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' ~ah:p ve B&ı:tınuhrrrlri: ETE!lf İZLET BENİCE 
'- . , 

-
Gazeteye ~öndeı-ilen e.-rak iade edilmez 

- %' J EN SON TELGBAFLABI VE BABEBLEBİ VEREN AKŞAM GAZETESi 

Almanyadan 
kan alma 

ameliyatı 

Ruslara düş
tüğüne göre .• 

Almanyanın kansız kal
mö>sını müteakip aon cer
rahi tasfiyeyi yapmakta 
anla~ılıyor ki demokras
yalara düşüyol'. O halde 
ikinci cephenin ne zaman 
nçılacağım aynca merak 
etmeğe lüzum yok. 

ETEM iZZET BENiCE 

Son on beş gÜ'l içinde dost düş· 
nınn herkes konuşurken n'~in Ce
nubi Afnka B•şvekili konuşma
saydı?. O d'\, T,ondrada bulunu
şuudan layJalijnarak konuştu. 

Sözleri orijİnbl rn ~ntrresandrr. 
İnanı k~I' ;ellidir. Darp sonun.a ait 
görü~ü de.mok,•yalarıı. yüzde yüz 
z...'\ferini teh~rüz ett!rnıektcdiT. 
Harp içi'lde, clenıokrasyalann mü
dafaa saf hasırdan laarı ıız sahne
sine tı.Iı.mıya haz!f hale geldikleri
ne inançıbdır. Fakat, nutkunun 
en büyük hu ;ı.sİJelini b;zce Sov
l <>t Ru;y~ ve ,\)manyaya ait olan 
k .smıları nıubıcvi buluDmaktadır. 

MareşAl Snıuts gal'ba Cenubi 
Afrika ülkes;nın gö1lne vuran 
berraklı;;ını yüıeğine sindiren bir 
hü•iyeıin :ıçıl şı ile olat.•k ki, ger
çeği, o!dJğu ı.;bi ifade etmekten 
çekinme niştir 

l\fareşnl; ikinci diinya harll'i.nin 
birinci harbin deumı bıılunduiu 
>nancı içinde 

- Al u;ıııy•da.n lıir kan alma 
emeliye;;i y•punı:ık gerekti. 

D;ycrek bu ameliy<'r.i.ıı en m~ 
vaUakiyetH şek:ikle Sovyet Rusya 
tarafından yapılmakta olduğunu 
tebariiz ettir.Jllktcdir. Yine Ma
reşal: 

Stalingraddaki kanlı boğuşma 

Timoçenko üç taze tümen
le yeni bir aarruza geçti 

t " 
· Fransızlar 
Almanlardan 
imdat istiyor 

Beyrut, 22 (A.lı..) - Faris 
ma~buatı, Frıansız müatem
lckeleriııin Alman kuvvetl.:ri 
taraf,ndan miidafaa edikııe· 

Stalingrad'da vaziyet vehametini muhafaza ediyor, ıerni istemcl<troir. • .-J 

Alrnanlar şehirde birkaç binayı daha ele geçirdiler, LA~ AL Y~NE. 
Kafkasyada karlı havalardan dağ yolları kapalı! PARISE G TTI 

-
Vişi, 22 (AA.) - Rus cephe- --- --- Vişi, 22 (A.A.) - B~ekil La-

sinde çarp!'ŞIIl<llar Don ile Volga '~1~ Şehir VP köprü val ş:.ındi Paristc bulunmı:.ıkıta<hr. 
arasında cereyan e1ımckıtcdir. ~ ·Alma, ~aarruıu BaçvakJ dün ışgal artında bu!tı· 

Stelingrad c~hesinde Rus kuv- nl!_n bütün FraM·tdaki vaLleri 
,,,.. r--ı S. ovYe~ler tc ·~ k nd 1 · ~-.. • 

.ctlerin.n yaptıkla.cı bir şaşırtı- -rrn- ıp.~mış ve " i ~ıne .,..,.,a, ve 
cı hücum ~·kamete uğra;mıştır. ~ Kanal eııY..rler vcım'ştir. 
Şehri niçinde va!Liyetin pek va- - Demirvol>.J PariSt<! bulunmak:a olan bütün 
ilıim o!ıduğunu gören Timoçenkıo, • Lenırısl(oye devJ.,t nazırları bu 1.oplantıya iq-

3 taze tümen ve 130 tanlk il.c ta- tİl:\'..ık ctnüşlerd.r. 
arruza geçmiş!~. Bu taarruz 20 
İ!;;.ıteşr;n şafakla başkm~r. 
Alınan kuvvetleri lbu tad<lal'

dan 40 ırn tahr>p e<tımi.şle.dir. 
A'u-nan ha va kuvvetlerinin fa.· 

,.;.;yeti, Rusların .takviye ge&irmc
lerin. önlemişlir. 

Sta1ingrad'ın içinde bir ~k ye
ni 'binalar Alman kuvvetlerinin 
efine ge9ffiİ!J1.'r. 

Ka.t'kıasyada fena hava de....aıın 

etmektedir. ~ :yerl-e.de 
alrlı:.ya.t araba ile yapılamamak-

Staling:rad !ıölgesiruic Dc>n nehri ile Volg .. arcsı ve Afma.ııalnn 
> clDa.ıe hııreketlerinö göaterir !ıarita 

-o----

Mimarlığa 
rağbet 

çok arttı! -Akademi Mimari şu· 
besine 40 kişi alına
cak, 186 kişi müra

,tadı r. Orman yo!u kullanıllma:ı ,--------------------------- caat etti 
,bir. h.&Je gelmiştir. 
İhomı gölünün şimaliııde Ru9-

ı.ar taarruza ~ğa yeltenrn~ 
ler fakat hemen ger. ıııtılmış.lar
dıc. 

ltalyada· da Kay
na 111alar Başla m 

İımar 'hareketleri günden güne 
hızlanan yurdumım:la mirn~rlara 

okn ihtiyacın g ttiı.~e artması 

bu sa.hada çalışm.ağ'a hevesli o!an 
genı;lerim!zi ~ahmıştır. Bu yıl 

Fınd1klıdcli<i Güızeı San'atJar A
kadıımisinin M'ma~ şubcs.ne kırk 
iak4:e alır.;:cağı halde tam yüz 

Bitlerin yakında Musolini ve sekıren aııı k!şi müracaat etım:ıı-
ı tir. 

L ava/le go""rüşeceai bildiriliyor ı· Blrinei sınıfı t~k ·ı edeock olan .O bu gençler beş sene smıra mezun 

l o4c&!'Alıardır. Halbuki mimarlığa Looan, 2:ı (A.A.) - Trilıune 
de Lausanne gazetesi yazıyor: 

c::lfahrumiJ""tlerin devamın<l<Ln 

CDev.nu ı>a: 3, Sü: o ~} 

Japon harp ge

Fırınlardaki kalaba .. 
/ık neden ileri geliyor 
Ofis; Un miktarını azaltmadı

ğını iddia ediyor. Bazı 
Fırıncılar un saklıyormuş! 

Bu sabah fırınlara 60 çuval fazla 
un verilmesi kararlaştırddı 

Bcr kı:tc; gü!JClrnberl "1c9erd ""mt!er-ı !ı~ınla.r<!Lkl kaloba~:ğın ~·eri şwı. 
deıkıi fır.ınların ö!l'iind.e bilhassa ro- ]ard.1.!': 
bah!arı ve ı:ılcş;:ımbrı kil! 1lı\< gö~ Kat ta-!, Ua.1teı><', Prr.<Ek g;l>I ovar 
mrO<te V'C çılmrı!an ekmekler e.i<ıen- ,..rknle (<'-"""';: zı kunış.a sııtıldıı,1n

dıen ~tcnck~tl~r. Bazı yt~t'dle polis-. dnn e-lie~dır. karne bu!ıaı3.llıie.r İs· 
ler ha.J:ıa f::rın önlerinde sıra1a dirımiş- 'anbula ıd•.rdt 17 kurı.·~lan ekm<k al
lerse <le Bt.'>'.k~. Tcph:ınt> w Eımıö- makta vt'ya alrlır:n:ııctadı:::ı-r. A:yrıce, 
nü ilf" diğıeT bi.r çok yerrl<:.rde her ne- bazı tınnc!lar i:e-ric:L.! farı:.S kamn.ç il.
<i<'rlbe bu urulü.n ta~loi d'üfü1ıül.-nıe- mid1yle unun l1'r b•rr.m sakb<l...ıiı 
miştir. u elw"1< çık.:lrmakıa.;ı::-:ır. 

R<ı - Y~lımız ~ ~ CDcv1.mı Sa:~. SO: 6 d3) 

ütçülerveşekerli 
madde amil

leri zam istiyor! 
Bunların bir kısmı f iatları 
kendiliklerinden arttırdılar 
Gıda. ~Jcl'i t>bi stıt ~ Rl.tten 1 

mıırnüı madde.erin oe r.a•ı..rı artınıı· Ruslar dört Mihvew 
tır. Bir l•t.n..> yen Yar'JJ'ıa SUJJ.a karı... 

§lir. fü!ün_t«•ı. ..,.µrı •s ~UT. _Yo. • gemisi batardı 
;tırduı k~oou. 85 kun:.t:ır. Iy• kıı..;ıe. 

de y<ıpılan kiı•e yoğuı"t!.Arımıı ltilooı 
200 ~uru.şa gelrnf:ilt.tf'\'iir. 

En ucı.n eemllerın t:ı.ı!ıc>le.rınıla sa
hlan 1111\l!ıal),;i>i, sütli\ç, tavuD<c~ 
b.z:and'bi g:ibi ma.ddpılerin tet!a.rı hem 
y!rm ku.~tc.n acııa:ı olm&d.ı.iı tib1 bic' 
k~ç lroPol,dır. 

P'~~ ça.aalt töml!lk, tıd:ıolı: ıôlıi 
züc:aclye e.wırun buluınmodıtı iddia 
e<li:d~, hll<le tolilıcı!ard<ı Yl'Weoh ka
se Vil \a.baklar mrydaoo çılk.rnı,tır. Bu
r<>larda üse di:ıre kul.Lr.nıl•n keı;ıiar 

CDc::va.ını Sa: 3. SU: 5 dC) 

Lo:ııdra, 22 (AA.) - B. B. C. 
Finland>ya kfüfe:z.i.ııde Rus lı~rp 
gemıle ri 1500 tonJiııtoluk üç gc· 
ırn batımıoşlwd.ır. Karaden.iZod·~ 
de P.us harp gomHeri bir Ikın:<Cl> 
muhribini 'batım1şlard;r. 

Landra, 22 (A.A.) - B. B. C. 
Akdeniıııde nıawercilerin üç :~. 

wıı:ını ~si baurılm:ı.,<lt.r. Döı'

döroüncüsü de has~a uğratı'tınış. 
1ır. 

- Ru;lar nıülhi~ karıplara ut· 
ranuşlarJır. 1''ak:ıt, 11.lm6n ordusu 
da Rusy.ıda pek hırı ı lanmıştır. 
Bunu ancak Ru•!ar :r•rııbilirlerdi. 

Dcmek!cdi-r. Zaman ın demok· 
rıısyalar lehine çalıştığın. ve Sov
yet Ru p m•·.'<&Vcmeı.:l?in devam 
ettiil;ini .-e dah da edeleğini ifa. 
do eden )[arcşhl; Aim•nya için 
mağlübiyct"1 mııkader akıbet <>1-
duğunu vazth bir şekilde hususi 
göriişü içinde çerçevelt.-<'ikten son
ra lıerp ..onras.ıun Wnnlık hak

larını, bil!:a&s'l maLiuz tutacağı 
ümidini iı.Jıar e) !emektedir. An
cak, l\larcşali-, l uk.ıırıy> nakletti· 
ğimiz cıiınlelcr; Sovyet • Alman 
mücadelo;İDin dnnını ıç;nde mlit· 

Bel'l'le, 22 (AA.) - ttalyada 
c:dii olma~a başlayan kırynaşın:ı 
vr Fran..~:ııda görii!en mukav~met 

yüzündrn I!itlerin Mı:,ısolini ·ıe 

Lava! ıle görüşeceği taıhmin edil
mek>tedir. 

uzanan Fransı~aT ayaklananak 
ı\ın o:gun hfı.le ge!fil§lerd:.-. So

(Devıımi Sa: s. Sü; ~ de) mileri Salomon ===~========= 
açıklarında ~IEIRlçlEfVIEI 

M;ıroşııl Timoçrnko 

bin r 
ran us 

297 
Kaç 

-=-~-~~~--~~~~~ ' 
toplanıyorlar ep o ikiye 

• NECİP FAZIL KISAKUREI• 

Zİ'YARETÇİ 
HEMŞİRELER 

1 Hudutta Gümrük Mu haf aza 
Memurları tarafından suç 

Şimdiye kadar yeni 
bir çıkartma hareketi 

olmadı 
ikinci ceplıe, ikinci cephe ..• Bık

Junl Jc v~ beıı;inlik gddı artık bu 
vücutswı tabir, ve tiıbiısiz vücut-

ıart içiçe doğar doğmn hemen te· 
~bbüsc G"eçeL~Iecek Ji. 1 , ·an1a c.rmi~ 
olması .•• 

tefiklerin du.ıııuunu ardınıaınıa1t Ankarada faa~iyete 
ve bilbas;a ikbei ccpbrnin açılışı 
baknnınıı.n tendduıleri az Çok başhyan bu yardım 
iuıle eyl~n:?k y~nünd!"n bir h~yli teşkili t 1 s Ü r' at 1 e 
açıktır, d,'gıl m. ?. • • 

Almaııradarı kan alına ameliye- şehrimizde de tat-
sini en iyi şekilde 5.,, )ttler yapa- bik edilme~idir 
bil-diğine ye Sa;.yct nıı.kavcmeti 

de henüz dev~ın eylı diğine ve 
vcr<liği zayiata mukabil Alman 
ordusun'l ve iıarp kaL.Jryct'ni de 
yıprattı~ına gört:'"; :niıttrfıklerc 
düşen rol ~mdilik harbin seyrini 
gözetlemekter. ~e z•marun ortaya 

(Devamı s.,. 3, Sü: 3 de) 

r....---=----. 

ı ı ııu~~= t~ ... 
1 

Tarihte Büyük 
Türk Kadınları 
Y=n: RIZA Ç.4.VDARLI 

e 
Blrk::.ç güne k::.dar 

Deli Petronun 
Deli Kızı 

Yaz::ın: Reyat Ekrem KOÇU 

YAKL'\D.\ 
Y er.i Z a b ı t a Romanımız 

Sır Perdesi Kalktı! 
\ J 

~n bildiri!~p,e gfuc Ço"1!1ı: [ 
EıOrcE.me K urumu b!r Z<yarel,;i Hem. 
o>re'.e<' T<:ı\cilfıtı kurmuş<ur. Bu h<.'tlr 
o'rel ... ; L"Ul'Ulll<lAn yardnn isl<yenle
ılin 14hs:ıdt duromlaruu tıetJt"~ etmeik'
'e v<> bılfllann \"E'rdlkleı, r:ıporlar y111C
d1roo csııs tt'Şk>J ctmıeklcdir. 

Bu tıeşki!Atın i.sta.nıbu.ldoa ve ~ğer 
bü}"i>k vi JAy~l enle de kıu.nr1ması ka
ra !'laşt>rılmışl.ı.-. 

SON Tt.LGRAF - Oocı.ıl!ı: E.<trı:e

me Kurunrurwn bu leşebbilWnil m.:m
n\IDO'-et~e ~'Ti .,.,. mevıruda 

(Devamı ~a: 3, Sü: 2 d~) 

AVARI TAMAM"'~GAYET ZARİFTİR 

MOVAD 
ACVATIC 

'6S a1Ritrrtd•1'.h<AIAT 

v~. 22 (A,A,) - B~4ırl,-e Na. 
zırJ ıtı.run 162 numaralı lebhi:i: 

üstünde yakalandı I 
cenup P'.ı.,-f,k: saı.,,._ od•lıırı ya

lcı.ıı.ı.nd<ı nJilhlm düşoıa.n dleıbz kuvvet-
1.ernin toplar.dıcı b>ld<r'1mk'ldoed•r. Gu
adalcanal a<llısına h'ç !);ı• }apon ç:ka.rt.
ma Mr&keü olduğu bildo.r;lmrm!~r. KRÖZO 

Kurbanları 

Cenazeleri bu sabah 
törenle kaldırıldı 

Vişi, 22 '(AA.) - İ.g:Ji.z hava 
kuvvetlerinin Kröro'ya yaptıkları 
taarrw: neticesinde ölen 57 F'ran
sı-ı.ın cenaze törenleri lbu stlbah 
ya.pı;mıştır. 

KISACA 

il y Allall razı olsan 
Ticaret Veı..iU valililılere yap

tıil;ı tanunıind.e bclcdiyp kontro
lilnün bilba"'3 gıda ve zaruri ih
tiyaç m~ddelc:i üzerıı.de yapıl
masını bildfrİ) or ve Iii.ks madde!.er 
fintları.nın icontrolü yüzünden 
beyhude vakit israf rdilmenıesiııi 
işaret ediy<>r. 

l 

Bu tamim ve anlayış karşısın.da, . 
- Day Allah razı olsun_ 
Dememiye imkan var mıdır?. 

Neydi ~; pirince, Y."i:a, bulgura, 
şuna ve buna bakmadan fiat mu
rakabe komisyonl•rının babire 
lüks maideler le uğ:nşhğı dakika· 
!ar, saailer, günler, h..flalar, ve 
hatta ay !ar \'C yıl4ır!. 

A. ŞEKİP. 

Gümriik mıthafaza memurları 
UzunlWprüdc bir parn 'k.aç<.ık>;ıs1 
Museviyi yakalamışlardır. 

Kaça"_.n;ı, Edirnede sa.naflık ya
pan Bahar !'vl'ordalıay adında lbi· 
ridir. Kurnaz Muscv.i ne suret.1.<J 
eline geçirdiği henüz !ah.itik e
ılümekte olan 29'7 bin d:rahmi.yi 
b r bavula <l>Jdumnuş, :Eldlııneden 
tırene aılaro•ştır. Maksadı, bu 

(Devamı S•. 3, Sü: 5 de) 

18/ı9 İJl<lo('şı-.ı günJprilJde orou ve 
deni2. hen:a ku'\·vıetleı·iyle ctf'nl-z piyade-
0 c!wnıQdan aelıwr 1.>plul<ılclanru ve 
&mal mt'1'kezlerini boml>alı.mışlardıı'. 

15 ill..-1.cşrirul~ ;yaptığı çJkarlma lra
ret<et'ndenbe.r! d~nın lll('YZllcr~ 
21e t.aarrcıru htld....,'lda biç bir lıabet' 
gckr.l'miş.tir. 

ı9 İli<.teJn'.ndıe ordu hava lruv\'Ollle
ıine nlı0DSUP uçen kıale!N' Rd<..atabe.y'ı 
b<>IT.tıoll:ı.nı1$1ar v;ı ;ywıgml'1r çıltamıo,r 

!ardır. 

BQınba alan b:r Avustralya. ağır l:nın!baroıman tayyaresi 

tan ... 
Herş<!yden evvel, bin kere tek· 

rarladığıın gibi, ikinci cephe yok, 
asla yok, hıç yok ... 
Demokra~~·· lar, herkesin iJıinci 

cephe sana.r-a~ ı yeni harp mevzii· 
ni açıocd, bu, onlartn birinci. cep
hesi olacaktır. 

Malüm; çünkü deırıokrasyatar, 
yıllardır tekrarlıya tekıarlıya .U.. 
ı:mde tüy Lıttiği gil•i, mihvere 
karşı elde edilecek zaC.ri Sovyet
lerle paylaşalak şek'lae harc$et 
etmezler. 

Tam 12 aydır iddia ettiğrm bn 
hususiyet;n, o günden bugüne ka
dar cereyan etmiş b>-di•ele.rle ar
tık gün gibi aşlkir buıe geldiğini 
kabul etmez misiniz?, 

O halde ikiuci cepn,•nin, dosıloğ· 
ru üadeyle birinci ceph•nin açıla· 
bilmesi ıçin kat'i ve riyazi olarak 
ıu dört şart bir ara, .. gelmeli: 
ı- Alman ordula•ının Sovyet 

Rusyadaki yıpranın,, v.e aş nma 
payının en l üksek haddini bul· 
ı:nası .... 

2- Alman ordııltnnın azami 
kayıp haddilr: beraber Sovyet kil· 
melerinin bir ordu , ... kuvvet ifa
de etme" haysiyetinden düşmesi ... 

3- Alman ordulaT.ıım azami 
kayıp haddi t nınd:ı, Sovyet kü
meleri de ı.rtık herhangi bir is
tismara imkan bula>n .yaca.k de.r
keye düşer c!üşınez, Almanların 
şark cephesınden çö:..ülmek ve 
kendlsin<> çeki düzen -.ermek za
man ve mekanını bulamaması ... 

4- İngiliz v Amcrkian hazırlr· 
~nın, rızmıi verim hRli.nde, bu üç 

Bu 4 n•üsbtt şarta karşılık şu 
4. menü ş::rt du, ikinc;, lani biriıır 
ci cepheye ına:..idir: 
1- g,l\ yet kümckıu;in Alınan 

orlluları kar~ısında, en ltüçük n:,.. 
bette de olso bir zıfc' ihtimal ni 
hatıra gı~tirct(k cid,li b:r n1uh.a· 
vcnlet vaziyel ini mul-~'aza etı11::> 

sı ... 
2- Alınan: ada çıkL1•k bir iç 

buhran netict•inde A man ordu
Jarının, henüz imtıa edaenıfmİ~ 
Rus kümeleri karşı:.ında birden· 
bire taarruz '~ teş,buiis kah. iye
t=11den rlü~Ü\.t'rmc i; ve A,-rupadı 
bir komıiniz:ı,a yaııgı.ıı iht'mali.. 

3- Bu ikı şarla z.l olarak Al
man ordularıhrn, T !.-c.Ienbirc ve 
çabucak Su\•yct küwcıcrini yok 
ed p, bir tanfıan Ing' li~ Yakın 

ve Orta Şark istinat r.cktaiarına 

yüklcııirken, ;;?,iir iar:d 1aıı da ı:ar .. 
bi Avrupaya aktarııtııi.l~i ... 

4- Alrual\ orduları bu kış ~ar!. 
cephesinde rnüdahatia kal rke.n. 
bir koliyle K..Ckasy .dan İran ve 
Iraka, öbiir koliyle ı:c Libyadar 
Mısır, S·ıriye ve yir.;; fraka doğu 
Orta ve Vakııı Şark J,,~kacını ta. 
111.amlayıverme,i ... 

Müsbet şartlardan ı ,;, dü de yüz· 
de yetm·şi a;:..ıo bir ?n;kyasta ger· 
çeklcşmiştir, 

Şimd\!lk menfi t~rtlardan iU 
ikisi hccuen hl'rnc..ı D!uhaJ, öbiiı 
ikisi ,ic a~al:ı 3 ukarı ımkiın-.ıdır 

DDemek ki, ikinli cc·ı;t.cn:n de 
ğil rfen.lim, hirınc. t< lı in acıl· 
ması i\ıthıali p<k h'.-iıh . 

Ne zan>::ın Vt' nP ıl~, 

Yarın gör~~elim. 
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HALK FiLOZOFU 

HAYRET EDiYORUZ 

F.<t:sat !mi :" r ;le en b:sit 
f '<ıri o m:yan rot" tc;vau vatandalt" 
t. n tu1un da, münevvere kadar, 
het<kcııte, b:r k•s;m c•da madrle
ı. rın n son y iJ eliş graf' ğ: karşı
s r.da n iıllhış tıa ha) re1 h&şladı. 
Her,KeS hayret :ç:ııde berkes şaş
n1akra. 

Bu rnadc!elerin bu cJ,erece pa
lha,=asına sel>ep var ınıdır? Bu 
m .. ~Jder, Türkiye'dc •bu kadar 
yük;E:'~ fiata çıkaıb.lmel.i ınid:r? .. 
Sı<.ıtoc.ii veya gelişirgi.izel bütün 
n " •. «!meler, bu suaLn cevabı
fl.i. hr.yır, diye, vıerıyOJ:'. 

Hnkc; saşıyor. h<'p şll§ıyanıı:: 

Filôııı ve !a~.;ı1 nıa.&JcLt r, neden 
bı.: kadar pahalı o:.. un? ... 

ş, i, yapılarak iş. bu ı•murni 
hayreti !!''- 'P ve mU.:<'11: rel:ıep
l<'r!e ıs• 'n ctıır.old!.r Bu tatım:n 
vaz "si krmiııd.r? 

D..nya ha..b oolayr.ıi\e, fev
kalooe şartlar içinde ya~ıyoruz, 

Bl'NA DA 
Şi'K .:I:.'TMFI,İ!. 

Tranı,3yhtda inıuamı •~min i-1 
ç;n J.:r.ı!nönünde tecrübe olıınan 

•a•·k.ı kapıdan binıp; ün kapulan 

iınue• usulıinlin tekmil dwaklara f 
t ş nıli düjlınilliiyoruıuş!. 1 

Tasavrnr İli, gliuıl amma; bü
Fn baki.kat şu ki iz 1ihamdan 
t anıvn~ 1 ra bcr ihl kapuLı.n da 
b ı. ne m• mi.in o.Lnu.) er!. 

ı. r ne~ w; yine hı.na §'.:.kret- 1 
lu • Y ı l>Llip inerl.cn sıraya di- J 

zı e u ılit taU.ık ed. ir c?. O 

u . :ın tra \•aya binmek! 11 artılı: 

uzgeçr:ocl •• Çıiukıi ka.a'1alık bir 
htnnbul :ı sıra size gelinciye l<ıı· 
dar aya1<tn ak;am olur!. ' 

ÇELİK, 00. IBA 
YAGMCRU!, 

S<>n gunlcrde Bnr.ıı ve ı.oıı<t

rada karşılıklı hava akmları şid

det:enmiş ... 1\1.sır cephesinde, U- 1 
znk Şarkta da iki taraf birbirle- 1 

r<ne tontarla çelik yağılınyor; a.- 1 

tılan boıııboların da ağırlıklarını 
heoap L.Jiyorlar •• 

REŞAT FEYZi 

f aUarın yükselımcsi noımıaıdir. 
Bu cev<-bı veıımelk koJaydu. 

Ve bu cevabı artrk ht"P.'ll'IliZ ez
'bere bilıy<Jruz. Fıbkal, levkalQde 
'.'!artlar, ırad"C!e tatlarını nere')-.. e 
k.a<Lu- )'Üı'-~ irse, vazıyet nor
anakiır? .. FiJ-jn ve !atan mern.le
keıl.erde p.halı!:k ~ı; a.y11en 
lıöyle mW.r?.. • 

~te, cevabını aradığm1ız sual 
budur. Ve bu sualin ceva:bını bı
zi ikna ed~k muc'p sebeplerle 
verecek i2c.lıata mu:ht~ız. Hay
rt.rniz.e bir son verel'm \'e artık 

h2yret etımiyelım. Bil<el.im ki, or
tada şayanı ba~t bir şey ydk
tur. 

Yer)·üı!liıı.de, Tü~kiy-e'ni-n bu· 
lmıduğu şart ve ıankanları biT 
çoo: dt,nya manlekctleri, o:r nı
met olarak &e}~ediyıorlar. Bu nı
mct n kuvwti da.ha güzeL olabi
lir daha taUı, da.>ıa mun;s hale 
ookulahiLr, J?lb geli,,or, bize ... 

Elektrik fabrihaları ve 
benzerleri istimlak 

olanamıyacak 

DahJr.ye Velkakt.. ,,~·etıgni.ze 

ve d.ğer tekmil vi!ı.'ly<eılere tebli
galh bu!unaraık elcktrlk fabr <ka
sı. \•e benzerl yoerlın-in gıryrimen

kul sayılanuY"'ca.lcları .iç n istim
liı.ki c:lıetine g dilarn.i~eğ'.ni bil
dirmiştir. Bazı bele.ı; yeler umumi 
~nf.aıu 1.: an ver rek ~n g:bı 
mü c.;c Icı, cıt mlfik e lme'kıt.-dir
' er. Vekhlet böyle kararı mu°k'ye 
2:-n.:rlcr ne<> t:ıs•'P l'Ciilıreırcsini 
bi:..Lrm [r _..,.__ 

[laik kürsüleri 
Cüınııh ...r )'el 'bayr "IU m<'rasimi 

!' °'7 ~ı : anAanuıık a.;. ;ıd:ır· 
• ..ra C<'l' ri~ şta . T '.ksi.mde ya
pıl~cak e>lan bmuk r ama g ,il•en 
br · a o "Ün, \: • 'tl."t m - n ~ er 
kır..a ve r.ah yesmoo rrııh.al tö
rer'e.- tc:tip oluno;.en.k \e cHal1< 
lk"C"SÜkn> ;J>d,3s edı cccktr. Halk 
'°:>:: irs.üle:ı:il'l e hc.1" ~üyen v~tan

daş ııuıtuk söyUyece!ırr. 

Çocıık meaeleainden çıkan 

kavga 
tıım.i.,., 21 (H~usi) - Çiğli J.:ö.. 

yünden Zcıhra ismintle bir kadın 

b:r çocuk mc9ele:ıindcn Mustafa 
ad'nrl:a b'r ıı!kr:obasile kavga eıt

m ş ve ~·llikia bacagır;dan ~·ara

lnm~. Yarah Zdıra h<staha

r.cye .kakLrıhmştl'r. 

İyi amma, s<>JU'a da A\-nıpada, 

Amer'kada çt1'1<, demir a:ıl.jpndan 

yine kendileri şikayet e~yorlar 
mı?. ;;::;;:;;:::;:;;;~~~~:;;;::; 

AHMET RAUF 

Parti istihlak kooperatil~ri 
C rnrlyet Ha I'artisı kaza 

ve m:.m)elerinde mnh.ılli :.tm
lli koopera<U!erl kurulm:6ı ·çm 
te~ ·:er ıcra o)ur.rr.a~. 

iBu cüım'ed.en Uk olara1ı: Anka
rad- bir Ocak tar&fın.dan wsıs 0-

h;n;,.n .sti'h ·k k~ratıfi ıı.cuz 

gıda rnaQd Jed S3tın a;.rak aza
l.ar •• a <ev.ti ct:nı~.r. 
~-

Yeni bir mecmua 
Tü ır.>z:ıh ve ı:a.-lkr.tfrr s•n'oıtma 

y.f i}lr ~ \"C'N'U kar rist Qe .. 

m;ı N :u1ir Güler taraf ınd= c.Amca
bt.>'""l c: ... lda bil' mlz3.h meo.-n~ası çı.

kıın'ac:;t"'1 hll'ber al<iık. 
SW'a.."1<11' a.ıitada.ş""'ııa bqarıior di

ler, ht:<>J~yi ~uı..nmı.zıa Pmd>
a...~ t \"Sİfe~ 

D.-velce tıq tm~ el · ! ~ır.di 
on ,;ı~ kı.ı:u.1-~ r n ilk açıl3<"ıl' 
günler, cccı.ıtlara mc • 'l'.!'.W. }"Cn dct

ler l!ıDm olllı7'0r. R"'Oml '"' a~k'ld r 
mck:on!aı'.11ıın ,.ap Lmış bir tcı;<bbi.ıa 

,-~r mı?. 'Varsa d3Jıl, hooe>Z, l 1iyö1 , .... , 
hasında bir t.c= ~ı ~ {iş de~ '<Er. 

Bu kaJAr d( ıw ~ 12 (iCıSlı b · l ni ö ... 
d.C:yl ~k vaı,iyeıt.e ol n ll!ebe 1 
ve!Ucrt c >ktur. COC\' !ar '"'· hlıiyaç
.iarırun lı<m:n ('dilmeı'51f:'n! gorertk 
uvıbzu.ıı o""'°"'tarT. K.,,ıxıdllec<:lr. va
kit yoklırr, ~ de!:erı lşin. b'.r an 
evvel balietmeıı.dl yolunu buünak l~
zınıdır. M.&!~ ted'risat kııl.!:.cstn ... 
den çok ff!11 ~clor. kAğlt az w pa
hl>h. ıaım<, b..., iürlu blr t..15arrut 
;y;ıpıla.:al< bu ~ iıem'n <>lumıbair. 

!!ORHAN CEVAT 

Uccz yemek meıeıeıı 
Evvelce l'A"!' k>k:ı.ı.ıt ıa. uc:-u.z talJ'.dot 

bulunnası. '(in t~busıe.ı~ g:t'ıiJJım.iş
u. Nt._ıt;acc._c ı...~ lL....;I\. gorU.lüu ve -wı.z.
g ;t..ıd. c l..ba! Çr.a..t g...d.l ın:ı.rlıde-teri 
be.:. haft.l d"lil, lr1.~ JC;.ı h \r g ·1 yük
se-.airgı ı~ bu n?t"'\7.uu ~ilk cderkl(;n 
ele al.ı;rınn t;ıt:arın. Lltr k c gün sonra 
çok f:t~\ b r h&.;t,• ge,Qij). anıo:iitcLı. 

Ucl.rl aıt•ıı '"Uı. t.w . .d.(,tun d& p.::i:ııalı o

Ja.:ajı laho. '""' lil.i. 
Za~.a t ... bldi.ı~ pa....1 .. ol~td.n sen

i& ne zenı: nio., r..c cit.: !a=v& ~ cl
\'eımt'21di. Parası olan canının ~tıiğ•
ui yıer, tab:dotıa y.ına;rını.z, para.c:;ı tut 
ol6Q da a,.ıe ... T&b!eot;ı ;~naşrrmz, ı.e. 
scsl.o.e çOre .00- ~ bu:ur, yer. 
~er, 50 ı..~a blt ,yıeıuııc«. vefibi-

1·.:.ook bir t:ıbldot t'ı..ınUı ı;.d ·ıt o:...i.ree, 
rr.eıselooin rLhıı ani"lşılmı.ttr. Vr gaye 
1ıahaiı.1kllk e"tm..:şt:j.r, s.ıyı 1 ır. 50 .k'.ıru.şluk 
i:ıblOOt. bir kt.sbm lak.aaıt~!ıaı'l:ia '15 ku
ruşa, h~tt~ bır 1.ıraya kadar yıt'dkı...~Je

bil·r. Kt,:;st:'tfıı bıt'ClZ d<.ıha el\-erışU c.•ıan... l 
w bwJ:nl2:ı &ff,de ed<.rleı. 

G:.liıba, bu rnevz 1 ·Uil !.:ili ~.ll'I;"'.! yo-
fo,. btit c.lnı-larC.,, ;yemek 9('Şlt- 1 
Ir. xı. Yıdit ıJ,mak.t r A:z QC ·' yc
mıc ' ı>4ın<a, =med:yonım, mat'}"C<li 
ı.am::ı ('lıka r. 

Muoyym ~!er var k~. r:.ı.o..rı 
aulır ve t' . .ı.tı çı:At y tsı rtı1 L_, .... oota
ann uu gbl madde e!". Uol be ı.-tıl
lanmal,,..mın önJne il' ç iı.r. 
Bu da, ır.ıı-al<, Y<me< ç~·r"ı n 141ı
didi. ile nlÜ!'d{"(mdür. 

Il a n 1'6 ·eroe -hatla harp 
içAl.de o!an mQm!Ciıe: ·c.de- ıo.. ... a.nta
lıırdo ~<ik .ıp p_.:ı;. aıa t.a.ırr.em OOt!
rnt<""tir.. Bu işi b:ı...:ı:o d-e hilsnü urctLe 
,..a.ıırmm ,.,., büı<-!lk btr m&ıl • lıur. 

Ytıler ki, lbllcrı il. ve ~<1.n ruhunu dai. 
rna 6Ö'L önü:ndq tı.<.roıc ~ n<>,lo;
"" vc.-ecf1ı: y<Old.a.n ça · ~n. 

Bu O?r\"'? ı h"r ı:a-1~. e· .. ceı1erı
ml'Si ıaız.ım blc mevzu oloı...ıc !< ~ 
lndır. 

R. SABiT 

Elli bin kilo mantar özü 
iıtihıal ediliyor 

Hatay, Seyh~ ve ~ onnan

larmd:a ) apılan t Jtihler ne-tice

s rıdıe cılantar m€:;('Sia f'-Vttf. na 

ÇOK i)"okıP maıııtar bulu.ııı:.~ k fa
aii)C'te geçihnıgt.r. 

Yalnız, 125 bin '.!Kk1ıar r,cn ~li

ğirrdck:i cGavurıdağı~ oıımanlauı

dan şimd:ye Otadar cı.t b:n kilo 

msntarlı kabuk çıkar.im ci.ır. Bu 

•mantar özleri İrihis:ırlar Veı<al.:!iıi
ne verl~e'k ~In<O'b<>dir. 

_.,......_ 

Demiryolları mcılek mektr 
bine girmek istiyen talebele

rin evrakı hala niçin iade 
edilmedi? 

A:nkarada tesis olunan c.Ikmir
yo!l'arı ıncs!ek Q'wlu. na g'-.mek 
ü2ere şehr:ntioıd.en mürneaa.t e
den ta l<"b'.crden mdttclıe JcaJ)ul 

clt:llB'!l'Lyanların cli:serisin :n res
mi evrc:ikutıın trUla kendilerir.e ia

de edilmediği V'C bu yüz:d<?'ll lb un
#ın diğer m<'~cy'cre de gireme
o:ııoe.cı aldığımız b: .. rrd:rtupta şi

l<Jtı.yet ~kıedir. Ke)!iycti a
lıekadarlt.rı nazaı·, dikloat.lııe ko
yuyıcmız. 

11arp_V az·i yeti 
l\.1areşal Timoçenkonun yeni ta
arruzu ve Sta:ingrad müdafaası 
(Yazan : i.. b. Eski Bi.tkreş Ate~emiliteri 

CEPHEL2RDE ASKERi VAZIYET 
Cenubi Pa•itikte Sal<ıınon ada

larında ve sularında )alnız Jıava 
muharebeleri olmaktadır, japon
lar da, Amerkalıhr dA ~mdiye 
kadar bir deniz veya kara muha
cebesinden sakınm•şlardrT. 

Guadaıkaruıl adasmda hangi ta
rafın önce t:ıa.r ruza geçeceği belli 
değil. Fakat bu iş vazi;l'et icabı A· 
merikahlara ciiişüyor. jaı><ınlar bu 
adaya henıü çok kuvvet çıkara
mamışlard;ı. Çıkaıı kuvvetleri de 
bir kaç oı-ündiU tak,iyc edememiş ı 
!erdir. ı\danın !00 kihınctrc şi
malinde scy retmckte olduğu •Öy
Jenen bi~ japon filo,u görülmüş
tür. japoııların Guadalkaruılın 
ba~ka bir kı mına daha kıtV\'<'t 
çıkarması veya bu japon fil-OSn ile 
Amcrikn den:~· h.ava kmvctleri 1 
aras•nda b.ıyuk bır çarpışmanın 1 
ba~aması ıuııbtemeldir. I 

:0.lısır cepbesin:le y·anlız hava a- . 
kınları. Anchk lngiliz lıarn kuv
vetleri mihver ordusu mevzilerini 
de bomb .. Jau.ıya başalmı~lardıT. 
İngilizler, mihverin nakliye tay
yarelorile ku' vet nakletıniye tı>
şebbii.s ett'ğini söylüyorlar. l\ial
taya l<ar'? mih\'er hava hücumu 
bafillemi~tir. Malta, yıldırım çı>
ken bir ı>azntôııe< gibi, ne vakit 
hücuma uf;ro~a. n•ilıvcr uçaklnrı
ıu çekiyor H b-01 bol dü~iirüliiyor. 
Fakat ııu uçak kayıbına mukabil 
mihver ıl~ A!rika)a gemilerle mal 
zcme ve kun·ct nalıletnıiye ıntı• 

vaffak t.luy or. 

le;rilen, Polonyalılardan, Çclcleıl

<lco, H<1landılılardan, lielçikal.t
lardan ve Fıansızlardan mürclt· 
keptir. İngilizlerin Creusot silılb 
fabrikasıoı bc.mbalaması da bıı 
mesele ile ali.kadardır. Lava1in Al 
r,anyaya i>tenildiği kadar (lSO 
bin) işçi gönı!erebilece~ino ihti
mal verileme><. 

Doğu ceplıtsiaıde umumi vazi. 
yctte büyük bir değ'şiklik yok
tur. Stalinı;radda Almanlar bir 
iki gün evvel zaptettiklcri Kızıl
barikad ıabrikası bö.gesindc hwıi 
mukavemd Pncn Rus g uplarııu 
temiz!eın·ye ~ulışıyorlar. 

Fakat Alı.,an tcbJiJ;..j,nden anlı

yoruz ki, l\laıe'j~l Tlınoçcnko -talı 
nıin etti~;ı.u;z veçhHe - seyyar 
yudımcı ordu ile Volga - Don ,... 

rasından A1m'4n sol cenahına tek· 
rnr tcarrun başlamıştır. Bu saye 
de Stal:ngr.ı<f müdafaasını uuıt:ır 
bilecektir. 

li:a!kasya<la Alınanlar kara.kışı 
getiren havaların fonalığuı:ı hi"" 
,..ımiye hıı~lamışlardır, Jıu yüz
den bilhassa balı Kaikasyndaki 
taarruz lıuclretleri ehemmiyetli 

sekteye ıığramı~tır. Şiddetli ~ağ
nııırlarla ko"1~ık ~ürekli fn-tınalar 
ve dağlaı-da S metreyi bulan kar 
büyük güçliil.Jer çık.:'IDaktatlır. 

işte Almanlar bu güçlükleri ye
nerek Ttıop•e limanıııa yaklaşmak 
"\'e sonrn d:ı hurasını nıulıa('ara o-
dcrrk cebri hücıın:larla z>ptet>
mck istiyorlar. Grozny için de 
ayni şey s<iylenebil:r. Fakat IL 
te~iıı ayının da bu muharebelerle 
geçmesi 'e kışla beraber Iııırcld\· 
tın biiyük mikyasla dmm'16ı çok 

1 

Batı ı\vnıpııda İngtliı hava fi- 1 

!oları Villun.shafrn ve Bremende
ki ask-0ri tc~i,lere hücum ctm 'ş· 
lerdir. v:şi lıülı:funet reisi Lavı!, 
Almeıı.yaya Fransız. işçi ı;önder

miye çalış•ycr. Alman.yanın 'şçi 

orc!usnıına iıiıyük kıs ı, Norveç!>. 

ınubtcmclılir, Cenııbi haiknsyaya l 
t;ınrruz şirudiı:Jı; bahis ınc,-ı;uu 
o: .. wnz. 

(k,çen!erde, kwıdura gıcı;ttsın
dan v.. nalça; çaıkıl"\ısınd:ın bah
scl:m şt:m... Bıııgün zarfı bırakıp 

ıına.ı.rufa geçiyorum ... C 
Yazan:~ 

Re.~at Ekrem Koçu ) 
YerJ.e.rde si:ıründüğiiıt<' ba:knu.. ı • 

yalım, ayak, en cefa.keş u:ııvurnu2-
dur; ~uk ve pail!l'.aklo:a-m siniT 

Ayağında yarin şiınş'T takunya· 
Beş parmak t:ısıooıla 

sedefi oya. 
ve kem.iklcri oltada«, hangi arar 
'ban'n t-ek.erle.'< ,.e dingili. hangi 
pervane ve uskur dayanı.kl:dır?!. 
O s.in r w .k<'mikkrdı:ki ralıen.gin 
ve.<d'ği r >.ıaı.hğı hangi çe.l.>k ve 
!.astık wrcbıh)ıo.r?! 

Nı:.ıırına, kiriııc, pasHla ba'k
ıınaym, a}ak, yapı olarnk gürel
.dir; ek-adında 2s.ırafeı+,.in; eı{{_t,l'..o.te, 

lku.~t ve c<'vik1iğin ifades'dir. 
Sokaklar tem'z o'.sa, pdro!.a yalın 
nyak gettböliriz; ıb.lll:is, ço:-ap ve 
Jrund'Urıı kullanma.!< fı.detı, o gü
:zei uızvu bir cendereye ııoi<m<ok 
danekt;r; ,biz etkdkler, kad nlar 
kadar olamv'>)rUZ, s:ındal mıx'·;ısı
nı, aram12Xi~ yayaımooıir, kadınla
ra niıfuetle yalınayaı.lc ı:ezen!eri
miz yan yar:'.)'a clegi\; hatta, lb&>
şında b.r tek saçı bulurunıyanla
rırnız tas gibi kafasile şaı[Xkesız 
!;<=neğe ~ e<liyor da, ç~plak 

............................................... 
• . . 

.'fütıl halk WkaUa.rır.c!a ayağın 
mtih.irn bir yen vardır: 

LOst başa, dü..~ı ayağa bakar 
derler. 

B:r mccl'ste ·bztt. s, ayakıtıan v<> 
av:l'lı:<k:cbıdıan a•·ılıınsa düsınan a-

• > ' 
naıım~. 

Ay.ığının baş pa11mağ! lbü:riik 
ola., ts.Jilıll olurmuş. 

'fa banı diiz olan uğursuz 01.ıc
muş. 

.ı'.yağ>nın baş parmağı ôbürle
ıind<en açıik olan, bc4!uJı: yüzü gör-
ro-czmiş.. • 

/cyağının :kinci pamıağı uzun 
alınlar cet;ur olu.rlarun.ış. •. 

Aıyağın altı kll!itnırsa, yeni a
yakkabı giyilimıiş ... 

============================,===-==-=======-• ayağ:na sandal giyımeğe ü:rkü-

R~ada ayak }'?lmına.k sok:ıntı
dm kurtumıaga, ayakka.bı giy
mek sıkıntıya ;,şaret imi§. 

rMİ%ahi ve Milll Roman No. 6 

BİR PALYAÇO DÖRTCAN
BAZ BİR DE HOKKABAZ 
"·-----~J M;;harrm. !<EZİJJ.E BIUHİDDİ.>;" 
b:, ""' eğdi. Ar\ık kadına tc-v- ı 
be .ı. İ taı ula ı:ı-kl ğlndcn beri 

P< D<!e oy e yo u muştu ko... Fa-
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Ciüııel J<adın şuh U... llvrla C:Oe
rd: eyatının 11l:rü..•1cı..:ğll pe t cna 
bo!<: • genç a.iaınla k<>ıı-<& 
de ""611 Mtl: 

- V<h vclı pan\>lonuruz tozlandı. 
Ratıp g\4du; 
- Ne za 'Brı var hanımetrOOI?. Ü

:ci:.hı -~Z. 
- Colt nll.2llt b;,. insanınnl2 \'lılla

fıi ... B· -a biri oi.Ja,U! ~nlcrue şlm
d: !aı:vga e Ni. 

- Ben o bıdac terı>;yeııiz b:r adam 
~ğl l 'C' han;mefoodi, 

- Ben de bıı:ıu Mlııd>lım iç!,ı si-
~ k<:nuz-.;şurum ;ra ... 

- i ~ •:uıtınu:a ieşe!dtür ec!crim. 
- i:tiiaı d; ·ı lı&lc. al, 
Yin• suo!W..... Ratl;> bütan tt>\·bcle. 

riııe ,...G~'n ge;ç kadınla al~aclar ol
mıya b lam L Onunlıı ko•r,..,,..&c 
h 1 rt ,,; ;.p olmak J tr:'Ol'du. rı.e de 
g ı 1 ş.f-yd "· Bt'ly~P! n~ hrr Ta~n ıe .. 
.adil! edi.:e tez<lo itil •• Onwıla tE>ltca; 

kon~k tçin brr bt?hane ara:ylp d-J .. 
>."uyoı:ôu. Hıç olı:ınazsa adını ö trrr.m.ek 
iCJt:yo;·Qou.. Çantar;ınu1 listUrdt".ki (F) 
ma~kas~ tı:ıctssüsil.nii Jtur'C&.hvn ~tı, A
oa:ba ı.mı neydi?. Yavaşça bo nı oe
virip bakt:,tı mman gO nde de ayru 
mı.rf; göl'Clü ... Büsbuıon mcrıılca c.w;.. 
bil. Fakat ş,,oo! genç kadın b·ş:nı çe
v~ pı.)TIC{'reC:.en b"'~ ıyor, Rat.ple hıç · 
il«i:e'1Jl'iyçrdu. Halbılkt ~ı'<de;y"' Ra
tıp tra.'TIV<zyG:ln lncı ;t:, Arııbl :;· h:ınc 
Y.:ık....una sapaıi<en R 0 t.o k:ı.iblııde a
deta kuv-.' t"' b-r ça,rın<ı n.....'miye 
~!adı. Tepeb3şına biT ş<y ko~ 
tı. Oı'Gıda inip Asmah i\J.eccittfki paıı
")"Onuna g'decelc bu akşam ll'l&P olur
sa eğer biraı. dnl nec t.ı, 1'"'.da:ıt gıO

rel ikııtn ko.·1ıuşnıa.rr :.(..ta ı~["3ır edcı'SoC 

'l'cpeba.şınd3 !nnııt. kt· n vaz.gıc-çn1~ bi
le. O nt·~ Iner-ı~ o da orada ir.ccek- ' 
tr. llalıbuk: Raıip bir h:ltt.adanbeı; 3-
şrk•ı. Ş1t<etı.eko büroya yc..~i len ş<. 
rin ve zır·ı chııkı..i:ı;ra tutuldı Ull"..ı bıi
Jiyoı-du. O itilir, o .na~ı kı:z b r ho!!a
dilnberi ona h:ç yliz \ rmı..~.ş. he":·ke
se gille.r y\iız gösieı'lli~i lr.ıld~ k-rn<l<ı!y
l<ı 90Cll<:.1'ır:ı't kon .. kt:ı., yahut töz,. 
1ttinP cevap vero:l('ım':kl.e ooo fztırap 
~"kUrınekte d.-varn Pd Y<>rdu. Şimdi :;u 
yamnda otu!"G:!l b aı.~vvel mina..ı rr. -
naiı giizel göLeT .. ui ZJt n sık kadın o 
inat.."1 G.llıidc j,c.t> be lo; daha ı lı! •. 

(De.va= \·arı 

yoır_ 

• •• 
Türk şiiri, ayıa~ı, güzıcll.gine 

Mil< bir zeginlik!c öğırr.üŞt.ür: 
Topuğu-nu pembe güı.lere, par
rnaklaırını inci te'1bihlee, sün
lbü! salkımlarına, kınalısını hıÜn
nap dal na; Urn:>lo' . ını ı:cd ~ 
berw;elm;;t.ir B'r çift ~·ağa bir 
çift güye;cin, b.r ç rt kumru doe
mi~tı<", Ayağa yiiz'.er sürdü,.,,.,üş, 

nıce güzellerin ayaklaruu öplür-
mi..<.ştür. ' 

İste sıze geçe'll asrın ocmlar n
da yaşam;' Ga~a+niı Hüırey ~ a,.. 
dıncla bir halk şa:rLnin de!:'an'..a
rından ·biı<kaç be;it, bir ktç rn;s
ra: 
• Topuğu:ı penbe<lir gii] 

kokuyor g-ül 
Kınalı parm:ıklar birer sap 

sünhül. 
• Bileğinde mavi boncuk sallantr, 

O ayaklar öpüldükçe ballanır., 
• Güllü çorsp içinde akik ayaiia 

Kuyumcu başı biçeıncz baha .. 
• Yıi•ln topukları glimüş ltehabı 

Parm~k llllcsinde mW<ct §arabı' 

• •• 
Türi'ı;: llı.ga.tınc!a cAy:ı.lu sade, 

çok zcng ndir: 
Aya'k üsrü = Ç3"'Çabuk, gelişi

güızel, kısacık, azıc.ık miinasına

dır; 

Aıx.k altı = yol $ağı, kala
~a'ıt~ yol, insanın her an rahawız 
ed '.eceği yerdir: 

.. A...yak a .. tında ay.ı•k üstü konu
şııLan işten hayı.r gelmez! .. 

Ayak tüccarı = gı>7..ginci tüccar, 
kUrı \."e zararı deftersiz, hesapsız 
olan adanorllr. 

Şeytanın ati ayağı = çok zeki, 
ve zekasını ekser ya ba:lkalarmı 
kand,mua.k hususuaıda !kullanan 
adamdır: 

A:yak tüccarı mı? ... 
art ayağ;d:r! .. 

• •• 

Şey1aru.n 

Sözüne, hesaılıına. ,işine gücüne 
güo.~nıltniyen adam: Sağlam a
y:ilikaıbı doeğ>ld'z!. 

Bazı sıma~ık, yapı~kan, rnü2'iç. 
ersız adtımJar vardır ki insanın. 
ayağın-a dolaşır!_ 

MA.UK.F.MELER1 

Dilenciye hıyar 
vermişler .. 

Dilencil:ktıPn ıocznundu • Old.\.ftça 
;ı"•~ca, ,...çl s::t<ah Jm.Lı;:ı~ l>-r adam.. 
dı. HL..lk:U-n sond~l'ğu zaman, 

- E\ıX"t, &;dıi; nıe y:ıpa.,-Lm? Dl"leni
)"""'""'1, y~ uJ.oriıla.r. I'~ram :yok ... Ge
lmrr. yak! m.rs:ılıı. eluır.d.et. ı;cölıınct, 

l><'ce:ucmcm.. lliııjk.a çıı.ı.ıe bulamw!ını. 
Dil.er.ıi;yoıtiwıL Ben de vııkfyle tıöı>le 
.ııet:Jd'm. A vı:ç açım.r..n. ta Ciiı: ~ lmıl ... 
Hat"..:\, iJ.Jı: di;~ tıaşlndığım zaman 
bir tuhaf oldum. .Anıına, ~urad~ iD
.sa.ıun ııc daman çaıı.lııdıt nu, mesele 
kalıılll)'O!'. 

O, dsiıa, Ç<ık oö:rl•)'<l00k4i. Falı:at, bll
kıim susturdu. 

- Kati! ... Bu.ıılar bizi altııı:adtır et
ıuz. Ben, dileru.p clil<>ııınıedip ,,,,.. 
d~. • 

- ~ d.e söYled.irn. Ev<el; 01!-enl)'U'
du:n. 

Ş.hid! çağırxlı!ar ş;ı~ı Nifa,,;, üstii 
b~ı tt:mh, ker'.i terli bir a.d3'lldı. Şö,y-
1e ı;<iudt·t cıtj: • 

- E!tr.dinıı. .. n.Jeı.ıJ,"inJ. ı:örrlıüjüm 
g:bi, a.ıı,.,1cjğ'.ru luber veren de !JO.. 
n ıan ... HaT.ıi, d'ilenoi.;y~ hı)'IBtr Yı.:rmi,ler, 

<"il dıir do Yt1 beğeaneaı>'ş dıer.!c.r; IJ?<ı 
ötrLe ... Yolca ön""1C ç:kıp avuç a~L 
Hali""'· k:~-.l<>tin.e b· bn. İ\;'lll acıdı. 
Son:-.ıWı au;mıc ,gıi!>; bu ball vardı. E
ıım c<bınıoç u1ırn; ç ıırıp beş lwı:ucı 
verdim. 

- Ben lıwıu ne yapcıym-.7 Dı.d. iki 
kıı ... ş'a şmlaıı. ne al:rur?. E'ıanıeg:.ôn üç 
:ru..z b· _-;.ı:ı S't.r.."iz bu.çlik:. 

- De.ha foz.la ne vu.Jir?. DNJ;m. t,.. 
'be, bıeı llru ru§ \.'ff .rtl"'ll!n sanal 

- Haat·Y·~tıe tartı, mürilv\r('t!ıe enda
z~ olmaz1 d.cdıi. Dah..'ı J.:u]a ~ ~rseu 
V'Cl'! 

- Daha iyi dedin ;ya, ıh!;m. Be
nim han: yet ve m-lhÜVV(<l.im el& bçf 
&uııı:;iuk. 

K.afa tı.rtmıya lxı{.lcdı: 

- ~ ·urı· İÇ'n :i\L!Ç açıp sı&ı 1J&r
~'~"' deiımcz. n'lceYG2m, a.1na söz n.ı 
söy}erej'ffi? llat~:yetsi.z, mUrilv\•etsiz. 
h r: t! DL'<li. Anlm.3, ,.:ne, oey~gi el! 
""1:>ônc ilJll;fQ;. u- şa!U llıı,yrl de dinlcnll'dl. Kt>n
cı\s.:ncen para •·· 'lrc,, ysika1"d!ll.:orını 
soyl.e<ti. Zalıen ktnd.i& el• ttm.r e«::ıo"
du. Bir ha.!t:ı rr'Uoo le ~z t<Xd; ğu
"" Beledi.ve lı z. •bn<le calı;tı~ :n,aa. 
na k:ır.,r vor1cı..... 

!ırtil~rnec: '\ çılı:3r''ciı~ zallKl.11 dl
~ıdi -ni l' ... -ı~ r '\-et'Cn N~ynDy(, 

1 

- Gordu m'? !X'di, ile k • ne e-
°'--~ keı (' ~.-ır Sen Pttığ"!n!e Jouı!J 
r.....;r lL~t.ı. d:a kD .... r:ıre bP:,i:J<do.v doys-1 
ca.~. SC:ı art~ kıe:ıdl <'.erddıt' yanı 1 

HÜSEYİN BUlÇET 

CÇ~D D D 

Za.man.tU gidişin., ayak UY'dUT
ma!l<, hünerd:r; 

En büyük daıfoeler karşısındla 
ay<-h.-ta durabilmek, fazilet.Lı·; 

•Ayak tozu, fıc\pr3ğL> olmak, 
erkişinin karı deği!rlir; 

<Ayağa düşmek. fclfil«'ottir, he
le ayağa düşen •Söz, olur.ıa, 
Al.:an sakiJSm, bir ııneınld!<et için 
fel~ttir, afettir. 

• .. 
Srlkryı, zoru gört'1ee i<:lld;;sın

dan vazı;eçenl.ere cAyak değiş-
ti.rdi!> deriz. Bir ın<ret:n şeref \'e 
boysiyete eheınn:iyet vermiyen 
!m1u sınıfına cAyak takımı. tiı
bir olunur. 

Bir iş üzerinde, f ·r birliği ol• 
madan çah,·· nfora c~l.Waş. 
d ·rlcr, ayakd~ın bır üslOÜ.'lÜ 
cYoldaş• tır; 

İsnnkırı fikiıl:er, düşünceler, 
We3.l'.cr birl<'~Lrir::e cAr.ka.dıaŞ> 
O:.ur!ıar, onun içııidir ki: 

Arl<ada.~ karında,.'ltan ileridir, 
atık'tldaş buT:ınak 2J0ıxiur, ayakxl.aş
Munııızın 'se ha:ddli heoobı. yoktur. 

• •• 
Tıırlbıe, ~y·aık divanı, padişa

hın, tahtına atu.ruıp, halk mümes
sillerini huzuruna ka·bul ctımesl 
ve onların devl<et rica~'nd<?n oııan 
şik<'iyetlerini dinlemesidir. 

Hafızası kuvvetli, bilgisi geniş 
ve çeşitli olup ta her grttigi y>er
de mi4frü:l.eri kiocplru-a lbakıma
dan haneder.lere cAyakh ktitüı;>
hane. den.lir. 

• •• 
S Jcı fıkı görü~en ıçt:ık.ı.-rı su 

ayrı gill!Iliyen üç ayak:dıışa cSaç 
ay<ağı. lfık.,bı ta.kılır. 

• •• 
Saç ay .. ':-s:z ımutfak obnaz; 

cKıtık ayak. malUın hayvadır; 
c.Horoız ayağı., Tir • buşan driye 
Frenk adırı kullar.dı.ğırn;z ttpa 
ve mantar çıkaran fılıet;n kbıC{ yıl
lık bal gibi Türkçesidir! cAyak
lı, ~yağ•, kac!:ch, iç1<i J.J.l~esid• r: 
Vıırdım ki, yurdwndan '<lyak gö

ç'iinmilş, 

Yavrıı gitmiş, ııssız kaJm.;ı ota!Jı! 
Ccimla:r şikcst olmuş, m?yl.eT dö

'c:ü!milş, 
Scikiıer '1712clisden. ç"kmi;.. < A

ıoaq• ~! .. 
Reşad Ekrem 

:QIŞ POLİTiKA 
~ .. . . . . . .. 
Azadlı Zencilerin 
memleketinde ... 

Ynan: Ali Kemal Sanmaı. 
Afrika lot'vsının boydan boya 

garp tarafı Aınerikalı !arı pek 
mcşglıl erlegclnıı>lctedir. Afrikanm 
şark ciheti onları alakadar ehıı> 

yor mu~. Ettiğine şüphe yok. Fa.. 
kat Afrikada şirnd'ye kadar olıın

lar İıııtilizlerle Amı>rikaldnr ara
sında bir işbirliğiui kunlma'ına 

lüzum göstermişti. Ondan sonra 
da anlaşıldı ki İngilitlerle ~ 

rikahların ı.rasında bir de iş bö
lümü bulunmak gereklir. Anglo

Snkson alemindeki iş böliimünüıı 
şimdiye kadar harbin muhtelif sa 

h.alannda tesirleri görüldü. Bahsi 
Afrika Jı;ıt'asına getirmek iç'n ise 

şunu söylemek lazım gelecek! Af
rika kıt'asııı.ın garp sahilleri ile 

meşgul olmak işi daha ziyade A· 
merikalıl:ıtıa düşmelt•edir 

Amerikalılıız yeni dün~·a kıt'a. 

sı ile karşı karşıya olan Afrika sa

hillerinin emniyeti ıle son derue 
ahlkadardırlar, Gllrbl Afr;}<anı.n 

Vişi Fra~ı elinde bulunan )<,,... 
mı ile bllbassa Dakar meselesinde 

şimdiye kadar Anıerik.ablnrın ıı. 
dereceye kadar meşgul oldu:kları 
bir kaç defa Jıenrlini belli ctmiştiT. 

Yeni gelen haberlerden anlaşı
!ıyOT iti garbi Afrikarun diğer bir 

memleketi de A.ıneri.kalılarca ih· 
mal edilir gibi olmuyor. Bu mem 

leket de Liberya Cumhuriyetidir 
ki bu harp ona da askerlikçe yeni 

bir ehcmmiy et vcrdimıiş oluyor. 
l\Ialiıın.dıır ki Liberl anın viicude 
gelmcscnde zaten Amer'.Jmlılanıı 

ötedenberi rolleri vardır. Şhııdl 

Liberya sabillcrı denilen l er cm 
cördüncil asırda Awup:ılıhu• a 
malum olmuş daha sonra Porte

tekiz gemicil.ri gelerek o •ah.ilin 
haritasını çi-ı.ın·şıcrdir. Ondan son 

ra İngiliz, ll~lan •lı, Fı ns.:ı, Al· 
ıuan bir çok Avrupalı cır,ıya ı;it

m<>ğe ha.~lanıışlır. Anıcrikada ;.. 
zat edilen zeıoci l.ölelcri yerlcştil'

mek ~in en miiuasip yer olarak 
garbi Afrikanın o ıMıhillcri intıbap 
edilmiş, Anıuiluıda serbest hıra.

kılan zencUerin 1821 denbcri At
las Okyanusunu aşarak yeni va
tanları olan Liberyaya eeldikleri 
ıtörülmüştiU. 

Anıerikal:ların bu i~ iyiden 
iyiye meşgul olmnk üzere büyülı; 
bir cemiyet teşkil etti.itleri de ma.

liımdw. Asıl büyük mulıacir ka
filesi Amerikadan earbi A!rilwıun 
bu sahiline on dokuzuncu asrın. 
yarısında dolmuş. L:b~ryan as:.1 

tesis eden kimdir?. Ilu şcreli pay
laşmak istiyenler a:ı olınaınl,'itır, 
Fakat Jchudi Aşruun isıııin.rlcki l>e

ya:z. bi.r Anıerikaıının zcnc:lere 
mii~taki! biı devlet kurmak şere

f'.nc bak kazınmış olduğu m~~ 
burdur. Aşmun Amerikıırlaıı alr~ 

rak getirdiği !aatlı ZC'llcileri garbi 
Afrikalllln o sahıline yerl~•irm ş, 

icabında asıl yerliltrle kavgnya 
girışmiş, nilınyet L'l><;ryayı kur

muştur, Az sonra d'ğer bir bcy:u 
Amerikalı, bir misyonerle onun 
yanına gelmiştir, Şüphe yok ki 
Liberya adı sonradan konmuş, ri
vayete göre m! ·yoner Gurley ta
rafından verilmişt:r. Liherya ya-

ni hürriyet, lizatlık memlek<'ti de
mek ol,acak. G:tgide muhacirler 
art~ Amerikadan gelenler ç<>

ğalmıştır. Bununla beraber bir 
gün gelerek Liberynnııı Cumhuri
yet olarak ilitn edildiği görüldüğü 

vakit yeui Cumhuriyeti tasdik et>
ınekte •n geç kalan da Amerika 
Bil'leşik De' Jetleri olmuştu. Li· 

1 berya 1847 de Cumhuriy"t ilan 
etmiş, hemen her devlet hunu ta
nmıış olduğu halde şimali Amerika 
ancak 1852 de Cuınhurıyeti tas· 
dik etm'~tir. Liıkın Liberyalılar 

kendilerine lıanunu esa'i ~·az.ır. 
ken tıpkı Aıucrikal:ların te~~ 'Jiı
tmı almayı unutmaınışl:ırtlır. En 

iyi örnek Amerika idi. Fakat alı
nan örn~ği tatbik edcbilın !c kct
lay olmad ğı •onradan çahnk nııJn. 

şılmı~tn. Lilıf'ryada da siya"i n·U
cadclelcr başgö!ternıi~. nihayet A· 
merikalt!ar ınüdah::ıle ctoı' .. le"d'.r. 

Geçen umumi hcrp scnclcrn'ie 
Almanlar garbi Afrikaı!a. tutıın:ı• 

rak büyük hır faaliyet göstnr ·ek; 
istemişlerse de bunun öniine ı;e

~ 'lnışitir. Bu sefer de japonların 
oraya solrnlabilmclcrine mimi o
lcbilmek üzere Amer!kalılnrın I,i. 
ben·a ıle mc~ı:ul olduk! rı görii). 
ınektcdir, 



~Günün siyasi icmali---------..... 

==Son 24 Saat içindee:== 

Hadiselere Bakış 
Halen Londrada bu:Lumna'k.ta 

olan Cenu•bi Afrika Baııv,.krli 
Maıcsal Srnaots dıün Avam kama
rasında uzun b'.r nuttik söyle
m:~t·r. iihtiyar ve tecrübel> B"§'" 
vt!kil bu nutkun.da bilhassa şu-n-
1.:.n roy1eın!4tir: 

- Rusyaya bütün irrık.8.nlar da -
hiHr,d-e süratle yardım e&lme
l'dir. R10<,ya müşoerek yükün ıken
d.s'-ne isabet eden !kısmından 
fazlasını ta.~ıımaktadır. 

Şirnd'lki halde •biiy'ÜI"<- bir iyıi.m
~orHğe kapıhnamalıdır. ~kat 
Bü) ük Britanya onuhare'l:ıesinde 
Ahrn:n hava kuıvvetlerinin mağ
lü.1!.; t t: dünyanın lstİ!klbaJ;ni kur
tannııştır. 

Hrrp bütün şiddetile devam e
d'yor. Bundan evvel tarilııte i:ki 
muluısıırı tarafın lbu kadar ağı<' 
kaytplara uğradığı zaıı;nedersem 

,görü'memişt'r. Ruslar mütıhiş ka
Y"·p1ara uğraımışlarsa d~, Ahn.an,. 
!.ar da Rusy~da epeyce hırpalan
mışl<rdır Hitlıer, Ne.p<ılyonun a
.kııbe'" ne uğromaan.ak i~:n elinden 
geıeni yapmı;ıtır. 

A'n11anya için oiduğu kadar Ja
poll~ a için d-e yakın f·elı'iketi ha
lbcr veren alfuneL\erin belirdiği 
söykn<"il'r, 

Bu l>~rp, şimdi bir Ilo •1ılarhar
lbi mahıyetıni almıştır. Na:zi ta
a.sst:l"~u. bu ac1ıl dünya<lan naz:i 
t'- ~ı. küıırü ile onun bü•·ü11 eser
,,.,!°İ ~ k oh..ıncuya kadar müca
cl ' edecektir. 

B er de &rt .k hm'b n tr<ırruz 

sr!'.l .a .. na ge-lnı:ş bulunuyoruz.> 
LAV.AL'İN ~.IÜŞKÜT, VAZTYETİ 

A' nan!arın FroP.sad. n l:J-0 J:ı.'n 

i·~"i ist.edik1 eri m::ılü n ur. Bu 
c ı1J r l c:n:n ı.cm'nı i-~in bu a ... 
y n 15 11€ kadar verilen mG:ıı,,,.ı 
a} ı ş;. una kadar u a'"'ıştıır. 
Bı n' ' tin de bi~mes.ne dc)ku:z 
gün h 'mıştı.r. 

Lav" geçen gii>n F~ansı.z \şçi
siP.e h "':p cd.en nubl;un<la vaıA
yeti a, ".;a anlatmı:;t.ı.. 

L· vr'.e göre, Bitler Fransaya 
kanşı al .cenap davranmış ve yüz 
lb!n F, ansız esirini seı!J:ı.est bırak,. 

ıımstır. Fransa yeni Avrupa nir 
un1lPR kg,tıhr·.:8c ve bu n:•z2ım i
çinde yerini al1111ak medbu-rlıyetin

dt'C!:r. Franswlarını va:ııifesi lbu
güın.1<.ü kadar açıık oımamışıır. 

A!.manyuda bugün 1,200.001 
Fransıe esiri vardır. 4;çiler fe<loa-
1.<arlık yapıp Alımanyaya g'derler
se, b.'.r ç·o.k aileler n ızt:r:ıpları ni
hayet buıac,.<ıtır. E>ki Jdne k.apLl
ma;c clc;:m değildir. Dünya de

~L~~~ir. 

Lava!' •n bu nut!ltu :;ı(iy 1e telhis 
ed: ncktec:'.J-: •Ya gü.rıül rıza;ile 
r,"<L•«in.z, yalıut 2l0l'la göndere
ceğiz,. 

RUI:OLF HESS ŞİMDİ 
MU:IL'\KF.lME EDİLEMiYEC'.ElK; 

Ma!Uınrlur ki, Sovyooer elde 
bu"tazn !Uman harp mes'ulleri
r.:-n Ye bu meyaında Rı.:d'.\İ!f 

Hcs>".n milletler arası mahkeme
ye vni'ımesini isteımişlerd:. 

tng'Hz Hariciye Nazırı Eden 
dün Avam Kamarasında beyam.a~
ta bulunıa<ak, Rusyanın İngi1ııe
ye Rudolf Hess'in derhal rnuha

lk<>roe altınc. aJ.ınması halkkında 

hs bir tel<D.lftıe ıbuhımnadığını 
ooyl,emiştir. 

RUSYA HARBİ 
S'.ıalingrad sakaklarında mu• 

hare.beler bütün ş>dıdetile devam 
ec!'yor. Alm:ıın1oaı- Krasnaya fab
ıı k<:sını ele geçirmok için 48 sa
atten beri hücumlarını ter<rarlıa
f':"lô'-~.:dırJar. Fabrı{:::. b~r.as• ise a
teş kümesi hal:ndedi.r. 
Ş~rr.a~<~rn sarkmağa ~$~iş;ın Timo
çcıo.ko kuvvetlerinin lo'•:-şılarm.d<ı 

bu ·uDan Romen lmvv-etleıfoi da
ğı tarak bioorz dah,. ilerlediği bi~
diı iJ:i-j'Or. Faıkat bu kes'.ımdelti u
mıınıi vıaziyeıte bugün de mühim 

• ;ı,;,, d>eğiŞ'ikJ.ilı: ohnamı,,tıır. 

Ka.fka.slatıda Mmıddk'da Alımın 
ta'oırruzu durdunılmll$ur. Ha.tfa 
Scwyetkrin bazı ııdl<ıtalanlıa tıı.

arruza geçtikle.i de bikhriJmcıkı. 
tedir. Bir köy geri alıı1111ışttor. 

No\·orooi.sk'Wı ise Alımanla y-e
ni ibaz.ı tepeleri eJ.e geçirw..:şlc-rmr. 
Bu tf']:'rlude kar üç :netrt'Y i bu'· 
muş\>ur. Bu sebepten harekıat ol
du.kça nııüşkillleşnıJştir. 

Yt!lrın 250 ton o!ıer 
daha daft!tıl;ıcü 

BIİklı:a.ll·ar el<m<'k it~ ''"""'ıı;ı;.,,.. 
de mika ~eker sabınıy.a ıte,·a.m etme«
bEd'iTJer. Buu!a.t'C!ep. ı;<>i:u ve.,;J.en şe

ker.in hep-<ini hemen sat.mış:M Ye bu 
e=ı.baJ.ı ıni.lraca.ıı.t:<;ı1a.ra 4-~h'lladr> de

m~~l'Crd:r. Bu sıab\ih ş.e.k~r Şi~.eti!ld-cn 

Bldığı<ll.111; mıalfııooıt.a göre 1.tanbulda 
bi.nd't.'n ta.z.la ,el...~ 8atoo b:lkok:.al v.s:r
<lır. Buru•.ı:• güçlü'.~c ı-r tıov-.i.,tı ~ 

pır~m"..,']'h:r, B;.;kııtAl!.n.ra beş yi.\z ton ~
lt<r 1ıf"V'ti <>lun<ı<>11khr. Şvnd•)ye kQdQr 

2fıQ ton levııi olunın-u,tu:r. lll.'ü1ebcl<i 
250 tonu da Bak•;.."'\1.llar Qe:n!ypt;ne y.a

~ V'erl~eock ve yine kmne ile hal:<a 

satrlac>ı::tır, Şel«.'ttcil~re "" çilrolat.acı

lare. da bir miı<tar ~ker v.crilmiştıir. 

Faıka>t ~ .. ıvacılaro. ne ~elı>lde tevzi:>t 

Y•?J l:tc•ı'l» - iolırar! a>j>l•r:ıcr
tu'! .... 

--er--

Ziyaretçi hernşire!cr 
(1 tnc c:-.~hifr" ı:ı Devam) 

Kl"ii1:!.~-.Y"Jn da fn.:ılil k • g'C'().ı :ı.-..ıl :,'"2.1> et-
t.i:ti m attı ı r·a.su"ııd.3.yız.. A\ rı..:.pa ve ... '\une-
ııiatatla cZiya·~ lfe.ı1~re-, t'" t ~caatı. 
o kacl <r !Wkl""""•;ıtJr k buo·br JS.ıl>haıt 
·v1.kai.c hlııi.n bCrıe.: ya.:dın1~.sı ol11r.:~ış: :ır
dır. V( J'CrT'•1 :.leI1i, V("I T !ITl .. t t f.'l
k,i.~·.·e.l"le h1nuııye,..e, tı<i"'ıv'yıe n t.r~ıtaç o
leııl n ev ve W ş. r;µı;_ ı. :;:bit v d~
te J,c-,, k!\ıyd~ c Ziy;:.ı1.'tç<i H n t ·,..,._ 

l•r> umılü, eehNI>.ıl'.'.e ıtt l>ir a.~ o·....el 
tat- olu,,.,,..lıd.,,. 

lfa~u4mızı:la lk~ldığına ~ 

!bundan sekiz yıl evvel cKızı lay. 

bu faydalı ve hll'Y!rh t~bü.se 
elkoynıuş ve hatta K.zı1ay hasta
ib,ıkıcılık okurundan ;y; d&ece ile 

mezun olan Samlye 'smiN!e bir 
genç kızımız Amerikaıda Rold'el
ler Müessescsin<ı bu mevzuda tet
llükat ve tahsil için gönOOrilıınişti.' 

O vakit ıba.şlanan bu güzel işin 

hala niçin iJoınal edilme<liğ'.ni 

!bilnıiyoruz. Ş!mıdı:; Çocuk Esirge
me Kurumunun d:ı!,Jkatle ele o.J
C:ğı bran~ta Kız.lay da <c.:raber 
yliırüyerek bilh00>a İd.anıbul g!:>i 
hastası, fakiri, ya,·dım,, tedaviye 
muhtaç V'>l.andaşl arı bulunan ge
'IliŞ bi<- _şeıhlroe derhı;.\ .Z'yaref.ç: 
hemş·re!er> te;ıkı1.,:ı.~ı k~rm 11-dır. 

Bufe<lakar ve ferr•ga.C<ii.r hem
şireler her ay terdhan i~i, esnaf 
mahalk!J.ıerin-de, mü evaz~ seınt

lerde ev ev dobşurak mü.şUk, sı
ca.k saantıoryomlo.rı tahassürle 
:.·,ukden, fakir veremli kız ve er

ke.kJeri, bahtsız J-·a\rrusu"!'la temiz 
süt ve bol gıda, bekk-yıcn mu;xa.

rip, kimsesiz lohusalan te:fu:t et
meli ve Kızılay he-men bunlıarın 
muaveentine koşrNı1du. 

Kenarda, köşede kalın~ fakir 
hal'ltalarımız, tam gıda aJ.amıyan 
J.chus.z·lar>ıruz o kada: çdlotll'l" ~ 
o derece temt..., afüti.r ki kendl

J.ik1erinden hiç bir teşe!Jl:ı.üs1ıe, 
yardım dileğinde bulunamazlar. 

Himaye ve muavenet sembolü 
olan cKmlay• ve cÇocuk Elsil'

eeme Kurumu. cZiyaretıçi hem
ş· reler. vasııasile artık bunlara 
r5h>m elini uzatmalı, bjr an ev
vel müşL:k sinesine alınab:!ır. 

'.Haluk. CEMAL 

Sinemasında bu gece saat: 21 d.ı 

Sinema aleminin 

Tanı.nnıış büyük san'atkan 

K Y f' R A N C İ S ile güzel san'ntki\l' 

n~ i L D R E D c o L m s ' iD 
Tom b'r ahenkle yarattıkları meraklı bir aşk ve ihtiras romanı 

KA ENTRİKALARI 
FI:TT.'l.N mu J{ADDI - BAŞTAN ÇIKAN KIZ - ÇAPKIN 

ZE:\Gİ. LER Ye nihayet yüksek, temiz bır aşk 
ı\yr.ca: Walt o;snc} 'in renkli Milri l\faıısu ile entetesan bir jurnal 

S E S , Beyoğlmıda Şehir Tiyatrostl!lun eski komedi 
lmnuııd.ıdu. Tddon: 4 9 3 G 9 

3 - S O N T E L C R A F - 22 ı cl TRŞllllf ım 

l Muazzam bir pi/an 

Salomonlarda- Afrika Başvekili KSİKADAKİ 
ki muharebe Smuts daha Japoı1 gemileri 
ilk safhasında neler söyledi ? yine bombalandı 

Bey.rut, 22 (A.A.) - Guadıı<J
kaııal adıasrnda cereyn eden ça.r
pışmalar henüz ilik sallhasmda<iı.r. 
Müilıim hiç ıJ:ı.ir ça•rpıı,ma daha ol
m:ı.mıştır. 

Beyruı, 22 (A.A.) - Salomcn 
adalarında cereyan eden çarp:ı.t

ıınafar c-snı<smda Amerikan kuv
vebleri 16 J.~pon uçağını tah<Cip 
etttnişlerdir. 

Bir Japon muhrilb.iı ve 'bir kru
vazfuü de ağır o!araık hasara uğ
ratılm~tır. 

Alm~n:ar e,;ün 6 ge
mi daha bat~rddar 

Vc<şi, 22 (AA.) - Şimdi Ber
J:i.n<len alınan b;r haber, son 24 
St·at içinde Ainı.ıın si!ahlaırmın 6 
!!fütttcC~< ticaret g-ı:mi.s:ni. ba<tı:r
& kfa rım .bilıd'.nın<S~. t.e<l:t.:. 

Bu gemi.ler şimali Atlantikıe, 

Karai'b denizi<ı<le ve Ama21()11 
ıne:ıı..i ağzında baıtm!mıŞ~ır. 

fırtınalarda gemi 
batu·ıyor 

V.ışi, 22 (AA.) - 10/11 ge«!sl, 
Hk'lniçini kıyısı a'Jıldarında bi1' 
tayfun Tl'an.~t>aıı~"'.~ den'z Jrum
panyaflir.m Ha.es gcm:s!ni batu
m1~ıT, 

60 :lci.~;Hk mü~0tWbat ve ylcu
dun ancak iki ;,c>ıci tayb lkurtıır 
l::?·bimıirs"'.lr. 

[·!'le.ta üzeııin 1666 
ncı hava kını 

B,yrut, 22 (A.A.) - 19 Birin
~J;eşr.:n güınü.n-o ' ::..dar, ımJ.h,·ver 

ha\ :ı kuvvetleri Mi..ı.ta <ldas:na 
ka<şı tem 16M hava akını yap
m1şh<tdı<. 

A:7li miiıdidEt iç;nde a:l.a üz•rin
de düşürül.en u~,akJ.arın say 'sı 
1069 dur. 

Almanyad<ln 
kaıı alma 

ameliyatı 
(Başmak&ledıen °""""") 

Afrika Baş v ek i lini 
dinlemek için Avam 
Kamarası gizli bi r 

toplantı yaptı 
Lo<ırlra, 2.2 (A.A.) - B,B,C:> Lon

drada bulurım:ı6o1ıo. o-lan Omubi Afrlkıa ,. 
Başv·O:<ili 'M"1'(>Şa•l Smaıı1s. d ii.-. g;,,Jıi bir 
,.ıeırdıe lop'<uııımş. olın 1ıng;l•z Parla.
ırn..artt-=ısu <@a.la.r.ı önı..inde bir nutulk sjxy
lerr;şt .• r ! Eu suırcıt.i.e İnc.i!tıe ııe 1ıaı 1bin
de •ik dda olar.;k ~r doımiıoıyon B<-!.'
ı;ıc+.lo.:.ti Paı:)iaJ'ıJeMo k-~ söz. *-
: ·!m>:;Ur. 

~1a.De ~al &m..fl6 bu n~a ezçıliıı.n
Je ck.u1'Ştir ıJti: 

- •Bu lııaep; ı,ı,- ccsa['(t haı:bidr. 
Ve ;avaş şluııd.i ~ Ifaçlı;ar ha.rbi mı>
hiyct;ni a.lınıştl.I'. Bu b.arp imaı.ılaıı·m 

haklarını, hür.~~t.;ni, ~ ~at 
!doo.Ilcr!ni v~ monevt v&rlı.ğ'.nı kruir
ta'11'llıaft. iç.in ölünre kadılı· ~vara ede
cek ol-an yeni bir mG.o::;d:C.!.cd.:r. Nazi 
taasutıu, N3~ tJh:.tl~<.üır.;ü ile onun 
1.:.1<.ı.nôl """ı•lerl yulc ohrncıya ta.da< k>
Jııcı lk.ın.ı.na ro1ıl:ılzy<ırollt bir Hoçlıh.r ı.ib
nı'ye>;yJıe ııarııı edi;yo~ 

Şi.mr.:ıi biz bu haı':lin dördıüncü yı.!?:r.a. 
glrd!ık. Müdıa!aa Eaf'hıtsı bi1ırr~tn-, S&h
nıe taEtrrul!: S'U'ha.c-ı için ha.ı.ırlanmıştır. 
Son l>otu:ı.ma ;ç;u ka!'§t]aşıı- Ü'/"''""

y!.z. DÜŞI1'>J.nın Jmytl:& arı ıuakı1'.CTUı.
d!!f~ :M;:bvıer tM:ıW m~nll"'-"e1!e;-d~. k1;.t. 

l.:8!, aç~ h~leti gizlice y~~·drşm~ 
ta ve taha:nrniUsüa.!i..ik bt'l· r.11'-.-{.. clir .. 
T~ıT _7va_ ~çırnek '~ fll"'" ;ıt v~.n 
da.ı'bryi in<iıirlllllf!'k zanı:anı zrıli~cıe tıe
TCCı::Hlt e..l.ınıeık dır as:~ o1ac~,..;t:.r. Bu de
l ilği y3p'!l1:.yaca.g,Fr~:..dr.rı cnııin:'m. !-I.it.... 
l:t? ..:n :n gl(Jb:yıet.i için koıl'.cunç kan al
an~ .aır.~:ıl.:.) r.sl R~Ar tal'Rf :.an y. pıl
mıaJrJta olı.;.p .bunu anc~k on.lar y-:J.pt:ıbl

llırler. !-fitler N~pıolyoııun P!k.il:r~Pfl 
lttoçmrnıa;k iç-en ı:ıı}:nden gek'rııi e.."İI'ü"-'
m-ıdi. F;mat tu'luıiıı ;r<ıl <l:ı..'<a m .,.ll'!I>
dı.rr. japıc113·a· da ;ıev$li?" .n~:!f..fım... 
dıJo.r. Ve t.('kmij bu japnn muvatrc&. :ye

tQı.den ja.ponl'!tl' !<:in ya.lf'lız j21por-~ 

blacalüı.r. Pe<"l Hamur hii<'.i .. si """" 
dıe:ı:l1-yete biT mey<lıan ~ .. uına o 11'!11U§tur .> 

Mar-eşal &ımıte mütrot:"ben harp
ten zeınral.<i dünyanın va.ıiyıet:r.<lrn ve 
~ıl.&ca.l< ycn!likleııckn b:ı;.'fı.:oı.:.:miştlr. 

11 VAEIT,, refikimiz 
26 ya~ın4a 

.vakit. refıkimiıı bı ı:ün iınlişa
rınln ?5 ıncl yılını tnmaınlıyarak 

26 meı yaşın• gimıı: tir. Tebrik 
eder "' ·ıvalfııkiyfllcr d'1eri2:, 

çı.kardığı ha:ııd:k fırsa,ında11 a:ıa-1-~------------

Fat~h 3 üncü Su!h 
Hukuk 

mi ölçüde fayd~aıımaktan başka 
bir şey ı.lmuyor, mıw)<ak ıliımek
tir. y:ne, anlöş•1ıyor ki Almanya
nın kansn ka1 masmı mi leakip im 
ıkansız ~e can:,.rı göv.de üzerinde 
en son aıakt• kalıuı bokiın kuv
vet lwılto.de son cerrahı tasfiy.eyi 
yapmak dem'J~ ... ro;ı~)L.'ar:ı diişi,i.. 

yor. O halde ikinci tepbenin ne 
zam.an aÇ-llacağ:ı.nı uzun boylu mo
r.ak etmiyıı liizuıu yol ıur. l\faı·e

şal'in r.iJ:ı.esi ile hG.1.li~r ere bakın
ca, jklnci ccphı·nin ~~ı~ma zama
nını şöyle bir hıiknıe bsğhyabili-
rlz.: 

- Rusyannı ~Qa eri, Alınanya
nın. son nefe~i ~1'lıncııle~·kcn ..• 

ETEM iZZET B.ENICE 

H!k imliğinden: 
Ş.:lırcml.,;' Med<=!rndi Cıtı>tcı c<ıd

dc:;.inıde. 2 No. lu evde cturan Küç.i.ik 
Fı:dırz ya rüştUrli islıa-t N:io.')iy.e k<:dar 
bilümum !t;.]erinı görmek ü:üere <Nıyısı 
ytA'<atK'"1 ad.r:C$ yazılı .N.\z.ı.n1U! vasi ta.-
Y'~n ıPdi.r.i~tL ııı.A.n. olunur. 942/10()2 --
Falih Sulh 3 ür.cü 

ths~-uk 

Hal,imliğinden: 
Otıı~l'-"W:.aşa Koca 1'1 ı...'l,jt.'l'fn pı: §a Ci:ld ... 

desi 24 nu~.ı...-ılı fırın üat:u.,d._ ki ha
nede n:ı.1~ m ~ 17/S/942 t:lt..;hinde 
ve.t'at cıdl:n ve va.r~'.er'\nQ.ı.ıın kızt Şa.zi

ıfL&:a!llC!i:ZZ..~~'I\ yerun tal<tn Uz· rl<ıe r~smıın t:ıııtye;i 
· Mevsimin en büyük muvaffa- ' t:ı.k-tı o!c.!<t;o Nur. 0..~Y'n 1Jc.ıı<:k.csin•n 
~ k iyeti, büyük yıldnların filmi 1 ı'flSl11en tas!iy,•sin<ı karar reri!ereıt 
~ ] 942/00 m.nr.....alı te.rd'16 <l<»yü«ı açılmış 

Z I E G F E l O 
.., alaco.k: ve b-Orı;lular= b:r &iY için-

~ 1 ~:=iş:;{!~ 
Y l l D 1 Z l A R 1 " fiz T"li<:nka~ veıkafe\name.inıe müs-

~ 1ıeırı.idK!tl bütün verese nanuna. mdrası 
!Jl.l1'k<lydi$!'1o \'<l mutlait suı·etle luııbul 

eW ğıni ve balen rr.ıevcu.t teıır•ke:n.Uı. Güzel ve alılkalı §&lıeser 
Gci• düğü fevkalade rağbet 

lıasebilo 

SARAY 

Al.aska ceplıesi 22 (A.A.)- A
merikan '.>omba uçakları Kiskada
ki jap&n garn.'zonu ile bu civaıda 
bulwıan düşman gem· !erine ağır 
daı:beler ıııılocı!lişlet::iı, Gertrude 
Covede il.i düşman muhiribiie iki 
yük gemısi batırmı~lıı.r ve Tron1J. 
bayıda başka bır yük guıooini ha
sara uğratnuşlardır. 

Yapılan keşifler düşmanın IOş 
bazırlıkLan için harau tlc çalıştı
ğını ve ı-opçu mevzilcrıni takviye 
eıtiğini gösterm<ıktedir 

Düşm <n yere.Jtında iaşe ve mii
hi.nımat Jepolarile ~elik çatılı as
kerize ,,.,ı .:.Jı.lil .. wr in~e etmektedi. 

·--·~-

CEBELÜTT A.RIK 
IJombe:lanch 

BerJ:in, 22 (A.A.) - :Elvv'elkil 
.gün mcçı.lı.ııl bir UÇ'1Ik 'Cclıelütta
rık istillif.mlarını ba!nl>al.amıştı:r. 

Bir ay içinde ıigorta 
olmayanlar avukatlık 

y1<pamıyacak ! 
İ.*nbul avlh.aiJ.;rmm c!&:ecburl S... 

1:1>rta> lıaidtıın<fa yaptı:klan it>ra>ılar; 
A-..,)<:ır.ıcı.ı.o bitc:ı.ı~Ic1>;;.ne göre ArlliTe 
Vdt.:i.leWı<ıe Y't>! e&Mi1memıi~. 
V't&ıalrt; W gy ıç:rA:ı" !kerıdiı:ıi s;goı1A 

ettirntiycn aV\llk.atl-. ın ha.rodan kaıyı... 
dın ın ,,; l'1:.-ğiıııi Baroy>\ t <>üıt eıt
m'ştir. 

Sütçürer 
(1 inci S.ıh!feden D .. vsm) 

ef<l dondurma tıı.ba:ıcları, taLak di;re 
kr~ll<nıl•ıı. k•ıplar ~o'T ba.-dağı, tabnt>
dı.r. Ta.ilıcııia.r b~r y:::.::ıı.::'~ Jt.;--;p.1 rı.nı kü

c;ül"lt":ı.f>tote bi!' yllildm dB &.l!.arı ;r.ük

&e1!.tln1ot tedr. 
Bunl<>r ve muba-1~. s'Jlçiller 

Bt"'.ediyeye T<'ttd">ı ınili:ııc:nat edıe-

m hcya.t pahl.lllti;ı k.arşıs-ıtlda zam 

~ılma:ıını ~lerc!;r. Ş.~. 

p!UA, - \'e ernııa.!i g;ı,i ~"'"' mouı,. 
de~r ônııal ed<'<ııler de şeiat'r mcsol~
skı,i il.eli ~ z:am loıtıet:ı.ektlııot.brıler. 

Z.len bU<l]ınn bir k'9ml Pndidıen 

-·--..--
297 bfn Dr~hmi 

(1 lnci Sahitrd~ ıle·~!i:r.) 

pr-ayı yzll>Ecncı bir momlelk~e ka

çırmak ol.an Musevi sivil, muha

faza. meı:ınırlan tarafın.dan göz 
lıaop5ine alır.mış, trene 'b'ndiği 

yeıtlen itlb5<re.'1 tar<lssut eilil!me
ğe başl:ınmıştır. 

:Morda.hay bu ba'Vlllu lhudurla 

lı r şa.hsa teslim e<lcı'ken peşini 

bırakmıyan mıemu<larımız t.artı

fınd·>.<ı yak?.lanmıştır. 

Döv;z kaçakç. ğıT d::" evvel.~e 

s•o,kası olduğu mcyıd:ana çıkan 

Bahar Mordalı.ay hahluııda taki· 
bata geçilmiştir. 

ftalyada 
• (1 inci Ssh;fcdoo. ~vo.m) 

nuna kadar mukıaveme,in Fran
sayı kuruarabileccğ;ne emin _b·ı

lunan Fransıaı!arca, bu hal, daha 

i'.ki yıL evvel::ooeriberi malii.ın ol
muş bir halltika t idi .• 

---<>--

Mimarlığa rağbet 
U inci Salıllede,. Devam) 

bu ra-ğlbet kaıışısında daha. faz!& 
e1eman yetiştirmek üzere hiç o}. 

mazısa 186 taliıbin yarısı !bu yıl 
aludemiye kabul ed.lmiş olsa!ıar
dı hem memleket.in cmimamğı 
namına ve hem de bu gençl~in 
.ist"k.bali bakımından da.'la b~ 

Amerikada sun'i bir 
nehir yolu yapılacak 
Vaşington hiikiimeti, harp zamanında, Cenubi ameriha 

ile muvasalaaını temin edecek olan ba yolun, aulh zamanın
da «A merika Birliği» nin can damarı olacağını düşünüyor. 

Yazan : B>:rleı;ik; devJ:ei!ler Ameri:k!aaı 
hadle gireHderııberi, Şimali Ame
rika ile Cenubi .Aıınerilka devlıetJe
ri arasındaki den İ'Z ticaret yoı.u, 
gittikıçe müışloülleşırlketed.ir. Mih
ver tırhıe]bahi<'leri, ta Antil ve Ka
raiıb denizılerin<e lre.d11r giderek, 
Ceııubi Amerikanın Brezilya ve
ya Aırjanıtin'den, Şimali Arnel"i'ka
ya yük gıO'türen geoın.i.leri !bekleyip 
1:'ar1>iTirym1ar. 

M. Ra s im Ö zgen 

!Birleşik devl<!t.ler A!!Y>et:i.kasının, 
Brezily·adan, Arjanb'n'de-n 2lldığı 

ibir çok şeyler vardır. Bilhassa 
kauçuk ihtiyacını, burala:ııCan te
min emıeğe gayret etmekıtedir. 

'Brezilyadocl<i Amaıxm mıntırl<asın
da, F'oo'd'un ~l:fuüsü ile ve Va.
Ş'r>gl:<>n hiikiiımettnin kıqydı.ığu 
semn.a;.., He 'kauçuk yeti.ş';iriJıme
ğe çalışılımıkıta<lır. Denizlel'Ue 
tehldke devam eder, M.ttıa artahl
Iir. Bu ha1, Ceu'b! Amer.ıkadan 
•b:r Jcısııın iptirlai maddesini tı>min 
etmeğe medbu.ı: olan Şimali A
merik.a iÇi'll de, B:rle~.ik devletler 
Amerikası i1e ticaretlerini i.nik.işaf 
ettinııeğe m<edbur bulunan Ce
'DUlbi .Aımer~ Cümlıuriyetleri i
çin de, büyük b;.r sıkıntı meVEUU 
olur. 

Tahtelllıahir ba.ıkmlacınrlan za
rar görmeğe ba.şlıy~n Cenubt A
meri.ka devletleri, bu zarar ıre 

tehlikeyi önkınıeğe çareler an.
mağa baş~ad'ılar. 

Hatrtii Bt-zi]y anın, Arjantin'in 
ve Ürüguay'ın pı.y1ta~tlarında, 
R'Y'O oo Janeryo'da, Büenos - Aş
re.;'de ve J;fıonte - Vi<!ıo'da çıkAn 
.gaz("teler, Cenı 'bi Amer t<ayı, 
binbirine b:ığ!ıyacak 5{),000 kilı>
metrel.:k bir şos• yap '"!l:ıs:nıdan 
.bahscmıei e başledılar. 

İş bukadarla da kalmıyor. Bat
J<a ·biT tasavvur d;: ortaya sürülü
yor: Nehir yollar>'.e, Vene:züeli ilıe 
Antii deni'li sahill.erini, Azjantin'e 
ve Cenu'bi Aı'dlinti,ğe ibatlama-ğa 
çalışılıyc.r. 

• ilk n~zarda, aklun lkı-.'bul edıe-
miyeceği glıi gö:rWıen bu tasav
vur, ha1tikatte tatlbilti imkansız 
bir şey değildir. Eğer !har;t.aıyı 

' teılki:k ederSl"k, Cenııbi Amer.ilı:a
da, koJJarını yel!ııı.ze g •bi açmış 
!bulunan, Şimalden Ceııı>ba yayı1-
mlŞ üç nehir havzası gıörürfuı. 

Buradan geçen üç büyük ne
hir.in hepsi de gaptan ş="" a doğ
ru akmalarına rzğır:en, birlbirine 
koh!fca bağlıınabilece.k vaziıyet
ted.irler; çünkü bu nf'lü·lerdıe a
kan p:ım siki.ar ve iıkinci de:reeede 
sular, b.<lbirine ,epeyce ya ·ın bu-

lunuyorlar. Arjantiın'in mull21Zam 
nabri ile Amalltlll nehri·nlıı arasm
da, tek bh' .Mato - Gras. yay
lası vardır ki, burada kanal açıl
ması kalbiklir. Amarııoın nelıriru 
ise, daiha cenupta bulmnan Ore
mok ne'hxinıden hiç bi.r arıza ayır
mamaktadır. Bu iki nehlr, Gib'an 
dağlarının aı-Oı:asıından ve Ri'.Y'O 
Kaskiyer.I' ın.eri.nde, b'rolrile 
kucaiııl~şıyorlar. 

• 
O.enok nehr~ Venzüel1''yı., Ko-

lambya'yı ve Ekuatör'ün şazfı: 

!kuıınııu .ruhı'.Y'OI'. 

Ama:zilll, ınetibaı Penı'dıa &du
ğu halde, Brezilora'nm lb.iiyük bil' 
ikısııuruiam. geçiyıo!l. 
~ dlö :il Pıata, Arjantıin'de 

deruu dökülüyoıısa da, Bol ioeyaı, 
dan, Paragu~'dan ve Bre:z:Jya
da.ıı ıı:elen lııilları ile, .Aıına:ıxm 
nenrmin cenı.lba dQğrıı ıınanan 

lrolıkarma y~)'lOr. 
Bu üo; n.elr:r, pamuk, Wtün. 

k.aıhvoe, şe!Ur kam-ışı vesaire yetiş
<tiren, altında ba!lur, demir vesa.
ne madeni.eti bulunan, üzer1nde 
hayvanat ye~n pek büyıük bir 
araeiyi sukııyor. Her üç nc-'ıır ııı. 
mecrası, gemi .iŞlıcmesine müs:r 

ittir. 

• 
E<-et... Bu nalU.-leri 'bi:ı1bir;ne 

birle:f-irmek ~. dina.nı-'Jt . .ıe atı
lacak bir çok kay•lıJıı1ar. r, .,,.,,_ 
zam sed'.erle sı 1ıa_~n yükr &c .e
sini ıcap eden yiJ\sW<lıJı:l.,r V' r<Ez. 
Bunlar çocuk oyuncağı oin-,ıyan 

ıınü:ıkm:ı.tfm. Öyle i!k~n. Ce: ubl 
Amer1kalıl.ar gU>i Birleşik DeV" 
letler Amerikası <la bu müşkülle. 
llf, hiçe saymaıktadır. 

B?'ezillya'da, Arjantin'de, Ürilıo 
guaıy'da, bu işe girJşm<f.<te, va-kit 
ka·yil>edilınesine taraftar b>.;'ııaı

ıın~lar. Vaşin~:.0.'1 hüik( ·~-ti
n.in, bu su yolunun roey'·dan a gel. 
me<'Oi. i~n icap !'den parayı esi r
geınıi(yeceğl anla~ılıyor; çliııkü, 
hari>i uzatarak knanmak eme
lirulıe olan BirleşiJt Devlei'or A· 
ımenkası, bu suretle bir t.ı;ş'a ıkılı 
kwj vuraca.Jotır: Harp miicJrlet;,n.. 
ce, Cenubi Amerika il.e muvasa· 
lasıaıı temin ede<.'ek. Haq,\on son
ra da, hiç bir nulf.rnn, hiç bir kon
feransın tumin e<lenı:yc-ceği cA
mer.ka >tttıııdı• ınobces;ne var.,. 
caknr. 

M. Rasim Özgeııı 

Fırınlar aki kal b lk 
(1 Jncl S.hi1«>,.., Devn~ı l 

Beledi)'e fmnlara lou er ~.\şer 
nıeınur göndererek verjlen unua 
tamamının i§'lennıesin' temine ça
l•flll'Ştır. 11u sabah b" r gazete e.- 1 
velce Toprak ahsullcr ol:'i"i fırın
lara günde 3185 çuv~l wı ''(>J'İrkell 
bn miktarın evvelki ~ Ankar.,. 
dan verilen hh emille 315& çuvala 
indlıilıdiğini ve bıı Sllletle giind.e 
29 çuval t..ksil ince bittabi fınolıu
da bıı .ııshette u 1lD verilditiııi 
yamı ıştır. 

tir. DenızyoUarı i..ı.re>indcıı te
kaüt, eytam ve er.->ı.ıl maaşı :.. 
!anlar da bu sabaı. beyenname 
vermek Üı.PTe İdrc) e dn et olun. 
2nUjl•nhr, 

YE..."Ü ŞF.KİL N}. ''AKİT 
BAŞLIYACAli: 

Ankara 2ı l ei.efoolq..- İstanbul 
V alisi b ·ı,.'Üll de tema•l&mta d ... 
vam etm~tir İ•tnyzulıK diğer 11 
vilayetin ekmeklik ı.· ur.un ofis 
tarafınd on ye .,i (iıath t< min olun< 
;aı»ı kıı· url•ı,ıırılm.~ıır. 

sı\Btr GELİP.:t..iLER 

Sabit gelh!i olan,ar.ı devlet~ 
ye.pılacqk oL.n ekmek t•vz"a(ı "o 
diğer ynrdınılar da; rıy.;l zamanda 

b>r fotoğTaflı !ıüviy~~ \'arakası ma 
kamına ıı , . .,., ek ve karne sah;b;. 

Sinemasında 
BİR KAÇ GÜN DAHA 

k(IO.<iJ:iine tesl~rnıini ve alacak "~ borç-
1 ular; a kıendıis.100 hıeısap: aşacağım ve 
a'j"'!ll' zame.nde veresı·nıin !kendisini tas .. 
we memuru ta:yin ettcklec;nı ve mm
k.~nin tef'Cked.11.:ın el.i-nl çekrrr.e<ni ta .. 
l€p <:tmıesıl ü:zıerine rcMli tastı~!a 
dul'duru:rna.sına ve satı!mıyan fır.ı.n ~~ 
sotıle.n üç düklkan bedd;rm V'f!l'8800Ôn 
tas{eye !l'>('1llUl'u ı.,ey.ın ettiı!> avuka• Na
fi.ze tes!imıiııe '\o""f: key-lıy-etin alacaklı

ların hulroku ndkıtao-uıdan ga:ııete ile 
ildnııne 17/10/942 ıa,.;hlnde •lııar~r ve
riliniş\lr. KL<yf.yet bütün alaca:klı "" 
borıçlu~aı11 i~üoon bild.Lri·lir. 942/69 T, 

bir !kaza.rıç elde olunurdu. -

Yille bıı sabah alakadarlarclaın 
birinin •öylediiine i<>•~ .fını>1ııro. 
da ekmek darlığının. da sebebi b 
rıll(:ıU.nu k<>ndilerine "" :•ıen 24 
saatlik ilıtiyat unıı her ı:-iin biraz 
ı;ıırfed:ip b.itinneleri ve y.eııd tan
z:m satışında bu ur.Iarın hesabı 
sorulacağı için ellerı.ndeki unlar
dan Jıer ;;ün bira~ tı.sanuf ederek 
ihtiyat wun yerıne hım alaaık 
un biriktirmeleridir. 

ı · a he ... ,enıt'~e me,.bnr olduğu ai.
le fertl••ı de y·n.lı bıılıınacaktır, 

1 
gö>lerile<'ektir. Baş rollerde: 

JUDDY GARJ.AND 
~ tlEDDY LAMAR ~ 

L LANA TURNER 

~:; 

Bilt1rmı:n toptaın ve pe.rakıend'fci kava!:ara ısnar1aıınacı trundıurn 
e.:.nafaun 01mha·:aj kftğtdı ve k!wtuluk kartona olan iht.7yaçla:ın.ın 

J. tesbtttne ltizum giWU\müştür. Bunla:a i:bt.i.yacı olan esnafın 24/10/942 
Cum:ırt<"Sl gü!'l'ii saat blre k3da.r Çaı'Ş~apıda 0em.,-ct Merkezine un..,.·an 

~t=~~* ~t fotoğratlaı·;yle nr~caat c~~ tiar1111 yap.. 
• t.:.mıa.ları ilb olunur. 

Keyfiyeti Maariı! Vekıalıetinin 
n<ızarı d'~kkatlne aTzed.er v<> Gü
zel San'atlar .kk-ademisi MJmar! 
şulbsi.ııe daha fazla takibe aluıma
sıru temenni eyleriz. 

Mühim bir !lali§ 

Şehrimizin tanmıml.Ş ve maıruf 
şahsiyeti.erinden Bayan Kİ:NG, 
Ame~ikada kdmıya karar verdi
ğinden, bütün mcibilyaiarı, asarı. 
nefi6esi, gilmÜ'§ ta'kımlan, hahlar 
vesa<e hır çok nadide eşya ve 
mefruşatı 25/10/942 Pazar günü 
saat 9,30 da aÇ11k ı:.r'ttıroıa ile sa
tılacaktır. Fa*'3 ta.fisila.t için 43:117 
numaıısya telıefıon cdıilıınesö. 

Bu salıah '"' ptığınuz tahkikata 
gi;re fırınlara verilen un ıı.zaltıl
mı§ de.ı-:ldir. Bilak:i.ı her gün 60 
çuval {ıu u un verÜmPsi kar8"laŞ
tuılmış ve bu ,,abab fırınlara mez
kıir fazla u11u. teHime başlanıl
mıştır. 

KARNE TEVZtı\.TI ÖBÜR 

GÜN BAŞLl .l:ACAK 

Şehriıniztle yeni ekmek karne
leri ayın 24 üı.cü .ı;Jı;,ünden itı'lıa
ren evlere tevzi olu •• ınıya başla
nacaktır. Ucıız ekmek alaenklara 
beyannş.ınelerin teV'":inc ve kabu
lüııe bu .abslı da dı.ı ı.ın ediJ.m4-

* Ticaret Vekaleıti tarcl.ndan 

neşrolunan bir tebliğe gıörc hü,. 

kiimet hisseleri her ca.rafta a!mı 

mer.kezler:ne 'teslim ol.uncuya ka. 

da.r 1942 mahsulünün satı'ması 

ve müsaadesiz nakli milli korun

ır a kanununun muaddel 14 üncü 

maddesine rnüı;t.eniden meno!ıuıı

muştur. 

5a11;p ve Başmuharriri El 'M İzzet 
Benice - Ne~r;yat .n:rekt.örU 

Cevd•I KARAFİLGİN 
SON TELGRAF lllATDAı\Sl 
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Vunan tarih~ilNinin b"ze To· 
myr~ diye bahsetıikler~ art•k 
tarihin <i2hİfelcri nrasında yavaş 
J-·avaş ~ilinn1eğe ba~lıyan, kahra· 
nıaıı bir Türk kadınından bahse>
deceğix. 

bir sarlı~şluğa kurban gittiğini, 
mağlup olmadığmı bildiriyc>r, ona 
bu zaferj kazandıran şarabın ve 
kanın içinde kend isini boğacağıw 
söylüynrdu, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
~ 

• 
-

-• 
- -· • • -· 
·- • 

. -• -- -
-- • -

-

• 

18.00 Program ve 
Asarı. 

Saat 

18 03 M<iı>ll<: Mızraplı &mardan Saz 
E9erlı ri. 

le.20 ~f.tü'l.'ik: srmaı, Şjrk, ve Tür
küli. '\", 

Bu kadın; Türk iUasgetlerin dil
ber kra1'ç•si Tom"r Hatundur. 
İron tarihini yaratan (Keyhns· 
rev) in )Rni Cyrusun zamanında 

ya.,<aınıştır 

(Kry~usrc•) ilıtiyor nlmas!Jla 
rağınen ç:ıpkı.n ruhunu bir türlii 
durJur;ın.ıyor, onun zaman za
ınan esen he\ eslerine cs:r -0-lınak
ta bir zc\ k duyuyordu. 

Artık ilü ordu kar~ı karşıya geç· 
mişf.er, kin ile, intikam ilet hırs 
ile çarpışmağa başlamışlardı. n:ı
ber Jaalıçe 1'<.mir elinde kılıcı, di· 
şi ll"slanlar gibi sald1r.yor, önüne 
gelen kelleleri uçuruyordu. 

- - . - -· li - . --
i1 • 

Soldan safa: 

1 - S<y.h sı...Jra (iloi k:bnw). 2 -
İ~g:, Biıy..;,,.., 3 - öıı..7, 4 - Emreden, 
K• . 5 - X.Qltn, B-..ı.rialJ, 6 - F~brJ{a. 

fıl'-tı, 7 - iı::.1,:f;aı, l\.U~o.m sah•.bi a
C:ı:r..:.-r, 8 - Na.k!il vru·tası, biı· Pey· 
g<:.m.bı·r, 9 - it:W...t, Tımılz.. 

19.00 
l9.J5 
19.30 

19.45 
19.55 

Konıı.ıın• (Z'ra:ı.t Sooti). 
Mı.ı ·k: Kem:ın !lolo"ları (P!). 
Memlrkt•t S.:fat Ay:ırı \·e A
jans Habt•rlcr:. 
S<·rb<',t 1 O Dok ka. 
:ı.tüı:i..'.f.: Şarkı \-c Tüı·ki.i'.er. 

20.15 Rariyo Gazel~;. 

('.oktan harplerden vazgeçmiş, 

İrandaki sara~ ıııda hayatının snn 
günleri.1i yaşanıağa başlnmıştı. İş
te bu sırda kulaj;ıııa, ntuz beş yaş 
Jarında olma~ına rai\'mcn güzelli
ğile gözı<·r kamaştıran Türk l\Ia· 
sajet kraliç~i dul Tamirin dilber
I:ğini İ§-İhnişti. 

Fakat ont.4n istediği, aradığı 
(Keyhıısrev) di. Mutlaka nnu bu· 
Iacak, ahdettiği gibi rakibini kan 
iç:nde boj;acaktı. Nihayet Tnnıir 
buna da ııım·affak oldu. Yara, ya
ra, (Kc)·h usrcv) in tlağı~tığı as~ 

lcrleri arasından geçerek onun 
karş.sına çıktı. 

Yukarıdan •şağı: 

1 - Elçiltk Jcapıcuıı, L:.m, 2 - ReııJc, 
Bina mühet'.<l\sl, 3 - s:r r.cm<. ,,.ıı. 
'\."Crm~ ~t., 4 - Ct':-cyan ('Qeır(-k, Y<>ı:',;:. 

h .. ;r .l!:ıdf' t<Lr r, 5 - B:r k~ncs hayva-
111, ııarap, 6 - A:r:· klar. 7 - Al
m:ır.y:ıda bi:• &n:ıy1 h::\'z:ıo:;.ı, P:..ı.!-k, 

8 - A 1mt'er. Sopa. 9 - T.,,.,; k1lçiik 
rr.i-uıvva Ear:~~ ... Söz. 

2(}.45 Mı.izı1k : .Rondo'~nr (Pl.) 
21.00 Kcnuşrn;ı (.E\·in s~at.). 

21.15 Mil~k: l\.iü7.'k &:rlJı'h. t:eri. 
21.45 Müz.k: Radyo S.-r.toni O.iu's

tran. (Şd: Ur. Pıa.-:ıoriuı) 

22.30 Memleket S::ı.~t A..vnrı, Ajans 
HaJ:ı.crl t•ıi ve &ırs:ılar. 

22.45/22.50 Yarınki Pı-ug1· .. m ve Ka
p:ın:ş, 

Sarayın.n kadınlarla sfulediği 

kö~clerindcn birisinde onun için 
de bir y~r yırttı ,.e kraliçeye ge
ı : p kaduıları arasına katışması ha· 
berini giınderdi. 

Şahlanan, czgın i:)r at üstünde 
güzel kadının bir kadın olduğunu 
zannetmek çek giiçtii. Başında miğ 

fer, üzerinde bir zırh vardı. Fakat 
tam (Ke)lıu:ırev) in karşıs.ruı ge
çince: 

Dul kraliçe bu küstahJ.i!a karşı 
tsyan etnıekte gecikmedi. (Ke)"- 1 
husrev) e gönderdiği haberde, er• 
kei;e ibti~acı olursa Türk erkekleri 
arıtSından bunu bulabileeej:İni, e· 
ğcr o kadar kuvvetli ise gelip kcn· 
disini zor?a almasını bildirdi. 

- ihtiyar kaplan, ded:. Xiha· 
yet k.arşındayını!. Kendini ~arap 
ile sarhoş olmamış, cesur Türk 
kadınına karşı koru!, 

Kadının ahenk!~ tatlı sesi (Key 
busrcv) i şa~ırttı. Demek ki elin
de kılıcı ile karşıs na clikJen biz. 
zat Tomir, Türk kraliçesi i<li. Se
nelC'f'ılenheri sa,·a~lar içinde bo
ğuşan ihtiyar bükiiındar arlık a'i" 
kını del:'I; fakat bayatını, daha bir 
kaç gün kalmış olan ömrünü dü.
şünüyordu. 

Beklemcdi~i, ümit etmediği bir 
rcvap alan ihtiyar koplan kudur· 
du. Aşığın pörsümiiş damarlan 
gerildi ve hemen nrdusunun ba
şına geçerek güzel Türk kraliçe
sini almak i:zere yola koyuldu. 

(Keyhıısrev) Araksı geçtikten 
sonra, ileri gelen Türk generalle
rini birer hile ile avlamak yolunu 
düşündü. Haznl:ıttığı büyük bir 
sofrayı şaraplarla doldurttu. Bu· 
rauın muhafazasını en zayıf as· 
kerlerine bırakarak kendisi geri
lere çekilip saklandı. 

Güzel kraliçenin oğlu yirmi 
yaşların<laki Saparga piştar ku\·· 
vefnin baıında buraya gelir gel
mez, hemen muba[ızlan çil y.av
rusu gibi dağıttı. Üzeri şaraplarla 
dolu güzd bir sofra vardL Harbi 
unuttu. l\latyetile beraber sofranın 
başına geçerek alabildiklerine iç
meğe başladılar. O kadar sarhoş 
oldular kı hepsi birden masanın 
etrafında sızdılar. Biraz sonra 
(Keyhu!rev) gelince bu snan sar
ho,,ların ııepsini zincirlerle bağlattı. 

Saparga kendisine geldiği za. 
nıan, (Keybü.rev) in karşısında 
z:nc'rlerle bağlı olduğunu gördü. 
Cesur ı;enç bütün kuıi ile baj;<ın
yor: 

- Bu zaferi sana sarhoşluğum 
kazandı.-dı!, 

Diynrdu ve •Ah• demeden bü
yük bir işkence içinde öf.dürüldü. 

Güzel anne kraliçe, Keyhusreve 
uzun bir mektup yazdı. Oğulnun 

l\lıual';mı doğrulttu. Tamam dı1-
ber kraliçeye saplıyacağı uı.man 
keskin bir kılıç darbesi mızrağı i:
kiye böldü. Bir abn bütiln lruv· 
vcti ile hükümdarın üzerine a.tıı. 

dığı göriılüd. Kuvvetle inen bi:r 
kılıç, (Key1'usrev) in zırhını ke
serek başıııı gövdesinden ayırdı. 

Bütün bunu yapan, Keyhusrevin 
aşkını reddettiği için bıı harbe a· 
blan dil!ıcr Türk kraliçesi idi. 
Şimdi r.ıkibinin kesik başı, yerde 
topraklar ve tozlar arasında yu
varlanıyordu. 

T<>mir hemen (Keyhım-ev) in 
başının al.nmasını emretti. içi 
kan dolu büyük bir leğen getirtti. 
Bu kesik br.şı bu kan leğeninin 1 

içlne soktu: . 
- İşte Ke3 hüsrev, dedi. Seni 

kanda buğarağımı \•adetmiştim!. 
Vıidettiğiın gibi yaptım!. 

Tarihioı babası (Herodot) bu 
vak'ayı bu k.:ıdarla bitiriyor, Yal
nız biu, biıyük bir Tiirk kahra

man kadının·r. yaşadı~tnı ve Kcy· 
busrevi öldürenin bu kadın nldu
ğunu söylemekle, Türk tarihine 
yiğit bir kadın daha ilave etmiş 
oluyor. 

RİZA ÇAVDARLI 

• 
(İkincisi yann: KAYA HATUN) 

lstanbul DefterdarhğJndan : 

I>o&,ııa N<>. 

6)332/8 

'lIUlraııcıııeu 

~ş Yıldııı Çırağın ce.cldcsinıre Fcx'<ye 
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YuklmdG yazılı g>yrl mC'nlrul kapalı zarf usul!ylo ,,,.ıtırıraya rıbrı!mı.ş ise 
ile tol<;> :oulrur etme&ıı<n<lrn 19/10/942 taa-<h!nd.('n ıt<barcn bir ay iç'nd.c p<ı.zar· 

ğo bı.r;llcılmışt~r. İstıek.1l!ıer!n mu~at ttm~nat ma:.cbuz:aı-ı \"e nil!u5 hüviyet 
· ıx!1ınlariyle blrlllı;t.e b<r "Y ôçinde hntt anm Pazal'lıcsi ,.,. Oari:ı.rnıa günleri sa•t 
4 ten 16 ya kadar .ı.t illl !ılmlA.k Müdill'lü küne müraca'1tlarL (772) 

( Zabıta Romani No. 126 " 

1 Sen mi Öldürdün ? 1 l Yazan: EDGAR VAU..AS Çeviren: llfUA'\lMER ALATUR I 

- Galilba kızıma lıer şerıi an
lattınız Şmı:l:i o da Franık Sut.
ı:on·ı.;n kim olduğunu biliy<ı.r. 

- Henüz dır.~ o kadar bilmi
yw. 

Bu sözlerden bir şey anl.amıyan 
Bed her iık;s;ne de bakıt.ı: 

- Peki, Frank Suttıon kimdıı? 
Anlı:mıyıorum, dedi. 
Fridınan sert bir sesle: 
- .Kurt. denilen adam işte 

odur, yal.nrz .Kurt• değil, daha 
lba~ka adaımch da o ... Beril, benim 

ksük kızım. Yine bu salonda. 'bir 
abjtJm sara bazı şeyler söylemiş
t'm, b:lrı-,c,m, hatırlar mısın? İz
d ''aç d-O;ar.dırıcıhğı llcarelinden 
bao!~JC lım:ş t ,JTI. • 

- Evet, hatta bunun delide 
hırs !'lıkt·n da' a hünerli bir san
at c>:xiuğurıu da sö~~:.:n.:ı. 

Hattiı ben bu sözlcrıniı:~e ne'eri 
kss-.eıtiğıinizi iy.ce kavrıyama

mıştım. İsim vemıişt~:ı amma', 
bir kötü adamdan bahsetımişti
niz. Evet, daha neler, neler söy
leın.ıştiniz. Şiıntli hep baıtırlıyo· 

rum. Yoksa bu kötü a.dam ... 
- Evet, evet, odur. Ben hak!.

loa!.t öğrendığim :ıı.man, de'lô ola· 
cakUm. 

Con Leli SÖU! karıştı: 
- Hakikati nasıl öğrenmişti

niz Mister Fridman? 

- Doğrusunu ;ır.ıerseniz, bu 
Frari< Suttıon denilen ada."ll!!a 
matmazel Tremt'e hırşı içımde 

bazı şüpheler uyanm ~tı. İkisi de 
bu salonda yalnız buknuymi.ıır

dı. D'§arıdan se!l'eorlni işc::rniŞt- m. 

BU- ~.eyrcr ı·onu§u:-or ardı a1T'tll1a, 
bu, konu~m: a ek~!, kavga et-

Dünl.-\1 bulmncannı halledilmiı 
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Şehir tiyatrosu 
DRAl\I KISl\U 

Bn akşam saat 20,30 da 

n:IŞ l\IASALI 

Yazan: W. Shakespare 
Türkçesi: l\Jefharet Ersin 

..... 
KOMEDİ KIS!\II 

Bu akşam saat 20,30 da 
YALANCI 

Yazan: Carlo Galdoni 

Türkçesi: S. Moray 
• 
Cumartesi ve Pazar günleri 

15,30 da Matine 

Her Çarşamba saat 14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

Devlet Denizyolları 
Müdürlüğünden: 

ı,ıetme Umum 

1 - İ1lcllmrmlzıden IC!rn(lt, ye.Cm, dul m~ a'maGoiu olar- mOtıckalt, ey
tam ve eraınilin eknıcı:ı: ltanı.('lerlru dolchır.Tı<l.k ütıcıro nülus h>ll'V'l>-e4 cüman

Ja:rôyle bera~ 23/10/012 la<rlh~ kada•' İ.dıuemiz Zat ~ri Müdü1'1ıiLğüne 
mü r acoıa tlmı. • 

2 - Ev\'elce müracnat rdıorı·k b<>yanname do:du.rmıış olanların dold:uT- : 
d\ll<1 arı i>Elft'nınarr.ıeln tl~üroısü2 add10d>.ldiğ'nd.l>n bıınJarın da ~aar mii-
racatları.. (766) 

f • • • 

1 O. Ceın'.ryclları ve Limanları lşletınn O. idaresi ilanları 
i 

Muhamrn.en bedeli (1423) bin dört yilz y!"'7ll üç lira (38) otuz. 
srklz l:UCLli 013.J'l. muhtell..t cins \."e eb'atta ı.ı.mpara k."'Şı. (27/bi.ı-inct tıeş-
rin/1942) salı ,günii s:ıat (14,45) on döo-dii kırk be,>~ Hsyd:ırpa.""<la 
Gar binası dallilindrki komİıll'On lara!ından açık eksJ~ne ..,,.,!ao satın alı
nac:ıktı.r. 

Bu eye girmek lsteycnler!n (100) yüz altı lira (76) yetm iş altı kımı'l'-

luk muvakkat teminat vr kanurn."n. ta in Pttiği ve-.;:ırkJ.e biıilJk:te eksiltme 
&ünü saat.inr k.ad:rr ~na milrt~:ı.:t.l:arı liiı.t."nclır. 

Bu lte ait prirr~meler lwmlsyorca,.. pa.ra.sız a!O.ı'3k dağı!ı.l.m:ıklnd'ır. 
(530) 

Zübreviye ve Clldi,ye J\filtchl!sısı 

Dr. Bayrı Ömer 
Öğ'edeo sonra Beyo!lu Ala Ca· 
mil karsl'ı:ı Hasan Apart. No. 133. 

M:ıı ____ Tel: 4:~R• ••••ıll 

mcğe ben:z •ycmlu. Kapılaaıdan ku
lak verip, içerisini dinlemek a
detim değildir. (Kızının elini tu
tarak, muha<lfuelinden lıapara
c~ıkıın:ş gibi kuvvetle !:!J<rtı ve fa

kat ... diye devam etııi) fa:kat ben 
senin saadetin:n bek')isi idım. O
nun için her tür:n mii'"•hazayı 

ocrtaraf ett:m. Frank Su1rton ile 
dakıtıilosu ar;sında neler olup bi.t
Lğ ıni hiç o!:mazsa kulo:k vererek 
ö;;renmek isled.ın. O zaıman ya

vaşça kapıya yafkı~ştım ve ua· 
hkkn k;eride konuşulanları dfa
lıedim. İşte o. zaman her şeyi öğ
ren<!; m. Kızımı kurda kapt1mıış 

olduğumu anladlm .• Kurt• hırsız, 
ahmıksız, rezilin ,biri... Kendis:ni 
melek gibi gösterip, :ııerıgin kız

larla evlend:ı<te'!l sonra, onu b:r 
gün bir kcmıra bır<ıklp feliJkctine 
sebep oCtr.ı.k ve paraları da alıp 
iz veremden kaÇmak en büyük 

hüner.·! KOil'Uşu:-anJarı i~ti~cıe 

deli g»!ıi o:ıdı:m. Nasıl, hemen sa
lc,na g"r'p te bu ad "ll:ı ~azırn· 

dan yakahy&r..ı'.<, ocada h:>ı;n-,~-

Z!\l'İ - R'2e Nüfı:as M.:murluğun. 
dan alnuş ol<luğum nüfus cüzdanım ... 

la i>rlik~ R'ze A.<;!<.erllk Şu1><3indıen 

ııldığıın W«!t"lilc tıırhls 1-.cr<!mi za. 
y! rtti.m, Y• ·n;.;;n.J alacsğmd;ın C<ltiı:i. 

ıı.in h~ yolktıu-. (4995) 

Kas:m oğlu Se!er ;rı.r~a (1328 ~u) 

dığ:ma hala şaşıyorum. Fal<>at 0 
sani~·e aklım, fi.kınim sendeydi. 
Sen, sen~ bekleyen felwkelıtıen b<
hı:ıl>erdiın. Seni Kanadalı::ırm !kını 
bih hangi köşesine. bıralk.ıp, or
taLlotan sır ol.acakt:ı. 

İhiiy•r b'ır an durctuktan scm
ra devam ettı: 

Bu müth!ş hakikati öğnen'ıncc, 
felaketi ön'.emek için ,JouV'.~
ıımin aı<,,ğını, adet.'\ ger.çleş<>

ğ:mi h ssebliım. Her şeyi sana an
latm:ak iç'.n, yukarıya, odana., çık
ıun. Sonra sana dııoha ba.,<;Jca l/CY'" 
lıer de söy'lcme'k istiyorum. Ha

t>.ı'l·•T =sın, sen '.küç-ülklken, bazı 
zamanlar ben son d<ırece asaıbi

k>şir, lo:zıar, h!ç b:ır şe~"i g&lilm 
gürmcııdi. S<mra ııenl aır.ar, bu
lurdum. Çün•kü senin safiyetin, 
mzsum~·etin, tal'lı1ığın bana hid

det mi ve asabiyetimi pek ça•buk 
unu.ı:ururdu. O gün de seni gö

rerek, hôddetimi unu:mağa, so
ğııiiclt<ın~ılı rrı muhclazaya gay· 
ret cdecekı:'.m. 

(D~varıu Varı 
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TÜRKiYE UMUM MÜMESSiLi 

A.V.MENGER 
TAKSİTLE 

SAT 1 Ş 
f.ssicurazzioni Generali Han No. 31-33 

İLE SABAH, ÖG LE ve A KŞAM 
IIer yemekten sonra günde 3 defa munta:raman dişlerinizi brçalayınız. 

Türk Brsın Dirllil ve Ortakları -. 

Resmi ilanlar 
KOLLEKTiF ŞiRKETİNDEN : 

Wanbul sicilli ticaret ılairesiru n 28733 Sldl numara31nda 
mukayyr t w İs tan bulun bütün y cvmi ga'letderinin blssedıı:r
olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 mcı ır.~ddesinde fUketi
mizin nıev:ıuu iştigali: 

Resmi dai~ veya o hükümdeki dairelcrın n mües5P'!rlerin 
ticari mahiy•tte olmıyan ilanlarının gazete ve mecmularda 
ve sair ilan yapılan yerlerde neşri için kabul ve neşir va.u
talanna ~evkcdip nc1rine tavassu ttur. 

Bn itib:ı?la RESMİ DAİRELER, bütün gazetelerde ve mec· 
mualarda neşrini istedikleri ilfuıl arını bnndan böyle: 

İstanbul Ankara Caddesi No. SO de bulunan 

Tiril Basın Bfrltftl ve Ortakları 
A • A 

RESMi iLANLAR Şirketi 
ne gönder.Umesini ve ilanlann günü gününe neşrini remin 

ettiğimizi ilan eyleriz. 

lbORENZ 

(HALK SÜTUNU) 
(t' ımyan, işçi ~stiyenlerin 

mekrupları bu sı:ıtwıda parosı.a 
olartık 11C§TolıırnıT ve yeT müsait 
bulu11dukça bir kııç defa tekraı· 
ediür. Ayrıca dileklere, mi4küJ. 
ıtre de cet-np verilir.) 

• 
Çall§kan, alil bir genç İf 

arıyor 

Bu yıl ilse tahsilini ilaınal et
miş, ça.lı~an hesabı ve yazısı 

düzgün, aiif bir Tilrk genci git

tik<;e arlan ges-m pahalılığı kar
şısında hallini ve istikbalini ça

lışarak kazanmak ıztırarındadır. 
Atıldığı bu yC'l'li hayat yolunda 

kenchsiaıe kanaatkar bir iicrcUe 
vaı:fo vererelk teşci etmek isle

yen muhterem iş oohipıer;ni.n 

Son Te'graf ha11t sütununda ,E). 

miJı. e yazmalar rica olunu.r. 

0 A. 1943 M~ 
C ~ ~. W. 167 5 .. ~ LAMBALI 
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~ Türkiye Umum Mümessilliği 

SADETTİN SÖN Z 
İstanbul Sirkeci 

mm 1'f. LOOOTET 

Telefon: 20412 
Hora!!anciyan Han Numara 

Telgraf: LORENZ - lstanbul 
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