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~--------.. titt . • 
~~ elıh:"r :n taarruz pilanı Sovyetlerin i•tetlikleri gibi 
~J>Qda bir ikinci cephe açmak clr;r;t. mihver tehdidi 

Q olan Jllrika ve Aayada... durumlarını sağ" 
lamaktır 

Yazan ~ Asım. 'Us 
~~tıbt 
~~"-• ıs.!!l'i'ka Rirliği na,vekili Jerin gayesi hit!erizmi faşizmi ve 
~'t' ~i} ~ .ın bir nııfcllletten· el iğ er izm 'eli ortadan kaldırmak, '11t it. etı ızalı edilmeyen bir lıırlstiyanlığın adalet usullerini 
,.tı tıttı L<ıııdrnda buluııınası dıinya<la hükümran kılmaktır. Bu 
' \ llıılitıli ll.ıtılyeuin nıeruk ve te· harp bir haçlrl ar harbidir ... 

t\' ~~ki &'U tahrik cılip dunırken Amerika cümhuriyet ııartisl şefi 
ı..! 1 11" • . n İngiliz nıebuslnr ıncc. ""11'-ll <.oQrdıa Vilki Anknra)O ~cld.ği zaman 
•r"i ılı ~ r meclisi bir arada müttefiklerin harıı bazıriıkla.n 
~ ~- hli:(ı bu toıılantıda Cenubi I nm çok ilerlediğini , c öııUmUzcl~~! 
ı, -~l 11 illet rci i mhttefikle- t.ıstan en·el bu hazırlıklurın fuh 
ı... ~l"~l-~ .' nrıııdan, hul'p gayret ~ ı · · ~'il "=1'11\d eserleri ~öriilece~ini 11öy emıstı; 
iL~ ~tl( en b:ıhserlcn bir nıı- bundan sonrn Amerilm cUmhıırre· 
,. 'ltl ~ Ru suretle l\lareşal 1 ;ı;i Ru7velt de artık tnnrrm: de,·ri
l\ 1 ~ .l'Hlrada bulunu~ıı lsir ---~36s gı. terisi şekli aldı. Son- nin geJ(liğini ,.e Alman kuvvetle. 
~' h-rıyi dalıa ziyndc ma- rinin 01.ak cephelere çekilerek 
~ t0p1.'~ 0 1tnak i~in bu olagan- mağlup dileceğini sö~ let"lt Bu ba
t.;._,~tınrn reis11ği'ne 1ngili1. kundan MB!'«'§lll Smatı;'crı sözl~rin
~ ~n en ya5lr a1ası ,.e de bir yenilik yoksa <la umnmı ''8• 
~i ~\'-"-~~l'binin mouıffer ln- ziyetıe göre 67; çok bir fn~k var· 
~ '"llllı sıfı.\"ile Loycl Corc dır Bu faı'k da ac;ıl vıızlfesı Ceno-

•.,\'91 : . . bi Af:ri];atla olan ~laresalin ha 
"' ~et.n &(izim Lon<lrııda uzun mii7.a~ere. 
-.:.. ~· geçmlş olan l'ılare-
\. "'1.. lQ ..... , )erden sonra sö,·lemesi ve söyledi-
"';~ l'( .,..., İ.,)etindel.i ehem- • .• ',"ll~ll~ll.Q. Cenubi Afril<a ba~- ği ~da Ameri'ka asl<e~ler.ının 

Garbi Afrik:ıda J.iberys ı"mın'1e 
\t~~ ıa..,._ -c a.ı.ı ibaret değildir: .•. 
lı..."" .. ~ bü r.enl'iler meRlleket.ini l!ö~al ettıgt. 

llıi11 .;ı_a ' tün A.frikn kov- ..... nı .,-----"'- Surı"yeye Y. ine Ame. 
ı.....~ t>a,komutanıdır; -· ruuanUZL ~ kendiı;lnin İngiliz rik:m lntalaıınııı gctirildiğı haber 

\ hit- eaınia.sı içinde müs- verilme<kdir. 
'--'~ ~~'i :vu.rdrr. Bu itibar- Bo '\"Aziyetten çıkan "mana ~
"'-" A,!a~ b!U'eketleri bakı- dur ki mitteliklerin taarnız plla
\"' ,~a SOn derecelerde nı Sm·yetler:n istedikleri gibi' Av
~~· ll'&erini hıra.kanık ı.oo rapa.da bir ikin<-i cepbe ~nakde
~ "1\i l!j olnıaaa '\e burarla bir ğil, mih,·P.r tehrlidl altında olan 
~b ~akerelerde bulun013SI Afrika ve As,·ada~i tluruma1rını 
lıı.:;: ~y başma bir b&tlise ttağlamlamakW-: Haritaya bnJnJın. 
~;:- ~u. Onan için bütün ea Amer\'ka ordusnnn i'Jga1i aiti 
~~ loıııa IWr i1e lord1u.rını bir na giren ve Afriluıntn cıınuiıu 
~. ~yı.,,,!&n bir l~tiıuada. bir ~arbisinde Jmlunnn Liberya ile 
~ ~llfııi~i. hütun cihan ef- Jlakar arasına ı:-jnnl'J bir taknn .Ctlct. hsulln dikkatini uyan- İngı1iz ve Portekiz mUstemlckcle· 
~~t· ri ve ayn~ general dö Gok- tııbi 
~~~ ltıebuslan ile lorcllnnnın l'ransl% mii tıemlekeleri giirü11lr. 
".'t~ ' b(p lopJanerak Mnre~l Bir hBlde W Llbervavı ~gaf eden 
~~ ~~tuk !IÖ;) letmelcri el- Amerika.lda.rla Af~;nm ~arbın· 
'!; . ~" olanıaz(lı. Cenubi da h'lloa.n İngilider ' 'e gtneral 

··~İl\ :ıın~kili bu sebebi anlat. 'lö Goleüler birle,ı~ Vişi Franııa
liı-, lııtiitt llnda şoy,k> diyor: smm dinde ohn Dakann kolayca 
~l!t ~ efakler imdiye ikııdar ~VJ'ilebileceği anta.,.hr. Bunctan 
~ a ldj. \r).~tlel"ine ika.mı mUua- ba~1cs son 1amanlarda Suriye-ye 

~~!la!~~ ~d.i art• lbu devi.r j?elen Amerikan kuvvetleri <le hi'r 
~"lllJ taa ~ iqin harp mü- tamfta.n İranla lrakt.a Kafka-.1nr-

. ~ ha./'rUz ll.afhaslna gir- dan inme~ mnhtcmeJ olaıı Alman 
Pte mıltteftk devlet- (JJcuanıı Sa. 4 Sii. 6 da). 

Sabit gelirliierin vaziyeti 
Cümhuriyet bayrıunmın toren 

ı>rogramını hnzrrl:unak i::ı:cre 1'u
ı:lin İstanbul komutan'ığmda 
lıir toı>lnntı ~ apılacıı ktır 

384 İzcj Ankaraya ~it~i 

yarın hildirilecek Cümhuri~ct BAynunında All
~ra~ada y:ı.ıulaetk ~~it re"Mlne 
ı<>tamk etır. ı. üzere "ehrimiz Ji. 
-.elerind~ S$\ ı irui diin akşanı 
<\nlmm"a ı•itnıistir. .Ekmek kartlarının tevzi mcrkeı.

Ierinc H·rilıııcsiııc dı:' ıını t'dilnıcl,• 
tedir. Düıı de birı;ok )erlere bo· 

tine ynzılmı,ıır. Gelecek ccvnh,ı •ö ı sinıll'n p:ırı :ılm:ının ,.11 • :ınılııs1nr i· 
re lı.ırcl;ı•I edilecektir. ı;in ı.ıthık ı dılece, şeklin \1 rrn h!J 

S.ıbil gelirli Vl' hiikiınırt ha.,inc ıh~ilıııcsi hrklcııınektcdir, 

yunnıııne tevzı edılmiştir. Memurla· 
ruı 'ermekle nıuJ..cllef oltlııJ..l.ırı D ..., h • d d 
h"~anııamelcr l>u n~ ın ~G sına ka ogu cep eSlll e Urum Erzincan ve 

Erzurum da 
zelzele oldu 

dar alfıkadnrlnra teslim edılmiş o 

~:~;;~~:s:.::..~~'.:·~':;:.::.~;-. ISTA L i N G R A O O A AL, • A ~ LA R 1 N 
Je_ri ';ı~~~~:ae~~~l~~~n.~;~n ~c~:~r~~ /.( M U" o A FA A M l~ HARE 8 E LE R ı' ğundc Neca1i Çıllcr. ~ .. ffcı Sezen. '-' )) 

Memleketin diğ~r bazı 
yerlerinde duyulan zehlele 

zararsız: geçti 
Rıfat Yenalin iştirılkıle bir toııl.ııı! ı 

yapılmıştır. 

Toplantıda verilen kararlar der 
hal 1ııtbik rne' ki ine girecektir. 

Ecnebi v<- nk:ıllhct okullarınrl.ı 

vrızıfc gören -öğret~ıılcre de Dl<'• 

,mıır sınıfınrı dııJıil nlıırak ekmek 
kıırtı verilme.~i için mnıırit veka:e· 

Amiral Darlan 
O akarda 

Peten Dakann tehdit 
edildiğini söylüyor 

Dakar. 22. tA.AJ - Afrikaı!a 
bir tctkık seyahati yapmakla olan 
Amiral Darlan, Do.tara sclmiştir. 

(Devamı Sa. 4 Sıı. 5 de.) 

Bugün gelen haberlere göre 

alya 
Kralı 

ağır hasta 
Veliahd ve· doktorlar tar 
yare ile yanına gitmitler 

St'rn: 22, (A.A,) - ltııfya krıı· 
lımn Piza'd:ı a~ır hasta olduğu sf)y 

lenhor. 
(füvamı ~a . .f Sü. ! de) 

Garbi Awrapada 
mitten kavvet
ıerı tarabadaa 

Rommele yandan 
taarruz 

edilecekmiş 
Bu takdirde Romel orclır 

.unun teslim olmcııı 
bekleniyor 

J..ondra, 2% (A.A.) - Vişi<le 
timdi hakim ol&n kanaate göre A f
rikanın ga'riJııında harekete geQen 
m~fikl~r ~alde Fmnsız mlis
tcmldcclcrine değil Libvada mili
verc 1ıaa.n-uz ede-cekJCl"dir. 

Skizinci orduya sayıca listün A
meıııika.n ve muharip Jl'nı.nsa kuv. 
vedelııi ile tankaılır, ~n)ar ve 

{Dt.vamı Sa. 4 Sü. 6 da) 

Brod mağazası sahibi 
ve tezgahtarı 

Milli Korunma mahksmesinde 
üçer sene hapse 1000 er lira 
para cezasına mahkOm oldular 

Mağazasında 2552 liralrk mnh 
varken, bunl:ı.rı saklamak surc:tile 
satmaktan imtina eden Sultanha
mamındıı Brod kumaş ma.ğazaıBı 
sahibi Simon Brod ile tezdhtan 
Davidin birinci millf korunma 
ınıthkcmeeinde yapııhuı mulıakemc-

si dUn neticelenmiştir. 
Mahkeme Brodla tezgahtarım 3 

er sene müddetle ağır hapse, 1000 
er lira para cezası ödem.eğe mnh
kilm etmi~ ve ihtikar m~vzuu olan 
2552 liralı'k maltn müsadereemc 
ka.ıv vermiştir. 

Ankara, 22, (A .A.) - Aldı~ımııı 
hnberler dun sııaı 20 ilı- ~ arasın· 
dıı l· n:focan, Eı""Lurıını. Kutııh) nd., 
\"c saaı 11.lO He 11,40 araııınrln ı,. 

mirde zorarsız yer s:ır ınlılıırı ol• 
duğunıı blldırmektedir. 

Bu sab:ıh da saat 1.25 Kütah\:ı· 
da ve ııaat 5 de lrmirde ~eni,leıı bı 
rer ~er ar<ıınlıcı olmu. tıır. 

Meclis 
Gelecek paıar 

glal toplanıyor 
Ankaradan blldlrildiğine gö~, BU. 

y11k MjUet Meclisi pazar gUnU açı 

lacaktır. Rei.licUmhur İsmet lnönQ 
nutkunu söyledikten sonr:a divanı Pi. 

yaaet ııeçimt yapılacaktır. Parti gnı_ 
punun cumartesi gUnU tople.ne.ca~ı 

,,. illYalll rtya-ı namzetlerini ıe.lıılt 

edecejtt ıstrenıım·ıtir • 

Tqekkür 
Gttet'Qmitrln 26 ncr yrJrna gtr

mesi dotı.y1Biyle dün telefonla 
tclgn-ııfla mektupla ve ida.l'em~ 
kadar gelerek tf'brik lfıtfunda bu
lunanlara 1"C Son Tel~af, Haber 
arkadaşlıarnr.ızıı teŞekküır ederiz. 

Fl.~DIKTAN MAKiNE YAGI, 
KUSPESiNDEN EKMEKUK 

YAPILMASI TETKiK EDiliYOR 
Yüzde 20 patatesli ekmeğin güzel 

olduğu neticesine varıldı 
Ankara, 22, (Yakıt muh:ıbi• 

rinden) - Ticıırct vekftlcli huı p 

vııziyelleri dolayısile ıhraç imklin· 
Jarı dara-lan fındı.k mnhsuliinüıı 

~ÜJ'lerinr-
U PESiNDCN 

memleket dahilindoe mtıhtet!f ..,. 
(nidcJi lll'elkrle sar(ı imkiınlaM• 
arae;tırmakta<fır. Yaptınlan lahJıt-

IOevomı So . .ıf Sü. l d.J 

Baba hindi gibi ahmak! 
(l'cnı Adım l bu haftatsi sayı mda baı ya-ı.uımı loııanlarm baloırz ._ 

arruJ.lanna karşı Hu. dedlğlnıh. bal"\'IUlm miidafoa~1 a h t • • ..., n aere ımş SaYm 
nrkada"ımı:ı: "0, Kazın biridir, Kaz ... ı:.ı kof be•inlidlr g"bi l ·...., • .. " ,. ı ııey er ...,yı~ 
3erılcrin Rıı:zı Jılç de anlamamııı okluklannı, bu tıayvanm bilakis QOk zeki. 
~ok dit:ı3~tli Mr ~blük okJuğuou iddia ediyor. Bu k'kllıunna IM>Jil ol& ' 
da kendi mnı:ınhcıleaınl gösteriyor. rak 

Rıı aniphede lfOdor: Btr ~ btr gen blr teli gaga. ile tutarak ...._ 
lama'!>ı ... l'enı Adaının ~yazan, iptida Kum bu "Ol"'·•·· ha. 

" ...... 1 reketlne blc 
mina ,·ermtmlş. Fakat ltiraır. dikkat edince Kaw.m ga...- lJ • .,~ı e •lladığt tıe.. 
lln bir pM(oyu, pıııt.oman cJa dut ataoınm dalını harekete getı d"ği l 
lece ağaçtan d4kQlen dutlan Kaz•m )ediği.Dl anlamış, r ı n' böJ'-

Gerçrkleo ooyle meharetM bir eeJ(lJde •ğ~tan dut ~rti 
Jmvvana ahmak deınck büyük haksıwktu· fakat {l'ent ,._ .. _ p yjf(lll bir 

t\d 
" ' ~m) IMı tekilde 

lr. alaası 61..-nda lıaa<.ın uwıaıan eümürdülWl ...... 1 .. - . "~ ... uc en kuçük bir nôckı 
rabat11zlı~ı r.serı göst~rmecJiğlnl d8 yauyor; babe.hlndlnin ise tıkabMe 
her bolduguno yl~·erek kunıak ~ıldnllğl netJOOAinde k def .. 
aöyJUynr. "° a 11dilğünü 

~u belde bu lddla) ı bir hakikat olarak kabul edene 
•rMıınd:ı abmBkhk eembola ...._k ı..a llelMll .......... 1 k •rttk in......_ , "'..., _,,_ı ncHyi almü ~ 
• ftU\n kaF.ın biri<lir.,, dl3ecek )erde "IUfuı b&bahl di ,_ . ' n o... lııfrldır... fi.emek 

dahil dvğru efur. HASAN KUMÇA.Yl 
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~ !!Öndil:rdttm; Ş>Mlonğa 

almdım ve taşkın mehtap altında 
madeUen bay(tın uyuyan tablnte 
bakarak her ihtimali düşündüm. 

Neler ummuştum, ne lbnlmuş• 
tamı 

Korkuno blT surette aldandıltı• 
'Dil fÜpbe yoktu. 
Vedideyi hıralanıdr dn aynl derece 

de korkunçtu; beni sevmomi,Ş olsa 
':Jile ondan ıbü.sbfitiln ayn1mak en 
aıir bir ümid bırakmamak çok 11ilç
lft. hele onan yabancl konar ara .. 
sında bulnndn~unu hr,yfüioıe ge
Urmek ıbenı çıldırtmak ·için kUi 
ıebvordu. 

DOrt tarııftaa at~ nrasmda kal· 
ınıo bir insandan farpnrlım; en 
sonra, içinde bıilunduıtı.ım '"aziyetı . ~ 
ııe;ıııe mal olursa olsttn deı-sm ettir. 
mektcn :ba!}ka care btılamiıdım. 

Bfr anılık ıdalm1pm. Sftbah, 11" 

ndıl}mı zaman 1lık i~m yataga 
lihlmınk oldu. Veditlenin benden 
hıııbenb: çıkıp gUme.sl kcn;kusu b~ 
§UllD fisttinde ll:er · an yıblması 

bcltlenen k-oca bir dnğdı. 
Gitmemişti, o da uyanmış, ~ör 

:teri açık yatıyordu. Gece olup ge· 
oan.lerin hepsini unutmuş.. J'Öriln'!" 
:rok ona dedim ki; 

- Ben 1slnirli bir adamım Sör 
fedi{tim Wdcr.den dolayı dffet. Aı-r 
llll.%da 1iüyle bir mlh\aktııJe geçtik • 
tl"n sonn ıırf.i.k lıernbe:r". yaşamama 

lmk&nsıı glküoüyor; fakat evlendi• 
jjimizin ikinci gilnü bôyle btr ha· 
'<li<;<;cin olması başkalarına blzd4'n 
daha çok tesir edecek; bir takım 

gürip şüphelere sebe:p olacak 1 Bu• 
mm için gene eskl.!i gibi iki arka· 
daş lrn1ahm; k.lmblllr, belki htr gün 
beni sevcrslniJıl Olma.s mı? 

Gnyet uysal, heyecanını. lma bir 
cevap verdi: 

- Olur_ Be1Jd.... 
- O halde araımz-4h ht~ ısır,ey 

geçmemiş gibf şen gürilul'!tfm; biç 
oıruıızsa bizi sevenleri, ltld m~t 
Jananlnn kırmayalım. 

- Peki_ 
GiUümseyere'k salona hidCk; 

!lfnhvnltıml'%t yaptı](; yanyana otlll"" 
&k: kitap okudak. çalltı ~dık; 

sezdik; kuş avladık; yonıldnk 'ft 

akşam Jene odamıza 'kapandık. 
Bu 'hayat Myleee tam bir ay 

sfirdll; etnıfımızdııkilenı kaf11 oy. 
mdı(tımız, dıp. ~net, içi eeheo· 
.nem olan "yeni eTlller piyesi,, hiç 
'abamıtdL 

Bu oyan l>eot o kadar Yordakl, 
bir sün bı>lıama artık çfnliıte g1t• 
mek zamanı geldi~nf söylMim. 

- Zaten bunu 9enln •Azından 
atıymnk iırtlyoTdwn; Jenl evlulnJz. 
belki birbirini7.e doymadınıs diye 
tte 'mi çı'kannıyoroıım. 

Dedi. 
Bili o cta an!anttnı"'. Demetki, 

frel'lÇekten yamrııı bir aklrb ve ak. 
-lormnşuı !. 

Hazırlandık. 

Vcdidenln de çiftliile gelme•i 
~dar tabiJ birşey olnma7.dı; halbu 
~. gelmfyecc'kli; ben de o da b<iy1e 
brar vermiştik. Ba~katanna D1"'JI 
Mbep hnlmab mecbur oldom: 

~ 
* Môılnm adalAtın kuvvetine se. 

bet> Aıottur. Ve havanın 6 de 4 ll 
'.A7ıottur. Hava ile yapnmaı darp 
m~ell bils.biltnn ~ru delil 

* "9 lilıre suda 9 da 8 i Oks~ 
jen 9 rla 1 i ldrojendir; teneflfls. 
:rilcud<'laki kmnetsls n zararlı şeJ 
leri Oksijen i~ yakar; yanı Tticud • 
anki Oksllenin milcdftt't.r bir miilA· 
bııza " hesap nelicesldir. 

- Vedide oralarda sıkılır. Hem 
annesi rle büsbütün yalnız kalacak 
Çiftlik dediğin yerde nedir ki .. ln· 
san pek illi\ her ayın onbeş ıtününli 
burada geçirmek ıçın f{elebHir. 
Hem oraya çahşma~a, iş çıkarrna~a 
gidiyonn, baba .. VedMeyi eitlendir 
rnek için vakıt mı bulacaitız! Ren 
kendisine hütün bunları anlattım, 
kabnl etti. 

Bir sabah erkenden "ed!\la~tık 

ve yola çık1ık. 
Haydarpaşndnn k6prüye, rıhtım 

dan f rmit vapunına .. 
İçimde sonsuz, görünen derin 

bir gurbet ar.ısı Tardı. Yığın yı~ın 
kalbimi eren gurbet acısı .. KaTan· 
hk, ucsuz bucak!lız dehli?:lere, ışık 
sız ve havasız yeraltı ına~anı1arına 
düşen inc;anların izdırnbını ~·nş1yo

nım. 

On beş gün sonra gene Çirtece· 
vizlerde olncnjfımı söylemiştim. Hn1 
buld, bir ay süren ruh faciası bent 
ôyle yormuştu ki.. fçten içe bütün 
vıırlı/1ımı kemirmeğe, erilmelte bas 
layan gurbete rağmen selômele, 
hurriyete çıkmJ!J lmmnlıırın hafi'· 
lf#lnl hf~seder gibi olmuştum. 

· BiltUn ömrümce ara.sam, f(lphe
sh:, Vedide kadar güzel ve !levlmli 
bir hayat arkadaşı bulmak imkAn· 
sızdı. Ondn benim için bnşka hiç 
kirnsecle hıtlunm:ısına ihtimal vere 
medf/tim başkalıklar vardı. 

Halbuki, ona tamnmile mftlik 
olımıadan ayrılmak •• Bu hal faein. 
nın dehşetini bilsbt'itün artınyordıı. 
Fakat mndemki sevilmedim, l>illün 
ômr!hnftzce beraber ya,nsak gene 
tam mnnu!le mAlik olmak milmknn 
mtld0r1 

Kadın kendfsini •eriT ve erkek 
onn alır! 

Vapur Marmaradıı. sftkin bir h11• 
Tada ilel'liyordu; Ciftecevlzl•r ve 
lstanbul mavi bir sis arkasında 
gittikçe gôrünmeı oluyordu, 

Gilvertede bir tahta kanapeye 
otun:Ium; dalma ileri bakmak için 
kendi kendime yemin. ettim. Hal· 
baki, g!izlerim sanki enseme knç • 
mıth. glSrmek fstemedilfim yerlere 
bakı-yordu; gizli blr kuvvet beni 
setfye doğru çektYordu; JA.kln ha• 
klkatin yanında bayAlln ne deAeri 
Plnbillrdf? 

Zavallı öutız aşkım 1... 
Vapurun bordasına çarpan ı>o .. 

)'31. k5püklil ura k da]ı;fa]ar bakı,ıa

nmda büyüyor, biltlln hayAilerim, 
llmidlerlm ve !levgllerimle beraber 
beni kencllslne eekfyordu. Kno de
fa onların arasındıı, ufak bir :m 
sütunu, birkaç kôpük ve bir bo~ 
~ bırakanık kaybolmak istedim.. 

Fakat buna hakkım yoktu: Beni 
yinnl be!} sene bir ldeal Jçln besle· 
yen babamın kalbinde ba!!-ka blr 
afk ~ardı; o a,ınn, o hayAiln haki 
kat olma!lı benim ha)'1ltuna ba~1ı 
bulunuyordu. Ben şimdi kendimin 
·değil, babamın malı idim. Beni har 
camak hakJrı ancak hobama aitti. 

cırmııın ihtiyar kehyası birkaç 
J:rffadla beraber İS'ke.1ede bizi kar
fl}adı. Yaylıya bindik 't"e üo ııaat 
.!IOnra yük~ kavak ıı~adan ttra • 
mndan., onlann kendilerine mah • 
sus musikisin! dlnıtyerek eırmge 

Sirdlk. 
Burası tııa ilana bomboş " sıkın· 

bh ırörOnnyordn. Cocuklultama ait 
birçok tatlı bahralann canlandı~. 
k3şeler bile gözlerimde •ônült n 
manumh. Bu yeşil tarlalarda, ıey 
tlnlflrlerde, yemiş bahcelennde, 
ormanlarda. onlann sahibi olarak, 
de~ btr ııiad olarak do~acak. 
tun. Ken.dlmJ o 'kadar !kapıp koy· 
Tenniftlm. 

(Devamı oarl 

Amerikan erdulanııda. balnna11 ()oe Lala (sa.fd.an tklnclsl} dtınya. 

IUn ağır •ıkkt bolm pmplyonu ve mttkt.fath cW~ll&ll. 15tmdl Sortyedeld 
)A.merfkan talrt'lyn lot,ala.rmda balmımaktadır. Bes.i.m dOnyanm ' en met. 
flur mllkflfat'ı ~lerbıl ghterlyor. (Soldan •ta) ılak I>empeey, A.. 
..,r11uuı bah.r~yeıdnln bedeni dlreır:taril a.ttetmea Gene Tnnııey ve .ıames 

Bmddoalr feQalMe yamridr için ndlkt.fat ahyor1ar. 

V'AKJT 

MAYMlJNDAN AZ~IA ımnz<:> 
Buna galihıa. Darven nazn.riyyesi 

derler. Süleyman Nazif ve Dar
ven... Hiç garip değil. llmi ba... 
hisl~rde o çok mtısıunahnkardır. 
GörebiMiği fra.nsızca kitap ve 

gazete!erde zevkini okı;ayan, me
rakını g-ıcıklayıın yazılan tercüme 
eden ve makalelerinde bunlarla, 
ekseriya, istişhad eylerdi. "Fele
menk ~ektebi 8.lisinde ilmi hay
varuı.t ve nebata muallimi sab·kı 
(Berne Ll:i Moene) nam zatın Pn
ris ı_ra.ze~Jerin«:len birinde., gör. 1 
düğU bir makale9!ni de, o sebep. 1 

le, terriime etmiş ve mütaleasım 1 
sınJar.ıalt üzere, Mehnıet Aliye g3n 
derm~. 

lnconnu kelimesinin ter 
cümeıi hakkındaki müncr 
kcqa sona ermi§, yeni bir 
münakCJ§a başlamıştır. Sii' 
leyman Nazif, bir hayvanat 
mualliminin ·~maymundan 
azma mıyız?,, adlı makale
sini tercüme ederek Meh· 
met Ali Ayni'ye gönJermi§ 
ve bu makale münasebetiy 
le münakcıta başlamıştır. 
Bugün, Süleyman Na.zilin 
bu makaleıir.i okuyacaksı· 
nır. 

Bu husu<Jta yazdığy mektubu btt-
lnmadrk. Fakat sonraki muhab~- lds a.tm kanı e~eğin kanma, köpe
re eldedir. Mest-leye, Mehnıe-t A- ğin kant kurdun kanına. yekdiğe
linin tt'Şebbtısü ile, dahiliye nazı- rinin köreyvatı hamrıısını tahrip 
rr Mmduh pa.cın <la tE'mns etmişti . etmek~lzin, Jmnştrn1a'tıilir. Tecri\
"Aıwatı sıtdUT" müellifi bu mese- be ile ~ab!t olmn'}tnr ki araların. 
lede ne dUşUnmnştU., Bunu an- dıı sıla bir kllrabet ve kanlan bir 
lamak isteriz, sanmm. Onun icin tertlpt-e bulanan httY''tınlar yek -
ik! dostun muhaberesine onun mek di~eri1e ı;iftle~erek melez bir mab 
tubunu da zeyledec.:?~im: fıul verebilirler, 

MAKALF. imdi iusan kam bo nakil ve 
Menşei jn,cıan mesalesi bnı;ttn tahllt tecrillıelerindc ı:M'aba ne ne

Jdiffei a<1habı nlmlü düşUndüril- tice ha<ııl ederf fnııanın m:ısllld. 
yor, Bn meseleyi btirriyeti karni- demi, ttzerinde tecriibe olunan 
lej ilmi'yye ile tetkik için znman hayvanın bepcıinin kUreyvatt ham
movafık ve mU!ıa.fttir. FHhakik& in ra!lrnr tahrip ediyor, yalnrz may
unrn memcH hayvan cinsinden munlann lıa;nı mOsteıma. OnlaT • 
bir sınıfı ati olup ma.ymnnla.rm (la.. daki kürentıtt bamrayı insan ka
bl o sınıf dahilinde İn!anlnra en nı t.abnp ehniyor. 
yakın bir nevi olduğuna. dair bir Bu tahdri'de kanunu omnmiye 
farllziyye serdolnnduğn halde her tatbiltan niçin insanla mnymun 
tarafta kemali infial ile batın iti- çiftleştirilerek bir meJM: peyda e· 
rıml.t oldu*° zaman 9imdi geçmi,_ dilm~in f Pastörün dairel iimiy. 
tir. yesinde icra olnna.n iUc tecrübeler 

Elyevm umumiyetle ta'Klik olnn bbat etmiştir ki in!anıı benzeyen 
mAl<tadrr kf in,anın ci~mi'ndeki maymunlara. "avari,, ya.ni "fren
akııamı dahiliye ve hariciyenin k!f l(İ,, il1eti mutıı:•eAıi telkih olunııbi'
fcsi inM~ benzeyen maymuncln lir, MaH\mdur ki doldor (Mençj. 
dahi bulunuvor. Hem biriııinde ve kof) ı::ibi tn,anlar bn mn.ymnnlar 
hem ötekisinde kemikler aynı mik- ~aye1llnde ve onlarm zara.nna. bir 
tarda (200 tane)~ adalat (:-lO(l ta- ··~erom,, istihzar edcbi'lmek llml
ne): diıler (8'?) aynı vaziyet ''e din<le bulunuyorlar ki bundan il.· 
tertipte; elimle! a.rıın.biyye bir tnrz lemi imıaniyet mü'itefit olacnt<tır, 
d& (ılimaf Ve muhhi Şevki); her R11 t.eş~bbtl"lııt biraz daha cesura.r.e 
İki ne\ide a.zayı ten~"tiliyye ve di- diğer tecıı.rUbe kapı açmıştır ki e
~Mnde nz:ı.yı irz:ıiyye mtlsftvl: raı, snsı inıı.a.n:ı benzeyen maymunlar 
mi madenle ceninin geçirdiği eş. arasındaki mö,abeheti ba.rize Ü7,e

JıdiJ bile mU,ablh. rine müessestir. Tabii bu tecrilbe-
Bundn.n fazla olara.k taharriyn.tr ferin birinci!Iİ maymunlann e~nafı 

cedide ish:ıt etmi'tir '-1 in"lanla moht.elif<.'sinin yekdiğerHe ~lftleş. 
insana benzf!yen maymunun da. tirilmiş olması İcap eder. Eğer 
mıırlanndo. bir cins kan cevelan fennin arzu ettiği bu tecrübeler 
elmı:?>kte<lir. Halbuki bu kesfin fev · ml\ymunls.nn kenrli rinslerimlen 
kı\li.de ehemmiyeti vardır,· Zira a- olmayım maymulara yanıı~mn~ 
ralannc!R knrabeti cin11iye bulun- rağbet g3ııt.ermiyel'ek mani olmak 
mayan haY''anlann knnlarr pel' iı;tey~klel'i fanolunnrsa. onlann 
mUtehaliftir. Bunlan birbirine ka- bu tmııylilatt dn'live-ıine mnhalif 
n~ğn movnffaklyet lıasıl ol- gitmiyett?< mnk;,11ıdmın:1 tena11tılft 
muyor. Jl~Jl bir kedinin kant !lllnf taril<i)e istih•l edelıillriz J~
tav,anm kantna karıştmhr11a her ğer tecrl\bt- ve muvartaliivet ha~ıt 
ikisi de bir bç daltika ihtiUcah olabili" .. bn fiı;tle~elerden htt-

fevlınWfe bir eh~mmiyetl haiz ola
caktır. 

Anc:t.Jc bu t.errtiheler yapıhlıktan 
sonra bir defa da maymnnla.rta 
ln<ıanlann fi~tle5tirilmelerini tec
rübe hosn5u mantıkıın icap eder. 

t~te bu tecrilbeyi ifR i~in Konıı;o 
kıtasına ızitmek Uzereyim. Orada 
itıtediiim kadar maynınnu kolay. 
ea tedari1' edebileceğim gibi on
len ha.li gıJıhatte ve maka"ltdnnıı 
muvafık surette terblye edehiliri'm. 
Zira Avrupada veremi zatülkasa.. 
bat ve zatUlTie hastnhlılan may. 
mun fara ~nJıuk haki helake serf. 
yor. Billi.ki11 Kongo lutMmcla ora-
ı1" butunmavan ban maymun ec
ıınsrnı m"'elli. (Oranızotan ve Zi. 
lıon) lan ilrnme "e tec:iııı etmek pek 
knlayrhr. Zira bıın1a.r da orftfla ye
ti5en (Goril> \'e (Şnmpıınze) ei'n'I· 
leri gibi mllreffehen YMn.ynbitir. 
ler. 

Aşit<hdrr ki bım mllcıktllBtı vilA
cllyye ifcaatile irra olunn.n teerit
helerclt> va'-i olıln~ gibi hmmlU 
rnalrıııuln dRbn koiıı:vca mu,·n ffnk 
ohn!lk idn inıııartm lmbcıii ihtiva et 
tiği kndreti hnyatlyye ma.vmonln
rm dj'i~ine b;11snnaA. telldh edi'le. 
eektir. Ke71tfik hU•lln fıaV\11.nlan, 
hatti. taba.kah ıııHfllyy~l .. bu'unıtn 
maymnnlan bile incıınıa benzeyen 
maymunlardan tefrik l'den me!lıı
fe insana hı>n7,-even maT111nnl'81'la 
ln~an a.rac;,nda tByin olunnn me
Mfedf'!n d!\h:t mııh;m ve daha bU. 
ytlk olsa da ilk f'İftlec;meforite in. 
sanlann en Matı tabn•caııımfüı bu

·lnnan adnmlnrJa bu mavmnnlann 
dftleştirilme<li mant1ğa ılahR mn. 
va.ftktır. Bn 'ZarnretP. mPbnidir kt 
J{on~o zencileri ar:ı<ı1ndn (Onrill 
VC (~:-ımf'RTI7.e) jfp e;ftJ ... cıme~e ra. 
LI olnrak :ııfoml1tr arnvnrn~ml, 

Alnuınyndıı. (Dü!!cMorf) C"lvn • 
nnda 1856 tarilılnde ve (N'a
mur) ci".rarmıla (Sf'i) · mai°:!tl'afa. 
rmda. 188'7 tarjhinde, ve fCına.l 
adnsrn<la 18~1 tarihinde bnlonon 
mUsteJuıse halinılelii ü~ knfıı kemi 
iti :z:ımanı ka<limıle ruvi.i ıır:t•la in
ı.an!arla maymnnlar ara!lında mu
tavas<ııt bir mn.bluk YMamı" oldu. 
ğonn i4'ba.t edivor, Şimdi bu tec
riibeler sayesin<le nahnt olan lıu 
cinırJ tekrar i'hdas ohınol"'!a. ne ka. 
dar ehemmiyeti itmiyyecıi o)acağT 
a~ikarclır. Zira incıa.nla.nn men,ei 
mese-lei e!lrarenı;zlni kecıfedecek • 
tir, İcra ecle<'e~im tet'!(i'ka.ttaki e
hmnıiyetj az:meyj tal«1ir edı>n Fe
lemenk ktr:ıl'"c!\1 hnı:r~tlerHe 7.ev. 
ci Alileri ''e \"B1İde1 mulıterPmE"leri 
hn hn<1ncıtn beni ilk te~·ik eflen
lerdir. Runilft., brıo:lra Francıa hü
lriinıet;le Paoıtö.,. dnit'ei ilmiyc'line 
bem Kon"'o \"'lllicı:ne t:w~ıve ett:t•
J,.l'inden ılolaYJ te,c!<klirfor e<le-

Serbest Sütun: 

Kirala 
Ve 

ev sahip 
Gazetenizde (Ev e 

b.ine) - Her halde ki 
biri ts.re.fında.n yazılınJI 
bir fıkra. gördtim. Dikkati 
cak olU.1'83 birbirini nakı 
lelerden milteoekkil ol 
lüyor. Mlisaa.denizle bU 
dan bıu:xmna cevap " 
(Son zamanlarda a.dfü't 
yanlann mahkemedeki it 
mı m.iihimmjnin ev sahibi 
davalan teŞkU ettiği ... ) 
Ka idei um.umiyeden o 
tasarruf) u kimse inkA.r 
l!aS (t:ı9tlmıf hakktnJ 
~a:rttll'. Böyle o!unca' bUtl 
lif neşrolunan bilılmu?Jt 
ahali arasında niza doğu 
cıya haksız yere hak 
davalann çoğalacağı ts_..ı 
na misa 1 olarak geç~ 
neerotunmuş olan sUknl 
dur, O Ta.kit adliyede ı:ıı 
rin koıidorla.n adanı ı 
Anadolu hUkfunetl bU 
yanlrşlığrnı a.nladr, i)g• 
Şimdi yine mewut usu 
değiştirilmesi icap ede'"' 
ktımler vardir. Mat sahiı:ıı 
zaman malının tahrip 
g8rmek istemez. Kiracı .4' 
c;ine fUzuU olarak verilJJll• 
ka i!tlnaden rahatau 
mez. 

Mal sahibinin kirac1' 
malm.rn hars.qtden kurt"cJ 
kanuni yollara başvura 

1 
dir. MeselA oturduğu b811 t 
fağı o'duğu halde Ost ~ 
da yemek pişiren bir· ô 
!an gösterebilirim. Hal b 
evini mal sahibi y!ne t 
remiyecek mi? 

Bunda da ihtikA.r ını dl 
edeceğiz?! yine gazeten!ı 
r.unen m~ken kiralıı.rr ıtl 
Biraz korka.k ve lhtiyıtt ·ol 
tıman sahip'erl ( !) aleY'b1 

aı;ıp kend·ilerini evden 
ve yeni kira.ctalrdan UJ1\•}1l 
rayr kopa:rmn.k yolunu t~tf 
drr) deniyor. Kanunen l<1

1 
Jeti artrrılnmıyacağı ys2!1 

de mal sahiplerinin nıı:d 
0 mndukları kira bedelinl IC 

usu1ünü t"Jttukl R.n ilave ·ııt 
Kiracrsr çıkan bir yeri yı 
bedelle kiraya vermek ıtl ( 
ti yok mudur? Ve bir de. 
ğ-.ımnza ·göre ikametgah ~· 
tahlive karan almak ıııU ıl 
madr~) söyleniyor. o bil 
ikamet edeceğim) diyere~9 
h .plerinln kiracıyı çrka~e' 
rit değildir. O belde n 
ediliyor da (şu hale acab~d 
hir ahnamaz mı?) deye iP' 
dilivor? 

rim. 
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Bir de mal sahipleri ta,, 
da!l meseley? tetkik e~ 
gelir. Vergi buhran ve 
C.:nfaa vergi namlarlle ııe~ı 
tınmakta olan paralnt1 d; 
lük!e tedarik ve tesviye e ~ 
snhibl be ledivenin bu ı:-e11e, 
li dereceı:ıind~ yaptığı ~"' 
tamimt kin nek vUksek ı.ı 

Yabancı glzfl ile - ıı.ı 
tedarikine mecbur oldtı,· '/ 

-·---------------~ 

Baginkl dlça va Tlrkiye 
mei inşaivE' ile amcJetti.ıl t 
mis'fn-e qrkardr~ yevtl?i1e rt 
riisumile bera~r sigort;

11
r 

rinf ödeme{{e m~ebnr oli)~ 
en ba nazarı insaf ile te 

ltaıyada yenl çıkan hu eserin ~ ~· 
mukaddemesinde ~ satırlan oku- ltalyada qıkaa 
yoruz: 

Tabl: Franco Ciarlantinl tarcr . yeni bir eser 
fından uent Türktue hakkında mQ:;<o 
td..-il bı'r eııer hazrrlamai1a ddvet e- ı 
diline• bana büyük, bir memnunl· 
uelle kabul ettim. Bu uerl dört kır 
ma takstm ederek, dört arkada, tıe 
l>aşlaclllr. Çon zengin bir biblloğraf 
uaya iıtlnad ederek satışa çrkarr" 
lan ba kitapta olmuur.111nr1m1: ufak 
tef ek bazı hatctlara ra.dayacal.: olu·· 
larsa, bunu, dört 1d.~lnln ayrı cmrı 
ralışmanndan ndşL olabilect!ğlıd 
nazarı flib01'e alarak bize baiJrşltr 
malarmı dilerl'l, 

ETTORE ROSSI 

"BuR'tlnkü dünya ve Yeni Tür
kiye,, adını taşıyan bıı eser, 1% bü · 
yük sahife<len ibaret olup FirE"nr.e 
,ehrinde Fratelli Stlnntı matbaası 

tarafından basılmıştır. 

Ankaraya ait R{lzel tahlolnrla ~s 
lenmiş olan bn ~er, dört !'lclô.lıi. 
yettar İtalyan muharriri tan.fından 
hazırlanmış ve dört kı!l'Tt'la ayrılmış 

tır. Birinci ktsım: Osmanlı lmparn• 
torhıltnnıfan Cümlmrfyetin ilAnınft. 
kadar bütnn hllrli~elerl ibllva et. 
mekteairld, Ettore Anchierl tarııfın 
dan hıız1r1ıınm1ştır. 

Birinci Ymmın temas efti~i me\-. 
ıtılRr 1JUnlarrhr! 

1 - o~mıınlı fmpnrator1u[hıntın 
~nlmt ~ebPnleri. 2 -Tanzimat deı.• 
ri. 3 - Ahrfulhamlılin rPiimi ve 
fttihııcf ve Ternklcl. 4 - Cihan h~r 
bl ve Monr1oros miltarekeı;i. 5 --

. Muo:::ıfn Kem11l Pa~11 Te tc;tikll\1 mfi· 

cudelesi. 6 - Saltanat \'G hiliifetin 
ilgası. Cümhuriyetin ilAnı. 7 - Ke. 1 

malizmin pernsipleri, 8 - Atatürk' 
ün vefab, E. Anchleri hissesine dıi· 
şen birinci kısmı şu satırlarla sona I 
erdirmektedir:. 1 

''10 lkincilf'şrin 1980 da Atatürk 
vefat etli, ve onun uırlne Kaf ktı:t, 
Filistin ve J.,tiklal sava~larında 
beraber calışan en aziz dostu, bu• 
11iik bir komutan ve lnönii ve f,o. 
r.an kahramanı ismet lnönü geldi. 
Yeni Türkill6 bugün millt Şefi· 

nfn irşadı ile oündengıine terakki 
ediyor. Atatürk, milletine müstakil 
oe ,hılr bir "atan emanet elti. inci 
n;; lu o vatanr, kuvuetll ordu.N, 
milli kültıirü ve parlak ekonomisi 
ile bı;,bütün dinamlkleştirmişlir .. 
TJuoün bütan Osmanlı ı.~minin sı'. 
linmesinden tamam yirmi yıl geç 
miştir. Bugıinkü Yeni Türkiye en 
hür ve müstakil bir ülke olmal;1a 
iktifa elmeml~tlr. Şarkın ve /,,Mm 
dünya.'fnrn en kuvvetli bir düveli 
olnrnk tanrnmr~tır. 

İkinci kıc;1m: Türkiye ve nilfu 
sunil:ın bahc;etmelctedir. Elio Mi~· 
Jicfrinlç tarafından lnC'elenmişlir, 
Su mev7.ulrırn temas clmekh•<Hr: 

1 - Türkiyenin fi:dki durumn. 
2 - Nürnc;u, 3 - Ekonomik deltc
rf. 4 - Dış memleketlerle olan 
münıısehntı. 

E. Miğliorfnf. Türk mahsu 

den bahsetmekte, TürkiyPrıfrı z!raı mi? 
sahadaki terakkiyatını canlandır • Sonra ev !ahibi (193fl) e 
dıktao sonra, Anadolıınun vrrimli. de ne k?.dn.r ve ~imrll ıı 
bölgelerini tnmtmnktar!ır. 4 Nisaıı. para veri;vor, diye he!S~ıt.; 
1D3• tıırlhli halyon·Tfirk t!ca:-et mi? Elbette hayn-, !şte b ;jl!', 
anlaşmıı~ını incelemekle ve hu an- yeyim. Gayri sııff bastJ:ıtte1' 
!aşmanın temdidlnden sonra, her nı yazılan bir eve 1939 5 

iki dost memleket arac;ında tlcarl verilen 336.24 Hm bin!l ·si 
~ohnda bllyük bir yakınlık V" g::· 112.08 Iir:ı buhr~n veıt): 
lişme kaydedildi~lnl tebarüz ettir- 448·32 (hilkfımetin ald'- ırı: 
mektedir. lira ı.;öp par:tsr beledi);;,oı'f 

Üçüncü kısım: Türklve hariri 1 ra f~n:ı.r pn.ras1 bc'e ı • J, 
Hın 28 80 Hra. . 

siyasetin~ ait olup S:ıntirıııv:ı t:ır:!• Jefl ~ 
tından hazırJanmış!ır. Ve şu nıev. • 1942 senf'Bin1e veri ı:ı.ı 
zul:ıra tenııı~ etmektedir: hına, 112.08 buhran. 

mücl:ıfna ''ergisi. yekCrı3 1' 
1 - Türkiyenin harlct slyase•i <lıi!kOmetin aldtjh). Stıtl 

ve büyük devletlerle münıı~ebatı. 2 33, 72 lira f!"nera para.!' 
- Romşıı memlekrllerle olon m'i nin y~kun 67.44 lir~. 111i 
ırnsebalı. Balkan "\'e Sadnhi\ıl pakllıı Şu h~al:ıe nazaran gll}, 
rı. 3 - BoAnzlar, 4 - Hat Ay dn· 1939 !len~in'!e b~,ediye "!., d~ 
va~ı. S. Nava bn kıcııı:ıı şu satırl•n vergisi ol"r3.k cemnn .fi '5eıı la bitiı-mektcdir: kuruoı verilclif~i ha1dc 912.1fıJf "Türk Jıarict siyasetinin plldıı de 627 lira 84 kunıs \1t1:1eıı çoıu na!'el va=ilı ve oklivdir. \'ır vor. Miktarına zn.mnıeı1ı ff.Y 
nanistanla 111kı bir doMluk, Bul~m· tnrat t?Stik bar<;lan "~etlf ~ 
ristarıla dostlı:.k arzuları, Tiirk hl!~ TJtıl'an bu resaptan han tc'f'lc' 
niirıiyetinln en barlı mi.~ı1lleridir.. ba bu zamlara mııkııb'i1 '. ıı' 
BoiJazların lcs1ilıl ııe llatciyzn Tırr velden ne wrivordu şi111d1 

l<iyeye illıakı iu rıilanro.mnıın ıın rh·or" ! ! Hi~ ! ! ! ııcJ~I 
(Devamı 5 nrlde) BütUn bu noltta]Rr ~ t' 

1 
·~e 

Ba~JnJlı R-Ahi' tl~n. lıa!'lsa•ivetl~ tetkik e'111•ııfl nl 
r • lıinl~rin;n de bnzt hflkl 1 
Kn dlrlga, eluerl b&lkm ct>f& ı kabul edilir sanrtr'l'I (ı~' 

Uatün1"dlr; Ali Rrıll 
Bu vetlarz dehrden ebt.ı vefA 

ektllmede 1 

Olmada mlhr.tı mababbetten 
mO~rrA lıAa.U Am. 

C'cım'oluo aJ5yir.ü ~r.ı btrlyA 



PO L 1 TIKA. 

8Jika arap memleketlerinde Karne ile verilecek şekeri sakhyanlar 
lı;DRüP·DUS~I 

j) '' ''Uf f M'P'"5'5S55i'1f't*t *>, ;;;;ç ™M 

it Eyuple tıdkal l~iilfi, halka d.ı- raoı uz:rıııe diikkiinında qıevcu~ 

n e a rl Y O r - iJ,lıhnak üzere tt}dığı şekenien bir fSkerlen u'k:L-ımq ve bır çuval şe 
Gökalp nüshası 

1 sandılını evine ~klamış, atrn.t· ken el alb.ndan birıne 132 Jırara 
~----- mışbr. salarken snç üzerinde y:ıkal:ınmıc;· 

Umn bir set>5iı.lılrlen soru., ltir 
ka~ ocaklmm hayırlı emeğile !:ıkına 
)U. hnşla)an "Tiırk lurdu,, me<-. 
moa.sı, son sayı::.ı.ru rahmetli "Ool. 
nlp,, n bağlo;lnmış. Bunu duydu. 
~rum !7.anuuı, Jıa3 alim, b.."ni a.n wn 
otuz yıl e-.' t-lf' attı. 

cihanfiimal bir mJlıamdur- O, arhlr bir coğ" 
defUJir. Kentli..i için yeni itam madde menbtt' 
tfrotejik mıntakalar, politik Ü•tünlükler mtt' 

maktadır 

SADIÜ ERTEM 
• Ltıbna:nd ve Suudı j et~k vaz.i1 etindedir 
iL, Şap denizi 8ahille- 111 - Amerika muharip ltir it-

ttttfıız tun ~tgi'de iktrsadi tifak sistemi i\'indedir. AMerlik 
~ ~da ctmeğc lıa!}· bu ~iyL<ıet baknnrnifa.n ikttin mev 
~kerrür eden h~- ~i}eri tu~a'k, (lünya~ümaı harp 
~ a'ktadır •. Amera. ıçınde ~gram ,.e tmin vazayette 
'e . tanda, ı.uhnanda, bulunmıı1< i!ıti:ror. 
~ v:ardır? Eğer co~- A1114"rikanrn Ba"ra körfezinde 
~rı bakmundan ııı e.<iash ~nrette yer19'nıef>İ', Ltlbnarı 

olunıa hanlara Ve $nriyr i muhafua husaqncla 
gal"ILbt>ti demek 18 · gösterdiği gayret, Suudi Arabiı1. 

tandn elde etmek istediği iisttln 
'aziyct hl"m ~kerl, ht-m siyasi, 
Mm tltı>nomik hesaplan ile ilgi-
1.'dir. 

elinden çantayı 
lc.Pmrş 
~ adında biri.si dUn -.qe • ' 
~ •Skele caddesinde 

11 d('(}en geçen Sofi 
tlıı~da bir kadının e

l'J kapmış, ka.çmağa 

Şe...ı: u 
Bıar: 'M'! 

'·• 11.18 
U.11 

ı.eı 

•.ıt 
U1 

1U7 n.oo 
ı•.• ı.n 
... UI 

Amerikanm Arap mMt)e~leri• 
ne gi}o;terdiğj alibnrn bir haşka 
~ehebi dıtha \ardır. Rana ~ ~
kilde izah miimktindiir. IUi:rük 
f:ıar~t.en sonrn tngilt~re harp .;.f'nt 
l~etlerinde eski prestijini muha
fna e<lemedt Ftlbtin me..q~ ı\. 
raplan maztarip etti. A vnı ama•
dB İngiltereye ka~ı diı'1'1an va. 
ziyete JÖren İtalya ve Alnıanyn 
gibi propa.,"'llndayı e911"' kuvvetle. 
rinden biri tellkkj eden devletler 
a!lg-ari on yıldanberi Amp mem· 
lelletlerlnde mtlkeırımel surette 
telkfn yapat-:lk te~t'kküllf!r kur. 
mu,ıardır. Bu f$k'kUller Arap
lar tn~ndı- mlies!lir olma!}tar, Se. 
neftrdenberi bir tmon Araplar 
mihver politika~m:ı. sempati duy. 
maktadırlar. Banlann neticesi o. 
larak Arap memlekl'tlerinde tngi. 
liz nüfuza evvend Pl'efltijin~ maha.
faza edetnmıiştir. Bana mabbil 
Amerikanın nllfaza daha Mflam. 
drr. daha sempatildir. 

l\deta İngilis Jılkimiyetbll bir 
nevi kefalet altına almak mevJıi
indedir. Bu sebepten Amerı'lıanın 
bu mmt~alanlaki rolil tngiltere
ye 'ka~ nefret ve kin dnyalma.4Q. 
nıı mırni olma.le, hil§leri yatııotmnak 
litrateji bakımından ı.. mewflileri 
muhafaza etmektir denebilir. IJIP. 
hesiz biz burada bir .hldisenin en 
kab:ınk, en göu ~arpan, 'h•tti 
inha uyan ta!afmı all)orm. Ha
kikatte ekonomi'<, potltik ve aske
ri ranmıtler eJrıııeriya berahenıe 

hiiköm aiinnekt.f. ve biTbt"rlerhıi 
t.amamlamaktftdrrlar. Amerı1ra 
h'•Vlef'le hem yeni ham madcle mem 
balarmı. hem sh'ate)ik noktalan. 
hem de propaı:ıuuJa lrolayhklannı 
elirtde balandumü istiyor. 

- Evet, biraz.. Eea8en ben herke
si, iyi ol8UJl kötü olsun bir parça ta. 
nırım. lyt olanlan daha az tanımak 
ıartile ... Ne garip adamdır! 

- Kim? Baban mı? Bana o k&.. 
dar aofu.k davranmama.ınnr Oyle la. 
terdim kl .. 

- Zannederim ... Ne fae fimdWk 
:Allaha umarladık. 

Canaon bankaya girerken o da 1L 
rüdtı gitti. f&kat uuta gitmedi, .eo. 
ka#I geçtikten eonra geri Mntıp ban 
kanın kapıamı g&aetıemete bql&dı. 

Saat dörtte bİJUUUn Ölltınde bir 
t-.bıi durdu. tçiDden ihtiyar K&Jt • 
land çıktı, hemen hemen gOçUllrle yl 
rQyerek bankaya girdi, ağma aıu. 
na bakmadan uanaöre dofnı ilerledi. 
Elk dikkatle ona bakıyordıı. Kendı -
ainl !l!aheen taıımulıkta idl. bankada 
vukua gelen ufak tefek bUI 11Jraız. 

!ık hAd'8eteri do1aymtyle Qll1Dlla g6 -
rtıfmll:f, Filfp Conaon'a da ... bu 
Te.ırlle Ue tanmuıtı. 

İhtiyar -,.etlnil yqS&rmd& bdar 
görtın11yordu. Elk ilk defa olarak o. 
nun nerede oturdufmnı. .ne.a °'11P 
olmadığını, hwnud baJ&tml t;etldke 
ve merale& defer bl"9)' olarak ı&'· 
dO. Hakkında hiçbir .malam&tı )"Oktu 

Ye gueteler<le· de blldlllndell baJı , 
.sedfldl~nl hiç hatırıamfY'Ol'da. 

..Bunun!& beraber ıneyul oldgp 1§. 
le bunun alAkuı olmadrtmr da ka • 
bul ediyordu. Vazitell Lol& :saaano 
ile Rey Bennet aruuıdaki milJıUfJ • 
beUn mahJyetlDl ~kti. D& 
Gordon'un ba lr8ft!lle tam~ -. 
leld olmayan lbb' pyretJe UgSlendl • 
llnl llezlDitü. bunun •belıiDID gtrreı 
Jmkardetl ııa olm&m pek mulltıl • 
meldi. 
X-*•~1-•emlt-

tL .A.qaın 1l9tjl XaJll,aad ..... dail 
çdap bir ta1ıılfJılt 1ılDıSlll .... o .. 
lılrtaılmt"8~fdl"8: _.,.....,.takip ....... 
..., .. _ .... 7 ..... t 

etti. ......... ı.cmr- ...... 
•fsıl:r''OAa ...... JIUWdl 

Dün evinde yjllılan aramnrl:ı c- tır. 
ker bulunmuş, bundan başka hır ,Şekerler. musıtderc olııonw '·: 

ı huçırk çuval un 240 teneke ıwrlc\ ı (~skiidar milli korunma ın:ıhkemcM 
vt: 61 teneke de rey1in') n~ı nı > d ı· ne '"erilen Zııharyad <lıınışma"t 
na cı.knrılmııı;tır. somında !! ay 15 gün müddetle hap 

' 5C 9a lira p:ıra l<' ına, l ay 21 
Ayrıca gene Eyftpte h:ıkk.ıllık gun de itükH~mının J.. p:ıhlma.~na 

yapan Yani Saframyadisin de k:ır W.-U cdılel'<l'k dcrh 1 tC'vkif u· 
ne He Mtmak ~ aldığı şckerı ma m 

lunmuştur. 
canı istediği kimselere sattığı h • 
~r aht>mış, bu da yaka1anarıık mıı Bundan b!l1ka Pcndıktc bakknı 
il 1ronınma mahkemesine •erılmiş· h.k yapan Remzı dt! sakladı ı kC' • 
ttr. n~ şekenn bir kilo~ınu 190 kurıı 

ndJ:üdar milli korunma mahke• n ı;atarii:en ya1mlanmıs. aynı m ., 
•ı~&ine l'tt!rilenler: keme tarafından 3 ay muddcıle 

Knd~öyünde, Modada bakJ;;al· I h:ıpısc 100 lira p:ıra <'cı:a.sme 111 ıh 
Jık )apan Zaharyadis • şeker bub· kiım ve .<fcnhal tev'kif olunmu tur. 

üniversite 2 2nci teşrinde derse başhyor 
ÜniVI'Stede deril1ere ~ ikinci

tevrinde menı&imle başlana.ce.kt?r. 
lferasime saıbaJı Mat 9 da baş. 

lanacü, re!k:töriin 8.Ç'I§ nutırundan 
sonra ilk de!'B fen fakUltoefli Jl1"0-

feııörlerinden Kerim Arm ta.nıtrn
dan verilecekti?'. Saat 1 O da bfi. 
tün demlere başlıuıac8.ktır. 

Tıp fakültesine git'enler 
Dfğer taraftan Tıp ve eczac.ıjık 

Sirkeci garında 
Bir amele ezilerek öldü, 

biri •in' yaralandı 
Dün sahalı Sneci sannda bir 

amelenin öJOmüne. diler bir ame· 
lenin de ağır surette yaralanması
na sdıep olan ıbir kau 'ftllrubulmuş 
tur. 

HAdise şu ~ide olmuştur: 
Sabah saat sekh r,addelerinde 

Sirkecidelci demiryolunda bulunan 
bir nionHüseyin •e Ymııur adında 
iki amele tarafadan itilmet m • 
retlyle götürüıtrken, ayni hat !J· 
zerinde mane'V'1'8 yapan bir dizi 
vagon, lokomotif tarafından sür.ıt 
le amelelerin ittiği Tagona arka• 
dan bindlrmişUr. 

Yusuf •e Hüseyin iki nıson ara 
sında kalmışlardır. Yusuf tampon· 

• Iar arasında }amyassı <>lmak snrr. 
Uyle derlt•I &ba8ş, HtkleJ'fn de mali 
teur rtıierinden tetıl"'eıı 9Uret1e 
yaralaıfmışfır. 

Hilseyjn bnyğın bir halde ec .. 
rabpaşa hastahanesine Jcaldınlmış 

hadiseye nöbetçi mitdde.inmuınl 
muavini et koymuştur. Vata etrafın 
tf· tablcikıtt 1apılmalcta.dır. 

Ermeni mezarlığı 
afaç)anıyor 

Edirndııa.pı Ermeni merıa.rlığınm 

fHülteleriııe mtisabak aimtihanı 
il otaıebe almacB.r,,'7m1 yamıIŞtık. 
MÜl!laibab dün yat>Il~rr. 1500 
namzet talebeden 735 kl."İ kazan
mJttrr. Bunlftl'[Il SO i eculCI kıs
mına girecektir. Diğer taraftan Ji. 
ı!ele:rden iftihar levhasına adı se· 
ren 35 !ki • de faiku'teye imtihan
Sl7. olamk kabul editmişlcrlir. 

Edebiyat ve Fen fakülteleri 
ihalesi 

Yeni ]'8Pilacak olan EdE!bıyat ve 
Fen Fakl1llelerinin inşaat işi ilı le 
edildiği hnlde taliP ctkmııdı1h cloı,; 
nı delildir. tik ihale edılcn Fi ıt 
Jôbmıdnvarlanna 84<> bin llrıı\ " 
talip t.lkmJI}. l"e diğer J,1 ırnlıır d 
i:h:ıle edilecektir • 

Eroin kaçakçılan 
Fenerde oturan Refık An ~e:r 

admda biri9i, bil" paket ero'ni su 
ya ıam;tmn.-ş ve bunu iğne i 1e 
koluna zerkededten kaçak~lık 
memwJıa.n tarafından suı;: üzerin. 
d c yablanımltrr. 

Bundan ba.qkn Cibalidc oturan 
İsmail ile Fatihte otul"3ll Muhid
dinin de ~roin sattrlcla?'J haber a· 
lrrumş, her :ikisi dıe yakalanmış _ 
tır. Mtihidinin üzerinde 3.5 gram 
eroin bulunmuştur. Surlular ]\a. 
çakçtlık m.ııkemeaine verilmi leı
dir. 

Yıldmm cezala.., 
Son iki gUn içimle emniyet 6 

net §llbe müdürlüğil tramvay'1an 
atlayan 321 vatanda.c:ıı ceznlandır
mıştır, Yine mubteli f.,emtlerdc 
41S noksan elanek müsadere edil. 
mi.~r. 

ımilhitn l:i.r Jcsmmm ağıtclnnma.s1-
na. ksra.r verilmiŞtir. 

ICllLDIN KIZI 
Nakleden: M. KARDEŞ • - 9 -
bir d6rt yo:l apmcta durdu. Buram 
bmkerlerin ikamet etmek IBteyecek. 
leri 1ıir ;yer değil, JfÇl m&hallelll idi. 
lilYleri, ~da birden fada &l!e otu 
ran JrDçWt bin&lard&ıı ib&rettl Bu 
•beple Dk buıkerin orada taksiden 
indiltDi görünce hayret etmekten 
:ır.ctialDi aıama41. 

koridor, eski bir yol ~ ve mer 
diver.leri görebUmlşt:l. lııfahaDe balkın 
dan ma!Chnat topJamıığa çalıJtı. 

Klişe bepndaki bakkal: 
- İsntl MayUand '9tlya Mitland 

galiba, dedi. Her sabah dokuzda e.' 
.vinden çıkıp !§ine gider, fakat ııe i§ 

y&ptıfmı bümlyOl'Um. Hakkında hiç 
bir maltmıatrm yok Bildiğim tek 
§eY 'bcmen hemen aç y&§S.drğıdır. BU 
tUn yjyeceklcrinf lbe!lden alır, D<lsl. 
nin bir gUndc yedi1dertnl bir coc::uk 
bir oğilnde yer. 

Gozthnde Bc3 azıttnki ocak can. 
landı. Odaları, salonları gent se.,. 
ler. be)e<'· ııh nutuklar, ea.n<lau 
S\Opmuo; munakaşa1arln dblu ocal•, 
11e ,.ıeAk bir \ll\ a 'e ne mukadde'! 
lıir mefkure b~nngı idi. Ornd:ı 
gurwur.eı, fakat kunetJe hi!!<sedi
lı'r bir m~ale vardı. Gelen, ora· 
(lıın ken<J: ~rrağtnı l ak:ı.r, rohuy. 
in birlikte ~olunu da &J<lmL'ltınfı. 

n· v kler:.miz ı;elirJer, bize der,. 
'erirler, tı"renmcnin 'iır1anm an. 
altrrlar nıbumıula beraber kafa. 
lannm.ı ,1a ialt'rlerdi. 

Son ~ di!ede, yani tmın bir 
sitkfıttnn sonra tekrar ~ı1mıağa 
lıasla:uuı "'l'ürk l urclunun., "ba
t-üba.clehne, t" inde ben bn oeakh 
nıbonun i1.;ni' gör h onım. Eline 
biru pam, aDCık imkan geç~ 
\'llt&n hnynna JlRY ayırmak, o mu. 
ı.·1ı<ldrs ntf' ür~ mabet'tfnden yeti 
fleJJlerin ho~ ~nıdıklarr bir fleY
dir. Netckrm i-rte bo, şimdi fera. 
·~t · h:r l!al i'kat olnnl"ıc gözlerhnj. 
ıin onünüe dunı:ror. 

''Gökalp", ha yaYamn bir Mİ9i, 
tiırkc;liJü,ğiin bir veli<Ji idi. Akşam 
~a tlerinde ksptdan bir gi.\lge ses-

Usküdar tram:vaylan 
hissedarları topl}lnbıı 

Üt; cüdar tr.unvaylan hisleda.r
J arı dün bir toplantı yaparak son 
alt1 oyb'k faaliyet tetkı"k etmi~ • 
}erdir. Top!:ınt da bel('diyc nnfia 
muhasebe li eri mtldür".i Mümtaz 
Acar, memurin mildürii Tarik, be
lediye mektuçuru Şevki h8;ur bu -
lunm\L<;t'l.Jr. Şirltetin direktörü Fe
ridun ManV\lS nıt avlık tasfıvc 
ı porunu ok.ı::m s rapor ekscriyetel 
tasvip cdiJııt tir 

Ekmel< alırken ezildi 

Divanyo undh otur8lt Gülsüm a
<iında 65 yaşında !bir !kadın, dün 
fırından e:kmck alırken kala.balık 
ara mda sık~, yere dü.:.ı:mü5 -
tür. 

lb tiyar llr:acbn. muhtefjf )"ft1eı1n 
den )"Sralanml!} Haseki haatanes~ 
ne ka.IdmtmJŞttr. 

Tramvaydan di!ttü 

Ka.ro.gümrOkte otm-a.n hzct adm 
d birisi, dün tnmıva.ya e.tlamış, 
fakat lxısamak larılara.k yere düş. 
mu tfu'. İzzet muhte'li.f yt"r}t'Tinden 
ağır yaralnnmrs, Hnseki hastane
sınc !kaldınllllJ§trr. 

tında bir kumar evi işletml§. İhtimal 
o zaman para yapml§tlr 

Elk yuttan çıkmak arzuatnıu goe. 
crüıce asansöre binip llçtıncU kata 
çıktUar . .Kapıcı izahat verdi: 

- İ§tc apartımanınm kapw. öte
k1 kapı b r Ame ika1ı milyarderın 

dntrc.sınindır. 

- Demek mil) arder kiracınız da 
Tar? 
Kapıcı cevap vermek üzere iken 

duraldad, k pıya doğru ilerledi ve: 
- Garip §Cy, dedi, bu ne acaba? 
Kapmm b r kanadı Uzerinde beyas 

boya ile bir kurbağa resmi vardı. Elk 
bunun Dik in kendisine g&ııerm~ 

olduğ"u mahul kurbağa r'C:limlerlmn 
ayni oldufunu ilk bakışta anladı. E 
llni ııllrdU, boya hcnUz yaştı. 

Jıla)'Uaııd kalabalık bir sokağa ıııap 
tı. Elk de ı>e§lııi blrakm&dt, Yllz met 
re kadar ilerde tramvaya bindi, polis 
mmnuru kOfUp ayni tJ'&ID"aya atladı. 
İhti)'ar bo§ bir yer bular&k otnrdu, 
cebinden bir gazete çıkarıp okuma#• 
~ 

Elit. :bu esnır! ç6zmete kat'&?' Ter- Tam bu &Irada kapı 1S4:ıldı, bir a. 
mi§ olarak !l!ehrln garblne döndtl. Fa dam görUndtl ve elindeki rü~lverte 
kat §lmdl daha evvel yapılae&k !L' • tehdit ederek: Tramfty Tottenham'da duruıı<:a 

JılaytJancl indf, caddede lblr müddet 
J'Ortklllktaı eonra dar bir eokata 
..U. Baraaı ae!Uke :maaraıı ev. 
leıilı buaunduta bir 80b.ktı, lfayt!and 
~ ~ blrtnin &ıtbıde dunlP 
anahtarla kap.mm açtı Te iÇerl gh'
di ... tekrar kapadı. 

Soblı: fakir çoc:ı*lada do?u !dl. 
link ba)'l'et1e bin&JI& baktı: pencereler 
klıit, perdeler kiıtl " yırtık pırtık. 
eT harapb. K,ı'1yoalar eahlbl banker 
lDraa Maytland, Londnı. haetaaıanıe -
lerine daha -1* iki gtm «Wbel bel btıl 
steliııg •eren adam lba evde ml otu
nlJ'llll"du. Bu inanılacak f'IY değildi. 

Kapi)'I g&l.mala karar Wf'di Te Jca. 
ranm tatbik etti. Btr m1lddet belrle
cn ft DibayM 1hUyar bir kadın kapr 
ya aotı. lClk: 

- .Affede-- ~ bu meııdlll 
fllDAll ioert gtren at ~il galiba. 

Oelıhaden mendl!inı çıkararak 11. 

.ıeıte, Lo1& BaallMlO meeeıeene mes. - Eller yukan! dedi. Fakat blr
gul otaıcsk, Maytland !şly1e sonra uğ , den irkildi, hayretJle Elk'e baktı. Elk 
n.p.caırtı. de hayretle ona bakmakta idi: timm. 

Ka"felldi§ meydanm& çıkan eokak. do görduğü §Ik adam o gün polis mtı 
lardan birinde zıengın ldmt9elerjn kL dllrlOğü elvnnnde konuştuğtı •tıcı 
raladrk1an bir apartman nrdı. Kira idi. 
lan ba Jttkır mabaDe jçln blle feTka. Kcn~ ilk toplayan Ameı-lkalI 
lAde yQbekU. Elk LolA :eaasano•ms~ oldu. E!.k onun sö.zlertııde gene vey. 
bu apartmanda oturduğunu tiğrenln- tanı bir istihza sezer gibi oıc:tu. Kapr 
oe ha,yret etti. aKprcıya aordu. Aldı- yı açını§, poliSi içeri duet ediyordu: 
iP oevap Fi oldu: - Bu)'1lnm Mr. Elk, dedı., gjrlniz 

- »ret. matmazel Baasano bnra. rica cderlm. 
da, üçUncQ katla oturuyor. Ne olduğunu anlayamayarak~ • 

- Çoktaııberi mi bQr8da otuıııyor. km oa§km bakmen kapıcıya döndU: 
KaplCl onu §Uphe ve fstihfa.P,a stı. 

zerek: ' 
- Bu 8lzi alAkadar etmez. Hem .. 

nu p;Wmek ilttiYonı&D 11ervı. knpr • 
smdan gir'(jbllirsln, bu kap: Mrkea 
için değil. ,. 

Elk: 
- Şuna. bakınız dostum eledi, 
PoHs ipretlnl görtiDCe kapıcmm 

clfH bb'u çfizWdll: 

- an: gidebiHr1RJ1lz. Da8tum Mr. 
Elk'e b!r gııı.ka yapmak istedhn. 

Elk: içerj girince kapıyı lkapattr w 
poıtm zenle ~mı, bir aalona 
aldL 

- l!lırde tam mlnaatyle ,a1nızı:z 

llr. Etk. d1ye ııöze bajladı. Rahat re. 
bat komı§abUirlz. Bir ciğara buyur • 
mas llllllDllZ r 

• ......,_ Kac1m Jdddetlıe ona ba)rtl, 

... 1MDdDi ldeta lalpareaama alı:p 

.... .-atına llap&,..... - Burada iki aydır otıınıyor. Doğ 
nmu ı.tersenis oaun bura.da D&Sıl 
oturabfldlğine ben de ~onun. G&. 

bit Uh& biz'. mlkldet ewol Jermill eoka.. 

ilk_..: 
- T.-k dıdll ........... 

.... ..,.,, mUii1 -- -

Elk lbJr eiğara &1ıp yakar'ken: 
- Qe. fb& .w bu •bah da .... 

mU§lUm. 

&izJjğlyJe g\'rer; kö"'9inıa tekilk-. 
etrafının kuo;atıldığmı görlnee, 
hnkilcn.tlmiıı ne5rine ba.<ılardı. 

Onun a[."1hl<la bilgi, ne kadar 
lınrnıl imla) bir hal almlıJ ~ 
ı,.etrcfil, en mtığl"k bahisler onun 
ıııen<ıurundan sfü:ul ınce, hemen 
renklenir, canlanır le bntün ~
;;ilcr.m! belirterek müphemlikte. 
-ı~ nhrdı. Zh"a Bey ~ nlnız ilinin 
«ldtil, aynı zamanda ~ah'ji altlikm, 
er~ye büyliRlüğünün, feragatin. 

iy;•· 'n rle or.neği ııli. Na~ 
ııur 'bi havata sira, rt f"~ ~n 
dı 'erimle TUrk tarihini 1ı:t,ıe 
holduğU, ken linden rnet ve lıee
dinden sonra barnlY.:<.J~ iki~ 
~e yıı.rattı~ı h lf•r, ~ ~ 
Jın:vattan bö bütfuı u r;;ı.. 

N" i tes<- o(.ıbiliıı1i. U~. ~ 
tenezzüle~. Onn nnDlillıC.._ 
lif e ... ler. G~lr: 

- ~n ma1'aınıdıy, .,..._ 
mtm! 

Cevalnm veedl. Rerk.esm ..._ 
tünde fJüyHk ~ nlfua ... 
Kimseden bir tııeY istemidS, ..._ 
seye ~i,e 'ermdj, I& * 
mamth ınoktajllar yaıvnadı. 

Da kadar btiytik rnhh bir ~ 
mt Mmtall, llliltttin ~ 
(le ytl1aıdf bir Mlu"t getimıek d.,. 
~r. -.rttrk l7urda., htb'lalWlf 
da 6ı:nek ohan. 

H'ft'üı sıtlıtı G__.. 

Bu pazar yapllacak 
koşular 

Ankara ıu yarıoıa:rmm beı)inı:fliısL 
ta k uları tın müzdekı PU3.r yapia.. 
caktır. Ko u p mmı ~ 
ruz: 
Bmt et liO 

Hii; k 
İngtllz taJ:l:ı 
1600m~. 

l - Yaba.ngUtU. 
lK1Nctt KOŞU: (lland'kafJ> 

Dört ve daha yuk n Y8ttal1 a:ıap
atıarma. mahsus. M.es:ıfc : ısoo ms_. 
re. 

1 - Bozkurt, 64 kilo 2 - Cej ~k 
r;g kilo, 8 - Kısmet, 55 kilo ' - YI. 
maz, 52 kilo, 5 Alolt 50 kilo, 4;..., 
Ugar, '8 lrllo, 
tjÇONOC KOŞU: (_..&D4ikapJ 

"Oç yqında Arap taylarma m1thenc, 
mesa!eBi: 1400 metre. 

ı - Hwr, 63 kilo, a - -c.a 5~ ld.. 
k>, 1 - Da bl, 68 kilo, 4 - IUDd M 
kilo, 
DÖRD'ONcıc KOŞU: 

Oç ve daha yukarı yaştakj 88f1raıa 
lngUiz at "fe kJBraklarma mahsua, 
meaateal: 2100 metre. 

l - Dava.laclro, f>5 kilo, J - Reet. 
f>3,5 lcilo, 3 - Dmet, M,G kDo. ft-
Buket f)S,5 ldio. 
HEŞlNot KOŞU: (H-.ndikap) 

1ki YR§Olda yeı'll Afkan !~ ..._ 
!arına mahsus ımeaafesi: 12:SO :IDIDırl. 

1 - İz, M kilo, 2 - Varadjn. m 
kllo, 3 - Pmar, M ıt."lo, 4 - H~ 
liO .k lo, 5 - Zehrtma.r, M kılo, 6 -
Vıdo, 47 kilo, 7 - Ren •.r; k1Jo • 

Çifte .babı.: 3.5 iDcl ko§U)ar u.ıe.. 
nndedir, 

Bazveıt Lortl 
BaUlakaı kabul aiti 

Beyaz ray, :a: (A,.A.) - Re 
Ruzvclt, İngiltere bUyUk elçisi Lord 
Hal.lfakın kabll ctml§tı'r. Kabn! esna. 
ımıda Loııdon 'Xelgn! azct Binin l!ll 
bibi Lord Camrozc re H.uz\ ıte tnlr. 
dim dhmmu§tur. 
Cilmburreıaı Puiflk beıp mecliai 

toplantısına iıJtirak etımi§ "fe lıa;yUk 
elçı amiral St.a.nley ne {5ığle ~ı 
yem tlr. 

Finli.ndiyada demek iatih· 
lcakı 50 gram arhnldı 

Ht"lıılDki, !2, ( A.A.) - D.N.B, 
İaşe nazıl'lığı, bir aontefl'l.ndelı it!.. 

baren ekm k taymmm gttnde tft!IMI 
bafma btltlln Finllndiyada liO gıem 
ve tereyatımn da ayda 100 gram ut. 
trrılacağmı resmen blldirm()ktedtr • 

Kara boraaya en ağır ~eri ftT 
mak aureuıe bagıka zanır! gld& mad.. 
deleri taymlannm da ztya.dcl~rjt 
mest funjt olunma.ktadrr. • 

Amerikanın So'vyet Ruıyaya 
mesajı 

LoMr&, lı ( A.A.) - .Ameaika. Sol 
Y~t Rueyaya btr me3'1.3 g6Ddemdftir. 
Ruzveltln ve bir OOk Amertb. rtcaH 
n1n tımalart bu!unarı ba muajda •a1• 

&tn eıe.nrane mukawmetmts apAh l . 

mali - btse 'ftkit ~
Biz Amerika..'rtar möttefllruda dmalr 
ı.. iftıhar ediyoruz,, dıenihnekted:!P. • 
ApıerDramn Koekova eJolal A.mtm 

Stanıesr, dOn Bıu.nel&le .aııe,..ını,ta 
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Mlıırda 

Muhtekirler alenen 
kırbaçlan_acak ! 

• Kahire, 22, (A.A.) - Hükiımet 

turgunculı.ır YC muhtekirler için :ı· 

Jcnen kırlı:ıç r]:ıy:ıı{ı cezıısıııı k:ılıul 

etmiştir. ' 

Paraşiitçüler 
Bulgaristanda bir 
fabri!<ayı bastılar 

Makineler ve birçok top 
tahrip edildi 

Bern: 22, (.\.A.) - Bulgaristan· 
..ta silahlı ve maskeli 15 kişiniıı 

Plevncclcki siliılı f:ılıriknsın:ı gire· 
rek ı;ecc hck','i!eriııi i\lıliirdiiklerl, 

tezgahlarla mnkJneleri ılinamitlc r.t 
tıklan ,.c :r:ırı y:ırıya iııııl edilrn•;; 
külliyetli nıiktımla toıın t:ıhrip et· 
tikleri h:ıber verilıncklcd r. Hunla· 
rın düşman lıizmelindc ç. lı~:ın pa 
raşütı;ülcr olclııl.Inrı resmen bildi'· 
rlli:ror. 

Japon yadaki 
harp esirleri 
Sanayide işçi olarak 

çabıtırılacak 
Londra: 22, (A.A.) - Tokio r.:ıd 

JOSunun bugüıı bildirdiğine göre, 
ham esirlerinin Japon sanııyiindf!, 
lmJlanılmnsı hakkında bir kar:ırııa 

Paılllk cepbııı 

Amerikahlar 
devamll olarak 

ilerliyorlar 
Japonlar dört harp gemisi 
batırdıl:larınt bildiriyorlar 

Alman -
Berlin, 22 (A.A.) - Ordu hası 

kumandanlı,ğına gelen ha.berlere 
göre, Alman kıtaları 21 ilkteşrin
de S~lingradm şimalinde muvaf
fa•Jdyetli mıldafaa muharebeleri 
yaprr:ı!jlardrr. Bolı,evikler, kuvvet
li bir topçu hazırlığından sonra bil
.} iik piyade ve zırhlı kuvvetlerini 
harbe sokmak sure~i'e şaşırtma 
taarruzlarını uıkr:ır ethişterı1ir. 
Düşman kuvvetlerini dar oir sa\'a,ıngton, 22 (A.A) - Genera! 

Mak ArtUr. mUttcfik ltuvvl!tlrrln o. hıı~ a tophı .. ma.k sure tile ilk Alman 
EHfıııa eokı11mağ'a muvaf(ak olmuş. ven StRnley da~ların(.u c:rvııınlı ola . 

rak ilerleyi~lerlni ve Japl!~ları Yorak 
rik köyü ctvarıııdal.I mevzilerini terke 
icbar ettil<lerini bihllrm~lt:edlr. Her 
iki vıraf kıtaları ıı!md; temaa halin. 
de olmak!a beraber uaten yaln:z ileri 
karakol çarpııımaları yaprlmaktadır. 

Japonlar havan topları kullanmakta 
iseler de evvelce blldlrlldiğl gibl he . 
nllz hafif topc:u ateşi açmAmışlatdır. 

tur. Fakat bu kısmi muvaffaklyet
ten istifade etmeden evvel dliı;
rnan Alm'l..'1 mukabe"es.injn tesir -
Jerlni görnıtiBtür. Aynı zamanıla 

ciğer mu.".arobe kesimlerine sokul 
mu!) olan bolşevikler de göğüs gö
ğüse muharebelerde yok edilmek 
ı<uretile başlıca A':nan hattınd:ı. a
~ılmT!J olan ;:;dik tamamen knpıı
tılm~tır. N ef3i Stali111tra.tta. şehrin 

,JA PONL:\ P.ı\ GÖRE ı:imalinde temizli.le ha'reketleri de. 
·r k '>'> ( t varn c-tmiştir. Bir Ç<"k mevzilerin, o ·ya, --· A.A.) yi bir as· 

keri kaynaktan ha.her :ılındığına blokhavz'ann ve ba.rikntlnnn zap 
söre, Saloınorı :ıdalnrı civarında tı netice!inde cephe tashilı edil
Amcriknlılıırm ccplıryi yarmıık i· n:işli!", 
çin :rııptıkları iiçünC'ii teşebbüs n· Hava ,kııvntleri. bütii n giin lıü
kim kalmıştır. llktcşrinin birinden oumlıı!ını büyük drmir fa1>rikası
beri dcniıdc Ye havnıla muharebe· ııa tevcih etmişlerdir. Fasılasız dü 
ler son derece şiddetle deva1m erli· ı;.en bombalar, düııman·n enkaz ''e 

harabe ara~ında kurmak istediği 
yor. yeni rnüd:ıfaa mevı.ileri i<;in yap-

Son alınan haberler, Amcrikııı~ tığr bilttin tcşel:>biislere mani ol • 
filo~unun yeniden gayet önemli ka F h 

nıuştur. a .rikn binaJanııın i15gnl 
YJJ>lara uitradılhnı, arada bir hilyiik ettiği bütün saha, bir harabe lıa-
kruvnzörün, bir hafir krnvHıöriiıı lindedir. Bolşevikler bu lıaral>c or 
ve henüz 1040 senesinde servi.''.? tHı>mcia ani sıçram.:.larla :ilerle • 
girmiş olan neidlh torpido nıuhr!- mekte, s:waş uçaklarının attıkhrı 
bi ile Obrien torpido muhribinin iıombalar ve hlicuın tayyarecileri
kaybedildiAlnl hildlrmekledir. nin ate~iyle tal:ip olunmaktadır -

Gene son haherlcre giire, bir Ja lıır. 
J>On kruvazörü hafif hasara uğra • Kafluwyada. 
mıştır. Hna hareketleri henüz: sona Berlln, 22 (A.A.) - D.N.E. a· 

me neşredilmişllr. Fabrikalar, esir ermemı".•tı"r. · K fi b d Al d • "' J&n.sr a K:S.S atmm a man ag 
Jerden işçi verilmesini isliyebilc • • kıt$rmın 21 ilktCFinde .selli yağ 
ceklerdir. Bu gibi, fabrik:ılıır, bu AMERiKAN RESMi TEBLtm 

murlara rp.~n düşmanın sıılıra 
esirleri harp esirleri kampında hu Vllfiııl'ton, ıı (A..A.) - liabriY@ menzillerini ve blok.havzlanm yar 
Iunanlnrın tabi olduklan ayni şart nuırlıtı dün aqam qafıdakı teblill c.ıkl:ırırıı hP.ber vcrmfktcılir. Ev
lar içinde iskan edecekler ve be<ı· neıretml.§tlr: den eve y:o..uıl::ın siddetli mulla.re
liycceldcrılir. Cenup Pul!lk: Sor. gilJı!erde Salo. be!erdc Almanlar, iki Dlllha.Ui znp 

Ncvyork, 22, <A.A.) - Nevyork mon adalan çevreııindekl dutm•n u. tetmi!fer ve bir Sovyet alıyuu 
Tiınes gazetesi, ci:{er J:ıponlar, h:ırp reketleri yU.zilnden Amerikan l.leredlt yok etmişlerdir. Bolteviı!der bu 
oııerlerlnc fena ınunmclc etmek tcııı.. va Obrien muhriplel'i k1.ybeğfİıni1Ur. v~lar<!a 1200 f'BÜ" veımişler, '7 
didini diclini ·yerine gelircc~k O" tnsanca kayıplar hakkında lıenüz blr top, 127 :ır..itralyöt ve külliyetli 
lıırl:ır ise miittcfiklcıin buna bir rapor gelmeml§ııe de Obrien muhribi. miktaroa rhha başka malzell\c .kay 
tek ceyvııpln mııknbt>lc edeceklerini Din bUt\ln JJIUrettebatUe Meredlt mub_ betmilU:rdir. 
yazıyor. Bu cevap, kurbanların iz- rlbt mUrettebatmdan bUytJk bir kıs • 48 .aatta. 6 taarruz 
tiraplnrınn nihayet vermek ıçın .aunm kul't&nldılt tabm!n edJlmekte. Moı.k«na, 22 (A.A.) - Röyter 
Japonlar yenmek hususunda isliea? dir. Büriye &atl§leri. datreaı bu k.a - U1'ns.;nın hutıwıi muhıbiri biJdiri • 
etmek oJocaktır. JJPla.r& alt haberleri alınca derhal yor: 
JAPO?I.'\ ADA AMERİKAN TAYYA- JQ\1Ntte1-t.m ya1Plllanna t•lsratıa Ahııuılar. eon 4A ııav.t zarfında 

RECfSf VAR MI? maHimat verecektir. Salo:non-a-'\aları 8talingrl!.dm fall.'.lyi bölgesinde a.1-
Va~inglon, 22, ( A.A.) - Birle- ~maıtnde büyük aayıda dUrman gemi. tI bilyük t:ıarruz yapmışlar ve bu 

şile Amerika hnrbiyc nazırı M. Stim lerlnlıı ıııevcudjyetl blldlr!lme~tedlr. ta3.l'Tll.Zlarm her birinde 30' tan:t 
~n, Perşembe giinlin yapılan ha· Baloman adalarmı:ıı cenu~nda .yaka. ve 2 b:n asker bulunıiunn\!şlar.sıı 
sın toplantısında Tokyo akınına i5 lanatan küçUık~üımılaıı denız birhklerl. d.."l mil~bet lıiç b!r ietiee elde ede-
(. ·ı --1e 1 A 'k ne arruz ar yap mı;tır, m ·~ı--ı: Almanlar bi... k re ını < """ n rnzı mcrı an yıyyare· So gU 1 _.. G d lk ld hafif eli':.,; 1::1"UJr. • e 

·ı . i . k h . . . n ruenıe ua a ana a daha h t' t . D n di cı enn n ·vere ınmr. • nıec nrıyetın • a .arı:nt anzım ve o r-
l k 1 k• . td'I 1 1 1 

1 

kara faallyetl olmuttur. Uçaklarımız se.'l:.!nd- •el eek tak,•i'-·eJerı· bt•k 
c e ·a ara . esır ~ m ~ -o mo arı düıma.n mevzilerini bombala~A"a. de. eı ..... "' e J -

~uhtemel buhındugunll soylemls • nın etmektedir. 19 U~teırinde ötle • leıueğe :rnclJur olmuşJa'rdır. Bu tnk 
tır , Yi:rekT Sovyetlerin ı;imal ve b'.lt? 

. den aonra dllfllıan uçakları Guadalka. ı;.imal istikft...'lletintlc ~it~de daha 

ladeya~ ve 11ırıncın 
borsaya alıama11 
mawalık girildi 

Ankara, 22 (l1akıt muhablrlnden)
Sadeyağ ve pirinç alış veri.,Ierlnlıı 

İstanbul borsasına ithali ticaret ve. 
kA.letlnce <le muvafık görUlmUıJtUr. 

Ticaret vekAleti bm!r mıntaka ti-

nald&kı mevzilerlm~e taarruz etmlı. fu7''a tazyik yaptıklar! bölgeden 
lerdir. "Yırtıcı Kedl., uçaklarnnıa Zıe. gec_:~rek gP-l~cektir'. Aln.anlar ce
ro tı;ılnde iki Japon ~1,;ıı&» dllfürmuı · nup ve~bnn1ıı. eidıietle muka
lerdir. Biz bir uçak kaybettik. Keza vemet gösm:ıkteairlel', Ağır tnnk 
ayni gün öğleden sonra 0-Jğ!as pilte kayıp!ııır:ndan clol.ıyı Mo:ı:dıXt b:'l
bomba uçakıarımız Guadalkanal ba. g~sinöe cı.ı, ta&n'\lzlannı yııvq'at. 
tuımda Uç düşman mubribl~e taarrul ıruığ:ı mecbur olan .Almanlar •imri 
etmişlerdir. Muhr~plerden ~1:-1 haa~ra bu hölged~ ,.almz orta. bUyUklük _ 
uğratılmış ve dllşman den.z refllnn t ilik f : ı h li .:ı - • 

1 
te ve u aıc: grup ar a nw: tan;< 

~çaklarmdan bir1 de tahrip olunmui. jur kullanın.aktadrrlar İhtiyat ağİr 
ur. tcnkbrı azalmakta g-iı'>i gö'rillü .. 

19 ilkteşrı.n gecesi uçak!aı-ımız Gu. yor. Ahnnnlar Ttrek nehrini a.ta
adatkanal batısında bir dUşmo.n kru, lı ::lircıd:ın 7 hafta geçmiştir. o zıı.
vazörüne to.arruz etmişlerdir. Gcm!ye 

man•lnnberi de Grozni kuyuları -en az bir bomba ısabq etmıH:r. Kru. 
na doğru i~ri hareketi yavaş ve vazör hasara uğramı1Jtır. Harrkttter. 

durduğu görUlmü~nü'. .5traıtejj bo.kımrndan ıka.ra:-sız ol • 

20 l!kte~rlıı sabahı gün d~a-ıtrkeıı 
mustuT • 

caret mUdUr!U~Une verdl,!ı'! bir emir 
ile lstanbuhla olfüığu gibi ııadeyağ 
ve pirincin ve bu rneyand!I. beyaz pey 
nir ve tulum peynirinin İzmir bors:ı
sında munmeıc görmPsinln ı;pekmatı! 
ve gizil muamele!er! ·önlemek bakı _ 
mmdan faydalı olduğunu bildirml' 
ve keyfiyetin lzntir ticaret ve san&
yi ·oda.siyle İzmir borsasmıı. tcl.>lig-inl 

Terek Eteplerindeki Alman Jıava. 
uçaklarımu; Guada.lkanal şlm:u batı iı>.sü ı::icldetH ha,•a. hücumlıırına 
amdakl dU~an mevzilerini bombalıı. maruz ka}mrı; ve bu hUc:ınılar hll

ve alınata!t kararın vekalete gönde - mqlardtl', Ayni gün aııbah. "Ztro tipin. 
rlhneıırini istem! .. tir. d k ib 80 k d u "" va !!ava.şla'rilc bitmiştir. ~~ı: savaıı-

,,,__ " e ts r en a ar d ı;man ut;aı;ı hır e~n.nsııula bir Sovy.et uçağına 
bava ala..nmıızm UııtUnde uçmuştur. 

Ameriktıda lüzum.uz 
durduruldu 

inıaat 131r suat kadar sonra bunlar tekrar ~~!~~;~ Alnıan tayyaresi düt.ü-

16 bomba. UÇf.ğı ve ,-erakat avcıları 1 Güçlükler artıyor 
V .. lngton, 22 (A.A.) - Harp faali. 

.teti için gerekli otr.ııy:ın her türlU 
lll§&atın birl04ili: Aı:ıerikada durdurul 
ma.mıa emir wrilmi§tir. 

Fıadıkia!n makine 
yatı 

(Ba~tara/ı 1 nci aaf}fadt1) 
lere gtJre fındıkl:ın makineyağı ir. 
tihsalinin mümkiin cılrluRu ,.c küs· 
pesinin de unn lrnrıştırılar~,. ek • 
mek imtılinde kullnnılııhilcceği an· 
laşılmışhr. Bir kflo fındıktıın 600 
gram yağ 400 sram J,üspe çıkarıl· 
maktnc1ır. Fındık yağı bir miktar 
madeni yoğ ile knrıştırılnrak kulla 
aılmağa elverişli hale gelmektedir. 

EKMEKLİK UNA PAATES 
Ankara, 22, (Vakıt mttıhahirin· 

Jen) - Bircok helcdiyeleriıı pata· 
lesi yüzde 30 nislıetine kadar ek· 
meklik un içine karıştırarak kullan 
ılrkları B#renilmiştir. N!irnuneler il 
qri•de '9Pıl:ın tahlillerde ekmek· 

• Uk 11u )'flzde 20 nisbellnde pata
tes kanttınldılt tn'kdlrde ekmelUn 
ı>ifkinUfhtfa matlftp şekli mubıfıl· 

ıa ettili sörillmüştür. 

le birlikte geri dönml!' ve taarruza Beyrut, ?ı <A.A.) _ Kafkaa _ 
geçnıl§lerdir. Bu arada dil1manın Ze. 
ro tipinde iki bomba ve yedi av uçağs larde bütlin yollar kar altında bu

lunmakt:ıdrr. Berlinden ahnıın 
dU,UrUlmU~tUr. Biz ik.i av uçag-ı kay, haJxırlcr, )Ju kesimde önleµmsi 

betttk. lburı gelen giiç:Ukierin git gi:te 
arttığını bildirmektedir. 

• ıtalya kralı 
( l:Jaıtarqf ı 1 uci sauf acltı ı 

Ne\7orl<, ız ( A.A.) - Bernden Nev 
york 'faymıse gönder:ıen bir tcll!l'rata 
göre, İtl!lya k.-alı Vlktor ,Eırııı.n:.ıel[n 
Sa.nrossore sarayında ağ!r haata ol • 
duğıı bildirilmektedir. Kralın mUdavi 
doktoru çaJ"§amba. g"l1nU öğle vaktl 
yanındaki dört müteha.as:aıa Roma _ 
dan ayrılmıştır. Veliaht pnınaln bir 
bomba uçatı ile Sanr:>aaoreye glttttl 
aöylenmektodlr. · 

RQ,lfANIN TEKZiBi 

Roma, 22, CE.P.) - lıalyan kra· 
lının ağır hasta oldu~una dair Am\! 
rlkan kaynaklarından verileıı hn· 
her Romad:ıki selahiyelll mahfe! • 
lerde resmen yalanlonmııktndır. 

Ayni m:ıhfellerdc kralın çarş:ını 
ha !{Ünü Piza şehrindeki J.eonardt' 
d:ı Vfnel Teknlkolojl enstitüs6n~ 
ziyaret etli~i i!Ave edilmektedir. 

DağJnrdaki l;UtUn gecitler Ru.s • 
lar tarafından tsJıkim dilmiitlr. 

,\iMANLAR TA1-\Uft.L'ZA 
GEÇTtLER 

Londrn, 2:? (A.A.) - Moskova
0

rad. 
yosunun bu sabah bildirdiğine göre, 
Almanlar Mozdok çevrelilnde ~lcJdetU 
taarruzlara geçmiıılerae ' de, hepsi 
8oY~t kuvvetleri tarafıııdan pUakür. 
tU1müştUr. 

Radyo, Alıııanların, Sovyet llatlarr_ 
na sokulmak tçtn mükerrer tcşebbüıı. 
ler yaptıklarım Ut.ve etıııekte4!r. Bu 
te§ebbUsler her tarafta llnleıımı, ve 
bazı noktalarda Alman grup18rı ku • 
şatılmı;, ve yok edilmiştir. 

Gece tebliği • 
Londra, 22 ( A.A.) - .Mosko

vc da nesrt-dilen Sovyet g-e<:e yarı. 
!!\ tebliği. Stalfngradın şimal bıı.· 
tısında Alman t&srruy:Jarının geri 
ntrldığını ve Ruılamı ı;nevzflerini 
ısbh ettiklerini b11dfrmcktedfr. 

Kafkaşyada dilfman taarruzu 

&S 

Rus Harbi' Uçan kaleler l 
riurcluruımu, bir vaziyettedir. 2~ F ransada I 
Alman tanıtlı tahrip edilmiş ve iki 

~:~~nE!~~~e a·ayı da boı~una. Loryan 'r bombaladı 

ltalyanları 
C sbelittarı 

• 
hava hucu 

Novl'lroeiak'in cenup doğusun • l le 
on Almanlar 6 kere ta~r!'\ııa. geç· Vi~iye göre 100 öl\..i, 300 Atılan bamba ar 
mi!;ler fakat hiçbi.r netice eld• e_ yaralı var topraklaı-mı.\ d"' 
demrmiıler<Ur. Londra, ::e (A.A.> - lngillı. Amc, Celıcliitl:ırık, :.!:.!, (A·"-1 

Stalingradın rennbnnda rlltaıı bava kuvvetleri şimali ı.~tans:ı. ki Ç:ır~anılı:ı stinii akşıı~~ 
Mcıakova, 22 (A.A.) - Oephe· da Alman Ualerine c!ıtrb,ıer uıdlr • 30 ıln :H saııt zarfını.la 

c.Jen fek:ı telgrs.flal"a göre, 'l'i. ınl§!erdlr. Avcı tayyaıe!t·rı ~iUlaye • olıırııl, tıııvıı t<'hlıkcsi it• 
ınoçenko orduları Stalingrad eenu sinde Amerikan uçankaıe•erı ı..cr;en( rni~tir. Akın lıir su:ıl sil 
tunda teı;ebbüsü ele alarak, çıp. tekı büyük Alman dcnıaaıtı tıı:ııllne, g!iı

0

ıldi gibi lıoınlııılıır, b 
lak cıvaJarda Almanları .lçilomet Şerburg yakınındaki Mop(•rkil4 tayy.: rOlİ{ııın cliı~ınli5tiir. Ccfıelil1 

relerce geri atmıılardir. Ya~mur re meydanına bUcuın etın'ıterd!t. Ulr inıı:ınra k:tt·ıp. ne clr ;ıı' 
devam etmekte ve düşman ikmal çok iaabetler olmuştur. 3 uçak kay rnrtlır. Dii:ıjınu uı:aı.ııırl 
ve m:ılzeme kolları bata:drklara bedllmi~tlr. Jerin ışı:~ıııı ı ir;inc nlınrll 
ımpl:ınıp katmaktadır, StaUngrad OLEN VE YAR.4h.4.\',\X/,ıW den nçılnn şiıtıletli Mr 
çarpışmas·nın en bilyük savaşı, iki vı,ı, 22. {A.A.) - lııgiliz uçJI.· le lwhri~·c toplıırıııırı il~ 
nıuhe.!'mı t.ı.rafın baı,lıca hedefini lnrı Fransonın şlmalinıle ı.or,\·,ırı sınıl:ı ~l·ri ~·cl,ilıniştir. v• 
teşkil eden mUnferit kuyuların el:e havıı i\ssOnli bomh:ıl:ımıı:;lır. 100 ii uça!ilnr.ııııl 11.ıl.r:ın ııcıılt 
geçll'i1m~i için tahkim edilmemiş Jli, 300 ~·nralı vorılır. Boııı\;Jr<lıııı:ııı ıcsıncıı 1Jıld1riliyor. -
geniş bozkırlarda cereyan etmek- saat ı ı ile 12 ıırıısrnd:ı olıııu~tur. 1 

tcdir BtR GF .• Ml BATIRILDI B 1 "k d b 
Yalmz tek bir kuyunun ele ı~. J.ondra: 22, (A.A.) - IJıılıer \C ti çı a a 

çirilme&inin yUıJereo kUometre rilıliltlne göre, lnı.ıiliz uçalıları in 'k ; f, 
murabbaı arazinin kontrolüne mu. gllnkü Perşembe sulı::ı~ıı Fr,ımu ~I . SUI ast 81; 
adil olduğu söylenmektedir. mallndekl kara hedcnl·riııc lıiirıılJ' 

Kızıl Yıldız gıuetHi, ı>azarte • etml!lllerdlr. Buglln liillı:clcn ~.onrrı 
&indenberi Stalingradda durma · tnglliz uçaklıırı r;r:ınım s:ılıili :ır:ı• 
dan yafmur yağdıtını, bunun da 

Rınd:ı ı;ilahlı iki lıalık~·ı grnıısın:-

Almanlar dokuf 
idam ettil•f 

J.onlr:ı: 22. <A..'d-' l:Utün h:tva faaliyetleriyle tanıt raarruz etmişlerdir. Di:· fngıliz :1\' 
ların harı:ketlerini sekteye c.rı-at· ıh ~:ırlrııaıln Gestapo 
tl!-;rnı ._..,,.,.,.....aktadır, , uçağı nok~andır. ı.·r 

"' .,.~...... ' hir lıoııılı:ı p:ıll.11111~, "' 

Kızıl YıldJZ g:ızetesinin munn· 9 M·ı 700 1 ülmii)liir. :->:ırlru,ı «İ'''•" 
biri Almanların. Kafkıuıyacla El 1 var ı •· u· d• z:ı ııt,ı ıner .. cı. ııııısııı ..ı 
bruz bölgesinin dağlık çevrelerini lıa 11cıılıııııışlır. Hircolı ıı• 
n\Ukemmel surette bildiklerini Ve mı·ıyon dolar verg ., ! kt·

1

i
1

fr. <'dilmiş. () kişi l~ıf 
cl'erinde h:ırpten evvel burnlan· 
nı ııevyah .. ıfıttiyle rıen hrltacr. 
lar tarafmdatt tanzim edilmiş \'~lnıtnn, 22 (A.,\.J - Rciı; Ruz. 
planl:ır buhındıırduklarını ilave et- veıt, §lm<Jiye kadar birletlk Aınerıı,a 
ınektec!ir. hlrlhQılıı Jılç tanımamış bulundu~ 

Aynı muhabil'C görtı. bu çevre. eıı bUyUk ııa,yıda ve 9 mil var iOO mi!_ 
de harp eden Alm.ırn dağ alayla· yon cJolıua yUkıelen vcrg)ere alt kıı. 
rı, hu.ııu~t ta?iru gönnUı olıtn 8~~ nun\I imzataml§tır. 

,, 
V•"tlıııtıuı, :ı:ı ( A .. \.) 

nazırı aHtıtY Noks, ~oıu ,. 
glhlarınqa ~apıtım döfl 
l.siıu'.erini scr;:miştl. Bunıaıfı 
rııevcut Amerikan ltrJ\I 

ıarı olan Huııton, V!-tk 

kin kıtalar<!ır. Reta Ruavell böylece l~idler, ııeya, 

Kemik ve mafsal 
veremi hastahanesi 
· Balta limanında yüz yataklı 

bir hıHtah•n• ~ılıyor 
Ankııra, 22, (Vnkıt muhabirin • 

den l - Sihhat Yııkilııılincr İliluıı~' 
hulda Balla J,imanında Feriıl Patn 
yalısında kemik Ve maCsal \"Crcmı• 
lerinill Teılavi~incı mıı.llsus bir hı., 
lahnno açılmak ib:ere hazırlıklaı u 
ba,lanmıtlır. BahkeıUak enslitü.ı1U 
olarıık lrnllaııılnınlı;ta olan bina ınü 
nj\lrn!Ut vekıileli tıırııfındıııı ıihhal 
vckıilctiııc devreclilmi!Jlir. Müeııııese 
şimdilik, yuz yatak üzerine tertip· 
leneceklir 

10 ••••ilk , ••• 
Sovyet tankları 

S~okholm, n (A.A) - Militaen 
Vocben'lf.att cazeteıı, .Ruıııarrn ycnt 
tanklar kullanmaA"a ba~ladıklannı 
bildiriyor. Bunlar aruınds birçok top 
ile •illhlı ve GO deıı fasla etraıl tara
fmdaıı işgal edllmif gayet bUyUk e_ 
be.del& tanklar da vardır. 

~-
Krözo bombardımanında 
ölenlerin cenaze meraıimi 
Lö Kröao,.12 (A.A) - lngiU.1 bom 

bardımanından ölen 68 kifinin cıerıa. 
ze töreni ıbuırtın Krösoda yapıl~ııtu. 
Franaız e!çiai ve ifflll altmdakl ara
zide bükümet ııanun" unı•.ı.nıl muralı 
haa K. Brlnon IÖY~difl nutUkta in
!lalinl ifade etmif ve F.ransanın bu. 
gün bnştan ba§a nıatemlnl. t·ıttujıı 
kurbanlar için bir meniye ıöyhımiş. 
tir. 

o 

h11otıer, telet'on, ııigr.ra. telgraf ve dl. 
ter verıiye tuhıımmUI edeollen mad . 
deler" 1 aonteşrlnden itibaren birer 
nılktar rusıım ih\vtı ecı.rek yeniden 65 
mU1on dpl"ı·lık vergi tahakkuk .ettiril 
meal iınkfııum tell}ln ey!eminir • 

Bw k(Plun bUtUn fedeıal varidatı, 

yUıde ile§ zaler verglsj de ğahıı ol • 
mak Uzere takviye eyle:nektcdlr. flaf 
ta<Sa U '1olar<San faııa. olan bUtU:ı 

l'•lirler 25 mi!ya.1· dıılıır tıımln etmııı 

bqfirne,qııldardır • .Bu tedb,r sen~le ~O 
milyar dolar tutan harp maımıt;arını 
ltaroılllimak için ~klz ayıık bir çahı;. 
IJI& ~n.UJld~ tan;ı;lm olunan pl!inla l'r.t
blk edllm(§tlr. Daha baırkıı. araştır . 
nıp,l!'r devam etmelttedır. 

Maliye nasırı Morııentav, 6 Jllilyar 
fazla tahsllit yapılması içı:ı başka 

b;r ver;! kanunu llaıı:-'amııı<tııılır 

Umuu:ıl etkAr •atr§l&rı •Usuma tabi 
tutan bir kanunun tatbikll'ldcn liaı:ı • 
ııııı.mıy~aı vu mecbuı1 ~aııartı.ıfuıı •. 
da reıtme tabi tutuıma11 ıuıumıu ol • 
dufu merkezindedir. 

Maliye ıenel mllgaviri Hand'l1f i'oı 

mllletin bu ver;-ilerl seve seve ödl . 
yeeeğini temin etvıelttedlr, --. Norveçt-o Almanlar iMiyat 

tedbi! leri alıyorlar 
Stokholm, ıs {A.A) - Norveçte 

Bodoe ne Trornaoe arasınd:ı İsveç bu 
dudu boyunca 100 klloınetrelık mes:>. 
fen.in ;:15 kllomelrcııl yaa.k böl&'e llı\n 

edilmiştir. Bu bölgeye kUlliyet?I A i
man kıtaları tahı,ıld olunmu!jtı!r, Bu 
tedbir. Norveç ~imaline ı.<ık sık ınen 

İngiliz paraıUtçUleri \'e Narveçten 
sık 11k kaçan Norveçliler için alın -
mi§ olması muht~metdlr. B:ıttık'taı,; 

mayn tarl:ı.rı artırılınıştır. 

Al•ıaıar ıarav 
ıoaaaıla• felJıUyar 

ve Kulnsi islmlcrl verileOf 
~ 

Fransız müsteınl• 
Almanya korunı~lr 
ueyrut, 1'12 ( A.A. > -

t:ıuatı. fo'ransız mUstentl' 
man kuvvetleq tııratuıd•11 

edilmeıerl:ıj lsteml'ktt'dll 

t n ı~tıırııl r I ııtl 
truktörl '!r, ~o~ kndlğin!tf« 
g;~ünun ~iınal!r.~~ t~\,~ 
tir. Bı.1nl.ar o~ ~un ı9• 
ku~<l';l~rine y.ında.n tıl 
bilece-lrlerrlir. Bu tak~i 
kuvvetleri için teıliıP 
veye. tekrar vupurJar~.., 
zakla§.na.kten b~ka. .,,-
cnktrr ... 

Yanılan tahminleri 
ziye• ka~"'ında FnınsJll 
ri]f:ısı mı!harip Fr!tnsızlııi' 
edecek, lıı o:ıliz filo!U 
de 

0Akdeııiıi temizlcyec .. ol 
cephe A,·,""Uran·n crıııb11 

lııcaJaır. ~ 
Ahr:ınyaıun e• j 

Lonı!ra. 22 CA.A.) ~ 
mlittcfilderin Afrikadıl 
ve fa:ılivefl"rini endişe 
ctmekt;dir. Tran809e~ 
:an1ıı batı Afrikayı 

racak olan bUy-tık bef 
yc;Jun titnek flr~re nldtl 
dırmcktedir. Tran!Dltd' 
raf bherci.!'i bu ycIIP.1 ~I 
ı:in. 1 jrjn~ f,('~M. öhÖ 
al::ı'dn.11 b~aclıı{ı ve 1' 
ile Slım\"il'clcn g-eçere t 
Hurtum.., uıa .. t.ığınr ıUf~ 

Liberynnrn I<• 

lngilterede it ihtilafları Ag.ram 22 tE.P) - Sar::ybosn:·. 
J..oıııtrıı, 2~ (A.A.) ..,.., 

ya•tı, J ·'bt'ryn ctimhurl 
Vt'rJ• <li.,.,Jomn.t'.1t m(111 
~c·.•ti:!ini hildiriy~r. 

Loadra, 21 (AA) - İJ naaın u.; da ç~an ''Mobilist" gnzetesıniıt 
Erneat Bevtıı, Ji)yltl'l ayı ııarf1ııc1& tn. bildl?'dlğine g6r~. A!man kafile· 
gilterede 1:,ı antaşmaziıkları yil%ünden lcr-lnin birincisi salı glinU, ikinci· 
53.000 i§ &ilnllııUn lı!Q'boldutunu .CSy j ci çarı;a.mba günü Sar~yboena ,.e 
lemi§tlr. 215,000 ifçiyi aWıaoar eden BoRnsdıın h-:ıreket etmi~tir. Uc;ür. 
125 ibtillf çıkml~lır. Bu lbtUUlann eü kD.fi e perşem~ye hnzırlanrnııı 
U U Ucret meeeı.eıinden, 49 u il ıart olacaktır. H·r\'Rt makHmlarınııı 
larındaıı ve teıkllt.ttall Ueri !l'elaılı· ınümerııilleri, ,:\iman konsolosu, 

iGgilıı . parl 
{OllHİda bir 

t Hrıf!wrtıfı 1 ııf't 
crılulıırınıı karşı tngU.iS Ur. yola ~ıkanlann ııhbapları istas • 

o yona gclerr.k Hır vr,ti'!t .\nı tf'rkc· ılrn tc•:'.il ctt lderi 
lauhjı, <li,;;- ııır_f_. 
Süve) t i mü~;ıf ıı;l edııl 
,·ctl~ri ile d'! l~bfr'iti .:..tt 

Mısırda tayyare ıava!lan d~n A manmn tc·şyi etmi":lerdır. 

K•blrt, 21 (A.1') - DUn Wl Uz4. 
rinde birçok cqvai'iıl.r olınu~. 8 mo,ı. 
serchmlt C. 3 M&eeti tayyaresi dU. 
şürülır.ü,tur. MUttef'lkler 12 uça!!: 
kaybetmjşlerdlr, lllınlardaIJ iklıılnlıı 

pilotları kurtıılmu~tur, tnglliz \lentz
altı genıl!erl, Rornele takviye kuv -
vetteri götüren li:'emllerl batırmağa 

devam edlyor,ar, DUn bu ııemllerden 
t U batırılm~ idi. H eylUldtPberl 14 
gemi balırtlmı;,, 3 veya 15 tane gemJ 
de mubtcqıct olarak ha.sara uğrııtıl. 

mıttrr. 

Himala7a 101iyle Çine 
yardım 

Çunkinl', n (A.A.) - KUttetlkler 
tarafından göaderilen br.r 11evı ınalze. 
me ve teebtzat ne la~ DJ&ddelerl HL 
111aıaya yoloy!a Çine ula~a~a baı • 
l&DU§tır. 

HUH°L'la maresul S~ 
"'~"a•afı 1 ,.,,., şo..fo"-J dnula bııhımna11 ,-~..:.lal 

\'işi: 22. (A,A.) - Dnrlnn. o·ı· parlfıpıentoliıtn<'R y~-.ıı 
!.ar ı adyosııııcJa l'etııi n i 11 :ı~:ıi;lıtlu:. i ınüttefik:er cephesirı~ 
mesajını okuınuşiur:. taal'l'Ull ha.reketlni1' --:,

1 "Busiin siıe karşı yeni tchılil· re o]clıığun" bir it?•,.ttt 
ler ileri silrülrnckteclir. Du tehdıl~ taarru:.r Hnsların lıtt 
!erin hiçbir bahanesi olmadıijını A\•rupadil ilıin~i ceıtlı~ıd 
siz herk~sten iyi bilirsiniz. Gayet belki Alman kun·etıen 
hakh lılr aururla siiyleriın ki, ı:n Juta.CJı dışına çekerek~~ 
ajfır güçlilklere raltenıeıı he:dnıet!· 1r,,uıa g~ktlr; jf! 
mizdenberi Frıınsımın verdliU sfo:· Almnn~·a aleyhine se9t~ 
den clönOTmemiştir. lsliklınlılc •I" rek bir )'lprntnHı pıil ' 
hu sözrten döniUmiye~yjııc IJnir "• ı;eti'rnı~ktiJ'. F•"• 
size teminat veririm, Her IGrlil l ı• •·e Amerifiıtld&J'Jft 1tP ~: 
arruza siz J9.f0 t:ylülünki rııukab·~· fiindp. mm·affa'ı ,ıııın 
lede bulıın:ıraksırm:. Nire Frıın~ı • her fev•laı cwel ,.. .. , 
zın müc!afııasınıı ve i11kişafrnn ha· de harF.l•>? g~<'rk o~., 
yatlarını va~felUklcrj l>akar, arıımıı l de lı:-1rekete ~~"' ots 
dnlcl mesııreye ralmen her gün k:ı?n _...e .. : Jiam ,plir A 
lcrinıize daha yakla!'irnnkfadlr.,, 

Am~rıı Darııa 
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agat 40 yaşından 
başlar 
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• asp;anyo:; htkAye sonra • 
tf~v!ı k. 1\fnrinivl'ra'ılıln ~eviren: X. Delionnnn 
~· .a~c. lıokkablzı .ı:or.~ncu ıı;>'etli idim. Kıı.dıntar tnne taT nr, "Kırk ya§ındn ancak bir kadııı Sarah Trent kadınlnro ö:Ut verirken 
lltır ~t•nl gbstermı ğe !Jaı;ladı. ı <lirektörleı beni payluşnınnz, nr- kadın oldcğunu anlar ~kıbetlnl ve göyle demlşt.Jr: 

t~~i " ulunn:ı]ardan hi'r ylizıık ı.s- .ırnrl~ları..-r. beni lı:ı:~~anırJı, ben arzularını tahakkuk ttlrcbillr.,. "- Kırk yaıııma girdiğimden dolıt. 
iğı11 c ~nu ters kapatılmış )ıjr uı- llynı z~mnnda hem k.:>r.• k, hen• fa- Bu kelime.eri teyıezof Keyaerling yı bflsen!Z ne kadar bahtiyarım!., 
\'ll.z~-\ııa ko\•du. cıa artisti hem cambaz. .he~ nt- bir kadın ahbabının kuk yavına bs.s- Genç okuyucularım, pek tabil ola 
d t -n ho'tkebnzm hırnktı·~ !ettim ~ıH Jtin> n 'J<!!ııır.:.rlı tJEı bir günde sartetınişt.ir. Mc§hur rak bu sözlere gUlecektlr1erH Ve bel-

~i h U!unduğun:ı. Jıeıkes em.;- 0 'z !llnn .<:.rşınıa VaJ:ınsi)alı feylesc! bu sözleriyle kadına naya. ki de: 
liQ.~~a r...ç ble h tını gelmez- M , ns. çtktı., Güz... ntcşli su- tının b1tmedlğinl, bilakis ycnı ba§ia- - Nazik bir teselli! diye dUşUnebl. 
~ abaz, c le ini yu.ırnn :;:ıl. n~ın bir ktt. Baba!!ı balıkc;ı ve dığuıı anlatmak jstol'Jll§tir. lirler • 
ltıde '\ f.'atl:lakl..,rmı p;c's erdi, e. lıo~cknb~..d: .. , Vıılt\!ı~i.> uda bir tem Bu dUşUnceyi geçenlerde bayatın- Fakat o yu.,,ta olanlar bu s!Szlerin 
'ıtr.~ 1izllk ~·ok~u ~~~nra. haı::n- t.il em «ındıı. babn!ll s;ıJıncde ::nııh dan bahseden bir kaoınla görü.,Urke:ı manasını çabuk anlarlar. 

~ .• ,:ı.ıı n~arrn hiç bir şey nnl n.a- telif ll'!'lri"ctlcr go.,~ .riyordu. B~ haUrladlm. Bu kıı.dınm yaşı tkl dcla Kadm, hayatını kırk yaşında dU • 
l~lldı, 'P., .. Oz~ ıı.c:ı.yip sö::ler n;ırıl. aı, da be- hjr sandrktan sev nılı, yirmi idi. Henüz s::uıdete knvuştuğ'u §U.Omeğe ba~ıar. 
()ııll."ı.ı ... lk1 hıntçe veyn japr nca gt'""''l k , rllennyı .;ık;ırrlı. ,.. nu btıyUk bir sadelikle e.nlntıyordıı. Kadm ancak bu Yll§ta hayatına 
~c ; Yordu Kız santl-rkt!ln her <;tk1şta doı.;- Bu zevk ve Ahenk tçlnde o, ihtiyarla. eız.em olan A.hengi kurar. 

l~ti .. ~· bunun o karlar cher:ınıi- -rıı kalbime gir'yordu. Başka _ııe ma UzUntüsUnden big'Q.neydl: Seneler Ancak bu yaşta diğerlerine yar • 
ltıt~~:ıu. E-ırnrh tnr.lfı olmay. n siıy~yeyim., Genç bir nrtistlım, denbcri baya!Lnde yaoattığ"ı saadete dmı etmek, lyl.11kte bulunmak ihti. 

11-:ı,liteı' z.ı:ı~ var mıdır" Sonur.d::ı. lrn mil.lin ve sıc.1k b:'L."Clcrle ıılev. ancak nail olnbilmlııtl· yacını her zamandan daha fazla h18-
41hlı ., .. <tin. _ de bJSİt oldugu" ·1:-:•n- lcnen kanon n bOtUn at:"İ\ le Marl Yakın zamanda kırk yaşında blr 
ı. o3 ııoriı - tcder. :"iki d -ugü nıalıarctle bir yere, leneyı s~vetilir ve bütlln dUn~·nyı kadınla evlenmek için bir kral tııcın Dikkat ediniz: politika Memlndl!, 
~ \'c :;-enleri i~cri.sine şalı'a. fethedebilirdm. . . . dan feragat ettl ıınnntı.a, aşkta elde ttlklerı muva.t. 
l:ı(tı. nrn tekrar <;ıkarnıı§ ola. Ren ir ) n.n, vil.C'utr3 tam. l'rıkl· Krrk ynııında Aşık olan bir kadın !aklyetten dolayı tarihte bir ız brra. 
1 ltıı.lif~ . . • ~am etmlıı ~ir ad~dım 0 ıse u- için ihtiyarlık bahls mevzuu olmaz; kan kadınların yaıılan druma kırktan 
'Ok~ b tını bıtirdil:ten snnr:ı fok t~fe!t bir şeydı Bana snnatı· ve kcnd'slnde b1r tazelik ht.&:ıeder, ...., d ....ıldl 

1\. :\t' ın ~ k · r. alı~ı,·ordu B:ı- . t\§lıtt· ee;• r, 
ı..,"ttıııı .as~rzn dnvct ettik mı ter: ettırme"e ç _ • • • ve vUcudUne, ınhhatlne itina gö&- '° yaşını (tehlikeli yq) addede • 
•<ıd:_~ırı.ıt ~lt:l'n'az ı;amı ıım•ayn ba- bası artrk ihf iynr oJtJ•ır;:ı ı<;ın onun teren kırk yar.ında bir ltııdın kendlııl rek UzUlen1crc acımak 1!1Zımdır. Ve 
"'~~a ~~·Jedi. O:ın br ,.·~e r;nm- kiırlt ~ine benim devam. ~tmert~ nı ancak otuz• yaşında g6steriı. Bu • bu gibllerine saadeti veya bedbaht-
ı •- -uıarladık b• k'~ tik" . k' ı· ım <>-clirmiş Sonra benı ıstc ı· ' ı:atlı ta 

1 
• u ur u ıç ı ıız e. • • • ğ • rası muhakltaktır. lığı dUşUnmenin ırrrt kendi arzulan. 

'lOk~~ ı içmcğe l;nşlnı'.lı. ği gibı lmealililY8;111~~c:i ı ıçııı BugUn yUzU gUzcllcştlrmek için bir nn kalını§ blrşey oiduğ'unu anlatmak 
......_ na_ ? ~nlatıvordu. za~'lf :ı,.'lUUllamı da ıstıyordu. çok llmtı'iyaUar yapıım.nktndtr. Krem lcap eder 
~ ll~Ja na ınnnınıı ki ye.ptıkln- Ah bu a.f'k yok mu? Onı çılgın- lerin. masajların envamdan bahse 111., . 
• c h,."!c feyierJLr Ne sihfrdir en ~e,·iyoreu."ll, Zayıflamak mnksa. bile ,..6rmUyorum BUtUn bunla- Gene tekrar &deyim: Snkm 40 ya. 
'tt ~· ... ııet ı · ' · · · k ti n '-'a karar ver-, zum 0 

• d dl u uıu d l. "tl"'er ,' c ~ahukluırn mıırı- dılc aç ıg'l n. a n~a.,. , rı bildikten BOnra hiçbir kadının çir- ,
1 
ıııma gir im ye z P urmaym. 

1~1~, ln ! Bu sıınattan nefret C:im. Mt>şhur bir nrtı!!t otnrak n:·e'. kin dolaşınaaı caiz değildir. Kadın için hayat, krr'kından aonl"8 
~~ k: f~ka.t ne yap:n·rm 1111u. ki yapmıs:Icen sanatımı ı'la. ter..re~- Amerikalı heykcltr~ ve muharrir 1 bn§lıır.. ~ Teyze 
~ t i~d 0llı sey ve btıR\!nkU şart. tim, Hokka.baz oldum. Şehır şehır 
Cfiı lti 1.1.tuk iş bıılmak kolay dolnşıyorduk, fakat .Mnrllc~_n .M-

• ~~··· J:i uır.ı mnn2sile benım dco dı. 
'Jiıı '' [I 8 C'S "IklU'" •ı 1 1 - • ' ttli· lll'U~t .. "' o m;H ıı;ı - Sevgilim, diyordu, ıyıı.•e zıı- Çan.- Kay- Şek·n s10 kolu 

" nıonoloğı•na rlevam yıflad!ğır. za.mnn nikahımızı kıydt-
ll~ Qıı YUzu-· . . nnz Art..stlten 120 kilo geliror. Londradan ge (Lil hn§indir; ve (demire.!) llDVB· 

8.ı? 0 "~ görilyor n:ueunuz dum' Mııd!enaya ft.şık olduktnu len blr habere nuıı rumı§tır. 
~.dır, ~' bl ... nım hnyat.ım"l:ın bir sonra. ti'~''"""'a d':-um. 60 ki!o'-'a ö Çinlilere o '41 1 vn....... u.oı• .r g ro (Pai), bl1Ak1a hem daha lnaa.nlyetll 

~·"i~t ıerıg; ı .o sn da_ söyles:.. inersen derhal evlenlrız diyordu. Kinhv:ı taar - ve hem de daha mUdrlktlr. Bu yUz.. 
'ı.M.. ~ı:; ~ın vtl:ı:Uğll i'e bır fn. 70 ki oya indifim :znman dedı ruzunda Pal 
Q~ıı:."'a?'d;;'U arasın~n .ı:<>k. bllvfik ki: Taungı. HBi n~ don (ipek eldiven) şöhretini aım13tır. 
1~ hiı- ~t~ Her ar;ıstı::ı füilınlin- _ Hayır, dR.l:.s oln•adı, nikiıhı- mında musıu. 
~ ~~d parmstı;ı vardır Dost mm kıydırırkor. senin yanımda man bir .gene-

Pal, Çankay§Ck'\e datıma lYi geç1n
rnl§ değildir. Japc>nlarla anla,ma me. 
aeles1nde ara.lan açılmı§ ve Pal iyi • 
den iY1Ye kızm~tı. Li de arkada ın
dan ayrılmıyar~k Jap•mlar!a anln~

maktansa, ölUıı.ceye kadar harbetme. 
ıe abdettJJer, 

~~ tihj lı: an kaçın. vtbn:Jan ka- acayit> a-örUnmeni istemem ra.1 imma.nda el 
~·lcnı:~n •. ;o.·ok.sıL, ~~.nım b•ışı- Bu~ada t,lJ\siz hokkabaz :ıcı. mektedir. 
~· ~eı- bır gün ~mn de ba- acı gfüilmseyel""..lt devam etti· Gtıneral, gn. 
~01tltab;~ kadın~rd~n sakının:· - B~y!ar, bir paeka~ya sonrası , yet sevimli bir 
l'll~ bak denn bır ah Çektı iciı Boyuna ~ dum-ııktan o kn- llmıll almaya mall'k 
l~~ t tşJan bıı adamın bU- d . _,1 tun ki ao k"loya de. ile" d • .. . ar zavu Rm:ş • " ı oene'al Ta! olup Ç'1niD en 

1 
.... ıa yaşa ıgını gv3tCrı· rrı'J 58. kı"Joya dU..+Um! Nihayet bUyUk 
''ili. t: "" ceııur. en kablllyetli ııe en 

Japonlar, çıue hOcum edince, Pal 
vatani vaz.feııint yapmak tç1ıı derhal 
ÇankaYtek'e mUracaat etti. O da kP~ 
dia1n1 e&n V• yürekten k&r'flladı, 

'hit """et b . tam nikfı.hlanacs.ğanız gUn Mnılle- mllllyctperver :ıdamı olarak f6hret 
~ ~İet-t~lar! .. E.en .de vaktı- na arkadıışa.'rm?da.rı birisile bcr:ı- kazanmıştir. 
lj,,i ~ t • . Zavnl ı bir hokka· ı.. k ,.., Tvsa•TVur ediniz: ki knc;
\. ,..'1~· ·at.avır sov arı· d s- ı .,er n .. ~. 
.. ~.._.ı ~nrf 1.! • .~ t>ı c,,;ı t·!!ı s.dam tam 128 kilo geliyordu. 
it ,,~ uır ' ş~hret., ıı.•m 0 

ııı.~tı b4ı ~ bllvük barl&r, T'aris. Hokka.baz derin bir a.h çekerek 
·-""t ~hı~ !ergiler broni elde et- deva.!ll etti: . 
~ "'ı. ~a hirbirle"{ile yaşır edivor- - İşte baylar. İspanyol kad.ı~-
a~ hıı}dllltnot içinde yUzUv:}rdum. lnn böyledir, zevkleri otmn<l·gı 
, ~o Sc ' btiy:nc ve meşhur pal- gibi m:ıntrl:l:ı.rı cta yoktur. Her 
~ i~('~nu;r·ı hntır'arsınız ~ay. ı;eyi kendi kaprislerine kapılıırak 

il tıı 1ı:~~! kRnıtnrzila riurnn 1 fe:la eder' er. !şvt"baz:lrı~drr. nmn gU 
.ndısidir Gen'.;tin·. knbi- zel saue.ttg,nn da katılldırler. 

Bugürıkü dünya ve Türkiye 
~~tın 

00 
< Baştarotı 2 nr~ideJ d'r. Sözde kı:lar milli roman olı;~, 

"- e •t 4lermektedir Yeni Tür- lstanbulun 1920 1922 yıllarırıdaH 
"ıtı IJQ ' • • bq, l(qd 4 

• iktisadi ve ahMkt b•r dü~l.ün halini bütün çıplaklıDlıe 
~ 11 1 Qtı Cok vükselmiş ve daima can/andırmaktadır. Ateş böcekleri 
lı.., '"erlik izlerinden vOrümilş- hakikf savaş hikayelerini ihtiva er 
ıırdii mei\tedir Diğer iui romancılar/ 

~ tı h::o kısım: "Tilrklyede KQ'· Ruşed Eşrer (1892) Falih .Rıfkı 
~fi& l tht,, olup profesör Eıto~ (1893) Aka Gündüz (1885) '\ aklıp 
~•s et~afındıın hazırlanmıştır. Kadri, ve Halide Ediptirler. Jlalidf' 

'•r.t Ai ınevzularda '1l bahis• Edip (Ateşten Gömlek) eserlnın 1 '4)!'• d .,., 
ıı~ ' o· müellifi olup bu romanın a mı · 
~ 11lı111 5tnon1ı lınparatorlu#nnan ruhu conlnndırnıa/!n çok hizmet et• 
ı~1~ıl!t dan sonra doaan killtürel miştir. 
I~ ,6 • 1•8

: - Tanzimat erleblyalı Profesör modernlere de t~m;ı 
~I. 18'7 9> • 3 - Türk na~yon!l· ederek Sadri Ertem (1900) "ı aşar 
~bı. 4 

6 edebiyatı, Kemalist in NAbi (1908) Faruk NaUı (18'R) 
tş '<>ııra - Cüınhurlyelln ilftnın • Mithat Cemal '"' Necfp Faı~l ve 
~lttı du kültürel lnkilllp. 5 - Bu Kemaleddin Kllmiyi bugiinun en 
ı. 'taar l"Un:ı, geuç romancı, hikAyecl ve şairleri 
G~l\ı)e ~. Rosst Nııpoll El lnel olıırak göstermektedir. Burada pro 
' ' lıtu tnatıtnsn profesörlerindeu fesörün eserin söıil neden koyma 
l:...'J'ııl'it11 lll!ı.ddet. Tilrklycde yoşu· ğa lüzum sördilğü derhal anlaşı!ı 
~~I kdostu bir İtalyandır. Tür- yor. Nasıl olunmuş da bilmem Mıl 
~~~ısın Oltnrel hayata temas c· hat Cemal bu gençlerin arasına gu 
,: }f113~1Ziya Gvk Alpın 1918 dr. mfş bulunu,.or. Bu da ilstadı~ lSm· 
I~~· 018 1'1 .. ınecmua:ı;ında intişar rilniln uzun olacağına lşaretıır ki, 
~'!ı c!e 1,1 

Vatan., Ahmet Jlaşimto bunu hepimiz temenni ederiz, 
~h >a ı.- Yıılede rıkan "Pullar Türkf\'enin dı• memleketlerle 
~rd 4\ttrı ~ " • ., 

tı111 e~lll illin •e Mehmeı Emin olan -küJtilrel mOnasehntı hakkın 't ~ol'~~ ~ilrlerinin lereümele- da profesör şöyle dlişilnmektedir· .. 
' .\kır kt:ı ,.c en sonundn Me.h. 'Dı,t memlekellule kiilllirel mu 
'1ıı~ltıı12~ lernns ederek İslikl:il naubtıtler son yıllarda rok artmış
~·~ 0~11;; Oç nıısrnının tercüm~ tır. Hemen hemen bütün garp mil 
' llror ctılara sunmaktadır. S.. letluinfn roman r•c hlkdueclleri 

•ı td~r Türk romancılıl!ına tercüme edilmek surclilc tanwmrı 
1t) 191.ı • rek şöyle demektedir: 1'.ırdrr. Bilhassa, hukukf eserler 11ti-
tı11~ laı0/918 Cihan harbi 191f • zünden TOrkluenfn drş memleket 
lıı, lıdQ 111 savasları Türk roman lerle kültıirel mıina&ebeti günden 
,_ 110 rol( • 
"l~ '"et,,. ;\; tnuhfm bir rôl oyna. ol ne nrtmalttadır. 
t0~0ddı;,,.,· ''itekfm, bu' !lnvmlara Türkiyede mllllyetçlllk: 
&il 1llt "<len mllarda Türkiıte Tiirkiycde milliyetçilik günden. 
ıt,,. l "dQrı"°~nanrrlar ka:anmışltr. ııürıe dev adımlarla ilerlemekledl ... 
A~;lı lltl/Qrn. lrfRf de Piyaml Sefu• RQıriin intişar etmekte olan blrcok 
't '"' lr ~Satanın: Dokrr:ıınrıı milllye!çi mecmualar Tilrk kültil • 

r/~ lrı:~ tışıı, Fatih lınrbiye, re] hayatında daha şQmulli1 hir mil· 
tı l'e ~r, bir Tueddiüliin rf\. Jf ahenk yaralma~a çalışmııktadll"" 

leş böcekleri f evkalciıle !ar. Yaıar Çimen. 

Y&§l, 60 aa yakmdır. LAktn. naya • 
tının bUyUk b;r kııımııu harp meydan 
larında geçirml§tlr. 

Mare§al Lin'le birlikte Çinin tama.. 
.miyeU ve IBtlkl&.11 lçiıı Japonlarla 
harbetmişt r, 

Ç~meral, ötedonbert, bllen ffl!l bu
ıunan Ll ile iyi geçlnmektl'dir. Ve bu 
tkl general mUtemadi bir ırurette çı. 
nın ıalahı ve ihya.aı ııuauıunda hum. 
ma.u b;r faaliyet göst,erml.§lerdir. 

tkl generı:.lde tikir btrljğt o kadar 
kuvvetlidir kl, is!mler1n1 dahi Lt...Pai 
§ekl;nde b1rlcştlrml§lerdlr 

Halbuki karakterleri b!rblrine hl~ 

de uygun değlldlr. 

Pal, h&leu, Çin ordusunun genel 
kurmay t»uavfnld1r. 

General Pal, gayet eski bir Çin a. 
Dealne mensuptur. Bu a.\le, ötedenbe
rı Çine dln1 ve askerl ıekll kızıotır
Dllftlr. 

Pai, dlndnrdır. Arnbca b!llr ve ku. 
ran okur, 

Çln _ Japon muharebesinin bqlan. 
gıcmda mUelUman vatanda~larmı n
zlte başma davet etmi§tl. 

Çin eyaletlerindeki mueınmanısr 

generalin taleblnl derhal kabul ede.. 

rek, an1nçle vatan hizmetine kot-
mu11Iardır. - Jmııg-cıı•cıan -

- so- aamnnrretııa m oruoan 

ı:ıtır:ıb clu7M&ta lıetladı. Der ne kadar bo hadlı.enln 1m1ra. 

nı!Acak bir tarah olmadığmı dllşlltıerek kendi k.endiM ikna 

etmete ~lııt,ıyaa da geao içlııl kemiren ıUphelerl izale ede

ınedl 

Meymooe, bOytlk aDDCSlnln ve Denanlrln ~"'met. 

sul oldutu •ı.rada. o. Belız,adı niçin kıskaDdıfm.ı, ona bu Jıla. 

aln nereden seidlttnl ctütüıımete befladl, 

lrtnd•n: (acaba oau !Mn'fyQr muyum T) ~c, bo sa. 

aU kendlııe sormaktan Adeta utanıyordu. 

HissiyaUyle epeyi bir mücadeleden sonra fO netıeere 

\'llrdı: o, JSebzaduı )"Sptığl lytllkltırden ve göeterditt feda

klrlıklarclan dolaYJ tıayranı idi. 
Meymune, bo gibi dtlşllnoelertn cteryaııında boealarken. 

Ubadentn ,emek aotrMınclao geklldlğtnl gören Denllnlr: 

- Yatafınım baurla11m mı.. Gece yarıeı oldu. 

Diye sordu. Ubade: 
- Şlrudlllk o.yumak ıatemem., Fakat Heymonenln uy. 

ıra zamanı seımınır. 

lUeymune, bunu bUlncıe, &hr:adnı tekrar boraya Mne-

ccğini hatırlıyarak. bOTllk annotılnln bu tekllftııe canı ... 

kıldı. Bir ıarattan da onun aözlliıU kırmak ~ ·ordu. 
Genç kJZ. timdi iki at~ araı.ında kalmı!ltı. Şayet yat

mağa gitse, beroeye rağmen onua 7ıuwıa bU]un:naktall 

r.evk duydup Behz,adı söremlyecıektt, BeUd ele ODUD &iJklDI 

ima edecek bir kelimeyi Lfltmekt.en veya llmit veriCi lılr ba. 

re&t'ttuJ görmekten matınım kal'Mll'tktı. 
BllyWr uıneıılnln tekllftne leyan eımete karar vermelr 

here lkeıı, ,.nan duJ'IUD ft dft3tlneelt halinden bt~k teYl.er 

&Dl&.) ıuı ~lr ODUD tmdadıoll ;r.qUııtl. Ubade1•: 

- C) -

Şimdi de o uyuyamıyacak İktisat bakımından 
lzak, kansının yanın<lıı y t.ıyordu. j lki bs.Iı.ker, iktisat bakımından bir 

Fakat uyumuyordu. Gece de ep yce kıı.dm.a metres hayatı ya§ıyorlardı. 
ııerlemi§U. KnrıBı Sara da uyumadı- GUnUn birinde ka.dm he.mile oldu. 
ğJ lçin kocaamm haline merak etme_ Böylece Blum lle Ven çocUğun baba. 
ğc baı,ılaUU§tı. Sordu: amın kim olacagmı dll§Unm~e ba§ • 

- lzak! Anlat b:ıkalnn. Derdin ladılar Bu yüzden aralannda birçok 
ne? Ne için uyumuyorsun. lto.vga.lar ba§ gösterdi. Nihayet uzun 

- Hayır, hiçbir derdim yok,, gbrU melerden sonra meseleyi k.ts:ı 
- Öyle l.ae ne için uyumuyorsun 7. keserek çocuğ'un bUttln masratltı.rmı 
- Sbyledim ya .. Hiçbir şoyım yok,, b rllkte öd meğc karar verdiler. 
- lzak yalan .e!Sylilyorsun. Seni dU B r gece Blum, Vcll'in ı.apısmı çıı.. 

ıUndUrcn §eyi söy el larak: 
- Yarm ayın otuzbirl. 
- Evet, yamı ayın otuzbirl 
- Evet. ;>arm vacie b1Uyor. 
- Öyle ya.,. Yarın vade blllyor 
- Kar§ıda. oturan Rober Bıomu 

tanıyor musun? 
- Evet, evet ne o;.mtJ6T. 
- Yarın ona borcum olan 2000 H .. 

rayı ödemeljyim. 
- Pekı ne olmuş? 
- Ne oıııcak cebimde on paroın 

yok, 
- Peki bunun içlıı mi uyumuyor. 

sun. 
Sara kalktı. Pencereyi açıırnk: 
- Blum., Blum! diye hay'kırmıığa 

ba.şladı. 

Blum pencerede göztıktU Ve aordu · 
- Ne var Sara?. lzak basta mı.,, 
- Hayır., 

- Yoksa evinizde yangın mı vnrf 
- Hayır, hayır Blum Öyle bir§tly 

yok, Yarm lznk sana 2000 lira vere. 
cek değil mi? 

- Evet. • 
- Borcunu ödeyemfyecek. ÇUnltll 

parası yok. Evet on parası yok •. Pen 
cerey1 kapadı ve kocasına dönerek: 

- Demin aen uyuyaaııyordun •. Şlm 
dide o uyuyamıyncak. 

-e>-

Dişçi ete gömlllU b1r kökü nrıı.makla. 
me~ldU. Ba§mı sallayamk sordu: 

- Acatp, hiçbir §OY hlsaet.mlyo. 
rum.. 

- Doktor!. Cidden mes'udsunuz:., --Sal köylü 
Sat bir köylU kadın nAktme mtlra

etıat ederek kocasmm ke'ldi.ainl dur. 
mil.dan dövdUğUnU iddia ediyordu 

HAldm, eordu: 
- Ne gibi bir esbabı mue!be De 

eenl dövUyor!, 
Kadm cevaben: 
- Bay hAkim onunla d !!il aopa ~ 

le döv11yorl 

- Haydi Vell, Helene doğUraca.k.. 
mııı .. Ebe haber verdi. Çabuk gel, 

\ ell giyJndl. İkisi de metreslerinin 
kapısının öntındc durdular. 

Blum: 
-Dinle beni Veil, dedi; yukarıya 

çıkmak niyetinde değl.llm.. 
He cno'nln sesini duyacak olursam 

çok mut sır olnca~ım. 

Sen çık; ben kapının önUnde dola.. 
tıac:ığrm. He?'§ey bitince gelip bent ça 
ğırırsın, 

Vcil, tek bn.§ına çıktı. Yarr::n san.t 
sonra increlt: 

- Blum! dedi; do~su gayam bay 
ret t!rfey .• 

- Ne oldu ki T dlye sordu., 
- Helene, ikiz dOğurdu 
-lyi ya., Ho.nkcsin bir çoeugıı var 

demektir. 
Veil, birdenbire teesstıre garkolan 

bir adamın haliyle kekeledi: 
- Ne Yıwk ki, bcnlm.kl eok ynp_ 

madı, öldU, 

Rebekanın kolyesi 
Rebek.ıı pıljd:ı. kolye.slnl kaytıoı.. 

m.lştt. Bu yalancı inciden blr kolyey. 
dl. Böyle olmasına rağmen grne ko_ 
miscro vazlyet,i anlattı; ve kolyc&nln 
bulunmasını istedi, 

Ertesi gUnU komlser kendisini ça... 
ğırarak pU!.jda bulunan nefis bir inci 
kolyesini göstererek: 

- lyt ba.kmız, dedi, Bizin mi T lyt. 
ce tanıyor musunuz T 

Re'bcka, derhal cevap verd1: 
- Hiç §Uphcntz olnuı..sm Bay ko.. 

mlser! İpliğini görür görm~ derhsl 
kolyoyf tanıdım. 

----o
imtihanda 

ÖgTetmen - Dünya Ue ay arasın. 
da 65 milyon kilometre olduğuna ga. 
re eaattn 60 ktlometl'e mesafe kat.e
den blr otomobille aya ne :kadar btr 
uı.mandıı. vaıt!.abillrT. 

Okur - Bay öğretmen yolun mtı.. 
kommcllyettne göre it değlpr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ambarlardaki pirinçler 
1ıınıJrde çıkan "Yeni .A.srır,, yo· 

zıyor: 

Yapılan tetkiklere nnıaran lz.• 
mirde d~wlel demiryollan ani.ı. rl • 
nnda tacirlere ait 800 çuvnl pirin 
mevcuttur. Halbuki, piyn ada pi • 
rinç mevcudu pek ardır ve fiyatlar 
165 - 190 kuruş arnsındııdır. 

Demir yolları nnharlarında mev 
cut faturaların tetkikinden anlaşıl· 

dığına nazaran bunlnrın lzmfrd • 
mallycll 129,5 kuruştur. Dirlncl l'l 
ler perakendecilere bu pirinçler' 
yfitde 10 kCırln satacaklarına göre 
maliyet 142,5 kunışn çıkacak; yil1 
de PD perakendeci klin illi~eslle 
plrinclerfn kllosq 157 kuruştan sn• 
hlmn ı mümkOn olııcaktır, 

De' let dcmlryoll:ın anbarları o· 
dakl pirinçlerin pi~ as:ıya ~ıkarıJ. 
mnsı için aca.ba ne bcldeniyorT Vı• 
lh et makamının ve belediyenin bu 
mevzula :ıUlkadtır olmaları lô.zım 
dır. 

YAKIT: Aca.bA İstanbul nnbarla· 
nndn kac yQ:r; çuval pirinç vardır 
Fil :ıllnrı dilıenJemck, malı plyasn 
ya arzctmekle müntkündür. Anber
! rın a~zını acm:ılı ..• 

~-------

-Tl -

BeMacl, mı pamıatfy1e alnmı mkts, btrM dtı,llndftkten 
ııonra: 

Selman: 

- SWnle geleyim :nı!T 

- Hayır., Sonra auJatacatrm bir~ dola11 yalım 
ısttmem kap ediyor , 

Selman, hayretle lıa§mı ımlladt. 

- S nln bUdl~n esrara, ISfrencJl~rln ~ere ba;ynuımız 
C1fnlı-r Dlj lilUla yardım edl)orT. 

Behzad, ı.,mdakt mtffert clt\zelttl: 

- Ben hayret edilecek blr,ey yapmad!l11 'Kl. .. 

Dlyea'flk kılıcının kayı mı, beline iyice 8ıı.~ı. oı~ 
haz:ırlanrken Selman sordu: 

- MAdem 1'1 bana lhtlyncnrı: yelı:, bart gtdeyhn t'te 

akıtnm gtrt,tiğtm bir l5ln BOnnna retınıybn.. Ranınorrep. 
din ölUm haberini size bir an C\'Vl'l ulııMJrmak lçin 

0 
ki 

yanda blt'alrtmı" Ben &hin kayıptnn haber &Jdığrnw ne 
blleytmL 

Behzat, 837.0ntl keeth 

- Bn ı,ıe kayıptan haber verrnelc mesele-si YQ1ttur. BU. 

tftn bfhllklerim t,nbli eeylerdlr. 'Yalnız ben blr lıldl enin ha. 

lrlkatfne vnJnf olduktan sonnı ondan bııh!!e~fe alışnupm. 

Palavractlığı .evmem, her itte ağırca d.a\-ranma ..__ ya 'YC ....,.-. 

ff.Ye ~buk kapılmam.aya gayret ederim. ~ lılr ~ 

,..zait lııtcdltt Wl'fey Mkknula öteye beriye~ etJ)'lemMI 

o tşln oottcelenmeııtnP. mAnl olacak eebepll'rdendlr Bealm 

1ı:u..ı ıslcrlwde ketuw davnuımaıuın aebebt bodnr Bu ~ 
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Baş, Diş, Nezle, Grıo, Romatizma 
Nevralii, Kırıkllk ve Sütün Ağrılarınızı Oerha, Keser 

7.30 Program ve memleket sanı 
ll)ılrı. 7.32 Vücudumuzu çalışlıra• 

lım. 7.40 Ajans haberleri. 7.55. 8. 
30 Senfonik parcalar. 12.30 Pro
grnm ve memleket ı;aaı aynrı. 12.31\ 
Karışık program <PU 12A5 Ajans 
hnberlerl. 13.00 13.30 Karısık ma· 
knmlıırdoıı şnı-kılnr. 18.00 Progranı 
ve memleket saat ayan. Hl.03 Fasıl 
heyeti. 11!.40 Oda m!h:iltf. 19.00 Ko 
nuşmn. 19.15 saz e'ierleri. t!l.30 
femleket sanı a~arı ve AJans haber 

!eri. 19A5 Klllslk Türk mü:t.iAi pro
gramı. 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 
Operolarılaıı seçme parçalar CPI l 

21.00 Konuşma. 21.15 Temsil 22.00 
Raıfvo ~nlon orke~tra!ı. 22.30 \fem 
ıeket saol ayarı, Ajans haberleri ve 
borsalar. 22.45. 22.50 Yarınki pro
ı:ır:ım ve kapanış. 
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TiYATROSU 

eski Gümrük sokak No. 

ŞEHiR 

1 ~· il 111 

ı lı. I 
~ ın.so cıa 

OBAM KISlll 

Eyup Sulh Ahkdmı .1ahsiue Jlfr- lıtanbul Birinci icra Me.nıurlu 
KIŞ MASALI 

KOMEJlt IUSMJ 

1..-imliğiııden: iJundan: ı ııu YALANCI 
942/70 Tereke 942/6~5 Cumarteaı, Pazar rttaltır! 1&.lSO cı. 

matine ve ııer Çartamba lf d4' 
Çocuk Tlyat,roa. 

TDrlt matbuatında ilk nlimunedıı 
l"tyatı .ı-0 ıı:un'f olan bu e11er, bu 

U&n.ı aeelp rettrenlere V&IDt Kl&a. 

beYinde ytWte 60 teıWIMla -.O ıru. 

rop "'11.!Uektedlr 

Terekesine mahkememizce el 
konulmuş olan Ayvansarayda Eğrı 

kapu: Ayvu eft>ndi caddesinde· 
('.edik Pabuç sokak 4 No. lu evde 

(Mevcudu azalmıştır) 

Konferans 
Oıklldar Halkeoinden: 

25. 10. f2 Pazar saat 16 da 
1 - Profesör İsmail Hakkı 

7. 8. 9•2 tarihinde ölen Oürdane
nin lerekt>'linden alacaklı ve hor-lu 
lann (1) ay ,.e mirascılarının dı:ı 

(3) ay zarfında müracaatle defteri 

mahsusuna kaydolunmaları kanunu 
medeninin !l3" ve 561 maddelerine 
tatblkan iJAn olunur. 

tacıo~lu bir konferans verecektir. 
2 - Konferansın mevzuu (Tür

ke doğru) dur. 
3 - Herkes gelebilir. 
4 - Konferansa başlanmasını 

müteakip dinleyici alınmıyacdı 

cihet~ saat 16 da Relinmesi rica o. 
lunnr. 

lzmirlilerin çok yerinde 
bir tefebbüsü 

bmtrcü gıda maddelerini ucuza 
temin etmek için bir şirket kurul
muştur. 

600 bin lira sermaye ile işe ba1ş· 
lamakta olan şirke1 Anadolndan o; 

bn alacağl buğ<lJıy, arpa vesalr hu· 
bobat maddelerini belediyeye 
redecektir. 

MISIRCILAR ŞİRKETİ 
fnnlrde belediyenin teşvildyfe 
hin lira ııermaye11 bir mmrcılar fşr 
keti t~ekkül ederek faaliyete see
mişlir. 

Bu şirket te halka nafi olmda 
~hşncaktır. Şimdilik ~eker, pirine 
fasttl)·e ve diğer gıdamaddelerlnı 
cüzt klrla satı~a eıkRracaktır. 

Şirket lüzumu olan maddeleri sa 
tm almıştır. Yakında biiyük bir sa 
hş merkm açacak ve halka 

BllSAPLAR 
1 bıttıuılteptıl 

Kefldestııe aynlaıı 

kende satışta bulunacaktır. 
Ur.ramlyeıer: 

ı adet 1000 l1nJdı 

1 • GOO • 
idrar Vollart ft l'mluı81:ı 
llastahldan mi~ 

1 • 280 • 

Dr. KEM AL OZSAN 
A•det Ye balltalanm abuk 1 
,_.ıaauetır. Beyotıa bUldlJ ı 

Oacl. "f o 980 Rn nuı Paııan Dlıtt) 

·--------·~h 41~ıı· 

·-'21- Rarauw ıeı,lcPln otaJlarl 

• 
• 

100 
CIO 

• • 

- b4ar g-tb.eldtr: ("1ertnbl kola749 ,arme11: ~ ketum 
elunm!). 

Selman. bu .Uzlert can kulallyle cUıiJlyorda. Eteadlat. 
Dbı 8U8tntwm prttnce: 

- Hakikaten! dedi. Bu .UyleclUderlnlz. ibret aJınaMJr 

eBzlercllr. Ben de dedttınlz l'lbl hareket edecellm, bo ak. 

waaDJ bafladığmı lfl bltJrettflm, llODra abe bu lf hakkmda 

mal6.mat nırccetfm. Bu bn501ta a!D memnun edebfllnem 

to1' babttyar olacafmı.. Bu havadtat de ötekiler J1bl beadıeD 
eneJ atrenecetfnlzi ummuyorum. 

Bebzat, ayakkabılamu gtye.rek Selmaııa diJndtl: 

- Git Analı yardımcın olaun •• Yana burada bunms

hm, pyet geç kalırsam, merak etme- Ve sonra. nln kapı. 
llCll kWUemeğe baz.ırlanan Selmanı hU'ak&rak Araya döndU. 

-ıs-

0Nl1 ~JYOR 1fU IDtf 

Deil&llh', hekimin aynl111ndan sonra 7.eynebl yatak 

""1aaıoıa götürdü. Sonra Mr.ymunenln yanına dönerek ı;orduı 

- Uykunuz. geldiyse, yat.atınız hazırdır banımcıtım. 
Meymune: 

- Hayır, seninle ve bUyUk annemle hlraz konuımalc 

ıtın katacuğım •. 

Diye cevap verince, Denan}r, dertıal blzme•çOere Uba. 

~"hı S lw ,..._ lla7.ırlamalarmı si>~leıt!. 

lltru aoma Ubade ile Dennalr yemeğe Gturarak konu,_ 

-ta 1Jat1adılar. • konuımaam mevzuu, beklw .JSehLad.1.8 

rarip ballt'ri, AUcenablığı ve fedaldrlrp idi. 

• 
• 
• 

l\Iııbcuz Hokens Fork mnr1rn mnt 
ban pedal m:ıkincsi Sultanh:ımam 

~follataşı cııdde~f 26 /1 numarada 
2'1. 10. 942 Salı giinü saat 15 ue O• 

çık arttırma ile atılac:ıktır. Teklif 
eıiilen bedel muhammen kırmctın 
yfü~dıı 75 ini bulmazsa ikinci arllır
ma<ıı 2. 11. !'142 Paznrtl'si günü ayni 
yerde ve saatte yapılacıığmdıın al· 
mak isteyenlerin mahallinde hazır 
bulıınacok memuruna mürac:ıalları 

llAn olunur. (41425) 

Z AYI 

Eyüp ~ultana merbut lı.lihey k~
yündcn aldığım arabacı f!hlh·etna· 
meın ile Rami nüfus memurlııEjun.. 
dan aldığım nüfus kAğıdımı, ve 
Eyıiıı A~erlik Şübe5inden alrlr 
ftım terhis tezkeremi de ılyl el· 
tim. 

Yenisini alaca!ımdan eskisi· 
nin hfikmü yokhır. (41428) 

Fatih - Ortaçeşme fskenderpa· 
,a Vatanperver 9 numarada 
Mutılofaol1/11 Mehmet Sürücü. 

Tevellüdü: 1327 

lstonfml A.tıliye 1 nci. Ticaret 
Jfohkemesinden: 

942/319 

Yeşil Bıırsa nalcliyaf mfl'esaesesi· 
ne ait ve İstanbul limanına üallı 
16 rfüum tonluk Dlcel motonınun 
18. 10. 94:! Pazar günü saat 12 de 
Mudıınyadan lstanbtıla gelirken se
C'İrdlği deniz kazasına ait raporun 
alınması mezk6r motor kaptanı Ah 
dulleh tarafından istida Ue istene 
mekle motor ve yükle allkah •e bu 
işlen zararlı berlcesln raporu alı· 

nacağı 3. 11. 942 saat 10 da mah
kemede baz1r bulunablleceAi ilAn 
olunur. (41419) 

Beyo~lu ı ad .~ •Hu.laık Hd 
kimliğinden: 

942110'5 

Mehmet Levent tarafından Fal• 
maya Mustafanın vAsi tayini için 
açılan davanın muhakemesinde: 

Kasımpaşa Tepebaşı caddesi 2/2 
No. da ikamet etmekte iken halen 
akli maU\liyetlne mebni Bnkİrköy 
ertlrazı akliye hastahanesinde tahtı 
leda,•ide bulunan KAnıil kızı Fal .. 
maya akraha!!ından Mustafa Levent 
ile İstanbul barosu avukatlarından 
Hüseyin Avninln müştereken vasi, 
tayinlerine karar verilmiş oldu{!ıı 
ilftn olunur. (41422) 

ll&hiböfi'tlfld'ID «J11!11Bll .,......- - ,,, -

Bn Mffodere knlak mlsaftrt otan Meymune, &bzaclm a. 

dını işittikçe ytlretı tatlı bir beyeoanla ~ordu. 
O, bu ,rencl bir sene evvel tanDDlf ve ODDD cömıert.Utt

ne, fedakArhğma ba;yra.n kalmıştı. 

Bu hayranlık. ravat yava§ bu gence karp Wr meyle 

mtınkallp oldu. Öyle ki oau göremedllt uma.nıv I~ rahat 
etnılyordu. Uzaktan blle görse ytlrefl fera.blıyordu. 

Bllhuaa, btıyUk annesinin bu genoln medyetlerlnl tak. 

di et,meal ve ondan sık sık bebaetmeel oao bu ıeace daha 

fazla yakmlaetınıuıttı. 

Onu ne zaman görse yüreği heyecanla ~. ykD ki. 

zannlı. Ondan b&lıis açıldı mı aevlnlr, tenıdd Nllllnee ban.

rette mUclnfaa ederdi. Bllttln ba bllet;l rnhlyelerlne rafmea 

bilen onu sevdiğinin farkında değildi. Şayet kendlalnıe: 

(cnu seviyor muSUD) diye 110rulaa hayretle, ve bOWn a&mL 

mlyettyle bono lnklr ederdi. 

Meymune, Behzad& lml'JI bir aok besle4!ftne bnt ae. 
fildi. BIUuııı• Behzadm, aPm&wı bir kere oı.un oaa an. 

4'1ğlnt ima eden bir kelime bile lşltmemfttt. 

Behı.st~ evlf'rlne bllytlk anneı.lnln lhtl~larmı ııonnak 
lçlr geldlg-1 zaman Meymunt'yt görtlne ona butt bk ,eldi. 

de selAmıTyarak geçerdt. 

Hiç hjr zaman kendi kendine: (acaba onu 1MWlyor mo.. 
yum'!) dcınemlıttl. Bunu dtlıtUnse bile, bu aşk macM"aSmdaa 

kendini 5akmmağa !:.&lııtırdı. Çünkü ondan, kendisine ~ 

ret verr.oek bir meyi g6mıemtıtı. 

Kendisine ansızın nrayda t,csadlif ett1i1 bu ~ ele. 

k) nebe büyük iltifatlar gUııtererek onunla IAttff- ettltfnl 
9e pkalaıstığım görUnoe ytırettne bir ok aaplaamlf ..... 

Milli Piyan~4i'> 
bilet leıri oırta Kmm~ı 
Hisse sahipleri 2 bine yaklaşıyd 

tertlP 2!1 Uırjııdt~rin keşldeııı lcln ol.u)uculnrımız: arasınd:.ı 
mlz milli piyango orta' :ığı bü~ük bir alA.k.n U)andırmış. bl !IC ıı' 
iki binr )&k!:ışınıet•r. Hisse satı~ları de\aru etmektPdlr. \'akıt 0 

lıuı, 25 kuru~ k.uşılığmclıı. ~ Uz.lrrce pi) aııgo biletine ortak oıat>•Jt"' 

YENi SERi 
K uponlarz neşre başiaJ 

• 1" 
Vakıt, 25 kurut gtbl ebemınlyet~l:r. blr lıarçlıkla ı,tırak e~.,. 

piyango ortttklığlnı bn ay tekrar r.decel<, )'11~'!' kN<ldc!!I !cin , 
bir program ba:ı.ırh) acaktır. Öntımlh:deki fiont(ıtiıin kel}lılesl lçid 
hk kenarını! .• kupon neşretmekte)1Z Bu kuponlardan 12 tanı• 1~ 
prttır. na i"1 kupeın bırlktıren lnı) ucularımız 2;> t;.ıırnıotoıı 1 

ıılabllC(:<l'k)f'nJlr. 

Ta,ra okavacalarımıza 
---..z_, .., ~ - - ..- wrl 

Taııra okuyucularıınıı., ı!Jtlrak ıçln ~ainız. 8 kupon topta~ 
:?~ kuruıııl!.11. poe~ pulu b deli ile .. , a•ut lllt,ap kısmı .. aorebfot !rf 
oeklerdfr Wue makbu:r.:arını almal lste)cn la,ra oku)ucuıarı . ~ 

ncs mektup pulunu gönC:ermeyl ihmal etmemelldlrler. tn.de iç 
pula gôndenneyenlcırln hl11se malibu:ılıın maalellef gönderltontl' 

••••••Türk Başın Birlifi ve Ortakları 

Resmi ııa 
KOLLEKTIF ŞiRKETiNDEN: 

lıtanboJ ııltj!U tJcaret dairesinin 28783 slcU auınars•rtı".,. 
ıdı.IJ" l&ayyed " latanbulun bUtlln yevmi gaz.eıelerinln lılaaedar 11 

ıı:etlmız.tn mukavele&lnln 6 ncı maddesinde şlrketlmlz.Jo ıuev-ı.&Jd 

Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin 
esseselerin ticaTi mahiyette olmayan ilanlarmın '· 
ve mecmualarda vesair ilan vapılan verlerde ne•" 
kabul ve neşir vasıtalarına sevkedip neşrine tJ 

ıuttur. 
Bu lt)barta BESHI DAtREt.11.: RJN, bUtiin pz.etelerde f9 

alarü n"ırını 16tedlklert llAnlannı bundan böyle: 

lıtanbal Ankara caddesi No: 80 de bulurıatt 

Tlrk Basın BlrUOI ve ortalllatl 

Resmi ilanlar Sirkel 
ae söndermelerlnJ ve UAnlarm rfinD Sllnllne netrlnl ıe:nlo et 

ll&n eyler!& 

9e.lee Demiıı , ... .,. vıe Limanları lı1etrısd 
Umum iclat-esi ilinlan 

lılüteahbid nam ve heaabma mtibayaa olunacak ve m~ 
deli 27500 (yirm!yedj bin beşytlz) Ura olan 1.000.000 tuğla 2.11. 
zartesi günü ııaat 15 de açık eksiltme usulll ile Ankarad& tdarf 
toplanan Merkez g unc.ı KomlByonunca satın alınacaktır • ııt 

Bu işe girme.k Uıteyeruerin 2062,W (tkibin altmış iki Ura t 1 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlğl vesikaları ıııııı ~ 
gUn ve snııtte adı geçen Komisyon Relııliğlnde bulunmaları ı~ııı 

Şartne.meıer Ankaradn Malzeme dalrrsinde, Haydarpqad• 
ve Sevk Şe!!.lğjnde görO:ebllir. , • 

Tlrldye Clmaarlyetı 

ZiRAA T BANKASI 
llarw111 &arUll: 1888. - Sermayem: 100.000,000 .L'Ud'-"' 

Şube ve~ adedi: 186. 

arat ft t1car1 tıer nevi banka muameleleri. 

Zlraat Bantramıda kumbar&b " ihbanıa taaarrm 
en u &O !lruı btıhma.nlua eenede ' c:ıeta oekUece.11 Jwr'a .... 
91ba ııGre Uuamt79 dafrtılae&ktır. 

....ti 
llrebll 5. ...... & .... LOGO l1nlm l.000 lira 

.Jlll' ' .,.. t. • CIOO • t.OOG • • 
' • tse • ı.ooo • • 

&O • 100 • C.000 ... , 
DtKKAT: B~larmdald ııaraJar blr nne l~ııde 50 Urtl~dft 
-~ ikramJ.ye çıktığı takdlrde "20 ru.ıutıe ttrlleeelıl 

Kur'&lar Mllede • def&. ll Mart, 11 Baztran. U s:yıOL 
11 Bırlnclk&Dunt1a <(8&1lecelttlr. 

SAHIBlı ASIM US 

Umumi Nepiyatı idare eden 


