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Yeni 
icadlar 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Amerika gazetelerinden biri, 

Amerikaldarm Fiz:k ,.e kimya i· 
limleri sayesinde yaptıkları birçok 
icadlard:ı.n bahsediyor. İddiaya. 1;ö• 
re, bun.lıı.r arasında bıı:ıı aletler 

Ticaret Vekili 
Dr. Behçet Uz yarın 
şehrimize geliyor 
1 Üccarın kendi kendini 

kontrulü işlemeğe başlaaı 
nrdır ki, denizaltı gemilerinin ze..t1n,a•ı 11.,atıaı ytlkseltenıer tactr 
yerini ke5Cl.!der \'e bunu gayet ~ •• 9 ~ 
<Joğru bir surette haber verir. kömltesl tarafından odaya bildfrHdt. 

Hatta uçahlan bildiren alet de Piri k 1 d 120 •• 
\'llrtlrr. Ameri'kalılar hususi cnrra- nç bak a ıar a .. ara,a satJlacall 
ruj, "u:ılnn , :;unlara karşı kol"&" , .. 

ca•· ;,, ,1 •·-t•ıı. 
1
• .. ··w Tuccarm kendi ke.nlini kontrol et- t çalışmaktadır. İhtikAra sapan tile • 

• ,.~a ar, """ uo. ses ı ve gur • ı 
tül.. l d b l la ] n mesine dUnden itibaren bıt§lanmıJtn" earlara konı.tte a.z&lıLrı vazitelerj,D.1 u ;ua. ar a u muş re ır. un· 
lano hepsj de h.a.rpte 1~ yaraya• Kontrol iŞlerlne ayrıU:.n tüccarlar U.. ha.tnl~tar&k normal aatl§& avdet et. 
eak sellerdir. Amerikan gazetesi• çer ve beşer kl§:illk komiteler hallnde melerı.nı ihtar edecek, nasihat din.le-
nin '·erdiği maliımatıı göre Fizik nı.tyenler Uca.ret oda.ama bildirile • 
il' l 1 . .. .. • .h ·ı • , <:ektir. 
ım er enstıtusu yenı cı tv nr m· ~ İlk 

§WIJ için kııclıo erkek 2.00000 kişi topıantryı dün sabah plrl:nç ko. 
kuııanm.:ı.ı.tadırlar • Hizmctıerioi Ka f kasyada ıxıitesinlıı yaptığını Y&Zml§tık. Bu 
genişletmek maksadile enstitüyeı j toplantıda fabrfkaların azam! 100 lm 
ayn bir 78 milyon dolarlık munzam - ru§a kadar toptan pirinç sattıkl&rı 
tahsisa.t verilmistir. Elektrik il• R l • t.Mblt edil.mlşt).r. Toplantıda bulu • 
mitıdeki tetkiklerin ise, kimya il· us ar .,, en z- nan Güven çeltik fabrikan $8.blbt e. 
mindeki tetkiklerden daha büyük !inde mevcu' en iyi ctD.S ~riııd. 911 
ve daha httlı olduğu temin edi- den çek l•ldz• kuru§taıı piyase.y& çıkartacağm,I '" 
Jiyor. Bu sayede elektriği td;!llel'e pirinç fiyatını tedricen dU§tkmek 
e.ııir k.&Jmaktan Jm.rtarmak kabil ol- -o- mlimkün ola.cağmı blldinnift;ir. Bu 
mu,T Al l tiyat üzerinden toptancrla.r yüzde 4, 

Loııdnulan gelen bir habe? ye- man ar Novoro.. perakendeciler de ytızde 15 k!.r a.1a... 

ni mühim ke'iflerden bah!'Je(mjyor slskln ıımallnde eaklardir. Hergllnkll eatışlann -yer -
113 da her müşkWü balletnıek hiç leri belediye iktısat müdUrlilğüne 

Obnaz!>a. kısmen ortadan kaldırmak Karadeniz sahiline bf1d1rUecek, topt&ncll&r ve peaken. 
irin ne Jmda.r uğra..,ddrğına dair bi· deefler daimi kon.trol altın& &lma. 

•e bir fikir verebilir. Gemi azlığın- V&rdllar caklard.ır. Dtln piyaaa.da perakende 
dan ciddi surette sılulmaya baş· piriD; 

140 kunı1& idi. :B'mıatcü&rm 
- ._ eerbut ptya.ııadan kara 'bora .zama,.. 

layaıı İngiltere, mevcnt gemiler- Hazer denı·zı~- mnda olduğ'u •lb• i•tJ!ade etmek ı. -
ilen temini kabil olan istifadeyi ,_ t.ediklert a.n!&§ll.maktadir. 
artırmak im'klnlarmı araştll'tllak-

faa geri kalmamı~lardır. Bundan ne 200 kı•ıoı• 
'1olayı mevcut gemilere hamfale 

ZE!'r1'.NYAGI FiYATINI 
Y'OKSELTENLEB 

yerleıtirmek usullerinde esaslı de· 
ğjşiklikler yapmak çaresini bal- metre ka 1d1 
muşlardır. Bu yeni usiil eskisine ' 

Dlm öfleden PQ!!.r& da zeytj.nyağt 
komitesi toptammf 'f'e atok Tul,.eti. 
nt teeblt etınl§tlr, 

Ticaret oda.aı: ttıoearm kendi kendi
V oronejde Almanlar yeni· ııi kontrol11 i§inl.n vereceği neticeyi 

den bazı yerleri bo§alttılar ı ~t-ertr bir rapol" hazrr'lıyaca:ırtır. 
(Yaz:mt 8 ttııclide) 1 Kara borsacı:ıarm fa.z\ac& fa.a.tjyet 

, ___ _, _______ .... g~ aha1a.i- tellblt edilmekte • 

(Devamı S Unctide) 
--~~~~~~~~~~~~--

ı>azaran ayni gemiye daha ~ok mal 
:yilkJen.meyi temin ediyor. Bundan 
~ka yine gemideki yerleri lii
znmrmz yere işgal etmemek emeli· 
le tereyağlarmda yeni bir usul 
tatbik etmeye ba~lamışlar•!rr. Ru 
U!>fil ~dan ibarettir: Tereyağla• 
rmm btitUn suyonn çıkarıyorlar, 

Bu nretle tereyağının hem hacmi Yenlkapıdald deniz lursızllflndaa sonra 
çok kü~ülöyor, hem bozulmadan :. 
linihaye sakJamııası kahil oluyor. 
Yağla.mı bozulınas1na. imkan kal· 
maymea, vapurlarda soğuk ha.va 
tertlb:ıtlarma. ihtiyaç h.issedilmi• 
yor. Bunlar kaldmlıı.rak tasarraf 
edilen yerlere başka maddeler ko
nup ts.,mıyor. 

Harbin bir ~ek ilimlerde bilhas· 
u insan öldünn~yi kolaylaştıra • 
cak kı unlarda. mühim ica.dlan 
tesvik ettiğinde §liphe yoktur. 

Bir araba yulafla iki 
kişi kayıplara karıştı ! 
Zabıta seyisleri iki gUndUr arıyor, fakat 

izlerini bulmak mümkün olamadı 
Geçenlerde Yenikapı açıklar.ındıı 

vukuhu1an deniz hırsızlığındn 

sonra. buna benzer c rarlr bir hır. 

uzlık h!disesi daha cereyan etnıh 
tiT". Hadise şudur: 
Yarış ıttlan sahiplerinden hha. 

mi Aytaoıın dört yanş a1ı icin n)
lık istiıhka:klan olanılc 720 kilo ~ 
laf verim.iş "Ve İlhami Aytaç hunları 
almak üzere sıryisleriııden Şevket 
ile Ahmedi Haydarpaş.aya yolla • 

Karga.plıkl&r olan Bhıdiata.nda Yeni , Delhlden bir görtlnliıJ 

Ekmek istihkakı 
yakında arttırılacak 

Ankara, istanbul ve izmir haricinde 
karne usulu kaldırıhyor 

Bir eylülden itibaren Ankar&, h
m.ir ve 1st&nbul tehirleri hariç olma.k 
tJzere memle.ketlıı her tara.fında ek_ 
meğin kart ile 11&tılma.sr wıuıü k&l .. 

d.rrıl.aca.ktı:r. Tra.kyada.ki ısehir n ka
edıalara tevZi edilmek üzere Anka. • 

PasUlkte 

Amerikalılar 

3 adaya 
daha asker 
çıkardılar 

saıomon adaların
da harekat 

geUpyor 
Londra, ıs (A.A.). - Salomon a_ 

d&l&rmda.ki hareket geli§ınekted1r. 

V&§ingtond& dün gece nefl'edilen bir 
tebliğe gtlre Tulagi civa.rmd& da.ha 
3 adaya asker çlka.rılm.lftır. Şiddetli 
~ala.r oluyor. Amerikan ve A
vwıturalya uçak'lan taYJ&re mey • 
da.ıılarma., tayyarelere sald.Jrı~larma 

dn&m ediyorlar. Tulagide Japonlar 
ü.ıılerinl bUyütmek pl.lA.nmı tatbik 
etmeğe ba.§la.diklan anlaşılınl§tr:r. 

radıı.ıı şehrimize gönderilen kartlar, 
hü.kOmet merkezinden dün verilen e. 
m1r tl%erıne geri gönderilıni§tlr. Ek • 
meğin kartla verildiği şehirlerde ek. 
mek istihkakmm a.rttınlaca.ğı da ha. 
ber verllmel<tedir. 

Şekerci dükkanını 
bacasından girip 

soyan çocuk 
Şeker pakeOertnı 

iple çtkerken 
damda yakalandı 

Gala.tada Serçe sokağmd& oturan 
Ans.stM admda 15 yaşınla. bir çocuk, 
evvelki gece evinin balkonundan a. 
zıı.ttığı bir iple &yni yerde 27 numa_ 
ralI §ekercl dUkkAnı:nm damına in • 
ro.I§, bacadan da dUkkAJla ı;;irmi!,ltir. 

Çocuk, dUkk!.nda.n muhtelif cins 
oekerlerden birçok pa.ketler yapmış, 

~ geldiği yerden çıkarak pakeUeri 
de iple ba.ca.dan yukan çekmi§tir. 
Fakat kendisini damda gören zabrta 
memurlan t&rafmdan cürmümeşhut 

hıılinde yakalanmıştır. 

AnaStMa yardnn.cdık ettiği anlaşl-
1.an büyük annesi 70 y~mda SofJya 
hakkında. da. takibata giri§ilrn~tlr. 

İngiltere üzerinde 

Tutulan istatistikler harp sen&
lerinde ihlim, beratını almak öz~ 
re müracaat eden kim.c;.elerin sayı
ı>mı sfilh zamanındaki miiTIM'llatle• 
re nlcıbetle pek yi\kısek olarak gös· 
termektedir. Bunlar arasında. ma• 
ııasIZlarma. tesadüf ediliyorsa da. 
hazan birrlenbire ehemmiyets~ gö
rülen icadlarm mühim Ve ameli 
neticeleri çıkıyor. Harp başJanğı
ı:rndnnberi. uçaldarm ne kadar te" 
ı u'kki ettikleri gözüınüzün öntinde
Llir • 

Sandaldan denize 
giren bir genç 

boğuldu 

Hava kuvvetleri bu adalar ya.kınm. 
da.ki Japon Usleri?1e büyük akınlar 
ya.pml§lardır. Dlln Ra.baula gtındUz 
yapılan akmda 4 gemiye tam l.sabet 

mışlır. -·""-• .. .... olmU§, 2 vapurda yangm 'r"'~ş ...... . 

Londra: 13. (A.A.) - Dün ge· 
~e birkaç Alnınn tayyaresi İngil• 
terede iki şehir fu:erinde uçmuş • 
lardır. Şimali garbi İngiltere tize· 
r?ııe atılan bombalardan bir~ ki• 
§1 öhnöştür. 

----------....... .., ....... -.-

Hindistanda 

3Karakol bir 
posta binası 

yakıldı 

171Hi war ı 
---<l---

Bazı reami dairelerin 
kcıt1alan •oyuldu 

Yeni Deliıi: 13, (A.A.) - Do
kuma fabı:i.k:ıla.rr iseilerinin teza• 
bitra.tı yiizimden dün sabah vazi • 
.) et ciddi idi. ~rn.iryolu idaresi .s.:> 
.) ulmuş, Belie<!iye, Yerg. ~airesl ha• 
sara uğra.mL~, vergi dairesin~ bir 
~ .k.r$a soyulnı~tur. Pol.i!' ve M• 

ker ate.ş etmiş, bir çok tevkifler 
yaptlmışttr. Ask .. r ktteları karnkol 
~eziyor . 

Alınan tedbirLer sayesi.1de pek 
y::ıkm:iasük\ın temin edilce~ktir .• 
Gı:ınilinln oğlu t:ırafmdan neııredi · 
len Hindistan Tür.J113 gazetesi kar
gaşalı:klarr tek.bih etmi~. ~ "Ce'b-re 
son vermeliyiz. Şiddet kull::ınmak .. 
la kongre davasına fenalık r.ciyo · 
ruz.ı, demektedir . 

%~ * * 
Londra · 13 ,(AA.) - H•ndis• 

tan !laZirlığı tarafından neşredl • 
len bir tebliğe göre, Hindı:;tanda 
hükfı.met makamları Yaziyete ha· 
kimdir. H~ hangi bir kütle hs:e· 
ketini göster~n ~mare yoktur. Harp 
gayreti engele '-'ğnun~tır. Kal· 
küta.da kapalı ha.zz dilkXA.nl~r ye · 
niden a.çtlını,trr .,. .. 

Bom.bay: 13. (AA) - Bom • 
bayda 83kerl k3.myanlar taşa tu
tulmuştur Aske!' ateş etmiştir Po 
:iı1le ~.r ~.ok ç1~r51Ila1ar olmu~ • 
tur Yeni Delhide dün ban-1.alar 
kapanntt'Ştır. ' 

Londra: 13, (A.A. - Dün Hm· 
distanda baz1 karışıklıklar c.lmuş · 
Ea <lı vaziyet o kadar ciddi değil· 
dir. Caypur'da. 3 karakol, 1 posta 
binam y:ı.kılnuştır. 12 ölü vardır .. 
Puna'da garp]f;mada 4 kişi ölmil:· 
tür. Bombayda 1 lölü, 17 yara'ı 
vardır. 

Zehir kaçakcısı 
3 kadın yakalandı 

Cstlerlade gramlar· 
la Afyon ve eroin 

baranla 
Em.niyet kaçakçılık §Ubesi memur. 

la.n Uç kadın zehir kaçakçısını ele 
geçirmiştir. 

Bunlar sabıkalı kadınlardan Naz • 

miye CiPil ile Feride ve Sevimdir, üc;: 
kadmm zehir tıca.reti yaptıkları bğ

renilmi§ ve dtln UçU de takip edile . 
rek Balıkpazarmda yakalanmışlar _ 
dır. Kadmlann üzeri arandığ& zaman 
10 gram eroin ile 7 gram afyon bu. 
lunmuştur. 

Suçlular, suçla.rmı itiraf etmişler. 

ltaçakçı!Ik mahkemesine verilmişler. 
dir. ltalya.nlar, Tahtadan yaptıktan 

ııı:aklrui'e pek mnğrur, ve müfte· 
hir iken, ~imrli bunları ktrll:ınamaz 
haJe gelmişlerdir. Bi.ıtiin mıılıarip 
memleketlerde harhin yanı sıra 
ilim snh:ı!»mda bir kesif müsabnka• 
sı da ~reyan etme"idedir. Viikia. 
harbden eV\'el her memlekette gizli 
~ilahlarfütn,mühim keşinerılen bah 
solunurdu. l\fuhareb .. fer cere)·an et· 
ttıu;e bıml:lrm çol?'unun blöften jba 
ret ohluğu tabııldruk etti, daha ı;j. 
yade h!lrp ecınac;ında icac'l e<lilmiş 
lıir tııknn l!et•er, usfıller. tipler 
\'ardır ki bunlar srl<ı ı:;doya gizli , . . 
tutuluyor. Şüplı!'siz kı, ıçlerlnrlr 

Dün Pendikte bir deniz kazası Ol • 
muş, bir adam boğulmUftur. 

Boğulan, S-0 YBflarmda Almıet ot· 
lu Mehmet adında blrialdir. Mehmet. 
bir sandal tutarak denize açxlIIll§ -re 
sandalda soyunarak denize giriıı!§ • 
Ur. Fakat iyi yüzmek bllmedjğinden 
sandaldan bir ha.y!i uzakl&§lDlf Te 
boğulmuştur. 

Mehmedtn ce11edi blr ..,.t llODT&

kayıkçılar tarafmde.n bulunmuı, gö. 
mUJmesine 1.ztn verllm~tır. 

Bir adam balkondan diiftü 
ağır yaralandı 

İki sayis, yulafları Ha)'idarpaşa. Blr vapurun da battrğ:t zannediliyor. 
dan alın~, Sirkeciye ,getirerek bir Bir Japon avar tayyaresi dllşUrWmüş, 
arabaya yüklemişlerıdir. Fakat ara.. 3tayyare de tahrip eııtml.§tir. MUt
dan üc gün geçti#i hald:t ne araba tetik ba'9'8. ınrvvetıer hiç bjr haaa.ra 
ne sayaler Balı:ırl<öye gehnem.i~le•~, uğramamıştır. 
dfr. ı Timor adası: açıklarında.ki gemlle • Züccacige ve ema

ye vurgunculuğu 
Memurlara parasız 540 sandık malı gümrükte ve depoda 
ayakkabı ve kumaş saklıyan bir şirke! mensupları yakalandı 

Sayislerin yulafia.n kacıraralı:., re, Yeni Gine l.!e Filipln adalan a.ra. 
sattıktan sanılmaktadır. Polis, hır: il 8mda.kl .ıapon "gemilerine de taa.rruz 
sn:ları üç Bftn<ietıben araştınnışsa edj,lmiştir. Bu huımsta henüz tafailAt 
d1l. henüz izlerini 'k~fedememiş.Ur. aJmmıunı,şt.'1'. -

harpten !JODrıt iosanlnrm her gün· 
J;ü hayatlo.nn.a Jmfaylık get~recek, 
ol:ıI?lan da \ımlrr. Harbin ziyan'" 
lan ve feliiketleri yanın<l:ı bunu 
dıişilnmel< hiç olmazcıa !cüçiik bjr 
te~elli tc kil diyor • 

Tramvaydan atlıyanlar 

Son yirmi dört sa.at zarfında 
tramvn.ylarrl::ı.n durmadan atlayıp 
inen 49 ki~i htrf!r lira para cezası 
na çarprlrnr~tır. , 

Kadı:köyündeı AciMdemde, Ta
birbey sokağında 49 numara.da O" 

turan, Orhan, dUn evinjn Ust kat 
l;alkonun1an caddeyi seyred~rken, 

Emniyet kaçakçılık bürosu yeni • 
:~n mWıim bir vurgunculuk hareketi 
meydana çıkarmış vurgunculan mil. 
ı korunma. ma.hkemesine teslim et. 

Asli maa, 70 liraya kadar olan veya 
bal! a muadil lcret alanlar 

ısttlade edebilecek 1 
mıştir. 

1 Vurguncular, Çiçekpazarmdak1 Fm 
meselelerin tatbik şekillerini ve lıklıyan hanı altında depolan bulu • 
kanun Hlyihalarını hazırlamak ilu- nan Alber, Menahim ve arkadaşla.rı 

re Başvekalet müsteşarı Cemal Y c- şirketidir. Bunlar 941 senesi içinde 
şilin riyasetinde Yckiıleller m time.,. 190 sandık züccacjye ve emaye eşya 
sillerinoen teşekldil eden komisyo :ı getirmişler woe tıunıan depolarmde 

balkon parmaklıkları kırılmış, 8.IJB• Ankaradan btlıdi.rildiğine ~ör~, 
ğrya düşmüştür. Başvekil Şükrü Sarnçoğlu tarafı:ı. 

15 metreye yalan bir Yilkseklilr- dan Büyük Millet Meclisinde oku ~ 
ten yere dUşen, Orhan, başından nan ve bütün yurdda derin bir 
,,.e mı.ıhtelif yerlerinde?1 ~rnlana· memnuniyet ve in!?irnh uyandırar 
rak, can Irurtars.n ile NUırnunc _has Yeni kabinenin beyannamesinde 
tahanesine ka.ldırılmı.,tır. tahakkukuna çalışılacağı hikUriJen 

mesaisine dev:ım Plrnekledir. saklıyarak piyasaya arzetmeln.l~ler. 
(De\·aıw 8 üncüde) dır. 

Bundan be.§ka gene 941 senesi ic;!n. 
de getlrmiJ oldulda.rI 350 sandık zUc 
cacjye e!l'yumı da gUmrükten c;ekme. 

mlşılerdjr. 

Böylece günden güne züccaciye ve 
emayenin ekl!ilrnesi ve fiyatların art. 
masınr bekllyen vurguncular, nihayet 
bir ihbar sonunda yakalanmışlardır. 

Mallar müsadere olunmuııtur. Vur 
guncular bugün mnıt korunma mah 
amest tarafmd&rı sorguya çekile 
cekler ve ağ'leb! ihtimal tevkif olu 
nacak.ıardır. 
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/NGtLTEREl'İ ve İngiliz de,.. •iktir. Zira lııgila filosu orta Ak· 
ret aclam?:lnnı ı:ok iyi tanı. denize tamsmfyle hlklm deAildir. 

J'UI l' l'Jln ız. muharrilerinden J:ık Vlkıa tngillz gHDi kafileleri lı&I' 
Bardu 1926 Js Tan guewf>ind.~ fı.kend~riye ile CebeJüttank an• 
yazdığı bir mııkalc:de ••tngfliz. İm· &ında iıliyebiliyor; fakat bDDa 
paratorluğunun merke~i Hindi•• nıu\·affa.k olabilmek irin ıtarkl Ak
tandır \'e Hint denizi 'bu hikimi1e- / deniz ve Cebelüttarıktakl İngllis 
ti tamamlar" d"'mltti. Bundan son. filolan bütün gapetlerini toplamı. 
ra bu fikri tnmamhyaa baı;;ka mu· ı ya mecbur oluyor .15 ve 1R had • 
harrirler ~ıktı. Bunlar "lngiltere rpnda Pıuıtelar,rada ve Oiridin ue. 
lmparatoruğu Hint den'zi Jmpa. ı nubunda \iki olan kanlı deniz ve 
ratorluğudnr, sarkta ve garpt1' iki ha\a harplerinin biricik aebebi İ• 
uzak n.da, İngiltere \e Kanada bu giJiıl,.rin bir gemi kafilesini Sicil. 
imparatorluğun i"ı<inci derecede bir )0

11 kanalından \'e Oiıitte11 g~e. 
parçasıdır'' dediler. Bunlar belki rek M•ıra götürmek istemeleridir. 
fantalf )il ·ılardır '• bu ÇeJit yazı. Maltayı beslemel' güç bir it ol • 
lar tu.erine ı.ıuıa tt bnğlnmak doğru mli§tur, Tobruk <lenizd.-a besielle
değildir. l<'akat sorası muhakkllk • miyeceii için düşmüıtür. 
trr ki Hncrstnn, Birmunya, \'US• Buna raimen lngili• hDkGnaeti 
tura.!ya, cenubi Afriks., Kenya ,.e V• amlnılhğı bu hakimiyeti kora. 
Tanc;nnika müstemlekeleri, Ara • mak ~in mümkün olan batta im • 
bistan \'e Irak ve daha birı:ok do- kinı olmıyaa her feYi yapmııtr. 
minyonlar , .e müstemlekeler, Hint tıra İngiltere bugUnü eek.İtlen ... 
tlenizı tuyılanndadır. Yahut da im z>yordu. 1988 da Slr Samtiel Hor 
de:ıizin kollan sayılan Umman de. lngilis parllmentosunda "Eler 
nizi, Kızıl deniz ''• Bura kôrfezi kar muza çıkan yc11i ve gijç me11e
ile !::?~·~' elenmi~tir. Diğer taruf • J.f.'cri muvaffakıyetle halletmek 
tan Hindio;tan yolunun emniyette istiyonak Akdeniz filom11Z11 kav • 
olmuı a'4ırlarıJ1tnberi İngiliz slyn. ,·etlt-ndjrmekte Te Malta)'! tahkim 
fJetinin \·e tnr;irz tab;yesinfn sna etmekte Reele etmeliyi7.!" demhti. 
prensibidir: Sü\"eyı kulalı afıbn- Bugün tagilterıe Hindlatanla ve 
caya l<a<lar İn~lterenin Hind de. Mezopotamyaclaki petrol havzası i
nizi 'e 5uLelerl üzeriudf'ki hAkuu!. le irtibatını mub!lfau etnwok ~:a, 
yeti tngi iz lıih üklüiüniin temelta. orta ıJ&rktaki krtalanm be;lemek 
şı olıırak telakki edillyordo. Ba için, Sovyetler Blrlliine Kafkas 
nokta.dan bakılırsa Madagaskar \'e yoliyle yardım edeltilmek için yal 
Mıı:;ırtlıtki hıır~ketlerin ehemmiyeti nız ffif'i Hint yolu olaa Kap. yo • 
bir kat <lahB artar. hından i~tifade etmektedir. Bu yol 

tngiltereden Hindiı.tana iki yol unn bir yoldur. "'gilWe ile Att • 
,·ardır: Va<sko dö Gamanm ~tiğl ,·enf.n anın 3000 ve Seylln ada -
eıok: yol, KBp yolu ,.e )eni yol, Sü. '·'111111 arası 6000 mildir. Ka11 7olu 
'eYı: yolu. Bunlarm•himayeslni te.. ;ı.e Sey!in:ı ,ı;itJJtek kia 10.000 mil 
nıin ~in lngiltere SOO yddanberi ~·ot :tlmak lazımdır. Bu gemıler 
yavaş yav:ış ve büyllk bir saltırla frin ao, •o ı;tlnllik fada ~·ol de
deni:r.cle ve l.!l r:ıda geni§ bir müıJa.. mektir. 
faa çe~,·esi hazırlamışhr. Eier bu yol bütün uıunhlğanea 

B:ı miiilafııs çerı;e,·esi •\\'eli tamıuniyfe emniyette olsa ve ha 
e"ki deniz yolunun kaarlannda emniyet Rint '1enizinı'te de t1eT11111 

Gazetecilerimizden bir A.
yet /nptereye JaHt edildi 

İngiltere h il le Q m e t f Türk 
ıazetecllerindeıı bir ıunıpu logil
tereyi ziyarete davet etmiıştir. Gide. 
cek olan gazeteciler şuolardır: 

Hüseyin Cahid Yalçan, Abidin 
Duer, Şükrü Esmer, Ahmet Emin 
Yalman, Zekeriyya SerteL. 

Heyet Mmr yolile İnfJiltereye 
gidecektir. lngiHeredea Amerika· 
ya da 1Jidilmesi muhtemeldir. 

Oıtaolrul ve liaelnd• 
yMi ıabeln aplacalı 

Bu yıl ~rirniıde yeni orta o
kul ve lilleler aorlmayaeağı için 
hası orta eblJuıa yenı ~beler ;a 
\'e&i kanrlqtmlrnqtır. Bnnclan 
başka l!lmirgln, Bellktllf ve Sarı 
yer orta okullannda da mahtelit 
tedrisat y:ıpİ(mut kararlatbnl• 
Jllll(ır. 

lrurulmuştur. Zira tngil"ısler Hin. etlni,5 bıılunsaydı bu uzunluk o im. Fındık imhlalılni arttırmalı 
ılİ&tana evveli. Atlas Ok) .. na1111n- dar büyük hir mahzur teştlil et ,. 
dan iae!'ek 'iOBr" ~rrikutn ııaık meztli Halbuki hm;ün Rap role 
byılanndan çılcıu"S.k ı.lenizden git. da telılikeliılir. Deniz Ustlind'! ge. 
miı:lerilir, bu tamamiyle b!rtaJ:nn ren Kor .. :tn gemilerine ıle:ıizalt~ 
deniz harcl•itı, tngiltereıınin bu k~ lan da lmrıllDJttır. Denil.•ltılan 
yılara yerle~me."i her şeyden evvel -.nn günlerde tngilizlerin f'n am • 
Kap yolonun emnl:vetı ~inıtlr. Ve mıu1ıkları yerlert1e de kendilerini 
bu t"mniyet noktalannı 1eçerkell J?;östenni''"'rdir. 
ln;;iliz!er nnd:rpn yanılntı~lardrr. 1\"ntat kryr•mrta, ~nuhl Afrik .. 

S~nt Ell!'n adn<ıı1 Kapda.n ileriye nın rn büyiik linıanı olan Dnrbaa 
~id .ı ;:1ell.cn gemileri için m~bu. iinllnde .Japon <l.izııttılM11n lngt , 
rı bir uğr:ılt yeriydi. Bu itibarla 1 H~ gemlleriy~ l!\aM"UZ ettiklerini 
lm(liz mıidafaa 7İneirinin ilk ~al l 1'okyo reqsen bildirnıi'ftlr. Singa • 
ka ı burada kuruldu. İngilizler punlnn ,·nhut Andaman ~rfnlarm. 
18öl de bu adavs yeılejtiler. son- ı ı1aa hareket eden Japon denlzalt~ 
ıu 170t de hMll Atl:l!'I Okyanmıu. lunnm )fozanbik kıyılAnndıı hare
"" hera de Alnlenizin glriı nokta• ket etmrsi Almnn de,.izalt.terınıa 
"''"" hil,iın olan Cebelüttar~ı zap. Knrıa~ip dı-nh:inrte hnreket' etme • 
tcttiler. ı-:nılen <laha ~ile bir Şey (leğildir. 

Elli sere Kap ı.·ra.n .. ızlann ,.e İn 20 ına,·ı.,ta l\forltant Amerika kna 
i izlerin giiz <liktiti bir nokta oı.. ':tzörllnlln nre:ıilyft kı,ılarınılıın 

du. N'haHL lilJ.) ele tngilizlor br. l00.000 uıJI me<llllreıle 'Rarbr.rigo 
r:l)"ı llol:ınd:ıhlardnn nldıle r. Aynı ıleniza ltı .. , tarBfında.n torpillenme. 
~ ·lda Zt-ngibar ve Seylan tngiUı: r! cleni'!A?trlarmm hM~ket §lllıala
Jıaliimiyefne geçti. A~ır:arca }"ran rın. cı-nobi &merikn lnyılftrın:ı ka. 
M7. h:ırp filoau,un .en esub Ü!i!oii ılar nzattıfmı göstennekteflir. 
olan Moris n :hsı 18l8 da kahra• Kap ~·oluna irAr,ı ynpılan bu t,.h 
manen bir müdııfaad:ın sonra fngi. I i•!tler fm;lliz amir:tDıluıı yeni tel!. 
lblcri:ı eline ge9ti. bırJer al~nya Jnıe(bur etmektedir. 
8iJ\efŞ kanalmm aeılmuına bir na tedbirlerin tf'!6irsiz kalacai;ı ic'

cok tngiJlı (}fplomat!umm, bilhae dia olunamaz, zirft ~imı1tye kıu1ar 
1>a Lort P:ılmenonua şiddetle m~ ingiliı am'ralhlı denizaltılara 

isin 
~ pİJ'a.Wla Jl'bNM< bh°lıllldnl 

artumak ~in propağo.uıda yapıl • 
ması11& karar verilmi"tir. Bu mak
sata '9hrimdde bir Fındık JQıelhe· 
rl açrfMafı gibi Halkevlerinde de 
konferansla!' verl'leeektir. 

Adana çiltçisinin teılim 
•ttifi hah6at 

Adana.dan hildirildifine glSre, 
Adana menez kaz.asi çiCt'-ileri, 
hüktimete borçlu oldultlan nltr bin 
ton buğdayda n4638 tonun:.ı teslim 
ctmiıkrdlr . 

Gene ıneıicez bankasında 3000 
ton ozı>adRD 2i30 tonU1 2l>OO ton 
yµIAft:uı 2200 tomı Of'A Wobarla~ 
ne te!lim olımmuıtur. 

r:t-yhant!3 3726 ton buğday, 5604 
ton yulAf b.'ft'll Ofie~ verllmf3tir. 
Diğer k'MJalardaki teslimat yekfı · 
T. u $.!d Ul" : 

10~() t0!1 bu~day, 2000 ton yu
rar. 2000 ton arpa. 

St>yhı?Jt Vililyeti hububat al:lnlk 
hnt6.rnetçe 43,000 ton borç!andrrıl 
m?,n. Ayın nrwnn kadar bunun 30, 
000 toru orı.le teslim edilmiştir. 

hlllefet ettiği maliimdar: Zira tn. knnı a!dlğı tedbirl•rdn as rok mu• 
~iliz hukfımetl bn ~ohm i•tikbal • \'atfa4'..ı; o'makt:uJ,·. DaJadye Flnlindiya iti üzerine dü, 
deki t-hemmi1.etini dü~iıniiyor ve Jlemek oluyor ki bir tls olarak ıuUttii; Bönooun da Non·eç lıi Ü• 
kontrolün emin ~lma<lıiınr h ... plr. knllanılma'll' mtlml.ün ofan \'e Kap zerine dilfeceğini ümit edi7ordıı. 
yordu. ;)ola üzeıinde bulunan her nokta Bakalım bugün Norvee hidiselerin 

Bununla hraber, 1869 da kanal İllfdlial.r lsıin cok mlihimdir. Ba • den c!aha mülıiru vablar ıeeerken, 
açıldı. Ve 15 sene 'M>llra tn;;iltere- nun içindir ki fngı1izler bir' ttıra(. De y~aoe~. FMla olarak ~a 
ntn ıtlyMI deha~• ha clvann bUtiin tıta ba yol iizerindeld ilfllerini ka''• balta ıCoel"llDC!C İtal~anua da bir 
uas noktalnn üzeri~ 1ngilteıenin letlendirirlerken diğer taraftan lefler yapmasını beklı.Yorduk, meo 
Jleri karıd&ollAnnı yerle~tirmlye da yeni Uoııler eld~ etmiye calış • , "~" A~a,:u.,tıukt~n ıeçerM Vuna
mwvaffall okla. Ad... Urfezinin maktadrrlar. lngDizl.-j11 Daku r. 11•~ •tili... ~e kadar gelen 
~ir~ nokta~lftda Sokotora ve Kur. manına kM1f IDU'\•affa'k olamtyaı1 dedikodulara ~öre, !'f rr:ok molüı :ii 
)lutnırya adalan 18'76 da Ktbmı hücumlany~ Mada~a!lkar ada~ma fıı"Al:u:- işaret bekhyormuı. Hatta 
18'78 de Mlltlr 1888 de '&ımli kıı.-,ı muvaffak 01-. hücamlan t1a bea bile lfıtlÇeD gün yalancı bir ma. 
188'. de' itgal edildi. 19lS de TUrk 1Nk9&tla yaprlmı,trr. ble ~rak t~ann Se!bile 
ortln"unaa k.'\nala yRptığı lni .:c fn~iljı;1er Dabftn eheaunintinl kadar gıtnaek lçan geçeceklerı yoln 
ciiııetkir bir hüeam ln~llzlere lra- !{ayet iyi biliyorlar. Dakar o'1a At ' 'e İtalyanın gtlzeJ vadilerini anlat. 
nal yolnun §abuk kmbr bir ,.,ı lantik Jayılarmcb en ,.._,lllel m;•llln: Re hldheJer de belki ~ 
oldlıiunll bir d~a dUa bat1rlfttı. bir limandır. En bfl:Y\tk ,;emtter nh uün biriac1e. 1IDe olaea~r. Fıakat 
B1tna bir çare bulmak lhımdı. tn. tımlanna yana,slJiJir. Petrol Ke • lıer halde tımdil~ değil 

Çocuklarının tath tath gDIUmsemesi 
üzerine birbirlerini affederek 

kol kola eve döndüler 

t!'"AGUS'IO'S -!94~ 

A vrapalı bir tarih§iain nlrlder 
ha.k1madaki etıerini okllrken yer 
yer hak§ız hükümlere tesadüf edi
yoruz; böyle harellet eti• 'Ye lttl· 
ktim verirken hrristiyan1dı taaasır 
buna mıı~lôp olan zaif iradeli ve 
mkat mahalremelt garp muharrir
lerine tesadüf ~ delildir. 

BOŞANMA. ı,lerine ~hu- J ntİılıİ 1 .... is gönnem ve ~Jlllanı Bu lftin.lann biri de Atinadalri 
kak mahkemesinin davacı , ise, o bana her zaman daha faz- Partenoo mlbedl mllnasebetile ya• 

yerincle, orta lloylu, ıitmaaca bir ~ luınr llÖyJer, k&lblmi tarar. Bana ııılmııtır. 
lmdnı bir taraftan koeajmdaki -:o 1 kimbilir kaç defa: Parteaon m&bedi Atlna'da Ak· 
cuğuna llU.'ltunııaia ~a.1ıııyor, bir - Karbağa saratlı adam. ropol teıtcııinde yapılmı!!tı; mi~· 
taraltaa da yuuada, bqmı üne - A111A'O• papazı lnlıkh herif. lan tktln~ ile Kal~rati-<ı'dir; Ur 
eğmiş sessiz sesalı oturan adamı - Allahm budalası, dedi. ri tarzında idi. Gayet gözı.Jır.r, 
göate~rek soluk almadan biteviye Ben banlum hiçbiri<öine aldır • nı-uhteşenı bir manaruı Y:ırdı; 
anlatqonla: madn. Wen aldlnaaym da artık, ~atı o zıımn.nm, hütlln büyük bi-

- Aman ef.enc1i9t, çekilir "Y aldmnamannı llmndır. Zira Ara• nalarmda olduğu gibi mermer 
delildir, bu biıdm bey. mmda Mr CoCDk Yar. Onan istik • <lirelder U-ıerlne konulmu11tur; ilk 

Sokaja gideriz bir tiirll, ~ 1 l•Rlini temin etmek, büyütmek li· ,;öze çarpan tarafı ela ııütun bollu· 
firlikte bir ttlPlll, evlmiıde bir tir- IWll. pdur. On tarafmda sekiz, uzun • 
HL Meseliertıma kn.laı.bk bir oclr Fakat ha)'1I': luğanea on yedi stltun sıralanmq· 
dayız. BiEim bey bi.rcWnbire Jelle. - Ben !IWla anki bayılmqım, tı; içinde resimli divar tqları var 
lllr: ' dedi ve dayadı istidayı. Çocuğu da dı ki, sayılan doksan ikiyi bulu-

- Bamm o ne biçim gilllif. Bay. al"ralr aımesinüı yanma kaçtı. ~·ordu. Bunlar üzerindeki kabaıt· 
le ancak clelı1er gtller. Bari <liıle- Ne yapalmı, yalvaracak deltldlm, malnr e'!Jki Yunan mlt-OloJiıdne a'd 
1'in gtbel olsa. 11'· Ben de kentlisinden ooıınnmak nıllhim va.kalan tae' ir ediyordu: 

Yahut: . iatfJoram, dedim. İtte ı, de b!Jyle. Devler, Kentor!Ar ve Amazonlarla 
- Jlamm, o ne biçim otaru1- l'e inada bindi, artık, ben de bo • ynınlan hsrplerdi; aynca pek 11r 

Blyle ancak !fliel bdm.Jar oturur. ~ak mi7oram. fi4" he)1'eller binanm lriymetini 
- Hanım o ne b~ balnt, bay. RAkim, her ikl"inin de pİ§lftanh. son der.ece artmyorda. 

le 8laaek bir W'-41 olanlar ..,. itım hl99etml,tl Kendilerini ban,. 
kar. tımıak İ!ltedi. Fakat kan koca ba TUrkler, l"tanbulun fethinden 

V..,abat da: &eler ele birbiri~ nu yap1Jor. 5onra Atinayı da aldıktan zaman 
- Kanon, o ne bicim JlrtQ11'9 lardı. orada uğlsm bolduk)an pek u 

Böyle aneak bsünem baeakJannm - OlmM efeadim, bJnnD111 biri de Partenon'da: J a-
gtisellilinl ıöstermelı iste7en1er - ht.emem artık. man kUltıe ola.r:tk kullanıhycnhı. • 
ytlrtlr. Fabt senin gibi ilri, ha.!ak Netil'rde de ı.&kiın, ıahitlerin Bu sanat ibid~ gayet iyi malla· 
lıl• delil. t•jmlmuı loin mnllakemeJ'i baflca faza edildi: 168'7 senesinde ayni 

Velllud efeadim, bir hayat, ki hir gine brnıktt. kİYlNt ve gtlzellikle Atinaınn par 
rehenaemde bUe yoktu. Artlk ken ..,. "-, dJ•n Olkttit ıamu Jak gökleri altında ytllmeliyord':I. 
dJsi.vle bel',aber im'k&m yok JN'7•• birisi Mr uca, dl.feri öbür uQ git- Fakat o lelle Venediktilerle harp, 
nwn. Her dakika mlnakqa, her lt'leie ÖVJ'Uılb,. l'üat ooculan fer ,-anıı. Veoedlilll~r Atlnayı muJıa
flnkika kavga. Bu Ç4)dlir dert de- )·adı bana miılai oltla. Yavrucak: •ra et.mitlerdi: Partonon'da Titrlr· 
iildir. Sabrrta.,. oa..., ıiandiye - :eaı., ...._ hen babamı fı • lerin '-rutlan olduiuna, oranın 
kadar ~(U CAtlanbm. terim. AnQe, babamı i•Uıerim, diye barut d.epo4JD otara.k JnallurlcJıpn 
Kadın anlatrrkea, kac!apullıld 11flaıııaia başladı. ıannedlyorlardı. Raki"-tj anlamak 

Javra tath tatb Jlll87or,.. bir ta. Ni•ayet bn nıif"t her ikisinin (rlç delildi.: bana ralm• ihmal 
raftan da bi~ aydır ayn 7&1& • de nanm kırdı, ketıclilf'rinJ yumg. olunda ve Partc-non ula bir top 
ılığı 11&1ıunu blyle ltirdealıire bir '"HL l'anyaaa ytbtlmtığe başla.d.. atetine tutuMa. Ba suretle &nrll 
be adma lleıN1e si oill. ile de .._ V. illi hin ae11e7e yak].,.... 9&11at IUı 
...._.. ........_ 111...ılr ...._. ;ea.J. Çoa.ir utdr mGtebet!tıılrndi. ·'" • etleri ıta~ ,_~ edilılf. AJ'alıta 
hyor: r.esinja kueaimdan bJ.hf&ınm !..u • yalnız bir kısım hanp ıUtualıw 

- Baba, baba! dİJ• l'IYllıılJJer- cııtma devrolunmuıhı. Baba9Jna aldı, Bagtbıı onlar bile ba7raa-
da. hndi1inden ayrıyken geçen tuhaf hkta senolunar. 

Adamm mahir-en dit.._.. vakalan anlatıyor ve miltem&di., • 'd A 
.. ~ pifmaa olıilula her ı.lin ym ctllfl7orda. Rön~ an SOlll'& ~·· 
den lııelli oı.,.,nıa. Yanaaaa a • Diier taraftan kadm ise koca. bla~ e5kı med<'nlyet mertlezlerın· 
trlaealdı, t•t mahk.._in kak- nın 1rolana oimdlkliyer~ snyleni. de~ <Wıst eserlerinln Y~fmas1na 
bfthjmd- •iTade ka1"ma karşı yordu: baş.adıbr; .bagtlnktl 'Ef'n~ın Avn • 
ktlçttk dtl1111emelr fçtn htemi' gibi - Ayn oldnian umanlnr kim- pa mUzelen yaln!acrbkla ~"'' • 
&;itr.tnmemeıle çal~ıyorda. bilir ~erde stlrttn.. d rd • mo,tnr; o. k~dar kı, ~arka aıt san· 

• -., ". un· ııt ~rlennın çofu bagtln !P:ft1'J'te-
Karmr anlattı an~ttr ve nihayet nak ~ihnle~11 de f!JI a"'lw .,,,. ay. <lir. Partenon'dald ~Uzel heykef. 

f:M kocuma verlJda. Adam Jılklm. hk. R!le bar eve gidell.M de... lu de Lord F.:lkln tarsfmdan gfi· 
den ta iti tatbya hajllJatü km• NblAr i1'Z' lllrilldU. 
dilerlai b:u'lfllnvermel.,..i rica 
l'der bir tavırla ayağa kalktı: 

_ Sacleee bir taad ağma ef;,/; Beden Terbiye9İ Sarıyer Gene· 
elim... Weee lıh inad birana ya. lik K.ıtlbtl ,Bafk:mbğından ~ 
~mm boz3Cak, birbirimizden ay • 
nlacairz. lıte vaziyetimizi glrtl • 
ronmaz. Bera bi" ilin .... ._._, 

- ~dea bot!utaeajm, dedflll. 
O eevap verdi: 

- BanJri -- be,........ Ben 
daha evvel botanmm. 

Ve itte böyle~-~ 
la nihayet buralara kallat' geldik. 
Efer sebep benim -.n, her harr-

Ya&a11: 

'Alelısander Vert 

u ıey vudı. Kollkord •eıdur, 
Marli atlan ''e dikilie.,.. ka~i 
Lum to~'an ile bpaulnuftr. 0-
ı•eramn k:ıl'!ttstncla ",\Qerlerimlzi 
nü tatmü ......... lı&Pt • 
••• )'elekJer •tıhıora; ı..u.eı-. 
,·itrinle~ ı.e "Kavpm'' kitabı. 

U / Ald9tos/ 1M2 O~i San• 
yer Canhbahk gazinosunda tertip 
ettiğint!ıtıl oltek balostı Jein affş'e· 
nraizde ilk ~b Mtuen-en 
Stnann, or"'tuıİıntörü tararınrtan 
faahıtlt edilip ha kere kend'sl ta· 
raf•ndan konsere gelemevf'f!~ği he• 
,-an edilme!ti lir.erine programdnn 
liaJdmhnn, o1duiu eayın davetlile
re rıa olunor. 

Blllla~ iüıeitesrindenberi Pa. 
riate hayat ldeta normal teklini 
alm~tı. l'i,yıatro!ar, dan11ingler, mö 
siklıolbr ~ık. 

7..aten \·enediklilerhı sanat .-er 
lerini imha eiheth?den föhrıetleri 
\'&rdır: ortaçal UtiDleri c1e Wr· 
leilir. tstanbul HiJ>odnım'una ıö!ll· 
leypn herkellcr, btubnlun Sarav 
ve Kititelerindeki e11erler, bbbe
lerdeki kıırpınlara ftl"lhcay& ka • 
dar onlsr tal'afından ya~• edil
miştir. Hatti baalardaa methiar 
Dizip'la d6rt ati timdi VeMdikte 
Sen Mark meydaeındMhr. 

Kaılireen KAFLI 

"Adres ~an gitti. ·~· 
da beraber g6tttrclll, ıtefhtimi a''P 
ıitti , .. bir daha dönmly~ek?'' 

Ba şarla bllytlk mu\'affakıyet 
kımandı. Sonra ba."ka bir prlu da 
\'Br ki IUDP&nya İ!:eıa dftleria göz 
lerinden ynşlar gidiy'>r: 

.. Kollamu:a arannda o kadar 
t.U!:ülUyol'am idi-" 

Bayafr bir vals. Jl'abt ha h)'aiı 
1llebm LUs7enin afımcla Jıe1eean
b bir atk nalmesi oluyor. 

Moris Şövalye ve .Joseftn ftaker 
gazino dö Parj de oya117or, fakat 
LB•yen kadar mavatlakQ'et kaza. 
namıyor. Hele lloris mlnasebet 
getirip propagUcla ~ cekil. 
mes bir 1lal ahyor. 

ı:dltere ban 1914 dea en•f!I de m11eri ~in ayn bir limıuu vardır Bagtln icin llidı .. , RSıl h.rbin 
dü~ü~ l\rabistan ,,._lannm Ve bu limanda 9Utfe 400 ton ~ ~lamuıdır. Ba "gar:p hareket· 

' n•31 f.IZ ..__,, b'tı.! :\ ., 
ha--. noktalannı J'&nİ Kü,·eyti, ~alta.n '"t" dolclunııı tHi~at me\'t'Ul• • ·-.. ı .... · mcrı.<an ga7.ete • 
RahlleJ'll =ı<lalannı, Mlll&at kıyıla. tur. Dalcar limanı bllttin Afrilre. kr. ~erı tıevin«ek, arttk ~Utunar do • 
mu ~ti alt111& almıftı: 191'7 yı-ıntda hl\r"'et etlen "'emiler; bire 4111klahavadls 'c-nneie ımkb t.ula • 

"" ea r Lcıadraclak· ~~ - orta şark lrerinde ...-ıellerini den alnak lladl\r ~eniMir. Eğer r·r1 M; • 1 · • • ııe • 
gtiaterdıi. Siyuf askeri ve ticari ıt• İngilizler JD.fO da bura- Fran .. 17_ 

1 nter Kenedı belkı bu sııva • 
, ~· n ~~ M-jmılan Maverayı Erilfluö, Irala lardan alahilmit ol~ıılardı n:nı yo- l u arf ın l'af!1 .'a-a . aalıyaeak; 

\"e bitin Arap l.IMıinl kontrollan la Uzerlnıle lrn~'Vetn I>:r Us elde .et. b. g P harbın ılk *•z ayının ıı~-
altma aklılar. Orta,arka a't bir miıı olacaklardı. kın hAJ"l'tma elveda 
J9H harituı ile bir 1919 harita- Bu nokt:ılan 'nt'eden İMe:ve tet GERiYE BAKIRLAR 
- l:mflıda.'llilnw f'llJdahdır; 1'ik -ettikten ~nra 111 blUmıH \•ere- (Birkaç gün rsonra ilb~ edilmittir) 
.. ~ t.anıranm SU\eyt l:iliriz: Hint "ln tfliıHk.ederlir, de. 
._.,. ehstmcla laakikf bir mUfla • mek bugflo., k:rı rı>k nceJ• 1ı : r :Oıft • Bu sekiz nyda, taırmhk ve bildlke 
rrıa_ mtntalıul hrmıı1' ıımıir.tle ol- ldtm \"~nnelc ~ur. FRkttt 11ind yola terdi birçotunun sillh altm•la .,ı. 
<lıı~na r~e~tir. U1f'tint19 t,.Mikelf'r hcllrml~tit. de- muı tabii mOst~na. Pariste harp 

Bvgla 119971 balı 10111 lre • mek doira, 1erinde bir dlftlncedir. ' içbıde oldu~un hatırlatacal: '°" 

nm berinde aJ'almı blcbraa ~· 
11oktu yaprlmıı t.kotP uaileri 
'ar. Fakat bi!miyormn, bunlardan 
bir tan•i bile satılclı mı 1 Jlta kil• 
ttlk ''e mlnasn JeJler de olmasa 
harpte oldafınn... ıanutacağrı. 
Bir gün teDhl&Urle gelen 1ngll;. 
,;~leri ~azete satan dUkkinla. 
rın önünde te,hir ediHyor, Kate dö 
fa Pe AlıMn muhacirleri ve lıe1' ~ 
tit insanlarla dolu: Ve Loni'ra ile 
mukayeıte ediline .-celeri "ftlr 
karftrtm3 yok gibi. Gueteler iyi 
haberlerle dola. Zaferden flplte 
yek, hlse tınyleMn1el'e .. amnak 
Alrnsnlar, er g~. ::.,.:ık )'ÜllUJlden 
ıımaa diyecekJea;. 

BilbaMa 19S9 noeli ooır mahte. 
leJD ıecti: Blndtı.r, lltiriclyeter, 
Iraz eiferteri, J'.Ullp&ayülr• .• O lnt 
icen1nde ild defa Llltten Buvaye
nin Volney llOJraiın4a bMa gittim. 
Vnitornıall dıllilmwhlar ve ıeaç tıa 
dınlar !llllftpul)'a içiyor. Harp ~ 
ğini olduklan bfosbelH nJan ~1"1tan 
'"• bqlan -o- adamlar etrafa 
tıara 111917.w. Ve .. ,,.; derin bir 
-yacan ~ Ul9yenlmizin 
lf8rla1anm dİllliJw. Palonaa du • 
\'ıarlan penbe a(lk mavi, beyasa 
bcıy:ılt sahnenin arka tarafı 111ef 
melek heykell•ile tılaltl_ Burada 
mavi ipekli elltl!leslyle, piyanonn 
Usffine etllmfı olarak LllllJ'ea ..... 
in llyıtt,....r. Ba bdımn aanatkir 
bir tahslyeti vı cok C\bel bir ... i 
var. 

Be"'" İfİD cleJihe ..... laalloa 
mlblm lıir eberi,etl icba ha ayJu-
da Yftf&lnalı kolq bir MJ'- Oep•e 
çok azak, nlıerler bile harbin tebe 
likeli bir OJllD oldalun• uatmulf' 
t.enzlyor. IJimdi batla;J'amk harlti 
karplamak icin yoraJaıunıı oldü. 
Jarmı tbnlt edİYo.ram. 

Kahvaltımı ~ ta1-
indim. P&!ISİyon saJa1M JıecJ.erli 
gfirüntlyor, orduda, timal cepllesia· 
de bir ofla var. l>quda hva d. 
ıel ._sıcak. Opera meydaanıddl 
btlroya litmetr ~in Llvr k6......,. 
de otoblse lııbldim. lobldlU' .. r 
gtlnkündea daha (K-.. c1ikbto) 

(Denmrnr) 

• • 
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Sahllıl .. ~.---
lialrkr tardi ua 

BaaldJtl,...: :V&kıt MatbaUI 

S.nl'tnı 
9 aylıll 

'8 •YlıM 
1 aylık 

A.BONID ŞA.BTL&Rl 
1"DrJdye Jr.cııebe 

H.00 Kr. t7.00 Ks. 
'LIO • u.oo • 
'-O() • 
l~ • 

llOCI • 
K.00 • 

lren·k6y ve K6zte. ~ 
pede lladutlo 

K&dıköy kad&stro mUdUrlüğünün, 

Anadolu banliyösünde çall§&n posta. 
ıım: bu ktsmm en -btıyftk me.hallem o. 
lan Yenlsalu'a (sahrayicedit) ma _ 
halle&inln kadMtrosunu ikmal et • 

Alma ayda 
--0--

Mayans 
bombalandı 

--o---

Gazet•,.. ~ !Diştir. Bu mahAllenjn şimendifer hat 
ltvrak cert Yerilmes t;mtn üst kısmındaki bill& ve aranye 

51 blD Sf8D 111 
bombası taldı tıİll'._ _____________ 

1 
&it itirazların tetkikine ıı> gün sonra 

1 . başlanacaktrr. 
~, •••••••••••••• .,_.. Diğer taraftıuı, diğer bir poeta d ' iki ay içinde Almanya 

yışdağı yoluna kadar Ust kısmmda~ 

J 

Du•• nden 1 Göztepenirı şimendifer battmm'Ka"! Ü~enne 13000 bomba atıldı 

B 
•• kadstro ha.zırlıklarma ba§ola.mqtsr: Londm: 13 (A.A.) - Alman• 

i ugune :~e~s==nda:;~::ak ~ı~~~:~~ ~r:~~~= ;:u~~ü~~i,8\i: 
"'

9 
• 

0 
• 

99 9 
• • • • 

9 
• • ••• .,,,.......,• ıkmaline ba§lanacaktır. Bu .sah • ;;yangın bom.bası, birkaç yiiz ton 

emıAkl olanların bu bir aylık müddet· bomba. atrlıruJŞtır. Bu akm esnasın 
içinde bu emlA.k ve araz.iye ait evrak 1da yeni lblr u.sul tatbtk e~fümiş, a• 
mUsbiteleri tetkik ve kaydolunacak.· ıkıntn iptid:ısın<la.n sonuna kadar, 
tır. Ayrıca kadruıtro esnasmda mal 'bir ~aç tarassut· tayyaresi uı;arak 
saıhiplert mallarmm ba§mda. bulun - 1:.<ımbat'dımanm netiıces!nd tarassut 
mak mecburiyetindedirler. Bunları etmiştir. Bunlardan birinin .'raPO • 
yapmryanlar hakkında cezai htiktlm. nma. göre ilk !bomba.dan 4 dakika 
ler tatbik olunacaktır. sonra 3 büyük yangın çtkmrşttr .• 

Almanlar 57 bin 
esir alcblar 

Şark oephesirıde Almanlar yeniden 
Uvaffakiyet kaz.anm?§lar ve eair 
ışlardır, Dtinktl J.l:maıı tebllğt bu 

susta §U tatsiUtı vermektedir: 
Orgeneral Baron Von Richthoa 
n kumandasmdaki bava tcşkillea 

· ve uçaksavar birlikleri tarafm • 
an mükem:ncl surette destekle• 
n zırhlı kuvvetler komutanı or-

enera.l Paulu.s kumandasmda:ki 
~du kıtal:ırı, bilyük Don kavsın • 

~ 
Kalaçm batısında 62 inci Sov 

tt ordu9Unun mecmuunu ve birin 
zırhlı ordunun kuvvetli unsur • 

~ tnu imha etmişlerdir. Bu imha 
l;Uharebesinde hu a.na kadar 57 
liıı kişi estr :ılmmış ve binden fa:z 
~ ta.nk ve her cinsten 750 top ya 
.c geçirllmi~ veyahut tahrip e • 
ılnıirtir. Düt:manm kayrplan yük• 
ktir. Bu çarpışmalarda Hırvat 
ıtaıa.n da tema~·iız etmi§tir. 
13u i:llthaharda ~ark cephesinde 
arpışmalarnı ba§lamasında.nberi 
crç ya.nmadası muharebeeinden· 
ıiyük Dem k3.\'E!ndeki harekatm 
nuna kadar Alman ve müttefik 

'taJ.a.n, 1.044 ,741 esir almışlardır. 
12'11 tank ve h~r capt:ı. 10,131 top 
~ ele geçirilmiş yshut tahrip e • 
ıl:m.iştir. Bu müddet zarfmdıa. 

1·?60 uçak hava muharebelerinde 
1~şürillmti~, be.şk.a.ca 664 uçak da 
l~a.ksavarl:ır ta.rafmda.n düşiiri.il • 
Ü.Ştilr. 432 uçak yerde tahrip e .. 
llllii.1lir. 
Ttafkaa bölge"Jinde, Romen ktt9.• 

, Kerç ya.rmıadasmtn doğusun • 
§iddetle müdafaa edilen Slav • 

• an..'*aya §eb.rini almışlardır. 
A.lman krta.lan, Kafkasyaya gir 
ekte devam ediyorlar. 
..\.J.nuuı h&T& kuvvetleri sahilde ve 
tadıınlz limanlannda Sovyet tah.. 

~!erine kar§I taarruzJarma. devam 
l§tlr. Bir himaye, iki sahil ve ikl 

kllye gemisi bombalarla batırılmış, 
l'laklfye ve bir sahil gemi&! hasara 
nat~!W§trr. 
Stallngradm cenubunda bir Sovyet 

1rh1r trenı bomb&larla ta.hrlp edil. 
l~tır. Volga üzerinde bir gemi batı

ıı 
ll:ır!f ve 3 gemı hasar!!. uğra ttlmış 

ır, 

btğer taraftan Alman ajansının 
~her verdiğine göre Kafkasya.da 
tanntzı gizil bir emri ele geçlrilmlı;ı
r. 28 temmuz tarihli olan bu emir. 
• §öyle deniyor: 
.\.imanların l§ga lettik!eri veya i§-
1 etmekte bulunduklan topraklar 

rııunun ekmeği ve yiyeceği endil.!t-
1'ı1nın madeni ve kömUrU demektir, 
~ ınllyondan fazla nüfus kaybettik. 
il sene geçen seneden 800 milyon ki
~ az buğday alıyoruz. Maden itibari. 
kayıbımız da. 16 milyon tondan faz 

Itır. Rlcate devam etmek tela.ket. 
r. 
llu harpte, Sovyetler birliği ıı!IAh • 
~ııma ıçln zaruri o!an bam madde" 
'aYnakla.rmı kaybetml§tlr. KömUrU 
~de altmışı Doneç havzasmdA.dir. 
l1voyrogun kayıbmdan aonra de -
it tstihaali ıızalmıştrr. Nikopolun 
tleıı çıkması Manganez lstlhsalinJ 

Akının oonlarına "{:loğru yangınlar 

it Bankanna alınacak o kadar fazlala,..~ır ki, saymak 
memurlar lcab~l ol:unıyordu. M7ıirettebat: 

İş bankasının kadrosunu takviye •·tnm:ı.kın '3ellıJeti :sanki toprakla· 
için yeni alınacak müfettiş muaivnl,Tl ·n sarsıyordu. Bu geceyi unutmak 

kabil deği~dir . ., diyor, 
şet namzedi, ve memurlar için aym .y. :r; :r. 
25 inde An.karada ve şehrimizde bir Londra: 13, (A.A.) _Normal 
imtihan yapılacaktır. •§ekilde Almanyayıı yaprlan hava 

rada yapıhnı§trr. Karanlık bir köşe. 
den Ud el eiln.b atılmış, birl, derhal 
hasf.&ha.neye kaldtrtlan M. HJrotaya 
Uıa.bet etm.1§, ildnciıti general Tojo'yu 
ya.ra.l&DU§tu. Ayni habere göre, To. 
jo kolundan yarıı.bdrr, takat ya:ra.mn 
eheınmlyetı. hakkında mal~mat vf; -
rilmemektedlr. 

Bu eulka.ata ıı.it haber hakkmi& 
V8.§ingtcmda bulun&n Çin • Kora bir. 
ljği mtıı:neasllli Kili•su demiftır ki: 
"- Çıkan bir ka.rgıı.jalık sn'& • 

Slnda, Ja.pan jandarmala.rı tabe.ıı
ca lltuTŞtmiyle maruf Japon tayya.. 
l'Ccisi lbinbaşr Yuzo Fujito'yu öl -
dürm.ilşleT ve Japon ba.smma men 
sup iki fotoğrafçıyı ölüm hıı.1inırle 
yaralamışl:ı.rdır. Park Suvan'ın da. 
ölüm derecesinde yarala.ndtğr sa
mlmakta.dır . ., 

Kilsı:rka.n, Suvan'm Koralı bir 
tethiş oemiyetbe men...oıup olduğu. 
nu ve bunların memleketleri için 
canls.rlıllI fed..-ı.ya and etmiş bulun
du.klarmı il.8.ve etmiş ve tethişçi 
<;etelerin simdi Tokyo, Yokohama 
ve Ozakada bi'r tethiş rolgınt tat
bik etmekte olduklarrnr söylemiş
tir. 

BİNDİSTANDA KARGAŞALIK:: 

Hindi.standa kargaşalıklar dUn de 
devam etmiştir, Son haberler şunlar 
dır: 

Bombayda asker kuvvetleri diln 
öğleden sonra askeri kamyonları 
taşa tutan halle üzerine a.teıı aç -
rr.ıJştır. Ba:z;: kimsı!lerle iıııı 1Jetler 
O:muştur. Sokakl3.1'da.ki mektup ku 
tular.rrn tahribe yeltenen ha1k küt 
lelerine polis kuvvetleri ateş ac.:
mak zorunda kalm.xslard~r. Fakat 
kimse yar:ı.Janmam1ı:;trr. Kargaşa

lıklara iı}tirak ettikleri ~tiphe edi
len 150 kişi tevkif olunmuşlardrr. 

Yeni Delhide polis öğleden son
ra bir posta idaresine giren ve 
pullarla kartpost:ılları ~ok?.ğa ata
rak yakmak isteyen halka ateş atr 
mışt.rr, Bir ölü \'e bir ~·aralı va.r
örr. Serseril~rin bir mağazııyt yağ 
ma. ederken açılan ateı;ten kimse 
yaratanmaml!lttr. Şcl1rin bir çok 
taraflarında eeyrilsefer ı:ız rok nir 
mal durumde. olmakla berııber dev 
riyelere deva.mh ~urete faBliyet 
göstennektedirJ,.r. 

Kalkfıtada bazı ta lehe nümayi§
leri olmuştur. Poli!I miM.ıhaie et -
memi..~tir. 

r ' aJmıla.rmm. AlınanJarm .bugüne ka 
dar !ngiltereye yaptığı akınlar ~ 
dan daha. fazla ve daha ıağırdrr. 

Geçen a.y zarfmlia 26 s_rece ve 
33 gi.!ın Al:ma.n to-pmkları i.bo;erin• 
de ıuçulm:ııştuır. Gilııdüz uçuşlarının 
c.aı !kisi 100 i1A: 400 tayyareden 
mürekkep teşki.lln tarafmdan va~ 
pıimıştrr. Bir hUcmna da 600 den 
fazla taYyarc iştirik ıetvıiştlr. 

~çen lerde lngiliz tayyareleri 
tarafından Ormebrug'a yapılan a· 
kında 400 tondan fazla. bomba ıı. 
tı!ımştr. 

Halbu iki, Alın."mlar ~oık ~idd.et
li akmla.r diye ta''Bff ettikleri 1040 
tllcte.5l"ininde ve 1941 Nisıınmdl\ 
tngilret"I! üurine yaptrklan hava 
skmlarmda 200 ton bomba atmış· 
bırdlr. 

İngiliz hava 'kuvvetleri Ha1.i • 
Tan ve Temmuz e.ylarmdıı "Alman• 
ya topraklan üzerinde on üç ton 
bomba kulla.nmmlardır. 

Otelcilere patiska 
verilmesine 

' 

başlandı 
Yatak başına 5 
metre patiska 

veriliyor 
Bir müddeti.enberi, otelciler pa• 

tiska bulmakta :zorluk çekiyorlar• 
dı. tktisad Vekaleti, otelcilere yer 
~i ma1lar pu.arkı.rmdA.n patiska 
veril.!llesini kabul etmi~, ve bunun 
için bir de talimatname hazırfamış· 
tır. Talimatnameye göre, her otel• 
deki yatak ba.,c;ma beş metre pa· 
ti!>ka verilmesine başl.anm:ştır. O. 
telciler ,ihtiyaçlannı \'e yatak ade• 
dini vilayet kanaü1e tasdik ettir • 
tnek nı~cburiyetinde<iirler • 

Sarıyerde bir ya
rım ceset bulundu 

r-~-~Y.I.~.-~ .. ~--~-~--~.f.-. -----.., 
Şark cepbeslade Hiçbir iş kolay değtld. ' 1 

Londra, 13 ( A .A) - Slalin.ırad ö. 
.nünde Ruslar, Almanların şiddetli 

hücumlarına rağmen mevkilerini 
muhafaza etmektedirler. 

Dün akşamki Rus lcl>ligindc, 
muharebelerin dünkü lclıliAc.le Aik
rodilen .mevkilerde de'"(lm ellii;i 
b.iddirilın~tedir. 

Hiçbir is kolay değüdir. Birçoklarımız işlerimizi 
kalalızdn bir sırayc{ tabi tutar ve bunları "mühim olmı· 
yanlar,, }ahut "kolay kolay olmıyanlar,, diye ayırır. Ko
frıylarını tia giic gördüğümüz islerden ı;onraya bı;akırı::. 

Don nehrinin garbinde çok şiı.I. 
delli muharebeler olmaktadır. Al -
manlar, nehrin garp yakasını ele 
eecirmek için mütemadiyen lazc 
lruvHtler ve mühıpı mık tarda ttı ~ • 
yare !eşkillerıyle hücumlarına ı.le

vanı etmektedirler. Ruslar buradn 
birkaç mukabil hiicumla ,·oziyellt
rin i isl:ih et.nıişlerdir. 

Görfü·üz ki güç isler bizi saatlerce ve belki de gün
lerce oyc.İamış, bizim kolay dediğimiz isleri yapma.Yft 
bir türlü ı1akit bıılcunamıfızdır. Bu itibarla yQpılmcuı 
IUz.ım gelen ifleri böyle bır aıraya bağlayarak kolQ.9.la
rını geriye bırakmaktan vazgeçmeli, en doğrna'.t, hiçbir 
isi kolay telakki etmemefülir. 

Almanlar. Kotelnikovo'ııun şimo. 
li şarkisinde l aptıklan sıkı hücum
lara rağmen Rus ba'tlarını.la bir g • 
dik açamamışlardır. Rusfar bu l,t. 
ı.imde kuvvetli tank tc.,killcri kul • 
!anarak mukabil hücumlaı·dn bu
lunmuşlardır. 

Kafkasyada Kuban nehri uzeı-ir. 
de lfasnadirda ço.k şi<ldcllı nıuh.ı. 
re.beler yapılmaktadır. Burada ge. 
niş mıkyasta top ve pike bombnr
dınıan tayyaresi kullanan Alınar. 
lar uğır zayiata uğramışlardır. 
Kafkasya dağlan etekleı ine.le Çer. 

kesk'e yakın bir )'ere.le Ru~l:ır sc. 
ri çekilmek meclmrlyelınıle kal .. 
mı.şlardır. 

Voronejde Ru.<;Jarın ileri harckl. 
ti dernm etmekı~dir. Moskova rau, 
yosu bu kesimde Almanların yeni 
bazı yerleri tabliye elımek mecl>ıı .. 
riyelinde kaldı.klarmt bildirmiştir. 

"' .. 
Vişi, 13 ( A.A.) - Rusyanın c~. 

iınbunda Alman taarruzu hızla gc. 
Jişiyor. Almanlar Stalingrad mınta.. 
!kasında mühim mnvaffaıkıyet ka • 
zanmışlardır. Bura.da Don kavsira 
deki Rus kuvvetleri imha edilmiş • 
tir. Kavis tamamen Almanların e • 
lindc .sayılabilir. Bunun neticesi o. 
Jar.ak Almanlar Stalinırrada doğru. 
dan doğruya hücum IHiebilecek -vıı. 
'2:İyele gelırnişler, şehrin müdafaası 
Rlic;Ieşmiştir. 

Tmaret Vekili gehyor 
(~iarafı 1 ncide) 

dir. Dun, .sat.ı§I . serbest. bıraktldık -. . 
tan sonra fi)'3ıt ka.ra borm satışının 
i.lstU.ne çıkan zeytizıyağı tUccarları i. 
le te~ edilmiştir. Fıyallo.rı yUk. 
selten bir kaç tllccarm ismi ticaret 
oda.sına. bildirilmiştir. 

l'El'NİR I?İYATLARl 

Peynir fiyaUarınm gittik96 yUksel 
diğt gdrtilmti§ ve ttiocar ta.rafından 

kondı kendini kontrol esasına daya -
narak yapılan temaslarda fiyatların 
artmasma daha ziyade ·hariçten fCh. 
rımize pey.nir getıren mandıra .sahip. 
!erinin sebep oldukları anlaşılllll'§tır. 

Mandıraların bağlı bulundukla.n bele
diyelerden bu hususta en kısa Z& • 

manda malumat i!tenmesı. kararla~. 
t.m!ınıştır. Diger taraftan buzhane -
lerde bulunan peynirlerin mıktan ile 
malıyet fjyaUan teabj,t edilmektedir. 
Bir kt8IIII · tücca.rlarrn civar mandıra. 
!ardan gelen peynirlerin flyatıarlle 

mütenasip olarak buzhanelerde bulu. 
nan peynirlerin flyatla.rma da dur -
dukları yerde zam yaptıkları anla,şıl. 
mıııtır. 

TİCARET \'"EKtLt YARIN 
GELİYOR 

Evvelce tesbit edilen .fiyatlar üze _ 
,icriDdezı satış yapılan. maddelerı'lı .sa
tl§lan ııerbcst bırakıldıktan aonra ne 
netice almacağmı Ticaret vekAıetl 

yakından ve hassasiyetle takip edl 
yor. Tıcaret vekili yarm şehr11flze 

gelince beledi)"e ve ticaret odaaınm 

bu yoldaki tetkiklerini gözden gecL 
recek tilccan kendi kendini teftiş 

ve kontrol işleri ile bizzat meşgul 

olacaktır. 

Kafkasyada Ruslar da~lar ura.sın. 
daki geçitleri mildafaayn ~alışıyo ı a 

lnr, fakat mukavem~t zayıftır. Al • 
manlar NoV()rosis1t1in şimalinde 

Karadeniz kıyısına vnrmıslardır. • Alt\kadar tUcca.rlara tebligat yapı. 
Buranın şimalinde mühim Ruc; Jarak Ucaret vekiline tloaı1 saha.da 
kuvvetkri çember iı;ine alınmı~tır. yo.pacakJan tekliflerini. hazırla.mala • 
Daha cenupta GrOf{Jly Petrol h;n·.. n bildlrllmi§tir • 
zasına doğru ilCll'liyorlar. Almanlar Ankaradan gelen haberlere göre 
şimdi Hazer denizinden 200 kilo • ticaret vekili Behçet uz, §ehrlmizde 
metre mesafed!' bulunuyorlar. Rus. bulunduğıı mUddet zarfında. tüccar • 
far cenaptan .acele kuVl"et selirnıi·- tarla aıkı temaslar ve toplantılar ya.
lerdir. R . parak fiyatları kontrol jşlerirıde ti • 
. erlın, 13 ( A.A.) - D.N.B. ::ı- caret vekAletinin dUl}Uncealnt ve ka. 
Jansırun salilıiyetli bir m.aynaktau 1 rarlarmt bjldirecektir, 
aldısı haberlere göre Alman ham 
kuvvetleri Tuap.ı;e ile Anapa :ırasın. İSTİHSAL MJNTAKALARINDAK.1 

daki pl5ilat'da Rus nskcrlerinin Fll'ATLAR TESBtT EDiLİYOR 
binmek istcıUkleri ge'IDilcri hanı _ Ticaret vekAJeti, fiyatları eerbest 
barclıman etm i~tir. St:ılingradın bırakılan maddelerin tstıhsal mınta
şimalinde trenlere isnhetkr olmııs.. ka!armdaki satış fiyatlarım tesbit 
tur. BzeYde f1us toplulııklnrı lıoın ·• ettirmektedir. Bu tetkikler şehirdekf 
lı:ırrlımrın erlilmi!'ıtir. 2 füıs ıu::a~ı ser1wet sntış1arda fiyat kontro!Une 
diişüriilmfü;tür. ' faydalı olacaktır. 

~~~-~~~--~--~-

Meclis cuma günü Memurlara parasız 
. . ~ ayakkabı 

yaz ta~ap ı yor ""m'''""·ın,::~::;~. ! ~~,~~: .. 
rine verilecek parasız elbhelik kı·. 
mo5Ja yalnıı menıurlnrn Tcrileccl;: 
nyakkahının le\'Zİ ~rtlarını knrar'.I 
hrı!tlamı,ştır. 

Ereğli limanının temizlen· 
meai için tahsisat verildi 

Ankara: ıs - RüyHk Millet 
lU~rlisi dün topl:mmışi:ll'. Ac;ık 
huhınan mebu"llnklara Reçi1en Nu. 
man lUeınem<"ncioğlu ile, ~iil<rii 
Sökm~nı;üer, Safi EnlPm, Snbiha, 
Hokcöll'e njd intihap mnıhataları 
olmnarııl< !cahııl edilmt, Ye yeni 
nıebur.;larunrzdan Numan J\lerı~e•t· 
cioğlu (htanbul), Şilklii Sökmen • 
ı;tier (Erzincan) ''e SaHha Gökc;til 

Ortaıarktaki lngiliz hava 
kuvvetleri bagkomutanı 

Mısmıl gaıı':>indea.i çölde sava. 
~ ağ:Jr bo.::nbsrdDnan ta~~ 
rı)'le :Maılt.ı.yı mutlafaa eden avte;y
yarelerinin, .A:kdeni.?.i kollayan~e 
rrif tayyarelerinin ibaşrncla. orta~ 
h, ince :b~Ui. temiz t"lvırlı bir ~ 
iker ,'M"Citr. Bu meziyetlerine mu
lkabil haklı olarak ha.va M~ 
rütbesini lkazan;mlŞ -0lan Sir ~l' 
Tedexıdir. 

Bu kom.utan ikinri defa diar.ak 
Akd-e-niz kry?larmda. vazife alıinQ. 
lbulun.uyor. 1914 den ıevvel ~ 
mUs.temlckc ordusuna mcnsupt .. 
Hnrp iba.şlar 00..şb.maz ast'eğmen o
Jarak Çöl OTdusuna venldi, ertesi-, 
sene FraM<ı.ya gönderildi. O•harp 
sır.asında yeni 'Hr sil:ih olan tana• 
recilik doğdu. Teder derhal Wmes 
Jeğe mer:ik cttit 1916 da tayyare
ci oldu, o zaınan'3sn 'beri tayyare
ci dil'. 

Mesleği.ne pilot olarak başladı. 
Muvaffalkiyetlerinc!en ötürü adı, üç 
defa rarp tebliğler.ine geçti. ~en 
cihan harbinin son günlerinde fr 
lo komutanı rütbesi ile orta şa.ıık· 
ta ıbu.lunuyordu. l9HI n kada...1'1;,M .. 
sırda [taldı. Ondan sonra teknik bil 
gilcr <iğrıe~ek üzere İngiltereye 
gelfü. 

1928 de harp akademisine gir
di ve kurnuıy hava sübayı olarak 
çıktı. Ve az zaman .sonra hava:--me 
Eelelerinde butün dünyaca tanınan 
bir müteha.ssrs oldu. 

Bugiln de 1=3.!'ktaki 1ngı1iz ha·11a 
.kuvvetlerinin ba"kırma.n d anıdır. 

Marina: lngilterenin 

giyinen kadım 

en iyi 

Düşes Dö Kent dunyaya bh'..er -
kek çocuk getirdi. Bu kadın harp • 
ten evvel bütün İn~iltcrenin en.:.rza. 
rir ~iyinen kadım olmakla m~ur
du. Bugün de çok güzel giyii:ıi,l:or, 
fakat bütün ropları harp zamanının 
ihtiyaı;larına uygundur. 

Diişes Dö Kent elinı'le ~t 

kumaşları israf etmiyor, anea~k 
zaruri ihtiyaçları icin kullanı.y:!f, 

Düşes bugün gezmeye gi~n 
harpten evvelki elbiselerlnı ~
mekledir. 

Düşes işi cok olan bir :kadın • 
rlır. Kocası harp febrikıı.hmnm 
mufeıtişidir. Düşes hu işte kocnsı. 
nn yardım etmektedir. Son gfuı!er. 
de kadınların ı;alı.ştığı fabrlk2.lann 
tcffüini tizerine almıştır. Heı::. gih 
Lu lıusnsıa kocnsına mükemmel rr. 
pnrlar verir. 

Londra eh-arın da lmlu nan bir 
fnhrikı:ının kadın işcıleri - ki )lun. 
lıırı n arasında bir çok eski sinenu 
,.e bar arlistlt'ı-i. dadılar, doktor 
kadınları da \'ardır - rlıişrsin b lr 
teftişinden Clnra nı[illcfiken onun 
hıil:l İn~illerenin en iri sıyınen ka
dını olduğuna k:ırar wrrnişler. 

1.l'az azaltm11;1tır. 
kkeza., taburlarda, alaylarda. tnmen 
~rde Zlt'blr birliklerde ve hava filo • 

l'l:nda. !ntıza.m ve l.nzıbat kalmamış. 
br. Subaylarm ve komlııerlerin mev

lerinJ terketmelerjne ve bazı boz • 
ncular yok edilmelidir. İyi siln.blan 

1tılmış birlikler kurulacak emniyet 
1111.meden tUmenlerlnln gcrUerine ko. 
tıımaıı kangık rjcat)erln önUne 81. • 
-\hıa. geçilmelidir. Şimdiden en ka.U 

Lulano·l'da talebeler yakındn -
ki demiryolu ganna ~rmişler ve 
bazı h3sa.rfar yapmr.;lardır. Gırev
ci tal'!'belerin nümayi';!leri sırasın
da 25 khi tevkil edilmiştir. 

D:ıceada dıin mUslümanlanr. dt
ni ~nleri olma~!T yüzünden kapn. 
lr bulanan bir ~ok ilk "kul!arla 
üniveorsite bt:gtin tekrar açılmış • 
tır. Grrevci talebe kaoılarda bek -
knnişler, f:ıkat mü.sİüman talebe 
umumi~'etle sınıflara girmişlerdir. 

Belden yukarısı 
oımıyan ceset 

Morga kaldı ıldı 
1 
(~amsun), lni~iiye g-elerel< aml 
İ!.'1lli7lcrdir. Bu:ıil:ı.n Mnra Hursa, 

Dün ak.şanı ilzeri, Sanyerde, , 'illi.yetinin ·y~ll;ı-rr;ıa snrfr,<lilnıel< ii
Rumeli feneri S3.h.illerinde yeni bh· zere ~·aımcn~ı 1stil:rnza Maliye \'e• 
cesed daha ıbulımmuştur • l;aletince kefalet edilmfsj ,.e hay• 

Bır erkeğe a.id olduğu aJı~ı~ rnn sıığhk. me~nrlnnııa, hııY'·nn 
lan cesedin belden yukarrkısmı rem bec.lelı Yerı!mesi \".e Ereğli li
yoktur. Denizde uzun mtidet kal. ın:rnmd:ı b:ıt:ın gemilerin ~n altı· 
mış ve tefessüh etm.i"'t:İr Ceset! F;IJltn c:ıkartrlma<;ı için l'tninnl<ıı.lll.t, 
teşhi.sler için morğn kaİdrr;lmış ve Vc'~iiletine ~üyıınıı umnmiye biit • 
herhangi bir cinayıet ihtim:ı li er çeı;;ınılen nıuna1<ılle HıretilıP y~ni • 
rafında. ehemmiyetle tahkikata baş c•en 100 bin lira. ,·erHm:!<ıini gf)ze• 
lalllill'Şlır. len kanun layihaları miiznkere ve 

Rıı kıırar etrafında '"<"r11,..n ınalı"r

mala ~öre. hükumetin hu y:ırdı. 

ınındrın a~li maaşı 70 liraya karlar 
olan veyn bunun haliğ oldıığ•ı 

maıış mf'cınıııı karlar iicret nlnnlrır 

i~ıiraılc rdeceklerdir. Bu v:ırrlıının 

ıie\'let iki ısa eli ll'şckkiillcriylc ser. 
nıayesiniıı yarısı devle! larafındon 
,·erilmiş olan bankalarda çalıştın • 
l:ıra rla teşmili iizeı inde letkik'r.r 
ynpılmnktadır. 

Demiryollarında zahire ve 
afyon nakliyatı 

Düşe,~ DCi Kent fevkalade intizıı• 
mı se,·en bır Jiadıntlır. işinin ba. 
şınn muayyen zamandan birkaç da. 
kika evvel gelir. Fabrıkal:ırda yap. 
hi}ı tetkikler sırasınd:ı iş n<"Zaretl. 
ne mensup memurların hirkac d:ı. 
kikn geç lrnJdıkl:ırrnı ı;onnuş ve 
hıınlıırı ';'İcldetle C"rzalıındınnıştır. 

llltr tudur. "Geriye tek bir adını 
ilk.,, 

BİR L~GtLtz TAYYARE \GEMl~t 
BATTI: 

tngillz amirallik d&lrcsinin tebU _ 
a,lne glSre Egl tayyare gemisi bat. 
ml§trr. Gemı Akoenlzde bir tahtelba
hir hllcumuna uğ"ramı§tİr. Gemiden 

ll:skJ Japon ba,vekilf Hırota da be§ 930 kl§t kurtarırmı§trr. 

Bir çocuk trenden 
dişi 

'ıldl general Tojo ile beraber yaralan 1nglliz donanması, Eagle tayyare 
~tır. Park Soovon jsmindeki mUte. l gemi.sinin batmasile t&yyare gemi Sıımatyada oturan 10 yaf!ında, 
tnz polis tara.tından açılan ateş1e mevcudunun yarısını kaybetmiştir. Sedad n.dmda bir ~. dün ban 
ltıUrülın{lftUr. Şimdiye kadar Courageus, Glorioua, ljyo tirenile Samatyaya gelirken, 
l..~ylendlğlne göre, :fa.il (tedhişçi Arc Royal, Hermes, Unlcorn, nihayet katar durmada.11 atk!.ınış, tepe tak .. 
. "tkll.lta dahli .. bulunmaktadır. Su.. Eagle tayyare gemileri batmI§trr. lak ola..--a.k muhtelik yer'eri:ı~en 
' allfam g'e1: va.kit general 'l'o. Bu suretle lngil!Z donanmaaı t&V'V11- raı ..,.,- ya anmıştır. 

~ Ue Hirotanın eski harbiye nazırlı.. re gem1ler~den yarısını k&ybetmi' o. Sedad Cerrahpaş~ ha.stahanesi, 
(! binası )'.akınında gl:lrtişttik!erl aı • luyor, ..-- ......,, _r.e ~ldınl,mışt;_r, , 

Jmbul ı){lilmistir. l\le<'Ji"'in cuml\ 
ç;iinkii topfanh"ltnda 1 Tıe5rmi"Ü'!li" 
ye kadar tntil ~mrnn ,·ereceği nn
ıa~ılmnl(tadrr. 

I stanbul kürek §ampiyonluğu 
Su 5porlan ajanlığından: 
İstanbul kUrek şampiyonluğu mu • 

ısabakaları 1 6ağustos 1942 pazar gü • 
nü saat 13 te Samatya ile Yenlkapı 
ın·Mindakl sahilde yapılacaktır. Top
lantı mahalli Sama.tyada. Dcmlrspor 
kulUbU önündeki sabi!dedV ~-

Devlet demiryolları idaresi bllhas. 
sa. zahlre ve meyva nakliyat tarife. 
JerlndP mühim değlşlklikler yapmış • 
tır. 

Şlmdiye kadar tenzilallı tarife 
bıı rlcinde kalan kapltcıı. zahlrelerc 

Rerlclye~e Je 
terli we tayı er 

... 

tatbik edilen tarifeye ithal edllml§. Ankara, 12 (A.A.) - Harıclye ve. 
tir. Bu tarife önUmUzdekt cumartesi kAJeti birinci daire umum mUdUril 
gilnUnden itibaren tatbik olunacak • lteridun Erkin orta elç~liğe terfi edi. 
tır. lerek umumi kO.tip birinci muavlnli • 

Şimdiye kadar afyon nakliyatı jle ğlnc tayin cd!lmlftir. 
kuru UzUm nakliyatına tatbik olu • Umumi kAtip ikinci muavini Cev. 
nan tarifeler önUmil?.deki ayın onun. det Diltgcr, birlncj dalre umum mU. 
dan itibaren kaldırılmrııtır. Buna mu- dUrU Faik Zihni Akdur, ticaret ve 
kabil kuru UzUm nakliyatı !).12 sayı. Jktısat dairesi umum müd!lrU .Bedri 
it tenzilltlı tarifeye dahil edjlmlştır, Tahir Şaııman, ıklncl daire umum 
Haydarpaşa Sirkeci arasında de mucıuru Faik Hüseyin Hozar, proto. 

nl.z nakilyatına !ki 11enedenberi tat.. kol umum mlldilril Sa1Alıadd1n Artııcl 
tı!k ecmen fe~kala.de tenz1'1f\t1t tarl. mıı.l!lıı.ha.tgUzarlığa, husust kalem mu. 
fe de euslı bir ~ekilde deS-iııt:J.rı!m~ l dUrU Nerlim Veysel 11..ltin bUyük elçl. 
ur, '. tik mllste11arlığrna terfi etmişlerdır. 
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Bir 
' 

cevap 
münasebeti le 

'Süleyman paşa davasıı;±~2?-:. 
Evlenme teklilteri: 

-:1-

GE'.;EXLP.Rl)E, bu sfıtunda iki hkra yaı..mış, soyın arkadaşı. 

11112 L•Jvi ~ Ôlgacıa mulhuo:ıt halıralarından hah,c<lcrken: 
"!lalıı;.ıl:ır ı.u·,hirri~atlık yardııncı.sıdır Bunları ~işirnıege gel· 

me'"-" clc:n ışli m. 
ı h·ı nıı;aç, lıana cevap vermiş. Uir do~tum ~öyleıııeseydi, bt. 

u;\'aı Ldr. halıcı ıııı ol:ı:ııyacaktı. <;un:.ü <htık1ılJ) i ı;omıek, bulmak. 
okuın:ık k'ilııi olmuyor. Biziru matbaa~ a gelmediği gıbi, müvezıilı-ı. 
de de lnılunmu)or. Zumrüd anka giJıi bir !ıeY: İsmi Yar, cismi yok! 

Cc,alıııı cevalıı lıunılaıı ötürü secikli, 
Hunun için (!..,ıikliıU idarehan~~ine 1.:a<l:ır gillim; bu s:oıyıyı, 

tlfölum ::\im:nffcrin hin•mcli)le buldum, \"c ilı;.ı siıtunluk yazıyı l•ir 
ııamledc olmdmn .. Okum~a başlar:..en, Ulvinin, l>enııu hakll liti •• 
lıAınıı hoşnutlu't~Jı:ın.ır:l~ağını, )aı1srnııı bir ı;ok ~erintk 
vecde ,.~e.ğimi;.:~ııı bir ıü~n yağmuru ::ıcrınliği sir.ı.. 
~el cttt'~gırıı·zacill:P4ılillişfti-..BnlbuJ.i, ne kııdar aldanıııı~·ııı. YJ:tıyı 
ı,Jmduk·.:ı elim :Jdır~1una uğradım: Ulvi, karşım:ı güler 
yuz:\; ıle~a. 1.?.P"ıar.-1.'IQb'k,.~ asık lıir halde çıktı. Gürkycn infi .. 
nılcı·.ııe arrı o~nneden c,·,·el bu ya:ıııun bentle bıraklığı 
lco;ıri sö~ liyeyım: 

Ülvi ıılıı -;·aıısını bir deniz boceğıne bcnzettıın: lstnkoın ! Fakat 
ıst;ıl;o:ı:uıı ıri~ine, Arna\"Ul.kÖ)tınde ~ıkanlar:ı değil. Bunların büyük· 
lügune aldanmaya gelmez. yü7.de seksenı kof çıkar. İşte l'lvinin 
cc,·abı dn höyle; 'i!5Illan i.al:.koılar gibi \\of! !\c öz var, ne ruh, ne 
tal var, ne rt!nk. Birı'8J'ler söylemek istiyor ama, anlaşılnuyor. 
ı;ünku füan rekık, fikir ve ifade pürüzlü. Mefhumlar sisli ,.e buJ::ı·. 
lu, kalem lı:.ıllnklı, rendelcuruemiş. 

JJııııılun Lu~ka, serlcvhadanh~layan ve iki sütunluk y3zı bilin. 
ccyc kadar devam eden bir gramer hatası adamın :rüzünc bir alev 
~ıbi çarpıyor. Misal mi isli)orsunuı..? Sabrınııı suiısHmal etmemek 
ıdn yal:-ııı: ıki örnekle iktifa edeceğim. 

1 - ;'Tcfrikalarımı şişirseydim, yalnız mütareke devrinde 150 
tefrika ) :ızarclım.,. 

2 - "Bcııiın ınııthuatın içyüzüne aLt sayfalardan bnı:ılarına ...• , 
Hu sij1lcrı1en ne anladınız? MAnıısı nedir bu lafların?.' ilk 

i)ncc, 1 ruuesi bozuk bir ciımleyle karşılaşıyoruz. Üslnd. fi ki rlcrini 
lısan kaiclc!e;·inc gorc Hadelcndiremcmiş, lıiiyiik bir ~rnmcr hatası 
J. llJHUIŞ. 

Dcniııı anladığıma gore, ÜJvi Olgaç, birinci cümlesiyle şu:ıu 
ılcınek ıstiyor: 41Tcfrikalarllllı şişirseydim, hatıralarımın mütareke 
devrınc ait kısmından 150 tefrikalık yaıı 9•arırdım.,, 

Onun yazıl ' mdan bu mılna çıkmıyor, çıkan mana şu: !\lii ... 

larcke <levrıııt.il' . ~J lt'frika eıkanroun. 
Bıı ne ~·eşıt lurkçe'! Böyle bir gramer hatasını, ilk okul talebesi 

bılc ~ .ır. maz. Hu giı7el lürkçemize ka~ı suikasttan başka bir şey 
ueğilrlır, f 

Ccicliın ikinci misale: "Benim matbuatın içyüzüne .. ,,, ne ne
ıncl.tır Bu ela nr. biçım türkte? Matbuat siıin olabilır. fakat türkçe 
bizırnriı.r. Ona hliımet ı,teriz. Bilhassa Usan kaidelerine ... 

:H ~ ıl nıatbuıı t iıleıninde bulunduğunu söyliyen ve o salahiyeı. 
le lınlırnlarını :roz:ın bu muharririn. lisana karşı sci~lcrdi~i laubıt. 

lıli~i arfedeıncylı. -

Bu,çün!ük bul-:ndar. Yaı-tn yine konuşuruz. 
E.ııiwıi şinıdt lııimtm, sdtfe hakka ltrcüman oldu. 

LAEDRi 

lstanb ul Deniz Komutanhğından: 
Deniz lise.si ve deniz re dikli okuluna girme şartları 

DeniZ 1; .. ..91: N 

ı - Demz liaeslnlli-b:nnet-ımütma 'ğtnne~e istekli okurlal"dan tkmıı 
ıe 1' :ııJanlar l!.t:nacaktır. 

A - Li!~ blrlncl 11nnfta ikm&le kalanlar dents ıısuı blrlncj smıtınıt 
B - Ort.a oku! son emıtmda. ikmal• lıtalanıard&D denlz füıesı birlnoi 

sınrt:na tıtllp ::>18.!ll&r tlcmıtl fmtlhanlarmı .,.rdiklet1 takdirde alınmak 
üz.:oıc 'kaYJt fap::\acakt.Ir, 

C - 1~ cL-!nct mutma 1af haddi lf> • 18 dir. Altı ay kUçUk olan. 
ıar kabul ed!l~. 

Deniz ,~ otauu; 
2 - De:ıir..gedikll okı-ulUDuı:ı IMr Uc; snnfm.a orta okulda tkma•e ka 

l,$nlar ı alm~e<:.ktır. 

.3. Toplayan: Muzaner Esen 
B:ı.yr.ımlaşmarlan evvel mabeyn · ba~lıy:ıın bir tebrik t~lgrafl yıııdı. 

, müşiri olan l\fa.hmllt Cel:lletl;tl lJn• Cu ~ırada Rus harbi başlıyordtL 
1 .,

3
run otla-;ma c;ağm\m;~tı. Redir Süleyman Paşa seraskcre bir telı;. 

1 }>
3

, 8 da oralla buhınoyonlu. lUah.. r.lf yuarak: "Karadağ Dluharebe .. 

ı 
nu;t Celi.lcttin ı•aşa Sitleyman si Rus harbine bağlı:dır. Rıısyaya 
Paşaya müsirlik rütbesi vcril<llği- l mağlüp ol~ı:ak burada kazanılan 

Ye B0'3na Her.ıek kumandanlı. zaferler bır 1Şe y&raroa7:. RuCjlara 

· yin edilmi§ ve Süleyman Paşanın 
111aiyetine verilmi7ti. Süleymaı. ı)ıt• 
~ıı Radinede Rauf Paşayla. ~örü~ . 
tiı. Eski Zağraya lıilcum etnıiye ,.e 
orayı zapt-.ı kırar verdiler. 

1 
ne . d - h 
ğına t:ı.yin edihli~e dair bir pa.. mu~~vemct ~ek Kars a;; a~e-
<li';ah İl't\dc'lini \'ermi~tir. Süley • \ k!ünın yanda bırakılm-:S~dan hıç. 

l man Pft<1n. bunun kend~jni ı .. tan. bır z&ra.r çıkmaz. Onun ıçın burada 
buldan ~zakla~tırmak mak'indiyle bulunan kuınandanlnrfüın biris\ • 

1 almmış bir te<lhir o~duğunu anla. • uin yani benim yahut Ali Sa.ip Pa. 
uıış Ye psdiş:ılı ira<lelerinin alın • ı;a.nm m~i~etind~ki kune~_lerle _be-
,Jı~ı rnkıt ayıığa kalkılması ve ira· rnb~r. Edıme tarafına gonderıl ~ 
denin öp\ip basa. konmnsı adetken ınesı faydalı olur." 

l 
lıunu yapmamış ve kağıdı otıır~u- . Bu tıelgr&f ü~~e .btanbalta mu. 
ğu minderin yanma. brrakıvermı~ • l.:ıDe ba§mda goru':!ülerek 18.000 
tir. Bu hali lıio~ıııeden ;tfahmut Ce'a· lcişillk 4S tabur kuV\•etln Sül~y • 
Jettin Pa!'a "~:ıliba. memnmı ol. maıı Paşa. kunuı.ndMmda. F.darne. 

Rauf P:ı):ı ba~rumanll:ınhktan 
a~·rılıp Slileym:ın Paşanın nı:tiye • 
tine verildiği için canı -;rkılmış bu. 
lunuyordu. Saray nezdİ::\de kırılan 
lıayY>iyetini yerme gcti.ruıelc \"e beL 
ki de o sll'~da açık bulunan sera"'
kerlik makamına yerle-:mek emel • 
lerini hcsliycn J~:ld Pa~a e<;l•i Zağ 
rayı yalnız başıoa zaptctmek tıne. 
\ine düştü. 8\ileymali Pı<~a ile bir
leıııne kararını verlli*i ncktnya ge\. 
medi. Ve buhuııluğu nol<t•\yı ı,e, • 
t.unıand:ı.n olan Sülerman Paşay:ı 

biidirmiye lüzum görmedi • 
mndmız" ·deyince C!J.'lsen söziinü ye hareket etmesi için emir veril • 
~k'-amadan hi\ ho~laımuyan Sü • di. \'e bu kuvveti.almak üz.~re Bar 
leyman Pa~'l : "Doğrusu ya mem• iskelesine nakliye gemileri gi•ntle
n un olmarhm" cevabını \"ermi~tir. rildl. 

Ru ce,·ap l'ılahmut Celilettin Pa• Yine bu• s~ırada Balku ordulan 
,.3 m smrunma <ld.wnmu~ ve Sü. kumandanugmd:\ bulunan Uaur Pa 
~ 0 "' ~ ·z~ k d ı· t levman Pn~anın :ığzmdrın kendi~i. ı;ıa yenı agra ·umaon ftn ıgına a-
ni. suçlu çdı:ıracak bir cevaı• alabi-
lirim ümitliyJe: "Demek Kıuıulıı. 
ğa ~itmiyecel•sinlz öyle mi?'' !!na. 
!ini sormu<Jtur. 

Bu sualin ne ma.ksa.tla soruldu• 
ğunu anlı)Tan Süleynmn Paşanın ,43 
cevabı açdı:trr: -.:.:.ı:-..--..,.....-..--.,,,_r--r-:...-...-.-r--.,.--ı 

Haber 'in bulmacası 
- "Ben asl~erim, irade ve ihtl. 1 ı--+--+--+-t--t--t-

:l·arrm elimde değilrlir. Bu hakla 2. ı-.+--+-
rımıxr vaktiyle devlete bırakmı-, • 3 ı--+--t-
tıl<. Acker!~ sıfatı emrolunan her 
yere ~itm~mi icap ettirir. Onun 
iı:in ~ideceğ:ın. Size 1ocyierliğim 
ı;,öz.lenlen m:>Jcs:ı.dan ''alnız mem • 
nan olar:ık gitmediğiffii anlatmak
tır.' 

1 J.-+-"4-........... -
8 

. 9 

SUTıEUJAN Pı\.ŞA RUSYA İLE j tO 
liARBL" ALEl:'JUNDEDİR 

!\füşirli'k men.,,unınun Harbiye 
mektebinde okunmasm<lan bir gün 
~l)nra. S\ile\'JIU\n Paşa c;ıı.ray~ ~itti. 
Al.şanı yemeii;inden sonrn. padişah 
1a l•onu.,tu .Pa<li~h bu gön\şmede 
l~u~ya. ile olan münasebetin ger • 
~inliğinden bahsetti \'e Sli:leyman 
Fa5a.nm d~üncelerini sordu. Siiley. 
ıoa.n P:ışa devletin o zamanki ku" .. 
\etiyi<- nıı-.ya ile harbcdemiyece • 
ğini !M'ıkça. :ıalattı. l' e !\Özlerini: 
"Ren h:ırpt~n s:llonılm11sm:ı taraf. 
tanın, fakat namu~uz ya..5amak • 
t:ıncc,n namu<>lu <ilmen''l\ ha~,l'lı o~· 
dnğıınu d:.> bilenlerdenim." cümlı?, 
siyle bitirJi. 

oldan ~a~a: 
1 - Fena adamlar. fiki ke'irr.· 

ve cemi), 2 - Dost bir rlcvlelın 
merkezinin vatanda~ı, irrıı, 3 - C: 
mi edalı, memurlnrın maıı)larınıı~ 
esası, 4 - Zer"!<len, ille<' lahta. :i 
- Bir edat, merkez. bir edatın kt• 
<:!ltılmışı, çayır. 6 .....ı. Sebep. su t'l 
~ıma vnsılalarınr!Jn. 7 - Eski eıb·· 

sclerden. gaipten haber verme, 'l 
- Bir h:ır:ırct derccc"ine t:C'lcre-. 
nota. 9 - Bir rlcvlclin armr~ı. ül. 
ı:ıi, 10 - Seei~·e. eski Türk rlnt~ı. 

lerinrlcn, 11 - ~isyan eılen. te!•rnr 
edcr~cniz köpc~in Ccrrn<lı olıır. 

Yukardan nşağıya: 

Rauf Pa~a ('-oranlı ~ırnıanmdan 
Eski Zağraya ilerl.'.!rken Rus gt>ne
rali Gorko m:ıiyetindel•i lm••'el~er· 
le Yenj za;rayı \·urdu. R:ınf l'.A~3 
nm arka-,mrlan yetİ'jtl ,.e Raof Pa. 
~ kuvvet~t'ri boz~unn uil;ı-ayarak 

Karapmara rekiM1• na <1muf:ı Sü • 
leyman P:ışa muzafferane hlr Sii· 
ıüyüşle Eski Zağmyı a1mı5 bulu • 
11uyordo. 

Rauf Pa~a istanbula gitt.i. ~a!'a. 
ya: .. Süleyınnn Pa5a bana ihanet 
edcrt"k ye.r<lım e-tmedi, yarclıru et
seydi düşmanı bcnguna u~ratır, 
muhakka'k Tunaya ka<la1' stirer . 
dik." lulıklr rapoı· \·erdi. J<~akat pa• 
dişah bu r:ıpora derhal kllnİ nlnı:ı. 
dr, tn.hkiks.t yapılmaı~ını emrdti. 

Bu Sll'acla l'i levne dilşınii' ve 
Balkan ordusunun ,·aziycti teh!ı • 
keli bir 5eki! ahnı" buhınuyor<111. 
Rauf Paş3. d!ı. !'enc:ker olmu.,tu. 
Onun içjo İstanbula ~elerek pndf. 
!;-ahla ~örü,ınd'.i kin m\\.,aa<le is • 
trdi. Bu müs:ıade kendisine ,·eril. 
di. Fakat l'am:ldnn ,·nrıu:ıı hinci~· 
j;i !!U"a.da n.'dıiı bir tel!!:r:ır Sorya. 
:-oı Balkan tııril<b·le ,.e İ"'tlhkı\mları 
muayene ederek ~et:mı?si ve Erlir. 
ne~ki başlrnmaıırfonlık '"'"tır'~af1·
n:ı iltihakı emrP!nnu~orıl11. Fak.ı• 

Paşa bn emre i'lrlırmı~·urnk t-.tan · 
bula hnrol>et etti. 

Sult:ı.n Ha.midin yaınndan ayn -
lan Sü~eynıan Pa..';a yeni Va.7.İfesi• 
ni:ı '"~ rn\i,irliğin~n liendisini İıi • 
tanbalda uz:ılda,trrm&k i~in ha7.ır• 
lnnmııt bir plfın nlduP,ıına tamamiy 
le ina:1r.uş hnlunuyordu. Bu 7.&n 

relt cl3 ~·anlı"' s:ıyılamaz. Zira 8ttl• 
tan Azizin t:ıhttruı 5ndirili~inde 
llnrhiye mektebi t:ı.l'!beslnin dahi 
\-:ızife. a.1dığmt uiliyo!:"(]u. Binaena. 
lc:rh Sülennan Pac;ııvı artıl< aske
ri · m.~ıaepler na7.ll'himda bırakım. 
;\·a<'aktı. 

Bu h~rt':iet tstnnbulu bü.,blitun 
!iinirlenrlim1":;ti. Bi'hası;ı:ı o o,;ıraıl:ı 
halk 11ra.o.;mrla ha"t" oh1n Sultan 
Mura·h:ı. i;-:ilt! ... ~iiinc d:ıir o;:ıyia • 
ların da çı~<m!"' olmacı "'tuavTn ı;on· 
ıJi~?h•rini bir !<:ıt füılı:ı. :trtmiı. Ra. 
uf Pno:a, z:ı!Jir.:?n 8iile"man Pa-:ayı 
j.,•ililı:ıl c~cl{, faluıt ha!tiliııtte 

nezaret a • t::vl:> bulıınıl•ırmak l(·İ11 
llolmabah:~ i~ke'e"'inde lm!'sıla<iı 
"e kimse ile r.-örü..,nıe..,:n~ mr:nlıtn 
,·.ermeı.len :ır:::baı.,ma alarak \'ıltlı . 

1 - Eski tarzda mii<;t:ıhkt"m y~ ı:a gÖtürıfü, 
rin görülecek m:ıhalli (iki krlime) , 

Yıldnd:ı 8ül,,~·man Pasa !':ıılta • 2 - Berikinin nrk:ııJu~ı, bir rıııir. 
lers ÇC'virinC'e vücurldnki ~i~.kiı "' 
Q)Ur. 3 - nikiŞ YtlSlfaJarınrJ;ın. ile• 
ri ye doğru fı rtay::ın, 4 - ~crd. nıo 

del, 5 - Hı:r şey onun içine ko • 
nur., bulu~ma. 7 - Tekrar cıl"·· ·· 
niz suyıın akışı halırn ~!'lir, Tli ı. 

pıızarı. 8 - Elhi•cnin hir rıarç:ı~ı. 

bir soru edatı. !> - Cenubi .\rnerik;:ı 

~·a Rıı<iôyn ile h'.lrh· rleY:>ııı•l·rn !ti<; 
bir netice e'de ern<-mi~·ec'ei!.ini, 
kUYY.;atl!'rll'';! UT!''-'""'' ' •·1 ni-.h~t.,:z. 
liğ;n miith\~ olı1u~11nu ,.e c1~rha! 
~ıı'h ~-apılru:ısı lihnmunu anlattı. 
f'alta~ ~"·1\~a'ı İ'l"il'.e"• .,;,, Htı>. 
~·ay:ı hu., nr:"r'\ğmı -;"vli-rer!!l< 
h!r ry <fal·:ı mul•::tVC'met P.lme ... ini 
cmr~tt!. Sü'l!•·Mnn PJ-.n J..;!tt•ıhul· 

da bir devletin r.1rrker.i. bai!rı Y· • ,1:i b!r g~e J;clrlılitıtn "'Onra \nlİ 
nıkların fer~·adı. 10 - P:ırr'>. r'lı- f_,s; f>a«rr-1\ -;i•ti. 
bostırm:ı 'c sürtme, 11 - r.a~'ar. 

Süle:rman Pa~. I~·liı•Mvi lıaş 

* Blrinin yas;ı 20, boyu 1,70, kilosu 
70, diğerınin yaşı 20 boyu 1,63, kılos\l 
ırn olanı ilse mezunu, yUksek ta.lısıJe 

aevam etmek azmitıde U<i kanlu,j, 

n.endllerlDl tahsile devarıı ettlreblle • 
t:"1k vaziyette ı:ı1 bir ailenin 
v.eya. yakın akraba. ohn iki genç h 
larile evlenmek istemekle<llrler. tSıl• 

utı reı:nztne ml\racaat. 
* 2i yaşında, yUksek tnhs!I ;:-örmlll· 

m~stek ııahibı blr bayan: citldl ı;ır 
bayta evlenmek lsteıncktaJır. l B,P'.l 
remzıne mtirdcaat. 

:ft :?8 ya ~~ndd, • Uksek alleden. c1 

işlerin\ nııikcmmel bilen bır ba;ıaıı 
içki içmiyen, evıJle sadık, uysa!, .. ~. 
mer, şişman, <;ocuı;u olmı~an, l<ınıse· 
si.ı: bir bayla evlenmek ıs~emekted:r 
(M. 16} remzine müracaat. 

>.: Yaş 42, boy ı.:1;), ı.tılo t>S, •ı.:ııı \d 

temiz bır aileden, çocuksuL.I :uıı.Zi>' 

temiZ. dul bir l:>ayan: kUçUk bır e.; 
o•an. namuslu. ı:1Urli3t ve ,ruvasuıı 
03.ğlı emekli subay ve memur bil 
:.: bayla evleı:mek isteme.;:t -u:r 

lUy.5al) rcmz ne mUr:ı.caat. 

"' Yaş 44. boy 1.6:! kuo 63 tı 

~imseeiz. k1i~u;c bir zv a!aca l< ka :ıııt 
parası otan, dtizgtin ,·ucut!U, duı bif 
bayan, ya~ıl~ mUtenıııııp bir bayll' 
evlenme1< ıstemekteJir. {Nc~cnJ 
zine müracaat. 

l:i ve i{ci a•ıvar.rar 
:t- ıs yaşında, m-:ıh::Uıel',. ı11ıerıınıl1 

tecrübeli iisen~c son ::ıınıf:nJ:\ okıı 

yan hlr ı;enç, normal l::lir roaıı.şıa 14 il 

rame.iftadır. Tıı.şrı:ıyd ıııı l(Hter. teı 

de p!tr\ak bir i31lkbat oı·ın ış sahıptc 
rinin ı Hıı.ırın 19 ı remzine mUracıı.a 

:;. Bur3a<.ta bır gömlek ıto!yeıı:nd 
t ser.e kadar çalışmı~ bir gene,; baya 
;ene ayni ışteri yapan blr mlle3ses 
de çalışmak istemektedir. (F,l',) r 
ı..ine müracaat. 

Alducr:ız: 

.\,.ıfıda r .. oıhlPr nnlt ._ıae 

ııu~urularımJLUı Ollntlı•rın• 

mrk h.ıpla n 1.111 rl'h.ı n .. ıull ""n ı P• ı.s' 

•n ltarll.') '\~r~ıııı ~l\JtMHo nı,'tll"\ 1 

•lir •e 4U' 1 ı 1"11 '""rıo •ld.ırt~ı.11 
··ıs) (AM.) IAT.A.) ıBııh 

ı. ı ıBl.. . M.C.ı ıour-;:unsuıAr 

.ınev) ıE.O.J <E. Ural) rE l1 
ı~.N.S.) (Garı tHB, c;,.,., rHtıJ\'I 

ıH. OnaaJ ı fH3mraı IH. 45C 
ıtD. 261 (l.N. 3211 IKıtı1;) tKıırc:JI 
(M.T.R.) ıM.E. ~9> <Mavı mektır 
ıMutluJ l"'.N.) IS.C.K.J !Neı: 
( R.G.S.) 1 Sarı gül) ( Se.:nııııl 
(Sahire) ı Sevgi 1 ( Ş C.K) ( 15 Tull!' 
('l'.A.) tT._A.Ş.ı !T.H.RZ J {'fekcıı 
ıTalıim kim) ıV.Y, :ı::;ı ıvtcdl\~ 

l y eıle k denızcı) ( Yu vaıu ve l'Jfi m' 

Dıkkat: 

t:zun ::amar. •Jl.n~erı cıJ.1:rıl·111'" 

ua.n edıld!gı aıuu~ . .l~nut 'il·tırıırı:ı 

a1 ış bulun::ıo mek.ıurll~r. l'.ı'J >tyıo 1 
cci s·11nU:ıe Kadaı aa ıtı~ırııuıMil 

buıuou:.sd ım~a e;ıuect«.:ır 

( Desuı rcmzıle me1<tup yazan 
kuyucuy:ı: A:zun'lZ tı:krar yerlne ' 
tirilecektir, Bira'- bekley1n, A - Bulı:nduklan amttıan:n muadili olan gedllclt okulu smı!larma 

kayit ed~~l.lerdlr. 
B - Ge.dikH okuhuu~ girif, :r&f haddi, birinci muta 12 - 17, !k(ntj 

ııı»ıf&, 113 - 18, Uçtıııo.11 anut& l' - 19, y&§1.armda olanlar kabul er11l~~k-

SUfoymnn Pa-;:a Bosna Herseğe 
ızitti. Bosıu Hel'41t'kte ~la ba~la. 
rnlı~tı. 17.000 I<lcıi!•k ufak bir kU\·. 
Ye1 le K:ı.radağlı ao;ileri peri~n e:• 
ti. 28 gün p1m:ı~a çarrr11:1ı. müst&h• 
kem boi!1ızlarcfaon ,.e ıfailarılan ~2. 
ı:er,..k Iler"elrtenJ'.odgoric.e ''adisi--

4! numaralı l•ulm:ıt:ının halli: kum"JJ!fatılıl< kararı.:.H.hı ~-aı-ttı ve 
J.un·etbri lü niı.,het ic;er~·nck F. 

t Bir ıkıncı) remzııe mek"up yaz.1 
okuyucuyıı; tıılmnız dı!etlıg!n ;,. gı 
t:ıshih edjlerek neşredilecektlr. 

ıu"dir. 

3 -. l.stanbul "Ve Cinrmda b\J11Jll&nlar , t.tanbul denlı komutanltğ't• 
na, İstanbul t hşrlclnde bulunanlar ~p olduktan a.akerllk şQl'lelerine 
mtıracaa 19an 

• - K•Yit mtıddeıt 2f) Afıutoe HS aqamnıa kıı.dardır. (96-03). 

Genç kmn ya.nıbaşmda. bjr bdın 
ur,\bu tsütannesi Şevkiyedir. Şe"· 
kiye}lstanıbuk'la'· tiroidin yanında 
ı:eı:.iriliti.iki. !il içer.tinde ktyafe • 
tini C'~Ştırmi.,~fa.kat yeni1elb~ 
lt'ri içinde bile ıuhunun bir tek iit. 
~ o.dmı l>oım:ıJDJ3tT1'. 

Otomobil po-,t:uıenin önünden 
l?,eÇerkcn tJm;t blrllenbire uyıuur 
gibi oMn, tefac;lı bir hareketle ,c. 
fiir.~ emir ,·erdi, o~omobiH ıltll'(!'U' 
clo ''o Şc,·kiycnin meseleyi anla • 
n!!lııına \'akı\: bn-alınrr.'.• yere atla. 
<lı, yere t\llzdıktıı·n !K>nra ela: 

- Kuzum nineciğim, <!erli, bir 
dakika holde, İfttanbuldan nyrtlma• 
d.m evv.::ı' b':- tel;;raf r.ekeyiru, 

SUtn1nc bir ittrıu:a baırrl:ındı: 
- l'ıı ,·apunı ka~ınrsak. 

Ümit, m~rui\·er.lere doğru yü .. 
rürkcn r.e\'e{l 'erdi: 

- Merak ctm~ l<a~mnayıı. 
Birim-; dai('<:ı. "'<><.:ıra Ümit, t~k

ra.r otomobi:inc binmiı, Ye: 
- Rnydi, .emrini \·emı1şti, ı:;im 

il Wayı1 .. r~'J1l i1'1•ele ine! 
n u kaaı ... "~ ~tt · 

,.... fi~ vihihlUler. V-mtt li~ 
Jerin 9Tl'alnnd~ ıııa!oncfa mmıikiye 
ynkm, ahonkli bir i:ı: hlrakarv.k, 

hlSlr adanlarla ilerliyordu. ~,-k:. 
)'e, 1o~n ,.e uyuşlf• ba<'nklarile 
nna Y•~ iıçin gülüne: vaziyet• 
lel'le koıJmap çal~ıyot'du. 

Tiren bazımı. Lokomotif gen!:
ve İ!}tiha.lı at1ar gibi hışıldıyordu. 
ıs.ıs bir kompartıman 6nüncl.e d~r. 
(]ular, tJmit, l\pl!\llnşı:.n ŞeYkiye~·e: 

- Haydi nine, binsene! ıl~cli, 
Aörmüyor muann vaı;on hcmıbo~. 

İQeıi girince: 
- Bavulu l'flfl\ koy, \"e ~e:: !}Öy!oı!ı 

knrşnuı. otar, emrini ,·erdi. OrndA. 
rahat e<l~"iuiz. 

Tir~n hareket ettiği za~an ıı:ont; 
krz biraz. elemli bir r,P.ni~ nde11 -
ten 80n1'!1.: 

- İşte artık hnreket ettik, d~ 
di. Yoldayız. 

G&ıleri penttreleN!en bir ~irn • 
'ek aürntivle ıı;ec;en m!lnzar~lara 
rialm~tı. Şe\ 'tiye ıı;or<lu: 

- Ad~,a:::anna !ltı.ıtt kaı:ta ye • 
( İAf!CC!tiZ? 

Vmit, o;iyfth ceketinin düiimcle • 
rmi c;özmll:,. tl\th hir n .. aıeyle bll'!l
m kailile P.r'<alık'am cl:.>~·amı~tı. 

- So:ıt ı lt~·a dol'trn orul:ıyı'l. 
Şe\'kiyen;,ı l•irri!deri ~i'ı~~k· 

J.eri üu-rinde kı'6 tevakkul!ar Y.R• 

Bu h::?klenilmeren ıafer haberi 
p:Hlis'.lhı !;.d:• memnun etti, Siiley • 
man Paşaya "i\ferin'' kellme~lyle 

1 - Kelimeler. C:. '.? - ,\ ~n~ ılirııe:re doğr·1 relmıiYe h:ı"ll:ıılr 
Yclo, 3 - ~ehir. l\, tk, 1 - 11. C::ı 1 llalbnki h~:ar.buMnn, · Eclim-~rl~ 
lıaıi:ın, 5 - Kepek, Çörek. 6 - fan · . r.ılrnr~lI hnrr <'~"'h"'"':l'"! •·=tr,~c: 
Fanila, 7 - Meımneıı. Z. X, S - cınrolmıuyorrln Siiievman ı•nc:a bu 
.\laılar. Kaf:ı, !l - N, Ehil, Ley. !() l emre ~irld~~li hir cevap verıli:

0 

Camide, Atin, 1 l - VelAc!er, Tnn. ( 0Hnrnı \'ıtr) 

~iiöhi!1~• · •fiiiftfti 1~ , • su ŞJW>W>! •:a • 

Naime Ha~•m u.~ ,:;~·ecek? Bnra'ıt. 
rını Iıi~ cföşünm-:ırlin mi'.' Yokı;a o 
u~ bu işi o!li~·or mu~ .. 

-Bilirsin ki, b~n or.u nlcbtmnk 
ıs!tmtm. Bunu o rla öi:;renece~• . 
Y.ı lm~ bir:ız ;;eı: hııhe!' nl:ıc:ık. \"ı. 
ı.i :ı.nrak rnrın .. ~bl\h. 

• 33. Nakleden: Pt!azaller iSEN 

pnrak ağrı- :ığır inip blkıyordn. 
Vmit, yol arkadn~ma. bir müddet 

hııktıktan sonra hafifçe gllltlmsedi 
w tekrar etti: 

- Nineriltim, saGt nltlfl:ı ora• 
dnyız... J<'al<at sunl\ (loğrusunu 
~iiy'iyeyim mi .. Şimdi nrtıl< bütün 
~rrpmmrJerm hiçbir faydl\ nnni • 
yeceğl için !lomurtma Mlıt,, Bj1 A• 
d:ıp:ız'.\rmn ~;~mly-onız, (Bu sıracla. 
Acnç im knlkıp ı.tlt-ninerıin pnma 
otn::'du) 

Saf katlının g<izleri harrf!tin en 
•'ln <lt>rec-.eini ifac1c eden bir ~e • 
nişlikl" a..:ıtrlı: 

- l'i:ı,.ıl naljıl!.. Adapuamıa 
Aitmiyor mıyız! 

- Dinle beni, benim iyı ka'bli 
r,t?ıeriğim. Sl\n:ı min·minl bir .. ır 
tel"di .eclerejtim. Pc' ~"'ftkmclft mil .. 
fıim \"a!ml:u rereynn c<l~ek. Jhın• 
lar benim e\•lenın.eme taa.lll'ık ıeüi• 

yor. Anlıyor masun! 
- E\'lenmene mi? 
- Evet, evlenmeme. Du ''Mi:ret 

lmrşısınd11. ,-asime pek mlthim h~. 
zı Şeyler söyJf'mekliğim IA:r.ıın. ,\n. 
hyorıımn a!'., t~te !}imdi orayn gid'
yoru:ı. 

Snf !IÜtıt.na, hA.IA bir 'ey anla • 
nıamı5tı, hayretler içer<.:!nde birta. 
.knn mi.nasJZ kelimeJ.eri c;ıraladı: 

- Demek şimdi Sn.bri Eeyin 
kö,kUne !!;idb·oruz ö~Ie mi? Fakat 
Fatma Hruınn ne olaeak, biz; lm 
n~'şam Ad~paz:ı!'DltJa bek1 iyo:-ı:lu. 

- Artık ~kkonıiyor .. meral; et· 
me ben her llôeyi etrarb·ll' dfüıürı~ 
rek yaptım. Ona bir ~lırrnr çeke .. 
l'ek hi~ rahattm: ohhığ11mu ;,e 
ıtnca!~ yann alcşam or:ıv:ı. ~e1ebilr• 
ceidmi bikfüdim. N'Mll, iyi <i«-ğil 

•• ını. 

- Evet, an!adqn. Anı~. buna 

- Eirıız ~f'C mi'! \ nnn ... abah 
nıı ? .. 1yi :ırua, bu i~ clnrı!mı~ Hr:\k 
mı q. Hem <ı::ınl<i bu ~·:ı.ptıb.ı iyi bir 
~ev mi? .. 

Genr:: bir kız bir d.elıkıtnhnııı c .. ;. 
ne hem ele bu ~eki" de nn.,ıl ı:irl~h·· 
lir .. bznim bu İ':'o, nklıın ~mıiyor 
W:!selam. 

- Neye'? 
- l\"ey.e o:a~ak .. Sabri Bey .ı;enç 

bir adrun de[,"i1 mi~ 
- Genı;ol•JUH Yeyıı ihtiyar ol • 

<ılln bir eö"ltek rle~il, ~ninı \'a'liın. 
;"1. Hur.ılannı ben d'! ıl!i~ilıırlıl';. 
rim. Haydi bıtk.'\lım biru mıı~ul 
ol. Jhbnm sa~ ol!'lapJı cb Sl\na 

"o-na giclip ~öm1eldiğim, İ'ltikba· 
lime ait millıim bir mt!'C!e lıııkkın. 
da fikrini öğren.meltl1ğim IA·nmdır,. 
de~~ydim, bu ıı.nnmu, m~kul ve tft• 
bil bulrnıyicak mıydın!. t~te benim 
1a v:ılb 8ütnincf"i~im bo <ll\ t.,.,ın 
ö.vledir. Bir vasi herha.nı::i bir mc .. 

CM A ) rernzt1e l!l"ktup yaz.an oh 
}'Ucuyıı: Sa rıh l\drt!!~ln!z oımadıtı 

ı:ın ı•sr::.::•:ı:: ne~ru.ieme1!1< 

ı;; (Ha!lan lk:z.;;ii.1): l!flnıu : :: n.,~rl 
dllecekllr. 

'-el..;le bir haha df'ı:nc.:,tir. Sc•ı 11' 
ı:;l'r-;in l•i, "5abri f'<;~. lıiı!•11metlO 
'eya r:-::nun ~JUn'Jn bana intih:ıp t 1' 
ti~i bir \ :• i c1eiW. bi1.zu t bıthanııil 
h:n 1 k~n-ljs;~e tf'\'ıli ,.e enıımet ,.ı 
<1"ti hir r.attır. 

llu mantıl\i "e makul 
"ih:ler k;ır~•.-mda '<af kii~lü 
'".i•yf:·-::,.ek hir ~e~· bııln:nnıh He 
t;l'Y::ı r:uı bir ntziyetle arl\ııo,;ıP' 
yashndı. 

S:ıbri rel;'in h~'.ıi'\c:ıet \'en ali' 
ı abn~ı tarafından :ntih:ıp ~ılilnıi1 
hir \'Rsi c-lmnyıp bizzat kızın h:ı ' 
ba~r tardın1l:ın l\alnıl o· unrııa:J 
onun n:tı::ı.rın'la o l;:."lar eı~~mnıi ' 
~·eti hni:1. r!~i{il;li. J\f~'lelcdı:ı &iitııİ• 
ne)·: en zjya•le meınnıın r.deıı no~· 
ta. Ümifün !!;r:ır, vasiyi öı baba-.ıl 
~iİıi göm1e.,iydi. Bu his, bertıu:ıl 
eılilmedikr.t- her ~ye, muhtemel 
1.ütiln hiı.di"elere k:ırc,ı kunt'l 
lj bir zırh ~ibi onu muhafaıa eclıı" 
cı·l;ti. 

G.e~i S.ıbri l'ekin ,.Mlye ben1.tt 
yeri yo,<tu. Genç, ~ı.el, kihnr h•' 
Jl'tsa kadm.!ar ,.e genç !m1ar i('!ll 
ılainı:ı hatırl:tnarak si"'!U\'IİYle oıtl 
böyle bir İl'İm pek de yalo;:ıır detti 
mezdi. (Dernını var) 
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B SA 
~, , -- -· -ı 12.8.9U !IUAMELEst 

Londra ı Sterlin 
:Sevyork 100 Dola.r 
Cenevre 100 Fra.nk 
Madrit 100 Pezeta 
Stokholm 100 taveç Kr. 

5.22 
UO.'ıt 

30.70 
12.89 
31.16 •. 1 

~l ııl 
aodiiA.lt ". ~ w 11.A.l 

mn.ua..euso.ı. 

İkramiyeli %3, 938 20.60 -.-

1L 1 R AVA 
tkr. Erga.nl % 3 938 22.10 -.-
% 7 l/2,98ST. borcu tr.a :13.75-.
%7 1/2,933 T.borcu ~.I 23.80 -.-

1 1 
1' t ın,aaa T..boıroQ tr.I 11.JO -,,-. 
sıvaıı • Erzurum l 19.90 -.
Sivu _Erzurum 2.7 20 -.-
1' il. 918 Bu.talı.. 11•-

%1, 19U D. Y. l 20. -.-
19.70-.-

51. -.-
30.70-.-

lıl 1 1 :I 1 ıl 

%7, 19U D. yolu 2 
Anadolu D.T. Tth. 
Anadolu D. yolu %60 
Merkez bankam 
Aııadolu O. Y. Mtım. 
.ı, bankası nama 
tmdr .mmat • Atıall B. 

156. -.-
6S.-
U .. 70-.-

6.10 
lmaJ' Ban)rıc b1w n.-_. 
Aelan çimento 10.--.-
uıa:ı oı.umıto ın~ l..IO 
Şark değirmenleri &.- __.... 

1 1 
ili Philips size bu güzel radyo 1 

İttihat detırmen. 21.75 -.-
T. 11'.0mtlr madeıa. 18.- _... 
tJf, 9 T, bOnolan H.---
:rtırlr u. Tl)'atro n.DO. -
ı.t. C:mum S1gorta 29.-~ 
Şlzllet.Uıayrtye 13.--.
ŞlrkeWıayrtye tamett11 80.---I· har!kas.ı.nı taktim ediyor. ·lı~ 

l~~I~ Gazeı şe1<11. temiz sedası:ıevlıalad ',lı~1ı 
Rıhtnn tahvili •" 15.60 -.-

tat. Su tabTU.l 5.10 --
18\. 8'I ııs.-. L- -.-
Türk tıorou Tr. ı -.- ıc.~ 
Kay.eri Te Civan 

1 verimi bu ·ahizenin baslıca ~ hususi- 1 
lıi llf!flerldlr. Vakit kll'!lbetmeden bu ·ıııw.I~ 
• 1ıuca1< salteserı ·ıecrUl:Je ediniz ı fJ 

elcktrlp olrketl htııse senedi 27.-

llorıa harici altın liyatı 

Gayrimenkul satış ilanı 

l•tanbuL Emniyet Sandığı Müdürliiğünden: 

Ay§e Sacı lıa 'fti~sel i.tı Emlne Mebrure Boran 26:592 hesap numara.at
e ı.andığınm:dan aıdıkıarı 360 lilaya karşı Kadıkôyilnde Osmanağa ma. 
ıuuc:ılnde SugütlU ı;e;:cıe sııkağındıı. eski 127 yeni ve numarataJ 123 kapı 
numaralı kAJ?ıı dUkkl'ını b.rlncı uerccedc ipotek etml§lerdlr. 

Ou.a~aJa ıne\CUt ı.apı.: kayıt suretinde mezkCir gayrimenkulün ·•aynı 

ın:ıhıı.Ue ve n!<akta aynı ıu.pı numaralı 37- metre 50. desimetre murabbaı 
oı kdarında ,>ı!aları olan kuglr dUkkA.n olduğu beyan edilmişt•r.,, 

Kaydında t'sklıdar ıcıuından Bebçetln alacağından dolayı h:ıclz var. 
c:!ır. liu baC.1. &anuıı;ın '>C LlilŞtcrllcriıı huku'J<Una mliesstr değildir . 

.L>osy.ı Jı mevcut 1kraz senedinde mezkfır gayrımenkulıln sağ tarafı 

Lel'.a ettin dlıkklını, sol ı111afı Ethem dükk~ı. arkası Fatma hane ve 
r.a •ıçeai, cep Jes, it() •utl ı ı,;c~me caddesile mahdut oldugu gôsterılmi§tlr. 

ikraza nas olan muhammin raporu mucibince umum mes&hası 85. 
me.ıe murab"l:u o1up bına iki knUı klgir ve catısı abpptır. ı - DUkkln, 
·• • Oda ve 1 - hatadl\n ıbarettır, Elektrık tesl.salı vardır, 

Borcun vauc3111de Odenmemcslnden dolayı yapılan takip Uzerıne 3202 
nJ't:aralı Ka: .. run <t6 ,;cı maddeıınin matu.ı:u 4.0 ncı maddesine göre ıa.. 
rılıııaaı ıcabMt::ı yukarı.la ) azılı odaları havı kAgjr dUkkltn bir buçuk ay 
ıuı.;ddctle açık art ırmaya konmu~tur. Satııı tapu sicil kaydına. göre ya. 
pılıımktadır. Arttırma.ya s::-ınek ıstlyen l22ö) lira pey akçesi verecekttr. 
Mı!ll banknlarımı.z:da.n bırırıı: teminat mektub:ı da kabul oıunur. Blrlk
m•, bUtiln •erg'..l"::r belediye ıcıuıı:lerl ve \'akıf lcaresi ve taviz tedcll ile 
te.ıiı.lı,>c rusumu borçluya aittir. Arttırma şartnaıneaı 13.8.942 tarihinden 
ltlt-n:-cn tet,'<.k ctrnel< lstı~enlere sandık hukuk 1şlerı servisinde açık bu. 
luncurulacakt,ır. Tapu sicil kaydı ve sajr •Uzumlu izahat da şartnamede 
ve takip d?ayasında \arı.Ur Arttırmaya ı;ırmiş olanlar, bunları tetkik c. 
derek aatılığn çıklll'ılan g&yrirucnkul hakkında her ~eyi i>6renml§ ad ve 
telAkkJ oJanur. Btrıncl arttırma 19.10.942 tanblne teıadUf eden (pazarte
s:I gUnU Ca~aıo~lunda Jc6.jn sandığımızda saat ıo <lan 12 ye kadar yapıla. 
cal\tır. Muva.llhat lhaıe .) apıln:nsı için teklif edllecek bcdclJn tercıhan a. 
ıınınaaı icatw-Jcn gayrimenkul mUkelleflyeme sandık alacağını tanın.men 
1:eçm~ olmaı ~arttır. Akf;i takdirde son arttıranın taahhüllU baki kal. 
Jıak eartile 4.11.912 tarjh·ı.t' mUsadl! (çarşamba) günü ayni mahalde ve 
ayni saatte .!'.,n arttırmıı!!ı yapılacaktır. Bu o.rttırrnıı.da. gayrlmenltul en 
çok arttıranın u,,tUnd.: bırakılacaktır. Hakları tapu aiclllerile aııbıt olmı • 
.r•n aJAkadarlar ve lrtihk bakkı sahiplerinin bu !:aklarını ve hususile fa. 
:.ı ve maa:ırlfe <Ulr jddjalarını llln tarihinden itibaren 20. gün içinde ev. 
rakı m0sb1te•t'rlle bcrat>cr aairemlze bildirmeler! lazımdır. Bu suretle 
tıakıannı t-i1alrmeın1§ 'llanlnr•a hakları tapu sıclllerjle aa b,t olmıyanlar 

aaut bec:Selinın ps.ylaşmaaındnn hariç kalırlar. Daba fazla malCimat almak 
ietiyenlerln 90/109 d();ya numnraeUc sandığımız hukuk lşlerı ae:-vısınc 

ınUracaat etmeleri IUzııml' illn olunur. 
-DlKKA'l'-

l!:MN1YET SAJır"DIGI: Sancıktan a!ınan gayrimenkulU ipotek göatermek 
ilt•yenlere muhammlnlerlmlzjn koymu§ olduğu 

kı)met.111 yüzde 4-0 ını tecavUz emlemek Uzere lhale bedelinin yaruıl\a ko.. 
dt>r borç vermek auretl!e kolaylık ı;d&t_ermektedlr. ( 86!17) 

~iinakulat vekaleti devlet limanları i~letme 

umum müJürlüğünJeni 

~c vuııtalan içlr. IUT.umlu llrttllUk mu~amba ~Zf mtıbayaA olu. 
eak1.rr. 

811 ~ " muk11v~met1 fazla yerli veya yabancı mamıılfltı olmak 
ıı.tre •Dntnd.ı muşamba bt.%1 bulunanlann numune, miktar ve teıı'.lm mUd 
~t tle ftya,tjarrr.ı n.lhayet 20.s.ıwı akşamına kadar ı:lelm..ım,zin levazım 
nırdtl'.11~ yazı Uı b!Jd1rır.elerı. <6666) 

HESAPLARI 
2 lklncıte,rln 

Kc§ideelne ayrılan 
ikramiyeler: 

1 adet 1000 liralık 
1 ., liOO 
2 250 .. 

14 100 
10 .. 60 
10 .. 2:; 

10 

Repdlye 
Damı9 eo,aııktı 

34.70 3UO 
Külçe altın gramı 4.52 4.4:5 

SO senelik 

Tecrübenin muvartakiyet!i oeti
<'e&i bir gfin sünnet, erte i günü 

ilk ,.e !on panoınnan. 
ELİ ÇABUK S'CNNF...'TÇİ 

Bllat KlprDll 
Kabine: Beyoğlu M~ratlyet tad. 
No • .rı Gtine' .\pt. E": Erenköy. 
Tel: 52 - '78. ~!lraflnn da çağı
nldığmı için lutfen ıo gün ~...-ve
tinden mUraCftat edilmesi rica o .. 
lunnr. 

ldanbul mıntaka ticaret müdürlüğünden: 

V wl aoag .ı deri ihracatcılarının 
' 

nazarı dikkatine 
Kuzu de:-llcrlnin lh~ct eıraııında aranan yapağı uzunluğu esası bade. 

ma nazarı '.t.oa.ıı ıılııım•yarak yalnız derlnın ağırlığı kontrol edılcccğtn. 

den dcı·ı lbr<ı.C'atı;ılımnın atnğ"ıdakl husuııatı gözönUnde bulundurarak par. 
tllı.rını ihzar t:t·ne~erl Jttzımdır. 

1 - lbr'l.Ç <ln:nda yapııgı uzunlu~ ne olursa olsun her bir kuzu deri. 
s.nııı a()ırl•ğ" D"amı 1200 gramı gcçmlyecektir. 

2 - Ht'!:- ı..a~yada p, ı:aftaljn vesalr ambalaj mıılıemesi karşılığı ola
r:ık azami 2 :<ıl., tolerans lmbul edılmlştlr. 

3 - Tu.um ht llnd~ buıunnn kuzu dcrl!erinln knpnlarının yarılmadan 
h:l!ya yapıl.-ası muvıı.tık görUlmU tur. 

Dil.ha fsıl.a mııJOmat Sjrkecı llmıın hanında G-ffi.\OAT BAŞ KON. 
'lıtClLöRr,t)r,f OEN elmE>tı!lcc,.ği, ll~n olunur. C85U>) 

f3 ):GUSTOS -19.12 

.-.ı rem Reııt ve Cem ı 
En yeni bl1yük zaferleri 

revüal1nl1n btltlln yıldızları ve me,,hur parı:aıan 

SAF. 
MUAMMER ve KELEBEK 

ile beraber okudııklan farkılan yalnız 

KOLU • 

pl!.klarmdadir 

••••••Ol'keıtrayı tdare eden: BizzatCEMAL REŞtrf7'~~~-ı 

bt,anbul harici mağazıılnmnız tçln Şef alıııııeaktır. 

B~v~~• ~!!..,~72 ,; o~~ tah>llial bit!•!.~ m•~z.) 
ınuamelA.tmı ıdare -adeoek derocedc bu işlerde tecrübe görmJş ve ILS. 

kerlik hl7.rıelinl ifa etmiş olmaları ve elliden u,agı yaşta bulun'lt!l~e"' 
JA.zımdır. İsteklilerin aşağıda yazılı vesikalarla 17 Ağustos 912 tnrl. 
hlne kadu Sultanhamuırıında Katırcıoğlu Ha.nındn MUcsseS<ımlz Zııt 
~!eri Şefll.g1ne mUracu t etmeleri. 

1 - Nütuıı hüviyet eUzdnn~ 
J - Aakerllk v~lkıısı, 
1 - TahsU veBjkuı, 

• - Diz.met "ı\ğıdı. 
ti - Vt> ika fntografı, 

........... iıt51 .. ll!llZl:mM~:m5Z'Jl~r:E:i~;ı;:azd 

. Devlet Demiryc1'arı ve Limanları İşletme 
il'_ .. Umum idaresi ilanları 

Icıarem".lı~ Edlrnedakl makine dep.ıııuna bir yıl lç!nje gelace.;tı talı 

m.D edilen 5400 ton ı:nader, kömUrllnlJn vıı.go::ııard!ı"l b>~ı.ltıltp &"Ö!~e:-ue. 
cek yere LttJt edilme.si ve gene bu ko.dar k!S'?l'lr•lıı ıok., ıt')t,n~re veyi\ va.. 
gon.ıara yükl~tllme.sl t~ l.stekllslne verilmek Uzero 2700 Ura mun ı , Jııa 
bedelle açık eka!llmeye konmuetur. 

Eklittm' 17. ağustos 1942 pazartesı s-1\nil saat 11 de Slrk'lc1de 9. 
ltlelme ııa.tınıUma koı:nisyonunda yapılacaktır. B•ı işe glnıek htlye'll"!"ln 
20:'.'.150 lira m!lv&kkat ~mlnat yaurarak yukarda yazılı glln ve ea.atte ko. 
ml•yona gelmeleri 

Şarlnıı.meler pal'asıa olarak komisyondan vcrlllr. (S199) 

*** 
Devlet demiryolları yedinci isletme müdqrlüğünden: 
Yuhammıon bedeli (1":850) lira olan (5000) metre mlkAp balast Ea. 

kl,eblr • Konya 'latıtı üz.erinde Kim. (394.398) ocağından l.hzan l§lnln 2.9. 
942 çar§:ım~a günU saat ıtı te Afyonda yedinci fş!etme mUdtlrıUğU b!na. 
ıınca kapalı .ıarf utru11le ekıdlt,mesl yapılacaktır. 

Bu l§e girmek istlyenlerin (1338,75) liralık muvııkko.t teminat ile kft. 
nunun (10 urc.u maddesinin F. fıkrası) gereğin:ıe ıuzumlu clıllyet ve tica
ret veslkalar!lf! teklif, mektuplarını ayni gUn eaat 14 oo kadar komıııyon 
relsllğlne verneıeri ıazımc!ır. " 

Şartnameler işletme kômfsyonundan parasız olarak alrnabfllr(S585) 

lnhisarlar·U. Müdürlüğünden: 

ı. - tda."<.miz ibtiyaC1 lçln "24•' adet kontrol saaU pıı.zarlıkla aıı.tm 
alnuı.caktır. 

lL - Pa.z.'.lrlık 1' /8/9'2 tarihine rastlayan cuma gtlnU saat 11 de Ka. 
ha•qta levazım §Ubeslndekl alım kom1Eyonunda yapılae&ktrr. 

lJL - ls1J?klllerln pazarlık fçfn tııyln edilen ı;Un ve saatte ~7.5 gQ 
verune p&ralanıe birlikte adı geçen koml!yona gelınelcri UAn olunur. 

(8460J, 

'I 

Zi 
8.DruJU§ t&rihl: ı~. - Sermayesi: 100,000.000 l'Urk Uzll.!I. _ 

~ube •e aJanıı ııdetll: 265. 
Zira! ve;, ticaı1 her ııevı tınnka muameleleri. 

Para blrtktlı enlere 2<ı,OOO lira ikramiye veriyor. 

Zlraat Benka.smda kumbaralı ve ihbo.rsız taearrut beııapıarmd ~ 

en az 60 1lruı bu!unarJara senede c defa ı;ckllecek kur'a ile aşa~ıdakı 
t>Ulna göre lkramıye dağıtılacaktır. 

4 ıadet 1,000 liralık t,000 llrıı 

' • 600 • 2.000 .. 
4 .. z.~o " ı,ooo • 

40 - 100 • 1.000 -

JOO 11drt 
120 .. 
160 • 

ı;o ıır:ılık .~.ooo ııra 

40 • 4,X('O • 

• s.ıoo • 

DİKKAT: Hesapınımdakl parnlar btr sene lı;inde 50 UraJ:ın ~~ 
'!U~lyenle«' tkramiye 1;1ktığı taltdlrde % 20 fnzlamıe verııecekllr. 

Kur'alar senede 4 defa, 11 Mart, 11 Haziran 11 Eyıo.ı. 

ll BlrlnclkA.nunon <;ekllec .. kt r 


