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Gıda Maddeleri Fiatları 
Çok Sıkı Kontrol Edilecek 
Belediyelerin bu vazifeyi daha esaslı bir 
şekilde yapmaları için yeni tedbirler alındı 
~ ... ı----------z o LA Ticaret Vekaleti vilayetlere 
iş ç 1 ! mühim bir ta!lim gönderdi 
---·---

Almanya niçin 
bunu yapıyor ? 

Anla§ılıyor ki Almanya 
ortık bir müstakil Fransa 
tanımıyor. Fransayı §imdi 
den nizam altına a~ınmı§ 
pulunmanın haki1:.,i;yetine 
all§tırmak ve Fransız ben 
liğine bunu kabul ettir
mek istiyor. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

Bütün B~lediyeler iş biriiği yaparak fiatları 
birbirine bildirecek ve kontrolü bilhassa gıda, 
giyim ve yakacak maddeleri Üzerinde toplayacak 
Ankara, 21 (tkıd!aım Muhalbi.- 1 

rinden) - Ticaıret veıııaııetl VİI- · ı 
]ayetlere bugün mülhim bir 'tıa
'll'rim yol'lam.ştır. 

371 St'Yllı :ımorcKasnıyon kara
ırile mülga fiyat ımüralkalbe kıo

anisyont.arı va<ıife ve sa1131hiıyet

Jeri belıediye eneiim<mlerine 
d'C'VI'edi·'.an:Ş ve belediiyelıer fiyat 
müırakalb ve iihtıikarla mücadcle 
işleri ile tavzif oo; !ın1işlerdcır, 

1 

:;nnca teSbit eıtJen fjyatlar kal
dırılınışt.ır. Faıkal, ··l>u as'ıa, fiyat 
l:ıaraketlerirr:ıin kantrdlsüz bıra

lk:ılacağı ve !lllıi-ikul sebobe müS
r!enit o'malksızın fiyat y~kselt.l
meoıi'Ilin 'kabul edileceği mana
sında değ.:ldir, Noııınal zaman
larda .bile z.aıruri ihLyaç madde 
!erinin fiyatlarım ınıaku1 hadde 
tutıınak'la vaz;fodar olan 'beled.i-

(Devzmı 3 üncü sahüede) 

Cephelerden resimler; Japonlara karşı savaşta bulunan ordulann 
takviyesi için teçhis edilmiş Amerikan orduları Ye.J Ginede 

karaya çıib:rılıy<l'r. 
,_ ..... '" '""" 
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Ş A:!' ! ' J.~ ~r !'~~~ Jfç ( • 9) 

Sovyetler v .Jlga ile 
Don arasında 

Dün taarruza geçtiler 
--~----~~~-------

Mazdok kesiminde bazı yer(etin alın· 
dığı btldiriliyor •Almanlar da Kafkas· 

yada havalardan şikayetci 
E ransAdMI, Alma11yada 
U- ç-alı~tırılnıak üz·ere mü-

tebaıısıs işçi istenmesi 
yolunıl•ki talep bütün humma
•mı muhafaza ediyor. Hemen 
hemen Sovyet Rusya cephesin
de.ki harpten sorun günün bütün 
dünyayı meşgııl eden hadisesi 
budur. Fıansada Abnanyaya 
gitıneınek için yer yer mukave
meLler devam eJiyor, Laval'in 
tavsiyesi ve vatandaşlarını ikazı 
henüz tanı tesiTini göstermiş de .. 
ğildir. Fakat, bu davada Alman
ların ~:•nuna kadar ısra<r ve ica
b nda cebriişiddet gösterecekleri 
de gözden kaçmıyor. 

IBelediyelerin milli kıoruııunıaı 

kanunu vıe 'lroordöııHı.'IJ'lCm karaırı 

ile :kend~!eTine verilen sa.ı.aJ!ııi
yetleri kuilanım.adıklarım ve 
!i'Yaıt mürakalbe ve iıhtikıa:rJ.a mıü 
carlele iŞlerinıde lüzuanlu hıtııısa
siyet ve tak.iıbi gös<errııedikler.>-

ıni gören Ticaret Vekıaleti, gıü

ıı:ıün çok mühim olan bu va2life
l<!rinin ehemm'ıyeotle telıaklki e
di1m<ısiıti ve lbaşarılmasın> vali
liklerden ve be1edi,ye reisliıkle

riındlen >sterniştir. Valiyeılere 
ve ,belediye riyasetlerine ve lill
gi için de vekıaletlere, umumi 
onüftti.~Mdere, mııntaıka ticaret 
müd'üırl'üJı!leri.ne, dfJs]e:re, biırli'k 

ler umuııni ikMiil)lilkle.ine, tica
ret ve saınayıi odıalarına ve lboır
salara gönderilen. bu tamimde 
hillhassa aşağda'l<i hususaıt üze
ri,..ıde d'uru!lmuştur, EKMEK DARLIGI 

M<ısl-.vva, 21 (A.A) - Sovyeot kı
ta!arı, Alım"ln~rın stallngrad t.ah
,-ik.,br maJ:ıallces:"de toplu bir hal
de yaptıklar• ;ı<; hücumu püSkıü.ı·t.. 
möşlerd-' r. B-u su,...ıı e Alnıllnlann ye. 
nô<l.t'll! taar.ruza başladık.lan ilık beifta 
l:ı<lml.; ve ta.arı·w tı;krar af<im ita l
ımıştır. AJ.macla.r, <on de!'CCC ağır 
kayıbio.ra ııığramışlaroır. l&rler, şu 
günlerde b:uı tUınoenleri,, mvcudla
rmıri' yüzde 70 ini kA;ı'be\tikJer;,,; 
ı.öylüy<>rlai'. RU5larm oon ,.edl ııüıı 
IEal'f.uıda y;,pı.ıoı..,, ;ı, ,.,egıme aeri
ıeane haı"e'.ke tı pazar g:ı.mtı: kendile-

- Almanya bunu niçin böyle 
yapıyor?. 

.Bizim anlay1ş1mıza gi;ro bu
nun iki sebebi vardır: 

1 - Alman fabrikalanndali 
i<ciler asker edilmi~lerdir, Hal· 
buki, 1ilhassa Amerikan sana
yı.nın harbe müdahalesinden 
sonra Alman Iabrikalarmın dur
maksızın çalışması lazımdlT, 

2 - Almanya • kendi bak-mın
dan • Avrupayı tehdit eden mu• 
azzaın b. r Bolşevik kuvvetini 
imha e}lemek gayreti içindedir. 
Bu vazife yalnız Alm:>nlann de
ğil, büUin Avnıpalılarmdır" 
Almaıüaıa göre, her iki sebep· 

le de I•'ransanm Almanyaya yar
d m etmesi şarttır. Herşeyin ha· 
şında anlaşılıyor ki, Almanya 
ar ilk nıüstak' 1 bir Fransa tanı

mamaktadır. Fransayı ~imdiden 
nrza.ııı alt na alınmış bulunma
nın hıllcimiyetine alıştırmak ve 
Fransız benliğine bunu kobul 
ettirmek istıyor. Bu kabulü tat
biki safhaya koyarken de Avru· 
pa b'rliği içindo Fransanın da 
Bolşevikliği imlıa gayı,eti ile va
züeli olduğnnu k'!'.ndi payına be· 
11 lmseruiş bulunuyor. Buna na· 
zaran, Al.manya nazarında Slo
vakya ile F'rama, Çekya ile 
Fransa, Polonya ile Fı-ansa ara
s nda bır fark gliıetmek mümkün 
d• j':ildir. Binaenleyh, Almanya
nm Avrupa birliği planı ve ye
ni niuını i~inde Fransa da Al
man harp gayretinin emrinde 
kendisine düşen hizmeti yap· 
rnakla mükelleftir. Esasen La
va] bu politikayı tem,. il eylemek 
üzere iş başına gelmişt·r. Dar
lan bu dii~iinceden daha başka 
türlü bir teCekkü<r safhasına sa
hip bıılunmad ğını Devlet Reis
liği l\1ııavinliğindc iken muhte
lif ves'lel<-rlc isbat etmiştir. 

Blitün bu muhakeme ''e gÖTÜ 
zav'yosi sistemi içinde Almanya 
kendbiai haklı bulmakta, haklı 
görmekte, '5anayii.n ·n muhtaç 
buluııduğu işç'yi Fransadan is
temekte ve nyni zaınanda mo.• 

(Devamı 3 üncü sahi~cdc) 

r . ="e AMER!KADA 

1 - Bir Boı.sıan gıda maddele
rme tatlb'iık edilen el koymalar 
ve f.iy.aıt m ii<raJuıbe kamisynnla-

MtlŞABEDEL~B ::;)~ 

Kayzerin Gemi 
lezgahlarında 

------.. ı------
Amerikan tersaneleri şimdi günde denize 
üç gemi indiriyor; bu son had değildir 

Yazan: ABİl!!İN BAVER 

Ncvyoı-k ?O (Telsizle) - Şika· 
godan Pasifik Okyanusu kıyıla
rına kadar <ılan 2200 mili 3 gece 
ve ~ günde rahat b!r tren yolcu
luğu ;ç;ndc geçirdik. Çam or
maııJaıı arasından geçerek ve 

geniş n<."hirle·ri n1uaızaıu de.ınir 
köpriiler<Ien aşarak garp ,;ahile 
geldik. Hemen Keyzcrin gemi 
tezgahlnr 111 görnuye gittik. Yol• 
lar fabrikalarda iş başına giden 
şçi otoır.ohilleri ,.c kocaman oto
büslerle dolu idi. Müdüriyet oda· 
sında ö. ıl"C fabrikanın kuruluş 
tarihini ilk gününden itibaren 
fofograflar üzerinden takip etı

tik. Gerek fa brik anın ve tezgah-

Hes Meselesi 
Taymis gazetesü 
S ov y (.it isteğir.ö 

te'tcik ed•Jor ----
Edenin bu hususta 

ve rdi;i izahat 
[,ondra, 21 (A.A.) - Hessin 

derhal muh<keG:ıe altına alın
mas~ haki<ında il.eril sürülen Sa-v
yet tekliii, T'.ırıııes g,.zıetes;u;n 

llıaşınakalesine mevzu te;d]<il et· 
ıocıkıtedir. 

'l'imes gazetesi, bu tek!ıfr, il<1 
sclbebe müıst.e'llit gömıel<ledir. 

Gaz.et.eye göre, evvela bu tek
lif, İng.i1ere i~ıe Aımcrikanm 
harp mücr.mleri hakJ<ında Rus
yaya dan 1madan ald!k'iaın ka
rarı a ( ·~de liıın etmelerine 

'"•vamı 3 üncü sahüede) 

ların kuruluşu, gerekse vapurla
rın yapı lışı g&rülmem'ş bir sür
at rekorudur. Herşey yıldınm 
harbi hızı ile yapılmıştır. 1941 
Şubahnda nehir kenar.nda bir 
bataklık görüyorsunuz. Mart ha· 
ş.ı:nıla işe b~~lıYorlar, Nehri tarı
yor, balaklığı kurutuyor, kara
ruıı iç'ne doı;..-u gemileri ikmal 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

========::=-::============ı 

~~~~!l!ISl!il 
Mm ~wtıiıM~ıKI i 
Mitli ftat pol.tiKa~ıjl 

Halk, şuu. he""'p~t:ı<r'. On 
kıı.ı.1"~'(t .alınan ku.1'U. fa=lye d<ık
.roırı., kırk ku'l<U§a alınan zeytin 
ya.ğ, iki yii.z, dÖ>-t IGurıışa. alnruı 

kömür on d-Ort, on beşe alırııvn 
mercimek yiiz, beş limyn ıaJ-ınan 
papuç yinni ,ı..ra olmU§tıı.r. 

Mesele?ıJn, lıalk psikolojisi111<> 
garıp gelen tıa.<a.jı, bu yiikseı;,. 
~in bir hıulut tamm.amakta ol
masıdır. hulk en ileri ekoMmik J 

na..."'a-riyel.erLa boy ötçii.şecek üs
tün tcınfw ıolaıı bu sezişi üe 
yaklaşan k4ı k.aµgı ile bekLi>yO'r'. 

Odun ne olacak, kömür ı~ o
lacak? .. Yiyecek pahıa.l!.ığı bir 
ka,ç ay sonrG ~'" olacak? Hal
ka buniann <UCUZ!aycııcq.ğını 

müjcklersek ne looıdıu 3evine
eekse, ne ·ktıd<l.-r ~bil.e-
cek!e-ri:ni şimd idarı. ~öyliye blli:r-
9C k -bu rakamlar ne kıad.a.r yük 
ttk dahi <ı!sa- o kada.r memnun 
o!acaktr. 

Gü nlıük hayatta sürpriz kötü ı 
şeydir, Tab iaıtıerı. bil' sürpriz 
beklem~diğimize göre, hıidUıe/.e- ı 

1 re hiikim bir nı.ılli fiyat poıiti
kası, pckcilii bu su.alleı~n aC'Va-

) bmı verebilir 

Üç sebep var: 1 - Ofis unu azalttı 
2 --Mülhakattan ekmek isteği 
3 - Fırıncıların un saklaması 

Dün fırınlarda ı>kmek buluna
mamış ve hiılk geç vakı,tlcre ka
dar fırın önlerinde bekleşerek 
ekme kalmıya çalışmışlardır. 
Auır azar çıkarılan ekmekler de 
'binhi.r rr.üşkfüat içinde Hişip ka
kııjılarak aJınaıbilmiştir. Fırınlar 
rın önıü,nde polus memur lan bu
lunmasına ı·ağınen halk ekmek 
aJırke,1 sza usuılünü tatbi:k ede
memi§ ve bu yüzden de e1unek 
alma kgüçlüğü ·bir kat dalııa art
mıştır. 

Belediye iktısat Müdürlüğün
den verilen nıalümata göre ek
mek azlığının sebebi şudur; 

Evvelce Toprak Mahsulleri 0-
fisiJJin !mnlaııa veroiği un mi·k
tan gün<l>e 3185 çuvalı bulma'kta 
idi. Btı miktar un da İstaıı!l>ul 
l:ıalkının ihtiyacına 'bol bol kıa.fi 

---m---
Ee!gradda b:r 
çok lir uıeler 
t -vkif ed. di 
Berue, 21 (A.A.) - Bazler 

Nacuı·1~ten ga:ıetesiniıı Budapeş .. 
te muhab:Yi, Belgrad'da yeni
den birçok tevklfat yap.ldığıru 
öğrenmektedir, 

Bunlar bütıin Belgrad gazete
lerinde neşredilen Alman askeri 
komutanı General Bader'in res
mi bir tebl'ğile bildirilmiştir. 
TJıvkiflerin sebebinin Sırbistan.. 
da bir ayaklanma teşebbüsüne 
başlawnası olduiiu söylenmek
tedir. 

Belgrod gazetel.,ri ayni zaman· 
da, her türlü grev hareketinin 
ölümle ce1alandmlarağına ve 
rezanın derhal tatbik edileceği
ne ait S.TJ• hiiklımctinin bütün 
memleket ş•mil bulunan emir. 
namesini d., neşretnıektedir. 

geliyordu. 
Evve<lkıi giln Ankamdan gelen 

'bi.r emir üzerine bu miktar 3156 
çuvala indirilmiştir. Bu ruretle 
eksilen ~ çuval un halkın ek;. 
mek ihtyaocmlill tamamen karşı
lanamamasına sebep olmuştur • 

(Devamı 3 üncil snh.'fede) 

rinin de b>ldıhodlk.eleri 8'bi bör adıı
lılk ev kaô'bC1'melerinden ibaret\'1• 
Kıaııl ordu M""®k 'bölıııe sindoe, Kat
ikasya dıoğuoonde. 69\ünJüğü ele ııe
Qlı-d·'ğlno ve bir Jl"ce hücumile mıes
kün bir ma•nalli ~al ttıiğini a'lımarlları 

ço.'< yakından lı2Dtlb <!derek anları 
d>icr bir -stNıttj;k m~n ç>.'<•'ro.ğı. 

(Dev:.mı 3 ür cü sahifed<>) 

r~AREŞAL SMUTSUN NUTKU 
Almanya ve Japonya 
için felaket a eimi 
artak belirmiştirr ________ , ______ _ 
C. Afrika Eaşvekıli, sahnenin son tııarruz 

saf hası için hazır ole uğunu söyledi 
!Londra, 21 (Radyo) - Cenubi 

Afr.ka Başvekili Mareşal Smıuts 
;t>uıgün Lordlar Kamarası ile A
vam Kamarası azasının yaptığı 
mü;şter--.J< tarihi toplant~a mü.
hlm bir nutuk söylemiıjtir. 'fup
lantrnm nerede ve saat kaçta 
yapıld>ğı bildirilınemiş.se de 
Smut.s'un nutkuı pmklara alın
nuış ve radyo ile dünyaya y ayıJ
mıştır. Mareşal Smut.s t.aaxruıza 
geçmek zamanı çaldığı zaman 
farzla hazırlık yapmamanın ve 
bu suretle ele gcç.ırilen 1ITSatını 

kaçırılmasının lbir delilik olaııa
ğmı, szihncnin son taarruz saf
hası için hazu; olduğunu ooyle
m.iş ve derrjşür ki: 

Müttef.'Jderin Rusyaya yapa
cakları yardınun maftliyeti ne o
lursa oısun l>u yardımın bütüııı 
imkanlar nisibeti!lde ve müım.lı:ün 
olan sür'atle yapılması Laı.ı:ın
dır. Rusya müşterek yükün kenı-

Şili hükumeti 
istifa etti 

'Lcındra, 21 (A.A.) - ş,ı; hii
tkı'.imetinin istifa eUt:ği öğrerui

mektedir 

<lisine isa!l>et eden kısm.ında:ııı 
fazlasını taşunaktadır. 

(Oevamı 3 ıincü sahifede) 

Pratık 

Bazılarunız hadiselerin bôr 
hokkahaz değneğile idare 

edilebi.lecej:i:ne inanıyorlar. Bu 
dii§ünüş itiyadında olanlarımız 
her has!aya hintyağı veren bir 
doktordı>n farksızdır. Mesela, 
vurgunc.uluk gı'bi kördüğüm 
Jrumkııması olan gayet karışık 
bir meseleyi mi halledemiyor• 
Gnuz? Tek prati.lı: çaresi şudur. 
-İdam! 
- Şeker meselesi mi çatallaş-

h? Tek pratik tedbioce başVlll'
mak yeter. Mesela, hiikfunet 
pancar ekimhıi inhisarına alır, 
b '.rkaç milyonluk toprağı kendi 
el<er, olur biter!. 

Bu düşünüş tanına göre her
şeyin nıutl~ka pratik bir çaresi 
vardır. O çareyi bulup yaptınız 
111J, en büyük fırhnalar süt fi. 

G-- ---· __,,. ~ "-~::;::::::: 

.----~~-

Lüksü sınırlandıra· 
maz mıyız? 

Seliimi lzz,.t SEDES 

H er çağda yoksulun yanında 
\'Jrlıklı, aç n yanında fok, 

sürünenin yan:nda uçan yaşa
mıştır; hiçbir zaman beş par
mak biır olmamıştır; sosyete, 
insanoğlu yeryüzünde kendini 
göşterdi gostereli, dalgalan
maktan kendini alamamıştır. 

Aneak maddi ve mane\'i seviye 
f.arklarınm vücude get:rdiği 
dalgaldr her çağda sosyetenin 
deng•ni bo:ı.nıamış, ahenksizlikı 

hayat şartları içinde bir oheıık 
yaratmıştır. 

Bugiin cihanın ahcnksizli
ğinden kuvvet bulan bayat 
şartları, sosyeten1n d~ngini 
bozuyor ve seviye farklar.nın 
vücude getirdiği daJg.ılar ar
tık ahenk yara tamı yor. 

Lüks; kaburgaları altın, kol 
ve baca!.. kemikleri gümüşteıt 
bir heyula gibi plfıtin tırpan ile 
varlıklıların kesesini, yoksulla· 
r 1n sinirlerini küklerinden bu· 
duyor. 

Bugiinkü yoksulların diiniin 
wırlıklı insanları olduklarmı, 

bugıinün şartlan ile, hiçbir 
suçları yokken yoksul duruma 

düştüklerin; gözönüne get'rh
sek LÜKS'ün altın kaburgala

rını, gümü~ kol ve bacaklarını, 
platin tırpanını kırnıanıız lazım 

geldiğini itiraf ederiz, 
Bugün devlet vatandaşın bir 

lokma ekmeğini temine uğra
şııten biiyiik şehirler Io.kanta

larıncfa yalnız •kuş sülü•nün 
elWk o!ınası, devlet vatandaşa 
ucuz ayaJ.k:ubı tedarikinin ça• 
relerini srarken büyük şehir 

mağazalaTının çeşitli kösele ve 
deri ile hatıl ha:rıl işlemeleri 

'tabii diiLeni bozan, hoç göriil~ 
miyecek şeylerdir. 

Bu!lun için, hiç değilse lük· 
SÜ sın.rlandıramaz mıyız? dl• 
yorum. 

Hasta ha ne! erin 
Bombalanması 

---ı:m---

Almanlar Cenevre 
mukavelesini artık 
hesaba katmıyor 

:Bedi-, 21 (A.A.) - .Ahnan (),1" 

dulan 'b&§kııımandaıı:ılığı 'b.idd iri
:yıar: 

20 İJkteşrinde, gündiiz İngH::z: 
av - bomba uçaılıla.rı, ş'mali Af
rika cephesinde, gözii'kür lbir 
suretıte kı21lıhaç i;'areri <buluınan 
!bir Alınan sili}rtye merkez:ine 

(Devamı 3 ilncü sahifede) 

çare 7 
Ya.zan: HAYRI A1UHfDn1N 

man olur, 
Cedle.rimiz bu düşüniiş usulü

ıne en ısıncı alaylada blieunı e~ 
mişlerıllr. (Lifla peyıık gem si) 
yürüten, (düt deyince dağları 
keçi d"lduraıı) bu kafa, ccdleri
mizin şamarları en çok şaklam:1 
olan kafa dır. 

Bugün dı>, her 2aman olduğu 
ıtihi, bu kafaııın gürültüler a
;rası:ndan uzanmakta olduğunu 
görmek mümkündür. M<JScla bu
gün ynrdumwmn biricik tasası 
ve ağrısı olan iaşe buhranını da 
bıı kafayla halletmek iddiasında 
olanlarıml7 pek çoktur. Bütün 
bir i~e problemini, hiç yorgun
luksın:, uğraşmadan, bir çırpıda 
halledh-er~cek prat'k bir çare 
arand ğını hayretle görürsünüz. 

!Devamı 3 üncü sahifede! 
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Çok cloğru 

Pazar ıne~ dıunnda keyfi gibi 
kese:;i ıle ycrind<ı olan bir sey
yar s:\tırt, d-oonate.slerini mcdhe
di)•ordu: 

Keı!di kendine ola«ık 

Mnhruat Ofisinin, nı<0murlar 

D:'Ye mırıldandı ve durduğu 
~rde tihcmc,i, artık gözle gö
rt;'.ecek d~rccetle bir ispazmoz 
hal:nı al<lı. 

Sulta'! Hamit, herlıalde ooun 
bu hali.ıe a<:muş olacak lci, ya
vaş yavaş geri çekileli. Eski ye
rine geldi. F"akat, hi'!ldeti:n.i kay
betm~mİ§ ol~n bir sesle: 

- Bana. s~nin gibi ve'Zit"in lü
ztunu .v Jk ..• Çabuk.. mühi.irümü • 
ver. 

Dedi. 1 
.i,ıte o anda. sa.ıki Sait Paşa- I 

nın başıca b:r yı..ldırım indi. Çün
kü, .ıaJr:izaınl;ırın daima ilierle- 1 
rinde taşrmalan icap eden {mifu
rü hüm,ıyun), yanında değJ!di. 
Sait Pa;d, bı.; n:ühürü, daima ev
rak çants.,;ında l"'Jınıayı adet e
dinmi~tl. Evrak çantası ise şu 
anda, sa.-ay kaRıcılarmın oduoın
da bulanan üjağı, (Ahmet ağa)
nın elinde idı. 

Sait Paşa, fena lıalde kıvrandı: 
- Efen<Hmiz!. Mührü hüma

yu,nuuzu mabeyn da.rresinde, j 
çadırının i~-inde bırakm11ı-tım.Mü
saade bı:yurunuız da gidiıp geti• 
reyim. 

Diye yalvardı. ı 

sın da derhal yumwşaıy nverdi. 
RöYelveri ~!indeki kılıtına koya
rak kapıya doğru ilerledi. Kapı
yı açtı: 

- Ça :,uk. Pıışarun çan !<ısını 
getirsmler. 

Diye s<'Slend.i. 
Çanta, getrHdi. Sait P.,,aya 

verildi. Elleri zar.gır zangır tit
reyen sadraum güçlü1tle çanta
yı açarak (miihrü ihümayun)u 
çıkardı. Sultan Hamide teslim 
etti. 
Padişah, hlraz yum~aınıış ol

makla bera'ber, hiddet> rtıenüıı: 
geçmemişti. Bi.r taraftan asabi 
harek.,tJerle bir sigara yakıyor
du. Diğer tara.l'tan da, Sait Pa
şaya yan gözle bak~p başını iha
fiJ' hafif sall•yarll'k söylenmesine 
devam edi!l70rdu. 

- Bu kadar ihsanlara, en'am
lara garkettiğim insanlar, ibaIJıa 
ihanet etsinler .. benim hayatı
ma kast.eylesinler, ha ... Yazıklar 
olsun. Y t.clirdiğim ekıneki.,r gOO
lerine el izlerine dursun. .. Sanki 
beni iffiha edecek:sinicz, yerime 
•başka.>:ı.1ı geçire-.ek.<;irrLlz de ne 
karı:anacak:sıntt?. 

(Dalın var) 

-~ -___ .., 
1 

Hazır ııaç ! .. 
Dok tor ları mızın 
hayat güçlükleri• 
ni hıatırlamalarını 

bekleriz ••• 

•- fiçeği btırntında... Doma
tes değil, gi'1 goncası bunlu!., 
Böyle'i anrak bu yıl çıktı ..• 

H<'psi duğru: Domatesi, iki 
kuruşa alll'ıya alıştığunız bu 
mevsim 30 kuruşa aldığımız için 
bir ~ül goncası kadar nazlı ve 
ararulır oldu ve satıeıruıı dediği 
gibi bu pahalılık ve yeni teş-bih· 
ler ancak bu yıl çıktı. 

Malını bu kadar doğru anlatan 
esnafın böyle tnsaf!ısına rastla
mak da, ucuzluk kadar hayal ol· 
muştu doğrusu ... 

ihtiyacı içiıı daha 9n bin çeki o· 

duna ihtiyar! olduğnnu okuyan 
bir dost; 
•- Telllşlaııınıyahm... Bu iş 

de ııldu• dedı ve izah etti: 

•- :lfahrukat Ofisini:n otuz 
bin çeki odunu açıkta dunı:vor. 
Nasıl ulsa bu bereketli y;ığnıu,... 

laT<la yüzde yirmi beş nisbetin
de su alır. O da on bin çeki et· 
mez mi? arz İstanbullular ki, 
odunu, yüzde elli su olarak bul· 
duğumuz giin kendimizi güne
şin göbe~nde sanacak kadar ka· 
]ender insanlaru! .. 

Çuvaldız 

!Bir hastanu var. M2li irnıkıan
larıruz elverm:.yorsa daJıl, bü
yülk feda.karldkiiara katllaaraık 

bi.r tı.p otorteshıe b~ vu.ru.r-
8!.ln uz. i[)cı]qtıQr geiiy•or, hakı-

yar, nihayet kafüiniz ümitle çaı:-
1 

AD L i} 7 E ,_ 
1 parak eliniııde reçete ecza.hane- • _ 

yei:i~~~l~rdan -cruba!a- -------- KORIDORLARINDA --
ğa etmi:yoruz- hiç olmazsa dıörl E • d k d 
te üçü müsts,hzar, yani harıır- ııın e oturmayan a ınzn 
ilaçtır. Fakat hastanızın dıerdi 

ne olursa ooun bu böyledir. de g" işti.,. d ig" i bir A ta sözü 

Aç ayı oynamaz ama aç kadın da evde 
durmuyor işte •• Koca neyapsın? 

Sadr1zamm bu söz.leri Padişahı 1 ============== 
o kadar kızdırdı ki bir anda tek
rar parladı. Daima el'nde taşıdı
ğı siyah abanoz bastonu, yanın
daki kdtuğun üzer:ne frrlattı. 
Der1hal ·belindekıi kılıftan küı;ük 
çapta {Simit Venson) rövelveri
ni ç.kanrak Sait Paşanın üzeri

Bu duruımu i.zaıJı için ilıatıra 

ge'lecek ilk cevap şudur: Tıp, 
da.imi bir gelişme halindedir. 
Doktodarım.ız bu inkiştfı adım 
adım takip ebmek vıe yen; hu
luşlarda.n, fennin yen; rumetle
rinıden basta1:u-ın.ı faydalandır
mak varı:.ifosincledirler. Bu iti
barla, fiyatı ne olurSa olısun !bu 
'ha.zıır i.Jaçılan kullaımıaık lkadaır 
ıabii bir şey )"Ql<'lur-> 

M~ş.hur sözdür: cAç ayı oy
namaz!• derk?r. 

ME.hkemede, bir kıgdın bu 

- Balamyormuşıım ... Aç bı

rakıyoımııışum ... Aslı yolk bunun 
hakim bey, E1den geldiği kadar 
ba}{·,)'TOruz işte ... Daha ne yıapa 
l.m Hem dayak attığım da 
yai3n ... Hoş, insan karısını dıö

ver de, sever de!.. Aının.aı, ben 
böyle bir şeyapım<lmı ... 

ne atıldı. 

- ~c demek .. ne demek ... Be
r.:m em~ncfmt üzerinde ta~ımı-
:rursua ha?... • 

Diye '>ağııırkcn rovelver:i, sad
r.lzamtn ·ba~Jnın üzerine ·üZattı. 

Saıt Paşa. artık bitmişti. Ne
rede ise, 5iJfıh patlan·a<l:uı can 
vcrec<?kt;. Korkudan d!§arı ı.ı:;,'ra
mı.ş c:öz!erıni, rövel\·ere çe,rir
mişti. .. Fakat bu ölüm aletinin, 
başrndd'l b;r karış yukar:da ol
du,ğun·ı görünce yüreğine blra.z 
su serpıldi Sultan Hamidin ken
dısine h ıyn.•k n~etinde o.im.a
yıp •aclece tehdide kalkı.,1ığını 
l1issP.ti.i. 

Fakat bunu hissetmemiş glbı 
davrandı. Gılya, ölüme lhazır
landı. 

- :r.usaade buyurun cfendi
mi.z ... Çıntayı getirsinler. Evve
la zatı şa'haneniıuin emaneti hii
mayunnnun teslim edey'm. On
dan sonra, Cenalbı Hakkın ·bende 
olan emanetini alınız. 

Diye yalvarmıya başladı. 
Sait Paşanm hissettiği gibi, 

Sultan Hamid'n maksadı, son 
derecede korkak o:ı adam olan 
sadrazamı tehdit etmekti - ec<la
dından bazıları glb; _ adam öl
d üreıcek derecede sert dü~
celi ve latı kalbU biı adam de
ğildi. 

Nite'<'ıın, röveılverinin tehdidi 
albnda kııvrım kıvrım kıvranan 
Sait Patanm bu vaziyeti karşı-

- O halıc!e kabul ediniz. A!lı, 
/bilseniz, i;nı, hiç hatır ve hayır 
le gelmiyen 'bir t.lilıolıııcalktır. 

- Bir takılı. mi olacak? 
~<akat Latimer ayağa kalk;. 

amştı. ~ Ju= mantosunu 
tuttu: 

- Geliniz Mis Ştanlhop, si'Zi 
tekrar eviniıze görüreyim. Her 
h1lıde ~ru1muş olaoa.k;tınız, 

H€Salbı gördü. Her iksi de 
ika'Pıda 'bekliyen otıomdlıi.le !bin
mek için aşağıya indiler. 

<EJ.enin zilıninde sorulacak ya· 
rım dü:z'ne ko.dar sual istifham
lt·~:n1ıştı. 

[,n.ıın.ıer niçlıı. kendisini bu 
aL:r,am !buraya geti~~.1? Se
ba>Jt'ye11<e müteallik her mese
leye g<i6terdiği alaka sıo.n tM!re
ced:e ôdi ve genç kız Lat.imer:i:n 
bu adaoın Jı.z,J<ikın · da.ha li:ı.Jrı;ıok 

şey:-er lbilid;ğcne kanaat hasıl et-
:ırJ..,t.k Fakat aslı gt!nç flua:ı hay
ı:cte d'Üliüıren şey, Sebstiy-en'.i,n 
tc/.;.'ı;fini lk.abul etme&i husıısun
rl.a göSterdiği ısrfıvch. Bu ısrmrın 
v-c tavsiyenin manası ne o!a
bilirdi 

Lat:mer ~u: 
- :E;ğ'er yeni vazifeyi kıı;but 

ederscnı o:, :ırtı.k dans demleri 
ve«rt>'.y ocıoumiruz iiY le mi? 

01.amobil Elenin otUTduğu 
dar ve ka.ranl:<k: .sıokağa doğru 
si1r'at1e ilertiyardu, 

Kok kömürü yeri· 
ne odun veri!ecek 

'.Kok ve maden kıömü ü ;ç'lı 
ha1ka şuba1ıta veribcek kaydi
le b<·> ann.ame oolduru1duğt~ gö
rüL-ııüşıür. Halkın şilk8.ye1i üze
r'ne ıstiyenJ.erin beyannameleri 
Maiıruikat Ofisine verid'ebiloecek 
ve iStiyenler kömür yeı·;ne odun 
alabileceklerdir. 

Pamuk çekirdeği 
Bu sene pamuk çekirdeği re

C:o1tesi 12 mil:,t:·n kJo olarak 
k-bit ed:Jım:şiir. Pamuk çe-kir
del i ilıTacının mıenedi1eceği ha
ber verilmektedir. 

Yeni pamuk yağı ma.ıI>Su.!ün

den lSbin kilonun Mersiruien 
İstaJ1:'btüla sev~c..>dJdi·ği, Aka!e 
cis: pmnnuk tWıumunun yerin
de 41l - 45, İs!aıııhıılda teslim 
11'\i - 117,5 kur~ o"tduğu da he
ber veriLn!el!i!ed 'r. 

1 f 0ÇUK HABl!RL -R 1 
* Karneler mukabilinde şe

ker 1evziatna dün baştanımştır. 
Bu r.sulün muvakkat o!duğu 

bildirilmektedir. Şeker şi&eıt:i 
müdürü alakadarlarla temas 
etmek için Ankaraya gibmiştir. 

* Hav:ı.g;;zı tazy-ikinin azlı.
ğından ~ik~yetler yine çoğat
mı~lr. Bu ay içinıcle Vat.i :VIua
vini Ahmet Kını!kuı .başkar.:~ı,. 

ğır.C:a bi.itün bavagazı ş:rketleri 
müdürleri ile Belea:ye Malkine 
~u\;esi Müdürü ve fen mii:?avi
ri oiı- toplantı yaparak vaziye
ti ,rce:l:yeceklerclir. 

' == ·Cf6:!W 

-"İKDA 

IBu cevap, gerç.elkıten ta.1ımin 
ed::cidir. 

Fa·kat ... 

FaJrnt !hastasına get .rdi.ği <lıcik
tor~ beş lira verrn a.ile reisi için 
ll:ıütün i)i n ·yel'.eriıı.e rağmen 

vaziyet başkadır. Hazır iliç, ya 
pılacaik olana göre da:ma paılıa
lıdırr ve mesela bir fübün voeya 
şişenin içinde, bir hastay1 ::yileş 
tirecek mik.turom daha faila 
buknduğu için, fazla goe!.en ınkk 
tar çok zaman ku!lunı1ınamak" 
tadır. B'r !<öşede, yeni hastalar 
ibelıılemek~edir. Bir 9ı:ıik: artan 
bu ·,,ıeşit i'açlar daı teı-Otiplcr·nr 
deki hususiyetlerden olacak, 
'muayyen biT zan1a.n sonra bo
zuhnaktadı:r. 

Şimdi hatıra, wn bir sual ge
liyor: Aeöba, çer>< pa.halıı olan ve 
çctk zaman iihtiyaçten faz:la ge
len 'bu müıstaılızarlar yeti
ne tamamen dlmasa bile aşağı· 
:,ı>uJrnrı ayni va.zifeyr göreıbile

OOk daba ucuz i>açlar verilemez 
mi? 

IBu sualin ee'Vabını ancak bir 
dcıkmoı· verebilir ve bana <bııı sa
tıralrı yar;ııl:ıran, iŞ!e bu sual.e 
aldığım müSbet cevap ohnuştur. 

O ha-lde dokıtıorlarımızdan, bi
raz d"a.Jıa QOk zahımeıe kz tlan
mak ve brraa: daha gcı~< Iıafı.za
tırları. y.ı<.z.dırım, ~şıe bu >uale 
bul.unan müstahzar ila<;lar yeri
ne daha ucuz o!anla.rıının ter
cih edi~mesinf istemelk hakıkım .z 
değil m'dir? 

Bir meır/!ck.et J>0yat pahalılı
ğına ve güçlül:terin-e karşı, an-

sözü eviriıp ç~ırdi de: 
- Aç kadın Pvtle oturmaz!.. 
Şe1 tine soktu. 
Kıxası, bu genç kadından şi

kayetçi, kadın da oooan dava
cı! 

Eıkek: 

- Bay hakir.:, diyor, beni bı· 
rakıp annesı.-.ın ev,Onc g;rti. 
Kenr,isini tekra!. eve çağırd:m 
gc'.ır.<0di. Dave't ettim, o'.madı. 
NasUıa·t ettim din~emed:i ... 

Hai..:m, kadına: 
- Bak kı.zım, kocan ne di

yor, Neden kocanla bera,ber o
tur:n<.iycrSun? 

- Nasıl oturayım bay ha
:ltim .. Eılkc!k otup da ev'en bak
mıyoı ki ... Bir loocal!.ın, korku
luık g.föi eve ge lilip g>tımesile iş 
b tmcz ~i... Konya bakmak la
zım. Aç ay1 oyn·:mıaz derler ... 
A~ J· r,dm da evde otllI!llJaz ta
bil!. üsteh-k 'bir de dayak ... A
!rk •~ten camına yelıınişti. A
dam üallı bir de da)ıa<k attı ba
a. J3.eoıı de evden kaçtım, anne
m.in evine gittim ... 

- Niç'n döğdü seni? 
- :!>!eden olacak.. Eve niçin 

yiyec•k içecek get.il'm:1yorsun, 
diye ç.kışton .. O bana, 'ben ona 
atıştık. Üze:rlırve atıl<h 'ben'. bir 
tem ı: döğdü. Ben de alıp başı
mı nnnemin yanına gittiım. Da
v~cıy,m ondan ... 

Erkek: 

caık bütün rr.ü<essese ve ferole
riJe mücadele ederek muvaffak 
olllir. Bu ınJ!i da\ ada hhb'.n da 
vaz1ffs, vardır. 

ŞEHİRii 
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AÇUlL KAlPDM9 AÇDlL!_j 
_ ~kç,..ye çeviren: 

M1HR_ - Muammer ALA.TUR 

- Ha)"Jr, a.tttı!ı: daı:ıs dersi 
vt'111111·ıyoeceğim. Çünkü 'hususi 
seb-eteri olaıcağıan. 

- O hdlde lhiız yine şaıhst 
&ti'Jllir gi<b1 ·bulaşabilirio: de
me'k! Eğer müsaade ed<m:>eııiz .. 
Ben siz:inle tC'masıanı '.hı ç kay
hetmek istemi.yorum. 

Fakaıt Elıen baŞ!<a· ,şeyler dü
şünüyorou. 

Otomobil Elenin oıurduğu e
vin !k2p,sına gelip durunca: 

- Sizden hlr şey sıoımıasıru 
unuıttum, dedi. Adresimi! nası~ 
öğrendiniz? 

La.tim~ bu suıı.J.e kary, ıbıa

şını salilamalcla ve gülıümse

:mel<le lkti!a eUti. 

-4-
El~ ~ o gece U'YUJ!aı

macll. Çeşit çeşit d'üşüncelıer 

kafasırun iç:n<le uğulld'll.)'Or, u
yumasına i:Jnkı;1n bır"''k!rnııyoı-
du. 

Sebastiyen lı:endis.in; sekreter 
almak iSti;ywdu. Daha i"v1 maaş 

\-erecekıti. Bu suredle lboreund<an 
C:olıa çmbuık kurtul~rktı. Oıı'll.Il 
'bu tehl <fi haıkikmben cıı;z.Jb 'oir 
§eydi. 

F•lkat bu sük:ı'.ın iç1ndeki bili
yük dans akademisi 'binasında 

kcndisime küçük ,bir apartıman 
ıoosis ecl.,lınesir.i miih'm ve en
dıi.~e verici bir me5ele olaralk 
düşün~u. 

La.timere gell'll.ce, onun da 
esra·rengiz haD.eri vaziyeti lbütı

•bütün .karanlıklaştmyorıiu. 
Erteoı·. gün, yine talebesine 

• dans dersleri veri<ken. zihni 
hep baska yerlerde id;. Kara
.ını bi-'ldiı'll.ıek iç:n Sebast.iyeıı. 

i.Ie !kz:rş''~~"'ğı daık:ıkayı kıar
Jcu içinde beıkleşiyordu. 

Son talebesi ele dersinl ah p 
gitıtiği z&man, saat. a"ltt buçuğu 
vt.ll!'muşt'U. Yamız kaJıınca, ruıı

nin(, toparlamağ;a çalıştı. Evet, 
lbiT şeylerden I<ıorkuyomu aım
ma kıoı•kusunun sebebini bi'l' 
bi.iri;ü çöz,ü,p ~«a.rarı:rayıord.u. 

Birden içini feraıl>latan bir lka
ra-r verdi. Hemen '.kalk.ı,p ellln.e 
gidecekiti .. D<ilıa sükfuıetne dü· 
~ünecekiti. Erııesi saibah kendi
disine daha hak;ım o1araık lka
.rannı pa ~rona })iı1direoekıt~·. 

Çı'k.ırıca derhal hazıTl<.ndı. 
Fakmt büronun önünden geçer
ken, kapı birdeıılbire açıldı ve 
Ni1wlo Bomoni }ıolun u lk·eııti. 

Se'bastl:yenin müdltrü güLer 
bir yiizle: 

- Vay, Mi~ Ştanıhcıp dıedi böy
le nereye gidi<yor. Pacronun si
ı;i lıe.1<ılediğini 't.lllubtunuz mu? 
Hayıdi, gidip .kenıd 'sile göri!§ü
nüz. 

Elen bütün arzusu lhilliı.fınıı; 

geriye dıöndü ve Pol Sebastiye
ni,n dairesine doğıru yıürüdli.i. 

&rdcminin siiy!eclıği gilbL, 
patron f:L\hakilka Jreııd'i-s.inıi belklli
yorıhı. 

Odaya gird>ği zaman, Seba& 
tryen ayağ<t. kalkara.k., son dere
ce sevi.ml.i bir tavırla lkıend:isini 

Kadın: 

- Nasıl yalanmış ... Aç bırak 
tığı da doğru, dövüldüğü de ... 
Şah.itle;:im var. 

Duruşma şah:t cefüi için baş
lkr. güne bır2i.ı.ıldı. 

Mahkemeden çıkrılar. G<'nç 
kadı.n yarımda bir kaç kadına 
hararetli harareili: 

- Elbet ya .. lyi demedim mi? 
Aç ayı oynamaz .. cliym-l.ar; eh .. 
A~ kadın ev.de oturur mu?! ... 

R.SANAY 

Eroin müptelası 
Evve'lki gece Fene11de, Avcı• 

.bey mahallesinde devriye gezen 
polisler, ten!ha bir arsada çml 
çıpfak bir adımım !bazı ga
:t:'İJ> harehtlel'de bulundu.ğu -
nu göıımüşler, yak.a!.aımış1ıar 

ve karal~ol.a götii'nınüş:ler -
dir. Bu a<lamın, Aıvdbey 

mahallesinde 27 numaralı evde 
oturan Refik isın'nde bir genç 
o!duğu t""bit edilmiştir. 

Refi<k, kara'.l<olda veııı1:ği i:lia
dede 4 senedenberi eroine mıüp
teliı olldu.ğunu, bu yüıJden yüı.1<
sek tahsilini tetket~iğini ve e
roin çe:kmcl<J1.e muıtad krizi gi
deremed,ği için vücudüne mor
fin ve eroin zeı1k.etiiğinf söyle
mi!rtllr. 

Eroin müpt.ılası 
mü:ldeiumumiliğe 

miştir. 

kacy.ladı: 

dün sabah 
tesLın ed.H-

- Bıansı;var Mis Ştan'lııoıp, 

ded>, ar11J< son dans profesön1ü
ğü günün i.izü bugün ıb'ıtirdiniz, 
ümit ederim. Şimdi yuka-rıya 
çıkarız, &'rz,e a,partı:ınanıruzı gös
teririm. Her haJde b;ıı,şun um 
girlecek zannedi)'orrum. 

Elıen bir şeyiler söylemek ;.,.. 
'l.edi. Fakat ötıeki söyletımedi: 

- Tererrüat haıkıkıı:ıda sonra 
konuşuruz, dedi. Ş'.mıi rica e
d&"ım, siz benim!.e ,~etniı: dıe, 

apar1ıımonınız1 göstereyim. 
Kapıy1 açtı, yıol göstermek 

için öne geçtJ. İ'kiısi de merdi
venleri ç'kt1lar. Basamakll.ar 
kal!ın halılar'la örtülü olıduğu 

için, zy2.klarınm sesi ihiç duyııl
mu)'l'.lroU. 

Son kata vard"kı'ları zaman, 
Sdbasıiyen bir kapıyı açtı, elek
triğ:, yakiı ve Elene yQ1 vermek 
için geriledi. 

Genç kızın te<eıddiiıt ettiğini 

görünce, güleTek: 

- Allah, Allah! dedi; oola 
'kararınızı vermediniz mô? Gi
ı·iniz ri<:a .ıderim. Konuşuruz. 

Ve 'kıdlunu genç kızın aınuzu
ına kıoyarak, onu tathi.ıkla içeri
ye aldı ve kapıyı kapattı. 

- Balkıınız, dedi., 'bu odanın 
nesil va·r? değil m'.? IM!dbilyala
r Joonfıorlu. 

(Deha var) 

muhakemesi Durumu ff ngili-z hava kuvvetl<mn:iıı. 
U Fraooaııın bilhassa ~al al· 

Çuvalcı Ali Rıza 
katil deği; mi? 
Dfüt gün evvel, Kasımpa.şada 

değirmen arkasmda gece yarı

sından sıonra bir cinaıyet işlen
rlığini, ç u v alıcı Ali Rı:ııa isminde 
hrrinin; Tevekkül motıörü kap
tan; Salihi öl.dlürdüğünü ya=ış
~ık. 

Polisd<' ve ınüdcleiumııımı'liık
te verdiği ifadelerde su~uou ta
mamen irikar eden Ald Rıza, 
dür b!ritı<"i ağıt ceza mahkeme
sıne verılmiştir. Ali RLZa, bun
ı>>n evvel de bir kaç yaralamak 
vak'asmdan sabı!kalıdır. Dünikü 
duru'.lffiada da suçunu tamamen 
m1<ar ederek vak'ayı şöyıle an
kı..-nıştır: 

•- Bir ÇC<k yerde rakı içtik
•te ~sonra saat gece on .iki o'ıdu. 

İsmet iaıninde !bir a.rlkad~ırnla 
y;, 'llna 'birahanesine g:'ttJk. Bi
rahare-de Salih kaplan i;le 
arkadşal,arını gördüık, fakıat, a
ranıı.2Jda hiç bir söz geçmedi. 
Arkadaşım İsmet Beyıoğluntla 
benci.en ayrıldı. Ben yaılnız Ka
'11npaşaya indim. 
Kasımpaşada Bedrettin kara

kolu civarında değirmen a11ka
sından geçcr~<en b<r kı<ralııı gö-r 
dlım. Ne o1duğunu fatkedeme· 
dim. B.raz yürüdüm. Arkamdan 
bfama sert b;r şey vuru;du. 
Bir 'kaç kişi başıma üşüştü. Be
ni lbir hayli clövclüler. Nihayet 
acı acı üç defa isl"mdat ettim. 
Ben. dövenlerden birisi kolmrı.. 
d:«n lf:utup kaldıı.rdı. Bu sırada 
poLs geldi. Bizi kara.ko1a gö
türdüler. Ben vaziyet anla>t
lnttım. Komiser, beni döğenlcrin 
e:tcrine kelepçe vurdu. Beni ser 
lbest bıraktı. Meıokc:ııe gönderdi. 
Sonra da mfrdditımı.ımi g~ldıi. 

Ben ki.mSeyi yata!amadım dedu. 
Dosy3 içinde bulunan çalkı 

maznuna gösıerU.dL Çakının .ken
disine ait olmadığım söyledi. 
Tutulan ,zaıbıtlardan bir'nde, 
çı.k,nın Ali Rızanın el.inde bu
lunduğu yazıh idi. 

1\ıfaznu.nun sorgusunu mütea .. 
l;'p, şahitlerin ıfadeleri dinlen
di. Diğer şahitlerin :iatimaı için 
durı;ş1na başka güne bırakıldı. 

On beş yıl hapse mahkum 
oldu 

B'T müddet evvel., Beşilk.taşta, 
Melunet iB:ıni-nde birisini, şe\'gi
Jiisi Zeli'ha adında bir kadınla 
düşüp k2<'~<tığı için ölldüıım€ikt~n 
suçlu Hacı Allnnedin duruşması 
dün 1 incıi ağı rceza mahkıemesiııı
de netieelen~tir. Kaıtil suçu sa
bit gürüi·erek on lbeş sene hapse 
.mal-lküını e<llmiştir. 

Konservatuvarı tarihi Türk 
musikisi konserleri başhyor 

Konservatuvar tarafından :e:r 
ı;p edilmekte olan tarihi TLık 
mu~lkisi kons~ı·teri.n•den bi1;n
c:si ~~ lıkincite~rinde veriJecek
tı,. Çcı!<tan berı hazı.rlanmakta 

olan bu lrorıser!er geçen sene ol
duğu g'bi büyük b'r aliı..ka ile 
beklrnm<:kteq;r. 

r GÜNÜN_-:-:-) 
'ı Ansiklope.!!!!( 

Rudolf Hes 
Sovyet!.er Birliğinin haitp suç

~usu sıfatile ınilletler arası bir 
maJ-.ıkonıeye verilmesini istediği 

Ruoo>f Hes, bu hiç bekılenil.me
yeıı bir zaman.da, kendi ta.yya
resile İngiltercye ge9I1'leden ön
ce Hitlerin muav;ni idi ve Füh
;rerin en çok itimad eııtiğ1 arka
clıaşlarındandı. 

Hes; 919 da nasyanal sooya-
1ıımi kurmazdan önce Hi1'.Jlerin 
dClStu idi. Kendisi, kuvvetli bir 
te;Jkilıiıtıçı ve c;ıak enerjiıl< bir a
dam olarak tanı.nım.ıştı.r. 4!l ya
şındadıır. EvJıidiT ve rki çocuğu 
~'ardı:r. 

Hes, Sovyetlcı·e karşı olan an
ti.komint<•rn pak-<lı haZ1rlayan
lardaıı bir'sidir. Nasyıonal soo
ya!iıımm gc~cık ;,,.. 
tedfği clavalara dair ha>lk ıçi.n 

ve meık.tepler iç!n ayrı ayrı ki
tapları vardır. Nürumbergde 
her yıl yapılan büyiitk paırt; kon 
gresine Hes l:ıaŞkanlık ederdi. 
İngi}tereye niçin g~ olduğu 
hiı.lfı münakaşa edi·lıneil<ıte ve bu 
İŞÔill hakiki Slllri Mla meÇhul btr 
lwımaktadır. 

tındaki topraklarındaıci en• 
düstri /esislerini boınlıalamalan. 
günlük hadi~eler ansına giTmiş
tir. Büyük Britanynnın bu lıaıre
ketini n1,.zur göstermek ü21ere 
ileri 'lilrdüğü sebep şudur: 

•Alman harp gayretlerini bö 
_talamak! ••• 

Hiçbir tarih hadisesi, Fransa 
ile lngil te;r., aTasının, nıüşterelıo 
bior ınÜl"iideleden sonra bu şekil. 
de aç.ı.ı.ıasınıı benzer örnek vero
mez. 

İlk temelleri 1890 da atıl.an 
·Mukaddes ittifak - Antant Kor
diyal•tlcn önce }'ransa ve İngil
tere; yüzlerce yıl süren ihtikirlar 
ve harpler içinde ka·rşılıklı mü
cadele devreleri geçirınişleı:.di. 

Aralarında Lava!, Han.ri Bero, 
Andre Tartliyö gibi fikir vo 

devlet aıhmılan bulunan bir 
grup, bu tarihi hadiseleri ııllsal 

getirerek, Fnuısa ile İngiltere ı.
rasmdnki anla:manın ne kültür, 
ne ekouoııu, n<ı de jeo-politik bir 
e5aSa dayanımıdığmı, bu itiba;rla 
Fran.i~Dll! ya orta Avrupa d-ev .. 

Jetleri (Polonya, Çekosfo~akya 

gibi) veyabul doğrudan doğruya 
Alman lorla bir yakınlık siyaseti,. 

nin keudi milli meııiaat!erin& 

daha uygun <>lduğunu söylem.iş
lerdir. Mesela Bismark'ın dahi, 
Fransa ilo bir anlaşmayı münır 
kün gördüğü söylen'~. 

Almi'ıı,ya FranS.llJ ı mütaıreke, 

imzalamıya mecbur ettikten son
ra, bu görüşler, lıirer aktuel fi· 
kir olarak ortaya a!ılınıştı.r. Al
man porpagandasııı.ın çok iyi 
faydalanınasını bildiği bu cer.,,. 
yan, yenilg1nin suçlularını ara• 
mak ruh haleli içinde cılan Fraıı.
sada, alın yazı.sındnn lngıiltereyi 
mes'ul tııtmak gibi bir fikir ya,. 
ratmış ve bu görüş, gitt:kçe ta
raftar bulmuştur. İşte, Frımsız 
geJıel düşüncesini daima gözö.. 
nünde tutmıya mecbur olaıı Vişi 
hükUmetiııin İngiltere ile politi• 
kasını düzenlemek dıınınıu iize
rinde çok tesir yapmaktadır. 

Mersel-Kebiır'de Fraıı.sız d&
nanmasııun en seçkin parçala-rı
run batırılması, Röno ı>toınobil 

labrikalanrun bombardımanı ve 
Paris banliyösünde yiizlerce 
Fransızın ha va taarruzuna kur
ban gitmesi gibi hadiseler, bu his 
ve fikir ayrılığını bir uçıınım 
haline getirmek Yolunu O\'Illl'r 
tır. 

Son olar"lı. La KröS<> lahrika
larının bombardımanı vakıa v;. 
şide yeni bir tebliğ çıkarılması
na sebep olmamışsa da, Fransız 
basım, Alınanyaya karşı bir şey· 
ler yap~mıyan İngilterenin ma.
sum ve müdafaasız Fraıı.sada.n 

intikam almakta olduğunu yaza• 
rak İngiltereyi insanlık \'C ah
lak dışı bir politika gütmekle 

· sııçlandırmışlardır. Bu görüşe, 

Vişi.nin organı olan gazeteler de 
iştira.k etmektedirler. 

Muhaklu.k olan bir şey va.r:sa, 
o da, Vişi hfrkfunetinin çok nazik 
bir durumda olduğudur. Bu nıı.
zikli.k, bilhassa, İngiltereye kar
şı olan siyasette göze çarpıyor. 
Fransa, Almanyanm istikbaline 
angaje olnıal veya harbin sonu 
iç;n yiııe İngıı1tere. ile anlaşmak 
yolunda bir ııçık lı.apı bırakmak 
:wTllndadır. Hıiıü.eler, Vişi'yi hu 
iki tar.oftan birisine doğru çekip 
götürüyor. Mareşal Peten'in b
tediği harbin neticesinin aç.kço. 
belil\lllesiııe kadar muvazenenin 
devamıdır: Ne o tarafa, ne bu ta· 
rafa-. Fakal sürprİ71erle dolu 
devrimizde bu muvazenenin böy .. 
lece devamının hiçbir garantisi 
y<>ktur. 

.A. ŞEKİP 

Üzüm satı1ları hararetlendi 

Şehrimiz üzüm pıyas2sıı 

çok ıslekhr geçme.l<ıted:r Buan, 
fui'mün seker yerine kaım ola
cağın"- düşünmenin doğu:d ğu 
rağbet.tir. Evvelki gün o'rluğu 
gibi dün de kuru üzüm ü.:zer:n• 
de İ>ı11l..İr ve İstanbulda tnnlarla 
sat ş.iar lkayded'.:Jmiştir. 

AlQkadarlarea lkuru üeürnün 
ıil:ı:racmın kay.tla.ra bağlla:nması 

ist€nmektedir. 



Mısırda hava faaliyeti 
gittikçe f azlalaşlyor 

~~~~~~·~~·~~~~-

'?'obruk limanındaki ticaret gemile• 

~=r~ 2ı";'A~~~ff!~~~rk~t~~ uc~~c!: ~~İ~ .. 1 
1.r~l·z kuv\'ıt.tletı ntı.i~ter,-6\: tfhlı'-•: bet etttrmLşlcr ve yangınla.r Ç'tkac ... 

A~ı.r v• orta l>üyü.i<.hık:'° ~"<!- mı~l...Wr. 
C•k. bomba uçakları Tol.>ruılt Liman Ayn gece lorpil ve bomba uQOll>-

larım>ı L:-nıprdıı,.. yakınındaki li· 
caf'<'.t ~lorine taanu:r; elmiolcnlir. 
Atalan torı>~l k'.r bir pMrol ve bir 
ti ca ret g e.misine i5l bel elıınııi ve a ğı.r 
çıqxla lir bomba. bııc.l<ıı bir ııeınlni.n 
iL·tiindt> pablaın1_1ştır. 

f.t_\_-;Jo~ rii e l i nı.andak.l tic:ı,.tt.t geırn:ilc

ı\nı• haaıTuz .,.,, ·"' r, V'<! 19/20 ı:e· 
O\.till.. 1~"."-.n.c:iSikı.i ge.n•ileı·e nıubtcli! 
1.am o.>O-O"Ver ı..,,c .. Wşleı"<lir. 

l{;ıf;f tx.n·Ja ııçaıkl~ı wıııla ~nıi.z 
lı~kl .ır~'.11.f. Sırli fian~., ve E!dbo. ha
va alaıııJ .. ·rn.Wıı l-'°t!.rdıe it-ırplli bulu-

darlığı 
(Baş tarafı 1 inci salıifede) 

Dilrıa civar kazalardaki halkın 
da diııoe hallı e;.;ll'Ck k:ırne;i 
bulunmakta, onlar da şdıre ge
lerek ekmek almaktad,rlar. Böy
lel'kle l>alkır. günlük ihtiyacıııa 
l<!kabü 1 edeceK ekmek miktarı 

da-ha f:"kı. M8lm.s olmaktadır. 
Ayrıca baz, fırır.cıJar cia bu va
ziyetten faydalaıımı; a Juıl1.-ıarak 
keı•:iılc:-illc verilen unun bir 
k»cr.rnı i~l<:memekte<lir. Maama
f,h l><!lcdi:ı-e bütiin fırınlara bi
rer ikişer memur göndermİ§ ve 
f-rınlara verilen unların tama· 
m n1ı'." piş'·rilınesini temin için· 
tr.ı.nbirl-?r .sJmu::l1r 
Aliıkadaıların bild rdiğine gö

r" bu \•:ı.ıiyet bu,;ün yarın ah
n.r.c• k trob:.ı iere önlenc'<.-eı<lir. 

UCUZ EK~~F.K 
l.lEYANNAl\IBLERİ 

• uz ekmek ak.caı<lar i,'n 
'lıaz,rlaı:an beyarn,p1.(']erun ve 
kamelcnn t(\ ~iiııc dün de de
vam edilnı~tir. Yalnız tHn<'ler 
bu ayJn ... ı LJ.n..ı r"' sorı· a vl re 
<X g 4ıl:'"' y;, ba araca \ · An
ka.ı ad.1n ve~ ·ıen bir e1nır i.i.l ri
r hat:< ve ıne'IIUr karııclerimıı 
ÜZ<.rlerine yozılaeak yı;z nın sf'k!i 
ve t-nzi d~ği1ik ol&caklrr. Esos 
itJb .. rile ha!k ıçin ~r:. n~c:nurlaır 
için yCjİI rcPk h)~t kabı•l edil· 
rr.iştir. Ayrıca gl'l ırnk kCAıt Ü· 

zerine b;,sılscak bü~ük k~rnele
r·n~n y~zıst S'Pya.1ı. çocuk karne
lerinin yc:7: .)ı n:~nt·k.;-e ren~i, a .. 
ğ r r-;..ı. karııeleı:'nin y:cJ!•sı vesi\ 
reııkt~ '()lacn•klLr. Halk karnesi 
o13'n gri kaıtlar da ayni e;aslar 
<Llıilinde tabedilecektir. 

YENİ USl'L İKİNCITEŞRIN 
ORTAI.~NDA BAŞLIYACAl< 

Dün bah tö!ü i.L t~"1 lıaw taa· 
lıyeı> i:eT>i.ş öi<)ll® o1:ııv.ış~u<r 

~areşal Smuts 
(Baş !nııfı 1 inci sahifede) 

Smut.;; bu harhin hakikatt<> ge
çen haıt>in devamı olduğunuı ve 
ondan soııre yapJ!ıın mütareke
n..n bir isti1aıhat v"ya umumi 
bir lıuzw-su-zluk ve bir rüya ve 
hulya dewe.i o!duğunu söyıero:Ş 
ve dem',tir ki: 

Uyuş'.ık bir iyirıı.serı;;ıe l:apıl
mamalıdır. Öl<lüri.icü b-!r müta
dele yapılıyor Ye bu mücadele 
sonuna yaklaştıkça daha zalima• 
ne ve daha ümıtsiz hir şekil ala
caktır. Hitler Londraya yaptığı 
!ı va taarrınunwı akamete u.ğ
ra<lıgını görünce evvelfı RL>S)'a· 
cia gerilerini temiızleınroen İı>· 
gillcrcd ktiliı etmiye kalkmanın 
tcl>lik<"li l>ir iş olacağım anla
mıştır. Rus ırukavelnctinin l.ıü· 
yilkJü5;; ve d~v·mı yalnız Hitle
ri değ;], galip hır ilhtimalle biiı
tü.1 dıinyayı hayretle bu·akm~ 

ı tır. Ben.darı "''vcl tarihte ilci ta
raf:n o·. kadar ağır kayıplara ıı.ğ
rndığı zannedersem görülır~ın~ 
tir. Ruslar mütihiş kayıplaıa ug
ram) l~r iı.e de Alman ordusu 
ca Rwrı.da pek hırpalanm:§tır. 
H•!ler Nupolyon'uu aktbdıne 

L ~rrı.,,"1!11nk iç:n el:nden gclc-ııi 

,_f!!!_ _g, 
Milli SEf 1 

. 

Münakalat Veka • 
letinde bir müddet 
meşgul oldular 
Ankara, 21 (İkdam Mubıt- ı 

birinden} - Milli Şef İsmet '• 
İnönü bugiin saat 12,30 da Mü- \ 
nakalit Vekiletine teşri( ed<>- \ 
rek sut 13,30 a kadar kalmış- \ 
lardı.r. J\tilli Şef, J\lünakalat ı 
Vekili ve Vekalet erki.nı tıı.- ( 
rahndım ika~anm"JlıtT'Clır. 
Kendilerine, müııakalat işleri · 
hakkında "\leril-en iuhati din· 
lem işlerdir. 

ŞARK 
Cephesinde, 

(B~ş tcrafı 1 Uı<:i sahifede) 

w haoer ~r. 

STALINGKAD DllSMEZSE 

Nevyoı1k, 21 (A.A.) Hera.c! ·ınou
ne g•relıfsin® bouba.,"1 Eihot alrn•n· 
laırın Vol~ tutuıı.a~l<·.ri :çon 
Stallııgrtdt ele ıı~r. Ll!!n ~ .. J. 
<iıgl~ aktli tmtıd.~c dOoıı·a. lcadnr 
~e be i"1 de Maynş nchr>ne l<ada.r 
gerilf'.rnek(li icab ti-"L_"'CCt,'ini yaa:r.;,&.. .. 
t.:ıdır. 

ALMAN ;RESMİ TEBLGi 

Berli<ı. 21 (AA\ - A;man ordu
ları bı;.ş\ornutanJJ-gUlln t.E:bl!ği: 

Dün .C.evam ede-n tı:ıı...a. hl.\ n. J{...J'
~a b .. t 3.'t ı;a.,;ı.şma!:ın -tht...~ .. I 
ıniyC\tlıi stııN."t:t.c tt'ktı .. y., •ıır t!ıuşttr. 
Müsa'd olmıy .. ın i!lrllaı-a rağ'ınrı .A..1-
rnan kuvrtt 1Ct"'. hava ku ... -...-.e-U.rı>in.i~ 
yardımie, taarruzun avamı CİD gt•
roi<li yen' Lopr..;. ka..acçla,-, cl4:! 
(' ıınr; ,ı.. r<fü. 
Sbı g:a.dda çarpışmalar t.0voım cL 

nıo~ir. 

Sory<l'<lr Vol,g:ı \f Don lM'h;,-11'

ti &?"a&llvJa zlıraılclrn bı..,~am k Ü~- • 

re taz~ piy:ı.de ve .zırhlı kuvvtlıer-

1e SlŞı.rln\'3. taa.ını~~!:ıne bss'a.nuş
laTdır. Bu taarruz'ar ceptr,nit.in ö
nündr: erimiş \"'(' duşrnen ae.ıır kqıp
lara uğrallı ıııtır. 

İ.talyao ve n•meıt kn~LX>ı.J., Sov

yc·~!erin Don nrhr'ini ~ i~:ın 
yaph.kT-ar1 ~ bıbtic1/f"r;. önJ~·r 

vt.• c:ı~niCıf!Q a. -ı.r Uyrp:ar VCüdif\.. 
ınrş:ercUr. 

SOVYET FİLOSUNUN IK. YIPLABI 

Brrlin, 21 (A.A.) - A.::<E:Tl !ıiı ! 
• 'ke~'VlaJc;t~n bilıiırilctitrı..ıe- gô:X\ Kn-

radf ni.ur~ki So\".)-cıt fi.oou şiınıJi..;·<• 

'i.3.d&r A.nl.lln kuvv.c ' rinjn t...arru .. 

zu r..et.ic..:sınrie bir k.rlJV;.\-öı·. 7 mWı

ı~b. bir torı>-do, tk d.Pnılz:!.!, 6 gu.m·J 
!>Jt ve t~---: Lbt:.n 40 .eri bürombo!u 
lt~'l-yn t.-.r ... ·;-ı.c-ı &-·a: \'t s •. .ır~ kay- \ 
hEJı-11;şt;r. 

Memlekette] c Dünya 

iKroA~ · Çöl harbinde fen ve 
Meseleleri ::;j::::::: 1 

lzmirde de ev tekniğin yenilikleri 
-----------· 

buhranı var ! . 
lmtir, (İll<Oam) - Tutanbulda 

olduğu gibi şehdmiroe de bir 
kırahk l"V buhranı ba:ş gOOtez>. 
miı;tir. Aylığı 25 • 30 iray.ı olan 
evLer 4ıK>O liraya y:W<:sclıniştir. 

Bıı fiyat aı1ın'ıası b'r tarafa, ki
.-a:rk ev bu:lunma:ına:latadır. Bu 
sene y azhğıa gidi.p evleri.ni bo
şalt anların ÇQğu evsiz kaimış
'.:ıroır. 

Şe-hrmı.ize bu sene bir miktar 
)abancı misaf.r olarak gdmru~ 
tir. Otelier, İzmir pi)"8Sl!Sından 
mübayaa için gelenlerle dolu
dur. Ev dar'hğırun bilhassa :rı;s
sc<Lkiiği yerler, Karşıyaka, Ko
i<ar) a.lı, K<>rdon c'vaıiıcrıdır. 

Gnc;en sene ikışırı Lomide eş.ine 
az ra»1!,anan bir s:dc>ette oln:ası, 
lıerkı ş'mdi<len ~un l<ıQmür !:ıa
zırl&mağa medbur etımıişlir. Fa
kat, ElıbaOO: bey:mname veıım:ş 
olar.lata bile kömür vermemek
k'<Lr. 

GÜNÜN IÇlNDEt1' •• 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

İaşe bllhranının bu pr .. tik 
doktorl•rı irin, koca kaı ışık bir 
buh,an, çapraz bir bilmcx:enin 
çöziiınündcn daha çel'n ve yor
gunlui(a değici değildir. 

Harıl harıl pratik çare arı~ an 
bu ikı.t"at fil<nı0f!,rına htlikati 
s()ylCT.:t:!nİ7., hakikatin bu ka.ılar 
pratik uluşuıın onlar herkc>\cn 
c. k şa,.;ıcaklardır. Çünkü haki
kat Ludur: 

nu derde pratik c:ıtc yoktur. 
iaşe buhr&ııı dediğimiz nğrı 

için bir asprin icat edilm:ş de· 
ğildir. Yorulmadan, birbiriııe 

diiğiiınl.!nmiş bürük meseleleri 
birer b1rer \'O hep b.rden ele al
.ın.ııdan, bü~·ük himmctlCT, ynra
t.eı gayretler sarfotmcdcn; sis
temler, tc~kilatl:ır, imk3nbr Y"" 
rahlnıadan; ilınin, tecrübenin "" 
tncm1~ket :n bütiin t1'.kotle-ri st'
ferber ediln1eden. tek prafk bir 
<:arel le bu dNdin hallône imkan 
yoktur. 
Olağaııüslü bir buhuııı yı.-n

mek için olağanüstü bir himmet 
ister. 

cru:ı;so·r FABRİKA.Si 
BOi\IBAlü:.lMANINDA ÖL"E.J\U:R 
P•ı , 2i (AA) - Croı....,t fab

ır:'ıca_.Jarı t>o.'C!>ard ınan'N:!.... ö~e-n.ftt 
.i(-in yap.·• a.ca·'k' mi·lii cf-n(>:ne töreni ö
Jl(imı.Wd!o' IT,;ıernbe günı.i i ç.n les
tıi t 6'fütri9"'" 

Almanlar çöl tanklarına buz dolabı 
koydular. Asker Akrep, Yalan ve ze
hirli haşerelerden nasal korunuyor 

M ısırın, dalla <k>i:!Ui<> X:.b;ya
nın kı:zlın kum çö~ 
b>r insan güııde nd<1id&r ..,.._ 

ler ve ~eırııgındaıı n<il<adar kıllUbe
aeı- btllT ıniırıini"<? 

Bu sucrl111 oewıbır.ı ı,llın<.yorsanız 
hayret edw&:iiıh. Di<ı V<>be da'· 
~ çılqın bir :yazı.ya eöre. çö
lün loqıu cOO<.'ti a]tıOOa cunda 
1~16 litre ıu içı1eb,J<r ve bun.,.,. 
hooı.ı;n hemen hepsi ter baliııde çı
ltor ve lnsıın burad., eger lı&r..~ 
lıa.Loc!e ol1.1tSa günie bir kilo ka7· 
b.,.U, bilir. 

Ne müıt.:~ rakkaru ..• 

Fakat11 tt:knik ve ltrl.ıi>J. tabia.tJ11 
llil'tOn t't'lln.likl&rine ıwgınen kcm;an
malk gayret ve karaırı, çö'.ün cehen
nem ı:tJnelji aHrna ln.."'1t> ı lkud.ir 
nlln eı\Jn lne da mani. ~uştu.:.-. 

* 
• Irk tı ciil)ir <>1""3!c, A'ma<ılsr, 1 eül hs İ;ıl .ıçın yapb'.k. a .. ı tanit.-

..ara v~ zıınlı v~a buz 
OOiap:;:.rı, fuijtdrerl,.r, kryu~~a.rdltr. 

lllot<>ı't!a n :v'...tr,.;ıl edilen el~kk·<k!e 

~ eyen ve ııkf.lmü~l-Or:.~ o'.an bu 
b:.u do!aıpla!n, ııyni urncno.a. .srcin 
bir rüzgi\r dalgası h.a1İlnd~ zıttı1ı va
ıı>~ n ı<,-.nl .sogllk 1.uı\m.2!':..rt.adı ar. 
Y yeC(K n ve ıçecck'.rı·41 fl(lgtıık 
oLn. ı g:.bi. çö!"tl.e l ŞS:z bir ds'tün .Jk
Jer~ ol.sn bu .L.'Oğ'.JJr' dcpolann tırı ayı 
tad;~ ctr.nrleri, ıçinciıf:'k CT ıclll haı-e-

4'.ct \~ h· t c.t~ic. ~~udr 1.1 \~rM b:.r 
en('rji. kayne.ğı oln1tıktadn-. 

B" teı(ip, <>kadar rmıvıaff • olmq
tUıT kıt, ingll zlcr ııc ktan t~ !siz 
b ha e g. ıa.L. rı ıınr.an, kend\!eri 
b !.at- sıo::lı: ': "'1e ch;ımaımş olan 
A".!llL.n 1nrrn bı.~,.ük lı r çe\ '1 1 h.a
TPkct C\.'l ler r..i yadt'!"g::ııın~ 'YI~ 

h-~Tet ~t n ;lerd"r. .tok.ot ele g:'>Ç'· 
rllıcn \).ır Al--n:ın t...:ıkt ve bll hlJISm:

ta g 1 en. rıı P' r ar teUti.k Edi. .ncıc 

ôş;'1 iç y rıf.'Y -.a ç ~t ve 

= 

in::'ıiz!er de .,ı 1en>ıi<Jeri C,·rtıal 
~ardı.r. 

* 
Ç öl ha<bl için bulu.nan y •niLk;.. 

Je.r .l>u kadar),. da ka.ı... iyi ... 
Çölua ya.u ve k:ışı b,""'1 bil-

d & l °'- ~l"e benT.emed-·JI ~ 
bı_ı.'tl'a.rda hııor Jn<:'\-'Sircde g'e'C{' insa-
nı rahat..."'1.Z edr'n ve ı~.zyu haıwn 
t>.cf.En ~it"le-r '\"e turlü h~' .. re-
•! yı.laıı. Wl1aa;a altı'Cb vo •a"Ob!.1.
rın c.Amt,bUt• dc°""l ,1 zc!ı rı: tı-
ı •-l't"'..:ll:r bl.; i ~1JJ. Bi..tt:lard:ıın k.ıo
ruııın<>I< ~rÇ<!'.<llen ııU.Ç b;r ın<"'Cle
d:r. S<"yyn,- olııo lu1"a r •\in ibin. 
ilk vts:n" g'U ti1'l>ro ıt..pal1 ı;ıe,.ler 
lkı>J.: .•tilla.ıı oyaoığ •rC:ı.n, J\ "1l0nli..r, 
a..ıe..ı\!ri bu gb.i bt: i.te.:e.:'1c'n ;it.ur .. 
t:ı..~ak irın l:l-r lct:l't)I vl ~ bul 
rr.uşl a ı <lr. R<-:ogl S3 n tı r \oz o ı..,, 
' ~ rfooi g;.ı. t.uiıJJ.tt ro ırro:!e ~n 
u b:.r mU? ... tar, haşere~ n u.z; ·- ~ 
n.roası ı..'.ı.mn reroe yak.l,dıg ... 
n.an, ıı. vay..- t.J.oğru v-e fosa.ıı. u..trn.:r , 
r.a gıjz{'leıe b ı· koku yıı..R:.. n ... -tL .. 
di.r Faka: ne bö1.. ' .,., ,;1"· el-
ba.reket...r.deı-ı o.s~ va.:ı 

\.-e rl~ı to:11l._.':\: o n1LJ.A ...... m ır;ev t.D..n.:
~!'d..ın U.~ .. pen-asız .çer 't e k · lar 
gı ıen ı~ -cıeı~ top'<.n Y'<"' ~ 
mrkd-e, oraaan um ~nıat~ıdlc. -

* 
En n h:ı,yet çiıl'Orı · ,nıı>lı 

sus bı, de ~ğ ,..":J • ~-
w ıa top ç '1nl'z ve ltçb r çeŞ"I 

alkoı k~ln: "'· Y ı:ı ,, 
ve !:c,..t! f ' mlk - t 
l:iııe'Z b•!t' Orad atif 
,.e susatn: .. :yan yerr 'er ve bil-
h2ı:m :ı<lnıe omp,- r'><im 
ılnı baş a nEl.i.o. y<ın ı l:l 

ıt.:ı:!,·ad.ım lı 
i , 

_, 
__ ) 

Gıda maddeleri fiatları çok 
sıkı on'rol ed·ıecek 

(Baş tıtrafı 1 ınci şahifcdc) 
y<'l-er mil'.i korurııra kam•nunun 
kcndJ<'rine veı·u.f:ı {;cniş s !a
h "yrı:.erden ek ıst'fade roeı , 
mklraktt'°ı.>c \'C iht.kjr1·a mü~c.dıc
le vazife.>ini da1ıa e-sa~:ı şeklld~ 
y:> paccl< \a ı'CL r. 

mü>fd~:w uın.c lkı!er, • C\rgU ha· 
.loır.:er, ve mthkt"lll'e'er tarafın

' n ııorulacafa suallere ehhhiıb
re sı.cau.., cevap ver<-celderti. r. 

DÜNYA HARBiNiN 

4 - Be'<>diye'.er, etiloet vaz'ı 
n ·aburyetini.n tatlb;'k.tne azami 
d!k'kat ı;-i;.,,tCTeoekl.er ve fryat 
lror.tı:O:ünü yal.niZ ihlb.ra ve Ş'" 
ilciycte miWt.enit aıhvale munha
sır bırıılkmıynrak, 'bilhassa resen 
\•e da'mi şekilde kan.trol yapa· 
ee kla.rdır. Ko;ı<rohlıı merkezi 
sıkıl-etini s.:di.~ yağ, pırinç, fa._c;ııl.

ye, .mercı.rnek, peynir, zıeyttn, 

patates vesaire gilbi ana gıda 
rn2.ddeT,,rile s.bun, odum, "k tı'Ür (E g- i .,, ES:.: LE L ER i --...-1 

A liıko<larlara Anıka raıdan gelen 
h aberlere göre halk ve memur
la• iç n a;•rı fiail-ar üel·rin.den 
€~ 'IIP'.ı: verilmesine ay başııltlan 
itibaren ı:ıa~.Jrnamıyaeaktır. An· 1 
o;ık [k;ncik~rinin orta'arına doğ· ı 
ru Tic:ııct y.,ı,.;.ıeti.ı:"n y:>ıpacağı 
bir tcU>ı: ile ekmek fiatları 
Jln}k \'C meınurlar için ayrı ayn 
obcak ve Belediye daimi encü
menleri bu f;..\]arı ilan cdecE'.k· 
lordir. 

.> apnı•ş'ır. Tar;bin, Hitler tara· 
fından t~kibe karar verilen yo
lun !\ap•1lyrcı'un ivlo&kc,.~-·a ric'a
t"ndeıı daha meş'u:m ol<lugunu 
k.a.ı·di'tr:ı~şi de muhtemeldir. AJ. 
manya 'çi'n olduğu ka<lar ) apor.
ya içın de yakın !elak('fj haber 
veren cılrunetler belirdig~ söyle~ 

nebilx. Japonyanın teın"§"İ mıı
vaffakıı·etierindtn arla kala<:ak 
olıuı •Jrpoıılar için bir Japoııı
ya•d•r. Çiınhii Japonya kendi fc. 
liıketim k''mılmaz bir sw etle 
kmrlo 'nı; tır. Bu harhin dör<liin
cü se•le> fl<: gclm4 bulunuyoruz. 
Mü<lDfaa safh.ası ;iırıcli rona er
ınhetir. Sahne son safha yüni 
t2arruz ~afhası ıçın haz rdır. 
Mütte!iklcr ı~ Mllwcr ~in:di y<r
ler ne ı;ıeçnıişle.ıxl .r. Bi<ım im
k-jn ve kırynakl&rımıı ) üksel
ıniye, or.larınki azahr.rya CC'\'am 
C>ciiyor. Biz;m i»san kaynakları
mız du.·madan aı tıyor, düı:;ınaıır 
Iarımızınki ise azalıy-0r. Dü~ 
man bı yüzden kendisın<> t.ô·bi ~
lan memleketlere g t•iKçe dal.a 
!:"k ınuhta-ç oh:yor. işgal altın
daki mr ml€k~tlC'rrle ,efalet ve 
•·çlık lı~yulfı.sı uola~mıyo, isyon 
fikı i yükısclmire ba~ladı. Daya
nıklık hudulları patlak vuc
cckleri r.1'2'kta;ta ya.tj::;,~maıkta~ 
dırlar. Harp C<"!)hrlerin e oklu
ğu kadar dii;;man memleketle
rindeki dahili rephelerde de va
ziyet geril~ şümullü ink~aflııra 
imkan verecek ana yaklaşı,yor. 

Rus .. Alman harbi ve Japonya 

2 - Du mühmı iş1n rnemle
.ket ö!çüı:--ünd-e ve h r\·r{i htr ni· 
zem doch linde b·<ar,lab;Jn:e-.oı 

için ek be:ediye!eT aralacır.da 

sıkı bir i5 c:rI:ği y·ll'paeak:aruır. 
Bu surcıP·~· b:lhı.;3-,n mÜ~2-hısil 

mıtakalardaki be'. 0 3. _·der mm· 
tal .. alar:r.cla i3'..ilisa! o1unaın ma1-
da41rı rr:~~ul r·~~ Of arıııı tent: r 
,,~ t~'k:p ederek bu !l~·at1.arı ;5-
~ihT1.k m"rl~:ızlerideıır.d lbrled:
J'e!-cre mı.ı.. tazamaıı bildirecek-
}cr ve ayni zaım a nda ast ~!iik 
meı ;;c-zlerin<'. ki 1ı'ıc•l.ı«laıı ''Ük· 
s,ı, f"yat'3 ırıiibay.:ı tek .f!ui 1 
y.ı.p' p y2cıfilıo<lığ n da ta.<: p 
Etl \:EC-i\.~·r. Diğer tarafUn, 
;,t h" ~k merkE'l~;ııtlckı bele· 
d·ycler de kendilerine b lıdirihniş 
-01.an menşe fiyaılarını esas aia· 
ra:O: herhangi b'r malın bu Mas 
I a!Jı rnutad ma>sraflar ve kar 
Havesi!e satıl.ı,p satıJmad·ğını 

d:ıi:-ni surette oontrol rdecek-

g b; zarcri ih..:yaç m&ddekri 'ı 
ve .kaput bez.i, pal.,,Jta, ıbaama 
vesaire gi.bi en mühim &!Yecrk 

1 eşyası Ü?eritı>de tekısU: e<!.ilerek 
ikinci derecedeki ve lüb; m.ab:- I 
ye~tcki ncacldeler üzerinde lü- · 
:ı:ıı.mım.z Z• man kaybdilmcım e· 
d'z. Bu hususta beledi) eler de 
bir fiyat mürakabe ve ihtik-arla 
ıınilcadele büroouun lkuru'rn.ası 
Jüzumlu o\clı:ğu gibi bel<>d.iye 
reisleri hlç beklenmedik zaman 
la«la kon1role çıtka.ralk etı.ilret 
vaz'ı rr.eclıuriyelini ta-kp ve fi. 
yatların makul a!up o"lmıadığıru , 
ar~mıalıdırla... 

__ ___,,_ __ 
Vo Papen Dün 

Ankaraya gitti 
İ:;tahu.l, 21 (N P D.) - AJ.. 

"'"n Büyük Elçi"lc B. V"n Pa
pi<n bugün ()cfün) '1.lra'by,:d.ak'i 
y~lık i~metgi.lıını teı'k.ederek 

•<: µresi<! Anka.ray~ har!'ket et
mişr'.r. 

,-Doktor "'\ 
\ Diyor ki-J 

2500 kalori 1 
Slhba' vıe çr.lı~ .tılı ot~ bir or-

t.1 :;n i.r.ı;an !il istE .. · g · k.ı !'O· ı, ı;nn-

.1: ... o~ r : 25li0 hal(>r l • .ir 
Bu • Y·tlt' a ) üy:(' bır 
~n .<. te..l~<l \..'-'C • 

600 gram n 
er. n i ..... r,, 1:\J ı J 

~~. 

.. 
llu, ('a'l:şa.n ada.ı.luı :ı ys ı 

n ol.oug ,1; g ı .• ls. 
1 t;roh<it elmokte •k n !><!· orta. yaş] 

~ y'- k 1 ..>l 1 Ul"': 

ı:r 

n 

otuz.unu 

Smuts sıözlerine şöyle dt"Vam 
etmiştir: 

Nazi taassubuna, 'bu adil dün
yadan Nazi tahakkü!l'ü ile onur.. 
bütün ~serleri yok olune:ya ka· 
dar kılı~ını kınına sokmıyacak 
olan bu haçlı ~Hını"ycti ile n:u
kabele ediyon•z. 

Smuts bvndan sonra rnl>stak.

'bel dünya) a te•m h eder k .yal
nız h:ıroi değil, sul<hu da k,ızan
mak •s •VOr~ak. hu !l'e leye 
,b tiln <l ı 'kati çekmek it •ı 

iginı.. siiy ltn~~tir. 

Sın.ıt ş c devam e .ır.. tir: 
Irk 'ız,r .ar inde b ,ün 

k.ıdör l SJc!ü! ed ..r •• y lıı. 

ru. tle b"ze d · n c an~ tıl 
''& e irr.di i m1t e sam :ni-
1-Ak ~· ,ım• " ça ~m çin 
ort da, . u :Yıl" p o ur. Nor
ınd :;ıy~.ctın ve ıyası ak del • 
ı·in ıı.ıoudu llijı~tu. Bah.s 
mevzuu olaıı sosya1 ~ • .., k"Oll';,. .. 
nizm e .ı le a. ı .uır JıZm de
ğıı, mu le ek ada ti yeri:'e gc· 
tirmck ~ e l>c r c e karşı a\'ıkça 
hareKet etmckw •• 

Yıı.zan: ALI KEMAL SUNMAN 

Artık Alnıa '11 r1n Rury.ada 1~· 
cıafüi vaziyete g,..,_-.!rek iıacb'n 

agtrhgını baı>ka tarata giitiır

mcyi dü~üuriiık !erini gö>' rrcn 
al.'.ınc<.l!tr tc h' ar aştınJ.10;; r taJır. 
l\:Iayı>ın b~ar.ıg:cır.da Rllfi;,•ıı'rı 
cent.ıbard.a yc-ni.cJen g•r.şi~ınis 

olan lıarekM be;, ay zaı1.nda !ıc
relcrc kadar genişliyec:ekse ge-
1--.i.şlcrr.i~tir. Roo,·anın ask~rl.1~çc 

ola n k..ıvvcli. 01·\adan kaklırıla. 
madı. Bu t~'kd'rde Rusya mı>l::ı-
vcme .. ve müdai:.ı:ada <le\·a•11 etle
bile<:~'.<tir. Abu.n tarmı bu hal 
ı·a"·~- .. ·r,da re EY ut ·ku\·vefri df:
ha y~ri.,-tle kulJar..mayı cii.i~0ne

cck, Rl- 'Ya taraf:nı da;ra te
rlafüi vo_q!yrtt? k3lmıya •maa4 

kiın1. eut--ceı~iı.i hessp -ctt ktcn 
sonra h.qrlJ. 11 di.i:{er ~ahn\?](r; vJe 

n.i '"l:i•k _ kılmayı reh-
c le ı-rınaKta d~ a k~rlı L;J.la-

1 celrt • Rus_ Ah., ır l"'<!r "Jtıde: 

1 - Rus tar•fı Alo ı; t 
1<ar.: mt;dala a kaltc"k· 

!! ~A l!"'a ıc.fı c.::ı: 

f ı-. .-d ır-u < 

ır.ck e k~n· 1 b:. 
\ ude et n. ol.ııca , 

3-Aln 
d ı:e I; 

t ~ c. e ·' 

çcv r • 
1, te n, b.n bundan so a . n • 

k fın 1' ~rn<lnt 

lan ca <. J,.., ltuc) ı v ır. a 

orun iıJrp lrndret ve k.abi!iı·l·t '1i 
idee utıatmadan harp hıtrr :ye
cd<, k;.zaı.Jmıyacaktır. < •nun 
:.;m bu:g:irrlcıde yir.e bu ·bar.>.in 
t~zeleın111t".::.i tab:idir. Ba:ıis 'U . . 
SW'etlc :~zclenıyur: Alma11ya ile 
J q:cr:y" urnsında yen <len görii
~~:lınüş, Mihverin bu her iki kuı;. 
ı·~tll tarafı İngiltere ü2eriı1€ bir 
anda mil~terek bir taarıwıla 
1.12.I'bi krzar.mayı kar~rla5tırmı~. 
il>: t.; o!.•rnk Rus l~"tafmı ol
d1'$t." y·rdc tut<:ıeaklar. Ge,.,,;i Ja
pon tarü1i ş:11-:diJ-C kadar· As)·a
nın jark;n~~ Rl.6Slara karşı harp 
ııçınaJı Liıi<ın Mançurid~ Japon 
~ili;tert!: o.rdu!&ı·ı t~~ ;~ eoJI
ır·~. bd:letilmckt"'1ir. Mihverin 
rrın .. ~~erı.:ık düvasır.da Jııc-{'11 Jar~n 
Alı;,anyr.va c.df-Cc-ği e~ ıiiyük 
y, rdım da bu olsa gerek. An
cak Alnc~n tarafı Jı.pon Y"rclı
n' ın bı.,.,d .. n '':ıaret k·~mas:nı 
k ı; , ır.e ektedir MC'Sc::i Ja· 
p ıı or u~ u~ H ndista-ı ~er . 

ihtimal er ., 
balıoıed 

e 
ra aK taarru· 
c > ıı, '> da-

t 942 sordı a-
l, Alnı !.ıra-

n b" ·g·r fıl"~ at 
smdn h"k"k lln 1'." ess ~ hi,. rlC'
rec<"Vc r,etmn< ı ıc• Jap<~ ta
rafı ı i! y<>ni<k G" ruimelerı, ko- I 
n ır.aıar dır. 

1€ro!r. 1 
3 - M c:i h."Orııına karunı.:nun 

muad.~el 32 inci maddes'nir. ya
sı>k ('tltğı hareketkr ~unlartlır: 

Mu·ıı·k se-bcp o:lm.akısızın bir 
m<•lı yü!<.-.ek fiyatla sa1ımar< \'('
ya satı§a arzetmetk. M~1 se
l:>cp o'.!rr2'bs z.ın ır.cv-cuı malı sa 
t. a 'ı-ze'me~k. Mı.'11\'k se'bcp 
C\.ı.ır.a1:5rz1n rrc\'cut ma1ı satı.ş

\an 'ımtir.a PtJT'eG<. Mevcut n-.a• 
lı kaç\rn· k ,·eya nık'.amak. 
011C\"CUt m h m •vaza3 ~~0It1 ;,,.. 

c·de 'kann'" 'k, n1al~ar p:yasa· 
<1 dar ..c ve}ahut f ı•atl T<la 
; < • k d ur"-.k clerr de 
mahd t lcrde Tla..'Il '<. Ti 
cari teı:ın-ül haric ele z c rk-
m uıı.n.c le y pmak b.r m lı f.7.
lıı. f • a satıma a matuf her 
ı ~ f •I ve 'h kl'lite bu
lımmak ı·e ·a ves!M ts .zmı ve 
b C'."CM oı:·mııı ooercık f ya lan 
y llımo..< mzı<:Sad 'c popa
ganöa ~·apma!k. 

.3clecii ·el r, kanun ile m ne
di!("n bu hareketleri "P nları 
tak<p e'ılndue beralıer bu "'}d:. 

5 - Bu işleri yap~en bele
diyeler Mntaka Ticaret Ma:!li<-
lüklerinden, Tico<:ret ve Sanayııo 

oc!·e;~'2T:ırc\an, lr-~ala-rrlan, tüo
ear birUderin<kn, esnaf cemi • 
yeti.erinden ist:fade edecekler ve 
bu suretle vııızife verilenler .ıçm· 
de çalışmay8'!1kr verilen iŞıeri 
matlup ·e.kilde y~ayanlar er 
Jıusa, bunları dedıal vek.'ikte 
J:ıild• rerekle rdir. 

Hastane 1 erin 
Bomba11\nması 

(Baş tarafı 1 lllci sahifede) 

tı ı!cum etmişler&-. Ameliyat 
çadırı harap olmuştur. Yaralı
lar ve s;;bhiye memu.rları ara
sıda ka~•plar wrdır. İgilizler, 
bu sucetle beyehnilcl tıuJrnJm 
i'..lfh harekeilerie bile bile ve 
insalığın en iptidai kaidelerine 
ald rm:ıda n dM-am e 1ım.işlerdiır. 
Alman o?dulan b2-Şkımıruırlan- J 
l ğı undan ~u netioey\ a:r-

SAYFA-J • 

Zorla • • 
ışcı 

(Ba...,ıol<aleclen devual 
caffer bir Almanya viicut bul
duğu ta1d irde Fransanın ne hal
de bulunacağını da isti~ erek V&

ya istemiyeı ek işaret etm • · bu
lıı.ıımaktadır. Yeni Ahnaıı niza
mında n Almao birliğinde 

•müstakıl memleketler., •müs
takil milletler. nrclır, (ak.at bii
tii.n bunlar •Berlin•İn la;'İn ~ 
tiği il •abaları ve ,alalıi:r•t öl
çüleri i~inde kahnıya n ~~ 
nuya ntttlurdurlar. LavRI \'e 
temsil ettiği iktidar be!IJ biraz 
da Gportünizıne kaçarak bn rıart 
ve bu %ihniyeti kabul etmiş ha~ 
dedir. Faka!, istila , . ., İ.!ıgal a~ 
tındaki Fransız milletinin ekso
riyeti de büyle dü•üııinor mu!. 
Görülen mukavemet ·tezahürü 
bütün Fran.,.zlar tarafından 003"" 
le düsünülmediğ'nm ar.ık bir do
Jilidir-. O halde, Fransa n Fran
. ız mili.ti ~- .. ni bir bulı.ranın ari
f.,,.indetlrr. Bu buhran belki Al
nuınya)·ı g~n;~ ölçüde bir tcdh.i~ 
ve tenkHe sHk~e<'.e°k, belki eli> 
Frı.n ız ınil!,.ıini ölüm pahasına 
isyan '" mului\emele ve fakat 
milli birliğe n alıarp ruhunu• 
('Ok geç kaltnm•ş olmakla bera
b~r henüz ka' ramıya. Bu iti· 
barla l'ransadaki .gönül nzası. 
ile olmadığı takdirde •zorla 
i"ici. l~~nini yolond11ki tunun 
mibtakbel ink' afları balrmın· 
dan çok dikkate •a~·an bir nen· 
ket 'l&füa•wa gimıi~ bulunuyor. 

• SOKRÜ AHMED 

Hes Meselesi 
(B1s farafı 1 inci sahifede) 

k-arşı bır. prc:t..eslio t~..ı.l. etımeık· 
tedlr. Sonra, Br>t:ı va v~ Aın!L' 
rika h:)\imıctl -r n , Rusyanın 
m:ı.n;z bu'"ı•nduı;ıu tazyıki ho.fü 
Jctcu.'' O. r adkeri ş~lıma ha· 
cclıeti yapmamabn dolzyu;ile 
&:vvvcl"k!rde husule gelen sır 

U hayahı Ye tmn•ip eome-
!rJ( n y~ni 'b.r al!::ıeü gtbi 
.tel.§: J<i edilebilir. 

'Lmes gazet.es:l, ı; 'r tg, l!:-z • 
Amenk. n o~u.ları mülı<!f:klreri 
olan Sol-; etlerle ayni sa.rta Av· 
I"Jla ka,ası.nda faal h'r ffiUCD• 
<k!eye girmış oba1a.- idi, Hcs
den ba~ısNL:=ı.yc~ek ol::luğıınu 
~·lemek\edr. Binaenaleyh bıı 

ga'.:<te, Hess,n ~rhsiyetinln e
lıermnniyeti olımad ğır:ı v<> müt
tefilder arasında müzake.._, edl
lecek asıl mevzuun mutte .. 1Je
r9\ ·ararları.nı mü.ess ır kı~~cak 
tek strateji meselesi o"i:luğunu 

'tahm 1n edi:.-ıor. 
Tianes gazetesi, bu itıbarla 

wndira ile M09kova arasında 

b.~ta d p!anıaUk sahada daha 
faal bir i,jh:rlığı tavsiye etmek· 
t.cd:r. Ge!'Çi ilk zaruri olan şey, 
strat.ej;nn brleş~ ırllım-esi. ikinci 
zaruret, c=ni;~t'n ve Awııpa
dakl ;ktisadi inkişafın tanx'mi 
ç;n mi\g[eı:ek plilnlar y>Spıhnas< 
olduğu söyleniyor. 

HARİCİYE NAZIRININ 
SÖZLERİ 

Londra, 2.1 )N. P. D.) ~ 
~iüz har:ciye nazı.rı B. Edı:rn 
bugiirn AvPro karr.arasmda, Rus· 
yanın in.g:Uereye Ns'lli Führer
!erir"~n Rucirı'"! H ss:n derhal 
muhakemesi yap•lması ic<p et· 
trği hususunda h ç bir teklifte 
!bu.. a.'lJIUlllt\ ı ş oid u.ı; unu 9Ct)· le
misU r. B:r gare"..cnin suad'i üze
:riI{e He~'in 'b~len tıpkı bir 
haYlP ,.s:ri g'lbi rnuamde gör
mekte olduğunu bey•n etım~tir. 

, .. ~ES 
SİNEMASINDA 

Bu geee saat; 21 de 
Sinema alemin.'n tanmm~ 

büyük san'atkarı: 

KAY FRANCİS 
ile gü:ıel san'a\k.ar 

mLDRED COLES 'in 
tam bir alttonkle yarattık.lan 

meraklı bir a~k ve 
ihtiras romanı: 

KADIN 
Entrikaları 
FETl'AN Bl'R KADIN· BAŞ
T&'T CIKAN KIZ - ÇAPKIN 
ZENGİNLER ve nltıaycl 

YÜKSEK, TEMİZ BİR AŞK 
Ayrıca: Walt Di~ey'in reıık.li 

J\liki Maus'n ile enteresan 
bir jurnal. 

SES: Beyoğlur.da Şe'lıir Ti
yatrosunun es komedi IJa.s

mındadır. Telefon: 49369 

mak medburiyet.indedl r ki hiif. 
kı'.ımetin Cenevre mu.kavelena· 
mesini mu.hafaza V'E! lrlatr.ede 
ıutrk bir menfa.a-ti yalalu.r 
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SiNEKLi 
1 l 1 ( AMERIKADAN MÜŞAHEDELER) 

B A K KA L Kayzerin Gemi 
T L E R Gayri menkul satışı 

IJeyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Jl:ikiınliğinden: 940/595 
C!ü Vasil'in gaip mirasçıları Mari:.'a, Kozma, Petro ve Teo

doraya a!t Beyoğlu Kalyoncu kulluğu mal: ailesinde Kömüxcü 
Zeyn ~J s0kağında eski ve yeni l ve 1/1 nümerotaj 15 yol 17 
par.:ıcl 13 kagir evin yarısı ma hkemenıiı: tarafından açık attırma 
suretıle 19/11/942 tarihine mü sadif perşembe günü saal 10 dan 
12 ye kadar satılacaktır. Arttırma bedeli yüzde yetnüş beşi geç
medıiji takrl.irde ikinci arttırması 30/11/942 tarihine müsaıdif 
ıpazartesi günü saat 10 daın 12 ~ kadar icra edilecektir, Tama
mınm kıymi!ti 800 lira olup telliıliye resmi ihale pulu taviz 
ıbedeH kadastro harcı müşteri sine, satış gü.nüoe kadar vergiler 
ga.:j>lere &ittir. Arttırmaya girebilmek :çin % 7,5 n.isbetiınde pey 
a.kç~si yatırmak lazımdır. Satış tapu kaydı mudbince yapılacak
tır. Tafsilat: 

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

Türkçe, Gramer ve fikir hataları 
(Dünkü nüshamrıdan devam) 

cY!nc o ızhrıa.p kirmesi el-ere, omuz 
omuzıa, sırt sı..rt.a salapuryala.ca. san
dallara lnd!kr .. > 

Gördür.üz mü? &ırt sırla, vapur
dan &a.lapuryaya inJyorlar. H.albuki, 
tnsan, sll't değil, ıeminin dara
cık n:ı:erd:~:nd-en elele ve yan ya
na bilie ln-emcz. Denfze düşmemek 
jçin e~fın:ı tut..,.,rak, dıkl<aUe, 

.ht.iy~tlıa iDer. 
Sahife uo: 
•Bey>az köpü~il. altun ışlklı,, m:ı.. 

vi ::r.ıl:ırda, biriıhirinir.. sırtından at
l:ya.ra>k, oynııyara:c b;r aJaıy yumıs 

bahğı geçti.> 
Galata rtht:ımının önünden, yu

ou:s baLkları biri.birinin ü11erlnclıc1ı 
a.tlaya.ra.k, o.ynayarıa'k 6'CÇiY'Or. Yu
nus OOl~!arı, da!lp ç:IR-arok. sır!.mı 
t:C1>bere1~1< 11€çer, Gahta nhtı.mı
n Ln önünd("n böyle sürüyle yunus 
'balığının b:,,; blrın.i.n üıe-rinden at.. 
lxyara.k. ~L:gini gören varsa. allah 
aşkına söy Jesin.. 

S:ıh re 144: 
• .. Büı-u.ı ık beınbe duct~rdruı 

giz!:i bir fiı.'lnsı ı:ı:öbeU gibi ataıı bir 
ees .. > 

tSt\mıa nöbt,'t.irı.n atm'ası> nı hiç 
•tu.ın•z m.i? Nz.bız a.tcr. kalb atar 
ana, srtmıa nöbett. atmaz... Bunu, aı.

a""1, müeUt atıyor olaca.k. 
Sal?lf.ı l 52: 
Per<ııırt·ı". &ıııılkli bal<lka.ld<lai 

baA~ ...... ,..cinllla gclmi~r. lflı.icLı.f 
e.rJı.::..tıyor: 

• ı.~ l Jkôn ın pc;ylod~ıd ınmtş, ı.a
p:.sı a.ra.atu 

İr>en p :')toe değil, kı pEllk alacak 
Mrhal~. l' ~t otıı.ıı be~ sene ev. 
'\'C <re Sin(•Jt.!ı (bı:tkıita~da.1 böyle inen 
.tor IrpeI&lerı ooıoka.I dü.l<kfuıını, ola
cağına pek aıklı ~z. Bu dü:ıckfı· 
kanın kep<·~ ıl• tahta olması ~ 
lnıı1Jş değil, ortU:.müş Yeya kapo.ıı

mış bulıııı:n""'1 lazım. 
Sahife l53: 
•H>rçın bir poyııa:z fırtı.nası, balt

ı;ec.c kuru d<llla.n bir;biru>e çarpıp 
tıışıW:ira.tı,yor, tapının önündeki ça .. 
kıJ.arı k:ı.r~ır>y<>r .. • 
Hoş ~ poyraz !ırtırıa.sı.. ça

kıl t.a:şlarıru kanştır~n payTaz tı.r
ı.wsnu <>a )"Cnl duyuyorum. 

Bu, fıı~ın:ı. !ilfuı dıof;ll, zulurni><l 
ole<:ak. Bunu, zulumba dı:ı. ya~ 
h.a1.t<}, 

Saoble'Q 156; 
~UUl"UllUll ali 1ıebaloıısmda hali 

'l1DvUc barum...> Tablqşuurunda 

<Uoctt ~ k her hal<le.. 
Sabire ıoo: 

Boi:a:Uçmde bir yalının üst kat~ 
da bJr odanın pencere.t.:ndıt.:ııı, Raha, 
&Oz.l-eri uztkıa.rıa. dalgın, boğaza ba .. 
kıyo.r .. Bu aı·al!l<, 

•Odanın üJtünde rüzgilr saçakla .. 
rı. su borlt.iıarını bir-0:..C\ue katıyor.> 

Müell !'11 l'İİ:ı:gıirlcın, hep böyle 
v..ı19i, haşm. bir az evvel Sinckll 
b~<a.l<la -pının ön.ünde çakilla
n ·kıanışt!.rl)'Qr .. > du-; şimdi a.e. w 
... d'11b:ı. "'"bi k'Şi, <Saç:J<la;rı, 6U 
borulannı bi'ıb'rloo k.:ıtı.y-0r. 

So.lıife 17 l: 
cKumral, ince df'....rlsi ,.W,ün.ün tt ... 

rnlkleriııe yapışmıs g-Oı, ııözierinin 
~al'loruL çlluoyor g;ı,ı ... > 

Mat, ;ı.:1!a1 deri o:ur e.rmn:ı, kun>
na.l oe.n de nereden çıktı? Kumral, 
saç olur amma, ~rlyl bilmem. 

S<.b<te 172: 
•Gorçi mıl ~!.!erinde Güldanlar 
beıtces<n e!.D<ı ı;ü; wyu scrpımk için 
et:'loyorlar.> 

cGül<!an> ıkğ.\ Gül~bdandır. 

&liie 183: 
cPeregrini Sçindrn: cBu de}eırıere 

pr~DS bizi dalla ne kadar sofrada 
lu a.cab dly\' lç~a boımu.rdıa.ru:yordu.> 

İlahi müd~i!. İçlen bomurdıanma
yı da ııeı'Cd.;nn icat ettin? Homur· 
danrne.k, lııonuşmar.ın an!ııoıLmaz 
tı.7 ıd<lia..r; oMıridJ-

s:m.ı.e ıııs 

S<rndi 'baıkıkald::ı 
t\indıe-lci cdı::ı<ia Rabla,. Rakım ve 
P~·r.ıbe oturuyorlar. Rab a f.pGrmak-
1':·tı·nı kız.arlıt• gıbi ısıtnt<en> ~ 

muA!llıi!ın ır.ıı:,ıınr poyraz !ırtıno.hl
rıooan b.ri ç><ıyar.. baıkabm, bu 
ıeter ne yapı)'<lrl: 

cB u u u, b u u u u. bu u u u! 
<Poyraz rüzgJrının çıkışı. S.ribi

ri ar-ciı.nca dana çwlbuJt, dı h3 uıun 

hırfay•p g"IJ(n ioHt..ıer. Ça.kil taş
ları mutfağın ltapu..r.a do!u tanesi 
r;ı,; çarpıyor.> 

DMıkJıt bu.Yunır>uız. Ka.pıya dolu 
la:ıı.csi gibi !.'W"Pan, Sahrayı loebirile 
rüzgarın önüne katılıp nl<sibe tefkll 
ed<•n kum \anol~ dlğıl, oaıJ<ıl ta,. 
Jarıdı.r. KOikarım., romanda, biraz 
daha ilende bir poyraz fı.rtıruısı dn
ha ç.ltan;a, kaldının taşlarını söküp 
UÇ".>rın.::)"G bqlıyaaa& Malbaa.m, ya. 
ı.ı:ı.ın burası.nıa geldlğ!m zroao, blr 
a.rli;ada,ı ya nmıa ııc ldi. 

Yazan:--, 

H. Ş. Bora 1 r 
- Ne ya.pıyorsun? dedi. Har1~ ha

rıl, başını ön.üne eirr~İ.ş, çaiışıyur
sun.. Bu 11e hararetli )-ıaıı yamıa. 
Aroda 11rada da gülilyorsun kend; 
~ndıiıııe.. Yoksa, tm:t.tlf.Yor musun? 

Bu aıi<.adaş:>, poyxaz r~arının 

Çllnşmı okudum ve ne yazdı.ğım,, 

niç'.ıı güldüğWnü anlattım. 

O aa güldü ve: 
- Aman azizim, <ledl. Böyle şry. 

Jer, akla zarllıI'dır. Bu.na devam. 
ed~nıen. kıbeLni teh1'4.eli göryo
rum. 

Bari, şu mli-elllfin poyraz fırtına
larından b;r hızlısı çıksa <ia, .sı. 

n{'kli bai-;ı.'<al> ı e-nden alıp uçursa, 
stn de ro..hat ~ıt.st·n, biz d~ ... 

Bu sırada. kar:ı :mo.sa.da uturan 
ve bizim ınuhaıvrem=.zi dinl~n 
bai~ bir atfl\.a.da:; söı.e lrorıştı: 

- Rüı:ga.r:ın hızlısı ü,y;.e clma.z. 
Hız!ı rü~ar cSi~i<li t~~i<ıa!> ı onun 
el,nd"11 değil, Tül'ic cd.eh~yab ale· 
minden a!ıp uçurur. Biz.im d.e, üı;iln

lü.miu kalmaz. 
- Siz d-e, artık, ileri gldiyorru

nuz., dıtyıe cevap verdim nana gelin
ceye: kadar, rilz.&"'1rlaııın u.cu·racağ'ı 
erer yok mu? Çooook! rüzgar eQc.. 
b:ya1 ii!~ıOO>den garip ve ed!t;bl 
Jcymeti o!rn.ı.j-i.Jon eserLl.'.\.'1 lJÇW"Sa, 
efım<zd.c ne kalır lııi? .Biı'~aç tıercü· 
ıney!e parmakla L'3.yıJaro:t kadar az. 
bir ikl eser .. 

Bu bahsi uzatmayı hc.m manasıı, 
hem de fa;l"llcı6ız buldum. 

- Ey, ~cu:kl:ır, e..rtık 6U6Un ela 
biraz çalışalım, dıedhn. Tekrar b· 
lem~ sarılıp ytıZtr-1ğa ~adım. 

s:ı.~le:ı11 oeviı•iyor, çevıirlymum, 

Sahife 217 deyiz. Yeni b~r pasa
ja gJriyoruı: 

•Bilrıl hızırJJyas güml e~lendi. RQ. 

bla o sabah uz;;lkJardan gelen dar· 
bı:b, :ııilll ma:;a -~.-J.e u:yandı..> 

Bu dilğiin, cünJn Z:ı;:ıtiye Nazırı 

Selim J>39anın kızı M•nri H"'lımın 
dt\i:üoodillr. :i'Jaman, Alxlüloomi<l'in 
cUlUsunun otuz ve otuz birinci ee
nı·lt-...!'1 ara.s.ıdJ.r. Dill:ü.n, bir paşanın, 
Zapt;ye narzırı olan bir paşanın ikızı 

~en<ı1ken, JJ169('1a Tntros <lffe.ııdi
din.in ;yahııt Kemani mcmduhun. saz 
tainmının icııayı aı...:nlc elmes\Y le 
<lt'ğı l de, a!Ie<lerı;illlz, bil' kıııtı dil· 
ğ'ünü e•bl, Daı1buka '" zil 1' maşa. 
Jarla ve lı:urilyas gllnü yapılıyor. 
Üst.?lli< le, d<ıl'boka ve :ı:i!ll• maıı.a
lar, sabah kal'anlı.ğmda çiilır>maya 
başlıyor. Zaptiye naurı brr paı;anın 

ıanma Jfıyık olımau için de, bir ddü
ı;Unıin l>oyJe olması 1.izıın taı:>I; dıc
ğll miya? 

Ne diydlm? bı.ı da, bwıdıın evv~ı 
iıaret ellif:imiz :oo.1<1lar gibi, bu rea
list (1) roma.nın bir bUS\Bİyetl, bir 
or1jinalitcsl olacak .. 

Salıi!e: 217 
Riıbia'nın her tavrı, oiıısl tezabü· 

ral.ı ol<lu.,"u yere, dört <i'uı••ır ara
aırun mabıren'ıli.yetlnc hasl't.·<itıyarö>; 

Evvela, oi.iınlıenin g('liŞ:ae ve na
;tı;v kvaid:™l göı>e «M.ahreırıiy.,fne 
basredzyor.• doi:il «ma.hrınm1~tine 
inhisar cdi)X>r .> olma'1Sı liızııırı ı,a. 
zım amma, bA )-mn}rlcl:a da rneıs•e .. 
le ballediln-aş olmıı:yor. Nahvi ı.

tayı ta& ve -r ,.,.mİ)>Or. •R~
bianın hcır ta.vrı, ci:nsl ~'l:OirtiI.tı.tı, 
olduğu )"e~. dört duvar :ı.rıasının 

~:i.ne i.ıılıisar odlyor.> de· 
sek mesele h:ıll<?<!>'lmiş olınoyor. 

Aınıen, ş;rndi b:ıkln! Hata "" nıdna
ıızlLk sl!sJ.ef..,in lıaı•lctl.ltıdt'lijjin.i, 
parlak!lığını, bur3da. göı'Ü!l! 

Sahife 221: 
•So1<ıağın ~I ışlk yolu bu 

.gün ateş g~bı, rokağın ya.n.ları, sa.
çak altlar• daha loş, dana "'""'- g!S
rütı.ü)'<lr. Sc>kııkla hiç 9'>@t'1< bl
mamış, çr;ıırıeılı;ı geç kalmış bir tıok 
k<:ıdın vrar.> 
Şu kırı:.: da!•iilk, btterôz tarif 

ve tasvird'f'n, ~huır s:nct·di B:ık
k 1 ~t iı.na aik•m karanl.ğının 
("Qcmıek: tlı::en:": o!dufllrlu :ınla.yoruz. 
Ö)·le r;a; •Sokağın \ls'.ıün..llk;i ışıl< 
yolu bugiln a.trş g;bi.> yani, gök kı
zarmış. Bu~ bira.ı; tia, .ert.csıi. günün to
do• olac<ı·ğ"1a delakt eden bir Okşam 
işareti. c.Sok.adJ. h:ç çocuk k~lma ... 
mış, C"Şm{~ıe i• ·ç ka iım~ b'r tc.k. ka.. 
dm var.> Al5! Mükemrr.el! Bu so
ki2tı' n dıe Ralıö:ı.nın kocası ıırulı led1 
Osmaııla <!!kıci ve mabal'e beıyetl 
!.h!.:.y:ır:yc'Si rrr:iUeır;ctr z:ın.ıncian Fdı

m; Ef('l!ldi geoiyo<l&r, Bu <b al5! Ge· 
ı,ı<ıbil;rJcr. Fan.,.ı, nereyı: gidiyorlar, 
bl1')'<1r m""""1Z? M"5<.'ldde cuma 
n:ı.mazına! lnıınma.dımz mıı ÖyJ()ySe, 
bolun dev<am edelim: 

c!l."h:ı.y•rrt kö;:t<yi ılöndOli':r, -'· 
din avl\JSUD3 geldler. Şaodırvarun et. 
.-a.!ında b1ılcac kisıl abd t a'l,}>'O<rdu. 

Ö~ilerin b<ızlSl (bu da ıııe mene 18!?) 
mmdillerlc, kollarını, aş::ik.larını kll!
rulayor, sonra ko:.1a.rın• indariyor, 
papuçları elıl>·ı•ndo caarie g!Nyor. 
)ardı. Avludiılct \ille i.b\iyar ı;ına.rın 

ıö)gesi ta cxımie kadar sa.lm:ryor.> 
Burada !»- duralım; müllitin 

1'ıbil'ilc (M'm) ;y<:.pıştı.ııaeak, yalNıt 
balmumu konacak noklal:ır ver. Al<· 
oam üst(I, orta.Llt"lc. k&re rılf<ıen cuma 
~azına geliyorlaır. Eı. ... -..ıa. akşam 

vakti cwnıa nama'Zı JtıllJJm3.z. Ke.ta 
mesela cuma namaııı kılınaın<ı.z. 
~ra, miı:iberl yoktur ki, hutbe okwı.
ıun. Sonra. mıescldin avlu. u olım.az; 
tıe1e ındırvan~ hiç! SaliiCin cam>lerin 
bn-e ba.:ılıım~ şadırvan yoktur. 
Ondan aonra •Avlu<la l<'k lhı:yar 
çınarın gölgooi ta c;ı.m.;e kadar salı
nıyor.> muş. EvveUı. öğl.P zamanı 

a.ğ<ıcın giilg<e;i cı:biıı.e dü.<;<er. İln Ke-j 
mal, Yavuz Sultan Selim lçjrı ,ıöy- • 
le der: 

c.Şem.si asr idi, asrıda ~msülı:. 
cZ1llıi rr.ıern.dud olur z<ıım.anı kr.1n 

(DEVAl\11 YARIN) 

İ.ı&nbul Brlediye9' 
6EBIR TİYATROSU 

Saat 20,3-0 d.a 
DRAM KISllD 

KIŞ MASALI 
Yazan: W. Ş3lı""l>Care 
Türkçei: Mefharet Ersin 
XO;uEDİ KISMI 

YALANCI 
Yezon: car!o Goldonl 
Türkçesi; S. Moray 

Cmnartesi ve Pazar günleri 
15,30 da matine 

Her C~a saat H de Çoc\llı: 
Tiyatro.u 

~ günü saat ı~.30 dıa tari
h! mstloe. 
Pazartfsl gül>il Dnmı, salı gllnG. 
Komıed> 1i:rolroları lbpal.ı.dır, 

ZAYİ - Eıninönıü nüfus me· 
mmluğımdan aJdığı.rııoz nüfus 
hüviy-et cü:od.anımıeı ka~lbettilk, 

Yen.Jcrini çı.karacağımurlan es
ktsin~ hü'knıü yoktur. 

Nezahat Demir~ ve 
Lut:nye Demiray 

(Burdur ASiiye Hukuk mah.
lkemesinden: 

:Burdurun Konak mahallesin
den Balıkesirl; Mustafa Taşalp 
kızı ve Cem:! suç .karısı Remzi
ye Suç tarafından Urfarun Yay
la kazasının Bazık nahiyesinde 
mıııkim oJ.up ei'yevın ikametga
hı rnes'hul bulunan &zunıml..u 
Mehmet oğlu Su müıhedisi Ce
mil Suç altı:}'lıine mBJHkememıne 
açılan ter<~..e müsteni1 llıoşanma 
davasmda mücldeaale)11ıin jka
metgahımn meı;ı!ıul bulunıma
sından c!'o1,ayı kendisine ilanen 
telbligat yapılması davacı tara
fm<ian istenihneldle muhalteme 
6/10/942 tarihioo müS<d!.f sah 
günü saat 11,45 şe taliık edHlıniş 
olduğundan mezkıir gün ve sa
atte hazır bulıınınası veya bir 
vekil göndeıımesi, aksi tallıdirde 

hakkında hukuk usul.ü muh.a
ikameleri '.kanununun 398 İJ'loi 
mad'clesinin ıa1lb Jk, ed::lecei;i 
1/9/942 tarih ve 1009 wyılı Son 
Te1graf gazetesile ilan edif<r ği 
halcie mııımaile)1h yine J<elme
miş o'duğunıdan rneııkur m.addıe 

muc.<ı:nce muh.::Jııeııncnin müd· 
deaaleyı11in gıyabında ya~ılma· 
sına ve mı.:hakEmenin 12/11/942 
tarihine müsadif per~~<rr!be &'il· 
nü saat 9 za ~~:~~ine ka:-ar ve· 
rihn:-ş o'duğundan me21kür gün 
ve saatte mahkemede hazır bu· 
lunrnası ve'} a b:r vekil gönder· 
rnesi ve alksi takdirde muhaike
meyc kr<lıul edilımiy.eccği ve 
muh2:kcmenir ıııy~·bında cere
yan eyliycceğr tdbögat ma·kamı • [ 
na kaiın olmak üz.ere ilfuı olu-
nur. (6144) 

Sahibi: E. I Z Z E T. Neşrıyu 
1

1 
Direktörü: Cevdd l\arabUırin. 
Ba11ldı!J vtt: •Son Tel~af• 

Tezgah la rı nda 
(Bış farafı 1 inei sahifede) 

edecek derin ve uzun biT kol, bir 
tamamlama havuzu açıyorlar. 
MMlta inşaata ba§lıyorlar. Ni· 
sanda kızaklar kuruluyor, Ma· 
yısta bu i§ler bitmiştir. Hazi. 
randa dört gemi, bir ay SC>nra 
yedi g~mi kızağa konuluyor, bir 
ay sonra da on bir gemi kızakta· 
dır. Eyllılde ilk gemi denize İn· 
diril iyor. Bu kadar iş sekiz ayda 
başarılıyor. Bundan sonra artık 
on bir kızak bir an boş kalınıyor. 
16 Birincilqrindc 84 üncü gemi 
denize indiriliyor. ilk gemi 240 
günde bittiği halde şimdi 33 veya 
35 günde bitirilerek sefere çıkı
yor. Gemilerin denize indirilmesi 
14 gün, tamamlanıruısı 14 gün, 
tecrübeleri '1-esairesi 5 gün sürü• 
yor. Biz fabrikaya girerken ame· 
le ekipi değişiyordu. On beş b!n 
işçi başlarında çelik kasketler ol· 
duğu hı!de l.oşarak atölyelerden 
çıktılar, otomobillerine ve bil· 
yük otobüslere hücı..m ettiler. 
Tezg~lı bıışında bekliyen ikinci 
ekip bir Sllniye kaybetmeden 
işe başladı. Amelenin 3000 tanesi 
kadındır, çoğu elektrik kaynağı 
yapmaktadır, Zaten on binlerce 
amele vardır. Sene sonuna kadar 
75 bin amele daha getirıniye ha· 
zırlanıyorla-r. Yeni amele mek
tepte ıki hartadan iki aya kadar 
ders görüyorlar, Bir tersanede 
Eyllılde 14 gemi kıı.ağa koymuş· 
!ar, 11 tane teslim etmişlerdir. 
1942 sonunda inşa ettikleri gemi 
150 taue olacaktır. Bu tersane· 
!erin suhibi olan Kayzer evvel· 
ce gcn-i yapmrş değildir. Ken· 
clisi m'ldencidir, harpten soııra 
gemi yaprnıya başlamıştır. İn
şaata wemur Amiral Onesixeight 
günde bir gemi yapıldığını söy· 
!ediği zaman Kayzer ben 80 gün· 
de yapanın ve isteıfğUn kadar 
işçi verirseniz hergiin bir gemi 
indiririm, demiş ve böylece işi 
inada l>indirmiş. Bir müddet ön
ce R=vclt, fabrikasını ziyaret 
ettiği zaman 10500 tonluk b ··r ge· 
miyi kızağa koymuş 10 gün son· 
ra Ruzvelt dönüşte geminin İn· 
dirme mera~imi.nde hazrr bulıın· 
muş. Bu gemiyi 14 buçuk gün

de teslim etıniş. Bu bir rekor de
ğil, bir ... ür'at ınuci:ıesidir. 
Kayzeriıı tersar.esinde 10500 

lf.aııluk bir ırerruıin d€P07..e in
drme töreninde bulunduk. Me

rasim sade falkaıt giiııe'<li. BiT 
gün evvel hayli eksrği o.lan ge
mi 12 saat için:ie itkınal edflmi.ş 
ve dıon211mıştı .. Falb'rikanın bir 

çok :muhafızınd·an sesi güzel 
dıört tanesi ABperiılı:an ıınarş:ını 
okuduloar. İşçiler tarafından ge 
miyi indi11me meraS:mme ri'}'a

set e'lınM>k ii7.ore seçilmı:ş olan 
füt:yar bir i-şçin'·n refiık.ı:sı a' 1~s.i 
ve davetil!er gemin·n provasın
da "kızağın üStüne t.oplanm:fi:ar 

dı. Nutuklar ooylendi. Gen:~ 
tut:an son çeliık potrel kes idi. 
iıhtiyar kadın şampanyıa, şişesi-

22/10/1912 PERŞEMBE 

7,30 Proğııvn vıe mem. sa.at ayarıı. 
'1,32 VücuG.tıı..'Tiı:ızu çülıştlll1<:tlım. 
7,40 Ajans h:ıb',:-:eı'i. 
8,30 :LliiZ.:k: Karı.şık p~i'raar.,. 
12,30 Proğram vr mem. saat aya.rı. 

12,45 AJms h::bcrleri. 
13,30 Müı...:C: f;;, ıl brycUI. 
18,00 P rogram ve mem. srra.t ayarlı. 
18,03 Milıılk: S'-Z. eserl.eri. 
18 .20 1''Ilııtk: Ş .. rkı ve T;ıı'kıülcr. 
19,00 Kı:.·a:c:.:ı:a cz:rıı:t so:.ıti). 
19.15 nü,,;k: 
19,30 M4lmJeke t saat ayan ve A .. 

jans hnberıt:·i. 

19.45 Serıxst ıo ö'.k d<a. 
19,55 Mü~: Şarkı ve türküler. 
20,15 R:ıdyo "'""~ı. 
2()145 
21,00 
21,15 
21,45 
22,30 

22,5() 

1.1:üzJ<: 
Konuşma: (Evin s:ııa.ti), 

1-iilz'.-k: 
Müz'k: 
Memlrkı't .aat ayarı, Ajans 
babe.ttleri v:°'! Borsalar. 
YaTmki. pı"Or.aım ve kapa':'l.lS. 

ni geminin 'başına Ç&l'par.aic pat
laıttı. Geomi kayıp den~ indi. 
Törenden sonra !tbı-:.ka dıwet

Jilere sade bir ziyafet verdi. Her 
kes kıendi ycmeığirJ kemi alıp 
masasında yedi. MUlhafııı.'ar, gü 
zel şarkılar söyJıedih!r, 'Fallııl'iıka 
ıı.htiy~ lııadına gümüş bir kutu 
içinde şampanya şişesinin U<ı
r~kılarını ve kırı1'an parçalarım 
bir hatıra olaral';; hed:ye et.ti. 
Bu iht;yar bıryan ve ai.ksill>! ve 
ri1en çiçeki1er ve 'buketlerin Ü· 

zerinde birçok pul va:ırlı. Mesela 
kadına bir orlt'de ile 50 kadar 
pul Vet"?ıtişlerd'i. Bu puilar elli 
9'çcğin bedeli idi. 

Ve bıı pulların 'hası·latı Jıaıp 

anasraflarıM tah.;;s edlıniştı. 

Güzel, usul dıeğil mi? G.etı:ı:ı;. in
meden evvel bir papas dua etili. 
Bu papas resmi d.eğilm:~ ve her 
gemiyi ;.ndiren adamın d;iaıine 

:mensup olurmu-ş. Bazan tıörene 
ıriyaset eden y.:ı:lıııdi olu)"OI', O 
zaman haham dua ediyormuş. 
Bunlar geminin ve içinde-kilerin 
selameti ve sulha hürmet ternen 
nisi şeklııdedir. Hemen !her 
gün denize ind:ri:!en bu gemd -
!erden birini gezdik. Sefere çı<k
ımak üzere hazırlanı)"l()rdu. Hay 
ret edilecek kadar sa.ğ)am ve 
itinalı y<pı!ımışıı:r. Makinesi bu 
ha'1"1a :şllyor rtek u.9kurludur. 
Müret!ıc'batmm rahatına çdk ;,. 
tina edil\miştir. Kamal'3la.,ı, ya
takfarı yoleu vapurlanrlkinıden 

geniştiT. Et, ;))alık ve oephıa!le 
için üç tane büyilk l!Qğuk hava 
deposundan bzşka &a!~larında 
'buz dolapları vardır. Güvertesi 
ve sandallar>, rno1ıörbotu hep de 
rniır, müteaddit bölmeleri saye
sinde 1ıoı:ıpil isalbet.ine karşı da
yanıkl:dır. Bir ıı..nesi beş tor
pil yed'.ıkten OOtıa'a ınr lbatrnış

tı:r. Aanerit.<a ııersaneleri şfuıdıJ 

günde üç gemi indirmo.lctedirlıer , 
Bu son !had değildir. Kayzerin 
fa'bril<Qsından üçü 'bu şeiıor ve 
ciıvarındadı.r. 14 kıza.klı ikinci 
ibir fa;bril<!tmnı ıdahaı ge?Jd'lk. 

llinleroe evli ve aıınek al'a
ca:k bir Kayzer şehri yıaıpılıyor. 
1ılkıjama kadar ıcıtıamdblle bu 
garp sahil şehrini ve civarını 
geııclik. Bu da .aronanl.ar arasın
da sayfi~lerle dolu çok güze} 
ve zengin lbir şeIDır. 

Abidin DAVER 

hp'lrta'da Gülyağcıhk 
İsparta, (İkdam) - Gülly-ağı 

1a ori.kamızı bu seneki kampan
yası iyi bir netice ile kapananıı,>
m:ştır. Fakat, ihracat yıııP'la

~ama.ktadır. Gül yağlanmızın 
ba.şlıca müışter.si, Fransa, İltıal 
ya, Abnanya ve Amerika idi. 
Simdi İtalya ve Fransaya, Bulc 
ıi•r;sfana wmnektıedir. Bu sene 
Mabey nalıiyesindıe resis edi·len 
fidaııJıJruıroan yüksek randı
ın ,anlı mahsul alınmıştır. 

DOKTOR 
Rr!ız Cemal 

l.OKlllAN HEKİM 
O. l'İLIYE MÜTEHASSISJ 

Div aııyol u 104 
\fn-.,.. rne saı.tırrf: Z.5-6. Tı-1 '!!391 

İ.1hisar:ar 

Gayrimen'lrulün cep!ıesi 7, 90 metre ve mesahası 24,87 metre 
murabbgı olup kapıdaın g:nilin ce bir utre bir musluk bir cıda 
ve iı?! kalla maıt§ahniş bir oda ve bodurunıda bir helıl vardır. 

Ipotek sahlbi alacaklar ve diğer alakadarların ve irtllak 
hakkı s;J,.:plerinin gayriınenk ul üzerindeki haklarını ~ususile 
faız ve masrafa dair olan ·iddi alarmı evrakı müsbiteole.rile bir
lı"'kte satış gününden evvel ma humeye b'ldirmeleri icap eder. 
Aksi takdirde aıakları tapı.ı sicilli il~ sabit olmad~a satış 
bedelinin pıeyla~masından har iç kalacaklardıır. 

lstel:lileıı'n yukarıda göste ri.Jen giin ve saatte mahkemede 
hazır bulunmaları ilt>n olunur. (6145) 

Beyoğ'u Yerli Askerlik Şubesinden 
Şubemizde kayıtlı yedek ölçme te{:n•enı İsmail oğlu M. Mit

hat Erc'~m 50742 acele şubeye müracaat~ gelmediği takdirde hak· 
kında 1~76 sayılı kanunun maddci mahsusu hükmünce ceza tatbik 
edileceği. 1471 • 695 

• j ftıhisariar Umum Müdürlüslünden 

1 - İdaP<'.rrh -ihtiyoeı için 7 ton lcarpit orijinal ardı<!Jailı oı.ıraıc saıtın 
alınacak\,,.. 

1 
2 - Pwır.ıırl:ıt 23/10/942 tarihine rnst.la)wı cı.ı<na günü saat ı o,w da 

Kabalaş1ıa 1""'1Zlm ~ki almı ~uo-..dıa. yapıı!aaıktır. 

3 .. - ~!dnın pa:mrllk için ~ined&n ııün ve ... a.cıe % 15 güvcame 

jılıırelar<le mrJlkt.ı.· adı geQen lromiEyuna cıelnııel~ ildn ohmur. (541) 

... 
ı - icı:ı.r<"!Ik paşııa,.1ıçe ı-.ınc1:ı. biNmş ol.an 1*ı'ibeıı c 4,000) 

kiJo çuval kı.ııı>L~lısı pazarlıkla satılac:ıkl!i". 

2 - Pa:zarJ;ı,; 6/11/942 ııum:ı g;ınil'8a.t 9,40 da Kabaloı,ıda lıev.._ım şube
lıindckJ mt'lfıal'IZ sa.t:.ş kıcırni.syonU1Jda yapılacaktır. 

3 - Çuval klıl>ıntısı ~ lıer gün öjjleden S>Wla ııöeü eeoen şu. 
bede görül<'b'ı;r. 

4 - İsOclkıJ.ilıeı{ıı pazar~ '9in <tayinolUl!an gün ve saatte teklif edecek.
!eti ilat U:ııeriDden % ıs teminat paıra8'le blriOkte mıızkur ~ müfo. 
oa&Marı ilan oloour. (753) 

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 
Cinsi 

Soıbon 8 punto harf 
2 punto çubulk ant~rlln 
Han kasası 

MJk.ta.rı 

ıoo Joijo 
300 • 
\2 iane 

'nilıminl tuta.rı % ?,6 pey al<çeoi 

.uoo l>r 
760 • 3'16 .lira 

5() • 
~-

5000 
Maa.nf M&tbaaoı ~ pr11lameslıı>n esasları dlail'eı9intl' l>at<l', mrler]ln 

ve kaoa 6/11/1942 oııma saat -0n b<fleY'~k Cl<ullar Muh~lnde <lç>I 
Eb'lll.me ile satın alınacağından östeltlllt"rin yG2ılı lı(in ve saatııe Yill<sek O· 
kullar muha"'1><0liğ"!nd6k; ~m(lrac8Q\Jarı. 

Şartnarnıe parasız om>1'8k MaMlt M~ ~ "lınııl>ilir. 
(761) 

iP-Türk l:asın Birliği ve Ortakları -

Resmi ilanlar 
KOLLEKTİF Şf RKETINDEN: 

!sta.nbul sicilli ticaret dairesinin 28733 sicil numarasında 
mukayyed ve lstanbulun bütün yevn:I gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketimizin mukavelesinin 6 ncı matl<:lesinde şirketi

miz.:n meV"zuu l§bgali: 

Resmi daire veya o hüküm deki dairelerin Ye müesse9elerin 
ı:cari mahiyette olmıyan ilin !arının gazele ve mecmualarda 
ves<ir ilan yapılan yerlerde neşri >çb kabul ve neşir vasıta.. 
!arına scvkedip neşrine tavas suttu.r. 

Bu iti'bıtrla RESMi DAİRELER, bütün ~azetelerde ve mec
mualarda nCŞTini istedikleri ilanlarını bundan böyle; 

İSTANBUL ANKARA CADDESİ No: 80 de bulunaD 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 
R~~mô DO~üılD©lır Şirketi 

ne ~örıdt.rilmesini ve ilanların günü giinüne uFini temin 
ettiğimizi itan eyleriz. 

Umum Müdürlüğünden : 
7/10/942 tarilıindcn fübaren KAHVE ve ÇAY tevziatı, .inhisarlar İdaresince İıııhi;arlu 

fiatiyle yapılmıya ba:şlanmıştır. 

Şimdilik pi'}'esaya yalnrz; bir t''P ÇAY çıkarılmıştır 

Bu ÇAY'ın perakende satış kilo {iatı 13 LİRADIR. 

.;iğ çekirdek KAHVE'nin perakende satış kilo fiatı 5 LIRADm 

Kavrulmuş ve öğütülmiiJ KAHVE 'nin penkende satıı kilo nalı 630 KURUŞTUR. 

Bu fiatlardan fazlas ını istiyen satıcıln• hakkında takibat yapılmak Ü2M"e ~n yakın 1.nııisarlar 
İdaresine malumat verilmesi sayın halkımızdan ricıı olunur. 

•• zu y G 
Z., 4fı nmurui Vbcm va kansızlıkta gıda suretile vücuda nfiyet veren ~·eı:aııe kuvvet ve gıcla knynağıd r. Birinci ve ikinci vcl'<"mlcri k•t'i~·etle iyi eder. İştihayı te-ıyid eder. Ilnhkyağından ve biitün mukavvi ilaçlardan ve bütiln ı;ıdalar 

dan da.~a i)idir. Vitamin ve kal<ıri itibari!" en 2cııgin bir yağdır. Bir kilosu on kilo halıkyağına muadildir. Bir kilo içen mutlaka bir kaç kilo istifade ...ı ... r. Basan Deposu ve o;/ubelni. 


