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Bu 9flb w ernulıiz takvimlerin taklitleri vardır. Aldan .. 
mamelr için, takvimlerin gerek kartonunda gerek bloklann 
illt6nde (Saatli Maarif Takvimi) adma dikkat edilmelidir. 
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Doğru ilerliyor 

Arttırıldı, Yeni Stoklar 
Vücude Getirilecek 
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Cen"Ptaki heri 
Harnetlerinde de 
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Kongreleri o l ~111111111~1:~ 

N-0. 26 
onlan b ıba hic;; bt-

naz rlarlı 
uyuk! y n 

Yazan: MEHMET ABUT 

- Sizi scvıyorum, klmseyı sevme
diiim g:b belki hayaumdl ilk defcı 
ol rak seviyorum. 

- Bana ışkcnce etmekten zevk mi 
alıyorsunuz 1 

Suavı mahzun: 
- Ya siz, bana verdiğiniz ıstırap

lardan memnun musunuz? 
Salıha y ne mutebessım Sesi ı;ok 

tatlı: 

- Ne k d r kustahıınız? 
Suavi mustarıp· 

- Beni hıç mı sevıniyorsu uz? 
Salıha sak n: 
-Bakın burasını çok severim. 

(Sur la mer kaime) Se ler yav:ış 
y vaş yiıkseldi G "ttıkçe tusl ra daha 
nızlı b sıyor G nı; damın yuzune 
bakmadan: 

- Ne tehi kelı b r oyun. dc.dı Si
zın için benim ı;a detlırun yıkılması
nın hiç b r chemm yetı olmıyabilir. 
Fakat babanızın yaşını, haukctlerlni
zin tehi kesıni duşunun Bu alçaklık 
değil mi? 

- Hiç bır şey dıışilnem vorum S!!
liha, bir delide muh keme nranır mı? 

- Kadınlan vbm smı kalplerini 
çalmasını c dden iy biliyorsunuz S -
natınızın hayranıytm Fak t bu oyuna 
nihayet vermeniu sb:d n rıca ed yo
rum. 

- Salihn, cıyın Sozleri:nin sami
miyet"ne in nın soyleyın biraz olsun 
siz de beru seviyor musunuz? 

- Hiç duşunmedım Sıze bır kar
deş glbı yakla~mr tım S c {{ nazarla
nnızda bir ark daş samım.y u buL
mu tum. Bu yab ncı muh"tt .. bcnım i
çin b r destek gıbı ıdinız, ne yazık çu
ruk bir d 1 tutunmuşum; şimdi yap
yalnı;zım Her şey b tti. 

- S liha ben affedın Ne y payım? 

' 
Üsküdar, Kartal, Şile 
Kongreleri Y. apıldı 
Cümhurlyct Halk Partisi İstanbul 

kaza kongrelerı dev m etmektedir. 
Dlin Üskudar, K rtal. Şıle kaza kon
greleri ya pılını tır. 

lngiliz 1 akımı G. 
Sarayı 4 -1 Yendi 

Üskud r kongr ı saat 15 de idare • • • 
heyeti reisi Lutfi Ak oy ıarafınd nl Mısafır Takım Bugün Fenerbahçe ile Oynuyor 
çılımş ve kongre reislı ine avukat 

Re at Kayn r eç lmis ve Lüt!ı Ak- lstanbulun sabırsızlıkla oyununu Vudvord, Vilyams. 
oy bir scnelık f llyct hakkında ıza- beklediği İngiliz takımı dün geldi- Galatasaray da Musadan mahrum 

hat vermiştir. Id re heyetin n hesap- ğindenberi beıinci, fakat İstanbuldaki olarak ıöy1e tertip edilmişti: 
ları tetk k ve bra edıld ktcn sonra, birinci karşılaşmasını Galatasaraya Osman, Faruk, Salim. Halıl, Enver, 
y ru ıd re heyet eçlm! y pılını , karşı yaptı. Eşfak, Salahaddin, Arif, Gundıiz Mus 
reislığe Lôtfi Ak oy, z Iıkl ra M cit Fenerbahçe sahasına öğleden evvel tara, Gazanfer. 
Oktan, v hdct Pe l Re t y ğman, başlıyan akın stadyomu kamilen dol- ilk anlarda İngiliz muhacimlerı bir 
Mümtaz, Şcm 1 ve avukat Reşat Kay- durmuştu Maç saat tam on dort bu- kaç defa Galatasaray kalcSln· arka 
n r r;llm l dlr çukta Mister Loti'nln hakemliği nl- arkaya yokladılar. F kat fırsat! n 

Bund n onr dıleklere gec imi t r tında büyük bir heyecanla bası dı. Galatasaray kaçırdı Mustafa k leci 
O' kudarlılar kongreden, O' küdard~ Diın İngiliz takımı bir hafta evvel, ile karıtı karşıya kaldı ve top ka1e-
b"r kız lı esı açılm mı spor h::ı 1 ônünde 4 - 2 gibi açık bir farkla bo- cinin ellerini buldu Gündüz bir eşa-
vucude etirılme nı H~yd rpa 11- yun eğdiği Galatasarayı daha açık bir pe yaptı ve kaçırdı; Gazanferin a-
e ınin denız kısmı~daki sah nın ts- farkla ve mağlübiyetten galibiyete çıktan çektiği fevkalfi.de şıit kalenın 

timlilk ve mektebe İAvcsı tramv y geçerek yendi. Yani bu hafta işin tam &ol direğine çarptı, geri geldı ve 
seferlerinin f zl:'ılnştırılmasmı Şirke- aksi oldu Ankaradıı Galatasaray ilk bundan sonra hep Galatasaray hakim 
tı Hayriye biletlerinin ucuzl~tılm ı- dakikalarda mağhlp vaziyete düşiip oynadı. 
nı 

1 
temi lerdı~ devre sonuna kad r kendini kurtara- . İşte bu arada karışıklıkta yersız 

K gr Cırın~ılar cemlyetın n orta- matlığı halde oyunu kazanmıştı. İn- bır. çıkıe yapan lngili7 kaleclcıınin ye-

d 
onk led 

1 
mdan ve ~~ kild 

8 
rllizler de dün birinci devrede mağ- tişıp de kaçırdııh top ı Gündıir afh-

an a ırı m u r IA • d" .. h f • . .:ı d" (D kik ) . 
k V 1

. . _. d h l lA up vazıyete uşup a tayimı o şe- rı:ı gonııer ı a 29 
rşı a nın go,.. r ı •ı usu a "- kild . . . B d · k d d 

1 
te kkil k e bıtırdıkleri halde maçı kazan- un an sonra Ankarıı gahbıvet 

an o ayı c re ar r ver- dılar. nin tekerrürüne lnanmrs bir vaziyet 

Alman Ticari Heyeti 
Ankaradan Geldi 

Yeşil yerine bu sefer mavi forma almağa hazırlanan Galatas rayın kar
ile oynıyan dünkü İng"lız takımı gc.. sısında İngilizleri hırs ve heyecanla 
Çen h ftaki mağllıp İngı)İz takımın- oynarkl'n <ıeyrt-diyoruz VI' oyun su
dan daha fena oynadı Fcnton ve ratleniyor Galatııııar y fngılız ııkınlıı-
Klifton'un şahsi kıymetleri yuziın • nnı muk beles!ı bfrakmıyor. fakat 
den kazandı. lng !.izler afrır ba~tırıyor'aı- Sol a-

Bu sefer her zam nklnden daha çık kale öniınde topu v<ıkla ın11 do 
iyi OY!llfan Bolton Wanderer'li laştndı ve 42 ınci d k k d1 l?Ü t"I 
Woodward d hücum hattında önem- bir esape yapan Fenton'un c~kti i 

de Biri T okata Biri 
Diyarbakıra Sürülecek 

Vahram Berberyan adın~a Fincan
cılarda Mustafapaşa hanmda toptan 
manifatura ticareti yapan biri rn:ıl 
almak için müracaat edenlere hiç ma
nifatura eşyası bulunmııdığmı öyle
miıı ve tikcar gibi mal almak lstiyen 
Fiyat mOrakabe memurlarına de y
nı cevabı vermiştir. Bunun Uzerlne, 
Vahramın mağaza ve depol rmd bir 
arama yapılmış ve 53 top kaput bezı, 
46 top zifır. 9 top siyah saten bulun
muştur Adliyeye verilerek ikinci 
!iye ezada duru ma ı yapılan Vah
r m Berberyanm vurgunculuk y:ıp

mak cın m Hannı gizlediğ' ani ıl· 
mı e ıkı :ı;ene Tokad orfirulmeslne. 
500 lir ğır para cezası ödcmesıne 
ve mallarnı 'TlilsadereslnC' karnr e
rllmiştlr. 

Bundan b ka 1050 kuru 
ma ı laznn gelen p r ömen klı 
rmm her topunu 18!i0 kuru tan :ıtan 
V<! bu cruretlP :rn top k~l!ıttan muhim 
bir vurgun vuran ı;evyar mücellit 
D \ ıt Rudanın duru ması da hltmı -
tr Burlanm iki sene Diyarbakıra !i
rülmes ne 500 lira ağır pnra eczası 

ödemesin!' ve> kai'irlların mlisaderc i
ne karar verilmiştir. 

~---

Un Da9ıtma işi Bir 
Karara Bağlanıyor 
Sımit ilere un ·crilme k rarl ş-

Dilnkü TAN'dan: 
"Tiırk gönlü, Türk ülüvvü cenibı 

dunyanm emsalsiz bir yardım ve fa
zllet kaynağıdır. Kurban bayramı, b 
necip vurlığın tezahürüne en guzel bir 
fıraatur.,, 

BÖYLE YAZILABİLİR: 
"Türk gonlil, Türk civanmertliğ 

dunyanın eşsiz bir yardım ve iyıl!k 
severlik kilynağıdır. Kurban bayramı 
da bu seçme varlığın gôsterisıne en 
guzel bır fırsattır. 

BÖYLE YAZMIŞLAR: 
Yine "TAN,, dan: 
'Grılat sarayın mis firlerimize &&· 

lıp eelen yegane takımımız olması 
hasebiyle buıı:;ünlı:il mac;; büyük bir he
yecanla beklenmektedir.,, 

BÖYLE Y AZILABILIRı 
'Galatasaray konuklarımızı yenen 

tek takımımız olduğundan bugünkü 
maç buylik bir yürek çarpıntısı ile 
beklenmekted'r .. 

Mahkemelerin Daha 
iyi Çahşmaları için 
Tedbirler Abnıyor 

Ankara 13 (TAN) - Adliye Ve
kalet . adli te,kllatın ve bu meyanda 
bilh ssa mahkemelerin daha fyi işler 
bir hale getirilmesi için ahnmaıı lü
ımmlu 1.?Öriılen milhim tedbirleri muh
tev genis bir program hazırlamakta
dır Hlikımlerln kazai vazifelerine 
"ııtlrak eden zabıt kltinlifinl ihtiıaı
lanclırmak bunlara mahkemelerin ya-

Saliha şaş-

Eğer sevmek günahsa Eter ınsan .is
teyerek kasden sevbılırse Soyleyın 
istediğiniz kadar hakaret edin, ben sizi 
yine sevecegım, ölunceye kad r seve
ceğim. 

Turk - Alman t c et nl m mm 
t tbi ı ha k nda gorO el r yap
mak için Ankaraya ıutml olan Al
m n hcy!'tı şchr mıze dönmü tiir. 
Heyetin An nrad:ı yaptı ı önış eler 
uygun bir durumla bltm tir. Alm n 
heyeti birk ç gUn sonra Bcrllne dö
necektir. 

1i bir varlık olarak kendini gdster- fevkalade şilt sol zaviyeye yollıınır
dı. ken Osman "Tiiıkemmel bir blokajla 

Galatasaray gelince, geçen hafta- kurtardı 

tırılıııı~tır B kk~llara vrrllec k •n-
1 r t>trafmdn ine-elemeler ynmlmak-
1 dır Un ı tııcıık cHlkkAnlar "çln v<>l'\İ 
bir kıırıır \'C'rllecoC'ktir Un ~ tmnm 
lrnrarlrıııtırılon diıkkl'lnlnrıı listelc-rı 
vııkmna kovmakaııılarn bllclirilPl'I' ı"r 

ki azimkftr, ~uurlu ve sert sarı kır
mızı takım defildl Her tarafı k-
sadı Takımın haleti ruhlyeıi mlite

ikinci devre 
tkıncı devreye tnıın:zıer çok seri Zimmetir11• l>,, ... ~ Geçiren 

basladılar KlHtoıı'un hemen çektliU Katip 

nında ait oldukları mevki ile müte
n sip hir vaziyet temin edecektir. Ay
ni ıamAnda zabıt klitipleıinin sayıla
rı da lmkin nisbetinde ı;oialtılacak
tır Zabıt katipliği vazifesi böylece 
hir "htisa" isi tel5kki ed )erek adliyo.-oyunu bı- Kemal ökııürdü. Sustular. S31.iha 

çalmakta devam edıyor: Trenden Atı.yan Amele 
Yaralandı 

reddit endişeli ve hırBBız olarak tav
sif edileb"lir. Geçen haftaki Oal -
tasaray olsaydı muh kkak ki ı - o 
ga'lp vazivette iken dört gol yemeı
d" ve geçen haft ki G lat•ıııaray pe-

n ğır kail b"rblrJeriyle hRIA anlaııaııııvıın 

sıkı bir şütü Oı;man kurtıırrlı Fnk ıt t~ nrı ,. ~~ ımıid irliı 
üstüste yapılan akmlardıın b rınde rl " 'R,,rıı, l\IPıılPri ıınf'I ... 11c:t"rmf'k • -
Fente>n sol acık yerine d nlllııman v1p rPtlv'" cın34 lir n~rııvı ., m"' 1 .,,, ""· 
tı ve kaptıi1;ı tOf'U oldukca uzakt~ıı r rnıi • ,. valr lıınıı,..,k dl•v!'v" , ,.,. 1-
kaleve soktu Bunu renıı bi OYU~ m h ,. -ııı •I n •n l •i"I'" -.,ıı.ır <"PZ -
çıkaran Makguevr'ln üç metreclt"n h n 

ITI"c; cıııl'l•ıvıı "'"" cene on ııv 

d., derecelrr iizerlne kurulmuş hususi 
hlr sınıf hal ne getirilince mahkeme
ler de daha ivi işler bir hale gelmiş o
Ja("aktır Bu-. .smıfm üstünde ve bazı 
yerlerde sorgu hakim!iği ve mBddeiu

- Üçuncu s hnenın sonıu~ geliyo
ruz. Sever mis n z? Bakın k dın a
yakta h5lli penc;;eren n on nde koca
smı beklyor Gun çoktan kerıırmı , ı
şıklar sonmüş. Gece F k t o h!ilii 
beki yor. Ve hep beklıyecek Z3vallı 
kuçuk Japon kadını! 

surette yaralı:ınmı ır. 

hastaneye kaldrrılmıştır. 

m le İngiliz mudafaa oyuncu! rını çok de
fa geçer ve kaleye k d:ır g rerdi titrek bir vuru,ıa fnsau kilçırma•.ı 

takip etti Bu esnada Gııl ta.ıerav ııu-
, . ., n:ıralA" l\rlr'Tl•v,. m ~kürıı - mumil"k vaz fesini yapmak suretiyle 

1 
1.30 Prol'r&m 
8 33 M ılk (Pi.) 

SC- 8.45 Haberler 
9.00 M zık (Pi) 
9 U Ev n ıaaıl 
9.SO Mildir (Pi ) 

• 

Çoğu Skoç oyuncuhrdan mürekltep ursuz ovnuvor v,. hoc"hvnrdtı 14 un tir 
Baro Umumi Heyeti İngiliz takımı dun bid!yette raklp cü dakıkada Mnkgueyr güzel bır fi- --------------

T 1 d hucumlan önünde epey bocaladı ve ri.kik .. c~ktl ve keli' ônünil" fevk .. lAıle pu Fento., rA .. knlflrl., v• 
(Arkası var) 

Op an l Ankaradaki temiz oyunl rı hilafına bır ~ofU<1 c;tooo ile siiti old•ıre., Ktir- J ,.,,ı .. p,. tlnr-l ,,.,rıı tl•fı> 
İstanbul Baro u umumi hcyetı, dlln olarak bir çok oyuncularının topu ton takımını ıtalin vpı;ivet" geçirrli ı,. 1,..,1,., .. """ ıı Hale,...,;,, lıhrl'!ll ınem-

birincl ağır ceza salonunda toplan- beklettik1erini. r zla sürüp çalım dar Bu gol~en ı;onra Gtindl"zun oyunu ... r nıın olacak k:ııhp ,,.;;,,,,ıcıı 
mıştır. İdare heyeti a 11 f'mılıkları e- hi yaptıklarını y.ö dük. Bu bozuk o- ketmt"sın,. hakem muı1-.ıırl,. rtmc<ti: 
çlmınden sonra yedek l'ızıılnrm eçil- yunla uyanrk bir Galatasaray önıınle ortacls hfr •ııkatlanrn h!lrli~·•I v"k· 
mesi için toplantı gelecek haftaya bı- mağlOp olabilecek bıı takım yukarı- tu He!) vavaş ovnıv:>tı Gııletıısarav 

18 03 Dans mUzıı:I d 1 · l • t d • ıa 40 Fuıl rnkılmısttr. a sım enn say ıgımız üç orta o- karşısında ıı; ln<"J d~kik d-. el'f olq-
u 30 Haberler ---------- yuncunun yüksek değerleri ve şah>'i rak s1vnlan Tö',.nton'un d"lıışı knrnl'r 
ı 9 45 K nuıma ti · 1 d h d l 
19 55 14 11, Pi > I J gayre erı !l'lyes n e sa a an ga ip ay le kesildi ve Kl"f on hecı ıılt• ki"! 11 _ 
ıo u Konu mı Havagazi Veri en Yer er rılmıştır. rnsında kflfay;ı çıkar:ık y !mı topu al-
20 ıo T r er Bazı inı 11 yerlerde h v gaz.mın ev- Asıl yeri sol taraf olan Makgueyr'1i rnııkla iktifa .. tmedl iltütıc.ü JOlıi de 
21 00 Zıraaı takvimi lere ve mile etere yeter dereceje K!Hton'un yanmd oynatmak UF.ere ttı Yorulan Glin•fo•il., k ,..,.,,.,, h ,., 
21 10 T rlr !er l ed ğl nJ lın t H f zı 20 Temaıl veri em ı a a ı ış ır. vagazı olacak. sal acıita alan ngTı tııkımı dan sonra tuttu ve takım1 H kmet :ığ 
22 so Haberler şirketi bu gibi yerlere h v gazının 1- şövle teşkil edilmişti: c;ıt olarak gird; 'B ınunb berahe 
22 45 At ıarı,ıan · b" k ld il i i i b l R • n · S · G 

Bugünkü Maç 

fillen kı:ıza vazlfe!lfne iştirak eden ba•
kiitiPlerin vaıdfeleri de :yeni teşkillt 

l'roırıtmmd:ı UstHn bir derer.,. olarak 
öz önünde bulundurulmaktadır. 

Altın Fiyatları 

Altm dlı~ekte devam etmektedir. 
Bir altm 2715 kuruşa ve bir gram 
kUlçe altın 384 kuruşa dü~ü~ilr4 

Kızılay Balosu ız SO Proı:raaı 
ıı :SS T r er 
12 45 Ha er er 
13 00 Tllr lcr 
13 30 Orlıntra 
18 00 Prol"ram 22 55 Kıpan.ı1- yı ır şe ı <' ver mcs c; n oru a- ennı. rrıor, tıvort lb 'Pavlor. Galatıısııray canlanamadı 98 ine.: dıı.-

Miıı~fir tak•tn buırün Fen,.rhııhceve 
kare;• ııvni cııh"~" rnvRnıı mıırını va
rııır.a\..tır lnıtT" fijth,..lr"•lr inlıı hu
J!iın "1-1 h'li vr 1<\i iı'lt Fikrl't'li Fl'
.,.,ph•hrp karın• n'1:. haak bir t•ktlk 
kııllPn rııklıırı ani cıJ,.,~kt dır Ovun 
~mıt ı• ~n da hıııılıvıırnk v,. vln,. 111v
rıl hı.kemin tdueslnd" Cl'reyan l'de -
f"f'lrtlr 

Ayın yırmıncı ı:UnU ılııımı Tokıtllyandı 

Kızılay balosu verıleccktfr. Bılon1111 mükem• 
pıcl olmuı lçın bütün huırlılılar tamımlın• 

ırıı5tır -------------------------------::_n::_n::_m::._:g:::e:..:.n:.::iş:::l::_<'t:..:.ıl:..:.m:..:.e:::.:s:..:.ın:..:.e::._:k:.:a:..:.r.:a::..r _:v_:c.:.r:..:.m:..:.l:t.:.lr:_:·....:.H:::.:a:.:s::k:.:_:i·__::M_:.:a:::k:gu:.::e~y.:_r,'.._:_K:::.:l:.:,:if:.:to:n'.:''.._::_F_:e:.:,:n_::to'.:n'.::,~"ik ,:ıp v·ıvam•' rı ıı'kı,... rırtıılııil•ih •" 
~----~--------~------·~-~---~--------------

1 G'CE G'LEN Ji_AB~RUR 1 
Şark Cephesinde 

~ Baştarafı l Jncide 

5 - General Gogorov kuvvet
leri 252.87.78 ve 268 ci Alman pi 
yade tümenlerinin müdafaa hat
larını delerek Gullbyakin ve Lo
kotnaya kesimlerini işgal etmiş· 
lerdir. 

Hububat Ahm 
Fiyatları 

Ankaradaki lnqiliz 
Büyük Elçisi Dün 

Suriyeye Gitti 

Tasarruf Haftasının 
Harp içinde Yeni 
Ve Öneınli Manası 

1 
Mersin Halkevinde 
Baıvekilimize Bir 
Ziyafet Yerildi 

6 - General Boldin kuvvetleri 
Mersin, 13 (AA.) - Rugiın Hal- üçüncü, dorduncu Alman tank tu 

kevlnde saat 16 da B şvek lımlz Re- ı menleriyle Cermanya tumenine 
fık • S ydam şerefıne bl çay ziy feti ı mensup hücum kıtalarını bozgu
verılmlş~ır. Bu zıyaf.c~te vali, parti Jna uğratarak ve taarruzlarını mu 
mufcttişı, belecliH reısı, den.ız harp o- vaffakıyetle ınkişaf ettirerek 296 
kulu komutanı, ~~rnlzon komutanı Al d t i · k 
parti, beledıye, halkevı ve cemıyet~ cı man pıya e umen nı ç? 
]er miım•silleri uaıır bulunmuştur yakından sıkıştırmışlar ve çevır· 

· mişlerdir. 
Toplantı çok 'Samım; ve neşeli geç-

ınlştir. Baııv kil nı.z zıyafette bulu
nanlarla muhte'if mevzular ıizcrinde 
goruımuııtür. 

jAPONLA~A GÖRE · 
B tar !ı 1 incide 

7 - General Deleon birıncı su 
vari muhafız kolordusu 17 ci Al· 
man tank tümenini, 19 cu motör
li.i piyade tümeninı ve 157 ci duş 
man pıy.ade tümeninı bozguna ug 
ratmış, bunların geri kalanlarını 
takibe devam etmış ve Vinyev ile 
Stalınogorsk şehirlerini ışgal et
miştir. 

1:§'1' Bııııtarafı l incide 

Beşer mılyon lıra scrmayelerı 
olan bu muesseselerin bankalar· 
dan alacakları ticari krediler bu 
istıkraz haddinden dışarı bırakıl
mıştır. Bu suretle ticşret ofisi 
memlekete çay, kahve vesaır ha-
riçten ithal edilen mallar getirtıp 
buyuk stoklar vücude getırm~k 
imkanlarını bulacaktır. Ayni su
retle petrol ofiste harıçten mi.ı -
him miktarda petrol ve müştak -
lan getirtip stok edebilecektir 

civarında henuz kış vroktur Çunki.ı 
hararet derecesi burndı ınfııd:ın aşa
gı S ili S dereceden fazla değ ld r 

Almanlann kıştan boyle ıcı bir şe
kilde şıkayet etmeleri. butün diın
yaya bır kış muharebesine hazırlan
dıkları hakkınla çoktnnberi v r
dikleri haberlerin dojrıı olmadı"ını 
ve ordularını kııthk üniformalarla tec 
hlz etmediklerini ıı:;oıtermektcdlr. Fil 
hakıka, Rusya seferini kış mevslmin-

tayyaresi düşürdüklerini, asker 
taşıyan bir gemiyı batırdıklarını, 
iki ganbotu cıddi hasara uğrattık 
larını ve 10~ kadar kamyon tah-

l:ffr B tarafı 1 incıde rip ettiklerini bildırmektedir. 
.. . . Tebliğde Japon tayyarelerinin 

8 - General Golikos kuvvetle- den evvel bitlrmeğ.i tasavvur ettıkle
rı cenup batıda 18 ci Alman tank rinden kıtalarına kıtlık elb"ııo vere
tiımenini ve 1 O cu motörlu piyade memlşlcrdir 

tümenini puskürtmuş, Mikailov 1 Cenuptaki luırekfıt 
de onumuzde karanı~ zamanlar hava hiıkimiyetıni temın ettikle _ 
bulundugunu du unmıye ve ona ri ilave olunmaktadır 
g re varımızı tutumlu bir şekilde · 
kullanıp ısraf etmemıye mecbu _ Japon deniz tayyareleri bir düş 
ruz. man muhrıbı batırmışlar, bir top 

Onun için ttasarruf haftası mü
na ebetiyle vatandaslara yapaca· 
gımız tavsiyeler şunlardır: 

1 - Sofranızda yiyebileceğiniz 
den fazla ekmek ve yemek bulun 
durmayınız. Artan ekm.::kleri at
mıyarak şu veya bu şekilde kul
lanmanın yolunu arayınız. 

2 - Bahçenizde ev ihtiyacını
zı kar ılıyacak derecede sebze ye 
t ırm ye çalı ınız. Bu arada pa
tates ve mısır ekmeğı unutmayı· 
ruz. 

3 - Sofranızdan eti mümkün 
olduğu kadar azaltınız. Onun ye
rme balık, yumurta, av eti kulla
nabılirsiniz. 

4 - Eskimiş elbise ve çamaşır 
lannızı atmayınız ve satrnayımz. 
Elınızdekını kullanırken de tu -
tumlu olunuz. 

'" 5 - F zla p ranızı devletin çı-
k rdı ı t rruf bonolarına veya 
ciı r tahvillere yatırınız. 

·Ve ıre g bi. 

çeker ve 3 ticaret gemisi tahrip 
etmişlerdir, 

Perşembe günü Japon deniz 
birlikleri Wake adasındaki askeri 
tesisleri büyuk hasara uğraıtmış· 
!ardır. 

Arizona da botırılmış! 

Tokyo, 13 (A A.) - İmparatorluk 
umumi karargrotmm denız kısmı, 

Hawai adalarma yapnan Japon taar
ruzu esnasında We t Virginla ve Ok
lahoma Amerıka hattı harp gemile
rınden b şkı:ı Arlzona zırhlısının da 
batırıldıtmı teyıt etmektedir. Bun -
dan baıka, Mal ga açlklarında yapı
lan deniz savaşmda bir !nıiliz tor
pido muhribinin batmld~ı da teyit 
edilmektedir. ~ 

Japon kauıpları 

Tokyo, 13 (A.A,) - Bahriye Na
zırlığının özcil U J pon bahriyes nln 
ş md ye k d r ıd ki kayıplan 
verml olduğunu bıld rm şt r: ı ma
yın t ytcı g mı ı b tmıştır, l hafif 
kruvazör ve l m yın tor yıcı gemısi 
hasara uğr mı tır. 

ve Yetisan şehırlerini almıştır. 
Taarruzun baıiladıiı 6 1 kklnund:ın Kulbyshev, 13 (A A.) Sovyel 

10 1lkkanuna kadar, bırlıklerimiı 400 kuvvetlerinin halihazırda şiddetli 
den fazla kalabalık halkın bulunduğu ır.uharebeler yaptıklan ılk ceph nln 
ııehir ve kasabaları ıeri almıı ve dut- ilk haUarmd sisler arasında Ta an
man ı,&alınden Jturtarmııtır. rog şehrinin evleri &örilnmektedlr. 

6 - 10 İlkklnun sarfında kuvvet- Almanlar, burada büyilk miktarda 
lerımiz 386 tank, 4317 k myon, 604 malzeme ile taze kuvveUer toplamrt
motosıklet, 305 top, 109 ılper havan !ardır. 
topu, 775 mitralyoz ve 546 el mit- Taganrog ıimalinde, Sovyet kU\•-
ralyöziı zaptetmiılerdlr. vetleri, Mıus ınnalmın sal kıyı ında 

Ayni müddet zarfında kuvvetleri - kuvvetli Alman müdafaa hatlarını 
miz, 71 tank, 665 bmyon, SIZ top, delmişler ve ileri hareketlerine de-
119 siper havan topu, 131 mitralyöz 1 vam ederek birçok kasabaları gerl 
tahrip etmlılerdir. almışlardır. 

Bu rakamlara t yyare kuvvetleri~ 
miz tarafından tahrip edilen dutman 
malzemesi dahil deiOdir. 

Bundan baıka fevkall.de bUy(lk mlk 
arda alllhlarla mühimmat, iaıe mad
deleri, Unlforma ve aalr bir c;;ok harp 
malzemea1 litlnam olunmuıtur. 

Almanlar muharebe meydanında 
30 binden fula 6111 bırakmıılardır 

16 Sonteuinden 10 İlWnuna kadar 
ıı:;eçen müddet zarfında, tayyare
lerimisin harekltı dahil olmaksızın 
diltmanın 1434 tankı, 3416 kamyona, 
675 topa, 339 liper havan topu ve bin 
lerce mltraböıil tahrip edllmJıtlr. 

Almanlann büyük bir bozcuna ut~ 
radıldarı muhakkaktır. Almanlar 'nİ 
tan ıikiyet ediyor ve Ruıyanın kıt 
ıkliminin Moskovanın ııaptı ic;ın yap. 
tıklan plinlan tatbik mevkıine koy
maktan kendilerini menettı&ıni ıoylli.
yorlar. 

Sarası bilinmelidir ki, Moskova 

A fmanlara göre 
Berli'h, 13 (A.A.) - Alman hQk~

met mahfilleri, Alınan ktt larrnın k13 
dolayıalyle yaptıJı tAblye hareketle
rini Sovyetlerln parlak muzafferiyet 
teklinde ıöstermekte olduklanna hay 
ret etmemektedir. Almanlar kı11n el
veriıli Jtratejlk yerleri işgal edecek
lerini evvelden blldlrmlşlerdlr. 

Sovyetler bul\Un yeni farkına var
mışlardır. Bu ııebeple Alman hare
ketleri rleat veya Sovyet ilerlemesi 
mlnasmı tazammun etmez: bu ancak 
plAnlı bir hareketten ba~ka bir ıey 
dejlldir. 

Bertin, 13 (A.A.) - Alm n ordu
laı1 başkumandanh~ının tcbtııı: Dol:u 
cephesınde dilşmanın mahaW tnar
ruzlan pilskürtubnüstür. 

MÜTTEFiKLERE GORE • Bulgaristan · AFRiKA CEPHESi 
~ ~ Haııtaraıı ı incide K:!lJ" ı:ı .. ııtarafı l incıae 

başlıca ussu olan :::>ıngoı el ya şıd· ederken gırıştıgı t.aahhutlerı ye· Tayyarelerimiz Gazalanın ve 
detli akınlar yapmaktadırlar. rıııı.: tırmek ıçın harbe gınnış • Bırhakem'in garbindeki geniş ve 

Japoll zayiatı lıt•r !i~ınakık bu paktın 3 uncu dar yollarda düşmanın motörli.ı 
Çung-Kıng 1;1 rt.n tyı ha ınadat>sı ınucıbmce paktı ımza e- taşıtlarına ve kıtalarına şiddetle 

bcr alan mahfillerde soylendıgı- den devletler, pakı ımza edıldıgı taarruz etmişler, yürüyüş kolla
nc gore, Japonlar Malezya ve Fi ltarıhte harbe gırınemış olan dev r nı dagıtmışlar, birçok arabaları 
lıpın'lerde ugradıkları zayıat do· ıctıerdcn bırı tarai'.tndan pakta hasara uğratmışlar, ve düşman kı 
layısıyle Hong-Kong bolgesındcn aahıı bır de\ let L.ıarruz edıldıgı talarına kayıplar verdırmişler .. 
kıtalarının bir kısmını gerı çek - t.ukdırde bu devıete kayıtsız ve dır. 
mek mccburiyetındc kalmış ar - ı arts z. olarak iktısadı, sıyası ve 11 ilkkanunda kara kuvvetleri 
dır Bu bolgede Çin'lilcr şıddet- a kerı yardımda .bulunmak mec· miz 4 duşman tayyaresi düşur • 
lı bir tazyik yapmaktadırlar 1 buı ıyetındedırler. mi.ışlerdir 

Japonlar dm«lunıldu Hitler ve Mussohnı tarafından bıgilizler Dernenin 
. 

1

soylenen nutukları ışıttığını, bu b d 
Vaşıngton, 13 ıA.A.ı M lez ıkı ef Amerıkanın bırçok taarruz ce.nu un a 

yanın şimal batı mııntehas•nda hırın uğradıkları ıçin Amerıkan An ara, ıs (Radyo gaıetesl) 
Kodah c~alf'~inde Japonlar baz koııfeoerasyonu ıle münasebetle- L by dıı lngıllz. baskısı gllndcn güne 
yerlere gırmışlerdır Katabahru I rını keserek ha halı ilan etmek ıırtm ktadır. Gazaln'nm cenup batı
ct>nubuı,da vazıyet ıstıkrar bul •

1 

rnc."CbU;.1 etınde1aldıklarıııı soy- şmdn Cenubi Afrika ".e H~ntli kuv-
muştur Japonlar durmağa mec- Y B tl· lt d· ' tıer lerleınektedır. lngllızler Der-

1 
. . K b h d· lernışlerdır u şar ar a ın a ne'nın ce rnbundaki dnglık bölgeye 

bur C'Cli mışlerd.ır. ra rzn ın a ı Bulgarıstan hükümetı, dunku 12 çok ya ıa mt lıırdn-. Sollum ve Bar-
Japon kısmı ~bl~ısı şıcldf'tle bom' ılkkanun guni.ı, Amerika ıle dip 1d 11 h nuz. dUşmemi tir. Fakat İngiliz 
bard!ınan edılmı tir Pcnrı Ha~- lomatik munasebetlerinı keserek ı; rruzu bur ı rda da pek §iddetlen-
bcıur d~ !apon tnyyarelcrı bır Amerıka ve muttcfikı fngıltere tir hal) nlar da bur da vaziyet! 
dahil <torıınmf'ml5lcrdir ıle harp halınde. bulundugunu i· ly rm mektedlr. • • • • 

Japonlar L1ızo11'a çıktılar Jiın etmiye karar vermiştır ltalyanların rıcatı keaıldı 
M n ıı . 13 (A,A.) Vı n', k r- Bu knrarı vemıekle Bulg rl t n, 13 (A.A.) - Ltbyadakl İn· 

oı yapılan Japon ta rru7ları pli k \r- ) lnız zı(es nı yapmı olmuyor, ay- gılız lkrı h eketl n Per embe gün 
tülmilştlır 111 wm nda /\'Wrup nın te Odll le- d h zirde Uratli ve şiddetli bir se 
Dlişm3n Luzon ada ınıı b lhn l hinde b r h reketıe bulunmuıı lu - ""1r aldı 1 kert mahfıllerde bey r 

1 1 
ve 'm 1 butısında bUyUk ölçll- yor Cunkü Bulgrır milletı, Avrupa- edılm ktetl r o zala'ya henüı giril 

~::ara~ilt kıt lan kullanın ktadı d yenı nizamın kurulmasın yardım m mı de burası &imdi s rılmli bu-
Japon kıtaları Luzon d ı ının i· etmı)e katıyetle ııı.metmışt r .. , lunm ktııdrr 

mal ucuna cıkm~a muv ff ımu _ Meclı F !ofun nutl\unu ıdd tlu Bu h r ktıtt Polonya kuvvetleri 
!ardır ş·ddetlı muhareb ı 1 d vam lkı lamt , it lya, Alm:ıny<ı ve Ju - md ye k d r Tobruk'un imal batı 
dl 

· ponyn lehınde tczahurntta bulun- ko inı mıld faa eden iki İtalyan til· 
e yor. 1 ... . • ·· d l mu5tur. meninin en milhlm kısmı üzer ne , .. , 

Befıncı kol.la muca e e Bulgarlstı:ııı Hıırlcıye Ncı.aretinl'l bir ba kın y pmı lıırdrr. Cenupt r 
Marulla, 13 (A.A.) Kar rtılmı ıyasl kı mı dırektöril, Amcııkon ı;ü~ tlt> "el n Ingıllz kıt lıırı ise, tt l· 

sokaklarda kırmızı ışıklarla ışarct Ort Elc:ıslnl!' pasaportlarını vermiştir yımların k ı;masma vakit bırakma -
veren Beşinci Kol mensupları Uzerı- Kral, başuekille harkiye dan Gazala'ya ula mışlardır. 
ne nöbetçiler tarafından ateş açfl- G zala Alrn nlarln önemli bir ia~e 
mqtır. Polis ve asker krtaları ı ık sı- nazırını kabıd etti merkezin teşkil edıyordu. 
zan evleri de ate e tutmuşlardır. Sof ya, ıs ( A. A.) - Kral Borıs, Alman tebliği 

/mha edilen Japon Başvekil Filo! ile Hariciye Naıırı 
Popofu kabul ederek kendılcriylc ı- Bertin. 13 { A.A.) - Alm n tebli;;i 

kuvvetleri z.un müddet nrüsmilştur Savııtı tayyarele miı 12 - 13 (!'Celi 

l ' • h b "t f lngllteren n cenap batı kıylhı ınd k 
Manilla, 13 (A.A.) - Manlll 'ya lC Y ı ara !iman tesislerini b.:ımbatdıman etm"ş. 

160 k lometrelik mesafede kAln Lln- Londra, 13 (A.A.) - Alman rad· lerdır. 
gayen'ln garp sahilinde karaya çıkan yosuna göre, Vıchy hükQmeU Pasi- Afrika şimalinile halen tddetle de· 
Japon kuvvetlerinin yok edildiği res- fikte bitaraf kaldıiını muhasun dev- vam eden muıı:ırehc'erın "ıklet mf'r-
men bildlribnektedir. letlere blldinnıştir kezı duşman·n knt'i 'T\UV ff kıyetleı 
Malezya'ya veni kuvvetler Macaristan harp halinde k zanmrnna ra~men Tobrulr batı ın-

dakl höhleYe ln•"k:ıl etml&tir 
~ıkarıldı Budııpeşte. 13 (A,A..) - Macar hıi- Bardiı ve Sollun düs,ıının gitllk 

ldlmeti. Macaristanla Amerika ara - ·ı.: · ı k Londra, 13 (A.A.) - Malezya'da çe c;oialan tazy•ıune mata mu uve-
sında harn halini mevcut addettiğini d" 

&fddeUl muharebeler devam etmek- " met etmekte ır 
tedir . .Japonlar burada yeniden asker tıllılimıistir. -----o-----
çıkermıya ve pek altr kayıplar pa- ' ss Japon imparatorunun Diz 

!iye gemisini bımrmı,lardır 
hasına bir miktar terakki kaydetmiye / l"f Bag~ 1 Ni"18DI Geri Alındı 
muvaffak olmu !ardır. Portekiz ngiliz tek ı ini ~ 
1 Diifman gemisi batırıldı reddetti 

Singapur 13 (A.A.) - Resmi teb
lit: Felemenk Hindııtanına men
sup denizaltı gemileri cenubi Siyam 
kıtaları açıklarında dört düıman nak.-

Lizbon, ıs (A.A.) - "Ofi .. Porte
ki~ hukQm,ti, Pasifikteki Portekiz sö 
mUrgelerinl himaye için İngilteren.n 
yaptığı teklifi reddetınİlitir, 

Londra 13 1 A A.) - Japon Jmp -
ratorundıın D.izbağı ni anını ta1ım Jı 
hakkı nezedilecektlr. Buna alt husu 
merasim pek y kmda Windsor ş to
sund 1tt Salnt George kılisesinde ya
pılacaktır 
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1 :llicJIJ:I 
ilk Japon 
Muvaffakıyeti 

Yazan.: M. ANTEN 

J aponl.arm Uuık. Şarktaki ilk 
muvaffakıyeUerinin yakm se

bebini, İngiltere ve Amerika zimam
darlarmm ve Genel Kurmaylarının 
gafletlerinde ve denız ve bava kuv
vetlerinin daim! bır uyanıklt-c halin
de bulunmamalıırında aramak doğru 
olur. Uuık. sebepleri ıse: 1922 de Va
§ıngtonda toplanan deniz kuvvetleri
nin ve üslerinin tahrhdi konferansın
da İngiltere ve Amerikanın Japonya 
tarafından aldatılması, Japonlar de
niz kuvvetlennJ alabildiğine çoğalt
ınalarına rağmen, İngııtere ve Ame
rikanın bu 1 te çok agır bir tempo ile 
Ytirümeleri, Japonların üslerini tah
kim ettikleri halde Amerikanın kendi 
Üslerini ancak son senelerde tahkim 
etın.iye başlaması ve bu hususta uza
ğı gören Amerikantn dunya buhranı 
içinde tecerriıt etmiş ve olan işlere 
Seyirci bir vaziyette kalamıyacağmı 
takdir eden Roo evelt'e karşı infirat
cıların çıkardıktan binbir güçlüktür .• 

TAN ,-
1 HAFTA KONUŞMASI VERONE t 
~--------------------~--------..J 

KARAGÖZÜN ÖZ 
TÜRKÇECİ LİGİ 

~·%J~-
Yeni Çığırda Bir 
( Karaköz · Hacıvat) 

Muhaveresi 
r Yazan:~ 
jRefik Halid K~ 
nasıl izah etmeli bilmem .iri. •. 
Müşkül mesele! 

Karagöz - [Kolunu sallıya -
rak] geliyor, ha! 
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(DÜNYADA OLUP BITENLER-f ~ TAKYiMDEN 
'-.. ~ ~ BiR YAPAAK 

Almanlar Pasifikte Nasıl o Kadar 
· Kolay De9il 

Hazlrlanmlslar '• Yazan: ULUNAY 
Dilimizi yabancı kelimelerden 

1 kurtarmak için çok uğraşılıyor. 

ff •rbin yeni bir safhasına (İrmfş Plijm bir yerinde, dar bir sahada, 
bulunuyoruz. Önümüzdeki ıün deniz içeriye doğru ilerliyor ve ye

terde &imdiye kadar mevcud.iyetlerini ni yapılınıı beton bir hangarm önü
bilmediğimiz, adlanru işitmediğimiz ne kadar geliyordu. Bu kapalı kapı
bir çok ada isimleriyle karıılapcafu:. larm arkasmda, geceleri gizlice bu-
Ba arada Amerikanın en stratejik mev raya taşınmış olan 500 fıçı, Dizel mo
kilerinden biri olan Panama kanalı 

1 

tör yaiı vardı. Buranın sahibi kasa
civanndalcl adalar da birdenbire ehe'.11 banın en nüfuzlu phsiyeti ve en bü
ntlyet keabedi.yor. Maamafib bize ya- yük tüccan Oscar Coldwell'dL Bu 
bana olan bu mahal ve isimlerin adamın dükkinınm arkasında 200 

ı 
kıYmetini, mihverin ba, izuı na:ıiler, fıçı Dizel yafı daha röze çarpıyor
ç?lı: seneler evvel farketmiı, ve ıes- du. 700 fıçı. yani 35,000 galon Dizel 
sız, sessiz bu küçük adalara yerleşe- yafı bir denizaltının Meksika körfe-

1 

rek "bir cün .. için barırlanıyorlardı, ziyle Şimali Amerika arasındaki iç 
1939 senesinde, salahiyettar Ameri- denizi iki defa dolaşmasını temin e-

kan makamiarı, Meyantl açıklarında debilirdi. 
milliyeti meçhul bir denizaltının gö- Cozumel mütecessis gözlerden uzak 
rül~üğü Cenubi Amerikanın ılmal tadır Seyyahlar buraya hiç uğramaz
sahıllerinde üç Alman denizaltısiyle !ar, Kasabanın bir oteli bile yoktı.ır. 
bir Alman hücum botuna raslandığı Ada sakinleri tavuklarla birlikte ya
gibi haberleri sık sık veriyorlardı tafa giriyorlar. Bu 700 fıçı Dizel ya-

l Daha o zaman işin içinde bir kurt ğı karanlık bir gecede. bir denizaltı
yeniği sezen iki Amerikalı gazeteci nın cövdesine kimsenin ruhu duyma.
kıyafetlerini değiştirerek ufak bir gc- dan boşaltılabilir. 

1 mi ile seyahate çıktılar ve merkezi Oıcar Coldwell, siyah parlak saçlr, 
• Amerika ıahlllerindeki adaları dolaş- nazl taraftan. haris bir gençti. Vak 

1 
tılar. Bunlar Yutican boğazında müt- tiyle gemilerde radvo operatörlüğü 
hiı bir fırtmaya tutuldular. İkinci yapmıştL Adadaki yegane radyo onun 

l günü sabahleyin karşılarma ilk çıkan düklı:inındaydı. ve bundan hiç bir 

1 

Mujers adasına sığmdılar. kontrole tabi olmadan istediii gibi 
Meksikaya ait olan bu adada mev- ıstifade edebilirdi. 

1 

cudu 40 kiıi:vi geçmiyen bir bahl"i Coldwell d!işilncelerini gizlemlyor-
istasyon vardı, Kumandan, General du. Seyyahlara: 

Bu uğraşmalardan iyi netice elde e
dilecefine inanıyorum. Çünkü dil m&
selesi oimdi artık nazariyatçılann e
lind~n kurtuldu. Her yerde "reçer 
akçe., haline geldi Hepimizin kulak
ları kirişte. Öztürkçe bir lif iptt k 
mi? Hemen deftere yazıyoruz. Bıı 
keyifli işin de kendine zöre tath ve 
faydalı bir tiryakiliği var. Öztürkce 
yazınak, sanıldığı kadar kolay delil
dir. Zira it yalnız türkçe oldufuna 
şüphe rötürmiyeı:ı kelimeleri yanyana 
dizip cümle yapmak değildir. Okuya
na bir düşünceyi, duypyu. ona ürküt 
meden, anlamamazlık çukuruna dü
şürmeden ısmdıra ısmdıra bildirmek, 
anlatmaktır. 

İlk baştan cümle dfi.zeııi dilşünme.
cek: o cümledeki kelimeler duypya, 
düşünceye uygun mu? Ağzımızda na
sıl •ekil alıyor? Karşımu:dakinin ku
lafrna nasıl aksediyor? :Şunların hep 
si göz önünde tutulacak. Ondan ııorı.
ra yazı yazılacak. Bir sözün anlata
cağı düşünceyi kenliğinden edaııiyle, 
şivesiyle de bir anlatışı vardır, ona 
eskiden "ahenk,, derlerdi. Bu ihenlıtll 
kel.ime oraya yakn;ıyor mu? Yakışmı
yor mu? Yakışmıyorsa eskisi gibi do
ğil ki o kelimeyi kaldınp yerine baş
ka bir kelime koyalnn. O zaman bü
tün cümleyi yeni baştan düzüyorm. 

Bütün Amerika mııtbuatı. Japon 
anı taarruzunun Amerikaya temin 
ettiği manevi kazancın maddt kaylp
larmdan daha buyük olduğunu teba
rüz ettirmekte, bu taarnızun Roose
veıt'in vazifesini kolaylaştırdığını, 
bütün Amer'lka milletin! Roosevelt'jn 
etrafmda topltıdığını, Amerikanm bu
günkü kadar sağlam ve tam milli bir
liğini Japonyaya, Almanyaya ve İtal
:Vaya borçlu olduğunu yazmaktadxr
lar. Şimdi Amer kantn, muazzam kay 
tıaklannı, yüksek teknf-inJ ve bütün 
enerjilerini tam bir seferber haline 
getirerek, az zaman içinde en çok ve 
en mükemmel harp vasıtalarını mey
dana getirmemesi için hiçbir engel 
kalmamıştır. 

\.------"""' 

Hacivat - Karagözüm., dur 
hele, aklımı başıma toplıya . 
yun... Şey._ Demek istemiş · 
tim ki, nice yıllardanberi alış
tığım bir dili, birdenbire nasıl 
bırakabilirim? 

Franko taraftarı bir Meksikalıydt, - Harbi Almanyanın kaıanmaııını 
Tesadüfen adasına düşen bu ecnebi- istiyorum, lnriltereden bir hayır gör
lere adasını gezdiriyordu. Elektrik medik Hitler dünyaya yeni nizam co
c;antralmın önünden geçerken durdu tirecek, diyordu, 

1. j v~ işliyen Dizel motörlerini iftiharla Jf .. 
'------------·-' gostererek; 

Yazının can alacak yerleri bunlar
dır. Ve bunun için yazılarımıza es
kisinden çok çalışıyoruz. Yoksa böyle 
olmayıp rasgele yazacak olursak as
türkçenin güzelliğ:ni istediğimiz gibi 
tadamayız ve tattrramayız, Söz gelj,. 
mi olarak Refik Halid'in dünkü fık
rasında yazdığı kelimelerden bir ka
çmı ele alalım: 

Kızıtordunun earlc cephesinde ka -
Eandığı muvaffakıyetler, Inglliz ve 
l\111erikan gazeteleri için bir teselli 
mevzuu olmuştu. Bu muvaffakıyetle
riıı. hakikatte, mjittefiklerin Uzak Şark 
taki kayıplarım telifi ettirecek ma.
hbette bulunduiu muhakkaktır .• 
R.oosevelt son nutkunda tıek hakh o
larak, Amerika ve müttefiklerinin 
llliittehit bir mihver cephesi karşısın
da bulunduğunu, en büyük düşmamn 
Japonya değil Almanya olduğunu, 
Sark cephesindeki Rus muvaffakı -
!'etlerinin ve Sırp vatanperverlerinin 
lı:&zandıklan muvaffakıyctlerin Uzak 
Sark cephesi üzerinde tesirini göste
"ecei.i.ai .Oylemiıtti Filhakika, Al
lllanyanm mağlUblyeti Uzak Şarkta 
llluhtemel biitun Japon muvaffakıyet
lerinin bymet ve ehemmiyetini pek 
tok azaltabilir. 

Litvinof diiıı Hull ile kırk dakı1ta 
tÖrüşmüştür ve gazetecilerin Sov -
1etlerin Japonyaya harp ilin edip et
ıni1eccği hakkındaki suallerine kar
&l: Bunun Moskovada halledilecek bir 
mesele olduğunu söylemiş. ve Sov
fttlerin müşterek dava iı;;in ı;;arpr
hcaktarım ilave etmiştir. Pravda 
«~etesinin: Japonlann mütecaviz ol
duldan ve ilk muvaffakıyetlerlnln 
harbin kat'i neticesini defiştirmiye
cefi hakkındaki yazısı ve Hull'ün, 
Sovyetlerln müşterek tehdide mu
kırveınet için hürriyet seven rm1let
lerle beraber çarpışacağıru söylemesi 
J\lmanya, İtalya ve Japonya arasın
da harbi kazanmak ve dünyaya hakim 
Obnak için yapılan ittifaka kartı bir 
lnsiliz - Amerika ve Sqvyet ittifakı
llnı pek yakında imzalıuıacaiı hilsinl 
•wmektedir.. Al!( 

Karagöz - Papucun dama 
atıldı, Hacıvat! Şimdiye 

kadar sen benim dilimi düzelt
miye çalışıyordum; bundan son
ra ben seninkini yola getirece
ğim, ben seni adama benzetece
ğim! 

Hacivat - O kabil marifetler 
senin karın değıldir, K.ararrö
~! B_en tahsil,. terbiye gÖr_ 
ml;!Ş• ~bar meclıslerinde büyü
muş, rıcal ve eazimle düşüp 
kallqnış bir ehli irfanım. Senin 
gibi bir cahil ve nadan bana na
sıl olur da hocalık edebilirmiş? 
Hemen Kadiri mutlak hazretleri 
bu akibetten bendenizi masun 
ve muhafaza buyursun, Amin! 

Karagöz - Şu dilenci ağızla
nnı bırak artık._ Bunlan dinli
yen, anlıyan kalmadı. Herkes 
benim gibi öz türkçe yazıp ko
nuşacak. Hele dur bakalım, bir 
deneme yapalım: Nereden geli
yorsun böyle? 

Hacivat - Fakirh'aneden . .: 
Karagöz - [Bir tokat aşkede

rek] Dilini eşek arısı soksun-. 
"fakirhane, bendehane,, deme; 
"ev., de! 

Hacivat - Of'!! E~anr! 
Karagöz - [Bir tokat daha 

atar] "Of!,, a bir diyeceğim yok; 
türkçe olsa gerek... "aman!" ı 
istemem, arapçaya benziyor. 

Hacivat - A birader, sinin-i· 
vefire'den beru ünsiyet eyledi. 
ğim bir lisanı, !evren nasıl ter· 
kedebiliriz? 

Karagöz =Edersin, adama et 
tirirler; ense köküne vura vu
ra ben ettireceğim. Hem bu son 
sözlerinden ben hiçbir şey an
lamadım. Türkçeleştir onu, ba
kayım 

Hacivat - Y aniya efendim, 

~ ................................. ~ 
1914: lkl Büyük Dünya Harbini Birbirine en müthi§ 

1938 SanhnelerleBağlıyan nahi bir gönül macerası 
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WENDY HILLER'in Şairane Parlaklığı ' 
LESLIE HOWARD ın Emsalsiz Dehası 
İngiliz Muharriri Bernard Shaw'ın Eserinden Alınan 

~ BiRIKADIN 
. ~~ARATTIM 

'( P Y G M A L 1 O N ) 
---, 

B6ytUı: w glizel tilmlnin hJsst '9e milkemmel Mevzuu 

Karagöz - Hah, şimdi anla
dım, işte! 

Hacivat Anladın ama 
böyle kaba saba sözlerle soh
betin lezzeti çıkar mı? O "sini 
vefire,, deki. "ünsiyet,, teki, 
hele "fevren,, deki letafet, ne
zaket bunlarda ne gezer? Kara 
göz! Ben bu işi yapamıyaca -
ğım, kibar meclislerınde ken -
d~ _kep~e edemem; sonra hay 
sıyetım hır paralık olur; cehli
me hükmederler, mahcubiye • 
timden yerin dibine geçerim. 

Karagöz - Senin dünyadan 
haberin yok. En çok okumuş 
yazmış, en bilgiç adamlar artık 
öztürkçe yazmak için eski püs
kü lCıgat kitaplarından başlan
nı kaldırmıyorlar; köy kahve.. 
lerinden aynlmayorlar; gelip 
gidip benden liıf danışıyorlar. 
Geçen gün yaşlı başlı, koltuk
ları gazete ile dolu biri geldi; 
''biliyorsun ya, iki gözüm Ka
rngöz, dedi, bir takım esnaf, 
mal saklıyorlar, bire bin ka -
zanmak istiyorlar, halkı soy -
ınıya kalkıyorlar; bunlara bir 
ad takmak lazım. Arapçalan 
varsa da pek ince, pek çrt kırıl
dım... Şunların karşılığını bu -
hıversene... Aramızda öz türk
çeyi senden iyi bilen, konuşan 
kim var?,. 

Hacivat - Buldun mu? 
Karagöz - Bulmuşum meğer 

Be- "Vurguncu herüler bunlar, 
vurgunculuğa karşı koymalı!,, 
der demez adamcağız "Buldun! 
Buldun!,, diye elime sarılıp öp
miye başlamasın mı? 

Hacivat - Oh, oh, memnun 
oldum. Avucuna usulcacık bir 
şey de sıkıştırdı mı Karagö -

.. ' zum. 
Karagöz - Hayır amma "Ha 

civadı bir köşeye sıkıştır da ıyi 
ce patakla!,, dedi. LBır tokat] 
Senin aklın hep parada, pulda ... 
Zaten ben seni, belki iğreti di
linle beraber kötü huyun da de· 
ğişir diye öz türkçü yapacağım. 

Hacivat - Maşallah, Kara -
göz ... Bu ne vuku!, ne maliimat! 
Seni görmıyeli feylesof olup çık 
~ışsın, allamei zaman kesilmiş
sın, ebharı ulumda şinaverlik 
ediyorsun... Karşında lebbeste 
olup kaldım. 

Karagöz - Gözünü aç, Haci· 
vat, dalkavukluğa g~lmem. Şaf 
şaflı lifları bırak. Oğüyor mu
sun, sövüyor musun, anlamıyo
~m. Benim bilgiçliğ'im, dalgıç
lıgım yok. Basbayağı anadilini 
konuşuyorum. 

Hacivat - Valden merhume 
ümmiye denilecek derecede ca
hile ve nikü bedi tefrikten aci
ze bir zennei gayri farika idi. 
Onun lisaniyle ifadei meram ey. 
lemekten iftihar olunur mu, 
hiç? 

Karagöz - [Zorlu bir tokat 
yerleştirir] dilin tutulsun! 

Hacivat - Artık tadını ka -
çırdı.n, Karagöı! İleri varıyor
sun! 

Karagöz - Hah, bak tokadı 
yedikçe dilin düzelmiye başla -
dL Bu son sözlerinde bir tek ya 
hancı W yok! İşte, artık hep 
böyle konuşacaksın? Başın sı -
kı.ştı, dara geldin mi özenti, iğ
reti, yapmacık lakırdılar aklın
dan çıkıveriyor; başlıyorsun be 
nim dilimle dert yanmıya ... 
Hem, evlerimizdeki bütün öte -
berinin adlan türkçe değil mi? 
Maşa, kazan, kazma, çatı, dam, 
oluk, ocak, yatak, oturak ... 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

ZARAH LEANDER 
tarafından yaratılan 

KADIN 
SEViNCE 

Bfi~ kuvvetli ve hareketli 
film, ba hafta 

Sinemasının Emsalsiz Zaferini Teşkil Etmektedir. 

.. 
Altın sesli ZARAH LEANDER'in okudulu müessir ve muhrik 

prblar bütün seyircileri gaşyetmektedir. Gıdiniz ve bu 
güzel filmi görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. :. ~ 

Bu Hafta Sineması SARAY 
c .. 

Salonlarım çınlatan 

EDDY KANTOR'un 
Türkee Sözlil En Son ve En Güzel 

B Gazeteciler seyahatlerinden mem-
- urasını Almanlar inşa etti. 

Zaten onlar her ıeyin iyisini yapar- nundu. Cozmel'den, Ho.nduvas 
!ar, dedi. sahillerini takiben Bonoca adaaına gel 

diler. Buranın da en mühim tüccarı 
bir Almandı. Onun dükkanmm önün

Ağrtmak. birinin bilmed!f:I bir :rer .. 
de dikilip •aşkın şaşkın etrafına ba
kınmasına derlermiı. Buna knaltalım: 
(Dikilip bakınmak) olur, bu iki keli
me de öztürkçedir. O halde: 

Gazetecilerin ikinci durakları Yu-
tican boğazı cfvannda, Meksi _ 

kaya tabi. Cozumel adasıydı. Yanaş
tıkları yer. San Micuel; denizaltıla
rın sıimmasına pek müuittJ İyi bir 
bannak. tenha bir sahil, plaj boyUn
ca sekiz buçuk metre derinliiinde u
zanan deniz... Almanların Okyanusu 
aşan, en büyük çaptaki denizaltıları

nın bile burada barınmaları iıten de
ğildi. 

den geçerken iki arkadaş, halka ol -
mu, bir grupun son Alman zaferle
rini münakaş ettiklerini lııittiler 

Diier bir dükkanda bir takım· Al
manca ilanlar gözlerine çarptı. Dıik
k5n sahibi geveze bir adamdı Yaban
cılara: Birer tane alınız, b~davadrr, 
dedi. Bunları A 1manlar ana yurttan 
yolladılar. Biz lspanyolca lı:onutan 
yerliler İngilizlerden aefret ederiz. Al 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

- Ne ağıttyorsun? Diyecefime: 
- $aşkın şaşkm ne dikilip bab-

nıyorsun? Derneği şiveme daha uygun 
bulurum. 

Sonra ulamak şarla söylemekt:r. 
Bir mecliste sesi giizel bir adama: 

- Biraz rrla 1 Demediiim sı"bi 
"teganni et.. de demem. Fakat: 

1 (•) tı: u: t••• 
- Bir türkü söylet Derim. 
Memedeki çocuğa "abalak,, derler

m!ş Fakat ,.çocuk,. da öztürkçedir. 
O hnlde bir baba, karısına: 

- Hanım. abalatı getir, oıc.ı:va:vnn! 
Demez. ••Çocuğu getiri Seveyim,,, 
Der. 

KADINLIGIN SONBAHARINDA ... Abamak "menetmek,, mi.na.ama ge. 
liyormuş. Niçin: 

- Bu adamı işinden ~l.ıkoyduml 
Diyeceğime "bu adamı ilinden aba
dım,. d!yeyim? 

Bundan önceki yazıda, kadınlık ve 
erkeklik hormonlarının karışıklığı, bir 
de, kadınlığın sonbaharında meydana 
çıkar, demiştim ... 

Her kadında. az çok niıbette kalan. 
erkekHğin parçaıı kadınlık hormomı
nun büluğıında kendini göstermez. 
Kadınlığın en ziyade 'geliştiği yaşlar
da, annelik devrinde daima ınağllıp 
olur. Onun için sonra, pek sonra, 
kadınlıtın ancak sonbaharında, ybi 
kadınlık hormonu bütün dev:rlerini 
bitirdikten sonra kendini gösterir. 
Fakat bu kadar rcç kalmasına karşı
lık, artdı muvakkat d~ğil, devamlıdır, 

Sonbahar mevsiminde bulunan ka
dınlarda en cok görülen erkeklik a14-
meti vücut üzerinde peyd;ı olan kıl
lardalır. O yaşta bulunan kadmrn 
- bereket vers:n ki hepsinın değıl. 
bazılarının • yüzünde. röv"e•;nde ve 
kollariyle bacaklarında kıllar T'CYda 
olur. Fakat. ya11h başlı erkeklerde ol
duğu gibi deii1. yeni yetiıen genç 
dlikanlılarda olduğu gibi.. Sonbah:ır 
mevsimindclı:! kadın, bu bakımdan, ilk 
bahar meYsimindekl erkeie benzer 

Saçlar da, genç erkl'lderin saçla~ı
na benzer: Cok dökülürler ve pek 
az uza.rl~... Almları 1 renç erkeklerin 1 

alnı gıbı açılır. enselerine dikkat e- ı 
dersen.iz. oı:ada da saçlar erkek en
ses:nde oldııiu ribi karmakarı:ıık o-
lur... 1 

Bir taraftan da vücut yaf topla"r. 1 
Fakat kadm vücudünde olduğu gibi 
değil, göğsün yukansmda, omuzlar
da, boyunda ve yüzde, yini ıiıman 
erkeklerde olduğu glbL 

Sesi illı:in çatallatır, sonra bbnla
ıır. 

O yaşta kamnm ruhu da erkek ru
huna yaklaşır. Kadınhiın fazla has.
saslyetl yerindedir. fakat o yaşta ka
dm daha lyf düşünür ... Fllı:ir iıleriyle 
uiraıan kadmlarm. en iyi ve en par
lak eserlerini aonbahar menlm!nde 
meydana cıktıiına dikkat edilmilrtir: 
Fakat bdmhk hormonu fikre parlalı.
lık vermediğinden değil, O hormon 
üste ırelditl müddetçe kadınlık ve 
annelik mctculiyetlerlnin çokluğun 
dan dolan •.• 

Fikir iıleriyle meuuJ olmıyanlara, 
o mevsimde, çok defa sinir hastalık
ları ıelir. 

So.qbahar mnalmbıe eril8D kadın 

ELHAMRA 
Haftanm en nefis, en een filmi 

GENÇ 
AŞIKLAR 

TÜRKÇE 
En Sevilmiş Yndızlarla 

Claudette Colhert 
Clark Gable 

- a:şk bakımından - yine kadm kalır. 
~ıtkının •ekli deiitmez. Bqka ıelr.ilde 
aşık kadınlar, S01,4bahar mevsimine 
eriştikleri zaman o tü lü aşka başla
~azlar. O tfirlü stk •onnonlann pek 
zıyade karışık olmasından ileri ge
lir. 

Normal kadın sonbahar mevsimin
de de yine normal kalır Fakat aşk 
duygusu bir müddet için - bazıla
rında - pek ziyad" artar Buna "ak
şam vakti aşkı .. dl'rler Su kadar ki, 
akşam vakti pek de uzun ıürmez. ar
kı,ıııından gece ıelir. saçlar afarır. O 
zaman sinirler sakinl!'ı;ir., hormon 
81ikııun yerine, sadece yürekten sev
&"İ kalır, •• 

Dil bahsinde üzerinde en çok dara
lacak nokta dilimizin giizelliitni adam 
akıllı korumak tarafıdrr. Bu da ya
ZTlarımızda ŞİVe ve ahengi iy!den 
iv.iye düşünmekle olur Ben diliminn 
öztürkce ile yazılmasını kuvvetle is
tivenlerden!m. Fakat iki kelimelik ot
sqn türkçe kat'$ıh~ varken kulafa 
hos gelrl'iyen kelimeleri kulJanmaia 
C"ok ıfü.~kün deifüJm 
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~·SÜMER SINEMASININ ... , 
Buyük mali fedakarlıklar ihtiyariyle tam 

.zamanında getirtmeğe muvaffak olduğu 

DE AN N A D U R B I N ' in 
HOLLYWOOD'da 1941 de çevirdıği 

en son ve en fazla musıkili 

BAHAR RESMi 
GEÇiDi 

Filmi Bu SALI Akşamı 
takdim edecektir 

Viyana ve valsleri... Macaristan ve 
Çarda~n ... Bir harika ve temaşa filmi 

ALI BABA 
KIZLAR 
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_ı•ı ~ .- - --r•••= -'ili•• (Baş tarafı 3 üncii sayfada) 

Hacivat - -· Ben öyle neza
ketsizlik yapamam, haşa huzur. 
dan, o nesneye "lazımlık,, de -
rim. 

Karagöz - Öyle de')·ince bu 
kap biçunini değiştirir, çiçek 
saksısına döner, içınde gül mü 
!biter? Yoksa gecelık kavuğu o
lur da başına mı geçer? Haci -
v.at, çrtkırıldımlığı, ıki yüzlü -
aüğü bırak; h'.igat paralamaktan 
vaz geç. Bunca yıldır seninle 
karşı karşıya geçip de güzel gü
zel, iki hemşeri gıbi konuşama
dık. Sen sôylersın ben anla -
marn; ben söylerim, sen anla -
m.amazlıktan gelirsin. Sonunda 
dayak, tokat bıribirimize gire -
riz. İkiliği kaldıralım, artık bir 
dilden konuşalım, ne dersin? 

Hacivat - ··Eyvah., derim, 
"elaman,, derim, "hele şu ser
nevişti siyahıma nazar kılın, ey 
ihvan, bahtı seringunum bendc
nızi şu sinnü salimde Karagoz 
makulesi echeli minel Cahiz eş
has ile hemayar eyledi, kemma 
ye ve pespaye eyledi,, derim; si 
nemi çak çak eder, ciıkı giriban 
eylerim! Esliıftan haya, ahlif
tan hazer eylerim! 

Karagöz - Ulan ne çok şey
ler yapacakmışsın ... Bunlan ya 
pacağına benim dediğimi yapsan 
daha kolay olmaz mı? (Bir to
ka.il vurarak) şimdi ne eylersin, 
bakalım? 

Karagöz - Yine mi yabancı 
1.Mlar 

Hacivat - Aman birader, bu 
dediğim söz meşhur bir adamın 
ismidir. Onu da mı değiştire -
yiın? 

Karagöz - İşi bilgiçliğe vu-

A 
9 

- --- ---
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rup beni mat etmiye kalkışma! S OLDA NSAGA : t - Ralflamak Bir 
duvara lleti 2 - Yaş dcı'!il - Usanmaktan 

Uzun lafın kısası dilde ayrılık, t mir ' - Tenıi: Şahis - Babanın kardeei 
ikilik kofluk özenti istemiyo - 4 -:- Tersi: Bir toprak - Ar s - ŞimaH 

' ' Alrıltadadır 6 - Mutabıklık 1 - Hür ol · 
ruz. Elimizde altın dolu bır küp mıyan - Dan başlı:a 8 - Uymalı: - Erkek 1 
varmış; biz bunu tavan arasına 1 ~':~~ t - Elemiye yarar - Tıkamaktan 

a~mlŞ,.Ş~na buna 3\"~Ç a~ml.~, dil YUKARIDAN A$AGI: ı - Akamete al!· ı 
dıJencısı olmuşuz. Şımdı k upte- rayan - Bir ata ç 2 Ktlçücllk sandık -

k·ı · · k ık· Kaide 3 - Komıa bir devlet - Jyililt 4 -
1 erı seçıp ayıraca , Y ayıp Yemeğe konur - Bir kral 5 - Teni: Bu· 

ışıldatacak dilde de ağalığa ere maktan emir 6 - Düşmanlıklar 1 - A~mak 
! . ~ tan fail - Eski hlkim 8 - Çocul!a bakar 

cek, bey gıbı yaşıyacagız. Adanrr 9 - Anlar. en k11a umanalr - Ik· 
tifa etmemek, umahklrlrk. 

Hacivat - Hakkın var Kara
gozüm. Fakat şu tokatları bırak 
san, bana bir mühlet versen , dü
şünsem, çalışıp çabalasam, dili
mi yatırsam da ondan sonra hu. 
zuruna çıksam. o zaman bir k u
sur edersem cezamı çeksem ol -
maz mı? 

Karagöz - Hah, buna diye
cek yok. Sana attığım t:okatlar 
oz turkçe konuşamadığın için d e 
ğildi; öz türkçeye kafa tutman
dan, dik başlılık etmenden, he -
pimizin dileğine uymak isteme
mendendi. Geç olsun da güç ol
masın; bu işi yedir e yedire, sin
dire sindire yapacağız! Şimdi an 
laştık. Hele enseni eğ bakalım! 

Hacivat - İki gözüm, efen -
di.m, mademki anlaştık diyor -
sun, mademki ben de halis m uh 
lis, candan gönülden öz türkçe
ci oldum, neden yine dayağa ha 
zır lanı yorsun 

DUNKU l!ULMACA - SOLDAN SAGA: 
ı - Karadeniz 2 Anadolu - O 3 - Ra· 
mi - Imar 4 - Ama - r..,.ı 5 Ter.i: 
lloıuk - Raf 6 - Ural - Baki 7 - Na
na - A d B - Ad - Nlkola 9 - Kok -
Sakın 

YUKARIDAN AŞAGl: ı - Karakulak 2- -
Anamur - Do s Ramuan 4 Aıfi -
olan 5 - Do - lle - Nia 6 - Elim -
Baka 7 - Num.a,. - Ok 8 - Al&kalı 9 -
Zor - Fidan. 

YE1'1: NEŞRİYAT: 

ÇIG - Gürellik. iyinin, doi!runun volu-v!a 
aylık edebiyat, sanat. fikir mecmuasıdır. 3lln· 
CÜ ıayısı Adanada cıkmııtır .. 

YURT ve DUNVA - Aylık fikir, felsefe 
•t' edebiyat m~cmuaaıdır. 11 inci sayısı An· 
karada çıkmıştır. 

ZONGULDAK KOMUR HAVZAMIZ -
P.tibank yayınlarından olan bu kitap 
Sadrettin Enver tarafından yuılmı,ırr. Eıer. 
ekonomik h.ayatım1'da bUvuk hir dei!eri oaln 
1<ömUr havzamı:n tanıtmak, dOnU ve buırünO 
anlamak için ne,redilmi1tir. Zonınıldak ve 
Havza mOteadıiit re1imlorle cösterilmiştir. 

ANA - Aylık aile derııiaidir. 47 nci sayısı 
Ankarada neşredilmiştir. 

Y E Ni ADAM - Haftalık fikir ııaretcoidir 
363 üncil py15ı htanbulda çıkmıştır. Bu sa·, 
yıda tulüat ıahncsi ve Kel Hasana ait bir ya· 
sı vardTr. 

TAN 

TÜRKiYE 
ZİRAAT 

OMHURIYETI 
BANKASl 

Kurıılu~ Tarihi : 1888 

Sermayesi : 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : !65 . 

'lirai ve t icari her banka muameleleri 

rara Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kum lJaralı ve lhbıırsız tasa rruf hesaplarında en u 60 
llras. bulunanlara ıenedc 4 defa çekilecek kur'a ııe ataQıdald pliıta gö· 

re ikramiye daCııtııaca ktı •. 

4 Adet ı.ooo Liralık 4.0~ Lira 
4 500 .. 2.000 
4 .. 250 .. 1~00 • 

40 .. \00 .. -4 .000 • 
100 .. 50 .. 5.000 .. 
120 • ~o " 4.8()0 • 
160 .. 20 • 3.200 • 

D l K KAT! H esa rı ıa,..nıfakl p~raıar ı:ıt r ıene içinde 50 llradan aeaOJ dOımı 
yenlere ikramiye ç ı kt •g • takcfl• cfe 3 20 fazlaslyle 11erı ıecektlr. Kur'alar 
senede 4 defa. ı ı EytQI. 11 Blrl nclk3nun. 11 Mart ve n Haziran 

t•~lhlf' r l n de cekllecekt lr 

14 - 12 - 941 

SABAH. ÖGLE ' VE 
· ı·Ber yemekten tonnı Pinde ti'.: ek-la , muotazamUf 

dlelerinld fuı:alayma. 

lstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden: 

Satış Müdürlüğünde Kaçak 
Eşya Satıhyor 

• Müfredat listesi Satış Müdürlüğü ilim tahtasiyle Belediye M~ ~ 
leri Müdı.irlüğü ilan tahtasında asılı kaçak eşya Sirkeci Reşadi!..:ı ~cadde
sinde Halı Antreposundaki Satiş Mı.idiirlüğunde 22/12/941 gun ı ~ 
13,30 da peşin para ile bilmüzayede satılacaktır. istekliler belirtilen ~ 
de müzayedeye iştirak edebilirler. Salı~ için hiçbir vesika aranmıyacagı 
ilan olunur. ' (11024) ____ ................................. ... 

Hacivat - Peki amma, behey 
nadan, E'.Ski dilden yazılmış ki
taplar, şiirler, gazeller, benim 
her gün sana okuduğum o gü
ı:el beyitler ne olacak? Altı yüz 
senelik varımız, yoğumuz? 

l Karagöz - [Bir tokat daha] 
r llacivat - Bu tokat da ne 
için? Sözüm hem doğru, hem de 
öz türkçe değil miydi? 

Karagöz - Evet, öyleydi... 
Amma ben zihnimi karıştıracak 
sözü doğru da olsa sevmem, ôz 
türkçe de olsa yine sevmem! 

K aragöz - Hacivat! Ben sana 
işin açığını söyliyeyim mi? Ca. 
mm bugün seni dövmek istiyor. 
Osmanlıca da söylesen, öz türk
çe de, uyuşsak da, uyuşmasak 
da yine tokan indireceğim. Ben 
dayak atmadan duramam! 

Hacivat - [Bir tokat kendisi 
aşkederek l dayak yemeden d e 
duramazsın, behey külhani! 

(Alt alta, üst üste, o bildiği
miz dövüş faslı başlar] 

~ini:::::a,A•::,i:enc~~:::~ n:~e~~:·:ı:·. , B Ü T Ü N M o B 1 L y A L AR 1 N 1 z 1 'ı ' ı 
kim liği nden: Kuledibi Bi.iyükhendek ----~Ç-eHş-iU~eriEçTok oFlaEnYİZstaln'bnu10ln'da RAt7.S.a RPa,Aşa Myoku~şu:n'•dl•a~6:6.N•o•.-~ caddesi Sadlkpaşa han binnci kaıta 1 
mukim iken seferberlikte tahtı silaha -..._ 
alınarak o vakittenberi kendisinden ~ ••••••••- Maj'(azasmdan alını:ı:. -
haber almamıyan Rafaelin gaipliğine 

KIZILA y - Her ayın illı: cünO Ankarada 
çıkar renkli ve resimli mükemmel b!r !"a.ııa· , En ı:;on modaya muvafık 

Hacivat - Karagöz, sen Hac
oaci Zalim kesilmişsin! 

. Dünyada Olup Bitenler 
(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

manlar harbi kazanınca bize burada 
buyük İspanyol Honduras'mı kur -
mamız için yardım edecekler. 

1nı:ivaya c;ekilmiş olan bu Bonoca 
adasının esas limanı o kadar mahfuz 
ve o kadar derindir ki büyi.ık gemiler 
burada bir tek insan gözıine görün
meden günlerle barınabilirler. 

H~ç bir yerde fazla durmak iki 
"rkadaşın işine gelmiyordu. Nicara
guay sahillerıni takiben ilerlerken, 
200 adadan müteşekkil Sivrisinek a
dalarmın önünden geçtiler. Bu ada.
t ar ilticaya müsait sayısız koylarr 
haviydi ve meskun olmadıkları için 
bir çok dalaveraların kaynağı olabi
lirlerdi. Nitekim son zamanlarda Al
manların buralarda denizaltı üsleri ha 1 
sırlamakta olduğu rivayeti civar ba.
bkıfılan korkutmuş. zavallıhır buraya 
ab'amaz olmuşlardı. 

Seyahate çıkmadan önce, iki Ame
rikalı gazeteci şöyle bir havadis işit
mişlerdi: Harp başlamadan bir müd
det evvel, Ş mali Amerika ve Meksi
ka sahillerinde, içinde bir sürü aca
yip aletler bulunan bır Alman gemisi 
belinniş, bir asağı, bir yukarı, ser
seri, serseri dolaşıyormuş. Puerto 
C abeza adasında, iki arkadaş, bu ge
miyle karşılaşmışlar. Sözde teknenin 
içinde balina avında kullanılan hususi 
iiletler vardı ve yerli denizcilerin ge 
miyi ziyareti bu sebepten yasak edil
mişti. Bu esrarengiz geminin bir tek 
balıkla olsun, döndüğünü gören yok.
tu. 

Buradan lımanda yatan bir nazi ge
misine Dizel yağı ve sair ihtiyaçları
m nakletmek işten bile deıiildir. N i
tekim gazetecileıin ziyaret ettikleri, 
ada valisi, A lman deni7.iıltılarının li
manlara sık sık uğradığını söyle
miştir. 

Old Providence'e varınca, iki ar
kadaş, Rangier'nin, büyük bir kaçak
çı olan kardeşi Rankin hakkında ma
himat topladılar. Bu jl damın hususi 
bir gemisi vardı ve ortağı olan ge
mi kaptaniyle beraber m ütemadiyen 
adaya Dizel makine yağı kaçırryor ve 
Rongier'nin anbarlarma yığıyorlardı. 
Adada Dizel yağı ile iııliyen bir tek 
motör yoktu. Bunları ne yapıyorlar
dı? 

İ ki gazeteci daha sonra A merik a.-
ya ait olan büyük Corn adasına 

geçtiler ve bu suallerinin cevabını 

orada aldılar. Rıhtıma yanaştıkları 
zaman, adanm aslen Nicaraguay'h o
lan kumandanı Kruger, ileri gelen a
dalılarla birlikte gemiye, onlan kar
şılamağa geldi . Bizimkiler, K ruger ve 
adanm en nüfuzlu şah!ılyeti olan tüc
car Jackson ile sıkı fıkı ahbap ol
dular Açıkgöz iki kabadayıyı andı
ran gazetecilere bir gÜn Jackson şöy 
le bir teklifte bulundu : 

- Bizler birlikte gayet iyi çalışa.

biliriz. Sizin gemi kac;akçıhk iç in bi
rebirdr. 

Beriyanda nazilere ihtiyac:lan olan 
maddeleri taşımak çok para getiri -
yor. Sizin teknede bir se ferde 50 fıçı 
Dizel yağı taşıyabilirsiniz. Bunlarr 
Purto Cabeza'd1ki rıhtım m üdürü 

Aslında bu sözde balina avcıları sa 
h illeri ıskandil ediyor, ve bütün bu 
sahanın yeni baritalannı, planlarını 

çiziyorlardı. 
, Almandan alacaksınız. Yakmd:ı yağlı 
bir iş var. Bfr denizaltının ihtiyacı 

c olombiaya ait ilan Old Provi- olan petrol ve müştekatmı nakle -

karar verilmesi Sultana Nalan tara- j 
fından ba arzuhal talep edilmesi ü:1..e-
rine bu bapta icra kılinan duruşma- 1 
da kanunu medeninin 32 inci mad-
desi mucibince merkum Rafaelin a- Muhammen bedelı ( 3;{7;ıJ ıır,ı oı ,. n ı:ıtıu aaet tiO kılometrelık lOılO 
vakibi hali hakkında malümatı olan- adet 100 kilometrelik ve 500 adet de 120 kilometrelik iğneli sistem Lo-
ların bir sene zarfında mahkemeyi konıotif; sürat kontrol saat bandı (5.l.1942) Pazartesi günü saat (14) on 
haberdar etmeleri lüzumuna kar:ır dörtte Haydarpaşada Gar binm;ı ıhhilindeki komisyon tarafından açık 
verilmii olmakla birinci dcıfa olarak eksiltme usuliyle !>atın alınacnklır, 
ilan olunur. Bu ise girmek istiyenlenn (2~'\) lira (13) kuruşluk muvakkat temi-

FRENGi 
VE 

Belsoğuk l uğu na 

tutulmamak için 
EN İ Yİ iLAÇ : 

PROTEJIN dir 

Her Eczanede 50 Kr. Satılır 

.,.. .............. , 
GLA~bOK~~Tl~ 1 

Prf. Steinach'ın Terkibidir. 
~ete ile K u tusu 200 Kuruş. " , 

nat ve kanunun tayin etti~i vesnıkle birlikte eksiltme günü saatine ka
dar komisyona miiracaatlari lazrndır. 

Bu işe ait şartn::ımrlex- komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(1094~) , ........ _ .............................. ,, 

Devlet Deniz Yolları işletme idaresi llônları 

İdaremizt"e Kanlıoada yapbrrlacak otan (4995,25) lira keşif bedelli 
elektrik muhavvile merkezinin inşası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 23 Kanunuevvel 1941 Salı giinü Tophanede Umum Mü
dürlük binasındaki Alım Satım Komisyonumuzda yapılacaktır 

İstekliler umumi ve hususi şartname, resim, mukavele projesi gibi 
evrakı bu komisyona milrac11;ıtla ııörebilirler. <toR02\ '9.--.---ma--------.--• 

Tıp Fakültesi Dek anlağından . 

İkinci cerrahi Kliniği ve Radyoloji Enstitüsünde (75) şer liralık baş 
hemşirelikler, Birinci Cerrahi, Göz, İkinci Cerrah!, Kulak hastalıkları 
Kliniklerinde (85) şer lirnlık iki tane. Teknjsiyenlik ve Dekanlık kale
minde 50 lira ücrelli bir !l'ünhal vardır. Talipleri~ vesikalariyle birlikte 
20 Birincikanun Cum~rtesi gününe kadar Dekanlık kalemine müracaat-
lan. · - (10924) 

' • 1.' ~ • : · • • ~ -· 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi 

10.000.000 İngiliz Lirası 
1.250.000 İngiliz Lirası 

dencc ve St. Andrew adaları deceğiz. Bunun için şimdiden hazır
~merikadan gelen gemılerin yolu ü- !anmalıyız. O şuraya, limana gelecek. 
zerindedir ve Panama kanalına olan Sizin gemiden Di:rel yağı ve cliıier , OTEL 
mesafeleri 615 kilometreden ibarettir. maddeleri ona nakletmek gayet ko-

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS. MARS ILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

Gazetecilcr St. Andr~w'de karaya lay olacaktır. Elimize iyi para ge
çıkmış, adanın k!içük pazarmdan ge- çecek.. Hem de peşin para. Korka
çıyorlardı. Birden madeni bir ses i- cak hiç bir şey yoktu r. P anama ka
şittiler~ "Burası Berlin .•. Bugün mu- nah mıntakasmda nazi ll'r si:ı:i,..le te
zaffer ordulanmız düşmana amansıı: masa geçecek ve icap eden t edbirleri 
b ir darbe daha indirler.,, Bu ses Bern- alacaklardır. 
hard Rangier'nin dükkanı önündeki Jackson ile sözde anlaşan gazete-
hoparlörden geliyordu. tiler, buradan Co!'lta R ica'mn L imon 

Beyoğlunun merkez bir yerin-
de kAin ve gayet mükemmel iş
liyen 20 odal! bir Otel devredi-

lecektir. Tepebaştnda Lozan Pa-
!as Oteline müracaat. , ______ _ 

Aslen Alman olan Rangier, adanın şehrine gt'c;tiler. Uzerinde "sigara iç- ~~ 
en müteber tüccarıdır. 1921 sene- mek yasaktır., levhası bulunan bir ,.,. Dr. İHSAN SAMI 

TiFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına 
tutulmamak için te!>iri kat'l, mu
afiyeti pek emin taze aşıdır. Her 
eczanede bulunur Kutusu 45 

~---· kuruşt~r • , 

&indcnberi burada bulunan bu adam binanın içinin Dizel makine yağı ite 
geçen harpte Alman ordusunda bir dolu olduğunu öğrendiler. B u fıçılar 
subay idi. 1935 senesinde bir aralık daima geceleri vapurlara yükleti!irdi 
O ld Providence adasına gitmiş ve ve nereye gönderi1diğinl kimse biL
buranın en yuksek t"'ı>esinde bir rad- mezdi. Limon'un en buyük otelinin 
yo istasyonu kurmuştu. Rangier'n in sahibi blr A lmandr. Sanki bitaraf bir 
nh~~ !eni YLP!.ırdığı büyük depo- merkezi Amerik a şehrinde değil, Al
~ı Dızel motor yağı ıle doludur. man Rayşının bir kasabasındaydılar ,•••••••••••ı• ... ııı.. 
~ Yeni Müşteri Bu_lmak ~ 

.._ . ·-· . Dr. Gasson dıuor ld: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleıi tatbik 

de muşterı]erının adedıru hır mısli arttırabilir. Ben bu 
kitabımda size bu sanatı öğretiyorum._ 

TAN Gazetesi 

ııan Fiyatları 

Başlık maktu olarak 750 
1 inci sayfa santimi 5CO 

KIBRIS, YUN ANIST AN , ffiAN , IRAJ{, FlLISTI~ 
· ve MAVERA YT ERDUN'de • ' 

Merkez ve Şubeleri · i ' ' . 
'l'UGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANISTAN .. SURIYE 

LÜBNAN, Filyallerı ve bü tün Dünyada Acenta ve -
Muhabir ler i vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 
Resabı cari ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
l'ürkiye ve Ecne bi memleketler üzerine keşide · 
ı skontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat altın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

~~~~~ 
Enyüksek emnıyet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

. 
seneda' 

Piyasanın en müsait şartlariyle ( Kumba.ralı veya 
Kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

~ Fiatı 50 Kuruş. 
Z • ,, ,, IOfı 1 
3 • • .. 151 

.. 
J Sahip ve Nesrıyat ................... ~ Mıııiııriı 1 :mın Uzman. Gazetecilik. W: 

1_. L. ~. TAN Matba,ası .. 

TÜRKİYE' iş BANKASI 
Küçük Tasarruf İlesaplan 1942 ~amiye PJ.anı 

Keşıdeler: 2 Şubat. 4 Mayıs, 3 Ağustos. 2 Ikincite~i.D 
tarihleri nde yaprlrr . 

· 1942 ikramiyeleri 

l ad et 2000 liralık-2000,- Lira 

1 

40 adet 100 lirallk-4000,- Lira 
3 1000 " 

-3000.- .. 
50 50 -2500.- . • 

2 750 - 1500,- .. • • • 
3 500 -1500,- 200 .. 25 .. -5000,- • .. " !I ? ı>r -2500.- ,200 10 -2000,-

" __ , 

İDEAL BÜRO 
Yazan : · lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "IDEAL BÜRo•· VM okuyunuz .• 

S!ltış ueri: TAN · l stanbul 

Fiatı 50 Kuruş. 


