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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ 
------

Norveçte baltalama 
hareketlerı artıyor 

St<>kholın, 13 (A.A.) - İsveç gauft"lerin.in bildirdikl .. riııe 
göre OslG dvarır.iaki bir~ok en düı>tn mf'rke-zlerinde vrni ba.I· 
talama ha~ekeotleri k~~dHmiştir. 4çikrden biiyük 'ı.....,ınının 
te\•kif edildjği söJlennıe.ktcdir. 

----

Hususi müesseselerde çalışan 
işçilerin ekmek ihtiyacı.~ 

~~~~~~ .... ~~~~~~ 
Tedafüi itti/ ak muahedesi 
bugün 4 ncü yılına giriyor Biraz daha nazik 

davranamaz mıyız? Berediye bun[ar 
d ü şü ne b i 1 i rs e 

~ J başından itibaren ek· ı 
~ ınclc ıneselesinin yeni 

bir şekil alacağı artrl< 
iyiden iJiye anla~ılıyor. 

Hükumet müstahsilden % 25 
ölçüsü içinde ekseriyetle kenıi.i 
hakkını almış \·e ekmeklik bu
buhat:n üst tarafını fiatlandı'l'· 
mam~tır. 3 25 hükümc-t hissesi 
~in tayin edilen ;iııt bugıhyda 

20 kıırı•~tan faz-la değildir. 
Her~e;l'in haşında bu % 25 !e

rin muhassalası ile bize sulh ni
metini l(•nı.in eden ve herhangi 
bir tcc.ı \'Üz~ karşı da vatan sınır
lar .nı k.;.lı.ramanca müdafaa edo
cek olan ordumuzu beslemiye 
mecburuz. Ordunun beslenme
s'nden ,onra hükumet elinde ka· 
}ı;bilec<•k 3 25 bakiyesinin şe· 
hirlc-ri bc•liyecek tutarda olma· 
sı liırnudır ki bu nıe)·a.nda İstan· 
bul, Atıbra, İtmir gibi şehirlere 
de hiikumet bugüııkii fialla ek· 
meklik un Hrebilsiıı. Buna im
kıin yoldur. Buua imkan olma
dığı gibı lıü-kumetin kö)H elin.-

için de bir tertip 
mesele kslmaz .. 

= 
ııın da, bir dişçi kabinesinde, bir 
"' ukut yanında, 20 - 30 İ!jçili bir 
miie.ss~.icdt' sabit ve mahdut ge-
lirle çal:ş.ııılar GO. 70 kuruşa ek
mek !Nll•ıı alabilir halde bulun
mıyac~l;lan!ır. Belediyeler, bu 
gibiler i~in de bir tcrt'p dilıjüMo 
bilirlerse mesele kalmaz. Bu ter
tip nasıl olslıilir?. Bizce, ırıenıur
lara ve de, !etten gelirl:INe hü
kumet fia-tı ile ve fakat 1111!sela 
kırmızı karne ile, serbest hal·ka 
helediyryc buğday veya o.nun 
maliyet fiatı ile ve mesela mavi 
karne He nasıl ekmek verilecek. 
se bu t!p vıılandaşlar için de sıkı 
bir tahl<fk '• elcıneılen geçirdik· 
ten sonra bir başka tip ekmek ve 
bir başka tıp karne tesblt etmek 
lilzınıdır. Adına •muhtaç aiklen 
veya •az gelirriler denebilceek 
ve hakikaten o sınf içinde karne 
alaca kolon fara gıda kıymetini 
haiz ve lakal mahlut, doyurucu, 
ucuz ekmek vermek ıııuha·kkak ı 
ki İstanhulda t~rübe edilebil
melidir. Belki, belediyemiz: 

Milli Şefimi7 ismet lnönü evvelki gün Hava Kunımunun Etimcs
uttakö meyrurnına giderek uçuşlan ve Öme• İnöniinün akrobasi ha 
ttketl~~ini görmüşler ve Kunını un tesisl~riıti gt:'ımişleTdi. Resim· 
de Reısıcuınl!urmnuzu Tüıidru~u fabrikıuınde görüyorsunuz. 

$AR . EPHESt.NDE ( :==:==~O ) .. ~ . .. -

Stalingrad'daki bir 
Rus grupu yok edildi 
11Kızıl 

ikinci 

______ .. _____ _ 
Barikad,, fabrikasının işgali üzerine 
bir Sovyet grupu da çevrildi ye 
ateş altına alındı 

İngilt,•ro ile araın12da akte<:~l
miş olan dostluk ve ittifak ııma
hedesi bugün dördiineü l aşma 
g:.rnıe .. tedir. 

939 byluliinde, Avrupa harbi
nin çtkrnası ıralarında, İngilte
re v.e F"an~ ile 3"'3pılan ü1iiz.ake
reler n1en11.uniyet ,-erici bir şc· 

kilde ııetkelenmiş \ 'e karşılı.leh 

Jardıııı ve t~dafüi ittifak muahe
desi, 13 BHnciıc~rin 939 da An
karada : mzalanınıştı. 

Bu muahede, o zamanlar Tür· 
kiyeyi İngiitere , .e rransanın sa
fında l:ıarbe 'iirükliyecek mahi
yette iaızedilmi~, bu anlaşmanın 
Türkiyenin emniyeti bakım;nd~n 
lüzumu vr tedafüi mahiyeti, 
metnindeki sarahate rağmen, 
zamanla aolaşılmı~tı. O nmaıı
nıandanberi harbin in_k:şafJ~.ı 

ve cere,\-aH tilcn h.idi~eJl'r bugüıı 
bu hak:kali •n şiiphc götürmez 
surette bir kere daha gözôniine 
ko~ n1uş buıunu}·o.r. 

Tanı bir I..ar~ılıklı anla)'!) zih
niyeıi ırindı· yapılın;~ olan bu 
muahede iki tara(uı da taahhüt· 
!ere ria~ et hu.usunda gösterdiği 

Iunduğu lkes mdc dün 6() müs- hüsnıinıye t, dtirü\tlük H dostluk 
tahkc:ın mevzi ele eeçirilrniştir. sayes•nde hu~'Ün de iki mili.ot 

Türkiye. yalnız bn tedafüi itti· 
fak ınııô:thcde~ine degil, A ~manya 
ile akde'!iği d<>Stluk ,.e saldır
nıazlık h.Dla~ınasıoa da tam bir 
sadnkd: \C !'Ok diirüst bir bita
raflık gö~ttrıniş olduğtı içindir 
kit bugiiıı bütün muhariplerin 
en gen!~ i!;nıad.nı kazaıın1ış ve 
harbin dı~ında kalmıya muvaffak 
olmu~tur. 

Bu ıııüna>ebetle, Mili; Şefimi
zin )iıksek direktiflerilc dürüst 
ve bitarnf Türk politikasını şim
diye kadar eıı geniş mu\'affaki· 
yelle yiirütmii~ \e bütün dün
yanın >enıpalisini toplamış olan 
hariciyenı.izi tebrik eianeyi \·azj.. 
fe biliyol'llz, 

• 

Seli.mi lzzf't SEDES 

B cl~di~ en1izi_ıı n1iif~lt;şleı 
kadrosu bıraz ı:<n'<le-yip 

emniy<>t memurları ara!',ın·Jan 

belediye zabıtası menıurları ay. 
rıld>klan sonra sıkı tclt';ler, 
göze ı;öı-iuıecek kadar, a.rtıı. 

Bu teftişlerin fayda" yanş 
yavaş belli olacal..iır; ben ken. 
di hes•h ma bu '1kıyı göriiıı . e
vindinı. İslanbul bir aralık o 
kadar başıbo~ kalmı~lı ki, bele
dİJc ipin ueıu1u bulamau1 .. 1cası· 
na kaçıracak du) gusu ,·e kal· 
gusuna k~pıld.k. 

Ancak bu teftişlerde bir nt>k· 
ta bizi bira1. üzdü. Tesadüfen 
büyuk bir müessesede bulunu
yordun: Devlete senede c-ıı a.c 
elJi, altnu~ bin l ira vergi ,-eren 
bir nıüesSt!>edc. 

Teftiş he)'eti gel<li. Genç 
müfettiş seri ve çok dik bir 
sesle •<>rdu: 

- llure1nın sahibi kimdir'! 
San ip: 
- Renım! dedi. 
Müfettiş ayni 'ertlikle muka· 

hele etti: de serbe;,t bıraktığı hububatı ye
niden 20 kuruştan satın alıp 
şehirlerin tknıek ihtiyacını kar· 
şılauıasına da imkan mevcut de· 
ğildiT 'e adalet ölçülerinin ılı· 
şındadı.r. Nihayet köylü hüku
met hiscesiıı: ödedikten, yiyece
ğfoj, tı.humluğunu ayırd.ı·ktan 
sonra ~eriye kalan kısmı d<>igun 
Iiatla salı><a.k, onu.ııla ihtiyacını 
temin <decektir. Bilhassa hayat 
pahalılığı köylünün de muhtaç 
<1lduğu maddeleri pahalıl~tır
mıştJ.r. 

- Bu kadar çeşit hrne ve bn 
kati.ar ~eşitli ekmekle nasıl uğ!-~ 
~ahiliriz?. 

Demekte !ıaklıdır. Anıma, hu 
zorluğu yenmek, başarıya sok
mak da muhakkak ki S<1rfoluna
cak enıeği .karşılıyauk kadar 
luymrıli olaraktır. 

lkrlin, 18 (AA.} - AJttnan 
Ot'dulıarı baş kumandanlığınm 
tebliği; 

NO\~k - Tuapse kesiminde 
Alman ve ımüHeflk kı•alaıinın 
düşmanın derinl iğine kademeli 
me•-zilerine l<ar~ı yapnıağ:.. de
vam ettikleri taarruzlar yeniden 
toprak kazan.çılan temin etmek
rod.ır. 

Te:-ek cenubundJ karş.~ık ta- arasında mevcudiyetini bütiin 
arı·uzlar yapan Alman kuvvetle- tazel iğile mııhaf::za etmektedir. ı ı 
ri taarruza kalkan düiımanı ağır 

ve k·- nlı k.ıııp:ar vcrciirmck su- Ek"~ ek . . ı 
ret.le ilk hareke: mevzilerine ı 111 i Ş 1 

Nazır ikir.ci cephe, 
ha va akınları Ye 

harp gayelerinden ı 
et raflı c a bahsetti \ 

- Eana d•ııoların• geoıdir ba· 
kayın-..~ .. 

Dob<ma bitti. Müfclliş he~ 
çat.ık, nıahkimı bir sahtekarla 
koou~ııy<'rmuş kadar haşin: 

Uu takdirde hükfunf.'tin yapa
uğı iş şuydu: Devletten gelirli 
ve .,nuııla geçinclerle tcsbit edi
len va.;ıflar: haiz buh>nanlara 
devlet liatı ile ekmek vermeyi 
ben.in1scn1ek, bu zümreyi haya. 
tın zor ve tazyikinden mümkün 
merleb' ko-ı:uınak vı: alışverişle 
•!:ikalı herk~i her şehirde <>idu
ğu gibi adaletin tam icabı ile 
serbest pi) as.ıların fiatına ter· 
ketmek. llfohak.kak ki, buğday 
ve arpa da günün ;çinde serbest 
piyasanın ıçinde en başlı rolü 
oynamuktedır. Alışverişle ala· 
kalı her ,·;ı tandaşın da Iiat yük
selme ve inmesinde aslfı za:rarı 

bahis mevzuu değildir. Anaık, 
hükunıtl hm-içten ve Amerika· 
dan mebzul miktarda buğ.day 
getirtmiye muvaffak olabilirse 
bu buğdaylar piyasayı da düze
rune sokmalı. yolun.da miiessir 
o1acaktır. 

Bu rnziyete ve bu neticeye 
göre: 

a - Köylünün içinde o/.ı 25 i 
ödedikt•n sonra lıükiımet in bü· 
yük müstehlik şehlrleri bt>sle
mek için köylün;in elind: n yine 
UCUL f:.StJa buğday satın alacağı 
üzüntüsü tanıamile kalkmıştır. 

Şimdi köylii elindeki buğdayı 

günün ıiatı ile satacak, İstanbul, 
Ankara, İzmirıle serbc.>lçe alış· 
v~rişe ~irccr-ktlr. 

b - Uiikunıetin hariçten te
min t.-deceği buğday ıW.zım satış
lar ve '"kabct için miiessir ula
taktır. 

c - Kijylü % 25 ler dışında 
malının tamomile sahibi bulun
duğuna kanaat getirmiş olarak 
i:t..atni bu~clay, arpa istihsaline 
koynbcakta. 

d - ~\I<ınU!' ve tasnii tablo
sund .. .ki lıH türlü devleıten ge
lirli ,·atandaş ucuz ekmek yiye
cektir. 

e - Çok lrazanan vatandaş da 
kaı.ancıunı bir kısının•. )iikse.k 
ffatlı eknıel:e ödeyecek ve hü
kumetin •ırlına )·iik oluıı)acnı..
Ur. 

Ru h•lde halle mulıt.a~ bir 
no.kta kalmıştır. O <Lı: Hususi 
Jntiuscsolude çalışan işçilerle, 

~etçekt~n fakriihali açı.k olan 
f"hiclilrrdır. Bilları bir kunılu
ıacı alw)c.iadc, bi{ teni ;ya· 

SVKRO AHMET Yalnız bir avcı tümeninin bu-

l ı 'I 

f' 
ÇEBRESi ~~ 

ı Stalingrad'ın dayan
szrları masının 

-----~ ..... - ----
Şehrin birbir:nden ayrı rr.ahaHele:r ha· 
linde kurulu~·.J zabtını güçleştirmi,t r 

Almanlar, son tebliğlerine gö
re, Sta!mgrad'da b>r a:nıele mB>
hallcsi daha almışlardır. Okuyu
cularnnız, hergünkü Alman teb
liğinde bir yeni mahalle veya so
kağın alınmasına rağmen bu şeh
rin hall nasıl olup da düşmedi
ğine belki hayret etmektedirler. 
Cephe'..:rin durumunu inceliyerı. 
bu süt,l'numuzda, bugün, •bu ente
resan r:ıescıeyi ince\İ'yeceği:z. 

Stalin.grad'da, doğrudan doğ
ruya veya vasıtalı olarak harp 
endüstr-:si ile aUıkalı 74 fa:1rriıka 

---IKD 

vardır. ~ehr'n nü!ı.:su 3 milye>na 
yakın-lır ve büyük b.ır kısmı iş· 
çidir. 

Alına:ılar Hat1kol'u alılıkları 
a:aman, ) ani, 21 ilkteşrin 941 
de, Sovyet Başkumandanlığı, ( 
iki11ci Mi.twr·r hamlesinin Stalin
.grad ô:·ler'nc kadar geleceğini 
hesrnp!Jmıış , .e Stalin•grad 'ı ll;öyle 
;ı,ir taar:-uz. kar~ı hazırlamıştı. Bu 
haızırlık, fevkaUı:lc olmuo;tuT. 
Şehir, mu.htclif mahalleler ha
linde ve birl:irinden büyüık meoy-

(Dernnu 3 üru:ü sah:fede) 

M--, 
Yazı kadrosunu 

zenginleştirdi 
Örfi İd~re Komutanlı ğın;n karan ile ü~ gündür ka

p3lı kalan •ikdam•, bugün den itib•ı·en tekral' neşir \·azi
frs'nc devanı etmektedir, Kapalı kaldıi:ımı'Z giinler için· 
de birçok okuyucularımı zuı tclgı:af ı.-f telefonla gaze
temizın çıkmaması sel>ebini sornıak srnetilc gösterdik
leri yakın aliıkaya candan teşekkürü barç biliy&ruı. 

Bugünden itibaren : •İkdam•. 
olruyucularından 

g&rdiıgü büyı.:.k rağbete biır muıb'b<>l<' trşkil etml"k 
iiıtere tahrir kadrosunda değ~'klil:ler Y&'!-'lfl , ş ve dört 
sah;felik hacmi içinde mıii nderecatını Ycnı v<: df.',·amlı 
fıkr-J ve yazılarla zenginleıtTmiş olarak <;tkıyor. 

Okuyucularımızın yeni sütunlawnızdan la) dala· 

nacak ve memnun olaeakbrını umuyoruz. 

Sinekli Bakkal: İlk 5a11'at mükafatını k11<anan 

Prof !.Ör Halide Edibin btt romaruncbl;i türkre, gram~r, 
<ti! ve fikir hatalarını tesbıt eden makale •erİ>İııe de 
dürdlineü sahifemizde 

Bugünden itibnren Baş:adık 

lk~dar geri aun:ştır. 
Stalingradtla hücum kıtalan 1 • • 

düşmanın ısrarlı mukavemetini 1 Val, Ankarada te• 
kımıLŞJ.r, k.ıııi.Barikat top fa.b- ı· b 
r.k2sını taımamer. hiicvınla al- maslarc.i.ı ' Ufunuyo~ 
mı.ş!ar ve düşmana kanlı kay:p-1 Vali ve B ı -dıve R •ı,;ı Lütfe 
lar v rdirerm v;;ptığı şicidetii Kırdar, lst;,nbulı:-;, ekmek işlt•ri 
kal'Şlhk •.:rrnızl.;rı ~- kür1ıtuk- ' otrafınJa bukumef'c ıcm:ısJard. 
ten sonra fabrika civa·ndak· ma
h"l'cye kadar gerı süTin>i.i:şk.rtl!r, 

Ön«nıli h~va teşkilleri tara
fından yapılan 'kuvvetli taarruz 
la.r kara har<:kctlcrini destekle
miş ve Voip dıoğu kıyısında\ki 

topların lbüyü:c bir kısm:nı ıah
rip e!mişt.r, 

F<tbrikııların 111iict:.ıJaı.1s1 

Ber!:n, 18 A.A ) - D N B a
jansı, dür.f<ü harp cb'iğ:ni ta
mam'.:ıyıcı mahiye'.!(! olmak ü- I 
zere askeri b:r kynaktan aşağı-. 

(Devaını 3 üncii sahifede) 

iÇ Vf:. DIŞ 
İngilizlerin mt!§lıUr bir Gold

F&e-ıJk ~ıühn t'ltrdrr. Tütünü 
laı.dar ~mbaliijı da güzeldir. 

Lonllradaıı ?ı "'ıi gelen bir dnst 
b1• meşhur sigaranın 'Çimi muha 
fa=a etmekle beraber ,.enkli ve 
ya;1dız4 kabıt:ı deyiştirdiy;n; -ı;e 

kağıt paJ;eı!cfn ·~n.!cl~ sat.ldığı,. 
nı aıılattıı. 

· Zar; i:C nı.a.;.rııf miiteıuısip 
olı..,:IJır• Si>ı'i el', ı;ÜplıPı;:iz ki 
il~ ·r·e iyi b ·, a(o·ür:ur. FaJ.atJ 
bizinı billws :ı lüks scy,1mı si.
gano. paketler:ndı·. fİ!J('.!.ın yüz. 
dı' on ile o>ı doh<'.u arasında 

:bu1un.n;. k ""2E'. t", cumartt.'.si gwıü 
ak§'-•'nl tre..rılt. 4.\nKdl'a)·a gıtmiş
tir. 

Diğ~r taı·;;ftan İstanbul halkı
nın ek.···ckı.k hU!bubat iiıtiyacmı 
ten1~,1 !~in hCJZ, lı'.,Jar )·apıln1ak
ta<dır. An~;:·rl. buıgıjnkü ~artlar al
tında, beleJ,yen.n \t>k lıa:jına ve 
hükU.n:t:t J'dl"d~rnı olnıaks121n bu 
işi ba§aoab:Jn.tsi hemen hemen 
imkfıns,z gib. görülmtkte.ı:r. 

ls:fa.-al merı<ezlerinden ·ouğ
lday te:lar.~i için henüz l>iı· te
şebbüse gir , ilmiş değildir. Me
murlai"~ı:t, ereekli, dul, y~im ve 
hidem~tı vataniye tertfuinden 
ma~7 hlanlara dağıtılaca'k be
yannaı.ıeler bu.gün akşama doğ
ru bitirilc-b oll'Cekfü. 

Bu beyanname sahipleri ekı
meklcıinı jetedikleri fırın1aırdan 
al~·bilc"<'~k1erd ~r. 

A.ııkarndaki toplantı 
!stan!>ul , • .,!isi lle An':<ara ve 

lzmir Valileı i <ıun Tiearet Vekilı 
Behçet Uz'un 'ba~'·anlığında ek
mek m~-ek~ etrafında bir top
lantı y~pn.ışl::rdır. 

Katinin işçilere 1 

hitabetti 
drği~cn bir kııııncıiıı y:aldızlı •---
mııkvrıı 'l"'k.e_•!·:"" .. -yan~ maz- U[UiililUDiUZ !t8 88 
rufa- nmld y.ıı-. soylenceck, b,, t•... a·"' .. i 
uıı.a-<üb"in ııvrı:ıal ::cmaııLıra 1:f1 ucsD. u musa t,. 
lıırak.ılmıısl'lıı dalııı muvafık bul M1j"")Va, J8 (A.ı\.) - S:n1-et 
m • mmnı:? Cum~ur•·tl'~ri B'ı!.ğı Yi:kse.k 

Dı·ı bıru 1,ıp içe döncnek çok Şı!ra<ı Ba,krnı Kal:nir., Yaros-
şc-ıJler ka~anc.ca(,z: Günde, ıflz lav'd• 'ç:i'nın y;;,pt•ğı büyük bir 
bm muı'tlkkat sıgara kut1ıstm- m.ting,ıe h;r nutu:.: söylemiş, 
dan ta.s.arr;ıf e~ersek, VG.."<lti üç Alman u >~larile ;alıal~yıcılarP 
gramdan uç ırı•z kılo, ayda do- ıkarşı tc~. kk.ıozu art•ıırr.anın son 
kuz ton, Sen.?de YÜZ küsür ton de~Ct'~ a~ I j:.j,· eht::·r; yeti oldD· 
mu.kavt,a, yani, !•irmi vagondan ğunu '!::>~iir·rr.iş, şoh;rJNe ve ·ka,... 
fa::Ia kiiğ1t ~imi.::de ka'.ır. Bıı, sabalar.< ı Plcn her yabaru:ıy? 
kadar kfı{iıı bir !Jılda bütün kiil karşı ~'!J,;ı ~·an ;,,·ga davet 
tiir -r.eşriya:nıızııı ~lıtiy,-.cı de- etm'ı\'•. 

mektir. , K,ıJ-niıı, ı.cıı 15 giın i>,-imle ge-
Ka ;dın bır lüks madde ol- çen hi j • •eri bahis mevzuu c'!le· 

du{iıı şu giinlerrlc i,jte size bir rek gJ)'-t buyuk toprak .kayııp 
basit hesap ld, nıw. nılli kültü- larınz ı ~~rr.en durumun geçen 
rün temel ta;ı olaı rıl,; •ıine cTua- ser.ey~ na<aı ar. imdi daha mü. 
cull'.enı. yıı;ıc.bilir · sa>t ·ıldı~ı u tıöy em . Stahn-

Yen.i çtı1"Cler b_ularak de{JiJ, bi· grad w Mvzdok h diselerinin de 
•i. Dısı bırakıp lce ı;ct•irPcek o- ~sterJ ği g.bi Rus <rdusıınuoı 
lan bfr tedb,rier $r.ri8i dahi bir bu .sene daha azl'!lle n d a te-
çok a~rtlcrhııizi taofiye etmeye sirli suretle dÖ\~fi€iiı::ü ı.lave 
kafi geleb ;lir, etmi'j:;r, 

Münih, 18 (A.A.) -Naım Dok- - Ham tefti~ defterin? 
tor GöbJ.eıs, Münhte Feledtıerrn- - Yazıhanede efendim. 
halle'de yapılan muazıza.ın bir - Git getir!. 
gösteride bugünkü pıuar günü Def•ere bir şeyler )·azdı, inı-
Müıüh halkına hitaben •rr.üca- zala ılı ve elin:, daha do.';ru u 
dele ruhu ve yurda •a<la.Joıııt. şabadd parı:ıai;ının ucunu, se-
ıneV2uu etrafında y pt ,:ı bir k~ lam ııı~kamıııda, ~apka'>]nın kr-
nll§mada czcüınıle şöyle den · tir: :narını:a değdirdi , . .c gitti. 

Bi.z ulı.i.ın ve kalım için .çarpı- Tefti~ tevbih, ıhtar, hunların 
şıyorul. Bu haı'bi kaybetmekle, hepoi iyi, hepsi güzel.. faka t 
mllli h: ihimize sahip olnıa·k hat>.- bütiin bunl~rı yaparken biraz 
kını da kaybediy:ıruz. Düşman- daha r,azik da\'Tanamaz mıyız?. 
larımız bizi bekliyen ak.ioeti ha- Müfeıti~ hatta bir kusur bul-
ber vermek içill Ç<lk açık konuş- duğıı oanıaıı bile, eğer suiniyet 
tular. Onlar, bi'Ze yükletilecek yoksa, o. kusuru nezaketle ta-
ikinc. bir Versuytlan, olağanüstü maııılatmak ga) esini giilmeli 
bir Versaydan bahsettiler. değil midir?. 

Büyük devletlerle ve ıbüyük Nezaket çok kere cezaJan, 
dünya kıt'olarile yapılan m'.ica- azardan fazla işe yarar. 

(Dernını 3 üncü sa~h~if~c:ıl.e~)~~~:::::::::::::::::::::::::::~::::::~ 

Le Creusot şiddetli 
sure te bombalandı 

~------~ .. ~------~ 
Bu Fransız fabrikası" Alnı anlara 

yapıyordu çoktan beri silôh 
~-----.. ----· 

Almanlar da Sunderianci'ı bom 1 
L<>ndra. ıe (A.A.) - Dün İltli

liz bomba ııçakları en büyülk 

günd<iz ak.:nlarcndan biTirıi yap-

Ltncastc r tipindPn dcirt mot<ir
lü boıııba uçakfan &\'CI ı.-ça'kla

rının r1..::ı.faknt;n<lc bulunrnaks,2ın 1 
(De~:nıı 3 üncü 'ah'fcde) 

Büyük kazançlardan millet 
pay almalıdır 

Bir tücrarnnızdan du~lluk. ~le
~ek)·i pf"k tahkik de edemedim. 
Öyle mı, dcl:"'1 mi, pek bilmiycr 
rum. Fakat bu tacirimiz dedi ki: 

- Bu)t'Ün hiç vergi \•ermh"Cn 
tacirlerimn müteahhitlerdiT. 
Çünkü müıteahhitl.,., her yaptık
ları işle, kanunla, yüzde on ver
gi verırıe-k 70rtındad:rlar. Hallıu
ki müteahhit daima verdiği ma
la bu yüzde enu da peş i n olarak 
katar, sattıf:ı malın fiatuıı öyle 
"erir. Bu demektir ki, hakikati•, 
yüzde on vergiyi hiiküm<lltten 
p in alır! .. 
Eğer durum böyleyse gerçek

ten tuhaf d..ğil mi? Fakat, bizim 
bztırlatmak istediğimiz yaln12 bu 
tuhaflık d~ğildir. Bugün hemen 
bil!:.'Jll ıuallaun, durduklart•.Yer-

Yazan: HAYRI MUH 1 nf!.' 

de görü:ımez bir me7o.da çıkar J. 
mrşlareasına fiat arttırınaların

dan dola)ı, riyasada görülmemiş 
bir kaı>nç •eli var. Ticarct:ıı. 
rulet hilesi kinlin hnntt51nc dü· 
şerse binler, un binler kaldırı
yor. 

Hatta, piyasa ve licare~lc bu
güne kadar lıiçbir ilg-isi olmamış 
birço-k restni, huSU'iİ nıcslck a
damları.un kırk yıllık nıeslekle

rini sırtJarınd.ın bir ceket gih' 
fırlatarJk bıı sele :ıt:ldıkları gö
riilüp ciuTnyor. 

Fertlc-rin bu görülmemiş bü
yük kazan~brı, -ırf olağar.ü tü 
zaman ~artlarından ileri gelme 
değil >nidir~ Halbuki bu ola~an
iis.t.ü zamau artları bHıün ınilte-

\Dc .ıataaı J Ciııcü sahifede) 
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En aciı n}O .af.irlcrıne bılc bu;ı ul< 
hır •l'ka gö.,iercn Su[fan Ha
m·t. b -ram tcbrk mera.rlm:n
de R~:d Ekndı) ı iı'dcta ht;
ranı ile ka~ı?.adı. Uzun uzadıa 
halfo\, hatırını, ya!pyı~ tarzın

d. 'l m~ııuıun dlup olmadığını, 
b.r şey arzusunda bulunup bu
lur,madığ.nı sc-rardı. 

Su!.tan Hamit raınazan.~arda, 
-ek~:eri~·a- eyın üçüncü akşa
mı P~:ı<l Efendiyi .{tara davet 
ed< nl Ve o :.'.<~anı, biraderinin 
en s;«.1< sevdiği yeınekıler< seç
ttıir, sofranın da pek mükem

rnc1 o, 1asına itina gösteı-lrd .. 
Gerek bu iftar davcblerincte 

w gerek ba}l'am ıebrlklerinde 

bırad't'rilıı taltif etmeyi de. Sul 
tan H:ıan•t ft<k>l ed;ıırn '1\ı 

Jfo.'<ısa, (1300) ıar:Iı:ne ka
dar, •<i kardeş arasır.<kl: rnü
roasclbet bô)ı'.-roe ve pek la·b:i 
b!r \~az.i•y-eLt"E? de\•am rt.ni~ti. 

F"1tat o sene vuk ubu'an mü
hi!r. b.r !-~d'st>, bu miina!X"beti 
hatıcltr etıtiği grbi, ""taht Re
şıi'i Efond:nin \·:ııiyet'ni de bi< 
denlı re rniiı:f!<iille.;'tinL Hususi 
\ e umumi ha!· atı, ilk defa ola
ra'< ciddl bir tarns<ttd çcn'lıcri 

i~'nc g'rd;. 
(Oıığı,lan alayı) ese.lesi 

1299 ;ccsi sonl:ırına dıoG::u 

İ<ıan'bul blr tats;~ık JıükWtı 
sürüy rdu ve ku'aktan kukğa: 

- Yakında, b:r iht: al çıka. 
c<.luı' ·ş. , 

D ye-, bir şayia cJı:ılaşıyordu. 
iBazı' rı bu ihtilal, Eımeilr.e

re atfec>;~rlard •. 

Enmenilcr, (be) ~.<lıı) ist:
y'OT'larmış, padişah da isledil;füe
rin \'tl'Jll('dığc için, b:r htilill 
~ Har~caklamruş. 
Diye.dardı. 

,B:u. !.tırı ise; 

- Hük(•m~ıi vaziyeti ;y:ı gıt 

rn' s.:;r. De-.Aet ci:ıirc lerınde, 

rÜ.:;'o"Etsiz iş görülımii)Tu:. vergi
*r. gürden güne artı~r. Ana
cblu ha)~ı. acından Olü."'O'" Pa
d.i~nh, işlere bakmıyor. Vükela
sın . \'ÜZerasrnı çe~ ç-ev rm.:..
)<>r Bu gidi-şFe, ga"ba b'r şe:ı~ 
J.cr olacak. 

Diye, hakiKa!cn b!raz daha 
yaklaşıyorlar'dı. 

ş&~ -de, günden güne da.:ııa 
d.r.'1ıgayapılan bu şayialar, ni
ha:ı et günüa> C.ir;rıd~ sa.rayın 
~u\'arforını da aştı. VcSultan 
ll.m d n kulağına çcqıt• 

StJtan H~mit, fena ha'lde te
l~ etti. Mese1'Pnin derhal tab
k · edilerdk ic~p eden te.:Thirle
r.n alının:ıın iç!n sadrazam Sa'< 
Pa~a!•a k.:.t'i mirler \Cı;d!. 

Ayn: zamanda, Mahmut Ne
dm Pa y1 da ce!IJ<,tti. Vila
y.tlerin .-azi;>-eti ile halkın ih
tiyaç':rı hnkJ;:p·.,da da ı 0 &'ldcr 

)apar.aok sadrazam Sa,t Paşa ile 
m~ı;terek bir rapor veııme9'ni 

istedt. 
Sultan Hamldin, Me.'mıut 

:Ne~J.m Paşaya te\·di eu>.,gi bu 
vaz:re, Salt Paşanın _ftna halde 

- gC:cüne g:tti. Bunu, iııdela sa
daret mdk.amıının hak vaz' fe
sine bir tecavüz telf.kk· etıt.ı. 

lUmumi ıda.reden, an<:a~ s:ı

ci a ret ır.e'\ iri i nı esu ~hır B :. 
mevki, hiç bir suretle iştirak 

kabul etırnez.] 
D.w ağırca b r istıfa me ya

zarak Sultan Ham.de gör.detdıi. 

Sultan Hamit. Sait Pasanın 
bu iotifa.s.nı :Icabw eblM!c.i: Fa
kat ~araya çağll'ıp k<'ndismi 
t.:olnıın edecek, bi-r sey de söy
lemedö. Ancak, bütün saray 
eııkanı ı;n'am,~rdı ki artık. 
padi~ar i!e scıdraı=ım r2Sı!1a 
bir sıcguklulk g;rm:şt.i. 

Bu \·aziyet, tam eli )Mı gün 
devam ett:. Elli yecLr..c glinün 
gecesı, Sa:·t Pa~ır. k:nrağına. 
bfr Y~\'er ge1di. 

- Ş('\"'ketrr~oı.b e!endanuz. 
a 0 o1.arak teşri{tn:~ı fn?llnan 
buyuı•au.ar. 

Ded. 
Sulııan Hamid>n, sadr..:rz.a.ır.!a

rını ve bahusud Sail Pa>;ayı 
böyle geç vakit saraya çağırt
ması, iik defa. vuku bufan bir 
şey tieğildi, Bö~e olmaJda be
raber, Sait Paşanın içıne meç
hul b;r endişe ve lroırkı g:rdi. 
Çünkü. fam elli ~-edi gı.:n ı:.:r 
defa bile, kendis:!'i aratıp oor
clurıır.affi!ş, hiç bir 4 hakıkı.nda. 
ist:zabıa bulumnamış olan pa
d1,"hın bu daveti, ~r halde 
hayıra del.ibet edecek hır şey 
ocğr.di 

Sait P~§':l- dı>'hal :r basını 
hazırlatarak saraya g:t•ı Fa
hı daha (kı;ıliutk kapı) dan gi
rrken, bütün saray mah t.i"de 
üşütıi-cü 'bir hava est ğ;ni his
S<'tti. 

(Kıl'ltuk kapı) da, her zaman 
b11luı:ıaı:ası mut.d diaııfar<lan 

fa:ıJ!a a<iker ve t\ilekçi g5rünü
yardu. Kapıdan (Büyük mabe-

yin) daires:T.e ·;ıdJr vo•J~rın 

ve bilhassa (HM em.i hib>ayım) 
kapısıniıı, :re"1'Ili ve si\~! tüf~k
ç:.ıer tarafından sıkı b r 1rorCııın 
a}tına ahnın;s d'.dıu-" «iiU! çar-
pyordu. · 

0 

• 

Saray ciıerin, maf'.~.:ı \•c kor
kunç bir sükUr: iç' nd" idi. Son 
derece zeki bir adam o:an Sait 
Paşa, sara}'Cla fe\f.<alfı:de bir had. 
cereyan e<tıtiğiııı derhal hissct-

1 ti. Fakat o muhit öy'!e bir mu
h t idi ki kapısından içeri gl.rer 
girnıez, göroüğünü gi>=emez
Lk'.en ve :şi•t.iğini işitımerr.ezli.k 
ten gemı<-k icap eWği için, 
udzazam Sait P"'§a da. 

(Dalın var) 

1 il 0ÇUl( HA ERLER 1 
* l\'.ül-.cı.Jis meıktebiıüın yeni 

ders yıl na b~la!I'.ısı rnunasebe. 
tde bu sabah, pılot yet~E:>n mü
hend.:s mektebi talebesi t.a.ra1ı:n.

dan Nuri Deminı't fabri.kası:ııın 
12 tayyares;le me!;.top bir.ası ü
zerir,.fa gösteriş uçtı:,Ian yapıl~ 
cıııklır. 

* Bir roi.iddettenbcn {ehri
mizde bulıınan Tiıcaret Vel<-lı!eti 
Müsteşarı C'ahit Za.ınangil, Ailr , 
karıııya dönmiişti.iz. 

J'SEHiR~ 
1 = avaları 1 

"--- - _, 
Be1ediyeler mal 
mübadele teşki-

latı kurmalı 
Gıda madılderi iiatları dur

n:Qdan yi!k&elıueık!edir. Bu yiiık>
seliş 21 esı:>dı gıda maddesu ü;<e
rin<le, b:;rbin başlangıç tarihi o
lan l Ey lı'.il 939 a göre yütıde 
248 i bı;lmti~lur. 
Re:ımi de\'lct rakamları, 41ayat 

p;;!ıalııwmuı, '.lıergün artmakta 
olduğunu anlatıyor. iddia edebi~ 
liriız kı, g;üı>ün ekonomi! ş&rtla
r•n· inl'l:ıal: için en az elveri<jli 
~r!1erı olan blzim yurciumurı:
d~. isti.hsal pazarları ne istih· 
lak mc·l:ezkri arasındaki büyük 
füıt f.ı:kları, iç mübadelemizin 
, e kad:r teşkilats>Z ve başıboş 
old.:~unu ~nlatan çok güzel bir 
örnc-ktir. 

B:X ır.i~al verelim: Urfa Tica
ret Odasından gelen bir raıpora 
göre, Urfa piyasasında yağ. 290 
kurnştl·r. Fakat hangi piyasa
da? .. Şüplıesiız •ki şehirde ve yağ 
tacirinde ... Şiımdl bir de hunun 
asıl köydeki fiatmı tedkik ede
liın: Bu me••lu üzer\nde saUdıi· 
yetll oıanlar,n ifadesine göre, 
köyden yağı evvela, köyün ağa
sı alır. (Şarkta !her köyün 'bir a-
GSı olduJuı,tı unu!mayınız) Çok 
ı:aman i<:-Oyür. ımı:htarı olan bu 
ağa, fda hiç olmsrısa yü:zde 
yirmi bır z~m yapar ve köye mu
ayyen zamanlarda gelen mutaı
vassıta , atar. O da hiç olma'l:sa 
b'T yüzde on !:arla toptancı yağ
cıya sat"-r. 

Fiat, bu yüzde otuzla kalsa ne 
iyi •.• ı .. ~kat, mıbtahs;l, toptan
c,dan b:ı t~ ·~ muta•-assıt alır 
ld, o, ...,tı •lak pJzarına se\•keder. 
.Sıraız. '" Jfr olduğunu kabul e
derek yüz<le on da bu svn arac>
ıun his.es:r.i koyunuz: ~le !!:.O 
kunışl'...k fa.t bövle IC;iclkkül et
mektedir. 

Şimdı; bu~ at: 1r.€'\"Z.Uu ib:er~

de Urfa, D;yı:.rbakır, Eliız.ğ, Ma
J.,tya, Yan ı;ibi yağ mbtaıl:ısiıli 
olan \·ıl:.Yetlcr lbdcdiyei~rile İs
tanbul ;Jelı;ci:yes;nin .bir işbirli

ği Y"PL~lar:nı kabul ecie ın.: Yu
yarıdr,•k. muta\·as'3ıt zürr resi or
ta<lan kalka:,a, yağ bölgelerinde 
hakiki rnii.slahsi!d;:n )ağı, 200 
kuruşa , Lnrnk pekala mümkün
dür. Bu:mn; ter.<ke pırrası, na:'k:il 
parası ·:e bağlanacak sermaye
nin faizi de hes&p edilerek, ni
lhayet, 250 kuruşa malolur. Bu 
fiat, bt:3ünkü lst~nbul piyasası 
yağ fiat·nın yüzde e!lisidir. 

Bize~ bu me•ızu üzerinde ilk 
yapılacak :5. belediyelerin kendi 
bölgel~rindP geni~ ölçü<..: .ı;tih
s:l edil:nek'e olan macldclcrin a
s.! mü !ah"ilden ve mutavass•t
sıız olarak ka><. Ye ne miktar alı-
abile:·~ini teshil edt>re-k bu 

madd yi yetıştinn;yen d'ğeT şe
hir bc!ediyc·leıfo~ bildirmesidir. 

lsı al merkezleri ile istihlak 
merht"deri ııra,;ındaki büyük fiat 
farkı. b~lediyeler arasında bir an-
1aşrr:a yaparak, yiyecek :radde
leri mübac'eleı;ini ~arurl kılrnak
ta<lır. 

f KDAM 

ıc BU GÜN 
KIYAMt:r 

Bir Shriye gazetesine göre kı .. 
J amelin ba~ad:ığına dair al:tmet
lcr helirnıl~tir. Arap ga·lctc~~ bn 
aLinıeılcri.ıı arasmda hayat pa
Jıalıl:ğını, harpleri ileri sürüror. 

Gerçeklen de öyledir: Rus o
vaların•laki bugiiokü b&ğwııoa 
derec.,shdeki bir kı3·ameti han
gi din hıtabı anlatmıştır? Te•Ta
tın vep İndJin hangi bahsi, Yu
nanistandaki açlığı h~ye ede
bilnuşfo? 

Bi2, Allaha çok şükür, böyle 
bir kıyametin ılışınılayız, Fakat, 
biıı:e böyle bir dert gelirse mu
hakkak ki ya muhtekir veya 
vurguncunun eseri olacak. •. 

NASRETTİN HOCANIN 
HESABI 

lfonynda bir adli)·e vak'ası ol
mus ki, bir~ok i1dare imirleriıni· 
zin dikl<alle okttmasıua ve l•atta 
ibret ;ıl:nasına değer: BİT a~çıyı, 
kasap!an el almıya giden çır ğı
na zorla lookmuş et yedirnıiye 
uğraşırken yakalamışlar ve .mah
kemeye venni'}ler. Adam diyor 
ki: 
•- Ben hu çocuğu ne zaman 

kasaba gi;nderir6em fena ve ba
yat et alır. Çok nasihat ettim, 
dUı!eınedi. Müşlerileriıııden lıer
gün l:if i~iliyorum. Bir kere ona 
kasaba gitmr<len önce kokmuş 
et yedirmek istedim ki gidip lıir 
daha aJmasın! .• 

Nasrl."tlin Hocanın ~meye 
göndel'diği çocuğa, tesli)·i kırma· 
sın diyr peşinen dayak dtığıru 
hatırlarsınız. Biz, mnbkenıenffi; 
bu çok tedbirli aşçı hakkında 
ne kar;ır vereceğini 'Ctllıniyonız 
aın1na. ıne~c13, pirinci 250 ye, 
ze) Onraiiını 200 e, peyniri 180 c, 

'..)ı I DE BU.~ 
kuru fasul~:e,·i 90 a satan nıulı· 
tekiri yakaıa~ıp, 0ınu r-\·velô. 11ıü ... 
tevaz.ı Lir i~t:İ 11ııya n{ak bir 
memur ka<lar az ırelirli ve para· 
srz yaıılıklau sonıa bir miiddel 
yiyrcek içec!'J<leri yukarıdaki 

fiatlarr.ıao alıp ev gcçiudirıni3'e 
mer bur etseydik zannedersek bir 
çok ceznlardatı dalıa İyi t .... iı· 
ederdi. Teklifimizi sayın T!c:ı.rct 
Vtlilin'n tedki:Une arzl."derb. 

EHLİ HÜNER 

Hayd~rpıı~n - PendJc banliyö 
treninde profesör Zati Sıın

gur'un ymi ~baretlerinden 

bahsediyorlardı. Hnydarpaşadan 

Erenkö~\l.ııe kadar ayakla se~ a
bat rhııeldP olan ~·aşlıca bir zat 
bu biinerlerin nelerden ibaret 
olduğunu 'ordu. Yumurtadan 
iru.a11 ~ıkarmak, bir gcnt kızın 
kafa,,ını kaıı akıtmadan kestik
ten sonr" tekrar yerine koymak 
nsaire gib; hünerleri dinledik
ten S{)nra şu cevabı verdi: 

•- Ilunlar mesele değil ... Se
kiz on sene önce Hindli b:r Taha 
bey vardı. O daha neler yapurdı. 
Zati Sungur; tran1vayda "-e~·n 
bu trende <>lııracak lırr yer bııla
biliyur mu, saklı pirinç çuvalla
rını, ehr sandıkl:ı.rmı meydana 
çıkarabiliy<'r ınu, köıniirsi.iz soba 
yakabUiyor mu, kiııinslı sıhna 
tt"davi t"llehiliyor mu, bütün ta
cirlerimhin ellerinde birer fazi
let rnr;ııu lıarıl harıl muhtekiri 
ararken bıt namussuz-un yaka~ı
na yarııı;ıp •işte o nranızda.,, 
diye meydana çıkarabiliyor nıu, 
asıl lıiiccrler bunlar olsa gerek
tir.> 

Herk<!S sııslu. Bu tcslıisi de sa
yın profesör Zati Sungur'ıın ted
kikine arzedfriz. 

r-ADLiYE 
L-----KO!llDORLARINOA 1 
Uç elmas taşlı yüziik, bir sürü 
eşya için elli lira isteniyor 

~~~~~ .. ~~~~~ 
Genç Bayan. mahkemede n.el'Br anlattı 'l 

Üç altın yüzük. B""'aı<i.:ın bı.-i
sin'dç üç tas elmas \~ar, B'.r )'!atak 
çarşncı, bir mangal ve dalııa bazı 

u!ak kl'ck ev qıysc 
Davecı go·nç kadın '~:e bunl:-rın 

çalm~lnı i<.idia ed.4yO'l". 
İıin garebeti bını;a.rn çalmıM::.lll

da <İ"til de bunlara ka:-şdılk ol<ırak 
·>ine para miktarında ... Koç lira. tah
min_ edersiniz?... Her tıalde ~i 
tam c.lira> olmQk ~re z\tnin-?z cyüz~ 
ler> rakc:.ır..!:ırı üzerinde dol~, de
ğil mi?.. O lı.ald.r., zi®inlzi ~ yur
mayın; bıu stJ<llin cevabını davacı ka
dından diıılPyelıim ... 

Fakat evı.·e-la, ·had:.&ey1 a~tayım: 
Dav:.c.ı va.yan, ya~hca bir lna.00.

mm. üç ka.tk eı.-inin en ilmt katır.da, 
blr oo..a.dı:ı kiracı im 1~. B!r gün~
ru kiiitl'('yip, bir yer~ ıf.mls. Evine 
döndfiğü ı.ııman = ~'.ıın ye,ıV.de 
y llrr rsdiğinl görmüş. E-1• E<ıhl-Ot 
m.a.dsm.rn~ hmen ~ ylr.;.:• kendi 
ya.şıııda bir kıard~~ varmti. Il~flr 
d3 ayni m:jlı:a1.1<,:dc, b~'!J'riei:ıe y·ıkln 
e-.·lf"rd1! oturdukları lı<l.lde 12 S<n~
d1r birb:rilf' \:;ıavgalt imiş1.er. 

Ev sohlbl mada>'n, t;ı;,rdeşln;, vıı.kt:
te :ııorla Q\'İn<lel> ç~c::ı.mı 14 Nan ... 
Şi~ı iki madam, ~pı iurma Vt! tş
ya çaJ.ma SUl;l•"lnl b rbcrkrln'n üıze
tinf' a.ln:L.kta! İ.~n içir.ıC', rnta~d.e 
şahid sifat'le dl~'..encn g-nç b;r ba-

yo,. ciaha k<ın:,ı;;..ır Joi, bu da, h~di
SıC>cil"n !bir ıı:rüddct C\•v-el1 C\' ~hibi 
tarnfınd~n 1n:rhkeme n-arif'Rt.ilr oy
ni ~\ci.ln çık:?nlmlŞ ... Ç' .. dın.an yatak 
ça!'f,<lftnı, m~damın, kanupsi ilZ!Prine 
y::ı.ydı~.nı görmUş. 

Bu iddiaya rağmen. şimdi bir d~ i.s
'tt'n.cn t:i.4mlinat m\k.t.arına bir bakın. 

lWkim sordu: 
- K.ızı:r. ı::ıenin bu dşcie z:ır.ır ziya

mn ne ka.daı·? 
- vallahi bilm= kl Mkim b<!y. 

o zamanki fia:J3rJa şimcliltll~r ey
rna:z ki ... Şimdi her ıı<Y at.et bahası .. 
ş;mdi onfarı aloıyım desen .•. 

- Uzatır.a canıın... B'r mi:t!ar 
~i>ylr. 

- 5-0 lira zara1!n1 \"3r hfil;im ~y! 
_ Yüz ... k~1· de d.a.lıil mi?! .. 
- EJ])ei,1ıc dah'l ... Sanıdı:ğ\ll".ı ıkı-

r.p içinden alı~lar .. . 
- Üç elrr.as taşlı yil7.ük de ba 50 

liraya dnlıil öyle mi?! 
- E\ ı::-t, c-vet ... 
l\~eme ır.ü.da!aa için ba~ gü4 

r.e bır<l.cidı 
Bir de hn f!"Y ateş lr.haı>:ı d:yu

r.ız. GördürvUz mil nef...--adar ucuz.! ••• 
Haıtta altın \.'e .. Mna.s bi~.c nf:'ka<!'.'lr 
t·cuzl.a.rnış da habertm:z. yokrrru.ş' . 
Bir süril ev -eara~. Uç danc yt:.zü!c, 
üç dr.nıe. eln13. tJş 50 lira! Su<l"'n trellf., 
değil mi? R. SANAY 

Pc'.ı311! Size dü.<ür.mek 
i' n y;rmi dött saat mü.htet ve
rirlm. İşittiğime göre, bu a~-am 
mü;ıterilerhn.i2den bir'sile d~a
rı) ıı çıktcalkl9ınız, g<zccekı>'n-,z. 

eğıler.ccekısJıiz. Ona da sözüm 
yok. Fııkat yarın sa'baMan iti
baren böyle scrbeıT. ka!aınazsı-
11·z. 
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ran çifte tekrar balııtı; 

- Evet, dedi, bizim dans sa
lonumu1m bazan gclird". oradan 
tanı~"Cırum. 

Elen yH·aş yavaş kapıya doığ
rı. \ürüdü. ŞöJ-Ie arkaya doğru 

b:r bakıı Scıı.!ıastiyen'in elleri.

nin l:ıemibcyaz kesibniş olduf:u 

r:u glirdü. An.l-aşı.lan Sebastiyen 

asab tcşm.şti. Acele acele bir 

bır seyler yazıyordu. 
F!cn çıktı Bir k~ç daki.ka 

sonra, ckaıpı açıldı, içeriye iri 

yar; bir kadın g:rcH: 
Pol, d ye bağ:rdı. gör~ün 

c! b l mi? 
- Evet, şinııdi buradaytlı. Dı

µrıy •. çı.kıi.ı. Gahba iş;mizi y<>
uda ) ürüteceğ z. Teklifimden 
bıraz l:oı'kınuş g'bi görünüzyor
ju nrrma, ne de oesa ker..de5ini 

>ola geıircfuiUriz.. Yarın kat'i 

!<:V bını getirecek. 

- Ya kıııbul etııneZ:Jt 

AÇOlb KAIPDMD AÇOlb! 
Yaz.an: 

==-A~gostos l\IUiR 

Pol Sebas!.yen 'lııY•k a"ından 
giiln.tn.>edi: 

- Anlamadım, dedi, benim 

se\'gli Jüclli'im! Sen karşında.

ki adanıı bru.i anlamamışsın. 

Eğer kabul e!ırnıe'ı:se, ~n ona 

kabul ettirecek çaelıetı çokıtan 

lıazwltı:nış bulunuyorum. 

Jiiıdü, bir fı,n müessese sahi

·bınin gö:ıılerine ha.Mı ve sonra

gülercl: başını sağa sola salla

dı: 

-3-

Elen Ştanhqp .emen a-k:şnm 
elbisesini giydi ve tay.:.n edil.en 
saaıtten beş dakika evvel rarır 

dıevü yerine gddl Yar .. Markiz 
oıel:ine: 

Cofrey Uıtimcr lU> <iıs.ru hol 

Türkçe) e çeviren: 

Mnammer AL!\TUB _ 

de bekli)"Ordu. Gene lrızı gV
rilr.ce, tcrr.en kar dadı· 

.___ BiT söz sr:· y·eceğ m1 ~u· 
SUTuma bakm.tvır. !, dedi, h~ki 
kalen siz ne kada• ı:üzelsiniz. 

Tuvalıetin'z ıı ze ne ka-dzcr iyi 
yaltl§m'§! 

Bu derc<:e a-sık bir :r h"'libeı. 
ifadesı Elen.in u.zcrınde ,es.!rini 
hasıl otm.i.~ıL lhtt.ii ge kız 
böyle hegerıılm ş aiıma ır.dan 

dı>'iayı, beli! eLmemeğe çalıştı
ğı b;r heyecan geçirmişü Bu 
genç ad:tm ona, her haı.:Ie, hCT 
tavrile emniyet veriyoniu. 

Demei'< elJlıisemi beğendi

n~. dedi. S:z bcğend;kten sonca 

ben daha çok beğenm!ş okr:ı:m 

K~di c1'm!e d·ktiım. 

, - Bu elb"'en.zı :;iz kcnd;niz 

mi dikt niz? Tfbr..k ede·rim. 

Sdona girdikr, masaya cıtur
dular, El.en C(.frey'ın sdonun 

her tanf;na gı;, ı;eçi:rdiğine 

ciiltka'. ebti. Aca·ba neden böyle 
bııkı~oıdu? Krisin mı bokl
J'Or<lu? 

O s:rada·ya~lı bir a<larr>Ja bc
rabe-r b!r kadının içeriye girdi
ğini gördü, 

Az so~ra da Oofrey L3t mer 
sordu: 

- Mıs Ştanh i.J, bu gelen irn
dına c>:kıkat ettiniz mi? 

- Han,;:isine? F:lizi luyafet.lıi 

bil' kadın yaşlıca bir erkekte 
içer'ye girmişt.. O mu• 

Evet! Siz bu 'kadını baş.b 
lı.ç bir yerde g<irmediniz mi? 

Elen biraz uzak masaya çtu-

- Dans öğrenmeğe ırı gelir
di? 

-Evet! İşittiğime göre h0..ısu-' 
si balolar \'erirm'ş Dans öğren
mek için de[td galilba. fakat be
n·m bildiğim hem dans öğren
mek için, hem dans alemini. .. 

Del.kanlı sözünü kesti. 
Suk sık gelir miydi? 

- Pek iyi ha1ı<lıyaınıyo:rum. 
Bikliğ'm b!r rey daha var. Pat
ronum P\ll Sebastiyeıı bir k:lüp 
i~-ctiyor. Tdb.i orada da dans 
edi 1iyor. 

Bi dakikalık süküt fasıla,;ı 

o'ldu Delikanlı yine sordu: 
- S.z bu klülbe hiç gitmedi~iZ 

m·? 

E'.en başını salladı: 

- Hyır, dedi, gitmro;rrı. Zoın
nettiğITTıe göre. 'bu tıop'o:ıntılar 

hususi zevat için yapılı "OT. Öy· 
le oMu[:una göre de, bu 'kulühe 

aza olmak da haylı milŞkül bir 

iş Olsa gerek ... 
(Daha >ar) 

Yeni Pirinç 
Rekoltesi 
-- -----

Senelik i&tihlakten 
8 bin ton fazla 

Yapılan lıc;aplardan bu sene 
çeltik rı>koHcı; nin 65 bin lıvn ka
d"r olduğu anlaşılmtıŞSa da bu 
sene Bu••a vihi.yetinde hiç, Trak>
yada ısc az ck·im yapılmasına 
rağmen rekoltenin bu kall:ıarık 

ra:kamı, memmmiyct uyandır
nı:~tır. Zira, geçen sene ~x-ltfk 
rekolteni 50 bin tonriu. Malhsu
lün, Mara~, 'l'o.>ya, Hatay, K..sta
moııu biHgelerin<le l>creketıi ol
duğu bildirilmEf,<teclir. Çeltilk ze
riyatın'n bu ikadar verimli oluı;,-uı
na seb~p, t,c.çen seneden il !lıa
re.n çeltiğin ,.e pirincin çok pa
ra getir:r bir ıneta nıı,vkiine g~
m.iş farzcdilmeo~dir. Bundan 
dolayı, bu sene 200 bin diinüm 
arazi, ~clt ~' ecriy;;lına tahs'.s e
dilmişt:r. n., n"\tar. beş allı se
ne e\'vei 70 - 80 bin dönüm ka
dardı. 65 b'.n ton celtikten, 33 lbin 
ton p'.rinıç dele ,,J lir. Senelilk i<>
tllılak.iııüz i~e 25 bin ton kadar
dır. 

Seker tevziatı için 
tebliğ neşredilecek 

Tebll(jin bugan 
neşri be ıoılyor 

Viliiyet tokrnek karnesi ile nü
fus b~ına yarılll§ar kHo OOI<er 
\·erllıne<.ni kararlaştırmlljtır, Şe

ker ş.irketh:in elindeki şeker, 
200 toııdur. Halbuki lstanbulun 
ayhk ,r:ker istihlak yekünu beş 
yüz tondur. VJlayet, ŞC'ker mev
cudu beş yüz tona çrkınadaın eır
vel, ve~ika jf(' rC'ker dağıtılma

sına 'başlanmasını muıvaflk gör
mc m-eK!e<l iı. Bugünlerde Eski
şehirden §Eker gelmesi bekılerı
mektedir. Bu şekerler de geldik
te'I1 sonra V Iüyet bir beyaıınaıne 
neşre<! rek halkın ekirr:ek kar
nesi mukabilinde ne şekilde şe
keralac:.ğını bildircc:ektir. Vila
yet te.>liğinin !bugün neşrediıle

~i umulmaktadır. 

Üniversite 2 İkinci 
Teşrinde törenle 

açılıyor 
Ünh·ersitcnin önü:nıüıdeki ders 

senesin!n ;ki İkmcite;.rin pa.zar
tes'l. günü ba§laına6ı takarrür et
miştir. Bu münasebetle Üniver
site konfer .. ns salonunda bLitün 
fakülteler profesör \"C talebenin 
i~t':raJdle açış töreni yapılacak, 
Üniversite Rc·ktörünün riyaset 
ed~eği bu nıaasimi yine bütün 
talebeye veıilocek mü~erek ilk: 
ders takip cdecekt:T. 

Maarif Vekaleti, bi1tün yükse'k 
ıınektcplerôn de ayni günde ted
riı;ata başlamalarını bildirmiştir. 

'ftb Fakülte:.inc girecek 
talebenin imtihanlaTı 

Ünivcrl'itenin Tıb Fakütlesine, 
ec:zacı ve k'mya mühendisliği 
enstitüsüne almacak talebelerin 
girL~ irntihanlan önüımiicdcki 
çarşr.n: 'Ja ı;l\n !eri yaptlaca'ktır. 

r:-GONON '\ 
~iklopedisi ( 

DE N İK İN 
AJananl;.r;n Ukraynada ku

racaklorı hükUmet reis~.ne 
beyaz Rus generalı Donik!n'in 
oğ:unu getire<ı<!kleri ha.her ve
ri '.ıın<Jk.te clir. 

Gene:al Anton h·anoviç De
nikin, Sovyel nkihııbında, Çar 
ordularının başnda bulunarak 
bolje,·iltlcre ka!'ŞI lı!ı8p etmişti 

Rus - Japon haııbinde bulun
muş ve nkilıi,.man soma mebus 
okluğu yerden kaçara!k 1918 de 
bir ı;önüllü ordu t<:ıplam-şt •• Bu 
oııduya İng'ltere, siu.Jı. ve cep
hane verer<Ck yardım ediyordu. 
General DcnJt.n, Kiycf '\.., HJ.l'
kofda mu affakiyot.~ muh re
bc r yaptıktan ve Mbs.l;ıc;vaya 

yaklıışlılktan saııra mucad~lroen 
çekilmeye medbur ohnu.ştu. Ye
rin; gereral VrangeL aJ.ııııı. fa-
1<at o da mağup aınnştu 

Gen-eral Dcnlkin 1022 de or
d..:sunun nas 1 yen kh;ııni anla
tan bir eser ncşre1ımişlıır. Şımdi 
Ukrayn De\ !et Reisliğin<:> geçi
rılmesi bı:.'lis mevzuu olan oğlu, 
37 ~ a.şı <!aC: r. 
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fDIS :$ôl~rrrKA) 
Ruzveltin bahsettiği 

darbeler 
/Aı,. rnerika fürle~ik Devlet
~ ler Re; i B. Runcll. ;on 

Dl!fkunda, Jt"p~eni bir 
ton kutlanmıştır: Artık, bekle
necek l1ir zaman yoktur. Hazır
lık dev:esi bitrui•tir ve biten b11 
hazırl.ı;:_n p.şisır~, Anglo - Sak
soula.rın, :\lilıver askeri kudreti· 
ne iındireerklerl darbeler gele
cektir. 

Belki bir teoadül .-eyahut garp 
küresindeki bu sese bir cevap 
olmak üzere B, ÇUrçil de a)nİ 
mev2ua dair, ayni gün konuş
muş_ ve ayni şey 11'ri tekrarlamış
tır. Iııgiliz Ba~vekili.ni de ıne~hur 
olan ibtiyalından lıiraz ayrılmış 
görüyonız: O da, Jllih \'ere indi
rilrcek darbelerin saatinin gel
mek iizn~ oiduJ:uuıı ifşa e-tmi't" 
tir. 

İngiliz ve Amerikan Rei, !eri
nin nutukiarı, uçan kalelerin 
Fr nsaJa Lil şehrindeki e.ndüı>
tri bölgesine hücum elmeleriniA 
al,.abinde olmu,..tur. 500 tanare
!ik bir kıınetin yaptığı bu hiJ. 
cumun, biiyük hosa.rlar ht uLe 
getirdiğini Vcşi radyosu dahi te
yid etmiştir !'!. Ruzvelt, Ameri
kanın hazırlığını tan1amlad1ğı 
zaman, orfoya koya<ıağı tahrip 
kuvveti kar~ısında, hem bütün 
kudretluin eriyeceğini söyler
ken bunuıı. ilk ""'derinin çok 
kütük örnekler halinde verİ!tnİf 
olduguua temas Ptıni tir. Ki bu 
kiir.ük örnek, işte Lil taa:rruzu
dur. 

Amerikan endiistrisiııin bü
y·üklüğünii ve bu oodüstrinin 
muayyen hL'<leflcr üzerinde ça
lı~t.ığı takdirde ortaya koyacağı 
neticelerle boy ölçüşmenin çokı 
güç olclıığuııu kabul etmek la
zımdır, Di'1ıya ınotör islilba· 
!atının yüwe 57 sin~ otomo
bil istihsalinin yüzde 63 ünü 
Anıcrila kmsil eder. Petrol 
paınu.k, dcmi:r, buğday gj, 
bi harp enılüstrisi H ekono
misi ile yakından alakalı ana \'e 
temel wısurların tn büyük sa.Jıi
bi Amerikadır. 

Bunu, Mih,·er de kabul ediyor 
Yalnız, bu hükmün peşiaıra bi~ 
fakat.. geliyor. 

Fakat bugünkü harp, bir va
sıta harbi dduğıı kadar o ,·as .. 
tayı iyi kullanacak ;;lan eleman 
ve bu elemanı iyi se\'k ve idare 
edecek olan kumandaya dayanı· 
yor. Almanların, İngiliz ve Anı&
riknn hazırlıkları kar~ısında asli 
yıkı.lınıyacaklarını isbata çalıı,an 
ve Die Wolıe dergisinde çıkan 
bir yazr.!a deniliyor ki: 

•-Amerikanın bü) iik tan·a
rclc.r \'e çek tayyare yapması 
hiçbir ~ey ifade edeıniyeccktir. 
Çünkü belki daha az sür'atli vo 
belki daha küçük bir tayyanyi 
kullanan bir Alınan pllotu kar
§ı ında lıu tan are, çok büyük 
bir ihtimalle tahrip edilmiye 
mahkumdur. Çünkü Alman tay
yaresi iıstün bir kudret, fakat AJ. 
nıan tayyarecisi eşi bulWllllıy an 
bir kuvvettir. Biz, tcknıJ< yapı.

mıza ve ondan fazla da teknı.y&
nimi:ze ve 4!-kerinılze gü\·eni)·cr 
ruz. İşle bir mhal: Yakııı bir :ı.a
nıanda, l"ransa üzerine hücınn 
eden İngiliz tayyare filolarından 
biılııe hücum eden yedilik bir 
Alınau J\tcsserchınit 109 filosu, 
11 adet Hurrkane lngiliz tana. 
resini tahrip .,w. Bunlardan bi· 
risi sağlam olarak ele getirildi. 
Bu İng!fü tayyaresi ile tekrar 
havalanan Alman pilotu. tek ba
şına, üç ta>yar<ı daha tahrip et. 
ti. İngiliz malı belki iyi, fakal 
onu kullanan hiç iyi değildir.• 

Bu nı:sal, biitiin harp \'asıla.
larıııa teşmil edilebilir nıi ve lıu 
Alman üstünlüğü ne kadar de
,·aın eder? Çok esaslı bir ha11r
laıııua, rok SJkı \'C disiplinli bir 
çalışma "'Ye uzun yılların n1t•lc· 
kesi olan bıı i4tünHik de, ) ak;o 
2amanl..•ra kadar Alına.nyadn o
lan imalat üstünlüğü gib~ d'ğcr 
tarafa da gr~ecek mid:r? A<;keri 
mütcha~sı tnrın kunaatine güre 
kal teli bir ordu \C bi!ha-sa Ü~ 
ıtün bir kumanda he)'etine sahip 
olınnk, lınsi• 'e bilha a az za
manda olacak bır ~C)' değ'ld r. 
Çok çetin ~alışmaların 'c uzJJI 
zamnn\n mahsulüdür. 

Faknt, B. Runclt bü) iık bıt 
güvenle bah,ettiği darbeleri 'ıı· 
ra.cak l :r kadroya sah·p oklııi!O 
takdirde Mihver a5keri kudret>' 
nin çelin b•r !mtilıan geçir •c< ·i
ni kabul ctınek lfııım gel r. 

A. ndl' 



ibe yanı iş ali -A nıerikan a"kerlerinin Liberyaya çık· 
masından önce Ruzveltin şahsi mümes• 
sili Zenci Cümhurreisile uzun bir gÖ• 
rüşme yapıp Vaıingtona döndü 

Ku.clU6, 18 Radyu) RuzvP!t-f k<irı!D:rı L.beryayı ter~e+.ıneler; 
t ı' mi!.mcso;ili Lib~r;a cii.;nlııu- '>'ene<:Eğı beklcrımektEdir. Al-
re.sı uıun 'b!.r g<irü.şme yaptık- m;ın k<l'..a.ni.s: nr~~tan bir kaç 
ian son~ Monroviyedrn ayrı!- hafta vvel V'şi :ayya:cl€rile V· 
'lll.lŞlır. Bundan scnr~ .'\mer '<an 'beryad'3n uaa.kia7mı~!:ırcı. Batı 
kıtaları L;fııer~·1ya çılıınJ.it'r. Ya Afrik<ı<!rın alınan ıı~ber!ue gö-
kın<l:ı bir te'blıJ !':Cfr<di'e~ck Al- re Vb~·yada hava üsleri kurul-
m1an ~efcı.ret vr:. ~, .. onsolrı.>h&ne er mu~~ ı. 

~~~_;_~-=--~~~~~~~~~ 

Cephelerde önCla 
çehresi 

,..,... (GJ~ tarafı l iı.ı~i 1iahifedc) 
danl.:ır;..ı ay!"ılm·.ş bıok1ar )~.ıtUıt

de .ır:;a er .. lmiş ol<lt:gu ;çin, rni.>
d21faa tutibotı, çok e'asiı tutula
bitmi.ıl!r. Öyle ·i, ALrıanlar, 'bir
bin:ıdPn ayrıltı;.ı~ oJan her fab
rika vç işÇı m:ı:ball"5 ni all'ıak 
i.,;;o nyrı ayrı tam:eler yapmıya 
~nedJu1· kaJ.r"aklad.dur. 

S'J\'V'-tl"r Vo" 0 a'dan de\'amlı .. ... ... , ""O 

olı.nk JJı'CliTn kuvvetleri almak
taclı ·la.· Btnıa rağ'n1en -şe1ıri mii
ÖG.faa. c-1 ten kuvvetitr, taarruz 
e<le1'1e;·r• k~I§ı azdırlur. Stalin
gra<l'ciakl Ru.s ku\·vetlerinin 8 
tümen p.rJade, bir zımlı tu.ınen 
ve di,Jer ta·!THtn1la;. -Cl k!ıt'alar· 
da~ mliı-eklwp old-~ğ11 ta:hmn e
dilme:.ted·"'· 

&n dun•nıa gör~ ~ehr::U yarı
dan fazlası Almanların cltnde
dı.·. Ru.ıa,·ırı elinde r:lllan kısım, 

Volga'yt> r~kın olan ~evredir. 
Bı.o:raya R..:-s1ır, büyük havan 
\'.>pları yuleştirn::~Jerd~. Al• 
mantarı lbi!.h~sa ı.>Ll t'p1"r g~ç 
duru"1a ro~<'Tl~l:ta H· i!erl~e
r"nt• uı:~ıni c.ıln-ıakt.:ıd r .. 

Bıta:a.f n·~ş<ıh !er, S1;;Ln
gr.m'ın daha çoi< dayan.:ım'l)·a

cagnıı st')"'e-tr.E'itt!?dirlt:!r. Aln'an 
ba.>kı.;;ı. o:ıh.ssa cen~p'a :.ı1:mış
t r Ki, Ka·fkas petrollerin. orta 
RJ.Sy .. ~" n~.Jdeclen p~ trol b;ır:ı.'
ları buradan geçmektedcr. 

Sla!h::rad'ın l.iıh\ d~yaıunasr 
nın sırn, çok d:u- r,·r soda.1.a ve 
her .:"\~t e:>aslı o·lar'1!l· talt!~hn. edil
mi;} 'bir 'bi1'alar blok-.mda oo;t!ll
ş· .. lm 1c;1 dolay·ıı.5ile, 4'\lmu.n'!ar.lli; 

sayı, kıt.manda ve teknL< bakı

rnır.<lan iistü.nlilkler :ni göstere

momiş olmalarıdır. En geniış bir 

hes'1pla ar.oeGk 10-0 tank ve b.r 
tümen p:yrde hareket edebil
mcktc!i'r. l\Iü.daNer, arJu.i duı
rı;ı:-r.u dola':Jı;lc ark.&ıst gf!lem·iyen 
'bu kadar kuvvebi her dcfo\O,nda 
duı-d.urabilmektedirler. Şdhı".n 

her yanının lı>hkim c<lllıniş ol
lt;.>St, ve arkasını Volga'ya d~,·a
rr.:., bulı.:nmas~ Almı:nlorın Rns
to,,·aa o!dugu gibi, ynıı<1a,, taar
rı.;ızla rya'frrak jt!hri d:lşünne
Jc. ne de imJ..ıiın voııncmektcdı.r. 

Fakı.tt., i:>liıtlin ou a··:dnt.j! ... ra 
ra.o:me.1, son gelen haberle. Sta
lin.grnd' n ) &.:ınının µc k ay<lm
lık olmsdığını ve ~ehlü:cniın yak
lo.'j~n ık~ı~kı-;tan önce SC'V'J'ctle
r:n kaıb; ol.ın bu ~lhıin alın ,ya
zısını, onların ı;.ll?)hin-c lxLrte
ccğ:ni onlD tıyor. 

,-Doktor "'\ 
\ Diyor ki-' 

Yemek listesi 
yapınız l 

H·)-•D.t patıJ.~1. Y.iye-cık ve içe- ( 
er:& uııadd ~l"'.ı"'ıtrin byatla.rın.ı.n yüık· 
B<'lırJC«ini b<r hı;kim gôdle tı:'"1;\k çt.. 
mı~ ""C bu yük.·~l'l'"·,te- ;n y·.n.t.t1.ğ1 

durunıjan \'ı.lf"w1ö:mL.z.1n b~"ntnıo 

ne \.""e gl'!Cşı:rıe aml:.Anlar1n· cT.ı a!.ı

malc 1...-..ı.mdır. 
uü:r.ıd.e, blr cı=n vı; • ünün dd'e 

et ~·7'"' mubf.at oldt ~ Ml.or, -.....;:ı-
vr heyat prl a..r. re 

~'""'··"" r B lıik n; ıç lGie 

•Pı 

ço.'.< 
z ya

) .1'ecc'<: 
:re nr, g ;nl 

,, be:m dsh& 

ooomik 

Göbelsin mühim 
bir nutku 

( BJj t .. rarı 1 inci sahife-ık) 
dele er sı.rasınd& Sak.sonyaltlarla 
Vörteı1beııgliler, Pnı,.yalılarla 
Bavyeraltlar arasınfilki an~ 
m&:zlı.ı:i~rdan bah.>etmek yalnız 
uhma><.ı;a değil, ayni zamanda 
çok ko:kakça olur. insanlık bu
gün, tan:amen ba~ka zeminde iılı
t iiılar:a meşguıa.ür. Şimdi iş 
yalnı.z ·deolojlerde, taç, taht ve' 
mmrap•.ırda değildir. Bizim ya.
~ama.k hakkımıZ'da ve bilhassa 
yalamak imkanlarımızı c.lde et
mektcder. 

İstikbalimize temin edebilmek 
i1:in bı.;günkGnden daha müsait 
br fırsatı ·bir daha kat'iyen elde 
edemeyiz. 

Bıı ><>fer, daha çok mühim se
bc plCT var. Maden •kömürü, pet
rol, dE,.nir ve bitlıassa buğday 

yan· ı;u lük ekmek meselesi ön 
~~fta ho...ltyıor. .Bu harc'ketli ve 
feci yı"'&rın siyasi ve askeri olaıy
larır. • 'U bakımlardan rr il talea 
ctn:ek 2e<rundayız. 

D:>!l•ıda ,}(:zettiğimiız hedefler 
teker «ke: tôlhakkuk ctmcık iliıe
re bulu'1'nlktadır. Her ~yden 
evvel, Almanyayı bıı taarruıı; 
te.\'! ~i a!i.,"1.da 'b:.ılt.ndı.r.nıı I:nı .. 
şc .. ~ ~'ık t ·.!ı~~c~ini ortadan kal
dlrma,;: Ja,ımdır. Bundun S()rtia 
milli nayntınıızın selamet ve eın
nuyetini .,ıa· anti e':ınek kı:p ed.;.. 
yordu. l:lu hdefe de ulaıjtılk. Ar
tık hiç hlrnsp Sovyet ordu1aırının 
bundan ıı.;y:~ Almaeya ht.tlı.:tla
rını teJdit cdebil<>cek kuvvetılıe 

o.h:iu(;'tL'U iddia edemer.:. Bundan 
evvel !Jir de-meçle buhnı.n'uş ve 
~kinci tc-plıeyi kımnak ~çin ya
pılacak teşel:>büsün ceza ._r,rörecek 
!bir harEket olaca~ını söylemiş
tim. İngillzler im idıtara kulak as
madılar. DiyC'p çıkı~ı gülüı-..; b'.ır 
tarzda akamete uğradı. EgCT bu
gün kıym »tli bır tecrilibe yap
ma-k ~:tedik~rini iıddia ediyor
lv.rsa, onlaıa ~u ccv:ıbı ,·crebiU
riz: 

Bu tc.ı:::kı size seıve St-\~ \reri
)..:>rıız. Daima tıyni t<-crhleri 
:y"'pn7.ıya cl-t"Vam c'Ciin;z.> ~!aa
m~i'h :örü:r/~e göre Diyep tec
ni~ ..... 1 ri İnci!lizlcr iç-in pe-k de 
müsbct ııeticc vermemi4 o Isa ge
re-kfü ki, tekırar Yak!.a,".111 .,.a ,ş
tfilıalt bulumnuyorlar. Dü ı>ıan
ları.mız, lwrpıten sonra Al:naD 
harp • IU<"l'im!eı~'ll.m müttE'ı;-J,.Ier 
tarafııı<lan kunıl~ak bir m:ıkıke
me hın:unuıa çıkarılacaklarını 
söy Jiyerek korkularını kapat.malı: 
ve ört nek istiyorlar. Kendileri
ne, bu !jleriNde m.5.ni O]rtıf.''Xa
ğız. O:C:ı>r, bu maliı<eme ıçin 
statüler tar.zim e<liyorlar. Kıın 
temin cdebilır k, ayni ~'\atUleri 
biz harpten sonra, tanzim eden
ler hakkında hüki1ın vermek .t;;in 
kul1'3nr11yGcuğız? İngilİ21er, lhal
kımızın maneviyatını sarsmııya 

çabala:naktan başka bir '3<-Y y:ı.p.. 
mıyorlar Alınan milleti çek eski 
dcvirlerı.le ciür.yan.n en korkunç 
ntl!C~ .... sin.in yülciinıiı tlrtınUa 
ta~ınıı~lır. Bu it.Jb3.rla buıgü.ıı, 
gün· .ik f'oltinx-ğimiı.in 'lıa.1ıiıı ınev-

z· · oldt-3u daha kısa b r mık ..... 
rebeye iç ~L;p!ıesiz t2 
edcbilıri7. Günah,ız h; 

mrza Y T'llan hav bas1.M arına 

k~ n n mLlllcnre yc~ıad.
ğım..n sor-.rJıı.r vardır. Onlara 
vcrebilcccğım cevap, borr::la ı>
cax a · nız 11 büyuk kısrr nın h.ii-
1·, Stal n<;rad ve Kafl<ııoya iç:n 
dW.,a lı.zıımlu Qltl.ığuciur. Şim
d.·IJ!k K :ızy~a ri harck..tı 
oova.:ı cttırmek, Volga yol ı 
kapa _,ıc ve Mısırda çar.J ma1~ 

herhat.b lruvvetl-eriır •i 'Ciagı.ta
rak t n lızme hoş göruıunekten 
d ildir. Harbi kmı:aııan, 
lurzunıiu ~ erlw:lc zamanı gelince 
kuvve · rı-ı plana) ı da bile
cekti?'., 

-, 
Yeni Delhide 
Müzakereler 

Birmanya ve Çin 
kuvvetleri · baş· ; 
komutanı ile Va- ı 
vel buluşuyor 

' Boıe'nin beyanatı 
Yen: DcTh,, 18 (A.A.) - Bir

!e-ş:1k Aıne.rikı:-n,n 1Iirı\il-:an, B.ir
mr111.ya ve "<Jiı;d~!ii .İiU\'\'le:i.:ı-~ 
oa~:..kun1andanı gcncrat St.ilvel) 
Çuııkingd-en Y ~ni Dci~ı:y_c gcl
rnişt '" Y:mn ·ı:.urada general 
Vavei ile ~~clktir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Dornei a
jaıısı. Roı;b Balıliri Basenin bu
gün Guilaluımpurda oon derece 
kalabalık lbir H.ı:ıd:.i kitıes• ka.r
şısJıda söz söy!ıediğini bil.d;it'
mektedlr. 
•.. Boole, H nd!s<anı Dritan•ya 
nü!uzuıııdarv kul'lr.ra'b.lın:d< için 
birlik ,.e azim ziluıi~·etile hare
ket ebmek zarttl'Plinc ileri sü:r
miişt.ür. Bo&e, Büyilk Br'tanya
mn Hind mA!ıeıini bir esaret re
jimi.ne !i.'bi . tutmıağa 'h:ç hakkı. 
ilmadı.ğıru belirtmiş, <ihiliTryı-t 
JX!ıhalıya mal edilebilecek ise de 
&ıariçt.e YAŞ"Yan fünıfüler cesa .. 
reUe haroket <·1ıme!idi.rler. Irint
lJer ioçin memleketin hi}rriyetini 
ve L..t;.kJı;l1ini kazaıı:ın:ı.1<: kat'i lbir 
zaru:rıett rt den1sti. , 

iScx;e, brlik olro~ğa rn?fyorlarca 
iHintlı vatan_oel'l•eri Hasn Alan 
ve pek çuk •masum Hindbvi bom
i:ıa ile \-C rni!talvim.erlıe Öldüren 
:l:ıı.gil'zlere !karşı. ızyakflanm~ğa 
y•urd<la 1larını aavet eıı:n,;it:ir. 

GÜ 'ÜN iÇiNDEN •• 
(Ba<; tarafı 1 inci salıif..de) 

te ağır yük~r ~·iiklenıi~tir. Dev
let, SM( bu olağan.üstü zam.ı.n 
şartlar>ntlan dclayı d"·let ın..,. 
mur.luuu, ırı gelirli f.allı:ı açltk. 
'e darlıktan kurtamıak için pek 
biiyük ı·e.ıaı.arlıkfar yspmak :ro
rundadı.r. 

Bu büyleyke-n bu (retlerin saf 
ofoğau htü 7UllOID şartl.ımnılan 
ka.!,a!al'ına ~ağan bu bülük kir· 
larnıda millrtin hiçbir hakkı \"C 

payı oln•ıurak müınkün miidür? 
Halbuki ortaya olağanü'S>tü 

kaz1>ıı~lardı-n "eı·gi meselesi alı· 
lır atılmaz ficurel piyasanuz der
hal buııun haksızlığını iddia etti 
\'C daha böyle bir söz ortaya ah· 
lır atıh,1az ti!ecarJ.11 bu vergi kar. 
'1lıkla•ını hı.lktruı !tplamıya haş· 
ladıklaı mı ı;iılcmediler. 

Piyasanın bu nıan_c.yrnsı nıu· 
vaffak oldu mu'! Bunu henüz 
kesin olarak bilcıuiyorU2. 

Fakat. ortada bütün iddialar 
üstün.d.., ş~şalatılamaz bir haki
kat k<>ll rını k•n:~ltıru:ı hüküm 
bekler durııındadır. 

Bu '>cd.na büyiik kazançlo 
datı, devletin ~·i:klLudif;i ,,.e ~·ük
Ieı;oc~jii ~;;.r {eL·dk..-lrlıkJ~ra kar. 
~ılJk t•lan ıniUet pa)t elbette a. 
lınmalı değil m;di.r? 

Bir yerine beş kazıman ticaret 
adamının dahi buna candan ruı 
olruıyacağı düşüniilemcz. 

Na-zır bundan sonra, halkrn ha
va a!m:larıru nasıl roğu.kkaıı.!ı
lıkla kar~.ı,.cıl{1ına ait b3'Zı mi
sali-er ,,kredcrck sözlerine ıj:)y

le deva"1 etmi*tir: 

Eğeor irıgıln. !er artık h<.'rhangi 
b:r taaı mı::~ apmak k&b.,' tyelinde 
olmadı/'ırnm sanı,~rlarsa, o tak
dime v'kti gelince Lekrar bun
dan ·baıısetlueğız .• 

Bu h~rce ba.~lıran >brz değ.l'iz. 
Fakat ,,>acleınki <lüşm2nlat m;rı: 

ka.1<r r r.' ai "k ve d-üşünct!siz-
1 e o<z· h-0rbi ~ >p:nıya surii!de
dı,er, tı. t.:kdıro biz de, çiı~dı
ve k.ıd~r rr.ı;!i ha t mızı 

T 

şnidı" .ıl •ı> l iki 
mal sa'lıplcr. d pek y,., ın'.a vı1.
n'* l ~~prr a b..,,ıı, .. caklar
dır. 

Bu hr.,te bugüne kadar elde 
ed 1 t>a a ılar .ııı n:ııınnıı.m 
obb'uri?. M1mer şimd kemli 
~.kı raf nd " idare eciJm kta 

bı:Junan lbir A nupaya haı<im 
bı.lwı.u, Jr • .ı3 , e ı vasıtala
rım la. .end:ınıı • b<>s.ryeb !ece-
l: u ı; bı, ıı• lı.; avat s :ov ye-
n ızi ' 0 ızeli~t • ·• 

SUİKAST 
DAV ASI ___ .., _____ _ 

Tem~ iz mahkeme· 
ısi kararı bozdu 

An.ı<aıa<lan b•'dı olci 6 1.,e ı;·J
re. Alrr.any .. nın Ankıı;ra bıiyiık 

Elçisi ~'\.fil Pırpen? k-.rşt euık t 

suçull'cian :o şer sen.c ağır hapse 
nıaliklırn edüen Scı>yet Wbaasın
dan Pa v•cıt, Korn lf.11 \'e or. >Pı'e
ye malı kiımı cd.leıı Albdurra!ı<man 
ye berber Suleyman haxkınc4lti 
•karar teıı'jyi:q m'.ıhl<\dıncsince 
nakzed lrni.ş. evca:k Ankara ciim 
•huriyet müdc>eıumum lığinc gön
d.eri.lrıı~tir. :&mma kaı.arında 

'başlıca ~u oo.kıtalar ll>ukınmak
tadır. 

Ankara pol!is en6li1ıÜ.'ü kriıın:
no'Dji. .müleıha.~ısı Pay.ronun ra
porunun dkunrr.tMna~ı. .t'Vbcfur· 
rahmaıı Saymanın ilk tı.-blükatta 
ki üadderinin okw.ır.aması, !ı.al
yan seiat>eti kapıclSllUn aıhit o
lar.ık çağrılı.p lfakiıelcrine anü
n:aat c<iilmeır. ei, ıaı:n unlar 
hakıkır.<ia 64 ün.cü ma<..denın ne 
oureııle tallbikı ediüiğ;:.nin !ka
rarda izah edilmemesı. 

Pay;ıonun, cümıün sübutuna 

m~ll'ık olarak hazırladı_\;'! ra
pruun okunması rniid~ieiınm.-mi 
ve suçlular tarafından stıendiği 
lhslde rnal:jk.ıcrnece ıokııCturulrın.a 
maGJ Tertı(yôlZ tL'iUUi muhakeme
ye aylrı.ı lbuluıı.rnu~.ır. Keza .Ah
durrahmanın ille t2hlikattaki ifa
des'.rıin suçlu Pa\'M, ve Korni

fod' tarafırııdan ckunnıa;;ı talep 
edildiği J1aı.ı,, okıl'ttu·rulmamas.ı

nı İtalya büyük e~iltği kap>eıs>
nın •ahit olaro·k dinler.mornesi 
bcııGına kararının b.rincibendinde
ki s..'lbcpler arsı"<ia zık"C<lilm ~

tir. 

Maıın un ha.\kı rda ta tllıi·kl <'d.i 
len 64 üncü müdde bir şahfl su
ça ~=~tiım<'ğe cAttl•r Ömer 
Tcfka<lın lbu suı;~ r.c .ur-e~e az,. 
mettird;ği b<k>!Gndakt del;Jlerin 
ımahkeme<:e iza.'ı ed ?ınem 1 ş ol
duğu Temyiz .kara rm<'a tabarüz 
ettitiiani5tir. 

A!'.ıkara Ağrrceza ırna.'ı!<emrs· 

yakın.da bu <lavoya yeniden 'ba.,~ 

lıyac:;f.< ve T~yiz ma~emcsi
nin 'lx>;:;mcı kararına uytı1> uy

mamak hakllrnırle.kı .kararını \'e

rooek.tic. 

Şark cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

dıalı:i rn.Jiııımılı ahyw: 

Dzerjinsld ı.lülı falbriku.ırının 

ıtıiirl.IIIlla aluuna.;ın<lan ve Vulga 
nelıxine varıldıktan sonra Sta
lingrd tıemen lı~n t~-m;mı.J.e 

Alma111ann eEne gec;ın.ş bulun

maktad.r. S<wyc t ırnüdafaası, 

şimdi s:ı.d-ece Kı znl İL't~in de

mir fabr::kasmda kenıd.n; gfu

<termckledir. B~ fabrikan.n için 

de bir kaç Sovy!.'l piyade grupu, 

fubr .ka i~çücr.nden n:fück!kep 
ta!Ull'.ların yardımile m"Jkave

aner eLn;. ktcdirkr. 

Kızılıl1d€§fin fabnkasıııın i.ıu

lunduğu saha gec., ı;iiı:düz hava 
hücumlarına maruz bırkr~ w 
bu hiıc::ıım)u esna~mda her çaı> 
ta bonibalar at:1arılk Uimamen 

tahr>p edllırni.ştir. Şelıimi.en ba!f" 

lyıp şimale dcığ<U devm ecien b:ı 

hücum esnasında oldukı93 öıoeorn
lı dü~man kuvvetleri k<'si'mij v<? 
ıkuş•,ı~mı~rır. 

Sailngmıldaki durum 

Berin 18 (A.A.) - Bu sahalı 

StaL ,rad cephe•inden alınan 
h .. !!ıerkre göre eski tr~ktör f~ 
r'·ka.>ında ~imalinde \C'\T:Jen R11>· 
lkuvvetle-;n:ien b:1·ınc ı;n .. p Tar
iiwnkada nı'ha edimi"' r. V'lga 
~ah·· boyunca tutünm..ığa çalf!D 
kine grı:;.p i ·e Arman tapçusu
sı.nun \e hava k\J'li,·c>Ierin'n ş·d 
c. "'1ı a• ~i altındad r ve üm tsiz 
c..ururr <Lr. 

.. so\ryEr TEBL1G1 
M-ıs rova, 18 (AA ) - Sıovyet 

üğle teblğ'ne ek: 

SlaU ,..,:..d llıö'g i"dc $o\-yet 

k.t'3 , dÜ.,."lnllT p yadeı: fü Hl 

tnk!r.nı ürtrn" • rdi•. j\j,. 

m:ın ar, b'r Sovyt:<t p)t'de bil' 
l'ğ tarafından ;ıJ e<iJınckıte 

bulu an bir ke e a1ıtı dc'fu, hü-
CU"ll rr. ·'c..-d..r. B nunl bera· 
lber kıt larım·z sıl-. ıt .. tı.. !rnU, 

c 
\ Meseleleri==)= Dünya 

Denizaltı Harbi 
- ---------

Herek te hı:;zıriık • ÜElerden ayrllır
ken • İşte açık deniz ve nihayet bir 
av ! • Ah bu konserveler ve şu ka· 
saphk hayvanlar - sayısız tehlikeler 

[Bi·r İniçre gıuele•i All:ıntik meydan muharebesinin n115,j J&
pıldığına, Alman denizaltılarııım üslerinden nasıl ayrıhp ınütteGlı: 

goruileri avladıklarına dair aşağıdaki yaııyı ne-retmiştir. Atlan

til< sarn~ınıu l<ızışhğı şu giinlcrde b11 )·azı bi-rçok bilmcdiğim:z ha
kikatleri bize aııla!ıy6r] 

.................. ........ ••'"'"''"''"'• ,,. ....... 

SAYFA - .J 

J Le Creusot şiddetle 
bombalanoı 

(B~~ ıı:rafı 1 inci saltifode) 
i~al altn:ıdaki )'ransada I.e 
Creıırofya taarrt;z etmı::-Ierd.r. 

Taarr .ı.z.ı. ak~n saat 6 da ba:t
Iurunış•ır. Bu fabıi-ka Ahnanya 
i<;in sıloh yapmakta i'Cii. Kıymt't 
itfuarile bu fabrlıta Essen'deok.ı 
Krupp fahr:'kaları ile ayrıl ayar
da lub.lal:ıfür. 

Ha.va akıra 20 dakika sümı~ 
tür. Şi.rrdiye ka<lar alınan rllp')C'
lar a>kın.n muvaifakiyetlc n<>ti
celcnmiş oldllğuna işaret et.ıne.iıı
tedir. 

Öl"lller ..., YHalaoanı.r 
Lon".ira, 18 (A..A.) - Vi)i ıha

berler ajans., dün güııdİ.iiZ ~rl.z 
Yal111l7. hıı.r.P ı.;·tnde deG ., oıJlı tortl.n deniz.n üstünde bir ö:üm haYB :~uvvetJeri tarafır.d;ı-n Jilgal 

iç·"'" <i•:, bu- ıı._., .... aıtıı..a .ıy<.;1••, hal:'C~::s· g)l); koıb.uı·ç oslıklar altında.ki Fransa lıölgesir.de 
insa,,ıa S-$1"1 zL·vlt yı.:r.utL v•· h ç bir çM.ararak ge!!d:ğ~ gC.rüli.;r~C<.'; bir Crcusot'ya kc.irşt yap.lan akın cs--
zt.ı •. an basn.t ıc ar;..ı;ı.'l· ... .ı. Fa..":.:it bu b 1 n:tsında Fransız bal!tından 40 10-

teliş'lır a~ar v"' tal. 1.a~jyelcr 
yoku.11.ik, harp iç.indi' o!:ıp ta düş- ,•inin oldü<TUr.~.·· Ü \'e 80 .kisinin ya.. 

· • nd ~··dl deıtıa! denı:ıe in<lirlir Fakat, Fa- - -. 
an.n g:mıi!•t"ni dcn.,,n a U • """' ..-alanılıg-'ınt bilıdirmekted.ir. •- ı '- ·· d k - ·1 6 lkat dikkat •bulunabiliL;c, Çünkü 
bir Y"""' u.,.. gon 1Tme ga.~s Sunderlruıd limaw bombalandı 
ya_pm:-.a, tehlike, ayni niı:ıbe.ttc bü.- 00.rpil geminin me>;ela knzan da-
yJ;lııtür. Dcıı<z. a!l<crlu, ...., yüı:iindcn, i"',;aıe rastli.rsa batlf. ~ ·ürat.- Beri :n, le (A.A.) - Dün gece 
••-Yun içme gırmrye hazırlandıklan li ~,;ur. Bı.; mü:ldet, üç d klkaya sava~ ocaklıuı Bü;-üık Brtianya-
wn=ı 1>1r daha tek"ar cııu.-şe ,..., kadr düşebiLr. Bu knd~n:•k Ju- , illln dO({'ı saiıiliOOe lriıin Stmder-
l{•ğa k•vuzacakfarmı cl~e <r. land lımanım boımbalwnı~lardır, sa bı.r ZP.njt.ı.n<la r.c yapına& rn.Um· 
İçleriıııı.oın l.ı~~ bör h-..m ıı<'("XC- kü-·' . . • Bı'r soat> ~.:. , __ d~·am eden b•• ın.ti.tr? H ç .... Fer ·• ır, r.u - - ~ .• _...,. ~· ~ 
•lıii bile, ölümün ~-ol< goree •ğ. kti- taarruz e.mı;sma dokfara ve ge-
naaıtt vartiır. Onla: htiyntJan.n.ı, tek- lak ve k"hb yırt•rı bağrişlar, ,im... 

n.'ic ve feııdeu ~ok tr>adti! .. b>gla- dad düdüklei S. O. S. ~~ ye ni- mi te7.gftlılarına b!l\ok tahrip 
rnışJ..:-dır C'CN?n ht'yük h>rptr. üç lıayet ~:ddeili bir patl:ııma, göğe ve yanı:ıo bambası atıllillŞ V'I 

yüz bin tondan !azla dlişrnan g~re doğru yiik>.cten parçala.., denizin büyük yangınlar çıkartı1m ·t.r, 
batw-m~ olan mqıhur Alır.an mqihur üstünde b.r k;yna\ma ve sor.r:. ı Çöı~l'iJı mesajı 
Al.""'11 drnizc'-8l. al~ o.t.o fon J\ıon- yine mutlak lbir sükun... E,,er 
hayn diyor iki: '--- N-e ""1nan oete- Londı·a, 18 (A.A.) - i~Sıı 

_,_ bir im1<:fm bulup, tel.siz! .. v""-'a 
"' çıl<art<en, C"Vim;;, karı v oocu\.-- -; ~irl"'ri!le ş7ddetli Alman ha'ITa 
rr.rı dah6 ço~, dil~di.i:"'L ~ on~eıa ibir bajk.a vn.sta ile lıaibcr vere- r:k1nıarıl"1:l mümkün olı.biloceğ'i, 
d<Tyar,)rr;,;sı gi.iç blr ....... ,.ı d~·riu.rn- bHirsEk, o &kprn ra<tvodA '"'' ga- dün, O;t.!,İ! mrımreıva mensup 
sa, ,.eyahat'm o kadar. uzadı ve çe- zetelerde batan gemiler arisın- • • 
tiıl g<'('ti. D»-=·~ıtı n ... bi• ,..,JcuJ.u··· da bunun ela ıı:!ı geÇ('r ... Deniz altı bin kl~inirı Wembley stady<>-
<'~"'ı-lal, r;; IJıtiyath tNllıir, bil "'n altı avının imdad•na gelen o.lıın.a- munda yaptığı gc-ç.t rc-s.nci esııa-
nrulı:ad,U,s >=lık'arla vt"d"1a d sında. okunan Çö",.,.H'in mesaı··ııda ı"ın• görünce, kuılbanın n !&- ., 
w SCln e..;z ?Tarı !'IÖy}fı:nf>Jdlr. Çdı;: za b<:lirti'lmi!-'tiı. 
ınen buııJ.ar 1üz-\l?MU::t ol:ıra'.< kaır najıını, adını, ;ç·ooe neler o}.iu- .. 
\"f' bC!l'ill< bo rılarla y arl0l dö- ğuru öğrenmeye çal ştr ve ajan- MesajJa şöyle derJJ.mektedi<': 
nersiniz. Fn..'<at, uzızn tccrliıb~rn giOJ danını •yazar ·R~,·~ kUdTeti sıtı=da ırüt-
tıe:ıın;şı;c kf, ri~rıimı allı biz 1='.nr tefı'<'.erin Jl.lmanl;.ra üstün gel-
iı;in M~.r:ı1 )'ıldızt keda r m•' . !dür. * 

+ rnck ilzerı, rldultları ht'i suretta 

B 
attıı gem nın t~ dığı yii'k. beli lir., 

Den·ı~ltı!ar i~m her "!Y bır u;u.- ıarasn.Qa öyle şc:)~Ier \~ardJr ki ===============-
amma, blr b•I cı d.r. ırarn- bunlar den:z altında çaııışıı 
ket usı~rı, "."""\ 1 sıi:ıı.e se- ı ıor.n m:ddn:nı tırmalar ve a- BeiaEilye O{OlJÜ.Sleri 

".ah:;. t rot.ala. rı. dahi, ytı.larz k-mn 1ıdan .. 
taratın<ıan bi1ı •. rxıı1ı.a:ı.ı ı, yra- gızı&rnı ~~pırda~ır~ Konseve ıku iMk&Dderunda 
lan, n'(l nn"WWı ~rota t,•.;:t:..,,<.'a~:ıautı tular.na, ctniZ ti tuı: <! çttpına.n 
k:t>nd'Lcri ı:ıc ~ ·bUır.t-zlt r, b k s.pfık hayvarlera b::'.:1p bu- Tramvay Umum Müdürlügü-
l•r dahi rn ya.k.u ~ ·ına bil>! oöyl<- laıbJcüğ'niz >Ütie bmı;pnmele-;ı- nün A.ın<:ı·~:;,dan sipar"l dtifl'i 
med.r: çfi,.,kü y'<r:n kd f;nı hiçbir t rılım~ vrta.ın nü gıda.aı-d;r. 9 otobüs lıi.:e.oıderııyeden yola 
l>.a:p """ l<:<.ı. ~in dcıW:a.l:>da. oltlu- Deniz aU<, avını ) akalayp tı::iı- çı.karılrr.ış ve ayrı ayrı parçaiar-
ğu kadu .dehk v~_ ha değJci,r. rip ett.ikıen scnra ore<iDn ~r,ıal da, sandıklar içinde İskeııdenına. 

Harp lı;iudo -·1~1..ır, lh ..ı n unkl.a.:;mı.ak =ru.tı<lJıdl!'. Qii?nJcii gelm~tir. 
aşağı y.ıkıın h•r za,,...u clalmı,;ı ' S. O S kre bet·· b:r gc n cuur Otobüslerin Haydarp~a;ya sey. 

Y<"<>e a,-r>Lrl.ı.r. Soyuz, Y""""""' 0 
Q- ve )1drdım içı.n h~r!l'-"°loıı den::ı; lre<l.Hmesı için Elekıt.rlk ve Tram-

r.ık ka.ra. •ul.orı.'Jda ç ,ıak, pek alıının dı, manıd•r: vay Umum Müdürlüğü Devleb 
·hliyat'.ı bir ı.11 00twı <il'&•Ll "· nu uf,k Bugün deı~ızahıiar, .keP<i.Jerl- Dem;cyolları neclir.de t~l:Jlm-
genr:nin, k('l>Cl;nd.~ mc,,... rll d - ne hücum ecl~nler çc>ğa1<iıkça te buh.mrrrtr;tur. 
la büyıik ''e milıı'<>nlara ır'I olın ve Q<.'§ 1kııd.kçı: ınüdafaalarınJ. Otob;.islerin Şişlide Osınıı.nbey-
b:r tıaıı;at,ant1k '" ya t;ıyyarc ge- da o ı:islıet,e kuv ..... ctkıod:nıı::Ş- le Beyazıt a~asmda işlemesi ve 
nıijni b:r:u ç to:-p:;ıe C•'«'" '"ara 'lerd'r. Geçen J:3:·pıe 27 - 30 rr.et- dön~ seierlerinin Valikxınağı ve 
göo;ı cek k;.ıir»Je clm ., ' d~~nlıı- d • Cam caddesae Osmanıb"'-·e ıkadaıo na gu"üni.. d0rl açmı;,lır; ar c.c- ı·<'ye kad~r da!.bikn eniza.tı, .. , 
nizaltın bal" ay.ı «uvoı.fJ">!· oıaıı bu harpte 60 - 70 metre kadar m:atılınal-:;.n düşünülmektedir. 
bu: mırhrip vfy t:r,-ı .:·.rılu mı. ı,. inebiliyor. En güc durııımla.rı.:ia Mısırda bulu.nan altı ve şebri-
teb;;1ı, bi!"'r tl~ı O' ı~ !i '"""' '" OÇ<-r b"le kıırt.u1ımak il · vardır. nıizdeki iki otobüs şıu;csinin de 
ay izi:ıli soyı'.ma.r. Fakat, yardıma gelen a'ı.;maıı Saof.!I\ altnma.31 için te~ebbüslere 

-ir dr-ğıl. ~t o)tIJ< k sarlile ... Çün- girŞiL-oiştir. 
-kü yeni Ç'enıza1 tı<&rda öy bi.r 

M er..:: ı •aHamad.rn, g<.ıey:;;ı dök-
m\Xk....,ıl c.\.1 _ _dı~.U narl tu 
dl)'C bagaı.p cG..ı.ı(' g..ııe> ct:ye 

oev&p alıuıdan uzu ;...ı.ı.. ;.ı.;a ~\e
n.ak .ıısaaa biıaz g~ r p g u ... IA: :ıa
a,Uc1la.r haya,lt. le. ı,. ı. I.ır .. ,.e 
bu kars~Iırın-da oLn:..J'" , :.c..ygdı:cre 
göıı:l-e~ll' se15:n ıı::öo'l.Lrı ılt.r. 

GtikyUzü ne ks.da,ı n {l.v.1 gur. ~ş ne 
k~dlr par!.o'.:..-1\; )"C::-yi.iz:U n' .i",Gder rc1 -
li .. -~ E'!"v:lk-ıı!u o'u: a o.sun dc~uznl· 
l.mfa ~yat b~ e.yn-dir. "Yir"'! m{\L· 
reden a: gı dald11ft an ronr:ı, k'J ak
arı!'l.ı.ıa ci:ı.:rct blr &k ut.ı. h;:;ı.de o~Jn 

sa Sfsind"n gay ".İ. hıç blr ft'Y g l .. fz. 
Belki o a.nde, dtn;z'n ~ ·h · çar
Ş-'f kadar s!;"Sl!!z \-'f'Ya drv v-do:'ıı !arı 
nt oynattığı kıorkunç b;:- n ..,lırrdir, 

Denıizaltıı!arın çı>'< di1'"'ılli bulu.n
n1ak zori.l!Dda ?ldti<l;ın k15a taba
lar v.ardıır. BUl!<Jar, ~ yttkarı ma
~Umdu.r. s:z, b1h.a39a btl.ı!"'aJanda.n g•~
Qrriı::t'Tl ve hiç t.ımn:"O"'.:ıdmlG'. bi.r za
mun.d.a, ) a.nıba.ş:nt.zd.a mili;~ btr gJm 
bürden1e ıJ.-ı blr tal.tip b.ırnb~ p~.ı

!ar. Dt'rhJl d tı.a. ogıı1ğUaM imr~k
len gayrı yı:pacağın.ıı ş{'y ve ali L.:ıl~ 
verr.nf~t'n gayri ll\f\&".Jak.ö y~..-r·. 
D.~n:z 3H1nın b~l·c3. dü.şmanl.an; ru 
bo:dıaiarı, tııbı'p lıoıı-1.>: 'ıı.n, mayn 
ıtarla!:ır• tayy3rr~CT". tı"'A.fl:\.ı.;. r.r, kw 
yı!a.ra ynk:n Y"-rlerd(' y; .ı ba nrt, 
'\·e gözl\.kmPyen g-emd: crm2\~1rdT. 

Her biri. k<>"1.-unr. biNr dJ:. >an:lır. 
'e hiç 3..n'...t!n vcrmez}~r .. ~ 

Su•ın yQzu: dul ~ aç < 
denfz Pr e mli!nkOırlür, K r- an 
ı:•h•, d ııızle.rde d , ııcm!Mn takip 

takıp cttat er =ıı.ı yen b r ısı 

met oıduğulıda:ı. o- tı, "'la w 
bı..-arlada bdı: er. gelen ı:c ·ye h ç 
b r şey lr'3; mıemc1te jA.zıındır. 

Baş tar.fı <bfıru yoll.3raıı bir 

300 Alman oklu.mı'LliŞ :ve 6 ank 
ahrip eınlşir. 

Stalinzrad'n b&tı alinde r ı 
4ıirLk, düşmanın t .. anuz.armı 

püskürtım~ ve t.alk:riben lı r -lfııt 
man pyadc w.üğilnu (;e<ıırıJşl.er 
,.e düşmanı müstahkıem m 1Zi
ıer·nden t luııııruşlard r. 

c!lıaz vaıdır ki, kendin. kl•na- ı 
ramayacağım anladığı zan n 
'bunu suyun yüzüne bıralt·~ Bu, 
etrafı gavct sağılam ve kı. u 15 
sant.ry; kı ,ıfa, b'r lıor~-lur 'kı bir 
kmıır.dau ha>n, <f. er k ::nı •
dan '1"2yi hal'n:!e yiyecek !( .· 
d<eril<!biUr. 
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HE5APL} .... U 
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SAYFA 

f T E N K 

SiNEKLİ 
BTLERl 

BAKKAL 
~~~~~~~~~~~ 

Bir jürinin tetkikinden geçerek ilk san 'at 
mükafatı kazanan bu romanda görülen 

Türkçe, Gramer ve fikir hataları 
'l'C'kf, a:tı y~ ~L'~ı•lJc,., 
4.S·-ııtlkli B~.ıl >1 ,.;el.'(k nP.Şrtd · !diği 

zaman, gerek san'at mükd:fatı.nı ka
ı.-ar.:dığı zaman kopardığı gürültO.!t:r~, 
b·rçok a.:k~J.:ı.ş.ların Ukdir ve ta,._ 
,.:ye .cıi!)(' ra.:ınen Y'('ni okudum. Gç-r
çı bir;ı,; g<ç oldu., !<:kat cgeç olsun 
da, giJıÇ olm3stn> dPrler. Zat.en, iyi iş 
de a:tı ayda çıkarmış. 

N.e kadar gı:t olın~a ols.un; tenkitte 
ı.arn.ının rn~vzuuOOha olnnyacağı, ola
rnı.r:ıcağı a,:kAr 

Bu oc\.":df.n~aıı!ara b~la~ken ev
.... .5 ın.e\'Ztı."U hıılilsG.tan anlatın~ai< {'{ı; ... 

sc,riya ~et halinde olclu!u lçin, !>iz 
dl', C\~vela rr .. ~vzua temas edrliır.; rr..ı!v
:z.llWl :ma 1hatla rı. şudur: 

.İıit..trıbulwı nırşhur semücrindtn 
A..ksantıych, Sinekli B!l k ko:ld a. b·r ln.am 
ıflo~· ve bir baı!\•kal d ü'.-tkJ.ru ... İır.-anun 
Jı ızı Em!nt>Yle b:ıkk:ı!ın y.eğrn:l Tev
fil< ııevişiyur1 ar . Ba.kkal öliiyor. Dii.:<
k <in yıeğenir.e k.'1 ıyor. Emi nıe, Tcvfiğc 

&ı.·~.,or; njk:il\l.:ınıı.yorlar. Dü..U~nın ü -
2e-ri~~ od:ıJa oluruyorlar. Çok geç
miyıor; .aralarında geçtrr. ı.lıik ba._.-gQs
t.<~riyor. BJJ<l\alın- Y "ğeni b;L. b:Jl~·knl 

OCgjl, bir karagözcil, b'r ortaoya:ıcU&U, 
bir ını-Jıda~ır; ortaoyunlarında, zen-
1.,.c,,.e ı.·ıWrnaKtadır. On"ın bu tp~naytH
lfrıı, kıcnd:s:niı1 h:ç h&.;lanmaırJJğı san'at 
M.nkadaıs:ari'e ~!kı f1."-\.ı t~ 1 rr:ası, En' .. Dl'Yİ 
s•n ı rlen.dim.eii. t.edi;.'. 

Bir ~'c<", En1inıe IJ)"kı.ıdan uyncdığı 

t.:ur.an a:ı. . s.nL yanında bulaıuan;ı~
\•r; aşoğıa.an, di.iık.knnd::ın da bazı s~
lof:r geln:;ek'.ıedir. Bminr, uyak . .ırı11~n 
ucun<ı ba:~arak merdivenl('rc}.:n inı
yor .. duk:kfının aralık olan iç k"pı ın
dan ~ .. yrJ ._ Ne gö~3ü.n?: Dükk.:i.nda, 
€andıklaı·ın üzerinde birkaç k:;l ctu
rt;yor. B..ınl;;rdan biri dl.', iğri. büğrü, 
acaip bir adam. Kocası Tı•vlik, ken
diS'iwn taklidini yaparak ar'kadaşıa
Tını gi.ilö.ürüp cglendiriyor. Ba, Emi
nenin 9ınJr!.erinl bJ~bütün h:.ıreket~ 
get!rmiş, iı;inGe al.(lv1en."Tl'İY-:' başlıy.:ın 
Dl'fı'E'li görüklern1ş, kin hallne gct.r
n.iş{ir. Kadı~ h~men o gccen::ı. saba
J1ında, bur~tlan koca~ın:.n e\·ind-cn f!r
l:ıy.p ("'.·vele~ b·.ı 1zd:\.~aca t3raftar 
<'lmıyan vC' rı:ra gö..~termiycn bsba. ı 
ın,am bacı Lha.nıi E!cnq:Din t•vı.ne 
;.:ı:c:ı rci:":yo~. 

K:.Cın g~tl!ıl--J:e n sonra, Te,· t i~. b,n.z 
)' '11.;yO:-, ,.,..k.Lyor.. !~kal, unutmıya 

J<aral" veriyor. B;r n1Uddet 'SOnra d3 
duk'k:ını kapayıp ortadan kaybol.u
y":·. iır,<:!nı hacı ilhanl:i Ef1-•ndi a-er•jye 
H &t·s.·err""sint müracaat ~diyor; m!lh
\Jı·ır.tde bt;yC~t b"::- tal!k1tlı~ Jıahct 
w'l'{)'ôl' V(' k·z.ı ErrJnryl mahk ·me 
J.-. •.ı.ri!t Tt:v!i.ktıen ~S dücOri;yor . 

ıı.u-tıtı l"f sf'.lırnt!e-rde karagüz oyrta
tan Tcv!ık, karagöııcı bazı yerıi tıp

h r dP. ııavı• rd'.yol'.. bun!~rdan a!ı
n..ııı!.ar da oluyor. s·,'!".:ya ya.p1!an ş:
~yt't:.cr üzerine cil.', ~ar •. y, Tr\:(iğı, 
b·r mü<tdet .çin ceı:oo:uya sJrdürü
yor. nu &ral.k da, i.T.am hacı i!!"-a·1,i 
}~f "Odin•rı kızi B"TI.ircnln, Tevf k.~..ı'n 
l ı· :;nz ('O<'u~J oluyor: adını H'1b;a 
kf'l:ruyor•ar. İm::ıırı, ç.1cu.k bJyildu:tçP, 
1Hı1~-en"act:yen dir,l ti>!k.nler y:ı.p·)~ıya 

1,;. slıy(ll' s:I' taraftan hı!z.a c;r • ..,tı ı:·

kt-n. mir.im;ni k.lfasınn, k<.ra ko.ra 
t.:f•hf''Yll'fm ko .. ku!1r1 öo!durıryor. 

ıt;..bia, kuçGcüi< ya~rnda hafız ol 
muf?, civardn, $ura::ta bura<ia , .ınu.ka · 
ıwCJe ok'Jln:,y:ı b:ış 1 a.m.:ştır . K üçLi.k ha
flz.m gyn<i-en ~üne a: tan ~öhl'l ti, Si 
nrk?• n. •. ' ıtal c;varmds k<ın'&ğl o'on 
Jlı•iin Z;;ptiyı• N-:lzırı Selim Paş:anı;ı l 
~ ""'l~l Sab:ha IJ3n!nıın Wl J.:~ı'. ~ı:ta 
~1;;;hn.'Tlıştır. Sabiha l;lanım R;"ıb.<ıyı 

}toıı..ilğuıa ~·a~ıı ·~1n1ş, bir müdd t son-
' a Ua bO:yük baUa!ı ;nı::ım hacı i ~·n3mi 
l:."f:-tıdiQ.en !vn alıırak, konakta n~us.ki 
t?.e;-<"7 ve'.-en Vt hbi G.rde ad!nria b'.r 
MK"lfıyid('n ~uğa mus~i dl'! si al-
J ~ıya b"~'a:r.ış~:r. Çoeuk ht::r"'~!'I 

·~n S('ln ... ı kona~ gıdiyor, ın ,;o:: . 

io.ı arırsi :L:yor. akş:ırrıla-ı da S3ı·~<ı 
t'4i.~:yup Sab'ha Har.ıını e.c:lcndi1·d. ·tt"":: 

n.-.ı.. ge'='t', Srl~:n .Paşanın ;;.C::ı.mla
ı 1C!f1 s. \ ;t: t ~ğ:ı, çoctJğu ev~nn g'\tÜ.· 

rup hırakıJ"O:". Bi~ gece R;lbi:ı S"vk.l't 
a('J.yla bcrabet' ,.,.,... gide-r~n b ba
~1n?1 b3ıo:;~l di.H~.<in!n~:ı. Ustür: .. ek; 
f'ıd~cia bir ~~ı.k gdrliy-0r. Babasırı t~ 
'11lrnam .. ~1:ı beral:>t'r, o:ı.a ait blr ı;o: ; 
~' y1 ııor tşı•~ştir. 0:-:'.\ annesi ve l~ .. n 
i·h::ıırni F.!er.di , mute".1)2d:yeı-ı. bJb:ı: 
~:-· ', ~......,:'ıJ•ğın<lı• h:ı'ı.~"tı-n'.c.!rrdir . 

~un3 rağ..'l'Cn. çoc;ıtun lc:ind('. ba.t.::ı. ~ 

E:!T.n JcArşı.., bir lnC'~Zö.p v:n~ır. Ri\b!::ı. 

yı rvr götür.en Selim paşanın ınğas1 
F,.tf•'1~t ağa. o arıı.lrk ka~ılc:;.;tı.:·d:ı rı 
m._"ıa'le bt•kt;i9ınP oor.ıyor Bt'k,i. 
•ilrgOnde bulu.nan Trvf ğ'n döndü
j!ilnil. diiltı1.cfını BQm:ı.k üa{)rıe hazır ... 
bıklar yopmrakt.a olduğunu s(5y~üvcr. 

Ertesi gün, Rihia , elinde ~pelle 
p37.~rd.:ın dönıer:ken . düllt'k~nın at;ıl 
,.,,..~ oldou~ 1 ınu ,,-.:irü:vor; f('l('riy.e pi:-; .. 
yor· b..ı.ba~ile konuŞUfJ tanı~ıyor. İ 1ti
f'İ dC b:rbirlerini pcı~< .-.rvtyor!ar. B~; 
rrun fi7,1•r!n-e. kilcük kt7.. h iitnn b ir 

Yazan:-"' 

H. Ş. Bora 1 r 
hatta, koooJ;::J gideot·~irr.e, öğleden 

sonra bl'lba~ dü.k..?.;;iınırı:ı gioiyor. 
Dü.k!cinda lı r ır.y: )"l.>rl.eşllnp her 
bra!ı tem;tliyor. . DG1.-i{~ru sil.:i:e· 
yor. Bir harta oonra, ~nnesi, Rflbia
nın b!r bart:ıdır kor.ağa uğran1adı
ğtn1 öğreniyor. Kt!lô~~ gidip kavg.ı 

edıyor. R2bi;l, annı ..:;nı istc..Tilem<'l<-
1<, tr..basile be!'<lbe" kalmak istr~k· 
~dJr. İs biıy(lyor... Niluy(•t, &!om 
paşaya k:.:dar aık:sec!iyor. Paşa imamı 

ç<ı~ırtop kızın mukabele o'kuyarak 
kazznacağı para in-:-ama veri!mı·k 

şart:ıe:, i:r.am, R5.bir.ran , bab::ısı 'l'ev· 
r~:n yanında kalmasına -razı olıuyor. 
A:-tık, Rabla da Ttvt:k de m.Pmnun .. 
c.L . .:-. Dülck3nda, Raklm adında bir df 
kanıbur cilce vardır. Bu, T.evCiğ·n, 
orta oyunun&n san'at .arkıad.:ışı dır 

vı• Tevf k~-e prk 3(;\·iş:ne!{t.f.-didcr. 

K 1z cüceye de H.ak>m aırca diyor 
Di.i•l<kii.nda, Tl'v!lk, Riiibl 1-'f Rakım 

P"k nC$'.f·li b!r ha.yat gı\ç 1 ı •ınf'kt.e<Fr

ler. B;r de P.'nl>o• adınüa b:r kılı<l 
&:ı..ünı vardır ki, Tev[k sürgünkf•n , 
Gt•liboluda ta111şnl;ş.lıı·. B..1 da yan~ 
lanna yanaşr.~ş. hiı:.11 ı tlçrın1 göm~rğe 
b>şlamoaı~ır. 

Zabtiye n~z!rı St. i.1~ r.:ıs:tnın H:[
m:. adında J:4':ı.ç lı .. oğ!u vardı:·. R!
bid, blı· gUn, lLln1ir:-ıı )·:ınında H:l
n1ınin i;ki ark~d:ı.şı \'C PC~i'grırti adın

da bir İspany'Ol musl ki.;.;nasi!ıe tan~
m1,tır. Bir n~ tıddei ~Jnra, v~·hbi dr. 
de, Penpgrinı, Hıfmı ,.c bu iki aı~..:a 

do~,ı. Tt•vfiğ•n dii!t'k'tır.ını:ı üstündeki 
od.ıda toplürı:n3ğ.l b~ş!:yorlar. Boı-a· 

da, R3bıa ck'ıif'd-(l'n. d<'rs ı.:mc:ığa de
V""<lJ'llo ed:yor, ırlmi i!t"' aı"<:ıd:ış1an ve 
Perrgrir.i clıl1, siy~si n1Ub.1haseletY' 
gıı şiyarlar. 

Bu ara:lk da, zatıt'n Tevrrkten ~Y

rılciıktan sonra h~t.llian;..n ve gün
dt.'.J] güne eri,yeo Enı.ır,,e uHiyor. 

li:lmi \X! adt~~ai ı cjön Türk> 
!frdendir. Selim pll~3 d:ı oğlunun bu 
temayülünü b:liyo:. Bunun için , bir!
bırterını"' karşı pek 60ğuklurlar. St>iim 
p:ı a, pa.dis;..ı.h:;ı. gayet merbuttur; o
nun emniytt 'ltv .ift:''iı.meti uğr~da 
ke-ndl oglwıu elll-c c('znlar.dıı-acak, 

hatt;\ porça!, yJc1k kador ~>dJi<aü 

vardır. 
&:lYn Pa~anın Jrcın:ı,ı;ında, K BJ:wr

Yt! adında, sapsarı, genç bil <,·t• .::...l'b 
kızı da ı· :-dır. I'\:ana:-ye ilcı R:h o. ı 
bt:ibirlerinl pek seviyo:·lar. Kanaı")"t>, 
bir ge~. b:ı· z:yat•tfen ronrzı , Sl\b:
ha hanım tara!ındin k .. uLn t>fendi
ye hA.'d;ye cd:Lyor. Son.:a da, Ş'!hz3C..e 
Nrjad Efenci'. Kzı-n:;.•'Ycyi r.l!;:dh~a 

al:yor .•• Kunaryf su!tn11 o!ı;.yor. 

s.~lim pc:şanın taht;ı\·anı holanaJ;l:r
lı Bayram ağanın yfgeni Bll3.I, geonç 
b:r çoc~ktur. !\fı rr:~e.~: ... ttcn yeni r.;el
ın $tl:. Pa;a, B:latl Gd!c;tas-3. ay sul
tani.slrre yazcl.ı:-ıyor. B:lt.11 Rabia 
arasında, masumane '\.'P ufak WC1·k 
blıı a~k fahnıeler! gı·<"i) r,r. Hatta bir 
gün, konag1n yanııKlaki bo.:tanda, 
cic<l~kları da birb•r:ı:ıı(' dt•i?iyor . 

Scl!l~ Pa,an:o o;ltt Hilır'1 VC' rırka
da.şları, Tc"t:ğ: kand:r!1, 4lnr, H i!ıru , 
1tnı1sın ted:ı\•İ (•tt'.rmt•k bııhan.-. sılc 

BE'yrute. g:t~ğl sırada, Tevfik, kadın 
kıy:\fl't:nd1., postahano('de:ı çı.Jro.!icen 

)" k.alan-n1t). üıer!nıde bazı muz~r 
f\·rak, ri.ool.e ,,,._~ tY.ı-.:,tuplar buluın 

rr:.~ı....r. Yap~:an bJtü:ı tazyi:k!ere 
nğ:rı"n, k!mlerin t.e"-ılkile bu işi 
yaplıı(ını, kim'€rt t:ı\~L 'u.t €U.:ğ:ni 

bir türlti sÜ)·U-nıi'ırr.·flltir Bımun ilzr
r ne, h.t.anbu:da gen;& rr.i:;:ya<ıda Tev
kirlrr y:ıp:lmı., b': ço;c khnsıc,;'r 
ın:.ı;:: 1 nr gtlrı..-1 .. rihr.i.şLr B ;,ı araıia, 

SC'i.ın Pa Jr:n o;;Ju }{.~mi dP, b:r 
nrvi ı:iir1l,0n o~aı-n Ss TI va~i mu~ıvin
J'ğ::ır t;ıy n rdil!l"

0

9. T"VCk d~ S ma 
slırül:n4tur. H.1·n4 ı,e TevLk, S:.rr.
tl-3. tek"D." b u..~ı. r 1 aı'Clır. T.evr;ı-:n 
~ı.:ril!~ fü1.., 1 ;;ı Üz!r ~e bi.iyO:k bir 
l(' y p.., L ttr. 

• füıbi.ı, Whl>i Crde ve Peregrini 
rı. n ciL 11.l!~ t.h.', • .\.bdı.ı.:hıınıdın .ikl::ci 
n>:\bey.inct,:1nin evindt"' ı:r{ mcvlUdr
nu oku\Y<>l' ... Şchzad.t• Nejad l:.'..ll'ndi
ni n1 y nı Kıına l-Y·{'n ın evi~ de h~
ı..,,yu!nı-.t. .!J..ı.; .. ~j dLrsi \"\.~~r.: ba.ş 

l:ıyor. 
Rfı.bj.j,nın, PeN'griniyf'I, t:\ Ç'OC'U-~~l1k· 

lt;nberi b!~~ incizabı "·ard:r. .Perrıg
r :ni de Rflbl~ya ka:·~t bazı garıp, 

tah!• l f'rien~ 1<liği hislcr!c m-\ş.budur. 

Nıhc.yc t1 P .;tgrlnl. nab:ayı al:nak 
ic;rn Müslliıman. ol mo.yı k:-lıul ed:yür. 
~filtlüm;;n o!uyo: .. SUnnet ediliyor . . 
NJc:Mılan1)"0rJa r. P rregrillin adı ar-
t ıit, 0~111&n o!mu"Şlur. BaJclcal d ü.k 
klinının Oı-erindl'ki cxkılarrı biraz ceıkl 
düzen veriyorlar .. Oraya yericsi
yorlar . 

Di:- a 'ahk, gf'h"'n b ir m"kt u,:>tan, 
H l!rnlnin Şrı:nd::ı.n F ı·:n<>ayrt kaçtı ğını 

ksçm-asmn yal'd\m eCen Tevftğin de 
ynkolan.:p Ta~C'oe süru.1,·ı .fk. zindana 
atı:-1ığını öj'l'('niyc;rlar. 

füıb;aruıı büyü.k babası Hacı İlha
ın• Erentti ı ...... .stalan~yor ve nııhnn>t 

öl\~or. E\• Hfrbia.y,ı kalııyor. Re.biaş. 

la kocası Osn:an, \rrıııv.no.a.n ik:alan ve 
~hallt"rı:n en büyük 1..'vi olan bu 
üç ·k.ıt!ı eve ı;ıkmağa karar vf'ri
yoı·ı:ır. 

St' r~ Pasa, zaptiye n:ı.arlığmdan 
-istifa ı..>diyor; fst·ta:>l ta:-a!ı y;;hanı:den 

kabul olun~or . ist:f:ı. üıJerine, paşa, 
d<:lıol,te w dar;"ı'lından ~ı·:ıC< 

yapm..-ığa ın('obur:yet hi..::kıediyor ; ko
nağın sPl:ıallı.k tarafı.nı boşal tıyor ... 
Halayık1<'.lrın rrıüh!m bi:- kısm1nı ~1-
ra~ edtyor vi::;a sat~y'CH'... ~y;.d'<l.n 

bir bsmmı <la ca~ktad!'r, Pl•reg
ri.nl, yıaoi Omıan, paşanın sattığı pl

yanolard~n birini , vakL!e, paşanı:ı 
oğlu Hı!minin odastn<hı duran ve 
z:l.0)3nla Il<\bi::ır.uı boynu ölçtüğünü 
tıil ve kend;ne R<ibian:n bilyüdüğü
DU lıisr,rit!:"fn kuyruJıt!u p!ya:ooyu 
satın a;ıyoı·. Evi t rmelden çatıya 
ta.m'-r ettiri;·ori3r. Tarn.iı· başlark.ıen 
R5.b~, g\S~J:ğint hlııif~cryo!". R5biayı, 
2amamn iki m·eşhur siması olan iki 
dak'<ır muayıme ettl<.ten OOlll'S, Os
n~aıı. c:ocuğ;jn :ımıP1ly.otla alı!'Wfl..ası

na m:-url't o:duğundan dolayı, Ra
bianın coctı,itu düşilmı'C'S!ni tavsiye 
\Vl ba husuısl:ı 1sr;ır ed;yor. H albuki 
R>b;a, bıı şo' kat'yen ""· değildir. 
ÖJl.,1:U gözi.ine alıyor, fa.kat çocuğıı 
düşü•-rrcği, asla ! 

.İı:ı.1~1~.n evi b<ısdan l>~a tanıjr e
d: •v boya.ndı~tan sonra buraya ta
şınıyorlar. Osman, Kı~yru.klu piya
D<>Yll odasına ye-ı1eştü·:yo:·. RM:JiatıJn 

dıo~'Unnesı yak:"'30'1t.Ştır. Osma n. ima
mın evini RfıOOyla ~raber ilk gez
dikleri za.man m'..fitaıkt;:ki kUG'uııun 
b~tnı,:la Rab;;Jn:n söy!rd'.ğ! sözlerden 
ilham a!arak hazırlama~:ı k:ırar ver
d.1' cTılsLnıh kuyu> lsimli bir ope
ranJn ha.zırlık.!nM:na başlamıştır. fş
tr il,;.: s:rada, f;rlına! ı b~r gecede 10-
b'.a rea~]3~l)'(lı'. ,~;ızi hamı yakla~- ı 
ırnıştır. Dokto.r!or gc!iYQrlar . .. B ir a
rrı·Jiyana c:oc~!;:: niır:ıyor. 

B;r n-....ı<ld•:'1 sonra, 10 Temmu2 1008 
ih':.!l.i!i <.:wor ... H Ur r•)'l'L iukllfıb l ya 
pılıy..,:.. ~l-Vl>t.iyet ı::.ın l'dıl iyoı·. 
Sı.l . g .. r..!er, kafi'.P kufil 1 dönüyorl~r. 
R~htınlrla. S'fırgLıiı]f'!'İ get:ı'C'n vap u.r ... 
lar k:trt'ılanı) >r. SUrgünlı'!', h ürTiy.e t 
mcyor vr alk.ı.$1Jı.myJf. B:..ı • ül'g"'jnler 
;kıah:-am.::ını4!rı olarak ishkıbal olu
a ı·asınOO, R.:ıbianın b<ibası TevJ:k 
t ı• v::ır .• S:nt•k'i Bakkal kfilbanilc-

d"lm'l~~ı C.'"'man. Vt.hbi dede hilr~ 
riy1-·t kahrarr.nnlarını \'C Tcıvtiğl k:ar
'ıL•rr.ağa ge:iyor!ar. Tevfk Galata. 
r 1 h:L n~na c:.kı:ıc~, fE;t'.kbali:'JC g~:l.f?n

Jt'rden b.rkaç1, şisrn:ın b:r ad:ırr.1 o
m~ı'.:ırı üzcc:nde yiidt:cl.:tiyorlor. Bu 
a<l:ı.:n, Te·vfl.ğin nasıl b:: kahraman 
cılduğu.nu büyüilt bir ı .. Jakatlıe a ni-a
tıyor . Bu anlatışa TPvf~k dl' hayn~~ 
tedir, llat;b, k:ıba, kıl'ı. -ellerin! o
rnda toplc-.n.an h:1ka <loğ~u uı.atm,ca , 
T t•vf:.k, bu l'll•"'l'i ve sn.Jı:b:ni tanı

mnı~<l'.1 ı;ec'kı~ıi,yor. nıı, SıÜJ'q;Ündcn 
evçı··!, 4-v''if ('d:!cliğl zaman J<"'ndi
sini 9Öy!e"..."'r!<'ık lç-n: gilndıe birl:aç 
f::ısıl döğ:·n •Göt p:ıt't.tJn '\1J.Za!f{"L'• 
dir. Ru'!ads. &nek]i B:ık~.'.11 , pö;1:~ 
n:h~y-tt.e rı-lyor: 

•H<.ıtıib, hürriyc-tin gönüllü muha
fızı pı•nçeJ4•rini haJka u.ı.att L. K:.sa 
parnıak~ı, gıcni-ş, k ıllı v.e konkunç ij.;:i 
t !. Tf•vfik Gö~ patlatan Muıalfer> 
in t·ller:ni taı~ldı . 

cScr.d-e!edl, llapish:ınl'de gözlrri
rr.ı Ot~L:nC.e b!nbi r y ı .cl:z uçır.an bu 
r!Ler Ml;l kula~< tor.unda şoıkl::ıyor, 
tı;•ı· iı1l yıırr.rı;klaynrm\;ş gibi geldi. 

c.s:nekli B:i.~kal k.ltilf:sinclrn iki 
kı~s 0ırk.:..ennua.l gJdi'~·r Kotu:ın gİ!'
dih'I', n· ·i \·ehbi dedr, öbürü Os
lr'anciı. 

f- B.ı h~:!r btrrada re a!l'lyor? 
~- r..rıeşrutiyct hat:bi ... Ye:1i ida-

l'f·y· alqlayor. 
•- Nt'-, r:ıı~'? 
•O..:>man ktıluın.dan Çl"Ktı. 

c- K~ !aOO!ıktan çJknlı.tı1~ 

•- R;lı~a r.t~rtdf'I ! 
.___ T<J runumı süsl·•yor .. . Ana o

ğtıl, Sine:tlı Ii.ı.k:,.Jl !t<ıhr:'.:;r.anını bc :C 
Lyor· . 

or1'ı>t'1.ın ... To ..... ·'l ... 
•Tt•vfiğin göz~crinden ikıi yaş y~ ... 

n wkl .. nna dam!::ı ~ ı. Vt•hbi de d~i ki: ı 

c- lI -.ıya l takımına bir çocuık i1a
v c C'~'rs:n, 'I'evf~k !> 

(DEVAMI YARL'li) 

f*l Yozan: Halide Edip - }' .,, tı 1$0 
~uruş - 29-0 rnh.ite - Beşinci basım - { 
1'\~ı.bul, Mu:ılii.m Amnet nahı fü
tab._ vi, 1942 - «C, J.f. P. ilk (s.&n'at J 
rr. lt".<;lfz.tı) nı k aı..an.1nıştır .• 

IK.DAM 

Spor: 
Dünkü lik maclan -------

Beşiktaş Vefayı, Bey-
koz Taksimi, İstanbul • - • 
spor D•vutpaşayı, Baş, dış, nezle, grıp, romatızma 
Galatasaray Süleyma• 
niyeyi Fcnerbahçcde Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal ke~er 
Kasımpaşayı yendiler icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

İstanbul lıg maçlarına dün de 
Fencrbalıçe ve Şeref stadlarında 
devam edilmiıştir. •3ünden güne 
ze,•ksiz bir cereyan aMııya maıh
kUm ed.lm:~ ·bulunan lig rr.a.,·;,,__ 
rında meraklı adedi yine mahdut 
derıccerl. •k>t<lar ~ı. Fer.erbaılıçe 
stadında oynanan oyUi?Jlarda ls
taııbul$por Davutpaşayı :ı - O, 
Galatasaray Süleymaniycyi 4 - O, 
Fenerb.ılıçe de Kasmıpaşayı 3 - O 
yenmi§'lordir. Şeref stadında ise 
B ey koz T~'k5imi 2 - O, BC§ilkt.1ş 
da Vefayı 2 - O mağlup etm;şt.T. 

Bc)'.koz 2 - Tak. im O 
Şeref s tcdında ilk biri'1Ci kü.

me maçını Be)-lkm - Taksim}· aıp
tılar. Maçın birinci de\Tesi ç<>k 
çet,n g~çmi§ ve iıki taraf gol ya· 
pamam.:şlardır, İloi.nd devrccl: 
Bey kozlulaı caınlanmışlar ve iki 
sayı yaparak maçtan 2- O galip 
çık.mışlan!ır. 

B~faş 2 - Vefa O 
İkincı maç• Beşiktaış ıle Vefalı· 

lar yap ••la r. Oyun ,başlangıçta 
!evkal.l.de heyecanlı ve sfrr'atli 
geçiyor iu, .!ki takıı:n da müteva-
7iıı çalıışırlarken Beşikta.Jlı!r,r 

25 inci da:kikadan itibaren ağır 
basmıya başladılar ve 30 uncu 
dakikada Şükrü fevka4idc bir 
gol yaptı. Vefalılar b ir Jl<'naltı 
kaızand ılar fakat bundan :t>ti:fade 
edemediler, b un u Beşiktaş hü
cwnları tak ibe ba.ılad ı v·e 40 ıncı 
d a·kikada Hüseyin güzel bi:r mü
dahale He takımının ikinci gQlü· 
n ü yaptı ve maç da bu swrctle 
2 - O Beşikta; le~:uıe bitti. 

İ. Spor 2 - Dnutpaşa O 
F enerbahçc stadında birinci 

kümenin ilk .kar~ılaşmasıru ls
tanbul.•por - Davutpa~a t&•kın1-
ları yaptıl~r . Oyun başl ar baş
lamaz İ stanl-ulsporl ular ağır bn~ 

mıya bn~ladılar ve bu arada gü· 
zel de bir sayı kazandılar, d€~·rc 
l - O İstanbulspor lehine bitti. 
İkiııcı devrede btanbul~porlular 
hfı:kim:yeti büsbütün arttırdılar 
ve iki gol <!<eha yopmıya muvaf
fak ola 'l Sarı-siyahlılar bu su
retle maçtan 3 • J galip ayrıldı
lar. 
Galatasaray 4 - Süleymaniye O 

İ kinci ma~ Galata"aray - Sü
leyman,ye arasında oynandı . 

Baştan itibaren hiık.imiyeti ele 
alan Galatasaraylılar birinci d~v
rede ıki ve ik:nci devrede i'kı gol 
yaparak snyı larını dörde çıkar
d ı l ar ve msç da bu suetle 4 - O 
Galatasaray lolıine bitti . 

F enerbabçe 3 - Kasımpa~a O 
F enerbnohçc stadında son rooçı 

Fcneriıahçe il e Kasunpıı:şalılar 
yaptılar. Bi rin.ci devresi çok çe
t'n geçen bı: maçta Fenerliler t<
rinci denedc tek bir soıyı çıkar
mışlard.r. lki'JJ.Ci devrede çok 
canlı oynıyan Sarı-lacivertliler 

Saç bakı.mı güzdligln en 

Petrol Nizam 

i~"ffi~~I 
~(ı~!ii j istan.buı Bl'le<hye,. 
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k.ır~1s?1na ııa~an ApJrt No. 133 

1·e1: 43586 

iki sayı dah:ı yapmıya muvaffak 
olmuşlar \'~ hu sııretle maçt:ı.n 

3 - O galip ı.yrılın;~lard ır. 

At yarışlan 
Anıkar3, 18 (Telefonla) - At 

yarışlar:na l.,ugün de devam edil
d i. Nct:celer şunlardır: 

lkin~i koşu: l - Alceyl ıi.n, 2 -
Sekıoan , 3 - Gülcan . Gaınyan 

165, plase ııo, 120. 
Üçüncü k<Jşu: l - iz, 2 - Pı

nar, 3 - Haspa Ganyan 290, pla
se 135, 140. 

Dördüncii koşu: 1 -Rind, 2 -
Sansa. Ganyan 150. 

Beşin.d kqıı: l - Demet, 2 -
Komisarj, :! - Dan<li. Ganyanı 

470, plaseler 225, 255. 

Altm c ıkO§u: 1 - Tomurcuk, 

2 - Tu na, 3 - Ceylıiııtclc. Gan
yan 170, plaseler 145, 730 kuruş, 
ç ifte bahi~tP : iz - Demet: 13 Lra 
80 kuruş vermiştir. 

#ıJ!i;.:;:ı:;•a•~- SÜ M E R B A N K 

Yerli Mallar Paza rları 
ıtn: rtı ües~esesi Müdüriyctind 

Mağazalar için 

Satış Memurları Alı nacaK 
Lı aııh ııl ve İstanbul harici mağaz:ıhrınında 

100,- liraya kadar üc re tli satış memurl ukları i 
uıuu nı i:üdet sa t ış nıemurl uğu )'·aparak I<')''YOD 

Iunanla r nlt:ıac::.ık tı r . 
ı\ skcrlik hizmetini ifa cim iş olma·k şarttır, 
i.teklilerin a~ğıda yazılı vesikalarla 20/1 

kadar Sı:ltnnhamamında Katı rcıoğlu hanmda 
İ şle ti Şefliğ i ne müracaat etmeleri lfızımdır. 
1 - Nüfus hüviyet ciiı<lanı 
2 - Askcrl'k vesika" 
3 - Tahsil '' esikası 
4 - Hizmet kağıdı 
5 - V ...sike fotoğrafı. 

m ünhal azami 
ci n mağaza larda 

idam elm iş bu-

0/9-12 tarihine 
l\liiesscse .Zat 

. , 

1 

1 

'KUPONLU· VAD~U ·MEVDUAT 

VARLl61NIZI TE iN EDER 
~ 

T-ll:Q AYIN BIRiND!; _PAQANIN rAJZl · V~OiUR 

TÜRK·TICARET· BANKASl·A·S· 

rstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merke 
zi Satınalma Komisyonundan : 
ı - Mcıicczimiz müstahd~ini için kum~ ve mukt:M.i ularla r ta ra fı 

n:ıl2.dan vrriimek şartile (162) takım maa ka8kf' t elb~ ile (96) adet ka
put ıı.çtk eJa;iltır.c ile d.kt'rilecekllr. El!M&enin beher takımı d ilt.Ş bede' 
(650) ve kaputun beher adedı ( t5C) ltımıı,lan umumunun tutarı ( 1494) 
liradır. 

2 - EW!t.ne 23/10/942 Cuma eünü saat 14 de Galat.ada K ara Mus
ta!apaşa Sokc.ğın<l.Ak· A1e:·kezlmiz eJc:Ent:ne kon...syoı:ıunda yapı!acak1lr. 

3 - Btı ·ş<· a~t E3-rln:i.me ıne:rk eı.l miz: ) evaz?mından bede lsiz alınarak 
ni.l-tr.ur.el t'r 1tö:iil cbllir . 

4 - Muval<oka t i<'r.liııat paruı (112) hra (~) k \JJ"UflaT, 
t. - .EJmiltımeye gireceklerin teni olduk!arme. dair 19!~ .,:lı T icaret 0-

deeı ves'kası ile bur.un e ibi iı;l~ri yaptığı.na dair reomi b'I' vesika ibrazı 

1 

s•rt~ır. 1898 - 25 

'VÜ~KIYE CUMHUR]YET1 

ZiRAAT BANKASI 
lCIJllluş Wlriı'; 181!8. - Se •Jl' ayesi: 100,000,000 ';'ürk L'rası. 

Şube ve ajans adedi; 265 

~irai vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ıkramive veriyor. 

Z iraat Bankasın 1a l::>.ı:mba ralı "" ihb~ ta»anııt hesaP
kur'a ile aşağıdaki p~ana gö anlara senede 4 dt fa çekilecek 
kU1c'a ile aaşğıdakl p'ana gö ~e ikramiye dağıtılac.Jı:tır. 

' A. 1,000 lirtiık 4,006 L 11 ıoa Adet $0 liralık 5,000 L 
'• 500 • Z,IOG• l2t •ti • Ufit• 
' • ıso • 1,000 • 

tO • 1011 • t,000 • IH • il • l.ZOO • 
DİKKAT: Hese.planndnkl paralAr b1r sene içinde 50 lira· 

dan aşağı düşıniyti~c i.kra miye çıktığı taıkdi'rde % 20 fa.ıla
sile verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylil.l ve 11 Birincilıi.nun tarih !erinde çekilf'rektir. 

. 
o. Demir Yollan isletme u. M. ila"ıarı 
Mıı;hammrn bedel• (18750) on ııcJ<!z bin yt'd. )1iZ ellı l'ra olan 15 ton !lın-

b.nllıj ı;11,,-rJbıeri 3/1 1/1942 salı .gü!lü ı: aat 15,30 da kapalı ıarf usuHl ~le Ank ·a,.. 
da İdare 'btnaeındl. topl.a.nan J\.t erı..~ 9 uncu ·komisyor.ca .sat:n nlt'!'l.aca~{tJ!' . 

Bu fş" gim,(·k: l~c)"{nJ.e rir.. 14.06, 25 ( B !n riört Yilz altı lira yit•f1",:1:;.rı4 kı:o-
~) ] ~ralık muvak:lc:al teminat ile kanunun tayin ettigi \"t."3.knl:ırı v11 t.c·kli!-
!e:ini .ı)'-al gün saat 14,30 a R.ad:ır adı geç.E>n ko:r .. syon J"lt.."'t.ı:ıliğinıe vcr:n<:L r1 
1 J.zırn-0 ı r. 

Şar na.melrr parasız <>larak Anık> eda :ı.-raız.cme dc.~rrsinden H a)"cW.rPa. 

da '}'{ _elitim ve .s--evı:c şr!liğ·n.e.en t(mlin olur.ur. (529) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı - İdaromiz ıbliy~ cı için 7 ton k;arpt orij •ll'11 a,rdbalııılı olarak sa t ın a:ı-

nacaktır . 

2 - Pazarlık 23/10/ 9-12 ta rıhine ra~n oLm\Jl güııü ""at 1-0,40 da Ko-
bataşta U•vazım şabr~ndeic:i alım l<O'lt..yoounda y• pı l &<:ak!ıı. 

3 - İst.ekli!erin paıa.rlı.K fçln t.a.~Yn edilen JrÜn \'e r.aa!~ % 15 güvemtıe 
parala ıi!-e bırlilrte adı g(·çıt'n komisyona ıe!ınıRlı'--1 ılôn olunur. (541 ) 

- . 

Sahib i: E. t Z 7. E T, Neşriyat Direkföı ü: Cevdet Karabilgio 
~!!sıldığı 3:er: .sor. Ttlı:raf• Matbaası 

•• •• z v 1 
'C:.ı .. fı ıım11t1ü nrenı \e kaıı~ızlıkta gıda suretile ,·ücwln :i f' )· cı vt'rc ıı :.-ogiinc kun·<'t ve gıd>1 kaynağıd r. Birinci \'C ikinci ,, c~ınleri kat'iyctle öyi eder, t~~ hayı rezyid eder. nalıkyağından ve bütiin muka,·vi il açlardan ve bütün ı:ıdalar• 

daıı daha iJidir. v;bmiıı '"kalori itiba.rik en ...ıı·ı:iıı bir )ı ;J°:du. Bir 1.ilo>u <ııı k!lo h:ılıl<ıai;uıa muadildir. Bir kilo içen muılaka bi•kaç kilu i.slıifad.e eder. Ha.>an Depo>u ve Şubeleri, 


