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1anınnıış 
bir tacir 

H E R Ç IKAN ŞAYi
AYA INA NMAYIN 1 

)·--------------------------< ) , 
) 
) 

~ 
) 

BONIANUN i942 

CUMA 

\ Fazla· kibrit ve tuz· almak 
için telaş edenlere 

Sene: 3 
Tel: 23"72. Poota Kutusu: 2lf Akın akın· 

takviye 
kıtaları 

Toros ekspresi 
ciltında parçalandı 
/:mit, 23 (En Son Dakika mııhabirinJen telef onla) -

Burin ıehrimizde fed bir tren kazaaı olmuıtur. 

Alllcadar ••kam
lar ae diyor 7 

lNGILIZ 
B·UHRANI 

va takım takım 
~ ytızıerce kl§ln!D gtizlerl 

H • 15n8D~ cereyan eden bu ttıyter Orper. a Va g 8 z1 tJct kua ba.kkmda yapll:uı tab!dk&t 
devam etmektedir. 

Uzak şark 
harbınde 

fi~olar gönderiyor G •• H Kazıınm cereyan oekll ~~ un Un Toroe ~ hareket .W etmez Zehirli gaz bombası 
mı kullanıhyor? 

Vaşington, !!3 ( A.AJ - Dün sa. 

1 
Jahiyettar bir memur. Amcrili:an 

Yazan: SADa ERTEM takvh·e kuvvetlerinin cenup - batı 
Pasifi~ine dalsa halinde gitmeğc 

• d bir teeyad ı~tııdl. ve blrinel aıe•Jı:l her saat ın e vqODlarmm tekerleklerine dOğnı çev. 

J N'GlLTERE kabinesinde başladığını bildirmiştir. Dün Vali ve Belediye Reisi Dr. 

rıen gOzler §11 uıa.n.ıarayla. ~ *l k mıflardır• ve 1 l m l gece tzmıtm. f.a.nmrm§ mQteahhiUerlnden Tok110, 23 < A •• U - D.N.B. Japon 
hüktmet söıcfisü, Tok)o Nişi -
Nlıl pıetesinin Batamıa ccpata
sinden aldılı ve düşman kun-etle
rinin bu cephe<le gazlı menni kul. 
landıltlan bakşında neşretliii ha. 
berin henüz teyit edi1nıcmiş oldtp 
tunu sö1Jemiştir 

buhranlardan bahsedillyor. Bu memurun söylediğine görl'I, Lutfi Krrdar, hava.gazi mUdllrlcri. 
Glinlenlenberi bir yandan tngilb ı Havay adal.ın ve Birleşik Amerika. ni davc~ etmJo, kcndilctilc bugilJ!• 
gazcte1e~nde, bir .yandan Anııı- nın Pasifik kı)ıları Pcarl Hnrbour kü gaz verme vaziyeti etrafmda 
tral3'B basmmda, bir. yandan da taamııundanberi ·pek ziyade fııh. ~ö~Qştttr. 
miJl\•er radyo ve yayın vasıtaln. kim edilmiş \'C Japonların un1 liü- Verilen karara gi5re, havagazf 
r:mda Çörtı1 hUkionctl bombard.. cun.Ia kaıandık{arı avantaj t.izun !da.releri kendi mmtakalarma gazi 
•oan edilmektedir. mesafe bomba' uçaklnı ı;röndermck tsurrufa riayet etmek eııretile 

lngtıtereyt Rnsyannı ve Anıeri- suretiyle telari edilmiştir. tevzi edeceklerdJr. 
kanm ya.rdmu Ue yalnızlf.<ta.u kur· Amerikan ordusunun tehlffteye ıua. Huırlanaıı talimata nazaran, 
tanın ÇOrth fngUtere sahillerlne ruz yerlere •ce.le bomba ve •'V u~ak- havagul gtlntln be:r saatinde de 
bUyiik başanlarla admı atmakla lan gönderdiği açı'Ra VUrtılMU$1Ur. ğiJ. Mbab. lSl'e ve Utanilan ve-1 
beraber, o m6thitı hücum sağana BftyQk ölçilde uçak karşıko:rma rilecektir, Bu saatler halka bir pro 
"hna uğramaktan t-ekincmlyor. ~ Deftan z Dd •7fadıa gramla btıdlrtlecektir. 
1\endJııj kurtaramıyor. ___ ;;;...;; __________ ..._ __________ _ 

{'..örçile yapılan lıUcum şu nY
• alarcla toplanmaktadır: 

1 - Uzak Şark ihmal edUmiş. 
tir. 

o - Ruaya Pe ,:vapılau .... 
ma lngUtere btlayeelnde fJ091'&I 
lleğlpnelerf icap edecek bir radde. 
Ye gehniştJr. 

Uzak Şarlan ihmal edil.mi§ oJ. 
~ boglin Anıstrıllya gazetele 
rln1n hep bir ağızc.lao tekrar et. 
tikleri bir me5e1edlr. Çö~J hll· 
ltlımetlnl bu baknndan ilk t.enldd 
etlen eski Avustralya &~'\'ekili oJ.. 
du. 

tıı.ı;ilterenln ve Amerilwuu Uzak 
~ta adctii baskına ağramıf bo· 
Iunmalan, Japonyanm ilk hamlede 
l'nsiflğe yayılmış olması, cenup 
mmtakalannn rahat rahat nü.faz 
etmesi, Malezya \'e Avostra1yanm 
c.iddi sure«<: tehll1'elere maruz 
bulunması tnJdlteredeld asabiyetJ:1 
ilk &ebepleridlr. laponya S'ngapu• 
ra yaldapnakta., ve Rlnt denizine 
tıılmıalı üzere buhmaYor. 

l!lndhtan bilytt tehlike öaün 
dedir Henüz bu muazzam krt'a 
harbi. henimseml değlldlr. Banan 
l!ion11 ne olacaJ.'tırf 

lljndistanm ist.edlği maltimdar: 
l::ıttkl&lt 

Şimdiye kadar racalar, mahra
rolar politikası ile idare edildJ \'8 

R'ınılistan bugtta bo si9temln netl• 
cesl o1arak kırgın ve harpten 
uzaktadır. 

Mihverle 
münaseh.et--
le1 ini kesti 

VQfinolon, 23 ( A.AJ - Mlhv~r 
devletleriyle milnuebetlerto kesil. 
meııi hakkında Rio konreransmda 
21 devlet tarafından verilen kQrar 
hakkında· kongre şefierlnden bım. 
ları fikirlerini bildirmişlerdir. 

Senatonun hariciye komisyonunu 
reisi Conully şöyle denm etmiştir: 

21 Amerikan cümhuriyeti hür 
bükümetlerhı ülkelerinde olan bnğ. 
hhklarını isbat etmişlerdir. Bu ı 
devletlerin nazilerle mbnasebetlerj 
kesmek için ltllfakl3 karar vermiş 
olmalan cesaret verici bir şeydir. 
şm ile ArJantlnin hareketleri mü
kemmel olmuşhır. 

B:ırkley şunlan söylemiştir: 
Nazi tasavvurlaı-ına karşı koy_ 

mocıa .ızmetmi~ olan :tı .~merika 
cfımhurtyetl arasındaki anla~m.ı 
çok tatmin edicJ bir şeydir. 
~ ne...... z ad •ytaö 

Kongreciler istlkllJ istemekte
dirler. Kon~ıerin istediği istlk· 
13.1 tınıkabUinde Hindistan harbe harekef6lı 'fe endl..a brtıJua. 
f~tlr:ık edecektir. Fakat Bindls- maıd1. 1ngiUz mohaf~ ~i11 
tandan gelen bu ısesıer lngiltere en bUytlk tehllke kelldl •llllfmrn 
ubı muharllZaklr ,.e emperyaltst aksi teıl miclafaa edea bvvettlr. 
uıohitlerlnde herhalde ıyt akisler Eden beraberinde ~ Sovfet 
bırakmryo1'. Onlara göre için itla i~ marahhulan yüılnd• ePey 
"\Öyle bir nıanbk ileri sttrilJebilir: tenkide marm ~. 

.. _ Blndlstan müstaktı olacak. Ç6rçll hlkflmetlnlll ba iki .. ..., 

Kafilelerle multeci 
geliyor 

Japonların 
19 uncu bom
bardımanı 

1'okyo, 23 ( A.A.) - D.N.B. Son 
günlerde Gemas'dan cenuba gld~rı 
İngiliz mfiltecilerine refakat eden 
Malezyalı bir mühendisin an"atıık· 
farını neşreden gazetelere ~öre, 
Singapur halkı muharebenin baş. 
langıcıı ·:ınberl ilı; misli artmıştır 
Bugün Singapunm bulunduğu kü. 
çük adada yu•arlak hesap üç mil. 
yon insan yaşam k mecburlyetln
dedlr. 

Mühendis tarafından blldirileo:. 
eıı mfihım olay Singapurda coc~': 

\'C k.ıdınlann gittikçe artmı.kta ' · 
ınasıdır. Evler bütfin bu insanları 
alabilmekten çok uzaktır. Ehemmi. 
yetll binaların hepsi Japonlar Sin. 
gapura ıf rlnee ha -aya nt"Uru1mak 
için dinamitlenmiş bulunmaktadır. 
Bu şart!ar altındı balkın baleti ru
lılyesj bozguna doAru gitmektedir 
iaşe maddelerinde bO~"fik bir nol\. 
sanlık dU)"Ulmalctadır. Japonlnı 
sfir•am vürih·j;,.fi 'kn..,.u:•'l'l"ıı ""1'" 

.... Dfonmı ı ad •ytada 

l:Wı1m yQzO gOztl kanlar tçttıde "'° .a. 
cudu burdal:ıa.o b!r \'8.Zlyctto canıms 
yatmalrt&dir. 

Raalm1ıı yUrQmckte olan trenG btrı. 

mek laterken dtl§Dıllş oımaııi vo böyl._ 
ce teke.rlekı.r a!tmd& part',,alandı'1 ıuı.. 
tqllmaktadJr. 

. 

Şekere, ekmeğe, 
baklaya dair 

T ebliO 
Anlmı'8, n (A.A) - -~· tellllt edilmietlr: 
ı - 23/l/llK~ cuma ııabahmdan lUb&ren tdlp teker fiyatına kiloda 

62 ve krtata1 pker fiyatına da kiloda 45 k1irut zamedil~ ve f8ker ea · 
tqma mllııaade olunmUftur. 

2 _ Perakende .atıflarda, a.zamı satı§ ı:nlktan blr kilodur. Toptan. 
cılar atıııanm ancak ;eııer Ucaretıyte meıguı olanlarla tcker1 lDlll&tm
da ıpttdal madde olarak kullaDaD baklld w Jıllkml phWara ve devlet 
daire ve mlle•eeeıutne. mekteb. bUtab&De gibi umumi veya menafU 
umumlyeye b&dlJD mlleAMelere yapllablltrler. Şu kadar kl bunlar da 
toptan aldıkları ,ekerle.rl )'alım kendi l!J ve lhUyaçlannda kullanma.ta 
meebUr oıub b&§kalarma devredeme7Jer ve satamazlar. 

lstanbol VUAyebdm teltllt edU • 
ml§Ur: 
ı - Şubat ayına alt ekmek ~arı 

tevziatı bu ayın 2• llncU cumartesi 
uann), ~ ıncı paar ve 26 ncı pazar. 
teaı g1lnl•r1 yapıl&cakt!r. 

:? - Tevziat. lkametglblara yapıla. 
cağı clhetı.o bu müddet zartmda beT 
lkametgAhta karUan teallm edip iıu. 
za edebilecek bir ktnuıen!n bulundu • 
ru1mAl1 prttrr. 

3 - Yukarda zikredilen glliılerde 

gelecek memurlara g6aterilmek üzere 
cUfus ctızdanlarUe blrUkte k&nunusa. 
nJ ekmek kartlarmm da evlerde bt~ 
kılmaaı JAzmıdır. 

4 - Herbangi blr sebeple nUfw; 
cüzdaomı tbraZ edenıiyenlerin fUbat 
kartları. k&nunuaani ayma alt kart • 
ıarma lf&?et edllJnek \'e ıtendllerl §alı. 
san görlllmek suretfle verilecektir. 

5 - No.tı.s cllzdanıarı olnuyaıılann 

cQr.danlamu mart ayma alt tevziatı. 
kadar aımağa ~vesatıı etmeleri ııt -
zundır. 

6 - l §Ubat 19'2 tarihinden iti • 
naren yenı kartlar muteberdir. Ancak 
dl3unuaant kartıannm btıvtyet ımmı. 
ıarmm gayrı mahdut bir saman için 
mtıb&faza.sı mecburidir. 

Yukanda tesbit odllen esaa1anıı tat.. 
bllmıJ ve bu l§lD icap eden lDtlaamla 
cere)'8lllllı müırıktın kılmak ıçın eaym 
balltunızm kendilerine mllracaat ede. 
cek ~mur ve müırıeuWere mtlmktın 
Olan kolayltğJ göetermeıert ehemmi • 
yeUe rica olunur. 

••• 
Wldgetten tebliğ olanmııılW': 

Milli müdafaa ibti)-açlannın kar. 
şılanınw zaruretine binaen son 
kabul olunan 2/17144 sayılı tarar• 
neme ile kuru baklaya el konmd 
bükmune tabi tutulmuıtor. 

Kuru bak)alann el konma hllkmil 
ne tabi tutulduğu mahallerde bu. 
ralarıtı mübayaa fiyat ve f&rllan 
İstanbul vlllyetınin Çatalca, Kartal 
\'e Silivri kaıaları idari hudutları 
dahilinde be.her kilo:ıuna 12, İltan• 
bul belediye hudutlan dahlllnde 
13,5 kuruş fiyat konmuştur. Bu fi. 
yatlar ecnebi maddesi )'tlzde 4 de 
kadar olan çuvalsız dökn'e, natnrel 
kunı baklalann fiyatlarıdır. 

EUerınde kuru bakla bulundu
r&nlann 23.1.942 den 27.1.942 saıı 
günO akpmına kadar mahanln en 
bilyfik mülkiye Amırlne birer be. 
yanname vermeleri teb11~ olunur. 

endan aoara mihverle barbedecek! dola,..Ue brp.....ıı· btkamlar 
Banan minüı ne demektir! pek tfddetll olaeatıtır. Bm liP
Biodhtanm lnglltereden mak. he edilemez. Allellk Çöroll yabm 

la ması demektir. BindJatana İ8- bqma barhedaa bgllt.reJI Ame
tikb\I vererek onu harbe sokmak. rtb ve Sovyet B1laJS ile bir •fa 
tansa. Abnanya De an~ Bin- -okmuttuT. Ba .......,_ Uıbbl 
diıtanr muhafaza etmek daha ma- bir 9&fhaaıar bzumnı balmnaak• 
kuJ olmaz nıı?.. tadır. tnglltse ioin Mlytlk Ayda 

Uzak Ş&J'kta Japon baskısı art cü maftffalnJet ler elde ec1eD bir 
bkça Hindistan hikiyeal kendfll. batveldUİt 9aJdıinna eehepler cJo. 
ğfnden ehenunfyet kazanaeaırtır. fa;nıdte ........._toda dlttb'llmesl 
Uzak Şarlan ihmali böyle btt)1lk pek beldeDema ileler td lagnt. 
bir kaybın baıılangıcı Şeklindt' rede mtinferlt nDI IPa hareket 
mUt.alea edilmektedir. Tabii bo. edeeek bir gnrp 1§ beflna gelsl11 t • 
nan nettcesı olarak ÇOn;D btikQ. 8qtblldt autlar -- de İ•d
rneti tlddetU hlcumlara u~ tefeJi ittlfaldumclaa ~ ona 
eaktrr. Diler t.arattan F.denh tek ..,._ d..,....,. clltlerf .....,. 
M•ova anla$11tU1 yalan mihver ana 1ıll'abcü 1ılr gnp meJdua 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Eminönü kazası 

kongresi 

B u günkü 
hava 

Sıfıraltı 

7 
mahltlerlnde df'IJI kQW mahafa- çrbmu. 
~kir lngllh mohitıeri~dt' de dik ~ ...,. -• Almaa
kati f'e1betıntştlr Edenhl Sovyet 11•m teearid lllU..U &lttftlee 
1~ murahh&Ala~Ja birlikte Lon· ı ıaydlunJl8a. lagl)tere. SoVJet \"e 
ılra1'8 dönmesi tndıteTe gibi smıf Amerika lttffalonclul IOllra 6!a 
h&reketlertntn (Ok derin §UUl'I. Çörçllia ae.,...i e laıUP lhdmal 

tııaJik lrqbm~ bir memWte ~ ~··••·. 

~ bzaaı Çocuk Eillrgem~ 
kurwnunun 19"1 konput. eneıki ak. 
f&llU DlftDJOhmdalU Çocuk kUtllpha. 
aeatnde J19P1inllfllr. 
Konırtyt, Emı.n&ıtı kua ntas Dr 

tluııt.n Sami G&ran açDU§, kongre rd.s 
Jtftae Pl'.'Ofe&r d<)Jı:'tor K&drt R.atlt. 

1 Kendiliğinden 
tahditler 
yapanlar 
hakkında 

Şiddetli 
takibata 
başlan el 
Bir~·sündenberi pi~ 

da bir kibrit n tu buluua 
bulunduiu bi .. ini veren J•· 
aiz bir f&yİa çıkimt ve banlar 
neticesi olarak bir talmll 
Yaziye'Jer bafı&termiftir • 

Ttlt.Qn •tan yerler 8lp.ıa abııuJm .. 
ıara kibrit vermedllclerl gibi tus .UZ.. 

fi da aynı gekilde ~~ 
tahditlere telbl t,.UIWL 

8q VU179t llaı j 1 .... alla ........ 
ne dtl§ftndülODO wdak. A"'9I a• 
malOmata göre. kibrit w tua ft,.uL 
nnm artacağı baklanda çıkaD ..... 
rivayetler n tozumsu telAf ~ 
buı T&tHdaııarm ba madıtıtıır• 

faalulyJe alıİıaJan bir ldbdt - ... 
buhranı bavam yaratmıftır. 

Alt.kadar makamlar aawa aıq-. 
ıara kibrit vermıyea ve tua )'Olıta 

diyen eatıcllar b•kJcmd& flddeW talt. 
bata gır1feceklerd1J', 

Vatandqlar, böyle bir VUl:yet ıı... 
psmda derbal §iıc.yet etmeıldlrter. 

Bir kibrit wı tua buhranı mevzubah" 
bile detudlr. 

Bulgar 
Kraıının 
Segahale 
Çıkacağı 
AsıLsız 

Sof 11a. 23 ( A.A.) - 8olpr .,_., 
bildiriyor: 

Kral Borts'in yakında 'J9bneJ 
memleketlere bir seyahat yap8nlı 
hakkında Ofi _ '11V11s aJanannı. 
.Seue Zurcher Zeltuna pmed ..._ 
fmdan verilen haberi tama ... .a· 
5ılsızdır. 
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angona 
kilo etre 
ya laş 

Londra, 2S ( • .) - J oonlar 
:;enubi Birmenyadıı Ucrlcme~e u • 
rqmaktndırlar. Hedef tltihaz et • 
ilden n neoon ç ne sc:vkcdilccek 
lazı ti l'P malztmeslnin merkeif -

dir. J ponlnr bu hare etleri ıl 
Çine harp mnlzemesi gönderilmcs. 
ne mllni Qlmak tcınekte<lirler. 

Nı.ııın §i guclea· Japonların Ra 
oona 160 ldlomctl"e yakl~hklar. 

nr yaznuı.ktwir. 

Amer ka pas'fikls 

ruuhıuiematıo beklen. 
mcdik bir şey olınndı~ını O) leyen 
bu znı hır çok ağır honılı:ı uç kl:ı
nnın l"ılipin ndalarınn scccn l n· 
T.ın b ~ınd buhrnR ge ı mekle lkı: ı 
önderllmlş olduğunu bildlrmlştır, 

Bu uçnklard n bir ço u tıcnuz kul 
1 nılmnmnklo Is de, kt Jlenıhınlıır 
Pearl Harbour'da hıırp semllerinin 
il) ıbındıın so ra mu'' zene:ri bir 

dereceye kad r s ttml mı J rdır. 
Bu arnda Birleşik Amenko ve Pa. 
rtk harbine iştirak edan b !!ık 

m ileti r 's lngton, Cunkin os-
o~ il, Sınsapur ""e b:ışkn l l'rlcrde 
irlikl har kel pi nının temelleri· 
ı ::ılm !! erdır. 

o iK 
Küçük ti nlar Kuponu 

ııl b lalr lert tazım. t 

lf ve ı çı orıyanlar 
• n ı b3y en 1yı .kıtd ve l.!tenl 

len )-.r1; ııtm ıı eurettıe matematik 
e tıılk ,dcral rt vermektedir. Haber 
azcte ı b!ılk aUtununcl (ldatemaU ) 
ınUnc mUracaat. 
• 17 )141r.aa orta tahstlll yozıaı ~

ı k tılr TUrk mzı mue esclercıe, btl 
rolarda vc.u ya t~lertnde ~ıışmaıı 

tatemektea:ı 2~.so uraya ıtanaat e 
der. &<efil de vereblltr. lTUr eımu 
reau:ıcc m Jracaat. 

Aldınnız: 
A r 

kuyuculnrımıxın 

tarı hnrlç) tıerı;U11 
lcadnr \ t 17 d 
lan. 

M. ELKAR) IFransııca derel) (Ş.t 

K M.Acelcı (Zamıın) (Rosa) (A:n. 
lı l ı Vata 1 !Ölml) c k qı< 

118) (M. K. 112) (2~ Sed f) 
s.v. Çamııc ı (F.ı<: M, 9l (Saat) 

(GUn yllnln Denizcisi) (Ful) (H.0. 
vlmlll (H.V.) (F.G.D.) (H N) 

F.Z. 83) (0.P.K, 2012) (li.K A) 
(A.Abmetı (O.K) (Nadide) <Akta 
tay) tT.R.B) ( ie met S51 (G. tıwı 

(P 1. 24 ı (S.B. 12) < • kın) '1.eman 
Y) (Denk) (Şovkl Şen) ( har 
çeğl l) ( lş ~) tAkyllz) (tnclJ 

(8:1 Aydogan ı 

r 
Yazan: 1 K DER r, " TELl t 

-58-
0211 ellertntn ıcıc Aldı: 

- 1 t.e ben.. tılr llınldlm '=11' 1 

&ıctd ~o mu\ affal' olmak,. onwtla ev 
lerunek. l''nlmt. bu baslan re:z.nletlndcn 
aonnı, ynı tınııt lç!ncro ya amnk 
tan dalın gilltınç a ol btıırT O rtık 

O) ata ÇAm ıre. lrml lr tr..nlıl it tor. 
Onu ~ııwr~n ılmrm!lk1 doolze dö U. 
len b r bar !)'U denl%d I; 
lındar gllçtUr. 

OnUnJe d kl ı,plardıın birini ce 

Bir ~ kitabı k n t 
- tyı 8JD!l, ln n bu me.,bur tnoz:.of. 

laruı zlerlne inan n'1 , 
na g nı t:ınrlm e~ ı. 1 

• lilüno, 23 (A. A.) - Alm:ın 
maliye nazırı kont Scbverln von 
Kros! bu ıWJ M Ia.r.oya gelerek 
Alman U ret od mm y:lhk top.. 
lantısı rnlin1lSC~t. Jle yann Alman 
l'n ve İt" Ja e o omi mUmcssillc
rlniıı ij Undc eöz aJac t:ır. Yann 
ltalya mnliye nnzın Thaon ile bfi• 
yUk elçl Alfieri, biıyilk elçi vor. 1 

lr..chcnacn v n ır Clodlsu'un d ı 
f!elmeleri beklenmektedir. 

Sinuapura mülteci alom 

---o-----

21 merilan m ileti 
fla6t:ınfı l mi .) ı 

,\yı\n :\ıasmd:ın Trumnn cfonıı~. 

lir ki: 
Amerika de' lellemiııı ımz ) : 

kı nır 'enulş olmal:ırındın dola) 
çok memnunum. 'iorı ltüı renin dıı 
) nışmn ı ıafcri 1 h \abuk \ d • 
h kola31 h le kol m U dır. 

\~an za md n Hını -; d ŞÖ) le 
miştır. 
Amerıl,a de\ J llerlnın hu içlen 

sc'en h rckctlcri~ le A n rıkon ulr. 
lıQlnin b şarılması, mili\ er dcvlc-t. 
lerınin hnrekellerl)'le ncık bir tcz:ıı 
leşkıl ımce.tedlr. Mnnlıkh ola 
herkes bunu hıkdlr eı;lcr. 

Çocuk esirgeme ongres 
lınyet 

ll'rruısız T'.ya~rosu mere 
verecektir. l{ongred ,. rllccck sene. 
ilk bütçe tasd ı. cdUd kten sonra yeni 
idare hcyetı gu wretıe llm~Ur. 
İhsan Sami, Cemal Et'el Yusuf Ay. • 

ça, AUye YUccynvuz, HUsnU Kara.. 
basan. 
Asker ailelerinin çocuklarına 

ESlRGEME {URUMU 
BAKACAK 

Muhtaı;: aııker a.lelerı:lt: belediyece 
y pılan yardım ~I bunda.n ııonra Ço, 
cuk E3ırgeme Kurumu tnro.!ındruı ya. 
pılccaktır. Tühsl t gen" belediye tn 
rafmd:ın v ri'coeğt b kunJmda bu 

rdınu t zıaıaııtıracaktır. 

Bun n b !!ka urum, ı y~ıı l 
da1' ol:tn <ıocukları ICr lertno alıp b 
kaeaı:t lbi b!r yqındmı b lytlk t<ı 

ı;uklam d a~ •c p ro. y rdunı 1 pı 

t rak bakılacaktır. 

Diğer taJ'&ftarı bUUln, dl yetıerdelu 
kimse.sız uker çocuk arma da o vtl~ 
yctlcrd ki k\lrum merkez'erlnden yar 
dım edilce l gt'bl, tlr kısımııı.n An. 
karadaki Çocuk E lrgcın Merkezin 

<Snderilec klerdlr. 

tı lçlndc nıDhlm blr \ rlıktır. Bu \ın. 
lıklıırın bir ıınıyn rl lnd n bnmu 
ço bUyllk rler 1lcude g Ur. E<; r 
ln k dl ~ rntıçı udrctıne tnan 
mtıt 0!5n3 dı b.bl tlc yarıp çıkardı? , 
O l a.yt!cl plrlnctn t.aıını. (1 ant> t.f'n 
dtnl lnlt r ~eeek lc:ı·i:lr kUçlllllJ'or 

!Amerıkada 
korunma 

,O O, 

mili 
çın 

do!ar 

pon ur 
, 

en g,ne e 
ker 

a 
- &şvc:oı 

1 u tasarruf d vrind eskidi, bo;r 

in moda.st geçU d ye 

a,, 
NevraJji, VA 

·p, om.av ........... _ 
BüHio A~nlnrıoıı1 OerbıtJ K r 

lcııbında gilnde 3 kıışe a 
HE.R YERDE Pt.;LLU 

Bin l!ilZA iZ MEKTUP! 

'en .. r, ı.oymb'rıUWr k:ı:"Bılıt.ıı !iğle 

eme!:'ı .} ı orlnrdı. 

Noomı~c: 

- A lı ıı !hl b tın -rtıı 

A Ki tTI.F..RINOEN SAKINlNIZ 
ARI ıSRARLA ISTt:VINl7. 

Çcvıren: MUZAO~n ESE~ 

-67 -
Burııdo ne )npoorsun'l 
Ilır elt .frık çınıur ı ycrlcs.. 

lırllorunı E~er bır clnhn yabancı 
hır adn n mahzcııc gırccck olur-<ı 
bu tın mık c;n\C'ilnde bundan h ... 
be .mız: olııcnklır. 

J "ın tlutl:ıl.Jarınd:ıld lebessünı 
sılınt'rek )erıne aııır bir milnıı l\n 
im oldu. 

- Lolo, orııt> ChZClık lCIİ$ir. 
\' b.ıncı adama kurdu um bu hıza. 
ın çok izlı ı,almıısı şarllır. Bil. 

h :\ıın lıell:ı Bu nenin bundıın 
k l'ılon h beri olmrımıılıdır. 

n c;ımlıı ·, dik cd rek ccvııp ver
d m: 

JI lBlımrl. hııml, n dnha ıkı tu• 
ıul u~ blı s~z bi'ml orur.ı. 

J "c ell" lrı trlını mohzf'ne ka· 
cinr ı;öıurdıi c bu teli pulrt'llerc 
Çl\'i"erkrn bır elektrik feneriyle 
lı nıiioılnc ı~ık \ermem lcin ric.ı 
e ti. El,• lrik h. hc:lndcn hiçbir şey 
h'lmecl'{Hm lınldc Jnkıl'I kapıyıı 
1 1 v c:ıı i• lt' bir cereyan 'crdll'!t. 

tıu ırıı P' ılır cılmaz bu 
o ' ındaki çm ıral!ı 

hl • mı•',., .. c'lf' nPffC"f'. 
lunı:ı. hl b.r şey )r.ptun.-ır.. u <Nlrc 

5 cnrlp a amdır.. (Rant m tanmm" 
ıddmı U.vmyor: ••ln~n, kendi k inil. 

me•·· • 1 l f'ııpı ('ılır ıırılm 1 ('ıngırıılı 
eda. 1 t::ı'dı 

rnrı•nmı 1 nr) - r..oı lıuııllnıtcn itibnrcn bir 
- r .a .. 

• 

a 1K0111B a onla ın 

etmem• 
e yu rıdn ol.:u u unuz ba\li 

' ı ua sclmı lir. 
Mclılıa mohJ-cmc1e nvukatıyl 

clınışll, Hacer ise )alnızdı. l\ı 
O\ lu, 011 ) n lı, b ört ulu, )'U ..ı 

bo)" .ız guzclc bir kııdmllı. Ga)ct 
~il\ aş uıı sesle du\ asını anlattı. Uıı 
l; dm J,oco•ını, Hirlü hileler, hur 
dalar )nparak nıha) et ba tan çıkar. 
mıs, kendı ınden so utarak. kn:;ır .. 
mı beraber oturm ğ b lıımışlı. 
O e~. mahkemc)c mur caal ede~ 
"'ıinn" da,ası ncmak mt.cburı) 
tındc k lmıştı. Anc k, cfirmüıncş 
huı. Meliha ıl kocasının t-nber .ı. 
m ı üz r ne c;uyn dü m tü. F .ti 

h lfi rl mahkemede bu ciheti •• 
hat etmişlere.il. Vat ında btı htı\Ull!'l 
ko ar verilecekti. işle bu muhnk • 
me sıra ında l\leJıha ü tclık endi. 
ini llleme rezil elmiş ve doltmQş. 

lfir de... Ce:uıya tarptırılması ve 
kendisine tazminat venue 1 zım .. 
dı. 

Meliha ise bntiln bu iddlal:ı:-ı 

hl ilerin 

kız ı'tlı B şını onO 

Her \ 
)ın ne de > 

')C\ ın. 

- S 31 •• dedi 
- 8 ka1 
- Oh olçUn. or.>Jnn1 1' ırlhf ko. 

canı clıncf •n nldını 'ti. Sımdl r.fl 
ı hansı t '> bu k 

1. 
1 lıh bu şehAdeti k ıt ul etm ı 

ve muh keme dığcr :ııhlllcr icfo 
d ·ruşmn~, ba~ka bir snnc h l"l\ ıı. 

Anr /VR JU Ti 4 PfR/ 

af a eka e ınden: 

verıneım 

l rlnd ... :ı dı. Halla Jıık:a ve aldı ı 
ı lbırlerlc a > e<lel>ıldım. J kt ı 
çok sıkılmış olduğu be lıcllı)'dl, k 
c m her halde e~ ınıızc btr zi ar t 
d b olaca ııı tnanmı bulunu)'O• 
du Uuna r Am n e r rı a dınldtt • 
mı söruncc sıkılma 1 ('Ok tabii idi. 
Onu hır kat daha sıkm k ıcın 1 

1 
- t\rtı buradan bıktım, bu k 

d nez.eden kıırlulmıı~a lmkAn )'Ok, 
on palı hu us1 h )atımız r ı.. 

le k rışı)o • Nev~orka don eı: 
n ıl olur? 

- \'akı laklı ın Lal , ben d 
8l ni şeyi duşünihorum, polisin 
ı lerıno karı tığımıa ~elıtJr, arlık 

ev;> orka dönelim. 
- Ne vakıt? 
- ~ ne hır mahn1r )ok gelt'ı> 

cek hnfln. Du s:ıbrıh Si ndl i {tor • 
ım, EJ ot huhmmıımış olsa hll 

P z rl unünden ıtıb r n bur -
o 11 PHI ın mııiı izin '1erı)or. 

' nc-ımden hn) l ırdıın ve öaı 
~ e karlar Ne,) orku örm•k ~ ineı 
iter inde hiçbir e l 
dım. 

ö leden onra doktor ilandan 
kı otomohilınln homurdannn esi. 
nl lşıllim Derhal pencer<')C koş • 
hm ve c mı ,;urdumı doktor ara • 
b '\t u dl rdurdu e ıc lhlec bir 

ırdınıd VüT.il. 
lh1 ı\tcınıı o. 

m ' t...,ı "''1 ·I 'or. 
S vmçle haYklrdı!U: 

( Dt'rınrm r•nr ı 


