
r 

;J 

1 

Gürültü 
i.temiyen 
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Sitalingırad 
muharebesi 

Berline göre şelıir 
tama 7len sarıldı 
Sibiryadan Sitalingırada 

takviye kıtaları geldi 
Almanlar da tayyarelerle sokaklara 

kamaadosıar indiriyor 
Berlin, 19 (Rad110) - Alııııııı kı· 

laları Stalingrııd Şt!lırl iı:inde ileı
leıncğc devam etmişler n 'idıJcll' 
muharebelerden sonra şeLr:n muh· 
telif yerlerini zapteylemiş.crdir, 
Alınan uçakları birrok fabrika TC 

binaları tahribeylen.i:;;lerdir. Rus· 
hır, Don ile Volgı. ara ında Alııııın 
hava hücumlarından pek ağır zı• ... 
Yiata uğramışlır. 

Berun, 19 (ı1.A) - Alınan as· 
kerı mahfilleri Slalins"addakl du· 
rurn hakkınıia şu mal-matı verıni•• 
~rdir: Şehir tamamen sarılmıştır. 

Şehri çeviren çember, şiınalıl~n ve 
cenuptan Rillikçe dar::lmnktadır. 
Alınan taarruzu yavaş ym·aş ilerlı • 
yor sibi uörünüyor~a, Alnı .ı n &!->• 

kert ınnhrlllerinin fikrince, I.ıunun 
sebebi, Stallngradın fevkal:tde is· 
tlhkılnılıırla çevrilmiş olmasıdır. 
Alman başkomutanlığının da orıJu• 
~ u fnzla zayiattan korumak istemt• 
si bu yııvaşlı~ın esaslı sebeplerin• 
den biridir. Dün harbiye nezaretin· 
de beyan edildlltine gö:-ııı. Stııling

radın şimdiden taayyün etmiş ohın 
(Deumı S linctlde) 

Yugoslavyanın r 

borçları 
ALMANYA 
ÜZERiNE Aı-azlJI paylaşan 

devıeaer araslnda 
taksim edildi 

Almanya yüzde beşinj, 
ltalya, Arnavutluk ve Bul. 

gariatan yüzde ıekizini 
üzerine aldı 

Sofya, 19 (A.A.) - Ze.grebden 
bildirildiğine göre, Yugoslav borç 
lannın Yugoela.vyanm varisi olan 
devletler arasında tak.simi işi ge· 
ten 22 temmuzda Berlinde imza r.. 
dilen blr anlıuınıa ile tanzim edil· 
1ni3tir. Bu anlaşma mucibince Al· 
tna.nya borçların yilı:d~ beşini. l~al 
l'a ve Arnavutluk yU7.de sek~zini, 
A:raca.ristan vllzde sekizini, Bulga.• 
l'~tan yUzd; IK'kizini, Hrrvatistsn 
~ii.zde kırk ikisini ve Sırbistan da 
Yilzdc loirmi dokuzunu üzcrlerine 
aını~ıardtr. 

AıılaNn.11.da bundan b~ka milll 
~llgoe.Jiv banka~ı t8$fiyesini, poc
t~ tl?.sarruf s:ındığrnm ve Yugoslav 
t traat bankıısrnrn tensikini der -
!'.!~ eden hüklimlf'!' varclır. 

a·r ekmekçi dükka
nında mühUrsUz 

9 karne bulundu 
Tophanede ekmek satan lbrabim 

11<hnda birisinin dl\kklnında dUn, 
~UhUnriiz olarak 9 aclet karne bu
•unmmıtur. 

Karnelerin mUhürsUz olarak ne 
8Uretle İbrahimin ellne geçtiği 
~kik ed.ihnakt~r. 

lngtllz 
. tayyareleri 

4 tonluk bom-
1 balar attılar 1 

Loodra, 19 ( A.A.) - 1ngiliıı hava. 
nezaretf, son günlerde Almanyaya ya. 
pıl&n hava Akmlarmda İngiliz tayya. 
relerln.tn dört tonluk bombalar attığı. 
nı itiraf etmiştir. Bu bombalar, fim • 
diye kadar kullantlmıo olan bombalar 
dan 2 misli daha ağırdır, 

Bu tip lıomba'ann kullanmasmı 
tefsir eden Presıı AsııoclP,tJon Nev.! 
.Agenci §U mUtaıealada buıunuyor: 

''Her biri d!Srt tonıukbu yeni tip 
bombalar, havada11 bomb&rdnnanıar. 

da yeni bir çığır açmakt&4ır. Bun. 
dan evvel bu kadar ytıks~k ıntnlk 

kudretini haiz bllyUk bon.t-alar kul • 
lanıldr~ı vaki olmaml§tır. Bu yen! 
tıp ağır bombaları, dört t?:ot!SrlO aftr 
bombardıman tayyarelerlnbı kullan • 
maaı muhtemeldir. 

Madagaskarda 
ingiliz kuvvetleri 

ilerliyor 
J,ondra , 19 (A.A.) - İngiliz 

kuvvetleri M.ıdaga&ar adasında 
Tansrive doğru flerlemekte<lırler. 
Bu kuvvetler Angluba ~ehrlııe va.· 
sıı olnm.şlardır. Doğu kıyıda ise bir 
lim:ın ~p :ıte§ine tutulduktan son 
ra tcs1im olmu§tur. 

Ankara At yarışları 
~ 

HABF.R. A.llkara •t 1&ntl&rmdakı mütterek bMlllere prınek 1H13·en 
OkuyucularaJIA bir blır.nı,tte bulunma.il üzere Aııkan buıull mnbvebelUe 
bir .n1a,ıaa yapmıetr 9e 1ıtanbuJc1aa babıl müttereklere clriunealnt t.e. 
illin etmı,tı. ı7 t'.) lüldeıı itibaren Ankara IOllbahar at yarıolart bqlıyoı . 
Okuyuculanam bu scferkt yan!flann nıU,terek bahlılerloe dı- ııtirll.k ede. 
bthnple.rlnl gözününe altın HABER, Ankara bu»Ull muluuıebeüle evvelce 
Yaptığı aıılu~m&yr :> m;ilcmı, bulunmaktadır. llballar yariôlarmda.kl an. 
lll,rna rııaslar! yr.nl anlıı1mada aynen balddfr. At Y&rlfı merakhbn •kuyu. 
Culanmızın bu hJzmetlınfzden memnun kalacaklarma töpbe etmiyoruz. 
Okuyuc:ılanmıu, Anlara mllşterek bahlelcrine lfUrak edebllmek bak. 

l<taı verecf'lt lrupontan 

Yarından IUbaren nefl'e ba,byoraz 
--

ATEŞ 

A K S A M ·p O 1 TA S 1 
-1> 

1 
Uhaıı Tanar'm ViJma Klark'da n 
nakletti'ğl bu nefis hiktyeyi 4-üncü 

&ayf.anımJa. mutla.ka okuyunuz 

ADRES: ANKARA OADDESl VAKiT YURDU - lSTA?\"BVL 'l:ELEFON: YAZI lŞLERt: 2387' tDARE: 2"'8'70 $ SENE: lZ 

•.• ~:.ş::~;.1r0• "Memlekette bir iaşe 
ıa:~~l~~,a~ı·= ,buhranı olmıyacaktır,, 
ga.zeteıılnln Budapqted~ muhabiri 
bu §ehirde aine.ma ve UYatrolarm ar. 
tık bwıdan aonr& 'Saat dokuzda kape.. 
tılacak!arım bildirmektedir. 

Cenup doğu Avrupanın birçok §elı,ir 
ler!nde buna benZer tedbirler alınaca.k 
tır. 

"Halkın zararına servet sahibi olanlar 
takibattan kurtulamıyacaklardır,, 

Ticaret Vekili 
Dün izmirde bir nutukla üzüm 

ve incir piyasasını açtı 
1'%m.İl'den bildiriidiğine göre Ti• 

~ caret Vekili Doktor Behçet Uz, 
dün, İzmir üzllin ve incir piyasa· 

~. ~ını açmı.5tn-. Vekil bir nutu!k l>Öl .. 
lf lemiş, ve satışlara b8.f}a.nmrştır, 

• Vcıkf.ı, 38.5--1-0 kurue.ta.n Balcı 
Yerli Ürünler Şirketinin sat.1§ KO" 
opentiflcrine satt:Jğr 262 çtr•allık 
ilk parti incirde 50 Mntimlik ihti· 
!Afı bizzat halletmişt)'. Bunu yine 
aynı şi~etln Albayrok tica.rethn .. 
~ine 2 numaradan, 60 kıır111 ü· 
zerinden 40 çuval incir satrqı ta.o 
kip etmiştir. 

• Bu mı.retle mevaim.in en canlı ve 
. ala.kalı bir alışveri.~ ba.slamıştır. 
· Ticallet: Vekili söylediği nutukta. 
1 

1 
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FRANSA DA 
Yeniden 116 kişi 

idam edildi 
--

Egenin bu klynıctli mahsuller.inin 
ılk defa bo'rs::ı.ya arzcdilmesinde 
buluıunıuım kendisi için çok zevk• 
l:i olduğunu föylemiş ve mem ı~ 
tin iaŞe :işlerine temas ederek de· 
rniştir ki: 

''- Bu.günkil şu gıpta uyandı
ran ~·eti.'llizin Jaymetini bile -
Hm. Bu, kendiliğinden olan bir 
cıe;' değildir. Dışta ve ~teki bütlin 
iktısa.dl t..ec;irleri v.e h~kctlcri ya• 
k inen takip eden hükfünctimiz, 
Türle h:ıikm.ın ya.sama şartlarını 
ve ~a saha.lannı daha 1yl tan• 
z:m etmek için hidise:cri daim! 
bir teyaldtuz jçinde en geniş bir 

(Denmı 8 UncUde) 

AMERiKADA 
"Şilep - tayye

reler,, 
yapılacak 

iNGilTEREDE AMERiKAN 
PARAŞÜTÇÜ KITALAR'I VAR 

Yarın bitin 
eııeace yerleri 

llapatııacalı 
Londra, 19 ( A.AJ, - Pariatw 

iNaı Jru-netlcrl · ktnnandanı general 
Sütapnaıel yeniden tedh.L, hareke• 
tine baflamışlır. Neşredilen bir 
beyannameye göre Alman n!!kerle
rine teeavü7. ettikleri iddiasiyle tı6 
kişi idam edflnıiştir, Büyük ölçGde 
tchcirlerde yapılmıştır. Pazar günft 
bütün sinema ve tiyalrolarl::ı e~len• 

1 
Bir tanare ıa 
mDyoa dolara 

olacak 
,Vaılnoton, 19 ( A.A.) - Amerika. 

Otomatik sllAblarla teçblz edD••• olan 
ba askerler sıkı talim glri!yorıar 

"Silıep • tayyareler" inşa edecek.tir. 
Altmış tonluk çifte tekneli olan b:ı 
tayyarelerden ücft Hovard Hugocs 
fabr:lkalarında yapılacaktır. Harp 

( lle\·nmı 8 ünrUıle> 

Londra, 19 (A.A). - A\TUpaön 
bulunan Amerikan umumi k:ırıırg:ı· 
hından ifşa edildiğine s--c lngjl· 
lere tam teQhizııtlı bir Amerikan 
paraşütçü kıtaatı bulundurmakta· 

Tobruk fasılasız 
bombalanıyor 

Londrıı, 19 (A.A.) - Mısır cep 
~sinde bra harekltı olarak ehem· 
miYet.li bir §CY olma.mııt~. 

Pervembc gUn.U, ort.a ve ağır 
müttdik Komba uçaklan Tobruk 
limanma vf.ddeUi bir taamızda bu• 
lunmu~lardır. 

Mısır hududunda Halfa.ya gcı;i• 
dinde hedeflere de taarruz edil1rıi§" 
tir. 

Elda.bba muharebe sahasında da 
bdefler bom"oe:rd:rman edilmi~Ur 

Karoı Mekslkadan 
kaçmışl 

dır. Bu par.ışüttüler sıla. talim gör· 
mek.tedir, Her pa~~ütçünfin üze
rinde otomatik sll!üılar, yanlarında 
ağır silMılar ve toplar nrdır. 

ce yerlerinin kııpatılması emredir r

miştir. aat üçten sonra sereyarısı · 

na kadar hiç bir Fransızın soka~:ı 
clkması da yasak edilmiştir. 

rıat ylkseıı,ıae 1 

.. 

HERGUN 
8 

SAYFA 
100 

GUNDE 
I 800 

SAYFA EDER 

mani olmak için RJle bir kitabi, bu&Un bel llraya 
tedarik etmeniz lmkAn!Dldlr. 

TiCıirel Vakiletini~ emriyle birliklerde ~"~.I.~~.~..M.! 
toplantrlar yapılınag~ a başlandı ;=:~e==~7:ı!:~";: 

le bllytlk bir macera romanı ka. 
zaııı1ırm11 olacıı.ksmız. 

1 1 k t 1 V kA HABER'ln böyle forma halinde B rllkler o ararları pazar es ye e • , Vt?l'dltt romanı•"· bugfüı tecıarık 
ı t bildi ile ı. b 1 t f 1 mtlmklln olamıyor. e e j r cea. ve DD ar esas il a a. Klitüpb.anemlı:de, mevcut bulun. 

rak '~eni tedbirler alınacak ı mıyaıı u~rlyatımıUbn beşini. ı . 
~ , lAnlarmuza rağmen Dlmdl.} e im .. 

dar elde edemedik. 
ı c 

1 

1tba18.t ve bilhaı~sa ihrac.a.t ma..:l· 1 önleyecek tedb.:.r:eıi.n tcebitine 
Bertin 19 (RadJ·o) _ Rcn:en delerinin f iyatlannda son zaman b.ışlanm•ştır. 'l'iC3.ret Ve:kfüetin 11 

ga.zet"el:rlnin ve:roığf haberlere go- l Uırd~ g~rUlen m~temo.di ~"i:i.k6<.~c ı emriyle birluıç gUndenber:i ithalat 
ıre sa.bık Romanya kmılt Karol , j nJ.n ıÇ P!YMa ve iktıs~i bünyemız ve ihracatçı hiı'likJ erinde yapılan 
Mek.sik:ıdan fıror et:miş u:r. i~n dogumıa.kta oldugu zararları 1 toplantılarda bu mevzu üzerinde 

almınası icap eden yeni tedbirle • 
rfa esaslan t~ t olunmaktadır. 1 

SON PiŞMANLIK 
FAYDA VERMEZ 

.En kUçilk bir Uınuıl gö5termcdcn 
formnlnrmı:ıı gıurtcmfulen k('fl. 
nlz; muhafnuı r.dlnl7~ 

Japon amiralleri bu
gün Ankaraya gidiyor 

------~o,---------

All,iral Nomura seyahatin hususi 
mahiyette o:duğunı~ sövıedi 

o:a:wu 8 üocUde) 

Bu tedbirkr, ba§ıboş ve biç ' 
bir sebebe istinat etmlyen fiyat 
yükselişine .mAni ola.en& tedbirler 1 
ofaca.ktır. 1 

Birlikle?"n kararlan pazaı t cai 
gününe kadar ticaret ,.ckfıktiııe , 
bildirileee.k ve va'lta"ct esas karnı· 
laııııı verec!kti'r, 1 

Bilhassa, za.l.irc, hububat ve b:'.:k 

intikaml 
roma"lı yulnrz elı.lo değil çocu!da. 
rınnın ~ zc\itle olmyacalct rı 

bir eı-er için foplamnli ta ve eluıll:. 
ıı.-rfnlzJ glinU güntlnr. tamıımıa.. 

mııkta bll,l Uk bir tlti'tllk gösterirJ.r 

llyat birliğinin karar:an üzerinde Gazetemizi faz.la b..ısmıya 
ehom.miv·e-tic durulmaktııdrr. Halen cağımzclan müvezzileri~fa 
en zi~.nde bu bfrl'ğin m,.~~ 01 • • _,._, 
dtığu ma ldelcr bÜ!'Ük bir ı::üratle tıımcı:~cn tenbih cafoiz 
Yl.kselınc.kted.ir. I \.. aw~ 



M k ddeır 
H d"'f d # 11rnıazı, 

Benimseyeiinı ? 
Yazan : Dr. BAS .M ADASAL 

S01'" giınlertle okuduğwn çok 
istifadeli \'e pratik bir mornl 

'kitabı insanları hayatta. ~ÖSter 
dikleri planlara n~ i~tir?l'ıi :,ı, .. ülit 
mellerine göre bn11lrea ii<: ~ruıın. r. 
ymnal\tndır: ı - Mlitemncliyen 
ağlıyaııl:ır. 2 - f-;tikbalc!en ~ilp. 
helcnenler. 3 - Hl\! iı:inde n~.
)unlar. 

Bunlardan ilk gnıp cfiiuya ü.,. 
ttin<lc kendilerini bildikleri gUn • 
deııberi bedbin) ~ikayet<:i ve ılolıı
.rrsile ilıti~·::ırclırlar Onlnrn göı·e 
zaman ur.ondur; hftyo,tııı bir mİi 
nası yol.tur; snbbctlerincl~ sıl< <ıık 

"bir gece daha öldiirrtiil<'' ta biri 
ni tekmrfarlar. Hnlbul•i fngilt.ilı•. 
rin maruf ve <'O!i \'eCİ7. bir clarbı· 
ınesl'llcrine gorc, "Vakıt nakJd 
dir''. B.'llınoıu., sUratin ve azami 
mndmnııın bir i)lçö te~kil ettiği 
z m:ınımızda bunun manft 1 rlnha 
büyifütiir. Bedeni bir kustll'ları oı. 
mndığı \e :ışıığı yıf.<an muntazam 
hayat sartları i~inde yaşadıkJ:m 
halde dai.'lla mnztarip ,.e ruUstcki 
görünenler muhnklmk ki meşhur 
rnJıi1yat 5.JjmJ Adler'Jn (Hayat 
ıı1ihu)nclan maluıımduriar. fosa· 
nnı içt1mni seviyesi, mali kU(1N'ti 
Ve hatta bedeni 'lıhhati ne olursa 
oı~un keudine göre bir hayat planı 
"re bitan~u olma"ı lazımdır. 1.stik
tıali boş hulyalar \'e ,·esv~elerle 
snyıldıtmak ,.e halden ~jf,&yet et 
me'k dahn:ı hu'!ı·an ve muvaffakt 
yet<ıiılik ile dolu bir yaşnyısrn ifa. 
clesic1ir. Türk yurdunun ~akin bir 
kösesinde sulh lıalinrle ya.sayıp da 
karnı tok olan lıir 'ratanifnşm ma. 
zidel<i gilnlerirıin hacır~tini ceke· 
rt-k ağln~ncıı btlyük bi'r irs.de za.. 
afultt. Ya bus11'alarda yordun d'• 
ı;nula kütlc1a halinde !7f'hirlel'in 
ve :mtJJet1erin !,'ektikleri ntıraplar ! 
İ"'te M:ıltn1 iste Leningi'ad, işte 
ll:mıbur~ ve iste milvonl'arca in· 
..,nn !.. · 

Şuuı1n •e ma.kul insan için en 
miıhbn hayat şartı ,.e mazhar:ye 
ti iflinde yqa!f ıiP. hali kıı.uaıuası, 
renli'>t olıı.mk keııiline göre bir ya 
§SIJlı\ ~1$efcsi lmrma.sı l'e bn pren. 
siple de istlkbctle ümitle btığJanma. 
<.ıdır. llaldel;i hayatını bu kahil" 
den hir tevekkül felsefesi, müsbet 
l!it ne\~1 f:ıtalizm ile ka.bul ederek 
kendini bil1)0k insanlara nam.ra.n 
msut <1ayan insanın maziyi büstil"' 
tiin tınutm.ıvıı il'tlp etmetz. Mnzi, is
tikbnli , .e hali dnha. i'yj anJamak 
\ e ~-aşaıruı'k i~ hllrııa.larda. iyi tu
tulması ve lcabrnau. hayalen de ol 
ı;ıı blr nn içinde ya!löatınıa'lt Ja7.nn 
\'e fo.)'dahdrr. Zir.ı. mazimiz bi!'!:ok 
ıuiz \'e e:ınh Jıatıralarla doludur. 
fr)ndc do~ doğumuz me<ıut yuvnyı, 
ı:; l .. 'J< h:ıyaınnızı, mektebi:n~'T.i, 
İat aşkımızı Ye birı;ok vatani kıy 
nı ~ 1

" : ancak onun tahayyiillle 
<:rnJ nır ve bize hal ve istikbcl.l 
i(n "norji Ye ütnit verir. Maziyi 
Ee\ "',İj uir ölü gibi nğlamamak ve 
oııun birçok conb \"e kıymetli hn· 
tir, '!!.rını, birçok nimetlerini Jıalde 
t·nlllm..ıdığımrı; için mevn5 ve be(I. 

hin ()lrnm:n:ı1' bir lrorle • km'Yetidir 
Hir ka~ler cihe~j ola k ölen he; 
s:-:r. bizi terl•eckn her fani .i-,,in mU.. 
teınadiyen ai;la:nmaz. lst>Jiba.ldc de 
tntlt m:-ız·mi1J :ra.o;atmak i~in ha· 
lin s..-ırtfa.rı İ<'İn<le limit ve sükfm~t 
ile çalı5'malr, ihtiyarlamaınnı h'I. 
nıelld~'r. 

Birçolr imanlar rnütern:uJiyeıı 
Jıa ı--r'nd0n. ~n.nssızlıkJarmdan 
nı:ı Çdur;yctl,.,rinden, tnkrli~lzlil<~ 
l<:ıindcn \ 'e fınttl\ hl'!font kmıu,.ln· 
nndan sikfı.y~t ederler ve bir ce. 
Jıcnn""m lıny:ıh yasn.rlar. E!lasen 
her lıısnnm mu1mılder hayatr, 'kfıj. 
n11trn. nrr,ın ebediJi;;i ysnınıl1t hiç 
rienocek knda r kıs!\ bir müdrletten 
ilı:ırct 01duğun ~öre bunu ahil 
crıin ve hıısretlerle bli~bUtiln I<•· 
Mıltı~I< ,.c körletmek en micıtil< 
cfhı'('r n~11:ırmda füıhi mor<rup bir 
"'~· d~•tlldir. Hayattan J~Jckıyla 
nasibednr olmak ve me'4Ut bfulise· 
lerbe oldu~a 'mrlar ıztırap feHi.· 
keLl<'r.ine Jt.-ırşı da güler yüz gi'"'· 
terchilmck h:r murifettir. lfer sey· 
1
1
01 C'' e1 sıhhntin mutlak bir keJ·· 

fı'~ct olrna lığın•, h:ı~t:ılığrn lı"r i;ı
&a ıı :r.in m"' ıııh::ılıc; oldııl;'1!nll \ 'e 
nihav-.t ilıt'y:ırlry:ten.{;rını ~mimi c• 
ı!en bir fcrıl ha..., talık ve ihföm rlf!, 
haliııı~e ctalıa mulıtrmcı w.: nıorul 
kuwet lcri d rı ha ~ erinclcd ir. 

Jcvfolder:inden memnun o'ınr. 
~an \ e bu yiL:den m7jfeJeriııi ih -
m:ıl eden ins:ınla,. çokLur, Rir ce. 
rniycttc hnrJ;;cııin ı;ef, her aydın 
\ut..:ında~ın profesör, ft~·m mel• 
tepten ~tlt:ın münen·crleriıı h<>p 
\di veya moouıı olmal:ırına imlıiı.ıı 
'ol tur: katlcrln \'e te!'Jlldüffcrin il• 

tifatmclan ına.ltrum lwlnıı biı' lıı. 
!-.lln en silil;; bir memuriyetten yu· 
kıın çtknu~ ıılıilir. <ttce ~füıri Uz 
bunu öne '>üı·erek bedbi.n olnı.ı.k. 
t..:ınsa. kaleıu.lcrıı.ııe lıir mantıkla 

ken<lini avntmak tok il;,ıha doiru· 
dur. Sorhırile gururlanm:ık htl· 
} enler. ana. \:e babalarını l.;encliltı. 
rine layık gönnezler. ln-;au fakir 
\"e ~'ôyili ebeveyni ile <le g-unıria· 
ııabilir. Ebeveyn için de a~·nı ~ey 
\·arlddir. KötU bir iı...iyetln \ eyıı. 
Jıut ela ilk ı;ocuklııl< hnyatınrJıı. h~ı" 
lıangi bir !irızn.nın mnlül bıraJ,tığ~ 
çocukları bir ylik <ıaymnmak 'e 
TnnrJ ile tnbiate küfranı ııimette 
Lulunm:un:ık bir nni fazilettir. 

1 
Vücutliırınclaki ba:r.ı ku-;urları 

lıir ~ ürlü hazmedemeyip ikide tıi·r. 
de kah büyiik bunınlarrntlıın, hih 
katın bae:ıklnnndan, kah ~iı;ek 
bczuğu 'eyn kanhurluk1arıntlan 
ı:;ikii}•et eden insanlar da az değil· 
<lir. "Kugur dayı;tııııu''oun bu ~ı.\.tll'• 
lul'(la izah edc..'l1iycccğimir, birçok 
naho~ ruhi ,.c rnarıızi akisleri dP. 
,·ardrr. Ila.zı Jc:ıdın)ar da anahlt \'e 
gebeliklcrlııi bi'r fclii~tet gibi ka!'!o<r. 
farlar; hamile kalma keyfiyet i;ti 
btlha .. sn bir ne\·i y\iklenme ~ayar 
lnr. llalbukl bu normal ,.e zaruri 
bir tezahür, n<'sllıı Jdaınesini te· 
min ed~n fı;timni \'e mi11i bir mii. 
kellefiycttil'. 

.Netiee itibarile bütUn ola~an 
felaketlere katlanmak ve bu feli
ketlere göre de mane"1 tesellllerle 
ı;yalanabUmek, hayatm müsbet 
ve menfi bütün te<'.ellilerin~ tıe'ni• 
yet adesesinden geçirip benimse. 
mek !'Eciye sahihi medeni insan ol
mak demt~tir. ln!!an ne kadar ça.. 
lıŞD'M çıili.~ııım unt \•e m!inevt yfl. 
pısının yani tabiatjnin zehunudor. 
Gerçi birçok tesadüfler, ~n!>lar, 
himnyeter bir ih!~an hayatına bir 
hr:r. ve-nnekle onu az zamsn zarfın· 
da DUldde ölçU.~ile yükseltebilir. 
Fa.kat bil~erine. ~erierine ve ll· 
yakıtti~ ra.ğmMt buna lilyr'kile vn. 
ramryan insanm ne,•mi<li içinde 
hRyat mUcadeJesini teY'lııetm~i , .. 

rap etmez. Bilikis daha ~k çalış. 
mak, sabır ve te\'Ql.1dille daha par. 
lak bir iRtik00.11 .beklemek iTe gil
nün bitlnde bu hayatın çok <laha 
iyi bir t~u·ln gö~termeıti daima 
nrİdiH1'. Yeter ki bu mukaclder 
lınyatıttuzı btttiin ma.n.ialar V(' fe. 
lak('tler k:ırc;1srnda beni'ımııenıesini 
bllelim. 

Bakırklyde 
bir cinayet 

Evvelki Ke<:e Halit &<ımda. blnisi 
oört: ıa.tkadaşı l1e birlikte Baıkll"kôJ 
civarındaki Firuz kö:ıriine gitmiş, 
burada muhtaır Hasnnın bağından 
ll2.üm çala.rak ara.baya doldurma • 
ğa lxlşlamış 1 nrdrr. 

Hıısanın oğlu .A.11, kendilerini 
görmüıı, :mani olmak isteyince Ha• 
l't, ıb~nı çokerek kendisini öl• 
dimıni.l~tUr. Ka.til ile arka.daşl a.n 
vn.ko.vr mUreakıip kaçmr:ı, jandarma 
kc:nrlilerini araştmnağıı. başlanın.-• 
tı?'. 

Dairenin birinde yazıcılık yapı. 
yormus. Kutar çok bedbin, FranSlz 
Ve İngiliz <levlet ada.mlormda kr· 
mı1dnn.rş kıbiliyeti kalmaclığını tek 
rnr edip dnruyonız. Bilhasc;a Pa
riı.; etrafm<la hareket eder gibi gii 
riinen Alman krskacıııclan <'ok en 
d·ı~ duyuyor. Kuta.ra eskisi ~lhi 
Allahaunurl:ı.dık dedikt.en ı-ıonrıı. 
luıh,·enin öt<'ld kilsesinde oturan 
~Ü!:t\Cek \"e u~ kaclının yanına !(it_ 
tım. Düo;acel< endhcJi. "Almanlar 
beni ynkıtln.rlarr;n tliyor bir mıi 

'b' , ' ·:.ı ı liurnunıı djzf'rl~r. Siz tn~i'i'zle 
rın l•urnda. rla talihini7. , er, sfr 
;\·al,;ain.nıMnnız hnrp e11iri olursa -
rıuz, lıalhnlti bb; zn,•ııllr Cel<ler ya
~{nfanrr \'llknlanına,; ll<ıi di,·e ku~ 
ne clizilfri'r, .. , llütıarek İ<ıf i!dml<lt:ıı 
rol< rncliscJi. Porteki7e ~ef.'mek İ'O· 
tiyor. Salı 'cya ca~amha ~Unü Pa 
ri• e '\ Jnınn 1 :ırın ııahlırncaı,ıarına i· 
n:ım:;-or. nü tün IJU siizlorılcn Mn. 
ra on gününii bekleyen b:r i'dıını 
ına1ıkiıırm ı.,t:rabını <luvuyoııım. 

niin .".imanlar Par:"e Jıcyrmmı 
meler attılar, "14 Temmuzcla cıizln· 
Jc bcrabr~ Cl:ınııcdeceği?:, , rnzıh bn 
;rınn:l..'lleler. 14 Tc>mnıuzıfa.n çol• 
l'\'Ycl 'lI\I tPifecck'crini nmchıkları 
Pari"lten Frırn.;17Jar ayı·ıJmaqın tle-
3·1• prop '?3n•ln mı ynpt;\·orlar.? 

Paz:ırt.~i 3 Haziran. 
,JilbPrle beraber Karhoniıle i'l•i 

1 .. ~ ıllnnmıc; 1\or.,i'ka ~ara h• iç. 
tık. Epeyce sarhoş olrluğunm hi!I • 
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ı~~~ ı~Mdhkenieıerde ~ HAl)l,SELE 
~mk - .. A~I 

Yüzde ell·s birt·kter M d ·h / 
emrınde tutulan e l agı nası 

ithalat e~yası 
Piyasayı lerabla(. 
malı için tevzllne 

karar verlldi 
ithalatçı !Jirliklcıiniıı get nliği 

kaçırmışlar?/. 
'K tzı ben sevmiyorum ki kaçırayım 

Bay hal<iın, vallahi şaştrdım, kaldım 
,.c ev\'elce el konulnıuş olan mal· A · · 

ı ıurdan bir kısmı t:ımamen serl)est 8Ltl'E eeXD: nıal~ke?1esinı~ 1 bu ıışlc~, Allah kiltı!lenin b&.!'illl& 
bırakılırken ba5".ta rr.anifatura ol• suçlu yerınde thb~r hır \•erme<sıo. . 
nıak ÜZCl'e tiiıYe;. bir kısmının yilı· ı J.adm, bu l<afüııın kızı ve oglu bu• - Ya. sen pe dıyceel<sin Bayan 
d ,11 • • ...,,':. 1 1 

. d lunuyot'du. Fikriye? e c, wını.n uırı { er ernrııı e tu • ' .. 
tulması muv:ı.frk görlllmfü; ve bu .. üçu de kız lta.çmımktan :ıuı:lu Tezgelin krzkardeşi Fikriye Ga• 

· · ... ı· t ·" d 1 .. • T' ırlı rip, ga.rlp g,ıırip başını ymurııı eğ-
ııevı ıt;ıa a. ın yuz c eı ısı ıc;;ıret K 

1 
. -

Ofisi emrine a\ :ımL~tı. Ticaret Ve a< ın Vanlcydr. Kocıuınu bir di: 
i.tiıleti biiyUIC ı:ıart'l. r bal"ğ olan kaç -.ene ev\'el k:ıybetıniş çiwh - Vallnbi ben de 
bu malla.mı piy~~Y; dah~· f~zla ~ınııı e\'lendirml§, Uç oğlu ile bir kaldım, bıı}' bakim, bl!n 
fPrnhintmak g-~yesile uzun mlid • l.'kte yaşıyordu. 1'endi!lile birlikte karde~lerittıin evlerinin 

5a~ırılm1, 
anamın, 

yanın ela 
· ı.uçlu b 1 -ı K kocamı t ciet cl<le tPtulınacl:ı.n p;yasayıı Ct• I ~ unnn .. og ·~ . asmıp:ıt:a a. o urunun. 

J,:ınlrnaeına kaı·ar vermiştir. Tka- l1'>Stan~~ııde nıu,·er1:ıılıf, yapıyo~ • Medihı.uun anası, üveydir. O 
ret Ve.knleti tevkilf\talndrmıa u • clu. Alclıgı s0yadr rla tam ıneslegı. gün ılc lcızt'ağııı, dövrnü,, tlih·müş .. 
mum mih!Urü Avni Sa:kman bu iş neTuyguıı bir addı: zaten Mediha. birkı~ defa dl\ hep 
· · h • · 1 . 1 k ezgel bu yüzden zehi'r diye koloııyı. iç-
ıçın !JC rımızc ge ffi!~ bu uııma ta• S d• 'h I 
<Jır • oya • p;ı i ga ibu. her i!;'I de tez mi-;ti. 

Diln birlikler Ye ticıuıet ofisın· ~i' ki, sevi5~lıt~ oltlnğıı. Medi~a. Nihayet canına ta~, drm;~. kalk 
ele mcsgııl ol:ın t~şkiH\tlanrlrt'lllt. ,Jo e\ l~nme)l bılc. bcldıycnıcmış, nu!j, komımnuıı; Ayşe hannnrn e\ J. 
ıımu.."11 mii fürünün ·sfrnk'l • kızı ah.asının e\lınc kı~rrmı~tr. ne yün önneğe ~elnıi,. 

ı 1 J e yapı F· k t k d' • .. J d' E d t rd k' hl Ic.n topalntılarda elde lmlunan bu a a en ısı. şoy e ıyonhı: v e o unıyo um, 1 r ara; 
malların hangi müesı~eseler vam _ - Şu Meılıh:ımn baba8r ı:uı.rü lık: 
t urile ve nasıl piyasa\•n çıkanla • Br.y, ne y:ıpnrıağını şn~,ır'?1ı!:I iıulu- - Kız Mediha, kaç baban ~eni 
c·ığı ~a:ı.slan takarriir tm·.,,..· ımyor b:ıy hlikim, e,ı.,·ela. l<ızı ile üldüre<•ek! di-ye bir feryatla ;\·erim 

' c ı.,..ır. 1 be 1 ... ,. • '· d f lad 
Öğrenrliğimize tröre manifatura "'C\' ııen n < egı !m, sanı?·en KIZf, on rr ım. 
tevziat m!'rkezlf'ri tamamen ta • ~ı l~nı:rmıııı (~eğllım, ırmbl!le!ı A km .'\feğrır J\ledthanm analıjh baba. 
kn'l'rii:r ~tnıiş bulunmaktadır n· _ .ıUı;lik lcardeşıın A.hmctle nıkah • ını fitlcmi!i, krzım Te:r.geller ka· 
p,v er ,..ı•zo ıı·s· t ·'"·'f .. ilin· • 1 Jnnmak Ureredir. ı:ırdı, demiş, n<lamrağ11: da rılmu~ 

.. ·u. e e ı 1 ev11.1 eu ış C'• J{ .__ , w • JAd ğ 
Jan mallfl.ra ::ı.ft program da ha:m- ıı, .,..,nımlc degll. karfleı:ıım e'\' a rnı arnma a •• 
l ,•nma.ktac:lır. A;hnietle aJILkadardı, onunla se,·i· Halbuki kız bizde değil<li. Biraz 

ŞJyordu. sonra, bizlm bahı;e kepL~mılır.n Me· 
Bu tatbikat için Anttdoluya ya• _ P&iyi .ıeni ne di:vc suçlu diha. alı al, mom mor girdi. 

t;ılan tevır.iat dünden itibaren dur ~ö<ıtermişl~:. Sen 0 H~ıuı a!!lcer - Am:ın l'ikri~·e aJıla, sizde 
clurulrnuşLur. değil miydhı f biraz $1\klann.yım, babam ateş :pUs 

Mazot darhğı 
yüzünden 

leblrde slvrlslnek
ıer arttı 

Bu yaz lstanbu.lun ınuhtelü 
.i:mtlıe.ıı1.n cı.. ei:vırilılnek lada milt-

t.aıda ı:.rktığr görübnü.,tür. Evvel· 
cc sivrisinek şik.8.yeti Anadolu ya. 
kasından yüıkseldiği ve Slhhiye Ve 
kileti mUcadele mmta.kam olarak 
burasmc l'le aldığı he.lde §i!ndi Bo 
ğ'ıız.için<le İstanbulun Marma.ı-a sa
hilinde, Haliçte si:vri~n.ek cpğal• 
iL ~ğ it bC:ı.şlam.ıştır, 

Anadolu ya.kas:nda Sıhhiye Ve· 
kiı let;inin senelendenbeai devam e
den mücad~e9i netices.inde sivri
fli.nek kalirnıBmll} gi~i Fa.kat bu 
yaz Anadolu yakamnda sivrls;inek 
:ıklnla.rı yeniclen lb~göstenııiştir. 

Gerek bu hal gerekse şehrin di• 
ğer 9emtleıinde avrisinek gö:rül• 
mesinin başlıca sebebi yaptrğnnız 
tetltikata göre, lll.37.0t meselesidir. 
Bugün itllali mUşkül olan mazo -
tun daha ehaınmiyetli yerlere 
l'arfı ikt:rza ettiğinden sivris1.nek 
mücad.elesine ta.hsis.i istenilen Ş€• 
lrildc ve miktarda olmamak:tadlr. 
Fa.kat buna rağmen ııntma m:tioo. • 
deles: mevcut şartlar iç_1inde elde 
er!ilen bütün imıkanlrı.rdan istifade 
edikrek yapılmıı.ktadtr. 

- O zlUIUln aıkerdi1n, erna, ben lıürilyor, dE>dİ. 
bitirdim, <liİmdi karde,inı n'ker ol. Hemen Pki dakfka geçti, geçme. 
du, Yn.ni Şükril Bey nl'lker "Ter. dl. Şükrü Rey geldi, !lmm aldı, 
P:el'' demiıı, karakol da esl>iden gitti. 
a.1ıker olan beni Rannıı,, haf<kımcla Ort.ada ne kltc;ınnak \'aaar, ne 
taklbftt yapını~. bir ,ey .. , 

- Öyle ~y olmaz. Si"- demek, Nihayet sıra ihtiyar anara rına 
ki kardeşiniz için bu krr.1 ka. geldi. ~ttUsü iı:indeıı ı;ade<"e 
ı;ımu§smız, gözl~ri görünen kadmın ihti,yarlr. 

- Yalan vallahi "rendim. ğt beli'nin bUkUk dumıaııııntlnn an· 
- Eeee kız, nasıl oluyor da, la.5rlıyordu: 

kızkardetıin 1<11,l'iyenin evinde bu.. - Bu yqnna knd&J' bay hAklm 
tunuyor~ ne mahkeme kapısı, ne httkümet 

- Bilmem. &.\llba ylin önneğ·e kapısı nedir, bilmem. 
gefnıiş. Diçbir şeyden haberim yok, ŞUk 

Hem efendbn, artık l)rtada bir rü Beyin lnzmı hiçbir zama.n ka.çlr. 
snç olnıanıa.k llznn. Ziri\ Mer1ihn madık. 
ile kıırdefimin nlkAh gUnli, ha bu· Bundan "onra mlidcleiumomi 
~Un, ha yarm. Kağıtlan atıkıda.. muavini, dancı Şükrft ite km Me-

Ah bu Ştlkrii Bey, alı, ke~ke bn· diha.mn l&hit srfatile celplt-rine 
glln nuthlu!IIleye ltt'lseytli, de si7.e lüıum gö~tercli. l\lahkeme de bu 
ber :1eyi a.nlatsıtydr. Ç\tnkii ona. yolda kal'aı' ,·ererek domşmayı 
da bir ızey kalmadı, artık. t.eşrlı;i-evvelin birinci gilnUne br -

Hakikaten davacı olnn 1'tediha. rl\ktı, 
nın babatır Ştlkrü ma.lıkemeye gel· Daklı.lnn Me<l.Oıa. mahkemede ne-
memi~ti- Rimbilir. belki de müvez. ı.r anlatacak? 
zl Te7.gelin dedilt gibi W.i aile u• 
yuşmu,, gençleri e-\·lendirıneğn 
karar vermi,lerdi. Fakat Şlikı·ü 

vaktiyle karakola yaptığı mUraca· 
Bti unutmuı, ve molıakemeyi ön· 
liyem?ftli,ti. Hem önliycmez<li del 
zira yimı ortada kızın yaemm kll. 
çUk bulunması meselesi vaidı.. 

Müvezzi Tezgel çırpmryorcla: 
- Kızı ben sevnıiyorıun, ki ka· 

çıraymı. m!,'bir şeyle alakam oJma.. 
dığı Iıaldo beni sui)lo diye mahke· 
meye getiriyorlar, Vallahi bir şey 
anhyamn.dmı. Ni1<8.h, düğün üstü 

NİHAT ŞA'Zt 

Ekmek 
Bu sabahtan itibaren 
1 kur1ış zam yapıldı 

Ekmek fi:Y'ltlarına yeniden 40 
para. za.m yapılacağı yazılm.ıştI, Bu 
sabahtan itibaren şeb.rinlizıcle 600 
gra.nılık bir ekme-k ı 7 kurustan sa. 
tılacaktır. 

Yazan: 39 
Alekıancler Vert 

.,e<liyorum. Geçirdiğimiz kötü gün
den sonm buna hnkknn vardı. 

Çfflreaı 

Muzaffer fıen 

bi~k ameleler, Stu"C'Oen fabrlkalıı 
rınm garp tarafından çıkan dnnın.n 
lar ve alevlerle mUcadele eden it
faiyeye bakıyor. Ha.va.dis öğr'ln • 
mek çok müşkül. Bir amele lle ko_ 
nttsnıak istedim: "Bilmi;\·onım, b:ı .. 
kryorum.,, dedi. Kalabah':< arasm 
da. ümit~izliğe benzer hiç ml' jz yok. 
Herkes ~ \'e çok öfkeli. Bir 

1 
ihtiyar kaılm yumruklarını ı;ıka. 

rak: "Hainler! diye haylnrdJ, bunu 
t.iıe ödet<'Cefiz.,, VeJ'4Jay bulvan 
kırık camlarla dol11. KöprilnUn yl\· 
nmllaki büyll'k binalardun biri ~J' 
nırar görmli.'~ bütün camhın krrıl· 
mış ''e dl'Vftrlar delik de~•'k olmu!j. 
Camlan kmlan Mirabo kah,·eslnin 
öni1nde- ll'r,'!ltlar gen'<; bir d.:!liği 
kapıyorlar. Derken bir polit1 me , 
rnunı g<lrllndft. Ve Mırtlu: "Yaralı 
\'ar mı?,, Bir kadtn ceyap verdi: 

b)'rtakmı hadiselerin geçmj!I oldu. 
ğunu ı;abocak a.ntadım. Bizim bina 
da çalışan bir guete fotoğraf~ısı 
Makinesini alarak gitti. Mr. Bar~ 
lay Venay bulvannd" olup biten· 
Jete dair meral<h tabilit getll'di.. 
Mi'!ter Pn.ti '1e ııo1uk soh:ğa ve b~ 
~·ecanla ~eldi. Boınberclıman sıra. 
ıırnda tirende imi,. Birçok bomba· 
tar tirenin ge!;tİği' hlr köprünün 
~;nkrnma diijmü~. Köprüye birşey 
olmam" fnkat tiren hücum bitince 
ye lmda.r yerinde kalmış. 

UJIA.yll'.,, Bu kadmla bPn de konu" 
tnm. Korkmam.,, fak:ıt bu hHcttmıı 
iğl'l"UC buruyor. Ve muthn~m l\H 

Bızır Peygamber 
kim gOl'dl 7 

- Ben .Uı.1:11• l'e~·gamberi ıı:ö 
düm! 

Diye israr ediyor \'f! yeşil san 
lı, yeşil cübbeli, beyaz ısaka.Uı b 
c;.ski .uunan hocasının portresini 
:.ıiyorou. 

Bu iddiada buhlnan ~aJnız o tl 
ğildir. Onıldktıztın<'u m.;r halk 1'a.i 
lıerind~n olup <Jon günlerde Veh 
Cem A1'kun tn1'afrn<lan hayatı 
eserleri hakkında bir kitap ne, 
dilen Emr.ıh için t-öyle bir hiki~· 
ıınlatırlar: 

Emrah Sin.ııta Nıi.l!:&tı Şeyhi 
f.:\'ine misafir olur; o.ı-.ılarmda ö 
w bil' münaka:;3 ~e~er; 

- Senin ~eyhliiföıe ioanmıyo 
·~m, ~ı'Bllletini ~öster ! 

- Ne r,ibi k<.?ramet istiyorsun 
- E~er bana Hızır Peyganıuer 

~üsterirsen ina.nırun. 

- Peki, bu cuma namaan 
meydan carn.iinc gt>l, giistere~ bn. 

Emrnb ogi;u ı;i<ler; nama1:da 
tıonra ~rktıkları zaman birç-0k kinı 
+-P.ler ~eybin hosunıı ıritmel< ,.e h 
clüasrm almn~< İ~İn el;ni öperler 
nu sırada Şeyh bir ada.mi& lmr~ıla 
~ır; a.ralnrmda lmnu~•.ırlar: 

- Selii.miln aleyküm ! .. 
- Ve :ıleykümiis'!~liiın! •• 
- Böyle nerıeclen geliyore>u11 '! 
- Bağ<lattaıı ~clh'onım. 
- <Jnm:\ nama:ı:rm nerede li!I· 

tim! 
- Bnğdatt1l ... 
- A~lc a<'eıle nereve girli:vor· 

&nn? 
- Bir rençberin ı-.ap arahııoıt 

c1evrilmi' onu kurtannağa gidlyo· 
nurı. 

Vedala~ıırlaı•, ıı.d:ım gözden ka.,r. 
bolur. Oo.mi'ln tü:ı'be!'li ilnttndPr• 
g-~erek sıra. kahvelerin l\ntlnc 
geldikleri :ztıman Emrah sorar: 

- Şeyhim, o kimdi? lfa'li Hı· 
rır Peyg-a.nıberi ~öc.tettt'ekti'n ! 

- CRmi avlusunıla gör"ı,t\\j~ıı. 
mUzdü ya, 

Ri\-·nyetP. ~öre o meşhftr halk f:'!l. 
iri -:ıa.-;ırmı~t.ır: ~en<'füılni torarls· 
yınca ıteYhin ellerine kapn.mr ve 
lwrametini ta<ıdik eder. 

Bu hfüilyeyi Vahbi Cem r\.'kun'• 
un yeni fl!lerlnden al&m. F.ğet 

kitapları kanştm"8k y&hat ham 
aracımda cloh.'!fll sorar araoıa.k bö.Y 
le bl1"'0k hlkayelerıe tesıulüf ~uı: 
değlJdir. "llmr Peygl'\lllbP.l',. mc'' 
rou bizde hemen hemen hiç i'len• 
memi~ olan en ~il7.el me~-zula1'dntı 
hiridi1'. 

F.ı.;kiılen onıı hep ~n !'An'k11, 
reı,it <.'Übbe1i o!aral< ~öl"Ur1erıni-;. 
ıı~m<li f?Öriiniirıııe ıl(!ab& hıyafett nr 
olur! Dir izd mi, btl- tııyya1'e pil.,.. 
tu mu, bir ıtsker veya torpido ko 
m:!tanı mı! 

KaJircon KAFLI 

• Almanyıidan şehri.mbdekl b'.lıo' 
firmalara kürk gönderllmeaı içiıı. tek 
utıer gelm.tşt.ır. Tacirler, Ahnanyad&rl 
kUrkleri hangt ee&1l&r d&b.illnde tth!ll 
edebUeceklerlnl aJAkalı.la~ .orm~ 
l&rdır. 

• İnhisara geç~ olaiı t•Y V6 kah· 
ve ıthalA.tçılarmm mevcut btrlll;mtıı 
feshi için sa.!r güılü lacirter bh' top • 
ia.ntı yapacak: ve !e!Uı karan verecel< 
lerdir. 

* Hariciye vekllett umuınt U.ttpll. 
ğine tayin edllıxıf§ olan 8otya. orta el· 
çimjz Şevklr Berker, dün, Sotya.dan 

fehrünlze gelmlf, dUn ak~a.m.Jd t.enıe 
Ankara.ya gitmf§tlr, 
* Harbiyede eski yedeksubay okUlu 

karşuımdakl ıahıınııı gezııı bir §9kUde 
açılmasma. karar verllmi§tlr, Tama • 
mile yıkılıp yeni baftaD taıurlm. edile. 
cek bu mahalde rnodenı bir bam&aı 

ile bir de sinema yapılacaktP. 
* 'l'lcaret vek~etl 1942 malunı1u 1ç 

fındıkların ıbracına ınü.n.ade etmı. • 
ml§tır. thrag fiyatı 90 kuru~tur. 

* Üniversite ıerbeat konferaıWarı 
bu yıl ıo ıkfncJte3rtnde Mflryacakt,ii'. 
Bu aene 22 serbeııt konterana nrtıe. 
cektir. 

Yeni Neşriyat 
...__....,3-P"'t -

1. Hamdi Bqann büyük 
ve ıon eaeri 

S.ınt 11 de Harbiye nazırlığına 
ı;itıniştiın. Sonra Pilta.rla büroya 
döndüm, G:ızeteme Veygandın he. 
uitz temiıliycmediği Somdak~ köp
ıii ba.ı,larına dair bir telgrıtf çek -
tinı, Yemek vemc!t ti.zere Ilosman 
btrnh:ıne"ine gitmek llzere iken 
tehlike ictareti verildi. Umumi bir 
ı.rğınağa si.lrü",denmek i'çin kosa ko 
flt\ büroya gittim. Ve mektuplarımı 
yozmak iizre yukarıya ı:ıktnn. u_ 
~nlı:sııvar toplar fasılalı olarak atei 
eıliyoNltı, Ara"lırn. bıışlm tilrlü ı>nt 
lama <;ectlerl de geliyordu. Biraz 
belde<1im, Sonra ~öğe ba.kmnk iize
re a~n~ya i•ıdim, Kapı :ırahğında. 
bir~ok hnlk toplnıım15 münaka.,n 
ı:cliyordn. Bir kadrn buhıtlar arn -
"lllda bir !1Ça1< ~örcli.iı;Urıü "öyledi. 
Ben de baktım, fal<ııt hi~birşev gii 
rf'medim. Ril' buçul( s.'lat sonra tch 
like ıı;~ince ~·nptı~rm ifü iş ö;ıılc 
yt'meğine gitmek olcla. Fakat ağır 

Bir taksiye ~ıçrayarak l\firabo 
kiiııı-iisüno gittim. Sen nehri ke .. 
nanııdan geçerk.vıı ~arjp bir ta . 
lum hi<ıler it;erimi d )lclurdıı, Paris 
tlııima çok ~iizel. Eıwalf<lin kub • 
besi ve Sen Suplts kuleleri bütlin 
giizellip~·Je ~örünüyor. 

üst oMuğuncfım şikB.yet erliyor. BlR MEDENiYETiN SONlJ 
P\Jt;ett "'o•m.ğmda vah!;ii hir gli· 

Bi~o'k otomobiller bombardr • 
rııaıı edilen mahnlley-e doğn1 ~iirü 
~·orlar: Pario;lifor !ctl'lel sehirleri . 
nj·n b:ı<?mo ~P.lent ~örm.ek ic:hı c:ol< 

mrl'a.kh. Miraho köprüsü üzer~nde 

zelli1c ts..,ıv:ın bir ma.nnıra ile l<a.r MedenıyeUerl.n doğu~ ve batı§ı • 
'5ıfü.,tım. Kot'a btr evin ttı; U"'t ka- Medentyetf.l'l doğuş ve ner!eYiı devrcst 
tının ceplıesi tamamh'le yokolnıu,. • Mark!lzm ve lnkılApçr aosyaltt.m • 
Ev acemi bir elin ke~t•a-i bir pey. :Medeniyetin çÖkUş ve yıkıtıo devreslı 
nir par(':ı"tna ı,..nı1~·or ıı;,·in Öf\Un· fa.ıı.z.m ve na.syonaı so&yaliı:m • Btr 
ele bir cnlmz yrğını ,·ar, yatak çn1' medeniyetten dlğerlne geçiş • Yeni 
~aftan tm·nınlıırdart "nrkiyor 'rtıb .. medeniyetin kurulma uusurtarı Me•. 
lol'!lr bo~hıJdıı ıt-.rlı. Rıı manzara J cudu bitmek üzere. olan ve !iki?' haya. 
bana l\fadridj clü"ündlirdit. trmızda hAdiee tetldl eden bu kitabi 

(Devamı var) her mUnevver okumalıdır, ,, 
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HABERLER lr-~-~.~! .. ~.~-!~.~~--.......... 
llü8I .... llll'IJM MUOIUil 

liakkı tank uı 
s......., ,_.: Yakıt Matb&&& 

AllON1t ŞAK11.AJU 

Çinliler yeni bir 
şehri daba aldılar 

Amerikanın sabık 1 

Tokyo elçisi dedi ki: 
şark cepb••••d• . DDnyada talih denen 

.... ...... . .,... Tllnl7e 
H.00 K.r • 
ı.ao • 
C..00 • 

t':.00 Ilı, 
14.00 • 

ı,onılra, 19 (A.A.) - Çunking• 
<.len alınan bir habere göre; Çinh• 
ler Çe'kian c~·a.lctinde yeni bir şeb• 
ı i geri almLcı!ardır. Şimdi C:I n Jiler 
h.iııhva . ehri dolaylarııı.-ı vlll'rı:t 

tulun maktadırlar. 

Japonlar· 
mağlup 

olsalarbile 
Baban velkbsaden 
yıkıimıyacaıııardır 

( BıL'S tarafı 1 incide ı 
mııkııJtl,•r llınr hiçhir sry dcğı~ııre-
ıııcz. 

bir şey yoktu 
' 

..... llOG • 
l.H • !119'1 • 

Oszeteye rönc1Prtt .. ı:ı 
I!:~ ~r1 u•rllrn.., 

, ............ -..... ........ ~ 1 Amer,kadaşilep ıaa.1varJ 

fiS .. (tlıtş t :ıtafı 1 ınclde) 

ncriw, 19 ( \,A) _ D,?',B. u· 
Jnnsı, Almnn lı J!'.kumand:ıııiıihn ıı 
dunku tchhgi huıd•ır:tll şu l..ırııaıı -
l:ı'1cı malünıntı 'crmciclcdır: 

1 
Sl:ılingrad ıııuhnrebesi si• tcırıııtık 

suı eli,. inkişaf clııll'klcdır. Alın il' 
ku" ctlerı, ~elin •ukak 'c e'' ınuh •

1 
rcbclcri ~.ıp:ırak sehriıı ıhılıiliı•e 
ılo.;rıı ılcrlcmcktetlırlcr. Alm .n kı • 

BecPriksizler. ellerinclerı bir is gelmiyenler, hala. 
/arı iş/emiyt•nler, baktıkları ialcle görmiyenler, gördük. 
leı inclen bir ~ey anlamıyanlaı velha11l hayatta nelea al. 
maktan. bulurlaraa yiyip icmekten, •Öztle yasamaktan 
b4$ka ı•llf;rinden bir şey gel,.iyenler aanırlar ki dünya. 
da bir tali denen aey varılır. 

Dunden i tıJı, ,,.1, ı. ro .. 11nı:11 ·liıtklo· ·• 

l 111111.rltl ~t'lsoıııın taelıl uterrııe Ne,lork, 19 (~.~.) Blr~ık 
1 .. cı \'olsa kı~ ıl,ırında, ~i.nı.ıldcıı 
,e cenuplan knıı.mın:ıktadır . ."clıri 
kcııctlı3 en bu demir kıı;kaç Bols::
'ıklcrc h:ın·keı serlJesLisi ıic bı· 
rakınıımaktndır. So, yet hn~koınıı· 
lan lıJı, hülıl mu:.a, eme' eıli3 or 

Bunlar aldanıyorlar. Ciihkü tali, beceriksizlerin 
maharete verdikleri bir isim~en baaka bir sey değildir. 

Bugu .. ne ,. ··u ıırcm;e pl"ııı l'oı noralio~l· ida· .Amerikanm sab k 'fokyo bu ii1t el· 
ıc i \nırrık .ının (l rp ıhtlu11lekı c;is: Grev bir do:meçtc bulunmuş ve 

"'••=-=••••=••••=••••v•.,., llcıır\ L" re Ticaret veldUnlD 
·beranatı 

··- ·····- •• " 0 'e 1 <lem:"tırki: , J,ıı tın\a.t•lerı ın ıı "Jeponhr, hatta muhtemel hır Stallnarad - ctıııcJ, ıııus. ılı·,ini \prr•ıi,l'ı. B:.ı maı!'libİ\et knrsı.,mda bile mnneıı, 
t ı\ '' H·drırı lıcı lıirı "t.ll·ıın \l ı-- ruhan ve ikt>snden ;>ıkılmıya w.lk • 

1 tin ' '<' "\lar ,. ıırıı dc.nız l ı\\ r • ur. Kfmeılı-rlni sıkacaklar \e gı.!n 
lcrıııin rıınlivı•t fi\ .ıll:ıı •rıın iki ıııi - <lelik ) i\' ek rini ' n)n nd re • 
llne \,mı •oıı wl,ız ınıhun ılol 11 •1 ceklcrdlr. 

bunu Jıir şeref •ncselcsi \C önü\ (ISaj ttuaü 1 'ncideJ 
mlllıar!b si ı;eçilmez netice) i hıraz ılııha (g.:- lıa!!SO.:!ıyetle takip et".lle!ite ve lL.• 

l'iklirmek m:ıksadnlc 'C nğır feri • r.ınılu tedbirlen almaktadır ve a· 
kiırlıklardan çekinmedıği ırın ~.\• l.ıca.klır. Stalingradı müdn a ea1.11 butiııı 

Sovyct birliklerine Alulaıılaı a koı 1 
§1 t&&rnJZ emri 'er: lmi tir .:>t,, i· 

1 ııin riyaset eln• .. kte ol u.:; ı ba • 
kumandanlık~a. veı ılen mirde 
iö.Yle deniyor: 

ık c ı.lır. Silcıı - r ı" · ı der n Ben A lm!ln ları da tanrı mı. On· 
pı~or. Alman hücumu. dznmi kll\· Yurttaşlarun, bu münaaebetlc 
''el iki ısa detmek sureli;\ le si,tcrıı ı i;U ciheti belirtmek jetıeran ki: 
tık hir şekılde ilerliyor. .Memlr-ketimizde ne b~n ne de 

'ı•ıll•ı•r ıırnlioriı nJ.ınıJ(ı ~ıh 1 •rııııı ,. ıur ma ·ırıbi}ct h:ılinde mu.nevi lnıv 
trılır. 'etleııni k")'bOOerl~r. Japon haıjı sı:ıı;ngrnd muharebesinin :ıskeıi yarın bir ia.,e buhranı mcv"Zuoa.bs 

'c ıklısadi neticeleri şimdiden ken· olmıyacs.ktrr. Kabul etme-k lazım • --.- nıakin~i trun bir mağ ubiyet ile 
Bir Kanada korveti J ıpon'al"ın gözlerinden llu iınccyı' ''Dltfmandan geri alıruı.t ok her te

pe '91Lkit kazanma!{ c m :tir \e ı, 

IUUlacak her gün belki d Slalingra ı 

meydan muharebe ının n ıccslnı ta • 
Yin eyUyecektlr.,, 

batırıldı \... ar P~ifıkl .. tam bir emıüvet 
ılisıni gôstrrmcğe haşlamıştır. ciır ieıi gıda maddelerimiz il:ıol de-

STA/./.\GRADA SIR/ll} .WAN ğildir. Fa.kat §Una da. kati olarak 
oıtıı,a, ııı {A.A.) - Kaneda batı. ~ ulh tem n \e tesis cdi emez" 1'AJ\\ /l'ElHR GEi.Di eroin bulunn'ıalı.YJZ ıki gıda medde-

Bu emir üzerine bUlUıı • c..vyct t nl< 
lan ve piyadesi Almanla· b şka b. • 
noktadan taarruz cderk n d r iki 
kuim.de taarruza geı;mı l rd r 

Diğer taraftan !z' esti' n 
tıHıi vaziyetin son dere e • ıınım 
olduğunu bildıreı-e>k diyor ki 

Almanlar Tere-k nehrh1in cenup 
layılvmda müdafaa uurumıında 
nlma.k zorundadırlar. Ruralla 
Sovyet ktts.Jan gilnlcrdcnb rı Al • 
lnenlara muvaffclm etle hücum <ot 
rnektedir. Sovyet u ::.ı.kları da bu 
'balgeideki Alman lan imal kt) ı a
Mnda.ki kıtalardan ayırmak mak· 
sadile milnakale hat~ıııını bomba· 
lamaktacbr. Dün n"h'"İn cenup 
sahili boyunda bazı köyler için 
iddetli bir muharebe y~pılmı.,trr. 

Su koylerden biıvuk askeri el1cm· 
rniYeti haiz lbiri d\ıı::ma ndan nim• 
nı mır. 

Rörtenn Moskova muhabiri de 
Stali~grad muharebe ini öyle ıın• 
latı.ror: 

Alma.nJ&r Stalingraddakı Sovy~t 
111Udaliler1.nı ,.bir lobıde • areket eda 
mea blr hale getirmeye WIJlyorlıu. 

Şe.hrin şimal batısında il !c) n Al • 

tank manjalan in a c nelttcJırlcr. 
Bu suretle Almanlaı ehi ~en yapıl '1 

ka.rııı hücumlara mCı.nı ol .• ek lsUyo 
l&r. Düşman aynj zam n :rnn ve 
orta menzlllı birçok topll\t dıı getır. 

ınelrledir. Tank, asker ve uçak sayısı 
b&kımuıdan esasen Ustnrı o ar: Alman 
lar ıtmdı topçu U tUnllı~ nü de te • 
nıtn •tJnltlerdir. 

DUn bUtUn gün -şiddetıı ııokak nıu. 
harebe~rl oımuıtur. Rus ar bu mu 

ar-ebelerle, bir gece ev\el h re ı;ır
ınete muvaffak olan ve • vlerd ba • 
rlkatıar vücuda get)•cn A!ınanlıırı ı:ı. 

karmak gaycıı!ni takip etmı'lcrdlr 
Otomatik tllfekle.r 'c m.t rRly zlcr'~ 

rlye nazırı Makdonald ı:;5rlotten 

Tovn ıısmlndekı Kanada kı:.tvetinın b.r 
d ı man elen za •ısı tarafınJım b:ıtınl. 
ılı ınr blldlrmlştır. 

Konetin kaptanı ı.e nıUrPttebatır.
d n be,. ki i ölmUşt Uı. • 

725 tonluk olan bu gen·inln lnşar.tı 
e' lUI 1941 de tamamıannı ... tı. Nor . 
n l mUrettebatı 58 ıdşjyl' . 

11 bundan sonra tekraı '\'eri hart•ke' -
l"'ı·ine ba lamı§lardıı . 

Daha .,,ıma.lde ba ka bi• Ruıs btrLJ 
ğl dU,manı nehrin batı 'uyrsına at • 
mış 'e çok öneınıı müteaddit tep le. 
rı geri :ı.lmı~tır. Bu birlik ) •PtıA'ı k~a 
vcth baskı sayesinde §tın&Jde iki me.a 
k~ mahalli ele geçırerek ba~ka blr 
Alman mukavemet merk~ de tru. 
ıatnuştır. Gece, Sovyet kuvvetleri, el 
de ettikleri kazançlan .ıeııişletem 
bafk.a dll§man t&hldmatmı da tahr!p 
etınl§lerdir. 

i. 'G1L1Z TAYYARF,LERlSI~ 
\KINI,ARI 

ln.gılız h&V3. kuvwtlerinin Al • 
ın.-.ın ): a~a ka.~ te-kcr,if edilen havli. 
llkınl:ırı &1raaand11. -vimdıye kadar 
kullanı R.nların jkj mı')j agn-hğıo. 
da olmak üzere 3.600 ki1o stklC'tin· 
ae homb:ıl:ır atmış buluntlt:.klar: 
ti 1 dirilmektedir. 

Bu ol:ı) ı açığa vuran hava n.-•• 
zrrlı~ son d~fa bau Almanyad ı 
harp e-ndu trisinin en onemli iki 
merkezi olan Dil~eklorf \'e Karls• 
ruhcye karcır yapılan taarruzlarda· 
ki \l'luazz&m hasara ait olarak ilk 
tafsilatı vı>rmektf'dir. 

2 eyllllde Karlsruheye ve 10 ey• 
liılde DüsC"l1orfa yapı~an he: iki 
h:.ı\'a akınında da bu 3 600 kilo • 
~ramlık bombalar kullanılmıştır. 

Keııif ur.aklan tarafından ıı.lına.n 
fotoğraflar Kambruhede 150 ve 
Dtl ::-ldorfda 250 hektanlan bUyük 
rıraz'n ıı h~rap olduğunu göster • 
nı kteclir. Her iki l'lehrin diğer 

ınUc.ebhez Alman u~crler Rusların hı ınılan <h ciddi hasara uıhamı!;o 
ıeçmek zorunda kaldıkla• okaktarı tır. 

l:nermi yağmuruna tutm' l rdır Ev. Dus~ldorfa yapıl:;ın nkııı ~ıra • 
lerjn lÇindc alt kaltloıdan U t katla sındıı 10Q.000 den fazla yangın 
ra çıkabilmek için ~e•tn ... oğüs gö • bcmıbıısr ile.' büyük sayııla 1,800 
ttllae muharebeler olmuştı.r. Evler· kiloluk bom1>a.lar \'e yine 3.600 ki· 
IOirmlt olan Alman kıtalnrı seı;mo v lolı.&la1 dan ayn olarak bıuıkaea 
&:UçlU IU!kerlerdeıı mUrel{hp olup bun ı'!R~'JSIZ birc:ok infiliı.k bomba J" rı 
lara Stallnı;rad alındığı •11.kdlrd u. cln a1.•1mr tır 
zun bir i&Urahat devrcs v~ bUytlk n ll J•t1'J Jı'I: • MlJ~Ol.tNt ~fÜf. '. K 1'J 
Uatıar vaadedllmiştlr. AK m Uzen Deyli ~k~c: ~azetesinin ö°'rend'· 

bUttln ııokakla.r Almanlaroan t!'mlz - ğ ne göre. J:T'tlcr V(' MııcoJini tek-

Almanlar 
Almanlar bayvan 
1emi yerine geçe. 

cek PJ!r madde 
buldular 

Moıkooa, 19 (.4.A.J - Hö)lcr leıri belummdan memleketimiz hiç 
ırıuhnlıiri hildıri) or: St.ılhgrnd..: h.r zaman açlığa duçar olacak va• 
Sibiryadan ) eni Rus t:ıkviyelerı ziyette değildir. 1stih.9e.I ettiğimiz 
eglmıştir. Bu lak\'iye ku" ctleriııl her t.Urlü gıda ma.idtl'i ibizi besl • 
Urullılar teşkil edil or. Bu t:ıhı) c .} tcek der~cededir. 
kunetlcri hiıtun ı1oğu mııhıııt'beı'-. Elimizdeki maddeleri tasarrufla 
rinde 'e hılhassa kış mııharehelc· kullandıfmuz takdime bizi hiçbir 
rinde temayüz eımişlerllir. ihtiyaç karşl&Jnda btrakmıya.cak ve 

KAFKA.Sl'AD.4 ALMA.\' tazyik etm.iyeeektir. Bu meyanda 
Bertin, ıo (HadJo) - Almanlar TAARRUZU hiikümetin tica'l'eti ve %İıilbadek-

hay\ n yemi meselesini halledecel~ Rtrlin, 19 (A.4.) - 1i P)lüldt' leri teshil jçıin a.lmakt& bulunduğu 
H'DI Lı1r k iflc bulunmu nr, h yvan Knfk~ada· 1mnelleri.n1iz, ııu'ı.man kararların, ticaredn ve halkın lc-
yemt yerın. kaim ol cak bir takım hallarını yarmış, bir 7Jrhlı grupıı- hine olnn manaamt anlam* İ9te" 
hormonl:Lr bulmU§lur. muz.. düşmanın ııeriıiae ilerJıyenli ~~tıeablt-ve t&ki.P 

Bu 11urctıe ş mc ye kadar hayvan bu ffUnıpU'"'iımh:ı etmiı;lır. l>usm:ı- için beledıiyeJ~r. ticaret odalan 
~ cını olarak kullanılan b r <;ok hu bu. nın QO!;:• l•"rıı malzemesi tahrıbe- ve ~le mahalli 'l'lidcr-otori
bat, maddeleri iaşe talerine tahe e edi. <filmi~, 600 esır alınmıştır. teleri en gcnı :ra.zife ve ~ 
ıeceklir. Almanyada sebze bahçeleri T~ONDRANIN l ERDIGI 1!-f'SILA - lcrlc de teç.biz ecü~ 'bulunuyo~ 
de bUyUtUlmllştür. Buglln Almaııya IAn'dra,"19 (A.it.), - Srnlıngrad Jar. Tica.ııeti ve piyaaayı fdare-e-. 
da bol miktardırher-çe§tw sebze'me\. oniriftlirtin azimlı muknvemelle-! .~ vataııaeaerlik goeter.erek 
catt;ur. rine raimen, Alınanlaı- şohre«lill"H' Jıallan...-ımıve Jht,baçlannr dn• 

Berllo, 19 (Radyo) Ukra~adan a. daha ~üfuz~~lemiş'eı-dir. ral~ r.Gr:jlıle bmıeJaet etmek 
lman haberlere göre bu mınta.keda •· Dimi gece ~ıa~ı ~ ~e.5~ mecburiyetindedirler. BG.tavsiyem 
kimin toplamnasr bltmıştir. Elde cdı. reclılen resmı •Riıs ~de so\ le t-minim k. m ml~keti'n lh ,, • 
len p.yanı memnuniyet ne icelen orR. d T .. 18 ,,. - - ı, e er "'Olie 

enı ı)or: eyıu.l gıımu kıtcl:ırı· f:mde iyi kaı-.::ılanacaktır.• llıt:- .. 
da yapılan lınar har ketlerının IYi e. Stnl ad '' -"-k • ~ .. _, 

mız, ınsr •'föe.,w.oıuu · sahal .. • matımıl:U o~arak memleketin ve 
ıııerelerini göstcnr. rında düşmanla şld,delli muharcb halkın zararına servet sahibi o -

N!.kotııyc!c kadar Alman °1'1\eğindc ler ~:ıpmaktadır. Cephenın dijer Janlar v.e oım.ıt iatb'wlller.,..,._U-
nıeyva ağa rı Y ti t r e e bil ıan. ke!lımJerlnde deJfıılkli-k ~oktur... <ifrler ki daim& menfurumuz ka-
mıtıtır Aşağı Oinyeperd pırinç. zeriya. T bla .._ J' • 

e ""c YIQ'tnan ı llH!) e Rore. lacaklar ve taa<ihattan kurtulamr 
ı için hazırlıklar ~apılmaktadır. Sovyet tebliğin-de ilk defa olarak \acak•a.rdır" 

"Slalillıflrad ~abası'' liıbiri kullanı:- -w-----·--------

LALE SiNEMASI 
DUny nın en buy\tk !ılm şırl<eU olan 
ıPnramunt Plctures) e onun kadar 
mllhlnı olun (Varner Bros)u da b'.l 
s ne ı tc ine !Avc ettığlnl \t;ı1 l 

müşterilerine mUJdeler: • 

maktadır. 1"eblil(c :1 aprlnn ılı'ıye<.! · 
~ehrin simnli ı;ıar!Ji,indc lnı~lil.. 
tank Te pi.}ade kU\VCtleri .}1~1111 .\l~ 
manların şiddetli bir hücumın şelı
ı in i>i!'kaç sok11ğın1 ele geç rmcgc 
ınmnffok olduğu bildırilnıeklcdır 
Uığcr bir ke imde Almanlar. miı: 
hinı bir tepenin zaph için ıaorruzn 
~cçmislerdir. Burada ~idılc Ji mrı· 
lıarcbeler dc\am etmcklrdir. Ru -
lar, Almanların hücıımlarını cJe,
ieklemek için ileri ürdiıkk?rl 4!i 
lankt:ın 21i sını talırihe.}leınişlcr, 
hir l:ıhur piyadt..} i imha etmi~Je,-
<lir. · 

Stalln, şehrin müdafiİerinc hila• 
hen ne~rellıAi sundclık bir ımirde 
son derece muka' emel göstermek• 
rınl lavsi3e elmiş 'C dem1ııılir kl. 
Geri nlın,ın her tepe zııman kaıaı:· 
dırm:ıktndır. Kaz.rnılan her ıuin dc 
Stıılingı ncf muharebesinin n~hni ne· 
licesini la in elmekledır. 

Almanlar. lay30arclerle ltl'l"eh•ri 

Çatı çöktü. bir ame
le altınoa kaldı 
BobC'lkte, Mustafa adında birisi• 

ııin işlettiği <Park) pan&iyonunutı 
çat.ısını ta.mir eden amele Hüec
Yin Koç, birdenbire Ç3tIDın cökme
.sile ankaz altında ka.lmı§ttr. 

HtiMıyin Koç ankaz altında bir 
hayh inlerlp, ba.ğoımış. nihayet 
bekçi Sultan tarafından görillcrek 
!;>kanlml§lır. Vileu<lunun muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette ~ara· 
lenan rurn:le Bzvoflu hastanesine 
lmldmlınııstır. ' 
~ 

Bir zehir kaçakçısı 
yakalandı 

~mberlıtaşta Sorculor hanında ı 
numarada oturan Salih Plnekln zcblr 
kaçakçılığı yaptığı haber alınm11 ve 
dUn kaçakçılık memurlar. tarafın • 
dan cürmUmeşhııt halinde yakalan • 
mıştır. 

Saljhln Uz rinde 12 gram afyon bu
lunmuştur. 

lapoa ıtllllrallerl 
Berlinde Japon hUkümet ve b&hrL 

lycsint temsıl eden amiral Nomura ile 
~Roma hUkumeU nezdinde ayni vazıfe 
Yi gören &mjral Abe ve yaveri TamJ. 

4gutı. dUn ak§am 18 30 da bir Alman 
tyolcu t.ayyareaile Berllnden ıehrinıı9e 

eımı,ıerdir. 

., Yeşilk~y hava istasyonunda Japon 
~e Alman konaoloslukl~n erkAnı tan. 

;;tından karıılana.n Myet <!ojTuca Pc. 
)r&palua gltıruftir. Heyet 1cı 1 am -
;ral Nomura, Yqilköyde mPtbuat mil. 
~e•lllerine ıu beyanatta bulunmu". 

- Ziyvetim, tunamen huaWd. ma
hiyettedir. Güzel memleketinizi gor • 
meğf çoktanberj arzu ediyordum. Bu 
finsatı ancak timdi ibula.blldim. Bun • 
dan dolayı çok bahtiyanm. Yaruı (bu
gün) .Ankaraya gf deceğb. ve ora.da 
ancak bir gUn kalabileceğiz. DônU,U • 
müzde gene l11t&nbu!a uğrıyarak & r 
iki ctın burada kalacak " ae,ımll 
eelırinlzi yakmdan gbmıegc çall§&ea. 
ğtz. 

latanbuldan doğ'ruca Sotya.)a gıde. 
cet!z. Bu şeblrdc bir ınUl det kalma. 
mm ihtimali var. 

- HUkCımet erklnımızı. temaalar. 
da4ııulwıac&k..mıauua? 

- Seyahatimizin huaua1 mahıYette 
oldutunu aöylemlltlm. B~ bakımrfatı 

hlikQmet erklıımıala teDlb.ııte bulu.n • 
maklıtmuz bahi8 mevzuı; clamıyacağ't 
t.abUdir.,, 

Amiral Nomura -ve amiral Abe bu 
gün Ankara ya hareket edecek \ e pa 
a:ar glln11nU hUkC.met meuesınuzde 
ı;eçlrdikten aoııra tekrar f~hrımız 

döneceklerdir. 

Kömür tevzi müesseıelerinin 
yeni müdürü itle bafladı 
JDtibankuı lıstaııbuY köruür 

fUbeal mlldllrlUğllne Etıbank zıraat 

oube8i mtldlirü Şefık Kaur yiıı edil 
ml§Ur. Yeni mUdUr, dUn gcl:n § v 
va.zifcııine b&Şamı§lır, Son a,} !arda 
Zcke~·a ve Eyüp Bıısrıdcn 80nra Şe. 
fik Kaur UçUncU o!arak EUbank kti • 
mlir aatı§ §Ube11lne mUddr tayin edıl
ml§ olmaktadır. Kendisın mu-.affa 
kiyetıer dileriz. 

l Kapı önlerine kömür döken 
ıoförler 

Kok köml rU ııakljyatı ydpan kam • 
yoncularıa b ran eV\el başka bir il 
almak için, kömürleri tcs.im edecek. 
lcrj mal ııahlplcrlnln evleri önilııe ka.m 
lODU OO§alta~ak caddeleri kapadtkla
n ve klrlettlklerj son ı;-Uıılerde S'Orül. 
meğc ba§lwnll!tır. EnuıJyet aıtmcı 

§Ul:ic mUdUr!Uğı.ı, bu gıbl ııo!orler hak 
kınde para cezası licsmeğı kararla • 
tırmı tır. 

Diyep bukmına 5000 
Kanadalı iştirak etmit ! 

otta,a, 19 (A.A.) - M.Uda!aa na 
:r.ın Ralaon Diycp baskınına ~ 

Kanadalının i§ttrak ettl~inl ı;oytemı, 
tir. Bundan evvel bu bıuıkın ~asmdı 
8850 Kanadalının öldtiğlln'l ve yal"a. 
landığınr veya dönmedıği b!ldfrı!mfltl 

Acı ltlr k&JIP 
enmı.tı. Yerde yllzlercıı :m man c rar bı•lıı 'll"'k \'C ııörUcımek karar. 
edi yatıyordu. nı vennl 1.-.rdir. Her iki devlet a• 

DUn gece iki Alman taburu chr!n nı'lrnr R\ nr ~mnnd1\ M'acarü;tan 
b~a ııokağına ı;lrmcğe n.u~ !fak ol riı vlct n;ıihi Tforti, Mrrc.l'la! Antr" 
mupa da sliratıe pll.sk .rttılnıl t ır. l'r ko ,.c BuJg-ıri,tRn Kıratı Roris 

LALE'nin 
1942 43 

ı;ehrin \'Uro~lnrın:ı ve solrnkları:rn 
komando kıtıları indinncktedır. 
ilıiryadnn getiri len Rıı~ tıııln iye 
kunctleri selmiş \'C Stnlinsrndın 
müd:ıfn sı muharehcl rinc ıştirak 
e)leıncktc lmlunnıuştıır. ·Türkiye BU~ uk =:::::==:=::;:=========::..: yük Millet :Mec. Marc~nl Tımoçenl\o, Voronezd.: dc~l. ht'r obüs çukurunu 'birer bi• 
taarruzo geçmiştir. nu\ ter ınuhnb. rer alm •k zonıud:ı kalını hı dır 

Bu ıkı tabur 500 ö!U bırakmıınır ilı d,. n-1) .. tlc:raeklerdi". GoriiFmrlcr 

Teıı Ajan&nın ne rettı i 'fktr r'ıHlc Vivanad;t \ arıılacaktrr. I 
tebhğ, Voronez ccplı,. inın ı · P. 1 ifr m,.nılrket arıt!;ıııdaki iht1 • 
cok kesim.lerJnde Sovyct birlik· 'Mir sivsıoıf m~ l"lMi ortadan knt. 
tcrin1n, faa.l mudafaalnrla du - dırnı.,k ir•irı Von Ribcntronıın bir 
'ID&lu yordukdan 8C>Ilra dfuı taarruuı n,.ojr tc\ eli <'rlcre~i söyl<'nm"'.tte -
geçtiklerini blldlı ınektedlr Rus bır . <lir. 
liklerl doludan ve ~uplım ıler C') e } u<:oı..;, '''"" n \ ~lt~tu, t:~n· 
rek Don :nelırinı seı:mlşlc• v Lir Tt:JHJtRf,F,Rt 
ter&kkikrine devam etm~lcrllır D ı T.nıırlı'fldaki Yu:znc:ııav nıalıf:lle• 
nıan mtlbbn bir mukave mt go t r · nrlt' f,lmı:ınl:ınn hir miiı:ı.:ır'lcm"'• 
ınj,.e do Bovyet ku' vetıerl in 1 am cir öldüriil<'ıı ik ' !<iman Mkr.ı-i iı ·n 
leaini kırDl&ğa muvaffak olamamıg mic:ıillem,. o!o'!'nk Bilc:cc:e1r Hrnnt 
•e Rua ıutaıan glln b terken mUtcad. kc\iinde 20 tııtıt~;;, kıııı:;ıınR rlizclık 
dlt Alman mevzllerlnı ele g"(;lrmtş leri habC'r a lınmıı:ıtrr 

l rdlr. Bu hıtheri V"'ren ~llwer tıı r:ır • 
lıloekO.-, 18 (A.A) - StallL rattı •:ın llırv.,t l<i Nııron•!:!l\7"t,. .. i Z:•"' 

IDUdafaa eden bUtün Sovyet blrl klrrı re~d" Vt' Pıi ... oric vilnn·tin~,. İ'3t "• 

ile, ıroıı Bok'a. taarruz emrf vcrllm1.4 n ı n'ıval ilıi.n crlill'l"İ" rı\drı~unıı 
lir. BIZll&t Stalinin riya.ilet etmekte d \11.z.trı~l t-ınrr 
Old11.rı... a-... ........ ıromutanlığma V<'. ~ofvadAn V' ', . _ .. _,.,.,, .. " . .._.. . ıı:.1\•c cek•'cn tel:?JT'I 
,..,_ d ·uyor kl' fn ~o,.,. »~· t k . ... ·-a. bu emirde enı . .• va llVVetle-rılc Gcllc· 

ŞJ.ma1 kealmiDdc Sov,>et birlikleri ral Mihallovjçln do:fu ordusu va• 
~ hareketlerini n111oeten ağırlaotı • tsnperverler( arasında eiddetli bir 
1'11 nıUatahkem bir §ebckeye rastla- !avaş olul'or. MUra.novtçjn orta 
-.ıana da burada §idde~ fopctl 3. " k n~lı,orinrleıı urakfa blhllk aa· 
lttt •yealnde geniş gedikler açma~11 ~rd:ı m:ılz~me aldığı bild'rHmekt.:• 
nıu affak oımu ıardıı. So•~ t ıt.ıla. t.dır. 

rinin bUdlrdığinr sure, ! olinRracl Sta ııtgr:ıdın slmnlindt' Rus 
ZAFER Tacının üzerindf'ki taz.} ikj hafirıetnıek mal,• mııkahil U"'mızl:ırı AlmanJnrın va 

t s:ıdlvle hıı Rus taarruzları sen iş r,• zi~·etindc h r ist krar husule g<:l birkaç pırlan 811 ~·ırde .}apılnıakl:ı \'C anut nıırhı.ır - mesire mani olm:ıktadır. T rek :; 
ı - Zanzıbar l lu - DoroUıy Lu. bel<'r ecre\ an clmcklc<lir. çidin! zorlamrş o an Alman taarruz 

mour Bob Hoııc • J31ng Groslıv 2 - llu~lnr. Kafkas\ nd:ı i\lozdok'un lan Untitsiz bir mukavemette kar • 
Denizi r Aslanı - Errcl Fl)nn - 1 <lo ll'>Uncl.ı 'C Terek ı;ehrinln cenu. ~ılac:ım:ıştrr. 
Brcnda Marshal (Mıchae1 Curtiz) lıund.1 Almanların koııruhası mc\• Alman1ar bu bölgede ciddi kayıp • 
3 - A k cennetı Charl lluyrr zılcı i•ıı ı::cri) l' atmışlardır. Alman• lara uğramı"lardır. Evveli\ Groznl ıs. 
Bette Dav s (Anatoıo L t\ak). 4 larııı btı kr.siıııdr rlorl rlcf Jıücuın.• tıkamcUnde Uerlemeğe çalışan Alman 
Cihan htıldmi G ry Coopcr Bnr- "C' kettil,lr.ı i l 00 tankl1n 16 sı tnlı- !ar sonradan cenuba Orjonıkldzeye 
bara Rt11.nvyck ( 1 raıık Cııpı ) ·• rip cıl r imiş 'c lılr ıllism n ph adc doğru donmllşıersc de burada da geri 
Kaldırır y ması - Ch ıle Lau • 1 lıunı irııh.ı l'dilmistir. ııtı1 mı lardır. 
bton Vl\.cn Jcı h (F:rıch 1 omm ı ı Xo,orosi,krnln l'CllUJ) cloğusunı.!:ı Dağları a"arak Sukhum ve Tuapse 
6 Aloma (Rcnkll)) Doro•hy L mour Hırs b Jıri3clilcri üç .ılln!uk hır lsljkemctinde llerlemeğc calışan Al • 
.lhon Heli, 7 - S nı hl'kl yee im ıııııh.ırchrdc lıir Urnon tnhurıınıı man birliklerinin pılfuılRrını deği~tlr. 
Mcrl Cbcrc.n G orgc Br nt 8 - 'okctıni"lerdır. dikleri zannedllmel;tedlr. Karadeniz 
Kahramanlar Dıyarı (renk } Erını TRANS \O~N Ş \RK C'EPHt;r..tl'. r: ahıli boyunda hiçbir değbikllk l . 
Fıynn - Olh la d<' Havllland - Ann T \KVil'•:I,ER GELDl ı dedllmcmlştlr. Novroslekln zap{ımlRn 
Shcridın Mlchatl Curtlz, O - '\'al J l\losko\a, 19 (A.\.) - Cephe~e sonra Almanlar ıter!err.t-..ml§lcrdır. 
nız D ğııız - ,Pauı Munı • J n FranMdcın yeni Alman takviye Ruslar bu şehrin varoşlarında çarpı 
Bryan: 10 Yar lı talpler (r nk1 1 kıtalan gctirildF•i bildirılmekle· mağa devam etmektedirler Alman 
Madcleınc Carrol - Frcd M c Mur dır, E)lul içinde Rus mukav~meti tayyareleri birçok risaleler atanık 
ray, 11 - \i ela bu ı J on A eh. b•lhruı!a mlie&&ir olmuştur. Bıı:zat Rus ıuıkerlerjni pllltokra~ müttefik • 
lıla.ry Martin, 12. Uçan k leler - Ray J,Jmanlar bile Slalin~d ve Kaf le ı nleyhlne kıkırtmak :.eıemeökte • 

., - tılr t..cr MU!and - Veronıka LRk - Vayn.: k.l \ada (Bolşevik taaMUbu)ıl'Jnn d1rler Falrat w ,....._ -
Marrt11; 13 - Bir arkı daha - A'l'n bahsetmektedrrler. 1 buırule getirmemektedir. ÇtınkO Sov. 
ı:;h rıd n - D 1 Mo Stalln'!'radm c;imııli~arbi var ş-1 yet orduları •'RUs vatanı tçln çarpL'· 

larmda A.bnanlar her e\'İ, her hen• lJktarmı bilmektedirler. 

U11I İı!t&nbul 
mutemedi 
komlıerl 

lıa§. 

Akıl 

~rduranın Zon. 
guldak kömUr
lerl muhuebe 
mUdUr muavini 
Şeref Erduranın 

Dcvl"t deniz. 
) ollannda Hay. 
dar ve dığcr kar --
<.eşleri Allcddln, Nazlf Erduranm k 
deşl Avukat Hi.l11amPttin Ahmet Er 
duran 17.9.942 pcr mb" a aıu 
Yenjköydckt lali mda hav ta ı;o::I r. 
nl kapa.mııur. 

Cenaze bu ın 10 9.942 cumarte 
gUnU namazı kiye camı ınc kı 

lındıktan sonra aılc kabıiııtaru olaı 
ı\ırrl mezarlı ıı tl !rıedllecekllr 
Altes ne m anet c!1lerlz. Tann ~ah 

met eyteı;ln. 

ntre. bizi yılda bir defı&, tlh•nnır~ 
c1a11 lı9fkalaruu dür;ünmeye ça&uan 
rırııattrr. Bu da.\·Pte !ıamlmt lth 
alika gö;,termell)iı:. 

Ramazan 
Akpm Tattı lm \' 

19.:u ıo.n 5.ıt 
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Vay tereyağ, vay! 
C. ADEYAGINA, lcreyalına fiyat konulduktan sonra, müba~k

" ler piyuadan pılıyı, pırtıyı toplayıp kaybolmuşlardı. 'Ne· 
n~ye sinmi~lcrdi'i Ne AJemdeydi~r'l ı:cey_ifleri ~i.ceydi?. Ill1~n yokl.u. 
Galiba, çile dolduran dervi~ler gibi ınııvaya ıtıkU koşe:;ınc ı;ekıl 

mjfle~di!.. · • b"l 
Ve piyasadan çekılmelerin~ rajm~n, ~'.ıne .. arad~ ele g1eç.ıre ı • 

)or, üçyüıc, üçyiıı yirmiye, ~nlemedın uç!~z ellıye a.ıyorduk. 
Halbukı ~imdi. g,d, maddderıne . el_koyma ışı kalktı. ~aı~şw serl.ıe;t 
hıra.kıldı, fiyat ı.:on.ınaktan vaıgeçıldı. Buna rdmen teıel ngını 4.>0 

dım, 1.ı~iyüzden, bır santim aşaitı alamıyoruz. 
H:uıl 33tış serbest buakıldıktan sonra, r&kebet ba.ılayocnk, 

ticari rekabel bs~layınca da fiyaUar düşecekti!.. 
Evet, filhakika, rckabtt başladı. Faknt fiyat düşürmeyle ~dil. 

artmaslyle başlad~: Tiıccar arasında fiyat yükseltmek rckalıctı! .. 
Bir me.sele d:ıha ı.·ar: 
Hepimiz bıhriz ki lereyağırun çeşidi çoktur. Cins cin:~lir :-nıiı 

Jıarekler ! .. Böyle ohluğu halde. fiyatlar aşajlı yukarı lHrlıırlerınııı 

.aynı... ··k • 
Giyecek, yiyecek maddeleri gibi, tereyağ fiyatları da yu ·sc1

• 

mi~tir. Hem de alablldiAine ... Bu yetmlyonnuş gibi, üsklik yağlar 
rla kanşıklıı. Ma~şuşh.lr. Sıhhate mw.ir şeylerdir. Bunlaıı hastalar. 
ı;ocuklu yiyor. Böyle karı11k, kuvvet hassasını kaybetmiş ş~ylerı 
hastalara. çocuklara ve hallfı sıhhati yerinde olanlara yecJırmc.-k 
doAru mudur? 

Tereyağının ve bu arada sadeyaiın bu kadar pahalannıasııı. 
daki hikmeti anlayamıyoruz doinısu ... Belki bHı sebepler varılır. 
\·c olabilir. Ve bunu bizim aklımız ermlyebillr. Fakat fı~at yük!'.c· 
ıı,ınin de bir derecesi. makül bir haddi olmak lbımdır. ~ 

Alakadarlardan rica cderi:t, yalvarırız onlara. Bu ışle ugraş
:sınlar, biraz meşsul olsunlar. İncelemeler yapsınlar, hclitı bu ~u· 
retle fiyatın dü,mesine :sebep olurlar. 

Yii'tnız satışı :serbest bırakmakla vurgunculuğun öııiine geçi
lemez.ye esasen geclJnıiş de delildir. Halkın yüz:~ giilmcı.i, fiyatlı.· 
rın (fü.şnMısl jçin, htr feyden, güzel sözlerden. nıtlerden ev\'el ıa
ldp •fikri, kontrol linrDdır. 

Yaicılann: 
_ Fiyatları biz yUkseltıniyOn1z. Sütçüler yapıyor. für kilo yağ 

on kilo sütten çıkar, sütün klJ0911 ela 35, kırk ~unışa ... Sonra, lstanr 
bula widen civardan cok ka~ak gelirdi, Şimdi gelmiyor. Kıı~·· 
mek gelme7.5e, yd nasıl çıkannı l 

Deaneleri de, doAru bir iddi•, bir hakikat olmasa gerektir. t~i 
bu zaviy,,eden de tetkik elmek ıerektir. Böyle yapılmaısa, yarın 

öbür giın, bdlalarmızla, çocuklarınızla, vitrinde gö~rdüğtııuüz, ufak 
bir pııket tereyalmm klJlısına geçip, lçimiıi çeke çeke: 

- Vay tererııl voy!., Hasretini çekiyoruz, neredesin? 
Diye avn ava:ı balıraealız! 

E:1 dil senin de gcctl taha11iirlt htr aemin 

ltalyada çay dilmı• 
tecrübesi 

ltal:ran ın ''Pavı" nebatat bahçe
si mü.dürü, bahçede, cay yetiştir .. 
me tecrübesi yapmasını düşünmüş. 
35 serie eyvel, muhtelif cinslerden 
çay fideleri getirtml.c ve bunları 
camekanlı oir yere ıl 1""1nuı. 30 se
nedenberi, çaylar. bo} ıe c·ııınekan 
içlnde duruyormuş. Onları, kurur 
diye havaya manız bulundurmtı• 

YMlarmış. 

Halbuki, bir ııün, kışın t-n şid• 
detll bir zamanında, çaylann üze
rinde bulunan camekAnın c~mlan 
lnnlmış, ·kimee de farkında olma
J1114, cay fklanları, Rilnlerce :so~ 
havaya maruz kalmı~ fakat mır. 
kadar soğuktan müteessir olmamış. 

J.AEDRI 

kış soğuğuna bile dayanmış. Cinde, 
yapraklar, her ay toplanabilclit:i 
halde, Pavi nebatat bahçesindekı 
cay fidanlarından, ancak, iiç yahut 
dört ııyda toplanıyormuş. Hu çay
larda, kokuca kimyevi evsaft;:ı, Çb 
ç:ıylarının aynı hulunuyorrnuş. 

Bu lecrübe, ltalyada. çay yetiş· 
tirme havasını uyandırmış. J>rofer 
!IÖr Pollaci'nin fikrine göre lıalya· 
nın şimal tarafları, Po Yad•si cır: 

ekimıne müsaitmiş. 

Profesör, Musoliniye, hu ltalyar.. 
c-yından bir paket he'1iye ctmı~. 
Duçe, memleketinin bu yeni nıah~ 
sulünU ihtiva eden hediyeden 
memnun olmuş. 

•• ıı: 

Yabani köpeklerle mücadele 

Birle~ik Devletler A.merika!Sının 
Oklahama hüldı.meti, memlekete 60· 

kulan ve bir çok zararlara ı;ebep '-'· 
lan yabanı köpehlere karşı şiddeUi 
bir miicadeleyc- girişmiştir. 

\ HA. B ER - AlCtam Poıtan 
19 EYLVI: ...:: '8fl! 

....... 

Tarihin b ü y ü k davaları 
.....--- - FT7 - LO - - ,__ 

(Gazetıemlzbı bldllel ----·• bqbk yanm.dakl tarlb wu 'el ell.. 

Talii7ilPD BuDVe.\lrD 
Uyere.lr göndettleek oJmyuealanmmn 
ticari mahiyeti ilim olmlJ8ll kOGlk ... 
ıa.ıııan paraaıa nepohuıar.A . 
Eolenme teklilleriı ~ 

c nnayetü 
. ıı . 

"U~lara kaçınır, yok."'n. suratını. 
za tül<lirUrllm ! Si'Zi tanıdığou i!;itı 
utanıyorum, dudaklarımda bırakh 
·ğmız ,;pücül< izlerini silmek için 
dudal+~rımı kıııı;tn bir demirle yak 
msk istiyorum.,, 

''HakikatC'n !>ana böyle mi sör· 
~ersiniz! Hayır, değil mi! Bana bu 
ı·adar 1alımce söz söylcme:ve ccsa• 
ret erlemiyec.eğlnizıleu eminim sev 
gilim. 

••t:ğer kalbinizde bana luuşı 
sevgıye, hatt& :ıcım.a.ya. hen7eyen 
lıirtakun hiııler varın\ yalvanrrıu 
&ize hence çok nziz ç°'' mukadde:; 
olan bu ~eı.ginin hay:ili kalbiniz • 
•\en ı-;ilinmt"ln.,, 

Mahpus mektubunu manzum o
larak bitiriyordu • 

"Se,·gilim, eğt>r artık beni sev • 
rui~·orsanıl, hay:ıtnn sizin olsun .• 
1'0° mukadıl~ sırrı sa.kls.m!lk '"azi. 
fe-;ini bana lnrnkınız, mezarnrtdan 
bir esef ı.;esj yükselsin ,.e mezar 
tn5ımcla. bir i.imit otursun: Bir kn· 
dının ~elip ağlayacağı ümidi' •. , 

S~ Son kanunda Valeriyc ~mn· 
ları yar.ıyordu: 

"Cu~ün size ufak bir manzume 
gönderiyorum, eğer beğenirseni1. 
bestiıleyiniz n ~abukc;a. bu besteyi 
~·ayınız .• Jüri azaoıı dinlerlerse hak 
lnmda daha mll"Jamahab dananır. .. 
W-. 

"Ruhlann dan.,ı 
"Düşücelerim, nereye oçnyon'!l• 

nuz? ve birbirim%1e kolkola girmiş 
neler söylüyorsunm! Ne tatlı l'i .. 
\'llda.,ma, lt:uıııtlnrmız ne bdar 
lı'lfü! Ne yapıyorsunuz? Dansı . 
mız yorolmıyan bir ahenkle !mllıını 
snnız, sarhoşluğumuz, ok!JIUOA'P• 
rımız ve ebedi bir geceye doğru :rol 
culnğumuz. Bu seyahat neye iyi? 
Bu şarkılar ni~in? Si\yleyiniz ba • 
na, bli ~atxılayış neden? Sizi böyle 
kim oynatıyor? Ş:ı.rkı söylUyomz, 
lıayram yapıyoruz. Güze~ j?i\nJerin 
tekrar ı;:el--ee~i'ne l\m'dinlz var mı? 
Sabah .rllzgan betti. ı;;oğul< poyraz 
hir a5k -.oluğu ';dbi ~l' mi artık? 
Bu tatlı a.1C\" ne? Yti!ılerlmizi aydrp 
latan fa'kat gözl.erimiı.i kara.rtan 
bu ale\". Başla.rımmn ttze-rini yal. 
dızlayan safağın ne oldoiuno size 
be-n söyliye);m. Safa.k bir perlc.li'r, 
öpücükler ,.e 8eVgiler perisi. llir.e 
yemin o<ler, hizl nldatır, sevıı;inin 
ı;<>n!>uz olduğunu söy'('r . ., 

Bi~ok sairlerj 11tand1ncak ka~ 
<lr.r güzel değil mj? 
M~ktup "n sureti. b1tivordu: 
"Beni ha1f, sevdiğin <loğnı mu'! 

Bana c~\·ap ver sevgilim, c:llnktt 
btı dakiluvla heni yalnız ı:,ımin ee·· 
rabnı temin ~ler. 

"Artrk mekt.ubn bitireyim. elin 
kü söyJenm""mesi aznn ııetrn hir 
eok ~~·le~' söylemPk \izel'e "1T'tnu~ı 
nrn !;:s.,ı><liyorum. Seni öperim 5llY 

gilim ... 
31 Son1<1\nnncb ayni !}eyleri bir 

öahn. tekrarladı. 
"S~v<?ilim . ., 

r o playan: Muzaffer ESEN 
bekliyff<etim. Ve o mektup ge~ Rober müdafaa edecektir.,, dedi. 
ı-e intihar edeceğim. Hapishanede Bu Gs.briel Rompar şöhret ka· 
intihar olur mu deıne.' Barda inti.. zanmıt genç bir avukattı 
Jıar daha kolaydll'. Önüme getiril Mahkemede: 
len yemekleri yemem, olur biter. 25 Ştllııatta mahkeme ilk celses~· 

1• Allalnsmarladık yavrum.,, ni açtı. Dava. basit görünUyordu, 
Bu yazılar hapishane müdürü • bir ceJse«te bitebilirdi~ fakat sorgu 

ıılin ve sorgu ha'it!minin sansörün çok uzadı ve dava &örüklendi. 
den g~iyordu tabii. Fakat adilet Anastay mahkeme salonuna te. 
hislere kapılmayacak kadar yük • mlz ve düzgün bir elbise. ile çıktL 
sek bil'leydi'r. Onun için o ~çlu • 1 Sıla tıraş oloıu~, !la.çları lu11a ke
nun hulyala.nndan ve tuavvurl&· silmiş, bıyıklan ince idi. Durımm 
rından müteessir olmadan yolunda bir askere yakı~ır şekilde idi. Göt 
yürüyordu. )eri jf:ıersinde hi<_:bir aids göriilmü· 

27 Sonkfi.nunda müddeiumumi yen durgun sulua ben~iyordu. Sağ 
hlclianamesini hazırlamış ~ son.k& bileğinin biraz yukarısında diivü • 
nunda sbrgu hakimi so~loya teblL lerek yapılmış bir çapa resmi pe~t 
ğat yapmı~tı: az kimsenin nazan dikkatini cel • 

"Sen ceza mahkeme'Ji Mfüıyö betti. Sesi bomundan geliyordu. 
Blohun rei~liKi altında 9 Şubatta Sözlerinde samimi görünüvordu. 
toplanacak ''e mliddeiumomi muavi llk HOrJtnso :\:apılırken reisin 801'

nı Mösyö BuJlolj iddianamesini !lku duğıı: "Mesleğini-ı nedir?.,, Suali. 
ya<'-aidır.,, ' ne bir hıç'k.mk içinde cevap verdi: 

Suçluya bir aı. uhat bulundurup u Asteğmen,,. 
l1n!undurm11.ysc.aitı da. ıımroldn. Dav:l de,·am ederken birçok ıra· 
Anastav .. beni mahkemede Hanri zeteler, m;ılıkeme reisinin ihma -

• tinden, sinirleri--~ hakim olamama 
&rodan, birçoh !:-eylerı mütemadi • 

H b ,. b 1 yen tekrar etnıesinden acı acı şi. a er ın U macası kiyet ettiler;. suçlu bi'rçol< suaUe-
re çok merhametsizce ce\'aplar ve. 
riyordu; bu daNanın giizel bir rö

• t-1--t--t-.., 

1 ı--+-+-
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Soldan .sağa: 
1 - Kendisine bir şey ısmarlanan 

(mürekkep kelime). 2 - lngil1z· 
hariciye nazırı, sarhqşun at lığ~, 
3 - Yokdcğil. cvlôt sahibi kadın, 
bir renk, 4 - Yarada bulunur, 
mahkemede açılır, 5 - Bir edatın 
kısaltılmışı, etrafı su ile çevrilmiş 
karaJar, 6 - itikat, bir coğrafya 
tnl.>iri, 7 - Ablük. :ılın tuvaleti, 
8 - Para dolabı, tekdir, 9 - Bir 
vilayetimiz, kuvvetli soğuk mevsim 
(mürekkep kelime). 10 - Boş şey, 

ağacın kolları, bir edatın kısaltılmı· 
şı, 11 - Nemli, Fransada bir kule. 

Yuyarıdan aşağıya: 

1 - Kendisine muh<ılıbet beslt: .. 
nen, mevcut, 2 - Bir işi çeviı
meklik, nıızik değil, S - Şeytan 

cinsinden, hiyaneı etıneklik. 4 -
Kısa zaman. şerer, ve haysiyet, 
(asip) in tersi, 5 - Kötek, (i -

lıikat eden. isim, 7 - Şeref, btr 
emir, 8 - Ortada, yoketmel~, 9 -
Nota, bulmaya çalışmak, 10 - Bir 
spor, bir emir, ı 1 - Bir soru edat\, 
şüphe. 

Dünkü bulmacamızın halli: 
1 - Vida~ökcn, Ç, 2 - Esafil. 

pörtajınT yapan 1ntransijan gaz~ 
t.esinin ~ 'l Şfıbat tarihli sayısında 
!:!O cilmlelcr vardı: "Dan da reis a 
det.a uyukluyor gibiydi; dinliyenler 
onun ds.imi bir rüya içinde yaşadı 
lmı h.ls&ettiler.,, · 

Hakikaten dava hiç de can· 
lı değildi: tsticvabın dosyalarda, 
gazote aUtunlannda. çok meraklı ve 
çok heyecanlı olan aafhalan mah· 
kemede dinleyicilerin dikkathıi çe 
kemedi; zira hareketler ve sözler 
çak heyecamız idi. 

Annstay hikimlere eziyet etme
df'n \ akayı anlattı: 

- Mlikavemet edilmez bir kuv 
vet beni itiyordu, Tampl butvıınna 
g11llnee yukarıya. çıktnn. Katta ya 
wbmşmı. Bi'r hlızmetçi kadın bana 
"MadAm Del)9.r birinci l<attadır.,, 
dedi. K1Z3 "teŞe4<kür ederim,, le 
mukabele ettim. Tekrar aşağıya i· 
ncrek kapıyı çektim. Madam Del • 
lnr, bizzat kapıyı açtı. Bu sırada 
biçafum kollanmağa. hazırdnn. J<'a. 
kat vicdan izi.hı beni (lurdurdu .• 
Uadm beni gli~l karşıladı: "Sen 
misin yavrum ı Seni buraya ha.ngt 
ıiizgar attı. buyur içeriye., beni ;>

''asına aldı, oturttu; aşağı yukan 
nıı dakika tatlı tatlı konul'tnk; An• 
ı.:ak kadından ayrılacağım sll'a, he. 
ni kapıya laular uğurlıı.rken dalıa 
l'ıızla bekliyemlyecdimi anladcn. 
O karsnnda idi; lılli. görüyor gj. 
tJiyim dalma da göreceğim. Sl:r.e 
yalvarırım; bana acıyınl7. Sor~ 
hakiminde hiçbir nok!Mı eksik kal 
mamak j.izcre ,·erdiğ·m, taf~ilfıtJ 
tekrarl.Dmam için betıl zorlamayı • 
ııız. 

Jo'ıtkat reis bu izahat.la ilttifa et. 
nıedJ: . 

• Boy 1,715, kilo 7', y&f -. ..,... 

saçu, el! gözlü, aevtıebllecek *·Upte 
615 lira maaşlı, devlet memıma 1ıil' llay, 
16 il& .fıO yaşlannda. lwıdiBt.De -'*9t 
blr iş temin edecek derecede sımglıı. 
güzelce blr bayanla evlelllllü 18te • 
mektedir. !ç güveyl!ı{ da strebOlr. 
(N.K. 1159) remzine mtırao&at. 
* Ya, 28, boy l,'50 kUo IO, orta 

tahailli, ev etlerini mtlbmmel bilen; 
12 yaşında blr kDI çecutu babmU. 
güzel, yllksek a.ileden, zengin ~ 
ölen kocaeındıı.n dul kalmlş bir bayll."1. 

Esmer, ort& boylu lifm&D. lokt JmUaD.. 
mıya.n, kumar oynamıyan, devlet m.. 
muru, en az 70 lira ınaa,b blr b&yJa 
evlenmek istemektedir. Çocukns o
ls~lar tercih edilir, .CS.Y. ll! remzjD9 
müracaat. '--

lı ve ifçi anyanl-
* Erzincan fela,ıtet.zedMl bir karı 

lrnca, herhangi bir &parb.mam:R kapı• 
cılığını yapmak ıstemekt'9dlrls. QG'ı 
muzda.r vaziyette oldulc.ıarmdut p> 
adrese acele mUracaat d'"'ell: 

KUçUkpazar Lebleblel eckaimda TO 
numaralı evde Ka~ Gökmato 
mUracaat - 8. 

Müteferrik: 
1f. 15.6 oda.11, kalOriterlt ..,. lrall

rlteralz. aydmlık bir ap&l"tmlUISa -.,. 
ralık dajrea1 bulunanlarm An!rue . 
caddesinde Türkiye ecaneetncte Ar• 
Neşete muracaauarı. 

1f. EminönU. B&h~ .Aalııln 

caddest veya Cağaloğlunda. Oq Do o. 
dal?, doktor muayenehaDesıl ,.._.,. 
elverişli bir daire.ti bu11malllıu'l6 
''Doktor,, remzine mOraca&t;Jan. 

1f. tyı kullanJ!mlf Z&Ja dllrtıılabl! 
sa tınak L9t;1yenlerin ı.ted1klert ft1att1 
dUrblnjn evaafmı (Ol1rb&Ja} ,._.,. 
bildirmeleri. 1 

Aldırano' "-_ 
Apf;ıda remizler! yazdı olu • • 

kuyucıılarımı:.un l1&ID1arma ıelem 
mektuplan idarelıanemlzdea (puu. 
tarı hariç) bergün eaballtaa llleJ'e 
kadar ve 11&&t 1 T den llODıa al~ 
ları. 

(Ateş 6) (A.G.) (B.T.'6)'(Bultnımaa) 
(F.N.S,) (F.D.K.) (Kumlet;lm 45) 
(l{aynak) {La.le 11) ,(ll.E. 49) 
(Mannara) (ÖSbab&) (P.T.) :ı:t_.A.) 

(2. R.U.) (R.S. kim.ılesi,J) (S.AJC,) 
(Salacak 7) (Sa.mlmt), (S.Y. 18) 
(Vicdan) (Y. Bal 412) 

rum. Korkunç bir iztirap ~ 
Sm;ninun bütün menliyetini • 
lıul ediyorum. Da.rağacına oıkluk 
ilıtiyorum. 

- Fakat bu hmlh kanlar idn 
de a.yaklannızm ucuna dtilmtil o. 
lan za\'alh kadına tekrar vaırmımıı-ı 
Z/'\, onun i5Ini bitiımenize mini ol
madı. O sizinle bir doa~ bir evJ&d 
gibi konuşmu,tu; siz ark ........ 
!tirüyordon~ biçağmızı :U:ldllrmıll] 
tmız; faJtat bi.çağı ka.dmın bo 
n.ı~ ~aplıyabilmeniz için ytizllntl • 
ze dönmesi gerekti. O vakit • 
ltaplYJ göstererek ona aordam: 
"llurası oğlunuzun odası mı?,, İl 
o vakit kadın kapıyı açank 
cığlunun odasını gösterirken 
ztı ~eldiniz, ve onu öldllrdlbı 
clcğil mi? 

- S(ın dakikaya kadar tered 
dltt ettim. Fakat en ıı;on dakikad 
vicdanımın sesini boğdum, vurc1 

Tefcrritat fü'.erinde (.ok dara 
hiikim başka bir suale geçti: 

Nebtıtat bahçesi mfidDrli profe
sör Pollaei, bu tesadür sayt'lsind!. 
eayların ikikne ah;,tılını anlayın
ca. tecriit>esini tJeni,lehniye karar 
vermiş. Bu SUl'Ctle, açık hnada, 
yirmi metre uzunlu~nda bir cay 
s•hası meydana getirmiş. 

Pavi nebatat lıahçesindeki cay 
fldanlın. -ılı fırın altındn 18 derece 

Bu yabaııl~<J;.öpek,ler. yalr.ız bir 
rnıntakadn, iki lı:ıflada, 50.000 do. 
larlık hayvan parçalamı~ ye yeml5· 
}erdir. 

''Ha.!u c~p ''ennlyorsun. Ne 
acı şey. Ha~·di bütiln ~i\ohe1~rini 
hir tarafa bırak \'e bıına !1:Ü'.lel --" 
Jer vaz. Senin l'ok ır.ali'rn olılnt:"1lnu 
hill;im ftı~mt bn lta<lar imıaf<ıızca 
'7.i 'im ol"bil~eğini tasa\·vnr etme 
miştim. Senden öntimib:deki pa. 
7artesl gün\ine kadar bir mektup 

Fire, 3 - Civelek, Zat, 4 - fmar, 
Necaşi, 5 - Z, fş Şaman, fi -
Ecanip. l\fall, 7 - Lir, Kah, Ta5, 
8 - Eliçııbuk. R. 9 - Raş, \'ayan, 
H, 10 - L, Le, Uza.m:ı, 11 - Kt· 
rıtarak, V. 

- Hakim huzurunda~ınız. Hi. 
kimler i1k tahkikatla. iktifa edemez 
ler. Herşeyi söylc~eğe mecbursu• 
nuz. 

Suçlu bir kabus i~t-risincle ı;öy. 
lUyormuş gibi sözünde devam etti: 

- o hmltr,! onu h&la işitiy~ 

- Apa.rhmanrlan &vnhrken 
şemı-iyenl:r.j de aldınız mı? 

- Evet. 

.Mn.. Pnınner, bahçe kapanııdan 
girerken, bfflşik evin bahçe~nde 
oturarak bıerzamanki dalgın ve in• 
sanludan uzak tavriyle sigarasını 

içen Rona'ya, yüzünde muzaffer ve 
memnun bir ifadeyle, bir doCa <inha 
baktı. Fevkalade ·bir lıavadisi an• 
~me yetiştirmek arzusunun verdi• 
IH sabınızlıkla, ayakları birbirine 
dolaoşırcasına koşarak bıına doaı-u 
seldi: 

- Annen evde mi, oAlum'1 
Çayırdaki fazla uzamış otları bi• 

ciyordum. Nezaketen işimi bırakn· 
rak, ta.bak canak şakırtılarındand.ı 
anlaşılacağt üzere annemin mutfak• 
la !bulaşık yıkamakla meşgul oldU" 
ğunu söyledim. Kas:ıbada, Mrs. 
Prunner, en taze haberleri veren 
bir ajanstı. Bilhassa bizim ailenin 
bütün mUıhnvere ve d~ikodu ser
mayc.sin i onun scıirdiiti havadisl.ır 
te~kil ederdi. Yinni senedir, hemen 
her Rfln onun yeni bir !skandalın 
heyecaniyle bize ko,tuitunu gör'" 
mü,tüm. Bana ise, hal4 kiicük bir 
cıeeufc nmıımetesf yaJ>ardı. Bende o 
muameleye 11öre har&ket etmekle 
devam edel'dhn, meselA, bndn gizli 

nin kolayını bulurdum. 
Mutfak pencereleri ya~lunmak 

i1Uy0rdu. Simdi o işi görnınin 
tam sırasıydı. 

Tabak şakırtısı birdenbire kesil• 
miş ve mutfaktan heyecanlı sesler 
gelmeAe başlamı'}h. 

Mrs. Prunner, kelimeleri çııllatu 
o.;cııJata: 

- Bak utanmaza, diyordu, yine 
orada oturuyor. 

Seki:ı sene evvel icindeki ateşin, 
suya atılan hir meşale gibi, birden· 
bire söndiiğü ~ccerlenherl, lıizirn 
kömşu Rona1 siyah pamuk elbisesi. 
mat esmer yüzü, siy:ıh, pnrlak sar;• 
lariyle, kapısının önünde hep hü>

le hareketsiz otururdu. 
- Cinayet bir gün nasıl oh:ı 

meydan:ı çıkar, - diye hiziın ııja"l .. 
devam elli - taşocağınm la il•· 
binde cesedi bulmuşlar. 

Annem: 
- Pedro'nun cesedini mi? cliye 

hayret elli. Bu kadar sene sonra, 
kahil mi? 

- TaşocaJhna su dolmuştu yq, 
on senedir falan hep göl halinde 
dunırdu. Şimdi. bu suyl! 1 ·1lumb:ıe 

A TE Ş 
vııma Clark'dan na~ leden : İlban Tanar 

lahk 4,;alışmadan sonra, Pedroyu 
bulmuşlar. İşe nezaret eden Tim 
söyledi. Başkasından duysam, belki 
inanmazdım ama. Tim yalan söyJ"· 
yccck değil ya. Y~iz elli ayak deriıı• 
lii!iııdc. baş aşağı bulmuşlar. Tabii 
sade iskelet kalmış ama, doktor se-
kiz sC'ne cHel öldüğünü tespit el• 
miş. Hemde ne bulmuşlar, düşün 

h'ikayıın, hep başına bağladığı kıl't 
mızı eşarp yok 11111? işte onun bir 
p:ır~·a~ı ıhı. taşorağıııın dibinden 
~·ıkınış. Arlık en kii~·ük bir şüpheye 
bile ~er yok. 

- Acnb.ı kuılın duyrtu mu? 
- Du~ rnasa hile öl.lreııeceği za· 

muıı yakındır. Taşocnğına kadar 
öliiyü süriiklc.-miş bt•sbelli.. Kndıa, 
hem şeylnıı Mibi kurnaz, heın ele 
erke.kteıı dah::ı kııvvelli ! .. Ben şim<li 
:\Iis Puder'e giıliyorum. Sende ta• 
bakları lıırnkt:ı beraber gel. 

- Bekle 6rle:ı:se Razzles. 

- -Ol!lum, bana hak, biz misa• 
firliğe gidiyoruz. Pcdronun kemik~ 
leri bulunmuş. Sen çayırı biçh·er, 
anın sakın çiçeklerimi de beraber 
kırpma. Bak karanfilleri bir~z biç• 
mişsin bile 1 

Böylece, e'·de ~·aloız kaldım. Ha• 
fıznmın zapteltilU türlü türlü, kimi• 
nin başı. kiminin sonu eksik ç.o• 
cukluk hatıralnrınıın arasında er. 
vazıh ve tam bir şekilde canlana:ı 
o ujlursuz geceyi, yine düşündüm. 

O gece, komşumuz Ronanın kü~ 
çiik evinde benıle isl'!mlyerek ,.e 
ailemden habersiz olarak hM~in bir 
maceraya şahit olmuştum. Gördük• 
lcrimi sekiz senedir içime gömmüş, 
an neme bile söylememiştim. Şimc!. 
iri yapılı, yakışıklı Pedro'nun taşo• 
cağının çamurlarının içinde çürü
meı;ini dClıJündükçe, içimde kime 
karşı ve niçin olduğunu tahlil ede· 
mediğim şiddetli bir istikrah, ade-

Ne olursa olsun. hadiseden Rona• 
'~·ı h:ıberdar etmek, karşılaşacaıu 
vaziyete karşı hazırl:ımıık liızımdı. 
Onun beni ötetfcnb<'ri yakınma cer 
beden lehlikcli, nyın zamanda se
vimli ve cazip şahsiyclinin tesiriyle 
iki bahçenin arasındaki çili ;:ı5arn1' 

genç kadının ·karşıı;ındn durdum. 
- Bonsuvar. Rona! 
Başiyle seJAmımı alarak yanınc!a 

yer gösterdi. Bir Ş<'Y söylC'ınecle:ı 

tekrar daldı, heni unull\J. Akşam 
kar:ınlııtı, evladının kederini k"" 
nuşmadan anlnyan bir anm: gibi, 
genç kadını sessizce sarmış, kucak• 
lanııştı. 

Bir müddet bende konusmadım 
oturarak slgarao;ı'ndan çık~n açık 
mavi dumanın• karanlıklar içi nele 
eriyişini seyrettim. Mizacının her 
cephesini oldu~u gihi, Tiiiziinlü ve 
uyuşuk halini de yanınclakilcre si· 
rayet ettirmesini bilen bir kaılıııdı. 

Sessiz durduğwnuz müddetçe, 
yanmamış, kömtirle ateş arasındaki 
fark kadar birbirinden hambaş!L:ı 

olan şimdiki Rona ile eski Ronayı 
mukayese ediyor ve çocukluğumun 
siyah beyaz yekne!rak h:ılıralar arn• 

mış gibi canlı ve uzun senelere ra 
men göze çarpıcılıitını muhaf 
eden hazı hadis"eJeri aklımdan ,:·. 
çirh·ordum. 

Ronn Labrals ile ilk ka"'ılqb 
ğıın z:ıman on iki yaşındaydım. S 
C'ıık bir temmuz geces1, uykuda 
köpl'gim izin sert havlamalarlyl 
uyanıp lıahçeye fırladıAımı batı 

layorum. Komşu C\"e, nereden ıe 
<likleriııl bilmediğimiz •• tanıım 
<lığımız yabancılar taşınmıftı. K 
pek yeni komşulanmızm )>abeel 
ıfoe geçmiş, boJ ıı,ıkh nlunun k 
pısında duran kadına kar.şı avaz 
yaz ha\·l:ıyordu. Kadın köı>eAin b 
öfkesine, yabancı bir "'iyeyle fn«i 
Jiıce olarak mukabele ediyord 
Bnbom geJipte k<.tpeti içeri l'Slın 
caya kadar ağzım açık bu man 
rnyı scvretıim. O yaşıma kad• 
bö.rlc güzel ve en külhanbeyi erte 
lcr ı;ıihi küfürbaz kadın tı61'111fJmi 
tim. 

Köpek içeri girince. klldın, 
mızı parlak bir kumaşla sarılı ola 
vücudunun zarif bir bareteUJ'le tif 
kaç adım daha ilerledi, elleri 
saçını düzeltti ve bize };akarak 
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Fransa iaşe işlerini 
nasıl idare ediyor 

Fransanın, muntazam fş!iyen bir iaşe teşkilatı vardır. Bu 
eşkilAt, her ay, dağıtılan erzak listesini, gıda itiyacına 
göre tanzim eder, yeni gıdalar icat eyler ve satılan 

yiyecek maddelerini kontrolu altında bulundurur 
o KUYUCULARIMIZA, Fraııs.ı• 

sanın nasıl bf'slcnildiğinı 

Susterıne.k için, blr Fransız 11azele:sl• 
ilin, iaşe teşkiltııının "•udıı arnştıt"" 
1"a bürosu" başında bulunan Ley le 
Yrır>tıiıı bir mülakatı arzc<liyoruı. 

GAZETE Dll'OR Ki. 

• 8 İZİM, Fransada, keııdi~lııdcn 
pek nz h:ıhS<>lunan hir gıda 

aı :ıştırına büromuz \'Or. Kıllık ele" 
ııecek kadıır müşkülat ve ııııılınımı• 
~et içinde yaşııdı~ımız bir znnıııncl:•, 

u hfironun etti~i hi:r.mcller ııek 
1n'lhinıdir. Bu biiro, devlet iaşe 
"ckreterliğinc b:ı~lıdır. 

PARMAl-.'Tl.E'DEX BUGlJNB 

•GIDA araştırma bilro:su rcl.ı.i 
şöyle diyor: 

p - Gıda araştırma bürosunun, 
•rfste. bir "Gıda kimvahanesi" 

var, Bu lclmyahanenin esa;ını, .Fraı!
ıaya J>atatesl ııokan Parmantye kur. 
nıu,tur. Ondan sonra, meşlıur ilim 
~darnı.1'1, bu Utboratuvarın inldş.ı_ 
~na tahşmışlardı. Bunlardan biri 
Q e, Paııtör m0es~e~8in in şnhretli 
sJadlarından doktor Ronx'dur. 

d Liyonda dn, Morsllyadn ıta, Tulth• 
1 da. hOro "e Anjerde de, btt l:Hır • 

ratuvarlıırdan birer tane var Bunı,_ 
11\ • 

en Yenisi ise, mntarekeı'len soıı. 
1 ''Vı,ı• do lnırulanıdır. !\ıı kim. 
~ahane, deYlet iaşe sekreterliğine 
atlıdır ve onun müşaviridir. Bu 
htıyabanede, hllhasu, yt'nl lesi 

ilen, Yahut buhınma"'an yiyecek 
eri " • .. 

YENi GIDALAR 

_ B ÜRO, yeni gıılular bulma. 
yu Sa;>Tct eder. Fra ıısn gl_ 

hl bereketli bir monıleketıe, evvrı• 
cc, yenilemez diye bir çok şcylı.r 

• htllıfoC olunurdu. Şimdi ise. hu 
yenilemez denilen şeylerden de blı· 
fnde ediyoruz. 

H:ırplen enci, Pııris mczh:ıhut:ı. 

rınıla, her ay, Hi0,000 litre irnn ı:l· 
yau ııı:lrayorchı. ~iııııll, bfilün hu 
kuııdun sucuk Hs:ılrc slbi şc;>·kr 
~ apılıyor. 

E\'\"••lce, mescliı 1200 kiloluk ne. 
li::, bir ökiiz kesilir, bir larnfmtln 
bir yara görülünce, sıhhate muz!ı• 
dir, diye bütün öküz iınhıı edilirdi, 

H:ılhuki, lıu kocaman ökilzün ynrnlı 
uzvundan lı:ıJkn tarafları, hiç ue ı 
sıhhate zararlı değildi. Şimdi ise, 

Lir tarafı yenemiyccek olen hay\'an• 
!arın sıhhate zarar ve.rnıiycn etleı .• 

ni anrı:roruz. Onları "otokliıv" Jıır. 
dan geçiriyoruz. Bu surelle hiç bir 
zararı olmıyan mıiketnnıel et temin 
ediyoruz. 

DENiZ llAYVA~'LARl 

-BİZ, C\'velce, h:ıyreUe seyre
redilen Cburndıı, liıgnı ki• 

laplarında isimlerine tesadiif et. 
medlAimiz lıirtııkım denl:ı: hayvanla• 
n sayılıyor) denli haynnlarındtın 
hlrlokım konserveler yapıyonız ki, 
Parlslllıer, bunları Jesaelle yiyor ''U 

l 'F.Nl MADJ>ELERIN KONTROLÜ 

-B Ü~ONUN vazifelerindt•n 
lıırl de. piyasaya sürültn 

l i:>ccek ınaudelerınin konlrollidilr. 
7 birincileşrin 1041 ka:ıunu, her· 1 
kes. s:ıtışu ı;ıkıır<lı(h yeni :vcnec..:k 
m:ıddelcrlni biironun nıua~eneslnc 
arzetmlye mecbur butundnrmnkın. 
dır. 

Öyle fnl.ırlkalar vardır ki, yaptıi}ı 
kon:serveleri, zeylin yal1iyle yaptık• 
lı:ırını ilıin.ederler. Halbuki, rir çok 
koıısen·eleı'<le zeylin y:ıAından es•r 

~·oktur. Mcs<'lii, bir salata salçnsının 
kolorlsı l!iO iken ze)·Un yağının 
kıılorl!Iİ 9000 dlr. Biz. böyle sahte. 
k:irlıklurın önüne geçiyor, konser\·e 
etiketlerine. hakikt mahiyell<'rini ve 
onn ~öre riy:ıtlarını koyduruyor·~z 

ve tMrıı1 nıils:ıaıleslnin t;,aret ve 
mımnrasını da llfıve elliriyoru:r.. 

Uu suretle, fabı ikal:ır, çckinmr. 
den ınııllnrını salabiliyorlıır. Halk 

d:ı, aldığı malın muayeneden geç
tigini bilerek de~er fiytıtlyle ve 
~nıniyclle sııtın ıılıyor. 

KISSA.DAN HISSA 

-B iZDE, sebze bol ... İhtlkArdon 

Birleıik dnletler Ameri1ııa • 
ıınd& hizmet göPen kadınlar 

T ARİHI ROMAN 
Va,ınstonda, nezaretlerde iş ~ö

ren kadınlıırın :so:nsı, 1940 &ene• i 
ni'5antndıı 20.0-00 kııdor iken. ~inı· 
dl 100.000 kişiye çıkmı.,lır. Bunlıı

nn 10.000 i harbiye nezaretinde 
kitip uya da.klilodur. Bunlardo, 
fabrikalarda olduğu gibi, seri ha· 
linde ç:ılışınııkt:ıdırlar. Ell!sl bir 
odada bulunuyor Bu kıt;ımlerııı b•· 
ri kari zımhalıyorsa. öteki gibi k,· 
sım mektupları zarnııra koyuyor, 
bir di~er kısım, zarflara adres ya
zıyor 

YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi 
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Konııre. im senç kı:t.ları i!+kıin 

için, elli milyon dolar lıüısiııaı k:ı. 
bul etti. Bu kızlar için barakalar 
)·npılnuısı ileri siirüldQ he rle şid· 
detll itirazlarla kartılaııdı. 

Şimdiki lıııkic, bunlarla k,llise
Jer Tc hayır cemıyeıtcri me5gul o
luyor. tlcü dördü bir oıJa<l:a yatı
yorlar \•e yüksek mnhkerne lıinıtsı· 
nın ınerdi\'enlerinde oıuranık lıns\t 
yenıekJerinl yiyorlar. 

Aır.erilra kadın Tarı, &anaylde de 
tcakkl cdiyorbır. İdareciler, kadın· 
!arın erkeklerden daha hccerlkli 
olduklarını, aynı halde sürüp giden 
j~Jerd<'n :ukılmadıklarını silyliyc
rck ınemnunlyel glisteriyorlar 

Vülle tay)'nrtı fabrikas;ı:ı bir 
direkt15rü hesap ebnlş Hir kadın. 
bir halden sectiAi zaman, f'rkek i,.. 
çiler. b:ııJlerını S~lerlnden kaldırıp 
kadına bakıyorlnrmı,. Böylece her 
kndın seçişi, fnhrikay:ı 250 dola ... 
lık Jş knybeltiriyormu,. 

RJyaaetJcOmhur bandosu 14,30 Ser • 
beat 10 dakika H,40 _ llS',00 TemaU 
18,00 Program 18,03 Radyo dana or. 
keııtraaı 18,45 Radyo çocuk kulllbU 
19,30 Haberler 19,45 Serbeat 30 da.. 
ldka 19,M Şarkı ve tUrkUler 20,15 
Radyo gazeten 20,45 İs!ıslıan maki!. 
mmtlan prlular 21,00 konuflll& 21,15 
konuıma (malekler koa 11117c>i') 22 
22,ao Haberler 22,ıso kaPtMUf, 

- Zannetmem, komutanım.. ôz
bel• dUnya.ıım en korkalc bfr adamıdır. 
'l'cbrtı.e ~elemez. 

- Tebrlzl tehUkell nıl görüyor': 
- Tebrlz de l\logolların eline dıl. 

teeetlnl Ul)ıyur. O '!'ebrlzo gelemez 
- Senin bUralarda ne 1,ın \nrf 
- Ben, Prens Bedre4dlnln ~özde 1 

ldlm. Bodreddlnl Uldllrlllller. 
Tebrta kıırıştı, Ben oo lcorktum, 

kaçtım. 

- Bedreddin için i:Ok nnıuuılu bir 
gençtir diyorlar. Onu J;.lm Hlı1Urd\i , 

biliyor mrBlD : 

- Amcaaı öabek öldUr4U, diyorlar. 
- Vay alçak vay. öyle bir dellkan. 

ı.,.. neden öldllrdU f 
- Bwıu ıuılauuyacak ne \'ar 't Te

rine geçmesliıdea korkuyordu. 
- O halde Ör.bek haklıdtt. Öyle 

bir akUı yeJenlntn gtlnUn birinde ken 
dl yeıinı ıutacağmdan korkmUJtur. 

Uaeer cevap vermedi . 
O gece (Akknı) kendi çııdınna ~ 

kildi, 
Hacer bu nıeohnr l\logol komuta 

nmı avucunun irine almıak için rare
Jer anyor, tuzaklar lnırmafa ~alııt•· 

7ordu. 

• • * 
Aradan birkaç gttn geçti, 

(Akkuf) bir gön &\'8 t:ıkm"tı. 

Hacer nöbet~ere aorc\o: 
- Komutan nereye gitti f 
-Ava .. 
- Gltdll 78r maluın f 
- Bayı!'. Şu kal'flkl daJm yama 

enıa •. 
- Ben de av meraklun;>-ım. Belı\ 

onun gittljt yere götüreme& mlalnlz1 
Nöbetçiler (Akkuş) taıı korktular. 
- BlrJ cezalanchnraa, kim kurta

racak~ 

- Ben kurtanrım Ha) dt, beni ~ 
ıraya götürün. Ben• blr •t haımiayın. 

Nöbetçilerden IJd ldıtl hazırt:.nılı. 
llaoere bir at Yerdiler., 

RAŞiD RIZA TiYATROSU Ve yola ç:khlar. 
llA.LIDIJ PİŞKİN lıenbe.r 1 Nöbettfler (Akkuıt) -an ba gttsel 

Her alqam saat (!1,IO) da JuMhiıı ne kadar Mmllğtnı b!llyorlaı'dı . 
tlvey Baba Korkulan yokta. 

nıraa eonra (~U!) eevgjllııinl 

at Wıtiiııde görünce 1111ırdı: 
- Sen ncre4t'n ve nnsıJ geldin bu. 

raya? 
- Seni görmeden duramadım .. Ba. 

11ına bir fel:ıket gelece~lnl üğrentllm .• 
Bura3a, acnı aramağa ko~tuın. 

(AkkulJ hayretle Hacerln yüz.üne 
bak&..!: 

- Baıınıa blr ie1Akl't gl'lecettnl 
ııerdeıı biliyordun? 

- Bea au fAJına bnkanm. Senlu 
ka3bolduğunu öğrenince meraka dü:ı
ttım.. Fala baktlllı .. Bir ft•lAltet tpre. 
tJ ıönJUm. Duranıaüım .. Ata blndlm, 
ıoeııı arıım:ığa pıl<tu11, 

- Çok lyı ;rapmışaın.. Ben aenln 
atla gl'ı:eblleoeflnl tahmin etmiyor
dum. Eğer bunu bllı!ıeydfm, seni ça
dırcla yalnız bırakrrmıydJm ~ 

Harer bir mUddet tatlar :ıruında. 

dolattı .. 
(AkkUı)wı vartlutu qları gördü. 
- lyt bir nifant'tya benat7orau_ 

aaaf 
- KUçUkhiğUmdcnbcrı ok ntannı. 

Boş attığım pek nadirdir. Attığım ok, 
&'lttfll yerclcn matWta lwbtt ~ttrtr •• 

Hacer gülnıep baflaclıı 
- A"*1ık pok etlenoeiı bir oey. 
- ilen hl~ tecrübe ettin mi T 
- Bayır .. Fakat. cok ısıtyoram. 
(Akku') elladekı ol' ,.,. ~ayı Ha

cıere tttattı: 

- Haydi, fO karfı:kl •latf• duraıı 
ku!f1-rdan blttıle Dltü al bnlt:ıhm .. 

llaoer yarı prdl.. 
Oku aağ eline aldı. 
Kotlara döndtl: 
- Apyorum,. 
Biraz aoara atao 4&D•rı: araanOaa 

go, ercin gtbl mavi kanacııı a6\1mll 
bir dal' kotonun sfkatlndea kan aka
rak yere dllft,qtl g~rllldft. 

(Akku') Dfltf'lt bir Rlllfo! bağırdı: 
- Atk olsnıı, Hacer! llk atııtta dal 

Jmtqaa vurdun! pak i.fl nlta alDUflllll ! 
lfacf'r ae&ba eskiden ok kullanmıı 

mıydı? 

Hacer bunu ııöylemlyor Ye &&dece: 
- Bu bir teımdUftUr_. 
Diyordu. Bundall aonra (Akkuş) 

n Yerine seçen sıda ıııaddelerl 
tklk edilir. 

gıda alıyorlar. HattA, küçüciık h:ı

lıkl:ırdan pelte ve çörek de ıneyıl:ı" 
na getiriyoruz ki. yenmeleri ra,
do temin ediyor. 

ıııeş pahasına .Ette, ce~P
ler, toptancılar, k:ısııplar dolııt> dö:ı• 
ılürtiyorlor. nalılc, en hrrekclll 
ırıe,·slrnlerde bile pahalı mı pahaiı •• 
Hele balık sebzt', mey\'a konser'·"
terinin flyalları öyle tuzlu Jti ... Pf'"' 
3•aml Safaya ,orarsnnu:, teşkiliU 

lazım diyecek. oma, iç ~'ilzünll a. 
rııştırırsanıı, ne !>içim bir teşklliıt.. 
.:s':mı ışleyc<!ck, n.-ıs•l lşleUle:•ck bir 
teşkilitln liizunı görıliiğiinü, kencfü.I" 
nin ıte lıilmecliği mcydnna cıkacnk. Vochil - s - Perde Tanın ııaat sonra av yerine '-nnı._ 

caklardı. yayını aldı .. 

llu'9d•. rqolüab wap•a R i daı·relerı·n Yolda stdııır.lam. ~ ... .o~er- Daoere ead11ı 
GIDA JIUVAZl?l'.'~' eomyor: esm dee birine aorcla: - HayclJ ıu dafm etelderlae llrma-

E - Sizde yediniz mi - (Aldıut) içki tçer mi f nalım" onu llöttlk l"!Y'll 7avnılan 
• VVELCE, .ofnlarımız. ly' - Şüphesiz.. Bunlar, Jezzclle nazar 1 d ,. kkatı• ne •. - tçer a-, mehtaplı x-ecclerı ~)l.. YArm!J .. bir pylk vurabWrMm, l'Ol< 

0 
yiyecetlerle doluydu. Bu yenilen ~eyler. Sonra, balık bağır. ıer.. hoşuma gldecıek. 

iden. yemek JlııtelcrJmiz, kendi· soklnrından konserveler m&) claıı:ı - Mehtaba ne kadar Tarf YUrUdlller. 
terinden gıda muyazene!llnl L '" gellriyoruz. Mükemmel, b~~leyld - Uo, illSrı gece sonra mehtap Muhatnlardaa lllr ~ (Aldm1)011 

in ediyorlardı. E nıi yedllimlıde, ı d ............ iL 
- çorba yapılmnııına yarıyor • .Fransıı• Evvelce mevcut ve Maarif CJemlyett De blrlllrt~ ba.-~ket ı lıeoliyacak. Eğer ham bMmıtzııa, göf pet n en ~'""a.r"r 

leııleme •e Tficudu muhafAza elıtıe nın cenubunda, bunlara mahsuıı bir eQlllt (RMll'll ll&nlar T. L. Ş.) ~ftye haline g1rm1, bu. 11lırll yrldnllk olursa, ay dl' b&lkım:L lheer yolda eorda: 
lhetınden muhtaç oldııitumuz en çok fabrikalu yapılmaktadır. nu lllllD:6ktadn'. Bandıaa 10nra gueteıwltde ne,tecllleCek Ja ballar. - Ge1fk ~ tol: ll1 olu .. 
n"•ln 't'ftamlnler mevcuttu. fabrikalarda, bu yeni yiyect'k, ki•ı· :RellDI Dhlar 18.8.&U tarilılııde >'enlclen tefekkW ccle.. - 8al'bot olunca neeeıenlr mi f Mıftr mtsbılz: 
Zlraatleıi bizdeki kadar lnkl••' Jiyclll nalktarda yapılacaktır. rok l!lf' ı.,lıyan • - Hayır. BUikl&. O l~inuc ağlama - Bayılınm. Zaten bu, JDOl'Ollurıa 

b'1lernı, diler sanayi melel<etlerln• 11 tertılh eder" Ve mııteımdlyen eııkl en ~ 88Vdifl bir av etidir. 
e, bo kolayh1t yoktu. Rurrdan dola. YllBATI llADDHLER J'Ülllerlal hat.Jrlıyarak of ~Jcer, fnler. - Bu dağlana gey:lkle"i ÇOk lıı:r.lı 
ı, '-bn 1tda maddelerince falrlr o Tiril ..... Blrllll Resmi llialar - GArlp ısey! Etıkl glinlerı nede'D koprm11 eliyorlar. 
•ft • '" B Jaatırlryor! inan içki için~ n*IP. • K1 9Ö lecll bwm f 
., ~lekeller, yiyecek nokııan• • ız, ellerin yerine kaim B U "-tll Cll ı. ti - m Y 1&11a 
1 Ilı, >im! ara~tırmalarla tellfi rt· olabllet'ek bir çok azotlu 0 8a ., raı nlr,~~r~~UfllHkı bir kaı'lm - Prens BedretUa ııöylemlft;I. • 
h caıı,ıy0rlardı. nebati madcleJeri, bOyük bir dik• kaybetmlf, onu çok .e<rtyrmıııe. Ka. - Beclrettln dedin de aklıma gt•ldi 

~'-dı, bOtOn Avrupada olduıu katle, tetkl'k ettik. Bira mayasınd:ı iarafından IClare eclllecekt;lr, dmı ellnlk1t allllJfl•rM Bir daha onun Onu Tebrhde kim öldörmüt1 
ır•11' hlıde de gıda meııele<ıl baı, pek çok B l, B 2 •Hamini bulduk. Oazetemlsln bundan enet ll&a n-rnııe .....mamr ..ae.ı ,.U•Untl •öre-mııı. lçkı t ... nce ·onn - Karısı öldllrmüt db'•rlu. 

u erınce ı ıo • dl ...., "' ~ " ~ "·1 
- Bir kadın, kocaıımı -• üldUre Ahıu • ene ee mm l!urMe - Bizim en bQyfik muvaftakı)·etlmı7, , ıirkec ve tefekktlllerle hlpblr alAkuı kalmadığından buD- hatırhyor ve kederleniyor. 

ıaıı ı bn ehenıml~·etl nrdlk. BOro- ruyu çıkarılmış sebze leminindedlr. dan b8yle tllrilarmızı; aynı ftat ve terli• dabfll8cle • • • blllr'l Bu kadar fena lıılr Mlıuo mı-. 
h I!, l•te bu va:ıMeyt ı&rmektedlr. BVTelce, taze fasulye gibi en pab:ı- btanbtrlcla Bir dafm yamacına vamı11lardı.. ,eh o? 

iz, bot k 11 1 .... Betkalvr iç.hı çok f)1ytll. Fıık lL te er , yol ı, azotlu yiye- Jı •• en seçme sebzelerden konser. Kayahklarm arMmt'Ll on~. ~1r_ 
eti( JIO'-- J A i tlJ • J iV O\'de ~Ok sertti. Kaclınlars dÖ!JlnnnJı. 

'
"'lctı llUllh arımızı teluf ertece'k •e 7apılıyorclu. O zamanl:ır bill·, Ankara ea eaın e ~aya Hanında Türk mi ath bekliyordu. 
" de 1 d .. -:11 - O balde 11e111 de lıırpalamlftlr. 

1fer Yen '1 olar oraşlınyoru1. ıenelre kutu temini bir mesrlf'ydl. Baarn Birlifi Re.mi ilanlar Kollektil Şirketi 
1 

oc ı kt, (Akkuıt) buraiar4a av av- _ ICTet. Hatt;A d6nrcll blle. 
,981 ::r, halkın otuz günlük ltışe li,- Şimdi, kutuya ihtiyaç görünmeden. ayordu. -va

7 
alçak VAT. Moıouar Jcadm 

fıer •nztm olundııjfu znnınn, bfiro, sebzeler muh:ıfııza olunabillyoı: Juerkeı.lno yollamanızı ve bedelJerlnf ele aynı adn'lle pL Hacer, birden, ytuuıek •sle batır lara el kalchrmayı bile n1tiftUdu1' ili ••r ııınpt mQstehHkln ıoda lhtll•a...- çünkft kurutuyoruz. Du ııayede, dermeıılz! rtea ederi' 4ı: 

a.llını «özönlhı<!e hulnndurur, Mr_ masrafa lüzum kalmadan, bOtfın - Kooa (Akkuı> nerdesln' yarlar • 
.a llaeer Gağm ,.amacımda m bab~I 

.. • •ıaAıtı1a~k et nokııansa, btr' lıış dayanahilec:ek her nevi ve çok Kayalann arasından ka8ırgalııra "lln kapatmak makt1adlle donla. 
ı,. Yerini tutacılr azotlu madcteler- miktarda kuru sebze lemin ediyc.. be-nzeyen gUr bir sea yiik~ldl: 

.. 'ttu nolt11tt1 telifi olunur. ruı. - Buradayım.. ı (Devamr var> 
~.-::=-:~~=-=-~-=-=_,,__,.....,,__.._ __ .,,... ________________ .,_~---------:--=-----__,,...-,~~=--==-~a:~--:-;;;;;:-:;;:-.;; .. ;;-:;a-;:.-~~-=--=-,,,-,,----------..,......,....------------...--,..----------------------· --------------------------------------------------------------------------lOırısedJ. Gözleri ne garip parl:ı- kahkahaları, &arl neşt'SI ile Ron:ı. rcşlerrie öteki taliplerim! yendı: biraz llıatında ecnebt lı:ıçilerc mnh• da hazan Ö)'lc vnkur bir ta\'Ul'ı.ı terle ncnip bir mantara am!derdl. 
>'ordu. memnu romanların kızıl dans6zü, Kadermiş zahir.. Am11 her ıaman ıus ayn bir mahalle nrdı. Orayn dimdik dururdu ki, görenler: "Ken- Bir gece, yine Jolınn~ mesrlcı;iıı· 

8ab.m, •niY'! o.• di~ ıı~ı.ne- elinde kutenyetler1e dönen f~pan• kıskanclık'lan çılgın gibictlr. Sık ınt, gidip ~·erleşseydiler, kimse ne kav· dini gemicie mi sandın'.' Utllklnr den dolayı henlm )'nnımda dci:-
~ beni içeri Mirüldedi. Kapıdan Yol kın, blnblr ıece hl1tayelerin'.n yumnıklarımı7.lo, dl,lmlz, tırnaAı- ga etmelerine karışırdı, ne efe eğ• mı gözliiyorsun, Pcdro?" diye ş ,. şetli J,a\·ga etnılşlcrdl. Pedro, Ro
m terken bir defa daha şr.~·le kaea- esrarlı oytmcu kıılannın canlı bir mızla vı.ıru9uruL. Nefret ederiz bir- 'encelerine. Fııkat Ronn, annemden knlıışırlıırdı. nn~·o kuwelli bir tolrnl ırtarnk. fıı
eraJı., arlkama bektını. O g(izeJ başın öme~I gibi, on iki ya~mda ve biraz birimizden,. Puf, bu Pedro, hl.; ve semtimizin di.#er kadınlarından Bu. ikisinin oyrı ayrı portreleri.. fo:)'ıp çıkmıştı. Tionıı, h ·--sından !il 
hsında esmer, sert. hırı!lı bir hayalperest bir erkek çocu~u için. :sevmiyorum. Birgiln onu lerkedip, ne kadar başka ıse, 4çl mnhııllUi• nir d'! onları bcr:Lbcr g5rlln ı AtcŞ'c re)·crek: 

erkek kafaaı Tardı. fevkalAde cazip bir mahlftktu. sonsuz yollara, kervanUTıa, falının nln çoc:uklnrı sırtlarında yalınoyak hnnıt gibi yanynnn hiç gcçineıne'- - Gördün mfi, dhordu bant>, 
la;•lalına Kirdiklen sonra, komşUt Rona d• benimle çabuk nhbap dön~ctım. kodınlnrından da o l<:tdar f:ırkJıyt'h ler, infilCık ederlerdi. Prdro. on iki kı-;kançlıktıın nasıl kuduruyor. Am·ı 
k, d•n yiiksek "esle lıonu:ınıalar, oldu. Kız olsaydım, civar evlerin "Bak sana ııöylerken unutmuş• iri ldipell, daima en pnrlıık renk- yuşında olnınına rn§mcn heni blk hen onrı J;iisterecrğim. Knı;-ı;J keı
~a dın hıckırıklan ve kırılan tabak tavukları gibi beni de pabucu elin• lunı . Ben mükemmel fala bakarım. terden elbise seçen Ronn, oraya dı kıskanırdı. Hona dn, onu kıskau- vanıma gldecr~im. Hıtk, hnJı~cdr 
0 llatı: şakırtılan duydıım. Yandaki de bnhc•ılnden kovacaJ!ından e- bkamöU ile. para ite, nuçlara ,.akıfmazdt, dırmak için elinden seleni yııpar yine at<:>ş yakmış. örkelrı iııcc lıc'l 

dada annem: mfndlm. Nedenııe bana dertlerin! g5re. ~idini bilirJm. Slmıtl sana Pecfro, biltlln !şçiler Rlhl ba4ı,:: ılı. Konscr\'e falırikasınd:ı ~alışan böyle ynpar. Süprünlül<'ri ynknr 
i;"' Galiba, adam karısını dövdn. anlnfıyor, adeti kartısında bfiyük bakayım mı?., kıınnızı mendlJ l>allınıağı, tat İL çelim~ir. Johnny Hincs, ta~or:ıkl' hlıldetinl geçiriyor !fÜYa ! .. Nerecl< 
edı. Babamı bir insan nrmıt gibi lconu~ıyordı~. Kirli bir deste ftııkambU klJıcl• günlerinde •era.bi elbise Ue Jcırm111 nndo l' ı.ıb:ışı olan Polizzf. ıl. ~ •• 1 benim kırmızı ş Jım? Johnııy en 

'i; Kadında dayalı haHrettf, - Ah, derdi, 'u Pedro ile neden cıkarnrak. yere acmaAn ba~lamıştı. kıranı taktığı halde. difter işcllc•· hir çoklnn gibi Ronnnın hıı)ranlı:.rı çok kırmızı sc,·ıyor. Sen de lıe•· 
t...l)e homurdandı. Alışık olmadı· oturuyonMn bilmem., Bat.an c\'rll:', "Eski, yeni. olacakları. olmuşları. den ııyırt ecfllen bir hali vardı. ~ lcliler. Kadında onlarn. inadına ~-.14 en 7.lrmfo kırmızı fle ht'i'ferı)~or:nın 
., heyecanların yorgunht!tııyi:ı bolttılarn{hm ıannediyorum. PedM ka~rini okııyacaAtm. nıı taı;ocaklnrında c•l141rke'l alt)._ pıyormuş gibi. hllhnssn kocnsının belki Pedro (fa öylr! HR)'dİ f{<'l 
Qfdırrt l" " h f( • !l't'! ıp beni almadan ev\'el köçebe Başka bir defa dn: reucr, epslnden daha yakışıklı, yanında rüleryüz ı:ıöstrrir '\"C hl:-- bakalım! 

ta OOıfUlanmn 1a,ınıT ınsınnıaı, dngenelerle, dnrmıdon dolR~ırdık. "- Annen, baban, bütnn mahalle daha uzun boylu ve g!Ssterişlı oldı.. den kıyamet kopıırdı. Herkıu;in hır Koşarak bahçeye fırlamış "C 11 

\>a~klarının yanına )'aklllflllaın OmrtlmftP. hDYftlt anıbaların kindi' heni çingene sanı)'or ve beni gö- ğunn kıırar verirdim. Diğerlerinin tarafa saklandığı ye kaçtıltı bu d'I~ leşin t-lrııfındıı dönerek. kınııarrı 
tıı Olduftu gibi, Rona 11e konuş. Yollan RnmekJe teçerdi. TO!en a- rflnee şe)1an sörmQş gibi ka~ıyor• yanında o bir kıral kadar as11 ve klkalarda tabakl::ır, kiiselcr havııdn çılgın bir dansn lınşlnmıştı . Şarkı 
~ıı~dı kltiyen menedilmişti. Fı· t99ll!T1n başında eakt l 'k~yeJerj lar, demişti. aıamelliydl. Ronn. kocasının Porte- uçardı. nın ar::ıı;ında, Peclroya hnkıır:ıh 
1>1,.' tben, her çoeuk gibi normal .,lnlerdllr. Annem timdi ihtiyardır Halbııkl ben lıpanyolum, hnll.5 kizll olduğunu söylemişti. Ecdadı, llonanın ev kailııı~ııtınıtan dn JohnnYYI mrth~den sözler SÖ}h\· 

lttt ~cessfüı •e nllka tle rrıenedcf9 9ftl1I blT' nnıan1ıT' lf•drldln en şen Mndrldllylm. cesur denfze11ermlş.. Aral3rınıia bit fey anlad~ı ,·oktu. Aklına eser- yordu. 
lt1,.~ Htl şeye Jı:t11ı şldilelll b r litlnrındnnftlı, ..• Ne hf1tlye1er 11n- Yalfttz mahalle delfl, bftttln kasa- pek me.shur olan kaptanlar ''artnı!I se bir patatesli et pfşirfr, canı is- Nihayet Pedro dn)·ana:n::ımı~ "' 
""""'·~-htıı~dlyor ,,. yaktıı.,ntnun latıT'dl! Danııe•, ~ ~. -~- hlı M,te lrın•gaeı. ne,eler1t!t'. hld- Pedro, nasılsa, ailesinden uzakla~ temezse, peynir ekmek yerlerdi. a~ır hir küfürle. nl<'şin ba91~den 
hı" --m tnnıemdf!ft -''ll! .,&nı' - ff~m!Y. ""'~eti ~ '"'11'lrd1\. tea.rt lllhl ...,ıım., -~"""lfrltt yr "'"' Aonan1n tahlrlyle ~A matfakttı ı'tıhu twula~ıl;: yılfınl:ırı knllnn. Ron.ıyı ko"nının P.Mın4' 1 
·-....~nt tıulnvortluM. ~lm!!t~tıl' E1't~1t1rr henhn yth:tkndett ~ı- n1wu7.1!1'1 eııe lfll!flp ,..'4e.,nı@sfnl ••rnoa4!" teıpnıftn tomlttJ fttllsftı ..... ._.... ~ tw. ofllr, ,_.,... QUCuk ıilıi nkalarm•h 
--._.., tıaur, cnAr Yllcudu, ten turlardı. Derken Pedro seldi, Gft· bir tftrU1 •ftedememlJti. Kasabanın toıuna tetcllı etml~tl. Tıışoca'klerın• nl cJce1'1er, boş kutular ve ıenekc- (Otı•mrıı va J 
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.BU MAR~RYA 

Dikkat ediniz 
Pjyuanm en güzel, en ııa~lam 

5LAMBALI 
RADYODUR 
Fiyatı .her keseye uygwı, ömrü 

\\ZUJl ve yedek parça v• 
llmba.sı boldur. 

ODIO 
Türkiye umumi Aacentası 

TORK RADYO VE ELEKTRiK L TO. ŞiRKETi 
G&Jata po8ta kutuau 1557, telef.o:ı : 44032 

Kırıkkale A.keri Fabrikalar Satınalme. 
Komiıyonundan: 

28000 kilo saman ahnacak 
Tahmin edileli bedeli (1960) liradan ibaret olan 28 bin kilo ııaman ta. 

Ubinden pazarhkıa satı:ı:ı &lmacaktır. Taliplerin ihale gUnU olan 30.9.9(11 
ta.\'ihlne t~aadtlf eden cuma gUnlt saat U ten evvel Kırıkkale Aaker1 Fb. 
yoll&m& bjnasmda müte§ekkil satmalma ko.m.Lııyontuı& taliplerin (294> lira. 
Lık veme uı.akbu%tarBe mUracaatıan. (10017) 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

llJktan 

Söıad&rt marka manya.tola -
tıelefmı 

Tutya çubnjıı 
l[ara Pi 
Muhtelif mlkrofoa zarfı 
Anallt;araız mikro teleton 
Allabtarlı mJk.ro teleloa 
Bllya rnflt 
100 dereceli Ploadır 
lirtkaou Tropikal emaye ftçıtl M. 

• " ,. l.klijH. 

..... 

80 &de\ 

.. .. ' .. .. 
• 

100 gram 
800 kilo 
z.;o metre 
500 .. 
~150 kutu 

.... 

BeMrfnln 
muhammen 

K. 
78~ 

\ 
15 

ıso 

350 
1250 
u~o 

55 
120 

5S 
38 
&O 

'l'otlltı 

U. K . 

586' • .lO 

800.00 
990.llO 
17.S.fO 
eı ~o 

eı.ao 

65.00 
9&o.ı::c 

1050 
uıo oo 
1%5.Utl 

891%.)0 
Yukarda yezılı 8G adet telefon Te muhtelif cins telefon mı l.zemesl. 21 

~.H2 tarihille müsadlf pazartesi gUnU saat 15 te kapalı zart wıu'ile mU. 
nakuaya konmcştur. 

Muhammen fiYatı 89l2 Jj.ra 50 kuru~ o!an bu malzemeye ait §Artnıım?. 
Yl görmek it-U)~.nler umum mUdUrlUk aatmalma komieyonuna mUracast
lıı.n, Münakasaya iştirak edeceklerin makine ve malzemenin birer nUmun?. 
sile 669 llralik teır.inat makbuz veya banka mektubile beraber 2490 sayın 
kanunun üç'Jncü madde:ı.!.nde ya.zıh Joelg-eler!e birilkte münakasa gUnU sa .. t 
1' e kadar u.rflannı komisyona vermelert. (7875.9!2•> 

Kan.ervatuar MüJürliiğünden: 

DevJM konse.-vatuvarına alm.a.ca.k talebenin ka.bul şartları. Ankarada 
devlet konsen·ııtı:varından ve Maa.rit, Li:ıe öğretmen okulları Ye orta okul 
mudürlU!<lerGe Maarif memurluklo.rmdan ve Mıı.ari! velcllllğlnl.ı 18~ay:ı 

94.2 larih, 172 sayılı tebliğler dergisindeki 832 ı:ıumaralı tamimınden öğre 
nllebllır. Kal :ıl imtihanı lstanbul ve Ankara.da yapılacaktır. Muhtelif &ıfi. 
belerin ımtihı:.nla.n şu giin!erdir. (1009i). (7968) 

t&tanbulda: 
1/ Birjnci Te~rln/942 
2 H ft 

5 
7 " ,, 

Ankarado.: 

.. 
" 

9/Birinci Te~rin/19!2 

10 " " " 
15 

16 
17 
19 

" .. .. 
. .. .. ,, 
.. " .. .. 

Per~embe 

Cuma 
Pazartesi 
Ça!'§anba 

Cuma 
Cumarteııi 
Pcr~enbe 

Cuma 
Cumartel!l 

Pazartesi 

Temsil 
Şan 

Piyano. kompozisyon 
Yaylı, nc!esll ve vuı·ma ını.ZJar 

Temsil 
San 
Piyano 
Kompozisyon 
Yayh, nefesli, ve vurma 
Sazlar 

İzmit Deniz Sa,$1nalma Komiayonundan 

Ke~if bedell 
Lira krş, 

15707 90 
32~1 6!.'I 
6249 09 
-t249 09 

Tcmina~ı Pazarlrğı 

Lira kr§. 
23:'6 19 22/9/942 

483 7~ 22/9/9(2 
937 sc: 
937 36 

.. .. 

15 
l5 
16 
16 

1. - Y•~kfl.rda yazılr dört kalem inşaat işi dört ayrı ştı.rtnamede btr ve· 
yt\ ayrı ııyrıtetipiere ihale edılmck suretile ikinci defa pazarlıt-_el'l lıiı.:ıla. 

nnJa yazılı ,g~?n ve saatlerde İ:z;mitte tersane kapısındakJ komisyonda ya. 
pıl~caktır. 

2. - Eıı:nıyet vestkalarım hamil j!teklller, keşi!, şartnanıe ve proje
lcrir.! her gtln komlsyo:ıda. görebllırler. 

3. - 'frıliplerin bu f;ibi işleri yaptıklarma rhlr :Nafia m;\,fürlilklerin 
den nlara\ 1 nrı f'hllyet ve'!ikala nı, hizalnrmda yazılı temınat ır..akbuA!arih 
b rlıkte belli sun \e saatte kouıısyona ve1·m.1lcn. (10099). 

HABER - Akşam Posiası 

c Fi'tre) Jeriınİlf ·1 ilrl< Jlaya "(\o. 
rumuna n•m1ekle li<; milli c?mi• 
yetin ~ayelerine bir- and:l ;\"ardım 
etrrı~k im~anım c it.le t'tmiş < 'a. 
eıığız.. 

Beyoğlu Piı-enecı aolt:ığr 29 No. u 
evde r.ıi,,eJ 

ZA Y1 - u:aybctmiş olduğum nUf\uı t 

hUviyet cllzdanun ;le aske,·Jli< tezke . j 
r<?min yenilerini çtkartdcağundan .ea 

Kız kısmı 
22 EYL tlL 

Ro bert Kolej • 
Bebek. Tel. 36 ... 3 • ERf<EK KISMJ 

günleri 

Kolej ve Teknik O'kul 
Talebesile Yeni Talebeler 

Orta kıs1·m Taleb~sile 
Yeni alebeler 

23 EVLfJL ÇARŞ MB kilerinin hUkmU yoktur. ı 
lı:zct oğlu Mehmet 829 111••• r~eyll Talebcnln ekmek karnclerilo bi.t gUnlük ekmeklerlnı 

Beni t *'d' o ,, 
·----· K 1 Z 1 L A y •=--ll-••ııtt. ı h.ı.ı.yı-erll (Aplkoğlu) na.mh Türk sucnklannı tercıo eQJ.ı.iz. Çünkı.ı 

ı
l ı.ıhlli y:ıpıltııı terkiblndekı baharatı ve aoğul< haVR depola.nnda.lq mu~ 

O YUN K ab;:;. l t la r l lııı.laz.ıı. tıd.'lnıcsı lı:ı&ebl3-·le emsalıılz bir g"TdadU. Heryf'rde a.rayml'Z. 
y 1 'rcicton: 2.ısıo (41186) 

1 

nın l&-1 ve 360 Nola 52 ilk bir destBsl 
Şehrimizin muhtelif semtlerinde buliJnau 

Aşağıda isim ve adresleri yazılı bayilerde 

230 Kuruşa satılmaktaau 
ikinci ve \am liste: 

Beyazıt 

Beyoğfu' 

Pangal.tı 

Şişli 

Maçka 
Be§iktoş 
Ortaköy 
Arnavutköy 
Bebek 
Sarıyer 
Tarab}'a 
Sirkeci 

Haya at'ptıfa 
Kı:r.ıltoprak 
Erenköy 

Adalar 

: Hacı Zülfikar - Çar~ıkııpı Yeniçeri cad. No. 6~ 

Hasan Ballı - Beya..zıt t~ Banka.sı yanı No. 13'1 

Kı'l.zım Şar - Sulta.na.hmet parkı kar~ısı No. 24 

: Ferit Amt - Cumhuriyet cad. No. 11 

Hltseyin Zekeriya - Parmakkapı No 80/82 

Hayilt - !atikl!l.l cad. Saray sineması ka:ı,,ı No. 17fi 

Angelidls - tstlklill caddesi 299 

Mltha.t Sargın - Tarıaba.şı caddesi 26 

Eııat Akman - Hamalb~r No. 25 

: Hasa'l Şablıı - Ergenekon caddesi No. 1;.3 

·: Zekeriya Uzel - Hal~k!l.r Gabi Cad. No. ıl71 

: Ali Uzun - Dilek Apart. Altında No 92/5 

. : A.vnl Akçebol - Tramvay cad. No. 71 

: İdris Akcaıı - Uncu ııokak No. 21 

: Yani Durbetalq - BeyazgUI sokak No. 6 

: Htll!cyin - Cevdet pa§& Cad, No. 25& 

: Mustala Bayrak - Yenimahalle cad. No. -i5 

: Hristo Tallurts - Tarabya Cad. No. 96 

: Uımail Ak.kaya - Bahçekapı Tramvay Durak yeri 

No. 49 

1 Cemal Cantez - Hamidiye TUrbesl İ§ Bankası kar

§Ilt No. llS 

Haydıı.r Karaca - Ankara cad. No. 138 

Sabri Karanllkoğlu - Hamfdiye cad. Tra.m. durak 

yeri No. 13 

': Oııman ôztürk - 28 nl.ııan cad. Büyükada 

Karcteııler Bakkalı - İskele cad. Heybeliada 

Ya.."lko -1.skelııı Cad. Burga.zada. 

lstanbul Defterdarlığından : 
Dosya ~o. Cinııj Muhammen 

bedel Teıııina.t 

512M/6 Yed!kulede Rum ha.ıttaneııt arkasınd:ı. 1stnnbul 
ceza.wlerlnl inşaa"t deposunda mevcut mulıtdi! 

bo:>- n ebadda (110526,676) kilo5ram ağıı·ıı~ında. 
?.48 ı:.det potre! ve 412,615 kilogram, ağırlığın. 
da 92 adet dekovil tl'averıı Ki cernan 

(110!.l?!l.rnl) kilogram ağırliğ'mda demir. ll9845 3G G'213 
Yukarda yazılı demirler 14.10.942 çarşamba. gUnU saıt 15 ta Milli Em. 

lAk müdUrlilgUn"J.e müte§ekkil komisyonda kapalı zart usullle satılacaltlir. 

!steklılc.rjn :;;490 sayı1t kanun hUkUmleri dairesinde hazrrlıınmış teklif m(>k. 
tuplarır.1 !halt> gtlnll saat 14 e kadar komisyon rcsiltgine tevdi etmeleri v~ 
nUCus hüviy~t cüzdanlarmı ibraz eylemeıer1 muktazldir. (10228: 

Af yon Vilayetinden: 

MEM".aleket hamanesinin .senelik ihtlyacı olan (5'.?00) lira trUnl\mmetı 

te~lll ccz:ı:rı tıbbiye açtl( usnlle eksiltmeye konulmuştur. 
!hal< l'1 :.?;; eyıUl 942 tarihine mil:ıaaii' cuma (?tinil saat ont>t>stc. Atyrın 

cleiml enı:Umcnlnde yapı!.aca.l<tır. Taliplerin füıte \ 'lf şnrtname!ınJ gormc" 
Uzere tıta.nbu! aılıhat mUdürlüğüne ve ihale günü de :J90 Ura :n :v!.kkat 't =. 
minat akçe.si veya banka. mektubile birlikte Afyon daimi encU.nec!n°' mil 
racaatları ili\n oluııur. (10028) 

lzmit Deniz Saiınalma Komiyonundan: 
Cins.! Kilosu Tllhminl Fi. 

J'...:ıtlne zeytinyağı .. .. 18000 
6.000 

Kuru'.# 
rno.:;o 
ı ;;o . .:o 

Teminatı 

llraKT. 
406S 50 
ıs;;.ı .;o ,:. 

Yu:çatc.ll yazııı iki kalem yağ ayrı ayrı şart.namede bir veya ayrı talip 
!ere lhale edilmek ve bir pıırtlde alrnmak surctile pazarlık1an 24 cy!UI 9-t;? 
perşembe µiınU sa<ı t 15 te 1.ımttte Ter.sanekapısmdaki komisyon binasında 
yapılac<tkt:r. 

2 - Ş•ırtııamesı bedelsiz o!arak krıml!YOl'ldı.n alınahilir. 1ııteklj1eri.r. 

tı!zalarmıh yazıJı t~mlna.tlarmı llgHJ tlcarel ve.sikalarile birlikte be!l1 ı;Uıı 1 
ve saatte komisyona vermeleri. (10176) 

lstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: 
Miktarı Bir kUoııu JJk tf>mU 
kilo Cinsi kuru:ı tim Ktı 

8000 Doma.tetı H 84 o? 
3300 Tu:~ !ııııulye U 69 ~ 
6000 Patlıcnn l !J 'U :A 

500 Sannıeak 10 Z6 !5 
600 

10000 
6.>00 
1800 
5400 
3;;00 

Sirke 
Koro ııoğ:ın 
Bu.mya 
Sabun 
zeytin ta.neııl 
.Patates 

20 
11 
ss 
82 
66 
21S 

7 ı;4 

1!'7 öl 
110 8' 
110 ,, 

201 s~ 
7S ısf 

100'1 , 

1 - I<arııılı zaTf ek~iltmeııine iı!ltekli. gelmiyen mlktan, el.nal, ta.hnt 
fjyatı v~ ilk ı.eıninıı.t1arı yukarda yaz.ılı 011 kalem yiyecek maddesi 25.9.9 
cuma günU eaat 15 te !atanbul _ Taksl.m. J. satmalına koınisyonumul 
pazarlıkla almacckttl'.'. 

2 - On kalemın bir fııtekliye ibalesı calz olduğu gibi domate.e, ti 
fasulye, patlıcan ve bamyenln bir ve sarmısak, sirke, kuru sog-an, pata 
sin bir ve sabun ile zcytın tancMinin de bir IBte\djye ihaleııl. ca!ztllr. 

S - Şati.name herg!in koml.iyonumuzdan para.sız a.lın.tr. tca.!> edenlef 
nUmuneler1 görti.i.Ur. 

.! - 1steklilerln kanunen ibrazı icap eden vesika.lan ve temin&t .uıt 
tup veya :n: akbuzl'.ırUe pazarlık gUn ve saatinde komieyonunıuz.a geimt 

rl. (101@4.) 

ıı.. l'ASARRUI 
UESAPLAR I 

ı lklncll~)rln 

KC§ldel!ioe ayrılan 
ikramiyeler: 

l adet ıooo ltralılı 

1 • 500 • 

2 • 260 .• 
100 • 

eJ.,;'..tmr:,.·c ~'•rı.ılnrnıt• r 

2 - t• :..ı ·ı 5.113 :a2 t. "1Ü pazı!rte.>i ~aat on altıda Erzurum siJA.b fB 

rıı.u.·ı bın.ı.;ı:-.cıa toµlana,..~k satınalmcı. konıifıyonunca yapı:acal<ı ır. 

3 - Scl't .. ,;; .. <: :..:aıe~m:n beher metre mlk.lbıııa 13!) lira fi:,.ııt tabıı 
etljlmiştir. 

4 - M·~"ak!:·-ıt tem:nıı.t miktarı 3127 lira 50 kuruştur. 
5 - Şeraltinı öğren,nek lstiyenler bereUn "resmi tatil gUoleri '1arlÇ 

f.toı'iks. mUdlitluğtine m'.lracaatta öğrenebllırler. 
6 - 1ha!e gUnU lsteklilcı'ln muvakkat teminat mektup veya tıaod1 

makb•Jzu. 'fjcare! veslkı:ı.sı:n.ı bavi teklit zartıarını ihale saatinden t>lr sıı• 
evvcliı :ı ... cı.Jıır konıisyoııs verm~lerı ilan ol'lllur. (10101) 

As. Fab. Halkapınar silafi fabrikası müdürlüğünJefl' 
l - Askeri Cabtika:ar ihtiyacı için pazarlıkla 15 ton çıvi "atın aıııı' 

caklır • 
2 - Jhnle 21,9.942 pazartesi günü saa.t 14 te izmlrde Halkapmarda İı 

la.h fabrika~mdaki komi.dyonda. yapılacaktır . 
3 - Talıpler teminat!arile mUracaatıan. (10185) r 

--~~~~~~~--~~~~~~~~~~~---' 

l11tanbul Belediyesinden: 

19.9.942 cumartesi sabahından itibaren (600) gramlık eknıe:ın adcdil' 
(17 ı kuru§ flyo.t v&.zedi.ldıği tıan olwıur. (l0226)
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