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ir eşmişlL ORA Alma~.yanın Rusyada wmüda~aaya geç· Ekmek tevzii hakkında 
llıilletler mek uzere bulunduguna ınanıyor •• "' • 

r:;;,;::::::' :-:.::..! 'Alman radyoları halkın dik- hukumebn son kararı 
~·~.lı:.i.F-::~~~ katini artık dahili mesele/ere Mütekaitler, yetimler ve resmi devlet me
,_::ıarr'ıktirlt'r. _J

1 k .., .., l murları için hususi karneler fabetfiriligor 
~ ~rs~~;;;f~ri~ü;~~e~~'. çe mege ugraşıgor ar muş nı!ı~~=~>ıte~!fo~:)susi ~:~~~i: ::::fea:~~~~~~=r~ t::'!: :,u~~~l,arn~i::a::~ı:: 
kıı.n tabı>, bazı b,;kımlard.an - mız malfıınata göre memurlar, bul, Ankara, ve İzmirde tanzim de de halkın ekmeklik buğd..., 
~· bir ehemm.Ht arzetmek· müstııhderııler, mütekaitler, dul satışının ne 911retJe ve ne vakıt ihtiyacı belediye tarafından ta. 
Ve ır. Aııglo Sak ;,,ıarıı . abluka Bir Amerikan mütalaasına gore 1943 senesi kati ve yetimlC>r ucuz ekn•ek i~ın be kaldırılacağı ve mahzurlan in. min edilecektir. Eğer bu ihti. 
la havarlan taarruzlarla Alman· M A yannamelerini çabul; doldura . celen~lıtedir. yacın temini mümkün olunıı 
~ I'\ Yennıck hu~usunda harbm sene olacak Ve bu sene içinde bir gun iman caklar, gdecek mıktarlara göre bu suretle fırınlarda imal edi . 
v~l_aııgırınd~ hirceok üm'll<'ri h makinesi kendiliğinden yıkılacakmış e Ofıs belediyelere un vere • ŞEHRtMIZDE lecek ekmekler alı~ fiyatını 
ı .. .{ !<iİ ise df" artık qırf ac;lık, ip· arp <-ektir. · Dul, ytim ve malfıller ıle hı. nazaran ve leHbit edilecek mik. 
~· aı mad•ıt !l(,Jıs, nı nya uıy- Londra, 15 ıA.A.) - Rutiya- Bu oebeplf"r<ierı hırinci•i ~u· kayıplan aıılaınağa başlıy4n da· B lcdiyeıer bu una mukabil dematı vataniye tertibınden dev tara gore karne ile sa tılatalı • 
ı.ı~lerıe ~apılaeak tahribat ile da müdafaaya gt'Cmck üzen bu· dm · Son günlerde Alman l'dll· hJj cephedeki derın endiı,eyi memurlara verilecek karneler . Jetten mas;; alanlaı hakkında tır. Bu ay ba&ıııdan itibartn O. 
k.' vercıJcri amana getumek lundukları hakkınd" Alm.ınl· r yosunun Hpıkerkri m<>vıularını teı<lıin etmiştir. Almanlarda da le şımdilı.i 17 kuruş üzerinden ittihaz edilen kararlara mutta_ fis tarafından un wı ihnewn r:"11 olınadığır'>a şım<h kaııaııt tarafından ısrarla cıkarılan sa· hep d>ıhili .sierden ;ermektedir. h ;"setmek kabiliyeti varlır. ekmeği vtrecektir. Memurlara li olan 1ı>taııbul Vah ve Beledi. Ifartal kazaı;ının beledı.vesı buğ 
r•ıJ;:;ınıs bulunuyorlar. Amerilı~ yialara inanmlı i«in iy<ı sebeı,:'r Bundakı maksattan, &!on ve Bu ·hıssıyat Gestapo korltwm· verilecek karne renk]frile IU • ye Reisi Doktor LiıtJı Kırdar dny mübayaa etmek Ü•E"re i> • 
k hu!Tt-l"i ışte bu ha.kikatı mevcut gibidir. Volg-a rephelerındek korkıınç (5ono Sa. 3 su. 1 del 2UD1U halinde halka. belediye • dün Toprak Mahsullen Ofisine tih,;al mıntakalarına ü~ mute. 
ı.ı~n olarak ortaya atmıştır. gidercl< bu iş iizerındt tetkik • met göndt·rRıisti. Gider. bu Z<" • 

~,' Ver km·vetleri!l' üzerimize M 1 !erde bulunmuştur. Aldığımız vattan yalnı" bir tanes· F.,kif, . 
h;ıterek Rusya ,.(' Çinin yükünü , ••••• ki e 'ı · 1 1 R h b . 1 a reşa bir habere göre geleL emır ma. hirtle bir \·agon buğday bıılabil. 
~ıfleıec.,k aı;keri hareketler 1fY nı an us ar 1 liil ve mütekaıtlerle birlikte mistir ve tliı'er iki mııtımet ta. 
(;(, lam k üzeredır. FilhaJtika A . k - Rom mel yalnız ılevlet memurlarına >;a. . liı dol ; şmakt;ıdırlar. B usulün 

·yrek a..ıır evvel abluka Ceı · me rı aya 1 mildir. Yani hıısusf mıı~""eler tatbik ine baslanıncaya irnd><r 1.a 
~~lerı pek sıluşurmış ve ıçeri- de çalışmak suretile rn.nayyen tsı.nbul &ledivesi de i~ ın care • 
J>:ı iııhılaller ba.şgö.ternıiş idı. do·· n d u·· 1 Afrika da bir gel ir leımın edebılenlt:r di . Rin<' bakmağa

0 

ealı"llcak!ır ( ,e. 
'*• at bli .duta abluka ı:ilahı ge- JJ/oskova 482 Berlin · ğer halk gihi yine kwı:ıe ik· E".lı ı len emır Yilavttçe t•lı ettinl • 
g; n sefeı ıa kadar <<L1<1 bır te- mek labileı. ekıerılır Nı>tit<- mektedir. Bu ·iR bittikten sonnı 
ti'!" Yapamıyor Zira .Mih\<>r<'ıle · b "/di • b •idi • şudur: ı alakadarlara tPVZİ ohıra .. ak v• 
.:: «emberi haylı genı~tır. Bı· Amerika Cümhurreisile l rıyor: nCI gün l rıyor: Bir ltalyan generali Afrika Karne usulü kalkan yı-rlt-rd" tatbikata ba~l na« kt ır 
"~ yh askeri kudret \'e sal- • • . k •onra ı"kı.ncı· cephesinde maktul düftü, 
~·'·:Yi•emukabiliaskeri kuv- szoru,tu ten~ B"t" Alman Stal'ınorad frak d CllerJ.. ·oketmek ıcabetmı-kte· cephenin acılmaısı lıizu- u u n - Maltaya Mihver hücumları 
•r. Mııtt..tik devlC'tlcr yüksek munu tekrarladı devam ediyor 

~=~~;'ı1::::.~~~.::u~u~:0~~~ hücumlan oeri tör fabrikası 
~~k ~ Aııglo Sa on ,.e miitte- \"a.şıngton 15 tA.A,) - Ru•. p ,

0
, s k .

0
, r t 'u' I d ,

0
, t d'ld' 

. Js.n rnıidafaarla tAarruza g.,.. ya ve Çin oey .. hat.iııden Çar • zap e 1 1 
r,ı·ekJerdır. Dikkate şayand.r şamba günü \ aı;ırıglou·a donen 
. ~Uıı de Alman rodyo.~und,ı M. Wilkie·ıe Cumhuıreısı Ruz • 
~ıabıyettar bir subay Alman ,.elt bir buçuk >;aat görüşmüş • 
~ıı1n artık taarruz! hareketlere tiir. Bu mllzakerelerdeıı wnra Alman kuvvetleri- Alman kuvvetleri 
_:, ayet vereceğini ve şımdiden ikirıd eephenııı imkan olur ol -ı yenı·den bu" yuM k Kafkasyada yenı·. 

nra müdafaada kalarak elin· maz derhal a~ılma.bı lüzumuna ne 
~ı geniş arazi vı rehınelerk• dair olarak evvelce Mllf'kovada nisbette zayiat ~ den ilerlemeğe 
tt 1~anıım yıprıtnma~ını bt-k· ) apmı~ olduğu beyanatı basına 
lw.,g. :ıı0 •lü) ıodu . .BOyl<'<·e tekrar elmiı;tır. M. Wilkie, ikin verdirildi muvaffak oldular 
ııı"'llngton ve B ;rlinin giırü~ ve ci c~pheııin önümii1Jdekı ilkba ., 

1 uhakeme taızları yekdiğerini harda açılması halinde _:;talm~n M06kova 15 (A.A. l - Öğle Berlin 1ô (A.A.) ~ 
"naınıamaktadır. memnun olup olmıyaeagını soy vakti ~esredilen ek tebliğ, Al . j oı:_dulan baş komutanlığının 
Şırnd,ve kadar M.hvercileı ta· lemek iı,1.ememiRtir. · man pıyade ve tankları ıle ya . . lıgı: 

&trU>.d;,; ·ve b•naenaleyh lngiliz M Wilkie, ikinci cephe hak. pılaıı mükerrer ta.a.rnızların püs' Ka.fkasyada Alman ve Slovak 
Ş• Amenkalılar miidafaada ıd.i. kınd~ki beyanatının :-;eyahati kürtüldüğünü ve düı;mana ağır kıt'alan dağlık ve kesif orman 
,,:~dıden bonra bu dur umun ta- e,·nasında uğradığı bütün meJll. kayıplar wrdirildiğini bildir • !ık arazide ı;iddetli ~arpı~malar. 
ci"""'en ı.ıddı tahakkuk edecek Jekellerdeki askeri ınütehaStil,; . rnektedir. la yeni düşman mevzilerini del 

Kwur 15 (A.A.) - Paris 
rııdyObu, &>mınel'in şimali Af· 
lık~va dfuı<ttigünü bildirmekte
dir. 

Rcı.ıruır :nıdyo.,u, M.rnırda seçme 
bıı tümen olan Brescia tümeni· 
run kumand><nı General Alek 
saıwre Preı--herj'nın çöl cephe· 
aını. 0 maktul düştüğünü habe~ 
veı·Dli"ktedır 

İNGlLIZ TEBUGt 
K:ı.h!ıre, 15 1 A.A) - Orta 
i; tnmli>; tebliği: 

13 . l ~ g~ . OOTI-i
velenmız faalivellerine devam 
etmışlerdir. D\in kara kuvvetle· 
rimızın lla.aliyeti lıakkında veri
lecek bır habeı yoktur. Keza 
dün harp• bölgesi üstündeki ha· 
v• t'aalıwtı 11>a.b.dııt ölç\lde ol

ı!"elrtir. Şu halde Almanya ar- ıarın müta.Jealarına istinad et. Tebliğ eki, Stalingrad ~imal nıi~ler ve 500 den fazla istinat 
askeri teı;ebbii.~ü hasımları· tiğini söylC'miş, askeri ,qeflerin ı1>onu sa. 3 su • ,.1 noktasiyle müstahkem mevki . (8onu Sa. 3 su. & d•I 

""' hıı-.. kacaktır Düne kadar efkarı umumiyeye tercüman ol !eri hücumla ele geçjnn.işlerdir.1------'---.;..... ___ _ 

muştur. 

Ç(;ri;il b;ıtüı nutuklarında Al· ınak bahsinde sözlerinin na.""1 y • b" H 'ti Terek kesıminde dfu;man kuv it 1 d 
llı.ınl· l'l.t ve.ı darbelı:rme inti- katığ teşkil ettiği kanaatin. enı ır 1 er vetl ri püskürtülmüştür. ayan or usun-
'• t ~'"'', Ji •nı ı::eldiğini ve bu de bulunmadığını ilave etmiş · M 1 Staingrad't.a. piyade ve taıık d ı k 
~lJn)t,cr•n ,JP elerde yapıl•cıı· tir. USO ini teşkilleri düşmanın İnadJı tuU. a itaatsiz i mi 
~lıı·n'. bılemeo c 11ıı so»lemekten M. Wilkie, birleşmiş milet · k t• · k ak ! · 

1 ~ 0 a veme ını ırar ev erın ge. 
t ... kalmıyoıtlu. İleriıle nynı lerın harbi kaı.anacaklarına it. mu"' la" katı mı?. rilerindeki barikadları atmış. başladı ?. 
tıteı·tddıt yazıy.-tte kalacak o· minan hasıl ettiğini söylemiş ve !ar ve şehrin bir kııanına derin 
"'1 liitlt'r olaca!<lır. Fakat de- "yalnız ne kadar insan hayatı. I Jiğfoe girmi !erdir. 
llıolu·a;;,Ierin te<:avüz hareket na ve ne kadar insan kuvvetıne Vaşington 15 (A.A.) - Hit_ .k kl 

1 
.. 
1 v, l · " d · !er ile Mussolininin Brenner ge Pı e ve o;a\·aş uca arı ı o . ı.: teı;ebbüblcrmde Mihrnrci eı ma.lolacağını bilemeyız emış. tillalan miiteakıp dalgalar ha ._ 

~•ua k · · b k mdan · çidinde buluşacaktarı haber a. 
t lı r as l'rı ve sıyası a ı tır. lınmıştır. Gestapo scfı· Hı.mm !inde hücumlar yaparak diiş . 
" at hır dununda olmadıklan M. Wilkie, bir demecinde se · 

•t b fi · d !er, !talyada Roma, Milano. To. man kazamat ve tor><:u mevzi . 
1 ' ırcok müskiililta maruz bu yahatinin başlıca hede enn en .. lnrı·ni yoketmişlerdir. Dii""'a • 
Undu.1ı1 h kk kt Gerek h b. k k esın rino, Ceııova şehirlerinde üç gun ' .,.. .. 
l '1n mu a. a ır. biri: ar 1 azımma gay · ssol · nın •o'!rtma taarruzları agı· r 

l 0 ilte k A k ve l ·k A ·k •ttihad kalmıştır. Hımmler, Mu · im j .,....., , ~ re, ı:ere merı a de Bir esı men anın 1 ve kanlı kayıplar verdirilmek 
"'lt•ların e!J'afında toplanmı~ halinde bulunduğunu Müttefik. ve Kont Ciano, propaganda na. 
Ilı f 1 zırı Alessandro Papolini ve si. suretiyle püskürtülmüştür. Düş_ 

•rnlekeUer, askeri gelenek, !ere ve bir<:ok bitara meme - man •• 0ıt hareketlerine ve Vol. 
llıe•~ · bat _._ k oldum•nu yalı gömlekliler kumandanı ge_ ....., 
ta1· · · neı·al Enzo Galbi•ti ile görü: .. •Q 

Kahire 15, (A.A.) - Endişe 
"erici haberler yüzünden M. 
Mussolininin Atiııaya gittiği öğ 
renilmektedir. Yunanistanda bu 
Junan lta.Jyan lutaıa.rı Afrika çö 
lüne gitmektense olduklan yer. 
de kalmağl tercih etmektedir 
!er. Afrikaya gönderilecek İtal 
yan alaylarını yüı<lemek için Ke 
ratini de bekleyen bır geminin 
infilakla ha.rap olduğu bildiri!. wd, efrad cem·i, bunların ketlere ıs .,,me ,,- 1 "a u··~tu··ndekı· miinalıalata ka~ı 

ıın ve terbiyesı bakımlann· sövleınıştir. , 
ri, l.... . .l . . hed r M R relt ·ı~·ın müM:ür fSonu Sa. 3 Sü 6 da) mi.'-ıtiı. 
t~aıı U<t><ka kaide ve formüllere kıncı e , . UZ\ ' ===·=~'==· =======================;,,,.,============ 
"bidirler. Bütün bu orduları bazı iruer başaı:mak idi. 1 
~'•ayet biı kumand!i- altında M. Willüe, dC'mi~tir ki: 
b.,Plam•k icabedecektır. G~n - Bu işlerin ne olduğuna !fC. 

UyüJc harpte Mareşal F<>t;'un lince. bunlar tabiatile benım 
~•vle bir mevkie getirilmesi içııı mahrem tutmaklığım icap eden 
'•ıı. sene muharebe etmek ve şeylerdir. 

büyıe bır makam olmadıkça i~e (Sonu S•. 3 Sü. ~ tel 

"arar hır netice alamamak gibi ı ,,,,,,,,......,,,======----=
t<Yı~lı bır te<>.rübe yapılmadıkça 
uu li'ransız kumandam müttefik 
"rdııların başına ge<;irildi. Ye 
'••den aynı tecrübeleri yapmak 
)'< MYnı merhalelerden g.e.;ınek 
ıer halde zaruri değildir. 
.. l~tt Heyazı;aray misafirin.in 

butün plıinlarırun hazırlandığın· 
<lan b: lıseLmesi bu zorlukların 
ıı,lı,.~·p( yenilmiş olduğuna bir 
'-..~.....::.--~-----~ 

Sevdiğim 
~ Adam 
Yazan : BEDID ESEN 

Zengin bır hayattan 
fakir bir hayata dü
şen genç ve güzel · 
bir kızın romanı 

lterıt.,,,;. l.)elımdııe ıolakadar 
~k, her tırı olru)'Wl· 
lara zevk ~ bıı giizel 
r\ıuıanı- buırtiıı lıeııladık 

"8. l'aırıızıılıı okuymnn. 

alamet sayılabilir. Gemi inşaatı 
ve harp istihsaliı.tı artık kemal 
haddine varmıştır. Hazırlıkla .. 
da yanılmıştır. Şimdi emniyeti~ 
darbeler \•urmak vaktindeyiz. 
Hatta bu durum bugünden 
hisı;edilmeğe başlamı~tır J:)ıle . 

Japonlann Salomon adaların · 
da ve bütün cephelerde durak
laması Amerika mukavemet ve 
taarnızunun şiddetine bir delil· 
dir. Almanya da gelecek fırtı· 
naya hazırlanmak üzere kU\·vel
lerini artık far.la dağıtmamağa 
ve israt etmenıeğe karar ver· 
ıni!'tir. Hatta Stalingradın fiilen 
zaptının kat'i lüzumundam bile 
Beılinde ~üphe izhar edilmekte· 
dir. Halbuki iki hafl.a evvel bıı· 
rru;ııuıı behemehal elde olunaca
ğını bizzat Hıtler vfıdetmemı~ 
mıydi? 

Kış bastırmak üzeı e iken Al· 
manya olsun, Japonya olsun 
sağlam müdafaa mevıileri arar
ken Anglo Saksonlar çok hara· 
retlı biı atılganlık ruhuyla mü
teharrilıtirler. 1943 len ewf'l 
harp büı;bülün yeni bir safhaya 
girmiştir, denebilir. Zamanın lfr 
min müttefiki oldu.,öu yavaı; ya· 
vaR a.ııl~sılmaı!'a J>aıılamı~lır 

YK''' ıo.AJcAll 

ELbank nıiiclı-• İ ~· J' ,. •T . 

,..,,, 

K•i·· k•ı·, hıf, hıf nınnı 
Keı ür a;erec"zim ton ton 

Kış yaklaşırken -
Mahrukat Of i i e 

işler örüyor? 
Bu Ofise güvenerek odun ve 

kömür almıyan bir kısım 
halkın hali ne olaca 7 • 

Mahrukat OJ.tiının halkı ı.at- j 
min e<lecek bir te\ zıat kararına 
varmamı< oıma..sı ortalı kt.ı. endı· 
ııeJerin gittikçe artmasn;a SE"bep 
olduğunu ooeçt'nlerd€ yazmış ve 
Beykozda "ucuza sauldığı" id· 
dia olunan odım İŞIJ)i t>t.raföcl\ 
inceleıni..'<til<. 

Bir de hem odıır~ hem de man 
gal kömürü mooelesmı, halkın 
bugüne kadar sa.bırSJZ!ıkla lev
:IJİat kararını bekl<-di~ "'Mahru 
kat Ofisi., nden ~'Tenıneğe ka· 
rar verdık. 

Dün· bir mulu.rrırımızin yap
tı~ tahkık:ıta göre oğrendikle· 
rimizi aşağıya yazıyoruz ; 

Ofis, muhtelif yerlerdeki de
polarına oldukça f:ızlıı. miktaı-d>' 
odun depo etmiı;tır. Bununla be
raber şimdi tevziat yalnız resmi 
müesse..;elere yapılmaktadır. On 
dan sonra da memurlara, müte· 
kaitleı e, maaşlı dul ve yetimlere 
U>vziat yapila.ca.ktır. Geıek ala· 
Jcadarla.rm söytedikleı .m., ~
relıse görünüı;e gör.- stok edıloo 

bugünkü odun miktarı yukarı· 
da kaydeltigimiz tevzı<ı tı am , n: 
kaı ;ılıyabıle<·ektir. Halk,, ~'" ı~ 
yapmak ihtimali pel, ;.n~lıır. 

Bu, yeniden getirtilecek '" ıın 
na klıyatına bağlıdır ki bu tla 
ancak devede kulak olat: '<tıı. 
Diğer ta.raftan Ofısııı deJHI 

ettiğı odunlar meşe ve mah ·ıt 
olmak üzere iki kısımdır. Meşv 
nin çekhıi depoda alıcı tarafııı· 
dan getirilen vesaıtle yiildenıt K 

dahil 8 buçuk liradır. Gürg~n 
namı altında satılmakta olan 
l!ilrgenin de çekisi aynı Rek.ıldc 
tfoSlim edilmek üzere Sl"kiz Jı. 
radır. Yalnız bu mahlfıt odunlar 
i~inde gürgen, 1.-iraz, kl.">'t. ne 
karmaka r' şıktır. 

Yıne alii.kada.rlann temın t'l I i· 
ğine göre od.m satışımn Of~ 
tarafından halıl. başlamamo«ı 
ve bu suretle elde büyük !<tok· 
lar muha.fau edilınesı serhf.«ı 
pi ya.sa odunoulanm korkııtn><. ı. 
ta, fiv.atlan on iki liradan i~:ı;. 

(Sonu Saı. 3 Sü, 1 de) 

._I o_L_A_Y_L_A_R_ı _N_M_l_z A H , , 
Ah yollar ahi ab matealılılt ah ı 

-4-

E rı d<Jtlık. h. ıt~· iU1 
hk zam nn;ınlnn.ı. 
da b nlert:E kılo 

.. ~\.'"" '' '"'''" "' -....v~ 

İ Yazan >. ru:.ı:. 

~ < ~oı-elet·ıınizın de lM:iylc
ola<.~ ğına ınann.ısaı . bu 
topri.ıgın (,'OCuğu de.g.ldir 

metrelik dt"J:'Ji ryoll.; ,rnı 
zı Turk para ı. TOrl~ ıti 
c;:is i. Türk müh< nW sı t 

~Aka Gündüz~ 
Türkiye Cun1hurıyeL B ö 

VekiJi ismet inoı;ı,i; YJprıu;tn Bü 
tün gafletlere \ e enselle1 t' 111 .... d. 

30 Aı,..'U.':ilO s- nluhaı t.•belC'rindc k.ır şı 
taraf, Uşakın tJ e: ıs1naek! buyi.ık 
denüryoJu kopnılerın . hav~ya uçur 
mut;;tu. Türk nuıhC'ndıs.ı hePSi icin 
bircı· geçit dcko\ıl.io.i ilpınışı k ur 
du. Köprüler m<'lzemc~ın1n dışarı 
dan gelmesınj hcklenıex geç kal 
nıak demekti. TUrK .uht."tldjsı bu 
azaınetli demir köprtilerın '.\·t;rinc 
odundan kOpnileri yınc şıpınisi 
kurdu. ffem nasıl? CiruJfl'f'ı bjrbi 
rine uymıyan kırk C<'sit odunla. İlk 
tecrübe b.·eninde yolr.u oluı·ak iki 
ki~ vardık: O zamankı tktu.at Ve 
kili Mahmut Eoat Bozı<urtla ben. 

·Gözümüzü. kırpmadan. yiıregi 
nUz oynamadan. Türk mühendisli 
iine olan iınanınn21c z-evkı ve se 
vinci içinde geçtik. 

Bundan S011Ta Er.l.uruır,... Yfı.rdı.k. 
Şimdi Musula, Bagdada doı,'Tu gi 
diyoruz. Zonguldu.kte:ı o Ank~ r<ıva 
ieldik:. Juıkarad::.n Adav••zarıha 
gidiyoruz. Kütahy~dan Ba1lKt',..ire 
vardık. A!ş"oı~d..a Anı..lyaya M•tli 
JOl"UZ. Samırund:..rı Dıv:ırh.ıkıt::ı, 
DiY;ırbalu t ,p ı&,rl 

< . ~ Şoselerimiz de o l.ı:•la. 
o heyecanla. o ba..,01r 

ile ya}..ıılınak uzeredır \' t 
ter kı toprak dU7.lemındt."n u ~ 
tündeki son kum tanesinP Kao.ır 
de\ let eli deysin. Yeter k ı Tur...
mühendisi y:ırdakçıyı r1etlc-ye1 t r .. 

Ti.ırk i:K'jsinin bası ucund~ı buJuı 
sun. 

Hi<: bir ·eyden ~nme duy.ı;u 
suoa kaut.lınıyarak sunu da wövl ! 
yf'yim ki ben taahhüt ve mute'afi 
hit jş.lerini yirerken topyekCın ko 
nu:;nıuyorum, Kötüye kötu. iyıyr 
jyı den1esınj bilırlerdeı:üm 

ı llo vclô.kin dediı:inıi cıi, fleı:tm • 
1\-lille-un su &.ibi, ekmek ~bi, IQluk 
Cibi. uyku gıbi muhtaç oWııtıu ııo<• 
leı-in i devlet: kendi is eruı>laı:ile.. 
ekiplerile, a-arnizonlarile yapmabdıs.. 

f\.flllet haznc~inden calanı devlet 
sürasma. aiır ceza mahkeme&ina, 
münferit ceza evine VQriyorw: Kö 
tü yol n1üteahhidinin -ki parasını 
millet hazneıs:lnden ahr- sadec
(tt'min~1t ak('esini irad kayrt) et 
n1t k'.t bırakıyoruz, Ben W;:t.e bun 
h;rrl:yorum. Yalnız ben mı".' 

s~ ı ın ki dıigıın1..elcrim J 1LiwnnJ 
ko)O~ı anhttl'nJ.fi!.a (,,'~lıştırtı •. Alı ıar~ 
f n ın. ı t h, ~ıar2 Vt> " 1•h 'Ml 

... ,. r .. 'ırn~ 



EBU ALİ SİNA 
Yazan : N Oe fttıiril ve 

M. Zeki Korgunal I/ lktıba. hakkı mahfuzdur 

~luyucu " 
r--- Diyor ki: 

lnlaüarlar J tlaı-dİnin 
dikkat nazarına 

isim ve adresi bizde mahfuz 
bulunan b r okuyucumuzun h .. k_ 
lı ı kllyet nı hul~aa ola!'llk apğı_ 

ış~H n R HABERLERn ı ~·Sabalıl 
~ 1 Japea ~~eco-' 

Sultanahmet hafriyatı 
~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~-

-.o 

Alt( t1ertede yeti'i~ 
ba udalar 'imdi J 

mı' olacak .. 

• - Ben ee llu oendia meml&- caidan al8..ka ve yardımı ık es
)let' ne gönderilınesıne müsaade kisinden bin kat iyi geç.myor
.UOcın. Nefsim ou.na. iz.ut ver- du. Hatta çok zaman cl;ne ge· 
ani} or. çen parayı sarf edecek yer bula-, 
~ - 1'.,akat nefsinden başka kım nuyordu.. Oğlunu tıca --et maksa
•ye karşı mcsul olmıyan ınsa- diyie Bağdada gönderen, kü uk 
~ manevi ku.vvet ve nufum dükkil.nı birkaç m sli büyüt , 
.... iP .lanmdJr. Sende ne bu pek sönük ol:.ı.n helva sat.ışL"ll 
1101\.ız. ne de bu kuvvet mevcut birdcnbıre par! tan ve kendiw
rleğildir. ne fevkalade ıyı bakan bu temiz 

ya yazıyoruz: 

Son zamanlarda anason ve em_ 
sall maddeler azlığı yüzlinden 
rakıya ıı:ııtiztatı• kar.,ıınldı§ını, 

bunun da ıçk, kul ananların sıh. 
hatı Ozerindc cinayet denilecek 
k;ıdar muzır netle ler doğura_ 

cajjını ınaenaleyh bu f§ln bir 
an evveJ ISnune geçılmesıni te_ 
me.nnı etmekted r. 

yapılan araştırmalarda sa1oınon -a:ı:anrıa ~ 
• b • k •ı • k:ıllllM- a'ak b-'1 

Bu »ızntakada 

- Ba.i daima en zayıf tara- .kalbli, Al.ll'ani yüzh.i dervişi mu
:fmıda.n. tutarak yere vuruy~r- ha.kka.k ki Allah göndermişti. 

asıra aıt muazzam ır ı ıse ~ ayı geçr;or. (7 ~ 
1942). Teni Ginede Ja.ıtOO 

ortaya çıkarıldı ~deım-aydanfazta~_!: 
u.adlr damunıJrnustur. ...,... 

İstanbul Alman Asan Atika j na cnka.zın..-ı büyük bir kıymet bu zamaın içinde Japoolar ~ 
Enstitüsünün Sulta.n3hmette U- vermekted'ırler. rikan taarnızu11u oolt") .aıı 

dördüncü 
enkaz ı 

Şu ma.n.eri .nüfuz ve lcudre- Son derece bollııga. ve rahata 
ıtin olmasa, sem bir dakika ya- kavuşan kadın, vaktile biraz 
şa.tmam. Derhal ölümlerden ö- geç kaldığı za.nuın oğlunu ara
lü:m 0cğem=eje medaur ederim. ma.k ıç.ı.n. sokaklara fırlarkeu 

Buaa. enııimm. Şimdı cevap §imdi aldınş lbile etm yordu. 1 
ver. &ı genç hakkındaki son Hatta evgilı eaııc:r.mi ad ta u-
.kararın nedil'! nutmuştu. Unutmakta da k 

Y ne okuyucumuzun llllvc etti_ 
ğ ne göre; göztaşı karı§tırılmış 

rakıyı ıcenlerin çocuk yapma 
kab 1 yetlerı aönmeğe Mahkilm_ 
dur. 

1 
mumi hap hme arsası üzermde ı ÇekmeoecWQ IWl'İyat M em u rl a r 1er • FaMat Ame.rikal ıar- .. 
yapmakta oldukları hafriyata! Diğer taraftan İstanbul Gni- Saıİomouıan ~la;.....' 
devam edilmektedir. vcrsıtesinin Arkeoloji Enstitüsü ~ tıir ba~ 

Kazı nefcesinde şimdiye ka- talebesinin İstanbul Arkeoloji k t•t• .Ha.Wta ınü."',.. .. SIU't 
dar çıkan bi ba.16yelcnne gö- lrfüzeleri Umum Müdürlı Aziz 00 pe r a 1 1 '1-.. 
r ht ~ı ıı 4 ve 5 in('ı -;uda 1 O~anıu riyasetıı de Çekmecede Jaı)Onb.ıın ~t'fli ~enli ku_Y' 

- Madem ki vereceğim ka- ıdi. Çünklı Ebu Ali Sina ıııı 
YENi SAEIAH - E er hu d. 

dıa gerçek se okuy cumuz o bl 

b z de bu it n b n evve tah_ 

k k n ve mened lınesınl a akalı 

B n :ı ta ı.'ldan vüc <l .. ge-1 yaptırdıkları har yat neticc.ın- a------------ı almalan111 eh onlt"lt-.ın•.Y 
tirlmi r k l..se enkazı ldllb7u de de tari111 ıymeti haız bazı Yakında memurlara üçer 1 Bu_n~ iç: l ,}ıılmz ~YU; ~111 
go ·ımektedir. hına heyk l \ e biistler meyda- lerımn ka.li gelnmdiğını .. 

rarın hiç bir kıymeti yoktur: di- olduğu ma.n.evi nüfuz ve lruV\e
lıed.iğJJı gih' ya.p. Onu u;ter ti kullanarak kadının kalh d -
m.emle!lretine gönder, ister buro- ki e\l.a.t. ~siru muvakkat bır 
da. bırak.! zaman ·ÇJC &imişti. Onu, oğlu ._ _________ _,,., 

Ehülhal';s, Cııfere sordu · J unceye kadar boş yere iız-
k'l seyi t zy n eden b 1"(' k bo· devri' ait ve han~ medeniyetin Amerikalılar kabul ediyor--_. 

)aha dcr.nliğ"ne inJd re bull na ~ıkarılmı tır. Bunların hangi kİf Q pİfİOÇ İeVZİ 8d8C0k 

1 

dona laarnme ilıtli.)aç o1dd~ 

- Meml ket e t vuşmak ar mcmek ıçin bunu yapnıağa mec
mısnnda hali lSl'ar ediyor mu- burdu. 
sun, delikanlı? EJbu Ali s·na., koca Kahire. 

- Ediyorum muhterem üs· şehrinde "Helvacı IU,rviş" adı 
tali! ile meşhur oluverm.isti. 1ı.mi s·m 

- O halde şöyle yanıma so- ~ kuvvetiyle b r gecede biı-
1kul. elleri:ıi ellerime \ e.r ,.e sağ yüttuğü. .içeri girer gımıez gö
•y~ın .. üzerine c~p di -l •. . nül a ıcı b·r şekle soktuğu dük 
~er, ~tadın soyle~ klerıru, ön. sabahın erken saatlerin

llarfi harfine yap~ Ebillharıs, 1 den a.b}amm geç vakitlerırıe ka
~ kocaman bir halkası ek- dar n r.: ile dolup dolup bo
eik ın w ~ duda~ rını ~a- ş:tlı du. Helvacı der :işin ne· 
rekete getir.erek kcndı kcnd ne .Iıs helv.ası her ta.rafa. nam sal
b'.r geyler okudu .. Sonra, ke kin mıştı. Evleı: ~ dükkinlara helva 
bakı~ Cafeı:ın. mas~m ~~- taşıyan çıraldar başlarını ka.şı
lutları ile ~leşt.irdı. Ebullıarı:;, mağa v.a.kit bulamıyorlardı. Nö-
çok sert bir~~:., betle JStir.ahat ediyorlar ve ka-

- Yum gozlerinı · rınlarım nöbetle doyucuyorlar-
Dedi. Cafer, gözierini yumdu dı. Para., dip köşeye yerieştiı i

•e kendisinin Y!-vaş y~vaş ~a.v.ı.- len büyük IXr sandığın ·~ne o
lanmakta. oldug~u h ESC.tti. .. luk g'bı akıyordu. Aşıklar, scv-

Cafer.in bir an 1çınde goze go· .rrılilerine hed ye olar.ak h lva 
rümnez olduğunu hayretle gô- götüniyorlardı. Sevgii'.:ler de bir 
ren Bağdat Emir•, kahkaha!ar- birler.ine karşı "iışığım b na hel 
la gülmeğe ba15l!yan üstada· vacı dervişten helva alıp get•r-

- Niçin gülıiyc.rsun? d"dı. miş" veya "göndeım ş" d ye ö· 
Z Yn.llı genci ne yaptın? viinüyorlardı. En usta a. çılar 

- Elııülharis, lc~bkahalıor a- tarafından p'ş rikn nefi ye-
raamda ~ verdı: mekleri ç k vakit beğenmıyen 

- GEmCi ne mi yaptım., Za- Mısır Em.iri 1file helvacı dervlıtin 
vallılıkta.n kurtardım. Şimdı o, devamlı m~"i.eıisi olmuştu. Her 
acvg Ji vatanına ve şefkatli an- gün ad mların.ı gônderip helva. 
nes:ne kav.ll§lllU§ bulunuyor. Bu satın ahyonhı. 
cidden acınacak halde bulunan Ebu Ali S"uıa, Kahire şehrini 
b.r zavallıya hayatımda yaptı- başta.nbafa. helva. tiryakisi yap
hm. ılk iyiliktir. m~ ve tatlıya garketmişti. 

- Fakat be.na fenalık yaptın. "Tatlı y'Jyip tatlı konuşalım" 
Doğrusu Caferin dürUst hizme· fehvasınca herkes helvadan balı 
tinden ~k memnun kalmıştım. sediyor.du. Hatta helva üzer'oe 

- Merak ebne ! Setri de o gen şiirler Yaz•hn•Pı §al'kılar bes
cin h zaet'indcn mahrum et telewneğe bal)larru§tı. Eskıdeıı 
mem. S rli köşke döndilg' n muhayyel sevgililerine semanın 
&!Jll~n Mel~s·manın karşısında yıldızları ile donatılmış saadet 
el perçe dıvllJl duran bir genç tac1urı vadeden aırl~r. şİmdı. 
bulaca'ksm kıi onun Cafer olma- dıv.a.darı bel.acı d :-ışın heh a 
d ğına katiy~ nanmıyaeak&ın; aı ile srv.annuş kiş eler bağıs· 
een inansan l,-le "bu gen~ Cafer hyorlardı. Bunla.rwm başka: 
değild r" diye b1n bir yemın et- Bakışların. öınrılınıin ıı cısı, 
8 n 'Meleksımayı inandmmuya- elmasıdır. 
caksın. 

llELV 

Ebu Aı • .ı. üzerine sopa 
ile hUcu.m ... ~ i&t yen Caferi 
ilin. simya . a..-yle cok uzak 
L r yere a.t.W a.n sonra diıkkan
c.. ya.lnu k.unıı!'t.ı. Bu dükkanı 
hendi malı un:ış g bi ışletıyoı:du. 
C..1er;.n anne ai de ".Oğltınu ti
c et ~ .1 • B~dıi.d.ı. gön
derd,m, h ç meı ak etme· üç 
dcirt ay so iI3 dener .. diye kan
wrnı.ış lle n aktan kurtarmış
tı. Kadın. dükkinı çok !§lek bir 
hale getiı·eıı l!."bu Ali Sınanın 

Her tarafın Helvacı Dcrvışın 
helvasıdır. 

Tatlılaadır ağzuw Allah ıçin j 
bir kere, 

Bırakma &OD arzumu nazlı ya
nm mahşere ... 

Dive ılanı ask edere.K sevgıli
leı ;.ı:w hclva gibı btr loknı d"' 
yutmak ıstiyen pısboğaz şau ler 
de türE-mişti. Ebu Ali Sına yap
tığı hdvadan ilham al ııarak 
yazıl n bu kahil ır ve şarkıla 
n dınledikçe içm çın gülüyor. 
i'akat daha zıyade zevk ve ru
rnr duyuyordu. 

{Ari<ası var} 

m 
mücadele 
cemiyeti 

Üsküdar ve Unkapanmda 
iki dispanser açmağa 

karar verdi 
Verem Mücadele Cemiyeti 

Üsküdar ve Unkapam mıntaka_ 
lannda bulunan fakir ve verem_ 
li halkın tedavilerine ve ilaç _ 
!arının teminine medar olmak 
üzere 2 dh.-panser yaptırmayı 
karar altına almı.,tır. 

Bu iki dıspanscrin projeleri 
tamamen ikmal edilmış oldu _ 
ğundan pek muhtemel olarak 
Cumhuriyet Bayramında her L 
kiJtının de temel atma merasim_ 
leri yapılacaktır. 
Diğer taraftan Erenköy Sa -1 

natoryomunda vücude getirilen 
50 yataklı pavyonun inşası ik _ 
mal edilmiştir. Bu pavyonun da 
açılına töreni 29 Teşıinievvelde 
yapılacaktır. 
~~~ ...... ~---""'-~·~------

VilAyetlerin kinin 
ihtiyacı k a -:ı· 

lanacak 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekil eti Müsteşarı Asım Arar 
Bayram münasebetile şehrınu 
ze gclmiştı. Müsteşar diın ögl _ 
den sonra ~ saat kadar Sıhhat 
:Müdürlüğ\inde muhtelif işler et 
rafında alakadarlarla. görüş _ 
müş ve ezcümle v.ilayetlerlıı ki 
nin ihtıya~larınııı temini husu_ 
sunda uğranılan müşkülAtlann 
neden ibarC't olduğunu tetkik et_ 
mi§ ve bu hususta icap eden not 
lan aldıktan sonra dün a1ufam 
Ankaraya hareket etmiştir. 

-----•••·e-r---
Şakir Turah Ankara

dan dönttll 
Toprak mahsulleri umum Mü 

dürhiğünün vaki daveti Uzeıine 
Ankaraya gidea şehrimiz Top _ 
rak Ma.hBulleri Umum Müdür 
muavini Şakir Turalı dün şeb_ 
rimize gelmiştir. 

yalı ~ lere tcsad · f ılrruş- c3eri olduk lar.ı etrafında bıcele- Faaliyete ba la.dığmı ev - Do deniz 1 a.rpleriodl!a biri.~ 
tir. Alak darı r bulunan bu bi- meler vapılmaktadır. velce yazdığımız memurlar <i & Sslotnon M'.uta.rmda ~-

Gümrüklerdeki mallar 
Bunların biran evvel çekilmesi 
için icap eden tedbirler alındı 

Borsada bir çok ithal malları 

kooperatüi Cuma gününden yan ~tımş, bir diğflri de~ 
itibaı en memurlara pirinç etnrek U7Jere bulumnuştlJI'· (il 
tevzıine başhyacaktır. Ha _ reyıuı eden deaiz harbi._ il 
her aldığımıza nazaran üçer ,_ ~ 

poo ... r aJtı ba.rp gemisi ka~ 
kiloluk paketlerden ıbaret o_ misler; Amaribhtaı- bir ~; 
lan pırincler kılo u yüz yir_ kaybettik.Jerini Vt> "bi.,,_- fi 
mi kunış hesabı le kooperatL milermiıa llWIU'a u~~-__! 
fe taahhüt ettıkleri hisse bul ed' ,,._.. iiellll'"""" 
miktannı ödeyen memurla_ 'l ortar. Pek aıuh . _,' 

ki bô ("'* bariH de iki ~ ra verilecektir. Kooperatif L nasındıeld DMivuelwıri pek_~ 
daresi halen bu paketleri m~-:acaktır-. Amerilmlılar ~ 
hazırlamakla meRguld.iir. ~ 'lmrşt iMi _.,,,-,, 

fiyatları düşmesi bekleniyor ş k da 1 gı" n 
Geçen hafta şehrimıze geleD maddeler ve bilahare tefrişa.ta e er r 1 -

kahir bir ~ temin ~ 
~ ~ ........ sıwWilli 
du~. 

(Tzak 00,.,..,. YU.iyt"ÖJI ~ 
poabr a~ dünn$esindı' 
mmkaın t~aımiığl 1mdar ~ 
ka~'lptamnn btiytik bir y~ .. ,. 
tugu anh~r. Dtm~ 
kU\'\""İli ~ harp ~:. 
tff.,-uran Japon tayyarecik1'1 ti 

Ticaıet Vekaleti Müstesarı Ca_ taalluk eden maddeler çıkarı _ d k• b 
hit Zamangıl bilhassa gümrük.. lacaktır. 3 l Se ep 
lcrdc biriken mallar üzerinde Alakadarların söylediklerine 
t.etkikatta bulunmuş ve bunla_ gore bu mallann bilhassa giyim 
nn bir an evvel piyasaya arzı eşyasına taalluk eden madde _ 
için 13zım gelen direktifleri ver lerin gümriiklerden sür'atle çı_ 
miştir. karılması teının edildiği tak _ 

Müsteşar yalnız gümrükler _ dirde piyasaya bol miktarda 
deki malların çekilmesi üzerin_ mal çıkarılacağından fiyatlar 
de durmayıp vagonlarda, vası _ da du.,ecektir. 
tnlarda tahliye amehyesinin ~ 
sür'atle tirilmeai etrafında da 
icap eden tedbirlerin alınm88Ull 
alflkadarlara bildirmiştır. 

Bu hususta hazırlanan prog_ 
rama göre gümrükJerden ter _ 
cihan halkın şu zamanda mü _ 
hün ihtiyacı olan giyim eşya._ 
ıwı çıkarılması ön planda gel _ 
mektedir. 

BuniUn sonra sanayı bam 
maddeleri ve diğer yan mamul 

Sattığı mala etiket 
koymamış! 

Kadıköyünde Kar.asker soka_ 
ğında 15 numarada bakbllık ya 
pan Sava Baklacı sattığı malla_ 
ra etıkct koymadığı için yaka_ 
lanarak Üsküdar Milli Korunma 
Mahkemesine verilmiş ve suçlu 
mahkemece 25 lira ağır para ce 
zasına çarptınlmı.cıtır. • 

Bazı bakkalların 

h ile•inden ileri 
geldl(Ji anlaşıldı 
Bakkallar Cemıyeti İdare hey 

eti bazı bakkalların sandığını 
altmış üc lıraya aldıktan şeke_ 
ri (140) lira mukabilinde şeker 
cilere sattıklarını tesbit etmiş _ 
tir. Bu sebeple Cemiyet tarafın 
dan yapılan şeker tevziatı dur_ 
durulmuştur. Şekerin de ekmek 
gibi bakkallarca karne ile sa _ 
tılması dii:;liniilrnektedir. Bu 
takdirde aldıkları seker mikta~ 
rında karne ibraz edemiyen bak 
kallara ker \'erilmiyecelrtir. 

Yeni mahsul p irinç 
aelmeğe .,_.ladı 
--:;tıhsal mıntakalannda yeni 
yıl çeltik mahsulü a.Jınmağa bq 
lamıştır. 

Başlıca istihsal mıntakası bu 
lunaıı Tosya ve Boyabat'dan 
§ehrimize peyderpey pirinç get 
meğe başlamıştır. Bu arada bay 
ramın mrınci günü şebrimi7.e ge 
len 150 çuval kıaiar p~ bay_ 
ram münasebetile satışa arz o _ 
lueamamışb. Bunların mühim 
bir kısmı dün satılmıştır. 

Liğ maçlarının 
beşinci haftası 

Söylendiğine göre bu parti 
pirinç de bakkallarda 170 -ku _ 
ruştan fazlaya sabhn.ıyaeak _ 
tır. 

SaJAhattin Cahruk geldi 
Bir ha.ftada.nberi Aııkarada 

bulunan Birlikler Umwni Kiti_ 
bi Saliha ttin CWıruk evvelki\ 
gün şehrimize dönnlüştür. 

• 
Galatasaray iştirak etmediği için 

müsabakalar zevksiz oluyor 
Lıg maçlal'lnın beşinci hafta_ 

81 karşda.şmaları önümüzdeki 
Pazar günü Feoerbahçe ve Şeref 
atadlannda yapılacaktır. 

Birinci devren in ortala rıoa 
gelmemize rağmAn henüz fut _ 
bol heyecanımızı tatmin edecek 
gü7.el bir maç seyredemedik de 
sek cai?.dir. Bunda San.Kırmızı 
takımın liğden cekilmesinin mü 
h im bır t.esıri vardır. Bugüne 
kadar yapılması icap eden liğ 

maçları içinde stad hasali.tınm 
taksimi meselesinden doğan an 
laşamamazhk neticesinde Be _ 
şiktaş - Galatasaray ve Ga _ 
latasaray - 1' .. enerbahçe maç _ 
larınırı teanhürü zarureti hasıl 
olmuştur ki bu hıç şüphesiz ki 
futbol meraklılan ıçın büyük 
bir kayıptır. 

oldu! Bm•••ı ~ yet~ 
nııi<. kolay değil. Zamaua -~ 
bir iş. Bu haı1liD ftk ~~ 
)'1lpan Japon tayyaftldJeri 
)'llhk bir ~ tabi ta 
lanb. Bu~ şöyle ya;wıt. 
du : · 

tık üç sene, iapo.ı geııçJIJ,., 
scciycleriai kun~ 
oeları öliilndra korkmaz IAr ... 
le g~ geçiyor. u.a. ~ 
nnci )"al 'WU.iıfe ve YaA.u ~ .J 

mek hiStd ... yor. 1ldeol ·.-:. 
rede ~ Wtrtbl, ....:: 
CIUlllll feda ~ ..... ., 
him oldaju Wldım ecmı,.r. ,,
mil bu de''llf!Nn soamlda ~ 
1'1Ni namzedi, tayY.re ~ 
ınuNmat .._.,e mıpr_; 

Dönlüncü -- de 1Jelmlk ı6ıJ!. 
mat, ~ ve yümııelt ~ 
yor. ~ ~ naımecle r_ 
~·uşlan, W., endalıt, ~ 
dnıl'.aa "le t.orpil aUmk 
öğreniyor. Nilıayet ._,,. ~ 

;:;=~A~ .. aı( 
inak ve gıeniiye inmek ~ 
.lıapon ta~ hava ~ 
.. , boma.rdınnnlan, yr&re • ..ı. 
•ııayı tal.im içia 8.008 O/P-

- farda ~ tıeeriibe ~ 
naya ve bu 8.@00 uçuşta 
vafll.ık olmıya meehur idi. •--" 

r 11, 19 ... Ey'iıl ----------------------------·--------------------....... 

San - Lidvertli takım bir 
kaç senedir bir türlü belin i dof 
rultnmıyor .. Bu sene de liğ şam 
piyonluğunda Beşıktaşa rakip 
ola ak kuvvette değildir. 

lşte hubin balj•ni• mu-1'~ 
olaıı .Japoa iayyamcieri bO.J ~~ 
yeüşn•işti. &.an Bwrbur'b 4 
meıükan dooemnw.:.ma yıldı..-: 
~bi hücum edm, SiurJ .. purl' 
ID.. dCJILH•+ Mmt ~ 
ran, her iki dotııa.umaia ab~ 
bfJer in<hftl bu talim ~ 
ye ile yetişuaiş tıayya~ 
Amedlmhlar l)fff aydtr ~ 
geçtller. EHeli 9 Mayıs ~ 
de Mercan dooWcJe, sonra ~ 
~, 7 ve ıs Ağustosta ~ 
Salomon adlllarmch ....,.. "" vedeıiae ap da.rbder ~ 
ler '"e bu da.rbfler ....- "' , 
~k Japon tıayyaftllerf W':;,::. 
recib'l mahvoldu. Altı 

Neş'e ve saadet emellen L 
çinde uçarken hıç ummadıgım 
bir zamanda f akru sefalet ka 
pımı çaldı. Hayatın kuru eh u_ 
saıH.lı, billiır avızelerın yık:ıdı_ 
dıgı bol ışıkla aalonlardan 1teııi 
bu a.z ışıklı, ateş iz ve fakır o_ 
day.a attı. 

Talilürı hamı clQğdugum giia_ 
denberı hazırladığı bu müthiş 
daı beden o kadar sersemi clım. 
ki ilerinin karanlı~ından goz_ 
ler m ürkmüyor. 

Şimdi. penceremde rUzgir.ııı 
(llU"ID&klan tıkı..oodarkeıı eski _ 
ien sofaya yalnız ~ıkmağa kor 
ka.n ben, odamın soluk kağıtlı 
duvarlarında oyııapn gölgeler 
.:len zev.k duyuyorum. 

Da.ha bu saadet zannettiğim 
süs ve ihtişam dünyasında ya_ 
şarl·e:n mi.zi bana o kadar ke_ 
tum davranırdı ki.. Hafızamın 
bütün lruvvetile geçmişi ay -ı 
dmlatmağa uğraşırken kar_ 
euad& claima bombot. karanlık 
bir saha llalur.dum. 

Kendimi ft&tıriadığım en es_ 
ti zama.rılarda da yine bu ipek_ 
lor · çin<Je yüzen küçük kız ve 
bu :muhteşem salonlar vardı. 
Şimdi .. Bir haftadır, neş'enin 
uyuşturd~ beynim yavaş Y.a 
va ,.açılmaga b lıyor: .. g~erı_ 
mia önünde yüz! rce ku tik kı_ 
zan yattığı küc:il , bey.az kar_ 
yolalarla dolu_ beyaz bir ya_ 
takhane ve beyaz elbiseler, baş 
bk ar ~iyen bir cok mfu:jf ık 
g n adın canlanıyor. 1 ... Bu mam.ara o kadar vazıh 

T•ı••: 

Be414 ilen Sevdiğim Adam 1 
Teb11ul 
llo. ı 

v.e aydınlık ki hlila içınde iını_ 
şun _gıbi bir lııs duy.uyonım. 

Sonra.. Bır giın, parmaklan. 
çe ıt. çeşit yüzüklerle dolu bir 
h&IWllın. bana bey.az kürkten 
bır m nto, bir beyaz başlık ve 
çok sıcak tutan beyaz tozluk. 
lar gıydirerek ıçı lacivert çuha 
kaplı bır kupa arabaya bindir_ 
dığini hatırlıyorum. 

Biltün o mıişfık gen~ kadın_ 
Jarın benden ayrılırken dök_ 
tiıkleri göz yaşlarına .karşı L 
çimde gitmemek isteyen büyük 
sızıya rağmen. bu güzel araba, 
bu tatlı "e muhteşem kadlll 
küçük görgüsüz gözlerime bir 
hayranlık vermisti. 
.Mağazadan satın alınan bir 

bebek gibi bu gidışe kanmıe 
ve bilemem nuıl koket bir his_ 
le bey.az kilçük mantom, zarif 
patiklerim uzun zaman beni 
meşgul etmişti. 

Araba, büyük bir konağın ö_ 
nunde durmuş, önce uşaklar, 
sonra hizmetçiler bızı kat:Şıla_ 
mı.şu. O günden sonra bu muh 
teşenı konağın "küçük anı 
mı" olmu~lum. Bu ihtıy 
nınıa anne dıyordum. 

Geçen seneler gpzlerimdrn 
ve ltaf amdan bu hatırayı na ıl 
silmIB i bilmiyorum. Herhalde 
bu o kadar ~ak.iki b r kl_ 
zı tum ki bu hatıra uzak 

bir rüya gibi gittıkçe silinmiş_ 
ti .. 

Seneler böylece güzel ve sa. 
kin geçiyordu. Yedi yaşımda 
piyano, ıngilizce ve tilrkçe ders 
lerine başladım. Bir kaç sene 
sonra kolleje leyli yazıldım. 
Bütün bu fedakarlık.lan mun_ 
ta1,am bir çalışma ve daima 
muvaffak olmakla ödüyor _ 
dum. 

B11 senelerin birinde: Bir 
hafta tatili, eve çıktığımda an 
neyi büyük bir keder içinde 
bWdum.- On iki Ylı4lannda 
idim- daima. gülen gÖJıleri btL 
yük bir elemle ağlıyordu. Be. 
yaz temis yüzü birdenbire bu... 
ruşmu,tu. Beni kucakladı. Al_ 
nımdan, yaııaklarımdan öptü. 

- Kardetiın ölmüş sevda, 
dedi. Dayın .. 

Ben bu dayıyı tanımıyordum. 
Doğruawıu söylemek Ii.zım ge_ 
lirse bu haber bana büyük bir 
keder vermedi fakat onun ağ_ 
layışı ansızın içimi acıttı ve 
ben de beraber ağlamağa baf_ 
ladım. Benim göz yaş dökmem 
o kadar nadir ve mühim bir 
hadiseydi ki Anneyi şaşırttı. 
Zavallı kendini bırakıp beni 
teselliye koyuldu. (Kardeşi A.. 
ten ıhtiyar ve hasta idi ben 
üzülmemeli idim.) 

Zavallı anneciğim belki o 

zamandan, taze ruhum başıma 
gelecekleri scmıişti. 

Ertesi hafta eve geldiğimde 
(Anne)den daha genç fakat ee_ 
vimsiz bir kadınla ben yaşlar_ 
da bir kız çocuğunu: 

- Yengen ve yeğenin diye 
bana tanıttılar. 

Bir haftanın hasretile An_ 
neyi kucaklarken, dudaklan _ 
mın temiz busesi yengemın iL 
şüten bakışlarile Annenin ya_ 
naklarında if ondu. 

Yine bir gün, koşarak onla_ 
rın bulunduğu bir odaya girer_ 
ken yeni gelenin azametli bir 
tavırla: 

- Fazla yüz verınışaııııs. 
Şımarık ve yüzsüz olmu~. Bun 
lar bu kadar yüz vermeğe gel_ 
mezler.. dediğini işittim. 

Kimden bahsediyordu? Atı _ 
lamıyordum amma Annenin ._ 
lnntılı halinden bir şeyler aezL 
Yordum ve biraz daha uslu ol_ 
mak ibım geldiğini zannedL 
yordum. 

Bu yeni çehreler evi çekil _ 
mez bil- hale getirmişti. 

- Artık evi sevmiyordum, 
diyebilirim. Eğer güzel tem.is 
yüzlü Anne olmasa eve hiç çıt 
mıyacaktım. Ba.ıaıı der.a1erim1 
bahane ederek iki, fiç hafta 
Ustüste mektepte kaJ<1 ~m o_ 
hıyordu. 

Anm•min bana iyi bır arka 
daş olacağını viı.<.Icttığı Necla, 
daıma soğuk duruyordu. Bir 
oyun teklif ettığim zaman hiç 
cevap vermeden yan yan bana 
bakar ve arkasını döner yü _ 
rürdü. 

Kolleji on sekiz yaşımda bL 
tirdim. .Şimdı de öğünülecek 
kadar, mükemmel bir diploma 
aldım. Anne beni kucaklarken.. 
ağlıyordu.. fakat neden artık 
bana, eski gülen gözlerle bak~ 
mıyordu? 

Bana bakarken daima ağlar 
gibi bir hali vardı. Benden af 
dilemek ister gibi gözlerile i... 
deta yalvarır, sonra daha faz.. 
la huzuruma tahammül ede_ 
mez gibi bır halle: 

- Sevda. haydi çık biraz 
dolaş yavrum. Gençlik ve saa_ 
det günlerinden istifade et, 
derdı. O zaman koşar onu ku_ 
caklardım: 

"Bu saadet günlerinin bit_ 
miyeceğini, benim neş'emin hiç 
aönmiyeceğini" söylerdim. Doğ 
ru söylerdim anne. 1.şte senin 
sıcak salonlarından fırlatıldı 
ğım bu soğuk ve karanlık ~ 
da da neş'e ve cesaretimden 
bir şey kaybetmedim. Bir haf_ 
tanın mahrumiyet ve acıları L 
çinde yine gUlüyorum. Alla.hın 
INwa verdiğı bu nimet yanında 
e\as ve ıht· amın ne kıymeti .. _.,. 

t Arka.c;ı var) 

. Bu itıbarla bCJ? senedlınberi 
İstanl;ml liğ şampiyoııiujwıu e_ 
!inde tutan Siyah - Beyazlı ta 
kım bu yıl gayesine daha ko • 
laylıkla ulaşabılecektir. 

Diğer Takım:/aro Geli'lte8: 

yetişen o gözü pek, müttıllli,... 
usta-~ çop~ 
~~.-
lanam bir 9l'lbebl ele budar· 

BEllÇ.E'l gAfff 

Birınci Liğın diğer klüpleri 
de bu yıl geçen senelerden da _ 1 
ha zayıf görünüyorlar. Bilhassa 
Beyko.z, Süleymaniye, taksimin 
ikinci .küme tehlikesini atlatma 
lan için işi sıkı tutmalan icap 
etmektedir. Genç DavudpaŞa ta 
kımı elde ettiği iki galibiyetle 
vaziyetini kurtarmıştır. Ço.k e _ 
nerjik ve atak bir oyun çıkar _ 

malan İyi neticeler almalanna ~------------, amil olmaktadır. 
Geçen sene çok iyi o~lar 

çıkararak Feneı bahçeden bir 
puvan farkla İstanbul dördüncü 
lüğünü elde eden fstanbulspor 
bu yıl kendinden beklenen ne _ 
ticeleri alamıyor . 

TAKViM 
llmr 164 GUN 289 Ay 10 

1ıe1 

ŞEVV 

5 

16 1~19 
1 ine• tstanbuldan dördüncü olarak 

milli kümeye geçrneğe yegane 
namzed bizce Vefadır, takımın_ •----ı 
da genç elemanlara yer veren 
vefa cok ahenkli maçlar yap -
makta, taraftarlarına ilerisi L 
çin ümit vermektedir. 

Tramvaydan düşmüş! 
Fatihte Yediemirler sokağın_ 

da 5 numarada oturan 16 y8,fla._ 
rındaki Ahmet Atman dün Be_ 
şiktaşta binmiş olduğu tramvay 
dan sa .. sıntı neticesinde aşağı 
du üş ve baygın bir halde has 

kaldırıJmı tn. 

CUllA 
Gfin111 Öğle lkindi 
12.43 6.31 9 35 :EzBol 
7.13 ıs.oo ıa.04 vasatı 
Akşam Yatsı tmsak 
12.00 l.Sl 11.05 EzaJU 
18.28 20.01 5,34 V atı 

~"""~""""""""""~'-
ABONE BEDELİ 

a.nellk 
1 Aylık 
3 Ay k 
A lk 

TUrklye 
1400 Kr. 

760 

1 o 

• 0 ,...,1 
2700 f(r· 

14&0 • 
800 • 
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:E-1:.A.--ı----ı:sI lI......:E::FI~) ıı HER SABAH" Mahrukat Ofisi ne ( so 

işter görüyor? Cmbi Atrikl Hamdolsun kalkmıyor· 

PASiFiKTE şu; n Arjantin Mut; !-kat ... _ .. ,...,,1 ....... -
lep fırla.tamamakiadır. 

Mangal kömiir'ö \'allİ,,atİ İf!e! 
edun kadar da emm,et wncı 
değildir. Ofis de herkes gi:bi el
leri kolları bağlı "vea.it, mazot, 
aonra da kömiir!" diye bekle
nıektedir. Zira ..motörleri ma
•tsuzluk yüzünden Bulgarista
na sevketmek haıi. miimkün ol
nıa.maktadır. Aynı şekilde Si
neklıde bekliyen (1000) vagon 
kadar odun da Devlet Demir
yollan kaımn karpuz nakliyatı 
yapmak yüziinden. şelui.mize ge· 
tirtilemenrektedir. 

Olia, Belediyenin narhı muci· 
lJUıoe kömürü toptan 9 kurusa, 
7'erakend" 10,5 kuru satmak· 
tadır. Ve ilerıde bu fiyatların ne 
ID.iktarda. olacağını alakada lar 

1 
§imdiden temin edemiyece~le~;
D.i ve odun me&elcSı gıbı komuı 

:mmelesinin, belki ondan daha 
da az tatmin edici olduğunu da 
il&ve etmişlenlir. 

YE!ıılt SA.BA.B - Bir kısım 
halle :ve küçük oduncu, kömür · 
ciiler de Ofisi bekliyerek, Ofise 
~ ihtiyaçlannı tem·n I 
etmemişlerdir. Miktarı (800) 
kadar olan mahalle oduncuları 
8er eene daha evvelden odun, 
&ömür stok ederler, hepsinde en 
ıişağı yirmi ton kadar yakacak 
madde bulunurdu. Fakat bu se
ne hepsi tamtakırdır. Ofisin ne 
yapacağını ooya nedoo yapama· 
d.ı.ıhru açıkça öğrenmek istetız. 

Hele maden kömürü tevziatı· 
nın da durduı ulduj;;'U ve kışın 
gittikçe yaklaştığı bu günlerde, 
mazot mu liizmı? Ne Hl.zımsa b r 
a.n evvel ca.res ne bakılıp bu isi , 
halletmerd r .. 

Lemtra Almanyanm Ruı)ya~a 
miidafa~ya geçmek üzere 

lıııllll1İlllllla iflımyor 
( ... '9Nfı 1 ınci<le) 

nun bile öııiine geçmeğe muvl\I· 
fak olamadığı aazlamnalar ha
linde kendiairlı goatm'meğe baş
lamıştır. 

lrıtler 'bile geçen yıl Alman kı 
taıannm .auayada katlandı.klan 
ağır ımtihanlara temas etmış 
tir. Bu, Alman kıtalannm da~ 
iyı giydirilmeai, daha ıyı ıaşesı 
ve daha ıyı iskanı içm her şey 
yapım,. oldağu halde bö) le ol-
111~. Zira ıuç b:r teşkilat. ne 
kadar ~ ölçüde olursa olsun 
haJrlkawa liddetlı olan bir k-.şıın 
eartlanm hafifletemez ve onu 
tahammW edilir bir hale pttre· 
m.. 

Ballun bak.iki elldışelerin i da
ğıtmak için Alman askeri s~~
cWeri, bu ~n aebeı>&ız 
elduğtınu ve müdafaaya ~e<;il
mek Uure taerruzdan vaag"'Çil
diğini aö~orlar. 

Alman başkumaudanlığnıuı 
1lıa ~ kolay başarıp ba.saramı
•aajl merak edilmeğe ~e! 
bir maeledir. Stalingrad böl~e
tıbcaeki latalar tabii ::;o§:uk ha
valan. lulrla kwmcn banna<'ak 
bir mesWın hulamıyacaklardır 
Bunun içindir ki Rusların o za
man Almaıı ;Jlıb)annı ilgılendi
neek bir 1f!Y yapmaları bekle· 
lıebilir. 1luıilar ~yıl da mu
heı€bcleıdeıı ve tmm bit' nc'at
ten yorgun düşmtiş~rdı Şu hal
de bu vıl da auhmdWdan üaııler
den hÜeket ederek seferın ne
~ tamwnen ~ecek 
bir dunmı fhdas edebilirler. 

Vaşington, 15 (A.A. )· - M. 
Grecn, 19"3 senesinin kat'i se· 
ne olacağını ve 9u kat'i sene 
içinde bir gün Alman harp ma. 
kine&inin kendiliğide yıkılaca • 
ğuu söylemiştir. 

Birmani
faturaa 

Etindeki mah satmak 
istemeditinden Miltf Ko
runma mahkemesi tara-

ftndan tevMf .edileli 
Fincaııcılarda 53 numarada 

manıfaturaeılık yapan Refail 
Elli'nın elimle mevcut olan ma. 
lı satmak 1stemediği haber alın 
mış ve emniyet kaçakçılık ru . 
rosu memurlan tarafından bir 
curmiimeşhud yapıbnıştır. Ken 
dJHıne alıcı ati6ü ..vererek mm _ 
kür şahsa müracaat 00en me _ 
murJar da Refail tanıfmdan şi_ 1 
üyetQi tüccar gibi kartılan _ 
rmştır. Bunun üzerine m~ 
da arama yapan memurlar is _ 
tıenilen evsa.fik kuma§ bulmuş 
ve tJU!Juyu ta:nztm ettikleri bir 
mazbata ile Milli Korunma mah 
kemeaine verm~lerdir. llefail El 
lı Milli Korunma mahkemesin _ 
de sorgusunu mütea.kıp teOOf 
edilmiştir. 

BISYeUli lauit • üzariııde AmeribD 
Bır Japon zırhlısı tazyikı . le rede 

Mareıal Smuts 
iki meclis 

önünde beyanat
ta bulunacak 
Lo.ldra 15 (A.A.) - Ba.şve . 

kil Çörcil bugün Avam Kama. 
ra.sında mareşal Smuts'un pek 
yakında her ıki mechs huzurun 
da bır nutuk oy i) ~ccgıni şu su 
retle biıdın:ıiı;ıtır: 

da hasara uğradı -Japonlar zayiata bakmadan 
adalara takviye kıtalan 

çıkarmağa muvaffak oldular 
Va "n..,.t 15 (A.A.) - Res- ı 

Men ·I ,di 1 ,.,ıne gcire, Gua
d. lı< al açığında ır Japo:ı 
zıı hı ..,ı has,ırn u ı tılm ve bir 
destrov re uç 1l t k · rl.I 
m.st r. 3J Japon tayy es tah · 
r,p edılın ş r. İkı Are rıkt1.n av 
tayyarc:sı doıın 

AMBI!bC, • t(.t 
Pas t.k dona.11 .....;ı unıuıui Ka

rargiı.ln dan. 5 ( ~.A. ı - Ha
ber alındır..rına giıre kara ı du 
sunur: h v kuvı; 1 t ı G ıad. 1-
kanalda d0Janınay1 · • b hI'ıyc 
sılahend.ız kıtalaıını hm ye et· 
mekted r. Ek ı ~rlet .n k na ti-
~~ 

ne "'Öre, Guadnlkanal'd yeni bir 
muhareb;':' b .. şlamak üzeredir. 
Hafta so unda yaptıkkıı son 
karava çıkış hareketinde Japon· 
lar dört haı p gem sı ıle birkaç 
nakl ve acın ... ' kaybetm' ·lcıdir. 
Bunlar A.rnerıkan deniz kuvvet
ler· tarafı ı lan batırılınıştır. 

- Parlamentonun da bildiği 
gibi, cenup Afrıka bir lıgi b.ıs~ c 
kili ve geçen harpte Birleşık 
Krallık harp ka nesi az sın _ 
dan bulunan mnrcı:. 1 Smuts Lon 
draya gelmist;r. r ::ırlnm ntonun 
memleketimizde bulunduğu Sl _ 

rada bu m.U'Uf devlet adamı bil 
yük a$kerle buluşmak fırsatını 
elde edeceğınden emnun kala 
ca!hna c'llıniz. "Ali· !ar" ma_ 
re al mUmkün olabildiji kadar 
sür'atle her iki meclis karşısın. 
da söz almağn muvafakat et _ 
mistır. Mresnlin nutkunu söy _ 
liy~ccği saat ve yeri bır kaç da_ ÇIDlll•••- .m*~'"'ım 
kika sonra milhrühn.s lordu ha ~:&il UM& 

Amerilt"n mahf illenn~ J a
ponlar kar ·a ;ıkma hal'eketle
rin tama.mlamağa muvaffak ol· 
duldarı takdırde hadiseler.in va
him bir <:<>k' i alacağııu crizleme
mekted · 1 r. Fakat resmi mah
fıJ!erde Amiral Nmitz'"n son 
ıvimser t vanatına itimat edil· 
mektcclir. Japonlann tanklar ve 
ağır silahlar da karaya çıkar
dıkları tahmm olunmaktadır. 
Rc.mıi teblıtyrerde karada v.e de
nizde hareket edeb:len tanklar· 
dan bahsedilmektedir. ŞimdlYe 
kadar karada üsled bulwıan A
merjka.n tayyareleri taRrruz et
mek ve gemiler batırmak surc
tiv.le Japon taarruzlarını büyük 
mül'külata uö:ratmaktadırlar. 

fi celsede pal'lamentoya bildi - •tr m11-~•-•ıvet1 
reeektir. Parlamento azalanııın 11 we&aaAD 1 
hepsinin hazır bulunınnk için Cungking-, 15 (A.A. ) - Per
gerekli tedbirleri alacaklarını Rembe yiJ.nu. öğleden sonra ,...."\ 
ümid ederim. kuvvetlermıu, Çckıaııg evaleti-

Liberal meb~us Sir Percy Har ınin merk zi olan Kinhva'wn ··-ı · 
ris, hafi celseye basın mensup _ ı kınlannda bulunan Lanchi şehri 
}arının kabul edilip edilmiye • nin m<Ahallelenııe gırdiklez'ı bıl
ceklerini ve -nutkun radyo ile dirrlmektedır. Buradan Tokuo. 
yayılıp yayılnuyacağını Basve_ vu bombardıman etmek mum 
kilden sormuş ve M. ÇfüçiI şul kür., olacaktır. 
cevabı \'ermiştir: 

"Evet, niyatimiz mareşal M k 
Smuts'un yalnız bi?.e değil dün. 0 S 0 V a 

Teblığin ekinde 260 Japon 
tayvaı:esmiı:ı tabrıp edıldiğ-ı kay 
dolunmaktadır. 

1 Ankara Hatıerteri J yaya da hitap etmesini temin 
etmektir." bildiriyor 

Ankarada 
balığa rağbet 

SarbostnüUD sonu 
Bir genç içl;ji ralunm 

kurbam ehlu 

- Sat tar•fı 1 tn~ 4lht -

batısında bes Alınan taarruzu_ 
nun geri atıldlğım ve 500 •. Alma 
nın öldiirülduğtinü ıW.ve etmek 
tedir. 12 atış mevzti ve 14 blok Ankara, 15 (Yeni Saltanın 
havz tahrip olunmuıttur. Hususi Muhabirinden T.elefon _ 
Başka bir kesimde bır Sovyet la) - Ankara Belediyesinin vU 

grl4Jlu Alman mevzilerıne gir _ cude getirdiği Balıkhane çok 
.miş ve göğüs göğüse çarpışma. rağbet görmüş, dün balığın ki_ 
larla büyük uyıQa Alman as _ losu 45 kurUŞta.n obna:k üzere 
Jceri öldüriilmiiştlh-. dert bin kilo balık satılmıştır. 

Mozdok çevreaıade çarplŞDla Belediyece yahıız latanbuldan 
lar devam etmiş, burada da 490 değil Samsundan da balık ge _ 
Alman askeri bldtirülmiiıftw-. ı tirtilecektir. 

Leningrad c-lphesınde ınev~ii Diğer taraftan ha kın balığa 
savaşlar yapıldıgı bıldınlmek . -«arşı gösterdiği rağlNrti gözö • 
tedir. nünde bulunduran be1ediye haf_ 
----•uıc 'tada iki gün yalnız balık yen -

~_.., u- .- L mek üzere bu iki gün u.r.fmda 
A.ltt •-..~ IJflfte- et kestirilmemesini düşünmek _ 

Roo.ev.elt Şili 
Reisicümharu 

ile görötmek arza· 
sunu tekrarladı 
v aŞington. 15 (A.A.) - K. 

Ruzvelt, Şili 'Reisicünihuru lıl. 
Rlos'a gönderdigi bir mesajd& 
ezcümle ·· • le demektedir: 

Batı :varım kür:esınin müda 
faasında Rr1cşik D.:vletler ve 
diğer Amerikan cümhurıyetleri 
ile işbirliP.i. yapmak hususundu. 
Şilinln, mesaJınızda zikrcttiğ'i 
nız arzunwı tahakkuku meseıe 
sınde sı.zinle ka.1·şılıklı bır göru 
teatisinde buluıunak fm:;atını 
memnunlukla bekliyordum. Zi· 
''areti.niz.ı sadece 'kısa bir müd
dt."t için geri bırakılmış addedı· 
vorunı. 

Bir ~t.enin )rütalea.sı 
Nc\'york, 15 lA.A.) - "Was· 

hmrton Post'' "a.zcl:csi, Ameri
ka Har·ciye Miıstcşan M. Welle
sin nutku üzer ne S li ve Arjan
tinm aldı~'l vaziyeti tetkık ede
ı-ek diyor ki: 

Amerika kıtasında tarafsız 
ka.laıı bu flö nullet ile olan nıü 
ııasebetlel'im ze dan', işlerı açık 
ça konusın:ı.k za.mamnın aı tık 
geldwioi soylersek mübalağa ı 
ctm ş olmayız. Son hadıo ler 
göstermistir ki bu ıkl memlek 
tin karar.::.ız s 'ra:>eti Amer k .. 
Birleşik De\•letler·nı.ı tabamnlÜ 
luııü tüketını~ır. Bütün mıl· 
letler ... vaziyet alması zamanı 

gelm stır. Hürrivet düşmanlaı ı
na doğrudan dogruya veya do 
lavıs vle vara.m edecekler mı_ 
dir, yo~ onlal'la müıınsebet 
ler.i.ni kesecekler m"dir" Bu.ııu 
kafi .olarak tay.in etmeleri n
nıridir. 

Maraşal Rwıınmt 
- a,. t ..... 1 ınotw -

Bomba aY ucaklanmız cenun 
kesiminde Elda'ba çevresindek 
hedeflere taalT'ttZ etmisler v.., 
bir taaTnır.: çıkışı ee;nasında ıkı 
düşman uçaiı ~mıüşlerdır 

Ağır Domba uça.k1anımz ~ • 
Tobruk lima.ıımdaki au.ma.n tı
caııet gEmlJenne taarruz etmıı:t" 
lerdır. Büyük bır ticaret ... eınısı
ne iki tam isabet olmuştur. 

Dii§marun Malta .adaaııı.a yap
tığı ta.arnızlara dün de de' em 
edilm'.ipe de mütea.rrJzlar adn-

1 ya ulaşamadan -geri çe\7rilmiş:
lerdir. A vcılanmız 1'2 bomba ve 

Yau11: A. C. Sararoll.,. 

G ~ ~ hiç :1üph• 
SIZ ekmek b.rnesi işı, 

Günlerdenberi sürm: 
-Kalkaeak! 
- Kalkmıys.ca.k ! 
Dedikodularından sonra A.nc 

Jwoa, latan.bul ve lzmırde ka~ 
ne 1IBUHin.ün kaldınlmıynca !11 

aaeak dıll, ,..etim. mütelraıt ve 
malUllerle hidematı Yataı ' ~ 
tertminden maaş alanlara oıı 
günde bir a.ynen -ek:mek1 'k lmb~ 
bat verilıneei takarrür etmi . 

'Demek oluyor ki }etim, miı .. 
tek~. dul ve maliil obnıyan An~ 
karalılar, İstanbullular ve İZ" 
mirhler ekmek tayınl.arını Ofıs" 
ten değil. yine karne ile olmak• 
la beraber piyasadan tedarılıi 
edecekler. 

Bu sütunda bilvesile bi•kaq 
kere bahis mevzuu et.mi o. J 

ğu.muz gibi saöıt gelırlı vatan• 
daşlar yalruz dularda , yetımo 
lerden, mut.ekaiUerdeıı ve ma· 
lullerden ibaret değ ldır. Husu· 
.si miıesseselerde ~lısan ve un· 
diye kadar devlet memurları ka· 
dar da zam görmiyen memur! r
la bir sınıf işçiler vardır ki 
bunların da on günde bır n~ nC'n 
ekmeklık hububat almal rı dog· 
ru olur. Çünkü bunlaı· da ötckı· 
l r kadar sabit gelirlidirler. 

Soara da ne yapılacaksa b ı 
an evvel yapılması lazımdır. Yı 
ne bu sütunda tebarüz ettirmış 
tik kı bazı a.çıkvöz fırıncılar ek· 
mek satışuun serbest olacagını 
san.arak daha .şimd den un bı 
r~ktırmeğe, yani halkın gunluk 
nafakasından ~alrnıya başla.mı.q 
lardır. 

Ekmek ~in kahve ve çay iRı 
gibi aylarca süriincem~ kal
masına tahammülü olmadığını 
da hıç ~phesız alakalı 1nakam
lar da bilirler. Şu · aldc ne ka1 

rar ver lecek.;;e bır an en el ve
rilmetı ve fırsat diW<ünil. hab.s· 
l.erm çıanlarına ot tıkanmalıdır. --· ... -· .... -
Aaara-ılstanbul hattı 
Ankara, 15 (Hususi MuhabL 

rimiaden telefonla) - Doğun _ 
çay cıvanoda yağmurlar devam 
ettığinden devlet demiryolları 
idaresi ihtiyati tedbırleı i alm~. 
bu yüz.den trenler bir kaç giin 
birkaç saatlik gecikme ıle şeh 
rimw.e gelecektir. 

rr .. ..,a atl~aıar 
ceza1andırıhyor 

Dün 6 ıncı ŞuM memurlar 
tarafından yapılan koutmller 
d~ 59 kişi hareket halinde bu 
lunan tramvaylara atlamak i 
tel'ken yalatlamnaş ve birer hı 
para cezamna -ça!l)tınlmıŞlar 
dır. 

Balatta oturan 19 yaşlarında 
Hüseyin isminde bir genç ev _ 
yelki gün Bayram şeref ine mü. 
teaddit yerlerde bir hayli rakı 
içtikten 8oriF& evine gelmiş ve 
odasına çıkmıştır. Adamakılhl 
keyif olan Hüseyin tam pence_ 
renin yanına geldiğinde 91lrhoş 
lukla ba3ı peeer~ vurmuş ve 
başı kırılan camiardan dışan 
çıkmıştır. Kendisine hikim olan 
Hüseyin bu defa da başını hız. 
la geri çekerken kırılan cam _ 
!arla boğazındaki damarları 
kestirmiştir. Hüeeyin fazla kan 
v,ayi ettiği içın kaldınldığı has_ 
ta~~~ kısa bir mücidet sonra öl 

1 

·•lnl.M ıeüreU tedi~. ~mın için de i~. ~en 
• tetlbirl~rın alınması düfl_lnül _ 

mektedir. 
11 cliliman av uçağı düşürnaüş- ~:=~==::=::;miP~illl"" 
ler.dir. B:.sim ka vmlarımız beii 
Spitfir.e uçağmdarı ıbarettır. Pı
lotlarımızdan üçü kurtulmuştur. 

mu.,.~ .. r. 

r~~~ Meraklı notlar-----------~ .... 

Stokholm. 15 { A ) - Bir 
1n crliz htı'1' Pemısı Trom he3n 
çevres:ne yaklaşnuş ve Komon
doslara mensun altı ok~ıyı kara
ya C1ıka:rmıştır. Bunlar büyük 
bir etektrik fabrikatmıı havaya 
uçurmn~lardır. Yetışen Alman 
kuvvetleri altı ki~·" eeır elmırr 
lar ye trenle Tronıhern ~ ~tür
müslerdir. Eeırlet"le konuşmağa 
te§et;büs ~en brr Nof'Vle'('. Jı te\•
l(ıf edilmi8tir. 

Kötlir .oeaktanatla -çall
f8111aran vaziyeti 

Ankara, 15 (Yeni Sabahın 
Hususi 'Muhabirinden Xelefon • 
la) - lşletmesi dev1et.e intikal 
eden kömür ocaklarında çalışan 
memur ve müstahdeminin iktisa 
eli devlet teşekkiilleri tekaiid 
sandığı ahkamından i8tifadele. 
Ti için bir kanun projesi hazır. 
lanmış ve bu husustaki müta _ 
Iealan alımnak ttsere alakadar 
Vekaletlere verilmiştir. 

Berltn bildiriyor ....... 11 .. 

M aduga km''da Müttefik 
hareka.tının yenıd.en 

..ıJ.şlaması ve gelışmesi üzerine 
ı ada .dün.ya hidiaelerı ara
ıda bıruıci planda yer aldı. 
n bir esrar ve garabet ülkesı 

,IJ 'Madagaskarm bazı bll.:§li-
s yetlermden bahsetmek luç de 

ydasız değıld r kanaatınde· 

Geçe::ı asırdanbcı ı Ft-ansız 
nıust.cmlekı sı olan Madagas
kar 'Fra aaan haylı bu.yiıktur °"' ~~890 kilometre murabba
lık bır ınesahaı .athiyesı var
dır. H nt Okyanusunun gaı bi· 
ne ve Somalı 'nen Cen um Aln· 
kava kadar bütün J\frıka iia· 

hiller ne hakim olması nokta
•nıdan •trıtteJik bır ehemmıye
ti haızdır. 

Bu adanın kendıue mahsus 
nebata.ta ve hayvanata malik 
olınası ona bır kıt a .DMM&Jyetı 
verir. Mesela, Zebiı adh aırtın· 
da kanburu olan bir nevı ökuz 
Mad gaskaı a oidugu kadar 
h ç bır yerde bu der e bo e
gıld r ve ehl leet r lnıemı tıı . 
"Yolcu ağucı"' .da bu adanın 
hu. u ıyetlerınden b r dır. 'Ba -
ka ülkeleı de ren,., rerik olan 
papağ"anlar, hw a.da sırwııyah· 
tır. 

Ada t1111kı bir hittıiin ~I etmez 

~r. Buı bölgelerde, XI in· 
cı asırdaneeri Arap kanı diğ'er· 
lePıne hakimdir. 

Madagaskar tarihinde 
betti ba.'}"h gimler 

Yabancıların adaya asak 
bastıkları muhtelif tarihler: * Sekı~ınci ve dokuzuncu 
asırlarda Araplar şimali garbi 
sahiline yerleştiler. * 1025 tarihinde bir Arap 
emaretı kuruldu. * 1500 yılında PortekıZli 
Diego Dıaz adayı keşfetti ve 
Avrunahlara tanıttı. 
~ On altıncı asırda Afrika· 

nm tam karşısına düşen garp 
sah'uınde yeni bir Aı'ap ema
retı kuruldu. * On yedınci, on sekizınci 
ve on dokuzuncu asırlarda Por· 
tekizlıler, İngilizler ve Fransız· 
lar adada keşıfler yapmağa 
başladılar. * 1642 yılında ilk Fransız
lar adanın cenubuna yerleşti
ler. * On dokuzuncu asrın ikin
cı yansında Fransa bütün ada
yı ıtgale karar verdi ve askeri 
hareketlere ~ırlş"ldi. * 1885 de Hova'Iara, Fran
sız h mayesuıi kabul eden, bir 
mu hede ımzalattırıldı. Çıkan 
sv nlar yüzünden askeri hare-

kata venıdrn giriŞıldi ve 1896 
vılıncfan liORra ada. tamamiyle 
Fr...nsı~arın eline geçerek bir 
mustemlcke oldu. 

Son k~ romanı 
Madagaskarln son kralıçesi· 

nın hayatı acı ve meraklı say
fala: ı dolu bir romandır. 

Bu k dınm adı Ranavalona -
Ma 1aka'dır. 

Rana v lona 1862 senesinde 
dogmu tu. 1883 de tahta çık
tı Fr n ızlar taraf uıdan 1896 
da tahtı.ıd n ındıl" !erek Ceza· 
y rde yaşamağa m bur ed idi. 

Sonraları Fransa\'a girmesine 
müaaade edıien kraliçe. bir · 
Fransız köylüsü ıle evlendi. 
ömriinün son ""Ünlerini kümes 
ha}"·anlarma yem ~mek, hah 
çesindekı sebzeleri çapalamak· 
Ja ~irdi. 

Mdgaz"'lano bazı 

mttakh~ri 

* Madagaakaı:da Madec Şa.. 
hı aıle si8temi §Ok yayılmıştır. 
Çocuk anasının aile adını alır. 

1* Madagaskarda büyük ve 
nüfuzlu phBiyetler, hayatta 
iken mezarllll'lllı hazırlatırlar. 
Bu, kabrr~n ziyade bır evdir. 
Öliinün muhafaza edildıği hüc
Teden başka bır sürü oda ve sa
lon vardır. 

• Malgaz 'Jar111 kıy af etleri 
eskı Romalıları andırır. Bir har 
maniye giyerler ve başlarını 
bir çatkı ıle sararlar. 

MalP-az musiki aletleri dün
yanın başka hiç bır yerinde 
kullanılmaz. Bunlar, bazan iki 
metreyi bulan, uzun flütierdir. 

Madagıaskar Milıııılii111Mwrı 

Madagaskarda ve Kamor a
dalannda 172.000 Müsliimt!n 
vardır. Bu bı.i.yük adaya İsla
m ·yeti, Hicret·n ılk asırlarında 
Basra körfezin<len gelen :Arap 
tüccarları sokmuşlardır. Daha 
sonraları Ma~ların ve İ
ranlıların tesiriyle 'bu din aJa· 
run içerlerine kadar yayılnıış 
tır. Madagaskarn:ı .fimali gar-
bi sahillnde Maj~'da kunı· 
lan bir Arap sultanlığı, on ye
dinci UU"da bütün kabilelere 
ha.kim olınuştu. 

Madagaskar Müslümanlnrı 
!Kur'anın ahkimma. pek o ka
dar sıkı bağlamnamışlardır. 
Halk Malgıız inançlannın çoğu
nu muhafaza etmişlerdir. Al· 
kollü içkiler içerler ve onıç 
tutmadan ramazanı kutlarlar. 

Tromdeim'in 'ŞlRl&l nde Stem· ! 
k.ıer çevresmde Malmoe maden
lerinin sularını boşalt.an ttonıba· 
lar baltavıcllar to.rafırtden dina· 
"'ftlİtlenmiştir. Madenle!'e su bas· 
tırılmıştır. Birçok fabrittRIM" ve 
bilhassa al ım'inyum ve elelltrik 
i'Wbrika18.J'I lrilmttr eksikli$ yü
zünden faalı~lennı durdur
muşlardır. Binler e ı~ 1mdı 
askeri inşaatta kullanılmakta· 

dı- Amerikada 1 

- .._ t.rafı 1 ıftOide -

Üçüncü vazifem, bu harbm 
mutad iş "e gtiçiermıme iekrar 
meşgul olabilmennci ve sulhün 
111.ğlam olaTak mu.haf azasını, 
temin için ne suretle bale ka_ ı 
zanılabileceğini gerek kendı he 
aabmı, gerek Amerikan Mılleti 
.hesabına anlamaktı. 
----•uıc:----

Damgasız tnzi ........, 
Beyoğlunda bakkallık yapan 

Nişan admda biti damgasız te. 
rui kullandığı iÇtn öleiller ka .

1 nununa mugayir harcl<Ptinden 
dün 8 inci asliye ceza mahke _ 
meaine verilml§ ve 1111: 20 hra 
para cezasına mahkum e<li mış_ 
tir. 

DOKTOA-... 
HAFIZ CEIYiAL 

ı..-v~man Helü 

••ms• 

Yeni ı.,war 
Ankara. 15 (Yeni 8"alıın 

Husust Muhabirinden Telefon .. 
la) - İzmir Vakıflar Müdür _ 
lüği.ine Balıkesir Vakıflar Mü _ 
dürü Tahir Arın, Balıkesir Va. 
kıflar '.Müdürlüğüne Evkaf Mü. 
f ettişlerinden )fazlfım Des1eli, 
Manavgat j{ayme:kamı Raşid 
Babaeski Kayoıakamlığına, Es. 
ki Emniyet Daire RciSlerindonl 
İhsan Sabri Bayramiç Kayma.. 
kamlığına tayin edilmişlerdir. 

Görülen liızum 'iizeıin" Tor • 
balı Kaymakamı Hayri Of 
Kayma'kamı 'l'evfik Vcldi'l!t em. 
rine a1ınm1şlardrr. 

Seyhan Sıhhiye Müdürü 'Dok 
tor :Mazhar ~rı SıhhivC' Mü _ 
dürlüğüne. Sılıhıye Müit>tt'şle _ 
rinden doktor Reşid 'Bolu 'Sıh_ 
biye l\'füdiil'ltiğüne tayin edil _ 
mişlerdir. 

Çimento meselesi 
Ankara.. 15 ("Yeni Sabmım 

Hususi .Muhabirinden Tc-Jefcm _ 
la) - İktisat Vekileti alaka _ 
aarlara y19J>Uğı tamim~ çimen 
to satı~ında bazı yolsnzlulilar 
görüldüğUnden çimetto kulla _ 
nan inşaırtlırrm ınltı lbiT kontro_ 
le tabi tutulmaemı 8ildirmistir. 

9ttnırttlderd!ki eşya 
Ankara. 15 (Telefon in ı - T' 

caret Vekaleti Giımrüklerde bu 
Junan ve hila çık rılmı) an ıt 
halat eşyasının derhal çıkarı 
larak piy~~·a al"aldilmes·m a. 
li.ltadarlara tamimen bildirmiş 
tir 

- ••ı t.arafı 1 ıaclda -
da tesirli ha:va taanuaları ya. 
pHnııştır. Bir petrol u-ıisi ıle 
iki büy:ük .mavaa tııtuşturulmuş 
ıve tahrip olanmU§Wr. 

Don cephesinde Romen kıt _ 
aları malıalli dA.işmaa taarruz • 
lanın piiskürtm~. 

mu kıde 

Ş pcnd 

Zencı Tam - Tam'ına Çt>kln 

bol Şarkılı, Bol çalgılı bu tiln : 

Ç.W.m. Daıu &lelim ... 
Şen, Şuh, -kıvrak, o..vnak, D u 
yuimaml§, görübnemıe b r r ıo: 

Orkestrası; Şef ve tatıı Cephenin merilez kesiminde 
.A;lman hücum bt'alarının ha _ sarkıcı: 
Nketıleri düpıanUı l>ir C}Ok blok BOB "CROSB Y 
h~iyle ımiet.hlMnı mevD - Tall80lar - Rumbalar - E 
}erinin yokedi:bneliyje netice - tnlt danslar. 
kmmiştir. Dıkket: SF.s BeyQjlund:ı 
Savaş uçakları öaemli demir Tıyatrosunun eskı kon ed 

yollarını bombalamışlar ve düş mındadır. 
mana mütebaITik malzeme bakı ,...__ Telefon: 48869 -
ımncian biyik -~- verdir _ · 
mişler.dir. JUu. irtlfadan ucan 
avcılarımız Finlandiya körfe&in 
de bir Scwyet hızlı 1hücum botu., ÖLOM 
nu ateşe vermişlerdir. Bn.van Mesrure Akev, eşi ve et tatları 

1'"11' TEBLtGt Bay Hasan Akif Ake\, e ve C\ 

Helsinki 15 (A.A.) - Fm ı Uarı, 
tebliği: Kareli berzahmda kuv _ :B yan Fatma Hilsnu Eden \ e evlat 
vetlerimiz miiu.Mit Sovyet Lırı. 
devriyeleri taraflndMl yapılan B yan Melek Muhlis Erteın \'e c\. 
taarruz teı:ıeb"6elerini ptiskiırt. _ latları, 
müsierdir. B yan Sabire Akif Eden \ e otlu. 
Doğu cephesinin cenup kıs . .ll:ıy , e Bayan Şadi Erdumoın 'e ev_ 

mmda bir dfü:;man mÜfreJJe8.İ ha IuU;.ırı. 
reket noktasına kadar geri atıl Bay , e Bayan Abcli Fua Ake\ 'e 
mış ve dağıtılmı tır. e\ ıauarı. 

Uhtua yakiniude ~ın ta B y ve Bayan Akif Fuad v-e ot u. 
arruz tc.~ebbüslerini t>iiBkUrt Bay Hıkmet Seyman 'e e\ 1 tları 
müştür. Diğe- ~p'belerde sükft B y ''e B:ıynn Arslan Hlkmet Berkel 
net büküm sürmektedir. Bay ve Bayan Mazhar Hikmet Ber _ 

Ladoga gölü üBtünde ıki ~n .. _ kel •• 
giliz ve bit- Sovyt"t uçağa dUşu_ B baları, kainbabaları, k. rd len, 
riilmüş "''t"y& hH&nl ufratılmış dayıları, Yeğenleri, Eni tt'l i m ruf 
tır. lutlın tUccarından: 

B~~~~t.:.)ıçtNDn!n ı_ NllllJ AKJF AKEV 
milel istihbanlt bür~u. Stnlin_ ın kısa ve amansız bır ha tal ktan 
!!rad cephesindeki hususi muha. onra v4tfat ettiiinl t e bıldı_ 
birinden asağıd ki telsiz hahe • r· rıcr. Cenazesi Vali ko ı cadde_ 
rini almıştır: d , Refah Apartımanmın 9 nu _ 
Eır Alman hiicum . 1ı deıre&inSen bu ku C ma 

traktôr fabrikalannı hüc mla ı n ı aat 15 te kalıdır larak T 
zaptcttikten sonrn ür kilom(f. . ed k ı dk_ 
1 el k bir cephede Votga kıyu ı_ 
" S?: •lmı~ ır. 
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YAZAN: M.S. Kara9t1l 

GürCI;t n beraberliği ohnıya
cağıı daha gür~ başlarken ilan 
olnnmuf,1.u. Y eıuşmek şarttı. 
Yörük Ali, biçımı.ne getirip 
hasmını yenemediği ıçin tabia
öyle güreş uırı •ordu. 

MoJla, belki bir yerden bır 
aey kazanırım diye bekliyor ve 
müdafaada kalıyordu. Müda
faa.da kalmasa da Yorük, mec 
huren hasmım müdafaa güreşi 
7~a sevkediyordu. Çün
kü Yörük, hasmına göz açtır
-.daıı saiıyordu. Yörüğün ye
rinde ba.şka bir pehlivan olmuı:; 
olsayd <:oktan kesılır ve bayı
lırdı Bu <lerec ürektı hücu -
ma kım~ t. hammiil edemezdi. 

Hulru a. gür şın ne olacağı 
m'ydanda)dı. Molla, bitik hır 
half> geln U}tı. Giın>ş yapamıyor 
du. Y orill<, salıyordu, .fa.kat 
bır türlü h~-mmı yenemiyordu 
!Ve yureş uzayıp gıdiyotdu. 
G,u-~ nıha)et besinci saate 
gcldı dayandı. Başgiıreşe \'akit 
ırı ;. ıyordu Ha.kem heyeti baş 
gü~n baijlama.sım ılan etti. 
Molla " 1 orugun ınıreşi bu a
rada de'\ a.m edıp gıdecekti. Caz 
gır oru \ a gelıp da\ ul zurna
lan ust ırou. hntta Yonikle 
Mı ıı .... t d rdurdu \ e şoyle ba
ğırd. 

M la ıle Y orugti gtlreşi 
dC'\. ı edecek \ akrt dar oldu
g l n başgureş net!loesıne de 
b. '~ ., .ıcagız Bu gureşte yeni -
'S <' kadardır. Çal davulcu -
lar zurna.< ılar 

G11re b; sladı Mulla. bun -
d.w t f; de e<krt>k hır ılo da
k ka nt>J ~ lenmışt . Fakat Mol
) i.C k du. uncel vd. Yoriik Alı. 
çır ı n.arak ne · niıriılannı at -
magd başlamıştı· 

Halda Molla be! 
Havda maşaUah bf.i!. 

Yoruk Al , neşe içindeydı. 
Sru k be'? sa.at gUreş yaıpan 
hücum erle.n o değ! ldi. Güre~ 
yerıı ç.ılamş ~bi.. Kollanın 
k rşL'ilJla yt"m reJm.iş gibi nefes 
SIZ Vf' canlıydı. Sü: '111 gibi aü -
z c:rek. avak paruui.klan üze
~ ne basıp hasmının füıenne 
o) 'e yültleniyo 1u. 

) onigu.ı 1Ju halı pehlıvan ol
mı.): a lan ha ti pehlivanlığı 
~' mı,.enlerı b.le hevecana dü
şuriı,; ordu. O d receoo çahmlı, 
ve keyıflı hır boğuşma yapıyor 
du k • en atll ır.3&Jllar bile oldu
ğu } erde hırslanıp titriyordu. 

Yöruk A J nihavet basınını 
bır ikı clt-fa daha ·basutdı. Fa· 
kat M< Ha. yıne 'hasmının altın
dan kurtuldu. Yörük, Mollayı o
yuna düşUrmek ~ın oyun açığı 
da 'erl\ ordu. Jo"'akat kurnaz 
Molla, Yörüğün ılzerine gitmi
yordu. Yörük, Mollaya oyun da 
-.erm şti. Lakin almamıştı. Çap
ma lılin da gırmiyordu. O • 
nun ist~ği yüJXie yüz garan
t li ovunlarJı. lleaeli; iki paça 
tairden almak ... Buna da Yörük 
.Al meyda 'ermeıdi. 
Nıha"et Yorük Ali, hasmını 

tam tfa tek nacaya getirdi. Tek 
J)anna - ·le nac:aya girdi, has
mını baslırdı. Bır anda paça 
kasnak asu. Molla, paça kaanak 
tan kurtl'lamadı. Cünltü tama
m yle ask ısa gelmişti. Ayaklan 
yerden kes"lmış, ellerınin uçla
rı üzerinde kalmışu. 

Yörük Ali. hasmını bir an dur 
durdu. Pes etmesiı•ı bekledi. F a 
kat Molla, kurtulruak kastiyl~ 
'P''"' t tm~:u. Yörük Ali de paça. 
ka~rı'i.ğl a.şırtlı. Molla, itirazsız 
ıru\9' jp olmuşf u 

Gı..reş uzun : iı mekle beraber 
nıhaHt Molla yenilmişti. Fakat 
Yoı uk oldukça iç ümntWrii c.-ek
m stı Hasmı onu epeyce uğraş
t.Jrmı. ı. Yöruğlin ""alibiyeti, o· 
nu Sf nlerı haı 1. kete getirmiJf
ti He• bır agıulan bağınşt.ılar: 

Y~ Yörük! .. 
f'ahk, olduPu yeı-de duramı

yordu. Lif delil, oğlu l'l'l azılı 
pehl.vanlar arasından se :ilerek 
çıkmı~t.ı. Ve, başaltı olmuşt ı. 
ArnJvutoğlu da memnundu. 
Y orük Alı, hasDllna galip g 1i.r 
f"elmez lemermayı bastı. Molla, 
mahcup bir vaziyette olduğu 
veı den doğruldu, hasm'iyle mu
safah ettı. Önüne bakarak rney 
dand n çekıhp gittı. 

Yôruk Ali, meydanı terkedip 
yürudıi. Babasının yanına gel· 
unyordu. Arnavutoğluna doğru 
g.d yordu. Arnavutoğlunun ya 
runa gelerek el optU. Deli Mura
dın da elını öptü. Arnavutoğlu: 

- Aferin pehlivan sana!.. 
- Çok uzadı usta! .. 
- E ! . . Karşındak'ı hasmı o-

yunc~k değil ki... O da sayılı 
pehlivanlardan. - .. ... . 

boş yer bu-akmaz. Onun içjn gü
reş uaadı. Molla, hır şey yapa
nuyacağını anladı. Ve. güreşi 
çıkaramıyacağına kani oldu Be
raberlik de olmadıgından bil
mecburJye güreş böyle oldu. Fa
kat paça kasnağını tam yerin
de buldun ... 

- Ha.ydi bakalım ... G!t raha· 
tına bak! Biz de güreşe çıkaca
ğız. Seyret bizi ..• 

Dedi. 
Arnavutoghı soyunmuştu. Po 

mak Deli Murat ta soyunmuş
tu. Başa daha birçok pehlivan· 
lar vardı. Fakat Amavut~lu 
olduğu içın pehlivanlar basa gü
~ek ıstemem şlerdı. Ağall\r,' 
Arnavutogluna açıktan ödi:! \"e 

rerek onu gilreşten harıç kıl
mışlardı. Güreş bozulmasın di
ye pehtivaıılar, kendi kendiJeıi
ne güretıeeeklerdi. '"'ünkü Arını. 
vutoğlWWll akraıu pehlivanlar 
voktu. Arna\"Utoğlu, Pomak De· 
li Muratla oynaş yapacaktı. O· 
nun oynaşı bile seyre değerdi. 

Yorü.k, bütün hasımlannı u 
ker teker sahadan çıkarmı<?tı. 
Molla gı'bi, Şalıınzade gib" ! t h
livanları başaltından çıkarnıak 
kolay değildi. Bu. güreşten ::;rın
ra Yorük Ali yüksek şöhrete 
sahip oldu. Onun ısıni her yer
de söylenır hale geldı. Yöriilı:. 
dillerde destandı. Onun maha
reti, marifeti, ustahgl söylene, 
söylene bitiriJ.emıyordu. Yörü
ğün bundan sonra b Mltında 
çok kalQUyacağı anlaşıldı. Fa
kat pehlivanJıktı. Belh olmazdı. 
IGmbilir, kıyıda bucakta ne he
rifler vardı. Sonra Yörük Ali, 
daha bas ~ J!'.aremezdi. Çün 
kil körpe idi. Baş devleri acayuı 
adamJ.iırdı. Bu, devl rin içinde 
Kel Aliçolar, Makarnacılar, Ka 
ragöz Aliler, Kara lbolar, Bal· 
tacılar, Dülgeroğlu, Piç Musta
fa, Kw.~eciler, Ku ~ular, ıli . 
varoilu vardı. Bunlar, hep azı
k beWılardı. Her biri bir.er şah 
Siyet sahibi iciller. Ekserisi de 
Sultan Aziz.in başpehlivanJarı 
idi. 

Yörük Ali, başaltı güreşlerin
de daha bir parça pişmeli ıd . 
Bu, büvük ortadan başaluna. 
geçmeğe de bememezdi. Devlt>r, 
aman dileme&, kırar dökeı lerdı 
Devler, Gaş güreşe kolay kolay 
kmıaevi llOkmazlardı. Yenı yeti
şenlen ve, kendilerine meydan 
okuyaıılan el birlığiyie ezer!er
di. :Eski gü.reşlerde adet böyle 
idi. Kiiıı sivrilip ortaya çıkarsa 
onu körletmeie utrraşırlardı. Blı 
körletme bir kötUlük an'an~i 
değildi. Tutunabilen tutunuyor
du. Tutunamıyan bozulu:vorrlu. 
Bu, Türk pehlivanlığııun adeti 
idi. Bat olmak, kolay değildı. 
En azılı obnak ve, türlü çıvgar 
lara, türlü dev darbeler'ı.ne kar
ş koymak gerekti. Başpehlivan 
dediğin böyle olurdu. Başka 
türlü başpehlivan olmak kab.l 
değildi. İnsanı ezip pöstekisini 
çıkanrlardı. 

Yörük Ali, bunlan bılıyordu 
Fakat ne de olsa hırs onu ıleri 
hamle ettirmekte berdevamdı. 
O, bir an evvel başa güreşmek 
ihtirıwnı taşıyordu. Lakın goz
)erinin önünde devler görünce 
duralı yordu. Meseli; yüz otuz 
okkabk Makarnacı Hüseyin, 
yüz yirmi beş okkalık Kel Ali· 
ço... Falin, filin.. Bunlarla bo· 
ğnşmak kolay değildi. Manda 
gilfı adamlardı. Bir oturuşLl 
Yörük Ali, ağırlığlnda. yemek 
yiyen bu adamlarla naaıl başa 
çakılırdı. H ülisa başaltındR piş
mek JAzımdı. Hem de tam ~ıa
nuiyle pi1111ek. . .. . 

YÖRVGtlN, llAVAIA 
G()'BEŞLICR 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

İcabında günde 3 
ağrıları 

kaşe alınabilir. 

derhal keser 

,, ' . ' . . s. .... . .p .,. . . • • - . . '- .~ ... ) • ' - .. 1 

2 
8 çocukla tir alle ııo kura, yevmiye 

ile na ıı ı pçlnlyo r ? 
Keskın bir kUf ve baş dondiı

çiicü bir sdall't kokusu .. İll.Sdn; 
yüksek apaı1.ımanlann ayakla1 ı 
alunda bu derecede aRagı b1r ı:;e
falelm ''aşaclıgını görmc'()er. ka 
bıl değ l nan .. maz. 

Yüksekıı .. Jcııı ım da l"ukdı-
bınde, Kuçu.. endeK ı:ıokagın.ı .. .ı, 
Kiıçukhendek .ıpartmnnı ın yt·r 
alLına gomlJıı u ,.,w, ratıp mah
zıenınc g.r ~ m za;r..&n f:'Özlcr.m 
uzun n uadet b; ,t:) g ıemez 
oldu. "Aea.ba. \i enedık zmd,wla
nna mı u Uıın: d ~ e b.r , 
şa.<ıalaa.ım. 

Karanlıklar ıc;ınde: 
Aııne J. ulye (fasulye 

ver. Ha. ı m.. cın1 e .. ııu şt 
- O da 1 alm· cıvlum. 
- Ekmek Vf•ı •• 
- Heps.ın 'e<l n ) a 
- l term amm. 

çok acc ann 
Ve arkasın<l n bMşka c uk 

seslcr.nin ıştJrnkıyle gıttikçe 
kuvvetlesen feryatları ı tm -
seydim. · burada heı halde- an 
lı b r m3hluk ·azayamaz dıyc 
geri d<i«lecc~tun. HU- kenara a
tıJ.lnış ;eekı bir yatak.. ~k ya<; 
taşlar il?;erinde bir iki kilo ka
dar sarannı"' çlııimıüş sıvri bi
ber. Ve çırc:ıplak den~k kadar 
bırbirinden ufak tam yedi ço
cuk.. Ve mahzun san eehreli, 
genr bir anne ... 

- Ekmekten daha ucuz "'eli
··or da. onun içın akşam üstleri 
kurulan Yahudi pazarından u
cuzca şu bıberlen alıyoı um. 10 
km uşluk zeytinyağ Jle kal}Jlı:"i 
marangozun tutkal kaynattığı 
ma~alda pişirivorum. 

- Lakın hanım. r;ocuklann 
üçü sıtmalı diyordun. Bu earar
mış biberler yaramaz. 

- Fa.kat, ne yapalım, aç d=ı. 
duruhnaz ya .. 

- . . . ! 

larak ya~ rı Sıhhat Müdürlüğiı· 
ne krıdar gıtt m. Dô!'liişte çocuk
lıtn f'a:·at f) an iç.nde buldunı. 
ne111lce her "'aaıne, ekme.k ge· 
t.ird n mı" diye ttcldcr:me sa
rıldılar. He~ berd. eı ta lar üs
tune dti.ştuli. l~te bu çocuğun 
gı" unun u ... iındekı ş s de o giı
naı ) ad~'7h ıd r. Hepsı b"rbir"n· 
den ı.;fak bu m umlaı ı 1 ime b1-
ralu da c,c.ı.hşa.bilırinı. Ben as· 
]P. rrabzoniuyum. İsmim A 1 

.. ÇOC'u.ı- lc..rımın en bı" yüğü 
Neb, .. h, , on h<"ş ~aı-unı.ln. D r~er
leı sua~.) le• Leyli on ik , Nec
in 011 & b ) eoı. N:.c· Le.ş. Ze
k uç, lrncagırn<l.aki Mıneı kıık 
gı.ır hile. H <.: t lmazsa mektebe 

aen iıc c;o ugu gece y;ıtJsıua 
• ıs:..ı r. b ı dZ. fuanlam~. fule 
b ·J.n. luzı.m l'ebahat dil.ışe o 
1rndaı ı ,.( r ~klı k Bır h vır ı;a. 
hıb çıkır a el nden tutsa da, 
b.raz dı~ ~r~tıp b'z.e faydası 
dı km-ısa. Hem bu sene de ıJk 
mckt:eb bıtın) or. 

fit} ID1 a) ıp amma sıze bir 
ıte) dampcağım. "'ocuk Eairge
me Kurumu diye b r şey varmış. 
Acaba bize bır yardım yapmaz
lar mı? 
• - Duysalar yanarlar hanım .. 

- Acaba nasıl duyarlar? .. 
- ... ! 

- Sevabına sen söyleyemez 
m&m? 

- B.z yazarız hanım.. Her 
hAide onlar da duyarlar. 

- Mafi~ ö~Ie· fıkaralık ın
sanın ar damannı patJat1vor. 
Ne olur. Şunu da yazıver baı i. 
Kocam 38 yaşında, güçlü kuv
\0etlıdir. Eski, yeni yaz.ı~ ı hem 
okur, hem gayet okna eh vazar. 
Acaba ona ıyi bfr lŞ ver n olnıaz 
mı? 

• 
SOLDAN SAÔA 

l - Para konan şe" - Bııhçe 
k zmnğa mahsus alet. 2 - Bı navı 

k• na:;; - Emir, 3 - Nota - Oto_ 
mobıl parçalarından bır - Bı e_ 
m . 4 - Guzel. 5 - Vilflvetın en 
buy mulkıye a ır - E ı u tu. 
6 ı;,ıdckU ,,., g 11c alaka - Hır 

ı. e') va. 7 - Net erl,ıtı - Bı komur 
n<: 'i - Nota. 8 - Gen. ııgı , z ll _ 

lan - Bır enıir. 9 - U um ııın_ 

:ı:<ıra. 

V U KARI DAN A$A~IYA 

- Dünkü bulmaduıın ham -

1 2345678 9 

- Yoksa ümidin:z yok mu? ~I 
- Allahtan iımit kesıbnez ha-

nlDl. ~~ah hayırlL.ı olur. 1 RADYO PROGRAM! 
- Anne ekmek.. --16 hk Teşrin 1942 ~ 
- Ben de ekmek JSterıın. 

Maçkada sahlık arazi 
lHaçka tramvag caddesi üzerlnd~ 1:111. 
20 metre cephesi 156. 10 metre deri,,, 
liğinde i/raza miJsait ortasındtı ae/r 
r ethane binası olarak yapıaı tamalll" 
/anmamış büyilk lıilglr bir bina ve ar 

rıca i k i uf ak binası olan mahal 
sa tılıgor 

Emlak ve eytam bankas1ndan 
Esas N o. Yeri Kıymet( 
2775 Beşiktaş Vişnezade mahallesi Lira 

Maçka ve Teşvıkiye caddeleri 1.199.438 
2 mukerrer numaralı pafta 6i. 
ada 7o3, parsel 4. 

Nevi Mesahası 
Arsa ve 

uzerınde 

nAtamam 15342,50 ?O 
kargır bü_ J 194 
yuk bina 
ile aynca 
iki ufak 
bina 

izahatı yukarıda yazılı pyri menkulle.r )Mitin para ile ve kap1<Jı sııd 
usulılt• satılııccıktır. K. pal: zaıfiar 21 . ıo. 942 Carşamba gunu saat J4 • 
b, rı ıımız t t.ınbul uLesı atıs komı yonu huzuru ile :ıı:ılacak ve en yfllr.. 
ek teklıf merkeze bildirilecek ve haddı Iiyık gönıldugi.i takdırde Mnl~ 
Vekfıh,tınden isti:ı:rın edilerek mm; afakat cevabı alındıktan sonr:P kat' ıhA. 

lc.<ıı yapılacaktır. 

Jsteklı olanların Ankara merllezı ıle İstanbul, tzmır, Bursa. şubeWri. 
mızden bırer lira mukabilınde bir ş .. rtname edinerek bu şartname },kih• 
daır~ınde tanzım edeceklerı teklifnıakbuzunu •a;ın edilen 21 Hı/94 
Ça~mba giınıi saat 14 de kadar lstanbul şubemız Mudurluıune W' d _. 
melerı li1.1mdır. Satış bedelmm ödenmesinde alıcıya bına ve arsamı: ~ 
tegi mukab.linde kolaylık gösterılebılıı. Fazla izahat almak ıt.-teyt>ulr.Til 
İstanbul şubemız Emlak senisıne murac. tlan ıliln olunur. «102"ifl 

:r. ış 8 t~ 
K. T ASARRl JF 

HESAPLARI 
2 .lkinciteşrln 

l(~idesine aynlan 
lkramıyeler: 

1adet1000 Liralık 
1 ,, vOO ,, 
2 " 250 " 

14 " 100 " 
50 
25 

.. 
" 

l stan bul Belediyesi Daimi. 
Encllmenlnden : 

ilAn No. sı : 1 Neşir Tarihi 16 - 10 - 942 
Akıllan henuz ermeven ikı 7.30 Pıogr.ım , l!l.15 M zık. 

ufak <;ocuk ağlaşırken b.r ilçUn- 7.32 Vlicudlimü _ 19.30 A. Habuler 
cüsü kartlam~. sararmış bıber- zu çalı~t·r:ı _ 19.45 Muz k. 

1 - E 1 nde \ e, a F brıka, Duk kAn, depo, magaza, ardıye ve bıe ıı..a 

ıı d yele ııı~ \ esaır ~erlerde 'e :berhanti bir şekılde satılmak üzere lı9'
l mı bulun un \ eya bulunma ın Çeltik, Pirme 'e :zeytinyagı bulundu 

_ ı r.l. r buı Jarın me\ cudunu, malın bulundugu mahalli ve kıme aıt okluk. Jer; çıy Oİ) yıyor. Biraz daha " hm. j 20.ıs R~ ·~o G. 
kabacaları ızzetı nefislerini fı- •·45 A. Haberlen 7eteb. 
karalıkla11na fooa edemivecc!k 8·30 :Müzik: (Pl.) 20.45 Muzık 
kadar ıu;tim tutuvorlar, h ç St:S 1!!.30 Program 1,, . 

k d 12 33 M ·k· (Pi ) -1.00 Konu m:ı 
çıkarmadan bır enar a boyun- · uzı · . 
lannı bükmüş. bekleşiyorlar. l 12.45 A. Haberleıi 21.15 Tt!msıl. 

Bir aralık çocukların feryat- 13.30 Müzik. :.!2.oo Mu~·k: Rııd_ 
lan o kadar faz.lalaştı ki içinı· ı 18.00 Program yo Salon Or 
den bir şeylerJD koptuğunu ~ar.- 18.03 Muzik: kestraı:ı. -
nettim. Ve hemen el yordamiyle 18.40 Miizik: (Pi.) 22.30 A. H bt"rlen 
karanlıklardan dişarı fırladım. 19 oo Konuşma l 22.so Kilprınış 
Za allı ana: 

Z Al' t 
941/3810 S cıl numaralı ! \, nb ıl 

Mıntaka Liman Riya etınden aldı_ 

ı. nı go teıır biı l>f>) anname ile ışbu ılinın Dairi tarihinden ıtibaı-eo efl 
geç bır hafta !Ç'lnde Valı e Beledıye Reisligine bildireceklerdır. 

2 - t bu ı anın n~rı ft.rıhıııden itibaren tstanbula &ela-ek olan '# _ 

1 "ny. gı, Çelt k 'e pırinçler: \ urudundan itibaren 48 saat zarfında Val ~ 

Bf'ledıye Re. l gıne beyan edılecektiı'. 

3 l t h nı mıntııkalarından gelecek Çeltik, pirinç ve Zeytinyağı /il 
tı.ı · !arının ıı .ıhalli beledıyelerınce tasdik edilmiş bulunması lizundır 

..f Her !abrikatbr, mohallınde mübayaa ettiii ve edeceği mauarıfl 

n ıkt. rını munt. :r.nman ve her hafta sonunda bildirecektir. 
5 - Çeltik fabrıkalarında başkalarına ait kınlacak mal bulundul" 

takıU de bunların da ayrıca bıldirılmesı llzundal". 
6- - Aynı zamanda mustahsıl olan fabrikaiıirlerin iatibsal ve ı.~ 

bula malıyet fıyatlarının keuı bıldırılmesi mecılJurldir. 

H lafında hareket edenler hakkında MiW Korunma Kanununa '1 f 

takıbat yapılac:ıgı ılin olunur. (583) 

- Kızım Nebahat. pencereıe 
ri kapa .. KarŞ1da hep Musev:ıeı 
oturuyoı. Onlara ayıp oluyor, 
ağlamayın kuzularım, akEJanıa 
babanız elunf"k getirecek, diy~ 
va\"? ularını kimb lir kacıncı lıı
rak teselli edivordu .. 

ım t.yfa cüzdanımı zayı ettm. Ye_ --------------------------

- REŞAT tLl<'Rl 

nisıni alacagın dı n e kı ın ı hll ı u 
yoktur. 

POKER 
Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatır. 

Her yerde 

P O K E ,R 
traş bıçaklarını arayırıız. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Korulut tarihi : 1188 - SermaJtllli: 100.800.008 firll ... 

Şube ve Ajans adedi: Z65 

Zirai ve icarl her türlü bankıa muameleleri 
Para biriktirenlere 28..800 lira ikramiye veriyor 

• Zıraat BankPsında kumbaralı 1e kumbarasız ıasarruf besapJanndll 
t"n az 50 lira:;ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşajıdalu 
pl!'ına göre ikramiye dağıtılacaktır. 
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