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Cumlıurrei· 
simi%lDev• 
let Konser· 
oa.tuoarında 
{li~! temsi:· 
li t akip bu
gurugorlar 

1000 Yunan Çocuğu 
Yakı:nda Getiriliyor 

Milli ŞEFiMiZ 
Fidelio operasının tem
silinde hazır bulundular 

Ankara 11 ( Hususi ) - Cumburreiıimiz ve Milli Şefimiz evelki 
akşam Sayın Bayan laönü ile birliltte H.lltevini şereflendirerek Dev• 
Iet Konservatuvarı talebeleri tarafından oynanan Beethovoa'in Fidelio 
operasının temsilinde hazır balnnmuşla.rdır. 

Maarif Vekilimiı B. Hasan - Ali Yücel de Cumbarreiıimizo 
refakat etmekte idi. 

Evvelki akşamki temsilde bazı roller, Devlet Konservatuvarının 
elemanları tarafından yapılmakta idi. Ba genç artistler, sahnede ilk 
defa rol almıı balaomalarıoa raimea biiyült bir ba4arı 1östumi4ler 
u ozon uzan alkışlaomışlıırdır. 

Temsilden sonra Mılli Şefimiz Halkeviolo Şeref aaloonnda genç 
artistleri kabul buyurarak gördükleri terakkiden dolayı reoçlere tebrik 
ve teşekkürlerini bildirmişlerdir. 

Sayın Bayan lnönü do artistlere çiçek röadormek ıurettyle tak· 
dirlerinl izhar bayurma$\ardır. 

Mal taya 
yapılan 

hücumlar 
Berlio, 11 (a.a.) - Alman or· 

daları baş\tamandanlıiıoın bildir· 
diiine röre Alman hava kuvvet 
lerl, Malta adaaındaki askeri tesis· 
lere durmadan ciddi darbeler in. 
dirmekte devam ediyor. Dün sa 
bahtaoberi, en büyük çapta bom. 
bıılarla yüklü Alman pike bombar. 
dımao ve aavaı oçaklar1 Malta'ya 
doiru yollaomıı ve müdafaa tesiı. 
leri ile liman tesislerinde çok re· 
nif haaarlar yapmııtır. Dünkü bom 
bardıman esnasında bilhassa tez· 
rihlarla v alette doka tesislerine 
isabetler kaydedilmiştir. kayalarda 
yerleşmiş olan açakıavarlar, pike 
bomba uçakları tarafından 1nıta· 
rnlduktan aonra, Alman aavaş uçak 
lart, dalgalar halinde, birbiri ardın 
da hedeflere atılmışlardır. 

Büyük bir ııı deposuna bin ki 
lolak birçok bomba iaabet etıniıtir. 
Baıka bombalar da, tamir atelye· 
lerinde devlet teııiblarında ve 
turlb izabehaneleriode büyüle ha· 
aarlar yapmıılardır. 

letim üzerinde bulunan bir dea· 
troyer, bir çok bomba ile hasara 
uiratılmııtır. Büyük çapta bir bom 
ba, bir kuru hıvoıa isabet etmi4 
ve bayllk. tahrıbat yapmııtır. Bü· 
y~lı: Pootoıılara büyük bombalar 
duşınüıtür B' 
t b• . · ır romorkör aldığı 
am ır ııabetıe b I 
1 1 • d atmıştır. aşe te 

• s enn e yan,rıolar rıLtıw - -ı 
müıtlir. • .. fi roru. 

Öğleden ıoııra Al 
uçakları yeniden Mııt:a~2 a~vış uçtakları zaman, li~an v erıbnde 

• azı mahalleler üzerinde büyük du 
ilt 1 -k ld' . . . - ınan • an arı yu se ıgını rorınu.ı .. 

d. ~ ~r. 
ır. 

Piko bomba uçakları, düo ,.. 
nideo, adanın cenup kısmında Ca. 
lafraoa'daki torpil atelyolerine tam 
lıabetler kaydetmişletdir. Burada 
b'r çolı: biiyük yaorın çıkmıştır. 

Luca ve V enezla tayyare mey 
danlarıoa, alçaktan açan bafıf Al· 
-. .. ,, .. açakları tarafıodaa bQ. 

Bir ihtikar 
cürmümeşhudu 

Horozoğlu mUe•••· 
aeal 12 gUn ticaret
ten menedlldl 

Düo şehrimizde bir vurğaoco
luk cürümümeşhuda yapılmıştır: 

Belediye caddeaiode k11tasiye· 
ci Kamil ve Tevfik Horozoğıılları 
müeasesHi on liraya verilmesi ıa. 
zıaıgelen 1000 zarfa on ilç lira 
istemiş, alıcının ihbarı üzerine za· 
bıta tarafından bir cürmümeşhut 

· tertip ve vurğuncaluk ıuçu tespit 
edilerek. ıuçlolar mahkemeye veril· 
miştir. 

ikinci aıliye ceza mahkemHin· 
de yapılan dııroıma neticeıio.de 
ıuç aabit ıörülaıüı, Horozoilu kır· 
tasiye müeasoesioin 12 rüa tica· 
retten menine, 10 lira para ceza. 
ıiyle mabkOaıiyetioe, 2595 zarfın 
müıadereaiue, ihtılı.ir ıuçund.an ka. 
patıldıiına dair dükkin "üze'rine 
yafta yapıştırılmasına karar veril· 
miıtir. 

Belediye meclisi 
yarın toplanıyor 

Belediye meclisi yarın ıaat 13 
do toplanacaktır.Bu toplantıda be· 
lediye resimleri tarifesi, evkafla 
belediye arasındaki pürüzlerin ıül
hon halli meselesi bilhassa görilş 
molero mevzu teşkil edecektir. 

BugUnkU spor 
hareketleri 

Burün saat 10 da 60 kilomot 
relik bisiklet koıuıu ve yine ıaat 
10 da şehir ıtadıoda 20 kilometre· 
lilc maraton tecrübe ko~usa yapı
lacaktır. 

Ôileden ıonra saat 14 de 
Adaoa fençlik kuliibü ile Milli 
Menıucat rençlik. knlübn fot. 
bol takıınları karıılqacak, bunu 
müteakip ıaat 16 da da kız ve er. 
kekler arasında atletiam aaGaabaka-

Bulgar 
Kabinesi ---.............. . 
çekildi 

Yeni kabineyi 
gene Filof 

kuracak 
Sofya: .Jl {a. ,a.] - Başvek'it 

Filof, kabinenin iıtifa1101 Krala 
vermiıtir. Kral bu istifayı kabul 
etmiş ve yeni kabinenin teş\tili va 
zifesinl yeniden Mösyö Filof'a ver· 
miştir. Her ıeydea evvel iktisat 
Nazırlıiıoın tensik edileceii ıöy· 
leni yor. 

Ticaret Nazırı Mösyö Sagof 
geçenlerde ıiddetli tenkitlere ui
ramıştı. Diter Nazırhldarda deii
şildikler olmaması muhtemeldir. 

Japonlar 
Akyab 'a asker 

çıkardılar 
Tokyo 11 (a.ı.)-

0

Akyab'a Ja· 
poo kıtalarının çıkarılma11 ve Sey· 
lin'a hava akınları yapılmuı ile 
Kalkütanın ve Madraı'ın Japon hü 
cam aabasaoa rirmiş bulanması Ja· 
pon baovekiJi g~ooral T~jo Japon· 
yanın lariltero ıle Amerı~ayı y~~o 
sermiyo ve Hindistandakı larılız 
nüfozuoa 100 vermeğe kati surette 
azmettijioi söylemiştir. 

işgalini bir müddet rizlemiyo 
çalı$mışlana da Birmaoya haroklt 
aahuından relen haberler bu hn· 
ıoıta hiç bir şüpheye yet bırak• 
mamaktadır. Bu hareket ıtrateji 

bakımından ıaheser bir mnvaffaki · 
yet tf'şkil etmektedir. 

J •ponlar Akyab'dao baıka bu 
mevluio timalindo bazı noktalara 
da aakor çıkarmışlardır'. Bn kav· 
vetlerio ileri kolları aahıl boyunca 
Kalkütaya riden büyük yol üze. 
rinde ilerlemektedir. Bu kollardan 
biri Hıodiıtan hududuna 65 kilo. 
metreye kadar yaklaşmıştır. 

Japonyanın Ankara 
bUyUk elçlal sofrada 

Sofya 11 ( a.a·) - Jıpooyaoıo 
Ankara büyük elçiıi bügün Sof 
ya'ya ge!miıtir. General Oşima 
ile görüşecektir. 

Okullar arası Voleybol 
we futbol mUsabakalar1 

Dün kız lisesi voleybol saha· 
ııoda öiretmon okulu kız talebe. 
lerl ile lsmot laönü sanat enstitüsü 
arasında yapılan voleybol müsaba. 
kasını 15 • O, 15 . 2 eoıtitü talmnı 
lı.azaomııtır. 

• Okull~r aratı futbol mnsa· 
bakaları dün ıooa ermiştir. 

Erkek liaeıi-Ôiretmen ok.uhı 
ara11nda yıtpılaa bo maçı 2 • O Ôi· 
ntlDf'a okal• kuaaaralt okullar' 

Çocuklar 
lstanbul ve lzmir
de barındırılacak 

1 Çocukların topla bir hal
dı k tal mas ı temin 

lece k ----Ankara: 11 [Hususi) - Ya· 
aaaiıtan'a yiyecek maddesi taşıyan 
cDamlupıoar• vapura bir hafta, 
on rüae kadar tekrar Pire'ye 
hareltet edecek.tir. 

Dumlupıoar'ıo Yuoaoiıtaodao 
bu sefer dönüşünde, m~mlek.eti. 
mizde barındırmaları evvelce ita. 1 

rarlaştırılmış olan (1000) Yanan 
Çocuğunu getirmesi kuvvetle moh· 
temeldir. 

7 ile 13 yaş arasıdakl bu ço· 
cak.laran bir kısmı lzmir' de, bir 
kısmı lstanbul'da bar1od1r1lacaktır. 
Bunun için lstaobul ve lzmir' do 
yor aranmaktadır. 

Çocukların toplu bir baldo 
okutulmaları ve yiylp içmeleri to· 
mio edilecektir. 

Hindistan 
ingiliz 

teklifini 
reddetti 
Krips bugün 

Hindistandan 
agrılıgor 
Nehru, bUtUn Hlnt
Hlerl memleketle
rlnln mUdataası 
için vazifeye 
çağardı. 1 

Ankara 11 (Radyo razetesi)
lnrilteredeo haber vorildiiioe röre, 
Stafor Krlps'Je Hint liderleri ara· 
ıındaki &'Örüımeler iakıtaa oira· 
mıştır. Koorro partiıi ve müslüman· 
Jar birliii lnriliz teklifini reddet• 
mişlerdir. Buna ıobep, Hindistan 
ldareıtioio derhal bir milli bükOmete 
devrine larilteroola yanaşmamaaa• 
dır. Hintliler böyle bir hükQmotin 
kurulmasında ve bütün idarenin 
bu bükQmeto devredilmesinde ısrar 
etmişlerdir. Kripı bıınu kabul ede 
memiıtlr. Çünkü bu hükOmet an. 
cak kon&'re partiııine karıı mesai 
olacaktır. Ba parti iıe bütün Hin· 
diıtant temsil etmemektedir. 

Mecaıiler tek bir Hiodiatan 
knrulma1ında ısrar ediyorlar ve 
konıro partisinin bütün Hiodistaoı 
temıll ettiiini iddia ediyorlar. Hal
buki partinin dııında 80 milyon 
müıUlman vardır. Konrro partisi 
boan anlamamazlıktan relerok bü· 
tilo mlislilmanların kendi nilfaza 
altına rirmeaioi istiyor. . 

Müılümaolarıo reddine sebep, 
Partiıtao proieainln teklifte kabul 
edilınom!J olmasıdır. loriliz teklifi 
buoa doirudao doifaya kabal etme. 
moklo beraber rod de etmiyor. İle. 
ride müslümaolar taraf ındao bir 
devlet kurulmasına kapıyı açık ta• 
tayord11. 

lnrilte.renin Hindiatan mesele· 
ılni hal için h~r şeyi yaptaiı ita· 
bul edilmektedir. Borüokü ıartlar 
altında loriltereoio daha ÇC?k iJerl 
ritmesi mümkün değildi. Kongre 

· • b" - H' di tanı te111•11 
Partısıne utuo ıo 1 d 

H. d' tao a taliblyeti verilmeaeydi ın 1• 

ikilik çıkabilirdi. Her iki 
inkıta aert olma111ııtır. d k' 

taraf da• meıullyeti kar411ın a ıoe 
üklemeie çahtmaktadır. . 

y Kripı, meıall1etin k!mst)e yilk· 
letilemiy•ctğinl ıöylemlf .,. battl 

Dotu ec bulnd e 
kıtaları Volga konalı llzerln• "" 
deki köprllyil geçerlerken 

Bertin 11 (a.a) - Radyo · 
nan bildirdiiine göre, Alm~o 
kıtaları Knrsk'ao şimal do~a 
kesiminde Ras hücumlarını puı· 
kürterek ağır ve kanlı kayıplar 

verdirmişlerdir. D-
Moskova 11 (a.a) .- uo 

receki Sovyet tebliği: 
10 Nisanda cephede ehem 

miyetli bir bidise olmamııtır. 

Tahrip edilen Alman nçıkları~ı~ 
aayısı evvelce bildirildiği gıbı 
25 deiil 30 dar. 9 Nisanda ha· 
va mubarebeıiode 9 Alman uça· 
ğı düıürülmüştür. Biz 5 tayyare 
ltaybet ı ik. 

' 

Litvinof 
Filadelfiya 'da 

yeni bir nutuk söyledi 
" Alman ıelıirleri üze· 
rine bombcı gaiJırmak
la lıarp kazanılamaz,, 

Ankara 11(Radyo razetesi) -

Sovyet Rnsyanın Vaşington büyük 

elçlıl Litvinof Filddelfiya'da yeoi 

bir nutuk ıöyliyerek, lorilizlerl ilk 

baharda harekete geçmeio davet 

etmiıtir. Litvinof, Almanyanın en 

kuvvetli düşman, Ra• Cf'phesinin 

de mühim cephe olduğunu bildire· 

rek bu cephe üzerindeki yükü ha· 

fifletmok için lorilizlerio batıda 

harekete geçmeleri lazım&'eldiiioi 
ıöylomiıtir. 

Rus elçiti, Alman şehirleri üze. 

rlno bomba yaidırmakla harbin 

kazaoılamıyacajını, eldeki bütün 

kavvet\erdon istifade etmenin la. 
zımreldiğioi ıözlerino ili ve etmiştir. 

Alman • Bulgar ticaret 
mUı:akerelel'I 

Sofya 11 (a a) - Alman ikti· 
aad nazırlığı tıcari münasebetler 
dairesi mildürü doktor Landher, 
Alman iaıe nazırlıiı mildürlerinden 

doktor Valter ve diier bazı ikti· 

aad mütehass11larıoıa refakatinde 
don Sofyaya relmiştir. Bn heyet 

Balıaristaola Almanya ara•ıod• 1 

. d 1 'lk t . o kadar yapı· nısan an ı eşrıo . . 
1 hacmıoı 

lacak ticari müdadle e ticaret 
b - Bu ı•r tosbit için oıuo başlıyacaktır 

nazırhiiyl! müzakereye 

w 
0 

il&ve ederek Hint 
hazır oJdufllD dostluk da fÖlter• 
liderlerine k•'11 

• 

mittir. boaüo Hindistaodan ayrı• 
Nazır • . 

lacaktır. 1 'I 'I 1 Hintlilerin, ngı tere ı e an aşa• 
adıklar1 için, Japonyaya temayül· 

~ri mevzababiı değildir. Hint li
derlerinden Nebru yeni bir demeç
te bulonma4, bntnn Hintlileri mem
leltotlerinio mndafaa11 için vazifeye 
çai'ırmı4tır. 

Japon radyolarının bu iokltadao 
faydalanarak Hint ballllaa 7eaidea 
telkbalwde bal~ 1 

-

Alman gazeteleri .. 
gore 

Hindistan 
müdafaas 
zayıfladı 

Vaşington 11 ( ı.a.) -
Bahriye oazırlığıodao bildiril 
göre, Vatan müdafaac~l~ra a 
da bulnaan bahriye ııılabon 

rındao büyük bir kıımı Kore 

geçmeğe muvaffak olmuştur. 

rımadanın müdafaasına artık 

kio lı.almadıiı anlaşılınca bu 

tahliyesine başlanmış ve oak 

de rece karanlıiıodan istifa 

miıtir. Koreridor'a taıınan 

endadaran sayısı 3500 kadar 
Por Morezbi 11 (a.a.)

av uçaklarının bimayuinde 1 
ba uçaiı Por Morezbı'yo 

etmiştir. Bn hücum esnaaıod 
traly.s hava ltuvvetleri hiç 

yıb vermeden bir J ıtpon a 
bir bomba tayyareaini 
etmiştir. Jıponlatıo ıon 6 r 
deki kayıpları 40 uçaiı bul 

Novyork 11 (a.a.)- Bir 
kan deuizaJtısı Avustralya li 
rıodao birioo relmiştir. Am 

denizaltısı hiç deiilıe bir v 
kide 4 Japon kruvazörünü 
mıştır. 

Berlin 11 (a.a.)- D.N.B 
sı bildiriyor: 

Berlio basım, Hint deniz 

J ıpoa muvaff akiyetleri 

mütalia ve tefsirlerde bula 

Doyçe Alromayne Çayt 
yor ki: 

«loııiliz bahriyesinin o 
aiır kayıplar üzerine Hindi 

müdafaaiı yioe zayıflamıştı 
zaaf, başka harp sabneler 

remilerin Hınt sularına getir 
le beliti telifi edilebilir.Bun 

logiliz iıoirallıiınıo Japon 
ması · ve hava kuvvetlerilo 
daha muharebeye t~tuşcnak. 
L . . 0- ze alma11 ıcabeder .. esıoı ı 

EndUIU• umumi V 
General Gort' 

ziyaret etti 
Cebelüttarık 11 (a,a) 

dülüı Umumi Valili Gener 
lira diln Cebelüttarık Valiı 
oeral Gort'u ziyaret etmi4ti 

lspanyol Generali Sallm 

kıtuı teftiı ettiltten sonra, 

da Geoeral Gort oldofa 

kaleyi ve modern silihlat ı 

dolaşmııtır. General Znlita 

fine verilen öğle yemefiod 
lundaktao sonra akşam 6! 

villa'ya dönmüştür. 

Maliye m~m 
ları arasında 
f j ve tayinle 



·~ .~'\skerlik 
1 

, ,, M l · 
·i~. ese esı 
• 

t ı 1 l '- çıktao açıia ıöyleomem~lde beraber loriliz ve Sovyet devlet 
ı't ı•'~~ adamlaraoıo natuldarıodan sezil•n bir ibtillf vardır ki o da rarp· 
1 1 , 1 ~oci bi~ cephenin açılma meıelesldir. Vakıa loı'ili.der de .saferin bir . 

1
• •km olmadao kuanılamıyacıiı kaoaatlodedirler. 

ineaoeleyh onlar da e11s olarak Avrupa karaıaoa aıker çıkarılmaıı 
1 reldiiini kabul ediyorlar. Mesele bu ifio eınuınd• dejil uma• 
:lır. S •vyetler karaya a1ker çıkarmanın ba ilkbaharda ve Almaalu 
lra vvetlerile farka yüklenirken yapılmaıını iıtiyorlar. lnfilizler iıe 

: / • ı IÖylememelde beraber hazırlıkların tam olmanı11 bekler rörüoQ. 
1
1 J ı• 

LI 
1 

}anan albnda Almanyanıo şarkta kifi derecede ezilerek bu çıkart· 
1 ı 1 kartı komaması ve fazla aayiat verdirememeai dütüDceıioin de 
1 

• olması muhtemeldir. Aıkerlik bakımınClan ba dOıüncelerden ban. 
• 1 d 'i 1oiradar? Bu yazı ile aramak iıtediğlmis ba ar: 

· !İr muharebenin neticeıi üzeriode her iki taraf için de hareket ve 

• ~ birliii kadar müe11ir olan biç bir amil yoktur. Bir orda lıtedlii 
ı t l \ iyi yetitmif, teçhiz edilmiı ve büy~k olıan, Eier bunun kuvvet· 
1 ıaa sevk ve idare yüzünden hep bırden de;il de biribiri ardınca 

1 
'• • ıevkolanarsa kartııında aıbk ve hatti feri orduya yem olmaktan 
•f 'amaz. 

1 up tarihi ba ç•şit yilderce miıallerle doldurur ve ba uaf orda 
1ı bir mütearifedir. H•ç bir misal vermeie hacet yok, yalnaz ıoa 
1
- 42 harbine bakmak kifidir. 

1 1 • l ter daha bidayette baron ışga e urramıı meaıleketler korkaklık 
1 
yıp da hep birden Almanya karııııoda yer almış, Hollanda, Belçf. 

; ' 
1 ranı, Polonya, Sovyet Raıya, Balkanlar birlef'Dif ve hareketlerini 

11 ~ ,i 1
1
1939 eylO•üode ayarlamıı olsalardı Almanyanıo harekete reçmek 

11 .' 4 •li var mıydı? Görülüyor ki ba harpteki mailObiyetla illeti, Al· 
,ı ,ı 1 1ıya kartı duranların hareket birliii yapamamıf olmalarıdır. Sov1,et 

1
1 

1 } ile Aoglo Sakıonlar arasında mevzaababı olan budar. 
ı. fi ;;k>vyetlerio V eşiııgton ı•firi Litvinof bu noktayı f6yle ifade ediyor 

\ 
1r· •mek ve haz·rlaamak doiru, iyi ıey. Ancak dütman bu bekleme 

t jZHlaoma için bize mü111de ederse>. 

' '• (Denmı Gçll•clde) 
1.ı 1,!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .......... ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!~----'"'!!"!!"'!!"----~-.!!!!!!!'!!!!!!!!!~ 

.'):ı--ı.l _o_o_K_T_o_R_,.I __ 
~.~ ~'. Yumurta etin 
r: :;', ;r.. ~.~.~. ~. ! ... ~ ı ~~~ m~.ı~.!d.~ !!. •'~ 
il, ,• r 1ıkkında bir mukayete y•pmaz beti yüzde otuz bir baçok dere-
·, i 

1 
vvel umumiyetle rıdalaramız ceıindedir. 

~ l '~ 1ıda bir reçit reımi yapmak Yumurta sanaının mütebaki 
, ı ı \

1 
k o)acaiını zannediyorum. k11mı foıforla albümindir ki baaun 

~ 1 f 11 da niabeti yüzde on altı baçak ka 
ı ~1'1 slOmdur ki yışıyan mablOkat dardır. Bundan maada yamarta ... 

•,1
1 lar ve hayvanlar) daimi ha· 

I~ rııında demir emlihı da az miktar 
',. ı ve faaliyetlHi neticesi olarak da mevcuttur. 
1

1
1

1
'1 ı larındaa 1&rfiyat yıparlar. Bu 

~ Görülüyor ki yumurta heyeti 
l ı' ıadi ıarfiyat izimızın qınmaıı mecına&11le tam ve çok rOzel ve 

·s} '• ·cip olar. lıte ba aıınan eza. kuvvetli bir rıda mabfazaaıdır. Ba 
~'ı' tamir için et, yumurta, ıüt, ıaları yamorbnıo karacifer Ozerine 
1 ~· •'. 1 e ve1aire ıibi içiode albümio zararı. oldafana iddia ederler. bu 
h 

0

1~ ~ fıdalart katlanmak mecburi• DDD 1111 Ve eıaıı yoktur. 
fi'\ leyız ki işte bu nevi l'ıdalara Profesör Navnin, Dayon, Da. 

" , ~:ı.mmeı rıda y A z A N fobr ribi aevat 
'"'l~ı 4' edilir. Bir 1 ô 1 tecrObelerle fıpat 

.ı' :ıcudom02.da Dr • Z. ge f etmiılerdir ~l ba· 
f '"' ot olan o · fıraata dahıl olan 
1 

1~1~ 'tı buçolt derecelık harareti koleatrin safraya karıımama• tadır. 
ı 1a. fa:ıa ve idame etmelt için kad Yine bazılarının korktujıı ribi ya · 
ı 1 ~· ~\ hararet tevlidedeo rıdalıua muı ta böbrek ba.tal•iına mOpte'i 
~ 1ıtcııı: iti boalar da ıelter ve olanların idrarlarında ıörilen al-

a•' 1 'ı•yler ve yağlardır. bümini de arttırmamaktadır. Hal· 
~ ,\ 1ücoduınoza dahil olduktan baki etler böyle vakalarcla tama· 
'ı V buııla• ın mühim kıımı yanar men muzırdır, 

~ •r11 \arar~te u.iinltalip olurlar. Bu kadar rüzel olan ba rrda· 

'~,, ~~ır de madeni rıdalara ihtiya den liyıkile ı.tifadeye çalıımalıyaz. 
~ / ' vardır. Başta aa, tuz, kalıi Et tedarik edemiyeolere bol bol 

1 •
1 

' fotfatl -r 11e demir emllhı ban yumurta yemelerini tavıiye ede· 
! •' belli ba~hlarını t91kil eder. riz. Bilha .. a ba mevıimde taze ya 
/> 1 toz ve kalsiyum emlihıo •n marta bulmak çok ıüç bir ıey 

1 ı e derece · vücadamuzun fizik defildir. 
-

1 
111.,,.,,i faaliyetleri iizerine ne Yumurtanın tazeıi •Opheıiz çok 

'ti " 'S t •' 1 müesılr olduklarını ve ne (Devamı iiçüncDde 
1 1 ,t Lla l 1 e mühim rol oynadı.. rını ıöy 

Kuyruksuz at 
az yem yermiş! 

' K ayrakıuz atlar , kayroklalar• 
dan daha az yem yerlermiş. 

Ba iddiada bulunan Normandl e 
yaletinde, küçilk bir ıehrio bele 
diye rr iıidir. Ba meralardan bi 
rinde şa livha l'Öze çarpıyor: 

«Ba merada yalnız beyl'irler 
otlayabilirler. Otlak Ocretl, kuy· 
ruğu keıik beyfirler için ıaatte 
iki frank, kayruiu keıik olmıyan 
be11irler için de dört franktır.• 

Koyruia keıik olan beyrir· 
lerin sahipleri, bana itiraz etmiş 
lerdir. Fakat belediye reisi ısrar 
etmiş ve: 

- Şo cihet sabit olmuıtar 
ki, kuyrukla beyrirler, sırtlarına 
oturan haşerah, kayruklarrnı sal· 
layerak uzaklaştırırken, otlamala. 
not kumiyorı&r. 

Halbuki kuyruia keıik olan 
beyrirler, ba imkandan mahrum 
oldukları için ıırtlarına oturan ıi 
nekleri kovmak için koımaia 
mecbur kaldıklarından az ot ye. 
mektedlrler. Ba itibarla, bana de. 
iiftirmefe imkan yoktur, cevabı 
oı vermiftir. 

• anarga kol• lngilterede No 
l . tiorbam şeb • 
elcsıqoncıısıı rinde, bir ka 

natya hıraızlıj'ı divaıı &'Örülmüt· 
tür. O ıehirde açılan kaoarya 
\Joşları serrisioi rezen tacir, tat 
h ötOıilnden ve güzel tüylerinden 
dolayı, birinci mükafatı kazanmıı 
olan bir kanarya kuşunu aşarmak 
heveıine dayanmamış ve bir fır. 

utını bularak kaşa çalmıştır. fa . 
kat bir müddet sonra yakalanarak 
ceza hlldminin baıarana çıkarıl. 

IDlfbr. 
Hırsız tacir, merakla bir pul 

kollekıiyoncuıu, rözüne kestirdi· 
ii nadir bir pula nasal çalacak 
iıe, kendisi de kanarya meraklısı 
oldaiundan dolayı bu tatlı dilli 
kuşu çaldıiıaı, kendini haklı i'ÖS 
termek için ileri sürmüıtür. 

Hakim verditi kararda c pal 
kollekıiyoncoları ribi kaaarya me 
rakhlarına da çalmak hakkını ta· 
nımadıjını > zikretmiı, hıraıı ta• 
ciri de çaldıiı kaşa iade etmeie 
n sahibine de on ıterlin para 
cezası ödemiye mahkGm etmi•tir. 

Belediyemizin çok ye
rinde bir karan 
Şthrimlıde yepılmaaına karar 

verilen san'at olı:ulu bioaıının te· 
melleri önümilzdeki haziran baıın· 
da atılacaktır. Bir luımı K •zılayın 
bir kıımı belediyenin malı olan ar
aa, maarif veııiletlnce okal için el• 
verişli i'ÖrülmOıtGr. Belediyemiz, 
bir ceanile olmak üzere, bu araa 
Qıı:erindeki bi11eıini hiybe edecektir. 

Nltan 
Belediye Meclisi iıaaıadan Dok. 

tor Bahri Erkanı'ın kızı Bayan Jale 
Epkam ile C. H. P. ıi idare Amiri 
Hüınü Yartça•non'" oila zafferMu 
Yartçu'nan aifan törenleri don 
rece Halkevinde çok aeçkin bir 
davetli baıurunda icra edilmiştir. 
Gençlere ıaadetler dileriz. 

. DAHİLİ HABERLER 

, Malige memurları ara-
1 sın da terfi ve tayinler 

Mallge Vekilliği me111ıırları arasında ••nlden bası tagin, 
terfi ve nakıller gapılmı,tll'. Sanları sıraıigle gazıgorıız: 

Terfi edenler 
Vekalet Hukuk M~aviri Va• 

bap Bucak, Orbanra:tl MalmüdGrll 
Ômer Galip UJaçay, Kırtasiye MO· 
dilrlüğü Mubaaebeclsi Seyit Bahri 
Uyaaler, Karaman MalmOdürn Şev· 
ket Polat, Sıbhat Mabuebe memo· 
ra Ahmet Ôıdem, Tabıilit Müdür· 
lüğü memura Maıtafa Cicloila, la
taobul Kırtaıiye depoıa Baımemur 
muavini A•ni Güven, lataobal Ha. 
zioe avukatı Sami Sırmalı, lıtanbGI 
Kırtaıi1e depoıa Mahaaipliil Hüı 
nü Maniojlu, lıtaabul Kırtaılye 
d•poıa memura Canip TanaeHr, 
Tabıilit MüdürlOiü Mümeyyhliti 
Yaıar Esen, lçel Kırtaaiye depoaa 
memura Ethem Murat Sanlıdilek, 
lçel kırtaıiye depoıa memura Ali 
Avni Aha, lıtanbal kırtaıiye de
posa memura Selimi Atayık, Vili· 
yet mifli emlak müdürll A. Kemal 
Balkanlı, R ize varidat kontrol me· 
morloiu Kemal Akçakoca, Varidat 
U. müdürlüiO memeyyizi lbrabim 
Matla, lttanbal kırtasiye deposu 
bat memuru Yuıuf Kora, lznair kır
tasiye depoıo mutemedi Zeki İpek· 
U, Ankara kırtaıiye deposu mate· 
medi Hüıeyin Sap, Trabzon karta· 
siye depoıa mutemedi Cezmi Bili'•• 
Palo malmOdürü Ruim Kınay, kU'· 
tasiye mOdürlüiü ıefi lhun lı•'• 
kırtasl7e mlıdürlüiO muamele bq 
memura Orhan Oaer, Bütçe mali 
kontrol mümeyyizi Haaao Pulat, · 
Darphane ve damı• matbaa11 me. 
muru Cemal Uçkan, Merkez maba· 
sebeciliii memura İhsan Güorör. 

Yerleri deliıtirilenler 
lzmir milıtahkem mevki ma• 

hasebeciıi Cevdet Büyükkaycan, 
Hkerl mabaıebe mümeyyizi Hikmet 
Ôzelrün askeri mabuebeciliğe, 
Bahçe malmQdürü Sait Demiroilu 
Gürpiaar malmildOrlüiüoe, Elbla· 
taa malmildilrll Ahmet Akif Ba· 
loilu Ezine malmüdürlüiüne, Ezl• 

ne malmOdllrll Mahmut Göoül 
Bayramiç malmGdürlOiüne, Tukat 
mabuebe memura Oıman Çetiner 
Tokat muhasebe mOdürlüğllne, Is· 
tanbul kırtaıiye mOdiirlGiO Bat 
memuru Reıit Kocaer kırtaaiye 
müdürlüiü amami depo miirakipli
iine, Darphane ve damga matba. 
ası depo memura Barhanettin Tn. 
züner Darphane ve dımra matbaa· 
sı veınedarbj'ına, Çatalca malmü· 
dOrü lbrabim Güneş İstanbul ma· 
hasebe kontrol memarlojıına. 

Diler gerlerden alınanlar 
Etkifebir poıta telrraf T. ka-

. lemi memura Mebıaet Mertcan aı · 

keri muhasebe kitiplifioe. zat İf· 
leri memarlarıadan vekilet emrin· 
de Ethem Atetoila Gümrnk lobi. 
aarlar muhuebe memarlujııaa. Ço 
ram mürettep mahkeme asliye aza
lıfından müıtafl Azmi Özer Tr•b· 
ı:oa hazine avakatlıiına,KHkla ha· 
kak hakimli;inden mGtekait Şevket 

Kalecioğla Trabzon bazioe avukat. 
hjına, lıtanbul eaki varidat kont· 
rol memur• Hilmi Kıratlı&'il latan· 
bal varidat kontrol memurlapoa, 
Marmariı mahkeme bq katibi Hil
mi Alper Milla baziae avukat· 
biına. 

Açıktan taginler 
Sıdıka Sairelen zat i~leri dak

tilolaiana, Mehoıet Enver Gökbın 
Sıhhat vekileti mab11ebe memur 

vekllliğine, Nesrin Çeltikçiojfo ti· 
caret vekaleti mub,aebe daktilolu· 
iaaa, Nacl.1• Avıar Maarif veka
leti mobuebe daktUolajıına, Ya· 
ıaf Ziya Dıramao İJtanbal hazine 
avukathiına,Bedia Eğeael nakil İf· 
leri memar vekllliiine Semiha Ak
ıay, Hakkı Çöteli varidat memnr 
ııamzetliilne, Aliye OıtünlGk zat 
itleri mGdilrlBiü doktilolajaaa, 
Dnro .. Yöader montazam B. dık· 
tllolniuna tayin edflmiılerdir. 

Yarın şehrimizde 
begaz un satılacak 
Ôjorendij'imize röre, belediye 

yarın beyaz un Hhft yapacaktır. 
Sabılar lımet lnöoü caddesinde, 

ziraat bankas• arkuu:da, Hacıbay· 
ramda. Kalakoğlu fabrikası yanın· 

da Kalekıpaannda bulunan ekmek 
satı, yerlerinde yapılacaktır. lıti· 
yenler, ekmek kartlariyle boralara 
müracaat edecekler ve orüokll ek· 

DUnkU atıf 
iT U•abakaları 

Avcılık ve abcıhk ihtisaı ka· 
lilbü azaları aratında dün poUron· 
da ataş müsabakaları yapılmq, 53 
pavanla Ömer Menrüç birinci, 51 
puvanla İzzet Erozan ikinci, 50 
puvınla Mutafa Yıldızkırao Oçün
cü olmuşlar. Birinci ve tlı:iociye 

birer kol ıaati, üçüocüye bir ıtllo 
1 ... hediye edilmlıtir. 

mek latibkaklan yerine an alabil .. 
ceklerdir. Ağır ifcilere 558 rram 
(15 kuruı) , B. kartı sahiplerine 
210 rram (6 karq) , ç. kartı ıa· 
blplerine lOS rr•m (3 karuı) mlk
taranda un verilecektir. Haıtaha-

nelerde y~tmakta olanlar bir haf. 

talık ekmek istihkaklarını toptan 
ve un olarak alabileceklerdir. 

1 • Zeytinyağının Htatı ve fiah 
hakkıadald karar barnnlerde çıka· 
cakter. Sabanlak yatların peraken· 
de fiata 85, yemeklik ekttra yat· 
ların kllota dalOO karuı olacaktır. 

• O.wlet Demlryolları idare· 
ıi her sene lıtanbal, Ankara. lzmlr 
n diier yerlerde mohtelıf lıtika· 

metlerde olmak üzere tertip etmek· 
te oldutu tenezzüh aeferlerini ba 
ıene yapmamaia lrarar vermiftir. 

• Haber verildiiine göre, 

Menin itbalit tüccarlarından bir 
heyet yakında Ankaraya ridecek· 
tir. Heyyet, tllccar elinde mevcut 
ve ıatılması emre bailı ithal mad· 
delerinin bir an önce satıtını te. 
min için vekiletle temaı ed.,cektir. 

• Orman umum müdürlüiü· 

aüa Ankara, Eskitehir. lçel, Çan• 
kara, E•azir ve Sivaıta kordujıı 
orman fidanlıklarında elde edilecek 
fida.alar, orman karmak lıtiyen köylü. 
lerimize paraaız olarak datıtılacak· 
tır. 

• Çay ve kahvenin inbiıar· 

lar idareıince satılmaıına dair olan 
kanan Jayihaaı yakında Bilyilk mil· 
let mecliıine verilecektir. Llyiha· 
ya göre inhisarlar ldareıi, çay ve 
kahve ıabşına Hazirandan itibaren 
bqhyacaktır. Çay ve kahve fiat
Jerine yeniden bir zam yapılmayacak, 
inhiıarlar idareaioce de burnnkn 
fiatlar üzerinden satılacaktır. Çay 
ve kahve muyyen ıramlarda pa· 
keti• içiade, inbi .. rlar idar .. i ba
yii olan bnton bakkal vo tiltüncü· 
ler eliyle 11tışa · çıkarılacaktır. 

• Anltaradaa bildirildiğine 
fÖre, zirai mahsul ve hayvanabn 
baıtalıktan korunmatt için mücade· 
le teşkilib takviye edilecektir. Ba 
ife ayrılan tahıiıat yeni yıl bütçe· 
ıile 300000 liraya çıkarılmalıtadır. 

• 942 Nafia bütçeıioe, yeni• 
den y a p ı 1 a c a k tamiri ve 
yol işlerinde işlerinde kollanacak 
makine ve şair lletler milbaya&11 
için mevcuda ilaveten 1 milyon 660 
bia lira fazla tabıieat konacaktır. 

• Köy okulları ve enıtitüle· 
rini teşkilitlandırma hakkında ha· 
zarlanaa kanan liyibuı Bııveki
letten BOyük Millet Mecliıine sev· 
kedilmiştir. Layiha, maarif encü111e• 
nine havale olanmuıtar. 

Yeni llyibanıa eaaılanna röre, 
eiitmeali, öiretmenli, pauiyonla , 
pansiyonıaz olarak nevilere ayrılan 
köy okallarıoa yardımcı olarak 
mHlek okulları da açılacaktır. 

Köy eritmen ve öiretmenleri 
talebeyi oldafa ribi balkı da ten• 

' vir edecekleri ribi tabıil çajındakl 
çocoklarıa tahsile devamları da 
mecburi olacakbr. 

• Tnrkiye ile Almanya ara· 
ıında yapılan IOD anlaşma milnll8• 
betile bundan ıonra relecek hazır 
iliçlara yüzde 25 ve eczayı tıbbı. 
yeye de yüzde 144 zam yapılması 
iki taraf ticaret mnmesıilleri ara-
11nda kararlaıtaralmııbr. 

• Ekmek tevziatında 500 
gramlık ekmek alacak orta Jşçi ve 
küçük memurlar için hazırlanan 

proje yakında katileıerek ilin edi
lecektir. Bu auretle 300 rramlık 
normal tevziat ile 500 gramlık or· 
ta ifçiler ve 750 rramlık aiır ,,. 
çiler kalmaktadır. Maden amelesi· 
ne bin rrnmhk tevıı:iat projeıi geri 
kalm1ttır. 

"'ı 're lüzauı yok tar aanaram. 
~te ba küçük makaddemed•n 

1 
' birinci 11nıf rıdalarımızdan 

f 
1 

, et •• yumaıtay• ıeçebiliriz. 
ı 1 flltanın nsati ajır iti• 50 · 60 
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,ıı,r. Yumurtanın kıymeti bak 

, ~ bir fikir •erebilmek için oor 
1 ~ J.lrOklükte on sekiz tavuk ya· 
f '' "91Dia bir kilo etin bütüa kıy 

P \ ~ ı •• Hıafına teltakOl ettltfni 

~ 1aek kilidir. Bttodan maada 

• t lj,a kolayhtı noktal nazatından 
J.' • 
ı~ I ;ok faiktir. Yumurtanın hemen t f ~ aı baraaklarımıı tarafından 
1

' ı! l L .-ı ohanat. 
• • ~·ltmdar ki yomatta ilç kı 

1
,,a mürekkeptir. Biriıi aertçe 

ı 1 kabuia kireçli bir maddeden 

iL~ fmıttır. Üzerinde pek ince de 
ı~ 1 rden hava Ye mikroplar fire• 
, 1, 1 Ve banan ~indir ki zaman 
l '»kfe yamurta bayatlar bozalar l okar• 
J binci lt11tııı yu~u,tanıtı ak ır.11 
1 ,,_ Terkiblode bılba ... yll&ele 00 

tıadat albumio nrdır. Müteba 
1 
hsde 18kıeo alt1t1 ıuclor. Ba
~kl albamin etlerin terkibini 
• l ..ten albüminin aynidir ve çok 

~~~ . -... 

• ~ırt~k bir deri çaket bacatında mal reak· 
h bır don •ardı. Çok çlrkfn çehreli hır· 
11~ ba~ıılı idi, Uzan aaçları Almaavari 
dtbeltilıalt ve kalaklarıaı örtilyordu. 
Saçlarının ba tekilde dGzetilmui anlqı• 
lan yaptıtı bir kabahattan dolayı keıileo 
kolajını kapamak içindi. ' 

Çaoad keıkin ı&ılerlnl çalrıcıya dl· 
kerek 

- Kioı•İO ıen • diye • ıordu. 
- Allahtan korkaa bir hıristiyanım 

• diye cevap verdi.· Adım !lteıe.:. Hıriı· 
tiyanl ğ'ı Pannonbalın'h muhterem babadan 
talim ettim. Kemençemle makaddeı farkı· 
lar da çalab lirim. 

- Bir Hıriıtiyanın bo köpek dinliler 

arasında işi ne? 
- Hiddet bayarmıyıoız efendimiz. 

Ben baraya kendi arzumla gelmedim. Ke
ve kale.inin kumandanının yanına ridiyor· 
dam. Kendlıi fakirin şarkılarından hoıla· 
nar. Fakat akpmleyin bu taraflardan 
feçerkeo beni yakaladılar .... 

- Kararrlhlanoda ne rördOiünll 
ıöylı! Fakat diline dikkat et 1 

Ek ealdeo ti. 

yoktu. Ateşlerin etrafı bııtan başa ıilibh 
adamlarla dolu idf. Çok keyfli idiler hep 
şarkı ıöylüyorlar ve içiyorlardı... Konuı 
malarından arabalarını ve kadınlarını da· 
ha öileden ıonra yola çıkarttıklarını aa· 
ladım .•• Y aloız aralarında bir tek kadın 
vardı ki ba kadına · k•rft herkeı bilyilk 
bir hürmet göıteriyorda. Uzan boylu olan 
La kadının rökıOode ıı:ırb, boynunda da 
bir bora vardı... Çalgıcı oldupma rörQa. 
ce dokunmadılar fakat kendileriyle bir. 
lıkte içmem ve 1arkı söylemem için beni 
11\tııtardılar. Hıriıtiyao olmama raimen 
onlara kartı relemedim ... 

- Gevezelik etmel Ne rördnnae ODU 

ıöylel 

- Ay rölede epeyce yOkaeldifi za. 
IDan alton miğferli ibtiyar bir adam feldi, 
Bandın ıonra öyle kifirce ıeyler yaptı· 
lar ld hatırladıkça tüylerim diken diken 
oluyor. Bunları efendimize anlatmata 
bile ceıaretim yok. 

- Söylet 
- Ula efendim madamkl emrediyor. 

aaou ıöyliyeyimı Patlanoa at karbaa 
etllW. Kir ta altaa • •ll ada111 le 

ÇEViREN ı 
ledi. Demir röalekll kadın baıa reçtl ve 
ateıleri" etrafında danı etmeye baıladı· 
lar. Erkekler .açlarını bıtiler beJllr eti 
yediler we bir ~ok kifirlik ettil•- Al• 
manlarıa yaya Allabı artık kendilerine 
eıaredemlyecejial 1ine eeki atb Allalia 
döodOklerioi ıöylediler. Ba Ufirllklerl 
rördllkçı beoim hıriıtlyao kalbim burkul· 
do. 

_!,. Yola ne nkit çıktılar? 
- Ula · afeodim bana bilmiyorum. 

Çnnkil oalardaa kurtulmak için kendimi 
bir çukura atbm. Nft yalan ıöyliyeyim 
o kadar çok iÇlrmiılerdi ki orada ayaya 
kalmqım. Adamlaraoız beoi tekmelediil 
laman uyandım. 

Kamandaa gözilnü çalrıcıdan kaldır. 
dı. Karanlık bir çehre Ue rökte tek bı· 
ıına parıldıyan yıldıza bakb. Ba esnada 
çalgıcıyı Kör Beç 11kııtırmaia baıladı. 

- Kalafını nerede kaybettin? 

Ekeıe rözlerlnl yere indirdi ve mah 
ıarı bir eda Ue 

- Maroı kal•lnde • c!edl • 
- Ah ıeneri timdi Hn~atırladua 1 

v.u bir ... , .. blapı k• 

- Şunun kemençesini kırınız! 
Neferlerden blriıi kemençeyi omuıon· 

dan aldı nalçalı çlıı:meei altrnda parça 
parça etti. 

Mıih•f •Z kamaadanı 
- Ekete · dedi • bize burnunla da 

bOrçluıan. Eter bir daha kaleye ayak 
baaaraao borcunu öderain • 

Vali muhavereye nihayet verdi ve 
~ Arkalarına • diye • baiardı 
Kor Beç başını katıdı... Şimdiye h• 

c:f ar ed~ndiji tecrübelerden açıkça gÖril· 
yordu ki Altuo orda her şeyi rözüne al. 
mııtı. Eter Beıeoyö'leri ordugihlarında 
haatarabilaeydiler kuzucaklariyle onları 
darmadaiın edebilirlerdi. Fakat açıkta iki 
miıli bir orda ile çarpıtmak akıl kira de· 
fildi. Beteoyö'lerde derilerini öyle ucuza 
aatan mahlOkJardan de;illerdl. 

Zavalh muhafız kumandanı bunları 
düıilodO fakat efendlıine ıöylemeje c .. 
aaret edemedi. Çanad'm yGzüodeki damar• 
lar parmak ribi ~ltmiıti. Bileğine tarkan 
kırbaÇla Kula beyfirloin karıııoa bir tane 
vurdu ve o da: Arkalarına! diye bağırdı. 

Şoo atlılar da Ahçların ara11nda kay· 
bolduktan sonra Eıu şe yerden kalktı. 
P.ıta1anao kemerç'9İnio parçalarrnı top• 
lada blrblrlae eL l • .. eye atraıtı. SoDra 



~mm~ 
,. 

Pastalardan 
Kurtulmak için 
Y A A N Gazetecilerin ve burada bizim pastalara karat aç 

tıtımız savaı - içinde qulundutumuz harp ri· 
R E F 1 K bl - hali bir sonannca eremedi; eremedikten baş· 

H A L 1 D ka - yine o harp a-ibl - büsbütün içinden çıkıl· 
maz bir hale ıirdi. Pastada nedir, demiştik, banan halis unla yapılanı 
bile, katılan şüpheli maddelerden, bozuk yumurtalardan, kötü yailar· 
dan, uydurma kremlerden, lüzumsuz ıüslerden dolayı hem sıhhate, h~m 
keseye zararlıdır; doyurmaz mide bozar; iki ilç tanesine verilen para ıle 
daha vitaminli ve kalorili gıda alınır, tokluk duyalar, sıhhat koru?0~· 
Derken, bnrday darlıiı yüzundeo onla yapılmış baatalar yasak ed~ldı. 
sandık ki bu belidao kurtulduk. Meierae püıküllüıüne çatmışız. ~ırer 
ikişer. yine camekiular paatılarla dolmaia başladı. Sordak; " boa a~~ 
içinde hillcOmetin alış verişten kaldırdıiı unlar yoktar.' ceva~mı, ver : 
ler. Ya ne var?,, dır dedik; kestane, fındık, patetes, falanb, fı ant, d ylenı 

• _ . • yüz uruş ur a ar: nesnelerden yemek cesıurloırunu gosterenlerın çogıı 

0 Berbat şeyler dediler. Bulantı ve öiürtü veriyor!,. bl f B & 

Ş. . '- "I b l t rafında r ırınıo, eyo5· ımdı razete\tırde OAUfUZ: stan O a d'l • t hb t J 
• t 1 r tahlil e ı mıı sı a e zararı 

landa i.ki paatacınn yaptırı pas a a 1 b' h fta müddetle kapa-
olda\darı ıörUldüiündeo fırın ve pastacı ar ırer ad b' • d h I 1_. 

t l Al B l d. . batına bin dOşünce aralın a, ar ıı a a ~ın 
ı mıştır.,, e e ıyenıo , Ü 1 1 1 b 

f l t cıları berrün dolaı n mane er top a, a oratuva. yolt11 ırın arı ve paı a . • l 
- d , d Ltorlar ve kimya~erler reçsınler aletlerin başına; la&l erce 

ra fon er• o.. ı B 'd' • · b li · ü b t • • 1 ÖJ: nuru döksün er. a oo ı ııı e rsız, m oase e ıız 
ograşsın ar, 1 . . 1 
b l ve ezmikleri ayıraıolar, ınceleıınler, meydana çıkarsın ar, rpao. 

u amaç k. • 1 d'd' . d 1 N' . ? a-a:ı.tınlar; yüzlerce ışı saçma şey erle ı ıştın , arann ıçıo u• 
runa Y d 1 • • ı · tüo ba muameleler, rerçeltten lüzumlu besin ma e erı, yar ar peymr· 

1 r balıklar için yapılsa daha yerinde olmaz mı ? Paatasız yaşanamaz· 
e • · tf mı? lktiaat ve iş bakımından yemek çeşitlerinin azalmasını ıcap e _1• 

ren harp neden putaya, bir müdafaa vasıtaaı imiş ribi bu derece o
nemli bir yer veriyor; ondan ayrılmaia katlanamıyor ? 

Evet anlıyorum· inaanm bnı aaaler içi eziliyor. bir şeyler yemek 
' • • I A d k' istiyor, Banu önlemek için yeni tedbirler lizımdır: Meaela vrnpa a ı 

ribl köıe başlarında sıcak sıcak, kıtır kıtr patates kızartması, yahut 
arap memleketlerindeki ribi dumanı üdüodo pancar ho1şlaması satmak 
amerikan fııtıtının, fındık ve keıtaneyi' leblebiyi daha bulunur bale ıok· 
~a~ gib... • Banlar hile ıötürmez, temiz lezzeti, çocuklara ıevilen besle· 
yıcı ve ucuzca yemeklerdir. Her meselenin yaıakla uhdeıinden reline· 
miy4tceiini bilenlerdenim. İyisi, ihtiyaca, iyi şekilde ct vap vermek ibti. 
yacı zararsız yollardan ridermektir. 

• Yaz Harbine 
Hazırlık 

YAZAN 
Necmeddln 
SADAK 

Ilık bahar hı· 
v111 karları 

erittikçe kış 
harbinin acık· 

lıhtı, tüyler ürpertici bir rörü ba· 
linde meydana çıkıyor. Donup kal· 
mış ceutleri toplamak için ayn 
kollar çalışmakta, bu yüıden ze. 
hirlenen havanın, salrın hıdalıklar 
çıkarmaması için tedbirler alınmak· 
tadır. Y ollartn bozulması taşıma 
işlerini güçleştirdiii için uzak cep· 
helerde insan eti yendiil bile haber 
veriliyor. 

C Tu'daa ) 

kadar eşi rörülmemiı çapt~ bir ha 
reketle Sovyet ordusunu bir daha 
kalkınamu hale retirmeleri ve ır• 
lecek kış yeni bir cephe önünde 
durmamaları şarttır. 

Bütün bu işi nasıl başaracak· 
farı merakla bekleniyor. Zira, Rus 
harbi - Almanya bakımından -
bo harbin sona dejil, ancak bir 
aafhaaıdır. 

Harbi bitirip 1alba varmak için, ' 
Raıya zaferi bir adımdır, hedefe 
varıı 11yılamaz. Ondan ıonra loril
tere ile uğraşmak onu da yenmek, 
yahut yenilmez bir durama rirerek 
ona barıı zoruna retirmek işi ka· 
lıyor. 

Çıkar yolan nerede ve naaıl 
olacaiı ıonbaharda ıörülecektir. 
Ortahk,o zaman daha fazla karışa· 
bilir. 

• Akıamdan' • 
__ ,ıiiiiiiiiiiliiöiiiiiiiiiiOiiiim.....iiiiii~iiiiiiiiiiiiiiml 

kinci bir cephe 
meselesi 

( Baıtarafa ikincide) 
Galibiyetini kuvvet ve silih 

çoklaiundan ziyade harbin icapla· 
rına u y m a k t a temin eden 
Almanyanın ise bu müsaadede ba
luoacaiı sanılamaz. 

Aksine olarak hasımları tama· 
men hazırlanmadan vurmak taraf 
tarıdır . E i e r bu ilkbaharda 
Sovyetlere karşı yapacaiı aaldırım· 
da muvaffak olur ve bunları da e• 
karte ederse o vakit Anrlo Sak· 
ıon ha:ı:ırlanmaaının boşun1. olması 
veya Amerikadan son zamanlarda 
relen seslerden işitildiği ribi «garp 
yarım küresinin müdafaasını sağla
makla» iktifa eylemesi mümkün
dür. Bu ise Mibvercilerin mllil<lbi-
yetl demtık olamaz. • 

Şurasını da tebarüz ettirmek 
lazımdır ki Avrupa karasına asker 
çıkarmak cidden muazzam fedalı:ir· 
lık iıteyeo, pek çok zayiata mal 
olacak bulunan, çok büyük çapta 
bir iıtir. 

Dışardan nakliyah güçlükle 
temin eden lnıiliz ticaret · filosile, 
büyük zayiat vermiş bulunan ve 
şimdi Hiot deoizindeu lnriliz ada· 
farına kadar olan mıntaltayı tek 
başına kontrol zaruretinden kalan 
lnriliz harp filosunun bu işi başar
mıya yetişip yet~mediği dahi dil· 
nülecek bir meseledir. 

Yani ba işte lnıilizleri bemeo 
oyan bozanlık ve fedakarlıktan 
kaçıoırlıkla ittiham etmek de doi· 
ru değildir. Franıaya en az iki 
milyonluk ordu geçirmek ve de
vam üzere bunu bellemek aklan 
alamıyacağı kadar muazzam şeyler· 
dir. 

Bilhassa Amerika kendisini daha 
birkaç 1eneler tama men hazırlanmış 
hiasedem iyeceğiae ve oradan bol 
yardım ahnamıyacaiına nazaran 
ba iıe girişmek ne kadar mümkün 
dür? Pek hesap edileme.r. 

Yalnız şora11 da var ki ejer 
Almanların boriinkü rüç durumun• 
da ve iki cephede birden harbe 
mecbur kalmak ribi çetin bir va
ziyette bu iş fÖrülemezse, yarın 
kıımen ve tamamen Sovyet Rusya 
işini üzerinden atacak. Almanyayı 
karşı böyle bir hareket tasavvur 
bile edilemez. 

O vakit bütün hava ve deniz 
kovvetlerile vo milyonluk kara lcav. 
vetlerini Atl.sntik uhiline toplıya
cak Almanyayı karşı lnriliz ve 
Amerikalıların müıterek kuvvetle
rinin dahi yetmeıi kolay kolay dü
şünülemez. Zira her vakit ıöyledi· 
iimiz ribi deoizlerden gelecek kov 
vetler ilk •iızda mahdut olmıya 
mahkOmdur ve bu mahdut kuvvet. 
ler iH rarbi Avrupa ribi moYal&· 
1811 bol 11 hal arda her an imha e. 
dilebilir. ı 

Onun için bu iş Sovyetlerin 
dediği ribi şimdi yapılabilir; aksi 
taknirde ilerisi için bütün ümidi 

IBirSovyet 
başarısı 
Bir Alman tü
meni bozguna 

uğratıldı 
Kuibiıef 11 (a.a) - General 

von Appel'in kumandası altında 
bulunan mühim bir Alman tank 
tümeni, Kırımda Azak denizi ya· 
kınlarında cereyan eden büyük 
bir muharebede ajır bir bozguna 
uğramıştır. Düşman üç hücum es· 
oa1ında 32 tank kaybetmiştir. Ban· 

lardan 8 i Raslarm eline sağlam 
bir halde reçmiıtir. Sovyet mü· 
dafaalar1 ıiddetle mukavemet et. 
miılerdir. Akşam üzeri düşman 
kati surette püskürtülmüı bulu 
nuyordo. 

Kmm cepheıinln başka bir 
lceılminde Sovyet harbiye silihen 
dazları tankların himayesinde bir 
hücuma reçmişlerdir, mahalli ma
hiyette cereyan eden şiddetli bir 
muharebe esnasında bazı Alman 
mevzilerini ele reçirmişlerdir. 

- 1 Adana 
müftülüğünden : 

Adanada Kuran öğretme 
kursu açılmııtır. lık tahsil 
mecburiyetini bitirmiş olanlar 
dan Kursa devam etmek İs· 
teyenlerin Hasan ağa Camiine 
Kura muallimine müracaatları 
ilin olunur. 189412-14-16 

.............................. 
kesmek lizım relir. Meier ki Soy
yet Raıya tek başına Alman ve 
diğer Mihver ortaklarını durdursun 
ve mağlQp etsin. 

İşin asıl çehreıi budar. Bn as· 
li hareket yıpılamadıiı için zaman· 
lardakl Saint Nazaire baskını ribi 
teşebbüıler ancak bu mühim hare
ketlerin yerini tutmıya çalışan 

mevzii hareketler olabilir. Şüphe· 
siz faydadan hali dejildir. 

Fakat reniş kara ordularının 
buraya çıkarılmıyacaaını heıapla· 
dıiı müddetçe Almanların ıarka 
yapacaiı hareketler üzer iade mO
e11ir olacaiı düşünülemez. oı .. 
oha bir iki tümen kara a1kerile 
bir miktar hava kuvvetini daha 
a-arp cephesine bağlar ki bunlar 
da bilahare şarkta yorulacak kıta· 
lar için bir dej-iştirme ihtiyatını 
teşkil ederler. 

llmanya 
Fransa'ya 
ültimatom 
Verecek 

Fransız · Alman 
münasebetleri 

çok nazik safhada 
Almanlar, Fransanın he· 

nüz işgal olunmamış kısmını 
da istita edeceklermiş 
Londra. 11 (a.a.)- Biritanova 

ajınsma Fransız hududundan bildi 
riyor: 

Almanya'nın pek yakında iı· 
ral altında bulunmıyan Fransayı 
bir ultimatom verectğini ırösteren 
kuvvetli deliller vardır. 

Paris' teki oazi şahsiyetleri, şim
di Franıız • Alman münasebetle· 
rinin 1939 ağustos ve eylQlüode 
olduğu kadar nazik olduğnnu sÖy· 
ledıklerini. alman kuvvetlerinin Ak
deniz' deki Franıız kıyılarını kora· 
yabilmek için Fransa'nın henüz iş 
ral edilmemiş olan kısmını da is
tili edec 1>kleri tehdidi üdü kapalı 
olarak ilk defa işitilm .. lıtedir. 

Temın edildiiine göre, Fran. 
sız renelıcurmay başkanı Fransa'· 
nın cenubunda tüfek yerine bas 
ton kullanan aslterlerle manevralar 
yaptırmıştır. Bu iddia Berlin'den 
gelmiş ve Almanya'nın Paris bü· 
yük elçisi M. Abetz. şefi Fon 
Ribbentrop'un yeni talimatını ha
mil olarak P~ris'e dönerken yapıl 
mıştır, 

Berlin resmi mahfılleri fran· 
sızların i12al altında bulunmıyan 
toprakların müdafaası içio asgari 
bir müdafaa kuvvetinin muhafaza 
hakkını teslim ediyorlar. Fakat bu 
kuvvetlerin Akdeniz kıyılarını iş-
gal edecek İngiliz kuvvetleriyle iş
birliii yapmaları tehlikesi mevcut 
oldoj'ona bildiriyorlar. 

Berlia'de yaoılan resmi bir 
demece ıröre,Vıchy'oin işbirliği yap· 
maaıak hususundaki umumi tema· 
yülü aebebiyle, alman askeri ma· 
kamlarının, böyle bir in2iliz işga· 

line franıızlar tarafından ciddi 
bir muknemet rösterilip gösteJil. 
miyecej-ioi merak etmelerine şaş-
mamak rerektir. lıbirliii yapma
mak temayülünün delilleri arasın-

da almanlar aşaiıdaki noktaları 
gösteriyorlar: 

Bulgar 
ordusu 
Sırbistana 
doğru harekete 

• 
geçmış 

Londra 1 i (a a) - Taymiı 
gazetesinin diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Bazı belirtilere bakılırsa, son 
l'Ünlerde Bulgar kıtalarının Sır· 
bistan iıtikametinde hareketleri 
i'Örülmekte, Bulırarların hemen 
hemen bütürı Sırp topraklarıoJD 
k?~trolünü üzerlerlae alacağı bil· 
dırılmektedir. 

Daha son zamanlarda yalnı% 
cenup Sırbistan'ı içine almış olan 
Bulgar işi'al bölgeıi şimdi Bel· 
gradın 30 mil cenubundaki Mla
deoovac'a kadar uzamıştır. Sır· 
biıtao'da bir tek Alman tümeni 
kalmıştır ki o da Hitler tarafın· 
dan ilk olarak ırönderilen tümen. 
dir. Ba tümen Be'ırad ve civarın 
da bulunmaktadır. 6 7 Bulgar pi. 
yade tümeni birinci motörlü tü. 
men ve başh motörlü birliklerle 

beraber Sırbi9tan'a relmiştir. Bun 
tarın ara1ında 6 ncı. 7 nci, 14 
üncü, 16 ncı, 17 nci piyade tü 
menleri vardır. 

Almanların Sırbistao'dan çe. 
kilmeıi, Alman Bışkıımandaolığ-101 
bütün huvvetlerinl Roaya'va karşı 
büyük taarruz için topladıiını 
göstermektedir. 

Bulhar gazetelerinin 
yazıları 

Loodra 11 (a.a)-Şimcli 
ve Zora adın t1aki Bulrar gazete 
leri, reneral Mibailoviç çete ,rap 
larıoın yok ediı meti rerelı. tiğini 

yazıyorlar ve Almanların yıpmağa 
muvaff 4k olamadıkları bir vazi 
feyi Bulırarların yapma11 icabede 
ceii mütalaasını ileri sürüyorlar. 

Alman kıtalarınıo Sırbistan· 

dan çeldlmeıi, Hıtlerin son tü
menlerine kadar bütfin kuvvet 
lerini Ruslara karşı kollanmak ka· 
rarında olduğunu g östermektedir 
Bütün Balkanlarda şimdi yalnız 
altı Alman tümeni kalmıştır. 

ıi amiral Leahy'nio Viehy'delci teh 
tikeli faaliyeti, fransız halkını ia 
~e için Alwanya tarafından YBPI 
lan bütün teı " bbüslere karıı açık 
tan açığa baltalama. 

Bundan başka Rusya'ya gide 
rek izinli dönen fran91z r ö ıül 
lülerine karşı fena muamele edil 

iki tarafın ıöyledilı:lerine ne 
kadar büyütme ve7a uydurma p&• 
yı ayru11, kış harbinin hem Sov· 
yet, hem Alman ordularını çok 
yıprattıiı ıu fÖt\lrmez bir hakikat· 
t1r. Almanlar müdafaada, Ruslar 
taarruzda oldukları için kış harbi 
Raılara daha pahalıya mal olmuş• 
tar denebilir. 

Birleşik Amerika büyük elçi· 
mekte, maiazalarla lokantalar ban 
larai stccfü ı ~rini vermemekt,.dir. 

Yumurta etin yerini •f=================================~ 

Sovyet ordularının, elden re· 
leni yaptıkları halde Almanları bel· 
li başh yerlerden çıkarmamış olına. 
ları, bir tarafın kaybından öbür 
tarafın temelli bir kazanç elde e · 
demediiini röstoriyor. 

Şimdi artık büyük hareketlerin 
zamanı reçtiii bildiriliyor. Bazla. 
rın çözülmesi ortalıiı çamur der· 
yaaı halinde koymuş, motörlü or• 
dalar iş röremez olmuştur. 

Ba daramdan iıtifade eden iki 
taraf ıon hazırlıklarını yapmalda
dır. Belki bir ay ıeçmiyecek, Raı 
cepbeıinde kıyametlerin en büyüiü 
kopacaktır. 

Çarp şmaoın ne kadar çetin ve 
öldürücü olacaiı kolayca keıtirile· 
bilir. Roıyanın varhiı yahut Alman 
yanın çökmeıl yaz harbinin sonuna 
baihdır. iki tarafın, bu ıonocu 
d01ünerek bütün kudretleriyle ıa· 
~aıa hazırlanmaları, bir yıl karşı 

t artıya dövtııerek birbirlerini iyice 
aaımıı ve d • 

bin tidd ti . enemış olmaları har· 
e ı:ıı ve ü •.• 

caktır. ı reıını arttıra• 

Kışın, Sovyetlerln t . . 
kazanç elde ed d •melh bır 

•me eıı a· d ki 
yıpraotıya karşılık, haı:ıl'' , 1 arı 
h b. 1 • aa ıoı:ıra 

ar ın o anca •rırlıiı Alnı: 
dolarına yüklenecektir. Çüı:ı1t-un5 or. 

l Oy. 
yet er müdafaada kalacaklardır.Cep . 
ho rerilerini, bu güne kadar edin. 
dikleri tecrübelere göre çok aat
lamlamış, her halde güç aşılır bale 
koymuş olmaları getektir. Bundan 
baıka Rasyanın uco bucaiı olmıyaa 
~~ntı toprakları, en büyük ordularla 
ıle blbb6t0n kavranamaz. Rusyayı 

cephe reriıinden yıkarak !çerden ele 

l•çlr•ek llmOdl-ki Almanlar bana 

tutabilir 
• a .. tarafı ikincide • 

makbuldür. Süratle bazım ve imti· 
111 olunma11 mideye hiç bir aiır• 
lık vermeden baiıraaklara l'eçmeal 
ribi iyilikleri dolayısile bütün dok· 
torlar bunu tercih ederler. Fıtkat 
taze bulnnmuyor diye yumurtayı 
yememek de biç doj'ru deiildir. 
Y etiıirki bozuk ve taballül etmif 
olmaaın. 

Yumurtanın pişirme tar'lı az 
çok ehemmiyetlidir. Hakikaten az 
pişmiş raf adan fekli her zaman 
tercıh edilmelidir. Tereyaida pişi 
rlleceği zamanda çok çabuk ateş . 
ten almmahdır. Maamafih mideai 
kuvvetli olanlar için kaynanııı yu. 
murta da zararlı deiildir. Taze ya 
murta hiç pişirmeden de pekila 
içilebilir. 

Yalnız az miktarda tuz ilave 
edilmelidir. 

Ypmurtadan sonra etıizliri te· 
li fi edecek gıdalardan biriıl de 
peyoirlerdir. Bonon da tedariki 
müıkül olursa koro fasulye yemek 
çok muvaffaktır. Kuru faıolyede 
her sebzeden ziyade albümin yani 
etlerin eıasını teıkil eden kuYvet· 
li gıda maddesi mevcut bulunur. 
Bunun için bir çok yerlerde kura 
fasulyeye fukara eti derler. Kuru 
fasulyenin hızmıoın ağırlığından 
umumiyetle şikayet edilir. Bunun 
çaresi vardır. Kuru fasulyeyi nohut 
ribi yirmidört saat anda bıraktık· 
tan •oora dikkatle Ozerindeki ince 
k~huldarı ayırmalı ve ondan ıonra 
pışlr11ıeli. O zaman hazmı en ko 
lay vke ço\t mugaddi ve hafif bir 
yeme olur. 

Nöbetçi Eczane 

HiKAYE J Şeftali renkli kadn1 
Sıra Seıime relmişti; oııa da ıorduk: 
- Ya un Selim, bo yazı nerede reçlr

din? Ne yaptın? 
- Ne mi yaptım? Vallahi bilmem.. Her 

halde çok bir şey değil... Ekseriya haralarda 
kısrakların yanına damızlık atları sokmadan 
evvel alelade bir takım erkek atlar korlar, 
bundan maklllt tam zamaoıoda damızlıiı yanı· 
oa a-önderebilmek için dişinin şehvetini art· 
tırmaktır. ' işte bu yaz ben de böyle bir vaıife 
röıdüm. 

Suadiyede rüzel bir pansiyon bulmuştum . 
Babçeıi büyük olduğa için otomobil ve moto. 
ıiklet rürültüsünden azadeydik. 

Pazar rüaleri aabil biraz çokça k!llabalık 
oluyordu. Binaenaleyh, bütün hafta •anki ken
di evimdeydim. Y eıilliklere açılan odamın man• 
zarası pek rüzeldi. 

Bir aralık panıiyona, reoç bir erkek -
karı koca - reldiler. Benim üstümdeki odaya 
yerleıtiler, Odalarında, yahut ayrı bir ıofrada 
yemek yemek daha pahalı olduio için tabii· 
dota indiler. 

Tabi ıdot ben demektim, Bendeo baska 
kimse yoktu, Binaenaleyh pek çabuk ahbab 
olduk. 

Bunların tabii karı - koca olduklarını 
anladım. Maamafih erkeiio ne iıle meşrul ol
doionu bir türlü keşfedemedim. Anlamak için· 
de biç bir vesile ıuhur etmedi. 

Filhakika onda bir sanatkar tavrı vardı. 
Fakpt ne sanatkarı? Hiç bir şey yaptığını gör· 
medim. Saçları uzun, lacivert esvabı ~ık, ıiyab 
kravatı genişti. Yüzü de kibar ve zarifti. 

Kadın şeftali renginde bir dilberdi. Giydf. 
il elbiuler iki kattan ibaretti . Her iki elbise 
de zarif bir boyun ve iştihaaver bir göjill mu· 
kaddemesi gösterecek kadar dekolteydi. 

Konuştuğu zaman ya dilinin ucuoa ara 
ııra arzından çıkarır, yabudda yana;ınur biri· 
ni biJzerelt rözlerloi yarı kapardı. 

YAZAN: Ayşe ·Enis 
temıdi ıeıler işiditiyordu. Sandıklarını açarak 

eşyalarını tanzim ettiklerini sandım. Fakat ay. 
ni hal ertesi rece de tekerrür ettiii için adet. 
!erinin böyle olduğuna anladım: 

O olarla ancak yemek zamanları konuşuyor 
dum. Buounla beraber her ikisi de bana karşı 
fazla bir ıamimiyet gösterdiler. , 

Kim oldnğıımo ne yaptığımı anlamak için 
endişeye, meraka bile düşmediler. 

Mükerreren, bayatta kendılerini eilendiren 
vakaları aolattılar. Bu suretle ailenin esrarına bi· 
raz vakıf oldum ve kocanın çok zanpara, kadı· 
nın da çok kıskanç olduğunu, on iki ıene ev. 
vel evlendikleri halde biribirlerine bili ilk zi· 
faf receıiymiş &'ibi prestiş ettiklerini ve izdi. 
vaçları esnasında erkeğin on ıekiz, kızın da 
on beş yaşında bulonduiu anladım. 

Erkek, ekleriya bana başka kadınlarla o. 
lan aşk maceralarını anlatır, kar111 onan unut. 
taklarını hatırlatırdı. 

Böyle hikayeler anlatıldığı akşam, i "Ce 
yukarda, adeta bir cinayet i~leniyormoş ıibi 
gürültüler olttyotdtt. 

Bazı kere tavanın yıkılacaiını zanneder· 
dim. Pencereler g"ütültü ile açılır, tilrlü baka· 
retamiz ıözler işit ilirdi. Soora, 11baba karşı • 
mubari~lere bir ıukQnet gelirdi. . i· 

Ôıleye doiro, karı koca, her zamankı f 
bi meıut tavırlariyle meydan çıkarlardı. 

B • . h men çanta· 
ence yapılacak en ıyı şey, e ,_ c-81ı:at 

• d kaçaıa,.tı. r 
mt toplayıp bu pan11yon an - ki•i var 
b.. Ad . B'r yerde uç y 

oyle yapmadım. ettır: 1 
•• d'" cır ikiıinden 

mı, bunlardan her biri kendlsır 1 
';.adi kendi· 

d b k % addeder. 
daha zeki, a a orna _ - ı - ı r arasında biç 

. d k' Bu guru tu e 
me dıyor um ı: « d ıokulabilmek için 
şüphe yok ki a-eoç _1ı:a 

1 
':a 

bir fıraat yakalıyac•l'1111 

Filhakika boyle nnnetmekte ba~lıydım • 
Dilber kadın, kızınca bazan kocasına oyle şey . 
ler ıöyler di kil 

Kocası: 
- Ne diyorsun? 

Cevabını verirdi. Bundan sonra yulcard 
işlenen cinayetin pek zevkli vo neşeli olduğa 
nu hi11ederdim. 

Hulasa ben de odundan yapılmış deiiJdim 
Ümit etmekte haklıydım. insan zaten ekseriy 
ne olacaiını bilmeden bekler; ümide düşer. 
. . Bir akşam kameryede her üçümüz kahv 
ıçıyorduk. Ye mekt e zevç yine nıuvalfakiyetle 
rini anlatmıştı. Kadın da bu hatıratı nakil içi 
kocasına bayii yardım etmişti ve şimdi koca 
ıının bo aadakatsizliklerinden sanki biraz aa 
hoı gibiydi. 

Derken zevç, pek acele bir mektup yaz 
mak mecburiyetinde olduğuna ıöyliyerek, ben 
evvelce ıabrını tüketmiı oldufo güzel kamil 
yarı karanlık içerisinde yapayalnız bıraltara 
ritti. Benim yerimde ıiz olsaydınız ne yapar 

dınız? k • k d 
Ot d • kanapeye ba tıaım zaman a ı or uru • _ 
b. t lanaralı: bana yer açbgını gor 

nın ıraz op Ilı: t d F _ T b·A hemen lı:a ıp yanına o ur um. a 
dum. _ aıı ııiıte.ıri buydu. Daha ilerisine ritme; 
kat but n • . . 

. aıüuado etmıyordu, Taarruzuma hı 
katıyen b" k t - t d " S . tmediiiaı ır mu aveme J'OS er ı, ab 
fimıt e i bit müddet daha intizar lüzüman 
retmeaı • . 
t vıiye ottı. 
a Ah, neye intizar etmemi tavsiye ediyormu 

biliyor musunuz? Kocaaıoa... Filhakika; zevç 
yavaı y~va~ y~r~yerek kameryeyc gelmiş, bir 
den iferı gırmııtı. Karısına yaptığı bir baş işa 
retile demek istiyor ki: « Bu münasebetsiz h 
rif her şeyi yapmak ce11retiai r ö sterdi mi? • 

~enç kadın benden nefretini gösteren rİ 
yakir bir tavırla: «Evetl:t dedi, 

Erkek, bunun üzerine karııını koltinda 
t utarak çıkardı. Ve mırıldanarak uzaklaştılar. 

G ece, gürültüden bir saoi1• bile uyu.Ya 
madun. 

Ertesi gün pansiyondan gidiydrlnrdı. Koca 
o basit ve ıi1ah tavrile beni tanıır:tamaılıf 
&'eldi. Fakat kadın dışarı çıkarken baoa, tat 
bir hatıra ribi kOçük bir tebe .. oıa 'önder 
Bu tebeS1üm ~elı: mütevazı idii,., celp Ue 

Biç.re koc .. ıam mab•bbet 



·~ı ·,.································••ıtı••···············-
:ı, f YDöRöTHY CLAMOUR~~: aıtbiitü:n•;;~;i;ki~i:~ • . l 
'Ji Alsarag ve TAN Sinemalarında İ 
1 ~ 1 BU AKŞAM hlrden iÖsterileeck olan en ıon yarattığı ve tabiabn en muazaam bir hldlıesini teıkil eden 1 

YENi ADANA 
MATBAASI 

Çukurovanın en eakl bir mUeeaeaealdlr .. Her 
nevi evrak tablresi ve clldlr••I aUr'atle rapıhr. 
Fiatlar ehven, l9lerl nefistir • 

f,;:~ . T A l' f U Wl . i: 
. · ~ Bq~nbqan~lia•. ~tiuan~rik~~emKu~up~~ri~e~knrn~tm~hn~~b~~~ud~ fil~mKilik •!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1:1 ıl saoayiinin bir harikası olan bu film göz ve kulaklar için bulunmaz bedii bir ziyafet teılc:il edecektir. ı 

'.:· ı Alsa ray' da : ilaveten : TAN' da : ilaveten : ı 
11 

J
1 1 Zamanımızın En Büyük Tenöril Bir haftadanberi görillmemiı bir muvaffakiyctle devam. • 

:.
1 :ı Jean Kiepura ve Dani.el_le Darrieux eden ABDULVEHAP'm en güzel Ye ~n mDessir filmi = 

11 
1 1 tarafınd~n aık,musiki ve gençlik fılmı olarak yaratılan Türkçe sözlü • Arapça ıarkılı • 

,, if iki gönül bir olunca Mes'ut GOnler i l 
~ ı • I 

~,I Bugün 2,30 da ALSARAY'da : iki gönül bir olunca· Tayfun - Bugün 2,30 da : TAN' da: Tayfun ve Meı'ut gllnler • j 

l ~l l ı 
· \.l Pek yakında • • Pek yakında • • • ı 

ti NOTERDAMIN KAMBURU filmlnln unut.ılmez kambur kovazlmodusu ve gUzel eameraldeal • 

· ,j CHAALES LAUGHTON MAUREEN O'HARA = 
' 

1J TEKRAR EMSALSiZ BiR FiLM OLARAK YARATTIKLARI • 

ı:· 1 ~ KANLI MEYHANE <Türkçe sözlü) 51 

•; ~ ı Şaheserler t•h•••rinde •izi deh9et ve heyecenlar içinde b1rakacaklardır. • ' 

: 1 ~ Bu büyük filmi sabırsızhkla bekleyiniz. 1 
~·•••••••••••••••••••••••••Uı••••••••••••••••••••••••••• f. . l 1 

( •r iLAN 
'.,l~>ev.let Demiryolları Adana 6. ıncı 
1:u· işletme Arttırma, Eksiltme 1 

: ~'. Komisyonu Reisliğinden : 
! it Mandason istasyonu civarında Km. 77- 82 deki ocaktan 
: \ ~ıkarılmak üzere beher metre miklbı 280 kuruş muhammen 
,; ·~edelle 6000 m/3 balastm ihzar ve teslimi kapah zarf usu· I 
lf ıile eksiltmeye çıkarılmıştır. işin tamamının muhammen be· / 
' ıleli 16800 lira ve muvakkat teminat 1260 liradır. 1 

iıt'ı Eksiltme 27/Nisan942 pazartesi günü aaat 16 da Adana 
I ~. ıletme Müdürlüğü binaaında yapılacaktır. lıteklilerin 942 
' \ lnlı Ticaret Odası vesikaları , nüfuı cüzdanları, kanuni ile~
\ nrnetgib veıikaları, muvakkat teminat akçaları veya teminat 
• 1nektuplarile yukarıda tayin edilen günde 2490 No.lu kanu· 
I ~\un emrettiii şekilde hazırlamış oldukları teklif mektupla· 
, J ~nı eksiltme ıaatinden bir ıa•t eYvel Komiıyon Reiılitine 
· 'ermeleri llzımdır. 
1
, Bu işe iit ıartname ve mukavele projeleri komiıyona 
': 

1 
nllracaatla bedelsiz olarak verilir. 1870 8. 12. 16. 22. 

.tH 
'ı~ 1 

~:,--------------------------------------

~l: ;Türk Hava Kurumu Adana 
~ i · Şubesinden : 
b~. 

1 

1 11 
Hava Gedikli Hazırlama Yuvasına ORTA Okul mezun· 

~ arından1340,925 , 926 doğumluların talebe ve 338.339doğum-
' alarm da namzet olarak kayıt ve kabulüne baılanmııtır. 
'~ \ •atumat edinmek iıtiyenlerin ıubemize müracaatları. 

q;A 1880 7. 12. 17. 22. 

'';....----------------------------------1 , 

1 ' 

T. iŞ BANKASI 
KüçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
K••ID•L•Rı 

1 $abat, 4Magıs,.3Apsto•,2lldneilefrin tarilılerinde gapılır. 

' · 1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. Un 
3 1000 " = 3000. ,, 

" 2 7SO ,, = 1500. ,, 
" 3 500 ,, - 1500 •• .. 

10 ~ = 2500. .. n 

" 40 100 = 4000. 
n ,, 

2500. .. 
'o so = -•• .. •• 

200 25 • - 5000. -
" 

,, ,, 
200 10 - 2000. -.. " 

.. 
TUrklye ı, Bankaaına para yat1rmakla raı

~ ız para blrlktlrmı, ve faiz almıt olm•z, aynı 

1 •m• .. d• telllnl~I da d•n•"''• olureunuz. 377 
r 

Doğu Ambarı 
Umumi Nakliyat ve Komisyon 

Evi - iskenderun 
Nakliyatta sür'atle İf yapar. Komi•· 

yonda her,eyi yerine satar. 
Telgraf ·: DOc1U AMBARI 
Telefon ı 218 1876 1 • 30 

ADAN ALI DOKTOR 
Zekeriya ÖZVEREN 

Dahiliye - Kadın ve idrar yolu Hastallklan 
Hastalarını günün her saatinde kabul eder 

Cumarte1i ve Çarıamba ıünleri aaat 3 - 5 e 
kadar parasız 

ADRES : KuruköprU Trahom Dlapanaerl 
kartıaında. 1701 1 - 111 

-BUGON
MATBAASI 

Her Türlü 
Baskı Ve 
Cilt işlerini 
Kabul~der 

ASRI SIHEtJJADA 
Suvare B 'V Sııvare 
a.4s U An.ŞAM a.4s 

lstanbulu aylarca ağlatan tllm 
Seviıen kadınlar .• Sevecek genç kızlar •. Aıık ve mlıuldar .. 

Me9hur Edip EMiLi BRONTE'nln llremut 
eserinden muktebes 

Ölmeyen Aşk 
, 

YARATICILARI : 

MEALE OBERON - LAURENCE OLIVER 
Beşeriyetin mllıtesna bir eseri ..• Mevsimin müessir aşk roınanı 

iLAVETEN: 

V ALLECE BEER•nin 
Türkç SözlU 

Deniz 
Kahramanları 

Bugün gündüz matinada son defa: 

Deniz Kahramanları - Vat eri o kUprUsU 
Localar satılmaktadır. istical ediniz. Telefoa 250 

Pek yakında • • Pek yakında ••• 
l!n m•thur fllmlerln Kraliçeal 

ALiÇE FAYE . 

Altun Yıldız 
Şahane Filminde 

BllOmum Çiftçi ve makine 
Sahlplerlne müjde 

DEIVİIRlş açıldı 
Her nevi allb ziraiye imal ve tamiri, bltüo makine

lere yedek parça, pik ve kızıl döküm, ıoj'ulc ve mcak 
demir ifleri, her nevi elektrik ve cııluijr:nlo kaynak itleri 
vaktinde teminatla olarak yapılır. 

ADRES : Eıki utaıyon ka..Uolu karpaanda DEMIRIŞ 
Telıraf adreıl : Adana DEMiR.iŞ 

Telefon. No, : 3S3 

....-.-Bayanıarı------
Ştıph••İz talııdir ederanis ki, l'Hzel kamaf, f ilzel 

bitim ve dUıiia ll• kea.d181ni ~t.lterir • 

TERZi MAKBULE NiL -Aul Sinema caıddesind• Cumlıııriget 
oltala karıısınıla Dispanrwr sokak 

lmttyu Sahibi ı Carit OllAL 
U. N .. rlyat MHlrl ı Ankat 
Rtfat YAVllVOilLU 

. 8aalchl9 T.,. , ' auoON > .. ,.,...._ .... _ 

GENER·AL ELECTRIC RADYOLARI 
• Yüksek Evsafta Bütiin Teknik İnceliklerini Haiz Akümülitör Ve Cereyanlı Olarak Çalışan Her iki 
'iT ertibatı Hivi Yeni Model (GENERAL ELECTRIC) Radyolan Gelmiştir. Sayın · Müşterilerimizin 
· azarı Dikkatini Celbederiz. 


