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Br .. ziaya · ın harb~ l~~~i Sinema yıldızları 
irmesi udc

9

t fbi~~ere '~ insanlar hakk~~daki 
e azan ra a.uyor ekmek va,iyeti h .. k"' 1 . . . . b. - u um erını ne gı ı 

Vaşington hi!kü~1eti ite müttefı1<lerinin, Brezilyadan Bir kısım yerlerde ~kmek 
. isMadeıeriı nakliya1mmUsaadesı tıisbetınde, bulmakta müşkülat çekildi şev le re istinat ettirirlar 

yalmz İp1İd8i madde. Clheftndendİr Dünkü sayım:zda İstanbul Bele· 

finEZILYA'XJN lıarl>c giri.,i, 

(tiye.si hudutları haricindeki yer • 

Ieı:ik De\'let·.er Amerikasmın pek lerde ekmeğin serbe:!t satı ması 
muhtaç bulunduğu lmuçukla yağlı hrarınm tatb;km:ı ba§la:-ıdrğmı, 
ıııucldcıer yeti§tirilmek ii1.ere prog fakat ekseri yerlerde fırm olmadı 
ı·~ınl:ır çiziliyor, ğı için zorluk çekilın?si ihtimar.ı • 

'fo :ı,: Ji. ııin baş.gi)st<'rdiğini ~".ızntr.'!tık. 

!llina.s Je~.s de.mir mruleulcri Netekim, fehire pe!< yakrn olan 
"İtnLira troıı Gre Co'' isminde, ı..er Kartal<:la ha. it ekmek balmakht 1 
ırıayesl İngiliz olıın, bir şirket mü15<külat ~c-km~tir. Vılii.yct, vaz" 
tarafından 1910 du i5letilmcğe Yet düzelinceye ve Ticaret Veki -
tın5ıanmıştr, İngiltere, bu ma(len· let1ndc-n yeni bir emir l!elinceyc 
leri, 1!142 senesi mayısınd:ı.. Rrc • katlar belediye hututla.:rı dışında 
zily:ı. maliye n6Zın ile va~ington llizum göıü'en yerlerde karne usu
hiikümt-ti :ıra<ım<la ım.,nle ı:;clen Jünün ibka."IIIlI muvafık görmüş .. 
anln!!nH\ üzerine, Bıezilyaya ter tür. 

Amerik:ıd:ı, harpten evvel, yeni 
bir moda türemişti T:ınını:ıdıklan 

ııduml:ır hakkındu, ilk görüşte lbir 
hiiküın vermek, 

.ı\ merikalılnr, lıir adamın eism:ı · 
nl bir husu!iiyetine veya bir halt. 
ııc J.Jai::ırak, o ııdımıın ahlak 'e tl• 
biatini anladıklarını iddia edili'• 
!erdi. 

Bu moda, bu Amerikanvari fıı 1• 
cılık, labialiyle, Holivultan, orııd,ı 

ki nl! oldum delisi :o;ineına yıldııl..~· 

!arından çıkmıştı. İşle size, batı 
ı.inema yıldızlnrııun kehanetleri: 

D~rle~ik De,·Ietler Amer~ -
!.aıııı ile mtitı:.~fikJerine, ıımnmi \'fi• 

tlyette h~ç sııyıhbi:ieeck •,mdıı.r biı·. 
fayda ~"'l!l n edebiliyor; !;Ünl<ü Bre 
.r.ilyanm kıra oıdu"u pek kıi~ük, 
tayynre nde-dİ mahdnt, gemileri 
i e b!rl'3ç eski ~lmcden ibarettir. 
Harp kmTcti, bu derere<lc olau 
lıir memlc?•etin, hurp sahnlarındıı., 
ıniittetiklere bit y.ırd!Dlı olacağım 
ılii ilıımek beyhude olmn~da. bera • 
her, Ilrezi'~m, Dlr;le:;!k Dedetlcr 
r\merilmsı ile nuittefikltıre, deniı. 
vıe hn\::. ÜS<ili tt'min etmek cihetin 
dDn !şe yanpl~'iir. 

ketti. ş~·ındi, madenleri işleten Gelen lıaıbE'ırlerden dün, Kar • 
"Vala <lo Riyo Doce'' isminde bir talıda ofisin evvelce verdiği un ~ KLARK GtBL'İN USULC 
kumpanyadır. Bu kumpanyanın ba . lar.dan kals.n 14 çuval undan ya~ Bir kimsenin geçtiğini görüncr. Bir de, Brezilya, 8,illl,189 l.:ilo • 

metre murabbaı (Türkiyeden on 
defad:m fnz}n büyiı.k) arazi'li ve 
45 milyon nüfu"u He Cenubi Ame 
rikamn büyük, zengin ,.e .ehemmi· 
3-etU bir de\ leti olduğu için. i'ktr 
&adi ve iptidai madde bakımından 
Amerika ile müttefiklerine fayda• 
Jı olı\eaktır. 

~ın<b, iki Şimali .\meril•a, i.~i <fa ciisi ıişıenerek bir krsnn halka k:ıı.. onun tavır ve hıırcketine bakarım. 
B~ilya müdürü Yardır, İngilulc· ne m'Uka.b:linde ekmek dağııtılmış, Bir insanın 1avır ve hareketi, onun 
re kalan vazifo, madenleri akıt • aiğerle'ri de karnelerini alaraık İ<". hakkında, bir çok .5eylC'r ifşa etler. 
madan ibarettı:'r. tanıbul, Kadııköy ve AclaJa.Ta ı:;-idip Polisler de, sokakta. bir adamın 

İngilizl~r1e Amerikalılar, şirket. cltmek tedat•.k ~tm·şıerdir. Malte· tavır ve hareketiyle şüpheye düşer 
le ilci mukavele nluletmi5lerdir. Uu Jıc ve P~dikte 'le veziyet ayntdtr. '"e ender olarak d~ şüphesinue aı_ 
muka\'delere göre; her iki d::det, Yalnız Silivri, Şile ve Çatalca g • danır. olis, böyle ı;;üphelendi§i bir 
üç 5ene müddetle, madenlerden bi 3~ .çdk buğday :i6tihsaJ eden k::ı.- adamı takip, tahkik edince, onurı 
&en.ede. tonu 5 dolard:m 75f).000 er mla.rda vaziyet nisbeten cliızgün· Jıir hırsız. ya:hut 'bir katil olclul{~· 

MDlLEHE'l'TE İS'l ınsAL ton "-·mı.r· ... I .. ~klnr .. ır. dür, ıfalka.t bu kazalar b('lefli~ e~" • uc- ... .......... u ııu ııörür ve yakalar. 
. B-:.1·1y"'nm, ... 0 "ok "·auç-•· 1·Q. • rinin de halktn e'km<:"k ihtivaetm 

'"""' .. ... ... ,. u.n. " • Dir adamın tavır ve hareketinde 
Bl'Eblya, esa mda., bir ziraat ti'hs"l ettı'O-ı' P"" ... e, l9J2 cJı·:• ... Rtı ~.... <levamlr surette karştlryacl'.k ka • " ,., . .._. ._.. ,,,._ mu,·azcnc, kendinden emin bir lı:.ıl 

memtekctidir; fakat birb~ 'lene. n-ı,1• 42,000 tonluk 1··tihsaJ, ondatı ciar buğdıı.v mlıbı>.yaa edebTp c· b 1 """ .. u unmazsa, ondan şüpheleıımı.k 
denberi', ecnebi sermaye<ıi saye _ sonral•ı' ",A ne'erde e'·sı'lmı'".tı· ' '<'· bu demiyec.cği henüz kati.relle biliı • . .ı d C 

·~ ~ ~ ıca.Je er. esareUi, iradesi kuvveW 
!ıindeJ samıyj ~abn~rnda. da inkl~a.f lıarbin ba«lan"lCm'~- l2.()()() ..... , 18 meımoe.ktedir. 

J ,., ...,.. ,.., , lnsnnlarda, hal ve ta\·ırlnrınd:rn 
göstemıektedir. ~imdiki halde, bu dti~ıufü•tü. Birle<;ik Devletler .~ -e r· ~"""""'"""" 

- ~ - n.ıu t hellidirler. 
menılel~tte işle.ren semıa~e, Bir - rikasr, s,imdi her ne bahasına o · KOÇU .. K HABERLER · ., Evet. bir insanın .görünüşünden, 
Jeşf1c De\•lı-tler .'i.merika~mınclır. lursa olsun, Ereıil)·.ı. kııo"nk i~ • 

B . ] il D ı ı ·k ... I .....,..._,......, __ ..,.,.. __ ~-............... -- her zaman mtıllılkkak, doğru bir 
rr eş i ev et er Amen a.."ı, tihsalinio artmasını istivor, . . 

l nsg . de B ·ı .... t " * Haki I telit kanunu projnaı u .. ~ hüküm ç-ık:ırm:ık kabil olaına:ı:, 1) ., senesın , rte71 ya uırac.'\ ı- ff ı F rd ı ·· Iülü • ·· < ~ ..,... anr l> un açı <goz ı;;u ı.a. k 1 ı d bitt·a.; d zaman, onunla tema.; arllırılırs:ı, ~ yüzde 34 ilnü .alıyordu, On - • d V . h .. 1 ~ t' ha rinde i son ça ı~ma ar cı. 10 .n ~'l 
dan son.ra ihl"IK'atın yilıde U 6 s·· ytesın e, l aşB ın~lton u 'pume ı, - .rll lA.yihamn yakında BUyUk Millet Mec. insan, i!J;: hiikmüııde yanılıp yau•J .. 

· • • · en en·e rezt yanın ıı.rn CY1Hc I - ı b'l" 
ıu, Almanva. rözde Hl ı ini in t :_,:ı 13 b' 'kil , b, t · Jisinc sevked!leC1?ği AnkaTadan ha.be~ mat ıgını nn ay:ı ı ır. · ,, • • · I ıı .... e m omeLrl' mura ıa -
gi]tere de{ yüzde 8,8 ni satın alı - ında. bir ar.ı:ıi imt~'rnzı almıstı Bu- verilmektedir. 
yordu. Şimdi ise, Birleşi4< Devlet nun :valnız 80 1til~mctre m:~ah _ * Merkezler} Anka.rada bulunan 
ler Alnı!-rik.'\Sı, Brezilyanın yü:lde haını ·jşletml~ti'. Bn karlar az işlet• 1 Teımıt daireler müfettişle•inl vazife i. 
57 aheısı ve ;riizdc 60 f'a.tı<~ısıdır. rrıenin ıehobi, bir taraftan, Ama • , ıe dı~arda bulundukları müd~etq.? 
l:vnıpa mPmJcketl~rin<len, ya.ln•z rwn nehrinin sula<lığı bu yerin ço'k ıncsken bedeli alamıyacakları dıvanı 
lngilte-re, Brc:ıi'yadan ı_ılihğı §eyle. fena havalı olma.sıı ,.e f!'ift'Tde kul 1 muhasebat umumı heyetince karar. 
tf nrtrnnı.,trr. Bugün, Ingilterenin ]anılacak yerlilerin pek. az olma : laştmlmıştır. 
BrıezOyadan iUıalatl yüzde 12 "fe Mydr, • Dün blr altmın fiyatı 33 lı!'& M 

~ı_ş<:a da, bu me~le_ekte ihraca· ·Brezi1yada kauçuk yetiştiri!rne~i. kuruıtu •. 
h yll-zde 6 ya flii5mu43tür, mjittefikler İÇ-in fa:vdaJr olabil.irse- • Değirmencllel'le toprak mahsulıe. 

o'll * :f. ~- ~- ..-~-yi aı' b·ı k ri ofisi arasmda yapılan bir anlaşma 
• • • uıe, uu '~"" a. ı me eııeyee . . 

Brezı"lyanm zıre.ate tah"lıtı edıt • &enelere bağlıdır 1lzenne değirmenl~rın buğday kırma 
ıni<J oJan nnt?z~i 18 milyon akr (bir Birlcsik DcvJ;tler .\meıikasr, Ueretıeri, kırk paraya çtkanlmrştır. 
nkr '100 metre murabbatdll', Bu a. harbi uzab.b.lrer··n· üm"t tt·,..,· * Ortaokul tarlh kitapları yeni baş 

. • 4 il - •· k h . . ı gı ı ı e ıı.;ı killi"'' •-ra~! nın rn yon ...... n ~ vehktır. idn, İ..<itlkbal'! ait faydalara para tan hazırlanarak mıı.ari! ve "ı ....,_ 
Uıgcr yerlerde, pamuk, _ pırınç, , nrfctrnekten çekinmemektedir. rafından bMtırılmış ve s.ı.tışa çıkarıl 
manyoka, ş~ker kamışı, yagh mnd rnı§trr. Kitap, özlU olarak lusaıtıımı,,_ 
<lE.er yeti5tirilir. R~ine hnarlatı 
eh c;cı'ktur. 

Brezilyanın en mühim mahsulü 
f.aJıvedir. Burada, he:r sene istih. 
"ul edilen knh\e miktarı, 60 ar ki 
Iolıık 20 milyon <;u\'aldır. Bu su • 
rctı.'!, Rrezil~ a, diinya. kahve istih 
uı r in :\ ıizde 60 mr temin etmek· 
ter·~. "ru":etlel<i bu faZ:::ı .ı~,;! ,.,:ıl. 
r. -m•:::••ctc ;.. ·r.1'\ seneı!en~ri im ~ 
, ti\ l ~ı· •fort r>" mus \"C 1981 ~e.n.:: • 
ırin lcnlıeri. h:frve fiyntlnnnr tuta. 
1 ·ı 1--:: ·,•,1, 76 milyon ~ın-al kah,·.e 
i ı T .• n•rJm1';'tir. 

Brczıiyrıda, !l milyar. kahve a 
~ .. rı l'ardrr lii, hıınUJJ. yandnn faz. 
J. &ı Sa:ı-Poli eyn:let!ndedir. 

**• ttr. 
Görüyoruz ki, Brezilya, şimih"lik ·-------------

Amerilm ile miittefiklerlne-, domir 
ile birtakmı iptidai madde vermek 
te yardan edemiyecektlr. Bu ynr • 
dmı dn, ron.nz ve tahtelbahir teh • 
!.'Kesinin tesiri altmdarlrr. 

Bir motör karaya <ıturdu 

Pireden limanmırı:a g'?lmekte o· 
lan Yunan bandır:ı.h Aya.~ikotn 

·nıotörü, Ça!'akka.1c civar:nda Bu 
gardere mcvkiinde karaya otur -
ıtn.!'ıtur. Kıtrtnrrl.m::ı:ıJma ça.lr~tlmak 

tadrr. 

Sadakal Fıtır 
İstanbul Müftülüğünden: 
Mil etirr.izin en mühim ihtiya • 

cını ~ yurdumuzun h~va 
nıü.da.faası: esbaıbmı temin hmıu~l·• 1 

<ia ~k laymetli mesa'si göriilmt.~ • 
te elan ve 6ldığı tebeırruah Kızı· 
lcı.y ve Çocuk Esirgeme kurumla· 
rile eralarm.da. pay~n Türk Ha~ 
Ya Kurumuna her ve~hile yardm • 
da bulıunulıınası lüZl!mu, fıtrn v~ ze· 
ikat itasile millııel!lef olan muhte· 
ırem ahalitm•irre ehem.nıiyct.lc a.:-z ve 
ı;adalra.i fıtnn ne"i ve milktan ilan 
olunur: 

SADA'KAt FJTIR 
KUl"lL'? Para 

SİLVYA StDNEY'JN F1KRl 

Ben, en çok. etlere dikkııl ederim. 
Eller, çok şey anıa'trr. Bir adamın 
n~zrk veya kaba, halim veya zalim 
olduğunu elleri gösterir. Bir san 'al· 
kıinı1 dJerindl), ılaiına, hususi J>;r 
şey \'U rdır. 

Beıı, elimi sı,kıtnların el uzalm:t• 
larıiı<faki hallerine fazla bir ehem• 
miyet "\'eririm. Bir el sıkış, "bir R• 

danı hakkında. bana. cok şey anla· 
tır. 

Eller, bir, lnsamn mc~Jeğini gös
tcri r. tşsiz adamların cJler:inde pı-k 
1msusi bir tıal vardır. Bu söyledik· 
!erimi tecrübe edimler, bana hak 
wreccklcrdir. 

StLVYA POVEL'İN KANAATİ 
Hir erkeğin, veya bir kadının 

nyaklarına bir göz at~ım, onun 
lıutkında bir füdr edinmeane kli· 
firJir. insan, kılık kıyafetine ehem• 
nıi:ret Yerdiği zaman, kunduralarını 
intihap etmeyi en sona bırakır. t.ş-
1e, onıııı Tıu husu.~taki intihabı, 

karakterinin düzgün "'e~·a bozı.ı,k ol_ 
duihınu gösterir. 

Kunduralar, J1er türlü vn~rfların 

i'are1idir. ıBunun!ıa, ibir adamın 
kuduraJann~ nohansız boyanmış 
olmasından, o adamın·~ahlAktnın d3 
kusursuz olduğunu söylemeık iste-

GRETA GARBO'NUN HOIOIÜ 
Hen, ilk inlibaımı, daima, gözler· 

den nlının. Gözler, fikrimce, ruhun 
hakiki :ıynasıdır. Kelimeler, y:ılll,n 

~öyliy~bilir, fakat gözler ~öyliye• 

mcz. Gözler, pek b<'ı-rak, pek fark'ı 
lıir lisıın konuşur. Mesele, bunu rıı
lam:ısını bilmektedir. 

nence .. bir adamın ~öylcrli~i. ken. 
dlsi Ye di~erleri h:ıkkındaki fikir· 
!eri, pek de chom.miyet verilecek 
şeyler değildir tlen, onun gözlerin<' 
bakarım, bu suretle onun ne demek 
istediğini anlarım. 

Gözler, ruh ve fikir yüksekWUnin 
derecesini de ifşa erlerler. Ahltı.kı!'I 
bülün hususiyetlerini aksettirebilir
ler ... şk, merhamet, ihtiynlkArlık, 

hilekarlık, mefkurecilik. küstahlık .. 
Bnnlnrın hepsi, gözlerde görfinür. 

Bakışların dili Jın 1 rt·ıııd:ı rilılTcr·· 

ce kitap yazılabilir. Ben. birinin 
ahll1kı hokkıncln bir hüküm Yermek 
İs1erliğim :ıaman, onıın gfüJeri
hnkarım. Böyleee de, hiç bir zaman, 
aldanmış ohnam. 

CONNİ VAYSMOJ,LER'tN 
GÖRÜŞÜ 

Conni Va:rsınüller diyor ki: 
Ben mi bir o.dam hakkındaki hiik· 

mü nasıl veririm' Bu, cevap verme_ 
si pek giiç bü· sual. BCfl, başkakırı 
hakkında verdi~lm hükümlerde, 
ekseriya yanılmışımclır. Bu yüzden. 
lnsnn, ümit etmcdil!i şeylerle kar
şılaşır. Öyle zıınnediyonun ki, en 
iyisi, bir adamı 1:ınımak icin onun• 
la ~e~eıelik elmelidiF. Hem de mu• 
ay:ren bir mesel<' üzerinde değ"l, 

muhlelir. hatti\ ehcm:ni~·etsiz meY• 
zularda ı:ıevezelik. r>öylece. insan, 
vakit .ııcçlikçC', muhatabı hakkında 

bir fikir <-dinebilir. 
Ben, bir ad:ımııı görünü~üne 

inan.mak 18zım mı, değil mi diye 
düşiinmeyj muvnrık bulan kim~.ı> 

I~Nien değilim. Jn~an böyle şeylere 
1kendfni kaptınrsa, hııkikatio yolu· 
nu bulmakta ·çok "'üçfük çe'ker. 
Bence, bir ~amı tanımak, anlamak 
için. bir '°k, 'k:lyılsız şartsız k,.,. 
nu,şmalnra girişmekten da.ha iyi yol 
yoktur. 

JL.ı\RBtN AJ\IERİKADA 
SİNEMA YA TESİRİ 

Harp, Holivutlaki sinema faaliye. 
ti üzerin<le biiyük tesir husule l(C

tirdi. 
Bir ook Jon promiyeler. a.skere 

ahnchlh iC'in, yerlerine epeyce yaş· 
lılar getirildi. 'Bunlarda, ötekiler 
!kadar ateşlilik görülmüyor. 

Sonra, levazım anb.ırı boşalmış, 

istenilen şey bulunmuyor.' Mesch'l, 
şu h~ydut filmlerinde kullanılan 

kurşunru:ı fişelk bulmanın iınkiını 

yok. 
Balkan memleketleri yününden 

yapılan ibeya,; ta.'kma saclar da, en 
nadir şeyler ara.sına. girdi. Hele, 
artistlerin bir yumrukla kırdıklan 
fekerdin camların yapılması. artık, 
ka bit değil. 

Sonra, Filipinl~rden gelen, o 

'f ~ ILKTEŞRIN _:_ "1942 

Mezarhk ve 
apar tımanlık 

A ~ADOLUDAN henüz gelen 
:e 1stanbulu i'!k defa !!';Ören 

bir dostumla g;ez•yordum. Ayazpa· 
~a.yı en çok beğendiği ~·cl'ler ara• 
r.ınd& saydı. Orası lıer ha.ide bele
·ti: eniıı imar sahaımuln İ!.'tanbul 
için mühim sayılıunıyat'ak olan 
faallyetlerin<len en çok pay alan 
yerlerden biridir; yalnrz yolhnn 
hep asfalt o?mnsı ba51ıbaşına bir 
ııimetti'r. 

Temiz yollar, yUk.sek ,.e ayd1nlık 
apartnnanl:\r h-;rncn gö1-e c:arpı • 
~·or. Arl<alarmı deni.Le vemı;~ o· 
lanların gördükelri manzaral;ır 
ger~ekten ı:ok güzeldir; do:ıttr.nt 
b ayraııdı: sordu: 

- E..,kidcn burada bir sara:y 
'ııl:ın mı l'arrlı? 
-· Uayrr. mezaı·hk vardı, 
- 11~"7.'l"hk TTIJ ? .• 
Şarl<ta en güzel yerler ölülere 

ayrılm,1ştır. "Dürı~·acln rahat yok. 
tur!" di ·en ve dünya. rah:Umı a, 
ı:uruyan, l•ÖEk ,·eya hnh~-c hevec;i• 
.,; ötel:I rliinv"ı.·11 <ınk rı:an bir z'Jı• 
niyet ba.,,hn. tiir1ü :·rarrır mı? Fa
ht en giizol yerlerin öliilere ay • 
nhnı' olduğu, en ';Ok c'!l.:i' İ!4tan· 
bU'lda göze çsrpardı. 

- Demek ki bmıı!41 e\'\ eke A. 
yazpnşıı. mezarlığı idi! Şimdi apar. 
tmıanlı'k olmuş! 

- Üyle derl,.r. F1tk!lt. burnnm 
Ayasp:ı~a ile aJfi.'kao;ı yoli~1tr. A~rt 
i~mi de "Karanhk mezarlıktı. Ç?ı~ 
kU gayet sık diliilmf' olan senitr:
rin lrnyu gön1eJeri buraya pel' k()ır 
yu bir gölge seı·er<li; Jl\Ztn en ny. 
dmhk gürılcri'run öğie rnktinde 
bile burada lıir nl•sam alacalığı 
büküm sürc;di. Yer, Falih Sultan 
Mehmedin oğhı tkiııC'l Raye:r.i<lin 
vakfı idi, J\le:carlık olarak JruJla • 
ıulmasma (1600) ııenelerincle ha' 
tamnı,tır. Taksimle Giimü'.5soyu 
ha::.tanilSi arasın<lıı ıızanı,yorı!a. Bu 
oıahalJeye 1870 senelerlntle "Öruer 
Avni Efenclı ma.halle~i" deniliyor. 
du. Kazasl<"r İbrahim lt;fc.ndi i~. 

1 
minde bir adam ~inıdiki Alınan 
cJ~iliği binası yakınına bir cami 
yaptırclı v.e nrtık bu mıntakanm 
adı "J{:ız.'\<ıker İbrahim Efenıl~ 
mahallesi" oldu. Git!?,ide halk bunu 
da "Aya.zpa.,a maballe~i'' i'IU1İy)e 
değİştircU; İbrahim Efendinin ynp
tırdıi;ı cami de bu isimle anılma "" 
ğa. başladı. Ilattl Ayazpa~a !la.rayı 
ile bahçesi ~imdlki Ayazpaııa de. 
nilen y.eırdc ofmıı.yıp Fmdıldıda bu. 
lunuyorclu.; bo bıı.h~c ve saray 
18!l8 c~neo,;inde '\'lLl'İ'llerl anı.smda 
payhı.5tl<lr. Bundan on ııe-ne tn'Vel 

bazı kim~lerJe İstanbul belediye· 
~l nrnsmda. ç1lu.tn daYn münasebe. 
tile ynpılıın tetkikler netlce!!İnde 
bu ha.kikatleT anlaştlmıs; Taksim, 
Harbiye okulu ve Dolm.abahÇe sa. • 
rayrn;n ahırlan arnsmcln.ki yerle• 
rin Aynzpal\a tıe atakMı bnlnndn
ğu ha.kkıncla hiçbir \'e-<1İkaya. tes~ 
cliif e(lİ1,e'Jnemiştir. Tllrk kültflr 
tlünyasma. gnrp kapılnnnı tlk olp. 
.rak ~(an "ŞinMi"nin mttnn bn 
:nrla irli ~ fnl>at bir ~ıırk me~arlığı. 
um 1!7.erinde höyle bir ~rp 11,par _ 
tunanlı~ ylikseldi'kten sonra her 
halde "!iiinaııi"nln nıh ve hatıra.si"' 
uın azabı kalma111r.3tır. 

KADIRCAN KAFU 
~~~~~~~~~~,...-~ 

Braily:ı.da, zengin k<imür, nikel, 
ln'"'n,g'anez, pfiltin, altm1 boksit ve 
el•nn; vardrr, AJ<sine, petrol, pek 
azdır. l\lemlekethı b•1''1hcn serve • 
tini, ımnacı .Jenı.f!'S den-i'r maden • 
1 ·i ~'4\il etmcl<teclir. Bn tlrmir 
ııı.a.denleri, dünya demir madenle_ 

B:tğday ıu~uında.n 63 20 
ı En i!i İyi 

rn iyorum. ErV!:efclerin çıoAıı. iş kun• 
duralannı ihmal ederler; rakat bu 
ihmalin derec.e'.'lidir iki, onlan va• 
l!I nandthr. 

kavga salıneletinde lrnlaycRcıık kı· ''1111~====~=:;:: 
rıln.n sanıdalyalan <lA getirtmek im• .1 

Kunış ~' 
201) 184 

İşte, bu ~il'! ki, iJk evvel, 
inc,anın ~dtM'8111rına baıkerım. 

kAnı:ıı. 

Bu gidişle, Hc:Jlivuidun hali harar>. Çöplükten balaia 
rinin ytizde 25 ihtiya.tmr ihtiva et· __.; 

ımrl!'.e ehemmiyeH aşikardır. Bn •------------------------ım-------------------------•-1•---•-----.. A RIBDAŞLARIMIZDAN biii 
yana ya.kıla mahalle için ... 

flelrl btr çöpltikten bah<ıediyor. 
Madenler yüzde 70 <ıa.f demir verı. 
rnektedir. 

söyledim.. Yalan da değil İhtiyar battt. ~a.nın bile işine yaramı • 
Piyeri tekrar görmek istiyorum; yacak 1ey1er; bhtaenn:leyh yrrt • 
eğer yarma kadar Parl~te kalır• ma.k zahmetine bile katlanmadım. 
~ he!!ti bu ıı;e<>e buna b;r in!l:in Penoe.reden bakıyorum; i~erimde 
bulacağnn, Kimbillr belki de bir kaldmm1a.rmı bile tanıdJğım Paris 

Düşündibn. Acaba, çöplük için· 
<lel{i mahall~lerden bo.h'iedecek ol· 
saydı...,.nasrl hlt· lisan knllanmhJ. 

Bundan b:ış1m, Brezilya, Birle • 
ı;ojlı: De\ietfor Amcrikasınm, uzak 
~ark i.:;tilısa 1 merkeflleri Ja.ponra • 
rm ~tine geçelirlenberi, pek mııh • 
taç baJundu~u kı.utuk t.etiştim1t 

kaç ~ün Pa.Ji<>te foılncaf.mı. Faknt sokaka.rhnda. yeniden \17.lJn bir p:e • • • 

ye. de ~yr<'t etmektedir. ne o)ursn. o1sun burada sa~tleTim zintiye ~Iamak için ~gm bir 1 Eksik olmaftn 
sayılıi!rr. an:u '\'Sr, N.ehrin ~ı kıyısına G 

Gazeteye, harbe dair hiçbir ~ey kadar geçebUsem. Fa.kat bo çok A.ZETl<~LER yakacak 0fi;'iDi~ 
bilmediğimi, faht Pn.ri'sin dü~ek uznk olor, bin.aenıı.leyh sokağa tıI·. odu~ flyatl~n'.1' ?.n .. ~~ lı • SİYASI KAR\RLAR • 

1942 senesi ııonkanununda, Rre lizere olduğunu haber veren b'r Alekıander Vert tıjnn vakit sadece Droo kö,e ba • rll.(lan on bmya d~ü.rdu~unu ~a. 
zl.lyanın merl<ezi Riyo dö Ja.neyr~ te-lg'rnf yıı.7;dmı. Jllber ~ldi ve 1 _ • ...- .§llla kadar İtalyan bulvannda do- zırorlu. 
dn, Bir Amerikalrlnr arası lconfe - belki de 24 soa.t daha Pariste k:l· güllesi ile vnrulduğıı halele hlt J lıu sayıdaki yazısında.: "FJıııldden Jaştnn Pıı"lo mağaza.aıı bili kundı1 Doğnu;;u htı düı:ıfü:ıe diyerek yol<. 
rnnsr toplanmL~tr. Bo 1ionferan~· lnbileceğimizi haber verdi: Piver muska sayesinde (;]memiş . .\nla.51 • ya.pda.n hatalarxn korkunç bir ıu • ralv~ dolu. Sokaklar kalabalık. Artık on lirn<lan odun ıılıır:ı.k bu 
tu, Amerika Ciimhuriyetlerinin, loka.ntnsnın gjtt\k. Jlavıı. ~k !'\ı _ j lan o zamanlar gillle~erln biiyük rette cezasını ~ekiyomz, diyor, fa, hattA açık bir slııema bile var. G~ l.ışı sıkmtım: gc~im:blHri:s,. 
harp gayretlerini nasıl bh·J.estire • c:ık; dı~rda oturduk. ,JiJbere bu- ~uruz kudreti yoknıu5. kat F.m.nsa ölemez." rip §eyi Biirhan Burç"tk 
l:ile~kleri görü-,iilmiiştü. Ilunılım ıamn pahalı bir yer oldnğ·tnnı Bund~n sonra ne yııptun acaba'.' Ortalık cehennem gibi! Rn ak• Otomobillerin sayıın sabaha na.· •-----------------
t•>nnı da, Brezilya. rna.lı'ye nazırı Miy1e<liım. "Zarar yok!" dedi, bu Bu lrorlm ve cinnet günü.nün ötclti 1)8lll hareket ıedip edemiyeceğimrzi zarım daha a2. Ha.va çok aıcak. or. 
\ asin~ona gitti. Bu temacılar ne_ be!ki de Pariste ~on yeımel• ylyi"'· r lıut1ra.lannı :.~ık ~ık ~örcm~yorum h'hniyonmı. Belki <le gidemiy~e.. talık gUnlük, güncşJlk ... Hakı'lri bir 
lire inde, Birle§İk DeYletler Ame mizdir.'' Hava müthic;; sıcak. J;ur.lıt ı J,'Iher yedinci Edvar solmihndaki ğiz. Sansür Paristen ayrddrğı için Paris yazı! Ufitde durdum ve ma 
rjka~r, Brezilyayo., 220 milyon do- ywnnrta, M>ğuk et, o;alatıı yiyor, ı !.ansiirün gitmi' olduğunu saat artık gazeteye yazmak imki.nsr.ı:, , .i ııerna. üzerinde benıheyaz ve ter. 
lnr ilrraz etti. nu para, meml:-ke- Alsııs şar.ıbı ~·e Perire ~zozu id~ dörtte haber verdi. Bu 9aba.h E _ bekl~n bqka yapxlaC'ak iş temiz duran Sôkrekör'e u7Aktan •'• 

Şeker vazlyetı 

kontrol edilecek 
tın tabil sen·etıerinl çrkarmnk ve k t · d K ·ı·· p · J ı v ı· · · 0 · d h ı baktnn D ke ıı;:uııtY'i'ie liizumlu olan mnkinelet·ı· romz. po ga:ze ıesın e en L'i a.rıs gaze. ;ıa mryor. a. ızımı , ır a a yer eş• zun uzun • önel' D Hos • Ankar:ı.d'\n bildi'rildi~ine göre, 

Son:va hala ile heyecanh bir ıır. telerinln t~J111llllSı çok zot olaca tirdim. Kitap!anm'dan ' ys.lmz iiç man bnlvarmdan ytirildöm: ve bir Dahiliye Vekaleti, m~leketiu 
c.atm nlma!.: f~ \'erilmiati. Brı> • ·· d ' b l 1 ~ ·· lü d b • 'k d • · · 1- v lte · K zilyn, ııimdilri hahle, demk maden. ru<;me en ~nra yrırın u U'}ma' gmı soy vor u; atta ~n l gn • .a~ını a .... ,,orum. o rı'n andl. birahaneye oturdum. Şi~an gar - her yerinde ııeker bulunduruinuğu 
lcrini inkisar f'tti.-me ,.c Anıa.ron ü·ı.'!rc ayrıhyonız. Kadın bana zor. zete1erini blle taşrndıı çık:ınp çı - di, Gogolun ''ÖIU Ruhhn"ı \e Jidin son Almanlann kırk !k''ki'z saat halde ba.zı yerlt-rde ~ekersiz1ikten 

la bir muska \·enneğe kall>ı~·or. kararnryacnk!aruu bilmiyorlar ve Jıırnalı. Cebime de Peıı;lnin "Fran- ~ersinde Pa.rise gireceklerini söy- ı;ikayet edildiğind~. ~ekerin ala .. 
zırllDsini ktymetlendirmey~ gayret Anlattığına ~öro. bo mu.>lro birçok diğer bütün gazeteler Pa1'isten ay· ı sa."smı y~lestirdim. Büroda yazı ledi: patronu Par:i91 terketmi~ ' 'e kadar tacirler tarafından saklar:• 
ertiyor. bıeramet ız-östermt,. 1877 Tiirl<. Rtı<ı rıldr, bun:.. rağmen Pari·!'lm•flr hu . muam!I. lmktnn; çeBmtelerde knğıt birahaneyi ~a.rsona hrralmnf\I; gar ması ihti.msljne karşt srkr 8-urette 

DefTlir ınadeınleri işleyip dumr - Hnt~nd:. 'kaynt babMT bir Ti.irk gün, ııon defa ola.rak çıktr. Kerilis. Jar ,.e JDıO..ktuplar var, hiç kimsenin son Wben diyor, Ahnantara nasıl kontrol' er yapılmasın: 'nIA.kadar • 
ten, .ı\.mfıU>n ntmt;\}(Loımtt.dıa., Rir~ ............................ ~_ ..... _. ...... ._,_,,_.._ow_,w.,...ı•~na;~s~p~s~ıi@iPlll!!l!~::ı;~A~~~t~k~A-Z:Ulffl!&i~iS!~CA~i~IC~ı~fif~::UO~:CWım!luızee91l~DW~lDU!ll!ı'~---------1911 ....... 'lllm! ............................. ~J81"8. bjldi.nni§t1r. 
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Bir Peru 
1 Kafkaslarda topçekeri MiLU ŞEF 
\ Müstahkem Rus Bir :.114~~: !:18

t
1 118
1 ta- gt~=:;! ve ıft~:ni 

1 

Btr k~ç a .. ş .. nd .. ü s"z 1 
li· Fik1·in kanaati, her zamczn cklın ka'1aatine uymaz. İ 
""Akıl bUi tabiatten daha cok aldatır. 
* Şöl1ret, tanım!!dığımız kimscfor tarafından taTtıt. ~ - ~ • flOÇ • 

&;Ol • il.O() • 

mrş nlmak saadetidir. 
Oa&eteye cöoderileıı 

mevz·ııeri yarıldı ~ı:c:ı:·~i= :ır'!~c"-e-;ö~~~~~ buyur aiar j ~ru topçeker! Ekvator limanların • Ankara, J (A.A.) - Rcisicun.• ı 

~....._, .&ir çok lsttbkAm- dan birine girml§ ve burasını Peru hur İnönü, bugün 13Rt 16 d'I 

'~ Açlık, &ervetten daha süratlc büyür, 12rtar . 
ı;· Kadınlar kalblcrile mahuolurl~f. 
x Asil garazı olmıyan menlaatprcstliktir. 

Du•• nden t hesabına işgal çtmlştlr. P eru top Ç". Çankaya köşkünde İngiltere oı • 
. l r Z8UtedlldJ keri alllı.h kullanarak Ek\•nto,. gernL vü'k cl<'.si Sir Huzhe 1{natc-hbu}l 

B 
u t 1 ... lenni Jhnandan çıkmağa mecbur et • Hug~S3Cll'i kalm. buyunnuşlar 

:;. Pe't'/ıiz, vücut için ney&c, yalnızlık da likir oc 
için odur. 

ugune ~ Bcrlln, ~(Radyo)- Alman kıtaatı! ml§ttr. dır, Bu k:ıbul csnasmd~Harieiye 
•••• •••• .,,..., ... Kafkıı.s)anın §imalı &"Rrblsindc hlç Perulu kumandan ayni zamanda, Umumi i!dı.tibi lblıyük ıclı;i f$evki 

durnuıdan ılerllycrck bjrçok mUstah. 1 Ekvator gem!Jerjnln bu ıjmana gir _ Berker de ha%lr bttl:.ınmu§tur 
Zlr2ı mabsDli e musa eresi z rıne 

Mlurda 
taarruza 

Uiz?er 
eçti 

licm dUıı:man mcvzılcrini yarmışlar, J mek için daha evvel Peru makamla. Ankarn, 1 (A.A. ) - Re~ct1m· 
dağ istihk!lmlarmıi çevr!lmi, bir kö. I rındnn müsaade almakla mUkcllc! oL ı hur İnönü, bugün sant 17 .30 dn ı a 

Dan gece gelen bir Londra baberı. 

ne göre ingUWer MuıırJn Laarruzı 
geçml§lerdlr. Taarruz 8 tr..cı ordunu~ 

merkez keldmlndo MıınlU!iP çevresinde 
olnmpnr. Taarruz sabah.ıı ilk saat • 
lednde ba§lamıııtır. DUn nkşnm Uzc. 
dwıped.ilı:m Kahire tobll~.ndo lı;e bı:. 
na. alt bir haber yoktur. Ynlnız 1 • 
taJ;Jan ~ ıu mıılflmRtı vermek. 

tıe~ 

yU, C.00 kazamalla 76 :ı:ırp da,ıt lııtih. duklarmı bjldirml§tlr. 1 Ça...'lkaya. k~de baı::lra bir 'V .. , 

k6.mını ele geçırmlgle.rdir. dnited Presin blr mesajına göre, rifeye tayir. edilmıi'!; olan Arjan. 
Kıtnatımız Tııapsenln l'J:rnal doğu • l\'.ltodaki •haritjye nazırlığı bu bMisc tin <}Çisi Senor Karlos Brebbia'yı 

ç~ r r 
sunda da iJcrıer.!eğl' dc\'&nı etmışlcr, Jıakknıda bir tahkikat açmr11tır. ' kab-.ıl etm:-1'1-trdlİl'. Kab!..IJ esnp• 
birçok kazamnlları ele g.•ı;lrmı!Jlcr • 1 sında Hariciye Umumi Kiı.tibi b" • ı 800 kişi tevkif edildi, 382 

kişi adalara sürüldü 
dir. ' AMER.KADA yük d~i Şc\•Jti Berker de hazır 

tıerı hareket, atır sa"a11ıııı·ıa d.ı ı lmhmmuştı.r. 
vam etmektedir. Tayyıı.reıcrlmlz. K"af 

Zır:h1r tıtı:ıDderin himnynrJndc hnr •• 
ket eden dtıpıan pıyade mutrc ... clcr. 
bu sabah :MJ3ır cephemlz!n cenup k.:. 
aim!ndekf ımıvzjlerlne taa rruz ctm j,. 
lerdir. Taarruz geri pUsktlrtUlmUştUr 
Dü§man ağır kayıplara ı.:ğrııtılmış • 
ttr. tkt yllı;de.n fazla eıılr alınmıştır 

ŞABK OEPHESlNDE: 
Dün gecüi Alman tebliği hnrekSt 

bdılcmda f11 haberleri vermektedir: 

Karkas tıcvrcsindc, çok kuv,·ctlc 
tahkim edilmiş tcp<'lcrdeki mıwzilc. 
rin zaptı icin yapılan s:n oşlor şid. 
detlo devam ediyor. 

S.talingradda ha,·a kU\'\'elleri ıa. 

rafından desteklenen hucum kıtal:: 
TJ şehrin şimal kısmında muhtelif 
noktalarda <btha ileri nilfuz etmiş. 
lerdir. D~ın çok bwyük lliya. 
de v tank kU'Vvclleri şehrin şima. 

.lindeki Kilit mc"ziinc hücum et
mişse de ~ı bir l1ücumla kanlı 
kayıpJar& u{tı'ıyaro.k PüskllrtillmUş 

tür. ~ ff18illerc ve Amcrik~dnn 
selmiş olan 98 tnnk tahrip edfımiş 
tir. 

Hatta!area ııUren tldd"m mUdafas. 
ııavqlıı.rmda Alman kıtaları bu ö 
nemli kil.it mevzii, çok ü.ııtUn dU§. 
mamı kuvvetlerine knrşı mubafıı.za 

etmişlerdir. Ort:ı ,.e aş~ı Volgıı 

ceTrelcrin-de Te Mosko":ı ctrnfınd ı 
düşmnn gerilerin dek i demiryoı. r· 
na gundilz 'Hl 1;cce lı :l\ .ı lıürumlnrı 

'apılmışhr. Voroncjiıı şimalinde, 
üşman bir tek tümen kesimincl r 

'aptı~ı neticesiz hücumlrırda 2:i 
tarik kaybetmiştir. 

Rjev yakınında hücumlarımız ne 
tıceslnde düşmanın şirldotlı mukn. 
'emeline nığmen mnhnlli llll'\'Zilc. 

rimizi dilıJclttik. Top 'c uçak ntc~ 
!erimiz dfişman toplıılukhırını d:ı 

sılm1'. dü,.c;ma.n lasnrladısı hikuı 
rı yapamamıştır. Cephl'nin mcrkı•1. 

kesiminin serisinde niJaçlık çc çe. 
tin bir arazide. Almnıı \ c l\lncur 
teşkiUeri kolnbabk ç-etc ı::unıplar 

nı ko'\'ltluş ı:c imha etmiıstir. Bizim 
cüz'j kayıbmııza karşılık düşmen 

1026 ölü, 1218 t"Sİr vermiş ''C ağır 

\C hafif btr ~ot malzeme bırakmıs
tır. 

Cephenin şimtl:kesimindc büyük 
duşman km •etleri çeyrilmi!; ve bıı 
Jarı kurtarmak için yapıl ım kıırsı 

hficumlar püsküMülmüştür. 
Mısırda, .Alman • İt,alyıın zırhlı or 

duıruna mensup kıta.lar §ldd-,tl! bl~ 
topçu a~en sonra bir İngiliz bU
cumunu pOsktırtmu,, ve blr miktar 
tank tahrip ederek 200 <'lrlr almışlar. 
dır. SUvcy§ ki5r!~nde &aTnş uçakları 
bOyük bir Uearet npurunu ağır ha 
Ear& nl;Ta~. 

Mllnferit birkaç 1ngi11z. bomba u. 
ç.ağmm Mıuıg kJyıları D~ı·ınc yaptık. 

lan gündllz akml&rı ile f m!ll denlı:t 

kemml ttzerbıe gece yapılan jzaç UC\J, 
tarından 4-~an uçağı dU§ijrUlmU9 
Ulr. 

.A..am ks.marasmda bjr !\ıaıe ver. 
dığj yasılı cevapta dablllye nazıtı 

§UDla.rJ sôytclnl§Ur: 
Ha.rbhı Dk S serıe.slude İngiltereye 

kar§ı yapılan hava akmlarmdan dola 

ka3 :sahilinde bir oo1gevlk ticaret gc . 
mısjnı ağır haeıua uğratrr.:ş:ardır. 

-----o------
Mısırda 

Londra, 2 (A.A.) - M .. tteflk kın·. 
,•eUerı batı çolUnde taarn•~ seçord. 
mıbver kun·etıcrinl Mal sslb mevzi. 
lerinden geri a tmı§tır. 

Londra radyo:ıundn koıl ... §an bir so~ 
cu bunun kilçtlk ve n1evzı\ bir hare • 
ket otduğUndan bahııctını,ur. Hare • 
J.!ı.t tam bir muva!fakiyctle 1lcrıemck. 
tedir. 

Şimdi. mihver kuvvetleri bOtun 
boyunca. hatlarını tahkill'I ctmckl <ı 

me§g\lldtlrlcr. 
Kahlrc, 2, (.A.A ,) - Dün gece ln. 

gillz. hava kuvvellerin<ı menııup orta 
bUyUklükte bomba uı;;ak.ları yeniden 
Tobruğa taarr~ etmI:ler ve Umanın 
tam dl§mda lbgkman lıt.r gemiye mu. 
t eaddlt :lSabetler k.a.yde~erdir. 

B&§k& bombalar cenup kıyım yakı. 
nmda bulunan bir geminin tl7ııl!TiDe 
dll§m~tur. Llm&n içindeki gemiler • 
den biri do bir i.eabet almıotır. Rıh. 
tımlar, 'top m evzileri ve cen up kıyı_ 

sındaıd petrol tesls1eri ile başka he. 
defler Uzer inde birçok lx>mbalar pat. 
ladığ'I gorU!mUştUr. 

Orta bUyUld\ilrte be(ıka bomba u _ 
çak!o.rmuz da Sollum ve Fuka çevr.ı. 
sindeki :bede!lere taarruz etmlı.ılerdjr. 

Ruz.veytin mümeuili 
Londraya gidiyor 

Llzbon, 2 (A.A .) - Va6iJıgtona git 
mck Uzere dUn Madrltten Llzbo"la 
ı;clen rcla Ruzve!tin Vallkanda'ki h:ı. 

ırust müme:ıslli Mjron Taylor, gazek
cllere Londraya gideceğini söylemi,. 

tir. 

T obruk limanı gene 
bombalandı 

Londra , 2 (A.A,) - Çar1amba gU. 
nU, lngjllz hava kuv\'etlerine mensup 
uç:ı!tlar Tobra k limanına t aarruz et. 
m!gler \'e limanda buldukları 3 gemi
den ikisine tam isabetler kaydetmi!I. 
lrrdlr. 

Başka bomba uçakları F ukka vıe 

Sollumdaki hedeflere taarruz etml§ler 
dir. 

İtalyan kumandanının um umi kar&r. 
' g~ıa temas etme.sine mani olmak l 
çln telefon fabrlkıuımın ı.ıantralı ha • 

vaya uçurulmugtur. Miha!!oviçin ku.. 
mandasmdakl kıtalar bu sayede bl,. 
İtalyan taburunu kA.milcn yok elme. 
tte ve birçok ganlmetler ele ~cirmet. 
m uvaffak olmuşlardır. B•.ı arada h ir 
kat; tank ele gcçlrll m!gtır. İtalyan u 
mumt knrargtı.hı lmdal ;:: ondermeğ" 
muvaffak olama.mııtır. 

BU~ D ENtt1'1 A<;;AN KAF1Lf: : 
Vnl'lngtonun rc~I mo

0

hfjllcrjncl.: 
buz denizin! çarpt§malarla a,,arak 
Rusyaya hamulesin! bo~aıtan kaflle. 
nln muvnffak!yctl belirtnmektcdlr. 
.Nazjler kafileyi te~kll eden 43 gcmı. 

den 35 n! 'Lahrdıklarını iddia et 
mlılerdir. Halbuki gbnderllen malze • 
menin yüzde sekseni llmar.a varını§ -
tır. Bu netice yeni ınUdafaa u8'Ullcri 
aayesjnde elde edjlml§lir Bu usulle~ 
3 un'cu defa o!arak tatbik edilmek 
t eydi. Bu muvaffa.k!yct net!~sinde 
Rusyaya buz denizi yollle rlahn ı;olt 
miktarda mal7A:ıme gönderi lecek ve 'k'l. 
fileler ayni oekilde :müda~aa edile • 
eektlr. 

yı 47.30:5 sivil ölmUg ve l55.G58 kl'l RUS ÇETEl.ERIJ\'t~· FAALh ETJ : 
de yaralanarak luıııtabaneyo kaldırıl 

1 

Moskovado. noşrccll'en resmi bir rl<:
mı§trr. Yalnız Londra bölgesj lt;in ö!U meçe göre, Orcl bölge&int.:t buluna·ı 

adedi 2010 ve yaralı sayısı da 36.0t çeteler bir gUnde üç treni havaya u. 
rur • ı çurmu§lardır. Bu trenle,rdE:n birincisi 

Günde 3 gemi 
inşa ediliyor 
Eylüidc yapılan ge»ıilerin 
tonajı bir tnilyonı.ı geçti 

Lonclra, :? (A.A.) - Anıerıkıı.n ter 
ııaneleri ey!Ul ayındıı. gUndc 3 gem1 
inşa etmek gnyclerlno vaıııı olmuolar. 
dır , 

Amerikan bahrlye komj<:yonu eylill 
ayında inşa edılmJ§ olan gemi tona • 
j ının bir milyon dokuz blıı aeklzyUz.'? 
bal.iğ olduğunu bildirmektedir. 

Bu rakam bUtUn 1941 Ge.nesjnde in.. 
ı,;a cdilmlıı olan gem! tonajı rnkanır. 
na bedeldir. 

Londr&, :? (A.A.) - ~anndadajgc_ 

mi inşası sUratle llcrlemektedlr/Heı: 
3 gUnde bir gemi suya., tµdlr.iın<'ekte • 
dlr . Şimdi Kıınndıı.da • haTtln bB§lnı!ı. 
ğnİ&t.nbcrl• bumda 50 ta~ "'10.000 um 
lıık gemt:ıiıışa~r. 

Ban barbl 

·Holanda ve Belçika 
toprakları 
bombalandı 

l ngilterede bir tayyare 
bombalarından 31 çocuk 

öldü, 33 ii d e yaralı 

Lond,.-, % (A.A.) - .Münferit tıı. 
giliz uç.akları dlln Holandada ve Bel. 
çlkada hedctıerc taarruz etmJşl<ırdlr. 
Holandaya karııı yapılan t.anrruz es. 
naısında blr kimycvı madde fabrikası. 
na tam isaLetlcr kaydcdilm~Ur, 

MALTA "OZERlNDF. 
~it&, 2 (A.A.) - Per§Clllbc ak§tl. 

mı negredll.an tebllğ • 
Bu sabah dtiıman aveılarmda.n mO. 

rekkep bir taarruz kolu Ma}tayn yak. 
laşuuştır. A '9CllarJnuz dU§Dlanr yB • 
knlamışlar ve Ja~dan 'bir kıı.ç mil a. 
çık yoldan dönmek zorunda bınıkıl. 
mışlardır. Bir Spjtfayer keşi! kolıı 
sayıca li8t11n blr İtalyan av tC§kUjnP 

rastlamıılır. 

Si 1'ALEBE ÖLDÜ, SS Ü DE 
Y ARALANDI • 

J.ondra, ~ (A.A.) - G-Oı;en ealı f;1l. 
nü bır Atman uçağı tarafmdan cellUP 
İngilterede bir yerde atılan bombalar 
yüzündeo kurban glden mekt;i!plerln 
sayı~ı şimdi UçU kız olmak üzere 31 
olüye yükselmıştlr. İklıti ağır olmak 
üzere 33 ,mektepli çocuk )'arnlaDDU§ -

tır. 

Ruzvelt 
15 glal k bir 

seyahatten döndtl 
Londra, 2 (A.A.) - Reja RUZ\'Clr 

bırlc!Jlk Amerlkruırn muhtelif yerle • 
rıne yaptığ'ı 1:5 gUn!Qk bir teftiş se · 
yahntinden dün beyaz s.:rrayn nvdet 
etmiştir. 

Bu lö ~ün!Uk seyahatte rels ıtuz. 

velt tam 12.000 kllomct rellk yol ka • 
tetm~tir. 

Beyaz saraya dönll§Unde ga.zdccjler 
toplantısında reis Ruzvelt Amerikan 
halkının enerj isinden a!ts~;ş\e bah • 
setn:ılş.tir. Reis, 10.600 tonluk bır ge
minin 10 günde dcnjzc ı.1djrildlğiM 

şahit olduğunu söylemiştir. 
yapı malzemesi, ikincisi Almanya l. 

:\U:HA!LOvt9 KUVV&l'l..ERİ :stn 1 ç!n hayvan taşımaktaydı • l:? yolc•J 
iT \Ll'AN TABURUNU YOK ETTİ: vagonundan mtlrekkep o!ar, UçUncU Ni.ıten bir kafile Almarıyayı..ı 

Lon"rada. haber almdığma gi5re Yu. trende iee tayyarecUer vıe tan k bir gitti 
oaıavyada general Mihnllovtç, Tira•ı Uklortnc mensup subay ve u kule; \·i~ı 2 (A.A.) - Nletrn yeni bir 

~ ... ·n ı-h a rında bulun:ın lt.alyanlara bulunmaktaydı ki bunl&rdan !ki y1&26• ir;ı kafıleııi Alman .ııanııy• bölgc"crl 
rı ı. .: C>t n ğ<' karar ''crelğl zamttn ölmil~tUr. lsUkameUnde hııreket elmlgtir. 

s allngradda 
<Bas tn.rafı l incide) 

grad içtn tehlikeyi arttrrm~lardır. 

Kııhlrr., Z ( A.A.) - Brit. 
Atinnda de\'let ve belct:ıyc memu~ 

lar llc l§t;ller, banka mu tahdemıerl, 
nakil vasıta.larmda ve tramvaylarda 
çatı,şanlar, Pirede olduğu gibi. zirai 
mahsullltrn Alman ve ltalyıınlar ta. 
rafından mWıadcreırtnl protesto mak. 

sadıle altı gUnlUk bir grev :r-. mı r. 
dır. İşgal makamları, ar&•.Jrı ~ ı kı. 
dmlar da buluııruı 800 ki§IVI tC"\'k f 
ctm!ıılcr ve bunlardan 382 !.rı ı n al!\n 
ailrmU_şlerd r. On bl.nden fazla memu .. 
azledılm!~ ve 200 ki§! reh!nc olaral: 
t\llutmu§tur. Kafkasya.da gittikoc artan Ruıı 

müdafaa& karşı«mda .Almanlar bnzı 
yerlerde geri çekilmek mccburiyctln. 

deN~~~:r~:iayıatmda bır Aımıı.:ı T ıcaret Ofisi pi ya- Memleketın h J r ta rafında 
tümeni geri çekilerek ~rine bir Ro' 1 k AllŞ po ı · 1 
men tümen! getirllmi§tlr. Ruslar ta. saya ma çı arıyor ıgon~arı 
arruu ka..ıka.rak llu Romen tUmenlnl 

1 parçala.mıglar ve kl81m kısrm imha. lir l·nsım malların kuru uyor 
ama ba§laml§lardır. Romen askerle kA. A 
rinden muharebe sabaaını tcrkectcl!e; ar badlerl Gençlik bunlc:.rtl .... ı. geniş 
pek rı.z olmu:,ıtur. tesblt edildi miky~f>'~a istifade edecek 

V.tŞt1'1'4 GÖRE 

Vl.§i, 2 (A.A,) - Stalingradda va. 
ziyet Ruslar içln çok fenadır. Aımhn 
ku~ taarruzlardan sonra yeni.. 
den fkırtemişlerdir. 

~va kuvvvctıert durmadan 
~·'9'0- bilhassa. volga. ncbdDtnidl:>#u 
kıyısmda bulunan Rus mevzilerin! 
bombardıman etmektedir. Buradan 
Rusıara takviye kıtala.rr gelmektedir. 

VoronCJ kesjmbfde nusıarm yaptık. 
ları bir kaç laarrmı geri atılmıştır. 

Son 24 aaat sarfında mihver kuv • 
vctlerl 58 ~ını tahrip ctmj~ . 
lerdtr. 

SO\'YET n:nı.aGt 

Londra, 2 ( A.A.) - :Moskovads 
neııredllen Sovye~ gece yarl8ı tebligi: 
ı blrinciteıırinde, kuvvetlcrlmlz 

dUg-manla Stalingrıı.d ve Mozdok ke. 
s}mleıindc şlddethl çarpıgmışlıı.rdır. 

D!ğ'er kesimlerde kayda değer hiç. 
bir değişlldjk oımamıııtır. 

~ * ~ 
\'i~i . 2 (A.A.) - Doğu cephe 

sindeSt.alingradda Ruslarm vazi • 
Yeti ~atten saate fenalaşıyor. 
Ruslar, şehrin ~imal mahallesinde 
ma~ Listin zrrh}l kuıvvetlerini 
durdurmak ~in Umittiz ga:yret.ler 
sarf ediyorlar. Sovyetler birçok i'-eb 
rikalan ve bina blo1dann1 brraJt • 
nıağa mecbur kalm~lnrdır. Büyük 
~>i: Rus fabrikn.sı havaya uc:nuı;ı, 
J{' nde bulunan 3000 Rus askcrilc 
sivil halk ölmüştilr. 
M~l Timcçenko, netic~ ver 

miyen şa.~ taamızlnrınrı de
\•am etmektedir. Kafitosyada Terek 
nehrinin cenubundn Almanlar. 
Vladiknfkas ve Grozniye doğru • 
lerl~·işlerine eev:ım e<livoı lar 

I.ondra, 2 (A.A. )-
0

Stnli n'graıl 
:muharebesi en buhran h dt'V!'ef!i • 
ne Yakl~·or. S<H•yct radyo \'e 
gazetelt'l':, vaziw4irı hQl{ı pek c.icl· 
ı<ii olduğunu :ır.rkca halkn bildir • 

Ti:a.ret o!isi, muhtelif zaman • 
lania ofis hc:sabına getirilmesi vl• 
ya itlıalA.t. tacir.eri tarnfından ya· 
r.İ\ncı memlcl.ctlerdetı getirtil p 
cie of1s: devrolunmuş bulunan mal 
lurla .of.isin memleket dalıilinde 
topl~ oMıığıı bUtün rualları pi • 
y.om ya parti pa.Tti çıkartmak için 
b.ir program hazırlamıştır. Bu 11rog 
r.:m tn.lbik olunarak piyasaya mU· 
lıim miktarda çok çeşitli mallar 
çıkartrlmış olacaktır. Yalnız kalay. 
ham kauçırk, teneke gıöi bugUn 
için ithali çok güç bulunan ve it'. 
hal olundukı,:a tamanıen ofis tara· 
f mdan sa.tın n.I.ınen mallar bun • 
dan miistes.1a.Gır. Bu maddeler 
birinci.pli.uda mcml~ketin yUkse:k 
menfntıtlerinin icap ettird!ği ma • 
hallere ve sonra hususi ve piyasa 
ihtiyaçlanna lüzumu kcıdar tahshs 
olunacaktrr. Maamafih yeni bir ka 
rar:a h&m kauçu*1ın ithaliı.tçı kar 
haddi yüzde 60 ve kalayın yüzde 
UO a kadar Çlke.rtl:ruş olduğundan 
bu teşvik dolayı..,ile birçok itha -
lii tçırım ham kau~uk ve kalay g e
tı rtece'k l erl muhakkak adclolun • 
makta~ır. Filhakika §imdiden, bil· 
hnF.Sa Mısır üzer.inden mtihim mik 
ltırdcı hanı kaue;uk ve kalay ge • 
t irtmek için slparisler verilmiı; ve· 
ya teşdbblisatta b'yhmulmuı:;tul'. 

Bunbrclan bir kxsmının Mısır ve 
Jngi!•2. hUkümetl t"ri nden mUsande· 
leri dahl a.'ınmı.,trr. 

Dört hava 
yolu ile 

A merikad~n dünya. 
nın her tarafına 
maıze~e taşınıyor 
\"a:ıing lon, ~ ( A w\.) - Ha\•a tıca. 

ret odası, halen bUyUk ölcUde gell§ • 
mektc bulunan dört hava yolunun 
dUnyanın her tarafına sUralle malz.ı 

Beden Tc.rbiywi t.mumi Müd ı • 
ıtğü, bilhassa yurd milc!afaan b.ı 
kunmd::ın da bilyük chcnımi~ ctı 
bulunan bir E>}>OI1 olan ntıcıi101 d:ı· 
ha. geni§ nukyasta !et;vik 'e bu 
:;ı:oru her sınıf halkın, her ır.cv .. 
6.imde yapa.bilmelerini ;,,,.mın irin 
yurdun her tarafında atış poli3~r. 
hırı inşMUln ka.ral" vermi~ tir. 

BQ.§lrea bti.yük şehirlt"rdı:: yapı.• 
mn.1 olan atıı.ı poligonlarından son· 
ra bütün Yilayı:-t v~ ı:on'l·a kaz~ 

met1lı:ezlerinde atı[} poligonlal"ı in
ı;a olunacaktır. Bu esas dalıilina.:: 
her ta.rafta poligonlar i._in mUnn • 
:;ip yerler aranmakta, bulunmakta 
ve projeler ruwrfanmaktadır. Be. 
den Terbtyeııi Umum Müdul'lügü 
esasen at.ı.s pcıligonlan için mu· 
ayyen tipl~r la)in ve tes'ı:!t etnıiş 
bulunmaktadır. 

Atış poligonları i;:in halkn cit.• 
den faydalı olac:ık mütehaı:sıs oı; 
retmenler t ayi.n olunnc .... tır. B:ı
tün ~cu gençlik atış poligonla • 
rından istifade~- teşvik olunac;ık 
gençlik kulüpleri bunu vazife bi • 
lcccktir. 

tbt1;rarı önleme~ 
yolunda 

Belediyelerden .1eler 
yaptıkları sorı.: idu 

Ticar~t \'fkD.kti, fiyat kontro -
liyle Wcdivelerin vıızifelcndirildr 
ği gündcnbcri neler ya.pıldıt;mı \ ' e 

ihtikiın önlemek ıçin ne gihi Ça • 

ıışmalarda bulunulduğunu be eı:l i • 
yelc:den sormu~tur. 

Şıkavetl er. Dilekler ........................................... , 
A~lsara radyosu 

daBı bir rica 
... 

mektedirleır. Krvl Yıldrz gazetesi, mc ve asker taşımak lçln ku!lıı.nıl Bt'~ lnbc~ ınde oturan .~ı.-uyuç~n. 
nlfi~ bir vazirette bulunan !=:tı>. makta olduğ'unu b!ldirmi~tlr BUyU'· ınıul:ın biri gondl'rdlği 111flktupta di· 
i:tl~rnd müdaf mn<: hitaben ı;ö\- sayıda uçaklar hergtln büyük Brıtan. .)Or ki: 
le vazmnktadır: • ya. adaları, Rusya, Çin, M·.sır, Hlndııı. .._ Anlcora rnd~ 0 u fü• ~ ıl c'Tcl 

"l'.;t:ı.lin ~rad müdafii eri ı V ürl r o. tan, cenubi Paııifık, Av;:atraıya ve 1 bil.> Uk fedal,().rhl,Jara kat l!tnnrak !'ÖJ 

faaruza m • '11.n-etle clC'\•am erl:niz Yeni Zelanda arasında bu maksat!1 le bir faaıl he,>ett &ıraya getirmJ.,tlr. 
düı:ıman n-e 1:>:ıhRstııa ohıl"'!!a olsu~ seterler yapm:.ıktadrr. Bu yolların ba. (Hakkı Dernt!ln, ~k rlf tç!.ı, Hamdi 
!! .. ~·, • ., sı.tıı,.,.., .. I• J.ır •• • ?.Jlnrı cenub Amerlkadan ı;tı;mekl<ı Tokay Basri CfJnr, Ztihtlı BnrdakPı:-

Ucrli11. ~ 1,\ .l\ . > - Ynrı re'trr•İ d!r. ı ı· T il, • nhrl oııuı::, :s.ı.fi~" Toka~) 
lıi r mt'lıhnrlan Slıılirıı:r:ıılın rlıırıı l·R---- --------,---- .., zJd " akı ~i~elerini enjei<'İ"on uu gu e nrlmdaşlar Tilrk nıu~k·. 
mıı hakkında 'ili ımı liımnt 'r.rilnıı<;· :r :r J ı .. lit k '"' lır : iğnesile bo§altıyonnuş ! ~ n l .. un lnı-~I' lr.rfle r.1ı:ırıı~ ._,, . 

S Z b 
"· . , . . • • zorla mdlomıı7,un başına sıl rlıl,l ı~crt' 

. lnlinJtrıırl , arım ılıire ııeklinıl" :ı ıtaca, r?"'I sışe.erın:n ıçını lh 1 1• 
h 

. b ) 1• • • k YB ctm ::;> ı . 
mu asara .ıltındıı hıılıınlt\, oı·. ıı.ı ı; ı rtnga ılc oşa tara" l"ıne su a• ~ l\l 1 1 1 b ll-'d •·-. an cııe ıu scnr, ıı ;; ,.. c arıuı 
nııılın•rır:ı rlıirl' .. inin iki urıı \"ıJ ' tan bir açıkg5z yakıılıı.'"'mış, ad • d 1 111 1 dJ"I 1 ' bl . dl' 

ı . ·ı . . u~ nrı n C\rmf' • m z f! · -:ım " 
ı:nYn d:ıranm:ıkt:ırlır, nnir<'nın r~: ıyeye ven mıııtır. • . , 1 · Ar d d l b d B fusıl hr.\~tlnl dın rm ~ oruı 
nııp uru lmanlP.rın cllnr!crlir. l> .ı _ ı ~ 1~. a ,0 a~ 1~1 ~ am :ıle• ıuık~ bu ıırk ıcl.ı.,tar fa5ıls pek f"r 
ırcnin şim:ıl urımda 5irltklli sn\'no;: yog unaa Lrç<>« ayı e en r ~ 1 ı rn ııa,1ı3crl ır, halbuki lt!:r.lcr o n 
for o'- ki d n • rılmış ve enJ"eki!ı.von i<Ynesi ile bu rın.1 n ı r. .,u mııhıı rchclcr. ,,,. at te nıı.ır~mızdcn cı'k:ıp ra dyomuzuı• 
r:ıh "k ı uiscleroeki rnltıyı al".it~tan sonrP · rı ·n .ırı . cıprır 'erlrrini jıı;pn) için hıı!jma ı;-eljnr.c\e kad::r f-ltıl br\eı 
\"a p lın n kl lır. 11i:mıı sı:ılingr:ırl içine su doldıırarnk bayilere sa • ,·aı.ifeslnl bltJrmı, bulanuJor • 

o;chri • rlık aı;kt'ri hir herl11f olrnnl. mıştrr. Binaenale.)h fasıl bcyf'tlııln yedi bu 
f n cıkm~lır. Schir, bir eni.az , .1: çukla sekiz. l"nhut dokuz.ıhn eonra• 
~ını halindedir. As .. rı hcddim.h'. a aza Takvimi bıraliılmnını \'C lmkl\n var ""' 
Vol.ırn nehrini ke•mekti . \lnınn kfl kadronu• tekrar blriP tirf!mf!! 
mııt:ınlıiiı f ll~ :ı:ı,i ıı l ,•rrrrı,.mrİ Glin :ı Ak em l" .. t11ı lml'i~ muhtcrl'm radlo b~knnlı,tmd.'ln r l 
iı;in ihtıyntlı harr!.cı Plmektrrtir. Onma 18111 2(•.:s li.19 'e u ·gılarımu~Jn dıl!'r!7 , 
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g~='(~K ga_v9.!_ar___ . 
ha .!<.?P~!lo- '. Seni de~ beni de yea 

Tarinın -- -

u olu(R U seler çatlamazlar l 
Vencdikte Kapello sarayının balkonunda b~slt-yan ask 
mc:cerc:sı tarihin ve adt;tletin esrarını cözemediği bir 

ölümle neticelendi 

Toplayan: Muzaffer Esen 

Z E\-...""EP hanımın iftar ziyafetler! meşhurdu. Her ramazan; 
Vezr:ccilerdeki, bliyUk konak - geçenlerde ya.nan ten takfilte_ 

si - tıklım tıklım dolı;.rdı. Devlet memurları için ayn, tuk.ara 1çin 
b~ka, 1çtımar mevki!ıırı olan kiın.aeler için başka .sofralar kı.ınılurdu. 
H:ıtrrlr kl>nsclerle vUkP.lfL, vUzera. için de ayrı sofralar hazırla.nırdL 

Kvna.~ın ltapısı daima. açıktı. Istiyen içerı. dalar, paatırmalarla, 
ı s•Jcukla:-lc., peynirlerle, simltlerle, pidelerle ve <;e§lt ç~lt reçellerle do-

Piycr ,.e .k!l.rısı Vecyo. sarayma. ~ t~şti. Büti.in buıı.lar~ rağmen r.atıl'rruş sofraca. i!tarlyesini ya.par, .sayısız yemeklerle karnını do~. 
dn\ et edildi. Sn.rayda Pıyer nu~r.... Bıyanka çok 'ku\'ntlıydı. Aıııkı on rurd'J. h!tyc:ın teravi n:ımazm1 da ora.da eeı:naa.tle kılar, d\!J kirasmı 
&im ve ~-srifata alışmamı~ kendi elan hiçbir lütfunu esirgemh·or, bol da aıcııi<t:ıı: ııonra, evı.n.:n yolunu tutardı. 
bal inde nıalıcup ,.e beceriksiz• liir para Ye ~sitU hediyeler \'eriyor • 7.•:yrc.p na.mm, i!t:ır, ziYai!et hususunda devrtıı. pa.dl.Şahile rekabet 
nd:ı.m oİnrak gö:i.ii.ktiı, fnk:.ıt Biyan üu; RuceJl:ıi b::ı.lıçclerinin ortasm • e1iyorou. !-'aaigahm sarayı, onun konağı kadar açık değildi. Padi§ah, 
ka .giizelliği Jmcfar «erhcst mYırla· da yapılmış muhteşem hZr e\cl.-e vı.i:z.ı>:~ya, -..1.;.ke!aya: ziyafet çeker, iftar daveti yapardı. Fakat, Zey_ 
rr \'ederin kiiJtüriJe prens Fransl'. oturtuyordu. n~p hammm kapısı, v.ngine, orta. ba.lliye a.çık olduğu gibi, bilhassa 
vanrıı ı;rü hoşuna gitti. ('aı•kın Jan Dotriş gürilltülii bir ömür fulm:».l!ı.ra. ardına kad.nr açıktı. Hem yalnız ramazanlarda değil, sair 
ııren..c; Biya.nkaya ~k hoı:una gitt=. gc~irdikten sonra 1587 ele diinyaya gilnlcrc.!e dc .. ı;nun içindir ki, onun ziyafetleri., i!tarlan cidden emsal-
gini hissettirmekte olrluğunn ge - bir ~oeuk getirirken iildü, Eiya.n • sız oluyordu. va dillerde dol0.§an bir darbımesel gibi meşhurdu. 
clkmecli. Biynnka zaten Bomwar. lı.ayı:ı. .ka.1'51 b&Ia sadık olan Fran· trtıı.rlara ecnebtler de gelirdi. Fakat onıar iÇin ayn sofralar ha. 
n1r.:'lt>rin mutevnT.I evi-rıde oturmak !:-U\.& gen~ lmdma. ,·eı'dij:,ri sözii tut z·r'anırı:ı. F.cn~biler ".>ir tara.!tan yemeklerini yerlerken, bir tara.ftan 
tan sıkdnu~tt. Hu il.inci macera. tu, onunla evlendi. Grantlüses tıW. da ıft:ır' sr,fralarmr inceliyorlar, mtıslUman a.detlelini etUd ediyorlardı. 
ı.,renr; lmdma. ifü aşk macerl!-<;ından münden çok kısa zaman sonra gj:·. Bır. Ra!J.lö.Z.111 a.k.şa.m•, Zeynep hanrmm koca.st Ywrut KAmil p8.§a, 
dalın tnth ~eldi. llihusns lıo sefer lioc yapılan bu e'\lneme re:;mi ma vi!!<c:ı'fı.dan tıaz:Jarile, tstanbuldaki ecneb!lerden bir kısmını davet et. 
kendisine teldif olunnn şey yalnız tem müddeti bittikten sonnı. 15W n.işti. S.:ı!rıı., marlyelerle bir çiçek tarla.ııma benziyordu. Yirmi, otuz 
Uf:r.t dc~ril, aynı zamanda scn·et ,.e da parlak bir düğünle halita hilıli tllrlü reçel vardı. Peynlrelirn çeşitleri 8a.yısızdı. Çorba kA.se!erinden 
ilıtis::ımdı. Biyn.nka nyuğtna. gelen rlldi. 'I'arihin e~iz düğünl~inden buram ;,unun C:.uman1ar çıkıyordu. Yumurtalı pideler, yaıtlı ve su-
bu devleti reddetm.edi. Piyer <le Wri sayılan bu mera.sim iı,;in üçyiiı sa!YÜI ı.nmiUer, reçel taDa.klarmm ara.!ltL& sıralanmıştı. Soğanlı, pas_ 
prensin ilısanlarmı luıbul etmekte bin düka altını <;arfctlildi. Bu .~v • tırma:ı yumurt&.ların ltokusu iştiha.yı ke.mçılyordu. 
bir nınlızur görmedt'. Sa.rayda. bir lenme Biya.nka. \'e K.3.pello aı!esi Biı-kaç lUrfü çorba.yr .hindi dolması, onu kuzu çevirmeleri takip et. 
vazifeye konudu, gcııir:: topraklar lıakkı:nda Venedik efl.ci.rı umumi .. tt. Arkaı;ırJan çeşit rl'şit börekler geldi. Kaymaklı gUUaçıan, ekmek 
ihs:ı.n edildi Ye mnhte~em bir ha. 1 yesinin hi!iılerini derlıa.l değiştir~İ· kcidavıflan, lıar.ımgöbe-kleri, tulumba. tıı.tlıle.n ta.kip etti. Lenger!erle 
yat sümıeğeo ba.c;Jadı. l"enedik seınn.t.osu toplandı. Biyan- setızel<Jr ~ofr;ı.ya. sırala:ıdı. Velhasıl, kırk elli tlirlll ye.mek, YfoSl ta.ra!ta, 

Aralıkta F.ra.nsuva flil·asi sebeır lüpellonun h~kkm<la ,·erilmiş o· büfenin Ualüne sıralandı. 1 

lerin icap ettirdiği qeJdlde in1pa hın mahkfımıyet ka:-annın, kızm Bunlan gören iki yabancıdan biri arkada§ma sordu: 
rator Ferdinand kızı~ mesh~r Şarla Piyer tarafından zorla kaçınlmı5 - TUrkler bu kıı.:iar yem~ıtl yiyecekler mi? 
}{en'in öz y~eni' ~id~ Jan1t: clma!'II nokt:asından f~!'l~t"d.ilme3ine - Elbettö.? yiyeceitler. YemOBeleT, buraya getirilir mi! 
evlenmi5ti. Jan a.ym zamanda ~ok karar \'erclı. Vencdıklı l·~~ krıı!ı - B!l kadar yenıek yendi~n sonra dayana.mazııı.r, herhalde 
güzel bir kızdı, düğün devrinin en Flo~. ~tınııı. 1'3?-8~ Y';1kselmış çatıarıa-. ' 
parhı.k düğünJ.erindcn birisi o~ olma..~ı ~t';1n ~e.'Jle(!iklı.len~ ho5t•. - Haklmn. ~n ıi.e senin fikrindeyim, 
hı Ba cv]("Jlill .. Toskana. taht1na ıaa gıtn'11!}tı. Zırn şımdı Hıyaııkıı - Acaba kaç dakikada çatlarlar? 
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Birleşik devletler 
Amerikası haro haya
tından manzaralar 

Bir Amerikan gazetesi, "Nereye 
gidebilirsiniz? Her tarafta parp 
manzarası var. Evinizde oturunuz, 

kitap okuyup aile hayatı sürünüz,, diyor 
AMERİKA GCZJl:Lf,tK 

MU.f'~S~~SELERİ 
\ 

ğ=.m, bir tahta, bir ağaç parça11 
l oktu. Nihayet, uzakta., mantar 
taı:ıai1 bir nğm dalgalandığını gör. 

Harpten evvel, 'Birle~ik De,·let. dUm. Ona. kadar gidebilirsem, se
Jer Amerikası, ı;izellik mlicssese- Jamet ••. 
si djyan idi. Bu müesseseler, mit• "Bütün azmimi topladnn ve ona 
., . ., doğru yüzdiim. nu yona a mı, a• 

1 
,·onlar k.azan"-'orlar.d.r; ı::.ün_kü bir_ 0 -•· 1 d 
milyonerın karısı gıbı, lnr 11'.!C:l kıı tna bil'!;ok gemiciler de ona sllfll
dm, bir <l:ı.ktilo da. onun mli~te - dılar, Bu a~rın bu Jıadar ağırhjjı 
risivdi. d · ., kaldırıp kal ıraınıyacağm11 dti§ii -

llartt, bu müesseseleri de :ıltüo;t cürk~n, dalgalar, bizi' kalfünyor, 
etti. Hiikfıllli:'t, bundan sonnı, e). b" .. !!ib' b·rb' ·m· ,,._... r . il :r Ol)() el ırer ~op " ı, ı ll'I ıze ... - •• r • 
lıas sene ı" Y:trt atının :!· ~ • ~ordo, Kar~nur.dakl ~el gemi de 
]ardan fazla olamıyacagmı tayın L lı t d 
ettikten bıı.~!ra., herkesin hno;usi a .. ıyor u. • • AAA'ğ b' 

f ·'a •-........ altı a altlı Tam kuvvebDlııı gev~ı l ır 
ıııasra ını u "".>''"' n · d "d' k' b.'r d 11 

n d ra her kooın senede Utman a ı ı ı, J estroyer ge .. 
un an son ' ' ., d. b . d ··t k·ı •• d ....... .... 

güzel1i'k miie..'4sesesi ma.~rafı olnrak ı, eııı e, o e ı ennı e .. u.-.ar. 
viiz dolurdıın fada para sarfed~ • dr.,'B be . .k. • ka w 

;niyer.ektir, Bn ise, Amerikanın bu u, ;•~ 1 1"7 .~ya b~~ 
meŞhur müesseselerinin yıknnı de· yışımdı. ar nn~e e gore, ~ • 

ekt
• ı;UncU<Jti olncak, ama. ne 2&lll&D? m ır. 

M:ıdooı Ruzvelte gelince: O, e- A'.\IERİKı\.DA HARP MASRA.F'J 
~aseıı, bu gfu,ı?llik müe<;!ieselerinin 
aleyhindeydi. Tuvaletini yRpan 
hosu!ti berberi <le, onclan değil, 
devletten aylık alıyor. 

"EAGLE'' TAYYARE GEMİSİ 
NASIL BATTI! bk hüküm.dnr Fran.sm·aya bir ve· Vea.edlklilerin elinde siyasi bir fı · - On dakika sll.-mez! 

liaht bulma'k 'için yapıldığı halde Jet olabilinli; buna dü5ünen Yene· - O lrn.d~r değil ama, he.-h&ldeı yirmi dakik& dayanırlar. İngiltc:ren~n "Ea.gle" yani ''Kar 
güzel prenses boyuna ktz QOcoklan dik ,alosu mahkfuniyet harnrmı - Bir \J:ılıse tutu~!rm. tal'' ismindeki tayyare gmnis1, bir 

Birleşil< De\'letl~ Amerikım, 
ruiikellefJeri, yeniden 6 milyon do
lar ,·ergiye bağlıyor, Pannm kıy. 
metten düşeceği korkusu, Ruzveı. 
tin uykusunu ~ınyor. ll'iyatlar, 
baş döndürttek bir süratle yükse. 
liyor. Kontrol ofisi, 90n it~ ayda, 
ziraat ma.ddelerincle, yüzde 61 bir 
yülrSeliş- olduğunu biMi.riyor. doğuruyordu. (Bu mların en 80 o .kaldmhkta.n ıııonra düğün Ml"~i. - Ve tut..:511rıar. 1ttar zama.:ıı gelir, aotra.dakller, gelen. yemeklerin naklİ"'e 'kafilr,sine ref-akiı.t ederken 

nuncn"'" 0 •-n -arı· F .... ...,a 1--·ıı mi l'lll'llSDlda resmen bulunmak ıtın _, ı d ı · · -'-I n ar ""'k silip sUpUrUrleı· Bira.Z .,. "'" m. m. , ...... ~ aı.lfilo hr.p ... r .. Mi c ~r~ne goçe:n.c er, e v , ne .. - · batm.ıştl. B~ ge,rıinin nasıl battıi:,"1" 

Dördündl Hanrl ile evlemni~t..'r.) ı.:~ de heyet gön<lerdi, sr,nr:ı. ezan okunur, abaestlerinı alırlar, teraviyi kılmap başlarlar. nx., onun içinde bnhmmu'.1 olan tn-
Nilıayet doğduktan sonra !;Ok ya. Biyanka ikbalin en ytik!ilek nol;. TilTk~erin bôy.le- uzun müddet yatıp kalktığını seyreden iki yaban- g;liz lıarp muhabiri ~orman Torp 
~nn F?Jip i.ınıinılc :rayıf bir t&S1Da V'ILl'DU§, hakiki bir krnfo:e cıdı:r:ı bHı nrkadafllla.; ı:öyle taısvi'r ediyor: 
erkek çocutc doğurdu . olmQ!f ve Avnıpa hükümdarları s•. _ Haycli, gidelim! der. Bunla.rda. bu jimnastik var~~n, ~ ~ .,Ben, tiu, 11 ağustos ~i.inünde, 

Biynnka Ye Piycr sa.ray mensup :nsına ~i. Bu !ill'll.lanla. ital b~nı ce yeseler çatıamalanııuı imka.nı yoktur.! F.aftt 13 de, Uç 7.:ı.bitle birlikte ono 
- • yada~ Şad Uestiyak il~ be d ı _, lannm oturdugo Pıtl sarayı clva • Ye,·mü ou>l' niyetine .. ıra aıka.rkal .... -.. ların kamarasın a bu 11nuyoruom. 

rabeıı !W!fJ'.abat etnK'ıkte olan meş • "'" <# J-- S.idd ı· bi ~ • b • b' nnda güzel bir evde oturuyorlardı. . ü fekl . . Sık boğaz etti gelip p.lınel ısehrl ramaza. n LAED t "' et ı r allı sar~ıntı, enı, ır· 
l\apello a.mı..·ısiyle kapılan süs.len- hor i'ı'ansn ıcdıp \'c rn te urı denbire sandalyemden yere yu • 
miş olan ym·a v.e zeltle d~nmişti. Montenyi Floransa sara~'lnda ye • \'arladı. Biz; l<apıyı açnnya ko,tıık. 
niyanlm prensesin dnmdönorJnnn~ meğe da.vet edilmişti. Graıuliik ve ~~~-! ... ~~ a!B Bu anda, iki infilakı miit~akip, bi'ı' 
<lan bi~i olmuş, prensesin drnıthr :-:!~~:;~~~~:i lı~i.:~~:~ - 1~ ~- ~ ... ~ e~a 1 E ~ gT<~ırtı, Rt"Mİyl folu::ıre]'lftfStl. 
gon- u Jmtı;:a.nınıs, sarayda herllese ~ l: ~ "Biz, bütün bölm erin, etrafr 

den d:..ı: .... Jim, kendiSini sevdimıişti. Bu oııuretlie ~~ mu:da, çomllip <bğılnıııkta ol<luğı.ı-
beş sene gcttl. Dük Kozm..-ı Papa "Mösyö Estiyak ile bo...raber -bu na zannıettik. Gemi, acı Rcı, <lii<lök 

1 H·_.r.ıza hangı' yn..•ta .. ,...-llıyar da, ac111acak halde ~ssıı ve karı. 
Heş"nci Piden grandük uınanmı radaki t:ıbir ile ~öy iiyonım - "' ~ -J'u ~almıya. baıılaclı, 

da ~ d 1>· t · ı· ·ı· ı s.ıktır. En m~.hur '\"ırkalurın tarih· alclı; sonra öldü \""e Fransuva t"'I~. grandtikün ss.myın yemcgo a ıır svıçre 1 a ı-m, son zaman nr. "Gt'!mi yan yatıyordu. Sular, gü 

"Time'' mee.muası, Amerikanın 
harp ınnsr.ıffan hakkında, i)yle 
ıakamlar c;ıralıyor ki, bunlal'IU i). 

nünde, milyonJara, milyarlara a -
hıunıı:; olan Amerikalılarm bile 
ağzı açf.t ı.nhsor, 

Kongre, yalnız bir celsesinde, 
geçen harpteki biitün masraftan 
f:tzla bir harp tahsisat1 kabul etti. 
~imdi. Birle..,ik Devletler Ameri " 
kasında, niiiuo; bnıı;ına 850 dolar 
\'ergi düı:;iiyor. Halbuki, bu ,·erg~ 
WJ9 senc<ncle 17'6, 1865 senesin. 
de de 37 dolardı. 

UZAKLARA GlTMF-K YOK 

f k .. d · ı uhl ı·r J ı ı · elrjni hatırlayabilenler bile, p:ır-dıjl-"ni yapmakta serbe!'t kaldı. ''et edilc"t'1t. Kansı ~ere mev ııne a, ınsnn ann ın c ı )'UŞ al'C n ' 1 vertedcn 60 santimetreye yaklaş • Birleşik Devletler Amerika.st • 
tu Dli tt 1 l · hafıza kııvvnll<'rlni ı- J)İt etmek makla gösterilebilir. Yüksek riya· • ~ Pi yer ahmak, gururlu ve ..ııa.J.s.v· otumıu!':- • şe~, a yaıı zev tıne ~ mıı:ıtr. Ben. tahlısiye ku~ngımı t-i. nm büyiik p;ucteleri, ''Harp za • 
,....ı, ;n; .. Jd" ır - · 1·çı·n '·ir 1e--<ibe". e "'İrişmi~tir. t.vi ziyedcn ise. hafızalarda, ibir iz..J>i_ , 1 ~ racı bir ~andı, Fiorn.nsad:ı hic: ıuıx.aran ~ F>""'e ır: os 'c aw·. llJ "'' .. • ~irirken, gıttikçe, suya yak aştıgı· m!!nmda, izin ~ünleri" başhklı SÜ• 

· b-'· t b" k ki ı h ·ı- ·· ·· ı "k" :b" le kalmamış görünüyor. kimse Pjyerocn hoşlanmıyor, 7en - rane bir ~ı~, tall mze ır ren •. mc · cp 3 s-ı 1 Qoıımuş o an 1 ·ı m mı'lı görüyordum. tunlar a~mı~Jardır. Okuyucular, 
D .'kü l'-rd be • ..: l t•ı k. · ki d ':.e · td n hatır"• 4::i :r:ıcmdan sonra, hafıza, daha • • • gin ve kudretli bir aile olan Rlçi u YJ... n.n rı e-sare,~nı e '. ·ışı ye, me · e11 ers rıı e ~ ., 0Zabıtlerdcn bırıne. ';'aşkın şaş- bu ııütunlnrdn, buluuduklnl'ı yerıe-

rulesinden bir ka.clınla. olan müna tan bu melek gözler olmu!'}h.ır her larınıl:ı ne k:ıldığıaı anlamak için, fa:t.ln znyıftı:ror. kın sordum: . re en ynkm oliiıak mere bisl'lı:let-
. ı · ı J:ı ıı h lş vcç1i alıme ı;ıörc, hafızadan sebatı <la dillerde destan olmror. halde. Dük egmer Ye "ı'jm:ıc ıır sua !er sonnuş, u sure e, mıısı - B:ıtıyor muyuz:' le ltangi ~ ollardan gideceklerini, 

.. ., "-- F-'- ki._ "f" ı ı h f fi-"' - h-'- mektep yıllarının silirun~i; 40 ya-; do, Bu dedikodu Riçi ailf:'Jinin gu· nwuu. ......u.t mır ve zarı · :raş :ır( a, u mının :ıayı uuıgı· -. O, y:ıln!Z ba~mı e;;mekle iktifa. zl~"llret edecelderi' köyleri, kürek 
ı ı::g3 k ı .. · · ı ı·-ı·k ·· d g t' la kendinj iyice gös1eıırniye başla_ • rurmıa do.kundu, bu :ıile Piyerden Birlro.ç sene daJıa geçti ve v ·ın< n uıır ıs a 1"ll vucn a e ı.- ettı. ~ekebilecekleri ~ileri ve balılt •'• 

· · makta<lır. -kw1.ubrıak için careler a1'ad4 Jm • de grandükün. oğlu oldu. Artık Bi" mıştır. "MUrett-?bat hazırlandı, n~n, lıyııbilecekleri nehi'rlerl buluyor 
lunan çareye Dükün \'e Biyanka yankanm. tek bir emeli kaimı-,tı: Bu alimin etkiJllerinc gü1·e, in. Yalnu., ihtisaı; meselelerinde, kenclimi, <!.enize snln·erdim. nır Iar. 
nın mzr ohnu~, hatt.11. y:ı.rdım et • JJi1r gün Florar...sa tahtına. ı;ıkarak sanloı:rn hafııalnrı, _pek de işe yn- hafıza :kuvvetini muharaza ediyoı; battım; t!lmır su~·un y\lzüne çık' Bunun seüebi meydanda.: Harp, 
mis bnlunmnlan muhteİneldir. nir bir erkek evlada malik olmak. Ilu ramıra,'nk ıbir nıanırnra arıeımek <:lınkü hıılfu:a, mi.itmıadiyen. işh!· tnn w· o z:umuı. tnltlisi.rc kuşağı- 1\merl.kalıinnn ~yışım altüst 
yaz gecesi sersem Ve talisiz Pi'yer kocasını ~endisine sımsıkı ba~!!J - ledir. lJunımla beraber, 30 ile 4Cl diğl için, mesleie ait m•tep bil. mm iyice Şİl)lllemi~ ol<luğunu :ır. etti. Kau~ult ''e benzin 'karne D$':J• 

nooovıı.ntora metresinin evinden mak demektir, bu hayatta malik'{' :rn5 arasındaki insanlann hı:ıfızal-.ı• F{ileri, az:ılmalr:' değil, eoitimak-1~: Ja-:Jmı: Ba.5. ı:ı;üç halle suyun tize. liine bağl:ırunca. otomobil seya • 
<·ıktıktn.n sonra Seııta. Trinita. köp c.labileeeği en son iht.irast tatmin rı. mc-klcplcrde i.iğrenilen~eyleTdP.tı ilerliyor. rinde durabiliyordu. bati ylizde 80 dü~ii. Halbuki 28 
rfu,"il üzerimlen Arno nc.hriini ge .. t:tmek dem~tir; fn.lfa.t bu nym zr. lıir ılcreceyc kadar bir şeyler mu.:. Bu istatistiğe göre. mektepten ~ı- "Ben, ~ayvare geomiııinin ;\'nnı· milyon Amerikalının bil'er otonıo· 
çerken, eli siliihlr adımılann hiicu man<la. kuvı:etli bir diir-rnan ka • lıafaza eıtehilm<ıktodir. kanlar,. fikri bir meslek ıutmamı~. na ~~bışmn.k için, boşubo~;unRo b:'ıı Yıırdr, 
muna uğradı, Plyer <'eSJLretle dii • zanrn.ak dıemektir; zira. lrncasınuı 1n.~aıılor, 40 iJc 45 yaş arasında, !arsa, oııln.rda, yaş ilerledi"! nis· çabalıyordum, Etrafmıda bir ~ıu.i Bu otomobiller. tatil a:rl::ınnda. 
,üştü, k:ı.çnuığa muvnffııkoldu. ifa J;n~ sim.dil~~ Floransa talıtı - eski öğrcnrliklerinin ~-ür.:de yetmi· hclte, mektep bilsisi a~'llır. Yalnız tabalmıır yaydı;Mr, 8ğnmn. burnu• gümle, , 11• 31 i olal'1\.k 270 mil yol 
kat ta3rruz e<lenler arkasından ko nın :vari9idir~ Biyaııknnm oğlu bu şini ıınu:muş lıulunuyorl.ar. He·~ fikrt bir nı~ sahibi olanlar. m~ ı;ririvordu, boğulacak hale gel· glcJi'yorlnrdı. 
,.aladılar, z.a.valb adam evinin :kı>,. tahtı onun elinden alacak bir ra - ınekteplerdr. iiğr~nilen tarih, coı:ı: •ıneıkt~ derslerinden, mesleklerin<; ilim. Seyahnte pek meJn'idı olun Ame 
yım önünde yirmi' yerinden yıu·a t ı.ip veıbir dfü-;rnan.olacaktır. rar:r~. fen lıilgileri Ribi şeyler. bu :ııt bilgilerini, hem ımubafaıza eder_ f5imin hiti1c olduğunu zann(t{li - rika.hlar, Jıcr sene, tnnare ile ı,;; 
]anarak öldü. Afi.üzerinde olan bir (De,aım var) yaşlardaki insanlann 'hnfrr.aıann-· le-r, h~n rlc kuvvctlen'dirirler. ~-ordum. ~tmfnnıh, ~arılabilece • milynr mil. tirenle 25 milyar m·l 

m.lnm grandtikün oturduğu PrMr. - ,.e otomohille de 250 mil)a.r mil yol linoya. .k:ıdnr giderek vaka:rı <Jü • ,..rı:::ıı ___________ , _______________________________________ _._nm ___ ll!. culuk yapıyorlardı. 

Jro h:ıber '°erdi, ve ertesi, nkı:-am. -Befdat flihirJf, t,Jlmmlı 1Jtr şehir- Halife Nı\eır, vezlrlle kon~yordu. Şimdi, Amcrili:ıldar da, her yer 
da Piyerln metresi Se\gilisinin a - cfü .. oraya giden bir daha ba,kıı. yer. - Şu Cengiz ~ok yan'lııe bir adam. ele olduğu giM~ ya.lruz tirenle seya. 
kıbetine u~ynrak öMünildü. dıı y&ıJryamaımı1'. dlyorlıır. Doğru mrn diyorlar ama, onun komutanlan Iın t edebi!i'yorlar. 

Biya.nka. kocasının ölüm.üne ağ. ınu ·~ yama, !}eyler.. f .;te buodnn dolayıdır ki; ırazc. 
lıımacli. tlıtinınl ki kocasmı ~içbir Hacer güldü: - Helfl (Akkuş) dentler. komutan_~ 

D :ı:.. d"r Bft ... 1 iki 1 dl' h- glttl""l yeri ·.-•· ıp yı'·ı"·onnu•, .. A. eler. halkuı seyahat; ihtiyacını tc-zamnn ı;ennediğini düı;iindü, zira - Oı;.·u ı.. • "n "1 e Y• ın_ ,,. "' A .-r.... "~ ~ ... 1 ek · · 1 _,_ 
d 1 - tım. t k B ~d d d" ROM AN "-lmattm'. l:J n etm ıçın, on ara,·"""'"' t4eo aı;k nankör \'e hafızası olmıyan bir yayı o ... ş · f' rar ag 8 a u-' .,.. " ı. .... • ı.::. 1 ~ · rl 

hi~tir. Banunla berı....r Venedik nüyonım. lı; • - (Akkoş)un 1Jlmdl nettd.., huluıı. ~ru._. ım-n an göetenyo ar. 
"""" "Time'' mecnıua;ar. randevularında onunla ihtira<1h - Oranın göğü d.- bil~ le mavi • dn#tJmı bllfyor muııun '! 

saatler geçinni5t.i; fakat h:ı (fak;• ml'l' Oranın suları da buradaki gibi YAZAN: ISKENDER F. SERTELLi - Ermf'nistan üzerine ~·Uridilıi'UnU "Nereye gidebllir:iiniz! 
Jmda. geleceği dijşiiumek ve tatlı vıtıı ve berrak mı': Orada da giızel duydum ve çok 8e'Viııd1m. "Atl~tiğin dalf'nh !<Ulan, yaii; 
J•nls:ılar kurmakla meşgul olan sesli insanlar ezan okur mu':' desine rıimdiden gltaem ne olur':' Atlarmı sUrdWderi ~man, gerldo - Nh;ln sevlnlyort1un '! lekeleriyle lll'rlcndj, clnl~a.lar, yı· 
düsüııcesinden geçml'ş zamana. ait - Bağdadın her ~~l başkadrr. o. llııcrr süzglln bak13Jarlle Arap ç.o. kalan arap çocuğunun hfılA. bir !;Oba" - ÇünkU Ermf'nfstanın mc'9ıur )l'e lrnn .. :uıları koı!J<utan cesetle~ savu-
hu hatıra hırpıntılanm silme!'.c c;ol• ranm gö.i!'ii insanın ba.şr üzerinde im. euğunu biranda öyle tNhi!' ctmı.,tl ltL kavalı kadar badn ııesl duyuluyordu: oerall tvan lle ka1"ılal)8Cllk ve eminim ru~·or. Pa.'41fik sahilleri, tclörgüJeri 
).olay bir jş oltlu. Grandük, her i- yu mavi bir örtii gibi serilir ve uzu- - llu lU§ta oraya gidenlere acrrmı. - Beni ı!ISJZ vadilerde bırakmayın. kf onun eline dU,erelt bir da.ha gt>rl içinde. E\"İnizde ofurup teni'I veya 
},isinin evlilil< bağlanndan serbest yıp gider. Bağdadın Rularını içenler, Do:!lğl ııaman, ı:ocul<: yab-anrım Size. beni d~ Bafdada gö. dönmt~-ec<'.k. golf oyn:ı.yrnız. İsterseniz, ~ncqa 
tmkhğı takdi:-<1e Bhnnkayr 11.laN'• bir da..lı3 ondan ba~kıı su içmezler. - Ne olur, hanı de Ba~dada götü. türün! O, Bağdat .. Bağdat •. Bağdiıt.. - h-an .. ,u Kalkaısya'"a lldde b'" rnğırt()n clnnse<lebllirı.iniz. F.:n i)iı<-ı 
ğma. yemin. etmi<;tl. Şimili bu J;jr • Hele oradaki güzel sesıı inııanlarr bir rı;n .. ben Bağduclın yolunu bilmtyo • de kafa tutan, meydan okuyan cesur kitnp okuyunU7. 'c aile hayatı ıın'. 
IE"ffile \çin Jandotrisin mihıi ola., - kı>r~ dlnllycnler çarçabul< içki içmiş, rum. Si~in PfJ!Jlnlr.:den ge!lrhn.. ve ılzc} adam .. dt"~ll mi'! rtihUz." 
.ralc Jrnlrvordu. Jan Dotrişin 1'ıhhrı. gibi ıarho, olur ve ırıeMıemlcr,. Bağ'ılıü 1 7.ara. vermem. Üçüncü Bölüm - Ta kendlıl, vellnlmf't!m! Ta kf'n.. Diyor .. Amerikalılar ii;fn, yoni 
ti hoxu!ctu. Bi'-·a.nkamır kocası fü:r. nşk ve c~rnr beld~ldlr, yuvnım! E • j Diye yalvarıyordu. H.ob<-u atmı sftr. dl!ll.. hAll onutm811U1'9Jl117. onun kalı. bir di1, değil nıi? l\{, R, O. 

Şubeye davet 

" HACER; JIALlFBNtN SABAYIND.\. Tinde J.,"Ündcn güne :ırtan nuJtı - aer bir dah& köyüne donmr.mnl<, ana. dü VO SM.t; bir sesle '!>nğırdı: J'9.maftli1rfannr .. 
ırnmln.n telflc;a, <!tişmti~, genç k:ı; • nı, lmbanı görmemek jrıtJyorsam eğer l - Haydi, gel'e.T.ell~ b:rak Hacer! ~life NA.ısır, B&A'dat saraymm balı - Öyle hlr kahramanm htkAyrleri 
f]ınd!l.n nefret etnıeğe başlnmı~tı. yurdunun ve alle ocai{mın ebedi has. ~ on d:ıklka dlnl<'n~k yeter .. yola. re.einde, otraft papapnwbl ve ta - onututiır mu? Rnnlya bir glla (ErJ. 
Ş--mı<li ontı:kendi muhitinden nznk retine katlanmayı göze alıyorsan, )1r mum dıwam edel}m.. ve gttn~ batm:ı: vuslarla dolu bir büyük hır.vozun ba. van) tlzerlnden geçen bUyUk bir kar. 
tut.ınağa. ~sıyordn. Hntt~l bir a;iin mi ya.~ıı. geldiğin zaman Ilağdad~ d:ın Bağdada -..·aralun. şmda. oturma!ftu. talı U(!arken okla dll~rmfü~. Bo hl. F&t:lh !fUbestndenı '\. 
1n~yfe fw.raf>er S!lnb Trinit &1dorsin. Eağd3t gerÇl"kten bu dt'reıcn cif<\. Halifenin vezll'J ayakta duru~'Orda. k.A.y0 hl('bll' 1:aman Jıattrmıean çık . Buru.ya gittlitt haber atman I", 
t-~~riııne n· nim Te~(fam Köylü çocuk hıızln b:ızln - fçln! çe. rt-nglz bir ıj"hlr mlydJ!' Hetft çok dalkavuk nıllla bir adamdı, maz. Tegm. Isma.ll Hakla oğlu Cavtt K!. 
brite ~ Iğı , nlut,. {uı~ bir kerek _ Ha.rerin ;\'ildi~ baktı: Oraya gidenlt'r ned~n bir da!ja. baı,. Tıpkı Atabek h11klli:ndarmua ~rl Se. - (.~kuş) oraya ecıe!lnl &ı'IUllafa mercinin "(49419) kayıt numaralı,, 
ö!key&-!tnpılaucı, Bis;ı.ıılıa.yı ac'W.L". - Bent lteadlne cek~n o esrar bet.\ lın :rcrde yqıyamıyordu! Um gtbl.. gltınlt.. (D-?vamı vat') çok acele olarak §Ubemize mUracaati 
~tttrrul> snva attrrm:ı.k is -iiİıll ....... ___ m::ıımırl~ ... ~F--~· ...... ·~·~"""' ..... """',.., .. m::-.

1111 
.. _ ... ___ .. 

11111
_ ..... _ ..... _, ...... __ .. 1ım_l!lll .. __ ..... _________ lliiiu4.n olunur. 
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Yeni bir Coğrafya Serisi 
llkokullarm 4 Y9 S lDCl UJUflarmda okualllakt.a o ... ~ okulla. 

eetrafya qntmenl n ellkt htubal Maarif mHlra Saffet Geylaqll•tı: 
c•raf)• ld...-,n 1ıa kere 1ft) tertmlere sere ve ı-t ............ ve 
Avrup:uua ._ eofnfp lualRll"GDclakl terakki "ıelcMIUlae söre pyer. 
aoık, ... blr tlal*pla yauinut ve ber çocupn cotrafyayı kolayca ıuı. 
laıu:asuıa yanyıacak bu~, 9*Werla " reflm.lerla aetueqae pe • 
lt.IU edılmltt1r. e.r Ulcle llu ••eki (iNi.iMi) t;alıdan Nld tabllartle 
luyas IMlllenıl3~k del"eOl'tle stneı " aerıaur. &er öl....__ ebemml. 
!"itle ta \"M)'e C!4lett&. / 

Reıimli ve haritalı yeni Türkiye cotrafyuı · 
lattpt \.ley.laaıtJ'I• Heri Mytlk JuıaM 1118aldfecllr.11.&rtWarı ae. 

fb. ftlll(mlerl ~me, l'UlpUr. Tabi ıtlRlıllr. Kitap tlldtU oldulu lıoir 
dayanıklıdr~. l"tatı 60 kun11tar. tlktetrlnla bfrlnd Pertembtı ıtaU •· 
t• oıkmıttn'. 1at11 yeri: Bllml Kltabevl 

Resimli ve haritalı umumi cofrafya 
Saffet Ge71angll'bı Heri btlJ1lk Jotada 1IO mldfecllr. Haritaları, r.t .. 

lllmlt-rf fevlıaBcle sttsel •e leÇtlledlr. Tab'ı aefl9tlr. Kitap dlkltll ol4u
tu ~la ~ Ye dayanır. l'IMı 41 Jmrat*ar. Dllttıtrlllla U DOi Pa 
r.arteal ..... ~. 

Cldde• pek S0-1 olan 1ıG ootnf7a Mrt.llll Mtöa Ulııokollua tav. 
el)'e ed'"':.a. Umumi .atıt 1"rlı 1 

----- HiLMi KiTABEVi -----= 
( ................ ., ... .tı .... _ 

..... ,..llldıald ..... 19.,;.ıealat .... 

racaat. 

• 11tanbur t1C&ret ıraeme devam e. 
den bir genç mektep taUllnde bUtUn 
gün mektep vakitleri öğleden 80nra 
berhangt bir mtleuuede wya ticaret· 
hanede çalıımak ütemektedlr. U7enll sö•dencell ~..., ,lout maaQ"ea Ula ......,... dgDll L Ta.Jip olanlann apfıdakl adre• mek • 

' tupla mOracaatıan: t.&antıuı ticaret ........ par:ı8IS -.ro1uau.A 
Eofenme teltlilleri: 

• lS8 7&fmd&, Htretmen bfr b& v; 
f0..'2 yqlarmd&, iyi ve DO§ tablatJ, 
QteUkaUa bir bayanla evH-ıımek ı.te. 
mektedlr. (Kllnde bir iti olanlar ter. 
Ula edlltr. (lılua) remztn• mUraoaa ·, 

• Yq ao, boy ı.eo, cı..vıeı daire • 
lerlndeD birinde pf, 100 Ura unet kA 
u.nçJJ. karakteri eatıam bir bay, 
kadl.tnt )'Ql'UID& batlıyacak aecı • 
Y•de, zeki, biraz geliri ve 'blr evi bt~
IVIWl gtlselce, 20.8& J&(Jarmd& ku. 
ftya dul bir bayanla derb~ evlenmek 
wtemektedlr. (t:lıollkan>ı remalr." 
nıoracaat • 
lı ue ifçi anyanlar: 

• Ortaokul •Jdslncl mnıtı blffrmtl. 
dalla evvel de Uç dGrt 711 kadar Dam 
d6 8lon l'ran8la im ll•l1D• deftm 
ltılltf, bu der9 )'111 llODUDda ortaokUJ 
JIMCUl!Qret tmtlbMma stneek uJd 
turkGe •• cS&JrtDo blllr 1ı1r sene im 
lluaul (N4111d de olabilir) U.lerde 
dalcWoluk ftya kOtOpll&De memurlu 
tu aramaktadır. "Kitap, remslne mtL 

• 

u ... inden No. 471 

• Ll8en1n eon amıtmda okuyan 
20 yqlarmda bir pııç malt v&&lyetL 
n1n l;>ozuklutu yllzOJJden ölleden llOD

ralan, laıealDf temin edebllec:9k kadar 
bir lf aram&ktadır, Her tOrltl ffl k&.. 
bul ader. (T. Bqanr) remmne mora.. 
caat. 

• Tqrada fClförUlk ya~· hten .. 
bula bentı. plmif, olan, tecrObell bir 
toför, merkat .lltanbulda olan bi!' 

nakliyat • .,. dahllde ehliyet allnca7:& 
kadar u blr tıcratıe veya bedava fO • 
!örlOk yapmak lst.em~kJ,edlr. <U} 
reımlne müracaat. . \ 

Aldırıma: 

CA.0.) (Buhnnnu) fB.T.ll ı) 

<BaJ M) (l'.tJ.8.) (1'.D.K) t• ORU) 
(KaJll&k) (Ul• 11) (K..K.Ş J 
111.K.) (11.E. '9) (llMat olalmı~ 

(ÖSbaba) (P.T.) (P.A.) ti. tJ) 
<B Ş, kbueafıı) (11.A.IL) (Samim!) 

... . ...... . ' -5 

~HTfr·(Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizm 

Soldan ıağa: 
ı - İçki sofrasındaki ş~lerl 

mideye g6çören (iki kelinM), 2 -
Çevik, ;bir kadın ismi, 3 - Sabah 
vakti, esti ıbir ölçü, 4 - Akıllı, bir 
hayvanın yavrusu, noh, 5 - Tarar, 
esirlik, 6 - E..wline bir (H) treti 
rirseniz yulablHraini1, yJl,J.t&n~ 
7 - Eski Tflrldemen, blr cins 
bina, 8 - Abide, au eetlrir, 9 -
Bir nehir, (.enakble dıHrısıntl 1 

bir k6rfez, 10 - Kardeı, payı, 1 ı -
Bir tane, ayala l(iyilen~ 

· Yukarıdan asağı: 

Ahmet AHo)'llllla 
o-11 ..... 

T-.... .,,..,., .. , ...... ... 1 
rz .-... ...... ..,... ... 11 __ ............ ...., 

-
-

Nevraf ji, Kırıkhk ve Buton Ağrılarınızı Derhal Keser 
1CAB1 N DA G UN D E3 KAŞE AL t NA 8 1 L J R 

-

-

............................. 

Nezle· Grip- Ba, -Di 
Ve Bütün Ainlan Derhal Keıer.Her Eczaneden Arayuu 

ldanlnıl JG11darma Satınalma Komiqonıındon: 

Mıktan, c1nai w Mı blrintn am~j teklUertlı ayn ayn fi\ tarı •ili 

nan:ealııdl t4f.Uen yazılı (78) kalem Ulç w ıthhl malzeme 91 942 c 

r,ınu ııaat-ı:; ı. ı.tanbıul Takalmde Jandarma •tm•lma IMın.L!yonumıız 
kapalı urf .ır.ııtmune almacaktır. 71 kalemin muhammen bedeli (78 7 

llıa (70) k11l"'.if oıup muvakkat tembıatı da (670) l1ra (58) k11ruotur. 
kalemDscllD DokAn olmamak Uzere Ti kalem D&ç ve malsemellln ayrı a 
lat,c.kllleN .{hale9\ caizdir. Jl'lyatl&rm her ka!em için go.terf'mN! tart 

Ta kalemd•..n JJOUanlle talebi mutuammın mektup ftlildlll takdirde te 
lif ORID&n Jralemlerin prtaamedül muhammen !lyatıarma sOre )'ilsde ye

buGuk llUbetiDde temJnat "'9eoüUr. 8&lr tafaDlt f&~ulnde 
O:up fU11ıama Jmstbı JıııomJeyonuaalldlm parum almablllr. ı.t.klller!D • 
aDtme ftktmdea bir .. t ., ...... kadar 2490 •JJlı kanuna gere ibraz; 

cabedm ftSlka " teminat mektup ft makbuslarmı muhteTf kapalı • 
teklif lftf'kl'llJ'lanm komW,.umua "tWmeled.. (2) 

• 
; 

c o 




