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Muhtekirler kırbaçlanacak 
KCJlw~den bi1.dirildiğine göre, Mtfır hükitıneıi ,·urguntular 
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Belediyelerin rolü! 
Fiat mürakabesi tamamile be
lediyelere bırakıldığına göre •• J 

. "' 

1 --··:\ EKM 

Bilhassa İstanbul belediyesinin teftiş ve 
zat ıta teşkilatını kuvvetlendirmek lazımdır 

lE:5) cl<:diyelcr hayat paha.lt-
19 Iığı k.:u~ısmtla.ki rolleri>-

ni kavıanıakta gcdkıııiş
krdir. Tkaret \'ekilliJinin son 
tam.imi bu hususta açık, kesin 
\'e etraflı talimatı ihtiva eyle. 
mcld.edir, Buna göre fiat mura
kabesi ile, ııahalılık mücadelesi 
ile bclcdiyefor bilhassa nreşgul 
olacakta rdız. 

Vekillik lilks maddeler fi.atlan 
yerine 1'ilhru.sa ve tercihan iaşe 
ve hayat maddeleri iiatlan iJe 
DMlŞgıll olnı•yı da bel.,;Jiyeleırin 
dikkatine k<>ymaktadtr, Beledi
yeler '"' belediye encümenleri 
işi sıkı tutar, murakabe vazifesi
ni bilıaklnn ifa cdcrkrse paha
lılığın mii.mkün mertebe önlen
mesi imkan eJtın.a alınal>ilir. An
cak, ls •• mbul Türkiyenin en l>ü
yük ve en dağın:.k şehridir. Bu
na göre de çarşısı pazan ç<>ktur, 

Bugünkü lqkiliıtın bu kadar da
i;ını.k ·Je çuş• pazarı ç<>k l>ir şe
lıizde murakabeyi tam manası 
ile ifa t'<kbilmesi miişkiildiir. 

n qşcyw hı> ~uı.d:ı beledi ye teftiş 
hey'eti lı.adrosunu genişletmek, 
b<ılcdiye zabıtası teşkiliıtıru )'a 
ihya e/~eıııck, yahut da bcJ.cd.iye 
a 'ııtası i~lıııi ile meşgul po& 
adedini çoğaltmak gerekfü. Buı>
dmı b.a;ka bizce mürac.aat c-dile
cek tedbirler §u.nlardı.r: 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

mak dı. miimkündür. 
Yine, ekmek, kömii.r, odun v~ 

saire gıbi maddcl<>l'İll tevziinde 
sun 'i ınaksa il arla geciktirmeler 
yapanlar hakkında asla alakasız 
kalm.am•k g~rektir. Bilfan;, bir 
lıaftndaııberi lstanbul fı.rnııUınn. 

dan ekm.,.1: nlınak semt semt çolıı 
giiçlcşmiştir. Gazetelerin ted
kiklcrine göre bıaıa f.rmc.d.arm 
un saklaınıısı, tevziatı aceleye 
getirip eksil< ekmek çıkartmak
tan faydalanına,;ı gibi sun'i a· 
nıiller bilhassa mü~r <>lmuş
tllr. Bö~ le va.ziyeUcrde fırıncıyı 
asla ma:mr görmemek ve hatta 
•İbreli müessire. teşkil edecek 
şiddette tecz.iye etmek esas sa
yılmalıdır. Bugün fu-.ncılık bio: 
ticaret işi olmaktan çıknuş bir 
amme h'znıeti olmuştur. Binaen
aleyh, amme hizmetini ifada 
beklenen hossasiyelin Imrıcıya 
hakim olması biTinci şal'! oldu~u 
kadar bu hiıınette kusur göste
reni şidıletl~ cezalandırmak da 
asla bcltdiyenin dik.katinden ka
çınnıy9caf:; bir esas olmıtlıdır, 

Herhalde TieaTet Vekilinin ta
ruiınlııe hakim olan ruhu nazara 
alarak İstanbul Belediyesinin 
yapacagı bİlç<>k iş vardır ve 
kendinı göstermek, halkın min
net ve ~illa anmı kazanmak is
tiycn heledi;vcdcr için itıraat sa
hası çok a~ılmış ve genişlemiş-
tir. -l--'" 

ŞUKRO AHMED 

1 

--!Uidli Şef İsmet İnönünün Mii:ııab lal Vekaletin1 tcttflen1iirerek 
mii:naiıalit işleri ü~ i:r:ıalıat aldıklarını dün yazmıştık. YuJaı.. 
'l'lki :resimde !\filli Şefimizi Mü1141 lcılat Vekili Fahri Engin ile bera-

ber harita üııerind.e tec!!d!kotta bulunudooıı. cörliyorswıuz. 

( . ) 
Stalingrad' da şiddetli 
yağmurlar başladı 
Kal kasyada Alman taarruzu 
durdurulmuş bir vaziyette 

TUAPSE İSTİUMETırmE RU EN 
TAZ'fil.l DEVAM EDiYOR 

Bert:n. 22 (A,A.) - Alman ord"" 
kl·rı lxl~'ktı1nanda-tı.:ığınm tıcbliği: 

oon ~a.rcbr!cr - bir !Y>v· 
~et silatıend.::e alaoyı Y"k <:d·!mlşt>r. 
1200 dt'n !azla C6ir, 7 1ıap, 1217 ma
ltiııoeh ti!retı: ve bir 00"..ı: hr.p melıze
m rsi alımnıı:;oi.ı.r. 

TeN.'lt'lin ce<ıutıund& mevoii Ç2Xpt.~
malaT oiJooştın-. 

.. 
Halka 30a35 kuruş 
üzerinden verilecek 

~~~~~~ı•·~~~~~~ 

Geçen seneye nazaran fazla 
sıkıntı mevzuu bahis değil 

iA!nlkara, Z2 (fıkıdam Muh~bi
rinden) - Alıdığıun malfımata 
göre ~ıem1ıek>eotte ve bu meyan
da Aırıkara, İstanlbul, İmtir g;. 
bi şehrrlertle ekımek meselesi 
kat'i kt .. arn bağlanmıştı.-. 

İstar.ıbu~ Ankara ;-e lıımi.r gi· 
bi b.r çd< ~irlerde memurlara 
ver:i.lecek el:ımeklik un Ofis te
rafından temin edilince ekımek 
vıaııiyeti kend'.JL>ğinden dü:7ıel

~tedir. 

ıİstar.'bul, Ar.kara ve hmi:rrle 
Yeni usul 15 Teşrinisanid.e 

başhyacal<ıtır. 

Y l'ni elancık karnetcrinin *v 

ziine ci;erhal bai.\an:ıc<k ve ay 
başına kadar bitdrotik.tir. 15 
Teşrinisanid~n :ıtl>o.ren eknnek 
ayni mi!arlar d hilindc karne 
ile nc(murlara 17 ve hal<a 30 -
35 kuruş üııer. r.dcn verilecek
tir. 

'EvvE!ce Mısırdan gclen 10 b:n 
tıbn buğday'Cfan baŞ!;.a 5 bin 1ıan 
daılıa gelmiştir. Burada şu cihet 
tebarüz ettiriliyor ki geçen se
neye nazaran fazla sıkıntı mev
zuu bahis dıeğ ldir. 

Tocaret Vekili.eti ay başına 
k.ada .. mütebaıki vilayetlerde u

(l>cvımı 3 üncil sahifede) 

il 

J CEPDELEBDE GONtlN ÇınR!sq __ 
il 

Şaşırtma taarruzları bütün kış 
boyu devam edeceğe benziyor! 

Son Sovyet taarruzunun gayesi, Alman· 
lara esaslı blr mtdalaa . hattı kurmak 

lmllAnını vermemek içindir 

"K ış masalı,, 
Münasebeti ile 
J.taa \~tW..! g:nd n ·, .< 6 :m: 

Seliimi izzet SEDES 
• 
ı stanbul Ş.:h.ir Ti)·atrosu 

dr~m lmnunda yirnı; iki 
gündeııberi b.a~rı He oynan
makta ,.~ Jıallun rağbetini ka
zannuıkta olnn Schnkcspcare'
in •f{,5 l\las:ılı• hakkında - cc
nel>i dil bilmiycn, tercüme htJ>o 
&usunda söz sö3·lemiye hiç de 
&aliihi~ eti olnııyan bir genç 
muharrir 1niLc.oie!ina - fik~rıleriııi 

söyliyen biitüıı mündkiclkri· 
nıiz bir ncıktada buleşti!Cl': Kış 
Masalının tercüıne.i güzeld:r! 
~ M:ısalmuı terciimesi ci.d• 

elen giızeldır, biitiin eserde ku
lağa ağ!l' gelen bir iki tane lo
yu (arsça \"e orapça sözden 
başka ilişilett-k tek cümle yok· 
tur. Heı anlam diliıniz :n kula
ğı <>kşıyan ' e dimağı yomu
yan ıhıru ayni :r.aın.ı:ndn k"Tak 
aoong; ile kendini belli etmek-
1edir. •Kı, l\fasalı•nın te"' · 
mc>i b':ııclt, o d.Hcce ender ya
ınlınış tercüınelerdcııdlı- ki, 
Mu:ı.f v .. killif:jnin bu tercü
meye ilgı göstennelıti diliy0o
nım. 

·~ llla<alı ,:n.ın Maarif Ve-
kı1liği tettüıııe küUi3ah ara
&ırula yer alma.ı o kütiiphane
nin Ja~ıkı il~ yap·lınış bir cse'r

le, edebi kıymetinden bir :ı:el"
resini kaybetmemiş, ş:ıirliğini 
kaybetmemiş, ıınlaınıııı kaybet
memi~ bir eserle zengiııl.-şme-

IDevamı 3 üncii sahifede) 

• 

a - Her nahiyede ıuıhiye ruü
dürüniin Iiat r.ıurakabesini mai,. 
yetine vcrilccek belediye uı.bı
tnsı unsırrlan ile yapması ve bu 
mu.akalı&den şahsan mes'ul ol· 
ması, 

b - P.elediye müfettişleri ua~ 
sın da nahil elerin taksim edil
mesi ve nıüfeltişlerin taksim olu
nan nıuıtakalarda münavebe ile 
dolaşarak ıınhiye müdürlerinin 
faaliyetini ve fi:atları kontrol et
mesi, 

KaJ!kosıynnn garp kısmmda Alman 
dnğ kııtaiarı şidd\:L;i yntı.nw,Jera roğ

lll(•n d~rrnan mevzi.lerini yarmağa. 

muvaffak olank yapılan E'll muhao
l'ebe-lcri nc:<ces\ndc 2 miibm malıal
ı; logal c:ınıışJ<.-ıdr. CX'rey<ın e<len 

=;::~ AME İKADA ~ÜŞA EDELEn ::;~=: 

(Deva:ını 4 üncü sayfada) 

1Mihver ergeçl 
mağ'fıp edi!ecek 

• 

iB .ırmcl<sl 24 Ey.Lü 'ide, i.k.inci6i 
19 Bir'11C:wşrinde yapılan Sov
yet şaşırtma taarruzla.ı-ından ü
çüncusu, Mozdlok eephesnde 
eıı'\-et:ti gün yapı.lıınıştır. B:tr mü-
11ascbetle daha kayderliğimrz ü· 
zere, bu taar.ruzlardan büyiiik 
Vt? esaslı net.'ıcder bek.1,emen:n 
doğru d:mt•yacağını, üçüncü ta 
aruz da isb•t cıımişti. 

er 1 

9 ILYAR 700 
MILYO~J DOL R ıElegeçirilen bir Japon 

Cep denizaltısı 
c - Etiket usulüne esas ol;. 

mak ve bir fayda has.! etmek ij,.. 
-------------

hergün beletliyc iktısat 

müdürliiğünün: •Yağ, zeytinya

ğı, et, piri~, bulgur, bakliyat 
vesaire• gibi başlıca maddelerin 

Amerikanın 250 
3250 Harp 

tersane inde bugün 
gemisi yapı'mah:tadır 
Yazan : AB1DİN DAVER 

azami .toptan ve perakende fiat- INevymk, 21 (~''''zle) _ San 
!arını lmkaç kalemde ilfın et- fransislroya g:dcrken bir de Ka-
m .. si, Nite!Mn, Anlwra Beledi- lüomiya körfezinddk> mü•h'rn 
YC'Si •Ulus•da hergüıı .Jıaldclô bir deniz üssü ve buradaki d'ev· 
sebze fiatlanru ilan eylemekle Jet tersanes.ni gezd'k. Denio: 
Ank:ı:r.a halkına büyük fayclaiar sulbsyl~n bizi denizcilere h•s 
kazanrlırmıştır. İstanbul Beledi· samimi nezakeUe karşıl.adıla~. 
yosinin de muhtasar ve nıüfiıt Bav ul'la.-ımızı istasyondan oto
şckıı.Lde bu ilanı yapması nıünı moibüe kend..Jcri taş.d:ı.lar. Bu 
kündıi)'. 

üs ve tersane Wbiat itibarile bi· 
d - İhtikarcılığı teshit eJifon zim Halci biraz andırıyordu. De 

esnafa h.r§l c<.'23.lUn en ağırına niil sulbaylan kuıübünde b o:e 
gitıneJ,.:e krabn mümkün oda- öğle yemeği ikram e'fltiler. 
bilen ıdari ve inzıhnti tedbirleri , - - ' 

de almovı a~lfı ihmal etmemek, z h o !( 
e - llaJl;.ın ŞİkllyetJerinİ VI!• ) a m an an g 1 1 

lam iınmda nazara almak ve he- \ 

::. sonu~ kadar takip eyle- ; ta rafa ô a h a ı 

Yrınektcn sonra tersane ve 
!:ılbrilkakrı gezdik. Yanımıza 
mwvbuaı ve Z:yaxEOt.çile.Je tema
sa mf<Jllur cx:ncbi d'li bilir ;ki 
subay verın'şlcrdi. Bu tersane
de de ser> u~ul ile çalışılıyordu. 
Deniz subaylarından biri: eHer 
gemi in& rişle ş;ırırpanya ş~esi 

pat1a!ma11: adetinden vaz geç
tik. Çünkü bu kadar bol şam -
panyamız )''Ok.• dedi. Amerika
nın 250 terRancsJnde 32:5-0 harp 
.gem'<Si yapı'm~ba<lır; ayrıca 

hücurrbotu g bi küçük 11659 
tekne in§a hnl!ndcdir. Deniz u
çddarı da ayda b;r kaı; bini 
J:ııı'.ımuştur. Deniz subayları 

1939 -da harp bzışlar baŞ!amaz 

J:ıugür..kü gayrelle irc·aata baş-
(Devamı IJürdUncil Sohi(edel 

Sir Slaf!ord Cripps 

tir h bere töre .. 
Krips Çörçil ile 
geçinemiyor! 
----:---

Bundan dolayı da 
ha r p kabinesin· 
den ayrılacakmış 

(Yazcsı 3 üncü sahifede) 
f - Ban gıda maddelerinin , 

~~rt: .. ~~:~:~:1' ~:~ı n~~;:~:;:iı ~ ç o k fay a 11· " 1 B d ,, 
~.~"~!~ı:a~a:':~n~;~:~:;:' ' -

1 
1 ı ro ve tezg ft il 

yapmak. 1 ( G.öbcls bir.m kale. -
1 

' hk ,.. d ·ı 
a ı 

Bu tedbirler sılu bir rurct.fe { ma um e l 
taı ip olunur ve bilhassa ınura- . sın de .cı 1 o r k 1 : \ 
J.abe V?.iy"tind,., bttlunanJar da ( 83 

her ve.ile ile rr.ur:ıl<abc cd.iılir- \ " arpte salısA ka- ı.' 
!erse bi.r haylı foyda elde edile- k 
bilir. zanma , zam nı lı 

Murakal teşkilat:nın genişle-
1 

kazaamakiaa 
lilmesi ha~indc bir tedbire de 

1
. darut lauclalıdır,, 1 

ıni>racaıt MI ilcbilir. llarp :ıaru- J 1 
reli ile Lazı da>rclerde i~er azal- ' Ankara 22 (Rs.dyr.> gazeU!si) -
nu~tır. Fakaı, memur uyl6ı yİ- Haftalık D=aJıh mecmuasm-
ne harpten ~VV<:Uri goibidir, İşi dalki rnaka.ksindıe ookıf.or Gö-
aı.alan dnırdl'rd:ıki memurları beis İngiliz.erir~ şimdye kadar 
ta arruf elll'ck ve bunları kadro hiç b.r harbi kay1betımcdık1 ri 
•lıikal.lrı mab!uz k.alnıak ııartile hUEusun<lı<i idii.alarmı te-ı'k:it 
ınımıJuıbe teşkilatında çalıştızo.. (Oevamı 3 ılncil sahifede) 

iki i de ··çer sene ap s yatacak 
biner lira psra cezası öd yecek 
Suilanhamammda Brtıd ku-

maş tıcarefuancsı •ahi'bı Siman 
B la lezg:.htar> DavUi Ruso
nun taşrao n gcl~rı bir m le· 
tiye kumaş satımakıtan ımtina 

etmek ve 2:J62 l ra değerinde 

l kumaş sak'.ama idd asile ls

taoo ! rincı ır.ı ! b:ırumna ı 
mahkeme.inde yapılan m.ıha-

kem eri n~ıcekr m ~l >. Her 

i.k' de uçer sene ağır ha e, 

biner lira ağır para cezasına 

mal '.üm ed;Jır maJıkıeıme C<a· 

rarı'e oonradan sat.~ı yap:)ıruş 

o:an dava mevzuu kumıışların 

bedeli 2.552 liTo.nın mll6'3. • 
deresi k:;r ar altına alııını..tır. 

Çan- ay-Şek ~unu 
muha a gör yor 

Londra, 22 (Radyo) - Ç:tn 
Jideri Çanlkay§ck dün bir nutuk 
00)·'.:yerek cııcümle şöyle ~ 

miştir: 

.Japonya ergeç maglüp edi
lece'kt:r. Mihverin de yen;Jcceği 
muhakka'killr. 

İıngi'ıtere ;-e Aıınerika taraıf':n
dan Çindcki imtiyazlı arazin.n 
telliine gelince bu sam.mi dost 
}uğun b'r tbnsaldi~. 

Barcmı.in altıncı d~cesinde, 
yani, kalbıı.r ı ıüstü. bil' dostum 
var ki, dört çooıı.k balıa.,ıdır. 
Yavrul.araWı ikisi oıaa, ,lki.si d.c 
ilk oklu/ talcbesidi1'. 

Kendi.sinden §tı. hıid.isl.'1Ji din
ledim: 

•- Kiiçükler ayni ·olcula gi· 
d.eTler. Birisi 'Ü{Üncüde, diğer 
dördüncü sıroftc:d..r. 
Kieapuwını t'C defterleri1ıi ta· 

ma.m ola;'Gk aldı, = Mnillğım 
sırada., 'İİ.Ç'iinc'J. ımnfta.•,; öğret

meıı.iniıı beş dosya, b0ş k<ıı-ton, 
bir J>ıtu 11'1n-,,.li 7::c?"tn 1-'Z mtrıe 

istcd;;ınıi ~Cii>!~cli. Dö ~ii.nc1i . -
mfta olan böyl.e tam..-.mlayıcı 

Tllillzl"llloe ral.ep etmedi. 
Hallnıki .,.,...-ı.t.k, bir çok yeni 

der."l~;·e bo§1.cı<'>&'t için 0tcun bu. 
taJcrlerde ı.,, lım.mMım 9""" kti
riyvrd.n. Dr1'1•k <ki, 0'1'Ln öğret 

"""' i. d CTd · m.i,. 11CJZik 1 i g ini kuı: • 
ramıştır. 

Bu 1111Cmlekettc ıart;k, o).:tı• 
ma.k ~i'I~ bir hayat aın'a,. 
ne ve iht•ı,tıcı lı.aliıııe geldrğirı; 
düşiinmek ,wrıı.nd.ır)l:. Ve 1ı.nıııl 
mmMh!fıZ ki, tJ ter, lı.udu;tsıuz 
ma}ı'l'lmıiyetleı•e l'4t!a11arok ynı:· 
rwrını kültür nim '/nd.ım. fay 
dalıınd!ırmak dacasuıdad.ırlar 

Öğretml'1ıkrimi:e çok 1'iaı e
de-ıiz. Okıı.rııayı lnr külfet ' ı"e 

lüks haliıı.c kvj1 (l31nl.ar •• 

Durum onu gögtermektedir kıi 
Savyet taarruzları ve mukabil 
Alınan taa.cru-ıları veyahut ak.
sini kclbul cderrek AlJman ta
arruzlar> ve mu".rnbi( Sovyet ta
arruzları; iki !araf.!<n birin!n 
çok esaslı ve şümullü bir hareket , 
yapmasına müSait olan ilkbahar 
.mevsimi ge)inceye k~dar de
vam edeceluiT. Yeni harbin bu-
1.uşlarından birisi olan ıbu şa
şmtma taarruzları, bi.r nokltaya 
ağır brnmakta olan düşman 

:k.uvve~crirıi bu baskıyı ter'ke 
m>C'C!ıur ederek başka ist.ika.ınEt 

Iere çevirmek gayesile yapıl

malct:idır. Net.eikim Sovyıet şa· 
şıttma taarruz~rıııın ilk ikisi, l 

(Devomı 3 ÜT .cü sahifede) 

----.. ~---
R u zv e ! t l:l una e it 
kanun imza[e ı 
Vaşington, 22 (A.A. )- Re:S 

RUZ\'eo\, o;tmd.ye kadar B:~: §1-:t 

Amerika tarihinin h'ç tan T-a
mı.ş bulunduğu en büyük 'i'Y'" 
da ve 9 mil(yar 700 m !yon d>..'.ara 
yülkse!en vergilere .,;t kanur.u 
imrıalumıı(.ır. 

Re:s Ruzvdt böylece, ir~l',er, 
seyahatler, lcletOP., sigara, tel
graf ve diğer •'elJ!liye talı· m
mül edebilen madclerere l S)n· 
teşrmd n itibaren b:rer m.ktar 
rüsum ilave e erek yen den 63 
milyon dolarhk vergi tahakJ'.-uk 
ettirilmesi i'IJlk:inını. ten'lin ey
lemiştir. 

Şi ali Fransaya ye 
bir hava ak nı 

• 
1 

~~~~~~ .. ~~~~~~ 
Bu yüzden 100 kişinin öldüğü ve 350 

kişi in de yaralandı2ı bildiriliyor 
Lord'ı-a, 22 (AA) - fngiiiız: • 

Amcr."kan hava kuvvctl~<"İ 'i'" 
mali Fı-..nssda Ahnan ÜSlıerine 
darbeler ina.rmioşl'Crdi-r. Avcı 
tayyareleri h'maycsinde ~ 
r.kan uçrn kaleleri Lorjentteki 
bü;ııük Alman denizal\1 ü.ısüne 
Şerl:ıurg yakınındaki Mqperi<üıs 

tayy~<e ~yıd:ınına h üeııan et
TT ~~·.crtıir. Bir Ç'Clk isabetler dl· 
muştur. 3 uçak kaybedilmiştir. 
ÖLÜ VE YARALI MİKTARI 
Lonılta, 22 (AA.) - 11nnsız 

ı =tl ajansı İngil.iz uçaklarının 
dun Lcr:ent ve Mcr.lbi'hamdalti 
liman tesislerini borrlba.Iadıikla
rını b "ldiı:mclct e ve bu yü:ııden 
yüz k , .nin ökbf,wü, 350 Jt4i· 
n c de y~ra~-nd.ğı.~ı llıfı.ve eıt· 

me.ctcdir 

.. 

• 

bııı·liz Hurrlcane tayyarelczi 
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Acaba biraderk>rim size ben
dcıı fazla mı h'.ıtufıa bulunacak .. 
Yohşa. b~ların.z g0ğr. tni vDra· 
c;; ~... D&ha, tahk <t. t;itn•cd .. 
Hele mesele kat'i surette t<t!ıttk
lt k et:; n .. Vali.alı:, bil.dhi t.al
ı;,ı,;. en evvel seni pa.rçalı;aca
ğ•m pa~a ... 

Diye cevap verdi. 
Hacı Mabın ut Efondi., pad >j>ll· 

hın ira.desi.ni, l<ori.dorun öteki 
başında duran nabecıçt mü:sahi
be tebliğ elti. Tekırar odaya ge 
Jerek, ıUI1an dkırmak iç.n para
vananın aı4kasına yerkşU. 

Bu sırada nöbetıçi kalfalar 
Sultan Hamidi ooyımuştac-, yata-
ğına yatııınışlardı. .. Hacı Mah
mut Efendi de, küçük bir rah
lenin önüne oturmuş .. Bir t~ 
ıınumun ziyası He ayıdınlanam 

romana gözlerini d.ikerc'k oku
ma.ya başlamı.ştı. 

~, de bir cderya kUZIASU• nu ala- kurus mu ya? T' fE5> eş on gönlük bir .,iil<UJa 
~ caJı: Örgü toı'ha ile balık p • .zart- k 8 r ne 1 er t İ C 8 ret ~ devrPSİ ge~ikfon &OD.• 

Odun ve ~:g~:~::. Balıkıçı alabildigine SQpOr e: mevzuu yabllmış ı durwn, ;~~eH:!~=~ t:.llitilıı 
K, O '-k ili l!.ıe'ktrik.tt ,. .'J.etı ve adı vam.. •Hiııdi.;tan -ı~. <liye llıt 00 

.. • • •- ~· ası e ·ye, ololrası ell:ı.- Baloka11arın karnı.e He lhaımra omur ıçın ... -,,__ pir -yani yara.sa- olm ı!ıir SÜ- kcli.ıne içine sığdn-ılan ,.., dört -Daha esaah ve 
pratik tedbirler 
almalıyız 

ye, goru.ııııüş iş ıınidrr bu?. Ok- .. • ~eker t€'Vzii isinde bazı voı..ııız.. 
k ,,, purgenic il1'inı: ' ' ' yü~ milyonluk bir halk yıJ!nun,. 
ası ewye.... lu!klara tesaaüf edikli<ti bildi.rıil-•- Bayan ... Bu vampiri kul- ,,. müstakil bir devlet kurması ile, 
.Bu çığlıkları !bir nriidd..-t din- !anarak odanızda sizi rdıatsız mekte<iir. Dün, bu hususta sıkı onu bir söıaiirge olar.ık idare 

ledi. Sonra cbo!kştı. hııberile ve sılilıatin:zi. tehdit eden bütün kontroller yapfun~ır. Suçları etmekt, devom edil~si mücıa. 
Diye söylendikten sonra, lbir

::lenb:re eline bastonunu ·ıJ\dı. 
l.l;çak g1bi ke9Jı:;n bir sesle: 

- Düş önüme bakayım. 
Diye bağudı. 
Sait Paşa, fena halde şaşı.,

dı. Bu l'ınnn manasını, birden
bire ~nJ;yanıadı. Sultan Hamit, 
~-ııunun ucile kapıyı gösre
r<>rek, ayni emri fokrarladı: 

- Düş önüme ctiywum, sana. 
Sa t Paşa, elleri göğsünün ü

z<>rindc kavuşmuş cilduğu hal
el..•' 

- E!<"Ildimiz!. önünü1,e !,>\.'<;· 

m<'k h:-.ddim değJdir. , 'ereye 
g:.tmcm lazım geliyorsa, feııınan 
•buyıırunuz. 

Diye mırıl:dancL. 
Ağır ağır bastonuna dayana

rıok önünden g<:ç€'!1 Sultan Ha
mitli tak ·be b2şladı. 

Kori<lorda, tel;iışlı bir ayek 
sesi iş:t~ıdi. Bu ayak ses!<'rın4 

k.apnıın tı.kutısı takip e-ttL 
Sultan Ha.mit, yattığı yerde 

dil'Seğinin iizer ·nde doğruldu. 

(Daha var) 

I ır--~-0-Ç_U_K_H_A_B_l! ___ L_E __ -, 

* l\Iısırçarşı.s:nın ıaınu ve ta
diline tekrar başlanmıştır. 

Verilen hir. lıaıbere göre, Mah
ruk~t Ofisi, lkinciteşrimn orıta
larmdan tt'ilıaren halka odun ve 
mür dağ»tıııaya başlıy.acaktır. 

Geçen sene İstanbul halkı
nın oclwı ve kıüınürsüz1ükıten 
çekWğinı, o müfö ş kış günlerin
de soğuk;tan İ.ı<rE'm.ş olanı.ar bi
lir. Geçen yılın bu acılarım tek 
rarlamak kayg1Sı ile halk odun 
ve kömür dağıt,mına dair olan 
haberleri aJirka. le takip ediyor. 

İt.< veril.en haıher, her eVE, 6 
çeki odun ve 300 kilo kOOnür 
tevzi edileceği şeklinde id:. Şiın 

1 
di öğrencliğımzc göre, her ev 
dört çeki odu nve 200 kilo loomür 
ver lıebilecoktrr. • 

bu elli ku~ arasıaı.da b'T mü- kir)erden ve tufe_yl{ilerden kur· göriilen 1Aık!kallar, Milli Korun- dele.si, yeniden kapışını§la.r do-
nasebet bulamamış olmanın tulacalıısıııız! ma Müddeiumumiliğine ver.~e- nıektir. 
şaşkmhğ:Je şu suali sordu: Acalba günün biri~ bizi ceği gibi bır daha kendllerine 

•- Evıat ... Kilosunu elliye muhtdkir ve vurguncudan ku..- şeker vcrilmiyec<:k~lr. 
verip ok.kası diye neden b:ı[:uı.- tarrcak lbır s\it>ii:rgeıı.in ;l;inını 
:yorsun? Okka eskiden değil mi da ok~·acak ımryız? 1 

c~=''=· ===========================Ç=u=v=~=d:::::o~ 

Ekmek darlığı bugün 1 

bertaraf ediliyor 1 ·--- ı -Vi ayetin emrHe Ofis dün furunlara 
ihtiyaç nisbetinde unu arttırdı 

·Bakkalların iddiasına gore 
taşradan v%ydimize iiı<eril'.de 
Ey!Cıl - Tc;rinievvcl ibaresi ya
zılı ke•Hmi; ka.rr.elcrden bi.nle.,_ 
cesı gelmi~tir. Bu karneler, ge
rek lıir kı,ır:ı bakkaUar, ger.,kae 
kall'VH:.ler tarafından 50 - 100 
kuru.•a ·atıı alın.maktadır. Böy
le! ııtlt>, İst~-bul t.ıhsis edile.'l 500 
bin :kilo sekerlıı k.i:fi ı;emiyece
ği i<idıa e<li!mektedır. 

Bu sefer.ki müudelcd<ı, H& 
di,tanı bir müstemleke ola.r.alıı 
görmekte devam etmek istiyen 
taraf, y~ni Büyük Bri.tanya im
panırorluğu. kozların.dan. ve ~ 
kilıılarından bazılarını kıııybet
mistir. Çiinlıü, yarını asra y kı.n 
bir zdmandanberi, bii) ük ve 
zengin rii~·aSt mnd.istanm engin 
ı'>&Velleri olan san tehlike, Ja,.. 
ponya, Birmanyayı almış, Çin 
Hindini almış, Hiııdbtaııe iştilıa 
-.e arzu ii<ı bakıyor. 

Salonun önüıı.c!eki sof.ada du 
.an müsa-hi.pler, rnah<'yinc:ler, 
yavcrkr, ha.demeler ellerıni G<a
vu{urm~lar, dimdik durmuş
lar. Padış&!ıın gazabından son 
derecede ürkmüş olduklarını 
iade eden b:r vazıi t1e,önleri- { 
neb~kıyorlardı. 

Padi ah, Çit köŞ:{Uniin kapı
sıncJ.a n ç· kar :ıık h:::rom dairesi
n n kapısına diot'TU ilerlroi. Sa
it Pa,a, titreye titreye hün.lo:irı 
tak.p e m-ek>e <li. 

* Ani<arada ekmek mevzuu. ü
ıoerinde temaslarda bulunan Va
li ve Bel~'<liye Reiı;i Dr. Liı~ 
Kırdarın cımıartesme kadar An.
karada kalacatı anlaşılmı.;tır • * SJn beş gün içinde 3'24 kişi 
tramvayda!! atladığı :için ceza 
görrnü~iür. 

Bu müddet zarfında 41.3 ek
mego..ıı de noksan tartılı olduğu 

görulmüş ve müsadere edilın;ş
tir. 

Tek sıobah 'bir ev günde en 
aşağı 10 kilo odun isliıh",.'ılk eder
se, verilecek odun yüz gün.lüık 
bir iı.'ıliyacı ka.rşılıyacaldtır. İs
tanılıullu günde on kilo i:e idare 
etmeye razıdır. Geçen seneklı 
tecrübe, bu yı.J onu, şöyleböyle 
ısınm.ş bir odayı kafi buJacak 
kadar kanaat'kıir yapmıştır. 

Tu.taılbuJ.da 101.550 mesken 
vıı.rdır. Bunlaro.n knk lköınüxü 
alınış olanlarla, kendi vasıtala
riLe odun almış o:anla•ın en çak 
10.000 olduğunu kabul 'l'St"k, 
dokısz.n bin evin odun kı':ımür iıh
t yacını Of:s temiııı edec€r< de
mektir, 90.000 ev, b'ner kilodan 
do'.man mil}~n kilo adun ve 200 
Z<."r kil.o kıiirrürclen on sek!.z mil
yon kilo 'kömür eder. Bu büyük 
rakamlar Ofisin elinde var mı· 
du, biJıııı._,yaruz. 

Bir~ç giia'Lcnberi şehirde his
sedilen ekmek darlığı di~n öğle
den soııra blraz gevşemiştDr. Dün 

öğleden evvel bilhassa Beşik~ 
taki fırın!aroa fazla iıxlihaın gö-
rü1m".iştür. 

Vurguncu bir bakkal ( 
mahkemeye verildi 

EyiJcpte, KU')'U.Cu çeışm""; 41 
numaralı dil<kkaı:ıda bakl«:Mrk e
den ve yine Eyiipte Kurukırve.k 
cadde~mde 26 numaralı e' ue otu. 
ran Lütfi Güleş mım,ut n:alını 

evi.nele rnklayıp satlOJa arzetme
mek sı-;çile dün .Milli lV:ırunroa 
Maıhkcme;ine verHmiı§ttr. 

Vilayet, !lıb;yaç nisbetiınde fı.
nnlııra un verilmesini alakadar
lara emretimştir. Şehre verilen 
ekmek:ik u!l miktarı dün 3195 
çuvald '· Bugün, ekmek vaziye
t:nm lıuuaınilc tabii hale avdet 
edreeğl umulmaktadır. 

Yeni Tıb ve Eczaci 
talebesinin imtihanları 

Bu yıl Tıl: Fakültesine ve Ec-

İ>un, mülh~kata gönderilen b.:r 
err.irde 1'az•la.rın şeker e.lnıaları 
için ..:öy ve kazalardaki nüiu~ 
sun te$bit edihııesi, bi.rer mu
temet vnsıtasile İstanbul Şeker 
Şi.-ket!ne miiracaatte bulunuı.. 
ması bildiıilmiştiir. Kamel .. rm 
l<aldırıldı.ğ· bu yederde şc-1-...,,., 
belediye veya köy ilhtiyar hey
etleri ta~~!fından dağıtılacaktır. 

İstanbula çok 
geliyor ı 

• < 

pırınç 

Tehlikenin asıl biiyü:k tarab 
Hindlilerin, yin.i bu ropraldann 
bakikS sahiplerinin, bir daha dön
memek ni~ etile geldiğine şüphe 
olmıyan bu yeııi ınisafrre •lııot 
geldiniz!• demek için lnw.rJa&. 
makta olduğudur. Hindlil<"I" bu 
harek.!lleri!e İngiltereden bir 
nevi intikam alıyorlar: Yoksa, 
en geniş hiı· baya! dahi, Japoo
yenın hir işı:a'ckn 501l.nl ı.an... 
!ardan kolay kolay çıkıp gide
ceğini dii_ünemez. Ve, şu Tilrlıı 
atalar siızünii hatırhyahın: Ge
l.en gidrni d.ıima aralı r! .. 

n · d ıne.elesi bir Arap aaçııd ı.r. 
l - lfrnliı HirullHcr a:rasmda 

ilıtilM rnrdır: Mü...ıüınourlar baş

ka, rtl~C"ıl.,.. be~, HindUla.r 
başka lıir istiklal ~dedil'J.er. 
:\lihrac~ler ve N'zfun!ar, kendi 
imtiya!Jr.ııa ve nühız'larm:ı uyw 
gun bLt' rejim isterler. Din ..., 
mıll,yet h\gaları, dulıdıırulm.aıı 

uçurumlar lıaloindedrr. Bu mem.
lckctın menfaat tezadlan içinde 
earpı,an U paorti<;i •·ardu •• 

Sultan Ilanüt, (küçük ma.be
be\ ın) )<lai~roınden 1:er; gırJi. 
&:>t dıöne:-ck U2un k;aridorda 
ikrled:. Bu. da;,.e ile, şahsına 
mahsus (da.rei hümayun) un 
ıırasındaki l:>!r odarım önünde 
durarCi.ik, aırk:.sındakilere: 

- Açın şu odan:n kapısmı. 
Dıve seslendi 
Kapı açılır aç,l:rrıaz, yiııc ba -

tonunun ucu ile sa·ı Pa~aya. o
d10nın -çini göst{'rdı öekeli bir 
se.;;;;.'e: 

- G r içeri. 
D.'<lı. Sait Paşa odaya girer 

g.rn,ez kedi elile kapın k>!il
Ledı. A~ııc Cflbine kıoyarak 
(da.rei hümayun) u a geçti. 
Suhaaı Hamit. ı,ıok h<'yecanlı 

her gün geçindiği içın 5'.fl rle.ri. 
,.-,!' de'recede saıısılmıştı Anıat 

soyunup yatıx:aktı... Her gece 
o'ıcluğu giJJi bu gece de uyıku~u 
ge;,,ceyen kadar l·e~dioıine k;~p 
okt~yaca:k olan (Hacı l\f.ahmut 
Efendi), (küçi.ik mabe)~ll) dai
resindeki kori<t:ırdan acele ace
le g<:>lerek: 

Efendim:z! .. Sa>t Paşanın 
ada.mı iııliı!ham ed ·yor. (Müsaa
ooe buyurulsun. P<şarnı görup 
bir şey söyliyeceğim) di)"'11' ... 
Ne ferman buyu.rulur? •.. 

Dedi. 
Dedı. 

S hlacn Hamit, rt b" sesle: 
- Haytr .. olamaz. 

Elenin sanki nefesi tu.tuimuş 

gıbi) di. 'Bu yatr.k odası çel&< ge
nışti. Tavanı yü:kscıkti. Ortada 
rMgarenk amınıJJer :<;inde ışıt
dayan mnıhtcşem bir av>ze var 
dı. 

Penceresi dlrrnyan duvarlar· 
<la kıymetli şarik halılıı.rJe ör
tü'.ır ..ıtişti.i. 

Yatak takımı ipel:'!tııdı. 
G nç kız, g&leri odanın etra

i>rı oolı§l'rkt:n, k.'.ı.ilıinin kurşun 
g·b: ıığırlaşt1ğını hıissediyoırdu. 

Burası r.1aaşla istihdam edilen 
bir mcınu'l"un, yahut bir sekrete
rin odası değil, adeta bır pre116eS 
odası:,<lı. Acaha Pol Se'bastiyen 
bu muhte..~~m o~a,'J ne diye 
kPndıs ·re ~Cı..<ı:s ctındk i.st>yw
du? 

PatrJn, inee dudaklarında dai
ma ay:ıi tet>essüm okluğu halde: 

- ç ... k rPhat odanız var değil 
mi? Göreceksin~ h;, burada ne 
n;es'ut olacaksınız. 

Elen nlıoyet söyliyebildi: 
- Mi;yo Seb,.st.'.)'en, deci~ tek

r ınm maa k'<>ei kabul edeıni
y cccğir.ı. 

Patroıı kııoşlarını kaldırdı: 

- Nl;in Mis Stanh~? 
- Sekreteriniz clmak iste-

r m. Fakut bu '.)(! 1.a ot • aman~ 

* D:in 459 izci Cuıti!ıuriyet 
Bayra,ı:mda Ankarada yapı].aıcak! 
geçit ıc~mine iştira:k etrr.ek için 
Kabaf.a§ Lisesi Müdürü Nuri 
Onur'un riyasetinde Ankaraya 
gitmiştir. * Ticaret Of ıs nln Cenılibi A
uıen'kaı!:m Hl bin aıdet y-:Uli 300 
b'n kilo ham deri getirteceği 
haber .lınmıştır . .Mallar, ciiy "k 
b~ hayvan derileı ı.cLr. * Et·vrl..-e İstanbul Ticıwet 
Odası u 'll~i kit tii:ıi iken imUr 1 
zaJ.ire borsası kom ~erİig>rri: ta- \ 
Y .ın e<lilC>n Cevat Nizami Düızen.-

1 linir i · tii~ etııgı lıaber alı.ıı
m'litır. . * İkincit~rinin 2 nci giiıııü 
Ün.vers'te konferans salonUDda 
bir tcircn yaprlacak \·e Ünııver
site te,!ı'i<;&tına başlanac:;ktır. 

Tamimin ilk 
tesiri 

T:cart~ Vekaletinin, Ticaret 
Miidür:lığüne ihtikarla mücade
le iıçin .GeJedlyeye müzaheret yo
lunda bir entir gıönıderdiği ya
zı lımı.ştı. 

Bu lıaıbn, dün piyasada te
sırini g.istermiş ve zeytıınyagı, 
nohut, fa~ulye, Trabzon ya€ı 
fiatlarmda onar kuruş kadar dü
şüklüklrr kaydedılıni~tir. Fiat
ların dW.a düşmesi bt:'kleniyor. 

Fen Fakültesi ihale edildi 
Yeni Fen Fakiilt-esin.in .f.iızik! 

Liborat•ıa.rı 840 bin fa~ya ihale 
edilınış~:r. Fen ve Edebiyat Fa
külteleri kısım k15un ihale edi-
.i(-cektir. •. ' 

Eğer ) ksa, Ofö emin olmalı
dır k;, bu U;\ halletım"k madldi, 
manevni mükellefi,Y'et ve m:esu-
1.yeti k, ndı omuz'. ... ının üstün
de<! r. Ve eğer, bu SE'ne İstan
bul h<•:kına, tom bir adalet 
prensi-b'.-e dayanıtarak vaktinde 
\•e kola)ca odun kıömürii temin 
edilirse, şüJm.n borcunu ödeme
si1ıi pek iy> biien 'bu tem'tz halk 
yığını •bundan büyük bir sevinç 
ve huzur duyacaktır. 

_Fransad.a, artık bir orman olr 
ır.ı:"rtan -çıkan ve bir t• .. ih eseri 
halini· alan meşhur Bubıya or
nıaııırın ası!l:k ağcçlarmı ke
s;yorlsr. Haır.llıurgun dünyada 
eşi o'!mayan hayyanat bahç<'sin 
c·e, hususi tapı aklar için~ ' ye
tiştirilen iş ağaçların budamô.ları 
1ı:dkın ;htiyacına ıahsls edlil
mi ·tir. Devletler böyle radikal 
kara.:rarla, milletleri hayadarı
nı kıcmrnııya uğraşırken, biz, bi
raz d,ılıa enerj.k olamaz mıyız? 
Duyıduğunıuza göre, İstan'bul 

civarında b r çcık korulukk: .. 
vaııını.ş ve bunlarda kes ane mü 
sait bir çok ağaçlar bulu . u~r-

Kaıça!<:.Çılık bürosu memurları 
Lutfi Güleş n önce dii<hın n -
da bir a•ama yapmışlar, 72 t.e
nelre ;_e, tinyıı,:ı, bir buçt.!k çu
val pirinç; evinde yaprJ.,n ara
mada ise 61 teneke zeytb:ıyağı, 
24 tcn">ke Diyari>aku yağı, bir 
sandık '>Çinde 47 ki.!o !l""ker bu
lunmuştur. 

muş. Fakat buruar, orman ka
nunun bir <mmanm de\•let kon
t.rolüne alınması için lkoydui;'U 
miJ..ıt.ar hac:ıd:inden biTaz daha 

kü_çük olduğundan lrendı halJe
r:ne bırakılımışlardır. lyi ka
nunlar, miıletlerin saadet\eri ve 
huzurları içindi<. Şurada fa•klr 

bir vatandaş ailesi, soğukıta tit
rerken beri tarafta teknik bakım 
dan kcs;Jmesinde hiç b'r mM· 
zur olmayan bir ağaç yığınının 
böyle bir kayıttm ist.if.adoe ede
rek başı boş ve bu ıztırapla alay 
eder gibi duımıasına nasıl gö<ı 

yunıul.aJbi 1-r? 
Mahrukat Ofüinin elmdeki o

dun kömür s!ıoku, şehrin hiç ol
mazsa asgari ihtiyacını kaıışıta
yamayacaksa, da-ha karnkış bas 
h!'llladan haekeoıe geçiillıesi 1-ii 
zırndır. 

ŞE.Htr.Ll 

zacı mckkt:ne alınacak talebı:
nin im'i~aı 'düıı yı>pılmı;;tır. MiL 
ra.caot elenlerden 35 kiş: li3'ler
dL ifti.ıar le\4ıalarına al:ndığı 
i~ n ımt.hans:z olarak kay<ledil
miştir. İmt'lıana 735 talebe işti
rak etınıştir. Bwılardan 80 i Ec
zacıya, 600 ü Tıb Fak(il~sıne 

a:lınacaktır. 

Lastik tevziatı 
İsta•ıbul i~in otomobil lastik

ler:.ııin ''iliıyet eml'inde tev:zi &

dilmesi k<.rarla.şıırılmıştır. Bek
lenen !''1lir geldifii tal.'dirde <inü
mü..,.cJe:ti hefta oonunda tevziat 
yapılabilecektir. Bu sefer, 750 
tar.e lliotlk dağıtılacaktır. 

!Sirkecü ehcil:irkaza 
İlün •ab"'lı Sirkeci rıhtımında

ki trer: yolLnda feci bir k>Wı ol
muş v~ b:ıı- amele ölmüş, bir a
mele de (lğır surette yaralan
mı~tır. Hadise şöyle olmuştur: 

Sabah saat 8 raddelerinde Sir
keci Jemiryolımda buhınan bir 
vagon Hiliieyin ve Yusuf adında 
iki aıneie tarafından itilerek gö
tUrül~rken, ayni hat tiılerinde 
manevra yapmakta olan !bir diızi 
vagon lolromotüin yıürütmesile 
iki amel!'nin itti;:; vagona çaap
mıştır. İki vagonun arasında ka
lan iki amc kden vücudu tama
men ezilen Yusuf hemen ölmüş, 
Hüseyi!ı de muhtel lf yerlerin• 
den ağır surette yarala'llllnış\ır. 
Hüseyin haztaneyc kaldırılmış
tır. Hfufaeı.in tahkikatına Müd
deiuın:.ımilik ellooymu>ş, adliye 
doktoru, cesedi morga ka'ldırt-
miştır . 

·-~-

Fiatların 110 kuruşa 
kadar ciü:şcceii 

umuluyor 
Şcı!ırirnızc yakında b•JI m -

tarda çfılck gelecektir. Yeııı 'llab
su: · n olan ~eltikkr, -k,sa bır 
mü ... d~t zarfında p:'rince tıı.hvıl 
~ rp piynsya ç:karılacaıgt <lan 
I tanoul pel-' yakın.da bol pi.rin.ce 
kavuşacaktır. Bu suretle pir..ıı-ç 
fiatlarının 110 - 120 kuıu~ dii~e
C<'ği kuvvetle roylenmek\Ad.ir. 
Diğe" taraftan Mii:ııakal.itt Ve

kiılet;, İsk€0derun.daki çelt1kle
ri.n muntazaman İstanbula SC'V'k:i 
için ııc~gün 5 vaıgon tahsis etmiş 
bulıınmakta<lır. 80 tıon \-elt,>k 
biır vapurda :İiıuni.re geım:ş 
oradan l.mar.ımıza mü.tevecci
hen hareket etmi§tir. 

Başka bir firma da Mı~ı.nı...n 

şehrimae 8 bin ton çeltik ge
tirtmek ic;i!l anlaşmalar yapmış
tır. Yakında nak.1.yata lı~Iana
caktır. Bu rr>iktar çeltik 5 .. 6 bin 
tcın piri~ vermektedir. ---Üsküdar tramvaylarının 

tasfiyesi 
Diiıı sahıh Üsküdarda Kadı

köy - Üsk'iidaT halk tramvayları 
hissedarları toplantısı yapılmış
tır. 

Ş:ırket idare hcy'eli reisı Feri
dun Many::..s tasfiye hey'etinin 
6 aylık rapcrunuokumu~, hesap
lar tedı<l.k roilmiştır. Netiıcede 
tasfiye hey'eb'.aıin çalışmalara 

devam ~tınesine karar verilmiş
tir. 

bırak.alım: Si.z bana biıçlb'.n:- clı-

" İ K D A fJI ,, ı n T E F R i K A S 1 No. f 4 babınız olmadığını söylemişti- r GÜNÜN \ 
'i Ansiklopedisi r' 

Ante PaYeliç 

' 

ö ~un K ~ IES\DMD öÇO" Da :~ı~~~~:nab:=~a:::~zf~ 
~ ~ lb::. ~ IF' ~ lb::. idi. Fakat şirndiıbabaruzı kay•bet-

1;;~~~~~~::!!!~1111111111~~~~:::~!~~!!~111 tiğinize göri', benim dootlıığumuı Yııaıan: Türkçeye çeviren: 1 ve hayırhahlığımı reddetmeui-

A ~ gostoı MUlll - Muz.mm r LATUR aiz zannederim. 
Sebası:yen bu sözleri söyler-

- D ığ:"usu giiıZ'el bir vazifede 
anlaşamamak, insanın hem tu• 
hafına, lıem de gücüne g:diyur. 

- Hayır, hayır! Ben bu odaya 
gelemem. 

- Yavrum, bir insanm bir 
şeyden çekinmesi ;çın, ortaria ıı.r 
sebep .ılmalıdır. Benim sizderı 
evvelc>.i sekreterim de burada 
yatıp kalkaıdı. 

- B~ oda eski sekreterin.irı:in 
odası mrydı? 

- Sebastiyen ellerini yukarı- ı 
ya kaldırdı, 

- Yok, hayır! dedi, onun mev
kii bira• daha başka türlü idi. 
Çünkü o benim samimi ahba
bım sayılmazdı. Beni mıthterem 
babanıza bağlamıı;; o1an dosthık 
rnb:talanııı unutmay~ız. Size 
karşı da dıı'mıa ş..;fkat ve muhab
bet gös:er<!iğim; de elbet takdir 
Weri.n~~-

~ ı ken, güzler; öyle parlıywdu ki, 

1 
Elen pa ıronl'nun hiç böyle bak
tığını ;;<;rm<·mişU. Elen, Seba&-

Elen l'iir'atle ce\•ap verdi: 
- &>n de size karşı minnettar 

davran1r,ıyt:-r muywn? Si2c bor ... 
cum oWu:ğ'.ın'..1 biliyorum. Fakat 
bu bo"'L'mll ödemek 'çin clim
dr:n geldiği kadar çalışmadım 
mı? 

- Hiç şüplhesiz... Eğer teklif 
ettiğim\ "'-'feyi kabui ederseniz, 
bir sene jç Tıde bir santim bile 
borcun1z kalmaz. Sizin için da
ha hayırlısı bu değil midir? 

- Daha hayırlısı? (Genç kt-
2ın gözicri parladı) siz dans pro
iesöriıiı,Fimi eglenceli, hoç vakı:t 
geçirten biı iş mi sanı:ıcorsımuz? 
Geç ""k't ev-e dönmek, tanınma
mış a<hmlarla, ekserisi kıötü ka
rnkterdo in~anlarla dans etmiye 
mecbur kalmak, pek o kadar 'hoş 
b:r i.ş ıleı,iidir zannederim. 

Eien kom şurken, &>bastiye
run gözleri de gülüyordu. 

- Biliyorum, işte bımun için
dir ki b<n de si:zı bu ağır yi;ıkten 
kUO"tarn:ak istedim. 

SeL>as:iyer, elini geru; kwn o
rmu.un.ı h."-Oydu: 

- Kwm, dedi, ne zamandan
beri s.z;; söy !emek istediğim bir 
şey da!1n ""r: Bu borç meselesi
ni unutı.:p gıtsek, sanki ne olur? 

Elen taşırdı: 
- Borcırmu af mı edeceksi

nirı? 
Sebas:iyen tatlı bir sesle: 
-- Bu ôhele mütema}'clim, de

di. 
- Hayır, ben bu temayüle ra

zı deği '.m. Size karşı olan bor
cumu :.: ndi alnımın ter ile öde
meliyim. 

Seba.J!iyen içini çekti: 
- Zaten ben de böyle bir ce

vap vecT.cni1.den korkı.~·oroum. 
O hald~ simdilik bu meseleyi 

1 

tiyeni s0rt, aızmindeıı: dönnıErl, 

1 

korkunç biıı hayatiyet salübi o
larak .tanımıştı. Fakat o daki
kada patror.un sesi tatlı, mua-

1 melesi nazikti. 
Seba&!iyen dedi ki: 
- YalnızJık tahamrnfil edilm"2 

ı:üç bir şeydir. 
İnce t:ud" kları titredi ve buı 

s.:!fer du gözJ.er~e bir hiirci.in 
gölgıd çöktü. 

- Oh, ben yalnızlığı..~ ne müt
hiş bir şey olduğunu bilirim. 
Çünkü h!'nim de yalnız kı>ldığım 
zamanlar çok oklu. Hem de ma
nevi b;r yalnızlık. .. 

Elen •on derece sükürıetle 
söylent:ı bu 9Ö'Zleri dinleyince, 
o z.am~na kadar Pol Sebast: ·enl 
galiba ,yi anlamamış okluğunu 
düş.ünd.L (Daha nr) 

Kendisine suikasd yapılmış 
oJın.asından dıo!ayı, başcia Ma
reşai Kvz,tern:k ola<ak lbi-r çdk 
Hırvat şeflerinin tevkif edildiği 
hı;ıbe.r veden ddkbor Ante Pa-
veliç; Zagreb şehrinde 1889 da 
doğmuştur. Bugün Hırvat d€'V
ictinin re:fildir. 

1918 de Yugoslavya d.:V'iıC'!.i 
kuru!ıduğu z:.man Hıırvatların 

bu idr.n-de y~amasını istc.me
m'l} ve Yugoslavyayı parçala
ma kiçin bir t~ ooımy('Ot 
kurmıı.~tur. Ustaşi adını alan bu 
~ııı.;yetlrı geyesi, Sırp iler ~ 
!enler ni ö'diirerek bu birliği 
boomaktı Dr. Ante Pa ' ·n 
b : da b~ 'undt ;.ı bu eemıvet, 
lbir çok tdilıiş harek.C'tleri yap
m ş ve ta " u"'rayır.ca, Pa~ 
lıç İt.alya~a ka:çm:ştı Yugoslav 
ya ıle ar,ıSı açık O:an it ta Pa
wliçı hıma~ etmiş ve yeni ha. .. -
'bin ne'lices'ııdc ırf:a!akil Hırvat 1 
lıükfınKwt.i kurulunca dc\'let rei-
ai olarülk başa geçiri'!.ııı'~r. 

2 - n inuistanıla Üç mil anı 
yaktn bir İngiliz sennaye..'i f1IG.. 
liyel halindedir. Şüphe yok ki 
Hindi fanın etdcn çtkması, İn.

gil teroo in sad.,.,c hlr söm~ 
kaybehue,; de=k değildir. 

3 - Nrlı:ıyet Hindisten • ·ti)ı,. 
lali 1,..1.,iııde inı:-'liz ve Anıtri
k-•n gürii~ri ayndır. 

B. Runelt'in pt'e~ 
bir ifMlesi <'lan Ati.antik beye. 
naınesiodeJ..J kat'i ifade ile, llin-
d istanın bir yan miisteınlek.e ı>
la.rak idans ini istiyen İııgijiz gö
rüşü ara smdaki fark, Amerita
n ın dikkatini çe~tir. Vakıa 
lngiit.cı~, bu vaziyetin harbin 
ndİce..İ4e kadar istcniliğiıt~ harp 
d.emokr<ıs:icrin zaferil<ı netice
lendiği zaman Hind· tan i-stik.Ia
linin verilettğ"ni il.eri sürmeJt... 
tedia-. F::kat Hindli milliyetper
,,.er soruyor: •-Bana bunu .!"'İm· 
diki giiç ve nuk dunımda ver
miyen, yarın, büyük bir zaferin 
nıiimcrs'li olursa vcri.r mi? O ki, 
bu miicadelesin.i, bizi başkaları- • 
na kaptırmamak için yapıyor! .. 

Ame:iloa ise bu nıescJ.eyi dün
yavı adalrt ve hürriyetle ve her 
milletin lrıendi muk.addentına 
hakim 1>larak ~ edilmesi 
ana prensiptııin ilk eseri olar.ılı 
Hiu-distana hürriyetini vemıelı: 
sureul.e halletme.le arzusıın.da
dır. Fakat, Japon) a meseles.i or
tadan kalkmaok şarti!.e ... 

Şimdi Hindisbındaki yeni kay· 
naşma, bu br1mecenin yeni k~ 
düğümlerini meydana çıkar,.. 

cakta: 
A ŞElKİP 

Manisa'da üzümlü 
Ekmek 

Manisa, (llkda.m) - Bek-QJ. 
yemizin ii;;üm ;m,:h kikini art r
mak üzere çt'kantı~ı üzu.m:iiı 

cİ<J!lot'klerc halk tJroanı<'n a~ 
ıınıştır. Bu el.."'!llek'!er, kalori ve 
gıda b:ıkımıdan da ııengi.ıı oklu 
ğundan katı.kınz da yfflilebil
r.<'·kıtK. r Manı."J beı.,&yesinin 
diğer , i ·yet ve kaza beJıeciı ye
r.ne aynı şe'kJclıe ekmek çıkan>· 
ması için yııptığı mur~ca:.ta ba
zı beled;y-elcrdcm rn t cev.ıp 
l;ır geim . tir Mrısa kız enst:· 
tüsü, buğday, arpa ve mısır ur>
larından ç<'Ş' .. li üzümlü ft<mck
l~r ve pastalar yıı.pmı,_ıtu. Bun 
J..ıda üzüm nmbeti, yü:ıde anda 
yüzde kırka kadar cJeğişmell<14 
ve çok r.erıs olmaıktadır, 
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Bu gar·standa·bal
talama hareketleri 

, _ 
Damad Ferid 
Yalısında 

j M em le kette ı.....:;;;;;;;r =A n;;;;;;;;;;;;;k a=r a =H a=b e=r ı e=r i =.:::..IJ 1 
'\ 1niKDAM1 EkmEğe patates Fındık yağı 

-- karı,tırılması tav• 
Yepyeni bir ıüphe! 
İngi<izce eveot manasına ~len 

.ye:s. ke!Jmesine en uygun ka
fiye •Heı;, dir. ş;mdı Ru.-OOr İn
gilizlere saruyor:lacmtş: 

---------
Bir silah fabrikasının maki

neleri dinamitle atıldı 
l!anlarm dtşman hizmetinde çalıtan 
para,ıtçaıer oldukları blldlrlltyor 

Berne, 22 (A.A.) - Bulgarist anda, sitahlı ve nuı:.>keH 15 kışinin 
Pl<>wdivdeld silah fa'brilkasına gi· .rerek. g~ bela;Heriııi öldürdiiıc· 
!eri, tc2'giilıl.arla maık:nele.ri dinaın itle att,k!lan ve yarı yarıya ma! 
edilmiş külliyetli mikta.da topu tahrip elbi.kleri hailx>T verilıınElk-
dfr. Btmların dÜ.,<ıman Wmıetinde çalışan panşijlıçi&. oldukları 
remcn bildiriliııar. 

-Kemik ve mafsal 
veremlileri için \ 

1 

1 
Bir h~sta~~ aç11-! 

I' ması kararlaştı 
1 . 

Ankara, 22 (Ik.dam Muha· 
bırinden) - Sıhhiye VEl<a

let.i İstanbulda Baltalımanın
da d•ımad Feri.din yalısında · 
!kemik ve mafsal veremine 
müpte!A olall'ların W!davisine 

1 

mahsus b:ır hastahane aı;ıına
ğa ka.rar vermiş ve buhusus

Güzel bir proJe t.a hazırlıklara başlamıştır. , 
' Bu nevi h68talar deııiz hava- / 

Bartında, taze 
yumurta 
100 para 
---·---

Fakat orada da ekmek 
sıkıntısı var .. 
Bartın, (İ!<Jdam) - Bartın 

haya.t pr.halılığuıdan en az mü
tees>ir olan ywıd kıöşelerinden 
bi<lsicfü. Bura halcı, bir ç'Ok Ka 
radenioz şe\ııi<rleri giobi mısır ek
meği de yer. Darlık, Yal'ıız ekı
m-0hle görül.mcCt tedir. Beledi
ye, halkın el<Gnelııslz ka)maması 

için tedbirler aJnu~ır. 

siye edildi 
Arılka.ra. 22 (İkıdam !llu."lıaıb·- . 

rin.;ıeıı) ._ Yüıde tanı yırrnt 

n iSbetıOOle ~ te.; k~nşt.rı ~g· 
tıı.k.\'.i:i'l'Ce ekır1'C·ğin pişkit,lik ti
h3r: ' mallup derecede lbulun
chıgu anl:ı.ş>imış '"' kc·yfiyet Ti
caret V~etin<:e belediyel.eT ta 
mım e<li\n,iştir. 

"Refah,, hidis6si 
mahkemede 

ANl<ara, 22 (ikıda!n Muhabı
rinden) - cRefah, vapurunun 
baılıııı ası h3disc!'i hal<'kı ıııd.a Dev 
Jet Şurasının :mes'ulle. hal.ıkın 
da wrdiği lü:zumu mıihakeme 
kararına itiraz vuku bulıır~m1ş
tır. ENrının ~<ı'.kmda m" iu• 
mumilbte ve o~r.dn d.ı Anka
ra Ağırceza rnahk<"Jllesıce gön
derık~eği anlaşılrnaktadıc. 

Sanayide kullanılacak 
küsbcsi de ekmeğe 

katılacak 

Ankara, :!2 (tır.dam ::.IuJ,abi
rinden) Harp \'QZ et: dola
y>silıe ihro.ç imi<.inları mab-

- Hcs orada •i>,r Clll'Jan.di.r, 
yo~a A.hnan)-nın bır mümes
siii mi? 

Bal<a.Lm İııg.ilizlcr, bu rJd 
sorguntın hqisiııe yes! d:!Ye
cek? İster misinrz, İng;.lizlıe.- bu 
iki sorgudan bir.ne yes eliyi ne e
ye kadar Rus r artılı: bi:ııden 
pes! desinler. 

Ben, politikadan pek çakmam 
Bı!IliJOO. şüphe den.ilen şeyin na 
yaman 'i/f!Y olduğunu bi.tiır.m. 
Bu ga~ k.ö.tü şey, ber lrere in
sanın içine gil'Ciirruyod:i mi, arlık 
1ut kıehı pe~den .. 

ŞARK 
Cephesınde Müttefı"kler Afrı·. ; sından ,.e cl<'niz kcıı·a.rıııın ( 

1 
şüalı tesirlerinden >sti!ade e-

(Bış ıa.ralı ı inci sahifede) kaya. Akdenı"ze 1,· dec ... klertıir. Hastahane şianll 
ı:ııı .,..,.,.00 ınui1arcl>"slode A:ınan • lik 100 yata:.uı olacak ve bu-

luta~a.· ı :tJ<i.d·l'lli nJl'vJıii 1'!.:>rruziar h,. k" J k I raya yalmız kemik vemafsa.l 
n~ı~lc o.JCı .. u t ı»fı:.dan lnadla • a Jm 0 aca 

0 
veremine müpıt!l;i olanhr a-

mildafna ed~len lot11Ü< tıı.b;y~leri J ', lmacalııtır. Bu k"bil ha3talar, 
'" ~riovlları mevv>lrn "3Pletım~ • "( imdiye kadar alçı ve bazı 
ıeıd.'r. Mihver teslim olduk· 1 cıhaz,la.,1& teııavi ro;ıerek ev-

Y~, süt, peynir, yumurta 
bddur. Ta.ze yumurtayı 100 pa 
raya bulmak miinikü<l'1r. Tere 
yağ 250 - 300 .kurU§tur Et 91), 
besiü ta\ ukl.ır 100 kı;<~tur. 

T<l.'>-yadan p·ır:nç geli)'Or ve 
lfıO kuruşa kadar satılıyur. Ya
kacak claıiığı da pek h;ı:ocd:hıu 
YDtJ:. 

Vanda bir köylü 
define buldu 

Zaman hangi ta
rafa daha çok 

faydalı 

t olan !ındik m<1hsulündıe.ıı 
muıılelı:et dahil:!l'de i.<ltifade e
dHın~. d~ünilhnfuj ve fındığın 
yağından \'C kii.•pesın001 i»ti
fadc cdi:lmesi kararlıaşrnı..,"1.ır. 
I•'ındığın yağından ınakice ya
gı ve kiiSlx-si.nd<•n de ciomel;re 
karıştı..-ıirr "-k :.llte~. 1e · ,f,i.de 
eelecckt.ir. Bı.r klo :fındıkıtan 
600 gnı.m y~g ve 400 ı,-aı-r küs
bc ç.kıma.ktadır •Fınd.'.k ,; ağı, 
bıır m.ld11< mı.d<·ni ~ agla kar~
tr· arak anayıde k~knı'.mağa 

elver . · hır hale gelınekM?O:r. 
Ticaret v~·kaleıı bu mevzu üıoe 
ridrı meşgd o!ınrnkt:t<hır. ---- -
Ruzvelt lord 

Hali/aksı 
kabul etti 

Şimd· Rudolf Hessin bundan 
ilili yıl önce tıpkı gölden zcm
b:ıı1e iner g>"'bi İngiltcreye >ııme9' 
ve ha'a orada otunnll5ının u
:fandırınış okluğu meŞtıUz şüp
heye şöyle bir ik' ncisi &ll:ıa ek
leneıme-z ırt, acaba: 

Almanlar Rus;,aya sa\ctırme
dar. önce Hess'> oraya hiç bir 
vaozif<> ile filim değil c>e Rus
larla h~e başladıktan soııra 

sıf, 001.aroa İngilizlere ka~ 
~... ~e uyandırarak Rusla.:o
lıa İnıgilrzler aınsır.a kıata kedi 
9C1krncıtt için ~'9 ohrıa
.•ınlar! ~e si:ııe ,.epyeni !bir 
şiiplı<? dalı a ! 

ş"n' n ,.,.,...._'ne.le <liişmanm d.Uomıa-
oan Y"P1 ıtı P§U'lııı>a tııııı.rrırıları Af- tan sonrada ikinci cep• : !erine gönder\iiyarıdu. Hali>U 
man vıe Romen bava kuvvt:L.eri t.a.. ki 'bunların ' · d J 

. he Avrup .. nın cenu• ı· ryı gı a a ama-au:fuıd.'.ll\ bougı.ı.m ug.raw.;~ı:·. 5t. 

Mt>lwırpb~ t.:cyytı.cıer~niz vo:8 .,. 1 ı dALarı i9:U malUI kaldıklan 
om ;...r.,ı00., Sovy<ı-t Jı:ıt!o.rının il'<''- ı b Un d a 4 Ç 1 } a C ak f ı anı.şolını.~ır. Bu hamı.hane 
l~riı:d<l;i mırvs,..l•n"' y"1r "'~4me- I' • le ::J """' '"'°"'"" r<.m!Jieı~r. , l . b:r QO~< vat.ıı.nda.şın malOO 

M,<'<IO\'l!.. 22 (A.A.) - So\\)'~I üi- Darlı n Dakar'da . kalması önl-enecekıtır. 
ıe t-b ğı; ' · · --~-

21 ~ ı.e;;nn gtoe ... k< •, t,e• n,,., 11''1.dra. 22 (A.A.) - Vişide 
su; ' d ve M<0i<ılr Çl\ •'<r n<ie şimdi hiı1".m o!an kanaate göre Sadeyaği ve pirinç 
fo,<ıına..'>I \1ll'p'şınL5ln"<lıt'. Afrikanııı gat'b:nde harekete 

GECE YARl'I TEBLİGİ geçen müttefol,Jer şirrı ~de Fran 
Loı:drn, 22 (AA.) - M ' .;.a.n sız mil!Jtam!Eikelerine deg.·1 L:b-

"' '1n-d ltn SovyPI ge<-e yorısı kb- yada m.ıhvere taarru.ı ed.ccek
llğı, "' ··.:.ıer:ıdın şn'1al bat ınd<ı Al- !erdir. Sciooinci ordtıya say1ca 
rr. .. ta-ıı.ı:ı. anru.n ger'lı tıldı,ju-..ı 
ve R Jaı-ın ınev7, ler'ml >Sl~h rııt..:<- füıtün Amerikan \'e rnuhaıip 
le aıi bii··,.n&.1ıc<l'r. Fransa kuvveHeri ile tank1ar, 
K••ıAJO !>'oda düşmaoı \.aı ı 'LU dt~·- Jo, m•'ıonlar ve traktörler, söylen 

dı" ııı:ı; lrir v:ı:z:j<:tl(d r. 2ö aı.ı.cn cl'>g ı:e b..O e, Çad gö:ünün şıma-
:ı..ru t ıil!ı "'""'" v• · .i Alınan lind~ t.aoh.~i<i e<mmi~b-. Bunlar 
p,ooe al~,rı d3 ~a uJlf'G'.ıl- orı gün içinde Rammel kuvvet
ın~ı'ır 

, wıı~'İ<ı etnup doı,'UOUnda Al lerir.e yorulan taarruz <.'delbile -
ıron.ar 5 ı.:tre taa.rnu.. ~.'şl..- cc!<lerdiT. Bu t:f.«l.il'de mihve 
r&ııoı ho\1'ir O('t>ce cl<le ·"'°"''"""§- kuvvetfleri için teslim oJnıaktan 
l'eı'dr. veya tekrar V:Qfpurılara binerek 

SOVVt:T TJ:BLİGI t.-:ıd uızak"~nı:aktan b"'>l'.<a çare k.a.l· 
111<.ıor"ova, 22 (AA.) - Öılk uıe- mı) acaklır. Yapıle.n ta.hrninlc-

1" n ,.e<iilco Sw.Yet te-IJJ;g; ,~\: re gÜ"E bu yazi~{"t karıpsında 

Sta.l'r>.ıı•«<lın ş•ınal ııa:i> >illd bir sima! Afr•kası muhad.p Fransız-
S>vyet "ıoil~"""e,; <>t;.;.man •iperkri- !<ıra ;)t·hak edec.,k, İııgiliz filo-
nt' §;it~~ <fciomaıu bir ~ !'111P-
ara ugral.:ıı•Jtır. su 'b;r h mled~ AJ~den;zi ıemiz-

.ı:ı . ..,,ruı.n. hıı<t4ımnm ııetiııine .-.,Jnı.J.. liyec"k ve ikinci cephe Avrupa 

Ankaıa, 22 (İhbm Muhabi
riıırlı?n) - S.de \'ağı ve pic'nç 
a119 verişler·nin b-taoo\.11 bor-
sa.•ma itıha}i Tıcaret Vekfil.etin

ce muvaf.ııl.: görülmüş. ayni t'ed
b:rin hımirde de ta11b.ki için e

mir vıcrilımişlir. 

Bir lsviçra ticaret 
heyeti geliyor 
~. 22 (İJııd:ım Mudlalıi-

rmden) - Yarın (Bu.gün) şeh
rimi"" ıbir :!sv•çre tic"ret ooyeıi 
gıekcektir. Yrı.oılacak müızake-

hl ziyade mal mubadelcsine .inı 

kan verecekı\Jr. 

Van, (:İlkdam) - Mu,r.ıdiye 
kazasının Beıjr'tıane kö) ünden 
AA isinı!li bir 1oö~ii. t ırlascnı 
sfu-e-rloen sa.panı sert bi. esme 

rastla.m~ır. Köylü buı·ayı ka
zınca bir çömlek içinde bu mik
tar altın para bulunduğunu gö" 

müş \'e bun.ları al"P evine :;ütür 
m~i.ştür Koyün muhts ı , dan 
beıber a!ar.ık h; '.;ey. :tazaya 

bihliı·mşıir. !Wylü, 90 t>'r tek 

ahın, v.c 20 bc•i bır y<:ı !o ·en 
İıbaret olar alt nları d <'lf't h:s
scsi x)r;ld ktar sonra gc-rl ka'.a
nı kc' o.sınc vedmck ürete 
m>Uihtara teosl m etm'.i,tir. 

DerA a 1 e t le r i i y i 
muhafaza edilecek 

.AJ<ara, 22 (lk<!am MuhMbirin 

den) - Maarif Vekal<>bi, lt>ııgün 

kü ;wrtlar 1ıçi.ııd-O tied arJ<i Ç<'k 

müŞkül bulunduğu cihetle ders 

a~C:ıcrinin ôyi m·uhafaza edil-
me&i lüzumunu tamim e!ımiştir. 

malp m1J'l·aı!'rııac olan Sovyet ı,,~ nın cenubunda kurulr.cakt.ır. 
kıtalar> a&.-w '3.ş=J.an iki brl"' ye»- DA!RLAN DAKARiDA 
dan çı:.arnı<ı;Iar ve JJeıı :,o:n'ndü!cr 
köpi1 '· ;J ha.v35•a uçurınouşlarıiıır. Looıd-ra, 2.2 (A.A. )- Vişi Tad 
On gün lç'Qde Almanlıar 4 bin mak- yo:;u amiral Dachımn Daı.lı.ara 

t_-""""g O 0 N YA HARBiNiN • · - · · " 
.... ye_ I MESELELERi --~ 

ıuı v .. rırJi;lerd>r. geid ğini hiıl.dlrmcl<ıtedlr. 
IHALlıiGRADDA ŞİDDETLi 

YAGMURLAR 
lllroooova, 22 (A.A.) - Cephl'<leı 

geh ıi ttlGrallC\'l'a. görf, Tinwç.ooko 
oı -i • arl Sl.al~ogrDd renu'btmda t.t·
~lblı~ cJo ala~, çıp!:l'!k: o"'·aalurda 
A ';'lrı kila110U·l''ercr gıert W.:-
ı~la r\iır Yil'i:)mur de\·a;m r-t nek(.e 
\~ dl -n .. n Qnal ve ır; !zfrl"I{' koJfa.n 
b:ıtak.ı '· 1.ıro. s:ıpltınıp k .. Jm2t·~dır. 
8J ~ ad Q.ıııp:.rn:ı.).lIDl1 {'rı b1..ili"ıııo 
sc:.v~ı, ·rıi.i rnldh.ı.~:ııtn t'lrai•n tır~lı

ca h• <lM'ıni tct.1kil c«n ır•Lliı~.r·d ku
l'\. Srı..n el-e g0çil'l!tnef.ıi ~"1 tao.Illdm. 
f w. o.·uiş gr·ct.ş bo-4kırlu~~ch crn.:yaa. 
< tı-ı:t.: t d"r. 

Kı<ıl Yı-ldız g>:zetro, po.uı!'l.,. ... ıro
d>roeri StAl"eradıfa du'.'m3d<ıo r.ı.ı
rnt.rr ~fi.l!in.J., bttnUfl da. bli(ün hava. 
üal;yetleı\YI~ tarııliliırın hacdretlo-rin; 
~ i..~y l'~~.4'Uı4?r:n ün?Jma.kti>dır. 

.Ki I_.....,oon N<>\"""'~i& ecnub d<>
i•ı• ır.Jtia ~uapse !etil:J-n~~ Ro- ı 
men ~ir:.i deV3n1 eL:ııtilatc ve bu
re:ıaa ~men meV?Jil rimi-zt çf'virme
;.,; "1'1H~~N oldtık:lan sonra, i.k{ nW
h:.ın 1..c'peyi ge.ri alcın -müd.a..fik·ı•'\r)

~-n k"a:ı,.ı.!t<. taaı."t"UZ!ar·~l-.e ta.,~ 

'e 11\Ü!<Ü~!ilmilş bulcnmolota<!ır. 

r-Doktor "'\ 
~ Diyorki-J 

Az hareket ediniz! 
ITç şa~ayınııı: Gıd '11r•.mı:ıı 

e~'''-::.i ·kadar, yani oormal vazi· 
n e ,-0re gerek m'iktar, gl.'rek 
rb>'\'a <ıtı bti kalcr kıytmeti 
b: kı.ın ından daha düşUk oldu
' .ndan ha:<> kım'uyucu tedbırlcr 
a:ımak medb •ı l"tindeviz. Bun
lardan b'risl ac, ıka )?' ~ra

f nın ön!ine geQ!Yl<'ktı.Bun"n da 
'l.ıa,.ıca çaresı, az har'€'ket tınt!k 

tir. 
<X'd'Ugu yerde dLrcn bir adam, 

~aa.tte 15 - :ı-0; yürüyen 150-17{), 
Jıır'5 n 500 - •sg kalori harcar ı 
Bu yazı, billwssa çocuklar mızın 
gıdalarına c:lkis· ktdar itina e- \ 

!l'ed· ı; ze gi.ıre odan lıotj 

Günün tenkidi 
(Baş lıı.rafı 1 inci salıÜL"'1e) 

ı.ine yardım eQ.,.c.,ktir. 
•Kı, Ma..c;.aI 1-.. nın t e-rcünıes.i, 

Üniversitelerimiz iııgilizce k<>I· 
!arı ıçin ili bir örnektiT. Ve
killik sıkı ve tarabız bir in<!<>-
lemeden sc.ma bu eseri bastını-
cak o!.ırs.ı, yalnız ingilizce de
ğil, ecochi dil 1.-urslar.mn ta
lebcJ..,,, de nasıl tercii:me yap
mak !lizırn geldiğini dalı.a lro
laı· lık.la anlıyabikıcek.leT, öğret
meul~ de bu eser - tercüme 
bahi<lerinılo - önderlik edebilo-
celrlir, 

Eserin mütercimi Mefharet 
Er~1n Maarif Veki!liğia:in ter
cüme biirosund:I - tar:ı(sn ve 
mübalagtıı!>uı söylüyocmn - ba.2 
köşede yer alınalıd .r. 

İşte bunun için - Me(haret 

Ersin ha' köşede yer alsın diye 
.eleği! • nıeınleket giizel tiiTkçe 

ile .-e layıki!.c yapılmış tercü
meler 'kaıansıo d"ye - l\Iaarif 

Vekilliğinin Kı1 Masalına ilgi 
göstermesini diliyor \'e yın 

Maarif Vekilinden - ' la min 
ha-kkı varmı diyetrğ '"-'emin 

oıdu!umd.an - bina! ilgi c;;.s.. 
f.etmHiini rica ediyorum. 

Raallerinde kendi b~şlarına hı

r kıp diledikleri kadar .kıoşup 
ovn •. malanna .m!mi olmak ar
z~, e yazılmı r. Çocuk bu ha 
rekct niıı net.icesın:n farkında 

olımaz, fakat, 2lchğı kalori har
cadığından az olursa, kenıc!l 
bu~;> eı;ini ve dolayısı le gelişme 

~ı·nı lılak etıınl.ş olur. 
B12 büyiiloter dahı, böy za

mıınlardıı. kalori ıtasarrufu mev
zuunu lh.mal etırr.erneliyiz. 

Sovyet Rusga, yardıma 
muh ac ·v.llzigette bulunugor 

Yazan: ALI KEMAL SUNMAN 

22 Haziran 941 de Rus - A1ınan 
har!>! başladı. Şimdi 942 senenin 
Ükteşrin ayının 23 ünde bu har
bin en mühim ıb ır bahsine temas 
etmek m~siınsiz sayılmasa ge
rek. 

Bu harbin muammaya ben2i
yen meselelerinden birkaçı da 
gıı.l lba şwılar oldu: 1 - Rusya
) a B.zami <ler.,.,ede y ar<lım et
mek il.zan. Or.un için İ~lliz 
ve Amet'o!ka:ı tarafı da her ürlü 
levazıım ve mühimmatı gönder
meli; 2 -- Hayır, yalnıız böyle 
malzeme gönde'I'llmesi !<Mi de
ğildir. Ang1o - Sakoor.. tarafı Rus. 
yanın ylikür.ü hafifletmek iç n 
Avrupa kıt'asmda mutlaka bir 
ikinQi cePlıe açmalı. 3 - Eğer bu 
olmazsa bu.gün yarır.. Rıısya çö
kecekti!:. 

941 Haz ,.anının 22 nci günü 
başla;yıı.ş olan Rus - Alınan mu
harebe:;i başgösterir gösternıeıı 
bı:iliz tarafının Rusyaya yaroım 
etmek lazl.Il" geleceği mese!C'Si 
ort")'a çı·kmış oldu. Yard:mııı 
ne şek;lde, ne sırrette temıııı e
dil©;: c<>ği d. ""nül u. Bu 
hıs etr•lın<la yazılanlar, royll'-

\ 

ner.Jer pek çoktur. Lakin çok 
ge meden R ta~af nda vıiksek 
sesler yaroımın ) aln.z malzeme 
göııdermekle temiıı cd lm~ ol-
mı) aca;,ını, Rusya.) a d:ıha gedş 
bir suıette :aroım lazım gele
cegill'I, !:unun için de Avnq>a 
ht'&Sm~a Almar_yayı ıylden ıyı

yc meşgul edebıJecck bir va,,.:_vet 
\'ÜcUde getuilmesi. i 1Stem er
dir. 
Şu OOll sn yedi aydanberi Rus 

'·•:ı.fının mı.JıteL'f neşr,'yatın-

ıdan, ı:utuk.laTından çıı<an lhul.a
sanm verdiği fikre göre evveLl. 
umumi surette yardım i.tenaıı:.ş, 
sonra )alnıı: harp malrerr.esi 
gönderıaer• ı: kafi gc·lmc'<iiği 
söyleııw:.ş, <laha flOnra da ik.nci 
cepheni" aç>lmasmda ısrar e<.!.i.1-
miy.c b . .şlonmıştrr, Bılhassa A
merika ıla harbe girdikt.er.. oonra 
Rusyai'ın müttefiklerinden ifite
d.-ği yardınıın maıhiyet.ıne dair 
söylen~nler hep lıöy!e iniışli ç>
kı:şh olır'U'Ştur. Yir.e şimdi Rus
yaya y••dtm beıhsi etrafında ne
ler söylendiğine ~a ortada 
d!kkat.? değer bir değişilclik: Ql
duğu gı;ri.ı~üyor. Nutuklarla, söz.. 
)erle, n>~ryatla anlatılmak iste-
nen keyf1.yet şöyle görilı:i.iyor: 
Rı.ıısya t.öy le lbir !harp için il<! ka
dar hazırlıklı olduğunu gö;;tel'
miştir. blmanyanın ~aktile na
sıl ha . .ırl&rdrğ •ırıı ögrenmiş, o 
haızırltğnun Rusya aky'hirıe ol
duğunu sezmiştir. Onun için 
Rusya Ja kendini mü :lafaa için 
tcdb!rlerin:ı almıştır. Bu harbe 
girdi en-eli mukavemet etmek 
sureti!~ kuvvetini gösteren Rus
ya dana kendinıi miiıclaiaa cde
hilece:<tir, Arıcak müttef klffin 
haıkı°'k ti'I> mü.essir-suırette RU&
) aya yardım etmiş o!ab.;lmeieri 

• ci ~~phcyi aç~:ıkla mlmkün
dcır. 

Hulasa Rw; tarafı ik :ııci cep
henin .. çılmıısında ısrardun v~ 
gcçmi' deığıldir. Bilakis ısrarını 
da.ha ~ttırmış göriınüyor. Orta
daki değlıjiklik ~1mc.!I Rusyar.ın 

kuvvetli oldugunu söylemekle l 
yenı bir 00.unmiyet verilmek. i&-
t .. nd~i.cl;.. 

(Be} tcrafı 1 in.,i sıhifede) 
edexek tıöyle <krr~kt.edlr: 

1 - İngiliz>er b&zı harple.i 
kayılı<!.ımişlerdir. 2 - Hcz.imet
~rin mmamalası zakri v•.·.ım.eoz. 
3 - Zaman taraflardan h ç bi
rine es.6lı bir faide toınin eod<"· 
mez. Yalnız bundan iayıki v-eç
hile ;,:tifu:l<c yolunu bulan tıara
Ia b.el'kı b·raz fa deli o'a:bilir. 

Llkn İngilizler harb.n başın 
dan heri lelıl<>r;ne böyle h:T ka
zanç tcrnin edcrn<"!Tl ceroir Za 
mıın mlh\".Cr le'hin
de rki k..ı.t fa>Cl· lıi olaı:ağ> a<;ık

ttr • 
Bt n. n oonra İngl!tereue gı- • 

da ochranıl'drn bah9eden Gö
bels nı::ıkales:ni şi)yle btıımıır 
tir: 
.Harpıe saha kazanmıak, za

ır.an unsurunun m•hver le.hin
me~~d'r. Bunun içindir ki biz 
ga: ~ gcleceğh. ----

•• gore 
Ank&ra, 22 (Radyo 6 .zdc

si) - Macar radY'osunun Lon
dr;;dan a:d.gı bir hal>eııd~ Sir 
Staiiord Krcpsin harp r,abine
s'nden ayrılacağı bildirilırnekte

d:r. Ve 'b una da l'.<i sıJbep göste
rilmc>kı'.ed:r. Bu stb<'p'ıerden bi
ıineosi H:ndistandaki kar'.~:ıklık
dır, il\ ncisinde sc. Kııps'n Çör
çil iie geçinaıned:.:gi ileri sürülü· 
yor. 

Beyaz E<Qray, '.:::: (.\.A.) - Reis 
Ruzııebt. İr.g~lte.re büyük elçisi 
Lemi Halifa:ksı kı>bul elıınit!;tir. 

Kabul esnas nda Imıdon Tel
graf garetesln>n sahili Lord 
Ca m:woe rei.> R u:ııv elte ta1odim 
ohımuştunr. 

CünJhurre"'i Pa. ;.f ı< h~;rp mcc 
lis; t.v\antısma 4lı,,ak etıın:q ve 
büvük e>çı am:rial Standley ile 
og'.e ;; erv:egiru )emiştir 

Vaş·n.gt-On, 22 (A.A.) - Ouaı

dtü l:ı:ısın ııop\antısıııda M. ~ 
HuJI, Brlesık A "'":.karun, La
,·~! taraf r ..fan tat'b k edilen 
H.ı..er ltt<;fın<ı.an iyııse• , H t
i.en ta:Obih e:me :t'.ıe l>ul• nduğ>.ı 
nisb.,tt.e t.:ıklhl'tı et l!ınl ı;.jyiemış 
ve Ahıanyada çalı~ ınrun 

da brraıkı.lro<.ı ın, h 'ç aıeğilie ha.rp 
esiri olmak ka..lar bo.r esaret ma 
as 1nı ihü\a e--,1led.Sğin.! -~~c <"'1-
miştlr. 

V~ınırtıu:, 22 (AA.) - Reis 
Rıııın·e1t, dliıı Beyaa. vde yapı
lan I'a >ifik 'ha!l> mtclisi 1xıp1a:n

tısında Saıoınon 3Clalarındaık> du
rumu izaılı etm şti:r. 

Lord H&lifa'k:s bıır.dan !lOll!l'a 
gazctcc !ere, t.oıplantı:da Eylıi! ve 
İlkteşt'.ıı ayl&nnın i6t!b.;al ra.
·kamlar:mn miinakaşa edild~ 
söylem~ ve bı.mlann çok cesa
ret ver;ci olduğunu na..·e eyle
m~. 

Bu y opyeni şüphe, bereket ki 
:mciiye kadar Necıp Fazılın 
ıiklına gehr.eıii, eğer gelmiş ol· 
sa iıc', bunun için de en <Şolğı. 

on yaz: yazaroı. 

Omıan Cemal Kaygılı 

EKMEK 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

cuz e'lmıe k ka.nesindcn istifa
de c.-deb:lccelolerin mfütannı ve 
dol yısJ ofıs t:o<afındw 'bu
günkü [>yatla veriJ unun 
miktarını teıi»te çalışınalk:t..dır, 

• . -
Diğer t.a<a.ftan şetırimi2rle u

cw: el<ımc-k alacaklar ;çın hazır
lanan 'be.vınn~r b;r taraf
tan dağrtılmakıta, roğcr taraftan 
d ldtıırular3k kazalara ver 1-
mektedir. Bu akışama kadar be 
yanname dold~up veıme işi 

kısmen tam.ıımlanaca'k ve saat 
17 )e kadar kayıoı~amJar bclıe 
diye lııtiEa< Mooürlüğün.c ne 
miktar arne istedı1clıcrini, cinıı 

!er r.i de gii3t<;ı<mek suretile bil
d.veceık'lero<r. Yarın sabahtan 
itibaren !l'!rek halloa, gereıkse u
cu.z elcımek ka:rt.luının ta.m ola
rak ka~aro!ara gönderl!me 
sine baş}anaca~. 

Ayni zamanda t:ı:.Jyan r~ 
ııin az~'<ii"diğini, yerine Knp
su cl-a Hindistan umumi valis:
sin get.nleccğinı bh"d"rm~ktroır, 

Cepheler e g~nan 
çe resi 

(Ba~ U>ra(ı 1 inci sahüed.,, 
Stalingrad c"phcs1nd<o'k ağır Al. 
man haSk1'ını azallım~k i-çin ya
p . .l:\ ~ ve birir.c:Si kı~en de 
muvaff f: oMıuştur. Üçür.<:ü ve 
oon taarruz da, Tucpsenin va
raşlarır.a kadar yak.Iaşmış olan 
Nman üerleyi.;>'ni durourup, 
buradaki harekatın, pe.< uzak ol 
mayan Mwdok kesim6ıd ki Sov 
y<>t taarruzunun inkışaflanna 

bağlı tutufarak yav..şlatılmaı. 

iç'f'. oı'1l gerekt.r. 

Taksim Sinemasında 
1 ZEYNEBIN AŞKI l """ . b"'" ... .,._; ..... ,. 

Fakat bu taarruzl.aııdan ~

Jencn diğer esaslı l>i.r gaye de, 
~an1arın Volkıof, Vo.orıej gi
bi kes;mlerde hazıı1lıyacakları 

kı'Ş mfr<lafaa habtının rahatça 
\"e esaslıca. hazırf.a.masına mall.İ 

o'lmalktcdlr. Geçen sene, e.ken 
ve ani gelen kıı:odan do1 ayı vak
tinde brr müdafaa haatına gi.re

~ ~.G9e'icc ~ afi/Jini. · 
·;anıg(ltl- llUJ.fl/Jf/Jl. ~ 

-iyice bıtuıınza. tunıa 
O. bütün dün d 
,__ Ja • şöhrer bulın ve mııyon· 
...,ca insanın iztirıb dl . 
v ını · nduen, onları şıfa 

eren Alman lljçlannın allimetldir. •ftotıet• 
ilaçlarının her ımbalaı'ında b l' . u a .met vardır 
O, itimadın reınzidir.ı • 

. 

m 'Yen Alnı anfor, çok sJ<ıntı 1 1 
çekım::şlcrdir. Bu gü~üğü, Sov- lnhisarl r Umum Müdürlüğünden 
yetlcrin bil.hassa süvaı-i ku.vet •••••••••ıııııiı..ı..ıiıiıiııiııiılllllll.ıı. ........... cıı•-1 
]erile yaptığı hi.iocu.rnlar ve bas
kın' r ÇClk artırmı~ Alıınan~ar, 
ikinc. drfa böyle l>h- dlll=la 
ık~.-ş.ı.a :nak ı!#' lkılerinden 

bu k~ inde taarruz t'lııncınıe'k 
kararında oldukları ceıphelercfe 
~ hazırtiklaTı.xıa b~arnışlar
dır. R~JJ!ar, ~ı<lhna taarnula
rilc .Almanlara bu harı.ır~ı ya
rım ve nokısan ya.ptırmak · 
mektedı.Ier. 

Fakat muha.k!rak olan, ~u 
cephesinde süııpri:ıii dıe'Vrin kış 
bit.'llceye kadar kııpazım,s ol
d~udur-

GiiOO Saati 

l 

IE'!il:c crzi 63-0 a.ı...ı 
Branda > (yağlı k&"'8W~)~ mt tre 
M~mba kıı.p6il.lü 20,000 pit\ 
Gol\ ıcJt"il (300 metre =n. 

ti/11/942 cuma 
ti/11/!Kll > 
Olll/942 > 
G/11/942: • 

9,50 
10,40 
... 0,50 
11 

lılğuoda 21 """"' ııı.lıo!J<ta) 398 -
ı ..:.. Y~ cöns ve mlkdıııu )'8.Z1:1 dıôt'I ka.!em mıalZ'Om<' p11"11.1''!1&.ı. ... 

tz almı:;w=u.\.'"Slr'. 
% _ p;ı,,.,.1* !ıhA!arıml& ,.aıutı t(io voe •aat!çrde Kabal3'1a levaır.u 

ııoıt>eeı00elü meıi<eo: &\- kıırnÔ91'lX>Urıda yapılacaktır, 
3 _ Brande ~. _..,,. kıqısülü, ve golt ~ numooelerile ıı. 

llılı'e b<"v p.rtııamosi ııer gilııı öğlrdenooma söıoü geçen şıJhed.e göri!Jebi!d". 
~ - ~ pıırMlıl< LQ;n \oı1inolıman gün ve saa.tıer.ı.. ~ ede 

odıılerl fitJae ~rı % 15 tıslıiınııı.t panıl•ril• bô,-Ulııllıı """*tlr ~orıa 
-.-aca .. ııan ilin <>!ı:>N.r. (8001 
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( T E N K 

SiNEKLi 
D L R l 
BAKKAL 

T --

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

Türkçe, Gramer ve fikir hata l arı 
(Dünkü nüshaınızdan devam) 

/\s r. hl:m yuz y.·ılık :zıa.man. h•m de 
lk • ' .ıoor: :ıır..d ır. İbn K.err.o 1 lıı.m
d ao Qotd.adt eder~. \'"a\."L'"Z. ·~. cA.s
rwı gun idJ .. , E.::ri ib:X'rl gün~
~ n gO ge,i u.:'W1, iakc.:t za..ınaru kt
tO\ o!ur..> dıyor ve '\ \'"'J7.l~ çok Y3-
ı;::._ .urıısw.a haytlan:yor. Bu (,..'\lıOO 

rı. no.21:11, -,uelli.!in, rrr,.dıa:'kka'k ak
~m t.; •o b •• ş.1 a.t;,p gı·ce b.Lrm<~ 
... ,, ıu etzm e.c.gı an.ı.aşı ~r. 

D...ı.ıa wn . .:ı 1 ~e:.-v . 11, k.J..vagın gO'.
C ~ t>e;:Ja .. :.!. :ıır ~tr.ıa, çuı:ı.rm ~Olge
sa ı.almamn: hem df:", mr sctd~ avlu
~..ındo i (!) çıınann gölge-si camie 

, 11' ç ~nacı)a.z. 

u~""' d:Jın ı,;1;ı-..,". B:ı-az sabrrlı 
c. n: 

ll:ı m('SC.0..'1 avll!St."TI:t.~ öte tara-
1ı.00a b·r •-mez.ar kJ.IT.es.i> va.r. Os
m. 1 oı-. y.<l e ğru yü.rı.:ıy :ı·, nazı günı:ı. 
t fıe~i..di eı'llı. bulu.00.ul-;;:ts.n rom-a, 
d r ı.>plu u.r ınor.ır göZıirul ç<ı"Pı

yo~. D n!o n: •Burada d:ıı bu' ki< 
ı.; p u, b;.o:;tlımli meıar \-J.rd!. Etraıfm.

tl kı ~l b1yalı to.h1a par:na'<lıga 
~:~ 1ı.1 g:,ılJı(":· sarı!r.a v~ sauna
~wt ar, ~rv r·ı·, \Jş J•osunları ara .. 
s n.c•.ı. bu k:z:l gilllrr birer alev gi
b y ı Icr.> JI. n:, .ıtrt.:yar çınar avlu
Ccici tı;: ık ag. ı;tı? 1'~ oldu?! •Avıu

r,\Jılı tıuvarl.nl..J c;~n pa.s1ı c!emıtr pa.r
ır. .- t.-dı p ... cocr-cye bir ça'.-t bı_ı.ler 
l ğlzydJ.> 

P .ı< lı di!lnl'r pa rm;:td '. ı Pffi'C'{ tt> 
y Jc. b-r r.ı.ır duvarının 81'8.SL'l<!arı. • 

ç;lw..'l i buğrü. blı· ınıcir ağoıcı g.bi, 1 
~ ı CılWl .2P.'\ia çık n d:ı..n lrorugu ~ 
L(\..J'(! ;g b \> !" n;ılı..t, h:Jt...i hüdat ll'i• 

b t, d ·ğtl mı? Itcm. cı.e, mutad H;tn 
t '~n ~J ı·, ıınoerı.ra, tl)l'be)"IJ d -
ı l d.C', &\o1:unun. OOva..~i p 
nloC;. ,g:ı be.~ .. a.nıy.:tr. ,._"\. TJn Alla.hım! 
Ak.J.m r klı;m tcn3 t,lllCllll t. .. İrl.t:io'.Ul, 
cu·n1 na.n~ı."1.ı.n. ne zarr..ı:ın kılınacağı. 
nı. b\J:· ~lll ~:gt n·o han~ ~ 
ı. :ıl da ncre-G·~ bulı.:rnoa.ğını, par .. 
ır.=.Jtl1g 1n dU\'Urdıa ç~,,_nr,o."aGJğıru , bf'ı. 

lt ·n d·uwrQı çı~<.an dC'ron- ~-
ıı .. a O..""ği 1 ~~ ıbi r tü ·"br~Y't', tı"• le bJil: a.-
r coğııu bli.ıney(lbU'r... F~:ı::t, .öt- J 

r • rı. l!t:, ... 1~ )az:lc.l-r olan. O;.r 

ı "'""· muh:.Uıl• ı;;.: =<"in:-, 
Ncy9? ••• YJl"..C 001.:)•a!:ı..--n_ N~h<ıyll, 
't ı \'a~ı~ "!"' .-~, kı.' :- l!"l Q..."llaş1an 

n.ıma na mı ko;;w~n-.a~<. içı!n 
.L, 11 t: uı. cC :!1Xl,,1 m..:J:ı'~ Ot>-

· ı o:ır..wı QOker€1'c Hayd• dl
• > d.!yn:. :il 1 ·f do ·~ .. ıs·n: 
P~~n ônüııclc i · <le aya".<J..-,ı

t J ını çık -dı.J.:::r. ~ lera..,~ ald;.!tlr. 
•1( tA1'nan ı:ı.ltıryt_-ı, d ... ~r.ı.d20 g:_ 

r n~~r. b~t n v\U:ut'.&tına. y~:yalan 
b r o=rır.: ilk n· ~ le:.> 

y n..ı ÔL l'<c:.t ı-!c.! t<!.cceif.rn: M:esci
ı·n kulbb, n:n alU:ırlı:.ı, ın.İaşl]dı mı? 

•~Ic "''.<f.n kU!lb"'Sİ olur m:ı?> dtC'ır:ıe
:y:n. Y•P""'-' P-~all oll?l'. tı,,,;,, A.v-

lJ ı •ı::c·t vnrıd r ya! eu da, onun 
b , kubb~U ru.ecit .•• 
'T, '" Jr.'..tr.';l.~;n ~..ı.ııCay<lıJ"r· 

İ.7 mm ı::rt;nı lo~tUkt:ı anocilt: se-. 
~· blişurdu. !IH .. .,:r:m, h>ıı<t<J.!triı< 
IS' ·1=1.h )):.~ kirnf\ üsti.!rd.c Iroc.::rna."1. 
b :· ~t y!gın.1. Bı yı!ı!'lın aır'.Gl

n."ld:ı (dt!<M cd'n aı'<as:n:ia) ~ 

nla a>t olarak yalnız iki ka!kk ku!at! 
ı; l~ilyo..ı du, D-ikkclle sar~<:.tan .ay
r .!-s-ı~ iki ıkul~. B:r taı:a~ öbür 
'tıaırt!ı görüntt-t."k kad r caınsıız, rcn.~
r. -z., n.srz ()}an bu kul~ı.aır. ih1f~ 
rm baş;cıın arıa:ısına y-ı.p1şUri1 md.ş lk.~ 

göz bi.sai YE'lliyorıa.roı.> 

'\:t'!J:! br;fm.ç no~t"'1a nazan dıJldkıa
t'nızi c-~lbt 'C.k ceg;m. İhti)-"3..flll sırtı 
z:n' seçi.kbiPC<ıek ık-. .Cı:ır loş biı• JTJ('ti

oıt Bı.rra<k:L, bu Joşlı..-Gct.a, b,jr tJ;be-nt 
yığınının a. Cro&nda İm:iı;ı\3. ait olan I 
.i:<.i laaJ.k::t lnı~~< gö,.;ı,,ı;.yor_ A'*' d:ı. 
i tı ka k.:t-r ~' at1ceıe~·niı, soz.Wn 
oııa rrı ıt:epte: olur. İ.ro:ım:n kulal{
I-.ırı n y~ ar~ vG ~çin kalıkık olu
yor? Htr hn!Cıe, c'.arısma ait. diye 
I· r!hmetrı rr.c.tos<>t la bu ola~: Mcr
k'l'b e .t !ıı n &:ınnohnnıası11 üye .. . 

Neye ... Bwııu da geçelim. J 
s_r:ı:-0t.:::n d:ı. •. u:;,t!c "Yr~J.an bu it<.!. 

kuitt-ğ-...n, iht:y.ıın.n .sl'rhnı.., ~r seçıJe

b:. ô_ı •o<<le loş b r ycır<!c ~lir 
t -artan öblir \6.!"1!ı göriJ.ıııccek ka
c! r c:t..'lıS1Z., n,.,r.bz, karEu> o.du.i:.a 
p.k.l.lft oeglcb!'.Jyor '" bu kı 1al<.!a<r- I 
C.: t ht.;y~J:.'l b:ış.run e.rrl:as:.a:ıa y:;ıpıış

t"' lm~.> Y<t ; kn<"ı:<1 ..,1 h<ı?nuı<b 
'X" ne ıtro \~'t"lıyorlar, fa.rkırO Tl"..ı-
s;. ': «İtt• ı;:& h:s::~!> 

~-~ ~!ıt'~ 2'ml'.a, ~ı. b:::-, pu ~~ 
d abuk s::ı!:nit.a.c. gö,"dünl,z \"\:ya 

~ı. mi? ı.~o.;uıa, .-müc•?:ır, a!ay 
n ı ea·,..,r?. Yahut tuhaflı!!< ol!llln 
<! Y rr• Y p::J"Ol"? 

Srhte 2Z2: 
<<:>mxm<l ado:ba İf.<ı<neC eden bu 
ıı ı hrıy:ıt. a.nkte_ı; ~a. hl !ıralı M 

o~nda hisscxt:!p ~ gi..ırülrm'yen 
~ Zi ı ba,yıatt ha ır:attJ.. > 

Bu n~ dC>nd<? Düşünün, t:ışo.nın . 
:ı;., .. şey çıkar&J:>ll"'9cniz, baıııa da söy
kyt'1 ! 

•İ,r.oe!et g bi zcyıt b'4ında çö".<ük 
giiz Nlcrl b.."'er ""Jkı:n ağzı gibi «;
ltt ndıe bör tür! il so~an lav. 
l ara ben:ı.iyor!ardJ.> 

Bu <l3 bı:ndan evv<'~ g:b\ . • 
•C>ııınana geldi ki, bu ağ:z açılır a

;ılrraız 1çi;ndm Jtapl-an g:.bi dlşlerini 
: \'maa.ta gıcırdatnc;;..'k. hır}a,ac.:ık.> 

EVV<!I~. •Oınann gı! ki .. .> şlve
y-e mııeay nfü. Sa.nl)•n. kaplıın ıu..... 
1'ını:ırı, t:(irl .,,., 

~Yazan:-'"\ 

1 _!f. Ş. Bora 1 
Ync blr çok ya' ı-:(j"'df_n sonra, 

c.ı.m:ı, naım:ı:zı bı~Lıı- ve Osmn eı.:me, 
~:e yCn)('ğ'r . .e gEl:yor. l\Iü:ell'f dı!
yor '·: 

Selı'!e 223: 
'cOsmınnı öğle Jı{'.tı•~ğc:ı• bc~diş:or

IM<iı. ıı. utt:ı.~< kapısı açıl.rr.ış, b:ıhç<: 

m;; g.ııJ~ ko'kııyordu. 

•Rabia acele Y'<'rr.<!< yed!lı. (ll!ad<em 
bu k;Jdıa.r ktii. vaıdt, yatsı mma.
nı ba~yıp ta. öğled(•n sonra bltuği 
an . ..ş:lc:ın bu ctı..JJJ. r~'ZL."'lrlaıı O.:;

ırr.an.ın dOnınlf ~ .J ııecı.tn b..:'.cl&yo.r da, 
'.)'e<r.cğiıııl y:pp ,idccl'r;> yere f.'ı.n;.. 

Y"--'T, an.l..ayaroodın. vı t-lcml) \ 7anJ
d[i.o'ürıe g..;L~ ~. Yeni b:r dcrsln 
tf..ir.ılt.'!Illll .ıtcı~.a:,,"1'.-"';r:J.Ll. ljZJımd:t. 
°"1nan oc,raı,.,,. g<ç! 'd~ri cuıruı gu
n;J;.'1.dc kt"fldG'llİ ,-.ııinı.z b~.ır.e 
biraz ôçJondi. F::ıl<:>t b\r şey siilYl~
n. ~~. ıau.a 01uı.1 ca. <IC'.cl intiba!a
rm. bile ı:xmrr-mış\ı. Adc>h li'.urdı 
a.Qll~sııu ı.')"'tl ~niyor gJb'.:ydi. ~ 
<Wkkfın.a, Pembe Y.Jo!)ağa gitta. Onu. 
k.endi düşünoı J.e.rlylc b:ı~a bu11k
t:lttr.> 

Q.'Jlnan ber.1brr geı;· rdW.eri cuıma 

gUnünde kendisini yalnı.t bıT<lkmfi
sna b!;:.112 )çl.iwr. . D.ı da, J.jf mı.-? 

CC.-:ıü ıı.crabc. ~·reJeroe ynlmz b•
rakJı1a.m~t· ; yalnız bır~· 
brı~ ıııeo.•mıemiş erdir. Sonm, b\'rn 
~n Qsrı.<ln, h<.m d'<> ıç •men. O da 

ılnır.ek dll.?l: ı, .lç~rlEln(' olacak ya! 
Scnra, c~'.:C d.C'n Oroıcıııuı lrena.ı
iı.. Karısına. romi.d:ckı im!ba.la.rJl'!ı r..a
ul ı;orar. O!sa o!.a, c.o...,,.cc!<i inlib'
ı..rım o.r.latl<'. 

sahife 229: 
•Fakat ev k::ôınlıi!;ına d~ lourut" 

bulmn'lc: imkanı yok. KOC!l-I.'llll m.ad
rll iıhtl:y.-ıçlarııru e.ıı küçl~:-t 1ıcfoen-u:ı

tına kadar t.aıt.m!n ediyor. Böyl<' ıtır 

p:ıtJ~c-..ııı lklza,mması, bUy:e bir cacık 
C.-&·nc &.~ad.mm k5.rı değ L> 

B<l da m~ l!ıf? Pat!teaJl kıza.rtm ... -
1 

sı \e cocik d<f:mı• ev .kadJ.."l;:ıın 

ete ,J, şu bece'r-~zlı~m1e ben~m. b-
11• elimden g('lr. P~~cJru k-""'OC'ı'tiln .• 
ta\aya. y<.ı &\ yup k:.-ıd:rır, içcr~s~e 

e.t.arsı.n.. Kl'11 kın ~;w. k:zar!: ••• 
İ ı. .cı. kada.r ~..-ız!r.·t.p n ş:.y a ve
ya çat.>l.a o ı: t.b:ıga kbyarsın ... i,
t.• pa.1.lıcc..n kımrt nası. 

Yınıe, yoğurd:.ı a1 ıı> aı;landırı:·, is-
ted ı;in 'k. ... \.~~nd.11 ay : .. .;}~n.s· 1Mr"~n.. 
İÇ'Cr-sin.ıe-, ~J;.ıt~!ıı,:ı. çı n't•rs.n ... i~-
tıe:·:.!'n ,s ... trn.;.tj!c. d.ı kcıy:ırs:.n. D~- ı· 
:<r.·~ c:e bltıaz r,.,..)tin yJg, gt•zc!irlı<>in. 

Y°!"'(.• 1stcr;-.c.l üze• .. ııc l1c ı .. ı .. l! dı•rc 

o1u l:""~<-rıın. İ 1 l• so:ı:ı c~cık. 
Jartn, ibf ... :<ı. ta:ı1 lf:.;: rdL n 
var rr.ı? 

Ha! Öyl-e b>r t .• t .. • b5•'fğ!, m .tı \ 
pirohu, alt üst b ö1 k, s.g:;.ra börı .;> , 1 
t:ıt.lL'.1 y.:ıiuU, .Y~hu.t y.ıs :ı y p:ır. &-.,•
le b ba.kl va açar k·, p.:ı.r.ı:ı-:tla:-ı:ıı 
da beı"t:bcr y •;-s:.n, - , akl:ım. erer. 

S:lihi!e 220: 
•- Mt'Bela büyUk lı:J.b :ı. h· l<l-

\c:.ra;a, ö:ecck. olsıa., clllli Optip dua!ını 
ıe.!mef'< ' iT? '7. mis.a, iki göZ'(l::n?> 

Al'.ah a t<ı.n1Z"l, ru. hale b-ılt.n! Bl
)ilk babası h;ı.st;cJan, aı'.<, öleook.. Br
ı~.;ci cı.e gi~p elir.i öpt cok d~. bzl)ı·ır 1 
duas:'rl ı alac~i! Canım, böyle şey 1 
olur mu? 

«- l\1Ir'8~lı1 büyJk bab::ın ö'ür.n dC
ıreces:.ndc ha ta.?anısa, gd:p eJinıi öpi.ıp 
de h:;ııyır duailnı alr . .....,.,.. .stcn:ıt.•z rru-
8'n?> <f yi'\ ~wn:ı., a rr.i'.cll:rı 
Bunu d('ın1('c t.-.->C. 0 n~, ben, b::h:.?.ssa 
yl"nıl ~ terı g'(nt kızlarıımızın ro. 
m ... nlarında, ~f.crtyP ıeıı.oo} garipl:.k
lc-., saçrr.a SS-'il . ~1Ar göre görıe, 
bunl3rı okıı~r:. oık ııy::ı staj .> ap1ığiılll 
için anlarım a..'"?la, tteı~.cs bn ml iti 
cnJaynbi'J~.n? 

Sah'!e 231: 

t.Vl'hbl Dı.:c.ı:=: ağzı."'llC!.:ı.n z:ı;rpucu 

ç:ka.rdı>. 

Agı.ı!lci:ın m'3rpucu, sarık! Porta
iJ«ıloğ!u , ç;l)EC<Ç<c~lu veya L l'!lOncu
oğluTivn ıı ·ır.d.aın lwrdıc.lJ. ç.ıka rm:ı
r.ı eh s:ıt:: ...... 'ı:: çık.ı.rıyor! BO.r!c Ş(!y 

o.' u mu? 11 ;-pucllJl ll.6ıZ.:ığıru çık:a ... 
ltlc;i k. 

cB .. 'ıÇ{'n n ı:::cssız.l 5r.ıae 
hay~t, L r f.a 1· lıay:ı~~ 

b·y ... 

gi-ı.11 bir 
cı.ıt..y.,,r ı;· -

Ha.,y:ıt atar mı? At.an nabı:zdır. 

Sah.~ : 233: 

•ll:ı.t:;Ydı . Koy, mor, lô l bi r ııa

vuz gb.> 

.Bat11d1> d.t'".rnıE"k!c ~ de~k 
i,,-1fy<;cU_ 

Y'ne 5"1'i!O 233 : 
cİ!;"1cl ıtoı.a beş "ltı ba.s:ınıoık mel"

d l,"enlc çıkılıyor.> 
iı:<ılnci kaba beş altı b250ımalc me:r

di\."'Cnlo c:ktlır.m, bJriuci kahn gayet 
b.-:. ı..1<. ohr.n -ı l.Azım. O v.ckL.t ıo, bL 
rincl l<aıt dcg;J , bodrum kat• ol.ur. 

•So!ll(Ya b'. L' masa k:>J:muşlar. ye
m f!".tc. odası y.apm:ışl::ı.r.> 

Bi.r masayla, sora. oda mı olu~
mı.? Buca <Sot>y:ı biı• ma1"> ltcy
rnuşla~. Yftr k oda,ı J"'ti.nO 'kul lanı· 
yoı1ai'.> dah:> doğru Cıcğil mi? 

•Karşıl>l<lı iki büyük oda var. 
H t,,,.. camlı kilŞ;c g:bi; ~ribirine bl
tı:,.;.k l)(:nce r t·ler, B-..rra. 11 mab ey inci-

nin, oka.o--ao, y&JJ:!'!'l, " 

bLt' ~:{I LIJill saJ) bi 
ya rmış.> 

ıı'lllEJ~iJCıCG 
1 tar:ı!ı.ııUl.ı 

i'ii bi.ı.yiiec oda'!lın hep ıt d<'ğıl, };.;,!_ 

si ci.e dı .. r.ıtk ıaıı.ı.n; bu, b:r! 
Sonı·a1 CikU)'iJ1, ;:ıza::ı \'~ musacı..Ş

na.: b r t-.:ı. • • :n &ıh b. ecd'adı, ht: p.5i 
b!ır a1c:.1J·a g.ı. ·p te -1i.i t::ıne c;:ım ı 

k. ,;: g,~i oda nn, y.aptı.mı~aır? Ya.n~, 

<.'>kıu-yup yo.ro.:r.,Jar.t, ını. ~ i nas, y:ı
ni. c.ın'a'!cr..5.;· o.dı.1-cl.::.·rı içı;.n para Jr.l 

k.:ııi.anama1" ,ıar dıı. bC:cıoo r Jttyi bir 
ar~::ı gellp ttn<X'Jk i.k! oda yaptıra
b.ltriş? A!rilay .. ~rJJd!l.111. ~1.aba.lle bık

!k:alları a.~rt:ı.!~ Y'..ıı:ıtı~'Oıl' yahu! 
H<'le şu son g:.ın Prdıe ... 

Sat.re 245: 
cPeT!ı.brı q ;< ml:ı rı, brJh"Ç"allrı h-az:z

!ayıncaı yola düz.i.ıiu:.ı.~cr. Kö~ 
ara.b:ıya b'nd~.er > 
Nı~n y<>la dii · ~P 'e Köır:ü

dcn arab .. ya b:n:jyorl~r, biJı.yo.ı• m·..:.-
6lmll2? Rurr;o:: • lii a..-mcan. .. Rumeli 
HL>arır.dnn Ko 1oııd:ır çlkınla.r
bohç~:l~!!·la g• · ~:ıo!'lar ki, ~ h~ 
ma.liarıT\ ıkllrı ~A:~Jdıır, Haş(!ıi. b-.ınu 
kabul ett:!ıir, O:-.c:.ı.1:1 S.Jnra, Dl.~ arn
b~ıya b~.rorlar da. biraıı. k(.vıdilCrini 

sııkıp .Aı!tsaır:ıya. katmr da. yüril'.fÜ
vıerır.ı'.yoı'.!aı·? Tabtı~eri mi ltıesildi 
Köprilniliı bış:nd:ı. 

S<ıh:fc 247-248: 

<Kar~ oltında" pamıak ikodar 
küıçU::t b:r S!'rç, ç~.;:tı. PL·ıno.;ı~n bu 
ta.ı.ıCK'tQ gı:ıçtı. K\,;J)~ruğunu sıa.Ja.yo:, 

bafl blr t~...tta Ownar.ııa bü.ıyordu.> 
Evvtli cl{&f{~1l a:tıxı:m, pa.ı.ma..< 

!kodor kCÇi::c b·: s<:rQ[', ~('t.i t:ı.t"afa 

gı çti.> &:mck J5z:t:n. Sonra. d.3, seı-
(e kuyrt.t-r sro L:ıncız. Kı.;.yı"Uğurıu sa.l
l::ı·yan, c:Keyr"" $3.l.lryan> denilen 
ık~tl!!-. Bir dl', au.eıt:iıem~~ başı b1J.a 
zurunuı.d-an., kt•iplrr, h~ten d.!şl 

:telp!rr keyn$:nu oallar. Bun.lın·
da.n bJ,.~{llo, k~ ·1, at \'ef&lro d.e !kuy
ruğunu wll~yabili.r. 

s.t re: 253: 
•Bt'!l<i em> nJokler<>. çoıiu.J dö

~eli .)"O!d~n b rblr1 J.rdı:ıca gi.ren ko
Dtık: atabaısı 1t(·~rrJtk!eıri;ı.!n hışırtı

ısml ·~,~:yor ... > IJi;;tkcı.tJt o'{'\f)'un, zaaf 
telif \'C it .. •.:!ı ye b~lırl! Ar:.balar vu
ya tek r.tt,::?.i, ycldı!ı g:rmt'fZ, ge
çer; ~\:;ıp.d .... n ıgL"E:T. 

Sonr:ı, l·~ıtt .... n c..rer~ r ar~ba!~· 

mı, yo: . ..-.sa r.. '.ar~' 'brt~J.p ta. tcMr 

le' lLr- rr.L? o."" l müphcn .... 
B" da y t zy m ş gilii, ç.lnl dö

k .... ;'İ. a. .o.l>.1.s.ı 1Ct'-l J 1€~

ynr > Pu:ı.a nP b1')'ru]ur? 

•l--i'::.va s t.l nere g bı sıcak, sa-
<'=1kl .. r'ln !,,. ~ c!.rı"ın \'e milltcrt".ı.::dl 

bit• :n• ~[ Val' > 
S:t;tı:ı ne:Ce~ o!m::.ll ... Sıt:r.a.lı n€

Itta oı ... ca.:t B\;ndan bcı Cet, sca.kt .. , 
saç.:(·'~ı:-ın iç .. ~ • ;:n;}t, n: o!ur?· S:ı
ça!i;;:ıt· .sıc::. '~ n mı. ir.Jryor? 

•Ak .. ıY3. cWl ar. da l.ı r tı_ık bü.:t>"jl 
uz n \'Zl n C~m ı:<1t ,yor.> 

I:tı.:.b l, L.~r. t·a dıa o"~e.. 
Koı u l <. J, s:ık a.o -·ı yerlrrd-c 
buloou .. I.! r ~. mrz .. '""':!!<l:arda str

v:ler üzl'Ticde .. BtU':'C!i!n b.3~0., dE.m 
i·l n bU.Ci.ıl G .<ür; gtı..ı.vercin "~ 

kunı:u C-:m çekrr; bü!bfil ~ır. 

SahıLC: 2G2: 
c:Ktzyurıun mermer .ağız.lığı. yanın. 

da Curı.'1 i.ı)i \·e kov::yı. y<:.!ıaladı.> 

Kuyunu-:1 da n-Z:U:ğı. olur mu? in
rof y..:öu! M, ela, boı.<ıcı Ö.'ll('r aga

nın y~hU't ~:!1\'Ul.Cı B ~ ağa
nn kc.ıh:'.ba y. h_._"'1 s:ıı,~t!.ı ag:.ıl:ğı 

cla:b'.i~r . Fa~rot, kuyunun. mf'nr..t::r 
0.ğtzı gl OXl z.; mt"l'JJl.Cr bıJezjği. oJur. 

S;;ıh~ 270: 

cBu-:ıkır, c!Ok:!or KıısımJ.a, doktor 
Salı:n. .• Tlink d.:lkı'.oı 1 uğma A l nıa.o 
fLnnir.i, biraz da kaıı...ıg:nı get.ren 
~i JT'~r SJD"..3, n .. ri daohiliyeci, öte. 
ki ebP.> 

Doklo:- ebe olmaz, lh~~ olacak. 
Ebe, k.ad;.nd .. r, 

S ahi!c 272: 

cR~b•anın kapalı goo!ermtn önün
de bir eezehanc et.mı b Lrdi. İçin
de biı· C.:. pu.I ~~l'... Ve ~işel<?riıı. 
iı;~nd'lki k· rll, ,:arı., bukınılk. isp;ı""..o
Ja;da , kc:u, bacagı, a.;ı:ıı burunu be
lia z, &~eri ::ı~ı!.,1~mı:, lnoon ol
nıağa yı tc.n n et pa11<;al.1rı ... > 

P.ab un kap:ılı gözle""'°" ön'ilndc 
ecz lı..:r.ı c~ :r.• c .... !, b::>'8cı s·~
nın vt ya Tuı ..,ucu F.:Jı.·irun ~rr:e. 

k~ru bc!iı~ş ol:ıcck. Çül'lik.ll, Ctırun~ 

sak:t n ıloonduğu hem ş-Je drğtl ka .. 

'\~ooz., h tm de -ul deg:t t;riJlaldir, 
Pul ş~!~c boza, ş\r:J, l!anc>n.:ıta, ay
ran gibi şe,ylı·r, p ul ık:ı.van.ozl ı ra da 
tın.~ u kon."n3JS • mu t<?ddl r. 

&'.ı.h•Ie 234: 
t:KapIDol!t d:ı.,.'"Ulda aroıbJnıo atları 

~rl~rl d ~ş·yw, ;ve!cJorinl ""11a~'Or, 
] ardı.> 

Hoy<!l ~1fa;-m YC'l'leri d('Şınesln l 

6iddetıe P <'nç;J veya cşi<nmelcrirıc 
vc.rcl.inı ama. y,e-lelerini sallamalarma 
ne d ·ycl!m? 

Eser ve ('~er büıkJt;nduki d iJ, gra
me-r1 örf v e ôdr-t bak:mmdan söy](! 
<i.i-l(lc1·imiz burada ht•yor. Sızo de 
b:nıa a a geçrr.!ş olsun. 

ll. Ş. BORA 

-BiTTİ-

• 
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1
EI.egeçirilenbir Japon 

HASAN FARE ZEHIRI 
Fı ndık faresi, Sıçan , Tarla {a r<?sİ ve bütü n fare nevile1'ni öl· 

dürür. Bir parça yağlı ekmek veya pastırma üzeri ne siiriiliip .ıe 
far elar 'n bulunduğu y<"re bır akılırsa bu mükemmel gıdayı se
ve sne yiyen fareler derhal ölürler. Küçük iındık farderi 
için fare buğday zehir lerinden serpmelid ir. Buğda~· ın kutusu 
20 macun 50 l:uru~tu r. Büyük ınacwı 75 kuruştur. Hasan depo· 
su ve şubeleri . 

JPı:DB Türk Pasın Birliği ve Ortakları rıc11~ 

"' s 1 ar 
KOLLEKTIF ŞİRKETİNDEN: 

tstiliıbul sicilli ti<:ar ct dairesin'n 23733 sicil numarasında 
mu;.cayyed ve lstanbulun bütün yevn:i gazetelerinin hissedar 
olduğu Şirketim.İ'Z;n mukavelesinin 6 ncı maddesinde şirkct: 
miz:n mevzuu ,5tigali: 

Resmi daire veya o büküm deki dairelerin ve müesses elerin 
t icari mah iyette ol mı yan ila ıı larm:n gazc•e ve mecmualarda 
ves.< r ilan yapılan yerlerde neşri içi-ı kabul ve neşir vasıta
ların:ı scvkedip ne§ r ine tavas suttur. 

Bu itrbarla RESM! DAİRELER, bütün gazetelerde ve mec
mualarda neşri n i istedikleri il anlarını bundan böyle: 

İSTANBUL ANKARA CADDESİ No: 80 de buluna n 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

R~~mô DD~lfl1D©lır. Şirketi 
ne .:öı.d t.rilmesini \ ' C il 5nların gunu gnuun e neşrini temjn 

et tiğimizi ilin eyleriz, 

Muhammen bedel i (18750) on sekiz J>;n yedi yilz clll lira olan 15 
1ıon ambalaj çcnbcı·l 3/11/lı9-l2 salı günü .saat 15,30 da kap3h 'l.art uau
lü ile Ankn.rad.1 İdare binasında top)'ln.an h1:cı~{'z 9 1ııncu Komieyonca 
satın tı!ınacak.tor. 

Bu j~e girmt'k istiyeınlrr:n 1406,25 (Bin.dört yüz altı Jıra "t'l-ruJ.eş ku ... 
ruş) liralık mıwilkldlt tı\!Tllnat ile kaP-unun t:ıyin ettiği ~ t'6ika1 arı V(" kkli!
J.crini ayni gün saat 14,30 n kadar adıgeçrn komi.-:ıJon re~ILi,-ine verme1f!ri 
l!'aın.dır . 

Şartnerr ~r para !\tı ol a rak Anka eıd a Malı.emr dai..reetndrn, H ayd arpa-
şada Tesell~m ve Sevil şefliğinden emin olunur. (52!>) 

'I. I~ 
BANK ASI 
Jı:. TASARRUF 

HE5APLA1ll 
2 İkincl teşrin 

Keşide.sin~ ayrıl an 
ikrarnıyeler 

1 aaet 1000 liralı)( 

1 • 500 • 
2 • 250 • 

14 > 100 • 
10 > 50 • 
iO • 25 • 

Cep denizaltısı · 
(Baş tnrafı 1 inci sahi.lede) 

.. anmamı;; olmasına müteeS>ıi[

tir:c .... Bu tersane~ Pcarl Ho.
'burda ele geçmiş olan Japon 
cep <leniıal'cılarır.tlan birj de 
karaya ı;ekihn~ duruyordu. Bu 
nu da gö,•dük. B'r hav~na siga
rasına brnziyen bu gemi iki lki
şi t<.rafır.dan idare ed'lmekte
d:r. İki iorpil kovan le a'.tında 
intihar cd-erok bir zırhlJyı da be 1 

roıbcr batırmak üzere bir infilak 
kuleşi vardır. Gemi anc2!;;: kü
<:;ük cü"3el: J&ponların sığabile
ceği kaclar dardır. Yat.nız clek
'f.rik motiirlcri ve iki makine ile 
mücehhezciir. İki mf.<uru birbi
r'ııln ııcunda olup bir <!€k gfüi 
görür..ıncktc fak·~1 ayrı 1'/'TJ dön 
mclktcd:r. Bu uskurlar denizal
tılarının muhtelif düınenleri11iıı 
11:=.etini görmekte o'duğu için 

DİLEKLER 

Karagümrükte .. ~ çopcu ugramayan 
mahalleler 

K aragüm1-ükte oturan birçoı..1<: 

okuyucumuz, bize nııüNcaat e
derek ~-<>pcü'..crin bu semte b ir 
b uçuk a)dan ·beri uğramadığı
nı söyliycrcl'< demişlerdir ki: 

- Kanı.gümrukıtc AD<~a, 

Kı2rc:\ıaş, Teneke mahall..-leri ile 
Armudlu cadi<l6;;indekıi ev ve 
dükkanların çöpleri, artıık so
kaf.<lara dıökü'ırneğe başlanmış

tır. Zira, bir buçuk aydı:: çöpçii 
namına hiç ldmse uğl'amoz ol
du. B;r ümidimi'Z bayramdaydı. 
Belki ·bayram bahş'.şi almak için 
gelir~.er, di<yOırduk. F akat bu ü• 
midim'z de boşa çıktı , b alı.,'<iş 
a.lır.aık için o1ısun çöpçü:!cr sem
tiım;zc uı)'aıınadı lar. All':ıkadar

ların na:<a.rı dik:lrntlerini cel
betmenizi rlca ederiz. 

İki tacir beraet etti 
Madeni ~anayi mamulatında 

muvazaalı harekcl.le ihıti kıl.r yap 
mak t'~ebbüsünde bulunm<ıkta:ıı 

Biriru:i Milli Korunma Mahke
mesinde duruşması yapılan tüc
carden Sami A.lxıafla R efik İs
fond 'y orın suçun sübutun<ı ya
rar deli] bulunmadığı için ber3' 
etlcri,,e karar verilmişti r. 

DOKTOR 
Dalız Cema1 

LO K M AN HEKlM 
D.\!iİLIYE MCTEHASSlSJ 

Dinnyolu 104 
M.ı;;.~.i f'ttf" s:a.·•tlt" rf: ! .5 ~ 6. T~l ! !!98 

gemide ufki dalına ten.~atı yclk 
tur. Geminin Jçind'C yalnız ıı<> 
ters basılmış bir Pearl Harbour 
limanı haribtıı bulunmuştur Br 
yanlı~lık ge-m>yi ters bir tarafa 
g'1ımcğe medbur ecmis Tekne
nin e~~trik kuvveti "iükenrni;>; 
k<:'lldisini getiren ana gemiy~ 
dönemem ş iç:ndeki subayla ge 
dikli <le int:har ctm-ck fe<lakiır-
J.ğını gösterip g<m yi hav.ya 
uçuracak danamir: ateşliyeme -
m;ş!er tes1ian oimak mecıbur;ıv~ 
tina'e kalrm~'ar. Bu gt'Inilerin 
.bü,tün esrarı ));)ykce öğrenilmiş 
1it , 

Güz.de d~niz subaylarına tc
§ekkür cttı.k1<!'11 oonr:ı oromobil
le Srnfransi>lroya. hareket et-
1ik. Şehire girerken yedi mil 
uzunluğunda hak:kat~n muaz
zam bir !köprüden geçt;k, 

ltslya Kra ll Ema· 
nuel ağır hasta 
Nevyo~k. 22 (AA.) - Bernc· 

den Nevyork Tmese göPderilcn 
bir t elgrafa gö:e, İtalya kralı 
Viclx:>r Emanueün Sanroıssıore 

sarayında ağır hast•a olduğu bit 
diilmektedi. Kralın müiavi dok 
ıoru çarşamba gü11ü ö,;lc vslcti 
yanmd<r.ü dört müteo'has:;19la Ro 
madan ayr:lımştır. Veliard pr<'n 

sin bir bornllıa uçağı ile S- nnııs
ııo..eye gitt.i.ği söylenmekıte&r. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

,pü,.,1<.ürme dJküm pnxçaları 
im c•l' tı_u![h h:>' k d~·Ki 'ihtira 
için İktisa.t Vekalet"n<len i6tih· 
sal, edilmiş olan 1 Sonkşrin 1938 
tarih ve 271J5 No. lu .ht .. a bc
ra.tının ihli\·a etti.ği huıkuk bu 
kere ba<:i<asına cıevir veyahut 
icrd ı 'Türkiyede mevkJi fi:e 
lkoyıınıık üzere icara dalH ver:
:ıebil~ği teldi! edilmekte o:
mııkla 'bu hususa fazla ma•iım.::t 
oo'nmek ist.iyenler;n Galata. 
Arslan han 5 inci nt 1/3 No. 
?ara müracaat cylC"Irlekri ilan 
olunu•. 

ZAYİ - Bakını<öy ilk d'm
lundan aldığım !H2 smesine :it 
mezuniyet dipkırr.amı zay.i et
tim. Yen'sini çıbrtacağırrıdan 
eskisillin hfrkıınü olmadığını iliın 
eder:m. 

Engin Ber!oan 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. !<O eşo.yd 

Direktörii: Cevd<t .Kaı ahıl~İn. 
Basıldık, •er; .~ .,'!l T' l~r f • 

7(e:·K~YE CUMHU ]YEfl 

BANK ASI ZiRAAT 
l:f.W'UlUş ı..ırı:u·; 1888. - Se rmayesi: 100.000,000 Tür!: liTasL 

Şube ve ajans adedi: 265 

:lirai Vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kuroba ralı ve ihbarsız tasarrut hesap
kur'a ile aşağıdaki pliina gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re ikramiye dağrtılaca.ktır. 

C A. 1,00I linlık t ,OOll L 11 1111 Adet Si liralık 5,COO L 

' • 5ot • Z.000 • ın • " • '"°' . 
ısı • 1,000 • 

ıoo • '-•oo • 110 • it • a.zoo • 
DİKKAT: HesaplarıncUılti parai.>r bir sene içind~ 50 lira· 

dan aşağı düşmiyenler:e ikra ıniye çıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kı.ır'alar cenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilr.rektir. 

iıtır.hu! Br 1od·ye"1 
ŞEHİR TİYATROSU 

So~t 20.30 da 
DRAM KJS311 

KIŞ il ASALI 
Yazan: W. Şak~are 
Tilrkçooi: Mr!haret E'*ı 
KOMEDİ KJSMJ 

YALANCI 

Baş, diş, ilezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

Yazan: Ca.rlo Gol.don! 
Türkçeol: S, .Mora y 

Cumartesi ve Pazar günlttl 
15,30 da matine 

Her C~mba saat a de ÇcctJk 
Tiyatrom 

-.,rır.M ~ saat 16,30 da tari
h! matine. 
Pazıırte9i günü Dram, salı c!lnü 
K~di ti)'<>trolan lt:ıp:ılıdır. 


