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SİYASiYAT 
r 
Ruslar yeni 
tip tayyare 
kullanıyor 

--fTIARPi VAZİYETİ....__ lnönü ile 
ltalya Kralı 
arasında Yazan: l=lüseyin Cahid Yalçın Çok yazık, Çok feci! 

Rus yada 
zaferin 

gecikmesi 
/n6ilizler Rusyaya lıem mad. 
de İle • ilala getiılirmek için 
limanlar, demiryolu ve y ol 
gapıgorlar. Bunların ikmal 
edilme•ine imkan bulurlar
•• Alınanların Rui yada kar .. 
ııl•ı•cakları zorluk lar bir 
kat dalaa artmaz mı? v. 
nilao!Jel 6u zorluklar çoj ala 
foj ala taarruz kuvuet lerini 

yıpratmaz m? 
___ _J 

M 
oskova radyosu opera ı 
mevsiminin geldiğini j 
ve bu kış Çaykofski'nin ı 

meşhur bir eseri ile ~ılacağını 
bildiıiyor. Propagandanın bu 
arif şekil hakikaten hoşa gider. 
P ropaganda. namına bazı rau
yolann çok kere ba.ş \"Urduklaı ı 
nıantıksu ve beceriksiz nesriyat 
karşwnda Sovyetlerin ihliyaı· 
eWkleri bu taı-z gen:ekten kibar 

Ne ilM'e bir buluştur. Hf'N<cı:.:'n 
iPterak ile ölüm haberlerini bek
'lediği, dü~üriilcn tayyarelcı 111, 

ir.a:nJan cephelurin tafsilatına 
jiiıtizar ettiği bir dakikada. noı
lnwt.ı zamanlann istikrarlı sük{m 
ve n~'csini gösterir gibi, opera 
terMilleriyle me.'jgtıl olmak, Al
man ba..arruzlarına. karşı Moo
kovad.ud pen·ıu~wığın en }.Y.ıt·
lak l);r delilln1 ortllya :.ıtrn:nt de-
mektir. 
Muvaffakıyete bu itirrL'l'I:. haki

kat& ıtemamen uymaaa bile Mos
kovanın kuvvetinden bu derece 
emin görünmek istemesinde hak 
lı olduğu te6lim olunmalıdır. 
Harp başla.yalı 22 inci lra!fta bit

aek Uer.eredir. Harp ba.şlarken .al 
tı hafta arfmda Rusların işi bi
teceğini 'Mihver ka.ynaklaı ı mağ
rurane ilin ediyorhlrdı. En son 
defa, yani bwıdan elli gün e\"· 
vcl, artık son daıi>enin indiril
mesine sıra geldiğini ve müthiş 
imha taarruzunun başhıdığını 
duyduk. Her şey oldu, milyon
larca esirler alındı. Namütenahi 1 
cepheler yanldı, hadsiz, hesap
sız ordular çevrildi 'e imha o
lundu. Fakat Rus mukaveJUeti 
belki ilk günkünden daha sid
delli bir surette diişmanı hedEf e 
eı işmekten menediyor. Rus
ordulan, denildiği gıbi. mahvi.i 
peıişan olsa idi, ilk haftalarda 
söyledikleri gibi, ordular ara
sında irtibat, umumi sevkli ida
re kalmasa idi, her klı\-vet ken
di başın~ uğraşır uyn ayn dö
küntülerden miirekkep bir ı aı
çn. haline ge miş olsa idi, Rus 
ülkesini şimdi ecirutller, hayalet
ler mi müdafaa ediyor? Bi\tiin 
dünyanın zihninde bu türlü su
allerin zaruri olarak c:utlauma
sı 18.zım geleceğini Rusların 

pekala taJunin ettiklerinde şiip
he yoktur. Onun için, kendi lı.::h
leıinde hu ule gelen tes"ri tak
viye muks:ıdiylc Moskov~da 
sahneye konacak operalardan 
bahsetmekle düşmanlaıının çok 
müthiş bir facia içinde kaldıkla
n inbbanu kuvvetlendirmek is
tedikleri meydandadır. 

Neticede zafer muh~kak ol
duktan sonra, harbin uzamasın
da ne zarar var, diyebilir miyiz? 
:eğer harp Almanya ile Rusya 
arasında cereyan etseydi ve Rus 
ların mağlfıbiycti ile mesele hal
leclilec?k olsaydı, filhakika, çok 
oza.masımn esaslı bir ehemınıiye
ti olamazdı. Olsa olsa zafer Al
manlara biraz daha pahalıya o-
turmuş sayılabilirdi. Ftakat bu 
harpte asıl dü.c:ıınanın İngiltere 
olduğu gömen kaçamaz. Rus 
ha-rbinin uzaması İngiltereyi 
mağlfıp etmek ihtimalini bütün 
bütün ortadan kaldınr ise Rus
ya.da Almanların uzun bir bo
ğl.l611Ul neticesinde elde edecek
leri galebe kendilerini hczimet.e 
sevKet.mek gibi garip bir netice 
tevlit etmiş olur. 

Şark cephesinde tahminlerin 
yaıılış <;;ıl<ması öyle nahos bir 
vaziyet yaratmıştır ki bunun 
mahzurları göze çarptıkt.an son
ra. da i in tasfiyesine imkan 
kalmamı tır. Bu mücadele yarı 
yolda bırakılamaz. B emehal 

bitirilmeli ve bir gün evvel biti
rilmelidir ki İngiltere iile muha· 
rebe, için elde taze kuvvetler, 
boşalmamış depolar, yıpranma
mış siliıhlnr kalsın. Çünkü Rus 
mücadelesinde, geçen h<'r daki
ka lngilterenin k uV\'etin i artırı
yor. İngiltere hem silah ve cep
hane yapıyor. hem askerlerini ı 
talim ediyor, hem tayyareci ye-' 
tişt iriyor·, hem de yeni yeni harp · 
geJnilerini denize indiriyor. Al-. 
manya bir taraftan Rus harbin-; 
de çok ağır insan w malzeme ' 
zayiatına diiçar olurken diğer 
taraftan hem bunlaı ı tela fi ede
cek hem 1ngilterenin artmakta 
olan kuvvetini karşılaınağa kafi 
gelec k ımua7.zam istihS31iıt 
yapmak zarm etindedir. Alma11-
yanın kaynakları ne kadar ~c
nis, Gahsma kudı c>ti ne kad:ır 
cok olsa bu ihtiyııc:ları tamamen 
knrşılayacnk dt>l'<'<'ede hııdutsnz 
olabilir mi? Ciinkii unutmam ılı 
ki İngiltere );alnız oeğiluir. Ar
kasında ltrwa bir Amerika clıı

ı uyor ve masalları andıran haı i
kalı teskilatı, sonsuz imkanları 
ile İngiltercye yardım icirı cui ı 
şıyor. Amerikanın son kabul et
tiği kanun İngiliz <lon:mmasmm 
sırtındaki yükiin biiyiik bir kıs
mını hafıfktti. İn"iltercnin ı'ıtı
ya('l olan mal1.em<') i, silahı 'e 
cephaneyj , yiye<'<'ı, maddelerini 
tU onun limanlarınn kadar <;!"Ö· 
türmeyi Amerikan f!t•milf'ri ü 
zerlnine aldılar. 

İşte Hus harbinin uzaması de
mek buıılaı· dt-mcktir. Yoksa 
harp başl:yıılı on hafta, y irmi 
hafta, otuz ha lta oldu, ha li bir 
netice cıkmadı dcınek ~ok mana
sı1dır. Bit· harbin elde saat ile 
aııoniy•lo•• h """l' ıvli lo .. "lc J•<ı)'\ll. 

mayacağını herkes takdir eder. 
Fakat ka~ıl~tığımız \'aziyctle 
lıaftula ı m, g,ünlerin. <lakiknlaı m j 
ehemmiyeti vardır. lngilizlcr 
Rusyaya ham madde ı-;ilah yetiş
tiıınek için liman, demiryolu 
ve yol yapıyorlar. Bunların ik
mal edilmesine imkan bulurlar· 
sa Almanlilrın Rusyada kar~ıla-
sacakları zorluklar bir kat daha 
artmaz mı? Ve nihayet, bu zor
luklar <'oğa la roğala taarruı 
kuvvetlerini yıpratmaz mı ? Har 
bin uzaması yalnız fazla feda
karlığa ihtiya~ç göswrmeklc 
kalsa idi Alman ordusunun bu 
fedakarlıkları gii7.e 1tlacağında 
Rüphe edilemezdi. Fakat mo<lcı n 
oı duların büti.in makineleşmcle
rinc rağmen nihayet bu makı
nelerin hepsini insanlann kullan 
dıklannı ve insanların, birer 
kahraman bile olsalar. takat ve 
tahammüllerinin mahdut bulun
duğunu hesaba katmak iktiza 
eder. 

Hiiseyin Cahitl \ ' A 1..(llN 

Almanlar buna 
öldürücü diiıman 

diyorlarmış! 
Stokholm 19 (n.a.) - R<'ıı

t er: 
Doğu cephesinde Almanlnı· 

için tehlikeli olan bugünlerde, 
Sovyet havacılığı hayret u
yandıran yeni tip bir tayy.1-
rcyi faaliyete geçirmiştir. Bu 
tayyare bilhassa yürüyüş ha
lindeki askcl' kı tnlarına ve 
dfüµnan hava meydanlarına 
taarru~ için icabt.""<.len tcı ti
batla teçhiz edilmştir. 

Hava ustünlüğü, daha uzun müddet 
Avrupanın güzelliklerine doyulmayan 
mamure/erini harabiye sürükleyecektir 

ALMANLAR 
BİLDİRiYOR 

Merkez cephesinde 
:tııc----

YAZ A N: Emekli Ganeral ' l 
KEMAL KOÇER 

'-~~------~~-./ 

=! RUSLAR ! 
=:=j BİLDİRİYOR 

Batı cephesinde 
ıttıc----

Tebrik, tetetcliaw· 
te~raftarı teati 

edlt~ 
Ankara, 19 (a.a.)- lt.alvan 

Kralı RLŞLudli Üciinc iı \ 'k
tor Enuna.nucl in dcrı nu 
yıldönünıU müna.sd:>ctiyle. 
Cüımhun eisi İsmet lııciııü t..ı-

1 
rafından tcbdk tel ,ı..ıfı ı:ekil 
niş, İtalyan kralı da tdr,r.ıfl 
teşekkürleıini bildir~ir. 

Beı linden gelen haberler, ı 

bu tayyareyi "Alman asker- B •• •• k b• h• 
leıinin öldürücü diişmanı .. o- uyu ır şe ır 
larak ta,·sif etmektedir. Biz-

K aynakları zengin olmayan 
Almanya, istila sayesm

de, A,·ı upamn cihana silah yc
tiştiı en darüs.~ınanlaı mı da. ele 

Vaşingtonda 
HAYRET! 

zat Alman ask"rleri de bu tay İşgal edı• ldı• 
yareye "zırhlı alet,, ismini 
takmışlardı r. 

Bu tayyareler yiiriiyüş ha
lindeki kı t aların, topçu mevz~
ler inin ve düı:ımnn hava mey
danlarının üzerine yirmi met
re yliksekliktcn u~rak mit
ralyöz ve toplarile insan ve 
malzeme li:r..erine ölüm ate.<,
lerini saçmaktadır. Almanla-
11n verdikh~ri haberlere göre, 
bu yeni tip Sovyct tayyaı·e
lcri en ağır cnptaki tayyaıe 
karşı koyma toplarının ateşi
ne f evkaJıide mukavemet ve 
tahammül göstermektedir. 

Moskovada 
Bütün askeri tesis· ! 

ler bombalandı 1 

Berlin, 19 (a.a.) - Alman 
ordulaı ı başkumandanhğının 
tebliği: 
Doğu cephesinde, muvaffa -

kıyetli yeni taarruzlar yapılmak 
tadır. Son üç gün wrfında.Jd 
muhareoeleı de on binden faıla 
esir almmı§ ve 171 urhh ara-
ba tahrip edilmiştir. ı 

geçirmiştir. Skuda, Şnayder kru- ---c~--
\'azörilc yanşıyordu. Polonya, 
daha ilk teşekkülünde haıice Amerika, Japonya-
miiftekir kalmamak için, askl!ıi 
~mnayie yer \'e kıymet veriyor- nın hareketine 
du. Rumanya ve Yugoslavyndn Volokolams k, d inanamiyo1" 
gidişe auım uydurmak istiyN'· a 1 
lardı. İsveç fabrikaları, muasll'- .---- ----. 
l&rile boy ölçüşüyorlardı, Fin- Şiddetli taarruzlar j oponya ya Çind• 11 çelcile
lfmdiya bile kendi yağile kavru- • • cek, yahut da 6•Ji11ci k ol ıu 
Juyordu. Biitün bu memleketler zayıat)a tardedddi j milleti d~lice bir lr.•reketc 
~ıüe~leri şimdi.Almanya he- Moskova, 19 (a.a.) _ So\yet sevkeJeceklir 
~~ı~a . ı~emektedırler. Alm~ıı gece yarısı tebligı: ı Sonteşrin ___ _. 
l' ~h~ crımn so~ nutkuı.ıda 3a0 günü, kıtalarımı1., bütün cephe-ı 
!11llJ'?!?-. ı:ak~ı ılc t.e1!11ıh etmek !erde dilıpnanla çarpışmışlardır. 
If:tedıgı ı~çı ~uwetı~~n kudr.eli- Muharebe, Kalinin ve Volokol 
nı kcmmıyetm~e dcgıl, .keyf~~·e- msk kesimlerinde ve cenup bntı 
tınde uamak l~zı~ ~el~r. Dıg~r cephesinin bir kesiminde bilhas-ı 
taraftan, t am bır ıstıklale sahm sa ı,iddetli olmuştur. Bu muha-

( Sonu aay fa 4 sütun 4 de) ( Sonu .. yf• 3 • Utun 4 de) 

Vaşington, 19 (a.a.) - Dlet 
meclisinin dünkü iı:timaınd Ja· 
ponyanın Birleşik Amerika ile 
derhal harbe girmWııi isteyen 
Japonya Ziraat Nazın M. Şimo
da'nın söderi Vaşingtonda bn.y.. 

(Sonu sayf• 3 aUtun 6 da) 

« Polonycda » Sivastopol kalesine karşı ya-
pıkm hava. taen-uzlannda, de- , - _._------- ·------------------------ ------
ruz inşarıt tezgıihlaı mcla ve pat l 
la;1cı aıı..ıddeler depolannda şid 
dctli infilaklar olduğu mUşahe
de edilmiştir. Limanda hUyük 

"Tufeyli olanlar 
Almanlar değil, 
Lettttteraır,, 

Dr. FftiNili SÖZLER\ 
Stokholm, 19 (a.a.) - Reuter 

muhabirinden: 
Holanda ile doğu vilılyetleti

nin Alınan devlet kadrosu içine 
ilhak edileceği hakkında Alman 
beyanatı neticesinde, dünkil sa
h gi.inü Berlin Üniversitesinde 
ı:töz söyleyen Polonyıadaki Al· 
m::ın umumi valisi Doktoı· 
I<"'rank şunları söylmıi1?tir: 

"Polonyada. tufeyli olanlar 
Almanlar değil, Lehlileı·dir. Al
manlar yetiştikleri toprakla.re. 
dönmekten başka bir ,,ey yıapmı
yor lar.,, 

Doktor Frıank. ilk düşünce-
nin, bilMlara daha uzak doğu
ya nakledilecek yahudilerin bfr 
noktaya toplanmaları fikri ol
duğunu ifşa etımiş ve, "Lclılile
rin de binlerce kilometre daha 
fazla do<~ruya doğru gitmeJerinin 
hiçbir ehemmiyeti yoktur .,, de
miştir. 

~be· ., ... hasar~ utı:atilm~ -
tır. Dün gece savaş tayyarele
rimiz, Moskova ve Leningrad 
da u.ker tesuderi ve cephenin 1 
merkez kesimi gcıisindcki mü
na ~lla yollarını bombalamışlar- ı 
dır . 

l'f"ni kuanılan arazi 
Buda~e, 19 (a.a.) - Ma - , 

c.a.r ajansı bildiriyor: 
Ukra.ynada.ki harekatta, müt

tefik 'kuvvetler. sist ematik b ir 
s urette düşmanııı üslerini ele 1 
geçirmektedir. MUttefik dcuv -
vetleri, Rostof ve Voro§i.lovgrad 
bölgelerinde arazi kazaıunışlar -
dır. 

Macar kıtalan ke.<ıiminde, hiç 
b ir faaliyet olmamıştır. 

Bir şrhlr alındı 1 
Bcrlin, 19 {a.a.) - ASkeri bir 

kaynaılctan D.N.B. ajansına bil
dirildi~1e göre bir Alman tü- ı 
md .. 1in ileri teşkilleri 17 sonWş
rindc cephenin merke:1. kc.q:nı n
de büyük bir şehir alnuşlardır. 

Hamlet tenkidinden 
L.,.~Jndı cık an , clauul._..,-

- ----------- -- - -

Dünkü celsenin tal silitı 
Şehir Tiyatr011unda oynan -

makta olan Hamlet fadası adli
ye Birinci Cezada. yeni bir haile 
doğı.ml.1 \'e di\n bu hailcnın bi- 1 
rinci s:ıfhası kapımdı. 

Muhakeme, müdafaaların yapılması 
için Pazartesi gününe talik edildi 
Niha~et muhakeme günü •. nin önüne dah-. saat 13.30 u• 
Bu kaı~ şıhkb davaların umu- polis kordonu konuldu. 

mi bir a:li.ka uya.ndırmalan ta- Dava belki iki bin kifiye yalaı 
bii idi. 0ndn için de dün adliye- (lonu N .)lfa 8 .Ut un 1 el•) 

Kız Lisesinde 
• 

'' YENİ SABAH,, ın anketi 
- ·-ı 

1 

Met;ele Ştı: Tasviri D'kar re
fikimizrıe tiyatro yazıları ya
zan muharrir Celaleddin Ezıne 
Hamlet piyesinin tenkidini yap
anı.o:; \"e eserin mm-.affak olma
dıjfını \"e ŞekHpirin oğlu Ham
let'in katledildiğini söylemişti. 
Bu makale ~ıktıkta.n bir hafta 
sonra afakı bir dedikodu aldı. 
Şehir Tiy .trosuna Hamleti gör
me~e giden her seyircinin dine 
tutuşturulan ı Program - Mec
mua) ı.;ibi bir şeyde Şehir Ti
yatrosu rejisörü Hamleli ten· 
kid eden Celii.lcddin J..;zineyc 
karşı "açmı~ ağzını ve yum.muş 
gozünü!., diyorlardı. Mecmu~ 
elden ele dol şıyor. Celitlcddin 

Okuyucularımızdan Topçu 
Binbaşısı Bay Şükrü de 

soruyor: 

Yurtta ucuzluk nasıl 
t emin edilebilir ? 

Ezincnin dostları: 
- fü;JL< r çok ayıp c>tmi'i. bu 

krıdar so\i iiliır mü? Zaten reJı· 
Or tPnkıde IDÇ taJıammÜ} (-de-

Okul broşürii için geçen ••n• ve 6u sene toplanan ellişer, 
f akir talebelere yardım için h•r hafla tJeril•n beı~r 

kuruıların sarf yerleri acaba nereleridir • 

mez, ya. döver, ) a söver diJ or· ı~--·----------------. 
l d 

DUn bir oku-
ar ı. t 

J<'ilhai<ıi~ . bu decükodulaı m yucumuz stnn-
n.kı lf:n m tbuata da ıntikal et- tSTAl\"BUJ .. KIZ LİSESİ bul Kız Lis"'-

lktısat Doçenti Doktor Refi Şükrü'ye göre : 
ti. ş ·hir Tiyatrosu Müatirü sinde talebcnın 
Zeki Co~kumın biıııdcri Nus- spor malzemesi 
ret Safa Coskuıı bu kUfiiı lii ihtiyaçları 1çin 
mı:ıkleyı mı:thctti. Ona iltihak her ay toplan.m 
edenleı oldu. Diğer bir gazete onar kuruşla 

kısmen ictin ... bı mümkün olmı - de yeni bir imza bilakis rejisö- maliyeye ver•;j 

Bazı vatandaşların liizumsuz endişeye kapılarak eulerine 
mal topfodıkları nı iııtıyuruz. ilk iş olara k buna mahal 
vermemek lazımdır . Bu yapılmazsa, devletin istihlaki 

tahdit y olile ta lep hacmini kısmoaına intizar 
etmek icap edecektir. 

''Memlekette ucuzluk nasıl 
temin edilebilir?,, gazetemiz bu 
mev·.tu üzerinde bir anket aç
mıştır. Dünya buhranı her mem
lekette olduğu gibi, yurdumuz.da 
da. mG,fls wirler yapmaktruı 
h ali kaftnıyor. Bu yili.den muh -
telif matldeler Uzerindeki fiyat
lar ya gtin geçtikçe artmakta, 
yahut da artmak istidadını 
göstenndktedi~. B_? t~!1evvü~
lerin önlenmesı mumkun mu
dür? Bunun için ne gibi tedbir
ler almmalıdıı·? Bugünkü §art
lara tabi ol n fiya:tların indiri
lebilmesi imkanı var mıdır? 

Bu meseleler Uı..erinde mem
leketin yüksek kt:ısa.tçıkı.ri) le, 
ameli sahaiia iktısat ~ aıtınm 

biZ7,at içinde yaşayanlarla gö
rüşmeyi faydalı bulduk. tktısad 
Fakültesi Ordinaryüs Profesörti 
T. Neumaıık'ın dü§Uncelerini 
dün neşretmiştik. Bugün de ik
tısad doçenti Doktor Refi Şük
rü Suvla.'run anketimiz etrafın
daki mütalea: ve kanaatlerini 
bildiriyoruz. Sayın doçent diyor 
ki: 

"- Piyasamızda.ki fiyat ~ük
selmelerinin sebeplerini kısaca 
bilhassa iki noktada miltalea et
mek lizımdır. 

1 - Piynsad talep hacm 
bissolunur derecede az.um dıgı 

halde saw a amoltınan emtoo. 
lı&cmi daralmıştır. Bu daralma 

yan amillerden (ithalat güçlük- rü ayıpbdı. En Son Havadis'dc vermeyen bak· 
leli, milli istihsali alakadar eden Nizameddin Nazif mUselsel ına 1941 _ 1942 kalın her ay hl3 

diğer 7,aruretler) kıımıen de ic- kaleler yazarak rejisöre çattı. reyo ödediği 50 
tinabı ve izalesi müın:kün amil- Bu arada. Tasviri Efkarda Pe- Um. ile okul ko-
lerden (kanun harici spekiilas- yami Safa., Celfileddin Ezineye operatifi hrunlıi· 
yon) doğmaktadır. OO!k verdi ve Şehir Tiyatrosu _ tının no oldnt'Yn-

2 - Tedavülde bulunan pa- illUll tek ad,ı.mm elinde idare e- Ooretı•m Yılının bı'rı'ncı· GUnU nu, fakir tal. -
ra miktarı bazı zaruretler dola- dileımiyeceğini. bir adamın hem yo yardım m ak-
yısiyle çoğalmıştır. aiktör. hem rejisör. ham edebi 0. k . T b S I . sa.dile geçen yıl 

Fiyatların daha ziyade teref- hevet m~amına kaim olan tek ı re törün ale eye öy ev ı toplanan 300 li· 
füünc, daha doğrusu anormal seÇici ol:unıyacağını ve lbu yilz- ranın akibr-ti, 
bir tarzda sür'atle yükselme • den Tlmk muharrirlerinin ti- mekteı. mUclUı ti 
Jerine mim iolmak i~in bahsetti- yatro (>"!<"ri \•eremediklerini izah tarafıncian siiy-
ğimiz iki sahada tedbir almak etti . lcnen bir nutkun 
lazımdır. Celaleddin Esine, rejisör ve talebeye sntılma 

Devlet, şahsi menfaatler için t~an Moomuasınm sal~bi Bele- sile elde edilen 
piyasada sun'i rmal darlığı mey- dıyenın memuru ~ı C?~u~ hasılatın ne yn-
dana. getiı enleri Milli Korunma. ve !tf emtu~ neşnyat müdUrü pıldığını som\\UJ 
kanunu ile fjiddetle takip \'e tec- N0Yl;re .. Neyır~aklwıda dava ~tı. tu. 
ziyc etmektedir. Kanunun daha ReJisör dem taraftan C',elaled- Bugün ikinci 
iy°İ bir şekilde tatbiki ve cezala- din Ezine ve diğer taraftan Pe- mektubu ncşı c-
rın - misal teskil etmek üzere • y.ami Sa.fa ite Tas\'il'i Eflcfmn diyoruz. Bu ı:elc 
t.eşdidi için hükfunet, Millet ~i ~-~üu.iya ve Neş-l l&TANBUL 11141 Milli Mecmua Ba ımcvl tubu gönJ 1 11 

Meclisine bir rayiha tevdi etmiş- rıyat MildW"U Cihad Babanı 
mabJ;emenin huzunuıa da.'•et ı 4 " • 

(8onu Hyfı 2 aDtun 6 da} etü. Befper ~ SAhlao nuhık ka(llanmn suretidlı' f..&m.u sauf.ı. .1 



'-.:: i_ Yazar. : Muharrem Zeki KORGUNAL No. 4 
'.ell'A Dari<, ~ gelecekleri vedar bir ağa.C8ln. Dünya gözü 
!llrbir ve ."8. ile QnJe.tayun. ile bir dah& göremediğim Kc
b Hazreti Yakup, bakışlarını IUUlelinin pınarları başında. ye
@.tob."u'!n yibüne çevirdi ve söz- tiştin. Filizierin duvarlara çık-
h.ı1ıe devam etti: tı. Fakat kemankeşler zalim 

- Ey Roban! Sen benim ilk oklarını atarak seni kuTUt.mak 
JCUğumsu.n-! Kuvvetimin ve istediler. Allah seni korudu: 

' udretimin b:ışlangıcısııı~ Kuv- kenıankeşılerin okları ile kmut-
ette ve itibarda birincisin ! Fa- madı. Üzerine-ablan okların riiz

kat ey sular gibi akıcı, dalgalar garı ile 'Jer cleğiştiroin.. Keıdi
;ibl oyn!lk olan Roben ! Sen is- ne kuwetli ve sulak bir toprak 
ti~balde bir.?,nci ohnayac ksm ! ~!ldun. .. Bu toprakta. günden 
Çilnkil yata~ma çıktın, yatngı - gt .1e .gclıştln.. Niayet gölgene 
mı berbat ettın. Babasınm ~a.ta- o zalun kenıaııkeşleri de alan 
rna çıkan, devlet ve ıkbal ota- yü ·e ve meyvedar bir ağnç ol
gına. çıkamu. dıuı .. Allah seni bundan sonr'<! 

Ha.zı:cti Ya.kup, pek heyecan- da kot"\lyao..1Jf; yukarıdan .. ema
lanmıeb. Otn~ak halde değil- nın, aşağıd, n dı;;ııizlerin beıe
di. Yusuf

1 
onu yavaşça. kucak _ I kelleri ile ıniibarck kılacaktır. 

layıp yatıı-dı. Ba.f)lnt ~a tığa koy Sen, Ulu Tannnın bütün bu liı
du. Yakup, yorgun gözleriııi ka- tufla.rm.a lfı.yıksın. Yolun ve 
padı ve göuer-ı kapalı olduğu talihın açık olsun Yusufum !. 
balde, yattığı ye:·den, s(>zlffine Hazreti \ akup. Yusufun el-
devanı etti: lerini bıarklı. Arbk tam men 

- Ey Şa.tn'un Vt' La\•ı! Siz sömneket olan b:.tku:;larını Bün
kardeşsiniz. Silıihlaı mız ıodın~ yaminin yüzüne dikti. Sesi şiın
kktır. Cu.nım, siitlıı mef;vcretmi- di dah çok litriyoı', dalın cok 
re girmesin: iv..?etitn, s izin ooıni- inliyordu: -

Tramvay baııdajlann&n t20 
tanesinin Ramanyadaıı fhnteına 
Rumanya. hükfunetiniıı. mfiBaade 
ettiğine dair hiikfımetimiY.& ma
lümat verilmiştir. Ait olduğu 
müesseselere de ihraç,emıi g&Jı.. 
derilmiştir. 

Bandajların dün kara yO!ile 
sevkolunduğu tahmin edilmek
tcdİı'. Mnlfnn olduğu iizere ban
dajlar 800 tane idi. Mütebakisi 
de peyderpey gelecektir. 

5Kumarbaz 
yak landı 

---•o«---
Sn:çlurar dün adli

yeye verildi 

Karar 8 ikinci kanunda verilecek 
~r ~on liralık senıetini miiiafaa eden a.vuW B. Sala -

Ünıversite ve ~ya 1 haddin söz alarak böyle mü
~ eden Doktor Zi,.a Gü- him bir da.vada. Türk gençliği -
nün yere3eSl tsafmdan tııie r o- nin bu vasiyetmune ile tabnklrolt 
on k8:num ohnadığı t.amnda yar eden ba.lda.nnı miicWaa eıtlmek 
~ iddia dolayısiyle tJniver- gibi şerefli bir vazife ile mükel
sıtc ile verese .aı~daki ~til~ lef bulunuyonmı demi"? ve vasi
~kemeye mtikal etmiştir. yetnameııin k'<!:mmi bUtün şart
Dun bu d.ı.va ~liye l!çüncü lan ihtiva. ettiğini tfoaenalcyh 
Hukuk Ma:hkmnesmde ruyet o- 1 veresenm bu hu.91.tsb ~pllğ1 
hın:nuştıur: itirazların gayri vfırid ltanun -

V:er.es7!1m avuloo:t.ı. olan B. sıtz ve ıısulı:.iiz olduğ ım 1ddia 
T~t . soz ~t id<lıasını nah eykırnişth'. Avukat B. SaUi.lı .. ı.d - ı 
etmiştır. Bu '123.h~ta nazanın dinin müd:fen.sı çok uzun sürmüş 
Do~tor . 7..iya Gun tıan.fından 1 ve kuvve!::li olmuştur. Mahkeme 
Üıı.:ıverstte . v~ Dıe.rüşşa.fakaya 1 va:ktin geçİl\!mesini n.azb.rı itiba-
13.5.941 ta.nhmde İstanbul be- ra; alınış ve her iki taraf müda
~nci noterll~de yapılan bir va faA$JDın tahriren yapılıp m.nh -
sıyetn.ıane ile tebernı edilen lremcye verilmesini temin mak
servett<:n '_'.arislcrin de istifade sadiyle davayı 8 ikincikiinun 
etmeıen ~r. Bu iddiaya 942 günü sabahı saat 9,30 n 
karş Ünrvenntenin mıildarııu t:.a.lik etmiştir • 

Kolu kıı·ılan 
çocuh 

Maarif MüdürlOğv 
izahat veriyor 

Yeni Sabah gazetesi tdare 
Müdilrlil~üne 

Sayın gazetenizin bugünku nus
hasının Sorabilir miyiz sutununda 
ççıkan Aksara,. 45 inci okul tnlE>
besinden Ayhan SOimaz'ın okuld:ı 
bir talebe tnrafınd:ın dövülerek 
kolu kırıldığına dair olan veli 
mektubu okunm~tur. Es3sen mu
maileyhin dairemlze d:ıha evvel 
müracaati W:erine tahkikatn baş
lanmış, fakat yazıldı!!ı gıbi tenef
füshnncde nezaret.ı:iz kalan bir ço
cuk tarafından dövulınesi ögret
men tarafmd::ın kırık elle ya"ı yııı
maya icbar edılmcsi glb. husu5la
rın vaki olınadıgı ç()(!Uuun oyun 
esnnsındn düşerek kolunu kırdıP,ı 

ve hadiseden sonra o1.ulda ancak 
40 dakika kaldı.eı ve nih:ıyct ahb
Sl tarafından okuld,n alındıt. ög
renilmiş; hadio;c etrafında yapılan 
·tcıhkikata ait rapor VıUl.yet Manr f 

(Muz) kuvvet ve sthh'J,t 
hazinesidir • 

M uzun tecltlbin<İe, 
pılışındıı pek ! . ~ 

(vitamin) ler vardır. Çetlt, j; 
ait madenler de mevcuttUt'· 
cihetle vücudu çok besle!'· ~ 

<A vitamini) vücud~ıdlıl 
mek istiycn yapış.kan h~ 
rın mikroplnrına I:arşı -- ÇOj 
Soğuk nlgı~ gideri' f-' 
cukların saglıklarını korut..:.1ııır 
rulann büyümeleruıe scrP"""~ 
!erine çok yardım eder. aaıta
hastalıklannı umklaştırıt· l'r" 
nurunu), (göz ferınıJ Jııft• 

lak(Bya~t • . ·) · · 1·1 - ~ vı amuu sını~ ı eı., ;;... 
iyi gelir, sinirleri yattştırıı't ,a' 
kinleştiri.·. S nirlere • U\ ~ ıı~ • 
rir. İştah nı,;ar. Erkeklık ı.<kj!O' 
vetini, kadınlık ,,,.,.nı•etıı1 1 ıstl" 
çılar. Ço.: Klann boy a ıııl 
na yardım eder. "~ 

(~ vitaminı l k rıuuızı k ~rıı' 
lendırir. Çocukl nn oı:ılc;;J 
Sünfamlık ve.nr. Kemı.Idefl ~ 
leştirir. Çocuklar ve geuçter ~1 • 
şifalı bir (kuvvet füi.c.ı gı 
dir. ad' 

(Muz) da {P tn:syunı) :ıı lı' 
ni çoktur. Htç bu nı yv-.ldıı~ 
kadal' bet"C ·etli po~·yltfll Y.(Jt 
tuı·. (Adale> .ere, kall 1 1 1~ 
kırm11.ı ve beyaz etlere oıguıı yetinizle birlesnıesin. Çiinkü 7 .. 1 - )labasnz ka.lacağım diye 

öfl:elendiğiniz. 1.amat' adam öl- zün, senin gül yüzüne hic }Ukış
dürdünliz; ktzdığıuız vakit h y- müteesslı- olma. Bünyaınln! Hü-1 
va.nlaTın bacaklarını kırd tnt" Öf mıyor. Artık çocuk değil.sin. ! 
keniz lanetli olsun! Zira '~a1.a - S~~ sa~rnllı adam oldun.. En 1 
bınız pek zalim, pek gaddardır. ku uk ogltım8Un; Yıı.suf kadar 1 

Dil.n sabah saat 10.30 da Sü- --- --------------
leyman, Recep, İhsan, Şahap, M 1 
Kerim isminde beş arkadaı, Ak- aar ı·f, ,.ekı·ı,· ve D t . 
sarayda Bursalı Şevki oğlu Re- V ~ r af l 

inzibat komisyor.unun tetkikine 
arzedilmek üzere bulunn uştul'. 
Keyfi.Yetin gazete:ıi~de bu urelle 
tavzıhan n~rini stıygılnrıml:ı ri 
ederim. verir, kuvvetl~bnr. ~ 

S 
• k (Muz) da fazla nıı !# 

erserı oÇOCU far (iyot} varclır. Vu ·udun beS~ · 

k 1 
mesine yarar. Kan boztiklı ttJr 

ya a anıyor nn ~ok iyi ge:ır. Danınr se ş,r 
ğini gidel'ir. Bu cıhetle ı~ HaT.reti Yakııp, gözlc-rini a ~tı. ?a ~evgil.ısin .. Pakat Bünyamin, 

On iki sima arasında Ya.huda- ıler~de, şımdi göründüğün gibi 
nın vüzünil arayıp buldu. Biraz sakın olınıyacak ın.. Yırtıeı bll' 
din!cndikten sonra söre h'..ı.şb - Imrda benziyeceks n .. Sa.'bahhrı 
dı: a.va çıkacak, akşam! rı g'mimet 

:ı:ıiterin kahvesine giderek ku-I 
mn.r oynamaya. ba.~lam~lard1r. l k t • 
Fakat çok geçmeden polis me- gene se re erı İstanbul Belediyl!Si serseri lara bile fayda. vet"tr. ) ~ 

çocuklart sokaklarda. yıakalıı. - yon) u biraz duşurur' c M~ eti' 
r.arak Darülacezeye sevkine ka- pek az (klor) bulunduğu cıb 

- Oflwn Yahuda! Karde-:le- toplayacaksın.. Knçırncaksın, 
rin seni öğccek!er ve se•ıin.le ö- k~Qlllıyacnksın; y necek.:;in, ye
ğiinecckler ! Elin daima dü~man- mlnuyeceksin .. Bu .. ah .. evet.. .. 
larının ensesinde otacakbl'. Be- bu •. Ekeda! Ço.:uklanm, yav • 
ni ı~rail, seniu önünde ideta rulanm .. elveda !. İşte.. ben .... 
secde edecclderdir. gen bir ars· lia?.reti Yakup, söziinii ta
lan ya rw . Öyle bit a~hı.n ıruınılaya.madJ .. Çt.:ncsini hır kru:: 
yavruı;;usun ki üwrinc- gel 1 ek defa kımıldattıktaıı soru kas- 1 
ve B"ni a: •lama:k cesaıetini hiç ~atı: kesildi ~w,tn Yusuf oldu-1 

murla.rı knhveyi basarak bu 5 
kafadar kumarcıları kumar oy- h • • ld •ı 
narlarken cürmü meşhut halin- ş e r ı m ı z e ge l er 

ra vermiştir. <hazını ilacl) gibi tesıt eder JJ>. 
İ!'lte bu değerli hassaltır1~cdf 

Bir hafta. uı.rfında yakaruruın dolayıdır ki muza bazı yeri 
d yakahyarak adliyeye teslim 
etmişlerdir. • 50 serseri çocuk diin Darüla- (cennet yemi.şı) derler. .,, 

cıeze.ye sevkolunmuş_tur __ · _________ L_o_1c_.,_'" ~ 

Fırınlardan artan 
ekmekler 

bir avcı gösteremiyecektir. Sal - !il;_I lıa.ıd , Ob"Ulları, 1'ep birden Ekmek darlığıun devam etti-

Hasan Ali Y6cel ve Doktor Fikri 
Tuzer yeni kurulacak talebe yurdu 

işi üzerinde tetkikat yapacaklar ANKET 
Yurtta ucu.zl k nasıl 

t m. edal bilir? 
t.smat as!isı. Şilo gelinceye kadar aglama.ğa, clövtinmet:e ba.~lacıı- ui günlerde r~ .... ncıla- f~·-1- un 'I ·r. y. ı..ıu H ı.., Yü ı 
elinden düşmeyecek! Atını v~ lar. " ... • ..... ~ J> aarıı. 'ClUll asan n..u -
atının ynvrusuou ·ir yn11raklı İhtiyar Ynknp. ofüpı ,ı )ıJer,i:ı- verilmiş ve bu unlardan imal c- cel ve Parti Genel Sekreteri B. 
asmalara ba wlayacal· '-in. Esva.n- de upu~·Jn y. l1yoı·: o ·uU l·ının t.lifon ekmekler ilıtiy~-tan fv.la Fikri T'üzer dün sabahkl eks-

.ı: 
1 

- oldugundan ıa-~:ır. Bu ck-
la.-ını şarapl , \ .. ft ~rnı ~:vaıı na.fiı ag <lıldarını . n., ıl dövün presle A~lan şehrimize 
fizüm erin siyah k nı ;1~ yıka ra· <lilkledni göı ' ıı_yoı u. Onian ur.klerden peksimet yapılacak-\ gelmiştir. Parti Genel SeıkıUeri 
caksm. Gö?Jerin ı:ıarapla kızıl, elıl<l .yen terkelır ' .. ; Bc-ni I raili • _.....ı • •• .,_'1.!. u-..:1---

dislerin İ,s(' sütle be z olnc l k ~ öl.süz bır-.ıkmı!':tl uCI. garında Voali ve Beledi)'e Reisi 
Sıra Zeh iın'a gclıÜi i. Y kup ~et~. 1"'.'." ı.,ırı~ıiiuı. Keıı<Ji- Ka Tllllltl yaraladı Doktor Uıtfi Kırdar, lstanbul 

fasıla vermeden d".v"..-s ~o. u r- / rmı oksuz bıı-ak n za \'allı p ı .,-et.~ lA!Dllın ! Th.>uiz kıyısın- l.ıJlıa.lurının ce: edinı ,,.,>türtip Orta.i<öyde Deroboyu caddesin a.rti dare Heyeti Başkanı B. 
~oturacaksın. Oturac:ıöıu de- rnukad Kenan diynrıto;ırak- de 51 No. lu evde oturan 28 yaş- Reşad Mimaroğlu. Üniversite 
nız kıyı , hududu Sayda ya ka- larmn teslim cdcl e. !er . mdul lan.uda Fatma isminde bir ka- Rektörü B. Cemil Bilsel, lıiaa
~ d.a.yanan ?ir Hm n 01 "'.1.k. n alı.zun gene Mı. ra do~ek~ dın dün saat j2.30 da çalırtığı rif Müdürü Tevfik filıt vıe di
ewıdı İs3hcr e fi;> rmiyorum. leı,jı .. ML5ırda aı tık 1 im bilir kaç tütün depoeundM çıkıp evino ! ğ ruakad Sözlf'ri~ .diklrn.t et İ.ım.her! Se•ı yıl. ~ ttfı. kaç ası.r oturacaklar giderken, bir müddet.teınbai do.r 1 k er ar zevat taııafindan 
kuvveth bır eşek olacaluun. J-T >- ve nıh J.Ct hangi müth~ fıı tı- gın olduğu ve ı:ıyn yaşadığı .ko- ~anmıştır. 
illnn giden bir d.inl~nme yt>ti nanm öııilnde sllrükle ıere-k a- ası İskeçeli Mustafa tarafın -ı ~~ 
gördün mil biraz durup dinlene.. na v tanlaıına. kt.vuR..'l.cakJardı" dan bıçakla bu,,.uıda.n ve vücu- - O i ff f l J 
ceksin; so>tra tt-krar onluzlaruıı MısrrJa kuldıkhı.rı müdd Ll:~ clun m muJıteJif yerlerinden ağır ,., R ---, 
eğip yiik altına ireceksin. belkı çok rahat e<le<"t>kler. Jx>lki surette yaı·al~ştır. Yaralı 1 k ÜÇ Ü k h 8b8r18 r 1 

Yakup çözüJmüı;tii. Q:1zl"r:ini so derece acı günler geçilecek- Fatıma Beyoglu hastahanesine 
bPQö·ıp btmz dinlendi ve diğer Icr. mirthiB zuliiml re, işkence- kaldınlnı~, suçlu Mustafa yo.-
oğull:ıl!llla. hitap ederek tekrar ler" m ruz kalacaklardı. kalamnı..'3tır. 
ıaöylem.eğe basladı: Gerc:..i ba.bahırı, hayata veda 

- Ey Dan! Sen Beni lsr ıil etm ~ n evvel, onlara ilcrid"' M y · mptlarından biri olarak yalnız ol~.a~ıa.nm biı l' biıer söyl - em neşriyat 
kendi kavmine hükmedeeeksin mış. lakın topyekun a:kıbeti ri 
Kardeşin t, bir ı:et:enin tnar~ ~k~mda_. bjr kclı.me Rarfetme
ruzuna uğrayacak, fakat nilıcı..- ~şti .. Hula.sa. Beni İarailin is
yet km~·et bularak o çeteyi k E.>n tikbalı aydınlık olmaktan ziyade 
disi b:ı.sacııktır. Ey Dan! Sen, karanlıktı. , 
kendi knvminP. hüknıetm.,.kfo 
beraber, ayni ?.:J..l'!l1tll i . yolda. 
bir yılan, bir enger k vılanı ola
caksın. Atln.rııı topU.:·Jan.--ıı ısı
r.ı.cak \lC atıılau sırt ü tü vere 
dlişüreceksin. Oğlum Aser! ~Sen 
de ekmek babn.•n olac:ıı kaın. Kral 
lara l!lahsus lezzPtli ekmekler 
çıkaracaksın. Sofranı h<>rk"se 
a.çık tııtncaksın. Sofranda C'k
ı:nek yenilir, her yerd seni öğe
tekier, cömertli v inden b hse<lc
cekler. 

Ey Neftali ! Sffi ise salı\~rıl
&i bir geyiğe benziyf'Ccksin. 
tir korudan b ir koruya koşarak ı 
ve güzel sözler sövliyerek giinle
rini giin edccekı::in. Hakikat d'in
ya.cımdan kaçacak, hayal fi.lemin 
de y ya.caksın. 

Hazreti Yakup, on oğ·Iuna, 
ne olduklarım ve ileride ne ola
c:l~uıı nçık açık söylemişti. 
Sira Yusuf ile Biinyamin·e gel
m· fJti. Oa •kardeş, baştan ~qa_ 
dikkat kesilmişler, babılarının 
YUf'...ı.ıf ile Bünyamin hakkında 
ne söyleyeceğini dinlemeğc ha
mrL~c:;Jarclı. Bu hallerinden 
o iki 'karo i hala kıskanm~ 
Qlduklan anlaşılıyordu. Fakat 
Y1lk.up, aör.e bir türlü 'başbmı -
yordu. 

.Ak sa.kalı ile go" ~ ·• •· "rt tı.o ·~ı.r. gsunu o -
m~ St~ut ediyordu. Bu sükUt, 
~l\'.l. uzun ınıu sürccok-ti? On 
b.rdeBin şaıbıraızlığı gittikÇe 
a.n:ıyorou. Meraktan Mebı 
ça~ ha:le gelmişlerdi. 

İhtiyar Ynkup, yanm saat 
kadar o vaziyette kaldı.. Nlha. -
~~ g~erini açtı. Başını r~ 

:n ~ Yahuda'nın = ile doğruldu; yatağın 
aturdıı. Baş ucunda di

kilen Yusufun ellerini avuçları
nın arasına ıalarak: 

- Oğlum Yusuf, dedL Allah 
seni mübarel( ".t.sln.. Sen mey-

* 

Resimli romanlar serisi 
Cilt 2 - Forma 1 

tcinde bir çok hey~nlı ve resimli 
romanlar, hikayeler, bulunan resimli 
romanfarın ıkinci cJldtnin birlAcl for. ı 
ma,ı b14.nün çıkmıştır. 

- - - ----

* !staııbul Beledi.resinin h.ıwrla
dığı byton arabaları tarltela.1 Dainı1 

'Encümenden çıkmıştır. Yakında ta.~

bik olunnco.ı.ktır. 

* Dün w.Jt 15.30 da 3181 ll\IJUa
rah otobüs BC!Jlktaş tramvq daragı 

önünde A~ülh nıit isminde bir a

dama çarparak ~şından abr suret

te yarnlamıştır. Suçlu şotGr yaka-

l&nmıt'tır. 

&foarif' Vekilinin beyanatı 

Maarif Vekili Hasan Ali Y\i
cel ve Patti Goncl Sekreteri· 
nin §ehr.imizi bu zıyaretkri İs
tanbul Üniversitesinde bulunan 
- .. .ı::,..._ ......,._..,...,J~ ı,;,r;:;ıt)C> VIUllUA.;a.J\. 

yurd işiyle maJrad'!ll'(br. Bu hu
susta .Maarif Vekili bir QJ'I 

şımıza şu izahatı vcmtiştir: 

" Ge s . - nel ekreterunir.le bir-
likte İntanbula. bu sefer gelişim
den maksat kurulacak olan ls
t:anbul talı::be yurdu hakkında 
tetkiklerde bulunmaktır. Şimdı
ki hnld.c bu müessef;e için 2 binn 
münasip göri.ilmektedir. Butı
lanfo.n biri Univcrcite civaruıda 
bir bina diğeri de eski hit' med
resedir. Yurdun açılacağı tarih 
henüz m:ı.Ifun d 'ı-fidir.,, 

Üuiv<>.ıbitede ynı>ılacn.k topl ntı 
Dün öğleden sonra saat ı5 t 

de İstanbul Ünivet"Sitesinde 
yurd işini kat'i şekilde halletmek 
maksaıdiyle mühim bir toplantı 
y.a.pılmıştu·. Topt nt.ıya Maarif 
Vekili B. HMaıı Ali Yücel. 
Parti Genel Sclo'eteri F'ikri Tti
zer, V:ıli ve Belediye Rei:ısi Dok
t?r Lfttfi Kırdar, İstanbul par
tı İdare Heyeti Reisi B. ROŞ!l.d 
.Mimnroğlu, Üniv=>rsite ~ktö _ 
ıii B. Camii Bih;ol ihazır bulun _ 
m ......... r ı 

w:zı.ıu • 1 

Top!antıda, !sta.nbulda ıa.cılıa ı 
cak Üniversite yurdu meselesi 
mevzuu bahsedılnıiştir. Bu hu
stmda ya.kında kat'i bir karar 
verilecektir. 

Toplantıyı müteakip üniver
site yurdu tesis olunması lll1tina 
sip göriilen iki bina tetkik edil
mi.'jtir . 

Çocuk İnsanlık şefkntinin ve vurt 
severlik duygu.sunun nyııı zarn~nJ:ı 
i'!zcriııde ht.reyeccfi bir milli varlık

( ........ •·~·•· 1 ı~-ı •a>-'•d•) ltu eti :ı... .. :ı..... ·ta te, 
tlr Bt · ted' · 1 · m u uu uu.sus 

• t. yenı ~ır erın un'.i ıfi- yaptığmı zannediyoruz. ...1 
vat yü~m~lerıne k,!lrsı _?aha Halk, sağlam Cfutthııfll;"ı
zıyadc m~ır ~~gını şımdı- maliyesine ne ıka.chır itilı~ ev', 
d .. n talınıuı edebılınz. gini h-- fı ....... · · ...J.(ll~. 

''T.: ı bacıni • •-~--' .-.. t.ı:dl ıaııer ""' ~~:~ 
. a:ep .. _ nı ~~ıdırJ, dir. Tasarruf bonol.aTı sı~..-

Fty& yu~esıuı oıtley-0eek ni hep takdir et:mt.>miz v~ ~ 
ça.~e.rden oınm de talep hnc- geni.~emes.in.i i.Kt.eımcn~ t;BJ'".:_ 
mını kısma' tır. Man.loocf bütün dir. Az maaşlı ve az Ueretlt rtP. 
va~lu_: .!m gfuıün ....aruret- murlann iştira. .tcudn...("J~ 
l ·rım goz wıun<W bulundm'W'B.k ytikseLtilmesi içu\ tetkikıt'l .....:~ 
satın t;ıldıkları .m!ı.l miktarını pıldu~ını okUY-OM.Jtg Bu ~ .. 
aı:-tu!arıyle tahdıt yoluna git- ltiı:nım hcpmlirZ ta.bu ~ 
mıL~rlar. _ Ancak bu eihet.t.-..n bütçe~~ 

çınde bulundugumuz fovltaHi.- mılaoa:k ta1ısısalırı rxır"'a. to'~..ıfi~ 
d~ !ıall~1de vn.tar..dışla:ın, iktı- Jıaaminin çoğn.ltılrnası Jle dl'b
sa.di ş;: rwaruı valıametı:ııe mey- munzam vergileri.- V"' bıltl~ 
di!n v~~11eın.1ek v~ dr,fayısiyle harp kaza.nçı.-:ı.rın:; ık.)ıtu,l&CJI' 
az ~el!rli h_alkın sıkıntı çekme- vergilerle ~ut& dı.>g-rtl q-

:nüd~nıu·· ktemıntletmd<:k v~ ~~i te- lur kaınaa.tindey.iz. ..t. 
uvn en um · ıçıı: sa- GörUyorsunuz k; tııiJditll"~ 

tın -al~ları ~ll:~·ı asgarı bir bütün bwıları d iuırtle~ ..ı 
hade ı~el~n w.Jmdır. Bu da te ve IAzım g I ie<lbırlec' 
en esaslı bir ıç cephe va.7.İfCıDidir. almak.tadır ~n u.ıwel< '!!. ~ 
Bazı vatandaşların bu noktayı lirli halkın· da '> Y ı u ~ 
~ç nazarı ili~ara ahna<lı:n ve anbyl§lı hareı e~ ~ c ~· 
hızu~suz endışelerc kapillırak dir . mest 
evlerıne It'..al toph:dıklarını ifliti- M:u'"-f•n• ı, ..ı.... r ... ti • nk • } k -ıo ~ u; .....: S L'İ""!f&re dtl)" U 
ym uı. · ış o ıra - buna maha.l Profcaör N k' b Zd~· •>' 

verm~ek .. ,.e dolayısiyle talep müteha.ssısıa~.ı'::~··ın k'~ep ıııt 
haemım luzumsuz yere geni~- isti,..cuı,,-1 heyet .ıhdas ~ ıd:ııı .' 
l111tmemck Ll.zıındır. ButUn halk daik.i dıı,,.1·ın· ... ,, · ... ~~ 11.ı . ..tı· 
b t · h · · ~ ı.;--=me 'WiOUramerı :r 

u va anı ızıneti :UY.usu ile ra kediyurum ':' te b · ıfllıı· 
y~pmazs~ <levletin istıhl..ı.ki talı- harip ve bita.; f'1nh. ~~eııı· 
~ıd (ya?ı .~.ı mnddel~ı'Ci·"' ~.-esi- lekctleı de l nı~.~14 ~ ,Jteıt'' 
ka us~l~u ıl d ··) Y?lıylc ta.lep da, :U,viçrede) h'JkOm~ fı'/9. 
hacnı:zu klsınasın~ mtızar et- meselelerinde ihtiaas aP111 ! 
m ek. ıcap cdece~tu·. kim...~leıd :n müıekke ~ ı1 

İçınde balunaugtımu.z Rnrtlar heyetler vücw:lı tıd: trr 
altında gdfri az halk talı1k:ısı • / ge Z ıış ·'' 
nın menfaatini konımal~ irin · A. 
h~e~ de en iyi usuı budur. nu r,,. ..... --.'-------
gun bir çok m"ddcl• riıı fi • tla
r~ ~ gelirli halk ta:b tka.'illlln i:;. 
tiı a. kudretini a nuıı veya a.ş-
m ktıa bulunmuştur. ı 

Ii al kuı ''u.zi t i"iİ 

en 

SENELiK 
6 AYLIK 
a AYLIK 
f AYLIK 

.. 

• 
400 .. 
160 • tır. 

Hülasa olarak diye biliriz ki 
devlet arz hacmini ınıimk~ 1 
mertebe geniş tutmak iciıı elin
d~n geleni yapmakta.dır · ve ye
nı kanunlarla daha ziyadea·ni 

Çocuk Esirgeme Kurumu dn yapacaktır. Halkın da tnlep 
hacmini lcısm::ı.k hususund dev-

Cen~ı Merkez:! j t TAKV1M 
c e yardım etmesi elzemdır. 

Halk bunu bizzat y::ı.pma.zsn ~v- Kasım 13 GÜN .124 AY 1 

1360 2 1351 

ZiLKADE 2. Teşrin 2. Teşri. 

let tedbir alarak .istih.liiki ıtahdıt 
edebilir. 

Şimdi biraz da ikinci amilden 
YQli mütedavil para h:ı.ominden 

• ~ahsedelirn. Para haoır.inin ço
galm:ısı Milli Müda.fua. ilıtiyaç
lan gibi seve seve katlanacağı
~ zaruretlerden meydana. ,,el-

. . 
Ancnk kabaran devlet mas

~ını bundan beyle:' m ·im • 
kun mcrtcln vergi z~ılari~ ·0 
veya .~tikrru:.larla 'kar~ı1lyar l k 
tcd .... !111 eden para mi arını da
h3 ZL3 de kabartınüna.k lft.z-..m
dır . 

.. nrhnn · 1·ru kudret' ri 
Harp knz.ım . a k n 

v r la bir raftan h ı 1Z 

l 1941 7 
PERŞEMBE 

GUnt'j ö~ıe 

2.C6 7.12 
6.'iJ 12.uu 

'tabı 

h<lndı 

9.4S Ezarıf 

14.S2 v11s:ıı1 

i k 

r .2 

r ri >azaltzna'i \e d'"er ta-
n da bütçeye bUyUk va.ti- rn z ' 

t t-Omin e~ kabildir. Hiı-
1 

b 
['a-~-



'idin çıkan ( 0 e 
da alara başland1 ~~~~~~~~~~~A~B~ER~L~tNB~~~ 

lildir. Binaenaleyh rejisörUn a m 
Aç•rk yıh 

davasının sukutu ve gareteeiıe- Bl.R İDDl.AS 
rin de mahkfun edilmeleri la - J 
zımdır.,, 

Gazetecileı· ısür'atle rüyet edi-
len ve birinci celsede iddiası 
yapılan bu karışık davalann mü 

1ş -müdafaaya kalıyor r 

dsfnası için mehil !istediler. ild ----

:ıı~~ üç gün verelim, de- ingiliz geneJ 
PaJr;artcsiye kadar hütün gün- k b 

ler dolu oldnğu irin mü.hf - urmayı aş. 

... =~a.t_va.ı_P~.~ma-~ ... s .... ~-l~dı. ... -.-·--· .~: kanı çe •tiyor 
L /ftf N 

BA INŞEFİ 
Ankat , rn <a.a.) - Alman 1 

1 
heyeti r~ isi orta eli}! .M. Schm 1t 
ve refakatindeki matbuat erlm
nı 'bu a nıl · e\tspresle lst: h
bula ha.rclret etmiş ve istasyon
da nvni merasimle tesvi ohm • 
muni.ır. H yetin lstanbulu ikı 
gün lmlması ve o dan tavy re 
ile Betli e hareket etmesi mu · j 
ka.mmlir. 

Londı . lB (a.a.~ - Genel 
'Kurmay ~kanı general Jolın • 
:Dill, 25 İtkkanunda <;e.'kilecf.lk 
yerine, anavatan ıın.ıvvetteri ku 
ınuı.ndaru genem! SU· Alan Broo
ke gcleoekür. 

1' eidm:ı.n$ıl rütbesi \.·erildi 
Londra, l 9 ( n.:a. ) - General 

Dffi'in beyannmmıesindc adı ge
.(}a1 g. enı.1 Pa0 t, geneUmnnay 
ıreIDliğin tayio ıcdildiği 'haber ve 
rilen ıg·cncr&l Br >ke'u !İetilllii.f 
etmek t Eldir. 

Pa.get, şimdiye da.ı· -0en~p 

Ruslar i diriy r l 
{Baıı tarafı 1 lnci sayfada) 

rebelerde kıtalanmı:r., düananın 
hücumlar.ını ta.rdetmislerdir. 
Malzeme tahrip etnıişler-ve Al
man kuvvetlezini ~mha suretiii 
dilsm:ana. telefat vcrdirmişlerdir. 

17Sontcşrindc18 Almıuı 1ay
yaresi tnhrib edilmiştir. Bu~ _ 
!ayyarc kaybettik. 

Mıütemadi darbeler 
Moskovn., 19 (a.n. ı - So\"yel. 

tebliği r]j : 

Bab cephesinin baz.ı !lcesimle
nnde hareket yapan Sovyet kuv 
\'etlerinin S!l%1 ikıi gün zarfında. 
düşmmıın ô5 wık 'Zırhlı nı a
basile ss· topunu tahrip ettıikle
r.ini bildiriyor. 

--~ 

1 

l ir tahmine göre 
----o----

1 gi i le · Afrika
da lİ hare

b sladı 

doğu lbö~gesi kumandanı idi. 
Qmın yerine BüyOI: Brrta:n 
nm '"istila köşesi., ku:maudanJı.

1 ğma ı .B. L. ongo ery 
tuyiıı odi.lecdktiı-. Kı· 1, genem.l 
Dill'e değerli hh:met!crinemiikii.
fat olm.ı'.k fu-.er Fe1<l.mareşal ~ 
rtttbesin i tevcih ctmiı::ür . • 

Sovyet -çeteleri Kafinine ke
simine getirilen Ab! ıihtiyn"t 
kuvvcUerioe -tıe.ınatii darbeler 
iııdimıektedfr. 

Düş:n mn ~/al.i '[.(ııa.rndlnrı 
Mosko\·a. 19 {n..a..' - Mosko

\"a ra.dyoou, bu.gün ögieden son
ra Moskova re esinden asağı
daki son haberleri ıbi dirmiştir: 

f ngıltere Fintandiyaya ı 
harp ilan edecek 

Stokhotm., 19 (:a.a.) - D.N. 
B.: lyi ha.ber mahfillerde 
8Öylendiğine göre. g<->çen haftA 
~da Sovyetler Blıiiği elçi.si 
Mayski. . İnnn-filz Hariciye Nazın 
Edeni iki defa ziyaret cderok, 
'Stıvyetıer Birliğinin İngiltere
den Finlindiyay.a, fuım•nyny.a., 
ve '.Mn.cm"i.staııa harp füuı etmc
s:;u istedi~i bir ere <falla ooy 
:lemi.')tir. 

Rl1hire, :t9 (a. .) - R~ 
bıl.füildıgine g<ire. Cyı"( ~aigue 
· · inde un1 i ileri h 
kat b lam stıır. 

..., !Xsen ·iJcmwt 'k bir iler
i ~is kaydedil~r. 

General Weygand 
azledilnı·ş 

V 'ugton, l9 (a.a..~ - Gene 
ral Vey:g ndın azl diği saii
hiyettar bir membad n 1E-yit e
edılmektedir. * Ilııkıt-~ - Resmt'n bildırıldlğin • 
,goıc. l\I r ııl Antonesco biıtuıı mern 

lckt- 'n Ja ı ~m etmeic ordu-! 
yu mt"tnUr <')Jc t.ır. 

1 
(Raı:-hır.ıfı J iu i sayfl\da) 1 

s;.ızü g çcrı. lısede ikı çocuğu 
o sm okuyt.cuınu'l. tupçıı Binba
~ısı BHy Şıfürudlir. 

"ktup udıır~ 
"'Y€nı Sabah,, Sorabılır ınıyiz? 

Sütunu Muhur:l'irli~i e 
S:ıym bayım ; 
Bugüııkii sorabilir nuyiz ıSÜ· 

tuuunur.da ist.ıı.nbn! m~ J...isesı 
spor pa.ı· larmı &truyor ·unUE.. 

Şunltu ı da çocuklat ı orada o
:kuyau bir bab nam ma sorma
ınzı rica ederim: 

1 - h""vvelln · bi bi-
tiren büyük kwmıa geçen sene 
devama ibs.slaye.n ikinci kn.un-j 
daıı h , en l>.ıı:.1lnrak nkul bro· 
'ir ' i ıçin clliş • ku....-uş a3ınn:uş

tır. Mektep 1000 mevcutlu ise 
bu 1. flf){) lu·ayı bulmuştur. 
Bı oşur iki seneden beri hala vc
nlmemıŞtir. Mezun lnzım mü
racaat e erek parasını isto.m~- 1 

tır. Fakat para verilmemiştir, ı 
AC'aba bu para ne o1dıı '? 

2 - Kfçill{ kızım. <liğer bütün 
ar.kadruJarı .gibi, geQ(!n seneden 
beri her hafta beş kuruş f::ı.kır 
talebeye yardım parası götüıii
yor. Kalabalık bir okulda bunu 
talebenin ~·arısı bile vermiş ole.a. 
bir hayli ,rckiın tutar. :Mclrtep 
açılalı iki ay oluyor. Çocuğunnmı 
smıfrnda tki fakir erk nşı \'ar. 
Bunlar kendilerinden ders iste-

(lı; ve.ıpul'dan ses\ ndi: 
- Ahmet, ulan Ahmet. Va

purdan ne çıktın? At.la- Atla 
diyorınn. 

.A!hmcl.. birden neye Q...,,CY;radı -
ğını a.nlaınıyarak kendini efen
disinin olduğu tnrafa atınca te· 
kerlcndi. Çaı1nla.rak dGı:,Onıhnak 
istedi. Zedc1cmnişti. Şevket onu 
yemen kaldn mak isterken: 

- Ne ·şm vardı orııda? Va
purdan ne diye çıktın? 

- Ora vapur deelmi? Ne bi
lcm bent Garanlıkta sıhıldunı, 
~ığa ç1ktım ... 

- Orası .iskele be öküz ... 
Ahmet güçlükle ayağa kalk

tı. Fakat beli tutmuyordu. 
- Ne oldu Ahmet? Yaralruı

dıı:ı :mı? 
- E\ret.: nrdım ağı ıyı ... 
- Geçer, lköşktc çaresine ba-

karlar. Ytlrü benimle beraber ... 
~ket artık bu sırık gibi u

mn öküz gibi alık genç lŞl
-ğı yanından uyırmn.k istemiyor
du. Hem ona soracağı ııeyler 
vardı. Fakn.t Ahmet e!)ek gibi 
de. t9 idi: 

- 'D~n sü:zünl elcmm ! .. 
D'yordu. 
- • ·ye el 

bir kenarda. t -
- Ben k dimi b'liyorun !.. 

Aynhta dururdun... Ardınızdan 
"n e en nn ... 

Londra, J9 ~a.a.' - İmpam-j 
1 ortuk genelkurmay başkanlıfı
na. tayin-Olunan general Broolc"
un yerine anavatan km'\•ctleri 
b~~ifanlığma. cenup doju 
bfügcsı ·amandanı orgeneral J 
Pag t tnyin edilmistir. lııgilt.r I 
rıeuin cenup <loğu askedik böl
gesi kunmn<lnnhğı.na d:i korge-ı 
neral Montgomery getirilın~
tır. RraJ, Sir John :Dill'e yüksek 
hiınnetlerindcrı <'lo1ııyı maresal 
rlitbesini t:cvciy ~tmiitir. 

"l.r Yewı - Almaı\Ya de\let ras11t
ha.'lesi zelze1c lılctlcti sıı.lı güniı s.ı:ıt 
17 de 58 fJdd 1i yer sar ıntısı kcıy
dcy'emiı'lerdrr. 

yen hor.alanna · ırenin henüz 
kitap ıremtedrğini, bunun ı :in 
derslerini hazırlıyamadlklo.nnı 
s6ylemişler. 

Acaba \nı y tıdı i!}i fa'kir 
ynvnıcuklara den~lerini k._vn. 
yatınız 'bir iı:ı.1c ~ılik'leri zaman 
:mı ya.pılacnktu· :· 

"KuvveUerimiıı: dümıana ağır 
darbeler ıind"mı ğe devam edi -
y-0r. V olokola.msk istikametin • 
de, düşman hir ~.o'k: defalar "C 
H,, mel'kiinc ta.nrruz ctmi$e d~ 
her defasındn. ağır uyiatla püs
kürtülmüştür.,, 

Kcrç ~tcdilmemiş ! 
K11bychev, lJ} (a.a.~ - Rcu -

ter: 
Sovyet sözcüsü ~l. Lazovski, 

Atmanların :Ker~ şehiı'lerini 7.ap-
1..ettiklerini te'lml> ve hır yakı
nında muharebelere de,·am e -
dıiltUğini ilave cytMtiştir. 

u akşam 

İ5''l'cli gazeteci, diyor oa: 
"İngiliz resmi ınıahfiileıi bü

tün hu iişin beınüz mu kta bu
.lımduğumı .söy'lüyorlar. Bunun 
aa beı a.ber J..ondna milphidleri
nin büyüle bir kısmı, ~.oiltere
nin Filundiynya harp ·ın;; etme
sirıi mtihtemeı ~ri""r. 

• 
sın em 

a •- •· v 1...1.-"' • •• 

llA AUST:EN'm Romanınd:m ikUbos edilen ve 

"Ö1meyen Aşk ,, filminin kahramanı 

LAURENCE OLİVİER 

3 - Geçetı. sene i bu sene 
başında hcpimizın çocuklarımı
za tekrar ettigi.miz nasihatlfrı 
mektep idaresi iki senedir nutuk 
diye basbrarak b r kuruı;a fifml. SA AV sinemasınm yeni bir zaferi 
talebeye ısrazt:ı., " madık bir ve yeni bir muvaffakiyeti o1acaktır. 
ki.~i kalmıyaC'.aktır., telıdidiie ı,C=:iiiiimii!Ell u ıiçin .Yl'rleriniz.i eV\•cldcn aldırınız s:ıma~ı'\il 
sntmıştır. Eainilcn asıhi.t 

1 ~hayırt ifüu ::u-- .Jld:Ul!IJlilmll~m:11!.lm!ll:!IC!iBl::!it51.'.:!E:ES .. im!llE .. lllB'ml::ll31tlmım:iDI~~ 
dıın i~indir? Bir nutku mutlaka 

aTa. ~ • j~ • - • :Sef-
lerimoon ~·edz Ytuklannı ala
lım. 

Diğer bir erkek lisesiııde o"kn
yan oğlumdan bunları gönnedı
ğim için -o.~rif Ve'kiı.leliııin bu 
hııs~ !bir mecburiyet d!oynn 1 

emri olacnğmı 'z:l.llnetmi} um. J 

Bu ehepie yu'knndaki .sualle
rimi clrt: müdüriilğündcn )':l
ınc "sorabilir miyiz?., 'Slitınıu
n rEda sormakbğınızı ric..ı r, 
su mevzuu açtığınızdan do-1ayt 
teş~lir ederek hürmetlertni 
sunanın. 

1'orw.u liinl 
Şükrii 

Kadlntar~ E'>rl<.aklar.i nasıl tcıh1r etmelidirler? .. 
.ŞIK.t...11<.. UHl.UK., V~ A'Ş'K f,,EKTEll .. 

E{ıer. her kadm .tıop a!tnlenın a~ulunU bllae, boşanma meselesi 
rtadarı kalk;ıc.aktır. B~· noktalar ve bu suali.er ... 

o n Rie an 
t:ırırfınd:ın yaratdıın ve 

YARIN AKŞAı n 
S SiNDA 

Çeviren: BEHÇET .SAFA T,cfrik No. 7 

Şevket, onu yarımda götiire- 1 
miyeccğhıi anlayarak yürüdü, 1 
salona girdi. Onu da çağırdı.1 
Kıı.rşısmda oturmasını söyledi. 
.Ahmet kabil değil, oturmuyor· 
du. 

- Oturaman. Haddimi bili -
yorun hen clcndum. Beyle yerde 
oturursam hem l\YlP olur, hem 
t>.rdı.m a,ğnr ... 

Şe\•ket, -0nun ıinadil uğraş -
mnktan v.az geçerek: 

- Sen, dedi. lDGkOOr 1n:an 
Paşayı tanır mısın ? 

Ahmet dü ;ündü, tasındı. Son
ra: 

- B n m ekutten geleli .se-
ı.;z r n ~ ol n; pa ruıı.n 
l~ i n i cttim 
dı ı bil . o 
d 

- Ob 

-· N'asıl adamdtr o? J 
Paşadır efendim ... 
- Paşa oid~öunu biliyoru:n. 

Nasıl paşadır'? j 
- Ne uzun, ne gısa, ne yay

van,ne yamru ... Ne guzel adam
dır, ne çirkin adamdn·! .. Genç de 
-değil, ihtiyar da denmez... ı 

- Aferin Ahmet .. Paşayı ba-
na mükemmel tarif ettin. Ya Q· 

nun akrabasından bir :Müzeyyen 
Hanım varmıs. 

-Yalabuk mu? 1 
- Ben ne bileyim? Sen g\:lr-

dün mü onu? .. 
-AAh-

bakan geniş bir bahçe içinde 
koca bir köşk ki bahçesinin muh 
.teııı k~erinde ıb.""ameriyeler bir 
yanda ahır ve mutfak vardı. 

Demir lt~ıdan iç.erj girince 
solda arabalık ve ahınn önünde 
iki ~ak ko.ııuşu)•orlardı. Biri 
koşa1 ak geldi, kimi istediklerini 
sordu ve: 

- Paşa hazreüari, bqg.ün da
ha kuea çıkma.dıinr. Ya kögkte, 
ya .bahçededirler. 

Diye oe \Yerıdi. Şevket, Ah-
medi bu uşaklar:n bını'ka.rrı.k tös 
l·e doğru yürüdü. Kö - bn al'
ka tam: yo t:n iki ikcnar.ı 
ccbz.e tnrksı e b - · di. 

tı r ·r r 
e g"rmcdi. 

i y 

Vaşing 
hay et 

ritl"J 
:rtY uy n nnıştır. [. Ş o 
ve Bir K'Xli.illl.e ~ · e:ıu 
A:\·rupa h:ırbinin asıl m ~ 
olına.kla ith -ecl karar lehin-
de söz söyl . ti. 

M. Şimodunın b-<>y.ana.t'ı, 'To ı 
ile Tojo'n bir ,biin enrclki, loe-
~ h ın dm'-..nı ttcl p 
.miştir. Bur.arla.ki inti , Tokyo 
ültfım 'nin 1. Kun.ısu'~ ,,.-.: -

diği Va..,.~ . •B.Zifeyi baı-
.......,.._. ... ist.e;liği ~· ' dır. 

'Deyli 'l'dgrafıı g6r6 .. 
Londm, 1'9 (a.e..} - Daily 

Telcgrnph gazetesi, bai y m-
da diyor i: 

Vaşfoı:ton, . ·urusu'dan, 
Japonysnın tecavüz iıareketleri
ne ·r ıson vermesi lSllltle ba
zı knt'i teminat istiy elrtir. 

'!'okyonun ürc.tçı siy tin e 
giz!i ecmiyetleıin ve esmcı k&
~un mühim ırol oyna-rhğı uhak
ka'kt ı. Yu Tojo veya er ~ngı I 
d~ bir ~hıs eşlnci 1ko1 kı
raca'k, Çınden Eindir"nideıı 
gm çekile ~ ha iki bıt' s ıih 
'Siyaseti tutac :k ·eynh ıt, 
tl!kdirde, b i~ kol, J ya-
yı delic hir ha ete .sevkede ·ı 
cektir. 

aııııilıuıın knran 
Otta o., 19 (ıa. •. J - mı.nada, 

P.asifikte 'bir harp c:t'ha.rsa la· 
gilteTe ile Jh::leşi'k !'!r. ·ril:s. s -
f'ma gm: ce1."'br Han,;kGn!:!U l{ 
n..."lia kıt.alarmın gel: ·, 1~ da· 

mesafe olduğu halde lbu g nç 
kızın kumral sa an ı, effaf 
bmini, p be d dakl f.ar.k 
etmisti. 
Arnk h ylaıilık yok. Ok nıadın; 
bir rnesle'k sahibi o madm. ~ . 
kı.l :ı.ri bir ocak, ti.r :aile sahi
bi 01. Seni bana itaa'tsiiliğe sev
kcden o terzi kızı idı. Artık on
da.ı \'e diğerl riııden bnb ooJdi
ğini işitmeyeyim. Y-01: <m pn
rn lamaEStn. 

- Artık hepsi b"tti; hl m 
değişti. Bundan &L.,rn hu-.ua'tl • 
nuz& lbüsbı!tiin be.Ş e. bir •v. 
ket gôreceksiniz, dayı. Bundtı.n 
crn:n olun. 

- Et öyünde b'zını Ahın 
de seninııe raber ro'laeak. h
rnet lkös..'lde sen.in işlet i gur ir. 

- Hangi Alım . Bizim k 
mı? Aman dayıcıfrım, o ka n 
biridir. 

- Ma.lı'.\m. [) a. iyi ... O u b..r 
takım rezale ere 8.'let cd~ 

um. 

u 'lc;.lft.o. 

:ule!erl 
ıl C'le-

mn nız. etim ıkÇA göster -
ımokıta.i;r Bu aı'aila. Va~ton
du <.-creya n en l~.on - Amerl
kaııı nniza:kereleriniu hiçbir n~ 
t.lı.>eya laşlılilllyaooğı inb.ooı, 

t-ta.wadn. a.rtm.ııktadır. 
Amerikan askeri i 

Ncvyork, 19 (a.a.) :_ Nev
yoıık 'I'iımes gay.etes.inin V3.;.<::lııg
to.u muluıhirinin bildirdtğine gö
re ;pclt yaltında bir Aımerlkan 
as:lreıi heyeti Rusya.ya gidec • -
tir. 'Ht.~etin b ~"ında g~ 
ner l Yoluı • JIOOly bulun 
tır. Bu heyet ıki ıınemleıketı:i il
gi! ıdiroo. askeri meselelerı ve 
{;;!illuç Vl"I me v ~ 1riralamn .kanu
nu bü1rum1cn dalıılinde yapdar 
c:ık h::ır,p molzemesi. tovzi tı 'lşi

tctkik edeoe1dir . 

bir iıı tçm tıı:tmin etti~ri için ıyJ 
b r partıyı reddetmek de kolay 

!tldı. Şevket bir \tere M"uz.ey
yen Hunnnı gomıek :ve onQDla 
lanrşnuı.:kdan nnsıl kaoıno.bHir
dı "! 

avaş yıL\' • na doğru ~ak
laşırken Şevl.etıu zlcn daha 
zı e qçıhyordu: O n zarif 
·vüwt, o ne ğczel ba kh:ı.r, o ne 
:küçnlc eynk1ardı. Bn ii.tif malı-
~ Şev'keti g()rmemış, sere cr

pe çiçek tarhlarının arasında 
yürilyOT, bir şeyler arıyoıdu. 
ltıl:dden hafif rii.r{;f.rln uçtul 
yn nttlığında.n emin, nldını;; et
mıyor. Şevket huzurunu b~li 
etn:leTfu•k 1Çlll Mctn yuklnnmn 
ucunu oo~ lmnıl:ır v.a ~ al 
t:.ı.-ıLın smdan geçerek yak
laşıyordu 
-Am 

l 

r 

. 
• 
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Hergeleci, galibiyet temenna· 
smı çakmış. Çalan kucaklaya
:nt.k ~asını yapmış mey 
dandan ookiliyordu. Fakat ol
drıtrça yÖrulmu ~duğu gö~: 

"iıd1y0l'<fu. Eh, ~gı )ı.tknı1 iki 
~tteıı fazla boğuşmuştu .. 

' Murad ha.sınının bi1"az yor
. gmı okluğunu görm~U. V~ 
bu sebeple memnundu. Oezgır 
1neydana çika.rak clın"Ul mrna
lan durdurdu. Ve~: 
_Güreş :Muradl.~ HergeJe

ei arasında olacalrtlr. V~. Her· 
gclecı yamn saat dinle.nece~. 

Hergeleci Yorgtll! olduğu ıçın 
dhılenecekti. K-0ca Mıırad, her 
vakit ld·ı~'ll gibi keyifli idi. Zrı

. tc n 11 k . ' cı bir aJamdı. Ce
Hı , o!Juaundan y~niinıedcıı ve 

~ T.• 
} l •'ınckten kori'ımızc.lı: ı.~~c~ 
ı..1. • d. c:ok iy; oıı· rehlwan ıdı. 

* 
r forgclcc;nin yarım saat din-

, mesi b:tnıi~t; Ona yarım 
• &. • t diıılu..rm:k lJi!e <;oklu. C:ız
rır Hergcleciye gl'ldı. Ve, Ol· 
tf ,, 

-- Pchlıvan, dinlendiıı ır:i? 
-· Tanı .. m! 
- Öyl~ ise meydana çağıra.-

:J m ... 
- . Hi<.; dıırma çağır!.. 
- At erin :.;ana pchllv.aıı !. 
Dcdı "e meydana yüriidü. Ge

n• davul zunıalan durdurarak 
b.ı!. mlı. 

· Koca Murad, Hergdeci 
11116\<lana ! . 

fıd pehlivan derhal meydana 
'rınıdıi V<' yağ kazanının ba.~ına 
dil\ildilt:r .. Yağlanmalar çok sür
m di. ı.::.- ~ l:ll yağlı idiler. Koca 
l.1 Jr.Ld mıitemndiycn Hergeleci 
'ı ~iiztıyoı"Clu. Hergclcci ise hi~ 
ar balmuyordu. Ve gayet so
fııJ;k,ınıı idi . 

a·,.gır. sdyliyeceklerini s3y
Nli. \·,.., p hlivanları meydana 
f,llıvodı. Yalnız cazgır seyirci
lere ·öyle söylemişti: 

- Cfür, · kıran kıranadır. Ha
Tfctcıı ınüclalıale yoktur. 

Çırpınmalar oldu, Helfı.llaş
ınalar bitti denemeler de niha
Vt·tc (•ı·di. Koca Murad, kırasıya 
j~~ başla.nmclan afacan ~er
rplt•ci, birdenbire hasmına gır~ 
r. k wkı bir elense ve tırpan vur 
ıiu. 

Koca M uı. el, şöyle bir ı::ı''l'U· 
!anık dizledi. Oaha dogruturı 
doı!rulmaz Hergeleci, bu sef~r 
de~t.ers taraftan hiu,-'1.1u seter h: T' ........ uı..ratına yaslanarak di.G· 
lt.ıdi. Doğrulup hasmını çeker 
ktm biı" elense tırpan daha yedi. 

Koca Murad, afallanuc;tı. Has 
rnına kendisi kırasıya güre~ ya
pacak iken ş i m d i has-

;mı kl!ndisine fırsat veremi
yen hasmına baziçe olmuştu. Ya
tıar kıs kıs gülüyordu. Yanında 
bulunan ve giyinmiş olan Çakır 
Aliye: 

- Ali, Muradı görüyor mu
sun? 

- Berbat! 
- Güreşe rıknıadan Hergele· 

dyi kıracağını söylemi§ti.. Şim
di kendisi kııılıyor .. 

- Bu hNı l in giireşi çok t 
("-0k yoıdu l>t'ni.. Buna güreş 
uydurulmaz .. 

Dedi. 

* Koca • ıur:.cf . aşırmıştı. Bır 
liirlii biçimiııt> . tırııı \ aziyetini 
topl:ıyıp hasmıııı ıı kırıcı güreai-
nc mukabele et ı k fıısaunı bır 
laruıyordu. 

Hergeleci, s:ığlı ve sollu ve 
merkezden güreşe gJren bir peh
livmı olduğu cih\.·tlc yalnız sağ' 
ıJ • .n ,iırcşcn h<ı; mma k rşı dai
ma tcı. tura.fınJ n girett"k ona 
fırsat 'l..'rmek in ·annu seföedi
yoı:du. 

Hergeleci, ı vkaladc zeki ve 
l ssa.s bir adam olduğu için 
J \• , Muradın ne biçim güreş 
Lııiacnğını daha evvelden keşfe
der k hacmmc1. ha.mleshıi yap
tı RUcumn geçmeden ayni tak
t. klc birdenbire öbür hUcuma 
geçmişti. 

Hergeleci. hasmıııa sağ·Iı sollu 
~alımına getirip elense ve tır
pa.n çektikten sonra ura.da bir 
ı;ırpmarak gayet neş1eli nfırale.r 
atıyordu: 

Hayda Muradım! 
- Hayda. lrn . .rdeşim be!. 
Koca. Murad. esasen neş'eli ve 

zevkli adam olduğundo.n o da 
knlın \'e ç:atlak sesile çırpınarak 
mvkabele ediyordu. 

- Huyda. kızan be!. 
- Haydu. be!. 
Kocn. Murad, tam on beş yir

mi daldl•1 kU.çUk hnsmının elin
den kurtulamndı. Hergeleci dur
mnd:ın bir motör gibi işledi. Has 
m. nr·frs aldırmıyordu. Adeta. 
he ı mntlağı gibi elense tır
pa YJı uyordu. 

I<c a Murnd. arada bir fırsat 
bul ı ·o· , hasmına o cW.1 "eJense 
tırp. l ruyorJu. IAkin Koca 
Mu·~ b11 r reketleri devede 
kt C'iıt 'n yirminci daki-

1 mı Hergeleci, br -
l"ri durdurdu ve, 
ıva gilres:ıe girdi. 

·. l•o ''Ol''\ Murada 

çapraz topladı. Murad, hasmını ru..rıda çalıstırılma.mıda itk dii. ey OZU yen } 
gırtlakhyarak çapraı.ı sökmek $iiniilecek mesele. nıütclıaı;ı:.ı~ 
ve olduğu yerde kaJma.k istooı. tedariki, mi.iesı.e~ ye yeni istika. 
Fakat mlimkiin olamadı. Yüz o- m 1 ! metin verilmesı , c ham maddt> 

1 tuz okkalık Murad, yerinden O)- 5 ---....:..---..:'..;:;;:;;.---=--:-="'--i bulunmasıdır. , 
na.yan iri bir kaya parçası gıbi •. l•ı Belçika da dahil olduğu lıaldel 
yürUdü. 6 •• !• •. \ yukarıdaki meml<'.lrntıerde mi.ite· 

He~eleci, hasımlarınıt nasıl ..,.~-~+--'-....:..;;;;.;.;..=~1 ....... j ---:1~.=t haao.:;ıs işçi mevcut ve vaziyet 
~i bilirdi. Muraa, ~p- dolayısile, müstevli n ·nfaatinc 
ra.zdan kurtulmak için çok zor-ı ı 18! çalışmaya mecburdur. Halin ica-
lar.H .dı:.,~~=~UmkUn o111~adekı. 1 9 .Ell i hına göre, en ufak iş evi de Fa~-
erg~ı, ~umı çenge ıyer · t-~....ı....~-:-~~-:-1 ~,.~.1 -t liyete geçirliebilir. 

altına almak veyahut bUsbütün ~:._....,.._ ... i:imı...ı....ı...-.....;,iiiiliıı...... Ham madde tedariki ise, tek· 
yenik düşürmek istiyordu. SOLDAN SA~A: nik kudrete de dayanan Alman 

.Murafi., sürüklenmekle ber~ sevk ve idare elemanları Ersa tza 
her 00.Unü ardını dlişUn\lyor... 1 - Uzun CC7.inti, notada bir ses. da baş vurarak, bu sahada yük· 
Çengele gelmemek için c:abnln.· 2 - Anknrnya yakın bir istasyon. sek verim temin edecektir. 
şıyordu. Lakin Hergeleci, has- :1 - Knplıcalarile meşhm- b.r şehri· Avrupanın ufak memleketleri 
mına çeng<'li yeti'?tirdi. Murad, 1 miz. 4 - Oor>t w• kııhraman bir mem de hir harp ic;in hnzırlanmışlar
olduğu Y<'l'ıirn oynadı. Sırt iislü lcketin ıdar<' mcrlmd. 5 - Kab\fe clı. Yeni harp metodu, biiyük 
giderken birden dönerek yüzü doHlcı.lerlıı çalı-ırkcn cıkardl!tl:ıı ı ~arfiyata yol açmadan. miicnde· 
koyun yN-e düştü. ses, ral;am, fü:;tirıl..l ~ıhıs. 6 - Ku·- le safhasını kapamış ve galip, 

Murad, yiizü koyun yere. fe· ını:ı:ı, ın:ısdnr cdııtı. 7 - Köpclt, çeh- yirmi yılın birilctirJiği malzeın~ 
na düsmü.ştü. 1stinatsız .. olduğu re. 8 - Çıft, olfnhenin ilk hıırfi. fi - yi iğtinam etmiştir; k:ıt'i ilıti
gibi göğsünün üzerine c:..arpnıış- Kuhram:ınlık timsali yırtıcı bir hııy- yaç ka.rıtısında son silaha mü-
tı. Hergeleci de, <{ekl'rge- gibi van, l)t~ya:ı:. ıo Mel"un, alfalıenın raca.at edebilir. 
hasnunm üzerine yapu~mış kal- 1 ılk harfi. Şark seferi, azim istihlake 
mıştı. l YUKARIDAN AŞAGIYA: meydan \'ermiştir. Buna ı·ağ-

Hergeleci bu .. Çakır Ali gib~ 1 - Gezgin, keçilerde de bulunan men, 1933 denberi her Alman 
zama.nının en namdar bir peh!i-1 kotlı bir huy. 2 -- Dı.:\ lctri (Fran- darüssınaasının siirekli bir har
vanım ortadan ~ıkardıktan son-• sıc.-za). 3 - Cnıpuk, not<ıda blr ~es. bi beslemek gayesi takip ettiği
ra şimdi de zamanının en nam- ~ - Esı..; Mum lıhırın bir mabudu. ne de şöphe yoktur. 
dar pehlivanlarından koca Mu- ooyu sopu bc1li. 5 - Ar/.USU olan, Son yılların muvaffakiyetin
radln çocuk gibi oynuyordu. Mu- kırmır.ı. 6 - ~ygamber sop:ı:;ı, sırça. de iki silah amil olmuştur'. Tay
radın kırıcı güreş tekniği ve ta- 7 - Hakaret nidası. 30 giin, bcy.ıı. yare, tank! gerçi, uzun süren 
biyesi hapı yutmuıstu. Şimdi has 8 - Grup. 9 - Snn'ut. ve nisbct c- bir harp, vaı::ıta ve silahta bU
mımn eline düşmüştü. datı (sarup ol:ın m:ın sına), güzel yük inkişaflar kaydetmiştir. J:ı'a

Yaşar, Çakır Ali mcyııst.u. san':ıt, alfabenin ilk h:ırfi. 10 - ~~ kat, tayyare ve tank sistemleri. 
':Adeta birbiriyle münakaşa edi- fad:ın, E&c ı~ınt:ıknsının t'Skı ııakin- belki eldekilerden bir çoğıınu 
yorlnrdı: Buyl.ik Yaşar Çakım leri. demode, bir duruma dUşürecek 

.. 
Genç müessese takımı 
çok enerjik bir cyunla 
bu galibiyeti hak etti 
.E\'velki hafta beraberlikle ne

ticelenen Beykoz - Demirspor 
kupa. maçı dün Şertf sta.dmda. 
tekrarlandı. Her iki takım da 
bütün gayretlerini sarietmelc.ri· 
ne r:ığmen bir buçtı.k auı.tlik o
yun müddetinde yenif}emediler. 
Maç yarım saat temdit edildi. 
Bıı müddet ır..a.rfında yorulmak 
bilmiyen çok enerjik ve genç e
lemanlardan miitcşekkil Demir-1 
svor takımı üstün1Uğü ele aldı.1 
Birbirini takip ed<>n hamlelerle 
Sarısiyah kaleyi tehdide koyul
du. Zaman zaman sıkı bir çem
ber içine alınan Beykoz kalesin
de beliren tehlikeler zorlukla I 
bertaraf edilirken Nuri bir kan· ı 
şıklıktan istifade ile takımının 
galibiyet golünü yaptı. Sarısi

yahlılar gayretlerini nrttmlılar 
ve mukabil hücumlara geçtiler- • se de bir türlü oyunun neticesi-
ni değiştiremediler. 

DUn ~ok gfür.el ve tempolu bir 
oyun çıkaran Denıirspor bu gali I 
biyeti hak etti. 

B. T. 5öyle diyordu: Diitı 7& 1nt1rrı..acımrn halli surette değişmektedirler. 
- K~ke bu herife ben kalay- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O !ngiUz ve Amerikan endüstri- =====-=-=-======== 

dım.. l -=------11!111--ıılllllll~~!lt si. istihale için yetesi 1.1nanı ka· 
- · · · · · · . . . 11 K lm E 1 K • . Y Al K, A • zanmıştır. En yeni tip tayyare 
- Murad, bu ışı beceremıye- 2 A z G I N A , D I AI M • 'e ta.nk imaline bir yıldan beri 

cek.. ı--....:...;;;;_,......,~~----:--+-~-:---:::-1 kermi verilmiştir. İngiliz., Rns 
- Sen kalsan ne yapacaksın?. S A 1 R • K l A 1 R A Ş \'e Amerikan imalathanelerinin 
- Belki bir şey yaparım be'.: T A T l fı1 1 K ı A m ı NtA ayda 6 bin tayyare imaline im -
- Murad yapamazsa. sen mı A F i T A p • A mı kim b\llduklarını öğreniyoru~. 

yapacaksın? m Tankın mucidi sayılan lngilizlc-
- İyi amma, işte Muı-adın ~M ı• M '• T 1A1 K 1 R 1 R ıin, koloni \'e dominyon Jann 111 İst.i1'lil Caddesi Konm«i 

vaziyeti 7 da yardımile, tank orduları vü- Kısmında 
Dedi ":İfalbuki Hergeleci, hem OK• D\•IÇı• A JD1• cu<le getirecekleri tnhmin edili- Bu akşam saat 20 - 30 cln 

büyiik 
0

Yaşan v~ hem ele K0c:a N A 1 N; E • A 1 L ! L ! A' H yor. Otomohil diyarı olan Amc- K Ö R D Ö G O Ş O 
Muradı ~~·vel.ce mağH\p .c~n~isti. U y AR .• l•ı•ı IMlA rikanın da artık orduları zırh- * 
Yenmedıgl bir Çakır Alı ı<lı. O· • 'A l L 1 E I N. I• K I E I L layacak bir kudrel ke!>bedece~ı· Teı.eba..~ı Dram Kı..,mmtlı' 
mı da. yenerek işi tamamlamışlı. 1 ne inanılabilir. Bu akşıını saat 20.30 da 
Fakat Koca Mura.d, büyük Ya· ---~ Bir zam~nlfl.ı-. Atlanti~ lehli- ·MERDİVl~Nım UİU ISlK 
aarı yenmiş bit' pehlivandı. Yal- ---- keler arY.ediyordu. Atlanhk mey ~ 

:Zbe~rıav~f.üre:~~~:r.~: 1 RADYO PAOP.RAMI 1 ~.;::~;:;;;.~~~~~J~~~fyji~ lr- '"Voni Sabahın,, , 1 

b~iy~k Y~r;a.r, :Murad_ it:i!_l ~~~ 20 İk. Teşrin 1941- tarflık kanunund:ud tadiller, • • 
soylıyeme7.dı. Bn yehıide degıl- J A f ti .r.:.ır ı.··· .. 7.30 Progrıım solol:ır hem Okyanuslar~a emn~.}:ct.i uıt ' an ıya arı 
Çakır Yaşara.: 7.33 Hafif 19.30 Ajnııs tıracak, hem de ıkmal ışını ko-
- Muradın yan~madıgyını sen program haberleri laylarıtıracaktır. • 

,~ Son '""llda tavvare ve tank sı'- Kr. mi yapacaksın be? 7.45 .4.J::ms 19.45 Serlıcst 10 J .1J • 

1 b 1 • hasında kP..z&nılan muvaffaka·. - Neden yapmayacakmıe?•nı ?. ıa er erı dak1kn Ba'tlık makt 1 rak 
~ yetlerin mikvasını .vnkmda ~i- - u 0 a - Murad, ka" defa '"'endi eenl. 8.oo Halı( ıtı.55 Ounya J 

~ " mali Afrikada baı.lamn~n muh- Birinci tia'·fada 8alltimi 500 - Olsun .. Ben, ondan daha ı.ıro~ram ııarkılıırı . ., 
" E .. ., temel mulıarebedı> <ie tavin et- lkJ • iyi güreş Çtıkanyonun bu heı·ife: 8.J.ı 'u~ b-;ıatı 20.15 .nadyo J ncı ,, ,, S50 

_ Haydi be!. Bendeıı de mi 8.3u Hnhf g.m~tesı mek fırsatı elde edilebilec"ktir. U .. 
20 5 s Yalnız tayyare ve hınk ~aha- çuncü ,. u $00 

tiaha iyi güreş çıkarıyorsun be? progrnm ·
4 

az sı.nda tefcyyukun kara nıuhaı"'· I Do .. rd'ı: .. cil ,, ,. _100 
_ 

1 
• • , , , , ı :l.30 Progl':ım t.'l!Pl'leri " uo , 

. . . 

1

12.33 Oyun 21.00 Zlrnnt belerinde mes'tıcl neti<·eye gfi-
- Herıf, benı yeııd1kten 11on- havaları takvimi türeceği iddia edilemeı. Ha-

ra... 12.45 Ajııııs 21 •10 u~ak ve vneıla.rın kanaatine göre, tay-
- ~h ! Muradı yenecek.. 1 haberleri muhayyer yacenin mlistakil hareketl-: -
-- Y~ecek yn... . . ı ıa.ou ince r:1z ~arkılnr tile zafer yolunu. nasıl acabile- ı B .. - .. k . A 1 
- Çıv~a.rımız bö§a. g:ıt.ti. Faslı ıı.3o (Şlir saeti) ~~ni anlamak ıçhı .hildisclt•re u y u n ne e r 
- Herif sıraladı bizı .. Ayıp ıa.3o Karı~ı~ 21•45 Rndso mtizar etmek gerektır. Bu bı- ı . 

oldu be! . progır.m kıcı ve bıktırıcı hava. akınları ,. 
Diye söylenip duruyorla'rdı .. 18.00 Progrrun J :~~nsı ruhlarda mliessir olabilir; faknt Genç ve Taze." görün· 

.Allah rahmet eylesin '.Koca Mu- 18,03 Kadınlar _ 22,30 Ajans sevkülceyşi bir teşebbüs i<:iıı me k için Bu basit ve 

750 

Güzel 

rad. bu Rami gUreşini ikide bir- dan fasıl hnberleı·ı zemin hazırlayabileceğini şim· Kolay· usulü tecrübe 
de anlatırdı. Ben Koca Muradı şarkıları 22.4s Dans diden t.ahmin etmek imkfınsız- · ediniz.( -. 
tanırım. Ona yetiştim .. Çember- 19.00 <DcrUe~ınc Mil7.iği dır. Tahrip ve imhanın da, fide- '-' 
lifaşta. bulunan M'atbaal Os- saati) 22.55 Yarınki vinin kutsiyetini müdrik bit· or-
nıani~e .knpel17ı idi. ~yah sa- 19.15 Hnti! program dunun mane\'iyabnı sarsama.ya-
kalh, ıri ens ı, geruş oım·\12lu, cağını, ateş tufanlarının ıuı..,'l· 
geni' göğiislU, iri kemikli, iki l ı ... A N bezara ~evirdiği şchirlcr mev-
tnetrey~ yakın boylu aaJlı bfr danda iken, teslim etmek ne 
ada'Ql.dı. J<;rdek Sulh Hukuk lifi.kimliğin- miimkün! 

Koca Muradı, ilk olarak Çe:m- dmı: Sayı: 86 Hummalı çalışmaların viicut 
berlitaJitıa. MUrtcza. pehlivanın Erdegc baalı Marmarwun Cınıırlı verdiği orduların ııe zaman kar-
kahvesindo görmi.iştüm. Meş- köyünden Mchınct Rcis ru\.'yhinc Er- şılaı::acaklarını kestiremiyoruz. ı 
bur tambur:acı Osman pehlivan dek h:ızinei m:ıliycsl tarnfınd:ın açıl- Şu kadar var ki, bava üstünlli
(elye\•m rudyoda gazını dinledi· mır; olnıı ecrimlsıl davasının yupıl- ğü, daha uzun müddet, Avrupa
ğüniz san'~ar) saz çahr, Ka.- makta olnn muhakemesinde: 1knmct- . nın güzelliklerine doyulmnyn 
ra Ahmet, Halil Hoca., Koca gtıhı mer;hul bulunduğu anlıı.şılan mamurelerini harabiye sürükic
Murad, ve ~ sair pehlivanlar müddeialeyhin gıyabındn muhııkcme mekten yılmayacaktır. 
eğlenirlerdi. nin icıasınn dair verilen knr.ırın ua- Yazık yirminci asır medcniye-

Tamburac.ı Osman pehlivan, ncıı tcblıı;:ine Jı:ıırar verilmişill'. Meh- tine! 
çingene oynatmasını severdi . met Reisin muhakemenin bırakıldığı =========-= -1 

Zayi - 1 
Kahveye hemen her gUn çingc- 4/12/1941 ı:ıcrı;cmbc gilnü sant 15/l'i 
ne kıı.ları gelirdi. Tnmbura.c.ı, de muhakemede b.iztat lı&9 bulun
çaldığı sa.zı.a kızlan hıza geti- madıgı \'eyn bir vekil göndermediği 
rir habire oy,nat.Jrdı. Kara Ah- t.ıakdirrlc muhnkcmenin gıyabında 
medin sevdiği bir de güzel çin- icı·a edilece21 gıyap karnrı teblıği 
gene ilrızı \'Ul'dı. IOal-..at, çilngeno makamına knim olmak üzere ilfın 
diye g-OÇmeyiniz .• Çok yosma ve olunur. 

iA' .... ». 
1stanbul Tıb Fakültesinden aldıgım ~ ~ 

967 slcil numaralı hilviyet vnrııkaıımı ~ 
:ı:ayi ettim. Yenisini alııcnğımdıın es- 1 ~ 
kisinin hUJ,mll yoktu. • ~ 

HulOal B;ılkan "- ifJ 
civelek bir lkızdı. .Fıkırdak mı, 
fıkırdak.. Kaııaı Ahmet bu lkı- j b f Saf ve hazmettlrlhnlş süL kre-
m mertundu. stan ul De terdarlığından: ması ve zeyun yağı. diğer g1zıı; 

İnşaallah dkuyucularmıa bir Bcşikt~ Kaymakamlık binasının çatı kısmında yaptırılacak (22053,18) cevherlerle karıştınlarak beyaz 
gi1n Kam. Ahm:edi ~ za... llrn k~ tadilat ve tamirat iı,;i; kap~ zarf usulilc eksiltmeye çıknrılmı;tır. renkte <yağsız> Tokalon kremınıni 
nıa.u bum~ hiklyeleri anlıı,. thalc; 8/12/1941 Çnr~a.mba günü s:ıat 15 de Milli Emldk Müdürlüğünde lstıhuınnda ylrml scncdcnberı 
brun •. Kıara Ahmedin ayı ile toplanacak olan komisyonda yapılacal:trr. Muvakkat teminnt (1653) lira kullanılmakta olan meşhur ror-1 

güreşleri do mQ§hurdur. Mürta- .(99) kurustur. müle ithal edilmiştir. Bu kr<'m, 
za pehlivaru.n kıı.:hvesine bir a- Muknvcle, cksfltme, Bıı.rıııdırlık isleri genci, husus! ve fenni ş:ırtno- cildinizi ~erlan besler ve gcnçlcş-
yıcı çingene dadanmıştı. Bn !neleri Jll'Ojc keşif hillfısasile buruı mütcferri di.er e\Tak Milli Emlftk ldn- tırir .• Tenln çizgl ve buruşukluk(, 
çingene, Kara. .Ahmedi, -ayı il~ resinde görllleblllı:.. tarını •e gayri saf maddelerini gt .. 
m.ağlfıp etmek için eline geçirdi- tsteklilerln fokllt mektuplttrmı Vt> en az bir 1aahhütde bu ise benzer 

1 

derir ve ·cUdl tazeleşt1rir ve nefi8 
ği iri ayıları geürirdi. V-0, Ah- :C15000) liralık iş ~aptıkların:ı dair idnrclerinden almış olduklan vesnılrn bir koku ~e tfıtir t-der. Fazl~ kıl· 
met de gilreş.irdi. mu.stenidcn İstanbul vlli1ycUnc ınüracnaUa eksiltme tnrihindcn -rcslni ların neşvunema.sına sebebiyet ver

Koca Munı.dla ko.nuatu.ğmu tatil 2ünleri harlı;- ilç gün evvel ulınınış ehliyet ,.e 941 yılın:ı ait Tic:ı1 ctl 1 mcz . Malümdur ki Fra.nsız kadın~, 
21alllaıl onun Herg<-leciye meftmı Odası vcsik:ısrm ve :rnuvakknl yeıniııat ınrı~uzunu 2490 No. ıu kanunun !arı bugün bir kaç sene evvelk.1-.) 
o1duğunu hissetmiştim.. Güreş- tarl!atı dnfrcsindc h:ı2İrlaıınu~ kapalı znrf derurıunda lluı1e günU.s:ıat 14 c !erine nazaran umumiyet.le daha 
lerinl sorduğum ~"nlln o eöy1e kadar komisyon reislillinc mokbuz mukabilinc!o tevdi etmeleıı 'lnuktazldlr. 'gtlzeldlrler Mütehassıslar bunun 
derdi: (9'110) 1sebeblni Tokalon kreminin vasi 

- A be, bu kızın ccinli gibi ı================================== 'tstımallne at.redlyorlar. Aylık &a• 

idi. Çarpardı h~ bo! S B 1 l O tışı hemen bir milyonu bulmakta .. 
Rruni güreşi için de: iyasa/ itgİ er ıJıu/U JlfÜdİİr/ÜğÜnden 'dır - sız de bugtlnden illbaren bu 

·) 

1 

- Te hey! Hepten bu lierif Mü~--scsemlıc :s lim .,,,ıı ınıuı.S}a iklL"&cll ve mr.li ilimler, sosyoloji ,c lcreml kullanmağa başlayınız n 
k"'Urbanlık koyun gfüi &Iraya !mine hukuku brnn,.c;lnn iclıı 3 asistan rumacaktır. her &abah dnha güzel gorünfinüz.; 1 
!koydu bizi be?. 1ıntihruı imih ve t:Cl'Oitl okul id~rcsindcn öfren1lebı.uı.. Talip olruılnrın i'rokalon kreminin müsmir netice-, 

DedL, İBeıll. som..."ilım; 28 1kinclte:rı.n cum:ı C{lntlr.e kadar bir istida ile Mildürlüc'lmilze müru lerl gnrnntllldlr. Aksi takdirde, 
ceat .,.,elni ~dır. .(8568) d0118> paranız iade cdlllr. 

Küçük tasarruf 1941 
" 

hesap1aı·ı 1942 ,. 

iKRAMİYE PLANı 
?:iO > 

4 ~ l>OO :. 
8 • 2'0 > 

KEŞIDE.LER: .. 
c._'hJ " ftl,J > 

~ Şub::ıt, 4 M:\yı~, 3 Acusto::;, 2 lkind ııo , .ı'I > 
teşrin t:ıı-ıhlcrindc y;ıpılır. ':'00 , 20 > 

Maliye V ekaJetinden 
<ıiimiiş "lOD,, J1ur11şlt1lllarıı1 tedaviJ 

lıa.ldırılnıa.'}ı llaklu ıula 
Guınliş bir liralıl.ların d.ırp ve pıy.ı y;ı kiıfi ın ı.tı;.rd.l 

füerlne l/Z/ !Hl t.t1 ıhlrıpcn ıtiuııı en tulı,vlllcırn krud ı Jmı, ol rt 
yü:z kuruşlukların 1/2/9·11 t.'lrihlrıdc.ı ht'"ı yuhıu ınnl andık!, ıs 
Ciimhuriyet l\krke-..: Ban'h- uıta "~ t: • ı l.cz B:•n•:ıısı ı,ııJ 17lm>1Y• n 
Zır::at Bankası ~ub lcrınlc yapılı•ı ı .ı. olıın ltıh<iıl ıwı.ııııt•li tına 
~k~:ımı nihayot verHccektir. Bu 1111 ıhlen oıı :ı rnc7kt1r ı arı,l. r ı 
ı·ak hiç bir >.:c<:hllo ı.ubul cdılınıy\!.'c tır. 

Elinde giiınil~ ytiz klU ıu•, hulumınlaı •n 3111/ !• "! at:~, ' 
bunlıırı rtı:ıl sand.ıklar:ılc. Türktyc Cumnu ı.}e ieı 

Merkez Rnnkaı:ı bulunm:ıy ... ı yerl<'ı·Ue: Zı • t Rı ı ::ı ı 

oiUrmeleri il~n olunur. (ll' 62 - 0836) 

DIŞ TAB Bi HiLrdi CANA.Y 
!strınbul, Balıkpazarı Ya~cıl:ır sok. k 20 nu ı:rnlı 

muayenchnncsindc hnstalannı k bulc bn):-clı. 

S;ıhlbl: A. Ccmalcddin Saraçoe!u Neşriyat Mudt:rü: r.•. S;ı..,ı 

Bıaıld ıoı yer: ( H. Bekir GUrsoyl:ır ve A. Cemaloddln Sııraçoğlu "'' 
'IZlllil:!ESIEF"":J.;;9J'l!l;il'3iJ!llZfilli~~tl52!mlllllll!:!>ll!.l!f.11 ..... 11"1 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASf 
Kurutuıı tmih1: 1888. - Sermayesi: ıou.000.000 Tlırk llruL. şotr' 

.Ajnns ndedl: 265 

4 adN! 
4 • 
4 • 

40 :t 

Zlraf ve Ticari her nevi ba"ka <nuamelelerl. 
Para blrll<tlrcnltro 2.8800 Ura lkramlva vırıv-. 

Urahk 4.000 Lira 
• R.000 » 
• 1.000 • 

fOO • . 4.000 • 

150 Llralılc 

1
100 aded 
120 • 40 • • 1160 • 

OIKKAll Hcsaplnrınd:ıkl poralnr bir cene içinde 50 liradan 
dU!imiyenlere ikramiye çıktığı tı:ıkdirde o/o 20 faz'lruı!yle veril~ 

IIar'nll;r seııMe dört defa 11)fart,11Hru:irııa,11 'fr 
lül 'Ve ll Biriucikanun :faribleriııJo ~ioocldlr. 


