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İlt&nbul 

Son Tel,cra1 

Gazeteye gönderilen evrak iade edilmez. 
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lki tarafın 942 
yazından 

heklediği~. 

!Muharebe EKMEK VE . UN İŞİ! 

K.!' L i ~ i N Kalabalık Semtleı·e 
!lolgesı ne ,. ı7 • 

Vaziyet her bAkımdan 
§Unu gösteriyor ki Al · 
ınanlar 1942 yazında 
•ulha vaı·mak, lngiliz ve 
Amerikalılar iae harbe 
demokrasiler lehinde bü· 
Yük bir inkişaf verebil· 
mek için 1942 ya:ı:ına ra
hat kavuımak istiyorlar .. 

dayandı Fazla Un v erzlecek 
---·---

Bu şehir Moskova-
dan 180 kilo

metre mesafededir 

Gizli un satanlar takip ediliyor, tev· 
ziat yolsuzluğu bugün tetkik edilecek 

Almanlar auı cep
laeılal yarmak için 
:r. a :r la ta bakmadan 

Dün ~pil• :ı.d(' n:<.'Vt"Ui 160 1ırına. j 
3556 çut·al un tev'l f:d'iınişUr. Bu 
şehrin nc..ırnıal .Hıtiyacın:: tnınnn1en kH
fidiri fcıhııt nH."\·~ın duLıyısiyJc fay- ı' 
!iye1crden c:ı•-1 vlaro:ık ~lC'tlleı· çoğal
mıştır. Bunl.ı.r d:ı ft·1ı·t"oen ihtiyıı<;la
rınl tcınin cltiklf'rinden JOll günle;-dc 1 
bazı semtlerde dathk görülmü.$1,ür 
Lükin sayfi)·P yerlerinri~ki fırınL·,nn 
lhtiyo.;.c;lrırı t:on gOc;,· 1cr u:ıcrine tahdıt 1 

('<İlltcc~ı>'!ci~ ır... ri<ll ~rt~c~ k vı. · 
::ır rhir 4! •• hıl!rıd€':.,. k•ıy n.:ı.kaınl~?da ... 
J'<11 z~nnr.ıı.!~:ıac~ı.t.t•ı Kayml.Lkan llkl~:r 
btı.11'! ı )'t>L ·cen te b'i' cneı·f-•k J.>t :cdlye 
iktııı:-at ~:tu udıiıitl \.;.sıtc!!l.lyl ort:o 
bilciinn<"'· i...1..-erer ~lC' 

MÜU.\! BİR 'OKT·\ DADA 
DiJ~f'fr t:ı'""aft..ı.n bö!'Ckçı, srmJtci, pa? ... 

ıa.c1 1 yı;fk~cıl~ ..., \ Prİl('T'\ t:nlarJn ila1: 
4 D~\·~nu 3 WlC'U ~alıiftdt). 

~TEM iZZET BENiCE 

ili Şatı. ceplıcsiıulck.i büyük Al. 
li; a~ laauuıu •kan gövdeyi &Ö· 
d tıı)or. fabir vo tavsifi içinde 
·~•nı ediyor. 

l> 80 ' Yel Şefi Slalin'e alfedilen 
't\·da'nın mukalcsi ve Sovyct 

Otdusu ·· d ·ı · b 

• •• . 
laarbedlyorıar 

Londra 15 (A.A.) - cB.B.C.• 
Moskovadan alınan son haber· 

lere göre, Moskova ha:rbi şehrin 
garbinde büyük bir şidd-ctle de -
vam etmektedır. Rus 1€bliğinde 
ilk defa adı geçen Kalinine Mos. 
k.ova'nın 180 kilometre şimali gar
bisindedir. Almanlar Rus mevzi
lerini yarmak için zayiata bak • 
madan harbetmektedirler. Mos • 
kova radyosu, Almanların mc·r • 
kezde 12 bin zayiat verdiklerini 1 

ilan etmL<tir. Rus hava kuvvet • 
leri, bilh~ yeni hizmete alınan ' 
pike tayyarekr; ile Almanların 

şark cephesinclr hava hakimiye -

[•: lij :ı ••ttJ fi j DJ] 
b' ncıı gon crı en nıesaı aı· 

•. 'n içinde hulunduğu inkişaf sey. 
•ın· . 
~ .' •zalı ~akımından ç11k dikkate 

2 
hn oldu~u gibi, Alman laarru. 

bundaki hıa ve gayretin yarına 
iı'-~tu~ gayesini de işaret etmek 
J.' arale 3-·crinde hir görüş ve ın. 

SOvyeııenn waynıı. cet'lıe Sıııue tahrip ederek çekildikUri bir köpril ile .'!.imanların 
ktırdukla.n tombaz köprü 

ALMAN TIBLIÖI r. - SOVYBT TEBLIÔI 

Viazma'dan sonra Rijev, ve 
Tula'nın düşmesi muhtemel lir 

·~•Şın ifadesidir. 
. · . ı· ıran Şahın-

Esırlerın top- ı d b k Kıt'a /arımız 
Mariupol'u 

(Yaxan: BMEB.LI KURMAY S'IJE~ Y) 
la ı\lıııan~ aııın Sovyet Rusyaya 

•truzundaki maksai mahimdur: 
d • - Rus ordusunun lehdidin
~~n kurtulmak, kıt'a üzerinde ha. 
~ ve rakipsiz kalnıak 

l 
- Almanya ve Avnıpanın 

~uı · Ilı· llaç olduğu hayat ve maden 
'•~ddolerini zengin Sovyot lop. 

>.larııı<lan istihsal etmek 
, c •• İngiliz •hl.tka çenberini 
••rıııak A · 1·· · . • " . • ·, vru11?1n bfCt ıgı sıyası 
,,'~ tktı!<iad; nizaını \lernu'k, harp oca,., . 
1,; • 1\ıtıe bir nn öncf' vü~ıl oln1ak 

ı:d~~llll harp ihtiınaH karşı\nıda 
1 

ıtlj hulunı~ıak .. 
ku~u mnlüın nıahatları talıak· 
h;· .. •ltırmck yoh:nıln Almanya 
tı·ıtun gavret \'t titiılij!ini göste .. 
,,;~k Jın,ya li10riııtloki fa•~ iki 
d 

1 
•rıııı ~ 'o kı]lan <ince Rus or. 

... lJ. arhH iınha etıntn;n tedbiri~ .. 
·I~ 

bııt h;ı~'".·tırınuştur. so,·y.-tler l>t.l 
·lnra tt'n1as ederken: 

h\~: Ah1111n1nr bunu ~·apn11:\'n 
rt, hu, bnhınnyMlnr. İlklıalıor· 

, IJ" 
ft- rınce ~:ırl<. C"C'J>heslnde n1u1af .. 
~: nlaınazlarsn kendilerini bekli. 
~ıh ?kıbetin mai!liıhi)·eı olara. 
ı ~,' •drak odi\'orlnr ('üııkii, ilk· 
"ött • ' 
ı, •. ~rJan \onrn d<'tnokrR~i1er ('ep. 

,, •ı . ı · f • 
biiı-· l'.1 ınar.ya~ı n1a~ up r ınl'nın 

•I Un •art ve imkanlarına sohip 
''.•ki ardır .. 

t ~rıktai naı.arını febari.i7. ettiri .. 
. "'I k•t •r. Bıı lrınn• ve işaret :v•lnız 
til •n bir ıııÜ~•lıcdc drğildir. in. 
~. 1•teniu nilıııyet 1942 )·••rııda 
\' lJ.a IH\l"aviliğini tt""•ınin clnıek 

l! lt'i( d;ı~· tın \'1t2İyctc gc~ınt·k ynlun-
,1 

1 nı .. · ... aj pliinı tahn"kuk ~aih~ .. 
"d• 1 ı~. 'ır •• ~n1t'ri\. a hc..•r 11y JOfiQ 

ı\ l)a,, '·•ı•~tilın••klt'tlir . 1942 de 

kA .k l ı an aş u-
ge un mı tarı , mandanlık 
3,ooo,qoo dur nezedildi 

(Devamı 3 üncü Sahifede) 

f tahliye etti 
1 --·--· 

1 

Via:zmada çevrilen ı 
Ruslar imha edildi 1 

ı Siyasi mahkumlar 
, bırakıldı, memur 
maaşlarına zam 

yapıldı 

3 istikamette mu-

h :!!~~ıl5e(~ .!.:d~~v~~~ ö L o M E 
1 

Bcrlin, 14 (A.A.) - Alm•ıı or. 
duları Ba~kunı:.1ntlanhğının lıusu .. 
si tebliği: 

gr<'o yatısı tebli~ i: G 11• t •• 
14 llkte~tiıı güııii kıın·e tlerimiz o u ren 

<Deva.ını 3 İİJl(':Ü ~a.hiff'de) 

ı-----
biitün cophc lıoyımta düşmanla 

tarJJJşnuslartlır. ı\luharebcler bil. s E v G ı• 
Honıba~ 15 {ıl.A._ - R&y· hassa Viazn1a, J:Jrinn~k ve Ra!i .. 

1 iki azılı hırsız 
tevkif eaildi 

fer: Yrni İran Şahı ordu ı:e nin i~~ikrınıetJerindc çok şiJdctli il 
jandarma Ba~kunıaııdanltğııı. ·I olmuştur. ~idcletli ıııulıarclıclor. • 
dnn k11ldınhıııştır. Tahran den sonra kıt'nfarnmz Mari .pol'u Genç bir kız gayrı 

\De\ ::-.rr...ı 3 üncü S;..tJfede) ·ı d 
.) tahliye ctmi,Jcrdir. meşru ÇOCUğUnU Ü• Esir cdılen bir Soı:yet Gcnareli 

l'o)j:-., lbrc.h.inı \ t~ K~f:ri p;:nın· ..._ __ ..___________ •• k . k '" Jd •• i~tic'Cap ediliyor 

d e iki anlı hır"" ~;ık:ıı. ..... ııır. Karadenı·zde ALMANLAR şurme ıster en o u , _ , 
Bunlnı· tnclıı M"lınııı:pa~ada B;r ku \ j ı et· e:. ndc geçen U ı • f • I 

~·~~~ 1 )~:11.ıı~~~~"ır:i/' 1~l'l;~~.'.~'1~ bir Rus feneri 10 bin tayyare ~,aritrr:~{f;;~i~~cı~~:~~~1:r~- na ıç e genı 
baly:ı iplik ~:ılnıı~lar '' hiliıhare zapfedı•tJ.ı• 1 kullanıyorlar dad11. Dun debi" kz, >;im;Je ol. iskeleler 
YC'şildirck1c (Ü('Cllr l>i~· anıancli. Uı cDrvan,· 3 üıırii ~!\.hiftde) 

nin oda..,ıııa girerek löO liJasını ( ıı- --- inşa edilecek 
•<ımm,lanlrr. Sirkceid.- Y:ıko L•. Berlin 15 (A.A.) - D. N. B. niı> 

1 
Londro, 

15 
\A.A.) - (B .. 

8
1· C.) ş• k • H • ı u, , , M•har~lıc ;,:u .<O\ ;ııııı: G"rb:nı e ve }f etı ayrı ye • 

, ·inin tuhafiye ınağaza(,;,ı ndnn 2 sa1fıhiv~ıı: bir ka),ıaktan öğren· nı~ıf daire ~<"klinde ılddetıe dc\·an1 
gönllek. :!\Jahınntpa~aüa j,,111anin tl;g:rı1;; g<.ır1..:, Alifınrı cit~nıL n;uh;;ı.. t-diyor. Aln ;ınl;;r bu muhnr<'bcdc h Jk k ı M •• k le Vekilimizin 

- 1 b' · ı·r;O(' '·.ıı,···t·1 ~.rı·r.ı• ~nsııp 1<ıt'a. Gu:'er!ı..n ve Ral >.ırhlı ordular> ıle ffi}• a ) hal mı una a JU3g'3Z;t '.';I J1C au ır tOJJ en1pr11nc t • •-.: un· v 

d 
10.000 tayyare kull>rııyorlar. Sov~CL 

1 
' ı' m U h t C } 1" f 

•.:ot l:ır;ıJ.. ~uk:ı1ru11nı ... larciır . JIC'r iki ~ar.~,.,. :,·«t}cr !ar3!;r, an fevka .. 
.,,bliğindc jjj;, dcl;, zi.kredi!eıı K;Ji- 1 şı·rlKetı• Hayrı.ye· ı"şler hakkında ı·zahatı 

l 
slu)u da \111 ~ah:ı'ı adli~ '-' .' e \eri. ~.:ıı:te .. 'llık'rn PclılnJı~S 0L1n l\i1Tadr· 
)erek 1<·\ kif ullır:ıııtH·L.u·dır. tdc' .nıı 3 untu Salıtflede) ! 
--·- --· - ~--· 11 •1 ~ j yı• du•• ŞU•• DIDCIJ• ?. Münakale Vckili•ııiı B. Cc\det 

Kerim İnr~ayı, Pil)Oll - !;'ivlin. 

r,ı'. =( yeni Bir Anket_A__...·~_ı_ı_k_I=" • ıırnd ıı.ııı ü:ıcrind•ki Jlleri~ ve 
- T j J Yolcuları 25 dakika Arda köprülerinin inşası için; 

fSkOlldl b I Jl I G t I p , Dovanu 3 ıiııcü Sahifede) 

Şimdiki Yemek:, l 4arvapurkoymak 
.f!.JlÇEVE 

BugünkU tebliğlere giirı 

cephesindeki nzi~et ş<ı:. k 
sa edilebilir: 

dol:u 
hulit. 

Lcnin.grad ceplıesindc l'uslaı· 

taarruz ve Almanlar ıııiidalna ha. 
lindc-. Rrn,lar ~iımli~·c kad;,r yap· 
t11'ları hiicuınlarda nıuhasa ı çc:ıı.. 

berını yaramaını~lardır. J\l rkez. 
de t,at'i İıeticcli bir n1tı1ıal'rhc cc. 
rt'~·au ederken :\tnreşol '""ur'l~ilof 
ordıılnrınııı ccnuıı cenalı!·ıdaki 
kuvvctlcr hi~bir lınr~kt•ltt• ı ııl•m· 

r "' Alma• • Sovyot 

Barblııe Bakış 

Moskovaya 
100 kilo met· 
re mesafede 

• 
Almanlar Mojaisk 
e kadar geldiler. 
Kadınlar M o s k o-
vadan çıkarılıyor 
Londradan ver lc:n 111:ıllın1r:ta. 

göre, So\'yet c:eplı~in e bütwt 
faaliyet ı:bndh.;:i. ıı.-.Jdc en ziy:.dc 
rııerkezdectir. 

(llrvaını 3 linci) Sahift'dt) 

--
hi\•tıl •· • 1 1 

Ilı 
1 

··• 'anayn '"~yarı.• ınlfı oılı .. 
d IJ.fıou e kadcır ı·ıkarınotk \ ·ft. '"t• r . 

ı Tarzımız Nesli Bo- ı ı ıaıaer detııdırı 

I·.• 1 d u r 1 aş t 1 r ı·y o r m u ? 1 m:~)~':~ur:: ::::~:ıı ~~~~:~.
3

iı~:~= ı' 
Yolda düşündüklerim: 

ar b 1 •r. Top, ıaıı~. ıırlılı hiirnm 
mettiıı ~'ıtasüd<'n a1d:Jj!ır.ız bir n·,ek-
tupta ~u şc.yanı dikkat şikllyetıe bu-

dti.I .. a\ı ~c ağır lop iına)nlı ile 
~i ~I( \asıtalarıuın iu~aatı d• itl'· 

d, 12 '< sıır'atle tlev•nı etmekte. 
ı ·l", lue;:dlere la:trrnıi kahilivc•ltf• 

l • lunıılnıakt...'ldır: 
c12 n:rinciteşrin Pazar &ünü 21.15 

~~t . 
,,.

1
' Orduları veıi,ıirmek bakı. .. , lld . . 

ı\, •n dn ilindi.tan. KanHda, 

! 1 Doktorlarımız ve her mes· (lkv>rm 3 üneii Sabifed•) 

Bir Alınan tqpçı.ı tarasrut postası 

/ekten tanınmış şahsiyetler nin zehri Moskovamn 180 kilometre l .\ı Usttaı)·a Yeni Zoland, Cenubi 
ıaı''kada da bü' iik ga)retlcrle 
l<f ''1)or. 1942 ilkbahnrını takip 

•tt·k ı . \\J saı ngHi:t lınpaı·aturlugu .. 
ktı~ harhr lurıırlanmış hıılundu· 
ı., '•ı olaraktır, Hele 1943 ingil. 

Şimali Garblslnc düşüyor. 

fl•k • le •n ı• so••y lu"' l Rusla.r, :Marhıpol şehrini tahliye et-
j ı r r l g o r a r tikleJ·i.nf kabul etmişlerdir. Uluay- 1 

(De\'WU l ıiııcıi St.hi(ede) . \ 1>\ı • -(' .\n1eriKanın harb{' taaı· 

,,:~ hak:urdnn w her vodıil" ha. 
•ı· 'ıhırıclııkları yıl olacaktır. Al. 

d··~'nı · · c ~h )U \·azı~·rtı gornyor v 
ı-1 a ti) "'rle harp pl.;tnnı '\'e ne. ,.{'v· . 
lı:\ 1 1 '1İh~aı programını «Avru. 
ı../• Amerika hazır değil iken 
~'a 1 llt'Ore"i alnıak,. ~asına göre 

1•tl . . k" h 11 ~. a1t11~ bulunuyor. Nıte 1n1, 

-------.... >------

Nasıl ve Neler Yemeliyiz ? 
, (Anketi yapan : Bülend Hamdi i:rim) 

I! Proles6r Doktor · . 
B.lzım fsmaıı 

Nt Diyor 1 
• 11 nkii \Ofhasına kadar Alman· 

'--. lll<va.m: 3 ii.ncii ~aıtirwcl 

1

. 1 Ortada ötedcııberi d 'z~an 
'lı. r--- bir iddia vard.r. Geçen !:arp • ı &~ 811~...,.cı MÜKAFAT Z sonrası nesli, c2kıye 11az:.ıran 

"'llllC'Jı'\fA O daha bodurdıır, daha kl'a 

'l~C ll>ii Tl·C- j .· . ~ •.. 1 boy ııdur, daha zayıfta-, hatta · / ·, A 1 dalı3 ı;irkiııd;r. Türkün bün· 

it.' -·~_; .. ~.~:/~. __ o . . ~ - ~- .. ·. ye~i ise, bil5ki~ ·ctalıu s<tğlaır ... _ lr'/'. _ B ı yapılı, daha sıhhatli, daha • 

~~~~! ~ . . l 
J<UV\etlı k;:I ,, ·da. kijlbLd~_, 

l!i~~~ , · . ı ı viicudu da .inde olması tab;. 
,-~-· _. ~~..:_.., ! aten mukadd4l'. bir biin:-'~ii. • 

~~ ...... ~.~ r i "'·====(=Dc==-va~m=ı=4==tın=d=l=Şiı=:=n=il=ed=~~)!====================""==-="'"' 

ÇERKEŞTE 1 

büyük 1 

bir yangın 
---·---

100 den fazla ev yan-
dı, açıkta kalanlar 

çadırlara yerleştirildi 
An.kara, 15 ('l'cleronla) - S•lı.ri

ıni.ı.e gelen mall.uı)üt.a guı e, Çcrkeşte 
büyük b:r yangın ç;kn~ı.ş ve yangın 
neticesinde yuz.dcn faı.h• e\· yar..:r.ıs

tır. 
Y4Jng:ın: sö:id\;rnıck üzcıe Çarıkırı 

itfulyes,i Çcrt~şe ~n<terilrçiı;ı ve yan

. 1 ~ 7~. n:ahallin~c biz°'! Vali h<ılunmuş-
Açıkta kal:ıt:oiar Kı;.ı.ayca ·&dırla. 

ra )·erlc.c•;.,.·hl',;~, kcı1dn . ine yiye
l l'.<'k ,,~ .g\~ cl·C't< dor,:hhı~ t'l1r. 

SON TELGRAF 
Okuyucularına iki 

Güzel Tefrika 
Daha Hazırladı 
50~ TELGRAF okuyııcul.'.lrın

d<ı.r: gördiiğil büyi.ık \e\ \!et.üt: \·C 
ı 3&tc ıouk01bclc Ctnıek ~cvkı 

ıç!r.C.l", biri digerinllcn d:t.ha gü
zel ve cazip Ski yer.r tefrika ha
zırlan;ış bu1unırıaktad·r. • Bu eserlerden birini tarihi 
yanlarilc kendisini tanıttır. 
mı~. bıı defa vak"aları v.-sika. 
!arı ile ortaya koyarak tatiı, 
"eliı< 'c okıcı ü~lfıbile Lüsbü-
1iin ronlandmııı~ olan RAH
Mİ Y AGIZ lıazırlaınıştır. 

• D:ğcri de güzide ed1pleri.rnizden 
NEZİHE MUHİ'ITİN'in en be
d!i hı!ölcre lnlike,, olan harikulade 
ne ic:: bit J'Ollt)rudır. 

l!O!" iki tefrika,.u da )"$]unda 
b~'!>(or,:z " 

Yabancı mütehassısa d • ' 
aı:r ... 

} 

(Yııba.ncı mü~h~::~) tabirlne, 
\ Avruıı;ılılatm~k) i~imli dünyanuı 
en ahmak nıeı::clesinl basma. taç 
diye ge('irmi$ nıHletlerde t.asa.Uüt 
edilıeceic.Hr. !'"~IJır < I~ rdk b'.le ::;.:.t· 
rr.o:c ,.e t~i.'ılünf,· ... 

• Avrupahyil ulnşrrıak diye bir 
dava olur n·,a; in~:ına erişmek di
ye 1ı1r hede:i ,ar. Bc·y·ına i1erliyfn 
in..._;,nın şartlarını hE'r millet, kcn
rl !C'inrlen ,.e ryı:ı <::yrı dc,·..-:r
n:cl;lc P'!l'k \:("! 

• in.c:ün1 :; milk' yoıur.ciJ hr:- mil-
let. bJ""krı>ar.f.a orrs ve ... ir Fakat 
bu C!',·s. alın<ln!n u 1lı.i (g<.:ı, i~i

rnc ııir "·e beni ke11cıuıe bcnı.et!) 
tarz.ındü bir iflıis edası olan'!~iZ. 

Hftkirn olan o. h9kirnliğl icab;.: 
ic:iniı.e girer- ginr.ez sizi h5kime 
degıı, m~hkün1a benzetecektir. · 

• 
i'ab .. ncı n:üteha~ıf', son derece 

faydalı tek ders vcre\JiHrdi: (Ya ... 
bancı ınütetıassıs diye bir hftdise 
olamaz!) rakat Cen.nettt· :-ııtta 
Eatmaktan :>rr.pul iı;:ndc nur sat
m1ya kadar her i:;in ticaretini bi· 
len o, hic; bu deni verir mi? \ Ter
se, milli ka.hr..ıman ve v ~has ... 
sıs olur. 

• 
:·ab<ar.c;. mütthau:J.Em ti,<rettik· 

ler!, akı! \ e tclmik.a balamınd.a.ıı 

NECtr FAZU. KJ:SAK \..i REK 

doğru \'C ·ra1ı cılı~ d~ T"Jh ve 
~rıın'r1t bfı:kl'ntndsn y;ınlış \'<' ıe 
hir1idi~. 

• 
A vrc.pahdan, n~e.\ r·ut crginliJc ... 

leri k:ıç taneyse', b;,ınlar çalıııır i 
evet dünyanın en 1ntıkaddc.i hır
sızlığı olarak ı.:alıı;ıı- ; gidilir, ~ c
rinclf'! l-*f'c:i f ,..C' mÜf!1iıh .. .-c rc!;lir1 l.'i
les1 (ekili!·, nıt.ıhas('L•\ YC ıuıık~ı:,ıc 

~f'~i yapılır, !"1rları h.u ııı .. 'c o 
ı-ırlar l...enı ~ h 1 ı. ~. c ~nda e
Titmiş mılli •.• "'ıdtuDnlar ıt.:c..l'.!etı!.e 
men;.:ei\.ete i: ..... ,r. 

Kun. :ıa.ı{,;:.t ve boı t tei:: ka 
ı:erçe\·rui bir tarafa, takat bi 
sa sa1 i!inı ve s.ı:ll':Jt pi.il na ya· 
banl't muteha:: :s da\·f>t ctn~e;c, d
ciz bi:.· kocanın, ;)·Qtngına n ut~
hassıs e · ek, perl~~"l bir ın!l~rtin, 
ba~ına n~üteh<.issıs inkılf\nçı 1sn1 ır· 
JamE1su1ıi:ın taı~ız .. 

o 
Yahu:!! E~er n1ikrc..b~·ı (gel, ôo)c .. 

tonmı ol!) demek kabillie, yab. ~
cı mütel1ast;,sa da ;gel, beni .yl 
et'.) <len:ek mUxk-:>ı .•. İllet ciı~.r
dan, şlf;ı iterdcn gel'r 

• 
Bir inkıl!.p rn::arlii, (y ... oar. .. 

müleha..c:sl<;) sırı'ln ka\·rıunrıdık a, 
ne yapsa, ha~tanın ydzune &:ldert 
pudra ye allık :::Urmüş olma te<l
\:ıir)ni ..-n·.~z. 
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iAya" kabı
ıl amga-

RE$AT FEYZi iı 

Bir kitapsı, doğru bir lfıf söy- kale almıyor. Boy le bir eserı o. 
Jedi: Artık, okıı~ ucular, dünya kurken zannediyorsunuz ki, 
edebiyatının taıunnuş :.\'e kıy. karsınızda bir ecnebi \'ardır, 

b• "e l-ıcuı"ı'z :. en~ o" O.rcrıdi 1'j tiirkçe Edcb yatımız ne halde, geri mı si-m eti takdir edilmiş ede ı eser. .. • ~ .. 
1 k ile size lıitnlt etmektedir. dlyoı·, clıye hayıf!, n nlar, son gün-

lerini arıyor( r \ c on arı o · u. ıeroc ga.tetclerdt• yapılan, odun hak-
mak istiyorlar, diyor. Bunun Cümle yapısı türkçcd · ham- kındald m: r yat1 olt ı .. uıılar.. Bırı;l)k 
için de, son senclcrdc;hemen lıaşkadır. Dilin sın f \'C nnhh· ceridclcr, şu mahut odun mesclcsin-
bütiio tabiler, ecnebi eserler- kuidclcriııe fl7.nmi h~ğlılık ol. den. cOdun h!k,ıyesı.; dıye buh edi -

den oldukça zcngın birer t~r- ma) rnca, okuyucu, elindeki ki· yorı,u·. 
cümc külliyatı scrısi nesre baŞ- taptan pek az lcxzet alır. Edebiyata olıın meyıl \C heves mi .. d 

nnlaylll ki, ıklısadı b"r mesele olan 
ladıl:ır. İşaret ettiğim bu iki çesit codun> \.1 dnhi, b 1r sımf meselesi hah-

llu tcrdinıc kitnı>lar içinde tercüme eserin ortasını bulmak ne koyduk ve edebi ncvilerden ehi. -

harikulade giizel olanları \ 'ar. pek aı: millerciıne nasip olu- ka.ve• t:nzı içine sok!ul-:. Artık, endi-
Kötli, macera ı·omanlnrl da \'nr. yor. Türk okuyucusunll taaıı şe ctır.cn.e'; liı~undtr. Eve!fıll:ılı, ede -

Ucynclnıih•l kıynıet ııohwu etmemek ıa7nndır. İyi, güzel biyatun:z \•er!mlidır, cneQıkt r, dina-
c.oktan alını bazı cscder v3r k k' b ın1ıdlr. Ccmiyet.n bütun gunlük hfı -berşe)·i okuyan hr, lta a e-
ki, tiirkrc~ c tercümesinde, d!seleriui böyle layemut dcstwılar ha-

linde.u geldiği ka<iar para "ar- liode soylcmektc, tarihe ln:ıl ctmek-
uıaalescf eserin hemcu ) iizde fcdet'cktir. tcdir. 
elli değeri k:ı~ uoln•m:tur. tfü:. 

f'akat, onun tercüme eserle· Bır giın, ınııtbuat tarıhiı:ıi tetkik e-
de, iki tiiı lii terciiıne eser in ti· ı ı ı · ı t' re kar~ı olan iştiha:.mı istismar den -c,r, «Odun~ h kaycs m ezzc ,e, 
ar cdi,, or: l\tiitercinı, o ecnebi - e .. ıe • :ı :ıkl · · c· "S b ş etmemek vn7.İfesi, tabilcre dii- -z v.~ oı.rny c ar, yr!mın 1 " ır a -

dilini ••a i!t'İ bilmemektedir, 1 ngıcuıdtı, edebiyatımızın ne mütııis 
eser, hundan dola\ 1 kötü \'e şüyor. Bir kitabl alelacele ha::.- şahc erler \•erdlğıni göreceklerdir. 
~ .rnlış t ... rrümc edili~ or. Vahııt tırmak. piyasnya siirınck ve Evet odun 1 i, enfes bir hik5ye ol-
d.ı, mütercim, 0 ecnebi dili 0 satmak hissine hira7 olsun gn. m~tur. 'l'ab:t, her h:kayede olduı,ru 
1.:ıdar i) i bilb or ki, bu arada lip gelen talıi, bu dikknt '\'C iti- t:lb", bunda d kahı amaı:ıl:ır vardır, 
türkçenin lııı usiyctlerini. ~ive ua il<', mcnıh·kct l>iiltürüne b"r mevzu vardır, talıltiycsi, telm.iği, 

k l ı 111.ınıct edccektı'r. u 1ubu, esas fikri, tezi, ın-.ı.elltlı \'ar-(,u k!arını. cümle uru u arını 
__,'-'""""',...,,...,.....=:-~--:-:::-=.,.-==-================== . dır. Ant":lk, odun hiküyesini, ustalıkla 

telif edememi;ı ~orunüyorlar. Hik5ye-

Ekalliyet Okul
larının keyfi 

_ 1~.A~N.=i\1=AH'=::=;5;!1 1 bir hareketi ! 

Cir ırndru ilanuıdu gördiim, şi;y. 
le ! azıyordu: 

al-'ilan pudrayı siırdiitttim va. 
kit zc\'l·İm beni t2nıyamadı.• Bu 

rekJimıdıı, aşikar ki, bu pudrnnın 
iu'>anı tanıyaını) acal· derecede 
gföı:clleştfrdiğini nnlnuyor. 

l.'ukat, hakikat böl le dcf'il; lfo. 
ca ı, nrhk lumsım tnnıınak İşte· 
ınıyecek ııalc gchu<sfü·. 

Bir orkadaşn uaz.aran, harp ik. 
tı ndiyah icnpl:ırından ycui hir 

sl'him şekli tliremiştir. Bu, şap. 
kayı çıkarmamak, elle seliım \'er. 
m ktir. Bu suretle, el ppkaya 

gitmiyor, \e şapka da kirlenmi· 

~cır. c 1dmiyor. 

nir de, kndınlora mii.srif deriz! 
Giırii)·orstmıız ·a, bu iktisadi sc. 
lanı usuliiuii, luıdınlar ötedl.'niJ~ri 
tutbik cdegcliyorl"'° 

Bil~ !\IÜSfEAR 

l • 11~ DAİR 

1 
t 
1 

Tatil uzun sürdü diye 
ders saatlerini 15 

dakika arttırmışlar ! 
Şehrımzi.deki ekalliyet meklep

lc>rinde:ı bazılaraıda \'e bilhassa 
Ermeni ve Rum ılk mektcplerin
d-e «)az tatıli uzun süı·dü • diye 
ders Sc'at!~rinin 45 er dakikadan 
b"rcr st.ale çıkarıldığı anlaşılmış. 
tır. Bu hususta Manrif Müdür -
Jüğüne h~b.r haber vf:ntmcdiği 
de görüimüştür. l\Iuallım! ... r ta -
rafından yapılan şıkay.et iizcrmc 
l~kmıi mınt.aka müfeltişlcrıne 

ve ekallıyet mekteplerine dün bir 
emir gônderllcrck ders saatleri-

nin kat iyen 45 dakik.ayı tecavüz 
cdcmiye<:cgl teblığ olunmu .. ıur. 

Veteriner F akülte:;ine girme 
imtihanları baıladı 

A1ık ... ra Z!raat Enstttüsü vet-e
rincr kL'>mtna y.c>niden lPyli v-c 
meccani talebeler alınması için 

tekrar bu· imtihan ıaçılmı-:lır. İm
tihanlara dün Ticaret M~kt-cbin. 
oe ba,;lanmışhr. 

İkdıım rcfikimizde, tanmııuş (~HALK SÜTU U ) 
biı ımıh::ırrir Cımbız miistear is. .• ~/ 

m:ı,_. !ıkra!.ır :. azı~ or. Bir 7aman
dır. ıı:Cımbıx•ın kim olduğunu mc· 

r k cdi11 duı·u) orduın. Bic arkn • . 
da~ sordum, şu ı:cvubı \ 'erdi: 

•- Bu, müstear bir ad değil, 

yt:ııi aiinya nh\'alinin doğurduğu 

bir siliıhttr. Kula halık traım ay. 

larda ycı· bulabilmek itin icat c. 
diJmi bir ilahtır.> 

AH!tlET RAUF 

Dets vermek İsliyor 
iııgılizce \ e Frıınstzcııyı iyi bilir, 

İng ı.z n kleb ndcn MPı..ııı b r b:ı
yan, ('OCLtklarn ders \ ennE'k ._.e onla-
rı~ t<'rb"ycteriyle nıc g ıl olmak isti
y~r. Mı;r.n ıp teklir:e~. kab ıl cdC'r. İyi 
ve aez il b mürehb YE') e ıht.yııeı o

lanlılrm \titfrn Son Telgrdf Ualk Sü
tunund::ı Murcbbl) e• runnuun:ı mü
racaat ctı ele>ri :nere ıdur. 

Gelen iş verme mektupları 

1 
Mur bu ye - Adap:ızar1' nn-

E bb Od L •• •• h • J mınıı;a bir mckLı.:p gelııı.tltıl'. 
iı a ası ıcutup anenn e k 
~ üncü Mıntaka Etıbba Odas1 JAçık onuşma: 

kutuphancsine )".ap.ılıan leberrü • Devlet Orta 01::.ıı .ıeJo)me imtıh:ınlan 
lerie -but·adaki kıl-ap sayısı 7000 i rlyauye unlınden s.ıttayet eden Eily A. 

b ı t K .. l .. h de k"t O. yn: u muş ur. u up ane ı ap Mektubuııı.:z Ma::ıri1 Vekfıleline gön-
oku) anların sayısı yılda 10 bini dcrilmt,Ur. ~vabı alınınca yazılııctdc-
tecııYuı: ctnıcktedfr. tır. 

( 1'ef rika No : 87 ' 

l~ürü 9._ı~!~~akları 
K r .il" da, ge:-ı!ş o:nuzl:ırmda tunı;:tan 

ı yuk .. cleıi, ık!çlaruıd le\•lcr p:ır-
lerı l~ıııckli zuml'u' b kı3lı 

e r ., bu, ,:ıy llll'ın )0
1
UOU ebedi 

t, 1 cc, < dele ÇC\'lıen nd .ın, hu un 
.. .L •ıcı;ı yD~ ·yor. Ona minnet, on:ı 
.,..ı... oıı, oıı n<-kl:ı b:ığ!ıyım o ~ 
n 1 scınuıuı kııdar büyle de\•am ede
cek. 

nuhuıı un derinl. lcrinc birer ışık 
il :r. ı hai ndc uz.aıı:m bııiCLc;lar nd:ı 

g • •· el ılu;,uu. 

• He cp, dedim Ç •k, kC"l'rııt'lerle 
' faie edl"emıyC't'k kndar .me.s'ı,dum ... 
Bu, öyle bJytıt:, lıyle mukaddes bır 

tc k, duyduğum ı,eclerler bıic, ıçln
oe C' .,-er rı: )"01c old11 ... 

B r ey el ha sor cnk g blydı. Bek-
'ed. • ·ık t n utercdd't, bıı,,.ıııı önu-
ne e•d. 

Niı;:ın u .. lun Re-cep". 
B;ı,:ıııı l:aldırıncıı. yuz.unde l> r hü

~.ıa olgc .. ı r.eı:eııck: 

Yok :ı, ded m. Sen benun kadar 
men nun de •ti fll

0 n? .. 

İ::.'}'ıınl:ı ını salladı: 
-- Hayır, hayır! .. D ygul ... unı hclld 

sende, d ı dcl'ıııd'r ... YalnıL . 
- E' <'t yalnız ..• 
Mahzı..11 lJ r gulun eyı c l):ıktı: 
- B r gtuı bıkorS'lıı, us .. nırsın dlye, 

\ınau ıi kflyorum ... 
_ l3 ı ı.e kaıiar iınkjnsız b!r şey Re

cep .• Sen<ltn uzak l:nlınca, soluk ala
mıyor slb .) n ... 
Yuıu ayduılnıınrak, yemcgı.ııc de

\•run cttı M .ının ustUodckl t baklar
d:ı, ter('yJ~, yöğurl, pc~nır-, pek.nez, 
bal, c)ma l'CÇCli var. üstü pcnıbo tan
dır e1rn\eklcrlnc bakar.ık: 

_ Recep, dedim. Hep böyl<', seninle 
beraber, bu gı..ıcl y ycccklcri yiyerc '· 
bu çatı :ıllındJ, ocağın ba~ında yii~ yıl; 
be1ki dnha fazla ya~ıyac .. ğız ... 

Oc ktaJ...1 :ılevl.cr kul olmuş, kilı;u • 
l;'rer yapr:ıgu benziycn titN-k pembe 
bir aydınl.k sııl:ın korlar kalır.ıstı 

Rercbe b:.ktım. Yiyem.ı.yordu, Gul
du.m. Ben de aç oln ııklıı beraber, :i
yece.·lcre el surmilyordum. İ!,'imde cıo-

ın ı devam edegelınektcdır. Bakalun, 
sonu ne ol ea't?. But ün o'rnyucular, 
bu n.eraklt uııın !ıik~yE'yi dikkatle to.-
klp edıyoı 'ar. <Odun~ htkdyesi, giln
li.ık bir kl1rilk hikiiye degll, uzun hi
k"ye, buyük h kiıyed ' . Pek rom:ın 
adı verilemez. Zaten, romantik tar:ıfı 
yoktur. Daha ziyade, blr trajedi, bir 
:faciayı hik 'ıyc ctmektcdır. 

l\ıaamafih, bu tuı-zı edeb'ye haki
kat.en dah'l m.d.r:' .. Eeııdcniz blra7.. 
muteı·cdd t bulunuyonım. Nlhaycl bir 
tcliıkld mc:,clesıd.r. Bir komedl, bir 
\ odvll diyenler de ' rdır. 

Hik!ı.l-e damgasını almış, nr. mı ıne
se!elcrim ız, hiı.diselcrimlz \•ardır? Ne 
hikmettir. bilmeyiz, İstanbul öyle bir 
muhithr kl, iruüınları h::t!,sastır, cuzel 
san'ııtl:ıra knrşı fc~ kal!ıd.c miistaittir -
ler. Edebiyat ·ıe işt callcrı fazladır. 

l:lil::ıye telifini, hlkiıye cıkumn mı pclt 

se\'erler. Ve bu :şi dcv:ımlı b r .urettc , 
yap:ırlnr. Hiç caıılon dn sıkılmaz. Şoy-j 

le bır duşıiııilıı! Yıllur vardır ki, blz, 
ı,ır Uı'tım hıkOy~ler dinler d•ırunn. 

Klt:ıpcıl:ırıı sorarsanı:r., edebi eser
ler s:ıtılnııyor, halk klltlıl almıyor, o -
kumuyor, derler. Fak t, bu itham ne 
h-udar hn'tııızchr. İ tanbullular, haya
tı•ı ldlabmı., hayatın lıık,ıyelc-rirı.l o -
kuyorlar. lT:ıoı::ı kibpcı, hanr.l tiıbi, 
ist:ınbulluionl) nlı >k o\du~u canlı, 
~::ıheser hlkfıyelrri kitnp halıııe sok:ı
bilm ~. nesr ... tm,.tir?. 

FD!rnt, bu lıikliye mcrııkı ne 1.am:ı· 

na k, dar de\•am edecek?. Doğrusunu 
i terı;cniı:, İ tanbul h:ıyntı aı lLk edebi 
eser tabt'clen kltapçıle1rla rekabet his
sıııderı \•3.z geçmclıdlr. Çuııku, ma -
ltım ya, i böıuımı \ 'C fhtıse1s asrında- • 
yn:. 

R. SABiT 
= 

KORUMA 
Meclisleri 

Vilayetimizin her ka· 
zasında yeni 

bir meclis kuruluyor 
Çiftçi malbtını k<ırumn h-.anu. 

nunu 1 tatbih1tırcldn ol mık \'ı -
iüyetimirin tekmil k:ı.zalnrır!da 
•koruma ~clislcri. ve cmiira
kabe hc\·dlcrh te~kiline ba~bn .. 
mı.,~tır. Köylerde ihtiyar heyet -
lcrı bu va1.:fcyi ) apac<ıl·lal'dLr. 
Mecli !er köylunün :tekmil z.irai 
müraca:ı.ticrini de tetk.:.k edecek
leı•dir. Mürnkabe heyeılcri sınır 
ihtilftflarile d nw~gui ola~aklnr
dır. 

gan, ~.er tn l.ı•r ı; d:ıha buyüyeıır, be
yaz duman ı;ibl lıcn , ran ı:uzel heye
cn.na kendım. kaptırnı~hnı. 

Bakır ıı f,ıswdnıı lılr kıı<; yudum a
larak. ıslıılt dııcloJ; arıınt kurulayıp: 

- Doydum, dcciiın . 
Heccp, güldli. Kısık , heyl'eııııla l>o

culmuş bır serle: 
- Yemr,llJ; fakat doyduk! .. 

Decli. Sofr:ıdan kalktık. Du gec den 
"t barc!ı yen· ve hemen hiç yııpmııdt
ğlın \0aı.ıf<'lcr m olacat:. Evımın l•em • 
kadını, hem hfanH·tt cfyim. '!' akal kim
de ürkilntu, çek ngcnlık t:ı~ız bu- tek 
his yok. Sofranın il tılndeki tabakları 
topluyoru 1 • 

Recep, onl rı elimden :ıldı. Mı:snyı 
l\a\'ryarnk, m,ıtf k tarnfı.na geçti. 
Dondüt:u \1lkft ıımden tuttu: 

- Yarın, gıln dogo.rkcn işe l.>a$la
rız ... Şın•dı yapan;JO, sahnh r.anııı sı

kılır ... 
B<:nl sunıklı.yorclu. Dışurıdn ha\·a 

f;dcla sogumu . Ay\ :ının mrrd iı.-cnle
rine otuı·dı k. 

«Kurh lu) ıu, koca '1an, btcy, kuy-
-ruguau :ıllıyarak t;"ldl. Ay. kları-
mız.ın ueunıı yattı. 

- Buna yiyecek 'e mcdlk Reçcp! .. 
- Su almıy;ı gı<lerkcn, yiyece :ni 

de götı.:rmü.tum ... 
B r !.olunu omuzum:ı ata.rak beni 

ı:ı;ğsOnc t;"kt.i. On:ı, o n sıcak gög-

"Yaşı benzerrzesin, tıpkı biz,·m 
dayı beye benziyorsun !,, 

Vay erendim, vay ,·ay vay ... Bu 
ne boy.c: T kır~ tr.kı:ıtırn ıı,;, ça.kmıs 
çal t · u, }k, dirhem bir çck'rd •k, 
bo) c, nereden ge1ip nel'eye gl<lıyoı-

sı.;n.ız'.'. 

11/Icı h b:ı h:ızret .. Ne bu yahu~ 
Ort oyununda Zuh(u i Kul .na ını çı
kıJi or::>Urı , nt-dır? Sen br ylc söy!edln 
de, rahn eti. lı:ilcOk İsmail.. K.ıvuklu 
Hnn•dıyl, ııatt"\ halt.'ı, mer!ıuın Ka•.ruk
lu Alıyi. terzı Salih!, ress:: m Mu&zze
zf, Zent?.e Ce,'Clell, Kel Hasan Efendi 
merhun.u hnhrladım. Sahi, senin orta 
oyununa hizmetin vardı, degıl mi?. 

- Ne demezsin ... Sade orta o)·unu
na ını ya? Allah kabul ets n, Fethıyeli
le.r· t.akınl da ko\•dumdu ... 

- Eh!. Onlar dn bir gunlerırı~ .. 
Gcldı gcçU. .. 

- eEyynmı şobf.ıl.ı geldi geçfü 
cMancncti serfıb gel~i geçtit 
- Hakikaten oylc ... Maneııdı seriıh 

kı, manendi scriıb .. E, şı.mdi nereler
<Ws'n! Ne y:ıp:yorsun·~. 

- Ne y pacn(:ım? Ticaret y:ıpı
yorw 

- Ne ticaııctı?. 
_ Bakltyut .. Yng, sabun.. Zeytın_ 

Peynır ... 
- Hah hah hah hay' Liıti!e etme_ 

Sen ticaret yapamazsın. 

- Neden yapamıyacakmışım": 
- Sentn gibi eli nçık, cömert :ıdam 

ticarPt yapamaz. İfhıs eder. 
SC'hco" 

- Sebeb nl ben lıillrim ... Ya ı ben
zeme .ıı, bu:ın bir dayı bey vardı . 
Kürdan:ı.nde Ali Bey .. 

' - Bu da ne bıgim lfikab" 
- B, brııı ku.dan t.carctıy'e han-
ı, lı::m n ı .. r y.p!ırdı dD., onun için 

Kilrdaruo.de dc.ılcı di. O da scnııı gıl.ıi , 
b:ıoa~ındl''l sonrcı, t carct yap,n:ık !s
ted •... TJC':ıret yapacak ndnm yu nru
ğunu sıkıp yalıya111.k) mıh biiyl' ol
ma.ı .. B~r:ıdan sıkıp burndnıı yaLma
lı. Onun dıı sen n glb' eli açıktı. Şu
nun bunun eline bırakU dük it· nı ... 
Efendim, ne o hisse ııeııetlerc, k:ı..dı .. 
Ne lrot kaldı ne akaret... Sermayeyi 
kediye )'ÜklcdL. Blr t:ıra!lıın da gü~ 
veı-cin, tavuk, kanarya, köpek, kedi 
merakl ... 

_ Hıı.h .. İşte o gü\·crcinlerdir onu 
ifl.fu; eıtircn ... Güvercin beslemek çok 
fenadır... Gli.verein bir, la\•şan iki ... 
İnsan Jilııh olmnz ... 

- Peki.. Şimdi bur:ıda, Adliyede ne 
anyorsu n?. 

- Dırine beş yliz lıra kaptırdık .. . 
Ayval!ittan zeytinyağı gPtireceğim di
ye beş yüz lira pey aldı ... Gitti gi
der! .. Dolandırıcılık davnsı nı;tım. 

- Ya.şı benzemesin, tıpkı bizım da
yıbcye benziyorsun ... O da boyle, mah_ 
kemclerdı.- uğr:ışar:ık Hliis cttl7di.. Al
lah akıbet ot h:;yır eylesin 

- Sus yahu .. Böyle kötu şeyler yor
ma ... İ~aall:ıh zahire kralı olursun, 
falan dc.-;ene ... 

- Olacak şey var, olmıyacak şey 

.,·ar .. Ben o!ncağı söyliiyorum .. Sen de 
istersen, olmıyacağı ile :wun ... 

- Aınnn, ~ağırıyorl:ır .. Gel de, sen 
00 dini.:!! .. 

- Haydi bakalım .. Dlnliyelim ... 
İkisi bera:ıer, mnhtremcye girdiler. 

Çağlıyan gazinosunda gece 
hadise çıkaran iki sarhoş! 
iki arkadaş bir kadınla gazinocuyu 

Komi~eri döğmiye kalkışmışlar! 
ve 

RCtştü ve Eşref isminde füi kişi Ye
nlk:>..pıdaki Çağlıyan Gazınosund:ı ga
zJ.nocuyu ,bır kııdını ve l:omiseri dov
mok su~uyl::ı dllıı Asliye 8 inci Cezada 
muh.LJ..oıııelcrinc başlanılmıştır. Hl- I 
disc ~udur: O gece gazıııo k.ııpanıncıya. 
J.;.ııd:ı.· oturup kend!lcrini bilemiyccck 1 

kad;ır sarhoş olan Rlişliı ile Şeref, o- • 
kuyucu ıtızl:ırda.ıı Ayten ile Lemanı 
bernl.Jcr göturmck se\·dasıııa kapıhıı~
lıır \"C kızlar ucrcUermi ıılımık ilzero 
bü!oye gılt!klcrl sırada arkalarmd:ın 
yün.ımuşleı dır. 

Rilştu Ayten'in kolundan yal-:alıya
rak gazino r;ahil>inc: 

-- Haycl! kızın hesabını gör. Be
nin le gelce&< çabuk! dem~ ve Ayte. 
nı zorl:ı :aı ruide:ncgc başl:ıınıı;lardır. 

Ta!.ıiatiyle r;azino sahibi Sulcyu1an 

Eanalın aıhhi mııayene 
kontrolleri 

Esnafın sıhhi muaycn·e cüzdan. 
lan olup olmadığı hakkrnda her 
semtle sıkı ve umumi kontrolle1· 
icra olunması dün Knyrr.ıak.ıam -
iıklar.:ı tclJliğ olunmuştur. 

l.ıuna mfıui olmclt htcml;itir. İki arka
daş bu sefer kızı bırakarak gazınocu
yu bir hayli dövmu~lcrdk. Ilımdaıı 
sonra gaziı:ocuyu bırakmtslar ve tek-

rnr okuyucu kızı zorla t:öllinnek is
terlerken gürültüye komiser nıu:ı. vin-
ıer!nden Salih yetlı;mi;ı kendilerini ka
ı-akcıla dıwct ctm111tir. Ancak, gözleri, 
adam akıllı kıu:ın iki arl::ıciaş lıu defa 

~ komiser muavininin üzerine alıl· 
nu,lar, lrendisine vazifesi sır:ısıoda 
hokarot de etınişlerdır. 

Nihayet )'Ok:ıla~arıılt Aclh;ycye \•c
cilen Rü$li.ı ile Şcrc1ın muhakeme
lerine dün Sekizinci Asliye CcT.a 
MahkPınesınde bnşlamnıstır. Her ıkl

si de suçlarını bk.:r etmişlerdir. Da
\•:ı şahit ccllıtnc kah~u. tr. 

iki aydır hapatılmıyan 
çukurlar! 

Salkımsögüt ile Ileyazıt ara • 
sındaki Tramv.-ıy c<ıddcsinin as
falta tahdl olunması için bura • 
brdaki el<'klrik, su ve luwagazi 

kabloları değiştirilmı~ti. Fakat 
çukudar ckb~ri verl"C-rde iki a\'-. . 
dır kapatılmamış olduğundan 
dün müteaddit Vekaletler Bele. 

diy€yc ırikavcttc bulunmuşlardır. 
Bu husu:. a tebligat yapılmıştır. 

1 1 cak ! 
Amiller fiatleri ve 
adr~slerini soğuk 

damga ile yazacaklar 
Ayakkabı satışlarında dükkan -

cıların fazla bi'r kar nishcti füt'X! 
ederek maliyet fıatınden çolc yük. 
seğe salt~ yaptıklan göri.ı.lerck bu
nu öuliyecek güzel bir teclbfr bu- ı 

Junnıuştur: 
Her a} akkabı amili saLış faıa -

t..iııi ve ~mile adresini soğuk dam
ga ile ayakkabıların altına vur.a -
cakt!l'. Böylece ayakkabıların dük
kanCJya kaça satılmış olduğu ko.. 
laylıkla an!a~ılncak ve hunun it. 
zerine yalnız Fiat Mürakabe> Ko. 
misyoııunun mr·şru kar ni.:ıbeti 
dahilinde bir ilave yapılarnk hal
ka satılacaktır. İzrnirdc bu usul
Hin çok fayda..,ı mü,.nhcd~ olurı
mu~tur. 

Yufka a da narh 
konacak 

Son günlerde yufka fiatleri art. 
1mlmış, kılosu 50 kuruşa çıka. 
rılm.ıştır. Büyük<tdada 1~ 55 ku
rusa sat-lma!:t~dır Yufka &arfı -
yatı Ramaz.ın ve Bayram dola -
yısile fazladır. Yufk cılara vcrılen 
un tuıtı .se ar.\da böyk miıhım 
bir fark doğ!.lracak derecede de. 
ğiidir. Bunu nalan dikkate alan 
Vilnye!, yuCkay<> ou narh k n -
masnu Fiat Mi.ıral\ıjbc komisyo
mınc bildfrmişt!r. 

Halkalt mektebi kombineleri 
köylüye yardım edecek 
Vilayet imiz dahılinde kışlık 

ekimde tarlaların sünilnıesi işin
de Haık~Iı Zira.:.! meklebmiı~ 
k-0mbinclerinin de kullanılrru sı 
bu ~u:-C'tJ..e köylüye yardım odil
mesi karorlastırılını~tır. 

Yeni Tahran Elçi
liğine Cemal 

Hüsnü tayin edildi 
Merhum Sua• Qavazdan mün- ı 

hal knlan Tahran büyUk elçih~1nc, ı 
elçilerimızd'<.'n Cemal Hüsniı To
ııay tav·n lmi~tir. Cemol H- • 

1 
nü Tal'ay dün Ankara}'"ı g:ı ,,,..:~ - { 
tır. Oradan Tahrana hareket c - li 
<iecEktır. 

BABEllLEa 

TiCARET ve SANAYi~ 
+ Ma!'l!iıt• ıa \•e yi nlu ~urı a~ ta

cırl.,.ri 1"liğı heye~ı, htikUn etten ya
pılac •k k· nt:'ıınllere aıt hazırhkların1 
bittı rı .ş ve dün tekraı· Anltaı· :va ~it-
111 § ı~. 

+ 1-'ı • !Hur.ı::abe l:o ni;;yonu h:ılkı 
iM1k \, l..t ııı cJdCIL':,'e tcşvık iı;:ln d:.:
\'ar .ıfışlo> • l nırl, r.mı,,lır 

Odun ıı eseleslndcn sonr:ı, t"t mcJe- 1 
:,::::::::::::::.~,..,::--:::•:ww::::::•:'™=:;;:::::::•:ne:-ıa:;:::::::;::;:: ... :~:~::::::::::::::::: 

lesi.. Toptancılar, celepler fiatlere zam J 
istlyol'. Bugiın et ucuz degıldir. ]):ıha 
da yukscıt !ıatc salınnk ıı;hyorlnr. l 
fllUuın sebc•bi sudur: Bunlıır, lıtıylık 
kl\rlar yapınaga ıılı§nıı:ıl:ırdır. Kı.i~uk 
kiıl'la iş yopmllk istcm!)·orltır Dun -
yanın gcçlrd!&ı :fev'kall\-Oc ah ... al, on- l 
ların umurunda değildir. t 

BUyük ınıkyasta ltfır l!ııınıdır. Ve 
bu maksat içbı her çareye baş \•urm:ık 
icabedeı·. İste toptcıncılann, celeple
rin umumlyet•e düşüncesi budur. Fa
kat, htılk, ı>ahah eti nasıl .satm nla
bileCC'k!. Bu nokt:ıyı onlar asla. dü -
tiiwm~ler. 

BURHAN CEVAT 

sune sol•uldum. Konusınadıın, h:ıtta 
kıınrdaır.:ıdo.n luı~ılara bakıyorw .. 
Ç..ım gôv<leİerinin nral:>rındnn. ı.aııın
llk diyemıycc.-ttğlm koyu renkli boşluk-
lar görün!iyor. Çamların b:ızan çoğa
lan, bıızıın ktıçfüen (ısılttlorı erbında 
küçük suyun re.si, kııyl.ıoluyıır, sonra 
yin~ duyuhı.}'or. 

Receb.n ateş nPfe lerl saçl< rın.da 
dolaş.yo du. B §lll'ln içıne, k:yılara 
çar}l .. n dalı::, 'nı· gıbi, ı;o !lf, O.yllır'ık, 
urpcrt !et' lıı.<curn ediyor. Y:ırın, ondan 
sonraki cuıılcı·. gecelrr, bize neler \•e
recek bllıniyoıum roıtat· şın di, dcı·in, 

sonsı.ız \c 01 ııih:ıyct r.dsl-:. ıı · lcr :ıhı-
sııu fr;ndcyıı l. Serin <1 ! .. mı~lar .. bı
zı sal'an rÜZRJr, mC<'h• b r kudret.n 
hey~:ıı ın dl gc-tldycı:- 1 bl. 

- ne~ıı! diye fısı!d. ı ım. 
- Soylc Fjgcıılh1! .. 
- Artık hayııtımız lıaşladı değ:! 

rr-.i? 
Eğılcll. Solukları yllzumde clolaşaı·:ı)• 

dudııklamnı buldu. Kııllıinin vunı l:ı
rını kemi" kalbimde dtı.> 1.ıyorunı K(Jl-
1 rırıı onun katırı. ı>C\ git bcıym.nda 
k:ı\ u ı rken: beni ltueakl:ıdı. l'!uk.ld
des bır cmar.ct, rn6badr. tasın:ın bir 
mabut gibi, ocat,mda yarı klılle ımiş 
:ıtc;ıleı· uyuklıynıı kill;uk e\ in.li oda
nın, :ı.na ~ ndlgtın perı'be ipek yorganlı 
;vat.J ına gölilrdu. 

(Devamı Var) 

EDFRİ UO fH A.N: l . 8 

Bir Cinayet Davası 
Yazan: ETEM f ZZET BENiCE 

Sade şunu söyliyeyim ki, onları 
ikinci bir defa ve annem C\•de 
yokken banyoda çırçıplak bulu. 
nurlarken gördüm, görmcme1.. 
liktea geldim. Üçüncü 'bir defa 
Ferdinin annemi hastayım ... di~ e 
atlatıp sinemaya gönderdikLn 
sonra Ayşenin yatak odasında bu
lunduğunu gördüm. Döl'düncü 
bir defa Büyükderedeki yazlık e. 
\'İmizin karusunda ve mt-htaplı 

bir gecede yine onl;ın ~ift olarak 
gördüm. Bunurı beşincisi, yirmi 
beşincisi, yetmiş' beşincisi. yüz 
yirmi beşincisi dahi \"ardtr. Fa
kdt hepsinden parlağı Cc\•adın 
bunu bilmemçsi. Ayşenin deşim. 
dı daha serbest ve daha ferah bir 
halde Ferdi ile bir oluşudur. 

Hakim, 
- Bu son cümlenizle ne demek 

ist~diniz:'. 
Diyerek o noktayı biraz daha 

a) dınlatmasını istedi. Güzin te
rcddiıtsüz covap Yerdi: 

- Ay§e bir taşla iki ku~ vur
mak isliyor. 

- Ne ku~u~. 
- Hem Ferdinin metresi .olar"k 

azami menfaati elde etmek. he -rı 

de çolı: masum bir rol oynıyarrk 
Ce,·atln evlenmek. 

Bu su ada, dinltıyici sıralarınJa 
oturan ve ilk andım ıtib::ırcn d k. 
kati celbeden esmer delikanlının 
dişlerini gıcırdatarak· 

- Hıhhh .. 
Deyi~i ve yiızünün bütün de .. 

rilerini gerişi görüli.ıyQrdu. Bu 
dınleyicilerc anlatıyordu ki. ılk 
dakikadan Ubaren dikkati uzeri
ue ~ken bu genç adanı, ~vattır. 

Ve ... Bu esmer delıkanlı, CC\•at 
birden lJir gölge ağırlığı ile yerin
den kalktı. bir sobamıı c nlan. 
masındakı korkunç bir ~danın 
görünüşü i\·indc dinicyicı sırasın. 
dan ad!ınııu altı, hiıkinılcrc: dog
ru ağır adımlarla ) üıi.ımiye ba:;
ladı. iı. siyah gözleri biı l>uğu 
ile Öttulmıh gibiydi ve donuk d'J. 
nuk b k ycrcıu. Yüzündeki lckaL 
lu;:;lcr dtılıa çoğ<>lnu tı. Şakakla
rındaki d. marların tiCI ıldığı, şi{. 
tiği ve dinaw.ik bir heceyanla at. 
tıgı görülü) :lrdu . 

Bu glılgt.!, bu asabi ıskelet, bu 
n'i.itt.t:ey ·<:mumya böyle hır csa. 
irifilmcııaır... gibi yür üı ken bü. 
tün gozlc:· ele ona çcuilm~ti. Ha
kim o:Je ?ntıhakPme<lc ÜStustC 
g( len sur prizlere o k"dar alışmış. 
tı ki: 

- Kirl'sin? 
Ner<'\ e gelh orsun! 
Ne h,tiyorsun? 

Diycmiyoıdu. Bu esmer yııpılı 
genç ad:;m Gı.izinin yanına k=ıdar 
geldi, soııra .rnınld nırcas.na bir 
sesle: 

- Ben Cevat.. 
{Devamı Var\ 

Yazan: Ahmet Şükrii ~ 
Rusyaya kıll'§l Alınnıı ~ 

bıışladıktan ve hele bıı • -;, 
fok~af safhasına girdik,,. Jıll(" 
ra Hindistanm müco_d~ 
.sındaki rolü, bü)·ük hır 
maktadır. Almanlar, 
harekatı tasfiye cttikt• 
belki de lngilterc iıupata 
Cll bu yandan saldıra~
Bu durumda Hiııdisüııı ~ 
ehe.nunİ)ctli bir öde\·~~
tadır. l'akın 7.amnn ta .,,.,,,... J 
hir deninde tehlike ~ 
kaınlarıııa bu kadar ~·· · ~ 
nnştır. glll'-

Anla~1iıyor ki İııgili71el'• ,/il". 
ral Vavd'i Hindistarıa tafill ~ 
ken, hu tehlike~ i a>·(arc• İti'!!.. 
sezmişlerdir. 'Vavcl'in Uiıl ~ 
naklini, Libyadaki ııarl•~ 
den .sonra gclcıı mu~lu lı' 
izah etmek isti~enlcr, b~ 
yeni durum kar ısmda ~ 
değişlircccklcı·dir. övle ~ 
~·m· ki Va\ el. İııgilterı· tı11 ~ 
luğu için daha önenıli hır 
ye çağmlmr:ıtır. Gcr{e~ -
'·el, Hindistann V"r r ,.ar-... 
memleketi onıoıııı,pı nt 
duğu ıeol için hnzrlcıı11 1 -,. ~ 
ııııştır. in •iliz lwnıııtnu~ 
tana ~ittikten sonı ~e. ~ 

- Hindistanın en ı) ·~ 
hattl. Hindislanm dı .. •11 ..,,, 

ırakta w lrandn İngil~ti" fi' 
{ındau girişilen teşc!>~~· • ~ 
vel'io ne demek istcdıı;l., fr-; 
rııı~ht·. Falcat bir yand .. ~ 
bu hazırlıklarla nıc~~ul~ 
tc ;\'andan, Atman ·ıı oa .~ 
nn doğı·u ynklaşmnkt.:ıdı~ " 
ki di;\•iiştc nctkc aıon ~~ 
cüşmau, şimdi doğutla P'M 
şıya gelmek iizercdirlcr.~ 
makta olan bu ~ll\'B': !>~~il!. 
İugıltere arkasını lJind• ~ 
yamıl:ilır. Sonsm. i~.:;.ırı ~ 
\'e iptidai mnddelerı!c 9'iı ~ 
İngiHerc için çok sııgl~: ... f'" 
yaıl'ktu-. Fakat Jlindı"' .-': 
naz insan ve iptidai nıalJll~~ 
nai;t oturak mütalca c~ 
memleketin sa,·a:? "~ı Z 
roliinün chemıniyelıt11 • ~ 
yu yclmez. Hindi ~~n ~)~ 
dn büyük bir endustrı fi ~ 
tidir de. lliudistaıı oı.• ~ 

b. 1 .. e bl 
Amc.ry, ır ) ~ _on~. • ı" 
üzermde dcnuştı kr: ._.I-" 

_Hindistan şiıudıdcll ~t fi 
(ek, mitralyöz, top, (ıcr ~ I' 
lıimmat ... c teçJıizatıı~ı ~ 
bir ordunun teçhizi içıı•~f! 
lnu •lO.OOd türlü ıııalzc~ 

'·ııı•• nsmdan f ıızlnsım .c ,.a 
mcktedir: Zırlıh pliıııh'ı, il 
ne bnşlndıft gibi, g~~ ~ 
.. 0"0 ··ırlıh rab::ınııı 1 ı1111ı1 ... '"' •· dır. ~ ..111' 
bitirecek bir cluruıııdıı rl ~ 
kınulau Hiııdistan a:.k<' ...ıı 1':• 

. ı· . t n lı""'- :.a.,.. nıe unu ının teme k ~,,,.... 

doksanıuı temin eder«' -cif>~ 
tiyadannı kar ılı) :ıbil~·~•:.Ji-

Mi.stcr Aıncry hu so -'~ 
• . ıd" ·,.MC 

yılmın 20 Sontc~rın11 ir -' .~ 
ğine g<fre nrııd:ın ou .. b > JI.~ 
mi§ demektir. Bu J>ıı ?il~:_, 
:zanı.tn kinde Hindi5t:ııı f ,
bahsetti~( adımlar utılırı• _ 4 
hr. ı.i J-.~ 

Hinllilcr biliyorl:ı•· .. li .... ~ 
renin giri!'tiği bu s1•11 ;c .... ~ 
sava..:ı arııi zamand:ı ~ 

.... 1 • fJıl-

kalım sa\'aşlarldır. . il" 
ayd1nları sczıni 1erdır. ·-~ _, 

· 'dıtrc.fl!'!'I"' nin Hindistandı.~ı 1 • a,11 
~ennıiy~n. G~ndı bile ~ 
ıle denush kı; . ., · .f J ~ .. rı .. ~~,.. 

_ İngilterenin tıur fı~c I" 
volurs:ı, Hindiı-t:ın l~,rıı ti• ttl' 
zamlacak olan hiirrO e • 

ğeri olur? 



{!l..ı yozırun metinleri Anaııoıu 
.. AJaas1 bültenlecnndcn a.luımıshr) 
•cll· 

'11& ed.,n: Muammer Alatur 
B·d . t · t-:c< g :ndı tıl)er 1 lzn·~·rde mı .. 
~ r ulun nak a olan. /\.kıa-n . 
. nıı flrbra Biıyiik El<:isi Fon 
~;Ptıı. İzn>.rpalasta mahalli hu
i'~ • l'l"kan ile Alman kolon:si 

ırı,.. b:r 7.J\-:Jfet ı-ernfı:;;tır. Zi. 
· ~ı"-n sonlar;nda Büyük Elçi 
~ .~utuk sôyliyerck b:lhass.a de

r~ r k.i 

. ' Birb1r:n i anlamı~·arı \'f' vi -
' b . ı... • . . . ' b1., .· .:.tn:ma.ıe Izm:ruı ':ıdş ve: 

1 , • nava:;ı. TürkİJ'<?Vi ;;imd.ye ı 
· ı:ıı- k.oır"oıı>:l dikilen bülun teh. 

·'le 
~r. ~ ;ı :-tr.'.l ·n~on ~vk \"{'. ·id:ı~e ı 

'll~·.-aff'a~t oı~n kıya.setlı hır 
:l.)A' • L..' 1 1 

1l r ~ " ·ıJ.Z.,, alt a .. 
<\ " !\ .. .. • 
~n · · ·a.turkun r::ıulı .. ~crn €'1·.e· 

···~d t .. ı·· k ... • · f.! ltı :ırı t:n u lf\S ?r '" 
~·1 l" . 1. 
t· goı-u ıu· k:ıbıJivt'l•tekd de\". 
~ ar'l-=tınl mtmlekcLınızi rn1:rı;tn 

~ r \ ·- • ·· t'" ~ urlu ucururr: arın us un-
J.ı- r~rak sa&ıielıi re n: fahlı 

Si kbaie gôtürcctkl.,.. 
ııc' d'" il t . P tl' rıtı \ '"e mu~ .ı.::\!1!! 

. t.l.rnü' "el"' v·r ı l .... ~ı ··" d· ha 
saa l, d '•a z ~ad ref.ı!ı 

'l'r.~ı~ .orz Lnun ra'r t r\.iı~i 
"rıv·:.( • ~>te~nl:,.tri .ikt r·ıen·ı·ı·koe. 
,, "'i bır.1eş'iren b!r e~astı• Bi • 
.. ~ ta ı~rniz vr sız ı ·~r"hiniz 
'>'rın 

~•n· <' pek ço!: b •.zer. ı\ vru-
ıq1~11 ()1-ta!ıoın1 :ı ... ı ~,, "l ıı • .14 rı-:~l .. 

'<I. ~l . • k 
1 . ıç-tr. a~ ı ıJrra 'ava~rr. ~-

ı 'rr. n-. kudJ,·r ni:lu. "'"-! 1 kı 
· ı; -~.ı~r tlıt· bundan v rm i sene 1 • 

• cc:.~.r.ızıu p::rçal.a:J.!na • 
, 1 ' v~b.ncı m i~l<!\lcr aras:n

n• 'lı>. Lül~lr:-i haline ~eı.i • r.... r'> . 

l. · !"!"'..,. oln"?a~ınt .:t~JC'dk \'i? 2nrak 
~~ ·k <k:l~t adamlarınıza ve 
"' d !\!nurı k;ıhrarnan askcr:cri. 

t,1, ·ı· ... ı 
~ · .-tısur.uz. 

ı. ;ı 3~i't.Ja t3t•.ihi.l ·bir f'sini dahi 
a " . . • 

1·.~ rıı rn~d.i,>i en büyük mey • 
ır.' "1 4lıar• belerı. Tül'l,yicnin rlız 
~J~~tısun CJ1duga .t'\'\•rupanın iikt • 
~ ,..rıı ta.}-·ın ed-cr!'{·en -de, O.iz yine 

) \.'t.l refah siy.a.>eline hizmet 
'(-~ 
~ 'n geri kalmadık. 

• ~··~.?n diirt gün evvel Anka. 
• luık • Alm:n ticaret an}a._ 
. ·sın - · . .. 

'l> ·1 ıncZaladık. Ikı mi'mreke -
, ' • rasınciaki i:ttısat milnasc .. 
er; ın<llctlt'rimiz:n h~kiki ilı. 

,,_ Çi~tına ve iktısacii blinycle • 

1 .'1<ıvar.:nak 1 ad'r. işfo lıunun 
ı.~ 1 kı, sirrrdikı buhranlardan 
•a d· • • ;·a~ıyacaklar ve aramızda 

' J!l1ıır• - ' k t · !l anıaşmayı yarataca _ 

ı a lı . 
kı a~:r:•n anla~mamızın her 
'· n.,lk l:uttesı aı·~sında buldu. 

-~Yeran. onları siyaset hui. 

~·:k~ ~~!~~!~ !.~: 1 
• reD.ı 'dt;' 3ogazın !lunıcıli. sah.iline ! 
0

1111" ~..ıcıb.n~c ~ıareket cdece:.t c388• 1 
\t:Jı-: • 

··tı 1..:rıı r.-cıy:.1ınıda yok. ı~kele 

'it ;ırıın:.. ınura<::ı.at etl.k 4'.59• nu-
1·1 \ apur gCl<'cf'k ve ~\·det ede- ı 

"' ·1nf-dller. c.::;9. nunıar:ı t2!'i• ctık 1 k:t 
urıa ı• . · · .ıı; .og1zd:.ın geldi. I k<'ICde j 

> IJ ·'Ja~e.q i .. T.Ja (.'ocuk. k<!ılın, ('rkek a- I 
le: e 11 •al.ırr ge-.:ırdi.k. ı\caba bu hal· ' 
'- . ... t\•lt'rin<lC"kl bekliyenleri nıçın 1 

' dlt,..uıın'c!ı;: İ.!.l.en1iyo1·'. 49• da 
ı e-ıc 
• M.. ~?lt-n •76• ntun~x;-ılt \'aout·un ·•el · 

1\, (C l'll~rıln•il.>l rlca.sınd:ı_ b~lun-
'· ""'~ u ·)ırkt-ti.n tıı le(.'("g-i ı~tir l;ı,h::;is 
it: ,_,. \ Qp!Jr ,.,::;9. ıH.:.uıaroctır) ceva
,} r1ı::~lleı·. CJgrenıE-k i~tennı: 

"1tt.. t rıdyı·iye ınt halkı; halk mı '• .,, ır 

·' Jyı-iyt>yi di.ıtunmi.>~e borçlu· 

ııı..11; 
~kI"tRt.Gn..ı\F-.... OkU,7ııcun:uzun 

:l\.e, ~ 1 lı ıllıı\1.' biı de ~Uridk. eder ve 
~İtn ber.jOyden evvel h;.;lk.ı aü
,ll!Jı::ıi)'~ ı:_at:lb..ıhk .eCetler iı;i..n 1stira. 

'"'· ının edcc:ek bilyok: \·apur tuh .. 
·ı.ı ·(·~·~ 
\. )4 t t. ve seı:<'rleri zanıanında yap. 
· \"'_ııe-c.:bu.r oldu:unu hatırtatttız. 
~ "lt" 'rJ O....ıkt 2j dakika btA<lctrncCc, 
~il a ela ı .. r. r-ıtet . ı·ucık vll' vnpuı· koyrruık 

t-~~"'I deg ldlr. ~far'(ct ve nıek.~at 
lı' lıı\\~· te-bebiyet \'C:nııenıek.ledir. Bu 

il""'ly ır ~tTr.ek Vd7.:Cesi ctc ~:r~eti. 
tı enın O:ı ı d · t t · d " < tılaı-a. _ · . n ll, ı~ c nıc .. 111 e uu· 
"' nı_.. t';.ı('ldlr. 1"ak.1l; :tcabil bu va

.ın tıkd ir Ctliln ;yor:• .. -- -

•r=============ı•-------...,;,ı,ı;.--------........ 1 ,. NL\L..JLJL - "IJl"lll 

Alman Büyük Elçisi Fon 
Popen'in :Zmirde söyle
diği. nutuk - Almanya, 
İspanya ve Portekizi de 
iş~al edecekmiş - Ber
tin Fransa ile bir ıml.ı~
ma olduğunu tekzip e • 
diyor - İngilizler ve 
Ruslar Tahrandan çeki
liyorlar. 

t 

ci.'1de hirlıirin-e b•ğbyan dah.a ktlV· 

vetli lı'r duygunun buiunduğunu 
.s':ıat eder.• 

Büyük elçinin nutkuna Vali 
Fuat Tuk.<:;ıl ce,-oa.p ,·ermiş, ·iki 
mıllet arasındaki samımi <tost kık· 
tan ve iVi memleket.in iktı~11di 
miinnsebetler-:nin inki~aflan~ıı 
ticaN!t itıl.;!,.amesinin yar-al'•ğı 
duygul:ı.rı ifade edere:!\, lı:..yük le
ciye İzınır Vilaycoi hakl-ınd.iıki 
~mi!ckar nilaplarından doh:;ı 
lc~!<kiir ctnlıi.~tn 

ALMANYA, İSPANYA VE 
POHTEKİZE HÜCUM 

EDECEK Mİ" 
Deyi. ~ır.>y •\'in Vaşingtond;.ki 

rr.uha~ !-i ... .(~~'it· rırdiri)·nr ... zar. ... 
neridd:~!-~\,; gö?-e, r'..ır.~rıka lia • 
n:'re Nazırı Kur<"'! J!a.I ı\lmoıı. 
ya~:n İ~p...ı.nya\'d ve: Port.ek~ze 
tu.a!·rL:..:a !~azıriJ.HdH~f·.nı giz:i hır 
t(ıı1!;n'ıd1 kongrt' ;iza~~na Dildir. 
r- .~t r Hal itim3da d~ğer ka:y .. 
nakl~rdan ald:ı;\ı habu!cre daya
t'a!"ak, bu beyaıra~ta butunrrıus 
tur. 

BERLİNİN BİR TEKZİBİ 
AnbrJ Radp gazelcsi, Al 

rT!any.:ı :ı~ Fransa cırnsında b-'.r 
an'a~n'' yapıld'.;;ı hakkındaki ha.. 
bt'!"I. rin Ilerl:n ıa:ar:ııdaıı yalıan
la~dığını b;!dirnqtcr 

Ecrlin nı<•lı.fili, Hitkrl" Dor -
lan acas:ında f'ransız !1pdull&:·ın.1n 

d~ğiştirilmıesi P.&a::i1na dayanan 
bir anlaşmaya rnrıldığın~ ci~ıı· 

olan bu ~ayia~arın Aln?anya ile 
tta!ya ı.ras:na b'r soğukluk kat • 
mak H;in çıkarıldığını :ddia rt • 
meklecir. Berlin İlalyanı.n Mih. 
\"e!1f' ka.r~ı satlakatinrlt·n ~üphe 
etmem~ktcdir. 

!TALYADA İAŞE DARLIÔI 

llal~ adan gel~n haberle1'C r,ö. 
re, ıaşe darlığı arlınaktad1r. Ek. 
ınek '~slkaya bağ>anınıştır. 

ALMANLAR 1 Rus sözcüsüne 
lVJojavsk şeh-Jgöre IVloskova 
rinizapteftiler zaptedilemez 

Vişi, 15 (A.A.) - H. O.: Al. 
ınan . Rus harp vaziyeti hakkın
da Havas Ofi lıu salıah ~u haber. 
lcri DC§tCtn1iştir: 

Harp hakkında alman en son 
haberlere göre, Moskova büyiik 
harbi son safhalara gümiş bult.u. 
maktadır . 

Almanlar Mosko\la dvınnda 

i>u1unan l\loja\'sk ~chrini i~gal t.. 
nı;~lerdir. 

ürel t'ivarında \Ok ("etin ınulıa .. 
rLbeler vııkua p.rlmekledir. 

Crnupla fn1la bir t'lıeddiil ol. 
ıuaın:.şhr. 

Lenfn'ln nA'ı 
Oraıe göUlr>tlldtl 
Vişı. 1;; (A.A.) - Ofiden: Ge. 

len haberlere göre Lcuinin l\los
kov>daki nüşı Ural dağlarında 
bir yere nakledilmi~tir. 

----~---

Sinagok erzak d'cpo
su yapılmış 

Bı:d~ııc~te, 15 ( A.A.) - İhtı. 
k3rdan nıaı;nun hirk.aç YahuıJı,,·i 

~rrunakta ct:~u Koloz\'ar 1,loh-.. i 
ar"~tırnıaları r,1rasında ınahlli r,L 
nagonunda garip bir ke5i( ~ .. p. 

ınıştır. 

Sina~onun ınahzenleri l"n . Ha 
deposu haline getirilıniştir. Filha
kika lıurada :ıooıı kilo biber. 2000 
kilo lcah,·e. satışlaN vesikaya tiı- • 
bi tutulnıu~ chcnınıiyetli ıniktar ... 
da iaşe maddeleri bulunmuştur. 
Hahanıbası \'e diğer Yahudiler, 
kamına ;rkm hareketlerinden 
dolayı tevkif edilmişlerdir. 

+ ı:ıerlin. 15 (A.A.) - D. N. B. 
Füchrcr, yıldtini.imü münasebelı!"le 
Etg:ınüıtan !{r:tlınıı samhnt temennl
y~lını bildiren bir telgr3f göndr:>r
miştir. ------·----

Alman Soyvet 
Harbine Bakış 

Londra 15 (A.A.) - B.B c .. 
Sov,vet resmi sözcüsü dün gece 
askeri rn>:iyet hakkında şu b-~ya. 
ııatta bulunmu~tur: 

- Mosko\·a yolu, Alm'1llların 
ölüm yolu olacaktır. Almanların 
Moskovayı, h.içbir zaman i,gal c. 
demiy-ceklertini bl!~yoruz. Yap
tıkları taarruzlar kendilerine ra
lıalıya mal olmaktadır. Şark'.an 

' Moskovanın müdaCaasma o~tirak 
için taz.e kuvvetler gönderilmek. 
~cc!ir. Bu ~3kviye kuvvetleri. cc;ı
heye y~rmışlar ve Moskovanın 
ınüdafilNinin yanında yer almı§
larda-. Muhareboc sahnetl;ne k;ır 
yağır.ağa başiamıştır. 

Şimalden cenaba 1 

kadar AJman cephe .ı:i 
Vi!ji, ı;; (A.A.) - Londradrn 

haber \'Crıldıgine göre ı\lınanlor, 
l'ıloskovaya 105 kiiometre mc• a· 
!ede kain olan Mojaisk'a ,.~rn1 :?
!ardır. 

Cenupta Dnyepcrdc Donelz :·c 
ı\zak ~·.:nizi arasında \Cilber içL 
ne Hlnımı~ olan Sovyct ku\·vctoe. 
rinin .a~1iycsi işine soııa crllliŞ 
•1azıırile lıakılmaktaı!ır. Alınanhr, 
~·eııiden taaıruzlanaa ba~laııııı· 
Jardır. 

Lcningl'ad'dau lıa~!ıyan cephe 
Valdai yoylnlarından geçerek 
ıncnbaından itibaren Volga neh
rının yukarı ınccrasını takip, 
l\fo•kovadan 100 kilometreden faz_ 
ta uzaktan geçen bir 1niinhani te~ 
kil ettikten sonra Kaluga'l·a k.ı· 
dar bir inhiraf goslerınekte ve 
Orel'c kadar Volga nehrinin ııı "
rasından ayrıldıktan sonra Ku"k
ıı nazaran ınukaar olauk bar· 
kof'a inmekte ve oradan im " tı 
mi.istak.iın olarak 1\fariupol'a ıı. 

znnrnaktadır. 

Almanlar 10 bin ta·ı

yare kullanıyorlar 

iki tarafın 942 1 

yazından · 
beklediği .. 

(Başrn.Jk~ll'<l:Cll IJeı;~rn) 

ya bu progı-an1 ve bu esa~a bağ. 
lanarak muvaffak olmuş, ha~ta 
İngiltel'e oJnıak üzere lTınuıni 
Harp galiplerini tcpy•kuıı ;:~fil 

avlamışlır. Bu itibarla l942 ilkba • 
hur \.'e lll7ı Aln1an)'n ve İngiltere 
için ayrı ayrı n1iilH..hazalara tabi. 
dir. AJu1an.} a it;in kıştan ()nce 
Rusyanın "" 1942 y•zından önce 
İngiltere Şark İnıparatorluğunun 
yıkılması matluptur. Belki bu ne· 
ticeye varış bir uzla~ma ve anlaş.. 
ma sulhunu getirebilir. İngiltere 
ve Amerika için ise dü ·ünüş ve 
menfaat laıııamile bunuıı zıddı. 
r.adır. Onlar her :mkiindan Mi. 
fade ederek Almanya ile çarpış
mak ve karşılaşmak •çin 1942 \"B

zını bulmak ve o vakte kadar ro. 
hat, hazırlanu kahnak isti)'or ... 
lar ve .. bunun içln Rus nıukave· 
nıctiııin dC',~aınını henı Rusyanın 

ı;tikbali, hem kendi .ellımetlcı:i 
\.'c harı> lllinları bakınıından bL 
rinci derecede ehemmiyetli g~. 
rüyurlar ,.e gtizl<.'rini !\'!osko\·aya, 
sark cephesindeki harekatın son 
inkişaf seyrine diknıi~ bulunu. 
yorlar. 

ETEM iZZET BF.NICf 

Muharebe Kalenin 
böf gesi,.de 

(1 h:.cı Solhif-cden De't''-U-l) 

tinı elde etmelerine ırilni olrr ~ 
tad1rlar. Cenupta vaziyet Cu·ia 
uulanıktır. Ruslar ~urada Azak 
denizlnd.~ bulunan 1\'larıupol'un 
sukut e~u.ğ.ni bildirm14!<?rdu. 

Pra,·adı garetes•, l\leiitopol'a 
karşı Almanların yapmış cılduk • 
lar1 hticumun ne s1Jr<.!ll~ akim bt· 
rakılınış olduğunu ta~-vir etmek
tedir. Kırımda Aimaıılsrın Pres. 
kof berzahını ~3mek leşehbüs • 
!erine mani olunmuştur. Odesa· 
ya karşı Rumenle<l'in yapım~ ol
<l·ukları bir taarruz kendilerine 
ağır zayiat venErilerek püokiır • 
tülmüştlir. Ruslar L<'ningradın 
160 kilcmelre şimalınde bulwıan 
Nrvgorod'u top ate~e almı~\ar. 
d:r. Leniııgrod'da vn';~t gittik· 

\"C sağlam!~ 1 
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HARP VAZIYET/ 
(1 ir.ci S:-hit'('den De-."a.J:n) 

ınuyol'. Bu \.lı1~ı.;L Uc\anı eder:.e, 
l\lare~al Th·noçcn~o l:j+:v uıuha
rcbesiııi de kaylıt:'dec!"k \'C bu 
~ehri de terke ınechttr k<tlaca.k .. 
tır. 

:.\lerkezde \'i.ıZınıt ıne)·daıı nıu .. 
harehcsi bihni~, Ru~lar '->u ~chri 
!erkedercl.: Mosko.ap dognı çe· 
kilınişlerdir. Bu islikaıneltc iler. 
liyeu Alnıau ku\·\·etieri .. '•••."tko .. 
Va)·a tahminen 200 - 2:iU kılumc!· 
re mesafede bulunuyorlar. Mare. 
şal Timo~rnko orduları Vıazına 

iizerinden \·e Kalugd, Tuta ifitii J

metlerinde ilerliıen iit A!man 
taarruzunu lıenüx durduramJ- 1 

mıştır. Mareşal Tinı0<;cnko ordu
ları ~1osko.-a etrafına dogm (e.. 

kihnektedir. Kaluga ve Tula i,;L 
katııcllerindeki taarruzlar ön1 I)· 
neıncz.se, Rusların 1\-toskova gıtr. 

binde tutnnn1alart mümkun de. 
ğildir. 

Ccııupta 11.Jar~al Budi)cni de 
şiıııal cenahında bir lıart'l<ol ı:o'

tcrıniyor. Bu surelle l\l·1J:t.~.ll Tia 
mo(enko kendi oıdularile Ü>i•in 
Alman kuvvc\lerile boy i>lçii'j-
ınek ''aziyetine diişn.ü>;:lür. Ma
rc;,al Voro~ilof ve B.ıdiyeni or. 
dutarı n1crkez<le ı.:c·rt•yan ed,~n 

muharebelere ildeta sc,,irri kt:I .. 
maktadırlar. Eğer "\lo,kovada Lir 
ba!jkumandanlık t\1 .. aydı, M.are ... 
şal Vo!o~ilof \"e B1'diyeni ordu .. 
la!'ının Tiınoçenko ordular ·ta 
muknbil taarruzlarla )'ardını •t • 

inglıterede bomba
lardan ölenler '"' 

yaraıaaan!ar 
Londra l'i (A /\.) - M ;lı E. u 
ıyet Naıııı, harbin b..şhıiıgı~ -

lıer1. ge\-cn haz.1 rar: ayııu. ka i.ı r 
Ingi.ltere Uıeri .... ., .. v:::pıl..in r.iU. .ar 
hava akınlaırı ne ıcesıııde H 18 
kişinin öln1üş ve 20-1:-ı k;şının 

lıastan~lerde fı:ci.ıı\•c altuıa. alııı • 
mış oldttklarını b:ld rnı·~~Vldıt. 

tiklerini görecektik. 
llu1isa: Rusların ~iuınl v~ ce

nup orc!uları cenahlarındaki kuv .. 
,-ellerle Tiıno~enko ordulann.a 
)--:ırdun edcn1iyorlar. Bu ~.ehl'plc 
Mareşal Timcçenko"ııun Kaluga 
\'e Tuta üzerinden gelen Rjc\'. 
den lıclireeek taarruzları durdur. 
ması artık talihe baglıdır. 

, 

Büyiik bir muvoffakı~clle 

ŞARK 
Sinemasında devanı edıJ·or. 

ŞEKFR<'İ 

II. Mu!it:..ra ve M· hd"Jnıu 

Çikolat Cemil 
it.ın:ı 1!e haı.ırlacttt1 ul"ri.'I bayram. 
ilk şekerleriniz tı ır.ubeııy:ıası ıçbı. 

te~r~finizi btkliyur. 

' 
.... İilanbul - llohçek•I" ••il ,,----,--.. 

SÜMER 
!:lıneır.as,nda gtirülmekt~ olun 

A1''NA , 'EAGLE 
ve RAY .tlİLL:\ND 

tarafından r~ratılan 

1 REN 
Süper üluıintn lük.., ,.c ih. 

ti~ıuı, .anusiki:,i , ~11rkt \'C 

dansları hrrke-. celbetmek. 
tedir. 
Siz de h" gü<~l filnıi ıtidiıı 

güriintiz. 

Düı~yınııı bt..itun lvkl. .• \'e lıütüu jhtıra!'ları. 

l<OMEO 'e jUL!ETTE'i u:ıutluracak filn• ••. 

ÖLMEYEN AŞK 
• 

Ayr:ca kömür tlarlıgı da hükiiın ı 
;;Ur.r.ekt<'dir. Resmi dairelNd-e İ<Ü
m:i!'den tasarruf için tedbirler a,. ,. 

lın1nışt1r. 

!}lGiLİZLER VE RUSLAR ı 

TAHRAN'DAN ÇEKiLİYOR 1
1 

(1 inci 811.hlftden Devam l 
Mo&."ko\·anın z~ptt için yapılan ına

p_arebe bir buhrana do~ru giln~ekt-e
(l'ir. ÇUnku Alınanlar y&ku,da bır rı~
ti.ce ahnilk için l.Jütüu gnyretlcri.:ıi 
sa r!elmtktcdi t ler. 

(l inci S>.lılfeden Dtvaml 
nada \•aziyct bu1anık.lır. RuslaT. Kı· 
rtmda Perekop berzahında Ahna:ı~a
rın ilcrL!c-nıeterine m;lni olma..ktn
dtr. 

()desada H.wnen k.ıt'alarının Cunıa 
günü yaptıkları yarn'.a tcfebbu:,ü lnU· 

\•uaf!akiyetslıJiğe utrar.11.} \"C" kendi
le-Tine ağır zay.inla mal obnu~tur, 

Oıtme giHflren ıevaıl 
(1 :ne~ Sıalıif~d611 ~vaın) 

(WUTHERİNG HEİGHTS) 
MERLt: 03Et.0N - L .U"RE.'llCE OI.IVER 

İr.gıliz ve Sovyet kıt'aları Tah. 
t"&nOOn geri çekihnekt~d!r. Bunun 1 

sebebi bu bö1gecfr lıicbir kan • ı 
~ıklık olmamasıdır. Bu kü'alarm 
başlangıçta mütareke sarHar. ara. 
sında kabul ecliL,•n halta kadar çe
kilecekleri zanııcdilmekledır. 

Ekmek ve un i•i 
(1 lnc1 Saı.lfedcn Dc\•Jml 

Ia .. ·klarının da !ırınlar.t tevr.i ~dtlen 

llnl:ı.rdan b'.r kısmıoın b•J esnafın eli· 
ne doevred:Ict:ği anja~ılınaklatlır. 

r-.teseıa: Bir yufkac1 \'eya hörekçi, 
bir O·tın 1;C1:hi bino gizlice l'ııu.racaat •!

d:'yor. Bılfarz bir çu\'al l.nuc eknıek 
h3.line gel:11e;;indl:'n r<lt!t"C'gi 150 \'C 200 
~uru~ kı'ır yerine .ta li1'tl f,,._,K tt>l:li( 
eri.erek 2 - 3 ÇU\•al un aLyur. Ou "'Lt· 

ıclle o {U·ın bİltaui ek.<:İk Ckaıek çı
l;a.tıyor. AnC'::ık drftedııc o ı~·ın :dd·ğı 

un 111iklanna ı:öre ckırc-k ,:t.un.i.g:ııu 

yaı!yor. n .. 1nurda b~:·ubPr bu i!Jin h ~y· 
c.lana ~·1kar•'ınası g:.ı.,ytıt guçle-şıyor. 1·1-
k~t ~Jrd:yc Uu i~le d,_. rı•liı .. ıdl~~r .• ·e 
k;ırar vcrnıl~lir. B~ın l:tr şJddet•r ıaı:ip 
ohınacaklardır. 
BÖREKÇİ VESll.İı: LSSAJ'.\ VERİ· 

Ll>N UN ARTTIRIWI 
Normal olarak bl.trekci. sin~ih.:i, y r

~;:aı.:ılara ye". uH.)'e (50), pa~ta(.·ı, il: . -
la.vacılııra ye\·miye (7), lokanhıcıb l':ı 
günde c:ı, mkarnaeıtara (L001. uakk .. l-
1.aı-a da ı;.otılm;ı_k üzere (13) cuval wı 
..,eriln1ektedir. 

Uan1az:an münasebcUyle yu!k<..cı, 
börekçi, ~lmlt('ı, mnknrnacıtnra nrı :·~ 
mal za.nanlnrda \.·erilen un bir ırıi'.'>li 
aı·tttrılınL"itır. F Jk!lt siınitc·i, börekc;i 
e:s.nafına yapılan un tcvııntıııd:.ı. yol
suz.luk yal)ıldiit.Jddirıları urtC'.rak d~-
1:aın etnıekledir. Bugün Belediyede 
muhbirlc-rle levziatl yııpe.nlnr yt!z
lro.ıtirile-cckle r ve idd:'!'.iar tetkik olu-
11acaktır. 

Alman TebliQi 
(1 11\("i SahffedPn Jk>ça,n) 

Viaznıa sahasında t•cv1·ihnis o. 
Jan dü~ınan kuvv"tleri. s;ındi k~t'i 
olarak imha edilmi• b~lunmak· 
tadır. 

Brinnsk replıelerinde de diis. 
nınııın ç<>züJıncsi durnıadan d~ .. 
\':llnı rfnı~ktedir. llu iki muazzaın 
nıeyriau nıuharebesindt- Ahnan 
kıt'aları tarafından alınan t".İr 
nıiktnrı be~ yiiz hini a';tnı~tır. 1.; .. 
sir nıiktarı durn1nd:ın :1rtınak!a
dır. 

Doğ"u cephesinde lıard,a! lıas' ı. 
dığındanberİ Ahnan kıt'nJarı ta ... 
rafından ?.tınan •·c;:rtt-~-in trp· r. 
ktın nliktarı üt uıil,.onu g<'~nJİ}~ 
tir, 

?Aoskova - R~lavl yolu uzunlu· 
ğunda Alınaııi:ır büyük kuvvetlerle 
tlar bir rephede iledc1ni..ı.;ler ye l\1os
kovanln ıakı-.ben 100 kilıJn1etre Coır
bında bultinan '.\lojaİ.;k'c kodat' gel
n1lşlrdir. Şin.di bur.·dn ~lddeUı mu
h:ırcbeler cerey<.:n l·t~ne-ı.~tedir. 

50\'}'et r-arlyo\an '1\1C"ı . ..;kn\'anın leh· 
likcde olrlu({unı halka bildirmiştir. 
İngiliz kuyııaktarı, 1\1oskf')vanın kadın
lardan \·e t•ıcukl.:ırdan b()şaltılınP.k~ı. 
oldu~unıı hildiıın~ktedir. 

Briansk'ta. \'a1 .yl·t kar:..şıictır. 1\-
1.ak J)c-ı·b:i bi.>iKesındc Alu1:ınLı.r bi.ıtı 

teıals.t...tıeı· k>Jydı'.'tmi.şleı.iir 

Karadenizde bir 
Rus fenerı 

(\ lı:ı-ci Salıif'eden Devanı) 

niı sahilinin zorlukla varılab· "n 
dı.•italaru~dan lıir~nin rntl11{ ~t 
bir noktasında k.iın h,r d.:niz .. ~ .. 
neriııi ccir"l'lkiıraııe bir hareketle 
z:aptetn~ 1 ~!erd•.r. SJh·ilci ıı '3pı 1 an 
ye miıtc.addit defalar bu deniz fe. 
ncr!ııd"n tekrar rdılcn bombardı
manlara rağ•nt:n Bohfc'·jkL.r ken· 
di kuvve~l-erinc LŞLk-lı ~aretler 
vermekten yaz g<'çııwm.i.~tu·. Tek. 
rar edikn biı- bombardıır.andan_ 

sonra Alnıan hahri}"P"i'.nin bir hü. 
cum .l<ıt ası dü;rT'andan zaptedi • 
len ~andalbrla deltanın az derin 
bir kolunu geçm!.şbir. Suyun lıu· 
rada derin <ılma.;ı has-ebı;ıe asker. 
l~rimiz fenere e:li rr,ctre kala san. 
dallal"ı t('rk ı·e kısa hi r muhare. 
beden :-.onra diı~~anın bütün mü
dafaa '."i.-ı!:iıta~ .. rır ın nıevcudiy..:tine 

roğmcn 'icıNz feı· :ın :~gal <'Y 
len. ~lrı dir. 

Kardeşini 
bıçakladı 

ÇubukıuciJ Ottu soka,ıiınria 11 
nuırarJda otur.an Mehn."t Süzer 
il~ Cemil Süzc·r diiı• al~~a"' saat 
17,45 doe ~.a'·ııa e'""·'~'erdri. c~m:ı 

ı Süz.ı.. r bı(:akl:ı krırdc~ini :varala
mı~tır Elı bı~akl, kJrcic; ;. aka • 
lurı nı~tır. 

---~--

Yolda öldü! 
Parnıakk.ıjHria Bur~~ -; ol'i.a~nıda 

hc·rbcr!il. •:apun '1<·1ın>rt Cem2I 

ın·'? \t.• ~ere 

Ce~ed i IUC>fl;.:t 

dü,r•ı·<'l iilınii~ ( İ.tı. 
kald ıı-ıl oııı)hl". 

Cephenin Şimalinde Lcningrad 
lıölge..:ıinde ınUda!aa va1.ıyeli gittikçe 
sağlaml~n,il 1l:Jdır. 

Ruslar, Lt>ningradın 160 kilu111ctre 
Cenubunda kfıin oh..ıp Alrr.-:11ar~n ~
linde mühirı": bir üs le ·kil eden Nı:>v

gor-:>d ~E"hr'ni top nte~tne L.Ltnıtııteır
dtr 

V1$!, 15 {A ,\.) - OCidt"'C Gelen 
..oh habf'rıere cc.ir~ Moskcı\ a /'!ley. 
dan ~~, Jtarcb" :i :ız~mi hactd:.ne var
ıra~tır R1.1.:::arın şid•if''ıı muk:l\·emcli, 
~-\Jm;.._HfJ.!··ıı y\.·:ıi lercı.kkii~ı yapıuala
rına nl ~•ııl ol.ın1an~ı:)l1L Şiıııdl lloro. 
dl11o"ı;J;_, iı~rp t.:dilmektedir. .-\ln1aular 
Riev - ~{;:!.'nin islika:netinde yeni 

• terakk~'.n:· kaydctnıi.sler ve Smo· 
lensk - :.\-fu.skova yolu ütel'inde l\f.o· 
jask'a \·ru·u-~ıtlardtr. 

I~ .Hç!;-yen_l_ls-keloler 
( 1 iucf Sabll'f'de:n Devam) 

De•}et Ucmir~·ollarile Alman fir. 
maları arasında aktedilen anlaŞ
nıa mucibince lıazulıklara geçiL 
diğini ve fkincikinun souunda 
köprülerin seyriisefere ııçılaca
cağıuı, İskenderun limanında bii.. 
yiik gemilerin yanaşması idn bir 
iskele yaııılmakta olduğuu~ SÖ)"

lcdikten sonra Haliç vapurlarının 
vazi)·cfine tcnıas ederek: 

ec:Vaııur1ar uzun zaınan bakım ... 
sız kaldı~ındaıı, evvelcnıirde Jıep .. 
si üı:erinde busit ve unıuıni tanıir 
ve tenıizlik yapılını~ ve ilk ola.. 
rak iic g.enti esaslı tanıirtı alın... 1 

ııııs lı~lunmakladıı·. Buııla~ın ta. 
ıni~i bite.- birnıt-k lıiznıetc ,.C'ri .. 
lecck \"C diğerleri de ~ıra ile cı,aslı 
tan1i.c g-Oı·ccekll!rdir, 

Hali~ i~kelcleri bilindiği gibi 
~irkct ıaınanındaııbcrj bakımsız 

ve harap denecek hal~ gt•lnıi~ hu. 
luıınıaklodır. Bu sene ilk olarak 
dört i.ıkcle esaslı surette tar.ıir e .. 
dilecek ve :;cuikncccktir .. Hütea. 
kilıen diğer iskelcl~r de a)ni hale 
gdirilecck. halkın her bakımdan 
istirahatini, kolay vt• daha ~eri 

sryahatini tcıuiu ederek V!-tıi~·ete 

gl"tiril~c:ektir., dtıuj~tir. 

l\U::\tCRLAIUN 'fERl•"İHi 

B. Cndet Kerim lııceda' ı İııgi· 
Ii·llerc ~ipari~ fllunan \'agon ve 
lokomotiflerin gel mi) c lıa,,lad ı. 

ğu11. Posta. Devlet Denıiryolhtrı 
\'t' l~iıuanları 1ueınurlurı11111 tlaha 
i\·i ft""rlih~l·ri irin bazı tL~skila!t ~ a. 
pılur~guu da be')'uu rtıui;:t! 

duğu çocuğu düşürm-"k iç.in al.. 
dığı ilaçlardan zeh'rlenerek öl • 
müştür. 

Bu feci hadise şoyl<? olmuş\ r: 
Şehrenıinır.de Urnnvumıf ma' :ıl.. 
lesınde 17 numarada oluı11n L· tfi 
ısnünde birinin 22 ya-şlarındaki. 
kın Hayr.venin !ıa~ından biı· aşk 
macerası gı.çmiş ve e\'l.-nmek hul. 
Y~-"ile hrr şeyini bir genc•n kolla-
1ında bırakarak ham le kalm:ştır'. . 

Fakat içh bir aşık rulü ovıııyan 
gene, kızcağızdan çabuk bıkmış. 
onu terkttm~tir. Hayn) c de bü. 
yıik bir teessür içinde; ı,o.ebe\,ğin. 
den e\·irıin haberdar ol:nıaınası 
ıçin çocuğu düşürmcğe k;ıraı- ver., 
miştir. Bunun üzerin.e Mur:ıtpa. 
şada 12 numaraıda oturan bir bil
diğinin ev.ine misa(irliğe gitmiş, 
gece de oraoo kalmı~tır. Hayriye, 

evvelce hazırladığı kocakarı ilaç. 
larmı yatmazdan önce içmı.ş, bi.. 
raz sonra ise sanc1lar ba~lamış, 
rr.üthis lıuhranlal" geçinn4 ,.e sa
baha karşı da ölmüştür. 

Hadise~-.e :.\füddPiumıımilık el 
koymuş. tahkik ... ta başlanm4tır. 
Ceset :.\forga kaidırılmıışt.ır. Genç 
kıza bu ilaçları tavsiye edenler. 
le wvallıcığı hJmıle bırakıp üs. 
~lik .-edd.,den vicdansız erkek 
aranmaktadır. 

-.: .. __ .!"_•···~ 

TEPEBAŞI 

SES 
Sinen !lı:>tncn 

Açılışı 

ÇENBERLİT AŞ Sinemasında 
DLıgun l\talinelcrden itibaren 

l - Bütü.n S~\·ea 'e ,,_~·I~~~nierln. gıJrecckler1 a~ \'e ih•.iras 
ni.tı en gUzcli 

iilnıleri-

SON YARIŞ 
na.1 Rot!ordc· !.\.!Hl\N;l!E l!OPPE \'e HANS SÖH:->KEP. 
Çıtgınc:ı b. r a,,ıtı 

C!l~~4i.3 bir ~ar.eser. 
b ,117..ı.n hJyatuı acı b:tırapiarla n!hJyctl~nen 

2-RIO YILDIZI 
YİCTOR MEL..\GL::;N - BASIL R.\Tl!BONE'in yarattıkları 

!Ieyeca11 ı-e ır...ıc~rJ. 11-c Jo~u nıüke--nn,el bir til::-ndor. 

Maliye Vekaletinden 
Eski nikel 5,10 ve 20 paralıkların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
E::ıki nikel S, 10 ve 20 para1ı.klaruı yer.ne dantelli bir kuıı.ı.fluklarta bronz 

on paral.U.lar darp ve piya.ı..ıya k.l!ı. nü.klarda çıkarılm11 oldutunda.n E"Ski nlkel 
5, 10 ve 20 paralı.klartn 30.6.?42 tarib.i.nden sonra tedavülden kalıiı":"tlm:..sı ka
rarlaşlırıtmı~t.ır. Merlcüt" uf..,ıc paralar 1 Tenunuz 94:2 tarihinden itıbar~n artlk: 

tedavül etn1iyecek ve bu tAritıh.~n ıtıbaren ancak bir sen~ müddel1e yaln ıual 

sandık.Iari.yle C. Merkez Banka..tt iubeterine ve C. ?.ferkcz; Banka ı Şut,e.:.i ol
mıyan yerlerde Zir.ıat Bank~ı Şubeleri tara.tından kabul edilebı:ttt"ktir 

Ellerinde bu ufak p;ır.ılarda.a. bulwıanların bunları mal !>llndlk:aı·ıyle C. 

Merkez Ban.ka.sı ve Ziraat Bank.ısı Şubelerine ttt>dU ctttrnu.·lerl il:in olunur. 
"-4129 -... 5!}ıYi• 

Yarın Akşam 

PERŞEMBE 

SES 
iı;in yerl,.ritıiı' ev,·crı:t~n tutunuz. GAL.A. 

Müsameresile 
Programlarının SES _sİNEMASI -~ ~ 

ilk şaheseri Açılıyor 

E B E D i A Ş K ( NİÇEVO) 
Şa!1;u;~ bi:- tiln, Jç~nde lıülttn İmp ı • ı t' ·:k: 5'j'I ı 

1 "' ÜT. ıyanlar: VİLLY FRİTSCH - MAHTE fi \llEIJ.. - DON K.'\ZAKLı\Rl 
.. :.;1KOL3K RUS BAI.'F.Tİ> ve ~ end>ut); ~;3raylsr•nın butu.n iht!ı;.;ıırnt 

ltu ak.•m >inoın.a unund~ İSTANBUL ve sışLİ içuı Olobus ""rv:s! V"*1'. TELEF"U!'<: 49J6~ 
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İngilizlere parmak ısİrtan Japon casu:su 

YOKOHA A 
-----~-------~-- No. 9 

Türkçeye çeviren : İSKENDJ~R F. SEf.TELLİ 

Umduğumdan fazla güzel ve zekisiniz, Nev
yorkta ınuhakkak muvaffak olacaksınız 

- A! ı:.-örle ~1 ıı !p c;ıkthr om:ya? 1 Beıı-4 daha (;eceden a;,örınü~ olnıa.lı 

Kl1 Yavaş yav-:1ş yanım:"l ı:,okuluyor1 hiç 
te tıel:.ı;i f'seci göstl"mıivordu. 

A radıj:ım ~dam t5 kendhü. Yavaşça 
bana yakta··t.. 

- l~ud Jvni.ng, 1'1ıı;1 Yuk.oh::ur.a~ 

- Gud Jvn..:ııg, .1ister .. 
Dedim .• liHmı u1..attın1. 
- Benl nıi arıyon;.unuz?. 
- Evet. TokyodJA, Şe - Ting'in em-

rini Aldıi,:;ım gündenbcrl sizi bekliyo. 
rum. 

Ve k~ndi adını &ö1lctli: 
- Sinema Rejisörü Hlsso - Malo .• 
- 'l'eseld< ür ederim tnnıştıl'Jrrııza. 
- Yolcuhığunuz no~•l 1reçU, Mis?. 
- Çok iyi.. Çok rahat.. 
- Sizi rahat.Lız eden olmadı ını7 
- Jlayır. 

- Valiılet"iniı. nerede?. 
- Kam<1.ramda .• 
- O halde kamaraya ineUnı.. il 

am3na kadar kalababP.ın dn ark.ası 
kesilmij olur. 

Birinci mevki salonuna, oradan da 
kamar~ya indık. 

İki ba\!J.l]um v• bir lı.üçük el çAn
tam vardı. 

Mister Hisso - Mato dlkke.Ue yU%il
n1e baktı: 

- Umduğumdan fazla güzel ve ı:c-
kisiniz, Yoltohamat Size elındiden teb
şir edebilirim ki, Ne\.yorkta mu\'af
fak oJacaksını:d 

- Teşeilür e<l.o::riru. Cr.$3re1.iml aı-ı-
1ırıyorsunU2 . 

Valiı.lcrimi bir oteJ garS('ınuoa ver
nck istedim 

liisso - Malo. 
- lf~tyır, dcdt, benim yabancılara 

timadım yoktur. İnsan yoJculuğa an
cak kendi eşyasını taşıyabilecek. ka
dar yit ~arak çık.n1ah. Bu valizin bi
ri'"l fazladır .. Onu ben ~.sıyacağım. El 
çan.,...lsiyle diğer valizi de kendiniz. 
taşıl ac:ıksıo ;1.. 

- ı;ıaş üstür.e, Mister. 
Kalabalık çekiliyordu. Bu arada biz 

de \.rtpurdan eıkmlştık. 
Gürnrükte e~:yamı mvayene ettiler. 

Bir rıtı 1 y.:ı atladık. 

- Ncı <'Ye gicllyonız, MI.ster Hisso? 
- Bizim &a!l ::ıtk;1rlar pansiyonuna .. 
- Bcnitıı. i~in bir oda ayırm1§ ola-

:-ağın11. Umlt cdijtorum. 
- Şüphesiz. On beş gilndenberl, be

niın oturduğum katta banyolu bir oda. 
yı ı!zin he-:ıbı-cıt., tutrnusL.:m. 

- Teşekkür ederim. 
- Vazifem. 
Ar~da.1 c:ok ge-çmcdi Yinn1 kaC1

1 1 
rük-~ bir btn:ı.n :n k'iı.ptsı önıiı1de 

du d•k. ı 
Söruyorun• 
- OcJ3mız k:\Çlncı kattı:. Jıtıster? 
- On ık 

0

-:ı<"i katta .. 

15 B. Teşrin 1941 
18.() Program ve Mcnıl •kel Saat A-

18.03 

18.25 

yarı. 

Di\·an, Koı;:ma ve Rume11 
külerı. 

Konuşrrıa: (Dı, PolitHra 
dfa<ler). 

18.45 Jtodyo Çorui<. Klilbü. 

Tür-

IU-

19.30 Memleket Saat Ayarı, ve A• 
µns Haber~rl. 

19.45 Scrbe•t ıo D<>kika. 
19.55 

- Şüphesız 

- R ko~koca binanın her odasında! 
bir san du..:a,: mı otuı:-ı.ır. 

- 1-;\·t·~. :it..:dyol r İttı.hadı kom.i
it ı n•i.ışterek bır sern«ıye ile~ san'at
k;'.iı-Jann ikaı etine uıashus olarak bu 
binayı y~ptırroış. San'at!{~r1ar bu su
retle ucuz yc::.~acnık bfr yer bulablli -
yor far. 

Asanı:;.öre yirnıi ki')i blnrniştik, Ba
vulların1uı1 beni o<.laın:ı. gOtürccek o
lan pansiyon ganonlanndJn biri ge -
tiriyordlı. 

İşte Gimcli on ikinci knttayız. 
Mh;ter Hi~~ı) btınn b11 1>:ın.c;iyon -

dı:tki koJaylıkl<.ırd<ın baj1~cc?erken: 

- Her katt.a yüz yirrni oda vardır. 
)JcdL Ve ode:unın önünde durduk. 
Garson kapı:yı a.çhkt~n sonraJ anah-

tarı bana uzattı~ 
- Buyurunu:ı:, M s Yokohama! 
Odaya &:irdik. Eı,yamı bir kenara 

bıraktım. 
iki pencerc:i, geniş .. g:ırdrobu. kar

yo.ıtsı, muhicJif dohıpları. şezlongu .. 
Ortada di.iı-ı. kişilik bir yen)ek masası ver 
etrafmcJn san<lalyalar. Sol tarafında 

küçtık bir kapıdan bonyona ge.:iliyor. 
Her tUrlü konforu mevcut olan çok 
zadf, ı;ok muntazam bil- oda. 

Garson: 
- i;tc telefon.. itile gar:-ion zHi .. 

hte ~ay, kahvalh pltonnlıırı .. 
Diyerek bana ~k düfıneler gög

terdi. Hepsinin iıstU:nde ni,in ve ne 
xan1.ın kuU~nık c~ıı;ı yazılı. 

Ganon çckllip gitml.ı,tl. 

Mister lil<ııo bana doııdü: 
- Şundi benim dilreme gidelim. 

Orada akş:1n1 ktthvaltuJ hazırlattım. 

Hen1 yer, hen" konu$ur11ı. 
. - Peki A1:.Ster. Size zı7iıffıet veri-
yorum .. 

O da;n1a bir ke 1 ıne 

yor: 
- Vazlfom .. 

ile C<'\'r.p veri-

Odan:dan çıktık. HiSso bana hatlr -
J:>ttı: 1 

_ Ana1lt"' 1 ccbiniı.C' l;oymuşlunuz .. } 
- Evet .. Ccbi111<le. 1 
-- LL:tıcı. k .. ttıı~yiniz. n~ındnn sonra 

si1Jn c,·:niJ: burn ıdır. Anal!t.n yant
n1zda t~:..şıya~ksınız 

Gen~ bl,. koridor . ...ln geçJyorduk. 
Odwara g rıp çıkan kadın, erkek bir 
çok artı 1 er görd..ı n B1t:-ada hiç k .. ıı
se, bir b:<.şka.sifr me-sgı.1 olrn.ıyor, Bel
li ki, hcrltesin voıkt p 'c d;ır, 

Mlsteı· 11 !.s&o nnn :;, . ıc • bulun -
tL..ığJmU;t; k.ltın ccnl.p C'Cf. ıe ·n<?c. Bc
r;:ıq: WraL. rlaha Jo 1., 

JJl ;o Cf'binden :ı.11•:'1tnı ır:ı çıkardı. 
B r Jd.'.JrJn kdf.ıi. J i:iÇ ı, 

(Devamı Yar) 

~.1irascılık ve Ala caklı 
ve Verecekli il a nı 
Sultanahmet 5 inci 

Hukuk Hi.kimlii!inclen : 
Sulh 

İstanbul U.uıı (' :şılı: ı c .. dılesinde 
Kilit Hanında iklncı katta 2 No. oda
da sakin iken 'i/J/941 ı;:.ri;~ıntie ölüp 
tereke:-:i z.ab11.:.•ca nır.l\l<.t•ııı(>mfıt> ilıbor 
edilmiş ol<iı l\·Taq>ıı.t,'t;u \la.ıhaı rf"ın oJ!
lu Eınin Aköüa:~ mfrr5':1lr.nııın i~l>u 
iliın 1~ırihinde-1 t·lıare:r• 3 v ,.e .Ja
coldı \·t.· Yl'rtı.:< k!iJ(;rlnin '.~ l ;;y j~in- 1 
de Jn&.hkeıncmize 11ı'l!":'lt·,ıJti.U"1 ak~! ı 
takdirde bunlard<.ın ;.ıla<«tklılar h:ık
kln<la. Kanunu "'f~-dt:·ninin 561 1nci ınad ... · 
desi hükmU t...ıtbilc C'ri.ilCCE"ği ıi.~n olu· 
nur. 941/2 'I'c"t:ke. 

BAŞ , Di Ş, NEZL E, GRiP, RO MA TiZMA 
Nevralji, K ı rıklık v e Bütün A ğrıla rı Der h a l Keser 

İtnbınua ı;ünde 3 ka~e alınabilir. llcr J~rde ııull•1 kutuları •~rrırla istl"yi11iz. 

Yeni Bir Anket Açtık 

Şimdiki Yemek Tar
zımız Nesli 

Bodurlaştırıyor mu? 
(1 inci Salıit<dm Devam) 

Bu iddiaya bakılırsa nasıl olu. 
yor <la, bir nesilden öteki nesle 
geçerken ayııi ırk, ki;küııü bırakı-

1 
leğe göre tan2im edilıne&-i lazım

dır. O da bizde yok1w·. 

Bizde herk.es, bir m•·kt!'p ço. 
cuğu, bir büro adamı, bir 

veriyor ve ortada böyle bodurla§- amele ayni yemeği yerler. Hal. 
mış insanalr peyda oluyor?... buki muhtelf meslek ve çağlar • 

Vehleten insan bu iddia karşı. 
smda dııraklamıyor dc!iil. Ancak daki iıısanlann hususi gıd~ -
bu iddia hakikaten dcrinleşt.iriL. ra ihtiyru:ı vard;r. Bunda da aile-
mesi icabeden 0 kadru· geniş ve şü• !erin olduğu kadar teşkilat ve 
m ullü b ir mevzudur ki, gazete- rnüessesel-erin bilgi ve vesaiti 
miz, tek.mfi okuyucularımızı ala- noksandır. Bugünün mutfağı tıb-
kadar edeceğine emin olduğumuz bf, bilgilerle kUTUlmalı ve iktı • 
bu bahis üzerinde bir anket aç. sadi olmalıdır, Eskiler bunlardan 
nuşhr. Btı işe memur ettiğlıniz tamamen mahrum ol.arak bü\•Ür-

lerdi. Eğer onlann maruz k~ -
arkadaşımız B. Bülend Hamdi 
Erim ilk olarak Tıp Fakültesi cer. dıldarı hastalıkar biz<· şimdi r.z 
rabi hastalıklar mü!ehas:;ısı Pı-o- gorunuyorsa bunu o zamanın 
fesör İsmail Gürkan ile görüşmü~. hayat şartarında, biraz da has -
tlir. B. Kazım İsmail Gürkan şun- tal,ki::ır üzerinde ve o zamanın• 
ları söylemektedir: bilgi r.-0ksanında ar:.ın1alıyız. Bu-

• gün iıu mefhumlar az çok yer •• 
c- Bodurlaşmak mevzuunu ele bulmağa başlamıştır. Kalori sözü, 

alırken, evvela nasıl b1>slendi - ı;ıtamin mefhumu bunlarııı için. 
ğiÔıiz! tc<lkik etmt'k lôzımdır. dedir. Bir de eol<:lik hikiıyesi gir-
Bizde mutfak denilen mesc • mi~tir. Bunlar ~ayanı memnıı -
le bir kere prensip itibarile fena- niyet olmnkla bcr·aber !frata kaç-
dır. Çünkü •şark mutfagı.nda mamak şarttır. Şliplıe yok k; şiş. 
yalnız yemeklerin lezzeti gôzönü. mantık f~na bir mali'ıliyr·tt'.r. Am. 
ne alınmıştır. Halbuki pişiri!Pcek ma estet:k \"(> nl')da lıcnsine ka. 
ye!Ilekler her "cyd~n evvel ı::ı _ pılarak çöp haline gelmek ~.ahsı 
dai kıymctı haız olrralı sonra pek cok h.ı.s!alıklara hazıtlıya -

10.000 kadınt 
Hayrette bırakan 

• BiR GAR 1 p PUDRA 

TECRÜBESİ 
~ 

Uaha güze ı 

görünebileceğimzin 

K·at ' i DELiLi 

Pudracıl;kta şayanı 
hayret son bi r k~1if .. 
Cildi güzelltstıreıı, 

BU G U H bu 
TECRÜBEYi 
Yap•nı.ı:. 

orı a güzel bir cazibe ve yeni bir l.a
yat veren unsur ... donuk ve çirkin 
bir cildi, gençligin tabii ıe:ık!cr:fc 
ıııüslf:r. Pudra y.cğmur1 11, Rtiıg3r'a ve 
hatta le rleme'yc tağınen bile sabit 
kalı r ve artık parlak burun bır,a.lu-•ı:z. 
Bu cevher (KTem• köoütü) namı al~ 
hnd~ ber::.tı ıılihsal edilmiş ve yalrıız 
Tok:l.l.on Pudra.ısında bulunmaktafiır. 

CİDDEN r.iüH\11! BİR TEKLİF vüc:ıtlün asgari yr,r<:unlu~tll'a rak ölüm ffıiıkdinc se\'kcder. 
n1Ukdb l nzarnı f'lyday1 temi.n et- B·~nce vücuriün tcılasübil'C l)era- YUzU:ıüı.ün bir tara(ıı.a krt>ma 

.. 

1A•_ f;& 

ı Bir dost mektubı 
--ıf ... _Y_a_z_a_n_:_B_A_K_K_ I _T_A_L_A_s_~-~ 

Sevgi!, İrfancığım; 
Sana bugün yıne nt>ler yazmak 

istı~·oruın bi1b"t'n. Zatt'n sen be • 
nim ha,·atım<la t-i~icık <k:rt orta
ğımsııı. Ne zaman içimin den -
!Hini boşaltmak, ıztıraplarımı 

dökmi'k istesem ilk ön~ hatırııma 
sen gelirsin, senon şefkatli, ve -
falı kelbin .. Bu insan de>nilen mah
lük n<'kadar tuhaf, nekadar ma.. 
nasız değil mi? Her hald.e k·ı&ka -
nılacağından gıpta cdil.x·eğinden 
korktuğu için midir, nedendir, dost 
!arına sevincini , saadetini söyle
mekten ziyade derdini, ıztıratıııı 
inlemekten daha zevk afayor. İn
san oğh.mun küstahhğı bu haldi 
ruh!y.esinden nekadar belli. Neş'~ 

1 sini kıskanan !ııu mahlük. derdini 
başkasına bol bol dökmegi bir se. 
vayor ki ... İ.şte ŞU hakikatle, yune 
senin huzuruna bu küstah &uru. 
mum la çıkıy<>rum ben, Fakat ne 
yapsam bew:ıi dinliyeceğim bana 
kızımyacağını bili.yorum. 

Seninle uzun •ki sene bfr ~a· 
tının altıııda ça lı ştık. Bir evin ay
ni odasında berab<'r yattık kalktık, 
yedik i.çtik. Duygularımız, düşün

ccforimiz !i.d-eallerimiz arasında 
ufak tdek fa~kkir olsa da (muh• 
telif ~ilerd't'!ı gelen sular glhi) 
b;r nıE'eroda bi rleş'irler ve bir ye

re ck>hru çaglıyarak birlikte akar. 
ladı. İ!<:iınzi de ayni yaşta, ayni 
toahsili görmüş hntta ayni muhı • 
tin görenekle~i i·~erisind<' geli:;
miştik. Şu daki1<ada o eı.ki ,:iin. 
ler yadıma geldi. Ne toy, ne tatiı j 
hulynlarımız vardı dciHJ mi? Mrs-. 

kcnimiz lıir, mesle/\'imiz bh·di. 
Tahakkuk ettirilecek gayderimz 
vardı. Bir mC'fkfırenin iki yılrnaz 
yolcusu, ik>ı ateşli öncüsü idik. 
Fakat bak. zaman neler yaptı? 
Bugün birbirimizden nekadar u
zaktayız! H<'d·,flcrimizde bile bir 
zadyenin durmadan uzakla.~an 

iki kanadı gibi mesafe. gmişl;/~i 
hasıl oklu. Sen Anadolunun bir 
ucunda, ben bir köş<'sindeyim. t. 

1-t"'"'' kıfüiz de bugim ba~ka ·· · . ,1 

b k d .. .. 1 b ' ' goı" . 
aş· a uşunıct:· ~r. · a~~"' ,af 

baRka kanaat ""\Tl lerır. le • . ,_ ş 

yoruz. Son mekıubu.,daıı t' 

mıştım ki, arlık seııdrl-? ~ . 
id-eal, eski en-erji k,•-i'eıır• 
betn1~c: 

Etr;İını çevrdiH•ıı yalÇ 
1 

Y . au'' ların heybetli \'artığı,'"" ·cııl· 
layarak gekn kesloin "'. u~ 
rüzgarların inilti.si; Jag, r 1 

>şık ve bunların biJ·k~ip b<· · ' 
girişip gelo/'rek me)Jana ~ .ıı·d 
gi müşterek ~ürültÜ '''~,. · 
mündemiç azim h~mle JcU,~·1(1; 
lerini kamçılama;ı l:lııt11 ~ıl· 
bilakis seni ürküt.TPii~ ··~iıl' . 
miskin diyell'.:y<>reğfaıı. su r Jı 
sekin<!tin hissile iıtıl bl 
5okmuş... ıJ' 

E•et. son mektubundan t1' 
yorum, sen artık e."ki lı~~ ı 
at~li İrfan dcg'!sin, ~ıkt~ 
\'jıff:'ln, in.ı;:an\:ırd~n nefre~u· 
mürdemgiriz bir ins3n olr11 ·~ 
E 

- . gıp• ~ 
vvelc-ıe sana \."C savınc r,-· 

der, istikbalin hakk-ında ıı<' 
ler düsünmezdim. 
İrlMcığım, ~it 
Şuna kıınl olt!um lci fi€· b,,. 

selli J:ıckleınokten ziy:ıde 
seni t'e<lavi ctnlCk 15.zıtn ~#, 
Emin ol ki, ;ııs:ını he11"~ 
muhiUr. Hangi :ıı;cl'at r , 
tonrakta <lal budok sol11'1s. 
aa'r bir muhiti<' mivük ç.aP" 
~öhrct yetişmiştir? SJna og. '1'-. 

• • 1 -·ıı» m<gc kalh5'\ıgınıa a ı ' . ıı' 
ğını bild'./':im iç-in ,,,,.or,.,, . 
P rıı·•ive kadar rt:lıUI1 3 ; 
• · ·at'" 
ataletle seni her giin J:>ır . 
ge·.-~ı.;ten, hayatıyt·l Vl1 lı:tı:fl~bf 
cünü kurnazca ~~nö('lıı ~?.; . 
uvku ve uvusukh.ık qn .ı:ı" 
y~n! .. Elind<' n-~ .. <a an 11' 
krl.> caha mı -h ııf ı'< a n g 
yol ıılan kafiklN aN>"ıns. 
ı~>' A\'det'nde hazz nı ,t< 

duya~ağın kiıpnklLL <"~ • 

, J V?(li1f'r. i~ "'l l _r ~bı 
dağ~rcığımız dolu c· iJ'Jk 
\"c ll'crabcr d ıncriz · melı ve \'i.Jcı dd zehirlememe' ber sıhhi durumu da hıfz s:::ııhha köpütü savc.sinde istihzar edilen 

d. ölı;ü:er: jç ııde kalmalıdır. Şış - Toblon Puılrasını ve diğer ta -' --- ----- _. ıll 
ıry. • b. , kt d' manlamak aive vaınız cok 7.avıt rafın• her h•nı:ı bir pudrayı •ürünüz.' M 11. ı~ cıır 

cmcı; ~ ;r ae l <a ı t"Cp . • • • Şayrt "Krema köpüklü nudra" ile Mirascılık ve Alacaklı ira scı lık ver ı. 
hes: v~ırdır. ;vı:aalescf ,~.;ki yemek- insanların düşüııeceğ'i hıı kür 1 pudıalanmı~ ıoraf d•zor;~den dalıa 

1
. 'laf, l 

kr:mi,, bugrın de ay~cn devam mevzuubahstir. Bunu da :..ncak he. güzel daha tau ve da/ıa cazip rö- ve Verecekli i lanı ve Vet e cek 1 1: s~i~ 
etmektedir. Ve t.esl m etmeliyiz k~ ~iıç,,~ıd.a, !ebdillıava ve isti_ ;~~;~·::~. T:::'~;~n~~~~:.~'."" verdi- Sultarıahmet 5 inci Sulh Sultanahmel 5 j ııcı 
ki mutfaklarımız bıı ,şartlardan ra ake ..:mın cdt'bilir. Şeklin Hukuk Hakimliğinden: Hukul;: Hakimliğinclc;J1 : • t 
hiç b!rini hniz de.i;>ildir. Şunu 'ti- tutbi i de yiııc h~kinıe aittir. Za- . d< ;ı!0 • 

ra! etn-:.clı:vuz ki alışkanlığımız - J.71fkımak iltıçıa olnıamal.ıd1r. Bun- Ürklici,ır Asliye llukuk JI(ıkimliğfn- Beyaz1t Çadırcılarda Yorgan?.lar so- i~tanbul Nuruo<;nıan ye rı"' 
ka•'.·ıncİa Camili handa ikinci kattı 5 so' a ·, l S ..... · .;.t, 7 ~c·. ~ · ı 

dan dolayı yımekler;miz bize lcz- lar çok tehlikeJ.i Ş{·ylerdir. Olsa ol. den: 0 
" gı™ a "'<"'6

"
1 

·_ n C•' " 
.. . Fahriye Ac:-ıknlın ile kocası Etem Na. odada sakin ik~n 25/2/941 to.ri- da 7 No. od~ıcl1 _ f!~~:n .J. . fr1de 

ıetli "Clir. Ve bu.,ünkü ""bal·a • sa yemegı, sporu, haffkcti tanzim · 1 . . 1 t ha•. tanesı'nde 13, .. _,,.,,,." ıar.h ••. 
e. 0 "'~ Jbrahi111 Aı;;ıkaJın ::ılC'yhine açıJn.n bo- ıın<lc O en ve erekesi n1nhke.ınernb:e ·1:1 ~·· 

m~'ar ~'l~n- f<nni buluşları ye .. yoile yapı1ab1lir. Şarkın ihmal ~ k d d 1 za'-ıt""° bildirilmi" rlaıı "u··1:,z.iıı·.! A\'- \"!' tcreke:;i 2.0'1ıtaca !nillıi\:c~,,·1 ., şann·,;:ı ve na .. a a av11sı o ayı:-:ile ya- u -....... ~ ıu. '-< "" ,. .. 

meklP.r;mize sokmak gay-csile da.. ettiği n1~seJ~1ercit"n birıis df" spor. pıl:noıktn olan duru51nac:ın&ı bu bap- ı.·e11ikten mütekait Emin Özbud;.ık nıf- lıar edilmiş olan Osınaıı il~ın ! 
n1a·;:n1ızırı mü~ad-0l<c;~nden jba- dur. Hareket etn11ycn insan ha,y. taki dGt·a arzuhali rntiddeaaleyh.Jn ika- rascJl;.ı.rının işbu r:an trırihinden itiba- rrııt nılrascıl:ır nı;ı J.şhl'1 _ :kı \ "" 

'b' 1 B el b nıe!t;5Jıı n1alünı bnlunmaınMındun do- d<'D itibaren 3 :ı~· "e a"' .ıe ' ı ret!: .. Yanı mıd~ ve barsağını \:"an gı ı ş.ışman ar. ir e una ren 3 rıy \-e ala-cakh ve v<'r~ceklil<'ri- recrklileriııin 1 'f' 1 '"·' ·~·int• t• 
- ;._,JI • , layı i!iınen tkb1i•r edilıniş ve dtıruşn~"'- · · b" · · d alık · ' 

bc·zm•vaC'rı~.ç vüc·1dün muhteHi u.. :<ı>l.!r.a.t nıcsc·lesi ınıın1am c-derse o ...... nın ?se ır ay ıçm c n1 eıı,cnııze . ı ,ı-sı ,.. 
m. • 1 k. h 1. ı nın Dltı:-ılliJk lıuhtnduğu 14/10/941 ta- mt.:.racaatJarı lu""zuınu, ,,ksı' t,··kdlrde rr.rır.lz.<• nıürnc·;ı,ı: :ırı, .ı..kuıd 

zuvl:ır1nı bııırassa kar~ıtıg~ er~, biib- ,.<t.\ o ımsen1n a ·ınt~.... r'h c -.. ıo d hk · bı.nlanhın alncnkıııur h ·~ 
1 

,,,. 
H • ' sa ... ı. a nla errıeyc gel- bunlan'lan '\klcakhl:ıT hakkıncL.ı. Ka- i JC 

f(.'klrr 1 Jt.; :fra.ı bczc·~·crini hal(·l -
1 

erşl~yden evvel, llltıtfakll:rı- n~en1ış olnn nıüddeaalcyh hakkında nunu Mcdenin:ıı !i61 .: . \J•ıı t 

d 
• • kl mızdan~ sofr~larımızr\[ln, ilk ham.. gı>·o.p kararı çıkarılın.a~ına \"C bu gı- nunu Medeninin ısı inci madde-si hük- ı. jkınü tatbik et.Iilecegi ıl~ıı 'l'"ft. 

ar P.n ~··eh< yeme er arıyo - ı mü tatbik edileceğl ilfın olunur. 939/34 ~ , 
ruz. Bu ycm~kler ayni zamanda ! lede, turşuyu 1'Jzarm~ş yağları, yabın ilanen tebliglne ve beş gün ı.-.ır- '*" 

1 k !ında ltiroz eylcınedig·,i takdirde ııak- 941/31 Tereke. ---------- ı t ı 
kaiori, vi-tanıin ihtyacını da tı· • .ızartmaları, baharlı, ~olı;alı ye. . . 5 1 Jlı k ı,, . k kındaki muhaJceıncnin gıyaben yapıla- ----------------! Sultanahıuci 5 ı nc ı 1 M 

20.15 
20.45 
21.00 
21.10 

Kanun, ud, tnnbur \'e Santur
rlan S.."\z Eserleri. 
IlMyo Gll7.etes;, 
Bir lia1k Türküsü Ö~r~iyonız. 
Ziraat T .. kı,;iırl. 

Jiıri rdt·cd:lentir j ~(,, bi?jm mı..l - me ._rı, çı artmalı ve unlu ni. cağı ve tahkikatın 19/11/941 saat 9 30 !\\1111 \111\1\ Ş h• t• '"· 
faklar mızd;ı ı,lmıyan'ar bunler - şaolalı, yemekleri Lillıassa C'k- liılikine karar verilctigi illin olunur'. ' : '\il ... '\'. e ır ıyatrosu Hakimliğinden : c•'ıJ . I 

d Ş .• . f t l . k , .. 1 \\ \":\\ l\'ı\I!\ TEPEBASI DRAM ~iileymnniyo KO\·Rcııar o'" ' .. }"atih 3 iintii Sul h Hn kn k Hi'i- il'. unu Jı.>ra. -c n1c ~yıı .i ço.~ 1 mı::g ı aza tmalıyız. Bunların ye. 1 

1 
.> 117 No. Ju evci·· ;kaınrt r ··JIJ ' 111c 

kimliği nden : kere yemd<lı>1'm;z hak.ki b1r ~e- ı·ine taze, bol sebze ve meyva koy. ne yemcııy, mevzuu aıtıııda mek- \I "'' •Ilı' KJS, llNDA zır.,ettin oğlu Mw:•f·ı !'.~~;. '~.w' 
AJ<sara> Yalı wkak 2: 1,umorada 0 • hir te>irim haiLdir. Mesela lıe:.>.1p. malıyız. Bu suretle mide. l)ar,ak- 1 t<'plere bir ders koymalı, halkı . 1111\!':ıi·'· Bu akşam saat 20,30 da ı beiiıhata miıptela oldui'•U · ",rı ı 

~'aı;ıl Hcy'elı. ıurmakta kcn ><Cat tdt'll ve n •hke- sız et yivoruı, s<'bre ve mey\'ayı !ar ve hatta ciimlci a>:abiyc ra. I tenvir maksadile kurslar açmalı, H A M L E T 5 perde kPndhinc ayni adı·c,ıc '"'.'o ' · 
n1 eıni7.c-c tıcı·tke.ilı~e \az·~;,;c:t olunan umumıyct~e o ni')bettr tı.7. Bu hal hata kavu-ur. Eskidc:ı yemek!e. 1 llalkcvlerinde, matbuat v e radyo }#.. ı i.ır.; • ~1 ünıv\etin ,·<J'sı ~~· / 21.30 Kor.~şma (Sağlık Sa..ti.) 

21.-45 Riy~seticumiıur Baıxlı)g\J 

22.30 ll!emlck~t Saat Ayarı. 
2:.45 Cnband (Pi.) 

&•ğozun alac;k ,.c boı.,,ıu:..rının bir m;d., \'{ baı,,.,.klarda mütenıadi rimizdc tabak. s~han fa1.Jah(iı ı ile neşriyat yapılmalıdır,· çünkü . . __ ;ı_~_n_u'_"_n_u_,._. ___ 9_4_ı~7 •. ,~~,ı 
ay "e v.::ıı iddiacı rıda bu?:rnnnlaı,n ... t ı , 
- .• . hi:l•'·"lıVia!'" ,_·apı,vor V<' bıı ntvi hüku'm su"r!'rdı'. Şı'mo·ı· ı'cn b};teve •mutfak, deyip geçm~mclı"v1· 2, bu iSTiKLAL CADDESiNDE . "I•"'.• 
uı: -Ay z;111'1ını; :n:ı1tk<':lnem•ze milra- "''"' "' J 1 P '\• 

has: alıklar da mfmleketimizde 1 · t ·1· y k t s 1 h t t J"d' KOMEDİ KlS'. •J.""A Sahip ve ilaşınt1harrır . . ' 
21.55/23 00 \~annk.l Progr<:trn ve Ka

ra::ıtlo.ırı; t-~oı:· t.,kılirde- ~~rt'keoin h:ı- e 1e-ınmyıe vt:r1 ıyor. Pınl' rns - osya aya ın esas eme ı ır, o ~ ;•1. .... .., Bfnice _ Ncşr:yot p. • . 
zincY'! de,.,.edl!h:eğl lıütüıı •li•icalıla- pek çoktur Yc:,,-,ek d:y;p gt'çı> .. - I gele olmamalı, hesap ve öl.;ü ile hayalı yaşıyan da insandır.. Bu akşam saat 20 30 tla 11,,, ~ .ı 

panış. rııı ııJ,.rJl lli.n olunur 941/62 yo!•rr. YC'ıne,«:n <,alı•a, ,_·a.<a, me>- "apılmalı, bunu için de ·nasıl ve BU.'LEND ffA .. DI' ERiM . ce,·d•t K.~fiAll ·11'\
4 
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1 

'fARi B•) TEFRİKA: :!2 ' Birbi.r?erıı1 t<.ınıda:- 7('yı.lin p@Cieri ise l 
_ 1 k:ısbolıı.at.ın~ f<>\:,k:al~idf" nıtılıtessir ol-

H Az RET 1 Mu HA M .M E D l ı ~~ıg~;~:c~·ni~~ııu b;;~:;~10 ~~~~<~::. ı·:.~ ı 
VE UHAREBE • g()Uot .·di. _ j E R 1 Bohası, 7.eyduı b••·h:ıy, t ı>lOt1.'"C"ı 

.J ı aııla~"nco:ı bir fidye mıık<ıbilind<.~ f.'. a-
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şklın Hn:.:.relerınin üçüncüsüdürlcr. 

Abc.luıTahlnon Hnı.l'etlerinin i!-:iin1leri 
i.1.r ri\.ayete güre Abdülkiilıe .~en şe
;c(i ısl:ın i.r n1üşrrref olduk· n !-ion
''ct. HilZJl·tı. :r.ıuha.nur.et (S. A) h:ıraf-

t 11<l;.r .4k>dı rah. ilH 

tir 
nıl , rırır.fş-

Aşerei 1'1übt şşir&1 Pn ve fah, 1ıei ki-
r. d;sı;<iır1._.r, Abdur.rohnıan 1 ~zı·et _ 
lct.ıııir::: <ü t~k'.) rfıııH·leıi c:o!i. , up bir 
g .t e oh, İl..•'!" "ı.t.o.t Py~ec.Jij vardı, 

\':., ı..C"· r('~ cuı 't'ttC nı,.:ıhur id 

' <ll' Cl)d!·: c:ya1~ yolunuyor. Arada cenaze alayının ck~OOcbe}ı olma - l 
b!r • ı.ılu sıkı tuttukları için • sır.'1a 

hnd,s'.n.i pencereden atmak isti - Koltuklarını iki arkadaşına kap. 
yor. Tutmadıkla'! zaman d' sa- tırmış babası sümküre fÜmk\it'(', 
<k- döğünüyor, ciyaklıyor abuk hö;'kürc höyküre ağlıyor-. Odac·-
sabuk konuşuyor. b~~ı haremd<'n alclıgı iki ip(·kli 

G~linlik kızı ölen bir au içfo 
mendille arada bir beyefendinin 

bıınlar söylenmez, ben de c'·liyo. 
rum, fakat vicdan d<>nilen ı iyük gözloerıni siliyor, salyalarını. sü -
kuv\'et emrediyor: Söyle! BJylc. müklerini tem.izliyor. 
ıer[ne n<' söylense azdır bib' Pc·ncereler seyirciler~ dolu. 
Babnsınm iki kolluğuna kendi Tar •yarıl•r ağlıyorlar, tanımayıp 

kıratında ilu ki<i girmiş. Nasıl da şornd'. ö~r<'ncnlt'r vah vah di. 
kederi. cluracaklarıııı bilen· 10,. ·- l y<>rlar. Kıza g"rçek'.en acıyan: 
!ar. Haık. sade halk. 

Fatmacığın be~ on parçt telli 
pullu beze, şala sarılmış, d·.ıvak. 
S1' ı a butu sokağ~ çıktı. Bir in'i. 
zam, bır alay, bir şatafat ]ti h iç 

Odacılar, bekçikr, esnaf, kürük 
rrı.en1ıır;ar tr-tbutu C'l üs:ünde -gö. 
türiiyorlar. 

AYukat hak iki bir suretle m ü. 

trCo">Sir. Mut1a}.;a \'icUrrı 
kiyor. Plaııcı muharrir 
yok. '' ~ JI 

ı . evifl 
Yeni, konröımsı .. l!r • oı 

o o bC::: o 
birdenbire açıld:. n çı11· · ı 
ya•larında güzd hıı k•7;_ıı" ' 

t\ tl! L' 
sır:a dı~arıya fırl<.l' ı,... .' ·ı , . ' o 

/'~b1 acığ. n' r : .... 11 .~ 
.. ı "" ı .0 rsllI1 
t:'Yı ,.\ l""nf:f"',:.; •-' ·11 

"ı· lı .. ıd de a.ı.! ılı şlt\· 
}<3 • ııv•· 

Redingotlu, sivrı '~ J<ol•' 
kl)ı donlu bir.ı;:,L hııt ... I' 

ıuttu: " s~ }tll y 

- Sen namalırcn'l"'"' 11~sıl:, 
frtle erkeklerin ara>ııı~Jı' ~c~ ., /\b • 
kıyorsun? G ir ;,çerı. f,1;ı! J;· 
~~n kafes arka'> r<l" a ~ ıi·1 1 ~ 

kıı0 jf 
Çıldırmışa ~cıne!l sorıf9 ~.3~ 

:::askın ş~kın baktı: : 1'·1~ 11;1 ~ .. 
b . k l ,., kil· ,. o..e:n ıre o unu _" ' tıı v· #~ 

Beyefrıcdiııin yıı•uııe ıı. r:e '·> , 
t "k" d- k d "ır< ,~ı· u. ur u, apı an tı 1 Jr' sı-• 
JX''Ua r luvs;• ~cP '"·~!arı'' .. . l' lr :i• ' 
\1ll fırladı. m r.~ı- 1 

·r • 
r~hrı sildi d ı11 

efı"t! ı 
- Af buvurun1J7. rı . f 

f>.s ... ur ··alkas'.lc- . . ..ı111 
- cPr'" 

b: 


