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~ iman ordusu Kafkasya

~ nın istHasını tarnrunla· 

G ÜN LÜK SiY A Si 

mak ruımi içinde taarru
zuna dovam ediyor, Stalirıgrad 
mücadelesinin sil:mesi Alman 
Başkomutanlığını Kafkas sahil 
şehirletme ve petrol lıavzaları. 
na karşı saldırmaktan alıkoyma
mıştı.r. Ru, miidafnası Kafkas
larda şimal '"'merkez kesimJe. 
riııde, Stalingrad'da olduğu ka
da·r sert \'C haşin değildir. Anla
şılıyor ki, Ruslar Kafkasyayı tabi· 
aton m:luilorinden de istifade et
mek iiıerc mahdut knvvetle.rlıı 
nıiidafaasına terkctmişler ve Al· 
rnaniarm buralara kndlll' aşıp 
gelebile<ekierine hcsaplaınnda 
büyiik bir pay ayırınaınışlardır. 
Yine Ruslar .Moskova ve şimal 
bölgelerini Asya kaynaklarına 
bağlı olar•k miidafaa etıneyi 
~·e nihai neti<eeyi bu topluluk 
içinde almayı esas saydıklanna 
göre biiyiik Alman taarruzu baş· 
Iadıktan '< inkişafa koyulduk
fan sonra dahi kuvvetlerini bu 
bölgelere . sekmekten geri kal
rnaıwşlardır. Bnna rağmen, Rus 
ordusu Lad&ga'dan Vomnej'e 
kada<r Alman miidafaa hattını 
bütün dcn~meleriııe rağmen hic 
bir n<>ktada yaıramamıştır. Al
manlar da bu kcsımlerde biiyiik 
taarruzlara girişmemişler ve her 
şeyin lıaşında bu vaziyetten· is
tifade ederek Rus gövdesini par
çalamayı n zengin Kafkas ·kay. 
~aklarım ele geçirerek Orta Sark 
Ingiliz İmpa·ratorluğunu ı.,İıdit 
aJtın.a abn"~, hedef say1:nışlar
dır. 
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Şüııd:ki halde, Alman ordusu 
bu hedef üzerinde büyük lmv
vetlcri J13reket halin-. get>nniş 
ola.rak savletınc devam ediyor. 
Karadt'niz kıyısında Tııapse nı,.. 
men hemen Almanların eline 
g<!çmck iizcr-edir. Sohum, Poti 
ve· Batum belki karakışa kadar 
işgal olunacak 'Vey:> karakış dahi 
bn bölgelerde harbedilnıesine 
mani oimıyacaktır. Yiııe Grozni 
petrol havu;sı karakı..<tan önce 
Alman istilıisına uğrar;a karalns 
lfazer kıy,.mda ve Bakil istika: 
metnd,~ Alnıan ilerleyişine nı3ııi 
olınıyacak ve belki de 1943 ilk
baharı I<afkasyada Alman ordu
sııııun tamal"'.IHe yerleşmiş bu-
1uuınası manzarasını ortaya çı~ 
ka.racaktır, l{arakış basmadan 
Onee cenubi Ka fkasyanın istilüsı 
ve Karadcuizin Rus filosundan 
tecridi ise d.,ınokrasyala.r hesa
bına daha üzücü ve tehl'keli ııe
ticeler meydana getirebilir, Çün
kü, Almanların Kafkasya istila
sını tanıamladıktan sonra tt'e ya
pacaklal'ı belli değildir. İki ihti
nıaı varılıT: 

1 - 'Sağ cenalılarınt Türk'ye
Ye, sol ccnahla·rını Hazea-e da
Yaya-rak dar bir hat üzerinde de
nıokrasyalara karşı müdafaada 
kalmaJnı:ı \"C lıava kuvvetleri ile 
lran v" Iraklnki İngilizleri ~•
hats 2: etıneleri, 

2 - Orta Şark İngiliz İnıpa·ra
t')r luğunu yıkn1ak azmi ile ha
.rel,ete ı:c~ı:ıH'leri ve Uomınel or
dusunu da tnarrı.:za geçi•rcrek 
Orta ve Yakın Şark istilasını ta· 
hakkuk ctıirmeleri, Akdeniz bii
kiıniyethıi ele almaları, H'ndis
tanı tazyik etmeleri, Jnponya ile 
deniz n:uvnsalası temin etmeleri 
gayreti. 

Birinci ihtimalde, Almanyanın 
ka!kas könıi1r, demir, petrolle
rinj ve ekim sahalarını işleterek 
miidnfaa gapetini rlevam ettir
ltı.esi oe Rusyayı tehlikesiz b'r 
lıale sokarak, hatta 1943· ilkba
harında imlıaya çalışarak demok
•a<yalara karşı mukavemet har
bine get·nıc~i \•ardır. İkinci ihti
lııaldc ~e bnşarab'ldiği tnkdiırde 
İ-ııg'lterni Asya, Orta ve Yakın 
§ark, Afrika, AkC:~ııiz üslerin 
den nıahrum eylemek \"e bütün 

Şikagoda talim gören 
66,000 genç arasında 

Şekerli madde ya• 
p anlar normal İs• 
tihlakJerinin yarı· 

Yazan: ABİDİfJ DA VER ı •ını alacakll'lr 
V:iliı:Y-Ot, :;ıekeT hıılk!kınıda bLı' teb· 

Jiğ ııe,şııetımiş!Jr. Bu '\ieb!Jğ şu
dur; 

Neı•Jll(>rK, ı8 (Tıell.sizle) - Det
roitde, orada oturan yu<lıda§ola
rımızdan bir kısmı tarafından 
.uğuııl-anaralk Şlka,goya haııeket 
ettik. Şikagoya gece vardık. 
Nevyorktan sonra· Amel:'l·karun 
ikinci büyıük şeJ-ır; olan Şi.ka-

Sporda bünye 
israfı •• 

cHa1'eketli bi1' spor hnjtası• 
ba.~lığı a!tınd.ıı. futbo!ıü, ı/wş-ulu, 
atlayışlı, sıçı1ıı11ı.Şli bir g.m.c;/ik 
güiinü m-üjdeleyen gazete sü
tunlarını okurken içim.iz .açılı
yor. Hayat, bizatihi ha.1eket de· 
ğil midir? 

Gii.zeL.. F"aJmt, meseld.)n. ibiır 
de tıp, yani ııısı! ha.yat ıareıftı 
var: Biz bııgünkü. hayat pa.Juv
lılığı içinde, geli'l'i orllımn "Üs· 

tünde olınılar dahi, nihayet 2000 
kalori temin edebiliyor. Habu
ki, 24 sa:a.tte ald{;;,mız bu kalo
riye mıı.7oobil, spor 1''1"'an bir 
gencin harcadığı kal01i, nedirt 
bilir ·m;sirııiz? 

Bir kaç 11ıi.l,"(',ı ver"lim: Yüzen 
bir genç saatte ona!ama bir ihe
sapla 4:'0, h'-"te bfrı('"lı 600; 
kiirek .çeken SCO; kmıak ııa:panı 
700: ktı~an 700; gii.r"{len 980; es
krim yr"pan 530 kıı.lodi Jı.a.rcıyor. 
En hafif spo1"U. 1ıaran biLc iki 
saatlik bir uğm.şmadan sonra 
o gün aldığını harcamı§ d.emPk
tir. Hayatın d"ğe.,. çeşiiU f®li· 
yetleri ;.ç;n vermek Zoı<mıd.a bu
lunduğu e:r6e'Tjl kendi özü.nelen 
gidiyor. 
Eğer sporda, b-ünye takatini 

14an brr h<ı>'<:ama itiyad haline 
gelirse, bu, milli slıhat ıçiıı biT 
felaket o!ur. 
Norrııa/ zamanlaro göre l.."U-

.,..,ııan spor il.iyadlar:mı'"I, be&
lenme ve gıda fartlaılı m= çele 
deffistiyi lnıgii.n] •riıı .m.rtlarına 

int'C-<ık rıt mnek için ndcr o!
r.ı<l$tnı> '!> e kliyoı'U.Z, bi1 miıı011UZ. 

go pırıl pırıl yanıyoı<du. İnsan 
kıaynaşan muaııza.m bir otele 
indik. Ertesi gün Şikago faki 
başk<ıınsolosuımuz olan M Sin
.ger de lberalber ojduğu halde 
Great Lake 3 deaıi/oen deniz ex
ler' yeotiştirmeğe mahsus tclim· 
ga.ha gitti!k. M. Sia:ııger eddadmın 
Türk ve kendisinin Müslüman 
olduğunu_ söyl.eycn ilııt:yar bir 
Macardır. Türkiyeyi iJı:'taptan 

Qğrenınişfü. Yarım asırdanberi 
Aırnerikada. yaşıyormuş zengin 
biT çifıtlıik sah>bi. Talimgarh -
ta 'bizi deniz su~nyları 'karşıla-

(Dc"amı 3 iincü sahifcıle) 

<HaJikmıırz.ın şd<.er ııııtiya.cınu ııe
nıinde ,.,..ıu·k çekttl!ıl gölileı'<!k 
'3.Şa'ğı.daki nı.uvalk}5.ıat iıedıbirin a.
lınmas.ı.raı lüzı.l:m hası.l olmuştur. 

ı _ :Elkmek J<ıar\larının sol kö
§(<llrul<>kıi (EylUl - Bir!ınoi Teşrin) 
tya.Zısını taşıyan pa~n kesi !ip 
ilmmetgfın ,,..nW<aların<l.al<; bak
kala ay ~= kadar vea-11mesi 
ımruıkrabil inde nü!u.s başına ~mıdi
J,ik yarım k:lo ıı<'kel' verilece.ktir.22 

2 - Ba;itlkalla.r t<ııılayaoaı.Jarı 
ika:rne parçalannL a.Jd::ilc.ları şe
kcr1e maih.~.uplan yapı1manc üze
re ccmiy.PilerL v.a:sııt.as:ıylıe Belediye 

(D?.vaım 3 ürırii sahifede) 

Mesele • 
~ 

Vilayet ucuz ekmek 
beyannamelerine dair 

alabileceklerin 
bir tebliğ neş. etti 

-------------
ece:ediyenin bastırdığ! yeni hljl ve 
rr:emur karneleri bugün dağı-~rıyor 

Evvelh gün Bcled:ye medisi 
salonunda yapıll'.Il bir tcıı:lantı<la 
ekmek ve beyrnname mesc'c
sin:n gö, ü-üı'.·:i'üğü·nü yıazım]ştılk. 

Geç val;le k~dar devam eden 
bu tc.plar.tı son.unda bir çek ka
rarı:ar ver~1rn ştir. Bu kerar':ar 
dün kayrrı.ııkamlık!aa b'.ldii:lmiş
tir. Vilayc>t ucuz ekmek alao:ıe
ce<k oı.,,nııı,r.uı beyanname dlol
durması ve beyamıemele-ri na
sıl alması J,izım geldiği hakkın

da bir teb!iğ neş:etmişt r. 
Bu teibl'ği ikinci sayfamızda 

bulacaJ:-sınız. 

Bugün !bütün l<a)"makamhk
lar saat 14 de bel,cdiycye b:re-r 
muteme-t gi)ndererek yeni ek
mek kı.-nclerinıi almağıı başlı
yacaklarctır. Kay:maka.mlıkfar 
tahıminen kendi oo\j,'\'leri dahi
lilıde ne kaoar memur ve ne 
kadar h. l< karn< si alacakların 
bulı.aotluğımu bi'dı'.r€cck ve bu 
~ntiy2ç i.-t-es ne g{?tc be1ediye 
Zabıt ,.,. Muanıd:.t r.rnd.urJU,:ün 

<len karncJ-crinj a~ncakt1r. 
Dün Ankaradan şc.hr'mzie kar

ne kağıdı genderilm~tir. Tirşe 
rer.gindcki ağır ifçi karnesinden 
51 top, renlbe rcng:nd,ki çocuk 
Jrnrnes:r.dcn 21, gri renm'. t; bü 
yük kız•rnesiııC:"n 30 top kağıt 
gönd<"ri'rrnişti=. 

r .. ~ sabah Ar.karadan \'eri
l.en rnalüınata göre Vali d<lk'!Or 
Lı'.itfi Kırdar şchr.:n buğday ih
tiyıcının Toprak Ofisi tarafın
dan tedan'k ednlmesini temin 
etm'ştir. 

Valinin ouma günü şehriıınize 
geleceği sanı:ınıaJııtaciır. 
DiğN taıraftan ucuz ekıınek 

alacakJ~~ için hliz.rlan211 be
yımnamckr:n tcvz'inc dü..-ı de 
devam edılmistir. Belediye İk
tis&d Miiıdür1üğü da:rc mı.ıtt.c
temetl.er'ne beyamı-.,meleri vel'
mei'.e d~\ 2m cdıcktir. 
M~ha!le b'.rl k1eri Cümhuri

yet bay7amırı<lan önce evı!erc 

ka-rndcri dağıtım:ş olacak:t • 

~~~~~~~=11==~==~====-=""======""""""'~-l 
r HU BU BATI ' ~DELERDE oDNON ÇERRESi ıl-
SATIN ALMA ikinci cephe davası 

TALlr.1ATI 
Yeni tir kerarla 
tadHata uğradı 
An.i{;ıra, 20 (İikrlar Muhabi

I1iııden) - H1JJbuıbatın? bir kıs
mının satın almrnası hakkmd•:
kj talimataıamede )ia·plan de

ğiş;kJ:ğe göre müstah.slLn c:lin· 

de ka!acak Jb 50, ~.f 65 hububa

tın rnüteba1ki kıs1mları tayin e
dilPn müdıdet zarfında hüıku
mPte tes~~m edJrrı..ck ~ı·ti;e c:;e:r
bcııl bırak.mı ş'•r. 

Diğer br maddeye gÖre, 9l2 
yı'.ıı zarfından asl .).s,,l €dilen 
buğday, çavı_tlar, mahlôt, msır, 

arpa yu1iif ve akıcları mohsulün
den 50 rona kad&T olan.dan % 
25, el!li<len yı:karı yüz tona ka
dar % 3J ve yüz rondıan fazla 
kısmından % 5-0 si hl.C<umeote 
verileCEktir. 
ıBu miktar mahsul her tard· 

ta hükı'.ımete tcsı:m c&'a~ceye 

kada. gerek ' yukarıda yazılı 
y.üzıdeleriıı. ve gerekse yüzdeoler 

den artıan rnJktar hubooatın sa• 
tılıınası ve miisaadcs 'z na.kii 
m:lli kor.ur.ma kanununun mu
a<lrlel 14 ür.cü maddesine isl.i
nı>llen ırenoluT>md<t.adır. 

<Ue\r•mı 3 üreli sahifetle) 

Bu kış Fransaya bir ihraç için 
ancak bir aylık zaman kaldı 

Dieppe "tecrübesinden sonra 
iklııcı cepbt>nin Fransanın Manş 
luyılar.:ıda ı;çılamıyacağı fikırin

de olanlar, gün geçtikıçe, hak ka
zanm.ıktadırlar. Kaldı ki, Ma.ıış 
demzınin böyle ·bir ihraca mü.sa-

ade e<lebileceğ;i zaman, nihayet 
bw ay kaln:>ıştır. 

Bir iıç-deniız hususiyeti göster
mekJe l:era.ber, Manş, çok za
man, t:illır.ssa İkindteşrind<.'n 

(Devamı 3 üncii sahifede) 

Vurgunculuğa karşı 
önül/ü hnl!~ z 

H akika(lerden korkanlar için 
nıe,;ele yok; fakat, hakik.at

J«den korkmıyaıılar için bir ruh 
durumumuzdaki faciayı açıkça 
konuşm~k gerektir: 

Bugün vtUguncu 4enen ikh
saıli caı»lerin her birimiz aman-
612 düşmanı kesilmişizdir. Vuır
guncuyn milli duşıııan tanıyo
ruz. Batta, memleketin yaşama 

takatini talau eden bn m1>dem 

gangsterletin zerre kadar mer
hamet duymadan idamlarını is
Üyoru"L 

Tiirk ruhımda C.,na~ll karşı 
bu ndrct tapnas.ı., şüplıes'z, mil-

Ya:ı:an: HAYRI MUH'Dnl~ 

letimi'Lin yiiksek scci)·fsini bc-
lirtiy~ 1 

Fakai. hemen her vurgu.nen 
diişmanı garip ve çok acı bir 1"· 
ud.n tuzağı içinded"r: Hangi 
vurgwıcu diişmauı var ki ilk başı 
sıkıştığı anda, ihtiyacı olan mal 
için hemen fazla fiat teklif et• 

• ? 
me5ıı1. 

O vurguncuya kükremelerden 
sonra ilk s kışmada bu acı teslim 
oluş na>ıl olab'liyor? 

Hemen fazla f:at teklifine dav-
ranışunız, hakikatte, )"'CT yeı 

''nrguncu riit:;\1eti vermemiz de
mek ılei{iJ mMir? 

(Devamı 3 :<ncii sahifede) 



SlUJL TAN 
VE 
REŞAT 
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Sı•l't,:n Hsm·run bu vaıiyeti 
'b r kaç dakika devam etti. Son· 
ra birderfuıre ayağa !kalkarak 
bı.stonun.a dtyana dayana Salt 
Pa~:eya &>;'.!ru ilerledi. Bir kaç 
ooım kalasıya kadar ona yak
laştıktan o'()nra; öfkesinden tit· 
reyen bir :;esle; 

- Paşa!., Benden ne kötülük 
gündün de, aıeyfhimde bir 1'>-
• . ..,, ha nane t ;ebbüs!ere gi
rı~1;rı?.. 

Dedi. 

(Ha.anne) kehmes.!, pek müt
h16'ti. Koca sadraza'l!lı, hir r.nda 
en derin brr fel.lket uçurumu
"" yuvarlı)ı:Jbilırc!i ... Bu müt
hi:j k<'Üme, Sa.it Pa§anın üze
r1rde o kadar büylik bir te~·r 
ya, :ı ki, kmr.rn:mndan b:r anda 
CC'.'~P veremedi~ 

- Ben mi.. Ben mı7 .. Ha
ş ... H~ ofeı:.dmiz ... 

D<y , keke!Ecli. 

Sultan Hamit, sert bir el işa
relı ile Sait Pa:;anın sozunu 
ko,tı. Gittikçe artan b r hid.det
le !)()~'1ıE'tmesi:--'! devam etti: 

- Sus, paşa ... Ne söylesen, 
beni iilrna ednr..cwn. Çiırıkü 

rr.t·sc·iey1, Cev•1et Pnşa ye l\.1ah~ 
m~• Ne<li-m Pd~.; g'bı aklı ba
~ınr!a ,ııezirJcre tJhkil~ ct!irdim. 
Dcin geee tev!<'f olunan mü~ r 
}'u"t P.::<jayı da bizzat kendim 
ı ;l:cvaiı clrım... Bütün tahki
kat aky~ıöı;ckdi~ 

So:t Paşa, hayretten hayrde 
ou~üyorıdu. Dah .. hala, padişa
h.ı~ hang .. tahk;kaıtar. bahS<?tti
ğ.llli ve kendrsini hangi cürüm 1e 
i lı"m etli~in. lbi '.-n.yc •·dL!, 

Saorauam, Suit n llamıd;n ta-
1ı:atir.... herkesl<'n daha iyi bil-

için bir taraftan Sultan Murad 
ile muiıa>bere çaresi aramak1.a
olduğu gibi, d'ğer taraftan da 
velıaht R~ad Efendinin adam
Larile temaı;a gel.e<ek müzake
relere gir~bir ... ) 

Sait Paşa, fena halde şaşıt'

mı.ştı. İL!ıam; o kadar biiyü.ktü 
ki, eğer b'r kaç vicdansız saray 
da.ikııvuğu •bu meselede şaıhit
Llk ederse, hiç şüphesiz ki sa.da
ret mevkiinden de~hal azloluna
eak.. Anadoiıınun yaıhııt Ara
bist.anın kimo:lir neres:nde so
luk alacakh. 

Suıt.11 Hamil!. Salt Paşanın 
elindeki evrakı çekti, aldı. 0.
tadaıki masanın ilzerine attıktan 
sonra: 

- Söyle., söyle bakalım, bun
lara ı e d'ıyeceksin? ... 

Di)e bağırdı . 

Yine iki büklüm olan Sa.t pa
§a, büyük bir ümiU;.2.likle: 

- Aslı, faslı olnıayan iryle< .. 
Ken<ı ni layılkik müdafaa e

<kmcyeıı Sait P~da, adeta 
şaşırmış olan bir mücrim hali 
vard ı ... Onun hiç bir hareketi
ni gözden kaçırmayan Sultan 
Hamit, bu halocn şüphelenerek: 

- Be§ söz i:>i.emiyorum. Açık 
söy1E>. Bu tdıkik('ot evrakır.a 

_!<arşı ne diyec<:f'.osin? 
Artık Sait Pa<;ada, avakta du

racak derl'Cede hal ve mecal 
ka/m.:;ırm,,tı. E;,"er bu vaziyet 
b:raz daha devam edecek olur
sa., t:treyen diı.!eri vücudünü 
çekırı ıyecek ... Hemen oraya mi
şı ıı yığılac~tı. 

- Efcndiın.i-. 1 Aslı .faslı ol
mayan bir şeye, bund.tn bqka 
ne diydı;lirim? ... 

(Daha var) 

j t>:OÇU)( HA.BE:: "'LER 1 
d ~ .• çn, c>-vda süküı ctt •. Fa
kat, Gw:nüı: hiln+:<JjıJ: bir me
selenin kendi ale)1hinde kuv
\'etlı d.;lillere ist.nad elliğini 
biuat pad15f&11n ağzından işitir 

Çtıı-.cz, artık o da Su tan Ha
rn ıdin ~ünü keserek: 

- Efer.<l'lmi2!. Her yıclen 

* Dikkatsizl'k ve ihmali yü.
~ züııdcn çocuğunun ö;ünıünc se

bep olan Hüsniyen n du·u~a
sı, dün st•na e.rı<lir.ihn'sti.r. 

evvel cürmümü, günalı ımı söy· 
leyini2. Ne yapmışım, 1*ıı ... 

l)(,n-ıoek mecburiyetini his.;ettJ. [ 
Sal'.an Haınd, hcınrn :;eri dii

nerek. otuıduğu koltuğun ya-
nır.daki küçük m;t0anın üııerin
clekı kliğıtları aldı. Sait Pıvjaya 
uz;;tt:. 

- Al. Oku ... Bakal.m. bu 
hakkatı de ilcii.r ede-b;'ecek mi-
. ' sın .... 
Dıye 'bağırdı. 
Saiı Pa,.«a. kağ:ılan diloe kıw

radı. Sür'.wle karışLrdı. Gö:üne 
çarpan keUnooe ve cümlelerden, 
~nları anladı: 

LZalı şaıh~ncyi hal'cLm>clk .. ve 
yerine ya Sultan Mu..,~dı veya
hut yeUaht Reşsd Efc-dinyi ic
las eykmek üzere b:r (ce-miyeti 
fes~doiye) teselcl<üb etmi t.ir ... 
Bu cemiyet tar•fın<laaı. nefui 
~.alıan~nin muhaf.:zasına me
mur olan (Dağı~1an alav) da 
elıde edılrnişlir. Hal' \·a.'o;'asına 

.bu altıy da iştirak l'dccckt.ir ... 
Cemi; et, 'b:zzat Sait Pa~a tara
fından idere ed lmekt<>dir ... Sa
lt Pap, :bu maksadınm temini 

Dlkkats>Wkle ölüme sebep 
olan anne s0'><iz ay hapse mah
kü.m edilmi1f.'r. 

1* Bir müddet eYvel. k••rne 
t<"'V21ı memurluğu11da, vazifes!
ni sui io·Umal elt'.ği görülerek, 
milli korunma mahkemesine 
verilen KasiJll Altanın mulıa

ke-:mesi neticelenııni~tir. 
Kasım Altanın 6 ay ha~e 

ve 6 ay müddetle de vrızife ve 
ımemu'l'iyet!en ıınen'ir.e karar 
verihn:ştir. 

Solucan ilacından bir 

çocuk öldü 

Te;ıebao:nda ~fo:ru~iyet cad
de<;.nde oturan Hasan icınıiı>ek> 

birinin kızı. Jııast~larmı. ve 
kendisi-ne teda\ıi ıç:n s'>lı:can 

ilacı verilnı'.şl r. F~kat çocuğun 
ıztırabmın artt:.ğı görül.ert:k Şiş
li Etfal hustı:hcnes;ne ka1Jırıt

mı~ıır. Dün çocu.k ~tuiınnede 
ölmiiı5tür. Adliye ~ktoru cese
di muayene ederek zehirler.Jr.e 
ata:mi gürüldü,ğünden morga 

SEHiR~ 
avaları) -- _., 

KIŞ ÇOK 
Yaklaştı 

•:---
Talebeyi bu 
de mi bırakacağız? 

İstanbulda 120 bine yakın ille, 
orta, li<e, mPslek w yüksek okul 
talebesi vr.rdır. Bunlardan, b:J. 
hassa orta iığretim müesseseleri 
talcbel~ri, sabah akşam tramvay
larla seiahı;t etmek zorundadı.r
lar •. 

Mekbplerin defse başlama sa
atlerilc der• kesimi saatlori, 
tramvaylarırı en kala.balık oldu
ğu saatlerdir. Memur !arın ve ba
zı iı§'r;•lerin İ{<' başlama saatleri 
de ayni olması, bu saatlerde, 
tramvay]arn binmeyi değ-il, asıl
mayı dahi bir bahtiyarlık haline 
getirm 1şt4', 

Bu durum, bı!Jıassa okuJJuları, 
bi<rçok tromvav duraklarında 
beloletmekte, ı;,k zaman okuJa 
geç kalmalarım muoip olmakta
dır. Bilhassa erkek talebeler ara
sında l>:ı ihaJ. mektebe o gün git
memek ~in bir fırsat ve vesile 
oluyor. Bu, b'r hakikattir. 
Avrupanıu.bırç.Jk şehirlerinde, 

talebeler için hususi otıobüsler, 
tramvavlar, hatta trenler vardır. 
Biz, bu ka<lar ilerisine gitmiye
rek, nırscliı, sab&h saat 7.5 - 8.5 
ı;rasııı.cla ana hatlarda talı!be 
tramvayları y&parnaz mıyız? Ya
rın kıştır. Kapalı tramvay du
raklııırımız yoktur. Hayat p;:,ılıa
lıl1ğı dolayıs:qe ÇOl'Uk'arımıza 
iyi gıda veremıyo ırz. Bu itita-1la 
onkrın a<:ık havada 112un zaman 
beklenı;ye mukavemet edecek 
bir bünyeye sahip olduk!arını 
ia<lia edemeyiz. Bu beklemelerle 
mev;'m ha;t2lı°"ları ba.şlıy~ak
tır. 

Bu i~in ma<'lcıi tarafı. .. Bır de 
mane\'İ tarafı vardır: Traınıvay
lardaki kalabalık araı;ında, bil
hassa genç kızlanmızın ne k-.ıda.r 
mıYZtarip old-uklarını görüyoruz, 
O kadar k~ Tramvay İdaresi, ka
labalık aras,ndaki uygunsuz ha
reketlerin önlenmesi \in za:bıta
nın dlkkatini çt>kınek lüzumunu 
dızymu-ıtur. Genç neslin ahlak 
durumunu korumak ve bu du
rumu kontrolü kolaylaştıracak 
tedbirler, birçok fedakiır!ıkları 
göze almıya değmev. mi? 

Bu temenniye k~ı verilecek 
belki birçok cevaplar vardır. 
Muhakkak ki Tramvııy İdaresi 
araba dP.rlığ. içindedir. Hep.>i 
doğru ve gGzel ... Fakat, 'bitz, yav
rularım,-un maddi mane\ ı hw:ur 
ve rahatının birçok: fedakarlık
lara dlprceğine kaniiz ve bu te
m z niele teklifimizi saliıhiyetli 
alililılGrın tc<Jklkine sunuyo-
ruz. 

ŞEHİRLİ 

Lldır;Lına~ma Jüz.u...'tl gÖtwüş
tür. 

Had.seyc el !koyan mL dciu
muırn;Jik tahkikata devam et
mck•tedir. 

J KDAM 

•• 
GUN DE BU;; JI 

Bir hakaret telakkin 

İkisi de on dört, on beş yaşkı
rında kadardı \e zannederim ta
lebe idiler .. 

Vapur bekleme y<>rinde otur
mııı;lar bir spor miinaknşası ya.
pıyorlardı. 

Her spor münakaşasında oldu
ğu gibi, biraz sonra sesleri )ük
seldi, daha çok yükseldi. 

Nihayet daha iricesi çene ile 
başa çıkamıyacağıru anlayınca 
işe kol kuvvetini de ka.,ştırmalıı 
için fır.at aradı: 

•-Sen ne anlarsın aptal! dedi 
Diğeri aldınna<lı ve içerlediği

ni belli etmedi. Fakat arkadaşı 
hıncını alnınadı, bir yeni fakat 
ilk defa du~·duğuın •hakaret• sa
vurdu: 

•- Ne olacak Bob.stil! .. 
İnantt mısmn; Jd, bu sözü du

yunca •aptal. liıfuıa aldınıuyan 
o sakin çocuk lıa;r.siyetine sövül
müş gibi hiddetle miadı ve ar
kadaşının iistüne ahlarak lıaka· 
reli iade etti: 

•- Ağ2mı topla .. Bobstil sen
sin!> 

Araya g:izdilcr ve ayudllar ... 

Fakat neden saklamah, ken

disine Bobstil denmesini hakaret 

sayan l'ürk çocuğu, umunıi bir 
yerde kavga etmek nezaketııizli
ğini göstenıe dahi b~e lıoç 

göriilmiye rieğer. 

Bu; palyaçoluk hayranlığın

dan kuı·tulnıannz demektir. 

ÇUVALDIZ 

Ucuz Ekmek beyanname!eri 
hakkında Vilayetin tebliği 

İstarbul vilayetinden toebliğ 
ednım·§tir: 

Madde 1 - Vilayet \'e Dele
d.iye, kend, meıl:-:cz teşkiJiitı mc 
mur ve müstahd~mlel'inin ade
diııi bir tezkere ile Eeled .ye ik
t.isal Müdiriyetine b'ldirccek. 1 
anenıur adedine göre akcakları 
•beyannameler> ait olduğu şu
beler m?.rifetile memurlara ıev-. 1 
zi ett.irecek!tir. 

Madde 2 - Belediye hududu 
dahıil.ndıeki kazdaı'<la kayma
kamlar mal müdürlliğünden ve 
yahut Betcdiye mulıaöebesinden 
maaş ve ücıet aJanlnrla kend.
Jerine meıilıu t bul un:m teşkila

tındaki memur ve roüstıııhdemr 
!erinin yekünunu bir fezkere ile 
Belediye h'<iiı;ar Müdiı:iyet'.ne 
b i lrli rt'Ce k le rdi r. 

Mad'ne 3 - E''kaf, Elekt~:k, 
Tr.:m,~ay, Sular, Limem1' Güm
rü.k, Deni2yolları, Vseler, Pcıs

ta Telgraf ve emsal gaııet<o·~er c 
il.:n o'ıur:a·n resmi mü sese ~ ... 
le İstanbul Bekd:ye hudud da 
h.lin<lek.i t~kilatında çdı~, a. ve 
bu kaı·ardan ist:fade lı::ıkkım 

haiz olan mamur ve müslı;h
<lun~er'n:n adEd"nıi b:r cetvel 
ha'.!nde İktisat Müdiriyet'nc bil 
direcckler ve b<>ys.nnamelerrna 
alıııc aklardır . 

Madlde 4 - Alakada·r da.ıe 

ve nıürsscsrler de İktlsoo Mü
di r;_veıinden aldırtacakları bc
yııııınameleri şube müdiirleri va 
sıta"'ii~ mi2mı;ırlara tevzi ede
cektir. 

Madde 5 - Memur ve müs
tahdemler beyann2'!llelen dbl~ 
durdıiktan sonra funir:ne sıilılıa

tini tasdik ettirecektir. Bu tas
dik sırasınd<ı •beyannamede 
y~ı•d't'h ailESi efradın•n nüfus 
cüz:ianna da kendi iımir'ne (me 
murun karnesi \·erilmi.§tir) ha:· -
d'lc mühürler.erek beyanna.nıP'" 
kslim edecektir. Ve mu/kabil n
d<' e'kımek karnelerini ·"acaJt
lardır. 

Karneler İlotisat Miidürhi
ğıinden kayrrakam!ara ~'mıdi
den verileedk ve lıer hane için 
ver'lırnesi hlzım gelen karncJ.,r 
lıa.z:rlıarmıs olt'C ...-:.:tır. 

Ma.Jıallaı:; uımumi karne u,,-_ 
ziatı sırasında mahaJ.le bi1:Cklcri 
cüfus tezkerelerinı kontrol ede
rek karne tm·zi edeceı:t'ne göre 
memur !karnesi al,nlara bi~Wbi 

umı;ml karne verilımiyecekt;r. 

l\fadde 6 -- Mütekait, eytam 
\'t.' eram.ı oolduracarJarı roevan
nameleri m<ı•ış aldıklarl malnoü 
dürli'l'<INiPe tew;ik ettirdilcten 
sonra 'ı;amelerini ikamet eylc
dik'leri maıJı.cl kayma.kıını.Iıl<;la

nnıdan alacaklaııdır. 

Madde 7 - istar.·bu' a tah~il 
için gelip de ail<:si baŞi<a yerde 
ikm1et eden ve kararıfan L«t'
fade cyle~n memur ve .müte
kait, eytam ve eramil çocukla
rımdan mektepıe leyli olanlar 
mekt.t-p birliğinden gelecek lis
teye göre sa.bıkı misillü k9'yıma
kam1ıkça karelenri verilecekıtir . 

Memur ç<Jcuğu olup da mek
kp!~re r.ehari devam edıcn 

ler de de,·am ettikleri mektep 
müldü•\ii'klrr:ndon bu v-:ı2i!}'et

lerini tevs'k c&..r maıh.y •'t.e ge
t:recekleri ,-es;kalarla kanıele-

11ini tebdil e ttil'C-ce-klerdir. 

Madde 8 - İstmbul Beled<
yesi hudı."Clu haricin.dek. yerle~
d<>".I m :ı 2 1•p da İsıarfuulda o
tt:r2:ı· rr.ü~ekait, -eytam ve era
mil bu vaziyetierinı nıdıiye mü
dürlükler'.ne ve iaşe büı<cılarma 
müruca:ıtla a1aca.'k..ları be,yaınnaı.. 
nl<"ler; &}durdu.klan oonra na
hiy~ mi..i.dürl.ükl-erine ve na.hiye 
mi:dür!cri ohnrıyan :,.~cr1e-rdc bc
kdiyeye tasdik eıti.recP!c'erdır. 

E!!e1"nden vesaiki o~aruyanlar 
da maaş ald:kl.an emva1den va
z·y<?tlerlııi tevsik ettirec<!kJET \'e 
bu suretw kanıe}crini kayma• 
kam lı klatıdan alacakl.arc:h. 

Madd 9 - Subay aile\erinden 
bulunup da İstrnlbul belediyesi 
hududu dahilmde jka.mct eden
lerden aile reisler'nin kıt'aları 
be'ed'.ye hududu dahilind<? •bu
lm12nlar beyannamelerini kıt'aı

ları komutanından, aik> :reisleri 
bel.:d ye hldudu haric:nde olan 
aileler 1:.e~ınnamc1erini n~r
kcz k«nu.\a·nlığı.ndan ta"cbk et
t':recek ye kamderini >kamet 
ett:kkri kn:ı ka)mıakNn'. l~L~ 

rındcn a'aca'lotrr. 

'.MacUe 10 - Memur olup da 
t" rr.<la vaz'fe gören ve fakat 
a. '.t!Ni İstcr:bukla buluın<1>nlax 
bu vaziye.t1eıini zaıbıtaya tevsik 
ettird:ktcn rnma mamur karne
s:nden ist:fod~ cdeceklerd:r. 
K&rnlenrir.i oturdukl.an yerin 
kaymakamlıklarından alacakt.ır. 

- Derslemiııden çok istifade 
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açıkcasını söyl.iyeyim azizim 
Laliıner, benim par~ya >Jıliy.a
eım var. Ne yapayım dersiniz? Danroan soll1"a tekr:sr yuka

nya ba\k.ona Çıktılar ve yerle
: ne otıtm:lular, 
Delilkanlı bird<n bire sot-cluc 
- Bur8da t:;nıdığ;nız hlç kim

seyi görrned,niz mi? 

- &<rı de böyle bir sual. bek
Lyordurn. 

- Yok cônıım. 
- Taıbii. .. Zaten bunun için 

beni buraya getirın~ değil miy
dıniz? Belki haklki dfu;üncele
I"l'l?!in ne olduğunu bana söyle-
1n~k 1:.~fu-nda bu1unursunU2. 

- Şimdil;k bundan bah:sct
l!l yel m. S~ burada Sell>asıiyen 

m~ s.X"Sesi ile alukaıdar birisini 
gördünüz. Gösteriniz C>IlU bana? 

E:en cevap wnneğe İüzı·m 
gömcdı. Bakı.şları lht'yarsı.z sa
lmıun l>.r ıwktasınd. durdu. 

Lat mcr: 
- Anladun, anladım. d 0 d'i. 

Z&tcn ben de o kadın olımasın
da.l' şü.p!::eleniyordum. Şu UZ!lll 

boylu, 'kırmızı saçlı kadım değil 
ım,? İsmini bfüyıor musunuz? 

- Evet, geçen hıtlta Scıbas
t:yen n vaıı::hanes'ne gelm' ti. 

• 

AÇDlL KA~DM0 AÇOL! 1 
Yazan: 

__ A • gostos MO!R 

- Bu kadırı Sebasti~·cn n ah-
lbıpları zü.ııııre:>.ne dahil mi? 

- Zar.nederim. 

- İsmi de Jü.dit ;\§ değil. m.? 
- Elen b<şile ta.!ldik etti: 
- Şirr.di az.:zim Lal_.,,er, bu 

sözlcrin'.zle nereye varmak is
tediğinizi lürfen söyler m sin 'z? 

- Daha va~;tim z var. 
Sırtımı sıındalytonin arkalığı

na dayadı ve bir s.gara yaktı: 

- Siz hiç <Beyaz klüp• diye 
bir yerden bahsedildiğini işit

t;niz mi? 

- Hayır. Burası n~res:yıniş? 

Latim~r oınlli.4i.rını s.'.'lrn: 
- Eğer henüz ş:mdiye ka<l.r 

böyle bir isimden b~h,edılıci'ği

ni iş;tmed'irn:ııse, bu mc,~u üze
rindi> fazla ıısrar etmiyel m. Siz 
Pol S<:bıstiy enin müessescsin-

Türkçeye çeviren: 

- Muammer ALATUR 

de ne zamandan lx-.i ça.Lışı
suuz? 

- J ç ay oluyor Fakat Se
'lıııstiyen neden sizi. lbu kadar 
m~uı ediyor? 

- Onu da ... Bugünlerde og
rcnirs'.niz. Bu ada.mdan haşla

nıyor rr.ı.:sunuz? 

Elen ihtiyatkfır~ne bir cevap 
verdi: 

- Bu aaarn.1 kaT~ı Ç<'k m~n· 
ncıtarl klarırn ·var. 

Genç Lat'nccrin bu l'I>('VZUU 
derinlcştireceğin ' zanr.ediyOl'
du. Fal'.ıat del'kanlı br;ka hlr 
sud ;-ordu: 

- Mis Ştanhop çalıştığınız 
mü ssesen·n havasında bır srr 
do'a~tı;;ı hiS.<i hiç .ç:n.ze ckJ€
du mu? 

E1cr1 :t;rar etti: 

- Evet, dedi, i~·i'tlde böyie bir 
h!s var a.rrırrıa, ne oldui;unu iyi
ce kavrıy~mad;m. 

L< timer dudakları gu.ıu.rn.;1-

yerek, genç kıza baktı: 

- Oal:ba bir şedetden de en-• 
dişe ediyo11;unuz? 

Elen iç'ni çekti: 

- Asıl ben ım d;k;.:: ııci çe
ken ~ey, siı~n bu gece ben:ırr.~~ 

bu tarzda konuşman:zdu-. So· 
Ba.stiyen beni hw;usi sekıl'!cr

]jğ:r.e almak i•'"yor. HaLt_. şalı

s·m• ma~~s b'T apartıman da 
teki f ed:yor. 

Latimer şa~ım gibi oı...ıu: 

- Yı..ni Seba.stiyen'in apar
tın1ar.lal'ının bır di::!.:resindc mi 
yat ıp kalkac~ksını.ı? Bu n~sıl 
olur? 

- Gc ~·ba ö:, ~e olacak. s:;;c 

DeUkanlı, şampanya kadeh:n 
den b~r yudt:ıın yuvar~ ... Jı ve 
genç k:za h•·kım<ı.kı9ızın bir müd
det dfı,ürdü. F.''fn sordu: 

- Mösyö Latimcr acaba Se
bastiyen nasıl bir adamdır der
sin:z? 

Latimcr bir müddet se;'ni· 
çıkarmadı. Fd<z.t gözlerini kal
dı:cci':t zmr.an, genç kızın dik
katle k"ndisine bakmakta oldu
ğı:nu gördü: 

- S(•bastiyen acay'p bir a-
d. ınd.r, <lcd;, 

Elen tl~ha eı::di.şe ile so:-du: 
- Bana t~kJ;f ett'.ği yeni va

z:.fc }ı;n~-:kında ne der:siniz? 
O z~man Latim~rin tavrı Je. 

ğ li. Yt•mruk',arını sıktı ve 

mas::ın.n üzeri.ne ctoğrıt eğıle

rck g<'nıç kızın göı.!erin "' ıj •eı
ne bal:tı: 

- Siz t<>k başınıza kendırnz.i 

müdafaa eddbilcceğ nizc güt.

ni·)"()t musuı:uz? 

- ica.p edn-se ... Evet. 
(Daha H.r) 

Kasımpaşada 
Bir Cinayet 

Bir kaptan gece 
bıçakla öldürüldü 

Katil yakalandı 
Evve.lklgece K as.tır>1Pa..--aıda hı~ 

cinayet işlenın4, Salih kaptan 
admda bir> karn·ndan bıçakla
narak ölıdürülmü.~tür. Had:fse 
şöyle olıınuş1nır; 

Kasımpa13da oturan Salih 
llwptan evvelki akşam, Üıç a•ka 
daş.le beraiber, Beyoğlunda v;,. 
yana biraıhanesinde i9biJ<ten 
sonra, arkada.şlarilc biır!ikte Ka
sırrıp<şaya inrnişt;r. Saoat 24 rad
delerinde değaıllEfl arkası de
nilen tenha bir sokJaıdan ge.,-er· 
kıen, ön1J.er;rıe bir adam çılmnış 
ve e!mdetki bı.,akJ.a Salih kap
tan n üzer r.e Jld ı:rr.u;tır Ese• 
sen sa"''· o. r halde bulunan 
Salih kap:.ının k<r.cf.ıscn. m~ 
dafaa elm~-sr.e meyd.ın bırak

m<>dan eıındeki bıçağ: karnına 

saplamı~tır. Bu kanlı boğt·= 
esn<. .ın~a Salıh kaptanın aı·ka 
daşları ·korkup k"9lllışl.a.rmr. 

Meçlı ul a<lam da elindeki bıça
ğı müteaddit defalar sapkıyarak 
Stliılı k:.ptanı kanlar içıııde ye
re sermlıstır 

Kasımpaşa Emr.ı.yet kurnı:;cr

lıği yarım saat son<"a badi.seden 
ha.berdar olarak \'ak'ayı mtlte
a:kip ka~a<> katilin takibine ko
yıulırr.uştur. Katil, ancak bu sa
bah yakal.anmıştır. 

Katil Kasm:p~~ada otıtr~n A· 
li Rıza adında bhdir Salllı kap
tan oidukça l'C'r\gin bir ad~m ol
duğu 'çin onu J"'!rasına tamaan 
·;._:::ıı.rilğ·ii sanılmakıtaıdır. Ci-
110)~!:1' t 0hbkatına e1 kr.Jyan 
J\lüd.de.ı:•mum>lik dün katilin 
sorgusunu y<jp?'r' ;tır. 

All Rızur. n ro<1nur suıçlar 
kanununa göre mubtemel ola.
Nık bugün ağırcezada muhake
mesine br ,!anacaktır. 

Fakir halka yardımlar 
İstanlbul Ticaret ve Sana.yı o

dası oda n.~clisi, bu kı.:; Kızılay 
taro fın<fon fakir halk iç"n ah
rlw J.·~e a~ılı.ıcak olan :ıştı.anele

re nakden yardım yapmağı ka
rarlaştırımştır. 

Ticar~ı Odası, lki yüz b.n lı.ra 
ta•hs'ı;at t•Y•ımak istemekıtedir. 

Oda riyaseti, T)Car·ct Vd.ı.:aie
tine müracaat t.derek lbu hu;us
ta mü•ande is"~·ecektiır ____ ,,_ __ _ 

Ozü'm ıab~ları 
Şeker vaz;yeti ~ayısile ku

ru u2Aım I~)~ı t!art du1un.adan 
yü1"Se11rrek'rdıı-. Üzüm piyasası 
ca ıı 1: ge<;:"l' kt~ir.Dün İ.zırrıirdıen 
~e!ırimirot'k • liık adarlar.a gelen 
bir te\grafla, dünkü gü.rı İızrrr.ir 
piyasa5ınıda lki s~at içinde iki 
b·n t<ın kuru üz.ü.m satıldığı 

1 bild,ri!ıııışt'r. 

Dün, şc·hl"mi7Aie de bl!' kaç 
bin t<ın!ııık kuru ü-züm mu.ame
meles~ olmuştur. 

t GÜNÜN~ 
"i A nsiklope!!.!!!( 

MA ÇEK 
Ajans tclgrafl:orı, YlJ410slav

yada ""rı~ıklıklar olduğunu ve 
Alman tE.'kMJerini reddeden Ma
çek' in :rvkif edildiğini haıber ve
r ;:r-.:-rlar. 

Maçck; S:rp - H.rvat birleşme
sine m5ni olan ve bPgün, Alman 
taraftar: olduğu ı<;in KahJrede 
göz hapsiı,de olan eı;ki Yugoslav 
Ba;,·c'.<ıli Dr. Stoya<linov:ç za
ır.anır.Ja B~ekil ır.uavin; ola
rak kal·ineye girmiş !bulu.nan 
mcl,ıur Hın·at şefidir."Kend.si, 
Ilırvatista:1ın müstakil olmesı, 
için ilk 'I'ltrtadeleyi yapmış \"e bu 
yiİ'l<len Öldiirülmıiş olan Radiıç'in 
en eski ve yakın arkada.~ların
dandır. ş· dJ 57 yaş."!ldndır. 
Tıb v~ felsefe tahsil ebıiştır. 
934 t!e Kral Alek ar.dr'L"l öld.u
rıl,mes uz~ ı e ı.; uncu defa h p
se at in • ve poi:fkadan u:z:ık
laşması •art le bmıkılmıştır. 

Bir müddet polti'-ack uızıık
laşmış ~ ır nen ve p s":J. muka
vcırret i t~ en M ek, Yugos
lavya 'rr ~vn ile harbe ııir<liği 
zaman Hın at .ıra bir beyanna
me ncşredcı ek Alrı:r.nlara k::.rşı 
r ~-. ctu.c:r.derin. bildir
rr . -'"' 

(oıs PoirrlKA] 
Sirbistan 'da 
kaynaşma var! 

Ü 
l:alyın kıt'aları, Almanlar'
dan d:ı bazı yardım gürerek 
Sırb!>sU>ndaki a)aklaııınayı 

kat'i olorıılo. bastırmak ıııürad&

lesöne başlamışlardır. 

1914 B'riııei Du.,:;a Harbinde, 
Sırbistan baştan a~ağıya Avus
hırya · Jl.facarislan orduları ta
ra[ındaıı çiğnenmişti. Fakat baş
ta Karadağ olarak orta Sıırbis
tanda d""'h.al bir karşı koyma ha
reketi ba~laıruş ve bıı; harbin 
nihayetine kadar devam etmişti. 
1918 ek Vcr""1y nizamına göre 
yeni bir Avrupa h:ıritası yapıll'!'
kcn. ~ır.ııların bu ıııüeadelesi 
göroniiud.- tutulmıı~ \e Klenıan
S<>, Sırjl . Hırvat - Slornn birliği 
olan Yug.,,.lavyanın kuruluşuna 
ait Tesıka~• imzalarken, bu dev
letin bir balo: olarak kuTUlduğu.. 
nu sö~,1~n1iştL 

939 harbı, Yugoslavyayı par
çalamak 5uretile, bu dedetin 
ömrünü 25 sene gibi bir asnn 
dörtte birinden aı; bir zamana 
s..ığdırn1ıştır. 

Çeyrek yüz yıl içinde ardı .... 
dına bu iki parçalanışa rağmen, 
Sırplar, talihlerinden iimidi kes
memişlPrdir. l\lemlekctin çolr 
büyük bir kı~mı i<gal altında ol
makla beraber, Karadağ çevre
sinde 'c cenubi Strhistanın dağ
lık ltısırnlarmda çarpışmalar ol
maktadır. 

Genç Kral İkiud Piyer'in, Yu
goslav milll kuvvetlerine basku
nıandan olarak tayin elliği G& 
ncral ;\1ilıailo,iç kunetlcrinin 
sayıs~nın 200 bini bulduğunu 

Londrn haber \eriyor. Bu za
kam, nıühal5galı oba dahı, bu 
dağl:k ~cnede 40. 50 bin silahh 
önemli l:ir ku~'\'et t~skil edfıl' ve 
tnprak durumu dola:nsile böyle 
bir kun etin yaııi!ırılma"-< güç 
bir işti~. 

Son İ};f'.!lden s.;nra fu.rbi ... fan
d;ı sükünu ltmin etmek nıifesi 
İtalyanlara >erilmi~ti. ltalyanhu, 
bu vaıi!eyi ~erine getirebilınclr 
için Yugı> ,favyaya iki koluı·du
lu ~ hüyiil; bjr kuvvet gHnder .. 
u1işlertlir. 

General Mihailoviç ku'alarınm 
sil.iıh ve mal-Leme bakımından 

nıükemnıcl olduğu, b .. ttıt, ta~·ya
rc istasyonlan ve tank kıt'ahı!"I 
bulunduğu haber verilmekt<:dir. 
İngiltereoin Mıs:r cephesinden 

'e Maltad~n kalkan tayyıtreler>. 
nin, hna ~·ol ile Sırp milliyctper· 
verlerine mab:eme nıtkletİiği şa
yi olmı•ş, faknt J.u haber teeyyüd 
etrnemi1ti. Muhakkak olan, Sır
bi•tan İ•~aH tamamlanırken, 
buradaki kıfal'1rın rniirnlriin ol
duğu kadar \'asıta ve malzemeyi 
topla.v ıp iç taraffara çekildiğicli:r. 

Dün gelen haberler, carpıı.ma• 
]arın şiddetlendiğini ve Saray
bosnaya kadar geni~lcdiğini bil· 
dirmekıcdir. Bu haber, General 
Mihailoviç'in hareket nıerk-ezin
en uzak olan bu biilgede de ınem· 
nıın olnııyanJa.nn ıniktarımn art
tığ'nı anlatıyor. Fakat, bu hii
diselerden uzun boylu neticeler 
beklemek doj,>Tu d~ldir ve Sır· 
bistandalı:i hadiseler, bir milli 
hareket ıru.biyeti taşımakla be
rabs mevzii kalmıya mahkfun· 
dur. 

A. ŞEKiP 

Büyük Zaferler Di~ 

yoroma Sergisi 
Mil\1 meiabiriımi~ı o:yorom 1.srl:J. 

canlandtrrneık surt:lı1e 1n•·mkktt.'" 
nıi:r.d llık defa bu t.arzda ha7.Jrıan'"' 
nuş olan , _ Büyük Zai 1Ckr l).;yo .. 
rotr'W Sers•ba - b·J. ayın yınmJ 
zıin.de m< ı~lt açııac .. ktır, >< gJ 
Takt;.t{i) an Otel' karş..,ında o...ı..u# 
mii<"<sıesesi nıloolar.nda blr ~a11• 
milddetlc, ""1<t (ID) <i.,, (ZZ) ye ~· 
dar halka açık bulund<Jru!ac:rktır. 

Halka odun ve kömür 
ıatı!ları 

IMcllruk t of s •koc.ıeşr' 'o 
.ık haftası da halka odun ve 

ıkamur tevzııne baslayacaı<t r. 

Ya'rıız ofis her ~-e dort çelc.I C' 

<lu"":ı" ve ~00 l-i o kömıırd 11 

fazl s2 yapır ay •c· ktır. 

Halk depo!.ıırdan fış ı::- "' • 1
'. 

lın.de alacağı yakac&k m. 

nı !kendi \'a.st!,w !.: ev· ıc 
recekttr 

ru· 



iKDAM SAYFA- .t 

Birmanyaya taarruz 
planı hazırlanıyor 

~~~~~-.. ı~~~~~-

Vav~lin Hindistan 
lngiliz Komutanı 

um um i karargahında üç 
müzakerede bulunuyor 

M. Kvaternik 
Tevkif edildi 

Memlekelte 1~C Dünya Meseleleri~ 1 

ılfTKIQ>AM Beşinci kola karşı 
Konyada. bu yıl Ruz_v_e __ l_t'_in_.. .. 6_n_c_ı _kolu 

Mostralık 
Manzaralaırdan 

Dil.o aJ<ıı~m. l arı ı.'bidi, yarı 
kopuk ıki deli.kanlı, bir knh\e.
nin köştiiııde şöyle koıııı~uyor
Jardr. ',,, ...... 'V' .. buğday bol .• Fakat, bu tedbirde kafi gelmediği için 50 

bin kişilik ıiYil emniyet teşkilatı kuruldu 
Yeni Delhi, 20 (A.A.) - General Wave!l, Aurohinleck ve Stilwell 

Hindi<lau urr.umi kanırgMıında m ütt.cfilklerin harp pJanlanru ha
zırlaın~h.la n.~guldür>er. Herkes ill<ba•hardan evvel müttefiklerin 
Bırmanraya gireceklerinden emindir. Aue'hi!llleck'e mühim bir vaıııj,. 
{c verileceği söylenmektedir. 

Müttefiklerin ıı.sbeten istifade edH .. bi.lecek yollan bulunan böl
gcl~re kadar gelebilmeleri için düno·anm en &rızalı topraklarında, 
çarpışarak 300 ki<Jometre kadar ilerlemeleri lazım geJ.ecektir. Bun
dan soıır~ müilıend,sleriıı. bu )")!lan ıslah edebiılme>eri için .bir müd
det beklemek kap edecektir. Bu yollardan ınuGZZam miktarlarda si
liıh, ceph•ne ve yiyecek nakledilecek~. 

LAVAL 
(Baş tarıı!ı 1 ınci sahifede) 

tahm.ı edııitse halimiz ne olur? 
Bl:.güı1 felaket içinde bulunan 
biıtiin Franı;a<lır. Bütün Frat'.sız,. 
!ar ııeu&! bu1unurlarsa buılun
swılar ı.ezimet.in fidyesini öde
melidirier. İlri şıktan birini seç
mek ıorur.dayırı. Bir taraftan 
maddi menfaatlerle tawhüde gi.
rişmck diğu taraftan Almanya.
nın tat!>ik c>deceği meobw1 iŞe 
boyun eğmek. Sizin için ha!}'sı
)·ct kırı,·ı olAn bu ikinci şık Fran· 
sanın da haysi>·etini kıTacakbr. 

İşçiler! Almanyaya gi.Jerek 
bir an ~vv~I işe b"~lamanızı bli.
llin kalb;ınJc temenni tdi'yorunı. 
Bu i.ıntıh"n kat'idir. Fransanm 
sllahlarla kJyb<ett.iğ'ni siz aletle
r:nizle 'kaz~nabil'rsiniz. Kend;
nu için, er·rıer için, Fransa için 
hü. ltnlt:t'l" emirleri.ne itaat et~ 
ıneniz ıftz,n·dır., 

D"yli '.l elgrafın makalesi 
Londra, 20 (A.A.) - Deyli 

Telgraf gazetesi, .Fransada du
ı L'!n btı·gidc daıha geı·ginlcşiyar .• 
lı:ı.11Lklı baW&'Zısında d;yor ki: 

Fraıım: io<çilerinin Almanya
<la gidip ç;;!ışmıya kolaı ca kan
ması gotülmeıniş bir şey olur. 

I3a~muth" rr.a-, Fransayı hfrrri
yet uğıuuda mücadeleye çağır
mak ;-om.cnuıın birlq .. 'Iliş mil
letler i\,~1 henüz gelmemİ:§ ol
m•sı muhtemel bulundugunu 
söylrmcktedir. 

Alm:.nyamn 150.000 i'lÇoi iste
mesi keyfiyeti, Alman iş kudre-
1inin 7.5fa dfu;tıi.iJünü baı.~lıba

şıan J.s:>at eder: Na;·yonal Sosya
lizm iş~rııl ldilmemL~ olan Fran
saya k~ı yPni bir harp açmak 
tchdidiode bulunacak kadar ileri 
gitmeı< ;çin kendisini bir çıkmaz
da hi..<S·~tmesi gerektİ'!". Fransız.. 
la r be!k! d~ bu meydan okuyuşa 
ınukaoelc c-Oerler. 
Amel;ı kııyıt defterlerini 10 

giin zarfında 150.000 i~; ismi 
kRt'iy{'n doldurmıyı;caktır. 

Loııdıra, 2.ô (A.A.) - Am:..al 
Darlanın Ceııayire gitımesi dk
kati çdm1<Cklerur. Bu seya!lıat 
AroC'J"İkan kıta1 or.n:n Li'berya
~ a çıbı1ası ile al:ika<l••<dı.-. 

Antonesko ölürse. 
1 

Romanya himaye 
altı na alınacak 1 

Llııbun, 20 (A.A.) - Mueşal 
Antonesco oldukça ağır lıaııta
dır. Eğer ij[ecek: olursa Ahnaı>
lar menfaatlerini korumak için 
Romanyayı himayeleri altına~ 
mak .OOrilnda kalacaklardır. --------
Amerika dan 
Müşahedeler 
(Baş larlli ı inci "ahifede) 

d,. Yaya geı:ll'ck imkam olma
d:ğı J~-i.rı otornıuo 'ilerle cto1.aşt . k. 
Bura"" bir tahn~ d:<oğiJ, yüz 
bin kŞlk ucsuz buca!v;ız brr 
oıtlwg!.h, b r Ş(hirdır. Tal;m
ga:!ıta be-ş a~lı lıafı.a için ta'.im 
gören a\ımış altı bi.n genç var
dır. Ilır kı:.ınu da ayrı bara.ka-
1ara.:ı oturan zı•r.gın..er.d.ır. ö;ı
rtLmcnıcı-i, sı;.bzy:a.ı, ı;;aık:,.e-

r; hast"haneleı-de çalışan cbk
toıl&rı, hasta ba k">Cı eıi<ek ,.e ., 
hıcıı ,.re'eri ıle tal rrııı,';iil1 ttr'v
cuôu yü'j: b n k;şid•.r. TaLmıgı:lıkın 
büy iik bir kı9!m Am<·r ka ha
be girdi;(inl<n ycnı Ptoatl Harl!ıor 
ba::tırıJPJf161l.e:si gür.Ü y,ıpı:ntağa 
başlaırnşiır. flı;,lkeı;Jıe.- alaylara 
ve tllbuı>lara ayııJ~t>r. Yd
nk§C yakın te..bur jk .kcı~lı rni,i.... 
kerr .. mel bard'.valar<la g1'IDC'l.rd<: 
ki 1ıcyat.ııı aynrıı siirı,,ekı:e v~ 

;· er~ı·rrhneik~edicler. 

Dt-niz erleri tqpçu, t~yvs.reci, 

mczikacı, rn"'kine rnür.:ot~ebaıtı 

Mareşal, Hırva
tistan Başveki• 
line yapllan sui• 
kastten mes'ul 

tutuluyor 
wndra, 2.0 (A.A.) - Yugoo

la'V)'18da lbrva.tmran b~ekili 
Paveliç'e yapılan bcmılbıalı 9Ui 
kasdin neticesi, milıli müdafaa· 
nazırı ve ıırntha}('fet p~si şe-fi 
Ma7~ .K'V-a.tern.ik'in tevkifile 
neticelenmiştir. Pdlis v<C ge:*l
?> su 'k.as.tin muhalefet pat'liSi
n;n p:.ıra ile tU<'l>lan adam}azın
ctan biri ta.mfındtın Y"!i)ıldığını 
iddia E'llJn.(>ktedir. Mar~al, ba
va alanında k-E>ndini beldlemekte 
bulunm 1ıa.Y')'aresine bimnek ü
zere otıı:r;ır:ıb:lle gi~..e iken 
tn{kif omrunu~r. Mrueşalin 

oğlu da tevkif edilmi~lir. Na
ZB"lardan 'bir çoğu azk4unmuş
:lardır. 

ŞARK 
Cephesınde 

(Baş U.rafı l inci sahifeck) 

t.;r '-"'< yük 1.-eniluin. ı:ı;,rı.p etcı.;ş-

l~ıııtir. l 
DAV ALA!\ BOZl'l'OB. 

Brrl•n. 20 (AA.) - D.N.B, ajon-
61nl.n Öl.":.ı'ıf'n<:ı )o g.Oı·~. g"ttgıaıe 00-
zula.n havalaT, Rjı-v keehrknde ıeniş 
ölçiide harücıe-ı:n-t~ ına:-.i •1muştu.ı 

D::'!Zf!n ı ıı. hıı l.ı g lıen vıe O;.nrrre-
dcn y.a.~..ın yağ..'lı.11" 1 .ar, lll12V"T.J..t'!iİ 
h,. t .. ~ıra !ı 'l.'\ıli.ml "'"!nı su'.r c-a 
bc.f::r.oı;rtur . Y•>lla"l. ö:. Tf! 6'1 r.tp':ı
mt.4 " k, kıiııl:ır büyük gu('lük.!f'ı•le 
h'1. . .r."."t cd· lıJ.yo:·la". 

Bir Sovyet denizaltısınrn 
başansı 

S~mo·ım, 20 (A.A.) - S<>v
} eUere ait 'bulum.sın mı>hte
me! ırr.eçhul l.oir dcn.w.:tı grnl'isi 
dün öglede-n Stmra Af'rrnanya ile 

fSlr<'ç t:rasında 1000 ~ar as
ker yüJ.1.ü bir A.lnıan fer'il:><•!u

nu tıcır,pil)emi -l•r. Şimd<ye ka

du 5 ölü, 25 yaralıs ayı\mı~tıır. 

Doyçland zırlılısı yaralandt 

,Ber'liıı. 20 (A.A.) - Yaı·ı res

mi ka)'llP'ktan b'lcliriliycr: 

:Dcutd1for.d Alır.an feıril:r>tu

nun T>.el'.!tibtıg L1.e Sassn .. ~ aıa

su-da İsveç kıyı~arı yıLikınır.da 

bir l<>rpillc har ke lııı:ara uğ

rarlığı erlerinde •jğrenl~mi,.,lfr. 

Gemi kendi vasılala;yı.e iweç 
O civıa-

-Fakat şehirde ek· 
mek sıkıntlsı varı 

Konya (İlaLm) - Bu sene 
Konyada bupy maılısulü. gı.

çen yııfa y~ 'b:r rekolie 
ile ve 210 bin tona Jc<;dar el.
de edilntişLr. BiDıassa M<şehi.r 

vıe Karamanda mahsul çok iyi
dir. 

Kı'.ıllö'n merlı:ezinde kanıenin 
k:ı.Jloma<ı üzerine şeh;rde bir 
~k SJOkıntıs1 'baş ~ 

tir. BelOOiyeiın buğ'day aJ.a
bilmesi karanrıa dayan.araık 

Konya 'llE'k"Ciiyesi de civnr -
dan bu{:day tıaplamaya b~a.

mış ve '4ıımeğin y'ne köTne ile 
tevziir.c 'ba.şlanmı.ştır. Faka-t, şe
mrde h~-men bütün fltı.nlarda 
kolayfıkla ekmdk 'bulına'k müm
kün olınamal<ıtadır Karnenin 
ka~d<rıkllğı ilk hı:tl'la içinde ek
meğin 600 grmnJ1k miJrtarı 4-0 
kuruşa kadar satılmı~tır. 

Karne k.alkan bir çdk V'iLayct 
~ıe kazabı<rlrn bcl<'d've heyet-- . 
kri şehrim'.ze buğday almaya 
gehn;şlerdir. Buğdayın kilosu, 
40 kurwıa 'kadar yükıs~lm!~i.ir. 
Köyhi sa1'l1'1'ak fst""'1 mrk:ro r. 
tünü sabm;,ok ı;.,1.,meme'kl'l.>&r. 

Buna 9ebe'b, fiyatların ôalıa ı;.:ı.k 

yükaeleceği. ~aaar·ı:n ookinı o•r 
masıd.r. Bu aıb,<-1.ı bugıday al
maya r;ele"lkr ıste-iık'eri m'l'~

tarda buğday aJr..maıınak' adır

ı..r. 

Suil{aSt Davası 
---li:öll---

f.P.trh~ keme e ye• 
nid n 4 ik5nci teş· 
rince haşronücsk 
Au~ara, W (A.A.} - A:mon 

Büvük Elçisi V~n Pa.pene •uı

kast tenlp efm~n su~lu ola
raJc Ar.kara ceza· m~Jt~rne-sıne 

sevk ve evYelıce muhtel f ceza

lara mab'l;:f.ınt e<flE>n Pa,·:o..f 

Kcırnilm AIOOurrahman Say

man ve Sü!ıeytm:Ln St·ğ<:11 Jı,\kl.1-

rın<iaki hiiikünı Tem,•:Z rr. h!<e

mesin~c n~medllmi:şt. 

Sı;çluların yeıildtn n.•hke
s:ne 1.kir..c teşrlnin 4 üncü çar· 

şamıba gi.inü saat 9,30 da b.şı3• 

nac.c.ok;+ır. 

larcla bufonan İsvc>ç fer:botuna 
da bir torpil atıbnı a da ~mi 
sen aı.k:l1a!aırda toı~--~!er. ka 

Lavalin rad.ı·ooa yepacağı be
yanat ile Darlanın seyahati, Al
ınımya Jle işbirl'ği y2p!lın•dığı 
takdirde Fraıısız mü.'l\emleke1e 
rin;n t.eh"l;keye gircceğır:e Fran 
sız m;flelinl inandırmak iç:n 
haz:.rlanıın program cümtesin
ciendi.r. Gerı.eı:al Veygo-r.d ik 
"lncral Grraud ve bazı subay-

ila g:bi ihtisas 0 !!1Jhe1er:nde dt:rs 
giirm·ektedir'.er. Beş altı lı.al\a 

soar .s ) a gen1~lerc y nltll t da cia
ha büyü..'< ihtisas kurS!ar:na sev
ke<liliyor. Karular :ır,...;u da ba
rakaların ve be§ b'n k:ş l;k loa;;
tahane binalar.nın arasır.da iki 
sa~t !Nnı:ı.l:ıi:~eı 1.c dola;;tık. Ka 
pal j'n1nastik tJ1 ·=-n ve .... ,por sa
lorbrı beş clh bin >-.~. alr.~ak 
l.ada.r n-.rua7..zQr~i1. '"e lıun::-.r
dar, kc.mpta on üç tane vardı. 
Ta!'1ngt.ıb lVli,şigan gl.'ü kena
rında kurulmcştur. Gölün ke
m.rı.r.da daha bü,yük ordu ve 
hava taliıng:hları da var. Ha''" 
talimgiıhıır . .Oa olıı.ı b.n t&y) areci 
y~iştirikliğinı ,;oöyJ.ediler. Bura
da bfan ve us-ak gemisi de var
dır. 

1 . - CÜNYA HARBi r!~, --- . 2 --_ 

j c::_ _ _, \"Ei'tl ~-ES~LELERI ....._} 

" Ja.r Alınanlarla yapıian i~'l>hJi-

ğini taBVip et:mcdhl.erini Pete
ne bilıdi.ımişlerdi!I". 

r-Doktor ' 
' Diyor ki-.1 
Ucuz yemek listeleri 

De,•1 .. t mü~~esrler:nct.n ~ 

rr.n bir dını.913.n '(,'in t.::ıyı·n <--dilen 
ganlük. y•('tl'lıı(.k liste~; ~ı..:dın: 9QO 
g."1ı!n elu:ııcit. 250 ı:rr.."ll <'1. 15-0 lP•U 
b.ıı;gu.r, 20 ıram yoğ ... 

1\ottrnal z:ı:ma.n-1.ardia ,_.~ril-cn b;.ı y1·· 

il\,~<., çtl:şt.n b:r ir-:an :çin lüzuIT.lu 
CJ:a.ıı t.:a.lortyi har.ı,:i g ·ı.<::ını.n kımıirı e
dt·bi!eoc~ a.nia.t.ı.r ... 

Şr.r:.dl, l>u gınaııın, bı.güı\..\.U f-'G·~t
la o goc-e tuıtaırıni ~plaı alım.: 
~O gra.:ıı doml'k 25,5 kuruş; 250 

c .s ·'ı,. etı 20 k~; 15n gırem 

hl lglll" ı;, 20 grı!Qn >ağ lO 1rnruı •• 
Yt un 67.5 kuruş .. 

Bu.gtll\, dort nufl ~lu bir nile11.'1 giwt· 
yf".n< ,ç n vt"rdı j ı-.a.r~.ya g~ 

o 67,5 ih"'1Jll"UıŞU kı.ya. 1 ı•'-;<n ptk 
.ıi neti e eld"' ~ vıiz:: A,) da 

Buıı:1ln bup; -ııy, ,. -em<yrn. 
y taz.ladıı. B \ -
~ 00.'CUn on.urıaı <kr< .. -

a.: ı b z n rr.ıu:·, ~1lc o ul 
bu k ... c1a Y·Y ek parası 

' ""~- o be m-. ) '" dak1. ,. 
e do lec •k k":>Jor~ azı;.tmruı.cın 
UC' xz: l a.lır .Ak Azını.dır. 

Yo. .n ne bu J3rtlnrı ta .yoo ık 
y ııııc lı, ı' tu;6 \'(!.I't,'(ğ 

Sessiz Muharebe 
Ya:?"lc ki p~r.ar o~dugu için de. 

nizc;ı.eri İ§ ba~nı.da görerr~-e<hk.. 
Bu t~ı ~ah gibi deniz erleri 
için ik talimgi>h d<ıha varm* 
Fakat en hüyüğü. b'zim gez.i:. 
ğim6z irıi.ş. Ta~a.J-ıın bekar 
sıIDaylar gaz'nasurda öğle yeme 
ğini yedik Fıthri Baş"roıısokııs 
kısa bir nut~ söyliyerck den~ 
sul:ıay!.P.rına ve hü.kıimete 1ıe~ek 
k\;r e1ıt.i. Bu Zİ) arelkn ocnra. 
Şikago şehrin" mulı!di, mahal 
lelerini otamrlbi1le doıa~ık. Bu 
şehircie diin.yt·nın en büyük o'.<> -
li ile en biiyiJk iş sarayı ol<ın iki 
mua""'r.m S<'TQ):.ye biı.ayı hay
rtle seyrettik. İ.kıisird<- de U..,e-

Yazan: ALI KEMAL SUN!.IAN 

bın oda varmış. Şi.ı;.a un 
ınan~ ·r arasında ve öt n rın 
daki zenginlere ma us s yfi
yclerı çok güzeldir. Bunların a
ı·asmda obomıdbilie iki saat yol 

a'tdıfk. M. RllZ'Vclt Şikagoda f"'" 
kiT ;-enciler için güzel yeni ma
hallel r yaptım ak• eslai köh
ne binaları yıkLırn:ıak.l"dır. Şi
kagod n Seat. eye gclı)oruz. Bu 
şch:r, Amerikan P· ;r;:ı: Ok
yanusu 'kıyılıırı:r.<la 'c ş;m 
Kanada bı..duduna 160 mil ka
dar rn fcdcdir Trenle yapa
cağı •z ııryahnt iıç ~e "w gün 
sür,wlııtır. 

.ABiDiN DAV.ER 

Büyük cOlcyantL3• sa\ınes;nde 

semiz bir muharebe başiamı:ı 
dt•vam ediyor. Fakst 'bunıun 

böyle se&ıiz görünmesi dümya 
haıibfnin uzak saho·9ır.da 0 1.up 
bitenlere da r günü gününe taf· 
si"iat a:lrnamad1ğ;nd;;.ıı<lır. Yok
sa oradaki hnrekıat ne a güTül· 
tü!ü, ne de az ehemm;yetlı:di.r. 
Erlı<ll.n:.ın ~·ı.zılarına roı:r.uJl.ırsa 

bu har'lıin istiktJa-li iç.n ,ok 'f'Y" 
ler öt,"Tetccck mahi;elı<dir . He.r 
iki muharip tarr.f ger<:'k J,,'1,pe<n· 
l.ar, gerek Amerikalılar ııc'..:r 
)tı.pLk'.lar;:ı,a dar !.er gün te
ft-..rüatt biklirmegc hiç lüzum 
gürrr.me'itc<iı«' Bir 2amE'!l'ıar 

Jaıpon tarafı vasi " halarda ) s
yıhrken roorı:i, yarı r-e=i b'r 
çok W "ğler~ lur'ü Muvaffaki
yel oo1*r' ri vermekte gecilo
rnt'?Xi. Fa·kat '-a1'P durgun h li 
alarak ta'bii hır yolda devam e
dcrkı.:!n art.k goz l:amaşta cı 

muvaffakiy tl rdcn bahsetme
ğc \esile ~e f rsat da azahnak
lııdlr Amerıkan ıarafı g:
ri l ·, c! ı mL rebcler ne 

' 

daır \alm ı;e\medcıı ,a.fsi "t ı:eJ 
reı.mc ı-. • bc,rt yam.z lü
~umısuz oegıl, zararlı görduğü 

ıç r. elde elti.r.::i neıioc ıı bilı<Lt-

mekte çuk defa gecikntdktedir. 
:tş:c ~lıefüuc hüyiik Okya

nus deniz harelciıtı •SE'Sôiz, leş.
ti. Japorı.'ıar karada anuğu gi
bi denizde ve havada d.a kuv
vetl:d . .rler. Bu J..ey•fiy.eti tckı:ar
l,;:moak şuııdan dolayı }azım: An
glo Sakson tarafı karşh'lındaki
leı :n J..-ıuV\-etini kü~ giirme
mek-.cdlr. Onun ;ç'n Jaı:on oo
nar.masının ycn:den ver:tği 

kruvazör ı~yiı tı az oRnamakJ\ı. 
berdıer as1I Japcn deniz kuv
\"e<li ile boy ölçüşmek devri da
ha gelmemiştir, 

Faı'.· al .Amc.:J<ıalıların kazan
d ğt ~..-ni muvaffultiyetler lbü
bü,·ii>k O!(vanus sahası olan bun 
d ~ !"('nra Jr.ponların arlık iı>
tec. kk ·i gibi se•lbesı kaJıam ya
cak' •rını göst<.>ren al&motler <>
lac-ıı..1<. 

eı:. ,r&fi v:ızry.,.•ıcn ıstlade 

!-usu u'\Cla ı-ası. davranı: cağı 
dıı a rı 'bır meseledir. Her iki 
t rJf da cıo,ğt-a!ı \"'azlydm ken
dı 1 e oJınasını • .ne .ığ

raşacakıtır. Gôrı1'.~yor k tatbi
kat \C fıliya~ta ,ki taraf d çoı'k 

havaıf.s ve.-mek n ziyade ne ya j 
piıc ,Üarına dair .p ucu verme- t 
ıncı,'C dikkıac ed yorlar. 

B ir run _ ... ., ıe<• '4>l•üısın
d.ı, nı'sal!ôr bır inctilO< P>.ete
ci.ı!ıi, ~ .Dev~ıkr reiıli 

B. RuııvtlAıe ııı> tuah '""""......., 
c-~ lool a kaıııt Dl' çt.ıı9 

~o.reon.z?> 

B. Rırıvcl<, eo kÖ\ü bııbede __ 

lıiloe lllç b.1t»1mlY"<I -~!o 
~ cew-bı vermıiş1ııl: 

cDeŞın<> kola ırıu-~ı ben <!<: ııı.. aı.. 
tır,.,, .1.:<>l rncı;rd.ana ııctı.n'<'Cğlm!> 

Ve aoerçt•kten ti<! gc•" 1"<1•: Bugün 
ATr.eı ada, od t.;trafdJn ol11'Kl.yan. 
'"'r Aml•ri<alı, kadmı, ~ ve Ç<>o 

CU!li:e alt:ncı kolllD tabii aıı:Usıdıc. 
Altıncı ltıoloo M olıd.ıı&"uııu anJ,.t

madan llr..ce, b1r çaldanmız.ııı adım 

c:~. 1lal<a.t nsluu b'lmecrc; :ıu 
beş'nt> kol"u anlıı.t.alı.ın: 

.İıs.pıbr.ya iç harbi oiuı '!n, nıan 
-vıe ıta yan 'ktv\;\"et.!~r: o d9ıa1>.u milli ... 
:rel.ı>er.w part;,,ı..., b 'm tte lı

p.:Qya de'\ t'tirtrı. b· lda o!an ge. 
neral F~·ya. a.:: ·~r \-& m&1. me 
YQrdı.rru yapıyorlaNı. L"J>JoV<>I rml-
11 lıı.-uvvt.i.t!ri!'f Afn:.ao "'-· İta.'yc•n kı
'la ·arı ~'d oeb<ra ku., ... tı..klan 
•aman, ı•tmn bir an CVV'CI düırıu

s.i. için kuın u:luılar, ctn(V'Ol Fııtırı
konuın l'ı: lig.r~ bir topla.nıtı yap ... 
rn>fl&rtiı. Alııııo<:aık t<Ob:.rlcr tnuna
k<ı;ıa cd.iJ.imm Aln"'n g<n.rı..ı., ~
re doıi- lwhlan (yarı! şlm.ııl, cenup, 
§•r'k v~ ga-rp ~11.ı>r'~n) hll· 
.oumu kiıllô bıı!rn.:ıdı: 

•- Blr de ~ııci tw.lct..an ruz: 
t'd; 1mt>l!dl'!"!> 

dedi "" n.~"1 h->yr,>11 k9 ,_ 
6't.ıtd'a bu ~r'1ni izah et')i, 

•- Bir şeh 1 • en l/Jk:y içerd;·n 
zapt!'d,)i.r. M.ulat• ~r "" ~- aJ"a
eındıa tar ~tar b-•.• ."rrralt bo · nıcu .. 
ltt" \'\'.? s: u•Jlaj y.ıpt •mak, ca.su.slar 
1ıemin etmrık, 1>1ruk çıklı~n:lk ru -c-
1.i!r . B.ı.nu d<ı. beş ne 1.-ol yapar.> 

Ve M!l<l.ri<>! \e.sl'm olnuı.yıa rn< cbl&" 

~, 
(Ba~ lı.ra!ı 1 ınci >ahifcde) 

Mart sonul'a kadar devamlı fl'l'
t.ndara sahne olan 'bir denızrlir. 
Büyük gemileri asla müteesoir 
etmiye:ı bu :f1rtınalı mcvs.un, kii
çük sc-n·:Herle ve ço:k zaman saJ 
şeklind""'ki c:ü2 teknelerle y~pıJa
cak olan bir ihraç hareket "çin 
olciuk.ça telılikeıidir. 

Kar;;ı lardtan ~iddctli bir mu
kavemet gC:en dcni.z i:hraçlarm
da, büyiık gemilerle -<ş t;tirmek 
çok tci!Hkelıd..ır. Japon.lsr, böyle 
bir de,tem<o s:ras.nda FitqıJı" -
!arını işgal ederken t.üyii.k 'ka
jrıplar ·;er.ni~!er ve hundan son .. 
raki .ı.'u~ç ı-.arek~tlerinde ufak 
gemiler 1 ı'1Janmı,ılardır Hatta, 
bir All"'r!kan askeri mecmuooı
n.n ver..ı:ıgı ınallunata göre tlört 
bir t.ı.r:ıfton s&.hile y;.na.şabilecek 
hUSü-;i)ette ve hiz m .n:a.ba va
pu.rlann<ı b<.'ll;:i)'en, eört bir ya• 
111, ger"! !-::~ıraya yar.u.ştığ1 zan.an 
hir iskele vıız:.fesi görmek Ü:'.Wrc 
'lÇllacdk şel-iltl!' mü l<:harrik olan 
yen_ ufak gemi.Jer kullaııımıya 
.tıaşlamı~lard;r. 

Ang;.:ı - S~ksonların Avrupada 
bir ikin~! cephe kuralbılmc>k ıç;n 
ihr.ı.ç e<lecE>k~ri kuvvcliıı ın'k

tarı, ilk planda ve mw.'ıakkak ar
kası bef:!lerıınek artile h:ç ol
mazsa 25 - 30 tümen olınaWır. 

Bu büyük h.uvvet, hiçb:r karşı 
1<oyma ı.-örmE>se dahi, mahdut sa
yıda kıyı ve limanlara çıkar
tılacağı için yine günler isi..r. Bu 
itibarla. ihrıı<:ın, önce, Alıruı.n sa
'lıii müıla<faası ve bilhassa hava 

kıJVvet' ,•ri i{e yaraımaz, h~ ol
mazsa 'Jlani olaw.ıız bir hal~ ge
tiriJdLKten ~on·ra ba~l:in:asl !A
zını ge!;r. &ılhlı ıyetli .bl:•u.n Al
msn şefleri, b:iyle bir ihr~ç ha
reketi,ıe karşı büt.iı.n tea"l:ı!rlerin 
al:ndıgını iiade etonişlerdir, 
Manş kıy:ları içn tehlikeli ol

duğu Dier .J!! <k>nemesile de aır 
!aşılan bir ihraca, Fransa sahil
lerinden sonra en mü.,,,.it olan 
yer neresidir? 

Bu suale .ltalyaııın cenubu-o 
d·ye cf'Vap verme~ mümkü .. düT. 
Fakat. oöy!e ıtıır hareket için de 
'lıerşeyden ~ >ve!, Matl!ŞQl Rom
ınel ordulıu:r.ın Libyaılan tam&
me" atılmas 'l,unus ve Dakar'ın 
i~au '""Tll geıır. Eu.-Iar y pır 
mam4• .r 'e yapılmftsı çok guç 
O• n şeylerdir. Bu ıtlJMrla ve bil-
ha~a yaklaıı~n k ~olayıs. 
ikinci c phenın k~ruılnı ::un ba 
meViını ıçin bır olay "na tan 
z:yade bir temenni ve bir proje 
olarak !.a!aca ı ol !maktadır. 

eden kuvvtt~r ..,.,..,....ıa °"'"""' ı.oı 
ôr>emli bit rol o,.n&tic 

* • ,ıe B. Ruz\-elt•n A tı>ı:cı kı>l'u, l Am•ır.ilr.ada lll<dı'ldt bemıer 
bir hr.d nin vuku& e-;lroe~ 

~ ral~. Bülim ~
"'ı.ı.ıııann l<ıbil aztısı olrl.J<lar: bu 
~ülün bıızı e>as prenı:pler< 
varoır: 

1 - lWhia flmldarnıfk :r<*!. .. Y\Jlı: 
s..ı.. oe<ıle "" açık kaiıı>Je tııoıı~ 
•11t.> 

2 - Kô'il prop:ıc<ın<l<IYı Ooı.lrn:'Cit 
\"\J lrnl~ a,,mıımal< ıcı.ı d~ğil • Onu 
ıoa;panı lıeber v- liızlnidır 

3 - Ker.di kızsı:: rıın:z 1.-ueıır 
Wıolıi olsa loinWn:zin m3.lıdıır. Onu 
aooalı: biz lloNıdimn d cdN>U•
riz. H.tç bir yabar...cJ:Un bun'a . .ı. o

n ::me.sına ve hOOt.ürQ. v ı~ .... ue 
mü$lade N<"!tıcy "'· 

4 - A.-ıı~. AmN'k.ı.lılorır.riı.r. 

5 - Düet! Dü-,ımıın lçıon.OOed-;r: 

O bie> Y"lda lMa lı;la:-a.k bil" fahri... 
ll<ıad3tl i"'1rtizi ~ d:.ilob ı:er- bırak-
tanı ayı kar "'13'~·. • 

1 F aık.at. Y'r.rtll Yl'<il mlly-onQ ,a
kın I<lal-;"11. Ai.m:ın ~ J"flOn· 
.... yaşadı,;t .ı\meriltad~. bu 

kadarcık bl• l«lıb>rle b~..,,.,; lrol'u 
ta.ma.n.r:ı h:ırt:~IE!z b~a m
kAn ,. ... ,. l'!'.l? 

Bu. suıa. c ~.h b.rm 
cWerl ıı.hl ml'nf! ce"'P ,.,rd.ğ.n
den 83botaJı \."e b~gu on- \ 
l ?mt'!< Ozere w.ooo ıo.;ı ~ m -- ı 
za~ b:r kado... .. 31.1 .Jl2n l>ır sıva ernn.. 
)'< 1 ~ '1\ı kuıru'. ınuifl<ıc. 

Bu da Ci.ı."t('1"iyor ati, Amcrka.dıa 
~cci Jco. mroc! ı ~ B. Ruzwl 
tin c: , ... :ıeı tt:o:u tf>ık lt1: ha leCıiI-
ınwı d~k" <lir. 

GÜ ç DE .. 
(Bo ~ ıarafı 1 ind .. hiJ:edc) 

Bu nıüthi§ tezaddaki masum
Juğumıızu ~yle müdafaa ed -yo
zuz: 

- Vurgunculuk bütün piyasa
ya buLl~mı~tJr, Bununla fort mü
cadele c-dente;ı.. HükUuıet ıuiica
dele etnıclidi.r! .• 

Özürümc;züıı ınant:j;-ındaki to
pallığı seubiliyor ınn1t1:ı:? 

Topallığı: Zira, bütün pi;vıı.. ... yı 
kapl,adıi{.nı söylediğimiz en bü
yiik m :ıı bir cürümle en aman
sız bir b8V• şı cıı ezici bir :ti~ 
detle i,jiyoıııı. Snnrn da bu mil
li liava.11 ) alnız hükiımetin boy. 
r..una bır-.ık.p vtırgunculuğa ka~ 
şı en büyük müsamaha)·ı k~ndi
miz göster;yoruz. Bu mütadele 
milli 'e ınukadde5SC ve hükıl
ruct hunu en büyük bir ödev 
olarak yapmak zorunda ise, hal
ka bunda hiçbir ödev payı düş
mez mi? Hükumetle millet ayn 
şeyler midir? 

Anknrad& &on ı:ünlerde bir 
\ 

0

tcdan ı büiün Türkün şu hare
ketinde milli bir örnek görme
mek babi! değild"r: 

Bu Yataııdaş, b'r hafta oııce 
150 kuru<a satın al<lığı. fakat 
co.uğ'c_!lun kırd ğı bir o:vuncağl 
tt>krar alm"k için ayni mafazaya 
gidiyor. Cıra!.'. bu sefer fia:ın 17:1 
olduğı.mu . ü~ lü)•or. 

Bu v:cdımı bütün vatandaş he
men mıığv.adan çıkıp bir pol's 
çağı.nıı•ş ve \"Ul.funcıı!ııiu ka
>ıuna lesliır. etmiştir. 

As>! ınağa:ıa sahibi etiketin o

ywıcai:"n üstiinde tusine çevril
miş, fakat 150 kuruş yazılı ola
rak durduğunu ileri sürüp bu 
''atanda~a özürler diJeıniş ve 
hatta yalvarmış; fakat bu vatan
daş mağazayı asla affetmem~ 
mağaı• sılıibi Milli Korunma 
Müdde'umumiliğine nrilm"ştir. 

Sevg;li vatandaşlarım , şm1u en 
kesin Lir kanaatle bilmeliyiz ki 
bütün halkımızın ruhumla gö
nüllü bir vurgunculuk zabıtası 
şahlanınadık~a \'tırı:unculııkla 

1 
1 

- .ILş, bu ...,e erken raıı.pa-
1ı) acak gibi. 

- Havalann vakit,.T• a)na;ız
laşma., öyle gösteri;rnr. 

- Bf'ndt' palto nanay •• 
- Al benden de o kadaJ' •. c;ye-

cek şeyler fazla para ediy.,,. ~ 
ye, ben benim eski paltoyu 
Temmuzda okuhnu tum. 

- Bende uten kı~m da yoktu. 
Üstelik benim ;,.karpinler de Al
lahlık.. 

- Benimkiler de pek kıtıp
yezl~f~ yağmurlu havada .ı- u
muı.auk .,nı. pestiline dönüyor
lar. 

- Öyle ise bu k.ıf çekttei,>'.i
miz var. 

- Var ki var- g~ leş dem. 
madı.kh amDHI, Jı.orkanm bu kış 
soğulotan lulurdamıyalun! 

- Ahi giı.i ifler de yolund• 
değil be! 

- Değil k.i ote:il.. belı fabriJ.a
dan tüyelidenberi iki papeli bir 
arada görmedim.. 

- Ben de izmiı:den geleli hala 
b ir iı eoseliyemedim. 

- Dinine ı--ımdığımuı her şey 
de boy wıa bt lıy·M. Kaç güu var, 
artrk koca J.anyı da sııdıııınıı
yorwn. 

- Ne i. e yine benimki sabalı
ları birer ) irmi beşJ:k t°"Juyor 
da biz\m k?hn cıga:ca ıuaıı.ı,<izi 
çıkıynr. 

Tam hu u .. Iık Jı.ahç~nln önün
den bol môk)·ajlı \e a, ğılık 
~Ol undaıı iki genç kadın geç:. 
yordu. Kopuk zıbidinin biri, bun
ları ;;öclince hemen lafı değlş
tirdi: 

- l'lan b•k, kirolN ı:e~iyor7 
Öteki kndıııları ı>ÜzNek: 
- Fırhyulı.m nu? 
- Dıudui;umuz knbah~t! 
Ve ;ı.;s; de kah\Cnin k:ıpl!lın

dan deh gibi frrladı. 

01man CPmal Kaygılı 

B b bat satın al 
taıfmatuameıf 
(8~~ tarafı 1 inci sahifede) 

,Ş~r~i~ bu~nan fo·.Gn!bul. 
Bı>rsa, İ21ınir, F..s..lci§eh r, Ka.•ta
mani valı:!cr( A.nka:na valisi 
fü;y,,.._t T.-ndoğ~nın d1' c>t:I'ak.
le ahillye Vekilinm reislıj;-nde 

geç va!kie kııOO.: de'l"am eden 
mülum b:r t:np\antı yap.Jınıt ır. 
Bu tıopl.anıt>C!a '-<"'3-et~in ~e 
me...'4eleri gör~iili'Üğü tahımô 
ohmuycr. 

---~--

6 Alman Generali 
(Baş t&raft 1 in<i sahifede) 

v:ri 11"1 .-.al A•!r<'tl jod vacdı.r. M,._ 
1"CşllJ V..Jbe.!m I}st te l.::>k ' •ıl.mış 
tıT. GPnt1'ral ~ııa:cs!rnıilioı.n \·oı Vci._ 
eh>' S:ıt!·~ k,.,nazııl:ı .,ı.. 
n:ticte oldu,tı, s<;y: J")r d.t' bü
:.c.rı K..:JC~"J"'ll içf:n k\Jll'Wbno.'!lal: .n ~ 
\: p .'l.!1!'tı:J o.k!"...~"U bilbn 

ŞEKER 
(Da~ tarafı 1 i:nci sahifedt> 

:İl'-<! miidilr. ~ 1.t-...ıi e~
reiderdr. 

T<>biig ~ .>n h•t<ite
..,ı......ıer lıallduUdll ll~llt Knrımma 
kanunu hü«ümleri tab"' !'d;le
otık'ir, 

Vniloo. malUms.ta göre pı:ıı.18· 
cılar, ta.Uıc.Llar ve be1ır.eri s-
~er d+ 80' rı ~r Uı.>U.iJ.e fQk. 
aJ.acoılclaroır. Şıtııor :;iı~ti bu gL 
bi m~lere llllmıa.l outıı.ıık
lcıinin ;ı<irlll kaOa.r şd<u 11e-.71 
edı'<drti r. 

mücad,Je imkansızdır. 
Vurguncı.ya en ufak müsa. 

maharuz sizden daha fakire kar 
şı zalil!lce bir merhamet.sizl :ği
nizdir. 

Bugfuıkü harh!ın heyecanlı va.1<'aılarını ' 
MADELEİNE CAROLL - FRED .MAC l\IURAY -

PATRİÇİA ;ı.ıoRISSON 'un yazattıklan 

Lizbo Geceleri 
filminde 

Yarın a.l<şam L A L E Sinemasınrl~ 
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SiNEKLİ BAKKAL / GAYRI MEI\JKUL SATIŞ İLANI 
Abdullah oğlu Osman Hamdi Puşeyin Ahmet <>ğlu İdrs 

Ercı;esc elan borcundan dolayı btriııci derecede ipotek göster
miş r·!duğu Kadı köyünde Cafe rağa ma;1allcsinin Jlc!oda caddesi 
soh;;ıntla kain eski 67 - 69 yeni JOj kapı v~ 105 taj NoJu tapu 
kütüğünün 10/1965 sahifesinde ve ka lastronun 7 paita 32 ada 
157 ve 16 parsel numarasında mukayyet olup zemini Sultan Se
lim vakfından ve tamamına (3 2890) li:a k ymet takdir edilmiş 
olan ti78 metre murı<bbaı miktarında ~hşap evinin umumi hü
kümler oairesinde paraya çcv rilmcsine karar verilmiştir. 

•hudııtları yine duvar ile çevrıl miştir. Bahçede ufak bir hav1.12 
birç<>k meyvalı m<>yvasız ağaç ve çiçek vardır. Bahçede ahşap 
çardaklı asma ve haı>ımeli bu lunmaktadrr. Binada bodururn 
katm<ia mutfak ve çarnaş>rlığın .altına tesadüf eden kısım sa<ırır.ç 
olup suyu tulumba ile alınmak tadır. Bir jürinin tetkikinden geçerek ilk san at 

mükafatı kazanan bu romanda görülen 
Türkçe, Gramer ve fikir hataları 

ı 
\7az!ycti hazırası: Meda caddesinde 105 taj No. smı taşıyan 

dem:,- pumaıkhklı ve çiıft kan at kapıdan bahçey"' girilir. Bah
çeden ik· taraflı mermer merd-.vrnle zemin katına girilir. Ze
minı meımer bir sahanlıktan boduru ıı katına inilir. 

Mesa:hası: Tamamı 678 metre murabbaı olup bunun 150 met
re ffUrai>baına lıina inşa edilmiştir. 

l - İşbu gayrmen.kulü n arttır.na şaTtnamesi 5/11/1942 
tarihinden ihbaren 942/1()57 No. ıLeÜskiiıda.r icra dairesinln mu
ayyen numarasında herkesin gcrcibilmeleri için açıktır. !lan
da yazıiı olanlardan fazla malümat almak isli,yenler iŞbu şart
nameye ve 942/1057 dosya nu marasile memuriyetimjze müraca
at etmelidir. 

(Dlinkü nüshamızılan devam) 
twr vci\..f1o.<indcn z.isade1 beraz gu .. 
:ı.ırJa gÖSlenyorlar. Hani, c.Bak b.i -
2kr ... mahal '.(•ıau bak.kail tifo oldu, 
,..,,~ balo.~al oıabiill' mi? H"Yıii bo.
koJmı!> d.cı· gibi. Scıı:ra, bu g\.li"Ull"Ja 
~rmelcri de .-11'1~~ mahal !er.in 

• lrom~uluk lıeranüclJ.ı:ü göst.creod.<, 

r Yazan:-~ 

l _ _!t. Ş. Bora 1 

h< · m de şc;nretini artıt.rao:ık b!ı· 
v.lı.C.t'a> oıuıyo.r. Sa.nld, ba~a rr&ıhal
J.~ \le semtlerde diyorlar Jti: cAman., 
ı;,', U ~<alda kadınlar ~!o olan 
ba.lvıt;ılın d~nını gururla gösteri
:rr- :·-_ıiJş, .ışilt·n mi he...~?> Vit bu dil· 
ılcı'C cıestan oluyor! ÜShclik tıe, ka
cL.nlann guırurla gö.;tenmelıcri \-'&Jt'a! .. 

ması ~zırndı? SeOrıııp'? cElratında bir 
kaç tane kı.'nd.isirH' benze:y-en ~hti
yar sarıklı imam ıMııı ... • İmamlıı.ı• 
mı dıtqar, seırllkları mı? Bu da an-
12§ılmayor ve Uısan, bu garjpl=Sdere, 
bu b~kı.ra güim\·k isleıken, iç;n
d'en ağlamak geliyor, 2Ara, ~rck 
yJ.~ ve gçn-kse be.) itbari~c bayan 
Heıldenin tonınu sayı'.abJ.cıCEk olan 
:ycııi yeüşn.e genç romancı bayanl<ı-) 
rımıulıa sılt sık gördüğii.müz ve 
artıt< alışıp k.anıksad!ğıınız hala ,.e 
ga.rabctlcrı' b:le 1'ış pkaMan bu ga.. 
ra.beUer \"( bat.a!ar in3lna öyle });r 
eza ver.yor ki .•• 

Yinıe ayni sabiILde, )"321 devam 
e&yor: 

cDc>ktor sılkün ı.ı,-siye etmiştl. 

&;kak hefl'llf'n sıstu. Çocu.ltlar ~ 
paçl.arı.ru, ~!.arını aldılar, ölcid 
rnaha!ley..ı geçCAl~r.• 

Doktor e1.Jl.;.fuı, t.a.vslye e~tJ diy-e ro
kalk s\A!lllyor ....ı çocuklar baş:<.a so
kaJ::ı <le~ l, - mıı.ha.llı ye gr'l;i
yorl1r. E"-vt'J~. mz.hallc ı;ocuklarına 
cAın.a.n yavnım, hasta var., Bağırme. ... 
yıno dt91~, ba;f<A ınahelle;" !•15.n 
gı"Qrnek ŞÖ'l'k• dursun; iınadm.n gelip 
kapld" baf:ırı.r. Sonra da, bk ma
h~l~('<lcn ba~U bir mJJ-..aJ:er.in ÇO

cı.ıklarmckın b:r tal)(\9İ kaçsa kı')'Grr...el-
1 c r koYJpa.:-. B ü tıü n 7r..l ha.LJ en.in çocı.Jk
la rı g.de!"S(', a!"i.ık r..asıJ b~r kızılc:ı 
kıy.·.,,...,...t '·opacağını, ta...ctl.a..rLn, sapan
lan'.a, "' p:ılarl..ı. !iilln nas:.l b,1şlar ya..
rı!;p '".:!ıt.ı.r pütl:ıyLıcağını ve fer-
Y !ları-:ı. ayyı..;~a eıkac:iğını blr dü
f'UılHln! E...~i taş ın-:t.ıhaflli>e.JerJ. !ilJ.n 
malüm. B'r mahalJrn\n çıocuklan
ha4'<-'l ITl':~l!enin çocukla.""lnı }r(>ndi 
maıh:ıUrılerJne ui:ratıı~oırdı. 

«Her ev, sıra tle yr:mıtk pşır\p 

Ribla\Yo) ıotilrü)"i>r, b;ç o!maı.ıa b<r 
fXl.'ıba.-cık p:;:zı'e'nl:y-cc-ı.; kıad.l.J", bu 
b('zyiik •DJ"Cm> ha~·ome ktılac.c:k 
l-adar - şüOc'ür - klnı;e fa.kir dv'!)t
do. ÖyJıe bir dram ki, hepsinin ştl
ka.L, i.)'ili.k rolü oyna.m&ma.~ı icap 
.ctrtlriy"Or V1! hı.."'.ı.lhcs rolünii büy · blr 
ro*l!k v 1 realizme ile yap~-ordu.> 

Bu cüm1f" hakk:rıO.o. b;r ft."'Y sOy
bJ'yeccı)m ... Yalnız, dıik:k..ıtle ~u
n.anızı t.3~ t>dcceğt:n, Z.ira

1 
yal

nız. bu ctintle ;çin bir ilritaplık E'Ö'L 

ti'Y!emıc:k 15.znn. Kl'~ı. o.kuyun ... 
İl>ı-ct alını 
cNi~t base.aJ.!c devıiI>l yapıtı, 

gı~tJ.> 

Bu cthı!e w şöyl.e olsa ıtel'Ck: 
•"1ilx>ıyt-l 1"""'1.l:it sı·yrj~ tam.:wn.Ja
Y'P gcÇ".İ.> 

Salı<ie ıoo: 

•- Bu aJkşam ne var ki! 
.._ HıCm kAndU, hl:-m kına gı·cesl.• 
~·,,idi bclk.i olur ama, 1007 suıc- 1 

s!r.de, yani blJDdaın ot:ı.n ~ş sene 
C\fV'!'I olur rnııydu? A:L'.ılı aşkınıw. 
siz OOy k-ytr. ! 

&lhife 102: 
Vaittt ~ır. Mti<·!l:ı;" söyle

c.·ğti:~ gö:c clrar şey gö:gc içhıdıe, 

mar.gahn f<.-ind )ki yumı."'Şak 'l-ıran... 
l.!c ta k.ı:'<ıı:mrz.ı, yerde tekir ya
vaş ycwaş hır!ayor.> Bu t-ırada, Rabia 
yı.:lurıya f;~ıyo.r. liastıaJ.liktan yeni 
k·-·.L<.an, tıaİtat'A."t dt:VI"CSind.eJci ba.ba
silt~ 4wnucşuyor. O sıracı.a. da.

1 
şu Alla· 

hın iş;r.~ b.::ıkmız: 

•T'C\·r.ıc, sok::ktan gel n ~lir sı-s 
ı.,,tn; dirıll':rordu: 

cOeoo?Je geçiyo~. Rt.ıb4ı pcnce-r~

den b:ılr, Jrodın mı o~k mi? 
cRatılianın yüzü cama yap~ı. 

kaldı. 

Bu:nıca yıl onun b:ışını yiyen, ra
bıa'L hueur V<l'rmiyen ~dın, .şu şaEa
'll"tn altı.ndaki ince tcı..butu::. içinde 
niıyd.i? Üıı;tün.de pe.n.bfl lpı k krL'Pı 
belki Tevr:ı;., hoş görünmıcGt ıçin 
bağ.Lıdı~ı kı'Epti. imamın ~ındıa en 
C.:ocamen S':lll"ığı, arı'.tasındı:ı en bol 
ıiyah 1ata6ı. .. Ki!~ı n? kup~ul'u, 
~c çöp g bl. El!'ll!ırıda blıirnç tane 
k<::ıd;s;ne b(>rueyen ıtıt..'yaır sarık! ı 
ino:m daha ... K.a!abalık bir cıen.:ırz.e 

d ot l. . Talıut, k\5ı.Jt J.erl" Kur'an 
o:,ı.yan b .<:3.ç ?..a\ıat1 1 1 j,ht.ıyarın. çö
k.it omurılarıtx!a.• 

Salıif~ 105: 

c ... Bu kla,;ıik Jumalı "'lmiııdc tah
Ll. ve t.ı..s.n;f et~-tıd:tcn sonııoa elindı·ki. 

kırml:l.ı k~n kal-rınıl.r ... > 
j~ol, bır varakacian ibarettir; 

\:ı.snıf ~d,,ın~.ı. tasn f, b~r (vk: şeyi, 

ayni c:ns ve sıruftıan olanları bir 
araıyj g{'tirrr:.ck !Ut-et;ıc sını!iara a
:rırnıaktır; b:X noı·i grupl'<l.i.r. ()nıı-. 

dan sonra dD, kıım;.zı kurşun ka·le
rr.i olmüZ; kırmızı bü)"l. olur. Kur
sun kalemi, j<.-..inde graf!t oltınıdu· ... ,, 
yalınız sıyi:.h olur. 

Saııate 108: 
c.Ku.ıtıa~, rilmükiu böcıe <, domuz 

yon r... k ! e-di~.nr• n:...sJ bazı ::ı

dnmlann m!.cL.."ei 6Vnl r.re - batta 
t'll buyu.-t lo.\..!nt;ı!aı-d•t \"".! altın t.J.~ 
OC'-<larda - h.a.fJ- ıc ta{':et t•dllin
ce de midesi bular.an ada.:nlar ,·ar
dır.> 
Şu cünJıc'!'.r:n tçınd-e, tki liı"C a.ra-

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve Taze gorun· 
mek için Su basit ve 
Kolay usulü tecrübe 

ediniz. 

Saf •• hazmettlr!lml~ süt l<re
maaı vt ttytln yağı diğer gizil 
cevherlerle karıştırtlarak beyaz 
renkte !yağsızı Tokalon kreminin 
ıstıhzarında ytrmJ senedenber1 
kullanılmakta olan me.şhur for
müle ithal edllml~llr. Bu krem. 
clldlnlZI serıan besler vt gcnçl~
tlrlr. Tenin çtzgı ve burusuklu!t
larını ve gayri sar maddelerini gJ
derlr ve cUdl t..azeıeştlrlr ve nefis 
bir koku Ue ı.aur eder. Fazla k:ıl

lann nesvünemasına sebebiyet ver
mez. MaJOmdur kı Pransız kadın· 
ları bugiin bir kaç sene evvelk.l· 
lerlne nazaran umumlyetle drı.ha 

gıiıtldlrler. Mütehassıslar bunun 
~ebebin' TOkaloo kreuıJnln va.si 
ısıımaUne aı.fed•yorlar. Aylı& ı.J

tışı hemen bir mılyonu bulmakta• 
dır Sıı de bueünden lllbarc:ı Lu 
kremi ltulJa.nmaga basıarınıı. ve 
her sabah daha. gü:eı gnrür,ün[iz. 
Tokaıon k.remının mtlimlr netice
leri garantWdir. Aksi takOJrde 
paranız iade edilir. 

~dairi cumfei mut...ıı-J2aya bakıllıı ... 
Ne aeaip ;.caıp sırılıycr. Böyle cüm-
1e <.Jur mu': ııele c:sa.n'at mll.llO· 
fa.ta ""2wlmış edebi bır esc:rde ... 

Sahife 131: 
..s&ı:üme (m>m) yapıjıbrın 

fendi.> 
B,,;m b;Jd<ğim'z, baltmımu 

1mlır. (Mım) yapış1:'1hnaz, 
konur. 

yapış

(mım) 

5'ıhi.re 134: 

c- Pe!c içini! koyma, paşa ... H~
pônoz geçicl b-ire~ gölgelcı-d;ın ~ 
ka btr şey dıeğ:tz, dt:<iıi.> 

cPek içine alma, poş-a ... Hepimiz 
ll''ç;c birer gölgroen ba<(m bir ş<>y 
dcğillz, d{\di .> d.ezneit Ifı.zırn buna. 
Yalnız bu ci.lımle .-san'at miiıkhlatı.> 
lll=ık ıi<•ğ:l de, mek:teplıe Türkçe
den sıllr alm<ılk için yeter dil •ı-t<ır. 

Sahife 137: 

c:Rabia çıocuğun, harmanJn.in al
tındn cGuluk, ı;uh.ık ... • diye südü yır 
tuşunu deyu:yordu.> 

Ahengi la.klidl d.e kep:ı:ııe oldu 
g:tti. •Gulı..::<:, guluk> diye olsa olso-, 
Hindi g!uklar. Çocuk, oüdü cL~< 
lılt• d;ye yuta.r. Rabiadıı.n sonra vlr
ı:uı kxınm"'r lilzun. Bu virgül ol- ! 
me.zsa, Ml:rln çocuğun dıannan.irı*I10> 

a 
1ıt1nda südil yı.:.tuŞUnu duymaz; ba~'uı 

b'nsi, bir şa!ı<;ı 9"b;t, Ra!>Ia ~ııtun 
s~il yu·tuşunu duyat. 

Sah.ile 139: 
Sa;ıife 139: 
Sürgünlrri götıiirrcek olnn cŞE~'k:efC 

Deryo> Wljmrunun güı;<rtıe9ınd" ·· r
gün l t• n t~oı· ptlen b!r ık&labalılc 
var, K.a.pta11, vapl."'flJll haır.t1';{1 t eof.
m::.ık: üzere oduğumı anlah:yor; .-hay
di kayık!.ara. ... > diyor Bu k:ı1a.001K<, 
Wpurd;ın, k.f'nd;1C!'ini vapura gıt.•1'

ren V'('.sa ·ııre ir/3X>r. Rica edt">rim, d:.k
ftı,\ buyurun: 

7,30 
7,32 

7,40 
8,W 
12.30 
12,33 
12,45 
13,3-0 
18,00 
18,03 
18,45 
19,30 

(Sonu yarın) 

21/10/1942 ÇARŞAMBA 

Proğr-:tm. ve nı·C"m, .a.a.t ayarı. 

\.•ucu~ı.anı.ı.t.u ıçalvtı.11;:W.Jım.. 
Ajuns habeJ•l1•ri, 

Milız0c: 

Proğııırn \-'"'e mem. saaı ayarı. 
l\[Uz..I<: Karış>k projiram. 
Aj~r.• haberleri, 
~1üz'.k: 

Prvğl"E.on1 ve ırA:'m. eaaıt a.ya.ı1. 

Miı•'k: Fasıl hcye-W. 
Ml.ız..:k: 

Mnn.lcket ıırnt ayarı Vi! Ajııaı 
haber1c!'İ. 

Müzik: 
Radyo gazetçsi. 
Müz&: 

Bodnum kat: Geniş mermer bir ta~Lk üzerinde zemini 
mermer aöşeli kemer ocaklı alafrang~ }:uz:nalı harva.gazi ocağı 
ve bulaşık mahallini havi bir mutfak oı.hç~ye çıkılan bir kapısı 
vardır. 

Mutfakta halen kullanılmıyan bir },alorifer kazanı mevcut
tur. 

Ara kapı ile ç:.maşırlık ve heltya g~ç:l..r kürük bir koridor 
mevcJttur. Çama~ırlık gömme kazanı \e rı.ermcr çamaşır tek
nesi ve te~isatı mevcuttur.Hela mermer taşlı ve musluklu ala
turx1dır. Moda caddesi fuıerin de iki oda v~ bir aralıktan bcdu
rırrn katına inilir. Zemini mırl ta döşeli ufak bir taşlık b:ır oda 
bir Jc kömürlük mahalli vaT dır. Kiimcrlukte gömme kü'P var
dır. ,\frrıııer taşlıktan Yoğu·rt çu park ~dk.:ğına çıkıhr. Kaıpısı 
vardır. Harden 2 taj No.sını taşımaktadır. Bu taşlıktan came
kanla a~ rılmış çifte merdiven le bahçedl'n gırilcn kapının mer-

l!J mer ~ahrnlığına çıkılır. Bu sa hanlığın altı dolap ~eklinde kul-
ft JanıLTJakta<lır. \ 

Birill('i kat: Camekanla ayrılmış ze»ıini mtl!Şamba 'kaplı ha
len •alon şekılinde kullanılan bir sofa ~erınde Moda caddesine 
nazır birl:.ırine geçme ilol oda Yoğurtçc• park caddesıne nazır 
yük·. e dolabı havi ve mutfağa inen lambir;ı, bir oda ile bahçe 
taraL~daloi köşede zemini çini döşeli <!uvar~arı kısmen fayans 
tcrm•'sİfon ve bcnnuıvarı bulu nan ve 'T't. rmeı kurnalı bir banyo 
dairc;i ve küç }k aralık oda ve alaturk1 mermerli bir helft mev
cuttur. 

Bu htın zemini kılmilen muşambd kaplı duvarları kağıtlı 
tavanlar! kartonpiyer ve ruhşap aksamı yoğl,boyalıdır. 

!ı-inci kat: Çifte merdiven le bir sa.!>anlığa çıkılır. Sa!lıanlık
tan bahç•ye na7.ır ve methalin üzerine tesadüf eden kısımda 
etr1fı demir parmaklıklı zemini ç'nk l kaplı bir balkon merdi
ven ba~ından camekanla ayrı lan sofa üzeı inde dört oda bir 
hen; sofadan bölünme ahşap yağlıboyalı bölme ile ayrılmış 
Yoğartçu park sokağına nazır bir mutfak mahalli vardır. Oda
lardan ikisinde yük ve dolap mevcuttur. Bu katın da zem.ini 
muşamba kaplı olup tavandan ve doğrama aksamı yağlı:boya-_ 

lıdır. 

Çatı katı: Ahşap merdiNen le çıkılı~ gen·ış bir sofa üzerinde 
ba:hç~ tarafına nazır iki 'kii'Çük oda ve ç~tır.ın meyillerinde hasıl 
olan bo~luklarda zeminleri döşemesi v~ etrafı tahta kaplı dört 
adet yüklük mevcuttur. 

Binanın çatısı kısmen aıla turka kısmen Marsilya kiremidile 
örtüfüdür. B;nanın vaziyeti ve tarzı inşası mükemmel olup elek
trik, havsgaızi ve su tcssiatı mevcuttur. 

I3ahçe: Moda caddesi ve Yoğurtç.ı park sokaklarına, yüzü 
bulu•lup dı.rvar '•e demir parın alklık ılc tahdit edilmiş ve k<>mşu 

2 - Arttırmaya i~tirak için yukarı.da yazılı kıyIIN!tin 
yüzde 7,5 nisbetinde pey ve ya milli bir bankanın teminat 
meklu·bu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 - İpotek sahlbi alaca .kL:larla diğer al~adarların ve ir
tifak hakkı sahıplerinin gay ri.ırıenkul üzerin.deki haklarını hu
susile faiz ve masafa dair o lan i<ldialarmı ~u ilan tarihin
den '·!ibaren 15 gii"1 içinde e vra.kı müs'bitelerile birlikte memu
riyetim ize b:ldirmeleri icap eder. Aiksi halde haklan tapu ile 
saıb'·t ol:madıkıça satış bedelinin payJ,aşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösteı·ilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
şartn2mesini okumuş ve lürz c:mlu malümat alım1Ş ve bunları 
trnıamen ka1bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 20/11/l 942 tarihinde Ouma günü saat 14 
den 16 ya kadar Üsküdar icra m<mıurluğuruia üç defa bağınl
dı.ktan sonra en çok arttıra na ihale edilir. Ancak art tınma 
'bedeli muhammen kıymetin yüroe 75 ini bulmaz vcya. satış is-
1ey<min atacağlna rüçlhanı ol an diğer alacak.lıla.c bulunlldJ ta 
ıbedel bunların \>u gayrimenkul ile temin ecf,Jmiş alacaklarının 
mcomuundan fazlaya çıkıma zsa en çok arttıranın taahhüdü 

baki kalmak üzere attıı:ıma l O gün do·ha temdit edilerek 30/ 
11/1942 tarihinde Pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar Üs
küdar icra mc'lllurluğu odasında arttıııma bedeli sauş istcve
nin alac~ğına rüçhanı olan diğer ~lacaklıların bu gayri men
kul ile temin edilmiş alacak lan mecmuundan fazlaya çıkmak 
şar~ilc t-n çok arttırana ilıale edı!ir. Böyle bir bedel elde edil
mezse '1hale yapılmaz ve satış talebi dii§Er. 

6 - Gayıimenkul kendi sine ihalıe olunan kimf'e devhal 
veye verilen mühlet içinde parayı vo>rmczse ihale kararı fes
hollrnarak kendisinden evvel en yüksek tekl:fte bulunan kim-
se arzetnıiş olduğu bedelle almıya razı olursa ona, razı olmaz veya 

tıulunma7.1Sa hemen 7 gün müddetle avttımaya çıkarıJı'P en çok 
arttırana ;hale edilir. İki ihale arasındaki fank ve geçen gün
ler için yüooe 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar WJ
rıca hükme hacet ka1rnalrsız rn mcmuriyctimi:ııce alıcıdan tah
sil olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı art<ırma bede 1i haricinde olarak yalnız tapu fe
rag hareını y;rmi sen<>lik vakıf taviz bedelini ve ihale karaT 
ıpullarını vem:ıiye mecburdur. 

Mi>tera:k.im veııgi.ler, tenvirat ve tanzifat ve tellabye res
minden mfüevellit belediye rusuanu müterakim vakıf ic~re.;i 

alıc ır ait olm•'.Yıp arı.uma ıbcdelinden tenızil olunur. 4ıbu 
gayrimeııJ<ul yukarıda gösterilen tarihte Üsküdar icra me
mıurluğu odasında iŞbu ilan gösterilen aıırtıma ~artnıınıesi da.
resinde satılacağı ilan o1unu r_ (6116) 

Zayi ve İlan tash.hi 

19,45 

20,15 
20,45 
21,00 
21,15 
21,30 
21,]5 
22,30 

22,50 

Kon w,ırna: (Ev in saıııtf. ı 
Müz k: 
Tem 1. Ki ~;l AilC9o. 
Müz'k: 
l\Iemlct<ct saat nyar~ Ajans 

h<!.bc-r]eri ve Boıt.-ular. 
YarırJ..<.t p:-oğrcm ~ lopanış. 

i~anıbul ikinci icra memurluiun
dan: 9~2/1898 

aş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icatında günde 3 kaşe alınabilir. 

İmnlrılo illıt.şa.r eılrn Ana<!olü ı:a
zetcslııtn 10/K. Ev\'cl/940 tıır:h ve 
8387 nlJln'Pt'elı ırilsh.a$ınıın 3 üneü sa~ 
hlfıcsinıin tinci Jrol<>nuDda ilA.n C'd:f
len t, B.mkasının namına m\Jhar:<>r 
21840 numaralı his:.:.e scncd!m.l yan
lışlıkla 2840 olarak y;ırodı.rıJmış ve 
lırroanın da yine bir mmıl eseı; E
m'n Taner olar:ıık laımnıış olduğu 
anl:ışı.lmakla ta.sMı~n >'I. 21840 nu
m:lı!"a!ı hisse 6Cncdinln yen!sı!ni a!aı 
ca?ııAia:ı rEl..-ieinin büKı:nü bulun.
nıedı;'lı llin ol1.111ur. 

İ=ir İnönü ctı.dr:l<ri 

915 Emlnı!Toner 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Nqr•Y•I 
Direktörü: Cevdd .Karabuı:uı. 

l\Iahcuz olup ,..ııL'1136mıı !tarar 
verilen bir nd<t (Eio'lcto:k p;<Jelie) 
moıkalı radyo 22/10/942 perşcmıbı> 

günü '°at 15 de Tuphane Ncca::i bey 
caddtsl 31S ııwroroda rotılaoakbr. 

Talipler~n mahallin.ek• h2.2ır bul\JI... 

nrıca.k $'iıltş murur.r:~ ırMü.rncae.Uarı 

ilan oloour. (6113) 

İstanbul Br•Jediy<·sl 
ŞEUİR TİY J\TROSU 

Sa2l 20 30 da 
DRA~I KIS~Il 

Saat 20,30 da 

iŞ r..AS" La 
Yazan: W. Şaki)Sj)(arc 
Tiı-kçes·: M lharet Ersln 
KO~lEDİ KISMI 

A .. 1 C 1 
Yazan: Car!o Goldoot 
Tür;ççc-f*: S. ?\.lor:.y 

Cumnrteoi ve Paıor ı:iinkri 
15,30 da mat1ne 

Her Çarşamba saat 14 de Çocuk 
Tiyatrosu 

Peo"ı:'mbö günü saat 16,30 da toı'i-

,, ______________________ ___ 

u. O" 

POKER 
TRAS BICAKLARI 

1 

<Jildi tahriş etmez, 
dldi yumuşatır. 

Her yerde 

p o K E R 
traş bıçaklanm arayınız. 

rı 

Basılı!Jtı Ttr. •Son 'hlıtrab 

Bolvadin C. Müddeiumumlliğinden 
25/5/942 tarihinde hükQmctıç<ı el tııonulan hooubaltan el .. oo., bıılwıan ar. 

payı o!!se \calim ebm<'mek '" bülctlmclçe t:l6'in e<Lkn !<ya.itan fazlaya sctn-.. ı 
sure1ile mllll Jrorunma laanUll\lllun hll:ı:ilmleıJnc mubale!etta bulwunakt;ıu 

suçlu ç.uy naliyesl aşağı mal>3lden Ahmet oğlu 327 dooğıımlu Al; B'i:!ç ha.k
kınd:ı. Boh"1dİll asliye ceza malık.eı:na siıne )'1lpılan duruşma sonıınd.'.ı: 

Suçlımun ııe.bit ol<ın fıiillnden dl:>lay> ,.,,;}il korunma kanununun 31/3 vo 

59/2 madıde!.er2ııe tevfiloan sııçlu AlinOn üç ay müddotle hep in.c ve 100 lira 
ağır p:ııra cc,,...le tıecziyCSlnc ve s:ı.tış edilip elde edilen arpa bedelinin mU
sa<Jırresine ve kıeyt:)"'1in ııa:ııete ik n~ne dair vcrilm 9/6/942 tar<hli 
karar 1<1>.'.iyel Jıırspelmeklıe ;1an olwuır. (70~) 

Karadeniz Postası 
22/10/942 J>('rşı;mbc gil"1<.ü Kaı:<ırll'.ırt.z )"'!u postaoı yap:lm yae 'l.tır. 2u/ 

ı<>/9-1.2 pa~a:-tıer..ıi gUıııkU po~ı y-.!pn.ce'< (Tar1) v~·purJ per !'\ \ ı: · 
1ıooi pootaı""ını tevh,dcn yapicağıııdan!!.;v< "<!n ı; dişte Ayıuıc.k ve Gö!'l'I ye 

Muha.mmcn bedeli (18750) on sekiz bin )'('&!Yüz el!; lira ol.an 15 lon :ım- dtlı>üşte ArlıııWI, P3"-"r, Of, Afoçıaoixıd, Görele \'€ G.erzcye uğ .yoca(;tır. (729) 

b<ıliıJ çcnberi 3/11/19~2 salı günü saatl5,30 ad lwp:ıl.ı zarf mulü ile Aıılkarada -----------------------------
i<hro Wıasmd:ı toplanan llleffiıcz 9 un ·u :komisyonca. satın alınocaktı.r. 

BeyoğCu Yerli Askerlik Şu~esin. en 

DJ<f.<11t bı.yruldu mu lıilıııo.em. Ak
' ıa..n sema. yani gece... oı:t...:. k 
.ıy.oet' ~ :tt11!l.,-qtı..r .l\1anz..l!Pden Cl?'naZ'C 
geçiyor ve: bu karanlı4-::!.a, tuı..:ınde

lti "'" k kı~p• in ptnbc o. iuğunu 
u hl, n~o..... peno( ı\: . seç; yor. 
ı;:vc..~, gı..-oe c..;Iü-"..4JO ~dU'm ke
Nheti tahtim'.N ile rna1a."'Ulhtu.r • .::.V.0-
ra c'ail>ulu çlkük omuzla.rıında taşı

y;n bi1kaç zav:ı:llt Jht'yar> da. cloa
&i:< scsslrrle l{ur'an okuyan> ihtl
~ı .... ı:ı.r 1ıaraftan bOr oğlzciıoo, Jro.. 
ro halilK!e Kur'an okuyo"lar, blr 
'1arol'.<ın da cenaııeyi "1fI)'Or1".r. cima. 
mm ~ında en kocaman Eaırıfı, ar
ita.sında ('in bol siyah .latıası> v.a.r: 
bu n<'Y" iyi '" "''"' allımel? Ken
.ı;.,i d<ı ene ~ru, ne çöp g'.tıi.• 
:ya,,;, bu>lturu vey~ _çöp g>bi mi ol-

:>ARASIZ OUZELLİK KUTUSU 
Derununda ıbeyaı v' pemt>e• renk· 
1erdek.I Tok.alon 1.remıerl lle muh· 
telif renklerde Tok.alon pudruının 
nümunelerln• havidir. Ambalaj v• 
sevk ma.srah Olarak 20 kuruş!~ bh 
pulu qatldati adrese cônderlnlı. 

Tokalon aervlst 6 K. Posta kutu.au 
822. t.ıanbul. 1 

h 1 ""'tine. 
Pazart('SI günü Dram, salı günü 
K.onıedi tiyotroran kapalıdır. 

Bu lşe glrmıek ;_ tey<nlerin 1406,25 (B:.zı <!Ilı~ yüz aJlı lira yimıi bet 
kuınışı !iralılı: muvaldoat ~t He ka.'l.l'f1un tayin etliği vesllroları ve '8lı:

li!l<-rirıi ayni gün sa.at 14,30 a bdar adı ~ ~ reisliğine vermel.u-1 
!~dır. 
Şaı~r panı•ız olaralıı Alık.:ırode MaJ.eme d::iraılnden Hı>ydarpe· 

Şubemizde kaıyıtlı yede'k: ölçme teğmen} İsmail oğlu M. Mit
hat ErclPm 50742 acele şubeye mü ra<:aatı, gelmediği takdirde hak
kında 1076 sayili kanunun maddei mahsusu hükmünce ceza tatıbik 
edileceği. 1471 • 695 ' ,, oada 'IX's<'llüan ve S<!•1k seflii!in<krı tanin olunur. (529) 

-------------------------

' 

za~fı umumi verem ve kansızlıkta gıda •uretile vücuda afiyet 
d an da:ıa i»İdir. Vitamin ve kalori 

•• •• 
IK z y 

· · · · · · ı · k t" ti · • d t tih ..._.,.d •r Bahkvalnndın ve bütün mukavvi Haçlardon ve bütiin :ıaaıar· veren reganc lnıvvet ve gıda kaynağıdır. Bll"tl1cı \'e ikıncı verıenı '"' a ıye e ıy1 er. ş ayı ~~,ı. • . • . . ... 5 bel ri 
iti baı-il<ı en zengin bir yaji-<lır. Biz kilosu on kilo balıknihna mu adildlr. Bir .kıilo iten mutlaka bır kac kilo ısti!ade ...ı.. Dasan De posu vo 11 e • 


