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biraz daha bariz bir hnl aldı. vahut hayall bazı dahill sızıl- Jı /ı l " Bu Olaylara aktl yakında yaz mm"Glllline ~ 
.Fakat Bntanya lfükfuneti .AJ.:- ~ dıkJm!j ceIDetnıi: ydı a aa ıye e erdiremiyorumn {,ıirmiş <>lacagız. 
~ilk Ferd.iru:md'm .ı cliirü.lmfBi- blııa tıklım Wım dolardı. Fa - Blit.Gn kJ:§ta mu·~_.,._ 
Din ferdasında duyJuğu endişe- kaıt toplantmın gayesi mill tler Bir otcvyııeumuz yazıyor: g.. ediğimi;ı: gtlnflrli Mın 
lerl Dornı.nion'lara bıldirmeğe orası .durmna dair bir mütalea "I - Toprak Ofisi halka tcv- damakıllı temaşa edemi~ 
1llzum hissctmedıği gibi PoN& dermeyıan etmekten ib:tret bu - M h J I b • 1 · k 1 • • • b .. B w 1 k d f ._zi edilmek Ü%o:re b:m mutemet lr:ıpaJı evlerde, ha ycxıa; 
:n~~:~~~n:;!:n~ ~1t;:apek~~ a a e ır ı en ıçın ugun eyogıu azasın a op- ="=cırin:u=v:::; ~~od~av~~~ 

· edil muar tama.men aıksine donmll.stii. ı f ( b" ı ·ki • • d h fi • • I k miktar almak bana ııadp o1ıxıa- oruld Kanımı:mı :!~~~ubicn.Abika M~tehinler heyd1 ha~ıondn an 1 yapı ıyor, iT 1 erın 1 are eye rJ seç~·ec dığı gibi binlerce ~ da ~ lınrlerimizin bJdVV8< 

lrukiımetine haber vcrilmemit- dogru olan bn soz milletin mfi- Kadrosu tamamlanan lııtahrukat Ofisi, bu hafta içinde bilfiil faaliyete ge;ecektir. Ofu n.asıp olmadı. Şlmd.l iklnci pos- eksildi. du. çe.lın' 
tir. IDfS3il.lcrl haMrında ~ do;;ru M'Odilrll 'lstanbul civnnnda baJana.n odun ve kömilr haw.alanm cezerek buradan eehrimim o- ta tevziatı bcltliyonmı. nem bu miz rurnrdı, :iştih:ımız mldL 

Dört Sene harbi bu meseiede dur. DBrt ha.rblııden ev- dun stoku için nlımnası l8.mn gelen tedbirleri tetldk edecektir. 8Cfer erzak ;rnlııJ% mutemet ~havaya 8.r;:ık olduk. ı::ilr 
bm bir de:ğişiklik bıısule gem-- ~ Avam 'Ka.marnsmda dış po- 1 .şehrimiz Ma.hnakat ihtiyact-1 1e Birlikleri teşkiIO.tı tamamla- (~~ tıaıun.ı itimat) bakkalla- nt'§in yUzüne ha....'"Tet 
ili. Bu mücad lede Dom.inion'· ~ka ~da ~~f1 ~ • nın temini i m hilhusa Trak- mnca halen fualiyette bulunan ra ~ müteıadd.it ıbaklmllara Ye:ııtye§U kutan özlOOik, lge. 
lıı.rın oyn dıklnn mühim rol on- !r .m . creye mu a l cı .an 1 a a ya mmtalcasında lstranca. or- !a.şe ?.Icmurluhlan IaP,voluna- verilecekmiş. li n,ı'hıçl. J":'t nii~~ı kokulu çamla. 
lıı.rın sulh konferansında mü- ~a.roını. tm~Tl ~~n de\ rede. ıh- manlal'ıyle, İstanb'.ıl mınt:a.ka- caktır. Yalnız, her ka.Y..a.tlıı. M'a.- 2 - Fiyat l.forakabe Ko •s- ra vurulduk. ·u bul d·--'~--· .te timal hır duzına nntuk ırad d ~·onu nohut, mO<"cimek \c bul-~ ~ un W"Hli.Wil:U.U - edilmiştir. Th.'biidir ki milleti ~- l'il'l ~ f!IC. e sında B~Igrad ormnnln.rmdan ha.ile B rliklerinin faaliyetini ura azamı fıyat k~-du, fakat 'Hıç şı.ı lfü: yok! 'T1 i tin b& 
muı ettı. Art.ık bundan sonca -~.ı-1erl te'",..:kin 'd U ti~ r:ı · g'e!uş mik.Y ta istifruie ~ yakından takip ve bunlara lil- diünıivie. c1m s p :-:e :.!rıvl• ınr S t""te'' ·ı ken arası .u~ n uu e Cl • bu mübarek mat:ıhlıır da k yıp J .., ınestminster ta: u ı ı e • • · cıektir 1 d.rek*'fl · rme'· sıhh ıt k yn- ı,ı,.,. ·le su· le.,,,_ ..::ıı:ı_..:_~ k-ı.soıunan muh~..:ye- eli_ ıswette Eanl~ olan bir ~k Ç I k~I ? · zım gc en ı , .. 1 en ve .... lı:ıra k _ ..... <: d" "· l::.lt..ılla.rda v..... • ...... 
\AL&Cl.Uill ut.ul ~· rkiıns l d ardı ki b d "' . . ' üzere birer İaşe amirliği ihdas a.~··· ~ l ua daı,' ra. ha,} ırl.'.ı..ra.. W' :il ov. ıa,. ~ ıl>"r adını kaJmı§ demekti. e er .e . v ım, nn A1ahalle Bırhkl~rl dare edilecektir. Bu iaşe Bmirlen, nohut, ~ne.h. 'e bul ra e a!Jllı.k ı~t~:.oruz. 

. . . , - hem kendilerı, hmn mcmleAet -o- H tl . b mm:ı bir şey bulmalı: i im B~rrun Doımnıon ların. çogu .istifade ediyordu. Fak t müba· • eye en ugOn iaşe mcmurluklarmda çalışıp M Vi Q -ı t:t. yalı' rd n. 
ecnebı P ytuhtlarda . sefır bu- Iiiğaya düşmeden denilebilir ki [:J{mek fıyatlarımn s~çifiyor da .muvaf!nk olanlaı- arasından ~:!_ir~ir ~- ~un:, h ıaneti kö klerden 'st de eun~ dıl& 
lundurnın tadır}ar. Bır ~n bir çok kişi harici siyaset i!'l!e- • • • .şehrlınizdc Mahalle Birlikle- seçılecektir. .3 - Pirinç te..-:uatındaı 
dak';a.c;uıda Bntanya n:ıru:•;:e rini heyecan verici bir filin Ya· arttırtlmast IÇln 8eted1J8"' ri Teşkiline ait hazırlıklar sür-~ fude edemıyenler, ihtry-a 

nazırının en esaslı gaş 1 clcııiz hut bir polis romanı gıLi teFk- h"çh" Ü al atle devam etmektedir. Birlik- Valinin UmumJ Meclis temin ctar.S üzere şu vey aşırı ?n~ı.:r:a-torl~ efkfırı !-1 1cı etmekte idiler. .Mn:tbu:ıtın J8 1 'T m raca lerin idare 'iıeyetlen için Parti b:ıkıwa mur:ıcaatıaruı.da tez-
mumıyesını kendısmın v:e polı- bir kısmı ~-e ~ mur.31Tİrlcr l d ..,.ld" v· ~ k af dan azalarına verdiği çay tikasının ar_ka.smda sa.;;;._,lam sa. - ,k;.!yie da_... .• :::.,~yı +...c-.,; ...++~1--. fapl mıt:: egı ır ve ılayet mer ezi tar ın ~ altında p~dn bulabilQ-ur-

mektir <oAJ Uf<W.l.WI, ~ '-""WLt:
1 T hazırlanan ınamzet listeleri her V:ali ve Belediye Reisi B. Dr. lar. Bu nasıl olur'? 

rette ~cvki .o.lını§ 1;0?'- . 
0 

0 derecede ki nihnyet gerek Dün "'ıkan bazı gazeteler fı- ı..---..:ı- llii.n .ooıı ... :..tir. d- ..,.ı,..,...._ t • - Fiyat N'111rakı;:bc .Komu;.-lşlcrın bu tanda ı:ınresının. ~e, P"Orek köyde, halk h3- ~ AAZAwı. ~ Lt\tfi Kırdar nn _,,........ saa 
bir müddet fCÇince, bı: ~uvvct rita ili'ıerinde mevkilerini tayın- rıncılann Belediyeye müracaat Dün Adalar ve Bakırköy b- 17 de, Tnksim Belediye Gazino- ~onu fasulyenin en ıyJ cıaSınc 
.. --'•il edec,...,., "Üphesıroi. Fa- erlerek ekmek fiyntlanna zam z:a.larında seçimler yapılmış ve _,.,da Umumi Meclis azalarına 34 kuru; fiyat .keydtı. Bakkal- • 
~ ""b·. ~ de çok güçlük çclcecelderi ve talebinde bulunduklarını yas- Mahalle Dağıtma Birlikleri id&- ..-.u :lardn. her nedense -nazar değ-
~ ça~ l>hırtl kdarab~ ncnJ~ tarihlerini hiç bilmedikleri mem- mışlardır. Bu hususta yaptığı- re heyetleri intiha.p edilmiştir. bir çay ziyafeti vermiştir. Ziyıı- ıncs!n- :fasulye bu1uruıyor, fa- Y myeşil seb-ı:c1et'Cie, t ı ı 

türlü .salatalrkl.arda bu' n m 
!Klorofil) in gı1neşten al ı ~ 
ile druvvdli cevherlerle bcı 

U\Llln &~~en n er e tT ı::;Q> leacetler ve milletler hakkında mız tahkikata nazaran fırınca- fotte Umumi Meclia B.z:ılari,yle, 
olduğu da inkar edilemez. l1uh: -«+~e1e m=a-~--•--.:ı- .ı...ıunu- Dll,oaün de C~yoğtu kazaaanda kat S4 kuruşa ı.5atılao Umı17e 

'la b"t+-b ...... ""' u.&41.&oıtlUMl.ML ''V.ll lıı.r Belediyeye bu şekilde ~ ""-'L.-1t-. Bı"rlü·ıen· ı..:a--e ııe~ Belediye ve Vilay« erk&nı ha- b""at mı b"'y';l.•., ka""'•k .ı:nı u-tefü. Dominion rı.ı ı ,wı, ı yo..;ıardı v.""- ı.-~-~ ... ....ıa.;.ı,.., auı.uc.ı.u; • M.UU. ;r ...... - "" .., ....... 
u ... ,,,__. ı~ ı~ bir müra.cantte bulunmamı"'·-- ı · · ı--'--- ,.._ ·ı..-L bul tur _,..,1,. ı..ı:tü ·· ·'-"t· .u.....:ıenT muhtelif dü.şuncelerı vardı. Ka- moda oMu ~- erı seçımı yapı ...._.ur, .ıu--- ar nnmuş . ........, """ mu,......, u .. ·~ ., 

nada için birmci derecede mü- · dır. ------~ .... ---
1i ve sürekli olardr but.ı.İB ıı 
adamakıllı be<-...leru:oeğ.ız. &ı;ı • him gorünen bir şey cenubi Af- Bumm m · ff bir neticesi, 

rik n~rınd ikinci derecede bir çok · llerle göriilrw>.eği 
kıymeti luiz olaL:lırJi. Do· veçhilo, teşkilatlı ıazlıklann ef
minion'lrınn bepsi de A \'l"tlt>a.- ki.n mnumiyeyi coşturnbilmcle
dan pek uı.•tktıl.'U'. Boling ri iınkiı.nını pek zıya.de 'Qrtma
Brocke'un , ..izcsinin hilt<ln sı o~ttır. Bu da nazırlruın 
mfınasını takdir edebilmeleri i§ini .çcıık crıişleştimıiştir. 1lk 
her zaman kolay değildi Bu günicrde. h\1 1met milletler:ıra
baller ve .sartlar içinde, !rlan- sı meseie!erde perlimcot.o dı
da müstesna t;ılmak üzere. bll - smdaki tazvildere boyım~ğmek 
tün imparnto:foğun §irudiki medburiyetinde kaldıysa da 
hn.rptc birlcşehilmeleri yalnız bunlar bahsettildtr.i eeylerl bl -
Lord Halifax'm maharetine bir len .kimselerin tazytit!eriyrti. 
dcl.il te kil etme.de kalmaz. 13e.r Mulınrriklerin faalivcte getir
Jinin hatalı d plomasisını de miş olduklan kimselerin taz
meydanıı koyar. l\f.tamafih bu yikJeri de.~iL Dört Sene harlJin. 
meselede Dominion'lann muh - den ,sonr:a, nlel&.de vatan~ 
tari5eti bilirun1 ,-ecek olursa bir hnrid oolitika sahasında mu
hariciye nazırının son .Heııelcrde nYtreıı bir siV35etin lehinde ya
kıarşıla.~ış ol .. ;ığı zorluklar- huı aleyhinde fikirleriıü beyan 
dan gaflet edilmiş eılur. 1919 l'!m'ye da,•et edilmekten pek 
scnoinckn sonra, ondan ev.,.·d memnun kahyorlardı. Onls.nn 
do olduğu gihı I<"'nnsl3 kabım.- bu aurur ve cehıııleUerim:len 
sin n knrarlnrı Lilden Mada- çok kere t;tifade olunuyordu. 
gru ı.r'a, Güadeloupc'den J:l.~ Hanai ~rtive mensnp olur -
Çin.ı've vannca~u kadar buüm larsa. olsnnlar, nazılar üzerinde 
ı.r.anslZl r için meı.:buı i lıür.üm- husule galeıı tesir pek esef cdi
ıer te• kil ederdi. Fakat Britan· lecek ıbir mahiycttcvdi Rerr 
ya imparatorlu~una t::ı:ıl!Uk c · Hitler'in bırsıcahla.n bütün 
den işlcrd'e Dow :ıg Strret Ue dünya için ... öze çar~k bir 
böyle bir kudret yoktu. Bu key- hale geldiği ıwnan bile nazıl'
fiyete her zaına.a clıenmı_lv:ti lar memlokete hWka:ti sö~ie
n' sbct.inde diklmt edilmemıştır. mektoo mırirtuJar. Lord Lloyrl, 

D · rt Sene harbinm neti O\....._ şimdiki harnten sekiz 111.y evvel 
sind n sonra mantıki bir C1lŞ St. Andrew'de bir dinleyici küt. 
polıt l:.a takip edilme faı wr- lesi :karşısnıda şu sözleri eöy1e-
laşuı n•ış olan diğer bır ti.mil. Jll8kte pek hakhvdı: 
hal n dikkatinin mill t!erar.ası 
m~ lelere pc!t zıy de çevrilmi~ 
olnı~dır. Demokratik hüku
m tler devlet i lc,.ind vat.:ı.n
da c-lar tarafından akıllı bır ala
~ y lüzum gösterir. Bu şart 
on dokm:lmcu Mrm nmı ios
mın i ve Çlllldiki asnn ilk sene.
le 'nde muhakkak iki mevcuttu. 
Oda yaşta bh- çolc k:ıdm er-
1-c"in. şahsi tecıiibederinc .isti -
n· d n btına ş.:ı.hndot edeca~-
1 ı.; üphcsizdir. 

a zrunanlarda ise dahili p<>
liW\.J. ·n ,..österilcn .ııJaka .azal • 
m vdı. l'iınku bu meseleler 
m, P oldufu ·bi kolayca an-
ı~ lır, yahut heyecan \'erir 
olrrı tım ('•~1ardL Binocn
nlP\ h. son der e caLip b!r 
mum>: rn alan harici politikamn 
icra ettiği füsun pek ziyade 
km • t bulm ve tehlikeli j 
bir dt"reccy<: vnrmıştı. Çünkü 
ha arasında hi3siyat-pCTeDStlik 
ort•-,or ve bilui derinliği bunun 
vııra:rmı izale edC('.ak kadnr ço -
ğa.lmıyordu. Dcrııdkrns:i her 
dört beş seııed<> bir V8.İ'and .... 'j • 
lamı meras•m k bilinrlen bir 
rey v.ana:kaaı verip sonra siyui 
me; 'cleri zihninden ~
m cp etmez. Bilakis, bütün 
b:ı ın büü.in bükfımet mese
lel rinc her ~an ılgıli olması
na lüzum i:isterir. 1 re bu ba
lamdan nhv ..lın dedi !imiz şekli 
elm:::ısı endi e w-recek bir ma
hiyeti haizdi. 

Ev ve terbive işleri, sosyai 
m<:""elelcr v.e dcni7.aşın impa.. 
ratorlukla ilP,ilı daha bir çok 
ıi§l~ roka.ctaki adamlar (yani 
lllelil.de vnt:: ~d lar) 'tarafın
dan ~k ?..iyadc ihmal edilir ol
muştu. Bwılar di:l.lıa eı~-ade 
Çin -Q:», lbbeşistan gibi uzak 
im"'...ml~ctlerd ki \"".:.knviliı "di -
çine dikkatlerini çev:iriyorl!trdı. 
H::ı.sıb, lrı.ll·, bir fikir ve milta -
le3. bey n etmekte pekaHl sa-

~ -· rzulann 
ca~i alnı a "Yl d' or, tec-
ı il )(>Sinin l ll . e k 4 fi dere-
ce... e bil,gi " ediği mevzular -

"A.~'l yukan yirmi sene
denberi. 1ngün +.a:vmi bir çıl-
1?lnfar cenneti ıçinde ynıµyordu. 
Dti'nyaıım gittikoe .gn-nişliyen 
ıaı.iuıUarla bır aaadeıt clevrine 
duj!ru yürild~öu :zanmııdnJdı. 
If~bUJQ açık k bir f~e"'"ı.e 
doğru gidiyordu .. , 

Bu beyanat hakkında yapıla
bilecek ,-...ft.ne tenkit dem:>krn
tik bir 'II1(!1l lkctte müntclı pler 
lkütiemuin h uku et ba.,,~ctaıti
tenn batutanndan cjolavı !ken -
dilenni mcsuliyetten tn.mmnen 
m:ısun bulundur.:.mı ~ kıey
fiyct dir. Bahsi ecen devre es
n 'da, 1ngıliz kavmmin de 
kaba.lı!l.ti ve m 'uliyeti vardır. 
Hatta s::.deoe kendilenne tııt

tuklan yolun çilguılı[:'lllı gös
tenni~ tkö • bir nzlıjhn sözlı>
rine hic ltcl verme.mi .ol
maktan. ba. lta bir şey ya ıa -
m:u: bulu " r dahi... Soka'kta
ru d mlar. yani alelade vatan
.cla.$}.:ır yjrmi senelik bu devre 
z:ı.r.fmda millet.lcra:raaı işlerde 
müteakip id9.re1er tarafından 
irti.kAn edilen ibirç<>k hat::ı.la.n 
hatırkldıklan zamruı: "O za
man ben yoktwn, baska. adnın
w· bövle ya ,, derneğe sa
li\hiyetli ~1clirler. Ortalıgı 
bir ıcetıennem hayatının kavld. -
mnsmdıll. onls.nn da mes'uliyet 
his3eleri qnhr_ 

ikinci Bap 
Çok y0kse1< bir §ahstyet 

S u1h '1I1Uabedenameleri im 
zalandığı zaman, İlagil

tere hariciye ııeır.aretinde iki 
ileğişildi.k oldu. l91Ş senesi 
~nievvelinin i1ci8inde, Mr. 
Balfour'ım yerine haiciye na. 
zırlığına Lord Curzon geldi. 
Yrnmi llttledcıı daha eski bir 
zamanda., Lord Cnrron m~ 
şarlıkta bulum ruştu. O vaki~ 
ler Lord Sal l rv harlclve na
zırıydı. 

mızı tem.i2liyeceğiz. 

B. Ali Fuat Başon 
Berlinden ıvdet etli 

r GOZEt IH DERS! H 
f u1enceye bakın ! Tabi:ıtiıı 6inesinde. baoNruıda 

\ toplanan çok faydalı ma.d~nlP.!'i, 
. cevherleri .emerok gekn. fı ı-

Dekan, gazeteci
lere mt~balanm 

antatb 

Kar4smı delice seven ve onu erkek olan her şey
den kıskanan koca, fotoğrafla, mektubu almca, 

nedense kedi gibi yaJtaklanmıya başladı 

.AJman hükU.metinin vü:i da
veti üzerine Berlinde tesekldll 
eden Beynelmilel İdari fumıtr 
kongresine giden 1sta.nbul Uni
ver.sıtesi Hukuk Fakültesi De
Jmm Ali Fuat Bqgil vehrimiaa 
dönmıiştür. Dekan _guet.eciıeı. 
şunlıın .söylemiştir: 

"- Seyahatim gayet iyi .geç
ti. Alman millati namına Be.J· 
nelmilel ldarc İlimleri Enstitil
aünün göstnrdiği 'f.evka.Jade mi
"Safit"pervcrlikten dolayı derin 
lbir memnuniyet duymaktayım. 
:Kongreye 14 millet delegesi i,
tirak etmiştir.1darl ilimler kon
gresini, :enstitü namına açan 
devlet m~n Dokt:Dr Stuk
chart nutkunda, kongrenin top
lanmasındaki maksadı izah et
tikten aarr.a enstitünün Devlet 
fümleri Akademisine tahvilini 
teklif -etmit .. e lMı teklif kabul 
edilmiştir. 

O kadar kıskançtı. o kadıır k»
kançtı ilci, ısorın::ıym sUııml... 8-
onda blr haı;talık ~ almııb 
tıdetn! Evine -giren erkek k.ardeıii 

bL1e dsa çıldırır, Jdıplere ~ 
.Biitiin eu '\"e ceiasa ~ .kanlıımıa 
idi. Bu hastalık Jll'nÜlda iUalaa
:b )'erde :mütcmadl1'm iler-.. 
clılrdıu.. iHmıi baa ~ D&stn-

Y.M:dır. mıer! :rinde - lı::ıynıdli -
ibiııelcti bile o.l::.ı :birisi ;sUııtı:ndQll 
zaman dcıilal ç:ıkaap ~ım:. ~ 
te bWm zaT'alli ~-tamm cb ıbaD-
latXlan btris:i ıldi. Y.alıııı: .manma 
,ekli b;ışle;ı_. IEi'er ama tamimi ._ 
.:a,dımz n:ubala,ja ~ eler 
hal tasdik ederdin!&. Ne yam ki. 
UızıımiTor.sunaz ıve lımM5lllf ~:-ım 
ıki btiyle ıbir dosbwlz dil .olm ... 

Bir gün :Şttik: «anaı eve Wır 
..er'luik .köpek mmı,, WJ.ıni:Tea'ek. A... 
<yame1ı}er bıptu. Bmliıa jkadamp Wır 

kru:2:ı ~ sözQe. .. 
l.>ıpnda ~ 1 es lıhet oma bıl 

ıark'llııilıı, ev~ biMOn ~ ı.oo
lıanlıdao :tecerrüt ~. ~ 
~ :delil.ık .kalmı,_ıdu. ~ 
tu bir :uıecl15te bdlıı hab9i ~ 

Ckihal &1.ılır 'ft bir :fikri -- .. 
larak kafusmda 7~ alan il.! ~ 
kni tek:r.nrlar dunınla: 

- Bmı~ kadın ıdiirt ~ar _.._ 
..mı!• .b.hna!ı V'e tık çocuk ~ 
~ ;a1ı:naıctan ileri 'Cftınf'!Illcliclic. 

Arkadaşların beıpili • btt .oı.. 
~! tÇlerinde ::ıl~ da bul»-

Şu halde esasen merlmd 
Bıi.lksclde kurulmuş olan Bey
nelmilel ıdarc fümleri enstittiıd1 
bundan sonra bir akademi ma.
hiyetini alnuşbr. Akademi her 
sene aza olan memleketlerden 
bırinde kongre aktedecek, uunı
ıni ve senelik mesai program
laıiylc a.meU tra\•aylan Jlllia... 
kere edecektir. Gelecek içtima-

1 
--~ 'SÖtter ıka~ .zav.allı ...._ 

ın p.,qtede olması muhtemel- -•· ü'--'-""l>ı' tumuza "br~vo,, diYerQ 1l ~ 
dir... .... .... -~ 

Saa.t üç çalınca yerinde d~ 
madJ. Tam Uçtc 1ngilmn ~ 
c mi içinden hesap elmilti 
Eapıya çıl.."'b. Çayırda bir aşağı 
bir yukarı do~"'!ll8.ya başladı. 
Çadınn etr.ı.f ında bir kaç tar 

y ?tı. Adamtanuda:n bırini ça.. 
yırın clahn derisine, Ka.dıköyUn
den ns&.ğı inen yola gönderdi. 
Ge cl{ her to.lilca veya fayto
na dıkkat ctmesini tenbih «ti 
Hatıta Maksvcl'lıı fcltlini de ta
rif ederek bu .şakildc bir adam 
görürse koşup Jlindisine ha~ 
vermesini emretti. Zaten İngdi
·... yıı çayırda karşılayarak ha.
beri ibemen orada ayak iistnnde 
almak, sonra Fcrha.dın yanına 

otürmek, yahut civarda bir 
!uııallebici dükki.nında gÖl'Üt
mek hususunda mütereddit idi 
ve bu iki '§1ktan birini ten:ilı et
meyi halin cereyanına teftet.. 
mek kamrml wrd1. 

Saat dörde kadar geziııdi. MI 
gelen vardı. ':le giden. .. 

Sş.at dörd'u çeyrek geçe SIDJl'o 
ıenmeye bqJ.a.mıştı. Artık tma
disi de çadınn ôn(inden a,.... 
mış. vavaş yava.e yola çıkm ... 
u. A ~~dan birini yllha 
'bir 'kenarında ayak üstünde p 
leri R1ı.dıköyünden gelen araba 
:ve imıanlaxa dtkilmif oWak 
buldu. Hiı!de+.le: 

- Göremedin mi! Yokaa .ı... 
maklığmdan atlamış obnıyuml 

Dedi. SOlıra hab;ıilığını dl
~ündü. Sanki bu adam gcmn
Ingilia çadıra gehnipcek mi j,. 
dl? 

Saat dört buçuğa gcldL 1' .. yni 
adamı ıdıı.ha ilendeki k4ieYe dcıi 
nı göndenli 

Saat ~te gene ~sel~ ~ 
rünmeyince I fıgi.mın tcla.c;ı, sı-
J.irlir - · sem dereceYe ıardı . .A
caba ~giliz kendisine bir oyun 
mu oymımıştı '? Acaba br kere 
daha vapura atlayıp Pcra laa 
kadar gitmeli mi idi? Bu dil-

.. il . :ıiiDdD, ~..t...... kalfUllCC c gerı < ~ ~-
dar geldi 

A.damakıllı yoruhB~ Tam 
iki saattır ayakta. tel~ ve he
~ a~de bir cktiP bir gel
mişti. 

Tam nefe.s alımtk. bims dia
lenm.ek üzere bir islamıleye om
racağı 'Slrada Kadıköy yohma 
doı!nı U7.3lla.n adamı ııefes :nefe
se geldi. Kan ter ~ idi. ıa.. 
Pn sevinçleı 

- Geliyor mu? 
Dzye sor.u.n.c.a admn .bir .aa:aQıl 

.ıuxdu. Nefes &1dı. &ora.: 
- ~; dedi. Jozefi .,. 

düm. 
- Jozef :kim r :sc. .aana ..ı.. 

tıef'.i muyorum. Abmak ıı. 
rif. İngiliz.dan haber~ ma:r 

- Jozef bir fngilide benw 
muhallebicide ~lar. 

.Haşim o kadar ~ Jd,, 
pne bir eey an~ •clı Kimi' 

Te ciuyduklannı i:İzlezui7erek: "ya
hu sen bir akıl dobıırwaa en .de 
fU kalanı bir tedavi ettir,. diyc('ck 
kndar ileri gidenler de ~t'du. 

.&r «ün bu başıboj gezen .a:ır:dcli 
dostu akıllandırmak lADııı.'leklJ,;j

.Ae kanaat getiren bir arkadll$ı blr 
mıW,plı.k: düşündu: Kendısıoıo cv
leodlti zmnan kanai;Jle çı'knrd·~L 
bir resimden .kan.ogna itil lnanı 
keoti ve bir sinema artistinın ıo

:totrafıyle yaeyana y~rarak 

ayn bı.r fotoğraf çektirdi, Bu son 
kopyeyl ıöttnler hiç bir ~ 
baberi olım7an za.allı kadıw ll;aş
ka bir erkekle y:uayaDa :Cologru! 
çektumlş zaıınıedezier, bilvı k:ıt
:1,yycn anlayamnwraı. Arkııdııt bı.ı
aw bir :zarfa koydu \09: "İlto iızc
rıne titredi~ icarın, cör 'Ve .anı.,,.,, 
cümlclcrıni bır kağıda >ıız:.rıık 

.. Muhbiri Sadık,. un~le dc..<otu
ıı.a ı&ııderdi. Gaye oau lkula 
döndürmek ve sonra haldkatJ ruı- il 
latarak bu .ıniAMJz 'w!itııindfn I 
kurtnrmaktı. 

Bir müddet hasta dostumuzu 
c5nnedilc, 6onı:aciaıı ~k kı, 

dıedlbmiz Cibi olnıamq, mrktuba 
alır elmnz ~·nden çakmıl, 7ıldı.mn 
l\iı'at yle evine gıdcrelr: r.ıltıılt brr 
kedi gibi l;nrınnın aya~ k;ı-
P&nmtJ ve; "Her e~ razı oiiıt 

Mkat senhı bendnı ıayı ıilm."lfltl 

:U!,, diye y:alvarmata ~ 1 
'l'abil bu seyı:i :bllbcri ıı:ıl1n1~n 
bduı da hs,yıeticr içerisinde knl
GUi. 

V,, Minc}J::ıraıb. 

etti. Fakat adamı onu teskine 
çalı,_<;.ar.ak : 

- Perha.dı yaralı yan J CYt.cf 
şurada bir muhallebicide sızhı 
tarif ettiginiz ekilde bir lngi
liı:.ıe başba~ oturuyor. Ben ..ev
vela Jcro::fi görünce dılıkn.t cttlın. 
Yarunclaiti a.d..'l!r.a :baktmı. 'fam 
.beb ctıgıniz adam. Şüphelen
dim; l<(eı.~yc girıp on!tırı clınle
dim_ lngilizcc konu:;a..yor. 

H .... ın n .beyni döndü. ııba 
do~'l'u mu idı? Fcrluıdı y· :alı· 
yan adam Sir .ıl1aksvel buln uş, 
onunla bir tcrtıp mi km r us
tu? l''akat lngilizle bu adanı 
nasıl ~<m.bilirlı!rdi! o Z!Ullall 
sabahleyin ~·e ha yi 
anlatırken Jozef'.ııı çıkardığı 
kavgayı da anlatmış <>ldugumı 
hatırlaclı. Yerinden fırladı: 

- Haydi, dedi Çabuk btlmı 
bu muhallebici dükkimm gös
ter. 

Yolda, bUtUn çayın geçerb:en 
dhninden bir çok fena ihtimal
ler de beı:aber geçiyoıtlu. Ah, 
eğer bu gafleti de ~ış ise_ 
Zaten tanımadığı bir adtıma ne 
diye o kadar ~! .. 

Bütün .YOrgUnlqğuna ve }'U&
hlığına rağmen BAşiın Meta 
koşarak c::ı.ddeye çıktı. A d.:"lm.1 
ıeride .kalmıştı. Yokııfu birkaç 
adını yıctjler. s.ı .bida kilciık 

Jki 1<afadarda\\ biri hırsız ran ına .. 1: rden, k~.mzkla.nb.n 
rıktı arı·ada~ımn 180 l ~~z ofüj iyi s •lru· ic -iz. :_ 
~ '. ' 'S' tün klŞ bozu.lan ti:ruı ızı te-

lırasmı ça .. ptı miiliyeceğiz. Maf ... lliırımı- ı., 
Evvelki rrpcc Taltaimd,. Ru- oynak ve &leme yeılerim , 

meli Bi al~esiru:le şoför Ah- ıkn:ra ci~erlerimiF.ide. b5.brck: .
metle muavini .Bedri, Melahat. mmie, ıd.rar yollarnmzda _tu ı
ve Servet :isminde iki kadınla lan:aııı kumlar.ı dışarı a.tar..aP,lz~ 
tanıf]nnşlar, b.:rahercc eğlen- Deniil:erin çok fayıhıtı lıava
nıck için Masiağa gıtınişlc.rair. ln.nndan, {p!fı.j} laı'.mdan bol hol 
Bedri !!a.slakt..-ıki eğ? t'C esns- istifade edeceğiz. Güneş ve ._-:ı:.,ı 
sında A.h.ııedin cfu:d ·.wuiakı bJllyolarlyle n:ce nice h3stal -
180 lirayı çalm~ ya.k:ıl:ı- laıımn:ı 1l!?CB:ğız. 
nara.k tevkif ediliııi Dr. Ha/u <Aınnl 

Bisikletle çarpmış! Ona 11 atas s:~ n "' ,. ı fiarya iisimli bir g nç c n 
kullandığı b:sikleUe Tozk 
rnn e:ıddesinıien geçe.!"k~ı F t 

ICendmini pençe- isimli birisine carparalt yara · 
~ . • • mı tır. Fuat Beyoğlu hasta 1 

rC:!ten !;O aha attı nesine Jraldmlımş, sı iu h"' t-

VC ~ ... ğ ry~y-:_._~nd:ı 1 kında mkibnta lba..:lamnL5tır. 
Dünkü nüsbumızda Sanın }tı- r w 

da .e · •u..1< Kıılelı T A K V I t1 
7.arı,.e a1t 82} num:ırn:U ı~.ıhveci 

1 dül~kfı.uıud.ı ya..1~ın eıktı ~.ı ve Hu.ır 12 GL fo: 1~ 7 AY :; 
dillticinın iktEmen y.andv,~ı y.ız 
mıştık. 

Yapılan tahlcika.1ta yangın1n 
nıaı ;:ı!Jan ~ıktıg1 a l:ışılm t.ır 

1361 
R.ahir 

17 
Yan61n esn~-ıda du uraaJ1'1 us 1 
timde.ki ouacla yaüJ,2 irta c. n ..---
Ahmet Y11ınUY. At hı 

Mayıs 

1942 4 

oda 1 ı:ması yü·--··~~ 
d .... ı çı .. amann.'} 
:mclt e y Jkı::-= · c 

hır düld.iinın önünde du'!"dular. 
Atlan: 

-· t i! burada! 
Diye be a.dım ilerideki dilk

r.: im go t rdı. H. '1.ın Ottu ya
nından cavar it :ravn~ ilerledi. 
D" tının kasından çe
riyi gôzetledi. t "!' ı rrn<!":' a
sanın 1k1 tam 11' L ::ki aı.1::un 

imrm knrr'-y '~ b k 
ışuyol' .ardı. nnı~ . ba 
tıi ~ bır m hm yo , u. Acnba 
o al" rn . Bır ~ beTh:ı Jo
:zef tir. l• a .at öteki? 

Ha: mı, b<>ks haöisesini \.'e 
Jozcf 'ı kendisıne unutturan hfı.
n · lcr üzerine Fcriı:ı.dı hasta 
Nntıran adamla luç m gu1 ol
mamıştı. Onu tanu:myıor. ara
mıyordu. Fakat ndamlıırı o ka
dar hiddetlenınişlerft lı.,erhadın 
yarn • .ııunnsından n kad· r ı.ıü
teesir olmuşlardı ki. a.-ray p ta· 
.rnnıı~. bu 11e uns Qldıığ.u 
belli 0Jm1yaıı ada .ırun yerini 
yur<lunu te&bit etaıislerdi.. 
Hilşim adamını s=:IJ\.'dığına piş 

man oldu. Şimdi eğer içer· 1eki 
bu ilti adamdan biri Sir Maks
vel değilse ötekinin JOEef odu
ğunu da tesbit Cdell'iye::cl: üp 
he içinde kalacaktı. F'Rl~nt bır 
iki dakika.bk bir dit' at m
da acı hakikati .. : cııdi. 

Hekikateıi icende otuırnlı::r-

PAZAR 
Oft.'l.. O.zte 
u.ıo 4.tfl 
ü.41 13.W 

:#a\;pa 

12.00 
20.'21 

Yüu 
ı :.>1 

22.12 

8. ,; EzADI 

17-07 Vuatı 
1m.-k 

7. lfi 
3. 6 

Ezan! 
\':ı:saıtl 

!C2'!lfP'i;i 

da!.ı biri Sir lfuks\·eJ Mi.~ 
&damı aldanmamıstı. '. e dewcir 
kiölcltid Jo.ze.ftir.Hiişlıni -
r· ye giımckli mi, gir.memeli n ı ., 
Me~nk re cndiı;.c·Jcn deli ola 
gıbı idi. Artık çayırı geçcrk 
Dltlına g len 'CD.di e..~ tamamı
le ~.id ... ddediyoı-du: 

Bu ilii adam 1'..,crlıad aleyblııe 
bir Jnımp kııruyorlal dı. B ~ 
kumpası boznWı: için .o.ra.1aruı.A 
atılmnk nu lazım, yoksa bekle
yip .aıılaı-.ı tal-i:p ıetnıek mi? 

R. . ~t rıin de kaU.tığr ı 
v J g. zın unallc i iye pa u 
1 rı verd ıı sonra oııden d -
:. M;> a çıkt ını gö Jü. Bır 
drm geı; ·· tmek isterken ln
gı z1e go~v-re geldıler. Art.ık 
çcki.,maıhı minası yoktu. ) ü
riiy p 'l.aksvel He konuşnıak 
Iazım.dı. Fukat o ne? 

İngiliz sanki Hi-sinıi görme
miş veya tammamı_ş g"bi derh I 
ba~ çovirmiş, ık:ırşıki Jrnldı
rıma geçmiş \ c orada bekliyc.ı 
bir .anili; ;a et!amıştı. Arnhacı 

ya tller;yı~ bir şeyler tarif ct
m·sti ıc: toilllll iki :.ıtı hemen 
ay<ı.ldaı dılar ve araba süratle 
uz.ı.klaştı. 

H d. dillrlainın önünde dw'all 
iri ~arı a!lam Jlişirnc alayla ba 
k J r ve B.deta gülüyordu. Ba
şı ne yapm::ısı iılzım geldi-mi 
b · re tayine çal ırtı. Etra 
f ına L.ılnndı. Bıraz il(;I'jde tek 
tlı bir tn.li duruyordu. Koş· 

tu, t1adı v nraba.cıya.; 
(Arlı eeı var.) 
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....__PAZAR SOHBETi ~ 

Marul sefasına ve• En Son Ajans Haberleri 
uçurtma ya dair ~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia.~~~iiiiiiii 

E_skl dev~rlerde, Marul vemek için, Bostanlara 33 aylık rCerç Norveç'ten 

Sayfa : 1 

~~~~- (HER SABAH) 
00. hasıl olan teessürü htk.i;w Ke•&enin yerini tutac 
ed:iyQrlar. Almanyanın &ıüm.iiz. 
deki kışta yine Rus ova.la.nn- cak madde 
da. muharebe ile meşgul ola- 1» 
cağını bize Führer haber verdL y. 
Demclt ki Alman genel kurma.- ._. A. C. 8ewf~ ııder~dı. ve lstanbw halkı için bu, boyak bir harpten sonra d- dO ı- Amen·ka.,,ya 

ZAWktL Bunun adı da vardı: Bostan Sefaları!.. U n Ş U ı • cide -
mu= Sohltet•eTerl . 1 ı, ~.neye e- Almanların muhtemel bir 

M 
nşmış bu. u söyle- _ Baş 1-'a./11 t.&ctde _ ha 

evsim, marul mevsimi Iardı. Buz gibi suyun içinde ya- mek hen.Uz m ..,mısı.z olur fa- Ya baskınına ka~ı 

·-ı için bir imkaru olsaydı şiın- Ş ~ı....ı-..a.. .A ~ 
diye kı:ıdar taarruza çoktan ~=- ..1-~-
ba.Şlar ve bir kış muharebesine ~"'"' ~ "'"' 

amma, mUbareğin kendi- nm saatten fazla bıra.kırla.r, a· tkıa.t şimdi ziı.; 7İ göniy~ruz. mevkiin yarılarak Kerç yarım · T 
il da.ha boHaşmadı, ta.bla.la.ra., a.- damalollı soğuyunca çıkanrlar- BirleşiK millet!P:r buraya eri- adasını.o yedi giınde i§gaii Al- !)8RiŞ lediirler 
~~~ ve küfelere düşmedi eh. Bu sefer bir kaç yaprağı da şeeekler ve yalnız dllny ... yı iki manlar için büyük bir mu~affa alJnıyn,. 
~a, nazlı, mağrur hır gelin ha &ta.ra.k, evden gı4,ö-üm.le gcti- defa haru:bi ve YB.b'iımıya ugrat- kiyettir. ... 
Jibı sebY.e'f'atcı dükkanlarında rilen tatlı sudan geçirip, bosta!ı mıya. se p o :m fenalık kı.-v- Ka.L,ıw; sahillerine 8-10 ki- Vaşington, 16 <AA.) _ "A-
~k.ö§ede dwııyor. Heın de, dolabından doktllen suların şı- veUcrıw ezmek ve inkivat ettir- lometre yaklqmıe olaıı .AJma.n merikan ha.va sistemi direktö
~le göbekli, yaglı cinsin.den de- rı1tıla.n kaııpsmda yeme6e ba§· mekle kalmıyaca.k.lar, fa.kat mü lann Kaf rasyaya lmr§t bir ha- rü James J..ıandis, bütlm Ame-

Cılı.z, :yapraklan kara kant. larlardı. cadeleDin f:>isleri Uzerinden ve rekcte geçmeleri, "§:mdilik mev- rikan siviJ müdafaa~nın Alman 
ekli ve buruşuk! Her h3lde, Ma.r.ullar.dan sonra, sıra kah- çarpışma.nm ~rnrgaşalıUan ara- zuubahs olamaz. Çünku D%UJ1 bomba tayy.arelerınin Norveç 

hUnlar yerli ~ğil, İzmirden, A- valtıya gelir, peynırden, reçe~- smd<m d.:ı.b.a. yeni ve daı!ıa bil - ~~ d~~ur~~~~~i ile l'llfun.. üslerinden harekatle yaıımaları 
d.ınadan g nler olacak den işe başlanır, sonra, so~k yük ' .... m -:ıra göreceklerdtlr. un ur . .r~.w K.1Qwsya- ı!llıb.temeı hilcumhra. karşı koy 

Halbuki, yerli marulun Jez- sularla yil71erini, clerini yıka.- 33 aylın u beden em a. ya atlam le rı mes<>le'3i Rostof ma~ için daımi tayakkuz h:ılin-
letıne doyum olmı:ı.z. Şöyle dış dıktan soura, ıspirtoluklar y:ı..- l~~ç ~ır...>c Le ınr\ P-"d:rmiş de- bö~~"sin k'ki muv cldyetlcre de bulunduğunu ifşa et.mekte
kabuk.W.rıw temizleyip, bol suda kılarak, kahve pişirılirdi. Bazı ğililli'. Ar.ı.n:llzda lı1C" klıru:e diiş- de b3,6lıdır. dir. James btr kaç Alman bom
)1 uı..lıkta.n soı ra üstü.ne, hafif- &ileler sam&\lerleriııi de gcı.irir, mımda:-ı her hangi bir lCı.tuf is- Almahlar içb Taganrog'u a- ba tayyaresinhı Amerikan harp 
~_.tuz erpış irerek yemeğe ba§ çay rlemlerlerdi. Rakıla.rlı:ı. ge- tem.iyor. l.Jcr düşman ka.i>a \'e lıp Rostoia sar.kınadıkça. Ka.f- fabrikalarını Yurm&k için feda 
~ınız mı, dilinizin üstünde, len ne: olurdu. Btuıla:nn ekseriai h--d.Şin davrnmrsa, biz de kaba kasyaya karşı yapılacak bir ha edilm.eai nmhtem.eJ oldı$ınu 
aııuwizde t.a.tlı bir lezzetle gü- kunduracılar, yorgancılar ve ve :b.a.-,in olabiliriz. Yiy~imiz reket hatalı oiaeaktw. söylemiştir. 
tel bir serinlik duyarsınız. Yap terlik~i esna!larıydı. Kendi eı-ı d.':.rbe'er ne olursa alaun, ccsa- Harkofta SovycUer taarruz- Ja 
taklarla katmer ka.tmer bulu-1u. ı leriyle clıllardan kopardıkla.n =z ~~ Y~a larına devam ediyorlar. A.lıruı.n nnltJ3 M yanal''lk 
cı beyazb,, sarılı güzel ren.aı n! i:!anerikler yle rakı şişelerini ha 1 ~ hırın geri çekildikleri bildiril- 1"811 il~ t' .:.JU 
t.dar hoşt.:.ır. Ya, lwçan:ı ? .. 0- \:uza sarkıtıp soğuturiaı·, y~il- ,y>,giz."""'",...,..._-vv"VVV'W!"""""'.......,_.....__,,.,,.. m~t:ed.r. AJınania.rııı birinci - BU-8 tarafı ı incide -
lll.n da lezzeti bafka,dır. lık, toprak ~e reçelin gül kokııl- o ••J • muda!aa hatla.rlJlln yarıldı:!ı Teng şehrini de aldıkla.rını Ja 

lJ.arulu, sd;ze .fasilesinden sa Jan arasu:ı.da k.adehJeriııi yu- af UJacn söyleniyorsa. da bu haber te;t ponların iki kol halinde il~le-
Y~laı-. Faka.t bu, yerinde değil dumla.rlardı.. ;;ı, olunmamıştır. dikler.ini bildirmektedir. 
11.ir. Me\'siınıııde en çok harca- Rwnlar, F.4'mcnıler de çok v. 

1
. l ...ı: '--- Almanlar da Son•~ taa_.. ... _ at"K:l 8eyllinda.. 

8an marul, rılek, k;raz, kavm. ge ır er-uı -tanlan. BWllar Halı·ı o:.c_. P.a~ .. -,.vı. ••......,... Gen al V el y 
.,.,.,. .J~· anıl ı.: •. ..ı: r\H..aı _,_........ Jannın devam e-~tiğini, fakat . er • av eni Delhide-
.-.atali, tizüıxı ve ben?.erleri gibi m Y \·ıp, ILJU.IU kahvaltıln- bu-....AA mer"3•im•~ ~•dı b · kı kara.rgihını b -1---'- Sc 
lnepralar ara.Sina katmak 18- nnı ederle ken, genç klZi:J.r • ar- ~na - ,,. _,.,. unların puskürtüld\.ig'liuü bil- • . . . lraa&ıcı.A Y-
tıhıdır. Çünkü, marul da bütün kı söylerler, pg&a,,kasap aava- V r ı.~ . dirmektedirler. Zayiatın de.rece 1fuıa. gıtmiştır. 
tcmi~cr gibi yenir. sı oy:narJaır, cieJijcanlıJar kitan.. al, llKJlll Glffm· Zlltfln- s!. hak~ında iki taraf ta bır ~ey Amen·T-anın 

.Maru.bı. lStanhullular çok 
88 

mandoliıı çeJarla:rdl. lar.i V&İflf! soylemıyar. ~kof k~simindeıı .K 
ter; sababley.iıı uykudan e-özle- .Manü sefaaı., hava kararınca- ... şidctli yağmurlar Dl\fojlamıştır. 
liııi açan. ~ir çok şehirUlcr, )"İ.\ ı ya kadar sütıerdi. Akşamın ilk 1 Çlgnpt" Harekitın durması beklennıek-
liinü yıka.Wkta.n aonra, marulu. siyahlığı, bostanın y~il iat;lı I Daı:fü.laceze bahçesine aman teclir. lfartinik hakkında 
)emeğe ba@J.ar. lıılev.sinıinde. gü age.çla.rının üstü.ne. çardaklara mücsseseuJD ba.tM•i Halil R.ifat l0--Mo

20
skovada hararet gündüz ki ~-•-1--! 

.Un her ~tinde, sob.kta. kah kanat gerince a.hretliklcr, gelin Paşanın büstii meaısi.mıe açıl- "' dere..:e arasındadır. Ara .. .,..ca~ 
1rede, kırda. pa.ıarc , çoluğuıı, ler, genç kızla.r~ hemen yerlerin mışt.Jr. Merasimden evv.el mü- zi henüz harekata elverişli dc::il 
Cow~ k,adıııın erkeğin, ıh ti- deo kalkarl.3c. tabakları sepet- j csescnin büyak. salonwıda geçen dir. SoV'}'etler Moskevada ~·c 
l_arm gencin marul. sularım a- lere yedeştiriıie.r, kilımieri, ha- sene kurulan Daruliceae 'l.ar- Kalinin kesimlerindeki kuvvet -
•1t&rak, ağldarını sapırdatar.ık sırları toplayıp ev111 yolww tu- 1 (1ım Cemiyetinin ilk aenclik lerıni takviyeye çalışmalttadır
lrıanıl ırediklerini göriirs~. tarlar v.e ateş böcekk-ri, bu çap kongresi yapıU:r.u.itır. lar. Ruslar, cepheye bdınlar-
. Bu güzel, le&iz mevvaıııu en kın mablftklara göz kırparak Kongıeye VaJi v.e J3oledivc dmı .müteşekkil .kuvvetler gön-
'-risi Y edikuie .Do&Uı.nlannda ye- yol gôst.eriırleı:di. Reisi Doktor Liıtfıi Kımar reis- dermektedirler. 
fieir. Bwwn içi.ııdir ki, ışpoıi"ı- Çok defa. akşttm yemekleri lik etmiş, §ehidi -.ıgjııktda ve Hava B~ 
Jal.da., ruaaavmrJ.tt. arabaiarcla d..: bost:uıda, havıu; ba..5ında yer tüccarların ~~Je müesse
le aebzcci dükki.!ılaı:ında sat~r lerdi. \~e san taJı~li y('Şil göz.. l scuin yeni ~1ıall iokipf edebi 
lar.ke"4 çığırtkanlar: lerinj g .. '·tek.i aya dikerek ba- leccğini bilhdıl& 1ıeDaaW eW.t·-

- Y-0dılwl~ninnnn. .. Vay gij kan kurbe.ğa.laı. ü.henkli bir ses- miştir. 
QekliJer Yay! Le şarkıla.t· ~la.l"dı. Toplaa.D aut ıa da bitmiş, 

Diye ba)tkım-lar. Ha!hıık.i, * toplanj:lp d&.w.et: edlJıılR tiiccar-
~lunn ~ofu Ycdikulcnin k-

1 y erli3i daha cumıadı ama., lar. ve ~~~er ~ ~çc
Cil, Boğuici, Bevlcrbt'yi, Ka· lıiı clışardruı gelenleri çok ye ınen.:.t busuın msıw k:üee.dın 
:::::; .. ~. nlanndıw. ka.in tan yemeğe ltaş.ladik Fakat da.- da ~· 

.. "?'o.... ha. içlı değil. 1!:~ ..., ı· illıill V4.li. bllOll2daa yapdmıo olan 
Bugün hlll gidenler v·Lr w1 ı ' t:ı~ ne merhum lılalil IUfat Paıtaııın 

t.flmem. rı '<ll.{. eski de\ 'l: -ıe, erDaJaçmlaa~ b· hlular ı<:lc~<:z· • büstü önünde davetlilere hita-
---- i: , ilkbalıar sebzelerırun ,,_ __ b" tuk ·· • · 1.306 ..._...ı ~ icin bostan! u..ı gı - -ı~-'..ı: v 1. . ı _., ır nu soy .. cmış. 
~lerdı. \te lstW :J,Ul ı,aJ!<· ktı onucc~r. .a.er 181 çıkt mı, ko- ' yılında İstanbulda alil, sakat ve 
h'2, biiyuk bir aevkti. Bun ın a- ~~~::;ı· .Yt01l:~ra Y_Jbrıldı fakir bir çok klınsesiz çocukla 
"' da .vM'dı: Bostan sefaları'·· . .. .. an ° c 0 _YB.Z : - ze- rııı kurtarılması sa_yesiylc bir 

v. ı.-ı... ,__ ~''- .k. 
1
. imi sökun eder 7..e!l(tıuyaglı bol _;;~ .. ....,_..· k a f':ı •.. 

ı·a sava.u 81'M:u, l n.ııut t n< ı tıeı-eotlusu ve ğuTtıwru ne ka- ........ .,~ın :ınıımasa ._rınm 
\rekti, <:oluk ®etik. evd~~ lr.il"m dar !eu.etlidiı. Ku?.U etiyle de ortaya . atıldıgını, 1301 yıl~a 
!erini, hasıt'la.rını alır.lal', hı>Ste- ı hoş olur Fakat tin w:lı.iı H.alll llifat Paeanın Dahiliye 
b1n yolunu tutarlardı. Rcrnbet""- kadar d~ğil. zcy ~ 1 N.azw t.ıiy.ini. üzerlıı-: ~ 
leıimı kü<;ilk eep t:l tini de aı· l.ngilizler b ~dayı bal .1 . . nu.ı.ı menıleketın zengınlenndcn 
1ha.yı unutm~:rJBl'dı. Bunlann i- · b 1 1. ' . 1 e pışı- mürekkıep bir heyet Jwmrak işe 
,.. ..ı- k-.__· f ----• b k.ı np a ı ' yel!lı yap ırlJ.t', pek ye- ""== ı dm D uı:ıı.~- k ... r.uu anve iUU1RUarını, :ı r m zı 8 . . _, 1 . 1 ua lira _..,uı ve ar ~ ay-e er. ız çıç~c erme ehemmi kl __ ,_ ...... a_.__ ...._ 
tez'Velcri, küçük krunmotayı t i) • faka A na arını a..uus.ı.ı.>.AUl.u 80ft!'8. ~ 
) l '"' ·..ı·-di 'D k b. t ye verrocyı.z, t vntpada 1 ; t" k .. 
er efJt:ıMn=o • .vıl$ a ır sepe un_ un. u .. ya.pıy_o_ ı:-lnr, bu wı vii ... A m7f H' .,,,,.,~'-.. am-• .. .ı.~ı..: .. ~-

1ıt de ~v !{f>)(ıor bulunur.cltı: Haş J......... .ı."~ ~ ,~""" -. 
~ ywuun:a. ~ıroz, kaşcr ~W'se, ~.deki çilleri iza~ tiği 9u varidat:tım maeieıef ye
)cyn "M, milr<ıüm el'igi ve vişne -.u;;ror.rw&e. ıt Z31D.811lu-, Av· gb.e eeulı olanı Belediye Düt 
l'eçeli rup~ bakladan levanta da çesinden yapılan y.ardmıdır'.. ~ 

Halılar, kilimler, hasırla.l' ya yapB.akyolrl&l'dlk. · b. b · ... da ~daği ~d&n-
h 

a, es ı ır se zedır. Or- d d D ··1· ·d t •~ 
Lvuztuı başın , yahut gö.zü ta çağla.rde. gır:zıs.t:ada iak 8: ~r. anı acezcya van a ...-

ha -ıı c. - · 1 'IHtya atın çevirdiği poalu.k (EzdDr. ~ o- mını zımnında geçen sene tcşek 

. Do~ haVll ha.rekatı çok 
şıdcJetli bır tempoda. de'~ Pdi
yor. İlğalden evvel lrle.rıç ya.nm 
:adası ü.rıeriııde çok çetin h&.N.a 
muharebeleı:i cere)f&ll -etmiştir 
Moskova, 25 Alınan .ta.yyıt -esi-
nin düşürüldüğünü bildir:m.el,tc
dir. Haıva muharebeleri Hatlwf 
ta da çok §idt:ieöeomjşt:ir • .Al
manlar bu kesiınde yeni tip tay 
~ matriye,Ci ~Q 
ma.:Jumat verilmiyor. 

&rç'Wı Haı:kofa. kadar de
vam edeu aha ilmr•ndeki ha
~ ha.r.eütı ~ ölçüdedir- A 1 
manların büy,ü.k faalipti ınilşa 
hede -edilmektedir. Durum. iki 
taraf idn cie mülıimdirA 

A'twufolu Ajansttmt V~ 
Mal/lmat 

Almaaı ı.ıni tMliö. A.lmao.
lann dün Km; ıebı:iu glclik
~ini "Me taıar.ruzun yad.inci gii
nwıde ~a.ffak.iwet kazaruJdı
ğnu ha.ber ~iy.QI'~ Mo!ikoYa, 
Jıenü bunu teyit eıtmemittıir. 
&ıslara. göre, L)onetz'.<ie A.lm.:ın 
1a11a .aftır hücumlani& bulwıw
•aJdadır. 

d ı b il · ·ı· ı ükyapan. ~. J' ınsa.n- kül eden yardım cemiyetinin 
o • uı r. ~ erı3. ne scrpı ır- ~ y.ecliği sebze _bakladır mesaisinden pek çok şc ler bek Harkof:t.a., RusJa.r. muvaffak.i-

- B~ tarafı 1 incide -
d.uğunu dti§ünerek başviefldlle 
görtişmesıriştir. 
. Paost: ve V a.şingtonda. poli • 

ıtik~ faaliyetleri görülliyor. Baş
vekıl Laval, bugün öğleden 
SGnııa. Vlşiden Parise dönn .. 
ıt.. uış-
ur. 

ı..avaı,.uı Mleri 
M. L&vaJ., pııetıecii.8l'e Birle

liık .A:merika hilk&netiıtin ami
ral Roberte ann~J: W• tal .. --~gı ttQ a.r-
.1& Fransız cenıbuu D.e§l'etmek 
için şimdiye kaı.iaı' hekledi W• j 
söylemişt:ir.. gın 

La,·al, y.3nhş tefsirler ve ba
%1 yaıbancı gazetelerle yabancı 
radv.o merkezlerinin yaptık.hm 
tahrikçi hareket Bebebile bun -
Janıı önikıe geçmek bllii.-ıtmn
<hn nota'.larla Fran ız oevabuıı 
basma tevdi etmek -zaı·uret"ui 
dıı~ duğumı ve böylece yruıhş 
tefsirlere bir son 'ennek iste . 
diğin.i ilave etmiştir. 

lfüWia izahftı&t 
M. Cordell Hull ga.2x·tecilere 

M~-~ki li'ransJ..z harp gc -
D.ıilen ı;;ı.ırun ıatıen halledilmiş 
oldtY;unu söylemiştir. 

:M. Cordell Hull, Lav.al hil~ 
k~,.ti ile işb.irliği )upılmıy,a
cagım be .rtm.iştir. 

Hull. iktısa.di IIK'Scleler hak
kın&. da izahat ver.rım:tir. 

.AaMdka JM Fa.119a ar.wads. 
1-U ~ notalana mıatDh · ,,... ~ 

ÔL 0 M 

daha mecbur olına.mak çaresi_ W'iiyatw Maltmak melnil(UJ.e' 
illi temine uğraşırdı. ~khJncılaa- anamda bir 116' ea•a 86WM•• Cemiyet ~ _~ 1 

Fakat acaba biz bocıı ~ .....Jp•-- ....._ .. ...._ -.ıı: 
.zihia :; .J-- '.-JClln-. deri ve kösele y.,; 

mi yanıyoruz? Xırım ya,. ıriııi ......... _._ bir ~:3- :ı- U&J 

rm1adasındaki A1maıı hücmn- w..~ - .-:: __. 
.lan acaba bekleoen taamızım pılmasımu .ar.uret haline P,.
baalangıcı değil midir? Askeri mekte olduğunu ve bu matlcleı
mütehaas.ıalarm ka.naat1er.ine J1 bulalla miikfıfa.t ftdlec:ııııiial 
bakılır.ia .tıu henüz beklen.en aöylüyor. 
taanıız aa.yılamaz Kır.mı. Ya- Dün akiıam trmde bu IDıf.!ll9o' 
~madacmıda ıadeta eıkmM bir J&:. etı:af~ koıwşuluııkm. 
soıkağa saplanmış giW görUn.on ~ ~ eyy.am SÜ!mll 
bir ıistila ordusuna yol açık tbir 'kiinJ.se oJdağu her haliadım 
değildir. Rostof elde edilmeden., belltbaşl bir zat: 
Karaden.i7.de hiı.:kirni"et tesis o- - A..yıdcJdbıeWı.r Cemiyeti 
lunmaclnın Kerçteki orduyu .k:ır- deri Vle ~'niıı ywiµi tut.
sı layıya uçurma1ıta Aİma.nlar eıK bir maıMe bulana pua 
herhalde cok zahmet çekerler. :nıilkifa.tı 'Wllitıd~eğinıe mWı-

tekirlere _;..._,...~" ~- Bw. 
Kırım yanmadasıııaa vuıkıı -......-........... <="-'='- ... 

Wlaıı yeni muha.rebeW' yeni mu sıcrat Fnwmz ko.-
bir A1maıı ailihmdan baıbsedı1- ani le ara.t:nıaz .. 
ımesine vesile teşkil etti. Guya Di~ ru.ikt~ ınlık ededlm 
Ruq_lar ..A..lı$nhnn yesıi kullan- ika:n,Mmdakı 80ZW1Ü kesti: 
mağıa. basladwlan tazvik edil - - Ben yarın Cemiyete mü
.miş h&Ta ile dolu obüslerin ra<.":ut't ed!!l"ek köaelenm yer:ial 
müthiş tesirlerine dayn.nams- tut ıt madd ·V'i ~ettiğimi 
IWŞlar. soyliJi -.:Pk ve :-a nıükif&tmı 

Ha.kilmten yeoi bir .AJmıw si- .Wti,,~"'e'.{ım 
UUıı kıarşısında mıyız? Yoıksa -"''? · ! .. 
manevi kuıvveti kırmak içiıı biı· - Öyle ~n <;a~kın M'dM 
propagand,t mı yapılıyor? .Do.ğ- ba.kıyonmn" Hal.· · ik elr
nı.su bu yeni ırii.ii.ha pek ina.na- mek sattıkları çiu f r n 1;m k:ı· 
ım,ronız. Bu harp yeni icatlar paııan 17 fıruıcı bu ~ya iti
ba.kı~an e,__ ha ..... 1 su- ftlE etmişler. L,,.qte kösettmin r--J- ,,_ •. tu ~ 
kutu dağurdu. 3934 teııheri rmı tal:&it en kavi sarat d&-
harbe bamiamm Admarı olliliu- rı°f'eııi ... 
l!IU hiçbir f.evkalide süih iıe ----------
bu sene görünmedi. Dört tteş P••••••••••• 
~e içind! keşfedilnı-riş yeni 
silii.hlar dort beş ay iqinde mi 
keşf olundu? 

Yeni obüslerin fıe.lbiaee te
sirlerine inanmamaya zihinleri 
ecvkeden sebeplerden ıbiri Al
man kuvvetlennin Haricof ci
varında uğndıklan muw.tfa
kıyetsizliktir. MaPeŞ&l Tiım
ccnJco kuvvetleritt'n bu Gölgede 
A~n kuvvetlerini biraz ger-ı
Jemege mecbur ctlttgi muhak
~aktır. Almanla.na etinde lliy
lo mı.rkavemet kabul ~ 
bi:r obüs var idiyee oou son ~ 
rece mühim bir cephe <Wa.n 
Harkof bölgefÜnde <le .kuJlamr
lardı. I{~t~ iş gören obüsler 
orada neden bir ite yarama
mış? 

Alm nlar.ın Kının taarrusu
ıııt beklcdığimız büyük mu.ha -
r .. oc·.crin başlangıcı addedt.'mf! -
diı?imiz gıbi Rmılann Rarkof 
~n-uv.una da •mdili.k geniş 
bıı ehernnuyet veremiyocuz. 
ÇUnkü ü • seneye ya.ıkın bi 
ıtccrübe ile ·· ~iy.oruz ki ınu J 
vaffa.kıyet de\ıilen ~n neli 

Sinemııw ve TI)-. ?s: 

Zati Sungur 
BütUn düey.aYl PPduı, Jdııı9... 
..Un 1dul ~ ....... 

h\inederıne devam .tiJılır. 

1 Şapkadan 
Bir ba,)"li ~~. aiti tllne 
caiar .... ~ demet ~ 

çiçek ç*- mı T 

SES 
....... wıTi~ 

Her ııec.e saat 2i de, CUDUU"tıeli. 
P .. zar günleri aaat uı da 

Zat.1 Sungıw 
cesi ~e serııeresi çahıık mey&ıı Buna benzer duba neler neler 
na cıkıy~r. Sovy~ı. . oniula.rıı 
liarJrof cıvarındn c d<lı Uıir ga~ ,-.apıyor ... Ş m11m:ık k bil ~l 

lehe e.kJe ebıeJerrli · •e b ~ ' !!1 
dar ;Har.kofa ırimıel · icap e ~ Telef en: 49369 
del'di. Kış muhal'ebf>Jermde dq · ~ 
Sovvetktfo bir ok mın".af.LiaJaJ G~ her ,;iin 88al" 13,19 
"etler aza.ndıklanna ~ mu- ı <lan~ ~.;;tır 
~~~fi1akı · e il<"f'ledikleıin" d.ıı.iJ =rm&ll 58 !i wn 
v, ıay.li ~·mı teDl" • ördük 
F'al t bu ord l nn J ~ıve iJPr 1

1 lh. • n e\ e 'dıkl • b ·~ i:,. 
b ı cd C'l· ],ir is ler•ue te-

~ ejik bir taa...~u74 
" ~kıl 'l ıe hükmeden.eyiz. Şu 

di Bpj;t,ancı m~ullaı:ı getirir, dıyor. Bakla., Asyalı bır nebat- 1~~ı·gunW· 1. . .. Y . yeüe ile~1--ektedır· Burada 
.\"iyili< bi~ dikkatle t"l yaprak· tır H beşle · · ~ zı ıve muessesenııı aıt• :u;w • lanaı a•"ı...10.ı:ıv. Havuza atnı·- • da- 1'1D ehyle Mı.~ra geç cak şehir halkının ye hamiyetii 1 ~e kıt.al.ar kpl!aııılmaktad!r. Tanınmıf :Pebrikat0rleriıni7.<'len .l. 1 ·f· edetm>dik. 

.ı..ıde " ~ıtatı beklemt!ciien. 
~:.ka ya c:ık ~y 'kalmı

,._ <•onu Sa. 4• Su. 3 de~ zenginlerimizin alaka ve him· • ~kaç milltim nokta alınmıştır. 
metleri sayesinde yaşayacağım 35 Alman tankı tahrip edllmiş
söylemeyi lüzumlu bulurum.,, tir. AlmMlar ihtiyat kuvvetJer 

Abdüllatif Avni Pars ani Olıwak '.\c- Onun içiu, R~l m <ll\. Al- yor. 
hıt etmiştir. >n-ınlan hokk"•neden buyük ms- Bliiıeyill Cahid y •·w,.... 

YANLIŞ HESAP 
- B""7 ttJrafı 1 inctde - ~- ~tı >alt Vek(ı.lcti bu gayri 

F:.ı.l dun bölae 1a•"' müdür- tabiı rıya.t yükse1işini iı:ıcele-
lu • · be uzerme fabrikeıı.n ınektedir. 

Yaliden sonra mUesscse nann geü.rmişler, mukabil taa.rr.uza. 
na küçük blr lıuz gelenlere t&- geçmi&ler, fa&at :mu-.ffak .ola
şekkür -etmiş, kimsesiz yavrıa- mamışlardsr. 
lara ma.t'il&r söyletmişlerdir. Leningrıad kesimiwde Almau
Davetliler müeaıB11eyi pızdilrteR ların 2000 ölü ver<likJ8r.i bildı-
soı:mı ~lanbr. riliyor. 

Cc:ııazesi bugünkü 17/5/94! itm Ji'••-----~~------------~~;;~~ Pcı ır gtinu Fat.Jı umıiinde öfte na- •• 

~n;:~ :~~Pk::n~;:m~;;: Bw Salı SUMER 
kapı şehıtligindekı makDcri nuUısu- &kfanıı •I R.t!ma.llld 
sumı defnedilecektir. 

Me-. Ilı Rnbn et eylesin. 
ıtıaliye+ yntmdan itibaren tur .AJ.8.k .. da.rlar bu yükselişe Sü-
t~ fi)'' ı ı..nn n yeniden tel ü- merbank Yerli Mallar Pazarla- =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~!.!!!!!!!!!!!!!! 
itine lüz ı - nmıı avakk' bı satışlnnı dur 
~nın l l dJuma6:;nın s ... bco oldUh'1lllU talı 

iıı<i ve n i rünüen lı mıi:n etmcktediı ler. 
ıa.ı u.Uıarı oonra evv JkP v .-ı 
oJ.m 1Es11nlanla :vanlı lıı< 
<it ~ t anl ~lım. tır. Bütün İhracat 

- Baş tarıaft 1 t.ectde -

- -- - - - - ---- --- -- - -- --- -- 4>- ._F4<.UV USJMUV~..,..... ....,-...,...,. - -- ~.... .. 1 

l_1:~~_lHAm.ETi MUSA/x;~iiLrı 'i~ fünıhıde, fi'Uidcln,.a Fl!bmoallc Orbstaw taraf-
~nmıs ŞOPt;N'in "Ul l.11JI POLONYA" ~ 

... w: o dillllyeoe"sıuia }:;~· ln Rünhe üze. ınc bil C' 

ıa o mildurlü!'!U fiv. t mu 
~ l'onıısyoııunun ·ımrarmı 

· eşyaları, ha.r.çten p."elen ve kul
re.;. la.'lı.l.t •. e<>va olw ;k memleketıe 

tlıen lıi.n et emışti. 
Fiyat 1 ,. ~ indirildi 

sok L'. 1 aı • "'f'ri g"nderile-
cek m nı · ~ a it .. al e-

...,~<#LJV.,,__.._., Nakil ve ık:tba.s hakkı mahfuzdur 1., .. "50lMP ~ ... ....J ı/ 
Aıkhna böyle bir • ~n. batıra ba.ğl.m aöylireLilmek ıçuı bm.. r.Jmz liahı·at.memzi ta ... ·si e r:-·-·11·-~s:"!u'··~M~~E~R~--··-·••11;;;;,, 
~ dav.am ~ bu- buraya toplandık: etmek m~ur.iyetindeyim. <.Y. Dugiio lil=e-...-•• 

~ Dün ıaşc mildürUmin reisli
t" nde topl n fıyat muraka.be 
lcc>M·syonu y&.ğ fı\•atJ:ı.rını tek
l'a.r ine le ış, turvağmın kilo
ISunun bak rn.llara 143 kuruşt:a.n. 
h lka du 12 kuruş karla 155 
1 u ruştan sa bhnaama ıka.ı-ar ver 
ttıi~tir. 
~ Mü türlütiiad~ yarın lm-

tihaula.r } apıhyor 
Bölge ıaşe müdurlüğünün 

~osunu tamamlaınak üzere 
t'lksek tahsil mezunlarındruı 
<llltihanla 4-0 kadar memur alı
tlac:ı.ktı. Bu memur na.mretle
tinin irotihJllla.rı yarın iaşe mU
~lüğiinün Vakıf hanında.ki 
>eni binasında yapılaca:kıtır. 
Ayakkabı fiva.tlan t.etldk 

edllivor 
L_Son giinlcrd ·ayakkabı fiyat
"lll'lnın m· tem · n yüksel
~krt:.e -olduğunu mı.zarı itibara 

dili p y 1 .. a n1 ı' ek 
gelen 'I: e iadesı icap ed(11 mal -
zeme ve esvn ı e Ttiıfjüyeye 

mal al ruık iç n "'Plen na il va.:;ı-j 
talan lı u dutla ın · ca.vj trt • :uı ' 
pa7..o.rlar<la.n m lbnyaa edılecek 
v~ kıymeti bir lirayı ge.cµniyen 
hububat ve sair gıda ma.dde&e-
ri, niiınune ve modeller . 

Deniz mkil vıtaJt8Jannuı ve 
Münakal:it Vekaleti tarafından 
L~ietılc.n kara na.kil v.asıtaJa.n
nm memlekdtleraraaı eeyril se
feri, mezkur vekfiletin va.zede -
ceki usullere tihidir. Bu V\lSl -
talara mayi nıa.hıı.ık ve madeni 
yn.ğın nasıl verileceği Ticaret 
Vekaletince tesbit edilecektir. 

* Kahire, - Kabirede 14 ı 
memleketi temsil eden 60 mu-

1 nıhhasın i tirakiyle bir toplan
tı yapılmıştır. 

~~~~& Agl!"W =~ Hazreti Musa, aı-tılc namusla- nabuıak.k.ın yarduııiylc uti.smuıı- OaJilri dillkat mevzaa. •-ııiwı bUdkl ah=!e..a ... ı- ... _ 
~ . ~amm ~ nna da tecavüz edıleıı Bcmis- lanmızı ~e<rlınil • w ' """'!1"' ____ ..,_ -

B~ a.ı:11k bir :ıoida müt.&aair ra.ilin lıu isya.nım çok haklı bul-. yaJdqmıştzr.. Aklı ~ında ;ı, yeeuu umvm,eyi uyaadıran 
~~ g~ı'de MwrNar du. Mısırlılar, son z:mwıla.rda har.ksB bilir ki hak \'t:rılnez a- ... G E C E N O B E T. C J S J 
•-~--·-- • allg~ennme,ol kız- işi hıı:lcikaten pek azdmtD.c.rdı. lınır. Biz de bunu temin et~i\i Guzcl ve ems.alsiz drarru m.•utlaka. gıdip .-K.wJ•,..:1-
~.uuu.a mus a~ ~- On- ~1akat iki kavim VJUlilDda .3 ZLI ~yoruz. Hakkımızı muti e oUerde c ı;- .......... ~öki~~· ~~ başlaması için BazNti ıtusaya b .:ılaeağız; yahut .Mısırdan ay- 11•-aş• r .? ar<>Je Lombard • Anne Shtrley 
c Ü=~~ ~·- Cenabıhak tarafmdaıı izin. -w- niıp Ulu Tanrının Beniisrail .. • ~-.at ll de fıemi•.illıı nw.tine. 
lar. . . . ~ cana- rilmeınişti. Bea&a::ailhı x.n ~ arzı - mukaddese gi- ~-~~-~--~·-•••••••••.;;;;;: 
~ iflenm'!"llM! . 1Jthemmül terketmesi hnsnsunch da l.eoüs deceiiz. ~ Gfz• f E .. ı..,. edemıyonız. Bize ızuı ~, }'8 bir şey bildirilmio değildi. İhti.y.ar, Beniisrail nanuna LA E Bll.K Memleketlerin ~ 
çol1'1G ve çoeuklammzı alıp gıa.. Hazreti Musa. oraya toplama ~•armqıa. başladı: j hfilmıeden bir kudret 
lice başka diyara. göçedclbn: ya- W.ın hisleriıJe tscilman olarak - DMa fü.zla sabretmek biz~ G ZLJ EMiR Vazifenin uametiyle •iır'm 
hut Mısırlılarla bir ölüm, dirim konuşan ilıtiya.ra cevap venuek • bbil değildir Ya Musa ı Ni- lzLJ IR tıir hayat romam 
hıa.rbine tutıışa!ım, Eğer ~ l~unu d1;1ydu. en babıunna ~yet insanız, 'can sah~yız. G EM ~lrlıktaıı heyecan ala -
ten kurtıılm~ız mukadder ıae hitap eder gıbi: Vucudıunuz .ttıeJı, ~ i- G'"LJ r-m güzel eser 
Cenabıha.k ha yardım eder. -Muhterem peder, dedi. flt-. baı-et o~ en katı t.a.c:ttan ol- &.&. ~ ~:mır· ~-~:-Afk6an .._ 
Şayet hür olmak nimetine ka- ınHsrailin acıklı V'Bziyetini anla- sa, bu kadv ağır zuinıe yine ,..f.,.. f 11,•..t.-. ~ 
vu.şn:ı.~ m11Jwtdeır ~ boş tan sözlerin bana çok dokundu. tahaaımill ede.meyiz. Çocukla- ~Ll"UA BugQn L A L E nin 
)'.'ere zulum ve hakaret gömrlye- Mısırlıların zulümde pek ıleri rınuz öldürülüyor, kan.laı:ınu-
lim; cenk me~da şeNf ~~erlııi ~ görUyor ve z:n. kızl~ı~ınızın namusları pa- DİJ[J{A göstereceti müstesna bir filmdir 
ve namusumuz ugrunda. çarpı- biliyorum. Ne yapayım ki Fira- )'imal .ediliyor. Her halde gidip .... ....,,...,T: MlKt BAYRA.MI devam edi:vor. 
§81'2.k can 'ft.T'elim. Sana. ban1an vuna nam-• :-_illz pek~- li:U-a.vunla. Jwnnpwnı rica ede- M.tıU Bu hafta birbirinden güzel iki Miki bırdea 

~ (Ara., var> ·---- HOKF:Y ŞAı'UPiY-ONU. 2 - ŞAŞKL"J ÖRDEK 
BU4;..aı aaa.t 11 de tenzilaUı matine. 
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Bir hırsız şebekesi 
cezalandırıldı 

Artin, Yako, Osman ve yasJ 
adında dört a.rkad~, bundd 
bir müddet evvel bir gece G1Y 
latadıı. hırdavatçı Şerifin dille .. 
kAnını soymU§lardır. Suçlulat 
çaldı.klan eşyalarla birlikte kB 
ça.r.ken bekçiler tarafından yaı
kalanmışlardır. Asliye Üçüncll 
Ceza Mahkemesinde yapılatl 
df1nkü duruşmaları sonun-la 
maznunlardan Yako ile ArtiniJJ 
6 ear ay, Osmanla. Yasefin de~ 
er ay müdd.O"J.e hapislerine ke.-

........ ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur l••H .. ı !::! = 10.65 ~.!;~ 
9.15 Evin saati 20.15 Konusrna 

O 11 1 a r e e; bir pehlivaum ı 
1.1. 1 t ı n a yatmak ölümdür. 
~anki alta. yatmakla 
} cnileceklerdir... Bak şu bizim 
atygıra ! Hasmını ayaktan kapa
cağım diye uğra.§ıp kendini bey
hude yere yorup duruyor. ~ç 
defa nasihat etmişimdir. U.kin 
mılıyan kim! Bereket versin Yö
rük Ali, ~rkgöz, kendini yQT
anuvor. Bütün hamleleri hasmı
:na yaptınyor ve, fırsa.t;ıro.ııuy-0r. 
Bıdbuki Yörük, bir biçım.ıne ge
tirip eıta. vatsa derhal ycne-x has 
mını ... Bilseydim Yöri.iğe söyıez.
dim. Fakat bu, Anadoluluların 
gelC!Ceb'i.ni kim bilir. 

Derken Kel Memiş, Piç Mus 
ta.rayı toparladığı gibi çaprazla 
sür<lü. Piç Mustafa, hasmının 
~apzıazından kendini kurtarama
dı. On beş adım sonra altı düş
t:ii. Kel Mı:mıişin Piç Mustafaya 
ağır bastığı görülüyordı.ı. Çok 
ikav! olan Kel Memiş, Mllh1:af a
run birçok -0vunlarını bozduğu 
vaki idi. Mustafa alta düser diiş
mez Arnavutoğ'lu gülerek: 

- Abram! Bu, Piç Austa.fa 
fena bir oehlivan değil. İyi dt
güreşiyor. Fakat Kel M~i~ 
bir türlii direş uydunı.maaı. Bı
Jivor musuın neden? 

· - Korkuyor ve, kapanıyor da 
(mdan ... 

- Yaşa İbram!.. Kel, .M.u.,,ta
fayı vıldırmış galiba!.. Her hal· 
da bunların geçmiş bir güre~i 
vı;ıı· .. Veyahut bir n~sihat almış 

Deyince, ağalardan birisi: 
- V:ır .. Kel Mcn:ıiş, Piçi ytn-

di ... 
- Hah! İı,1c bundan. İyi kt:Ş• 

fetlin Kavasoğlu .. EPcr korkma. 
sa, t.oparlanmas:ı, ~rLt>!>t güreş .. 
roi.c; olsa daha ziya.de denklı gü
~·ck. .. Usta bir pehliva."1. eli 
vatgın güreşir amma, kaf'1siylc 
~ireşmivor. 

Dedi. kel Memi~, zt"hir ı;bi 
Mustafayı shnnabmıstı. Tek 
kol kaparak, a~k dikip yükle
nerek ha...,mını basmıştı. Ç-e\ir
miyc çalı:?ıyor<lu MW:r1:afayı. E
linden gdse h:ısmı ilk ellerde 
yeneco:ili. MU:thiş ·bir mücade
leden sonrıa.. Mustafa güç-bela ya
lı:asıru kurtardı. Ve, bir baskı 
ille ayağa kalkmıya muvaffak ol
du. Kel Me.miş, durmuyordu. Üst 
liste hamle yapıyordu ha-'>Jlllna.. 
:Mustafamn h:ımleleri hep çekin
gf'Jl ve, kesikti. 

İşte bu sırada idi ki Deli Mns
tafanın hıuınunı c;aprnza dü§i.ir
düğü görüldii. Acemi hasmı to
parl:ullğı ı,>ibi siirdii. Fakat beş 
adım s<>nra miithiş bir lrn.raku
ealk burgnsuna uğraclı. Musta
fa.nın h:ı..<.)lnl c;apra.zdan sıyrılıp 
dönerek hafirıunı ~ağ ayaktru1 
burgulıunıştı. Az ·kı:ılsm Muc:ıta
fa yeoiliyordu. Bereket versm. 
oyun tam man.1.Siyle yeı ini bul
mamıştı. 

Burgu oyuınuıu Mustafa hil
miyordu. Hatta yağ gi.ire~lcrinin 
yeni yetişmelerinin lıi<' birit.i. bi!
mlf'7.di. Mustafa. burguy~ gırdı
ği zam~ Arnavutoğhı l:>afönr 
gibi: 

- Tuh! .. füşek! .. Gıtti İhra.m 
tK1! .. 

l>iye ~lc.ndi. Amavutoğlu, 
bm·gu ne oemek bilirdi. Bu oyu
na manda wılıi girse yiizde yüz 
yenik <liii1&di. Kaval'!oğlu da o
yunu bilirdi. Arııavutoğluna ce
''ap Yerili: 

- ~ns, bereket versin iyi dol· 
dm·ama.dı oyw:ıu .. Yoksa bir el-
de git.mi~'ti. w •• • 

Arnavutoglu, soylenıyordu: 
- Bunlara ne öğretsen para 

ıetımez. Kafa ile güreşmiyor ki, 
herif! . . 

Hakikaten ~ustafa delıksız, 
lcavrtsız rn <>.artsız yenik düşü· 

w ~ -

vordu. I<'akat ne oldugunun, ne 
~ti oyuna. girdiğinin farkma 
varamamıştı. 

Kara.kucakta burgu, mühiin 
biT oyundur. Bu, oyunu okuyu
cuhmına tarif edeyim. O katlar 
eminim ki, yağ güreşçisi olan 
pehlivan okuyurnlarımın bir ço
ğu bu. oyunu ne işib:rtişler ve 
ne de görmü,c;lcrdir. 
Oyun şöylc<lir: _Haaı;run sa.ğ 1 
ve yı3hut sol aya.gL"D.l ıçten ~ 
ayalrla girip dolamak ve, ?ola
nan ayağını hasmın ayagı~m 
ıt.am icine basarak ya~a dogru 
oturt;, ~bi hamle yapmak ... 
Bu har~ket ve b:.ırgu M ağır 
bir rehlivanı bile yere ,?\.ll"IIla
ğn kafidir. .~u, oyun yalnız 
kaı·akuca·k <>"Ureşte vardır. Halt.
ta serbest güreşende bile bu, 
oyw1 vokıtur. Ne Amerikalılar 
,.~ ne <le Avrupalılar bıı oyunu 
!bilmiyorlar. Fa.kat bizim Türk 
1rnrakucak oyununda daim:ı 
ta.tbik olunur. Yüzde yüz yeni
ci oyunlardand~r. Bi~~ oyı: -
nu yazı ile tarif edebildim mı.? 
Bir· kere dn.ha tarif edeyim: 
Mesela, sağ ayağınızla hasmın 
sağ ~ -.. nı vürudumız yarı dö
aıcrek. ıden d')1aya.caJ.-c.S'm.z ve 
baca~ınızı dolar dola.ıraz hn.s
Dl\Jl ayağını tesbit için ayagı 
ElLl h-ı....~ın ava:lı ü.7..e-rinden 

dol~ iç tarafına ve yam - l2.3D Program 20.30 Ftısıl Heyeti 
na ··ere basaca.ksınız. Ve kuv- 12.33 Türküler 21.00 Ziraat saati 
vet.le yanınıza oturur gibi yük- 12.45 Ajans 21.10 Temsil 
lenecekxiniı.. Manda. olsa der- 13.00 Karışık 21.30 Keman ve 
hal sırtüstü yanına doğrn dil - Şarkılar Piyano 

Baş, diş, nezle,griP, romatizma 
şer. Bu oyunun mu:kahelesi ·de 14.30 Radyo salon Konseri 
yoktur. 18.00 Program 2215. Dans mbiği 

Şuracıkta ha.tmma gelmiş- 18.03 Radyo Dans 122.30 Ajans 
ken yamyım: Ben bu oyunu ıs.~ Muhteli1 ma 22.AS Yarınki 

Nevralji, Kırıklık ve Biitün Ağrılarınızı derhal keser 
icabında gCmde 3 kaşe alınabilir. 

. rar verilmiştir. 
...... ----~>m._~----

başpehlivanımız Tekirdağlı HU- farkılar Progl'all\ 
seyine göst.erd:lm. Ha.tt:A oyunu 
ıta.ktım. Takıtık:tsn SOIJra Te
kirda.ğlıya istediği K.a.da.r kuv
vetli durmasını söyledim. Dur
du. F\akat bir hareketle derhal 
yere düştü, hem de kıçüstü ve 
sırtına doğru . HUiasa müthiş 
bir oyundıU'. 

Yörük Ali oyunu lmııtar-' .. maltla büyük maharet ~osr.er-
diği anuihakkaktı. Böyle bir o
yuna. t.a:kıhnama.k iGin ı,;o~ .. ~ 
tik olınıa.<Jı 18.zım<lı. Hoş "Yoru-

=f HARP DURUMU I= 
Yakın ve uzak su
larda uçağın rolD 

ğe nasihat etmek ic~ etm~- -Baş tar<i/11 incide - l le her yeı·de hava hakimiyet.ini 
di. Yörük, işini bilen bır pehli- Uça.k; bombası, torpili ve ma- 1 temin etmişlerdi. Kara üslerin-
vandı. Yfüiiğiin hasmı ne de kineli tüf~yle koı•kunç bir si- den L~ifa<le ile ikmalini temin 
ol.:;a iimtlenmişti. Her ne ka- Ja.h kudreti iktisap edince, istik- etmek, hatta Pasifikte de mfun
da.r oyunu elinden kac;ırdıysa 18.line ıiahip olınuş gibidir. C :- kün olanuvaca:ktır. Kaldı ki, 
da ~1crar bir fırsat bulup e.la- ridin Uın"rJinde uçak önemli bir Japonlar, artık uzak denizlere 
bileceğıne kani olmuştu. un.mrdu. Denizler<1e emniyet açılmak 're enginlerde savaşmak 
Yöriiğün bru;mı karşısındaki tesisi artık uçaksız mümkün d.c- ıztırarındadırlar. 

h<1.fif bir çocuk J?ibi tel1l.kki et- ğildir. Pea.rl Harhour b.ıskıru, öbür yandan Müttefikler, de
n.iş bulunuyordu. Etrafındfa onuıı zafer volları RÇ:t<·ağmı is- niz proPTamlarını ba.şaruıca, 
fırıldak gibi clöniiyor. Elltnm baıt etti. Mercan nwydan muh ,_ Japon ikmal convaıslanna, ~1-
yere vuM1p vurup h~mmı av- rebc:-ii de m;ağa. ıniisttsna bir - ki de Japon iisledne de saldıı-a
~a.mağa çalışıyordu. n.evki ayırdı. 11'e!emenk Hi~di::;- caklaı'dır. Gerçi, Ja.pon ali haı-p 

Yörfrk, hasmını na-sıl yene- tanııu te,şk.il eden ıadahmn isti- heyeti i8tikbalin ilıtiy~larına 
ceğini biliyor<lu. lfı-ı~at belli !asında Japon uçakları biiyük göre inşa plfı.ıi.lan ha.zırlamak
etmcdeıı ve karalmcagın ters ooref hissesi ·ka7.andılar. P~ifik tadır. Fakat, Japon iş maıkaniz
bir oyununa takılmadan altıa muharebelerinin bu safhaların- masının, her şeyden önce Japon 
dü~tk liı.7.ımdl. Ye bunu Jml- da Müttefı.ı.kler lınvn1'a:rda zayıf kaynakları ,.e!iminin buna vefa 
Jann ordu. idile-r. Ha.tta ada hava. üsleri ede-miytceği n:eydruıd!ldu'. 1 

Aradan çok ge<;medi YCıriık, yon"eltilen taanıı71an karşıla- Son defa gelen aja.nskıır, Al· 
hafl~.unn. doğru bir boşluk bu· yacak bir dunımda <lej:;illerdi. ma.n hava filolarının taarruzu i
lııp s:ıklırnuş gibi ha.ret.t>~e Mercan denizinde ise, durum de- le dört muhripten iiçiinün Ak
gc.'(,,-ti. ffiısmı da. atıh ra.k tek ğıişmişti. Anglo - Sa.ksonlar, he- denizde bat.ınldığı anlaşılmak
paça •k •• ptl. Yörük de, f>aça.yı le Avustraly:Hla ycicsi ve eke- tadır. Torpitolar, muhripler ha
sökeeeğim .. • d" :ıiıp keı><li:. Y~-;:e rişli üslerden iistün hava bir- vıaya karşı ufak ve çok sür'atli 
attı. Bu ~uıct.le alt.. duşmuş likJı:ri havalandırabilecek bir hedefler arzetmeklc beraber, 
oldu kudrette iclı1er, üç Japon uçak kurtul<\ma.mıslardır. &>n deniz 

Yikirk alta clii'?er d~ı:r...-nf'!Z gemisinden ikıisini .muharebe dl- m.uhar~ler:inde Anglo . Saı.1\:
dcrual { nlandı. füısmı yılöırım şı edecek bir enerjl gö::rt.erdile!" sonlar gibi Japonlar da saffı
sümtile • üzc.rine çullar.dl ve ve bu sa.yed·e Nipon hamlesini harp gemilerini esirgernişlerdir. 
Yöriiğe oyun tııktJ. Bu oyun muvoffa:kıyetle geriye attıla.r. Öyle göriinüyc>r, kat'i bir hava 
karaku<·&k oyunuydu. Bu. <ıyu - Uza.k deniz s:ıv~lannôa do- emniyeti elde etmedikçe kahir 
nun ismine domuzıtııpu derler.. nanma semaı:ıırun konınması, bir donanma da teşebbüse g~ 

Domuitopu oyunu söylE:<l~r: uçak gemileıi.niıı kemiyet ve çenıiyeccktir. 
Altta. bulunan hasmınır; aynıı-ı. ~ itabiliyetine bağlıdır. Harp ge-- Mihverin, Doğuda büyük ta
lan arru;ındruı bir kolı nu gıeçir- milerinin de \Ujaklar ıt.aşımalan arruzlara b~lıyacağında şüphe 
mek diğcı kolunu omaz tis~iın- zan.uidir. Japon kanaat ve te- edilemez. Ancak, Avrupa.mn bü
den ve koltuk alunda.n geçıre - mennisine ııı..ğmen. Birleşik Dev tün J.:ryılannda kurulan müda
rek elleri alt.tan kenetlemcl:... letler, mevcuda ilaveten, 13 u- faa menzmıreleri de havadan 
l~te bu harekete \ c· o. ıuna ka- ~ ge.misinin lıışaabnı bitir- desteklenecektir. O sebeple, ba
rakuca.kta domuztopu .de!'la-. mek yolundadır. Japonlar, a- tıda ve cenupta d& her va.ziye
Bu oyuna yağ giiı•eş-indc <lo- dadan a<lava sıçramaık suretiy- ti önliyecek ha.va ordulannın 
nm.ztopu namı verilir. - ------------ harekeW amade bulundu:rulma-

Yörüı?ün hasını, domuzı.opu p h b t• lan bir zarurettir. Diğer taraf-
atmak~ haklıydı. Küçük ve azar SQ e 1 tan, Mrlkada.ki Mlhvcr har~et 

il'''* z $ H SATILIK 
KnDıunbnış ~ Levha Ve ll'lçılu 

KuUanıln:ı.ış kalın saç ıe-vhalar, saçtan minıul elli kilolult 
boş ve k3.pa.kh mürekıkep bçılan, bir miktar müstamH kereste 

Damgasız terazi 
kuUanmış 

Fatihte seyyar mıtıcıhk ya
pan Mustafa, damgasız teraSl 
kullandığından 10 lira para ~ 
zasına mahkum c<lilmiştir. 

---->ili<.----. ve hurda demir parça.sı arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin 
pa2ardan ba.~ka her gün saat (9) d~ın (12) ye kadar (Yeni Sa.
balı) İdare Şefliğine müracaatla m'Rlları görüp fiyat vermeleri Tramvaya ters atlarken .. 
ilan olunur. •nm:mmıırmımı•:mmll!llllll9llE!i!EE!illmE1B•mii Eminöni.inde Vefa caddesi w 

illllmallii1J1••llDlll de 15 numaralı evde oturan ıtl 
yaşındaki Sabahattin, dUn ~;ğJe 
üzeri şeker satmak maksadiyl• 
Sirkecide 7-1 numaralı Sirkcı'İ · 
Edirnekapı tnınwayına ters ti\• 
raftan atlamı!'}br. Sabııhattill 
tramvaydan inerken birdenbire 
muvazenesini kaybederek au.ı· 
müştür. Muhtelif yerleri11de11 
yaralannn çoeuk Cerrahpa.51 
ha13tahanesrne kaldınlmı~br. 

Satıhk Stil Eşya 
Salon, Kiitüphaııtıı, Yemclı( 

Odası, vesaire · 
A.lekl!landr Krlt

sldy -ve Şld. 
Beyoglu. Ağat•ami Süslü Saksı 

Sı)kak No. 19 

1 Askerlik işleri 
1 -----=------------...,,.· Beyoglu Yerli As. Şubeııinden: 

Aş:ıı~ıda Mmfı, rütbesi, .ıdı ve l<:ı' 

yıt nıımar~--ı yazılı Yd, Sb. Janrı t' 
~el~ şube~ L ınüracaatl:ırı ili.rı ohmot• 

ohlrnsu; bir hasına bu suretle ordusuvla emin bir irtibatta bu 

oyun ta.km.ak ustac·a biı~y c... -B<Ut tara./t 1 im?'ide - kuvvcllerin te.'3iri bUyfilrtür. iP•••••••••••••••••••••••• ı 
lurdu. zaıt.en Yörüğiin ha~~ı miş, orada yetiştirilmiştir. Ve Maltanm arıt.sız aP381Z dövülme- r sa +mml 
da !lınralnıca:ktn t<mmmı.'j ,.-ı- orta ~ağdan beri suda. pişirile- sinin ve Mihver hava iılob.nnm 'ı Devlet Demı·ryolları ı·la" ~l_arı 1 

P . Tgrn. Emin Ragıp oglu Rııl 
Kurt (4781ltl). P. Atgm, Rifat ogl• 
Şiıkrü Eıiı.gay (49492), P. At~ 
Hüseyin ot:Iu Hasbi Kara~ 
(50233). P. Attın. Ahmet oğlu tb& 
hiııı Ruhi U:.kay (50361), P, TifO' 
Ali nı:Iu YurnC Ziya Toprak (3795'), 
l'. Tgın. Remzi oglu Mahmut Piri.Ol 
(4!l40:'i), P. Tğm. Mehmet oğlu JiD' 
ı;aıı S .. ııısun ( 49909), Sv. Tgm . .AJI' 
m1:t oglu Aıt.cttin (332-6), Sv. Tğtıl> 
Crınal o1'lu Burhanettin (337-34~ 
Top. Bnb. Safiitti.n oğlu Hüsnü Se' 
llın (3:!0--4), Top. Yzb. Muı;t:ıf~ 
Vasfi oglu Burhnnettin (330- :ı?)• 
Top, 'l'gm, F;ıik oğlıı Hulusi Mor<»'~ 
(5lJ623), Tlip. Atğm, Mchwct J\rl 
oğlu Muı;tafa Düzçe (30832), T~P
At.gm. Ş1.?mto( o~lu Emil (191)16~ 
Top. Algın. ibrabim oğlu Mchıı1t 
örııt!l" (2:l0l:IO), Top. Atğm. Eşrcl oi' 
ıu tJhanıi f 40340), Top. T!;nı Meli' 
ıneı oglu :,rystaia Avunduk (506J71 

malndarıılı. G ay et zeki, rek pazarlarda, sokaklarda sa- İskenderiveye kadar uzanma.la- ı _ 
ivi bir ka.rakucak ~ei1CİY- tılmaktadır. Araplar, buna nnın sebebini de burada ara-
dı. Sonra ka.rakuoak giir(-J]iıı ?e (ful) derler. mıak münıkündür. 
bMlılarmdandı. Binaenale.yrı, * Al.manya. muharebenin mih-
blı' nehlivan neresinden mtaca- Eskiden marul mevsimi ba.ş- rak noktaıanna kütleler kay-
ğını bilirdi. Nitekim d'e l·~ - layınca., çocu.lılar da sevinirJi. dııma.k üzere, her işgal ettiği 
ti. Yörük Ali. o giine lui.00!' acr Çünkü, bu mevsimde çocuklar, mınta:kada büttin ihtiyaçları 
muz toy•u o~·ununu bi!· .k('re ~1- uçurlmalannı kaparak kırlara, kar:ahyıabilen meydanlar vücu
sun ne tatını~ Ye ne ue 1:3-!l~k çayırlara koşarla..dı. Uçurtma- da O'etirmiştir. Batıda 4>lduğu 
etmif1ti. l)Qmu7 toptmr gmn<ıe sını havalandıran çocuklar, dU- gibi ce..-ıu1lta. da hava ordulan
;'7;iŞmiı. Hoı; Yörük, domuzt.oı:_;o. zenle kuyruk vunıp terazi.lendi- nın zaman zaman fa.a.Jiyete ge-
0,,ummu biliyordu. Ahıturkaıoa ğini beşuş, memnun seyreder- çirilmiş olmalan .. b~ g~terir. 
t~t.bik olunm<..dığı.nda.n bu 0 '·U· ler, hatta bundan gurur duyu- Akdeniz. cOk üstün bir ha.va 
na h .... •rkff 0 'ibi hiç kıymet ver- lardı. kuvveti ediniJnıedikçe, harekat 
memişti. Uçurtma. deyip te geçmeyi- icrasına imkan bıraıkmaz. Bilıtün 

Harum:,, Yörük Aliyi domuz Diz. Onun da kendirine göre is- ya:kın deJlizlerde de durum bun· 
topuna taklnca kuvvetle çaı- Wa.hları, tabirleri vardı. Hava- dan lbaJ"etıt:ir. Mihverse, Mili.te
bt-rledi ve sıktl. Y-ana~ ma - da dikildi mi, sicime k&.ğıt oy- fiklere naza:ran Avruna çevre
lfımdu. Teoesi üstüne çevırerek malı veya düz bir şey geGirir- sinde çok dahıa. müsait bir v~
ta.khk attınp yen~ekti. Yö:ilk ler, bu ~Y rüzgarla döne döne yettedir. Anglo - Saksonlar, bı:r 
Ali birden kendisini toparladı, bedene kadar ulaşır, buna On- çı.ka.rnıa teşebbUsline g:irişm..ez
ne 'vapacağını düşiindiL lavuz) veya (fenerci) derlerdi. den evvel, bu boşluğu gidermi

Ça.ıık, şa.c;ııımıştı. V~7.ıy~ ~c- iki uçurtmayı birbirine takmıya ye mecburdurlar: Her şeyi, ha
naydı. Şaka değil, h~rif olaugu (kırmalamak), sicim gerğin. va hü.iıniyetine bağlıdır. Baıka
aibi "evirir yen~rdi. Cazgıra durmaz, bükülürse (karın veı--j lım. zaman kimlerin müttefiki-

" ardı dir' dönerek: mek) tabiri kullanır! . 
- Ustıa ! Bu ne b.J? 

- Dur hele... ··------------~--~--·· - Neve ke.phrdı bu oğlan TÜRKiYE CÜMHURIVETI 
kendini 6.c<:ha? DiM?ro.wıeliydi 

attA ... Belki istiyerek yattı. Ne Z İ R A A T B A-N K A S J 
biliyorsun ? 

_ Yatlı da ne oldu? Ba:k. he
rif sarmıaya, kü.ntey~ .giriyor 
mu? l)amuztonuna gırdi. 

_ Dur hele .. Aşıra.maz onu 
öyle kolay kolay.. . 

_ Öyle bir aşıı:tt ld: Sen de 
şaşanm Tov heriflerdir bun
lar. G~~üy(lr musun !ledfin 
adalelerinl ••. 

- Dur be!. 
Derrıeğe kalın.adı, birdenbire 

Yörüi:ri.in tek kol, ~ paça h3;:S· 
mile beroıber ayaj?la Jm.lktıgı 
sföriildü. Yöriik, bağı budayd.
ra.k :,ıökmüştü. Hasmının omuz
dan ge~'OO kolunu ve te~ pa.<'f"'l

sını ayrı ayn tutaı'ak b.ır .. ~ı1a 
havat.a.nıp kalkmıştı. Yorük, 
ayağa ıkalkar kalkmaz da oy~
lannı çözüp hasmını erısesın
<fen tutmuştu. F'akat hasmı. 
ense enseye gelmek ve gÜl'efi -
m~ bilmediğinden derhal 11-
zaldaştı. Ellerini toprağia vu
ra.rik XareJruca:k vaziyetim nl -
dı. 

K~ 1ıaribi: 1888 • SemıaYf',st: 100.000-000 Türk l1rası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve icari iher türlü banka. muameleleri 
Para biriktirenlere ~00 lira ikramiye v«Wor 

Zirant lik.mknc.ında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesaplıırında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur"a Ue aşağıdaki 
plfma gcire ikramlye dalıtılncnktır. 

4 aded 1.000 Unllk .4.000 LIH 1100 llded • Undds l.ooo Lira 
4 • • • ILOOO • 1IO • c • 4.800 • 
4 • - • t.000 • 1tO • • • .... • 

411 • ,. • il.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki pıı nlar bir sene içinde 50 lır .. dan a:ı3g1 
düSmlyenlere ikramiye çıktığı t:ıltlırde "1 20 fa1J::ısiyle 'e .ı · 't • • 

Kur'alar se.Dede dört defa 11Ma.ri,llilaziran,11 Ey 
ifil ve 11 BirincilUt.nun tarihlerinde çekilecektir~ 

•• QM ... , t 

E6k.işehir Cer Atelyoo için teırviyE'<'..i ve tornacı 3lm<s~ktır. &ın;ıt im-
1 

tlhe.nı Haydarp:;ea deposunda yapılacı.ıktır. Asgari S. 2 i~çi rleret:f'sınrlc 
bUlunanlar tavzif edilecek ve ücreti imtihanda gosı.erecefl liyakata göre 
t.esbit edilecektir. Taliplerin Haydarpaşa 1şletrrıf Miıdurlü'1ine mtiracant eı-
meleri ilin olunur. (33tı2 - 5:l88) ---

1:111 

~ 

F c::7.1f Top. Tgm. Avni o!lu e.-ıt ..,., 
(5o!>23), :ı.· .. p. Tğm. lsroau oglu 111 
Mıtbat J<~·rtcn (50H2), Top. Tğ•ıl 
Ah. Zeki ul{lu Abdü..-r~him l52fS5Jı 
Top. Tgm. Ata oğlu Fabrehin Ko-"f 
(44665). Top. Ölçme. Tğm l&. lb~ 
oglu M. lfadi Birkan ('3-i60). 

(G206) 

* 9 eyoglu Yeril Aa. I}. B$K: ı 
Yd. Top. Tğm. Hasan o~u 1srı1"', . ~ 

Uygur Rıza 331 (5373-0). Derhal ~) 
hnye müraf';\Rtı ilAn olunur. (7546 

AKBA Kitabe11i 
Bankalar Caddesi 

AN KARA 
HC?r dilden kit.ar.-, mecmua, g:;." 

zete ve kırtasiye satıe ,.eri. Het 
ilsanda kitap siparişi ve aboı:ı.t 
kabul edilir. Şubesi yoktur. 
'l'elefon: 3377 

DOKTOR ... -11 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekirtt 
Dahili:re MUtehaslfflıl 

nimnyohı 

N '" r __ ., 

ı~L~1 

1 

ABON~1~1;.0E~ln•~ 
IENl!LI K 1 .. 00 Kt"f. 2700 ı<rt 

T. i Ş B A N K A S 1 
1 1 AYLtK 750 " 1450 ,, 

1 AYLt K 400 ., 800 ,, 
AYLIK 11l0 n 100 •' 

Küçük t asarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞ.iDELER: 

2 Şubat, -4 Mayıs, 3 Ağustos, 2 tkin. 
citesrin tarihlerinde yapılır. 

MMMt 

1942 İKRA~ll f EI Eai -D i KKA T -
1adet2000 Lil'alık = 2000.- Li:a 
S > 1000 > = SOOO.- > 
2 > '150 > = 1500.- > 

Gueteırize g!Snderll~.ı yaıılıı' 
1 nçeciilııin netrcdllmesin itıd' 

olunmaz ve ziys.ındsn meıı'ullY"f 
3 > 500 > = 1500.- > 

10 > 250 > = 2;}0{1.- , 
•o > 100 > = 4000.- > 1 

!tabul edilmez. __../ 

:..-:.:=:--=--::.=:.::.:=:==;:..-=::::.::...~~ 
50 > 50 > = 2500.- > 

200 > ~ > =500~.- • 1 
200 > 10 > = 2000.- > .ı 

+ 1 wwwN•MfiltrifG._~I 

6Ahibl: A. Ccmıleddln Sars-çoi)lll 
• t 

N~rlyat MüdürO: M. Sam! Kar .. , 
Suıld>ğı yer: (H. Bekir GUn;:>yt:ır 
A. Comalııddln Saraçoğlu matb•11 


