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Harpten kurtulmak 
isteyenler 

r ~---. 

Artık Mihuerin tekniği pek 
açık surette göze çarpmak. 
tadır: iptida dost lak temi
natı, iltifatlar, pohpohlar .• 
Sonrn, n:eınlekı:t iizerindc 
bir d~nı ir 11ençr ... 
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~an: Hüseyin Cahid YALÇIM 1 

~ im nhır tarnfın<lJn Nor- 1 
~ wdıı islilıl.sında hazin 

•••••••••••••••••••••••• 
SİNGAPURUN 

MUKADDERATI 
---<><>-

Londra, Japonların 
büyük bir hücuma 

geçmek üzere oldukla
rını bildiriyor 

------0-J· --

Jol or - Ba ru 
tahli}·e edil"yor 

----\.10-----

V;u•el, ordularına 
bl r, giinlii k e111ir 

göııderdi 
(.4. A. !Ff.ıJıflJlrıı·ııulun 

ltHlÔ8(t , ./"l;ni."Jtiı·. / 

l""BıRMANYA~iiA"" 
VAZIYET 

Japon tayyareleri . 
Rangon'la merkez hava 

üslerine hücum 
ettiler 

,1 

() --

Cava üzerinde 
harbi oldu hav 

Feleııu•ıık hava 
h111ıııetlerl afiır 
zayiata uğradı 

[.:l .. 1. lı /y,u}l<u~udmı 
hit/OS(t t{/j;',n.işff,-.] 
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ve be<lbaht bir şöhı-et ı 
k~z. ıırnı~ ve adım insan urih:ıı
dc \•otana hiyanetin bir ,t•~ı· ı 
ijaJı olarak ınilstnkbd ncsıl. ı ın 
lan~tinn terk<'tmiş olan Qur. li.ıg I 
e>ıır mc ·ılekeı\lnin ha..~\'ekillı~ı-
11<' akalrlı. O, y<qitığı vicıla111<: ,.1 
lığın miikAfatını bu sun:tlc toı:· j 
lark1?:11 Norv~ gençliğini dl" LonJraüan bildirildiğine ho 
nı.,.,ba haya sevkedilccek giiııah-' re. :-;i 11 ~-.ı ı.ıuı da -t>iı· ı;ül. iıntt 
ı:ı.ız siiı·ü1er halinde toplay.ır. k vaı·dH'. J:1[hı1ılHl l'ller1nılel~i 

1 
JHpo .. 1 ·L-ıyv~ırL·Jeri liiin geef• 

yan~ı. R, ııg<>n ı;elııine ılk ge
r~ hiit·1ununu )a)ntı:ı.-:ılardır. 
Ölen \'u yaı .J:ınan az olmw;
t,ır Hilı>um. da.fi bataryalıı.
rın af PJ7iyle karı·nlanmıljftJr. 

Rus sahı. !atına göndermek i~ · n -tıütiin hal'>t, hava ve •kni~ 
huJr!ıvorl:ı.ı·. Bunu bir Alm»n Jrun·..tierini ktıilannı,ı:- bii-

-------------
• 

!;::12.te~i ~iz'•:nemiyı.:!ıı bir ~ ~ yiil·; h;r hiirtın1a ~' • '('e),J,·r 
~ İlt'. Alrıı(ın halkına m\'ı jde... dir, Bu ii~~ün muh Jdl.€ ı atını l3un<l.'.1ia başım J.ıpon tay-

li"or_ KendiJr·rini kurtaı·n:ı:ıı.,:1 ta.J. in .._,dcc•ek olan hi _vitk 1npy 

nıt>dı<ı· ohruı.~ı ı~ht ba.,ka bir'•' 1· ı uaı. nıuharebesi vakındır.Sın ,Jolıot'la Sin),{aµur ~uk+ ... ıuı ~ÜMt""rtr harita 
yareleri, Binnııny~ıun merkez 
mıntaJ<asııulaki hava fü.,lcrine 
de iki oiefa tn~nıız C'tınis!er· lr 1 dlhn ate atıyorla.ıw v·c hıt- gapnrun ~ni.irhıf:ı;l~' l ıne::;eİt'$1 

ı c~ kcıyfini :firnrlidCıl ta+iıynı ·- geni~ ölı;üd,• kuıianıl~c·ak -ıv !-INGILTEREdej-~~ - ---::.=: dir. · 
'ıı. ta;· .• ııt'~t rinc \·,:gJıdır. 

~1lhve-r devletlerinin kUı;~ık f)ı ıııt 1 ._i~nsı ... ıı!lhn·ı bildi-
t',....mt·ı.k lliııdist .. ruııd~ 

l>ıin .<.O .füp,•n t:ı.v.v:ın..si Ca
vanın nıüt.-adtlit ,,..lıirle»ini 
\'e ha.va ÜHl~ı'ini bcımh'lrdı
man etınıııl~rdir. ~'demeıık 
tay\'ard • .,; nııılıar<ıbt-}t: tu-

RUSYA'~ 
Donetz'de Alman 

mukavemeti kırıldı 

l'lilll>tk:r<' lrnr;;ı tatbik ert:::· 1 ı·iy,, 1 
tne.af~ız nııı meJeni'll b1ı en ""' n "~ 1 iş başına yeni 

nazırlar o~Urildi 

~ ı '.:..;<1fıı1J"~l .Yaı~ı Ht·ak un1u-
ınl<;aliılil'. "İbı-et alınac..1 k lı r ıni t1<a1 tuz. vck yokmdıı-. Bu 
Misttl., diyc•mrnı .. Çilallti.l rı ~ sebt-ph· .fıthoı· • Bahı·u ahali- ı 
ortıu.ia · <"İ ai';;ı.bil ek kin ı;i ja1 1 ıı. e><kt·ı i ma rnmlannın 
ka.Jmg1nıs,t1r 1 Bütün kii<'"•t ta\'Riv~~ı iizL rint' ... t-htin tah-

tuşmuı-;-lJı tfıı· Bunl~~ın ı.:ı~.·ı
bı fa.i.Lı ı•lrıııı..tıır. 

Avnt)'-.'\., is1('-mJye i.~tcrnıyt.~, \ 1 liy<:l'i:ı h.ı:;ılaını~tn•, Ahali e-
ME-:..J boyundnruğwıa ta kıM . min bıc· hi\lgPye gitııwl<t,..ıir . ., ---<>O--

'l'af!.'.il:lt ahn~m1ann.-:-w1·. Dt-

ı 
i(er taraftan B. lık1•aprnda 
nıulııırt•belt'l' tl1>ı•am el.,ektı·· 
d.r. 

---<>~ 

felaket ve 11.tır.4> ile dolu ~eı.n Siı.ı; ıııurd~ ~:ılı ~i;nii yapı 
V<! lllı~iz bır yolda ba,..ırd.t>ı ·• lan lı•··n Iıütuml~unda ~ivil L. Biverburg 

istihsal Nazırı 
o 1 d u 

Smolensk'de 
büyük bir taarru:t 

hazırlanıyor 

li!!'~ ve idri\kiıizliğin, iradc~;i?.1 · halkt.ı.ı 70 kişinin öldiiil;i.i, 
ğlıı. "~ korkaklığın rnlt.>'ıı:ı 200 ,1,.11 ruı.ı kim,;eıım yııı-a- , 

BOR. 'EOD.\ 
· ı J;ıı "" kııvv<'Ueıi Cdt<lı d•· 

nızı ~t·ı>al'mda ""'" .<oehir ulan ç_('kıynt·. land1;,1 "'•ın1lınaktadır. 
lhrp r11.tJak verdiği gii~ı. b•i. * · T-.ı.v•,v'ı ala.Jilk wtır.jn i.--

"tltn küçiik A vrupn ık'Ylt>tlı>n · j Ba ı. 
n n _ '1'1nız tıir ..ıU.,-ünoH;i, tek 'bir 1 

1 
bL \'l:t 'de-: gin~·;:;;, µuı ıuı a,..,, i-

evli'*ai oklu , Ne y·ıpıı) "3.PlJJ 1 beti hakkında büyük bir.t-ııdi-

--o--

İngiliz · İran mua-hedşsi 
için M. Eden Avam 

kamarasında beyanatta 
bulundu 

1 
t:aliııl tama.mlruuı luıxlır. 

Ta,·l\~·dn. gnz J1 p..-;ınd<- bu
lun~uı !",887 jar~>n ,...,., best l>ı
rakılnu~tu· 

--o-

Mareşal Timoçenko 
orduları cenupta ağır 

hücumlarda 
bulunmaktadır 

, .şe hlilüinı >Ürnwktellir. Bııra-
mü,:ııdf"!e d~~mda k:ılnıa k ! Bun· da tııgilizlcrin kn leyi t~slim 
d~n tabii, bundan insanı bir ,.,,._ (. • ~ı>ıııı ~<ıyfv ,, ,yü_fu.,J ';' ı1o) 
zu <ıl"nıa:'dı. Ra,.-.ka bir milletin ------------~ 

!Se>t<..r ıayt.ı S t\.lt,u1 & ôa) 

topraklanıı<ia gözil olmıyanlaı'. 
mnr-ruza "<'\'lllf'k için flreat h!'k· 
ı~nıt'yt;'!ll<>r bir harp taraftarı .,. 
k ~il~zlar. l\'akat harbn biı• el< 
2:.ıı>ri, meşru ve elzem biı· eek
li \:ırdn·: O da vatanı müdafa• 
ırir. giri~·lt'n harptir. Kilt:lik 
Avrupıı devletleıi basıl:ıyan bo· 
ğwımanın a.•ıl m.~vzuunu, ken
d' i Wşkil ettikl!'rini anlaya· 
nrndıkH·, anlamak i~teınediler 
A11!:1tnn bedı.heUere, olaylar,• 
gö?lerini kapa'1.ılar. Çiinkii har
be girmek i~teıniyorlart!i. Nt· 
b'hasıııa olursa olsun, istrri-e 
\'M n !arının hürı~yet ve istik lıi.li 
h h'.l..~uı:ı olsun. harbetınek i~h·· 
miyoı·I mı. Çünkü kendileıiııi 
c, V. küçüle ,." z~yıf ı;öriiyorlar
dı Ha~l2.yan ele\ ler milcadele
~·,rne kiiçlik Ye iiciz kaldıklarını, 
ilk haınled<' czilecekJ,~rini düeü
nuyorlardı. Z:ı:r,f \'e çürük ol
dıığunu bildikleri halde bir ilmi· 
d" knı>ılım~lardı: Bit<Jraf kalıı · 
l:tt:'a k:ı.~rga -ı atlatabilccekleri· 
ni, taı·ı.ı.lar.nı ve e\'lcrini harap 
nlm~ktaıı, tatlı canlarını ebe
d yr~c kavuşmaktan kurtarabi
Jn,c(•klerini sanıyorlardı. Kısaca, 
yıı.Jnız ya.~ayabilmeyi, rahat ve 
r~rvctlcrini kaybetmeden ya.<;ıı
mayı iRtiyorlardı. Zelil, hürri
yf'ttcn ve it<ti.klalden mahrum 
b:ı· hayat" razı idiler, eh·erir ki 
keyifleri ve k<•nforları bozıılma-

~. 1 l:ı;tıı Avrup~nın kii~ıik dev-
letlcıinin, pek az bir iki istisna 
ıle. tercih ve takip ettikleri po
litika bu oldu. Srkı sılu bit.aı'll r. 
ltğ'a yapıııtılar, gözlerini yumdu
lar trtriverek belcledik'r. Ha- ı 
lı:ikatin inı;a.faız eli ynkal::mna 1 

yapıştı. İptida istiklal ve hüıTi· 
yctlcri gitti. Sıra sonr<1 raha<t. . : 
lruma geldi. Açlık kendısini hi'· I 
ii><'!Hrdi, Çünkü galipleıi doyur
nıR k ve betllt'mek liızımdı. Son
n moobmi hi7.Jnet: Başkamcnı-
1 ~ utlerde amelelik ba.Rl:ı.dı. 
Çıinlıü galipkn> silah ve '"*ha
ne yetiştinnek lazı.ındı. F;ık,,t 
:;ene kurtulr.ınadılar. A.'3.ıl k;;. 
~mma4ı Mtedikleri, felaket, lıaı·
bt> girmek denli, karı,ıhu·ına eli· 
irildi. Vatanlarını müdafaa. i~in 1 
ı-ı;1.ifelerini y.ıpmıyanlar. ı;imdı ı 
iOaş!arındn.ki ga.l.ibi:n toprakla · 
nnı müdafaa içiıı onlaı-ın ~n-k 
ve- idaresi altında uzak mrnn.1\.
~etlcırde d<ivüı;meğe w can '" r
lll'"'ğe mahlri'nn bulumı-yorl. r~. 

llugün Mihver ınemleketle
ril,\ dost 6t:: 'İnmeğe azmt~tmi. 
onı.m hog monya~ını, yeni ıııza
Jlllrtı J;abııl etmı•i;ı; razı olmuş 
haııgi kU.;ük bir mm ,-arsa 
lıepsi Milıver tarafından haı be 
dlrükl<'ll.ıııı tir. :'<on·ee \'e Bul
garistan ı;ınıdiye kadar l:uıdi-

Akdenizde 
Çok geniş 

harekat 
bekleniyor 1 

MareJal Göriııg Romudu 
hiilô ,,,;;,ıe,.~k a~keri 

mest"leler iiıerind~ göriiı-
melerde bulıınmakfodır 

Duçe Alman Mareşalını 
tekrar kabul etti 

,-
Lvntlra, 4 fa.a.ı - H&rll'i\·e T E K T • 

'ıdZıl ?ı.1. Eden, bugün A,·am Ka~ 1 
lllAl'a~nıd~, iııgiliz - 1rarı...ittıfak 
;olU~lıed,·sının 29 Sonkhmmdıı. 
lran ı:·ı.rliin1ento~u' tarefJ.nda~1 
!Axdık edilmiR ve imzası. ariiıi -------------ı•ı-------------

---. 
• 1 

1 
ül•n 26 Sonk~nuD<laıı Jx.ri mH'i M"J'" K h } kl b"t• } •• k" t• • l 
yet mevkiine girmi~ buhuıdııiiu ı ı t ı orunma azır 1 iarıııı l ıren ıu ume 1m1z, 
'l'l~i~;~:ş~~

1

~iştir ki: . 1 piyasaya çıkaracag~ ı bir çeşit kuııdurayı 
"~Iuahedenın ıran parlan1eıı·, 

tvsu tarafından büviik bir cl:se-1 h J k • d' •• •• " 
ıiyetle tasdik edil;;ıiş olrn-.1yı~ı. a a ucuzca verme y ı u şunu yor 
lı &n milletinin mümessillf>riııiıı J 
hiir tas,·ibine mazhar o!duğı.ınıı Ankara, 1 (Yeni Sabah) - 1 ,iı!~t l~hın alm~kta uldıı~u Viliıydl<>re loptlancı p,-rak,>n 
i~bat eder. Muahedeniıı U.m ınE>t Lı.tıı;ad Vekaleti, Milli Korunma kararlarırı aneHk halkın hülu1- <l~ci 'e 'YY'" r.ınııfır- bt:hcnıt>-1 
ııi, bir beyaz kitap halinde çıka- kd.llı:mınun tatbikatı hakkında rnct.e müzahir olrnası sm ..-tile hal '~ndıkla.rı ırı«lın w~nn.Je t.~ ! 
c.ı.ktır. Parlamento azası, bu ki- wnncak tedbirlerden bir kısmı- rn.yıkıle tatbik edileceğinin gc- tiket lıuhuıdunnıılrın ll!ı~m,: lıil 1 
t.tbın nüshalarını bugün alabile· nı ikmiil etmiştir. Bu arada halk ıııı; propa.g:uıda .-iha.zı ile anla- <liı ilınelt ıi?.en..-.rur. Ayr...., kr~.~ 

1

, 
o•eklerdir. 1 ile hükümetln el ,.e işbirliği ya}J tı1ma..ı karaı-13. tınlmı~tır. Raci- le fabnka.lıı.rııwı ra.ndmıa.,, 111 ı 

Rom;ı. l (a.n.) - MRrqal Gü-. (Sonu sayfa 3 •Ütun • o•) ffi!l.l<I li\zumunun, lıükiımetin rodan da iı;tifade edilmek ~ar- ( S-0111• /J(J!//G ,1 ıtıdım • 00) 
ringin ttalyaıl:ıki ikam«tı uza-• - - - - - -- - -- - - uı., halktvlt'rinde. hallt odaların 

{A A tt"lı...raflıu·ınct<in 

bı,1.lsn etlilnı!~tir.] 

\.lı..~ko\ .ıtj;,.1 11 nlınan bir lw• 
})c:"J:-cie [(17.ıhn'dunu:ı Don ... ..tz ho.l' 
z.... .t.Uli-. t:- ı~·n Il\tLm.~.renuı.t.ini 
~ ı Hlığı, di~n:arı111 bir t;\lk rna.ır 
kiı ı nıe\·ki!,•ı J~ıı alıklığı \'e bu 
k.,&tlJ,ıL.ıın \'"Ü~}._rct.• Alnıao 
C<~cdtylt dolu w vl4iu;.':;u ;o;ilyleu • 
Jotkt("1.İr. • · 

Lünd1":ldt11 Wdiri~<li~bnı.." gö-
t. ı:u:.Jar i•c.ıini bildirmedikleri 
fak&t \ i.w. o!m,.,;ı ınuht (·ıad 
l.tıl!lnan ın lili.'ll lıir ma hn ili 
z· pt..tı:ı iııler ve bur ı<la !:-in Al· 
,,....., :ı.aJ..eriı: i cldü•ıııüslu !lir. 

};to:-o..!tjva c~~lf'Sl ü \!'r~ıdc 
lleı i haıLlwi. ıkvam eLı;.c,tcdir. 
Son A"Unl·.·rtie biı· Çı>k .maJıalJcr 
geri ahr ' t:;, l,ı'1_>k 1rr~t:.ant:. ~;o:ni-

<Sv"ıı: Su. 3. SJi. f! •it) 

makta«~ı:~u ~~~:"~~u~~!";r d:~ril- 's a d e y a g"' v e p ey n ı· r' k~n~~:~i~~ı~u ;:'~~!~~~~~ 1, lü Vt' şehirlıkrimu.e konferans· 
lt'rini kıın vert-;iHiııden kurtar- h<t \'erlleccklir. Bilhıısı;a yiiz 
nmğa mm·affak olabilmiş idiler. kuruştan fazla ah~ ve verişlerde 
Fakal Ru" cephcHi doymak bil- ruaı satımla.rdan fatura iskn· 
mez bil' ifrit gibi in.<:ın eli iı.ti- - me;;iı;in ..eb .. bi üurinde durula-

as ekilin tet ik eri 
yor. Oraya malzeme 1'17.ım. Şehrimizde 10 bin teneke Sadeyag~ <ak ve fatura i~tl'menin millet 
Şimdi Norve~te, Quislıng başvc- ı~in bir zı>nır1>t haline g.etiri!· 
killiğe getiriliyoı; lüwnı kalnıı· ve 1 o bin teneke bevaz Peynir llıc'Sine ~ahsılacaktır. Diğer ta-
yan Almau sivil idar<'>!i kahlırı- b } d ' · ) : ıaftan Fivat Mürakabe konıis-
lıyor. Çiinkü bu idaı·eyi Alnıaıı· U Un ugu an a J ıyor }onlarına. da ıh.ha sıkı ~alışma 
!ar heşabına yapacak bir Nor- rn kontı·ol hakkı verilecektir. 

veçli müte•hlıit •'llllmdadır. Bı. Bunların halka s!Jbtması temı·n olunacak adının ilk i~i de efendilerine ya. ll ' 

----·· ---111--------
Doktor Refik SaydarJl dün Ziraat 
Vekaletine gideıt.•k ilk bahar zeri
yatı için yeni ve kati tlirektifler verdi 

rıunnak ;çin vat•ndaslar ını harp i 
ateşine atmak oluı·oı. 1 Don t es bit e d ıl e 11 i h ti kar vak a 1ar1 1 l~ına. halindP bulunacaklar ve 1 1 . . . . . . 1 
Artık J\Iihwı-in tekniği ııt-k fıyat tcsbiti i~ini daha ..ağlanı Ankara muhabırımız telefonla bıldırıyor; 

açık SW'\:tlf' gö)ze ı:arpmaktadıı- · <.sa"lara istinuıl ettireceklerdir. 
tptid:a. oo.\luk teınina.tı. iltıfat- Fiyat Mürakabe Koınısyonu t...-a.hndan yapılan tet.kikler J * Milli Km unma Kanuuıınun tatbiki içjn muhtelif V-'·a'J~t-

So neticesinde şehrimizde mevcut bu.zhıınelerdı) 10. bin teneke 1 1 ı "" v Jar, pohpohlar.. nra, m<'mle- e.-re f.lın.nıakıa olan t<l<lhüiodt bi7.zat Baş. v•k" Doktor Re-
ket üzerinde biı demir pençe .. Trabzon yağı ile 10 bın teneke ~yaz peyn.iı· bulunduğu an- AF İKA 'DA fik Sı<ydam ~ok yalm:•l-ın n>ç,},{lll olnmtadır. 
Bütün iktırnt ,.e ifi kaynakları laşı].mı. tır. Komisyon bu yıı.ğ ve peynirlerin piyasaya ~ıkarıla 1 l3aş,·ekil, bugün de .....:ı.t 10.30 d.a Zirant Vekfı~tine gide-
Mihverin eline gec;iyor ve Mih- rak halka "attırılmasını <liişünmektedir. Bu suretle yağ ve t<•k 12.30 a kadar Ziranl Vekili j)e Jt)riit,ıniiş ve t:W:mıhı edil-
ver menf:ıati i~iıı çalışıyor. Ve peynir fiya:tluınıu groiş mikyıı.sta düşmesi te-min olunacaktır. 1 • ı • 1 j <liğtne göre,• ilkb: ... lıar :ı.er'iy tı için alınm:tkt& ...... _ •-'"ir·'-r 

Maamafih bu hususta. henüz kat'! bir karar verilmeıniııtir. n g 1 "Z er .t; f l z v 1 . . h ....... "°'w "' nihayet, yıı. ba>ıkalarının m:ılın- Vaziyet, alakadar makamların, mııı.I sahipleriyle y41>pacak1arı q ,, e rR tn< a iraat eki ~z,ı«n ıaa. at aldlkl:.ı.ı·ı n;bi ·bu i~n hı2 • 
elan bir to»r<lk dilimi vadediJe. 1 lıı~lır!lmaoı yolunda btıu <lircktiflur \·cı~""'c..Jlr. 

tema;;lar ııetiCESinde belli olacaktır. D • ..,...,. 
ı·ek yalıul mukıı.d<kR bir inAAni· • e rn ıPYI Ayrıca hıikiıır.l·t ta.g;fmu.uı ı<ılt•füınesi!ıei!ı:aı.ıır VCI'ileın,;u-
yet dava&ı uğrunda mile-ahitlik ııÇlk göz kasaplar - !.ık '~" bo~ •ırn.zının ,.ı.,,ı..,....., lıaJ;.kmda d:ı mfihih.. kat·arhtm. \a-
payesi ta\•siyc olunArak h•rtM' b ltt 1 ı .ld ıgı s.ınıllll!lkboıı-
g-önderilrrıf'k Rll'aRı .,~elivor. Bu· Dün hem ihtikar Ve hem de hilekarlık yapmaktan SUÇ· oşa 1 ar ,,.. · 
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rp, müselsel ir macera ır. uvaf
ıye ler ve muvaff kıyetsizr er 

rad der. Fa at mes'ut netic~yi her 
hal e malze ece üstün olanların 
kaza .. acak arına itimat edebiliriz 

[Yazan: Emekli Gri. Kenıal Koçer: 

ngıliz ı.~:ılzeme "'nzırı Bc::ı· 

\ erbrook, son bir dcmedıt
dc, b günh.'ii i hacmme göı:c yıl· 
da 3ı\000 top yapıldığını, bunun 
15.000 c çıkarılacağını, bu mık· 
tar1n n yctmediğıni söyledi. 

.tmı aratorluğ-un emniyet ve 

Yarınki meydan muharebeleri· 
.ı1e ytiz binlerce uçak, tank vo 
topıuı iştirak ettigini görünce 
hıç de hayrete düşmiyeccğit.. An 
c k. ~·yanıı,, la ifade cttiğiıruz 
bu zaman mesafesini tesbit ede
bilmek mümkün değildir. 

seıametıni d . .mız hfıkimiy.etinoe Hsr,p, müse1scl bir macera· 
arayan, blıyi.ık badireyi sona er- dır. Muva.ffukiyctier Ye muvaf • 
circn diJctane bel bağlayan Cİ· faitıyct:sizlildc.T vadeder. Fa at 
han:.ümul devlet, bütün siyasi mes'ud neticeyi 'her halde mal· 
ve : ı;;Keri csaslım değı ·tiren it!' ~c.·mece de iistün1ük ter in eden· 
riınler karcısıııda da asında lcı m .ksı7.ı;macaklarınn. itimn.d c
a:.ude ve istikbal kaygulıı:rınclıın dchiliriz. Haı·p, bir malzeme har 
azade yaşamıştı. Donanma, h"di•·. Bu 'baş doııdürllcü rclmm 
Vdyı :kiıl (Almanlnra gôre Afi· lai ı lıayald~n lıakilmte ula..~ran 
hcilmittcll) sayılıyordu. Muh .. - lar, zafere doğru emin n:dımlar 
rip, havaların da, tam mana.s:. da ntnbilirler. Art1k bu realite· ı 
!e, hakimi ı sılmışti. Ordular yi t>zdeıı kacırınayan muhariı> 
zn blanıyor, harp met-odları :ie- Jer, kadınlarile 'le çocUklarile 
gişiyor, milletler silahlanıyordu. fümal ve mal planlarını, azami 
Alemde değişmeyen ne vurilı? irnkan d,Lhilinde az zamanda oı· 
Yer yer beliren r cın.lar, uı Ultl· htrmak azmindedirler. tındı, 
mun derinliğini ihtar ediyor lal'- '1\illetıerin irade kudretini öl· 
aı. Her ~cy1 lt.itün o lıummalı <ı 'en biı· mizanı da bu iş sah sın· 
hşmalar haı'P i<;indi. t tikool cfa a.raınalıdır. 
harbini yorulmak bılmeyen m • _,_..-._. _________ _ 
s.ıi, mılietler caıniaısımn aiın tc· r ' 
ri ıı:~ı:~~~~p ih jya 11.\ I v urtta I' 
göre işletilmesi. her şeyden .o.ı-
te l!Zllll bir mm lüzum g'iH- '-= a b a h 
t rirdi. nupanm u'f-ak bir as- ..:şJ 
keı i devlet de her dariksınaa- \-__ O J 
cm:a gerekli istikameti \'Ct mbtı. 

Blr ta ıtta. o~·du. ihtiyac.ıu! .. k~;· Feci bir tren 
şııama'kta ıdı. Tip tenen·uunU!\, 
b! h nb vazi) t c çı racağl 
gtıçlükleri güzde bulunduranlar, 
) urd ristemlerin 'te''lıiilini \,a
nunln temin etmişlcı dı. 

Riiviilı- hı:.f'II hn ~ısın.lg sı~ı 

derf'.lcr ·vcrmişt.:. !Uarmerl.e g·:z. 
l :rini .ncruı muharu>lcr, lıaı:ı> ma. 
l:inesine :reni bir düzen YCnı ek 
ıwtır::ı nnd:ı 1 almıfj.la.rdı. O hu t • 
bin uzrunasınuı bir sebebi de 
h rp-Or.ü dilşiiııcclerindeki sakat 
tı:<u. Harbin ızlıraplan, giinl r 
g ~ince silinir: yıU"dun istil bfıl 
ve iı:.1:ikbaliııde en mühim amil 
sayıları ordu, biı çok memlek..;t-
1 1 ı:ic, bir edibin de söylediği gı-
1:. • ımutulrnayn mahküm kalır . 

~ıa~lfrp .Alman ordusunun 
.!> l de h:ısmma 32,000 to1> tcs
.i cttı_-;ini hatıı'la .... ıairtny • .ı. 
fut. da, b ... ra.d .. s:ı.lfüuıma .. 1 rr uh 
temel silahlar bu ychlın:ı dahil 
d 0 1 dı. Biiyük huı bın son mey
d:ı.n rnuhat'C:b ,forıne on binl ren 
tıatal') ımn iştirak ettigini de 
bıU~·oı uz. Alman s:ınayi ve me· 
;ı, b;u büyak harpte düşrr.ıu
iJJ1n11tkilcrlc ym ı"'amad1ğı da 
ı.neclml de~Tildi. 

Btr}\lk hıuv. tümenlcrino 1-2 
topçu nlayı '\"crebilirai. ıı'alfi • 
l.cmmiyeti haiz bulunan Gali<;· 
yadaki Avusturya - Macaristan 
ttimenlerin 21 bntnryantn dn 
lıı.ılundu~'Unu görlıyor<luk. -Çar 
ordusunun s v. eti rmi Bottnıer 
bu topçunun trompet at !eril<' 
l:ırm, 15tiycınlu v~ topçu. :ate~· 
lcrilc destekliyemcdiği cephe
den m<'S'ul tutu1uyordu. 

"Tank, bufüu;eephelerdc ~· a-
1.ımamış, garp .cephesinde de o· 
nüm lrazan:ı:rnn:n1ıştı. Dça.k Le, 
tam bir is.tiklfile sahip olamamış 
tı. 

B'iyük Britanya, uzun hazır· 
lıkJaxına ğmen, Libya me ve 
ctzrinin önüne henüz ~e· 
mi.şt.ir • .Bııgünklı .cepheler, UGSUZ, 
bucaksızdır. .Deniz hfı.kimi~·eti· 
nin manası değişincc1 hazineler 
diyarının korunması da. bdki 
uzun 'bir zaman için, ınubal ol
mu~tur. Bir 'Ordunun teşkili, teç 
hızi ve terb\ycsi çok "UZUn 'mr 
z:ıman yer. ~u. 1rayna1da.rı cok 
.~gin mem1eketleree b(h"ledir. 

Y-rl.lnız Britaqyan:ın bir yılcla 
yapaeağ1 '60.000-topun cephazre 
ı;...1yıSJ, 500 milyondur -ve bunun 
esm:ını & uz, '2 :milyar sterling
tir. Amen1rnmn -ı milynr -O.o. 
!ara yaklaşan harp tahsisatının 
gittik~ neden kabaniıo°'wa bu 
l'Bknnı bir misalair. 

Mı1hariplcr ıkııdretler.Wi ±eba· 
rilz cttiri! nüfus ııisbctierinı 
sc canlandırırlar. Japonların ya· 
nm milyonluk orduları önünda 
koca Çin kütlesinin, beş yıldır, 
cevap veremeyişi, bir yandan da, 
i tiğ.i :ıcor ır. 

................ ·...ı retle lmrşılaşımılaTnl ilk 
' .önemli • ısllfilı J.'e v:asltn-

ikıns.litllı;. .Libya teşen •· ·· 
Pasüik buhranı aradaki mfü.:n 
z 'zlikten ileri geliyor • .O se.. 
1 ple • .Büy;iih; ritanyacla. ~Bir 
leşik de:vlctl de bu b uğun 
Joldurulması esa. ı ter-ıkil l'di-
ıJ • 

kazası 
Mn.nu , (Yeni Sabah) - Ka

ranuac.;lı ista::>,,onundan hare • 
ket ed&:ı katarda feci bir ka:o.a 
oım~ ·tur. V..:gondaıı vagona 

çmck :istiven ve hıitiin t.e eb • ı 
bu.~l re ragmen keııdisıne mani 
oluna.uııy ıı Ka1-aağ çlı öğret· 
meni Süleyman İçöz iki vagon 
adasında tutunmuş olduğu kol I 
domıriuı. müvuzenesini kay-00. 
den~k .bıraknıır-ı vo fay altına 
düşeı'ek vagonların altında par· 
ça®up ölmüştür. 

İzmirde yeni sanat 
.okuUarı yapılıyor 

b.oir (Yeni Sabah) - lznıır
c!e yeniden iuşa ı ka:ral'l tıan Ak 
ş..ı.m 'Kız San at okulu binasının 
Kız Enstitüsü binasının bululı
d.ıgıı f{ultiig.ıar'.k civaruuJ ki 
nrsa dahilinde kurulması uygun 
görülmüştür. Y.apı 1•c usta oku· 
lu i "' Erkek Sa.n'ut okulu ıbina· 
Jru-ı Şehitlerde mevcut geniş bir 
.ıhe.da inşa edilecektir. Bunları 

hakkında hazıdauan evrak J\fa. 
arif Vckfiletine göııderilmiı;ıtir. 

Muşda müthiş soğuklar 
}ı u (Yeııi Sabclı) - Günler 

deııbcri yağmağa başlayan kar 
.3;5 ·metreyi bulmuştur.. Yollar 
tamamen kapruımıs. mün:ıkalfıt 
durmuştur. Po., ::ı na'kliyatma 
d muvakkaten nihayet veril -
mistir. • 

Miltemndiytm yağan it.ar ve 
soğuk dal~ası cndi§e veıımckte
dir. 

- Senin Bikayetin ne kızım? 
İkinci kadın, biiyük bir ces::ı.

relle: 
- Ben, dedi, memurlardan 

şlkayetçi~·im ı 
Firavun, 'Siikfmctle sordu: 
- Memurlardan zulüm mu 

güraün"? 
- Evet, zulüm gördüm1 
- Ne ·:yaptılar? 
- Daha ne -yapsınlar? Saray 

uteyhincle çalıştlğını iddia ede
Tek kocamı gôtüraüle:r. 

-:;.Şimdi kocan nerede? 
- Evde. . ~tıyor ! 
- Niçin yabyor? 
-Ağır y,nrnlı. . Kocamı öyle 

dôvmUşler ki ölecek hale .getir
rn.i~ler. 

-.Bu zulmü yapan memurları 
tanıyor .tnUBun? • 

- Hayır! Fakat .kocam tanı
yor! 

- O halde kocana f:Öylc: İyi· 
lc.Şfiği zaman 'huzuruma gelsin; 
kendisine nasıl zulüm edildiğini 
unlai:sın: Bu .ztilmü yapan me
ımırları o.:za:man şiddetle ceza

dırırım. Bir 'Sllal daha: Ko
can necidir? 

- Irpdlı'k Y&PaT ! 
- Demek ki zulüm gördilo~ 

ünden -beri ~alışamıyor ve :gün 
l.llk nafo.kanızı temin edemiyor. 
Uakiknten zorlu bir vaziyet -

A 1 h;r kese altın do. sruın. 

rı 
Birinci Ağır Ceza Mahkeme-

si dün bir katili mahküm etmiş
tir.. P,angalb.dn. Türkbey soka
i?'ında 67 nwnarak pa.nsiyonıµı 
üst katında oturan Fuıı.t bun
dan bir mıiddet evvel geı:ıe ayni 
pansiyonun alt katında oturan 
Mazharı tıaOO.ııca ile vurarak 
öldürmüştür. Ölüme sebebiyet 
veren hadise şu şekilde cereyan 
etmiştir: Erin alt katında otu
r.am Mazh:ı.r bir gün elektrik am
pufüııün yerini değiştirmek mak 
sadiyle telleri birbirinden ayır. 
mış ve sonra. gene ayni tellçri 
blrbir:ne bağlamı§"tır. Tellerin 
O)Tılıp tekrar bağlanması üst 
katta oturan Fuadın radyosu· 
nun parazit ynpm~sına sebebi· 
yet vermiB. buna fena halde si· 
nır1cnen Fuat t:ıban&sını ala
rak alt kata mmiş, Mazharın 
kapısııu çalmıştır. Mazhar dışa.
n çıkınca araknnda lbir mü
nakaş-a. b!l.Şlamıştır. Bu esnada 
silrunm çeken Fuat, Maiharı 
şah~üından ıı.'lll'lll'8k öldürmUş
tür. 

ıl'iıat dün.idi duruşması neti· 
ce.siüde 18 :sene hapse mahkfım 
edilmişse de, ır.adyosunwı para
zıt yapması nazarı itibara alı
narak cez sı üçte bire indiril
mifitir. Fu:ı.t nyrıca müebbeden 
amme hizmetinde i"tihdam ediJ.. 
mcm~e -mahkfmı edilmiştir. * iRe.:ınizin b:ıuına: sopa ile W· 
:rarclt öldtirmek ist.iycn Hüse -
ıyin Yıldmı."'lllll dunışnıas.ına 
dün Birinci .Ağır Ceza Mah.k.e 
mcsinde nihayet veıilnıiştir. 

. Yıldırım dünkü dur§lllası 
neticesinde 1 sene 11 ay 20 gfin 
ıhap.<;e mahküm edilmiştir. 

·--~~_..--... ~~~-
Yardımsevenler 

cemiyeti için 
caz konseri 

7ENI SABAR 

==SPO C?:::::::;j;= 

la 
ek·rdağlı 

a şılaşıyo 

ihtilas davası 
Muhtelis Pendik posta mü

vezzilerinin duruşmasına. dün 
ikinci ağır ceza mahkem.E!Siııde 
devam edilmi§tir • 

Müvczzilerden Hüsnü ile Rıa
hinı postahanodcki matbu ha
vale ltiığıtlannı doldurarak Fa· 
tih, Edirnekapı ve Bursa posta.

Bu mühim müsa- ha.nelerine yollamışlardır. Ha-

h k valedeki yazdıkları pa.ralan gi· 
a a pazar günü dip bu postakuıeleraen tahsil 

M ak 8 i m d e etmişıer ve bu süretıe sooo kü-
sur lira temin etmişlerdir. Niha. 

Boğaz va urla
rında tahd.dat 

yapıld 
Şirketi Hayriye kömürden 

tasarruf m:ı ".tiyle bazı sefer
lerde tahdidat yapmağa filıra.r 
vermiştir. Cumartesi gününden 
ıitib:ırtn tatbik snhnsına geçe
cek olan bu yeni tarifeye göre I 
Boğa.ziçinin Rumeli ve Anadolu 
cihetlerine i5Ieycn ilk ve son va· 
purlar kaldırılmıştır. Bundan 
ibaşka tarif ede daha. bazı değişik 
likler de yanılmıştır. Bu hususta 
vanılan tahdidat bir kaç güne 
kadar lliuı edilecektir. 

Yapılacak yet vaka.yı ele veren suçlular 
ikinci nğır ceza mahkemesine 

Türkiye başpehlivanı Tekir- tevdi edilerek duru!'.)llalnrına Mühim İ halat 
da,;ıı Hıiseyi.ni, Milli güreş eki· başlanınış.tır. Dimkü duruı;.ma 
bmıızm kı}ıınetJi ek nrından I lan esnasında şahitler dinlenmiş maddeleri geld j 
Adn ·mn defi ettıbıııı yazmıştık. \'C meselenin daha ziyade .aıudın· J)~ ı· · 1 Jt ı 
Duukü nüshmuızda da Tekır' - ., un ımı:ı.nımıza gc en a • 

lan!Il:tsı için duruşma başka gü- t.. .. dı -1 • H 'yl 
du~lının bu <lavete hazır bulun- ne bırnkılmıstır. y l 'IRlll ri.1.U craııo vapım e 
dugunu bıldiren sözlerini spor şe!ırımize ımillıim miktarda it-

zd * Belediye "lııl>ıtn memuı ları dün nulfı.t e~"ası l?'eldığini yazmış • sutunumu a dercettik. Bugün · 
de güreş meraklı.sı okuyucula- 21ıuhtelif suçlnrdao dolayı 25 sa.tor tık. G bin t0'.1u nütecavız bu cş-
rııruza bu ltarşılaşmaımı yapı- cc.zalıuıdırmışlnrdır. yalar arasında 'külliyetli mik -
ıac.ığı hakkıruhki müjdeyi veri- ~=~zı..,,.,,,.....,,,,,,,,,.,,.,,,......,.....,. ....... ....,.,.......,~""""!!!m tarda .muhtelif boyalar, kağıt, 
yoı-uz: :serbest y.üreş minderinin kurdu Jca.rton, elektrik ve fotoğraf 

lki pehlivan arnsıııd:t anlaşma olarak tanınan 'l'ekirdağlmın sır nHJzemcleri, demir fıçı, çivi, 
ha..-.ıl olmuştur. Müsabaka önü- tını yere getiımek ve elinden çember tel, tıbbi ve 1nmyevi cc-

•. ek' · M k · Tilr'ltı'ye bnc pehli• ....... lı~"l .. ı. · zalar, miihim miktarda pamuk-muza ·ı -pazar gtlniı a swı ~ ....... e.... .. 
bar salommd:ı yapılacaktır. mak bir hayli güçtür. lu ve yünlü mensucat havagazi 

Tekirdağlıya ,...eçen sene de Adoau güreşi kabul ediyor saatleri ''e radyo '·arda·. Diğer 
Mersiııli Ahmet tarafından mey _Ben, Mnnisada .. etn İ§ do- taraftan öğrendiğimire Pöre 
dan okunmuş ve 45 dakika de- kuz kiloluk bir pehlivandım. Mersin ve İskenderun gümrlik·1 
, ,., ..... 1 eden mu"cadeleden soııra ş· eli d ks di k·ı ı· !erinde bulunan ithalat malları· 

QOJ ım o aıı ye ı o ge ıyo-
her iki pehlivan da güreş minde- nım. Tecrübelerim a.:ıt;mıstır. E· ızmzdaıı şehrinıi7..e ait olanlar 

d 
. . . birkaç gUne kadar :peyderpey 

rıdı·n. en ye~ışemeden ayrılmışlar. sasa:ı be~lınilel bir glıre!'!cı • getiıilmesiue b~lanacaktır. j 
yim.. Tekirdnğlı Hfü•eyin pch· 

Tekı.rdlgwlı • Adnan 1---cıl~ıo. _ 1. . . k-.:ı J Ayrıca önümüzdeki hafta 
ıuu-:< -:;- ıvanın yenışınceyc uuar o an · · E · ı ·ı 

"'"""'l ycnı"şı'ncı'ye kadar yapıla· rt k 1. . tl k ıçerısinde ıxlırnc yo u ı e Avru· , ....... .., şa mı ema ı memnunıyc e R 
cagıw ndan be .. abeı·lik mevzuu ha· b l ed' N ~.ı · t padaıı mtihinı miktarda demir, • , u ıyorum. erc;ue ıs erse . . 1 • w ~ 
his d<>rrildir. .. . . el d' çıvı, tc , kaeıt ve fo1:ograf mal-

..,., gure~rıın. c ı.. zemcs' gel""' kt· 
Haftaı.,rdan berı· s·ıstemıı· bır" B .. · k h l 1 

..... e ır. .... u gure~l'l ço evecan ı ve 
çalışma Jle formuna giren ve meraklı olac:ığı göriilüy~r. Sı
kU\'\•eUi rakibi kıırşIBllla kendi- kı ve bcynclroilel bir amaför peh 
\Ile güvenerek çık1Ul Adnanın liva:ıııınızla prufcsyoncl Türki
ibu km sılaşmadan nlacağı neti - ye başpehlivanımız çarpı~cnk· 
ce ;imdiden merak edilmektedir. tır. Her iki pch1ıvanımıza mu· 
Fakat ne de olsa senelerdcnberi vaffalnyetlcr uileriz. 

Ekmek karnesi 
· sahtekAı·bğı 

5 ŞUBAT 1942 

il 

Mübarek mercimek 

K ışın yenilmeğe lfı.yık gıdalarından, besinlermden 
biri de mercimektir. Eskidcnbcıi 
buyük şöhret alan mercimek 
hakikaten fa}'<inlıdır. 

.Mercimeğin gerek kırmızısı ve 
gerek siyahı çok makbuldıır. Kır 
mızı mereimek daha l~, 
daha hafiftir. lnsan kanım kıl'< 
mızılaşt:ınr. Sol benıv.lıleri 
z;e.-ıbeleştirir. Çebrel re parlak' 
lık ·verir. Gözlerin cazıbe kud· 
retini artınr. 

Vaktile yenilecek maddelerde 
Ck&.1orj) denilen ha.Ssa. arnnılıl\o 
dı. Bedenımizin içinde ue kada:ı 
hararet, sıcaklık ynpacağı hesaı 
edilirdi. 

Şimdi hem (kalori) ve ht:nı de 
(vitamin> ler aranılmaktaı.J.ır. 
Evet, {kafori) balnmmdan mcr· 
ci."llek çok .şöhı etJıdır. Yu1.d 15 
kaa."lr nişastalı şekerli maddeler 
b.ılunmnktadır. Bu cıhetle k n• 
di nğırlığı 'kadar ıet ve ekmek 
d ı·eccsinde kalori ıvemıektedır. 
M.crcıme.k.tc birçok deger lı ı.ıa.
d'-nler de vardır. Yüule (24 - 27) 
n.shetinde (albümin) azot bu· 
l..nmaktadır. L te bu cevherden 
dolayıdır ki \•&ktile mcı ıinıeğo 
(nebati et) adını takmışllirdı. 
et demişlerdi.· 

Evet, et o!mayan yerde me,r.. 
cirnek az çok iş gö~ür. l•'a.kat E:t 
g~bi değildir. Hiç şüphem yoktur 
ki bir çok fakirlerin Cet~ :ee · 
lan ıhtiyaçlannı gider.ınekredır. 
İnsanı leme.le bakıınmdan çok 
değerli bir gıdadu. Kuvvetli 
bir besindir. Mercimeğin c,~ 
ma.kbulil (mısır Mercimeği) dir. 
Her mercimek pişirilirken çuk 
yağ :eker. Bundan dolayı vücu· 
rlıi beslemek Vt.: ısıtmak bakı· 
ır.ından en önemli bir. kıs yeme
ğidir. 

lstanbu1wı lüks mü~esele-- _ 
rinde çalı~ ecnebi artistler,, r 

Yardım Sevenler Cemiyeti men· 

KOL YINI BULMUŞLAR! 
İstanbul Belediyesi müfettiş

leri, ekmek kuı nel~i tevziatııı
cb hu.ı yolsuzluklar yapıldığına 
dair ilıbadan tahkike devanı ct
mekt~dir. Bu arada yapılan 
ıteftişlcr c.-sııas•nda knrnelcrinde 
tahrif at yapan 6 kişi y.ıkalan· 
ıruş ve haklunnda takibata ba.']· 
lanmı~tır. 

Mercimekte çeşit çc it nuıdı.m· 
ıcr, mesela yüzde 300 mHigra.ıu 
dosforl vardır. ~ik d:hetiıı· 
dcn mercimek çok zengindit'. F -
kat (Manganezı ınaqeni ~tik· 
le b raber bulunmadığı .ciheUo 
heı kesin zam ttiği ibi n 1 ~
mek en mili~ mınl"l bir kan Ala· 
cı) olamaz. Bununla beraber 
udi kuru sebzelere nisbeteıı mcr 
cimekte kana razım ı ıı h -
ten çok zcng1nclir . • 'f~üne nı2-lnnnaan ~<:tikleri Biı·isi lafa tutarken öteki kuma~ı 

(2.:>) san'atkfırdan murekkep l ".!I 

fev!ca1ade bir caz .kons~rı ver ·r aşırmış. Fakat dün her ikisi de tevkif 
~~ tı:ra.'l'~ e't'dir .., 

Bu büyük caz konserine Aııi· kararı alınca ağJamaga başladılar 
ta Best, Tapya. Kolman, Mak 
Alleıı D.an füı.dulesku ve Lilo 
Alck.-;andr do. \ştirak edecektir. 
Bu büyilk konserin rejisörlü -
ğünü Ludvik Foğel yapacak -
tır. 

Bu büyük caz konseri 21 şu
bat 912 cumartesi günli saat 17 
de Fransız tiyatrosunda verllc
coktir. Yerler tama.meın nwna
m.lıdır. 

Mangal kömürü geldi 
"tı: ehrimize '<!ivar mm takalar. 

elan odun ve kömür gelmcğe de
w:ra etmektedir. Dün Sinekli -
den, Yenikapıya gelen 5 vagon 
kömür boplblarak halka M.t.ıl· 
mnğa ba.,uı.rıımşt.ır. Ayni zaman 
da Beykoz ve Yalov.a. mıntaka· 
lanudan dün mühim mi.kbırdn. 
odun ı:e1rnif! ve halka tış ya
:uılmağa başlanmışb.r. 

Kok ômürü boUamyor 
Dan Zonguldak kömür ha.v

zasıııdan T ... n vapuriyle şehri
mize mühim nıilrtaröa kömür 1 
::..elmişür. Bir 'kaç güne kadar 
bu hm'Zadnn bir vapur daha ~ 
3ecektir. Djğer taraftan öğren 
füğimıze göre §ehrin kömür ih
tiya~nı tamnmen ~arştlamak 
mıi.ksafüyle 'kömUr nakline tah· 
sis edilen vap.u rların adedi .arttı· 
rılmı§tır. 

Çalarken hiç sonunu dusünme
ını ler, hele uz.erinden de yedi ay 
gibi uzun bir zman gı:-çlncc unutul
an sitt! d.yc zevk de ctmi~lcr ... 

Suçlulardan Fevziye zaten sabı
kaı mül.etrere cshabındandır. Hay
rtyeyc ,elince o dıı Feı·ziycmn gö
rumcesı bulunuyor. Gelinlerinin 
na ıl bır kadın olduğunu bilmeme
lerine inıkıiıı olamıync:ığıııa göre 
~ebeltc bu suretle. ailel~m15 bir 
hi'ldf' bulunu~ror. 

FcvzJycyc bir giln clbisclık !A
zım olmuş. :Uzun boylu pıır::ısını 
duştinmeğe ne lilzum \'ar. Beyoğ
lJnda kumaş rn::ıgiıznl.ırı ne gılno 
duru_vor. Fevziye .isi Hayriyeye iş
mar etmiş. Sen, demiş fazla bir 
zahmete knUruuıcak de~n. Be
rı.bercc bir mrı.Caz::ını gireccğiı;, 
lle:ı kumll.$ .sççecc:im kestirece-
1"ım, paket yapınnsıru tczgdhtnra 
wyli)·ece,ğim. :tı;tc i\"lldte na bun
&n ronra düşuyor. lıin gııyet ba
~t.. Tezglıhtarı lifa :tutmaktıın 
ılıarct. Sen bunu becer alt tarafı 
kolav. 1sterscn bu bliyle devıım e
C:ip fider. Kolayca elb' e sahibi ol
nınk liayrlycn1n de hoşuna gitmiJ, 
Her: -c:ı lbir olay parı:ıyı hesap eder
ken o çeneye kuvvet vermekle 4'{ 

halledip gidecek. Bu suretle çesi,t 
çeşit elbh•clere sahip olacak. 
~te böylece ikl nlıbap ÇA\'uslar. 

gelinle görümce yola çıkmışlıır ve 
BeyQJ;;lu~ı:ı ;1nunz1.am bir kurnaı 

rııağezasmı dakkı bab eylemişler. 
2.mallı ı.czgabt.ur ba ınn gelceegin
den bihaber muşterilcrjnc dil dök- • 
mcğe h~ lnınış. O topu göstcmıl~. 
bu topu göstermiş, nihaycL bizim 
kabntor mü&ter lcr bir 'kumaş u-
7erindc kanır ~ılm1§.lar ve uzuı:ı 
hcylu pnzarlı.f:n bile Uizum göıme
deıı ftcstlrl\'l'mu~Ier... 1ştc fasıl 

bıllld;:ın &Ollf'R başlıyor. H. yrlye 1' 
lam~ dil dökmeye. Öyle diller dôk 
muş ki tcz.gfı.ht.nr kumll§ı m n u
nutmuş bu çenebaz muşterıyi bn -
lıınuıı zc\ kle dınleme!ıe ve meyd<ı· 
nı boş bulan Fe\"ziyc de kwnaşı 

m-Uamıs gi~. 

Bu tatlı oyunun kokusu ı:Hin t -
bobuJ ru.üye dürduııcu ecza mnh
kemeslı:.dc meydana çıktı. J),ıhıı 

u.ahJ·emc kor danında sırın b k
lerlcrken Hayriye d5ğüniıp dur'l· 
yor. 
~ Ben ne yııptım .sanki, ı;ocı.ık· 

Ju bir kndııın hırsız ol•nasına Im l'ın 

\'al' mı? Aman yarabbi çen beni 
korıı .. 

Diye allıyordu: 
Sıraları geldi, mahkeme s.Jonu

n::ı gJrdiler. Hakim zaptı okuttı..Jctau 
sonra tevkiflcnne knrnr vcrdı '\; c 
duru~ayı br, ktı bir eüne lmnktı. 

Bu karan auynn Hnyrlye kur
tulurum ümidilc btJ sefer de bııyı i
ma 1ccriibesinc glrl.sti. Falmt '.>unda 
da muvaffak olamadı ve 1kl lan
cın ınnmn önüne ıızakl;ısıp giUiler. - _.., 

~zu;!Sa1"'. ............ _ ...... ~...,....._._,.""'~-~~-...... 

1 re;.~~A - HAZ ETİ MUSA K~j5~t ! 
~..,._..._.,__..._._, Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı---~ 

tıdnci genç 'kadın ua sevinere'k 
çıkıp gitti. Sıra delikanlıya gel
mişti. 'Firavun, şefkatli bir ses
le sordu: 

- Evet sultanım! 
- Seninde mi §ikiyetin var, 

oğlum. 
- Nedir şikiıyetin? 
- Ben anasız, babasız bir 

gencim. Allahtan başka kimsem 
yok. Zalim bir Mısırlı beni teh
dit ediyor; "ya kızımı alıp da· 
mndım 'Olursun, yahut seni öldil
rürjm,, diyor, nereye kaçsam, 
elinden kurtulamıyorum. Haya· 
tım tehlikede olduğu için şiki· 
yet ctmeğe geldim. 

Firavun, .kahkahalarla gül
mekten kendisini alamadı: 

- O adamın kızını 1>eğenm.,. 
din mi delikanlı? 

- Nasıl beğenirim sultanım! 
ıÇocukkcn 'bir auvardan düşmüş. 
bacakları kötiir.üm olmuş. Göz
leri kör~ lwlaltlan .sağır " Sır
tın& da kocaman'ibir kanbum 
ı; ar Bari -yUzü gü?.el olsa_. 
_ "e gezer? Stırafmı t?:ören may-

mun zannecfor. Allah ne kadar 
kusur, ne kaClar çirltinlik varsa 
oııa venni~. 

Fimv.un, bir kahkaha daha 
savurdu: 

- İşte bu ömür ...... Şöyle bir 
];:cnara -dur aa icabını sonra dii
~ünelim. 

- Allh uzun ömürler versin 
:sultanım! 

De.likanh, bir kenara ıçekildi. 
Firavun~ a.k saçlı, ıak sakallı ih
tiya~ sordu: 

- Sen ne istiyor.san. baba! 
1htiyar, kesik kesik bir kaç 

defa öksürdü. Sonra kısık bir 
sesle derdini antatmağa başla,. 
dı: 

-Ah benim devletli sultanım, 
ıefeıidim ! Ben. ~vatlı bir dilen
ciyim. Sokak sa'kak dolaşır, rast 
fadı~rım herkese avuç açarım.. 
A<!lıktan .memek için bunu ıaP 
maga mecburum. Çok dola11bgun. 
için ~ok şeyler görUyoruın. Mı
sııiı erkek1er, Beni İsrail evle
rini basıyorlar. İçeride bulduk
brı kadmlann, kızlann namus-

fannı berbat ediyorlar. Muka\'C>
met gösterenleri saçlarından tu
tup süıiikliye siirükliye göti.irii· 
yorlar; eslr pazarlarında ucuz 
pahalı satıyorlar. Müdafaa hak 
lnndan mahrum bulunan B~nt 
İsrail erkeklerini birer bahane 
ile öldürüyor1ar; yahut ölecek 
hale getirinceye ko.dar dövüyor· 
lar. Bir çoklarmı boğazı. toklu
ğıma, bir çoklarını da pek az 
ücretle en ağır işlerde çalıştırı
yorlar. Bu ihtiyar hallinde beni 
bile bir kaç defa dövdüler; sır
tımda tal? taşım.ağa mecbur et
filer. Bu haksızlıklardan :zu 2:U· 
lilmferden topyekün :kurtu!ma
ınızı istiyorum. Yüksek vicdn· 
:.ıınız, adil idareniz sayesinde 
Beni İsrail !mı'mi elinden .alınan 
ve hfili alınmakt.a olan iııs:ın· 
lık haklarına kavuşmalıdır nr· 
tık .. 

'Firaı"ron; vezirlerine, nazır. 
lanna ve devlet a.daınlanna sor-
du: • 

- Bu ihttyann anlnttıkları 
doğTu mudur? 

Bir neşriyat dav~st 

neticelendi 
Şehtr Tiyatrosu artistlerindPn 

B. Talat Art.emel tarafuıdan, 
Peyami Sa.fa ve Tasviri Efkar 
gaztıte.ai aleyhine açılan neşren 
hakaret davası dün neticelen • 
mış V(> karctr taraflara tebliğ o
lunmustur. 

Mahkemenin karan Tasviı·i 
Efkiir gazetesi mes'u1leri t ra • 
f:ndan temyiz edilmiştir. 

( Para ). piyesinin temsili 

Mercimekte (B ll vitaminin· 
elen (103 \"ı.: (B '2J vitaıni01rı· 
dcu (168) kndar vardır. Merci· 
mekte C6) derecede Casid) ıt' • 
ni <'ksilik \•ardır. ıdeye. kano 
e!t§ıli'k verir. Bu cihetle ısplı'to· 
lu irki kullaııanhu mid • 
.m. "Ri) gibi hastalıklı la.nlaın 
gdişnez. (Mercim 'in ezınesi) 
nd 11 çocııkl ır:ı ve h tal •r,ı 
fazı vern1ek .cai'ı: 'Jc>ğildir K tU· 
d..ı. kşilik ~:ılırsa, vucud J 
h <>ket ız 1< 1, ::ı l.ı 
bılır·. Me:·cimek .en17.ıkh kaıiın-
lnı'ılD sütleı<ini artıııı'. · 

<Mercimek ezmesi) (merci • 
Şelıir Tiyatro.sunun yakınl!a rnc.k çorbası) kışın besi nn ('k, 

temsıl edılcceğiııi haber 'erdiği kuVletlenuıek ve üşiiınemek cm 
(Para) piyesi üzeıind« Matbu. en mükemmel bir yiyecektir. 
at Umum müdürlüğiı e~aslı tet . LoktT•an Hekim 
kikat yapmaktadır. Diğer foraf ,. • • • • --- • • • .... _. 
bn Şehir Tiyatro u rejiwrü 
>.Iuhs.ln Fırtuğrul halen Alınan 1 r , 
yada bulıınduğuudnn bu piyes· 1 ı, [

0

j ~ [0f0 

ı, "a J.. er I 8 f J 
teki b~s rolü Hadi Hi.in'e bırak· A 'i 1\ n U 1 
mıştır. ~Pı_vcs sahneye ,·azcdildi- ._ ______ ,_ ___ .. ..,. 

gi takdirde ba~ roHi Hadı Hün 
oynrıyacaktır. 

Sturuma vapuru 
gidiyor 

Bundan bir ımüddet cv'\iel 
Balkanlard.:ı ri mu.sevileri Filis
tine götürmek üzere yola Çlktı.n 
Stn.ıma vapunmun makine ak· 
sn.mm la husule gelen bozukluk 
dolayısiyle limauımızda aldı· 
ğını ynzmıştık. Vapurda icabe • 
den ta:m•l".ıt biı'bnek fü.ere otdu
f::'U.ndan '•apurmı bu hafta içinde 

1 
lbareketi muhtenıeldiı·. , 

.-Yalandır, iftiradır! 

Hepsi birden cevap verdiler: 
Pira vtm, tekrar ihtiyara dön· 

dü: 
- Bak, yalandır, diyorlar. 

* Dun iehr.in mubtt'Uf ·mtlerm• 
dı.kl 15 .f.ırında y.npılan auı tınn. r 
rıe.tic sinde l 029 ~ı.nı . 1 7.50 waın 
dan ek.ıiik dJdu[:u ııclıcesıni' \ rılr. Ji 
tıı. Ekıııekkr d dı:ıt ın lsadt!e edil
miştir. SutluUIJ· 1mklaud<ı z.ab t ıu
tularıık adliyeye teslim <.'<iılıniı,tir. * Fatihte :&ımntya Od bl na :ll
lcsindc yolcu rokogırulıı c;1urım I< eh
nu ile gene eynı mahi.lllcd"' oturan 
S"illih:ıtfü1 arosınd:ı çıkıı kuvga ne
l•eerlmSe SalAhatUn F ıminin lJ sına 
'Vllrnrnk yarda nııtJ1·. &ısJ.u ~aılan
mı"1 ~ e lutkkmda tntil.ıutn basl:ıumııı· 
tır. 
~-----~--~~~~ 
r----.JllDJJl·.JlıMI,--~ 

Yeni 
~~~ 

ABONE BEOELf 
Ttirklyıs ~cn~bl 

Ytı.lan söylemediğine emin mi· at:NELIK uoo Kr1• 2100 Kr,. 
sin? 1 AYLIK 7EO ,. 1450 ıt 

ihtiyar, :ısrar etti: 1 AV L-1 K "'°" _. CD 

- Bu yaştan sonm ynlnıı söy -~-·1 •A•Y•L•ı•K--1ı;.,s.,o_. ... _,..s..;o..;,~....;:-·;.._ 
!emek bana yalnşmaz. Söileri- !~ T A K V i M ı 
min doğruluğunu şahitlerle isbat 1 
eüebilirim. Emredin, yüzlerce Kaımn SO GÜN 36 AY 2 1 
flabit getireyim. Karılan ellerin ! 
den alınan kocaları: :kıiları ka· 1361 5 1357 
~ın1nn anaları, babalan~ er1tek-
leri öldürülen kadınıan; babala· ubarrem ~ U BAT U ci «an. 
n sopa~ altında can veren çocuk {g ti 
ları çagırayım. Size, gördükleri 1942 ~3 
zulmü bütün acılığı Ue anlat
sınlar. Bizde insanız devletlim! 
Bizj de Allah yarattı sultanını! 
Artılc talı:ınımülü:niiz ka.lınadı ! 
Ya hepimizi kı!ıçtan geçirin, ta· 
ıuamen ölüp kı.:rculcl.un: ya-

PERŞEMBE 
Giln•t Öğle • •kindi 

1.39 6.59 9.42 Eaa•f 

1.08 12.28 IS.12 v ... ır 
hut bir parça ralırt y;iizü göre- Akpm V•taı •mNlc 

Hm. 12.00 l.33 11.58 Ez~nf 
Firavun, arkasında dikilen 17 • .'W }9.03 5.27 \fa atı 

cclladl:ıra emretti~ fı============I 
- Bu yufka yürekli ihtiyMı 

gütiirün, CW\Jl cektinneden f;Öz
lerini oyuvcrin, ki bir dı:ıhn B~ 
ni İsraile yapılan zulümlerı 
görüp üzülmesin 1 

( Arl. 81 M) 

O I J{ KAT-
Gndemize conderJ.Wı y ~ıhı.r 

ne edflı; n l!ıiılmesin iade olun 
ma1 ve zlyaııı.oıın m i'uliy.e! Ju 

ul e:l lr:ıez. 



l'Elll 

-
,-------------~_E_n ___ s_o_n~1_e_l_g_ra~f_V __ e_A_j_a_n_s_H_a_b_e_r,_ıe_r~i~J--------~ 

....... b .. u11 "1 Oonetz'dJ Alman Amerikada is Alman bmalt~nm Birmanga'da Singapur'un 
Hfllllfl~a . UYIN\ mukavameti kırıldı . nftrbdti gizff silahı vaziget mukadderatı 

E l '- f ID 1 Z (Ba§Wafı 1 incide) -o- (Ba ara.fı ı incide) (Baş1ılınafı '1 inci sayfada). 
'I metler eıkJe.echaW:ir. Smolensk Avustralya t yyareleri, salı etmelerinden korkulmaktadır.. 

• bölgesinde tlilyiik '* taarruz 36, 700,,004) ame1e Yeni bir tip gecesi Rabaul da bulunan Ja- Bu şehrin askeri mahfillerin· 
h~ • s#'msktedir. p-:m gemilerine tebar hiıiemll· de Auıl olan kanaate göre bu 
Rmdar ' , • ..,... ı:erlr11uıde harp S&nayiinde tayyare İngiliz• e r. Büyiik:lıir · ialdrde 11ı11iD Büylk <>Qa· 

• U.-' ıMa an -. Burada n. çahştırılacak lerin eline G'fl!Çti gemisine taJD isa1Jet ıta.ydedft- ıme maim z•ca1 jımponların ı~ 
w..aBZ ''l:ı iıp gölüne bağ o- miştir.. Tayyarelerin hepsi \is- hine olarak cereyan edecek· 
-.,.. -mini l8ride bıraknuş • • o !erine dölnüş!entir. tir. 
lardr. <' fla Timoçenko Bahr' ı.:. 20 Hava nazm Drake Peri S9 * 
tmvvt.elerl Ww.fmdan evvelce tyeııe ~enua~ Bu, hem plce hem da SnnHmında japon taYJ8,le)e- Geaeraı Wa-\1911, -fncNz w 
biııtirtliımOavrikwokanın zaptı milyar dolar wrerildı ioı'""a tay~esidir ri tarafmdan düştiriHm8' ~ lmpaıatomt lruHedeıiw 
w' ıtıeft:Jle Almaııla.r HRD- v.....ı~.,,.._.. 1 " (a..a.) _ o-- .- a:rıtN ~ .. e...;JLı ..a.-ı- göudııııı>:.;.c lm-' bir .... 

- '-il-... O\'f"a&.,....... ,. ~ . T .nndra, 4 (a..a.) - [)a.il' -tı" ~ uıcwa uas• 
kaDla - ......... tre cenuba t · d ~~ et' muhtemel lnki , ... ail~ gwt.eSinin ,1,.1u.a....z:;ıo;_~ f:Avvsa---..;.. .-ı-ı-~ aa.. .mte ..._or ld: 
tlllWmk ~nk bölge- =m: d;irym~essiller meclisi: ;'öre hgiliz hava --~ -ve"~~Bd"kı;(.. 'WtiiJa ~e ~ .-_. 
sinde il tli muharebeler ce-. nırı iş encüm:enine bir rapor tev- Alman havacıhğınµı gizli b·r mn karlitrildtğmı s6ytemişttr. telilderimizia doğa ilaıb M-
reyan etti mi kabul et ık\eclir. di eden iş istatistik bürosu aza~ kuvvetli sila:hını ele geçimıişler- Tayyar~ 13 yo cusu ve bee 1 :ı ına g 'nder lio · ız lairyiik 
ler. sıncJan Donald H. Davenford. bu dir. Bu silah yeni Domier 217 mfirettebatl vmifı. tak~lmwetlerimi>eldem k 

Gece yamn IM!JINdlm 'bir senenin sonunda ordu hizmetin- dir. PHetun oturacağı yer ile f>enrinden harelret eden iPn wn iB2 ~ mlii-
&w~t tehüğiıkle cepıbenm 'bir de btiluııacak olanların milcta- tayya.-ı·n ,. .. .h~ı ---hlı i ede deni2't ~resi Molmtna rıeh- müdıir. Mmımla?JD ilieri aa. 
çok kesimterbttte atalarla tar rım 4.'200.""'" kı'c:U o""'rak tah- c:u.-u ".,;çm .._ rinfrt .fttnıcJa --- ...o-.. rekeıtiDi dul"'l!lllnaı ııre birimi 

~ ~~~ ~M~~~~ - ~~-
rw. lml-eketleriııe dev-.~. min etmektedir. Bunlardan a.y- 1o..1 ~ild" yarat denize A;ım6r - ett- ~ meydan JllDhuebeııia-
~ mrtnebeJıe tBe 15 000 000 1 girlik iki motoru zll"ml değ ır. ~'- '--+-.."""'-. de A vamm- kurtaran lngilis ı-.ııı... rıca . . kiş.i harp sana- Bu taıyyare pike bomba.Pdırntm .nın.ıç va.~&l.l ... •• .,. 
ilıti..)llU iuwvetJeri ,ııo.._... 9ir y1ınde, 21.700.000 kişi de diğer Mısır Kralı Majeste Faruk ta-&TeBi ola.ra.k kullanı91Dilcce· :ı • EBBI: aeled k'ID'Wtimıı fhınmıaa 
kaç IMiiaMte '2rnm1e1:m wlaı- endüstrilerde çabşacaklardır. lş """ Bttınır1ya.mn adamada mftt bemeır bir 4m da Dukan· 

l ~ 91Ç.miileraeit a• F.el'\"lSlerı· ta.~4>·-A-- OrdUy& & ••sır kalJLı&Sla ğl gıbi torpil t~mak İÇill 0e k~J teffk k~1- _.,, -'-- wnruz. 0nw Ji,nk aldllğ.8 ... 
-...,.,ıs pli ~ nwuuaa • 1111 lambıbilmektedir. Tayyare al ı L- ;...:.:..TI;~~...=:::.~.:- ktlde lst:UMı e,IM_ -. ja-
- · ~ hnmayan ve yaşı 20 ile 45 ara- top ve her halde beheri iki :rsn .t-r-" nnu:cetmt""' u•m ..,_ upm& 

tııaaıer ...,,_... ve % ~a sında bulunanlann alşıma kn.- bn. ~ agı· rlıi-ında ll'NIHlam 2 !!lizhmmeeme deıYam etwn11- pmJarı ~ek Asyayı kw· 
?t cfflşman tayyarcsı tahiip e.. bıl" ti hakkı da 1 k .... ~ e ... iv ~ ·....2-.&.. t • ... ~--ıye n yapı an an ~ bo-~ 41 ... UBaktadır. Bo.nd n yor. v pr ı.:ıvsg~ ..,..m :aıı =aın . --
wldiği, 3 ~ubatta -da Moskova ~ ... H-~ ~ .... ..;.:- bi" 'lr-..al L - • e -'.L.! uıun: '""'Si ..._..... ı.:_ -:ı... 

'IUU ., ._,. ~ ~'<1P- ı- ..- llU... W maada «anatlarllllB akındı: bin ._r- 1ar şey ;rhutt'. §imdi a,le bir ~e '• 111 
cıu.rında 9 tayyare tahrip olun- dirilmektedir. libreik iki Bonıba Wlwmıakta- Fil1piftlenh ~ llü- tır ki Ol'8da,.bizi ~i~ 
~ıt!uğu ·~~ ~:1>~~~ AM~ ... ~~~~~o mil· h a 1 v e kil 1 e r l e dır. kimlet reisi, ktntlm.s japen w bize üstün &tan knTakkfit-8_. -- ...,. ~ _,0-m..--k mtip.tr ...,.. etıaiştir. 111 _;.w;.,.....'P -..:a--iyecekti au 

·kreş, Kırımda henilz Rwt- v ·,.,.,... 4 ( ) Bahı" o - -..--~~ ,... .... - ~ ~-
Jp.mı ebde buhıia.11. iki kaime .aşı..., .. on. a.a.. - ?rJ.e ı ·ı t ..] det1e ~an bi1' lsna 
karşı yapılan hareketlerin mu- ~~p~0:e~1~.:m:·:;r~~ ---00- ngı tere ue Akdeaiz., ~..u~ık:-:~1-::= 

- n.ffakıyette dev.am .etti.ği:ai 'itil- smı tetkik eden m.ttm.mller. mec. Parti şefterile yapıtan .-ı: - - _ -- -

Atia P
• 'd diriyor. Verilen habere gara A · lif ... (sti.c!, I . . (Başt~rafi 1 tnvıdc) ı---1- .,_.....__ ..__1 Ye lre fl Sovyet c~&alkn büyük bjs! dli~ .. :yaı'klnikml-~lisık·nabuın ltek ~e!~~.· ~are er bıttı Mua.llede,, harbi11 devrup etti· ! (~ 1 flMi., ~ne varaa. -.-•&& u 

jj kısmı Kerr yarım adasını talJ..: ..,.,.~ ~ · oawu..,.m-. BaAireoıe göre, .Kral Faruk rUmesi J.Giıı İngiliz ve Sozyet tııa dlğfiıe-giR '.Mueşal, prens. Pie- 'imamı !J l'lllE ıa.mm. Ri-
1' Mümessiller meclisi amiı:alleria rd·'kl _ __...,. · · ret..-::........ • ... __ ......._._,ı_ .__ liye etmistir. parti şefleriyle istişarelerini bi- kamlarınm lüzumlu go u erı ... ~~yı zı&!1t ~un.en~ 9e- ati ~a ı:ı...._...~ ~ 1B9-

Pravda gazetesiıııin huaısi mu adedinin yirmi üçe çıkarılmuı. - tirmiştir. Yarın bütün eski baş· kelaylıldan verm4ıtedtr. Bunla- aetiur-may MŞkaaı Kont Ql- ~Pi ı ak e Singaplr 
Soka ardaki çocuk habırinın verdigı bir haberde na dair verilen karan da. tasdik vekillerle Pörüşecektir. Kralın nn arasında, traiıdan aser ve ırder.o ne milşterelt lilU&rt -me- mt*2,. .. ,.,. T8fılrak -U.. 

cesette. .....rOfttQ ar-a- •••erin, Ullra. ,..... dıiııliıJ'U)u ctınift;ir. ı...,:_ ,__ ruabeme geçirilmesi için kolay- sele!• özeriude g~ fa<>- kadar unutulmu --
_,, ..... au'Yallısyon kabinesi tefkili- ı~~'--- ı:--'"'-"- ,,.___ . -~----~ tar&l-.:aı...- :Jıo.:.....:..... - - - -- -

b 1 ., to f üı.ıerinıde LmOvya '8hrinde m.. 1 .,. le o 1 aauu.ıu, muu-""' yoı.-a.ıım ı- _,,._.., ... ~ --"1UV" -#&&.:u...au.a.--... ..... ~ hK 
a ar e p anryor ra.ktıklan malzenıe Ruslar ta- 001 12 r ernqı nı U'ZU etüği zannedilmektedir. da.mesi ve iYfleştirilmesi tmıay- fa all.n.1: bir tere iıdl8 tat.! 'ftU.4-.,--6""'-

Bern, (a.a -Ouete dö Lll- raftndan il)tiııam edilmiştir. Bu H Kral Faruk 'dünkü salı günü hklan ve sa.nsl1rttn kontrofti var ~ir. aJRDda eWn tl9!- ~....,. 
aa, Y11DMilltanm çektiği fe- malzllM mey•emda binlerce Wafd partiai lideıi Nahaa Pa.- dır.,, &,asi mahfifltt ve bauı, ~ 

ci ıztın> plar hakkında şwılan motörlü araba, §imeadifer ga- p,. lıllltılıl ıb iftit. WAe-. Londra I(!..~Başveki.let lıl•ell'lin ~ meuau etr. •--..ııı&.o.= ... ·-·------,-.·g!-11ir--~--
)1Ul)'OI": rm4a 'bir tok ı.va:um tıeai, ve paıtamemo daifdı6 akdirclt tar •• _;ıo_ - ...... ~ bi tebı·a. fıMa tam w ketamr,et mu.- . --.1rı...n.. a ~ ~ """-

v ....... ~ .. -ela yı'y--'- mad· miiteed<lit t.:tP Yal'.dıır. Sokak- • ~•d .ıt• a.a..w\liLD ~UW4Aen r 117 hdiıia ""1'Wl1e ve 8 t1111er, .ra,......,... -'*" 'R6 ~ ... _ - ~ ıam.. plllewe ...,_ ve oto- •- Pi 'siNa ~ liııühaba.t.- de, n.tal.tıeme namı Lord Biver- f+..ı-lia lııUluWl.Ull Aade-
delieri fba'inde kont.Tol edilme • mobU yanmaktU:ır. ~-1..:.... ei- ~=Le: k~cağttu ql.. ı...-..•un ...... _ fstib1ıeJAtt naztı"· .....ı tllblii,i acşr i1a iktifa•·' ......,..,. 

d t ~-- .... -~ -!:" . ....: ıe~r. • ........... aren.n. yen bir .(Kara pazar) var ır. ş- varındıa.1200 otomobil bır~Im§ hgma, ticaret dah!'eıit'......ı rcı· ·~ 
gdmil-ılra ~&tı 4 drahmi lardır. &ha~ Pat'nÜ. •Pr.q,.a• &i Str Andrev Dttnbmn mabe- •ııettii• ziyaneımi Uldp e- miYat ate etmekten IWi kal· 
olan bir yumurta 110 drahmiye Berlinden mldir.ildiğiae göre, · * liderler ile itbırrıti mi ,Yapa.cm- me nazırqğına~ harp milna.kal'l- den ,Y8~nc.ı basın mahfilleri, ~iP .ileri ddlıwrilr. 
14\lllJııor. Bakkallarda 37alnız tuz 2 ŞMBaıt.ta 1Wl'ek.'1n Bimal do- Ortaşark tagltiz umumi ka- ğ;l... )'Olaa. mlitemaia ...-dcı bir .u Ul&feti mHıptMek. mi.iateıi'M'l -
vardır. Yuninçocuklan.nın aç- ğuspda w tabW' kanrgihı e- kabi.le mi kurunaga çalışacağı albay LeveMn'in ticaret da?ft- ,-••••••••••••••••••ıilll~ 
1ık ı2Jbraplarına nihayet vermek le~ iıilıni§ ve bes subayla ko- rargahmın bir tebliğinde 4 ün- henüz ma:lfım değildir. si rc~sliğine tayinlerinin Kr 1 r Tçz --=- dört Norman mıser ltakarof esir verilmi§tir. .cü Bindli tüm!Mnin Aın- ............... ettillliit ~ 

~i!U ı&:.cı~A~ --------- - - ::-r: ~ Tek t ip -lotin :ıs::~ ;aktn&ıbtırp istif).. 
Pi18u•rı•mvwd ~t- Al=entJRPm J 

1 

~aıatı !l32Jtrımn w.ıifelwi hak"' 
leri süprüntil arabatl.riyle top- tir mevzilıaden nc•at için yapbğı ~ ı 1acMe) kmdıa. ~ ..... ~-* 
.tam,ar. lluUı.aUpıilntU teneke .... mya8eti barallet ··-' ..... - idil- art.imnak Çn ..... ~ koa. t 7 r' .i.~-
leı'lllln ...... a. kavga eden in- Beriin. ' .(a.a.) - ıAJmu. -- ~. • ... -ettiji ~ BlUl '9e bu uM&. Jl&İ daridea Si&- Cdpıps'la vamLwU 
sanlan ıvtl•nıyor . hye nazın K. Ven 1CreıNga de- yap1mıaı tek -tip Wia vep is- Londr&,. 4 <a.a..) - lagiltere-

wiştir ki.: • Hava tebliğinde t--n:_ av ı.. .. .-J .. ı ..... ; .. .__'Ya. -ı.--'--"' nıln Sovyet R.usyadalt:i sabık tJlt. 
Almal\yaıua harp mwafl&rı- ve bomba ı.yy~uuo Sile- ~~~~.;: )'iik •isi SiP-Cl'.ilıJ&'m kaWnedlt 

TELT AL 
ve 

BA YOLARt 
(

;- - • ff AR ) C J - -,.. nı karşılaması tarzı daha. şim- naile üzerinde :taarn&s bHel18t- ri1me&i. w1Mi de- 'O•ih•iiknek bir ....-e limP'MI unlllliyet.. 

1 
dideD. is.bat etmiitir ki AJıman· 1 · d -uw....; wı..n- .. A.ı~- le teessilrü mucip oı.eatbr.. Beti 

küç.lt •ahlfl&r -1~ 1.,; erme evam - _,., ~ l.U.Ulı-. te..o-. ~.-t _..., __ Sir Cri-_
_ _.,. __ • _ 11 __ _... y~:a.o .• tünı.n ~-•• ~.-~Wni't.ıemd~bir:,' an.anha- ""'--- - r.ııeı-.---- v...ı-.C:..1-" a-~u-~ d ....... . ...,._ ----J9lllrl .....-~UÇ _re u. ~ ao.. ........,.._,. ~- e ps'ı'n ..aaoı1ıı...- .u.---:•de ısrar .,.a. L Yalova l8kek . ta QkıitiB wmr. (i 

yal<len ibarettir ve öy~ kalaealt törlü birlilderine eğw ~ :Uiılll bıwımı&-Jlılllmnw-. llab~ \jjiai "ris-aaıW';,;ı ilW~ -. _,, M'Wi , * Bolıtımı - BosU>n tezgi.h- t -diNiılr\eri, 2/:1 .-.ı ,._. Ni -ER>•• •ılllıie ._ • ve başvekilin de bunları kabul "' 
lannda iDea edilen (Fitch) ırB. u"tUn Alman ı'ktı'sadının +....... de Bel'ka tay.yare WPUM\ ~ y.vduklaıı •uklarmda. ~ -..ıememek mevkı·ın· de kaldıgıv n~ 

"""'l1 t:ı'k'!e..l~-ı t wfhh• -u. ot;U .ı.. ~ muhribj, dün hizmete girmiştir. kilitlandırıhnul aa ueeinde, har llı:ı r ti,. JIU 'it ili ' • • --·---- - • - Mı• , '$ c . A1ian ne büyük muclzeı. ill•rattaprw ... •nbr, .. wd ıö-
J aeflere de taanw fJdiMiijni, nnr · lıdaff•lbinıak ilan.- .. ft elll nıti• pt.eım tnldid.., -.,. r.w:a-•. * Otı:a-. - Kanada müda- lıe girerken tahsisat l:u.ıswıwMia n.ndadır. Bu tezgi.hJar sür'atle 

faa __ ... KupcJıaılılar da daml usul değijtir.meğe lüzum kalma- ayni .~ Od& Mgtepj+ bil- - • a..-• n m 1lJıiılaıı L A L E 
- .. - yüklıir • •• • •~ilıri4 •:e:ıaı ı9• ~ ..a.....a ,_..,iııin estriws n i S. •ı•m Slne-=m-:'a eldata OaMe ı.ılizlerin Hon- RUtJtır. ...., - ..L ı_._ ka-- iii 9eee lfA 5 •'9:· -.-,-- -- llU 

.Aılmanyamn maliye ve ıkredi ne -um e& - ~ rın nasıl knl terı• 'köy • aralarmıla,ppt.rkları bir ~-
kong'1aı ~ı zayıabn öl'i1 siyaseti hiçbir va.kit bir esasa edilmli ve. yaralı a , , .... hiye ... terilalılli i• Be •a. , •• -~ - YI 
V'e yarab olmak üzere takriben bağli kalmamış daima za.. ra)'a11turcloğu haber~ kU1'1111ıJır -vtıc••etim tılir. .m ... ikinci Glor~ 4 hin kiti olduğunu be~ et- mamn ~ fayda tedk memt...._ döı tı t her ae 

~ı:..- 11am guetelerin- =-:.::;::-:= ':: , * ~lı: ~-= :!'t..-;'""':-=:ısiik ~ •- • A D EL E l N C A Ol. L 
de neerecUllD bir tebliie göre. ....-... rar•.•1!"' . ,m 

1
' •=:• _ 51' -.. ._ o ., • as n es ,. ar .._.. il t • O O U G L. A S F A f R B A. N K S Jr •• 

ıı:t00al altında bulunan Fransa- ------~---- • • • aç brtfar toyun silrülerüıe hU- C J 
daıki bUtttn Amerikalılar 11 Şii· * Londra _ İngiliz • Ha:beş an ğinde Siraaull ıtıe • rioatini Diden yıçılan para Yar4ınunın cuın e~r ve a.ğı.r zuarlan U '1 
bata kı41.r alakalı büroma ıaşmasım11 Dll2881, tmglltz bası- aeıre nte1N1r llillil aaı •~ tiçWI' elıleatmiJ9ti ~ aet.ep ıla111111&nbr. KQY\lWU'm 
kayded.Ueoekleıtdir. nı tarafından bDytlk bir memnu 1'in ağır bir mail_. Ulra • kaf'detııllektedlr... korumak isteyen •~ bir ço -* Pama - Paria m.a.t»u.tı ırl}ıetle- karşltamn!ftır. tıldiğ\. Mihwr &vwtlednilı * StDJdıoılım - ftllilldiya, ile ban lwrcüar tanflndu .pll'Ça-
tara&ndlıa ~ ar itina * Londra- Hancıye nazırı M. Deme ~ "ctofnr ileri,.,_ İsveç arasmdaki etYa mübade- ~. 
göre işgal altında batanan Jlran 1i'.d8n, ltalyaala&W.n ahAaa aarp rekeUeriae .__ .Wklerini tau.. .._ q ~ Yfllilwııll * N~ - PMtl • U.r-

=~~ba~= malzemesinin Habeş oıduBU11u :;..a. ~,~ t8lk Beri- iiw \\wiJÜll StQhleebd&. iiD :gt taaı;:';~an ~~ B:: 
~baroya kaydfeAtt.irilA. m.)effi .::.!~in kullan~ı söy- ~11e:um91111~~1111illlterhdm.l nıenrletcet srasın"!.:,a1 mtza- :::;:::ıj~JeıiD..sai- 100 bilıj 
~ ___ _...__ ~ ke ıre' Jfı _._.,,_.. 

gibr I_. _....,....,, llf]ila.n ~... ,, 'tq •!laden 
heyeean .r. ~~filme. 

IMJlen 15-••llı ......... ~ .. ,,.t . H-: -4al 
MO JD E: LAl.E•cte DISNEY'in. 

tenkl MMfeRne ~. 
9tt. -at...,p-n ~ .,,trdlıtar llısw•4Jbtır-MI 

!'- - ___...------------.--- _.---__ • ----

- Mlalı A1Wt Sokak ti - Çdııktl Ş&vkete üst kata ~· 
llıinde ...._)'atak odaıma bı- sı1hmı gelclifh:ri ...,lemenuş, 
r.Uup ta '8 ~ yet"e sığınmak unutmuştu. Şimdi ya ~vket alt 
akıl kaı & mı? kattaki oda.ya girmif Hle ! ..... 

Hemen lılluyyeoin koeası sö- Milıeyyen ~ bpıalnı aça-
Ee karlflı: rak içeri girdi. Sonra hi1'den 'bi· 

- lo~ M.nımefendi, iş- re oda kapısını da açtı ve ıAm· 
te ka.ruuın bBple aeaipBklıeri var ~ı yakarak dt•nda t.ell.f ve 
dır. Bu lıdtılla -•ım•ya ne lü -1 heyecan içinde b'eklfy'en Nuh)ra 
ıwt\ var?-O--;t.k odamız 1 !feSlendi: • 
duntrkf-u bu köJ odlwll. - Yeqe gel bak Allah ~-

- •• alda ..... Ben is· Ba"'" 
tedific )1lllle JMııllakia muiı- Eyvah. muhakkak Şe.vbt llar 
t.-mea. l •- ,.. eski qladA p.amıa çı~ Nnlı bir W:· 
}'l&tarm>. l 1fi k-ıpı<lan t~ gi.rem,\yar; llii-

- Ol ·..-.m ~ğım - :Kyyeuiı\ bwliôıi 1'ir alaYa da-
- ~ JDIWlesi yQk. '9uc.a.· wt (,-ttiği.aıe At:.W> oıuardu. Fa· 

dıı& W. ...._.: gi:irimlüo. lı:.at Miia;uea oda kapsua Jıra· 
- ıra JIUl9y~: 1ııııı- dar ~lerek: 

r-. Ji9 'Mltlllr. - Gel de şu odayı gör. Bak, 
-..Naa&ı Ja ;apıi .i4WiMla ml•· ne gi\zel dapttım. 4'G1attbn. Za 

RJaea. *'-" l J>irlu aae.bi! rif 11.~::,. -~y.e .~ ~ita4· 
- Canım yengeciğiıa; .ıs de J.vusıı. ~ya ...,........ ... ra ı 

bwa4& ~~ Bil*2jbet gezden pçmt.ı. Şevlı.ettea -eser 
lle ara! Ser tara{ puş jç.Uı- ı gJr.emeyince geniş b1r ~ &i
tte.. . dı, demek Şevket .Pkarik1 ılda· 

-Blm •lllrUa tek pttım ya ~kmı.,tır; dedı. .. 
~ -*lratmd& y.-..ıdım. Halbuki Şevke~ ppm.ıa. <iuUn· 
l'J'st · ım,-.; de konW1Uh:aları ~cettıcıadan 
N~ bu m.Iı,.tını iliten s:ı.v.Uıpır.km. k"1'11V. ön~ ve

~kett llıblmn t.el&.s aldı. Çün ya fü;t kata çıkaa .me~ 
kti ffu~ -6it katta yattığını, y kalaumak. ~ı'kusile ~...--
ıçbıe ~Odanın ise"kan 1to- nın altın& gırıvei'mlrsti-~ • 
taya üt tıl,ftl!ğunu anlamıştı. 1 lanın danteli.lı uzun etekten onu 

ı\YJ)i N vardı. büttin dalerdell saklıyordu. 

HAY ÇA AYI 
cereleri m~ene ediy.orum. A
ralık filAD bhr da 

-i':IH'il&daa • ~omun? 
- tiayır • .-..ı.alU:ıwı &ı>r 
~- .S..ra. kolumu,. boy-
11umus tutulur;. llutaiaaıınz eli· ,.. 

- Sait sana bir şey SÖJIÜIPeM 
Jimıni? Els-Mienwdcaevvel 
.._-takli& cQNJitini. ' ' e ............. --~ ... 
lest1 ik: .tıısa •-.ı'•iWC 41r· 
..... '•!lll§h•+ • , 
lan ve korkulan.. •Pm '-1 
seni tosun -., alitliı &u;vvet-
li bir adaM -.ışbnl. ~ O· 

.... oızs, ~1"1'1Wk1an waldıt·· -- , httı.... Jıııe. ,.....,..,,. , ..... ~ -i. 
- a,ı; U\!lWll b~-
- Hayıl. hay<Ji, t:ıalll'l • ltı· 

-':Uıplyaıt 

~it tJey- ~r nm 
Ye~ pM:eft• ~· ı . .,,..,,_: 
-l'f9.o?'~ ~? 

!fom.ı as . 
bil k11-* 

-:Ha.,a:.Mpr 
wm.~ 
-~~-y <tr~t 

yaaılr 1llıl8IA? 
- Ta.bil, insan yatakta dur

maz ya, elbet uyllr. 
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Çocu~Piyesleri BAY ANLAR ve BAYLAR -
• . • r,. . .. . . , t • >• •,,... ,Dl_ 

... 

MA Vi GÖZLÜK 
Yavrııların brı Piyesi kavrayamadıklarını koltııklar ara
•ında dolaşan bir adamın düdük çalarak inzibatı temin 
etmek istegişindeu anladık. Çocuklarımıza daha alakalı 

ve dalıa basit eserler göstermeliyiz 

• Yazan: SE. İH MÜUTAZ S. •• 
Lon iı ada bır cumartesi gfüıü Iı bir Arap, çocuğun vatan ı:.c-

06leden sonra gençlere mahsus vcrliği, uğradığı hased ve eza, 
olan tı~atroya gitmiştim. Be· buna rağmen ala~ i§e vatanctı
ı.11.betimde akrabamdan genç daJJiği tercih edememesi gibi bir 
b:r kız ve mad.-nazeli vardı. El- şı.=yler piyesin mevzuu oluyordu 

Muc esemizdejlalını KADtN ve ERKEK kol, <.:ep santleri, masa, du
ır s.1:ıtlcri, altın ve plfı\in niııa11 ~ ü:t.üklcri, lôyıneUı tnslarla süslil 

ÇiÇEK \"C PLAKLAR \C yeni Şc'rnliytı> :\'ii:ıüklerinln zengin çeşit
lerini bulundurdU<•wnwu birdlrmekle fere! duynrız. 

R. 
SAArf M GAZALARI 

ADRES: ISTANBUL tMıNöNO CADDESi No. 8 

1 HAD YO PROGRA~ ---~':t-k~:lil:ll~!BlZll~~r:ı;;:sz::~~-.'.~'-.. ~-~!1-~~~--~:=-.~~-~-i-~~~-t ı~-,.~'.-~~~-arı_ . ..r; 
- 5 ŞUBAT 1942 Tahnun cdılcn bedeli 73800 lirn olan 3 k km ve ccman 23200 ndet büb'> 

ı rınde proına.m. boyunlarında g0:lıba! Bir de müzik. ~ '1.80 Pro ram 
libJlı dür bhnle e dolaş n genç Derhal söylemeliyim; beste- 7_33 Hafıf 

19.30 Ajans 
mc Jspit vo b::ı lık Askeri Fnbrikalar Umwn Müdürlüğil merkez s::ıtm ~ 
m::ı FOmi yommca 12/2/942 pc cmbc gUni.l • nt 14 de pazarlıkla ihnlc 

b. bcrlc i lecektir Ş ı tnaınc 369 kuruştur. Kn'tl temlnut 9880 İır. dır. • (1001) lt. ııfall'.l b'zi koltuklarım.- knr muvaffak olınnmı~tı. Peıi 
~A gotür' ier. pcı.di.,ahının cliyaı ıncla, Mazur-
ı ıl k dıf !eri orl.ühi ol.ı.ı w - \ als - Tango çaldırtmaKlrı, 

bu 1 o tukldl gıbı tı~atronun i- rakkaselere bunların emrettığı 
'.nd kı hı ~t y ye ildi. f. t r l 01 aoımları arttırmakla elbette 
tug ıı oı iindc dt.., ôndeki kolh.- ı!lUYaffnkiyet temin edilemez -
.,;un ark ına takılı 'c mfüch·ıı Ji. Hele güftenin b steye bağ-

pro"ram 
7.45 Ajan 

habo lcıı 
,R,00 Mu l~ 

IU5 F..\ ın , t 

• • • 
50 

T 

ı ık tıır uf m sa tistiı vardı. lanı.:ı el ·mir ı.incit·leri kıracak 
Biı d • dii b ·n kın çengel. kttdar yüklü ht>m rle drkindi · 
· Bıı · ı k balık ~nlona. '."! S yircill•ı adeta C(rıcuklardi:1.n 
local d ğnı ilerliyor, ':J'f'' li ibaı etti. Yiizdc yirmisi ~mca'h 

) ~ı lt>Şİ.) r<iu. Fakat \!U .ııl ıle bera r gPlmişlcr, mek
lıafif t.ı sc. duyuJmuyoıdu. t\:!p ımlarında otucm gibi otur 

1>1< ~ • m 

1 >tutanlar clleı indeki progı anıı nmc:J r, ancak ho:.:alarıaı dııle· 
oln • rl meı:;gul idıler. 'l'ıyatro mıyc lcrjn dn rini tnkıpmışlaı· • 
gem tı 'i' üç kat locası \ urdı. <iı. Tiyatronun koltuklıı Ll arn
Hrı k tıı dn. ayn dış kapısı, yn ıs.ncı· dolasan bir adamıa arada 
ni her katııı ayı ı bir methali sıı d ı diidük çalması da itiraf 
vardı. Sahnenin önünde duıı.n (.•.,.ıynrdu lti bu seyitci'er milel· 
ve hn;m lanan muzikacıları s~) · li.ı.in sahnedl' söylettiği hike
Jım; ellı dokuz kişi idikr. mıyat ve nasihatleri d ğil kav
"Ch •f d' rdıestı e,ı ser iıher.g~ ı n.yacak. dinliyecek ka biliyett, ' 
bddiyoı lardı. drgıı idiler! ~ .. (ı ı I ı • / • 

Hatırımd. kaldığma göre gö- Bu çağdaki çocuklara (Blanş 1 t'tStlel f ıl l Ş e ri 

Be§lktaş Ask"rlık şubeşınden: 

.... 
2000 :'.det bukını: ıı.pıt almacak 

dil n lıcclcl1 8000 !ıra ol n _o O . det i~rıt As.'ccıi }'nbıik•rl r 
l ı :ı.ı wcrKc:: "atın alm, "' ı yomınc, 11/2/942 prız rtt guıııı 

ıkh ıl le cd lı (<.~ti·. ~ tı • rıc p.ır ızdır. Kııt ı tl"nı • t 
( 1003) 

• • • 
43 2 matre mikabı çam veya ~ ö'<rıar kereste satın alrnacaktır 1 

A • ı eb • d \ c n ikt. ı ~ · IJl ı ıı c mik · bı çam \ c;>. kökn: ı 
kt f' it !I Şu .ıı 942 p l~ırtc ı lı s l ı.ı de Anı<. rn A kcri Frıbrik, ı .. r 
fı.lc kl.t S.-t 1 • lın.ı koı 11 yonurı, • İ ıı.ıcakur. Tnhmin bt'Clcli bPlwr 
ml'tr<' ı ı'k. 73 lır. dır. K. t'i tcınin. 'ı 4'i30.40 lır. oluı ı.nrtnnme i 158 ım
nı a ko i o d.ın \ l!nlfr. f,.teklılcı ·n i..ellı gun \ c ,:ı,ıtte komi ;) onda bv

ı 1062) 
M~trc mıKfıı:ı 

1 tJ 1 O X 2,5 :.-- ~·.C j 1 oo 
22 

100 
12 x. 2,5 x 2nu : 490 
rn x 2,5 x ~r.o 400 

i5 il! X 2,5 X !:fU • 41111 
7'l ~o X 2,5 X 2uıl . 400 
i5 22 x 2,5 x 2 u . 400 
40 25 x 2 5 x 2J(l : 400 

ŞulJc mıdc k11yı1 lı Top. A Teı,ınuı 

H ı o~I İ<.m. ıl Hık u (lli61'i) r 

-;•"' cck olmak ubt~c mm. c •• ıı 
':n edı, t. kdırd hakkıPd JO';'C '1:-

receğimız 01 ı:ret mevzuu da • ' j) gibi filmler, (~en Anim") 
guZ€'ldı. Bu, bir çobanın nasılsa denilen eahneler göstermek da
rJdntmıs olduğu bir kı7.a karşı Jın muvafıktır ve daha faydn
duydıığu lneap ile ·ektiği ike· lıc.lır. Yok gençlert> sahhenin 
derdi. · tl.'rbiye veren faziletinden his· 

Oyun. muzikanın iki d.~~n ı::e kaptırmak isteniyol'sa. dU.1 2u 2:1 x 2,5 x ~O<, 
tekı ar ettirilen aiizel bir peş· b~ııim gördügwi.im çocuk tiyat • >ılı k:rnun ııı ınııdd+>ı mnlısu~uı .ı ı;o- x 2 5 .,, 

ıoo 

oıı o· J5 30 • • ,, 2lı0 
('(.\'i ile başlandı. B~stekfö ın l'OSU bu güzel maksada vasıl o- 1 ı,; km illi nıuaııwlı' Y• pılac!ı 1 ılil 432 

mm·arf k olduğu bu başlangıG- lnmamışbr. •••••••ım••••-..•••••••••• 
L n :.nla~ılıyordu. Hele çobanın - - --=-- ----------- * ,, ~ 
ı.dıkııan 0 kad.ı· güzeldi ki tı- 1sTA.NBuL BEı.EotYE:~ lic,•kta,ı: A&keılik ,ubea•ııden~ Ş i rketı• Hayrı·yeden .• 
vatıodaki seyirciler de beralı~r ŞEH iR T iYATROSU Şubcnw.de ,...}ıllı 8. "1 •t Mu. l\Iı.I ı 
1 """'"nnı" edı"vor bı0r c:ı" ı·kı'l'l üc :>:ıu t ,.1 lu l\1u. :ıCtcr (74) ı.n ı ct'le .. ~u . 

.. -,., .. • J ' -r ,J Tf1ıel>a~m b Draın K oonda J dort aera tekrar ettiriyordu. ı..c. '"' murıc.ı.ıl•, eı ı~ıeı wkcı ,_ Şubat ı 7 nci Cum a rtesi sabahın· 
lkııwi perdeyi müteakip elle- Bu • kş. m saat 20 - "IO da . d, ı Oifı s.ıyılı kııııuıııı ll' ı e mu. •' u~o ı ıandr>tcpınlcrtaşı)anteşrifatçı HÜZGAR ESİNCE 1 v.~ıı:ıc.ıgı. danitibarenyenİ tarİfe basıJıncava 

·ızlaı ht•ı-ke~"' cay g~tirdilcr. t tikini Cad. Konlf'ıli K asmtntla ı----------- kadar tatb ikine zarur f hasıl • 
(Kek. re. ·el, t.eıc ~.1gı ve ş~- f Bu akt.;am a. t 20 - 30 da • • o lan tadı·~. a"' t •. 
ht..J '·bir d. ~':1~ k b~ "' KJRA1:IK ODALAR v.anaa bil .. ,. Li ın•1unu 
bı) l ·rln'S gıbı oır. ılı" bunları 1 - P .. z. ı <l. n ba '"ı ~iınlı rdı• .ıJı. ııi, ·: YcniıYıcıhnllc , c Dı ~ ırn7.rl:ın 
·1nümiizdekı koltu ·un ar.kasına (l'ek ~-al\ın ıl:ı PA R A) B R KIZ ARANI YOR 5.20 dc Kopıiiye, akşaı lan Kt'ı>ıtıl".:n Beykoz 21.10 Ycnımnh. llc-
ko ulınus olan ufak masal.l~ ~~ ye :?115 de h:ı ekct ı..'<leo ılk '!:'son H•P ıl. rhı; Köpruden 11.05 dC' 

yeri\:"' irip ç.yımızı içmiştik., * Munh.} bulun.ı1 1 tnnbul t .. c Tılpkrin Knzlıçc: mccle 'MC'n .. u- Yc"ık· l \C Bt:yko7.dnn 1440 dn Kop ••l<f b:ırl.'1<d ... ~erı \apuıla 
l~ lngıliz kuı uı;ny)e borcumu- \hldu iug \ne M ,,ıt. z. Hck'in tayin c. t Snnjr;ı,! 1 tınıt('({ cırket'nt ırıh·· cfı.ıdcn k;rlıi 11Jmıştır. 
Z'U el'a n tı·psımızi iad€ ettik- cdıldigjni y. znuştı.1>. Bundan b:ışkn wl •llF .. P•TIE rar:ı:ıtl. rı ...... 'Bı ı lt • m.ık. b•I he:.· ~ün Köı •udcn 11.30 d: K. ':ıklaı· po tnsım 
ten rnnrn i.tçfinC'ii ııerde aqılnıış ıı.re Tt.>tkik Müdurlı gi ıw t3J'i!ı cdi- ~ - - - - -------'--- y •• p:ın 'npı.r ~u dakık~ e\\ d lı. H•,,c;ııc fuzln ole r.ık Rum<'li 1 kele· 

e hl' : mı>liy.~ on \>es dakika- "11 E ı cm f konom dun Hızifc in\; leıiı c l11$ • "'ııc. k '• A . Kn~a nd. ıı ou dcı, 13.10 da h. ıckct cttıı i-
<la.n fRzla ::.iırm mi;;ti. c, .... ı .ını~hr. ~ Nazandikkate le<:<>k '' pur el Bı)kozd:ın ıtıb.rc.1 hı. nclıllı,ı· kur! r 1 i sahil l!ikcıe. 

o\ un bıttıltten 'e miikerre· * 1 t .. nbul Beledi.Ve'-! lktısad Mu leım~ us .ıy rRk Kop ihc glrkcckı.ı. • 
J 1 r caı "ısıııri.ı eh\ en fı;> atla 

l •·n c lkt;Jl;tl dıktan sonra se'-ı... cı .. rıu"ll ckl'IC v.ıpıl il ımınları ııa- - - Cu • ıtcsl ııkşuml.ıı 1 Kopıı,ır!, r. 2 ... ı fi dt: K.ı d. r:ı k. d. [ ı;ıckıı , .ı • ., "' t ı. n 'c ı)(!rakcndc ":kıl, c, k 
•ıtt'.r •ıyakt.n beklı) or 'I.' sıra ılc 1 ı.. ıı i•!bura laı ak mah.ıllcbicilcı n ııtı ı. gc e \ •1 uru Cen <'I oyurıdc ~fer:ı 1 l.ııtırt.'I. • ktlr. 

••• T·mo k •. "in • dım ndım ,,ıiirii - , .. l 1.\ O•l ba--ın::ı 2,5 kuı usluk bh- z. m 3 - K .. , .ıkJ •• ı· ılc \enim. lı. il~ 1 ;.ı..ıııd; k cıırılıı 1 ıkt .eterle ı~k(•lc· 
,,. 11: " .,, J ~, w Mu;ıı ~· ı':;;ı ınu. Şukı n '·ı)rl<' ı dı. Hıı .,.,_.,ede "Ok •Illlln - y. ıım.rlannı k.ıbul ebn~..,tlr. kre tnU\ • s. l:ıt >'• tlcrinı ve al t·ı.·, l& c\( ı~ıklıl\lcı ıııl ı•trafb gf•, k r 
, •A .,.,,_, " <;<l\ u~a mürr-c·. :-t. 
1azaı hır sekil de ti yatı odan * Kepek tazyık.ıtıı.ııı d .. ıa munt - 1 et'\iı·llnın ıskclP ve 'apuı in .ı ı •ı. c. gı sa~ uı yolcul:ır;ı il:in ol.11111 ·. 
ı ıkmı tık. ,r ;n y •• pılm.ı ı ıçın 1 • c luourlugu \ıu WC? M IT!M R~ * hu. U• • ~ bıı t ıliıT atn.ımc hazırlnm. k 

Dünkü caı amnı günii B yoı?- t. ı:ıı 
.unda F'rr..ns.ı;.. ti~atrosunıJaki * Cerrnhp. -ad. Oky. r mahallesııı 
'< cul ı vt·Hiı,e gitHm. (!.favı uc Aı.ıpla kı gmdn 4 numaralı e\
hÔzli'k ıcn.ındc b r. şarkı'ı pi oc ctur:11 Rıx· p dl 1 e :i mctresı 
v~s O\ nı\•o d ı r'akat oe~ı ıı. lmcnıı\ evine gıtn: ı tiı·. Bu csun
!.ıyatı en g ;-.,. . ın kin me"'' ct llı;ılıd nın yf'nİ ır l I • i Ali eve 
.l,m ba ından ıtbaı en göı t me· !;< lı ır. Arı:ıl. ı·ıı d ı. .u knvga 
hm \' bu sı lx·pl ol<>c, k kit- · c.tı. ·nd Alı <'lmc et.ı ·d· ,ı kalırr 

,uilcn J.~\l ... yamadım.Bir fııkiı ı ı up He Reccbııı bn ın. vuraı·ait 
k:.iyJü ('( cuğu, bir peri padi.. ahı. ı-. '•mı ~ır. Suçlu :1 nkalr ımış ve 

1 

s.ıınsi) ah \ c kıpkıı mız.ı dudak· d;l tıı cıb. ta IJ, lı ını.ıtır, 

~~•tmlj ............ llmllillil ................ I~ 

DEPO NIYOR aş, diş, nezle, grip, roma izma 
1 

1 
ı: 

~ırkecl veya Halıcde sahilcle, yahud g;ıhıle yııkın bir yerde mazbut 
btr depo ııranıyor. MUr,.caat yerı. 

Şirketi !! Elaziz Umum Nakliyat 
Y~_ .......... m• .... 111111 ...... ..ı .. , .............. ı 

'*'M Mlk 

- Vall.-ah! O lfunteci Ha an 
OOrbat bir herittir .. dedi. 

Güıe. hamle iizcrinc hamleye 
bindi. Kara ?..h•:ımet, kfü;lık 
hasmım hemen bir iki elde mey· 
dandnıı çıkaı mak için ,hamlelN' 
yapıyordu.. Hatta birısindc bir 
<:apıaz topladı. Yörük Ali~ i 
yirn i beş otuzmeb:e b-Ürdii. 

Yörük, fena. vaziyet dü. müş
iıi. Bir türlü çnpr:3zda~ı kuı tu· 
Janııyordu. Çalık, olduğu yeı • 
den fırJamıştı. Heyecandan 
ka)Ji <·atlayıp dı.şau fJı !ayacak· 
tı. 

lfazan dibine cloğnı sür'atle 
gelen Yörük, bir pundunu Ye 
lıı satını bulaı ak çaprazdan sıy
nldı. Ve çör klenerek hemen 
hasmının altına y ttı. Başka ~a
;rc yoktu. 

Calık, derin bır nef eii almıştı. 
Laf değil, oğlu güzel ve yerinde 
b r sıynlışl kurtulmuştu. Caz
gırın da yüreğine inmişti. Yörük 
kurtulup allına yatınca halk da 
yanamadı.. Se";nçlc bağınştı
lar: 

- Yaşa! Yorük! . 
- Afeı in Yort\k! 
Yörük, hasmının altında der 

tr- olm~tu. lielımct kemane 
ye geçmış, hasmını dağıtmağa 
çalışıyoı du. Çalık heyecanla 
Caz{?'lra: 

- Vay canına! Ne çapıazı 
bu be! 

Diyebildi. Ca:t.gır da: 
- Az kalsın gidıy(n du .. 
- Gidiyor muş vnr mı? Yüz 

d yiiz ı,tidiyordu. 
- Ulan, bu Kar:ı Mehmet, 

rıc belıl imiş be? 
- Vardır. onun bövle :Jıızlan 

ba.zı... • 
Derneğe kalmadı.. Yörük, 

hasnm1'n kcmanesini sökerek 
kalku.. Ve gıı tlağına. dayandı. 
Yörüğün kalkışı hcserdi. Ve 
ani olmu;:,tu. Halk gene bağır· 
mnğn ba.~laclılar: 

- Yaşa Yöriik ! . 
- Varol Yöriik ! ! 
Yörük ,bu bağırtılarla daha 

hıza ge!iyordu. Kam Mehmet, 
hasmını elinden kaçmlığı·için si· 
nirlenmişti. Bu sebeple üst üste 
hiicwıı ediyordu. 

Kara Melun~ hücümları 
çok .sürmedi. Yörük hamlelerini 
hasmına bindirmcğe ba§ladı. 
Ve çalımına getirerek hasmına 
bir çapraz toparladı. Fakat sur. 
medi.. Mchmed.i, olduğıı yerdü 
budayarak allına alı1ı. 

Mehmet alta diişer dü..smcz 
·kalkmak :için $ah landı. Fakat, 
Yörük hasmı sarmaya alarak 
ayaklannctan bağlamıştı. Meh· 
met, baskı ile döneyim dP.rken. 

1\Teı'ra lji, Kıı·ıklıh ve Biitiin Agrılarııuzı derhal keser 1 

lcabmda günde 3 kaşe alınabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısrarla isteyiniz. ı 

• r.........., ......... .,..,..~-:: ........ --:;--...... ----........... :-------~~----J 
1 Af. y;,z:.~:y.ı y o R u K A L 1 . r;:.~~~A r 
~......,.......,.........____..J Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı ~~......._ ........ ......, 

az kalsın açık oii üyordu. M-ıica· - Ben, sana de.mt.."Clim mi? Kara Mehmet, hasmının üze. 
dele müthiş oldu. İki taraf o Diye böbiirlcniyordu. Yörük ı ıne • çullanmı~tı. Mehmet kol 
yund n oyuna geçtil~r. Nihayet Alı, güresi bitirmişti. ~cviı·ci kaprn hasmı basarak <;<'\'İrmek 
Mehmet tek paça kaparak has Jcr, arasıra bağırıyorlardı:· istiyordu. ı.,akat muvaffak o-
rnımn altından kalkabildi. - Ha Yörük!!.. lama<lı.. Yörük, bir kfümak 

Çalık olduğu yerde duranu· - Bitir şu işi Yörük!!. baskısiyle dönerek :;armadan 
yordu. Çünkü güreş çok çetin Künteci Ha.c:;anla HayreboJu. sarmaya geçti.. İki ha.sım bu 
oluyordu. İkide birde Cazgıra: hımın güreşi de devam edn gel· suretle dol:op gibi <lönerek sar· 

- Yörük, bu giireşi çıkarn- me.kte idt Onlar da birbirlerini mallan sarmaya tlola.ştılar. N i· 
mıy, cak galiba.. yiyorlardı. Her ikisi de üstün hayet Yör ük gene altta kaldı. 

Diye derd yamyordu. .. giireşiyordu. Künteci H a an, a- ~\Jehmct, hasmını bir an evvel 
Cazgır, Çalık'a teselli Yerı- rada bir Yörük Alinin giir •sini yenmek i<;in canını dişine tak-

yordu: gözden geçıriyordu. mış görüniiyordu. Dişleıini sı-
- Dur bakalım .. Daha belli Güreşin U<;üncü saatine doğ· karak kendini zorluyordu. Bu 

olmaz.. Mehmet, sonradan fos- nı Yörük Ali, hasmını çaprazla zorlanış mühimdi. Yöriik. tehli· 
lar. yıp sürdiı. Fakat ,:Mehmet ça p- keler atlatıyordu. 

Hakikaten Kara Mehmet, gU- razı 8Öktii. Nilıayet Yörük gene bir fır-
reşin ikinci saatlerine doğru C<>"k geçmeden Yörük hasmı- sa.tını buldu. Tek paça kaparak 
foslamağa başlamıştı. Irgala- naı biı· G<ı.praz daha topladı. SUr· doğruldu. Mehmet paçası 3er
yıp duruyordu. Bu hali güren dil. Lakin az kalsın yeniliyordu. dine dii. tü.. Ne ise o da paçasını 
~alık memnun vo mcsrurdu. Kara: ).fehmet, bir yan baş kös· kurtardı. lki hasım tekı ar a
Yüzü glilüyordu. Cazgıra: teği attı. YörUk müvazenesini yakta en ·e • enseye geldll~ı·. 

- Eh! Güreş şimdi lnvamını ka)'beiti. Sırt üsUl yanına dU· Çalık, derin bir nefes dalıa al-
buldu.. §Üyordu. Bereket veı'Sin derhal mıırt.ı. Altta neler olmamıştı . 

Diyor ve gülüyordu. Cazgır toparlanarak ytlzil.koyun kendi- İçini <}ekerek: 
da: ' ili yere attı. - Cazgır bu ne hal be? 
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Küçiik t a sarruf 1942 IKn~ 1 ır •'j . • .:t.-.. • 

hesapları 1942 
1 ndet 2000 L rnlık .!000 L.r:ı 
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İ KRAMİYE PLANI 
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citebTin trıı ilıltrlııde yrıpılıı'. 
200 ) 25 , -!\000.- f} 
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Hahh''·*Jir. Jlallliğlndeıı 
Buı h .. n, <: J.ıı :ı d. 1ı c ı ıı tı kopalı 1..ı C usulüc cksıltme)' 

l·~·nn u tur. 
2 Kı.} ,r ı ı , lı 2!!421 lır ı 1 t>l, uş mu\ .ıkkat tenıinrıtı 1682 lir&&ır. 

3 !),._,~,, lıcı gun ı '.ıf. d.ı ı;,,~\ı ılcbıfü·. 

4 Ilı. h •I 2 ı Şub. t 042' ç. r ·nba sunu saut 16 dn N,ıfıu Muduı hi-
~ıındc mutıc-ı:K.-ıl k ı . :!' ııııd ı ~ .wıl,\c Gmd:ın istcklllcıin 'tatil gurıleri hariç 
ıı .• le t .n ıhır den c·n ,, lH gu (,H el 'ıl .. yctc mtlrucnatı.ı nlacakl:ırı ehliye! 
\uıkıısı ,,, IH2 ·Nıl':; Tıı ret Oıl.ı .. , 

0

\tı.ik:ıhııını hamil 2490 sayılı konun 
hllı,,ıımlcrı cı •• ıı c. ıııd(; t.ıı ır.ı ı!d<'<' ı,, in krıpalı zarflnnl'.!ı ihale gunu saat 
]J <: k:ıdrıı k., ı ı .. yıın t y. t>tino \Nlı meler!. J>ostndn nıku bulncak ~cik· 
mcleı in kabul <-<lıl nı3 •"l'C ı ılft,0 olun111·. (782) 

llstanbÜ'f (YZ·m amiri ti satınalma komlsy~nundan 
t•ı nt:ı ı>ah ·'1 A~ı;ıı ın •• nbaı·ııııla v;,~ıtırılncak t::ıhmıl ve tnhliyc lıılnıı 

li. .. pnh ı. rıı .. eksıltıııı ı 11/2/942 ı ııı ),, ;,ıııw ı;:ıot 15 de Tophanede Lv. fııııı~ 
libı ı::. ıııı 1ılııı ko ı "yonund:ı y ıpıln~ahtır. T.ılınıiıı bedeli 9000 lira dk le· 
r1 nntı tt':5 1 r clıı. s: ı tıı. ıncsı ı,omı ) u ıdu ı:öı-iilür. istcklılcriıı kanur.I 
, ·~•kiiluıılı> tcıdll ı•lı..·ktupl. ı.ııı ilııılc t.ıtııH1cıı pir ~aııt e\'\'el I--.0111i.sy1>nt 
v~rmdeıı. (fı:..O Cıil) 

,. 1 • 

D.ı\ lltp, .1 .. kcı i fıı .ıımın kapı, ııt m.c ı c 'es; irc tam r::ıl.ı 9/2hJ42 p~ 
ı. ı tı:sl auıııl .rı:ıt M 30 ci.ı To,>h:metlc L.·. :ımıı lıgı ı;.:ıtıııalmn \wmisyoııuııd~ 
pazaı lıid.ı ı t>slltı ey~ koııul 1 ıı~tLır. Kc."iil bcd<'lı 995 lir:\ 28 kuru;· ılk temıi 
nn.lı 'r5 lırııdı • Kt l;iıf '< tw nC' l k• misvondn göı'illiiı , Talipleı:ın bcll 
\, klttf• l<O ı S;\011, gb il lt•tl, ~;;ı4J - l018) 

• • • 
i\fo 1: kla • ~kcı ı prc\ • ııt•ıı yon rl.ı t•ILJ,tnk lt ı atı Y••PtH lı.ıc.ık~ı. P, 

uırlıkln ckı;ıltn u« 1012/~42 f.:ılı giıı ı .• t 14 '.'!O d. Toph:ıncd J '. ı nııJırj 
• ıın r-lma kom ~ • nuı rl. • .pıl .t.ıKt r. Kc ıf bt l'lı 148 lira 5ü ·urus k. t! 
kının. tı 22 llı. 28 1 urııı<tuı 8, ı t ı. ' ı konıı 'oııda gih ıılLlr. ŞArtı nmo 
sı ko rn;yonda gllrııliıı. t tt•kl leı ııı l· ı ili . "i:tlt•' kııı'li~yomı N•frcıt-IH"i. 

(546 - 1072) 
• • • 

.ı. l.1kt, as eri ı,;\ 'llli••I yon <1G 1 lıırıfcı· kaı•a111 lar.1fr etti 11"1. t:Ktıı 
l'n urlıkl c '"ıltnH ı 10/2/!142 s.ılı hl· ı•ı r .. t 14 ele T.ıphıınedc Lv. iı• ı \ı~ 

s ıtın alma kon ı yonund:ı y. pıl: <': ktır. Kl'o:ıf bt>deh 308 llı. J,Rt'ı 

~O kuı ustur. Kc ıf ve ş~rtl~rı komi.-.~oııd:ı t:ı-nılıır. ı tel,!il"ı lıı beH 
ko ılsyo!ln gtln elcrl. ~541J - 1074) 

• 1 • 

kuru ta!'ı lin c:d.I• n 5.ıUO kılo km.ımfln 

alınac-::ıktır. P, :ırlıkl.1 l k !itme i tl 2/0 2 p, ı.ırtesf günü snnt ı 

h:ıned<' L\•, it ıı lı '1 satın olmn .omi~yomındn y:ıpılacaktıı. K t 1 " 

fila liı :ı 75 kunı .. tur. Şartnol"l"c 1 kıı.,usyondn giıriihır. ı steklılcrın be ' 
kitte kn'll!~yona gclmcl•'l'İ. l547 - 1073) 

Sahibi: A. C~maıeddln Saraçoğ!u Nt4rlyat MudUı ii: M. S~ml Kıı yf 
Dasıldıgı yer: (H. Bekir GU,.M>ylar "e A. Cemaleddın Saraçoglu mato.ı s 

- ft canlıdır Kaı-a .\leh· 
met ... 

- Jt:\'et. oliip bliip diı iliyor 
be? 

- Öyledir o ... 
- Gene ümidimi kPsmeğe baş 

ladmı ... 
- Sabret ... 
Dedi. H.-ıkıkatcıı çok gcı,:

metli. Yörük tt~k çapraz buua
ma:;iylc bir l'lde hasmını aıtma 
alıverdi. :ıfc•hnwt kaf<1ltağa ko
yuldu.. Dört t:>lli kedi gibi ka· 
çarkt•ıı Yörük ardından yetişti. 
Kbpctinin kasnağınuan yakala· 
dı. Çekip durdurdu. Ve, derhal 
kem:meyl' gco,;ti .. 

Kara :\1ehmet. kurtulmak için 
daha hala zorluyordu. I\endini 
Yöriik bekletınE"<li, kiinteye aldı. 
~ıali, nrnzı t;ıkt ı~ı kndnr i>a
gırıyordu: 

- Yöriik ! Aşır !. 
- Yi>rük! Askıva al ! . 
- Bekletme aşıı: Yöriik ! 
Çalık da ayağa kalknuştı. 

Elinden geh;c meydana yilrüye -
cekti. O, bile bağırmağa ba§la
dı: 

· - Aşır oğlum!. 
- Ha, seni göreyim~!. ! 
Yörük bu avazeler arasında 

hasmını askıya aldı .. \le bek
letmeden aşıı dı kiinteyi.. 

Kııra M~hmf>t. sırtüstü verE> 

••• 
\ 'Ul'tU"ak mağlfıp olmuştu. Y üı 
ı ük Ali galibiyet teıneıuıo ... m 
ı:ııl<c1rak mcydaııdaıı çekıld . ra 
k:ıt ept-yet• yorul mııc.ıtu. Hıl"<;ı• 
l.a~mı onu yıpratmışt ı . 

Çdlık oğluna sonıyoı cJ1 : 
- Çetin bu heıif be.!. 
- E,·et bc1ba .. Bazı harııklt .-

Çoparda n <'la çetin .. 
Cok yordu seni.. 

- Ne .söylüyorsun r h .. 1 
Kesti beni be ! 

- Ne ise aşırdın kiint~yi :'- •. '• 
- Onu bir de bana soı. 

Dedi.. Hiç olmazsa Yöı lı!{ 
Ali, eaııını kurtarmıştı. Ilnvı ·· 
bolulu ile Kiinteci Hasan tir h.ı 
hala· meydan yer inde blıi,,irld ;. 
ni yiyorla r dı . Yöriik Ali, gö,.lc
rini dikmiş iki hasmının giirc->Jh'
rini kontrol ediyordu. Hakila\· 
ten her ikisi de usta çocuklar· 
dı. Ve, çok zorlu glirc§ yıtpı· 
yoı Iradı. 

Hayrcbolulu ile Kün-ı.oci ifa· 
sanın güreşleri tam dört saat 
siirdii. .Nihayet Künteci Hosı:::n 
lmsmını bir <;ift paça ne bastır· 
<lı. Bir iç kazık Yur du, pa~11.yJ r.· 
ra<lı, buldu. 

Oyunu tam bir })Rl Q3 lms 
n:ık haline getirdi. Ve beklet· 
mc<len asklvn. aldı. Ve nstı .. 

(Arkası """ r ) 

• 


