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ruua: SADRI ERTEM 
-(f ARK taal'l'Qhnan bqlıyacağı 

d ~ . Srrala.rda A vrupanm oenup 
0KWıu ınlhver için her halde iyi 

01nıryan, iyi görtUmesine imkin oı.. :'Y'aa bazı tezahürlere &abne ol • 
a. llidise Romanya ile Mu..arls • 

1- ve vasıtalı bir tekilde Balga. 
listan.Ia Romanya ''fi hepsi ile AJ. 
lnanJ"& arasmcı. olup bitmektedir. 
;2 hazirandanberl Almanya Sovyet 
q,11S)'a ile harp laallndedir. 1941 
Ydı ~ mihverin tlmldi fazlaydı, 
hattı geoen yıl içinde davalamı 
baUedUeceğlne kanldl. Bundan bir 
hu~ yıl önce 1941 ~,lmm nihai 
2afer llfJlle5l Ola<'llğı iıldia edJJiyor. 
du. Halbuki bugiin en re!mti ağız.. 
lar bUe harbe dair s(Me<liklerl nu. 
foklarda: "Biz harbi .her ne ....... 
81Da ohua olsun kaybetmeaıelf. 
~al" delllekUıcBrler. 

Gerci ba sözleri llbamaadan 
fazla böytltefek, ODiara bavsalala. 
rnua ~iı manaları ytlldetf'. 
rek bly&k feısadlar oldujmıa iddia 
~~ değiliz. llup llat.lıınal'er , .e 
~ıt.,..._ U-'llr. iMi le 1~ 
arumda oldap itM hadaa llOll • 

rakl seaelerde de daha ne glJJl ih.. 
1 · nallerin tahakkuk eıdeceğlnt linı 
ı ~irlen kestinnek mümkün değildir~ 
c. rtacla ancak bur ımlimlar \"&r. 
dır. Ba mal6mlardan biri, Alman-
' a11m 12 hadruıda bqbyan hllcu. 
tna i1e IU'k cephe91 kıltan evvel 
0 rtedan kaldınlaınuruıtır. O ka • 
·•ar kl ba bam.r taarruzundan balı 
' l'dfhneıll de ~ yaz tatbik edile: 
t1ıiyen pliam bir neticesidir. 

1 
Bir buçuk sene evvelki nutuklar. 

1~ Göbelsin son nutku arasmda ke. 
~ 1IDe farla da bu harp faaliyeUnln 
·llblf Mr lnlklaı addetmelidir. Gr. 
;e11 yıl luk cephesi meselelli hal
ecJUmecıt. Banma beUd birçok ~. 

bepJert \1U'dır. J.l'abt en mtlhim 
"ebep 2400 ldlometrellk cepheye 
hpsJ.aa asker mikt.&ndır. Normal 
bir hesapla S Jdlometreye bir tU • 
in• he.ahlle 800 tümene ihtiyaç 
;waı-u mUtehusMlan söylüyor. 
&r. J'akat ba 800 tümenlik kuvve. 
ti teloalk Te!ntalar ve Alman ordu. 
~111l•n maaena bbiliyeü yüzde el
btl t-....,., etae dallı ort.ada yine 
;....Ytlk kuvvetlere Oıüyaç bulundu. .... IDeyciana _.__ 

:01111t, -· her k~ taarrnu Avrupanın 
lerin A 1--- toplanacak kavvet. 
buı ._.. ordaSUDa iltihakı , .e 
rbdn ~ Alman ka\'Vetle
dilet-ektlr t bhnw ile temin e. 

Almaa;.... 
lerinl sefert.er =-- it kuvnt. 
rine Avrupanrn banlarm ye
den getirilecek ~~telif yerlerin. 
ntllmkün olabil.:::- lluıme. .. i 
~imdiye kadar Alınan "· Nitekim, 
~-abacı ı~er mftlta= getl':İJ rn 
na &,tığı söy1ellJDekt.edir ı lbı1yo. 

4.lman iş kuvvetleri~ ·-•-
H -er-ne .'°Jm)qp bir cepheye 9evkecı· 
~"• genı, cepheyi doldul'ln:~ -
1 
llzınet ed~ii gibi, mJh,•er orta.ka 
"" da bahara filli bir nreıı.. ta. 
ıe kn\'\"etlerle eepbede yer tuta • 
aık1Mdl1' -

Roma~vs bu hnsusta en bttyllk 
fedakarlık yapını" olan mihver or 
!~larmclan birlcllr. l'alnız Od~ 
0 nünde 150 binden fazla ölU verdi 
Nit.e1dm Bomen nrdu8n Ahnan u: 
•unmi kararglhnım 50 defa taıuu. 
tine mazhar olc!u. Macar onlnn 15 
dera 7.İkrcdl1mic;tlr 
~ Romanyanm eanİa bqla girişti • 
1~1 İıJt,. mihver ortaklarmdall olan 
llu!garMan•lan h~ bahsedilmem~ 

_... Devama ı nel .. Jlacla 

Hint milliyetper
verler partisi 
ikinci reisi 
Kripse 
hitaben 

Açık bir mek 
lup neşrettı 
~ 

Biz İngiliz 
vaitlerine 

• 
ınanmıyoruz 

--o-
Hindlileri harp if etinden 

uzak bulundurmak istiyor 
sanız lqiliz üslerini 

uzaklaf'annız ! 
Berlin, :!8 (A.A.) - D.N.B. ajanaı 

biJdiriyor: 
HJnd milliyetperver partıaı ikinci 

reı.I Subbu Şanan.a Slr Stattord 
Kripee hitaben btr açık mektup Def _ I 
retml§Ur • 

Metni meçhQl bir radyo merkezi ta. 
rafından da ne§1'edilen bu mektupta 
bilhusa. §Öyle denilmektedir: 

İngiliz ba§vekill Ue İngiltere bU • 
ktımetinln vekili aıtatile HindlRana 
gelerek Hintlilerin İngiliz imparator. 
tutuna batJı kalma.mı temin etmeli 
llserinl.se aldıfmıs bOtUn dünyaya 
Uln edildi. İngiltere baf•eklll lDcW• 
kablnealDln •ize böyle blr vaslte nr. 
mest makul bir banket olabilir. Fa • 
kat aizin prenalplerlnlsde o kadar e • 
aulı değişiklikler oldu ki 8lz mı.ter 
VlnUon Çörçilln reisli!! altmdaki ka. 
blneye girmeyi k&bul et.tiniz. 

ÇörOfl kadar lDadll aı.ybtan bir a. 
~-ıııaılDiJi lıl5nJDr. -.un 11!1 '1 • 
tqDtere Ue uzı.,tır:mak armmmu 
be8led11'Jnisi 867liyerek ve bu arzuyu 
gerçeklqtlrmetf Umlt ett1tinlal UAve 
edeceludniz. Jralc4t Delhide aı&JlecUli
nlz 8ÖZ.lerle HlndWer bakkmda tıpla 
Çörçn gibi dUfUn<IUIUnllzll açıg& wr
dunuz. Bu amlmiyetınmlen doıa7t 
size k&l'fl minnet borçluyuz. 

Bls lncUiz vaadlerine lo&DDUyona&. 
Ben emtnlm ki Hlndt.tan lııgiliııleıle 
birlikte harp etmedili takdirde, OçıU 
pakt devleUerinden birinin tec&...uztl. 
ne utramıyacaktır. Bu hu.usta en za. 
yıl bir ihtimal bile yoktur. eğer Hint 
milletini biraz aevlyoraaıuz ve ODU 

harp facialarından kurtarmak iatiyor. 
sanız İngiliz aakerl üslerinin Hlndia • 
tandan uzakl&§tmlmaaını temine çalı. 
ımız. 

Bir mUddettenberl İngiliz hUldmı•· 
Untn tekrar "tahrip,, pollt!kaama dön 
dllğU doğrudur bu politika lngiJterede 
tatbik edildikçe buna bir diyecettmiZ 
yoktur. Fakat Hindl•tana tatbik edil. 
meslnı fiddetle prote.to ederiz. 

Başvekiletin tebliği 

Bir Nisandan 
itibaren gaz saati 
tatbik edilecektir 
Tarifelerde ve mesai ·saatlerinde 
hiç bir değişiklik yapılmayacaktır 
Ankara Z8 (A.A.) - Bqvek'Alett.en tebllt eclllmlotlr: 
1 - 31 mart 19U ııalı glliıiinU 1 nl-.n 1942 4:&rtamba ctınUne halle.. 

yan cece ... , :u te blitün QMlDlleket dahilinde aaatıer 1 saat ileri ahnat'Akhr 
:! - Yaz saatinin tatbik mevkllnde bulundujtu mUddet mrfmda tarJfe 

lerde ve meeaJ ....Uerinde umumJ ba~"Dtm her.gün bir ııaat e"~el ba§lmmaaı. 
nr laUbclaf eden pyeyl bouıcak hiçbir değl9lkllk yapdmıyacaktır. 

• :ihraç barekAtmcla kullandaaak Uuıre yetifUrUen t.ncuız 

Amerikada 
Çay sarfiyatı 
tahdit ediliyor 

VAflng1on, t8 (A.A.) - Harp la • 
tihaall mecUııl yılbqmda altı aylık 

kltl mevcudu bulunan çay stoklarını 
muhafaza. için blrle§lk Amerlkada, çay 
sartiyatmm azaıtılmaama emir ver • 
mi§tir. Meclis batı Pa.ltikten dönen 
harp gemilerinin Blrleılk Amerika • 
ya çay getirmeye devam edecekleri • 
ne 1D&Dmak için etbebler olduğunu 

olldlrmlftlr. 

General Smutsun 
beyanatı 
~ 

Muharebeler 
bu yaz orta 
şarkta ve 

Hindistanda 
olacak 
--0-

Japonların mihverle birlq. 

1 1 GörUnmiyen Adamın Peşinde 1 lı me ~:;::;ı;~cr:::~101ı 
-7- . 

BiR SES KüKREDi 
-Hey! ... Seni geberlme/İ1Jim 

cevap versene Kô.fiıl. 

Londra, 18 (A.A.) - Cenubi Alrt. 
ka devlet reı.l general Smuta bir be· 
yanatta bulunarak demigtlr kl: 

- Almanya bu defa Sovyet Rusya. 
yı mağltıp etmediği takdirde tamamı. 
le mağlOp olacaktır. Japonlar tara • 
fmdan §lmdıye kadar kazanılmış olan 
muvaffaklyetleri bUyUmııememek icap 
eder. ÇUnkU Japonlar ancak dış mü. 
dafaa mevzilerin! almıııardır. Hlndls· 
tan ve Blnnanyadakt oaas mevziler 

..,... Devamı Z net aaytada • Söyle, birdaha benim işle
rime burnunu sokacakmısın 

HAlA korkuyorum .. kafamı saran ı um: Bu gözler, bana yiyecekmiş gibi 
korkunç hlaler bir tUrlU u • bakıyordu. Aynı aea tekrarladı: 

Mukaddes Uçurum 11 

za.kla§mıyorlar. Evin içine bakton, hiç - Huu! ... Huu! .•. 
bir ICY görUnmUyor: Karanlak!... B1r Ve parlayan gözler aptı yukan kal 
&yatım elAn dlf&rda bulunuyor .. Ah kar&k havada ate,ten iki iz bıraktJ 
blr kere tamamen içeri ıtnblleem. Elimdeki· elektrik ~erini parlayan 
Yeniden irkildim. Kuıatımı çtrlıbl bir giSslere doğru çevirdim ve yakum: 
ae•, bUtUn htıfUDetlle tırmaladı: 'Blr b&)'kU§! 

- Huu!. .. Huul SevlmliZ hayvan, üzerime atılacak 
Bir an duraladım Artık a1c1ım1a llUI gibi bir vaziyet aldı. Elimi sal • 

detıı, ıMiya]umla hareket ediyor • !adım! 
dum Bee cbfardan, eYID yanmd&ld Yi- - Hiftt.. HiHf t.. 
raneUkten geliywdu. ~ .-.ı Bayku§ tıana meydan okur sf bl tek-
Pldltt tarafa çevlrdlm: .. ba)'kırdr: 

"Pml prnl yanan tkl göz., Allah AL - Buu! ... Huuu!.\ 
lah! Bwll&rd& ne? Daha. dlkk&Ui bü. _... Oe\ltllDI Z cd .. yfllda 

Aşk ve Macera rlomam 1 

1 
Yazan: 

1 ı----~!:::::der F. Sertelli 
1 

Yaluada 
HEN SON DAKiKA,, 

1 
Sütunıarında 

Vişide dolaşan 
rivayetlere göre 

Riyom 
davası 
talik 

edilmiş! 
---0-

Fransız Adliye 
Nazırı talik bah
sinde israr etmiş 

lngilizler 

bir Fransız 
limanına 

asker 
çıkardılar 
Alman atanmam 
blldlrdlllDe gire 

Askerler kıs
men imha ve 

kısmen 
esir edildi 

.... 
--0--

İaglllzler beniz 
teblll netretmedl 
Berlln, Z8 (AoA.) - D.N.B. Din 

blldlrdl.ğlne göre, dUn gece lngillzler 

1 zayrt deniz ve hava kuvveUerilc Fran 

1 
aanm AUantlk llmanlarmdan birine 
asker çıkarmağa teıebblla etmlıler • 

l 1 dlr. Bu harekete i§Urak eden deniz bir 
! ilkleri i.aıırip eclllml§tlr. Karaya .çı • 

\<arılan askerler kısmen imha ve kıs. 
men eair edllml§lerdir. 

Mevlidi Nebevi 
btanbul MüftülUğtlnden: 
30 Mart 942 nazartesi gUnü Re. 

blyUlevvel aymm on ikisine müsa
dif olduğundan önUmüzdekl pazar 
~iınü akşamı (pazartesi geoeei) 
Mev:idi Nebevi olduğu il&n oluııur. 

~rllo, :!8 (A.A.) - Alman 'ba§ko. 
mutanlığmm bildirdiğine göre, dün 
gece İngiliz deniz kuvveUeri sen Naaer 
e asker çıkannata teeebblla et.mıııer. 
dlr . Hücum birlikleri sahil hava karşı_ 
koyma bat.aryalannm aleti aıtma alın 
mrş ve ağır zayiat vemlşJerdlr. Çık • 

.... Dewamı % Dcl •ylada 

Garpta cephe 
açllmahdır ! 

--<>-

O eyli Telgraf 
gazetesi soruyor: 

Birlqtirümif •tratejinin 
muhteri• bir cümle olmaJı. 

ğını gö.termek i,in 
acaba ne yapılmlfhr 

... YMllll :! Del aayflMla 

----------~ 

Qüıı_ÜTI R("llCI Si 

Sayfiye 
VurgunculuAu 

GEÇEN sene harp tehlikesi 
daha fazlaydı: İstaabal 

halkmm btlyük bir kısmı yazlık.,._ 
terini ilkbahar gehneden tedarik 
etmeğe koştu "'e kiralar efsane~i 
?'&kamlar halinde a.rttı. Kanuna o. 
muz slllanlycn, insaflı ev sahipleri 
pek azdı. Bet altl odslı köşklerini 
ya7. ic:ln 1500 liraya klralryan bah. 
tıyarlar gördük. 

Bu sene harp tehlikesi , ·eya hl~ 
değilse harp endişesi daha az. Fa. 
kat bu sef~r de urun ve çetin bir 
lmı, yaı.m bile ,ehirden ayrılmak 
lstemlyenlerde köy hasreti doğar. 
•lu. Havaya, suya. güneŞe bol bol 
~avuşmak ihtiyacı, ,imdiden bir. 
çok lnunln.rı köylerde yazlık teda.. 
rildne koşturuyor. Geten senenin 
kontrolden kaçan efsanevi rakam. 
lllM bu sene dehşet verici bir mik
tara yükııelıniıı. Ev sa.hipleıı kira.. 
ıara bindirdikçe blndinni~ler. Yaz. 
bia gitmek artık tam bir lllkstür. 

Yuaa: BiR MUHARRiR 

hatırlatan olmadığı için galiba u. 
autmqlar. 

Lltlfeyi hrrakalma. Ey hükiamc 
tim.iz, flJ milli murakabemlz c• 
belediyemiz, İstanbul balla ıtnuı 
bir •yflye ''a.l'gunculuğa önünde 
cJlr. Besbelli ki milli konuuna ka 
\IUDU ev sahiplerinin gözttall )'il 
dırmamıı. Çtlnktl lranuıulan ' 
kontrolden ka4.'mum yoluuu bu 
muı olacaklar. Belki de kiracılı . 
rından aldıklan parayı gizleme: 
için kuntratıanr. veya senetlf'r 
daha küçilk rakam koyuyorlar. 

Bunun kontrolü gayet b&Aitti 
Polisin ve milli mtlrakabeuln gi7: 
ınernurlan kôtkll tutarlar, ev aahl 
t.inin istediği parayı ,·erirler, lht l 
ki.n n hlyleyl tesblt ettikten Nil. 

ra parayı çatrr çatır geri alrr, vur. 
~uncuyu da adaletin bazaraıııı 

r ollarlar. Bu muamele .,ahl-'i filli 
~·etler üzerine de yapılabilir. Fa 
kat halkın sert \'e arla bir takibat. 
tan emin olmaılı llmrıdır. Yoks.ı 

Evet, hava, su. ~neş, çayır, çi. ov klralamai'a cesaret edDem~. 
men, çiçek, he~i pırlanta fiyatı Sali.hiyetD makamlar ahaliye ıln•. 
na. •• Clğerlerlnhl la!iJn 'e !lehlr ha. diden yol g&..tenneli ve femll..'l ı 
~·atının zehirlerinden temizlemek vermelidir. 
için, ungin değll~niz, ağzınm poy. tstanbulun hAvuı da 1ılr ""8:
raza açanmız. Yazlık evlerin ve me\'7.llU oluna ~~CWIN• .,... • 
köşklerin 1Jahiplerl ya kira ve mll. t-eSI haftuıı ıolferine llllılıllT ._ • 
li korunma kanonlanm okumaıru.Ş- •1' ~ .. n~r. Aman .,._ ..W. Wr 
l.'\r; y(.;Jınt ela bunları krniff&criıt' t ,.,.c ! 



~. 
Ala, .- el ll;til&t KllllCI a.1111!'9t 

bir wmlık .............. ..,.....,. 
cim da -- ara _.. ......,.. edenleri 
lıem ll"'8'8p bem do shlm1ae pr • ..,.... 



e 
a 

arakolun altını 
üstü e getırmiş ! 

" Eye . on b ş çuval mangal kömürü 
getırdım. Bunları fazla fiyatla satı
yorun_ .. O ma am ki eviıni ararriağa 
gel sınız, 10 sa e dinizi öhnüş bilin!,, 

Al rn) channd.l oturun Ali ı k 
ndm:Ll. blri.sl dUn '11 
dclerüıd , nk~ saat G rud. 

' P rteıu .. , \ksarnydald Ah 
llled1Jt'I lmrnl<olwı:ı nıllrııcn:ı.t ederek. 
ı,oınfaer nıu:ı\1ni Bilrhwır.n Qda , 
dalm!,: ısum 

- 40 6"nc-dlr Akanr:ıydaJ ını. Omda 
®ğuı> bUylldtim, fnl-. t bu yap:ma ka.. 
dıı.r taı.nıh:ola dUtmOOlm. 2.'S gUo evvtıl 
bir Jş Jçln ımrnkola ımrhoıJ cl:ırıık glt
ml~tlm. lllirhruılıı lfllrmet bana bu 
yUzdcn kwnışbrdı. DUn altŞam. kıly. 

- Elonek lmrtımı lm)bettlm. na.. bettJğim knrtnn yerine bir vesika al· 
na blr k:..rt \'erlıı! denıl:1tlr. mak itin karakola gldin~ Bürbaıl: 

Komi r muavlnt Aliyt': - Hah, gene m1 IK'n. l."akala fUDU 
- Knrt ili ılc biz ı.:ğrnı:mıyoruz. Hilum:t! diye bağırdı. llllımot bir yum 

faı!c b!lrosuıı:ı ;;it! OO\nbmı vcrmlattr. ruk attı. güxUmc, l."orc yuvarlandım. 1 
Blrkn~ moJ1ınncde dolnş:ı.rak kafayı Kalktrm, bu vcler de llllrlıan eaçla -

çe.'<mı~ b::ıluruın Ali bir h:ıyU 1 ra.r et.. runı ynknlnıb b:ı.,ımı ~~a "küt. , 
mis, Jcartı kop:ıra.m:ryneaj;'IDı aataym· ı{ut,, diye ,'ltrm.'lğa l:nşbdı. IDk met. 
c:a lıa finfer isi fobdlı!e blndl.rmJııtır. 1 de vunıyor<ln. Zıır zor lcendlmJ kur • 
Fı:ı•mt en ... mnTnff ı .. olam:ımı, ,e: tardım, d~ att:m. Ba roter de lılr 

- Beo &i~d n ı .. nrtı zorla almasını ptl1!4 memuru ayaklanma ~ime t&ktı. 
bll.rlm! dlycre!, dL,arı !iılmııştır. An. boyla bo)ııncıı yere J"U''llrlandmı. 
{Xlk U-1 .. rar mtr1nl değf5tlrerok yeni. HattA rmıimnlt po~: 
<Zen oda.}n "ır·c.rcıc: - Yazıktır, r-hn, im kadar döğ • 

- H~m ııaınu blllıı ki, ben mDlct c:ıd ~in! dile bftğırdı, Allıtb rnzı ol • 
d lndekl C\i!QQ on tq ~uval ıcömnr 50n: B:ıkm bakın o cin dışnrda bann 
getirdim, Euru:ırı, f':ı'Zlıı. nyatl:ırlıı. sa- bakıp gUlllyor. 
tcyonun. S:lkm ovtmı nrııma~ gcl • Nihayet gUçbetA ltendlml aokap 
II13yln, Yolt..v. beplnlzl uyuturum. ili - o.ttım. Jt"'nlc:ı.t ışnplmmı :ı!mı~l~rclı. s:ı

dllrUrllm, <li.}e b:ığırmı~tır. b:ıhnddln Bdmdak1 mta rlcn ettim. 
llu \'llzlyct 1.-ıuııısındn komiser mtL Karııkoln ~dip şapkamı almn.8mı eıöy 

n'1nı yn.ıund3 bulunnn polls Bllanete: lecllm, L!ıntn bunlar lx'Jıl gUrtınce, he. 
- Tut ounu! diye bağmn.ı,, fnknt men )akama ynpl§trlaP ~ h&kkım4a 

Ali, ~ııkasmı ~ılmrnrak lDkıootln yil. btr rü ~3ler )-a7.nrıık buraya settr. 
z.Uno at ıl•tım BOııru sokap fJ?bmı , diler. Benim de r;nhltl.erlm '1U'dı. mç 
kaçmıştır. birini )a.7.madrlar. llep şnlıltıer polla., 

UU.lıı 1 bu kııdarla bltmemlıtlr. A- kendllerl ... 
11 nlha)ct npl.a mı :feda eder vo ka. - Senin !JnhlUeJ'in var ımt 
n:ıl.:ola uğra.rn :. her ecy de kapanır- - 'Yti bkt kl,t.. 
dı. Auc:ıl< i\11, pli8.51Dm iç Mtarına - Bize bu l.adıır lb.nn değil. Klm. 
gayet mühim bir kliğıdı koymak gnr. ler gördü ocnl. 
letinde bulunduğundan kamkolwı cl. - Knrnkolun ıın1115mdakl bUtUn 
\-ımndan n;, rıl:ım.'lml!., dolaf}nınğa 00., bir kahve halkı. \'ah vah neye bu 00.. 
lnırıı• tır. llkıwlıyı bu kadar dö~'lltii~ler, dlyo a-

Niha)ct. yoldıın geçen Sabahaddin cıdılar bile. Ukln hiçbiri ini tıuumı • 
ndındıı bir grnce milmcnnt ederek 

- Anuuı, dcm.,tJr, ~I karalioldıl 
döğdlller. Şıı.pkamı aldılnr. Ne olur, 
knrııkoln gidip pkn.mı n.lm! 

S:ıbahatldln: 

- Dö/;r(!Ulcr rnlT Na ıl olur! Haldi 
karnlı:oliı berab('r gfd llm! de-mi:sttr. 
Pı:ı.lmt All ne d:ıya.k lil'CCCi;'1nl ileri 
6Urerek JuırakolA glrnıckten ımtı.na et. 
nılsttr. Nllın) ot n.b:ıhaddlnln, ken • 
dl 1 nınd:ı iken clöğmiyccc dt'rl tc
rntnııtına gUl'cnt'rl'k l<arnkoldruı lı:ıcri 

girnıi~Ur. 

lıııddin, karakolda, bu ndamnı 

plmsını burııdG d~irdllğünll, bunu 
\crmelerlnl llÖJ'l~inl' Ali, gen& Gnr. 
h05hıj;'Uutın tcslrlle bu eclcr d ipin 
•cunn 1 arınnı, \~yeniden fClkncrck: 

- Şapk:ımla b?rabcr lG llrnmı & 
tQldıhı.r. ilen! d • ül r. JU\şv t d ıs. 
ll'llller! olur •:ıuz, llunlan eri 
nl on! d~c ooL"lml.'lıı;B glrfoımlştır. 

Nllı yet ı.ot:'Jscr muıı'lllnl Bllrreınııı 
" brı tUlt~i' \'C bu lmdıır lciın.t luır. 
" mııa. dc.rhal AU b:ıkkmda bir :zabıt 
t ıttnrmu~tnr. 

Uuyleco bu s:ıb h :ıt'l1iyeyc \'erlloı 
!\.lı 16ık birinci n li • <'~n mablcemc. 
ıılrıde ınuhakcme ot;mdu. 

1 ~ısa bo)lu, kara bısıı .. ıı, nluıl tınır· 
,'. 1 rfslydı. Mnhkem de bil (tld.illni 
"a:\~iy 
nı ile or, arada r tu•nıi l't mun.vi 
n~'ll~ ~ııl 1Iılan1:tin lfadı~l sırn md:ı 

a karllk: 
- tftlıın 

ço<'nk liah(b• J lan ııo~kmc~irı. Çolııl. 
1 ndıunb 

r " bc:ıl du~ l'Sın:ı-. Ill'psl ırtl. 
,clnn mı• "l nu le ını,oıd:ın attınız'? 
. • vJe l~ 

Komi er mu \lnı ;::ıordu. 
Hikmet \ııl.nvı ürm " ile polis 
ral Alinin ::ırl~uı. rd..'111 {:lbl nnl.ıtn. 

'• 0ı oldu 
rlni mumıc tehdit rttı~nu, l\endile. 

1 ·"lat cttl~lnl, rüıı\cl lıı":_'l ıhır11ı:r.lık 
""uı t "rl lfll· ra ını nttı;o:.ınr myı ıtıtı.-r. 

- leseU'ı mı ~ npLı;> 

- U::ıhn ıır :rnpıu::ılc fonı:ıı 
• 111, Su 

addin ile içeri {:lrcr ı;lrın ~ : 
b ~ene~ 

ın:ı le ır-;ı, ıuı.01rt<" kol! nru1 t'tıttt: 
tl· n rrbfınııcın 15 Urn), 1:aldınt"1.': dl r; 
b ığırdı. ~ 

- , rn dr parn ııc gw~r! <lf'dinı 

- lkn do p:ıra ne nıl gezcrT naı, 
b ı, bunlara para. derler! dl~ Crck ec. 
bindoo bir tomar para çıWlrdı, y • 
dıl> tı.m iki ytız llnıydı. 

onra ım rııyı kendlshıc \ erdll\. Oe • 
l'Abındın 1 ti :onız. 

Nihayet söz AliJc \:erlldL 
l'anm erlberl l erinde lnntınıp 

, onun. 
Bundan onr:ı AU) l valm), mllte • 

aklp muayene eden doktomn raporu 
elaındu. RllMrd Alinin tı01 rkQnde 
elle vorulmnk sııretllo hatııl olmuş bir 
d:ırp ~<;e.rl olduğu, iip gllnoo ge.çooctt 
ve kctıdlııfınln sıuiı()IJ bolanduğu ya • 
zılıyordu. nwıun Uzrrlno hlUdm. po • 
llslcrc, Allnlıt ~8xllndckl yaranm ne -
den ileri gclcllğlnl AOJ'dll. Her lkl polis 
de bllmccllkkrtnl, Alin.in &arhoıf 81lltıos 
eoknlifa ldw illr l>lmlcrlo lan-sa et • 
mis nldıığumı w ;\ anı.lrutdığını 5'iyte. 

dllı·r. 

Jlietıcc4C reubokAınc, ahıtlcrlo t"ğ. 
rılm:ısı ıçln tnt,ı;l;n blr llne bua!tdc!ı. 

ADLl'i"E MUHABtıU 

KO. I RDEN ZEU1RLEXDt 
Kruıımp~ndıı, bnbar ııpartmıanıhda 

kapıcılık y pıın AU, dtın gece man • 
gal yakarak yatmı,., z hlrlenıntııtfr. 
Sabahleyin baygm bir haldı> bulunan 
kapıcı h:ı taneye kaldınlmı~tır. 

- Gtl, buraya otur balınlmı, 
de. 

cl. 

6<.'nç kı~ bu mcııum ge«ı kui"'1ınW1 
gôsterdlf:i )'l're ıtımz etmt'del" otur • 
du. 

n kı, şarap lşricrlni, fDC7.elcrlnJ ve 
dlğcr ~i) ~ J-Jerl )"nnlarına aldılar .. 
l.ılr kır sofl'll!lı dUzdiller. 

Jtotıa, s:ıhllde za3"1! ~ırpmtııarın 

lıu51ılo getirttiği hı,ıl'blar anuıında 
l.:!'th yUlrsclıyor, ld\h ııJçnltyordo. 

Tam ny 1 ığ1 rutma oturmuşlardı. 

Sncldc: 
- nıı gceo ) ı!dı:rJ:ır ne kadar rınr

laJ,, dedi • ti.:Jctn t•Utiln lılılnllt s:ı.ade 
timi;,." ı .. tıralc cdl)'or. 

- ~et nntUn mııvcudııt blı.lm bir. 
lr ml'n:ıb:c

0 

):ırdırn cdi3or, Sacide! llat 
~ tcsadüner ıınc. 

- O:ı, le, Jlcr tc~dilllen istlfıı.de e. 
dil onı7~ Hiçbir rngcJ kar rmızda c!ur· 
mıyor .• Ar. :r.:ınuuıd:ı blrlbtrimlzl tok 
lJ 1 ıınlmlı! •. 

::;ınas.l bu ırada genç kızın ellerini 
n\;uronno lçlP" abral< ıkmağn ' bir 
nz ııonra <l:ı in<'e> z,ırlf parmaklarını 

Upınc ba.,tnclı: 

- B n, a:r.cı tmdıtı elin bayılırım. 

:ıcl<1eo! ı~aknt, lUrııf ederim ld, gcYAi. 
~im ycrlcrdr ııeııiu dlo liadar ı;üzcli. 
h" t ılnr ct.mcıil01. Tabiat bu elini 
D" kn41ar uzenropk, lıcz nen-k )arnt 
nıı~ bllşf>n ... 

dııran AU ~ Irdenblre Yerinden 
l<nıktı ve claılk etek, bozulı dlizen 
ctioılclcrto ba~ gclr.,'llerl flO;) I<: 
lat;tı: 

Ne\ llıJl ol< :ı.nmaktaıı ı;ok hoşlanan 

S •<'lele bu 5'1zlcnı Mdeco tatlı ve ı. 

nn. l rol, gullir.lı rll • muımbele edi~ ord11 .. 
JJu nrnda ıı:ıblldckl ka3alunn nra-

En küçük bir zahmete, bir emeğe, bir 
çall§maya dayanmadan yerden biter gibi 
elde ediliveren muvallakiyetler vardır. 
Bunları görenler gıpta ile, bakarlar: "Biz 
çalı1ıyoruz, çabalıyoruz, gecemizi gündü. 
zümiize, gündüzümüzü gecemize kattığı. 
mız halde muvaffakiyet sahasında edine. 
bildiğimiz bir hiçten bcqka bir §ey değil. 
clir!,, diye üzül#rlcr. Böylelerine §Unu bil. 

-

Tra zo 
lır. s 

an ya geDıa z, 
rla ya ı biteli ay 

a ! in a 

ş a ile elde 
muvaffakiye 

direlim ki bu gıpta yersiz ve üzüntü boşu
nadır. Hi~bir zahmete katlanmadan elde 
edilen muvallakıyetler temelsiz binalara 
benzerler ki bunlmın yıkılmtl6t için bir 
fırtına yeter. 

Çalıımayla, ~aba/amayla elde edilen 
muoallokiyetler, az bile olsa öz mıwalla. 
kiyetlerdir, bekaya layık olanlar bunlar. 

dır. 

d 

ha Is (1) Trabzon a ı 
r. alls Urla sabbr. 

r? 

bu 

Çrkıyor, çıkaca.k derken çıktı: - Yani onlarda da Urfa yağt olarak 200 - 210 kuruştan iher m· 
Zeytinyağının kilosu 150 kuru.su yok mu? 1 man müşteri bulmaktadır. 
buldu. Acaba dedim, sadeyağ fi - Yok tabii! .. Fakat Konya Urfa ~kına. gelince: Hali.:, 
yatı da bundan örnek alıp yüksel· malı yağları Diy.arıbakır, Mara._5 Urfa yağı piyadan knlkalt hu.ylı 
eli mi? Yoksa murakaıbe komisyo· )'ağlanın halis Urfa niyet.ine satı olmuştur. Ya.ni alan al.mış, bu yağ 
nunun koyduğu fiyat Uzcrindcn yorlar. bitmi.stir. Şimdi saWan yağrar 
vatr.nda.5}ar halis Ur!a yağını tc - Fıyat nasıl? Diyarbakır, Antep, Siverek çiçek 
darik cdei>ilmekt.e mklir? DUn - Bulursan Urfaya 250 "e yağlarıdır. Bunlar da iki ncvi.iir. 

SAl'Jl'A: 8 

Fıkra 
::::::=::::: 

Ağır millet. ha/il millet 
Fransa \'il Alm.ınyn ml1Jl!l5ebet1 

lmdar, l'ron.'Cl \O İngiltere mUn:ı • 
sebctı ınağlrıbly hAtlliıeslndt'.\n 11 n. 
m Çllrip saflınlıır &erlıiJ'or. ni) ı 

d:&\1181 d:ılıi aynı garip safhada? Fn. 
·nt, dikkat edll~l< bir ooı..-ta \1lı":>a 

1 rnn ııın İngll ~1 " ğır,. bıırel> t 
ttı ı fı:ln J,ao:ı.luıtıi çmamıası: 1 ı
~ll~rcn n d nı ~ı ba derece ııl. 
fı. ısı:r. ' · c<phaucslz. ''hnOf.. ?Jlr 

m llC't l'I mi• bllmoo ğlıllr. 
~ mılur ki "bıılcn,,u Frun!\IZ.l.ır, 
puru da 1ıı.,ıllz:t'.'ı· ı t cı.rcl.tcrdlr, 

Ulr Fran zla lılr 1nglliz konu::url,en 

Oniki Adada ltalyanıar 
ttı:ıJy:uı • ;al U\'\ cOerl ~ erH 

balkın.-; haklannıı :ri ~et edccek
lerin.i '"83deylcdlld~ it I<}.. ö k
rini tntmamı,.br. İta;.yanln.r on iki 
&dayı Tür:klycyc geri '\'Cnne1' l~n 
ynpt:ıklan tn.abhlidc de ria et et. 
mcmi5lcr; ~ilnkii '.l'Urklcr Tmblus. 
garpten O(!dlir çekilmez adalan 
bımkacn.klıırmı Türklere karşı ta.. 
nhhüt tnW bulantllorlardı. riirk
ler sözlerinde durm~ lar, fakat t. 
tnfy:uılar, ha)'Ir. 

On iki n<la müna ebetilc ltnl • 
ynnlann riayet etml'illklcıi ta.o.h. 
htitlcre gelince: Dusün bu toah· 
iıütJerfn tut.ıtlmamış oldnb'll l13ld. 
katfain ort11.ya koruna. ı kafidir. 
bu gibi mmı.Uak meselelerden bah
setmenin smıs.r elbette gelecektir. 

HUseyin cahtt Yruçm o(liııbcr) 

şöyle yağ satan dükkanlnr öııüır Trabzona. 200 ver nl ..• Tabıi bun· ,B;.rinci nevi tamamen Urfayı an· 
den lbir aşağı ihir yuhan geçtim. lar narh hnricl. Narh dahili l"36 dırmoktadır. Urfanm narhı 162,) 
Fıçılar ür.eri.ndeki 1cvh::ılarda, istersen o da varı .•. I~t.e §U tene· kuruştur. Faknt bugün ynğcıla· §!, TuryAA 180ilruruşu bulduğ:... 
"halis Trabzon yağı" yazılı. Fıya.. kc1erdc fıçılarda gördüğün ynğl~ı. değil Urfayı, yukanda isimlerini bir zamanda Trabzon 150. Urfa 
150 kuruş, •• Zeytin:yağmın kilosu Şu yağ ın.roelesı nedir di}c so:-- söylediğim yerlerin yağlarını top· 162,5 kuruşa satrlır mı? .Bu va.zl· 
150 yi ibulduğq ibir sırada halıs dum, roruşturdum. Dir cok c~ tan 183 k"1lruşa almakta oldukları- yet karşısnıda İstanbula gelecek 
Trabzon yağının aym fiyata satı- va.plar aldnn. Şöyle hulasa eder hı söylüyorlar. Bu takfude... yağlar getirtibniyor, yahut dn ge· 
hşı karşısında hayretler içerisın· ~m siz de belki bir fikir edin irsi· Kendileri 200 • 220 ye kadar sat· tirıten yağlar yük!Ck fiyatla gizi;· 
de knklnn. Dilkk8.nlardan birm· niz okuyuculnrnn!... maktadırlar. den gizliye satılıyor! Bunun önU· 
den içeriye dalıp: Trabwn yağından ba!jlryalını: Turyağ: lzmirde !bir fnbri.kr.. ne nasıl geçilebihr! .. lki §ekil var· 

- Ver bnkalmı! Şu halis Trab· Murakabe komisycnu geçen tarafından imal cdilcı.ı ve tama dır: 
zondan bir kilo dedim. Yağcı ibe· eylülde Tra.IP..on yağına toptan men dondurulmus zcytinyağm· 1 - Ya narh zamanın icabın.~ 
ni fi()y}e bir baştan aşağıya süzdı:, 132,5 perakende 150 kurna narh dan iba,-et olan bu yağ son g{ir. mevsime göre değiştirilir. 
dudak büzdü ve sonro: koymuştur ve bu narh hfilfi ba: Jerde başını a.!ıp gitmiş, her ha!":o 2 - Ynıhut pi}Ma serbest re· 

- Beyim dedi size yarar yağ !kidir. Fa:kat ofis Trabzonda hayli ~ on kL1I1JŞ y:ü.kııcltilerek bı..gün ka'bete bıra.lalır. Ancak fatura a· 
yok! dedi milddcttenbcridir yag to.plaır.a.it toptan yağcılara 165 :i<uruşa ve· lrp vermek mecburiyeti gayet sık, 

- Peki bu yr..zı ne? tadır. Yerdliği ıt.optnn fiı;n 130 riim;ye başlanmıştır. Kanunusa· kont.rol edilir. 
- O narhı göstcril'"Or... kuruştur. Yani l:stanbul piya~\ nide 110 kuruş olan bu yaj? bugür. Bu trucdirdc piyasa gi!.nişliye. 
- p ki yağ yoktur da neden nıdan ~üz para fnzla., Tt·abzon penıkende lSO kuru u bulmu;tur. cc-J<. rekabet tesis edecek, yağ f~· 

levhayı koyuyor.sun? yağınm ht.anbula na!dıye masra· Bir de belediyenin 14:5 kuruş to::>" •yntlan - kaçak ruu; verL5 yüzür> 
- Strs ol un di)e efendi!.. fı kiloda 15 l\uru.~ oldu~uııu \l tan azami fiyat koyduğu mahlut d<m -başını alıp yükcclınıyecek· 
_Urfa?... buna perakendeci kii.rı ill'l.\'e e?ıı· y ğ vardır. ~u vaziyete böre; tir. Her sene lbu zaman.arda p!y ... · 
_Onun ..... tTesi tbilc yok? mesı ıcabctti.ğine göre nasıl oı~r Trc.bronda ofıs 1~ kuruşa yağ sa sılı:kır. Y:ığ azalır ve fiy~t yfik 
_ 1 ledcn? da !. ta.nbul piyasasında halıc: toplarl:en, Tw·yng 165 • 180 ku· selir. Fn:katbir ay sonra yeni ya~: 
_ Neden olacak. Mal galmiycli C'ı-abzon yağı bulunur? Buııun ke ı ruşa çıkmış tlı:en piyas~a hali' lar gelmiye başlar. Ser"alCSt pi as 

hayli zaman var Senin Urfa yağı rameti lstanbulda halis ( !) Tr:ıb· 1 Trabzon sablır mı, .sa.tıın nz mı? olursa yağlar kendiliğınden du. c· 
dediğin vağ btzde tfrk~neli aylar Y..on yağı imal edenler olma ında ve bu halis Trnbzo21 \C hılıs Urfa. oek, bugitnkü sahte halıs (') ya~ 
oldu • dır. Biraz stok Trabzon y~ma yr - nn 'başka nerc!erden geiıı !ar narh üzıerinden satıinıa imkd: 
~ Sn.ğda.ld soldaki dükkanlar- mısır unu, i~'ll;;.ı, tuz kar tmiı.:· aca.b~? . . • r. nını bul~·acaktır. 

da teookclcr üzerinde 0 Iıalis tirfu sa ortaya eıı sarı Trabzon ~ ngı Yagcılar dı~or ln: !\.uyruk aO Netice: Muralrn:be l:omisyontA· 
vağı ya?. 1 kağıtlar var! Onl:ı.r a·~ crkma.'rta ·ve bu y~ğ narh üzerın· kunL;ıken Tl'ab7'911 80 · 90, Urfa nur: ya~ mesel~ni yeni baştan süs mü? den sa.trlmakta.dır. H:ıl:s yağ ı:;cl 1 120 - 130 Turyag 60 • 70 ~-uru tt,. incele::nesi lüzumludur. 

_Eh onuıı gibi bir E1cy? 1 mi~or değil! Fakat bmılar karak Bugün kı,ıyruk yağının kilo"U 16CJ Y. U. ÖNEN 

mdn iki kırmızı balığın biribirinl ko. 
valadıi;"lnt gören Şlnıuıt derhal yerin • 
den f'ırl:ıdı: 

- Ben 11ana M)ylcmeğe unutmuş • 
hım, rneleflm ! Buralnnb bftrbun)"' 
yavıılan vardır. Ben her gcli imde bir 
kaç kUo tutup kulDbc gilturtirlim. fr:. 
te, P b)-al:ırm rıısnıdllld BUl.-ırtı bir 
I~ tano dt~tü. mırınnlt lt"ln yol ıırı· 
3nrlar amıı, btılamıyn~kl r. 

şınaııt bu i lertn ynnl b:ıtrl· n\·I:ıma
mın dn mC' bur ustıı.Jamıdandı: he • 

men kollarını &l\ıulı, ~e~ ı llclf .• ve 
iTi barbunyaları f'll)k diri diri tuttu: 

_ Ur.akbn iki tnm g6rm tüm. 
Hulbtıld kil~ ııtnrrıı arasına ıx-ş taııc 

dü mtı • &beri Ud yüz f'lll ı;rıımdan 

razııı. 
llırmııı b:ılıl.I. rı lnll'.:tl lı;> anık -S:ı 

dıl nln )iıınna getirdi: 
- r lr şımL.'lnı b:ıl<, )ll\'rucu~ruoı: 

n(' gfı:r.f'I ol ıuı'/n orlnr .. 
..., ırlilc toprak Ustündc z.tplayıı.n di

ri b:ı lıkları tııtmal.:tc.n çPklndl: 
_ Kendi dUnyal.ırmdnn ıı)nldılnr. 

Yaz.an: JSKENDER F. SE.RTE.Lli 

:\rhk, rıe kHdar zıpl snlor in n oğ -
ııuııın cliııe dlloııtl1lcr domr.:lctlr. 

- Bıuılnrdan no gUzeJ mcz.c olur, 
ckı?rlm ! ısıaın sıcak Öl le tatlı len 

RJe!il \'tlrdır ki,,. 

- Tozc taıc l cmeıılnl ben de !!('\ c... 
rlm nma, gece vnkti bura.da n:ıl\ıl 

pl:;lrocc-ğlz ~ 

Şlruısl lçld kndl>hlcrfni doldurdu: 
- Hele birer tano dııbn yu\-arh • 

yalrm. Ben (ilmdi onları mı pi iri • 
nm. 

B:ıı;ı donmeğe b.ı,ıı~ n.'l S3-clde bu 
lmdchl i~n.cı· t:ıtcmlyor. Biraz vnl<Uo 
"'!)Çın ini b ı.ll) onl ı. 

Kuru :z tillrl Sacide) ı knndırmAktıı 
S'lltllik ~cknwaı: 

- nıımııın h:n-::ıaı insanı kat~cıı 

sarh08 ;1ınpm.ı.z .. m~rnk l'tme elnuıaım! 
Şimdi tııze barbunyn mcz•~ yersen 
blrşeytn knlm:ız. 

7,orlıı lçlnll \'e at;-ı.ın:ı blrl .. aç trını 

UzUm ,·erdirdi : 
- Şimdi m, bu b:llddun na ıl pi . 

o.irdlğlmi ar.aktaıı ecyrcdooel'8ln: 

• Inaı;I t..eı:ıdl rakısını el: ir>tlkteıı 

ll{)nrıı, birkaç ndmı ) UrUılıı •• et.nttt.ıuı 

bir kuc:ık ~lı s;ırpı topladı., blr oc:ıli 
yaııtı. ııcş tane gibi dr;rıck yont • 
ın .. ııah.llc inerek balıklan temlzlcdi. 
Ocağın ba~ın ı;eldi: 

- htl'., cılmdl bir kibritle otlan tu 
tıı,turncağtın.. b:ıhl<lar l<eb:ıb olncnJc 

~vı bir tab.'ll\ hı:mrl:ı, canımın içi! 
:ıclde eline bir tabak alarak at<Jııln 

b:t.5m3 geldi •• Şln:ısl ba.lıl,Jıırr kolo)lık 
lıı p~lrdl .. ,.~ ntcııın U!!tune blrkııç bar 
d:ı.k su rpM'Clc, dunm.nm fada çık· 
nın nın mani oldu. 

-Glir<lı n mtt, yavnım! ·c çılbuk 

pi lrdim .. haydi ~1 ı,.ııcnıım.. imdi 
tıu.e borbmıya llc bember lrellm. 

- Am ın :;;ınn f. ~im göılcrlm 

duoOyor •• öteki l::ı.dl'hl IÇtll on dr.ıldlm 
olmadı, 'l'oldn <t.ı gcllnl'.<.'YC k:ı.dar fç • 
mlHtll•. ncnlm mld •m rıu.ln tcı .. ı imi 
dırm:u 

Şlnıı.sl lmlıkaba~ in. ı;llldll: 

- Ha~ di canını, ~n ııd:Utın hm ı 

~k gilzeldlr dedim .. ınıı.nm:ıdm mı? 

Rakı ka4ebkıl c.Une aldı: 

- B:ık .• ben mtıtenıa ıyM içi o • 
rum. rhos oluJ'or muyum! 

n crl .. el;sln_ l~kl o al mı ın ! 
nen ise yeni bn!ll::ı(hm ~kiye. Derhal 
ba,.cun dönüyor. 

Şlna l fi.IUUP lmdehl ırınr. ghUCf' 
konyııl• d:ı Jmrıştınm,ıı. Mıılisııdı 

ı:en~ luu IJ lee ııı r:h~ J npm:ıktı. 

- Hele bon.inı hatırım için bu ka. 
dehi de ıı: .• Sonra flllilla l'Crlnln! Honı 
emJnim kl, blr:ız b:ırbub'-a balı~ ~er· 
en, r>:ırhoşlulrt n f'ser I• lı:pJJ'll('tl).;ır. 

83cldl' ~ kaldamu o ~tururkeu, 
~lnn l lmdehl cUıı aldı, zorla genç kı. 
Zlo nğ'zııu ı;ötUrdü: 

- Uwıu bir ;rudıımıb lçnıt'.:ZtiCJ, 

'ııJlahi, bcnl sevdlğ1nden pb cd • 
C('.ğlm 1 o olnr acanım ': tnı;ıın böyle 

) f.'PYCnl bir 1 inat !Çinci ıkUc bal;. 
başa kalır t n 58rho olm tan ~kinlr 
ınl'l 

Kony:ılth şırabı SacJ )e uırla • 
hem d btr yuclnmd.a • ıs.lr41, Ye nğT.ı
nn cataJ He lıarbunya mezesi &ol..-tu. 

elde lorile rDl olnn pard aU)e 
IJUlllm~tı. 

- B~mı ~k dönüyor, ŞJ.naı ı bt-~ : 
Bc.ni btrnz tmıkm d3 l'afayım. Eğer 
dediğin gibi ııdruun havası runın 

dönmcıılnl ~bok gcslrlne, bJmz son. 
ra lmlknnm da öyle etrafı btr 4ol:ı. 

ID"IZ. 
Snch'lo baJDU 1ero koyar koJ-UUU. 

sö:üerint kapo(:ı. 
(Devamı 'a.r) 



Uçan k a le ler 
13000 metre irti/aa kadar 
yükselen bu taggarelerde 

Pilotlar elektrikle ısınan 
hususi elbiseler giyerler 

Dünyanm en büyük tayyar~
leri olan "Uçan Kaleleri" Amc 
nkan mUhendis Egtvedt icat 
et.rmştir, Mühendis, 1931 sene· 
sinde ilk olarak yüzde yüz ma 
deni bir tayyare imal ederek A' 
merikan ordusuna vermi~ti. Bu 
iki motörlü bir bombardıman 
tayyarc.siydi. 

Amerikan ordu.su birkaç mo 
törlü tayyare yapabilmek için 
bir müsabaka tertip etti ve rr.ü· 
abakayı kazana.bilmek için bil. 

tiin fa r 'nr faaliyete geçti. 
Egtvc... birkaç sene evveı 

·ücuda getirdiği tayyareyi ha· 
"'•rhyara.k işe başladı. 1934 se· 
esinde "Uçan l{ale" yapıldı. 
{anatıan alem•nyomdandı; ve 
'tuz metreyi geçiyordu_ 

Sillh it1bariyle tayyarenin va· 
..:iyeti - o zaman için - fev· 
kala.deydi, Tayyarenin ön cep. 

ka zarfındt:. can çek~ir. Fakat 
"Uçan Kale" !er daha ziyade yük· 
selebilmektedir. 

10,000 - ·rede motör sesi ga· 
yet azdır. Ucan Kale" ler bu 
irtifada 500 kilometre üzerineler 
rahatça yollarına devam e<rerler, 
Artık bu irtifada d~c:rnan tayya· 
releri bahis mevzuu olamaz. D".! 
vaziyette "Uçan Kale.. ler mü· 
kemmel surette bccıbalannı hıra· 
kırlar. 

11,500 metre: Stratosferdir, Bl. 
irtifada pilot, elektrikle ısınan 
hususi elbiseler sayesinde ısınır. 
Böyle olmasına rağmen tayyare· 
nin jçi pek çok E:Oğuk değildir. 
Fakat tayyarede kücük bir delık 
mevcut olsa ve oradan !ıüfuz e· 
den cereyan maskesiz bir pilotu 
30 saniyede öldUrmcğe kifayet 
eder. Diğer taraftan pilotlar, u· 
çuştan virmi dört saat evvel cid-

di bir diyete tabidirler. Bu irt • 
fada midede hissedilen gazların 
şiddeti dört defa daha ziyadedir, 
~ feci ağrılara ~bebiyet verir. 

Bu yüzden yüksek lrtif alarda 
çalışmak mecburiyetinde olan pı 
!otlar gayet az gıda alırlar. Dahc. 
ziyade şeker ve çikulata ile bes
lenirler. 

13.000 metre, Uçan Kale'nin d.:
ğil,, Ukin uçan insanın tavanı. 
dır. Tayyarenin daha ne kadar 
yükselebileceğini bilen yoktur. 
Pek ta.bli olarak bu irtifada insa 
nm uçabilmesi için pek çok ça· 
lışılmıştır. Bu irtifada kauçu~: 
cam kadar kolay kırılmaktadır. 

Bu irtifadan sonra oksijen rn(l,j 
kenin kıymeti yoktur. Birka 
metre daha zıkılaca.k olsa .. lnsa 
nm birkaç .saniyede ölmesi işten 
bile değildir . 

C. T. E. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
rievral ji, Kırıkhk ve Botun Ağrılarınızı Derhal Keser· 

i CABINDA GUNDE 3KAŞE A LINABiLiR 

,~~~~~~~~~~~ 
(O <XI t> ~ -..; ... • .. · - iL B. 8. - ır. 9111 IJld..- ... 

- - .. TGCCAll TD ll 
M. ALTIOK ~ .. --~ -----

. ' . 
ğunUD da aynca maqı oln, oldukça 1 :::::':.:.':::. ~:--= 

EN SON DAKiKA SilZel. dul bJr bayan, 40-4tl yqlarmda ERKEK ve JlADIN Jml DlllH 
bir aileyi mesut edebUecek, iyi huylu, , 1mınq1aımas 1m1•w&tur. 

Küçük ilanlar Kuponu 
vicdanlı yakıııklı, en az kendi kadar ••••••••••miim .. 
maqı olan bir memur bayla evlenmek ------------

( n·· kapo- eklen~ttk &'Önderllecek 
it arama ve it v~nne UAnlıırı ı:n Son 
Dakikada paraaız oeşreclllecekttr. Ev

ıenme tekllft cöndetto okuyuculanıı 
ınhluz kalmak Uzere sarlb adttelerl . 
ili bUdlrmelerl llzım.) 

~vlenme tek/illeri: 
• Yq 30, boy 170, kilo TII, ayaa 

60.70 lira kazancı olan blr bay, orta 
boylu, lyı huylu, bir evi olan, kız veya 
dul bir bayanla evlenmek istemektedir 
Fotoğrana (R.A) remzine mUraca . 
at • 239 

• 40 yqmda ayda ltlO Ura kazanç. 
lr, kimsesiz ya§Ue mtitenaalp, lisan bl. 
~n bir bay; bir bayanla evlenmek J.ıı. 

temekt.edir. (Deniz) remzine mUra . 
caat, 240. 

• 39 YIL§mda, 80 lira maqlı devlet 
hlmnetlnde çaupn, 6 yqmdakl çocu. 

Lstemektedir. (Hayırlısı olaun) remzı. 
ııe müracaat . 241 

• Boy 180, kilo 76, buğday renkli, 
kıvırcık saçlı, yUksek tahsilli, sport -
men bir kız, aanflll, mütenasip vUcut. 
ıu, sportmen, tahstlll zengin bir bayla 
evlenmek 15temektedir. (N,N.) rem
slne mtıracaat . 2U 

lf anyanlar 
• G,S.A, ytlkaek mlmaı1 tlçUncU 

ıımıfda okuyan, resmi dairede çalı!PJlıt 
ı Unde bonservisi bulunan bir talebe, 
lıergUn saat 1 den sonra ehven bir Qc. 

retle, bUrolarda, mUteahhlt ve mu · 
bendJs yanmda çalışmak istemekte . 
dir. (Mim.Att) remzine müracaat, 

• Llae ı den ı;ıkmıı. 19 yqında bir 
geni kız, herhangi bir müesaesede va. 
sat bir Ucretle ~lı§mak istemekte • 
dlr. (Bahar 118) remzine müracaat. 

• Türkçe, tra.nmzca ve almanca bl· 
len genç bir bay; mUeaııeaelerde veya 

ŞiRKETi HA YRiYE 
Yaz saatmın tatbiki dolaytalle 1 Nlaaıı 9U Çaqamba gliııunden 

ıtlbarea: 

GöllterUea lüzum berine .eterden kaldınlm11 olan Uk ye ııon Ru. 
me]J Te Anadolu pon.larmm kemek'ı\a H,10 ve 11,U de köprüden ba 

reket ettırUecett llaa olunur. 

ciddi bir yazıhanede O"'ll"'•k ,_. • 
mektedJr. (R.P) remsbıe mOneaat. 

• Bir tip talebe.ı. ebven ftyatJa 
ortaokul ve ıı..e taıebelume ftslk. 
kimya, cebir, geometri ve blyo]ojl dılr8 
teri vermek ıstemektedir. ICTlen de 
gider. (M. Kr.) ıema1De mOracaat. 

Aldınna: 

Apfıda readzlel'I ,..... ...... 
ı.uyuculanlIUZDl ~ pime 
mektuplan lclarellaa-nln'- (pMar. 
lan hariç) berstm ......._.. 6lleJe, 
kadar ve .. ı 11 dlm _,. ......._. 

lan. 
(Tpnalı) (Deniz 18) (K '2) (K. 41) 

(Clddt) (UYJPlll) (Y.Ş.) (K.K.A.) 
(H,K, 213) (Eclar) (H.T. 8) (Aıdap
lım) (N,U,N,) {in) (Ayla) (C,11,) 

(A.L.) (M,Z,E,) Nadide 791 
(26 Sezen) (!ııl,Z,N,) (IO Perllwu 
(Emekli) (S.S.) (Pembe zarf) (C.11) 

(Ad, (1, tıkan) (B,l, Kaya) (İDUç) 
(Seur) <H.R.K.) (Kuut) <oerıaıoı 
(S,H,G,) (Merih) (İyi atr'eUr) 

İstanbul Eakrim 
birinciliii 

besinde ağır çapta bir mitralyözr--------------.. ------------------------- ... ------------·ı 
htanbal Eskrim AJımhtmdMı 

yan kısmiyle arka k·smmda ikı· 
şer hafif mitralyöz bulunuyor 
du. 

Hikay e 
1935 senesinde, ilk olarak ' U. MADALYA 

btiutbu! Eııkrim 1*IDcDDt JDGaba. 
Ya.zar.: A. ÇeAoo ltalanmn 29--3-tü puar sQD0 .. t 

Rusçac&n çeviren: 8ervft Lüncl 16 da Taklllmde ~ · EUrtm • 
Tenis kulübünde yapıJacaıı t8blll o. 

çan Kale'' nin te--..rübesi yapıldı ----- ---•l lunur. 
Uıkin bu tecnibe bir facia ile ııe· Askeri orta mektep muallimle· kadar misafir otumul§ }'\Wek yi· ra.karak madalyayı sol eliyle ört· sarardı, başını önüne eğdi ve kor· 
ticıelendi. Doyton tayyare mer rinden kollej katibi Lev Pustya· yorlardı, mek istedi, fakat bunu da muvn- kak nazarlarla fransıza baktı 
da.nında tayyare alevler içinde. kov, yılbaşı sabahı. oda komşusu Ev .sahibinin: frk bulmadı. Fransız, hayret ve sorgu dolu göz 
dü.'ifil. TecrUıbe pilotunun tedbir· ve dostu üsteğmen I~dentsov'a - - Orada kim zili çalıyor? d1 "GöT.e çarpar.,. Hem de kolwn, lePle ona bakıyordu. Dudakları 
sizliğindcn ıleri gelen bu hadise. iiİtmişti, yerı sesi işitildi. Vay, Lev Nikola· sanki şarkı söylemeğe hazır!arır kurnazc.a gülürruıedi ve mahcubi· 
ye rağmen Arneri.kan ordusu bt: Mutat yılbaşı tebrikinden svn reviç! Sefa geldiniz, buyurun! yoruşum gibi, hep göğsümün ü ' yet, yavaş yavaş yüzünden silin· 
tayyarelerden 13 tane ısm:ırla.- ra, üsteğmene: Biraz geciktiniz, ama zararı zerinden uzanacak... Yarabbı. meğe başladı ... 
dı, - Biliyor musun niçin gel· yok ••. Henüz şimdi otunnll§tuk. hiç olmazsa yenek çabuk bitse! Ev sahibi ,frans17,ca hitaben: 

1940 senesinde Amerika hava elim, Grişa? dedj, Eğer buna son Pustyakov, göğsünü kabarttı, Ne yapayım yemeği artık aşçr - Yuliy Ağustovfo! dedi, Şişe 
ordusunun 113 Uçan Kalesi vaı. derece ihtiyacım oln:asaydı seni ha.şını yukarı kaldırdı ve ellrrinı dan yerim!., yi öte tarafa veriniz! 
dı. Aynı zamanda yavn.cı ya\·a·• rahatsız etmezdim. Dostum, bu t>i,'1.lşturarak salona girdi. Fakat Üçüncü tabaktan sonra, yan Tramblan, cesaretsizlik içinde 
tayyarenin bazı kısımları daha ı;ün için bana Stnn~lav mad;>l 1111rada. dehşet verici b.ir şey gör güzle fransıza baktr. Tra.mblan, sağ elini şişeye uzattı ,.e ... Ne sn 
ziyade tekemmül etrn~. Bugün yanı himmet buyur. Malü.rrı ya, ılii. Masa başında, Zina ile yan- hernedense pek mahcup duruyor, arlet! Pustya.r ov, nnun göğsUnd<: 
Uzan Kaleler gayet yükseklerde ti.iccar fspiçkin'e öğle yemeğine 'ana meslektaşı, fransızca hoca meslektaşını süzüyor ve hiç l>ir de bir madalya gördü, \ e bu sta
uçabiliyorlar. Daha doğrusu ne rlavctliyirn, Bu 1spiçkin kerata· c;ı Tramblin oturuyordu. Madal- şey yemiyordu. Biribirlerine bal<" nislav değil, koskoca Anna idi! 
kadar rllkselebil~ini takip et· smı bilırsin: Dehşetli madalya \ 'ty1 fransu.a göstermek bir sürü tıktan sonra, her ikisi .de fena Demek ki fran&ız da kalpazanlık 
mek imkansızdrr. Çünkü. insaı' meraklısıdır. Boynunda yahut roşa gitrniyen suallere muhatap halde mahcup oldular ve gözleri· etmişti! Pusl)akov, k~yfindrıı 
henilz 13,000 metreden fazl~ın.ı düğme ilığınde birşey sallam1· v~: ebediyen rezil ve kepaze ol· ni boş duran ta.bakla.nna indir- güldii, arkasmı san<lalyaya dayı
tahamül <'ıdebilooek bir kabiliyet yan herkes. onun nazannda he· m.1.k dernekti .. , Pustyakov'un ak diler, yarak oturdu ve ı;ı;oğsünü kabart 
te değildir. men hemen alçaktan başka b!r ima gelen ilk §ey, madalyay! Pustyakov: "Gördü, alçak! di tı .. :.. Şi~di artık Stnnislav'ı gi;Zlc 

3000 metrede ''Uçan Kale" nin ı:JeY değildir. Sonra iki tane de k'>parma.k, yahut gerisin geri ye düşündü GördUğünU suratın· mege l~zum . kalmamıştı! lkısı de 
içinde tatlı bir sıcaklık mevcut kızı var ... Nastyave Zina bilirsin ke.çmak fikri olmuştu, falcnt ma· dan anlıyorum! Kerata, dediko- aynı gunahı ışlerniş ~ulunuyorlar 
tur. Halbuki dışarıda harar ... • yn, •. Sana bir dost gibi mün.caat dalya çok 88ğlam dikilmişti \'C ducunun biridir. Hemen yarın dt, şu hald_e ?rta~a ıhbar ve ke-
gayet düşüktür. e::liyorum .•• Haydi şunu lOtf~t' ric'at artık imkanınzdı Derhal direktöre ihbar edecek" naze ~e~k bır ~ Y~~t~ ... 
v=k m~~=t~~:F~~- Pustyakov, kekeliyerek, kı7.a sağ eliyle madalyayı kapatarak Ev sahipleriyle İnisafir!er. lspıçkın, ~u .. alhmın gogsundekı 

14,30 RiywticUmhur bandoR. 11,00 
program, saat ayan 18,0S RadJo ço. 
cuk kulllbU 18,415 Ziraat takTim1 18, 
M Radyo dana orkeetrumm ber tel
den programı 19,30 aaat ayan, ajana 
19,46 kahramanlık clMtanlaa 19,36 
Rumeli tUrkUlerl 20,11 Radyo Guete. 
al 20,•5 KO§ma ve .maller ~ı.oo Ko. 
Dllfm& (tayyareci koDUfUyor) 21.lG 
Dinleyici ı..tekleri 21,40 konur• (kah 

ramanJık menkıbeleri) 21,00 Radyo 
snlon orkeat.raaı 22.80 Saat a,arı a· 
jana ve bonalar 22,46-22.JIO kepen •. 

Sehir Tivatroaanan 
ORA.il Kl8KINDA 
~qam 20.ao da p & • " 
KOlılllDI Kl811INDA 
~ ıa.ao da 

vaq~ ra.ra.K ve çekingen nazarlarkı iki büklüm oldu, acemice umumi dördüncü tabağı yediler. Allahm madalvayı gorunr.e: . . 
km.da olmadan daha derin ne!eE arada sırada kapıya bakarak bir selArn verdi ve h iç kimsenin yardrmiyle beşinciyi de silip sü- - Ya·a a ..• hım •.• dıye mırıl 11 
almrnaktadır, ı;ustu. üsteğmen kUfretti ,fakat elini sıkmadan vücudunun bUtün pürdüler dandı. ÇOCUK OYUNU 

(l!laa ...,.., 

6000 il' • ~de pilot yan. taraf '":>'7Y oldu. agı-rlıgıy-la framnz meslektaamm U '00" ı · k ı·ı k Pustyakov: u.am 10.ao dl 
1 ;::...,.Ay.'Ç k lb' d l .... "' :ı zun Y u. genL~, 1 ı, an - Evet! dedi. Sa~ılacak ae". arınm 8n•"'"l"oını, a ınill 3 ıa ög-leden sonra saat ı'kide Pust· tam karşısına .,.elen ""ft sandal· bur burunlu v yaradth"'tan kısık • "' J 8öZOJıi IUllABI 
seri attığını hisseder. Başınüa 1 t . k' 1 'd' yaya çöktU. ~ ""'9 .. !il b" ha e - kalk B Yuliy Avğustoviç! Bayramlarda ı-------------
gayet şiddetli bir ağrı başlar. Ça yakov, faytona spıç rıı.e.re gı ı- ~ ır Y, a~ga . tı. aşı- taltif edilenler ne kadar azdı! 
l:rşma kabiliyeti mütema.diyen 2 _ yor ve kürkünün önünü bıraz :lç· Onun s:kılr,anlık ifade t>den yü· nı sıvazladı ve soyledı: Mektebimime 0 kadar insan oldu 
zalır. 6000 metre irtifa maskesıL mış göf'.:'Süne bakıyordu. Göğsün zünc bakarak: ''Herhalde içmiş - E e·e .•. bu"bu .•• rada. otur~ ğu halde madalya alanlar, yaİn~ 
U"~n bir ta'-"'""°"lnin yilkselebı d•~ Stanislav madalyası, altın ve olacak!" diye dü~Unclü. ba-ba ... yanların .tıaadetler1 şe.refı- - ben 1 S~ılacak 1 
~ J ~.... ........ • l · 1 ld rd Pust k • · .. b ki ne iMN>m teklif ediyorum! sız ve · -.. . ı;ey · 'eoeği azamı irtifadır. mıne erır e parı ıyo u. ya ·ov un önune ta a. a -r •• ..,.,. • .. .. .. . • Tramblan, neşe ıle ba11mı sal 
Pek t .• ı .1 ti Muallim, keyiflenerek: ço_:t>a koydular. O. mi eliyle ka· !emek y~yenler. gurultı._ı !le a !adı ve Ustünde üçilncU derece 

abu oıarak pı 0 ar uzun "İnsan böyle olunca kendine şıgı aldı, fakat nez;h bir cemiyet· yaga kalktııar ve kadehlerını kal' ._ .... madaJy'"'I bulunan frakınır zamandanberi oksijen maske!~ri rd 1 .ru&.UO ..., 
kullanmaktadırlar. E\"Velfı. oksı karşı daha fazla bir hürmet du- te sol elle yemek yemenin muva· dı ı ar. "Hura1

" sesleri bütün o· sol yakasını meydana çıkardı 
jenin vücutta zararlı olduğu io vuyor, diye düŞinüyordu. Küçil fık olıruyacağını hatırhyarak, dal~rı çınlath. Ba):a!'lar @lfım: Yemekten sonra Puıstyakov:bu 
ctia edildıyse de, bu düşüncer.i. cük bir şey, beş rubleden fazla biraz evvel yemek yediğini ve sedıl~r. ve kadehlerını tokuştur tün odaları dolaşıyor ve madalya 
yanlu; olduğu açığa vuruldu. &.m~z. ama ne azamet v~iyor!,. karnının tok olduğunu eöyl\ldİ, ~a~ IÇl~ uzattı!a~. Pust:yakov da yı kızlara gösteriyordu. Mıdesi aç 

7000 metrede maskesiz uçaı İspiçkinlerin evine gelince, kilr' - Deınin yem~tim.. . Teşek kalk~ı '~ kadehım. sol clme aldı., lıktan eziliyordu. fakat ruhu se-
bir pilot, on dakika zarfında ken <Ünün önünü tamamiyle açtı v\?. kür ederim... diy~ rmrıldandı. Mısafırlerden hır erkek ona blr vinç ve neşe içindeydi. 
dini kaybeder. Bu irtifada ··u hiç acele etmeden arabacmm pa Dayım, Piskopos Yeleyev'in zi· kadeh uzatarak: ı tspiçkinle madalyalardan balı 
çan Kale'' ler gayet serbf-st ur· rasını vermeğe başladı, Ona öy· yarctine gitmiştim de o. beni... - Lev Nikolayevic, her ne ka· seden Tramblana huetle baka· 

'Jeyoğlu Halle Sinemaaı 
3 BUYUK FiLM 

1 - Lorel • Hanll. K.._.., 'ftrllıDe 
ı - Büyük Şelllr 

a - PoUa Pmcellnie. 

Bayanlara 
MUJDE 

Bu tuarrut devrinde Mlddl. bo7U 
11oldu, renglnlıı moda.ti seQtl dl19 laJ' 
metU 

El Çanlalannuı 
maktadır. Bu irtifada artık } ağ ıe J!eldi ki ara.bacı ,onun apolet· şey.,, yemeğe alıkoydu, dar zabmct.se de bu kadehi Nas· rak: 
mur, fırtına, tipi bah.solamaz. ı: erıni, düğmelerini ve Stanislav Pustyakov'un kfı.lbini ezici b:r tasya Timofeyevna'ya veriniz, de- "Böyle olacağını bilmilf o1say- bir kHfeye atlp terketmeytnta. 
sasen 7000 metre irtifa Avrup· ıuıdalyasrnı görünce taş kesil yeis ve hiddet kaplamıştı, Çorba, di. dun, diye düşündü, Vladimir'i ta. Atelyemlz latedlliJıia reüte enue. 
tavyarelerinin tavanı rayılabi1 "• •niııti. Pustyakov, kE'!ndinden lezzetli bir koku neşrediyor, du- Bu sefer Puo:tyakov, bütün deh kardım. Ne yazık ki buiıu düşüne ıennize uygun olarak eall1 ÇA.NTALA., 
"Uçan Kale'' ler bomoola.rnı, olemnun, öksürdü ve eve girdi. man balığı ise iştahasmr fena g~tir~e rağmen, sağ elini de kullan· ıncdirn!., EUNIZI fennt aureue boyar n ~ 
4000 • 7000 metre arasmc!~1 Holde kürkünü çıkarırk0n salo halde tahik eden buha.riyle bur· mak mecburiyetindeydi, Kurdela· Onun canmı stkan da yalmz bu nJ yapar. Arzu ecvııne modelı forma 
bırakırlar. oa bir göz attı. Orada, UZ1L'1 bir nunu gıcıklıyordu. 111 buruşnuş Stanislav. nihayet ışı- düşünceydi. Bundan başka saade astar değl§UrllebWr. 

8000 metrede tayyare "Liı.tro ,asanın etrafmda on hes ki~i Muallim sağ elini serbest bı i!a koştu ve panldadı 1uallim tini lxlZl!<'.ak hiç bir şey yoktu, Adrea: MODA BOYA BVt Oetata. 

posfere" vasıl olmuştur_ Bu irti-·1.-------------------------------------------------------1 Hwsanpap. ~· No. 2·1 llumbaıM 
fada maııkcsiz bir pilot üç da.ki· caddeal • ICar&köy. 


