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Cemiy ti 

1 
Eğer i&tikbalde bir Millet-

ler Cemi~efi teşekkül edebi 
le c.k ~""lll.: b ı esas da.re 
infl ;.. ı ulr.ıa 'i rıa imkun 

fos t tur o unabilir. Y<ıksa 
dünyayı ıki üç cfcntlirıin 
eline tıt!rıp diger milletleri 
uşak olar ıl:. tanıyacak bir 
ye11i niuınrn hiç bir mille
tin yürekten taraftar olma. 
sına imkan yoktur.: 

__ _J 

' l'nınn: Hüseyin Calıld YALÇIN 

uslar 
.üçşehn 

ge al ı 

KIRIM'DA 

Salıniin üçte birini 
işgal etti 

Kii ''k ............ ucu Sanatlar Kanun 
lktı 
bir 

ı Vekaleti bu hu u 
un projesi hazırla 

şı. bulunmat ;;c-
Ankara, rn Projeye nazaran bele iyeler kal- rektir. om ka -

(Yeni Sabahı - nındı cırak \C 
tkfısat Vekukt. fa ve çırakların sic ·ıHni tutacal"', kalfa kun 1 u 
yeni bir kiiçilli k 1 lf 11 .. J • ustalar b.1 Çll a.r. 
sanatlar kanunu çıra ve ta ·aliar muesse.§e sa u~ .. \"P. kalfalarla b:ı 
projesi ha.,ıı· · l •ı k 1 ki mukavele ynp -

Alman zayktı 1.2so.ooo lanmıştır. Pro: e "J e mu ·aveJie yapaca at• mak ınClbm'yc-
kişiyc baliğ oldu. Sovgct je, küçük sn-~ ..... ------ tindeclir. 
Polonya aıılaşıiJasınm yeni nalın usta, kalfa ve çırakların relı ic; kanununa göre bazn·- Proje a)Tl olarak ustaların 
bir sa/hau. Polonyagıı arazi 

1 

ayrı ayrı tarifini y:.ıpmaktn; ınnan bir nizamname il" kuru fIJ~.klara karşı olan ödc\Jeri-
tJerilecekmiş. usta, kalfa ve çırak olmanın lacn.k olan {1ş Bölme Bürosu) ni de sr..ym::ı.ktadır. Küçük sa-

, fi d Mahalli bt>ledi'-'"'ler usta kal ProJ·eye baöre çırak olabil-
b as:ı edilmiştir.] la ve ~ırnkla:rın sicıllini tuta- ınek için l5 ya ını bitiıınJ.aı, M r. Roosc'Velt ile Mr. 

Churchill arasında. Ati 

lantikte bir ?..ırhlı içm- l!lllii!iiiiılllliilliilıl uc vuku. bulan miiHi.kat ı:ı:et.ice- 1 sinde Mıllctler arası munase· 
bctl<'l e dair k::ırarlaşt.ırılan c-1 
s:u;l~r son· günler.le ba.;-ka hü
k ·ımetlcr tarafından d.1. kabul 
edilerek 26 imza ile mühim bir 

l 
şartlarını dn gösteımeltt.cdir. na verilecektir. nnt sahipleri kendi aralarında. 

IA A. tcıgro arın an J"° • ' - kooperatif ele Jmrabilecekler- ı 

~oğu Ct:'ph~indeki hnre~atn cak1ardır. Bu sicillerin bir sn ha~talıksız ve Tiirk vatancla- dir. 
daır gel~n a.ıan.; haberlerınde ... a••••MH ..OffM'MMffNMN"'to:~~~r.4HM4M'4~•..o•eeııe~ııııeııııo 
Omega gölünden l\:ırıma kadar 

1 
bitti.in cephenin büyük bir fna- LI.BYA'DA 
liyet içinde olduğu anlaşılmak-
tadır. \ 

H.uslar haftalarca siiren gay- ---Ol\.----• 
retlerden sonr< Volş.>v'u en az M·ı H' ·'E.R 

JOE LOUİS 
---'o----

ZENCi 
BOKSOR'ON 
YENi 

beyanname neşredildi. Bu be· 
y<ınnamenin lehinde, aleyhinde, 
h.!r muharririn müdafaa ettiği ı 
teze göre, türlü türlü mütal('a
lar il ri sürüldii. İki muharıp 
tarafın propagandası da kendi 
})aı{ımlannda.n neşdyat yaptı-
lar. 

Kınm'da SOvyctJt•rin ihm~ya.phkbn nolctnhır-

-F-r ansa' J a ' .. -. --·~ 
PASIFIK'TE 

vaziyet 

üç nokta.s~ a§mağa muvaf- V 
fak olıiıuşlar suretle gelecek 
taarrıızla.nııda kullanılmak üze- ------ • 
re köprii bn.~lnn tesis edebilmiş- K LJVVETLERl 
lerdir. A)'nı zamanda. Şluser -
burga karşı yapılan Sovyet kı-
ta.lan baskısı artmaktadır. RI C' AT - . 

Acaba. Amerika, İngiltere ve 
roUttcfıkleı i ve dostları Atlan
tik prensip! rinin ve bwıu bü- Paris a tbu b 
tün düny, yn. kf}mil cdı.m son 

,. Malezyada Kuala
lu m p ur işgal 

edildi 

:Mo;)kova CP-phesinde Riev, • 
Yiyazına. Knluga ve '.l\1ojııisk a- _____ ,,..... 

T.aSindaki bölgeyi tam:ı men ku-- r:o I ''o r:. 
"Şatma:•a matuf Sovyet lnskacı- [:; l F\. 

ZAFERi 
misakın ehemmiyetini mubaıfığa y,·chy hu"' ku"'" me-
mı ediyoı Iar? Değersiz bir pro- • 
\ıaganda faaliyeti mi göskriyo~ , , k' d. 
lar? Acaba Mihver. d~vl~tlc~ı, h n 1 ten tt e IY0f 
ve dostları ıncselcnm cıclchyetı
ni içlerinden pek iyi anladıklaı ı 
ha.!de onu değersiz tctftl·ki et- senesi Fransız ve 
mek menfaatleri icabından ol- Alman münasebetlerinde 
duğu i<'in mi istıhfnfh bır lisan 
ımııanıyodaı··! kati değişiklikler tevlid 

Son imza. edilen beyannameyi 1 edecekmiş 
lngıliz ve Amerika kaynnkl:ı.rı 1 vvvvvvvvvvvv""""""'""""""l'V"l.~"-'
adeta müstakbel bir Milletler 
Cemiyetinin ilk nümayişi addt.'
dccek dcrececle kıymetli buldu
lar ve kıymetli göstermeğe ça
lı§blar. Kelimeler harfi haıfine İ 
l<abul edilmek istenirse buna 
..itiraz olunacak noktalar bl1lu11-l 
mak miimkündiir. Çünkü beyan
namevi imza eden devletler a
ı asm(İa. siynset sahasında, isim 
lcri pek nndir geçen ve hiç bir 
ı olleri göze çarpmayan ki.iı:ük 
bır tn.k1m Amerika cümhuri_yct

Berne, 10 (a.a.) - Reuter 
a..iansının Berne muhabiri bildi
riyor: 

Alman kontrolU altınua bu
lunan Pa.ris basınının Vi~i aley-1 
hindeki hücumları Vişinin mu
kn\ emetini nşikar olarak ~- i 
termektedir. Marsel Rcat Ovr 
g:l7.etesinde Vişiyi Birle§ik A - 1 

1 

merika. cl~isine boyun eğmclcie 1 
itlıo..rn etmektedir. St. Gallea 
Tagblad gazetesinin muhabir~ 
Fransli: - Alman gerginliğim, 
bahis mevzuu ederek diyor ki, 
Almnnyanın bu senenin ilk üç 
3.yı zaı1ındn. son bir hal çare -
sini kat'i olarak nraştıracazıru 
tnlımin etmek için kahin olmağn 
lüzunı yoktur. EmniyeUe söyle
nebilir ki 1942 senesi Fransız - ı 

(Sonu Sa.. S Sii. 4 de) 

l ri de "ardır. Bazı bildiğimiz 
devletlerin şefleri bile bugün 
ecnebi nıcmlcl,etlere cekilmek 
ıztırnrındn knlmışlnrdır. Burası 
aşik3.r olmakla beraber, beyan-ı 
namenin kı:!I metı inkar kabul 
cdeı mi? lnklir cdil~mez -
se, bu kıyı. et müstakbel bir 
MilleUer Ccmiyetin'in tt>melini 
teşkil cdccC'k kadar ğeri haiz ı ---
ola.bilir mi? , yeni nizamın ne oldu~1nu 

yalnız l:endilcri biliyorlnr. fıan 
ettıkleri esaslar Avrupa ile Af.
rikanın Almanya ile ltalya. ta
rafından, UY.ak doğunun da. Ja
ponya tarafından hlare edilme
sinden ibarettir. 

Duf f Coopeı· -Uzak şark'taki vazife
sinde-n geri ahndı -

Filipinlerde Luzon ada-
sına Japan takuiye 

1 
kıta/arı geldi. Japon- , 

lann Mindcnao'ya a:ıker 
r.ıkarmaları muhtemel 

)-

[A. A. tclgra!lnnndan 
hlilüsa edllmi~tir.] 

MALEZYA'DA 
D. N. B. ajan.sının Tokyo· 

dan aldığı bir habere göre, 
Malezyad::ı. !ıareket yapan 

Japon kıtala.rı Kualalam
puru zaptetmişlertlir. 
Başka Japon birlikleri şi-

mali garbiden ile.rliyerek 
Ra'\\-.nz'ı aldıktan sonra ln
giliz mevzilerine taarruza 

nın ayakları biı·birinden ancak __ ..., ___ _ 

HALFAYA 200 kilometre uzaktadır. Uzak 
~imalde Ruslar H.iev önlinde ve
rinde saymaktadırlar. Buna inu 
kabil cenupta Ruslnr siiratlc i
lerlemiş göri.inmekt.edirl('.l". nus 
mukabil t..'lan-uzu son nokta ola
rak Masalsk'a varmıştır. Bu ma 
hal Tula'nın 170 kilome re uza
ğmdadır. Rm:}ann bu oolgedcki 
uzak hedefi Jerşnov olduğu an
laşılıyor. Mojaisk'te cephe Sov
yetlerin nıüken·er hücumlarına 

İngiliz ve Fransız 
deniz birlikleri tarafından 

şiddette bombalandı 

1 

ra.b'lllen istikrar ka?.nnmış gibi 
görünliyor. 

Resmi ha.terler Orel fu:crine 
şimalden yapılan taarruzlann 
son günlerde tera:kkiler kaydet
tiğini ve Sovyetlerin Mizensk 
bölgesind1.:ki Oke nchriııi geçme 
lerine imkan veruiğini göster - , 
mektedir. (Sonu Sa. 2 Sii. l ele) 

fA A telgnüt rındnn 
h11l'\~• cdıLrni Ur.) 

Dün nkş.-ım n<-şrolun:ın Orta 
gark İngiliz umumi ka.t·argahı
mn tebliğinde ("'7A'ilmle "Düşma
nın Agclyn'ya d ı;1;ru yaptJ&'l ri
cat dünkü cum. giinü de de
Yam etmiştir. Ag ... :.dabia'nın ba
tlSlnda lrollarımız elli manın haf} 
lıca ricat hntbm lm.ş.-ılan rneY
z:ilerdel-i müfre .. elerc hücum et
mislcr<lir. Diğer tarafl rdn. <lii~-

( Sonu s!lyfa 3 siltun 6 da) 

İran Şelıin."abı 

an 
be 

a ın n 
an atı 

Londra, 10 ta::- ) - Bı ita
nm·a: 
!ran Şahı Rız: .. Muhanuned Peh 

lcvi 1'~vening StandarJ gar.etcı>i-
( Sonu sayfa 3 sütun 6 dej 

başL'lnll§lardır. 
Bir Japon lıava teşkili 1 K d k ( \L 

Singapur askeri hedeflerini Doğu cephesind~, bi h .. assa ırım a an ı nıun~r~-
mi.ı.essir surette bombardı- beler beklenebHır - Lıb. 1ada Rom el kuvvet eh"nnın 
anan etmiştir. -

FILIPINLERDE çekilişinin manası nediır? - Uzak Doğuda Geırıerral 
D. N. B. nin 'l'okyodım al- Vavel'in cenuba doğ~u yürüyen ateş sir:ndirini 

dığı bir habere göre, .Japon •• ı k • t o"' • v • a ı a ş l yor silahlı kuvvetleri dün Filipiıı 1 O D e m e 1 S e l g I n 
1 1 1 

Jerdc Manilla'run takriben 1--
400 kilometı·e doğu cenubıın -------• Yazan : Emekli General KEMAL KOÇER ----1 
da Masbate'ye çıkmışlar ve l 
muhasamatın ba.c;lnnğıcında 
orada göz hapsine alınmış o-

c sonu a:ıyfa 3 ııiitun 3 de) 
Doğu cephesinde 

Amerika ve İngilterenin ycnı 
nizamını kabul eden devletler 

1 

tam bir miisavnt daiı esinde ha- ı 
reltet etmekte ve müsa\i birer: ı 
devlet sıfatile yanyana gelmek 
t~irler Halbuki Mihverin ycnı ı •••••••••••-
ııizauıı.'lcla yalnız iie efendi var· ----~~-----· ·--

du-. Oqtt imzaların atmış olan- Amerı· ka 
H arekcUcrinin inkişafın

daki imkansızlıktan mı, 

<'!l vük"'Pk f edakarhğa malolan 
· _m11vaff!1JdvetlNin tabiatile w'r-1 
diği yorğunlUı';'ll dindirmek ihti-

mevzilerinde uzun mfüldet kal
ma:k sayesinde, biitün ihtimal
leri de derpiş e<lcrek, kış için 
hazırlannıı..cı oldukları, şimdiye 
kadar yapılan mukabil tnarruz-

• as-ni 'ef:eııc}f(liti izmetine 
gıımiş knpı yo1diş\atından iba-

(Sonu s:ıyfa 2 1'Ütun 7 de) 

MAKSBAER 
2,5 dakikada mağlup 

oldu maç çok heyecanla 
o 1 d u 

· Nevyork, 10 (a.a.) - Ma.x 
Bner ile J oe Louis arnsmdald 
maç Madison Square'de büyük 
bır halk ki"Uesinin önündo ya
llılmıştlr. 

Joc Louis yirmi defa olaritlt 
her siklette dfinya. boks şampi
yonu Un\'anını müdafaa etmek
te idi. 

Denıı>.ci1~re yru:dım cemiyeti 
m{'.nfaatine tertip edilen bu maç 
t:, Hnhıiye Nazın .Albay Knox 
ile dığer bir çok zevat hazır bu 
lunınıışlardır. 

Mag filhakika iki boksöre hiq 
bir maddi mcnf aa.t temin etme, 
ıniı;tir. 

rloksbrler sükunetle ring• 
çıktlkları zaman şiddetle alkış
lanmışlardır. 

Gonn çalar çalmaz Bca.r has
mının ıizPrine atılmış f Jkat Lou 
ıs'in sag Ye sol kroşele11 3tM .. ı
sında duı muştur. 

Bundan sonra gpğüs gü~ic;e 
yapılan bir çarpışmada LoıJis 
hnsmını iyice ezınıştir. Benr !ten 
dini kurt.anrlren arka arkaya 
ob:ışınn \ c çenesine iki sving yi
ycr<>k h. lırun üstüne diisınü~tür. 
Dokuz .nen saniyede ayağa kalk 
mış is de ~ol bir drekt ' onun 
arkasından 'ienesine snğ bir kro 
şc yiyerek hıillmı bağırı. maları 
aı·asmda ikınci defa olarak ye
re serilıllişUr. 

Dokuzuncu saniyede ıax Be
ar ringin ıple . .rfoe tutmı:ı.rak n
y:ığa kalkmış ise de ha.-;mınm 
arl;a arkaya indirdiği purıçlaı la 
bir kerre daha :ym·arlahmıB 'e 
hu scl'cr ayağa. kalk~..mamıı;tır. 

nr iJ,i dakika 56 "ani~!' 1 '
vam etmi ir. 

MıhYcr devletleri de arada, 
btllün Avrupanın kcndilerile be-I 
ra.bcr olduğundan bahsederler.

1 Bütiin Avrupa dedıklcri zaman 
içinde Knradağ, Hıı-..·atistan, 
Slovakya gibi her halde küçük 1 
Amerika cümhuriyctlerinclen ı 
<le küçiüt, istiklalden tamamile 1 
mahrum, sun'i' ve cali devh•t
ler bulunduğu mnlfımdur. Uüı;
t:ıkil bir mevcudiyet sahibi gi- ! 
bi görünen bir takım küçük 
devletlerin de İngiltereye iltica 
etmiş devletlerden fazla bil- rey 
ve hareket istiklaline ına.h}c ~
madıklnn aşikardır. Demek o1u
yor ki iki muh~rip zümre etra
fında toplanan lffiüttefikler ara
sın<la karşılıklı bır tenzilat yap
mak mümklindiir. Ehemmiyet ·iz 
gibi görünen mevcudiyetler her 
llci tarafta da vardır. 

Fakat Atlnntik misakı hak
lnmla sırf bu noktni nazaroaıı 
mütnlea yürütmek çok dar gö
rüşlü davranmak olur. Mesele 
o beyanıınmeyc bugün imza ko
yan devletlerin çokluğunda ve
ya kuvvetinde -değildir. Mesele 
beyannamenin ihtiva ettiği esas 
Jardndır. Bu esaslar müstnkbel 
bir dünya nizam}na. temel teşkil 
cclecek ahlaki, .13iy3.şi \•e ameli 
bir kıymeti h~rp isef~:\. su~~sı 
gcldigi zaman,' on

1
a butun .?un

yanın imzıısını atması mum
kündilr. !<"""o.kal;. ~ii es.ıslar bütü~ 
dilnyayı kendilc:rJne celbedebı
ler.ck bir ~a~ct ve kıymeti ha
iz dcğilSeler o zaman bugünkü 
tarrltnrlan nlı Jtlı.dar çok olur
sn olsiın. onların hayat kabili
yet !o.den n:nihroot oldukları pek 
ha fff surette iddia edilebilir. 

rettirler. Mesele buraya gelin- H u·. k u· m etı• 
ce, Atıantik misakına iınzalan-
:11 koyanlar arnsııı<la küciik A-

Türkiyeye eşya 
sevki meselesini 

merika cümhuriyctlerinfn bu
lunması biı· 7.5,f ve kusur eseri 
değil, bir riddiyet ve ahlak ica
bı olduğu gö1.e çarpar. Roea 
Birleşik Amerika ile muau.am 
İngiliz imparatorluğu küçüciik 
bir hükfunet ile mUsaviliklerini 
itiraf etmekte ve onlarla ayni yeniden incele-

. f ıntandiya sulh 
yapmıyacak 

• 

Helsinki, 10 (a.a.) - Resmi 
ı.~inlandiya mahfilleri Finlandi · 
ya iie Mihver aleyhtan memle
kPtler arasında sulh müzakere
leri yapıldığına. dair olarak ya
bancı memleketlerde dolaşan 
şayialardan hiç maliımatları ol 
roaı:lığını söylcmcktcclir. 

yacından mı, bilmiyorum, her 
halde, yarın için taze bir hayat 
kazanmak kayğ'Psilc, Alman or
dusu, müstahkem manzumelere 
saldırmaktan vazgeçince, barın
dıran bir hattn kadar çekilmek 
kararını verdi ve bu yüzden , 
taşıyamadığı silah \'C vusıtnsı
nı da bırakmnk 17.tırarına kat -
landJ. Dönüş, kara kışla. başla
mıştır ve çeltilış yt r yrr devam 
etmektedir. 

Ricat, mooburiyctler<ll'll ileri 
gelmese de, ruhlarda acı tesirler 
bırakır ve, ne de oıs.ı, zarar ve
rır. İnisiyatifi ele alan kızılordu, 
bu yiizgeri dişten i. tifade et
mek istemiş, ikliminin liıtfun -
dan ve vasıtasının hususiyetin
den kuvvet alarak, saldını:;lan
na hız vermk;tir. Fakat, bu yer
lerin kaydettiği ölçüde strate
jık bir yarma ve çevirmeye im
kan bulamamışbr. Bwmn sebebi 
ni şuratla aramak doğ1ıı olduğu
ınu sanıyorum: 

, _____ __ 
--jFIKAA 
inhisarlar Un.um 
Müdürlüğüne 

Si~tli ln'Tiltcrc, Amerika ve 
mütlefildcrınin de bir "yeni ni-
1.am,, ı var, Almanya, İtalya \e 
müttefiklerinin de "yeni ni
zaw .. 1:.ırı \•ar. Vii.kıa mih\•eıin 

hakkı haiz olarak yanyann. gel-_ mek zorunda imiş 
mekte hiç mahzur göı memektfı 
dirler. Yeni Delhi, 10 (a.a.) - Tah-
Amerikanın vo lngilterenin randan M. Büllitt hakkında Ye

ycni nimmı milletlerin kendi rilen haberler burada şiddetli 
kendilerini idare etmeleri, bUr bir alaka uyandırmıştır. M. Bül
vc nıiistakil olmaları, birbirlc- litt'in M. Roosevelt namına hu-
rine müsavi addedilmeleri esas· susi bir vazife ile llindistanı zi- :============ 
Jannı ihtiva etmek itibarile blı- yarot etmekte olduğu söylen -
tün dünyaya nefes almak ve ya- mektedir. M. Büllitıt'in Hindis- BUGÜN 
aamak imkfmlannı temin ediyor tana geleceği tarih ve ziyareti - ~........-
d,,..,,ektir. Eg~ er istikbalde bir Din asıl hedefi hakkında knt'i t ~ 1 - 1·1 be PAZAR SOHBET 
Milletler Cemiyeti teşekkül ede- malumat mevcut o ma.m(.U\. a -

Eski Kıs Geceleri 
--00---

(S üneU sahif edıe olruymıuz) 

bıleceksc ancnk bu esas <l:ıiresin raber Birleşik Amerikanın har· 
de kurulmasına imkan tasavvur be girmesi Amerika tarafından 
olwıabilir.Yoksa dlinyayı iki iıç Sovvetler Birliğine yardnn ve 
efendin in eline verip diğer mil- Türkiyc;ye Irak ve lra:ı yolu ile 
ıetleri uşak olarak tanıyacak eşya sevki mcseleleıinin yeni
bir yeni nizama hiç bir milletin den incelenmesi zoru hasıl oldu
yürekten taraftar olmasına im- ğu belirtilmektedir. Müttefikl&-
kan '-'oktur. Tin ıbu bölgedeki harp ihtiyaçla- --==~~==~=m=:-= 

J il"' r 4 lv.ı.h .vr.uı hır =:: ===· w 

a) Rus kışı, operatif hnreket
leıi mümkün kılmam:ıktadır, 

b) Çekilme, bir onağlfıbiyctin 
icabı dei!ildir, 

c) Müstahzar mevzilerine yö
nelen or<lu, gerilerinde bıraktı
jh kuvvetli nrdcılarile t.anrruzla
n karşılrunakta ve büyük ordu
nun kabil oldui;:rıı kadar az ka
yıblarla. me\'Zilenmesinc zaman 
ve fırsat bırakmaktadır ... 

l..eJlirumıd muhn.c:ırlnnn1n. 

Yazaı: Aka Gündüz 
Saygılarımla. ı 
Et il!!.ikarı, k:.€r-P havası, ce

lep oyunu üzcrir.o mün:ı.kac;~Jnr, 
müzakereler yUrii .. iilcn şu mev
~iınde av lıayvanları o lmdar 
bol ki. sair yıllara göre hepsi 
t:!Urnn.ta halinde. 

Av m:Uzerr.csi buluns:ı ev ko
n:ık, çarşı p:-zar ucuz ve temiz 
ete k:n·uşacak. Gıda tedbirleri
ne de epeyce yardımı cloktmn. • 
cak. 

GeGcn yıl da mnl1.cme dar ıyı 
çı.:kmiştik. Birkn.ı; defa baş vur
duk. Sayın tnhi .. .arlar vekıli 
Fal1sen meşğul oldnl:ır. Ne cn
re ki b11giin yarın diye mnvsim 

sonuna. li:adm topyekun :n11ıtul· 
duk. 

Ln yıl daha geniş bir d3rlıklaı 
karşılastık. Hiç bir yerde hi~ 
birşey bulunmuyor. 

Ben keııdi payıma böyle biı 
daı lığın mevcut olmadığ·ma ina
nıyorum. AJdanınıyorsa.nı deği-. 
şik depolarda herşcyin var oldu.., 
ğunu snnıyorum. Ama duruın 
icabı bol bol değilmir;. Zara'f\ 
yok. Vıırı kada.rilc iktifa ede .. 
riz. Yeter ki mmanında bayile
re tevzi olunsun. 

Acaba bu zahiri darlık neden?' 
T<'' :...i ı'-'ii'C b.ı.kan şubede pe .. .-s~ 

(Somı sayfa , ~~rı. un '1 de) 
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.f'ENI SABA'D 

Harp vaziyeti 

,,... ............ ~~~·····~;ı ara 
ta 

a .r-0 uyucu 
e a at 

(Baştaıııfı 1 inci oo) 
ınra rnğme..1, sökülüp atıbırut.-~ 
mrılarındnn a.nlaşılın:ıktadır. ~ 
nupta yapılan harekat, bu mu~ 
hasırları tclıli.keye düşecek 
surette geJ:şmcmi~tir • 

ili 

.[N ·ı \e iktibas hn.kkkı malıfuzdur.] 1 
Yazan: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 54 • • 

1 • D 

Vellt bin .Mus'ap, turnayı gö. 
"ınllıdcn vurmuştu. Firavunu der 
'hal teshir edebileceğine, saray
dan büyük istifadelerle dönece
ğine emindi. Demek ki Fira -
wn, vezirinden yirmi bin lirn 

ı 
aiınmaaııu soygunculuk addet
mcmiş; bilakis büyük bir işgU· 
zarlık sayarak memnun olmuş· 
tu. İste kendi3ini ynkındıuı gö-
rüp tahlir etmek üzere sa.raya 
d, ' t c 11 ordu. Dev 't Irumımı 

'bc:.nz yen bu f r ı kacırmak -
tan dalın. bi.yük nhmaklık ola ·ı 
nıazdı: 

- Hasm('tlfı sultanımızın ar-
7' 1 mı emir tel ·~klci cd rim ! 
Hıtfon kendilerin"' iki saat son-' 
ra huzurlarında bulunacağımı
zı arzeylenıenizi ric•ı t'd('rim ! 

f> ~erek ihtiyar Hiicibi sclil
meı cdi So'ml., hayretinden do
na imlan !Uma.na döndü: 

- Ağıını öpeyim Velit! 
- Buna hacet yok. O znmnn Bu vazifeye kıymetti 

Maarifcilerimizden 8. 
Cafer tayin edildi 

gUnde doksan dokuz defa ayak 
iarımı öpersin; karşımda ter -
biye görmüş köpekler gizi iki 
ayok üstüne durursun. Konuş 
dediğim vakit konuşur, havla : Maarif vekfileti İstanbul 
dediğim vakit havlnrsın! lise müdilrleıi arasında y&-

- Demek bana ti.detn bir kö· niden bazı nakiller yapmıştır. 

1 
I.! vf ç le 

malzeme 

e 1 o 
260 bin liralık 

olundu sipariş 

halde senin sarayda hficip ol - ~ ~t.'lf.lbul l{ız Lisca müdÜJ'. ~şletmeleri umum müdürlüğü. 
pek mu:ı.melesi yaıncaksın. O Bu arada uzun zamandan~ Tramvay, Elektrik ve Tüneli 
manı bile istemem. S lugu1?-u yapm:"ct:a . olan B. I Sıluh~IE.ra~a el('·trik fabrikasın 

e 45 arnbaıım bcmda.jlanm y. 
niliyecektir. 

- Bu tcmcnnine rağmen bir " Sabrı Oruç Cuınhurıyet Kız dala tesısa.tı genış mikvasta ıs-
gıin Mısır Firavunu olur .. am, i lisesi müdüı füğüne C..Tunhu- lah etmeğe karar vermiŞtir. tein. 
cıdı.li söylüyorum l i Hf.ı.man, ~ riyet Kız lisesı müdürli B. 1 re zaruri bulun:ın bu iş iGin bazı 
henim en sadık köpeğim olmağı : Cafer İbtanbul Kız li::esi mü- • lsvicre firmalarına 260 bin liralik 

Bunlardnn bir kısmını halen se 
ferde olup bandzjlan taıuamen 
esldyen arabalar teşkil etmek • 
tedir. 

canla, başla kabul ed ceksin ve : düdüğüne nnklolunmuşlar- İ malzeme sipmi~ etmiştir. ff 
ri\tbcdc kendinden kUçiik olan- ; dır. : l Bu malzeme ile ilk iş olarak unı 'JıUB 
lam su·tarmaktan sonsuz zevk ı Cüınlıuriyet Kız lise.sini : 1 Silahdnrağa elektrık fabrikası· li! iı1'J M 
duyacaksın. Başka bir diyece- : senelerdcnberi büyük bir mu i' nm kömlir tahI!lil ve tabliye te- feQk.la"f d·~ 
ği.n varsa dönüşte söylersin. : vaff:_ıltiyc.tı7 i~a~e eden kıy: i sisatı modern bir hale getirile- y: 1 lft LI 
Şimdi yol hazırlığı görelim. hla : metlı a:naarıfcımız B. Cafen : cektir. Ayrıca sebekeniu. bazı 
lfım ya, iki sn.at sonra saravda : tcbıik eder yeni vazifesinde : hatları da tamamen yeni bir hale 

orum 
ca:ı 
' 

n-

Diyor ki: ~ 
Baykozlularm mühim 

bir derdi 
Beykozda oturan adresi ve im

zası idarchanemizde ınnhfuz Bey
kozlu bir okuyucumuzdan aldığı

mız mektubu ~m dcrccdlyoruz: 
Memleketimizin her Uırafında 

muvnffaklyetle çalışan ve mUU 
l.rlan b:ıyatımwn yükselmesinde 
6(lknınla anılacak vazifeler başn
ran halkevlerJ.. '\'C odalarımız var
dır. ~c1a açılışını bilyt1k se
vıncıe kt:rşıladıtımı%, kendisinden 
hiz.'l'lct b .. kll'di ımiz halk od~ı h<' 
nU: bu yoldJ ufak bır t"dım dnhi 
atr ıamıştır. i ilfusu on binı a~n 
Bc~·koz kitupsLZ bmıl~ılıımaz. Genç 
karde0leriıniz l>O!i' v-ıkitlcrini knhvc 
ve im ·nıcriııdc f!eç.irmek mecbu
r"yctinde kalıyoı·lar. 

I3ey"h.oz haık ocl'4Slrun da di~?r 
eşı riuc bcnzcmCJi için o!fikadar
lıu ın yüksek na1.arlannı çekme""'· ' 
ni Yt."ni S12bah guzetcsiı:ıılc.n r.ıc.l 

ederim, 

Önemli teşebbüsler, Moskova
yı Ltilıda.f etmiş bulun.mı iklct 
ınerRezine karşı icra cdllmekte-
dir. Mojaisk elden ele geçm · tir.! 
Son bir haber, şehrin Rınifurın 
elinde kaldıgını biluıriyor. 

Moskovada.n IThr . ..._of - l{Ur.3 
• Orel - Tulıı istikametfu.! ~ 
nroı ana hattın yalnız Tula. ke-j 
simi Almanlar tarafından bo -ı 

§al.t:ı!ın1§tır_ Rus ordusu, bu~a.~ 
tm batlslna atlıyahildiği 
cephesine muvazi bir hat elde 
edebilir ve Kınm ~ıkarm 1larıru 
b:ı '"'U ::t ılil ı. e, '.ı ,, 1 l 
ı:nüttefikleri de 11.} • b. 

Kırını yılaı.ıııcı · , lar, 

- Nas 1" eli. Benim bilylık 
bir dam oldu "Jmu nil1 a et an
ln~ "'ildin m? :Ramau, "pes!,, 
der gibı b~sını salladı: 

bulnnacuğunıza söz \'erdim. 5 başarılar dileriz. İ ifrağ olunacaktır. 
d . 'd ~· ? "' ~ - .Ben e mı gı ccegı.m. '• - ........ - ......... - .. ....., Künıiir gcldi --oo-

- Tabu... Askerlerimizi bile Diğer tarafl.ın hükumet, elı:* B I 
lann vazi ıefi 

--------------ımn:>O.~ı r, 

H.us ordusu ,hususile arn. d !arı 
için p .. .ı lak bir b;.ısarıdrr. Alman 
na\·a ordusu, doıiz aşırı fdihlH 
ue ou;u., kabılıyetleı f, ,tch.ı !;
ti. ) .ıkın Jı::n a. üslerinder.. k. ' -
kan fılolnr, h.erç_ 'c Feou ... 
ihraçl:ırıııa mani o1«mad•kları 
gibi yanmndanın batısın~ {i y 
nı lıaı lteUcrin ~ nl...nc dı 
ğini Mu~n.ova teı:ıİn cbnc rt"-'C.ir. 
Kırıma. kar:.:'1, buyük znyıatı d 
Jıiçe suyarak, icra edılcn 
kınlnnn asıl hedefi, ~ürekl. t..: 
arruzlnr k~ısınd.ı. ~ 1 ~~ık bi 
durum. dusmti~ olan Sh asto -
polu kurt .... r.İımktır lhrll!' km 
vctler.inin biı: yandan. bcslc..mue 
leı i ı . .ıt'i bır z rurdtir. Uı er 
taraftan Almanknn da Kıı:ım
dr.1 i dm umu k~ılıy:ıl.!aldaı n~ 
da şüphe edil~. Binı:ı.bcrin bu 
rada. kanlı çarpışmalar be1dc:ı
mclidir. 

- .. Geleıleri gözlerimle gör· 
diii!i.l..m, zöylenenleri kulaklarım 
la j itti~iın halde hala inanamı· I 
yon.un. Kora. Mımr Firavunu 
sana bu karlar kıymet ve ehem- 1 
mivet versin. do~rusu, inanılır 
şey dc!!'il... Gnliba senin surn-ı 
tJnrla şevtnn tiiyii vnr. 

_ Domuz tüyii var dersen d3 I 
ha doğ'ru söylemiş olurstm ! 

- Du gidi le korkarım ki 
bir ~hı '\"C'zir olursun. 

- Vezir olanların elleri, ayak 
ları dörder tane değil ya. .. Zclci1. 
ve dirayet cihetinden de .onlar- 'ı 
dan g~ri kalır tru:afım yok' 7.an
ntd!yorum. 

- Sen vezir olursan vay Mı
sıriıların başına geleceğe! 

- Sa.nlti o z.aman onları yer 
nıiyim? 

- Yemezsin amma ellerincle 
avuçlarında da bir f}ey bırak
rnn:~ın. Hepsini soynr. soğa11<t 
çevırirsin. Hatta cwela en ya
kın arkada.sın olan beni soy -
makia ise başlarsın! 

- l!;tc bunu do;:1nı söyledin! 
Senin gibi bo1 ltafiılr insanlarm 
s net nesine gerek? Hele şan
sım ynrdım eder de vezirlikten 
ı:;:.ıltanlığa yük.<>lirsem gözüme 
hiç görünme! 

- Ne yaparsın? Öldürtür mü 
Blin beni! 

- Ne münasebet? Seni ken
dime baş vezir yapanın! 

götiireccğiz. tr.ik fabrikasınıu kömilr ihtiya- un ara mnaY,yen 
- Beni bu isten affet Velit! 1 or• cını nazarı itibara alarak bu işe mı• -t---1a para 
- Nicin ?... Sarayı ve Fir:ı- 3 büyiik şilebi tahsis etmiştir. aı::u 

vunun Üğursuz suratını gör- on u Kömür yüklü olarak gelen ilk verilecek 
mck istemez misin? şilep bosnlblmı~tır. Pazartesi 

- lstrmcsine isterim. Fakat, günü ikinci bir ~ilcp gelecektir. Buğday koruma vergisinin 
ayıp değil y:ı., bir tuzağa diişe- ş ma Hükumet tarafından elektrik kaldırılması üzerine buğday ko-
riz diye korkuyorum. fabrikasına verilecek köınUrleri ruma teşkilatında Çttl~an lıaş 

_ Ne tu~ağı? Bunu da nere- -oo- taşıınağa tahsis olunan bu üç kontrolör, kontrol memuru huğ 
den cıkardın? 1 şilep uzun bir müddet idareye dayı koruma memum ve .bekçi-

-- Şimdi aklıma geliverdi. Bc1 Müzakereler kömür tasıyacakbr. leri •bu tarihten sonra açıkta 
nım aklıma gelen d:ıinm başıma 

1 

Trıımvay idaresinin Roman· kalmışlardır. Bunlardan huğda. 
d g- 11°" de muvaffakıyetle . . . 00 yı lcaruma t.oşkila:tın a ilr sene-n ~ • ... yaya sıpa.rLS ettıgi 10 ban- ~ 

- Hnydi oradan koca sersem! .. l d• ld• dajın ilk partisıni tc!';kil eden den fazla ça!ıfmış olıuıtıra 3 
Az e\ıYel de l.orkmustun. Kork netıce en Irİ l 177 tanesinin ~htimize getiril- a.yhk, bir seneden üç seneye :t<n. 
tu~nn bnşmn. geldi mi? Gev::ı ·ı dig~ini yn'7mıctık. Gümrükten dar olanlara iki aylık, bir sene-

k ı t" · k Korporasvon mümessilleri ile -~ d ,...,ı, lruılara •0 · <>u zeliklc g~irilcce vax muz yo · İ ~ · "ıka;rJlan. bu bcndaJ"lar Trııuwııv en az ..,,......şnış 0 ır .... J -

Cab k l ı Ask ı · stanbul ticaret birlikleri mcr-ı ~ ..,, lık ,;,.. • .,.tlen' ,,-..:ı---ı. 'Ialı·ue .. ...__ u o · er ere .:mır veı·. idaresi atölyelerine naklolun - ............. ıt.:.ı:.u1,;.1.oı:.= D J_ •..,... 

Giyinip kuşansmlnr, dipten du- ı kezinde yapılmakt.a olnn göril§- muş ve n.r.abalara takılmasına lrilliği ile ilgileri kesilecektir . 
ru w kadar silahla.nsınlar, atla- meler sona ermiştir. Bu görüş - başlanmıştır. İdat·e 177 bandaj- Yalnız bu ücretler bil'den veril· 
nna binsinler! Sen de en şata.- meler neticesinde verilen kara- miyecok ~ybk olarak verile -
fatlı elbiselerini giy; birnz ada- ra göre İngilizlere serbest dövızj cektir. Bu memurlardan başka 
rna benze! Sonra, Firavunun le ile milyon lira değerinde muh (Kar) a karşı yeni daire ve müesseaeler<le vazife-
yanmda. gevezelik etme! Sade- teiif mallardan verilmesi karar-! tedbir ter ye t::ı.yin edilıniş bulwı:ınlara 
cc sorulnc:ık rmaller;:ı cevap ver.' lashrılmıstır. Elde edilecek dö- vazifeye ta.yinelen ııonra.ki iic -

vi~erıe sfer.ıing grupuna dahil lstanbul belediyesi kış rnevsi· retle!'i verilmiyeooktir. 

* Velit bin Mus'ap ile H:1man, 
iki saat soru a Firavunun lıuzu
rundo. bulunuyorlardı. Gösteri
len yerlere edeple oturmus!ar
dı. Haman, oturur oturmaz ba
şını yere ei;'lllis ve o vaziyette 
kalmıştı. Etrafına ba.k.rnağa 
cesaret edcmiyorlnrdı. Bereket 
vcı'Sin, Firavunun arkasında 
bekleyen cellfıdları görmemişti. 

(Arkn.sı Var) 

memleketlPıden mal celbedile- mi esnasında muhtemel bir kar 
rck ithalfıt yapılacaktır. fırtına ve tipisid nazarı itibara Bir amele yaralandı 

10 
a 

1 rı 
uruş 

erıldı 
Celepler son gilnlerdc hava-

nlı:ı.mk Jmrı silrntıe k::ıldınna!t Beşikta§ Tra.nıv~y deposunoo 
i~in yeni bir teşkilat kurmağa çıılışan amele Şa.baıı dl.in. depo 
karar v-0rrniştir. Bu teşkilat be içinde bir arabaya kum &oyar· 
ltdiye Temi?Jik işleri Müdürlü· ıken makas üzerinden yere dü
ğüne bağlı olacaktır. Bu husus- ~erek {oa.şından ~ :ra.lanmı~ır. 
ta lazım gelen tahsisat belediye Şaban derhal Beyoğlu hastaha.-
bütçcsinden ayrılmıştır. nesine kaldırılmıştır. 

-
Ruslar üç şehri llry tt "ı . ld ur a 

gerı a ı 
(Başma1caleden devam) s a b a h 

KIRIM Cl~I>JU~İNDE \. • • J 

Zavalll Cahil Analar? 
ihtiyar kadm, genç ve masum 

kızlarmL bilmiyerek az daha çirkefin 

ların soğuk gitmesi dolayısile _ 
şehrimize kasaplık hayvan ge- r . 
tiıınckte gücµük çektiklerini aöy 
lemektedirler. Bunu nazarı iti-, iki 
bara alan Fiy.at mürakabe ko
misyonu şehrimize denizden ve 
karadan kasaplık hayvan ge
tirilmesi i.sini tanının etımeğe içine atıyor ve yakıyorlardı 

Ofi ajansının verdiği malfuna. 

ıa nazaran ıunmda siddetli ~u Bursa yolunda 1 
bar.eheler devam etmektedir. 
Göründ~·ü.ııe göre Sovyet ku- • 
mandanlığının hedefi bütün Kı- b 1 r tren 
run salıillerini fr,gal etmektir. 
Ruslar şimdiye kadar sahilin üç d •ıd• 
te birini i.:ıgal etmişlerdir. ev rı l 

Doneç havzasında Tinıoçerıko 
orduları Harkof istikametinde 
tazyiklerini mlıımışlarclır. Bu 
kesimde şehrin 35 - 40 kilomet
re şarkında büyük bir muhare
lbe olmaktadır. 

3 SEIIİR (UJR1 ALINDI 
Soiyet tebliğine göre, cephe

nin bazı kesimlerinde Sovyet kı
taları dlişmanın mukavemetini 
kırarak ve onu ağır kayıplaraı 
uğratarak ilcrlemeğc devam ve 
bazı meskun nuıhalleri işgal ey
lemiştir. Bunların arasında Ka
luga'nın 75 lcilomctrc garbinde 
kain Mosalsk ve Serpeysk şe
hirleri vaı'1ır. Almanlar ağır 
zayiata. uğrama:koodırlar. 

ALMAN DJBLlGt 
Alman tebliği aunları yazmak 

tadır. ''Kırımda ve şark cephe
sinin cenup ım~iminde hafif bir 
faaliyet kaydedilmiştir. Muha
rebe ve pike tayyareleri Sivasto
pol ve 1'.,codosia. açığında 4 bin 
tonluk bir nakliye gemisini •ba
tırmı~lar, orta hacimd iki ticn· 
ret vapurunu ve bir hafif knı· 
vazörü bombalarla hasara uğ
ratmışlardır. 

Cephenin orto. kesiminde ve 
şimal kısmının -bir kesiminde 
lbaalıyau çetin müdafö.a mulla-1 
rebeleri şichfoı1e:1ni l~t-tybetme
den deva~ etmektedir." Alman 
radyosu da Sivnstopolun mütlıi,ş 
bir top ateşi altına alındığını 
ibildirmcktcdf r. 

AUKAN ZA l~ı\.'11 
Evrmtng Sbmdard ga1,etesi -

nin bildkdiği.'le göre Rus cep · 
hMindcl~ Alınan zayin.tJ hakkın 
~a yapıl:t.n so.n bir ista.tistik 1 
!lld\auunda. füÜ \'C kayıpların 
miktaıını 1.2-50.000 ki~ olarak ı 
göstermcMedir. 
RU YA PQLONYAYA AUP....zt 

VAJl ~ ıtŞ 
Bir Lo:.ı lrn. gn.zctcsinin mu-ı 

hahirfae !!Öre e:eneral Sikorski ı 

Bursa, (Hususi) - Bursa Mu 
danye. arnsındu işliyen yolcu 
treni dün sabah yoldan çıkmış
tır. 6,15 te Bw'Sadan .Mudanya
ya gitmek üzere lıareket eden 
katar Koru istasyonundan 2· 
kilometre ilerde yoldan çıkmış
tır. Yolcu vagonlarından hiç bi
ri devrilmemiştir. Yalnız yük 
vı:ıgonlarındnn ikisi devrilmiştir. 
İnsanca zayiat yoktur. Bir lo
ıkomotif makinisti hnfif yaralan 
mıp. Dffhnl yollanılan imdat 
ıtTeni yolcuları Mudnnyaya ge
tirmijtir. Vapur saatinde kalk
tığından 500 kndar yolcu Mu
danyadn kalmıffbı:. Yolcuların 
istirahatlerini temin için bütün 
tedbirleı· abmnışbr. 

Alaşehirde bir benzin 
muhtekiri 

Alaşehir, (Yeni Sabah)- Şelı 
ıimizin tanınmış tilccarlarından 
Hüsnü özmen evvelki gün bir 
mü.~eıiye tenekesi 8 liradan 
296 teneke benzin satmıştır . 
Fnhiş fiyatla benzin saron Hüs· 
nü derhal zabıtaya haber veril
miş zabıta. Hüsnüyü, hakkında 
tuttu w u bir zabıtla adliyeye tes· 
Jim e.tmi5lerdir. Muhakeme neti
cesinde Hüsnilniln 2 sene sür
gün ccmsile 500 lira nakdi ceza 
Ye 296 teneke benzinin müsade
resine karar \•erilmiştir. 

tayyare ile Mo9kovadan Lon -
draya dönmüştür. Stalin, Al -
mnn - Polonya mtılıarebesi es· 
nas1.:1da Sovyetler ta~dan 
isgal edilen araziden vl:!.7.geı;nH~
lir. 

Londrada hasıl olan kanaate 
göre general Sikorald IJ.Arcde ol
duğu söylenm ist~nilmeycn 
bazı bölgelGriıı tevzint olarak 
Polony3.ya. veril ceğine dair bir 
vnad ahıuştır. 

çalışmaktadır. j 
Celepler İstanbul viliiyeti ve 

Münakalat vekfüetine müracaat 
ederek İstanbulun et ihtiyacı -
nın karşılanabilmesi için nem.! 
yollan postalannda daha fazla 
yer tahsisini ve marşandiz b.
tal'lanna kasaplık hayvan ?ar 
gCı'nlannuı bağlanmasını iste -
mistir. 

Et fiyatlarıaa zam ~apllcb • 

Diğer fa.raftan perşembe gü
nii ~,iyat murakabe komisyo -
nunda celeplerin fiyatı yülaMıit-ı 
mesi hususundn. yaptıkları mi
racaat nazarı itibara alınarak e
tin perakende kilosuna 10 - 15 
kuruş zam yapılmasını kararla§ 
tıınuş ve keyfiyeti vilayete bil
dirmiştir. Vilayet dün Fiyat 11111 , 
rakabc bürosuna Jmraman, kı· 
vırcık ve dı:ığlıç etlerine 10 kır 
ruş zam yapıldığını ve keytqe. 
tin alakadarlara bildirilmeabıi 
tebliğ etmiştir. 

Yeni Maarif mOdürO 
işe başladı 

Bir müddettenberi münhal ha 
lunan şehrimiz Maarif ıc~ı 
lUğll..ne Vekillik müfottişleıriıa •t 
den 1uhsin Binal tayin edil.miıı I 
ve yeni Müdür vazifesine batla-
mıştır. · 

Muhsin Binal şimdilik mDdUr 
lüğü vekaleten idare edeeekar. 

---->il c:----

)ki htl'81Z 

mahkum oldu 
Dün iki hırsızın muhakemesi 

yapılarak neticelendirilmiştir. 1 * 3 üncü asliye ceza mahke
mesi Küçükp:ızarda terazi hır
ınzlığı yapan Rasimi 1 aş .30 
~Un hapse mahkilın etmiştir. ı * Tahtalralede yağcı lımıai
lin diikkfuıından 18 kiloluk bir 
teneke zeytinyağı çalan Rafetiıa' 
durusmasına Sultanahmet 2 in
ci sulh ceza mahkemesinde ba -
kılmı3tır. Rafetın suçu sabit 
olduğundan 3 ay hapsine karar 
verilmiştir. 

Zehra Hanım, o .. n lstonbula 
inmlstl. thtiY.a.r kodın öf leye ka
dar dül.kan duk an dola:itı. Eve 
y:.ycrek, kızına çorzıp. kcndisiDe 
terlik nldı. ögle ulmuııtu. Vopur
la füıy~ geçti. Oradu 
kup~ğl trene attı. Birinci mevki 
kompart.Jmnuınduki h-anape f!U?ri
ne otur:urkcn solu~ rdu. Yorul-
ınu tu. 

Tren çok kal:.ıb .. lı~ Bir ara!* 
çok 19 k. \'C 1.emİ7. giyinmiş; kak 
beş yaşlarında bir kadın, alımh 
yfüi.ty;üşUyle gcl'ii, Zehra Haıa
mın karşısına oturau. Eh tren J'lll 
cului;rıı bu... Ahbap oldular, ,.
gden kathn, adının zekiye okllt-o 
ğunu. Anknrnda ikl oğlunun ~ 
vazifelerde çalıştıcını ve anı.. 
kız :'ramalttan dônduğlinü sö,il-
ycıt'k dedi l:i: 

- Hnrum e!cndiciğim, arıımü
la bulunuyor mu ki... Uç gUndea 
beri Fatihte, Taksiindc. Ayasof
yada, Cihangirde dört kıza bali-
tırn. Her güzelin bir kusuru olıılo
yor, B~cncme<.lım, S(lzum tut.. 
matlı. Hem benim çocuklar ö,te 
olur alımız kın betcnmeil.el- de 
l-.faız da çekiniyoı-um. 
• Evinde hayaUnın yirminci 1-
hannı y~yan 1'1.Zlm hatırlayu.

ca Zehra Hanım, bu kendi gelea 
?!~metten it:tlftı.deyl diliünda w 
analık şe!k:ıtile nıesela.Yl açtı: 

#- Clğerpfu:cın Belklslın v ... 
Nur topu gibi. Rabblm herktı. 
bc1yle kız ~ahşet.ruı. Çiçek kadtır 
gfü'el, bnhnr gibi ta1lı ay p:ırçm 
gllii parlak, fındık kurdu gibi • 
tır IDtmiır yovruın... Belki ~ 
mettir, mukadderdir, ietcr8ellk 
ıiıriinüz ciğerp!ıremt! .. ~ 

Zekiye, teklife muvnfakat d:ll,; 
On dnkika scınr:ı Eı'ellköyünde iD
dıler. Bir arabnyn atlayarak eıve 
gittiler. Görlicü geldiğinden bibao
ber Bclkis, ev h11Uyle kapıyı &(41. 
Zekiye kızı çok sevdi: 

c- Şerif görml'sln, bayılacaıı:. 

bayıJocnk, dedi. Allah bağıslasın. .. 
A. hıınını e.fendic~im kızınızla be
kikaten övi.ineblllrsıniz. Çok; ma
ma çok sevdim yavrucuğu... :hı
t.3alloh oğlumla bııhUyar olurlnl'.• 

Bu yarım sırı kesme idi. Artılc 
kendini mcs'ud bir ana sııyrın Zcb 
ra Hanım,~ sandeilcn ~ 

naha Beyin refikası Müzeyyen 
Hanımı da mahrum etmemek için 
tfodi ki: 

c- Kızımın mtıruvvet1ni görc
cegim diye ne lrndaı:: sevinsem m;

dır. Yalnız ko~um Mtm!yyen Hn 
nımın da, Allah kem gözlerden 
esirgesin, nur topu gibi. evlenme 
çuğmda bir kızı var. İsterseniz 
k{u;ük mahdum bey içi&ı de onu 
g(ıı cllm.> 

l\Uiı.eyyen Hanıma babet- gön
deı·ildi. Kızı gi)rüldö. Zekiye Ha
nım onu da çok. be?ieodi. Nihayet, 
Allahuı emriJ;Ie. Peygambedn ka:v 
lfyle Belkisle Müzcneıı Hamının 
kıu Dilrdanenlıi Zekiye Hanımın 
oğulları Şetif ve Suat Beylerle 
~zdlvo.çları takarrür etti. Gör.ilcü 
kadın, ilk.. masrollaı: için çnnta
smdan cm lira ÇJknrdL, ihtiyar ka
dınlara verdi ve iki ~n sonnı tek 
r<ır gelip kızları alacnöw söyliye-

:rek gitti. Zekiye mcmnandtL, ihti- f' 
yarlar mcmmındu; kızUıE kmnm- , 
lerin.i !~iterek seviniyorlardı. 

Milatakbel kaynanam ZekiJ"e 
gıttikten sonra buluştular, Cczve
lt-ri mangala sürdüler. Müzeyyen 
Hanım, böyle nikiıhom, senetsiz 
sepetsiz kız v~ilıniyecelhıJ dfi§il· 
nebildi. öbilrkü: cSıılu ... > dcıll. 
Eu işi bir defa da komşıılard:ın 

m\ il memur Bay Ali,.. dimıstılar. 
,Jjay Ali: 

<:- Aman, dedi, o kadim biz an 
yonız. Gelince muUııka eeya filan 
a1olım diye tstnnbula iadiriniz.> 

* tki güo sonra Zekİ)'e Hıınım, 
dü!ün hıw.rlı.klarını evinde yap· 
mılk v.e kızlan almak üzere. gel
eli. Milstakbcl ~ar imıı! 

ettiler, ısrar ettiler, nihayet Zeki
~e., tstanhulda ınü~ buhın
mııya razı oldu. "Oç b7n&na ev.
velli trene sonra vapuzta ltöprilye 
gcldiler. Kapalı ~ çüchJat. 
KendilerlıB üc etvn memur takit> 
~diyordu. Bir ditkkjına gir.dller. 
öte beri satın almd.ı. Zektye PQ.ra· 
lan verirken te:l.Gfilıa 

sokuldu, poliskrte ~ &üz kndı
run ııuıusması çalı: hazhı oldu, 
randevucu Zekiye yakııhndığını 

onladı, ses çıkarmadı v-0 sivil Me
anucların önünde matazadan tık· 
tı, ı;1\zdcn kaybOldu. 

1 
--00---

Suç ular. derhal 
a iy~ye veridi 

Dün emniyet memurları üç 
muhkkiri suç Ustü yakalıynrak j 
adliyeye teslim etmişlerdir. * Yenipostalıune cnddesindo 
ın numarada sandık imalfı.tlıa-ı 
ne;.,i sahibi İsmail Mikin 102 ku 
ruşğn salması icabeden çiviyi 
145 kuruşa...satıuıştu:_ !smail Y'll 
kala.narak adliyeye teslim edil
miştit· * Galata Tünel caddesi Zin
cirli Jıan 10 numarada matbaa
cılık yn.pn.n Sokrat Milmlıdi ile 
gcue ayni yerde imıaat ustahğl 
y:q au İsmail tuz ruhunun kiln· 
sunu 150 kuruşüııı sa!ımşlurd1r. j 
~~uclıılar yakalanmış ve ilcisi de 
aılliyeye teslim edilmiştir. * Beşikta..5 AJ<.ıretler Şair·ı 
N.e!tinı: eada.es· 35 numuı'tl.dı:ı İ-
sak ile Rahmi \·e Klşla cadde-

1 sinde. 87 nmnarada bakkal Yu
suf arpayı 24 kuıuşa satarlar· 
kmı yakalanmışlardır. Her ÜQ 
suclu adliyeyt> tnslım ec1ilmi!itir. 
----~"' -----
3 sene e\lvel batan 
vapurdan ker steler 

çıkarıldı 
Üç ..:em:! evvel İspanya harbi 

sıralaxında İtaJ.yu.n bandıralı 1 Ku.papino vapurile İspanyol cünı 
hurly tı~ileriııe aitı Mcgellans va 
pur.u Çanakkale chmı:ında çar
pı~ ve ltalyan. vapuru hnmu
lesi olan ·kerestelerle birlikte 
batmıştı. .Birkaç gün evvel bu j 
meYlrie dıtlğıqlrı.r indirilmiş ve 
vapur:u parçalıyarak kercesteleıi 
çıknrmışlnrdır. 

Etioha Odası 

Libyada 
Halfaya ve Sollum müdafii i 

Hrıt:ik bir vaziyettedır'er. Auc
hın Leck garba doğru ılcrleı ken 
arknsında 'l:'obruk roliı ovn'yaıı 
bır tehhkc yuvası bıral.mruuak 
üu·•'( kati talimat vermişe l>en 
zıyor. 

Acred:ıbiya'dn bır yaıı m \'7-11 

al< n Rommel'in, Bing-..ıziden e
kılişi himaye etmek, yvk ·n Sır
t.c üzeıinden veya limnııınd·m 
aldıÇ'l kuv\·ctlerlc yeni tecıı.:bhüs 
let c giıi"'-mek için mi muh :r be· 
leri lmbul cttib"İ münakaşa ııl· 
.mekte ıdi. İııgıliz hm a lnn"' et
lerı esasen mahdut olun irtilı t 
yoll ... ııııı dövmE"kte dev.ıu1 cd.l· 
yor!ardı. San telgraflar. Sh-et L· 

iqu1: oı dusunun bir ürtme- kuv
vrtı bıt~ıkarak. bi'iyük ! ısın.ıh 
çckıldiğini yaymakta i .... e d~. n:ıı 
ziyeu yalnn hadıscJer t01vır c
d cektır. 

Uzak Doğuda 
Filipinle.rde mücl:ıfHer ÜR ün 

km·vetler onünd~ çekilmekte vo 
kaleler müdafaa! rıııda sebat et 
mek tedirleı. Z·• yıt Feleı:ııenk de
niz kuvvetlerinin:: Jiq~on h<tq> 
V.C ticaret f.tlı.l~llll.i v~rdırc(; ' \ 
yiat, dikk·~ti çekmekte ve atı ı· 
ç.in ümıt veınnekt dit'. 

Wavcll'iu H Ilımda adnl "lll· 
dn lmı:argıUıım tP is et11ıes1 ce
nuba dogru yürüyen a.u:s sHm· 
dirinm önlenmek isten 1;ğıue ı
şarettir. Taarruz ın asıl he.defi 
Sin.., pur olduğuna göre>, lıu 
mii.~t..-ı.hl<...em ür \'C boğazın lıer 

K • şeyden ev' l gbklerini en1ni cl-
ong?• Si - le ko ık üzere. ilgili mex -

IDtibüa odası kongresi dün danlnı ın ısialıı V{' yl'ni meydaıı
Pı f. Dr. M. Kemnlin riyasetin- lar km ılması diı ünülmektedir. 
de toplanmışbr. Kongre yeni sc· Sin~pur is~a:n tind~. ileı_li
nc ~li.itçesini tetl.ik ve lastik et· yen 'P. "1de ettıgı hava uslar ı....: 
ıniştir. Yeni yıl Etfüba odası büt I d desl~e..ltlencn Jat?:m oıduau•ıun 
çesi 12.000 liradır. Kongrede ve boga.za. tevecculı ede"I el" ı~ 
olelci ve simsa~hrn g-elen hasta kuvve.tıcrln~r_ı en önemli h def!. rı 
müşterilerm muayyen döktor- 1:e:-lnl cltig-ı rıncydnnd~. O s 

Iara göti.irülmemesi için tcdlJirlcr beple, Siııg..ıpur etra..f.indn bir 
alınması kurarfuşhrılmıştır. hnva ordm;u sik:Jet merkezinin 

---->mı: müdafaa. plim başına geçir.ile 
ceJ'i.!ıi nı.ıı.mm ederim. 

Piyasaya manda peynh:i 
süren şch:lke 

Son günlerde bazı -lıakkallar- , 
da yağsız fuii nıruıda peyniri llAl!V'.'-""~~~vv~"""~"A"""""-' 
sııhlnıaktadır. Yapılan. t:ulıki -
kata: güre; bu peynirler clolaudı
rıcı bir şebeke. tarafından muh
telif bakkcllaxa. ten.ckcfil 1l. li
radan sürülnıii~tiil'. Da.kJ.ıı.llar 
keyfiyeti za.b1t.:ty.a. bild!rmişler
diP. Peynirleri a.lıtnlar iki dük -
dc5.n gijste.rmi11l'°rse de bu dtik
kfüı~ peynirle.rln keııdilm'i tı,. 
rafından sattlnıa<lığını sü~rfomi;ı 

1 A\'LIK 

Tll r&<lyct Ecnebi 

1409 Kr• 2700 Krf, 
760 ,, 1460 > 
400 ,, 

150 " 
600 " 
aao .. 

TAK\lİM 
Kizaım 65 GÜN 11 AY J 

!erdir. 
Yapılan tahkikata göre, bu 1360 1 1~5 peynirler gt:stcrileıı bu iki dük-j ....- ':7ı 

kanın önünde babş Y'.lPUll bazı zitHiGCE Sen Ka·nuır 1 Gİ Kau. 
seyyarlar tar.2fnıdan y ... p!lmış- I :ı 
tır.. Bunlar şiddetle ara§t r.ıl • •. __ 23_ lft#'JI 29 
maktadır. ·- ;,· "t~ 
iki yangın başlangıcı p A z A R 
Baılnr.küy Yeni mal\alle Ses G:.lnet ()öle ikindi 

çıkmaz sokak 4 !1-umar~da otu- 2•26 7.22 9.47- ezanı 
rnn Fatmamn ev.ınde dun 'baca 

1 
" 

kurumları tutu~ ve yr.ngm 'l.25 12 •• 2 14..4'l Vaaıt 
çıkmıştır. Yangın yctişpııii!l' ta- ARpm Y::taı lmaak 
rafından söııdtiıi.i1mü&t"ür. 12.ao 1.37 12.40 Ennr * Beyo~lu !stildi! <!OO<leai I- 17.00 18 •• ':16 5.3'9 \luaU 
şık apartınıanının kalori!er tc- (" 
sfon.tına ait b11.ruda.ki lmr.umlnr G O 1 K K A T -
1utu~k uret:le yangına scbe " 
biyet verm · . • ir. A~ söndürül
mlıs ~ _,,.ııı t · le: ·,.e.n a· 
par... ı l.bi ha dcı ?. z bıt 
tut c dl y ~ imi ır. 

Garctemize gönderilen yaz•lar 
ne .. ·edil:ıın edılmesm iac!e olun
f"ltı7 \:C zıyaı:ıdan m•~· 

l 
1 

t 

1 

, 
• 
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Siyıı.!mt W\ ı gibi büzülenlC'll' '.!'aksime gcleıı lmrt - Dü~cr --oo---
- Sanı, vo fes - Kart-0-pu - Ku~k - liömür gö:•fü, havuç mı h f .:1· 
di'}fi tı.rslan hcyl•elleri - llaj<ll !}Ukum! - Enseden ku.lchmm-! .ue a ta. zar mu.a 
_ EsJd ltonak bahç-elcri - Kar \"e gonç lazb.r - Kabl aha çağ· 20n d f l h 
lıyan}an - Kam. ruıııeler - !Deve tcllfılkco, lıoroz bcrherkon ! ~ CD az a a Va 
- Çobanın \e ııeıi ı~ızuun ~kları - Iicl o~lan - :U:ırk hanı.mile~ 
- Kırk gün, kırı~ gooe düğiın - .Mısır buğday, kestane - ~la~ı 
de \ar, tatlı da \a.t" - Penız hanımm bozacı ve ıuısrr bııg<la) 
knnt0$U - Pa kn~tı. - Söndürme çöpü \'C öksüz oğlaıı oyu. 
nu t- Altıkol islı11.1 il \C ,C2irle .. , p!l ı r, kaı;:skcrtc.r - \'ar 

mı b ıgiiıı? - Ölen zc.vldcr -

~~ l Yazan; Sohbetaever 

Plnpona bak plnpona, 
Oı..~ü biı.tm çukura! 

Dı) · hlr seren d başlar ve 
aık uu1~ za.v.::llıyı kaı topuna 
tutm·l .ı·tlı. 

Yru maz mnballe <;:.ocukları • I 
n oıı l.ıq '".;lcncelcriuden biri de 
eıısed m ufak kaı· parc;aları kay 
dırm,ıl.ırıydı. K.n'lan, ufak u -
fnk, ceviz büyüklüğünde yapıp 
lıazıriar, so.nra. yavaşça arka • 
<luşlar:ııuu, büyük annelerinin , 
d:-ıdıl rının, ahçı Şetaret bacı -
ıuo, ayva.zuı. u~ukların. ahret· 
w.lcriıı va.nlarına sokularak oo
ı:ıclcr~Jen içeri bır~..lm crırlerdi. 
lııs.uı kımıldadıkça belin orta -
sma doğru iner, om.da. dursa iyi 
ala, c! u·ur nıu kafir, vücudun 
lın.rar tile t'rir, eıidikr.e zınl zı. 
rıl nl U', aktıkç l ins, n titrer , 
tii) er. Urperir ! .. 

llil ' kış günlt::ı inde ynlruz ço 
cükl:ı c{ıl~e7., knrtOPU O~· ı 
ınaz, !'E!nç kız} ı dr kızak ka -
YlJ> ı .rlopu oyıı ı lardı. Fa.kat 
solta.l arda d gjl... Bugün a~ art 
; nuu· :v ükEel n yalı, t arsala
" n ki müsllın13ll konaklan • 1 

uın büvük bahç~lerindc... 1 

hanıml:uile bahçelerde kartopu I 
o rl r, karın beyn.z şiltesinde 

ı ını o rlerdı. \ e b , ccd t 
<11,.. r "°''rnak ixıhc clerınctC' 

:!'' ıc nzl rın kahi.ah.ılc ı. c.t~· 
ll\ ııLır ·bı b ı ı la, rıur~ı. 

w (; ne ı,11. ı, hazan arındt.rile 
te:ı, krım dw: 

- h.aı h •• vumn ze'ı ııni alır. 
~~ •Iınnlıktır. 

D.veıeK, n lhçeye sfüiıkle:ıler, 
onian dit ka tara gömerler, kar 
t a tu tarl::u dL 

.t-A .ıniya o çocukluk? .. Nerede 
ki k ı ·... :. e oldu, o 

l'fi ı k na ı .n Sal lan ı eııb·-. 
tu• itin u. ' 01..•rı gen · ltızJa_ ı? .. 
!"-ıt're<le pat ıakl m kınalı evlfıt
lıkhı·?. f'uı ün gö.zlü Çerkes 
h • yıklar?.. Rımdi ne kızak 
,·aı ne kat topu. Gnlnr eski a
lerolermiş ! .. 

* I;;öki kı.ş günlerinin eğlence
lcm yalıııG kartopu oynayıp kı
z · kaymal .. uuı iiJ.axet değildi . 
lJ l gc ·c c~.k:n"eleı i vardı . 
O.. gi1,o1 e yeti ·enlerin kufaln
ı m<la epe~ ha tıro.lnr vaı dıı· . 
BWllarıo b< d !stanbulda 
m ıuga.l, Aıındoluda ocak başı 
set. an el'r. 

lstanb ılda kı!i geceleri, es
kiden hakikaten çok eğlenceli , 
ne clı ae<>eı·lU. O '{Ünlc.e yeti. 
senler, ('B muh<ı.rek, en aziz el· 
lerin ısmmak ic;iu y n yana top 
h1 l k.l rı, oyalı ~yaz başörtü· 
lcı mın h!\le.., le yiizleri uhrcvlle
Si'n ak sa<·lı ninelerin. mercruı 
,,.ıbi kıpkırmızı duchkları nra
ınn l n beın. be.) az d;'jleri 11arlı
yan kara annelerin, göz beh<"k· 
forindc Kafkasyarıın buzlu ve 

Dı$8.nda, rüzgar pe.ncercleri 
kacılarken, zen inler hali \'e vak 
tt yerinde olaıılar- snlonlürmdn 
büvük odalarda sobaların o~ 
h~lliler. es.narım-, küçtik. dar ve 
basık odahrda mangall rııı et
rafına dizilirlerdi. Sıcağın bir 
scvo'i!i 'bi in~anı kuca.kbrlı~ı 
salon ve odacıklarda şcl'kalli 
bir ana. bir. kardes;:, bir ıba.cı, bir 
dndı biı' silt nine s~ titı·er : 
"Bir vırroışı bir yokanu.J, evvel 
zaman içinde, kalbur srunau i
çiııde. deve tellal iken, horoz 
beı:ber iken, ben ı:ı.naıuın besi -
ğini sallarken..'' tckerlemesile bir 
masala haf'lııı:dı. Ne de._ güzel 
anlatırlar, ne temiz bir liru;an • 
la söyleı·lerdi . Kaç geceler 
bir t.obnıun ç ktiği kalp 

ücumuna uğ a ıj 
Malta, 10 (a.u..) - N\; rcclileıı 

resmi tebliğde .. yle d nilmek-
tedir: ! 

Son b-."'Ş haf ta için le Malta.! 
200 den fazla lıaY<ı. lıüc:.wnuna. 
maruz kalmıştır. Bunl..ırd!m 90 ı 1 
gündüz ve 120 den fazalsı gece 
yap~ r. Yal.wz i.ı gece teh
like ış reti ven • iştir. Bu I 
g('('.el .. r er~ e:!l h:ı.ft:ı i ·na~r. 

'i'~aı ru Jard11 ı ı 11r1 ;;ıitün 1 
"',<" C'. ~azıları doku... t a ·\ aın ı 
eı..ı .. r. 

lfl İlkk5.nund ıı ; ıbar. n ge-ı 
çen iir lınft.ı :c111 fo ı 7 dil nan 
t:ıyyare::.i muh.ı \lmk olu. ak 12 
s1 mulıtemcıl olu. ı Wırin c il
mis ve 20 tayyare h ·.u.·t.1 uğra
tılnııştır. 

vvvv-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Pasifik'te 
(Ba!iitarafı 1 iııcide) 

lan mihver devleUcri tebaa· 
sından 65 kişiyi tahliye et
mişlerdir. 

Va§iııgtonda harbiye na
zırı tarafından neşrolunan 
bir tebliğde Luzon adasında. 
topçu düellosu olduğu ve Jn
ponl~ın cepheye önemli tak
viye ~etirdiklcti zikrolun • 
makta.dır. 
Bu hal J a ponlann ada.ya as· 
ker çılı.-nracaklarına deJil ad 
olunmaktadır. 

DU1'"'F <'OOP.}:R GF' .• JU 
Çll.GU:IIAll 

İngiliz Başvekalet dairesi şu 
tebliği. neşretmiştir. 

General Wa'\•ell'in Büyük Ok· 
yan.usun cenubu gn.rbisinde baş 
kumandanlığa tayini ile alaka
dar Vasington ruılaşınalan n~ 
ticcsinde Duff Cop perin Sin~a · 
purda kabine 118.7.iU'l oJ.anık \ a
zifesi nihnyct bulmu tt.r. Bina- ı 
cnal~yh Duff Cooper lngiltere 1 
hükiımetince, vazif ~ine uilın~ et 1f 
vererek lngiltereye dönmeğe 
davçt edilrniRtir. . 1 
lloag - Kong'<l ı bahnl:uı lngiliz 

gemileri 
Japon imparatorluk wnumi 

karart!ihı deniz şubesinin bil
dirdiğine göre, Hong - Kong böl 

tuk. 
Çok defa da, nıas:ılların so· 

nu'lıu beklemeden, uykumuzun 
yumuşak ve ipek yastı{;'lna ba
şınuzı bırakıveıirdik. 

- A bozayy! .. Ekşi de var! .. 
Tatlı da. var! .. Haniya mırmınk!. 

Haniya mırmırık! .. 
- Narfuıile, sokağ'ı inleten 

Ai-na.vuauıı sesi duyuldu mu , 
hemen. pencere vurulur gün -
düzden aluuuı leblebi ile bar • 
dak bardak ,içilirdi. Bazaıı da 
V cf a. va adam goııdel'llip aldın
lırdı. 

O devirlerde İstanbul halkı 
bozaya çok düşk.wıdü. Kıı; ge
celeri, hemen her C\ de. boza içi
lirdi. Hatta kantocu rahmetli 
"Penız hanım" bir bozacı şarkı
sı yapmıştı; kendısi sahnede: 
söylediği gibi, malı Hede gen~ 
kızlar, yeni evleruıuş ko.dınla.r 
utla olwl'lardı. İit.~ bir pal"· 
çast: 

Bozacı Peruzclı.ır adım. 

Boza satmaktır mutadım, 
Ek§i de var, tatlı da var, 
isterseniz tarçın da var, 
Ne 51.1 mırmırık boza ••• 

Fransa:da 
• 

vazı ye 
( Bıııt ta afı 1 inci sııyfada) 

Alman münaseb:ttınd::t şu Yeya 
b ı:.ekı.lde katı degisiklikler tev 
ıid edecektir. • 
Inc. ieı, m.ız ~ ri fona 

n hıamefo ecü,rorl!ırnıı. 
Pans, 10 (a.a.) - Pctit Pa· 

ı isien gazetesi bugün İngilizler· 
le mtltt fikan De Gaulle kıtala· 
r.nın runre;.ral Peten'e sadık ka
lan Fransız ası.erlerine yaptık· 
ıun i7itilment~ derecede fcrıa 
ı uamelcden lın.hsetmektcdir. 
Bu askerler Sontcşrhı 1940 da 
Gabon'u asi kuvvetlere karşı 
müdafaa et.mişlcrdir. . 1 

B .. · ha~t ne ... iccı olaıalt ~öyle 
ym , duktadır: 

Fraıısn hükumctı do,Jruclan 
d.ı6, uya r;aulfüıtlerle lt mas ede 
ıneı 1ekte ise dn İngilizler ÜZ:' -
rindeo tazyik yapaC'nk vaziye te
dh:. 

Amerikanın geniş· 
leme ."iyaseti 

Buenos - Aires, 10 <a.a.) -
D. :·J. B.: 

Bir tdkık yazısı Birleşik A· 
ın-.rikruıın geırlş]etme siyaseti 
hakkında ı-atolik ınahfi!le, de 
neler düşünüldüğünü göster -
ım·kteclir. Yazının muharı iri 
"Le Puoblo,. ismindeki büyük 
kr.tolik gaz"tesinin Mndıid mı:.· 
hııbiıidir. G~çen ilkkfi.nunda ya 
?.ıl;m bu tetkik yazısı son gün • 
lerde bu gazetede çıkmıştır. Mu 
lıerrir, Roosevcltin Vatikan nez 
dindeki hususi mümessili M.yren 
'I'aylor'un diplomatik vazifesini 
tahlil ederek bu zatın Papaya. 
R, •osevelt namına Amerikan 
Cümhurreisinin ne ohll'sa. olsun 
lıaı bin genişlemesine mfi.ni ol • 
mnb ga.Yı:ct edeceğini tahmin 
ettiğini yazmakta \'e şöyle de· 
vaın etınektedir: 

Bununla. beraber Birle~·k A
mema Roosevelt tar.afından 
yapılan vu.adlarıu samimi olma· 
dığuu göstermiştir. Japonyayn. 
u tbik edilen ve bu mcznleketi 
haı·bc girmek mecburiyetinde 
bırakan abluka bir delilı:tr. 

ğesinde 8 sonkfuıwıa kadar d" \ 
nıanın bir torpido muhribi, 4 
topçekeri, 7 torpidosu, 2 m:ıyn 
dökme gemisi, 8 kara.kol gemisi 
ve ı netrol gemısi batınhnış
tır. 

Mısırımı kavururken, 
Dumanını savururken, 
Ayaklarım yoruluyor, 
Sokak aokak d•laşırken. 

M ıaır bujjday kıtır kıtır, 
Mısır bugday çıtır, çıtırl 

* .. 'I.. l Eski kı. geoolerınm ''Ja~ ıcn 
eğlcn<'elcrinden biri de oyundu. 
Pa•las kaçtı, altıkol isba.nıbil , 
konçine gibi . Bunlar, ~~anbil, 
kaP.ıdı ile oynanılırdı. Dıgerleri 
de şunlardı : Söndüı-me çöpü, 
öksüz oğlan, kovuklara balık 
kaçtı, y:uı mı, tW'a mı? .. 

Oyunlaıın bit· Jasmı bo~ 
keten helvasına, bil' tep©- ba:k-
1 vasıııa, yemi iııe oY:11aıuı:dı . 
Birkısmı da • blı· şeyıne oyun -
ma.k mümkı.in olmadığından -
yenilene bir cen tertip edilirdi. 
Bu ceza muhakkaılc. tuhaf, ka
mile bir mahiyette Olu~u. 

Ya üç kere *k gı~ anır 
mak. Yahut, yakılraJŞ şışe :ıuan. 
tarife yanaklara, bul'lı!lun üs
tüne veyahut eline kara biı 
danıO'a vurmak ... 

(Öksüz oğlan) oyunu ş(iyle 
oynanırdı : 

1 
b 

h 
yana ı 

cıı:ı.struıUı 11ncl s y1'a.da.) 
nin muhabitir.e beyanatta bulu
ııaı alr demiştir ki : 

lng:Uz • Rus • İrnn muahede
si yakmda imza edilecektir. İ· 
rnn, Rus ve !1 giliz ordularının. 
himayesini kabul etmektedir. 

Sah sunları tasrih etıni,,t\r: 
Başka demoln-nsilcr h:ı.rp do

layısiyle bazı hal.lan tnhdıd 
etmek mecburiyetinde kalınıır 
lar iken İran bazı serbestlikleri 
ilwa. etmek imkfuuııı bulmuş
tur. 

j 1 anın R "'Va ile müııJ.SCbet
let i dnha mükemmel olmuştur. 
lııg; 1 tere ile: mÜll.a.scl>(' lere gf? ı 
Jiı1t'c bunların İj. ı old r umı üp
he yoktur. İngiltercd son aı:-
rnanlarda bugd.ı.y ve sai yıye
cek maddeleri aldık. 

Londra, 10 (a.a-) - Ofi: 
'fahrandan ·alınan bir lıabei'C 

göre lnt,.-;ilterenin 1rn.n elçisi Sır 
Header Bull!ı.rd ile Sovyet elc;ı
si ı:;z:ı irnof Moskovayı ziyaret
leri esnasında. İran ile İllğilte!r'C. 
\'e Sovyetler Birliği arasınd 
bir işbirliği temin edildiğini 
perşembe gUukü beyanatlariie 
tekzib etmişlerdir. 

I~İBRENTROP B LİNDE 
Berlin, 10 (a.a.) - Alman 

hfLriciye naz.ırı Von Ribbentrop 
Budapeştedeıı bugünkü cumar· 
tesi akşamı Berlinc gelmiştir. 

Sivas- Erzurum 
istikraz tahvilleri 

Ankara, 10 <Yeni Sabah) -
Yüzde 7 gelirli 1934 Sivus - Er· 
zurum istikrazı birinci tertip 

LİBY 
(Başta.rafı l 1ıd sahifede) 

man ricab. o kadar süratli idi lti 
ileri kuvv tlerimiz dün dil§mruı• 
la muhaıelıeye tutu :ı.k imkfL-1 
ıunı bulaı.ıarLUşl .. rdır. 1 

lLl o.ya böl0 ·ind ki u · ı •. n 
m \ zilcri lı Ur Fr~!Z. kın 
ıiır Loreıı Fil u ile İngiliz d 
niz birhklcri tarafından bomb~ 
l~tır." denilmektedir. 

İTALYA..~ TEBL1G1 
İtalyan umumi tdbliği i-c ga. 

yet kısa bir ifade ile ~unbrı 
Yn.zıtr.ıktadır. 

''Sollıun - Hilia..y.a. cephemn· 
de dü..~n kara, hava ve d~ 
niz kuvvet leıi mevzilerimize yap 
tıi\lnn lıoınbardınıam tcksıf et. 
mi lt>rdir. 

Agcdab.cı'nın cenubu arbi,. 
sınd kc if faaliyc-ti olmu. tur." 
Almanlarm döş .. d.~i 
mayınlar harJk\,üı 

güçbitiriyor 
T Lyınıs ga.zetesı. Alma.ul..u ~ 

Agadebia'<lıı. ks.ldıkl rı mi.adde • 
znmandan çok L;tıf ade c.t.mi 
ve pek çolt kara mayni d .. rmis
tir. ,Bc~ki de: bu maynlar seyyar 
kııV\ cUeı imiz icin fena ll' ;v.ada 
Rommcl ardc.ılaiuıda.n dnh~ <'id j 
di bir eıığ-el teşkil etmekte ol
duğunu yazmaktadır. 

FIKRA 
(Baştarafı 1 nci mhifcde} 

ııcl e.zlıSTı d ~m de_:il nımıü 
dcmeae ise dilimiz vnr.mıyor ., 
Malzemenin var oldu~'Ulla en 
büyUk detil i arenin <A vculara. 
müjde!) başlığı altmdn gazete
lerde gllnlLTCc neşrettiği cins. ve 
fi~ ııt rekliı.nılnrıclır. Fakr.t yme 
bir.,,cy bulmak mümkün 0

1 u • 
yor. B yi.ler f, laya satmak i· 
dn stok ediyor dese'll o da de· 

l. K ntrolu pek kolay. 
I rh l<l~ bir yanlışlık, bir kn· 

rı.sıklık, bir düzensizlik var. 
Bütün bu malzeme kovan, ba ... 

rut, tapa. saçma, kapsül ı?,ibi to
pu topu beş kalem tutnr. Hele 
hazır dolul.e.rdan • ki çok ginel ... 
eli - vnz gectik, onlar hiç bulun· 
muyor. 

Bana başvuran avcular adına 
Ve bi~ e i nw•t•}n~ ro lrn-rtl Hl· 
f ,ı;ıe bıı vıl ·, ı>' · mhrı. 1Z et· 
ti~imden dohıVl l•os aöı~ nizi 
rkn ccl"rim: Ön .. mi.izd ~,, üç 
ay vnr bu müdde.. i.;:indc bl7,s 

p •• n ,,a .. dlm cd bilirsi 1iz; pa-
rarı ile 

·' r mı sunarım sn 'ln ge. 
•ı 1 ır t ·. 

sn Awk' 

Vefa":: 
kamı D y th 

C azcsı bu-
•,mk:(I poza-ı: g u le ıw:ma::ınd n 
so"lra Tu vtkıyc c. mimden k.ıld rıl:r 
r ıK Fcı ıkoy de!ı cdile
• .. kUr 

B.ıgün SÜMER Sinemasmda 
'M:utlaka. gö.rınrniz lfı.zıın gel n çok güzel bir film 

CENUBİ ADALARIN SlBRA Mtz Gtr6EJ.Lt0tN1 ..• 
GöK YÜZÜ1\'r'ÖN w KADINLARlNIN Gt ZELLtGtNt._ 

Ha.vay'ın nıusıkis nı. şnı kılarını, gltarnlaıını ve aşkım g"steren 

y Geceleri 
tahvillerinin.. 7 numaralı kupon· & rollf-rcle : 

ıal'ının vadesi bugün huıuı et· Jolıny Drouııs 1Je Alarg Cnclisle 
miı;ıtir. 1 

, ____ Bugün saat 11 de tenzil5.tlı mbtine ____ , 

Defter~a;a~ A mTuh:ı.cıebccisi ~-------•••ımı•••••••••••'\ 
merhum Hacı Hüsnü bey refi· Bugün SARAY sinem!asında ka':lı, Mecelle şarihi merhum i U 
Hayd.ıır molla ve Avukat Hüse-
yin Sadettin Arel ve 1s b:ı.nkası Bütun bcyccanlıırı uy ndıran film. . Sicıllinclc binden fazla ölum va· 
müdürlerinden Osmaıı Darda _ knsı kayıfü bulunan. ergüLc t 'c cern devi.. Bir orduya Knrşı 
ğan hemşiresi ve tüccardan Nu· gelen adam-. 

rettin, Giresun müddciumumiri V ALLACE BE.RR. Y' 11in 
L.zcttin, avukat Seref ve lnh•• 
sarlar müfettişi Seyfettin Ado~ LEO OARlLW w AAN RUTERFORI>' beraber yaratuit 
ran'ın anneleri salihatı nisvan· 
dan: GARP ŞEYTANI 

BEHiYE ADORAN 
b. h tal - üt.. caki l'llnlİlli mutlllka -göriiaiiL Bir kahramMıhk flhnlDde bir 8fJ1r 

Kısa u· as ıgı m P ve- ~ .. 4....-...: ıt..._ I 
fat etm·ştir. Naaşı mağfiret '1ıı nıaOOJ"aSI. Rugııu sa.atı ll <le "211h•l- tlMlıtt'Be. ~ 

ııakşi 11 1 942 Pazar günü üğ- ,...ııııı•••••••••••••••••••••••••.._ 

~~~n a~~~n~~;;d~~1ft:l~ym~: 1 Dlı salı ak~amı s o M ER oı·nem~oı 
partmanından kaldırılarak ce-

1 
UU y '' llllW 

nazc namazı Teş,·ikiye camiin-
de kılınacak ve Eyüp Sultanda- (AJ.,TIN SER1S1) nin o• bü)iik filini olup 
ki aile kabristanına defıledilc- cnr,. o.- 'DC BO""E'RS'ı·n 
cektir. Mevla gnriki rahmet ey .. 

1 ..AA,l.ı;J1.:.1u 6 • 
liye. 

Çeienk gönderilmemesi 
olunur. 

illy Forst'un 
NEFiS ESERİ 
BEL AMİ 

SARK Sinemasında 
f'.fmlftJsiz bir mnvafllaki)·ette 
~ ıdoldurnrak dlmun 

einwıkt.edir. 

Bugün sa~t 1 ı de tenzilatlı 

MABGARET SULLAVAN 
ile bel'a1*· yarettıJdan ve bugi\ne kadar gördüğümüz film

lerin cıt lı.isei ve en ımüCS.iiti 

BACK STREET 
Şaheserini takdim edeceğini bildirmekla erC'! duyar. Meşııu. zevce ve 
a.Jkın snyeslndc ya ayan ıne.h c ... G .ı.lcnen n~k \ e hayat ... gibi kuvvet-

11 bir mevzuu da olau bu filmin gurulnıesi hnssaten tnvsiyc olunur. 

' lsta.nbuhm ı:,ıiinlerdenberi alkısladlğı phane ftlm. 
T:ı.biatuı şahlaMlı hÜ' İS~&lll ... 

Sftaatın yülaıe'len bir &bidesi ... 

ldalıalle. kızlau, karlı hava • 
h d pa38}arın. l..azl!.skederin, j 
ı ı ılıallelcrlndehi zcn"'.nlerin ko I 
.1 klınna. dcO§arla~ evin kliçük 

twıhırına ağlamış, Kel oğlanın 
macerıı.larına gühnüş, kırk ha
ramilerin zulmi.iııe Hi.net etmiş, 
peri kızının aşkına içimiz sız· 
l :mıs, da.:a bıı akılan küçilk ııeh 
zadeye vilreklerimiz yanmış, 
P'İvik o.la.n clcrebcvinin kızının 
matemini tutmuş. kırk gün kırk 
2'ece siken düğiinlerin sevinci· 
ne. nc-ş'esine memnun olmuş . 

Bu da, yine o günlt:rde, mıSJr 1 
buğday içlu yapılın bil' kanto-! 
dW'. Bu da Peruz hanımındır: 

Kızla.rdan yahut geııclerden 
bir- P.TUD omıt! 'c:ind diz. çöke- ı 

(Sonu sayfıı 4 sütun 1 de) iııı•• matine ~ria beıı.enfliği l.'ll giblil aaw. ... 

- Sizinle tanıştığımıza çok 
ı..ı.e ,.,..un oMluk. Sultarun paşa· 
l:ın tbet iüZin l :ıdar lriba.ı ve 
?..:ı.rif .ısanlar olmak gerekii. ı 
lıukikatcn çok nazikijiniz. 

Gibı sözleri istedikleri .gibı 
l rcüır.e ediyorlardı. Soriycllk-ır 1 

m 'r!tkla.: 1 
Ne suyla.dl? Nikim suy· 

lndı? 
Diy~ sorul}t!Jrdukça bamıı 

Şevl~e • buz:uı ŞUkrü: 
- :-)izin Sunycli olduğunuzu 

Soyle<. ık. Biz Araplara bayıh- 1 n7.; l /an ne olduğunu onlnr
d1n 1\ · hilen millet yokmuş, eli 
Ye i f riz; diyoı-la.r. Hatta sa.rı
ını / .la.ha. bel> b r Arap aşı • 
kım c sa diye du~ e cımiş;.. 1 

D kce Suriyelil"r coşıyor, 
biri b . kıza otcki de cliğerine 
nıu<ı:ı' ıat oltt) o:'du. Vif~k.iler 
o ~ her ll:ı 1ü teroddül ve 
~e'dııgmliti knJ lırın1'tı. ~·ak&t 
bu vü.Ziyet Şükrü ile Şevketin 
ca..-nı:.ı sıkmaya 1 • Jo..dı. Şevket 
ı: ar.et.ile Şiikrüye "ben sa
na demedim mi?,, di;;-e serziniş 
etti. 1kiBi do bb birinden gütell 
Ci!!ln ~uın kc :dilcriue lıavt'ı 
k . ;>mıştı, • 

' .._ t, bu hal· bir nihayet 
... ek tı~ kuuırn: 

iki r. ı.ret sizinle ıfu.ha 
bir )'\!rtle görUşmek isti· 
• A.caha. I1.P. zamn.n elebi-

-
~HAY ÇAPKl,N HAY!~ 
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iirsiııh-.? diye sordu. Kızlar bir 
birile macarca. konuştuktan 
sonra: 

- lstorlerse yarın akşam. 
Fakat bizim otelde olm:ı.z. 
Şevket gfıya Suriyelileri is

lıf sar ediyonnuş gibi~ 
- Efendi hazretleri, bu iki 

dfloon. daha sakin bir yerde 
bas başa bulunalım, diyo teklif· 
te bulnndt ın. Fakat bu gece 
gclemiyort r. Yarın nkşnm, ya
hut öbür :.k~ emrettiğiniz 
ycr-0 gcleoekler. 

Nasır efendi haberden pek 
memnun oldu. ı 

- Bn geje olmn.z. mi? l\füm
kun değil ha.?' Yarın akş:ı.m, 
guzcl... ten salleı e :t.af ·' ·· Nt;?· ı 
:rede gıuum ~ 

1 - Size g.-lsinlcr. Ncre<14 otu· 
ruyorsunuz? 

- Biz 1stanhulda Trablus 
hotelde.. 

-- Baş iis•ünc ... 
Ye Şevket tekı-nr lnzi ı .r; • 

n(l!'('k k n lilerinı y ı ın , 1. ın 
Tepcba.şındaki ı:a cı ! · 1 kli· 1 
yeceiıni, oradan p , n \ kı· 

mn<laki evlel'indcn birine gidf!·ı 
ceklerini söyledi \'C ilave etti: 

- Eğer §işman p3.$j3.llın yii
ziıne gülerseni:r. bir kaç altın ko' 
parmak işten değildir!. 

Randevu verileli. Kızlar mem 
aundu; Suriyeliler ve Şevket 
memnundu. Yalnız Şükrü ertc
sı akqamki eğlentiye gene Su
riyelilerin kanstırılmasınd~n 
lıoşJanınamıştı. Bır de Suriye
liler randevunun ertesi akşama 
kalmış olmasının sebebini an
layamıyorlardı. Bunu ~evket 
izah etti: 

- Şimrli gece yarısıdır. Bu 
kızları barın sahibi b~r kaç sa
u.t bırakmaz~ Ondan . onra da 
yorgun, argın... Biz uykusuz . . 
tadı çıkmaz. Halbuki yarın :ık· 
f'!am yemeği ile rakıs i uzun 
zaman eğleniriz. R n kı?.ları a· 
!ıp otele getiririm. 

Bu izahata diye ·1• y ktu. 
Kızl::ı.r gittikten so ba daki 
masrafı ödemek üz iki tnraf 
guya bir haylı nıüc d le. etti.

1 
Şükrü: 

- Siz bi?.im misafirimizsiniz. 
Size nasıl masraf ettiririz? 

Diyordu. Nasır efendi: 
- Hayır, la vallah ... Siz mi

safir. 
Dedi ve garsonun g!'tirdiği 

p.ıslaya bir göz atınca elini cüz
d&nma. atmamış olsaydı l lkı 
:sı nrdan vaz geçecekti. F •. kal 
aıtık iş isten goçmi . İki g('nÇ 
tediye hususun.da k ndik·ıiut' 
bırakmıı::tı. l{apıda Sııriy lileı i 
ha arabaya yerleştirirken Şev
!•et · 

- Y artn biz kızları öğleden 
az sonra Trnblus oteline~ getiri· 

Diye ıı.;':ıırlııdı. ve Asmn.lııncs
cide saptılar. Şükrünün ncş'esi 
kncmıştı: 

- İFi dallandırıp budaklan
dırmnyalım. diyordun. Halbul,i 
ya 111 ak-.::ım gene facar kızla
rilc Suı ıyelilrr arasmda R v'Zl· 

mızı ~n ırr ıp urnca"ız. Ne 
mi'n., beti 'ar vahu? Sanki bu 
=ıkşnm p .. ~ Mİ C.ğlendik? Avı 
b1z tut"lP'l h kas' yesin 

Diye mırıldandı. Şevketı 

- Böyle yapmasaydık Nasır' OOHOTHY LAMOUR'UD sü&lediği m .nefis r-..... · 
ha.zret46rine masrafı zo gördü· T A y F u N ı ürclük. Adamcağız hesabı \"C· 
rirken ne hal aldı, farkında ele· 
ğil misin? Onun ağ?.ına bir paı· 

4 
rnnk bal calma.kla ne kaybettik? 1 B •• LAL E Yatın a,kŞam pastacıda kızlar ugun sinemasında. 
bizi bekliyecekler. !sterseıı bir 
daha Suriyelilerin yüziinii ne ....._ .. 
bız E;{)rürüz, ne onlar... .,. Bugun lsan.t 11 tle. t:eu;ciliUı 111atine 

- Bu da doğru .. 

* Üç odalı küçük apartımaıı. 
Jfaı adenizde. fırtınaya tntulmu~ 
hır ı-ilc:p gibi Ahmedin honıl • 
tu iyle güm güm ötüyoıdu. Jki 
qapk1n buşbaııa verdiler. Ett~ 
giiıı Macar k:ızlarilc nasıl eğle· 
nece itlerini düsi.inmeyc koyuldu 
!ar: Esaslı bir plfuı hazu·laclı. 

Ertesi sabah Şevket, Şükı:ii
den cok erken uy~n.dı, giyindi. 
.A.bmcde biru.z. sonı:tı geleceğini 
~öyliyerck sok:ıjJl ~ıkü. Doğru 
Cih(Lngir.e gitti. Irfan ı aşa ko
ruı.ğını kolny buldu. Eı rafında 
cıo'c. tı. Naz!ıvı görn:ı k hillyn
siyle pencerelere baktı b~~h: 1 

- Z va.Hı N~z.l e '?ı>r b nim 
bura kı da old1 ğum.·ı h: -c- mı .• 

ortr,. n c,1k, a. .. 

CJn binlerce. kişi tarıı!mdan 'eki-ar lckrnr görülen ve Şar.kut Sa Ktalı 

Abdülvahab' ın 
Cll iyi filmi 

MESUD GONLER 
Dalıa bir haç gün yalnız 

T A K S İ M sinemasında 
gö teLileccJ!lnden bu. son g\inlcrd i.llti!de edip filini görünüz. 

ABCOLVEHAP bu filmde altı :;ı::rkı SÖyliJcrek ~ eri:llmez lfilültl 
dest nuu, ıztırnp ve sc ginüı. ::ü \'Yen n~ini l'UrJ sesi ile term
ır,.-m ctm kte ,.c. Ş kı:ı Yeni Se:ı l'~:ill.c ESMEHAN ile birlikte de 

l.EYLA ile r.tEC-.NUN'un en 1 ~111 okwııaktadır. 

Türkçe siizlQ ve Arapça şarkılı 
olan bu filin tızut:'rıldu ~ md:al1 tm:nam c saa.tlorindc 

mel ti. muhterem terden ı icn oli.lnur ' ' ı~ ,.,. ' 7 3- 9 • .... 'i.\) • .... u • ' i) -

h.ka dı. a ı C'ık r, b ·. •<' k f'\U· ı 
fitıro . B ri ~ F. tma :rmdın 

(Ark sı var} ~~:::::;;:aiiiiM:':!>'-;a::m:ıı~.;;:::;~~L ..:;rn!lill!Qlli?I;~~~~~~~~ "'-' 
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HE~ ECI fBRAHIM 1 
Yazan: ·". Sar-,ıi Karayel 196 

[Nailli ve ilr.lilas hakkı mah/uzdur. J 

BUR USU KLU KLARI .. 
ve LE El İ 
·nasıl uSiL El~,, 

Bu yenı ve 
pyam hayret· Cıld hücey· 

>:\ O Z El l I K relerinden ti , , ıstlhra9 edL 

REÇETESiNi ~n ve genç 
• ve çaıtlam 

tecrübe edinız. blt clldJn 
wısurlanna müşablh oıan ye
ni ve kıymetli bir hülasa. Bü
t.ü.n dünyadn t.nnınmış bir clld 
mütchnssrn ınrarından keş-, 
!edilerek kemali itlnn ile se
~llen hayvanlardan istihraç 
edilen ve cBloceb tabir edi
len bir cevher, şimdi cUd 
gıdası olan pembe renkteki~ 

tiler. Hergclecinin fena bir dcrc-
keye dil~ü.ğünc :kani oldular. 
Fakat bir anda bütün bu dü
([incelerin berhava olduğu. gö· 
rüldil. 

Hergeleci, sokulduğu lıasmı
na iyice yenB.§tıktan sonra bir
denbire boyu:ı:ıduruklo. dikildi • 
:Muradın ata.cağı ve yeti!2tirme
ie ~.alıştığı çengeli o Murada
gaya attı. 

Akla gelmedik bu hareket 
icar§lSllldo. Murad uğa, birden
bire kaidesinden kopmuş bir 
heykel gibi savrulup sallandı • 
Uf değil sırt üstü yere gidi
yord ı. 

Mu\ n .tcnesi bo, t 1 n Koca 
Murad, tabiatiyle boyunduruğu 
boaşlttı. Ve kendisini toparla
mağu koyuldu. Ve dönerek ken 
disini yere attı. 

Hergeleci, .Murad ağa yere 
düşer düşmez üzerine ~lrüdü, 
kemancye girip hasmını zaptet 
mek üzere iken Murad -ağa, bir 
den dört elli 1'ıçnı ak il) rııfu 
kalkb. Hasmından val: .. m 
kurtardı. 

Murad af,°iu, ayağa. kalkar 
kalkl!laz da büyük bir maıif et 
i~lcınif} gibi çırpındı ve 1mlın 
sesiyle keyifli bir nura savur
du: 

-Aferin Hergeleci be!. 
Hergeleci de çırpınarak mu

kabele etti : 
-Aferin Murad ağa be!., 
Asıl aferin Hergcleciyc icli •• 

Hiç bir pehlivanın göı mediği 
bir şekilde boyunduı uktan kur
tulmu.~tu. Sonra ela hnsınını 
tehlikeye dü.')ürmü-=;tii. 

Fakat ibütün pehhYanlar ve 
Koca Murad, tmnu cır te3adüf 
eseıi olara..l{ almışlaı Herge
lecinin bile bile hasmına sohı.ıl
<luihına lıükmebııi[2leı di. Çün
kü hasma 'bu eı;kilde sokulmak 
ha_c:ıma fırsat vermekti. Bu ha
reketi ancak e:ıı acemi ve aptal 
bir pehlivan yapabiliıdi. 

Halbuki, bu oyun Herge1eci
nin icat ettiği oyunlardan biri 
idi. Ve bunu sıkıldığı zaman, 
her pehlivana tntbik etmekten 
çek:nınez<li. 

Hcıl;'cleci, bir çok oyunlmmı 
çıra~ı J{araı Ahmede ö~rcttiği 
hal~o l{ara Ahmet bunları kat
'iyen yerli yerinde tatbik cde
mcmlı;, tl. C:iinkii bu oyunlar hep 
tehrkdi idi. Öyle l{ara Ahmet 
çapında, vücudull(la pehlivan. 
Jar b;:;ün lkıvrakl•öiyle ve süp
lesle bu oyunları tatbik edemez
lerdi. Bu bir yaradılış idi. 

Het'P'(lleciııin bazı oyunlanıu 
bi'lenler bile bile iğfaline düşer
lerdi . 

1. te J{oca 1\Turad da düşmüş
tü. Hiç de bilıniyerek yalnız bu 
gıbi hftrikalar<la Hergclecinin 
gene bir h:ılt işlediğine hükın
cd"ı'let:di. 

Mrselfı., Koca Murad ayağa 
kal. •_ıktaıı ve nara. attıktan 
sonra ıbaE;mı saJ!ıyordu. Herge
leci, oralgrda değildi. Çengeli 
tam yetiştirememekten müte
vellit bir sinir buhranı ~iri -
yordu. Dğer <}engel tam yeı ini 
bulmuş olsa. idi, yüzde yüz lıas
mı mağlUp olmdu. 

Giircs ayakta. devnm edip dur 
du. Ve ic sıkıcı bir hal aldı. Fa
kat Hergeleci, bu mUddet zar
fında Muraddruı boyunduruğıı
nun intiknmını nlclı . 

Koca Murad, Hergelcci->·e tek 
paç? dalmıştı. Fırsat kollnyan 
Hergeleci, birden hnsmını kur
~la<lı. Ve sımsıkı bir boyundu-

"· --·y;·""'~r... . "" ·r. :-; ·:-·· . .;.. ·: .. . . . .~· . . ~ .-· ......... '. ,, ' ... 
•" • L 

le, o a 
Nevralji, Kırıklık ve Biltiin Ağrılarınızı derhal 1 eser 
icabında gfınde 3 kaşe almabmr. Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. 

: ewı • 
r -

Harblil ba~langıcınrlAn beri TUNGSRAM am .. 

pulları stokumuzun korunması va yeterek ku'llanabıP 

inesi için karşılaştı~ım17 büyük güçlüklere rağmen 

mOşteriferilerimizitı hergun daha çok artan bütOn 
•' 

isteklerini önleyebildik. 

iki )'ıldan beri ilk defa oiara~· mallirımızıri-yöı.:.1 

)anmasında beliren yeni zorluklar neticesinde bu İlk
(Anun ayı içinde bir aralık elimizde TUNGSRAM 

ampulları kalmamıştı. Bundan dolayı mOşte~ilerimit• 

den özOr diler. fakat ayni zamanda bOyOk bir parti 

malımız geldigıni ve bunun arkasından- diger partıle• 

rin gr>Jsceğirti umduğumuzu ve böylece yapılac&R 

buton talepleri karşılamasa devam edebilece~imizl 

kendilerin~ müjdeleriz.: 

JlURI7A İitRADERLJ.;R1 

-

ı Tokal on kreır.ının terkibinde 
")nevcuttur. Bunu her akşam\ 
yatınnzdan evvel ltullnnınız. 
sız uyurken cildiniz bil Juy
met.lı unu .. uı lan ınasseder. 
Her s:ı.bnh uyandığıl"..ızda 
c&dlnlzln dnhn taze, dnha 
genç ve d:ı.hıı yumusnk oldu
tunu gorrlrstınüz. Gundüz
lerl (Yağsız - Beyaz> Toka
lon kremini kullanınız. Bu 
basit tarzı tedavi sayesinde 
be.r kndın 10 yaı; gençlcşcb\:. 
Ur 've her cenç kızın gıpta 
.nazarlle baktığı şayanı hny
ret blr tene ınal1tt olabilir. 
Tokalon kreminin m~smlr1 
neUcelerl go.rantlllcllr, Aksl 
takdirde paranız iade 6dlllr. 

ruğa geçirdi. ~-------~-------------~-----------------------------------~---------------~---~ 
......... ~ ..... ,.. ............................ mı 

- - <Arkası ""' > ı RAD y O PROG RAMi 11 Deniz levazım satınal~a komisyor.u ii3nl;rı 
PAZAR SOHBETİ -ıı il. ci Kıinun 1942_ .,.k:~: 30 ton miktannda Dekovil """ Tuav= 0>vata ve,,,,.., ,.bn almo-

8.30 Pıogr, m 18.40 Fasıl heyeti EJ.inde bu knbll molzeıne nte\"'C\!t olanlorın ve cfohn faz.ln faisilat ol-

""' lltinciı..:.. lft :1 
Q!W =-
Memur Alınacak 

'1ahırköy Barut Fabrikasından: 
Askeı-i Fnbrilrnlnnn t::tonbuld. ki fobrlk:ılormd~ istibd::ım edilmek 

re aşağıdaki ş:ırtlar dahilinde miisabakn ile menmı· alınacnktır. 
1 - l\temurin kanununun 4 üncilınaddcsinde yazılı evs;ı!ı haiz lı 

m:ık, 

2 - Mecburi askerlik vazifesini füı. ctm.is bulunmak ve y ·uı 35 den 
kn.-ı olmamak, 

3 - Lftakal ortn okul mezunu olnfa1f1 
4 - 1mtihandn muvofiak olanlara 3658 snyılı 6oieılf'lir.n lfm -

üttct vcrilece!i gibi husus! knnunla YC'rllmis sıhhat atgorta ve teJrnodf! 
bnltkı d<> vorclır. 

5 - Hizmc;tc nlııı:ıcnkfarıdnn icabınd:ı Umum Mllcfilr1üğ' n ş;üstsect# 
her yerele en az üç sene hi7.met edeceğine dair noterlikten r usaddnk ial~ 
hUt senedi alın.'lcı.k ı; c ahvali sıhhiyele.ri çolışmalarma mini olup oımnaır 
tam tesekküllfı askeri ha:ıtııhtınelcrdenblrinde yapılacak mua:ıene ile 'tet' 
edilecektir. ~ 

lmtihan 2G Kfı.nunus:lni 942 v.ızarte!j giHi sımt H dn Bakırköy Blll" 
f.llbtiknsmcin yapı1'lcnkbr, Talip olanlıırm aşa!ıda yazıh vesiknlarlle t~ 
mcf hal vnrakalan istidnlannn boğl.ıyarak ıs EAnuııusanl 1942 gQnü aJIP"' 
Hat 4 de kadar BakırkÖ)' Bıırut fabrllam Kndllrlillüne vermclerı. ol~ 
kala~mı fam ib~z etmoycnleıin tmtnuınn kabul ~ ilAn 

A n , 'et "ı ,.C'y:ı m·ıs"dcl<.ık surc>4i, 1tll"' 
l• - • , rt d If 
G - P. l t 'l k dikli iyi durnm mıızbot~ı, ~ 
n - o~,ıl ~h~dctıı:ımcsi veya mu~:ıcldnk sureti, 
E - A. l erlık terhis vesika l veya mus::ıddok sureti, 4 
F - Et ·eke ı;nlışlıkforı yerlerden aldıkları bonservislerin ::~lı - ~ 

mus:ıddnk "ll etı. (238) 

}11/ıisarlar llınum müdürlüğünden 

İmtihanla memur alınacak 
l - Tnı;rn tt'şkiliıtımızdaki münlml memurlycUcı: için !stanbııldn 

mü :ılı:.ıkcl lil't h 11 açılacaktır. 

2 - El · • ı ın. Orta mektep mczwılnrı tin 20/lf9.42 sh ve lise 
ıunbn ı ın 2ı ı, J4) ~ ·,,,.:ınba günU öğleden sonrn saat ıs do Sirketl' 
tı hı arlar mkurın .ursu blnnsıııdn Ynpılncnktır. 

3 - Talıp ol .. ıılrr bir dilekçe, C'w1akı rnüsbltc ve bir fotoRrafin blr 
tc z ... t tş!c i 1l)('mİ1c Mil ·ac t ctmctdlrlcr 

•l - i"ltıt :ıno girmek i tıycnlcrin ns::ığıdn vıııılı vasıf ve snrtıarı 
olım:l~ırı ıa ındır. 

A - Eı. aı orta tahsili bifümls otmok, 
n ~ 18 ynrından ::ısai:ı ve 40 yn~ınu:m yukarı olm::molf,\ 
C - Vnziic ifasına ınfi.nı bır imli bu;unmnınnk. 
D • H<."l" iklimde vaz.i!c eörcbile<:ek dcrccl'dc sıhhatil olrnal?; 
E - .\krabosındnn olmryan iki şalt-;ı referans olarak göstern cl'· 
F - .ı\ .. .Hlii:tfnl yapmıs olmnk \'l'ya mliecceı bulunmak ve bllhns.;:t 

i'·i h· 1 t de son yokl:unnlnrını ni'ıfus c 'izdrnır..ı kııydettirmis obnak, 
5 :'-.~ıiroc. tfar 10/1/912 gii•ıil n;.;~amına lmd.:ır kabul edillr, 

G - f t h, nd. k~zananl. rın ı•m\ nlfaklyct ve tahsil vnzlyctıl'J'ıne / 
barc.rr '!rı {'TE"1'd<'• ı.zerinde'll u<' etleri le hit cd krelt sırasiyle t:ıyi~ 
)•1Rılı:-. 

7 - T " c ·ılı gi mnh. 1 ve Vfi7.ifc~ 1 l belHiğ tarihinden ftibarctı 

gUn 1.rırfmcl.1 'f ~bul .ıc \ azifl'.' i bn~ın::ı c tmiycnıcr:n tayin ve fmtih:;n ~ 
lcrı i•Jtal edilir (:.!34) 

================-:=~==================;:;:::? 
1'liinahasa ilanı 

Diyarbak!r C. Müddeiumumiliğindert: 
1 Birınuld'ınun 941den31 Mnyıs &42 mali ne g:ıycsine kad::ır Dı\°" 

l nim· ceza ve tevl<IC evinin nltı n. lık ~kmelc ihtiyacı ::ısgarl 80000, {ıtl 
ırı (10!) kilo olmak üzere 95 raııdıın::ırılı f::ıbrika unund n m:unuı c1' 
§."ırtn::ımesl mucibince yevmt ihti~ ıı' ı·e> c· J. ' c\·lndl'.' nmıyene ve tcsell 
e<lılmck fü.ere muhnm.mcn bedeli 1&940 lira 1 Lİl""lkn . , kapalı zarf usul 
C. M. U. lik mnk:ı.mınd::ı teş<'kktıl cdl' konıisyonıla 27/1/942 salı 

sart lOd::ı ihalesi yapıl.'.\c:ıktır. T.ılip ol nlar 1420 lira 50 kurusluk mu' 
kat tel'l'·n· - makbuzloriyle bu ekme i ,·crd;ikccğine dair icabeden v 
l":ın \°C tekli! m"ktl•buncln c>!mıeğln k lo unun • .. .; ktFUfa vcrehile.: {':t 
hc;-•ı yızı ve hem de hiık ve s linti 11olarnk nyni gi., Ye sont 10 =ı ıc 
komi vonn vermiş bulun:ı.cnl .. lıırdır. l'a:rln in ııat ~ı ·;ı•, fc:tiycnler 

'l.'e\ kil evi Mıl. ne müracnııt etmclı.-rf. (53) 

===================:=-=:===~====:=:;:-.;-3 • 
l.'ltanb11l Fiat ]}füı·alıabe 

konıisyonundan: 
142 N~. lu nan: 
1 t3nbul dahllinde muhtelif cins el l'nnlı topta., ve pcrakenda r 

t;:>tış fiyatları ~aLrıd::ıki şekilde tcsbltdıım!'i•ir. Bu hynUardnn fnztay 
tıs ynpanlor hnkkındn Mllll Korunma kamınt.'. :ı ıtöre takibat ynpıl 
Ufin olunur. (308) 

Kornmnn 
Dnğlıç. 1cıvmıı1ı: 

Cıınlı 

3!1 
n 

loptnn 
67,50 
72,50 

Pcrcıkcndo 

77,50 
82,50 

Muhammen bedeli (3700) llro ol:ıu l adet ırnınyon lfıstii:l kn~unk 
rc;;ı <Komple) (14/1/1942> çaı;:.l'nb:ı snnn saot o:;,15) on b~İ on 
H:ıyd:ırp:ışnda Gar binası dahıliııclckikomisyoıı traüııdon pauırlıkln 

:ılınar:>ktır . 
Bıı l~e cirmek f::tiyenlcrin (5fı5) liralık kni'l tenıiMıt " Jmnunun 

ettiği ves::ıfüle birlıkte pazorlık günü s::~ıüne kader İt".ı••ılc;)on·ı rnur 
lcrJ lfızı:ndır. 

Bu işe ait ~ortn:ımelcr kon,isyonrıan parn~Jz ohrak d~~blmaktadıt. 
(DIS) --d 

stanbu? l~Yazım amiri li satma'ma ksmisyo~·n~ın Es k I• iŞ gece 1 er İ 8.33 Hııf , 19.30 Ajons m;ık i tiyenlerın 15/2, Kfınun/942 t:ünunc kııdar Kasımpaşada ktiin komis-
il proı;ı·mıı hni>crlerl yonumuza hcr gun mUrocantıorı. (::; 

(Ba;ı tarafı 3 üncü sayfada) vezirlerin, kazaskerleriu sıirr vı 8 ·45 Ajans l rn.45 Serbest l'l • '* ~ 1 
rek halka olurlar. İçlerinden bi- devlet azalarıaın başhc~ eğle;- h. bcrlcrl ! dakika Komiı:yonöa ili• \•cut C\S ıfına uyg.ı.\ olnrak bu· :ıôct c1t:ktr1kln mntchnr-

Adet 

ıi - ta.bii kur'a çekilerek - bu celeri iskambildi. Bwıların alçak 9.00Hafif j l!l.55 l\lilzik riı. su tuıunıbnsı alın:ıcaktır. 
halkanın ortasına; yüzii koyun gönüllüleri, kihyalannı, pf'rde pnrçalar :W.15 (Tabiat lsteklil~rin 15/2. Kiınun/942 ı:;Unlmc kadar Kasımpaşacıa bulunan ko-
yatar. H:ılk:ıdakiltrden biri tu- çavu§larım, ahçı ba.~ıları, uşak- 9.lS Evm santı Ana) mi~yon."ı tckllficrini vermeler!. (173) 

4 Dosya dolabı 181> X ıi>2 X 36 
5 Yazı mnsası. ı:ıo X 85 X 30 
Yukorıda yn1.ılı dolnp ve masnlnr l:Jlt/'942 salı günü 9":ıt I4 do I\ ırl 

r.C1le Lv. aınlrlii.i satın almQ komısyonumla paznrlıhla satın abnnctı" 
'l'::ıhmin bedeli 310 lirn kat'l' teminatı 46 lirı4 50 )ıuruQtur. tstekllla.lll 1/ 

Ta. ile yatana vumr. Ttıra, vu- lan knrşılanna. ahp, ı:ıelümiık o- !t.30 l\liiı.ik 120.ao Knrı~ık _ ......... _________ ..._ 

ru~dukttm $llrn yatan kalkar, dasında. iskambil oynarlardı. 12•30 Program r-m-kılm· 
oturnr. O vakit.hepsi birden cur * 12.33 Saz eserleri 121.00 Konuşma 
cuna ma.kamilc : Bilmem fimdt, mısır patla- 12.45 hAa~~sıcrı 21.10 Knnşık 

.__la ""' ı §arkılnr 
ö~üz oğlan, garip oilanl ...w r var mı?. &banın eb·a - 13.00 MuhtcliC ~md · l · · dizi. d.b. 21.35 Müzl!: 
Seni kim dlSğdü, kim .&Adü7 .ı a ıune eı'lnın ı ııı~ 0 • şarkılıırln 22.05 Dans miizı~i 
Şu dövdü, bıt dövdü, turmakbıte~nc varan gocuklar türkiller 22.30 Ajans 
h1A fU dövdü, bu tlktfO, VQr mı Uı;un? ~nnctmiyorum. 13.30 Salon haberleri 

Bunlar hep ölen zevkler... Fa- 0 kcstrnsı 
P:ırcasını okur:'.;u-. Son mu;ra 

bıtuwc, tura,), yiyen kız, kcn
<liame> vuranı bulma~ için (şu 
döv<l ii ! ) diye birisini göstc:ir. 
Vurnnı bilin; , (Öksilz oğl:ın) 
o olur. 

t Altık-01 iskambille Jroııç.ineyi 
'enkckler oynm "ardı.Bunlar kadın 
• oyunu değildi. Beyefendi, da -
roo:? ibey, sel8mlık dairesinde 
misafirlerlle b03817ı.:19., keten hel 
v ıa parti1'-r ~iriı'lerdi. 

Eski devirlorde, dana, tavla 
musabakı:ıları gibi, iddialı altı 

t?l iskambil müsr~ da o
lur, ga.ı,p gofonler, semt semt 
1stanbul kahvelerinl dola..~:ırak 
eyun oynarlardı. 

Kl§ ~eloıi. di pasaların '" 

"at ne yaZJk ki öJeıı zevk!erin r 
22

·
45 

Spor 
yerine yeüim :koyamıyoruz • 18·:1 ~ro~nm 22.55 s;;:~ki Bizim olan yenisini... Btmların 1

18· 3 an 
yerine frenk toamii1ü , frenk orkestrası pro;ıram 

muaşereti .kalın oluyor. !!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~_!!!~~"!!-

Dugün biri çıkıp ta: "- Ar
tık ~·ıkılmaya başlıyan eski aile 

· zevk.inin, 'l'ürk ~vkinin yerine 
neyi koydunuz? Nasıl yaş.ıyoı·
sunuz '! Kendinize mahsus blr 
yaşayışınız var mı? Eski kış 
eğlencelerinin yerini hangi milli 
eğlenceler aldı?" Diye sorsa, 
cevap vermekte güçliik çc-kecc
ı!iz ıtibi ırellyor bana ... 

Filhakika, artık eskisi gibi 
yaşıyamayız. Medeniyet, ihti -
yaçlar değiştikçe vasıtn.lan da 
"4eği.~tirlyor. Bugr iırı C'-Oc ~'lt 

yi.izük oynamaz. Fakat, bana 
öyle geliyoı· ki, büyük babasının 
ninesinin, anasının, dayısının , ' 
halasının ve ilh burnuna doğru 
avaklarını uzatıp oturmaktan , ı 
sobanın kenarına çöreklenip 
masnl dinlemek herhalde daha 
iyi ibir haıekettir. Ve masalların 
da çok btivük terbiyevi mahi -
yctl~ri vardır. 

V c unutmıyalım Jd, ferdi ve 
ailevi zevklerimizi düzenli bir 
ha.le koymak, maneviyetimi7lin 
Jı: ~a1; irin el7Pmdir. 

ı - Beher parU yetmış beı;;er to•ı lllmak üzere dl ıi paı tı:dc lİÇ yiiz h;ı
vu~ pazarlıkla salın alın::ıc:ıktır. 

2 - T:ılip olnnlnrııı !'llmuıın ve uç bin lira teminatlnrile 22/1/!l~2 pcr-
Gembc gunil s:ı. t 10 da kombyonummn miiı-acaat ctmcl00ri. (280) 

• > .. _ 
1 - Birlikler için yirmi beşer to rı dört parti dc;rı , lınacnktır. Jhtılcsi 

14il/942 ç:ırşanıbn saat ondn yapılncaktır. 
2 - Tallplc.rin teminatlıırllc ihale 1' bultınınnl;ın. (SOG) 

BRONŞİTLEREKATRAN HAKKI EKREM 

A herlik işleri !1 
Beçlkta::ı Aıkcrlik şubesinden: 

Şubemizde knyıllı 2, sınıf .Mua
mele memuru Meh/fıet Necatı (331-
16) mn tıce~c 6\lbcmlzc mtirncnat et
mediği takdirde 1076 s:ıyılı lcnnuııa 

f'.İir" 1'1' , r 1,, vnpıl:ıcağı. 

Saatli Maarif 
Duvar takvimleri 

ç 1kt1 
Bu el':tlz ve en•solsiz t:ıkvimlerln 

talrl!Ucri v:ırc!H. Alda11mnnı:ık için 
gı'T<'k knrton \'C gerek ı.ıkvim top
la.rınuı üzer.nele ı Sr tlı Mnnl'lf 
tak\ :mi) Ldın:ı diklrnl elidir. 

minsıtlarile belli v:ıki!tc komisyona gııfmelerl. , (»b9 - 25b) . . . _,_ . 
Adet 
2,400,000 mat ceket dOL1nH.'li. 
1,100,000 mat küçük dügme. 

120,000 kr07.0 küçiik düğme. 
180,000krozo t.nyü:c düfme • 

Yuk:md::ı yazıh döl'\ lcalem düime t271~ pt,zarlA.qi idJ!1l* :n.'t ı~ 
dn Tophanede tst. Lv flmlrllıfi satın Qlr.ıa b JO!SJonımdsı yapıla....ıctır. • 
muncleri komiLy\lnda görülür. Mat düğmelerin ilk tcml:urtı 188R ıım. 1 
kuruş krozo düimelcrin ilk teminııtı lf5 lira 15 kurustur. İBt4'kJUeııt ı Jıı7 
sa.ıtte komisyonR gelmeleri, (475 - 95) 

• • • 
Bir adet Avari mmk~ bashüllln tamırı müteahhi~ nam • .,,,,, ı-csıııJ 

pazarlıkla cksfltmcyc konmuştur. thnlcs' 12/1. 6<12 ()4zart'l' gene ' 
16,SG da Tophanede Lv. ~mirliği sat.mılma kc:ml.ı:::;onundh .?r>J>tlac:Aktı.r. 11 

min bedeli 120 lirsı kat'l teminatı 18 lirnclır. Baskül Tc> lhaned'! ~~"'ı~ 
rındR Lv. :Mı;ımul ambannda ciiri}1Ur, İ!teklilcrıa ı.~i saatte ~ 
gelmeleri. (48il - H.l:i) 

• • • 
Be;;: bin kilo kara.-n:ı:ı koyur • .cotlahnacnkbr. Pazr.:h'lth eksiltm .. '!U 1,. 

/942 p:ızartesı gün{i ııaa~ 13.45 ele Topl mede Lv. lml.rliği satln ahf'ı 11 

ml.ı;yonunda yapılacuktır. ist-.ıklllC'rin belli saatte tcınln:ıtlnrıle JrJ.>~~ 

1 gel'1lclcri. (4!Jil - 302) -- --

1 
Sahibl: A. Cemaleddln ~.-.-ço-ı,ılu -~c,-ıy.u~~-a-::t-~- -~ 
Sıa ıldıgı yer: (H 0ek r ,~ı•rıttn1'\.ır V• A. Cl'm:ı'-: ,., ~;:. ;ıço~!u 


