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Hükumet haklıdır 
Hükumetin yapmasını 
bilmediği tek şeg, yaptığını 
hiç olmazsa yaptığı kadar 
gösterebilmek san'atıdır! -Ekmek fiatlarının tefrikinde hiç bir ada• 

!et.sizlik ve sınıf ihdaaı gayreti yoktur 
Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

o 

D
slanbuldL ucııı \'e pahafı'iki l 
tiata tkınek atılatak. Ucuz 
cirnıelı. Val•lii,:in tebli~inde 

çcrçe\.·t>jcncn züınre)c mah us
tur. Palıalı ekmeği de serbest ı:a· 
!.~anlar 'c serbı»t kazananlaT 
satın alacaUır. Bunun niçin 
böyle yarıldığını dünkü yazı· 

mızda uzun ttzun anlattık. Ve •• 
ilave ettik· 
-.Eğer Bcledi)c hııMısi ntiies

~c~cJe;·~ıc \'aJJ~an nlahdut gelirli 
i~(_'ilcrc, az kazançlı ~erbest nıiis
tahdeınl .. rc, dedetten gelirsiz 
hak .ki ıuubtaçlard, duJlara \'e 
kiuısc-s'ılcrG de d •ğişil< bir kafi.. 
lt:d.c \ ~ faJ.:at ucuz ekın.ek tertip 
cdcbili~se me ele Lalmaz!. 

Hes'deiı 
Şüphe 

Ediliyor -Pra vda gazeteai 
şuaları soruyor: -"Hen bir cani mf, 
bir mümessil mi?,, 

\ 

Bcl~diyc. bunu )·apııboilecek 
nıi, )'ai..ıaınıyacak ını b!:lmiyo-ruz. 
Fakat, yapılmıyacak, yapılamı· 

yacak iıır şey değil. Bedeli mu
kabilinde l'kmd<lik unu Ofis teş· 
kilatı trdarik edip Belediye Cfll· 

rine vı:rccefine na:r.aran iki çe
fİt karne üçe iblağ" edilebilir vo 
bır çeşıt ehMk de kalite fark· 
!arı ıle lkiyt> ~ıka'rılabilir. Ser· 
besi çal 'Şanlar sınıfı ara.sırulald 
hakiki muhtaçlaı· bu ucuz •Jlluh· 
ta-:lar ekmeği. tipiatlen fayda
lanabil:r. Anıma, bu hali<ı huğ· 
day olma• da mısırla, dan ile, 
çavılıırl .. karışmış bir halita ola
lıilir. Birinei Büyiik Harpte İs· 
tanbul halk. süpürge tohumun
dan da ekmek ;yedi ve vatanın 
içinde bulun1iuğu şartlara kat
laruna.sındQ en büyük vatanı;e
verlik ürnekleriııi vererek yedi. 
Yeter ki, nıenıur gibi, mütekait 
gibi, >erbesı kazanan gibi muh
taç işçi ve kimsesiz dA.: Lunda 
kendi.sine tayin edilen .ietihkakı 
ücreti kar ılığında bnlabilsin. 
Kalite farkları hiçbir tesir yap
maz V3 yapmıyacaktır. Bu iti. 
barla iki çe~it ekmek yapmakta 
ve üç türiü fiat kamesi ihdas 
eylemtkte hiçbir mahzar yoktur. 

best piyasalara bakiıtı olan hüvi
yet ,.e hususiyetin ekmek fiat
larına d> şamil olnuı'l.lndao tah;iı 
ne ola:ıilir?. O halde, büki'mıel 
ıanubaıelı.etinde hakhclır ve 
mahdut gelirlileri konımasııMla 
gayritabii hiçbir hal yok.tur. 
IlaUa biraz da insa.fla düşünü
lürse ekmeğin fiatlaam<1sına ve 
hayatın pahalılanmasına mah
dut gelirli zi>nıruin dLo;ında ka
laııların topyeldlıı i4tnil ~.ıııkları 
reddedilebilir mi'!. Bizce biikiı
nıet iyi yapmışta.r, hususi miies-
5esel<!rin mahdut ı:<>IKli içşilerin> 
ve ser~st h.ıyal!aki hakiki owh
taçları da korumak tedhirini bu· 
labiJ:rs. daha iyi yepınış olacak
tır. Anuk bizim giirüı iimii2e 
göre hiikıimctio Cumhuriyet 
Türlı:iy~i kııruı.lu kurulalı yap· 
ınasmı bilıneruCi tek- ~y vanlır. 
O da: Yaptıfuıı hiç olmal88 yap
tığı kadar &esterebihnek sa11.'a
tıdır. Fıllıakika, l>u çek la.yB1etli, 
ö~tiS'iiz bir tevazu eseridir. Ve 
nihayet: ·Ayiııııesi iııfir kişinin 
!ifa baluhnH.• Fakat, 2.8maru· 
mız telkin , . ., tezahürü de<> Met!e 
i~e hir •an'at haliııo S&km>q· 
tur lı.i, 'evHu bıı aodern san'at 
, . ., taktik lı.arşısnwla ekseriya 
zaytf ve alllaşılmaz kalmakta
dıT. Bu tello.:ıı ve tezahürü mo
dern taktik ifinde yayaeak, nıh· 
lara siıttlirecek, mııJıaume öf. 

IMiOO!ııova, 19 (A.A.) - Prav
doı gllZ'l!tef!i ib~azısında Rudlo!i 
Heıısin bu iş için lrurulııcait hy
nelmilel b ir mahlceme tarafın
dan derhal muhwme edi~i
ni ist.eme~r. · ...,.... • 

Hükümtl, ekmek fiatı üzerin
de bu farkları yaparken bir ilı:i 
güııdüt Mk sık şu suale mar11aı 
kalıyoı-..ız: 

- Hukiimet iyi etnıiyor. Va· 
tandaşı ikiye ayırıyor. Biri ek
meği pahalıya, öbürü ucuza yi· 
yecek!. 

II>evamı 3 üıttU ııahifeol.,) 

iPravıda gazeteei. diyor ki: , 
'N~ zStıamdalarının me.sur 

liyeti haı.'<kında llOll deıneçkr ve 
bil.haıEa M. Rll41Veltin ıııöız:leri, 

(Dev•mt 3 Ü•CÜ sahifede) 

Valiler Dün Ticaret 
Vekili ile görüştüler 
Çift kame usulü tatbikinin bir 
müddet tehiri muhtemel -Şehrimizdeki memurlara dün 45300 

ucuz ekmek beyannamesi dağıtlldı 
Ankara, 19 (İkıdam Muhabi" buçuk ııııiJ:yıon liraya lkadar ıs-

rinden) - Ankara bel.edıiiye mec tiıkraz akdi için belediye reisine 
li.si .bugün fwka:ıaıde bir toplan- ısa141hiyet verihnişt;r. 
tı yıııparak huğdıay ve zaruri !Burada. bulunan İstanbul va-
maddeler satın almak ;çin bir lisi LUtfi Kırdar Ticaret Veki

• "' •• - "~;.. . ........ _ . • -4-,,, .. __ '-rı-:..~..;.. ....... 

SOZ· :1$TIX:ORUZ - . . . . 

lini tiyaret ederek uzun miidr 
det görüşmüştür. Burada bulu-

(Denmı 3 üncü salıifede) 

D~vlet Şurası mes ullerın muha- f ıatları · 
kemesi lüzumuna karar verdi .... 

~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~ 

Deıalz n•lrltyat dairesi raııı, entıyolları a um 
lıtaaltal ve Merala liman reisi rl midi& eme 

mlchlrA, 
edil c k 

:Ankara 19 (İkrlam Muhı>bi- f 
rinden) - Tenzyrz mahk<i'l".e
sinden Devlet Şiiıl'asına intikal 
eden •Refah> \'lôpuru Jıadieesı 
Slı,ııkkındaki karar verilntiştir 

Devlet Şurası Münk.alat Ve
ldiıieti Denill nıı.lı:l:iyat daires reisi 
:A,_~lu1lah, Deniz yolları Uınuan 
Müdürü ~bratıiırıı Kemal, İstan
bul Mıntı.L'<ası Liman Reisi Re
fik, M~n mıaıakası Lm.an rei
si Ziıh:rritım A\zumu muhake-mc· 

lerine ve Fen Heyeti reisi Hay
ri Onurun men'i muJıakemt'SiDe 
karar ve<m.iştir. , 

Bu karOi~a itıraz vukuu mlın· 
tre bi;;dlSeniın Dev Jet ŞÜN'51 u

mumi heyetince telk <i memu· 
rin mu!ıakamal Jııanumı il<ıiza

sıntlandır. Umumi heyetce de 
ilk kacar taedik ~diM>ği takdir
de hiiıdise maHiı:emeye ıntikal 

edecektir. • 

·~~~=-•-) 
ta in. ra 

Ka i ir Saf 

• 
1 

Şehrin endüstri mahallesi tamamen 
isgal edildi - Almanlar Volgo'yo 

doğru taarruza devam ediyorlar 
Ber!in, 19 (A.A.) - Alman oc

duları Başkumandanlığırun tdr 
liği: _. 

detli tı:r çaçrpışmad~ soonı 
şehrin bir m.xlıallesini ele geoçir
mişlerdir. 

Sovyetd<td>liti • 
Mcıskova, 19 (A.A.) - Sol.·yet 

tebliğino ektir: 
· Staliıı.ı;rr.d oçevre«İnıde kıt'a

(De.-- 3 llllCiı saı.ifeft) 

Fransada 
yapılan 

tah i at -ikinci ceph ~ye ka ~şı 
Hitlcr tahkimatla 
alakadar oluyor 

Lon.dra, 19 (A.A.) - Öğrenil- · 
di,giue göre Hitler şunaLi Fran· 
sa.da yapılan tahkimatla bııı:zıôt 

allkaclar almaktadır. Bu tahJc,. 

ma1 eiimH!sıııden olarak kıyıla· 

ra çd'.< muhafaaelı hır *ltilde a· 
iır liopLar yerleş~,rilmiştir. Bu 

tqılar her tarafta crondüüiile

biOmff.~ olduğu ;çin ıca'bında 

arlı.a ta.ara da ateş edebileceJ<ı. 

tir. Bundan başka Fransız sa

billcr:ne piyade kııtaları için ha

leler de yapılnıt1Jr. Müdaıllaıa 

sistemi müstaıkil miiıdafaa nok

taları eea6ına u:tinat etliı'ilmif

tir. Atır txıplar!.a tanksavar ba
iaryale-rına ye m.ııl!Uneli tıüfek

lt>re maiısus hır <p müstahkem 
mevzil.er vücude getirilm;ştir. 

Bu s.ı1ablar, lüzumu halüıd.
ç.aprazlam;ı af.et edebi.lettk su
.ette y~i~ir 

Kafkasyaıvn batı kwmin<ie ta· 
ırrw d.evam etmektedir. Piyade 
yeni. tt"peler işgal etmiş ve mu... 
harebelere devamı btıJ<ımınıdan 
e<>emmiyetl· olan ve 6 müstai>• 
kem mew:; ile tahkı.ın edflcn bir 
dağı sarp J amaçları tmnatllTlılk 
suretile ele ııeçinnişl.erdir. 

~Ü ~ 

_(f_!!BELEBDE OUN~N _ÇEBB-~I ı--
1 

Slıill:1grad
0

da ;ıon mU'lıMebe

lerde zapte<.liJen şehir daıhilind«
ki mahaTier )le endüsti·ı mıılhal

leri dağınık dü~an kuıvve'tJ.e.. 
riıııden temiz~L.r. Ha.va kuv
vetler'.llıiz şehir .fçizıde v civa
rında lıedefüre, nakil va.>ıtaları
na ve Volga'nın doğusunda Sav
yet deıPifyı>Jları tes·slerine nÜ
CUffi etmi:;krc!i.r. .lltisi sarnıç 
treni olmak üze;·e 11 yük treni 
tahrip t>di]mişiôr. 

Şarkta, kıştan evvel 
son kozlar oynanıyor 
Mısır c phosinde büyük bir ta rruzun 

başı ması ihtimali kuvvetli ir 

...... 

'Kilovat başı
na 2 kuruş 

zam yapılıyor 
Elektrik, Traınva~ ve Tünel 

İşletıne. i Umum ~tüdürü Hııl· 
ki tr"m dün akşam Ankara
.Ya ı;itmi~tir. Verilen malii
mata gür" Umum )Jüdür elek· 
trik lialtorma yapılacak zam · 
e!ra[uula sen olarak Nafia 
Vekıileti ae tf."rna~ edecek ,.e · 
karar Vekiller He)·eıine ar
zedil•ce~ tir. Umum ~Jüdür 
kilo\•at l>a~ına 2 kuruş paha· 
lılık ı:anunı yapılmasını Nafia 
Vekaletin• teklif etmi ,.., Ye. 
kalet prrı.,ip olarak bu talebi 
kaimi etm~ür. 

Hulki Elem Ankarada tram· 
vay mah:emesi ,.,. ge<:e hayatı 
için ışıklatın "Ve tTaın ·ayların 
tahdidi etra.fın<la da tema · 

/ !arda bt>lllllacaktır. ...,_ ·--rn' 
BAKIR ÖYDE -
işlenen 
cinayet -Bir köylü ka.f ası 
taşla ezilerek 

öldürüldü 
B~1cöy cı,·arınaa kan ı ve tü.r 

J.t>r ürpertici tı.r conayeı lı;l eııımlt or 
t.a y~t bir kqylü lori&; 1.aiJ.a t'Oi • 
mele suret'le öld.Urulmürıtür. 

Hôdofoe :;ıöYle olonu~1u.;: 

Balda~ kıaza..ına b"i! ı bır k{>y· 
dıt'!l bir at yllkü Uzıim .ı 1a.n Mi.cn.if"~ 

isminrle bir kiJyJ.u. bu =un' ı ri sa'•· 
ıma.'k i.ı~re Bakı · ye ge r. 11.til. 
m!n üzumü saıU.c.t.a.n ı;:ı :r~ atına at
layar ıkö)"< ı!.önm(lk UZ< .e yola 
koyulmLŞtaı· F"""'t geç ' t yo a 
çıka.o 'lfıl: n.in e~ s:bah, bu (•-
var 'kQyUn )"CMu 1.1ı:ıennıdo kan.'ar 

Merkez kffimi.nde savaş, lbomı
lba ve p'ke .uçaklarından miir'ekı
~ teşırillerimirL hareket halin
deki <lüşınaın kııt'alaınna rnıııva!
fak>yctle ihücum etmişlerdir. 
Tqplu bir bii<:uın esnasında büı-

Maır~l '!:'imıoçelcıonnun Vol
ga ve Don nehi.rleri k>avşağın
daki taarruz harekeU devam et
mektedir. Bu taarrımın tam 
bir benzeri, 19 gün önce yapıl~ 
anış ve muvarf••k olamamışlar
dı. 

ôçirule c~ bulunıınucı1<ır. Mu 11 .. 

nin. b~ı ıaşla f'Z1lnı.cık. sur ile 6 -
diliill-m;~ oldl>fıı g<ırulmu .ur. Der. 
hal mudOc;uınurnl' ,k h&d eden h<ı· 

b.....W.r e&lmıiı; ve m'il~um ·d 
dit. Aiman nlbliği, aç f< olaroık rıı1>11v.n'ı,.;nc.,n Hil.ırli DO\azlı'!'il 

1 
yük bir Sovyet iaşe depoouna a
ğır isabetler kaydedilmiştir. 

Mosh-v.ı, 19 (A.A.) - Sovyet 

1 öğle ek tebl 'ği: 
Stali:ıgrlid'da Almanlar, şid-

böy'lc geniş bir taarru~n b:dı- tatikli<ala. el kcyım tu . Adi ye dok· 
&etmemekte ve Rusların mevzii tcru Kamil Ü1"'olan da C<'S(.>d,; mua-

~~ne ~şQ.r. Ci~t n k.iırıl "'"r t.Jra
taarruz teşe'bllıüslerlnin püskür- fın<lan ;,Jetı<ii~: h • uz ~uklur. 

(Devamı 3 ün.:ü sahifede) Taiılk •ta d<'vam <'<lo'md<Y.d r -- -- - -- --- -

Ah böyle 
düşünsek ..• 

Garbi Pasifikte iki. 

lımdranın 70 kiJıoıne>f...eli.k bir 
sah~da ve kesi! bir ıopçu a~· 
şinden sonra, tank ve zırhlı 
kuvvetlerle desıe;;lenerek ya
pıldığını haiber verdiği bu taal'
ruz; ayni ka')>"llaklara göre A'· 
mai'ıları hır çıol< meskı'.ın nokta
lan:! n atarak devam etmekte-

Stok mal her yerde 
ihbarsız aranmalıdır 

Japon Ge isi Y=mı: HAYRl MUHiDDiN 

Vaziyet> takdir etmiyen, ted· 
biri kavramıyanlar için bu bir 
sorudur. Fakat, bUkumet hare
ket tavrıncla asla haksız ve ha
talı değildir. Memlekette her
hangi sebep ve amiller altında 
olursa olsun hayat pahalılanmış· 
tır. Buğday ve ekmeklik her tür
lü hububat da bu pahalılık kar
şısında .ktıs&di kanunlara bağlı 
olarak dcj!crlenmiştir. Hiikümct 
% 25 l<r dışında yirmi kuruşa 
buı:;dny alıp miistehlik şehirleri 
doyurm.ık nıubııriydini köylii 
\c ın·i :ıhsiJ in sırtına )·iikle-rse 
b ki, lıatulı hareket elmiş ve 

içtiınai adaletin ta1bik ve tevzii 
d ıiına ;ıkmış olur. E:l·ndeki me
taı beş on misli kar fazlası ile 
satan !ıer türlii alışveriş erba
bından muhıekire, ,·urguncuya, 
istifçiye kadar herkese hüküme· 
tin ucıız ekmek yedirebilmesi 
ekıııeklk hububatın devlet an
barlarındJl dolup l•şmasına bağlı 
bulunan bir keyfiyettir ki bu 
bugün için tnüınkün değildir. 
nu, böyle olmadıı:ına göre lııikı1· 
nıetiıı hayat pahalılığından en 
ziyade zuar giiren mahdut ge. 
lirli züır.rcyi koruması ve ckmeğı 
P•halı . ·iyebilttck gelir ve gidi!· 
rı11j denkleşfürniş, lehine kiir 
lll) deJen kazanç erbabını da 
&erbe t pi a'a fiatlarına terk .. t· 
nıe,j en tabii harekettir. Nıha
ht ikt.,adı ar~ >e ıafop \'e ur-

Kadıköyünd.e , bile; oxı:tıındaş, 
bir b<rr<Uık vıı lam.ba ~s; atöl
yesi açmışlar ;Her sc§it cam 
k.rrıklarını topluyorlar ve bun
lardan yeni lamba şi eleri ve 
bardak :ya:pıyorlar. Alalfl/Jcmn 
söyledi{ıin.e göre §'iL küçücük ,,,,. 
tölye, i crııbıı.!da, §i:,e ve bar
dak bultı'mıtn~ önre .... i§tir. 

Guadalkanal Rdaı;ı için büyük bir deniz 
ve kara muharebesi bekleniyor 

aveliçe 
lu i k 

pıyasa subcst oltlcak, bük.il· 
met mÜ'dahaleıle bııhuıınıya

eak. Bu. şiiphesiz, bir sistemin 
gereklikleridir. İyi, fena uyula
caktır, tanınaeaktır. 

dere<" uyarlığı olduğunu kiıru.e 
kestiremez. Bu halk kanaatine 
göre memleketimizde her mal· 
dan ve her mahsulden birkaç ~ ıl 
yetecek stok urd x. Fakat bu 
sto.k, pı\'as~ya tebcile' olmuş hır 
Ali Cenriz uyunıuıa ırrtinlın'<
tir; heı•s.ine o görilnn1ez ruı.;li 
külah g~irilmişt'r. Yokluğun:u çektiğimaz neler 

t.'ardır ki böyle ~ıfak hiınınet· 
lcrle -Oo!'n.•J..il· B · ··.3A b · ~ ır. ızE'1 O:t.-;.. tr 
müessese 've bu ~ 
ablak haline getirmeye 6«1"'§a

cağı öyle bir an'aıı.e ı.izımd<r ki 
l>ii!liik tesisler, milyonlar ve 
imkanlar ıisteyen :?ab-ı<ik.as!J'1"" 
kıı.çmadaıı pratik ~edbıı /n/e 
il.ttyaçlanımızı kar!f'layn..'<lk ~'1). 
ı-eleriıı yolu1fıı. gJstersm I..dm 
ba şi§"!sNi[ji yüzüıuieıı Türk 
köyün.ün. karanlıkta kaJ.mn.sı 

tehlikesini, ıKa.dıköyiLndeki gibô 
beş on alolye önliyebilir. 

Be f'İlmdtli.k hWfok kJıo.fl.er 
ve muculer d ğ l, kınk ramJar.. 
dan lamlıa fifesi yapaı·ak pratik 
ıekalar flı1!JOT11?. 

•Oql(J 
ı> .,_ 

li'vSf'I Hl ~"'Ç Tul•9' 

Renntlk 

Sıtlomoıı takım adalan111 ve GWldalkanal'ı güslerir harita 
(Yazıı.ı 3 üncü sahifed•\ 

Hırvat Başvekiline 

bir şey olmadı, altı 
muhafız yaralandı -Fail yakalandı 

1 Lomra. L9 (AA.) - Alıman h1>-
ı dudoodAD 1111*1 gilvl"Jli.lırotjlll d'°'r 
1 habeıien! ,we, 2IO eyldid.o Zatrd>
~>rvU paş.-eitlli M,Pe.\~otj,ln b!l.ro<u 

1 

önılr>cie, blŞ\'tK•I d....,.ı ç U:ııe· 
re bullSldutu bir sıracı.. ııaat!ı bir 
boıma pallam r. P•...tldı"o """ 
d*•lr- ..--n ~· e<J;l. 
dif:I \'t ~ u.ı.re liten bomba
nın pat acııtı zıanııod•~. nır. 
vat ba$V<t.il'ıım rnııbıWıı:la.rı 
altı k~ :ıtır sure.lljı yarıalaıım;lır. 

Sullkasd faıtı gıealıac>o lamtmdan ~· 
da.na çıkarılmış ' bir QOk Jtlmıcll't' 

jDev;mJ 3 \UltİI &ahi!"1e) 

Faka•, yıne şüphesiLdir IU, pi.
yasanın seTbeslliğİ mcsrlcsi baş
ka, piy.ı..ada vıırıuıı<:ulukla çar· 
pışma işi başka ve mal saklama· 
nın önüne geçmek uğr~ım!an 
başka şeyi-erdir. 

Vurg1111<olnğun önüne geçilir
se, mal sa.klamıya meydan veril· 
me2SC, piyasaya müdahale mi 
eıclilmış olıu? 

Piyıısada bugiiıı görülmedik 
1>ir annşi Vilrsa, bunu yaratan 
unsııdardan biri ve belki başlıusı 
stokun bir belı.taşi sım halinde 
•nlunıışu değil midir? 

Hangi. maldan veya mahsul
tlen nerede, ne miktar stok Jıu. 
Ju.ndağunu hiç kimse bilmiyor. 

Buna kuplık, ortalıkta at ~ 
nekleri gibi halk zihnine yapı· 
şan ve bir türlü savulamıyan bir 
lı.aııaat varclır ki hakikatle ne 

Olay:arı;a bu genel kanaatin 
arkasından s:ınki bir palyaço gi
bi pc-reude atnııyor da değildi:: 
Gün geçmiyor ki basılan b'r ma
ğaza veya dükkanda, o m.ağaza 
veya dükkanın karwna sığınıyıı· 
cak ve şa~ılaeak kadar yığılı mal 
bollUlJIJ asrn 

Meselıi, geınki feneri arıyor· 

suııuz. Her sorduğunuz mağaza 
siri bir deniz Dôyojeni yerine ko· 
yan yayvan gülümsemelerle a· 
vuyor. Fakat, biır mağazayı arat
mak birdcııbire aklınıza geli;v rır. 
O vakit dep06undan 37 sandık 
gem~i feneri çıkıveriyor! lle· 
~ ki, aşağı yukarı, her mağa· 

(DeumıJ üncil ~hile<le• 
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l\'c <.t~u or ... Bu revkata-
.1" I•) r 1 .;.•ı-;n scb!·bi n-edir? ... 

Di) <· "'- ırı 8) '< «e<B ıt L ede
n•, eh. Ba,mı o':iiııı; ~.İ!'rl . Kwn

yol'l,"<la ~ur ·af.ıt j uıü.ycr.(1'k 

(Bı '' i'"' ınıdı~y:'n) da ı eııınclekı 
(\ 1"?.iı· odası) na g!rn< 

A ·c<fan hir çc} rek kat.<J r b; r 
2n' ;ııı .~:ecU. Keı~ri.,irl' n s~raya 
ı;{.• .. 'CJ ~"1'' ve hatta k;ıpıdaıı g'·r

ô. ;..-;tnt, dakik~ı ctala~ .. sıra ha
be" alma."? k'ızom g<'!cn pıı.d•;;ah 
taralırıtlan, huzur) a cJ..·wt .çin 
h t' b'r bı;ber zuhur e1.nı€d .. 
(;l,ı.-h'Cr:ıı<:i) let'Ckıı ve (ınusa

h'l'J ~rl<:n cil!' hiç k·m* yanına 
tdımE<fi, 

Sait rz~a, c~a:'rn pPk k<Jrk ... k 
,.c e-.kıDmh bir adr mclı. 

Büıyü.k •d:ırniara hıç yakış
r:aya;cıı-ll olı:ın (c,·ha.m ve k<>r
kuyu) da Sultan Hamide bi.zzat 
kendisi a11lam'Ş'.ı... Bu itibar 
ile k· • .n nıım k.ıpan Ye en adi 
ihılıcl'· 0 lcırlcn birı bir mana çı
hran Sait Pıı~anm .ııdet., dizle
rm·n bağı çiiv.ülilverdi. Haki
kı.:tk>n gr..k ~xx;.i ve koritunç da
kik:,far gc.çi"'l'ğire ka.raat ı,~ 
tird:. 

Ş·ır...ıı S<- L Pc,a, iç.ı:e b'V!l~iil
W~·.Ş .gl'-J~ oturtleğu i~ltuktl"t deo· 
rin dern düşüniiyc.r. Ellı yed• 
gü.ıı<Ckn beri cereyan cd!en hl
tiisaıı birer b:rcr ziJı.n;ııd<:n ge
t· rero.{.. bunların nrasJnd.a ken
d'·-iııi gvıxlen d~ürt-cck vı> bir 
fc' kıetc si.uükhyecck bir me
ı.ıck e;lu~> o:tııod·gını m••hake
me c9:,ıı~ı'Ciu. F;ıki< t, 'kend~«inl 

•!ıh< ııı c~tiTCbilecelc <>n kilçük 
bir şey bu lamıyorou. Her hal
ck mt~'un bir (hafiye) ~in if
tirasına ı.m•l>&rı. ol;clu hına hü
kiim veriyordtı. 

L[.lkın, l·'"r:·T: h~f:yc, kcıı.d~ ... 
ne gi"ı>i b ir ti:ibır.et !snad e
<lch•lirui? ... Her gün, tıpkı bır 

ırr.k·~· tak'bc>Şi gıbi muayyen 
ztıımnda ur:<baı;ın~ buıı.,p doğ

ruca Bıı:bı:.~yc gid~ r, nıutad 
'lon zcvııt ile görüşerek resmi 
,;\erini g5rüyıor.. Akşam \•akti 

yin:- ıtraıoosına b'nert>'ıc: ko
n ağı na dOn ü yo.rdu. 

R~ nl .işlerinin haricır.rle- hiç 
I< ,,..,.,c ile -ı,r<ll'lİ.\>mediğl gibi !ko
n,1gıı1a ifa bir tek ~.af?r klrbul 
'mı..yotti:u, llreı.:ni i~lı:ı· arasın
da da, ~ 'ıt gi.iıcendirecek, 
ıraz .. ba '1ıl!l.>recek bu- m u.a.mclc
nin cereyan etımedi!(ine l!k_'lla· 
mı~<· kaılt\t g\.·til'lyıordu. 

&\it Pıoşanın bu d(l,iinccl-eri 
yar:m !l6:t k~dar dewmı <•ttJ. 
Bu •U..ntılı ~ndi~ıcrk geçen 
otuz d-ı "'f!ra 7.'.lrfıııda o kadar 
bunalmı.'llL ki adeL ağır bir yük 
attıı\da eı.ilmilf gi:bi tamamilc 
bıtab bir rıale gt'imi ti. 

'.B.nieı*Jre J<:Of>.nın acı·ması, 

Sai Pa.,:ı.yı titretti. Ka:pmııı 8• 

rnLgı-nJa goı·w1cn m .. h~y..nci 
- l-Iuzura buyurunuz <.·~cn

d•m. d:ıdi.. 
(Hacı AH Bey): 

CB•'I maıbcyinci Qaır.,rn Bey) 
in vma:tıll'dan 11<:.nra. (\'l'Zaret) 1 
rüflbesile (Baş M&'beyir.ci) olan 
bu Hacı Ali Bey, her 2.aınan 
Sıı.it PB~aıy,aı karşı son derece- . 

.LaUnı~r: 

- - ı\ ruıkL:nı ! 
Bır m~;.l~ı..·t 

• .. 
de<ii. 

hı; 

de h iiml<'t:., ınut.JTl"!e giis!.,,l'C!.i
ğı halde bu gf<:e onun hal<nde 
bHe o kadar büyük bi< roıımi-

vct \-C c·ddi~"<'l v:ı.rdı ki. Bunu 
lıi& ·ı· e1lmez, Sait Paşanın 
Yiicu<lıü, il<leta buz kesikiı ... G<i
müldiiğü k<>Ruk~n, giiç ııal' ile 
kal:kııı.hikli. KoCnd'5incien bırkııç 

a<hm ileride giden (Ha<:ı AJ.i 
Bey) ı takip ett. Yuvarla.k ab.
JUril'I" çinde yanan hava ga;-~ 
u .. i1t.• ay<l.ınlanan 1>ahçcn~n kunı

lu ~<>llhrınd~ tel:w;Jı ad'>mlarla 
yürü)crck (Çit k,,""ı) 11111 e<a
pc"r.t\an girdi. 

Küçük sat<.mun k;.,p•sın,n ~ 

nfınde, (yaver) !er, (muaship) 
>er, (mııbeyind) !er bekle;ımek 
t.elerdi. 
Hacı Ali Bey, küçü.k ıoa~·nun 

· apı~rnı <'\"Villa ttkınclıı\J sonra 
•>ar3k geıi c;oekildi. Sait Pa.,,..ya 
hitaben yine ciddi b'r e>da ·ıe: 

- Buyurunuz. 
Dc-di. 
Sadrazam, e1Jeri g(>~f!-.UI! uıı ü-

7.Crin<le kavu"t11ıttmllj oıduğu 
lıalde içer; git'dı. Yerlere kadar 
cğıleN>k birhirinı mi\tra.kip te
temnnahlar ederken, pa.:l;~a.hın 

·1·aziyetire sür'atle ;;öz gezdir
di. 

Her z:ı-man ikend~,;n. ayakta 
,<a'bul eden Sultan Hınili, taım 

kapının ka"Ştsın ·'l!<i b:r koltLık 
ta o\uruyordu. Ve çehresi de, 
çok a kın gfu<ünii~10rdu. Ya
nıntl:ııki küçük rna-..ının üzer:n
dc de, bir takım ~ıtlar duı·u
yordu. 

Su!tan HaııDdiıı adetı i.Ji. 
D det ricalini ve mühim ~"iı
sıyetleri daima ayakı..a bulundu
ğu :ııaman huzuruna kabul e
<icıdi, \'e derhal )'(;r göstererek 
(J(W~nalarını. mü.>aooe gö&l.e
nrdi. .. Bilb~ssa Sa't Pa;;ay. bir 
·d2·k.ika bite ayakta bekletme
yerek: 

- Buyurun .. otunın, ı>a<;•. 
Dodi ... Halbtıld bu ı:ooe .ver 

g(;;ıt,ermek şu tarafa dursun .. ka 
'Plnın bit' aıchm il~rSnde ik:ıiı 

birklüm bir halde t~akıku.f e
den -ve u.;ulen, ilk dı-fa olarak
p:ıdişa.hın keııd;&.ne hitap e+
meı:;iui l>ekHyen sadrau.ma tek 
bir ~ !!Öylerrıc·m: .. bil~Lltis, 
h.:dd'et ve ga'l~ıp.İa ~Ör).~r:r.ı ona 
cD kıınl'ıi i . 

(Daha var) 

1 t 0ÇUK HAB&Rl.E.R 1 
* lvfa ksudiyc hanında Şark 

motör ~ .;ğı Iabı'iıkasır.w, 'bir ma
yi· lfliil d:)oe satı ı:ı te!lbc' cıh 
lçr~k .n;.cs'ıJleli d\in ?l.Iill\ Ko- , 
rı.mır.a :\W<tdeiu..-,, ımiliı:;iı.e ve-
r 'ine \:llll'd ir. 
* ~ragGmrfıi\.~c 7, A.k.:ia!·H~·

da 3 esnaf '"t·:şa arzettikk-ri mal
lara e!i'><to! >koym..dıkların<lan 
dün Millı Kocunma Müddeiu
mll'!Tlllig;ne verilmiştir. * Sor. günlerde lutıılan tor:ık 
'lıalıklu ının piyas:.ya çık:l'l'ıldtğı 
görülmılkte<Lr. Evvelki gün, şeıh
riniliı<le toriğin. bir teki üç bu
çı.."1c Unya, kilosu 60 kuruşa ııatıl
nı~t"" 

11111.R 

&.nra biz ·ııbire: 

- Size bir ~y söylcs<-nı şa
şaısınız, dedi. 

Hanj ben sizden dans dersle
ri abyorum ya! Fak:.t daru öğ
rer,mck siediğ'm için dt·ğ>l. bir 
ckfa dmsı h:<; sevmem. Fıhat 
musi.kiyi \·e tiyatroyu scıveriım.. 

İ.>tcısen;z, s:'l.ink! 'bu akşam ti
yatıuya giaeliın Ge<i ti.vatro
suncfa yeni ibir piyes ovr.uyoı
m ;. Onu seyrederiz. Eğienceli 
":>:r \'ak:t da geçil'Jil~ oluruz. 

Elen de gü!cJ.ü: 
- Dvet, cğ.leııceli olur, dedi, 

zaten ben siıze d::;ns öğretmek 
vaafesile muvaq>ıf bul.unuyo
rum. Bu ,·aziiellllde birlikte çık
mağa da müsaı.de ediyorlar. 
Müsaade değil, medbur ediyor
lar. Pclıahl, bu akşHın sizlnle 
t.yatıı>ya ıridol>illiim 

"' KDAM -. 

SEHiR~·· i 1 l l 
D 1 

Ya kazandıklarımız? 

BU GÜN 
1 

-- f va arı Haur)aııao bir islRti lige göre 
f.tanbul tra.ıııvayl:arıııda bic se. 
nede ı..~; ölünı, :ıss ide yaralan

a, malda neticelenen 393 kua ol
ınu~tu.r. 

HAVA 
PARASI .. 
-------

Ev sahipleri kira· 
ellerden şimdi de 
bunu istiyorlar 

,, .. ,, "' ... 
İstanbulda 6. 8 nüfusa 

bir ev düşüyor 
İstanbulun <k-rlıuı, u«Y~ını-

1,ere ve h.5ıd'l0€lere göre değ~: 
Kv dadığı nediT pek b'imeyrn 
·bu şhir, 90n bir yıldır, kiracıla
rı acı acı dü,·ündüren böylr l:ıir 
gıJlcnin de sa.h'bı oldu. 

Fakat bi2iın trıtmva) ur i·dn 
tutuhn:>;1 doiını olan başka ista
ti&tiklet de nıılı.r: Senede kaç 
'\-&ta.ntiaşın ayağına ba-;ılınaktan 

l'W.&tr (•.Iını.~tur, ezilnıe.kt~uı ka~ 
şişman Za) ıflımıı~, ka.ç zayıf .,.." 
ke l"f'U ı~tı r? 

Bu aradn tram\:aylarıınrıtıı 
halka k•nnd>l'dtgı ınele~leıi 
de unutmı>nıak lizntı: Sabah a~
§•nı i.t~nbnl tnınıvaylarıtra biı. 
mek lU<-tbmiyetind.- <•lan. bir 
vataınLı~ için icabında. tek ayak 
ve "tek kol yerden kesiwe se
yahat r<lel;tlmek. ;.anm sut iU.. 
lip kalddı~ı balde sersem olma
mak ;ci!>i bazı üstiinlükler kıu.a~ 
Mtyor 1nuynz? 

• Köy değİfİyor: 
Kiiyh Köylü •i&lll'a ı yenae 

26 fiI&IX(;f{'t:Sftt . "' . l!M! 

o u:: ) 1 Şeker Tevziatı lDiS '15liTIÇJ 
St k .. Japonya nt 

(S•pwı·ocağı) ıçifiyımnuş. Beyaz O yapllamedıgı , 
e~ı~ek'. t.ert~ağ.' i~ze. Y:u?ıurla İÇİft dÜft de şeker yap J y 0 r ? 
gıbı. bu~·uk şchırlerlmız ıçın ço- • 
gu hayal olau varlıklara bol bol ••t•t• olmadı IES)asifik'deu gelen lı•btl'-. 
ra-;t]auı~·o.ı·mu~··· __ ..,._ ~ lc.ı·. Japt.n~»nın harbe 

Ve ~aha enteresanı, köye mo- Perşembe veya Cuma- girkindenberi duynııya 
da giriyormuş. Moda, yani ,,ebir- t • b l k alıştığımı. l>aberlerden baınha,-
leı-imi>.in ~u bilyiik derdL ya evzıat• aş anaca kadJr. -;on <!urumu bir tek kete. 

DE 

Bir de bıkı:rorsu•uıt iri, para- Şeker ~;rk<!lı kaf mJıktiil'da ıne ile ifade etnıek J;İ.'1m g<>fir . .,_ 
nın kö!lde olduğunu anlıyau lüks sl'Ok yapıp, bakkallara dağıta- Amerika, 2f:ır bısnu" a ha.1"' 
'iCYtanı, köylü kadııol.arımızı da m<:dığı için bu.gün ba.~ayacağı nu~ltr. 
mantarlı pabuç ve döpiyesk körk cvvelıcc ~ilci: rilcn karne ile 'it'"' Fak~t. Japonları ve JaJ>"ııyayı 
mante>ya nıüptel.ı kılacak ve köy .kc< tevzii \<'tik edilmi:şlir. Et;a- bileuler jçiu, durumun biiyltte 
delikanWannı Bı>betil Y"JIAC&k- sen bakkal;., da bir yok külfet- devam ~deceğini sanmak batı-
lır. O zamım guete\et>de şöyle folJere ragmen kcndik·rine .kıiır dır. J•pon BaşHkili e\ velki 
bir ilan görecep. 'bırtkılmaodığını ile-ri sürerek giin.kü ıwtk.unda unları •ö~·le-

··-"· · · f t A-Oidlr.. nıi~tir: •- )tfü~ad-elt'".·c, A•"e-"-•Me~lıur katl111 .erzhniz (Mod. :ju>'.er samıa ıı:uıc ,., a ~...,..un- .• ~ ·~ 

! .... ·· •- k' _ _.. •- y·ı.' ka ile Jngilterc Y. ere !!erilincry' a X ... ), Yiyaruıdan gelircliği son un: gos..,rememe ...,..ı.rx:r, ı,..- u 

t ı... t k t....... _,.. kad:ır de\·am edeceiriı-:. model ~.apk»ları teşhir etmek ii- ye •. şc""r s () ·u , ..... 1au .... nırı.ca ~ 

ıer• Konya Ak.sarııyı köylerinde l.cb'..ğ D<\"1.edeı·ek '"üyeli hal- !'eri Uarbur baskını ile baş. 
bir turueye çıkınıştır. Haymana- .ka b;:dirccektir. Sook iç;n lı<ı.fta lı~an Japon muvaiial.iyethm, 
~·a uğrtyaı~k dönecektir.• sonuna i<aırlar Eskı;;ehirdrn 211- bir j>İm~ek siir'atile devam e-t-

ton ~ek-eı; gi!tiriteceği sanılmr.k- mt~; Singapur, Holanda Hind.i 
Su döıı<'n dilnyada ôrdetlerm tadır. Bu ~kı.•ıfor gclinct: vH.iı- tanı, C .. va, Çin Hindi, Filipin, 

de• dön-eı;ini neden gayritabii s ı - yet tebliğin neşredc~~kt.ir. Ya- a oınon adalarından buıları ve 
saymalı?.. pılan t&hminl.ere göre t~ata Yeni G•n•nin bir klSmı •·e Su-

Çuvalduı peıışembe veya cuma günü baş- nıatra .ıapon i~gali altına gjrmj.;-
lam•bilecoKrtir. tir. llu to.praklar; 13U milvoo 

İlrtknb1'Iun uüiusu 935 s~y~
mırıda 740 hin, nJ ""J'lffill'da 
830 bindi. Fakat, fkmek k~rn<.>
Jeriırd~n anl<dıgırnı2a göre bu 
~nr Isıanbulım rüfu.su 990 hin 
clımt~ur. Kısncı;aı b'r milyün .. 

r-ADLIYE 
L-----KORIDORLARJNDA __J 

Al&.ltalılara emir ' .rümed:.ı{i jnsauı barındırmaktadır ve 'Ja-
için dün de şeker satışı yapı1- p<ınyanıı:ı dulnız ıııi,.lidir. 
m••rrıı~tır. Şekcrcil!i< !ıiııkıeti, Bu toprakları elde eden Japoa 
pu..,ta. şekerleme, hcl\•a \'C tat- lı:up ekonomisi, dddtn büyiiko 
h gibi şekere boğh :.Şler'c uğra- bir kuvvet kazaıım~hr. Jap<ıoı· 

Rakı yüzünden başı derde girmiş 
ve soluğu mahkemede almış! -

şanlara da a~'Cla muayyen mik- yanın bıiyük derdi, başta pei.c<>i, 
tarda :;.eker \'<'r<'CekVl demir, kauçuk, krom, ın:ınganCT, 

Üzu .. m fi atları ıııagneıyuın, aliimiıt,\ uııı "' kö-
uıiirdü. Japonlar, tide ettikleri • 
tı>prakl.arda bu ıııaddel<n> bı>l 
bol >ahip. el11!u.şlardı ". Toky<Mla 

!Buna mukooii, İstaribul be· 
lediyoe hu<lutiarı içinde (101J8~) 
mesken vardır. Bu sayıya apar
ıımonlar, evler, ı.,ıtt\1 dcullı:beler 

cluhilcl'r. Ve, siw, ?elki şimdiye 
kmfar işitmediği.iliz bir rakam 
'·erel'm k:, İsıdbu1da bir Ne 
is~~t eden nüfus miktarı 6.8 
r ı. 

• 93ö S{'ne rne cd~ olan bu rd .. 
~·:mılar bu.gÜ'l çok değişmi<iı;r 
\'! }·1rac.ların ule-y'hinc bir du( ' 

~·um alrrnş_tır İnşa n1alzemesin ·n f 
pahalılaşma<Sı, inşanın ı;'eıjiH>ı l< ı ı 
yıt'ar ü>rr•crine yap:lacak hi· 
nalar kador httıa belki daha 
ço'k artı11111alarJ, fstardbuldan 
mesken buhranının önl~rm:csi 
;5~ dursun ytl!ar geçtikçe 
fw"4tak~<::ag:nı \"e m\.hrnir.·leşe
cci(:ni aıılatm:ı.ktadır. Tale-b:n, 
a.ı'i.<t:\n Cazla olmasını, ev kıra-

Avukat yerine gazeteci bulunca 
"Aktamcı,, bülbül gU.>i anEattı artık 

Şeİ«'r VR7.•Vetind"n do.la:(! 
kuru ü:>ü.m tıyatları yi.ill.~lmi:,>

ti'r. Dün, İnınir'n çekfocJ.t.ks;" ü
ızfur.'kriı:den 9 nu·mara standard 
1ip 62. 1() nuımara 65 kurw;t.rn 
satı~.ıştır. 

loplan"n Bıi~ ük Asya k.oıt.se)'İ1l
de c•·v ~l;l bu t~praklarıu .r<imü
ı-iilınesine karar ve-ri.1111'.c;.tir. De-
mek ol uy<>• ki, Japoo)·a, ) eni 
lıaııılel,•r yapmak için biraz dm.. 
lenmiyc vo <Uıba doğrusu, kay•ı>
la.rmı t?oırmlawıya meclıurdur. 

kı .r.d,ı da b:r kara bor,;a ya
r·alnn';ltır Hava patası ... 

~1J'i korunm.ı kanunurıun ev 
ku:alaraıt yüikac-ltıneıme-k .J-O'ıun 

<lak. hü.1<unüne kar:;ı, muht€<~ir 
zck.§.s •. yine bir \"Ul'gun çaresi 
Jbutmuştur. Mese!.iı, kırası yıl

]; 1'dan"oeri otuz lira olan hir evi 
:u•7>r.k istiyıorsunuz. Ş1>yle bif 
•alep'" karsıl&Ş>)ıo,.sunuz: 

< Kira vakıa 30 lirırd:ıı vm-
rnı.., 50 liraya milijteıisı vardır 

ara<laık. 20 lıra farkın bir sene
lik tuları olan 240 lirayı \'Jt·~in 
olr·rak •·er.ı,;inıt, k.cnturatı ya
p:ır;z. 30 lirayı d:ı yıne her ay 
pcşlıı olarak ödersiniL.• 

'fol7ii. lıalırd ge:dJ'lcı:e:.: bü 

'El mıic !t:\ğlt kaJ.em bre 
şE>ylcr n '~ oo'.p <l\!ruıık""· g<.>
züım lkori~>rda ö&kelı öt1<el. dP· 
!aşan orta bay lu. t.knaz, kırmı
zı yı(izlü b:r .d;.>ma ilişti. Bu 
kırını.z.ı yı\i/Jde. kıpkızıL ve yassi 
:bir burun billııssa ıı;öu çarpl
yordu ... Tesadüfe bakın, onurı 

da giiıü bar.a t.aktki. \"<! ı"~a b T 

bak~ı..an ~l P a ~·.ırt:.n!a suku!d.u. 

Bemmi1: )ronlJ'l"'lı..k: <sıeıliğinı 

• nıarum Kiı~·dı kalemi c;'<bıme 
liQllotuım. 

- Affeo.ersıniı1 ·beyiırıı, 4'<l;i
avu1cat mlSlnt7. ~V.? ... 

- Yok, d.ed'm, avukat filan 

değilim ... 
- E\'ct, cul:lbenirz fliiın yok 

ya... Amma. .. Elin i-ı•de "lcitı t h~
lem gördi'.rn d•, bdki daiim. .. 

- Hayır, ben ga?Ctec>y:m ... 

sr-~ avukat mı arıyor.;unuz? 

- Ydk canını., lbir şe-j" d~nış

ıınak isti~!lrouoı. da ... Siz de ba 
11ll bir y•vl gÖSrereıOil 1.1'.si ııiz ... 

- Ne 'ı:ı.kkınc'a? • 
- Canım, beyi:lı, şu rakı me

sele.>i bAs;,mıza bela u'!du ... K~; 
tün cüı.lnÜ m:~~l"ıtı"l i.hL·n.:allerı- , 
l1esaplaııaak te::Toirler t 1 1 - r=============== 
dıktan ııonra yapılaıı bu tek- lı.nmı~. y;ılnız ;asdigi yapılma-
lif kı;bul edılm ·.gi tQkd.irdı> mı~ bir başka kontura! ... 
<vi ıutırm;yorsunıız. Şıkıiyet mi Kış mevsianinin geliıp çattığı-

ed€()!!ksinlz? Alıik•!~ m"k"ma ğını ~u giinletde, bilhaıısa çolııık 
<'~l'a.p hazır: çocuk saılıilbi aileler için b~ları-

- Efendim, kendimiz ouura-
nı snkaco.k bir ev bulmak, pirinç 

cağız ... 
Veyaıhut. yine sizi haksız çı- •bulmak kadar zıorla."1\IŞ, güçleş-

knrtucak bir cc-rnp: mişti:r. Altı.kalılar, meeeJe. büs-
- Daha önoe başkasına ver- lbUtün çıı:,..,,ınclan çıkmaodaıı ça-

m~:lk!• re~r ar8"tınmahılır!ar. 
Ve bıli' ilıtim:.la kar~1 Jıa....r- .. ŞEHİIU.J 

Türkçeye rcvireu: 

==Muammer ALATUB 

Bu söz clelii<.alıııın h""'una 
gitti, YeıınekLeı-iJıı yc<bkıen son
ra occle ldkartz.dan çıktıhır. 

Lat:rncı-.n otıor...dbılı lwmcn lo
ko.ı:tanm önür.e ı;eld::. Fııkar 
1ob ntact:ı iken Elenin bir ;,ey 
ciikkatın ceibeLırıst. Saıhnede var l 

.yele oywnbrı da gösteritiyor
<lu. Fa!ket LQt Mr \'atVr\. ıle 
h ı; a•.akadar o'Jınu,ıo.-du. Genç 
k:~ ne Z<JJr,.n gfü.ünü delikan
Jıyu çıevir;;e. ont:n gözlerini ~·a-

rı ko.pa lm •ş b: r hal<le, keı•di tl u 
şimeelerı lle n)';'~ül göıüyotdu. 

Perdi! aralar:na<. ışııkbr tek
rar yanınc~, Lat.irnerin glizleri 
hep Jı:ıca!ada dol~ıyordu 

Hatta bu· aralık Eben mase. 
arlkoaaşının bir locaya illıjip kal 
dıgma da dıkkat etti. Bellı et
me-meğe ,aıı~rak, gayri ·ntiya
ri bu locaya h1kt.. Bu lccada 

solgun yüzlü, iri siyah ve par
lLk gözlü gen~ bir kadının ntur 
du-ğunu g~;rdü. . 
ıBu )1adınm sıolgun gı.iw!'.iğ• 

Elen'in z.hniniıe P'lk LJ k.H!ar 
sar>h o~ımayan bir hatıra k•mıl
danan ... i'ı hafü 1 c tıi: 

- Bu kadını t:ınıyor ı~•ısu

nu7.? 
Yav·- ·r.. $0ttıl1o1 bu sual Hze· 

rir.e Lat•mer genç kıza baktı. 
Sarık; yakalanın ; o'maktan 
rr;ütc""·e'ht b•r hica<bı ,.,rdı 

- Eve<, dOOi. ıanıyacalc g:b'
yim :ı=a ne:~len tanı'.ııdklı
ğ.nı nıuhtemC'l o!duğınıu dü~ü 

nüyoru.m. H~lı, pndi hatırla
<.lun. Onu bir gün seh>:;liyenin 
nıüesseses'.nde görmüştüm. 

De!ikan1ının g&l€rin-Ocn bir 
hiiıl"ı-a. g€'<; • . ti amma, ça•buk 
dal!ıdı.l La!rncr \·ne eBk ,ü.ler 

2'&tr.~t'.ıt.i•ur d'.~ıın: S~·k~'"l.)rL!l\, 

:Nııı<•ye+ dün a~•ın. d~yar~

madmı., .bır dü.kUncı ;ıe çwgar 
çıkrad.ı m... · l\Ie. ele :;;öyle o'ıdu · 
Balr.lt<ı, ooki.z Ot' duk.k:ın du\ı"'" 

tım. mkı aradım. hcp.>ı de ~'~k· 
dediler. Maliıım ya akş<mcılık> 
vaı serti.t..•. Bu zıkkımı lçn•e\.iı~~ 

ce olmu)ıor i-,;te ... Hi<; olm&zs~. 
ak.~amdan akışaıma bir 49 lıM, 
"Şey ... Yaı1i ~'mdiki ll5 tik d<>ıii1ı>
:Jer:, dok....anlık. yfü•.ük, yüz oıı
lıık şişelerden bir tane içerim ... 
'Eli-et, fiynu malfun <leğıl zıkıkı

m:n ... Tuttura.'bild•ğinı>... Ona 
·ilıd. '"a.zı olduk, amma, •yüık• dc-
111ıL1erine i.friıt oluyorum.. .. Ta
nıdık o\ınay.nca vermiyorlar ... 
Scbellıi de, 8.5 lik ş' ·eye yüz on 
filjn istiye~k. ~.f.il~ter.i. n1cınur 
filim oh!!'!'C hopı yt ttu tabii ... 
Ben E'·üpılüyünı. Dün gece Ba
l~tlan ı·:ıkı ala~·m dedim. , He
rif, benden l"\l'V~I birine şişeyi 
~·clk:ı eıdıerkcn dikiz ettim, b<'n 
ıstc}~r.et yok• demes>n mı? 
Be)' n!lm atlı ... Açtım ağzımı ..• 
O bara beıı ona ... Karakıonuk 
1l'rl11k. S•mdi de mahkeme)«> 
geldık ... H~n,, bana bı. iki k"
)«ık 18! ögret de s~·liyeyirn, 
d:)ıoruım ... 

- İstünıf:z, ded!•m, bana an
lattı-ğını söyle, kiiCı ... 

Bu .rahle mü'b:ışir adını ba
ğımı. Seğirterek mahkemeye 
glTdi. • 
Dün~·a bu! Herkes gıda m~d

d.,si ,.o:.ııuğunrlan, pahaltlığın

dan, ihtHQ&rından şikayet edıı!r

ken • akıjıımcılar• da rakı der
dinde!. Ne denir? Onl4>rın <la 
gıd.ası bu. Nasıl haklarını ara
ma.snlar. it. SANAY 

i yüzlü hain alıdı. , 
i - İsterneni1:, Diyamaflkonun 

salonuna gidelim. OTada l;>iraz 
dans e-d.erlz. Söylıed.klerine gö
re, burası şık ve ki.bar bir ~·er
mif. 

- Nasıl sterseinz! Ben o'le 
dansözüm amma. şiarı.diye ~:adar 

ayhğımı bile alm~ değilim. Sa
at de on bire ge~. Pel<i\)'1 çı

kabihrh. 

Çtktılar. Diyamarkonuıı sa
lonuna gfrdi.k'leri zaman. del'
kanlı Eleni yarı karaı1lı1< b'r 
ba Thooa götül'dü. 

Yerleqtikleri yemen ~yle oi
raz ei':;lince sa!onun parlak ,.e 
canlı manzarıı.sını seyttdooilit 
yarlardı. 

Lat;·mer şarap ısn1'"'rlamL~ o). 
m31J:ı, :::,..enç kıd1n d~•,'k"r.l·ıım 

hi'nü? <luda~ııu ka<lehın de ld r 
illlf!niş t ".el uğuna da dik·kat f't· 

m·ştı. H,avy..ıı· t:ııbağı olduğu ı:ı 
bi duruyordu. 

'Biraz S!Ora: 
- Haydi 'biz de dans c lım. 

de<li . 
Kalk:p sal.ona indiler, 
nPUC' taieıbe <lan~ e!,11$4. ~&: 

(D~ba var) 

~~---<>-~~~-

Yüksd< Mühendis 
kulu açıldı 

Yi•:k&1~ 'Ylühendis okulu criin 
6aootı ,1.-tnı ders yı!ına i>~am~ 
tır. Rcl;ıı.öt ü:n kı.sa b·-r ııutklln

dan :.oııra p1ule~ür Salih Mur<ııd 
ıl.k d<'l"Si vıı.·nmi.;.Lir. 

,l\;uri Do.·n.rvğ ıayyarelcri dıe 

dün '>aat l<H6 d€n J 1 ~ıo ~ kadar 
UÇL•~ yaparı.k ~föıll<'ncfis mekte
bi t.;lob~sin€ beyaıınamder at.
lIH~'tır. 

Lodos Fırtınası 

Doju motora Yassı 
ada rar: ında battı 

Evvelki ı,e~e şiddet.oe l>aşhyıın 
lodos f•rtın~.sı, ba-ıı tahri-Oata 
sebNiy~t \'l.'1'1Il~, bu, arada ~'.lar· 
marada l.ı;r motör h21tara.k mü
rettooatıııda·n biri IY>ğulmuııwr. 

Hal" K"'Ptanın idut'9inde'ki 
Doğu mol.cirü, üzüm ve sebze 
yüklü cıldt.gn halde Armuıiludan 
evve-lkt ak.J'"ôm saat 19 da }ıarı..:ket 
etmbj, Yus'"'ıada önJ"r·nc gelriigi 
vak~t f .! tin;..ya tutuln .. ~tur. Bir 
ar~. arılgaJ'-ır. n~ot-Orün yü·kilc 
b.ırabe~ tayfadan Arap Hasanı 
da den;zc ruriiıklcmkjtir. Hasanın 
kurtanlması mümkün olamam~
tır. Motör, dün sıib•h 7,40 da 
Heyi:>eF.adadan hareb."'el eden ü
lev vapuru tarafından Bostaneı 
önlerinr!e bulunınu~ ve müxett.e
lxıt kurlarılarak 1ıı.nan.ı.mııza ge
ti.rilın.ıı;1ir. 

,-:-GüNON \ 
~iklopedisi( 

General Mak Artür 
A VU-;tralyada müıttcfik kuv

vetk,· Daşkuıra.ndaııı olan Gene
ral Mak Aıtür, Yeni Ginede Ja
;pon ku<velkrinin imha edilece
ğini söyleıni§tir. 

General l\1ak Artür, Aıne<rika
ıııın en ı:ıer.ç generaller.'nden bi
risidir. 1890 da doğmuştur. 24 
ya.:ında kı"may subay olarak 
çibr.ıştır. 

Yarbay rütbesinde tken, stra
tej, ve Amerikanın mÜ'da:foast 
mevzuları Ü.Zerine iki mülh.im 
t-ı.er yaımış ve h:orp akadem ne 
öğrdmrn st.~1.lrniştir. Aınerikn
da birçok g ·neral~r. poliLı'ka ve 
SO!.")'al skı J.e m::;g;;! oldırklan 
halde Grncra' Mak ArtLr., tan·a
mile 0"11 bir ruik~rdir 

Ja.p~n)a Amelli.kaya harp ilan 
cdmce Filip:n a~..ann GeLe<ral 
M · Artiir müdaiaa etmiş ve 
ouramı. büyük mı .ıfiak"ye•lcr 
göster.,. t;r Bundan &Onra A
vustc :yaıı n ıst ;ii, teJılike.'i kar
§ ,ırula An .. ;;tralyad~k mütt f"<: 
()rd,.lara B ~umanı.lan o!:r ,_ 
tur 

Japon kıı)ıpları nelerdir! A
merika,, C) naklarrnuı ve...ı..iği 

ına!Uınata göre, Japonlar, ha>rbdı 
başındanberi muhtelil tonaj ve 
sınıfta l(i' harp gemisi kaybet
mişlerdir. Eğer bu rakama iti. 
mat etmek lazım gelirse, JapoD 
lar, harp 1,?emilerirun >ü:ı.dc Zi 
sını uyi etm~ler deınektir • 

DeneJ...ilir ki hiçbir memlekd 
için, dorunıma, Japonya kadaı 
hayati bir Cinenı taı.ıınaıı. Hatta. 
lnıilter: için iahi..: Ve İııtf.lte
renin Man~ sahilleri vasdasilofl 
olau m\ô.ııasdıetlcri, ona, aşağı 
yukarı bir ) :.km - kara h""""i
yeti ve ·:r. Fıkat Jap11nyan.ın Ko
re'ye doki hakim olabilmek öçin 
hiç olm~zsa blriııci sınıf bir do
nanmay:a S11hip olma 1 zaruridir. 

Angl3 • Saksoolar, Japonyanın 
bu huJusiyelini çok i~·i bildild<>ri 
için, onu, tın evınden vu.rmak 
kararmı \'CTlllişler v• Japcıı do
naııma~tnı nerede gördiilerse, &

rada o•n saldırmışlardır. Mercan 
ve Sal1>mon den;z sauşlan hep 
bu gaye ile yapılnıı~tır. Amftri .. 
kon ~~ıig1eıinin bildL«liği Ja
pon b; ıpları bilhassa bu iki sa
.-aşta wrd 'r ilmiştir. 

Amc .. ikarı tebliğlerinııt bildir
diği Jaııon kayıplarıııın hak'kat 
oldu~umı lo.Rbul etsek dahi, bun
lar, Japouyp_nın oe miidafaa, ne 
de taarru7. lrudret;ne asla halel 
vermeınişt'.r. Bunun en açık is.
halt da, dRhll dün, • Japoolarm 
Salonıon edrları seminfa en bü
yüklerinden olan Guadokanal'o 
mühim kuv\·etler ihraç etm~ ol· 
masıdı.r. Urlbuki, Amerikan ge
nelkurmayı, Japonların ne Ye
ni Gineye, ne de Saolmon adala
rına y :w bir ihraç yapnıaswıın 

tamamen önkmmiş olduğunu 
bildiriyordu, Hadiseler bunun 
aksini göst .. miştir, 

Ktş devre.•ine girerken, harbin 
en nıuan1ınalı sorusu, JapGn)'a
nın ııe yapa.ağıdır: u:oilistan 
mı, l\Jançuri iizerinden so .. yet
lere taarru'l mu; yoksa Avustral· 
ya mı?. 

Japoıılar muhal.kak bit e)leı 
daha yapaealdardır \"e bunların 

sürpriz olarak karşılanını)·a de
ğer hadiseler olınası çok kııv 
vetli bir ihtimal iri.,dedir. 

, A. ŞEKİP 

Baıuı:ı birliği azalarına 
Basın B.rl.!ğı lııta ul !nınt~ 

kası Rt!iSlı.ğıı!:.Qcn. 

Gunıın ıhtı) açl:ırı ı..zcr ııı<l~ 
ar;;.ll'daşlnr aıas.nd:ı. tc.p!anJıp J()() 

nı.::.:ım:ı.·ya lt.izum giirül.dt.giliJı:;•n 
Biı '!ti; azasınır. avın 21 incı çar· 
amba günü saat" 1 l hı:çuktıı Eİ' 
'l"icö~ü Halkcvi :ı.louuıı.ı. g.+ 
mP.lerini r c·a ecJeriı 
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. Memlekette C Dünya Mese.ıeıeri 3 !i>™ 
&)altonun' ! Alman uçakları lngiliZ ln11.1~AM:;ıl Cenup Amerıkasında Ho, bir t•k•• .. 

1 IY'-l!ı:ı&' :!:U 8 • • k 1 f J • • Dolayıs ıle 
Söz.leri şehirlerini bombaladı Kayseride Su- ~~~-~~ı ---- ~-------~~-- ~yet_ı ~~;!~:!~~~c:~!~~=~s:·ı~ 

"Biz çok muhafaza· Bir çok •ehirlerin sokakları ve tren• cuk ve Pastırma Amel'ikanın Life adlı dl>r~i, Cenup Aıucrikasıtıda ""•inci ~:~;("' s.ırunu 'ıı ce\ahı 
Y kolun propa~anda , .e faali~ eU ne dm enteresan brr ıookik ~ kar kaldık',, 1 it 1 - t · 1 d - On beş göndiir TopkMp.da 

l 8 r m r 8 Y 0 Z 8 e' 1 ft 9 t Ut U U yapıldı retmiştir, BJl<'zilyanın Mİhvede harp h»liııde bulunduğ-n •'e traUl\''IY bekfü,·u. ""'".. .... az ArJ·antilliu de böyle bir ka'l'ara varmoJı: üzere oldu<ru vii..nt.,rde, 
-- - • ...., "' Ahınd Raufun bu küçü~ü• 

lngilizlerin Hollandahlara bir ihtarı • bıı .ı.ikkatc değer ya:ı:ıyı okuyueulanuwa sunuyoruz. - -··-- - fıkras• pek hoş •nıına ben, şiın-nglHz ticaret :uzı
" nkl şeylerin 
değlftlrllmesbal 

tstedl 
Nottiü{lilıam, 19 (A.A.) - İıı

gi:~<ııe 'l'icarei Nıııı:ırı M. Htı,gJı 

Daltoıı ~üıyled;ği. bir nutukta l 
deıııi;şUr ki, , 

Bu ha!ıplen evı·efai senek;rde 
1\:mtertka rokk.şt.k d€v!ctlcı·i v.e 
Il.Lı>ya bıi'ııden çok ciuha müte
:;€W;.; çıkım.:şlarmr. Bi<ı Sok mu j 
ha!a;1.a.k:ar kaklık . B.::.-şımıztla ~ 
Mi~·arl,ar vardı ve gençlere kıa

" tl:eı·e~öe yer verilmiyor. E
geı· h&ll' sonrası dünyasillda 
l<i•yık oldtiğıınıuz yerleri tunuak 
~·tiy~k .bütün bunLo·r deği:r 

":melid<r. ı\k3i takıdirıie üçüncü 
deıec·ed<:' bil' devlet duruııııma 

Garbi .paılUllte Od 
Japon -gemisi batb 

VB~i«gk.n 19 (A.A.) - :Bahd
yı: N """ ıoe tot.iıı t~bı:ği: 

17 H!ı:lt.'rçri>ıtlc ş~rr";.ıii Pas"f.iı\c ... 
de ı~aı.·ı,~-er~ boJ:ı1ba t?.)·yalcleri 
a!;;d<tl\ll v~ırnı.k suretile ·iki ja
oo.ı destl'(.yHini oombaJamtşla.r
~;r. Kis.1a'11Jıı şimali garbisinde 
vukua gelen ıbu taarruz takriben 
45 da l<ıkn sii.rmü.ştüı· . Bu d.estı-o
verkr son <lcla o!.arak görü1düJlo. 
ıeri ~ı.arı .dr ~lcvl-er i':i~ıı;d~ bulun
makta ıJ. ile!' ve mi>rettebat ge
mitı;rı l<::ıkd.zrıcık~e idi. 

JapvH\a>l Gu..dalcan&l adası sa
hllPrhı<lek': hava meydan.lanmı
ıı ve .ı"rıeıv•:'.~leran.i zi l:ıoınbal..:lılnı
;,a devıı.m .,tmı:ktedil'ler. Düş
manı:a, .bt'ô·Jarın:.ı v-e maiLzem....o:ıo.
sini me,ırür hava meydaularma 
rııü!hinı. =l,ıir taarruzaıı bı.ı.h.ınmak 
u._ere h~:zırlllı:lıi;ı aın ı,...ıkıakta-
cur. 

15 İtk'lcı;tindenb<?ri J~pnnlar 
Guact&kru:ıal'a yen.iden a9k.er \'1-
karınam1şir.rdır. Buna muk:bil 
büyük dı<şman gemileri t~şio:lat.ı 
müşa:."<o-1-e -edoilm~tir. 

M~Hi Şr-f. n isken· 
d~ runu ziyaretle• 
rinin ytl dönümü 

İ;i.«ı·uoı'1l\, Hl (A.A.) - ;<.[ili! 
Şt.'i:.nı·z j.au-ı.üJııW:ı k-1*rı.dfl"Jl\ll !'<C

r fl•'<ı:'.C~~i'k~c.-i gftınün bidncl y: 1<1ö-
1ri'r11ii t':C\!;t,".ı;,un. V.:11'\h~rs.Ua. kut!f.n
i'lltŞiLl', Tört"re. başta ~"leı~l Şükrli. 
l~aıoa:Uı aff.Mık ilztjf"e a6k.e.ti. '-'.e- ıınlıl
Cti cıLQfıın ·.ık! ınııı..:kııepl:Ier ve b~il'Jt 
b. ı.a.11< ırutle<> i;ıt•ı"'1< .,,,.:.:;, !Slt· 
h.~ nı~lı.?JıGİ-:t.n 90nra bu nnıtlu giin(~ 
bno.~ni Mlirte.n nı.ıtıJrl~r M"l«_r.m·~
lir Şcl'ur ~tan bıı..a sıı.sl.e.nmi.sllı•. 

r-Do'ktor - -. ~ 

\. Diyor k~ ...J 

1 

Ucuz ve iyi yemek 
H-OP:ı.n;zi 1o.r d.tııt"lJ(ITU. w~-Jt itl 

ha,yat ba:l:ıa.ldığı i<.o.rş.s.Ma UOU'Z ve 
SI·hılti yf'>lft(lk 1·'9tcled leı~;p elinıil< 
c•asl ı bir sıtil'"4. v..,.fecnic ol.."G ge. 
J't,.iclM'. 

D..1al-ti:rı\dtw: ki, al~tğııını.z gıdalar 
(o~ıısah, -.. ... ı.;, ~<oğlt pı,;4ıbti. ve 

tt'J!lch"'ni1 .olnıLJk: iiııere dörıt bölümdür. 
ALd:ığı.1nıız gı.o.alarda bu dört Ç;t'Çit be
a:n~n hı'pı.·..:.ndeın buhtnil'r'<l.k 15.zwrıd.tr. 

B; 1 in'in çok fazla olıtıası~ h'ç bir z.:ı

ın~n di3'1.':1•ı~ı bulurımantuını telıiii 

~t.~ı:ez . 

&.şlıca· gıd.'.\u ıtı. oi3.l1 l'.lnut·tin yi\r .... 
dı> 35 3 ü mı; 5:J,l i n~.._.,,..,t.a , 9.2 ;:ıl 
~\)~~ (f.{lını'l:~1) 1,1 J', 1kil!; 1,3 Ü 

)·ağdır. Si(' cie sııt.. ıoııokıma:; Yilz 
graın sü tle. M,4 gr.ı..-r. ı:.;l', 4151 graın 

t·:lt Ş6k,t.•ıri, 3 grttıı.1ı. p~n yt;ğ, 1 

;;re -'l "1.-itl vıard.ı.r. Yüz gra.rol.ıık bir 
"'"- \lr:~111:ın iıo,c 73,7 si su: 14,8 2!i 
, ... ,ı('tin ( t ~ hı•?n.'.ı•) 1 rl,;/ y.ı+.ı; ve 1 grsmı 

!.U1:iür. 

Eıt ku~ ı; ... t:· taı ı 0 ..... ç. bu gıdı& maG
!eN, v-licucl~11r,uzu bf"F;le-.ne·ye JWf.li. 

ı -- nıi·r AsJ.a.ı .• Ci~r..k.U mest;>I:'\, kılı-
?'" {a;ı :.ılyıeni-n yii 7 grc:ıımınd.a. r:Cler 
-, !1.;tidt.,;uoo V·\k k P-cleı·ıık bu hük .. 
-r t necim \~ııd 1 :_rtfı;l aı"J.~1.H·a\ını: 

!'') Gd su, 23,51 .P'°..ıt1..·.:n; '18,33 ~ 
1 l,6S yaoğ ve l gran1 kül, .• 

"T~, 9ii.tW v-e .o.e yurourt00.;1 n!ş.ııs
lıı JoW\it.lı..l. Müteakib yaztlarunızda 

g:Q"a rMıdıdf'lerinin bünyele.ı·i üzıeı• n

drı durara~;ı;. l.ICUZ ve sıhh.l yerr.ıek 1.S· 
·!ıe-ri h1:zı;-la.:nay.:-~ t·lltşa!':.ı..ğı.z.. 

Surı"yeden de ta· tli, ~imdi ctecli&im bu, iki aydır 
lıınd:a, 19 (A.A.) - Almea Ha'bc>!" alınıhğma gıöre, dii!şınanı H •<ı>tı" önce Bho QÖ ialı"7l<>: l s·~ıın !MW\'.l'\l 1ııa111ı hat'- .ne ropkapıda, 00 Çar~lkapıda, 

lı.yyar~en. bugün İıııgilirı top. tayyarderinin taarruıru n>etil;e- repler V8r.. Btmoas Ay~"" .fİhi oemıp .Amo• be gimıe il<ılrarınt \-etd>ııi ''° ™' BP~nrtla ne Fatihte hatti 
ki -- · · ,__ rii<asJDtU bu l>ib'üi< poliUJ<._ ıluıs!<>s ayının ba,ılarınııa ve b dalci 

ra an uzenn-e bır ... aç 'keı'e a-- sinde lJ aı<kH ve 6 sivil ·ölmlcy- ve lica~ ın~r1.'1l'z\cri~ r...Uaı.aa bu harp karartn<l<ın bWk<>Ç ;;iin ~ on e;ı 'lıa bile tramvay helıı-
kın etın~er ve Londı·ada üç ke· tıür. X ays.:ri (İkdam) - Bu sene, Alman kaJ.,balığl, l-.;;ı~ polt>ıyıooo. ce, bütfuı ocoııp Ameı•kUırı>ııı ı..ş- leınİ'yorll'.UL Ileıu be-kleyip ele ne 
l'e tehli!,e iışarcti veri.imiştir. Est K&yserinin .İşli k,. adını afaıı bir<i<'nbin:. QOijo.lımı~tı. !:"" tııbf-!erln"' ......,, c•dDe ve ,.,. ola<ak &anki? Bir iane gelir M· 
Aı j . b'1fL Hofandaya il>ta'f! .....,J., .. ,. • ,.._,_. 

lg l<l' ı. .. ası;:ı hede{ ıuıul~ ... ur·ur p;ıBtımıa ve suc .... ya· !'ab.t, Arjamn '~ Bl'!"LIQ;'; lıül<Cı· kak ba~1'ı<lllll g;.ıı clk·ı· tareııudau nenıe"8lll. ...-... i gelic gil'enln.-
tu.r. Lomlra, l 9(A.A.) - İngiliz . pım evleri, her seneden daha w. :ıi.etJ.eri, P&I>ıı.ıneı-.!P.>ıı ~r.mmnın bio'ilk aı;ş!er as~Lı: sin, ~im<:Ü9İİ gefü sokuJa.ına:ıı-

Dii.şaı;.n tayyarefori İugilieı rad) osn Bolar.da hallınuı bita- ~lışu. Hafüuk;, et fö·atlaı·ınııı vero•ti k<ı•·•r;aı-a •ad.ık kala:-..\;, Y•1• .z.ter Milı.~r. °""' lıi.~ı sm, dürdöll<"Üsii geln yırıı.a'l"-
akl · mı. ahr.anla.rı (t()t;J, jaı,>onlıLrı, ita!- tal !lellerinı ,qı>klaOOlrm.al< isl<-ycm-

tcıpr armm mültim kısımları ben yapı._~· ne~atta Ingili:z ha- c;<)k yük$0k olm'!l'S• ihtimalıinj '.l'llnları ,.e Mihverin küçük oı'1ok- ior iikilııe1ıi h""'"t>l'"'ıolar!• mazsın, nit.ayet lıeşi.ıı-dsi gelir 
Ü'ZerindP. münferiden 1111,:aralk lbir va kııvv<>tlcrhıin Holandada'm göz önünde tutan İşlik sahiple- huı olen Macıı.-la~ı, p~ ve ve arlık ne yapar, ne yapar, ken-

ı ' · 1 k .. t.. k 11 la d llar lh" h ı...~ı •Aulıt·,>il<• B;r)eşik dev;e~ı...,; ve ı- t _,_. · çox şe.ur erin ve as""'ai.aırın oo- · -aıuı. ar eıniryo ına ti'- ri, da a yae ayJa.rmın ,,_,.an.gı- B<ılgru-laı·c sılı<ı bir ı.o,,.,_.,ı altına inııııteoe ;yjuld:ıılı gim .,;,uıp .ı\ıne· dini buna ıar ıı:or ıı.-.~ •·-ilıır-
kaklar;nı 'le. trenleri mitrativög ctıı!lla hııeıdanmakfa -0klu.ğuım cırda bwvük M-ıırhk'lı.1' yap- <>lınak karuını ~ı..-.ee, bu kllab•l* sUı. Fakat. .. 

.; :,; hfta.:>t dliuıy&llıiıU rn b;.hı&ıqa-. _ Zffl· 
ateşi altına almışlar, endÜistri \11:! bildirmi§ ,.e geceleri bu bölge- mışlardı. :ı-avaş Y•' "• orta<!an kayboldu. \'a. ilin '"'''™.-k<!ti oıa.d'1.ıttır.- Fakat bir kece lıöylelik~e ~ .. 4. 
t)caret b'rıalarile L'V)ere boırfüa- l&de Cıol;;~m-amasını la'Vsiye İstan.'bul, İzrr.ü; Ankal'a gilbi 1-ıtl~a anı d.öociüler, y<ıl<sıı Şili B\lıillt ~•:rı,..,.Je ı:ıir \xJk \, vl<i!- de ortasında en a'Jll/lı bir saa~ 
J ' ' d t . t' w.~ "ı •. •-]""'· .• -ı.....ı- 'n.d gibi ""'l'<' kar;'( ı>fk ra<i;Jaı,I t>ed· !-er wo~ıldı. Bı.<tlar <OC'lb'"•• pivas:ı.. ka,,hedar, •dnra basanwılda, k"'° ar ?•tn'Ş•ar ır. e mıllj ıı-. ·""yu ... ıst1'ı ''" rr,.,.,,..,-h•"''' en b;rıer cLı:ok lüızumı:cu ck.',Y'm&yan -~ 0 ~.. , , • ~ 

dal-ta şiınıWden bir çok talep]~ menıl ..... tk...., nı' GU1.iler, P<4< ~li nw tanır..m~ ~.nıver W:>'a.!•rı ds. pıda hlr alay dirstk, teJant,, ı...ı... 

Vefi ite dün Tf ca• 
ret Vekili görüştü 

(Raf 12rafı 1 ;,ııci .'!Ahifed.e) 
t}a n diğer valiler de v"ll'in ziıya. 
1·eı elmiş!f'Tdör. 

Büolüıı bu gfu-üşıı»e\etiıı İsl.;ın
bul_ İzmit '~ Ankaradı! ı ~ 
iohtiyacımn lbeleaıyeleı· taı-afın

dan temiııJ ec:rafmda ecre-yan 
ettiği tahmin olunmaktadır. An· 
crk gerek beyanncımeleri.n hit
mcır.esi gerek bupy fiyatla~1-
nııı seı"oe,,;t piıya:ıarla her giiıı 
del_t.işn1Ciı>i ,_.-e bu.Qtdaıy ~at.uı alm.a 
oorlukları bu yeni usulün tal;
bilüni dı.<uha biı' müddet geri hı· 
raktı~n>aııı v" e.;aııh ted!IMr ve 
hazı!'Mdaı- bittikten ııoma tat
bik edi!ın<e>i muhtemeldir. 

* ŞEHRİMİZDE DÜNKÜ 
FAALİYET 

L.ıaooul belediye.;i c!iinden 
)"tiba.reıı 1ınooıurlara ve u~u~ 
elırnek aL.Jbi.leceklere ~yaııııa· 
m<' dağıtmağa ~ıştır. Dai
re mUtl!medleri ellerind.-k.ı ta.s
dikli. mJk'dara. ~ beled>yeden 
beyanname ~- Get; vakte 
kaclar ~n bey.anname ınik
t.at"J 453U<t ii bulın<lli;t11r. Tevzia~ 
~ gi.iın d<-v~ edecek ve 81,Yltl 

26 sıııa kadı!ır bütün beyanna
mder doldurulını.ış \><e kazalat<
da 1qılanmış olacaktır. 

'Dün belec§;y-e meelis> salonun 
da ekmek ve lıeyanıııatıne ıevııii 

ile kame dağıtımı etr~nıda mü 
frıion bir tıqptautı ya:pılmL')tır. 

~!.anlıya ·belediye reis mua
ı•'rıi Rifat Ye~al ba,:'J.-o•LG; eLmiş l 
tir. Belediye ll<ıti6s<i Hli6Drü, 
Tef!iş Heyeti Reisi, Da:mi En· 
cU.men B.7.&Sl ve diğer a.liı:kadar
laı- elmnek me'''ZU vııu incele
mi~r. m&bal!e bir~k'leriuden 

auı:ni ölÇ'ilıc1e faydalan.nı:ı,'\;, için 
m L;rıakerele1'de bulunmuış1ar ve 
tcvzia.tın salim c6ası.ara istınad 
e~!irilmesi için lüzwnlu tedbiT
leri ka1·arlaşt"'1n>şk'l"dır. 

Dün muilıteiif fınnlarda yine 
rkornek butunam:ı.rmş ve a~aan 
iiıicri f:~ınlanıı çıkaraa:ıkları 

oon ağız el<ııneği bekliyen!er ÇQk 
o1ınuştur. Saruldı~ma gıör<> ofis 
diin bazı fmnlaı·a ,geç tewia.t 
yapmıştır. 

Hess'den 9üphe 
ediliyor 

(Baş tr.nfı 1 i1tei saJıifcde) 
evvela, şiırr.ıd'den ele geçiri'aniş 
olan AJınan mE<>ulierine tallblk 
edilmek gerelııtfr . H~'in hıı.11> 
MJnuooan e-vvel muhalwme e
d;Jın>yeceğini söylemek, bile 
ıbilc He>&'l 0 n ciııay<.>t.lerine göz 
yu mııı...k denıe.kt.i r. 

Prawl.a gaı.ete<>ı, bundan son· 
u, b:ıyan Hess'in k'J>caııının ya
nına gitmek iizere bit- talebini 
ilı.ıill'a e<len bir m~·kıtup .r a.ı.mı 

o.lduğunu h.ı.tırloıiim.<ı.ld.a •'e bat 
y= Jöyle hlticmekı.ct..J 
H~ bir cani ıniıd<r yoksa Al 

m.anyanın İngilkm:k resmi bir I 
müıneı;si!J mi<lir, bunu n>hayct 
tesbit etmek lazını:dır. 

l!\IIoslrova, 19 (A.A.) - Tas a
jansı bir tclıliğ neşrc-d<>rek haıp 
müerirrilcrinin muıhak<'Il'Ilesi için 
$1)vyct nd'<tai n<'<'arını belirt. 
ımi§t'r. Enfo~n bürosu 
lkimleri;ı harp mücrimi sayıla
cağını bilıdiırrn iş, bu aratla IIit· 
lerın, Göı ,ngin, Göbelsin, He&
.sın, Ruzeıı.beııgin ve d,;ğer kım--
elErın t;iml.erini zikre'tırı>iştir. 

Şark Cephesinde 
(Ilaş tarafı 1 ittCi sahifede) 

lar.ımııı d:iiı;;man tank ve ıpcyade 
kuvve!l~i:ıı m lıücuınlarmı pili<· 
kiit'bnı.i;,.terdir. :ı :l\'eynan piyade 
taıbı.ını j"O'k edüııriştir. 

Muharebe kat'i safhw 
Loodra, 19 (A.A.) - Diiıı aJı:

şaın i\fo,-kıova rady06U, Stalingrae 
mu!haı·ehesiooı kat'i safhasının 
başladığım b11ilirı:n~-tir. Şellıir
de vazıyet d&lıa. :N!=l.aşmı~ ise 
d-e Almanlar, kat'i bir 'blltjarı eı... 

de ede.~leı"dir. 
Almanlar n yaıptı1darı n:ıü't>hi~ 

ha;va h"ıcumları, llıu&ların Sta· 
liugrlJCl'ın bir amele ~allıesi 
tetkedildlkten sonra dün "OOd 
ettikleri nı.e\OZi.lerden bıı.ııları çı· 
kar.znıya muvaffak olamamıştır. 
Bwı.unla !beraber, Alm~ı:ıılar, 

ta'kıvrye ku.vvetleri getinn.~e de-
7am e'<iiyo;rlar. V. dun.mı, gaıyet 
vııılıiın <i ir. 

MOO'k::'Va, 19 (A.A.) - IRöyter 
ajıır~ hususi m~&biııi ibikli--
riyor: 

ilk ta,rrw: eitlldcti zammı Sta 
lingrad amele anıhalles:ııde 'bu· 
lu.nan Aln:ı.&n. krt'al~ı yeoıı' IJü,. 
ıne.nler;e tr.Jcı.iye cd.Hm~ler ve 
aıçtı.klar! dar gediği genİ'!lleı.m;.. 

yet gll'yı-et edeı·ek şebı'in şimal 

•knar nMlhaile8inde ve Volıga 'kı· 
yısmda bulunan bir f:ıibrrk<ıya. 

dün ıı•ifuz edErek nehir istika
mctind<' i!ıi.ic-uma geçmişlerdir. 

Dü~ac> şimdi ged;k açmrya mw

vaffak o!Uıoğu noktıWan iiilbaı:en l 
yelpaııe ~eklinde yayılmıya ui'- ' 
raışl}"Or. Marunaıfth Scnryet tan'1.~ 

laı: ıve tarrk '.karşılroyma taplan 
düı;;m~mn jleo.·i tank lmvvetleı:ıi.
ne ciddl suıette hiıklm ulmuş 
ve Sovyet hattını delnr<ye mu.. 
vafiak olan d~man tankların
dan ço.~unıu t,ili.rjp eylentiştir. 
Bu tan•klar·m mii.retebatı esir e
diJmiştıir. &ın dört gün içinde 
tahrip tdilıniş olan cl:ii.şmB.ıt tank. 
larııı.ın ::ıayısı 2()() l!e 300 arasın.
dadı.-. 

·'- ,. 1 '\'<ılt"<iı. Fal'at, bü.t.üıo a~ı.mııtl.aır • d h .... .J .. vruıaııına ııapn, m12ıatın nz dej, ... ma Y.ermı, a a sonra ş.....,,.n 
- • .......... L' ta -• + mii9bet lıC- or.Ji<ıe ver;roedi. Y&lruz, bundan, y~-i saden (Ok a~ıkgö•, vırl".ısına "'-'"''P · .,;r r ... ııın Bo,.,zi!yon·n ren11bo..r.W. Pol.:ma. ,.,ı,_ - - -
ka.aphk Jıa.yvarun az gel.ıuc"'9i, Fal.tat, Beşincıi kol'uın d>l.uqa rü· riııcie bir loplaol.ı lc;,mpı lw:ııldu ve ÇGk becoerikli, tok zorlu, çok 

•\;ııde en ı.ıo~ faUiy~ bu- k tl" k ho t -'-d;<;er braftan sarrn.sa.ğ.n ve şçh•r:;ıes, ·ı-e:eıile bo1ı"1.>er bm•"-<ı" uvve •. ço yra, Ç<n< sayjp· 
"b lu,r::du.,':u ~r. yıi.ne, oenll{l A- d h" 

çöVeııin çok pahalı ~nası ve az meı-....,,ıdı!', gör.<1.,,-i\d;. sız olan bJrU yokular an w 
bu'!.unmıto'"Ml'ır. Bu lı"l<ikatg sl4'•p olarak ,-unltt · + alay llf işilit'sitı, efüıdt, koitında. 

Kıooı;d:nasyaıı h~tinin ka- göeter;l•bilir: ·H e.ı,;>tcon öuoo ce~ AıMıOrik&Sı bir şey'er varsa ve !ıuolar kurıı 
S8'Plık sığır hayvanlan için yaş 1 - Cof'JlfllP Aııue-ı,;);ııl~,ır\a. Mih- Hmanl•n ile Aw~a !imG:ıi.a- şeykı-se yamyassı olur, yaş şey. 

ver d;w]•tkri ...a.u1dalü lıı.tilfdın Tı ..,._SlJld.'.. bir ~Jc i!.a:Y,.t• Af- ) ·-' J --' ·'' :-~ 
'l"8 cins t.abWdi ı......ID.'lsı da. hay- • ' erse ır ... an paçııı arımıatı "''~-

na.<'J '\-"€ anlaşnıruılığın. muayyıen ha.di(ll(.•. m:uı vP j'lpm geırrriiet·ı ~erdi. En 1 ·· &!L l L-

v.anların az gel.mesin~ amit ol- ler v~ menfa.o< teza.dlarıadaı\ ı>Y'{lde. büyUk hava hatlan, Al•nan LuS< ür. UsteHt. ikide bir açı ıp --
muştur. Bu tab<iit k.Udlı.rı.imış, bi.!ıii oı..,.ı; ™""'mu tıl•ncu> id:, panan bpınııt y•nında isen h"r 
fakat yapım za.ınanı da geçrnş. 2 _ oern.~ Aııı<ar~ı nüfu..>unun Cenou:> Aınerio."<I•ı lon;,uılıu.'le Av- İstasyorda ~ere yovnlanmalıı 

bizyiil<. bN- kıs.--nıııın, M>l-tv<'J' tıı.ı'O!· l'l>PQ arastOOıı ><•fı·l'lerin Ç"O&<> yapı. tehlike•İnde kahrsın .• daha kö-
t>r. .ıuı o!oon İcı>l!Jl',Y'Ol hal~ın&.n w l•m!J'O<. B\ı durtmı, çık:miıcı malı lüsü, or•- ''ı>re 4"--·sin ve "arı 

!Bu &ene. hir fevk.ati.delıd< o- ~•-·•- ... • ...,... • Mi.!Yvcr or':ü!Grr-<lan ol<ı.n rt:ıJ.van ~·- lll<!'Uoo• olan ·.-e bilha•>!a !c>p- )·olda !'lkıubdan: 
hrak Suriye<ien ek P'""ttl"Jl'l:ı ve 
suıcuk t.<ılep edildii,<ir.e dair h.a
lberler gel>ıtıişlir. Sulıh zam&
nında Ka)'S<!t'İden A vTiıpaya, 
aı.abt8 Amerlkaya paıstuımıa 
sucuk gönderiH:ı'<li. Bunların en 
esaslı miiştıerilen oradıınti Er
menilerdi. 

BelE'Cli!j<'e bu sene, işUkfor için 
bk çok k:ıyıı1:ı.ı- myıınuştur. Ya
pım *1er\ sıkı bir kıon trola Mfui 
!tutulmaı'k!Jldıır. F",)•atların geçoen 
sene ıoPtan satış fiatıı:ıdan pas
tırma da 20, sl.ll!uk ta 30 kuruş 
yi.ilksek ()la.cağı tahmin e-cilhnıek.
tedir. Dahı.• mevsim ba')lr.dıı ol
tmamYZD rağ\m:e-n alınan s~par~~ 
lerte iıınatatlhaneler bütün mal
larını satmJ.Ş bulunızyorlar. 

Fabrikada ii.ç clı:ip çalışıyO'l': 

Şeihr>ınlıı!deki dokum;. kcıır.lhi

binas\, üç ekiple çalı,pnalkt~dır, 
Biriııci ekip, s.ıııba."- saat 6 danı 
M de, ikinci e'.tip 14 den 22 Y'e; 
üçüncü ekip 22 den 6 ya kadar 
vaoziıfe görmektedir. 

iFab.ri<kada iı%'İ~J:'C Yerilen ,..,_ 
mek ücrelterine zam y:apılma

ımwtır Faibrika, hayat paiha 1.ılı

ğı~ ~z önüıırle tularafk iş(,'i 
ücretlerine yeniden Zilin yap
ımdı: tasav'luruııdadır. ~hi:t, 
lüç dunmaıd:an yedi mallar pa
zarlarına se vlcıeıd\l'.Jll(' 1ct.edi r. 

Önoiiınüzdcki yaz mC'\-simiıııde, 

fallı.ıikanın ya.kınında yeni b'.r 
yata!lilhane ve lıanLln inşa t>&

lecekhir. 

n~ille1.·.i:z:wkıı ~~1iş o]rn.a!;ı; Tak nlcı'h~J '.eri bakm1ınd:tu bVyi.tk _ Anıaıu:n hafakanlar boğu .. 
3 - Bu nı{'l'fn1Eı1oeti.e~ iciııeolojl ı.'E:'kı.·~lt'rc suöip olau cenup Anı •-

dawiaı·ullfı ç<>'< ,'&aslı bir k-ar6!<!tEr rlkalılan ç<>«. mülc.->ü ,._,ıekieo.rr. yor, biraz yol verin, keocliıni dt· 
gö;ıloeıoı•""1ı...0 bı>l<ımıooan Pt'OP•· ı 4~ M:ı,_..,,_. J><'<'-•o>sı, ;ı;rudo şarıya nfayım! 
g;;ııa,ya, ~'<ık. elv.a!'lılı bulıınrıı,.,ı; bu dut\llllu iş\""1,>k\~ '"' barlıin Dersin., 

l - Bu t.ıı.ı>rııJcları.n herrü2 '*ıı·· cenup Mr>eı.ı,,,.,ıın eloommik !>u1l.- - ÖyJe ise ofqmaDı.Jle f:ldcy 
rn.etl'ltf vıe lJlltı.assa harp ('{roıl.l.lnisi l l)'ıeSlnı Sil.rtidıgtnı y~yre*.tadır. Ma- din.! 
b"kıoı=-dan Çd\t• bü;yü.k k.ıyo:r,·tisr lının Pkx>e ı,..,.ımn,ı ~'hl,k-.·,;, k'ü>;"U!k Diye sana bir ile gülüşürler. 

1 ane~ zeııg:ru&1eı& s~hip lxıltm- m;;,;taı.s;Ll, bu P•'<1!"'ivwiac'l"L kıOl&yca f 
~ı... ~,,,,..ı.t.;dır. ştc ouun için hen arlık gmeteye 

C:epbeierde g 
çebresl (Baş tarafı 1 iuci miıfeıle) 

(Baş tıırııft 1 iııri sahifOO.e) aa, diikkin ve d.epomııı, dünya 
iüldüğü:ııü kayııtla iktifa eıme!t.- mallar."11an htrkaç dü:riinesi 
teıdir. ycr~ilnıi§ lairor Nuh geınisi 

Muha.kkaJc olan bir 'JC,V vaıt;a hatituJe olduğundan şüpheye 
o da, mareşal Tiruoçen;konuo bu ılüşo.ek pek hoş değildir. 
teşebbiisünrien büyük ne:i<.'1!1-eo- HallHıki, piyasadaki hu yenltı 
foc:k>E11E·1T.lı,1:.'<:e/J.i!.ir. Çüı1";, bu NWı geutileı ' ancak btr ihbar ye. 
taarruz harekerinın esas hedefi ya Ş>ikayet olunca aranmaktadır. 
olan Vorouej kQprii başını, AI· Yani, l•hılı. gemilerinin gih-erte-

lcritııl.eki k;.ptanlıır, ancak elek· ımandar, Sovyet ına.r~aliniu ge-
k !eri t-utu'!ll•US bir mü~teriuin fır. çen t•ıarruzıınııian sonra U\rvet • -

lendüıın.iıı;J:er ve 8mry<.!Uer dahi tmas.ındaıı başka hiçbrr tasa bes-
buraya. taze Alman kllvvetle- leme-ınektedi'r'ler. Piyasa ve tıica

rethanelernı altında, kanıbonıa 
ı1nin ge\ıd':,ğmi bildirm\ş1el'<D . Bu kaııaJlannıla, ağularına kactar 
taarruz olsa ol.ısa, Stıtli11.gradın 

yiiklü dolaşan bu Nuh gemileri-
yülkünü .hafifktmek ''e Alman ni açtk, beyaz \'eya ınerd piya-
'baskısını 82'a1tl!ca.k içln ~·•pı· saya lwşalttırmak mı istiyorsu-
lan büyiik obir ş•şırtma !unu- mu? 

zudur. J Sı.k malı her •yok!. clryenin 
ın.;;;,. r ta rı>ftan A!man}.,rın, \ l .,- ınağazıısın< a ihbarsız ve ş<ka-

kış tamaıınen basurmırdan '-e yet.iz ara,ırlZ, 
Kafkas dağ yol'.arı k.ı;ıpanmadan 

Vekcl!er heyeti 
toplandı 

gi.ıiş gdiştr tram\·ayı büsl>iitiln 
hadettim. Bereket ki şlmdi dah• 
havalar iyi~e.. yarın ş~lıuıııya 
başladı mıydı, o zaman da tuta
cağım evlerinde çalışan terlıikı

çiw ~ibi bir hafl•ltk, onluk ya· 
:ıuyı evde hllll'layıp toınlll'laclık>

tan so~ra 9ncalt hava iyi olduğa 
güu buaJar kollolumd11 olarak, 
puteye ineceğ-:.... .. 

Tramnylara binip iı- iti .. 
ri&de vhk hiç sır~ intisam, say. 
gı kalmadı. Y nlculann hele güç
lü kuvvetlileri, hele lıoyutlan 
hep altta lntlu.ıa canı çıksın! 
gidi)'_orfor. 

o~man Cemal Kaygılı 

Hükumet haklt~hr 
(B&sm-.J<aled•n dovaını 

çöleriue nüfuz ettirecek de söz, 
basın, rady"O ve her türlü 'lleşir 
vasılalat1dır ki elirolzdeki hn ni• 
n1etlari günün icaplanııa göre 
kuHıı.uanıamak da ayrııcıı bir 
eksikliğimizi tebariu. etlh:iyoı:, 

C: DÜNYA HARBIN!N ;; --, 
,_iiıilijii;iiii;iiiiiOiiilsı Y IE N t M ESE LELER i ~-~ 

Tuapseyi almak istedlkleri an
laşı!Jyor. Ön.eti Alman kıtaları, 
Tuaıı:-ye 26 kikımetı-e kad11r 
y~9Ulıştt'l'dır. B u çevredeki 
arazi çok sarp ve dağlılktı:r, 

Durum onu gösteriı)ıor ki, iiki 
taraf d~ P.<aı·a kış ge~ bu 
ihaııp :m€'\'Simi içi.ıı oon kmlarıın 
aynmıak a.rzusuooadıriar. Eğer 
Almanlar, Tuapseyi a'ocalk <>
turlarsa çok kırvvetli bir ihtima
le göre dla>lıa ileri gi tmiyecekler
dir. Fa,kat, St:ılin>gradın alın ya
zısını b:lıdirecek olan savaşın 
netkelenmek W>ere olduğu da 
ınt.l'ıaJ.ı'ıaı.ltıır. Buro.sını alan Al
noaıı kı~al.~~mın, bu !,lt'lhiroen 
150 ki'.u'l:elre ileride olan O.;ı
trogıona c:Voğru ile..,.meleri ın'llh· 

ternelcl':r. Çünkü, Volganın bu 
son kıyısı düz a.razidr ve zengin 
buğday tarialar.Cır. 

Atıkru.a, 19 (İlod<.m ndtııl:>in!r.· 
dıeu) - Vci<ill •-r He;ıoet; ögleden 
scnra Baş"-t,kilhı .tl-y~tinaıe tq>
laru"':ı.~lr. 8u toplantıdca ıia~ ~~Ti

nin de lsorınsut<tu.eu lilil.rui.t,YXM". 

llalka anlatmak liaımdır ki, 
lıükUııı~t smJ. te&öki yapmıyor, 
bilakis lıayatı ejder ho line so
kanların karpsmda cu miişköl 
duruma düş<-u vatan!l~ kü!lcsini 
korum• k.la en büyük bic halkçı 
hükii.ınct hiı:nıetiui başarıyor. 
Soıııra, Törki)'e hallnna ka<Şl .ıa
tam ıniisı"i huekel edi)'ıı.r. Kay· 
seride, Adenwda, Sivasta ve bu 
memleketin bütün jl>bir ' 'e kıı· 
ı;alıalarrnda llallı. günün ptj·a.a
sma ı:ijre ekll*k •iırkeu istan.
bul, İzoıit', An.karanın r ;at isti ... 
nasına tabi ırhnası ela aynca Mı 
Jıak&:ılık teşkil dmu mi idi, et> 
miyor mu idi!. Asd tefrik oıı. 
daydı ,•e ıı bir sını[ ve şehir ay
kırılığı yaratan gerçeğin ta kenı 
disi idi! 

Brezilyanın Manganezi 
Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

Hıırtı ııaıaylinde erllıabının an
lattıığına .göre manganez denilen 
maden pek i~e yaramaktadu·. Sa
de i.;ıe yaramak değil, onsu:z ol
mııyo.r, Çelik im&latmda man• 
gantL: elrıem. Çelik ise bilhassa 
bL•ıüokü h2.l'pte asla vazgeçile
bilecek gib; değihiiı:, Manganez 
istiıhsalatm<lıı da Cenubi Ameri
kanın Brezilyası meşhurdur. Al
manya 'bu ha•ıftıe haı:1rlann'ken 

Bı·&üyaıun manganezindeıı az 
iotilade etmemiştir. Ha•rb:!n \ık-
• ..gı 9J9 senesm:n ilk altı ayı 

ıçiırde Almanyanın Brezilyadan 
getirH,ği ınanıga,ıe:zin miktarı 
31 bin l!OO •küsur ton olarak ıhe
sap ediliyo•ır"llı:i· Fakat 939 Ey
lülüu<l<' Au-upa haı:b:nin çık
maı;ı uzedr.e artık gerek Breo-Lil
yad.an, geıck Cenı;bt Amerlka
n:ıı diğ.:>r memlei<etl<'rirdeıı Al
many~rın ıstifade ede'bilmesi 
imkBnları da kapanmıştır. 

Geç ~n aylarda Brezilyanın Al
man; a aleyhine oLmuk ıiizere 

Anıgl.o - Sakson a lemı ile bir ol
n:ıı..ı 'e harbe girme:;( bu man
gane?: ~ıesa.bını ha.tırlatma'klan 
geri k:.lnıaır..ıtktadı.r. Göı·ülüıyor 

.ki Am.,rikd kut'asınıu ;ı:eı:ıgiıı 
memleke~r: wveıa bitaxaf ka
lJYQrlar. So11rn Anglo • Sa-kso.n 
davasına karşı tevecciilh ve ali\
ka (fjst..•rir 1lluyorlar. Ondan ııon,
ra bir merhale da-ha. geçilerek 
An:glo • s~k..on davasına fiilen 
de iştirak ediyorlar. 

Brezilya gtbi Cenubi Amerio!<a
nııı en hatırı sayılır b;r ülk~i 
n1n nihayet Şimali Anıer<lta ile, 
İ!lgiltere ile <beraılıel' olması bu
günlc<rde üzerİ'!'-de durulacak 
belllbaşlt keyfiyetlerdendir. Bre
zilya bu haırpte kend;süıden bek· 
ler•En işi göcece<ktir. Altından ve 
sjyaıh elmı>~tan tutularak man
ganez ve demire kadar pek :wn
gin olan Brt</.İ~anuı bu haqı:e 
bi~a::ı;->a m~nıgan2"Zi ile de.miri 
i~e pet< y:.rı~·a~aktır. Fa'kat bu 
l1arpte en ışe yarayan demi;:- lle 
maıı:gaoez.? bol ılıol malik bulu• 
nan Brt"lilya o denıiıi er>tmdo 
içın kömi.ırünü hariçten getiort
n;iye •ı.ecbu~·dur. 

Buıı:ı:ıla beraber göıülüyol' ki 
Bn...-Lilyanın mangmez.i, d<.;miı·j 
ibugün;..ii :ı-.arp siyasetinde pek 
ır.ühiın bir mevki tutuı:or. 

DiÖER CEPHELERDE: 
Uızak d.Oğt.'J..: J aponlaı"n Gu

a.daool adas -·~akı ml'llÇ kuv-
velılerinin burada iyi<!e yerl<aj.-

tikleri anla;şılıma:!ııt<rlır. Yeni Gi
nede de çaııpıjllllalar de-vaı:n et· 
1X11?ktedir. 

\Y ağ'lnın mew.imön.in yal!IJ:aş
mış oLmasından dıı;Jayı, Mısır 

ceıihesi-nde esaslı bir hareket 
belcliyebiliriz. Bu hareket, 9l)k 
km•vetli bir ihtimale göre, İn
.gilizler ta.rafından K atlara l:ıa
taklıığının, ~l kllV!Vetleci 
cliooe bulıuıan kısınım almak 
ve cephey; dı.lzeltmek için ya<pı
laealctır. Bu sef~r Mısır cephe
sndel<i harefkıfıtın k:ıt'i neticeyi 
almııık gayesile- daha geniş ve 
esaslı b'r t;.arruz halin.de olıno.ı. 

sı da milıriküooür . 

~-------~--------a.·---, Bu akşam s OM ER sinemasında 
Ba~ döııdiirücü musiki ... Nı-fis şarkılar .. En son Rumbalar ... 

Ve bilhassa Amerikan Radyo Kral>içeleri 

3 ASDRF.WS HE, L<;İRELE R n 3 Rİ'l'Z BİRADERLER 'in 

çevirdtkleti cazip ve sevimli 

n JA Ti GECELERi 
Neş"e ... Zwk ve kahkaha filmi lbll'Şhytır. 

....... •:ıı:ı••Yerlerio e'l"lelcren aldınl--ı r'.n olunu.r.••••r6 

SVKRV AHMED 

rt.aarif Müdürleri 
arasınd• 

A..--tkara, 19 (İ.'<da.m r1 habinn.. 
den) - A.Dt.alya ınr..arit .:nüdfulü.
~c '.1."Wa< rn.a.a.rlf rrooüN\ ~il R""" 
'I'okada SiyB..j.81 B!ig~ler lu 'd1. .. 
re muav:;ni. r'.bdullöh, Tr~OOX-t"8 A,g...; 
mi.i<!ürii Nebi, Ao"ı·ıya K~!ll Gr. ~ 
diklı okulu· teıdıri t ~r.üdürU :r.JlıpJ,itı.~ 
~l-iy<> Sioop müdilru F· .hre,1.in 
nakil ve: tayin. eQilmi§J-t.:ı•cJ;r. --------
Paveliç'e suikast 

(Boş tarafı 1 inci sahifede) 
tevtk'f edihn.io:1-ir. Tt.-"\~.K:r( edi.l~-..nl;;,_"C' 

son günl~rd.e vnı.i!csin:cDen ç!kıır·l

m1'Ş olan milli Jnili:ta.~a naıırı u.a. 
ıı·r.şal K\·o.-ı.tıc1ııriık'in ad.anılarıdır. Hi• 
]indiği ~i Kvatemik ik1 b~J aber 
dô~r b:ızı nazı..U..r da kabi,,..;l'!' ~· 
lkarıl11u~b. SW«ast ile bu de~;~iııc .. 
lil<leır or.,ıt>ia sıkı bir mlirıQSebe& 

btıt..r.duğu ~· 



fTENK 

SiNEKLİ 
BTLER l 
BAKKAL 

~~~~~~~~~~ .. ı~~~~~~~~~ 

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

Türkçe, Gramer ve fikir hataları 
(Dünkü nüshamızdan de~am) 

R -:ı b.tı..ut.;"J.ır Bu roman. b.ı.ş-

1c!ın eo-nı.:.r.a. k..:d.a: b·f lıırın~ t'kl~ı: ... 
;r~.;. (•ktc .y.ı b::ıbirini ta!1Y~n!ayan 

k~ \. k"tıl • :an m J tkk<'p b;r ı>a.

wronı.a hiL r.rle Te ı.C zo !•, tah
ffye bozukluğu, n')(lnt~<. ve nah...."'v' ha-
l ~ ~ \·e ş ve bozıl(luklarından gl'
~;ılmıyo.r. Tı·!'lk ( .. ~üa51:yon) ha ... 
taları da yok &~ğ ! vıc nsan, Ate~ 
ten Cn>mlek, Dağ:. ,.,.,,- Kı.ı'" 1 Z Y
U•'.··rı·~n oğlu ve.. Jire PllılJ pro
._oiı>.·. ;;a.y:.n ~;oo:?y;..: Ila.JrlP 1-k.b: o hıa:<lc 

,,,. "ı•'k1en - c:tldi ve sa nin'i sö:>•-
l .. yoıt.mnı - dı · b r eza hissed;yor 
ş .n~t. y· ca.11<b sr-.vdıi,;1.111~ teb! z .. 

c.!ı, L1:t&lyt..A.Lk, rua.'l.ttic'. h:tv \C 
tt ~><l he.ta nr.,e ~ VP bO:cllklu!<laım

Can nillnuDı l~r vrr<'~l('ğ~m. A~cak, 
br: ... ..dan c\·v J, bir r.ok-t:lyl da •.(b~ı
rüz fttfrnıeıdır'n geç. miyt-~ı-g m 

K.la-b:n baş tarafıııd>, !e:>köd le r, 
t n.6.!d dt. ... ği1 dıe, bi.r ne\'İ Lakıttl('r 
BCriıs:İ var: tr..ınl:ırın ba:;ınd~ ~oy' .. ı 
den·yor: 

«B:..ı 8(.:f b.:ı.':<.ic.u:~.da ccntbL n.E.-ınl • ... 
>-.. "· • t,; c,;ın...ı,ı ı._.::..ı-...o~e:d .. ı p:ırı,;a ... 
JJr• 

::>:r.ck!ı BG.ıl\.k~ haJcl,L'ld .... :\vr:...pa. 
r.ıır. tcberındıe <.tr:t.1 ~nk.ı.ı.lı:ı'd ıı bır 

kaçının bazı Ml·J:-Jatını aLyurı~.> 

II:ı!bıl\ • bu yl.ı .• Jar eaıtbl rr.eru
]t'k t.'1'.ı1-.rd~ dc'ğ.l y.a n1Z iııgıltcrtt!c 

çı.:oo.n g.aı;e.-clerC.P 'Ilış ed:ilrnı.:tlr. c.A.v 
rı.pa __ J,., ı> denJ.ın bu gazc-
ıt<. ~r:n. ııshn 1e:~ runl"".": 

Tiır. L·ıerary S<>pp1'""""1t C"raş-

rn "3 gan.:te9nin t~Ciebi Av-esi). M-or
n''!f.:C P0$1t, Thtl1olic 11 rcld~ Nt.'V En
ı:...ıı Vee<ly, Aberd.em Pr,.. ;,nd 

journ.::ıl, G'.d'SgOV lliı"_:ald. \,..eıı-:ıet-n, 
Daiiy )>rt. B:lt..'"t-01. .. 

Bil ga..zete'.crd-oki ya2ı4.ıct.ln eh
nan pa~:ı.far tctk::C edıl:r·.-· gOnilü
yv; ki, bir!birl~rinl tutmayıp n.oıkset.. 

ttleri gibi. romar•·tın edinllı·n iot.va.
lam da uygun d!'ğ•kl r. Ş.ı h:ıld<> bu 
Y•21!~o. ya csrr okWln1'<don, ıruİu-
1..Jn c!olı:ıuı me '.iımatla Y~= ılnnşt.ır; 
YB.hrt ~ h;zzat m:i"! ];f t:.ırarında.n 
yaulo..r:ıc, yol!anm1$ \°'f! batır iç.'...."1 
dercolıurr.tl-O~tı r. 

.M<S('l;l: 

Timf'S Lltı.erary Suıpplement'in 17 
B•r ncl kii:mın 1935 t.:ııılh:i nııııha<:nda 
şoyle tlı·r•Y'CH-

<Bu r<ml'lrrl> garp romancılarının 
.. D\,~'Uğ!u .rond.J.n ve uydurma şa:·
kınc.,.tn rscr .>""Ok, r:.Juıt Abdu.lham~t 

Tü*-.yrııin'tl • n hık-it! l>r l>..~;ı,t 
Orneg'. ".ar. T~rruat .z:enein ve doi
f"U. kara.kterll·t• wn dt'.tk.'1! canlı, en 
hak.i."'Il ihtt.r~a..rın::l~r. t!ıD ki.Jçiik zan!-
larına kadar h k!ki. Ru.:nan nw-

:i.rn: •r.ı:k'a!arı hb---ana tab:i h<,.ecan
lon bi!ı.•. tUı-ı•n b'r .ı:.ıx.. y(t güsle
~,Yl'>r.> 

J..!aaloetı>f h.aıyır! Bu roma.ı..da cAb
ôt l t...ı.:n:.!. T~G<.: ~n~ en hakiki 
b;.r b8.yo:ı:t örnt:if.-> clırı:.O;ığı g:iıbi, ka
ı·a.r;~.r'.<:ri.n de h~ki.:;l dt gıl, ga;yet 

sun'i ve canlı değ> , Mk stlik oldu
tun:.ı • blraz ı:eı~, romarıdıuı a!dı
glml:I. cü.mldt•r &00'..erco<k. 

Ta.rnıre 11"0<!.esinin cd~bi ilol.vCS:n
d.ı:i\. krit . .ilataı, dahn. cfD&"nlBU. tak.rkı. 
dl'n alıntn!Ş olan ~u parat::rafa gö
l''"'. S"'Zllkh Blkkalıa, reali.:.l bır rser 
ohr.a<ı l;i:zı.,,. Bir el• ŞUrayn bakı
D!Z! Mo:ııing Po.it, 15/B!.-ıirıc.i tesrin/ 
1935 tarıhll n.ı.Gıa.sınd..t. yanı Ta<y
m!.-.:i.'1 t"Clel.ıi iltt ""C-Sındt:ki ya41nın ıint;_ 
ııorından b•r buçuk lki ay evvel bu 
~~~re ta1k'Ss ctte;l yazıda ba.k.:.d n.e 
diyor?: 

.-s:r Jotabı.rı fn büyü.k c.ız!bt'e.i 
.tarakt.'ırlerin orijinal blr §!Ekı!C:..: 
yar.adılışJDJa, Biz.c yı..•ni gelen sah
nderln fu<tün.d<', '1>ce, elle tutulama- , 
yan, !:>:<ot ha.)'aU,. d<>lu o;,. ıı;ılt 1 
\'31'.> 

Şu VJ:-çan:n ilk ci::n! ·np go.:'C', 
S cdd• Ba!<kal.i~k kara;ctcdcı· <oı ·
jinaJ ~r şer.ri!d" yaratı.:m~r> dır? 
yan<, Toyill'ıl&.n cdtbl llavcsô,,d,, ..ı;;_ 
leı:d'.gı g;.ı,;, reel d ğ.ldir. Ne lxzyu
rursı.ml.2? Şiımdi bwı.loıı.rr,,,1 h:ıng~c
n(' iı.anul . , ., 

V<.ıt<nı Da.ly P"SS a.;.-ıoı'iln 16/ 
et ru: ki -m/ 1930 ta· h:.i nu !'ıa~-

da c> bu t il.•n §oyle ele . ~ : 
eDu rom:ının mu.har re ı b yr. f .:

lt l b ~laca t rım:ş müeHi.' t" arıi-

lt' J' ·ı yaı:' 1 le n1C\.J abu:·:~·. Bu 
k;.:...o.n 6Jh Ie:rrin ,• ytik:9f:!c ve aşa .. 

ğı tub~kack:n insanla. l.Wr üst.ad k.ud

rrtr. ve paT!:ı.klıc:ı ite hllJt;.kat olu
yor, zulüm dtlvr!nin ik1 o:yuncaX,ı 

elan nar.~an soyt.arısıoo kadar.,, 
ŞJmdi, gP-l:niz, ber~be:"Cf': cbeynel

mıh•l başl!ca t:mınnıış mü.clLitter n-

1-a.:,ında yaz~'a!il-ü mE'\ılk.1 alm~> o!an 

ıbu l'O'Dl".ln m'Ulherriri'ı.in eserinde cBir 
ts~d kudrtti vı't par!aklığı ıle haki-
1\.J.t olan yü.icS"i'k \.-'e a11ğı tabakadan 
.ınsanlar> ın h::ıık:Jcat ır\ olduğuna, 

yO.:k~.a, krııı:Ii oldu'k:ları.nda~. ~lık
lerindrı0 umkla.,uU birer ac'bc .rr:i 
tP:,tlcf.~nıe b!r göz g1>z<ii~Jrm: 

Roırıemt başladık. Y' arld:ı. kl."a

ca ana ha1:&r1nı ç!zd!~niz mevzu, 
kur tıop;ıl, yJriiyor. Yap:ntci;., sun'! 
ta.r•ll r .• Si « ltar$t<'dıer vcsa!re .. , 

Ut:t< 1.cft..>.t h.."ı..talar, ins:ının g&ü
nil, mm•tını h:malıy<>r; riY<>nı•. 
Sah:te 4S dey.z. :ı.ıueın. Mh ıwa, 

ı 

1 
Yazan:--, ... 

H. ş. Bora 1 
Gal•p Dl·<i<>'ı>m (!) 

• Y m r rıızik u de rı.llı ı.ırr . ., 
t:Kırılıp ık,..nara cfüştu> 

40Jyanıı mı şi~ıt b-.ı." 

"R"f'hı sıcrıgıı.<1.ra d~> 
.şaı~ısı.ıı f'ILİ.ylet1yor BJ, C-V\'{'.:ı, şar

~tı dpğıl bes"edir_ Calcip nr .... •• <lt: 
~etekan o gi!d1r. Bu b 1·\ isman 
Dedt*nin, tnbfbur b•--sf.t'lltir Dede 
Etend'1-ıindt .. Mtle[liC, her batdl', 
İ·nıail d<'dt"'ninı m'°vcuct;yl t;nden iıa
ber<iar dt'ğil. Dçde Efe:ıdin:n d;yc 
işit.."1l.;ş ve De4• ı·rı>rKiıyı 1 dede ola
r ... t yı..•gfır:e bildi:ı G:ılop Dede ıun ... 
Df~'4 oJacak. 

S<:ı..hıfe 55 d'("yiz. 

isf..dnbulun rn m:ıruf karag~C.
su olan Tı.:vfik, 

4.Ben :,.ana d.-enı('<iorn n1I sevnı:c 

dokuz yar> 
diY\'.)r. ~U"t·'.Ht. &\!nçl!ğin;n en. ma
rJr e~l·•.n('CS,j olan Kaı-ngöıxie ~öyie
n•ı n t·eiı;erler ıelt' ı beyıtl<-.ri, CJzc!
ltn b ~yebi!:r. ıil!T'ıtycbili!· ntl..ma, 
n1ilnıl k::ı.ı-agözcü ~-.. \'ftk. dt• «On ke
re C.('fr.edim rr..ıı E<:.n.:i e-\~rnc dokwı 

yar> ı biimı z d~, cBen sana doerr..ı..'<lln1 
mi • va:ıe dokuz y.ır d ·s•\ giılü:nç 
olLll'. Tevftk d-t'ği', rrah ı:t gu:ünı; 
olur; yarı'.:ş anlaşıln;'2sın: Zira, k.?:
r~gtvcüniin manüı.: a.eg I, gRyri m.zt
ru:!u da bur.:u bil!r Hatt~ k.a(agöz
cU o!may-.ın!ar ®' 

Crçeli.01. .. ~a!ır!~ LO. BLU"ada, bir 
mahalic ttılunha.cı~ırn!:an wya tu.
lt:nll.ıacı reisinjıE:n baruro:lınd.t. istı~
n:roc. Şiiyle b\r cı..lrrJe gpçiyor: •Sa
bit b......,. ağabey n;ahafle tulurrbaıcı 

başı!ou-ı arasında en hatırı sayı!z.!!" ..... 
lal'd.andı.> 

n.ki tul~acılık trşkilatın<ia, bü
tün İı>i<!Z'..buld.a blı· lunr tuhımbacı 
başı va.rdı. Du, bütün tul~ı 
re s:erin1n rei~i. yanı. tulu.mbacıların 
umum! reisi idi. Müelll.r, bütün İı;
tı.nbulda bir ta..'\C olan tulumb.:ıcı 

·bcl~ının ht·r mallaı1edıe b;r kaç ta
nır olduğunı.1 zanncd~yor·. 
ı~:r~ ayni 12hift~r:e (rnız.hal!.e tı•lc-m

bacı başılarından) Sab~t bf y ağabe
yin Suır«ll Bıtaa.t tuluıtrba la.~o ... 
rnından fU cü.m.leyte ,.,~lliyor; 

«.~ .... s:nekli B" 1{~ta: t.:!kımı Jıto~stız 
fanile1rr.ini başlarınd.:ın geçirir, a
yaıkJanna- e;ir:!kJarınl ta/tar, f:uJL'!n
ba omıelarında, Sabit bPy.\n S:yah 
atının arCuıı;ı.r.cian ta:banla.rını kal
dırırlardL> 

Şu kır:tt dü',U-.c. f:'t'k· t ciun!Cdi:ki 
hata adıedir.~ bit• ba.ka:w. Eınin 
olun k!, kr· MO adl'<l rx'-en f•zla .• 
Evv~hi, lkobc.z '\dı.mibacı fa..'1 l'I nı 
~"lll fılcm görrnr-m şt r; tu!umıbncı 
fan:?esi, a1J ı·t tan 1'e.sı gi.bi kolsuz 
olmaz, kollu o!u:'"dı.ı, 

c;er,ğı !un-.bacıbr .reıı;ı, oköylü-
l~r g ~t TuJooj)acıl:>na giydiği r-
ID(•nı.d.iJ'. En mı~ıı..:rlaı ı da, ÇE."!:rT!e 
mr)-Qa1nnJa .)"3pılan!arK!ı .. ~tüell.ilin 
tuhunbacl.d -ı. yarı.gı:la, yangı.na gi
der g:bf d.Cgtl, ç:rı Eüını:ğf' gic! ,r 
gibl g.diyorl,r. 

Bu cümlenin fa.}i, &nC-,'ı BaJtıkal 
ıta:k11n1; fiil, talJan kaldıımr..k. Gra
m-er kava.tclint" gü:-t, fı re f<loi] anı
sında krmm yet nokt.15ından bi: mu
ıt&bakat o?mnsı l.izım. Duın.ıın için, 
cs·rı..ck.li b~k;.:.l · ~rmı.. taban kal
dı;-ıı·Iardı.> ol2maz Olsa o!sa c:Si
nıtklı &k.k.al t.ıJ.amı ..• taban kaldı
rırdı,• olabll4ı'. 

\~e nıbQ.y,·!, tultll'Tıbacı tV! *ri, ır,ıı .. 
z:ıi!rr J1'l..l1J) klJl\'\.~tJ(rinın kwnan
do.ın1:ın g-Oi t2'.k~ın önün.de d "J 
a-rlkru:~a vt ya yanında g;ctoerdı; 
92-bebı de. herkes;n vazife.sin; gı'rt•·ı 
gibi yapıp y.aprn-adığ nı lcont!'Ol ı ı: 
rna,;L idi, D~ t gOı.ıe biJtı'.i 1 :ı takıırr.ı 
ıgi.Xı.drn ~(,'1I:C.n rl•i.sl-eı·, en küct.Cc bir 
illlubil].itl.ı.z :ja, hı.;. mübal.l.t.s:z
Jı 1 yzpam c!"r.ddti fıl kuy~ğu kır
b:ıcı ~!;ıtır.ak surı::.t.le cezalandıl'ır
lar<l1. 

Sahift' 80-SJ. c.~ırı QC\'iıl:U, i,ki 

il'- re oL ·01· l':!t..ııı altın<L.ı!'l 

l; .. t., ~ f J 2 L b•y1kl'lr111 

yen ı' s d ·" R'.ı;.ı (dfıtm .• e:ı.şın . .ıı 
Fa wya eıol ç " z ı-p t .. ,_ 
n -u ' n .. ,, k n • l tı~.,-e 
tilk '< fırla•nay: b tcc.-..J>e cd-
nız .•• B kalı.rn., yap...bılt•cı }<. mes.ın~.? 

Cörrceksln.ız .k·, bu ya mıkr.:<Un oi~ 
may~cak, yo.hct t1, pek acaip ve 
g:ıyrl t:ıb:i bir v:ız:ycıt almıa..\>: mrc
bu ... 'yrt..'r.Ce kalacaksınız. 

S:ıhlfc 84: Zaptiye nazırı StıJim 
Pt.,.anı:ı .karısı. &ı0:ha hanım d~r 
ki: 

«- Arn.Qn pa.:ı;..ı ... Ro!.bianın. b~~ 
ç:karr.ayacagı i}x;iı:n, &3;>iızın brın 
alnını karı.şlaTlm,> 

Alnı kı:ırli;larooic. la:..'ltdir rn:ık.:ımın
dO. dtğ:il, ıtl ry:ir, h tlhka: ,-.eya ~t!!iflar 
jç'n kullanılır. &roda. saı,;ııa ha
nı.-nın cİpsiz.l, s:ıpstzı a]n:nd:;.n öpe
rim·-. yaıhut «Rlıbianın başa. çlkan1a
ya.t:""afı ipsize, 63.ps::za a k o!sun dr
rim.> gibi bir ş~3 sOyl.ernıesJ. lazLn'Adı 

Sah•fe 88: . 

ttlç kiş.i birden gen:ş hasıra wıan
m1,, başları diınııek:Jerindı\ bir cll.e
,.;~ siııara lçto.rlıır. Ra:nı ~!' el;-

_, d·k· 1 o ıaı;.trındn u1tıt'\l!)"(l!', bur
ıl'W:lı;n delr.ıtleı·tllıden 1nütıeınıadiyen 
d;.m .. u ç~art,J"Or Koc.anıan f:3~'ıklı 
koca.nıen ba.<;ı zama.n zam::.'fl. mt.4.fağa 
dünü.yor. sonJ"e ;ı ~ın, buırrn.ın

dan dwnan!ar da.ha ka;ın, daha ç•
buk fı.ı·l•JUI > 

İ:;tro bir eeı'i hö 1..a. dah-a Uç K'~l 
b;n:ien ıen~ h!lıs.ırd uza.mı ~ ü.:;tc-
l1k tc 41.><ı~.ıtt dıiı~lf-rrnıde>. B41-
n1z: d·rgeği.nıtzoc koyu.o ~ ~i.ıa!ım. iw
kiinı \"G .. n11.dı '' 

Sonrcı., h lra UZdRı.111ış olaniardan 
biri d'\.!. ~:m ... Nasıl olu;yor da, 
hem hasıra: ıxıann1ış. h!)n de bir Wzi 
<liltih oı~alarlll<la otw-uyor·: 

S..h!te 89: 

<St!Jtaft.1.arı der:n cıe.ı·ın, uzıak uzak 
uğultulor &"'l•yor, Oro» bamtıa;.k;l 
bı.r 1k;tm ... > 

Suoka.k.t..ın, derı.n. dfl-nn \-e url&k. u
"3k uğultulaı· gclm.e-L, deıinden d•
,rtndc·n ve uz;ıigtan uza.k:tan. geli.r 
Sonra, bir tv·n !:> r aeph<.-Wlin b~
tığı b~l'Y I;> mvknbıl ~lll'siııin blllt
tığı ikı yer n.azıl bJrribıaŞ~a. ıidim.l~r 
olUI". Orası ba.mbaşiro bır ~lcm.J 
dt•n:otk. Uızı.m. 

Yine ryni sahi!t>d~; 
Kapının önürıde siyaıh kt>pt'k k~y

ruğonu liilllaya,,-dlk, bllı.."'J'N.DlUı dlikici"1.a 
lü.at:;yordu. 

«Ka.p:cyı Sfn mi çA:d•tJ, Sa.on.an"> 
•Kuyru.Cunu ·.allay·\raJt.'t dan ı:J>n

ra v11-günl kon.mam--ısı ıc~p ('(ie.r. 

Sallayaraıt gr'oun.ı·· noalctaS'..ı:.!an hal 
rab;tacııdır. Ra.~ siıat:ırıd.an ıonra 
vjrgül k.O...""'lmaQı tenk~t ha.ta:.ıdı.r On
dan ronra, 5'Jr:m.an. köp1'1c itımd dıe· 
t1l Jtcdi !..<.1Jlli<ht·. bem dt• kedınlrı b!l(' 
!iyaJıını.::ı cl:eğil, ~.r~ının 

Salı•fk, 93: . 

t:JU·tu.da bUlbül~er öleı1tf'n, <t.ı:l
laRJ." bahar r;!Ç'E"....clel'ı ren:.tli beyaz 
.._!~ vlı. r gbi gün~!.r y3Jı:ı.t'il'en o, hep 
<»ddi b;.i:ıi.s1t'T a<,1m.ı.ı4'a u~ı~rdu.> 

K.o!ı;da bülbüller öteı1k1..'ll, da.11-aı~ 
da b~har çi<,'<'r\le.~·i günrş!e yanıar~ 
~ ci<.idi bafıi.ls ::çı}maz mı yani? Ne 
bafısO açmalqyd1? A$. ba.he! mi? E, 
p<Jki. Aşk ba.hsi gayrı c;O<li bahl• 
E"Cdir'? Banıa .!ta~ırua, 00.h slerin rn 
ciddistciir. H~"!l dQ, s:n~~i B~aJ
da koru .. y-J:nı. kıbr eb..nde mıu&all
dıra ... 

İ,a)bnbulu::1 kon1la:-ı ı:o,yılııdır. HPp
&ınin dırı i.<Um\e.1 vQT'dH·: ~r..da. 

Abr~dıam Paşa kuru. u, Em;ıı<gAn k.o· 
moo, Çlam)ıca k<lr;ısu ... g'bl. Falı:at, 

Sinı>.k!s ~-C:.,; 1 korusı.ınu biç jşJ1m<'

d;,n. 
Sahlfr 94; 

c.Bilalın, ü.ftü ipr-k tı.cy:4 sıeak du
d.:~;arı R5ıb!anuı oğ.zma dclıaınur 

do!<u.'lmaz uçan Oi.r ku.ş g'3'gntil Jfbl 
dL:ı:!~.klarmdan kaıbir.e kachır ~W, 
İ\'İnl tatlı tıtiı L:}QLtı.> 

B~' da n~ d~r,'l1Jc.? DoğJı..ı.su an-Ja .. 
ya.m<l.dım! s:z. bir şry ö'ln!admuz rr..ı 
b11 cüm.lrdı·n? 

Soh le 95: 

\: U;,klarln hepe= kız h!:.!ızın OM:f-
dı ytt:..De k.!!.ildiıer. Onlara gı 1 ldi oo 
Pll-\ı:.:nin Vl' !. 'lt.:n f'!C'OO:nı.n •.. > 

Ka.ldilpı· drğı , k3n·d:!!t>r olacak. 
«Onlara gcd..i ~:" de Pf':C gayri m•.!
nus ve ŞİVt'YI' mug-..ıyi!". 

s.wr" 97. 

•Yeı.i gcr:-1,·!cr oosı!sa onu bcğı.:n
~:k~<t'rin.i b•Lyorıdu; hatta ktndı 
oğlu bile.> 

Bu etimle de ~öyl.e olacak~ cYen• 
g:,nçr~ri~ ~~u n..~·ıl olsa. b~('Dm<'
dMleı-.ru ı>l'Ywdu; hatı.a k<?ndi o~
Junun b:Je.> 

s.ıı;rc 99: 

•T< vl'k ha f.oyöı_ T;!oya l.utul
nıuştu. Ba-ş hurrır.nı.sı d:;yorJanh.> 
Baş ht>ıml1.3Smı <fa .şıten varsa 

beri ge'~in. Beyi!\. hunvnası derlı·r 
ama, ~ huın n1asını ~kndi.ye k;;i.d&r 
~ıt.rr...OO.in1. 

YinP S(llıı/e 99: 
cKon,ıı.zın ~lot'll he:- gün get-

yor, bJl sulta o, )n,ziliz. tuzu ı·•~riyor 
ve. ~nmları t""-Jc.-t:y~lrlardı., 

Bu d::ı nr .. ·i ıca.d b:r tifo teda, .. '5• 

o!o:ca:.t! !.t. h:. kt 11n ve te ~L'T. "<. 
Bt>n: n b.ldig n11 lıın ; ar ;o Ll'k algın

hi;ın.a, p !!. 0 • ve ııtn: .a ı.uı,c"~ 
karıı mi.le r ıd \ adır. 

Y'n' s.ıhJ!c 09: 

c .... ,_,n ECD bc~'ı b '· ~ r has-
tal:kt.ı:ı k' o ...... K4tl, kı-
7.anı ..t g.bı c;oct..\.. salg:n.!arı, bir de 
y ... ~ır.ı ba ır.ı aım-_, ad ~ııl:ır.> 

&.... &f'ne:ı1 ::-cte b~·ıı. b31~1 ha~'...3-
lı.:klan. ö!en!.er k~:n!rrrrv~;;:. tın)<ıduı:z 
1nı? •Kızıl, k?Z!1J111k g.bi çocuk 8'01-
eınlaı·ı, b!r de ~ını ba~ını a!mtş 
ada.n1lar.> Ö!rnler bunlamuı5 işt~>. .• 

Yalnız bu nnolan g'bi ı:~nç 'l'e\'
fik, İtiL:Jnbuh.rıı biric..-ırt. kar01ıözcür,'li 
ve ır.E<ld~hı, 1"ahallrce bcı kadar 
mt>'1lur bir lıa~hkt:ın yc.ı1JyA;.'du. 

K:ıdııılar, hE:r va!<.:tt.cn Vy~cle, bK
k.al dü.li.5.nını y"i)a.ucı!ara b:raz g-u
rurll g&.te. ·yu!'l&l'<h. Bu, hoem mo..
hallenin kıofn§u!lik ıt·sa_nüdünü göS
tert•cıEk, ben\ de şıöhrrtni artır:?.cak 

b3r va..1c.'~)"dı.> 

Yin.ı- cı:~at buyurunuz Mahall~
nin b~"'1tah beyı.n hu.~~ından y11-
Uyor cı:Y", kodmla., bo = 1 dökıkl
n1ru vabanırı!ara 

(Sonu yarın) 

2il 81Ri1''CİTEŞRl:-ı - 194% ------
- Türk Basın Birli~i ve Ortakları . ' 

A F R Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF ŞiRKETİNDEN: 

İstar,Lul sicilli tkaret daı resin.n 28733 slcil numarasında 
mu:.ayyed ve lstanl.ıulwı bütün yevn'i gazetelerinin h:iesedar 
olduf!u Şirkctimirlin mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirketi.

?1'-izırı mevıutı ~tigali: 

Resmi daire veya o hükünı deki dairelerin ve müesseselerin 
H,,arl mahiyette olmıyaıı. ilan larırun gazele ve mecmualarda 
ve>Jir >Iiiıı yapılan yerlerde neşri içh kabul ve neşir vasıta
lanna. se\·ke-dip neşrine tavas.uttur. 

Bu iti't>Rrla RE.SMI DAİRELER, biitüıı r,azetelıırdc ve mec
mualarda nesrini istedikleri Hanlarını bundan böyle: 

.İSTANBUL ANKARA CADDE"İ No: 80 de bulnnan 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
R®smô D l~lrll Dcaır Sirketi 

ne .;ôrıdt.rilınesinl ,.c i18.nların gunu gflnune neşrini temjn 
ettiğimizi ilan oylcıiz. 

HASAN FARE ZEHIRI 
Fındık {ar"1iİ, Sıçan, Tarla faresi ve bütün fare nevilerini öl

döriir. Bir parça yağlı ekmek veya paoshrıııa üzerine sUrülüp de 
farelarin bulunduğu yere bırakılır<;a bu mükemmel 3ıdayı _.,, 
''e seve yiyen fareler d ... hal ölürler, Küçük fındık fareleri 
için fare buğday zehirlezinden scrpınelid.ir. Buğdayın kutusu 
20 macnn 511 kuruştur. Büyiik macıın 75 kuruştur. Hasan depo· 
su 'e şnbeleri. 

, Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden 
j Şubemizde kayıtlı yedek ölçme tC°ğn'eni. İsmail oğlu M. Mit
i h t EıoÇ~m 50742 acele şu.beye müracaatı, gelmediği takdırde hak
i kında 1076 ~ayılı kanunun ma<idt.; mahsusu hükmünce ceza tatbik ·-----------------••••••lil/ edilec<>ği. 1471 - 695 

Thtik:ir 942/~2 ı 
KAP.AR HULASASIDIR, 

Milli Korunma Kanununa mu
halefetten Kalyoncu caddesi 3 \ 
nurnar~da ıışçılık ticarctile meş- ı 
gu1 Ya~; oğla Anastas hakkın
da lstanbnl İkinci Milli Kornn
ma Mahkcmc-sinı:le cereyan eden 
muhakemesi neticesinde suçlu
nun fiili sa'bit olduğundan Milli 
Korwır"a Kanunun.un 31/2, 59/3, 
4 63, T. C. K. 79 maddeleri muci
·bince b,'<; lira para cezası öde
mes:ne ve yedi gün müddetle 
düldtJıunın kapatılmasına ve 
hüküm kat'ileştiğ\nde ücreti 
suçluya ait olmak üeere karar 
hulasasının ikdam ga2E!lesiııde 
neşredi:mesine 13. 8. 942 ta.ri
lıinde karar verildi, 669 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra ~ünde 3 adet muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

....... -±• ·• ,lifi .,,.... '\; •• ". - • •• • - ' • '~ • ' • • ' • J< •• 
- "'~ "' ,.- ..!"... • • -- -.:. • -
.'J ..._ • .-.... ........ _._.. • • ' ..... 

kıtanbul ;ltincı !Cr.a ınCımul'l~ın
dan: 42/1203 

S0/10/942 günil 11iıd,,.,; arttımıa&L 
yapılacıılc olan gayri !Tll'nkulün sa~ 
tt5 günil bayrama tt'<l(l(lüf ct.m('<l 

Jıasebiie t'M!Zk:Cır gay!İ ml·nkul 2/llı 
42 pa?.artt'Eii. gı.i.00 ayn'i eoatt.c birinci 
vr. 12/ll/'92 ıpı·ıt-; n'llbe günü ~ne ayn 
saoıt.e iltiııo a·ı1tl.'l'IJlla ,;uretıle satıla
cağı tcı61Uhan ilitnı olunur. (7~4) 

16/10/942 

İstanbul B··'E<hy .,,; 
!iEllİR TİYATROSU 

Stt:? t. 2C ,30 da 
DRAM KISMI 

saat 20.30 da. 

KIŞ ... AS~LI 
Yazan: W. Şa~arc 
").\lrkr;esi: ~1eiharet Ersin 
KO~lEDİ KISJUI 

VALArJCI 
Yaz.:ın: Car!o Goldonl 

·rurkçe.,.1
: s. :Ptto!'ay 

Cımıart"i ,.e Pa7.a r günleri 
15,30 da mat;ne 

Hrr Ça~mb:ı. sa.at 11 de Çocuk 
Tiyatro'>U 

Üsküdar İua Memurluğundan; 
r 939/2383 

İkdam gazetesinin 24/9/942 T . 
ve 1135 say ılı nüshasının dör
düncü sahifesinin üçüncü ve 
dördü11>::ü sü tımıunda satılma.sına 
.karar vcr!lciği ilan edilen gay
rimenkulür.. arttırma şartname
sinin açık bulunduğu tarih 22/ 
10/942 olıııayıp 14/10/942 ol'd$ 
taslı!han ilan olunur. 

%0/lf/19f% SALI 

7,30 Program vıe m'CJll, saa.t ayarı. 

7,32 vuc~dıımı-:rz.u ç:lıştıralım. 
7,40 Ajaruo h-:'!'b:e:-lt·rl. 
8,30 Mii,,k: 
12,30 Proğı'am "\"'e m :n. saat ayarı. 
12133 Mü21°:t: Kan..ş~ p;:'I01)ı"Jm. 

12,45 Ajura; mb<rltn. 
13.30 l\ti .z.'.lk: Ş..ı.riı:ı ve hlıikü~rr. 
18,00 Pıu-ğra..'Tl ve mrom. saat ;;ı.'Yal'l, 

18,-03 Müııil<: 

18,45 Jı..ıGz.k: Fasıl beytıtı. 

Vlh?KIYE CUMHURiYET] 
ZiRAAT B·ANKASI 

\tvulu; \Miti : 188&. - Be rıııaytm; 100,000,009 Tllrit »ıuı. 
Şnbe ve ajans adedi: 245 

~irai vt. licari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankıısında tumba ralı ve lıhıbanız tasarruf hesap
kur'a !le ölŞQğıdaki plana gö aıılara senede 4 dria Qeiıiie<.-ek 
kuT'a !le a~ğıdald plina gö re ibamiye dağıtılacaktır, 

t A. 1,0M llnhk ,,006 L.11 1M A_, Si fıinhk ~.oto L. 

··-. z. .... Ut • •• zso • ı,eoe. • • ..... • 
et • ıoe • ""' • ıa • • • 1.2" • 
DİKKAT; l!esaplanndakl param bir sene içinde 50 lira· 

dan aııağı düşrn?yenles'e i.kra miye çıktığı takdirde % 2.0 fazla. 
sile verilecektir. 

Kı.T'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birincikanwı tarih lerinde çekil""°elı.tir, 

211,30 KoouşmJl (I'o ' .""""'1). 

19.30 Jw'le-ııılı ket Ea..ı.t 8.)"0"J ve Ajuns 

21,45 Müzi«: Kla..ik Tür'.: m.U2ıiğl. 
22,30 hioni~t ~at ayarı ve Aja.ns 

h;ı.berlcri ve B:>rsalar. 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMAN BEKİM 
O.\EİLIYE MÜTEHASSIS! 

ZAYİ - Eminönü K•ymak.am!ı.
ğınd:ın ahnakta o1chıgınn ~ri 
Ycı.rdı:n mı::ıaşımda kull:nl'dığlın taL 
bi"ıt r:ıü.hrürnü ı..&)-l etldrn. Yl·nisini 
Jt.azdt:aca~i.mdnn CEki:1nin hil.krnil 
vak.tur, KIYMET 

habcrl{'n. 
19,4'5 ?-tüı.i>: Oda muıi.ık.! · 
20,15 Racl.yo gazetı.s-i, 

~0,45 Mtiz:x: 
21,00 Ko:"'llŞIYla: (Evin saati). 

21,45 ltfü.zi.k: 

22,5-0 YQmıiti pn>ğr&m ve kapanış. 

Sahibi: E. I Z Z E T.. N~pi:rat 
Direktörü: Cndct ICatabılıı:iıa. 
Basıldıfl Y~r. •Sen Telııraf• 

Divanyolu 104 
Mo:.yeııe -~Uerl: ı.5-t. Tel HS91 

Türkiye Cümhuriy t Merkez Bankası 10 1. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 
A k t i f p • 1 f 

Kasa: 
Altın· S.1! Kiloçıın 74,616,476 

Banknot ••..•• •.• ••• ... ••· ··• •· • 
111<.klılı: ...... ... '" '" ........... . 

Dahildeki Muhabirler: 

L'Y.A 

104,954,043,09 
12,226,976,-

180,861,73 

TUrlı: Llruı ..• ... ... ... ... ... &21,J.19,17 

llariçteki !'tluhat.irler: 
Altır.: Safi Kilogram 24,304,139 34,436,174,59 
A..tına tahviU kabil aerbc..st dbviz.ler • 
o:ıer df.iv.ıler -1e ·aortlu kllrinı ... 
U.,k:yeleri •.. ... ..• ... ... ... ... •.• ••• 61,7i1,431,0! 

Huine Tah~i!leri: 

Der~"hıe .Cı:en ~vrık.ı nakdiye 
kırş ıcı ....•... ··- ... -·· .....• 
ı; n,;"'un G - 8 ir:ci mod .. e erıne 
te\'f .kan h11.ıJne t.a.r:!ı:.ciıın -Yfıt.l 158,74~ 563,-
tediyat ...... ............ ••• ••• ..• .•. 2·' .~OS,462,-

Sen~dat Ciixdonı: 

Ticari Senttlu ........ . .......... .. 

ı::.ham ve tahvili! cüzdanı: 
(Deruhte ediltn evrıkı nat

A - (di1enin kartılıfl e.tıarn -Ye 
tnhvlllt (itibari kıymctlo) .•. ... • .. 
B - Serb .. t eıham ve tabvll~t ..•... 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerlne nan.s .. , ..... . 
Tll:vlllt üzerine nıııa ••. ... .. ... . 
ıraı.ineye kısa vadeli avans ... ... .. . 
Hazine,.., 3850 No. lu Kanuna CM 
açılan altın lı:arttlılı .,..,.. •••••• 

Hiasedarlıı.r • • • 
MuhteliJ • • • • , 

377.~06,638.22 

44.994,079,93 
10.5-06.443,24 

3,121 .52 
7,809,522,-

10,268,000,-

LİRA 

117 ,361,880,82 

q21.H9,17 

134,443,101,--

377 ~.6118,22 

5~,500,523,17 

268,078,643.bZ 
4,500,000 

ı~.1>70,-083.64 

1,-059.289.675.U 

Senna7e: 
l!ıti:yat Akfesi: 

Ad! ve fıvkaitde ••••. , ..... , ·- -
Huallf ............... ••• ... ••• ••• ·-

Tedarilıleki &.nlr.notları: 
D~ruhte edilen en-altı nalı:di7e ...... 
Jta.ııunun ı - ı lı>cl maddelerine 
terlllı:an bullıo tara1ından 1'1lı:1 
tediyat ............................. . 
Ouuhle edilen eTrü:ı nalı:di70 
bt.kiyesi .................. ........ . 
Kcır1ıl:ğ1 ta.mımen altın olarak 
U!v~ten tedavüle -yaz.f'dllf"n .....•.•• 
Reeskont mulı:abllt lllveten !eda· 
vı:.le va2f'dilrn. ........... . .. . ··· •·• 
Hadt:eye y-aphın alt:n k&flılıklı 
ıvaru mukabili 3902 No. tı konun 
ınuciblııce lllve~ tedavWe v._. 
~ .................... . 

l\lEVDUAT 
TDrt I.Jrıll ..................... . .... 
Altın: Son Kllorrtm 877,422 
1950 No. lu lıanunı f6tt Hulneyo 
ıu;ı lan A"\"8ft:! mukabl.h ~ olu.
un alb.n1ar~ 

ll&fl ltilocnım 55,541,930 

Dö\is TaallhUatr. 
Altına tah...ııt kabil d&rlıdtt ........ . 
Dlter d~-ruler .. alaealı:lı JOlrlnı 
bılllyelerl •. . ••• ••• ••• ... ••· ··• -

Mahtellf • , , o • • 

9,4.12,135,73 
_!1,000,000,-

158,748,563,-

24,305,462,-

134,443,101,-

45,000,000,-

197,600,000~ 

108,933.124,79 
l ,234,164,05 

78.124.167 .90 

29,055.l 02.82 

~--......... __ 
YekQn 

1 Tem.mu 1131l tarüWıden iübarea ld<Ol '• lıaddl % t Altııa berine ~vaıu ,,_ 1 

15,000 000, 

U>,+12,135,7~ 

&GS,543,101, -

110,167 ,286.84 

' 'iS,124,167,90 

29 055,102,8~ 
145,987.878,8' 


