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Şehri Heyecana Diişiiren 
Dijn Geceki Büyiik Yangın l 

Mareşal Rom· 

mmel ve hare· 

reket sahasını 

gösteren 

harita 

lnuiliz ordusu 
--
~Bardiga ve 

Dür.ı ııkıam H• 

at 19 sıralarında, 
Malatya Monsa · 

cat ve Milli Men 

ıucat fabrikaları 

n ı n bulunduiu 

mıntıkadan hava• 

ya fırlayan alov 

Bir benzin vagonu, akaryakıt 
dolu birçok bidon ve bir büyük 

antrepo yandı 

taraftan da antre 
po olarak kulla· 

nılaıı depo tutuş ' 

muştur. 

Yar gıo hemen 
itfaiyeye t~le-

fonla bildirilmiş, 

sütunları vo duyulan bo&"ak patla· 
malar bütün şohri heyecana verdi. 
Korkunç bir manzara arzeden yan
rıa, bir felaket ihtimııtilo ürperen 
binlerce halkı bidiso mahalline sü· 
rükledi. 

Bir müddet sonra, büyült yan· 
gının f abrlkılarda olmadığı, benzin 
yüklü bir aanıç vagoniyle, akarya· 
kıt dolu birçok bidonların, o mın· 
tıkada bulunan domiryolları idare· 
sine ait bir deponun ve ista1yonda 
sevk edilmek üzere bekleyen bir 
miktar çiğidin yandığı anlaşıldı. 

Hidise etrafında topladıiımız 

malumatı vermeden önce, içindeki 
akaryakıtla btrlikto mahvolan va
gonao hikayesini kısaca anlatalım: 

Vilôyet, oylOI, birinci ve ikiocl 
teşrl naylarına alt akaryakıt konten· 
jaoları bakıyelerindeo şimdiye ka· 
dar alıomıyan miktarların lskendo
rondan çekilm,si için ikl baltadan 
beri teşebbilılerde butanuyordo • 
Sokoni Vakum şirketi tarafından 

numaraları bildirilen muht~lif va· 

Stalinuratta 
Şeh.rln bUtUn mUdefaa 

kealmlerinde 

Almanlar yeni
den taarruza 

geçtiler 
Moıkova 13 (a.a) - Sovyet 

tobliil: Almanlar mağlOp edilmiş 
kuvvetlerini yeniden tanzim ede· 
rek Stalingrat şehrinin bütün mü· 
dafaa keıimlerinde taarroza reç· 
IDİşlerdir. Müdafiler bir çok bil 
cuma geri püskürtmüştür. Alman 
lar bu kesimde ciddi kayıplar 
verdikten soora müdafaalarıını7a 
lOC- :Wo mttre girmişlerdir. Şoh· 
rin şimal kesiminde Ruı kıtalıırı 
karşı hücuma geçmiş ve düşma· 
nı 400 metre rerl püıkürlmüştür. 

Almanlar Staliogradın ıimal 

batmnda son zamanlarda yeoideıı 
i~gal etlij-imiz moıkOn bir mahal
de bir çok kuşı hücumlarda bu· 
lunmuşlarsa da muvaffakiyotJizliğe 
niramışlardır. Almanlar Nalçıkın 
cenup doğusunda 2 meakOn ma· 
halden geri atılmışlardır. 

Rus hava kuvvetleri Tuapse ' 
bölgesinde Almanların küçük g"Grup 
lariyle yaptakları hücumları püı. 
kÜrtraüştür. 

Bertin 13 (a.a) - Alman teb 
llii: Kafkıısyanın batı keıiminde 
düşman bllcumları püskürtülmüı· 
lGr, Alagir çevreainde Alman ha· 
va kuvvetleriyle muvakkaten lrti· 
tlbab kestlen bir zırhla teşkilimiz 
düınıanın bir çok hücumlarını 
Pünkiirllükten ıoora yüzlerce esir 
alarak civardaki Alman birlikle· 
rlylo tekrar teması temin ot• 
iniştir. 

Stalingrııdın cenubunda Ro· 
~en kıtaları bir tıabur kadar diiı· 
IDan kuvvetinin hücumlannı püı· 
kürtmüıtnr. Stallorrat içinde kı· 
tal•rımı% daiınık düşman rurupla. 
randan dün ·alınan arll%iyi temlzle
IDişlerdir. Şluıal ve merkez kesim· 
lerlode mev2it faaliyet olmuştur. 
Alman hava kuvvetleri düıman 
deııılr ve kara yollarlyle yapılan 
ıakllyatı htıcum etmlıtir. 

gonlar şimdiye kadar relmedi(i 
gibi. bizzat valimizin toşebbüsiyle 
lskcnderuna boş olarak rönderilon 
21 sarnıç ve 22 kapalı marşandiz 

varonlylo do çok daha uzak yer· 
lerdeki adreslere irsalalta bulunul · 
muş, viliyetlmlz konteojanı akarya· 
kıllar bu vagonlarla da gönderil· 
memiştir. 

Bunun üzerine vilayet maka· 
m·, sokonl vakum şirketinin muh
telif mahallere röndordlği akar 
yakıt varonlarını Adanada bırak· 

tırmış ve boşaltılmak üıore eski 
bt&ayona savketmiştir. 

Yanrıo bu vaıonlardan birin· 
deki benzinin belediye gaz depo· 
ıuna nakledilmek üzere boıaltıl· 

rnaaı sıratında çıkmıştır. 
Birdenbire bir alev sütunu lıa· 

llndo göklere yükselen ateş, Gi· 
lodo f abrikasıudan Mersin Turyağ 
fabrikasına aevk edilmek üzere 
meydana yı(ılmış olan ve benzin 
vagonuna pek yakın bulunan çi· 
(lt çuvallarına sirayet etmiş, dl&"or 

vaka mahalline 
yetişen itfaiye yanrını söndürmek 
üzere çalışmılara başlamıştır. Bu 
arada, halkın da rayrotlle, antre
poda buluoan buiday, un, kereste 
ve ipliiin mühim miktarı kurtarıl· 
mıştır. 

Valimiz B. Akif Eyldoian 
hemen yanrın yerine yetişmiş, it. 
faiyo ve polise, yangının söndürül· 
mesi ve inzibatın temini hususo:ıda 
lüzumlu direktifleri vermiştir. Müd. 
deiumumi B. Ahmet Tevfik Şatır 

ve Başmuavin : B. Şeref Gökmen, 
askerlik daireal reisi, Jandarma 
kumandanı yangın mahalllede yıt· 

kın bir alika ile çalışmışlardır. 

Ôirondiiimlzo röro, dikkatsiz· 
liklerile yanrıoa aobıblyot verdik· 
leri sanılan bazı şabıılar nezaret 

altına alınmıştır. Büylik bir ehem· 
miyetlo tahkikata devam edilmek
tedir. 

Yanrın saat 21 e kadar sür· 
müştür. Zarar ve ziyanın miktarı 
henüz bilinmemektedir. 

Mecliste kabul 
edilen kanunlar 

Ankara 13 (a.a) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplantısında, 

memurlara verilecek elbiselik kumaı ve konduraya ait kanunla yerli 

nebati mahsulden ve prinyı tasfiye etmek suretile yağ lılihsal eden 

sınai uıüesuselordon muamele verrlsinin aynen alınmasına ait kanun 

l&yihalara müzakere ve kabul edilmiştir. 

Bundan bıışka bazı umami ~enfaatlere hadim cemiyetleri~ devlet 

demiryolları ve diğer müesseseler işçilerinin bu kanuna ithalleri ha1'kın· 

da bazı hatiplerce dermeyan edilen mütalaalara maliye vekili tarafından 

cevaplar verilmiş ve ba c:hetin ayrıca tetkike tibi tut11lacağı vadinde 

bulonuhnuştur. Mecllı Pazarteıi günü toplanacak.tar. 

Müttefik kıtalar 
T unusa girdi 

- General Franko , Ruzveltin -

- mesajına memnuniyet verici 
bir cevap gönderdi -

Vaşington 13 (ı.a) -Ruzvelt, 
general Fraokoya göoderdli'I bir 
mesai• çok memnuniyet verici ce· 
vap aldığını bildirmiştir. 

Vaşinıton 13 (ı.a) - Harbiye 
oazırlıiının bildirdliine röre, şi· 

mal Afriltada ancak münferit mu
kavemet noktaları kalmıştır. 

Cezayir 13 (a.a) - Uçakla 
Ceıayire relen roneral Nogeı, 
Amiral Dırlıola birlikte ve tam 

bir anlaşma halinde ÜÇ ründenbori 
Amerikan makamlarile yapılmakta 

olan müzakerelere iştirak ediyor. 

ı\nkara 13 (R. G.) - Ba H· 

babkl haberlerde, müttefik kıtala
rın Tunus hududuna 60 kilometre 

yaklaşmış oldukları bildirilmektedir. 
Bu kuvvetlerin önlarinde bir mu· 

kavemet olmadıiıoa röre, şimdi 

Tunus topraklarına girmiş olma· 
ları muhtemeldir. 

Bizerta bava meydanlarına 
indirilen Mihver kuvverlerlcln mü· 
bim bir rol oynayacaklarını zen. 
netııılyoruz. 

--------------------...----------------------------------
Harp 1944 te 

bitecek 1 
Ankara 13 (R. G. ) - Mare· 

şal Smats, Londrada bir i•'Zeteci· 

ler topla o tısında, şimal Af rlkadakl 

Amerikan harekata etrafında Je. 

meçte bulunmuş «1943 yılı büyük 
turruz yılı olacaktır ~ demiştir. 
Mareşal 1939 da başlıyan bo har. 

bl 1914 barbinio devamı telokltl 

etmektedir. Mareşala ıôre, 1943 

rıh dOşmana büylilt darbeler indi. 

rildiilal ıörecek, harp 1944 de 
bite<' ektir. 

Tobruku iş
gal etti 
Almanlar ş ima 1 

Afrikadan çekilme
ğe karar verdiler. 
Rommel Bingaziyi 
tahliye ediyor. 

- - Kahire 13 ( a. a. ) - Sekizinci or• 
do Çarşamba günü Halfaya geçidini ele 
geç.:ımiş ve ekserisi ltalyan olmıık üzere 
1000 eıir almıştır. lngiliz zırhlı birlikleri 
Kapuzzo kalesine varmışlardır. 

Kahire 13 (a.ı) - Bardiyanın zapte; 
dildiii resmen bildirilmiştir. Husaıi bir 
tebliide, Tobruk'on bu s•bah lşgııl edil· 
d ği bildiriliyor. Böylelikle sekizinci ordu 
9 günde 300 mll mesafe almıştır. 

Berlin 13 (a.a) - Fransız şimal Afri 
kasında Amorikın ve lngiliz ihraç kuvvet
lerine karşı harekatta bnlunan Alman de· 
ni:ıaltıları Barninrham sınıfından bir lnıl· 
liz krovazörilnü Fasın Atlantlk kıyıları 
açığında batırmışlardır. Ayrıca Key tipin
de bir muhrip de batırılmışhr. 

Coman 22500 tonilato hacminde 3 
nakliye remiıl batıralmııtır. Diier deniz 
altıiarımız batı Ak.denizde 7 tonilatoluk 
bir deniz taşıtını batırmışlar ve diğer iki 
vapura hasara uğratmışlıı.rdır. Bonlardaa 
biri büyük bir yolcu vapurudur. Boji kör· 
fezinde Alman vo hnlyan bava teşkilleri 
10000 tonilatodan f"zla hacimde bir va• 
parla küçük bir ticaret gemisini hasara 

Fransanm işgali devam ediyor 
uğratmışlardır. B~olardan biri o 
kadar ağır yaralanmıştır ki, bo 
romiye kaybolmuş göziyle balula
bilir. 

Diğer taraf tan 2 büyGk harp 
kravazörlle, 3 muhrip pike hücum· 
larilo ağır surette hasara uğratıl· 
mıştır. Seri savaş uçaklarımız gOD· 
düz Boii'deki liman tesislerini ve 
Cezayir yakınlarındaki beyaz ev 
hava meydanını bombalamışlar. 

Münihte 
kararlaşan 

sulh şartları 

- Devamı üçüncilde -

Atat ürkün 
ölüm 

yıdönümü 

Fransa, Alsas Loren hariç, 
1939 hudutlarını elde ede
cekmiş! 

Rumen gazetelerinin 
dostça yazıları 

Bükret 13 (a. o.) - Radyo 
Aiansı bildiriyor: Rumen gazetele
ri Atatürküo ölümünil yad ediyor. 
Universul razeteıi diyor ki: 

«Bu yıldönümü günü Türk mil. 
leti için Ataliirkiln manevi huzu. 
runda ej'ilmo günü olmuştnr. Ata. 
türk cesareti haldmllii ve milletin 
kuvvetlerine olan imaoilo TGrklye· 
yi bu derece değiştirmiştir. Eski 
Türkiye ile yeni Türkiye arasında 
yalnız tarih bağları mevcuttur. Ce .. 
hı.let ve taauuba ait her şey or• 
tadan kalkmış, yerine ışık ve Türk 
milletinin bütün haıletleri meyda. 

Almanlar Tulondaki Fransız filo· 
sunu kaçırmamak için sıkı tedbirler 
aldllar 

Roma 13 (a.a) - D. N. B: 
Serbest Fracsayı lna'iliz - Ame
rikan hücumundan korumak mak· 
udiyle Almanlar ve ltalyanlar ta· 
rafından yapılmakta olan harekat 
devam ediyor.· Heoüı; başlangıç 
halinde bulanan bo harekatın şim· 
diki safhasıaa ait bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

Borlin 13 (a.a) - Haıusi bir 
tobllj'de bildirildlj'I gibi, Akden~z
dek.i Fransız filosu Baıkomutanıy· 
le Tulon sahil müdafaa bölgesi 
komutanı, Fransız harp gemileriy· 
le Tulon deniz üasünü Aoglo Sak 
ıonların her türlü tecavüzlerine 
karşı müdafaa edeceklerine dair 
reımeo söz vermiş oldukları için 
Fübrer ve Duçe Tulou müstahkem 
böl&"esinlo Alman ve ltalyan kıta
ları tarafından lşral edilmomosini 
emretmişlerdir. 

Ankara 13 ( R.G ) - Fransa· 
nan Almanlar tarafından işraline 
devam edilişi, dünyanın ilgi ve 
dikkatini üzerine çeken bir olay 
olmakta devam ediyor. Anılo Sak· 

ıonlar bunun şimal Afrikaaının İş· 
galine karşı bir tepki oldoionu 
iddia ediyorlar. Mihverciler ise 
Franaanın işgali keyfiyetini, Anılo. 
Sakson tehlikesi karşısında Avra· 
panıo ko!anması ve zaif Franaanın 
meof.ı.atlerinin muhafazası için Alı · 
oan bir tedbir olarak vasıflandırı· 
yarlar. 

Bulıar radyosunun bu sabah 
verdiği bir habere röre, Maraşal 
Polen Vişide kılacak, ayni siyaao· 
ti takipte devam edecektir. 

Vişide Fransız kablnoıl Mar~· 
şal Petonin başkanlıiında ı:ızou bır 
toplantı yapmış ve bir tebliğ ooır_ • 
etmiştir. Su tebliğde, Lavalın Mu· 
nih seyahatine dair hükQmete iza· 
hatta bulunduğu, general Jironun 
ıerefi üzerine vordiil sözü çiğne
dlii Fransız şimal Afrlkasındaki 
kuv~etlero kumanda edomiyeceii 
bildirilmiştir. 

lagilizce Deyli Meyi gaıeteai, 
Lavalın Münib ıeyahıtı hakkında 
dikkate şayan bir haber vermiştir. 
Bu habere r<>re, Lıval, Hitlorle 

na çıkmıştır. 
Milli teaanüdOn taralni, bugiln 

Türk milletinin başında bolunan 
Reise büyük selefinin eaerine de· 
vam vasıtalarını vermiştir. 

Rumen milleti, ı:amanında mil· 
li kalkınmasını sempati ile sollm. 
hımış olduio Türk milletine bu 
derece derin bir keder doğuran 
bu ölümün yıldönUmüode en iyi 
hislerini bildirir.» 

yaptığı görD~melerde aşafıdaki 
sulh şartları ilı:eriade mutabık kal 
mıştır: 

1 - Fransa, Alııas Lorcn ha· 
riç. 1939 hudutlarını elde edecek. 
tlr. 

2 - Fransa, hnparatorluiuou 
muh~faza ede~e~ti~. Almanya, İ1tao 
ıız fıloıunon ışbırlıgile Fronııı: im. 
paratorluğuou rerl alacaktır. 

- Devamı Oçüoclid ....., 
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ASKERLiK \ or ... _., ... -'-· _.... 
1 .uw«/IUJU ~ • DAHİLİ HABERLER Afrikada ı~· 

Y ardımsevenler cemi
yetinin yıllık toplantısı 

Bir Anuıo Sakson galibi
yeti harbi sona erdirir mi? 

lol'ili:ılerln ya· - · Afrika meseleıioi 
man muharipler Şimali Afrikadaki ciddi olarak hal· 

oldajana ve ,bu hareket her bakım . le vı banan için 
na oazarı :ıtıblra A ellerinin altında 
almıyanların :dal- dan hayatı ehemmi- mebzalen mevcut 
.. ıakutu haya· , yeti haizdir. bulunan kuvvet-
le utrı1acakların • leri kallanmara 
cKav .. am> adh Buradakı zaferle karar wermiılerte 
uer1nd• bizzat Anglo saksonlar eski burnn ıarktan l'ar 
Hitler yazar. Ka .. d h . . be doira baıh· 
böyle olmakla be dunya a arp ıçın yan hareketle lk 

rabw ferden dö emin, sağlam bir Üsse tifa etmiyeceklerl-
wtlşçO Ye ceıur ne ve Amerikab 
olan ba milletin sahip olmuş buluna· larm çıkmlf balan 

derli topla ordu caklardır. daiu Li b er ya 
kitleleri, iyi ID· . il11ünden ve azan 

hy ve komutan yetiftirmek için 1 zamandanberl de Gaalle'cülerln 
de epey zamana muhtaç oldaiunu işgali altloda bulanan Fraasızlar1a 
aahtelif barbler l'Öıtermiıtlr. hattl üıtüva mOst•mlekeıl Ozerla· 

Şimdi M111rda loıillz ordasa· den ve ba defa garpteo prka 
auo Mihvere karıı kazaodıiı za. doira da bir hareketin başlayaca· 
fer haberleri etrafa yayılnıca ilk jıaı bir kaç yazımızla izah etmiş· 
akla l'elen ı•y de ıa oluyor. tik. Aoıloaaksoolar bu hareket 

lal'lliz ordo1a arbk kifi dere- için de lcabeden imkin ve malze-
eede yetifmiı ve lnriliz zaferi baı mere tamamen maliktirler. 
Jamıı mıdır? Şimdi berkesin ve Şarktan l'arba doira bqlayaa 
hatti biltün dOnyanın kendi kendi hareket amaoıaz bir takip halinde 
ne soracaiı ıaal budar. Rommele nefet aldırmaz ve buıo· 

Şahsea biz lnl'illzlerin Şamili darmaua, l'arpten ıarka doğra ya· 
ve hatta b0t6n Af rikada galebe pılacak ikinci hareket Mihveri Şi. 
çalaularana deiil, fakat Rommelln mali Afrikadao ıöküp atmaya ye• 
tfmdiye kadar zafer üıtüoe zafer tiıecektfr:. Böyle bir mavaffakiyet 
kaunmaıına şapolardaaız. ise yalnız Afrika harp ıahuını 

Çünkü hiç bir ıart Rommelio değil ve fakat bizzat Orta Şarkı 
ba zaferi kazanma11oa müıaid de· Anrlo • Saksonlara kazandıracak, 
iildi ve bütün ba zaferler eına· ya hat direr tlblrle Almanlar K · f. 
mada Rommel kof ve malzemece kasyadan baralara urkmadaa on. 
daima larlllz orda1aoaa aıat111n· lara mavaffakiyet kapısmı kapa•lf 
da bulunuyordu. balunacaktır. 

BOtlbı Mihver mnaffakiyetinio HIUlıa: Ort11&rk ve Afrika 
Rommelln mahirane manevralara ve için iki tarafın tuarladı 
komala sanatına dayaodıiını mO· tı k11kaç hareketinden Anl'lo Hk· 
teaddit defalar izah edip durduk. ıonlannki tabak.kak eclerku, Mib 
Şimdi lnriliz baıkomutanlıiı kendi vercilerloki bir daha ıabneye çık· 
Mvk ve idare sanatloi kar111ında· mamak Ozere ortadan kalkmıı ola· 
ldaln Hviyeıine çıkarmııaa, mu. caktar. BütOo bunlar için de lol'i 
mavaff ak ve mazaff er olmaması liz Hvk ve idaresinin iyi işlemesi 
için biç bir Hbep yoktur. kifi felecektir. 

Bilik.is havada, karada ve de· Vakıa Afrika ve Ortqarkta 
alzde de haiz olduia kuvvet ÜI• Anrlo Sakıoalana ralip r•lmeıi 
tllolOiü dolay11iyle ba mazafferi· harbi ıona erdlremlyecektir. Fakat 
,.tinin kati neticelere ulışhrmak bir Anrlo sak.son zaferi dilfüaebil-
lflo lcabedeo imkanlara sahip. mek için bu, ilk ıarthr. Çtıakü 
tir. ancak o takdirde Anl'lo Sak10olar 

Tebliilere nazaran lorilizlıtr ıa eski diinyada harp için .... ıa, ıai· 
bilden Uerlemek ve dOıman lam bir ÜSH ıahlp olmuı balana· 

caklardar. Ba iptidai prta 1ahfp 
larıoın ıol yam gerilerine 1arkmak 
nntiyle Elilemeyn mevkiini çe
wirmei• muvaffak olmutlardır. Va
kıa bu çaşit çevirme biraz rüç 
olmaı ve temamen imha edici bir 
.. hlyet almamattar. 

Amma, lal'ilizlwin daima üı· 
tDn waıf ıoı l8fkil eden deniz kav· 
vetlerine dayanmak ve oodao isti· 
iade etmek lmkinını bahaettitin· 
clea loriliz Hvk ve ldar .. ine da· 
laa ayrua l'Örüamllıtür. 

B• mevzi tamamen dllıtük· 
tta ıonra Mihvercilere ıöyleadlji 
f1b1 bllyGk kayıplar verdirilmif bu 
haaalaraa Rommelio Şimall Afrika. 
clald vaziyeti cidden rüçl8fmlı o
lar ve iyi bir takip hareketi, iki. 
taraftan tevcih edil ıcek taanuzla 
Şlaall Afrikadan Mihverin tama· 
•• atalmuı imklo dahiline rlr· 
mit balunar. 

Çtlokll, lnrilizlere olda;a olı· 
pette, Elileıoeyn mevzii bizzat Ro 
•mel lçln de çölde mlldafaaya en 
el•eriıh yerine mevzi idi. Bundan 
10Dra Libya hadadandaki Sollam 
- Kapana battı yahat Tobrak-
81rellıakicn hattı cenaptan fevril-:ı; 

•eye1 m a h a ı a r a etlilmeie, 
dalma • a h k ı m d a r 1 a ,, 
Mlbuaa Rommel azuo menzil hal
ı.,. berinde rerl t•killrken bQ. 
~k sayiat verirH tekrar ba mev· 
._.. mabaaara için bilyOk kav• 
w.aler barakmayı l'ÖH alamıyaca· 
fmclao •ltNkip ·mevzilerdeki 1110. 
alafaatı daha rüç ve klH olmaya 
..ıakt• ..... demektir. 

Hıttl •ltteflk de•tler (Ya• 

al lnrlltere •• Aaetlka ) 

ol•adaa bir zafer dltüomealo ka· 
bil olmadıiı meydandadır. Ancak 
ba llue sahip olduktan ıonrad1r 
ki Avı apada Aol'lo Sauoa zafe· 
rlne l'ÜHnin artmaaı mümkOn olar 
ve yine ba rüveoe dayanarak ikin· 
el cephe karulablllr. Bu itibarla 
ıimali Afrikadaki hareket her ba· 
kıradaa hayati ehemmiyeti haiz 
bulanmak.tadar. Muzafferiyet için 
de iyi Hvk ve idue edilm11i ki. 
fldlt. 

Şeker tevziatı 
NUfus batına ya
rım kilo 9eker 

verilecek 
Ayın :on altı11ndan itibaren 

memur karaeleri &zerine 8~ nama· 
ralı veıika mukabUlade nllfu ba· 
ııoa yanm kilo ı•ker •erilecektir. 
Bu şekerler Beledl7enln tayin ede· 
ceji bakkaldan toz halinde 114 • 
keıme halinde 134 kuruşa alma• 
bilecektir. 

izdihama meydıa •eraaemek 
için her mıballeye maa yyea tin 
ayralm•ıtır. Her mahalle iıtibkakını 
ba moa17ea filnlerd• alacaktır •• 

Ayraca ıebrlmlze Bakkal Ya· 
ıaf Otak namına bir ••fon ıeker 
felmiftlr. Belediye bir taraftan da 
memur olmıyao ve 42 kanıttan 

ekmek yiyen halka ekmek nıika· 
larını damralamık aaretile ber 
.. mtlo kendi mahalle bakkallama• 
da ıeker tevslatanı teala edecektir! 

Bir karıncaya 
karşı harp 
açıldı 

. C enabi Amerikada bir çok 
hükılmetler, bilbasıa Colom· 

bie, Veoezoelli ve Eqaatear bü 
kOmetleri Atta adla karmcaya 
karşı harp açmıflardar. Bu karan· 
ca ekinlere bllyilk zarar ver· 
melde, her şeyi ylyip bitirmek· 
tedir. 

Bir balo verilecek1 
Yağmur 
yemiş 

Pamuklar Atta, bildljimiz karıocalar· 
dan çok blyOktür ve ı•mıiyell· 
dir. Bu karınca rezerken başı 
ucunda bir nevi yeşil ıemılye 

açıhyor, ıölgell yerlerde şemıi· 
ye kapanıyor. Hakikatte ıemıiye 

--
Kadınlar1mız bu baloya ba•ma 

tuvaletlerle lttlrak edecekler 
--Y ardımaevenler Cemiyeti yılhk toplantı11nı dün Parti aalo· 

yapb. Toplantıda 
kalabahk bir kitle 

60000 balye pamu-nuoda Bayan lımet Eyidoianın başkaahi1nda 
ıehrimlzin yardımıever bayanlarından mürekkep 
hazır balanuyorda. 

,_ 

ğ~n i~ra_cına mü;aade 
· bir yaprak parça11dar. Karınca 

bana başı acanda ellerile tışıyor 
ve yavasıoa götilrüyor. Karanca· 
lana yuvalarında topladıklar1 yap 
raklar bir nevi mantar üremesi· 
oe Hbep oluyor, karanca bunlara 
ylylyor. 

lık olarak l'eçen senenin faaliyet raporu Bayan Mürşide Akyol t ... 
rahndan okundu. Bunda, faaliyetini bilhu1a yardıma muhtaç fakir ço· 
caklaran tahsiline baareden Y ardımHverler Cemiyetinin, ayrıca 48 aile 
ye aaban ve baıka yardımlar da balanduju kaydediliyor. Bir çojunu'l 
da Sanatoryomda tedavi edildiii bildiriliyordu. 

istendi 
Y ağ'murdan ıslanmıı pamuk· 

lara iç piyaHda müıteri balan• 
madığı ribi fil ıarada alraat ban· 
ka11 Sümerbank fabrikaları da 
piyasamızda milbayaayı keımlt· 

lerdlr. Diier taraftan ılmdiye ka· 
dar saldan pamaklaran nakli için 
de va1ron bu\unamamaktadar. 

Rapor ittifakla kabul edildi. 
Bundan ıoara açık balaoaa iki azi ile mürakip ıeçimlne reçlldi. 

Atta karıncalaranın yavaları 
6 mıtre murabbaı hacminde ide· 
ta reoiı odalard1r. Ba odalar 
yere 5 metre derlnlijine rlriyor. 
Burada bir nevi mahzenler ba· 
lanmakta, borada mantar yetiş 

mektedir. 

Azihklara Muazzez Arpacılarla Hatice Çamurdan, müraklpllje lı Ban· 
kası Yar Direktörü Haaan Köıeorlu seçildiler. 

Y apılıo teklif O zerine' Yardımseverler, aidatlarını hemen verdiler 
ve bu anda toplanan ba yardım 260 lira tatta. Villyet l'erek val'OD temini, 

ıerek dört milyon liraya kadar 
kredi tahılıile ahomış bin baly• 
pamajan ihracına mOıaade edil· 
m11i için gereken makamlar nez• 
diode teıebbOıte balaamustar. 
Ayni makaatla ihracat birliii ida· 
re mecliıi reisi lbrahim Bardurot· 
la ile amami kitip Zeynel Besim 
ve lı bankaaı mildOril Şevket Sa· 
başıdaa milrekkep bir heyet ilrl· 
U dairelerle temaata balnnmak 
üzere yaran Aokaraya gidecek· 

Karınca mantar yetiıtlrmık 
için eiitemadlyeo yaprakları, ekin 
lerl ylyiyor. Ba ıuretle ekllmiı 

tarlalar çeklrrelerden ziyade tah 
ribedlllyor. 

Bayan Mürılde Akyolao teklifi üzerine 942 takvim yılından artan 
takvimler bir yardım mukabilinde hazar balaoan adya claiıtıldı. Bu 
takvimlerin kitıtları iliç sarılmak Qzere hutabaoelere verilecektir. 

Bu yıl rellr topla•• makıadile ilk faraatta bir balo verilmesi karar 
allana ahnmııtır. Ba balonun baıuıiyetlerioden blrlıi, bayanlarımızın 
yerli baıma tavalet, val, muılin veya keten çoreplarla baloya iştirak 
ederek lükl 8fYa farkını cemiyete vermeleri olacaktır. 

Mersin• gelen tlc•r•t 
.,,aaı 

ôtreodliimize göre; Ankarada ayın 21 inci gOnO yapılacak yardım 
sevenler nmami k'>ngrealne ıehrlmiz oamma delere olarak Beıkloanosanl 
Okala Başöğretmeni Bayan Mürşide Akyol ittirak edecektir. 

-------·----------------------------------------------Dlier 19hlrlerimlzden Menine 
baglln 2 •aron bajday, 1 vagon 

zeytinyaiı, 1 varon paıtarma, 1 
V&l'OD hab, 5 V&l'On Çijit, 3 V&• 

&'OD tiltlln, 12 .. roa pamuk, 2 

Kızıla ya yardım 50000 lirayı buldu -•e_rdi_r. ___ ____, 

varon iplik, 7 varoa trom gel· 

mittir. Bunlardan bazılan Mersi· 

oin ihtiyacı içindir. Dlterlerf de 
dlf .....ıeketlere l'Öaderflecektir. 

Kahraman askerlerimize kıt• 

lak temlnl için partide Valimizin 
# 

b~kanhtında yapılan toplantıdan 

burüne kadar, K1ZJlaya olan te· 

berraat 50,000 liraya balii olmaı· 
tar. Ba 50,000 lira yalnız altm11 

vataodaıtao toplaamışbr. Geçen 

ıeae aynı miktar baiııı ıekizyOz 

yarddaıtan aianabilmlıtl. TOccar, 

eınaf, çiftçi bil tün halkıauz Kml· 

aya giderek baiııl•nnı yapmak· 

tadarlar. 

- ~ 
~ 

Karalaall beledlr• r•l•I 
Karalaalı Belediye reiai 8. 

Mehmet Geçioilu belediyeye ait 

bası itleri hallatmek için şehri· 

mlze gelmiftir. 

Buğday unundanlô.stik gapılıgor ! 
Harp ve abluka yüzünden her rün binlerce lnaan açhktan ölürken 

bazı memleketler fazla yiyecek maddelerini ne yıpacaklarını bilemiyor· 
lar, baolan elden çıkarmak yollarını arıyorlar. Buiday memleketi olan 
Arjantin, ihraç edemedlii buidaylarını odan, kömOr makamında kullanı· 
yor fabrikaların vapurlarıa ocaklaranda yakıyor!.. 

Brezilya da ayna 11kıob içindedir. Ba memlekette buidaydan baıka 
çok miktarda kahve de yetifir. Brezilya, kahvelerden bir kısm'DI yaktıjı, 
bir luımını denize d6ktliill halde ıtok bir tllrlil bitip tükenmiyor. 

Şimdi kimyal'erler kahveden kamaı ve bir nevi tahta yapmaja mu• 
vaffak olmoılar .. , A}an•lar, ııkıobyı bir parça olaan hafifletecek olan ba 
haberi bllyllk movaffakiyet diye her tarafa blldlriyorlarl" 

Blrlefik Am•rika da, miktarı &'ittikçe kabaran baj'day ıtoklarıaı 
ne yapacatıaı d016nmn1, kimyarerlerlni harekete r•tirmiftir. Son habe
re l'Öre, Amerlkah kimyıl'erler baiday anundaa llıtlk yapmaia ma· 
vaffak olmqlardır. 

Batday anandan yapılan llıtik çok dayanıkla lmif. 
Sa ıuretle hem fazla butday için bir aarf mahaİli balaoacak, llem 

de Fel .. enk Hlodlstaaı ve Birmanyanan Japonlar tarafından ifrali llz•· 
rine azalmıta baıhyan llıtlk •loklara korunacak lmif- Tell'raf, yakında 
otoaaobillere, kamyonlara baiday anandan yapılm11 liıtikler takı1acaiı· 
nı bildiriyor! 

· Dlloyan1n bir k11mında tahtadan ıeker, kömQrden tereyaiı çıkarıl· 
maıına çalqılırkea dii•r k111mda kahveden tahta, bujday onundan Ilı· 
tik yapdmalı için utratıhyorl- Ba rarip vaziyet bize bolluk zamanında 
okadaiam•• ıu qocak hikiyeıiol hatırlattı& Bir zamanlar uslu, akdlı bir 
çocak varmlf, BUytıklerlo aözlerinl dinler. 

Mektepte denlerhıe iyi çal111rmış. Sınıfıaı blrincllikle l'•çtij1 için 
aoa11, baba11 kendiıloe yeni bir ratak odaaı takımı yaptarmıılar. 

Sa takımın karyoluı çikolatadan, somyeıl paodiıpanyadao, yaatakla· 
ra lllleliUe kaymaklardao, yorsam, if 1 krema dola ince yaf kalardan imlıl 
Çoçak rataiına yattafı zaman cana çektikçe karyolanın demirinden 
IOIDJ&dan, yahut yorıandan bir parça koparıp yermifl... ' 

Cocakkea •tzımızıo ıuy•na akıtan ba masal ba rldiJle bazı mem· 
leketferde hakikat baUnl alacaktır. Kahveden tahta. baiday anandan 
llıtlk.ten aoara pandlıpanyadan ıomya, kremadan filte yapıldıitnı durar• 
uk hiç fllf•ıyacatızl • Yokluk içinde 

Avrupa 
Memleketlmlsde yılaıı: ekmek vHlkıya tabidir. Oifer her lltedltl· 

mlzl, eıklalne nibetle daha rıükHk fiatla olmakla beraber arza 
ettijlmlz miktarda tedarik edıbillyoruı. Halbuki Avrupada yalnız 
harp içinde bulanan memleketlerde deiil, diier bitaraf hOkOmetlerd• 
bile her ı•y veılka ile veriliyor. Tabii veılka ile verilen ba maddeler 
ihtiyacı tamamile karıahyacak niıbette dejlldlr. Halk rerek yiyecek, .... 
rek riyecek huıa1anda sıkıntı çekiyor. 

lnl'iltere kömOr memleketidir; Avrupanın bir çok yerlerine boradan 
kömür l'Önderlllr. B Ö y 1 • oldaia halde lorilis hGkOmeti kömilriio 
aarfiyataoı tahdit etmeğe mecbur olmuıtur. lsvlçre silt memleketidir. 

Fakat bu memleket de sllt aarfiyatını vesikaya tlbl tatmağ'a mec· 
bur olmaıtar. lıpıoya, laveç ribi bitaraf memleketler yiyecek bakımın· 
dan lılçte parlak vuiyette detfldirler. 

Fraaaa barün filen harp içinde olmamakla beraber en çok sıkıntı 
çeken memlekettir. Burada yiyecek, fİyecek bir çok Avrupa memleket• 
lerlle kıyaı edllemlyecek derecede ucbr. Halk ancak yaıayabUecek ka· 
dar bir ı•y alabiliyor. Fran1ada birçok lliçlar da yoktur. Ba yüzden 

ıeker h11talıiından rahabız olanlara verilecek lnıulln veılkaya tibi ta· 
tolmaştur. Hutalar muayeneden reçtikten ıoora bu v•lkalardan ala· 
caklar ve her Oç ayda bir yeniden muayeneye tlbi tutulacaklardır. 

Fran1ada tuz da azdır. Son rüalerde tuz veılka ile verileceii da· 
yulmaı, banan üzerine kara bonada taz fiatlerl çok yükselmittir. HO· 
k'1met bir teblii D8frederek ılmdllik tazaa veılkaya bailanma11 diiıO· 
oillmedljini Ula etmiftir. 

Avrupada yoklaja en fok dayalan ıeylerden biri de tGtOndü,, Tatil• 
niln, tiryakiler için.ekmek kadar, belki ondanda daha mOhlm oldajuna 
herkeı bilir. TOtlln merakhları ba ıebeple. fi'' tntlln yara ottan yapd· 
mıı ılfaralardao rüade birkaç tan• alabilmek için saatlerce ııra bekle
••t-..ruı olayor. 

Tütün rokl•t• • çok dayulan memleketlerden biri de Hollandadır. 
Harptea ev.el Jlyecekten baıka tütüo hosuıanda da bollok içinde yll• 
ıea ba ••mleket halkı ıimdi ılrara bulamıyor. 

HtıkGmet eld~ mevcut u miktarda tlltllnü idareli kullanmak lçia 
ya 19ker, yahut llfara vırlleeetlnl Ula etmlıtir. Kadaalardan çoiaaan 
ı•k•rl t•clh edecekleri unnedlllrken 2,250,000 Hollandalı kadından 
yalnız 950 bini ıeker veıikaıını tercih etmiı, dlierlerl tOtOae talip ol• 
maıtar. Erkeklere ıeUace üç milyon erkekten yllz bial ııker, alt tarafı 
tütün iıtemiftir. 

G6rlll6yor ki bntnn Avrupa bOyllk 11kıata içindedir. Çok tllk6r ki 
biz en u ııkınta 9eken memleketiz. Baklava börekle olmaH bUe karnı• 
mız clayuyor, fiyecek her t•Y bulablllyoraz. Bllhaua tiryakiler lıtedlld~ 
rl kadar ılıara içebiliyorlar. 
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IO> ~ ır<dl lQı ll"il <C Q ifil ~ (('o:» 
yollon<dla Avıru~Q) Bir Parisli 

Fransanın i ğali 
devam ediyor 

- Baştarafı birincide -

3 - halye, Fransadan isle· 
mokte olduğu topraklardan vaz. 
geçecektir. 

Zar!/ ve nükte• Kadının24saatı 
Fransız halkının bu su1h şart· 

larını tasvip edeceği muhtemel 
görülmektedir. Marıışal Peten her 
hangi bir karar vermekte hali mü
tereddittir. dan Atatürk 

Fdkat rastrele deiil: Önümüz 
deki hafta için yemek liste. 

a 33 a 

hirbazlık ameliyelerine girişti. Pi
şlrdi(I şey pek do fena kokmuyor 
da • 

yacaktı. 

lngiliz gazeteleri, bazı yanlış 
hareketler yapmakla beraber, Ma. 
raşal Peteni Frausayı solimete çı
karLak için ojnşan bir adam di· 
ye vaııflaodırıyorlar. YAZAN 

VA· NO 

Onu dünyanın 

belki de her 
muharriri her h'l 
susiyetile anlat· 

lı: Büyük asker, büyük siyasi bü 
yük inkılapçı, büyük. bir milletin 
büyük rehberi olarak ... Fakat çok 
çarpıcı bir benli(i vardı; acaba 
o cihet layık olduğu derecede te· 
barüz ettirildi mi? 

llerinin insanları Atatürk'ü 
devirdaşlarıodan okuyarak: •Şöy
leymiş. böyleşmiş ... » diyecekler. 
Korkulur ki E.bedi Şefimiz yalnız 
resmi nutuklar, vecizeler ıöyliyeo; 
nasihatler vererek irşatlarda bola 
nan, yalan: devlet ve cemiyet iş· 
lerl başaran bir şahsiyet sanma· 

sınlar. 
Bu millet sade asırlık anane. 

lerln teslrile de(il, ihtim~I Anado· 
lıı yaylbıoın iklim şeraiti dolayısi· 
le de az rülen bir tabıda olduiu 
için, Mustafa Kemal, camiamıza 

neşe, eğlence aşılamak iıtemi~tlr. 
Baloları, f estlvallerl, spor ve de
rt iz bayramlarını, şarkı ve danıları 
teşviluna sebep buydu. 

Dünyada en kıymetli şeyin 
hakikaten, ferah bir tebemim ol
duğunu şu kanlı yılın gözyaşı gü
nüade pek dalıı iyi anlıyoruz. 

O bizim çehrtlerimize mahrum 
olduğumuz bu güzel if edeyi v~rmek 
üzere çok çalışmıştır; bana erışmek 
için sarfettlği gayret de, hor hal 
do, büyük bir meydan muharebe 
sini kuanmasıodan pek kolay ol· 

mamışlı. 
Yaradılışta zarif ve nüktedan 

dı. Neşe ve canlılık bünyesinden 
taşıyordu. Her dolaştığı yere~ «ya· 
şamak zevki» götürürdü: Adeta 
bizi zorlarcasına, kanımızı kımıldat 
nıak için şevk ve şetarete kuman· 
da ile ıoıvkederceıino ... 

*** 
Yolum Ankaraya düşmüştü. 

Beni bir dostum evinde ağırlamış · 
tı; ben de kendlsil'i paviyooa da 
vet ettim. Soframızda başkaları 
da var; oturuyoruz. Yeyip içtiii· 
ıniz 11rada bir harekettir sezildi: 
Masaların lııızırlanış şeklinden ao• 
lauık lc.i O geliyor. 

Şehre can veren lııreketli ge· 
celerden biri başladı. 

Bir iki ıaat ıonra, Şimali Av-
rupa sefaret müıteşarlarından bir 
zat, tanımadığı beni elimden çeke· 
rek ikimizin de bilmediğimiz bir 
Balkan horasına kaldırmıştı! lstlra· 
hat zamanlarında hoşça vakit ıre· 
çlrmesini bilen bütüo milletlerin 
gıpta edeceği ırafletimiz yüzündeo 
•k11eriya da muhalif) bulunduğumuz 
bu tarz bir eğlence receıi . .. . 

Nihayet dağılma zamanı roldı; 

lngiliz ordusu 
- Baştaraf ı birincede -

Ankara 13 R. G.)- Kahireye 
şlrndiye kadar 30000 ltalyan esiri 
getirilmiştir. Bonların arasında 9 
da reneral bulunmaktadır. 

Muharebeleri tamamen Libya· 
Ya intihl ettirmiş olan loriliz or
duıu Bardiyayı ve Mısır-Libya 
hod;dundan 110 kilometre içeri· 
lerde Tobruku işgal ederek bo 
ınevkiio 100 kilometre batısındaki 
bir mahalle varmıştır. Harekat, 
Mareşal Rommolin yıldırım ıüratile 
Libyayı terk.etmek , ist~diğini gö~
termektedir. Binıazı suratlo tahlı-
Ye edilmektedir. Alman radyosu, 
tnüttefilr.lerin şimal Afrikadaki ha
tekitı hakkında bugün şu mütalia. 
Y• yürütmüıtür: 

«Şiınal Afrika ıiyasi ve ildi· 
•adi bakımdan öoemine raimen, 
harbin kati neticesi içio ehemmi· 
Yeti haiz deiildir., Harp Afrikada 
~aıanılamaz. Angfo • Sakıon teca
"ihü şimal Afrikada durnmu mu• 
hafua etse bile, buradan Avrupa 
kıtııaıoa hücum ümitli olamaz.• 

Bu türlü yayımdan, Almanla· 
tın Llbyayı terke karar vermiş ol• 
duğu manası çakarılabllir. 

Bibrazl limanı tehlikeye düş· 
lllek llzeredir. 8 loci ordo yıldırım 
Pllra lil• akıp rilmektedir. 

Atatürk, kalktılar. Tam kapıya 
yaklaşmışlarda ki, kuşılarıoa bir 
zat çıktı. Ellerini uğ'uştararak, iki 
büklüm olarak bir şeyler söyleme· 

leri hazırlıyor, evin bütçesini denk. 
leş tiri yordu. 

Sıraya boşa beklemiş olmalı: 

Simonue çocukların acıkmış 

olacaldarıoı düşündü .. Daha genç 
olduğu için, o bile acıkmıştı. 

Amma ne çıkar, mademki Je· 
an bonu faydalı rörüyor, bütün 
bu hengamede Simonne Pallssat'· 
lara da ıridecekti. 

Amiral Darlana relince; son 
ZA1Daolara kadar Fransız hava, de· 
niz ve kara kuvvetleri baş kuman
danı olan Darlanan Cezayirde ateş 
kes emrini verişi, kendisini Mihver. 
ellerin hücumlarına maraz bırak· 
mıştır. Macar radyosu şöyle de· 
miştir: 

re yeltendi. 
Meier Sivas koogrealnde Muı· 

tafa Kemale zahir olmuş•a da ne• 
ticede muhalefete kalkmış ve siya· 
setçe mailOp olara~ nlkbote düş· 

Müstesna bir titll Heri olara~, Çocuklar yeniden kapının yo· 

son karnabaharı YA z A N lana tottolar, ko 
da o aldı, vakıa.--------· ·-------·ı cası tekrar işine 
çocuklar katnaba koştu. Simonne da 

müş. Kim bilir hanırl kaeabada 
senelerce metrük müazevi yışadık-
tan sonra nihayet hükOmet mer· 
kezine gelip kendini ihtimal bu ge
cenin coşkunluğa eınasıoda affet· 

har sevmiyorlar Georges Duhamel metotlu bir ace 
amma içine biraz le ile çalışmıya 

cık domatoHal ça 1 başladı. « Berlin radyoıunun bildirditi· 
ne ıröre, amiral Darlanın Fransa• 
ya ihanet ettiil artık sabit olmuş· 
tor. Amiral, Franll'z. deoiz ve ha· 
va kuvvetlerine hitaben bir teblli 
neşretmiş, bunlara Amerikan ve 
lorlllz kıtalarına ateş etmemeleri 
emrioi vermiş, bfitüıı kuvvetlerin 
ba~ \tomotanlığınt ele aldıiını bil· 
dirmiştir. » 

sı koyuaca ... Bak Gazette de Lausanne'dan · Bulaşıkları yı 

tlrmek istemiş. işte bütün gece hazır. kalda olduiona •·------·----------------------- kayıp kuruladı, 
ladığı, şüphesiz cümle cümle ezber· 
lediği her kelimesi miskalle ölçül
müş dehalet nutkunu şimdi reve· 
ranslarla söylüyordu. 

ve yeni kartlarını da aldıiına Si sofrayı henüz kurmaşto ki Sofra muşambasını boan a-ibi yu 
monne çabucak makarna. patates hepıi birden hücum ettiler. varlayıp kaldırdı, yere dökülen ek 

mek kırıntılarını ıüpürdü, maıayı 
ve balık için kaydoldu. çocu'clar acıkmışlardı ve Simoane hazırladı, iltüyü kızdırdı v• çama 

Parmaklariylo lıe11p ediyordu: onlara yedirecek bir şeyler bula· şırları su ile hafifçe ıılattı . O sıra 
J..tatürk onun sözüoü kesti: 
- Bırak, burada böyle laflar 

En . zı yedi haftadan beri balık al· bildlii lçio mesottul Karnabaharı da - tuhaf Cloğil mi? - Sfmonno 

olmaz! - tledi. - Senden bir 
şarkı istiyorum. Onu söyle 1 

mamıştı. Patatese gelince, belki yerken kocası Jean llktrdı arasın· şarkı da ıöylemeto başladı; 
de peatecokiln olabilecekti. Sonra p l b b Çünkü o ütü yaparken dalma 
d l k b ·ı d k k da: « aliuot ar q akşam lr çıy şarkı ıöyl•r; bu çok eıki bir ide. 

! ... ? a ıo u 1 e alma an e me çiye veriyorlar, dedi. tidir. Fakat tersine olarak, resim. 
koştu. Çok iyi müşterilerlmdlr. Sen lori kiiıda çekerken şarkı ıöyle· 

Amiral Darlan ve Şimal Afrl. 
kasındaki harekltı idare eden A· 
merlkao baş kumandanı, Talon'da. 
kl Fraoıız filoıunu Cebelittarık.'a 

çaiırmışlardır. 

- Söyle bakayım : 
Büyük ekmekler daha kirlı miyordu: Haoi ya .en benimdin, 

Neye döndOn ıözüodon? 
Hain aldattın beni. 
Anlıyorum gözünden! 

de orada birkaç dakika için a-ö. 
oluyor amma ufaklanıyor ve ziyan 

rünmiye a-ayret ot, Pali11atlarda 
oluyor. Onun için francolayı andı· 

- Devamı var -

Adam beyninden vurulmuşa 
döndü. Bir ~eyler söylemek üzere 
davrandı. Fakat verilen işaret 
üzerine lrtce ıa:ı bu şarkıya baş
ladı. Ve eilooce a-eceıl, bir ope
ret ıonu letafetlle böylece ıona 
erdi. 

bir kaç d a k 1 k a geçirmek 
ran ekmeklerden seçti. 

en aşağı bir buçuk saat kaybet. 
Daha vakti olduğa için sütçü· 

Mersinde 800 gram ek
mek 40 kuru' 

Menin 13 (Husosi muhabiri· 
mizden) - iki gündenberi Mersin· 
de hemen hemen her çeşit alış 
verişte bir başkalık görünmekte
dir. Bugüne kadar arpanın klloın 
Meninde 55 kuruşa ele zor ge. 
çerken şimdi 35 karu1a alıcı bu
lonamamaktadır. Ekmek fiyatların· 
da da bir düşüklük kaydedilmiş, 
600 ırram ekmek 45 kuruştan 40 

Filo Tulondan ayrılmamıştır. 
Bir rivayete göre, Fransız deniz 
subayları, tecavüz kimden gelirse 
reisin kendilerini müdafaa edecek· 
terine and içtikleri için, Almanya 
Talooon zaptından vaz reçmiştir. 
Bununla beraber, Almanlar, filonun 
kaçmasına mani olmak için her 
tUrlO tedbiri almayı ihmal etme· 
mlşlerdlr. Tu1on etrafındaki daila
ra aiır toplar yerleştirilmiştir. Fi· 
locan şüpheli bir hareketi karşı. 

sıoda bu toplar derhal baraj ateşi 

Bu hoş atlatı2a hayran, hepi. 
miz paviyondan, zarif ve nüktedan 

Atatürkün arkumdan çıktık dağıldık. 

*** 

mek demekti. Halbuki Simonne ça 
ye do oğradı. Süt kabını bir rnn 
önceden bırakmıştı. Oradan a-izlice maşırları ütüleyertk, en aşaiı dört 
çeyrek litre kaymakıız ıüt aldı düzüne reıml - çünkü kocasına 
amma, bir paket do çamaşır toza yardım da ediyordu - kiiıdı çe· 
almak şartlyle... Sonra yumurta· kerekaacele gidilmeıi lizım olan 
lar için yakında ona da sıra gele· ah yedi yedi yere uğrayacak bllhas· 
ceiini vaadettiler, her halde, ni. •a l.s Bruyere sokağından alacağı 
sanda Jeiilae bile belki may11 baş· aoçüyozleri unutmaması lizım - gri 

kuroşı inmiştir. 
Sanırım, Atatürke dıir bu tarz 

lıitıraları olanlar da onları yn· 
malı, tarihe yadlldir bırakmalıdırlıır. 

(Al<ıam 'dın] 

larında yumurta alabilecekti. robunu ıöküp - Simonne sahiden 
Sfmonne eve döodü, dört kat çok zayıflndıiı için artık robları 

·merdiveni koşa koşa çılllı ve aşk- ooa yakışmıyor - yeniden dike. 
la, şevkle, mutfıkta bir takım ..si- celc, bir sepet dolusu çorap yamı· 

Gıda maddeleri 
tan yapılan satışlar 
durmuş, ufak tefek 
lüklori görnlmüştür. 

üzerinde top· 
kendiliğinden 
fiyat düşük· 

· açacalı.tır. 

- .. . 

1 ._ _H_l _K _A _v _E _I Gurbet Kadını 
-3--

Na11l, bacım diye sordu. Şimdi bu 
halimden rörılün hoş oldu ya l 

- Kadın cevap vermedi. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 ••••••• 

Sut gece yarısını geçmı_, olacaktı. 

Çünkü ocaktııki ateş külünü arttırmı4, 
clhara dumanı ve içki kokuıiyle karışmış 
odanın toprak kolc.an lıavuı da taham. 
miil edilmez bir lıil alll'ıştı. 

E.f e mütemadiyen içki ve meze ge. 
tirliyordu. Dışarıda akan derenin şırıltm 
bile tuhaf aksediyordu. Muhakkak ki, fe. 
na saatların iyi bir iecosi olamazdı. Efe 
tamameo aiırlaşmış bir vaziyette dolu 
bir kadehi Dilbere uzattı: 

- Sen de bir yudum almaz m111n? 
Geoç kadın yüzünü geriye çekti: 
- Ben içmem Ef el 
- Bu zevk katar bacım! 
- Belki ... Fakat ben kullanmadım. 
- Çok şey ... Hi içmiyonun demek! 
- Ömrümde .. 
Efe tekrar kadehi onan dudaklarına 

yaklaştırdıı 

- Hatırın için ... lık defa! 
Kadın tiksinti gösterdiı 
- lsrar etme Efel Alışkın do}illm. 
- Sen ne garip bir kadın mış5ın 

bacım!? 
- Olabilir .. Beni una iyi tanatma· 

mışlar. 
Efe ellnlo tetılylo ıslak afzını ailerek, 

Dilbere doiru uzandı. Ufalan, mahmurla. 
şan götleri zevk saatini arıyordu. Kadı
nın çatılmış yüzünü yumuşatmak arzuıly· 

le : 
- Senin için ben içerim ·rüzellm , 

dedi: 
Ve bir ya damda dola kadeh çene. 

ıılnden 11zl\rak dudaklarında eriyiverdi. 
Bellirdl kiı her saat ve her dakika reç· 
tikçe ve kadehler birbirini takip ettikçe 
Efenin zevki kamçılanıyor, ihtirası beli
riyordu. Bahtına küskün renç kadıo laeJ 
mahzun ve iğreoerek karıısıodaklni ıüzer 
kon muhakkaktı ki; bu urursoz gecooin 
hidiaoılz bitmesini diliyordu. Zaman za• 
man çamura, dile düşmüş bir annenin kt· 
ı• olmanın böyle - rarip atlatıııa halle
riyle - çileıloi i•ktlkçe ya111Pıktan be· 

:tiyordu. Nihıyet bir güo ellerin, topra· 
ğıoın iftirasiyle bayatı pıhasına .kurban 
gitmesi muhtemelken o, yine bu yetiştiii 
nankör topraktan ayrılamıyordu . Nasıl 
mümkündü ki .. Namuslu varhiını bulmak 
rayeıiyle civar köylere kaçmış11 da, to . 
puklarda ıezen bir vatan topraiı gibi 
iftira ve eğri si1zlor arkaıını bırakmamış 

onu hırpalamıştı. 
Hemen her köy Tnrkillüode onun 

adı geçiyor ve yosma kızı denilerek şöh· 
ret buluyordu. 

Halbuki o; her zaman için iffetini ko· 
romuştu. Ve bu ana kadar hiç bir erkek • 
eli onun röisünü yoklamata imkio bu
lamamıştı. Manen, maddeten akan bir su 
kadar temizdi. Kaç defa ölümü istemiş 

ve fakat genç yaşına kıyamıyarak anatı· 

na linet otmflkle kilmışlı. 
Şiipheılz şu önünde rittikçe sızan, 

hayratlaşan adamda bu kirli telikkl al· 
tında erreç he, erkeğin bekledlilnl kon· 
dlsinden illlyecekti. Ve Hakikaten Efe bu 
anda çok teklifsiz sordu: 

- Daha rönlünün olmaıını bokllye· 
cek miyim Dilber? 

Genç kadın, alt üst olmuş ve onu 
uran vehimli düşüncesine raimen ceva· 
bını hazırlamıştı. Hıııcla ıöylendiı 

- Benden fazla bir şey bekleye. 
mezein kil ... 

Ef o rorllenerek rev,ıekllğini üıerin
den attı. 

Bulanık, yorgan ~Özleri hayretten bQ. 
yUmUıtU: 

- Nasıl, dediı anlayamadım. Hani 
daha 11çıaa :dokoom:!dıml 

Kadın vaziyetinde ciddileşerek, dön· 
dü butulanmıı alçak \ pencere camından 
receyo baktı. Kurşuni tepelerde tan yeri 
henüz aiarmaia baılıyordu. mırıldandıı 

- Dedim ya .. beni 1aaa iyi tanıtma
mıılar Efe! 

Genç adım öfkeyle işaret tepılılnl 
itli. Kafuı, nevri dönmüıtü. Yumrukları· 
nı sıkarak kuvvetle baiırmaia başladı. 

- Bu yoıma şaka11 yeter artık il. 
GonÇ kadın ortalıkıız ince hilil kaş· 

larını çatmıştı. Titriyordu. Jri •yeşil trözle· 
tini bütün kiniyle - ona dikerek: 

- Kendine rel Efe, dedi. Kaba ko
na oyonao, 

Y A Z A N : Tarık Serflce 
Efeoio dimıiıoda teoblhleımlt hücey

releri kaynaşıyor. vücu fonda gezen attş 
seylabınu. yaagıalyle için için kaynıyor· 

du. Hiç şüphesiz rünlordlr yudu 11 yudum 
ıevklııi içmeyi ödedlii Dilberin bu cosa· 
retli hareketi onu çileden çakarmalı.tan 

başka bir şeye yarayamazdı. Zevkle, iç~iyle 
erimiş zannedilen bu adam 1>:rdon yerin· 
don fırlamış hasmının baş ucuna dikilmiı· 
ti. Fak.at naı,,, seri biri kalkma ile kon· 
dini ıerlyo çekti: 

- Üzerime ırelme Efe!.. 

Likin Efe bu ıözü işitecek kadar sa· 
kin, heyecansız makul bir anda deiildi 
artı le .. 

Bir canavar haliyle salıylır ve inip 
• kalkan göğsü gerginleşiyordu. 

Serhoşloiu tamamen a-itmiş gibi bir 
hil almıştı. Kadın hi.li ürpermiş, tetik bir 
vadyette!: 

- Üzerime rolme Efe, diye kaykı. 
rıyordu. Bu zamana kadar bana klmıo el 
sürmemiştir, inan yakla4mal. 

Mücadele başlamıştı, artık.. Efenin 
bir adım ötesinde uuılmadan duran \le 
konuşan kadın bu haliyle de aehhar ve 
çıldırtıcıydı. Efe; 

·- Boş, dedi. Boş lif bunlar .• Yoıma 
düunil.. 

Şimdi odanın havası ve şahıslardaki 
ruhi hilot tamamen deiltmlşti. Az evvel 
munts görilnon rözler birbirinin düşman· 
ca bakıyorduı 

Efenin yeol bir adımıyle yan yana o• 
moz omuza geldiler. lkiıl de ıoluyordu. 
Aralarında bir nefe1 dalgası vardı. Bir· 
den Efe kemlklJ ellerini babtm. kadının 
omuzlarına geçirdi. Ve onuo mukaveme· 
tini yoklar gibi parmaklarını açıp kapı· 
yordu. 

Peoçeleri araııoda avaoa tahakkümü· 
nü rösteren bir yırtıcı hayvan suletiyle 
kadını 11raıyordu. Genç kadını kendisine 
doirü çekti. 

Fakat nedense bu abda kadının acıy
la yarı bükilmüş dudaklatının uçlarında 
kavaıan jrÔZ yaıları alevden akiılor ya
parak titreşiyordu. Bununla betaber ıenç 
kadın bütiln kan danıarlarının kudretini 
topladıiı sai elinin avucunda lihzede 
'Oyqandan çıbrdıiı bir clımi ımııkı tut• 

maya ve hasmından 11ılc.lamaya muvaffak 
olmuştu. D:lber, fÜphetiz taliine, hayatı· 
na değil iffetini korumak pahasına takıi
rahız, çaresiz lşliyoceği ıuç için a-öz ya· 
şı döküyordu. Maalesef Efe o o an tahmi
ni a-ibl içkiden 11zmamıştı. Fakat Efe 
vaslet ateşile, içkinin ibtira1ını kamçıla. 
yan teıirilo kadının bo ruh asllotini ve 
vicdan mücadelesini asla göremez ve his. 
aedemezdi. Aıll bir ıstırabı iyi kulların 
rörmeıi DHiptir. Olan olacaktı .. Nitekim 
Efe, renç kadını kollnı arasına almaya 
çalıştıiı anda, tamamlyle kalbini balan 
müthiş bir bıçak darbesiyle sendeleyerek 
eliai ırökıüno rötürmüş ve akabinde : 

- Yandım! .•• 
Diyerek a-ooç kadıoın ayakları dibine 

yı(ılıvermiştl. Şimdi ocaktıki alevler ölü 
bir silkOh varan odanıo duvarlarında 
ayakta bir heykel ıribi donmuş bir kadın 
fÖ)g-esi oynuyor H toprak kokuınna tap 
taze bir kadın kokusu siniyordu. 

• * .. 
Dıtber o ründea ıonra ... Rüzgarların 

önüne düşmüş bir yaprak rlbi; u:uk, ya. 
bancı iklimlerin büzün ve macera dolu 
gurbetin yolcusu oldu. Fakat yine de va• 
kıt vakıt mücrim topraiına duyduğu has. 
retle ağlıyor ve unutamadığı bir köy tllr· 
küıünü dilinden düşürmüyordu: 

Ben gn:beto girince, 
Hicranla ince ince 
yaralandım derlocfı 

Sıla gönlUmdeıi reçer1 
Hasret garibi seçerı. 
AlmAdıi olur fizilm 
Arkada kaldı rözüm. 
Size selim ıoo ı6zümı 
Ha1ret garibi uçer .. 

• • 
1-İoş kalın ağalar, beyiet 
Kaçtın ne çare ötler, 
rözüm köyOmO rözler. 
Sıla gönlOmden reÇer, 
Hanet garibi ıt;çer .. : 

1'ader artık onu ölünceye kadar bir 
«GURBET KADINI. olarak yaşamaya 
mahkOm etmişti. 

Adana 
i . 10 • 942 

Sen 
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Radyo tekniğinin iki mucizesi 

ORION ve DECCA 
Radyolarını Mutlaka Görünüz .. 

SOBA Yerli ve Avrupa mamulatı 
zarif ve sağlam sobalar 

ve yemek ocakları 
~~ 

Standart Markalı TELEFON Makineler 
ve ELEKTRiK Edevatı 
~ 

Alfa - Laval ve Viking 
Markalı lsveç mamulatı SÜ TMakineleri 

Çinko, ÇiVI, Lavabo 
Vesair Sıhhi Tesisat Malzemesi 

Şık zarifYATAK ve YEMeK ODASI ve SaLON 
Takımlarımız ve ÇOCUK ARABA

LARI nın envaı gelmiştir 

MÜESSESEMiZi ZiYARET EDERSiNiZ 
HER HUSUSTA MEMNUN 

KALACAK SiNiZ 

Omer Başeğmez ve şeriki 
Telefon : 168 Telgraf : Başeğmez Adana 

DOKTOR 
Turgut soyer 

Herrün Hattalaranı HükQmet Civara istikamet Eczaoeıl kar1111nda 

çıkmaı aokak içinde no 121 de kabul eder. 
Haftanın Sah ve Cuma gllnlerlde öğleden ıonralara fakirlere mec· 

cani bakılır. 
2355 

--iSTER MiSiHiZ1--
Eğer ZENGiN olmak arzusu aklınızdan 

geçiyorsa hiç durmadan Çukurova 
Gişesine koşunuz. Buradan alacağınız 
bir BiLETLE mutlaka arzunuz yerine gelir. 

Dikkat: 
Çukurova Gite•i talilllerl 1 
15 Sonteşrlnde zenrln olmak için vakit ka)betmeden dört yol •; 
11ndakl rişemize ko~uaaz. 

rmrmTmil:IITITIImllITlITTII 

ADRES: dörtyol ağzı Çukurova 
Gitesi ••• 

Necip Özyazgan 

BUGDN 
MATBAASI 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

!mtlyaz Sahibi ı CAViT ORAL 1 
U. NettffAl MBdtrtr Ankat 

kıfat Y AVEROôl.U 
Buddatı ,., ı BUGON Uatl>eaı 

l 

BUGON 14 Son T eırin 1942 

Orman Çevirge Müdürlüğünden ı--·----------111!!!! 
Oroloğ Operat6r Teminatı 0/ 0 7,5 

Cioıl Kentalı Mahammeo bedeli Muvakkat MüJdıti 
Lira Kı. Lira K~. Ay 

Mııe kömlirü 1047,20 00 35 27 49 
Karııık ,, 184,80 00 30 4 16 12 

31 65 
1- S~yhan villyetinin Bahçe kazaıı dahilinde hudutları 

şartnamede yazılı Uçan dere ormanında 1047,20 184,80 ken
tal Meşe karaşık kömür odunu 12 ay zarfmda kat ve imal 
ve ormandan ihraç edilmek şartile 11.11.942 tarihinden iti· 
baren 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1.12.942 sah günü saat IS de Adana Or· 
man çevirge mlldürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Meşe karışık kömürünün beher kentali muh!!mmen 
bedeli 3S.30 kuruıtur. 

4- Muvakkat teminatı 31 lira 65 kuruştur. 
S- Şartname ve mukavelename projeleri orman umum 

müdürlüfünde Adana orman çevirg~ müdOrlüğünde BahÇe 
orman bölıe teflitinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12.942 sala günü sa· 
at lS den evvel komisyon riyasetine verilmesi lizımdır. 

7- isteklilerin ticaret odaıı vesikasile birlikte belli edi
len gün ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy-
lülerden istenmez.) 14-19-24-28 2719 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Teminata Mavakkate 

Beher kentali 
Cinsi Kentala Muhammen bedeli O/O 7.5 Mllddetl 

Lira ~- Lira Kf. Ay 
Çam enkaz odunu 6750 12 60 75 12 

1- Seyhan vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut• 
farı ıartnamede yazıh Şi~irli Taı ormanından 6750 kental 
Çam enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve ormandan ih
raç edilmek prtile 11/11/942 tarihinden itibaren 20 gün 
mllddetle açak arttırmaya konulmuştur. 

2- Arttırma 1/12/942 sali günü saat 15 de Adana Or· 
man çevirge müdürlüğü binuında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminatı 60 lira 7S kuruftur. 
4- Çam enkaz odununun beher kental muhammen be· 

deli 12 kuruıtur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mÜ· 

dürllltünde Adana orman çevirge müdürlllğtınde Karaisalı 
orman bölge şefliğinde görlllebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları t.12.9t2 sala rtlnll aa· 
at 1.S den evvel komisyon riyasetine verilmeai lazımdır. 

7- İsteklilerin ticaret odası \'eıikaluile birlikte belli e
dilen ğün ve aaatte mllracaatları ilin olunur. (Bu veıika köy. 
illerden istenmeJ:.) 2720 14-19-24-28 

Orman Çevirge Müdürlüğünden 
Teminatı Muvakkat• 

Cinai Kent ah 
Beher Kentıh 

Muhammen Bedeli 
Lira Kı. 

O/O 7,5 
Lira Kf. 
29 16 
31 50 
60 66 

Maddeli 
Ay 

Çam eokaz od11nu 3240 
Ardıç ,, ,, 3500 

12 
12 12 

1- Seyhan villyetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut
ları şartnamede yazılı Yedi kuyular ormanından .3240 3500 
kental çam ardıç enkaz odunu 12 ay zarfında kat, imal ve 
ormandan ihraç edilmek ıartile 11.11.942 tarihinden itibaren 
20 gün müddetle açık artbrmaya konulmuıtur. 

2- Artbrma 1.12.942 aalı ıünü ıaat 15 de Adana or· 
man çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminah 60 lira 66 kuruştur. 
4- Çam, Ardıç enkaz odununun beher kental muhammen 

bedeli 12 küruştur. 
5- Şartname, mukavelename projeleri orman umum mü· 

dürlllğünde Adana orman çevirge müdürlütünde Karaiaalı 
orman bölge ıefliğinde görülebilir. 

6- Muvakkat teminat makbuzları 1.12 942 salı gllnü sa· 
at lS den evvel komisyon riyasetine verilmesi lizımdır. 

7- isteklilerin ticaret odaıı veıikalarile birlikte belli e· 
dilen glln ve saatte müracaatları ilin olunur. (Bu vesika köy· 
lülerden istenmez.) 2721 14· 10 24-28 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

2 $ı11Hd, 411•.,.,JA1ufeı,211dıacltepin fllrilalerbule gapıl11. 

--- 1842 iKRAMiYELERi ---
1 Adet 2000 Uralık - 2000. Ura 
3 1000 - 3000. .. " " 2 " 

750 
" - 1500. 

~ " s .. soo .. = 1500 " 10 .. 250 " = 2500. " 40 
" 

100 
" 

:t::: ~. " 50 
" " ,. S: 2500. " 200 •• 25 fi - sooo. 

" 200 " 10 ,. - 2000. ,. 
TUrldJ• it Banlk••ına para rat1rmakla r•I· 

11aa para blrlldlrmlt ve faiz almıt olmaz, ., ... •••••d• lalllnlal de de11em1t oluNunua. 877 

DOKTOR 
Suphi Şenses 
Böbrek - Mesane - Tenasül 

Haıtalıkları Mütehassısı Yeni Po•tahane k•r•••• 
Fakirler Parasız muayene edilir 2716 

Küçük Hikage 
-~-................ ... 

Makyaj 
Babıall•nın~•n yaşlı emekda· 

randan en yeni çocuiuna kadar, 
eli kalem tutan yetmiş seksen in· 
110, Birlik binaıınan yarı loı ıalo
nunda toplanmlf bulanayor. Baıve 
kll. Gazeteciler Birliiinln çayına 
ıeref verecek... Demokrat Cüm· 
buriyetin demokrat bükl\met 
reiıl, bir kalem oyoatışll• ef • 
klnamumlyeye lıtikamet vermek 
Hhmi içinde baıı dönmüş münev• 
verlerin araıına katılacak... Sami· 
mi bir baıb!hal yapılacak... Mem· 
leket muelelerl, milli davalar ko· 
nuıulacak... ldeallst razeteci ile 
tllccar razeteciyi bir araya devşi. 
ren tarihi bir lçtlmadu bu ... 

Tröstlerin parayla ynı yasdtr· 
dıj't, yabancı ldeoloiilerln kiralan• 
mış upiı olda;a, zaman uman 
ren• raa•t• ıütaalannda müoaka· 
ıa mevzaa teıkll eden şu ıivri 
boylu başmubarrlrln Guetecller 
blrlitl çatıll altıada rörGoôşü ilk· 
tir. 

Herkes, en yeni elbiıeıini rly 
miş bulunuyor. Perdahttao reçen 
yüzler tırınk pranka •• Blrblrile raıt· 
lııan doıtlar, yerlere varan reve• 
raoılarile, lizımrel•n inhina zavl· 
yeslol temin endiıeıi içinde belle· 
rloe şimdiden ekzersiz yaptm • 
yor. 

Konqan aiızlar, tek fikirde 
ittifak ediyor. Dazlak kafalı bir 
zat - ki Bay s dlr - methar 
bir mGtefekklrln ıöılerinı terceman 
oluyor: 

«Demokrasiyi mGmkün kılan 
«razete• dir. Bırakınıı millet ha· 
klkata öirenıin ve onu ıerbeıtce 
müoakaıa edebilain. O vakit ber 
şey yolanda ciderl» 

Aknçh bir mlloevver, bir bq 
ka garp mütefekkirinin ıa mülahaza 
ıanı naklediyor: 

cMıtbaata uıakhk derek11loe 
rötilrmemek lazımdır. Unutmamah 
ki matbuat dördüncü kanettir; o 
efkirıumamlyeyi yapar. Bir lnıaa 
toplalarandakl blltün 11nıflar; ordu, 
edebiyat, ilim hattl Allah bile ona 
muhtaçtır!• 

Sellml, kolandan tatap sanan 
çok r•nç, çok rilzel kadının kar
şııanda afallıyor. 

- Ba ne dalranhk dostam?I 
Dalrınhk mı ?... Hayır ... Fa· 

lı.at, makyaj, matbaatan bu emek· 
tar kadın yazıcmnı efsunlamııl... 
Bayan Hatice Saıdet'i loı salorı· 
da. itloah makyaiı, ıık elbiHıi ile 
tanıyamamakta haklıdır. Kadının 

içtimai bayatta ıüı telakki ediliti· 
n• milcıtiele açan ıosyal romancı. 
nın, makyai ve tavalet boyandara• 
iana girişi aaııl bir zaruret neti
cesidir? 

- Selimi - diyor - bışve
kllden matbuat kanuoanan lehte 
tadlliai ı.temefl diltünüyorum. Fik· 
ri nedir? 

- Matbuat kanuoanan tadill 
mi? Hımmm ... Hakikaten... muva
fık- muvafık, Hanımefendi... Cid
den çok muvafık-

- Deiil mi kazam? Hakb 
tenkit bir memleket nıifuldir. 

Dotru - diye diifünOyor Se· 
liml - Haklı tenkit meml•ket va 
alf•ldtr. Bir lmir tanıyonaaaz ki, 
yıllarca makemıaıa n8faıana kul· 
laaarak çalıp çırpmıı, aalıtlmılin 
daat.1ı:a11nı yapmıı, fthrio dört ta 
rahnda apırtamaolar, vlllllar kur· 
maşlar. Güa6o birinde, bal kllpü· 
ne dalın yaramaz bir çocukmq 
ribl: 

•Yeter utıkl• diye eleji ç .. 
klllyor. Ba «Yeter artıkl• deyiıte, 
ıaokl mllrteıl lmlri çatlamaldan 
korama edlt..ı e1Utır. Ooaa lçla 
ea bllyllk ceza « tekalld •• ıevk· 
tir. 

Tıpular1 başka başka adlar 
namtna çıkartılmış muvazaalı vllli· 
lar ve apartamanlar, torunlaranın 
torunlarının torunlarını bile boUak 
içinde reçindlrmeie kafi «relir• 
dir. Tekaüde sevk ne bulunmaz ol 
met, ne büyilk devletL Fakat •• 
yazamaZllDIZ ki! 

S11liml•nin kafa11nda, ne za· 
maodııf haldkat oluşunu özledij'i 
hayal canlanıyor: 

lıı.tldar mevlı.lino geçen bir 
devlet reisi, işidilmedik bir kanun 
çıkartıyor: Vatandaılar, kanan 
önllnde, tesabüp ettikleri mal, 
mülk ve paranın meıruiyetinl ı.

pat mükelleflyetindedirl Otaı rıın· 
lillı. mühlet vardır. memlektlo dört 
bir tarafında dolaıan davullar, bay· 
karan münadiler ve basılan raz•• 
teler, • yediıinden yetmifioe kadar 
17 mllyo_na yeni kınuno duyurmnf• 
tar. 

Selimi, otuz f Ünlük mühletin 
ıononda, hazineuin takhm tıkhıa 
dolap taıtığanı adeta rörür rlbl 
olayor. 

Aynı devlet relıl, . yepyeni bir 
kanonla - Şllpheıiı yerinde bir 
ihtiyaçla - tarihin •n eıkl devir· 
lerloe dönm11f, rüıvet ve ıulıtiıaal 
suçlusuna, elini kolunu keamek, 
rözllnü oymak ceza11le tehdit et· 
mlftir; onblolerin dinliyebilecetl 
meydan mahkemeleri kurmuştur. 

Konaıan ajızlar tek fiidrde; 
dnıünen dlmailar tek blllyada it· 
tif ak ediyor: 

«HllkOmet reisine şirin rörilo· 
meliyim. Meclia intlbabmın yenileo 
meaine şanan şuruında ne kal· 
dı? • 

Matbuatın emektar kadın ya· 
zm11ndalı.I . ıllılenlp pGalenmek lbti· 
yacı da aynı « şirin rörnnmek ıt 

mülibazat1ndan doiuyo; şilph•· 
ıiz •• 

lıt• BqvekiL Loı nlonun bir 
köşesind•kl maroken koltuia yer• 
leımİf; otvrayor. 70-80 münevver, 
nfbestel • ihtiram bir cemaat fibl, 
kolları göbeklerinde; ıusoyorlar. 
Bıkıyorlar. 

Ne cao 11kıcı ıillı.l\tl Ne nzncil 
bir tecU1ütl 

Demokrat Baıvekil, konuıayor: 
- Emrinize hazmm, doıtlar1111 .. 

Hülı.ılmetimden her ne isterseniz 
ıorabllirainlz. 

Tnccar razıteci ortada yok· 
tar; o, meofaatleriain, kasalaranıo 
köleıidlr; o, havadis satıc111dır. 

Milli mesele ve davalara kurcahya• 
ralı. niçin muhtemel bir hoşnutıuz· 
luiu llzerine çekmeli?! 

ldoallıt razetecl erimiıtlr; fd 
anda ona bikim olao, boşa ride· 
rek küllh kapmak endiş .. ldir. 

Sülı.Ot uzuyor. Efkirıumumiye · 
yi temıll eden kalem sabiplerlnio 
hükOmetten ıoracarı tek şey yok 
rlbi .. Ve, nihayet cMatbaat dör· 
düncü kuvHttirl» diyen aksaçll 
münevverin ıesl imdada yetifiyor: 

- Çaya... Çay sofraıına, mah· 
terem misafirimiz ... 

Sabi... Ôyleya 1.. Çaya, çaya .. 
lkl dakika ıonra, çay ıofraıı 

bqı ıda, sandviçlerini rönül rahat· 
htll• yatan Bqvekil, bnynk bir 
hadr ve yarı lıtlbıa, yarı iıtib· 
f afla konD1DJOI' : 

• - Ben f azetecileri çok 
... ertm. Tabiatlerl ve mealelderi 
icabı, arqtarmaia ve tenkide mey· 
yıldirler. Ba da bir memleket vı• 
zifesi oldura için bence çok kıy· 
metlidlr. Onlar benim, her lfl rö· 
ren ve takip eden fahri mllfettit· 
lerimdir.I > 

iltifat, iltifatlı 70- 80 mllnet 
verin avaoa, durmadan ıalurdıyor. 
Ve, hldiaeyi teabit ed•n mahblrler, 
yelyepelek yelken kürek, raaet•· 
l•ia• koıayorlar. Kollar1aı 11vıyıp 
döıeniyorluı 

cSaym Bqvekil dllnka ruetr 
eller birliti ziyafetinde razeteci• 
ler• Utifatlannı eılrr•••m...., 
..... 1l&h.• 


