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ltalyanlan:n Stefanl ajanoıı tara.. 
fmdan Sofyaya tebliğ edilen bir 
telgraf haber"ni Bulgar radyosu 
~ulgar mllletine yayıyor. Kayn~ 
gı Roma, tebliğ va.ııtrt!l.ı.;ı ltalyan 
ajansı otan ve en nihayet Sofyada 
tellenip pullanan bu haberin ar· 
fık nekadar lnanılmağa liyık bir 
ley olacağını pek ~h:el t.ahmln e
debiliriz. 

Bu haber ~udur: 
"Afrlkada mihverin ka1.andığı 

llCMl taferler Türk efkln ummniye
sj iherinde ~k derin bir t.e~ir hu
lllle ~etlrmiştir. ÇilnkU hu efkarı 
tlbıumiye Ohurchlll'ln bil)'Ük 8Ö'P 
'erinden sonra, tn~lizlerfn artık 
Afrlbda mlhveı-cllerin darbeyi 
"1ırduğmıu zannediyordu. General 
Ronunel'ln ani taarruzu işleri ta. 
fbamlle tngillzlerin aleyhine dön· 
clilriinct". hu ini değtşikllğtn ilk 
önce Türk efkin umumiyeııtlnl P" 
şrrtmıpa da sonradan bu etkin 
urnumiyeyl tamıunile mih,·er lehi
ne çe\irmh;tlr.,. 

TUı1c efkln umwmlye51ne anca1' 
Tiirk muhitleri ve Ttirk ~zetele
ri tercftman olabilir. lçimb:de ya
~ıyan Stefani ajan~ mnhahlrinin 
kendi hM'B.lindekl şe) lerl Türkle
re mal ~erek Romaya yazma.oıı 
realiteyi ifade etmekten ziyade 
kalplt>rlnde be9Iedlkl11 iimldi lf~ 
f"debilir. Türk eMn umttmfye'4i
nln tamamfvle mihver lehine dlSn· 
iJfiiffinH ~ö~ek mlh,•er muhitlt>rl· 
ntn çok l~tediğl bir 'Wycllr. Fakat 
bana elde eodtlmi!'I b'r nlni gjbj 
,.efikkf ederek ttalyan \'e Bulgar 
milletine mttjrleJemek kendilerini 
mahMıp edebfllr, 

ita becerfkllb pro~d•cılara 
1btar etmek IAznndu ki Tttrk ef· 
kl\n umnmlyestni kara borAAlar 
'!pekiMhyonlarma benzetmeleri 
c:nk m!lnl\r,rz ve yel"IİZ bir hllreket
fu. Tttrk efk&numomfv<"Si kendi 
mnn menfaatlerini idrak et • 
meğe kadirdir. Tür"" eflfan 
umumlyesl \.'azi:veti anlamv;ı 
öJ ij . •• 
çın !il ve kana.atini }le:vda 

~tmlstlr. Şima!i Afrika.da ge.ne 
ral R<1mmeJ•in bir movaffaln:veti 
ile Tttrk efkin umumlye!!I mlhv~ 
rln tamamile lehine dlineme?. 
'Höylc bir •eye tmki\n yoktur, Çlln·~ 
:" mfb,·rrtn lelıintlc veya alevhin 

e olmak keyflyetlnln ku\Tet öl 
f.:rnalrt·thdle hftbir allka!'lı bulunma. 

adrr. Bizler ki 1 • 
zannedel"!lek on rn ku,·vetJI 
larak lıb:m t" 1 un~ ara'ha!Qfta ko~-

• • e IR gore<-ek bir rnlllet 
cleJW11.. Biz kimi hakh &;örlt ~ 
onun lehinde bulunuruz ve ;.':11.
menfaatlerimb: neyi icap etle~ 
onu ;vapanz. Bo~n ~eneral Rom. 
mel mo,•affak olmuş, onun ~kı. 
smı çağıralım, yann lng1Hz gene
rali m11vaffak olmuı;, onun tarafı
nı tutahm: bu bizim karakt.erlmi 
ze tnğa<"Ak bir harck<'t de,ilildir. 
Rtz Fransanm mağlfıbiyeti ferda
smda bile kanaatimizi değfş1 irme-
ml~ ve bunu ispat etmf, bir ınlOe
ttz. Halbnkt İtalyanlar o dakil<J!
ıJa hemen Fmnsaya harp naıı ecli
;vor1ar ve menfaat elde etmeğe 
f'llll •byorlanb! Kentlileri DMTI 

h_•r"'1<et ederlerse ef31nler. fakat 
~ft sudur ki bizi kenclilerl ~ 
tii zannetmC!lllnl~r ve kendilerinin 
vapmab kadir olcloklan eevlerln 
bizlerden 98dır olabileceğine. "hff. 
mal venrıeım.ıer. 1 

H1heyln Oa'blt YAT.ÇIN 

Alman tayyareleri 
lngiliz kafilelerine neticesiz 

üç hücum yaptı 

Londn, 8 (A. A.) - Amirallik 
tebliğinde şöyle deniliyor: 

Son defa dilşman hava. kuvvet. 
leri ka.file1erimlze ka.rşI neticesiz 
üç hilcum yapmışlardır. En az i.. 
ki dilşma.n tayyaresi tahrip edil -
miş ve diğer birtakım düşman tay 
yarelcrl hasara uğratılmıştlr. Ne 
refakatle giden ticaret gemileri 
arasında, ne bunlara refakat eden 
gemiler a.rastnda kayıp ve basar 
'oktu?'. Bir ticaret gemisi bazı 
hasarlara uğrn.mlŞ!J8 da kaY?P yok 
tur ve gemi kendi vcsaitile yolu· 
na deıvam cdeölmiştir. 

' Libya da 
fDı\REYERt: A.r-."KARA c.U>Dt:;M_· ~~·-T l'URDCh ISl'A.NBUL Tel. 2387Z 

1 8 ınci ingiliz 

:Rus filosu 
Romen sahillerini 

topa tuttu 
Kerçte çok şiddetU 

mabare'beler 
oıa1or 

Slnppur mOdafuema fttlrak ~ 
lngtllx tayyattılerl 

ordusunun 
vaziyeti 

Çok 
tehlikeye. 

girdi 
Trablas ve 

ııagazi Umanlar-. 
bombardıman 

edildi 

Londra. 8 (A.A.) - Almanlar Sov. 
yet ordulannm Uerl hareketini dur • 
durmak için büyUk gnyrcUer sarkt. 

1 mektcciirler. Buna rağmen Ruslar mer 
kezde ilerıcmekted!rler. Rzevde §ld.. 
detli çarpı§mnlar cereyan etmektedir. 

Cenupta Timoçenko taarruzu, Al • 

1 manlnrın ilkbahar taarruzu için ha • 

1 zırladıkları ihtiyaç kuvvctlonnln sa • 
' fıru mucip olmuştur. 

Leningradda dahi Almanlnr tnz< 
lmvvctler getirmişlerdir. Bu bölged< 
Ruslar yirmi mevki ı:;eri almışlardır. 

Kcı:çtc çetin muharebeler \'Ul<ubul 
, maktıldır. Alman ve Rumen kuvvetler 
Rusları mevkilerinden atmnk ;!Çin çolr 

\'işi, 8 (A. A.) - Libya.da se- ' gayret sarfetmektedlrler. Karnd1ı.ul7 
k.izinci ln~iliz ordusunun vaziyeti Rus donanmBBı faaliyet göstermekte • 
çok tehlikeli bir safhaya girmiş dlr. Bir Rumen tebliği Rus donanma 
bulunmaJı:ta.drr. smrn Rum.:m sahillerini topa tuttuğu 

1-ondra, 8 (A. A.) - B. B. C: , nu bUdlrmlııt!r. 
Amerika Hariciye Nazrr muavL SO\'YET TEBL1üt 

ui dün ~a:zeteciler toplantr&nda Mosko,11, 8 (A.A.) - Bu S"bahkl 
5~ru~an b:r suale şu cevabı ver- Sovyet resmt tebll€,-i: 
nuştir: "Libyadaki Rommel kuv• 7 §Ubatta kıtantınuz n.nudıı.ne mu 
vetlerine Tunus veya Tunus sahil harebeler ~rmlşlerdır. Almanlar cer 

D 
s.ıları vn.sıt..asile malzeme "Öndf• henin bazı bölgelerinde mukıı.bil ta 

Singaour s!lut almmamıştır. Bu hususta Vf .. nızlnr tardedllmlştir. en.
11

.,. vo lu rildiği hıı.kkID{la şimdilik ~ taf .. , ar'ruzlarda bulunmU§lardır. Bu Uıar. 
şide tahkilı:at Yapılıyor. 1 RUS AÖffi TA~KLARI 

b b d t~Gtı.tzı.ınus HAVA AKL"'ı 1-·A \LtYETTE om ar ıma- IA>ndra, 8 (Radyo 7 ]5 - Ka- l\lvskova, 8 (A,A.) - Uü;,1er: 
' hi~e(}e neşredUen tebliğe göre, Son günlerde mUtcaddlt lttıylerin 

nı şiddet'endı' ınşaaıı Britanya bava kuvvetleri pcrşem· ı gerialındığtmerkezcephnııfn®kıSov. 
ı be gect'Si Bingaz:ide liman te6Jsa.

1

1 
yet ileri hBTeketlnl durdurmag.ı te. 

.Japon tanareıe j tını Ye Berka tayyare ıneyd1nmı tcbbUs eden Alman kumandanlığı, bn. 
I' z ı d k K bomlmrdtman etmtştiı:. Bingn;ı;i li- j zı birlikleri cephede son zamnnlarda 

Rangona da ongu a. ~ ozlu hattı bu man tesisatında yangml!lr <.:rkmış, 
1 
gczUke:ı yeni ihtiyat kuvvetleri muha. 

Berkada bir patlama olmu§tur. rebeye sokgıığa mecb:.ır olmu§tur. Cep 

Sene Sonu d b•t Ayni gece Trablus lhna.nı, mc· henin ehemmiyet( haiz kesimi rinde 

fasılasız n a 1 ecek lörlü na.kl:ynl toplanma Yeri Almanlar, mevzilerinde tutıınabllmck 
BIA 1 bombardtm:ın edilmi§tir. Trablus için bUyUk gayrotler yapmakta ve 

h ·· d. azı • .Van, DlyarbakJr • Cezre batla- cıekt:r.k santtaımda yangın çrkar~ mevzn muka.bu ınarruzıarn geçmekte 

ucum e ıyor ftDda da •ıwAh bir laallyetJe çab,lllJOJ' lılm~tır. Bütlin Brita.nya tayyare., iseler de Sovyct ileri hareketini dur. 
il ı •• leıi geri dönmüşlenlir. (Deumı 3 iincüc?c) 

Londra, 8 (A. A.) - B B C· · Ankara.dan bild'rlld··· - B G 
de::r;~ ~~= !!: ~Laarbifl~ vekaleti b~giln:ne d~~~ 1 ~:e;::~ s=nm~~u u sabah a' atada bir han 1 n 
hallerinde hU&l' varsa da iııea l8l'tla.n altında mevcut her Sinan lstaeyonunıdari Kurtalana 
zayiat a2xhr. Dilnlril bombard nca !.ilrlU iniltlnla.rdan istifade ederek kadar olan kısmı ray dö§e.me.9ine d 1 1 ı 11 k 11 

:ia daha ziyade İngiliz be.taryrr:;- dem.iryolu inpatına büyük bir önUmlizdeki l!Ollbeharda başla.na. • m er 1 ven e rı ç o tu 
faa~yet gôstermi§lir. ". gayret sarfetın4*tedtr. c3ktır. Diğer t.araf~ Osmnncrk • 

Bırma.nya.nm merkezi olan Raı:ı- Elazığ .. Van hattı ti.zerinde E- A.nuuıya. k~ etUdlerlnc de -

gona dün Şiddetli bir hava akmt !azığa 160 kilometre mesafede vnm edılmekt.edir. Enkaz altında kalan bı'r 
yapılmıştır. Gün ışığında 12 ta • _ 

1 
bıılunan Çapa.kçura kadar İl\§8.ata ,., Zonguldak • 1501ııu .hattı bu st• 

h . .. . > ı ı ... a .m. bi h ,._ d 1 ak • •·e sonlarına dogru bıtıniş olacak d 
yare şC rı.n ıuennde uçmuştur 'vu~llA r IZ<ö evam oun.m trr 0··rt b ~·tr km • - • ka ın h t h ne k ld idi Tayyarelerden iki • .· tadır . o u.,........ . uzunlugund'l as a a ye a ırı 

. • 91 muhakkak, ı. · olan bu yolun 1600 metresini uz:.ın 
kısı muhtemel ol.ara.~ dUşiirülın~- ; ~ Diyarba.kır -. Ciz.re hattında he~ bir tUnel teşkil etmektedir. Bu M J' 
tlll". Japonlarm şımdıye kadar Bir- 1 turlfi inşaat bitmış, ray döşeınesı tilnelin açılması işi bltmişt"r er ıvensizlik yüzünden odalarında kalan 51 ki§i itfaiye. 
manyaya karşı ya.pbklan hava ta· l ~in~n istasyonuna vanmştır. Di • j tç kısmmm döşenmesine 

1 
d.evam nin otomatik merdivenile indirildiler 

<Devamr S Unt'lide) yarbakır iatasyonuna 70 Km. mc- olunmaktadır. , . Bu sabah Galatada. feci bir şe. 
Kilde neticelenmesine ramak ka_ 
lan 'hir kaza olmuş. Galatada Ştlil' 
Ziyn c::ı.ddeslnde Maltız Hanmm 
meraivenlcri ve bunlıı.rın istinat 
etliği duvarlar saat ve<liye doğnı ~ıraa t seferberliği 

DUN BAŞVEKiliN REiSLiGiNDE 
birdenbire çökrnüştUr. 
• Enkaz altmda Sultana adında 
Mr kadın kalmış. iyi bir tesadllf 
eseri olarak sade<:e ayağından 
) anılannuştır. 

BiR TOPLANTI YAPILDI Vaka derhal Ltiaiveve ha.her 1 

verilmi!!, \"e itfaiye yeti.;erek ou- 1 
matik tahlic:ıive mcraivehlcrllc c- : 
dalarda kalın 51 ld-~i kurtanlnm;
trr. Enkaz altmda kalan Sultana 
dn rrksı.rılmın. Bevoğhı hastanı-si. 

Ankara.dan haber verilditine gött, 
Batveku Retlk Saydam, dUn parti ge 
net ınerkezın • 

e giderek paru genel 
aekreterı Flkrt 
M:Umtaz Ök Tuzer, ticaret vekili 

men, ziraat vekili M:uhliıı 
Erkmen, lkU..t vekili s 

ım Day, cum. 

Pasifikte 
Amerıka üç 
kumandanlık 

ihdas etti 
Londra, 8 (A_ A.) - B. B. C: 
Amerl•ka bahriye nezareti PM·-

fikte 3 kumandanlık ihdas etml~
tir. Bunlardan birincisi . cenubu 
gan,r Pasifik filoeu kumandanlı. 

ğıd.tr. Bu filonun beşma amiral 
Glasvord getirilmiştir. lkincisi 

Felemenk lürıdi&tanı mmta.kast • 
dır. Bu filoya amil"al Hart ku -
mandan tayin ~ilm.W}tir. Üçüncü 
filo Avustralya ve Yeni Zel&nde. 
mmta.kalarmdadır. Bu filonun ku. 
ma.ndanlığnıa da amiral Liri ta\'in 
e<lilmiştlr. . 

Mihver denizaltılan, Amerikan 
kara !llla.rma dahil olmak Uzcre 
Atlantikte geniş faaliyet göeteri
yor. Bunlarla giLtik.Çc artan §e -

kUde miicadele edilmektedir. 

buriyet halk partial umum1 idare heyeti 

azuı A!yon mebusu Şevket Raşlt Ha. 
trpotlu, BZonguldak mebusu HAzım 
Atıf Kuyucak, Cumhuriyet Merkez 

bankası müdUrü Kemal Zaim Suntl ve 
toprak mahsulleri umum mUdUrü Ah. 
ııen Bengiden mUtc§Ckkil bir toplan • 
tıya rlyuet etmiştir. 

ne knldmlnnstır 
7.ahıtn \'C mUddeiıımumilik kn· 

1.anm ~ebebı ve mes'ulleri olu;:ı 
olmıı.dıgı etmf·ndn chemmiYetle 
tııhkô.kata başlanm; ır. 
~{a7~ eğer pazar günü olmaym 

S'lır b 1r gün vukun gelmiı; o~av• 
dt, muha'ltkıı.k ki, bu kadar ucuz 

Bu mUhlm toplantıda ıstıhsall art • 
tırma yolundaki ziraat seferberliği 
mllnaaebetıe geç vaklte kadar görüş. 
melerde bulunarak gereken kararlar 
almmtft.Jr. 

l'.t lahlıımaz<lı. 

----=-=---=-----~~-

Celepler dün de 
24 saatte M b h 

Beş kişi yaralandı ez a aya hayvan 
Miitterinin yaraladığı ge t irm edı•ter 

11ar90nun yarcuı ağır 

~:::.:·,:,:;.,,,':..,=.:~!'~ Yarın da koyunlarını k0stirmezlerse 
~t ~~ SC~ ,ıl Vilayetçe sürülerine el konacak 
ıı1in ve Ömerle beraber Balatta Celep ve toptancılar, dUn de mezba. ~ 
A cadd · l k h a•ldlr. Bir lkl gUnc kadar normal §e. 

yan. esinde İstelyonun mey· haya kasap ı ayvan getirmeınişler. kil avdet edecektir. Şehrimiz.de kesil. 
~ı~~ne gl~iştlr. Üç arkadaş 1' <!ir. Pazartesi gUnU de bu şekilde ha. mck Uzerc gönderilen koyunlar mev. 
ıçıp b.U' haylı sarhoş olduktan son rckette devam ederlerse, vil~yet, el • 

bi le cuttur. Bunları keıımlyen mal sahiple. 
ra, r mese yilzijnden kavgaya vardaki hayvanların getirtilmesi için rlne ha)'\·nnıarını beslemek üzere lA . 
tutuşmuşla.rdtr. tedblrler almı§tır. 

K unda h.__ zım gelen yiyecek verllmiyecektir. ı. 
avga son llURUl bir san_ Vail muavini Ahmet I<ınık bu hu. ki gUne kadar koyunlarmı kesmedik. 

dalye kaparak Öınerle Necmivl susta gunlan söylemiştir: lerı takdirde milli korunmn kanunu. 
beşlarmdan \'e muhtelif Yerlcıi~- 1 "Şehirde et narkını kaU surette nun hUkllmforlne göre bunlara el ko. 

(Deftml S tbleide) yükaeltecek hiçbir vaziyet mevcut de. narak kesilecekUr." 

lV/ısııdo 
Nahas Paşa ile 

ingiliz elçisi 
kucak taştı 

Halk lngiltere lehinde 
nümayi,Ier yaptı 

Londra, 8 (A.A.) t- B.B.0: 
İngilterenln Kahire elçisi dUn yeni 

Mısır hnşveklllnl zirarct ederek teb-

:rikte bulunmU§tur. Bu mUna.ııctıeUe 
cikkate pyan nUmayişler yapılmış • 
tır. Bıı.§vek•l, elçi ile birlikte balkona 
çıkmı§tı .. Başvekil NahBB paşa elçiyi 

kucaklnymca. halk şiddetle alkışla. 
mıştır. Nahas pıışa kuıa bir nutuk söy 
ıemlş ve blltUn halk ••YR~ Büyük 
Brltanya,, diye bağırmıştır. Elçi de 
"Yaşasm Mısır., diye be.~ w çok 
alkışl&n.mı1tır. 

Elçi tıaşvckAletten çıkarken otomo. 
bıllnc kadar üniversite talebeaı. tara • 
ftDdım oma7JArda t ........... 
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ı·~u bir ışıl<! Buraunm ıoözleri - Ferik elmNı rn Te\·flk'in yanakJan -
Bomzao ve Ra~ ~ttf - HU:nldlr $8\"U,lan - Kcıııuık anıbalan - TeY. 
fik'ln frkm ,;c monoloğlan - Fah.lııeler ve mamalar - LAtemacı Rumlar 
ve bıılJk .ErmcnUcr - TUJwnm kavg:alan - Eııkl ıwtt, l·enl at - Tram. 
\'3Y ' KaMm~J kadın - Attı ka rmcalar - G<ı;n:o.)"CUl4r - Baba hlncll 
o horoz - Tedlk'i nfc; Babll kulem - Şifahi Hfüıe~in Jtahmf - llamdJ 

ve ~c 1 mali . 
-2- (•) 

azan: MÜNiR SÜLEYMAN ÇAPANOGLU 
Corazan Tevfik, U%UZleıl. boylu, çılak 
a.nnlı idi. Saçları, S'ilmil1U kıvırcık· 

::r. Blr !renk ı>ıılat.asl sibi. Gözierlnin 
"'l ımyu yeşildi. Gözleri, eınun göz.. 

<-rlne takılan blr fo.nl, bu ye§il t§lkla. 
~n arzlbeslnden kendi.sini kurtara 
aw.z, bu yaramaz, haşan göücr kar· 
flSII'lda bUtUn ire.destnl kaylıedenıi, BI 
yiklan kırpık ı;e kıranta idi. Hele ya_ 
nakJan, ağaçtan ymi kopanlıruş, tap. 
taze, insanın kabaklarını 1KJY1D&dan 
yemek hevesini duyduğu bir fetik el· 
ması glb:l ktpkmnız:sydı. 

Tevfik h3.l:ktnda ı;ok güzel bll' ma. 
kale yazan büyük nıuılrlmlz Ru§en E.!1 
re!, onun "mmasnn ve ctsmmı o.nla -
ltr,, km şöyle diyor: "heyeti size, ak 
~am 1tndar lJmanda romorltör . do· 
laştmın, biftek, prap, pttro ve kahkL 
ha dostu lcapta.nlan hatlrtntlr!., 

lkincı AbdUlhamlt zamanında, Bo -
rıızan, devrln rlcnllntn, paşalarının, 

mirasyedilerinin • o ı'levrtn tabtrtyle -
ba§ tacıydı. Salonlarm, s lAmlılt dnlre 
ı rlnln b!r ı;cJmi bülbül, b!r mcrteblnı 
bir h:ıCu; Oıımtın b:ıttı mUZebbep bir 
'kuranıl<t:rlm glbl bJr stıstıydll. 

Tcvfiğin, mullaklyet devrtndckl bu 
\•ufiyeU, naaıı btlytık bir ala.ka kazan 
<iığmı, Ruşen E5J'ef, §U canlı, renkli 
cUmle1ct'le ne ı;tızel anlatıyor: 

"Borazan Te'<-fik, lıer ak§Rm ba§ka 
bir konak arabastyle, her gece ba§ka 
bir dam altında yqanılnn bir zlynet. 
Bir saltanat malzcmcııi gfbt tcllklrt e. 
cllldl.Devrln rlcall..zcngtn bir kl§lzadesi 
ıca:;ıkünde veya konaklarının selA.ınlI • 
ğında biraz da .Borazan Tevfik Beyi. 
bulundurmaltydı. Bir araba, btT blbı -

k!1r çavuşu veya. bir ba§ka kiııi zade 
Tcvflğl arabasında rctakııtine alıp me
elrclere çıkmnlı, 15teld nrabo.lar& caka 
lialmalıydı ... 

Borazan .fe\'f1k, ıııınnt tarilı.lml.zdc, 

bilhassa csplrl yolund& gok &ıcmll bir 
mevkii olduğu hıılde, maalesef unutul 
mu.,tur. BagU.nUn tanın~ be.z:ı saııat.. 
kA.rlarlle muamr olduğu halde onun sa 
xınt hududunun icJne solanak lstcmlye:ı 
lcr oldu. Halbuki bu sahada onun ö
tekiler gibi ynldızlı acğil, fakat onla· 
rmklndeıı dDbn çok kl>klU bir yeri 
\·ardır. 

Onwı fıkralarında, monoloğlarında 

her ııdaın kendi lcbı;:esf yle ltonu§Ur .. 
o, btltllıı cr;crlerlnde, fıkralarında. mo 
noloğlannda bin bir parçalı bir boh -
r.aya bcnz!ycn lstanbulun muhtelli kö 
r;clcrfnl. mahaUı!i hayatını, kocakarı 

kavgalannı, hovarda bukmlannı, ırtır 
meli g15z1U. allıklı, dllzg11nlll .f&hl§Cle. 
r1. .Acem1erln ezik ve dll§llk pvelerty
le, mllball/!acı nıhlarmı, ticaret bJra_ 
lannı, Valdc hanındaltl, ı'lllkkln!armm 
Ostlerlndeki çay t.ıcmlerlnl, kUyumcu 
KarabctJ.u tahaflıklannı, Kayserili. 
Avramldinln, Karaman!: bakkal Lef • 
terin dn:ıalarmı, uııgtııllkten zllğOrt· 
lllğe dU.,m~ blr Çerkesin blltlln ser • 
\."etini kaybedip bnl kalmaı;ına rağ • 
men hAlA u:ngtnlfkun, ldbarııkta.n 

dem vurruı:ı.k boınurd&nır gibi lert, in. 
oc, ıuı,ın ltonu§lllll.larım, fpek gibi 
GUrctl lw:!Armm geçkin kazaakcrlere 
bo)ıılı sakallı pıı~alara. roüstefrc~e o. 
luşıarmı ve zifaf gcecslndckl halleri
ni, e§S'.z bir taklit kudret.Ik canlan • 
<lrm'dI. 

Zıevkıe boklcd1ğtmlı:, 111ccUğlmı ba.Y 
ran olduğuınuz hik&.yelcrJ, monoloğ -
lan, fıkralan hep kendi eseridir. Tev· 
fiğin sahnede. b1r doat Zlyatetıııde, sa
mımı bir arkada§ BOfrastnda söyledi. 
ğı monoloğlar, anıattzğt hlklyeler blr 
ı:nuharrlrin, nllktcdıın bir YILZıcının ka 
lcmlndcn ~ıkm~ değildir. Biıı bir es
plri lle dolu olan bu !ı1mılıırı hep ltcn_ 
dl ibda' etmlJUr. 

Mesc!A. nlatı- a sa.ate 11.U§mı. 

yan Kammpa§Alt kocıı.kıımım alafra.:ı. 
ga. saat almalt tçUı, lmbadan kalma 
aaD.t1ni satm:ığıı kallu§ıp Ko.palic;ar§I· 
ya. giduek Et"mcnl koyumcu fle mu· 
ha~rem. ke.rtu Ermenl dudwnmun, 
kOCJ!sından kıskanarak, körpe Rum 
hizmetçL"li ile lt0nu~p. genç kızı hw 
palrur. •. elinde fen.er, çarptının e. 
tekliğini belfDO toplamı§, bir elinde 
§emm. , Aksaraydan Oihangtre gece 
mls:ı.firlJ#inc giden ve trtı.mvayuı yal. 
ruz lrendı )'olund YlirUyebllcceb1ni an 
b.ysmayan çenesi dll.§llk ihtiyar bir 

alıalle kadıDmm tramvayın: bıtş • 
k • b Oaır. .. n c!encıının, teraoodil Ha· 
nımn bltf~lk kspısının önUndc durma. 

1 

italya ile 
ticaret 

muahedesi 
IBir sene daha 
1 uzatıldı 
1 MUddctı nlhııyet bulan ltalyn. llo a. 
• r~dakı Ucar t v soyr1scfaln mu. 
1 nhedeııl blr r:cno daha uza.tılmııı ve ıısy 
ı le bir anıaımaya da v rııınıotır. 

Bundan ı:onra mauhedtnlıı nlhayet 
bulma tarihinden cın az Uo ay cvveı 

teahl tarıı!eynd n blrl tı.ıra!ından ıatcn 
1ııcdlt1 takdirde mu bcdc kendlllCln • 
den blr r ııcnallk dcvr ı r tcın ~tıl. 
m.t§ olur. 

Güzel San'atlar Akadem·si 
gene canh model anyor 

Eskiden odellik yapmış olanlara 
yüksek ucret verilecek 

GUzel eanaUo.r ak Clemlalnacı c nlı 

mOdcl buhranı gC11 bq 6 ternıltUr. 
Bundan bir mUdCI t evvel akad mtntn 
bu vadide y ptlğı tc bbll!'I r iti ne. 
Uce verml§ ve bir hayli model b\Jtmue 
tu. Bunların gütcl vUvutıularma b ş, 

yalnız modele mUsalt oıruıtara 8 lira 
yevmiye -vorlln\fftl. ırakat Eimanler 
bU rnod llcr Uzertndo ı,:ok çahııırr.ıı 
olduğUndan flmdı yeni modolkır bul 
nuık ururetı batı götıtormlotır. 1'"akat 
ycvmlyelrrlrı Ytlksclmltı olduğu gu eı. 
racıa 1)1 mocı 1 buluno.mamakttıdır 

Akademi <ll~ktUrıutU bU vazıyet 

kal'§ısındn lııtI.yen modclletln ö leden 
evvel ve ımn:a ve lsllyenlcrın d bU. 
tun gUn lçln i almelarındn kendile • 
tlıil serbest bıraltnuı. lcarar vcrmıv. 
Ur. Bu suretle b3zt bn ka ıo &1hlplc. 
ftntn de, rnodeJUk y pmalarına lmMn 
huıı olacatı glbı bUllliı sün talııarak 
!azla ücret aımalc da mümk~n olacak 
tır. Kendlsllıdcu çok istifade edlJT<'eğ· 
kanaati haaıl olan ve evvelce de mo 

a illi\ yapmıı bulunanlara lıı.tlll Uc 
ı et verllec<ıkllr Bu suretle bü:dc de 
e.rr uaııat Jçlrt môdclllk bir m 111 k 
halinde yt!t1c§tltJlec kllr, 

istanbulun sebze 
ihtiyac ı meselesi 

Metr:Qk bostanl r ihy 
edilecek 

Ankıırauan sonm ehtimlzde de 
çiçek bah~clcrl.'lec sebze yctJ tL 
ı llmesi hareketi b lell1.16 bulun
makt.adıt. Bfr taroftah Villi.yct ır.i
rnat mUdUrltığU diğer tnrntt.an mı 
r.af cemlyctleri bU f tlzcnnac 
mc gUl olmaktadırlar. 

llk f~. hs.lka, hemen t>nUmUtae
ıti yaz mevs:.mindc yetişc.'cck set· 
zelerin fidelerini tevzi ve bunların 
yetiştirilmcslıii öğretm&k mesele
si gelmektedir. Şchrim12Xfekl to~
tanlardan istifade edilerek bu is 
başarılacaktır. 

Cenup vilılyeUcrimizin 1st.anbu. 
l::ı $ebze SC\itebnedilderi zamanda 
tstnnbula hariçten pek nz sebze 
Cclfr ve t;chrin f>ebze fhtlyneı he
men heme:ı f]chir dahil ve hnri • 
cindeki bahçe ve bostanlıı.ttan te
min edili~. l"alcat bugün bahçı• 
va..nIIk !etanbulda çok gerilcmiıı. 
birçok bost.ıınlar metruk bir ha.lde 
l:Irakılnuatır. Çünkü mevcut hos .. 
tanların cenup vilayetlerinin çok 
erken sebze yeti~t.h-lp !stanbula u
cuzca göndermelerine karşı reka. 
bet edileme~tir. ŞimdJ bu bO!
tnnlar yniden canlandnılacak ve 
halkı-. da fidelerle; tohum satılacak 
t:rr. 

8 SUB.o\T - 1942 

Şarap yerine 
kezzap içen 
yeniçeriler ••• 

Gen~ti, ::il-ıeldi, n~cliydi. Son 
rnınıınlarda yih:ünii keder kapladı, 
~.es: clnyu nıaı: olfo. Kara sa,·da 
mı ~cki3or:.' h:Jinmedl. Blliııen \e 
i~ .tilen ~ey ::u oldn: bir gün Uiç 
"'-' c k€.'n:ap içmi5 \'e ölmil,.? 

Kezzap iU1ç değil zclıirdlr; fa. 
luıt bnznn zchlrin üe iıi'ı: yerine 
J;cylit;i göıülmemi-: d~ğ"ldir. Mal.• 
s:ıt ıstn":lp~an kurtulm::ık olduğu. 
JJa göre bunun İ'l{İ türlüsü nr: 
biri i mm:nkkat diğeri temelli... 
ll!tç fçel":!te b'r miiddet için rahata 
lı.a\ u6tfr, kcııap içerse temclll l~ 
rnhıı ı;:ıka.r? Fa.Ka.i hayatta fi)fannı 
bu ~eşidlni tercih etmek en büyük 
ıı.yıptır; düşmandan kaçmak ne 
ise hıy&tta.n kaçmak da odıır, Ha
hlki ,-e t.am insanlsr her tilrlü ıs
trrab.ı karşı m_tanet gösterenler; 
ô'limü 'e Jı.c<lcrj mağlüb edenler. 
ıtır. Bir gün hepimiz ölüme mağ· 
lCıp ola<ıa~, fakat bu mağlublye. 
tin \"llktindcn eY\'el o m:ı.ması is
tenir. tn ao bir düşmanla bo~ 

rak. gttcü > etmedfğfnden dOlaJ'I 
,-enilirse ayıp1&Dmaz; el.i.ııden ge
lcnı ~·apmı~trr; fakat k çarsa ... 
yıpl nır: zira gticiliılin yctm i ve 
gıılip ge'm~ ümidi vanlı. Bwıun 
i~nılir ki dinler·n p~ çoğu \'e in· 
r;ıuı l<ant•nlan intihan kötU gö
rıirlrr. tn~ilterede intih.ann co-
7.D&t bile oldu{;una öylüyorla.r; bu 
<-.eza h!!rhtıh1e " ntihar edecektin 
de n"çin b~ce~emedln?,. diye ve 
rum:yor. lm"d.nı bulunsaydı ölen· 
1 re de ,-erili di. 

){ıılem kılydı ve me\'Ztulan U• 
:ta.kfaşn gibi ol:lnk, t"lıç diye gel'
r.-::lrten d1lgmlıkla 2ehir iı:.eulel' 
~-ok değildir. Ilımlan da şanıp dj.. 
rc- l<:miferdir. Ka-uni 7-SID.anmda 
yn_c;nk edilen ~nıp, 1k"nci Selim 
w.m:ınmıls. serbest bırak lmı~ 
Ycni~eri:cr _ş::nıb:i pek dU ktindil· 
fer. lıns~a i~erler; sokaklarda ıı;a.r. 
Jıotı gucrler, s:ırluntıhlt yaparlar
dı. Rlr gece J·&hodi maba.Uesbıc'!•: 
yangın oldu; bO">taııcıba.51 ne ., -
ııiccri :ı.ğac;; r he-men bostancı ~e 

yeni~erllcri abr:ı.k söndürrneğe 
kostııJar. Bunlardan blrkn~ı it a• 
rnsında bir kezzapçı dillildinma 

girdiler. Gözleri hnla acıldr, tün
kü rnfluda iki yüz k:ı.clar ~rap ısi· 
§CSi vardı. Yan,,,••1ın, i i, \ıızileyi. 
1ıatta kendilerin'n mnrnz JmJclfüla
n tchlil-eyi unuttula.r; hemen on. 
fara. ynpışt.ıJar; lmr Ji.kır fçmeğe 
ba.sladılar. Ç-ok geÇmcden mesele 
ruıhcııldJ, f!!lmt art.ık çaresi kalma. 
rnıştı. On kadarının clğ~r \'e bar. 
aklan dıc:an tıktı ( !) \'O öldüler. 
İptillinm kötü ~Y olmaihğııuı 

bir 'lelil daha... Her gördü ~"tin ıııa
lıallıyı bahan 7.aDnetme, derler. 
iptila ba nıısihati unutturuyor! 

KADIRCAN K AFLI 

&nda öldürUJmUştU.. 
Molham be:ynjne :Ycdl.ii tabanca 

kul'§Wlu ile ate;ş edilerek öldıilrW. 
müştil. 

Cinayet tabii tem.amile C9!Ve'll 
giz ..• 

BUtiin &on Avrupmım. cina,yet • 
len ı;th1 ! .. Bu mUtııiş habert alır 
elmru: son derece sanWdmı, De • 
m • Molhamıiı !koırJmlan hiç de 
boşu.na değildi. 

Onu taiki p eden me<jıul ve gizi t 
k!..ivvet tam &atinde il:iça.re mil • 
hcndifil ı beynini ~. 

Bu hi.disc bciıi kendi Ambct.im 
bukm füı dn gok uyaruk olmavn 
davet ettiği gibi bende mühim ~ı 
<it.-ğunn arte üphcm kahıuyan es 
tıı'r idnc lmrıştzğım hakkındaki 
kanan ti de aon derec obilyütmU 
oldu. ..... 

Şimdi, lıcııhangi gidi b!.r ldo.J\': 
kararına garpılmak korku.su jle. 
:;ruıi birde1'.lhire görünür ibir adalll 
oi.mnk tchlikesiyic değil, ayni za · 
tn:mda peşine d"" tllc,öilm bilttill 
Avrup!I. ve belki de <lünyn eBl"llr.· 
tını cHmd~n ka~ı 1J1lilfhar i · 
le fena. halde t.elıiıtn <lü tum 

.<Denunı 'nr) 
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,,_,Hcıb~a 
SahJbl \C ~CljTlyat IUdür\J 

hakkı tarık ua 
Basıldığı yer: Vaktt MatLııuJ 

ABONE ŞA.KTLAıu 
Tllr1cye .Ecııe b1 

ı&.oo ar. n.oo Kr. 
'ZM • H.00 • 
C.Qt • 

l •J'bk 1.50 • 
1.00 • 
'l.IO .. 

l4INe l'defooa: Kl10 

Mısır kabinesi 
kuruldu 

lllSll' kabinesi Ne.hu pa,a...t.a.m • 
flndan ka.t1 olarak kurUbnu§ bulunu. 
Yor. NaJıaa pap ba§vek1lllkten ba§ka 
dahwye Te baridyc nazrrlıklarmı da 

:ııeaıne alnu§t.ır. Diler nuırlıkla.ra 
" Yec11 tane P8§& tayin edllmi§tir. 

NaJıaa pqa dlln taraftarları önünde 
rıö71eclill blr nutukta siyasi buhran es. 
basıııda lnguterc ile Jııluıır ara.auıGa 
nirat llOkmaya t.eşcbbüa etmi§ olan 
deı:nokraaı dtıpıanlnrmı takbih etml§. 
Ur. ~ekil aöalerine devam ederek 
bazı khnaeıenn mnrmt beyannameli?r 
~ kendi8iııln lngiliz sü.'lgüleri 
llaYeatnde 1klldan eıe geçirml§ oldu. 
ğ'u lddiıı-"'Inda. bulundukl:ı.rmı ve Mı. 
il?' - lngua mQnruJcbctl'!!~I bulandır. 
lnak tnaksadlle baZI malCm lnsanlan 
hll1llk :Sritanya aleyblne nUmıı)1;'~ 
aevketınl§ olduklarını söyleml§tlr. Na. 
htc P&fa lngWz • Jılmr mualıcdesinln 
tatnaınııe tatbik edileceğini aözlerine 
Ul"t'e ey'leml§tir. 
nııu tanıttan Kral Faruk un Jt&. 
~ nC§l'eımı,tır. Bunlardan bi • 
tlııclll pezı.e.mentonun tesbllo l'e.niden 
hpıla.ca.Jı: umumı ııeç!mden aonra mcc 
1191.n 30 marUa tekrar toplnnmasma 
aıwr. 1kJDcl ımramame ile Kral Na.. 
haa P8§&1l J(l8I?' ukett nınıttne ta.. 
~1n flylcmektedlr. 
UQCZLtl BI'& GORtlŞME: 
LoııdradaD gelen haberlere göre Jııla.. 

t0§&1 Petcı:ı. 12 §Ubatta lça:ııyaya gi
derek genetaı Fnnko ne görll§ecekt.lr. 
~ tıqk& .Port.eldz devlet reisi 
l\armonanm d& lspanyaya giderek 
F'ranko Ue ~eği blldlrtlmektedlr. 
Portekiz hpanyanm PasUıkteld hare. 
ktı.t mtmuebeUle telı.Ukeye giren Por. 
l:.ekb. a4a1&rı hakkında. gO~eklerl 
h&ber verilmektedir. 
IU1:11ABAB TAARRUZUNA 
llAZIRLIK: 

H A B E R - Akşam 

SON 
Maitaya 

&awa atnllları 
.sn .. edl,or 

Malta. 8 (A.A.) - 'I'e~ blldiril.. 
·dlğlne g6re, '109 niOd.elJ. bit )ı(enerpıit 
d(1nkO cuma.rt.es1 cnnıı )(alta üzerin. 
de dQ§UrtllmllştUr. Cuma ak,.'<amI, ek. 
ıreri11l, tek 'ba§ına uçan tayya.relerlD 
ııcbeblyet verd.iğl 8 ha?& uhUkeal i§a. 
reli verllm~Ur. Tayyare k&rşıkoynın 
bataryalan, dU,.~na htlNm etm~ • 
Jcrdll' Bomba.tar atıımtJ. !ak&t SDaan.. 
ca hl~ telefat oımam11ıır. eumarteai 
gUnU 5 defa hava tehlikCBl ifaretl w. 
rllm13ür. AVCI tayareleri :refa.k&llnde 
utan birkaç tıomb:t tayynreel, bom • 
balar atmışsa da ne hasar, ne telefat 

vardır. 
tngtıı.z hava. kuvvetlerine JIW!rurup 

tayyareler. bavalanmışlardir. DUşman 
tayyarctuı Jcaçmıştır. Tayyare kıır~
ltoyzna bataryaları bO.tUn gUn ate§ et. 
ml§Mrdlr. li lltı Uzerlne yapılan son 
akmlarda bir sinema, bir b&nlta bir 
kltlp bir otel birkaç aıtarct, bir ma. 
nastır ve bir klll.ı!c hasara uğramt§trr. 

Baş filosu 
(Bnş tarafı 1 ncide) 

durma(ta muvattak oıamamaktacıala.r 

Singapur 
bombardımanı 

(Baş tarafı 1 ncide) 
arnızlarmd'.l. 132 tayyare muhalt _ 
kak. •2 t&yyarc muhtemel ol.arak 
kaybettikleri, 43 tayyarehin hasa., 
ra uğradığı bildiriliyor. Müttefik
ler 12 tayyare kaybe~lerdir. ı 
tayyare de hasara uğram.ı.stzr. 

Japonlar Cava ~ Sura• 
baya U.'ll>Üne yeni bi'r alon yapmış_ 
lardrt. Hasar azdir. Cava adasmnı 
doğu sahilinde Japon hava kuv. 
vetlerilc müttefik kuvvetler arn.· 
smda bir çarpJFIUL olmuştur. 3 
Jııpon tayyıı.resi diişürülm.üştUr. 2 
Amerikan avcı tayyaresi kayıpt.n-. 

BANOOS UZEBlNDE YENt 
l\IUIJAREBELER 

Dış ticaretimizin 
inkişafı 

Birlikler yeni ~tan 
teşkila'dandırılacak 

Ankara.dan haber verildiğine g!ire, 
Ucaret vck!ı.leti, dl§ Uca.reUmlzln ın. 
kı,afı icln ithaJAtçı ve ihracatçı birlik 
lcrl yeni baştnn te:;kllıı.tıandınl:ırak 
za.ınanı:n icap etUği inzıbat tc.sls olu. 
nacaktır. 

Bu makaatıa birlikler barlclnde kal. 
mı~ ol.an ithalttt ve ihracııt ııubelerl 
pek ynkmda birlikler ka1rosuna it.hal 
edlleccltlcrdlr. 

Bundan sonra ctden veya •mahdut 
eller vasıtwıne Tllrkiyedcn mnroyaııt. 
ta bulunmak Uzarc gelmla olan ecnebi 
tinna m.Umc:ısmerı, fiyat tesb1tl ııııni 
::dece lXIQbayaanın taall1lk ett!ğl mm. 

kal rdakJ birlik umumt Mtiplcrlyle 
~·o.pa.caklardır. Hiçbir aatıcı, umumi 
kUiplertn tcsbit edeceği yeknasak fi. 
yat haricinde mat satamıyacaklar, ak. 
ııı takdirde vekAıettcn ibrnç llsan81 a. 
laı:nıya.caklardtr. 

Egede UzUın vo incir tarım sat.qıı 
kooperat.ınert ile Çukurovadakt pa. 
tnuk mtlessesesı Çigit mUbıı.:ran etmek 
Ye bunları birinci derecede dıı.hlll ihtL 
ıraçlara doğru acvkeylemekle vazife 1 

1endirllmf§lcrdlr. 

Filipin er De 
vaziyet 

v~ s (,\. A.> - Filipln o.o • 
brmda.ı\ alınan s:>n habcrle1·e go
re Bata.an yruınıadaamı büyUk 
il:>ir şcaıatle müd'.lfan eden Gene
ral Arlhur orousunun variyeti na. 
7:İk bir safhaya gı.rm~ bulunmn.lr. 
tnnr. Japon hUcum -krtnhn Anıc
ıikmt hatlarmm bn<=ı oo:ktnla:rına 
girmfalerdl r. 

lngiliz hava tebliği 
l..oııdrn, 3 (A.A.) - Ha'"" naurlığı 

tl'bllğl: 

Bombardımıı.n scrvlıdıle mensup tay. 
ynrcler, dUn şimal Clcnlzı ilzerlniie kc. 
§lf taarruzları yapmı§lar ve düşman 
avcı tayyareıcrllc müteaddit çarp?§ • 
mnlara tutuşamk bunlarda...-ı blrlni 
tıı.brlp etmL~lcrdir. Tayyarckrlmlzden 
iiçU noksandır. 

BU O 
1stanbulu çaıkalayo.n 

Harunürreşid'in 
=Gözdesi_ 

3 -

<&as tara.fı 1 Dcide) 
yara.lıı.mı"lir. Yamlüs.r tedavi 

altma alr~. ~tl yüalmıml§• 
trr. 

2 - Kumkapıda nca 0.lkU lJ,. 
::"e"'..inde ahçı yamaklığı yapan 1d.. 
rjslc çırak Ahmet iş yü2'iinden 
~avga etmişlerdir. Kavga smısm• 
da ldris Ahincdi blı· demirle bo.
ı:mdan ağrı- yırrolam·~. yakalan. 
m.ıştrr. 

3 - ~ikt&.ta., {'.iğdem soka
ğında 11 mrmarada ciuran gaı• 

&On Mlthat dün loka.nt:ı.da bir 
müşteri ile yemek ·yüzünden b'\". 
g:ıya tutuşmuştur. B~rhan adın -
daki müşteri masa ilzcrlııden kar· 
tığı btça:kln Mıthntı ağrr surette 
y:oıalamıştır. 

Ya.ı-aıı garson Beyoğlu hastane
sine 'ka.ldmlm.n;, Burhan ynka.lan· 
mı;Jbr. 

4. - Fatihte Hüs:ı.m Bey ma -
luı.llestndG Hayd.-u- bey rokağmda. 
ll nuınarruh oturan F\ult, Y8f8r 
vt- Tnceddin adında :l:ki ~i ile 
knvgn. etmiş. bunlar kendisini de
nilıie başm.d.a.n ~. 

Fua.t .ııa.sta.neyc kaldinlınış, saç. 
Iulsr yaknlamnı.stır. 

Tan~ada kargaşalıklar 
oldu 

Blr mUddettenberi nüvarlle elblr!Jğt 
yap3n Sovyet ağır tıı.nklan lkl mUs. 
tahltem şehrin zaptı !§inde katı TOl oy 
na.mtşlardır. Bu c-chlrlerden bir tane~ 
.Alman topçmr.ınun te;ıkıl ettlğt maııl. 
alnr dolo.yısile uı~ıımıu:ı zordu. Ağır 
tanklar, banıj ateşinin kesildiği bir 
llit'&da s-cce vakti, ilerlemişler ve bır 
kar !rrtma.11ı hUkUm sürmesine rağ 
men iki sa.attc ktıs:ıbaya varmrııar • 

Ranııon, 8 (A.A..J - Japon tayya. 
relerloln nangon bölgesi llzerlne yap. 
tıklarr hUcum, Japonlarm §imdiye ka. 
dar yaptıkları hUcumlarm en bUytlğil 
ldi. Anrka arkaya dört gecedir taarru. 
za geçen Japon tayyareleri, 3 saat 
mQddeUe ve ber 15 dakikada blr yenl 
dalgıılar halinde Rangonun §imallnde. 
kl tayyare meydanmıı. bombalar at _ 
mışlardır. Japonıarm Saluenl geçme • 
ğe teşebbüs etmeden evvel müttefikle. 
rln BlnnanyadakJ hava kuvve~rtne 

alt ba§lıca. merkezleri tııhrlp etmek ı.. 
çin bUyUk gayretler sarfetUklen mey. 
dandadır. Eğer mUttefik tayyareleri 
saıuendcn geç~ cmıasmda hUcuma k&l 
luu:ak olurlarsa Japonlar :zayıf vazt _ 
yette kalııcıı.klardır. Fakat Japon tay. 
yarcleri müttefik tayyare meydanla • 
nna az hftl!ar vermeğe mu..-atfak ola.. 
biliyorlar. DQn aabah •2 ıer tayyare. 
llk iki grup yüksekten UQS.rak Rangon 
Uzerinde dolB§mı~lardır. Maksadın bu 
gllnlerde yapılan hllcumlann tcaırinl 

Bu ihtiyaçlan ~adıktan sonra 
bu ınUesscseler ellerinde kalacak mık 
tar ve ihraç llaa.nsı alabileceklerdir 

filmine hayranlık glistercn hü.lkı • 
mız asımdaki hariltu!Ade arapça 
şarkıları da dinlcıneyl ısrarla. o.rzu 
cttikleruıdcn bu h.afbıld prcM?ramı. 

~ 

'J;nonca. 8 (A.A.) - Bir bomba pat. 
lamı,, ka.rgnşalık1ar çıkmı~tır. Arap. 
lo.r1ıı. 1sp:ı.nyolı.ar lngiıtz ticarethane. 
lerlnln ön Un de ntlma~ler ynpmt§lar -
dır. Birkaç ınağO.zo. htısara 'Uğre.mJf .. 

tır. Mlrwı.h otel!nln camlan kmlmıf
tır. Şimdi durum s:ıklnleşml.§tlr. 

dır. 
DUşman bataryası ınuıturulmu§ ve 

ezcUmle 9 snhm topu zaptedllmlşt!r 
Oalpofun kumandtı.amd&kl sQvariler, 
kL'!tıbayı t.erk~en Alm.a.nıan takip 
etm.lşler ve sıııuııanma.ınrına vakit bı. 
raknıamışlardır. Tanklar yegAne ricat 
battı olan demlryolunu keıımlşlerdlr. 

Hazin irtihal 
~lr mebusu ınerbum doktor 

Ywnıl Ziya. Som.erin oğlu Galat.8,118ray 
yedinci sınıf talebesinden Erol Somc. 
rln henUz H yaşında iken müptel~ OL 
duğ11 hastalıktan kurtulamıyarak te. 
davı altında bulunduğu Haydarpqa 
nQ.mune has'tanesind<ı dUn ııaa.t on dört 
te Tanrmm rahmetine kavuştuğunu 

teessllrlc habet' aldık. 

HcnUz pek genç yqmda ebediyete 
kanşan bu hal~k, zekl ve çalı§k.an 

TUrlt yavrusunun n.A§ı bugün lkindt 
namıı.zmı mQteajtip TqvUcJ.ye camL 

sinden kaldınlıı.rak a.srt kabrlata.na, 
merhum ba.'ba8lnm yanma detnedlle. 
cekUr. 

Merhuma Tanndan mağfliet ve.ke. 
derdldc ailesine de sabır ve tah&m. 
muı dileriz. 

nı Zelanda mQmcasnıerl de bu konsey. 
de yer a.lacakbrdır. Konsey azam fWl~ 
lardlr: Amerika için amiral Stard, ge. 
neraı Maf'Ftl, :ımlral King, general 
Arnold, lngntcre için: Slr Jon Dl!, 
amiral Şı.-ı Llat, general Kol~il Ne. 
via. hava mare§ali Haris. 

görmek olması muhtemeldir. 
Lonılra, 8 (A.A.) - Birmanyanm 

mUdafaasma 1ngW.z. Avustralyalı. A. 
merika!J, Kanad!Uı ve Hindli tayyare. 
eller ~c;t{rak etmektedirler. 

IAPONLABL.~ YAPMAK İSTE
DİKLERİ HAREKET 

Pamutun ihracı ise ziraat ba.nk~lt 
Çukurova pamuk mQst.ah.'lillerl koo . 
peratlflcri tarafmda.n ya.pılac:akhr. 
Yapağmuı ihracı memnudur. Şnyct 

bu maddenin thract imkrı.n tahtma 
girecek olursa bu tııle ticaret 
meşgul olacaktır. -ı 
Rauf Orbay 
Loallra eıçwııae 
ta,ın etHllJor 

A.nka.rada.n gelen haberlere gö
re Lc.:mdM btiyült elçimiz Tevfik 
RüştU Aras tekaüt cdilm!şUr. Ye
rine Kastamonu mebusu Rauf Or. 
bayın tayini 1ngUtcre hük\ımetin~ 
den istlmmç edilmiş, ınuvalMte.t 
cevabı ge~tir. Rauf Orbe.ym 
taylnf bugUnlerde ~ taeclı"K· 
tan çıka.caktır. 

mızı tehir ederek bu 
mUstesna filmi 

UtR lLU'TA M(IDDETLE 
'arkcı Ses 1111.h ı 

J\'J, 'Ö O LSfJM 
Un JAhflU ı;arkılıırla bcU!l~ oıcıı 
kopyesl göstcrmeğe ba§lanmı,,tır. 

DİKKAT: Yalnız §arkıla.r /\1'8Pc:ı· 
film Türkçedir: Bu fi1mln ~e 
AYRICA~ lstanbulda ilk defa ba~lı 

baışma bir tıabeser ohın 

ÇAM SAKIZl 
KONGO.da 

lı•••~ llA..-c edilmiştir. ~ı!llmlll 

··--TAKSİM SINEMASINDA--·· 
13 fQbat cuma matinelerden itibaren: 

Memlelı:eUm!:dn en çok aevllMı musiki listadlarının bU.} ük emekler 
sarfederek '°e M.ı ır nım stt\dyolamıın C::gilne kadar v\icude getir. 
dikleri fJlmlerln l'n kudretlkıa 

Saygon, 8 (A. A.) - Binnan
ya.da Japonlarla Ta.yla.ndlılar Salu.. 
cn'e muvazi olan Sita.ng nehrinin 
sağ sahilinde Rangoon'a 60 kile· 
metre m~eded:irler. Bu nehir 
Ra.ngoonun bat:m:ı:nda. son la.bil ~ 
ge1ilir. Japon tayyareleri bu şehri 
ve tayyare ~ydanmı giddeile 
bombalamJŞlardır. Amerikan ra.d
yOSUlla göre, lwcuma 24 tayyare 
iştirak etmlft.ir. Ba.nka adasının 
merkezi olan Minto.te şehri tay 
yare meydanı da hücuma uğramı.§
ttr. Palenbeng {Sumatra adası) 
tayyare meydanı keza hücuma ma 
ruz kalm.J§tır. Tokyo, bu hareket. 
lcr csnasmda müteaddid müttefik 
tayyaresinin tahrip edildiğini bil_ 

:E::Ue~~·~: Z E ~ i -~ L i Ç i Ç E 
ya.re meyda.n.lanna kar§ı yapt:Jk- Turkce Bozlu arapça ve türkce şarkılı 
lsn hücumlar• k3lcnin muhasara.si Bu büyük oar_ k filmini herkes gtirmi) e lc""ac:tktır. tbret ,,·e be) ccı:ıı 
nı kolaylaştıran ha.ztrlık hareket. isleri ıa ..,.. 
lendir. JaponlArm ilesi hareketle- h ve ~OZ>"a,, rUe 11eyrec11looek h:ıklkt hlr s:ı.ııut şa.Jıcscr:I olan 

bu filmde 86 KtŞlLtK MÜMTAZ IS.AZ \"E KORO HEl.'ETİNI de 
ri esnasmda Malezyadan tardcdi- DtNl.JYEOEKSt:NlZ. Muııüd•·ı idare eikn: 
len İngiliz tayyareleri, buraya sı.. ~ 
ğmınışlardrr. Ve Palcnbang Uc _ · Oatad KEMANI SADi IŞILAY 
Mtntoktan Mdece 500 kilometre KOl'oyu idare c4cn: 

Almanyada 
ıoa ltla Fransız 

,çis var 
Berlill, 7 (A.A.) - Yan reıt• 

roi k.ııyna.kta.n bildiriliyor: 
Fransız baljvekalet müstCfi&l'l 

Beooıst Meclriıı, Almanyada çalı
~ Fransız iııçllerinin durumu 
hakkında :müzakerelerde bulunma.1ı: 
Uzerc bir müddctlenberi Berlindıe 
bulunmaktadır. Bu görüşmelerin 
umumi neticeler verdiSi ~1· 
TI'J~ti'r. 

Sal!-hiyctli lı:o.y,n.aktan bildirilc!i
ğine göre, bugiin i§gal albnda bu
lunan ve bulunma;YM FranSadan 
gelerek .Almany&da. ifi mtıka.vele· 
ler:ile çalışan Fransız işc:isinln sa. 
ymı 100 bindir, 

Yanlı~ tahminlerin önüne geçil
mek üzere şurası tasrih edllm~ 
tedir ki. bu işçilerle meş.gul ola.. 
cak ve biri Bcriinde bnlanacalt o
lan ofislerin siyasetle lUç bir ft. 
-;ileri olıruyacakbr. 

Olüm 
Şehriml:ziu t.an:nmJŞ t.UccarlJr 

rmda.n Bny FER1'l' ŞERBETÇİ ae• 

ı 
ltl2: aydanberi tedavi edilmekte ol
duğu evind~ ~fa.yap olamıya:rak 
gece saat 4 tc rahm~tl rabmlııılla 
~mvu~uştur. 

cenaze mcrasmu 9 Şıiıat 1942 
Ptız:ırtesi gUnü T~ye Camiin
dcn ağle nnmaznn müteıııdp ARi 

• mcznrlığa defnedilecektir. 
Merhuma. mağfiret. ~ 

ciles:ne sab!r ve 'bııhammtıt aiJe. 
riz. 

lıılubtellf ka)"n&ltlard&n verilen ha • 
bcrlere C(Sre mlhvercller Ruaya~'8. kar. 
§I )'&plLCaklan ilkbahar taıı.rnızu için 
tnUtıımadiycn h&zırbk yapmaktadular 
Bu arada K&cu ra.dyoe. da dUn ma.. 
carca ne11rlyatmi:la halkı ilkbahar ta.. 
an-usuna hazırlamnya çall§IIU§tır. 

RadJo Macaı1atanm bu t.a&mızda n. 
zıte alaca#mı :yapılıı.cak f<Xle.klirlıklar 
sonunda neUcen1.ıı ferahlı olacağını 
aöylem1§Ur. Alman U:bllgt flddctıı bir 
llOğug'a 'Vcı kara ttğmen ııavaıııann de 
vam ettiğini bildirmektedir. Ceph~ 
merkez lreslmlnde lkl Sovyet tUme • 
lliDUı çevrilerek imha edildiği, ll5 top, 
44 mltraıy6zlln lğUnam olunduğu llA. 
ve edilmektedir. Son lkl hafta zarfm. 
da yalnız bir ordunun bulunduğu ke. 
slmde Almanlar 80 ztthlı arab:ı, SOO 
den fazıa top, 1000 mltralytiz, 400 ma 
klncll araba 850 kızak almmJ§tlr. Tay. 
mis gazctcsıntn Stokholm muhabiri 
Almaıllımn Lenl.ngrad çcvrel!bıde tut. 
tuklan mevzileri bo§nltmayn vo şlmal 
batıya doğru oekllmeye baJladıklarını 
haber venncktcd1r. 

Harblyıı nnzrrlığl Harrı Hopkiıuıln 
relallğtnde mUhlmmat tevzli için yeni 
bir konseyin dıı.ba kurulduğunu bil _ 
&nnıııur. 

mesafede bulunan kalenin mnaa .. ı ÜST AD EYYUBI RIZA 
fa.ası için ol'S.dan hareket etmek - •••••••••lllliıllmliilİlıİı!nılİam••l!llmm911!11mml 
tedir1er. • ................................. . 

Tahir ile Zühre 
LİBl:"ADA: 

Alman "- 1taıyan tebliğleri, §1.malt 
AtrUuı.d& nılhver kuvvct1crlnin Ga • 
zatayn ,·ardıklannı b!ldlrml§lerdir. Mi. 
llnodD.n gc!en bir habere göre mihver 
kuvvcUcrl 24 aıaa.tte 100 ktlomctre yol 
aimI§la.r ve Libya ara.zıa1n1n beş~ dör 
dQn\l ellerine geçlrmlolerdir. lngtllz 
teblJ#l ik1 t&ra.t llr&.mnda d vriye fa. 
a.UyeU olduğunu eöylemektedlr. 
UZAKŞARKTA: 

Slngapur mnt~madiye.n bombalan • 
maktadrr. Mcrmller §Chrlıı lctne ete 
dilplcltttıdir. Japonlar henUz umumt 
bir ~arrur.a geçemcml§lcrdlr. Fillpin. 

lcrdc de muharebe devam etmektedir. 
Ruzvclt dlln bir emirname ne~redc. 

rck hcnttı: fiill hizmette bulunm1yan 
bUtlln lhUyat blrllklerlnl s11Ah aıtma 
Çağınru§t.tr. Bu birliklerin hangi tarih. 
lcrde hizmete gtreccğl ~onradan har. 
btyc nez.a.reti taro!mds.n tcbllğ c4Ue • 
Cektlr. Diğer taraftan ilarblye nıızır. 
lığından bllı.Urlldiğlne gll:c 1ngU1z • 
.A.ıncrlkan genelkurmay reislerinden 
rnnt~ekkll bir konseyin umum\ mer. 
kezı Vtı§ingtonda olacaktır. Genel kur. 
rnııy rc!Jılerlnln tavatyelcrı hUkClmct. 
lerının ocflerine bildirilecekse de bu 
konsey acele bir kararı icap ettiren 
rncacıeıcrek derhal tedbirler aıaca'ktır. 
Feıeı:n~nk Hlndistanı, Avustralya, Ye. 

Yauın: hl>ender F ,.., • • ... ertellı 
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- Benlııı gibi geno bir kız....._ 
rım babnsrnm yıı.nmdan ne.rey., ayn 
ı.-tdebltır ! 8unlıınn hep11J ltttı-a lıp 

- Söylecllklertmln baklbt ol;:lu 
nu ltlraf et. ZUhre! Beni çlledeııa Çt • 

karına.. l!K'nln yözUndee elimi k
boyadnn.. kaç ~-i§bıln boynuıra Tar • 

durdum. Eğer böyle beıılm teref -.,, 
bayslyethnle oynamakta cıen.m ede • 
cek olarsan, cellAdm baltası .enin ea.. 
ııcnıı do ıneceı.tu.. bunu bil. Ve Ofta 
ı;-örc ayağını dMlt at! 

ZUhre birdenbire fenalaftL 
Kut.bettin ell<'rinl blrblriDe vurdtt. 
llarcmağaları ve cartyeler lçıerlye 

girdiler. 

Kut.bettin h~detındc~ ateı pftakUrö. 
yordu. Ad:amJarma batırdı: 

- Alın bunu, odaama ıöt8rllıı ..• 
ZUhre.}1 bnypı bir halde kuoaklqa 

rak odasına gütllrdtıler. 

Zührenin dadnıı, kllçWı laaallllDlm 

b3ygın bir halde geU.ru41tını &kllnce 
P§JnllIŞtl. 

Zührc~i yatatına yatırıp ıttWer. 
Blraz aonra Zühre ayıldı Te karf1 

iUJd:\ dadısını göribMıe 11e'riP41. 
- Oh.. 6~ yahuz1111. O gaddar 

babam burada J,Ok, detil mit, 

- Hayır ııu.ltanım.. borada bl'ndcn 

batka klm96 yol•. 
Ztihrc atnmı oğu~turdu: 
- Babam lK'nl niçin ~.ağırtnı13 bili_ 

~·or m115wı"f 

Göisftndekl ~ordalılığı gösterdi: 
- ttte, IU .IJK'Derl bana hediye et • 

mck ırtn. 
Ane bayreUnl gıUeyemedl: 
- O baMe aedcn b&YJl4DUz 'l 1n.laıı 

ba kadar ~erli blJ' bedi1" aımca M\o 

vtnlr ..• 

ZüJue korlmla bir riiyadaa uyanır 
lt'lbl, btrdfn akatrarak atlamala batı. 
1-cb: 

- Bana bayatta yarapn eey eade~ 
ce glS~dır, da4rcrğım! Bmık beni .. 
doya doya atbyaymı. 

t 
Ve bir hlfiddet hıçkırarak afladtk • 

an sonra: 
- Babaın anlatlnafa ber leyi duymu3 • diye 

baelacb • Uk önoe Tahlrln 
nehirde öldtlflbJ1l ~ ledl bo '1 • Oııdan son. 
";' ynuma bo C9artıt :r:lnc.lrfne ben 
:r: yen cerdanhtı takarak: "'Bt"n her 
ııeyl blUyonım. 8f!a ~ 0 ~ 

yanma ~ta hazırbuuyonuu~un :" 
dedi "" beni cellA4oı Jl81&81lo teh4lt 
cttL lkn ne taffsb: bir ku.ınııtnn, da.,, 
aıcıtnn! 

AJF, ZUhrt'yt tetıcllt etnıefe bı>-a • 
lsdı: 

- Bütiln bunlar baba 8C,.·gisindc.n 
doJar, ya,rım:: Bir bMıa, kızını fazla 
eeverao cısztınl\a önünden ayırmalı; ıa. 
temer.. Adeta kızma tımr gibi muame.. 
le yapanlar vardır. Senin baban da o 
babalardan biridir. Ne ):_apalım T Tan. 

n böylo istiyor. Şu saltanat \e debde. 
bO içinde sıı.:ın gece ctlndUz giizya:ı 
döl.tilrUyor. Bu ıstırahwn 5CDln ye. 
rinde bn!Jltıı bir kız olsaydı, hıham. 
mi\l edebilir mlJdi! Tabirle 9Cnlıı ay. 
n ya,.tUıma.m:u, bir arayn gelmemenızı 
:raıırı istiyor demek. BöJJe olınaaııydı, 
rımctlye kada.r birlettrdlnız.. Mesut. 
olurdunuz. Scnlıı de gö:ı:. YB§ın diner 
balki bir )UTUCuk dOL"UrUrdun ••• o: 
nanla. eğlenir, al'Ullwılun. Talline kl15 
,-avnıcuI.""llm! l\llitcmadJyen nflaınak. 
tan bir l!CY çJJunaa. ~ da kendini 
dlltün, canım dilfllo ve her fe3"l unut. 
mağn çahe! 

- ııonıan ııen mı 9iiy1Usorsun, dn.. 
dıcığnn 'l Benim baliml blhnez, CkırdL 
mt aniıınıaz. ıstırablarmu görmez gtbl 
l•ono,uyorsıın ! Hanlya Tahire haber 
gönclennfştik .. o blr.I tiSlde beldlyect'k. 
~1üıı kıı.Jan da blz.lm oraya gitme. 
mıze )-ardını cdcook. Boradan kllçm:ı. 
mıza mani mı var? 

_ Elbette manı var, yavn~! Ma. 
dernld Tahlrtn ya§IUbğ'mı ve tıöl ICY. 
!Jlnln yanırıda mJsafi.r oldutunu baba. 
nı:ı d:ıyımı, .• Artık tıenln buradan u. 
tak'IJ\şnwı çok gtıçleıııtı demelctir. 

_ h1 ama. babam buntan nerden 

ilğrcnnılş? Buradan ka~rna.ğa karar 
\Crdlj;-\JDil.} senden iJa3ka bllen yok. 
tu Acaba Tablre yazdığımız mektup 
babamm cllue rnı ı,:cçtı 'l ! 

- zannetmem. Eğer bö;-tlc olsa3dr, 
babanız stze bU mektuptan da ba.btıe • 
df!rdl. 

(Karaçalı)nm oynadığı rollerden_ 
lk!alnln do haberi yoktu. 

Za'°nUı Zllhre o gece t'i:ıb!ıha kıı. 
ttıız gUzyıı.şı dol••·rd., yatakta :ıfl:ı. 

mıo ,.o sabah güncnı dotarken, d:ı.dı. 
GU1ııa teseııuertle biraz saı.ını~mlstı. 

l'cnO<'reden odaya güneş ııt.tğl girer. 
kcn, Zühre blUdn ,.o yor.ı;ıın bir lınldr: 
t:özlf\l'l kapatıp gUı:lliklc uyuyabildi, 
~ne, ZllhrC'nln ~rucunda • kUçilk 

ı;ocuk ll\'utnr glbl • on:ı. nlnnllcr s?>y. 
lüyordo. 

<~AÇALI>l'ıı""IN ı·ı:.~t nın 
.ntı..Est 

.Kara!,Wı, hllkümdanı .}tl.J"""l cam. 
ınaıtlığwn ınilkAfatmı ı:-ürmU,tü. Erit'_ 
61 gUns sultan Kutl>ettln, :ı~ ~:a. 
ğmb: 

- Dün gooe Zülıro ber ıcyl ıtlraf t•ı 
U. Bu 1 1 bana \'al<llndc haber ,-erdi. 
~için, &CP! taıuı etmek tst rtm 

llc4l •A'l gtil;"Wfind k1 7.Ümrtit d • IOC. 

terden birini kop:ınp h&rcmağasınıı 
verdl: 

- Al lfllllU. Bundan tit>nra draftu 
olup bU.cnlort bana tam \'akttnde ba. 
bel' vermete gayreı et. S1md1 anJ.ıMlınl 
ki, sen dünyanm en ~laf;ı cJcll"k a. 
d.amlar10dan blrisln ! 

ZUhrc odasında güz;)·u:ıı dul<crı,cn, 
o i>Wı sa.nt)'lD ltlnl dalma n1ttl eden 
bu karaı:alı da o ı:nn vlnı; \o n~c 
lçlndo ltollnrım llayarak g-ezlp dn • 
nıyonto. 

Öğt üzeri .. hı-.n\lz Zühre uyanma • 
mı!tL 

Knrat-ıllı. A)-&~o bir haber g{)nderdl 
\'e od38ma ~tn't~: 

- Artık, küçWc ha.nımna ı;ınc kaça. 

mıyacak, dedi, earaym dört çıevreel 

ınuhafızla.ria çevrilmiştir. Eğer oıuın 

bu nısksn.dının hnsull'lnc 5en de py. 
ret gUsUırcook otursun, ltafn.nı oeaA. 
ı.!ıı ben ''t'rccc[:im. 

AYIO korkudan ütremete ~ 
- Be.'1 sarın ~bir gUn fenalık J'llP· 

ouıdım. ııı;rn.cığmı: Her IJitedlğtnl JaP· 
hm. Daha no ıstıycıraun kndcn ': 
Karaçalmın ıstecH,, maltnoau: 
- Zühreyi btl.} onun.. Omuı >-Dzil· 

nll ıglirmck, )·atarken aaçlanm ~
mak l.5Uyoram., anlqor mman ! ! 

ArtC korku itinde tttıaken ne .«;y. 
tcdlğtlli blbnlyorcloa: 
_Şimdi uyuyor .• l&t.erlm .cel. .ey. 

ret. 
l)Cd.I. 'Hart'ma~-asını peylııe taktt. 
Zilhrcnln dalret;lne gtıldtler. 

iKı.:tbettlnln km lı!IA yaıa'"IIMJa u. 
ym-'ordn. l'enrereler eımsıkı k~ı. 
~ scı,1nele 11lrildl.. 
Vo kapıya )'aklaprkm 98rilıl: 
- Hlh'\ Tahlrl sa:flkll.ror mu. f 
- Evet. Onu uaatur mıı JalOf? Ge. 

cıelcri bile uyJı:munda ananla 1ılDmllL 
;1·or. 

K&nıÇ&lı kaflanD.1 çait: 

- Artık oal&ı' blrtiıterlııl1 s...-L 
yeoeklcr, Ay90! ylllanaa Ttılılrtlt ... 
vnnıbcnk • 

A:t'IO btrdellblre ..,..ıMr: 
- No diyorsun .. Taldıtll lıefr 1111 

,'UnJ]aeak f 

- Oylo ya. SeDlft ...._.. "* am: 
Sultan KuUıettta eell6c'lml ~ ....... 
dl. 



Milli küme ne olacak?- En mühim karıılQfmalar iyi ha. 
·ıalarda olacak - Bugünkü maçlarda bir l'iirpriz bekle. 

nemez mi? 
• .ıLanbul lik maçıarının ikinci dev., cağız. Buna mukabil, ikinci devre te. 

resi hayli vartalar atlattıktan sonra bir edilen en mühim maçlar • ki bun. 
nihayet bugün b8.§lıyabllecek. ıarm araamda Galatasaray • Fener; 

Spor memkhlan arasında dolaşan Fener • Beşikta.§ ve Galatıuıaray 
rivayetlerden kaU birer mana çıkara. • Be§lktaş maçl&rt vardır, • Bu maçlar 
mıyanlar bu sene milli kUme maçları. baharın en iyi devrelerine teııadut ede. 
ı:ım yapılıp yapılmıyacağtnı soruyor • ceğt için, oyunların Çok güzel olacağı 
l&r.. ve ilk tııuıturüDU hayli heyecanlı sat. 

Beden terbiyesi dlrektörlUğünde, halarda bırakacağı §Uphesizdlr. 
bu sene milli kllmenln yapılmam.ası Bu hattaki maçlar yalnız !ener ata. 
etrattndakl cereyanın ne şekil aldığı_ dmda yapılacaktır, Günlln karoııaşma. 
nı bilmiyoruz. Fakat bununla beraber ıan tstanbulııpor _ Beyoğlu, Galata. 
apor meraklılarına bu seneki milli kU. saray. Altmtuğ ve Beşikta§ - Bey. 
me maçlarının tam manaslle suya dil§ koz arasındadır. Bunlann içinde de 
UlğUnll s6yi!yeblllrlz. atAkaya en !Ayık olan oUphe yok kJ 

Bunun birinci sebebi, İstanbul lik Beşiktaş - Beykoz karşıla§Jllasıciır. 
maçlarmm ikinci devrcsldJr. Kar yü. Ortada dönen bazı rivayetlere göre 
r:ünden sahalarımızın çamur deıyası f3e3lktaşıı Hakkı bu hatta oynamıya. 
ballne gelmiş olması ve §eref stadın. cakmt§ .. bu vaziyetin Beykoz lehinde 
da başlanan ko§U pistinin h!IA b!UrL mUhim bir nokta olacağı tabUdir. 
lemeınest, bu sene İstanbul llk mac;. Netice Beşiktaş lehine olmak ııı.zmı. 
lanın haziran ayma kadar Ueri ata • sa da, bir .stırprlz beklemek abes sa. 
cağa benziyor. yılamaz • Bu sUrprlzln vukuu ilk şam. 

Hele Şeref stadı da M.IA maç oyna. piyonluğu Uzertnde Beşiktaş aleyhine 
nabillr bir hale geıemezae, korkaıu tam bir darbe olacatı için, Be§iktaşlı. 
milli kUmenln başına gelen yaz sıca. tar herhalde bu maçta dikkati! olacalr 
tının dimağ doğunlll§tıra.n sıcağı 'bu tardır. 
ııene 1stanbul ikinci devre ilk maçlan. Diğer karşılaşmalarda bir aUrprlz, 
wn da başına. gelecek. yani Galatasaray ve İstanbuıspoı-un 

Şu halde muhakkak olarak bu sene mağJObiyctıertnı beklemek ~·ersizdir. 
mllll kU.me heyecanından mahrum ola. 1 SACİT TUGRUL OGET 

kağmda { numarada elektrik ve radyo 
tamtrc1ai Numana mUracaatlan 

• llkmektep be§lnci amıfma kadar 
tahsil görmüş genç iki bayan resmı ve 

H ABER - '.Akşam po9tasr -, 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralii, Kırıkhk ve Botun ·Ağrıları Derhal Keser 

icabında Günd~ 3 Kate Alınabilir. Her Yerde Pullu Kutulan lsrarla 

Sehir Tiyatrosunun 

i
'll~ll~) O~ Kl~Ml.'111\ . ~· ı ı J~:Zm ı~~o ~ 

Ruzgar 
ımı Esince 

Yakında PARA 
KOl\fP.:nf Kf~MINllA j 

Gündüz 15,SO da 
Akşam 20 gn da · 

Kiralık Odalar 

U O K l O l< 

HAFIZ CEMAL 

l "LOKMAN HEKiM,, 
DARn.tVE MUTERAS~l 1 

Olvanyolu 104 
Muayene eatıerl• 2.5.6.Tel: 2239' 

1 

1 LAN 
Sümerbank Umum Müdürlüğünden: 

Neııredilmi§ olan 200 ve K. 257 .No. ıu Kararnameler ve .lktısat V'i
kfı.letı tamimi mucibince bUtün memleket dahilinde mevcut yapaklar içın 
Ziraat Banluuıı Şube ve ajanları.na ve bunlarm bulunmadıkları yerlerdt 
ltaymakamlıkJara verilecek beyannamelere dahil yapakların Ankarada 
Yeni§chlrde tsmet P&§a caddeııinde 15 No. ıu Sümer Bank iplik ve do 
kuma lo'ahrtkaları müessesesi 'yapak mllbayaa ekipleri tarafından, be· 

yannameler mmtaka itibarile bir sıraya tabi tutularak, sıraları geıdikçe 
a.şağıcıakı Tıcaret VekAleti f1at ve p.rtlarile ııatın alınacağı a.IAkadarlara 
bildlrUir. 

M&halllnde mtl- Bıına ve htanbulcla 

l'apeğm cinsi 
bayaa kilo ftatl 

KUnlf 

1) Kirli Merlnoe 110 
2) Kirli yanınkan llSO 

3) Merinos kuzu ıso 

4) Trakya mallan '7'7 
5) Tip Trakya '71 
?) İzmir 69 
i) Aydınlı 81 
:ıı İnce Anadolu 67 

9) Kaba Anadolu eaın 

, O) İnoo Şark malı • 81 
il) Kaba Şark malı 82 
12) Erzurum kIZIJ 67 

mUba.y- kilo llata 

' Konq 

• 

1'70 

115-0 
ıso 

81 
16 
'78 
'JI 
'7% 
68 
13 
68 
15 

(Ou.etemlziıı bırt.ııd eayfM1JJd8 
beti.dl yanmdakJ tarih çerçeveet lnıpo 
aile blrllkt.e gönderUcookUr.J 
EVLENME TEKl.J.FLERl. iŞ ı\.B.A 

MA. iŞ \'ER.\IE, ALIM. SATIM 
rtbl tlcar> ma.tııyet1 bal% olmıyan kO. 
çök UAnJar paruu ""'roluaıır 

Evlenme teklifleri: 
* Boy 1,68, kilo 60, 28 yaşında 

kumral ve 60 lira maaşlı devlet 
memuru bir genç: Evine ve eşine 
sadık ve evi olan bir bayanla evlen 
ıuek istemektedir. (Gülyaprağı) 

remzine mektupla mnracaat. 

u us! herhe.ng1 bir daire. ticaret. 
hane veya evlerde çall§mak Uzere iş a. 1 
ramaktadırlar. Feriköy, batl caddesi 
&7 No. da Havva Nurseren adresine 
mllracaat. 

ASKERLiK iSLERi l ı 
13) Erzurum beyaz 65 18 
14) Van beyaz 68 18 
15) Karayaka ve Koç 68 80 
16) Deri malları a.ıt olduğu cl.ıı.l'n % 5. nok.sanile almır. 
17) Besi malları ait olduğu cinsin fiaUle almır. 

• YA§ S6, kazancı ve mevld1 ly\ bir 

bay, ııarl§m, olmıyan 20.30 ya.şlarm. 
da bir bayanla evlenmek ıatcmektedir. 
{İstanbul A.D. potıta kutusu 50) ye 
mUracaat .• 186 

• Y&§ 28, boy 150, kl.mscsiz, ev işle. 
rlnl mUkemmeı bilen bir bayan, evine 
bağlı, uys:ıl, açık esmer, şl§ma.nca 

bir memur bayla evlenmek istemekte. 1 
dJr. Subay tercih edilir. <Şeıı 28) rem. 
zille mUracaat. 137 

• Y&§ 24, boy 160, ince yapın sa. 
rym, orta tahsilli, temiz ve dürtlst bir 
bayan, 25.35 }"n§lllda tahsl111, ince nıh. 
ıu, ciddi bir bayla evlenmek ıstemek. 
tcdir. (24 Mell~1?) remzine mUraca • 
at. 138 

it ve iıçi anyanlar 
• Dolgun m&&§l& 1y1. bir torna usta. 

aı aranıyor. Fuatpap caddesi. (Kazan. 
cilar) W No. çellkiş atölyesi. Barba. 
roea müracaat. 

• DUkkAnda durmak il2ere 1§ blllr 
tezgUıtar arıyorum. tsUyenlertn Bey. 
oğlunda lstlkl!l caddesinde Çiçek 80. 

Aldınnız: 
Afatıda remlzlerl yazılı olaa o. 

lruyueolanmızm aamlamıa ceıen 

mektuplan ldarebanemlzden ı pı'7.ar 

lan bartC) tı~ -tı.btan ötae,-e. 
kadar Ye -t l"I ~ oqınra nlclınu& 

lan . 
CM.. ELKAR) (Fransızca dersi) (Ş.J 

(E.Ş. 1202) (Zaran) (Gül) (T,N.) 
(Vatan 55) <M.K. 122> (GUI yaprağı) 
(A. 5) (F. K. M. 9) ISnal) 
(TUrkekul) (Yarar) (F.G.D.) (H.N) 
(F.Z. 33) (0.P.K. 2072) (M,K.A) 
(A,Ahmetı (O.K.) (Nadide) !Akta. 
tay) (T.RB.) (Mehmet 35> (G. Mlneı 
(PJ. 24) (S.B. 12) IY. Akın) tt,eman 
Y.) (Denk) (Şe\.•kı Şeııı (Bahar 
ç:çeğf 11 (İş 45) / Akyüz) (İnci ı 
(35 Aydoğan) (Göl) (İmren) (Işık) 

(Gllneyllnin denizcisi) {O.S.)(N. 4.97) 
(P.K. 14) (23 Munlsı (N. 2~l 

(Turgut) (Y.Ş.) (25 Sedet) 
(A.B. 84) (A.B.84) (B. A. 32) <R.P.35) 
(Çall§kan Akansel) {Turgut) (Y.S.) 

(225 Sedef) 

Okuyucularımıza: 
Bu ııUtunıı. alt idaremize gönderile. 

cek mektuplann zarftan üstüne gaze. 
t:entn sahip ve yazı işleri müdllrlerL 
nln §&ha! adı yazılmamalıdır. 

[ o...wyoü..,. ~ LMta..ı.... ....... . ı u ..... td ...... aıa..ı. .. 
101 numaralı yolcu taritealnln gidl;ı dönllş bilet Ucretıerlne alt 

~ ikinci kısmı ile bu biletlerin merlyetıerinln temdidi hakkındaki tarife 
[j&rtI 10 §Ubat 942 tarihinden itibaren IA.ğvedilmiştlr. Bu tarihe kadar e.ımmış 

bUeUer gidi§ ve dönUş seyahatlerinde muteberdir. Fakat merlyet mUddet. 
lerl. temdit ettirilemez. Daha !azla izahat için istasyonlara müracaat edil. 
melidir. (2088) (977) 

A'Oflsu fut<' 
!g.,oı c il ~::. 

-21· 
DORT MUAZZAM HEYKEL 
Pazartesi sa.baht Kamak gemi• 

&inin glivertesionden haYl'a:nlılt ve 
sevinç nhbılarmm geldiği duyUl. • 
du. Ka.rŞida güneşin ilk ziyaları 
a.ltmda kayalıklar içine oyulnı.ıl§ 
bir mabet ve az ilerde dört muaz
zam heykel görUnü~-ordu. Heykel. 
16 p.rittan gelen güneşe mütevce 
clh ve Nil nehrine hWm bir ' 1'8• 

dyetteycli. 
- Oh mösyö Puvaro, ne €fil -

ııa.Jsiz manzara! .. 
Diye Komelya Robson bağırmak 

tan kendini alamadı. O sxrada yan.. 
la.rma gelen Slmon Doyl da söze 
~arrştı: 

- Hakikaten muazzam bir 

~y ... 
Dedi ve ilave etti: 
- Böyle ma~tıeri:n ve müze -

lerin mua.7.zam manzara.lan beni 
lıayretlerc düşU~z. Fakat böyle 
bir manzara da muhakka.ıc herke• 
c:i heyecana. getirir. 

- Etrafındakiler uzakla~ • 
lardI. Sirnon Doyl sesinin tonunu 
alçalttı: 

- Mösyö Puvaro, dedi. Sizin de 
bu gez.intiye iştirak etnUş olma -
n.ız beni fevka.18.dc memnun cdi -
ror, çlinkU bu sayede her şey ha
li tabiisini buluyor. Mesela Linet 
artrk eski soğukkanlılığını buldu, 
ua.tt.A vaziyete karşı koyabilecek 
kuvveti olduğunu da söylüyor. 

- Kendini n('(ien zayrf g3riiyor 
iti? 

Diye Puvaro deşti. Slmon Doyl 
o.ıı la t mıya başladı: 

- Linet vapurda Jaklin dö Bil. 
for'a rastladığı zaman biraz sarsıl. 
rit, fa.kat sroıra. yavaş yavaş bu te. 
sadilf fikrine de alışt.ı, Şimdi ise 
artık ona tesadüf etmemek için 
k~ bucsk kaçmaktan tamamen 
va.zgeQt.ik. 

FaUh askerlik şubesi başkanlığın 

dan: 
1 - 338 doğumıulann ilk ve aon 

yoklamasma ba.şlanmıştır, 
2 - 337 doğumlular ile birlikte mu. 

ameleye tabl tutulup da erte.\ ..neye 
terkedlk!nler de 338 doğumlular ile 
birlikte muamele yaptıracaklardır. 

3 - Yoklamaya gelecek milkellet 
!erin nUfus cUzdanları, polisten mu 
ııaddak ikamet senetleri ve 4 krta fo 
toğrofle.rı ıle birlikte aşağıda g6ste. 
rllen tarihlerde şubeye mllracaatiarı 

f - MUddetı muayyenesl içinde yok 
lamaya gelmlyenler hakkında asker 
ilk kanununun ceza maddesi tatbik e 1 
dilecek tir. 

Fatih ~rk~ nahiyesi llf'! Kumkapr 
mah.,llAtı: 

Tarih gün 
5.2.942 Perşembe 

6.2.942 Cuma 
9.2.942 Pazartesi 

10.2,942 Salı 

11.2.942 Ç&r§&mba 
12.2.942 Pel'Ş'Cmbe 

Fenerlıahçc nahlyeel Ue Aksaray 
nıahallA tı: 

. 
13.2.942 Cuma 
16.2,942 Pazartesi 
17,2.942 Sah 
18.2.942 Çarşamba 

19.2.942 Perşembe 

20.2,942 Cuma 

Talebe tecWerl 
22.2.942 Pazartesi 
24.2.942 Salı 

25.2.942 Çarşamba 

26.2.942 Perşembe 

27.2.942 Cuma 

JeJtlini önUmüze çıkmak ve bizi ra 
hatsız etmek hevesinden yazgeçl. 
receğiz. Her ne paha..'4ma o1ursa ol. 
ııun ona karşı mücadele açw.ış bu. 
: muyoruz, nihayet o da vaziyetinin 
rok giılünç olduğunu anlıyaca.k Ye 
ı_.u çocukça oyundan vazgeçecek .. 

Puvaro 1Uı;tincelıvdi. rüyada im·ş 
gibi: 

- Ben de böy)e olmasmı tcmen. 
ı:.i ederim ... 

Dedi.. O Ptrada Linet Doyl'un 
l~Öğertedcn. kendilerine doğru gel. 
<l'ği rjlrüldil. Ü:r.erinde açık sarı 
renkte güzel bir elbise vardı. Yüzü 
ı;özlerl gülüyordu. Yımlarına gel. 
diği zaman hafiyeyi naz·k bir eda 
ile seliı.ml:ldı ve kocasını bir kenn. 
ra <;ekerek konu.,nuya başladı. 

Maılarn Alerton da o cııradn yen. 
lar:na gelm':J ve hafiye ile konu~. 
mıra başlamıştı: 

- Görüyorsunuz ~fösyö Puvnro. 
r:iyordu, şu genç Ju.ıd;n ne kadar 
l..IEa hir zamand:ı de~'şti. Asv:ı.rdı:ı. 
iken hedbabt görUnüyordu .. Hnlbu 
ki bugiin pc-~ memnunJ pek sc. 
\indi... 

Karnak gemlı.i sa.hile yan~ı§tr 

18) Normalden yUksek randımanlı yapakla.nn beheı randımanı aşağı. 
:ık! fiaU&rla alınır. 

a - 'l'rakya mallar: 
b - Tib Trakya 

c - lzmır 
d - Aydınlı 

l,t.1 
ı.u 

1,38 
1,38 • 

e - Anadolu ince ve kaba 1,38 
t - Şark ince ve kaba 1,38 
g - Erzurum kızıl 1,'1 
b - Erzurum ve Van beyaz 1,41 
t - Karak6se ve koç ı,ıs 

19) Gömlek halinde olmayan aşağıdaki malların beher r&ı\.dmıanı aşa. 
ğıdakl !!atlarla alınır. 

a - KasapbafP (ince) 1,20 
b - Kasapb&§ı (kaba) ı,08 

c - Kuzu ve güz yünU (lnceı 1,80. 

d - Kuzu ve güz yUnU (Kaba ı ı.zo 

20) Yapaklarda bulunabılecek parça, deri, keçe, koç, pttrıtk çakıldak 

rutubet ve gUve gibi maddelerin toleransları ve bunlar için yapılacak 

tenzll>i.tıar aşa~da gösterilmiştir. 

ıı. - Parça: % 8 ntsbetlne kadar esaa malla birlikte kabuJ olunur 
Bu n!sbetten fazlası esas mal fıatının % 25 nokaanile alınır. 

b - Derl malı: Esas malla blrılktc gelen dert malları bu mal fia 
tınuı % 5 noksanlyle alınır. 

c - Keçe: Esaa malla blrllkte % 3 çe kadar kabul edilir. Fazlas 
esa." mal tıatmdan kUoda 8 kuruş tenz!IAUa almır. 

d - Pıtraklı: % (3) çe kadar .sıvama pıtraklı nıal kabul olunur 
Bu n!sbetten !azla sıvama pıtraklı mallar esas me.ı flatından kiloda 10 
kuruş nokean!le 11.lmır. 

c - Koç: E.cıas mal ile blrl!kte % (3) çe kadıı.r kabul edilir. Faz.. 
lıuıı yukarıdaki 15 ıncl maddede yazılı !latıa a.ımrr. 

t - GUvel! mal alınmaz. 
g - Çakıldak: Esas malla birlikte % (3) çe kadar kabiıl olunur V(' 

bu nlsbelten fazlası daradan tenzil cdWr. 1 h - Diğer yabancı maddeler: Azami % (1) re kadar kabul edllir 
Fazlaaı daradan tenzil olunur. 

j 1 - Rutubet: Normal olacaktır. 
j __: Çuval: Çuvallı mUbayaalarda çuval darası 

maz. Bu nlsbetten faz'aııı daradan tenzil olu!'lur. 
o/r 2.!5 nlıtbct!nl aşa 

ııehberlerı biltUn yolcuları kanlya 
inmiye davet etti. Herkes sah!le 
c:rkıyordu. Ebu Sünbiil mabedı gc. 
t•rilecekti. Hergiil Puvaro da Ar.· 
crev Pcningtonun vanmda yürü. 
\'Ordu. Hafiye sordu: 

- Bu Mısıra ilk seyahat niz 
"lidir? 

- Hayır .. 1923'dc de bir defa 
gelınlş, fakat Ka.hireden ıleriye 
~e!;memlştim. 

- Madam Doyl bana Noı man:li 
le seyahat C'ttiğinizi söyledi. 

- Evet. doğrudur ... 
:Madam Doy! ile kocasını gt.irmek 

r-izin :çin ne ecvinçli bir hf..disc leş. 
itil eder değil m · Mösyö Penlngton ·: 
Herhalde Llnet•nin evlendiğinden 
'tıiç haoonniz yoktu? 

-- Hic; bilmiyordum... ~fadaın 
D<>yl bana va:rJy~ti ynmış amma. 
bu ~cynhatt !." olduğum için çok gc~ 
haber nldnn .. Mektubu daha bun. 
c:an birkaç gün evvel elıttıe gcldJ. 
-- Kendisin: µzun 7.nmandilllbcrı 

tanır m·sınız? 

-- Evf't Mösyö PU\aro .. Linet 
Ridl!PY~yi d'.l!ıa r.ocııklıığundnn ta. 
ıırrdnn. Babı;;sı C'n srunimt arkada. 

• 
şıındı. Hem ııunu söyliyeyim ki 
Mösyö Melhuş Ridgevay şayanı dik 
kat b r adamdı. Hayat yolunu mu. 
\•nf'fakiyetle katetmlşti. 

- Eğer aldanmıyorsam k·ıı da 
•Jabasından muarLam bir ~ervetn 
tevarüs etti. Ah affedel"Bin·z, ba. 
km elimde olmıyarak ,ge;·ezellk 
ediyorum. 

- $öylediğ niz artık bir s:r de. 
ğlldir Mösyö Puva.ro.. Linet'nin 
fevkalade ze>:gin bir kadın olduğu. 
nu herkes bilir ... 

- Fakat Stok 'Ek!>§anj'dakı iş 
herhalde kend·sini b;raz olsun sars 
nnştır .. 

- Evet~. Bir ıforccevc kadar 
Ne yapalt'n borsa f§l<'l'i~de emni·: 
v'bt her zaman mümkUıı mii '? 

Renin.gton cevap v('rmeccn c\·. 
vel bh· an dü§ünmtiştü. Puvı:ıro bu. 
ııu gözünden kaçırmadı ve mü::. 
teh?.i hır t.e vırla: 

- Mad'.l'll Doyl'un iş hus·ısunda 
fevkalade dencc~k kadar zeki olu. 
ııu do~nısu ben: memnun ediyor •. 

Dedi.. Penington da bu fikri tas 
dik mer.burivctindc olduğundan 
ı;öyle mukabele etti: 
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·30se!'a 
. 1.denberi meşhu.! 
~ BiR 

GÜZELLİK~. 
REÇETESi 

!
KUSURSUZ 

BiR TENE 
·Malik olmak için 

Tecrübelerini 
GEÇiRMİŞ REÇETe 

1. ıte: donuk ve sert bir cildi be" 
yazlatıp yumuıatmak ve bu ,.. 

yede şayanı hayret bir cilde ınaııJ 
olmak için tecrübelerini geçirmif ye" 
ni bir tedbir... Meşhur bir aıctri'o 
gençlik manzarasmı idame için il' 
güzelllk reçetesini kullanırdı. '70 ,.. 
tında olmasına rağmen genç kız ~· 
lcrinl oynardı. Once Penkreattn D' 
hazmettlrilmls bir miktar ıüt ue~· 
sı ile ayni ~lktar yine hazmewrtJ• 
mit zeytin yatı karıştınnız ve bıırı' 
iki misil taze süt kreması HA.ve edl· 
nlz. Bu tertibi Eczacmız da hUlt' 
laye.blllr. Fa.kat az miktarda pahall' 
ya mal olur. Beyaz renkteki (yağsısl 
Tokalon kremi terkibinde saf zeJWI 
yatı Ue hususi surette hazmettırumlf 
süt kreması vardır. Cidden cildin ııt• 
kiki gıdası olan bu tertip sayesi.nd' 
cildiniz beslenecek ve ona ldeta ıns· 
nılmıyacak derecede bir gençlik fi 
tazeltk verecektir. Yukarıca resın!· 
nl gördütunüz kadın bize yazıyor 
cKendlm bUe inanamıyorum, Tok'· 
ıon ıtremının Uç gUnltlk 1stlmalln1eJI 
sdnrı cildim beyazlandı, tazelendi 1' 
güzelleşti.> Siz de <yaA:sız> Tokaloll 
treml.nl - tenin güzelllğl için tec~· 
besini geçlrm1' ve zamanla tatarrOt 
etmiş bu güzellik reçetesini tecrüıı' 
ediniz. Bugün dünyanın her tarafı.,. 
da milyonlarca kadın her sab•11 

muntazaman bu kremi kullanma~· 
tadır. Tokalon kreminin memn~~~ 
yet baht semeresi teminatlıdır. ,.,,
takdirde naranız faıle olunur. 

PARASIZ - Bu gazetenin her oJlU' 
/UCU bayanı, derununda (Beyaz 1' 
pembe) renklerdeki TOKALON ~ 

!eri tıe muhtel!! renklerde Tokattı' 
pudra.sının numunelerini havı lllks ti' 
ı;Uzelllk kutusunu alabilir. Anbalaj ti 
sevk masrafı olarak 20 kunı§lUk tJf 
pul aşağıda.ki adrese gönderiniz. 

TOKALON servisi 8 C. posta ~ 
lSU 622, İ6tanbul. 

iLAN 

Umumi ,·cklllm Avukat Orhan JılfC. 
hat Barbarostan maada muhtel!! t" 
rihlerde ve muhtelif noterıerde tıı~ 
t.mlş olduğum bUtün vekJlleriml 9" 

I ıetml.§ olduğumdan gerek kendlleriJl 
gerek Uçü:ıcU §ahıslarm malftmu ol 

il mak U7.ere keyfiyetin gazetenizle ııf' 
nına lllzum görüld!l. 

Ragıp paşa kıu .Nahide ~ 
--d 

&i 

Evet ... Linet pratik ve zi' 
b r kadındır. 

R(J\'VK TAŞ 

Yolcular bir an iç.in durmuşıa,.V. .,, 
Rehberleri Rom<>eslerin büyük tt'*' 
betleri hakkıncia uzun bir koıı!e 
rans vcıiyrırdu. Mabedin kapJ6J'I' 
ıkişer iki.şer sıralanmış sütun~ 
aa scyyahlan gözden geçiren b 
lıal vardı. tı 

Riçett! rehberin verdiği izalıl'. 
tıi'ılomiyor, muazzam abideleri bi' 
v:n t tetkik ediyordu. 

J;.net ile kocasr mabede otur ~ 
r:fyctte durar. dört heykeli ha~ 
bkla scyrcdiyotlardı. Heykeııe 
hlr müddet bu ~ekilde sc;>TettiıJCU11 

ronra Simon kansmıı: 11 
- Çı'kalrm n.rtık, -dedi... :Re.fi ~ 

clört heykeli ve bilhassa şu yült9 
küli'ıhl,sır.ı hiç sevmedim.. 

1 
• 

- Bu herhalde Amon olJ1131 ~
Diğeri de Ramses .. Bunlann h°?ıı. 
nn gitm('Dlesi garip... Bense bJ 
kis çok dikkate değer buluvorıı"' 

(Dc\amı ,3r) 


