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Parti ~rupu toplantısında 

Hariciye Vekili 
Siyasi hadiseler etrafında 

·zahat ver 
Sanatkar Naşide 
Yardım temenni edildi 
-aarit Vekili Hasan Ali Yücel yardı

mın esı rgenmediğini , bildrrdi 
~~a. 1 (A.A.) - Cümhuri. 1 bulunarak alkışlar a.r:ısmda kür • 
h Partisi meclis grupu li.r.:u- silyil terketmiştir. 

~ ~ tYcti bugUn ı. 12. 912 sn~t 
~at tcis vekili Trabzon mebusu Bundan sonra Trabzon mebusu 
~: il SaJtanm reisliğinde toplan Ha1i1 Nihat Boztepenln l•alk ı;a • 

r:~tkarı Naşit'e yardn>'ıla tulunul-
b,Ctt8c a Idık top ma1;ına dair takriri ne Maarif Ve-
."'ltı çr tan ı:e ge~n -
~ tabrt hulasası okunıit;ktan kili Hasan Ali Ytlcel cev~p verc-
ı. ~ ltUrsUye gelen haricive ve- rck sanatkara ilk hastatrgmdıuı -
~~~an Men('mencioğt~ son lv:!ri yardnn edilmekte olduğunu 
~tt~danberi geçen on t>eŞ gün ve halen de bu yardmun esirgeıı-

~ti Jti. harici h§.diSC'lere ve :nem- ı mediğini beyan ettikten sonra 
't!t~~1ti ilı;itendir n ciyasi me- ~znamede başka madae ~'~n~ı-

c temas ile uzun izahlnrda t"tllı'ian toplantıya son vcrı~nr. 

Avrupa kıtasının her tarafı 
harp cephesi oldu 

~-----
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Sayfa 

MlLLt Pİi' ANGO 
ORTA.KLIGI 

'l'am ~W'Dp 
orı.klık ortaklığı 

No. ıo o. ıo S..JISI Beryerde fi Koru,, 

iki nıil on 
askerle ... 
UÇüNCU SOVYET TAARRUZU 

VORONEJDE BAŞLADI 
Stalingrat mrntakasında Rus çemberi· 
nin kapanmak Uzere olduğu bildiriliyor 

Alman zagıatı 
153 bini buldu 

Londra~ 1. (A A.) - Alınan son 
haberlere söre F '1hrer merkez cep
hesinde Moskovanıo garbında bu 
Junan Alman kıtalarına her ne pn· 
hasına olursa olsun geri cekihne • 
mele emrini vermiştir. 

RiJevfn garbindeki demiryolu -
nun işgaledildiiU ve şehrin sokn'k· 
lRrında çarpışmalar old~u şu sı 

rada Alman mevzilerinin uzun mfid 
det mulrn,·emct edebilecekleri umu! 

mamaktndır. Moskova radyosunun 
lbildfrdi~lne göre Sovyet pi)·adesi, 
topçu himayesinde harekete geçe ~ 
rck Stalingrad önfinde bulunan Al· 
man kuvvetlerini blrkr.c gurupa a· 
yırımab ~ebbüs etmiştir. Bu böl• 
gede yirmi kadar tümenin ccnlier 
içine alındı~ı tahmin edilm ktcdir. 
Son dört çün içinde Almıınlar 20 
bin kişi kaybetmişlerdir. 

(Devamı Sa • .t Sü. 3 de), 

Şimali Afrika cephelerinde 

TUNUS - BiZERTE YOLUNU 
MüTTEFiKLER KESTi 

• 

~Qrı;ycının erı büyük zor/cfa dört ıene evvel cephede 
tır 'rtın harbi plam ile i§c baılatlığı halele §İmdi Av .. 
D llQ kıta.sının her taralı cephe haline gelmiı olmtJ11 
~t b" kaclar geni§ cephede devam eden harbin ıonu 

SovyctJerln StAJlngrad, VoroneJ ve Rljev mıntaka.larmda gh1ıs0klert 

tııarrur.lann lok)şatmı 'ftl cephelcrl':l1tl son durumu gö terlr harltn 
içlza1.lerlo taruıuıue ktlllltl Alrn:ı.n f gnllodekl ıı.rnz:tyt ve old&r vyet 

Biz erte 
yacak 

hava meydanı ulla mı~~ 
taarrıularmın J,,tlkametlnı göstermektedir) 

• Vq~ geleceğini kendiıinin Je bilmemekle olmaınJj laglllz barp tstlbsalAt nazırına göre 

Harbin 1943de bit

hale geldi, mihver uçakları 
Sicilyada üsleniyor 

Yazan : AsUH ·Us 
la~~-" 1918 harbinde Almanya

\ ~etlik bakımından f:ekti'ği 
,~".tlUc zorlıık aynı zamanda. 

' ~l\ta. hem garpta. hıırp et· 
\ O. tıecbuıiyetinde buhınma!lı 

\' llhe vaziyetinin inkistfhm
~-~ <lobrduğu ihtiyaçlara. göre 
::'f\ı._ ~an blr kısmı kcrlerin 
~ ıı. garba, yahut garptan 

~tt~?ttirülUp getirilmesi büyük 
~ • 151'afmı mucip oluyordu. b.' 1~ 1989 hıırbinden evvel 

b ı.!ıetıelkunnayınm :ıldıı;.ı en 
· \' . ~ harbi dailna tek cep. 

, • ~1Yette tutmağa ~ıılı~lllAk, 
~ ~ dUŞnıanlamım kun·etleri-

cepbelerde dal,'ltmaktı; 
~ Y~l\rıı tımumr iyaseti de bu 

\ 11at~?l'e nyarlanacsktı. 
~. ~ nı ilk safhıılıırındıı bu n
~a ''lffaltlyetle tetblk edildi: 
~ ~rıct;el<osıovakya mesele!Iİ haJ. 
~.~İlı • ondan wnra J,ehlstan me 
.~~ te~ildi ve . borada harp 
~~tı ca garp ccph~inde olan 
"'llql'J 0rdusu Fran ız ve İngiliz 
l'.~\iııa lla karsı hep müdafaa n
~~l'i e kaldr. Lehi tan hare. 
,'<'Ilı~ 6ona erince A'mım "enel
(ı iı taarruz tm\'Vetlerine X or-
lı\~~I ~rinl verdi. Bu iş de 
~ hu .onradrr ki garp cepbe

"ra liik tn:ı.rruz ha IatJL Al· 
~ tlıtpta muharebeler dcnm 

tıı:~ nusyıı ile ynpı)Rn Anlaş. 
~ ltııs ltıuhafaza ma çok dıkkat 
~~byların Bnlhk <'evJctleri \'e 
\~İıı e a. üzerindeki emelleri 
't:'ll~ıı dı1.di. Himaye arzolanna 
\'' la lltı'41ıı.nn Finlandiyaya 
ıtı 1itı.iıı al"l'\Jluna ~ ~ıknrrnadı. 
~ ft~•ısyaya tta1'31 bu uysal. 
~ ta Yn, Yugoslavyıı ve l'u
\ -'lııı:11nıe eleleriniıı. hnJJine, ya. 

-\~eti Ya \'e hnlyanm buralar-
ı'~ ı.._ haJ<imi~·etini ta.manıla

ı.•ıı_ ~lnr Urd" 
""' b" u. ~ıı. bYl~e Ç~ko tomkyn, 1..e-
\ 11~ ile a~ırnarl<R, l\" orn•ç, Pele. 
, lııtıa'~ılcn Fnın n, l'ugo la\·. 

\Jltı:ı flıstan istllii edildikten 
~ '-d~~ lııırp tayyareleri ndnlnr
~"l\k llrn geı:mek suretile <iiri
~, :\•1 

1'_l<deni1d,.n şimali A fri
ı,.ıı c; ter, nnl<livat tl'min eılil· 
<ak~r 011ra ~lnı;ko\ o ile lıiç hir 

e 1taııısı n~ııai:a bile lü"uın 

görülmeksizin Alman ordusuna 
Rusyaya taarruz emri verildi. 

Bo taarruz emri verilirken Al
manlar öyle tahmin ediyorlardı ki 
en çok sekiz haftada Kızılordanno 
harp kabiliyeti sönecektir; Rus. 
yadaki Sovyetler idaresi temelin
den çökecektir. 

Ondan sonra mib\·er devletleri 
Avrupa kıtag üzerinde bir yeni 
nizrun kuracak, bn suretle, İngf. 
liderle olan liarp ~&dece hava 
mUharebelerine münba<ırr kala
caktır. Fakat Rusya üzerine J'l\PI· 
lan ~fer bu tahminin yanlı~lığmı 
gösterdi. Almanlar en QOk iki' a.y
da biteceğini zıuınettlJderi bu se
fer iki ytlcb.nberi de,·am edip gi. 
diyor ve Kuılordu ilk giınde oldu. 
ğu ~ibi muka,·emct ve hntti. mu
kabil taarnlZ kabiliyetin~ muhafa 
za ediyor ve mihver de\·let1erinltı 
i'ltedlkleri gibi A vropada yeni bir 
nizam kurarak harp ldnde bir ne
vi sulh dünyası yaratmağa iinkiin 
bnlunmm·or. 

Sonra iş bnnunla da kalmadı; 
~imdiye kadar AlmanYa için sa.- l 
d~e İtalya hesnhına 'küc:ük bir 1 

yanlan işi demek olan Mısrr cep
hecıi geoi,Jertik~e ~enişle(li; bu 
Ctaphe İtalya hakkında olduğu ı;I. 
bi Ahn:ınya İçin ele Sü\'ev'lten Ce. 
helüttarığa kadar uzana~~ ''e bii. 
tiln ~arl:i ve garbi Akdeniz ı.uln.rı
nı lıllpla.yan bir mürnclele sahası 
hali'ni · aldı. Atlnntil< le denizaltı 
harbinin Amerikadan Avrupa. cep 
he"line ehemmiyetli miktarda &!t· 

ker goetirme<oine mani olncağı znn. 
ncdilirken .'\Jcclenizde bir kaç gün 
i~inde yüz binlf'rce Amerikan ve 
İn~iliz ac;keri'nin :ıinıııli Afrika sn.. 
hillerine çrkı\'ennesj bu hesapta da 
bir yanlı::;lık olduğunu a~ı~a vur. 
do. Xihayet A,·nıpanın ı;imal de. 
r.i2ine bakım sahillerine ~elınce, 
hu yerlerde bu~ün r.ıcwut o):ın 
dur~unhığun da mu,·nlıltat t\lcluğu 
Akdenİ7:cle olup biten hl\ıll:.eler. 
den anla..~rldı. 

Görülüyor ki "!On zamanlarn ka
ıfar Alman ~enellmrnıapnın bı.i . 

tün mesgnliyeti .,:trlt cephr.<oinc İ'n· 
hi'lar eclerlcen hirılPn bire Sima 1i 
Afrika cephesi Akdeııiı; ~eııi~li-

(lJevwıu ~a. + ~ü. 6 du) 

muhtemeldir • 
mesı 

Müttefiklerin elinde kafi ve hatta bol 
miktarda harp malzemesi vardır 

Vıışington, ı (A.A.) - lngitiz 1 kalarmdan mihveri ezmeğe kfıfi 
harp malzemesi nazırı Olivye Lit- harp ma.Izeınesi almakta oldukla
telton matbuat mtimessillerino: ımı ve zaferin 1943 de yalnız. Av
beya~tta bulunarak İngilizlerle rupad.a. değil, aynı zamanda u7.ak 
Amerikalıların ha.ti.bamda fabri - 1 tlJn•omı ~a.. 4 :oıu. ı de) 

Londr&, 1 (A.A) - Şlmall A!rtka. 
'akl mUttetikler umumı kararglhı.. 

nın Nevyork yolu ile aldığı bir ha. 
btre göre, müttefikler tarafından mü 
tem&di .surette bombardıman edil.. 
mekte olan Blzerte u~k alanının he 
men hemen kullarulamayaca.k blr 
hale gelmt, o!duğu söylenmekt-edir. 
Alman hava kuvvetlerinin TUnw;tan 
çekilerek Sicilyadaki hava üslerin• 
gitmekte olduklarmx gösteren bir ta.. 
kım alo.metler vardır. 

B(r hava meydaıu l,.gal edildi 
Londra, ı (A.A) - İDgtll.z birinci 

ordusu TUnuata dllfmanm elinde ka. 
l8J1 son noktalara ka.r§ı ıılddetle ta
arruz etmektedir. 

:Müttefik paraşütçü kıtalan ismi 

~ılaym blr a~vlnde dün yemek dafrtılrrken &}lD.IDJI muhtelif :reslmler .. 

18300 Ta ddaş ltızılayın 
' şelkatll kacatıada 

Dün istanbulun a1 tı se, ntinde16300 
vatandaşa s cak yemek verıldi 

Kızılay, Uç aydan beri hummalı bl:: ne kadar ö~nse yeridir. Zira bu be ~ 1 bllyle bu kış ktyamette aç bırakınıya 
~ııyrc~ ve çalışma sarfiyle hazırla. derde her felA.kete koşan mUesse~- cak, kursaklarına sıcak bir kab y1.1. 
makta 01uuğu taklr ha.Ik aşhanelerl'lt I mlz, dUn 1atanbulda 16300 fakir vn ınEk verecek bir dayanak1arı old.ığ".ı. 
dün sabah açmıştır. mııa\'cnete muhtaç kimsenin hll)'1•' na ınandırdı ve sevindirdi 

Kızılay bu muazzam fanljyet ile ve duasını aldı, lteodllerlnl bundan 1 (Devamı ~a. • ~ü. 1 dt) 

vertımoyen btr hava al&ıuıu in'&l •t. 
mişlerdlr. (Devamı Sa. .t Sü. 5 di), 

Bugün ikinci ıayf ada 

Devrim üzerine düşlmmekır 

Milli 
Ahlak 

Prol. 
YAZAN 

H alü Nimetullalı 
Oztürk 
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BU HARBiN iÇiNDEN: -
23gün deniz ünd 

Bir İngiliz son nefesine kadar karıamı çağırdı - lki 

1 
Hindli denix suyu içtikten biraz sonra kendilerini dal
gaların içinP altılar - Kaptan bizi sahile ulattırdığı 

' Milli Ahlak 
il (~) Kızılaym yardılllı 

münasebetiyle 

Dün, 16800 yurddaşa JW~~ 
yemek verdi. Türk Kı:ııl•Y111 

deki faaliyetini övmek fçlıııl 
tiAimiz her kelime baklk~ı 
etmekten bin defa kuvvet~~ 
sızdır FelAket önünde açı • k 
ğın irado ettiği manayı sı';ô" 

ıı dakikada can verdi Ahl!k imıanların birlikte v:e .----- Yazan:-----. 
bir amda YMrun:ılarında, °b'ınlann O 

''--------Bu mncera. ''Britanya,, İngiliz 
... ~misinin atlantikte lfıtışrndan 

sonra. fevk3J{ıde bir t::ı.Jihle ölum
den yakasını kurtar:ın (38) kiı: i 
tarafından Kurupu adasında ~oyle 
anla tıhn rştır: 

'Tahli,hc sandalımız 50 kil'.i.ık 
olmasınn rııgmen i~dc b3 ki§i 
\•ardı, Sıra iJe yatıyoreuk veyahut 
aynğa b.1-kıyorduk. Ya.raliar san
dalın dibinde yııtıyordular. Halbu
ki, sandal eltı santimetreye yak -
taşan bir su bin1tintisine maruz 

bulunuyordu. Bu yaralılardan ba-
2.11an kalabalıktan yani taşını su
dan kaldıracak yer bulamadığı 
itin boğuluyı gidiyorlardı. 

tık haftıı zarfında sekiz gemi 
geçti Avazımız çıktığı kadar ba
ğırdık. Duman çüarmak ıru.ksadi
le petrol yaktık. Fakat hiç biri de 
bizi göremedi. Bir giln yağmur 
yağdL Uç fıçı su doldurdult. Bun. 
dan sonra 16 gUn mUtemadiyen 
Breu1ya ~ilini hesnplayarak yo
luınma d~vam ettik. Gün('Şin ha. 
rarctinden neredeyse deli o1acak-
1lr. 

VUcudumuz güneş, ve ttnlu su. 
yun tt"Sirlle Adeta yaralar i~lnde 
b'.ılun~yor :!u Her •~bah, ölen in
sanları de11iı.c at.ıyordı:k. Evve1A. 
bunJara bir merasim yapıyorduk. 
Sonnla.rı zafiyetten bu vazifeyi 
de yapamaz oldt&. 

tt~unell Jı•fta.. 
'Oçtınc'l hafta-:fa bir kısmı yolçu

Jar yavaş yavat C511lm uyln•suna 
girdiler. 

Smit isminde bir lııgiliz, son 
neff'!ine k&<!a.r kans:ru çağırdı. 
Bitkin hale gelmiy~nler sandalda, 
tedbirler almak için çah~ıyorlar; 
bir taraftan da kueuntula.n temiz 
Jemf'lc gayret ediyorla.rdı. 
Gı~ olarak E?'flnde bir bi9kllvl 

biribirilc olan mUnast-bctlerinden Prol. H. Nimetullah ztürk 
ile bir bardak su içine karı,tırııe.n · .d0 f111 :ir taknnda o'a~ı:t Bu(;)· 
b'r :ım,ık sUlten başka bir şey mev ,ay ar ır yan l! t er,. diği için (2), ahlô.k sistemlerinin 
c ı t doğildi "gelenekler·• denilen bir çeşit ku- Jayanmn.sı gereken ilkeler bun-
u su;.muz

0 

bitmişti Ağzmıtz da rallnr~ bağlanarak topl~da ''.dli- lnrca hep bireysel varlığtnd.an çı
müt;hiş surette kurumağa başla • zen,, 1 yamtacııklnrı . ~ıbi, öbUr karılmak istenmiş, ve MtUn eski 
mrştı. Salya yapabilmek için rand.:ın da toplumu~ ıçı~de Y~a- ıoiswr .. Jt-rdcki bu g~fi eksikliği, 
elbise dUğmelerile 1Astik boruları- ~·an ıManların ke!1d1. verimle~de ortaya kom .. n ilkelerde de eksik • 
m k•miriyorduk. h;ı tUr~lez:.e ':1ya.r~ vıcd~lı ve ah- lığe sebep olm\lftur. Mesela eski 

Gline"in tesirile tlmitaiz.1ik yU. liiklI bır omilr silrmelerıni sağlar- Yunan filozoflannm üzerinde ö
zUnd~n iki Hintli deniz suyu içti. !ar. nemle dur.iuklan, ve ah18.k ülkü· 
Onların bu hallerine ka~ı koya - tıısan toplulultların1a bu tUrc- cU olarak gösterdikleri "en bllyük 
cak varlyette değildik; knrıldaya ler ve gelenekler ht-r toplumun ıyilik,, (3) bu yoldaki dUştm::.:?den 
cak halimiz yoktıı. Zaten, arası baıı kuralları olduğunean her va. ~ıkarılmıştır. İnsanı ''mutlul1.ık,. a 
tok geçmeden kendilerini denize kit insanlar bu tUrele1'C uymak götüre~ek olan "erdem., ( 4) in. 
atarak boğuldular. yiikUnlUğünU kendi vicdanların- sanın Y2-Pmakta olduğu a.'ıl!k h· 

lki hafta sonra, tekrar yağmur da duymu.~Iardır. tık toplumlnr. reketlerinden çrk~, ve böyle. 
yağdı. Yağmur cuyu toplayabil • dan en ileri milletlere varıncaya. ce en yilksc.k iyiliğe vanlmı3 o
mek için yelken açmL~tik. I3ir ta- kartar tarihin bize gösterdiği bil- lur. Fakat birer ahlA.k "öd<Y'·i ol. 
raftan da ağzımızı açabildığimiz tiln iDS3.n topluluktan bu turele- ması gereken bu hattketlerin kay
kadnr açarek sudan istifadeye re uymakla ancak ahlıi.klı l:ir du- nağm•n ne olduğu g'Ö6terilemetli
~·eltcntyordı>k. rum gösterebilmişlerdir. İlgHi ği gibi, onun yerini tutarak onla. 

19 uncu gUn, denizin renc-.i de- toplınnlann b:ığlı bulundukJan tın tininlerindc yerle....'Q?.iı, olan 
ğisti Bir ta.kmı deniz oııarma te- ''tabu,. lar<lan ilk insanlann çok .. ce!aret, adalet..... gı'bi başlıca 
ııatluf etınr{!e başlamnst;Jk Bu da tekinken bir titizlikle sakmmala- erdeml~! yine in.sanın mı birey
yakmda kara olduğuna kuvvetli n bu tUrelcre uymadan ~şY.:ı bir sel varlığı düştinlilerek ileri. sti
bir delıl teşliil ediyordu. O gün de ı;ey olmadığı gıbi, c!lki Mısrrlılar rillmUştilr. 
Uç kisi öldü. Şimdi sanc'!alda bol "Menfis,. rahibinin linUnd~ işle - Y'ne meseli SitU&.b1arm (3) 
bol yer kntmı,tı. He:-kıce rahat ra.. dikleri "iyilikleri,, MYJl'lakla. içle- "ruhun durula~ası, ve her türlü 
ht uzana1>iliyordu. Oturmakta.'l rinde mut'ıı bir ahl!k duygusuna gtlçlUğe katlanma,. yolundaki a.h
ayaklarımı:: 1ideta don.mu,tu. ermiş oluyorlar; Zenöavestanm lak erdemleri de, ve f:öyJe ağır 

23 Uncil cUn, kara. g&:üktU. Bi. tıltm tdlere bağlı kutsal sayfala. özverilere dayanan en çetin ah. 
zi buraya kodar getiren kaptanı- n da het tranltya yUksek ah1Ak lak tel~sl de yine bu clUtUnce-
mIZ kar:ıyr görür gömcz: 5ğlltlerini vermiıJ olu~rdu. df"n Joğmu3tur. 

- Vazifemi yaptım; kurtuldu. İI1S3nlar böylece en eski zaman- Yine meaclA İngiliz filozoflan. 
nuz'.. lardanberi topluluk içinde ya§aya. nın ahllkm da::andığr ilkiyi "fay. 

Dt"dikten sonra yere yıkılarak ge1diklerind.cn, ahlAk ol.:ıylan da da., olarak gl>stermeleri de yine 
ISldO. ine bu toplum içinde tllrtmi§ olu- böyle insan:n bireysel varlığı dil-

Birat eonre.. Br~ilyalr balrkç~- yordu. ÇllnkU insan nefrlnde bu- şilntlerek ortaya. k'lnmak i~ten. 
ls.rla karşr]n!ırnra sevin~.mizden lunan ve onu öbUr btltUn yaratık- miştir. 
az kalsın biz de ölecektik! lnrdan ayırdeden mane-viliği l)Il& Eski ahJAk .sistemlerinin dayan

veren etke'er dil, ahlft.k, hukuk, dıklan bUtUn bu tUrlil ilkeler in. 
Çinde 23 Japon \ayyeresi tııtctik gibi olayların bileştiği ku- celenecek otursa bun12.l"ln konu _ 

dütüru'"ldu'" romlar ve bu ikuruml:ırm, içinde 8Unun blSyle bireyse.} olmamak, !a
tnrcdiği toplumdur. Bu olaylann kat toplumsal olmak gerektifi gci. 

Çmıkin&', 1 (A.A.) General bileştiğl bu kurumıardrr ki insan. tlilür. Çünkü en başta gelen "iyi-
s:,uveı umumi klrarg&Junm teblltf: da 0 manevf varlığı, toplum.sal Hk,. ı5<>yut bir kavram değil de, 

Kanton Uzerinde cereyan eden çar· nrhğı yaratırlar. Bunlar olırayın kaynağından çdaınlmış rt'r~ek bir 
pı,malard& Amerikan uçakları 23 ca bireyde ''insanlık,, denilen ve kavram olmuı g~ktiği dUştlniı. 
Japon ugağ'I dü§Urmllfler ve muht&- onu bütlln l5bllr yara.trklardan, ve 1Urse ''bugtln var yann y~k .. <1~
mel olarak 6 taneıtnı tahrip etmif - hayvanlardan aymleden başlıca nf'cek kadar pek ktsa süren hir 
erdir. Hiçbir Amerik&n uçatı kay• ka.aktt!r' g6zl\kmes. Şu halde bl· insan ömrtınnn, ve onıtn toplum 

• Hindbıtana bir takım yQksek dllmemi§tır, · re~n • n o nen ek et- içind ıo~i bu g eçici dirim.inin NSvJe 
Mrar alfolunmakfadır; e#er Myfo Kanton üzerine :yapılan bu hQ • kerrin toplum olduğu apaçrk ola - ~ok ya.yj?Jn ve !:Ok ctkni olar~k. 
olsa koca Hindistan bir ecnebt dev c-.ım, Amerlkalılarm tagttıara, asker rak görillUr. bUtUn bir insan toplunn:nun "1ü. 
let!ıı idaresinde mi omrdul VAbtye toplUJuklanna ve hava tea:Werine İnsan en eski zamıınlardnnberi zen., ini S\lğlayncak bir ilke yara-
muhtaç olanlann ne esran olabflfr? mıovaffaldyeıre netıcelendlrdiklerı böy1e topluluk içinde ~·a geldi- tamıyacafr meydandacbr. 

• İpek çorap giymekte, sırtını 1>67 hücumdan blrlydl. Ka.ntonda4 ğinden, ve bu tt\plum varlığı in- Şu halde "iyilik., kavramının 
zenginler BibJ mAmur etmekle, fa. başka Hankov, Yoıov ve Hankovun sanlar arasında bir takmı ahlAk kaynağı insan bireyinin ü&tünde 
kir ikadınlann evlerindeki yoks~- cenubunda S!eng tehirleri de htıcwna mUnsscbetleri tilrcttiğindcn eüi- daha b(lyllk, daha yUkeM, daha 
luklan değişir mi? Cok kimse fakir uğramı§t.lr, denberi bUyük dU5UnticUler, filo- engin bir varlıktan çıkmaı gerck-
oldııldannı lıll.lrl 'O&t başının mA • zoflar tarafından bu mUna~bet· tiği göze oarpar, 
murluğu içinden hııttA .!imadan se- General Sikor•ki Nevyorkta- ler Uzerine tUrlU tilrlU dfieünceler Bunlara benz~r başka eski &iıı-
faletln i>ehenıebal bir ucu sırıtır. ortaya konmu3, ve her d~nticü temlerde giSrillen ortak eksiklik 

• Ziya Paşa sibl "na.bat yqa, Londra, 1 (A.A.) - Mil Ruzve!· kendine göre bu mUnasebetleri hep böY1e insandaki toplumsal 
IDlf ttr mı ltfrnhıkalAdan,. demek tJn ıalı.sl daveti Uzerlne Londradan bazr f'Saslara dayandırmak iste - varlığı görememekten, ve insanı 
ÜalA, akil ve kemallerinden ibthu ıı.ynlan Polonya b&fVekll ve ba§ko · mi.ştir. Bu tUrltl dil§üncekrden yalnız bireysel olarak tasarlamak
z6rdU1' demek delil; 'llhlllksızlı~a mutanı general Stkoraki bugUn Nev· bir takım nhl!k 5istcınleri mey • tan ileri gelmiıJ olup blltUn bu sis. 
h11ı tahammOllerl olmaz da belll. 7orka varmIJtır. İki devlet adamı a· daM gelmiştir. temlere göre inssp mUna,ebetlcri-
(fan ~elAya uğrarlar 'demektir ga- ramıda 15nemlt mllzakereler yapıla • Şu kadar ki insandaki toplum. nin, ve oohnn iiçinde ve en l:aş. 

nnğı insanın bireysel varlrğıdır. 
Bu dıişünUc'.ller insanlığın kökeni 
olarak kendı zihinlerinde yaşat
tıkları ''tek adam'', "yalnız başına 
l:ir adam,, diye soyut bir kavra.m
ean düşünmeye başla~ar. ve 
ona göre sistemlerini kurmuşlar. 
dır. 

Sosyolojinin kurulmasına ge
linceye kadar in83ndaki toplum. 
eaı varl>'k gCirillemediği itin böyle 
bir esastan başlamadan başka tUr
ıU düşünülemezdi. 

Fakat insan varlığını her yön. 
den inrdeyrn, v.e ond~ki toplurn
saı varlığı ort2.Yf koyan sosyolo
iinin doğm~ından sonra bu vol
daki düşUncelerin ne kadar eksik 
olduğu göru'mUştür. Çiınkü en es
ki insan topluluklanndan bugiıne 
kadar gelmiş olan çeşit çeşit ve 
m~enilik dıizeyi ne olur.- olsun, 
her türlü topluluklann içinde ola
rak ancak insan varlığının bulun
duğu görülruilştilr, Yoksa toplulu
ğun dışınrt.a, ve hangi topluluğun 
ic,;indt-n olmaksızın, ''tek inssn", 
"yalnız baŞJna bir ins.'Ul,, şi:?:di. 
Ye kadar insanlık Aleminde gt>rtı. 
lebilmiş değildir. Böyle bir insan 
yalmz zihinlerde soyut bir kavram 
ola'rak bulunur; yoksa gerçeklik 
a1amnda böyle hir şey yoktur. 

Sosyolojiyi yaratan Ogfüıt 
Kont'un öne sürtlilf,ü "insanlığı 
inssn ile değil, fakat iManı in
!lanlrkla tanım'amıı.k ve açıklamak 
g-erektir,, büyük formültı bir yan
dan bu bilimın temelini attığı ~ilıi 
öbür yandan da ahJAk olay~armın 
dayanması gereken ilkenin ne o. 
lacağ?m göstermı~; ve :ıhlfil.m kay 
nağınrn bh-ey değil. toplı:m oldu
ğunu ortaya koymU§tur. İnsan bir 
toplumun içinde bulunacağmdan, 
omm içind~ kendi gı'bilerile olan 
mUnes~betI~ind: o toplumda • du 
zen,, i yapan tti.relere ve gelenek
lere kendi hareketlerim uydura -
rak ahlaklı bir dirim y~amış o
lur. 

Şu haldi! top!uluğun drşıı•dıı. o. 
lnrak bir ''insan bireyi,. taaarla
namıyacağ. gibi, topluluk dııında. 
olarak ahl~ mUnaseh~tleri, ahliik 
ölaylnn \'e bunlnröan bile~en bir 
ahlak kurumu da tasaılana.maz. 
Zaten madem ki ah!!ık kurumu in
san bireyleri aramndaki n.Una.se -
betlerin ve bu mUnaecl'etlrrl dü. 1 
~cnliyccek tUrplerin v-: p,rlcnf'kl 0 rjn 
topudur; şu halde teplufuğun dı
ı;Tnda bu ç~it mtınasebetlerin 
doğamıyaenğı kendiliı;inden gözU
kilr, 

Demek a'hlakın kaynağı olarak 
"tek insan .. tasan ne kadıa'r yan. 
!TŞ ise, ah]§Ju top1uluğun du-ını.la 
başka herhangi kayraktan ~ıkar
mayı dllşllnmek de o kadar yan. 
lıştrr. Mese!A insan töplınnunun 
rlışında olarak "te.biat,. ı bir ah-

den, tok karınla anlamak _i 
mü?.. ~ 

Kızılay, bug{in, tariblll~11 
sayfalarına eşsiz bir sııbl ~ iJ' 
ilAve ediyor ve bu blınıel d~ 
tnn yurdun minnetini bir 
znnıyor. 16300 vatandaşa )it 
yardım, hepimize yapıJaıı _.,..,-'----
dun dır. Biz, bu havadisi ıııl' 
bir inşirah duyuyor, hePI 
birimizin olduğumuzu du~ 

Kızılayın bu yardıını 61 
tanat ile Cümhurlyet arl''aÜ 
kayeseye en güzel bir nıls a)I 
!attı. Saltanat devrinde sok .. 
lanlann ısınması için sok...,. 
!arına sobaların kunıldtJlll..
de duymuş olacaksınız. iti 

Halbu ki, TOrk mllletlıı 
cfa birbirine yardım Jdn : 
!emek hiç bir ıteyln deifit 
ceğl en gOzel bir ıpnanedlf·, 

Fazla sermayeler aşh•~ 
mışlar, sebiller kurmuşl• 

1 knt bunlar, Türk hlz:rnel 
kalmıştır. Sokakta soba ~er' 
sal yakarak: 

- İşte size hizmet. 1l p 
lerlnlıi ısıtın de'Jlek. onıır' 
za etmek drmek deAil nıfdfr 
ve yağmur altında sokak 
r4'rnmak. ~ 

Kml~yın bu teşcbbilsd -
hamledir. Bunu hiç bir ,atı' 
çfim~ememeliyfz '\"e toP1tt 
teşkillerJmlzi her vestle il~ 
maAa calışmalı. şımdiye ~i 
mat etti isek, bugnn derhal 
aza olmalı ve bunu }lir ııı 
vazifesi bilmeliyiz. J 

Niyazi,. 

Voleybol 
Erkek okulları :ırnsıııd• 

edilen wıJe,·boJ mü~ııbll 
dün Eminönü Halkevi GI 
salonunda h:ışl:ınmış ve fa 
9. 15. 15, yeni KolcJ. 15. ı:ı. .. 
liesine, Erkek Ôğ. o. 20. tOİ" 
li T 18. 15. 9. Lisesine ff. 

1 16. 15 \"efa 15. 14. 10 ıı~es 
latosa;ay L. H. 15. 15. 1\11~ 
2. 10. Lisesine f.:ılip ı:tt'lıt1 14 

Hazin (sem de ~enP lftlıd 

Ne varsa beddır clbAD.I 

m>a. cı.ktu. sal varlığı: eski filozoflar göreme- ta gel.en ahl8.k olaylarmm ana kay cn .. ,·1tm• !'i ;,.r.lıfel ı 
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a 

BUR 
~ Tuna Adanadan geliyordu; tren 

'.Adanadan Ankaraya kadar ekaeriya ten· 
hadır; fakat hemen her zaman olduğu 
gibi Ankaradan binen yolcular bu aef er 
de treni \ıklım tzklım doldurmutlar, lo· 
kanla aalonu yemek yiyeceklerin hepıini 
almadıjından dün aktaın da yolcular ye· 
mek jçin iki kuma ayrılmıılardı. Ali Tu· 
na sekizde ilk parti yolcularla beraber 
yemefini yemit ve onda salonu ikinci par· 
ti de "yemek yiyeceklere bırakmak lazım 
geldiği için kompartımanına çekillp bir 
az okumuf, ıonra da yatmıftı. Bu genç 
kadın her halde Ankar~dan binınİf ve i· 
kinci parti yolcular arasında yemek ye· 
mit olacak ki genç adam dün akşam res · 
toranda onunla karıılaşmadı. Bu sabah 
kahvaltı için lokantalı vagona girdiği 
zaman yalnız kapımn yanında iki kitilik 
küçük bir masanın bo~ olduğuma gördü 
ve oturdu; güzet mi, çirkin mi, yalnız mı, 
deiil mi, ne olduğu belli olmayan kom· 
partıman komıusunu t.mutmağa çalı,arak 
kahvalt11mı ısmarladı. 

Deniz kıyısı bütün güzelHğiyle hemen 
dmiryolunun knarma kadar yal:laşarak 
Te kıvrılıp bükülerek katarla birli!de dal· 
lalana dalğalan. ilerliyor gib: idi. Deli· 
hnh kalıvaltı gelinceye kadar vakit ge
drmek Uzere ceketinin yan rehindeki 
Fr~nsızca kitnb1 çıkarıp gece hıraklığı 

a a 

MlEVSDMlbDK 
Tefrika No: 2 

AŞK 
r A. z A. ıı: 

REFiK AHMt' 
SEVENGI~ 

yerden okumafa devam etti. Moriı dö 
Kobranın meşhu! romanı: Yataklı Va· 
gonlar Mabudeıi. 

Ali Tuna bu kitabı adının sihrine kapı
larak aatın almıtlı; edebi kıymeti yok, fa· 
kat insanı yormadan sürükleyip götüren 
ve tecessüsü avlamağı esas sayan bir ro· 
man. Yolculukta vakit geçirmek için o· 
kuyordu. 

Gözleri satırları takip ederken dimağı 
bu tuhaf \eaaaüfün muammasını hallet· 
ını~ğe çalıfıyordu; Yataklı Vagonlar Ma· 
budesi şu demin rast geldiği kadın cinsin· 
den bir yaradılış harikası olmalıdır. AH 
Tuna dün akşam sersemce yatıp r.ıyuma· 
~aydı zarif kompartıman komşusuyla bir 
macera ya§amasına imkan o1acak mı idi? 
Dayanılmaz meçhul bir kuvv~tin tesiriyle 
başını kaldırıp bakıtlarınr salonu doldu· 
ran kalabalığın üstünde gezdirince bir 
müddettenber\ kendisini meşgul eden 
lra.dının yanından geçip ilerlemiş olduğu· 
nu farkederek y.cni baştan h~y,.canlandı. 
Kadın kahvaltı etmek üzere oturacak 
boş masa arayorc1u; salonun cbür ucuna 
kadar gidip ümitsiz bir tekilde ger iye 
dondii.I 

Geliyor. _ 
Ali Tuna §İmdi onun yUzünü de göre· 

cek. 
Sa1onda tek boı1 yer Ali T unnı:ı:n işg~ 1 

ettiği masada; Ali Tunanın kar~ısındaki 
iakemle. 

Kadın yakla91yor. 
Genç adapıda tekrar tiddetli bir heye· 

can. 
Garson, Ali Tunanın oturduğu masayı 

gösteriyor. 
Oturacak mı, geçip ıidecek m! ? . 
Tereddüt ediyor. 
Ali Tuna bütün kuvvetini toplamağa. 

kendiıine hakim olmaia ve çehresine 
mümkün olduğu kadar emnivet ,.e sevim· 
Iilik vermeğe çabtarak ayağa klllkıyor. 
Fransızca olarak : 

- Madam yalnızsa, rahatsız olmaz· 
~a ve arzu ederse buraya otunbHir. 

Diye kekeliyot. Genç kadın kelimelere 
tek tek basarak Fransız olmay:ın bir Fran 
sızcayla ve ciddi bir çehreyle cevap veri· .. yor: 

- Rahatsı7. cılmayınız, Mösyi:5. 
- Bilakis, kar!ınrzda bulunmRktan ~e-

ref ve zevk duyacağım. 
Oturuyor. 
Her şey bu kadar ko]ay m; o•up bite· 

cel-<.'ı..i ?. 
Kadın güzel: ehemmiyetli surel'Le, in· 

~anı ur,.m uzadıya me~gu] edecek şekilde 
bir tablo seyredilir gibi karc;1sına gedlil' 
dova doya seyredilecek tekilde gllzel. 

ince ve itinalı çizilmit katb.rmın altın• 

da gür kirpikli ve ta içinden hareli ~ 
eli gözlerinin öyle tatlı, öyle ağır ve d~ 
mlmaz bakıı lan vardi ki in;,an onl f. 
karıısında eriyip havaya karııtığını v• ~· 
urlu bir lezzetle ıarılıp aavrulduğuDU. ~ 
l"der gibi olur. Burun çizgilerindeki ij 
z.am ve güzellik kaim dudaklı küçülı ~ 
zın bir alqam manzaraaınd?>ki tatlı~ 
zıllıiı hatırlatan rengile tamamlanıJO..a 
ve göz bu güzel aiızın Mrmeıi m~~ 
olan zevkin azamiıini ölçüp tahm\n e ~ 
ğe çalı91rken ince ve hareke\li l,urull ~ 
nallarının ifade ettiği ha11asiyet taı•;ı..r 
ru dimaiı yakan bir hayal ve haz il 
nin engin ufuklarını düıünd:.irüyordu. 

Ali Tuna, bütün cesaret ve cür' et1Pİ ,1 
ıinde toplayarak: .!I~ 

- Bu seyahatte ta!ihin iki bil~ 
lutfü ile kartılastım, Madam1 diye • ; 
başladı, iki hakiki maahariyet: Biri••,,. 
zinle maıa arkadatlığı, ötekisi de kollS 
liman komıuluğu etmek\ir ! ot!,. 

- Öyle mi? .. Benim bulunduğum lı rl' 
partımanm bitiıiğinde ıiz mi vanınıı1 
tuhaf! i/ 

Sözleri bir bülbül 9akıması halinde _J 

\:idi.Kadın bunları tBylerken ıülüaııi1J.,..I' 
du ve net e ıözlerinin derin, sihirli 1:1"' 
fır manaıına büıbütün batka bir c_. 

(D~oamı ıHJI) 
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VE SOSYETE 

anımızın en büyük dra
yaşayan adam 

6fjjl)P1fÜIUN~ 
Çiçek vak'aları Nizamname nerede? 

Belediye merkezlerinde sıhhat teşkilatı M E~ll Hl..AI: koo ıeratifinin "·",:-kulran,, hanına uğrayula· , 
. ll erci ün kalP.ıinin burçlarında ak saçlı bir ilah 
"11ttıftı. Pariıe Mars gibi clönmÜftÜ. En büyük 

ttcfe,. •onra en büyük mağlübiyeti yaıaclı .. Şimdi en 
f!lerinın avuçları içinde param parça olduğunu 

u:rnıı hir u u':'clnn -.onr:a. rın uı;rndıkları :r.orluklnr, elbette 

vatandaşlara aşı yapıyor t~mlr seo;iııi bitt~k. lt>niılen ııi- ba~.ta hulunanlarııı, t*hl:üıü _eı-
rinç, odun, krimür dağıtacakmıı,. lerınde tutan!ann _d_a go:derınıe 
Güıd! Dört ''İı7. hhı lira -.ermn~·e- !:ar!ımıo;;tır. IJaKJtrna ı!;iınclc tek iller 
r (1 \'I t. 'cı teki mis bir kıı- kezın ne kadar kusurlu olduğunu 

eörüyor 

· Yazan: Sadrf ERTEM 
ı~ İ!;in en büyük hii .. ran ı mütarekenin nltına im1.asını ko~·-

Çiçek hastnlısına karşı miicade 
1e etmek ve mu:ıfiyct temin eıme:c 

uz ere bütün okııllard:ı ki taleben ııı 
çiçek aşısına tfıbi tııtulma~ı kıırar

l:ışlırılmış "e kararın ıatbikına h:ı~ 
Janmı,ıır. ı\yni 7.amnnda hıılkın th 
aşılnnması için belcdive merkezle 
rln ıleki s ilıhnt t eşldlAtı fnnlİ\'elı-

l...._ '-ıdi dramını ,.a.,amak· dn. 1 
~ olu k' · • k- d'ıı·· y AŞAl:KEX p-öklere <'ıkan a-

r 1 ıruan ·en ı ı - - B 1 k 
e •l'ka.smda oturup geli11 dan hö3·le<'e yine yaı,nı'l..:en 1 a 1 
~ bir odam gibi bi~- yerlerin dibine ~~iyordıı. Gökle 

bolluğu! 
1 

~s kendi hayatının, ~·er :ıra.,mtla par!::ılanan bu haya- Son iki gün içinde şehrlmiuie 
üıı;tüne bir ruezar tın ıztırabı daha tamamlanma. gene balık bolluğu baş göstermiş • 

ıı.,andığı için ba~lan- mıstı. Tarih her lnsaıı ~<:in seri Ur. Kasımpaşıı, E~ üp, Boğaziçinin , 
... • Fakat öyle büzün- ~eri ayların. nıe\·siml~ıin birhiri ıuuhıelif semtlerinde torik !>alığı • 

lif ı... kı İnsan onun cehenne· nrdmca döniip dol:ı'm~uıı d,ğildir. nın kılo~u 10 - 15 ve 20 kuruş.: 
._,"-. ına ait olduğu ha}. Onun i~inde ne hazin ne 1 irbiri satılmıştır. 

bobnaz. Bu hüzünler ne benzemez, ne kalb ~ :ıralayıcı 6 - 7 kiloluk bir torik balığı 
t ~uhundan tasar, hudııt. alın yanları ,·ardır. 100 kuruşa verilmiştir. 
' Sanki herkes bu Jıiiınıı 1\luzaffer olmak iı;in muha .. nra Diger 1nraflan u kumru da kilo 

• için onun etrafında bı- tdilmis kaledekt !:OCUklarmı \'e ka- su :l(ı _ 40 kuruşa kadar dil~mu~-
't"inim ki mütarekenin rılarını kılıçtan g~ir<likten sonrn tiir. 

giindenberi bir ~k dü..-mana saldıran kahrnmanlann 
İlltirar Pett'nin lıüınüniı 'ahsetle kamıık he,·betli manzara

ht) •~si~ takcim etmek lnrı Peteniıı alın 'yazısı ~·anındn 
İtiıı e Onun azametini anla· sanki bir Şc"-spir sahnesidir. 
~. l!tbaladılar. \'erdıin ka- Gallplikten mağlüpluii;a ~eçti. 
~'da ak saçlı bir iliiı Ve mağlfıpların ~di oldu. !\la~-

~ '4Jk_i müte\-azı, in11tı;ı \'e liıpluğun aC'ısını dünyada onun 
"-lllıratayın tekrar i'n~an- kadar derinden anla~'R<'ak, ,.e bu 

girdiği zamanı kim iki eseri mukaye~ edecek ;'nsan 
h ~ llakı~lannda )far.;'ın ~·oktur "anıyorum 
~ldtyor, yUıünün hat· 

~hl tamarrlenn~ bir ila. 
~11 •. derinlesi~·orda. Paris 
~ \i nı bulmu, \'e innnlar-

1' lhahliık diye tanıyor· 

~:dsıı miralayı 1918 in 
~·İdi. İhtiyarlıkta kaza
~'Cttt" hakimane olduiu ka
. de eb~liyet gibi bir 

Alın yaıısrnın korlrnnç sırlan 
birer, bi~ sökiine basladı. tmpa. 
ratorloğon en uametli ı!1il"1el"ini 
yaratan adam, yalnız e~rinin de
~il. eserini yarnttığı memleketin 
ıle liyme, liyme C)lduğunu ~ördü. 
Ö!me'kle ölüme dair '-onu';'ma.k 
başka bftşka Şeylerdir. Fakat bu 
kaaar harı"kqllae hüzünleri ruhun
da cemeden vüeudad hali sağlam 
Jrabnaııı ıtanıyoram tabiatm bir in
sana verebilecdi en bliyük azabı

Belediye kooperatifi 110 
kuru§tan pirinç alac~k 
Gert"de çeltik fabrikası memlll'" 

lar kooperatifine 11 O kıını~a pirinç 
vermcklcdir. Fabrika günde 3 ton 
pirinç istihsal etmektedir. Pirinç 
fiy:ılları ne dört gün sonra 107 kıı 

rıı~R rliişecektir. 

Diıter tarartan taşradaki pirinç 
fiyutları düşmektedir. Belediye, ,ı;u 
ralarda satılan pirinç fiyatlarının, 

110 kuruş-lan fazlaya cıkmamna nıa 
n i ol:ıcaktı r. 

Belediye varidatını 
artıracak 

Belediye yeni varidat menballl· 
n hulnınk ve bütçedeki acılh kap•t 
rnnk üzere belediye muhasebe ı~lc• 
ri müıiürü Mümtnz Aearın bütçe 

dır. Bir şey~ ttun lı~!etmek, o şey etrnfında izahat vermek ft7,ere, Aıı

de,·aru etmektedir. 
Çiçek hastalığı 8Öriilen baıı ai• 

leler tecrit edilmiş ve salitın şekli 

önlenmiştir. 

Vakit: Halkın ihtirati 1l'lhiri el 
<len bırakmayarak va\:ıt geçirnıe • 
den aşılanmıı ını 1avsiYc ederiz. 

Son Altes 
Beyoğlu halkevinde 

muvaff akiye\:le tems11 edildi 

Haşit Rizauan senelerce sonr~ 
ilk dera olarak Beyoğlu Halkevinı'"' 
sahneye konan (Marki dö Priyola) 
<lan lbniI Refik Ahmet .:-.ıurinin 11 

'Clapte ettiği (Son .>ıltes) piyesi, it:• 
]erinde Parti Yilayet iıfare heyl'Iİ 

reisi Sual IIa~ri Ür.güplii, profesi;r 
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi 7.c,·.:ı 
tın da hazır huhındu#u çök güz1u~ 

bir topluluk öniinde muvaffal.:iyet· 
le temsil edilmiştir. 

Gerek oynanıtı ve Rerl'kse tefE>rrıi 
at hakımın<Jıın külfetli olan hu esl' 
ri hiç aksatmadan sonuna kadur 
sürükleyen geneler! takdir etmek i· 
çln bir borctur. 

Melih, Haşim, Cavide, Ulya, Sl• 
niye, Nurullah ve billhaıısa Raıır gi 
bi elemanlar hakiki hir sanat örne 
Ai 1röstermişler '"e halkın hakların
'daki C.OJktın tezahüratına vesile ol• 
muşlardır. 

Beyoğlu Hall<evi temsil ı;ubesi
ni hu başıırılanndan dolan ll'iırik 

ederiz. 

braya gittiğin! yazmıştık. 
Öltrendlltimi7.e ~öre, hcledin ~ t' 

ni varitlııt membaları tf" bit f'dilnıı~ 
tir. Mümtn AC'.ar hirkııc g{in daha 
Ankarada lı:eiat"~r. 

haklnnda tam mukavese yapabil
metc demeı.tir. İhtiyar dünyada 
nferle mağlübiyet arft'!lındakl mn. 
kay~eyi en iyi yapabili~k jno;an. ~ 
dır ~ iki Yüzlü Adam F. .\K!\.T alm yazısı th~nmc- I 

di. Şimdi de. at111e-r1erinia ,(Le Dr • .JekyiJ fit Mr. llyde) 

kanlarile zafer tablMuno ·aptıfı Törk 1 p n..ı.,naı M '~ 

Perşf'mbe 

l Klnon: S 

Zilkade: 23 
Kaınm: %6 

...... ti t., .. 

8.06 2.22 
ıs.as '7.27 

fı~a1a.n, ztft-1' deoıtanmın mııııra- ~ uu S~t!lm ~ EK.., . ...,. ELEK e 
lan olan ordu birliklerini dağıtı- l Ü Ul'JU Kopyası Kopyası 
yor. Güzel bir tabloyu yapan re5· 1 ·l 
foamm elindeki ~anın kendbıi OYNAY.Allı"LA.B: 

Taın aaa.t 9 da 

j(ln ne biiyük kıymeti vardrr. ~ Halkımızm en çok beğencllli ve iline. 
ı,imdi onun eoıeri tar:'he kıtmtı, e ~ ma perdesinin en yüksek •rthtl SPENCER T RACY 
!ilerinin mab.emesi olan amMu kı- 8on llelle(ertn yeti,Urdlfl 
nhn11, bir ktioıe,.e trrlatılm•t bir ttT. INGRID BERGMAN en 1>ttytlk traJedı artıatJ 
çadll'. Onun büytik hayatTnda yeni ~ ve güzelllj1 He gözlerı 
hir ~ycı~n korkmava ba,tad .... ı ~~ kama,tıran LANA TURNER 
thtly11r a!lker me1annm eoıilinde J Bu fll:cir. uzunluğu dolayudyle her iki sinemada da aean.tıar 
m•<ıldi lı:in bir münker, bir "Pııf- ı ~~ 2 - •.ııs - 6.30 - ve ak§am tam 9 da 
nü",, olmasın! ""' 

Okudu: Bu, lı.Alibi Balderin ler· 
fi ettiğini bildirmekte i<li. Meınnuıı 
oldu ve müjdeyi vermek üzere zıli 
cnlncakken katibinin izinli oldu~u 
nu h::ıtırl::ıdı. O akşam işi yoktu. 
Balderin evine gidip müjdeyi he· 
men vermeyi düşündiı. Bu sayede, 
Balderin 0 kadar bahsettiği çocuk· 
l:ırını da görmüş olurdu. Adresi bul 
nınk üzere rcs'lnl defteri kar15tırd!. 
Adres şuydu: 

I.aford Rod 93 numara.. fakat 
B:ılderin evli olduğu bıırari:ı kayıtlı 
dcAildi. 

Polis otomobiline binerek La 
ford Roda gitti, 93 numaranın ôııiın 
de indi. Kapn• ı çalmak iı7.ere iken 
yaşlı bir hno;t:ıhnkıcı kndın k:ıpıyı 
açnr:ık çıktı. 

Elk ı;orrlıı: 

- Mr. Bnlder bıırnrlıı mı otıııu· 

:ror? 
- Evet. lhıh:ı rlo~rıısu hıır:ıda i· 

ki odası var, fııknt n:ıdiren srerc,·i 
burada ~eçlrir. F.lhise rld!hlirdik
len sonra çıkar gider. 

- Zevceııi huraıin değil mi? 
Kadın -hayret elli: 

- ze,·cesi rni? Onıın c~li olrlıı 

ğıınu bilmiyorclıım. 

Elkin hatırında Balıicrin eski ut! 
resi kalmı"'tı, defterde bu ndre~ dt• 
vardı. Kadınd:ın öziir diledi: 

_ Adreste :ışırrnı')ırn, dedi . .\· 
sıl adresi Slepcnide Orçarcl ra<lclı• 

"'inılc galiba ... 
Kndın mukabele elli: 

ğırdı: 
- Fakat onu şimıli Stepnide bu· 

lacafiınızı zannetmem. İşiniz acele 
ise onu şimdi Slıığda bulac:ığınııı 
sanırım. Ben hastal>akıcı olmak do 
layı ile çok dolaşırım. otomobntııi 
birknc defa Seven Gabi malikl'tneo;i 
ne girerken görıiiim. Galiba orad • 
bir clostu var. 

Elk havretle sordu: 
- Kimin otomobilini gördünüz'! 
- '\lr. Balderin veya dostların · 

dan birinin otomohili. Sizin arkn· 
daşınız mı? 

- Evet. bir bakuna öyle .• 
Kadın kısa bir tercddütü müle 

akip: 
- Bir d:ıkika lcerI geJir miııini7., 

dı•ıli . 
Elki temiz ve muntazam dö,en· 

miş bir salona aldı. 

- Bilakis siz hayatımda te:>adul 
ettiğim kadınların en tyisiııiniz! Dı 
,arı çıkı yordunuz galiba 't 

- Evet. Biitün geceyi bir haslıı 
nın ~anında geçireceğim ,.e eve an 
cak yarın saat on birde döneceğim. 
Gene talihiniz varmış, tam zamanııı 
da geldiniz. Biraz sonra gelseydi 
niz evde kimseyi bulamayacaktm11 

- Bir otomobilden bah5ediyor 
dunuz. nasıl bir otomobil bu? 

- Siyah bir otomobil .• Markası 
nı bilmiyorum. Galiba bir Amerl 
kan otomobili .• Hiç değilse hu oto 
mobilin sahipliitine ortak. Çünkü. 
bir gün odasında otomobil !Astikle· 
rine ait bir kataloğ gördüm, kenn· 
rına kurşun knlemlc hesaplar yap 
mıştı. 

Etk bir ı;ual daha ııordu: 
- Siz yokken ge<"eleri seldi~i 

oluyor mu't 
- Nadiren gell~·or zannederim. 

·Ben her zaman evde bulunmadığırn 
için kendi•ine anahtar verdim. Gr 
lip gelmediğini hilem~m. 

Tekrar dışan çıktılar. Elk tek 
lif etti: 

- isterseniz sizi otomohille gö 
lilreyiın. 

!15.:28 9.48 1 - Benim cok eski kiracımdır. 

- Bunlan size söyJemeğe neden 
liizııın duydum, bilmem, diye sö7.~ 

haşludı . Hakikat şu: J\fr. Balderclcıı 
r,·iınclen çıkmasını hen rica ettim . 
Kendi-;inrien biiyfık bir şikôyellm 
lok ama odnları dnhn fazla bir p:ı 

ra ile kirnlnmak istiyorum. <ierc.:i 
lıaıın hiç bir :zaran vok, gecelerini 
l>ilr lııtrRdn geçirmez, ı;ıünrliizlcri i · 
~" hic gclme7.. Yalnı7. mektupları:ıı 
alır, gider. O kadar cok mektııl 11 

gelir ki, sormayın. Ru yüzden k:ı 

msınn bir mektup kutusu koydur 
dum. i\e iş :vaplığı111 hilmiyorurıı 

Gelen mektupların çoğu Diılko Ki ı • 

ya F:ıhrik:ıları adresini !asıyor. Rıııı 
lan anlattığım icin benim dedikn 
ducu bir kadın olduğuma hiıkmede 
cekıılniz ama .•. 

Kadın teşekkiirle kabul elti. Elk 
onu 'gideceği yere bıraktıktan son 
ra polis mildürlii~iine gidip alel • 
cele bazı tAllmat verdikten sonr 
lekrar otomobile binip Dikin evine 
gitti. Dik Gordon dı,arı çıkmış, riiı 
,.etli olanılt tiyatroya gitml~U. 

1'7.tl 12.00 
'19.19 1.38 
6.U 12 . .U 

Senelerce evvel de hurada otururdu 
' Stepniye ta~ındı . Fakat sonra tek. 

rar bııraya gclıli. Ancak bana ih·,, 
geliyor ki, orarln gene hlr oıla tıı 

tnyor. 
Elk düşünceli bir tAvırla: 
- Öyle mi? Dedi ve kadına te 

sekkfir elti. 
Uzakla~mak fizere iken kadın ca Elk hararetle itiraz etti: 

Elk hangi ti~"atro oldu~nu öğ ı• 
nerek oraya l(itti. Dikin arkada .. ıa 
rHc beraber b\ılundııitıı locayı öA • 
rendi. Kapıyı yavafea açıp, yavas· 

ı, e e çe es en • 1 1 .. .. l d" M rl 
ramm elbette hlr o katlar .ıa kı . on ar '1\ ı:-~rmu;; er ır. emu a.. 

d •• ' 1 rın heı•"I hır o;;emtte otonnadıkla-
re ısı o ur. - "d • ı LJ.l • .. 

"' h ld t 1 b' m'l•·on l'ra rma ~ore. ngıtma,, ' a uuyüa "• "" a ~ or aı a ır ı ., ı • .. . 
kı b• h . ·a 1• kafabalık nırekezlerln stoz önünde 

'"il :va n ır para acmı ' r. .u • 
• • k t• 1~ k b' "-- h tutnlma-;ı, ı'ralarda buer depo Ira· 
paranın ·en< ıne an ır '~ ac. 

1 
k . 

· . B ru ma<11 gere tır. 
mi ele bulunmak gcrekhr. en, l ' k h' k d 

l a ·o;a ır o uyucumun edlll 
ı:eı:eıı ercle "U uzıın <;U!ıllO:tan hne:· ib' Al• k d B .. "'k"-
lanmı'\"arak · bir fıkra '°aunııwm. gı 1 ıır npı .:'". uyu uc...,_, 
'I•" r. b' ,._. d ti' ·n· d b'lm' Adalara, Kadıko\ ııne odun kl'ımlh' .... ,,,e ır ,. .,.,c er ını e ı ı- .. .. d 
,-erek ter<'tlmanı olmusmusum. Me- ta':iımak, astarı ~'Uzun en pahah. 
~er herkes, bıı se•sizlilden muztıt· ya almak olur. 
ripmi<ı. Memle1>ette eier :'"anıhnıvorsam. 
M~ur)ardan parnl:ır torı1amlı. ilk defa hu karlar biiyök ~apta bil' 

~ma ~öre koo~ratifin llİ7.llmna- k'>oııeratif kuruluyor. Kooperatif· 
me"i yap,Jn•ıs, l'('smi mnıımeleleri lerin insanların hayatını acıa. 
tekemmiil ettiri'lmioı demektir Oy. latmakta oynadıklan rolti de bı'll
le i'le nic:in hiıJa haklamnn:m ne· yoru7.. Hattll BulgaristancJa bı1e .,. 
ilen ibaret olduğunu bilmiyoruz! kuramlann !lıt.yı<ıız faydala" gt.. 
Kendi paramı71a kunfoğtımnz hu rillmektedir. Şu haldf'. lıi1, bb..dett 
ortaklığın hi1e temin ettiği fayda önne bu yola ginnis olanlann g.., 
nt>dlr'~ Hau:!'i esa-.lara dayanıyor? c:irdikleri t~rübelerden fA,.JaTan.. 
1\"e ~ibi io;ler ~-ap:ac:ıktır~ Xa!!ıl ta- malr, aeemilik deVl'e8inl "tl' '.VllrW 

1 ....,, i"'in irine rrinneli'yiz. . llhhütlere giri ... mi<ıtir? Nere enıe ,... 
amharlar kurdu! Dağıtma ho§U 
"unda ne tiirlii ı:arelf're haş,-uru· 
yor! 

P.iitiin bnnlarılan hiç birimiıin 
h1tberi yok. Bıı kooperıttifin ni
zanınameı;i ni~in t:a!\tınhp araya 
da~tılmadı? Eğ~r klliıt kıthtı, 
mAtbl.'!2 ma~rafı hayli kabank bir 
,.ekı·ın tntuyar":ı, hunu ga7.eteler. 
Je de itin etmek kabildir. 

Verem dispanseri 

Verem nıiicnclele cemiyeti, bu 
ı;ene şehrimlzıie 4 di~panser açma
h kamr ''ermiştir. Bn dispanser -
terden bir tanesi de, t'sküdarda do 
bncılarda fhsani)e carldesfnde 17-
19 numaralı konağın :ırı;ası Uzerin 
de yapılacnklır. Dispanserin temel 
atmıı töreni, hııgün 16 da y:ıpıl:ıcak 
tır. -Tütün piyaıuı 

Ege tütün plynsası yılbaşında a
çılacaktır. Ticaret Yekıileti, banka 
lardnn, tülün tacirlerine açtıkları 
kredi mikdın'lnı .iOrımustur. .. 

Esnaf cemiyetleri toplantreı 
Esnaf cemiyetlerinin yılh'k umu 

mt heyet toplantıları ımn ltiR!ılamış 
tır. Dün ':ıraclnr. ::ıyal."k:ıbıcılar. 

mohlcci Ye yor~:ıncıların 'kongrclc 
rl ,.ardı. Ek<;erivet olm:ıdı~ı 1cın 

hıı ıoplantılnr iiç giin sonrn Eminö 
nii H:ılkt'\' İnde t~krarfanııcııklır. -Bir aylık ihracat 

Teşrini5anl nyını'la şehrimizden 

yapılan ihra<'ııl tul:ırı 13 miJ~·on li
radır. 

ca Dikin, omuzuna dokundu. Kimse 
fnrketmeden beraberce koridora 
ı;ıktılar. 

Dik sordu: 
- Ne var'l 
- Bal der terri etti! 
Dik hayrelle onun yüzüne baktı. 

Eik devam etti: . 
- O bu terfİ)e ltıyiktir. 1\nr"' 

ve çocukları klmhilir ne kadar se
vineceklerdir. 

Elkin ak5amcılık adeti roktu. 
Runıınla ber:ıher Dikin aklın'a e,.v,... 
lô hıınrlnn brı5ka hir izah yolu gel· 
mrıli. thtimiıl. 

Son ı:amanlann üzfintülü vazi -
yetleri yüzünden o ak~am bir iki 
kadeh atmıslı. 

- Çok memnun oldum Elk. Si· 
zin hesabınıza da sevindim. Balıie· 
rin terfii için ne kadar uğraştığını 
zı biliyonını. 

- Şimdi asıl düşüncelerinizin 

ne olduJunu söyleyin. 
Dik güld: 
- Ne olabilir? 

' 

- Sadece Balderin terfi eıtifti 

htn-ııdi~ini vermek icin sm arayıp 
tiyatroda hulınaın::ı b:ıkarnk belki, 
<;arhoş olduğuma hiiknıeılil orsıını•z 
herhalde .. H:ılhıı ki, 1ş iiyle değil .. 
T.üıren Ye-;tlycrd<ın palto Ye şapk:ı• 
nızı alıp benimle beraber gelir mi · 

Sermayeyi !:Of,..ltrnak da her UP 
man kin miimt.Undtir. Zaten dört 
yilz hin lialık bir devir, yimrt bla 
küıinin büt\in i'htiya~lannr kaf'll
lıyamar. Biz, tıPpsine :ranyrz. :.:t. 
,·erir ki ~ yaptılımnı, ne ya~ 
Mğrmn:ı bllehm. 'inlmJKıme he. 
men neşredilmelidir. 

HAKKI SVHA GEZGiN 

ipek çoraplar 

Milll sanayi ibirJifi çoraı> encöıo 
meni dün toplanmışlır. 

Toplantıda ipek kadın coraplın 
nın slandardizas)on nizamoamesf 

ne uyAun olup olmadılh tetkik-;. 
dilmiştir. Netice, bir raporla İktisat 
Vek81elinc hildirHecek1fr. 

--(>--. 

Pamuk iplikleri 

Sümer Bank diin öJleiien ııonrıı 
dokuma fabrikalarile kooperatinere 

iplik teniine başlamıştır. Yirmi 11u 
mıını iplikJednin Jlnketi 'H Uradan 
•erflece4ctlr. 

Bir tayin 

Ticaret VekAleli müşa'Virle.rhıitn 
:Muhsin Naim Ser&n, bu varlfest fia 
ki kalmok üzere İ7.mir mınta'kı ftıı 
caref mCidürliıtüne tayin edflmi,ılr. 

Şirketi Hayriyenin k1f 
tarifeıi 

Şirketi Hayriye idaresi kıt ft. 
rüesinin tatbikına dün sabahtan I• 

tibaren başlamıştır. BoAuiçlnla 
Rumeli cihetine son Yapur 20,45 t!f 
Anadolu cihetine de 20,10 hsnket 
edecektir. 

Yalnız Pazar. gilnleri aon T11p0r 

21.1~ de kalkııcaktır. Gerek 1'nmeH 

f(erelcse Anadolu cihetinden okul • 

1ara gld,cek talebe icln sal:iah "" 

ak~am dönfiş po:ıılalım k011Jlluş • 
tur. 

Japon kadın 
ı.skerleri 

C-.ıadal kanalda esirlerin 

Ç<'ğunun kadın olduğu 

anlatıldı 

Akron, 1 (A.A.) - Olıle 

Sa.lomon ada!armdan d6Deo A11111rl 
kan bahriye aUAhendazlannm anlat 

tıklarına göre Gadalkanaı vurupsa 
larma Unlformau Japon kadınlan d • 

l§tırak etml§lerdlr. Burada elaerly 
aı.rp ormanlıklarda ağaçlar arunı 

rızıenmit Japon ı:ı.tıancılan elllr alır. 
mıı ve bun!ann kadın olduklan anı .. 
§llmııtır. 

siniz? Terfi eltii,iini Raldere ı;idnlr rr-------------..~ 
hlrlikıe müjdelemek içliyonıın. 

Dr. Gordon , Elkin hoş yere ken• 
<lisini rahatsız etmeyece~ini lıilcli~i 
\"e onun ıırho\ olmadığına da lrn· 
nanı getirdi~i için itiraz etmeksizin 
'esti yerden palto ve şapkasını aldı. 
Tiyatro kapı<11nıla bııluştıılar. 

Otomobile bindikleri zaman F.lk 
izahat \"erdi: 

- Sluga Rldiyorı.ıı. Orada Se 
"'"n Sahi mfılikAncsinl bulacııltı7. 

Görm~dim ama herhalde muhleşe·r 
biT maliklıne ol ı- {DeYamt var) 

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 

f enı çıktı 
Sahf ym: V ak•t Kitabe:·! 
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1630 J Yurddaş Kızllayın kucağında 

( Bo,ıaro/ı ı inci de) 
Kızılay bu lfe ilk nazarda mua&. 

Pm denecıek, fakat yapılacak iflu 
tıacml dQfUD'11ecek olursa 'hiç m .. a. 
bealnde kalabilecek bir tahall&tl" 
bqlaml§ bulunmaktadır. Bu t&hllaat 
yedi ,U. bin liradır. Fakat lnzılay 
ırte bu para ile 188()1) faklrln bOtUn 
1rrf deY&mmca iaşelerini temln et. 
miıttr. 

••• 
Bu aıhanelert idare etmek tt~N 

tıtekklll eden komltenln relai, latan. 
bıut DHıbualanndan Sadett.ın Uru: 

- EYet, diyordu. BOtün kqlık er. 
zak ıtokumuzu ılmdlden hazırladık. 
Yalnı& kavurmayı fazla yaptırmadık. 
ADeair 4---5 bin kilo kadar. Zira ne 
kadar ot1a kavurmadan çekinmek ted 
blrll bir hareket oldu. Fakirleri do. 
yuracatuı dfye birden onlan zebJrle • 
mlyellm ... 
Zeytfnyafmı Hl kunıttan alablt. 

d1k. Buıtın için ucu& fiyat. Bulguru. 
mmı bOldur, Bunu da 42 kunıttan at. 
ddL. 

J'a'kat bOtlln bunlar bir tecrtıbe • 
ydablllr. Bu tıt ilırlde daha QC>k p. 
nllletecetts. 

••• 
Kml&J' flmdl UıkOdarda, Befllı:. 

tatta, Topk&pıda, K&ragtlmrtııde, :m. 
:rOPt• olmalc o.re 1Nf &fJWMJt ta. 
allyeıe ~lfttr. 
Kıu:mıpapdaki &fhane için bir bL 

n* bulunamadıfı için yeniden J'&Prl • 
:muına •eçltnılıtir. Bu blDa da 1".ı 

!ııft- tamamlanarak ,..mık plflnu. 
te ba9tayacütır, 

••• 
Sadettin Uru, gu.eteolltr1- btra. 

'btr, lmıda)'!D ktloıııc Jcam70n9tfnd• 
EyUbOn bozuk yollarında uraıla ar. 
ı:la a,ııane,.. gtderkear 

- Yalıms, diJe Ul&tıJ'Ol'du, ~ 
Vt.-erecgimbı her JdmMden sQnc!e 40 
p11ra aı..catm. Bu ~nm ldc;bir 181 
ifade etmedltı tabUdlr. Ancak bls bu 
ıısultı m&neYi cihetten tatbUc etmef• 
karar 'Yerdik. Çllnkll derin. ,.obek 
•ct'91l..,. ha;,atta her DUda da,. 
mut JmNLntar ...ardır, ki 118,te bedaft 

~ yemek almaktan oelctnll'ler. l'akat 
bir Ucret JDukablllnde lnınl&nn da 
lıaysiy9tleı't,al J1or1111111f o.._1& 

LlJdn, ,.Orettm ...ı&JUak 8GJ'ttl. 
yorum, bu par&J'I 'bile ~k 
derecede fakir olanlar ftl'. Ba takdir 
de 'bunlarm. Jl9nlannl Jall18'Y. ..- • 
mektedll'. Her muhtacı maannet 1dm 
•e 81 lnırq mukalıWnde aJ')Jk kar. 
nulnl alacak Te natM _,.. ~ 
tır.ı &:haneden tedarik edecektir. Ku 
ron1ar ber .,. J'81lilenecektlr. .. ,,. 

Eyüpte, Sokulla camllnde durduk. 
Buran ku& bir zaman enel ahır ota. 
rak kuUamlıyordıı. KmlaJ' burumı 
tamir etml§, 'Ye tertemts bir &fhan• 
lıallne Pttrmlttl. 
Kapıdan fçerf1e l'frer girmez bur. 

:zı.umuaa taUr bir J'tmtk kokU8U çarp 
tJ. Sadetttn Uraa: 

- Bugtlnktı yemettmız kavurmalı 
a,oJgur plllvıdır, dedi. Yarısı kuru fa. 
•alye Tar. 

Avlu atzrna kadar dcılu idi, B1rçolc 
~J'&I' kadın ve erkek kenara çG • 
lllMlmfller, kupon muame!elerlnJ bitir 
mek 11zere bekl9ffyol'tardr. Bunlar, 
t.lr llalt;ahk kayıt m1lddetlnde mL 
ı.oaat etme:yen.lerdl. Afha,nenln ka. 
pımıdan içeriye .OrO Ue 1nAn girl. 

7Ur'· ellerindeki kaptan buharlar tU. 
te ttıte dlfan çılnyarlardı. 

Bu lll'&da tbtl,ar, alil bir adam 
nnıla -.nıla 'Ye kork& korka J'alc. 
Jarıyor: 

- Allah milletten, devletten 'Ye la 
Zllaydad ruı ollun. Bfr haftadır kur 
atıma mcak yemek glrmemlftl. Ob .. 
ıtm$ doydum. 

Demek her gQn bize sıcak yemek 
Vt recekırlıııs,, 

- Tabii.. llUbetıte •• 
- Demek hQkQmet bizi de dUfO. 

nUyormUf .• 
Bir dlter kadın atıaya ağlaya yak 

l&pJor: 
- Kupon alacak param yok beye. 

fend!. 
Sadettln Uru memurlardan blrl. 

ne sesleniyor: 
- lhtlyann kısday namma kupon 

perum.r 'Yeriniz. 
• Kadın candan dualar diyerek uzaıc 
lapyor. 

Afhaneden yemek almak üzere ge 
tenlerin hepalnln mubtaç oldufunu 
tablf !}beye 10zum yok. Bunlar ar&. 
mnda ~ylelerlne tellldllf ettik, ki ye 
metı koyduracak kaplan yoktu. 

Birçoktan da bir k~ye çekllmt,. 
ıpemeklerlnt yiyorlardı. 

Afçıbqı Mustafa gezerken seslen. 
dl: 

- Biraz buyurmaz mısırm:r Bak'!. 
lr:n ~şnblnl nasıl bulacaksın,z? 

Hakikaten boş rayUıa1ar ne,reder. 
bll.,vtık kazanlardalrl pll!v bizim d• 
lftab&mıaı k&bart..,.tı Heplmls '.!" 
ı-atıtan katıklan alarak a,çıbafı • 
lım uzatlıfı kepçeye yakla,ıyoruz. 

Bacı.ttln Uru: 
- PfllY ller nDtıuı ~ma ıso ~ 

1111n bulgur, • sram lraTUJ'm&. ı~ 
~am da lllıte:ra• olarak P1'lrilmlşr 
tır. B ı formll!U de k:>ml• rnizde b•ı. 

Junan iki doktor Azariıız hıtzırlamt, 

ur. Yemekl'r onların verecetı liste
ye göre plflrilecektlr. Yani herkeh 
tam kalorili yemek verilecektir. 

Her ntıtu bqula nrlleoek yemek 
ınlkdan da gayet pratik olarak tel. 
bit edllmlfl.Plllv ıçın, sulu yemekler 
1çJ,Jı ayrı ayrı kepçeler vardı, Ate: 
pillv kepgealnln bir doldurumunu blr 
kJtl IOID veriyordu. 

• • tf 

Bqlkt .. , KaractımrUk, EyUp aı. 

iuınelcrlDI se•mlf Uk. Şimdi topkapı. 
aa idik. Saat 1, Sadettin Uraa &fba. 
ne memurlarına soruyor: 

- Tevalat bitti ml 1 
- BltU bayım. 
- Kwıtuam oldu mu? 
- Gayet muııtaam oldu. KlmH. 

nın a ufak bir tlkA.yeU bile yok. 
Herk.. ııraıı ile yemttlnl aldı. 

Bir j!ıUyar kadına yana,ıyorum: 
- Stnbı. adın ne hanım T 
Biran evvel eve gld!p yemeğini 71. 

mek lgln aabrnıı&lanarak: 

-Huibe, 
- Kımnun muıun bu lften T 
- Sorar muım. Allah raaı 011Un.. 

Ah, lıtD buıtınlere dU19cek tnAn cı.. 
fjldlm, ama, ne J&parmn, devlet, mu 
l•t de bj&lm bir babamuı, &ile rtLtJ.. 
mis aayılmu mı T 

- 8tDln klauen yok mu T 
- Yok otJum. l'&k&t kwlayım 

~. ArtıJc aç kalmaktan korkm&yo. 
rum. Bir yerde de ufalc bir if bula. 
bllMm, artık hlV derdim kalmu. 

ltt• bu k&dmda hayatımda lllr de
f& ol&tak leYing ,a.y .. ıan IOrdOm. 

NlhaJ'9t L&lell a9h&neslnl de SU • 
dik. Burada da tevslat mQkeınmeın 
J&pdnuftı. DOnktl tevzlatta Btfllr. 
tafta 1760, Karqilnırllkte 2 bin, u .. 
ktld&rd& a bln, EyUpte 2 bfn, Topka. 
pıda 2 bln, L&lellde dt 19GO ld9lye )'9 

mele dal'ttılmlftJ, 

Kmlayın bu yardım itine fa1tlasıı 
tevam etmeli IOln MnsLn ..,e varlık 
u.blbl T&tandaflartmmn da iltll'&kl. 
Jll btlderkın, bugtln qh&nelerden Y• 
mtk alaoak muııtao vatandaflanmı. 
D )'iJ'tceldtrl kuru fUDIJ'9 için: 

- .Atlyet olluııl demeli unutma.. 
,.ımı. N. Ş. 

Amiral Darlan 
muamması 

Eden fi:ali celaede izahat .... 
J.ondra, 1 (A.A.) - Hariciye 

aazm Eden, Avam Kaıtıarasmda, 
ıimaıt Afrlkada amiral De.rlnna a
it a!kerl ve aiyaa! durum hattın
da ilk frru.tta ve mecburen ft{ıli 
celsede beyaf.)atta bulunacafını 
söylembtir. 

Eden, gizli celsede wrilecek 1-
ıahatm halkı end:iıelendi~eğl 
iddiasını reddetmit ve htıı:cQmetin 
başlıra la!.ygı9mm. mmandan ta
aamıf etmfılt ve hayattan kurtar
mak olmaıı bakımından şimdi a
leni beyanat y&ıımfk ta:ıhhüdUne 
tiıiı~miyeceğini ib\ve eylemiştir. -- --·· 

Barllla 1143 de 
llltmeıı aalltemeı 

(Bn,tnrofi 1 inci de) 
ımta da kazanılması mümkün 
olduğunu ve harp J:13lzemesinin 
\•okbıfu ıebebile dil•manrn uzak 
İarkta zaferi kazanman i!ıti\nali 
mevcut olmadığını aöyk:mi9tir, 

N.sm, -&zlerine su ııaHlıe de • 
va.on @tmi'.ltir: 

.. _ lngiltereye rl'i:ıı:ll\ğüm za. 
lll&!l lngili:: fabrik:ı1 ... n ile Ame
rikan fa.brikalarmın vermekte oı
duklan blltün ffıa.rp ma.lze~~inin 
aynı modelde olması için vesayada 
bulunacağım. 1943 scn:tinde biıe 
lazım olacak ola.n harp malzemai 
miktar ve nevin! simdicen tayin 
etmek mt!mkündilr. 

>.m~rlkalrtar, gemi f!Uf& etmek
te ve bunda Adeta mucittl~r g6s
t"rmektedirk!'· 

Amerillahlarla tnmMzltr ara!lın
da tankhr.n tevzii i~ln ica-o eden 
tertibat :ılmmıştı:-. Uçülara ge • 
lince .• ~merikalılar. en ziyade bôm 
b:trdmıan, f n,?li=ler c!t: av 1ı~akfa. 
n yapmakta.dırlar ... 

J.ittelton, dl~n reıiciln:hur R::z 
velt HoDkins, Har.iman ve gme
ral İl. H. Al'no·d ile görUcımüştür, 

I.ittelton. atrateJinin uğrayara
ifı tahavvllll•r n~ oh na clı!Un, 
kendilerirden istifade edilecek 
harp malremeleri ''ccu~ l"etiril
meıi ic;in prrıjelcr ya?rlr.nş oldu
ğum! sövlemıiRtir. 

J.ittelton, "öyte demiştir· 
"- Atmm·, olan ted';irler. ln 

yi1izlerin orı'hırtan ad:ım al:rıedan 
mühim'llat !abTikala11 için d:ı!ıa 
fazla m;actaıda n:nele buJmalannı 
tf'min edecektir ... 

YAICIT•A 

ABOIV~ 

OLUrtUZ 

Doğu cephesinde durum T ulon tersanesind 
karışıklıklar çıktı 

- ( Bafllual• ı ıncı dı)., 
Moakova: ı. (A.A.) - Reater ba

susi muhabirinden: 
Ktzılordu, Don - Volga cebin~ 

de tıkalı bulunan Alman kuvntlert 
nln durumunu çok güçleştiren baş 
ita bir czicl darbe daha vurmuılar
dır. Don dirsell revreslnde b111Ja 
yetişen Rus kuvvetleri, Kalaç ılma 
linde Don nehri dolu kıyısını tak 
rlben 65 kilometre mesareye kadar 
ynyılan Alman mlldafaa hıtlannda 
4 müstahkem noittayı ele getlnni'· 
Jerdlr. 

Rus ordusu, kendisini kilometre 
!erce yakına getiren ileri hareketi 
yaparak, yalnız, şimal ,.e cenup ha 
lıdan Almanları ku~almakla kalma 
mış, kendisi Kotelnlkovoya yaklat• 
makin beraber, Almanlan d3 Stalin 
graudan ,.len ve ıilllkçe artan bss 
kıya maruz bırakmıttır. 

Knlrnuk bozkırlarında, Kızılor • 
du, cenupta en uo noktası olan E
llsta ılmallnde 136 klloıınetrede Obtl 
noyeyl ele geçirerek cenuba dolru 
temizleme hareketlerini ıenlılet • 
mlştlr. 

Merkea cephoalnde Rualar, Rljn 
Vlyazma vo Velik! Luki ara1ındald 
bayati hattı kunetıe tutmaktadır • 
lar, 

STALfNGRAD Ml~'T AKASINDA 
l\IUHASARA TAMAMLANIYOR 

Moıkoft: ı. (A.A.) - Kı11ılo~ 

du, mllthtı zırhlı tetkllltı ile balı• 
ya dofru ilerlemektedir. StaJlqrad 
çevresinde yilz binlerce Almauın 

çenber lelne alınması tıl tamamlan 
mıt atbfdlr. Bunun gibi Şomolen .. 
kin timal dolusundan Ezbeve ka
dar uzanan Alman cebinin ihatası, 
it!de tahakkuk elmek DHrtdlr, 

Bu son kesimden alınan haberle 
re 16re. Ruı kunetlerl, ıittlkçe tld 
delini artırmakta olan taarruzları 
esnasında Letonya hududuna 100 
1dlometre19 yıkın bir aoktaJ'& ka
dar llerlemltlerd:r. 

NoYemııokollnki fehrlnl ,Vollkl 
Lukl tehrine ba1Ja7aa demlf7C)lu
nun daha tlmdlden kesllnılı olma
sına ralmen bu tehre kartı olan 
Rus baskısı hakkında resmi bltf>lr 
1eJ' neıl'edllmemlttlr. Sellhfyettar 
makamların bu hunu mOteallllr ., 
tarak hiçbir t•Y netrebnediklerl, 
çOnkl katı neUcelerl heldenıekte ol 
'Cblkla ~Jt!gi .... 11'. 

Bununla beraber, Veliki T.uki şeh 
rlnin yakında RIJev şehri ile alAka 
sının kesilecelf talimin olunmakla~ 
dır. Pravda l(aıeteıl, dlltmının 
şimdi Tımochenko ordularının 'de
mir halkasını kırmak lcln ümitsiz 
bir tetebbfiste bulunmak üzere ih
tiyat kuvvetleri tcetlrmek lcln taııt 
ucakları kullanmak mecburiyetin .. 
de kalmış oldulunu yamıakladır. 

VORONEJ TAARRUZU 
llla.kOYa, ı ( A.A.) - Sovyet ordu. 

•u. Alman kuvvetlerini lmha etm.a 
U.re Btaljnıradın b&tmnc!a Volp 
ile Don arum.da bu kuvvetler. mu• 
vattakfyeUe hucum etmektedir. 

Diler taraftan 8ovJ'9t latalan, 800 
mu flmalde taamıslannc!a VeJllcl .. 
Lı.klnln &tNlnc!e Letonp hududuna 
doğru dratıe al'UI lruanmaktad• 
lar. Almanlar, Sovyet}erln QçQnctl 
bir taarruz yapmakta olduklanoı va 
bu taarruaun Vol"Ollej bölpllnde J'&. 
pıldıtını .IG;ylılımtktedlrltr. Fakat 
So-.,.ıt kumandanlıtı bu llUIUlta 111. 
küt etmektedir. 

st,aıınsradda geÇen ha.ftanm alı 
gUntındenbtrf 20,000 A.Jman öldllrQl 
mtıı •e merkez cepbNinde T,IOO At· 
man maktul dUfmllfUlr. Bu .uret)• 
Sovyetlerin yapmq oldulrlan iki ta
arruz emuında dllf manın CSltl ve ya· 
raıı olarak aaylatr, ıısa.aoo klflye ba 
uı olmaktadır. Sovyet kıt&lan, pazar 
glınU Staljngrad hattı Osertnde 6 tll 
f! mil Uerıemıııerdlr. Hallbuırda mtl
dstaa batıan tctnde çarpqmaktadrr . 
lar. 1 

General Jukof kıt&l&n Ut tank · 
larr, Rljev ve Velik! • Lukl arasm<ta 
Alman cen&bını zor!aml§lar ve dU7 · 
l?lanm mukaYWmetlnf kırmqlardrr. 

Ştmdl mUtemadfyen ilerlemektedir . 
ler. Bımunıa beraber Almanların mu· 
imve:netı. ber tarafta glttlkçf ""art • 
maktadır. 

Stn;ıngradda fabrikalar mah.,tle 
ıılnde ve hatta 8ovye! kı•alannm A!. 

nıanları birçok mevzilerden qıkArmı' 
olduk!arı cenup varoılarında çok ftd· 
o<.lll savatlllr yapılmaktadır 

Almanlar, merlcea cepbeatnde yap 
:".laka oldukları k1Lr7ı taarrur:lara ib· 
11Y•t kuvvetlerini 80kmakl!ılarta ıtn 

c!aha fasla ınnn kaybetmekten b&ı. 
kıt bir netice elde edemnıekteı11rlt~ 

Stallngradm bir kealmlnde Rua lllJ 
varllerf, derme c;&tına YUcud& CetlrU 
mlf bır uçak a!anmdakl ueakla"rın• 

g:tnıl'kte olan Alma·a plbtlarınJ ga 
f!l av!amqlarciır. Almanların 19 uça 
lh yakalanmıı. y&bıız bir tanım ka • 
ç., bjlmlıtlr. 

Almanların ıtmcn lltrllaııst 1llr ıı:a • 
sabav terkederken hf.r feyl oldu~u 

f;ih! bırakmakta olduktan aı:eııl!· 

mıttlr. Halbuki pçea ... lloMon.. 
do rlcat ederken oıomolılllert J&la • 
yor, tanktan tahrip ed1fOl' •• baba• 
l~n atqe verl;rorıardı. 

PraYda pMtMIDln lllahablrl di10r 
ld: 

Kalaç önllndeld J&7l&da muauam 
bir tank muarlltı 16r'Wmektedlr. 
Orada belki de 1000 kadar met~ 
tank ..,.rdır, Ntrmucn,. adi "191'ilen 
&vOI ftlonn& meuup olup Sov7eUertıı 
bava kuYntJerl ile tılıtlktt P.lıfmtf 
n&u 1' l'r&D81S ta~ dOo lıla. 
koftda kll& bir cewlb JaPDU11a1' ve 
Almanlarla J'&p&.e&klan Q&rPlfmala. 
1'Jll tabi OJ.acalı ab'Y&l Ve "1'&itle W. 
f•t h&lll etmek O... m...ııersn. 
banket etmlfJerdlr. l'Uo, ıopyeka:ı 

20 •bayla '° utttmen ..,. erdea 
Dl1lrükep o11lp bepet de -.ntıe ..,. 
enJarmd&n 'bUı1an parSat bir mu· 
..ıtaklJet,le 1HO leneetnde 'YUlfelerl• 
n1 !fa etmlllerdlr. 

2 MiLYON ASKERLE.. 
Aalrara: ı, (Radto auetean· -

So'f')fetlerln :VoroneJ cephesinde sı
rittikleri taarruza fkf mdyon ka
dar asker· ıOrdllkleri tahmin edili· 

Vlşl, ı ( A.A.) - 1'u.loıı ıersanesjn. 

de işe tekrar baıtama eınrl Uzerlne 
bir ayaklanma harekeli oımuttur • 

Tersane kapatıldı 
Londrn, t (ı\.A.) - Tulon tt.r

ıanesi civannda arbedeler olı~U'J· 
tur. Deniz prefeliği kuman~anı vis 
amirallMarkl bugiin a~t ~ıdaki fı:i 
netretmiitir : 

'·Tersanede işe tekrar b3Ş1an
mast h~usunda çrkan karışıklık
lar dolayntile tersanenin kapılan 
y~ni bır eınre kadar kar~:h kala
caktır.,, 

Benzin ~lan b~ gün evvel 
tahrip edilmiş oldukları halde he. 
ntlz tütmekte ve Aljcri, Dl'pleks 
ve Kolbet" ztrhlılan hata Yanmak
tadır. 

KR(ın deniıaltılıır 
Cnayir, l (A.A.) - Cezayir 

radyosu, iki Fransız dcrıizaltısı • 
nm Cezayir liır.anına eirdı~ini bıl. 
dirme-ktedir. 

yor. İspanyaya iltica. eden denizaltı 
MERKEZ KEShdNDE ALMAN Bern, 1 (A.A.) - Madritttn a-

ZAYİATI . tınan bir habere ~re. dördUncU 
Moakova: 1. <A.A.) - Moskon bir Fransız dcniıa1tıBI Tulondan 

radyosu, merkez baiınde AJmar.• Jraçmafa muvaffak olmuş ve Va
lann 23.000 6Ul ..,r.rdlklerini bil· !lnviy3 tsranyoJ limanwa V&rmış. 
dlrmektedlr. • tır 

Stallnırad cepbesln'de Alman ka · Kac; gemi battı 
)'lbı bu miktarın Do mf sllnl bulniak Ankara, ı (Radyo ı;azet"İ) -
t4dır. Parls Suvar gazetesinin verdiği 

llOVTm'l' OGLll 'l'l:BLtGt bir habere ~re Tulond.ı kendi ktn 
KCIMon, 1 (AA.) - '"1et ille disini batıran donanma topyekfin 

_.... .. , ' 1 
~. ___ \.cenubu dolaJ'larmc!a-. 225 bin ton tonajmda 68 gemi. 

ııısraa ""& dir. 
Qok dtlfman ~ ptllkQrtmO,. 
tir. ...k& bir bil.mele AlmMlır 8 

bloldaaftdala ~-
8talblpa4 flma1 ll&tmDda '"1eC 

Amiral Labonl ölmemiı 
Berltn, 1 (AA.) - Böyterı 
A1maıı lllSzctlsU dQn alqam fU d .. 

:::u~~ !:ı:~~ Şimali Afrika 
dflı1llmtlf '" on ~ ta1aıtp oıumnur • 
tur. Allll&Dlarm bot J919 durdurmak (Baılarofı 1 ncide). 
latedlll StaUDpad oenup batmad9kt Blaerte - Tmaaa 1oıu keellcll 
Ru p.rl banketi ~ etm.ldedlr. Jlacırtd, 1 {A/L) - oeaaytrden a.. 

lloüon mel'IDlll -~ Jmvnt 1nıaıı haberlere f6re, ll"ran.sanm Fas 
lertmls cm,nan mabftlD._ Jarmq nıumı va}lal general Nopeı, amiral 
lar, U.rleımlf1er .,. btrQok melkQJI Darlan Ue l'ranıuı garbi Atrlkası u. 
yerleri ill&1 etmfllerdlr. Bu JerlerlD mumı valisi Bufuon arumda yapı • 
bepll 1-a,n arn ID&Uı GUPflD&1&r lan gGrOpnelere lftfrak lçln Rabat' 
yapılmlftır, D tı ı m a ıa a. dan Cezaylre gelml§Ur. Bu KörUıme. 
lliJJDID kararıllU .. aıuum,, tank- lerin, mntteflklere yardan için der. 
tar bOapn& 11tratıım11 ve 1lln kadar lıal pek kuvvetli bir Franıız ordusu 
ftlDlaa .._ mcuıralalftk • t.efklli De alt.kalı olduJU t&J:Laıln ecfü 

~~ktedır. 
"DÜŞMANIN KURTULMAMASI 

LAZIMDIR,. 
İtimada §&yan haberlere gÖ?'C mut,. 

teme kollan cıuıman tahrtbattyle hu. 
Moskon: ı . .(A.A.> _ Reatırln aule plen engeller ve v!Wude Ptlrl· 

hu~:ısl muhabiri Harold Klng yazı~ len mayn tarlalarına ratıun Blaerte 

70r: 
Alman ealrlerfnden mOrekkep u 

mn kollar Stallnırad etrafında\l 
bollktrlırdın ıeomektedlrler. .V ot. 
&a hmnen kamllen bUI tatmuı ise 
de ıemflerle mavnalar henDz ge
çebilmekte, tınk yiyecek ve cepha 
ne latımaktadırlar. 

Krzrl Yıldız ıazeteslnln harp mu 
hahlri 16yle diyor: 

"BOtOn ordu tek bir dDtDnce ı .. 
le yaıayor: Dlltman çenber lclne 
almmııtır. Kurtulmıman IAlım• 
-dır.,, 

"Slaliqrachn ,ımall ıarblslnde 
Stormovilc tipindeki maruf Rus tay 
yareleri 5 - ıo metre arasında oır 
yükseklikle ucarak kacan d!l,man1 
hırpalamakta 'Ye kıyınctll malümttt 
vermeittedlrler. Vellkl Lukl bölge 
sinde dunnadan kar yalmakto<tır,,, 

Kızıl Yıldız ıazetesi Almanla :ın 
bu h6llede ihtiyatlarını Reniş Hlı:ll 
de harbe MYkettlklerlnl yazmakta· 
dır. 

ALMAN TEBLtGI 

Berlin: ı. (A.A.). - Alman ordu 
Jarı Baıkumandımhi}ının tebllAI : 

Tuapae timal dolusundakl Sov• 
Yet tawıuıları ve Terek kesimlııdıı 
ki dfişman hücumları Rmılara aılır 
kayıplar verdirilmek suretiyle aklin 
bıraktırılmıttır. 

fle Tana. arumd&ki mavaaıayı keı 
mitlerdir. Haya J'Olu De nakledlleo 
mQtteftk kltaları evveloe lngllla pa. 
l'f&ltltc;Ulerl tarafllıdan lfl&l edlleo 
hava meydanlarına gClnderUmektedir. 

Bir mOttefik kolu, carbl TrablU9 
luı hududunu mub&tua için Gabee'. 
ln Gte tarafmda mtldafaa mevztterı 

l:.ulrlayan İtalyan kıtalan ile mu. 
vattaklyetıe çarpıımıttır. Müttefik 
kollan Blzerteyi mUdata.ı eden ka
ltler lllllltllfne doğru llerlemeğe de. 
vam etmektedirler. 

Faada ecnebi lejyonu kumanJ11nla. 
rmdar. seneral Fourhler bUtUn Fran 
au askerıertnl ceaaret!e amiral Dar 
lana yardım etme:e davet etmıutt. 

Amerikan tebllf'I 
Vaşlngton,'1 (A.A) - Harbiye nA 

zırbğının re•ml tebhJI: 
ŞlmaU Afrika: llıltteflkler Tabur 

da:nm fimal dofuıunda Djldelda•yı 

uptetmlılerdlr. 

Matör'Un yaklnlnde narekttler 
memnuntyet verici Şl'<lld• devım '?. 

dlyor. 
.llUttetlk uçakları, Blzertenln baV'l 

alanına ve doklarma hllcum eıut-1~ 

bliyUk kayıplara Hbeulyet vermi§ltr. 
d:r. Dllfmanın 10 uc;agı tııhrtb ed!L. 
mlıtır. Biz iki uçak kay lt!lllk. 

DUn akşam du,man uc;aklRn I~! 

defa Bone'ye taarruz etmlrıerdir 1::.t 
~Ucum 8 Alman uçağı ta .. 1fmd<ın yt 
pılmıı, bunlardan 3 11 avcıları-nı2 tı 
rafından dU1Urlllmll1tUr. 

İk!Tıcl hUcum, 8 ltaıyan uçnğı tRr:ı 
tında:ı yapılmıştır. Avcı uçalar ınıı, 
bu uçakların birini tahrib etrıı'7l"r. 

l..ondra 1 ( ~.A.) -
ordu Romeı kuv\·,.tJeriııi' 
Jarma ta.ırruza geçmcd_., 
!an ve malu:ı:c yığnı•1 
etmektt'dir. 

Fıanıada 

r.ern, 1 (A.A.) -
(jğrcnildiğine göre, 1 
1943 den itibaren büt:. 
tanda tütfuı kart usul 1' 
tula~ktır. HırvotiıtaP 
tlitUn mü!tahsili bir uı 
ması bak•mınd?.n. bu t 
IJir hayr:t uyandınrııttd',t 
''"Pike.lan vaJmz t'rkeıdc 
<:<'kti .... 
Fran<>3dıı sabun taytnl 

831. 1 ( \.A.) - F• 
tr-mlek•lerinden yatır 
toevkiyatın·n durdu:ıılıll 
den bUtİln Fran!lll.d& 
vınlannın yan ~·ıu1ya 
Paristen hildirilnıektedi"• 

Avrapa llıl 
be.- taralı 
cıpllıı o . ., , 

Diltmanın dün VoI11a ile Don a· 
rasında tekrarladılı tAlrruzlnr So,· 
yet kunellerine eşsiz kayıpl.ır ver· 
dirilerek pilskürtülmü,lür. Alman 
karşılık taarruzu düşmanı hareko:I 
noklasına kadar ıerl atmıştır. Al
man kuvvetleri büyük sayıda esir, 
ve çok miktarda ıanlıneller elde el 
mişlerdlr, Don büyük dir'leltlnde 
Rusların ıiri•liili kartılık taarruzlar 
ııkiın kalmııtır, .~iman havn ·karfı· 
koyma bataryaları ve hava kuvvd 
!eri 51 dilşman ucaAı dllıfllrmli,:cr 
<lir. l'ç Alman uı:aih «'k"'lktlr. Orta 
Don mecrRSı ıı .. ırındeki demlrvol :r 
!liiııJeriyle düşman kıtrıları ve ordu 
RAhlurı Nilııdüı ,.e l(e('e bombalan• 
mışlır. Kalenin cenubunda Tc To 
ropez keııiminde lnadlı carpıııınahır 
yapılmaktadır. 

<!lr. !";inde bU}llmü,tUr; ,... 
Alman tebllit ~imal denizi \'e AtJ•-

20 - 30 Sonteşrln arasında Al 
mnn hirliklerl ddu cephesinin Sıra 
tejjk noktalarında 1024 Sovyet tan 
Jn tahrip ctmi!}lerdir. Bundan ba,. 
ta Alman lla""a JruneUeriyle tank 
savar bataryaları 148 den r:ızla Ru'i 
hücum arabası tahrio nleml11l"1'fllr 

Berlln. '\ ( A.AJ - Alman rea n° ı.u hBhİllerlnin de bu 
t-!bllğinden: na ale\ len?1e_ıs& ihti~ • 

Slrenalk•te maba!ll vurJ,maıar oı. ni gikterm1'tır; yanı 
n.uıtur. Al!Dan ve ltalyAn blrlllderl t1tt1ımn hf'r tnrafı fır.ti 
tava kuvvetterı tarafınd!l!t dntakı-e. !lıİ h:lline gjnni,tlr. 8d 
nt>rek Tunus topraklarında ll.tr.1tye1 niş cephenin veya 
c:uı~an motörlU blrllklertne ıurruz. I meydana ;::rtinliif ~ • , 
:er yupmışlardır Bıırada IJ1r mjl<d:u mu !;ÖZ önüne getırı 

c:rlr ahnmuıtır. ordusunda aı.ker, hal'i' ~ 
Bone ve Cezayir Umanıan Alman Petrnl \'e ben:r.in itltiy.ı .,,,ı 

t.ava kuvvetıerının taarruzuna ufra. dar bHyümU' v~ çola 
tıımıttır. BUyllk bir taııt gımlaln" m•ydann çıkar. 
ıeabet. oımu1tut. ı,te Almsnyanın ell 

Alman av uçaklan lıırııtere cenu. lulo dört •ene .vvet ~ 
bunaaki askeri bedenere taarruz et. yd<iırın. lıarbi ııiflinı İ~ 
ır,ifJerdtr. Kant dtnlal U.tUnde lkl <bğı ha~•Je ı,imfli A~ 
lııgtıls ~ı dllfUrWmUJtUr. llll Al. her t:ırafı cephe ba11Jlf 
man uçağı da tıuOne dllnrntmlıtlr. nta'Jf Ve ha kadar ~ 

l.ib1acla devam eden harbin f01I 
Kabfre, ı (A.A.) - Ortaprk tn . gelecel'lni kendisiDİll 

i;illz kuvvet.ıerl burUnktı 11alı mUfte- mekte olmıı!lıdır. 



t Bl'flndklınm 1Mt 

hı lrapıdan ıirlnce büyfik, toprak 
"sora, ııol tarafta gene zemini top 
~ bir mutfak, ht'fıda da kasaba 
'1tt YegAne iki katlı evi olan bu bı• 
'•ııın ftırt katına cıkan merdh·cn 
~l'dı Merdiven geniş. tahta bir so 
.. ,. ~lrarı!ı. Sal tarafta iki, sol ta 
'1tta tle oda bulunu)•ordu. Odam, 
~ ab('}arının arkuında duva• 
._, l•Yboıan bahçeden ta, aşa1tıda. 
., llece calhllı'Şlle u)·kumu kacırnn 
"'l\lte kadar hntOn ka!laba~'t ııöre 
~ ._r.lvl"lleydl. Tam karşımdald. °"• 11. ·ıı· "- of1v01c amc-amın kızınıı oı ı · 
"'lllneYe. HAlA. dine ,·ncudil, Re 
:- Yııru,ııtı lf/\7.nmnn llnDndeı!ir .... 
~ .. ıfe . helkl havanın sıc-aklıl!ı 

~tile hn~MltOn u'"tıvnmnvnrn1 
~ •nl:ıch~ımıfan, harman yerlnr 
lın muırnıtın toprak damın:ı cık 

~\''""· A,·aklanmı R~Rıtıvn snlln~· 
~ı,, yanımd:ı '\"ere ya\"lh hır 
ti) llıennrı,. kurutulmak Uzere sc
.,_1 ltıyısıl:ırln oynu)·or, kunetll oy 

., •llınrta ko<':ımnn bir hA'\"lıl<'I 
~I ırl\rfineon frl ılut altal'ınt scyrr 
~l'otıiıım. Rircten tnth bir koku 
l(tf., ""1 fı:lnı!e tutnsan bir melll'r• 
~ h,.nl ~ıırı'h. nonnlc nwlınlıi! • 
.,, nııın~. elile tam h.ir te"T.n,d te; 

"ıien hlr ha\'111 halınıle. Emin.:. 
~ııo~nı. vanıma oturrhı. Uvkuc;n 
~11'h lhklıZ!ı hnva~·n dnAılı)'Or. 
'il ııt fflnhellt~llrh·nr. ıınc;ızın suı;. n 
"ııtıha\tvllem $lllınımun U\'11şukluilı• 

1111ırtTnr. (h-lece kaln-orum .• '° r.a,,ı~rfm ont;n vOcuılnnn dola ş·• 
"-\" 'P.nıtne. ilk bs1·ı$ta ln!111n1 du· 
~!~atan bir ırlh:rlllkte .. 'Rurnl n gel 

!tı'1rtenherf heni o"olı ·or •• 
' ~e ctfüd\n!lyonun?. 
'ltıe .. Seni.. 
'S n "9 us .. diyor, sus .. sece ne gıı 
~ . 

'il lfıç lstemedilUm halde ııütnyu 
~ .. Onda dalma glSrdnıtüm ol~un 
b:ııa har.:ın blSyle saf tezahürl~r 
'İı,~or. Bu oUtunhıllun menşeinl 

~llrıQ anlavamııdım. 
!tılrıe ıın!ll17:ın titriyor •• 

'l',Oc10n mD?. Gece serin .• • 
\t 4nıcamın kızı "Hayır!,, derken 
)h.. ~I~ sAblt bir noktaya bakı• 
~· Ben de oraya baktım 't'e nP. 
\, • demin hiç görmcdliUm hal• 
iL. btl'Qtc dutun altında sh·ah bir 
""""''" kımıldandıitını farkettim .. 
' ıtırn o Emine? .. 
~ '8i1mem .. Dilsiz olmalı .• 

~ı e hana, dilsizin böyle garip 
'ltı, 'l'ı olc1uıtunu, geceleri çok kere 
~ etrafında dolaştıAını anlatı 
~" l>tnıemlyorum bile .. Dilsiz Rfı 
'"qrtp bir adam. Sabahlan er· 
le b:"' t$eltınt ııhr, yayla:ra çıknr 
"eııe 1' Yftk odun Jfellrlr. Akşnml:ırı 
""'11'hıl fşl ırörllr. Çok zeki ve 
'it •lı. Amcamın yanına ııirme • 
4Qı •e.veı konuşuyormuş, buratla 
' 'llıf hılulmuş, ne olmuş. kon-· 
ıfııı •~ lınte .ıtlmfş. Ru yfizdcn krn 
ltt 111 

ho!I 1ulıırlnr. fa7.la iş ,·crm"7. 
~I ~$ kaldıltı zamanları ela hrp 
"it llenııı pençeresf dibinde geçi 
·~ısının altında f(ezermlş. 

'-1
111 

lllırı bana Amcamın kızı an 
...'._•tı. Rirdenblre ona dedim ki: 
~ l::ınine, dilsiz seni seviyor ga 

'i . 
~I llttıne h:ıkmıyordnm ama, bu 
~ıt';fının Emlneye ilolcunduğuna 
'ıtre'ttı. Bilmem neden, hızlı hızlı 
,..._ R 01rnav:ı hacladı G15:r.lcrimi çe 
·ıı ili . ' . 

, &,.Q fnlrı kalkıyordt,_ 
lt"ıı tver evet. çok iyi biliyorum. 
~ ~rı •l\rdilm .• 
, ine hır~ınlaşıyor: 
~ file •ördün? Ne demek istl• 

J>'; h&yte, •. 
\ı, lıfz onun pençeresl altınrln 
':~ın .. Ona bekçilik etsin •. Bu 
,.,._-~ ,, miydi? nen de slnirlr ııi 
L~"Gtı •• 
·~,.., ın. Dl5nüp bileklerinden yaka 
,· ~l'lfe: 

~ ~ ıt Peki. neden; dcıl im, birden• 
'-' eıı,un ? .• Hırçınlı~ının sehcbi 

•- Şıı~ırct • 
''il lfll ı. Gfö:lrrlne bnkıyordıım .. 
'lııı1t11;~er vavıı$ yavu tlikenen bir 
~ıı hı ıneııe yumu<;ndı. Arh:ılcn ııe 
1'1a1r ~ latfılılda hulanrh, Yüziindek' 
~ .... il tlerı. ııl\~trrillltlm buı1:ılac1 
•~ıı 

11 
n "erctil!I ~nı.kınlıklan titre 

~111,., 91'trı11kl:ırımla sildim Nr vnp:ı 
~ '111 k . -

'il p; ''liremeilen, övlece beklr 
· ITıln" ba~ını kRldırdı: 
..... ~ 

~llııııt ·h. deı11. helkl rte forkınclı 
"w,~ •n. Rezıı"k hile ~lzlrmrye ço• 
~,~7 bir -.ım zorlnctm. RPnl çok 
..,. ıt "· bilirim. bir fkl ırnne ka· 
it lr~ 'Aten stlrtl"C'f'k<;in .. Renim i
ııı. l'lıhillr nPler dO~ünüyorsu11 

' ı>, .. ,. • 
~q•rır,; .,,. !IAklnma•ını hllmer.~I'" 

l!ırn hik~,·e llliimlimle bf 

"•ı .. b 
• il$ı üstüne yemin ellim. 

Durğun günlerde Kelkitfn akışı 
gibi sade ve berrak Lir konuşmay 
la anlattı. 

"- Ali bize heş sene önce gel 
dl. Babam onu Kırıkkaleden alıni~ 
tı. Anası yeni ölmüş o znman. Ba, 
ka kimsesi yokmuş, Güçlü, ku"'·eı 
Jiydl; pek AIA bizde çalışabillrıli .. 
BOtün bu taraf köylfileri gibi, oka 
ma yazma bilmezdi Her işe katin 
nırdı. · .. 

İlk gOnler bahçede. arkın ~·anın 
da bana rastloilıkça başını e~iyor, 
cok kere utancından k1:r.arıyorrhı .. 
Ama. zaman kayaları kum eder. 
Giınler gecllkre o da ıle~işli. Yava~ 
yava~ açılmnlfa, bent görcliikçc r,. 
nüm ordım sıra dolafma~a başladı , 
Sof:ırla ra~tlayınca içini çeker hir 
şey ~öyleyemez ama, halile ban:ı 

baAlılıihnı anlatmajla u~arşırılı. A 
<'ıyordum. İlkin hlr u~:ığın Yelinime 
tini SC\"TTIC'5fnl aldığını terbiye yfı 

zündt>n aklıma hile Retihnedlm, Bıı 
da, sanırım, onu fimitlenılirdl. Soıı 
ra, onun ı::rrelcri köpek gibi oda • 
rnın altında rlolıışma,.ı, gündüzler! 
Yolumu hekltmesl içimde şClphelrr 
uyandırdı; fakat aldırı$ etmerllm. 
Cünkiı aramızda aşılmaz hir uçu 
rum vardı. 

Geçen !'eneye kadar böyle sOre 
gelrll. Akşam fıCC vakıl Topçulardan 
ılönih·orciurıı. niT.fm kö~eyi ıı:ıpar • 
kcn hlr gölı;:e ~·olumu kcsll. Ali idi 

- Emine. ctlyordn, arlık day:ı 
namı"orum. Ru dertten kurtulu~ 

yok: heni ölctür rle çı>kmeye,•lm .. 
Hı .• Korktu, ,.e hllha~sa hav 

ret beni oracı~a çlvill"di. O d:ı h~· 
na anladı ''e kaçlı giıtl. • O gece t. 
Yu~·amadım. Aractan birkaç ırOn ge.
tf. Alinin hütün gfin ~öylediAI ya 
nık IOrkOler hamı o akşamı halır• 
Jatıyor, slnlrlmt dokunuyordu. Nı• 
yapacaktım?.. Bahama söylesem 
YS$h elini kana bulardı. Akşamlar• 
soka!!a çıkamaz olmuştum .. 

Yaz ııonnna ıfnıtru klh·finP qif 
ti. On sınn kalacakken hlr hııftarl·· 
rlllnıfn. Runıın mann!l>ını brnrlen ha• 
ka :ınla:ı,•nn yoktu, Sonra tekrar ırl' 
ti. Uzunca bir zaman .ıörünmedi. 

Bir akşam, bııhceyc cılmıı~ıım . 
Ortalık epeoyl karamrn;tı. Dih iik rlı• 
tun altında, sırtımı dıırın gö,·dt'
slne dayamış, rl:ılmış kalm151m,. 

Rirıfen y:ınıb:ıııımdn hlrşc'" kımıl 
dadı. Korkumrlnn donılıını. \li icli 

- Korkma Emine, beniın! .• De 
dl. Ama ben taş kesilmiştim, ha• 
ihrmak bile aklıma gelmedi.. Ta y:ı 
nıma sokuldu, oturdu. Blra:ı; çekil~ 
cek oldum. Hemen bileklerime ~·a 
pıştı. Birşey söylemiyor, bir hay • 
van gibi solu.rordu. Kudıırınuştu .. 
Son rn beni zorla dutun dibine :rıı 
tırdı.. . 

Ayıldı#ı~ ~;r:ı;; Aliyi alılar bnl 
dum. Rhlenbire aklım başıma gel• 

• di. Cılğın bir hiddetle üzerine aiti 
dım. Rast qcle yırtıyor, parçalıyor 
dişlh·orihım. 

Bir lürlG hırsımı alamadım kan 
cıktan. Ansızın bir hırıltile kenıli· 
me ır<'lOim. B:ıklım, deli deli gülii 
yordu. Karanlıkta ağrından kanlı 
pıhtıların clonuk bir parıllı ile Çl"• 
nec;ine smfılbnı forkeltlm. Saknkl" 
rım buz kC'!!>ildi. 

1 Bul mecal 
o., 
4 1-.&-"'--1-............. 

ı r-.&--&.-1--'-+-

3 1--1-.1....a. .... -.. 
5 
•1-1--t--ı 
7 . ._,._._ 

'L-1--"-1--
9 

Soldan sa#a: 
1 ~ Nisyana mfiptell olma'klık, 

2 - Kabahallar, l\lailezlz; 3 - E
hemmiyet verme; 4 - Zikreden, 
lsrar. 5 - Şimdi, 6 - Karara bağ 
!ayan, dokuma başı, Az şaşı. 8 -
Hamız, ikinci derecede kalan işl~r. 

9 - Bir meyva, madeni ip, 10 
Suyu sıkılmış meyva, medel. 

Yukardan aşa#ı: 
1 - Ehvenlemek; 2 - Artış, et 

ııatan. ~ - Tersi ya-, değil, musiki· 
de üçlü ses, 4 - Fiat listesi, ses · 
sizlik ifade eder; 5 - Tersi geçim 
diizenli~idir, tersi nsmaklan emir: 
6 - Kl>r, kokmuş hnyvıın rcsedl; 
7 - Meşııkkot; 8 - Valide, ynnlı•. 
lık; 9 - Sahip, ıızAsı noksan olan. 
lar; 10 - Kalht paralorımızdo buiu 
nan hay,·an, keder, 

DfinkO bulmacamızın halli: 
Soldan ııağrı: 

1 - Seılıletmek. 2 - Evrak, "· 
ser; 3 - H:ıad, aside: 4 - Sima, 
varil. 5 - Elan. aıne: R - taşının 
ik, 7 - 1tina. tar1: 8 - Lak, ra, 
ime, 9 - İs. camid, 10 - Ka, turnl 
ke. -' 

t-Ju.ıünkü rarlvo 

7.30 Program ,.e Memleket saal 
ayarı. 7.32 Vücudıımazu çalıştıra· 
lım. 7.40 AJan:s haberleri 7.55, 8. 
30 Radyo salon orkestr~sı. J 2.30 
Proın-am ve memleket saat ar:ırı, 
12.33 MOzfk (Pi.) 12.45 AJans haber 
lerl. 13.00 13.30 MOr.ik. Şarkılar. 
18.00 Program ve memJPket sant a· 
yarı. 18.03 MOzlk. 18.45 Radyo dans 
orkestrası. 19.SO Memleket ıaat a· 
yarı ve AJans haberleri. 19.41 MO• 
Yarı ve AJan!I haberleri 19 45 Mü
zik. 21.00 Konuşma 21.15 Müzik 
CPJ,) • 21 80 TemıU. 2ı.&O Rfyuetl 
ebmhur bandosu. 22.30 Me;,,leket 
s:ıat ayarı, Ajans haberleri ~ bor
salar. 22.45. 22.50 Yarınki program 
Ye kııpnnış. 

Niifus tezkeremi zAyi ettim. Ye
nhini alacn~ımdan eskisinin bük 
mü yoktur. 

Ebüssuud caddesi numara 64 de 
posta idaresi şeflerinden 1311 do. 
ğumlu Refet Sarkal. 

* * * İhracat baş kontrolörlüı}ünden 
aldııtımız 13. 7. 1942 tarih ve 184 
numaralı 100 ctıval şeker tohumuna 
ait kontrol makbuzunu zayi ettik, 
yenisini alacağımızdan sekisinin 
hükmü yoktur .. 

Ticaret Türk anonim ~lrkctl. 

VAK J T - ti -

Devrim ızerıaı , ....................................... ,, ... , ·• · · 

"1~!~!~~·"~'d,1 i K a d ı n 1 a r i «;in 1 
.ik. kaynağı olat"ak dUşü.nmek, ve •'••••••••••••••• ••• •••••• ++v••••••••••••o••••••...,., 

~~~x:~ ::n~~:ı:;~~;~~~~: ~;; ı~eal kadın nasıl olmalıdır '· 
• takmı ahllk "içgüdü,, leri (6) ha- , U 

ı yallem"k de o kadar bet tur. Çlın- Vlv1en L ;.,.h. Tı k llA.1 lin . 
· d · b" ak · ı 'ik e..., • rna c arma ge ce, 

kU içgU tiler ır t un bıyo.OJ Kadmm makyajında bl!e blr feıse.. ~celerl göze batacak derecede 
k~lavuzl~ .ol~p hayvanda onun bu. fe vardır, demiştir. kırmızı kullanınız. Gündüzleri iH 

~~n venmı~ onha ~atan bıyoJo- Giyinme tarzına ~öre makyaj ya_ güI rengini tercih etmeniz ıazımdır. 
J~k .~tk1elerdhır; ayvdand varlığıbna pılmalldır. Daha doğrusu makyaj va Bu l~lerin paraya mütevakkıf o}d•ı 
c.z"~ o up ayvan a c ğuşta u. 
1 

c 'bil il ...ı,...: • ha ı.tyete gl:lre deği§rııelldir. Burun de. Cunu llerf sürmeyiniz. ÇUnkU bunlar 
un.udr, ve d t n .....,ımınbce 

1 
yvl a- ilklerine, dudaklara ruj sUr:nekle ka. :r:lilhlm masraflardan sayılamaz. Ve 

m ı are e en yaı:atan ı.r. ar• ır 
H lb k" . d" . ~. • ta b · din güzelleımez. Halbuki güzel gö. e!zem olan 11eylerdlr. Her hangi bir 

1 
a /-~1

15.an ırunını Yar ~ _un rllnmek her kadının baılıca vazlfela. baloda veya eğlentidE' mırıldandıkla 

d
ar ~e__g1 ~ ' ıns:hnim ma~.:_"_: var ıgıdın- rlndendlr. Ve her kadın için kabl. r.nı işitirsiniz: · 
a "' ıren zı n meA4Iwz:ması r; , . B k . d" • • b- 1 bi l j k o.duğu kadar gu.zeııeımek ımklni - a tırnaklanna vanncaya ka. 

ve ınsau ınmı oy e Yo o ı · . 
1 d d h ok l 

"k 1 ...ı mevcuttur. Elverir k1 usulU daire. C:ar, berıeyı ıtfnalı .. 
oma an a aç !OfY<' OJı o ·.ıu- . 
ğun<l&.n onda manev: o:an a~laı..f aJndebıgııyinllmesinl n makyaj yapma. AYŞE TEl'ZE 

~ k k d " . d ıwu me . ı 
varl:s• ~:aş:ıtaca et ~ c vıc an., ''Mesele. benim derim gayet beya;. 
olur. B?,Yle olunc.:ı. ınsa~ın A.dc- dır. Dudaklarıma da kullandığım ruj 
ta maduı ve hay,•:ını varlı~ını gl!s. 

Tevfik Kut' un ölüm 
yıldönümü ~ , •'k v·ı , 1 b• l gayet uygundur. Tırnaklarımı da ö 

te"en L-ıYO <-J1 uo ı;rr.'. nı e •)' c tedenberl parlak tuta ı • 
n ~~e:·~ mynasebetler. beliremiye - Bir cenaze meraslm;n:~urak ede. Öğretmenler Yardım Cemlyrıı. 
cc-gı ıçın ınsanıa ahlak harrketle· ceıHm zaman katıyen bu k"ld h nln kurucusu Maarif Müdürü raiı• 
T• i ' -''dU d -·ı "cd d ·ı e• fe ı e a. ti" T r·k K ' "1- ld ' ıu ıÇc;u egı , vı an enı en reket etmem .. değil oena.ze meraaL. me ı ev ı ut un o um yı on•ı 
<luygı.~u ya~atır. n'lne bir konferansa bile böyle blr mü milnasebelile 2. xıı. 1942 tarihi 

G . ·ıı . k" • bi ' ik .. l");ı uycr. ı ınaanm. • yo.oJı makyajla gitmem. ne rastlayan Çarşamba giim1 ebedi 
Yathgımn .lır t~~ a.~ı milna- ı Bu gibi va;ılyetıerde dudak boyası islirahalgahına tevdi edlldiAi ı;r.at 
sebe~_ler tli:~tecegı .8:rırırı tas'lrla. pek gl.Sze batacak derecede kırmızı 14_80 da kabri önünde bir tazi 11 

ra gore degıl de: bılunst'] gt'zlt'm- ı olmamalıdır. ,·akfC!f yapılacaklır. lstekli arka • 
ler~e ~~pıle.c2.k ıncel~ele~le gös. isen. ötedenberi gayet basit şekl'. d:ışların mezkur sün ve saatle Top 
ter~:bı.ırse b~ da yıne ınsaı~~a de giyln1rlm. Makyajım da bu nis • kapıda Merkez efendideki makbere 
belı.e'?l ve ~esıld~~ ne&le geçen bir bette zayıttır; ve göze batmaz: Bir si önfinde hazır bulunmaları rka 
~akım a:avik egın:mı:r ':.l • ~clu. az pudra.. ve dudak boyası, 0 kadar. olunur. 
~'Una go:.e ke.ynagı yıne t1bıat.. Bol ziyalı bir ~ e~lent1sinde b&f, 
olma~'lp toplum,, olmu§ olur Za- ka 61.r usul kullanırım. ÇUnkü bu gt. 
ten bu kadar açık ge~eklik ön ün. bi yerlere büyük tuvaletler!e inlrak 
de .. a!1lflk ofaran!u ~ugUn !'nsyo- ~tmek mecburiyeti vardır. 

Yardım Cemiudi Baıkarıı 
Maarif Müdürü 

Muhsi11 Adil Blııa1. 

Haydarp&falılan davet loJının aydın!.2.ttıgı gıbi 
1
"tonlum,. Yüzüme, evve!A gayet hafif suret· 

m_?nase~ctlerl, toplumsa. ol:.ylar te pudra sürerim. Sonra iktncl defa 
go~meyıp de bımlan lılilA "tabi. ularar. daha koyu bir pudra Ue yüzU llaydarpaşa Lisesini billrcnler 
at .. ~lRyl~rr olar'.cık. ~rıncye kal- mil tazelerim. G6zJertm araama, T• Cemiyetinden: 
k~;tm.'k g•ın~ geı;:n!ş hır takım es- yanaklamna da biraz daha pudra aür 
k! görU,lenn Uzcnn~7 duruo ye. <1Ukten aonra aynaya bakanm. Eğe:
rınC!e l!!avmaktn·. Bızı n barı cr-l r . . 1-rd . ret••% pudra çokaa, fazlaamı derhal alırun. 
c t'O: ı ıruıan..: a gc ·ı::Uml!ı, ve Be ce her kadm yüzünQn teıek 
ah1lk karakrerlerinin bir i""' \ctı- n ' • . ~ = 1 kiUAtmı jnceden inceye tetkik etme. 
nı.:n kılavudugiyle onln'l'dan çıkı- liôlr. Yüzde yanaklarm pek çok ro!!l 
~ o1:11u"' gi]:-i olmssı. o glri vicdan. vardır Bazı kadınlar yanaklarma a:ı.. 
1r .ıcn:seoll"rin kl"ndi r.efislerinıle hk ai\rme&t A.det edinmtıterdir. Be3 
"<thl!k "f . . .. ilk 1 o • egı lmı., nı r;.:>"' Y se tc- 1bunun tamamlyle aleyhindeyim. Ka. 
r~k. ve lı~nıen her h:ı•ekctiıı nh- ıJ&n dalma yüzündeki genlıliA'i kay 
:Ak~ uygırn otr;r: olmadığını her bttmek değil bllAkla göatermeğe ça: 
vakıt n e fi s 1 c r i n d e kor.trol lıtmahdır ÇünkU bu noktalar her ka 
t'derek "yüksek ~lak alrşkanlığı. dmm oah~lyetlnl tebarüz ettirmek 
nı. edinmi!-l olm2l"-ndan ı·ı,.,.ı· .,.._ • · ... ' • •• • ~--- baıumından gayet ehemmiyetlidir. 
lır. Şu halde bu errlemlt ahlakın 
'uwnıı~ı da yine 0 gibi yttks~k vic- Kullanılacak pudrayı ıntıhap et. 
rlanlr kimselerin toplumsa] v:trlık. mek zorluğu da artılt ortadan kal!:. 
lan oır:ıus olur. n ıı:ı bı:lunuyor. Çünkü, her tene gö_ 

Ahlakı~ insanda i~ etkesi olan re ap.ğı yukarı düzllnelerıe, çeşit ça 
"'vıccbn .. m ne oMufu gtSrUIOnee it pu~r m~uar. Banl&rm L 
bu ~onu daha iyi a.ychnlnnmış ols- çlnderı her kadın kendi tenin• uy. 
caktır. Bunu da ~elecek vazıda ~rı olanı koıayca seçeblllr. Burad!l 
ı;:örcceğiz. · :ntlhlm bir noktayı zlkretnıekter.ı 

Halil N;metullılb ÖztUrk kendıınl aıamıyacafım. 

(~) Bondan önceki yazı 2'7.11.9~2 
t:ırlhll sayıda çıkmrıtır. 

(1) Macıurı. 

(2) Zaten hangi feleefe konusu ele 
alınarak olsa hep bu yolda e.kl &'I. 
rtıılyle (yani Anguıte Oonte•clen v" 
ıosyolojl yaratıtmaamclan l:lnae) Yf'Dl 
felsefe görüıtl arasındakt ayrılık ırö

uı çarptıl't gibi, f'!lkf felll"ff' görltıtle. 
rinde bo ekılkHfin de kendini acık. 
c-a gl:laterlr. 

(S) "llsyrl AIA,,. 

<•l "Fazilet.. 
(fS) HStalcine', lerln bo abllkı bl. 

zlm eıkJ blestfk ••tanvvuf., ablAkt. 
DID bir ~ldf olup "dtlnyadan yGz C.
Tfrmf',, t\lktlstlntl gftdt1r. Bnrtlnkft in· 
nnlrl'm artık blestlkllk karanhtm . 

Tene uygun olan pudrayı bulduk • 
tan sonra artık o pudrayı katiyen 
at'ğiftlrmemek !A.zımdtr. 

Eke~rl kadınlar ııabah batıka pud. 
ra ak§am ve hattA. geceleri bile ge. 
ne değişik pudralar kullanırlar. 

Ve onlara göre: 
''Her pudranın yUz açı~ başka ı. 

ır.lıı .... 
Gece boyaları gündüzleri katlyeıı 

kt.Jlanı1maz. Ben yalnız geceıerl, ba. 
lolarda gayet az olarak kullanınm. 

daD ıııyrılaralı ''S•l'9eklllr.. ayclml'
lma konutu dDfUattlecek olura blJ 
gtbl alılf.klarm çoktan gtlnU l'epmlt 
o•dutu sörWtır. 

(8) "İnı(yaklar.,. 
(1) ''Meylller,,. 

• 
2) Cemiyelimi:r.in senelik tanı,. 

ma çayı 5, 12. 942 Cumartesi günft 
saat 14.30 dan ]!) a kadar Tak,im 
belediye Razinnsunda verilercklir •• 
Dnetlye}er cemiyet merke7.inden, 
liseden temin edilebilir. 

2) Cemlre\lmlzin senelik umumt 
kongresi 6. 12. 942 Pazar RÜnÜ ııaAt 

10. 30 da Snhzndehaş1 J.etarrt ap1r
tımanındakl Jokalirnizde nkicdile • 
cckUr. 

Lisemiz mezunlnrının ıc~riflcrl 
rica nlunur. 

ISTA.NUUL 

l-1Z-9U FlyatJan 

&apL"U' 
Londra ı Sterlin '5.2'a 
Nevyork 100 Doıar 180.50 
Cenevre 100 İlviçre Fr. so.-
Madrid 100 Pezeta 12.S'J 
Stokholm 100 İsveç Kr. Sl.1320 

ICSllA.M VIC TA.Jll'UA't 

İkramiyeli % :; 938 
Sıvaa - Erzurum 2--7 
941 Demiryolu 2 
% 7 Birinci tertip Milli mtl. 

19.50 
20.fO 
19.70 

dafaa istikrazı 19.-
% :; İkramiyeli birinci tertip 
MU t müdafaa istikrazı 19.-

Ali, dn:ıyclini ölüme knd:ır s:ık 

la\•araltını nnlolmak i('fn <liııleri' 
dilini kökiinrlcn konarmıştı.,, 

-228- ~runur,.eeld•tn Otuııan Barunurretld'ln Ofu&ar. - 22:; 

Emine litreye titreye h:ına ~n 
kıılrln . Ynznnde pnrlavan t!'>lakM· 
Jon donmuş parmaklarımla sil· 
dlm. 

ine.bolu Alllue Hukuk Mahkeme· 
dnden: 

Sayı: 160 
Müdctel 1nebohınun kara ıııAı•:ı 

kö\ ünden Hatip oğlu l\fuslaf:ı knrı· 
ı;ı Zeliha vekili, dava ''ekili HakJ.-ı 
Erı.tjiliin Giromdas köyünden terzi 
oAlu ölü Mehmet varisi Nefisenin 
oğlu Snlih mahtıımu Halil, ve Azize 
nin evladı Azime, Falma, HasnTl. 
ve Halimenln ev!Aı!ı Hü~yln ,.e tii 
fl'kası ar11lar1n<fa Reçen veruel da 
vuının görülmekte olan muhakeme 
sinde mfiddea:ıleyhlerden ''tıkarııl.ı 

adlan yazılı kimc;cll"re tehll!ı için 
çıkarılan dnvellvl"lertnin lkıımel(IAh 
tarı meçhul oldıı~tından hilA tcpll~ 

1terl ce,•rilmh olduıtıınclıın bu hu 
su,.t:ıld tcr>lil!ııtın ll~nen fcrasınıı 

m:ıhkrm"<'e knrnr verilmiş ve mul· :ı 

krnıeclı> 14 . 12. 942 Pazarlll!ll günfı 
s:ı:ıt 10 n hırakılmı$ oldulttınctan 

mahkemP aiinü ya bl1ı:ıl veya len [ 
illlt-rfni ffmc;llcn hfr vekil JOfl\nrler· 
mı>lf'rl ııhl t:ıkdlrıle hnklarında «ı· 
\•ap mıı:ımt-l,.~I \"ıtnılnrnl!ı trpliıf m~ 
k:ımın:ı knim olmıık üzere kryriy. • 
ilan olunur. (41800 

görmek için ıuar etti. Ben de kareı celemedinı. 

Elemin &'ittik~ meraklanıyordu: 

- Bırıey mi varP 

- Bize ı.ber gönderip mJullrlmfzl letemlt mi lclL 
nh.! 

- llanıt mlaaftrlnl&I kutedlyorııun f 

- llfaaftrlmlz Me1111aneyt! 
- Blrfey anla.auyoram. Açıkça ııöyle.. 

Bunan Dllflrlne Denanfr, kendlalne gelen mektnban dot

ı·o 1a n dofnıya vestr lllfadıl•ın aydomıası oldupnu anlack. 

R:U.CUndara lzabat vermete karar verdf: 

- lllt'adlmlz? dedi. Birkaç gibi evvflf btz.e MeyınuH 

aclmda ıarlP bir lazCı&l1Z mısanr gelmlıtl. Preııaee bu r.a. 
valb Jou M\'dl, ODU J&llllla abkoyclo. 

Dlln vtızfrlnlz. Elladdclan bu kız.m 1'6nderdll' adama 
teııtım edilmesi bnauaunıla bir mektup aldım 8o mektopte 

blıbaaııa l'D km sizin (Örmek fstecllllnlZI de blldtrlynrdu . 
Rhı•ayeınl7.e sığınan bu mfııaftrlınlzı t,eellm edemtyf'.ef'flruI 

k,.nmıılne tt,zar ederek haber (Önderdm. O da bunu dlnltı. 

mlyf'rek bl~e birkaç asker ırönderdl. Kızcağızı -ıo'rıı.ı alm1tk 

ısc t>d)ln. Bu vaziyet karfısında prense• o kızın etPllne ya. 
pııarak &ltmealne mAnl oldu. 

Fakat aakertf'r ısrar edlnae prenseı o kı?.la '"°'""ht'r 

lmr11ya gelmete mecbur olclo. Ben de onları yalnız bırak· 

mamak Jçln arkalarmclan pldfnı. 

Prenaeı Zeynep, üıttlnde tace ve kıymetli lr>ekt.en bir 

yeldirme oldufu balde lçerlye &'lrdl. 

Hey~ndan knaran aevlmll çebreıinl, l§le.meU bir ya, 

m11ırıa örtmDftU. 

Bu il&f bakıı,b, masum tavırlı kız, bAlA çocukluk çafın. 

dan kurtulmamıı gibi .rörünUyorda. 

. O, bllt"n bu yqt,akl çocuklar ıtbl yalan .Uylemealnl 
rlyakhlık yapmaamı bllmıyordu. Dlitlllıdliklertaı açık~ 

ııöylemekten de çekinmiyordu. 

Denanlrln elinde iyice terbiye edllm~, oku•uımuıt olan 

hı asil ktz vezirin ıöndf'rcllll •llUıh ukerlertn biç blrlaln

den korkuıa.nut. mt•nrt olan Meym:ıneYI mraya kadar 

ta.!dp etmııtı 
lzzetı nefıılne dokuoan bu hareketi ameaııma anlatmsk 

lçın onun huzuruna ıırmckte tereddllt etmem(ftf 
Onun içeriye glrdltln\ gören Elemln dayanamıyaralr 

ay;.ı.ta kalktı. Ona (tller bir ytlz gö•terlp hatırını sordu. 
O sırada rAl& mMlllfte bulanan bllldlmdarm baza arka. 

d:ıtlan Elemini kar~lnin kmyle yalnız. bıraknrak birer, 

bınr dl~nya çıktılar. 

Şimdi o bllytlk aalon bomboş kalmııtı. OtP-cle, ~rlcle 

devr~ fçk1 kadeb]ertnde!I. 11ağa ııola 9erpllmı, meyvalar. 
dan, CIÇPklPrden bafka blrtey JÖEe Çarpmıyordu 

l!:leanln, bir aralık llAJA aalonıın ber ta.rafıada 1U&ll 

bil\ lik mumlara &'ÖzU lllftt içinden: (ke,kl lııa munıbr BÖL 

..._ • aa, 111 .. ._ ~ 118falaa(. ltaptuma bu.-. 
ne .. ını- phlt olma!'& idi !diye aöylend:. 

Preruıeı Zeynep aruca.11na )'1'k1aıma 

liolııuı araııma atarak allal'l&la 1Mola4L 

keadlslnl oam: 



_,_ .~~ 

Resmi dairelere • • 
- ~-~ " 

Resmi ilinlarm mercii Türk Basın Birliği ve ortakları resmi ilanlar kollektif •İrketidir. Bu •İrket iıtenğ' ~ 
lerde ve 11Esterilen günlerde ilanları muntazaman nsrettirmektedir. A-:iıesi İstanbul Ankara caddesinde af 
Türk Basın Birliği ve ortaklan resmi ilanlar kollektif Jirketidir. 

B'1R PUDRA!" . 
f~crb"/Jesiönündt YERLi 

S •• B k ı Fatih Sulh ikinci Hukulc Mah-u mer an • kemesi Satış Memurluğundan: 

MALLAR PAZARLARI ~:~:t: ~::ı ile Fatma Ümmühn · 
nın şayian mutasarrıf oldukları Fa• 

10.000
1 

KADININ 

Müeııeıeıi Müdürlüğünclen: 
tihle Haraçcı Kara Mehmet mahalle 
sinde Bostan Hamamı ı;oknğında 
kain 38, 40, 42 No: lu ITarnmyan 
ve Haraççı Kara Mehmet ve Haseki 
başı Ali ağa ve Haraççı kara Meh• 
met eamiine meşruta vakfından 60 
da 51 hissesi mülk 2971 lira nru 
ham.men kıymetli bahçeli ve izale 
I şuyu zımnında acık arttırma sure 
ti ile 22 12. 942 tarihi ne müsadıf 
Salı gü~U saat 11 den 12 ye kadar 
aşağıdaki şartlar dairesinrle icra o · 
dasında satılacaktır. Muhammen 
kıymelinin yüzde 75 ini bulduğu 
takdirde o günü ihale erlilecek ak• 
si takdirde eo son arttıranın taah• 
hüdü bakf kalmak üzere 4. 1. 943 
tarihine müsadif Pazartesi ı:tlinii ay 
ni mahal ve saatte arttırmaya de -
vam olunarak en çok arttırana iha . 
le edilecektir. 

Kumaşı müe&&esemizden alınmak ,artiyle 

On Bin Gömlek 
Satın alınacağından 

14 12.912 Pazartesi günü saat (14) % k&pah sart wıu1u ile K&t,ır. 
..:ıoğlu hanı:ıJa Beşinci katta müessesemiz merkezind'!I eksiltme yapı_ 
ıacaktır. 

İştirak etmek isUyenlerin mevcut nümunelertmizt görmeleri. fart. 
nameyi okumr.Iarı ve 12.12.942 Cumartesi günll saat on üçe kad&t' 
kapalı zarfıa teklif mektuplarını vermeleri l.lAn olunur ........................................... 

Daha 
dahJ uıimU 
görOnetl11eceftiiı itlft 
Kıt. J OELIU 

BUGÜN b\I 
TECRÜBEYi 

Pudracılıkdı ıayeru 
hsyret eon bir keşif •• 
l~kli bir" elekten 
geçirilen en ince \'apınız. 

lnebolu ı1sliye Huku/( Mahkeme• 
ıinden: 

Sayı: 160 
Müddei Kara Zağna köyünden 

Hatip oğlu :\Iusıara karısı Zeliha· 
nın vekili dava vekili Hakkı Ergül 
tarafından giramdas köyünden ter·• 
zi oğlu ölü :'.\lehmet varisi Nefisenln 
oEfJu Ali Osman eylıldı Salim ve Ne
fisenin kocası Bilal ve Şefikanın to 1 
runa Ahmet ve Nefisenin oğlu Ha• 
san ve rüfekası aleyhlerine açmış 
olduğu tashihi k:ıyıt ve veraset da
vasının görülmekte olan muhakeme 
.sinde yukarıda adları yazılı verese 
ye illlnen davetiye tepliğ edildiği l 
halde gelmediklerinden gıyap kara 
rında illlnen tepliğine mahkemece 
karar verilmiş ve muhakemede 14, 
12. 942 Pazartesi günü saat ona bı 
rakıl~ıştır. 

Muhakeme günü ya bizzat veya 
kendilerini temsilen bir Yeki! gön-• 
dermeleri aksi !Rkdirdc hir rJah:ı 

Kocaeli Sulh Hukuk l/fıkimliğin. 
denı: 

Karamürseliıı Ereğli köyünden, 
Zeynep tarafından Gökflk ]•aza sı· 
nın Deairmendere köyünde cvveJı:e 
mukim iken tağayyiip eden Süley• 
man kızı Zehra ve diğer hissedarlar 
aleyhine açılan Değirmen dere ki'• 
Yiinde kı.fo gayri menkuller hakkın 
da.ki izalei şuyu davasının duruş• 
ması sırasında Zebranın ikametJfı 

hı belli olmıı.mımna mebni ilan en 
tehliğat yapılmasına kurar verilmiş 
olduğundan dava olunan Zebranın 
dııruşma günü olan 17. 12. 912 Per 
şenhe Biinii ~aat 1 O da Kocaeli Sulh 
Hukuk mahkemc~inde hazır hulun· 
iması iUl.nen tebliğ olunur. (41796) 

mahkemeye kabul edilmiyerek gı • 
yaplarmda mulınkemen in intaç edi 
leceği tepliğ makamına kaim ol• 
mak fizere keyfiyet iltm olunur. 

(11803) 

Evsafı : Bina iki katlı ahşap o• 
lup biri büyük biri küçük olmak 
üzere iki kapısı mevcuttur. Soma 
dan bina dahilinde arzan yapılan 

talıta perde ile kilçük kapılı kısım 
altta ve üstte iki~er orla olmak üze 
re cmnan 4 odalı miistakil bir ev 
şeklinde kullanılmaktad ır. Biiyük 
bölüğün altı odası varrlır. Ve bahçe 
de müşterııililtınciıın olan tek katlı 
iki odasından ibaret bir kı~ırn 
mevcuttur. Ceman 573 metre nıurnb 
haı olup binanın isg9l ettiği saha 
145.20 metre mıırabbm ileriye kn• 
Jıın 427,80 metre mur:::bbat bahçe 
dir. Bina haraptır ve bir çok aksa 
m' maili fnhiilnm bir V07.lyeftedir. 

bir podr/ il~ lc.anştınlmış cildi 
gilielleştir:n, ona güzel bir cazibe 
ve yeni bir bayat veren bir 
uıısar ... Donuk Ye çirkin bir cildi, 
l'ençlifio tabiJ renlderile ıüsler. 
BarıdaJJ P,aadı. pudra. iki misli 
fazla müddet aabit kalır. Bo. kıy· 
tMtJj .uııeur (Krema kôpüg-0 ) t.rı•· 
ga:altiod. beratı . istihsal cdüini~ 
v, .. yalrıız~ T oltalon pudraaırıda 
buhmmalttadır _ 

T uRKiYE iŞ BANKASI 

1 - İşbu gayri menkulün müsH· 
celi ve gayri müseccel hak sahip · 
Ierinin tarihi ilandan itibaren 15 
gün zarfında vesaiki ile beraber 
mı:>muriyetimize müracaatları Ji\;ı;ı 1': 

dır. Aksi takdirde ~ayri müseccel 
hak sahlpleri paylaşmadan hariç 
kahrlar. 

2 - Arttırmaya iştirilk edecek· 
\er yüzde 7 buçuk nisbetinde pey 
vereceklerdir. 

CİODElf MUHi• BiR TULff 
Yüziinllzün ir tardına"'.!"k7ema 

köpüt(l aaycıinde istihzar edilen 
Tokalon pudrasını ve, di~er tara· 
f1Da l:ıer hangi bir· podr•YJ eQrü· 
ollz. Şayet " Krema k6p6kla pud 
ra " ile pudralanmış taraf diğ'crin· 
den daha güzel daha taze ve daha 
cazip rörünmezse T oblo""p~ra· 
sına verdi1iniz para iade ' of~'na · 
caklu'.. 

.-'<üçük Cari HesapJar 
194311<..RAMıt E f LAN' 

3 - Arttırma bedeli peşindir. 
'femur kanuni mehil verebilir. 

4 - Bedeli ihaleyi müşteri mi:ı• 
dında vennezse ihale fcsheriilerck, 
sıayri menkul :Yeniden arttırmayn 

çıkarılır. Ve en cok arttırana ihale 
edilir. Ve aradaki fark V" zarar bilii 
hüküm müşteriden alınır. 

~Si DELER: ı Şubat. 3 Mayıa. 2 Ağustos 

1 lkincitenin tarihlerinde vapılır 

1 oltaJon pudraaınao Pariıte 
çok fule rağbet bvluı .& yeni 
rengi vardı,r. 

1943 IKRAM1YELEK1 1 5 - İhale tarihine kadar olan 
'·ergiler hi~scdarlara ve 20 senelik 
evkaf taviz bedeli ile yüzde iki hu 
çuk dellaliye müşteriye aitlir. 

ŞEHiR TiYATROSU 

11 
K:OMEDl KISMl 
Saat I0,80 da. 

1 ASRiLEŞEN BAB.<\ ı 
Oumart,emi Ve Pazaı 1 

l il cttnierl 

1 adet 1999 Ltralılı 
1 • 999 • 
1 • 888 • 
1 • T1'1 • 
1 • 8611 • 
1 • lltill • 
1 • 
1 • 

10 • 
50 • 

80 • 
ıtHt • 
lJU • 

• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

---::.:=: ----
-= -.... 
-= 
~ 

1999.- Ltn 
B99.- • 
"88.- • 
111.- • 
668.- • 
5155.- • 
4:-14.- • 
688.- • 
~o.- • 
ııno.- • 
U40.- • 
5500.- • 
81114.- .. 

6 - Şıırtname ·herkesin ı;törehi 
leceği şekiJde bugünden itibaren 
açıtkır. Fazla mıılOm:ıt almak iı;lc 
yenlerin salış 23i No: ile ~atı.5 mc• 
murlnğıına miiracaatları ilan olu• 
nur. (41820) 

----DOKTOR---·· 
KEMAL OZSAN 

İdrar yollan ha.stıtlıklan 
mütehasıııı111 SAHIBlı ASIM US 

8asıldı6ı yerı VAKll 'AATBAASI 
Umumi Neırfyatt idare eden 

Refik Ahmet S9"ngi1 

.l'Orklye İt B11nkalıma para yatırmakta yalna para oırtktfrmt, 
tl'l7 11lmı• "'""'7· <ıvnl 7'lrn'lnt1a t:tltlnlıı 'fD 1~n~ nl• •! •ır~ ,.,.,. 

Tünelba.şı _ İstikl~l Cttdde.ti No 
380 Ohanyan Apt Bursa pazarı 

üstü. Telefon: 41235 -

--- Banmmrethrtn Ofullıı.n 

Oeno httkG.mdar onu batnna baat;ı, ve a.}nmcl&n öperelt 
11e>rdu: 

- Hayrola Zeynep, 88.Da ~y mı oldu 'l 

Genı;ı krz, 'birdenbire a.mca.snım aPoıda.n ya.yılan tı;ıkl 

kokusunu koklayınca da.yaoaımyarak etrabna. Jıa.yretle ba. 
kındı. 

Bunnn farkına varan Elemin fikrini bqka teYle me,. 
gııl etmek için: 

- Nfll1:ı var kızım, d&dl. Nlçln he.rem dalrestne git. 
medln! 

Zeynep &'Öz yaşlarını silerek cevap vel'dt: 

- Orada Jdlm •. Sen! görmek için geldim .. Fakat ye. 

mekte oldu~unn bllmlyordum. 

Elemin, krzm kend.Jstnl yemek sofrasında zannettiğinıı 
memnun oldu: 

- Bir işin varaa. görelJm, 

- E\•et bir işim! var .. 

Zeynep bunu söyledikten sonra kapıya cloğrn ytlzUnU 
s:e•irdı ve eunu ekledi: 

- E\·et amoacığım bir işim var .. Denanlr ne-rede! o 
ıana va!;ayı anlatsın .. 

EleınJn, kardeşinin aleyhine çevirdiği entrikaları hatrr. 
•Iryarak Zeyncbln bunwı jç!.n geld.Jğinl zannetti. işi pl§klıı. 
llğe \'Unlu: 

- Kilh~·a kadında mı seninle beraber geldi'! 
Zeynep b:ıııını salladı: 

- Evet benJmle beraber geld.J. Harem ıla.lreslnde idi. 
Hatt!l bıırayıı gelip seni tft'ciz etmemi 1'!1:~me •JI 

HarunclTeşlil'ln Dfuilart -ıı1 -

l'e sonra yerlere döklilen meyval.a.r, (çkl ka.deh)erlne 
bııkarak ınırlldandı: 

..... B::o.kryorum kl senin ıofra.n bizimkilere benzemiyor. 
Her hald~ bu hükftmdarların sofra.ı'ITdır. 

Zeynebfn safhkla. ve hiçbir ~Y kastetmeııen Böyledt,tl 
h•J )jözler Eminin yüreğine işlemişti. 

Adeta. yaptığından sıkılmış bir halde cerap verdi: 

- Bu akşam birkaç mlıııaflrlmiz vardı da... 
Ve sonra iUlve etti: 

- Haydi seninle harem dairesine gidelim. 

Genç hiikfimdar, kendJ"ine iyi bir ahlllk dersi Vf't'f'n ho 
f{U<:l\k kızdan ba,ka sitemli söz dlnlememl'k için onıınla o 

nıecıisten harem dairesine gitmekten ba.'Jka ~anı bulamadı. 

Zeynı>bfn elinden tutarak onunla birlikte ağır adımlar_ 

la l>arem daireıılne g~tl. Orada.ki oda.lard"n birisine ı.rtrd!. 

Bu oda. kıymetli haWarla, ve ipekli sedlrlet']e dö'e"" 
mlıştı. İçinde kimseler yoktu. 1 

O, ııJmdt Zeynebln anJata.ca.klarını bUyUk bir merak v" 

11ııhır!nı:lıkla bekliyordu. Elll'rinl çrrpua.k hlzmetçjlt'rden bt 
rl&lııt çağn·dı ve ona. ~u eınrJ verdi: 

- Git bana kAhya kadın Denanirl çağır. 

Blrıı;ı; sonra. Denanjr, ba'ı eğik bir halde içeriye girdi. 

Hüi,Qmdarın ellnt öptükten sonrn ayakt:ı durdu. 

Elemin ona dönerek sordu: 

- No sebeple geldiniz, Dena.nlr? 

- GelJp §Cnl medlııind" taciz "ttHti:'l1fzdt'n ıtolayı ıntı. 

tee'lslrlz. Fakat ne yapayım premıes illl\ bu ııkea.m ııenl 

Tlrklye CftmbarlyeU 

ZiRAA T BANKASI 
s.ıırwoe ıaruıı: 1.H8ll. - Senna1eaı: 100.000.000 J.'llr• _... 

ŞW>e " aJam adedi& -

Zira! ft tıcarf bel' ııevı baDlta muıı.meıeJert. · 

Pa.ra bl.rtkt1relılere 28.000 un IJUa.mlyo ftl1YO!t• 

ztrut Ban.kumda ırumtıaraıı •• lhba.rsn tuarruf 

.eD &I 15CJ l.irUl blJlUDaı:Jara HDEde • defa C41kUecelr ımr'S 

0Atı.a göre uuamiye dağıtılacalı:m. 

"' Coo -••• • """ J"" -Aet ,o llr&lJll 15,00' ı Bdet L tlrn.u. .,,.,,,., ll.nı vv .., .JfJI' • 
• • croo • ı.ooo • ı.zo .. ıo • a.:tD' , 
4 • 9641 • l.000 • ltiCl • ili • • 

t(I • 100 • &.OOC , "" 

DIKK.AT: Be.,ıı.ıuumoa.ld panı.lA.r Dtr sene t~de ~ ıı.ra~. 
~Uşm1yeıılen iltramlye ;ıktıg: ıaıtaırae % 21.ı cuıuııe verUeOI 

KUT'•l&.r 9E'nede • dP.f&. U Mart. lJ Hazıre.ıı. U mylOA. 

\1 Bırlncl.kAnun<ıa ;ekUecelttlı 

Balıke"'Jİr C. Mücldeiumumiliğinden: ~ 

1 - Baııke ~trde yeıüden yapılan ceza evinin {16732) Ura. c2<Jl 

luk ikmali i.cedatı kapaJı zart wmlU Ue eksiltmeye kon~u,tur· 6 

ı l(esıtd' · 2 - Eksihm~&i 9.12 942 Çarşamba günü saat 15 de Ba 1 

müddeıumuın<u~ır.ue yapılacaktır. ,;'"' 
ı ıerl< f 

8 - Bu .~.e aıt Bayındırlık işleri genel şartnamesi, yapı ş ~o 
mt ve fenni Şc>. "tI'amcsl, keşif cetvell, hu11us1 ve fennt şartnalll"• 
ve;e projeleri Balıkesirde ceza evl ıLUdürlüğünde görebilirler. A 

klf&t t ; 
4 - Ekı.ı,•,nHye iştirak edeceklerin (1255) liralık muva rı• •:.1 

yıı.tırmaları, tlcnret odasır.da kayıtlı olduklarına. dair ve~!ka l1' u~ 
lerl bu lşi baş ,~aoilece.- kabiJlyette olduk.i.arına dair vua.yete aıocll ;; 
usu!U dajreslnde alacakları ehliyet vesikasını gdndermeıerL Srl tt 'I 
dede yazılı evrakı okUY'.lP kabul ettuuerlne dair Lmz~ stınele ~..# 
sayılı kanun Ji.lli.!lmlerjne tevfikan bazırJaya.ca.kJarı kapa11 zarfl o1' ~ 
le günü o!an 9.12.942 çarşamba gUnU saat 14 de kadar 1eoınl9~ ,dil 
ğine veııneleri l~zımdır. Postada. vuku bu!ac~ 

ve 

Bu işe ait şartnam~ıer komisyonaan parasız olarak 

lzmir Belediye Reisliğinden: ~,, 

1 - Şülffilhaya bulvarının, Dr. Mustata Enver cadd11ıılndell ~I~ 
tos meydanına. kaclat' o'an kısmındakı bir taraf yolun ınevcll~ııd,,ııl ı' 
sökülerek parke ta;1lari!e esaslı tamit'I lş1, fen işleri ınlldürlilft ı-teti' 
şif ve- şartname.si veçt:lle kapa\ı zarfı1 ~kslltmeye konulın·~tur. ur· 
deli 29691 lira öO lıuruş, muvakkat te•nina.:.ı 2226 lira 87 ıturuJt ı!P~, 

J ""' ,., İhalesi 7 .12.942 r.azartesl gllnll ,aııt 16.30 dadır 249'.l sa.~ ;g,-
tarifatı clahi]ı 1c1~ hazırlanmış teklif mektuplan lhale ,unU a 
15 30 a kadıtr .ıncurııen riyasetine veri.lir. t'~ 

ıttıı' " 
, ·ndf'tl ~ 2 - Şilkr!.ık'.lya bulvarmını Dr. Musa.ta. Enver ca.düeq1 ıut> f-'! 

26 Ağustos meydanı istıkametinde 1>50 metre boyda bir t.1 rııt 1~ ~ ~ 
den parke taş1 :! rllc döşenmesi lşl, fen işleri müdür!UğUndelCl kef ııell 1,~ 
namesi veçhjle kapaU zarflı eksiltmeye 'lonulmuştur. Ke:M ~ pır.-'~ıl 
lira muvakkat teminatı 2035 Ura 35 kuruştur. !halesi 7.12 94" g,~rl' ati 
gilnU saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun tarüatı dahi.inde 

11 
rlfg,! 

tek!ır mektupl't.rr ihale günü azami s.;ı.at 15.30 a kadar encu01e;,_t}61) 
ne verilir. 

.. 


