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HAVADiSLER SON 

~-t'ralçm 
~ •ld çlf~ı fırkası ıı.. 
~-~eçe.. Belgrad sefiri, 
~~ 8tı ak~ Londra 
~ ~il lgar milletine hl 
~ llUr bazı !f{)zler, Bul
'tı~~hıc rlt, IÖ\'en muhitleri 

....._ ~ bir duş tesiri yap. 
d lll'. Türkiye ile ye 

~ •08tluk beyannamesi &-~ l'llğmf!n tarihi ha· 
~ 'l'tı Bulgar milletine 
~ ~ ~"a.n'k dU~anlığı aşı 
~ a.:. ~ eden \'e muhak
~ ~ ~ile bir boy ölçüıtS ~ bekledlklerinl bu 
~ ......_ '~ tahnkatmdan bir 
~ '-i erneıerile anlatan 

' ~~ muhitleri şimdi 
--:• lagııt aYllasmda g&rü 
~ ~ ereye düşmanlık· 
"'"' °' ıaı-."::ın yaptıldan A 
.~ llııL ~}~ edenamesllc ha-
~ o~ buıgaristan buln
~ ~e ~dan llerı geldİği 

ıaf -.Ul'lt 1 açıkça yazıyor
~ ~ S-ISulgar mahaflll 
f~ ele •t t.e Pelt lltii~ bir 
~tı~,d tbtıert kolay mu
~ ~lı ~ \'e aldıklan b:ı~ı

"-ı"'lc hı eytr le gnnır iı;in
-ıS "'11ı alıut hliviik Bul"'a 
~ ~.: blr.g~!n cwel la· 
~ l!Gtıett dUrjunürken To 
\~ \tt~'t Buı~ar milletinin 

'e. hay.~e h:ıklkatte ne 
)'• llllkutuna \'e ne S 011~nt1zar etmclrrf 

~ ~ 1\410511 l'a anlatmı tır. 

~' lı İ T0<1orofun bu 
~ "1teta de köpiirerek a-

Şark cephesinde Ruslar tarafından atılan bir köprü ayaklan üz~ A.lmaa
IRr muvakkat köprü kuuryorlar 

Sovvet 
tebliRi 

Fin kıtaları 
Bitin nollta arda 

Eski Fin 
Tayyarelerimiz hududuna 

Leo •wr•4 vardtla,. 
auı: tallaı ada ş· d. 0 k d 

Al 1 .dd tı· ım ıye a ar 
man ara şı e 1 10.000 Rus askeri 
. ~arbeler . esir alındı 
ındırmektedır 

--0---

70 Alman tayyarest en büyük 
Sovyet hava ır.eyıianına 

taaquzda bulundu 
(Yazııtı 4 üncüde) 

M annerlıaym Diyor ki: 

SılAhı bırakardk sapana 
s rıl nak zamam 
henüz gelmed ı 

(Yazısı 4 üncüde) 

'.~ ~"'- ~Yle tesirini izah.•. 
~ ~ lıaıdıc,te ctıkl nuı~nr dip 
~ ~ "etditl mllstl'nlt mU· S-S-., '-1-acı Ce\ ap bemıu 
~ ~ ~lblllı ibaret olduf:'lı 
~ ~ 'ı.tt.dra düşünmeyi • :'H 
~· ~.e h~ tesirsb ... 

~~ ...... 
' ~ lıaRlıtızaın Amerikan 

~~~~eyı yen lmez ş f •• . •dd• • 
'~~i~E::t 1 <:> ?r er.n ı ıasına cemıye~ 
~~·~!:.:;. re sı ~a.kkı ile garaj sahi ı 
~s~~h ~~~,~~~a~- Sen ıhı cevap veriyorlar S ~ _, et edecek o-
~~ beıcj:ı~ı ~il nail Cemiyet reisine göre kilometre paralarının artt~rılmaıına 
~~ot e ka\'ll~ad~~!- aebeb şoförlerdir. Senı!ıi İH: aimdiye kadar lrendiaine 

-.:-~'~ Buınr1stanm hichir soförün 15 kuruştan razla kilometre paraaı ödeme. 
~ ~ -~ dllş~nmeye, diğini söylüyor. latanbul. Edirne Taksi seferlerinin 
~ ~et ed yor. içyÜ7Ü meğe,· neymia? 

P'" r ;embe 
1941 
Sa : 3424 

MEHMET Ali KAGITÇININ 1928 DE 
YAPTIGI PROJE NE OLDU ACABA? 

Mezbahada birçok ham mad
deleri israf ediyoruz, sonra 
da tutkalı, jelatini, düğmeyi, 

-1 
kiriş ve serumu harıçten 

ithai ediyoruz! 

Belediye 25 bin liralık 
masrafla muazzam ... 

varidat temin 
• • Smai kbnya mütelı&HMM ede bı 1 ı r Mehmet AU Kiğı~, 

1 
Ytntm: ı F.skiden, Karaağaç mtıesaesele

ri yani mezbaha yapılmwhuı önce 
yediğ1miz kasaplık h&yva.nlar na. 
ııl kesilirdi? 

Bu sualin cevaıbmr, eski şehre
mini general Cemil Topuzlu töyle 
veriyor: 

Milli Şef 
Seyahatlerine devam e~ek 

üzere lzmirden ayrıldılar 

l zmir, 3 (A.A.) - Reisicilm
hur İsmet İnönü seyahatlerine 
devam etmek i.17.ere bu sabah 
şehrimizden ayrılmışlardır. 

İngilizler 
ııa1betUIElerladen 

ıazıa 

Mihver gemisi 
batırıyorlar 

Lon4ra, 4 (AA.) - (B.B.C.) 
Hava nazın dtln gece beyanatta 

bulunarak timdi mihverin batırdıft 

"-Şehrin her y~e. ha.ttA ("' aSilı ""ar61M 
kasap düldwılarmda bile koyun J , J'l,&ı ,......,..,.., 
kesiliyordu. Bunla.r, bahusus Gala 
tada.ki aözllm. ona mezbahalar ....... '''•••••••••••••••••••••••1111111 1111111 
tamamen gayrisıhhi idi. Bir gün. lar akıyordu. Yanda.ki arsaya. da 
o taraflara gittim. Girdiğim dar. mü.ballğasız dört, beş metre ytl.k. 
10kakta.n, .küçük bir dere g1bi kan (DevUDJ s tlndide) 

BiR KADIN KOCAS iLE ili 
ÇOCUGUNU ZEHi RLEDi 
Koca öldü, çocuklar hastahanede 
Antakyadan bildirildiğine 

göre, merkez nahiyesinin Apay· 
dm köyünde bir kadın kocasını 
zehirlıyerek öldürmüştür. 

lki çocuiunu da hastahane · 
ye düşürmüştür. Vakamn tafsi· 
latı şöyledir: 

Köyün Tahaliye mahallesin -
de Arif oğlu Mehınet, geçen 
cumartesi günü kansının ha.zır 
ladığı sabah kahvaltısım yedik· 
1en biraz sonra şiddetli bir san 

~ ile kıvranrnağa başlamış ve 
bı~~ sonra da kendinden geç· 
mı§tır. 

Bu sırada iki çocuğu da bl)· . 
disi ile beraber sancılanmafa. ve , 
kendilerini yerden yere atıniia· 
başlamışlardır. . · • · 

KarJSı Duda, kocasınm • ve.· 
QOCUklarının bu vaziyeti , ~
ne bafırıp çağmnağa ba§i'lıll>'I, 
~rültüye yetişen komşular va· 

(Devamı 4 111~) 

Brltanya gemlatnden faz:.& mihver ge- SATIR L AR 
nWı1 batınlmakta oldufw:ı: ııöyıem.l§ . 

=====-==-=-=.....aoı: 
Ur. Nazır deml§tir kt: 

(Jk>,·anu 4 llncllde) 

roa Papea 
A mangaya gitti 
Almanya büyük elçisi M. Von 

Papen, dün Yeşilköyden ta.yya· 
re ile Almanyaya hareket et· 
mittir. (A.A.) 

Kalp Sterling'ten 
sonra Star 

~ ......... ~~ (Y..,..48ndde) 

~~~:;! Dükkiınlara tevzi edilm.eğe başlanan 
~ ""'- -.ıtrde Bulg~ 

.Kendisini lngillz llnıeı SterUng 
yerine koyup ortaya çıkan ve mı. 
bek tatma sürülmeye dahi lüzum 
kalmadan -~ vurulmumdan 
çıkan !iMiere blııkarak onun kalp 
bU Sterllngden batka bir teY ol 
madıb aıalqılan, söziim ona. Ster. 
Ungl töyle bir tarafa bırakab Urb. 

Çtblkil ODUD mahiyeti &Dla§lldı. 

nelmllelleştirmek. Hem §ansı da 
cbemmirctlldir: Harpttca ıt0nra 
bu fikrin tahakkuk etmesi ctrafı11o 
da konuşuluıken, Tür ... leri, de 
memnun edebileeek bir formtil bu 
huıabllinnlş. 

Türk topraklannı, yemek ma&a· 

ıH başmdaki sofra tuzu kafar ko. 
lay~ bölümlere ayırabllcceiinl !UI· 

nan bu gafil b ' lmiyor ki l'ürklc· 
r:n lstanbul ıuer:ndeki taarruzle· 
n, kendilerinin Amerika üaerloi .. 
ki tasarruflarından daha eakldir 
bunn bllııeydi böyle bir cevlter 
yumurtlay.ımazch sanuız. 

~~=Fiyat listeleri-~§: .. ~garfstandan 
~~, Yor. İııgllte- • • 

Bu falsola aesleıtn harp &leli. 
nln etrafm.ı çevirdiği halde hudut. 
Jerlnden giremediği bir ülkeye ya. 
yılmaınnı temin gayretJ.nden bqka 
bir mahiyet tqımadığı görüldü. 

~~::~~ nı varıyoruz 
8'~~~~ru~ 

Artık, bu bip Sterllngl, bizim 
kadar kendilerlni de möteess r e~ 
tlğııe inandığımız Amerika.om me· 
H.I pluılyetlerlne blrakablllrf7 .. Is. 
terlerse bozdurup bozdarup bar-

~-- -.e :_. açtık. Bü 
~~ ~ kao ınlllet
lıııı..' ~ lblJJ Çarpışan 

\.°"I '"lf.e. bil •tla e de ıu. 
\~ '- .... ~ tlln bu yap 
~ ~ ~ a..ı çellecet z s ~ .. ~ c~ lllilletlne 
~ )...., ' geldiğini 
'~ ' r biıl alaka. 
~lle_tl '1ı~rlt ve fö-
. 'f\~ 114,. ll1IJ•ar bekUyen 
~ ıllnı d nloma-
nl~ettbllle)( alakaya 

• 

Mlr &t&bl Komfıyoaanaa ll•dlJI lladar aıamı ıı,at 98J8 llAr ca=er. St&r gazetesbae... o 

lladdl taJiD ett. tı bltlll maddeleri ba Uıtede balacallılDlı 1 ~= crz..:':, ~=: =~ 
seısbıl beDlmaemlt. AaiafdlJOr ki. 

Alışverış ederken aldatılıp aldalılmadıg._ı- ::..s=..ke~ıu.~r.:!: 
de Star olmuıt. 

nızı aniamek içın kesip yanınızda taşıya- ıa:..ı:..-...:=~= 
bileceğiniz bu listeye bir·göz atmak kafidir :1:=~.::.:=: 

Türkler, btanbaJu, daha Ame
rika lota8mm dilnya yüzünde mev 
cadlyetlnden bile haberdar "81aal 
machğı bir zamanda feUaetmJtleı 
\'e Tlirk btltünlllğtiDe oaa, Mlttlıı 
h•ulyetlerlle katmIJlardır. 

Star pzeteal, ı.t.ubala dejll, 
Türk topraldanBdall, ............. 
ld tas mUrtArmea Wr ~ .w.IL 
mellhı awk kall büuma mim 
ktbt olaWleeeibtl hiçbir l&IDM ak. 
....... ~ icap eder. 

Den 1aglltere, dost ...,., Ve 

Mt. Amerllııal Bu Amerlla gue . 
t.eaDe Kalp Sterlbıgln ...._. M 
sim bdar tdsl de aWreh....,,o
~ • ae d~T 

B. R 



JltiSralarilan 

Su 
'"Mebuslarımız halkla te
maslarına devam ediyor
lar, Fenerllier, semtleri
nin kerbellya döndüğün
den şik!yet ettiler ... 

Gaze teler 

htanbul mebustan ~ bal. 
la De yapak1an gir'1P1.elere de. 
vam ediyorlar. Bir kısım halk, me
murlar, hayat palulıhğı zammı ls
temlşler, Fener halkı da terkos ~e. 
Urilmedea kırkçeşme sularrnm ke
tdlmesl yllzii.nden 8e1Dtln Kerbeli.. 
ya döndillünden tz<aytete bulan· 
muşlar. 

Wenor ~mı bilmem ama, eeh. 
ria, su.sazlaktaiı cayır cayır yanan 
daha birçok 9Cllltleri olduğu mu. 
bakkaldır. nen, lmç kere, bir!,;ok 
vat&ndaflaı'dan IAl}'a dair, fikiyet 
!iell daychmı; lıJltt.ba, dert dlnle
dlm. 

lafanbalda, yalms Fener eemd 
değil. ter~oe tadsatr yapıhnam1t 
aha birçok k-~ bacak var. Bara
lardald ~epne eaJannm keeD. 
...a, halkı cidden mlPUJ vaziyet.. 
lere sokmu~r. 

Sa ne eJanete, ne havaya. ae 
at.ete bemer. ım.. llf(!dlinıii, ba.. 
llD& JOl'P1llDI çeker lllDll', laavasız 

Wnaalarda glbt '~ lmklnı 
......... 8da sıkı 9U'llan bir lm-
flllda. ilet mldelerta llÇlrp taJta-. 
..... blılllyeU ~tılabUlr. Zlp 
..,_. pı heJU pek 111811am: 

'1'q bstıadı meeaa De batm p!ktne, 
Dünyaya ehemmiyet erlemedl say. 

dillbeşer! 

F&kat tnl öyle mldlr'T 
Susuzlnk ne alız ppmlatmalda, 

ile hele ta§ bağJamalda pçt~ 

53aşmaJatele&" - ~ - - -
VaAd 

Sadri Ertem, bugtlııktl ''V&klt" 
da. "'Tilrklye .böUmmea--bir bUtiblıtı 
dllr" başlığı altında Y2-Zdrğt maka• 
ıede diyor ki: 

"Star gazetesi İltanbalu '8ynel,. 
ml!el tehir yapmak istiyor. Bas
J&ll.ID boğazlara saJüp olmasını tı.
tlyor. Sovyet barizi siyaset! ara
mıd&kl farla teb~riia ettlrmek biz. 
den ziyade Sovyetlere dti~ bir 
vazifedir. Cilmbarlyet rttrldyelli 
Osmanb lmparaforJuğu ile Çarbk 
arasında empeeyallıle; sebeplerde. 
doğan lhtDAflua e•hayet Termit" 
tar. Sovyetler b\ikiimetl de yirmi 
HDedeaherl bizimle dost ~n~
tlr. Banan içindir lıl Stann ne,rt
yat.ı Sovyet Ruıııyada da Tüı'ldye • 
4e oldap gflıl ıee.tır uya.nem. 
'llUJtu'. 

Tlrldyeuln lstanlnıhmu beyacl· 
milel şehir ynpma.k hlr gazetenin 
bir •llt:wnluk ::razısı ile olmaz. 
Tttrklert dönya yüzünden kaldır
makla mtbnkön olur. 

Amerikan mUletlndeld adalet 
ldsal. mnn haklara riayet! şıar ed). 

uen Amerlkaa demokra•lnln ru
•u cahil miit~dzler önünde bl
dırıle bir safta.dır. 8wJA inamyo
l'Uz." 

Yeni S:ıbala 

1 • 

ışı~·· 
lebml'. Hnraretten çiriş ça.nağınıı 
dönmüş lılr ağıma kuraklığını su 
dan bafka ban~ "nesne" ~iderc. 
bJllr? 

Susuzluk, fizyolojik blr yangın. 
"1.r, bir berillmn•lır. Damarlan Jm. 
rutur. Ve bil ancak su ile sondiinı 

nır. 
Bundan başka, Sll baya.tın her 

safhaımıda lazımdır: Su glnnJyen 
evde hastalık başlar, her taraf pi..;. 
ilkten bir mezbeleye döner. İnsan 
koleraya, tifoya tutulur. Çama.'}ır, 
ylz, eJ, ayak onunJa yıkanll'. Has
talara Ulç !Al ile verilir. thtJyarJa
m blr bardak su Ke\ser 1,.rihi gelir. 
Çocaklann gıdalan su ile hanrla
aır. Nihayet yemek pi innek için 
11U l!mndır. Haydi. burada, pek 
iptizale uğraımş obnakla beraber, 
bir de nükte ynpnyun: ~ehrlmizde 
su o~ sn olmaz!. 

TevekkeU ~, 1ınanbu1un 
her Bemtind e bü:} üldü, küçülklü 
çepıelcr yapmamrşla.r. Meblller aç.. 
tmnamışlar •.• Batınında lmldığma 
göre, ~lan bir oy.l gibi Uenmi) 
olan ba ~$ml'lerln avııu dört hin • 
den çok fazJa idl. Bu yekftna, cami 
sa.d•rvuıla.n dahil değ:ldlr. 

Kırk!,;eşme suJarmın kaldmh§Dla 
solann plsliğl mi sebep oldo, yolcsa 
başka bir .mahzur mo var? .. Pek 
bilmem. Fakat eğer, plHllk bahis 
ıneVSU11 ise, ve !)ehrln sıhhatini ko
l'lllllak ba!mnmdan iyi bir hareket 
oldnluna tftphe yoktur. Fakat. 
lmk~ sulan knnıtulacağına.. 

llUlann temizlenme çaresi ara.stmı 
•ydı 1ler halde daha lyl olurdu. 

Gönül teene kaldı zütalı vaslma 

LAEDRİ 

ihtiyaçtan fazla 
çimento 
--0--

Sunu temin için Sıvas 
fabrikası faaliyele geçmek 

üzere 

Sümerbank Umunı Müdürlüğü 
S~va.s civarında inşa edibnekte bu• 
lunan büyük çimento faıbrikasınm 
ehemmiyet ve karşılrya.cağı ihtiyaç 
dolayısile inşaatını leerl etmiştir. 
Çimento faıbrikasr içln bUyük e • 
hemmiyeti olan su meselesi de 
hallolunmuştur. Bu su Sivas şeh
rine tatlı su w.min eden şebekeden 
alınacaktır. Bunun için fabrikaya 
kadar on kilome tre boru ferşi ik
tiza etmektedir. l.Azmıgelen boru• 
lar Karabük fabrikalanndan veri
lecektir. 

s .vas çimento fabrikası lnşaa.tı 
halen hemen hemen ikmal ~ 
miBtir. Yalnız makinelerin monta.. 
jt kalmıştır, Ecnebi ve Tilıık mUte
has.sıslar bu montaj ~ile meşgul 
olmaktadn-, 

Sivas çimento fabrikası faali~ e
te geçtikten sonra memleket ihti. 
yacmdan fazla ~lmento tem.in edil
miş olacaktır. 

Avrupa ile tren . 
muvasalası 

--<>--
Müzakere için 

Almanyadaa bir 
11a1et geldi 

----0--

Münakalat vekilimiz tetkik
lerinin neticelerini anlattı 

Tabancalı bir 
sinema daveti 

--<>--
Kızı locaya zorla mı 

götürmüf, yoksa kız macera 
hastası mıdır? 

itA()iSE 
"IPAR 
Çocukları ok 
hakkında fer 
Yazan: KadıTcan 

\'cniders senesi l~ln 
ba.,ladı. Cnmhurlycthl 
danberi her sene bo ın 

Nevzat Arbek adında bir genç, ev. doğu ı;rlbl mekteplerde 
velki akp.m Samatya g-.udnosu clrıı_ ! genişletmek ihtiyacı 
rında Şeref admda bir genç kıza rast Jlcnüz bütün Türk çOC 
ltı.ıru§ ve fddl.aya göre kc·nd.IBini ta • kutulablldiğl iddia edil 
banca ne tehdit ederek Marmara s!. yirmi sene en·clinc gö 
nemumda bir locaya götüımUŞtUr. büyük farklar olduğu g 

Aııcak Şeref locada. fc.zia durma. liıllr. 
mi§, bir bahane bulup aısarı çıkarak Çocuklarm tab~ll 
keyfiyeti ~r gösteren Jm,lardan biri. l ha.kkmda duyulan tbtl ~ 

DUnkU .sa.yımı:ıda tayyare ile An- ne anlatmış.poliııe ha bet verilmesini lan teşebbüsler ~nıkl• 
karaya döndilğünU yudığmı1z Mu- ıatemı,Ur. ni değildir. 1825 senf 
nakali.t Vekil.i Cevdet Kerim ln• Bıraz 80nra Nevzat, ıu~ alarak blr Sultan Mahmut tara 
ceclayı, 1stan.buldaltl tetkikleri ebo i rs.rd 
rafında gazetecilere şu iza.ha.tı ver- taksiye bindirirken pollsler yetfşml§. lan b r femıan '\: ır c 

kızı kurttı.rarak annesine teslim et • -;ele cJdden ehemınlY. 
miştir: lml ha tA n 
"- htanbulda bir ha.fta kal- ınl§lerdlr. edl Mtlr; t cez 

DQn .....,. vakit. cürmüıneııbut sulh birler ittihaz edilml~i 
dnn. Bu müddet zarfmda Vekile- .. -... " da nlli or 

blrincl cezaya verilen Nı..ıvzat 11• ..... .ı • Ferman de Y • tin burada bulunan bütün mUes - r-a· · hil 
aeselerlnin mutat işleri üzerinde sunda evveldenberi tanıştı~ bu kızm rtn evvela dJnın :1ıı 

rızaaile sinemaya geldl&inJ, hatta. L'iartfarmı, sonra geç 
tetldkatta bulundum. Bu meyan - " h · i · t tac.a.'kSa o 
da Uman igletmeleri umum mn - locatla blr aralık kendlıdr.e: "çok he. wıgı şı u . ll 

Şuma gldiyonıun d~Ukanlı !." decill"""l 1 öğrenmeleri - taznn_:le dürlfiğünijp. atiyen ~ıkacak olan 6~ 1 - .. 
teşki]At k1nununa esas olacak ka.d fak:ıt 80llI'a fikrinden c ~yarak kendi. 

1 
~ocuk ann ~ogu, anfe 

· "-" l bir iftirada b" undu""•wu fd rmın lhma1leri ''C ro teşkilit işiyle de m~gul oldum. sıne .,.,ye -• 6 .... • .. •• d bil ıaıJ 
tir ..... ~ .. k • ,,..,.... n yuzun en ca Devlet Denizyollan idaresi ~ dia elmi§ . .-...... eme, ın:çu a"~~ bcsl kt ı.,ı 

kilAtma son blr kaç ay içinde Ha- za mahkemesinin aalAhiyı::U dairesin- ya~··ı etm~ c,; ' 
Otobüs seferlerinin Jiç işletmesi Ue Sosyete Şilep fül- de gördllğüııden evrakın mOddelumu. ~:"la:ma~ ~~~e d 

kaldınlmuı düfiinülüyor ve edJlnüotir. İdare gimdi bunlann mlliğe iadealne karar vermt§tir • lan be altı ;·a,...uıa. ~ 
Benzin tam.didlnden sonra. bir tanzim ve :rslaln işiyle meşgul oı.. mekterıt.cu alıp" ~ 

çok taks!lerin uzak mesafelere .ına.ktadır. Devletin kurulmuş, ile- Kadıköy ve Üsküdarlıların yunma c:uıl'",.hğa ,·eriY 
yolcu tagunaOr.kbın, bu yfi.zden a• riye doğru giden bir deniz yolla- dilekleri tesbit edildi re onJan cııiıil bl 
cele va.kalarda hal.km müşkiUAta n teşkilltı mevcut olduğuna gö. ki bunla.nn günahla 
~ruz kaldığı göriilmilştür. Vilii • re, Şirketi Hayriyeyi de bir el al- İstanbul m&bualan dün öğleden babalarının boyunla 
yet bu gibi §Oförler ha.kkmda ~ tmda toplamak biz.im için esastır. sonra da Ü9küdar Ha.lkevinde, Ka· m~t ~ününde kendile 
kibat yapacaktır. Diğer taraftan Henüz bu satın alma iş'.nin ha.zır- dıköy ve Üskütlar b~lkmın dilekle- 1 c&ktır, 
benzin tasarrufu ya.pabllmek üze. liğma başlanma.mışt?r. rini din!emi~Ierdir. Din ilimleri heJ' 
~ tren, vapur ve tramvay güzer• Avrupa hatları ile muvasala. te - Buralar halkının başlıca dilekleri l tutuluyor. Hakiki isi 
gihlnmıa işliyen otobila aeferkri- mini için faaliyet satfcdilmekte • şöyledi: si din ile düoy:ıyı 
n1n kaldmlma.sı düşU.ııillmektedir. dir. Yapılacak tamirat ve diğer ÜskUdar ve havalisindc sivrisi- maz \' C tercih etınez· 
Yahut da, vapur. tren ve tramvay meseleler ha.Jdnnda son vaziyetle- nek fazla bulunduğundan bununla 1 rabP.r fennand• cııJıll 
son seferlerinden sonra.ki ot.obil.s ri görllşmek Uzere Almanyadan bir mUcadele edilmesi, ihtikar ma?.· iki dünyada msaıııarı 
seferleri baki kalacak diğerleri kal heyet gelmiştir. Bu heyetle yapı - nunlarma verilen cezaların a.rttı - ı ğ'l. 1Sl'al"la iht.il.I' olo 
dırılacaktır. lacak milzakerelerin neticesine gö nl.ması ve ihtikB.rla daha sıkı bir l'll çocuklann o".aı 

Bu hususta tetkikat devam et • re faaliyet dvam dilecektir. $urette mücadele edibnesl.. Üskü- I :retJ Jıakkmda baZ1 Ja 
mektedir. - dar semtindeki çeşmeler halkın ih- 01aktadu: 

bulttlmul m111'Uafa _yollan hel'ID· _ Liman lokantası tekrar tiyacm.a kii.fi gelmediğinden bun • Bundan böyJe biç 
de Mtthl medeniyet hesabma or. Fabrikalanmızm yedek açılacak larm fazla.laştınlmuı istenllnıi§tir. rmı islim dlııinln 
tadan bldıraeU ne kadar pürü,,,. parçalan dahilden temin .MilnakalA.t Veki.leti Liman u- .Mebu:slarnn.ız bundan,. sonr~ Kıı· meden ~e miiralıik d 
lervwdırkldevletleranıAmdayal mum MüdUrlilğll bundan bir milel• drküy Hn.lkev'ne giderek l{adıköy (1~ .. ,4) yaşına' 
nn kuvvet ve entrib bi!dm .eldu- edilecek det evvel kapıınmış olan yeni 'fıalkınrn ' d0ek1erlni dinlernislerdir. a.nıa çırak venniY 
~dan dolayı ytiz isti kalmıı ve Bir kaç gilndenberl ~ehrimizde yolcu salonu üst katındaki liman Mebuslar bugtln Eyüp ve Bakır- ,-ermek derecesine 
blttln medeniyetin bqma bell ke... bulunan Sümer Bank umum mil - lokantaamm tekrar a.çılmasma ka· köy kazaları halkının dileklerini babası veya \ 'elisl • 
ııllmlştlr. Amerikalı muharrir bur- dürü. Burhan Zi.hnl Sam11, dUn, bir rar vermiştir. Lokanta yeril bir dinıtyeceklerdfr. De birlikte kadı)'1' 
mmt dibindeki ba mescl•ler"n arkadaşımıza. '"U beyaııatta bulun,.. müh· "·lü izin tc~ke " grup tarafından .ifletilecektir. IU 

balUnl dlişümeydl btltün medeni - muştur: O k 1 d l b ve te7.kere oınıadl 
yete 90k daha favdalr bir ~ gir- ''BugUn Sümer Bank fabrilı:alan ; rtame .tep er e ta e eye ~nldan kabul etııılY 
milş olurdu. nm ihtiyacı olan ateş tuğlalarmı l~ ... • f J } ~ sanat hilgisi lene mektep b 

Asarlardanberi bu töpraklar üze. yerli fabrikalardan temin imJdııı. !"~:u(t Maarif Vekaleti, orta tedri:ıat mı hemen kadı ef 
rinde laa,.at haldmu keadi Jnıvve. nı elde etmhj bulunuycruz. ... _. __ _ müesseselerinde talebeye eanat vereceklerdir. Tezlle 
tiyle mildafaa eden \'e kazanan Bundan başka bugün Avnıpa - * İstanbul beıedlyeat {İstanbul bilgisi öğretilmesine de karar ver- oma aJmmış çocuk 
TliJ'klye, her zaman v~ herk~ dan getirilmes1ne imkan ha.su ol • kUtllphanesi) adı ne blr umumi ktı.. miştir. Bu makı!atla. sanat melctep veren ve esn:ıtın' 1'e 
ka~ ba hakla müdafaa (>tme!'lni mıyan yedek ak.sam ve makine ltlphane açmağa karar vermlştır. lcri için aynlan tahs!sattan bir ku.• her vennediği lçln 
blleaelrtlr. parçalarmm yapılmruıı tızerinde de Bu kütllphanede Bizaruı tan bugüne mı da bu .işo tahsis edilecektir. tık "Bab~li'' ye gönd 

Amerfkada llOD gtinlenlc blrfbl- çahşma.Jarda bulundum. Yedek par- kadar İstanbul& alt ne§t!:ailmif eser- ol:ırak tecrübe mahiyetinde olmak "tedip" oluna.es 
rln1 takip ede. bu miiD1k4'ebetıdz ça hususunda biltUn .ihtiya.çlan- ler bulunacaktır. Blr heyet, bu gibi üzere birkaç vitayettekl t>rta mek· babasız ohıp bir ust 
neşriyatı hakikaten escfdllecek dahilde temin edebllcceğ:mizi mem eserleri toplamakla mqıruldllr. teplerde bu !tarar tatbik sa.hasma malım DrUri oıanlal' 
bir t.eMdDf eeert tellkld etm~ hı.- rıuniyetle kaydedebilirim." konacaktır. nfıodan "Ünde Ud • Antalya vali muavini Hami, Dllz ,,. 
tlyonız. Yoksa TürJderl mütteflk.. ---<>--- ee kaymakamı Baha, Bayramiç kay. gönderileceklerdir. 
ler daVMmdan soğutmak ve onh~- Kahve 200 gramlık makamı Tevfik Besim, Earemit kay. Kömürcünün katili tığ- sırada usta Y 
ra karşı Türk etun umumlycslnde paketler halinde sabJacak makamı lhsan, Niksar kaymakamı idamdan kurtuldu da aym hükümlere 

::.~=Jk uyaod~rmak? IBaı:ln Ticaret Vekaleti, eimdiye kadar Edlp, birinci sınıf kaymakamlığa Dört sene kadar evvel, Bevog· - dır. Keyfiyet•-~ ... 
mı yapı ıyor • .serbest olarak h~11-- verilen 1""" te :Ci t · dl J mahalle imamuw...--. 

ras!JU bllmlyonız. Mesele hak'kndır. ıu.ıus. ~ r e mı§J ~r r, lun<la Kumbaracı yokuşı.ındaki k(;• ıarına. esnaf kethii 
sarf.b bir hilkttm vercbllmek tein gramlık kahve paketler:nin bade- • Sarayburnundak.i atı~ ı-ollgonunun mürcü dlikanmda hemşerisi HU• lecek. fennanm ınil 
bu . t b" t A rik d ma 200 .zer gramlık amba1AJ1ar ha.- lnnşaatı tamamlanmak t.zeredir. Po • seyın· 1· , bograzmı uatura ile kese. ne · :"!Y!l m ııza me !\ a ...., ha<ıı k<'ndlJerine ,. 

- aksü'im 1, 1 "-ki yt line konulma.sma. ika.rar vennlgtlr. llgon 29 te§rinlevvel cuınbur!yet bay. rek öldüren ve Ha.sanı da ağ r su- f 
yapaca n er ,,.., ~ me Kahve bugünden itibaren ~hri • ramı gQntl merasimle açılacaktır. Her da ahaliye, eım~ a 
tercih edect'l:.°"z. Çünkü matbuat mlzdeki kuru ka.hvecllerde 200 zer rette yarahya.n Abdurrahman, b:• An)a.şılı;;·.,r ki f•. 
hürrl1eU olan memleketlerde her mektep muayyen gtlnli!rde burada ta. rinci ağır ceza mahkemesince ida- t.anbuJa m:Uısu .. tur• 

gramlrk maketler halin.de saWa • lebelerine at.a ö& ·--ekt -'-'L.l\- ~11-ı~u tllrlil kantaatin ortaya atılahilcccği .,. -s- are""" ır. ma. m"-'Ulu.w eUMUU9 • {l(leukl&rnnn 0~ 
Hüseyin Cahlt Ya'crn, Amerirr"n ıttpheııılz Jı.P d e valnı7. aleyhlm"z • cakur. * Şehrimiz tıktedrlaat kadrosunun Temyiz mahkeme.si bu kararı düşüoülmemi11Ur. O 

Star gazct ns'nin ısı;";ınbul ve Bo- deki kanaatleri görür ve h:!~k!\ hazırlanmasına başlanmıştır. Şehir da- nakzdtlğinden muhakemeye yen·- çocuklarını okut 
fular hakkm'1aki neı,riyatmı l:alıls tlrlll ne,rlyata. tesadiif <'hn<'Zst?k * Ticaret vekAJetl ıaşe mtıateşar • hlllnde bir okuldan diğer bir okula den başlanmıg ve dUn ölüm cezası nl neslin iyi yeti;tl 
mevzuu yaparak e?dinı le diyor ki: elbette bunun da bir miımsı o1mak lığma. bağh petrol oflıd ml1dUr mu. nakledilmek arzusunda bwunan öğret 30 aene ağır hapse taJıvil olunmuş- ile de\· Jet hararetli 

"Amerikalı muharrir, Rt:slann icap eder." a.vioi Sedat Ziya, lııtifa etmiştir. menlerin miktarı 300 den fazladır. tur. ntiıitlr. Bu, "Cmnh 

Boğazlarasablpo~~lamuya· 1'!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!'1:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lan yanlış h'kaveıl~n sonra Cf!ef b:. 
bar ed'yor. Her'.<rs ltln.f ediyormuş «mı edemecliğim için UzUlilyorum.". dı. Midelerimiz boş olduğunu ilan bur, blr bataeya -ve 
ki İstanbul şehri Lir nail' C\"\'Cl bey. Zavallı arkadaş. lntikamın alına .. ediyor. S.ıbalı.tan her! ağzımıza ile çarpışmış ve ın 
nelml'et ha.le ı;ıolrn'cıa imiş bfttürı caktır. lşte oradan a.teg eden bir bir lokma a~amJl'tık. Bir cıgara tu. Şarka, yoıu.nıı 
medeniyet lleml Jçi:ı ü t'fad it bir Polonyalı maklne'i tüfeği. Dur bi • ya §:mct.i neler vermezdik. Fakat Polonya fırkası · · 
ICY olac:ilim.şt Anlııs• ıyor ld Ame- raz. Tamam. Nişancı a~dan vu. C.:gnra yok. Niha.yet .sevi:ıme a.Ya- beri yol acmak ıs 
rlkalı muharririn ıs~r ?)~ 1::-ia. pro- culdu. Yanındaki e11el"ini havaya zeleri duyuldu. İrtibat temin e • cü kuvvetlerin 
,iesi b:ıdv. Hattı bW bne bu ta • Kaldırdı. Mermilerimiz tükendi. d.ilmiş. İleri yilriiyübümüze devam frkanın yolunu kB. 
ıı.avvurnn fayda..~a lnand:rm&k l!I. p l barbıne ait habralar.. Bize bü kadar fa.ydaaı dokunan ma ediyoruz. 
Uyol'. lhrad.enl1 Anupa İl .'.) Asyp. O onya khıeli tüfeği bıraknuyor ve siln • Karanlık çökmek Uzere iken 
nm ,bir J· n <ınna SOL"t<hnU§ dahlB 1 yazanlar: Muhtelif. subaylCl1' gll ta.ltmış ilerliyoruz. Yine şid • toplandık. :Esirlerden bazıları y~ 
bir yoidur ki yalnız bazı mn?etlerl cle'l bir ateşle karşıla§tık, H men ralılarnmzı taş:yor. Arkadaşları • 
ala!udar der. BütUn medeniyetin Aram'IZdan biri taarruza geç - attık .Ateş edebildığinıız kadar a. yol ken:ı.rındakJ çukura atladık. mız b.zi göriince sevinçlerini gir. 
bma 1:ı pek fJl yoktur. Fakat el· mek için daha fazla sabredemedi. teş ediyoruz. Polonyalıların çoğu Menni'er üstumüzde vınlıyor. Ar. liyeıniyorlar. Öldüğümilzil zannet 

Makı.ııeli tilfek taş.')'ıuı bir n ef e ölüyor. lnşallah arlrnmızdaki ar - kam .zdan ild makin:elimlz faallye- rnişlerd:i. Tabur orman yolundan 
rin sila.bmı a.larak ileriye atıldr. kada.şlar yanlışlıkla üzerimize a • le geçti .. Birden bire derin bir ses <Jessizcc ilerliyor. Etrafımız ka • 
Peş'nden biz. şıddctll bir yağmur teş e tmezler . Orman önünde, bi • sizlik çöktU. ranlık. N e reye gittiğimiz belli d~ 
ve gök gürllltilstl manzarayı bir ra.z sağda beyaz i'jaret mermileri Artıiı: b r tek Polonyalı gorı.in • ğil. Bütün yorgunluğa rağmen yü. 
kat daha korkunçla.'lt rıyor. Maltı- havada ka.vis çiz.yor. Arkadaşla • milyor. Kimi ölmüş, kimi yara • rüyü.43 b"z1 sı:knuyor. ite yaradığı.. 
neli tüfeğimiz çayırı geçmek i.ste- rmnz demek orada. Bu dlişma.nm lanmış. Geri kalanı da esır düş • mrzdan memnunuz. Evet, keyfi • 
ye n Polonyalıları biçiyor . Bu ne eerfye ka.çtıgını ve onu daha. sür. mq. İ§te şimdi bütUn yorgunlu • nmi sa.baıha kadar kaçırmadık. Ge 
g{izol bir taarruz. İnsan koşuyor a.tlc ko turma."l.HZ içjn veriliyordu. ğu hi.ssediyoruz. Kaılb:nıizin çar _ ce biraz uyumak isterken ateş 
ateş ediyor yin" koşuyor, yatıyor Çayırın Uzerinden gc~iyoruz. Her pınt•sını ş mdi du) uyoruzı Mes'ut sesleri ile uyandık. Sabahı iple 
ate') e diyor. Herkes n düşüncesi tal'afta yaralı Alman ve Polonyalı bir halde toprağı:n üzerine uzanr. Sırsıkla.mdık. Sa.balı doğan gUnef 
b r: D'..i§m anı atmalt. Bütün yor • ~erler uzannıış. Bizden yardnn :vo:-uz. Mes'uduz. zira safer bizim. elbiselerimizi çabucaık kuruttu. 
gunluğu.muzu unut tu k. Srrtımn • :Stiyorla.r. .Yanından geçt ğlıniz Geri ile olan irtibat ta.m manı•. Sabah iyi bir kahvaltı verildi. Eıra 

Berat gecesi 
tstanbul .Müf~ı 
EyttU 11 '1 bld pazar ~.ııl Şabu 

aymm uııbe,ioo mllındU oJmakJa lınil. 

mllzdeld cumarte.!I gUoU ak.~ (pn. 

•r gec191) LeyJeU Berat oldup UAn 
olunur. 

FatUı ntlf1JS 'm!'mt.tr. ğundan: 1 da taşıdığnnr~ vttkiln ağırl:ğını ar. yaralt bir Alman askeri "Bekle • siyle ke&k. H1vaya beyaz Jtaret ölUlerl gömmefe gelmlotU4üteva 
Abanı "'da emgıraklıboatan aı :No. « tık hi.5setmi;;oruz; ,.lu!ttan ~11 • rim, beklerim .• Yanlız bir tek Po. mermileri ırönder1Vo!'\1z. Ki?Me • m bir mezarlık vQ.cuda i'etirdllt. 

da abıru Huan Sabri aoyadnu mab. 1 nırcasmıı. yt.~:.m ) :.:srr.ıur vücı..du • lonyalı k~rrmayın•• diyor. İşte !erin geldifj Y'>lt. H?rkes kead1 • Zavallu arkada§lar ••• 

----=nm=•=-=lcuvala====-;:•:.:U.::t:::•=11l::m:.:"::...::A~ygtlld:&::=:en::.ı..!m~uz~u~n~t!:.er~ln::.t:.2y:ı~k~cyr·!!.or'.:.,:._D~li!ş'al~an:::nı'.!...._;g~ö~ğs~ll~v~e~a~lm~p~a.~rça~ı::anm::~"~btr~aıı~·:._~n:e~çuku=::r_ı::k~~~or~.~s;ırs~rkl:am:~o:ıı;·:._ıtw~Ke2'4!': dan ae111ise ~
. • rbanlarnnız una veri~ 

\ 

Polonyalılar Jcgiö 
ganda.ya kur'bal1 
yade mermileri bile 
larmı del~llirııt·ş 
k'katle karşı~ır.c 
elim neticeler do 
tanklarnnmn 
hepimizi .sevin id 

PolonyalılarJll . 
Jen Alman 
met zaytftr. İşin 
mrzın gülünç h 
ma.sıydı. Polon 
un taarruzu esn 
lrçla muka.bll 
dl. -ı'cnelre" 
ı'k ec!ecetterlıı1 
Yalın kılıçla. -•A..rl 
lonıyalı sUvari ~ -
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Tayyarecinin 
hayatında oksijen 

Yüksek irtifalarda yapdacak 
uçuslarda ~-ü.VQ.~ ~uvmet kazanır 

l~...._ tninvaı üzere 

~~)~! ·~-
~ ~tıı ~1 

-4 ·-.......... ~---~ 
lıı~ lı~~t <>lan bu lsbn- ~ir hava meydanı'lda diz.ilmi~ tayyareler 
~\e den fa!('• Perd İti· DAHA harbin ille. gunıerındenbe- kinln, dolayuılle havayl neil'lml terki. nna nazaran gerek hareket kablllye. 
~ ttıı, 6 faJcat bir. lı olnııynC'.ak r1 tayyareciliğin ~özü y\lksck.. binde bulunan oksijenin u:a.lrnası ma. tinden vo gerekac hasıl bnkınundan 
~l<t don~~ci~ nlsbeten lerde, daimd on b!nlertn l\.stUndc ola. rw: knlacağt sıkıntılar ııms senesinde bir fedakö.rlık isteneccğı muhnkkak

llltJ lsJtn a • 8 ) kınlır. ca.k UÇU§ irUCalarmday:ıı .. Bilhassa on yapılan balon uçu§lariJe tetkik edil • tır. Fakat bu fcdnklu'lıh ve hasılanın 
'iııcııı.~- 't"aııınc1a\'agınslanna Uç bin metrenin Uatün1;ı olan slralos.. mişlir. BUytlk harp sıralannda ve bir dUşükIUğü hiçbir zaman oksijensiz 
I~~ Pek \e ekseriya. terlere doğru fırlamak isteği sadece hıwa0 muharebcsi srra.smC1Jt. mecburi uçmağa sebeb teşkil etm!y('cekllr. 

t i ~la rastlardık. uçnnlan değil, aynı zamanda sevk \'e olarak yUk:o;ek irtl!alarr.. tırmanan bir Bıızı lınllcrde; ve mesrııı nıunyyen 
rı tıı.,;"'~ ttlca J'Jn kanşık idare edenleri de gıdıklıyordu. Birçok ve normal l.rtl!nda de,•riye vazifesi 
~ t':ııkı "nıası kabilin. t ,.- - ·- 1 llb:"'"""- ,. dervı lerin ''Hu'' tayyare abrikalarmm elbirllği, lşblr ı Yazan· almış bulunan bir av tayyareclsinin 
::""t iqq "t3ni 1 li'1 yaptıklAn blriclk teknik &rll§tır. l A Ş' AR.KLJ beklenmedik zamanda bır hasml\ tesa 
~ 111tıl dil le: ma. ck!nebWr k1 atrato,ft:rde uçacak tı • ..f't ı dUIU, onu yUkseklere, yedi, sekiz bin 
~~l"or;~ ktı lar gibi bir tayyarcnln meydana getlrUmesl metre irtiCaa kadın ırllrükllyeblllr. 

• ~. r .. ,. "''dı 
"lt ıı,._ "_ "eldi • yolunda oluyordu. Böyle bir irtifada ok.sljUl lhUyacı 

1~~.:~A~. b":11i.~)~ Rekor mahiyetinde (1800) metre ir. pilot, oksijen nokaanmdan mUte\-cllit muhakkik ki başgöstcrecekUr. Pilo. 

1 
" <tıııı""'•-.. tifaa kadar yükleten İtalyan tayyar~ arıza dolayıeile hayatım kay~trn.i§ • tun maruz kalacağı havaaızlık ve cı. 

'~'- l.iı • c:Wğinin ııtrato.ıer işinde büyük ba.- lir. ğerlcrin yarım faaliyeti ak.sl tesirler 
At~ llQ prılar e!do edebileceği Juı.naaU kuv. On b1r bin ımtrt' lrtita.lardruı 80l1ro yapacaktır. Ya mu.hnre~ye devam et. 
;~ ıı.~?l·· hı~---q ... ~ veUiydl. Fakat harp mUııkUlt.tı, fabrl. meteorolojik hl!.dlsclerln \'llkua gelm~ mek veyahut da alçalarnl: haamııı ge-

~hı Ilı d 1 dl,·c ~ edildi mi: kalarm hasım tehditleri a!ltndaki ça. dl~, rUzgö.r, yağmur, bulut ve hara- çlp gitmesine mUsnade 6tmok znru.re-
~' llı.aı.~11Yurıı;I< Cd hed ha- ırama.lan ve daha :ziyl!dc prototip bir ret değiam~ıinin bite olmadı'" irtifa. U doğar .. Bu takdirde pUot ölUmU bile 
~~~ b' • " "Y t:ı• 
ı.I.~ . 1ılnıkfıere d :J tayyare lle uğrll§maktansa cephede lıı,rdan sonra bo§lugıı. stratotı!er demek göze alarak' sonuna ko.daı mücadeleye 
L' hl~ e - • lhtlyaç hlasedllcn seri in§:lata ehem - de mUnfl.!llo olablllr. Anr.&k gu var ki ; glrl§ir .. İ§te bu gibl mccbl!rlyeller icar 
~lft,,. Qı 1-.L 
f:ı~·"da ı...: .. •o ~ıı;.. miyet evrilmesi mccb'JrlyeU, bu stra. bu ırtifadakl t.;")1kl neııımlnin zemin. şısındn pilotlo.rın, muımv .. metini arttı. 

'• "'llltlı· ~·rınalınr. ı k t d ki k d ı h uı k d tını lw- ~ gına .... toster uçuş arma yanyaca araş ırma e tazyikin yU:r.de yirmi biri kadar raca eneme er, ta ıı.ınm u re 
• 1 ~Ud ... ore, me· d \' ~ '~ e bi i hususunda fabrika mühcndialerlnl ça_ yan! 160 mili.metre oluşu,katt bir kesa. ölı;ccek tecrtlbeler yapı:r .. akta ır. c 
~ llıtea ltnr ncl he<-e lı•rnektan alıkoydu. f tal l"k lt ... _ •---' , .. __ el t bazı defalar, kapat; bUcrcler içinde """ ! tn o nk lizerc. ,........ e ~ ı auc e .... ,..,.,~ ~mg en s ra. 

14\~lt: akanırnıta idi. • Bugün için bir stratOBfer muharebe t<>l9ferle nlsbct edllemcr.lt>kted!r. EBa. hava tazyfkl dilşürUlmekte, oksijen 
~-~İr~'; (J.. tayyaresinin hizmete glrmem.io bulun. sen stratoafer uçuşları sadece uçucuya miktarı azaltılmaktadır. Ve uçucuya 
~~-tı~t'ı j'"'lti.) kız Y• duğunu görUyoruz. Faknt atratoafcr oketjen temin etmekle yapılacak bir uçuş esnasında yapacatı hnrek .. Uer 
1 ~11\"ll dc:ı . ardı. sayılmıyan on Uç bin metrenin aıtm- uçu§ değildi ... Ayrıca, uç;anlann mah. tekrıı.rıatılnrnk vücudun iıeyetl umu • 
'tıı-u ~llı ı... 0sıe ka daki irtifa.l&rda uçan tayyarecllerln, !uz hücreler da.hılindo veya deniz dal- mlycsinin çalı_ tınlması temin edilmekle 
.\ı._'• ~\ -""lliU!( 'i,_~ ha, t.ok trat08ferde uçacak olan\nr kadar ko. gı<:lan oföl kau,.uk elbl.::eler ve madE'. ve ekseriyetle maltlnclıtll!ek kultıa.n • 
•-~~-~di bı -nşan dol " " ; ı.._·~ 1 r ı . • runınası ve bunl&rm d& oksijenlerle nl kuklar ıçlnde bulunarl\k devamlı ması tavsiye edllmekted':, Bu suret. 
k~tıı.:ı'•• ~uıı· beslenmesi mccburi)'C~~ vardır •.. Arzın bir tazyik temin edılmesııe uçuşları.. le idman yapnn pllotinnn zaro4nla 
._"'(\\tt ~. l"-1 • • us- buı1 h 1 "~'d.ı.~erıp'-o.un son hC<'e· aaUımda 760 mJlimetre olan bavayine na devam edebüccckl"ri gl:lzönUndc meleke kazanarak bazı mec a. 

r~ ı..~ • o hec(' . elnıi tazyikinin (5500) metre irtt~ tutulmaktadır. !erde yük.sek irllfalarda lnsa Slil"'lcelc 
1 dıı,... yı, ça. .. il- ta......rik' . h ..... in Ü ti ta \ ""'~ijl' lliyaci'"~rıcaya ka. fada yarı yarıya ıızah"eı' ve ~,. ın Oksijen; yU.k.ack irtifaıarda yapıln.. bir hava mu ere~ e ' cu an • 

~~ iltıu30 edinnııstnc. (280) milimetreye kadar dUotUğü mUs • cak uçu§lar için tayyarecınln haya • hammül göstermektedır. Fakat l>u I§ 
'~L"!" Ilı ~ "1ın: O uıman bet bir surett~ ölçUyc Ylll"Ulmuştur. tında büyük kıymet kaza.nrr. Vakıa, çok kısa sUrcr •. 
>~ ~y q e "Fatn-ıaaa,,: insan bUnyesi tec bu lrtlfaa tekabül bqa geçirilecek bir maıık<:nin hareket Bir uçucunun devamlı olaralt Çl.llış
~·~~lıl, ~lltıı~l>ak kaypak eden havayi neıdmi tazyikine taham- ııerbestllğine bir engel tıogkll edebil('. mıuıı ve hasım l{ft.r§ısında her tllrlU 
~ tıı Orgu da b 1 bon. muı etmekte ve haltA daha fazıa irtı. ceğl ve belki de normal uçuş şartla. hallerde mııt;"lublyetl kabul etm•den 
._''lllQ larıu 51\tlı, toPllkl falanla okııljen Lııtimi11 etmeden uça. eavaıımıısı, tayynresinın, bilhassa av 

ı..:~ •- ttı \e a a- ı bt •·-ıj tU 1 inin !~ <1" ti e )'elli.-... Yağın1ıa ~ı- bilmektedir. Fakat muayyen o an r pilotları lçln, oıuo en p er ve 
~~ l<ag{')1.:;: Yellim bir irtifadan ııonra, m~!~ (7000) metre. maskelerinin mevc:ıdlyeti elll'ls olmuo 

....: ı.ıı b ..;UJ. de pilot 'Ye uçanlann bltt:- okaijell mas 1 o Sene evvel buqün tur .. Hava muharebeler! cok ı:~oıtıı 
h ~·".._ ~~ ""· k ..,.'lıı ~~!\ıtga kesine olacak ihtiyaç•an mutlakiyct ve her zaman için nısbct.siz d'!llece '= i~· fit, le UsQUe ~ kazanmakta ve bu maksnUa da tay. • EYLÜL 1931 CUMA kadar irtl!ıı. değlşır.eıcrlr.e Amil ola • 

' 'IC)~lıllaı,1_~Pslnde yarelerln içinde hem oksljen tüpleri. ~h günü CM&n) Battı.ti npunı cak bir hnrp sahnesidir. Pilotu yor • 
~~ tk - ıı~da Y&)~: hem de mııskclerl bulund\;ruJ.maktadır. ile Ualyadan .,ehrlm17.e 800 rn.,l!lt f:ı. madan. hırpalnmadıın ve normal ~art-
~:"'tl: ~tine .ı~ h"<:ısı gibi lrtita doıayısllc fruınn bünyesi uu. d gt'l~ktlr. Bir C'yJOlde C',c-no,·adan ııı.r altında hasmının knreısmda bu • 
~ ~-- fi ~ÜI<, beli .kor- rinde olacak de~clcr mukavemet han'ket tıdt>n Cesare B:ıtustı ,ııpunı ıundurmak için ok&ien "'e tcrtibnU 

~~ hltlrnı \ 'e ntantar 1 cdllmfy<?cek kadar tazladır. Arz sat • lkl ~ kadar ~vvcl eki boran gel •

1 
ıbmal edllmcmeıldlr. 0kr.ıjcn bir pilot 

lıı Ji0bst11l'>karıılnlc. hında yqamfk tızere normal bir clğc- ımı, , .n MusoUnlnln Od tığhı~ıı ge • için .eilA.h ve cephane kadar ıuzumlu. 
1 re mallk bulunan tn.ııanm hava tazy). umıı,tL dur ve kıymeWdir .. . 

f sv~li A. MI-.:NGHA.11 
Çeviren: 11. D. 

Halbu&.i adam yürilyerelc şeb • 
nn varoşlarına kadar gitti. Vakit 
de akşam ohnuştu. 

Adam Belçika taamızu esna -
sında yıkılmış olan binalardan bi
rinin enkazı n.nu;ma daldı ve bir 
da.ha çıkmadı. 

Casu.alar, pejmürd.c kıyafetli a
danını ge<:elcri bu enkaz için.de 
yattığına değil, orada giz.U bir 
mahzende gizli keşifleri için ça,. 
hştığına hükmetmişlerdi. 

Onun için o enkaz etrafmdrol 
blltün gece aynlmadıle.r. Halbuki 
ertesi günü öğleye kadar bekle • 
dikleri hl.ide pejmürde kıyafetli 
r.ı.dıunın yine görünmediğini görün 
ce giddetle meraka kapılarak ha.. 
rap binadan içeri girdiler. 

O anda gördükleri a.ıv.a.ra on.. 
tara dehıJet verdi! Pejmürde kıya
!etli o.dam ha.maldan dışanya dö. 
kUlmüş bir halde taşlar üzerinde 
cansız yatmaktaydı. 

Pejmürde adanını kamı va.lışi 
ceeine deşibn.lş, insruım tUylerini 
ürpertecek bir dclışcU öldürül 
mllijtU. 

Adamın t.aşlarm arasına Mkış • 
mış çenesi de ~anml§tı. De
mek k1 pejmürde kıyafetli adama 
vahşicesine aldırılmış, adam da 
kendini §.iddetle müdafaa etmişti 
Katiller adamın çenesini pn~la 
~ ve kıırnrıu deş:mjşlcrdl. 

İki casus, ada.mm sanki yırtıcı 
l>ir hayvan tarafından paralanmuı 
gibi yııtan ~ni dehııet.ıc sey_ 
rettiler. Kendilerine geldikleri Z.'l 

man hemen pejmürde kıyafetli ıı.. 

damm ·asra.rcngi;ı: ça.ntasmı hatır • 
tadılar. 

Çanta ortada görünmüyordu. 
İki casus Meye beriye giderek 

maktulün gece yatmadan evvel 
çantayı eııb.7. araamda herhangi 

bir yere s:ı.klamL' olması ihtimali
ne kar§ı etrafı aradılar. 

Çıı.nta orlada yoktu. 
Casusları o vakit, bu korkunç 

ve feci mücndelenin esrarengiz 
çnnta uğrunda yapıbnış olduğuna 
kat'iyyen şilphe etmediler. Vakıii 
bu çantadn zahiren birt.a.kmı mo 
törbot plfınla.rı olmak 18.znngeli • 
yordu. Fakat casusların aklından 
bin türlU şey geçti. 

Pejmürde kıyafetli adamın bu 
çruılasmdn gayet kry:metli mücev. 
berat da ola.bi.lirdi. Adam bunları 
kaçırabilmek için pejmürde kıya • 
fete girmi.c; olabilirdi. Blnaena • 
leyh hlidiseyi bilen azılı hırsızlar 
adamı takip etmiş ve nihayet fe. 
ci sure tte öldilrerclt çruıtayı elle. 
r!ne geÇi.rmiş olabilirlerdi. 
Eğer hA.d.i.se bundan ıha.ret. ot. 

saydr, şüphP..siz, bizim casusları o 
dere<:e alakadar etmly~ekti. 

Fakat mademki adıımdn birta. 
kını deniz vasrta'!!ı pl!nla.n bulun. 
duğu fa.brikala.ra milrncaat ede • 
l"ok fabrikntörlc1".' ~ giieter -

DEFİNE 

lnıan, ııkrntıya dü§tükçe, 
ıanırım, bütün ümidini de _ 
lineaen arıyor. l~te iki kiJi 
daha belediyeye baş vura • 
rak Karacaahmette bir de. 
line arayacaklarmı bildir _ 
mişler, ruhıatını da almış _ 
lar. 

Bu ahval devam ettikçe, 
belediye, vergilerden kay • 
bettiğini bu yoldan bol bol 
çıkaracak. Delineyi arayan 
değil, belediye bı.ılaydı; ne 
mutlu ona ... 

GETiRMEDEN 
GEÇiRMEK 

Bir Amerikan amirali, 
Boğazların zorlanurak Ka • 
radeni:r.e /ngili:r. harp ge • 

milerinin geçirilmesi icap 
edeceğitJi yazmiş. Şüphe 
yok ki bu yazı. herkesle 
dost geçinmek diisünceain • 
den b~ka bir emeli olmı • 
yan Türkiyemizdc, teesaür 
uyandırdı ve amiral da IQ. 
yık olduğu cevab! aldı ve 
almakta da devam edecek. 
tir. 

Ancak şu nokta ür,erindf 
duran bulunmadı. Sorulabi. 
lirdi: Gemiler Bof:aza han 
gi yoldan getirilecek? Bu 
Amiral önce yolunu bulaa 
da geçirmeyi ikincı !alhaya 
bırak•a. 

Amerikacla lôfla peynir 
~emi.si yürüten bir amiral 
bulunma11 çok g?rü/m,.me. 
lidir. R. 

Beyhude yere akıtılan kanlar 
(Ba.:;. tarafı l nl'idc) 

seklığindc hayvıın boynuz ve tır. 
nakları yığılmıştı. Hayatımda, ilk 
defa bu kadar iğrenç bir rnanzarn 
kar!Sısında kalıyordum.,, 

lştc. bu vaziyetin ıslahı için, 
operatör genernl Cemil Topuzlu 
ve Hnvdar bey merhumun him • 
ıneUerİyle Karaağaç mUcsseseıe
ri yapıldı. İstanbul, temiz ve sı:hhi 
ele kavuştu. Hem hı:ı.slaltkh hay -
vanların kesilmesinin önilne ge -
çildi, hem de kesim şartlan tslab 
olundu. 

Fakat mezbaha inşasından bek. 
lenen rn~·da bu kadar değildi. U -
mumun sıhhali meselesinin yanın 
do bir de ikt:ısndi kCırlnr vardı. 
B~ hususta uzun boylu tetkikler 
yapan, tA 1928 sencsindo beledi -
ye reisliğine esaslı bir rapor veren 
smai kimya mUtehassrsı n.hba.bmı 
Mehmet Ali Kağıtçı şunları söy • 
lüyor: 

- Bir hayvan kesilince iki par-
çaya aynlrr: 

ı - Yenen kisDnlıı.r •. 
2 - Muhtelif iktnıad.I maksat

larla ktyınetlendirilen k-muıılar. 
Ahşa adı altında toplanan rahim, 
knlın barsak, deri knıırntııan. l.-u 
lak parçıı.lıırı, boynuzlar, tırnak -
lar ve saire ki bunlara sakatat 
na.mı veriliyor. Bunla~an ~a 
kanı ve ince b:ı.nınk'lan ıle den ve 
pöstekUeri sayabiliriz. 

.Mevzuba.hs maddelerin münfo • 
rit kesimle toplanıp kıymetlendi · 
rilmooi gayri iktısadidir. Çünkll, 
elde edilen kfır, bu hususta ya~ı • 
ıa.n mnsrnflart karsılnmıyor. Lfı. • 
kin, ı;ehrin büyük bir me?.bahıısı 
olduğu takdirde, artıkların ~plu -
luğundan mütevellit a~nlaJ: bu~
lardan istifa.de etmenu7J mlimkUn 
kılı\•or. 

:Bövıeee. yani meT.baha inşaııı i
le h~ sıhhi. hem de iktısndi fay. 
daların tahakkuku imkan dahil'nc 
""İrmiı; b11hınuvor. Ama, şimdive 
kadn~. manl<'sef sakatatm hepsin. 
den istifade olunamadı: mezbaha_ 
da kesilen bayvanlnrm artıkları 
tamamen kı,-mctıendirilemcdi. 

Vnkı!'ı., deriler satılıyor ve incP 
bars.'lklaraa giriş yapılmak kin ih 
raı;: ediliyor. Halbuki, barsakla'tın 
memleketiml7dc kirlıJ hnlinc :ı:ct'
rilme..'li lizrmdır. Hu surctl11, eli -
mizin altında bulunan ham mad • 
<lenin. mamul cı:1yn olarak tclcrnr 
bize ı;ıntılmasınm önüne geçilecek. 
Ur. J.'nkııt. b'r ihraç metnmm 
mevcudiyeti de 117., çok bir fayda 

mes·ncien hemen kat'i surette an
laşılıyordu ve mademki caniler bu 

·planl!!.I'ı ellerine ge~irmcık için bu 
kadar vahRicetıine hareket etme _ 
ye tuzum görmüşlerdi, o halde 
pejmürde kıyafetli adamın çanta. 
smdııkl plılnlann sadece alelade 
motörbot planlan olmadığı mu • 
hak kaktı. 

Bunlar acaba yeni hh· hucum 
botu veya deni.znltısı pliinlan mry 
dı? 

Denu: işlcruıe ait her şeye pek 
ziyade ehemmiyet verildiği ıçın 
bu esrarcn!?i?. cinayet casustan 
fi'vknli'ı.dc meraka düşlirdU. 

EGııscn cinayet hakkında rapor 
\erdikleri zaman gestapo tnra!m· 
da.n htıdiseye büyük b!r alaka gös 
tcrlldi. Gestapo evvela bu adamı 
öldilTenlerin başka devlete ait ca 
suslıı.r olduğuna kat'iyyen §ilphc 
etmediği için hadiseyle evvela bu 
bakımdan alAka.dnr olmuştu. 

Bu kadar cüretkar casuslar kim 
lerdi? Acaba Danhnarknhlara tn 
giliı casW»kın mı faaliyetteydi. 

(Devoms tJ<lf') 

domek olduğu için, bunun Uzerin -
de durmuyoruz. 

Amma, ya deri parçalan kalın 
bnrsaklar, rahimler, kula.kl~r, tır. 
nııltlar, boynuz.lar? Bunln.rdan Jıü; 
istifade olunmuyor. Ayni zaman. 
da, veterinelcr ta.rafından yenme. 
sine izin verilıniyen bozuk eUer, 
beyhude yere imha olunuyor. üs
telik ziyan edilen knnlaT 
Şayanı dikkat bir mü~edemi 

anla.tayım: 

Mezbahaya gitmiştim. Halice ıı.. 
kan, sulan kızıl bir renge boya • 
yan kanlıırm kokusilc bir kat da_ 
ha. iştihala.rr artan köpeklerin de
nize hUcum ettiklerini görmyP~im 
mi? I.Akin, bu hücumu, meyus n~ 
nvcler durdurmuştu! Zira, hay • 
vanlıı.r nlda.n.mış, tilUu suvla kım. 
şn.n kanı lçememlşlerdi ! 1ştc. kö. 
peklerin bu halinden, ben, bir pro 
testo mAnfu;ı çıkardım. 

DilşUnUn bir kere: kandan nP 
.istifa.deler temin olunmaz. Evve -
IA, ispençiyari mll.stahzarlan na _ 
zan dikkate alalnn. Kandan bir .. 
çolc seromlıır yapilır. Llı.kin. ka _ 
nm üzerinde durmamızı icap etti
ren mUhim mesele şudur: Sınai 
istihsal. Sun'f gübr" ~(bl. hay • 
'-an yemi gibi, plfuıtlk maddeler 
gibi. J.feselA nlbise düğmelerinin 
mesel! fotin kopçalnrmm ~sa.s u~ 
suru !kandır. 

Şimdi, istitrat kabilind{'n di • 
ğer bir meseleye temas ede;eğim · 

Bir tarihte, asılları hayvnni 0 • 

ln.n cisimlerin ya!tılmıısı dU11Unül
müştü. Bozuk balıklar. mablOt gı_ 
da maddeleri ve saire.. Halbuki 
hunlarm da imhası değil, ihyası 
18.zırndır. Zirn. mcvzubahs madde.. 
ler, saruı\i manzumesi arasında 
mükemmel birer hanı maddl.' kıy~ 
mütindedlr. 

Netekfm. deri kırpmtılnn, ku -
lıı.klar. rahim, kaim bağırsak ve 
kemik parçalan dıı ayni kıymet 
bUkmUnUn çerçevesi içindedir. 
Bunlardan tutkal ve jelatin imal 
olunur . 

Halbuki. hl7. böyle yapmıyoruz. 
Biltiln bu ham maddeleri ziyan 
ve israf Miyonız. ı:;onnı da, tut • 
kalr, jelatini, düğmeyi. kiri.c;;, se -
romu ve diğıır fspen~iynri müstruı.. 
zarları - avuç dolusu paralan 
heder ederl'k - harir.ten ithal e· 
diyoruz. 

1928 tarihinde bir proje tanz:m 
ettlnı. O zaman ndı. cemiyeti umu 
miyei belcıfü·c oln.n şehir mccfüıl 
nzii.sından Bıw Emin Ali Duıı,ısoy 
bu meselevt\ karsı bli\ilk h' r a\fı
ka ~österdi. Ke rfiyet. meclis iç.. 
tlıruıla.rındn mevzubahs oldu. U • 
kin, projcm. beledive riyascti11ce. 
o zaman Hiyık olduğu ehemmlvef,. 
le kannlnnmadı. Halbuki. 10.000 
liralık bir tesis, İstanbul beled;ye_ 
sine neler kazandırmazdı! .. Bu -
I?ilnkii fahi.ş vr• nnormal ''ıızivettt" 
bllt>, 25.000 lira harcandığı uık -
dlrde bu nrtıklnr luvmct tahvil 
t"dil('billr. Bu suretle. hem birçok 
lthal maddrleri • ki 111mdi bul!tmı
yorur. da! • verli rrıtılı luıysi.\•l'\tiııl 
ah:r: hem de İstanbul belediyesi 
büyük vnridat kaynakları ele ge
çlnni~ olur.,. 

~ınei kimva mUtclıc.ssrsı Mch • 
met Ali Kn{'!t~ınm proj.csi nl' ?1:' 
du ncıı.bn? Onu, hanr:i lh\'tı <ıdıeı 
el, tozlu dolapların göwndPn kur-
tnrneak? . 

Bunu, bugünkU fnal. bclc<lı~·.e 
mekanizrnasındıın beklıyoruz. Zi. 
ra. vılla.rdanberi. be)iıude yere a.. 
kıtıl~ın kanlara ve Mehmet Ali 
Kağıtçnun emclclerine yatık ol
muş! Hiç değilse, şimdi.den e<m1"1l 
bu hUSU.!Un teI.arı5ine ~.:ılı'jll.1~ . 
Hakikaten. "mranr. n:rooin<lrr 
(löniYıle Jt!ntll" ~ •. 



Anrıılolo •J•fll•nııo n·ı .ıtt h•h<>r 
Pr .. ~~,.. 11\•ıvıo ~•r•v• tlor b91ıı• 

Leningrad 
süratle 

çevriliyor 
·\i ansız gön lUUerı 

şar~ı: ceplıeılae 

hareket ettı 
İran ltükıimetile mihakere 
/er • iki senede 45f)() A lman 
tıe ltalyan tayyaresi clü f Ü • 

rüldü - General Vaııelin me. 
:ıt:t.jı - Kono)ienin nutku 

AJman başkumandanlığmın dıin 
geceki tobllğlnd 41ark cephcs~ 
muvaffakıyeee Inkı<iü eden hıı.rc· 
icat cere ~n "ttiği.ı1 1 bildirmekte • 
dlr. 

D.N.B. nin haber aldığına güre . 
bir olordu ccphesiDde, piyndc Y(' 

7.D'bb kuvv Ucrln sıla işbirliği sa
~e 92 Sovyct tankı daha tah• 
rip edilmiştir. Bu suretle m c:Ucu r 
Amwı kolordusunun cephesinde 30 
ağustostan 1 eylüle kadar tahrip 
edilen Sovyet tanklannm sayısı: 118 
e çıkııuetır. 

Sovyetler ölü ve yaralı ol.arak 
uiı'addtl&rı çok ağır zayi& ttaıı ~ 
Jca yeniden 500 eC!- YC pek çok 
b8rp m.a1vımcısi ka:ybetm.ielcrdJr. 
Her çı.ptan 107 Sovyct topu elim f. 
ze gcçmiftir. 

Romen hava. kuvvetleri ceı:ı.up 
bölgesmde elde edUen büyük mu -
w.ffakıyeilerde mühim bir rol oy • 
rıarıuştır. Romen tayyareleri~ 
tanın 80nana kadal" 433 Sovyct tay 
yarcsi dUşünnli§ler \"e knra ltuv • 
,·eUorinin harekltma takdirc de
• ~ r m Uı.:alın.retlerde bul umı:m~ıla r • 
.. r. 
OJeaa için nmlwuebeler 

Ode• a Ic:ı n c e rey a• 
eden muh&rcbelcr .,.,asmda Ro. 
men teşckllllcrl. otmdiye kadar ~t 
plyode ktn"\-etlerl tara.tı:Man mtlda.faa 
edflmektc olan bu mli3ta.bkem tebrtıD 

ba:bc BU tr.vzi ruerkestl\! lft'•l •t • 
ml.§lerdir. 

Yiyecek noka:uu yllztlnden flJJldiftn 
.. UçlUklerle karf11&§mı, bullman Odf!... 
aııdakl mnhsur Sovyet ınıvveUerl lçe. 
c:ek r.ıyun ds kesilmesi Czerine d?lha 

k mUşklWa mal'llz kalnıtf ota. 
cülardır. 

leningracl .süratle 
Çevriliyor 

Alman kuv\• et.lert 
L c n i n g r a d ı lillra.Ue çevb·
meğc devam etmektedlr. Al· 
man piştarlart Leningradın ce.. 
nubu şarkisinden 25 kilometre 
mcsaf ede bulunan Krasnaja Se. 
lo'va kadar gelmi.;?lerdir. ~a·
dan ilcrliyen Alman kuvvetleri 
de Lcningradm cenubundan t&k· 
riben 50 kilometre mcsaf ede bu· 
lunan bir noktaya varmışlardır. 
Gomcl'den Moekovaya giden yol. 
da yaptıklaıı bir mukabil hü. 
cum neticesinde Almanlar cephe
nin merkez bölgesinde bulunan 
Briank'a. kaclar ilerliyebilmişler 
dir 

Ôım.""nildığiııe göre Mare~ 
Budienni'nin kumandası altında 
b;tlunan kuvvetlerin Dnieper'in 
p.rp sahilinde tutunmak için 
yaptıkları teşebl:üsler akim kal· 
Jlll§tır. 

Finlandiyada Finler Kareli 
berzahından ilerlcmi~erse de 
&w;•et krtaları berzahın garo 
bölgesinde elan mukavemete &_ 
vam ediyorlar. :'\faamafih Fin 
kıtaları çevirme harekeUerhie 
Rus muka,·emetine tt'dricen ni. 
hayet verr:ıektedjr. 
Fransız göniilliilui icin 
Merasim -

Bo?şevlzme kan·ı P.us ccphes ne 
onderilen Fransız gönülli!Ierl le .. • 

vonunuıı hareketi mU~ebetil~ 
ün nkıµm Parlste mahalli saatle 

20 de a.<ıkert meı-C.S:m yaprlmrst•r. 
Mernsim ernuında lejyon merkezi 
komittsi reisi Dclonolc, kııılordu • 
ya lt:ıl'Şl giden flk kafüen n kumar.
dam afoay Ducrot'yn gtınü11~Iıor:n 

:ıt&nca~ını vc~Ur. 

Ağustosta cUi~iir.ilen 
1 ngiliz l&ıy;yarelcri 
Alınan radyosu, cğus.to!I ayı za..._ 

:md.-ı Ahruı.n ve ""al alt.ınrl.a..\i mem 
lekctlcr U:zerinde tayyare d.'lfiba• 
tarynları tarafından 471 İngiliz 
tayyaresin'n ctüf}iir\lhnü olduğunu 
haller ... ·ermektedir. 
Aynı de\rre esnasında lngüi:z!er, 

h.&va muhlLJ"'Cbelerinde 192 S\"CJ ta 
yaresi kaybctmişlel"dir. 

İngilız tayya r" dafj hat.aryalar. 
lngiltere üzerinde Almanların 4; 
t.ayyartııiıu dllRUrmilşlcrdir. ı 7 A l
man BV<'T t&:'l'YıtNEti rle b~ket 
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terine dönmemi§'erdir. 
Ruzveltin sözleri 

SON HADERL~ 
Fiyat listelerini veriyoruz Ameri1<3~ 

Reialcı.ımhur Ru...-velt guetecllcr 
konfernnıımda. yaptQ,, b ., a n .. tta A -
•nerlkaya gehn 4i Sovy, r t ayyarr. • 
t ls:nln bu ~":rahat scht'rı,<'rln l bllm•- 1 Kim hakli 
J tini SÖ)'l"m~Ur. 1 [ Unlt il sayımızdn , taluı. §Oförlerinin 

Rt:zvclt • ıosJ.:ovnı:n trıı :anması kıı. ı uzak ınPııal'creıcre, yolı:ı.: almadrklıı.n 
l"ıtrl&ştırılını1 ola n Uç'U konferansın etrafında yapılan ıiltll.y~tıert mevzuı;. 

vn,ing1:ondl\ tor!a!\acaıj. tah.'111nlcrlnl bııhs edorek muhtelit ~roılerln hu hı:. 
mana!JZ bulmu§ \ "e tek~.,. ctınl tir. •u t ki rlUştince'l'rinl ~ot:l~mı .. ne5r<'t-

Relslc:ımlıur. Aıncnkan h:ırp mcıı- mls~ı :. . 

zemesin.n nakllr:dc da'!'ı • teı.rrı ' mOna OUnkU sayımızda Oktımu!f olacağı_ 

t a tertip t?ılllm2sl l l\zıı :ı•;,ın daır g r. nız bu yazıda bazı şoförlerin, offü'ler 
-;~terde ynpnıı" o1d•ıf,'1ı C\!.yanatı hal: cemly<-ll i:e alr.kadar lıb zat ı.-e bıl
kmda to.srllı .erd<' buhınınq kt.ın imtina yUk bir garaj ıs:ıhlb~n ır otomobiıtr

et.mtstlr. rlnln b?l bol benzin yı~· klarmı idda 
Hnrp n:ıa ... c:rne ı Uıtıruaınumn art- ettlkl'"rl malürndur. Ru ıadalıır ltar

tırılmaın mcse·esınc ~!lı .. cr ıtuzvclt ~18ında ııu;.,r\ln cır. n'al sııt•tıl yru>i pat.. 
bunu elde etm~ ıc;in c~·ı faz'ıı p.'\ra ron şoförlerin flldrlcrlni toplamağı 

•srfcdllecetlr.1 söylcn ılş · - faydadan hali bulmadık K ndlsine 
T ahranila normal !ıcıyat mllracaat ett!l;lmlz şt>Io•'cr cemiyeti 

Ta·u·an ga?.c~oı"rl, h1lkı nıet aıer _ rdııl Hakkı, bu hmrusta den11ttlr ki: 
kczi:l:.!e nvrmal h y U!J yenJdrn b.-ış - HUkfımcUn llOD k11r~rından bazı 
ladığ1r11 bll3lrmektcd:r . ~elı.rl ı.erket- , oförlerln ıııemnun .~nnm <'L.-ı 
nılş olan halkın bUyll • pJuıcrlyet! gnyrt mutmain olması tal>lldir. DUr.kü 
1bnnıU§tl\r. Knp:ııımı, d!ıırnAnlıır. y _ llaberrl~ çıkan yazıda •a bu hlıılerc 
nldı'n ııçrlrr.ış vo "' ttoııorııik brıynt. U>~d'.if ı-c!ilmektediı. 
l el'Jden normal se-yrınt ft"mı,tır. Bı- <ıotor. mll§te>rl}1 mF-mr.uıı e~Uğl 

Dan ~ce l•Jr c;o'< ecnc.r1t ajan.1 ş - n!F tte çok kazan:r. Z:ra. bilhaMa 
hina..,"11 hıı.ucllcrlnln mı rı.e.zden laıfı>. l 11zak ~ırafelerc giden mliıterllcr. ek
lıar.a hareket ettlkle>t! ıı .. · .lnı ı d.l y lll.- 1 tıerıya p:ımlı 11e bovardP adamıa.rdr". 
lış r:n}1ıı.1ar YH"tllL!l::ı rdır ~t• lı."lber Bunlar. otoruobı:ıne bln~ıkleri şoför. 
tamamılo l'S ıı.:dır. SP.hlnşııb naz - dcı. mcmn:ın \calciiidarı "<1kdlrde şo -
rcUeri Tahranda bulunı:vorlar. töre b:üı;.i} verlr~er. Haırukt bazı ao-
Jran llükümeti ile rorler de var kl :nllşteridrn takslmet-
Müzakereler 1 renin yazdrğmdıın fazla para ıst-.tlcr. 

Londrad~ll alınan l:'lberlere göl"e Aınl mllnalu.,'Ut el& buntf· ;ı çıkar. 
Tahranda lngtllz ve Rus eMltrUe 1- Sorua bütün mal 5Ah>ılferl otoı:uo
nn hUk6metl arasmdıı mll~tcrelere b.lleıinr :mutlaka kilomeıre hesabı U. 
devam edilınaktcdir zerinden kiraıı:.a.a?.lar. Bunlann blr 
Halltıazmıa bu mliu.~crel rin gir • kısmı. ondalık Uzerinden bazıları d 

nıtı olduğu safha eld" edilebıteı:ek k•- yevmiye ~~blndan aral.r,lannı ir&. 
U neticeler hakkm<la b .r ee)' söyle _ ya verirler. Şurasmı bll\1assn söyliyr ... 
mek mllmklin değil alr. 1ngillzlerll.' )1m ki biz. arabıııunı kit·an~trc baıtına 
Sovyellerln bu milzakcr~:?rle takıp 20 kuru~a kiralıyan patr-J'lla ~k rast 
etmekte oldukları b:ı;slıca gaye keııd . , ge4miyorm:. Olııa blle b':.ı ı,ın blr de 
ler.!ui ırana glnnek mecburiyetlııde iç yUzü \"&rdır. O da t'ı.Jdıır: Bazı 
hıraknuo olan i~ tkn• ı ı:tmektit". nu cförler, re~ıııbct NJkufl~. otllmoDll 
da kalabalık ,.e tehlikc1• blr Alman ı salllbine ge!erek kilometrtı parurnı 
cemaatlııln lranda. bulunnıası ~bl!kı.-. arttırıyor. Metıe~ halen (,alu:u. ofö
slııl ortadan kalchrmaktııaır. re k!lometre ba~ıruı. patnma ı~ kuru~ 

1yi haber &lan membaludıı.n öğ're _ verl.y•mıa öteki lq kunııı tr.kıır ediyor. 
ııildltine göre, İngiliz veı tayya • İ§te klloru~tre paraamın yU'kseltUme
rele.rf. tıcı b&rp aeııe~ fçlnd.e 4.:Y.IO den eintı bu rexnretll!r nebeh oluyor. Sor_ 
la,a!& d~ tayyaresi tahrip ctm • ra. beledlyenln l\ilomet~ ba§mı. ka
Joerdlr. hgiliz %&Yiatı L ( OO tayyareden bul ettiği m!ktar on ll; l'\lÇUk kunış 
fba.-,:t Ur • .Fakat 450 tayvcrenln pilotu 14 kuru~ 30 pAra, yuvarlalc hesapla 15 
kurtulJmı§tur. klınııtur. Maa.mafih biz eoıı zaman 

G al V l
. . tarda beled~yeyl! milrauat e~ bu 

eneT ave ın meuııı F 
Harbln ikinci yrldönlimil milnase - mnrtnrm "rttml~a.smı r.stedik. en 

ı....uı d 
11 

tuıw .... u.. heyeti kabul ettL Kara· dahnl eucU. 
. ..., e ra yo e neşre "" .,,r m~., ..... 
bqlwmandtuı general V:tveı demiştir mene aittir. ' . •·• 
kf• Az.ıcak §Oför.erın ha,;: oldukları 

• bir nm.-tıı. ,•arc!ır, bu ruı t&JtSilere ""f-
Birkaç ağır d&r'Je yedııı: ve §hldetll rileıı benzinin az olduğu cihet. 

M."1Dtıl&r geçirdik. Fak11~ bllı\ ayak Hakktdan sonra marı~ garaj ~hlp 
ta Ye her :mm.andan ctahn kuvvetliyiz. lcrlnck'n Sen[hl ile gö~tl:k. Sen!hlye, 
Bizim için katedilmesi lftzlmı;-eloı U• dUnkU .. aynnızda çrkan 'Ç'(> maruf bir 
:wn blr )'1>1 \"ardr. Cephede mU:küı. garaj ııablbtnln otomob1llt;rinln beczin 
anlar geçirdik. Fltl<at dl\,mnnın gıl- tıı.hd!dirıe r ğme.n Edinıe•e 'kadar mUş 
Ukçe ur.yıfladığmı, onun besledıği teri tn'jlıltkl11rmı belirlen idd.alara ne 
m&c,"Turane itimadın ye.rltı. end!15eye di"f!Ceğini sor~l\ lf~malıeyh dedi 
tcrk,ttlğlnl ve yakmda mahvomcaf,-ını 
anl:unğı için bu endişenin de bir n - lci: " • Bahsdılcn gaf&j ııahlbi llc.rbal 
mitsizliğe lnkı!Ap edc:::ct-r.ı g6 te • 
re.n blr çok alaınetler n- eı.·cuttur. 
Ortaşarkta. Afrlknd1ı f:hıfümıl 11rda 

ve Rusyada cereyan ed.ı::: hfldiselerc 
t••nıas eden generııl Va."J l ,unlsın il*-
ve etm~tir: 

l;'muml neticeden ll'U!ranun olmak 
ltu:ımdır. DUşman her nE! lmdar M
nllz mllnhe1:Im olmamışu da nııun i~ 
tikbalde ma.ğlüp o:mM? ~ın eıı hım 

tcmel!er ntttk 

Prem Konoyenin rıutku 
Hö};l)met ve nar;> cnol!slrllerl ml.1_ 

mcsaillerlnln l§tlraidlc ~-:.plana n blr 
konfC'.:'llnSta bir nutuk ıı<:;;ı:l!yen bn.ı;,·c
kil pren~ Konoy•' f'7.CUJT J• dr.mlştır 

ki : 
Japonya. tarihin en vahim buhranı 

karıwnda t.ulunnı:ıktad-r. Bu b . 'ını. 
nı yenmek lçlıı ycg{lnc ~'.\re. milletin 
biitün ekonomik ku~ret.i:.I ıre!crbcr et
mektir. Bu itonfernnmn bHlcfi, Japon_ 

c!e ben oı:ıcatJm. Faka.t bıwdan lftihar 
ederim. ~!MI , bt%!m otcmoblltcrlmız 
esk.dcnt.en ecı:ebi .eyya"ı!amn taty. 
makta nrnnıftur. Onirl"..ıı rcnebi scya. 
bat ncente!t·rne işim!% n drr. Avrupa 
ile tren muvasa!atı l.."C~!!-rkteıı .wonra 
nlrı:ok Anupa yol~ılan t'ududa kadar 
otomobille ı;idiyor:ar. B:.ıı:ları bi7.1m 
otomublllcr tıı:ımlı. Falrnt !!lJJ'Jdi buna 
lmkn yoktur. 

B LI mUn~.k leyi ten1in için ten 12 
ıınıbaım bu !~e ta!ab ettixı . Bunlr
rın 6 sı btanbulda ihtiyat. 2 si Edir
nede, 2 ırt de Babaesktde l:!f'..kliyor. A y. 
nca . otom ~m~ tr:r!l:ı.nct tJiT A-
nzaya ~raıı:ıast ilıümal!ne kAr~ı E
dirne ile Rabaeski anım.ı'.ia da 2 o!c

mobll beklemektedir. l!}te ben hu 
hatta elimden ge?d!ğl k• bu milnakıı_ 

leyl temine çalıJlım. 
Eunu iftfhnr rıe N>yJlycbillrlro. Oto 

mnbll!erim oonz[D tal:didınden .ıanra 
yanın uonomi!t ~1·n~l:ınnı, mum. 
klin olan en yült&ck rn?:rtebcye çıkart Edirne ne İstanbul artıımda ltlemiyor 

tar. Babaeski !le Kapuk'ı'e ttra~da 
malt suro:.Ule ink~r .. · etti .. Jı.ıcktir. 

AlmaulATla F ra.ıu•:lar 
Arcurncla sulh müzakereleri 

Tidniıı:;aı gıuetcı ln1n Bcrlla mu~ 
ltirl.nlll bildirdiğine ı:tsrc, Almanyanm 
Par is scfid A ~tz :.Uıa1 ııtr Fransr..: • 
Atma sullıil m!l..""altecreı--rtce girl,mek 
z• re Vl.lJi bakfmıetl tarafından Pariııe 
ön<!er:lm~ cWnı De BrinOnım lmU t.rı

lebi Uz:erine Hitlerln uı:-·Jmt karsrgl. 
hm :Ilm lir. 

FrtınRızların bu glbi ın-:! ;rele.lc.ri or -
tay• çıl::armalıı.rmdıııı. ıremnun oımn. 

yan Almsnlar tnplle:e lle b :-p de
vam ctt'ğl rnUddetı,;e J.Lın~ sablllerln.. 
Gen vu.geçemiyeceklttfni , .e tı.1rp bit 
ınedı!n evvel Frall!UUD yenl bud:ıtı -
l'UU çtzmenln ml?TI!fık ~ amıya ğını 

ııöylemeı..-Ud!rler. 

Kömür ve odun fiyatları 
yeniden tayin ed\lecek 
Maııg.\l l ömürü ve odu fiy~· • 

ruun yeniıden tetkiki :kararl..,mış 
ve miirak.aıbe k01Dİ3l1onu ta.rafından 
lbtikira meydan ~rmenıck .,;ın 
'ıı tihsal nunt a.ltaluma mctattrlar 
r;&derilmı,th'. 

Tesbit rdilecck es33..ara görı 

llömilr ve odun fiyat arı }(;nideı 
tayin edil~tir. 

1,11yorlar. Bu mesafede !~ beher ot.o
motıne rerilcn S er ga!on ben%in 'lılfi 

gclmelttedir. 
Şoförler, ben7.ln tevzi 1§1nc1e de 

haklıdırlar. Bir t&k"iye verilen 3 ı 
şc benzinle ancak 60 .. ı:> kilometre 
yapılab'Jır. Bır otomCJbıl bir yülcu ıı. 
!arak oto · ııometrc yırpnuş. -40 mcı 
kilo.metrede liendiııinc batltz. bir uzun 
m~e tQıı ;ı:olcıı çıkını.'.j;Jr . Bcnzlll 
kil.ti gelmez ki nllp ı;ölliraöı>. Bunda.n 
şcıtor ile muta:zsrrJr otuyor.pat.roıı 
d:l. 3 tlşe beııZin, b,r Y edikuie, bir 
Hebek bir de Tapkapı Left:ri yapıldı 
mt bilm~: Şelf ar 'btlna &e yapan ? 

l'atronlarm şoförle.rc':eıı kilom1!trC 

ba~ı:ıı 20 kuruş alıp aımaclıklarmı 
bilımyorum. Y al'."llz. ben cıe patronum.. 
Hcnplarım mey ndadır. Dosyalarımı 

t~tki etsinle.r. Bana :l.mdiye kadar 
15 kUr1l3t.an fazlaya kilonM!Ue huabı 
ödiyen pcir yoktur . ., 

Rin \.NJ:I .IC 'iT.MEL ~AZILIB&.EN 
'IOPKA.K ALTl.~D.4. IıiALDI 

Failate. Hasaıüıalüe ınahallulnde, 
ocaklı 10kağmd:ı Ali uı .. : "'e Melün
till • tmdıı. çslt§&n Mehmet adında 

1 b!.r amele. lıazılan tcmPl çukurunda 
topr•k altmda kalmtş• rr. 

Hiikumetin ihtikur ile müca
deterc verdiği ehemmiyet m a -
lumdur. Bu cümleden ohırü 
'I'icaret Vekaleti. fivat murak:.. 1e 
komi yonuna ~önderdi.~i bir e -
mirde, sirodiye kaclar kabul edi
len bütün kar yüzdeleri ile aza
mi mttş fivatlanıa1. birer HHte 
halinde alakadar mağazalara da 
ğı.trlmasmı İ5t.edi~ini ya.zmı.r}tık. 
Fıyat murakabe bürosu. şimdi
ye kadar kabul edilen bütün ~t
zami ı;.atrş fiyatlarını birer lis
te halinde h~Zirlamıştır. Bu l~ 
t e\er. küçük el ilanları . eklinılc 
bastınlıp rebtimimeki ma.ğv..a -
19ra dağrtdmoh bas;lanmı.ştır. 
Ma.ğar.atar, bu Jic;teleri vitrinlere 
vesafr görür.etek yerlere a~mak 
meoburiyeündedir. 
Ba.~a bir tasa·."Uı a ~öre de. 

bu listeler yalnız mağaz:ı '\itrin· 
!erine dC'~I. şehrin gör ülebile -
cek yerlerine <!-c büyük hacinı -
lerde nsılacak. ilnnlan n münasip 
yer!m-ine de ihtik<1r ihbarları i
çin müracaat edilecek makam!:ı
rın telefon numnl'al::m yazılacak 
tJT. 

Gerek okuyucularımrza, pere!: 
se ihtikar He miicadele t~kila -
tına bir kolaylık !ına.k üzere 
bu listeleri. okuvucularrrnıza ver 
meği faydalı bulduk. 

K omisyon tar:ıfmdan, şim<liye 
kadar kabul edilen ve hfıten 
cari bulunan azaı. 1 satıs fivutla 
rı ile ~fı.r yüzdeleı-i a~ağ1dnd1r: 
ET FIY ATL A R! 

Kuzu ile k1'·ırcık perakendE' fi 
yat kilo ba.şma GO. karama:ım 
ranh fiyatı ki1o ba.'}ına Zi. top
tan 48. perakende 55; dağhcm 
canh fiyat kilo bnı;ma 28. top
tan 53, perakende 60 kuru!'!tur. 
KA IIVE Fil' ATLARI 
Kanulmuş ve çekilmiş kahve 

nfo müstehlike perakende ss.trş 
fiyatı bütün 1.atanbul vilayeti 
dahilinde 284 kuru~a .. 

Kavurup öğütü,ğü toı. kahveyi 
pe!'akcndecilere satanlar toptan 
azami sa.t:ş fiyatı 262.5 kunı ı:-<ı. 

!\URU FASUTSE 
FiYATLA R/ 

TUl/AFJYE FIY A2'LARI gemi j~Ş:.;ı 
Bilfunum tuhafiye C§yasrnda BQwrllll •ır ı! 

maliyet üzerinden toptancılar ~.. edlf 
yüıde yirmi üç, pern.kcndecHcr devalll ,,11 

yüzde yirmi bt~ kflr alabilecek ,.. ı .,.., l .ondnl. 4 ( .\ .,,.. t 
!erdir. ı;o.1111 

Tuhafiye ef?Ya.Bında bir top 1 Amerika derız "~·· 
taurı lir de per::ikendeci k:lbul amlnıl ı,c nd b"J s ı r ti 

kadnr ıoı:.ı tıcaret -~"' 
olunmu..:ıtur. Başk::ı mutavas~ıt· 1 it""· · 
lar araya girdiği takdirde bun- ' ~enenin sonuna 
larrn kar hü:ısesi toptancrların pur yapıJ!letıı!1111• ':~''°' 1 

3 ayı zarfında b r d-. . .A 
kar yüzdelerinden bir mikdar tll"" •• 
feda edilmek ~retilc temin c· de 90 gt"mi hı~ ~ •• " 
dilecektir. ur. Am.ral .ı ıı • . ıı j 

A l'AKKABI FIY ATI..,ARI "Senenin sonunll ~r 
Ha=rr ::\)"<tkkabıları kar yiiz- çe ~meselen tn.Şa P "llrttr. 

d ' · ·r f:~t"k IA .... "k · "'em ilerle vazıyet _,:,,,. ~,· eıerı: ~ ı . a,.,"1 • ~ızmf'. ~ " ____., _ 
son . keten tenis ayakkabıları. es 
hara malı ka<lın, erkek \"C ::o· F·ınler 
cuk ayakkahıları. yalınkat teı - 'J( 
Hkler. mestl~r ve bilumum san· hudutlar, ına ~p .. 
cl."Vlar yfuıdc yirmi be ... piyanta. , 
kr~ın;ol er kek triyandafora ka. . c~ft.) 
dm ayakkabıları yüzde otuz; Hebinki, 

4 
. n!"" 

Piyantn ve ·apıstınna. krep· ı ).lnnncr~ıayra ı-:ne~111• ~ 
sol. mantaıiı ve altı la.Etik zen taben lı ir cınrt) 0:ı 
ne ayakkabıları yüzde otuz be.~. lıarekô~ ~:n o I~ 
haza- ayakkabılar. malirctleri- parlak ces tlltteP 
ne :;iıkariki kar yüzdelerinin i· lannı tc-brık et edır: r',. 
liı.vesile sat.Jlacaklar<lır. ı ısa f!Ö,> le dcı:nckt r;-a 4 I_ 

" - :Metin o1Jt1ll ,..ıı -_..v 
Toptan satışlarda toptancı, lhir.. Siliı.bı bırııltlei~'~ ~ 

perakendeci : ylizde on beş ten- "' 1 g 
zilat yapacak, yani toptan sa- nhnıının zaınıın 1"11 

tışlarda. toptancı perakendeciye 1 Diğt:r tarııftn»eı-trıl ~ 
tec-...bit olunan kar yüzdes!nin şunlar 'kayd~·ııd• Jr' 
yüzde on be.-;ini tcrkedecektlr "J'nıelı B cıJlet ~ 
Bihinmm ~atışlar vukarıki esas dnııc t ir ınuktı"" sıııOtı 

de n ·ticede tı:ıJll 0~tı'.lar dairesinde tertip ol11nacak <lil~i tir. sutun ~t~ 
etiketlerle yapılaca.ktır. le.ketin eski ıı~ıd ııerli" 
ODUN VE KôJJUR ,. -.niı1le it 
FiYATLAR/ tır. harp "'- bıır~ 

Odun, kuru me.se ve gürgen zamdır. Son b'l "' . .re) 
yu •. zletce oıoın° · ıw·_~ 

odununun ~ekisi toptan 435, pe I 9ııro lı"~ 
rakende 5SO k.uru~tur. l:>ü.ltkan- t>eyglr, yüze y •9pııı 
larda kilo üzerinden yapıl:ın sa· fazla t.oı> ve lıtw eWl'~ t 

r imde sih!!ılJlJ'1 "" ı1' 
tı 'ar a.....ami vüı paradan ola • edi ı:-
ca'kttr. Eeırıcrin ııd i:JCd1deJI~ 

~~ldiyesi perakendeciye a it makt.ndır. ş siı"-: • 
olmak üzere ikinci ellere ·apı • JJ\c.den fnzi.-ı c ıntO)I'·~~ 

gaTp kıamınd• 0ıuf~'. 
larak satışlar to-ptandır. d aııı la lenınesuıc c" 

560
Pekrakendc ksatış fiyatı o n 1 e 

• uruşa esme. eve veya 1 f 
dükkana kadarki nakliye \'C Ü:· Sov __ yet(~-ufo"~ 
tif masrafları dahildir. _ or . 

KömUr: Anadolu \'e Rumeli (lı 
farkı g&'~t.mck izin kömürUn 1 Jlo"l'o"'•' ' 

1 
t ?ıll (il»' 

to;>tan kilosu 5.5, perakPılde 'i Sovyf't tstih!:l~e~redl· 
kuru..c;tur ı d~~ bu satı ~ 

Aı:a!J.a· ve kayıklanlaki ~atış· 1 lıgı: nil ordıı ,pi 
20 lar topt2-ndır. 3 E.rfül gU ıddetlı ti 

cephc1eıde s• ııı ~ı' 
vermekte dC'\'li ,.g.JJ e 

Dökme kuru <,;ah fasulyesi 
toptan 18. perdl:ende 21 kuruş. 
MERCiMEK FIYATl...ARI 

Touptan 17,5, perakende 
kuruş, 
DÖKME SARI MIS/ll 

Dölm:e S<!rı mıgır toptan ~.5 
kuru.s. 
RADEYACI Fil.ATLAR! 
Urfa. toptan 160. perakende 
178: Diyarbakır 152,5. peraken 
de 170. erimL5 Karı;. Ard.rhan 
toptan 145. l}erak~nde J 62. ,.ri· 
mcmiı; Kan;. Ardıhn.n topta n 
120. pcra!>ende 134, Tr~hzon va 
ğr toptan 120. p rak~nde 134 
kuruştur. 
PEY Ni R FIY ATLARI 

Beyaz ı.ıeynir komi •onlann 
eon verdiği karara göre te~kc
ile değil kilo ile satılacakt•r top 
tan a7.ami kilosu 62. perokend60 75 
kunıştur. Bu fi:ır-atlar en iyi ve 1 

yağlr pe}nirler i<:ir.dir. Yann 
ya.ğlıiara aynca fiyat komıc-ak. 

Kocasım ve çocuklarmı 

zeh ı rltyc: n kd ı n 

1 Evlilld ecre~ ' ' 
rekflt;n<ırı.. h•:1• d-~if 
d~man ta\") 6~,)o~ı 

1 
kayıbmuz 'ı7 

11
·relt'l" 

SovyPt t<ı\")·-"ııt~ 
( 8 11; L:1.ratı ı ot'ide) · .ı ınf!ltaP IJY 

nın~.rr.:ı l r 
ka~ i ,ian darma karako!un.ı. ha fiİ< cie t .i cıarbe' 11re'' 
her c:rnu~lcrdir. i 70 dlişıxt ın t.ıı~}a• ,:ı 

Biraz sonra tedarik edilen a - anı>ır.a s::1k'atl'r b 
~cı.lx:rla E:e~ir ~~sta,;~~i~ ~(:'; · ı u eyJanı~rı;:!' cıt 
tılô 1 b:\ba ıle ıkı ~lu _uc:b·r ı · tn ı ı uz eun1 1 ~ ~' 
faJe verememislu ~-e bahn bi · ı vnlnnrıu a' cıl r:. ııO' fi 

d .. , .. t " -"ın..- .«11 raz ıaonra a o.mua ı.r. )'nr l'le-ri a ı - n eı.v- ıt' 

·ra~kı ~::ıtn. başlayan j andar· harebe c re};ıı,,btd ıf 
ma . Mt:hmodin karısı Dudnv ı 11 t.ı yynre. ,. ıııııtl1 sıkl lılr sor·~uy:t eekmiş \'C kn m clJurtyet.uıd 5(• " J~ 
dm nih:1yct it iraf etmi~. demiş ~·rtesl gli:ı~-oı°"r t 
tir ki : caktan ucıUJ #•' 

- Kocamdan rtık tlkmıf· releriınlı. ilt r~, I}~" 
tım. J(endi~ile daha fazla yıı'!}· ır:nn tank k~1~o ~ '(}.-~' 
yamıyaci.ğımı anladım \ "C kur ;~r ~~iı~~~o~1 ::~~, 

ve ü· tutmak i~in de keudisini zehir - malzrınrsi uı.ııraı>_/ ' 

Eniı.la kaı;ar peynirlerinin tap 
tan kilosu 108, perakende 120 
kuru.c;tur. 
Kaşar peynirinin ikinci 

çüncü kalitc.~!r.e ht"TlÜz fi~-at looim. Bu arada çocukları da _.,....ı.r -" 
konmamıştır. 

MAS/FATURA Fl l '.4.TLA.I'.l 
Yerli mamulatı o!mıyan yün

Hı. pamuldu, ipekli. keten ve 
bilcümle mensucatın pcraken<le 
yüzdeleri ü~ smJfa göre te;hit j 
edilmiştir. 

Üçüncü sınıf İ<:in a.z:ımi yür. 
de yirmi beş ikinci :mi için 
yüzde otuz beş. birinci sınıf i
çin ise. yil2dıe ellidir. 

Yerli ipeklilerin toptan aza· 
mi kar haddi st.andard bezlerde 
yii2de on ~. iantezi!erdc yüz· 
d<' yjrmidir. 

Yerli standard iµeklileı·in ma
ğazada perakende saf.ısiları yüz
de yirmi beş; starıdard har ici 
olanlar ikin<'i mır mağazalarda 
yüzde otuz be.c;, birinci sınıf 
mağa.znlarda yüzde elli. diğer 
bilumum mağazalarda ise yüz · 
de yirDli beş 'kar ile y;ıpılcıcak
tır. 

Yeı-H pamuklu VP. yünlü men· 
-.uca.t ve ipekliler için teeblt c· 
dilen,, kar yüzdeleri şunlardır: 

Toptan yerli ma,>ukfu ipekli 
ler ~i.iıde ii(, perakende yüzde 
on ~. toptan yerli knpul be%· 
Jeıi \iime üç. perakende yi17.de 
on beş. toptan yerli diğer pa · 
muklu mensucat vüzde vedi. 
perakende yüzde on beş. toptan 
:vün i~iler yü?..de on. pera
kencle. yüzde vlrmi. toptan yerli 
yünlü mensııcat ) üzac on, pera.
kende "'\ime vinni 

ıehirie;nck istiyordum. Zira Bulgar "'•6 ~ i\ l ehmettcn oWuklnrr ic:in lı i c: il' 
birisi gözümde değil... f 

30 y:ışlarında kadar genç ve D'411 lf ' 
giizel bir kadın olnn Duda iti· A11tl 1 
r.-ıfım büyük bir soğukkanlılık· tO J~ / . .. ( " ;ı. lef 
la yapmış , hi<: bır red:ımet eseri Snjya) 4 P(ıill'I 1' 
göstermcmiı;tir. tO*JU ıif· 

l ki ç::.cuk. h:ı.stnnedc tedavi pariamen d~~tıl !ant.ısını nlö. pırl~_p 
ııltrna al·nm~. anncleri tevkif c- SabaJıtcYııı il eu- ~ 
dilmi~tir. • . · t,eŞ~ ~t -~ --o--- serıyetını nı"-' ~ . 1 1 b d grupu top'ııP,...-eıc.;Jf' 
ıngi iz erin atır ığı f:t:~ti~0:W~~if·ar 

geml·ıer da i1.ahat ve ıır' .!ıil. 

( ~ tanrı l ncİl.Je) 
•·Temmuz ayı zarfındl' , batırılıı.n 

Brltanya gemileri, aene.. .... hl rnubtcll! 
aylarındaki tonajlal"m hqısinden azdı. 

!ngiltercye muntazam:ııı levazun gel 
mckledir. Son aylar zarfmda 'bu le • 
vazını haftada 850 Oln tor.u blllmıtkta. 
dır. Tcmmı;z. ayı zart.uda 468 bin 
ton bacnılnde 92 mihver gcmlsi bat:
rılı:nıı veya yaralannJI§tır. Hcni.tz to 
najlan ~blt edıleınemls diğer f>:! 

f:'emi de batırılmış v ·rı ht<sara knı

uırıu,ur." 
Nazır iki ccce evvel Bcrlina yapı -

lan taarruz bakkmda rolilUına.t. 1'Crır. 
ken demi31Jr kl~ ' 'Bu bir baflangıçlır. 
Her gece, Alman. halkının maneviyatı 
kınlmcayn ve hıırbin lil1nmSu2luğunu 
anlaymc3ya. kadar. a •rı· tı.'lmbQlar yağ 

dmlacaktu. Bu o!zlm p'ıuııım2dır. le-

Harich'e J1ıfl " Y'.":""ı 
p .-11ı11" Jı l~ 

natuı buJw-·e~ş. i:: .i 
... 1yasetindc ~rıilırt~~~ '. 
ve Bul,ı?aı° tııi (l""~ 
mubaf a;r.a. . c 13~ 9 
ci Vnzİ) ctı~ oltJ' 
di.9Cyi 111ueıP 
lcmiştir. I f 

Mosko~aY ~ef8v 
lnn lit / 

1' ft )~ 
Loı;d1·a.; ( .~~ 

konf eraDS "'°"11 ~ ~ ·· Ru!Y .. ,, ... ,, 
uzcrc . ı;C IY el 
giliz ııeye~ ı; ~ =t, ~eceJ(tİ~~~#:(ı 

IMiliZ ,1C ~_/.:I 
nazarl.arınıı. }3t' ·..,ı; "ı' 
lunan LOrd .•j.,-rc~
zifcvi rfa c. 'j 

rım için bCJ k adımla?' atılmı.şbr ,. siycttir 
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Ü'vük Miln Roman 

'61-
Yazan: ~AHMUT ATTiLA AYKUT 

- Kurban olsun sana kızlnr! 
dedi. Sen hele dur .. ben Hacer 
hanımla bir konuşayım .. 

Yerinden doğrulrnağa çalıştı: 
- Hemen şimdi mi teyzeci -

-· 'l' r:un. 
- A .• elbet ya .. demir tavında 

döğülür. 
- Peki ama, benim nikah va_ 

ziyctim ne olacak? Bakalım lr _ 
fan bey beni kendi isteğile boşı -
yacak mı? 

- Sen oralarım düşünme. On
lar hep sonra gfuiişülece.k, düşü_ 
nülecek §eyler. 

Teyze yemeITT Yarım yamalak 
yedikten sonra Hacer hanıma 
~eçt-i. Ben yine o küçücük kafes. 
li odada:vnn. Kafe lerin arasın -
dan Halici ve Sütliceyi görüyo 
rum. Habralanmla kucak lmcn.. 
ğaynn. Babamın yakalandığı o 
meş'um goceyi habrlıvorum .. 
Hiç tan~adığım bir genelin eve 
gelişini hatırlıyorum. Yine onun 
tanımadığım arkadaşilc sandala 
binerek buraya geldiğimizi hatır 
lıyonım .. ve bütün bu bir sere 
İ<!iJıde feQell vak·a ve hatıraları 
sevgisiyle, dehşetile, f aciasile te 
ker teker hatırlıyonım. Düne ka 
dar hayatta ilk defa sevdiği er. 
kei!ine bütün safvet ve masumi
yetle yalnız dudaklarını uzatan 
vesevgisini kuracağı mesut yuva-
sının sn:aklığına saklt) an ben. 
bugUn ikinci bir kocaya varmak 
içiu h::ırrlık yapan günahkar bir 
<lul kadın rolüne çıkıyorum. Of .. 
bu ne acı şey yarabbi! Anado • 
luya kaçmak istedim, muvaffak 
olamadım .. KeınaJime senin için 
yaşıyorum! diyecek bir surattnl 
.knlmadı. Hem o aca'ba y~şıyor 
mu ki? .• Şimdi çok iyi anlıyorum 
ki Canip canavarm·n rüziindeki 
maske, içindeki kötü ruhu ört -
mck için takılmış sahte bir nikap 
imiş .. hayal hakikatten meğer ne 
kadar aykın ve uzak bir rüya 
imiş. 
Bulunduğum yeri unutacak ka 

dar dalmışım kt. asn~dan teyze
nin: 

- Kızım, Necmiye hu .. kantvı 
açsana! demesile kendime gel _ 
diın. Koşarak kapıyı açtım. Tey,. 
zenin yanında siyah çarşaflı gü
ler yüzlü ibtiyarca bir kadın da
ha vardı. 

- Buyurunuz efendim. 
Kadıncağızın elini öptüm : 
-Berhüdar ol yavrum. 
Teyze merd:venleri çıkarken: 
- Ay, aman kalçalarım yine 

tutuldu. Üzerinize şifalar iki 
gündür benimkilerin yine tuta_ 
maklan üzerinde Haddin varsa 
azıcak dolaş. Sanki her yanıma 
b!rak saplıvorlanmş gibi oluyor. 

Diye söylenerek yukanyo. çıkı 
yordu. 

Ben kahve pişinnek için mut 
fağa girdim. Yukarıya kahveyi 
götürdüğüm zaman teyze yüzU • 
me bakarak: 

- Her ~eyde bir hayır vardır. 
İnşallah bu kıuağızın da ~ilesi 
Dolnm<:tur. artık. 

Dedi 
( Devarm uar) 

Etrafına göz gezdirdi. 
- Ben şimdı kcadi evim • 

deyim, değil mi? 
- Evet. kendi evindesin! 

Çok içmiıtin de. Hem bir da. 
ha bu kadar icme, Rüstem ! 
yazıktır •. vücudunu mahve -
diyorsun! 

- Sen benim bu derece 
sarhoı olduğumu gördün 
mü? Nasılsa oldu bir kere. 

Ve karısının boynuna sa • 
rılarak yanaklarından ôp • 
tü: 

- Benim vefakar, sadık 
ve ~emiz kalpli Gülbeyazcı -
ğım ! Neden sarhoşun sözün 
inandın da sabaha kadar 
bekledin? timdi ne kadar 
üzüldüğümü bilse11 .•• 

- Bunu ısrarla istemittin .• 
başka türlü uyuyeınıyacağı • 
nı söylemiş'dn. Sö.,.ünü dinle. 
'Dleğe mecburdum. Sabaha 
kadar bası ucunda hekledim. 

Rüste~ uykuıunüa aayık -

B A B E R - A.i8am 1'0lf8SI 5 

işli 

dll,A.a 
:fazıın \ 'C oynıy1m: nedamet NlMl mcşhnr dola~chrıeı l\1ııhm11t 8tıhn Al.1'1N'DAG 

Başroller"de: Mediha, Zeynep, Mahmut Saim, Komik Hasar. efertf/, Anoo,Meddah Kazrm ('esaire 

Derdime çare bulmaya giderken, Ce eb Arslan n 
derdine çare bulmaya mecbur kalmış ım; meğer 

PERDEYİ AÇIYORUM... onunda bı•r sevdı"g""' ı' var ış ıldı. Yıldızname:,e "vıldız,, sozU 
- 27 - u ılc ba5lnnmaz. Onun için beş da. 

rA:FESE GtREN Si.AN... klkn durdum. Bu kan Yıldızda m 
Zülfikar bey bana kısaca zapti- Arnavud- M ed; haya, M edıhayı Arnavuda vurup, duma. oturu\ or? Milsli.ınuuı mı? .. 

yeyo nasıl girdiğini nasıl başmc.. nından benim istifade eJ.u:em mümkün olamaz mıydı? Bu - Yıldızan oturmulor mori ho· 
mur olduğunu şöyle anlatmıştı: fırsatı kaçırmak. aptallık olurdu cam. Onun ndı böyle ... "Şi'jli yıl. 

- Ben Piriştineden gelmlştim. hocamıza veririz. Sevap mori As- şu suretle işı paraya dokmesın • dızı,, d·yoı'iar ... 
Beşiktnşta türkU ile mısırbuğdnyı lan, çok sevap. den bu meselede Arnavudnn adcı.. . -. Allah. allnh... Böl~lc isim d 
satıyordum. Bir gece sepet el.mde Aslan bey bir iki dakika kafa-- mnkılh sızdırılabileceğini de an - =~i ı.~itmcml! tim •.. Peki, bu me • 
~ıldız caddetsine çıkm::ştım: . 'lını kruııynrak dUşünılü: ln.m:§tım. Hemen bu yolu da sça- eyı ~en bana bırak. &-nin ~a • 
.. ıısırımı sa aınadım. şu sepetJ " 1 z··u·k b ,.., b. ynn dedim tırm içuı bu gece uyunuyacagım. 

ata.madun. • - ..... _or ,u ı ar, u ~ ır~z , . Yalnız . dl b" k 
. . ' kodoşluga bcnz<'r nmma, scnın Bir hoca voknıile cebimden kur ı sen (ıllll onn a- mo tup 

Hıçbır gece ~o.t, rahat, yatn- bana iyiliklerin çoktur. Hatır bU- ~n kalc:mlc bir kii.ğıt çıkararak: l nzıp son cevabını i.stiyeceksin .. 
gnnda yntnmadım.. ..k rl llııl. '~ 1 'b . b - Peki dedim· kendimin de- - Yazayım ... Ya son cevap, 

Beni bir konaktan çağırdılar. yu mo va 11• 
1 n nız u ış c- · ' ya mori vallahi öldüreceğim! 

Pn fe dl dedikl . b' inin dava olmaz... ğil, sana ilmin kuvvetini göstere. - Yok ... Ben ö'l·Ie iı::Jcrde ''O • 
a cık nd 

1 
erı :r . Y~ - Para mı iscyeceksin mori? ğ. J "-' " nınn ç ar : ar. Kıynfetım, sözle- v k • Zülflk r.e ım.. kum Asla.n bey! Kadın tehditle 

rim hosuna gitti. Beni zaptiyeye -. .1.o mon can?'° ar. - Kavga mı edeceğiz elde edilmez. Eğer §eCaatin varsa 
yazdırdı. 0 günlerde üç polltikn B?nı.rn de başımda hır sevdn var. - Yok canım. Yani büyiınün gönüllü yazıl, harbe git. 
mücrimi n.ranıvordu. Kıyafctlcr'.ni Bır Arnııvut kızı seviyo~. ııe büyük kuvvet olduğunu snna _ Ne yu,_ıaynn mori hocam 
"l'killerinı . ilıru tim. Arruıanlan - Bir Arnavut kızı mı. g0stereceğim. Şimdi sana bir Yıl. Şaşırmışım mori vallahi! 
" ış ş - Evet, Ama•"'•t kızı. Hoca .1- c bakaunn n.J..anm n Beşiktaş tramvayında yakalanu - b . •.. .. ğ uu.na.mey " · °"'u. • n - - Senin }llZlJU tanır mı? 
yayım mı? Ne oldum bil:r mlsin? ana yapacak b~'r (buyU.>.: Ba h· nenin, kendinin ıs·mıeriniz!.. _ Tarunıaz olur mu hiç? •• 

. . yacak o kızın agz:.nı, <Ulını, dutin._ - Babam Piriştineli HUse~in K disi 
- Herhalde bir rütbe terf.ı et- ğını. Benden binlerce lira çekti. bey. Annem Kadriye kadın. Be • - en yle gezmeğc filin 

tın... . .. _ Aldatıp duruyor mori. Beni kara. nim ismim meshur celep Aslan gider miydiniz? Apartımannın fi. 
- Ne b!r nıtbe!il~ Başmemur göz kuzu gibi O)T-eyo'r morl! Ho lan gittin mi?~ 

oldum :rnon... bc_y. •P"ki, SC\'dıgın~· kızın n.,...,.,~ım - Çok gczıneğe gittik. Kadı • 
en bana versin kumanda: ben dU- "" ~ kö ıülf..kar bey işte böyle bir ZUI· " baba.sının isimlerini biliyor mu • Y. Beylerbeyi. Hlsar, Beykoz, 

fika:r beydi. Bana: şurecek onun ynVlıklusu .. , Yapsın Apartımanınıı hiç almadı. Amcası 
- Şimdi sana bir çare dlişii- banıı bir kuvvetli bUyU ... DUşür • sun?.. v~. dnyısı Vll.mll§, en.işt,esi 

nüuorum Mahmut! .• Anlattıkları- fJUn kafese benim yavuklusu. - Hayır, kaç defa sordum. varmış. Yaman n..to ... ın ...... ,.,., 
" y ı Her defasında başka bn ka isim.. ---ı.u..w~.,, 

na göre öyle Agop efendi lle ma- - a.psın mor karde.<;, yapsın. KClldi kendime gUldlim. Ben 
gop efendi ile bu iş olmaz mori Ab,üdhnmit zamanında seneler. ler söyle?f. Ben de artık sormak- Arnavutköyü, Büyükdere, Rumeli 
vallahi. Bız" m pi...tctineli Asl"n ce Ebülhüda ne müthiş macerala.. tan var.geçtim. snhili. bu znvallı da, Hisn ... 'l'-u. 

--:1 "' ğu -- Beliti kend.:si de bllmiyoı da ... ~J· 
'?ey var. tu bre ..• Akl:ma. geldi. nm oldu nu bilen Zülfikar bey, l:ol:, Anadolu sahılı ! ! ı Elbette bu-__ .__ b · h - ondandır. Bu kızla münasebetin 
Gld rm, ona anlat bu meseleyi. q..,..,.,.. enı nkikaten bUyucU mil nun Knrtnl, Pendiık, Adalar, A -

- ~.imdi kapı kapı doı""'IP, bir -ıannediyordu? bilmem. Büyücü • var mı?.. i yasta..üuıos hatla.n dn var ... ı!. O 
u.o;ı - lilkt h ... · yok - '·-t bü - Hayır mori. Bu senek ku -de h<.rkese dert mi anlatncag·u? en ırucnm ; f,_,,. yü - ini sa.lıillere de hancri avareler tn"ı • 

111 -' t ıer· · ı zulamı çoğu ona gitti. Daha er -- ~ _ Ha.vır mori!. A~ıan Bey 'VQ• c eun erane ını ve oya ama - nıp duruyorlardı acaba? Yalnız .. " ......, "' tar tutamadım mori vallahi. Yandım. -
man ndaındır. Günde beş yüz ko- mı pek güzel bilirdim.. _ .Mademki annsmm babasının partmuuundı:ı dinlenenler kun? 

•Ylln keser. Mediha Agoba degı··ı, - Üç vakit var; üç gün mü de. Hiç olınar.sa ben hizmetrinin o-'-"- haf d il ismini bilmiyorsun, yapılacak bil • - ......-böyle bir adamn gelir!. sem, "Y ta mı esem, S ny • onda bir gece ka1~•ntmı. Zavallı ytlnün kap· ına gömUlriıcsi lii.zun. ~ 
- Benim de öyle adamlnl"dan mı desem... Kızın adresini ve ismini söyle: Arnavut ona da nail olamamış . 

,bildiğim var amma mesele kadın * ~ _ Yıız lıoca ... Maçkada, Teşvi.. - Şimdi hokka kaılem: al. Ben 
meselesi. Sonra arknsındıul baka Aslan beyle ertesi günU yalnız- kiye caddesinde (Nar) apartıma _ söyllyeceği.ın, sen yaiııcaksm. 
kalırız. Kadmla bir olurlar, insana ca buluştuk. Gazinoda beni bir ke- nında Şişli yıldız.ı 'Mcdllıa! Mektuba il<; defa okuyacağım. 
haydi k:snıetini bnska kapıdn n • nara çekti. Sanki mli tlıiş bir sır Yazamadım. Elliiıden :ıtalemJ bı Derhal postaya ataeaks:n. 
rn! ..• deyiverirler. Ben bir gcee söyliyece.kmLj gibi et.rafına korku Aw b' kar k - Peki hocam, sen ne de-rscıı 

il b-'· k l tm w b l"" raktım. gzım ır ış açı •.• 
için HlleI şerlye nikA.hı yapıp da e tutara ana aga aş ...... ı: Arnavudun yUzUne bakakaldım. yaparım. 
o gece, kadmla uyuşup ertosl sıı- - Bu İstanbul çok yaman bre Bir an dfişUıt'dlim: "Fmınt ke - - Yaz! •. 
balı eski kocayı koğan adam lan hoc.a efendi... Zülfikar ağa bizim lin bru5mdald tek saçtu,, derler. Sevgili l\fcdUıacıj;rım ! 
ı;ok gördüm. bUyüğümllzdür. Dün ondan utan - Arnavudu l\ledihaya, Medihayı Ar lcmlckctc gitmek fikrinde im. 

- Biz Aslan beyle ıu"kah yapa. dım. Demedim fettan bir kadına ııavuda knrşı kullnnmnk mUtlıiş Fnlmt en benimle bir h'lyııt ge. 
,.ak dcğilU morl. Namuslu adam!. tutuldum. Mahsus dedim bir Ar • bh- oyun olamaz mıydı? Aslan clrmck fikrinde~sen tabii i~ ek. 
Seninle yann öğle zamanı Topha- ruıvut hı. Ya sen hocam? Senin hey meselesinde Mediha benden li dcf.-i~lr, brltmcm. ana, öylr 
nedckl kahvede bulu.~alım Mnh • nedir başına gelen bu yaştan son. kat'iyyen şilphe edemezdi. ÇünkU yap veyn bö)lc ynp demlyonım. 
ınut ağa.... rn ?. Sen de mahalle imammm kn. Arnavutla macerası benden çok P.an:ı fl'krlni nçıl>ç:ı. bilıllr. Ya ka 

* 'l- nsma mı tutuldun yoksa hocam?. ı'skiymiş. iki senelikmiş. Fakat ne layım, ya gideyim... Bunu sana 
Ertesı günü ZUlfikarla Aslan - Anlata.cağım Asl:ın bey, de· çare ki bu avare de bcnl:m gibi temiz blr kalple sonıyonım. Ce\'a· 

beye gLttik! Kap1 gibi irlyan bir dtm. Ne imam kansı, ne kayyum Yıldwn etrnfmda mil!B.ziroete:ı bmın b1ld"b-in adresime llitfunu ri-
Arxuıvuttu. Zülfikar: kızı. Benimki de senin gibi fet • ca edhonım. Hürmetle ellerinden dönüp duruyor. "' 

- Mori Aslan! Sana bir arka. tıın bir kadm. Ya?nız §imdiye ka.. ıkıı.nrn.,, 
·' y lılrsTm ol şehriyiirrna. benzer 1d 

daş getirdim. Hocadır. Milt.lilij bü- uar kurdugumuz kafesleri önce - Tophanede: CClcp Aslan 
d ı tıynetin, 

yUcUdür mori ha... Buna ya1an, en haber nldı. Bize öy e oyun- / 1 (Devamı ııar) 
hile olmaz. Adama isterse bir bü- lar yaptı ki, şaşarsın. )ldünnedikçe \'U latı etmezd rn 
yU yapar, yirmi dört saatte ~atrr - Bu oyuncu mu h6ca.m? ycgan!. 
çatır çatının-... - Hayır, adresini vereceğim. Bu kozu o~'D8IDak liızımdı! Ak· 

Fikrince gfı.ya. Aslanla. kadmm Maksadımız bir gece her ne va.- ırl takdirde Zillfikarm dediği gibi. 
birleşip bize bir hile yapmasını 6Jtayla olursa olsun onu bir yere Ayasofya top kandilinin altında 
-nı ı rd D t ı d.. ·· ek Hızır nleyhisselfımı beklem 'kten o eıneye ça rşıyo u. evam e t : uşunn ... 

- Mor\ Aslanı. Bu adam bir Sözlimü kesti: başka çaremiz kalmn.zdı. Aslan be 
kadın seviyor. Kendi kuvvet var, - Mori vallahi kolay? Aslan Yi dışi knplanla aslanca pençeleş. 
hliyü ile zorla getirecek. Blr gtin- bey bir haber yollıyacak, tıpış tı.. tirmek, ve aslan hikayesi gibi, as-
ıic mori, bir günde. pzş gelecek mori vallahi.. lan payını da kendime ayırmaıt 

- Bir gilnde ! - Ben de senin işini yapaca ~ lazımdı. 
- Evet morl! .. Fakat nralann• ğım. Bir büyü yapacağım. ü,- tez Arnavut alık alık yüzüme bakı_ 

dn "lades" tutuşmuşlar ..• Biribir- vakit içinde, o da sana tıPIŞ tıpış yordu ... 
l · f ka.f k ak · K d ı k' - Aslan bey. • dedim. Adresi erın ese oyın mon. a m ge ece ... 
f'\uh demiş. peygamber demi,yor - Mori vnllahi sana. beş yüz niçin yazmadım biliyor musun? 
mori. Sen memlekette meşhur bir lira vereceğim höcam! .• lki sene- - Vallahi maHimntım yok ho~ 
celepsin. Sen bu kr.dını sözde ken dlr bu kadın canımı çıkardı!.. ca. Sana bakırorum. 
dine çağırır gfül bir yere ça.ğınr. 1'Jski bir söz vardır: "İşin için- - Araya bir Yıldız sözü kattm 
san muhakkak gelir. Biz de onu nen iş çı'kar., derler. Arnavudun dn fal, onun için birdenbire ke • 

l\'azan: lshender F. SERTELLi 
.. 12i. 

Jadığını bilirdı. rlunu ona 
çok arkadaşları da söylemiş. 
ti. Rüstem karısını denemek 
istedi: 

- Uykumda kimbilir -
sarhoşlukla. ne saçmnlar, ne 
hezeyanlar söylemi~ımdir? ! 

- Hayır.. hiç de saçma 
bir şey söylemedin ... müte • 
madiyen Martadan bahsett • 
tin! J>adişahın onu F eyzulla. 
ha nasıl vediğine bir türlü 
inPnrnak istemio:.Jun 1 

Rüstem yatakta doğruldu: 
- Demek ki Martadan 

çok balıset\im, öy!e mi? 

- Evet .. insan adeta şüp. 
heye düşüyor.. eğer Marta 
henüz dün gece saraydan çık 
mamıt olsaydı, aranızda bir 
şeyler geçmiftİr diyecektim. 

- Sarhoşluk dedim ya, 
Gül beyazım! Ben ne Marta. 
yı tanırım .. ne de ft-y2ullahı .. 
Yal'ış olmasaydı, ı: eyzulla • 
hın semtine bile uRı"amaz • 
dım. Yarışta kazandı ve pa. 
dişahın iltif atma mazhar ol. 
du diye düğününe aitmeğe 
mecbur oldum: 

Gülbeyaz, Rüstenıin kafa. 
:sında ve kalbirıdt• Martanın 

derin izler bıraktığını \ah • 
min ediyordu. Fakat, Gülbe
yaz Rüstemle evlendiği gün. 
dcnberi o kadar rr.esut ve o 
derece rahattı ki .. böyle bir 
kıskançlık yüzündt-n saadeti. 
ni Vf' rahatını bozınayı ma. 
nasız buluyordu. 

O sabah fazla hjr şey söy 
lemedi. 

Gülbeyaz Halilin ynptık
larını hatırladıysa da iki ar • 
kada§ arasında bir kavga çtk 
masın diye bundan da hah • 
setmedi. 

Rüstem, Gülheyazı sevm\. 
yor değilrli. Ve günler gertik 
çe de GUlbeyazın sevs;:isi Rüs 
Lemin kalbinde de!inlc iyor • 
du. Rüst~m bunun farkında 
idi. Onu üzen ve karımı oy • 
natan bir nokta vardı: 

P a d i § a h v htiy. 
le Martayı neden Rüsteme 
vermemişti? Şimai. fı e.rta 
pekala onun kans1 olabilir -

Birinci smıl 
mütehassıs doktor 

NURt BELLER 
1. ilR ve ımn llAS1'ALIKLAJU 

Aııltnra Onddeal No. 'JJ 
Mu y<'ne santlerh J~ tem IUbuaa 

GOZ HEKlMl 
Dr. Murat R. Aydın 
Beyoğlu Parmakkapı. bn3m 90ka1: 
No. Z, Tel: 41 S5S 

di. Yahut sarayda kalmıt ol
saydı, gene bu kadar üzül -
miyecek, sinirlenmiyecekti. 

Fakat, Feyzullao gihi bir 
ahır lımarcısma padişah Mar 
tayı nasıl verebiliyordu? 

işte Rü~temi çil('Jen çıka. 
ran, ve derin derin düşündü -
ren bu noktaydı. 

O bir türlü bunu hazmede. 
miyordu. 

Karısına lıita.ben: 
- Yazık oldu Martnya di 

yordu - Feyzullah ona liiyıl< 
bir koca değildi. P~dişah ke~ 
ki onu maiye' ıııcf.eın beyler · 
den birine hediye t>tseydi •.. 

Karısı cevnp vermedi. 
O aün Rüst!:m, .ı1alilin ken 

disini gelip yoklıyacağmı u. 
muycırdu. 

- Dün seee Hahl oln-.asal 
dı, bcm daha fazla içecektim 

( /JC11a1nY 
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(v..z ve eoGAZİçi- LİSELERi Yatılı v:'\ 
1 

Erkek yatısız 1 
ı\rnıl\utköy lramvay caddesi: çııı-.rayla.r 

Kayıo !çln her ~r·b 10 dan l ı ye kadar mektebe müracaat edilebilir. 
Derslere 25 EylüMc ba§lanııcakt.Ir. İsteyenlere tarifname rönderiUr. 

Tıdeton : 36 - 210 I 

Kazanç vergileri hakkında 
kıymetli bir eser 

Sabık maliye hesap mütehassısı, 

Ticaret Ofisi muhasebe şefi İsmail 
Otar tarafından "Ek vPdt'ğişikllklerı. 

R A B R R - A&ltm nnııNlf 4 

4.9.1941 
18.03 Caz 

orkestrası 

18.StJ Fa.."ıl sazı 
19,041 Konu ma. 

(Dcrtl~mo 

saati) 

19.lll Radyo caz 
orkestraıu 

19.3'1 Ajans 
19.4!5 Konuşma 

Tllrk lla,:a 
Kurumu 
adına 

20.15 Radyo 
gaı:cteel . 

~O.t5 Divan ve 
konuı.-ma 

21.00 ZirMt 
TakvlmJ 

21.10 Beraber 
prkllar 

21.S() Konuşma 
• (ŞUr saati) 

. - . . kı• 

BAŞ, DiŞ, NEZLE. GR;P, ROMA TiZ~~ 
NEVRALJi . KIRIKLIK VE BOTUN AG, ILARINIZI OERH -'L ı<ESt~ ,J1 

He' icabında günde 3 kcuıe alı nabilir . TAKL/1 l ERINDEN SAKJNJN/Z. İstanbul Yelken 
şampiyonluğu 

Su sporları a.jıınlıi:'Tlldan: 

le birlikte kazanç vergis! kanunu ve 19.1>5 nıın.ra 

~ l.ıtl\ 1'8dyo 
aenloni 
orketıtnısı 

22.so '1,Jans 
22.-15 Dans 

müz.lği 

Pullu Kutuları ıar:ırla iateyıniz. 
bununla alakadar idari abkt\m,, adlı farkılan 

·-. ıl • • ,.. •• _. ... __ ... ' \ -- •• 

1 - İstanbul yelken şampiyon
luk mUsabnları 5-6-7 eylül cu
ma, cumartesi ve pazar günleri 
Moda koyunda yapılacaktır 

2 - Miısa.bakalara tam saat :...4 
de haşlanacağından yelkencilerin 
saat 13.30 da yarış yerinde hakem 
heyetine knyıtlarmı yaptırmaları 
taznndır. 

36 kanunun kazanç vergi.si ile alaka-
dar hükümlerini toplayan bir eser ne~ 
retmiştir. 

Kitap mall mUes.c;csatm ve mükellef 
lerln bu hususta karoılaştılıları güçlUk 
}eri bertaraf edebilecek bir §eklldo 
tanzim olunmuştur. Fiyatı 120 kuruıı 
tur. Hararetle tavstyıı edP.riZ. 

1 
El.J ÇABUK :.,U~SETÇ1 
RIFAT KOPROLO 

Eylül lçla. gl1n almaktadır. 

3 - Hakemler: Rıza Sueri, Sait 
Salılhattin C.hnnoğlu, Harun Ol
man, Hamdi Görkem, Behzat Bay 
dar, HUsamettin Yulk, Bekir Ma
cur, Şeref Birgen. 

---0--

Teblil! 

N o. il 7 Gl1nt>ı, Ap. 1 
Ev ER1}NKÖl' Tl'I: 6%-72 

1 
FEN?111 ısUNSt.:ETÇl 

NURi ESSiZ 
Sür'at n Emniyet 

f tanbul ntıctJzm ajanlığından: 
9 eylUI milsabnknlan için lzmire 

hareket edecek olan atletler cuma 
giinüt saat 8 de hareket. edecek o
lan Marakaz vapurunda buluna
caklardır. 

Şubeye Davet 
Eminbnü \'eril As. ~uheslndcn: 

MOrııcaat yeri: Aksaray Karakol 1 
karşumda Huma' Daire 

Yd. P. Atğm. Süleyman oğlu Ah. 
met Cenap 812 (13386) , 
Smıt 8. MI. Me. Meb.net Raşit oğ· 

lu Osman Nuri 298 (331-64). 
Deniz Makine Yzb. Ahmet oflu 

Mehmet Cemal 801 (1274). 
Deniz Mııklne Yzb. Mehmet oğlu 

MU8tafa LQtfl 304 (llS31). 

Bu subaylarm hUvıyet cUzdanlarile 
birlikte acele §Ubcye mli:acaaUarı ilAn 
olunur. 

• • • 
fJsküdar A kerlfk şu~lndfta: 

GOZ MU fEHASSISI 
Kemal Tarkan 
Paza.rdaıı oqu, ner gt1D 

OOLEUEN SONRA 

1 aksım, Kamer Palas 
l nci kat 

t e lefon : 19SlS 

OPERATOli 

Halid Ziya Konuralp 
lKtNOl CERRAJIJ DOÇENTi 

cs.>yo~lu lstlklaJ cacıdesı Elbamra 
Apartmanı ı Num1&rada 

' ' C'tlo ötıecıeo aonra 1 ye "8.dar 
felefon : wo.ı 

Refab vapurunda şe:ıiden vefat 
~den deniz gedlkll üst ÇaVUf Nas!p 
Alinin ailesi olup gereıı. OakUdar da 
~elfunsız c:ıddeslnde 1!07 ı.onyıda ve se. 
rekse Alemdar Molla AliyUJ!enarl ı 
mahallC31 TUrbe sokak 2'l aayıda gös. , 
termlş olduğu tkamctglhmrda bulun. 1 
ı:nıyan ailesinin maB§ ıııuamcıcat ya ' 

pılmak Uzere derhal §UN:ye mUraca l ;..••••••••••••• 
nUan lüzumu llAn olunur. 

İstanbul fiyat murakabe komisyonundan: 
104 1:0. ıı no.n: 

Sebze ve ıncyvc tıyaUarı .'J .. tntlere göre aşağıdaki şeklld,, tcsblt ediJ.,. 
mlııtı.r. 

A - Bcyoğ:u &cmtl Balıkpszaımdan itibaren Şiıı.t, .M'.ıt.çluı, Ayaspaşa, 

Boğaziçi, Adaıar, Kııd·köy, Anaio :ı ılm.endifer güzerglUu, Y8§!1lı.öy, Bakır. 

koy,. 
B - İstanbul .Bal•kpazarı ':11.-ıı.ecı, KasımpB§a, Şl~bane, Ferlköy, Topba. 

,:ıe, BeflktB§, l<'allh, .tt kearay, Ey'ı.ı;>, Samatya, Edlrnekapı. ropo.apı, Kumka. 
pı, Yenlkapı V. S. 

A sem tinde 
Cins Seyyar satı- .Manavlarda 

cııardıı 

Bamya 
Sakız kabağı 

Ayşekadın Ç. 
Barbunya kırmızı 
Domates kırmızı 

Domates sınk 
Dolmalık biber 

Biber sivrl 

Patlıcan (kilo) 

Patlıcan "adet,. 

Patlıcan ortn 
Patlıcan ufak 
Maydanoz demet 
Dereotu 

Üzüm çavuş "baş,, 
Uznm çavuıı orta 

Uzum çavuıı adt 

Uzüm balb:ıl "ly!,, 
Uzum balbal orta 

OzUın bn.lbal adi 
Razakl 
Siyah 

Elma iyi Osmanpaııa 
Elma iyi orta 

Elma Amasya iyi 
Elma Amasya orta 

Elma Amasya adi 
Yabani armut iyi 
Yabani armut adi 
Armut !renk 

Şeftali iyi ,. 
Şeftali orta ~ 

Şeftali adt 
.Fındık 

Ocviz 
Taze !neli' 

Karpuz "yeni dUnya ba~ .. 
Knrpuz orta 

Karpuz ulak 
Kavun "Kırka&ı"aç ba§,, 

,. Kırkağaç opta 
Kırkqğaç kavunu ufal· 

21.5 
6.71S 

20.25 
19 
8.25 

11 

11 

8.25 

8.~ 

" 2.75 
2 

2 

• 
35 
24.25 

16,215 

20.25 
13.5 

6.75 
25 
9,5 

17.IS 
4 

40 
27 
20.25 
13.5 
6.75 

37.5 

40 
20.25 
11 
39 

27.5 
27 

26 
21 

ıs 

82,5 
21 
ıs 

24 
7.5 

22.5 
21 

9 

12 
12 

9 

9 

4.lf 

3 
Z.215 

2.~ 

4.5 

40 
27 

18 

22.IS 
115 

7.5 
28.5 
10.IS 

19.5 
4.5 

45 
30 
22.5 
15 

7.5 
42 

45 
22.5 
12 
42 

30 
30 

28 
22.5 

14 
M 
22.1 
H 

B. semtinde 
seyyar 

1Jatıcılarda 

21 
6.5 

19.5 

manavlarda 

21.5 
7 

21 
19 19.5 

7.75 8.5 

10.50 11 
10.150 11 

7.75 8.5 

7.75 8.5 

4 4.25 

2.15 2.715 
2 2 

2 2 
4 4.25 

34 87.5 
23.ô 25 

115.5 17 

19.ö 21 
13 H 

6 .5 6.15 
215 26.5 
9.5 10 

17 17 
• 4.5 

39 43 
26 28 

19.5 21 
13 14 
6.5 7. 

36.15 39 

39 42 
1 9.:> 21 
10.50 11 
38 89 

26.25 27.5 
26 27 

25 2e 
20 21 

12.5 ıs 

a1.~ a2., 
20 n 

12.6 1a 
~O) 

J andarma Gn. K . Ankara Satın Alma Ko-
mİJyonundan: 
!'ilik tarı 

"{Uo 
Cınııl '.\fU\'flkkat 

tt-nıtnat 

Lira h uruJ 

Eksiltme glın ,.o saati 

Bulgur 
Pırinç 

Tuz 

20 
43 
S,50 

19.000 
13.000 
9.000 
2.000 
1.200 

Şehriye 45 
Beyaz peynir 65 
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7.COO Kuru soğan 
2.1500 Kuru uzum 
7.000 Toz şekrr 
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9!7 63 

72 Kırmızı b:ber 45 
Yeldin 

13.000 Sadeyaıt 

J58 81 17,9.941 çarşamba saat 15 kapalı zarf 
1905 9.~ Şartname bedeli "127" lmruştur. 

170 1667 150 19.9.941 cumıı saat 115 kapah zarf 

Mıkdarı, cına!, f:yatı, muvakkr.t U!minatı, eksiltme gün ve saati Yll. 
karda yazılı H halem ıaşe madd~;ıı iki kapalı zarf eksiltmestıe sa.tın alma· 
caktır. On Uç kalemiwn bir araıh ihalesi caiz olduğu gibi at• .ııının bir ve 
yedi kaleminin de bır istekliye ~haıt-r.i caizdir. Şartname ve nUm·ıne her gtln 

komisyonda gorUl!!r. Veya bcd.-11 karşılığında al'!llır. Yağ şartnamesi pa 
ıcısızdır. IstPJdllerln kapalı zarf ttklit mektuplarını h!zalanndıA yazılı ek. 
si!tme 7.amanmdan hir saat evvoi:ne kadar işbu ihalelerin ya;ıııacağı A.n· 
karada .J. Gn. K. ı.g-:.ııdak! komıs:ronumuza vermeleri. {6036-7612) 

1 İstanbul Belediyesi ılanları 1 
Haseki, Cerraiıpaııa. Beyoğ.•ı ve Zührııvi hastaııklar hastn.'"!elerinin yıı.. 

ltk ihtiyacı için alına"nlt 1127 :dl? tereyağı açık t'kslltmcye konulmuştur. 

Tahmin bedeli 23lıG lira 70 kuruş ve ilk teminatı 177 Ura 50 kuruııtur. Şart. 

namesı zabıt ve muame1At müdürlüğü kaleminde görUlebıllr İhale 8.9.941 

pazartes! sııat 14 tc dı.imt encUmeı:-de yapılacaktır. Tıtlipleri.D ilk teminat 

makbuz veya. mektı;o1an ve 9!t y;Jma alt ticaret odası vesllı.ıı.larile ihale 
gUnU saat 14 te daim' cncUmend~ hulunmalan. (7373) 

"' .. 
Beşikta~ Bıırbaros tUrbesl bı;•ıı.rstne konacak iki adet feM""in metalden 

yapılacı.k sütunları ı:·~tı açık el:11iltmeye konulmuştu,. Keşli bedeli 961 

lira tlG kuruş ve ilk ttmlnatı 72 .ıra 12 kuruştur. Keş!f ve şartLame zabıt 
ve muamcıa.t mtidUr!U~il kalem • .:.ı1'3 görülebilir . İhale 8.9.941 p<ızartesi günü 
saat H tc daimi cncUn.uıde ynpılau.ktır. Taliplerin ilk tcmi.ıa· makbuz ve. 
ya mektuplan, ihale tarıhlnden s~k.~ gUn evvel belediye fen ışJr.r; mUdurlUğU 
ne mUracaalla aıacakl;ın !ennt thl.)et ve 941 yılma ait ticar.-t odası vesi. 
kl\larll ihale günü muayyen saatw dalml encümende bulunma.arı. (7427) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi il anları 

Muhammen bedEli 1231001 y!rtDJ Uç bin yüz Ura oına '!Or adet KUçıh 
ustunç takım 20.lG.941 pazartesi {!llnU saat l15l te kapalı zıı.rı w;uıti ile An. 

ka?"Ada ldar~ t.inaunaa satınalın'lr.aktır. 
Hu ı~ gtı·ır.tk isll)'enlerin ( '.ıi:L50) bin yediyüz otu2 Utl .ıra eilı ku 

ruşlul; muvakkat temıı...at ile kan•.nur. taym ettlğı vesikalar. ve tekıınerın 

ayıu gUn s:ı.:ıt t14) e kadar komt.ayon relallğine vermt'lerl ııı.zım Jır. 
Şartnameler ı;arc.ı.ı:r olarak Ankarada malzeme da!rcsinc.leıı Hayuarpa. 

şad teseDUm ve sevk r.efliğinden cağıtılacaktır. (7690) 
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102.124.217,77 
19,485.005,-

535.714,88 

4915.160 53 

13.555.009,33 

48.3158.831,12 

158.746.563,-

21.663 011,-
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415.446.241,93 
8.310.245,19 

4.948,64 
7,808.722,-

167.500 000,-
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122.144 937,65 

495.160,53 

61.913.840,45 

. 

187.0615 552,-

269.566.296,39 

33.756.487,12 

1.715.313,670,64 
4.500 000,-
7.579.942,80 

~2.335.887,1)8 

Nafia vekaletinden; ıt~eı. ~ 
10.9.0~l ça~amba gı:nu saat 16 da Ankarada nafia \'C ıı: 

de malzeme mUdUrlUğfl odasında toplanan mıılzeme ekslltıll' ~Jtıl 
ödenecek basın1 Uc; eti takribi 3ôC.U lira bedel tahmin edile~rıde 
retmekte olauğu idari mecmuam:ı birincltcşrin 941 tcvl< ı.ııctııııt,,.
kapnlı zarf usuıııe vah d~ fiyaU.ı.r1 ezerlnden eksiltmesi ynPıırP~ 
me şartnamesi ve U!fcrrnatı bcdclsiz olarak mruzeme !llUd 
-ıabllir. 

Muvakkat t()minat 225 llradır. .~ 
lsteklılcrin telr!if Irl'ktuplan:ıı muvakkat teminat ve~~ 

zııı ve.'!wklr. blr!Jktc .ı;,rnı gün l:lı>.t Hi e kadar mezk<lr ltO 
mukabilinde vermeleri ı"zımdır. ı 58&6.7482) 
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877.150 

S!.150 No. kanuna ı;Ore Hazuıeye 

açılaD a•&ll.19 mUkabW t .. dl oıu

aan a.ıtmıa.r: 
'la.ti Kl!Ol:T&J'Y' 55.541,930 
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