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. Bcrn, 8 (A.A.) - Resmt mahfillere gele" ataberlere gön 
!.wi;ı·a Mın.i de ~le• s:fot yle Alman ve İng.lliz e:;irler.nin 
xlııcirleri.i'n çıkarılması içiın al t.kadac nükiımetlere tesb: 
e~ oldqğu tarifı' tıiidirmişür. 

...... 

, Parti Grupunda 1 8~:=-:~e
1 

iktisat Vekili Zonguldak'taki ) Bite bek 
1 Kaza hakkında izahat verdi Yogoslav iıçisi bu 

---------------------
Kimsesiz gençler ve çocuklar hakkında general Kizım ' 
Karabekirin takdiri üzerine hararetli müzakereler oldu · 
hükCamet bu mevzuu daha esash olarak etüd edecek 

Ankara, 8 (A..A.) - C. H. P. Mecl~ J :uıtar.ma tedbrlel'i ıhıı:J1114 olarak bu ,.Ji11 
ıırupu bu.gun saat 15 de Re.is Vl'Juli Seyhan vak' ada ~ ·mdiye kadar 63 amele.'lln ır••fü'<',sü.f 
mebusu 1iilm: Ura.nı.n rPıtliğinde tiplııııdı. Cel· bl<l:i.~J te~brt edilmiş olup aramalara devam 
se açıldı'k.U.n ve ge-çen toplantı zaıbıt lhullsası <>- ed lvı.Aini ve hiıd·se üzeııinde adli, idari ~-e tek,. 
kundaktan j{)nra lııiı.rsiiye g•len iktisat V'!'kill nik tPtll'ik ve tahrlle!'C devam edilmi~ old<1ğunu 
Sırrı Day bu .. yın Iİl)İİ'Ilde Zon,guldeık maden ve vo> •felı;r: u,ğrunda tıaymla.rını kayebden i~ 
havzasının Çıunlı ocafımda ~1ıial eden aMı>J yü- çiJPr:n ailelerine lhfrkCıııM!!ıçe dertıal tazıninaıt 

harbin 1943 yılındıt 
biteceğini söyledi 

a 

Lord HaHfaks da 
artık teşebbüsün 
Müttefiklere geç• 
tiğini bildi.rcıi 

. -- - --·----

• ;;ı.indı<n bıı çöküntü olduğımu ve a1ınen tekmil (Dev&m S tincll sayfada) 
'9 s-n ~ a ·- , 

Yarınki dünya sulhu için 
Türk görüşünün esasları 

Nevyor.lt 8 (A.A.) - :Menfada 
bulunan Yugoslav hükıin:ıetiuin 

elçisi M. Sava Kosanovitch, Yu
goslavya vahdet'n\.tesid için ya· 
pılan bi..r toplantıd• Almanyanın 
bugünkü vaziyeinin 1918 senesi 
bJ§langıcındaki \•az;.iyetine benze. 
tilebileceğiui beyan <'t~r. Mu
maileyh, bun<lan b1şka A'l."TUpada 
harb'n 1943 senesi sonunda hitam> 
ereceğını ılave etmiştir 

Şovyetler Alman Müdafaa 
Mevzilerinde Çarpışıyor 

işin 
hakikati 
şu ki •• 

---·----
Hıçbir millet e. i . 

yaşatılamaz 

Harbin sonuna aid bü· 
tün heaaplar bu eıaa ~ö· 
:ı:e alınarak yapılmalı
dır, ---

SOKRO AHMED 

-----------
lngiltere Hariciye 
Edenin Fikri Ve 

Nazırı Miste·r 
Muharrirlerimiz 

-------------
Röyter Ajansının 
Lo~dra 8 (~.A.) - Reu t"•in- ı 

sıyası muh:ırrm Jivor ki· . . 
İgiltere Hariciye Nazırı Mister 

Eden'in Avam k'1maı·asında 2 ;lk· 
l<Janıında hJrptcn sonraki me.s-ele
leı'e dair söylediği nutuk etr.dın
da Türk basının t<>pkisi Londra· 
da k.ıyded-lmiştir Türk muhar_ 
rirlcri ı1i:s~er EdC"nın fikrinin söz~ 
!erinden <l•ha ilerj gilt:j;rini SJ11J- ı 

yorlar ve ••c-•bl nutkun metni 
tamam gelmedi mi?. d;ye •orıı-

verdiği izahat 
yorlar. H•kikat şudur ki Türk mu· 
harirleriııin balı.is mevzuu ettik. 
leri .kısım Reuter tarafınd.ın ıa
man1 olarak verilmiştir. Edent:n 
fikri ne söylediyse •ynen odu.r. 
B;ı l>o)'lc ol.unca d• "tarafsız ye ha.p 

dı~ her Msıei devieti en uf~ knyg:
Y• dÜfÜ•<tc~ ll>iç b•r FY >hli\ı. etm<· 
me..\"tcd.l.r. 

Edrn•:n bı· "l1rtiği ıey yeni ni4'&1Unt 

k•ITTnad:ırı Ö1'C" Al<ıı:mymm '" ja· 
po~>nııı treaıvii':ıı kuı:!.-ıtini kırmıık 

- Devamı 3 iin6i. s.tyfadJ-
--c=-~·---~::::::'"""';.m• 

Dakar üt efi ler 
Gemilerine üs oluyor 

~~~~--~~.--~~~~~~~ 

M. Kosanovitch, Avrupa istila 
ec:ilir e<)ilmez esaret altında bu
lunan memlekeli~rde umumi bir 
isy.ın ç1kac.ığı.na emind:r. Murra
ileyh, bu sebepııen cJ.JLıvı orta haL 
li insan için yeni bir aiem \'ÜCU· 
de gctiTlmes;ııe tarafhrdı". Keıı.. 
dı.;r muvaJtkat bir tes\•!yc şureti
ne istinad "'1ccek bir sulbü kabul 
etmem<'ktedır. Birle~m ·ş rn'lletler 
arasinda anc.ık dcmokrasi!erin 
presipleriuc kati surettıe taraftar 
ofanfar, yer almaları fkninlkdir. 

- Demmı 3 iincii &"1ffada -

------... ~-~---
Almanlar Terekte bir hafta içinde 6670 

esir aldılar, 46 tank tahrib ettiler 
l\!oS'<ı>v•, 8 (A.A.A ~ So\",Y<t g«:e 

y.arısı lt-blıği: 

Ste.riıngrad Tt: !T.~: kez cephe""~C 

A n.ın muık.avetl"'cl.ı artrn..tctadır. Rus 
ktn'"\·etI ... ıi gı:ne '-Y:-..i istiik;ıa.rı'K·!te ilıcrle 

rnt.~ctdir, 

Sta:.in.grad f8tni•ıô"t\ f.ııbrlk.a.Lıır ına 
ha.llelc-rindc (~"\ gnıpl.ar ıaıw-ında 
ç:ırpşma.arolrnııd<tı<lır. Bir kınç A'J. 
men lk:n;p" .ın.'ıa .Cilrn;ştir. 

SU!inı:ra<l!tı c<>r>up batıoıruı.. R\;3 

kıtaatı vl\Zİ-yf'ti.ni d(jzc.'t!~lir. Alman 
kı:u~ı t.uruzj,an Jt·ıi elılmıstır, 

Veı!iki Lı.ıki ık~ "nünde .Mmanlar blr 
n.ı.ktaşa ginr.cğe mın.,:.ffa'< olmu:ı· 
ı.raa dia, ilCJTmi:dm yaprlan km.rşı t.aar 
nıt!lar r.•lice9lııde bprada alllını;)ar
dır. Bu ıte;lnıde 800 A!mın ölOOirüi
m~. 

AL.Th\N TEBLİGİ 
Bettin, 8 (A.A.) - M._.,,aın kb!iil:. 

- Devamı 3 ünei.L s.ryfa.dA -

Teburba ve Cdeyda etrafında 
çarpışmalar hala devam ediyor 

~--- ... -----~---------
Müttefik kıtalar dünde bir mikdar terakki kaydettiler 

LondTa 8 (A.A.) - Dün gece mal yollarını bombalamaktadırlar. rikadan 'lltmak olduğunu söyle-
Teburba etrafındaki sırtların ele Madrid 8 (A.A. )- Teburba do diğini hatırlatan general, §UDlon 

r - ~ ~- --
Bul ga ristanda 

karışıklıklar ____ , __ _ 
Almanya, Kr<?h 
harbe girmek 
için tazyik 

ediyor. 
Londra 8 (A.A.) - B.ritanova: 

H 
arp hcnu~ borJı.,. "'1fb ... 
suıda. ikinci >a{ba bun· 
dan liteye ba~laya:uokltr. 

Bu ... fbada manzara 1u ol•cak· 
hr: l~u>ya • Almanya · İtalya • 
inı: ltorc • Arner ~a · Japonya. 
nw karada, havada, drnizde bu· 
tün .arl.kları ;1c lıvi.uşması. Bu 
safhada en deb~ut verıcı müc~· 
dele ıırnh:ıc.lıkak lııi, Avrupa k ... 
rası üzerinde ureyal> e<lecek· 
tir. Almanya •e Italya ile iş or
taklıkfaıtı bir yandan Sovyet 
barb.ni ıı:r s'lııa baj(lamıya ça· 
lışırlMtken bir y•ı<d•n da dil· 
mukra>~ ıılarla Avruııa kıtas.ııda 
çarplpc.ı.l..lar ve ruüradele &ıra. 
sııu ~ .. ,. nıış ıı:ibi dıi~ncn millet· 
!erin t<>vıakları )·en'deo yeniye 
en koıılı bojj:ıışmalara miıcadele 
saahucsi ol»rakiır. 

Dakarın Darlana 
don nması De 

tesliminden ~onra Frans ı z 
Gaulle,e ilt hak etmiş 

geçirilmesi 'çin şidkietli f.ıkat ka.. !aylarında yarım ay şeklinde te- ıl.ave etmiştir: 
rarsız muharebeler cercy•n eanış. pelere yerle-şt'ritmiş mütt!"fik M U k ol • 
tir. Tunı:sda Teburba ve Ccıdey- topçu kuvvetleri, Amerikan ve İn- u~a '.. .ıcagız. B"Şka b'r 
da şehirleri ~imdi harebt, halinde- gilliz mevzilerine taarruza yelle- \ çare gormuyorum. 

Mihv<!l'Clerin şimali A!."rikadaki 
uğradıkarı muuvaffakıyet zj.ıker 

ve Rusların şiddetli taarruzları 
yüzünden Bulgaristanda yeniden 
kargaşalldar ve b.ıltalama l:lare
ketlerj başlam:ştır Ordudan küt· 
le halinde va.ki olan 1irarlar bü· 
küm•t.i endişeye d ..;rmektcdir. 
Dr Oberg, mor.ının•yetsizUgı or· 
tadan kaldı.rmağa yaruyaca < tcŞ
kiMtı y•pmak üzere Bulg:ıristaııa 
göndrril.mİ§tir. Almanya Bulga
ristanın Rusya ya ilanı harp Et..,..e
si içrı kr.ı.l 'Borisi t'iddi surette taz. 
yik etmektedir. 

A '"upa kara'1oa taarru-z her 
ooktad.,ı lı!<"lebillr. Ba:nk.anlar, 
İtalya, Cenubi Fran~a, Garbi 
Fraıua, Şimali Fransa ve biliün 
l\laıı~ l.ıyı.ı. Noneç turrıız •· 
]anlarını teŞkil edehi'lir ve belki 
heı->'iı\c b.i:rdNl şaşJfma laor 
ruzları yapılabilir, 

Üçüncü safhayı lakatlcıio tü- ' 
kr-n nıei ve zaf~rıin sahiplrrinin 
kucağın• ken<hini atması tcş. 

Jiil edccckıtıir. Zalu kimin ola· 
cak? Henüz bir şey sôyleoemez. 
Taralliır güven ve ünı'tler''ni 
nrnlıafaza eder haldedirler. Al· 
Dl31l)'a: 

Cezay;r 8 (A.A.) - GenEral 
Eiscnhower, batı Fransız Afrika_ 
sının amiral Darlana teslim olmuş 
olduğunu bildiımekted'r. ·Gene. 
ral, <tamamiyle askeri mahiyette 
olm bir uzlaşma mucibınce. Da
k.2rm nıüttefikerin gemilerine ve 

uçakarırıa aç>k olacağını söy'e
miştir, Vlchy rejim; altında ı.ken 
Dakar'da enterne edilmiş olan bü
tün mütt~fik gemileri ıetbest bı· 
rwlac•ktır. 

dir. Bu şehirlerin her ikis' de 600 ı nen düşman zırhlı teşkilleri üze_ -------------------------

metre yüksekliğinde sırtlaıın ha· rine şiddetli ~ir baraj at~ ~ağdır. eı· r k:c.yı u·· yu·· pa ras 1 
kim bulunduğu b"r vad:nin ucun· maktadır. Muttefık motörlu top· U 

Paris radyosu, henüz teeyyüd 
etmiyen pir haber neşretmiştir. 
Bu habere göre, b'r zırhl~ \"e en 

~~ır~:i~ ik~J~:::t:;~~d~~:- ~~ıç~:~:~e~~;~ı~::~~:~';a~:~ içi n i p 1 e b o gv d u 1 a r 
hafta geenral Aııdersoıı bu iki şeh- ruz etmış, ağır kayıplara uğratış 
re gid>en yolları işgal etmek üzere ve geni çekHmek zorunda bırak- ' 

hafi.f kuvvetler gönderıni~r. Üs- tlllştır. Mevzilerini muhafazay• Ormana bırakılan ceset bulundu. Paralara 
tün b•r kuvvete tesadüf eden bu muvaffak olan mütlcfik piyade ve 

azı diğer 32 harp gemisinden iba_ 
ret olan D.>kar'daki Fransız filo. 
su muharib Fransızlara tesl'm 
olmuştur. Aynı radyo bu İşi 1942 

kııalar bozguna u.ğı·amamak için tank kuvvetleri tekrar toprak alarak kaçan iki katil yakalandı 
gteri çekilm~'erdir. Ç.ırp~ın•lar kazançları elde etmişlerdir. 
şiddetenmekt.e, hava filolan mu- Londra 8 (A.A.) - Elağeyı!ada 
harebe meydanı üzerinde alanlar büyük bir muhar:benin arefesin-

- Devamı 3 üncü S"1JfaıUı - yaparak muhariplerin iaşe ve ik.. de general Montgomory, umum! 

1 
karargahında kabul ettiğ' bir A-

_ı::_ ~ mcrikan muhab:rine şunları söy. 

1 
, -.- M a h a 11 e 1 e r a r a s ı n d a -.- ıemiştır: 

\,,.. J İsle1"miz iyi gid;yor. Ç•rpı'lffia· 
la.r Şiddetli ol.ıeak, fakat b'z, Ela-

E • s • h l geyla'da muvaffakıyetsizliğe 'l:ğ· m ı n l n a n m a a • ramıyacağız. Almanlar çarpışacak-
lardır. 

Evveli<; cece Be)'"ltoz c;yumda tüy 
lıer üınPet·t.ici bir' cin.ayet ~tur. 

Tabkıkat ne1ıied.nde bu C~t:tin 

tıöY~ "ıl~igi nlr.ş ı~nıtllr: 

Beyloozun Buıol>..ne köyünde olduk· 
ça z.ng;n Mustafa isminde biri var. 
dır, Yap.lon ite tathıkikatta cinayetin, 
paraya tarr.am y-J.pıl .. 1ğı: ~qılmış. 

tır. Mc:ı;tch, boğ;ıa.""""1 iple ~ıp 
bcğu:tl.ak sıtrt·eti1e boğu.1mu!ilur, 

Kat:ill(·r, para~3ı:'1' a!dı'..tidin aın"'3. 
""9«1ii, BuUıane köyU civarında irva 

öulerillide bir omıaııa bıc"'"'1ı·~rdır. 
Ormandan ı~enk rcı.n , boıt..ı ;p 

llblarak bululımu$ b r ceset ll<Jr ml 
keyfiy.,tl janclarmGya hober ve .. ~ 
ler<ıir. AlA.kadar1.r helll<"n t;;.h.:ı: :n:a.ta 
başlamışl.ır v• l\luıt.!;UUO b>r ı;cc. 
evvel MUEa Yı:tiınım ,.e .o\hı:r..et A.4<.• 
b§ :ıdın<ı. ili itişi ile ı;ıod.~ t.sbi 
etml;!.ttdir. Dcıfı•I y<ıloalaııan kO)'lil• 
lor, Mustafayı p:ır ına t;,..,,...n öl· 
dJüTd IJ<ler<ni itiraf elmiş) erdir. Her 
ikis! <le tevki! ed•ln.işl.ir. Tahkilcau 
d"'·.un ollJ!lO!l<t<taôır 

- Ben .... 
Dediği kadar, Amerika ve İn· 

gil!erc de: 
l • k f Bu seferin baŞ!ang;cında asker-

Amira~ıan ' e s ı o n u ş u y o r ·• lerine h«!eflcrinin d~manı Ai-

1 r BU G UN, - Zafer bcn·imdir •• 
Demekte musudırlar. ikinci 

ıafha mücadelesi başlama<lan, 
üçlincü sariıanın sonu ıörünme· 
den nedense boştur .. Tabii, bun· 
tlan öteye ııuRı devresi plttelı:· 
t r. ller şeyin başında mailüp
lor kadar gaHplarin ve bütün 
bunlar kadar şehirlerin de sullı 
vaktinde ne hal arıecleceğ:ni ve 
sulh konferausınl>D hangi şchi>r
de veya kıtada toplanabileceği 
dr. malum değ"ldir. Hal böyley· 
krıı her tarafta harıl harıl harp. 
ten sonra dünyaııııı nasıl b;r 
nizanın iabi tıthılacağı ın ünaka· 
şa \'e mfüaleo ediliyor. Heniiz, 
hu güne kadar bütün mllletleri 
tatıııiu edici, mü,bet ve makul 
bir formiil h;ç k:mse tarafından 
ortaya konnıuş değildir. K:nıi •· 
sıyor, k'mi Mçi)nr, kimi mil!et. 
!eri koy1111 sürti ü gibi nizamla. 
nıak ;..tiyor, kiıni himayeler ku· 
ruyor, kimi silahlanma ha~kını 

- Devanu 3 üncü s•yfadA -

İkinci sayfa<la: 

1 - Evkaftan lbeklenen §ey. 
2 - Halkımızın sağbk fUUrU 

Hayri Muhiddin 
3 - Esr:.afı da dinleyelim! 
4 - Günün an~iklopedisi. 
5 - Ahrımyaya yülk olan 

müıttefik. 

Ali Kemcıl Sanman 
'Üçüncü sayfadll! 

6 - Sisli havada gev~eliğ:ın 
sonu. 

7 - H' 1kaye 
H'llikarnııs b.ılıkçısı 

8 - Faydalı teclkikler 
M. Rasim Ôzgeıı 

9 - Dağarcık 
Os11Wn Crırv:ıl Kaygılı 

Dördüncü sa> lada: 

10 - Bulmaca 

--~----~ .. --------
Su hasreti çek .. en mahallede bir :'akar Fener, Beşiktaş Belediyemiz tahsilatını biraz 
çeşme ı,, sokagı var· Odun ve komür- G 1 ' 
ler n~rede kaldı? • Ec'ebiyatımızda ve a atasaray 
mahallenin romanı ve mahal.e dilberi 1 o • d ti k .. t . nır os u urnovası 

Herkesın bir merakı vardır, ma· 
him. Mesela, Alman devlet re•s; Üzerinde anlaştılar 
Adolf Hitler yontulmamış odun· Dost1.uk lwP33I mnç!..,rı ı.rup 1><ye-
lardan tab:t şekillerile yapılın~ tinden.: 

mobıly ye bayılırmış. Şimdiki Beş!ktaş, :r..ıeri»hc• ve o.ı!ataru;. 
İngıliz ıkralmın babası yedinci ray k~leri .,, d dcııtluklol'Jnı bir ke-
Edvard pul kolleksiyonlarına nıe- "" daha teoonız ettirmek ci'(lşfuı0<'6Je ; 

·'·l · · ;;,, •-ı,·ı ~;-"-"'• bitı.-ilecek bir \'"·-"•' r .... ı ım,ş. Eski Farısız kralların- ~ ~ g~~- -·- ı 
dan d-Ordüncü Hanri bizJm O:ı- k•tip •tm;şlrr ve ortaY.a. !:\ mıç:ar:n 

lklOIJOO... on (Ok mll'\"affa.k o;arı \oi<ı. 
manlı pld.;ahları gi':ı; harem hı.. .,,.. verilmek iiruı·e cl\:I cıruıc kup.ısı •dı 
yatına dütk':nmüş: Sarayında res- alUııdlt bir do lrn;ı. koymJŞard1r 
mi m<tr ... •leri bulunurmuş! Üçü de Şeref stadında. J'OP.ı.eak 

RC>maocılarımızı da §Öyle bir olan bu ırıı>Q!.arıın b!l'incbl 13/12/!J.12 
elemeden geçirirsek, hepsinın pa2&< ıilD!l G.ı.ıa.sray ile Forı<ri>ııh· 
kendilerine göre s çhkleri tiple· oc .arasında olaca..~. iltinc:hi bayTaının 
re ve mevzulara saplandıklarını 1 lrirlnci eımıa. ıana F•ncrb:!ıç• ' Be 

şiiktaf, Qçlltıo'lrll de bayııam·n .ctı 
görürüz. Meselll 'Burhan , Cahit E:niosjnan mahalle.! mlime. ·u pa:ur gilnü B<Ş'«taş no oaı:.ı-ra,. 

.(~vamr, 4' Ül)(;Ü 1ay!ı9da). Mustafa Sezer anlatıyor •=da oşn•r.ı•c:ıılttır. 
1 ı 

dalıa sıkı ve hızlı gapmalıdır 
SELAMI iZZET SEDES 

Q lagan üstü çağ belediye. J 
mizin bütçes · ni hayli sars· 

tı; bu sarsıntının açtığı ı:eclilcle· 
ri kapamak için belediye rilsum· 
larn•n, nakil ,,asıtası, elektr ik 
üuetlerinin ırrttırılmasmı tabii 

görürü,;; hükiimetin yardım et
JXHOsini de zaruri bulur•ı, an· 
cak beled"yem'zde tabii gelir 
ka) nakla .. m<lan daha çabuk ve 
daha zorlu faydalanmanın yolu
nu tutıııal.ıdır. 
Şö)le ki: 

Bunda" dokuz ay evvel bir 
müesseseye bir ceza kesihnş, 
ihbariyesi gön<lcrilmiş, cezaya 
itiraz edihncm'ştl 

Gel zaman, git zaman, bu ola. 
)'ln üstünden üç di>rt ay geçti, 
müesseseye ceza kes Mcj;;..nlu 
ikinti h :r ihbaTiyesi ıı:önderihlt 
bu ihbariyede de üç güa zarfın· 
da mahkemeye bas vurmak hak
kı olduğu bildirli;ordu. 

Miies,ese mahkemeye de bat 
'\o-unnadı ve bundan üt ay evvel 
ceza kat'iyet k<-sbetnıi oldu. 

Bu ceza kat'iyet keslıedeli bel 
ki de dö~t ay olmuştur, fa at 
hali tahs 1 edilnıcmlşiir. 

İşte llıun'Un için, belediyembı 
bugünkü darlık "çinde alauıguu 
biraz daha çabuk ve bir:tz •1a!ıa 
hı.ılı tnhsile gayret -etmeliôiı' 
di;ronmı • 
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Günün içi~den •• r Ekmek satışı DIS -POLİTİKA 
~-=====~vı=::::::::::=-~ Halkımızın sağlık şuuru.. j yeni bir USUie Almanyaya yük 

olan Müttefik. ITTiHATCILAR Yazan: HAYRI MUHlDDIJ\ 

nizde lbiı mukay~ ~~blosunıur.. l b a g~ 1 a n 1 y o r 1 \azan: ZlYA ŞAKIB No. 78 1 ,_ . Çiçek aşiıSJ yaptırmak ıç;ıı:. 
Sıhhıye Müdü.-lüğimc gittim. O
rada halkuruz;ıı srhhat şnunın

dak ~rnıa ve d:ılıgala:wnayı 
=iki memlcltet.in ruhu ro~ee 
.ıışıgına tutulmuş ~IW, cıapc&/.ılı 
görmek :müıınkıün: 

bel rmcnıes.ı kabı! degıldır. 
Her hang 'bir sal.gına ka~ ~-ı 

mecburi iutulduğu zamanlar
daki lfıkayllik ve !k.açı.ıı.gaulıkla 
bu istek da.lgaları arnsır.<ia par
lak 'bir tez ad görmek s.bı 11 de 
i~:nzi ferahlandırıyor ve SıhD:ıı
y., MüdürfüğündP.11 vaıt.ıfelile· 
Tn yüız.l~kl telbcssüm bir. 
dtınbre sizie de yüziinürz" afü· 

Tolondaki Fransız donan-
Tab itllr k.i Kamil paşa, pad.~ 1 

nın bu ..raoc'Siıne göre hareket e· 
yordu. l=-e,6-ıınaa da ıma 
ıb~unma,ı mutad olan kimseler· 
den başka harıçten misafir ka
bul etmiyor, hat:... d..tıa ilht.yat· 
lı bu ıarıik konağının harem 
dairemden selamı.ık Kısıruna IJj,. 

le geçınij'Wdu. 
Bu va:ziyat bi.r mllddet lböyle

lece devam ettti içir. Sul!tım 
Hamıri başka işler-e dalmış, ade
ta Kanal paşayı u.mıtmll'i u. 

Fakat hlrdenbırc bazı mtihlın 
siy· 1 had scler ll'.ılıur etti. l:>ul
tan Hamid, Kam.ı! pa.,<ayı tekTar 
sadaret m~ uı getirdi, 

Kiımı1 paşi_ clevı.et n en yuk
sez rnakam"ll ~al cıtınekle !be
raber, paô ıa kaI'Ş1 yuıe çe
.lor-i:enlık ıııo.;termekııc .;Q), Çim
kü çc.k ly lbilı»~ du $.i saray ha
t yelen ktndJsinı adım adım 
t"1Up edecekler Sult.m Hamidin 
evha.,, r~ körukleyecek 
lcr, h" rahat ve huzur ıver-
miyecek1erd!, 

Kamıl paşa, lb r .mAl\'ldet ooııra 
h.>· ktuğuna uğradL Aleyhinde, 
yır.c padi:'~"ıa jurna1Iar yağdınl
mıy a .tıa;ladı. 

B.u Jllmalia.rdan bir k=, de
dl:lroUuian ibaret kald;. Fakat, 
sclıık maliye na;/.lrlarmdan b ti
nin takd'un ett.ıJ bir jurnal, Yıl· 
dız öarayında b:r tııomba g bi pat
ladı. 

Jurnal sahbi, 

(Avrupadaki eı:babı fcsad ile 
gizlice miiııasebctlc.r ve mt.!ha
berdeııcle bulunan sadrazam 
Kam l Paşa, zati şa:haneleri.r,. 
haı ve vella:lıt ~ deııiliyi 
cl!ıs c·tma.'lı: maks:ı.divle mc<lre-

1 • ' , crcekı talebc:i urumu tama- ı 
lniyle elde ctmışti:r. su.tanıı!lı
met meda:eso;ı) le .Nunrosınatli'l
ye ~ı:ıde bulunan tale
belere paralar tevzi eylem t;tir. 
Bu medreselerde bukuıııan tale
bcl rdro kıeyf yet taılı.kıik ohm
duğu takıdirde, mesele teujhiı1' 
ey .cyecektir.) 

Diye lddiada bulunuyor, a. 
deta sadrazamın maJw:ıne yiirü
yorclıu. 

Su1tan Hamid bu jurnalı al~ 
chktan sonra, b r dakika bile va
kit kayıbetmedi, Başınalbeyhıci 
Osman bey, baş 1-Jatıip Süreyya 
paşa ve saray erkaıı.ından Said 
beyden mürekkep, üç .kş'l!k biır 
tahk)k heyeti teşkil eder<iiı: w 
ll'.'C'SeLenir:. 'behemehal ortaya çı
karıhıası !için emir verdi 

Tahlı kata hemen başlanıldı. 
1 uma! sa!>lbinin verdiği isim
lerden,. ~ ve Hasan isınr.ın
de Hct S!ll!ta deı!Jıa] saraya cdbo
lunarak ı.sticvap altına alındı. 

B ':;tic\·ap şöyfo cereyan etti: 
Sual - Kamil paşa tarafından 

g&ı<leci.lcn I>aray• a"ıdını:ı: m~ ?. 

Genç luz Sebastiycn'in de fôkıri-
ni ·1 "!Dak için aşa.ğ,ıya indi. · 

Vu;;udunun hatla:nnı sımsıkı 
Y•Pl§lk duran yeşil ve güm'iiışi ku
m'ş elektrik ış.ğlrun altında pı
rıl pır!! yan;yordu. 

Elen yava,.<oça odanın içinde dı>
laştı, sonra seri bir hareketle üz~. 
r nden fırlatarak altmdak'i baş· 
!ta bir kostünı1c meydana çıktı. 
Bu ikinci ~ ~lamış ı>lacak· 
tı. 

S bastiyen: 
- p ın<.ıbteşen.: ccdi. 
Genç kızın yanına geldi, par

m:ı.klar;oı tutarak dudakların>. 
gotürdı1: 

- Ben sizi bu kadır şaşa.ılı gör. 
~~ tim, dedi, ı;uvaremiz her 
h;ılde çok muvaffak olacak. 

E1en hafi( ve yorgun bir te
bes~i!.Jnle kend'sini divanın üzf. 
rhıe bıraktı, Hakik•len çok yrr 
nı '- u•tu B ı ağrıyordu. 

EUnl alnma götürerek: 
- Muvaffak ı>lamıyacağım di· 

Ye çok Crorkuyorum. 
-- Haydi canım, ne mıiııase

bet Bıf'z yoruldunuz. İşte odur. 
B z mı ağr.yor. 

Genç kız, evet, der gibi başı.. 
nı alladı. 

- O un çaresine bakanz. Fa· 
kat )arınki suvare için hiç üzül. 
ımev ııh. Şımdi anfor'n bir halde
s' r.iı. Ben sinirin n" demek ol
d .. ı;~ııı.ı b' 'm. 'Müzik baslar 

Cevap - Allah, !bereket ver
sin_ Alıclık... 

- Her birinize :ı:ıe kadar para 
verdiler ? 

- Onar mecdiye .. 

Vakıflar idare
sinden bugün 

beklenen şey 
Aşı sıı !onu arı k:wa r.ı gilbi IJ 

lıyor. Kend.: ~ıoa gelın§ ·küçii 
cüık çocwklardan beyaz saXaliı0 
!.ara kadar bir kay.naşına görü
yorsunuz. Muav.i:ıılik odas,Nda 
durup d nlenmeden elden ge't.1-
rilm ş mektup zarflan ymılı;>vr 
ve lrüıtüın lbu aışı isteklerir.e •Jaı.. 
cak kucak tüpler dağ:hyor. 

Numarall karne ile 
yalnız bir fırından 
ekmek arınacak 

- Bu parayı verirlııen slı.e bir 
şey söy Jed.üel', bi4 t.akliite ıw. 
1-undular mı? 

- Hayır. Y alauı:, ('l>u parayı 
size Kimi! paşa efendim iz gön
derdi. Sakın kıınseye bir şey 
söylemeyıir-) dediler. 

- Paal şallı. ııçin bir şey söyle. 
d.i.Jer :ır. ? 

- Evet' (pad~ sever misi
n.iz?) ded.Jler. li rz; de, (padişahı= değil mi?. Elbet severiz.) 
dedik Bunun i.izcıı n<>, başka b:a' 
şey söy lemcdil.er 

-··--
Fakir mahalleler· 

de ocak 
tüttürmektir 
Pıırti:nlıı deWeti ile açılan 8i" 

evlen ve Juırula<:ak seyyar mut 
faklar b.ınlerce ydksul vatar.da
şın yüzünü .güldür&n çıı4ı: kıy
metli bJr yıl ı;ıanu llıed -
yesi oldu. İçtimai yardım mef. 

_ Size bu pmııyı khri dağıttı? iıumunu.ı:. modern lbir ,görüşle 
_ Kiru old.ıığ'Lmu b!lm~ruz. kavra~ıına en yeni misal olan 

Ila\a, yağmur.ı.ı ICU. o adam da bu hare~lli giin geçtikçe gelişe· 
'başına ;.,. yağmunuk geçinn ış- ce,ğiııe ve llıududu.nun geni§leye. 
t'. ... ceğme eınôn lbulımuyoruz,, 

B zzat Sıhhat Mü<düııünüm, tele 
fonda bir aşı isto~ fuıtın~ına tu. 
tutulmuş, sı-k 4;ık yarıda kalan 
cümleler ım di'lokatü b ;r r.eza
hıtle tuparlam&ya çalı ır bir 
'halde buluyocsımuz. Bütüıti ~
il.iye l\füdürlüğümün vazlfoli 
yüzleri aydıatlık lbir glıJ.ıı.mse. 
meyle parlamaıktadır. 

Memlck€'tim •zde.ki S'Jıhat Ştb
urunun bu cıınlı rady'l>graüiler. 
ili ıbirbir.i ardına görünce, zıhn.i. 

yor. , 
Hailnıki ~ ı- çiçek saı1gım yok· 

tur. En taıe resmi !kayıtlara ba· 
kınrz: İstıınbulda çiçek henüz .'bir 
kaç vak'a görulen tek lbir yerden 
lbaŞ!<a semte bile fırlamamıştır. 
Hakikat 'bu lrndarcık!ken hallkı • 
mızın sa~lık: duygusunda g6rü • 
len bu ürperme, kötü 1:ı r tcwk
kül ve kayıtsızhk geleneğin.in 
gar:grenlndet\ şifa bWduğumu -
zu gösteriyor, 
MHlı te ı yem zde en çok iıl>

mal :k.urbaru olan sııhhat şuuru· 
muz n.lhaye~ fhasta yırlağından 
kaHoybr. Bu.na sevinmemek im
kAr.sııtlır. 

'tam on sen ta is'.lcvap ed ildi. y alnJz bu 1>oplu yardım d Ü,. 

Hepsi de ayr.ıi adey; v<:'t'd.i. 1 şün.~ :cuı. • ~ıımılıyctiıni. he- 1 r 
ıırttıikıten sonra üzerincio durul- ==~= E 5 na f d Eh, artik Kamil paşa için lbu 1 a 
ması gereken 'bır """' varsa o da 1 1 d . 1 ı· ..... ")= ıneyeım 7 -,,den ~aknyı. =tarma.k miim· r, '-

Jcün değ'ildi, Hiç şüp!ıesiz ki Va:k:ı.flar İdaresınir.. bu gibi ha-

. sadaret mevklinde bu:ıunması. re!ketk>rde pek pasif kalı§ı ve bu ı '' ç v '' "'ahv ı· 
llll ra~men - derhal tevkif ed:- !,~ııı"~!:..~'1ai~k~:~~~; ay,, e & 1 ec ,, 
lecd.<, kerıdısindeıı izahat a~ 
ma-ı:..a aüzum bile görülnH:len, lira geliri olan ve geniş mkan- l l l d 
Afr1".a • .,;;ı;er":nin en Mera bir lara sahip !bulunan Vaıklllar Mü e r ay r ı m a ı ı r 

.,..., dürlüğü esas vazifesi ve sahası 
~ş~ine sü.rülocekti. 

Fa~ı.t Sultan Hamid, b; r iür· olmak Iazı:ın gelen ıiçt.mal mua. 
Iıi lbu emı' veremedi. Daha doğ venot şinde sessiz ve esersiz 
rwru, bu Ufa<ielcrle iktifa ederek tbir ( dare) hissini vermekted ır. 
Kıim.il paşa gibi kıymetli bir ve- Hall>ukıı şdhirl.icin ve yoksul 
2! ri b roenbire giicendirmat ~ vatan~arın ısıcak yemek ilht -
teme<M ~ yaçları gibi SJCağı sıcağına kar-

- Sofuılan bu gece bahçede- şılanacak derdleri m~. 
k kulülbelerde misafir edı!rıi.ı. Vakııflar İdares geniş gelirle-
Yarın, ayn ayn lb.iır da!ha · l o- .ttın.i (toplu içtimai yardım) ga.-
vap',a,n geçiriniz. yesi etrafında toplarsa hor hal-

D:ye emir verdi. de şchrir.. ve ve şaM ın falmr mao 
llıallelerini dolduran 'bılkıma 

Sarayın 'büyoiiık ilıahçeıııınde, muhtaç vatandaşlarıın yaru.arı-
kişer üçer odalı, (kufübe) deni- na ;yi bıiııer merhem olab,lecek 
len zaı"f lköŞltler vardı. Softa- dur.unıdadır. 
lar, bur.-lara ayn a:lrn misafU- e- Parti önderliğinde yapılanı 
dıldi. Ve o gece, bırlbirleriyle ('"e ~·ler) yar~·- ....._, v-•-~-
aörü...,.,..lerine müsaade edilme- • .., ~ • ""'"' ,..~ ""-"' 
" • -.--- !ar idare~ de fakir mahal.. 
di lelerd.e tüten içtimai yardım o-

Erk>S sabah, tahkik heyeti caklarını görmek Steğinde her 
azasından Sa d beyi.n lronağıruı, halde çdk haklıyız. 
(alay milltisi Said efendi) l!lmin· ŞEHİRLİ 
de b!T zat müracaat ett.ı: =:;;::;::;::;::;;;:::;:;;;:::;::;::;::;:;,:: 

- Çalbuk., beyefendiye hıiber t 

i """ ... 1 
tıAb ... KLC.f't ver :r.iız. !kendisi ile mü[ılm bir 1 

şey gö.rüşcceğim. '-------------
000. 
Saıd <bey, saraym ıiğre?J(< cere

yal"larmd::.n daima uzak ya~amış 
bh zattı. Bir alay müfiisnin 
böyle eı:l<ender:. kendsiyle .g6-
rüşnıek istemes nin her halde 
mılbirn lbİ;r s0bebe istiruı.t edece
ğ':ni analdı. Derhal selaml:k o
da~ına geçerek ziyaretçi ıiJe lro
nu1ID!ya başladL 
Alay uı ftl:si lk.er..dislne şu ıtie
lm söyled!. 

( A rkııs. ı·ar) 

* İstanbul gümrüklerinin ge_ 
çen ayd.ıkıi varidatı beş buçuk mil
yon lirad'ı.r. Evvelki ay, yani teşri
ntevv..ı ayında bu rakam, 4 mil.. 
yon liraydı. 

* İstanbul gümrükerinde bir 
(Serbest halı mınıakası) tesisine 
kıırsr verilmiş:ir, Bu husustaki 
kanun projesi Büyük Millet Mec· 
lis'ne sevkedllm~tir. Serbest ha
lı mıntakasında, dcşarıdln getiri
lecek halılar, serbestce satılacak, 
bilahare sevke tabi ıutı.r1acaktır. 

Kahve içenler çoğaldı, çay tiryakileri 
azaldı. KahvecJerin en büyük derdi 

E:naıtın dert ve şil<by..ı.!erjrli d"1lc· f yok;tur, M;Jşt.-rile<irı çoğu, şimtli krıh 
mr.k ~ vazifo!endlröigmiz b!c ~ içi}"or. Çay llt"y ·e. rı a2Ulıyor gn. 
nwhıırririmiz, diJo bhvecilcrle ıoo. bl bir §'Y • .Ha.'buık~ bir ka!lıncı dıi-
nu'Şm" •. Muhtc!lf kaJ-rvcci.terio ma çay ve kabı.•t- içJl ıc.p eden ~et-teri 
söy::+'.c.;.. erini muh11Tri.rim1',z şöy}e dfiL. bulunduırtruık .mcd>ıJriyetbdeö.ir. Bu 
lendimıekte<fir: De bir para i.:;.idir. Kt'ıZa, ç;ry ta4k'ımıla· 

e- R-'ızim en rr.ü..."Vm d<"rdimiz t... 
k.ım dıırlığıdır. Şi~e ve cam !.>!>rlkı:ısı 

ıun n-.a.rr.ulatınrla'l l!ıyıkile lst:fad~ e
d'emf;yoı·uz. Daha doğruGu, bu tevziat 

mımı..tıın yaıpı:mıy•n', l;tanbuid& 
irili u!akl.ı 3 bin l:ad&r kahve wrdır. 
Kaim dıaıı<>lcrlcı bıııı-Q.ıc, tabak, tin. 
can ve k-o·t~ »ıt.Qıuol.,rımn ne b.dBr 
motı.im o:Jd.uğ\mı> o11yı..n.~ hace& 

7-0ıktur. Bu lev7liotı11 muntazam ve 
daimi yapı~ması bize en b~ )'llr
dımdır. z;r., bunlar, cWına kırı.lobi· 
Ur v eekı;ilobij,;.r, 

Sonra !kahveye 12,5, çaya J 5 kurut 
tı,..t tlaındu. Buna ı,;r diYeocl?lınlz -

rı: da .:ıyn bir rnııtı6r.tf kı.p1.3lıd.1r. İy.isi 
mi, bdeciiye, çaıy vt:ya kahvdcn han 
g~ni işle.ne.lt ;slediklcrini ·ka.hvcoi.! e
re rorma!.ı }:e her mıntakMlıa çay yaı

paıı kam-..!ıaoo IJı, luıhve yapan 1.<.h
vebaneler aynı;mo.iıdır. Bu .İO'İ cenıAye 

timıiz. 4' yap&biSr. Esasen ee.k.iden de 
~ denıilen bir esnaıf zürnreşl var
dı. OW.ır kahve plsirmclcı"<lı. fler 
l!Wlni dn 1şl<l11l0k isi.iyen csnat adedi 
ta.ıl> çık•"'• bıml.ır arıuınıı.. lwr'a 

çcloildıa1ir. Tal>!~ ma!ıaJlt,lorin kala. 
Jn!ığt, İi yerleri göz Onü!ldıt t.utuJa. 
1111< böyle bir ı..1aı;m yapılııo.•<*ı.r. Ça 
7& lda, btıveye ez ~r gittiğini de 
unu~.ııruıl')"IU 

sömestr ve 
tadilleri 

Bir motör battı, bir \Okulların 
k i ş i b o ğ u 1 d u _ yılbaşı 
Karaden''ı: Boğazı dişında İr- !Bu yıl resmi okulJ.ırda sömestr 

va aç ıklannda ıb r ınotör batmış<- tadili 18 birinci kanundan 23 bi-
tır. Şile limanına lkayııtlı bulu- rmcl klfınuna kadar devam ede-
nan bu motörün ismi :Rüı:ıgari cektir. Yılba51 tadil; de ayın 31 
Bahri :d) ve 6 kişilik müı·ette- inci günü ö~eden sonra bışlaya.. 
batı vardı. 'Bıtn!ardan OOmenci eak Ve ikiucı kanun sabahına ka-
Mdhme<t oğlu Halid 'boğulm•ış· dar sürecektir. Resmi dairelerin 
tur. 80 tonluık olan bu motör, yılmaşı tadili de ayni şek;,l.de ola_ 
Şileden kömür yi.."klü olarak li- cak ve maaşlar yılbaşından önce 
manım:za gelmekte idi. tevzi ed'iecektir, 
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Dün \ı~ayette mı;:...,;n Ahır.et 
Kınık'ır. başkanlığında toplanan 
ekrndk işler• lromi.syıonu fırınlar· 
dan ekmek alı.ııımas111da yeni bir 
:karar \•erın1ş1. r. ıBu karar yar 
kında yürürlüğe grecek ve bu 
suretle kaçak ekmek satışları da 
kilküı:.den kaldırılmış olacatır. 

Verilen karar şudur; 
Bu gü.nlerde herkes yen:Uen 

buluı:duğ,. yerin m..fuallo birlıği• 
ne .imydcd l~ek ve !JU esr.a.da 
karnc.>inl gösterece'.<t 'r. IBi:rillc, 
bu karneleı'ın numaralı kısrnı
nır arka tarafına büyük !bir 
mühürle bir numara vuracak -
tır. 

Her mahalle llı''ır ı;eri numara
sı takip edccc[l için o mıntaka
da oturanların har4ri fırından 
ekmek alacağı anla1jılabilecek • 
tir, Bu ş tama.mlandı.ktan OOlllr 

ra ibdediye 1ıangı fırır.Jardaın 
hanıgi mı;maralı karnelere elkmek 
ver leceğ'ın.i hildirecek:t<r • 

oun yeni bir 
ko opera ti f 

teşkil edildi 
Bütün esnaf bu 
kooperatifin aza· 

sı oluyor 
İstanıbuldaki esnafın istlhWt

leriru kuqılamaık, ve yedek akı
sam, ham madde g 'bi malzeme 
thtiyaçlarını temin etnıek mak· 
sad yle müşt>crek bir kıooperat.ı~ 
kurulmuştur. Kooperatit, dün, 
tesc.,ı edil.nUştir. 

Şehro miaıde 32 esr.af cemiye\'i 
ve 50 bin az.ası vardır. Bu eeml. 
yetlerde kayıtlı aza, ı>toıınatik • 
man müşterek kıoopcmtlfe hisse
dar olacalotır. Kooperatiıl' n ıısmi 
(İstanbul Esnaf ve Küçüılı: Sa.rv 
at.karlar Kooperatifi) dir. IKoo. 
peratü ,yakmda faaliyete geçe
cekti r. 

. ' ., ~ _, .. 
·. :A~-sıkıbl>edİ 

. • r • • 

Şar,o kimdir? 
Bir kaç gece önce Amerika• 

dan mem!Elketmile hitap eden 
büyük artist Ohar1.e Ohaplıin ve 
maruf adiyle (Şarw) 1889 yı
lında Loıxlrada ooğmıı:ştıuır. Kü
çük Y"§la 'babasını ik<ıylbetmış, 
ıumesiıne yardım 'q n sah.neye 
çı.lunıştır. Çöp tenekeler.inden 
yemek ;>~lyerE!k geçen ç<>cuık,Juk 
yıllarından sonra Şaı !o birden. 
bire meşhur olmuştur. Holivud· 
da 1911 'Yılından sor.ra buıgiiınkıü 
kıyafoı yle kıomediierde rol al
mış ve 12 film çevirdlkı:.ın son.
ra 30.000 ıdlolaır lkazanmıştn-. 

ması ba !trJldıktan flODra 
Avrupadaki Frımsanın vaziyeti 
daha ehemmiyet almış ve işga• 
lin tamamiyle Ahnan Jutaab 
tarafından yapılma~ı Ahııaırlar• 
ca uygun görülmüştür. Fıransa

nın İtalyanlar tııırafından i'fPl • 
diılmfş o.Jan yerlel'indeki İtalyan 
kıtaatı çıkarılmış ve oraları AJ. 
manlann ıniirakabesi altına gir
mişt:·r. İtalyanlar şimdi ya'lnıa 
Fransa • ltalya hududuna peılıı 
yakın bazı Fransız arazisinde bu 
lıuıuyorlanııış. 

İtalya yanmadasımu r;iıtgide 
ne kadara yaralanacak bale gel
diğ 'ni Alınan tarafı bilmiyor de· 
ğ-lıdir. Güıt geçmiyor ki İtalya.
nm belli başı. merkezleri Aıı;;lo 
Salos<m tara.Cırun hava kuvvet• 
lerıiuc<' tahribata uğraıııasm. 

Diğ<ııır cihetten 1''raıı,, anın ge
sen ay işgal edilen kı>m nda i
talyanlara verilen ro1üıı de artık 
ehemmiyeti kalmadq, .. , çünkü 
Fı:an.sanm cenırp •abiller'ne 
Anglo Sakson tarafınca yaıııla• 
ca.k bir harekette oralardalci t. 
talyan kınrvetlerinin kafi gdınl· 
yeeeğ<i AlnıanlaTca iyiden i'Yiye 
anlaş'1mışlır. Şu halde İtalya 
artık Almanyanın yanı başında 
işe yarar bir müttefik olmalı: 
şöyle dw:sun Mınaıı:yaya bir 
yük cılmuştur. Bir, Mihver dev
letleri arasında 1940 ,,onbaha
nnda:lci işbirl ğinin ve iş bölü
münün ıkararlaşhğı zaman düşü· 
niilsün, hlr de şiımdiki hal göz ö• 
nüne get'rilsin. Ş mali Afrikaıla 
görülecek ı,, o zaman İtal~·aya 

verlm~'ti. Mareşal GrazianıJ n• 
yapıp yaparak Mısır üzerine yil• 
niyecekti. Fakat daha 1940 illı> 
kilnun ayında belli oldu 'ki !tal.
ya bu işi b~ranuyacaktır. 

Ondan ııonl'aki \·aka)i malfun: 
Bir kaç dü~mandan evvela co 
zayıfını bulup vumıak ka ·de· 
Nıce İngil :zJer iç 11 A.frlkada 1-
talyanlan mağlup etmek, evvela 
o dü~mandan kurtulmak lazım 

ı::elcf'ı. İtalya 940 yazında Ji1ran>.. 
sanın mütırreke istiyeceği giin· 
!erde harbe ı:izdiği vakit keneli 
hesabına büyük bir menfaat t"" 
ıı:ııin edeceğıi miil.ihazasile Fran
sayı arkadan vurmuştu. Ondan 
sonra sıra İngiltereye gelcccl<ıli. 
Fakat o zaman bu zaman g;el p 
i!eçeıı vakayiin talrliJi Jile n ·• 
redtlcn malUnıattan öğrenılenler 
oııtadadır: 

Ttlft~• ~inın: 

MUiB;-- Muammer ALATUR --

başloımaz herşeyi unutacaksanız, 

G{;zleruu yarım kapayarak genç 
lkıza baktı. Dudaklarında bir te
bessüm belirdi, B'r b.mdağa su 
koyarak genç k121ın yaruıu geL 
di. lki beyaz komprime uzattı. 

tüm? Şimdi dünyada hiç birşey
den kı>rkm11yorum. 

Beraber danseedrlerken sordu: 
_ Bana verdiğiniz bu lkıompri· 

meler neydi? 

Kovent bahçesine gitt·ler. 
Orada bekleyen Karito kendi. 

lerini Sebastiyen için !hazırlan
mış biriru:i ocalardan bir:ne gö
tü•dii. 

- Sizin şimdi yava. yavaş ha· 
zırlannı.m1z lazım! dedi, bana ka
lırsanız, locan1zda şöyle bir uza_ 
nıD!Z, yal'lm saat kl.:\ar dinleyin.iz, 
sekrtein yazıh1nesine girince, 9er

visi had.-nıelerinden biri, koridor. 
d• bulunan telefon kabinesini glis
terdi. 

Sebastiyen hemen kab'neye gir· 
di !kapıyı arkasından dikkatle ka
padı. 

- Ben, Sebastiyen! 
- Orada yalnız ID1$1nız? 

Şarlo ilk büyük filmni 1918 
yıhr.da çevrilmiştir. Meşhur fi1ın 
leri şunlardır: Efkarı umuım.iye, 
Abtır.a ıhiiıcum, şehrin ışı.kları, 
Asri zamanlar ve en son filini 
olan Büyük Dlktaör. 

İtalya n<>den daha evvel har
be girmedi de tam F1ansa nın 
mütareke istiyeccği günleri bek· 
ledi? Eu yalnız ucuz tıir zafer 
l<annmak i(n mi idi? Daha zi
yade Almanya bunun böyle ol
masını uygun ı:önnii)lii. Çiino 
kü 9~0 l\Iayısının 10 ucu gii.nü 
Almanya orduları A\ııuı>ada 

her tarafa taarru<a ge~erken İ· 
talyar. orduları da F-ransa üze• 
l'\'ne yürUme~e kalksaydı A'· 
rnanya:nın i.şi \'Ok zorla.5acaktır 

diytı dii,unülmiı~tiiı. Çüuku da· 
ha ilk harekette Italyan•n n,iıt, 

tefildndon yardım i.ltiyecei;ılı· 
den endişe edil yordu. Onun "ç;D 
Al:mayamn düşündüğü de Av
rupada ltalyaya iş vermemeJıı. 
ou Afrikada meşr;ul etmek ~ 
mUflur. 

Lakin YunaJ>istan harekat.m
da bu nokta gözden uzak kalcb. 
Yunanistana karşı harp açan İ

talya çok geçmeden yine müt• 
<tefi.kinden yardım İ6tc)ince, Al· 
manya bu yardımı güS'!dı•meğe 
ve mühim kuvvetlerini ce;ıuba 

Elen koırprimeleıi su ile bera
ber yuttu. On dıkika sonra artık 
hi çbir yorgun! uğu kalmaıhğına 

, hayret etmişti. Bütün uzuvlann. 
da bir ferahlık ve <'hatlık bisseci'
y0<du. Kendisını kelebek kadar 
öyle hafıf hissediyordu ki ... 

Sebıstiyen sordu: 

- Ac•ba şimdi on bir Repe. 
tisyon daha yapabilir miyiz? 

Elen güldü: 

- Ş•mdi ben bütün gece dans
cdebilirim, dedi. 

Sebastiyen kolunla genç kızın 
omuzunu sardı, biran durdu: 

- Yarın akşamki suvareden a,,. 
tık bir kon~wıµz kalmadı ya? 

Elen yavaşç• omuzundaki kol
dan sayıuldı: 

- Bilmiyorum ki, dedi, neden 
böyle bırdenbire korkuya düş. 

_Gayet basit bir mukavvi! 
Yarın temsilden evvel, s"ıze iki 
komprime daha veririm. 

- Sahi veriniz, çok iy; olur. 
- Tıbii! Ne z•man canınız is-

terse, bana söyieyiniz. 
- İsmi neymış bu komprime_ 

niıı? 
Sebastiyen birdenbire C•V'\'l ve

remedı: 

- Doğrusu, dedi, ne ı>lduğunu 
ben de pek iyi blmiyorum. Bu 
komprimeler Pariste blr kimya. 
haneden geliyor. 

Bu yalanı hiç titremeden söyle
mişti. Çünkü verdiği komprime· 
nin ne olduğunu söyleseydi, genç 
1lıı.z bu kada.r tesirli oluşunun se
'bebine akıl erebilirdi. 
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Çarşamba •kş•ımı her ikisi de 
muht<~c~ ~. otomobile binerek 

Fakat o';ıların numaraları anc•k 
gece yarıs:ndan bir saat sonra 
başlayacağına göre, localarına o. 
turduar. Aşağıdaki kalabal;f.<: se
yirci kütl<!sine baktılar. 

Ortadaki saha, renk rnek gi· 
yinmiş dansözlerle dı>lm uştu. 

Lfmı.balar kısılıp ta müzik bay
gın bir valsa b~layınca, Seb:ıs.. 
tiye!l Elen;n elini tuttu: 

- İsterseniz, dans edelim, de
di, evvela kendi zevlkimiz için, 
sıınra başkalamın zevki için ... 

Dans ettiler. Localarına dön. 
dükleıi zaman Karito kendilerini 
bekliyordu. Japcm hizrnıetçiniın 
yüzü takall us etrııı:şe benziyordll. 
Sebastiyen yavaşça dedi ki: 

- On dakikaya lkıada.r selore
terin yazıhanesine gelir misiniz? 
Birisi sizi telefonda aradı. Sonra 
tekrar arayacak. 

Sebastiven Elene döndü: 

Sebastiyen, zaten yine kokain 
bayin;n kl'ndisini aramakta oldu. 
ğunu tahmin etm~i. 

- Mal geld:. Bu akşam paketi 
size teslim edeceğim. 

(Arkası vcır) 

Şarlo, ı!I !Yasi bir inanı olan ve 
sinemaya felsefeyi rokan ilik !bü
yük artmtir. Flmlerinde hiç ko
n~maz. Ya1nı:ı: (Asri zamıı.ıı
lar) da lheı:1ke:J n anladığı, fakat 
hiç bir milletin dilnden olmıyan 
b r dille bir şarkı okıumu~. 

Bunlar meşhur kisıner ciddi ·ı· d 
. • ı ım a ımları. 

terakkı hıldimleridlr Onı 
·' ann kullanışı çıkar. 

dıkları her w 
aç. en güç imtihanlardan mu 

vaffakiyerle geçmiş deıııekrı·r • 
•19"'1Ct• alibi 

bunun.kefilidir) 

ind'rmeğe mecbur kalın ,ştır. 

Gerçi AJ;ıdenize kadar inmek 
ve adalara kadar yayılmak l:J41 
ilkbahaımda büyük zaferler )Ck 
lnde göLünmüştü. Aiu:ak barbinı 
her gün bir türlü Rınillerle ye
n) istikametler aldığı malumdur. 
941 haziranında Rus - Alman 
<nıuhıudıesi başlamı , Alman~·a· 
nın b'r cephede daha meşgul .,ı 
ması :zaduri <J'mu~!ttr. Ş'mdi 
harbin bu gafhasında 942 niıı 
nwıda gorıilen de İtalyaıuıı nr 
tık ın ·u~r · için ınüe5•ir b' 
fa;> da temin cdem<·diği, Alman 
yanın da gdccek müş! L\'. 
yalnız ba~na da)annıak "az.iye 
tinde Jrald ğıd>r • 



j( Ankara Haberleri JI 
Kömürdan tasarruf 
prajesi hazırlandı 

-------· 
Reklam tenviratı yasak • Eğlence yerleri 23 
de kapanacak • Mesai saatleri dt.ğişmiyecek 

• ("'~ Muhabirinden) -, rıııt lfÖZ örrill>dc bıllundurarall< ta.sar-Anı1taJıl, 8 ""'"'Mn · ı • .;, <:aktır n_,.,..., ınu 
İk.~sd '\i<:kfd Sl.ı-!"1 DJyın niya..:-.etinde ru1 ternı~ı.ıne ça~ • ~ ... ~ ; '" 

t.o-'·"·" m.•~_,., \la< beyeU k.ömıüc qym !oi>ovat ~tteo f=:ı e.ektr.k 
... ......., .... ~ ~ t • aııtıhlik ed-eu ITllllll.he'Selerc yıqpııımaC:t· 
~"'9.rl'Ufu '.Qin bazı tclb;r\or td>ıt et. ta olan t~t ıralı:ioınt.rc.ık, mwıyym 
mişldr. H~ it..-- proJo- nıikıllrda.n f821la elek~ ıurk<ien mü 
.ı Vııldlı!..- oHye"n• """'1llmı:k C1z.e- e;esele:d.n muayyın ıd>otler dalı.tliıı-
redir. de fazla bir Ucı-et al.ırıac:ıktır. 

Bu projeye. göt'::, ka~nin neş. 
riOOon itôbııııen re'.<.idm ~ti.ıı.de
lm bilılmum tdırn.-t m«ı<>lınıaclktır. 
Bi.lıümum cğ'lenoe yn'l.cri geceleri sa

at 23 de ~<tıı· Ş.h>r tenvlı·•· 
tında ~,- ~et kendi iktd!1 şartla-

Sovy tler Alman 
mevzi le rinde 
çarpışıyorlar 
(.üaf ıuafı ı ı.ııci Wı.ifede) 

KaJ..&sJ1 da y~ laı.~ <SD>l• 

&r:dıı .A.1man ve R"'™'1 hücum un
&l.Miü=ıı·ı ci.t.Ç;Mn.kl V'-'ton Sl.ğı;r1: {aınnl 

ıve ts\ll !.~'fın ı ('Si dkn~ri.ni Z-1,ptet..nişler 
<hı_•. VwturMlJoı..ı. .. g ~c.ılıı1 ~1 

VİCKMot.ii 'b.a.l~·uın ı·uğmerı. yeni. 
z.ap.eıL~.iıı:nl bir u~ v1."ıi •rruth:ı!aza et
cı;iş!\.Ydİr- T...rck Jrosiminde devam e
den muh.ı..,be.<roe b.,: Aluwı zıı!ıdı 
kriiıtı ec>n 7 ~ lçi~ 6-070 Q'1r aılmıtı 
f(l t:clll., 94 t.,,p V') bil' çuk piyacic ~
.13hn1 gt.incı:n v-c:ra t...ll'ip c:tmifUr. 

.B 
1 
• ..ı.t !>on ıo:wsinde SoVyct::er 

"'-1.l uW'°"' :uıt>h 14~1e §ıdd<Üt 
\Jarrızla:r;wıa. dev-aı.-n t:tmi~Lenctir. Bu 
ı..arrı.ııur ~ıl!.nıı:ı:n ı:riJda!"""ı 
karıınnc!a aıklan =m:ıı<ır. 

G<:;<.ıı ı.; ""-'ı.. ı"°" b.o;layan mü 
dat-.ı ın ...at00ıe ı .ıc..en beri bıJ.• o ,:du"" 

t ilJolı JJ.n r.tle 2.500 rsır aL"'"'Jffil. Ş, buın 
" "l l:~ ı b ir Cc.M top ve piya.de sikıht 
Wı:t;> lmış veya ~imize go\"DI>~t.r. 

ALMAN MÜDAFAA HATTIN. 
DA SAVAŞ 

1Ios:Cova 8 (A.A.) - Reuter 
ajansınuı hususi mWıabiri bHdiri. 
yoı·: 

Sovyet orduları, §imdi Phzev, 
Viazm• v• Liki. Luk.i çtkınt.ıs:n
d•ki Alman müdaiaa mevzileri
ın· n birkaç k.iloınetre içerlerind• 
çarpışma.ktadıtl'..ar. Kalı bir _kar 
tabakası seri b;ıekıetlere mıfıni ol 
maktadır. Dil Rhzev'in ba_tı~ında 
iki Alman ü.sSü ışgal edilmıştır. Ve 
Liki.Luki yakınl<ırında Almanlar, 
esas Kief...Leningrad dcmiryolu 
hattına ıhak' .mdirl~. 

DEKAR 
(Baı taralı 1 incide) 

senesinde Dıkan zapt• t~bbfu; 
e<lı•n muharıp Fransızloa muv'.11· 
fakıyet.le muKavcmet etmiş cı<•n 
'Boisson'un yapmış olduğuuu ila
ve .-tmekted: r. Eğer bı.ı haber t.,.
eyyüd edecek olursa bund;ın Dar· 
)ı.n ·t.ııraftaı·lutndan birin•n ;Ge 

Gauk'lin Frıı.nstz muhar;pleriııiı:ı 
.kendisini <lesl.eklenıderını tc-m•n 
i9iu ilk kollokt.f ha"<'kc\i yapm~ 
olduğu miınast a.ıı.l:ı.şıı-acakhr. 

tt • 

Sisli havada 
gevezeliğin sonu 

• 

Dcvlıet d1llird.ttintn l)?Q!Di saatJ-cr•~ 

de b.-11w:gi ıı<ı- değ~iö yapmanın 

rMW;ı.fılı: olınıryacağı düşüonüim(iş ve 

bugilıikıü mesaü müddetlerinin aynen 
dc\.ıt.t1ıın111 daha uygun okı.cra~ ne-Uce. 
eine va.rı.lınaştrr. 

Suikast davasına bu 
gün oevam edilecek 

Ankaı-a, 8 (İk~"nl M.ııı,,ıı,irloden) -
A.hnu.u. lJ .. (.Vtl'k !A;ı..'>i Fon Papeocı Q_r 
r.--ı ıte~ n:W.lıeın ıwkasd vaıs.uıın ruık 
.,.:. mutı.aln-moıu:e yarın ( Btel>n) AA 
kJMa Ağıreeıa. nla!ı1cır..t6CJ;lt dıe-\ıam 

ediiectikt.•-. Amme şahidi İtaı;yan SC· 

!a.re1i. lcıi>"'ISlll<> tebligat ya,ılL.:rı:ıişur. 
Yarıd<i a:lı;cı., btıJ.:'Uh d<.~ cnm.siın
dcn socıra m'iilddcitllnunUnıin ıbiıiiawu 

::.--Ol"~lnırst mutı~eın. E:ı.diir 

Yarlnki dünya 
sulhu 
(Bat tar alı 1 lııcidoe) 

>'31'l1''01'İir Bu n!.:ıtm !Wdkı.n;I& dıı 

~\·ilitcr Edıcnıhı dıcd:igi şudu.r~ 
Her h.u:gJ b<r boy :ıc}mi ul lcşk~tm 

ilk v<ı&fı .U.n.ti kon.;r..ııt tı:.ı;n.:ıe oli.ao 
dcıv«etJ.eri t lllami:Ie kıı\SU e'oı.'1\IÜtıir 

Ajaıı."Jn notu; 
İng1.~ıe Hırrioye NlZırı A!ıste.r E

dc~iıl bu teıç . .t:..:. baıWs mev-... u.u ~ 
nutı:u 3 İ.i<f<Wııunda R..•ykriıı verdi-

1nct~ tıa:Lnu.:flile .ınLih.:ıl.a.za edil· 
m<fxc şıı.!Xile ooşrodiilm.l:llir 

İKDA."1: 
Dün akşamki Rady<> gazet&

sin 'n de söylediği g lbi, hi.r ç<>k 
'l'iitlc muhıırrideri, bu arada baş 
mulıaruU.bniz Şükrü Ahmet de 
Mister Eden ·n nutkte e-traiındaı 
Tiirk görtifünü İ>clirtınıişfor ve 
yakın taı<"hten mi:.aller alarak 
sulh ga~ler nin ne olınka lilzlm 
geldiğini ışaret etmişlc.rd '. 

Hülisa ed lirse Türk muhar· 
rirleri sil.reddi suUıun ilç pıtı o
larak şu müt.aleaları ilerj "lilr • 
müş buitııııyorlar: 

1 - M lletler arasında büyük 
küçük, sililılı, siliıh>ız farl...ı ya
ratmamak ve bütün h:ıl.mlılı: • 
!arla ş"iJ<iıycıtleri en az bir hadde 
ind'rccok bir sufhu yen-en ve 
yenilen he~ millet iç'ıı sam'mi 
olarıı:k ö:tleınir ,.e korunur hale 
getirmek, ôŞlı'rliğinj de hlr koıç 
dc,,letc değil, bütii.n· vrupa 
mi?letlerino a)•r-sız olarak yay. 
nıak, 

2 - Bir kaç devleti &
0

!ahJan
dırara.k bir iki dev ).,ti s"Iilılı bı· 
rakınelc değ 1, sHiıhı h~rlıangı' 
br te.,avüze kar<ı hemen 1ı,.,.,_ 
kete geçen mTletler aıası bir 
Jnıvvet haline s<>kmak, 

3 - Amer'kayı sull>!aıı s.on
Ta uzun zau1an Avrupa ile .a1a 
knbııdırmnk, 

Bu sırret!e yarınki ulh daha 
kıınetli esaslara i•tinat ctm~ o
lur, 

Parti Grupunda 
(Baş tarafı 1 meide) 

ver 1.mesırnı takarrür etliğinıi ve 
bu k.W q !hadiselerin tekerrür 
ı:!mem<-si tedibirlerin'"'- de alına
ca~ını b:ld.innştir. 

&;.;'. havalıa.r n:w.~.sizn"1<1<yiz. Sis 
bir tı~ gaz dOOl<iı<tir; f'R .;nce m:l.~ta: 
ı..ra ldhr IOJJ<>yhlli O<>kulıır. s • .ı.. 
ıı.ow.ıı.ıxı. aı..uı ç:abU!c soğuk .Iır. 
tJ1 :u tlirlu na.J.e!........-..ı yd'.u .:.ıl.amd,.:iir. 
Böy !e ıu:v--~roı:ı m(i.m1cfuıse evden 
ç.i' .' ..• r::-Alıd.ırj t~<."C meobruriyebn. 
de t~1 ".nhtr da_ .t>Chasa yaŞlılur, ağız

larını lı"~ yeılmz lıarun.lari<Je 
ncr. s aJrp vc.ı:nelldıiı•J~"f'. B1.1 a.rad• 

y•ı!kla çek ~nlatnilc 15.:!.ımdır. S:S 
[i ~nval~da bı-aşı -Oul e'hıbapl:ıııı.ı r3.tit 
la.nıa:k:tan ~afkını.rı>z.. Çok: Jrono.ıtııTsa. 
ın. 'S tıi:Zı:tuı ~ruca lnğaza hü--

lklısad Ve.kil nin bu izahını 
müteakip ruznameye geçilmış-· 

:;r. RuZ11<ımede İstanbul mebusUı 
General Kfızım Karabekiriın 
ırremlekıetin bazı yertlcr·ınde gö
rülen kiınsesiz gençler ve çocufio. 
lar O:ıaklkında hü.kümetçe ne g _ 
bi t.eclli rler alınmakıta okluğuıııa 
dair takriri vardı. 

cı.: n oder B: '.0!11ciklere, hançcreye, 
ııefı•;j OOru ·rı~.:1, o kul.:ta ha\.·t gö 
t.lran yola -ve Gtul.a::rı içiDc 13rar. ba 
de.T.c· <'ı.rr utu!etlallı-; bl"a1!Şit b:-şlı;ır: 

ort• lt'-.ıl:kl.a .ıH i> o11Jl". N hayet kU· 
bktan :rin & Gktar. 

r• BU AKŞAM ., 

MELEK. 
ancmamda 

!OAN m.: ETI'E'in 
GEOltGE RAFT ve 

VAI.n:K PİDCit:O:ll 

T EH L IK EL i YOL 
T<>/dan; t0868 

Taikr.~ııu okunma..ını ve hükü
met adına Uıkrlre cevap veren 
Dahiliye Ve~ Ji Recep Peker'<ı 
dinl~nmesiul mütea~ ıp bir çok 
l::al.iFkr sö.~ alm:~ ve mevımuıı 
içtimai lbtinıyemızd~ı elıemm:
yeti tebarüız etıt rihn tir. 

Hatı?l riın bu l:ıeyanatıma llıii· 
kıimet:n de işt .~ eW•ği ve ala. , 
kalı vekaletlerin bu nwvzuu e
saslı l:.Ir surltt:? etüd ederek 
tel..-rar partiye ve daha lınzırlı.klı 
olar"1!: gdlmcs ne !ır<at ve· '.'Dık.ln 
verilme.si Maartf Ve '<ıli Hasan 
Al: Yi.iıcel tarafından tekl f o
lunmuş ve grup umum! beyeti 
I! kiımet tru-afınJar.. y.ıp• 1'1. bu 
teklit; memnunlukla ve ıtt.\fakla 
tasvip ctmi§tir 

RUZ!l&'De<le ıbaşka dde ol-
madığı için reis lk saat 18. IO • 
da celsey nılıa)et v rılnıştl4'. 

işin hakikati 
şu ki •• . 
(Bq tarafı 1 lncide) 

tahdit ediyor. Tabii, bütün bwı
lar şiındilııi halde boş liıkırdıdan 
ibaret şeylerdir. Sırlhun nasıl o
lacağmı sulh devrinin ger&leri, 
icaplan ve hakikatleri tayin ede
cektr. Yalnız bütün söylenen
lerin bir fayda& şu o.l'ıeyo:r ki 
kim.:.n ne düşü.ı>düğü, .nasıl dü
şündüğü, ne yapmak istediği, 
vakt:ndeo önce öğreıı.il.m.iş olu
yor. 

Ancak, kim ne derse desin da. 
ima hak'm hakikatin ta ken~ 
si şudlll'! Her m lletin bayat ve 
btı.klfil hakkını tanımak Bunu 
tanımıyan hlr sulh dev·amlı o
lamaz ve b: ç bir millet ~i:r ya. 
şat;lamaz. Galip 'kim olursa ol-

' suıı .~ masasına otu~duğu gün 
bu baıkfil<atten uzıı.klaşır ve ge
rek mağluplara, ı:erelk d:iğor 
milk.l:lere •bteklcr'ni dikta et-

meye kalkı.prsa daha o günden 
bütün harp emeğini peşinen kay
betıu'ş olur. Çüıı.kü, bütün tart:h 
boyunca hiç bir mu-ıaHerin hiç 
bir m Ueti imha edemediği mil. 
yon.larca dola sabit olmtLl!tur. 
Tabiat Julnunlannı değiştirmek 
ve aks",.i yfüütnıek kimsenin ik 
tidarı dahilinde bulunmadığı gi· 
bi h'ç b'r gal.lbin de kudreti bu
na müsait değı'1dir. O halde, har. 
hm s<>nuna ait bütiin he;apla:r 
m'iEetlerin taın istikliı1i ve ha
kimiyeti esa"11Ul göre, yapılma
lı ve hııkılld b 'r sulhun yeryU. 
ziinde ancak bu şartla teessüs e
debileceği poşine.n bil'ırunell"dir. 

SUKRUAHMED 

Bu harb ne za-
man bitecek 

(Baş tarafı 1 incide) 
Baltimore 8 (A.A.) - İngilte.. 

renin V •şıngton büyük clç'Si Vi
kont Halifaks, bılfrıassa Almanya
nın Sovyetlerc taarruzunda ve 
Amerikanın harbe gı.rmes;nden 

sO"llra İngiliz tabiyrsinin mihver.i 
çern ber •çine a:.ıuağı ve müttefik
lerin elinde mevcut malzeme ve 
insan sayı.sı artt:.kça bu çemberi 
dara'.tmağı hedef tut.nığunu söyle. 
m.ştir. 

Hal .!faks <kmi~ir kt: 

iKDAM .. ,..,. -----
~ FA~DAL• •• T~TKIKLER J Memlekettef El] 

Harbınmuhımmadde- IIKDAM 1 Maya neye derler? 

lerinden biri: Kauçuk Adanada Sanat ~~:.:;::::.,~~d~;:i~~~: 
döndugu kadar bu l§e daır ufak 

. Okulu yapılıyor ı.:rek ş'!ler yazdığım için olac'!'-
N l k f d. ldı" ve nasıl ha" kı dun ikiıam okuyw:ulnrındıın bırt ası eş e } • A~ (İlid:ı:m) - Adımac!a l>üJ'iıl< bana nı!'ktupla şunıı soruyordu: • • • } " d b • l d • ? nuıderıı bir ""'-'ot okUlu b'.ttıısı '- cMusiJtide may• neye derler, m i y e t 1 n ı ı a n e e ı ı . edil.-.:Oklir. Bu biıııanın .,, .. _, Ada- o da tiirküler, ş:ırkoı'.ar gibi bir 

J 
.. oorıı.ırın M..ıılezy,.y-ı istilA et. 
~rmin en nnlhım ne1Lcc6i, 
~ • saı-.tı!'-"l.a """1;ı.ıılt· 

t.an mahrum· luılmal.nıiır. 
Bu bal'be, d:ıllu dıoa.~-u, Mı:ezya

lllD i~ tıar-,!md:ın js;ı..J.ine ka· 
clar, i<ı>u9Uk inluı.rı, n&ILizı<rin dııı.
dEtı ulıurnıyoı'U<i. 

şanı. • Maill döla Kondamln ismlıı.. 
dA! bır Frou>oU, l7·ı9 •en<Sinde, B,..,,;J.. 
IY•d.ill döııı.nuı;lô. Parls ioo "'11ıociemi· 
..,.., veı ct.gı r...,.r.1.ı; 

cB<e:Wy"'"° -Jda eyald.!nd<ı, 
bir ığ4..ç var. YerAie'ı'CC lami: ı-ıevc~ 
cflır. Ag..ıcın itabuğ'.J; çcntil.ir~ oro.'J.all., 

b1:fa,Z. VI! 51.l.'\.::U b,r usare Ql.U)~.Or Ve 

b.,n tcın=.,le, Y•VAŞ yıır.-aş iı>ı>yW..§
tıf.t<an tiOQla kat~lJ<•L K.iıı.1Q l'\ .. r• 

larıııda, bu ~··· .,.mu;0< bu.oleJ·i ci.lJ. 
Clll"t!.l.)or 'c ~>.ı.l:xı eldi! edi ı ıyur. 

eBu a.ğ:ı.ç, An1AZ\lın nehri SJlhiler~ 
de de II'lıeveu.tı.ur. !l-1.cnasy c.rıi' e; i, bu.

na <Ş~-fr.t y'11li (loalıp a:.ıyu d':yor

m.• 
I>ı.vore-u ve &ca,:,çuğu bu. aurl tı~ Av 

l"Ul) .. ya ıarıı1tı; f.ık:j.t -ilk lıôti!ac.e şc-k.Li. 

yı~.ı. r~i ltisti.&,inc n11Jın~;r ıka1dı. 
Bu ı&;tik.J.rdc polt p8'hiı.iJU'• .atıh

yordu. 
• •• 

U tı>;ıh, 1839 S<E<Sine lkaclar, :!"" 
n.ı. o .. r esıtr, Avrupa.da, iltticsadl 
b.iı· rol oıyna.."l•dı, B•J t..ınht.e, 

Anlıbrıcalı Glldyır, teNCurt>n. b."U!:'ll~ 

tuıı lolkiıTll.-nme usul!i"ıl tıuA.ı. O, 
te.a::Jtl t<ei'fi•ndeıı b~ kaç ooııo •on-
ııı: 

<Bu lkitturUü lııa-uçuguın koluı.w, 
bııı=na. bir "'tw<tı.ı lto;wusa gcıa-
mıı;ti.> 

n,~ti ve o tarib1cn sonra, kau
çuk, d'iin-uuıı en J iizıınWu bir m.a.io-
61 hılıııDıt g~i. Ari.16, BrCZt14aıya, A· 
mcı".iila altı.o maoeru.t:ıınc o.dugu g.bi, 
koş-an lkt.şaııa. ıicii Oı aısı 1 f;~rgJzeştci· 

le.~ ôokiu. Dit- lt.tuÇ\ılk w.ııç;,,;, bu 
mam.ıurayı: ~yl.e ·tas\·ir rdi,yor. 

•Bu.tıün hır.si3.r1 bütün ık.oM.y Ztn· 
gin almdk peşınoc ~ ....-gu,z..şt.;l. 
ler cenubi A::n.er.ilcılya a.Jon ~l14Jer. 

~·ya aiıt bu!:un.tn Putwıı.aa-o ha.v .. 
zan. o ınm.a!ar, dl iyi ]GauçUığu ola.n 
yeııdi Bor k"Ç •one ıÇirulo, oroöot:ııi 

~.000 kadar ~rıı. tetıdiUe, Juıi>aı;l.a 
bir kil<eJ< ıttıfUUınu hUne g•tiıiJdı. 
Bu zcwaJ'b:Jar. ac t'lnlt., '~ 
kırtıoç T ..nııı." kıaDayara çaı,.1)'01"· 
~r, Avnıpal,. tııco:ırJ.ara oa\'et l«nin 
edlıyonlardı. 

<Bu şeloildaki f'küçilcllk köledb, 
ımOO:ıimı bir ta:ıııııw h:tline gel4ıi Orta
lığa hl.kim olm •Pcruvlan Ama7dl 

Ö na. 2mgiııı!erlr.ılcn &7 Recai 1' . .rım!ı şey midir, yoksa gazel fikln g'bi YAZAN: M. Baslnı ZGEN DlMl'ifc b~.ıjtır. 
Ymi Yaı>ıl:ıcak bmı.cb, atö'ye'er, mi okunur, yahu.r da bir maka-«K.lm1panya, 0 Udar imaf.s>z har.,. 

ket ca.i.ycırdu ki, y~rlı.ieri, eı·A•, kıa.. 
<Uu, çoeuJt <i,cımiycrc.k, her ~am mu· 
~.., biter rr.t<.ı:ı.r daı..Jo ge\lrm&t 
mecbtı1"Yot"1.i.!c orJnsn':ıa.ra. göOO.ı;riyor

du. İ.91.eıJileıı miUt•rda loauçulı: geti· 
rerniycınle:rtn v.y ılıa; itııc; Kuıbaç oe-
ıa,sı bıotiyordu ve bu ktribeçlama.nm 
luıddl hududu yokt.u. Yeı•lıil<r, )"llill 

bere içındot kenWleı~mdcn geçıyorılar, 
aıtıldıaW<ı )"<"l"lel"de ya...ı.n iturt.wıa.
_yoıx!u Açillt ve azap lçir>dc can veli
>" rlıırdı. 

•0"11ıar..lardan kuuçı.ı:k getlrme:t me 
§likf<atme IDUlGivdl>Ol ddııld!' <r, 

b~rt sahile gOlilTLlıimı ôlüyoriar· 
dı. Çünkü üurzrine ell er kiloluk 
)"ilk y tıl.yôl'Clu .. b(!yiJiü l 00 ki 
aır.<"J« uu, ıfeye ~;şer n.r<ll. Bu 2'l
v.ıl!ıler, ydllaroa aç.tkl.an ölm~k 
için, yıiye<:eAertni rlc götJrdlCteri fçin 
bir.er ()"ük ıbeyöuıt:c benZ.!yıor"1rdı. 

c.Yeıı1ilorrdf'!1lı ü.y.ıın.ı ka.k::;an:&:r
1 

ym.· 
hut Yilk:!c-ıd t.Je~ynı.ır, ağaç.;a'tl ba&
anı.yorlar, P4J'l8Yll" kli~ •'leş 
edilir gilıi. ili~·Jcrinc ta.banca Bıke
Yordu Bu iu:l,1 on bir Een.e dcı.'11lrl el 
lıi. Bu sıı,yed.o cı., y.Jnız iI<ııtos güt-n
r'Jf;ü 4 ııl!lJ·qo k:ilo aım l<all&'llk ih
ınaç <lt.İ. 

c.Bu Gc..ıd.trı ~ ıa.r~ dı>ğ l Yt."rlilc. 
r-e y:ııpı1ı..'1 aez, cet 1 ç~ın. bir vuhfel 
Jc ta.llblk. !.trr:t.ye ~- Kaucugun 
temin ettği srıı.,,·ct.!t'r, .Hizwnu kcb:r 
bııla 9\,1; tıl': TIQ;nl'-\Şh. Bu SCf'\'Cti."'1. I~ 
reline tıarrp C:e .Q.znndı, 

<Ccwl>I Aımr ~"'1n"1 her 1J1ille\i, 
hor iclln ki.J.1 ak-dıl ı114tı.. H.ep.:JI de, 
~ .... •r!lll, 3,000 ~l n ~trc mem.fe
Qın g<l<rllcceJ< ~;,rı, k.lıiı rı.dla
mak Par~<.;\ai. opı;-ı"3ya be.'l:uiJ'en bı.r 

opera .-e f'~e-:tı~:. Avru.pa.J.ı. liy ... tro 

~. ve tW-J~ sa.'1'9\ ~ mm. bir usUılün ıdı mıdır? Lut. 
d!aoııktır. Pi.Anların lıaııt1lıı.ıırnalibl !en bunu bildırmeniz.i dilerim .• 
t>oşıa-1$>r. Oku~ ucumuz, bunu ne iç•n bu 

Yıldırımdan 2 kişi İ§'n dalıa n-babı olanlara sormu-
yor <i• 'bana soruvor, onu anlaya. 

Ve 38 koyun Ö)dü madım. Fa.kat ~neli! Sait Kes

füy.amiç (İkdamı - G•Ç<n ~ y .. 
ğ::n pdfüUi r.ıt:nurılar<ia B•yroım.içiıı 
Kın!uola köyilnd..."'I Ali Dzyı lsitrıli ih 
tiyor Çoban yalınurdan kol\:mllOI< 
lR<:-. 68 i<OYWlU ile i:ıi çam eı;ı.cı • 
t- sığınm:ıı;ı takıı t lbu arad.ı ge1tb 
bir )'Ujlrmı ~ kıoyun dle nt'J,-ıır C>
baoı lll®nııııı; " Ger'Y• kall:n (3~) 
lkıoyU!DQ bir y Q!m:ı.-nışfır, A;ynca ı• 
~ bir ~ :l'1liı.nın ld/ffi 
ıJa;iu ö~. 

Trenlerde vesika 
usulünden vazgecildi 

Anl"'l'O, 8 (iıkdaın M.ıtı.ııhirin/Wı) -
Köm::.r fj>-ll'-"l<!lı.1 artına!ı cio!a1Yı.s;Je 
tron Uc~l taıriteJerin1c yapılacaCc z::ım
ı.. rzdilııma - o?ae101> tc<E>lrlenn 
tetk tu::ıt devam ed.i1 !11rktedir • 

ötrerıdlfime göre, izdiha.mı. !'dl
yecok. blr tedbir olarak i~er.i ~ 
tr.:-:Un:le seyıı!ıatin ,.C3İlca ~ :ycıı!

mal'l ~ mamuı'h gl)~ ve bun 
<Wı v .. gcç,lm~tır, 

Ödemiş kaymakamı 
.Aılloara, 8 ( İkm.ın Mulu1ıirio:kn) -

Gorü'.cn :O!z:uo-. üıcriııe Öd«nlıı kay. 
mor,-_,,,. İhs.ıı.ı K.urtıı,,,_ v~ 'et QllUt. 
ne ıı1ı:>n~tır. 

61l...·'a'Ct-~.1~rı Gcyrelıne".ıt istiyot.bııdı. 1===============1 
Öykye., l 1

ar11 ırh:-hıin sakıilklaı-ı, o 31J .. 

retle ka!<ill'lm döşe~ Monaoo'd>ı 
bir opera vücude gtt:r~Lm.iş, R:yo • 
Ncıgronun ht--r kbyılı r bile Av.-upa!t 
tly~<rocukr yerleş~ti. Bı>ı(m ccnu. 
bt Amerika şd>ll'~ij .. .-ı·in, böyle ff'Y~e

leruı de yazdığı gibi, olruyucula· 
nın çoğu biz muharrırleri bir aya.Jı: 
lı ansiklopedi, yahut da her derde 
derman bulan brı.er Dızır ııl!eyüs. 
sel.Am sıındıklah için hatırlarma 
gelen, akıllarına escıı şeyleri hep 
b'zden w:-uyorlar. Halbuki c Uhın 
ay. gibi •Hakkı Suba. gibi ııla.. 
turlu mus&in n gerçoktt'!l ustala
ft dururken, bende.n bu meseleye 
d•İr sual sormak, ım~ üstad 
İbnülem!n Mahmut Kemale fut· 
bolda iyi kaleci nasıl yetişir? Su 
alini sorm>.k gibidir. Neyse, ı:ruı. 
dem ki, okuyucumuz 'hunu b•Z· 
den sormuştur biz de cevabını ve. 
rel(m işte: cMaya. dcnıkn şey ne 
bir ma.kaının, ne bir usulün adı· 
.Wr. Sonra o, türkü; şarkı gibi de
ğildir. Okunuşu bir gazele benzer 
gib'dir. Fokat maya İstanbul, l·· 
ıınir fll.iın gibi ytrlerde yoktur. O, 
daha çok Şarki ve Şimali Ana. 
doluya malısustur. Galiba m•ya
ya cKayb:ışı.da derler ve en çok 
Elizığ, Kemaliye, Mıılatya, Er. 
zincan, Kemah, Erzurum taraf
lırında yapılıp söyıen~n dörder 
nnsr.ılı \"e ·birinci, ikinci, >iiçılııck 
ınısrala" b'rb'rile kaf:yell, dcirrlü.ıı. 
cü mısrıı.ı serbes manzumelerd r 
ve yine bunların er ço\u (3-4.4) 
vezni ile düzülür, ve Hüseyni, 
Uş~k. Dağı Uşak, Muhay'Yer ma
kamlarından okunu~. İşte size bu.. 
rada Harputun üç memur mıy<ı
sını yazıyorum: • 

rl nfdeu obı:ıısmdı? 

• •• 

B 
u tırQ, İııgii.tere ol'"ta,y3 çıkı!1-
Haru-i Vil.<Jıam ism«ıde bir li· 
g;Jz, ir.tıill•t~Ye, Brezilya kau

ouıc ••acı tohıırnu ~lf.ı-nı.VtJ. DuA.!~ 
d.m bin tanesin!, iltllm pr!Je.ruıa u;y
du.rıdıu Vt:. ifcliş.t.irdi, 

rcl.iji istatıstik!!tta bir a;;., atmak wı. 
dir. 

1870 ııene.•lr.c kodo.-, di.IDi1ada isiı- , 
l.>k edilen kıauı;;u-ğun um:mnını l<min 
ed"iy<mlu_ 1909 d._ Brczo:),. llıracıı.tı. 
:ı"Ü'Zd• 98 •. 1912 de !"'do 66 )'1L indi. 
1941 ..,,,.~ l&e, fogil;,, ticııreU o 
kaOa.r ileri ııilmitşi ki, Bıuliya, diln• 
)'3 C.t4h1.akine, ancak yüzde 2 ile tilL 
nık «lebildl. 

İngi!lıore, B<rt.ilyaııın buçuk llıN
- ..,. ... a~ Bu-..da 
Be, Maluyaıya, 8".000 tk1'1 ve Hindd 
tııı.. 665,000 Lon k•LM;lllt tıal.oşı öçio 1 

mtiı3aade ~clilıniır1.i. Brczil;rmıın ise, 
1941 deki bütiln ııat~ı 30,000 tona lıı-
h;,,ar etti. • 

-l-
Kendi peri)ıüsmln almış '11.elek

ten. 
Hayır görmem bıı çektiğim. ~·k. 

ten.,, 
Nalıak yrre cü•mü bilmem fdek.. 

trn, 
Zaten civan bahtım karJ yazıl mı; 

Mihver ilk dda olaraık müdafaa 
da .kalıyor. Mihveı-.:-il.,. llk de-fa 
olarak i:,-tedilderlni yapamamışlar 

ve ;radomizin önünde eğl'.ımek zo.. 
..-unda kalmışlardır. Teşebbüs ve 
te~bbüsü ilade eden herşey eli· 
mizdedir. Ş"md< mihvereiler nisbc
ten te1'Cihe şayan olan karar VCI'

mek V(? vurmak işini bırakarak 
nerclerin~d•rbe ;neceğ:ni tahmin 
etmek gibi daha az tercihe şayan 
b'r işle uğr~alttadırlar. ı 

Carııpogt:y> tışdtl<ü1 elli. Bu kuım.

paıl(f "'11" faıo!JyeU sayesinde, istihsal, 
tiııd<lıbi:\: 40,000 ki!OOan 350,000 k~ 
!oya ylrAıse!'<i. Ayni zamnnda, G3.000 
yerliden 6,000 l uı k•lı~ 

Bu mwaff~y\!t ürz.erine., tLha mıü.~ 
.OOt .iklı.ırııJ..ı'<i•, bu işın d.ıhıı iyi neti
OOer vercC'f';~ioi d\ic>ü.ndU. Sey!l.ın ada-
ısı.na, oond aialawı.n gitl.i. Oral:ı.r<U 
da kauı;"'1t ~ı Y•l'ttinın.•ye ~ 
en m!llrum kauçuk ihraç lim&rıı oldu. 

Bu hı.mwcı. bir f! .. ir cd :b*l."Tle-k 
iQ.in, İrıgrltrrcr..in cıkauçu.k: istihsali 
için milletler ar8ıı$ı kO:t'Jl.itei~ rıi.n 2'lıef-

• ... 
B ugün, İnı;:ilteı.ru,, cKa~ !s

tih.u)l !Qln ~ arası ko-
1.~e • n.n tru:vcu:iiyet hikme

ti i<almıdı. Gerçi, &~ııda, H:ndis
tan<h lu;ı;çUk yet .yor, 8..T<ma bunun 
b-.ıa. yu!~ı-e na:~li. piy-.aya t*-ıırıl
ması imk.an;ız bir bale gol.nı;ştir. 

-2-
KJz sarayın hem şirindir, lıeııt 

yüce, 
Hiç kimseden pervam yoktur ı:"1'. 

~ 

DEDE • 

1 

MARTI 
) r YAZAN: ' 

-==============! Halikarnas Balıkçısı 

Balı.kıçı Selim dederrin ömrü 
Akdenizin ıssız heybeti içinde 
geçm;şti. s~kalı Akdeniz J«ipü.ğü 
gibi .fprmı.ştı. Fakat gözleri hfıla 
deniz ·gibi masmavi bir ateşti. İn. 
sandan kaçmazdı. Ne var ki, av· 
!andığı Kocakaya adası insanla· 
rtll yaşadtkları yeı1lerden ço.k 
uzaktı. 

Koc•kaya ad>sının omuzları köy 
veya şehir taşıma,zdı, yanlız kal. 
kmıp b:ten engin!n şelalerilti ge
yinirdi. Kimbilir geçmlşcn hangi 
zelzelesi, koca devi Okyanus ya. 
tağında, der:nl'kler' n rüyasına dal
gın uyurken uyandırmış, haşini 

şimşek diyarına kald'ımuştt. 
Sporad adalaıuın bu ejderi te

pesi açtk dPniz marulari'.e etek. 
lerİ\'se denızin dip can•varlariyle 
ya dı Ad', Setm ckdeye yal
çın uç: rum'arını gıösteı«rek, dal. 
galarııı scsile cbak şu kırılan ke
mikler"me• • dıye gürlerdı. Adanın 
yarlannı üzerinde, na na nn diye 
çağıran kocamın bir martı qola-
şırdı. . 

İnsartardan uzak yaşayan her 
balıkçın .. , bir sevgilisi, bir k:ı:ra
batağı, bir foku ve yahut bir de. 
niz k plumbağası vardır. Sel:m de. 
derun de ada artısı deniz arkada. 
şıydı. Selim dede onu na na na na 
diye çağırınca dolana dolana ge
lir. dcdeniıı ilVUCwıd:ın balığı ahr-

\....~~~~~~~-
dı. Mavi köğün mavi denizin ak 
kraliçesi b•lıhıçın;n omuzuna otu· 
rur, ve ak sakalını beyaz gö

0
oüy. 

le okşardı. Kuşun derin diplct• gi
b; boş bi bakışı vardı. SeJ;ıne meç. 
hul geç~lerin derinllklerinden 
bakarak sanki ona clnsana istiha
le etmezden evvel sen de benim 
gibi bir martı idin!. d.yarmuş 

gibi olurdu. Selim ıssızlıkta insan
la konuşamadığı için martı ile ko
·nuşurdu. Martı ile Selim b'rbirle. 
rine o kadar yakın düşmü~lerdi 
ki, Selimin yalnızıiığı denize açı
lır.e. degil, fakat martıdan ayn. 
lnca başlardı. 

Martı günlerdenbcri yumurta
lan üzerinde oturuyoı'du. Bağ
rında çocuğun oynadıığını duyan 
insan anası, gövdesinde çifte çar
pan, çift yürekten cesaret alır. 

B•ğrma taş g bi bastığı yumuTta. 
lar • .,ın üzerind~, martının yüre
ğ,ysc yapayalnız çarpıyordu. Bü. 
yük ftrtınalarm meydan okuyucu
su, Ye denız uçucularıuın e . oy· 
uığı ve s~bırsızı olmasına r.ığmc"l, 
evvela doğum sonra da günı"!t>ıı:e 
kuluçk ya yatmak i.Şk.oı~esıne 
katlanc.n ~-l"t, birieik yav.-u içın 
on kt e an olmağı göze alıyordu . 
Eo-r:ırlı duygıı:;;yle, dQğacak y v
rulaıın:n gözleri güneşte, kan1tlar 
gökte kısırl!aları aşacağını görü. 
yordu. 

Selim dede on gün süren bir 
'hastalkrnn yi olunca doğru ada
ya. gitti. O gün martıyı göremedi. 
Merak elti. E•1C!:i gün uçurumun 
:te[!1ne yan~tı. Na na na na diye 
haykırdı. Martının cevabi adanın 
tepesinden ·gelir ,;ıibi cı!du. Fakat 
sahilden cev•b mıydı, yoksa ümit 
ed·len cevabın hayali miycli? •Ga
liba kendi sesimin ak.sini duy
dum• diyerek karaya davrandı. 

Dört yumurta içinde dört mırtı 
civcıvi, kapalı ı;öılır. ardındı rii.. 
yalar görüyorlardı. Thşarda de
nizin tıı•ıltısını duyunca çiyu c yu 
diye öterek sayıklıyorlardı. H•· 
men :ıerdeyse kabuklarına hk tık 
vurauk ~ğ• çıkacaklardı. Yavru
ların ses'..eri ana maı t;yı sevinç 
heyecaıılan veriyordu. Tam bu sı. 
rada ana martı Selim d<'<ienin sc
S!ui duydu. Sel•m dedeye cevap 
vudiğ ı takctırd:! ywrularmı işit· 
rcek SO\' ~ irden mahrum kala. 
caktı Ç·1nku yavrular, annder•r.ln 
sesini duvvıca bir te '.:.k n ya
na maki~ o duğcnu sanarak hc
roen susac:ı.k1ad Fakat martı 
dayantma iı. •Doğurduı mu de. 
mt-k istedi . Na na na dive bağır
<!· Martın n ÖIL wnü duyan bJr 
yırtıcı ku , kanat';ıruıın sert hı· 
ş·· t siyle rfuıgararı vırıırak, ,.,_ 
se dcğru kurşun gıbi lnd;, 
- Dctı.r:nı dördünrt7 alllıfmn 

JQPo.nlar, ~ı.ı:czy.ın de gcçiriılC!JO. 
h:>rl>in ..-.1< , .• id.ır«<nde tn ını!lhlı:n 
arr.ı;JJerd.en beri <•!..n, bUÇ\lk ıtasas
n.ı ~tın.ye ba..J'adhr. 

Birl.tjik <!<W'..crJcr riJws-., •ıı!lı 
a ım_an:anC.a, .cnedc ?50,000 hın k1ur;uk 
>Med\yord.u_ Ifa]b.f<i, h=iP doJa,ı. 
r:ile ıbu ihHyıaç biı- mwti artt._ Bôy!!e
iken Bir~ devletıjcr, senecit-, ıeııcak 
:ın.ooo l.onuk 8Un'l l<aur;wc old<ı •do
bil ~rilıor. 

İng '1!.rttc!<. .cLon ziyade 
buırün, müt!ıq bir kaıuçutı: 
ıçındedir. Bı.ıncbn do~yı 
Bcezily.ı yarti.ırr.l.Q.s. t&iktier. 

Amerik•. 
dtn!IJ!l 

~ini. 

Br"2&·l da se, iı~;r z rokjJe14 y!l
zr.'Wcn, te.:kcd~m ve yabanileşen Ht
\.'t:a o:m,ın!arımıdn b C' a bir ~ ~ık. 

Amerika. oraya, ır.l!yarl.ar talı.., et
ır~lt .i.styior; fakaıt J)ı't3SmlQ \lkr.i.ne 
oturuıNnıf.-ınd.3111. kDrıktuğu ioin de, 
cAımazoo cümtı.ı.ııriycli> i~nindıı- ken
di kontrolü a!.lıı><!a blr ü.ke vlicud• 
ge\irmeıJ.,n bu i:;e başuyA!11ıyor. 

Misafirim, at yanma 
Karlcm4 ci ı: an. tal tı11 

-3-

rıce! 

bu. gtCtı, 

olmaz ora. 
ğıııl 

Ulua gitti, yetişemem güçün~, 
Ahdım olsun altın ı~ı---"m S4Çınıı,, 
Aç göğsii.nil, gh"•m kalbin içınP, 
Bahar yatam, yaz 1ıya ıam · c .z 

ka!Jcam! 
Ş'mdi öğrendiniz dt·l:il mi ~.;: 

sikideki mayayı! Eğer sesir. z • •· 
:ııelse çıkıı.nız bir kaya bışına, söy
leyiniz bunları! 

o~man Ci!mal Ka c·'ı 

=======--
"Vatan,, ezet s 

kapatıldı 
Ankara 8 (AA.) - Açıkça kış. 

kırtıcı neşriyatından dolayı İs! n. 
l>ulda çıkan cVatan. gazetesi ı:U 
•y müddetle kapatılmıştır. 

CAZ ... DA.'"s ... MK ... ,., İBTİRA.s Fit.Mı 

Y&nn ıılq<m L A L E sinmıasuıacı 

VEDA· BUSESi 
Amcrikı:ırun rn m<ıtbur radyo yıldlrl' 

lllART MARTİ: "l s·ru:me cöld'~Tine y~clten b, yllk uı.r ... 
BiJ'lün ~!iğln i.>ayıl!d:ğı d1~"r altın s:es.:ı 

CON'.llİE BOSWELL\ Dür :v• ~·a.~ m 'z Folm •.• 
En C•k beğenilen DON .\.MECI' '•9.Yt<ız ~;ııdar ka:ındırm en güızcl 

iJir J.:ır>kadır. 
DİKKAT: A:z. kaia.n y .... :·!~en 1U'1cn erCrend'-'ll fst~,dt <.-diniz. 

- Te"!cfon: 4359.3 ,. 
İPEK sinemasında 

'Per'ihnıbe akıpn:.1.Ddn itibar n 

n o MT·roveröLJ"E 1 
-on IA l>IIRAllER - l.F.ŞLİE IlOW,\RD 

ın ;yaratl1ldarı ca >· ·•ek tir cse-. m•••••al 
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HİKAYE 

DEDE MARTI 
- B<I§ t•ı·,,fı üçwıcüdc -

O zaman, denizin abak doğru
cusu, yaralı imiş gibı çu·pın.rak, 
yerde sürünerek toz toprağa ye. 
lenerek, kanad tüy karmakarı· 

şık kay•nın altındtn çıktı. Kanca
lı ;:agası tırnaklı pcn <"!eri yoktu 
ki canav•rh savaşsın. Sırtüstü, 

yüzüstij yuvar1an.1 yuvarl-ina vu .. 
vadll'. ö'.eye u·zakla7ıy0r ve kıv
ran•yordu. Onu can ç~ki{n,cktc 
san .... n, ve kola··Lkla p~rçal:ıyabile
ceğini uman yı:rtıcı ku~u, martı 
böyle! kle yavıulaı .. t'da<ı uz;lda~. 
tu·ıyodu. ~'Ial'tının i~ke'ı<~t·si ya
lan d. · idi. Çünkü işkencesinin 
>'.ı.lar! sanılarak yiit\·rularının par
ç.ılar.aca.~ı korkusiyle ) ııreği k.1-
yım kıyım ln} iııyordu. Avcı kuş 
pek k•runıyor, Jt:ın"<i üzeri.nde 
s1vsalıyor. martı ise civcivlt:rinin 
kurtul~unu kendi caniyle ödeme. 
ğe hn.rt?nıyordu. Nihayet kar
talka-:;. h'r pençe ve goga g'rdabı 
halinde martının üzeıine çullandı. 
Debelenen kur h"ya-t tüyler ka
na bu:andı. Çalıl>r çatırdadı. Elde 
sopa Selim dede m~ydana fırl.dı. 
Fakat geç !<almıştı. Can çeki~n 
martı gözlerınd .. ki m...;hul geç· 
mislcrin derinliğinden bakarıık, 
•S<·n de v.ıktiyie ben•m g:b' garip 
bir d~niz lçuşuyduna di):oı•d:u. 

Selim ded~ ına matılmn tehlı. 
keyi sczJnce yumurtalıı-ından u
zakL ·• 1klarını bliyoı·du. İzi k'Jvala 
yar.ık y ;ımurta:arı buldu, O gece 
uçururrun tepe •ndc &:~Jr k yu· 
murtalrı ısıt,,.. .k irj·n, 'ko) ııu
nJ ıldı. Başını .. ğcr·~ sakall ıriy_ 
J Ort!-ü. Civcivler arasıra yu .. 
nwr:al""n içenden c.vıldı~ r'ır· 
dı. Ertesö gün dört yumurtat!JJı 
turuncu ayaklı dört pomuk yu
mağı çıktı. Dcdonin her avucunda 
bir~r ç'.Jt tüylü yürek, sıcak ,ı<:ak 
çarpıyordu. Gemıcinin deniıde 

yüksek direk papahı!osıın• ç:k:ı.. 
rak Poseidon'u eng;n ufukl•ıını 

süzdüğü gibi, yavrulor da dede
nin avucu'ldan uşipelde bakış 

gezdör•yoıo'.ardı, Ne var loi daha 
yükseklerde - bağrında ak bu· 
lut gtzd•ı"11 göklleıın uzak ma\'i. 

Yazan: Hallkarnas BaqıJ<çısı 

} 

lcrinde - maviler yavrusu ak bu
lutun, dalg.•laı· yayrusu ;ık köpü_ 
ğiin kadı;ş' ana mJrtıııın ses\ çın
lamıyordu. Selim dede yırtın<li. 
Hopladı, Zıpladı. UçınJk isterı. 

Arzusuna denk kanadı ols.>ydı y.ıv 
ru1arın körpe duyguiırına inanç 
vermek içın, kıyametler k<ıparo· 
rak göklere harlarıiı. Selim dede 
yavrulan alıp k'yrğa götürdü. 
Balık yedirdi. Yint• uçu.rumuu ba
şına döndü. Ak)Jma katlar uğraş. 
tı. Dev iisfi bir gü.ı:eş ufuğa in~

yordu. Brrdrnbiıırc .<\ıjipelin mi. 
tolojik semA\·atı ku'mızı işıkla 

epcngiu açı idi, Selim dede c>neyen 
ışık uç:ı-ınımuna ba.lta kaldı. İn
sanı hf"r taraft.tn kap.1,}"~ ınesn
fe duygusu silirı:yordu. Gündü 
ıün ufuk di,ve gcrllen hududlaı• 
ve duvarbr; gliu batarken renk. 
!erle gürliy•rek paldıl' güld'ilı' yı-. 
kılıyorlard•. (Bugün)den v<: cbu 

yer•den kurtuluşu duyan s.ıimin 
gönlü, fcrah1"11: içinde uçuyorou. 
Martılara uzıtklık.laıtla büyülen-
1.enmiş, kıl'mızı bulutlan göstere
rek na na na na! diye bağırdı. 

Yavrular güıı"'ie d1lmı-ı bakıyor· 
!ardı, gözleri guru1>ta yanan ş<hlr 
pençerekr• gib; partycırdu, iste. 

ğe gelerek kau•d ~ırptılar. Martı· 
!arın kanat kı't'ıldatmalar n.ı Se
lim dede, ccnndci• melckmi~ ve> 
uçuyormu!'.'! gibi scv~ndi. Ga~ f(•ti 
arttı. Gün ma\·i cluv:.öın :-;ıyır

miş, giden reııgc c:ın ve gonül Ye
riyordu. Kız.ıran adalar r elen z 

lerin; dJğl. ı ııı ön krındeki rşığa 1 
dogru h.ırıl harıl biı· atılışlaıı 
,.a-d Sc1 m d•·de i.ıatıdakı ı;: ı•'
Hgt.ı doğru vah i v~ ~oparıcı bir 1 
('ffor yaptı. Na na na diye b; ğı_ I 
r~ ana m.1r11nınkin-c denk çın:la-
d' Birdenbire yavrularm biri ha
vaya fırladı. Öteki'cr de ardı sıra 
kanada bındiler, Artık kanadlırı

n• önınıyorlardı. Artık uçarlardı. 
Selim dcd~ k"yığına koştu. Kuş· 
lar dolana dolan.ı gelip omuzları.. 
na di?Jerine kondular. Se''m dede 
martılara yüzünü sürdii. Onlan 
koynuna topladı. Hepsi. ber.ıber 
uykuya vardJor, 

Emin 
lesi 

Si n a n m a lı a 1-
k onu şu g o / 

(Baş tarafı 1 lneide) 

Morkaya üstadımızın .Ayten.ön. 
deki, •A§:t bahçesi•ndcki genç 
kı.z:ırı iüks hayal pe~indedır. 

Re>at Nuri Günt<!<;n, .Çalı Ku
şu•nd•ki Ferideyi kalem·nden dü
şürmze. tfu<ş.ı.m Günt-şi•ndelti 

Julıdc de ayni kızdtr? ,Dud.ı.k
tan Kalbc•tek.i cSırı yapıncak• da! 
Halide Edib teyzemiz ioe, ayıp 
değil a, •Mahalle.ye sevdal;dır. 
cHa;d111, Roman;nın kahramanı 
Hand•n ölür; İmam efencl.i: 

- Ne uzun saçlı bir kızdı ya: 
yahu!• der. 

İşte hani şu mükafat kazJnan 
cSinekli Bakkal. orta.do. İnsan 
kıı"k yıl düşünse, Aksaray1n bu 
mahalle:;•n.den roman çıkabilece· 

ğiııi hotırına getirmez. Sonra ney. 
di o bir ınecmuadakı •Arka so
k>.<• scris;•ı Hülfısa Hal'de Edip 
tey1emizin h;mmeri ile ,1\Iıhalle. 
edebıyatirnıza girdi Amma Ar
navut .kaldrımlı, ahşap mescitli, 
imamlı ve kumrulu mahalle ... 

Üzüm ÜZ'üme bakarak kararır, 
derler, Doğru. İstanbulun mahal
lelerini ben de ailime doladım, Fa 

kat Halide Edip teyzemiz gibi, kc. 
narın dilberine tutulmadan! Şeh
r:mizin her m.tlıallesinde dola :ıca

ğım. Bunların orasında .ısfa1.t cad

dEı;i, muazzam apa.rtanonlı cGii. 
müşsuyu. mahalle.>i de buluna· 
cak, Eyübün cŞ'fa havuzu. da, 

Bu seriye Belediyenin burnunun 
dibindeki Em.:nsinan mıhallesin. 
den başlayacağım. Meşhur p;yer 

Lotı caddcsindeıı aşağıya, K1dır

gaya doğru uzan.>n bu mahallenin 
bay Mustafa Sezer isimli hoş bir 
mü.m<::>sili var. Onu aradım; 

•- Evden erken çıkar .. 
Dedi·'.er. Ertesi günü, hazreti 

köşe penceresine kurulmuş, sabah 
kahvesini lı-Opurdıtırken buldum. 
Daha ilk mernabada ağzından 
\ıaklayı ç>kardı: 

c- Aman S\L, su! .• > 

Güldüm: 
. -

- Iyisi.ııl aravor"an, o b.r yer-
de yokt 

•- Hayır efendim, b'iız Teı1ro-
5Un h••retzrdesy.iz! Ta yuk;ı -
nda, Tıp Talebe Yıırdunwı Ö

nür.de bir musluk var. Bütün 
mahalleli evlerine su taş;mak 
için koca yokuşu tı.rmanmak 
mecbur.•yeoıde kalıy<ır. Bil:lıas

sa kışın bu ç<>k zahmetli bir iş 
<ıluyor. 

Halbu.kı iM: , <Wıa aşağıda da 
bir musluk istiy'OrUZ.• 

- Mesela nerede? 

•- P. yerlotı caddesir. n Tül· 
cü, Ceplıaneci ve Akarçeşme 

ookaklariyle bid~liğ1 yerde!• 

İstanbul sokaklarının vaftiz 
bahası vilayet mel<tupçusu Bay 
Osman Er.ı ni' hatırladım. Bu 
zat ya şakayı çok •ev.yor, yahut 
keramet sa!hiıbı! Çünkü, hauor. 
su hasretini çektiij yere ·Akar
ç~,ııe, :6min, verrrıış! Belkj de, 
senelerden sonra Sular idaresi 
l\füduru Yusuf Ziyanır. himmet 
edeceğini · iy: terroerni bu ya! . 
Cena•bıılıak ona malum eylem ş. 
Sokakların vaftiz babası ml"k -
tupçu da kalemi cız1rdatmış: 

•- Bu s<>kağır. adı da Akar • 
çeşme olsııın!• Mümessil l\1usta. 
fa Sezer de ben ,m gibi su der
d ınin ta.tlıya bağlanacağından 
emir.. Hem o kadar ki ben biraz 
mütereddit b:r tavır alınca: 
•- Emsali var bayım, ded. 

'Evvelce umumi !ıenvirat Jaınlıa. 
!arı istemişt·k. T<?Z elden direk,. 

!er dHatiler. Elbette bir musluğu 
da bize çok görmiyeceklerdir •• 

• Buna ben de inanır gilb.i <>l· 
dum. • •. 

Emnsinan mahallesi mümes
sili Bay Mustafa Sezer devam e
derken: 

•- Sizden bir ricam daha var. 
Sözleriı:e munhatap oldum. 

Mahalle} aras.nda 25 fak.r 
varmı.ş. Bunlara dağıtılacaık O· 

dun ve 'kömür l 'stesi 20 gün ev 
vel yapılmı.ş. Mümessil karakış 
•bastırmadan, il,gi!.!ere stihbk . ! 
!arının verilmesir.i dil vor • 

Onun bu dl.eğine bi~ de can 
ı;e gönülden iŞ~ rak ediy<>nız. 

İstanbul Uşaı:;ı 

9/12/19H ('AR~~IBA 

7 3-0 Prog:a.;ın 

Ay.arı. 

7.32 Vilcud.ümüzıi ç ış1a.ı•alım. 
7.40 Aıa.ı Hab.·rl,rö. 

7 ~ • 8.30 Mt:tii<• Radyo Sa:on Or· 
kcst r. ·ı. t;,r-f: Necip M-:Cın..) 

12.3~ Progr.m 
~· ... n. 

12.33 Mıl;cf.ı;: KJı:J§. ~ P:-ogrx.n 
12.45 A.Jıtr131 H;ıber'.ı·ri. • 

13.00 • 13.30 • r·fi.ıik: M~-"~YYC-t.. \'t 

Hioez Mak..ı:rrJt'ında;ı farlcıiar. 

rn.oo Pıqp·am ve 1\.h1JJ1ıl,;"ket S3a'. 
Aya:.ı, 

19 03 l\!üd<. J.o'ısıl Hey•eti, 

18.45 Mf:c·l<: !Utlyo DanY O~C'>tr.ı-.. (Şd: N•h:ı.d Tufl'ngin) • 

19.30 M<0ııil.ıt.ı Sa..ıt AJ·,ııı!l ve 
j ""• Hlıl><>< le,;. 

• 
19,45 ~ri.lzik: Yırrttaın St-Slcr. 

20.15 R"ldyo Gazt">tc:~ 

20.'15 MG:> 'k: Bir Halk 'Jfü<kiı.'"-1 öı:· 
rerıfynl"J~ 

2100 Kon\J.{olr.a (E\•in !.--ıati) , 

21.15 Mıi:;.i.;;: Ş>n S,U,'llln. 

2\..;JO Tem&i.l • Ki·aı::il Ai18'i. 

21.50 1.f..Jıri'<: R.ıya.se~ur B.tn-
00.U. (Şd: nuı.n K~.,.r). 

22.30 ~km!el<et Saat AyaT~ 
Hı.ıberlı•-i. Vt: Boı':'Rk!."', 

Ajd'lti 

2'2.45 • -22.50 Yarınıkl prog".lam ve tıa 

ıımıı. 

BULMACA 
1 2 3456789 

•• 1 • 

2 
1 =-1· =. 3 _ı• •• 

4 1 ••• 

~ -F •. -:. 
1,_ • • :t ....... _'..;.· ...:.:•::.:__..ı. ___ .:,.l ·_ı.::.:ı 
SOLDAN SAGA : 

l - Olruduğunuz şey, 2 - Büırük 
güı:ıümtiz, ~i .,..ı,; dlh:r.:nvlı.dcn bjrinrn 
· . 3 - San\.~, ver ms.nasın..'l f'm.l.r 
4 - J)Q.ft, vaıxJ. 5 - Bir gd:Vten4ı 
s:ı.h:.tıı (İltl keluru:). r; - Yalcın de~" 
doiru,. te1'Zil-c-r~ ve cv<le bu!unaın b'!T 

iılet.. 7 - Bir ö:~J. 8 - Bir UIZ'\"Ulr.<ıZ, 
bir tıkrOO.:nı, 9 - Kaldıım.1< tcJ>. 
bih eclo.tı. ' 

YUKAJ!lDAN AŞAGIYA ı 

1 - Bır mıl.kt. 2 - P«Urle (ılki 
kilim~). 3 - Yöneltme, 4 - M113.,<ıa. 
lca, o!duğ..ı g~bl göı tinmehtn. 5 - Dil· 
un, 6 - Bir hyvan1 bir hattıin oku
nuııu. 7 - E>"Yl', l<al'anl:lk. 8 - Bir 
ioö.m. ~ - En bi>yilğ<im üız. 

B e y k oz u s o y a n 
şebeke yak&landı 

Beykoz mıntakasıruı üç aydan· 
•beri musallat olan br hırsız şe
bekesi meydana çıkarı!m.ştır. 

Şebckcr.in elobaşısı Süleyman 
adında bir gençtir. Şebe~ şim
d~ kadar 14 ev, 4 91tlik soy
muştur. Bir gün evvel dcYalıkö· 
yünde 27 r.umaralt Ayşenin 
35 numaralı Emir.enn ve 41 in
ci okul öğf'Ctmeni MüıerrMin e
,·in sıoydukı~n sonra Beykoz· 
daki Ziraat çift!~ ni s<>ymuşlar
dır. 

Şebekeye Zira<.t çıftliğ' a·ra
bacısı Mc>hmet ve Llz Kadrl ya 
taklık etmektedir, Jandarma, şe

beke efradır.> ve yataklan!llı ya
kalamıştır. Bunlar şuçlarını it· 
raf etmişlerdir. Şinıd ye kadar 
çalınan mallar bulunmuştur. 

Şeker tevziatı günü 

Bakkallar vasıtasile memur ve 
mahdut gelirli vatandaşlara yapı
lac~k şeker tevzi; için Ticaret Ve. 

:kıfileti müsteşarlğından emör bek
lenmektedir. Tev:ııiaıın gec·kme
si hemangi bir suiistimali önleye· 
cek tedbirlerin altnması için ya· 

pılmakta olan hazırlıklann bltme
mesınden ileri gelmektedir. Bu. 
gün kati bir karar verilmesi bek
lenmektcdır , 
Taksiler dolmuş yapacak 

Belediye daimi encümeni tak
silerin Em:nönü ile Taksim ara
sında d<ılmuş usulü yapmalarına 
müsaade etmiştır. 6 ıncı şube mü. 
dürlüğü hangö gün'.~ı·de hangi tak· 
silerin dolmuş usulü yapacakla
rını tesb•t edecckı r. Budan son_ 
ra her taksi 4 k•şi almak suretiy· 
le Taksim ile Eminönü aı'llsında 

se[eı· yapac•ktır. Dolmuş usulün
de her yolcu 45 kuruş verecektir. 

lllDAM 

'VÜi'»KIYE CUMHUR!YETl 
ZiRAAT BANK ASI 

ı<'.'l.Llllu9 \4i'ıl•' : 1888. - Sermayesi: 100,000.000 TiiR il1wı. 
Şube ve ajans adea;.: 285 

.ı:!ir&i n. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat llankasında kıımba ralı ve mbanaz taaarnı: besap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile a~ğıdakl plana ııö re ihamiye dağıtılacalttır. 

' .1.. 1,Mt !iP.tık •.eoe L 11100 A .. t il maldı S, ... L ' . '°' . ,, .... 
• • Ut IJI • • • , .... • . ...... 

'° • lot • '-Off • Hl • • • l.ztl • 
DİKKAT: HeseplanncUılti paraiar b..r sene ıçiııde ı;o lift. 

dan aı;ağı düşmiyenle<re ikra miye ı;ıktı~ı takdi-de % 20 fazla. 
sJe verilec ktir. 

Kl·r'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincik&nun tarih !erinde çekil,...ektir. 

Muhammen bedeli (1500) bin beş yüz lira olan (l) biı• ad~ yenı 
w,ya lmllanılmış elektrik lenvıratl ı ve sepelii.i (Saylkarlı) Motos'klet 
(22. Birincil<ıfuıun 1942) Sal< günü saat (15) on 'beşte Haydarpoşada 
gar binası doh'llnd•ki komisyon tara!fıııdan açı.k eksiltme usulıle salın 
alnacaktır 

Bu işe girmek isteyenlerin (11 2.) yüz on iki lira .ı;o. elli kuruşl-u.k 
mu.vakkot teminat ve kan'ltl1un t• yin ettiği vesa'kle birlıktc cksiltm-' 
günü saotinc kadar komisyona mü raacatfaııı 1.5.ııı.mdır. 

Bu işe ait şartnameleı• komisyondan p•ns;z olarak dağıtılmakla· 

dır. (2188) 

inhisarlar Umum Müdürlüğü il8nlan 1 
1 - 13/11/942 urilıindc kapa! ı zarfla eksiltmes: yJpılacağı ilan 

ed~Jen buh;ı•la yem~k pişırmcğc mahsus 30 adet bakı- ve- :ıo adet de. 
mir kazan talip zuhuı- etrtıiC<liğinde u yeu'den pazarlıga kor.ulmustur 

2 - Pnalık 23/12/942 cuma günü saat 10.50 de Klb.•ta<ta levazım 
şub<sındek: alım koır,ösyonunda ya pılacaktır. 

3 - Rcs:m ve şartnameler her ı;ıün {jğlcden sonra sözü geçen şu· 
~den alın;bilir. 

4 - İsteklilexin p.ı.zarl:k için tayin ediı.en gün ve saatte \• 7.5 gtL 
venme pJrasile birlikte adı geçen k omisy<ıua gelmeleri illm ?Junur. 

(2164) 

SPOR 

Erkek okulları voleybol 
maçları 

Dün F.m'nU. Jiulke\: i j~ti"iot 
~nUnda yapıitan E4-'.kck O""ı<.uJ~ar1 

wl..ybol .-r.09i;ırı n~tireıinde Hıı~·r:ye 

1 
.lr.öi Perk\~n·yal lıises~ni 15-2. 16-14, 
İ~. Erkek ıı:irıı.·'"i [şfk lr&cJnıi 15 .. 8, 
1~ • 10. Yüce Ülkü l!~ · t.ı.ı-:<1;ı ,,... 1 
fiia\İ 15 - 3

1 
l!i • 9, &~:çi iseEi de 

Daril:;:r.ıftka lise.: ini lG - 2, 15 • ) ytn 

~!•rtLI. 

Profesör Hilmi Ziyanın 
konferansı 

Bey-oklu li,akevrnıden: 
10/12/942 günil .ant Ul de, Hal•t<· 

vn~i7.in Tepcbaşınd~ki binas-:ında, pro
f4-i.5ör Hi~"n\ z·ya Ü~ken ta.rafL"1dJn 
cA'.t-m &ğit;>iyor mu?> mcw:u1u mü
hiın bıT konleı·ans verilecokt"r, 

Şehremini yoksullarına 
yardım 

Şcll!'lle'mini Ha.\keVİ cn.iYal yardım 
kolu =ıbitin ço< foıkör taruıımı>; l>ı· 
21 !11.:!h.:.....toi~rL. d.c'.ı~ .rr~'.<. :ııı·ızın iU 

pıları ÇJİrnc.k suret~y:e. ksadG.t etti:<.
l&:ri n:ulıtaç V.:!l,r.dıı:;:an;1 n •. ~di yar
drmdıa. bult:nımu.:şlar vcbun'har ara

nr.ı:!a h~ta. 01anl:ııı ıkol b'1.$ı<;.nı Dı'. '! 
~J"cret E,(söz eliyle .rr.ıı.; aŞenr. eden.·k 
ica.'.J.cdıen sıhhi tuv~· .y'l'lerde bu~un
mu~lard.:.1·, 

İkir.ci İcra rr.ıemur~uığund.ın: 941/3454 
i taıl'bıu.lJtı. Sultacahmctle Bch· 
ra.m ç::ıvufi n1ı.... ~c?e Köll'lil'
cü Sı'·.!t:~ğ 1 ,....il:ı :ı No. da rm..:.1k:.!ll. 
ik.ı:n hd~ı·n j~.arr.etgilht me;ıhul 

bulu, 1an Yorgi oğlu .. ~i.:t;t~ı 'a. 1 
A~;ıc;Jt~~ l\ncı-c Pilim l:.ıı.1h_.J'.!:lJlı 

23/6/931 trih.li lpot.•k senodöne ;,;u. 
naden al:ıcağı u,;.111 .1500) lu':i::ın ;r.a 

Trol wcUf ve faıiz t..hsili hc:ıkkınd'·~• 
26/11/941 ı..rihli talkip lalebi üudrıe 
ikametgo:ıh:ırnza &öndeMlen ödeırn.e tm· 
,.-ne ver~cn "TloıCŞT\lha~a göre ika.rr:et.. ' 
gahın-ıız..., m<l\'hul tll:;unduğu anlaştl
ını.Qkl.:ı İcra HA:.ti.:n:li&ir__ce öci-eme rınri· 

nin bir buıçuk a.y mLl.tidotl~ ilanen teb 

Jlğine ık.l\r&r verilmöş o1duğundın ta. 
rihi JlıO.nCan it.lli:ırC!ı meJ1<0r mü<kh.t 
ız;:ırfıınıda mal beyaınınci'.ı bulunmaııız 
ve is!(n.!en par01yı cLıiremiz \.ıezn~.si

:ne yatırınanı.z Jazımdu·. Bu mi.idd;•t 
zu!ınd.ı. cranııı gel'ı bu-a;:.ı;ı.Jrr.::ı:ıı ha~ 

kında. a.t olctuğu rr.akamMn bir ka· 
rur' get.rilmediği t23«iirde cebri .ıcı-a 
)'ilpıJ.;ıcağ1 ve mal beynında bulunu:1-
mc.dığı takdirde İcra İll3s Jcan:.mu-
11un 76 ve. 337 inoi ır.-.ıddclol"rin.in hüZc
n•li ta1.b~k 00.'ı.ect·~! cihetle 941/3454 
;nryıh ödeme errr.i.ı:n kb!iği ~ıia· 
ır..ınıa kı.:.ıim o!maı'.t iizere iltmen tcbllğ 
olunUT. (7380) 

ZAYİ - Tuzi'3. iJti~ak yo~unıun son 
~t..~yonu Ue 2680 lirı:1llk: tedQte \'e ta:
hakkLi<. t\•rafk.~artnı zayi ettim. Yeni!e
Tinı a.Joc<ığınıdan. zayil<:r-n hillnni.i 
y\J&tu .r 

Jl,lütc,,ııhit F"4ıretlin Gilı»d 

BU 
GARİP 

DEGİŞİKLİK 

Bayan 
O. Bramamalle 
Folografları 

YALNlt ..,, 
eüNDE 

·b· ilrünli~or · su inanılmaz. gı ı il 
' ia\ı.a\, 
. ıc cıülBE EDIKIZ. 

SIZZ"T "' 

Ancak bir hafi:\ za.rhnda buru-
4ukluklaru1dan kurtulmuş ve b1r çok 
seneler gençleşmiş blıJcrcc kadın 

hayrandırlar. Clldı kendi ıabll ve 
tıymetll • BIOCEL · grnçllk unsuru 
Ue besleyiniz, cild strian tazeleşir 

ve gençleşir. •BIOCEL>, bütün dü.n· 
Jada tanınmış Viyana Uni\ıersltest 
profesbru Dr. Stejskal'in ~ayanı hay
ret keşlidir Şımdı, pembe renklt ki 
Tokalan kremi wrkiblnde BIOCEL 
vardır. Onu h~r :ık.şam yatmazdan 
evvel tatbik ediniz. Siı: uyurken 
cildinizi besler ve gençleştirir_ Gün
düzler için de beyaz renkteki Te>· 
kalen krcminl kıJllanınız. Siyah 
noktaları eritir, açık mesameleri 
sıklaştırır ve bir kaç gün zarfında 
en donuk ve sert bir cildi yumuşa
tıp beyozlatıp k. dife gibı yumuşatır. 

ZAYİ - Çnak:<.•h mektebi ;n.cı;.. 
sinin ·bi"l·· i mnı!ından 1328 · 29 se
ll<!Sin.de altnış o:.:Wğu m ı-11 (cı:ı>ıme

mi ZR.Yi e-ttıim. Yed-6ini •lacağıttndan 
e:-J<&ıı=in.in ıhı(.':Cc;rr#j, yc.Jt-t U1'. 

38 No. 1u M•hmet oiıJıu Ha5aıı 

M<ıı;aray Kemal Paşa m· ha11csl 
Scl•im p~.l su!<ak No. 24 lroıt 1. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
Se11ib pudrası ömıı.löıre a:t ısla

hat> ha2.\.C(tnd'.a.[>(l ihtira iç~n İ'ktic;at Ve 
ık5.lc'indıcn a.lın.11!Ş olan 19 ~!tkkanun 

1938 tujh ve 27 J a No. lu ilılira, be· 
ratmın :ihtiıva ettiği huı~~ bu kere 
~"küın·~ dcv..,r \·ey~hut ;cadı Tü~t. 

yedı• me\'1<ji fi:le koymak için dahi 
'lnezuniyt t veıilctk!eccği teklıi! edil
mt·kte oınnk1a. bu hususa. fazl-a ma
l(ımat c:diınnek istiyenlC'..rin Gı]atada. 

Asl,1;n Hbn 6 jnci kaıt ı . 3 No. lar,a 
mür<.ıcaat. ey1err.e1t-rl liizamu i.la..YJ. o. 
lunur. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Ot rek törii: C"r ,·d.-1 ft1'rabıf z;n. 

Basıldığı yer: Son Tel.ııra! matbaası 

lstanllul Levazım Amirliğin;;.-') 
Verilen Askeri Kıtaat ilanları _, 

Beher çifıınc 1150 kuruş tahmin ed'len 10.000 çift er fotini pazarlık. 
la satın .ılmacal(tır. !halesi 21/12/ 942 pıozartesi günii sa.ıt 16 da An
karada M.M.V. 3 No lu. satın alın a komisy<ınund.ı yapılacaktır, Tu· 
tarı 115,000 lıra kati tcminaı.ı 14,000 löradır, Taliplerin bE-lli vııt<ilte ko· 
mısyoııa g<-lmelcri. J 871 - 2062) 

• Müleahhid nom ve hesabına §atııanesine göre 1000 adet ustu119 
kılıfı paıulıkl asalın. ıhmcaktir. B theriııin ıahmiu fiat• 150 kuruş k.ı:l 
tem:natı 225 liı·adır. Iholesi 14/12/9 42 pozartesi günü saat 15 de An. 
karada M.M.V. 5 No. lu satın alma komisyonunda y•pıl:.caktır. Talöp-
lerin belli vakitte r.romisyona gelm eteri, (1886 - 2119) • \Beher kJ.losuna 300 kuruş talım ın edilrn numuncsı evsafında 15 too 
tutkal pazarlıkla satın alınacaktır. ihalesi H/12/942 pazırtesi günu 
Slat 15 ele Ankarada M.M.V. 2 No. lu satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Kati temıııatı 6750 liradır. TaHplerin belli v~tte komisyona 
gelmeleri (1868 - 2029) .... 

50 ton.sığır eti pazariJkla salın alınac.•klır. ihalesi 17/12/942 gıinü 
saat 15 de Çorlu askeri satın alma komısyonunda yap.rlacıktır. Taliple-
r;n beli' vakitte komisyona gelmd eri, (1848 - 1973) • B.·her adedine 18() kuı~ tahın in edilen 17,000 adet zı.ncir yular 
sapı p•zarlıkl.ı saLn ahnacaiktır. İh ales; 14/12/942 pazartesi günü s-at 
15 de Balakesir askeri satın alma ko mısyonunda yapılacaktrr. K•tı te. 
minatı 4590 lır.ıdır. Taliplerin belll vakitte komisyona gelmeleri. Evsaf 
ve nümunesi komisyonda görülür. 5000 ve 2000 adetten aşağı olma. 
~(\zere •yr1 ayrı taliplere de ihale edilebilir, (1900 - 2183) 

• 500 ton odun pazarlıkla satın alıınocaktı.r. ihalesi '1:5/12/942 <."Uma 
günü saat 16 da Gelibolu askeri sa tın alma Jcornisyomında yapılacak
tır. Tahmin bedeli 13,000 lira 'kati teminatı 950 liradır. Taliplerin bel-
li vlkitte komisyona gelmeleri. (1907 - 2181) 

... Il ı 
Bölumum mJlz.mesi cmeti a!lk eriyeden wril~k şarttie yapt.ırıl•· 

eak kazı ve kagir kemerli iltsa işçili ği kapalı zarfla eksiltmeye konım uş. 
tur. Ihalesi 26/12/942 günü saat 12 de Geliboluda askeri s~tın alma ko
m•syonund.ı yapılacaktır. Keşif be deli 27,914 lira 70 kuruş ilk tem' . 
natı ·2093 lira 63 kuruştur. Taliplerin kanuni \·esikalarılc teklif mu· 
tuplar.nı ihale sa> tinden bir saat evvel komisy<ına veımeleri. 

(1902 - 2176) 
.... 

Gelibolu askeri hastanes'ııin ci vanndnki bir binanın tamin açık 
eksiltmeye konmuytur. !halesi 25/1 2/942 günü sa•t 17 de Gelıbolu as
keri s •tın alm> komisyonunda yapılacaktır. K~•i bedeli 992 lira 2 ku· 
ruş lk trmnatı 74 lira 40 kuruştur. Tal'plerin belli vakitte komisyona 
gelmclerö. (1903 - 2177) 

9000 ı011 ~r:ıi<k, ve yemin Kıü('ükçe!:rr>.cce i.;t.asyonı.mdon Kı~ekmercdıe'~i _, ··ı ' ·•t •. ' i:l!. J:tra, nı.ki!, t.ah.n.il, t.o.ıh~iye vt.-Sair i!ii ik.ı.~ı zaı':f ~ıı.ı e e6 .. u meye .ıı.OTI\l.· 
mu .... tuı·, H t :,.a.ı-t:.ırı koınlsyonda görüJt'.bilir. l\lu'\.~~t tcm:natı 2869 lira· 
ı>ır. İhaJe,i 22/12/H2 salı günü saıı.t 15 de y.pılacikur. Isl<·kl.ibiıı ihe!e """'" 
ti.nıdc.:n bir 6aat t'\"Vel tek~:f mektupl,ln A--e tttnh1atlrile Haı'biytde Ycd<:k Su
bai)r oklu!. ,.-Ja.~<i ru eri p~ 920 ~ııtın a:!ma komıi...-.YoD.una nlür.ıc.la~•ı. 

(1815 - 1864) 

* Cosl Fiyaıtı Mik'-U· 
lt11rUf ton 

S:ır1 ~bunlu kö.~(.'J" 580 S 
Sat"l S<Jbunlu k&i~1e' 560 ' 
P!.!n'(;<.":ı'k ~Ö<'t·k-. 600 5 
per.;çc. J'k ıkoıscic. 600 5 
peı><;e~ ':< köo<"le. 600 5 
Yu/karuıa yazılı k°""!olcrin paı.orlı;.Ja eksiltmeler; 23/IZ/19-l2 saılı gilnı1 

sa.at 14,3-0 d..ı izrnıir Lv. fmıirlltl &tın a!ma komi·yuv.ında y.ıpıW.~tır. Ttılip. 
tcır:irı. knıt'i ı~m,nt~rile 001li v.ıt.itle komısyıooa ge~mıı..Je"i~ (1873 - 2064l .. 

Too ?<o. C!nsi 
5 6 Çin1to le\-·ba 
5 8 • • 

10 I~ • • 
5 20 • , 

l'll~a yatlı ~ir.d<o ı.maııann J>lzadtfi<la o!csiltmcleri 11/12/942 cu:r.4 
gimü s:o t 15 de Ar.ılt:ır•oo M. M. Vz 2 No. hı atın alma komi.sy,.nwıda yaptla· 
calktır. Behıı.·r ki.!osunun tahmin fiyatı 170 kiı.uı.ış lkat'l temi:1.ıtl 6375 llradıT. 
~1e:ıı.!\.~·u·le ginı'llş l'C"r.t.-bi mıth olllCaktır. Ayrı .-yn t.ıliplerc de iOO:e c:d .. leb 

1
ir. 

İ,;1<-loll!crin bcili "'k.it.ıe !<ıon1lsyona g<-lmeleri. (1866 - 2027) 

* A.şağ:.rla yillZı!l sığı!' elinin kapalı znr!la eksiltm•leri 29/12/1942 gü'1il 
saat 15 d-c Y::ılava.0 t A.c:kert sat1n ılma k.omisyonı."llrla y3pr!.,c~tıı-. Talip. 
jerin kc:L·runi v~aıla.rilo ~ me~t.tuplannı jhale saatinckn b'.r sa:ı! evvel ko· 

m.ieyor.11 ve ;;neleri 
c·r.··i 

Sığır eti. 
Sığır eti. 
Sıg•r t<ti. 
Sığır eti 

l1iktarı 

lon 
23 
28 
85 
75 

* 

Fiyatı 

kurut 
100 
100 
100 
90 

Teminat-.. 
lira 

1725 
2100 
2625 
5002 50 

(1908 - 2132) 

A~uğı.d:t ya7..ıı'.ı muytalbtyeler-in k..,pal, zarfla eksiltmeleri 22/12/912 sa1ı gil• 
nıil sı:ıı:ıt 11 de Bs~i.:;chir e!f'kert l!'&tW'l al.-rna lroınisyoıt.Unrla ya.pılacaKlır. Taliplcrio 
kµr.un! ve..ıı:ı"k::ı.'T(ırile ttkHf mdlrtuoJ.,rıı-u \hale saat4n&!n bir ~aat evvel kornisvo

na verrr.eleri.. 
Föyatı 

kuruş 

25-0 
300 

1150 
35 

100 

50 

1,000 
7,r-00 
1,00-0 

12,250 
7,500 

1.nco 
12,000 

* 

Keçe boll•m<ı 
Yem torbas~ 

Kıl çul. 
Gebre. 

Kı! kolan 
jp yular. 
İp yulaı· saı>L 

.1901 - 2175) 

Bı1(»ı· ~m nu1zt':nrSi oiMl a.'1ı<:erlye1~o \"tTiknclt şaı"tfle iki anbJt" ln.~st i.ş-
ı,ilôğ' a,ı~ ck•iltmaye ,/ummuştur. itıaıJ.,.; 10/12/ 942 perşembe gün.il S."<ilt 15 cı. 
O.\ibolu<h asloert s•tn im• lııomi&yomıncla yt"Q:lrlacııktı• Keşif bcdoli 3049 lir• 
bir !<uf'JŞ ıı..r ;kösln!" ôllı teminatı 457 Jifa 35 kuruştur, Talipleıin bclll va;cıtı. 
ı.ıom~yona gelmeleri (1904 - :n8) 

* isteklilerin grtirccM:lerl nUmtmeleri~""<-""in<leoı beVenilm<!k şar~ile .pazarJJIG
!a. 10000 JiraJ.!< çe'<irclclo<iz !kuru üzUırrın atın ahnaoıktır. Hurusl ş:rl!an kOo 
m.isyondı görü~ebiHr. İhalesl 14/1.Z/942 P..?Xlrtesi gUnü .saat 10 da yJıpl:tcağını
dan istek!ilf'rin nü'l"..unc ve bt't tem;lruıWl.rıJc Harbiyede Yede~ Subay o'.tulun• 
da As. posta 920 satın alma ~onuna mürac..tla[l (1905 - 2179) 

* (90) ton k:ıvuı ·'' 11'< lııoyun fili 30 sr 1<>n olmıık 'llızete 3 parça ayrı ..:y11 
,artn.2mclerle po.zrlıklo utın aJııacal<tır Elo!<i!tm•·ler; 15/12/942 &ıh günü saat 
15 d•n 17 ye kadar Panıı.ııtlkla eski Harbiye mdt!e!J< blno<Rld. -! 480 örtibat 
mıbayltğında yapılac.L<fn'. ~"in mue.yyen gUn ve saatte b• fl)'onuırmı:· 
da bı:.J.ırm.ıhırı C1906 - 2180) -

lstanbul yükçüler cemiyBfinden: 
Cemy\etimi?An •lcl5.de umun i hey U 23 B:.rl.r.cikAn'Cn 94~ çarş;i'lnb-a gU..ı.C 

saat ond to?1; nacak vı• sa.at on i'<:iye ı v reylerin kWuJün., d~va.m olunacak• 
hr Göı u~~ec.·c.:k şleı ffıda g&terllm •. tir 

Alt a:t.;ıı 1 rı: ıay'n olunan ıün ve &notte toplmıacak un-.ıı.rr.t lky«"te \0 
pıl.2cak &t><:ımt· ı.şt ak.Teri. için Sir.k.ttidc: Y•lı köş'kü caddest.nt.e AI an oğ"lu h11'" 
nın&rki ccrr-jytt mc:Stı zine gelmeleı i rlc.ı olunur. 

R\TZSA.'-IE: 1 - ide~ heyet.inin ç;ılışm.a M\f>Oru. 2 - Hı ... eoap mtı.f,.tti.şletl
nio paporu. 3 - 1943 "<:ne.si but.;~ ve kadro unun kabl.lı'it l - Auı:ın tt-k ifil 
' _ İdare heye~ •u, 110-ın n · c!,et'krin' b•tin.n ••ıstı için 6C'Ç'rm y..p:lrr'ı&ll 


