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a.gan~a edilen eserler 
ıyetı Fon Papen tarafından 1 Rasathane bugiin havanın açık olacağı-

~8;,!, ~~!:;::: .. ":!~~h: inönüne takdim edildi ·} nı bildiriyo~-şehirde münakalA! gOçlükle 
;;;;;a,::~ıkbi~0'::fuı'd,,;: Milli Şef, Berlin büyuK Elçimizi f yapılabıldı - Tramvay seferlerı durdu ..• . 
tı>krar elmiş olduğu halde 

yolda dedikodular neıredi- A k 
3 

( ). R .. U . den beri hüküm süren kar ve 6(J 'J, fi ablf Sl bozu/dil itf. • hcı.val:lrm lm nıitl let d ı. so-
1'iirk Milleti arasına bıı teşekkürlerini İblağa memur etti Bütün Yurdumuzda 15 gUn • 1 ....... t>ath::ı.ned n cı~u·ndıgı :ı ~ ..,öre 

.. ..n. ll!'R, a.n .. :- . e.ıs._ıc mhurnmuzun Almım BU· soğuk da.J<Yası dün de dcvnın d- 1 ~ 111lJ H y 8 r . ' Hl ue h'°Ul '(' A~ l .ht;' mesı ıhli.ıııaH 
/erek onu muharebeye mec- yuk Elçısı Fon Papcnı 22 ılkkanunda kabulleıinde BUyük nıi Ur ı"l · · ~ ~ l h • • .. 
bur bırakmak ümidi ancak Elçi kendilerine "Almanya Hariciye Nazırı Fon H.ibbenh·op •idşdct: d"lı\.ar batıphısl ~~·e sob0.ı1ıgun kızak k11l/a11dı, Haııı arpa.··: aııbgö vardır .. taraf l ihd !(l'I G lh ' . 3"' ~ ı t l sa n.1n.EU§ı ı uıs- :;~'HİK 1\'H N.\kAl •. \.'1l 
boı birMUya olabilir. 1!~~an. a c. ıcn. o e~n :1•.' cıld~~n mürcklccp ve sa. artını§ ve yagnn fazla kar 1 Sl'ferferi bir nıiiddel #J8jJI/8fflCJ .: .. t tN'rlZA!llINJ KAYB}::T'rl 

ı pe.k. guze~ bır şckılde rıldlenmış ktillı cserını Pnısya Akade- §ebir civaıında ve şehirde mil- ' " 'bvv ·iki gece ve dilıı EJabah 
___ __, 1 m~sı ~r .. ıı:?~~ ~ö'. 'ı~.ril"'n Ak ırt ·:i l.ır'l'ı}n'. F .'i. Şaı k nakalab geniR mikyasta :t"kteyo ~ 

y Hil • c.ı • ı ı·Aı,çıN mılzeıu mudw" ıııoı,_~; &ırn: '"' umd~n ıhda edilen bun- uğratmışbr. roruetro dun BMt 11 d "il iliba· metreye knıb.1· cıkllgı ıı,.ı " ya •n ' '• kar chh·dc tmm-auuı: &a)ın m dan lıl:'<nbcn 40 sc'llc cmce Atyonknrahısar cıvarında bulun- Kandilli ra.cınthanesiııdcn ö·'>·. I rcri 773 tidl' llÔ••n 772 ye düıs- diin saat J7 dcıı itilhlren ruzgfı· 'ny \P ot blis s<:fr le• 
11 

C· 
(E5) omanın siyasi maltfillerl ~uş hır ~mn. H'lhdmc ait bir heykeli vo Bo:;·azköy haf- rendiffimizo .. d" h · 1-ı milşti.ir. nıı ~ur .tti ı n t'trey<" k Jnr liÜ:i· I rn n ıı~meı Y •• '

1 
nt. aliar ~ şu haberi en yayıyor: rıya.bıı"' a~t ııcşıiynt. ile Türk - Alman ~nualı~esine olt h.i.r deki süh uııef ':;°~ . .,.,::'\ ı;c ';:ı;; ~ı Dlın < , '>•lıLuı. ıtHJaren rllv.· ı müşt.<ir. , ~ ~~ ,;:,;,, A; ~'::n~, · 1 i ,;" ı:: 

"İngiltere narıciyc 1 escu takdim ey~r~!;c;tır. Bu nczak?t ııışaııcsındcn ço~ mu- göstermekte idi. Birkaç gÜn _ gar keı;:iln .ştir. lki glinden bcıi 1 Bugün havanın açık t>lmıu ı I mıımt'U kesihn"ştir. 
Na.?.ıl'l Eden .Mosko' a. müzake- \ tehas.~~s ola~ R;eı~ıc~ıurumuz alakadarlara. teşekkUr ve ( den beri yüksclmekto olan. bn.- rU.zgaun s .. n.iyı•deki ciı 'rıti 22 ı ihtimiı.li kuvvctlichr. Ve ~ine r:ı. !staı.o.tl .Helcdivesı Tcm.zlik 
relerinde Molotofla Stalino Rm>- I tnh~smd~ri~ı bıldırmcgc Berlin Büyük Elçimiz HUsrcv ( _ .J Yanın yardıouna. mukabil A vru- Gcı cd.-.yı bılhnssa memur buyıırımışlardır. ı i~leri mr rlüı lüb-i\ il<!, Tt amvay [ T fr AZI• YETi- 1 ıtl ır~si elıt.• mılı.: ınet·c ıt bütün 

~~~~·.~mn himayesini vadet- 1 Millt Şefe gelen Yılbaşı tebrik telgrafları ,r -------"T..ı·~-. n.ARP v . =-1\ - J,;ll )C'Ji Hin yolJa1·ın açılrn a-.ına A k 3 ( ) B ı i< I h l'I. 1 ' t vı, t.tı ıiı}tİl'. 'l'cmizl'k işleri 
Bu sfü'.lerin ufak bir muha.ke· 'ı· . 11 aıa, .~·~ - ~gar 1:ı 1 aşm6tlu UçUncü ' nıiidıırhi?!üni\n ı. n t'iıldelti 760 

meye bile t..ihammiilü yoktur. B.~rıs, Yemen hukıimd.o.ı;ı ~ehan:ethı !mam Yahya, Yuna- ., 
Moskovada. devlet adamları a-ı n;stan kralı haşmetlu ıkın~ı Jorı lspanva. Milli devleti rei- H b • h 1 b ı • • nmclt" ihtiy. ca kiifi g<'lmc<liğin-rasındn. gayet hlahrcm surette sı dcvletlU General Fransısko Frnııko Ciinıhurreisi 1nönlino ar 1 azır ıyan ve es ıyen mesaı dr-n bdedi~ı> l5Q kurttl:l \vmi-

te~bm~kas~)dl'~~~~b~kfilre~~~:cdı~~ [ ~;;,~~~~~r;;ı;:::~..:J ~~~ ~::;.:~~· !i!~~: h;~~:: 
u al' ra u surette n v. - - - - ~ _.__ -, , # ••••• = • """' !ç"o ah tırnuştıı. Tr oı • 

~~~n:u~~;ıı:~~~~~uylı~: JAPON ORDUSU 26. OEVLETl.N Harp ateşi, dünyamn dört bucağını sarmılj gibid~r. I ;!'YJı::;~~ıı::.Jf: g, "'"'

1
' 

berin uydurmn oldugunu anla- D bb.. •• k • 11'1:<,At\ it"' K17ARl,ARI 
maya .kifidir. I . I emokrasinİtl 19 43 vey~ 19 44 te teşe usu enaıne Kl1 .JA.NILDI 

~~;uf~~~~ı;t :ı~1:: MAN LAYA CiRO leŞTı•RAK ETJ.IGı• layık bir ölçüde ele alacağı anlaşılıyor lst:uıbuı ncl diye,,i amclcuıa bırakmaya muvaıakal edecek \T ba1.ı .z:ınui ihtiya.qlann ma-

lsa el Alın b 1 
it lleııne sii • tıc ye. rtirilıııeffi 

0 Y 1 onu anyaya 11 akır- M l d k b ı Yaz...ıa • Emek'I Gene~ı K E M A L K O Ç ER ı--1 ttf · ··da..\ :::.n .... "'·-dı. Ve bi.ıttin bu bog~usm. al:'ıra a ezya a an 1 Gıl • t 1 • • • ~11 a.ıyc !m.ı w-LU~u trow .. m· h • 1 1 dan "\'Vclee imal ettir lmiR bu-

:t;~;::~~~~~~i~:~i~i' dçarpışmad!ar t T ARllJ ·vEsı·KA M ulıarebcleı•, ıbhl>ırlerin ·ı d.:ırüss.1nıınd::~ ge>!::h"Oli~~l, Bu\ Bö~le lUUl't5~~t'lı rh1 88\'lHl il'ili !\~~~ ~~?'~~\~ ~~1\8!~~ 
ipi sapı olmıynn lalordıLlr. nı,: evam e ıyor 1 " den ~ok mınk Ve ayrı cep- ~ a.ı-et 'wı, lJın;o.kla.!ı glbı! u.s~e- ufal lı b:nlcrc \t\ ıyoıuu, hepsi ln"l \'37:İY tlcrde <:Ok t!i<' y:ı.nt. 
kat belki aldanan aptaJlaı bulu- o w • hefo:rde ve bütün eiddelilo d~ rı nıeıtıleli?tl<.'r . ~ınıı~ı~~lleı mc el ayni emµoyu muh .foı.a l.'di· mı t.lr. 
n~ diye Uoma fabrjknlan buuu ·Mil tlef lk J)ev le ti er vam ~yor. Hic bir talim ve açıktı vo gunile yırım doı t •a•t, yoıdıı. ı 60 TıtAMV .U' ARAllA~l 
1'ort. tara.fa yaymstktR fııyıfa 1 Japonlar Kıınntan ı•la terbiye mctopı~, bu fevkalld~l h~ ord t hesıabına, çal~ıyordu. Bir di){cı ml:mlı h~Uı oı· t• ait 1 Jl(Y~tn.llll 
g

ol'tiyorlar. 1 - mihvere .ı ... ar~ı bOtu· n ,;azit;elleıi oıl<lı;.icn gCJz<ıe b\ıh.<p· - -- iEJ ıçin yırım dort gım.hik l.ıir G' nkrcl.cn beri de'\iaun ooa. 
rinin varoşl8rına gl,.... J\ 7' .J \\ ,.._ t ı ı. • ç ı. i ...ı...ı Jl;...l altı d A:lın · k k duramanuş, harbin bu garip tc- t....,..........:s:t~ ı ,.,ro,,. run amı.un ecı ı.ı ıı ı. ı- Y- lr t Jmu ve S01;m< o ~ mun 

~ radyo.~u da. ayni mev- diler. lngili% luı6komıı- ayna larmı birleştirmeği · 1 · · ,.~ ·t.• knn cn . .-.Ueı·1 or-.ldn Jaba ,m t:ı~~ın sefer vn ...... bilcn nunva." 
zu i\7.ennde ~Jiyor. , cemıerini, sili priz ennı il\t:nAlll R, rs· YA 'DA .. f :;r k~'- J Y"" ., ~ yapCğı neşriyatta tanı hir eınri §f!O'rllİ f 2 • münferit SUfh yap- zekalar dcği ,tiıcmcıni~leroir. 

1 
V·ı gtlll lU': a. "•ı.uullyı m ('buıi kıl· RtcLba.ları birlmÇ ~nd~ ı\ lJeı i bo 

Moskova konuşma~nrının İran · neşretti. m Gtede, }JUyük bir devlet, k. y· m~tı. 111 s.~atıan dcgi .. iyor, en .:mlmn"?-ı barl::ımıst • Idar bu 
ve Türkiye al yhin<le karaı1aı-a amayı nııJdamun zeııglıiliğino da.yona· 00gı,..,, ek•füy<'nlıı. Cnmlnm yıt.ikn ıi'1'<l l ı. '• 60 tram· 
sem.in teşkil ettiğini iddia cdi· Filipin hükümeti Avus- Teahlıüt ettiler rak, kendi ftleınindc asude ya-> Almanlar -~"" ıııyfa 2 &lltun 1 de) CSonu 5a)'fa 2 g[ltun G ;la) 

yor~~n radyosunn g<>re lran tralyaya naklolunacak r şıya.cağından emin, J l3a.~ekılı j&Yshudi" Fı.ırtwi \"C --00-- Cihanın j h ti l iı. f ı R l' ı n l ı r .. , c' at ,··-·- ···-·······-·····-·················-··-· .. ··-.. -· 
hempaları İmn hUkftmetiııi ln- [A A. tclgı<oflntın<fan 10 M•l 1 k b• temaşa ediyor: berlde, biı· J l v ı • ~ltere ve Rusyaya veı·mişl<'r. hlıla ·' cdllınlıııh'.) ' 1 yonaU ır devletler mnm~umesl, bir giin, il a 1 n ı• n r•ıyasetı• 
dir. Mehmet Ali Ftu'Uginin "bu "ir . I d ordu hazırlanıyor ancak "nak~ı l.ıirab" olmaya. ediyor 
ay;ak .Yahııdinin" bütiin :;Ôyıc . ~ ipin er, e mahkftnı diknatıu ys1-nttığ1 . il 
dilden yalfmdır. [A. A. telgrntı nndnı' nizama. gilvencrek, m'iik(!llcfi - -o- İ 1 t d 1 

lran B!:lf.l. ekil' . 'fökyodan gelen biı- ajans hUlfum edllınltrtiı·.] yet, mecburiyet gihi kayıtlardan • 1 a 1 n a y a p 1 a n 
._,v mm yn.hudili- haberine nazaran dUnkü eu· v 1 "' "'z&d", ebedı· :..ı·r b'"1°a ı·nanıyor- Vıa12 

.... a ve Ma· ğinden hn.bcıimiz yoktu. Bun- n.~ ngtonda. CUmlıurreir.liğl .,. ~ ıJ - .. ~ 
dan e'I: l il R m~rlcsi g\lnU sabahı saat 9 sarayından neşrolunan bir t'CS• • du. • • k k 1 
U 

.. rve e oma rı•clyosu. da Japon kıt.ıları Mruıila şelı mi t~bliğde, .Ameıika. Birlesik,· 1ki yıla yalun. bir zamanı bJr JOIS 'in SU ulu 
rdun Jt~hi Abdullahı lıaiıı ı me girıhişlep ve sehrin ana ı yan. udı dly te"'"'k etmı'şt· . dcvletlerintn ıniittefiklm·i olan beklenı·yor 

Mih ~· • caddelerinde bir geçit resmi 26 millet Büyük Britnnya ve Ak J • J 
. ver kaynnkhı.rı, iıı~Pinc gel- yapm1ş1ardır. Japon bonıbar- 5imnli frlanctı. Birlnr.ik kı'allım, en lZ e --0--

mıyen h.t"l' ıı:ht..'"lU yahudi dı:-me!ı.- dınıanları ncticcsind~ <'ıkaR ""!i tt~ 
le kendı d. 'ıi:llarmı •. baltaladık- b~>Uk yangınlar şehri tama.- S?v~:~t s.osyn.list climhurly~tlel' Ruslar yeniden arazi 
~ının fürl 1nd degıUcr. G.kil- men hımn etmiştir. sto.- ~~İo~~~y.a~=~~~!l ~~~,lngı·ıı·z NEPTLJN fesir ve malzeme aldıla 
)~yor kı ~t. w mnnhklal'l hakiki 1 fani telgraf aja11sıııa göre Fi- ..., bır ynh. ttıl •gc k_ıu-sı d~ldir. liı>in hiikum ti Avustralyaya dor, Yunanista.ıı, Guatarunla ' IA l .. 1.clgrofiarmdan & .. Yah d d 

1 
_ "b' Hindist&n, Lüksenburg Yeni k •• •• b• hill ...... ım ..41 J • ı ki b 1 k 1 t ld l 

u 1 .man ıgı onların ağ- ııa.klolunacaktır. Zclnnda, Hollandn, Nik~ragua, ruvazorU Ve lr eısa "''
1 l~-.r. 1a 1 .. ara aş anmaSI arar a4;. frt t= •• zında. sade<'" fıdi bir sövüp say-ı csonu 1ayfa a elltun ıs de) Panama, Polonya., cenubi Mrı' _ b Stokholm'dan g<'lt>n bir 'lf 

mn v<' il ~ıuir. - t "f 'f :royter haberine göre, lsvcç : • ! 

. 
Alnınn radyosu lıl··i d•" untıt- - - !lrn .•. ~ugoslavya, Norv~ devlet- 0rpl 0 a 1 1 a1ı1··u .... ..ı l)""Ya...l-1.· A. , ._ • : Tii u:. " lenr.uıı §u aemeçte bulunurlar: m lm .. on "..... U<Ull .ı~ıan •:. Hazırlıklra 1-;·iiı·'atle iamamlaııat·~"h ı· 

muyor. rkçc neşriyatında• irudndıno. sevkedilnıe-k yani Hu demeci imza eden h\ikfı _ -oo-- ru~hıbı3c\.ımn derece dere- ·• me~lekctimizi dedikoduya boğ- 1 mezbahaya gönderilmek UEere lll'3tler Ameıika Birlc!~ik dev _ C cc t i iı:Uiğl\ Jonnatindedir. İ Şc1ııimizde ekıne~rin kamo 1 yaınlacnk t<>v1fata ait hıı~r· İ ~~~ çııı; ıyor. koyun yahut' koyun kafalı in-
1 

tl 
1 

" Aııılral llnlling• Hukwnct merkez.ne tak- • usuulc tcvı-Jıne ıut h: "l l .ıdaıı ııı~ıa.ım ancak lkincikanun 0
• ı 

'!3l\tiln \ a.k1:11~·k milletleri, bu san tcd,uik olunmak istf'.niyor! e er re si ile, Büyiik Britanya ı b ribôl 165 kilometre mesa- •1• tesbit ve bunlaruı hit < u cvveJ ~ lalurdıl'!" "!' dınleyın"' diye ıne- Sonrn d • k ıiçılk millet lor! İııl?il· Din ve şimnli Manda birl...ık hanı'' n e y;:ı na t ı f..'d< b•hl.1"11 Klı ga'nın ve 1 t:ı:nıalanın••ını knıln etın ~ yı ııilıdyetino kadıu- tıını. l'l• = 
ra.k verıci ıh ta ··•--ki 

1 
krallığı başvekili taı dÜnd:ın 14 ı k h.n. A '- •• n-- e ı'ki gwı·· den be""ı \T. 11. ve lanabilecPği a.nla§Jlınışlır. Hu •". 

. n mu~ P §ÖY- tere mı~ sürUkhyor derler. ağustos 941 de inızala.!.ıan At-

1 
·e:za UA:umet ıncrLezinin ULA: • • hazırlıkl:u:, karnelerin, ~c-'hri-

le .~ft::;:;;, B . Yakınşal"k milleUeıi acaba bu ktt- Wılik beyıınnaıucsi atlil truıı • 3 lt•lyon d•ni•ult, g<m,.i 180 kilometre doını !Fmnlin· İ Bel<diyo reisi Doktor J fıtfi nıi.zdc t<sbit olıuıun nllfus İ 
bkla.rı ~f-m~ı~:,:ın0Ji:.!:; 1 d:iiits~~'.' ~~rf.' "1:~kf.~~-:ı,: nan m~ştere.k dcmc'Qklrl hedef bot~nlJı. !~•lgu,.far dom iz ~ ~':,ı":...!:~';,j':;'!'t:,. İ ~d~.a ri)f."~~.~~ miktarınca tab'ı, tev'1! fınn- 1 
alıyor. lııgiltere $talinden ders taı-aftar olduğunu, tealıhUtleri· ~c~la~n programını kabul ilslıı lf'mısı Jmdaumal<lo 1 nillrde.ki mühim mlistwıkı-m : i~tlr8.kile yapılan toplantılar l ... rd:ı alınacak tedbil'leı de da ! 
almak i.ıııtlyor." ne sadık kaldı·lıuı ve kaJa ..... m keildi topraklarından ter"ddüt t!diyorlar. Girid m<:v1Jleri terkot.ınok m o,1• ! dmı tam:unlaom1fi1,ır. llu toı,- hildir. :. 

Va.küle 1.-... __ b ld t l bi 0 ...._,.- (Sonu sayfa S ıUtun 4 de) 1 • B • t ·· ....,wuı u a sn. ı an e.n nı l' <'ok defa tekrar etmiş ol- Jıava nıegdaıı arı &ular al. riy-0tindc bırükn.ı.ıştır. :M ... jo- : lantılara bilthn aza l{o.yma- u vazıyc e gore, Jrome U· : 

ucuz ve en kötü mallar Avus- duğu halele Türk milleti arası- - J tıncla kaulı i ·k'in de llCk }'tıkllloa su nıtu : k, mlarından uat? a zaman za- sulilc tevruata .§clnimizde :ın : 
turvndan gelirdi. Avusturyalı - na bu volda dedikoduıa:ı· neşre- ~~----·........,.~ı bcklccııyOr. ! ma:ıı görült!n lü.v.um Uzerlııe cak Şubat iptidasında başla- : 
la.r bl\tün ~Uriik ve knlp şe):J~ıi !1ilcrck onu. m~ı~arebcye mecbuı·ıJ L' /B YA 'DA Ati ntikte bir deniz h- rb· Şimdi ı'k1.at Mo:sl.o'Wanm i Toprak Mahsulle1i 1struıbul nabilcccktir. Şebrimiroe kar- ! ilıracat metaı addederek bı?.ım mrakmal: ilmıclı ancak bo~ bir a a 1 

210 kifometıc batu·md:... Vin.- : Şubesi ~Udilıü, Vali ve Bele- no ile verUceek ekmeğin mik- : p~~·larım~ yollarlar ve iyi- hülya olabilir. _ Londra, 3 ta.a.) - 7.000 ton ma'ya dc·gru devam lr'ıektc- 1 di~e Reıs M~ayinleriL, diğ~r ~n bugünkü {jartlar nltında ! 
letmı kendilerine saklarlardı • Alınnn ı-adyosu oo nthayet B d. hacmindeki Ncptun kru,.azörU- dir. Almarılann miihim bir : alakadarlar ıfjtiruk etnı 'ltn-. nüfus başına isabet eden mik- ! 
Alını~ ıadyosu gnliba ayni an- bizim en ha:ısas noktamıza do- ar ıa ) nün Akdcnizdc bir mayne t;ar • mnlzeıt1(l iiı.;•;;u olan H.2'hC\- in : •roplantılarda karne wrnlile tarda.n az olınıyacaktır. i, 
Feyıb m~1:::faaza ~iyor .ki biz- ~unarak son darbeyi vurmak • ) parak b?-tm~ş old~j;:ı umimllik (&onu sayt:a a autun s de) •._ ................ u::;::; zıaıam ........ --................ _•Hea•• ... ••-••••••I 
ere u r Mı neşrıyat yn· ıstlyor: nası I 1şga1 ı dniresinın hır tcbhgınde tasrih 

r ··~r. Zannetmem kl kendi a- ''Molotof tf'.krar Boğazları olunmaktadır. 
raln.rında bu kadar mantıksız istemiştir.O venncıni<>+i, Mosko- j . Bu geminliı nıt\rettcbatı 5"·' ı \konuşsunlar. Dr. Goebbel.S ~- va milzakerelcrinde ~ İngiliz· ed ı I d 1? kişiden ibaretti. _Dlişman rne;~ - .. --:_ F ı___ ,- --
nıan propaga.nd:sı .. namına bize ler Ruslara Boğazlan terketmiş- bamdan alman bır habere göre, - ! ... - .... ~= ... ==--l:!!!:m-
bu kndar ba~ ornek}cr v~- l~r. Çü~kü İngilizler bcrbad ı) . --:--<>-- ) bwılarııı b'.iyük hir kısmı kur - ç oktandır A1ıkaı-.. bır U- A k e 

0 

~e~~n ne fa::J.da umduguna bır vazıvcttedı~ler~ Onlar kendi > Bır general ve J tarılmışUr. 1 n ara 1 gec~ gidenlerde ayn blı zevk, 
tUrlu o.kıl erdıremiyonun. .. menfaatlen ugrunda dostlarını J . ) Neptunln beıa.h !'sefer etmek yatro me,'Simı gorm miş- ve ncs'c, ruh fe.ıilhlığı ..• Dünya 

. Alman radyosu sonra şoyle feda edcrl~r." sooo esır alındı 
1 

tc olduğu sırad~ bır ı ıaync çar- ti. ~elen kurullar en çok Üı; beş T. . l adyolarının yürekler buık.ı.n, dıyor: Bu dedıkoduların Türk mil- paralı. hasara ugıamış olan I<nn tem. il ve!iP .Y.a j::~erıne dih e~ yat ro midclcl' bulanclna.n ka.ıılı )a.· 
''İngiltere yahudi Bolşevikle- leti a.ı nsına ne maksatla ne.5I'C- Kahire, 3 (a.a.) - Orta şark dalıar muhribine gelince, hu ge- kr<lı, ya ışlcnnuı ustesındcn ge- yıınlaLJ aı·asında Raşid Rızala 

rin sivasetlerini tasvib celi- dildifrini içimizde anlamıya.cak İngiliz umumi lmrn.rgahının cu· minin lngjli.ı birlikleri tarafın- leım"yip sıvıeırlo,:r.-.. Bu yüzden Pişkin, çölde ~dırvan tesiri ya-
yar. Milliyetperver milletleri kimse yoktur. Dr. Goebbels gali- mart.esi teliği: dan batırılmasına mecburJyet s"ircldi bir ıi>Hbnc 7.CVkinden m ev s ICll m ı· pıyor. 
kızıl cellll.dın cI.Uıc teslim etmek- b:1 bizi henüz anlamamış olacak I 1/2 Sonkanun gecesi cenubi hasıl olm~~.tur. lfanda.hnr, 1.695 malınım kalıyordu. B<.'reket Bununla beraber arada bir 
ten gurur duyuyor. Bundan kı b?ş yere çenesi~ yoruyor.

1 
Afrika tümenleri Bardia şchıi· ton ı.ınc~~nd~ ~lup l939 da de- veı·sin Halkevialn <unatör san'- dram tarafından acı fasıllar da 

ftrnrtulnıak için yegfi.no çare ne· Bız onun bu dedikodularına ni ku~tan ve kuvvetle müdniaa nızc ındınlmıştır. atkar-lauylv konservatuvarın Y&: a : Aka Gün üz geçiyorlar. Sebebini sordum. 121 
dir?" mukabil tarihi bir hakikati kcn- e(lilmckte olan mevkileri süngü Milrcttebatının bUyUk hır değerli t::.-lebclt>rine. Onlar da güzel sofra.da bile biber, bardn.l İşte asıl maksada geliyoruz. disine hatırlatacaı?ız. Dostlnn, hücumu ile ele gcGirınişlerdir. kısmı k\}rlarılmıştır. olmasalar Ankara biisbiitun be· tuı şu bul~mur, dediler, lezzet 
Dr. Gocbbcls'in lıepimizden iste- müttefikleri ve silfilı ark~da§la- Düşman clir'ctkfır ve mehnretle Amiral Cunııinglı:mı'ın dii zevık kuruluğmıa d IŞ('C;ck. Hun! diyen diyene .. Halkevl p,u- ve i"tah ::,rttınn:..k için. 
diln şudur: n olnn Tilrklerı feda ederek tertip edilmiş mUkcrrcr bir htt· ı :EOOynn:ıtı Derken, y6Uo.ıma. kim sıc, k Y.cl sahnesinin kapılarını, halk Ge~en ekırun üstada dedim 

"Y cuane çnre Alinanya ve Rusl ... ra Boğazları terk ve tek- cuma karı;;ı koymaktansa kayıt - tskenderiye, 3 ( a.a.) - Anıı- so~k sular dökımlc;se dölunUs, da s~·~n kılblerıyle kesele. inı ki: • 
m,;,~c~ kleı i ılc nyni ceuhede lif etmiş olanlar hnkılmten var- SiZ şartsız tes'im obnu.yn karar ral Cunningham bır harp gP.mi- Rn m H.n.a..la Hal de Pi§kin ve n('tı. R lC ı tcmsillik bir repc - - Be::ı Maltada ilten, yerli u. 
ha,.p ctımckten ibar ttir .• " dır. Ac.ıb bunlar k1raleıdi? Dr vcnıııştir. sinde bc}anatta bulunnrak şoy- arkadaşları w:unca bir Anndo- tuvarla g.:..enleri bmdtmrumak lfı y tr da m hl r 11 ik 0 ra-

Anl:ı ıldı. Bütün Yakınşark Gocbbels lütfen bu sua.limizc bir İngiliz bahrlyesiQe mensup le demiştir: lu turne inden ônra Anknrn· zımdı. Öyle o'du. 1 rdan b ... .,.11 1 ,~., l ·ı 
mili tleri sıkışık vazi}'ete düş • cevap v&ir mi? gemil ' rf"tclt çok mil "Dfümı. !lln rarld Akdenizdc ol YfJ. dilştUler. Hay Alla.h razi ol- Her gece tıklım tıldım. Ve h r (Sonu 

9 
yf > 

' Hüseyin Oahid YAJ q" n 1 ' tfp) (Sonu ıayfa 3 aUtun 6 da) 
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e I' iki muhtekir ,1 Dikkate şayan 

[Nakil ve iktibas Jıaldda mahfuzdur.] 

mahkum oldu ı bir hadise 

27 T~~=~ ~~::ı~
1~~ iki genç kendilerine Yazan: Muharrem Zeki l'ORGUNAL No. 48 

Şahnazar dün iht.ıkiı.r suçun- murakabe memuru süsO 
dm para cezasına mahküm vererek b:r tüccardan - Fakat biçarelerin kölelik -

~eri Iazlo. devam etmiyecek. En 
~ok on be: gün sonra her şey 
bıtrr.ış oluyor. Kendilerine ihti
yacwıız kalmayınca, onları iiza.1 
cylıyecek değil miyiz? 

' 

-- Bu nasıl söz HAman ! 
- Öyle ya. .. Duvar işi bittik

' ten, kapı takıldıktan sonra hiç 
l>iritillie ihtiyacımız kalmıyor. 

1 - Y-me çma.1amağa b:ışln -
dm. Ölü sahiplerinin gözlerim 
·korkutaral• istediğimiz parayı 
c 1abilmek için daha çok köleye 
irtivacınuz vnr. Bugtin ırgndlık 
e ( enlC":r, o zaman, bh:e muhnfız
Jı J{ yapo.cn.klar. Asker clbi esi 
giyecekler. kılıc tnkınacakl:ır: 
ki.iı •lk bir mUdafa::ı. ordusu hn
lin<le her ernrimfae iimacle bulu
naı·ak'aı. 

- Demek onlara ben d ku
rnanıhnlık edebileceğim. 

- F.vet, Hıim n ! Ben sana 
emredeceı{im, sen de onlara em-ı 
n>decf: k in! 

- Kencliliğimd.:n emretmek 
5:llfıhivctim olmayacak m1? 

- Hayır! 
- Demek ben <le onlarla biı • 

)ikt:e BPnin -emrin altında bulu -
naca.mm; daha doğrusu, s:rna 
kôlelik edeceğim. 

- Evet Amma anınızda 
biiJ;iik bir faık buluna('ak. On
lar ho?n7.t tok.luıfuna çalışacak, 
sen i tenim orta -1m olarak 
c..mrim nltmd..ı. bulunacaksın. 

- Ali h Belimı versin! Hcıo 
~rnıden sermayemi aldın, hem 
de beni kendine esir ettin. 

- Bu kabahat bende değıl, 
r,c.nde ... Ahmnklık edip serma -
yeni b"n:ı lro:ptırı ası.aydın. 

- Beni İsrail fedaileri biri 
gUn senin vlicudünU ortadan kal 
dırsalar da hürriy time kavı.;fla.
bicscnı ! 

- Şimdi bnkkımda. ne söyle
sen hnk'ımn Hfıınan ! Amma il~ 
ridc seni kovsaın bile ynnımdaıı 
gitmek i"tcmiyeceksin. 

!Hım=t!n, utandn manın imkanı 
otrmvan ark d~')lnın yanından 
öt kc ile nyrıldı. Yine gidip Bc.-ü 
1 .. rnil ırğndlanm l amçılamnğ' 
e - 1 s •· zlcrle ta.."ıkır ctmcğc 1x ~ 
l::ıJı. Veüt bin Mus'ap, gerid n 
lt.ilikahalarla gillüyar: 

- Afcri:ı H'.L'nlln ! Varol Ha-
il 'lll ! 

1 iy keyf'uden tepinet•ek, ba
ğu ıyordu. Serah'ı, Şimrou'u ve 
firı.ı eden diğer Bent !srnil fc
d ilerini artık un ıtmuştu. 

* Koca n'rcz.aılığı içine alan yiik
sck duva. ın onılm(l i bitnuş, o 
r·lclo. a kı m ıa zam bir kal 
mcvd na g-etiı ılıı ti. Ctinlerc
ırg. tlık edeı ek b : duvarı örrn 
ler n üıeı 1crin le rmndi birer as
keı eJb se i ve kılır vardı. Velit 
lıin u · la Ilamnn, bir d" ka
ın ynptmmslar ve kumyı biiyük 
h r sur ni ıll' ic • 'eten kilitlemi -
lerdi. Kapının dıı:ıında, biri sağ 
tuafta diğeri sol taı afta o1mak 
u~.ero ik kiirsii r:oze ç:ırpıyor -
du. &~ t:ıı afüıki kiirsUyc Velit 1 
bin '1us'ap, sal taraftaki b.'"fu
süye ele Haman o'turmu!jtu. As-

(B ~t rafı 1 inci de) 
arzusu yerine getirilmek zaruri 
idi! 

Büyük harple tesis ettikleri 
koml,in-ıları, nrhk sulhe kavu
şuld ~u ıcm, scddettiklerıni 
söyliycn ve gö"'ler nler v. rdı. 
H~rp h • rl klın ı gizlenmeli

dir v gizleaiJ orl rdı da. Fakat. 
o, dt•r:nı k uilmeycn mesaiyi sez 
mrmn ıçin gökleri kaplıyan 
baca duru:ı.ılaı ına goz kapamak 
laztm«clirdı. 

E rp ~ıteşi, cliınyanın döıt 
b:ıc:ığını !>!lrmıa gibıdir. Dcmok
t'Osin·n 1c,._t3 veya 4l de "te b
biisü ı~c ndinc layı1c bir ölııüde 
ele nlnca.<{ı, .• nlu.şılıyor. 

Ordu, ırüııiin en biiyiik tcrn!r
kis;nd n en bi!,} uk ölçiide mı.si
bc.'Jini ulan bir ıllm mtleıssn esi
<)jr; vukuf. ihlisaı> YC tecrübe 
tak•p cd r. Medeniyetin kemal 
yir;c..,"'inc uln an ı-.-.illetlcr, knt'i 
ihtl·vnç kar':'.l!:mdn g niş kadro
lu b~r ordunım nfl:ırını yctiskin 
eıcm:mlnıile deı hJl dolJurnbılir
lcr. F' ık::ı.t, kumanda, sc' k ve 
idar" uzuvlann1 yet "': r.aman 
ve clv"ri li mulut hazırlar. Bu 
b:ırp ba l'.tdıklan . 'nrıı "Kana
d'.t" bi mektep hal.n(' ı.:elh·ildi. 
Orada, onb·n ree u k n1Urct;
teL:. tı k rs , ·;ı ı ordu.. 50 bin u
{'aktan lıah&ed n ·or.111! ı, mü -
1ıc'I: ·eı· h :r ~nçt n L-.lif:ıdı·yi 
d.. ıneceklcr< r. H er k 1 ro -
s d hüt • n: uı; h 1.a n, şüp
h · .. h l rn yer v rO!llezüi. 

kerıer, içeride bekliyo~ıar .vef M ht ı·f ld rele
dıfJarıdan verilecek cmrı yerme l u e ı a 
getirmeğe heran hazır bulunu- rin köm ··r •htiyar• 

edı1miştir. Şahnazar, 25 u- r Jşve istediler 
ru~a satılması lfwm ge!t.:n Dün Mustafa Öncü ve İsmail 

yorlardı. ~ 
Haman, memnundu. Nasıl lan mevzuubahs 

bulguru 35 kurusa satarken 
cürmümeşhut halinde yaka • Sürer isminde iki genç Mahmut· 

mcmnı.m olmasın Vclit bin Mus'- • • 
ap, arb.k kendisine hakaret et- edıldı 

lanmıştır. Dün ı inci Aslıye paşada 18 numarada fincancı 
Ceza mahkemesinde yapüan ldidya Yenin d-ıkkanına gide -

miyor; bilakis, sol taraftaki 
ltursüde aza.metle olurmak hak 
kıııı veriyordu. 
İb a.rkad!l.Ş, duvar örme işi 

devam ettiğı müddetçe hiç gc
çinemivoıxlu. Herş y yoluna gir 
dikten sonra tam roıınasile nn
la§mışlardı. işte günlerden beri, 
ilk ölünün gelmesini bekliyor - ' 
lardı. Alacakları ilk haraç, müs
tnkiıcl servetlerinin ilk temel 
taşım teşkil edecekti. 

Nıhnyet birgiin, sabırsızlıkla 
bckledJderi ilk cenaze alayı sö
I·üıı etti. Dünyanını dcğirtiı en 
bir zavallı, kalabalık hır halk 
kütlesinin omuzl..ın üzerinde me 
znrlıır,:t getiriliyordu. 

Veht bin 'Mus'&p, Hamnna 
seslendi: 

- Biraz daha azametli otur-, 
m f:'ll çnlış Haman! 

Haman, oturuş vrudyetini de
ğistırdi. ı{aşl:.ırmı haddinden 
ziyade c tarak çok heybetli bir 
tavır ta.küdı: 1 

- Şimdi nasıl görünüyorum 
Vetit! 

- Bu \':l.Ziyeti hiç bozına ! 
- İstersen bir: 7. daha heybet 

1i gorıb.meğe çalışayım. 
- Hnyır! ha),r! bu V.'.lZİlet 

iyidll'. Fazla il i gi ·rscıı ~ -
r·nç olursun! hem de Rimdi len 
tcnbiil edeyim. Ben konu~urkcn 
salıuı s ize kar:ıF.ma ! sonra ynn
lı~ birşcy söylersin de az para 1 
almamıza scbzp olursun. ı 

- Merak etme Vem! 
(;en lZe , la rı, k~pının önüne 

g · noe durdu. İçlerinde birisi i
leri g.Jip kapıyı itti. Açılmrıdı
ğını görünce başım sola çevir
di. Kürsiidc aza.metle oturnın Ha 
mana: 

- Bu lmpıyı kim 1 ilitlemiş? 
Diye rordtL Hfı.man, hem ce

vap ycrm::di, Jıem de elile Velit 
bin !us'abı gösterdi. Ölünü,n 
pek y hn akrabası olduğu yaş
lı gö~le. · dt,;n anlaşılan adam, 
b:ı~ıııı sa~ tarafa çevirdi: 

- Bn kap vı kim kilitlemiş? 
Vc.lit bi11 fus'ap, hişin bir 

sesle cevap verdi : 
-Beu! 
- I 0 içi."l kilitledin? • 
- Cfüıkü kapı benimdir! 
- Fakat biz mezarlığa ölü 

gömeceğiz. 
- Jı.ters diri gömiin. Ka-

pının · 1 ·ı için kapı hakkı 
v rr. ~ lazımdır. 

Bu ela ne de.inek? 
- Ben izahat vermeğe -değil, 

knm hakkı almnğn. memurum! 
- Seni bu i.~ kim memur et

ti? 
- Kendim! 
- Buı.un soyğunculuk oldu-

du ~unu bi.livor musun? 
-· n·ıed.iğin yere şikayet et! 

Fit·avtm b::ınn ferman verdi. Gör 
nıek ücı·Ptini verirsen çıkarıp 
P"OStere~ im! 

(Arkası var) 

• 
1 

Truık mürettebatı da, san'a.t 
diyarında tnsn edilecek bir me
sele değildir. Almanya. İngilte
re ve Amerika gibi makineci 
memleketlerin istedikleri sayıda 
mütehassıslar bulmaları müm
kündür. Ancak, bunun için de. 
nisbctle uzun bir zamana ihti-
y:ıç vardır. 1 

Sevk ve idare, rtitbe ve mev
kie göre kifayet bekler. Hazer 
mevcudu 300 bini geçmiyen Ja· ı 
pon kara ordusunun, 80 milyo
nun tayin ctti~ri nisbet dahilin-! 
de büyük bir ordu cıkarmasm
daki güçlük belirtiliyordu. Mii
kellefıyet bilmeyen İngiltere 
ve .&neikad::ı. da nyni ?..orluk
larla 'k~I'fJılnşıl cağı tş.bii idi.Mih 
ver, bu dcı di çoktan te~h is et
miş bulunuyor u. 
Avrupanın hemen her mem -

leketi, hcrhruıgi bir san'at e\'İ· 
nin harp mııksa.dına uymasını 
pliınlalllL<rtı. Almanynda, son 
yılların calışmal:ırında bu rnu
vaffakiyct göze çarpıyordu. 

İngiltere ve Amerikada, hnr
bin zuhuıile, bu hayata intibak 
etmek çar"'l.&1 arandı. Hattfi., A
m ikada. mulın.lefct infırat poli
tika ı ~ördüğü demlerde, istiha
le, azim mili ki!latn uğı ayordu, 
yardım, açılan ~1 ıkları dol
cl ırmava inhisar edi~ ordu. Bn
d'rcnin cih nşümul oldutunn 
inanmayanlar, yeni dün:yalnrm
da mutat hayatlarım sürecek -
1<-rmi sanıvorl rdı. 

duruşması neticesınde Şah- rck fincan almak iştemişlerdir. 
7 d lıiidya fincan katmadığım söy -

DUn Vi.IB.yette Vali ve Bele- nazar gün ükkiı.ruruır kapa- iemiştir. Bunun üzerine bida -
diye Reisi Doktor Liıtfi Kırda.· tılmasına ve 251ira .Pa.ra ceza y,ette müşteri sıfatı ile gelen bu 
nn riyaseti altında Elektrik • sına mahkfun edilmiştir. .. iki gençten Mustafa Öncü kendi 
tr.!lnvay ve tünel idaıclcri u- ."'fr, :-:. Ayrıalı 9~~d~. ko- , ıcı inin F iyat Mürakabc kontro
mum cn~dı..ril B. Hulki Er1,;n, kJ 'I mw c lük e en D:mıtri ~un 1 loı ii old .ııd.ı.rıw öylenuş ve salı 
mü•· ı"'leri müdtiriı B. lz,.;cddın 1 ın .Asli} e Ceza. nıa.hlceme-
Llman"' ruüdüı t1 B. ·!ııu.u 11-1an~ 

1 
sı. Je k ' ıntit'il ı kunış pahnlı- te b·rer hüvirt do ibr..ız etmiş -at malı ieı dir. Vaziy etten şüphelenen 

yas, Yollar ve Köprüler Müdil- Y: s . ucundan • fincanM l didva d"rhal bir polis 
rü B. ~o.libin ir:tira ettıği bir kum c-tlılmı::ıtir. j çağırnr.:ı.k bu ıki gencin hüviyet-
toplantı yamlnıı" '"· Bu toplan- ... • ı · · t b·tuı· · tem• t• P li 
tıdn Beledı·ye ve Vilayet mües- !?. e Knp !h.raCll ennm rs 

1 1 ıs ışır. o s-... - cc y µıla:ı tnhl:ikat neticesinde 
sc:;elerl~e hizmet. gö:cn.. d.iğ:r yasak edi d. salıtckiU·lıkları tebevylin eden 
bazı muesr.es 1en:ı k ıur ıhtı- iki <;ene adliyeye teslim eclilmiş-
yaçları nıe•TZUU b:ıhselidmiş Dolu '\'"eya boş olarak :madent l<>.rdir. 
ve hu husuwt.J. b zı tedbirler a- .kap!aı la demir çembe.."ier ve fi· _____ ....... _ .... ___ _ 

lmması kararla.ştırılmı~tlr. ğa_ 1 ıla.tın yabancı memleket -
._ ·"""-- lf·ıc ihracı !}Jmrük ve İnhisar

Edebiy t FaküJ asi 
na' ırnunuyor 

Zeyneb Hanım konağında. bu
lWlan Üniversite Edebiyat Fa • 
kiiltcsinin Dolınabahçe s..ı.rayın
daki daimi resim ,.e heykel ser
gi ine nakline kat'.i olarak karar 

1 vc.ıilmiştir. Bu itibarla Ed.cbiyat 
ITakültcsi birinci sömestr ile i
kinci sömestr tatili esnasında 
taşnmıalrttı.dır. Sergi binasında 
liızını gelen tamirat ve tadilat 
yapılmaktadır. 

l:kinci sömestr ile yaz tati!in • 
de Zt>--Ttep Hanım konağının ta
mirine devam edilecek ve ta
Lıirnt 194.2 -1943 ders senesi ba
şında ikmal edilecektir. Önümüz 
dclti ders yılı b şlangıcında E
debiyat Fakilltesi tekrar eski 
yerine nakledilecektir. 

Fen Fakülteeoi, PV"; binııda ted 
ri&ıta devam edecektir. 

Bası balosu 
Şubatın 28 inci gOnQ 

verif 3cek 
Bavn'lnrın milscıit gttmeMC3l yQ -

zUnclen Basın b:ılosu - bugün tertip 
komitesinin yaptığı toplanb netic.e-ı 
sindP - şubatın yirmi sekizine bı.ra· 
kılmıı;tır. 

Şubatın yirmi scklzinct cumartesi 
günU ııkşamı. gene Taksim beledi1e 
ga7.inosunda verilecektir. 

la \ek lctincc sureti kat'ıyecl~ 
mcncdılmiştır. Bu kapları ihraç 
edenler aucak kaphı.n geri geti-I 
rece ·!erine \'eya muadil evsaf ve 
kıymette demir çember ithal e
de\.-chkr nt.: u·ı ıı tenıımıt ~oster-1 
dikleri takdirde bu nevi kapların 
ihracı milmkün olacaktır. 
Diğer taraftan tahta fıçıların 

memleketimizden ihracı serbest 
bııııkı!ırufJ1;ır. 1 

Agaç .ı.ı •• ardan üzerindeki de 
mir çemberlerin daha önce mu • \ 
va..<.'h. t mu ıı"d " •. ı il· mcrılel 
ketimize getirilmiş olanlar ih • 
ra.ç edilehileeeklerdir. 

nu suretle hazırlıklar dah:ı ziyade 
tckıirnOl etmiş ol.•caf;ı için balonun 
htt ~unankbıdcn d:'lha psrlak bir -

• 
cenazesı 

Açık Te~ekk·"r 
Aramızdan ebediyen nyrılnıı scvı:l

li b banuz ve aile relshnlz Ahmet 
ökşilzr.ilin cenaze merasimine işli -
ralc etmek ve şlfohen ve tahriren ta
ziyette bulunmak lUtfunu esirgeme
yen muhterem zevata tcsel~kUrlcri

n.fzin anına !:.."IJ ın gazetenizin delll
lclini rica ederiz. 

Merhumun aileqi namına 
Qii'lu 

A\'.Uİ 01 siizgil 

~~.vnUnkiyctle vcrllcccği ı;üpbesiz- a c 1 F 0 0 n i 
Şimdi, eski dünyanm bütün r - -
san'at cihaz.lan yarının dev mu- Za v ıı bunak İhtiyar AGarıatika 
saraalıırmı hnzıclamaktadır. Ye ' 
ni dünya ise, baskında.:rı da aı- merakı y ·· zünden üç ha tada evini 
dığı dersle, o gidi~ knranna a- • • 
aım uydurmak üzere, yıllara b1l pazanna çevır i. Fa at ... 
sari bir programla vazifeye sa-
nlmıştır: Hcrhes ve her§eY Hııcı Fenni F..fcndi, tekti.üt edil· 
harp içindir! dikten sonra snkin bir hayat ı;ccır-

1943 _ ıp46 muharebesinin de mcğe başladı. 1ns3Il, her ne kadar 
önemli funillerl uçak, tank, de- ilıtiyarl.-ırsıı da yine bazı kaprislerl.A 
niznlb, canlı torpil, top ve mü- tcsı.ri altında kalıyor. Hacı Fennl 
himmnttır. Tükenmez kaynak • Efcndilün de ötedenberi Yerleşmiş 
lar emre amadedir- Harbi, harp bulunan fısari atikıı merakı, böyle 
içinde hazırlamak. kayğusunda •~siz güçsüz günlerinde geri teP-
bulunanlari teselli eden sebepler mege, yeni yeni inki.şafiar göstcr
vardır: mcge başlndı. Bir tımı!tnn lstıııı-

a) Uçak. tek başına da rolünü bulun eski lu:lct ve ıın·aocıerinl tet
ifaya kadirdir. Uçak imalindeP, kik "·e tctebbü ederken bir taraf
müretkb::ı.tının yetiştirilmesin • tan da eski eser dıye ne bulursa 
de büyük kolaylıklara. mazhar toplam:ıya, bir kenara atmaya ko-
olanların hava hfiltimivetini ka- yuldu. O kndar ki, kopıc.lnn geçen 
zana.c:ı.klarma dair inanlan kuv- eskici MoWn gostcrdiğl ağzı çnt
vetliclir, lak, dihl yo:;unlu. marpucu patlak 

b) Nüfusunun be§te birine ııarJ:ileyi Patliı;ah Homldln naı·gile
bir otomobil düşen Amerikanın ..ı diye satın aldı, ıığırlı.ğmca para 
zırhlı ordular istihdamına gü- vcı·dl. Dcgeıindcn çok Cazla parnyı 
vendiı'ri de anlaşılmaktadır, bir zck:'.l oyunilc l'".nzanan eskici 

c} Günde iki gemi denize in- Molz meseleyi ort:ığı tz:ıka nçtı. 
diren tezoii.lılarm, harbin ilcaa-1 o gundcn sonra tznk'lıı Moiz Hacı 
tına göre yeni planlar tertibile Fenni Efendinin kapısından ayrıJ
ı·ahnelcri kapatacağı ve bu is- mnz oldular. Hacı da ~ büsbütün 
tikamette ilcrliyerek, ihtiyaçla- arttırmışb. Teknüt mnnşmın çotu -
rı kaneiıyacnğı tem.in edilmek- nu pılı pırb mukabilinde yahudi 
tediı•, bczirg5nlarn yatırmaya fihır öm-

d) Aımcnlmn endüstrisinin rundc ihUynr karısı Hatice Hnnı • 
büyük harpte do g-eçircliği İm- mın bakımını do ihmal etıncğe baş
tihamn, !heyecana düşen efkan lamı:ıtı. GUn b1Qnnilı; gün yaşamtt 
tatmin etmeye kafi geleceğini kadın, merak h..-.stnıı:ının bu içler 
Deri sürenler, top ve mühimmat ncısı ıztın:ibını dindiımck için çok: 
fabrlkalannın da yansa,bileceği- uğra_'1.ı. NosfiınUer, rlcnl:ır, ~ -
ni iddia ediyorlar. far para etmedi. Hacı Fenni., Sa • 

Mihvere gelince, esasen Av- lınO::ır çal·ı;ısınn, Sandııl Bedestc -
rupa san'at mekanizmasını nine de dadanmıştı. Zavallı ihU -
maksadına uygun olarak çalış- J an gelen çarpıyor. giden çnrpıyor 
tırmakta, 0 dn atiden emin bu- du. 'Bu yasından sonra g{llllnç olan 
lunma.ktadır. Hacı Fenni nL."SMllan eve koltuğun 

.Ant:ak, sonu henüz kestirlle- do. Y~ (Hurrem Sultanın seccade -
miycn bu harbin nereye götür- ı sl') ılc, ynhut (Sillcynıan Şnhın 
dü!ffinü tahmin edebilmek için kıı b:ıcı!) ile, Yeynhut dn (Hulefa
hfrdIBelerin i:ıkişafını beklemek, yl Abb:ı~d<:'Tl Müstazımı Bfllihın 
hususile yıpranmaya da bir mik r.arıgı!) diye eskilerle gctmeğe bn' 
vas <:izme-k lftzını gelecektir. fadı. 1:ı cn41 di, mcrnk nrttı ve 

nllı:ıyct, o tertemiz, gül ı,.'ibl ev, üç 
dort hafta içinde Bitpauırmda es
kiler satın bil' koltukçu dükk!lnına 
d6ndil • 
Hacı Fenni Efendi, bir Gün ele 

Milo;ı Y..opiloviçin Sultan Mumdı 

öldtirürkcn kullandığı bıçal:! diye 
aleliıdc kemik saplı, poslı bir sal
d ırmrıyı eve getirince biçare IIatı
cc hanımın artık sabrı, takati k<ıl
madı. l?nrçaUcııkmıı; gibi koca
smın üzerine atıldı. Komşu Elif 
liarum yrtismcscydl, bUyQk bir or
b<?de ı;.-ık:ıcnk, belki de bir cin~yct 
olacaktı. 

Nıhnyct Elif Haıumın kocası es
ki zaptiye imnmlnrından Abdulbh 
Efendi, mahallenin hatırı sayılnn
lnrındnn Durrı Bey ve sabık Tcr
ı.ane u_t:ı ba~ılnrından sckscnl'k 
Musa efen.dl H cı. Fcnniy.i ziyarete 
1,cldilcr. lfaCJ, mi.safirlcı tııi çok 
kiymctli lisan ntJcn ile süslcdlgı 
Şark odasında kabul etti. Mahnllc
ııin büy !deri m yi aııl<ıl ılnr, 

bu merakın kendi .. ·rıc pek tuzluya 
mnl olacağını söyledikten soııra 

~lmtUye kadar toplanan c1 yaların 
taıihl hiç bir lo:fl!l.Ct! ol rnd 
ısrar ettiler. Fılh.akika erte.si 
ev erkenden g irilen taruıım ~ an
tikacılar, çağırıldıkları ve \"nkltlc
rlnin 51dürüldu J için kızarak, lıa
llarct ederek çıkıp glltiter. tsı k6-
Iı.linden halletmek t•e Hncı Fennlyı 
bu meı-:ıkiliktcu kurtarınıık iste -
yen Uç dost. talmbcn 600 llrn rar
tile alman Hurrem Sultanın sec -
c::ıde!:ini, Silleymnn Şahın kırbacı
nı, Hule!ııyi Abb...siden MCistı:ızımı 
DillOhuı sarığını. Miloş F.:apiloviçin 
bıçaıtını ve d-ll1a b!r snı ü eski v;:;, 
küyü d5rt yüz otuz luıruşn koltuk 
rı;u Mustafa Ef1..ııdlye Zt:'r sattılar. 
Hacı Fenni Er ııdi ne halt ı hiI~i· 
n nr.cıık o zn ,.. n onlıynbilcli. 

r o kuyucu Meyva kabuklarmda 
kuvvet ve şifa vardır. 

---=--- Diyor ki: , Ii er tnze meyvanın kabuğun. 
' - da içine nisbeten daha ktıv-

Bakımsız bir sokak 
~başında tcadlye Aynrcı 

Ta.'1 .soknk 12 nwmıralı evde ~tu
ran okuyucula.nmızdan B. Fn:ruk 
Timuçindeu şu mektubu aldık: 

cSokagmuz .senelerden berl ta· 
mir edllm~ ve bunun neticesi 
clarak harap ve berbat bir hale 
gelmiştir. Havanın y .. I:murlu oldu
ğu znmnnlarda 5okakta diz boyu 
çamur meydana geliyor ve yolu -
muzda hiç bir elektrik feneri ol
madığından; gaccleri camurlara 
ba!n çılru ev4mlze gldebniyoruz. 
Sokakta cvvclce petrol lambalı 

foncrlcr vardı. Bu !enerler hiç ol-

vetli ceYherler daha fnzla vita
minler vardır. Bımlan ~ 
eniz değildir. Biz slındi btKüıa 
diinya gibi (iktis&ill harp) U. 
rüzg-annda buhınuyonız. Bunun 
için en ufak mnddelerdım f~Y<}a 
görmeğe çnlısma.ilya. 

Görüyorum. Kuvvet ~ e kud· 
retçe değerli olan elma, rmut, 
ayva kabuklaruu değil yalıııı 
zenginler, fakirler bile atıyorln.r. 
Ne kadm· fukara \'C orta Jıalli• 
ler vardır ki. mektebe sabahle
yin çocuklannn. kıtnı ekmek ye
di tip ~önderıde:r. llıl' çny veya 
bir kahve içirterek yola .. lar. ls· 
tikbalinıizin, gelce c za.nıanlun· 
mızın çelik duckkri olan ev tıt· 
la1 muza y.ı.zık degıl .mı? 

Evinize nld~ıuız elma, aı mut 
ay\'a gıöı n.cyvalı.ı.rm içkri.ıı a
fiy~tle ıuedıkten sonra kabukla
nnı bit· tencereye koyunu?.:. K,ı.
buklaı:ı t:ı:nı:ım örtü.ııce;:c - dar 
su ilave odıniz. sobanın veya 
mangalın ü.ıtünc koyunuz. Bir 
saat kadar kayno..t.uuz. Sonra 
bir süz~ten 'c~·n110t kalııı lıır 
bezden sıcak sıcak üzünüz. El
de cdeceğiuuz bu mey\ a U} ... na 

Bir otomo ilin 
a lattığ; kaza 

, şeker koyup Kıc .:zru. ı; li.ıc ·o 
~md.ır knyıı tınız. En sunı-a ıçi
ll~ biı az limon su3 u ılave edi
niz. Bir t~ ıın kayn Uıktaıı ::oıı
m ateşten .i ~iz. Soğuyun-

Dün Nı\ant.aşı Tt!Şvikiye ma-1 
lıallesindc Akl·avak sokağında 
Sa.idin gazinosunda gar::ıjın ar
ka kısmım öıteu snçlar kaymak 
bır otomobilin üzerine düşınilş
tfu. Ağır olnıı saçlar ancak itfa
iye taıafmdan kaldırılabilmiştir. 

e .am 
(B. ~ntfi 1 inci sa~ fa.da) 

vay ar... sun scf rden çekmiş
tir. Soguk ve buz yüzünden selı 
rin muhtelif mıntnknlaımda oto 
malik tl'amvay .ma1rn:,Jnı ı da 
bozulmu.5 ve bu vaziyet tr:an -
vay ::-efcrleıinin büsbütün hıli
zanum ka;.betmesinc ~cbep ol
mu tur. 

GöZTEP'EDB T EN YOLU 
KAPANDI 

Göztcpe tren hattı U7.erincle
ki Göı:tepc yarması yagan fnz- ı 
la kar yfüninden kaıMnmı~tır . 
Tren yolu nmelenuı gay1-eti ile 1 
açılmL~a da sabah erken snat
lmda banliyö trenkri i.,liyeme
miştir. 
Fırtma devam ederse yamm

nın veniden kap:mma 1dılike~i 
val'dır. 

HAYDARPAŞA • KO ~A 
'.I'R1':::Nİ I ARA SAPIAI\'1>1 

ca lrnvanoz=ı. dolduı unuz. Çocuk 
larııuz için ne kadur faydalı bir 
(Murabba bir ~1 taslağı ka· 
zanroı,, olursunuz. 

Mey\•a !kabuklar ıdan tatlı 
yapam:wıamz, siııkede mi yapa. 
mnzşmız ! 

Lokman Hekim 

diy r 
reyi geçmiştir. Aııkaranın içın .. 
de \"C civarında bu, senelerden 
beri görülmcnıi5 olan kış, oto -
mobil ve otobi\slcrin yağlarını 
dondurmakta ve rnünakaliltın 
azalmasını mevdaıı getirmek • 
te-..ıir. Bilhn...:;a, oto ıobil ile a
r:lan civar razalaı münaknHl.tl 
tamamilc durmw,tur. 

Biı çok kfms~er donun 
§iddetintlcn k. yıp dU · r k 
yc:ı.ıa.lamnaklaclırl r . Nüm ı
ne hastahanesi bu ne\'İ lmzu ~
d,Jcrle dolmuştur. Bir kuç Mın 
e · 't 1 f stunbLtldan bur yn gp rn 
g~.ele<'..i mkııdo.şımu B. ıfaci 
Sadullah ela bu kaz ı?.edcler ara
sındadıı·. Arl.ad.t~ınızıu h ~1, 
bir c1i.işnıc netices.iııdc kuı!ır 1.J 
ve Namune hastahanesiud • " 1<.·t 
ya koımıuştur. 

A •ıka.rayn pel: yakın yerleı <lo 
donın~k suı 1.;tile ol nh..r oldu..- ı
ı:n \·c civarda yardımeı clilr ' r 
gnn lcrildi,hne dnir haUoı f! 1-
ıuckı cdiı'. Alın n ha~rlere nazaran Hay 

darpaşn - Konya treni Bozlar-~,~ 
da ıknrn saplaıınustır. Tren 3 !'llK'-- A kara 
günd~nbcri bulunduğu serde 1 
kalrnıstır. Katnr yolcularmı al- H b J • 
mak üzere i"lldnt trenleri gön- a er e r ı 
dcrilm iştir. --=~a.ı:.mı::r.:ı>::::ıı=:::;rı~S'."".]~;ıı:.._; 1 

Uzunköpriiye gidecek olan ka K • f l • 
tar hareket etmı,, e de farJa ti- a o r ı e r j ı 
ni yüzUnden yoldan donmÜij ve 
Çekmece - Istanbul bmıliyö se- Ap İ l 
ferleı._i de kar yütünden anza-ı ar ıman arın 
ya ugrnmıştı.r. k• J 
Ba~. trenler k~~dırılm~ştır . lf afi 

Bu munasebetle munnkalrıt ga
yet fru,11alı bır tarzda yapılmak
tadır. 

FATİHTE B!R EV ÇÖKTÜ 

Fatihte kar tesirile bir m1in 
aamı çökmÜt>1.Ür. 

Fatıhte Te?.gahÇ1l"r cadde<zin
de oturan bekçi Mehmcduı evm
de evv ~ki gec ani bir c··kme 
hfı.dLo;csi o1mu tur. karların ~i -
rikm ·ıe evin <lamı g c 3 rad
deleı inde birden bire· çükmü .. -
tür. Mehrnedin C'ğhı Abdullah 

• enka~ alb tla k.ıldıgından 'u-
1 cudunun bazı ycrlcrindc-n haJıf 

yaralar almışsa da İlfaiye tarcı
fmd:ın kurtarılmıştır. 

• - Ia~kad Bayır soka -
ğında 57 mınıarada oturan, 
M •. fn dün sa t 13,15 te B y
o~tr.ı 1stı1<ı-.ı c:ıclesınden geçer -
ken kayarak düşmuş ,.e ya!h 
kırılmıştır. 'Mustafa d ... rh l B y
oğlu hastnlıru•e.'l.ine kaldınlmış
tır. 

A RADA 

Ankara, 3 (Yeni SabahJ 
§clırlmiz:ie kış hlYasl Cl::l!lCa f"İd 
d0 Ulc devam ec\'iyor. Bazı "''HL -
hallel0 rrlc knrın ı-e5:l!cti bir met 

Hükumet kömür fiyatla
rınm artması yüzünden 
kiraların arttırılmasını 

kabul €tmedi 
Ankara, 3 (Yeni Sabah> -

Millı horuıım l'anununuıı ::;o 
üncu ınu.ddcsi, J..omür fiyatlıı.rı 
arttığı ttı.kdirdC' kclorücrli ap:ı.r
t: tıarılannın J;:.ra1arıwn u..ı. aıtn.
~ P'lnı amıı hulıuımu l dır. r.u 
hususu ı·ıızaı ı itıb:rr~ alan ev' ::t· 
bipleri m-:.d ~ köm::nl i yat1l'!ln 
bı.r mıktıı r artmasın tA.:• .... • J -
l"Ctlfllerf'lc resmi ın:..ka,nlnrd. mU 
ıcıcruı.t elmişlc.w·r. Ko..,rdı··:ı..s • 
y ıı heyeti bu ta.leh~ tcL.r·ı. et • 
mis \'C kaloriferli ap:ıı1:Prı.J. •• m
lup1'1rinin olu yoldal~ı dılı.:..ıcJe.ı mi 
ycrinae bulmaını;;tır. 

K(\()rdinasyou heyetinin aldığı 
karaı\t öörc kömtir f yııtlaı'l., n
partını n daire kiı la ını a1 ltı
n.cnk derecede yül.selmr.mişlir. 
Bir ve iki ık gibi 1 ir artıs, bu
gilnk:.i. umumi dunmm:ı \•e fiyat 
urtı b.11 ·.n ço altmd:ıt'!ır. 

13·.., en:tlevb, bu kııbil t'!' p • 
l"'r is'af etlilcmiyec~ği :;:l.i : tiku 
met, h::ıy~t fn! ı, •11ıfum tl. İ'l!ll 
ycl ndan t .. ı-ip ctti~i iı:in hn
d"c;"rc ınli .. :ıca:ıt ec! 1~('(.ı•i: C" i
c bı t:ıkt":..--ir 'c h_rL". I:i ;;:ıt vi!k 

,. vc .. cı. "rtı .. l ?'!!'J ~.~~k;ı Wm 
c ne1· ,.. •• 
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I= =I p AZAR SOHBETİ 

Eski Yılbaşıları 
-------

l:tllll y.1- Diülµ '\':lhşi.leşi"'W mu? - Ha.yat Ye rakım 
- D ti · RVma - Eski ydba.Jdtır - üa ta§Ull 
s r teeı - Oyuw 'th- - Vae1dbnm kiraky;ıa lµdmiv 
!bzır!ı1' - Mmnslsr - B liı!IZlu- Vay kafam! - Pofiç', pa
~t - ~M.p ı:eoeJerinde ktwı u· - Iloğtwtu yerleri - Dcugo 

liomaa palt.e - Köprü bşndB beldi) enler. 

~......, 1 Yoznn: SohbetKv~ ...,..~ 

v da geleli, geçti Dün t 
1 ya ile beraber biz de .. bü

tln mwe3ar da bir yıl chha yaş 
landık. 

Ya§la.nmak, unlarını eleyip e
leklerini asını.'.], yaşını almış in
sanlar için, yılların \'C J!llarm 
yu.ktl ıle .kamburlaı;mL5 aırthn
ıun biraz daha çökmesi d ek· 
tir. Falwt ilana çokt,m ra.t..ıdıı:
bu nk sa9 ı t ı.rihler. Yeter 1ri ge· 
len günler n günleri olm • ı~ 

Haya.ti ikam arusın<lıı ö-
nemli b.rr nasebet. b ıı y"ın-
lı~ vardır. Jnsanlann ömrü ra
kamla ~ Lir, fakat ömre ait 
rabm dalma artar; hi bir 7a· 
mazı cl · t>Z ve bir glln eldeki 
SO!lUC fU ouır: Sl!ır! 

Bu: d~ karşısında ~ı.·ni bir 
yıla. gird!' ..ı~ e sevinm k ' ~
Jcıımck. 1:ıı~ "'lem ne derec ka
dar cJoCrud lll"? 

A1dl 8!/a:r geçm C! ı icin 
Vclt, bat ;ı gel.it,JOr der 'd:r! 
Y~ıü yu bana esk yı başıla

rım liabrla.ttı. Pek eskilerini 
bı1mem; yetişmedim. Fakat ta
rihe- k:ı.rı0mar\an önceki yılbası
larını bılirim Ben ele sokaklar
dan bir yağ?' ur, bir sel gibi sü
zülU.'> kan c lence , nı. altın ı1-i 
rez eri düm. Ç ılrn kataı:-
farın , sar luğa, fuhusa, eğ
lenceye -sö n y.ıbann!- ait kac 
~~ ·ı vasıta mıa hepsine rast
ladmı. O. lı ... ıralardc n, si1..e, ge
li.3i :Ü?,el bir iki csb ntanc gös -
tcreceğim. 

le şeyleri olma.yanlar, o gece için 
va ev sahipleri (mama) Iardun 
&ıırıar. yahut kira i!e kaldırır -
lıırdı. CO zamanlar, dü,'Ün.ler ve 
yrlbaşı geceleri için kira ile J»U. 
cevhcrat verenler çoktu.) 

Yılbaşının gelmek lizcre o'da
ğmıu bir de Rum çocuklanle, 
mı aile delık..uıhla.rı . ı . e 
tulumbacılarının el erinde allı, 
ye i'li kt\:ğ"Jilaılıı riiJ' n..-niş cam, 
lmgıt fenerlerle f.Jokak solmk do 
k,şırJ darbuka çalinalarından an-ı 
laıdık. Bu sryynr okuyucuın.r. 
dükkanlara gazino'ara, mcyha-, 
nelere girerler. evlerin kapıları
nı <'alarak: "Aya Vasili erke - , 
tc! . ba.<:ılangıd'e b'r hava tut
turup para top l'laı dı. 

* y ıl.:.m .ı f!CCCSi, ckaıı:yetle-
' rm bulunduğu biitün ma

hall lel' ayaklanır, hal ve vakit
leı me göre toplu bir halde saba
ha kadar eğ'enırlcrdi. Bu gece, 
yalnız Rumlar, Ermeniler ~ -
ğil, Tü..Jtl r de azarlar, başları
nı sot~a hklan mevhane, ku -
mıuhane, c;:algılı gazino, kal -
mazdı. Gn.Jatuda Bcyo~hmda 
dost'arı o'aniar, daha bir lcaç 
glin evve'in:kn ar1·adaşlnrını, 
lga ol nun e\'ine, yıl bası sofra
sına d v t cd~ı::.r. eğlencenin 
al.la ~kıllı ru ası kin, bir hafta 
cnceden zuıııneı. but çalın"tla 
ra P : vaip a.,, ·c eclerlN i. 

O gece. beı· Rum~ her Er -
rn• n !.:ıi r-vinllc muhakkak bir 

lrurulm· dcstlar, arkndaş
• t <'d i ·di C-er:e yarıf>t, 

(Sonu ııyfa 4 aütun 3 de) B iz T kler, yılba ının ge-
h:;ıinı, İstanbul, Beyo:,ıu ... ----~="":'.'::=~===::ı:====z=::== 

ve Gr.Jato. ı mülnrına -~ alnı.ı b - F/K A 
m.lıri'e de il yn, t~taubulun her I 
ta mına k ırulurdu- kurulan yc
ıni çi çadır rından unla dık. Yıl 
başından ı;pey evvel, taı af tarr..f 
kuıııl&n çad larda., ~·uru w . ·cış 
yeıni~lerle, çocuk oyuncal i rı 
e.atılırdı. 

Bh· tarafta zilli ıı.:ils'z. ~ö7..l.inU 
&çıp kapayan bchek.'er, mny
munl r, k ızular, tr.ırnpet cn1 an 
nskn ll'r simendif ı ll r. a) ıluı 
duru Ç ıcukfar b nhrı m J 
melCıl sey -ederlerdi.Rir tarflft '1 
da yemi, er iştihayı k u.w1ı ... r. 
dı: Harm'.l, fJndık, badem şC'k"
ri, kuru Jzüm, ce\." 1testrı ı>e, 
f>f'<'til kc ·i bovnuzıı kuru incir, 
diş bademi, rezaki. öte tnraftJ. 
da c'ınn, ınnut, tatlı limon, por
takal, m ndnlinn, ıı r, vv a.1-

• Jı, kıımızıh, moı lu kuğıtlaı-m 
lıcşit!ınd uyurlaı dı. 

Yemi·, hcdive lı--.ııı l•kları gi
bi, f'ÜS lıa.zırlıklnrı da bir Jıa.ftn 
evvclin1cn - bir 'y evvcl:n -
den h~ rl::ı:nanlar d.ı. o?l<r • 
du ya! · başlardı. Y misini 
~aptıram<ıyRn kadınlar csk' d 
tamir cd~rler, fonnac:ını dc.i' -
tirirlcrdı . Çoı p'rı Jn crız 
yeı lcriııt: takmak için mn-

(Bl fı l i.nci de) 

el ':'ni aörm" tüm. Pcı!{ eğlenceli 
alı.ıvo .• iz de Hamı ti, Makbeti, 
vodVllie<rt:inp o n s • ıza, pek 
c;,ı nceli bit oc • ol:ıcaf::11nı tah
hin edivoruın. 

- Nasıl ohn ? dedi. Kc;mik 
piyes biı· duhn komiklestirilem~ 
kı ••... 

- Hamı t. Makbct filan ko
ınik l i? 

- J~b!.'tte .. Onlaıı,· babaları 
Şl'k8p~r komi!~ olarak dünyaya 
ı,ret ıxU. Bc.uı.n luı.dclim mi? 
• - .Anlayamadım! Onlar fa. 
cia dE w ili ·r mi? 

- :~e !il• ebet? Asıl facia 
o za\ r-ll ı ·ıı ru ııhrdu,ı sonra 
su ; ~. < ı-. olar .ıı: mabke-
melert du u lei' ı:ıdeiir 

-- H mlet burad ı olsaydı. :a,.. 
u.lıa kru ıW. d va nc.ar mıydı 
d ı;;in? 

- Aç uazdı. Bih''kfa EÖyle 
derdı : Bcıı deli ı olüıı c1kan biı· 
Jrnnıik \eva koınik roli.ı.nc Çiknuş 
h r deli~ mı nma sizforı barış
tı m. '· b1..Yf' k l adıır aklım 
var hadi, baı ı ıı ız dostlırım .. 

• 

ri ] 
AKDEJ JZDE Sırbistr a dahili • 

1 
( ~m 1 İl :ı oe) 

de Via.2ma gı . Gukutu mu
hakkak gönmtiyor. M:ıl ya.
rosiave.tz'ın zaptı Alman or
dusunun bir hnftadaıı beri 
uğradığı sürekli hezımetl · 
laırnıml 1aktadu·. 

~~~~~~~--0'-------~~----
<.Bı.5ta.r.üı ı inci oo) 1 çaı·pı~malar 

dukça fazla miktarda deniznltı-ı Sofya. 3 (a.a.) - Asi Slrl\ Çel 

y ·· zde 15 nisbetinde bir maaş til bu.I.wıduğunu gö teren ali - telerinm imhasına genero.l N0t 
rı1eUer: mevcuttur. Bu denizaltı- ditch vo Sırp askeri kumanda < 
!arın miinakaIB.tınuzı i.r!.kıtaa Jlllllll sevk ve idaresi altında 
u;';ratraaya çalı.~maktaıı başka. muntazam surette devam edil • 
Eırdiada.ki düşman: garnizonuna tedir. Buraya gelen habeı ... 
erzak ve mühimmat ydiştirmçk lt:I e gere Yugoslıavyawu edd 

fazlalığı emin· ne çahşıııyor 
So\·>ct Tohliı!i 

Savyet istihbarat biıro. u
lruın hususi bir tebllf;mde 
SOvyet kıtalannın 23 il • 31 
ilıclranım tal'iil1erlnde s
kovanın gnrbındaki ccp.ıLde 
düşmıından mühim aniktarda 
aanim"'t almış· oldukları bıl
dirilmekte.dir. 

Avni de-.; re csnasındn. 15 
bin lc.>n " la Alr. n · 1 , l-
m ... ..,tu:r. 

H r ı. ıncika 
cep.ıesinde lmrt ı.; 
r6.ekte olau Ru ı 
knsabavı Jmrtanıı 
him gun mc.tier 

Edelnyi kasa m 
yamlıo bir hü.cunı • ' 
da bir Alınan 11rfcri 

kamyon bırakarnk kaçmı.,ı
tır. 

Almnu tcbliri .. ldt: 

cephesinin şim.ı! ' cc.., ..ltl 
kesimlerinde mevzii ehenı 
y~tte hareketler oldugu ba
dirilmek tedir. 

Cephenin orta kc~ l :.de 
müd1faa muhnrcbclcrı l l
detli bir soğuk albncl:!. d .... 
vam etmektedir. Düsnıamn 
birçok teşebbüsleri kıt'a.la
nmımı çetin müdafaa r
şısında. akamete uğramı;:tır. 

Alman bomba v avcı Uy
yareıeri kara muharebe! :!"l· 
ne k.an§mışlar ve yere n-ı Ü· 
niircesinc alçaktan u rak 
yaptıklıın hareketlerle Sov
yet toplulukl:uıru bir "Ok 
noktalarda dağıtmışlardır. 

Moskova üzeriuc yapılan 
gece taarruzlarında bir si
meı:ıdifer lı.tısyonıına ve de
polnra tam isabetler olmuş
tur. 

Ah11a:11 ordusu hu yıl imha 
~Iile<ıek 

M03kova, 3 (a.a.) - B 'gün
kü cumartesi ak~mı Mo ·ko.a 
radYosu Almanların bu yıl t:at'i 1 
mağlubiyete uğratılacagmı Kı
zıl orduyn vaid etın:§tir. Radyet, 
sQ.mdllik en mühim işin dfu .:nann 
nef cs alacak zaman bır kma -

14'lk3ra. 3 (Yeni Salııh) -
A; .. vc.ıii hazıra. dofayısile memur-f 
iarn 3 maaş nisbetmdc bır avans 
vcnleceğı ve bu avazının da nor
mn.l z:ımanfar a.va.ct ettiği tak-! 
curde 10 sene mtıddetle t. k oo 
bag anncağı hakkında, birtalam 
hnberier vazılmı..stır. 

E i•...., .ıt.lıvt 
ı:r. 

ol<lıı unu oı
ı 

26 dev e'in ·şti
ra { eltiğ·i v .. ika .. 

( Baştaraff 1 ncı s•ılı J~ ' J 
\ül'l"p, Ull 0 .)i~~i, 'ı.ıt.udı;1 
seı b stı.;ıu. ın ruat n.. 
\1.,; lı...,...ı n ,or uıa { l'ııt t 
wanlru"" ... aa k.:ı.1 ıı:.. tam :ı /. L 1 

c..us oluUgw~ k .• nı lmlun.ır ık 
ve diiny...,yı boyundın-Uıg-u ultıru 
1: ymaga uğl· 'i<ln ıcnalık ı...uv
~ t..ile kur;;ı llllı leı en bu va
ş .. gır.i.. • o.ı.İwıu ıı;ınrıua da 
kruıaa.t g-etircıek beyan cdcı -
l · · !il: ll1.4· h. 'mnıct • b.ı<<:ı. ve 
iktis.di kal ncı • trıııı u~lü p.- '1 ' 
~alarma ve ı 'o~ dom-... 
eden hukumetıerle h.u-p imde 
bulunan l,utı.i.n m.emlc tcLkı e kar 
Sl kull.ınacakbr. H .r hukumct 
diffecr im cı d vlc4lcrle ~ı liği 
va.pmağı. ve avrı hiç b.ı rl'lı.... u -
ke ve,r::ı. sulh imz lam :.un~ı te.
alLıüt edcı. fullcı-cıl .. tıı ı 
muzaffer olmak iç. ı savaşa j ir 
clım veva. hil.rnt't t..'Clen \ cyu e
dehilt't.!.'k olan başka ınilldleı: • 
de bu. demcc;e iştrn.K cdci.ıilir . 
Bu ,.eci ayı knu.ıka. Birle .. ~ 
devletler;. adın Ruzvclt. Jn il
tere rıcma Çörcil ve Soı•vetlcr 
biı ligi adina da Litvınof ıınza 
et.nııstir. 

mak o!dugunu ilave cb ' ve 10 ımhunluli l>ir onlu 
Kızılordu düşmanı son ııaz.i fer· ı · ıiı.:urfam,, or 
di Rus tonrağtnda.n dı§an atılın- V~ Nevyorlt. Post 
caya ~dar ~e;nıeketten tın'd g M..tesinc gelen blı- telt-.'1 fa 
edecektir demiştir. nöre Ruzveltle Çö. il n. 

Veteriner umum 
mOd '\rlüğii 

Anka..ı-a, 3 ('Yeni Sabah) - A 
çık. bulunan V.ctcrinın- 1 lcri U- j 
mum Mücfürlüğünc baş müşavir 
Naki Cevat tayin edilmiştir. 

Sb d" tıirbiıinfaı:Uın kurtulursu
uz. b:: n de y kamı F..izierden 

hırtm-mış oluntm ... 
NOT: 

Ustnd Raşid Rıza ile bu ko
nu~mamız uydurmadır. 

Asyada, Afrika ve Avrnpa
<l::ı. carnısma..t iı._cre L ~~ :" l H.!• 

nıal ·on ı·nihun k';;;i.J ~ 
bir ordu ıeŞicili kn.rarlaştııılnu.s
tır. 

LIBYAD 

a :ı.; v.u-roek suretile geçici 
ve nıem.nrl ra kat'.iye:ı faydası 
d klın.'"iU ~k olcı.n: ımıva.hlml 
tc<lbirlere baş vurmak kli mcv 
cut de :ildir. 

Maliye vckfileti, bilü.kıs anor
mal zama:ı.ı...:r geçiru;e:); e kndar ı 
l PffiıJf}l\rn d ... İQll fuyOasl dOku• r 
il·' ... ){ J:I l •">•"'<4 1 ılÇ )t l Y-

tc::etbüsünde bulımmus olduk - Sofya ~c:emiliteri ve Slrp mu· 
lı:..rını gösteren roıareler de \"3.1'• kavemetlııin başhca mürettıbJ 
dır. D~cqruın deniz üstü gemile - olan alba}· Whai!oviç Jıurı:nayı· 
rini kullanmakta. tereddüt et - nın ~ bul.ımduğ\I. Bania 
mclrtedir. Son zamanhrda dil.§- Bu ka çok · atli malar
Dla.DL t:llfo:yamerinlıı fualiyeti ek- da sonra general Ncditclı Io ~ 
silmiştir. Zannedildiğine göre bu. talan tara.fında:.l ~tedP.mi.,:.tit 
hal. şimali Afrikadaki. ve Girit 

ı..: i . , 

rulasmdaki tayyare mc.ydanlan- t 
nın su1nr ::ı.ltın!b. kalmı-<; olma -

1 n ik-ri g bni.:·"il'. Üc den iz. 
- nhı u bo haları ile bst ınuş

tt;. Bu de n:zaltı!::ır oo b!ı1arı.'l I 
tc •rilf' infl.ılkJar vukua gelir 

lmes derhal SUY\1:1 Ur.tüne çık
lı..1$1 t'<1ıı·. Bu rlcnizalb.hnn b.i
ıs' len kıl"k ik!!ıe· ;-ıden elli. 

Birmanya 
ilk çarpışn.a 
Ra:nP'Oll:. 3 (a.a.l - Perflt'-m· 

be "'UUkil İııgı1 tebli ınde 

Japon 
va "la 

l ora. s 
a girdi 

, .......... ~ ...... • .w:a ea -{ 11 sJ 
U~ :lJ' k:İ İngiliz ktıV• 

' u.O"ini!!: ~ ha ko!mltımı 
l' ,ı:-rnl H nry l'om •lı .. .'l. em 
l'.' ,., n:ıi!-'..?lde ko-:ı:ı:ıt::.nlığın 

~ 'czyc.tl· ki her "iŞ top-
ra • müeafaa. etn: ~vvu 
l :nda oldr~u b.cwn etmiş
tir. 
Crncral şunları ilave etmiş· 
tir: 

fu1 •n.nın ın ::ıa tcsfr!ltı-

iı"i.ınci..~ kırk kŞ esir al -
öık. .. 

Atlnntikk Bir Ilelm lwhi 
I • d a. 3 Ca.a.) - Amirallik 

tC blı w"İ.Ud(' dPn1liyor ki: 1 
F."'d Amerika.u uhribi Stan 

lcv. bir varı.iımcı gemi YC i1;:i 
tk'aret ı:en· . lr~1 ı-1n mr 
kafileye yaptıklan hllcum esna-f 
mndn. batırılmıştır. u hiicum 
e illf!<"'l'lcla. fü: Alma.."lı ~ U:.tltı ge.. I 
misi balınlmıq vP iki Alman tay 
ya.resi dlt.t!arülmüştilr. • l 

B'rm :ı,y ru . J I uıı kı

talan ile il , üh.im Ç3l " a ı 
.... i.rişilmiş oldu L ·ı kü · 
dir. Yaf'lll n har ·• ~ Biımanva
nuı <'CUUP münt• .<lSID bi · 
n kt.a olan Vıdorı 'nııı simalin-
d ce {' c~i.lı. 

f'io kıi'ala.n Birm ı.>a.'Ja 
Y( i Dclhi. 3 ta..u..) - Bura· 

da eeneral W avelin uruumi a· 
r...:rP"ulımda se mi'.' Çin kıbı.atı · 
run Biraııva va. itın.ek üzeru yo
lr~ ç.ıkr:wJ -old!l'!tlaı.1 ha.heri te-ı,'it 
ed 'lmektedir. 

HAR 0RREŞiD'in 
GÔZDESi 

S \DE'l"I't!S' JIAI'.NAGIN 'Mısırın en m iliur 
Türkçe sözlü ve Üst.1.ld ! Tü kçe sözlü ve 

'Nefis_ Mı~ ~lü.. ·ı.fon,mniyesi 
, T""urh· e f" ~ Knili~c L 

MÜZEYYEN SENAR OMı ~Ü G. LSOM'ün 
tarı>.imdan söyleuetı yeni 
~ ilıtiv~ t.'Clen n· 3hası 

• 
1 E 

Ara "a ~arkılarile 
olan n oolı sı 

AY 
GC;z JramaştırJCt bir ihtişa.m arasında tarihin en kanlı elil n ttk\ iye E>decel.r ol:m mühim 

bir y:ı.rdım yoldadır. 
J :oo , 3 t :-<1 ., n büyük A.ff k ve sergüzeşti 
Amcrlk<t....n Harbiv: • Na7JrhP,ı- . . A 

nı•ı l<' retti.Ti bir tr>b'i•rde Ja _ BugUn saat ll de teıwlatlı ma tme. 

ponl't"ln Correg· doc eP. ini be;ı ~ClllllP-ı:ll!:ll&l!!t•CbtlUl•••••Bnıaı••~ 
EP at h:ıı.·a h=ı111bardıma'lt!la tA bi .tiSR:g•ıırulJ'~flR•~o.;na1111mBmPMmıır-:m~12:~"l!'!~B 
tutt'ıklan bi1dirilmektedir. TclJ.. t'r . 
]i t: ,,.-re ·bu bombardımana 6() GUft.Qn, •• Haftanın ... Senenin en ıta41 de iftC!fi ota• b._,. bata rentcıı H 
ta}9'rare iı::tlıi.k ctmiPtir. T A y F u N ft 

DOROTHV LAMOUR'un 
Gü-4el~1e isltm('D t r 

ROBE.Rrl PRE~ ON'un 
~,~Mil ea.11~ tir h.ar'J n ltr 

GöreD1er bir daha gfü ~· görm';enler btı fı mi alkt la.mak için 

bulunan bir Alr;1an kolu, bir kaç 
araba ve ıki t..'lne t.ı.yyare kaı ı 
ko.)' a topu 1.aybedc. • rekıl • 
nı ye Mecbu.· o.muş, üçil subay 
olmak ü.:ere 45 t..~ir v ı tir. 
E.arrazı are meydanında
ki c.>mız.wı: a ck.llı csn ıı la 
. .ı ... .,m:ının iyı bir hn.ldc tcı ' v ıl
CJ:El l() tankı daha bultm:m<Jştur. 
I ıareUıt sahasının hcyetı wnu • lf Em•n• 

LALE ye ket 

mıy · üzcr.:'nde h -a l uvveUe -vı'li, ycşılli, allı kord 1 i.lar alı
nır, düzt- in1cr yapılıp ı-;itıelerc 

ımnur sa danırdı. su·· MER SIN. EM I 
Gimah •ar kadınlD ı te>rt-udeıı ~.411-ım11zz• 1 AS ---llııı. 

vUk. ek 1 aizlcrle ıı:ı•11 ' J.dı ıp 

(BCT<ttarafı 1 ncl sah "fcdc) 
kcmmc1 surette yardım ctmi~ler, 
dili anın ileri bölgedeki tohu 
ı. evzıwinf ve topluluklarını id
dcile oombalanrn,dar ve düşma
mn başlıc-a ıuildaı.aa. Iı~ıtıarınm 
g\!ı isindcki ~ tcaddıt b de<.1cı e 
daha iyi eleği ııe bi e ayni derece
de tc itli. hücumlar Yt.pımşlar-

dır~ ı.: 
Serbest bırakılan ı.,o lıarp ~ 

ı'ınli.z.. faaliyetlerine devam et - ,ı••••••• Şarkm Ses Krah ••-!:iila+--m:uı-.. 

.yeni clhisc!Pr, y ' i n\·akk:ıbı 
:Yaptırırlndı. O gece gi\. ecel· -
lc:·i şeyle ri"l lıep i muhakkak 

Bu sah akşamından itibaren 
Eırinden ma.:· du 5000 ~ iazl:ı. 
1taıyan ve-Alman es'ri bayıl.r. ış
tır. Bunlar arasında Almaulaı ın 
Afrik:.-ı. hücum ırurubu nr 
subayı general Sclımdit \ al'dır. 
PA.tlln bu hareket esnasında ver 
diğ:imiz insanca t lefa.t 60 ol" -
dür. yaralı ıniktar.ı 300 dür. 

mi' l r, dü.rmaill!l .ie~b • l YC 

Ycdabya etrat:ındaki toplulukla
rı n ıva.ı:f:l.kiy:Afi lıu ... uu.11.J.r 
ya

6 
mı.qJar ve düsmamn b ltca 

ia c hat'arı hoyuııca mevcut he
de! ere :!eııi.zden e kanıdan çok 
büydk hru;arlar vcrdirmişlerdir. 

ABDO VEH 'ın 
Şimdiye kadar çevirdiği fil:mıerin en mükemmeli D th ,,_.r 'clttt}ia aid ett büylik li'ibn 

yen· idi. 
Allığın, kokunun, pu·ir nın H 

en iyisini alırlar, evi b. tan ba-
6" tl'mizlerler kit libır ÇH ruıınr 11 

fak bir bez bile brakmnrJaı dı. 
ÇünkU. lmmt uı,'rı.ır.. ·ıt.l!.ık c , ar
lnr<fı. Bu adot, bug:hı dahi böy

AY GECELERi B rlin, i1 (a.a.) - .1.ı.lnım 
tcb -· : · ~ Afrikada dtl -

ledir. 

Cazip ve eğlenceli biı mevzuda lıoş sahnelerle dolu çok 

gfü:cl bir film. Baş Rollerde : 

JOHN EROVifN - CONSTENCE MOORE 
ve Hj;vaen kitarnlurilc b!r çok genç ve güzel artistler 

l'cdah~ "'dn. 

-
Bu arada. bilczik1orini, mndal

ıfOnlarmı, klipelerini ~ildirmc~e. 
~-unfre vcrmcği unutmc.ztar, böy ll••~~~~~~illıli!lilılliimlm:aıı••••••ıua•••ı.I. t JMVE mu wwww 

Y edabya bölgesinde her tür
lü silahlarla rnü hez "'V ~ 
kollanmız diismanın belli ha lt 
toplulnkl:ırıni iT.:'acn. devam et -
m.i.q,lerdir. Bir «;&~ esn~ın
dn zırhlı otomobillcr.i ve topçusu 

Alımı ve İtalyan kıt'afa-
11 m rca devam cd n 
;kalır a.uc." mukavemetin<l ·n 
s nrn l3ard'yayı · '~ etm'ştir. 
Yeda.hva çevresin e s· • etli kc
§if fuJ.1h eti olnn:..,tur. H ı ıı 
kuvvetlerimiz <}iiclma ın kam -
yon. kollar·nı dn.ğıtmıştır. 

- ______ .....__ 

- Ha 11r. gece gö.?;f erim fena 1 
elııyor. Dikiş diklniyonım. Ar
tık cı lcc. lcrden d korktum. Fe
na adam erkekler .. Yalancı, iki 
ytiZlü, hain •.• Hep onlar ... 

- Hakkın va.ı Aspnsy ~ı.'.;ım, 
»e söyl rsen haky.ın var. Aman 
kolcnya ile surat.:nı yal.-tın. 

- Ds b.:ı. iyı böyle. Kanlar grt-
8in. N ir bunlaı '! Nasıl oldu:' 
Hep ç.ı.ı 'unhk det-il? Dajın hak 
dn 'at. ı "'~ söylcac hakkı var. 

- .f.J benim k" çük .Aspasya· 
c~iım. S na o kadar fenalık eden 
dayı . ı aklı bulr11orsun? 

- E 1et. 
- A tık beni hiç fevnıiyor 

mu.un'. 
- tshyorum sevmiyeyim. Am 

ma gCI .: seviyorum. Çupkın ço
cuk ... Hslu dur. H :yü~ün, gö-
2Jn yntılmıs, hE.u usin durmaz
lln, yeter artı!:. mıc!i ko'onya
l'l clo!.mccğim yi' ·Uııc. 

- Zarar yor, memnun olu
t~ Demek beni g~nc Ee\·iyor -

t~~ e: · temizledikten ~oma cna 
İl' <! .y pışirdi. AcC'1c hir mit -

terıy~ gideceğini sovlivrrck <'~ki 
ltşıI:ın: Yata~a \ tır 'ıkt n oı:-1 

rn paketini aldı, gitti. ! 
Uğieye doğru Aspasya geri 

döndü~i\ zaman Şevket hH.ll de
rin bir •. kuda idi. Uyanır ı.yan
maı.= 

- Aman AsDJlsya, karının zil 
~alı or! dedi. I>antalonun cetin
de bir kaç para olnc.1' <l. Herr.~n 
pn zola, kaşar ı yniri, hatta bir 
~ de l'Unp at. Seninle .kar::1 • 
lııtlı bir (iğle yemc~i yi.rclim. 

- Ah kale, mnstenier bekli -
yor beni. Ç'.ok isi var. 

- Ne iRi canım. Müşteriler 
birnz dnha bekle~inier. 

- Olur öyle?. Sislide bir ma· 
dam bu gece kardesini düğföı 
ya.paca.k. Fistan bekliyor. 

- Düğüne fistnn~ız gitsin. 
Zararı yok. 

- Yauımız ki ap rtm.andaı 
matmazel baskn buliiz yok. Bu
Jüzünü çabuk istiyor. 

- Elbet kiıli bulilı.ü vardır. 
O da dostunu birgün daha kir
li bullizle kar. ılasın. 

- Ka.rsi bakarsi bir bekar 
var. Gömlek kalmruniş. Bugün 
vömleiini alacak benden. 

- O:ıa da dersin ki birgiin 
daha <'nkctinin y.ıkru:nnı kaldıra-. 

--
HAY ÇAPKI HAY. 1 
------Ç·c-u'7:en: "BE-;;;r SAFA Tefrika No . .fl ========.J 

rak gideceği yere gider, göm - pasynyı ŞUkrüye göu 'meli - ğc ııasıl gidelim? .. 
leksiz oldugu belli olmaz. Bcnlın yim. - Simdi bu csbalıln pnli r-
fuılimi gonnüyormn tın? Be Aspasy um ltoru; lıı üstünde ya benzedin Sevket ... 
bu kıyafette BOkağa: çrkarmıy- bir e.rk ıı.: gömicgı bnldu. Bıı· - R~-ct. bir latarna olsa. pe
clıın? lnsan halı bil. müştc. iını1 ı u . Onu §İne takıl rdnn. Ah.yı l.ırak As

giyaı. Üstunc de Aspruı~ n pasya . .B:lll3ı bir clblse Hizmı. Aspasya ça?'c olmudığmı gö
rerek: 

- Ah, Panayamu! diyerek 
döğilndii ve nevale tedarik et
mek tlzere Bahkpazarma kadar 
yollandı. Yataktan kallmn Şe,~
ket, günlerdir srtındm yrıl -
mıyan ve bir çok vak'ala.l'a §a.-
bit olan elbiseyi aı tık giye.miye
ceğine hükmettiği için ne ye.p:ı
bileccğinı diiPündü: 

- Haydi Aspasyayı bizim 
Şükrüyc gönduerek bir kat el
bise isteyeyim. Onun boyu bo
su ba:na uyar. İyi ıanıa. oğlan 
züğürtt.i.i.r. İki clb~-esi \ar 
mutlaka. birini sa.tınıştır. Mruı
onnfıh bru ka dn c.aıe vok. A -1 

çi~.eklı kımon n akfL Piı.'%0- - Gl eyim, evd'3:1 lilnyı .. 
layı J.üçuk muili.kta • es- - 1.,.i olur ama o söyle · ;m 
mer guzclinc yardım ebnek Ü'- dile ·cl!ly. Dayıın hcn1 ztrmk 
zere sofrayı kuruu. Şarap · vermez sana, hcın benim c 
sini ve ere 'tiılya ku.tu::ıunu. açtı. de oldu w ıuuu ~~ir. Dayımbt 
Tubaklan hazırladl. Sofrava o- ka\;;. ı~:- 1 •• _ ı-• • .,.a C' U!n. A..U.lltı Aü. ga ... 
t.urup obur gilıi karnını doyu -
rurken~ - Yine .kim bıTir ııe çnp'cın -

_ Şimdi Asp y~~, ba- lık yaptı, zavallı ndam da.nldı 
na bir akıl öırret, bakalım. Ben sa ., .. Bu ihtiyar hep eıuıle 
buradan mwıl çıkacağım?.. uğr.ı.s.ı.cak? 

- Kapıdan çıknmaz:::.-ın? Po- - Evet; işi gücü yok. M:Uf.e-
lisler bekliyor seni? P: reden kail bir ninpo;ı. Yn. mrnklıınle 
atlıya~ n kale?.. k«.vga ed'yor, } !nrt bc.:ı· se. 

_:_ H :yrr a ·· lı: ... Bu ~den ne uryorsa a 
tık arayan, llcltl'ycn yok. olı;.~ · :adi çek ·ını. .. u ~ U-
mı kıya.üt" ıe 1:nk.. lk ... ' • ~ ıne k u r ,;aiırı et d k 

1 nasıl csk .. r. l: ı· alıbabı ~>ıu • 

MES'UT LER 
Tü!kçe Sözlü • Ara ça Şaı !cılı 

SUMER ve TAKSIM 
Sinemalarmda fe"katade rağbet görmektedir 

Fitmin son günlerinden istifade ediniz 
wT-• Bugün saat 11 de tenzhath matine '~11&:# 

Sukri, Saini... ·.ramdıın • 
Senin gibi çn.pkımn biı ide o. Ne 
zaman görsem kızla.mı aı hanın
da gıdiyor. Bask-a, is yok onda? 

- Hayır ,başka. işi y •ktur . 
Mcsl .. >f i ç:ıp~nhktır. 

- Ah Fnıı-..yaınu, hiç bir i.ste 
k1ır. olur? 

- Be!l ana .n:ıe zamaı1 ;;örece
ğim, <'ıka.racağım gözl~i:li 

- O 7. m :ı l t· 
nıc . ) 
suz der ... 

- n·· ni ı ırnc~ın. 

l' ik, 1 a ı~ınl': \ , 

. i .ı t
:ı.M I t 

ihtiyar çokt.n:n razıdır. Anuı y<:r' 
den giike kud:u ha .Iı m . Sen 
uslu, akıl:ı otur da bu kadar fe
mı EiCYkr 'i) J =n! ". ilen de ol
~ kızardım. Z ten o p!npo .. "l 
bcııını gibi usiu. akıb bir delı
k ' i in do söyl~ini bı
r-.Ja.n:.yor. Ne y •t :.ı Aııp.1 ... -
) cıt:;'lln. Bu oo J u. G. ç 
buııl:ı L B' i§lınize Cıa~. E
ğer benım bir kaç s :ıe ~ .ı<la 
ıni.xu r kclm .;m 15'- ;.vor...::n 
he ı ··.n g:ld"p bJn:ı bir c! ise bn
J caı .u. r:ea nm ~,· i o f:"'r
rlin ~ cvındw .. ~m~ iilü ınü t ~
ıuy.>rnun. Evi A nta 'ımaı:.: ttc. 

- BUı yorum kale. l{öscde, 
kızino kru ~ıda. ı 

Ta.-r.llll. re bul ırsaıı nl. 
J<~lbbe, kıra\·;ıt çorap. ı;· el;:. 

- Olur, ama ne .zr:m3Jl bel\ 
P'ittim, sem kanı aç.na. · 

- 1-Pyır, he ıı. Merak etme. 
Hakipkrim.lc kar ıla :ımak ho-
~ tıu Dun gece bu yuz-

d ·n ı..ıu t: 'd.ı. Asp ya ı.a-
u ı· di. Çı.litı. ı:,itti. 

y.ı! ,abJ a genç 
lııı t-ı. 

r /. rl<ası v;ır\ 
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(Nakil ve ilctil ns kalckı mahfur.d11r.] 

Fakat Katrancı, ihnsı urun ,. ü-
. temadi surette sol g' şleı ;uı'len 

l>ılmnııi'b. BUtfüı bu l~ rs giriş1t:r 
aııun hücum knb.liyetiı i kıı:sı-et 
iniB bulunuyordu. Bu se~ple l 
hırçınl.ışruı Kntı'3llcı her ne 
l>ahasınn. olurw olsun ha.bmın. I 
wrmeğe karar ~-di. . ... 
, lştc Hergeleciıun de isteJı!;ı 
bu idi. Hasmını sinirlend:rmek 

r ve itidıılini bozmak, dolu dizgin 
t 
akılsızca. kencl•nc ald·rma}'tl 

ı Katrruıcı, Jıa,smıra. ~ """ 
-tün kuvvctiy1 • bir ı:arn:.:: t.-p· • 
adı. Hergele<>i, ır..aı.urun ~.av 

ırvmı veyiııcc 8P.hlanr. •. Olduğu 

\
yor <t, koparak ~er •• in genyc 
llC:lU. 

Heı gelecinin manr,vrnsı başka 
iılı. Hasmını hızla Uzerinc çck-
ıııck ve epeyce hızlandırdThi:.an 
_Eonre. ona. bir oyun o~mamaktı. 
rl':ı.bU Katrancı, Hergelecinin bu 
m::ı.nPvrasındnn gafildi. Hatta 
ıo \1 iin S<'yirciler bile işin farkın
d,l değili roi .. 

K.ıtrancı, C'.ıprnzla hasmını 
lıızlandır:ıp silrdükl'e, Hergele
ci de ba hı:r.a el•nden gı.>lrliği ka
<hr gayı·ı:t cdiyoı \'e f~erisjn ge
riy~ uçuyordu. Fmki } ehli\ anlaı· 1 

'.(' uğalar -Scı gel •ciyi tehlikede ı 
gfücliiler. fh•m \lı ilk eld· gi
dıyordu. Biı birlerin(' ı;Ö) lendi - . 
ıcı·: 1 

- Gidiyoı· galib.ı!. 
- Çanraz <;olr kmn;etli.. 

Hergeleci, beklemedi clerhal 
hasmını künteledL Katrancının 
Koca Yusuf gibi çatıları Yardı. 
Öyle kolay kolay dağılıp kiinte 
ile aşırılmnnzdı. 

A.?nlar, beyler llcrgelecinin 
ha~etJ~rini Ciikkatle takip e
diyorlardı. Çaprazla ycınileceği
iü .l.'3.nllettıkJeri Hergeleci, Kut
ranc.ıyı ne l> ile koyınUBtu. 

Düliln s~hibı, ! ... acı Murat a
ğa, Katrnncı) ı tutan ve besle -
~n JsmSai! ağa.ya: 

- !ı;ı.oill aı1a, ne det'Sin bu 
i~? 

- Daha ortada birşey yok. .• 
- Nruııl yok nğam? l~alka -

madı altından 
- Hcrgclccinin .altından kalk 

mak kola" degildiı·. Çapraz ye
rini bulsaydı. Şimdi bu iş bit -
mişti. 
·- Fakat çok gUzel sıyrtldı 

deVil mi?. 
- Hiç bir vehllvan bu sur~tle 

çaprazdan sıyrılamaz .. 
- Fakat Hergelecini'I bövıt! 

oyunları <'Okmuş.. · 1 
~ Yay gibi bit- pı- ı • n doğ-

rnc;ı.ı... J 
- Zorlu bir ~ih. , ., ııı~u mu

hakkak ... 
- Ne olacuk de .... nı: '! 
- \TallaJ1i bu l·~ {t...ncmez 

şimdi. Çi.ınkü h.u tı, ı\'ının da 
idmam üzeı ındc ve t.•m besisin· 

1 

dcilir .. 

so 

içme para konulmuş tPita) dc
nılen törek masasının ortasına 
konur, evin IJliyi\ğli bunu, m.nsa- , 
d.ı kaç kışi varsa, o kadara. tak
sim e<leı'<'k dağıtırdı. Para. ki- 1 
me çıkarsa, yılın, onıın için U· 

ğurlu olul'n.ğma inam hı dı. 1 
Galatu balozları, dolar, dolar 

boşalır, kruıtocu kıılnr sahnede 
kıvrıla kıvrıla. göbc:k ntıp iki 
teıı: oynal'lar, kantolnr. la.z ha
vrlsu'l, . :.manın ~ ı nkrt" şnr
kılurın; sCiyJcrlerdi: 

baş 

SatJlık Arsa 
Fatihte Sarımusa mahal

k~iudc kain J<l arsa satılık-
tır. Talip olanların SuJtanha
mam ŞFJLANlK BANKA-
SI direl<törlliğünc ımfü acaat 
etmekri rica olunur. 

de rlıal k eser 

- l{urtaram .. ~ kı ndı~ınL. 
l<atmncı, hnsmmm i~mi bitir

ınek içm <;tnğ(~ı yetb1:irmeğc c;-a
l:ışıyordu. Fn.kı.t kurıı3z Heı gc-
1N'i, o lt.•d r t. n-· idi ki, hi<; ona 
~cng 'ı ı ıı ... tı \'Cl n· r.-rlyd i ? 

- HcrPclednin <.:c iJylc oldu
ğıı oıtwl:ı .. 

T:.ızıını im~..Lhunadruı :C\'Vcl, 

si~ yılhn.şı sabahıııdan biı· ·kaç 
cstruıtru.ıe daha göstereyim. Şu S:Emt!CGdliilB&•&mıı:::m:lllliii 

J{uf,, l · mn capı <ı ~ı btıtün 
mr.} l • b· jl!ln b. Ş.'l. si.i ılü .. İki 
pehJh·. ollız ·dım k .aar git
ıni!1lerd •. Kar.an d t>ine gelmcğe 
be-ı on edım knl 111 ·tı. Sl'yirCilt!r 
oturdu lu.rı ycı·<l .. n kalkarak yer 
nç.ı)orl::ı..ı·dı. Bir yıındhlı da: 

- iieı ~e!ccı, ) enilecek .. 
-- f\u tar.mı ı;ı; bu ç. prazdan 

kendini.. 
ıl ye avıı nyı" söylı niyor.lar

<:ı. nuan ı<')nd" l>ir alt iisl o!du. 
Ve l~..-t ........ ·.cwın hayadan u.,t.U· ı 
ğu go?ı.i!o't 

P r{ c:er.i. cİ"<'Ok lıu..,ıır.laı ınn • 
y pugı gib1 .ı\.ıtc nt.:ı:·a da bu 
1'yı.nu <.oyr.:~m.-;-tı. Tam. kıvaıxıı
Dd. gl'tirc:e!ı çt.prnzdan birden 
bi.e ı;·;,·ılniışu. ;e bir nnda. ol
dı.ğu yere otı1rıp t· planmıştı. 

Hızla gclı:n l{atı'll.llcl, ani olan 1 
tiu <;öıU!mc karşısında birden 
bn e onü.ue büzülüp otumu lıas· ı 
:111n.'l ayaklarlle ~ru-pr. rnk uç • 
muştu. Az kalsın teı:.e taklak 
kılacaktı, 

Katrancı, h ~mı:ım üzcrir.iltn 
ve sırt.ı!ıdan kayııı ,ıJt yere d~
t~teT sronra toparh~p kaç
mak iswdi. ~""akat He:rgeJeci, ye
tişıni:Jti. Toparlanıv y~re otu -
rJ.t.. .Hergcl ci, ha:.mıır.ı.zı yclllk 
c· '\p d~medigi"ll3 llY<ıJuyordu . 
Y~n.ik <ll.,ne<Hg".>i görllnce ~~ 
ffit' ll ~.1 e fn lnı.h. ve tuttu. t 

Katranrı, 1 'l' .. \11' ı 1 Pl ıırkn 
t.u:-tulm~ ıı•: ı. • • ~- T "Jc?n 1 
He.ôelı..c., lı.ıtt.ı · 11 :.onı-:nc ·c 
' rnı.~u. 

Katı .m<'ı, u&tıratt:ıuı elinden 
trtuınıul' iı.;"ı ki t n iu hanı-

1 lcı yapıyo ..., kCJıı .. nc.;ini bu
drona.ğa r,nlı..ııvoniu. tri gö' dP
fJilo s.hl, nı~or. hafif h&.smmm 
elinden köhı~ea 'il{ kurtula.bile· 
ceğini .taııncdiyı ı du. 

Jlc-rgeled, iki taı-tfn kuı tul
tnak i<;in hlılanan hasmırıın gay 
roticrini bo~::ı. c;ıkaı'luak için sı
kıca biı· knzık vuıdu. Ve sol a ... 

1 ynf{ı n ı tın<l :e;ı d , k "'' ı ekledi. 
K:>tı-a.nc1. kn ıı-.ı ı5Ökeceğini 

~:.ı.r nett . Onu :ıruuıfüırmda al
dalm y n bir U>L fikir vurdı. O 
da p· ·ı nelccin'n hafif oluşu idi. 
Fn t t K.ıt~ ncı ç geçmeden 
l< .ıon.tlıu uıd aHandıı:mı gö:-
mu ... t\\. Hafif olan bu adamın 
dindev luı.t'iyen kazığı söküp 
al ..ıak müm i•n değildi. 

~.tZı·"h ükllp lrnlkmak ist di
gi b:.ı.lclc büchULlb olduğu yere 
mıhhtmp k~yor ''C tall.lıyor -
du. 

Her elcd, hasmını iyioo tes-
bit ettikten sonı ıbmlcn Lire 
aarınaya a.lıjdJ, 

Katrancı, s:ı.rmayn gırcr gil'> 
.rn.cz, paça ı.lc kalkayım dedi. Fa- 1 knt muvaffak olamndı. Çünkü 
ıırlcs ey.1.l-Juadan kösteklcn -
mi&U. 

H ,c.1 inin bir lı·k fü:lPti 
-v, dı Ve bu oyun da keneli },·a· 
dı irlı. O del nrm"yı taktıkt."\.U 
~mır <k1' , ha.::ımını ark!' (1..

y· l ,., r nd lı' ve cll.,,rlle lt'i:stck· 
lcr<li Flo..'31• ı 'bu mırctlc köı:tt~ 
glr1n lıo r::~.:cttcn sa.kıt iku.lırdı • ı 
fst". ;~, tınc.!:ı da. böyre bir kik-\
tcr <' l1 1 ~ü"·:lndcu kaptığı p~çıı 
ile oy!..- ko!ıy kolay doğrula • 
matuı 

l{ ... ::t~..:ıcı, tn sefer de tcı,.. 
dontl;l bJ~}:ı ::c hnsmımn üzeti· l 
Ji .. ne:"m l: "C !l!mt ny:-ığa J«Lll.
. l'n:: ı tca;. Ik.~~ ciıilıa doı .. ~ -

en ~r.ık~ d.' .üp yenik<: ~.,ııi . C.l·} 
dıt{:ı:Jc~ h n ::ı hnrcketmJl.!tl 
V;i"' c>:Çlİ. • 

· Sellinik gfü • ·uını t.'ll ço~ 
dulıa iyi .• 

- Ben, Solruıiğf' .itmedim .. 
Fakat iyi olduı!'u r:,l.ıı uluyor .. 

Dedi. Hakilmten ı hlivanla; -
rın her ikisi de tanı ı'·armda i
diler. 1dınanhu1 bcsilet ı yerinde 
idi. 

* G alatadaki umumi e\'ll'rlc, 
Beyoğ'ltmdıı.l.i D::-ı"'·lş, Ve. 

nedilr, r-· ln ·, Ah, J:i'n-nnc, lh '1, 

kolu, bac-~ığı, bm1m Jurı:an, ka· 
fası patlayan, diBleri dökülmi.iş 
g0z: kenarları morarmış, par • 
makları, bilekleri 1 c·gilmiş, yü
z.u Fopa, ma:...n, ustuıpa, cop ,çü-
1·lıidl'rile dolu oı:ınlnr da kim 
ıııi ;'. Bilmiye<:ck ne var? Ak -
tj ,ınıtan lır:-tda, burada sulanıp 
ı;rn0aı ı;ıl· ı 11 1k adam a.kıhı ıs
latılan ı;flım.n kıılndayılan! ... 

Köprü ba nocLı. b ·kliyenler mi? 
G~cCtlen rakıda, kumnrd:ı, çal • 
gıun temizlenip, kumazlık cde
ı't•k ceketin, v-eleğinsan ceple -
rin • bir Kın uş, bir iki metelik 

j' 111~111' 11!~ ~~ Sehir 
1 ı ı,,, l:ı ~~ 1· at ·os 
ijl ı ıınııl ~ ııl 1 r 
·J'epeb-aşı Oram Ut ınımln 

GUnclilz 15,30 da 
Ve gece 20 30 da 

a katlm 
l ııtlkl!: cı:ddcal Komedı kısmın ti~ 

t.;.u'1 ıınnt 15 • 30 dn 
OVUN iÇINDE OYUN 

Hergeleci, küntcyı doldur
dııktan sonra. hasmnıı havalan
dırmağ:ı. zorlandı. I~utı-nncı ça
tılarını germi. bit' musalla taşı 
gibi cluruyo du. Hergeleci bU
tUn zorlle hasmını askıya al -
maf'u c;ah!}tı. l"aka.t muvaffak! 
olJmndı. ÇiinkU has:mının çatı
laı ı çok lcavi idi. 

Heıgeleci, hasnını ı t ıte ile 
nşıranuyacağını anlo.yıııl".n der
hal vaziyeti dcği5tirdi. Katran
cının kolunu l<aparak sarma ile 
basmak istooi. Burada mUthiş 
bir miıcadele oldu. Ve nihayet 
Heıgclecı emeline muvaffak ol
du. Hmunını sarına ne bastJ. 

Ba'11'am Zfb:ı, I<aı ı ovol , M car, 
Yeniçarsı, Rılbuı nu, Y fnif?;iliiı'' 
taruflarındıı ne kad:ır umqırıi ""' 
varsa karıları ardına ltnrlaı- nçı
lırdı. J<~vlerden vch'clelcl', ımtır
tı, gtirülfü, ş~rkı, bagırtı, aı· .. i 
r.ıonik, lavta~ ((lğırtma, r.m·nı\, 
klU.rnet, dümbt le \'<' lat rna 
seslerj taşar. Udıın, kemanın ı 
nağmelerine nf ra\ar, zille gi.>b~k 
sallayan kadmforın şarkı FPslcı i 1 
kru·ışıı·dı. 

Kadınlar, sokakt--ın geç<mleri 
-tanıdık, tanımadık- <:cvirirlcı·. l 
tepel.'er içiııde içki dağıtn'larıl1. j 
Her evin, lıer odasında bir ziyn.-

f'akhm:.ıy.ı akıl edcmiyerek kbp· I 
riiyii 1!,e<:ecek oııJuklaı ı olmay:;n ı _ 
hm'ltrouııu·, Dih:n<:ilcr gibi, ge-ı---
f'~nlerf.> f') <HilP ı)ıl p•ıt':l ışh; "v(•.l 3 Sabıkalı vki 
kiiprii memltı·Jannın d.alguıh~ın-
dau istifarle (.>derek kaçmak fır- . olu ndu 

Ji~Jrat bu basına dn boşa gitti. 
Biı· t füfü çcviı eme<li. Katrancı, 
dayonıyordu. Böyle olmakla 00.. 
mber bir tiirlü luıf>mmın altın
daı kalknnuyoı~hı. 

f.:t aofrtıJ;t ı•nloı st.ırkı gırl:ı · 
' ...... b 1 • • 1 

giöcrdi. . 
~tını gözetliyorlar• 
Şu tirtir titreyen mi? Kumaı·· 

dıı. pnıtor.unu tefeci 'l'u1ar Oıue-1 
ı'C C\mıg (rehine) koyup temlz
leıli11ıleı <len biri l Şimdi titreme 
fa~hnı tr rif ediyor, ~encl.-ri ı 
tnı•!llpcla çalıyor. · 

J{:ıdınlı, erkekli kafileler, ön- i 
lcnne lutcrna, bazıları zume., ~ 
davul, ut gibi saz takımlarım 1 
t a k a: r k oyna~ a oy
~an:ı, ~okak, t>okak dola -

==========-===============:.:. 
Hergeleci, sfüük gibi ya:-pış -

rnıs... Osundan oyuna geçiyor. 
Ha muı,. göz ııçtJrmıyor<.lu. Ni- ı 7~ythıyn.ğlunnm hruisiyetinin akı;lni il"hat e<'hıne 
llay<'t Hı>ı·geleci, tekrar kilnte 1 
"oldurdu. Ve r.orladı. Katraneı, 1 1000 Liı a i ~ramiye ve ilir 
ç.ıtıl• 1 1 ı • t l":n~8 nyaklannı ya-' Bakkallardan arayınız. A<lrese dikkat: İstanbul 'l'iltüi1 
n.i. l ııı ıııı ıl nm1ş gibi duru-j Gümri\k J{cmerli tıo~ı k 21 numara. 'r<> ı efon: 24197. 

·oıa•ı. NA z .. J· ':1 Ö ZA R CA ll1. rgclcı.•i, il t üste .kUnteyi 't:r-.ı::~:E~ .. 
tazeliyor. \'c solu üstüne abl.- 1 ================================== 
ı:ıarnk yere dayadığı ayağı üze-\ 
ı ın destek C'der~k hasmım ha-
va lawiırmnğa vcrdeıı .kesmeğe 
r.alışıvordu. Lakin, yine olmadı. 
Birturlil hm.:ını yerden ke11eme<li 
Bunun üzerine künteyi hoşalt-
mai'ön. meclııu· oldu. · 

a 
Elektrik, ranıvay ve tünel işletıne

leri u11111ın müdürliiğünden 
ı94l scncclndc vcrilmlıı olnn tramvny p:ı.,olnrı 11/1/942 t!ırlhlnden 

itibaren muteber olmnynco ındnn JO/l/912 alqjomıno k:ıdar eski pnsolann 
f;lektrlk, Troııwcıy ve Tünel işletmeleri Cmum MOrlllrlllk knleınine mürn-
canUıı dcğQo;tlrilrne:i ilgili olnnlnı·n ilin oluııc.·. (40) 

Hergeleci, durmadan oyundan 
oynnn hasmını nradı. Ve sonun 
da yan kcma.nesıle ve alttan ve 
tek '9.yokt.3n toplnyıp hn mını 
döndü:r:ıneğe ~alıştı. Bu .tı •ll
nuı.Jı. Nihayet tckı111· M ,..: lan =======::=======:.:.=~.================ 
kcmmıeye g~mek mecbur iye · 
tinde lmldı. Hamın çok c;t, ·noi. H lıcıağlu #.')atına ima 

/{omis1Jonundan Alt ailrcşi epeyce uzaoı. Ya
l'Jm saate vardı. Ne Hergeleci 
hasmına birşey ya?ahiliyordu 
vu ııc de Katrancı knlkmak ik· 
tirlarında bulunabiliyordu. 

1 - Askrı1 evsafı holz sekiz ton sude yo!ı pozorlıkla satın ruınocaktn. 
2 - Sade ynj'p pouırhğı 20/1/942 salı {tiln{i s:ı::ıt 14 d::> Hnlıcıoğlu 760 

s •• Lın nl111D komisyonunda yııpılncakttr. 
3 - ı-:vsnf ve &nrtnamc her gUn k<.mtsyonda gbrtılcblllr. 

• 1 Mücudele uzadıkça seyirciler 
de hcy("can artıyordu. Katran
cının bir türlü Hergelecin.n al
tından kalkamnması lıı•rk.~~iıı 
Ird.Zal'l dikkatini cclbctı li$f.'. ı\ 
ğalar biı'hirleriJc konu uyor . 
du: 

- i t ·l lıkrln belli gün ve s.ıııttc komlsyonn muvnkknt teminat tut.'\-
1 

r1 darı l 080 ıtriı ııo gclmelcrl. ( 44) 1 

- Katrancı, Jtalk. ır.udı mı 
be? . 

- Hergeleci, birşcy yı:ıµn mı
yol' bel 

Ne Katra:ncıvı yenmek ko -
lavdı. Ve ne de HerP.:ı:lcci:ıin al
tından kalkmak koL·•dı. Bir a
ralık. Herueleci, hasmm:.-ı. ynn · 
lmzılt vurdu. Ve paca kan ırak 
askıvn nlaca.ktı hasmım .. 

mı.trancı, bir biçimine getire
r•·1 i'•ncliı. Hasmının kazıktaki 1 
ko t .ı ı bı.ıdavarak ayağa kalk
tı. Belki Hergeleci <le bu kalkış
tan menouııJu. Çünkü alt gü
re ten biriilcY anl:ıı."m!lıı0tı. 

Kntı'allc.ı, kalkar ı~alkmaz 
çırpındı ve blr mıra attı. 

- Hayda Hcr~elcci be 1• 

Herf!clcci de hasmını mu:.a 
belcsiz bırakm.n.dı. O d!l Çll'pı
nrırak keyifli bir MTa sı:ı.:vurclıı · 

TU KiVE CÜM 

z·RAA B 
URİYET 

I<A "CI 
torlbl.: Jll&a. - ScrmnJesi. ıov.u.•ı>.voo "'ürl.t ur •ı 

Ajı:ns ac1edl: 245 

Zlrat ve 'Ticari her nrıvı bankA .nuameıc•Oft, 
Pır.ili blr'k••-,. .. ı ••• "qt;nı; llr:a lttro111!v11 l•rlvM' 

Zlro ı Btınkatı.ı: a :wnoaralı ve ,.uı.ııuıut Lu-111.ıi hesablnnnda en 
nz 50 lirotı bulu.,nnlaro sonede 4 d~ çckilecelr kur'a Ue "58t?ıdakl 
pltlnn ıtörc fkrnmlye d:.ğıl 'Qeı\!.t!tl' 

4 ded 1.000 Llralık 4.000 Llr• 11100 adcd 60 Llralık .000 
4 1D 600 1 2.000 • 120 1 <IO 1 4.800 • 

Düıı &Jh.ıt:aııalınıot l 1nci Sulh 
0-za. ıuall kenıt....;;;rııJ 2elu ... 
İ$mail, Mnhsin ve tsmet isimli 
dört ld;,i hıı sıılık st ~ uyln tcv . · 
kil ohınmustur. Bunlıır muhtcllf 
ycrleı'Cle suÇ işlemi!11erdiı·. 

Bnn lardan Selim İbrahim \1C 
Muhsin :r('Ş'ilköy O.'ir(ilftc<'7..C y\ll' 
dı ·1a gece 20,5 ta J!}r •rek yuı't.
tan 70 lira para, bir takım e'b\
se VP maraugoz 2.Jetleri çalmış -
for·~w. Diğer taraftan gcııc :Muh ~ 
ı:-ıi.1 1smail Yeşilköyu<'n 2 hi-ı 
ı>iklr> kirıılıyarak lrncmışlardır. 

Susam fiyat larr f 
yükseliyor 1 

T. BA ı\ 
Küçiük tasaı·1·uf 
hesaph.~ı·ı 1 ~ ı!·?. 

... ,. ,.,. 
1 ..... il..; 1. 

IKRA~1 İ 1 E · PLAr f i 
KEŞIOl.l ER: 

2 Şubot, 4 Mayıs, 3 Agmıtot,}. 11,ın
tüesrhl tnrihlerlnde yrıpılır. 

11) 
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ç . 1 l> 
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'l'Y..10.- • 
J500.- •• 
ı.ıOO.- > 
'!5·.0 - > 
.ıooo.- > 
250(}.- > 
50'l0.- • 
21JOO.- > 

Son gUnlertJe eıısa:m, ay çh;c-. 
ği ve lrnten tohumu fiyatlarında 
yüks(>lmc görülmektedir. Bu ~-1.ik 
sclis muhtelif maddelerin ekimi 
aı usındaki müval'~nenin bozul-ı l'am:ı&::a:umm~mEii!a';l~m~aıtza~'l:'.~3~ 
ruasını meydana getirmesi bakı- " B 1" N A S A ' I 5.~ ınıııdan mahzurlu görUJmekte • ı di 1 \ • ,, 

~armağma kaptırmış 1 Siimerhunk Un1uı1:i Jltiidiiı lilijiindeıı 
ı 1 1 - Jstnnbulda Yenlpos~h ne •, , ı r. r lt' ı hrıh:n Holk d 
sak Haldenln mensucat fab . 

rikasınd:ı çalışan Sultan Demiı•, dığı 'rfu .. k Arıoııiın ~lrket nlrı tuhtı ıc ........ l>UllJt Jn Lıı ıl 1ıza :ılt Wp8 

dün fabr ikada çalışırken par • peşin ıınr:ı V'' kopnh zarf ' •ıl'l<' •ı ı• r1•1 'J ıı çı:-. ,1,.. ıstı". 
ana"'ııu iplik bobininc knı>tır - 2 - l:Jinn tam kdrglr t .. r~ıııclr. in,.. riılt ,ı, ' . ~ k. tlıt'ı ·. Ayrıca tıı 

tezzemln bodrumu vııı·dır. 
mı3tır. a - Binada elektrik, s . ~ k:ıloı ifı:;• t 1 l •,(.,\CUl..Ur. 

Sult:ln hastahaneye kaldırıl- ı 4 - Mii:ı::ıycdcyc \ştiı P; cılebllın,»r ı·ın 3750 lh'.1 rni t ı. mdn M• 
mıştır. 1 bankalonrnı7.don nlınoc· t ·ııh,at meklııtnınun \',.,Yfl btı nikt.u· mcbl" 

AKBA Kitaıhev· 
R:ut!mlnr Caddesi 

ANKAJtA 
Her dilclen ?dt:ıı-, mecmua, ga
zete vo kırtnsiyc sntış yeri. Her 
Usnndn kitap s1p3rl!li ve nbonc 
kolml cdıltr. Şubrst yo1ttur. 
Tclef'on: 3377 

A nkarndo Süıııu-b::ınk mıımı i'.Hıdürh. ,ü ı t uıbuldn $ ııı f•rb •• nk şub 

1 
vczn~oo yntırılnrnk alınrw~k makb ızun t"klif mcktupl ~rı a rapten b::JO' 

lrnyn verilmesi H\zımdır. 

5 - Tckll!lerln en geç l!l/l/Qol2 Uıı inme nıu .ııllf pouı ı..:-sl g{lnU s:. 
13 e kadar Anknrada Silıncrlınnk Umumi Mtlc\\lrlı giıuc vcrllıncst ll\7J t' 

dır. 

6 - Blmıyı gllnnt'k vey, daha t ı, !,ı mallım .. t nhonk istiyenlcrln -
t:mbulcln SUmcrbnnlı: şub<':riu m ı ı;o l ctm('sl l:" ~ımdır. 

7 - Sümcrbnnk ihaleyi yopıır Yllı.>ınqrn.ıkt.ı scrbc- ~-. (10966) 
~ 

M. M. V. D eniz Mii.'ile$arizğtnt!an 
Deniz cı·atı ihtiyao içl,p kıııJı!t şoynk elbiselik k:lr.lns ile knputııtl 

kı.ıına .. ve talebe iı;in lacivert kumr.ş satın nlımıcakbr. 
lstcklilcrin, s:ıt.oeaklm·ı kuınoşl:ı.ı'l\ ait cvs:ıf, nümune ve fJyntlnrf~ 

Lokman l-M eki nı 1 10/1/042 tarihine kadar mclttupln m ı .. lcşnrlığrmıza bPdlrmclcrl. (1 ı~~ 

Daııiliye fılüfc•h•:.sınsı 

Dh-an~ola 

a un,, 
fiy tlari 

Ba~lık maktu olarak 
Birinci Mayfat!:ı e:.:ıt;m; 

lk:nci .,, 
" 

Ilı. 

750 
500 
s:m 

• 1 BP.Orl~İTtERt 

Halıc1oğl11 A-yatınal ıa 

l(oıni 

RE 

ronıı.rul:ın 
1 - Askeri evsafı hJi~ scltiz ton ·mdc y3!:1 p:ızorlıkl:ı R:ıtln .ılm:ıcnt.-ıd< 
2 - Sndc ynğı p:ız.ırlıgı l~ /t '912 pcrşf'mbc günü r.aat l4 de 'l.nlıcı<'§' 

ıu 760 satın nlma komi yonund.ı y:ıp.1-c:ıkt.r. 
H - Evs:ıf ve ş:.ı ·tnnMe her :; ... ke'lliı:yonda göriılcbillr. 

4 - 1stcklılcrln lıc.llı JTiln \•C b:ı:ıttc k 1 'l!syonn muv .. kk<ıt tcmln:ıt ~ı.1' 
t:ır ı olan 1080 liro ne gdıncle:-1. (43) 

evlet 
- Havdl\ l{atnıncı hei. 

1 
l ki hasım, iyiden iyiye birb'r· ~ 

l,.rini rlcnemi terdi. A lll!:.:ı i • 

• 250 r: ,,ooo ~ n 160 11 20 11 S.200 > 
• 100 • 4.000 4 il 
DiKKAT: Hcs pl3rınd:ıkl pM"alar bir sene t~nde 60 llrodan ap~ 

4fl,...-.ı\vcnlcrrı ikrPml~e çıktı~ tnkdirde % 20 ftıı.la lyle verilecektir • 

Üçüncü " " ?.00 

l~.m':gö•r•d•iln_,.cü_·.....,."..,= ...... Wlli>"--!.o_o ... ~ 
n.w; • D. D/201 No. lu kmllatlı c y.ı t rılc:;I 1/'!./ .54'!. iııı-l~ln~cn lt'b:I 

kaldınlacnktır. Bunun :1Cl'irıc hyı1 1 ta~ıhtl'n itlb:ıl'en ?.yni numrırrı ııltı 

' 1 

lmuslardı. 

Kur'alar senede di.;rt defo 11 Mart, l1 llazirau, 11 Ey• 
lıil ,.0 11 Birincfüanun taı'iıılcrnıde çelilleccktir. 

ten ne derecede ol.hıkb..ı·!l'.!~ .;:.rr 1 ti 
(A k ~ a Lıli~~a;~~~:n::E~~=~3'~::1ZZiı=:ii..""i::ı::5:::U~:::-::. 

Sahibi : A. Ccmaleddln Sar:ı;oglu 

Ncşrlyot MUcl!lrü: M, Sami V.araycl 
&asıldıi:jı yer: ( H. Bekir GUraoylar vo 

1 A. Ccmalcıddln Sarapo~lu mr.tbıı.uı) 

yenı bir ton!c mer'h·~t.c kcıu.ıl·ıl .... l r. ~ 

Yeni tarıfcdc l'i~ o k.I • I d ızla m . !eler için ele tcnzl!.\t t "f 

edilmiştir. Faz.la tnfsiıiıl için lst:>:y •. ml.:ı.ı ır mıc.ıı:t c<\ !~ rtır. 
i'Ol\5 l - I J 3'25) 


