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MISIR 
meselesi 
etraf nda 

Mahfeli/ neırigatın altınJa 

. 

r 
lVllSIR 
MECLİSi 
FESiH 
EDiLDİ 

has ş. 

6iz.lenen hakikat nedir ? 
Bizce bundan ziyade ehenı
rtıiyeti oları nokta ecnt:bı 
propaıandasınm d i ı.. k a 1 
edilmez.sil bir memlekec ef
karım ne kadar karışlırabi- asketi vaıl-
lecefli keyfiy tıdir. ~<11eb~ 'liğine tayin e<ii .. di 
propa6anda5ının nıahıgetını 

l
bilmiyerek ona kendmı k.p- il --oo--
tıran h.ir milleti ancak h/Jır · ":IYeni kabine dün 
rika, nifak u izmihlal kuruldu 
bekler. Kahire, 7 (a.a.) - Kral Fa 

, uk iki karaıııa ı.e neşretmiş-
tir. 

Birincisi p.:.rlamentonuıı 
ıc•hi ile yenidm yapılacak 

- ~ ısırıla vuku bt lan hii-1 umumi seçimden sonra Mec-
kfunet tebe<ldülil hem !isin 30 Martta tekrar toplıın
kendiliğiud('u mühim rnasına aittir. Kral ikinci ka

bir hfıdüıe, hem etrafında ecre- rnrnamesile Nahhas paş.,yı 
yan edon propaganda faaliyeti :.Iı$ıı m askeri valiliğine ta-

y ,tzan : Hüseyin Cahid YALÇIN 

bakımından ,ı;knceli \'e rnc:aklı yin etmiştir. 
bır mall7-'U'a. MihH·r p:opag .. ıı- tı<-ır Bru,.vclo1iııin Kml..'lo bir 
da makineleri bütün gayı-;:tıcri- mPkhıbu 
ni topl:>mışln.-, yangına köriikle Aı,kara (Ra<t) o p-,n:rete~i) -
koşuyorlar. İhtimalki . tu yan- :l.lı•ır radyosu, y0ni Bafiveki\ 
guur; kundağmı koyanlar da Nalıiıas paşanın, krala yaz<iı 
kendileridir. ??. bir mcktuLn neşrdmiştiı-. 

HnkikRlte mühim bir Mı:;ır ı-.rmr Ba.5vekili bu ınrktubun
nıeselcı;i var mı ,.e bunun hari- '"' Ifralın, kendisine te.klif e:t
ci siyaset ve harp bak1mu1dan tı::~i vazifenin ~rhğını göre~ 
bir tesiri olacak ır.ıdır? Yuk•a r<'k özür dilediğini, faknt mü 
bilo Mihver muhitkri ortaya ı.-,J.iben Kralın irad~siue b'1-
bir :ı.ruur meselesi rıkaı mak i• in )'J•ı eğdiğini bildirmel'tedir 
ellerinden geleni yapn1'Jitan gc- Nalıhas paşa y<·ı.i al<bincmln 
ri 1<almavor1ar. Mısırı kendı .:J- ~i) setini ~;;yJe tvı;f c>diyıw: 
!erine alıınJ< mc:nfaatlerine iılel Hlikümet 'n ht·dt fi, Mısırın 
yapmağa çalışırken Mı,ınn ha- ku~tuiuş ve refahını ve harp 
şııu deıxle yakmalarından kor- tlı~ında kalmasını ll:min et-
kulaıbilir. Bir 'lIH:mleketln dahıli rıek olacaktır. 
bır ıneS('le.sinden ecnebi hükfı- .'1.na yasa ile İııgiltc::re itti-
mctlcrin na~ıl istifadqe kcılktH. 1 !'ak: .a harfiyen ri,ıyrt o!uııa
tıklannı ve ne yolda çııpındık- ı u,ktır._Yini! bı~m.:kttq~lal!-. a~-
1arını ıoı·e" ~uzıyıc lııthlp \:lııı\,;h ı Jru,:ıldıgına gotc yM11 hüku· 
içın • fihver kaynaklaunın 11c;;- met m ilk vazife: i nn:-cliıil feııh 
riyatını .kaydctnı.-k isteriz. ve yeni bir intl. ,1 ynpmak-

Biikıc.ş radyosu Rıunencc ola- lır. I'abinedc faydal:ırı "Ötfl-
rak şu haberi \'<'riyoı: 1 me~·en 3 nezar<:t rle rn);volu-

"Alman mahfil!Pıi Mısır ka- na<·• ktır. 
bine buhranını biiyük bir dik· K•t•·e•dlln yeııi Jıtı~:u:.atı 
kat ve alaka ile takip etmektt:- Kılııre, 7 (a.a.) - Y_en! ~fı- ı 
<lirl~r. Ayni mahfiller pPk ya- (Sonu I!<<. 3 Su. a ılt) 
kııııla Yakın "aık de\'lctlı:riııin \. JI 
ayaklanacaklarını vo o Z..'lnınn --ı 1 
1ngiltereniu c .;asını ~~kecc ini l':ıle dmek mecburiyetinde lml
söyleı:.ıcktf'dirler,. belli ki b,t'bir dı.~ııı yazmak Surl'tile ı.:,iıditler
yem bonıL..ıdur. T~~<'lliye rnuh- tlc ımlunınaktaıh lar.,, 
t:1r, Rumc.ı h:ılkına bir \imit ı~ı- 1 ft:ı.lyan radyos!! İran halkını 
ğı gösteriliyor. Halbuki lngi!l.c- lıırnKarak AraJ?ları ele alıyor ve 
n:nin cczas;r.ı Yakın sark de\·-ı onlar:ı şu neşnyatı yapıyoı: 
ktlerinin ayaklaıım:ı..-;,,,~dıuı bek- ~rısır~n genç ve uznk görliş!ü 
!iyen Mih,·er muhitlerinin ne ı_;ıuktcdir kralı, du~mım feıı~lı; 
kadır ıic·:,. biı' rnzi), te düşmüş .;ı l:prşısında. bu bu11rana en ıyı 
ı,hluklaı ı bundan da.ha. acıklı bıı· ~ekilde nıhayet vermek \'e 
b;r st1ıet •0 itimf edileruz. lııg-iliz müdahalrs;ı,i bir ha.ddin-

Almanlann elinde bulunan de <ltırdurarak bt·· şeyden evvel 
Sırp adyo"u >Öyle diyor: l'lıilli ~enafii. koıuma siyaseti 

"lngili~ c·fkan umıınıiycsi t,ıt~:kı_nı ~m!n <'t;nek ı~aksadi
Ji:ral Farıık'un şiddetle, lcyhin- l.ı ~'.'n_ı . hu~t:ınrt• t~~kıle Vefd 
de bulunny0r. Daily lfr·ralrl ga- par'.m hden .N· "''.~ .. t c:;;ayı ?'"" 

·tes· Kr·l Faruk"u ........ , l ·1 mııı ettı. lngılı?. ı.nıd .. ,h.ılesme, 
Z<: ı •. ıs .. vuar ı c Ik' hük' ti . bo • 
ilham etmekte ve M:..:r ktuıuııu eVYe. 1 u~ıc <"rı~ yun cg-

. . . İ . nıc >'lyasctlenm ılaıma muarız 
eGdnsıııı kurtarma~ !ızerc ııgıl- 1 J'f b 1 Nah p 
tere tarafınd· n iu kl'se her ve n•u ıa ı u vnan as a-
~<-yin tt:l'a.7.iye korı~!:.c. ğ_ını ya- ~;ty:\ kar~ı Ms., Lıttletoıı baka
Z.1l'ak kh<lit ctmektcdiı· ln"ilte-1 lıın !H' yapacak 
ı·e bu suretle İraıı Şahı~a kaı~ı I J\Iwırın sanıiıni_ doı;tu olan ve 
yaptığt tazyikle yaptınnı~ oldu- h.~ dMt memlekc tin 1!1ukaddera- i 
ğu şeyi l "ral Faruk 'a hatırlut- tılc rı•k yakınd:..ıı alakadar bu
mak istivor." ıu""" halya, Majeste Faruk'uıı 

italyaıı rath::osu huneıı biit ü:ı b,t 1 < k müdetbirane intihabım 
ıwııriy:ı.tmda. · :ı.rısn· me""'lesile harur,.tle alkı~lar. 1 
m~pıl. Farsca nc·şı;yatında ~öy Kı ılın bu kararı Ankara siya-
fo .~ıyor: . .. . • si nııthfillerincle de pek iyi kar-ı 
.. ı;ı"ı_r ?ugun •ıyaB'.~ulıraııbr ~ılan.mıştır .. lngiltercnin Mtsır-
11,ıııue knranma~tatl'.•· 1n;;-'.~'z- ıhı lf"'' ge<;tıkre köklC<ı~n ve ge
l~r ~u m~mlel:etı ı!.UDden g~me ııı-~byeıı müdalıole siyaseti bakı
ta,,~ık!eı'I altına alm:ı.kta \'C ~fı- mmdan takip etmekte olıın An
~mn z.iraat iyM.etini bile de- kara 8uriye, Iı ak \'C fraıı<laıı 
ğiştirmcktedirlcr. İngilizler Mı- somu sıranın l\fıstra g~ldi~' zc
sıı·da. intihabr.tın tehiri için '\fı- habma dÜ>jnı('ğe ba~.am•.,tl. ~'ı
sırın k.ıP ·.;.nu c:;;a.sisin~ de t.lar- sır davasına kRrşı du.i1'1..-. .-l<.:l·itı I 
be inıl~ım.'}dm Ç<.'kinnıiy~rek bu ve Famiııu bil' ~mpatl iı<?»iiycıı 
dcvletı <lıgcr do.:t devletkıfo 'lürk milleti ]\fısır d9v;ı>ınl'rı ,;1'1 
nıiliı:ı:,lıt:.tıe.rini kesme!{<! mcc- eli yeni bir çığıra gire< ,,ğini Lİnı
bur etnu., llr. Kral Faruk m.:m- maktadır 
l l.d~n siya>iİ durunı~na. :ukıf lngiliz basını ise hemc'l Mısı
.,JdugunJ~n d ılayı .h~bınl.'nııı ı;;- m ve kralına hücwna baslamış
tıfa.o;ıııı .. k.ıbu dmı?tır .. , tır. Times gazetesi kmlı' tehdit 

EL• :wzterde hakıkat. arat11a- etmiş ve Avamı. radyosu: "Kral 
ı.ıalr laı.ınıdır. ~eli~ ~ı maksad Faruk kafa tutmaia kalkışı!">'a 
İran halkının zılınını karı<tır- onu Süveyş kmalına atarız de
ınaktır. miştir. MuhtE-renı bir devlet rei-

Alman rıı<lyonı şu havadisi si hakkında büy!e pek yabancı 
wriyoı·: ı bir lisan kullaııması 1talyada 

"Sıın Paşıının ~ekilnıesile tn- 1 p.,k derin bir ir...fial uyandırmış. 
~iiizkı in p:aııı akim kalmıştır. tır . ., 
Jngiliz!..,r &rrı Pa.~ayı Mısırda Muhterem bir devlet reisine 
cliktntor yapmak, llfeclisin \·e knrııı kullandığı iddia edilen ya
Kı alıu haklarını talıdid ve ten- hancı lisandan el.olayı pek derin 
ı.:~ ctmE:k istiyorlardı. Kral Fa·· bir infial duymuş olan İtalya a
r.ık buna viikıf olarak mümane- caba kendi radyosu Erdün Enıi
:l;t ctnıişttı". Bunwı üzerine lngi- ri Abdullah'a, yani dostları ol
J;z n.:ıtbuatı Kı al Faruk aley- duklannı söyledikleri Müslü
hinclt' r..eşriyata başlamıştır. :ı:n:mlann Peygamberlerinin nes· 
"Mısırd~ bir ka~ine bub.!"'..nı vu-ı Hüseyin OaJıid y ALÇIN 
kuu h lınde lngılt.!:-ı-enin müda- .(Sonu oayfa 2 .Utun 6 da) 
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ARETiMiz •••••••••••• 
• • t dbirler alındı 

Bütün ithalat ve ihracat şubeleri 
birlikler .kadros• na alınıyor - " ihracat maddelı;;rinin fiyatları birlikler umumı 
katiplikleri tarafından te<:bit olunacak 

l ITALYADA 
FAŞiZMDEN 
Hoşnutsuzluk 

-00--

Bir Amerikan, 
mecmuasında 

,neşredilen r;ayanıi 
dikkat ifşaat 

An!:ara, 7 (Yeni Sabah) - Tic3"ct Ve- l"l Badema bir elden Yeva ınahdut ell<'r va-
kfiletı, dı~ tical'etinıiziıı inkişafı ve a)ııi za ~ sılasile Tilrkiyede mübayaatl.a bulumnak Ü- : 11ef l'ld ecilyorı11u:j{ 
manda inzibatı temin otlecek birtakım yeni zere gelm!~ olan ecnebi fıı·ma müme;;.~illeri 411 ( 

, 
Halk Alu.r;o/inidt•ı1! 

ı.w~.,.eii.mhur Rooo;evelt 

Müttef; ler 
harp konseyi 

ve milllim tedbirler alnu~tll'. Bu lccfüirler mc- fi~~;. tesbi~i .. i•in~ sadt·ce ınübay·am~ taall~ık ~İT AL YADA ELEKTRİK( 

1 
ya.nmd,. dış ticaretiı.ıtiz it.halatçı ve İhı"<:cat.çı etwgı mınt,th~l3ıdaki_ bırlık wnum. k_atı!'leııle SARFİYAT! TAHDiT ( 
birlikleri içinde teçkiliıtlandınl:·r:tk zamanın yapacakla11lır. Htç b;r rıt.ıcı. nnıunu katıple- • ( 
icabettirtliği inzibat tmis edilecdctiı. Bu mak- rin icsbit ~'<leceği yeknesak fiyat haddndc ncal \ OLUNDU ( 

i 
satl.ı b:rliklcr haric.iı.de kalmış ohın ithalat satamıyacaklar, aksi takdirde \'ekıilelt<'n ih- N.-,·yorlı. 7 (a.:ı. ı _ Br t'l 
ve,ihra~at su~~ari r· yakında hirlil<ler kad- r~ç li..ansı al.anuyacaklaıdıı·. n<wa: 
ro:swıa ıtbnl edilec~- lcrdır. j (So"u sayfa 3 •utun 3 de) I .. ife mt:cmun~ınd:ı :-;. [\., 1>a~ 

--00---

Vaşingfonda da •••••••••&ll)e ... MMışeoıeıHıeıeseeeııoııııııeeıaeı••••ıoı ..-.Ha••••••••• 11:--~•·11t·ıivlP imm :::ıtan bit· 0tı.cbi 
a.-1ıu1\ ltÜ.l~ra<la hosnutsur..!·ık LU
kü~n eürdüğ·ünf', i.t...J.ceri ve si'.'ll 
nı:ı.N·viyatınııı zayıfladığına dair 
~ı)ll >.amanlat'da alınan ha beı'kri 
tcviu dmektt'Clir. 

faaliyete geçti LIBYA'D/\. ._RuSvA-ÖA~iP _A_S_IF_iK_'T_E 
Amerikanm harp Mihver ordlısu l . f 1 Deniz 
nıasra!!!!:!__!!rtıuor Ayne:gaza ayı !Almanl~r. Lenıngrad çok 
Roosevıeltin yeni 

heya ail 
geri aldı }C~phesını boşaltma-t bir 

ga haz1rlanıyorlar 

harekatı 
hareketli 
safhada 

·Ajıı.rı, halyacla halkın ~-üzd~ 
l'fl 'rıin 1!u>S<ılini rejimine "lı-yh 
tar olduğunu. hatta Ritl<-rl !us 
soli11i nra><ıııda yapıl" ı mii:tkal
Jaırln lıa:ı:ır btılunan ba~lıı :• 11';1 
~"ın nazırlarından birinin c't• ~;i~ 
li biı faşist ~J.,yhları bnlt,,ıdt -
ğunu temin f-\Jndı tediı-. -~-01-

,..,,..,..,vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv .. 

Çin'e yapılan yardımın 
ehr.mmiyeti - Yeni 

Moskova e~çisi yakında 
tayin eailecek 

lngilizler siir'ctle 
ric'aileı·e devam 

ediyorlar 

~ iki taraf tin ııeııi 
Halk ltah·ayı Alman)< :·ı •·"t• 

iıhl i< in :trussoliniıJen nf'f <:-t rt ... 
mPkl '<lfr. 1ı.alyaııııı Jıakil•i •lik
tnti'ıii Almanya büyük cl·;;•i 
\'on M:u:kenRf"ndiı·. El(!ı her ;~~
bah ~rat 11 de Du~eyi zh•a,,,t 
~rlt·~, k on:o. Alm:.ullartn o ·riııık·,ı 

~ Rzhev'dehi Al- mıuıaff'ahıyefler 

1 
man kuvvetleri < iddia ediyo, far 

·~ 

Mukabil taarruzun ne 
Va~ingtoıı, 7 (a;a·.>-:-•. Harb!.Ye zaman baş!ıyacağı henüz 

huşatıldı ( l 1 Cava körfezinds yapılan 
P'r f: 1 a Generali muhareb~cJe Felemenk 

a -,,;Jnnnı bildinnekted:ı-. \·on 
;\fd<·kensoı 417 bin kişilik bi• 
.A. lı 1Rn h;gal ordusuıul ri •r, n 
rrı:1frta<lır. Bn oı duııun }~ bi.Jt 
lci':'isi ~!n1e11diferleıi e-JI.0.11,1·1~ 
buln11durn1a1 lıırlıı·h..ı-. 

nnzu t: .mJ:ın bılw, tldigı;;e .,<.rr I• · • h 
İn"''liı: - Amel'ikan :.:cnelkmnıay 1 ma m degıı. ı ·ıı Vo:r 
reıs!erıncfon ıniiteşekkil bir kon kuvvetlen günde lvO 

.cephede nıaktui düştü donanmas; tahrip edıl· 
memiş, Japonlar 
Dato'yu işgal etti seyiıı urıı.umi me~ke;.i V:':~!ngfon j kilometre ilerli~or 

da oalc:ı.tır. 'i enı nıuam:ımat 
tevzii konseyi müttefik ınillı;i.ler 
için hayati önenıi oli\.n ccphı.:.·lero [1' .. A. tel51t·l1:-1 ı ınd;;n 
ynpıl-H.:ak bi.itün h3.rp sc\:l:iya- hiilt•:'ia cdilıni~til'] 
tını <iüzenliyccekLlr. İtnlyaıı orduları baş kuman-

GP l\."İlc\O~l<lV reislerinin tuv- ı dcıu ı..:Jtıın biı· tchlifri11de· ıJ~ri . " ·~ , 
sıyeı,,..; lıiikllı~,ellcı·inin •cfltri· kuvvetlerin diiıı AynelgR,aJa." yn 

(ı:io.'l/O '"'!Jfıı J .<tiilwı 4 ;!ı) 1 (S<n, ıayfa 3 ıi'tl•n 3 de) 

Londra, 7 ( a.a.) - 'l'imc.; ga-
2d::...cş;ni.n ı.stokholmdeki hu,;usi 
mulrn bitine göre, Almanlar Le
ningra.d çevresir,de tııttulda.rı 
mevzi.ll•ri boşa.ltmağa ve şin1al 
bntıy.ı. doğnı çe~.ilmc-yc hazıda
ruyvrlar. 

LonJ•~. 7 (.ı.a.) - :Mil.slakil 
( SoP\u s:~yfa 3 ıi.itun 5 de) j 

-----( HARP VAZİYETİ 

i n tic il 

yerı: a vr pa 
----------.-~·---------

19 2 Yazının kanlı boğuşmalara şahit 
olacağında ter~ddüt e ilemez 

[vazan: Eınekli Gri. Kemal Koçer ILondra 

B ir v~kitler, kıt'alan i-tiiı- ı ce, hesa.plaf'.ITIR. bir b:ı..~ka zama 1 
dnf eıkn hırekellerin ga-

1 
n" \'e M!ı:tyn bırakılırdı. Eski J 

yeleri muayyen, ccplıelerıl~ ruJh harr·l~ı· bngı'~kU,IN·. yanında ö- Biigük 
c!uttu. istila orduları ay. lorra J neınsı~. )»kıııtı olçt>lerı de çer-
yiirür. rastladığı en;';ellcn ko- çeveli idi. - · 
lay!ıld:ı giderir, nihayet iki m- Bugün. diinya nıili~·tJel'i, kü- El . . 
ıaf orduları k.ı.rı<ıı 1 ~11 ve belki! r~!1in en üeı.t kü~elı·rin·lt>, belki ÇlnllZ 
bir meydan ın1.>harC'b<>si "1vaşın d,:nyr,brı bf·ıumHey< ıı bir ilıti-1 11••••• ve mili.etlerin talihini belirtirdi. r~~IR. ooğu~ınaktsdıı·lr•.r. M<'de- -
H3rbin tı?.llll siırdiii;ii .ı~mlerri~ j niyet d<'nilen kııV\'C't ve fazilet 
de, yurdun n h"nk \Pe intizamını knyn:1ğı, bu yıkıcı ideolo iinin 
bo k mimkat bil· alc•tid;ı-. . 

z•wı isliı.l:ıthı ı P'\;stel'meyen 
ordular, hath ıniisait mevsim- Harpte lwvwtiel'ın yt•rli ye
]c>rdc ve yeriN·d~ bov ölGü,şürler ıfoıle ietihrl. mı , ... dt ;'(~rli he-
,.~ ·kat'i neti,·\"lyi elde <'demeyin-' (&onı.ı a.ayfa 2 sütun 4 dt>) 

MİLLi PİYANGO 
·ooN ÇEKİLDİ 

1111---~~~ 

Tekaütlüğiinü 
istedi. Y eı·ıne 

Rauf Orbay 
tayin olnnuyor 

Dünkü "Son 'I\·lı;mf,. refiki
mizin Ankara muhabirini" atfen 
verdi;Yi bir malümata gc;re, Lon
d_:a Biiyiik F:l~imh 'ı'evfik Hüş
tu Aras tekaliLliie-ü:ıU istemli; 
"" bu talebi kabul edilınL~iir. . 

'lh·fik Rili;i.ü Arııstan inhi18.l 

20.000 
numaralı 

1 i rayı 90120 1 :!eça~~::.ı~e~ı~lt?~.~:~ıi~;: 
hayın ta~·ini hakkında Lıailt.ere 

bl.let kazandı hükümetüıden yapılan isu7ı1ı.ac-ı 
muvafık cevap gelmiştir. 

• 
Milli Piyangonun 9 uncu ter

tip 1 inci çekilişi dün Ankara 
Sergievinde sa.at 15.30 da çekil
miş ve çekili 5i büyük bir halk 
kitlesi ta;kip etmiştir. 

İkramiyeyi kazanan numara· 
ları aşağıya ya.zıyonız: 

20.000 lira. kaza11:m nıııııe.ra 

090120 

. 1 Ta)~n pek yakında yükHek 
10.l~Jl) lır.• kamnan numaTa.lıı.r- ta•dika iktiran cxlecelitir 

366Zi7 396954 " . 
5.000 lira Lwuıa.n ııunııı ra!.a.r: 
211J51 277939 302152 311137 
2.()00 lira. ksz:ınan nun ı•ralr.ı-: 
Son Le~ rakıı.mı (16634.) ile bi
ten 4 bilet 
Son beş rakamı (17055) ile bi
ten 4 ilıilet 

(Sonu oayfa 2 eütun 3 de) 

1 

Ra it Ali Geylani 
Roma'da 

Roma, 7 (a.a.) - D. N. B .. 1 

EEki Irak Başvekili Raşit Ali 
Elg;eyl8.n1 ile Kudüs baş müftü
sü Roınaya varmşılardır. 

İlalya.ıla t·h Tdril; t'lhd'•l"f• 
f'on Rlı~an bir k:ırnrla İtaJy.,-

[A ..... f•Iıcr•fl.u·ıııdon la <:lcktrik AAl'fiyatı t:·hdiı'3t'1 
tiılıı tutulrn,ntuı-. Tahditla• '-10 

hüJ.,..,a ıt.dHrııi.·1iı 1 j 
8'.> ni~bc-tind.cdir. 

5 .... ulıu.tta l"ıiı jn.pon der•İ?.·1!tı --,-------------
gt>mi:--:iniJı Ca · d·:>-11izinde tıü - M' A i Yİ!k bir dii~nwıı nıulıribiııi batır- DR D' DE 
ıı.lıiı rt·~f'n biJdiri1rf1{•kt.edir. • 

Ni:ıi Nişi ga2etesi jaıınn tay· SİyaSt fa·aliyet 
yarc>lfı·inin 9 ğır bom b~.la rile l<'e 
1.:ınc>ıık filo>unuıı bii ·ük biı kıs
mını t:~lırip ettikld'ini, M:ıı·b·, 
lectıt-ad iı;;mli Anıe.rikan krn\'a
zörik J:wa tipi l<'el~menk kı u
\azöıiiniin lı:ıı-aıa uğratılclığuH 
yaznıaktadır. 

'l'<·lıyoda.n v.·ı·ilpn l'C'hl:1i bir 
habt ıe gUı-c• }J:1sifık harbi11111 
bu.Şllıclıln blri j,tpuJı bahl'iy.:<iİ 1 
topyı·kim 31lfl.OGO toııilawluk 

(Sonu s•ytı:ı 3 siıttJn 6 da) 1 

--<10--

M ar e sa 1 Petain ve Por· 
tel<iz devıet ı-e;si 

General Franko'yu 
ziyaret edecek'"'r 

Ll'l1~ra. 7 (o_,,a.) - 'rirnl'1 ~,r...
z~ı._.~ı,,!n Fran~z h11<lua1,ntlairj 
muhnlıiri 1 mareŞcı.I PeU:ni'l !!'t ..... 

ncıal F'ranco ile göMisnıd·. ii.<l• 
< S:t~ıll' Sa. ,,. , :::ii. j de J ,_ -

Çif çinin ilim yes · 
.. ~~~------

Ziraat Bankası küçük çiftçilerden 
alınan faiz haddini yüzde 5.75 indirdi 

....... "":;,.~ 

Türk .acar ticaretinin inkişafı 
1 Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor ı 

. . * .. z~rnat. Ban.kası, küççük çiftçinin daı·Iığa düsıneme"i 
H,ın mu hun_ bıı· karar almıştır. Bu karara nazaran kıiıd· k ·. 
L'."rnlıllermııı dahil ve haricinJe kalmış olan v b k 

1 ~ 
tıfleıden _50~ lira.ya kadar bor<; alını~ olan küc;i:ic ç~tc:~}~: 
ız hadkrı yuzde 8 buçuktan yüzde 6 ve yu"zd 5 "5 · d' ·ı 
ıııı~tir. e , ı ın ırı -

ltalya ile Seyrisefain anlaşması 
* !taJya ile arnmı~daki ticaret ve seydsefain munbed..,;ı 

~ı11flkh~akıı!'ıı lt94~ 1tar1ıhı1nde hitam bulaıakta idi. Bu mlinase
uc e u ume ırıuz e ta ya hükiııncti arasında Roma<b teati 
~ıun.r~ noialarJan sonra muahedename bir sene daha uzatıldı
gı gıbı ~u anla~nıaya da varılın?§Lr: 

. Bundan .sonra, .m_ualıedeni~ nilıayet bulma tarihinden en 
nz uc ay eV\c:' feshını tarafeynden biri tarafından istemedi" 
tt.ı.lkdı~eddmu1anede kendiliğinden birer senelik devreler i~in u~ 

ı mı~ a ec: ıleccktır. 
Türk • Macar anlaşması 

. * T~kiy~. - . :\facaristan ticaret muahed~ı:i karşısıııd & 
~ıCHct \ ekale.ının kontenjanların tecavüztine man' o1m k 
ll7.<'I'( alııuş olduğu bir katal'a aöre Macar "''"'". ttarı 9 

· ı · .. d " • """'"uı;ı:e ma
"aır. .?rıncmn . oncc <'11 ithal miisaadesi alınarak Macarista-
ııa_ gçnü,erılmış. cılan kuru mcY':alara ait bedeller kabul oJu, 12• 
caı(, mıısaadesı alınmadım 1facariı,tana ilhal edilmiş ola ı _ 
ı·u me.:r-a.ıann h<·delleri sahipl~rine ödennıiyecektir. n nı 
_ ~;:kıye ve Macar ticaret makamlarının mutabık kaldı
gına gore, bundan Honra h~r ihracatımız, kuru meyva gön ier
nı~en evyel oradaki ithalat~ının Macar makamlarından iİhaı 
rnils:ıade&ı alıp almadığını tahkik etıni.~ olaraktır. 
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'1!ilani'g• c;ttin neler gördün ? - Kıg11m•'l n• zaman 
•copacak '? - Siilegmanige camiinin arsası - Bir ifil• 

6<i1zçes!nin lııka9esi - Li.le "• hilal - Llım• 
ınii11evt:1erleriın• il:iişen vazife er 

ŞEHRİN 
MAHRUKAT 
iHJİYACI 

Batı amırlanrmzın incisi ai· gün zeminle birleşince kıyamet 
l.l'i1n Edinıemizin bağnnda.; bir kopacağı hakkında. brlhe :ve rea. 
san'at şanıkası oıarak yükselen meıere cıa.yanan .mr ilgisi bu- Belgrad ormanlan 
sruimiy.cnin "miiezzinler,,, 'CD&h- lımma.d.ığını ilave ederek mef- • ı ·ı ğ. 
filini tutan sütunlarından \>iri luc vücudünü yataktan sıyıra - nnı ışga e 1 ece 1 
i '.er inde bir ·~ers lfile,, resmi bildiği gibıde ,·t.aplan ve d • • l 
r :u-dır. notları ıa.rasın<'lan hiki~ ttiği ava-ısı as sız 
~"llda; oy. ıboy yeti§ınir; hadiseyi tevsik eden vesaı1ti ha- Dün !.ıkan bir sabah gn2et:esl, 

ru:sillcrin bu (Ters Lale) ye a- na hediye eaeceğaıhsöyledi. ~ odun ihtiyacının te-
lem olmuş ıwe bir ör.f kisvesin... II - Ömer Altayın; ankcthne mini içın Belgraa onnanlann -
l.fuıinm:Jş rivayetleri zaman za- verdiği ve çok çekici buldıığunı dan i ı. de c.-<ıueceğıni Vnlinin 
nıan tekrarladıkları bu muhiti cevabını (kendi tabirile ak snç· lh:yan :ıtına ntfen yazmışbr. 
tanıyanlarımız; v•eya bu cığır- lı ko:alnuş; kurt amcamız) çok Yaptt~nuz tulrnikata ınzanm 
da uğraşanlarımız için hiç de kıymetli bir hukukcu ve tarihci bu h·ıvauıs doğru clf>ğıldir. Vali
y:ıbancı olmı) an bir görenektir. merhum ve muhterem iEdiı ne :nin beya.ı.ıatı gazeteye yanlış a.k
h.dkleri _pek derinlere gklen çe- Saylavı Şeref :A.ykut'n; <büyük setlırıımıştır. b 6 ... u , ı .r.aııril- -1 
k.i.ci ve düşündiirücü bir mahi- bir hazla biz gençlere elini öp- nndan ııeJıIT.nizm ihtiy.acı için 
yeti ohuı bu tevatürün ilmi ve fürdükten sonra1 Uzmıköprü istifade utm~k :imkansızdır. Çün 
real bir çehre ile ortaya konma Ha.lkcvmin kıüçl.ik .salonunda ba.h kü bu -01manln.r !De\•l t Orman 
aıru teşvik için .şu günlerde şu setmiş ve .kıymetli mütalcasını işletmesint: aittir. Ormaula.rın 
~tırlan yazmaktan kendimi ala rica etmistim. .mahrukat .olarak kullanıl.-ı.cak 
ıaadını. Evvela ·güldü; sonra yanında kısımları da yalnız civar köyle-

Bılhassa; ya.Şlı kadınlanmı~ oturan o zamanki Uzunköprü rin ihtiyacını karşılıyabilecek 
muhitinde F..dirncye giden; ah- ka.yma.kamı Nami Üna•ıa döne- Nısbettedir. 
haplara dönüşlerlnBe; ekseri- rck; biz bunadık. Anlaşılan <bu BcleclJye dünden .itibaren şeb
yetle ~u sualin sorulduğuna .ço- bunaklıkla bu Ergene ya\TUSU· rimb:daki nğa.çlnn budaınağa 
cukluk günlerimızden beri ~it nun imtihanında e~yce terliye- başlam.ı§tu'. Bunlardan çıka.c.a:k 
oluruz. cc:ğiz. Sen evvela b1r soğuk ay- odunlar, Belediye ve 'Vil.8.yet 

- Edirneye gittin; neler gör- ran getirt dedi ve bana döndü. müstahdrun1criııe meccanen ve-
dün?.. "- 'KıZ.'l.Ilım ·, bu cok bakiri rll "1~-ec"'.1\Lu·. • 

Edirneye gidip dönen alibap bir mevzu. - İstanbul .Belediyesinden şı 
Selimiyeyl ziyaret ettiğini Ye dış Maamafih; bizim Ömer biz.;-ı mektubu aldık: "Unaereniain 
au~rardaki çifte kumnilarla taş çıkartacak bir tarihci imiş. j 6/2/94ı tarihli nüsbasırula mün 
müezzin mahfilindeki ters Sana söyliyer.ek1erim kocalmış teşir ve şehir itindeki :ığa.Çların 
Ji.loyi gördüğünü ve hat- .kafamı yormama rağmen Önıeri budamnmnle elde edilecek -<>dun 
ta <ter.s lfıle) nin g~.en ıtasdik etmekten ibaret kalacak; d n :istifade hakkındaki yazınız 
ıwne çizilen çeteleden daha aşa- Ankaraya dönü!}ümde bu anlat- 'ı'7.erine alaknh daireler nezdin
jı düştüğiinü hikaye etmezse bu tıkla1ma ilave edilecek ~yler tle telıkiJcat yaptık. 
mecliste kendisine Edirneye git- bulabileceğim. Vardığnnız neticeye göre; ya 
memiş na7.arile bakılırdı. Bu tea- Sonra bizim Keınal'le konuş- .zıd deııildi.ki gibi a~raçların bu
ı.ıfilün .içinde doğduğum Ergene dun mu? Ona da sor dedi. {Mi- danmasile clde edilecek yaŞ ,çır
boyunda. ve içinde yetiştiğim ilç ınar Kemal Alt.anı kasdediyor- pılıı.r :mııhrıikn.t ha.kurundan bir 
nehir mcm1eketinde ve bizden dul Kemalizmi kuranlar \'C bir lkı:rmet a.rzetro"ı11e1tle 'beraber 
ikı boy büyük nesiller muhitin- gönül sıtma.sile ona inananlar cüz'i faidcsi olsa da 'Okuvucunu-
de halen yaşamakta oicluğu su için kıyameti koparken koparıp zun fikrinden de iı:;tifude ile ~
~ötürm.ez bir hakikattir atmış olanlardır dedi. Ankara - hir .a.Vaçlannm 'budanan clalla. _ 

Tevatürün aslına. .gelince: dan mektup almadım. i\llah :ra:lı- rınuı bir kısım fakirlere dai._'1tıl
Yüce Sinanın; akılları durduran !net -eylesin biraz da ihmalci idi. ma& hususunda icabcdenlere 
ıeşsız eser.inin bir .köşesine bugün Bir d::ı.ha da görüp kinayede de Riyaset .m.:ıkamınca emir veril· 
..ancak titiz bir itina ile tetkik bulunamadlm. diğini hürmetlerimle bildiririm. 
eden bir gö.z Ui.ra.fıııdan görüle- IIl - Edirnenin bir kurtuluş 
bilecek vass,ti 6 • 7 sa.ntimtern b3 yramı gi..inU: şen)ik alan mı 
\Joy uıaa. bir "ters 18.!c,, U:r8ım kep ayan b\.\yü.k bir bayrnl!ın 
etmesinin hikmeti şudur: Selimiye minarelerine çekildi~i 

•'Esasen Jıcr yıl bir nebze asa~ anlarda kürsüye çıka.n; o .za -
ğı düşen hu ters lfile' zemin mer ınanki Edirne Bc.looiye Re' si 
merile :birleştiği gün kıya.met Ekrem Demiray'dan dinle{lik-
kopaca"ktır.,, lerlm: 

{Lalenin tersine tersim edilme Ekrem Demiray: (Ters Lale) 
.ııirun hikmeti \ ücude naza.1·ı dik- niıı hikmeti vücudiine isaret et
kati celp içindir) büyük ninclo-- miy.or. Yalnız onun yere dl.işlii
rımizin muhitinde adımıza bağ- gü gün kıyametin kopa.cağı nok 
land:ğımız kadar sıkı bir rabıta t&.Sı il.zer.inde 'aurar.n.k; efsane· 
ile ha.ğlı ka.ldığımız bu rh·ayctc Jcrini dahi aslına çok .sadık ka
t.ırih .roalitesile ve mantık göz- larr..k muhafaza eden 'l'ürk ka.
füğiyle bak..rnnğa. başladıktan J-akterinc hürmet 'tl"1Vin t..-d0 n 
sanrn bu cepheclen bir çeşni ih.> bir ta.ı.'lrla .Sinan 11 hikrne•ıcr ve' 
işin a.o;li mahiyetini bulmak zev- orijinaliteler do1u es ·ı:inin ''Tl!rs 
kine kapıldık. LflJEı.si.. üzerine toplanan ezeli 

Bu özenti iledir ld: clügfunü ~u beli~ sözlerl~ çöz • 
L'ii bir anket me\12'.uu haline mek istiyordu. (t.we) kclirnesi

~ksrak f1rsat di!ştükçe ıntitalca nin Arap harflerile yaz.ılışuu 
topladık. Bu miitalealardan ilmi ters okursamz "Hilal,. dir. 
"csaikle tevsik edilmemelerine 1st.ikliı:l $&.irinin ö•ın~ mrnrn· 
rağmen mijinalitelerine bağlana 

1 
larındıın birini tckrarlıynlım: 

nı.k-bir iki tanesini burada. ıdk- Vuru1up trr.lemiz altMıilat•· 
cdece~m. uzanmz.ş yat1yor .. 

I ·- Tnr~hi tctebbülerinc kıy - Bir hilal 1ığrıout yarab ııe 
met verdiğim bir Erğc.uc çccuğu güneşler ootıym·. 
Ömer Altay bu mevzu üzerinde 
tatminkar konuşmuştu. Mütalea ı O lıilfil ki: Türk istiklali için; 
BI iddialı idi. Ne yazık ki müta- toprakta döki.ilen kanını ul\'İ ve 
lea.eının mehnzını bana hediye scınnvi bir melek .gibi göklere 
<:demoden ecel onu aramızdan yc1layan Tiirk şehidinin al can 
aldı. suyu jle ,göklerde alımlı, çalımlı 

Ömer Altay JiÖyle diyordu: 1: ir gelin gibi süzi.ilen ::ı.y yıldı-
(Selimiycnin; kurulduğu ara- 2ın koklaşıp kucnkla§ma.sının 

zi vaktile geniş bir Ut.le bahçe· r<.mzi Türk bayrağının silinmez 
siydi} Ye bu bahçe bir 'kaduun bir parçasıdır. 
tahtı tasarıufıuıdn idi. O zaman. İste: O 'rürk bayrağıdır ki: 
da devletin ted,·in edilmiş ka- y~erde ve ayaklar altındadır. O 
nunlan ve hususiyle bu meyan- zaman Türk için Türkliik için 
da "değer pahası peşin örlcn • çoktnn kıyamet kopmuştur. 
mek menafii umumiye_ye lıfı- Bu surel.le birbirini tamanılı
dlın işlerde kullanılmak şartilc yan şu iiç konımmayı topluyor 
devlet ve bcledıyelerce istimUı.k \'e Ömer Altay'ın sö:-lerini Ş~ref 
hakkını veren, kanun da yok • Aykut ve Ekrem Demiray'm 
tu. Hünkar (irade) hakkı 1."Ullıı- sözleriyle t.amamlıyorum. İşin ta 
nar:ık bir hayır ve hasnnnt işi- rihl ooph sini: vesikalandnını:ıyı 
ne t:ıhsis edilecek bu arsayı wr- Edil'Ile ve "Eski Eserleri Koı·u· 
la elde etmenin doğru olmıyn.ca· ma Cemiyeti,, nin kıymetli mi -
ğmı düşünüyor v,e vaki teklifle· marlnrımız Sedad ve Kemal'in 
re de arsa sahibesi mümaııes.t , e d(.-ğerli hocamız Osman Nm·i 
ediyordu. Nihayet dahi Sinan'm Premcinin ve bilhassa Türk Ta.
ruüdahalesile ihtilaf izale edildi. rilı Tetkik 'Cemiyetinin kıymetli 
Mal .sahibinin isminin ve çok sev tetkiklerine arzediyorum. 
diği bahçesinin ebediyen !lllll· '\Al'VVVVVVVVVVVVWWWVVV'V'o 

ması için inşa ecUlecek eami ve İh .k,,. k J 
bir remiz konacak ve bu suretle tı ar va a arı 
hadisenin ebediyete intikali te
ruln edilecekti. 

Dahi Sinan; bu ,.Mi güzel bir 
orijinalite ile süsledi. Müezzin· 
ler mahfili altma "suyunun ?.em 
zcmden sonra en kutsi bir husu
s'yet taşıdığı,, rivayet edılcn hir 
ç ·ı:mıe ve hemen onun yanı ba§ın 
tlald sütun üzerine de nazan 
d ·{kati celbetmek için bir ters 
F e yaptı ·ve caminin imam ve 
ın .. ezzinlerine bu oesıneden su i
~ illerin muhakkak nn7..arı dik-
1 tini celbcdecek ter.s lfı.1 nin 
hı ;meti vücudünün anlatılması 

ınan buyruldu. Bu suretle 
: ua sa.hih~sinin -arzusu yerine 

tirildi.., dedi ve ters l" e n 
g ttikçe yere doğru indiği ve bir 

Beyoğlunda. Kalyoncu Kulluk 
.sokağında 41 nıımv.ralı bakkal 
clükkU.nını işleten 'l'oma beyaz 
peyniri 86 kuruşa sattığınfuı.n , 
Tarlabaşıniln. t.ıakka.l Koço yük 
sek fiyatla. mercimek. satbğın -
ilan, Sultanahmette Çatladı ka
pıda odun deposu sn.bibi lsmail 
deposunda.ki odunları pi:Y asaya 
arzetnıediğinden yltkalanarak 
ihtikar mahkemesine teslim e-

cli.l.mŞerfür. * - Kasımpaşnda bir hama
mın külhanına külliy li nıiktar 
da ker sak.4y n sobacı Beki
rin duruşma.sına dün de• am e
dilmiştir. Suçlu müdafaasını 
hazıl ·iind 
güne bırakılmıştır~ 

Mi ıı p;yanuo 
dün cekildi 

f 
(Bllj tarafı 1 inci uyfada) 

Son bes rakamı (2694:3) ile bi
ten '4. 'bilet 
Son beş rakamı (551.26) ile bi
ıten 4 bilet 
S :;:ı b il rakamı (61285) ile bi
ten~ bilet 
Son !beş rakamı (63980) ile bi-
1.cn 4 bıfot 
Son tıe.:ı rakamı (69340) ile bi
tten 4 'b:let 
Son boş rako.mı (70286) ile bi
ten 4 "bilet 
ı:>on be~ rakamı (85764:) ile bi
ten 4 bilet 
Son beş rakamı (88596) ile bi
ten 4 bilet 
1.000 lira l<&.mn."\Jl nm:nanılar: 
Son ıbe~ rakamı (05339) ile bi
ten 4 bilet 
Son r.ıeş ı"akamı (06252) ile bi
ten 4 tb.let 
Son b~ rakamı (07210) ile -bi
ten 4 'bilet 
Son be& ra.kanu (19919) ile bi
tcl\ ' ibilct 
Son beş rakamı (22275) ile ıbi
ten 4 'bilet 
Son bes rakamı (35032) ile bi
ten 4 bilet 
Son baş raknmı (39325) He bi
ten 4 bilet 
Son beş rakamı (62299) ile .bi
ten 41bilct 
Son beş rn.k.ımı (64928) ile bi
ten 4 bilet 
Son be~ rakıınıı (95670) ile bi
ten 4 bilet 
500 Jfra l<a.zt:ınaa. nunıa.rnlar: 

Son dört mka."nı (3822) ile biten 
40 bilet 
Son döı t ıakamı (9089} ile biten 
40 bilet 

100 lil"a kazanan ıwıuu.rala:r: 
Son üç rnkanıı (967) ile biten 
400 bilet 
ao lira '1mzanan rwmara.bu.-: 

Son Ü.Ç rakamı (843) ile biten 
400 bilet 

10 lira l..az:ınan nuımmıla.r: 
Son iki rakamı (80) ile biten 
4000 ~ilet 

2 tim kazanan nomıı.rnlar: 
Son rakamı (2) ile biten 40.000 
.bilet 
Son rakamı (6) ile biten 40.000 
bilet ikramiye alırlar. 

Bu çekilişte 20.000 liralık bü
yük i.1.-ramiyeyi kazanan bilet 
Safranboluda, 10.000 lira fkru>,a
nanlar; Malgara, Tekirdağ, 

5.000 lira kazananhı.r: lld~r 
parçası İstanbul, birer parçası 
Zonğuldak ünyede satılmıştır. 

2.000 lira kazananlar 2 tane
si U.1::ınbulda, beş tanesi Anka.
rad 3 tane i lzmirdo iki tanesi 
Kaı-s1 Tokat, bir tanesi Konya, 
İzmit , Gazi tep.! Antakya. A
.:ı.._l\U, Tekiı-da~, Keslcin, Kasaba 

Ekmek karnelerinde tahrifat yapanlar r -, 

Ş•dd I k• d•I Dakikasına ı et e ta ıp e ı e- bir lira ·sti· 
rek cezalandırılacak. yen doktor 

--00--

JJlüddeiumumlnin beyanatı 

Eklnek karnelerinde tahrifat 
yaparak fazla ekmek a.lma.k ac
zusw-ıa. ..kapılan bazı sahteki.r
Jann yaka.lamn.aaı ıilzerioe ta -
tanbul Cü.mhuriyet müddeiumu 
misi B. Hikmet Onat aşığıdaki 
beyatantı vermiştir. 

"- 4180 nuımaralı kanunda 
Milli Korunma kanunu ile Mıni 
Korunma Kanununa eklenmiş o
lan kanunwı 8 inci maddc:sindo 
kanunun tatbikatına ait olarak 
kullanılan her türlü evrak 
veya hüklımetçc istihlaki tah· 
dit olunıııı maddelere müte -
allik karne veya vesikalar, res
mi evrak ve vt.ısik<ı.Iaı-J.an ~l..ıt 
olup bunlar ifaerincle işlenecek 
sah tekılrlık cilrihnleri hakkın~ 

" Stu,uma., yakmda 
gidiyor 

Bir müddet Billrnnlardaki 
'Musevileri Filistino gotürmek 
üzere Romanya.dan hareket &

den Romen 'bandıralı Struma j 
vapurunun makine alrsamında 
hw~uıc gelen !bozukluk dolayısile 
şelırimime !kaldığım ya.;mışt:ı'k. 

Vanurda icn.tıeden tamirat 
bitmiştir. 'i'arın alakadarlanıı 
nezcünde prova yapila.ca.ktır. 
V.anurun haıekL-tinde bir mah
Zl!r giiriil:ınediği takdirde sah 
veya ç~rşamba günü limanım» 
dan haı cli:et edecektir. 

Do.vanan sebebi şarkı 
değilmiş 

Bestekar :~ıaltı yalı Fahriden 
şu mektubu aklııc 

"4 ~ 942 tarihli gnzetcnizin 
ikinci salıif e.;min döı-Jüncil sü
tunwıda {Bir şarkuın doğurdu
ğu dava) başlıgı altındaki yazı
nızı okudum y~nlLc:ı nınlümatı
n11;a. oovapvermek nıe<:buriyetin 
ö.e'Jcaldihı. 

ıuıc.----

Ekmek karnelerinin 
kontrolü 

İ.stanbul vilAyeti bu sabah
tan itibaren şehrimizde ekmek 
karnelerinin kontrolüne başlı
yacaktır. Kontroller 220 i8.§e 
bürosu mcmuru ile polis ve bek 
~iler tarafından ).apıla.ca:ktu- . 
Her ev, kontı-oldan geçirilecek 
ve evde oturanların miktarı ile j 
aldıkları ekmek Jtarneleri kar-ı 
şılaştmla.cekur. 

iaşe müdürü Ankaradan 
döndü j 

Yeniköy Belediye 
Hekimi hakkınd 

tahkikat 
yapılıyor 

Yeniköy Belediye ihekimi 
&dettin'in, ~ hastası. bu
ltman bir vatandaşın evine 
g.derek ııastalann to}davi..c.;l i
çin 15 lira para. istediğini, ka
riimizin mektubuna istinaden 
yazrmştık. Memnuniyetle öğ
,rend.iğimizo .göre, tıir doktora 
kat'iyyen yalnşmıyacak şekil
de hareket eden Yeniköy Be
lediy~ hekiminin vaziyetinin 
Belediye ve Vilayet tarafın
dan tahkikine başlanmıştır. 
Bu işle bizzat Vali ve Belediye 
reisi Doktor Lutfi Kndar 
meşgul olmuş ve lahkiku.tın 
biran evvel ikmali için ala
kadarlarn lazımgelen direktif 
ltti vermiştir. Hadi.senin tah
kikine Beledive 'S1hhat mü -
düı'lilğü müfettişleri me.·nur 
edilmimir. 

Miifelt.ı;ler, şikayet sahibi 
kariimizi ve Bclediye heki
mini clinleınişlenHr. Yeniköy 
mılıiye ınüdürü -Oe tahkikatın 
süratlo ikmali fr;in çalışmak
ta.du·. Tahkikat evrakının bu 
hafta. ":Cinde Vilayete ,-crilme 
si muhtemeldir. 

Mısır meselesi 
etr fında 

Neler gelir efendim 
neler gelir ! 

C an boğazdan gelir. Giizell 
lik sıhhatten gelir. Züğürt. 

lük, tenbellikten gelir. Hastahlıl 
.soğuktan P-elir. Keyifsizlik milao 
roptan gelir. 

Kan, yeyip içmeıltten a:elir., 
Mikrop, murdarlıktan gelk. Par 
n, çahşmn:ktan gelir. Men:faat.. 
karşılıklı 'kardan gelir. Rom&ıı-4 
tizma, rutubetten gelir. N~ 
osğtiktan gelir. 
Baş ağnsı, kabızlıktan, ~ 

ilkten gelir. İştahsızlık, iha.mn ~ 
sızlık.tan gelir. Karın ağnsı. tüpJ 
lü _ se~n~erden ge1ir. Belso~ 
lugu pıs msanlardan gelir. 

Delilik, <;ok -çld lrn11anmalttalf 
gelir. 'Öksürük tütün içmekdea 
gelir. Uykusuzluk, der'.m dıi~üu
cedeıı getir. Saadet, gönül lıoş
luğıından gelir. ZengınlPt calıs
maktan gelir. Fukaralık, sa.n'at. 
sızlılrtan gelir. Akılllılık, sağlam 
aımd11n babadan gelir. F'ıirenği 
h<"r;.Ulıklı ins:::.ularla temastan 
gclır. 

_ ~uğun aptallığı, buClahıh 
uı, I!;>ret eden babadan gelir. 
Zayıflık, kansızlık, adamn:Jnlh 
'bd.:il.eııımemektcn gcllf. Gece~ 
yin çok kaşınma, uyuzluktan ge 
lir. ~ız ağrısı, şiddetli soğuk
tan ve nıil,roplardan gelir. Kör
lük, ~flk defa (trahom) hastalı
ğnıdnn gelir. 

Basur memaloıi, sürekli ka
bızlıktan, pcklikten gelir. Yalan 
cı a ·k, gelip geçici <1uyğudruı ve 
kandırmaktan gclir. lfa'kiki a.Şk, 
ruhun ı.·olknn gibi yanıp tutuf(
masındaıı 'e (sönmeme) şin -
den gelir. (Miyop) luk, u&ağı 
uörememek hastalığı, yctnıiye
cok derec :de hafif ı.~kta ve gÖ'.l 
1erc pek ziyade yalcl~tırarak o
kmuak ve ya;.-.nıaktan gelir. Bo
Nanma, hınkoca Rr asmtlahl b
kançlıktau, enuıiyc'tsitlikten • 
u~•mamaktan , züğürtlükten, 
ıo~ :.m~larının uymamasıııfum, ve 
bırbır1eı mi :kalben ve rnhan ~ev
:memekten ve fönıalden gelir. Ka 
7.a Ye beli, r.ok defa tccibi~
lik len ••e dikkatsizlikten gelir. 
roc~ıkların ve gençlerin ço~'lln
<laki .kansızlık, zayıflık 'e ve
remlilik, en zi,Y(lfln (sfüistim:ı.l • 
den ve vUcudu sıhhi b:r .surette 
idare odeınemekten) gelir. 

Ll>kman HEl tM 

Muharrir Ziya ~~.1kide ara
mızdaki .mevzuu bahs da.va San 
Korclelfi. değildir. 

Biıka.c <Yiin .evv~l :l.lMcıWw:lar 
la b:ızı meseleler hakkında gö
rüsmek üzere Ankara.ya giden 1 
şehrimiz bölge İa.']e Müdür·ü l 
Mümtaz Rek dün sabahki eks
nrcsle şhrimize dönmüştür. 

( Ba,mal.:.ııleden devam) 

Hııdeıı gcien bir hükiinıdara 
"hain yahudi,. dediği zaman da 
bir intı::ı.1 duymuş mu idi? Bu
g'in 1taly.uılar Mısır Krcılını hen 
{1i gayelerine hizmet ediyor zar.· 
nile böyle alkışlıyorlar. Ac.lbJ. 
!Yarın hayal sukut una uğrarlar
sı. Kml F.aruK. yine uzak görüş
lii mu {ledir bir gene kral olarak 
ya.d eili!miy"-cck mldl ı · ! ~-W"5l~IS!llrdııı.,_.,..,. .. _. 

Ara.mızdald ~ 1ava sudur. 
M:l.rmara filın st i.idyosu lP.r:1.f ın 
dan benimle bir fılm çevirmek ----0,0-----

hususunda sözlcc;.!ik. Tabii ara- Bir genr :kızm 
rınn e•erleri kendim intihap et- ~ 
mem rzım.geldi o vakit Ziya Şa şüpheli ölümü 
kire ölen ailemle aramızclaki ge- Bcşi:l:taata Muradiye mahalle I 
çen nil0 faci~sını aıllrı.ttım. O da sinde 6 numaralı evde -0turan 
Sarı Kordelli namı altında ha- Hfueyinin 21 yaştndnki kızı Be-! 
yatımı yazdı. Şimdiki mesele Zi hice ani olarak ölmüştür . .Mua
;> ıt Sll:kiıfo yazılaıı ~naryo me- yeııesini yapan tabibi adli Enver 

1 selesidir. Yoksa ~·ırkının beste Karun (fülınü şüpheli bulmuş ve 
ve güftesi değil" ölüyü morga ka.!dırmıştır. 

~~~~~~~~~--

HARP VAZiYETİ 
(-Baı tarafı 1 inci •ayfada) 

deftere tevcıhı ali bir s:an'attır. 
Sııahını politi a~ınıı. vasıta ya
panlar, ordulaı ına veche verir
ler. Esasen politikacının sevk 
ve idare .nıe.ı:; uliyctini de aldığı 
görlilür Harp nanbğı. kuv:vet
leri.:ı tahsis ve inkisamında. mü
c.s.sirdir, denilebilir; faltat bura
da politikanın da bi.i~ ük rolil 
bulunduğunu, hele bugüı•, unut
mn.nı.ak gerektir. 

Bu cenhenin teaddüdü ve tevsii, 
1 demokrasi ortaklnnnın yüldinü 

azaltır, 
c) btila korkusile Britanya- ı 

da, intizar vaziyetinde, tutulan 
ana kuvYeUer, hayati kıymeti 
haiz cephelerde bile, zaafı ve 
zn.ran iııtacctıııiı:ıtir. Bir yan
dan, tiriııorbal ordu mevcudu 
taze kuvvetlerin lltihnkile ve 
Aımerikan hareket ordusunun 
vUrttdile, k""abarmaktadır. Diğer 1 

taraftan, ~rkta hırpalanan ve 
:kritik durumlardan ,la istifade 
edeınenıis olan Alma.n ordusu
nun, adaya çıltıs te,ıebbüsline 
girişmesi ihtimali yok gibidir . 

Bu neşriyatta 11 i.inafıklığın. 
lülekfırlığm ve yalancılığm bir 
misalini A kara siyaf'i muhitle
rine atfedilen ve hakikatte 1tnl
:ıada uydtmılan sö~erde ,gi.irü
yorn:ı:. 

Mihver k:ı.vnaklnrmın niinm
,nelerini gördiiğiim:ü.z talıriUe· 
rinden sonra İngiliz ı-adyosnmın 
nc'"'riyatındnn da bir nümune ve
relim: • 

"Kral Faruk yeni hüh-fıoıcti 
te~kile Nalıas Pasası memur et
miştir. Btıhraruı. bitmiş gözile 
bakıfabilir. Nahas Paşamn Ba:::
n:kn1ete ~etirilınesi Londra muh 
!illerinde gayet iyi bir surette 
kırşılammştır. Nahas Pa:::a pek 
a<>ğerli ve büyiik bir siy:ı.aet nda
nı ıdır. ll1(;iliz - ~ih;ır işbirliğini 
lıal•kne takdir ed n, Mısırın mil
n menafiini pek iyi hilen bu za· 
bn uzıın müddet iktiôar ınc•·-
1.ımdo.kalmnsı beklenilir.,. 

Bu muhtenf neşriyatın altın
da gizlenen hakikat nedir? Bijl
c ~ hunclnn ziyade <.'hemmiycti 
olan nokta ecnebi _propa.ganün.ı:;ı
nın dikkat edilmezse lıir memle-
1•c.t efkarını ne ka.dar karı>;tıra
bileceği keyfiyetidir. Ecnebi pro 
pagandar-ının nıahivctini bilnıi
yere1~ ona kendini kaptır.an bir 
ınillcti ancak tefrika, nifak ve 
ir.mihlal bekler. 

Hii:,t\\ in Otihid YALÇIN 

Şimdilık, üç önemli h:ırekit 
sahas1 giıze çarpıyor: Yakın 
D·ığu, Uzak Doğu ve Orta.şark. 
Mes'cle; bu cephelerden hangi
sinde kuvvetler in teksifıyle ga
yerun elde cdilebi1ece~rini tayin. 
dedir. 

u) A'v1ı.ıpay~,_ harşL her hare- S&rhoşluğun neticesi 
ıket, bir lcısını ıSakinleri tarafın- . 

Ger<;i, kuvvetlinin maksada J 
ramcdilmesi, cihn.n ·ümul da.~ 
nm halline imkan vermesi ba.
kınıından, esası teşkil eder; fa
kat, :t<n.zanılunın da yapılan fe
dnkarlıkb. daği! tiri1mesi bir 
lahza gnztlen ktt.Gtrılaınnz. 

dan da beslenebilir. Hiç degHse 1 F:ı.tihte. ?.?!ulıır rn~ l~esinde 
doct gayretler .:kamc,ılanmalıclır. g~e ~~ıligı r.apan Iuıdır, bun 

Uzak Doğu cephesine oelin- · d_:m .mr ru <; 'b'Ull evvel kendini 
ce· "' bıımıyecek derecede Gar.hoş olan 

~) Müstakbel harekat için iiı:; 1 Os~ karakola götürmc-Jt. is
eayılan geniş t.owaklar kolay-1 tcınıştir. 03:1llan b~. dav::;te ıc;a
lıkla lı.1.ilaya. uğı•a.nıakt::ı.dırlar. l ~d ctmenıış v~ ~stt:lm Ka

Hazin irtihal 
Kırschir Mebusu merhum Doktor 

\ tU.uf Ziya Somer'in oglu Galntasa
ı ay yedinci .sııur talebesinden Eı.oıj 
::.uınct•ın he ıiız 14.Yasuıtla lkcn nıfi,P-1 
tclô oltl~u ~ı. ihılıltt~ ll:urtulnıruya-1 
ıak tefün i altıııda buiuru1uj;u Hııy- 1 
l1<apaşn Nfimtıne hastlihancsu1CJe öiirıj 
~aat on diirtc tanımın rnhmctınc ka-ı 
\"Ulitııgıuıu le<"ZS!irle lıabeı· aldık. 

!Icrıii~ pek genç yı~ında ebediycte
1 

!rn ı un bu h:ıluk, zeki ve çalışkan 
Türk ym nısunun nfc.:ı buı,rün füiodi 
n<ımazını ınlltcal.ip Teşvlki.yc can!iin
den Jrnlclıl'.ılaı ak nsri kabriı.tana, ruer 
hum bab.a,,ırun yamna defucdllccek-
•; .. ' .. 

.Merhuma tanrıdan m.'lffirct 'c 1.c
dcı dide :ıilCEiue de .sabır vı: talı.ııu
ı.ıül dileriz. 

: . ,,. ~ . . . .. . . .. - . _.. . 

Ölü bulunan sarhcş 
Şehremininde Mollaşoref mn

halleısinde 5 nunınralı eYin bod.
n.ımunda l atıp 'kalkan Nuri lllih 
1xldrumda ölü CJlara.k bn1unmuş 
tur. Yapılan muayenesi rıeticc -
sinde r urinin a.lkol m!lptelu 
olduğu ve hütttt rakı bıilEmadığı 
zamanlarda ınavi i~pirto ictigi 
ıanla~ılmıstır. 'MuayeneBi ucti -
cesinde defnine ruhsat veıil
ıniştir. 

r -- ~, 
Yeni Sabah 
~-~J 

AEONE BEDELi 
TUrklye Ecnebi 

.l!NrH.IK HOO Krı. '27:00 Krt. 
t AYLIK no 

" 1'450 • 
1 AYLIK 400 .. too Anup1 ccphcslıı:n elmmmi -

yeti şurada canl:ınmakUıdır: 
a) Ateş, AuLıpada P" 'iamış, 

cihanı s'ınrustn·. Bu ateşi kö
rükleven Avrupadır, o -4.\.\TUJ)l.
dır lü kudret ınenba.ı ve bütün 
ilıtilSfların müsebbibidir. 

b) Bu yerler. bitmek bilıne- j uıre . he.k?.ret .... etroı.ştir .. 
yen zenginliklel'ile, hasmın harp Osnıaııu: ı ncı asliye .~eza 
kabiJ..iyotiııi yükselteceklerdir • maıhkemesınde . yapılu.n .dun~~U l----------..;.;..;...;.:...ı 

C) ·çı·n do d k · · durusn ası :neticesmde 32 gun TAKVjM 
Kasım 9.~ GÜN 39 AY 2 

1 AYLIK 1t10 
" 300 

" 

b) Avrupa. ittilındından vü
cut bulan ordular, demokrsinin 
hatırı sayılır bir kara kuvveti
le, sekizinci aydır, kanlı musa,.. 
raalarma c1evnnı etmektedir ve 
bafuir gelince, darbenin hızuıı 
arttırması için son çareye baş 
vurmaktadırlar. Tek cephenin 
mi.tvaffo.kiyette amil olduğunu 
olaylar ortaya. koy:m:uşlardır • 

-----
Er.zurum, Eski§ehir. Zile, Ke ~ 
malpn.:µ, Bursa, Akdağ demir -
:madeni, Kayseri ve Orduda. sa
tılmışbr. 

1.000 lira kazananlar: 10 ta
nesi İstanbulda, < ört tanesi An
ilrornda, iki tanesi Bursa.da, 1z -
m·r, Emirdağ birer tanesi yur
dunıt m ılıtelif Pehlr ve kıar 
sa.bal nch atılmıştır. 

..... cmo ·rıası 1çın, h . 30 r .1 Rusya gibi bir destek, ve gaye- ~"!Ekı~e -ye t• ırika pnra cczaslro~ e 
nin istihsu1ini ıranı bir Jcuvettir. ~<uı 1.1mı3e me .arar ven ış-

Japonyaruu uzak lıeclefli hare- =tı=ı·=· ========== 
katını muva.ff::ı.kiyetle başarma
sı, demo.kraı;iyi bu de.,.,teıkten 
mahrum edebilir. O zaman, i!} 
~a duşer, badireden sıyrılmak 
zorlaşır. ı 

Libya durumu, Akdeniz me
selesile ilğilidlr. Her iki taraf 
da bu denizde emniyet tesisi 
!kayğıısundadır. Avrupada ve U
zak Doğuda ıbatbin t.alilıi ne o
lursa olııuıı, Akdeniz strate
jik önemini :arttırmakta de
vam edecektir. O sC'bcplc, mih
ver. ne b&hay.ı olursa., Afrika 
köşesindeki me udiyetini mu -
hafazaya çalı§aCLtkbr. İngilizler 
cc, Nılin uzak emniyeti hayati 
bir dunınıdadır. Olayların ae
lişimine göre, A'UChiıı Leck ~r
dusunun takviy i bir wnd ılir. 

Yutanlti izahlarımla b ~-

1361 

Muharrem 
22 

8 1357 

şu BAT il Cİ Kan. 
1942 26 

PAZAR 
GUneı öAJe ikindi 

J.33 6.55 9.41 E&ant 
7.05 ,12.28 ıs.ıs Vautl 
Akfllm Yataı imsak 

12.00 1.33 11.51 Ezani 
17 •• ':?3 19.95 5.24 '\/Rsa 

D ~ K l{ AT-
Gıu:etcmf:r.e ı:onderllen r.ız lo.r 

ft redil in -edılm •in iade olur 
mes'uliyet kı 



llRP ZIRIAll 
hlaçeaindc ha1'p ziraab-ıe metJPll 
olaeak ymttaılar her pyclell evyel 
ekecekleri aebze- talaamlarıada •ta· 
tnfald het' pı b aramalıchrlar. 
ıüpbeli tolmmlarla f ıde yetittir· 

mek dojru değildir. 

l Tohum seçimi mühimdir ı 
., -..,-

DIDkil .a.ıı..ı.ada m. blgla t.ollaaa aeçi•indea ....... 
Hdaaellai ~ ~ IPI 11okta,ı ~ babmmmda 
tutmamız gerekir ki, hM':elerinJlıııı!e yet~s .._,in 
iyi, nefis ve verimli olmasuıı Jcrtıv s k ekecegımız tohumla~ 
rın aeç1mi ilinde ~ok mi1'kiilp send davranmayı ve saflı0:'1ll
da.n enin olmadığımız to1 LU ... lat a. ...ıt ~~bzc fideleri yetiş
tırmekten kıı.çınmahyız. Il• secim ışinden bahaedeın Yc.,ilköy 
'lohum IslAh Enstitüsü şedeı inden pmharrir arkadaşımız Şilk 
riı Aker ''Halk ziraati,,ünva.nıl e.:.erinde deı4ki: Saiiyetinden emin 
olmaclığmız yerlerden tohum alarak. sebze fideleri yeti~tir
nıeğe kaklmak doğru d ·1'Hdir. ~'ünkil; ekseriyetle hariçten 
fındık turpu diye aJdıc7ırız bir ttırp tohumu, bayır turpu çı
kar. Karnabahar diye aldığını; bir cins tohum hardal tohUJDu 
~ıkar. Binaena,leyh bahcelerindH ~eo ı; ) cliştirecek merak sa.
bipleri bizzat, yum. kendi balıçednde tohum yetiştirirler ve
yahut komşulannın bahçelerınden tedarik ederlerse daha 
~ hareket o~ olurlar. 

İyi bir aellR tohumunda bulunması J.Azımgelen evaaf 
IUDlardır: 

1 - Aldılımz tohum hanği ciDs ise o nev'iıı eaafmı haia.. 
bulunması lbundır. 

2 - Tohumu ele aldığınız vakit tohum dolğun, par1* 
Obalıdır. 

3 - Koklandığı va.kit kUf 
4 - Kabuklan buruşmuş, 
5 - •rohumlar gayet iyi 

kokusu vermemelidir. 
peık hafif, içi boş olmamalıdır. 
kemale gcbni§ bir durumda 

bulunmalıchr. 
Şu sı dJtumz evsafta nlan sebze tohumları lyidir. Eğer 

tohmnlar ekilmezdeo.n bir iki ay evvel tedarik olunmuflS& bun
lamı mtaıtkuYNtleri tu 8U1'etle muayene bir mi tAr tohunı "
Iuur ve bunlar içi toprak veya kum dolu bir tabak vcyıd;&vaya 
sayarak kowar, tzerlerine bir mik~~ toprak veya k . seıvwr. 
bolca sularur, a:ılll'& btt tohum kabı sıcak bir yere konur. To
humlar beş on gün zarfında in taş ederler. Çimlenmiş, intaş 
etmie olMlar 8')'1lArak filizlenmiyenlerle mukayese edilir ve 
bu 8Ul'etJe o tolımnun taze veya bay.::ı.tlığı aıılaşalmış olur. 

Bilh•m geniş mikyasta sebze yetiştiren bahçe aa.hip
lerlnln. bu usulll nazan 1Ubara almaları !Azımdır. Tohumlann 
batlllan rae kadar çabuk olursa tohum o kadar iyidir. 

Yamıld mtlsahai>emizde tohumlann nasıl ekileceğiaclea 
beiıeedeceğls. 

[•] ilk YtJ.?I 'Teızi &ıbalın ttı 7 ~ubat klrihli M!/1-
artıda Çtlcmtfhr. 

TAKSİM sineması 
1'> 49ubat CumA fthtinAIArdAn itibaren 

Memleketimbdıı en çok sevilenMusiki Üstadlarının BüyUk 
emekler earfederek ve Mu;ır FiJ.!n Stü~olannın bugüne ka

dar ...... ptirdUderi Pllmlerin en kudretlJai 

Zehlrll Çiçek 
TOrkçe sözlQ, Arapça ve Türkçe ıarkth 

Bu büy• Şark filmini herkes görımeye koşacaktır. İbret w 
heyecan hislerl ve göeyaşlarile seyredileook hakiki bir 

saıı'at 5a.lıeseri olrm bu filmde 
S6 KtŞb.a llOMTAZ SAZ VE K.OBO UYEIVf1'de 

DlNLtl"ECEKstNtz. 

Mwıllri)d faaJ"e eden: tletatl KJllUANl SABl 181L&Y 
Kote>7U İdare eden; 'V.W E1'YUB& RIZA 

rl1Tr'8&WAR 
----·-

f En Son Telgraf Ve Ajans Haberleri 
~.--------------------------------------------------------°' ti ea rati iç· 

yem lad1ıirllr 
(Ba§tıu'aft 1 bdt1e) 

Ay.rıca Tiaaret V•ileti, ~ 
tisat Vekaleti ile muta.bık kaJa... ' 
ra:k ihraç edilecek mallardan 
bazılanmn nevileri üzerinde şu 
karan a.hmşlardır: 

l - Memleketin ihtiyacı w.. 
betinde bir istoku daimi surette 
elde tnmmdunu& ... datıiJl 
ıtışlar için tayin edllecek fiyatı 
kabul etmk l&l1iYle yalnız pe.-
ı.ma hUlf8Qll iuıil eda .... 
llef3e1ere bu maddeler için iluıaf 
lisamı verilecelltJr. 

2 - Beykoz deri ve kundura 
sınayii müessesesi, kendisine 
ar?.e<li ecek balık ya~ aı nı mu- ı 
bayaa ile ta.w.if edıb?i-.tir. Da
hili ihtiyaçlar temin edıldikteD. ı 
sonra bu müessese, t>linde balı« 
ya:;t kaldığı takdin e, Sümer 
bank.t ihraç lisansı verilecektir. 

3 - Eğede üzüm, incir tarım 
satıo kooperatifleri ile Çukurova 
daki pamuk m~BHSe'ii çiğit mili 
bayaa etmek Ye bunlaı-ı birinci 
derecede dahilt ihtiyaçlara doğ
r.u se\'k eylemekle vazitelendi -
l'ilınitlerdirA 

1

Madridde siyasi' 
faatiyef 

(IJllf ,,,,,..,_, 1 inctde) 

re 12 tu1'atta İspanraya gitlece:

1 ğıri haber veriyor. Mareşal·~ ıt 
JJumoulln De La Barthete Jıefa, 1 
fakat edecektiı. 

Portdcü T>evl6t R8iai tk 
~ 

M:ma, 7 (a.a.) - Pop.~> Dt 
ttnıoa guet.e&inin Banıelınnde.ld 
muhabirinin bildinllfine P8i 
Portekiz devlet reisi pneral • arı 
fone ve general lftnoo 10 l}U -
bat.tan evvel Madr.idde bulun -
cıakludn-. M. S&lear pneral 
E!armone'e refakat edacekt:ir. 

nfikir k 9Jf Rusya•da Pasifik'te 
(~1.lilllle) ~1....,_): cnsata.ıı ı 1w 'la) 

Dit bildirecekse ele, la illDnaey l'n.nsm 9(jansına _gelen 'bir Stııılc 
acele bir :kararı pre1ı•••• me- holın telgrafına gme Smoleas1dıı 29 düşman denizaltısile 58 pad 
selelerde bütün hat"dltmı ida- dofa fimalden himaye eden mü- hat•nn'fbr. 
reye memur bir kıımanda vazi- dafaa hattının başlıca şehri Ra-~ TEKZiP EDlYO& 
fesi görecek demektir. herdeki Alman g~mı geme Felemenk Hindistam donan -

Felemenk Hindistam A:vıua - ral Zukov'un :kuvvetleri tarafın masının başkumandanı, filonuıı 
tralya ve Yeni ?,eJaMa, '1m baş- dan tecrid edilmiştir. Garnizo.. bir hava hücumu ile tamamen 
b birleşmiş devlethır:ia mümMo mm yiyeceği. ve mühiırw•+ft yok- tahrip edildiği bakkındaJd ja , 
silleri kendi menfaatlerini ilgi- tur. Zira Alınan tayyareleri Sov pon haberlerinin teı:sina olarak, 
Jmdiren meseleler için tııa __. Jet awu. ta~ ve bU'a- Jrelemenk donanmawmn denime 
kunnav aefleri konsey.in& 4abi1 ja. kariı kovmak QU'8tile aehre ağlam bir halde ve muhareb&
IMilunacaldanhr. G....ı 8mlti ~ eıdilmit pta 111•r!7'7'4 lh 7e hazır oldlJiwuı. bildil!Dli3Ü1" • 
iki memleketin haı:p ppetıert• tiva eden paketler atnıap mec- 8fiN'1ı&r1J&'DA. 
ııin tam bir &Urette 1ıak"fl"'• aai· imi-~ Tokyodan bildirildiğin gere 
lamağa memur •HıwififHr -.ırlin, 7 (.a.a..) - Bir Alman İDgil 8 

Genellnmmay rehııltı1in~ nmh ~ı ~eni ~an~ el~ takn1eır 3h::ı:::r ~: 
telit konseyi ansı şunlardır~ ... ~ .... _ .tnerin ~k c~~~ daki dağlık arazide bulunan eski 

Birleşik Amerika için: amiral de alclıgı yaralar neticesınde ol- ıs· tı'lıka~ l tam" • . çal d··-·· hahe ;ı: m an ır ıçm t§-Starlr, ueııer,ıl Marshall, amiral ugu r veraıyor. mnktadı 1 

Kin~ ',C gen.~~al Arn~ld. . Mısır mncıı·s·ı Singa;ı:~ahreçli bir telgraf 
Buyu~ B nt:azıya.. ıçM.~ Sir D ta Japonların sabahın ilk saat -

.John Dıll, mmr:ıl Sır t;hat les lerinde adayı bombardımana 
Liltle, genJral Slr Colville We- su Başvekili Nahas Paşa dUn 1 başladıkları bildirilmektedir. 
myss ve h va .n:ıar~lı !iarn~. taraftarlan önünde söylediği Rangondan verilen bir haber-

Bu kurJ ıay reialen am~ral • ır bır nutukta siyasi buhran es· de İngiliz ha.va kuvvetlerine m.m 
Dud~y Pn.nd, general Sir Al- n.uanda İngiltere ile Mısır ara- sup tayyareler ve Amerikan gö
lam B~kke v~ han. baş mnre- sına nifak 80kınağa t.eflebbüs et- uülltilerinin 30 tayyarelik bir 
şah Sır Charıes_ Portal ılo de- miJJ olan demokrasi düşmanla- düşman ıe.,kilinden 10 japon 
vauılı temas halinde ola~tlr. rını takbih etmi'1:ir. Bqvekil 1 tayyares"ni mıı. 'lk 10 'l 

Keza. harbıye nazırlığı M.. zl · d -~--1- ""-- • • d uhtemel olarak B Honlcins'" isli-·nd ao eonne evam .,.;a::n• ·ua.u et- tayyaresını e m 
::-· t te .. ~ . re ~ :&..:.~ haan m.ü&id beyannameler da- d~ek suret.ile japonlara k&r 

m un!Da vzu ~çın yeru ~ ğıtarak kendiainin İngiliz slln- ıı :r0 ni bir muvaffakiyet kaz.an-
imnsevın kuruldugunu da bıl - glileri sayeflinde iktidan eıe mışlardır 
d}rm~~r. B!-1 k~naey-~'li tetki- gcçimıio olduğu iddi•emda bu- ~ ~ lgal edlldl 
la.tın onemli bır aarJJidir. Irwı- landukla.rını, ve M.ıaır • İDgiliz Do · · Jı..11.-1:-:~ 
lizve Amerikalı u..adluı münlk- münuehetıerini bulaııclırmak -~et ı&J&Daın.a vuo.u&....., •. 
kep buna benzer bir konsey e- maksadı ile bas malfun hısa.n- ne gore!. ja~ ,:kıtalan Borneo
sasen Londrada bul akt-adlr nun dogu sahilinde Darvel ko-
Bu tki komitelerin ~leri bil: lan Bllyilk Bribınya aleyhine yun~a L9:bat Dato şehrini itgal 
kftm« reislerine tavsiye edil- ~°I!:..ttir~Jıetmit olduklarını etnıı~dir. 
nıek üzere genelkurmay reisleri Amboin civarında.ki sula.Tda 
muhtelit konseyine plecektir. Yelli lre'kmrılle ~ varf birt.a.aıTuz esnasında bir diişman 

Vaşinnton.· 7 (a.a.) - Harp Tunus, 7 (a.a.) - Mısır rad- kruvazörünün batırıldığı ve baş 
istihsali bürosu bildiriyor: yosu, yeni Mısır kabinesinin ka bir kruvazörle bir denizaltı 

Evvelce verilmiş oüuı harp utağıdaki tarzda ~kkül elti, ,enıisine isabetler kaydedildiği 
ta.bsbsstıns., kongr,e tarafından ğl.ni haber veriyor: j donanma Jmmıaııdanlığma bil-
haloo. tetkik edilmekU Qbw ka,.. Ba@vek.il, Dahiliye ve Harici- dirilmiştir. Bu iki geminin batıp 
nun liyıhalarmdaki taJlsisat Vfl ye Nazın Mustafa N&haa paşa. batmadıtiı tesbit edilememiş-
m'liiler, ilave edil11:3e takrıöen Maliye Nazırı Jükram Ebcid tir. Bu taarruza. dair buka ha-

000 000 Pn.an, 16.000. . dolat· bir yekfuı -T- berler beklenmektedir. 
elde edilmektedir. Jiilıllo, müda- Milli Mlidafaa Nazın Ahmed Jaoonlann Pootianak'ı iggal 
faa programı t:ı.tbik mevküne Hamdi Seyf Ennasr, ettikleri şimdi ta.hakkuk etmit-
konulduğu zaman. yaui 1940 Na.fta Nazırı Osman Muhar- tir. 

taumuzunda: 186 .mUron dolar re;=Nuın AH Hilill Pa.şa, 
Çunlrlno-'den abnan bir habe-Qlau harp masra.flarJD&mUikabil 

L
• b 'd sonkAnun için bu nwsra.flan Zfraat Nazırı AbdUseeJ&m 1 ua a 17.578.000.000 ta.hmia etmekte· Yuma. re r-öre bu şehirde Blnnanya yo 
~ dir. Bu. masraflar, Pearle Har· Münakalat Nazın All Zeki A- lunun ftkibeti hakkında lbUyUk 

(Bıl.JI ..__1- ı ,· ... ,~-) I ~-- taarruzundan -evvel 1941 rabf Paşa, bir as lıiyet hUkilın sarmekte -
....,. _ .. ,,~ ·---- ~~tinde 13.&fü.OOQ.OOO idi. Adliye,. Nazın Muhammed dir. İogilizlerin hareketsizliği 

vardddan ve Cialo vahuami tıek Vaşington, 7 (a.a..) _ DÜll Fahri Eballem, kanasında ÇunJdng askeri ma-
rar jşgal el,ti.kleri bildirilmekte- gazeteciler toplantmadA rew. Sahhat Naz.ın Ahdillfettah kamları Birmanyanın müdafaa-
dlr. Ayni tebliğe nazaran cıenu :u el nı1an ---ı'- . Pcışa. sı iç.in Çin kıtalannuı harekete 
V .. 0 1•-1-- da bir dn. .. ,...an. deni& nOEV te so 6~ ve rea- E\·kaf N° .. •n Al" H ....., ı.n.wu.• ·~ sin bwUarcA. verdiği owaplar IJUD - ı ibıeyin veçlrilmesini istemekte ve bu 
alturuu batırm.ıa,rdlr. l hı.rdır: Pqa, hususta .acele ~Ut ı.uıun 

Son 24 saat zarfmda Mihver 1 _ Demokrat lideri F yn T"ıcaret Nazırı Halil Paşa. maktadırlar. 
kuvvetlerinin Libyat!a 100 kilo- eon .......nh.-r. bir demef"Jıe, hü.kü· ------------------------
metre llerllyerek Libya arulsi- ..,.....,~. y· ..t D1N "u.~ ..tM CJ ..... 19 da 
nin beşte dördilntt aldıtlan ha- metin harp proğramlna.mulıalif ~-· .tt..n. .nny.n t.JGG --~ 
her rilm ktedi olacak bir kongrenin ~ihnesi Türk,..,. sözlü nı:...'-aaı 

ve e r. hakKi bir feliket.· olaca-hır. Bu ~ ımıı 
lNGIJ,lZJ.ER NUEDE husustaki düşünceniz nediı·? İ p E K 

Orijinal niWıam 

DURA.CA.K? 1'-Su 2'erçektirki memleket 
Auchinckin d.üfına.aı ileri ha· ı harute olduğu bir11ıradn. bize ıa.. 

!Uetine Jrluka.vemet etmek üze- zım olan. kongre partiler >i>z ~ 
re nerede durmağa kanr verece 1 nünde tutulmıyaak hiUr.Ometin ı : 
it mm. tahmin edileoıemNte , 1 harp siyasetine yardım eden bir ~ · 
dir. Filba.kika earkta Sollıım kongre olmalıdır . ., 

• MELEK 
sinemalarında. birden 

Fransız edebıyatımn ve dünya sinemacılıjınaa 

Ölmez eseri 
DEMİR MASKE 

Baş Rollerde: 

NEVZAD AKAY 

ile garbde Ağıyla arasında hiç 2 - Çin'e 500 mByon dolar 
bir tabii müdafaa hattı yoktur. ·kredi ıaı,:.ılnıası hakkmdakl k&
Bundan dolayı muharebe, ker- rann serin ncticelel' ~ 

•••1111ııı. geçer geçmez bu iki nokta an.- aannediyormusunus! 
'W 8lndaki biltUn bölge dahilinde "- Bu ödüncün miteca.vJa ~ 

.JOAN BE.ı.~ET'l' - LUİS HAYWABD ve 

3 SiDAhşörler 11 Şubat 941 OARfAMBA. a~mı Ank11rad1 YENi 8IN .. ıt.ADA. 

iLK KONSEltlNI verecektir 
·----· ZENGiN V~ HÇME BiR PROGRAM -----· 

yer değişWnektectir. Sahil bo- b.rşı mukavemet _,..de Çin. 
yunca mevcut her mevsi .kw}a • lilerin maneviyat!! a.rttırmaıt 
tılmak tehlikesine maruzdur. Ge •nretile yalm• piskolOjik bir te
çen sene Tobrukun. muhaaa.raaı1 sir basil edeceğmt zannetnıerne
na muvafiakiy.etle göjiia geril • I ildir. Bu -ayni zamanda mali ve 
m88i sebebi huradaki garnimau • iktisadi bilyük b.r yardım ol~ 

(Athos - Portos - Aram is ve D' Artagnan) 
Baştan nihayete kader heyecan." Aıktllara hayret vereeek ma
ceralar ... Fnn•a tarihinin ka.nh. .• KAirJAınç sahneleri •• Zengia 

ve muh~3eln sahneler •.• SARAY sinemasında denizden iaee etmekle miimküıı caktır. Çin paraaının durlar:mıa-
otabilmiştir. sına yardım edecek wt Çunking ,,r 

T ı· K O N E P O W B'ia Şinıalf İtalya gazeooleri, Şi- rejimine ihtiyacı bulunduğu maJ TURAN 
UNDA DABNJt3. ,.e 8ASlJ, RATHBONE mal Afrikaaında Alman - İtal - zomeyi ntınalmnk imkinıru ve-

ile ı~ yanttlklan yan ilerl.aıesinds har.aretle hah reeektir . ., ! 
Tiyaıı....da 

9 Şubat Pazartesi. uı;amı 
6ehir Tty ....... ~'a&liidan .... ~ 

Z ' 
• şa t • eetmekte ve Mihvar kuvvetleri - 3 - Moskovaya yeru buyll.k 1 

O ro n u n 1 re 1 nin 24 saat içind 100 kilometre- elçinizi tayin ettmiz mi? 
lili bir hamle yaptıbna.:bilha881L '

1
- Bunu yakında yapaca. _ılı ~ Plv~ 4 nerde. Yerler nwuaralıdır. Tel: 22127 

O KADIN 

[HER SABAH] 
Çiçek Jerine sebze 

__.,._ 
r ... , A. c, S.UACoCl.! 

A ntaradall gelen btr .~ 
berde çltek b~ 

-- Mbçeatna çenilm8lll 
r.iniıı bU.tUa yuıx1ta olduju 
bi htlkOmet merkmimiıda 
.ıaa uyıaadırdJlı tai.IGlirilc" _ .. 
80DI'& bir gok bdm.. erkek 
nevnr ~ tioek 
çeterfni -- hhQMf .... 
koy.mıJ& hazırlandıklal'I Aft ~ 
hmuyor. 

Diğer taraftla ZiırıMt ~ 
let1 de Oıwi ÇV!ljinıie-w 
Ensttttilriinde ..... tıı' o 

fideleri de hazıdwh kta imitJ 
Zaten tam miııuiyle ıbahoe 

merakWan normal aama.nlarda 
ıbile bahçelerinin bir kısmını çi
çeğe ve bir kısmını eemeye tah
sis ederlerdi Geniş bahçeli ıs... 
bul konaklannda. bil)'iiieııl«. 
taze .fasulye gibi, bakla ~ 
cloanatesin her cins ve nev'i :ti. 
salatalık gibi. maral gibi ..._., 
rin öz bahçelerinde yetU.ıürildi• 
iini pek Ali bilirlel'. Hele bah
c;e Wru daha geniş ollll"BB. ev 
halkı kirnn, eriğe, duta, vişne
ye de pan. verilmez bunlar me7 
va bahçeeindeld ağaçla-rda.n bal 
bol temin edilirdi ve hali da e
dilmektedir. 

Memlekette umumi aeierber· 
liğe doğru ~ hamleler ya .... 
lırken P.8Di1o1 babçlerin sade çi
ceğe tabsiet ~ bır a
babattir w fuulye, bakla, en
trlnar, patates gibi nihayet dişe 
gelir mahsuller yetişt!rınenin tı. 
nadide bir eill, katmerli karan
fil ve kıymetli Jile yetiştirmek 
kadar zeYki vardır. Kaldl ki ba 
aon neri bahçe merakının milli 
mmfeat baokıtmndan büyük -
fayda:sa da vardır. 

Oz bahçesinde iuantn k .. 
eliyle ~tiftirdiği sebze ve ~ 
valann iki Ut lmzetl de ca.baa 

Köylil kardeş büyük mikyu. 
ta aru.t seferberliği ile ujnıı. 
!tll'kea. !;lfJhirli ve kMabalı yurt.,. 
da§lann da çiçek yctiftinneje 
sarfettıklen ga.yreti seıbı.e ,,_.. 
tiştirmeğe tah6ia etmeleri bS 
memlekt borcudur. 

Okuyucularımızdan 

Fethiye'de Kazım Oğuz'a: 
~'ethiye ve civannda çıı; bur 

luadugu luıJdundakı mekt mu
nuz üzerine ya.zılaıı fı ra ıle 
Zll'Mt Vekaleti bizr.at. alikadar 
olıw#ur. .Araştırmayı kolay
lqtınnat ve mütaleaı:w.a mü.· 
racaati temin etmek için Q<U'68l

nizi guet:emise ve Ziraat Ve
ki.letme bildirmenizi rica ede-
r;m. • A. c .. 

* Burıaı. • • oa C kı.., ıı.· ~ 
k1ıttı d 12 No. lı evde kl rumW. 
t.ıtU{' aaJ.e yalll(ın <'il m A et 
kt.ndilerl tw·a ı 11 s <o lm ı \I~ * 'leu.: Al n ' • ı o! u dun ı.
layeth V~lı e Belediye Reısı ~ 
toı I.ulC, Kndarl zıy1tret. etmiıtir. 

TEŞE/fKi.R 
Retlkam \e MYgıh annem ı: Bay• 

!-'alma Kat'6oaonlmııı 'cfntı tıa.

biJe aldıftmız ı-ıektup ve u-~nıthrrie 
b ı t~nı etmek hltrunda buluMa 
H: c na mera1>1mlnde bul n~k 
5U.etll rılaıımıı:a iştil'Ak edr.tt alt-
ı .ıba ~ c lnlcümle dortln ımıu a.)'l'l 

tıJn teııelckUrc leetı&Ori m t minı ol
t>uıtunda muhh!ttm gazet.eoızio de-, 
ıaıetını rica etterlz. 

Me 'tuun9t in eş • Ali Ka :.eaG ıılı 
O lu: S.u h Karacao ah _,.. -....alfald,,eüe _..vam etlly.or. işaret eylemektedirler. ğım.., .. •••lliıllliıiıııllliiııaiilliiıiııiilliiiıiiiiiiiİİİliıiİliiiiİİll••I 

;:::::::;.mı·:·~u~·~•:=mli==ı~~ ..... :;::.;':;;':;'::::;_.ı'!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~ 
~ BaıJka çare yok. Bu deliler .W111 d ,yalı idi. 

Atrik nın deblet cehennemi olan orm.anlarında ask la nefre- odanı aramaya kalkarlarsa.. ... 
tin ... Kllk~a kinin mücadelesinden yaratılan bUyUk Şevket soyundu, yatağa git' • 

hayat romanı di. Nazlı da soyunmak Uzere i-

KARA YILDIZLAR 
IWAJ>~ C..oı.L. DOUGLAS FA1BBANK8.lr. 

ilULIJ& OAmllN.NIT Din ya .... .m bir ftbndlr. ,. 
Bugün LA L E Sineması 
İsts.nbula. Sille.in en heyecanlı bir mücadelesini en güzel bir 

Alk romanım gösterecek. 
DlKIUT: VULT otsNEY'~ en yeni renkli MlKtı·ERlNt 

aJkıtlamap. kolunuz 
Bagiin saat 11 de tenzllitlı ma.tlne ___ .. 

., ·t.hut büttta sinema meraldllan 

BAY AN KOMŞUM 
(La llıüaon d'en Fac&) ı 

"-~rr r' M. Pal'lllia ph mnhiU - Zevkll -.cenlaıl - E:a 
sevllm ......... Jlldmlanma phe@eıt 
Elvire Poi>esco • Andre Lefaur 

ELHAMRA sinamasuula 
Baglbı saat 11 de fawilti.b mathe 

ken yukarıdan aşağıya inen Sa.it 
bey kapıyı vurmaya ba.şlam13tı. 

- Açınız, yenge açınız. Allah 
bılır hırsız sizin odada .... 

Nazlı haykırdı: 
- Ne münasebet canım, ben 

kör müyüm? Her tarafa bak -
tun; hiç bir şeyler yok. 

- ll'akat, tarasanın kenarın
daki izlere bakılına herif sizin 
odanın pencerıeeine doğru U7.8.U

mış .. Hatta oluk kınlmı,. 
- Aman Sait Bey, odamda 

kımse yok. Olsaydı görmez mi 
idim? 

Yengeciğim, belki saklanmış· 
br. Siz göıwneminiz. Ya sizin 
}JellCerelerden birine tutunarak 
dışarıya sarkıyorsa.? 

- Peki amma.. ben soyun
muştum. Çıplağım4 durunuz ba
kayım. 

Nazlı hakikaten soyunmu~tn. 
Acele Şevketin elbiselerini ya
tağın altına soktu. Sonra kapı
yı açarak: 

- Sait bey dur, hemen i eri 
girme. Ben yata~a yatayım; siz 
gidip hı!r tarafı ara:rsnuz 
Kapı ~ıldı, Nazlı yataktR. Ş v 

ketin Usttlııil iyloe örtedok ve 
kendisi de ona sokularak u ağa 

HAY ÇAPKIN HAY! 
Çevirca: BEHÇET SAFA Tefrika. No. 6T =======• .. 

ve Sait beyle bnbasıt?a gtl'('bile· 
ceklerini söyledl. 

Erkekler odanın her tarafmı 
-sradılar . .Pencerelerden sarka
rak 8'$ya baktılar. KJnıse yok 
tu. Kapıda duran Muzcyy~n U:~
ridekilere: 

- Karyolanın altına baktınız 
mı? 

Deyinaa Uf&k ]lary.olaııtn ai
bnı da gözden geçirdı. O zaman 
Nazlı: 

- Ben size söyledim Bır ada· 
mm tarasa.dan baheeye atladı -
ğını gözümle gördüm. Sız onu 
bahçede aramalısınız. 

Sait bey: 
- Doğru amma ya h rsız bir 

tek değilse. 
- Benim odamda kimse olma 

dığını aııladım74. Şimdi be.ni ra~ 
hat bır kınız da artık yuya
yım. 

Müzeyyen hayretle: 
- Aman yenge, evin trafını 

hıl'Blzlarl& sarılmış: sen de 1.1y1& 
mark '.istiy rsun. AJ Q1 l u 

r mı hiG? 
- Ben evin. jçiııde hırsız -.ı-

madığına eminim. Uyuyabilirim. 
tişak: 
- Evet, evde yok:. Bir de balı 

çey. aNNJtırayım. Belki dt! biti
·ik Salim efendınin bahçesine 
atlam}itır. 

- Doğru... Hemen gid p Sa
lim ~rendıyi uyandıralım. Onun 
da bahÇMinı anu,tıralım. 

Hcpai birden çıkarlarken 1 
.Muıeyyen: 

- Ay.ol beni btrakıp neı~ye 
gidiyorsunuz? 

Kocası: 
- Sun de gel bi&im1 biti k· 

te. 
Dedi. Miizeyven gecelikle idi: 
- Aşkolsıın ~ıüt. beni bu hal

de elilomin kaı...-ıama çı -sr:mak 
mı .istiyorsun? ~aten senin b nı 
~ç se\-mectiğinı zerre kadar kıs-
-kan.ıııamanda.ıı anlıy.oı ım. ı 

- Öyle iae g"lme. B .ta ııe 
y pabilirim. Ya. gel, g 1mo. 

- Ben yeng kal tl'I. o 
i&don cesur. Y n i·ım b · 

y tağ a almaz 1J ısın? 
Nazlı ve Şe\ ket telq 

·diler .• :\.zlı: 

- Ayol sen !t1'limisin? 
Müzeyyen nlel'divenden inen 

erkeklerin arkasından seslene
rek: 

-Hep ıbi.rdeıı gitmeyim. E
feııdi baba, siz aşağıki kapıda 
bekle-yinız birisi 6eçeree silah a
tarsanız. 

Böyle bir t.edbire lüzum "ldu
ğwıu hi8fJeden baba oğul uı:ağı 
-evınkapssında n "betçi bırakarak 
ko11U1u S l m ef endıyi uyandır
maya gittiler. 

Mlbıeyyen yat.ofa ginneye ha 
zırianıyorou. EI<>-ktirıgi f'ÖndU -
riloce artık fo. ası n eyd~na ~ı
.kacagını anhy n Nazlı bir hile 
d~şün U. Mu :f'yyenin y, ga 
gırmemesı l ı.zu Jı. <: nkii 
ce Şevketm belli o am sı 
d gılcll. 

Vakıa Şe ~t ihi ın t 

sın<l yatrıw.yı • L ı . 
• · eder duru 
t lı yyUl 
dl. üzeyy 

:r ta 
alt na 
nı zdı. 

Bir tehlikeyı atlatına.l, ıt in 
balj.ka bir tehlikeyi .,,öz· • hnak 
ekseriya faydalı w.tke ver·r • 
Nazlı, tam Müzeyyen y to\ğ;l gi 
reı kcn onu .itti: 

- Dur, dedi. Bır tıkırtı ışıt.
tim. 

Mtiaeyyen korktu ve geriledi: 
- Ne tıkırtısı? Odad& ım? 

Dışanda mı? Korkuyorum yeıı
ge, sahi mi! 

- Dur, anlıyalnn. 
. - Aman yenge, a:?f'lc etme -

yın, Mehmed<'! habe! ve-re:im 
Nazlı yataktan fı.rJamış, elek

tiriği ya.kı:nı< ya l:oşmuştu: 
-Hay aksı, dedl Eıtlrt!rik 

de bozuldu. 
Muz yyen ko:-!msmıd::ın oda

nın ta bir kösesine ita.çuak bB
zUldU. Uşak Mehmet se.:ılm duy 
mu~. yukarıya çıkmıştı. Içer'yo 
;.,"rm~e tereddUt ediyordu 1tı 
N zlı koruidinin üstiindeki mtt. 
mu y ktı. Şamd:ını eline aldı. FJ 
bı"e dolabını açtı. İçini ar.amt
l'11' gıbi vnp;ırnk b:r ga: r.tc ~ 

ı ıtu turdu. Sonra h, kı· 
ı ldı. Bır m ;e ı. 

n d ı t: n elbı l<'?", 
'l. 
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Süm er Bank Umumi 1 

Mü "r üğü den: ı 
~ lj' ~ e~ 

!~eşredilınis olan 200 ve K. 2 :7 numaralı kararnamele1· ve 1ktısad 
Yckitleti tamimi mucibince bütün mcmlt'lt:ct dahilinde mevcud yapağı· 
I:ır için Ziraat Bankası ııubc ve ajanl:ı.rına ve bunlm:ın bulunrnadıklan 
yerlerde ltaymr.knrnlıklara verilecek bey:ınnamclero dahil yap::ığların 
Ank:ır:ı.da Yenifehirde tsmctp~a :addesinde 15 numaralı Siimer Bank 
tplik ve Do!ruma Fabrikaları Müessesesi yapası mübayaa ekipleri ta
rnf.ından, bey:mn:unelcr mıntaka Jtibarile bir sıraya tabi tutularak, sı
raları geldikçe, aşağıcfuki Ticaret Vekaleti fiyat ve ~artı:ırile satın alı

l\.,.evralji, K1rılıllh ve BU.itin A[Jrtf:~?Eıuz·ı derlıal he5er 

l 

ııacağı aJ~darlara bildirilir: 
.Vapağın111 Mahallinde trıtlbayaa 

cinsi kilo fty:ıtı kurut 
1) Kirli ııcr;nos -. 170 
2) Kirli y:ırnn kan 150 
3) 1\f .... nn" kuzu 130 
4) T r \ya m. ::ıll · ı 77 
5) Tip Trıky.ı 71 

r. iz•·, fr 60 

7) Ayt1ıı l ı 
ın 1 ... \n· .. 1 , J ,ı 

!"i ) Kaba AnaClohı 

iu ine<' • rk 1'1. .. lt 
ı ı ) K . t;., ark n" lı 
l2) 1' urum kv.ıl 

13 , Erzurum bty, ı: 

67 
G7 

63/ 62 
n1 
G2 
67 
65 

Bursa ve lctanbulda mY• 

bayaa kilo fiyatı kı.ıruş 
ı:rn 

150 
130 
81 
75 
73 
73 
72 
63 
7:J 
G3 
75 
73 

14 , Van beyaz ı;a 73 
15) K;ır.yaka v e koç !i6 (iC 
16) D«1·i n ıaJ1aı 1 ait c.ılduğu C'iu'. ' ' · ;izı.lc 5 ııoksanile ::ılınır 
Ji) Be, i m.ıll..1rı n t olduğu cin;iı. fi• utilc :ılınır. 

l!J) Normalden ytü~.;, k ra.1rlın1·mlı Y ı.-nğı la•. ııı 1.ıcheı· randııı.::ını a~a-

ğıc.laki fiyatı-,r1a :ılınır: 

a - Tr:ık~a moll:ııı 1..i7 
b - Tip Trnkyn 1 ıı 
c - t, mir 1,S8 
d - Aydınlı l ,31l 
e - Anadolu İıke \ ' C ka ba 1.3il 
f - Şr.rk in.::e ve k:ıba l ::!B 
;{ - Erzuı ll'11 kızıl l 17 
h - Er:turuı l ve Van bC'ycız l,'ıl 
i - Karako eve koç H:J 

19) Gi.inılek halınde olııııy::ın a~<ı :ıd ki mall. rın beher rnııdımauı 
:ışagıdakl iyatl::ırla alınır; 

n - - :Ka:«ıl>uar.ı (ince) l , :!ı. 
b - Kr. nbhası (kaba) l ,Gll 
c Kuzu u • gıiz yiinii (inct•) l ,30 
d - Kullı ve gGz y<inli (k:ıb:ı) 1 :..O 

1 

20) Yap. ğıl:ırdR buluıı:.ıb!lcc'ek ı;r,.~~ dC'ı i, kc·çe, koç, pılrak, ç:ıkıl· 1 

r1ı k, , ütubet Vfi' giivc gibi n :•ddclc>rin tnkr.:ınsl;ı.rı ve bunlnı· içni 1 
y:ıpıl:ıcak tcn.zılfıtlar af':ığıcl:ı ı;o<;tcrilmh;tlr: ft 1 

a - P .. rc;a: Y<iı:de 8 n 'clJ<'line kad. ~· esas malla birlikte kabul olunur. l 
Bu n'~bcttcn fo:.:1 ::- sı c; :ıs ınnl fiY ı:ınm yüzde 25 noks::ınilc alınır. 

b - Deri malı: E,;ac; mafüı birlildt' gc.lı•n c!f:'ıi mulları bu mal fiyatının 
y\'.zcle 5 nok ..... nilc alımı-. 

fcabır da günde 3 kaşe 

1500 kilo salça ahnacaktn·. Pazal'lıklu ek atmesı 10/2/ /942 salı günii 
eaat lfi,~O da Tophanede Lv. fıntirliğl srıtn ;:ılıı a komisyoırnnda y::ıpıl:lcak

tır: is~ck.1 lerin gcti:ecekl.~d ni.~munc. üzı.:rin~ t·n alınmok. üz.:re teklif ~dc- 1 ceK.lerı fıyat.ın % lLı k:ıl 1 tenıın::ıtlar.le belli :-,ıntte komısys:ıa f• 1meJcı ı. 
- (551 - 2052) 

c • • 

Bt'hcr gıyımınc 90 'kliı liŞ t.ıhınin l·.ı·i;_,n ıırıoo giyim ökliz ıı;Jt 

c:;lrtıc. 11.ffıteahhid nam ve hesabına ;.a~.:.rlıkl. eksiltmesi U ; .2/942 ~·<11'

;;aı~ı~a günü sn::ıt 14 de Toııhoııede T.v. f,m;rı ~ satın alma l.Dmisyonuncla 
y~ır.ııac::ılı.tır. il:c tem:natı 405 liradır. Taliplr- in belli vakittP koıni•y•na 
ı;elınderi. Nilmuneleri komisyono::ı göt üliir. (1145 - 1038) 

Beher kilosuna 2 kuruuş 32 s::ınl' ~.. .üy;:ı t tahmin edil~n 170 ton frın 1 

c - Keçe: E.<ın>ô malla hi,.likte ylizd2 3 e kııd:ır k bul ediliı'. Fıızfosı CS:lf! 

ın ııl fiy:ıtııırl:ın kiloda K kuruş tcnzil:itıa almn', 
d - P.tr:-ıklı: Yi.lzdt:.. 3 ı:c lrndar Si\; m,• rııtnıkı mal kabul olunm'. Bu 

nbbettcn f::ızlrl ım am::ı pıh'akh n ıı.llıl!' t:..>ı:. s mal fiyatından kiloda 
10 kuruş n oJ·c:an ill' • lıııır. 

odunu nTıırn?::ı~tıı:-~.Pazrrlıkln eksilt.ırr .• i 10/:? /!?42 salı günü s;.~1 1_5 de To:p- j 
hanede Lv. aınırligı satn ::ılm::ı komıı.,~· ·, ııu r!a yaplacaktır. h.ıtt'ı temin,1t ı 

5:Jl ı;rn 60 kuru~tut-. !şbu odun be, eıı'ı 01cl~ smetile alınac• E, ndan istekll- 1 
lr.r'n belli saatte komisyona gelınckri, (!i49 - 2cı,15) · 

l !.,._,~Q~S!!!!'!!';:'.~""~~~&C'""'~·~~<~·~n::_~-~-2:..:c__.:.;.;.:::·~~~~!!:!~-~S:!!!!'!•~,.~P~"3'R~"IU«~,_~~~!!!!!!~!!!!'~· l 

c- Koç: Esr.s nıalla birlikte yüzrle :> C' !:"dar k::ıbul cditiı-. Fazlas: yu
l:'arıki 15 inci m:ıddccle yazılı fiy.~ tln alınır. 

t - Güveli m<ıl alırumız. 
g -Çakılrlak: Kc:a<; ı ıa11 ,ı birlil:tc ~··11di' 3 e 'rndaı: kabul olwıur ve bu 

nisbetten razl:ı .ı d<ıradan teıııil l'dıtrr. 
h- Di~er y< b:ıncı ·naddcler: A:rnmt yuırll' 1 c knd<W kabul cdillı-. 

Fn;.dası d.ır ıd .. n tenz·ı rılum•r. 

1 - Rütubc.t noıınal ol caktır. 
j-Çuv<'l: Çm·:ılil ınüb:ı'i . nl":d:ı çıınl cfo"Ml yü .. de 2,j ni<ıh<>ti.ııi m:n

maz. Hu ni.sbeUcn r. , 1a,,1 daradr t' tenzll olunur. 

..aU:\f TEO Kİ~GDO.\\ CO.' \)\ERCL\ L CORPOR.\ TIO~m& 

1 Pa2a7tR.::i-i 9 Şubat 1942 twiftinckn ffih·ı.rc.n .lstianbııt'da e ı 
Telnfon numa.rsmı'l: 0774 ofacı:ı:dır. ~ , 
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TÜRKİYE CÜIVU-IURİVETi i 
ZİRAAT BANK AS I 

1 enınııe en uygun golec~ pudra· 
nm tam rengini ver~n yeni bir Kolo

rimetrık rr.akina icadedilmiştir. 

Bu c:ı.yc<le ~imdi.ye kadar go. 
riılm<'mLş ems~lslz blı· güzellikte 
orijinal pudra renkler inin istihza. 
rma imk~n vcrilmi!ltir. Bunları , 
y;:>lnız Ttlkalon pudr.alarında bu· ı· 
labiiirsi'liz Bu pudra rüzgarlı ve 
yağınurıu · havalarda bile bütün • 
gün sabıt kalır. B urnun parlaması· 
na m;rni olur. Hususi •:e beratlı bl~-

'"'••' iSFA1N? 4 A 
Kı:...-ulut tarihi: lo&a. - Sermn;;esi: ıoo.00\l.tlOO Ttii-k ıı. ~ Şub" v• 

AJans adedi: ıeli , usul dairesinde ıstılızar edilmiştir. 

1 RADYO PROGRAM! il 
- 8 ŞUBAT 1912 ~ 
8 30 Progrr.m 
8.33 H. fif 

Pfllfl\f.tn 

8.45 ;\jnns 
h&bel'leri 

9.00 füoı':f 

pnr~alar 

9.15 Fvin &ı<lti 
0.45 Mu.zik 

12.30 Progr::m 
12.J;:s s .. z t.'$erleri 
l :.l.·1.J Ajnn.s 

h:ıbt~J'li:ri 

ı 3.llO 1\1 ııht.eli.f 
ı;arkılör 

ı~.:ıo Salon 
ork<"'trnsı 

1~ fıO Progr:ım 

\S.03 Dan., 

orlte.tı:ası 
18.40 1-':ısıl heyeti 
19 :H• A ians 

h;ıb(·rleri 

l!l.15 Suhcst Hı 

1 
daldka 

19.!i5 Piytmo vir -
1 flnc lan 

1 
l0.15 (Tabi .• t nnu) 
20.30 Karışık ı 

şarkılar 1 

21.lıO Zlr:cat ~a.ıti 

2 l.I O Tilt·kiilet• 
21.-13 D.ıns 1ı1iiziği 

1

22.30 Aj::ıns 
habNleri 

22.45 Spor 
22.55 Yarınki 

progrilın 

Z A Yİ · ZfHt V• T fo•rf !\er n&vt h•:11t~11 muam•lelnl, 
P&t& b ir' lırt ~ .. ••• ~~ ""~41'. ıı rs: '< ramlY• verlvor,. 

Bu yeni Toknlon pudrasınm en 
son yeni ve cazip renklerin! bu-

t:nniı·dc Dcvkt Demiryollnrı ın::ıt

L.m ı ıdnn l1ldığım hi.iviyet VL':;ikanıı 

z.•yi <::ttim. Hükmü yoktur. 

, günden t()cr-übc ~diniz. Daha gene 
~ ve gU.Zel gürüniinüz. 

l':.tıh Otlukçu yokU§U Fahribey 
sokı gı Ncı. 5 de Nej at Ertıı n~ 

ı~~~lilll iG~••••l!umm•!!i•• 
~ 

.A.I\:BA Kitabevi 
Rımka.lar Ca(ldesi 

A N KARA 

Her dilden kitarı, mecmua, sa- Ziraat Bankasır.u.ıa kurnbarıı.U ve ınuar.ıtz ua---n u 'hesftbls.nnıta en 
1..('te ,.e kırt~siye satı~ yeri. Hu az 50 lirası bulu::ııılllııra senede 4 defa çek1lecek km'• ile qağıw.kl 
ilsand.:ı kitap slp;ıri~l ve abone pl~nn g6re ikr amiye dıalı~11cakt~ 
kabul eclilir. Şul:ıesi yol.tur. 4 aded 1.000 t.rralık 4.000 i. lr• 11100 ad.el IO L. Jralık f.(!00 Llr11 

r 1 f 3377 
4 • 500 • t.000 • 120 .. 40 • 4.800 • 

• (' (' rııı: 

M W ' U 4 • 250 ıt 1.000 .• 111110 » lO » ı.aoo 11 

Z A y İ 1 40 • 100 • 4:000 

Çcınl>rrlit:'ş Veıjrh:ım üst kalta 40 ' DiKKAT: Hes:ıpl:ınndakl patalar bir sene içinde 50 Jlradan aptı 
nurn:ırı>lı cxbnın yarım hissesine ait dUşmiyenJere ikramiye ç1~-:bğt talı:dirde % 20 fazlasi71e verikcek4Jr. 
fcıwdimi k::ıybettim. Yenisini çıkara- 1 KUl"alar senede dört defa 11 Mart, ll Haziran, 11 Ey• 

: 

rnğınııl;:ın L'!oki."lnin hükmii yktur. I lül ve ıı Birincikauuu t.arilllerinde ~kilecciitir. 
Ayşe Mörek •a ........ lllil .............. 1111 .. 111ımıı .... 111lllllll'Xii!l-.ı.!1Z111111D ... 

. . 

ı 
ı 
ı 
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.IGll!Ellil DOKTOR~~ 

HAFIZ CEMAL 
Lokrnan Hekim 

D~1hili;.ıo Müf~·h~.'1q1 

Divu yotu 
i:f.!i ~· it 

! Askerlik işleri 1 
Beşiktoış A !:, şubeslndın: 

\"cdel-. Tblı. Binb:ışı Hııs:-.n T:ıllmn 

<ıglu :M<'hmct Lütti Aktô~·cnin (3'lll -

7!>) :ıcdc!'.Olarak ştıbC'mize mi.irncr..ıti 

•J."\n cılmıur, 

• 

101 numara! yolcu tarifesinin gidiş dönüş bilet ücretlerine ait oJırri 
ikinci kısmı ile bu biletlerin mer'iyettlerinin temdidi hakkındaki tarife :ıartıJ 
10. Şubat/942 tarilıinden itibaren lfığvedilmiı;;Ur. Bu tarihe kadar alınm1~ 
blletleı· gi~ ve dönü:i seyahatlerinde mutebcrdh·. Fakat mer'iyet müdd~ 
lerl temdit ettirilemez. Daha :Cazla i?.:ıhat fçin istasyonlara mitracaa\ edil~ 
melidir. c2088• · . «977~. 

ı - T:.hm in olunım mecmu bedel\ ~7.M-0 lira olan 601.lOO kilo kuru 
üıümün 10 Şubat 942 Salı gilni.i saat 15 de kapalı zarfla ektiltmesi yapıla
caktır. ! 

2 - :tTu teminatı 2088 lira olup ~arı.namesi ~r gün HO kuruş bedel: 
mukaMlinde komisyondan alınabifü.·. 

3 - !steklilerin 2490 sayılı konunun tarl!atı dahilinde tanzim c-c1ccekJ 
Ieri kapalı teklif mektuplarını havı kapalı zarfiarmı en geç bdll gün ;J 
sr.ıatten bir saat evveline kadar Kasunpa;ıadn bulunan komisyo11 bn~konı.J 
iuıa mtık.QUZ . muktt"bilimlç m,melerı, .(581) · ~· 

t . , ,• 
T:ıhmin B. _ _, ilk fe1Y1ihilti 

GO .(ıOO kılo • li t 
4.0.000 !;ilo t<ıt(tırt 

Llr;ı 

18 2;:) 

.l ı.:ıtı L 

L rıı Kr. 
!t.",,.: , 4.) 

12?"' . ı~l ) 

8 l..ı.ıfl :!R: 1 2'i 

1 - Mık im·. t; 1 ıııln bedeli \'e ılk lf''l1in·ıtl n rı .nık :.ıı·ıd , y; : ı l ı siit \ e 
yoj;,ıırc\un, 20 Ş ılı.ı l !1 12 <'Uma gi.inü ınat l!l de 1' np:ılı z ı~tı a ek~ı llmısl ~·:ı}-··

l<ı :.:~ kt ı r. 

~ - İ~teklı.< r , bu s üt \'e yoğ1ırti.:ı.ıı ~ulnız biı ine ' ey:ı. ı ,j, j " ' 

tcitl He bul•t'l; ıb llit"!Pr. 

b ini n 

3 - ;'.nrtıı: . ınr. h~r giin mesai s::.-ıtlrri dalıiliııde l.om· ·Y•J ıd .. 1 173 ı .. ı. 
nış bc"Clel ın uk:ıbiliııdc alınabilir. 

4 - btf·klilı:rin, lrnnunıırı ta rilat ı tl ::lıiliııclt• t:ııı ziın ı.:dcC'c·kl '.:'ri k~ pah 
lckl if mektupl.'.ırını hnv i lrnpalı .. wrfl'ırwı <'il gc•<' b, 11; g;ôi n ' t • a .. ttcn lılr 
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Yörük, hareketlendi ve 

snlnıaP.a ba..c;Iarlı. Küııteci Ha· 
r..an hasmım'iı güreşe canla batı
la girdiğini görünce o d:ı sal<lır
mağn. başladı. Boğuşma tekrar 
eski hızını alınıştı. 

Künteci, bir çift d:ıld1 . Paqa- • 
lara parmaklarını gec:irdi. Fa4 

!kat Yörük de mukabele olarak 
bovundurukladı. Künteci, sıkı 
boyunduruk karşısında pac:ala
n bosaltmağa mecbur oldu. 

Künteci, ikim~i bir sefer tek
rar paçalara indi. Yörük bu se
fer muhabelesine yeti§eınemiş· 
ti. Bozuk diişeceğini anladı . 
Derhal dönel'ek yüzi.i.koyun 
kendisini yem t.atı. Kiinteci mal 
lm1nı.uş mağribi gibi hasmının 
üzerine atılmıştı. Nihayet has
mını bastırabilmişti. 

Künteci, asmını altına alır al· 
.maz derhal sarma.ya geçti. Yo 
bekletmeden kUmel l'~li. ~ziyet 
tt hlikcli g'Öl iiııiiyordu. Çünkü 
'.Küntecini~ künteleri meşhur -
clu. Yöı ük, künteyi yer yemez 
dönılü ve hasmının kispet kas
nağ1 sırtm:ı basarak döndürdü. 
Bu sefer sarmaya o geçmiş ol· 
<lu. Ve künteye de o girmiş bu
iundu. 

Yfüiik Alinin bu sarma ve 
künteden dönüşü şaheserdi. Teh 
ilkeli olmakla beraber muvafık 

bir o.vun mukabili idi. Yörük, 
mukabil oyun unu kemali meha· 
retle ' 'Ücude getirmişti. 

Çalık'ııı heyecandan nefesi 
tutulnıuş, kalbi dm muştu. Oğ
l u alttan üste döniip künteyi 
hulımca gayri ilıtiyc;ri bağırdı : 

- Af erin Yörük!. , 
Cazgır da gayri ihtiyari ba· 

ğırmıştı .. 
- Yasa Yörük .. 
Seyh eller de bağmyoı du : 
- Aşır Yörük .. 
- Bekletme! Aşır künteyi .. 
Künteci Hasan, gerilmiş a

ya kiannı yana açmış bozulma.· 
mağa, kalçalarının dağılmama· 
sına ehomıniyet veriyordu. Yö
r illr, künteyi a§ırmak için zor • 
landı. . üst üste kiiııte;'i taze
lerli.. Fakat bir türlü basnıı ası· 
ramadı .. Nihayet Yörük kün· 
teyi sökhi, sarmada kaldı. Şiın 
eli, hasmını sarma ile basmağa 
ve çevirip yenmeğe savJ.şıyor· 
du. , 

Yörük, Iıasnunnı kolwıu kap
tı ve bastı. Mücadele müthiş ol· 
<lu. Künteci, ağırlığından isti· 
fade ediyordu. Nil.ayet Hasan, 
kendini baskıdan ~mrtarıp doğ. 
ruldu. Tek paça kaparak sar -
ma ile beraber ka.l:ktı. Görülü· 
'-ordu k i, eamnı diaine takmış
tı. 

~~ ....................................................... -e:...--.-~ ........ ----~ ......... J •• •• • ı 1 M. y:.z:.~~gel Y O R U K A L 1 1 T;{.~~~A ı 
...._...,..........._ ........ ...._.._., Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı~~~r.~...__. 

Hasan, ayağa kalkar kalkmaz Cazğır, meydana geldi. Davul dc•Pildi. F'akat başaltı gür~lcri 
çırpındı, ve sıkı bir nara savur· zurnaları susturdu. İki n<'hli ~ başlıyacağı için küçük ortanın 
du: vamn arasına girerek ~ayırdı. pelılivanl:uının bund .. uı tfaha 

- Hayda! Yörük be !. Ve : fazia me-,•<Jan. verinde bıl'akıt -
Yörük de çırpınarak muka- - Pehlivanlar, sizi bernbere ma.Jarı...ııa~imkaı;·yoktu. 

bele etti: ayırıyomz.. Yani Künteci ile Yürük Aliyi 
- Hayda künteci be!. Dedi. Künteci, itiraz etti: h1·abere bıraktırrnaJ•. Jr:ırarı Ye-
lki pehlivan birbirine girdi. - Olamaz .. Bırakın biz gii· rilmek üzere ·bulıınııyordu. H'l.-

Güreş eskisinden daha ziy::?.d.e l'E'§Cı!cğiz. kem. :m.evkiinde bnlunruı ı!ıti:vnr 
km~uştı. Fakat her iki peh- Yiiriik Ali de: pehlivanlar Cazg·m çağııdİhır 
livanında son ncfo~lerini sarfet· -· B'lylik orta çıksın biz g'\i- ve: 
t ikleri görülüyordu. Her ikisi • re~imi3,': devam ederiz. - U"'ta! artık bu kiicüklerin 
nin karnı kalaycı körüğü gibi Cazifırı dinlemediler. Güreş ~iirt:·~iııi ~r-~bcre cıyıraıim. 
esneyip duruyordu. Birbirlerini t uttular .. Bunun üzerine Cuzi!ır 
iyiden iyiye kestikleri anlaşılı • ağalara geler ek: ~ 
du. - Ne yapalım ?. 

ıGüre~ ayakta bir müddet da· Dey';1ce Ağalar. da.: 
ha devam etti. Bu s uretle dört - Büyük 011ay1 sah' er.. B!-
saate yaklaştı. Bir küçük orta rak gü ' eşsiııler : 
baş güreş dahi olsa bu k adar de Dedi er, .bu sur<'tle güreş bil
vam edemezdi. Fakat iki taraf y ük 01 ta güreşleri devamı müd~ 
da ~ok tatlı güreştikleriııden deti.ccc sürilp gidecekti. 
berabere sayılmıyorlardı. Ağa· l\:ünteci ve Yürük birbirlC'rini 
lar güresi berabere bırakmağ·a hıı·palı~ arak güreşe <levam etti~ 
karar verdiler. Caz,itıra d11 tali~ !er. Gürcs ~ok heyecanlı gidi· 
ma.t yo11adılar, v.ordu. Hiçbir seyirci ımüşteki 

- Y:~tişir tıl'ğiı mi? 
- Evet .. 
- Haydi ~it nyır §unlan. 

- r.ı:ı~la. Jaf ılinleme başaltı 
t üreş!erine geldi ı::ır:ı. 

Dr<li!er. Ca.zğır, meydana yU
ı-ürken birdcnbiıc Yiiri.ik Ali, 
harekete geçti ve Künteciyi to· 
parladığı gibi su·tüstil yere vur· 
du. • 

Ca.zğır, şaşırmıştı, Yalnız Caz 

ğu· dt.ı"il berabeı lik ka.ıaı·ını ve
r('n hıı kem lwveti de afa !lanus-
tı. . . 

Yürlik Ali, d<•rhal gt.Hbiyct 
temamıa'-'tnı <;aktı. Kiint eci Ha
san g;1~H'mıstı. Rinlenbıt'e y1>ııi-
livermişti. , · 
Artık Cazı1ınn isi kalı1ıa~nı~lı . 

Yi.irük. meydanı t Nke<:lerek ba
basmın y:ı.nımt gitt i. 

Çabk, sevine it.;inde idi. Oğlu, 
gefü g-elmez :-:lnındaıı öptü ve 
ellerini' açarak dua. etti: 

- Allah sana daha muvaf
fakiy<:tler versin! 

Küntcci, şaşkm şaşkın ycri
ıw otuımuş, kisbetini bile aya
ğmr1nn c;ıkarmak istemiyordu. 

Kiinkcive arkadııglat:ı soru -
}'Ol'dU: • . 

- N·e oldu böyle be? 
- Vallahi beııde bi!yorum ne 

olduğLınu? 
- Güreşi burıya kadar idare 

ettin de tam be1·abere ayıracak 
lan zamanını vcnıkcek ı:ıll'asııı;. 
buldun be ! · 

- Ne yapalım? Oldu bir!]cy .. 
Cin ~ibi çarpıldım işte-.. 

Yiirük, sevinç içinde idi. Laf 
değil Çoparın yendiğini yenmi::
ti. Sonra Krnkpınaıın kliçiik or· 
tasına hakim olan künteci orta~ 
dan çıkarllllştı 

Yf=~ üüüN lü\ \'At ,.\ 
Gf:RF~J~lmt 

Kfü;iik ortada. füintr1' ~· i ye ~ 
llt'lı Yiirük Alinin namı ' • r ıfa 
y.tyılnıağ:ı ooşlaım~tı. Yii<ii~ i . 
h,~ t ı es iyi Y~ hı7.lt bir pc•hlh .n 
olar ak seviyordu. Kr.Yalafüı. bii
yii k giireşler kurulcli.1. 

Zaten KaYsla, g-Ür(>;:; yeı i iıii. 
Tütünclilüğü ile meşhur ola ıı 
Kavalanın ağaları ve, çiftli::.C sa· 
hipleı i çok zengindi. Burad.ı yn.· 
pılan g·Ureşlere fazlaca pchliv.111 
gelinli. 

YLir ük, Kavala giİlN'İni ha
heı· aldığı zaman sevinmir:Li. lltw 
halde buraya hasımları g-elcce!-:· 
ti. Babasına sordu: 

- Baba, ben, hiç fü.ıvafa \:, 
gitmedim nasıl oJuı· oranııı ;:;·u
ı-esl eri'?. 

- Cok kal!balık oluı· .. 
- lı-:ittim ki, Kavala 7~ng i · 

bir yermi!:$ .. 
- Ne <Hvcor sun sen? Tii,.!.;y.-· 

ııin en zengin yerlerinden b:r (. 
- Baba, desene bir keçi,·e Yl 

r~miyecPğiz .. 
u... Ka valalılaı•.. J l " ~; 

ortaya hiç olmazsa bir t ı ·, 
koyarlar .. 

:..._ lvi.. 
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