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rın a 

~---- Şeker ~i4~ •• , ?00 milyonu bulan para bolluğunda &tokçu/) f ı·yatı AI• a D 1 ar 1 a .. t t 1 
ı.,)7e.kiilaıyoncuiar ortalığı iktiıadi anar§iye vermif, 
llQI elıkJ~ memlekette fakirler şöyle dursun orta halli a r a s 1 d a r 

Qrulaılar irin bile gu"ndelik ka:r.anrlarla yn~amak Fabrikada toptan teslim 
3' 3' ~ olmak üzere 

imkCinıız hale gelmiftir 

"-------Yaz-an: Asun 'Us J 56~0ku~~ş çarpışmalar baş 
~ '3vekll Şükrü Saraç0ğlu 1eri i1e kendilerini kontrol etme- Perakende fiyat!an beledi· ita lya n donanma s 1 da 1 n g ı• ı ı•z ve 

a 1 
~ bctbı Aııka.rada halkevinde sine varıncaya kadar her türlü yeler tesbit edecekler 
tteıı b.~'"! mensuplarını knbu1 normal mücadele uo;uJlerini t.ecrü-
ilet ı..~utnet~e alman yeni t-N- be etmis, f~at bütün bu tecrübe- Ankara, 15 (A.A.) - Başveka- 1 1 h b 
ı. "~n.da basbühalde bo1un- lerin sonunda acı bir hayal i'ııki- letten tebliğ edilmiştir: ti o n a n mas 1 il e m u a re eye 
~ ~ılmıizin devlet adamı 5.an ile lcaf'Eıla~ı~tll', Varlık ver- 1 - 1942 şeker kampanYası i- U 'I ' 
~)•t olduğu en buy\ik bu- ~isinin tarhında itiraz ve temyiz çin pancar fiatlarma ilaveten ki
lııd, :leıinde olduğu gibi <11öz- haklannrn bulunmaması sebebini loda 2 k~ zam yapıldığı gibi 
'. ltıa .e açık ve samimi oima•n- bn nol•tal:ırda aramak Ul:nmdır Türkiye şeker fabrikaları anqnim 
~ ~tib~rla bu defaki haı.l;ü- Harp zamamnda cepheye ·gi. ~irketinin 1942 kampany~~da 
-..t~~ u tarzda hareket et- rlen askerler mi'lli mii,lafıae V"lZi- fabrikalara teslim t'dilen ve edi. 
"''~ uı gözU önünde olan fe- felerini yaptıktan sonra ,ereflo lecek olan pancarın yüzde 1 ine 
~ ttnı ıtar~ alman tedbirleri 1111~ ve salim yuvalanna döndük- kadar müstahsile prim olarak ~c
~~ ekle beraber bonlann lt"ri halde bunlardan bir kısmı ,·a. ker vermesi tensip edilmiştir. 

Amerikan 
tutuştu 

t "3-ı Yliırle yüz iyili'k ıtetire- tlln oğron<ls hııyatlanm fedn et- 2 - 403 sayılı kararla 16-11-42 
~ get~l' 0lmadrğrnı, bn tedbir- ti'deri bugün hültfımetçe alrnmac;ı- pazartecıi sabahmdan itib'lrPn 
~ ~r~ği bü~iik iyilikler yn. na zaruret r,örülen fe\'kn1arle İ1.ttı- §t-ker satışı serbest bırakılmış ve 
"'labı'l esız bir takrm acdarm da ııadi ''e mali tedbirlt-rfn milli hava. 400 sanlı kararla da bu tarihten 
~ ec~ğinj söyledi. fa ~etireceği büyük İ~•"likler ya· itibaren fabrikalarda şekerin top
~ ketin dört tarafı !\leşle nmda bir kArm vatanclasların tf'· tan fiatı, anbalaJ .masrafları ha
"- ~ 01duğu bir srrads milyon- ;ilfjsi zor fedllkarhklarıı k~tlanma. ric;, kristal kilosu 480 kuruş ''e 
~ ~latıdaşı ıztıraba götüren lnn ihtimali vamır. Fak"t vatanın küp kilosu 5oo kuruş olarak tes- ı 
• bı~Pahahhk belası kinde- yi\kııek menfaııtleri admn hu tür- pit edilmiştir. 
'ttılitn.i buhran tnbirf ile ifa- IU fedakarlıklara tahnmmü) et- <Devamı Sa. 4 Sii. 1 cJeJ I 
~ ~:li but ~ph u

1
1\zumiyet mekten ba!f<a çare yoktur. , ' 

•. :<erı Ya ıcra.'ima i RiikOmetçe alman ~birlerden ıv k t M"lll • 
~:~ bir hastanın haline m,.ksat fcinde bulondoğumoz bil- a 1 1 pıyango 
~ 1n·. Ameliyat klorfonn l'ilk iktı<ıa.di buhrn.nm ağırlıldnn-
~, 'lapıJmı, O}!'la da ha<ıta ID mümk\\n ol<luğu ka<lnr biitün ortaklıgıwı ftt. 1 duyacaktır. \'atandacıfar ara<ımda ftdi1ine su-
~lıtuttınıet bugtln blSyle t:Ol' rette pay eclMek milletin taham. 
~ ônttnde bulunuyor. mül kabiliyetini artırmak, yatan 

DlinkU keoldede kazanan numa. 
ralar ve isabet eden hlHe mlkdan 

yarın nan olunacaktır. 

Muharebe eden askerlerle beraber Amerikan ordus ınıın tııuıtabalncılurı da Şimali Atrtkaya. naklcdllmlstir. 

lı. İst~aııJannda i'ktıcıadi ha. evlatlaroırn bir kısmı budutlama 
~:ihsaı azalır, istihlak bila- hayatln.rnu feda edercesine biiyiik 
'\~"llt .. l'icari hareketlerin e<>a- zorh&lara !?;Öğ\i<ı gererken, •liğe1' 
-~Goı_lıılinakalat zorlaşll' Bun- bir kısnn kim!t'lerin ger:de hal-

Resimde bir gurupbast,abakıl'ı tıaıtahaııe üssüne va.rdığı ıırada görülüyor. 
'(. Bu.reelm Radyo _ Foto yolu ile almm tıır.) 

. ,.n eşya fiyatlannda bir kın atırabmdan fa,•dahınartık 
tabiidir. Fn.liat bu fi'ya.t harp ici'nde ~n·et toplamalnn ı:ri

lıııı... ~ b bi milli vicdanr füen ,.e milli bir
~. ~ u defa tabii hududunu liği tehlilreve <lli'1üren hareketle

AJmaniarın bildirdiklerine göre -=a.a-.....-----------.. --~,...,,._. -~ ~ --
~ ·onıuıl ( ecede olan 
""~ ... lınillerine levletin fev- rfn \'e temayUllerin öniine geç-
~ "'il mektir. 

Sovy eti et Vo ga sahil erinde 
~ ~Oo 'll'nfJa.n yüzünden m.ik-
~ llıiıyono bulan para bol

~~uıca <11tokçuJar ve !4pe
~te \' lal' ol'tahih ikttsndi a
l, ı.,_;:rnıı§, böylelikle memle
,. -.~ıe,. §öyle dnrcıun orta 
'~~ ~da~lar için ~ndelik 
~.t )'acıamak imkAnsız ha-
~''ti•. 
~~için Saraçoğlu bl\'f..'i'tmeti 

t ıı.~1t lc=~~I enffii~o'!a ~~l'~r 
t.;'llll -....-.nı vennı~tir ... ,or
~~~~I'~ bu mücadelede mu. 
~~ İei tenıin edilemiyeceğini' 

tt b. fl ~ karan in'lul§pçı bir 
\>~ tbike gi'ri~İ<ıtir. 
ı L"' l'eı-...: 1 d • • • 
~l•ı ..,.c; n e temyız "'e ıtı· 
.. ,~ 'cabuı edilmemicı o)mn-
~\lt ll", -

~~~ İhtik!rı önlemek ic:in 
H..~~ ltil'nzlt takip usullerln_
.""'rtı, ıı <loğrudan doğru::ra tüc
~di meslek! teı:ekkül-

~ 

~~.'!..~ır•k•a,·ı·p --
i f Ahiskal 

Öldü ~eltıı 
~'tn tal'Yarecl yUzba~ Arif 
l&,.~bt 41lıı vefat •ttltiııl teeıı. 
~~r ~dlk. Bir kalb eektesjyle 
~. ~lt ı. .. _Ybolan merhum hentu 
~lell:ı-.nneut blr arkadaştı. 
ı. lıa~ lıde "A. Şarklı,, mtı.stear 

tet1tı:C111n dair yazdığı vakt_ 

~''~Ilı Yazııarı okuyucularmu.. 
~~L ~dur 
~-~~ . 
, "<tııı :1 cenazen bugUn ik~ndl 
'~11ııd11teakip Aksarayda Va.. 
~~lllt en kaldırılarak toprağa 
ı ie tll', 

Alman hariciye nezareti 
sözcüsü diyor ki: 

TDrkiye 
Son hadiseler kartısında 

Askeri tedbirler 
almış olsa gerektir 
lsveçten vapur almak teşeb· 

büsümüzde AJmanyamn 
noktai nazarı 

Berlin, 1 5(A.A.) - Anadolu a
jan.sının husu:3i muhal;,iti bildL'i-
yor : 

Dünkü gazeteciler toplantısm
da şimali Afrik::tdaki olayların ge
lişme$i karşısında Almanyanrn 
tedbirler aldığını ajens haberleri
ne dayanarak ileri süren bir ya. 
bancr gazeteci, diğer tar:ıfsızJarın 
da a.Skeri tedbirler alıp almadık -
lannı sormuştur. 

Alman hariciye nazrrlığı sözcü
sU, bundan iki hafta evvel Tilrltl
Ye cümhuriyetinin Türkiyenin ta
J afs:ızlığını muhafaza ve müdafaa 
hu.'iusundaki kesin azmini açıkç:a 
ifade ettiğini, bu itib:ırla Türki -
yenin de askeri tedbi'rler a1mış ol
:nasmm kuvv~le muhtemel bulun 
duğu·.ıu, 1sviçrenin de ayrıt azim 
ve !kararda olduğunu söylemiştir. 

(Devamı Sa. 4 Sii. 1 deJ 

taarruza hazırlanıyorlar 
Berlin, Kafkasyada artık büyük 

harekat beklenemiyeceğıni bildiriyor 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman ordu

ları haşkum'.lndanlığnın tebliiti dün 
Alınan ve Rumen kıtaları Kafkas 
bölgesinde düşmanın şiddetli hli
cumlarını püskürtmüşlerdir. 

Strılinı;rrad bölgesinde de düşmıı· 

nın karşı hücımılan püskürtülmüş

tür. Hava kuvvetlerimiz topru 
me\'Zilerine ve Volganın doAusun
daki Sovyct uçak meyd::ınlarına hü
cum ederek kıtnlarımızın hareket· 

lerine yardım etmiştir. Pike uçak
larımız aşaitı Don kesiminde çok 
alçaktan uçarak sahra mevzilerine 
ve asker topluluklnnna hücum et
mişlerdir. 

Cephenin öteki kesimlerinde üh
hücum kıtalarunız beton sığınakJn
n ve savaş mevzilerini tahrip et
mişlerdir. Diişmand:ın esir ve ga. 
nimet alınmışfır. 

(Devamı Sa. 4 Sü. 5 de) 

ltalyada 
ler >> e 

«meş'um kehanet
hücum ediliy·or 

Ciyornale 
ltalyayı 

ditalya işgal 
korkutmadığını 

tehdidinin 
yaz~yor 

Londra, 15 (A.A.) - İtaJyan ma,. 
kamları, A!rikadaki son m.ağlübiYet 
mUnasebetlle İtalyan halkma henüz 
her §eyjn kaybedil.medlğini söylemek 

te, sükftnet, metanet ve disiplini mu 
hafa.za etmesini tavsiye etmektedir 
ter. 

(Devamı Sa. • Sü. 6 da) 

Kömür tasarrufu için - - - -~ -~ 

Bilence yerleri gece 
saat oada kapanacak 

vasıtalarının tarifeleri buna ayarlanacak, Nakil 
tramvayların son seferleri 22.30 da yapılacak 

Kömür tasarrufu dolay:ısjyle eğ.

1 
konulacaktır. Eğlence ~rlerl .saa.t Şirketi Hayriye bOğazm her yanına 

!ence yerleriyle nakil vasıtalarının 22 de kapanac'l.k ve nakil v&Sitaları son vapuru köprildılD IO,ııs ele k&L 
çalışma zamanll\rını tahdid projesi da son seferle't'inl 22 SO da yapae&.lc.. dıracaktır. 

verilen haberlere göre, ıuıtnıı edlL 1 lardır. Denlzyolları, Şirketi Hayriye Bu vazly"t ileride gtınlerin uzadı6• 
dile. mlştir. ı yeni tarüe!erini bu esaslara göre ha... l yaz mevsiminde değt~ecektlr. 

Bu proje yakında tatbik mevkiino zırlamışlardıl', 

1 taıı 
lllet, alleaı.ne sabrr 

Londra, 16 (A.A) - MUttcfik kon_ 
trolü altında. bulunan Moroko ra<L 
yosu. Bjzerto yakınlarında mUtte!tk 
kuvvetleriyle Almanlaı a.ra.sında çar 
pışmalar olduşunu bildirmektedir. 

Asker &evkiyatı devam ediyor 
Londra, 15 (A.A) tl'n1~d Pre.a<J 

ajanamın Londradakı muhabiri, doğu 

istikametinde yapılan fuırl harekete 
iştirak etmek için binlerce 1ngfliı 
askernin Cezayir ile Oran•a geldik. 
pı§ma.lar olduğunu blldlrmektedir. 

Cezayir rıhtımları asker ve tll§lt· 
la.rdan çıkarılmış olan harp malze. 
meeı ile doludur. 

(Devamı Sa. 4 Sii. l de) 

General J iro 1 Libya cephesinde 
Amiral Darlan tarafından 

Başkumandan 
tayin edildi 

Fransız donanması hakkında 
gene türlü rivaye•.Ier 

dolaşıyor 
Londra, 1~ (A.A) - MUttefik kon 

troıu altında buluna.ıı Fas radyosu, 
Amiral Darlanın general Jiro'yu -'i
mal Afrika başkonıuta.nlığ"ına tayı..'"I 

ettiğini bildirmektedir. 
Pet~ ve \"eygıınd Afrika.ya 

geçooekJermiıı 

Londra, 16 (A. \.ı - .Mareııa.! P'. 
ten ve Veygandın bir bllkümet kur 
mak üzere yakında Afrikaya geçe -
ceklcri söylenmektedir 

Fransız doıınnına.sı muamrn.'lsı 

Londra, 15 (A.A.) - Royter· 
Londra denizci mahfillerin fik
rine göre, Jt'ransız filosu, hususi 
bir sempati beslediği ic;in değil fa
kat Mihver devletlerini sevmediği 
;çin müttefiklerin yambaşma ge· 
lccektir. 

(Deıırımı Sn. 4 Sı1. 1 de) 

om mel 
erneden 
e ç k. di 
Mihver zayıatı 
75 bin kişi 

İngiliz kıtalarmın hedefi 
Trablus şehri 

Londra, 15 ( A.A) - Aşağıdaki be. 
yanat Doving Street•dekl başvekilin 

ikametgll.hından neşredilmiştir: 

General Alexander dUşmanların öltl, 
yaralı ve -esir olarak zayiatının (::i 
bin kişiye çıktığını tahmin etmek • 
tedlr. Bu rakam başvekil tarafındaıı 
geçen çarşamba günü Avam k&mll. 
rasında zikredilen rakamdan bUyUk.. 
t11r. 

l<'ransrz sahilleri açıklarında yapı.. 

lan savaşlar neticesinde şimdiye k:t.. 

(Deı•anıı Sn. * ~11. 2 de) 

Yabancı matbuattan __________ .. __________ .. -------------.. ··~-------.. -
SARACOGLU BiTARAFUGIN 

TiMSALi NÜMUNESiDiR 
Bem'de iııti~ar eden "Bund 

l\Iorgen Blaclet,. !:azetesinı1en: 
Yir.rni scnı-den fazla parlak ve 

muvaffakiyetJi si:ıasi bir hayattan 
sonra Cümhurreisi lsmet İnönü 
tarafın<ian füı~''eki liğe tayin o
iunan Hariciye Yı>kili, küçiık ya. 
pılı zayrf, nazarı dilikati celbet
meyen ve mütevazı bir insan tesi
ri bırnkan elli yaı::ını geçkin bir 
zattır. Gayet itin:llı ve <"t?de gi
yinmekte<iir. 

Görilnii~ün insanı ni~ bir za
man y3ntltmamac;:na rağmen, hal 
burad:ı bunun aksirlir. Blı kft<far 
snkin ve !":ekingen görünen bu in
~an. her makamda kabiliyetli. bir 
vazivette muktedir bir memur, bir 

siyasi ve devlet adamı, lisan bilir, 
mükemmel bir insan sarrafıdır; 
ve o de-rece salim bir aiya~i seziş 
kudretine sahiptir ki, vazife aldığı 
ber sahada dünyanın takdir ve 
hürmetini celbeder. 

Me" 1 eki hayatı, şayanı hayret 
dereced!'ki muhte1if cepheleri v~ 
yurdunun topraklarına karoı ta
a!'subu derecesindeki sevgisinin 
delilini verir. İzmir vilAyetinin kil
çilk bir kasabasrnda doğmuş Vf' 

buranın lisesini biti'rerek oradan 
fstanbula (ki bu şehir'! o zaman. 
Konstantino!)l denirdi) t\ntvenıi
teye gitmiş, orada öğrenme arzu
su onu bütün fa.killte!eııe fle\lket-

{Devamı J n.clde). 
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Yozlık ! .. Ne 'lllvallı bir arzu i .. 
Den evli ihir lcnC11nım ve nrlık ya-
şayan bir ölüyüm .. Hnkkım var mı? 
Yeni şeyler istemc~e hakkım ,.n,. 
mı? 

Atlının bizim e\'e doğru geldl<1i• 
nI, kendisine yetişen diger ntlılar. 
la birlikte soknğımızclnn geçccf'ğini 
nnlndım. Onu dıılıa ~·akından giir • 
mck arzusunu :rencrnedim. 

Yaklaştı: Yüzü sol~ındu, h:ıs•: 
gibly<li. Alının üsliinde bir iki ek• 
1a t;:ıllandı; sol kolunun hazusuıı:ı 

tuttu; tam e'•in önünde: 
- Allah hclll~ını ,·ersin, )'nra • 

lnnmışınıl 

Dedi. Alından indi; onıcıkta 
Dfr tns:ı oturdu .. ~crerlerinden bir 
kaçı da indiler; itlerinden biri o
nun kolunu açtı; kendisinin :\'erdi· 
~I mendille bıığlnclı. r ı ı 

Bu sfrada kaynanam Üİ$nn koş 
tu; onu içl'ri çağırdı. Bunn sevin 
dim. Ve iyi kalpli. cesur. ilıtiv:ır 
kadını cnndnn 1mllndım. CilnkU o 
büyük odamı, erkek ndamı evhn•· 
.rln içinde görmek, onunla bir çatı 
altında lbtılunmalc bıınn flerin bir 
haz vcrecelrtJ. 

:Kalbim öyle Jııdı ve at~ll ç.ır• 
Jn.Yordu ld •• 

Demek onu pek yalun°dQn l~ke
lillec~iın, batta tıclkl iJe l'onu~aJ?l. 
~Rtnı. ·~o~"'. ım;;-.. 

GeldJ, annemle tien rde vanınn 
Birdik: Kararmış lia:tır ren;lndekl 
l'Ozfınde birdenbire bnbamın genç 
ve maceralı :r.amnnını hul :hmı. İ· 
olmden: 

- lşte, nradı!fım erkek! .. 
l>edim. 
Ihı hayranlık hl !erimi hayret, 

hl !eri silip sfip0rdi1: Birdenbire f• 
liklcrime kndar dumOra u~nıış 
bir hissin uyandığını duydum .• Clöz 
lcrim Miyümüştn; kalbim birkaç 
ııanlye durmuş sonra daha kuvvetle 
c:arpma~a haşlamıştı. Dehşet vr. 
hayretle ona, onun ibana çevrilen 
gözlerine baktım. Ar. daha haykıııı. 
caktını, fakat ı~r.dimi i>üslıiililn de 
lut:!madım. İstemeksizin sancıya tn 
lulmuş gibi lnr ses çıkardım. 

O :ıdnm Keaııal lıeyin ta :kcndi'ii 
di. Hcr~eyi, her hali dciji nıfşli, fa• 
kat gözleri hep eskisi gibiydi, Ya'· 
nı:r.: clnhn ce~ur, dahıı sert blr renk 
tılnıışlı. 

Gözler . ., Dn ilıliyarlıımıy:ın, so: 
mayan, değişmek bilmeyen gütlerT. 

Etr:ıfımdakill:'r tclftşln hana hak· 
tılnr; ne oldui(ı.ımu anlamak istcc:i• 
!er. Kemal heyden, doAru)'ll söylt>
mckten korktum .• O hakışlar lıiiUl 
gözlerimin fçJne 'bir mak'!neıı::rom ı· 
ığı kadar parlak ,.e tıhsıınlı, ha· 

kışlarıını er-itiyordu .. 
- Bir •aıncı .. Surnındn .. ıırnsıra 

geliyor!. 

Dedim. B:ışl(ıı yer• gösterrnı>., 
isledlğim lınhle ellerim k:ılhimc. 
lrnlbhnin .biraz aşağısına silmişti; 
mnnalı olmuştu. 

Hemen dışarı çıktım. 
Odama ıknpnl}dıın Başımı avuç· 

lanmın Icinc alarak derin derin 'llii 
şfinrlfirn; rOyiı pör.mc:fiğime inJ!l• 
mak fçJn gözlerimi uğuşlurdum 
Dch~el ve ınyr.'.!I! O sırada duydn-
iiun: llislcr bunların ikisi ve en ku'' 
vetllsl):di. 

Kemal .. Jlöylc ılr ndrun ols .n 
h:ı ! .. Hayat onu ne karlar drsı . 
tlnnls! • 

n:rdrnbirc, bir kızğın zıımanın• 
Ha: • 

- Bnlınnıulnn daha aşqlfı ı.:~1. 
mnclı~ımı bir S'Ün gelerek gürccct;· 
siniz• 

DetliRiııl hatll'Jadım. 
J\nlmamıştı \"c hnıın geç.nişli. 
Alı , nıçııı onu bıraktı n ! l\fo• 

drınkl lı:il le olııhllece'kli, niç1n 
hc-klcrnedim? ~lcin birnr. daha s•. 
hırlı olmndıın '? 

~ 
:\lcıyıs lıüccAi kiiçücek fonerile 

kıır:ınlılh t:ı<lll ~lc-r, milteharrlk zi
ya ılc in~nnı eğlendirir ''e bu har
bin snhnelcrllr. ne knd:ır tnl>nn trı• 
lı:ınıı tcznd teşkil eder! Hıılhukı, 
hlrinc-ic;l nı:ısr:ır~ır., ikincisi milyon 
Jar<'U in.;on:ı mflrıırlnrca alhnn m:ıl 
olııvor! 

• Dilenci mulıteklrcjen eh\'cndır: 
Rirl J.?hnlil rlznsilc, ötcld zorla nlır! 
))ilenci neılamPI duyabilir; ötrJ.I 
'·icd:ınc;m'lır. Nedamet nedir bil
ınez. 

* Gece karanlıklannda bile, 
koruyucu ve glSzelicl hir Allnhın 
tnl'\ C'nt oldu~una inananlar tnbil &o 
f t,ılrrden d:ıh:t :lZ rennlık ynp;ır. 
hır. 

Kendimi bilelidenberi bekledi · 
#im emel karşımda canlanmış tlJ• 
ruyor; fakat lıen ona koll:ınmı U• 

:r.:nlamıyorum; b:ın:ı onu yasnk e:tl· 
yorlarl 

:Niçin hu böyle olsun? 
Yemedim, itmedim ve oıl:ımd-:n 

cıknı:ıdım. 

Hep ayni holde, başım .tvuç!D· 
rımın içinde adeta dnnakaldm •.. 
Artık iisilcr eline düşen ve şimıli 
ne ol(]uğu, nere) e gittiği bilinme • 
yen kocanıı da ılüşünınüy .... rdunı .. 
1\, faı:ıdn günliik hayattan hiç hlı 
şey kolmamışlı; gelmiş gccnılş \'C 

gelip seçecek herseyin bence kiy ~ 
meli knlm:ımıştı. İçimdekiler \'e el• 
rııfımclakiler hirılcnbire o yo~ız sii 
''nrinin \'nrlığı y:ının<ln kır.ijın de
mir üzerine diişcn hirk&c daml:ı !.u 
gbi t.uıtu olup gitmişi!. 

Knfamclo, his:erimdc, kannn"dn 
ve kalbimde hep o •• UYtışmuş, hatırı 
ölmüş göriinen t'şk1m, :ı1'7ıı ve ih• 
tirul:ırım hep binden ı>n~larını k:I 
dırdılar: 

- Df:r: ölmediltt 
Dediler. 
KRlhimcle ne .7.ll'!llllnl'!nnöcrl ~cı .... 

&iz Ye ölü kalnn ümldlerim sesl~rl. 
nl yilkseltlller: 

-.... Biz yn<:ıyoruz ! 
Ve ~n ~nnrn hen başımı nvucın 

rımdan ~urtıırdım; doltnıldum; kr.ıı 

dimi Mlliin henliAinılc 0111111 halı"a 
sıııa ' 'ererek dedim ki: 

- Snnn selcccğiml Hana h' · 
kimse sahip olnnıııdı, sen ol! Çiinkiı 
buna nnenk sen lllviksııı ı Seni s:w! 
yonım 1 Sen beni al, hen yolnı;r. ııe 
nln olacnQı rıı ı. 

. . . . . .. 
Bu ı:abah aşkım ve knlbitn h'l• 

yat arzulnrile rlolu ol:ır:ık yeni gü· 
nll k:ırşıladım. B:ınn bugtln :ıir va• 
rını ı:.:eliren, bnnn yeni hayat vade 
den bug!lııU çoşkun hi~lerle ~e!Am 
lndın'. 

Bugün ona ı::ldeccğinı: yol"a"t• 
cn~ım. eilerine snrılacnijım, ayakla• 
rına kapnnacıı§ını, heni afteımesl111 
ö ·Jeyece{lim. Eminim ki . bunn e• 

sirgemiyccek; heni bir od:ı:oı·n kn• 
T>n:rocak, iisliirne kilit rnrncak. B.ı . 
zı dö,·ecek ve se\'erken hile, incite· 
rek, ezerek sev~ck. Oh!. İçimde 
hir tiirlil kanmayan arzularımın :ır 
tık doyacağını nc bilyiik lılr se,·iııç 
le umuyorum! 

Bu urnnış rskl uynnıl< hıılimıl •n 
dııhn klJV\'l'tlİ olclıı. niillln o SCS:lll , 

ateşo;iz scnclcriınln lıirikcn ıhtir-ısı 

birden boş:mdı; 'knrestt'n boşan• n 
bir ~iiı·ii kuş ıtihl. 

Arlık gözümüc hic hirşcy yek, 
<>na esir olmak lhth·acı \'Or. Mnıl, 

hnl. kocam, :ıııncm vı· Jıiiliin h:ı.;-:ıl, 

ateşe otılan hlr a\·uç soman gı!ıl, 

hallil tılroz kül bırnkınadıın kayho • 
lııp ı::ltıi. lft'psiııln .\·erinde, hep .i 
nin yerini doJdıırdukt:ın soıırn u. 
fukl:ırn kadar ln~nn o var:. 

... .. . 
Dcrtcriıni ) enlden lor.hı köşf'k• 

re a!ı}'orum. \rzulnrım c klsiııd . n 
daha kuv,·clll, fakat ünıldlerirn nr 
tık can verdi .. 

Ona gittim; yoh·arılım; h:ık \'.:'r 
diğimi, heni ııfMmc.siııi süylecliı.ı; 
kovdu. 

O beni unutmuş; hem de kin ıuı 
maya":ık ika<lar çok tınutnııışl Sü7.le 
rinde tam bir aluknsı;ı;lık vıırtlı. D<: 
ni kovdu o .. 'Kocama gönderdi \e 
ihtiyar. her ihtirııstnn ur.ak. ken. 
dileriııe ait olmayan bir g:ıye ardın 
da gözleri kapalı koşan, mırı h'r 
deniş gibi nasihaller ,·erdi. Ah o 
ne miitl.iş olmuş! Kalbi de elleri ~i· 
lıi na~ır bnğlnınış. Artık tcmnston, 
okşarış ,.e ynlvnrıştan anlamıyor! 

O heni hiç scvm!yor ve hic l•ıı· 
tırlanııyor. Çünkii ne kıskanıyor nr. 
de ıkin be~liyor. 

Arlık hnbıınıın e,·ine ebedi oln. 
rak clöneceilim \•e yalnı7. yaşayncn 
ı:?mı. Aııneın gilıi. Onu ölmüş ~av:ı• 
rım. (;fü! crinı, SÖnliirn \'C her ve 
rim onunla dolu, fakat liıniıViz lm 
halde h:ıyalımı sürüklcycccl(im .• 
Koeoın lıun~ rar. · oldu. 11c·r şe,·i öp 
ren<li. Jlnnıı acıılı: 

- Den <le ric:ı f'deyim ! 
Dedi. Onun cllcrlne nrılmak vc 

yonnklarını öpmekten kendimi :Z<'r 

lııtnbılclinı. Neye yorar; netice ver 
miyecek ki ... Bu 1.av:ıllı Ye lınbn :ı. 

elanın homlıoş !{Özlerle haklını. nu 
aclanıııı ıla ıırtık hrnirn için ınan'.I• 
M knlnınmıştı. 

Evet, artık gldece~im. 
All:ıha ı<ımnrJııdık sc,·gili iimld. 

terim ! Allaha ısmarJtıdık; f<'krnr 
llrilip de nneak bir ııün ynşnyon 
zaveJlı çncııklnrım !,. 

(Devamı Var) 

Sadri Ertemin bu isimdeki ki- j 
tabmın ikinci cilrli.. lnl'e vnzı ile 
392 sahife tutan bu eseıin°mUhim 1 
bir kısmını Okudum, Mühim bir 
kısmını diyonım. çUnkU "Propa
gancla,, hakkında yazı yazmak 
için onu tamnmile okumağa lüzum 
ydkt.ur. Bu eser, her mm ııubesi
ne, iher meslek mensubuna ayrı 
ayn ve doyurucu malfımatla hitap 
t.ttiği için bit' felsefeci propagan
danın fel.c;efi yönünü, bir tarihçi 
tarihi kısnunı, bir edetiyatçı ede
biyat faslım billur, okur ve "Pro
paganda.,, eseri haklmıda tam bir 
fikir e<Unir. 

''Propaganda,.,, yn§adığımız 
devrin değil, dünün de varının dn 
eseridir. Bu muazzam eserin z•n. 
gin muhteviyatı hakkında toplu bir 
fikir vermek için te+kik ve tahlil 
ettifü m~vzl!lan kaydedelim : 

• Propaganda bir realitedir~ 
İngiliz prop:ıgan"ruıı, Fransız 
propagandnsı, Almnn prop:ı
gancb!;J, rntLc:ıterek propaga un
surları. yabancı telkinler, iç 
rroP!lı;a r..da. 
• lns:ı.n ve propagnnlln. Va
ziyetlerin tekevvUnUndc soste
tenin T<>lil. 
• Telkin ''e propaganda. Va. 
sıtnlı ve ,·nsıtas'l7. te1Jtinler, te1-
ki:l alanla,. ve ~·ay.:ınlRr nrncıın. 
dıtki fari<. Propanandacınm mu
avin kuvvetleri. 
• lnsanJo.rm ııropagandnrln
ki rolleri, zihni hayatın prop:ı
ganclıd~i ro1ti, tesiri.. Haya
tın prop:ıgnndad:ıki rolil 
• Kendini sevme hisai, Şeref 
hissi, ins:ımn insanla tesanü
dü. estetik hissi, ve ahlaki his, 
din hissi, heyee:ınlar , tcessUri 
hayatın ttdaileri. 
• Dil meselesi, makale, ki
tap. şifahi telkinler, parliıınen
to nutuklan. 
• Prestij ve propaganda, hr
ıistiyanhğm yayılmas1 . Tek 
nıalfıl!lat fikri, hrri~tiynn1ığın 
sembolU niçin lsa'clır7 Hıri!!ti
yanlık niçin ?kalbe )lıtab etti? 
• 'Milsl'.lmanlıj;'ln yayı1ması, 
Arap mUslüm.~nlığı ile mücade
le Arou milslümnulığı semboli\
nU bul~ıyor. Araptnrdan ayrıl-
ma propngandaeı. _ 
• Qgn:ı.nlı iınparntorlugunun 
Dir.ans toprnğında ve Balkan
larda ya.yıbnası, Yavuz ve şah 
lgınail müc-addesi. 
• Büyük Fransız iht\lfıli, ih
füıl takvimi, ihti\ül bayroın1a
~ jnc;an hukuku, prestijin kmr-

'tli olu"" Fransa ne halde ve .,..-, . 
idi?. 11ıti15.1in kadcmclerı. 
ı1: Yunan ihtillli· Rus istik
rczlnrı. lı lacaklıyn. hos {::irUn-

k ....ı\ndr-lik ga::etelerın snnn 
mc- ' ı:;... k'l' !SrU alınması. Bir başv<' ı ın g . 

şU. t . 
• Çarın iki mektub~.. §~lll nJ 
''e h:ı.kikatlerin tahnfı, p~opa
gnndada Makyavelizm, . J,oma 
hakkında söylenen tnrıhi ya-

l h"'r '-'a ' an telkin vasıtası an, ,, 
oln~naz. _ 
., KUltiir ve knlıı ~alıga yapı. 
ıuenk propaganda, kUi.tiır ~e 
knb.halı.1< hakkmdn. bazı tahlıl-
ler. 
• Kütle ve kalabalık. kUtle-
ler, kalabalı:klar, tecıki!fltlt. tcıı
kilfıtııtz kUt'e. Kütlelenn ~e !kn
lııbalıkların mü~tercit sevıyele-
. kütJ .. lorle kala"alrkhır arn-

rı. - f ı k't 
sm<la "müno.!ebetlcr: crt e • -
lalıaltğm mUnaııebr.tı: emı·edPn
ler ve emir nlttna g-ırenle~. 
• Kütle ve kalabalıklara ın~n 
ma ihtiyacı. Kütle ve lrnlnhn· 
lr'k sad•liği seYer, kütle ve ka
laha1ıkl:ı.r mUşnhhas tasavvur
lara .m:.ı:ıtaı;tır. Çl\buk. kan1"?a 
ve şUphe. !'lôs~·al mi11tiklık . Mıs
titL'l mevz\•U, normal r.amnn
larcla ottosüzcsyon, ktl~l<. Ye 
kalabalıklnroa mUsamnhus1ılık 
ve l!iyuht•lik. Mü~amahasıılık 
nasıl b2E:lar? v 

ııı Kütlelerin ve kı?.bbalıgtn 
Jl'nntığt, hii.di~eıerin halk m~· 
hayyilesi füerind<'ki ku?re:ı. 
kefüııeleT!n kudreti, teılaılerın 
kudreti me-fhumlar. muhake-

me. 
ıı: Kütle v-: knlabahkt<l i\rzu 
ve t~mayüll,.r: ~\rzular, Gre. 
";oire insiy:-ık, Gretroir ! (ISJlri, 
tcr.eyvtiç ve ihtirnslarm. sirııye · 
ti. Heyeeanöan dimağı teşev· 
vı.!şe. 
• Kütle ve kalabalıkların tep 
ki.,i teMavilllcl'in insana oyna
dığı' oyunlar. 
• Kül halinde insan!.\ ~:np1lan 
telkinin pratik netireleri 't'ica
rl reklftm, siy:ısi reklam, müte
canis ve gayrlmnteeanis kütle, 
ümit ve korku. ibtirn.!lnr:\ mU
racaP.L ha'!k hi~lcrinin hapso. 
l:.:nm~.BI ve tp,hrifi. 
"' Objektif ncliımnt ilıtİ\'a~ı. 
• ~Ietocll:ınmı ve nevil<.>riııe 
göre pl'Op<tc.<Ttlndn. 

ıt" 
16 ttdnclt~ 

Meraklı şeyıet --- - ~ 

Sadri Erteınin çok 
mühim ve kıyınetti 

bir eseri 

kınm başka ne hedefi olabili'r" 
Taarruzun, baskının, ınl1dafa. 
arım müştf'rt'lc kar:ıkteıi. 

Çınar ağ~~1ı 
tehlikeli nııdır· 

"' Propaganda taarruz;arı, 
pro~ganda mlidafaalaı·ı, :ın
laşma propagnnd:ısı, insanlann 
anla.~ma. h:ıtreti, beyııe:milel 
lisanı y~nız toplar, ve tlifekler 
konu._~yor. Milletleraı·ası iti- , 
l:latsızlığın '!lebe'>i : Bilgısir:lik . 
* Propagandanın fena bir 
cephe i. doğru bir Bi}'aı.ct ıl~ 
eS<>..stır. Bir <;ok hükfımetlerln 
propag., ıı<la g:ı''l"Ctl ~rinde ki ha. 
kiknt. Dilnyn efkurı uınumiye
sinin esnsları. valnız hi'tkiknt 
baka bulur. 

• Havacılık propn~an~:Jsı, sıh. 
hat P!"O!>aeandR~ı. spor ııropn
gandası, h2yır işkri propagan
dası, intihap propag:ınd ası, kül
tür prop:ı l"andası. turistik pro
p.'lgnndn. 
"' İktıs::ıdi turistik, tarih ve 
aı:ık~loji, sıhhi st-~plet', iı; tu. 
rizm. 
• H:ı.."J>sotır:ı.sı dUnyasında 
propaganc!~. demokrasilerde 
prop:ı.ganda, SJvyet propngan. 
dnsı. 

"' Din a.leyhtnrlan müzesin
de din aleyhtarlnrı ccıniyetln
dc, <lhsizlik misyonerleri, pro. 
na~andanın ana karnkterleri. 
• Önasya hnkkında AJmnn 
prop::ı~:-nd'lsı. Umumi mlltalcH· 
lar. 
"' Tiirkiye. !lfı~ır. !rnn Prnpa
g-anda neznreti. far;ist p'rop:ı-

• Bu~n halk hfı.kimivc:ti ken- ı:::ıııcla"t. 
dini r;österi)•or. Bizan.s <lip1o- B:.itUıı ~u bahisler. "Propngan-
masi 11 .. nnı, kiltle psiko'ojisi dn .. kitabınln knm-.:ti hakk·n•ln 
tetkiklı:"rlnin meydar.n .;•kcı"t'\ı. umumi bir fikir ver~bi'ir, fakat 
ğı hn.kik:ıtler, mo"em teknik şunu kavcletmcliviz. eser h:ık
yeni bir dilnvn yolu ıu:ıyor. kmdıı. kati hir fikir edinmek i":'1 
• Mntb:ıatanu yeni fuyıfa.lnn. okumak ve her bahsin ne kndnr 
gaz~tc ilfınlan ııe gihi ınurize- llmi ve orjektif bir urette tetkik 
ler ya":ıtnbilir? Slnem:ı · Göı- Ve tahlil edil<liği ni J.?;örmek littım. 
den , ku'nk!"l.ll dimağa gid:n j dır. 
yollnr. R:.:dvo k!lin'ltın tercU- Sardi Ertem, "Prop'lganda,. sı 
maI!ıdır. Yeni bir teknik zarıı· ı' :ıe irfan h:ıyarnıı1a -::~iz bir e .. er 
rtdir. karnnclırmıştrr, bıındn şllp1ıe yok· 
• Prop:ıgAndada baskın Bas- ı tur. N . • \. 

Yabancı matbuattan 
(Baş 'nrafı 1 inı-ide) J nin m~nftıatlerine uvgun bir f'İya. 

mişti. Htılruk ve ilttısat tahsil et- Set tnkip ediyordu. Böylece de 
jliş, aynı zamanda tarih, edebiyat ' Anknrannı herhangi bir devlet 
ve tabii ilimler takrirlerini de elin- adammd:ın daha kolaylıkla mem
lemisti. Cenevre Universitt.!'inde le'ket için faydalı o1an tarafsızlığı 
(memu!'iYet h:lrici olarak yabnn- temin f'tmiş ve bu tnrafsxzlığı rna· 
cı bir memlekete yaptığı ilk !!eyn. hirane Ve basiretli manevralarla 
hat da ibudur) tahsilini sin'!l ilim- ilk liç harp scn<'rinin fırtınnlnrı 
ler ]isansiyec;; olarak ~tirmıı:tir. arasında saı!lam ve ıredclcnmemlş 
Memleketine dönünce. dflğt1dhı bir surette jdame etn:.eğe muvaf-
1z:mir vil@.yetinde umı•mi k5.tıp o- fak olmt·~tur. Bu a:-adn da Snraç
larak devk:tin idari iglt-rinck c;a· oğlu, 1941 i"k'bahannda Kıbrıstn 
lı.şmaf.ı ooşladl. Fakat kısa bir bulunduğu lngilter.e Hnrieiyc Na. 
zaman o,onrn mesleğini değic::tirdi. 2ın Eclc:-n'le. ~onra Atman Elçiııi 
Onu tekıT:r bir zamanlar fltrohl'ln- Fon Pa.pen'le ve nihıa·et Amcri
da. tale1>e o~arn.k oturduğu lz:mir kalt tavnl:.t.rt'lıı. da <lostanc mü. 
lisesinde matematik öğretme11i o- zaker-eler-ie buluıımasmı hilrrlşti. 
!arak buluycnız. Bunu müteı-.kio Tüı·k milleti mil'ltemmel siyasi 

0 kendine st>n otnrak s.~tiği yolu l l:wuzlui!ıından dolayı Sar:ıçoğlu
t~kip ctmeğe henüz karar verme· na minııettım'\ır. Sara~oğlunun bu 
aiği için bir iktısat 3.kadcmisi.,de kere BAAvc~illlğc tayini; dilrüst, 
tedrisatta. bulundu açrk Ye muvilffukiyetli bir si. 

baı;la- yaset h:!ynunın tetvil'i ve bu 
Türk i.!!ük13.l harbin.in yohlnki hizmetlerinin takdiri de-

mnS!, ~ heyecanlı TlirkU ve Ke- mektir. ve bunun böyle oluşu bo
mul Pa~n taraftarını, o zamana - l , d n v·rdı ı•nz a• a Kafl:nslar arasıl'da hiç 
kndar o'an ddurnmun b a. ~İ~rak l Iıimse t":-afından mUnaka~~ bile 
Bu muhareoe en su ~" ... ~· 1 edilmemitıtfr. • 
clöndil, ve cloğdu:!u tı:rn•r. vıın :.eti -----
onu mUme!!:ili sıfntıle ılk Tüılt ı v 1 
Millet Meclisine mebus_ olarıık ı;-h~- edı ~cuh~ ve Kadı-
·ı erdi. Röylcce Sarnl'o"lıı uzıın lı1r ll 

k.tral'Sltlıkt::ın cıon'r'.l Ye ~z c:ok ~c- ! · • l 
EndUfi Ye kasıtsız o'arck 1.'İ\'a<".ete <OV yangı ntarı 
karıştı. Buradn nıha: •rt rk:p cclc· 
ceği yolu ve hakiki mevki'ııi bul
du İlk Millet Meclisinin bnvası 
heni.iz biraz gayrime!frıı bir siya. 
&i ihtiHılciler toplan us·nı anr\p·ı
~ ordu. ~:ı~~of!lunun a.a ~ura.~a 
'kl'n:ırda t1u'I':ın .. ''azıvctı gozc 
çarnıyor<lu. Fakat bu r\urt~mtı :ı~
zu edilmeven ''e mıho9 hıt· te~ır 
uvandırıyor<iu. Çete reic;i, mi1li ha· 
tip hiciv ve t('nkit<:i olnrak hiz· 
me~ etmis 0lıııı ~teııin istUtl'ô 1 mii
cahitl"ri o sır:ıcla 'Mı mu1ıt-eŞe'l1 
mecı:sin bir!r "!"Ükni.i idiler Dev· 
let C"iya"ıat ve id:ırr<ıinin halli ica
b0den anıeli Me"ele'erinde ckse
rivetlc ~::ı.rcsiz ka lmakt icliler. 
Dlından <~ol:wı ela dev1'.t memuru, 
matf'Ill::ttikçı. iktıısnt munllirr.i ve 
subay elan S:ı.rnçoğlu, ilk ~lin'e.:· 
den itibaren onlar tarafınd~n bu· 
vük bir hürmet göt'mektc ifli. 
Genç henilz bira?. c:ek:rys;:en veni 
meclis v.nsı. söı>\inlin rlt>~erl 01. 
cluğtmu ve genjı; Avnmadi '!.knrle· 
mik bil~sinin takdir olun u~nnun 
lınvrctlc farkınn va,.<11 Ye bu su
r .. tle de <ıivasi meııle~i. bu mec
!iste emniyf't a'tıno ~in"ll~ nldtı, 

SUr:ıtle terakki etti Et:·aflı ve 
geni!] gBrliş S!l.hihi oluşu, onun bu 
inkifafırıda kendisine yardım et
ti. Ke1113.l Pacıa onu cvvc.lfı Maliye 
Vekili y:?.ptı, -o riyaziveci ve ik
tı.sntc1 olarak bu makam için en 
ı:ygun adam değil miydi':- ~on. 
11l Maarif Vekili o'du. EQki bir 
l:ğretroen olarak bu makam için 
de esasen hazırl:ı:lmıcı.tı; nihayet 
onu A<'lliye V ckiH '>larak bu}uyo. 
ruz. -Hu!mk vr s\vnsi ilimler 
tahsil ctma..milj mivdi ?-

Zıımr..nl:ı TUrkiv<"enitı önemli bir 
devJet tı.dn.mı oldu. Beynelmilel 
~hrete ?u. 1938 yılındn parlak 
l\1lllefer C miyc'i n:hmı olan A
ıasın ha't-fi olar:ık Hıtrich•e Vc
l'illiğine t;"e<:tiği z.'lm;ı!ı eıisti. fh. 
tiyatlı, ba:o:;irctli ve srrf Türkiye-

Y cdi!mbde dört ev yandı 
E\'\'e1ki gece Ycı1iku!edc ~ık< n 

ı.:r vaıırııı ylizüııdcn dort evin 

1 
~ ·aı• !ı<.,nı dıin yazmıcı.tık Yanı:ın 
lı:ıkkınd:ı :.ı. 'dı5ınıız ~eni tafoilltı 
bugUn yaı:ıyor:Jz, 

Yangın tr::ım\'ay ea<ldesiııcle 15 
numunlı ~vden ç,ıkmış, sürıı.tle 
1.:Uyüy ... rek <:VVelfı. bu e\'İ kül ettik
teıı ı:.cnra bitiııiktc-ki 17 nu.mnralı 
C\'e, sonra da 13 numaralı evı:: ve 
nihayct 11 num:ırnlr e\'e S1çromı11· 
trr. 

1tfah enin valttindc yetişmesi • 
ne ve blitün fıınliyctilc <'alışması· 
l!a rağmen, evler nhş:ıp olıluğu 
ic:in, ateş lıastu:lamamış ve dört 
ev trunnmeıı y:ııımrştır. Yı::ng:n:ı 

yakın olan ev'erin halkı telaşa dil 
Şerck eşvalnnnı kıırtarmai;n çnlı~ 
mıışlardır. 

Atccıiıı ilk c;ıktı~ 15 numn.rnh 
e\'in Yusuf ic;mindc birine ait oı
du~u. fakat ynngıııa ay:ıı evde o· 
turan kiraeılnnn sebebiyet ver • 
diklf'ri nnla~ılmıcur. 

Yanaı• PVl,.rrlPn 1:-1 nıım:ıralrsı 
nalbant Vasile. ] ı n•ımarr.~ısı da 
Ahdllrrnhim ndrndn birine &ittir. 

Yan!l'UI itfnivevi snbnlıııı yedisi· 
r:e ı,n'l"r m<so-uJ etmicı.tir 

l'oHc; )a"'4"Jll etrafııııla t'llıkik:ıt 
ynpma ıtta1!·r. 

E\·velki 2'Un 14 de, Kndıltö~ ünde 
trnm\•ny r.addesinde, merhunı Ari! 
PaFa vercsesine dt 2-r!'i nı:muaıı 
evde :vanıpn çıkmış. : kıı.ll! ahşap 
olan bu e\'in list katı tümaıncn 
yandıktan !Y.>nrn nteş itflliYc ta • 
rafından tönclUrülmU tUr. 

Yannn bil Ust katta SUmerbar.k 
mübayan şefi Neı:ct lbtay otur • ' 
maktn.drr. Yant!1nn. kızn'l sr>b:ı 
bonısunun bağda<1ileri tutnı;tur • 
masının sehep o'duğu anlaşı lmrş • 
lJr. Tnhl:iknt ) c.pıhyor • 

ır~e 
Çınar ıığaı:tarı c\'\O.ıl elli r 

rı• lara bOğaı hastalıkları o, , 
ağaçlarly!c uğrnıııı.n bJ11\ .. 
gcnizlerlnln gıcıklndığ•nı ) 

B.una sebep de gene çın11\11 
tarının Uzerlndckl goyt t ııll' 61 
!erdir Bu tüylerin bronş! rt 

yUk zararı vardır. t 
Diğer, taraftan haşcratı11 1' 

ğııcında barınmaktan h~ 
da görUlmUıtUr. 1 ı r ' Bunlar ekseriya jn.oıan 11 

!)er 

!lkc tc§kil etmemekle beı11 r 
·rıı: · 

kaıııntılara sebebiyet \'~rı ·ı of. 
Amerikada mültıll?1 y 

kadınlar ııı' 
Amerika.da milyoner klld 

lıQııu gayet katınrıktır. tJı 

Ncvport ve Mrs. Nöse soı er 
milyon doları vardır, M.tlY

011
> .. 

bu para ile a:ıyrıyc tlcaretl 
~d~ ~ 

Çay krallçClll Mrs. Jll 11• ~I 
m 200 mllyon dohırlık bir ,e 

d~ ~ 
Carnegle'nln -tOO mllY011 d 

çok yardım evlcrjne l>!iğt;>IJ 
kc.soe malümdur. cııe 

Böyle olmasına rnğıneo ',,.rl' 
milyon dolarlık bir sorvcti ~ 

Ve bunlar milyoner d ğil 111 
yoner kadınlnrd:ın birld1~1 

etmektedir. ı•,lı 
Hayvanlar arasınd• 

muharebeler :ııııır 
Bazı hayvanlar da. ıns ır!•' 

rnUgkUI vaziyette gaz kuUllİ' ol 
Fakat bualan taarruzdJ U~ 

)tll 
daha ziyade mUdata d:ı U pe1' 
tadırlar. Amerikada kUrk 1,rd 
bul olan kUr,:Uk bir hayı:an eııul'' 
kUçUk hayvan gayet t 111 eP 
ÇünkU gaz neııredcr şııyıe tr~ 
çUk bir tehllkeyj .sc~ıncc e 1'~ 
nevj gaz serper, Bu glLZ111 ııo!tl$r 
kadar berbattır ki, in~11 çer 
lamaz derhal kendlnde!I ge o~ 

Bazı ağaç h&§Crntı d:ı ı:ıı ~ 
nnda gayet fena kokan ı
f'Ctmıktedlrler. 

Çiçek ve ıaıtl~ıl' 
OUnUn mUtco.ddld aaatl•dıl'ı•ıf 

r,:ok çiçeklerin açılıp kaPıu;.ıen' 
rUlmUştü. Bu yUzden çıçe b'ııll 
ta alAkadar oldukları bUC ıc v' 
zuu olmu~tu. Fakat bjrÇO tJ)'O'" 

bu hMlseyl aydtnlattıı8~0ıı 
olmu§lardır. Çiçeklerin 1<•~ 
addld aantlannd açıtıP }Jll 
rının e:ıntln alAka.sı yoktur. 
hararet rol oynamaktadır. 16~ 

Çiçekler, haısa.sjyeuerlllepJl.I 
seriye. soğuk ha vata:da 1'• J(Jfrl!, 
lar, ( Ccntaurce) çiçeği fıı d' 
havalarda sabahtan saat • ~ 
lır. Soğult havalarda dal: r•'l 

Buna mukabil eorde ge ,_.ı• 
le açıldığı vakidir. l3U da 

.. ft zdlf• 
tan husule geldiği .,..r.. . .. ıet· ' 

Amerikanvarı \ıııu ,; 
Br111baue•dc Orjınason L9 v• ıcl' 

atçı Adl bir tğncyl df!1fll12 

bir sat gt'çlrml~. sl'l'U,J 
Melbourno•ıı Merfiald "'bir 1',,ı 

renlnce, kıskanmış. Kuı,:uıc ııl' 
delerek için daha i<Uc;Ul< 
gcçlrmjş, bır • ıı 

Mr. Grımıuıon da 1DlltÇlt1lldGt 
olduğundan 2 tty gccelı g i j,ır01 
çnlışmadan sonra nı: ıgne.> 
gt'~lrmiş. Her. 

Ankara 
yarışları / 

Jil1,,ııJ 
Çifte bahiste CeY ier'

1 

Demet ı oı s kuJ'\lf ,-
11 11ı r111 "" 

nknra, lli (Vnlnt ınu• tı'1t' 
At ynrııtarının sekızıncl 1,,ııır·,,; 
!arı yııptldı. Netjcclcr şu~, ~/' 

lKlNCl KOŞU: yııcn ıs0 
Aluk iklncj geldi aaııyal'I /. 
verdi. 1ırıtel' 

ÜÇNÜCÜ KOŞU! ceY urıcU 
el, Tarzan ikinci, Bora ~~ $

1 

Uçar koıımııdı. Ceyıant~ •' 
170 kuru§ verdi. zeııri~ 

DÖRDÜNC OKOşlJ: eıı ' 
rineı. Zal ikinci, f{ıır~ı ı'Oııı 
geldi. Zehrtmaıun gan;;'cıı1et f' 
BEŞİNCİ KOŞU: ucııoc0 

Dandı ı"klncl Komıs-ıJ ı--"' . • o p .... ıı 
Demetin ganyanı o.> ııo~ 
kuruş, Dandinin pınııcsı rıı•' 
tur. _O' 

Çiflcbahls ccylı\Dt81' 
lira 15 kuru§ verdi. 

B .. d dl R "h,.'d e11 : ag a ı u ı _. ,ıııı J 
_.;. ____ .,.. .. lı~ll) ret ~ 

l~y bo, ol ) nbııi ld 1'~1-
0 ıı•"' " O:.:Sb. I oıA uJıd:ıll d fd,_l pll 

r ııt ıı' ı ,-1' 
HQhı~ fı, hAI rbll cııdU ıdıı ıı 

.oıı ,,,1' 
Göz ucu~ le ,·ersr. ger .., ııi 
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~~LITIKA 1 

~eker hakkmda h.. o etin 
verdiği karar 

JI ariık vergisi 
Qoktnnberi be'kle<liğ\"'miz hir 

~ydi. Ni1JR~·et o ela kanun hii-
Lı I.üm~rlle hayatın içine girdi. Var. 
~'1 1 

, Kongrelerde, kadınların mütevherlerinden de varlık Jık Yergi..;i, 'ergiler~n en güzeli, 
~ ı.~acl.':!et, emniyet, tatbik kabiliyeti bakımından 1 vergisi alınmıası, Büyükderede bir dispanserin kunıl· en hakll!.udır. 
~,. ~"fil lıı:bumeti yeni bir karar almaya icbar etmiş· ması istendi 'arlrktan vennek katlar insBlln 

ve lCr b-.:J l" •t h l l ki ·· el l alo- gelmiye<'.ek lıan"i ,·erı;i bu-t:ae ı ı e pa a ı ı a muca e e edilecektir VilAyet parti kaza kongrelerine sı ve Ça""'~-- mevkllne kadaıı teeL 1 .... uoıı• tınnbilir! Iluııdl\ acmdığımız tek 
•-=ı _ _,,,_______ ll halkın bUyUk bir ala.ka.siyle de\·am satnı uzatılmasr, Maden maha11eein• kt • 

um ·~~ · ~· \•ergıniıı geQ kalma ıdır. Yazan : Sadri E edilmektedir. Kadu~ôy, Beyoğlu Vfı elektrik verilmesi, BüyUkdercde btr 1 urkıyef dün:mnın bı"'r parçası ol. 
, Bakırkby kazalannd3.ll sonra, dUn de dispanserin 8Çllması, aslter!lk ııube... duğmıa gore, dünyamn içinde !:Ol. 

~.O()gek~ri himayeye muh- Sonra ~ker insan sıJıhati içl'ıı :ıtaUh ve Sıınycr kazalarınm kongr~ •lnlıı Yenlk.öyden kaza ımerkezlne '•andığr fırtınalardan bi7.e de el· 
1.. '1tı l1i kısiye ndnm basımı. mutlalm .elzem olan bir madde <le- teri yapılmıştır. ı nakledllmesı.. Sarıyer sulh mahkeme. bette bir sarsıntı pnyı (lü ccelrti. 
."Vt~: ~d.-uı \e ~ugün- '~!dir. Şekeri sıl~h:ıt bnkmımdan Fatih kaza kongresine hazırıruıan .ıılnde bir noterliğin ihdası istenmlf- l>arJığı geç duyduk n, bnnn, ,'8to. 

has~r<lıkten ,.e hır m.ik- mutalea edenler ıı;in onun yoldu program mucibince dUn anat 10 dn tir. ı~ımızrn anbarfaqnn. bory:luyuz. 
~· 1 elcreı mclttcıılere, i:'ll ile hasıl olan boshtk bunda bir haşlanmı~ır. Yeni idare heyetine de; doktor A!l \ urtda, yıllnnn biriktirdiği rnnl
~ ~e aymlıktau .sonra cl<Si~!ik )ara~nı:ıldan zi-ynde ::ı:eYl<- Kongrede, vilO.yet. parti 1d:ı.re he. Turhan. Sadi özden, Haydar Duğ, lar \aı dr. l'olJar tıkanınt>a onları 
.~~4 S . mı SerJu: t pıy:ı.sa. te, ıtayatta hır noltsaııhk Jımmlc yeti reisi Suad Hay.ı1 Urküput, vah Handan Önjş, Zehra Çevik, lbrahlnı harc.1dık. Fnkat Jıa:ııra daiınr dıı. 

• lıra üzerinden arzc- getirir. , ve belediye reisi J.ıQt;ff Kırdar, vna.. TellCM, Retid Denlzçelebi seçUmlş.. yanmaz, tlerler. •etekim hi'z de 
İıl bQ En mtisküı zamıınlnrda. hliltu- yet parti idare heyeti a.znlp.rı, kaza... lerdlr. Bundan sonra. parti relslne kıı. yanlŞ )'ll\"i\Ş ~to'klanmııın eridiji;i
$iipfı ~tfo satıı;;n. ~ıkn- metin in<>anlann ze\'k iti)nflnnnı nm vllAyet umum meclis Azaları, za. "b8§kaııJ. yardım scvenl~n yap nf depo l'e anbarlarımızm boşal. 
~&sız vnrgunculak ibti. da ltonnnnsını j1c temek biraz fazla parti mensupları ve bUyUk blr halk ıını,, olduğu sergi faaliyetı'ndcn elde (lıj:;rmı görd\ik. 
~ e efltin umumiye)c olmaz mı? kUtlcsi göze çarpıyordu. edilen tnydalı neticelerden bahaet • Bunu önceden sezen tilcctnlar 

bit onu 1.-eııdi davnsına 7.:ıruri, sıhhi b;"T ihtiynç olma· Kongreyi kaza. b3şkant Bican Baı"t. ml!J, yapılan elltlar,inl göstermf§tfr. mallarına gittikçe nrtan, h:ıttl bn~ 

IU.7.andılar, er\'ete gönıUldö
lerı :r.enginllkten tatlayncak hale 
g<>ldiler. li'n1•at içlerinde )İne öov. 
maynnlar, ıs.·e.rgi. Jmçakı;ılt~., :r~
p:ınlar ~oktu. De\•Je1e gö terdi'k
leri hesnp defterlerinfn '""Jıllah 
hillı1b i i,, mlen farkı yoktu. 
Bngllu \arlıJı: \erg.isine bnğlanan
lar, j te bu tilrlli nclnmlnrdır 

Bir gezcte hnvadisi. verginin 
ge~ni lıti1'tim geçi'remiyef"eğ'İnı 
l.llcliri~ordu. 

Gerçi, her cui knnnnun htik
ruü, ytirörlliğe gircli~i g&ndrm 

OlU'a ha lar. Fnkat kesl'.c bir b· 
tisna ite, \-nrhk \"ergi"i, 1!139 a ka. 
tlar ola11 znmanı f1a çemberinin 
İçine :tlsn.Hlı. • 

MadE.'lll 
0

kl olagan ii tıi hat, o 
2ama:odeın bil lnmı . o znmatJdan 
'.kalım mallar, ~ittikçe fiyat artnıı. 
rak onlnrt .knzanç cığl nnn ~mn
~1'ttirr tJ. halc!e tıİçin bu tiç scne
lık ynğnıa1 ymılanna kir l>alsmf bQ kıta haL"rıe kolmn'k is- Yan sekeri 15ehirlerin t«\7.nnan in- cıoı;ıu açmı~. parti kunıcusu btlytı~ Kolun faydalı çalI§malariyle 2000 - 7.an saatten saate <leği5ip yilkse

lııh.~u~ını bir takım tef irler<' ·nnln.rma bir 7..C\ k mnddesi olarnk Atanın hAtıra.sma. hUrmetcn ilç dakl. 3000 llra kadar 'bir ~tr temin edil. lem 1iyot)ar koycl •lar. Yüze ı>]dt't•· 
!a ~'- \'e hn rıyntı nl.,1- verebilecekleri bir bedel mukabi- ka eUk!lt edilerek anıJmBSUU tekit! mlştir. lan dnhn doğrosu. yüze tıtandi 
~:l 1 ~ mani,·eHi ı tc- linde satmak a<lalctsiılik sanla~ ctml.ftlr. -------------- Ur ett~deri biT seyi iiç yiize, 1)es 
l'ıı.....~ .. ,er, btı barikat a\"ka- bilir mi? • İlıtjram sUkfttundan sonra kongre M"l I" p• ylize. bine ı,:ıkardrlar. Yüzde in, 

'da.. ... ~110 _ •• el u ~kıınıığına, belediye a.zaınnti:ın vas 1 1 ıyangO .. d 1 ~~ m:mttgını nm n- "'1-öy hallmıa gelince, onlnnn .-azan r ar. Sermayeleri ~ğaldr. 
tl'dir • ..ı d tı Aktın seçilerek mUzakerelere b3,.. ı 1 • 

"i'~ ifeliet bu e ı..,n \"e la'S".-Illl 
ı.- rlardan kendin~ dti5en payı uı, 
masm! O devlet, !ki m.alıntn zek: .. 
tını ~erme.ven 2mıgin1erin boş bt .. 
ra"1ıt" f~n:ınt ynrt'fım yiJrl nif 
kencft onmz1ımna ıalmımr. o dev .. 
Tet, m.f ~lclrctin binbir ~rd" e 
tarettdnağr \1azife eainmis ir, im 
P$YJ: yerd~ gıike tmd:ır hal etme. 
mis tni(Ur4?' 

~ • ı!>.n e selcer ihtiyacı clnyA.nlar
1 

:ru- erlnıu Jıacmi bUyihlU. 7'.en::in 
~ gqYleycJim ki haberle, ni ş"ker itiyn.dmı l'<linmiı; ola~lnr lfUUIU§tn". çekı·ıdı• oldular. Paralnnnı dn~aca1' pi-• de böyle dcfri,clir. ı;:ı__ ı .. ti 1 ... r d .k Bloan Bıığcıoğlu kazanın bir yıllık 1 1 b 11... " ~ """"" u e ...,.ın o ·azn.nç se,iycu;j faaliyet raporunu oltuınU§lur. Ha.ık ya :ı n an an mumayınca, nr a1 

ı.._-~_alrnan ne bn karar, yü1tc;e.k obn mıntakalardadrr. lfer 20 bı"n lı"rayı Gı·-·unda ••tı· apartrm:ın, l~n, hnmam satm al-~"'llll .. an ll • •- 1 1 . evinin faaliyeti, hava kurumunun, Ç<> & _,,. _.. l 
~ a "-! cvve >ı Kurar ar yı Tiirkıyenin !}eker ir;tihliıltinde ılı ar. Qünldl banka az fai7. \'eri-
"· "il' s '·- lm 1 - • cuk esirgeme kurumlaruım faydalı lan bir bile\: kazandı Varlık "~~ 1, ynlnız alol 9 

nınntığru deği.l,. fıızilet "c abJ':.1 
da emrctnği gijzel bir eydir. 

illa~ Cvq• <> uştor. Pa- ıoylerın hissesi pek az<lrr. Otarşik çll.lışmaları alkışlanmt,~r. Kaza ken A ka y.or Ye onlar nh<ıtfüları mhtJıiş h-
~ t eden, onn kumanda köyler, ha.Un scke-.r fabrikıı.lnnnrn dl mmtakası dahlllmNrt f~ldrlereı 49 12 n~~ts 1-:ci. ı::Uo~!;:~: zan~ luıl'§lsında, bunu bi'r diJ{'fl. 
~ :ı._;::.;H: ''e P ikolojik un- ynnrnd.n olan bir lnsnn köyler , nr bln ll.mlrk yardmıda bUlunm.Uftur. Sergievi11.M ~t 14 ~ çekilmiş ve d saılakn..ı gibi değersiz bıı1oyor-

-....,:· ~· ~. kerin pnhahlr- dır ki hila kendi k!lpalı köy iktı- Hamdi san·', T....-k ,.rft-1 do ... .....,. ,..,,. • __ , l:ır.dı. HAKKI SUHA GEZGiN 
ı..."ugt ıdd • d yd ad •..; d ~ en• .uuucu, "'L-· ~Jli:i -aba.ll'k bir halk kütlesi ta. --------
"İP "'b ıa ı u ct:;ı o n- ı l!i•n e Yasamakta ve panoo.-- Hikmet Feridun Arda, Srrn Enver kfp 
-.,11t;,!Plir. Bu vnrguncn- nnı ı.endi kendine "melez,. yapıp ""'·tur, "''--"'a.r .,.... ___ n n~:t l5&L a.. 11~tlr;._ .. __ _ 

"'.u ecıtinne1·• \'e La~·ıı yeme~·t--1!r .ou .w.cu.ıı .<MM><> ""'~..,.. •rmıııya ..._...n numaraları 8.§a. 
fQ .... 11 

·" '" ıt:UJ. • larak son zamanlarda htıttametm it. ğıya. :yazıyoJ:112r. 
~n bu ~ipcrlerin ar- Yahut pekmez istikillki ile SC· tuıaz ettiği kararların bll(;tin partt ve 20.ooo LİRA KAZANAN BiLET 
1', 'h : • kerin brraktığt l>Mlui,ru doldur- tcşkUAt ıı.rltadqlan ta.nı.fmdım tam 
' 1palım, ibjz tie istemi- maktadır. l'nn otarşik ve pn7ar blr tes:ıntld altmda ve e1b1dl#1 ne 

ı......, \ 1Yatlara y'ilksel lnı. iı:in ~nlısan köylerde de \'llZivet tahakkukuna. çalışmak 1)%cre and ıc;:. 
~t ~l'en başkalan, biz t'le böyledir. Bunlara bir de bn se~- tiklerini tcnVir ve s.road 'VBBital.ım:r:ım 
~' tcliyoraz Ch)rcl>ilm€4· f{j kazan~ seviyesi ilal'"e edildiğ; en ucra k~lere k:ıdAr glinderlleco. 

\ '1ıı~ karnrlannr J-endiJe.. takclirde adalet balmnJJ!dnn yapıl. ğine söz vermi§lerdlr. 
~ n haline koymak is.. mış bir yanhı;Irl< göze Çal'(lmnz. Bunda.n sonr~ serbest. dilekler mtı. 
~1\ etin ma~keli bi'r şc'kil- Alman lmrar tatbik kabiliyeti zakerelllne g~llmi§tir. 'Oye.lerdıen 'bf
~!Jiı. ~lanaSJnöıın başlra bir balmnmd:ın dn. ma1rnl<Jiir. 'Jlilrkf. ri, varlık vergisi hakkmdn. al)z abnıt 
I~ ~talıalıbğm 5cb~leri. yenin ilıer sen~ eker istihlfilti Ye bunun ne kadar yerinde blr 1i oı.. 
~~, l'l.h alardn, bac:.ıım ckono• yllz hin ton ktıda.rdır. Türlı:ireniıı duğmıu tebarüz eı:t;irdlkt;en sonra, Jta: 

'""11\nloı·ik fimı"llerde .. __ bn .,.,. ... el,.; "stı~--·· eıı· bf to 1 
... .. ~· ... 1 utS+Uı ı n n <> n- dmlnrm mücevherlerinden de varlık 

~!Utıaİ cıı.L."tlr. Yani dimizdeki şeker :.:c- Tergiaj almma.smr teldlt et:;miftlr. Bu 
~~ al1Un, hl'lcktrhkln- Çen yılfa.ra nazaran yiızd.e elli :nok- nun f.ç1n mUcevher'lerfn damgalanma.. 
l"I ga klnnna, TIU!l'1ta!Det i~- ~ndn". Bu seneki ihti;v:ıarntr.ın. 17.0 :ııru, da.mgalanm&?llJf mtlcev'heT'lerl 
~ lilnen lıfüiin nı keııi bin ton olııcağı 1.-uvvetle to.hmin bulwısnların coza.landınlmasmı 1ırte • 

~nd .. l(j cdalarn kapıl.. edilmckt~ir. Bu no'k nlığın şe. ~ 
.. • '° • --'-'-' ~ • mlşUr. • le Jının listun t'dm • 1\erın UJCllUJtH.Ct .-çın<le bil' '5p?'l.."ti.. Bundan ıı.şka. okul ~ar:ma 

tt l'i (l}('luğu ı;ilıf, !ııt? aı: JasyOn mettmı olmasına, "r'e vur- mahBUS ım.b:ıblan bit frrunva.r ara_. 
~ l'e hrlitn\ea ctııiek ge- gmıculaT.m €ketin a,pn!lo nş\ic;- baSI -t,ah&!s edilerek ıa:iebenln Okula 
~~ m lerinc setcp "Olae3ğrnda ~üp'ııe devam edebl!melerlnln tf!Inhrt, Kara:. 
~1! hareket adalete oy- yokb:ır. gnmrtık ctı.ddcl.erlntn·tam~ edllmeı.l 
1.'llilı ~ '\'"npttğmın: har~ Akla şn tedbirler trolcbilir: dilclı,ler arasında sa.yilım§tır. 
~~ 1ıiJiy ti '"nl" ntıdn-1' Artma nis~tlc:ı'l (le Jıcçnp cdl- pueklerden sonra yeni h~are heye. 
~ hnreket ndıı.let ve Jerek elli mifyon kilo ~ckcrı 20 il seçmü yapılmıştır. Ye Yeni idare 
\'tıl.cıtı halmnındnn l1izc milyon lhnl.Jm tnksim etmek'. l\fı. heyetine; Bican Bağcıoğıu. '.M.ilmt&z 
~ ~or nıu 1 Şcht: tncsc- ğrt üzerinde imin.~ ynprJım bu .A.oan Hamdi Sanaı. Ziya Emin :lnan 
tib· ~ ~da .tnacldelerindc tnksim fiiliyatta ne kal'a borsayı 'kur, Ek.rem Ertan,, Suudi otya.kmıu: 
,, .. tı iiç prensipe gı'lre ortndan tmtdıraC'8k, ne de \'Ur- ve Rıza. parat ııeçilmlşlerdir. 

S 
e~. En büvük ndalct i " t guncnyıı zeng n oıntiktmı alat."O • Kongre samiınt bir ha\fa içinde so. 
~ t<ık himayeye nıoh. yııcakur. QU.n."m böyle bir tabim- .na ermiştir. 

~ ~Qi: :u~~ıe:~! :; at'l:ı;_~'j'" tt~e itri kilodan SAiıll'ER KAZA KONGRESi 
• ""lt 1ı• ıraz aLJ:I. ı;e :er ıı;nl>ct edecek• So.nyer kaza. kongr .... ı saat iıs de, 
\:~· ınmyeye rnnhtnç o- tir. İki kiloclnn birru: fı\7'1n olan btı .,._, 
lıı,~ °t\1 jardmı in.t'V~nn. o!an ~k"ri on ll:j nyn., h:ıft:ıyn, hnttrı... pa.rUntn BUyükderedeld bfnasm~ ya 

lı:ıı.tı e.ndlleritıı! yal"dım e· -~üne ~ edet'..ek olnr.ı;anrt a- P~tı:r. Kangrede partl ~kanı 
~.bit llrı.Ia ... ,.e ahliık hafo. dnnt ha5JlUI. lınhve !llc1·eri lfıiJe Su:ıd Hayri UrltUplll. vilA.yet A.zasn\

~11ıı:nl"Ul'<:t teüıkki ıcdilen- dü~~ .. Bu f.c''Zİİ Sene tl~bi'le dan Ce!M ve Reşat Yıbnaz bulun -
abit gelirli' o1anln1'• ..,.. _..,. I t • r -· ımuştur. 

..,-J>3·"'~n17. mn 1 e\'7ı ey ıYe~ :t- idare heyetinin bir yıllık çalI§mO. 
iL "il' ~lif • :niz gijnaen itib:t ren l'"ıırgoltf"t1 fa-
,~ ~· tı~ 1 O bin"den fnz- nliyetc •Y.Lcıfar. raporunun okunmaamdan sonra, yeni 
~ ~:lol'lle yac;ıım:ı!ıtn.drr.. dileklerin gorUşUlmesine geçilml.§tfr. 
~ ~Wlc yn ayan f115an.. Aydan ayn te'\'%i imknnmı arar- Elektrik ııebekeslnln ıtakviYe edilıne-

'lal(a da ?.irai i ,ıihsn1 İ"'- otıanu. lmnun içinden crl mn.Ic mihn. li!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 
~1ill lrdl!'lnr. Bu yıl ztrni klin olama?:. Esnsen hu talcc;im nn- rek yeni bi'r para şi ,kinliği \•iicmle 

lııı...~İtfil 'Otntımiye't itibaril~ zari tn.!thi'yet arzerlect'ktir. ('ünlrli getirecektir. J\fnliyet fiyatı çıktık
~~e \,~"Pe :nazaran lı.ima.ye. ~ker TiirlciYe<le h"r yt-rd<' ayr.r tan sonra enflasyon karı:ııhğı ola• 
l'Qlı lıjıl' Jl' "aztvettc (leğiJ!fir. 'kesafette s:trföifilmem"]ttPdir •• Ro Tlı'k mcrke'L batıliBSIJL""\ yatınlttc:ılt• 
~ d~::ı.ntanlar buğday fi· i(es:ıf'et no•.t:ıfannı bııfnJ> ornlnrit hr. Şeker satışı ile bu ~ne yii-7. 

• ,IJtı.ı'.'_.Qji \il· bnlondoğtı 2s- oı;evkotmclc iı;e te<:'kiliıt l'llzi:v-eti milyon limyı ı>iyasadan ~e'kcce• 
~~ot tnüst.ııhsili kom- nolcs:ınhbndnn <l~lnn m\lmldin i;iz. Piyn.sndnn çekilecPk bu y'üz 
~gı°ler lroyınuq, paltnh değildir. Her ne <;:c'kil~le t<'-n:i t-"<t· milyon 11ra mewat tedn,iil Yası. 

" ~ snttn nlarıık 2irni "'' düc;fınülse 'knra bor.ı:;:ı kn:rcınnr- tnlnnn1n yedide biridir. 
, ~illı~~li tirenleri himaye 7.n çduyor. . \'arlık Yergisi ile birlikte piya-

~tiJcaı bu hir hatmı. obırn"' Teni is! b:ı"'r mnnblr, '1i1' 7.İhni- sadan 9f'ln1eu tedavül vasıtalan 
\! ~!ı~ etmistir. Simdi hi. yet mec;eJesidilr. İtiraf ('(lelim ki hn ~ eflide dörde inecekti'r. 
l·~e ç tınsurl:ır tidıirlc- zihniyeti lm\Tnltl!lk o ~ınclar Jrnlav Bu suretle para kıymct~e1ıceek, 
S) ~eh~bit ı:eli'rle ~ocincn- de~ldir. İkl' milyon 11iifusn tatbik c.,:rn fjyntlnnmn da5Jllesi Jrolay. 
'U~r: e?'de pahalılığa ö- edilen elanek karnelerinin hnlril:i Jııc;nıış olaeal•hr. Şııker al:ı.mıyan

' da ı.: t:mzi!n. imkfinrnı he.c;nbmı bulup çı mrmnk bn,,.lin Jnr için hii'Mlmetin Şeker fahrilra
~ls_lck?1dilerini ltim:fyeye yüzde yiiz miimklin olmo<ı mrıcl~l"? lannda bu yıl 80 bin ton Jmm \i

'ıl...- t~, 1 Cflllf'mektcıJ;Tfor. Bunu s!tde<-e hir imirot \'eya lıii- 1.ttmd<'n ynprruıya :h:ıZIJ'}andr./.:'1 pek
~'all ınde lıimayeye mulı- kümet otorite<ıi snym:ık Jıntahılır. mezin de bUyitk bir stok tcŞkil et
"'~tt• llMnrlar, ynni ~Jı- tlıi mily<!na tntbi'kte f'<-lıilen mlis. tij;;rini' söyledikten, ve hariı:ten se

lli 1 "e ~•öy halkı j(in küFıtm biitiin mMnlelcct hnllnn'l ker getirmek mümkün olnrsn se
~ 'bft!!a tnhdit ediifıni fi- t.ec;miJ edildiğini clü<ı\inföı o zn- kerin f1nlıa ttl'll7.a s.'lttln<'ağını ha
~~ "dat'tlkıbnrsur. DUln Tmrn boNa bu lmrmnkans-ık- 1ırlattrktnn c;o11ra. bıınlnra ra~m,.n 
1~ "atı· .tubTcıt kniı1e inin 1tT· nrtasmd'ln yine bac:mı ltalc1rr~- ıc;el;:eri h.<?c; lil'Rdnn nlmulı: :mnırcti 
,-'tfl'. ılıyetinin büylik his. ~UT. hac:ıl· olurc:n. bP5 liraya ~er satın 
~~~ljl\J..ii bn hnTp yüztin- Şn halde is bir Pal"J olııra1• tnh. nlanl::ı.r ~·alnrz "'<!ker yemeMe kal· 
~ ~ e knzanı:Inr temin c- dit ed.i1mic; bir lnc;ma bo;:iinkil fi- mıyncalrbr. ~;ikselen csya fiyat?:ı,,la lı~lini'n dcmmınd:rn yatfa ">e:'keri c'lağrtnmt. ~eri lmrıt"I- rile de hiz1e1t mÜt:'ıHle1e ~hni~ ola

'1e~n r ~in ekcrin Jtllosn 1nra Vi1oc;u ihcc; liradmı ı::Cl'bcstçe <"!lklnrdır. 
~lal( ~ ~l'c; 'iiz lira d:ı <>lc;:ı satmak 1ra.1ıyor. Bizim ~lci bir atnlarsöziimüz 
~ ~i it lirnıle getim1ez. o. Bu suretle sntıhcıı.k se'kerin he· l"ardrr: 

~ltt..., • ~ :Verler<len jc;tcdik· <lcJi nP ola<'alctrr! "Şeker parayı cepten ~eker,, bn 

377.181 
10,000 ı.tRA. KAZANANLAR 

288100 189468 
6000 LmA. KAZAN.Alıı"L..4.R 
95283 1704.St 193102 373226 
2000 LlRA KAZANANLA:& 

211786 .212167 298910 346862 186049 
157188 22193 77279 816277 101(41 
362497 201~1 191338 185854 376972 
291286 60257 72396 188556 19008~ 

• 1000 LlRA. KAZANA...""U.AR 
6~ 29601-' lMU.7 2415628 :J4°"8' 

2(9149 203677 7~9 291366 322176 
307832 328j7' 269791 269308 l.82923 
800725 887G 251705 275802 S00209 

(5100 310539 H314A 12844 363106 
228605 379lD9 8984.73 349509 81786 
130616 238177 382145 3124.79 26S5S8 
1~5: 88067• 19689& 1%1156 45288 

500 LİRA KAZANANLA.R 
Son dört r&k&mı 2181, 9775 ne 

nlha:yetlenen numaralar be§er ytlz 

ltnı. kazanın.J§l&rdu". 
100 URA KMANA.."VLAR 

Son Uç r&kıınu lilO ile nthayeUe. 
nen numaralar yüzer lira kazanllll§. 
tardır. 

fiO LtRA. KAZANANLAR 
Son Oç rakamı 493 ile llilıayetJQlOD 

numaralar elllger lira kaza.nmt,Şlar. 

lardir. 
20 LİRA KA7..ANANLAR 

Son ~ rakamı 614, 6~ 695, 196, 
ll77 ne nihayetlenen numaralar yir. 
mlşcr Ura kazanm.I§lardtr. 

10 LİRA KAZANA.llı-ı.AR 
Son ikı rakamı 11 Be nlha.yeUenen 

numaralar onar lir& kazatım1tlardrr. 
Alıl0R1'1LER 

Sonları 3 - 9 ile nlluı.yetıenen nu. 
maralar a.mıort;l kazan~dır, 

KAVA.VAN BtLETl..ıERJN 

SATILDD\.L \UI 'YERLER 
20.000 liralık büyük ikramiyeyi k& 

7.anan 3771Gl numaralı bilet Giresun. 
da. satılmI§ttr. 

10.000 lir& 1kramjye kaza.nan bt. 
Ietıerclen 189468 numaralı bilet Ada. 
nada, 2SSTOO numaralı bilet de Bls. 
:milde satılmışttt. 

5.000 Ura ikramiye kazanan bilet
lerden 3 taneııl İstanbul, bir tanesi 
de Cihanbeyli de .ııatılm~tır. 

2.000 lira ikramiye kaza.nan bilet. 
lerdcn S tanesi lstanbul, 4 tane11ı An 
kara, 2 t"nesl lzmirde, bir tane!ll İZ 
uılt, blr tanesi LMik, bir tanesi K&S 
tamomı, bir tanesi Nazmı, bJr taneal 
Urfa, bir ta.nesi de Karabllkte sa.tıl. 
;mıgtır. • 

1.000 lira llcramiye kaZanan (t<>) 

biletin de yurdumuzun muhtelif ıe. 

bir ye kaııabalannd& satı!drğl öğre -
nllmi~Ur. 

Yeni emniyet müdürü 
Yeni emniyet mUdUril Halftk Ni

had :Pcpcyi'nlıı bugün şchrjmlze gele
rek yeni 'azi!esjno baş!amau muıı.. 

tcmildlr. 

1T1ZAK 
"Cell!dm Kızı., adlı 

koyamadık. öııtır dileri&. 
tc.trlkamızı 

GALATASARAY EfA 
DUN 1 - 3 YENDi 

Fenerbabçe Davatpqayı ı . 13, Beş!Ht(ııs 
StHeymaalyeyi 2· 7, Beykoz Kasımp 
l-5, lstanbulspor Taksimi 1.3 ye ı 

Dün lıaftnnın en mühim~~· Y.lfdNiy?e bir gol yııptılu ~ o
nenbıı'hçıe stadında Vefa fte Galala· f.uh da l-3 Gnlnlnsıır:ıyın lehine 
1111.ray ara~ında -0lmu,tur. 1:iftl1. 

Galalasaraylılnnn mnl&n bAdl e- Fen~e •l dinda ;verıı •Gala-
leır. öolayısiyle Fenerıbabçe ~ :Be- ta~ lnn~rtdan cVV«!l Porernnhçe 
şiklaşl:ı oynamaması üzerine f~n. Uc birinc.l kllmenbı en fteD.Ç :takımı 
.durumda oldutlıın ve ''efn gı1>1 Davp1~1~~ıL11'. ıı aruı.çın 
1'une111 hir tak:m karşı ında mn- ilk dt.r~uıt FcnerJr:ttıç6 ~ gtlfp 
c:ıaı netfre ile !belli oıaeaktı. lrltfr(!l~~ devrc.dtt a il~ '9 

Sımkırmızıhlar düıı sahaya fok 801 >DJ> f.'en~.b ~ mn~a 3 f{i· 
eksik bir kndrıo ile f;.l.ktılar. bı "ttliilç b1r..ff9l .fn$ıı ™ kaz.~ı-

EnYer, l\lıısa ve Mu.stara Ankıtrt· 111',. Fen~ıib sntm.~n §tt t-" clr;n He 
ya gidereJ. unske spora .ı;pora EJir- çıtfi, Cilmt - Ld>ip, Mnam 
diklerinden diin e.s"ki takıml:ırın.d:ı- Aydın~ &ııı, Omer - Fi'kret, N ~ 
1d yeri ehnanml:ırdı. Bunn tntt'k.ıtbll ~ jlQ ~ ıyaptı. M~m illi 
Eşfa'k Snlmndn'ki cSki )'erini ~h· Mclfb İhrnhhn, RebiL 

Her iki takt'lll sabaya ou şekn~ ~eli atadtnd ilk ~ı 1 fan uı. 

çılttdar: (IAtfen sayfn1f ~ll'llli")" 
Galata arayı Osman - Saim, Fa• t;=.:::=:==;~::::======:ı 

ııuk - Eşf:ık, Arif, Kemal - " 
Gazanfer, 1\luzarfer, Cemil, prbım 1~---------...,-,,, 
Hikmet. 25 yll evvelki Vakit 

"Vera: l\fuvıılıhıt - Cihat, SWeF,-
mnn - Kefeli Mustafa, fzmirli Hak· 
kJ, K. Sijle)'mnn - Muhteşem, Şilk
ril, Zeki, Hüse)iu, Ha:,·dar. 

Galı\tn!lar:ıylılar daba oyuOA 
t)a~Jar br.şlnmrı,; 5 fncl <lakfkıüıa 

Cemil vnc;ıtasile ilk gollerini allı· 
lnr. Gnlııla nray dıılıa Bk "dakikıı· 

lnrdn kazıınd1~1 hu golle vazfyrtı 

~urt:ırmış oldu. 
Gnl:ıtn~nı·ay ek~ik tnkımın.:ı raA

men Vefn kıırşısındn muvaffak ohm 
bir oyun çık:ırnr-ak gnllbh·e-ti dden 
kaçırmamak !cin bütün gayretlerJ
Jc çnlı~nkto, netekim devrenin 
bit~sine 10 dııldkaknla Cemil G:ı
latasarayın ikinci solünfi ele çıkar
dı. Ye devre O 2 Sarı J\ınmzılıla
rın lehi ne Jıltti .• 

İkinci deYre başlar başlamaz <ia
lslıısarııy Mnzıırfer v:ı~ılnsiyle üçün. 
ciigoliin ii \'nplı. V('fııhl:ır huna karşı 
"de,•renin orl:ılıırm:ı "dol!ru Şiikrfi 

Türkiye 
rincilikleri 

JŞ-11--64 

Midillinin bPmbardımaru: 
O.anııı.nlı •ahi'! ibatacyatarı Mldilllyi 

bombn.r~ etmtıttr. 

f;j.14 

:s Pamrtetıı SAJ..I - D. ~.ı 16 
~ 

D . t~.: 1'l' 

~ - -
~ 

Zilkade: 6 7.ilk:ı.de: 7 

E---
Kasrm: 9 K ım: 10 

Valnt,lıu \' ll1'D U Eı.ıuıl '!lı<;IU l..m:ı. 

GDnee '7.46 1)>4 7.C>O 2.00 
O ile 12.59 T.07 12.51) '1.09 
lklndı 15.SJ 9.Hi l!i.84 9.M 

Alqjıuıı l'Ut 12.00 17.49 J2.00 

l'aı.ı l9,2G 1.85 19.2:> ı.ss 

lıruınk 6.0~ JÜS 6.07 12.n 

güreş bi 
neticelendi 

lırt •&1lndenberl yapılmakta olan • jklnci Beslen (Kocaeli) 
TUrklye grekoromen güre§ birincL 79 kllod:ı · blrln~ı 1sma!l 
llklerl dUn aşağtdakj teknik netica.. lkıncl Ahmet (İıııtanoul) 
lerle so.na ermiştir: 87 kjlcxla: blr..nci R~zz t \.. 

li6 kiloda: birinci Kenan (İstan. bull, ikinci İsm il (A'llta~ ) 
lıul), ikinci Niyazi (Ankara) Ağrr: 'birinci Ahmct Samı ı 

61 kiloda: bhinoı Abdullah {Anka. (İstanbul), ikinci ŞUkrU ( .\"'ııır 
ra), ikinci İhsan (İstanbul) Puvan hcsnblylC' yapılan tııımif c 

66 kiloda: birinci Ya,,ar (Ankarar, 1ııtanbul birinci, Ankara Ud~cL, -.1' ~1
1 

;ndc, yiikc;ek ka1.nn- Böylcc-e satrlat•nk l'.ldkertn be- defa cepten ç.ekilen pam Türk pn-
~· a tın lUlbiliyeti ile le· fldi ne vnr~n<'tınnn eline ~e~c- m<1mın allıhatini, kuvvetini, alon 
~- ..... ~ ne ;ele~ burada birike- kabileyetlni artıracaktır. -.. 

=============;:J lklnci Re§at (:tatanbul) tehir üçUncU olmuıtur. 
~ ı 72 kiloda: blrlnCl ~ !{.Ankara},. 



- . - -

Mısır Başvekili 
dedi ki : 

emokrasller lçla 

Zafer gününün 
yakın olduğuna 

eminim! 

VAK' 

Ltıtya ~~~!~~~!, Tun usta çarpışmalar 1 °•A• <!~1!':~~~ i!!?~;t~ 
dar ıs d~man ~ir.a!tısı ta.hrlb •- (Baştara/ı 1 ncicle) imal A!rlkad~ İngiliz - Amerikan limen gölünde Ye ''olkof kesi· BOIU. l6 (A.A) - d 
dilmiştir, Bunlardan beş tanesi 86tı Stokholm, 15 (A.A.) - Alman !hrac; kuvvetlerine kartıı harekAttıı minde menil Sovyel kara ,.e deniz: ;kan :n.UııbUUld& Gl~ 
iki gün zartmdadlr. l kont.rolil ıalunda bulunan lıılmn- liulunan Alman denlzalbıarı 20107 hücumları Alman mn'kavc.mcli kar~ lngfüı. me.tbuatınııı • 1" 

d . ı raf b". s n ,, 0..:t tonlla.toluk Vargzlek nakllye ı;emt.siul D _.. 1 · 1 l .,.,.1 .. rle. ...ı 
Kahire, 15 (A.A.) _ lngiliz 1 ınav .t: ~ ~-ro u!1~ . •".3~:·• şısında kırılmıştır. crnıryo u ı.s- neUert,,ni t r-... JlJf"' 

orta ~ark tebliği: m_uhabırmın bugun ::ıldırd~p~c ve 6000 tonlltwt,oluk bir şl1ebl batır. tnsyonl::ırıve dlişınan trenleri :rnvaş ve 1taıyanın ıınUıverlll 
s~kiünci ordu dlln düsmanı 'Ti- ı f?l'C İtalyan donanmn.ıırun büyük mışlardır. Bundan bafka dört bDyUlt ve pike uçnkl::ırımız tarsfından il' tlğlne veya edebilcoeğUl:ır 

ruimi'ye kadnr a.kip ctmiı;tir, Or- hır kısnU İtalyan ''e >Jman hcl\'f\ nakli~ gemisine torpil il!abetl kay.• sirli sıırcllr. lıoınb::ı1anmıştır. nanmn.dı~nt yazınakta . 
ta bü~~te v~ nğtr bomb..-ı uçak- k_uvvetle:lnin işti~!le şimali A:· üedilmiıUr. Bouı;ie bölgesinde bi:- AI.MA~ MAKl'\MLARINA GÖRE ı:öyle demektedir: lrt ~ 
lan 14 sonte,.'>rin giinil \'e ı;ceesi rika ~çıgınd~ 1ngıhı: ve Am_e:ı· :uçak meydanına ''e limanına mu\·a":. VAZlYET •'Atdenlzlıı birden b fif', 
Binı:?:azi.vc hücum etmi Jerörr. Bom kan filoları ıle muharebeye :GıMŞ- !akl.ycUe h\icuın cdilmil ve limandıı Stokholm, 15 (A.A.l - Alınan kez\ mahiyetin\ a1.tıı~ 

- • • bulunan tam yUklll ikl bllyUk ne.ki;. tıııııaw--
bacr av uçaktan Gsıain'nm batı- mıştır. son haberlere ~öre Alman :hücum lerin ,be!ıaba ka ~ 

!ta] k ti · .. ı d' •• ye gemisi bomb:ı ile hasara utrııtıl. ., de 9t 
"1ld& ricat halinde bulunan düş- · , yan uvve crı, sov en ıgı • ınıHrczclcri Stalingratta Rus Böl· dlğ1 mAnasmı ~a ı.:ı 

Kahire. 15 (A,A.) - Mısır Ba§· man kolh.nna hücum ctmiştiT. ne g'Ö1"e billıassa kruvazör ve mub- mıııtır. .sesinin içinde yeni mahalleler yerlerde oıdu~ glbiu ... J,,. 
K h• d · • ~ rd n '-S.. • Bir dtipnan dcnlza!ttat da bomba i. ın ,. .. r 

ı:ekiH Naha.s p:ı~ a ıre e ırat Dün (Oğu §imal i!tiltan:,ctinde ınp e .. n mureueptir. ıaptet:nıişlerdir. Seltıhi;rcıtl Alman tcab etti.ti zaman 1ıııe• ettiği nutukta s-..kizinc.i orduyu U"an 'l ltih\•rr ıuçağı Tun!lS ile l'unas solcnkbrında çarpr~malar ıJıe tahrib edllmjMlr. ın:ık:ımları avnı zamanda Alma.-ı :r1 ve usulleri değl§tlr1 Aı1' 
" iLo (1 15 (A. ~ :ı. ç_• li .Av vo tahrip uç&klanmtz ~'wlu.a - a. Jl3._ 

"en 1 etmiş ve ş~le demiştir~ 1 Sicilya arasında düşü.ri.ilmilştUr. n ""• ~ ,., - "'ıma •..:..ı..nı on-Undc 3 dü"""'an ıU"a.ı.. dQ..iı .. _ kılı:ıl:ırının :yeni bir tn:ırruza sccti· fa.kat zafer pıo.nın _,. 
D ~-.. il r en zaf r ~·nü Al -'- ·ı.: .x ın lıfrıxada.ki iültra modem ordu. -.w.o1 y- " 0 • "- aıara deva.Dl l/!IQı~ . em. Oıucı.~l e ;- ı_-ı .e. i:i .. _ •• Çıuı.tan uçan 1--., JmOıur :av .u· mUşlerdlr. j;ir.i tckzib etmişlerdir. nu roakaıo· s:arpı~ın ~,. 

nün )akın olduoı.;na eil'Urum Mıh çaklarmıız Tunus a hficum e!mı~- milıver Tunuıa takviye !krtalan fara göre bnhls me,·zuıı olan bn- ltnlya, Uarine Q!Skt 4~ 
,·er kuvvetleri Mısrrdnn ~tll:mt§· lcrdir. göndt'rdiği esnada 'Fr8.nsız hima- ıtalyan Tebliği cumlar nispeten m:ılıdut ,surlJP· len 'l~ı;al tehClldtııdeft ~ 
ar ve Lıöyada takip edı~ek_t': Bu ıharek\!tlere istirik eden u- ye-sind~ki bu rnemleltetin imdafü- Roma, 15 (A.Al - ltal.Yan ordu. l:ırııı Jıarckcllerinden ibarc.tllr. Sclı ves:hlJe teessUr auyJtl~~ 
bulunmuşlarclrr. Memleltc.-tımızı çaklar:mıu;dan ıikisi döımıeminştir. na lkosmaktadlr. Iıı.rı umumi karargaJıının 903 numa. rin şimali g::ırbisindc cenubundn kU 1talya ber ı:nuhteJıi~'ldi'· :~ 
tehdit ed~n tehlike ?rtadan ~~l- Deme ibotalbldı • Yapllan hnva mü§ah*lt-rin~ raı ıtebllğ1nden: ve Don Dirseği bö~sinde Sov- r\ pUsk1lrttneSin\ bl\:arı' ~ 
dmlnrstrr. Mt"ırla müttcflklennın .Londra. 15 CA.A.) -- Kahıre· gÖl'e Franm ve Alınan bt&lar! Akdcnjz g6klcr1ndc ve Fransız fi· Yel kılnlnrı Alm:ınlnr t::ırDfındıın muharebesi .Amcrtka e.!Jl,-Ô 
geçirdikleri acr s:ı:ıtlerin 1=atırası de a.bnan fakat henfh §!mdiye ka· Tunus ~ehlinin odur ve dolamba~lı mal A!rikasında geni, ölçllde hava kış icin hazırlanmış olan müdnraıı tikleri gibi kat• b}r ın ~ 
bunla!'!n dostluk_l~nı. ittıf'"1t1a~- dar t.c~':İt ~yen haberlere gö- soka.ldannd& civar hava nleJ•dan. faaliyeti olmuıtur. Mlhver avctları mc\•zilerine mevzii bazı ta:ırruzlar- ğildlr. Bu muharcb:ı d 1111! 

:nı ve kı~l"'ltlı ıtımatJarını ta'kvı- re, batıya dogrıı ~lm.iş otan Al· larmm ele ı;...~irilmesi ic;ln şimt'li· dokuz tayyare dliJQrmu,ıerdlr. Paa... d::ı })Uluomu~lardır. Yolı;a.nııı 1;aıp lcrlnl yıpratacak -ve 
'\'c -"'~~"·tır k l · · ..ı! '"'- • dm ~detle tarpıı:m&Jrta.dtrlar. '1'ıt " ı d Q ı "' · b ı · .,.,~~ . m~n u;rvet erı şım"" .....::me)'l geç- te"ar a ıı nsı zer n .. e ısıı. et a a.n !kıyısı boyuncn inş:ı c<tilmckle o- trr.,, ~ 

Şeker llyatı 
8 ~ tarafı t · ~dfJJ 

Şeker fiatlanndaki bu artrrma 
.399 sayılı karara ımllstcnide~ ''e· 
rilen '1;eker be\:ann~cler.ı ·ve tıc
·vanname ~nniyenlfflc mevcut
l&nn1 nokean bildirenle n~
de hcya.nn:ı.me lharici tc5Pİt edi· 
'en :§clterlc.--e mlitcallik zabıt Ta· 

rakaları mtlıte\'i}"atma da ~Cnil· 
dir. 

S - ~t gelirlil::-.rc }'1]lllacak 
tcv.ziatla ilüwmuna ıgöre :icra ve· 
killeıi heyd:ince tayin «!il~ 
mir ihtiyaçl:ı.rm karşı!anı:ıasm:ı 

~s olnnaca'k t;e'kerlerin fiatla-
1-n fabrik·ıJarda kristal ll21) 'Ve 
1tip 'l 4'0 ilrul'Cc~r. Bu ma~cleyc 
göre tevzi cdı~ l§Ckc:in nevi
ni, :stok vazi'"ctine göre. Tiir
kiyc :seker fab:-ikatan anonim 
ı;irketi tayin edecektir. 

4 - Seiediyc1cr şeker iıatıan
nı yapılan bu za."lUila göre ::ıaha1-
1i şekE"r fiatlannı yeniden tesbit 
ve ilfın cyleyccek1erdir. 

---nn----
General Jlro 

(naşlara/ı 1 ncide) 
Tulon, 15 (.A.A.) - Tulam!a allldlll 

tikUm s~cktcdlr. Harp ~ml~r'i 
mUrcttcba.tının gemilerden dıf&D çık. 
ma.sma mtisnado cdjl:nemektedir. Fi. 
lo .koınuta.nı Am.iral La Bordonuıı re. 
Wiğinde l'&pılaıı bir tQPlantma. bil. 
tün Amiraller ve deniz subaylan dev 
!et reisi mar~aJ P~tenc sadakat ya. 
nılnl etml,şlerdir. 

.Al rua olar ın aldı!WA.n &eclltirler 
Berlin. 15 (A.A.) - D. N. B. 

nin bildirdiğine göre, cenup !Fran
::anın Akdeniz .kıyısındaki gtmte· 
jik ehemmiyetli blltiln nakta.lar 
eimdi, Alman· ve ltalyan ~Wıla
nnm himayesi .altında b-.ılunm:Lk· 
tndır. İşgal altında bulunnuyazı 
Fransa.dan r;ecifJ hadisesiz cere}"B.11 
ctmiıı tabminlcrden -!;.ok sllratle 
başan1m1ı;:trr. Ticari lıayat .hcr
ycrde normn1 seytin.i takip et
mektedir. 

JıluhMereı ıkeMl«J 

!arsilya. 15 '{/U\. - D.lln .aa
balıtanbe.r.i . .annı·atan Fnnsası i:c 
!l<'rnnSIZ şire:ıJ Afrikasr arasında 
muh~bere mevcut değildir. --Tlrklye 

(Baparof ı 1 inci del 
Tili:kiyen.in İs\•,eçten bazı n,pı:r. 

lar satın almak m!;.in il:~~ü~ bu
lunduğu. .:ı.ncal: vapurlar TUrık.i -
YeYe devlldilince ibunlıı.nn Bal
tık deoi%.inden .ç.ıknWa.r.na Alman 
yanın izin Y('rmek niyetinde ol
m~ lıakkldn'ki lsveç radyosu • 
ı!U..91 yayımı etrafında yine bjr ya. 
bancı ga,zmcinin sorduğu suale 
"ÖZCÜ şu cev:ı.!Jl vermiştir: 
''- Alrnanynnın emin ok!.:ı.~ 

lfıznn gelir. Bu hıı'3Ust:l tam kana
at ve emniyet h2nl etmetlikçe bu 
vauurların Baluk ilenizinden Ç"l:
nıa:a.nna Almanya :ı:ıüssade ede
mez. Zira yolda ıht'rhaogi bir İn
giliz !t:ırp ıgeınisj tnrafrndan çcv
riliP clkonnıası ikuvvetle muhte· 
mddir . ., 

dc,·rcsi 1-3 İst::ınbulsporıın Jchint'c 
hitll. İkinci devrede lıcr iki tarnf
ta başka lıir gol cıknrom:ıdı~ı jç.lıı 

oyun l-3 fstnnhulsporun g:ılcbesile 
sona erdi. 

lkinc.i oyun Beşiktaş ile Süleymıı· 
ni;1. c arasında l npıldı. 

ikinci dc,·rcdc Serer \'e llnkkı 
vasıtnsilc ynptıkl:ırı dlirl golle 
SülcymaniycJilcr Fethi TC l>nni' 
vasılasiylc iki gole mu1rnlıc1e elli
ler \'e mactn 2-7 llcşikt::ısın galebe· 
sllr. sona erdi. 

Scrcf stndında üs;nncn mnı:ı De.r
._ JCr.mnpap yaph, 1'eykoılulnr 

~ """' .,.. fP.Y'lmtfınt ..,,.. Ut 
drvrcyf 0-4 ı;ıııllp hitircliicr ikin:j 
clr,•ırrlc de 2 ı::ol d:thn )::ıparak Ka. 
"ınr::ıoı;a)ı 1-5 ~endiler. 

ııtişlt"rdır DU5 garnizonu general Hanri 1i- ba~ka. blr dU§man tayyaresj yanarak Gazele y.nzısına d~ . 
Ric.ati. k • llJ'Ol'la ro'ınun lkumandamıda. A.ltl"ıın 'kt- dcnlza dUJmU.atUr. lnn yeni istihkamlarda .şilphes'z na uğratılan gcı:nı . -_wı-
Kah. onutı5 (agaA.Atalı) __ u-hi,." talan i'- -n-A-L _.__...._.,-t;r. So\·yct taarruzlarına ınnruz buluo- d..,_ .. , -~~ 

ıre 1 • ına re ~ ,.,~,,.çııc ~ .,.,..;~ı:. l:,,. Frnruıız ~lmall Atr1kaaı üzerinde ki dı 1 ,,.. , . 111 J , mihveıin ~ ~e .-... .. 
rad ' • .--...~ bi ~ Aınerilaıı ema n •11-ı1·y- ma · a r ar. netur cvl"e a ıısan~ı- ,d .~ffJ~ \"O~Ull:m L'.Umartcsı ~..,.,.. -s .,... v• alçaktan uçmak su~Uyle yapılaıı ni is1ıata. :itMi o. uı;-. 
A:..rı:.;: ö ~r.1. kuvv tl J.ondra, J:) (A.A.) _ Fas rad- rın sonr:ı d:ı lt:ım:!·on \'e truıkların _,,. :mUcS • ~ 
....,.~ne g re .-wvcr c 1:- muvaffaklyetli bir haıcltet netlcesjn. . . .. k"' k 1 k .k 1 tadılt ıxıüşleıl;;.l'o. .., ~t"""6 
l'i. Dune'.deki rı:.alzt-mesini yak- )'Osunun mıgiinkil rınzar gün\\ bil- ôe İtalyan tayyareleri hcnUz ,Yero J!L s:, eçbr~csıını muı}n kun ·~,nc::ıöri:.uld;\'~~.:- rak eden '\'e etıneı:re·~ 
maktadır. Rommc.l'in .kii.!li kU'\1- dirdiğine göre • .Amerikan kıtabn mııı olnn iki motörIU birçok dU,ma:ı c ır ııız la ı:ı ·ası ı c u u~ıı cek ol:ın Japon)~ hal''"". 
''ctleti. Sinenc'de ibombalanımştır. dün g::ce Cezayir hududunu $et;- tayyareSin\ mit.raly?iz ateşi altına n'- :ıo1ma~150."Jctlc~fnh hura:~ı: ta=z sa ~iddetli olan bu ~...ti._. 
1-.lUnf~.rit surette pusu ikurmuş 1)- t~ sonr nTunus ve Bizer'e doğ mışlar ve yalcmı,ş1ardır. • ~~ece. erme ;ıup e c ı cm e. faal b.ir rol oynaya~~~-
lan toplar v:e seçkin ııjyade grup- nı siiratle 'ilerlemekttdirler. Cezayir ııu!armda. İngiliz • AmerL ır. Gazete netice olar->" 
ları. P..ommel'.in rica tini beyhude Radyo müttefikl<mn Cezayir ve kan blrliklerine ltar111 yapılan ha\'ıt. Villı::ıkikıı Almanlar tarafından mektedir: ~ ~ 
yeu ka,patmıya çalışmaktadrr. Fasın biltün limanlanna mühim \·e deniz lIUcumlarına devam edllmt, yapılan kşiilcr neticesinde 'l!ebrin ••!ta:ly::ı kendisini t!fP';. 

Alman ~blii;i kuvvetler çtkamıağa devam ettik- ur. BugOn fecir vaktı bir denizaltı- kar51 &ahifüıde ibüyiik Rus lah~id11- vetli lhissedi}-or, ·yal~~~ 
Rerlia. 15 (A.A.~ -Alınan or- lerini il&v~ ediyor. :Spfker, tayya- nuz Buji Jlmanında Leander tlplndc lı yapıldlğı lcs,pit .edilmiştir. C11 dir Çlln1di :n;i]:ıver }l.·r-. il") 

dulıın ha~omutanlxğınm tebliğin- re ile na..'lt1 e<'lil~n kttalann pRra- 'i200 tonluk bir 1nglljz kruvıı.zZSrün~ kun·rtlcr kışın herhalde tanrnu..-ıı ~e-siııdcltl tazyilti1l1 
den: ;;lütler1e Cezay'ir sahilinde .karaya tkl torpil fsabet ettlr~tlr. Kruva _ seccccklerdlr. llijey Yoronec ;ve Al- ee !ngil. _ Aıne'l"l~ 

Sirena.\'Xnda Alınan 1talyan kJ. inm.Clei itin tedbirler :almd1ğlna rıör batmı§tır. men gölü ıbölgeJerj!.1 bir kaç haf- den ~1 faa1i~ 
taları dUşınanm sidd~tindcn hiç dair 1fimalt Afrtırada~i mtlttefı1c Şarkt Akdenızae torpilli tayyarele. tadanhri füll:rat Jrnn-elleri 1,-ıftildı- ~0::.~ ~ 
l:ir ~y kaybctmemlıı olan basla- 'l!mu:mt k!lrttr,rr§..lımm ibeyanatm1 timiz bir d~man deniz te,şkjllnc m•J ğı yine yapılan keşlnerden anlıı- ~.B .ır.lS (A,A.')' - ~ 

da _.,__ • • l 1 ern, ... 
mııkavemct etmdttedir. Krtaları - t~car t'tmittir. va!faklyeUe taarruz ederek blr muh. şı ~~ı:ıfkş ır. i . d b" . itung g:ızetcsin1n Berl~~iıı' ..J 
nrmz diŞn.ana ağır 'kayıplar ver. Diln gece Tunusda.bıh.-nan ils- r1bi lıaaara ugratmıf.ardır. Bu mub- 'klik.n' ns;-

1
• ~z ~~elikn c k.ıır deftı· tarnhnclnn bililt.ıildtrd&~,,s~ 

direrelt b:ıtıya doğru açı:lmağa de- lerinden baJ,e.kct enen mt"lıver tay rlp batı:nııtır. Son gilnlerde yaptlan Şl ~'O.i' ur. .. a ı.nda ' ibastı- Be Jnl lkı son günle e 
varn etmiıderdir. yart'Jt'.!"İ Cezayir ve Bon kesimle- barekııt esnasında ıo tayya.reınlz: ğı .zamıın bu ha~·alide 11Scniş ôJçf!. ~ 1:ııltle haber b~ Jfl 

1talyaı; tebliği rinde muhtelif lıeddlere bonı.ba - d!)nmemi§t'lr. de bar:ekiil Yıu>ılmBSina ıimkün ikal- 5 _krsı 1 ~- 'bir ltaÇ d ,. ı rl ...... _. -;-1--..:ı: , w --"-L' 1. .n_ yu gnze eu:r Boma, 15 (A.A.) - .ııtalyan or- a a &.Gamız "'~ cnur. Cenevre Qzerlnc 'Yapılan son akuı mı)~cııgı M:Jauı:rct ı zuıı111n mu- f d hnll tararındn1' 
duları mnumi kal"flrgfilıTn?n 903 nu TU1'1ı'USTAJU nlANSJZTAK r.ıınaaml'!a be~ kl,.<il f;lrutı~. onaltt l<lgi kamlarında SÖ.Ylttmel.;edir. !Şimdi- 10 a 

8 

maralr tebliği: :utUl'EcJl~En.LE ÇARPIŞITOR yaralanınıııtır, kıi 11alrle hir ısııkiı.net acv.r.esinden ta~ır- :ı. . ö ü bTilıa~ 
İtalyan ve Alman kıtalnn Si- Neı7ork, 15 (A..A~) - Şimall Bir dcnlzaltımız A'tlantlktc yeni bııhsedil:feZ. Çünkü l'JlZ !taarruza. R er :ı-~ s~rika orı1 

renaykada. ilerleyen İngiliz ikuv - Afrika cephes.indcn .alınan telg • muva!!ııklyetler cll'!e etmiıit1r. Dll nun hütiin hedefleri Jhl'Jlüz' .elde...~ ~ U 
1 ağmen cfl.-t1'1 

vetlerlnc karşı inatla engel olma- raflar, T.unus ıtopraklannda bulu- denizaltı ıo bln tanlu1t sll~hlandıı:11.. diJmmiştir. llluı.lnr eğer kışın ~i~" yazıyc tı; r elin ıaı~.J 
ğa devam et:mcktcdirler. Dilşm:ı.n- naıı Fı:ans.ız gar.ni.zonlal'lrun. u • m13 mot!)rlU bir 1nglllz ı;emlsinl ba - bir taarruza geç.meğe teşribbüs Jt!. ~r~~a b:~ t bcS~ı 
la bir kaç kere §iddetli c;arp!Wla- çakla gctidlmi§ olan mihırcr ku\- vrrnt§, 3500 tonluk Veclıa.ven jamin. ılccck olUJ"larsıı ıgccen seneden beri h~u · ~ ~~ birJ111"~J 
lar "'8.pT'-•-ır. \'~tleri ile:- carPI~ta old~nru C:e .sna.ıııı bir ....,mlyl top ntc .. :v1.e tr.ı,_ vukua ,.elen -<J .. r.; ilffkJ • ı h · mareş n •~•IS .; •Mu._,~ b d ""- .,.., e. ....,,..ş - 1 er:ı :an n- }' 1 k ihtimaline ıv-

Bi.ga.r.iniu ~anam il imıektedir. Düşman, getirdi· tıınuıtır. Bu ~talyan denlzaltl3ı o:ı ınakla gücliik <QCkmiyrcektir. Al· up 0 '~tnd' Fllhnki'kıl lıll J 
'Kahire, 15 ( .A.) - Amerikan ği bu kuvvetlerle Tunus1a 'Bizerta g'ün 1çlnae hepsi go 'bln tonıul< auı • nınıı mnlüfl~r.iııi 'iffnısct:l~e se~- meın<'a e ır. r en jçlts'J 

eıırclusu karaı:g:ahmm bugün bilcllr- fehrini abr.nk istemektedir. man gcm1s1 veya. dOırnan hcsabm.:ı kcdcn ıdörı sribc.'> ;\·an:hr. dcfut~!,11nrtleşadınlıtle 1',,ısd 
...ı::r:~- göre, ibüyi1k .Amerikan bom- RUIİ UIMA1"Th"DA ŞİDDE'ft.t 1~1eyen geml b:ı.tırmt§tır. Dll§man gc ı (i K ı.. • m:ız ~·<U.Jyc er e :.... • ..-
~ OCU - Ct"Cll 1-nz ursKt&n ..cnın- kurtulu yolu .buldUS"' 
ba tayyan-leri 13-14 sont~"in " M mnerının mnrett.ebatmdan b:ıztları gr.ada h:ıttn Murımıırıska 8-adnr CCP- . _ş : _J 
gcc.esi Ye gün<lilzil Bingazi d.illl!l- Ne\'york. 15 (A.A.) - Buji Jj- ve bu arada bir kaptan esir edllmt,,. henin biiyiik .d>ir Jrısmındn dcği. ~em11ıştdır. 1 

anne•Jı:ı '~ 
na taar.r.uz etmi~lerdir. Büyiik Y::?n manrna mihver hava Jı:uvvetlcTi tir. • şiklik olmamıştır. Almanlar lbu ıı- hab''~1. e c_ ·en: .Alılla• 
gınlar çik.tığı göıillmü,_«ltilr. şiddetli bir hava 'hücumu l'a!Jfl1I§ • nemaya göre mn ukftnet deT'Tesindc istifade c- ~~.ınei dsor.e . e 

1 
Afrllı:' 

Bede fTrablus... lardtr. Ba taarruz: -t1efe:1ildiği gibi dcrok ge!)en k~ alelııcele :rnpılrm mk erd.-cz. n ~ T~~nı·· .. "~ 
Sekizinci on1u wruımi kararı:a· l 1 mih-rer ıuçağt oda alevler itim!~ il.oma, 15 U .. A.~ - ı6 ıile i1Si me\'Zilerle nıııknYese cdllemiyccck ·en erı.Y~~ilı ,utıurel~k ,..;~ 

hr, 15 (A.ı\.) _ Vaı:lii Br.rdiya düşürülmüştür. eonte§rin ıı.ras:ında .ı1talynn ıtııyr:ı- 1 ed • . hlnlerce .._ omc. ı ~ 
BO,..T_ 1 ',.M"'~ N \~'"' releri h:rr.a ımuhareb--.lcrıind.e 69 < rcc e '6Il~l:ım ,.c ıuı.un hır nıüd:ı- . cıik1 

iistUndeki köprünün tnlı::-ibi milı - ...... 4 :u... ' ı:na. r11a hatlı ı·ücuda ıfretir.ru:ıelclerdir l::ınna .ı:~zaranl ~I halı 
Yerci1ere .tonlarla filnamit sa:c[nta ZAPD'DtU>t! düşm~"l tnyyanesi düşlir:nüw, 2 r. h ·sın . ziyade t:ııcmm l"~ ... ~ 
malolma!-mtı. r.a~n. !n,,.iiizlerin l.ondra, 15 (A.~.' - I'unu11 iki :ırnın~zörJe büy.ük ıbir mı:..~bi - -..cp. e ıserı de ya1nu: su- rl ıSürfılmektcdlr. Bu ı~--Lı 

- o :,.~ ~-'ft bi lr!ın \'C asa}'IŞ ıtemln edilme,k'l .. lkn, R l n b si• ,-t ll'ı mahnr~ti kafilelerin buradan ra- hududunun 60 lkilometre ibattsmda :ııe ~ w.apıırıı ~ı.u~r, :- tay- . . .. r ommc Su.P c .. .ı:.,.. .. 
'-"l B ı· . ı· , • .,_ .. ---:.,ı'ni ı"kı' .1~1··a-s:.->1 bil rnamış a) n ı zamanda pek ıJoı:llıııııc.. h J tı Alm"n ,. .. -' 'hat"" g""'mesjni temin etmı~!ır. .uu tınan one ımanının ı~iif\ ı "cu"" .,,._....., • """" ...... w;u, • " az.ıı: anne r: " fi'. 

~ .. ,,. .:u .. ıı...:- _ .... ..:.~ ~ .ka h <lıır yollardan ve demir~·o11arın- kıı • 
11 

'! · - t rnaın..., ~ Müttefik kıtalann şimdiki h'!defi hakkında. r,u tamamlR;)'lcr malO ·• ) .u.a. •ı.a.c 'muıu~ \.'e "W.r ç vapu. d ürokk ·ı.· " u·c e.rırun n ..,. ıtJP'ııı 
T'nLb1u! ı;e'hridir. ASkerler, ne pa· mat verilmektedir. Bo'"rıe eehri f'e~ ru has:ıra 'llğratmıl\brclır~ a~ .m . : ·cp l ·ı şebeke lilcuCn men ricallarını temlll t., 
ll_..a o" .. -a o"-·:n L.-ya mut • ı:embe günU. !n!!niz ve '-meriknn gelırtlmıştir~ :Bu :say.ede ıgct'en 1kış ıa u...,t.ı .ı.arşı 

0"'"' 'hu~ 11'51' UUl~ - Rerline ~Öf~ 0 kadar süclüklCt •rzedcn ıruikJiyaf ra ,Ill~SC U Un :> o 

laka u"lao;acaklarını !ctöYJüyor1ar. fU\ML~t!:'lilt-ri tanıfından za~tei!il BerJin, (A.ı\.) - Narvik Kas~ ve faşe ım~ b kJ ko1 ıh caklır. 
Mllh!mmnt. su. benzin ve 'Yİ~"ccek rni~.ir. Paraşilt~lmn çoğu lngi- admd:ı.ki 20.0-00 1tonil8.to1uk ı~:;i- ledilecckUr u · ş ayca nl- Bedln'de ila\".eten 
tnşryan ikafilelcr. nr:lı l'.ra-sı 'kesil- lizdi. B~ dnkika i<:inde ı:enrin liz rapuru ile 6000 tonilatoluk ih~- 3 Mm . . söre, serek mnreşal JlO 
1niyen !bir zincir gibi tdc'"am etm~ hnva rneyd:mtna yüzlrrce pıır~ııUt- ka ili!' wapıır ıA:lman denizaltiları t J. ~ .. a~ .as~crJrun şahsi gerek ı>ima.J Arrikıuıın ,,J 
:trıdi1. Xafilel~ııin ~"ill"Ü'.\'ÜŞli o ika- r.il :atılmı~r. Bu para~U~çii.:er ha· taı:a!mdan hatıri~tır. . er uzo ı gı~·unı ''e ı;ıliihlaı-.ı is1iıh bir hafta.vn .kndıır ye,p!ı' 
clar muntazam t<'§kiliitla'lclrnlmış ı>41 rneydanın1 .ele ~irdikten son- Milı1•er kuVl".etleri Akdcnizde ıle kış .şartlnr:ına uydurulmuştur · d • - -ı ıbaP1 

- l ' ık r:t sebr . k • 1 • • . 4 - ı·azın Ruslar 'nre.. ınailz· ... _ VJ.YC.A kcolıg~u ülmeyer.o·as .-e 
ıtir iki. yo1 boyunca l'lgln.:ır.a aç ~ ~~ ı~l?a ~mıs er .ı:r. bir .Mt~ıı.n <lf"'.niza1tısıoı muv:ıffa- ........ ..- er ır • 
.c·büs eukur.'an .olmasrna ra"men. TllXUSTA AIAIAN l'A 'Kf,ARI '"''Gl"''" me a·e nrazi .bakımından -ook lksyıp. . ın· er ~c r ... cct 

• ., 8 H , kiyetl':.' bombal;:ımışlardır. Bu ~ lara ~ ld kl ıs asını llllr serg .... " 11 
gece koyıı ltaranhktalı:i ıharekeder kler d•, 1~1~~:_,il&.d.~"'- Aalcf!rl ıkay- niT..alt•.mn p:ı.11:alarım dalralar g'"- ku•"· uUgr~ıış lo u nn,~.cln harp ~ir elm.r.klc ''e Almnnlnrı 
ı::ıras:nda bile n_ ek :ız: kaza olduı1'u ııa a.r an ''<J YU • -e.lne gön, 4lk .ıAı. - •• c. er.ı ~·e na:nr.nz AubiTi·n~ller1 ~,_;.mı 

m k tank , .. , DiJ bir .sa!ıa dnlı.ilinrlc da.ğıtm~ az:ıimı~tır. hale edecek pek ınuıı:.o--
kaydedilmcktedir. nn uça. ve teş .... ıerı Tununa ' 'ileri 

varmrwr. Ur. MOSKAl'AYA GÜRE \'A1.tl'JIT ~k 1Jlduklarmı • ~ 
Mih,·er zayiatı aloUa.ra durgunluk 

verecek ni!IAette )lfıtemadjyen as?uo:r getiriliyor 
Londra. 15 (.A.A.) - ltalyan Londm, l:S (A.A.) - Röy.ıerin Şi-

Alm:ın harp malzcmcoı;i enkııı.iylr malt A!rikada1d Amernmn umumt 
knplıınmış bulunan GOO kiloınc.lr:eyc> lkararglhı nezdlndekl muhabiri blldi
yakın çöl kısmı .nıülldik ha1·,ll .ku:_ nyor: 
\'Cllerlnln ~fısır f,;jı"l'~'nd,.I,• üı;lfin Qızayir, Oran ve Kazablanltada gc. 
1C~ürıil f:ÖSlcrır.eklt'l.11.r. Mil•'tf'k ha· mUerden aslı:er çıkarılması ve maı. 

1·a ku n·cllcrm in ııı ub leli f li'ılıcled zcmelerln bo§ll1lllmaın ellra tlenBirl'
arasmd:ıkl .tam Jş be.rabcrlUti hu mektedir. 
lıüyük başarıy1 mümkiin lı:ılc .ı.!efr. Alman tebltı"l 
nıi~tir. 'Berlln, l~ (A.:A) - A1man ordu. 

Bütiin hu mcsnl~yi ucakh nµn ları 'başkomutan1ıg-tnm te1:illğinden: 

l.Ir mii~ıılıl ), El l.lc.ıncyndcıı ıElda- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ 

hı"Ja k:ıdar olıııı .çevrede ~rlııı" gibi Mu.ır :istika.u:etfode S<ırjp git
ynnmıs Ye enk:ız haline gclc.r.c.k kıı. mclı:tNlir. 

rf'm:tş ntlhl"cr harp ınıılzcmcsl, Bahush i~ Marsa .Matnıb ara· 
t:ışıt ıırnhnları, lop, .tii!ck. mitral- smdaki yol, ll'armac istika..-netinde 
)'Ol, mnhlmınat \'C ) İ.}'CC'.ek sandık.. miittefik Jıav.a ktarvctler.inin taar 
lnriylc düşman öliilcrindc.n ba~ka ruzlariyle t:ıhrip olunan 100 de,n
bir şey eürıped~!ni ·e tahrip olun- !azla .kcÜny.on }'ii:z.ünden tikannıış 
mıış yiiz knd:ır ~ıa'"n alıı· ı ,.e ııçuş bulunnı.akt:ı.dır_ Bu .celıen.n.:!nı ~·.u
sah'.lsı s:ıyıhsını ~iiylemiştır. vaa:ııdan ku.rtul::nağa çahalıyan· 

Mütt0 fikler ileri yürüyüşleri sı· mihver ta'5ıtl an batakhkln.rA :88.]l" 
rasmaa. :kendileri tar.afmaan kul· alnmış ka1ınıştır. Bil.tün bu eııkaz 
lanrlma.'k m:ı.ksadiyle huralnnnı arasında. kendi milnaknliitıt.ı ko
peyder pef tamir e.tmekteclir. Si· ı runıağa çabaladığı srrada dilşUrü· 
eli Haneish yolu a ır:aSindalti· len mitiver uça.klannm harap ,göv
J.~man oesetler.i akıllara durgun• de1eri ae göze çarpmaktadır. 
luk verecek ni~tedir. ldü.tte!ik s~kizinci ordunun muntazam: 
bava lmw,e.tl('l'i iII'Jb\•er ırlc'atinin· ileri hareketi, mih,·er uçaklanııın 
başladığı .ilk ıbozgun ha.Hndek.i düş te-k bomba Ye tek mermi ntmaları
man gruplanna k&.r§J .500 d.en far nın önline geçmek iç.in devam]! 
ta bomba v.e malıine'i !üfek ıtnar- (aali~~ göstCl".eD mlitttfik "e dost 
n=ı:ı pprnıştl7. Birgoklan e11irkr hava kuvvetl"ri •Y.eıainde. düş • 
tarafından idaııe .edil.en ve .drışmuı manm u~:ıd·ğı ~aşırtıeı bo:zgun· 
cflirlcr.iy~ do]u elan ı:ayıa kuıı- luk'a •tamamen ztd bir 1nrluım 
yonlar. arkası kttıilmiyen bir sel örneği tc~kil eyl~:ntktedir. 

Amnllra 
mlsteprı 

llarblye 
dlforkl: 

Harbi Alman . 
topraklarında 
kazanacağız 
.NC\;J'Ork, u /A.A.) - liarbJye 

mUsteşarı Robert .Pat·vnıon, l•'ramm; 
Şunııu .A!rika.aındakı mUtte!lk kuv. 
vcUer .harek~tımn 3 .he-def ~tlıttü,ğU,, 
nU ııöyleıni§tir. 

Bu Uı: hedef, Alına:ı - 1talyıuı lwv 
veUerı ile VlıJi lıU!til:rıct J<.uvvellcrlne 
hucum ederek .buo1a.rJ karada ve .tı& 
va.da ıaay• mecbur bırakma.kt,a 

mlbverjn ı.ı~ .YO asker göııderınes. 
te olduğu Tunusu 1ıu;aı eylemek v~ 
nihayet Al«lenlzin askeri ko.n,trolUnU 
ele geÇirerek bu .au1e,tle MlBlr.a ~e 

Orta18rka do,ğru ja.ıe Ye Jevauaı 
gönderme yollarını kısal lma.k. 

Patterıon, ıtözlerlne şöyle de~·anı 

etmi~tlı:: 

Tunus, ltalyada.n ve SJcilyadan 
çok uzakta değildir. Bu b&ge.l~ 
hepsi mUtte!ik hafll bomba u~1ar1 

.l!e ağır av uc;aklannın uçuş aıenzjij 
dahilindedir • 

Şlma11 .AfrlkaCSa ite baijtıyan Ame. 
rjkan ae!ert kuvvctJer.l harbi nUıa. 
yet 1<azanıla~ı ycr,e. Almaıı top.ra., 
ğına 'ötllrcceklerdir . 

AloakCR-a ış (AJ\.) _ Kızılylld!Z. dır. ıBıınu ıtemin ıitıın 
gazett't!lne göre, Alman orduları KaC d1l hııuı11anma.ktndır. 
k • .,,,.... 1 •- ' Baaler Nachııicbtd ~ ~, 

-<J ~-- e e g.!Çu""m~ml§ oldukları Berlllı ımııhabirl n~yeVJl ~~ 
lgin, §li!detli 'benzin -ve öıl§ka akAt ~tll 
yakıt atkm~ı Qekmekt~dtr. ~a.fla.rmda .F.ı:a.naa • -' 

Su gazete, !Ruslarru 'Maykopu bo- rol .c>l'nayac&ığı .mut.aı 
- mektedir_ .Ber.ll1'. ~ .,_ 

§&ltmadan evvel btlt'lln "Petrol kuyuıa 
ordular.ı .iÇin ~ bUytlk 

rmı tahrip ettlk!er.lnl ve :Matkop, a.ec cihet.inde .ol'1~ ,_ 
Kraanodar, Nef~gors1r tasftyehana. llriınekte.dlr. lnr;Wıler JtP 
ler.in!n tekmil malzemf'!ini bera~r 9' 
lerjnde g6t01"dUkletirıl yaz:maktadır. en .milbjm mesele ıı:nuv ~ 
Almanların son Uc ay jçlnde buralar l'!ır_ _..Ali~ 
d ıb d • V:a.kıa bu ı&?!e.r 8 ncl ~.... ~J 
ıuı lr amla lblle P<"tl'.01 çıltaT&m:ı. 'lfll. f.ı 

clıklaı~ ~'e Rusıann yapt.ık'!arı 'tabr.ı: kuırve;ı11dlr, ve Roıııe.! kU ~ 
maml)'le tard ede.lüle~ 

bıı lıo ce.zrıl .oldug-o .te.m!n dUme.kte )'e,t,te.01r. Buna muıc.abll ,1' 
~r. • . .

kip edece.k .ordunun f~ 
Al:ııanların :tealalut .eakt haline tını dE'o"'U. fakat beJlr;~ 

iade.Ye .mıuırut ıı;ayrellerintıı evnldetı 
k t nj. ı:ı:uy:uııu ve <t.a.ınlr.a! 

a n me e ma.bldlm kalacağl muhale • berabu "'Ptlre.ce.k ıııaıı ,, .J 
ka.ktır. Alınanlar en lktlctık ıı:eajlll ıtıa •-ı ~ 
§aı:ma,ğa lllUYa!f&k olunca, rıenıdıoı:ı vazmı kolları dalayısiJl8 
geld\ği billıı!njyu .oetcler ımeytıa.na. IUklerle ka.rıııap.caktır· 
cıkm&.kta ve dUJınan taM.fmd&n ta. vaya henüz kar -y.ağ .. 
mır edJlexı 11elllaleri ıburaya 11tuı:mak. ltaya.ltcı ımüf~ ~I 
tadır. Ne tehdit, .De par:a ı'IUdlerf ne başlanmIJttl". ~r-*'1'). 
mnhaııt J>e,trP1 uııpex•eJ'ildı ııe:trGI yak tizeıinde bomba # J"J. 
kuyalarının tekrar kunılma!ı itlnd~ limleri ~-a.pıy.oiial'.. sP" "'1_ 
A!ınanlara ,-ardım edaoek dunnna ga 4.000 kay.ak ö~..;-~ 
ctrememektedlr. Bu çe:vr~kl lkuyu. mesirıi 1'emin edeoek ~ 
lar har,pde.n eYnl ~da ftç mll7Qıll mm it.atbikile ~gul ~ 
ton petrol ist1hal etmekte buluıuı lar. Bu ~eıı)erio • ~ 
yordu. Çok bUyUk savıda ~rol mu.. :abaliıiııden 80.000 ~ "t' 
hendla.lerl .ve m:lt,eh&Mıs ,fÇller, AS • olarak yC'tiftirebiJ~l ~ 
manlara nefes aldır.asın.o ce.telere O.. .e~tedir. • ~ 
tlbak elmJ,ıerdir. ~ spo!'lan '?ne~"" 

NOSIWVADA .KAt'AKÇI yapılan -ıre artık biJ' a_., 
'.l'AI.LllLF..&& alm::.ş oJan bayrak ~·p-

M09ko\'9., 15 (A.A.) - Moeko- ~~nunda aı,lacakur. 
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c; Çiçekli nıumgo \meli~ at olııc:ık hus•rhıı·ı clt:ı lı·' 

u.} utnınk ~üt seııcdenhcı1 'artlıı·. 
Bu J;.eş!ııı talhik edildiği dcuııı 

lıaşlnngıeııı:ı tıı l zurif hir fıkrıı ıı:ık 

kdeliııı. 
CENUBi AFRiKA HiKAYESi ' t. Maks Andre Dazergucstcıı 

~ nı; kadın ateşe bir kaç çalı 
to~1 attıktan sonra, sene eskısi 
' Ollara SÖmülil, &andı~ın üze
' otllrdu. Yüzllnde ıztırabın bı
ıı.... il itler, snıelliğlne halel seıl
"flltdtı 

~~nın içjndeki bu ufak mel·
\ le • Süneşin şuaları, agaçlılrı 
\diliş Yapraklan birer mızrak 
-.ı tlere]c hulul ediyordu. Teham-
' tdilınez bir sıcak vardı. 
teııGitrnekt .. Gitmek fstlyorumt ... 

C kadın mütemadiyen bu 
Qllıtlert, tekrar ediyordu •• Onun 
~ llllnıek; Domingo Parzalı ter
ttıı t\ demekti, Gene kadın San
lı\ lııd<>-de Atabo'dan, Veniizüel-
lla Orenoque eyaletindeki bu or· 

() tadar onu takip etmişli. 
ııu b ~I tı korkunç ''C feci seyahat-
o Casiquorc'nin altın knmhı 

1 a~ıııa kadar takip edecek mh·-

~~ ı . r ... Hayırı .. Biltnn mcvcudl· 
\ hu lllenrı 'kelimeyi bağırı~·or-

' }f 1''YI Juant 
~ lııgo l'oldeşını <:dırıyordu. 
'1!~•dın uıun kirpiklerinin n
~ il onu süzüyordu.. Onu a)'· 
t ~asıl sevebilmişti,. O 1.:ınıan
'rl ac, meyhanelerde dans 
~~n Domingo onu keşfetmiş ve 
() ••tı. 
lııı taınandanberi Domingodan ny
..._~ıştı, O esnadn Domlngo. 

lttı111 tan seri geliyor. Ay:ık ses
'te 1$ltlyonım dedi. Şu hal:le 

l'ttnek haıırlıyabillrsln Bar
~· ~ç kadın ilnalkCır !bir ta

t! ba~ını i~dl oya~o kalktı. O 
a gelen Juon Dolh·ar, onun o

htınn san ve mn\'I tüylfi, dôr! 
'~rıılttı, B:ırbnrn ona hn)Tan

U •lrıyordu. Juan gene kuüıne 
ite Sülümsedl. F:ıkat hu ı;ü
a ~e. Dominsonıın onlar:ı yak

' :•llc lfıirdcn kııyboluvcrcli •• 

~
' tl\'ic~~lanmışsın Juan. 

li( . 
11tıh ge\'eze de~llcll. D:ırL:ı-

ltıı~n.caı. hir defa onu sevdiAini 
~1 Zaman uzun zaman konuş-

~l'b 
t' ara halfı sıcak olan kuşların 

1111 ~olmaijn başladı. Ormo· 
ı~~üncti onlara dn ~irayet et
b.l\anıp kıırdukl:ırı yerin ke· 

' 0 lr ııınnznrası '"ardı. Uzak· 
~~noquc•un şeliılelerinin siı
~il) geliyordu.,, 
ı aı, San-Fcrnando da bir kı
lu ararken Juan Bollv:ırı bul

~· o süzcldi; dişleri parlak, 
~Ul'e muntazamdı, ku\'vetli ve 
1, 1 hir ~ Ü<'udn malikti ve gene· 

'J 
11lnollan, kederli ve heyccan;ı 
' bl'0rsuıı ı Nen ''ar? 
t~o~ larafl:ırdn :kızıl derili Gu
~. llıı r ''ar, zannediyorum Se
~kı radan lblr çeyrek saat uzak

lıtıG bir meydanlıkta, çiceklcrlc 
. ~ dört beş meıarlnrını gör-

' .\ı >ttı • Bu olabilir. Fukıı.t ehem-
f lı' l'ok. Guaranoslar medenlleş' t kabiledir, değil rnl? 
• l<ı l'et nıedeni!cşmiş sayılabilir-
4.ıe,~seye saldırmıyorlar. 
~lerı 11 etrafına cöktüler. Juan 

L lJl'ıırı:ı dalarak sustu. 
'lf)l'lcııs a zamanı gelince, rutulet 
ıı,,c11l'le hlrşeye sarılıp yatmak 
~ ııııı 1111 YegAnc hisseden Domin
ıı ,

11
11 
.. Juan uyuyor mu yanın-

r~akıeta sürQnerek geçti ve ça• 
lıaı llarb:ırnnın Yanına gitti. 

0nu 'kollnnnın. arasına al-

Jııa tk 
1 

n, artık Domingoyu takip 
t~he lcnııyonım. Deni göUir .. 
'- l\r f!iclcUm .. Seni SC\'iyorum . 

~ r,~rı de seni seviyorum Parbıı
~c ııt hen Panalı Hio Casiqui· 
l?ıı. kadar sötürrnck fcin parn 

il 
' I)~ nio'ya koclnr silmek ish .. 
rı~e a" Yorgun ve Hnslııyıın., 

1}
0 

C defa kinin alıyoru.~ı .. 
'"ııllıingoyu 1onımı:rorsun.. (J. 

a}' 11 olunca, !heni katiyen hı-
r]· a tazı olmıyocaktır. Foknt 
tı 1ıl~h:ı emeline rnıııl olmndı. 
1 tıc n şimdi en kıymetli şer 
'' til a ıdır. 
ııı ~eı. Sen bunları znlen b:ı

trı rııı tın. Barbara. Ben ele dü-

1 b,;j. 
lll':nı:ın ~ilrıl!'k işlemiyo-

r "~ki· 
l'erc · ~u lı:ılılc s<."ll hıır:ııl.ı 

; '1 '<lı~.11·1~ıın 'ıırırı gelir 
, ıın. 

jrı fllhıh :ır ı1üşiinrellyı1i. Do 
l 1 8t·ııe kntlını lıirdcn 

Nakleden: TuArul Üke. 

şaşırtan nazarlar altııı:ı aldı. Ge
ce olmuştu .• Şimdi, Huf;rışıııı '.ılı
şi hayvan sesleriyle, orman ılah.ı 
esrarengiz ve dahıı büyiik güı u
nüyordu. Ynproklar ınelıl:ıpla par
lıyordu, Her üçü de ateşin ctt a· 
fına oturmuşlardı. 

- Juan! diyo ansızın P:ırzal sor
du, Bugün gördüğün mmny:ılar \,l
çeklenmlş 'miydi? 

- E\'et çlçcklcnmiştl. Merak eden 
Barbara lafa knrışt ı. 

- Hangi mumynlardaıı l>ah .. e
diyorsunuz? 

Domingo siilü1115i~ cn·k iz:ıh et-
li: . 

- Sevgilim O~nok salıilll'rindl'• 
ki kızıl derili Gu:ıranosların, öl'ı
lerlni püro şeklindeki hasır se
petlere kapamak adetleri \'Ardır. 
Bunların etrafına, yabani sarmaşı;,. 
lar, ''e orman çiçekler} sarılır, ce
setler hususi ihlr nmcliye ile ınunı
yalanmıştır.. Döyle değil mi Ju.uı 

Boli\'ar. 
- Evet Domingo Parzal. Do~nı. 

~ .y. .y. 

Suhunet tekrar her tarafı kapla
dı. Bir kaç .'.Saat a/;ır ağır F:ccıı •• 

- Nöbeti ben Alalını uiyc kıl:ı
''UZ teklif etti. Dorninso: 

- Benim sıram dedi., 
- Ziyanı yok senor Paı-1.ol, Be•ı 

yorıron de~ilim yarın giclcce~lıniz 
için dinlennıclislnlz. 

- Teşekkür ederim Juan. 
lık, Darbarn uyııyonuuş sıbl 

yaptı. Domlfl8o ona yaklnşm. ibir 
dı!in( yere koydu. Elinde bir 
kepçe vardı. 

- Uyuyor musun Barbara 7 
Milrayilik1en vazgeçerek, a~ırla

şan göz lı:apaklarırıı nctı. 
- Hayır <inha deAII. ~i~·in? 
- Kendini nıı ıl hissediyorsun? 

Halli ateşin vnr mı? 
- Bana öyle geliyorki \'llr, 
- Al, iç., Sana iyi gclC<'c·ktir.,. 

Kepçeyi ona verdi. Teşekkür ederek 
uzun u7.un yutkuırnrak içti. 

- Cok acı:rmı~ rledi.. 
- Ormanın biilün otlarını hil-

diAimi bilirsin. İçtiğin de onların 
suyudur . .Allııh rehallık versin kü
çilk,. 

Onu Öpmeden Joan Bolivara ,.:ı. 
sıl olmak üzere ateşin ytınına git
ti, 

- Ben de yatacaiiım. Bonsuıır 
Juan dedi. 

Bir ı.:ölge, çadıra gitmek icin :ı· 
tcşin yanından a;rnldı. 

- ~! •• GiiriiltU yapma ... 
.B?rhara oya~te uyu:rordu, Junıı 

elını, vahşi J:ılr ihtirasla ıkarışık lıır 
şefkatle tuttu.. Yanan · odunların, 
onl.arı meydana çılctı.ran şuaları, O.· 

teşın sönmesi ıiizerine karanlıkta 
bıraktı. Onnann ıi:ıldılnr. 

- Burası.. Oınıcrln bulunduğu 
meydanlık, diyerek Juan durl!u. 
Gene kadın kalbinin şiddetle 'Vur
du~unu hissetlf. Güzel bir mehtaı.ı 
vardı. 

- Görüyorsun ya! Yecli tane in
hit var,. Hepsi yanynııa sırala:ı
mış., Boşalltığım lbu liıhidin içine 
sen gireceksin. Yarın Do.mingo se· 
ni arayınca, görmeden önünden ee
cecek .. Den bir lkac saat onunl:ı be
raber gidiyormuş gibi ynpncn~un. 

Sonra gelip seni alacıığım. l\oıvnu
yorsun ya? 

O bir dakika tereddüt elti son
ra: 

- Hayır dedi. Madem ki başku 
care yok! 

Domingo Pnrzal uyanınca yol
d~ını sönmOş ate~ln yanında u
yurken ılıuldu. Sarstı uyandırdı .. 
Juan yalan sö:rlcmesini becerdi. 

- Arredcrsiniz.. Uyuya kalmı-
şım ... 

- Barbarnyı görmedin mi? 
- Cadırda değil mi? 
- Hayır! Şeytanın boynuzu! Bir 

çeyrekten beri her tıırafı aradım 
Karr.pı terkcfml5_. ~n lıir şey işiİ~ 
mcdin mil 

- Hayır lıic hlr şey işitmedim. 
- Yardım et baıın ela, onu nrn-

yatım! H:ıycll yürlil • 
Gayretleri hoşa gidiyordu. Juaıı 

BoJivar söylendi: 
- Şayet uyumamış ols:ıydın ... 

Domingo sözünü kesli. 
- Alı!,. Hiç hir şeye mani ola

ma7.d111, bir kadın, biri ini terk cl
meğe karar verdi ıııl ... Kimse onr 
mani olamaz .. 
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Soldan s:ığa: 
ı - Şiınendıfer (iki b.elıınc) 1 

2 - l\letod. Jı'ilife) i se' en, 3 - Ak
lın tcrS'I, bağışlama, iran diliııdc,d 

(gün) ün tersi, 4 - Beledi~ e, bnşJ 
.kaknrnklık, 5 - Afrikada bir t·i.il, 
muzuffcr olnn, fi - l\lideye akıtan. 
7 - ){eskinleştirmek, bir emir. 
8 - Karşı gelm<'klik, hcrşeyi satın 
alan. 9 - l'orçanııı tersi, bir lı:ıy
van. ccm eclatı, 10 - Nezir, hlr şeyi. 
:ııılalnıa, 11 - Dlr musiki tilcli, cıı 

kuçfik Yapur. 
Yukardan aşağı: 
1 - Her noksanı g6rcn (iki ke

lime), 2 - Eski bir millete men
sup, mürekkep bir edat, 3 - \'ü
cuttekl şişin tersi, killhıınheli, se
rumin parçalarından, 4 - Lfıtlfc. 
su )cmi~ demir, 5 - Mukaddes şey 
üzerine söz ''eriş. 6 - Yemek, bir 
maden, 7 - Katınn üstüne 'uru
lan, berabere kalış, 8 - Alfabeden 
iki harf yanyana, aptal, notıı, 9 -
(Bakış) m tersi, yağma elmcklik. 
10 - Az para \'erilen, denizde de
~il. 11 - Uzak, dört köşe, 

İki saat sonra kamplarına ve 
mumyalı meydenlı~n sırtlnrıııı d5-
nerek aksi istikamette hareket et
tiler. Juan Bolivar fikirlerini top
lamaya çalışıyordu. 

- Görüyorsun ya kOçil.k Juıı
nım dedi. Gençsin, kadınları tanı

mıyorsun. En iyileri hile öldilnl
yor I Anlıyor musun? Darhara ar
lık ban:ı tahammfil edemiyordu: 
Kimbilır? Belki de birisini sevi
yordu? Vlcdan azabı duymadım 
gitlf, Yolwnuza 'devam edelim .• 
Juan Bollvar. Rio Caslqular6 altın 
kumlennı benim lcJn yıkıyarak a
kıyor! Seytan ııadakatslzln hak
kından selsin, Allah1an bir kadın, 
unutulmuş bir kadın olmalıdır.,. 

Gt'ceye kadar yilıildOler.. Onn ı
nın orlıumda, vahşi kayaların nru
sında konakladıl~r. Yemeklerini 
ay ışı#Jnda ytylp bitirirken., lkhl 
ele yerlerinden fırlayıp kulaı: kn
ba."ttılar. 

- 1şitiyor musun .• Küçük dos
tum? .. Ilu Guanınoslnrın Tam-ta
mıdır. 

- Ehi Öyleyse. 
- Xe demek'1 •• Bilmiyor musun? 

Sııınıaşıklar... vecicekler mezarlan
nı ıyıce sannca (sana bunu sor
muştum?) Guaranosl:ır eski anane
leri mucibince mezarlarına ateş 
\'eriı;j<'r! .. 

- Ne? .. 
- Ne olacak?.. Meznrlannı ya-

karlar Juıın Bunda ne var'?,. İnsan
ların ve çiçeklerin kfılleri birbirine 
ık:ırışır.. Gunronoslarm hü)•ücüleri 
sana bunu hiç anlatmadılar nıı 'l 

- Susunuz! 
- Amma snrnrdınız! 

(Devamı 6 rncı da) 

Adaınlll birinde, lanı lın~ının 
orlJ ~erinde biiy!ik bir şiş (tümör} 
, armış. Bıı fazln el ıı:ırç:ısını çık.ır

mak için o.mclbnl.ı korıır verflını( 
\ ·e u znnır.nlar pek .}eni lıir şey u 

lnn eterle u.} utma usulü telbik c· 
dılrıılş. Ameliyat, basit bir şeydı. ı 
Kısa Jıir zaman ~onra, hasın kenı.ll

ııe gelince: 
- Doktor, dedi. Bu ne mfıUll5 

şc.} ı., Doğrusu izlırap du.} nu) acn · 
ğımı bibeydlm.. Kendimı ııayılt-

m:ızdım. ~ 
Gecen zamanın insanları ıztırıı· 

bın yok edilebileceğine inıkun ol· 
m:ıdığını zıınncdiyorlardı. Ye ıstır:ı-

.lıııı yokluğunu :ıncak bir le adiH 
eseri olurak kabul ediyorlardı. Cer
rahlar dn aşağı yukarı ayni fikir· 
eleydiler. Çnükil yaptıkları bir ı,;ok 
:ıraşlırm:ılıırd:ı, ızıırabı yok edecek 
'>ir neticeye varıunam'ışlardı, 

Hastalar, perişan bir y:ıziyette a
meli.} ot masasına yatırılıyor; ve 
op) um, lıelladon gibi bir çok ne
baUıırla ıztırabı azaltmağa çahşı

yorlordı, Di~er taraftan :ılkol ve sı · 
ir uyuşturucu moddeler de ameli
) atın korkunç acılarını dindirmc
ğe klfn.} cı etmiyordu. ]~er lıastu 
yı !biraz fazla uyutacak olurlar a 
lillimline sebebiyet verlyorlarıh. Zn
ien eski cerrahlar uyutmadan yap
tıkl:ırı ameliyatlarda ancak hastn
l:ırını kurtnr:ıbiliyorlardı, Hali._ ta
hliyede yapılamayan nmeliyarlar
dıı.n homen hemen ilmit yok gılıi 

bir şeydi. 
Halbuki Eterin mevcudiyeti asır

larca evvel hllindlğl holde her ne
dense nmeliyatlnrda kuHnnmaAı o 
zamanın lilimleri tnrafındnn dUşü

nülmemişti, Ayni zamanda nmı>
liy:ıtlarda hiç eksik değildi. Çünkü 
o zamanlar da da hııl'.J)lnr \'ardı. 

Eski IUimler, ıztırnbı ortndnn 
kaldırmıık için pek co'k cıılıştılar. 
Fnkat hir tnrlü muvdfok ol:ımnJı
Jar. Ve neticede ameliynl ol:ıcnk !lir 
kimse ister istemez hissesine dtl.
şen ır.tırnp pnyına ıkatlnnmnk mec
buriyetinde l-:ılıvordu. 

Bugiln için, iztmıp fıızln Ye hnt
tA manasız bir hastalılc l1alinl nl
mışlır .• 

Eski cerrnhlar iztırnbı tnbli bul
mnktoydılnr. Hatta araJnrındn, bir 
yaranın iyi olabilmesi için lztırn
bın lilnımu oldu~ıına kani olanlar
dc pek çoktu. 

lztırap ''Ücudıımuzun bekçisidir. 
Y:ışadığımız dfin;,a, ateş ve bı

çak dünyasıdır. l\Icdeniyet ne ka
dar mükemmeliyet arzederse.. ln
sıınl:ır için korunma lhllynç]nrı d:o
h:ı çok baş gfülcrmektedlr. 

lztırnp hoşa gitmeyen veya za
nııi olnn her hnnf!i bir tornası der
hal merker. teşkiiatımıza bilclirlr. 
Ve bu irtibat sayesinde dikkat edi
lecek, müdafaa edilecek, ve hnttrı 
kaçacak zamanı biliriz. 
E~er izlırap olmasaydı, kimse 

ihtiyarlığı görmezdi. Bir hastalık 

neticesinde \'ticutıarının bir kısmı 
tamamen hisc;iz kalmış insanlar 

- JOt- ... ııanınor~ıa·ın ogunaı. 

retle ve yava1'ta eeıdendl: 

- Ktmdlr oP 
Meymune ko,arak kendlnı onun kollan ar:ısnuı bı. 

rnlrtı: 

- Beu Mcymuncl1nı, yanı:nıdaki ele bUyUk annem U. 

badedlr. 

Beh&ad onun tft,redlğlnl farkettı, letanetlnl ınuha.faza 

eılerek sordu: 

- Siz. burada ne arayoreunuz. 'l 

Ubade, cevap nırcll: 

- SE:nl ara.mata çıktık, sanıya gelmrdlğlnl görlince 

merak ettik. Memun efendlmldn lfttı da aıısızın hummaya 

tutuldu, Senden ba"'ka bir beldmlıı tedavi etroe.t1lne nı.zı o'.. 

matlı, Biz senin gittiğin ;rerlert iyi blldl#imlt için seni arıı. 

m:ı[;'n ı:ıkınaktan b:ı,tca !)art bulam:ı.dık. 

Behzad, bir ell.}IO atının yularını öbıir eli)·le de o ına. 
deni sandığı tutarak, o sımda kendlstmleıı biraz 

:Uuymuneyo , . .., yanında duran Ubadeye baktı: 

- Benim buratla olduğumu ize kim söyledi! 

Meymune kaJ"Hıllk 'erdi: 

uyrıla•ı 

- Allalı; blz.1 bnraya gönderdi .. Bu b:ıtı!ıı uzundur .. Sen 

de biz de 3lmdl isti.rahata lhtlyacıınıı. \'arıllr. 

Behı.ad, ctrnlına bakındı: 

ikisi de nilın\cl mezarlıırın bıı
lundusu nıeyı.l:ıııcığn geldiler. Do
rulngo birden durarak., 

- Ö.}le ise haldi eve gidelim. 

''" tıonra Ub:ıdeyo döndu: 
- Sen heplml!Ldcn faı.l.ı yorulnıu~sun. 

(le, biz ynnmdıı )aya >llrUyellıa. 

Şıı h:ıyvana bta 

- Rnk! Fakat hıırası Gu:mınosi:ı
rın mez::ırlı~ı., O lınlde lrnr:ıda dc
üil,1ir 

Uba~~: 

- A!federııtnlı. efendim, bu olamaz. &-nın atına ba,ka 

Lıilıı iz. Bıınl:ır ckseri~n \Ul·utl:ıı ı 
ııın his ıı ı,ul:ın kısımı rını Jıılrııt 

elen iııelllr, acıtır 'e hııllii p:ırJ· 
lıırl:ır lıllc .. Huna sebep le nCı) ı i ~ 1 
lıı sctmenıckllr. 

l.iıkin, vücudumuzun hel<çiliğıni 

yapan izlırap motces~iıf P<'k çıı
hıık Dl nklnıınınkl:ıdır. ?ılesc!;i, blı 

ılış 'e na'>ır ağrısı onu pek ı,;ııhuk 

kudıırtmaktndır. Diüer taraftan 
h0) llk dOşmnn olan \'eremin 'ıi· 

cuda girişinde hic bir lztırap du
nıim:mıaktadır. Kıın er, bicla~ eı tc I 
izlırap 'ermez. Faknt ~onrııları s.ı· ı 
}et mlicizdir. İşle hu gibi \·a~i
yetlerdc hlırııp bekçilik ,·:ıdfeleri

ni ihınalcdeı ek doğrudan doğru) .:ı 

olmaktadır, 

htırnhııı. yaraların i}ileşınesln
dc hakikaten faydalı ol~u#u görül~ 
mn~ıür. Bir kemik kırılınca kunı!
ılnınaınıık mccbıırivctlnde kalırı'I.; 
llıı ılıı, iıı:;:ını iyiliğe scvkeder. Ro
matilmal:ır do mütemaıllyen aksi
nedir. Hnreket ooen romath:mnlı 
ve cücudıı iyllikgörür. Ldkin has
talık buna nıüsaade etmez, 

Istırnp lılzi muhafaza eder, lhtn
r:ıtela bulunur. fşıebıınun içindir 
ki, ynşayan bir mahlfıka bu derece
de hn~lıdır. Hiç bir kunct onu blz· 
d<'n nyırnmnz. Arada ~ınıda bfze 
muzir ol n dahi onu kabul elmeİ-;· 
len başkn bir şey yapamayız. 

Sinirler, ''ücııdıınıuzun her kıs
minl dima~:ı ba~J:ır. Yücudun her 
hangi bir. kısmında olursn olsun 
• harict ,.e dahili - en kOç!ik bir 
ıstırabı dahi sinirler dima~n nak
leder. Ve dlmaQda nhlze ımktasın
dan nnlatıl:ımayan bir milci:te ha
sıl olmaktadır. 

Bütiln uyu,tun.ıcu maddelerin 
kullanılmasından elrle edilen netl
celcr şunlardır: Dimıığı bulandır
mak veyahut asabın na'klinl dima
ğa oldırm:ımaktır. Bir çok vaziyet
lerde hu u~uller elzemdir. Ye çar
nacar bir usul kabul etmek ldzım• 
dır. l\lesel:'i, r.mellyat olarak bir 
hastanın )•alnız acı duymamak de. 
ljil de .. Ameliyat masasında secir
di.#1 ıamnnı bile bilmemesi Ilir:ım
dır. Bu vaziyet karşısında uyutul· 
nınsı Itızundır. Ilöylece hasla amo
liyaıtan tamamen hibnber kaldı~ı 
~ibi nmellyntın asabına yapac:ıiiı 
lesirclen de kurtulmaktadır. Hal
ın nnıellyatı:ın sonra hastaya hlr 
morfin bile yapmak cab:dJr, Bllyle
ec yorRUnlıığıınu Jfldercbilmesi f. 
çin muhakk:ılc elzem olan uy:kuyn 
knvusmuş olur, Burada hastanın 
sıhlıi ,·aziyetini göz önünde tuta
cak olurs:ık morfinin iknedecc~i 
ınrarın ne kadar car.·j oJac:ı~nı 
dcrlıııl anlarız. , 

l'ıfantıksız acılar doldorların ılils
mıınlnrıdır. Çünkü doktor hu a~r~
Jarın encliyatını bilemez. Böylece 
takjp ·ve tetkik etmesi lıizımdır. 
Ll'ıkin, dilter tnrnffan hasın ıstırap 
cclmaktcdir. ntına da çare lmlun
nıuştıır. Istırabın sinirler vasıtasi
lo dirnnğ:ı nüfuz ettiği csns olarak 
knbııl edildiğine göre ıstırabın di
ma~n vasıl olmadan yolunu kesnıek 
ne için elde olmasın? .. 

nu dii~ün<'cler neti~"i olarok 
mevzu uyıışlurmn kt'şfcdilmlştlr. 

JcseJ;ı viicııdumıızda mevcut hir 

, ııı u ,·e~ :ılıut gene fen len halı y\\· 
zUııden ) nı ılıııosı H'ı ıın ~den hcı 
h ını:l lıır 'ere ll) uşturm:u nı:ıddC' 
Ji hır cııicksi) on ) npıl. rak ) alnı 
o ııııılı.ılliıı sinirlerini ipini elın~i. 
11nısturmnk demek ıstırabın elim .. 
j:l; ~iifıı:r. elnıe~inc ııı:•ni olmak clr 
meldir. Jlöylcre. o sinir il<' dim ı 
nr:ısınrlat.i ) ol kııp:ınınış olur. A-:, 
ni znmaııda dim:ılldn tnıı"Şhırucu 

maddenin ıesiri nllında kalmış •' 
lur. Bu gibi enjeksi3 onlarda h:ı
ıen nlkol, bazen l,okain 'e nÖ\ 
kain kullaııılııı.ıklndır. ı:u ıhııl p 
çok ilerlemiş huhııını.ıkl:ıclır. l 
a) ede bliyıil, lıir J,ol:ıylıkl:ı, h • 

la ı•yıınık kalarak mühim mide . 
meliyntlnrı y:ıpılın:ıktarlır. 

Ekseri) a ıstırap lıaıı ynrnl:ırnı 

iyll<'şıncsine mani olnı:ıkladır. Bir 
yoranın ivileşmesi için yar:ınm hll· 

luncluğn )erden kanın clevrelme i 
l&zımclır. Bu hakımclnn n.5ağıcla bir 
profesör tarafından nnlatılan kü
çiik bir vok':ı s:ıret <.'lıcmmiyetll
dlr: 
Tnnkcılardan biri p:ır:mağını cz

dirmişti. Kemik te zedelenmişti, 
yar:ı tamamen ivil<'ştiği hıılde h'l· 
Jiı feci ağrılar hükiim siirmekteydi. 
Ayni zamanda "kan cle\'eranı da kıs· 
men durmuştu. Ynranın bulunduğıı 
·yere :rakın sinirlerden birine ya
pılan hlr alkol enfokc;iyonu hasta
yı hem ıstırnbınclanve lıcrn de teh
likeden kurtnrmağa kifayet cbniş
tlr. 

Eski gilnleri d!işünecck olursnlt 
o zaman hu enjeksiyonun yıırnttı

gı mucizeye tanı m:ınıısiylc kı,._ 

mel \'erebll!riz. 
Eskl devirlerde hu gibi vulyet

lerde kol kesmek icabcdiyordu. 
Çünkü, celdlıniş olen kanın a\'dc-
4i için hlc bir çare yolrtu. 

Bu gün, alkol enJekslyonlnrı sa-
1·esindc "ııevrıılji fnsyal" denilen 
yanın baş a~rılıırına çare bulun
muştur. Bu da ağrınm me\'cut ol
ıduğu yerdeki sinire alkol enJeksl-
1·onu ynpılmaltln önOnc secilmc!:-
1edlr. 

Alkol enjeksiyonları donan fnsan
lnra da lın}•at vermektedir. Bir k:ıç 
enJcksi.}ondan sonr:ı donuk kısıınln
ra kan lıücıun etmektedir hu snlede 
-adam yavaş ynvnş hayat bulmakta· 
dır. Halbuki eskiden hu gibi hal
lerde ayn#ı kcsmekeln Jııışkn bir 
çare )•oktu. 

Yaşadığınıızdevir ıslırnbn boyun 
eAdirmiştir, Dünyada denilebilir ki 
eskisine nazaran ı lırnp daha azdır. 

Du sünlcü fen, dimn~ üzerine hiç 
:bir et ir )'apmadnn ıstır:ıhı insnn
lnrdan uzaklaştırmaAa mu\"aflfak 
olmuş sRyılabilir. 

Hanınorre,ld'Jn Oğulİan - ıeı-

adamlan"fnı7..& göz kulak olun. i in ı>oııu &elince herkes yap. 

t ığınıo mıll•llfatını &'Örecektir. 

Sonra sandığı göııtercreK ıunu llA\·e etti: 

- Esas ren:ır.lmiz bıı ımndıkta gördilğilııüzdür. Ona 

başl.a blr bllf dAha IHh·e edeceğim ki onu gördüğünüz va. 
Jut :ınlaya<'aksınn kl malınız 'e canınızla yapacağınız fc.. 

dakArlıklar boşa Kltmlyecektlr. Eğer iz hnkll>atcn llur. 

remlerdCa!tenlz bllyük bir adamın intikamını almı olacak. 

@mıt. E,"Ct, siyah bayrağın sahibi ,.c Abbn iye hükflmctl

nln müessisi Ebu 1\llı ilmin intikamını nlacaksmız, 

O, ıhndl mezarının dcrlnllklcrınden ize h:ı.yı..,nyor: bo 

de,·Jeti yıkınız ve yerine e ki lıUkünıctımlzl lmrup onu ji. 

lıl,1( tcyiJ ediniz, böylellkle Elman orun gadriylc 'c• ılch!\. 

tı!.o lc ortadan l<nllian bu ldeallmlzo l.;:ıvıı nıu' olaruı... 

lionlıır cı ilklerini bular.:ı.klnrdır. 

-se
E \' E... 

Heh7Ad, bunlan ISyle bir h!lm:uetle söylemi.ti lct, )ilz.h 
kı.nrmı1', terler nlnmdan ıpır 11ıpır nkı~or.ıu. 

Bu at~lı 61.iı.lcr, muha{abUırının Uzerlnde l~l t lrler 
bııakmıl!. ışlmdl altı Dil h1'1lr lldeta l;:endlnden gecmb, kcn. 

dılerinl Kisra Anu tn·anın htttorunda tahn.H1ll edil orlilrdı. 

Onlar, Behr.adı esktd ıı, Abba ilerden intikam atmaı• 

)ıtı>yen bir farslı hekim olduğunu blllyorlardı. Onun mer. 

irtZ! Bora!l&nda bulunan te ıayesf Abbaslye bUkt.metlaılıen 

ôc almak olan glt.Jl cemtyetlcrden blrl~inln eı~l!lı oldul'unu. 

b~tularma gelmemil!tl. 



-e-

.... 1 dairelere • • 
- -~ ~ "' •"' 

Hik·a .ve 
( uıı,> ıuı uı ı .J ıııcı ueJ 1 

Susunuz diyorum.. Size Sı: 

nor Parlal: Y:ıhul b:ına ıılrlanclı~ı

ğınızı sö) leyin .• 
Juan Ilolh·nr sapsarı olıırıık aya

ğa kıılkmışlı. Doıningo Parz::ıl ıl:ı 

onu taklıt elli. Ate5in ) iiztine va
ran ışıklarındıın. ondan çe;.;irıdi"i 
,ııılaşılıyordu.. Orın!lnılan gelen 
T:ıııı-Tam gürü'tülcri korkunç n 
tüyleri ürpertici bir ... urcl!e rle
\':lm ediyordu., Juan ellerini ı.ıöı

leriııin üzerinde gezdirerek: 
- Korkunç Şey! diye nıırılclanılt 

\'e sonra hiç dü5iinmcrlen geri d3 
nerek orınaııa dolmak ıizPre alılıi .. 
Fakat Dorningo Parzalın söyle<!i· 
fıi dört kelime onu yerine çi\'İled· . 
Delmliğini nınnctti: 

- Onun yanına mı ı.-ıidiyor~u· 

nuz? 
Nefesi ke~ilerek geri döndü. Du· 

dakları kısılarak: 
· - Ne dediniz? 
- Sonra onun yanına mı gitme'.: 

islediğimi soruyor~ıın? Daha ev
velden haber vereyim geç kalacak
sın .. Tam -Tamlar vurunca lahitlere 
ate, verilir. 

- Müthiş şey! ... Fakat .• 
- Beni bir sersem mi sanıyor· 

ö u iı' un k u r a , v <' 1 
7.30 Program ve memleket suııl 

uyarı. 7.32 Yüruclumuzu talıştır:ı

lım. 7.40 Aiııns halıcrleri. 8.:ln 
~Irızık. 12.30 Program ve ın!'tıılekcl 1 

saat ayarı. 12.33 Karışık progr.ıın 

(PU. 12.45 Ajans haherlcri. 13.:io 
Fnsıl heyeti. 1/!JlO Proı::rmn n· ıııcnı 
l<!kl!t saat ayarı. 18.03 l'arsık ma
k:ıııılıırılıın şarkılar. 18..t:'ı Rııdyrı 

dans oı·keslr:ısı. 19.30 '.\lcııılckel s:ı

:ıt a~arı ve ajans h:ıhcrkri. l!l,t5 
SerJıe-;t 10 dakika. 1().5:1 Sarkı \'C 

Lüı-küler. 20.15 Radyo ııazclc<;i. 

20.45 Rir marş öAreniyoruı. 21.011 

Konıı5ma. 21.l:ı S:ık<;ofon .,olo'ları. 

21.30 Konuşma. 21.4.1 Rıırlyo sen
foni crke<;tra.,ı. 22.30 '.\lrmlcket ~:ı 

at :ıyarı, 11j:ıns haherl<'ri \'e hor· 
<;;ılnr. 22.50 Yarınki progr:ım \'e 
k:ıpanış. 

..... ------,, 
At yarıslar1nda 
kazanmak için 
Nasıl 

oynan1ah 

YAICIT lfl tklnclte~ 
-=--

Resmi ilanların mm-cii Türk Baaın Birli~i ve ôrtakları reami ilanlar kollektif şirketidir. Bu sirket isteneO 
1 

terde ve srf.sterilen qünlerde ilanları muntazı>.man nsrettirmektedir. A'llesİ İstanbul Ankara caddeRıact. ''' 
Türk Basın Bırlifü ve ortakları resmi ilanlal' kollektif 3İrketidir. 

T . şvik i ede satılık arsalar 
T C§Vihiyede EmUik caddesi iizerinde her türlü bina 

yapmağa müsait iki ar•a &atılıyor 

Eml5.k ve Eytam Bankasından 

Esas No, l:'erl 
399 Teşvikiye _ Harbjye va. 

11 konaı"tı mahallesi Bo3_ 
tan ve EınlA.k caddeleri 
eski 8/ 4 yen ı 23 numa.. 
ralı arsa 

401 Teşvikiye _ Harbiye va_ 
li konağı mahall~sl Bos_ 
tan ve F.mlik caddeleri 
eski 8/ 6. yeni 27 numa.. 
raiı arsa. 

Kı~·meti l\If'ııah:ı~ı Tl'lmlnıı tı 

21.325 lira 426.50 M2 2133 lira 

30.130 lira ı50'i ~12 3013 " 

izah:ı~ı yul<arda yazılı gayri mcnkııllcr p"şln par~ ile v .. 11çık ar_ 
tırma U3ı..~!le satılacaldır. 

~fllzny<'<ie :ı\).11 .!l42 paznrte~i ı:;Unll saat 14 de ban\n·nız İstanbul 
~l!bc.'I "atış lrn:ııisy<'nıı hıızıırıındıı. yap•lnrak VP en yiht!'!ek be i ~l mer _ 
keze bildırile.::ek hRddi l~yik görU!dliğ!i taltıli"d!! m'lllye v~lı:\l~tlnden 
istizan cdılerelt muvafakat cevabı nlındıktım s<.ınrn kat'ı ihı.l~si yapı. 

ıacRktır 

Satış esnasında verilen bed""l mukadder kıymeti g"<:tif;'i tRkdlrde 
teminat ak .. esl derhrıl arttırılmııyarak ihale itimin uhdeeindc jcra edL 
llr"'e aradaki farl< onılan tahsjl edilecektir. 

Mllzay.-aeye iştirak edecek! rln mukaddPr kıvm"tln ytlzti" onu 
nlsbetinde ıemlnat yatırmaları. lt\zrmı.1•r. İstekliler.in temln11t ak-;eqj, 
nllfus t 0 zkeres1 ve Uç lnta frıtograna birlikte bildirilen ~Un \'C saatı> 

kaı'lar ı;uhenıjz cml~k servisine mllrac"nt etme1erl mercıı lıır (13!)9\ 

'• 

1 

1 

TURKiYE iŞ BANKASI 
<üçük Cari Hesapı 

:943 JI<RAMIYE. PLAI 
KE.SJDl!..LER: 1 Subat. 3 Mayıs 2 Ağcı_, 

1 lkindteşrin tarihlerinde vaoıtrr 

1943 t KR AMIYELER t 
a.duı IW9 Llralılı _ 11199.- Lirıt 

1 .. 

1 .. 

1 .. 

1 • 
1 • 
J .. 

' .. 
10 .. 

ıro .. 
flO ,. 
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= 

= 

lMHf.- • 

'18X. - • 
711.- • 

6116.- • 

156~.- " 
'44.- .. 

ölln- • 

= ıı~o.- .. 
= tlllO.- • 
= ·~f\40.- • 

- 0300.- • 
- 'Jltlıl.- .. 

Ttirlilye l, 8enkaı11011 para yatırmakls yalnı1 para ıt1rflltır1' 
fal7 elrnı~ ... ırra7 •n•111 1.Rm •n1ıı talllrılıt r1° 1•"•""ltfq ıhrr"''" ı' 

-------~ 

ıun? Ben her zaman uyum:ım, l ·er ı 
ilı:inizi de hem !(Ördüm hem işit

tim! .. Onun her arzusunu yerine 
getiriyordum.. Hatırlıyorsun ya~ 1 
Onu nasıl seviyordum 1 ... 

Juan yavaşça periledi.. Sıınki a
)'ağının altında sarsılıyordu. 

SO sene, dünyanın en büyük ra
rışlarında ve bütfuı DerbJ yarışı~. 

ruıda ıstlıınaııı.z: olarak kazanan ve 
kurduğu bir alst-0mle hfc yanılma. 
yan O. \Vllllam'm me-,hur eııerl, 

Türkçeye terctime Pdllml' ve net]s 
bir ı,ekllde bastlmınu. 

, 
Türkiye 

, 
Cümiluriyeti Yeni Çocuk 

B~kAyeıerı 

,,_ lr Kalll~ 

- Ya işte böyle dostum!.. Onun 1 
ateşi olunca, içeceğini ben veri
yordum .. Dün gece de içmışti .. O 
eok derin, bir uykuya dalmak için, 
Guaranosların onu uyandırmaları 

için içti ... 
- Siz bunu yaptınız ha? Haydut~ 
Juan yumruklarınısıktı.. Domin

goonu sakin bir hareketle dur
durdu. 

- Beni öldürmek hiç bir işe ya
ramaz.. Keza seni öldürmek de .. 
İkimi:>: de üstümüze be!Alı bir iş al
mış oluruz .. İnsanın servet yapmak 
\'e her şeye yeniden ba~lamak içnl 
bunlara ihtiyacı yoktur .. Sonra sen 
gençsin .. Benim küçük Juanıml 

- Sizden nefret ediyorum .• 
-Gayet tabii. madmn ki onu se· 

viyordun ! Biliyorsun ben de.. Ben 
de onu seviyordwn .. Hic bir za
man sevmemeli!.. Durnereye gidı

yorsun? 
- Guaranoslann yanına Ridiy•>· 

rum .. Belki zamanında yetişirim 1 .. 
Juan deli gibi koşmaAa başladı. 
O zaman, yavaş ve soğuk kan!ı

hkla, Domingo ParzalsilAhını o-

Yarış meraklıları 
TUJ'kçeye llk defa tımıllme edllmı' 

olan bu eeerden mutlaka lıtlfadı• 

edeceklerdir. 

Fiyatı 30 kuruttur 

V akıt kitabevinde 
bulabilini niz 

SEHIR TiYATROSU 

•l K 

.... •.SO dıl 

Ali ICtlilM• 

Kollege 
Krompton 

K.OM.!".J u tuSM I 

Asrileten Baba . 

Oamartesı ve Pamr gtlnlerl 
ıuo da Matın, 

muzladı ve ateş etti._ f stediiti yere r,,,, ____________ ....,'\ 
'YUrmuştu: Sağ ayağını .• Juan Bu
ıtvarbir ızdırap cı#I ıitı atarak sen
de!edi.. Dü,tü. Ayağı kan içindey
di .. Te'krar doğruldu.. Sendeliye
l'ek, dfişe, halka, yoluna devam et
ti. Domirıgo Parzal: 

-15te böyle ldicük Juanım .• Her
halde geç vasıl olacak~ın! .. Yalnız 
olarak sırtını yaralıya. Tam-Tam
Iara zavallı kurbana döndü. Rio 
Casiquira~ .• Altın kınnlu ırma~a 
'doğru yürüıiü., 

-ıa-

Propaganda 
ikinci cild 

Yazan: Sadri Ertem 
Yeni çıktı 
Satq yeri: V akıt K itaberı: 

Bu ıJ.zll cemiyetlerin en me;:,huru Hul'remlye cıemlyetl• 
ctir. Bu cemfYetin Aza.lan din perdeal alt,ı:ncla ılya.sl lhtıras.. 

lu pe31nde ko,an kl.ın8elerden ibaretti. BunJarm fçlnde Ebıı 

Mö!llm Horasa.n.lnin akrabaaı ve dostları vıudı. Ebu Ml.i.al.I... 

mln kı:ı:ı Fatma da bo cemiyete dahildi. Dlğt'll' Aza.lıı.rm, b.ı 

kadına zlfadeslyle hürmetleri vardı. Hatta ona kudst bir 

paye bile vermı,ıer, dualarında. onıın admı r.ekrederlerdl 

Hurrcımlyeletln, İ81Am tarihinde büyük rolleri vardı. 

Kuvvet buldukları zaman mt"ydana. çikarlar, zayıfiadıkla.rı 

wkıt da gizlenirlerdi. Birçok İ81Am ,ebfrlerlyle gizli muha. 

berelerde bulunurlardı. 
Binlerce Aza~ı olan bu cemıyetın ml.i.nteslblerl birblrle. 

rhıe çok yal'dım ederlerdi. Bu cemiyetin içinde mtl.alllına.tı. 

lar, zerdil.,tler, mecu~ner de vardı, Fakat hepsi farslıların 

h4kimlyeti altında idiler. 

Bağdad1da çok aveneleri vardı. Mesell Behza.tla bera.. 

bor and l~n altı arkada' da Bağdadll idi ve hepsi ,ehrfn 

Dert relen &yanlarından ve servet aahjbt ldnuelerdendl. Hep 

•I de Ebu MUı>llm Horasanı ile Cafer Bermekl'nln katli yü. 

:ıünden Abba.alye bUkftmetlnt' kin beıllyorlardı. Fakat bunu 
3ralarmda konu,uyorln.r, ıırla.rmı harice akaettlrmtyorlar. 

dı. Ahvalin değl,meslnj bekllyorla.rdı. Memuna çok "eyler 

anıuyorlardı. Behzaddan Eminin ~femunu bal' ve bükQm • • 

duJık ll&kkmdan Lskat ettlllnl öğrenince fena halde alnll'. 
t-.iller, lelerinden blr:lsl ayağa kalkarak yumt'llklannr ....... . 

- , 7 1 ,.... settrr-k .... -ıma. mallıma 
fı>da t>deceğfz, fakat bize bir rehber llzımdu'. 

Beh.z.ad ba'mı ea.Uadı: 

ZiRAAT BANK ASI 
&W'wua r.arthl: lliSll - SennayeıU: too.oou.OO(ı nı..rıı Uruıı 

Şube ve ajan.e adedJ: t66. 

Z1ral ft t1caı1 ber nevı balUUl muameleleııt., 

Para blrUı:tiı-enJere 28.000 llTa ikramiye nrtyar. 

lıl.nat Ha.nka'..s.uı.aıs ırwntınra.lJ ve lhbıı.rsu taJSa.rruJ !lıe8&pl&rmd& 
~D u ~ •tram tıuıunan.Jara ıenede ' defa c;.klleceır ıuır'a U• a.şağl<Sak1 

ç.LA.na göre 1.knlmlyf' dll~tııacaktır, 

t adet ı.ooo Ura.Wıı •.ooo Un ıoo &dl'l1 ~o uraıııı !5.000 llJ'9 

• • 600 • ı.ooo • 1%0 • 40 • 4.AOCI., • 

' • uo .. ı.ooo • ıeo • et • a.ıoo • 
10 • 100 • LOOO ~ 

OlKK.A T: Hesa\)laımda.lcl paralar tJlr ~ne ıetnı'le l'IO ttra.dıuı ~aıt 

":tl4miyen!eno i.kramlye ;ıkUğl :.a.ıuıırae % 2(; C&Zlaıs11e verllecektJ%. 

Kur'a.Jar Mn"ı1f' 4 defa. 11 Mart 1J BM~lraıı. 11 BlylQL 
11 BtrtııctkAnunaa ceıtU,cekUr. 

Barııntrrre~ld'ln Oğullan - 108 -

- O da vardır. Siz şlmıljllk l5lnlıe, gücllnllze ha.km V6 

:r:amanı gelinceye kadar hazır olun. Ben slz:n yerlt>rlnl:ıl bi. 

llrtnı. 

ısonra ellnde h!l~ tııtt•ığu feneri yerine koyarak: 

- Arkadaşlar! dedi. Artık aynlma vRktlmlz gehnt,. 

tır. Bu lçtlm.aımız, bu dh·:ırda yııphğımız. toplantıların ao. 

nuncuıu olacaktır. Uerlde korku ıız, ~erbest topl~11&ca.ğu 

ın,aallah .. 

.Bunu.ı üz11rine, Bchznıhn arka•lııshırı ·~yağ;ı kalktılar. 

Ctl.bbelertnl giyip gltmeğe h:ızırlıındılar. 

Beh.ı"d da, cUbbeıılni giyerek, feneri o;;öndUrdU Vl'I ye. 

rl!l•Jo bıral.:tı. Onlarla beraber dııııuıya çıktı 

Ortalığın tekrar karanlığa giimlildüğüııU gören ı'.\ff'ly. 

mune, kt"ndinl zaptedemlyerek, gizlendiği yerılen çıkıp Bt"b 

zadıı .seıı~eıtrof'k istedi. BilyUI( anneııl onu dlndf'n tutarak 

mani oldu: 

- Ş•ı adamlar gllllnceye lmıL·n ıııeslnl ı,;ıkarııı~. yalnn: 

•en ı;lmdl ıeııslzce beni takip et. 

Meymune, büyük annesinin bu l!lliz\('rin! dlnlPyerek onn 

taı~ip etm,..ğe b:t'jlııdı. Zavallı kum dizleri titriyor, kNıdlııl 

zor <,i\rültlilyorda. 

Ubade ile Meymune ağır adıınl:ırla k"nıerln orta.Sııtl\ 

gclıliklerl :ı:am:ın, adamların atlarma binip R?h·ıa.da. \'edı\' 

ettiklerini ve birer, birer gözden k:wb.Jlduk'.arını gör. 

~ül<'r. 

Behzad, 11lmdl yalım: kalmı;1tı. Ta.m bira7: ll"ride bulu_ 

1111n atmın yanın!\ gidip ona bineceği •nratla arlc:ı~md.a bir 

tnktm ay~k 8('.slerl işitti, yUztinli çevirdi. Kar:ınlıkta ilci 

kadın hay:llctlnln kendjslnı> ılo~rn geldi~lnl ~örım. Oeu. 

KUçtik Dotaoın SPrüveolerfoden o, 
lan bu hlkll.yelerl hf'r arı:l ve babn 
çocuğuna t,avtılye edt.'bilir. llk 

bJkAye kıtabı 

Sihirlı 

Saray 
Renkli resimler, mükafatlı 

mÜ•abakalar ve yalnız 
5 kuruş 

Çet'uğımarıı. hir tııne almayı 
ihmal etmeyiniz 

Denker 

ZAYİ - 7-10-938 t::ırihinrle Siv
rihisar nüfus memurlujtundan 

mı5 olriuAum ~fustafa tabak isimli 

niifıı~ ki\jhrlımı 1-!I-!' 1~ tarihinde , 
kaybettim. Yenisini nlacıığıJ111rla•ı 

e<;ki~inin hiikmıi yoktur. 

SAHiBi· ~SiM US 

Basıldığı yer· VAKn M,A. TBAASI 

Umumi Neşriyatı idare eden 

Relik A.hmet Seve1>piı 

• f 
Blrcok 11nhnnc1 dillr •ıf 

edilmiş olan h11 eur. fi ı 
111tl ıaraf ırıf1nn dn!]rurtafl 

uo Giircü dilınden ıucii~ 
ni~tir. Ba~tan sona ı; rl 
ıııı nn v' knlır1111 ın11k ~ 

'"ri tle dolu olan bu 111 
ı ürl< matbucıtında ilk fi~ 

~ 
nyatı '41 Klln~ olBJJ ~ 

ıU\m k1>8lp &t>tlrenlere ~ 1 
oev1ode ytlz(ll' ~ t...uzJıJ" 
nı.şa verllw"ıı.t.ödlı 

'Mevcurlu 

OOKl 

HAFIZ CEMA'1 
''LOKMAN HEf.l 

1 )AJlll.J \711. 

.- tarar Yolları ve J ,1 
ıı&>tt.alık.!an CDO t.f!b 

Dr. KEM AL ozS 

Devlet Deniz Yolları İşletme 
Müdürlüğü ilanları 

16.1 i .942 - 22.11.942 tarihlerıne kadar mı.ıhtı:W 
larımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkıf 

aaatları ve kalkacakları rıhtımlar 

KAR.\DENtz H~T.rl 

8An,TIN HA TTl 

ı\IUDANY..\ H..\1'TJ 

B.\~l)IRl\IA H..\TrI 

KAR,\RlGA Rı\TTl 

İl\lROZ H.ATI'l 

Al'"\',\LIK HATTl 

Salı 4.00 de (Erzurum) CU~ 
<Tarı) Galata nhtımnıdll11 ) 
Cumıırtesj 18.00 de (K&d~ 
rıhUmından. 

Pazartesi, Çarşamba. cuıı:, 
(Susı Cumartesi 1'.oo ~ 
Pazar 9.00 da (Susı Gııiıl 
mındsn. , 
Pazartesi, Çarsamba, cuıt1!1 
(Trak) Galııta rıhtımın~~ 
Çarşamba 20.00 de (ADt&

1> 
lesi 20.00 de (Ana!nrt.&) 

rıhtımından. oı 
Salı 19.00 da (Anafarta) 
da (Bartın Tophane rıhttıı1 
Pazar 9,00 da (ü'lgenl 'J'O 
tımından. 1 
Çarşamba 12.00 de (Bıır•11, 
tesı 12.00 de (Antalya) S' 

tımından. fi 
Pazar 10.00 da (İzıntr) ~ 
10.00 da {Tırhaq) aaııı.t' 
dan. 

NOT: \'apu• tıeft>rl••rl ha'kkında her tUrlü mıılQ.mat a~ğıd' 
ııunınraları yazılı acentelertml:ıden öğrenlleblllr. 

ea, A<'ente 

Şube accntellğı 

Şube acent<'llfl 

Gıılata Galata rıhtrmı Limanlar t1 
MüdUrltiğU binası altında f) 
Galata rıhtımı Mmtak8 
Reisliği binası altmd& 
Sirkeci yolcu salonu 


