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MISIR 
Taarruzu 

-------
Kati neticeli 
bir taarruz 

mudur? 
Mınr cephesinde baı· 
lıyan lngiliz taanuu 
her halde kat'i "etice 
aTayan bir taarrazJıu. 
Bu itibarla iki taraf 

için Je büyiik bir ehun 
miyct muhala:r.a etmek 
tedir. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

~ nelki sabahlan iöberen 
~Mısır cephesinde ~liz 

taarruzu lıaşlaınış bulu· 
11ııyor. Taarruza tekaddüm eden 
~nlff i~hı.de iki tarahn muha· 
faza etligi fa<ıliıyet yakın bir fır. 
boanın kopmasının ıl3JtH>tlerini 
taşıyordu. Mihver de, müttefik. 
1.-r de dört aydanberi hazırlık 
h:>lin<le)dıler. Galip bir ihtimal 
ile Jngilizler taarruza geçme· 
miş buhın<alardı, Almanlar bu 
taarruzu belki de yapacaklardı. 
} 'akat İngilizler buna fırsat bı-' . 
rakmamak istemişlerdir. iki 

--~ 

-- - ... -· 
\llQI' cepheılne göın AeriUn -General G'*ni• ı;.pw.m Amerik.an t.rnk-Iarı 

bomba ~ak! ar!Mll himayeslode cepheye dotnı yürürken 

Mısırdaki Müttefiki er Taarruzu 
Sekizinci ordu işgal ettiği 
ıhatlarda sıkı tutunuyor 

~~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~-
iki tarafın tank kuvveth•ri henüz geniş mikyasta 
muharebeye tutuşmadı • Müttefik 1 er dört gun 
içinde 1450 esir aldtklerını bildirdiler • Marsa 
Matruha yapı!an ihraç hareketi akim kaldı 

Kadı.ir-e, 26 (A.A.) - Pa .. r~I gi>
DÜ n~od•,_ müşterek harp :Cb· 
liij: 

Muharebe dün de devam tJ,mi~ •c 
cerı'yaz1 c-doen ik.iııci de~c )>a'Z.I 
çarpışmalımı ii<i t.r.>fın t.atikları da 
lc.'tirak eln""1u'. Düşman l,;;ıal edi· 
~ bölgı·J'f'rdcki kııtal..atı-mı.zı çıkar
ınata ır.uva.tra.k o1&.ır..am.:ştır. 

gesi n~r!';n ~ uÇ\rr:uçlardı:r. 

İTALYAN TEBLİGİ 
Roma, 2ô (A.A) - İtalyan leb-

li:ğ':: • 
M~ır cephı~inde düşmanın tank· 

lar:n h~ .; nde yaplıgı ,_,ni vt· 
§idrletll t:ıarruzlıı r o'k "n kalmıştır. 
TahrGb tcli 1ıt.-ı dLi1 n tanklaı lnJn 
s:nyıeı 104 o bc1mt.;aı~:.ı.r 

mn hatlanmı<ın gc.rl6in., yapmak is
ted.Jgı bi.r c;ıkaııma teşı"bbüsil muha
rebe tana?'f'.lcrim.izin seri n1Vda
balesiyle ahlm ltalrıı.ş ve aslıft•r ta. 
fJ)'an bir çok motörlü düşma.rı. .. n. 
danları h>reiu·\i yarıda bırııJ«ırak 
gı•r1 dönmek ıorunda bır,:.C.Unuttıı·. 

Bıt ı>a.nddl a. 3Yl bıri 1::Wr bomba .a-
(Devaruı 3 üncü salıHe.U) 

GAZETESİ 

E 

lran Şehinşahının doğum 
yıldönümü kutlandı 

Lon<lra, 26 (A.A.) - Londrada İra.n Sclıin"3hnıın 23 uncu 
cl<ığum yıldüniimii kutlaomıtf.ır. İki memleket 

0

ara:.ıuda müna. 
sebetlerin ~o-kiyi olduğu ' 'e bunan da İran Kralının hüc:.nüni. 
yetine ve a~ık görüşlüğüne borçlu bulunulduğu belirtilmek· 

\.tedir. Birleşik milletler lehindeki faali~:e ti §Ükranla aıoılmı~t:r. 

EK iŞi G-- --"' -~·~ . 

' X4~ . . 

Numaralı karnelerin 
l dağıtımına başlandı 

Türk fiiimciliOi 
kurulurken ... 

Selami l:z.zf't SEDES 

ı Ucuz memur ekmeği ayrı furunlarda 
yapılacak ·Vali yarın gelecek 

Ticaret Velıtı'.et.ıııden vi • 
~e<e ve Bekdiy(')'e ge -
len ibil- talimat>ıame e~afın· 

da ıbuıgün vilayE"Jte mühim bir 
1x>plantı y-...pılacakur. Bu top
lıantıda ekımek rneseıes;, fırın

ların tasnif•, karne dağıtımı iş
leri lronufUlaca.kıt.ır. 

Gelen talirna ta göre, ucuz 
e:tmek altcaklar.n karneleri 
nu.maalı ola.cağından ·bu g'biler 
ıçın vaZJfe göl'dükleri ka21'1 
~vesinde fırınlar ayrıkıea.k, 

ucuz ekmek y~lnız bu fı nnlar
da saıılacakbc. Her frrında bir 
numara listesi bulunacaktır. Bu 
listede yazılı nuıır.aralann bu· 
1,unduğu b 're sahipleri ancak 
o brında o:mıei,~ni ala'tilec~ 

tir. Bu surC"t;c o!~ hdng· fırına 

ne rn.ktar \'C ·f ·at-ta U"l ı.-'t'rece 

ğinı bilecektir. 
Uctrz ekmek karncJerinln sa 

h>plerine ~•·<iine dün başlan
mıştır. Ka.neler nüfus cüzdtn· 
lan mühürlenme-k ve daire mü· 
dürleri tarafından iırnızalanmak 

suretile verilmektedi.r. Karne 
tevziine çışamba gününe ka
dar devam edilooeıkti:r. 

Memurlar vil.ayet hududu 
içinde de olsa bir lca2adan iiXk 
lq::ııaya naldedildit.elri vakit kar
nelerim vize elt.recekl.erdir. Vi 
hôyet hudutları bıriciııe ~ 
ği vc·kit bu karneler iptal edile 
en'.< )'Crinc rr ııt·akkat karne V<> 

rı1ect>ldir. 
Yabncı, azlık ve hcısu.<i okul· 

la.r öğre'Ltnenlerın<' de ucuz <'k· 
mek karnesi \'el'ilip verılmiye
ceği Maarif VekaJeUııden sorul· 
ıınuşnır. Bugün kat'i b'r ce>11ap 
gelmesi beklenm<·•tediT. 

Dün r.k:şam Ank:ı,...dan veri
.len malumata göre ~· ayll'l 
f.yat Ü2ıerirtdrn ekmek sal!.• 
ancak İkincit~r:r>in oı1al2nn~ 

(Devamı 3 ün~ü sahifede) 

r -" 
~ Midlanda çok ı 
1 

Şiddetli bir ı 
Akın yapııdı 

...... 

lsviçre basını, 
harbe sürüklen· 
m ek istemiyo• 
ruz diyor 

Krözo iChri yeni
den bombalanmır 

- -~-·---

Maarif Yeldlliği del·let kon 
ser\:atuarına düuya san·a 

aleminde tan.ınmL~ profesörle 
getirtnıiye karar 'ermiş ... 

Bu habere ""'indik. Belki ye. 
ııidcn ırelecek prof"6-0rler •Kra 
Öd.ip , .W,n evvel •• \ntıı;on, oy 
ııamanıo yanlı ol.duğunu söy 
!erler ve birkaç ı.erıe sonra d 
de\·let tiyatrosunun korosun 
farkı söylemesini öğretirler de, 
tiyatro ve opera luılları dah 
prog-·amb çalışır, 

• •• 
Matbuat \!mum !tfiidürlüf:ii 

bir •san ·aı bürosu• kurmı)·a ka· 
rar ,·eruıi~··· 

Güzel. Hele bu buronun bir 
taraftan biitil 11 san'<.>t ncşriya .. 
t:oı idare ederken. bir ~andan 
da mt.·i11lekttte 1.'ürk flinıcili

~iu"n kuruhııas na c~naJ ak ol· 
mak ÜZl"! c faali~ ('l~ gl'çın~si 
daha da güzel. 

Ancak bu hu;u ta ~1albuat 
Un1uoı ~liidürlJgiınün 1\1aarif 
Vekilliği ile el birliği yapma.ı 
gerektir. Bize san'nt işlerind 
ecnebi profc•ör laum, bu bil 
hassa filimcilil<te lıi.zını, batta 
elzemdir. 

günliik taarnu mubassa~ı he
nii.% kat 't bir büküm vermiye 
miisait değildir. İngili>:lerin ilk 
Mi.h\'er hatlarını ) ardıkları ve 
mukabil taarruzlara rağmen bu 
noktalarda tutundukları KahiTC· 
den akseden ha-berlerden anla
§llıyor. Anuk, Alınan ve İtalyan 
i.lıtiyatlarınw henüz harbe gir
miş bulunınamalan ve asıl mü
dafaayı .ı..ııa gerilerde tertiple· 
mi§ olmaları ı?alip ihtimal dahi· 
!indedir. Bu bakımdan hüküm· 
de acele etmemek, ıleba bir iki 
gün bekl mek, ilk llat'i inkişaf
ları beklemek lazımdır. Herhal
de lngilrı:lerin bıt deiaki taarru
zu kafi ııetıceyi almıya matuf 
bir taarrıızdur. Taarruz başla
madan önce ordu kumandanının 
gaz-etccilcri ve ecnebi mıdıabiT· 
!eri kabul etmesi sırasında ver· 
diği beyanat dn, taarruzun Ro-. 
mel ordusunu behemehal Alri
kadan çılrnrınayı ve mümkünse 
imha eylemeyi gaJe tanıdığını 
göstermektedir. İngilizlerin bu 
!aarnız i~in çok iyi hazırlanclık· 
lan muhakkaktır. Taarruza işti
rak eden Yunan, Yeni Zcliinda. 
Avustralya, Hind birlikleri ile 
beraber İngiliz piyade fünıenleri 
ve mo'törize Amerikan kıt'alan 
da '' ardır. Dört aylık bir fasıla· 
dan herhalde azami şekilde fay. 
dalanılmı~tır. Esasen bu kanaat 
demokrasyalarda yerleşmemiş 
bıılunsa)·dı, taarruza geçm<ıkte 
t~luuidiim etmezlerdi. Buna mu
J<abil Miıhvcr ordusunun da di
~ini tırc~!!ına takarak mukave· 

DUn saat 18 de 1450 Alman ve İtal-
1an esiri alı.ıımış bulımcyordu. 

ita!ıyan v(" .\lm;,ıa lı .. "3. t~illeri 
ingi]1z hatl'3ı-ının g.ı·r.s.lll<l~.lci kamp
lar{ ve Lepoiarı bornlıalntr.1$1.aT ve 
D1.'~rultr3t ~11 ~~ t; t:r..a aJ,1:ltj!<ır<i: • 
Hava dil •llol:ırında 1\t hver aıvcıları 

14 tc~-yare dUı1U:mli: !crdrr. 

C ·-__...,.~ 
;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;.;;:;;=::::::::::~ 

Ben ecnebi profc<-Or.>iiz bit 
devlet tiyatrosunun kurulabi
lueği- inanımn, fakat ecneb' 
bir rejisör, nperatör, teknis.ı 

yen olmada~ Türk filimciliği 
ııin lı:urulabileceğine inanc .. 
uııam. Türk fifundliği için na· 
sıl maizem.. ,.e avadanlıklar 

dışarıdan geli)orsa, onları ~a· 
lıştıra-cıık, işletecek kişiler de 
dışarıd:ı,n gelnıelidir. 

> ,, 
met göstereceğinden şüphe edile-
mez. Jllar<>Şal Ronıel, Elalenıeyn 
hattına dayanalıberi herhalde 
İtal) a ve Yunanistan yolu ile 
takv!ye alıyor. Bununla beraber 
Afr :Iıa toprağı üzerinde bulunu· 

şunun Alman harp plônı ile sıkı 
•Wya al5kası vardır. Sökülme
'llJ·ok, biliikis lnı;iliz taarruzuntt 
krarak ilerlenıck için elınden gıe. 
lebilcn berşcyi mutlaka yapacak 
ve Staı:ngmd nıüdafarurnna bir 
ı:.ı«ire yaratmak istiyecektir. 

Alm:ıt>yaoıo İngıliz harp gay. 
retini baltalamak, kendi müda· 
faasını ve enmiyetıni sağlamak 
için İngiliz Orta ve Yakın Şark 
İmparatorluğuna vurmak i.te
dıği dar.be de demokrasyalarc& 
ınaliim olduğuna ı;öre henüz Al· 
nıaıılar cenubi Kalkasyaya in· 
meden, Japonlar Uindistnna sal· 
dırmadan bu kı,ı içinde İngiliz ve 
Amcrikalılann da btlıernehal 
Mih\eri Alrikadıın atmak azoıt 
ile snaşacaklarına şüphe yok· 
tur. 

Gürülil3 or ki, Afrika çölünde 
l>aşl yar mücadele her iki taraf 
iç n de d.ddi ve hayati mahıyet 
İfadesi iç ndedir. 

sV RV AHMET 

J\foha.rcbe bö!gesi ü,,..rmdı.• müttc
!ikler larafınd•ın ya.pı!.an gen>; ö!çil
de baıv.a l<ı~rrıı.il::ıl'ına CU'mrlt>3i gf'
oesiı ve dün d~ ce,~am ("d~~ınıi~1ir. 

Avcılar!rnız bütün gün muha~-.e-b.:ı bol- 11.tars.a m.atruh tö1gı~ndc düşrr.a-

-
Stalingrad Muharebes~ 

ÇE!!RESij_ 
·ı-

ısır taarruzunda 
imanlar yeni ev 
lokları aldılar 

güdülen gayeler 
~~~~~-... ~~~~~~ 

İngiliz kuvvetleri Mihver ordu:arını sahil 
b ö 1 g cıs inden atmak gayesini güdüyor 

Şehrin Şimali garbisindeki Timoçenko ta• 
arruzu devam ediyor•Mozdok harbi durdu 

Mısır cephesi.ııden gelen haber
ler İDgilJz kuvvetlerinin Mihver 
mayn tarhılarına sokulduğunu 
ve önoü piyade kuvvetler:>nin 
Mihver Jıatlarında açtığı gedik
leri geni§letmiye çalıştığım bil
dirmektedir. Henüz tank muha.
rooclcrirr'ın şiddetli bir •muftıare. 
beye tuiulmaması G<eneral Kont 
G-Omcrinin yeni bir llıbiye hare
ketidir ki bu usul ÇÖi hari:>ine 

fıir t'.Ski SÖZ 

hakkında .. 
Kafiyeli konuşmayı seven de 

de!eimiz zamanımızın en. biiyii.k 
luık"ikatirti ·vakit nakittir• di· 
'N?k veci.:::eleştirmişlerd.ir. A mP

NJ·a, günde üç gemi yırpıyor. 

Yirminci ıur•n kamkteri olan 
zamane değer •E'nne gerçeğiı;e, 
eı:ı•ela devlt hayatın.dan başla· 
yaak intibak ıetrııemiz Iaz-ı.m: 

Vat~11ı .evrkına iiç ayda re
vap vımneyc>n memurla; bu 
i§inin üç ay so1ıra. neıicel.en.1ne~i 
ni tabii sıc•ya.n t'ataıı.daş, artk 
bi.tim için ı>e;-:, esinı hiç te-

l
• menni etmtyeceğiuıız V~r nıa.::ı 

hatmı.<ı o'maldr 
•Ve;' ı nru ıt old..tıı• 1'<'.ali-

1 
tesı 1 •Ç l ... d t re bt .ııku 
kader k 'lıcı bulma .t r. 

çok elver:Şlidir. Fırkat ileri hat
lara sokulan >piyadelerin, arka
dan gelecek zımh kuvvetleri ta
kip eden kara orduları ile bir
l~medcn iınhaları ihtimali var
dır. Ma..mai tı Kont Gomerinin 
bu çetin imtiılıanda muvaffak ol· 
masını icap ettirecek amillerin 
çokluğuna rağmen Mareşal Ro
melin strateji sahasındaki w.a
lılın üstünlüğünü kolaylıkla ye
nem<ıyeceği tahmin edilmektedir. 

Arkooan t.anklar1a destekle
nen piyade kıt'alarının M'.hver 
rnayn tarlalarını delip gen~let
mesinden sonna şu bir iki gün 
içinde büyük bir tank muharebe· 
sini beklemck doğru olur. İlk 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1\fuskova, 26 (A.A.) - Sovyet 
tebllği: 

Slalingrad çevresinde şiddet
li savaştır devam e1ırniştir. Sov
yet kuvvetleri dii,.'llrlan piyade 
ve tanklarnın ırrükerrer taarruz 
larını pÜl'\kürtmüşledıir. Al'man
lıız ağır Jıı ıyııplar pahasınıt en· 
düıstri bölgesin.de iki sdka.ğı ·~a 
le muva:C.lka o'muşlardır. 

Stalingrad ş'mal batısında in 
zı kesiminde kuvvetreriıniz fa
aliyetle harekete g;;mJ,şlerdir. 
Bjr birliğe mensup a·;kerlerimiz 
dü~manın şiddeti• mukavemeti
ni lur:mışlar t·e me•·kün b;r ıı.o'k 
il t;'l işgal etııuşlerdir. B:r m'k· 
tar malzeıme iğtinam OO<Jm;ş ve 
es:r al:rttnıştJr. 

Başka bir kesimde b'rli.1<'.!cri· 
mizdcn biri dü.~man karşılık ta-

Terkos Şirketine 
Rahmet okutmıyalım ! 

~~~~~~~-.. -~~~~~~~ 
Bazı semtlerde evve iki geceden beri 

yine bir damla su bu!unamadı 
Dün gee;, ) an ından sonra 

1stanbulun b zı .tleıjnde ve 
h ~1 y nd.ı K <a: \C Uıl li CI· 

va ı 1 su rı kes!!:: 
ve c; n ı uyanan bu ma· 
lıa e er ı.~--~ muslukları .kup-

kuru bulmu rdır Bu susuzluk 
du gece geç \'akıe kadar de
\ am e'ııniştır. 

Sı:. ar idarcsmde dıin akşam 
bu p telefonla g<i b m z 

(Dt"• au:ı 3 üncü sahifede) 

arruzlarnı u~ürbmüş ve AJı. 
man ~:ıreıket üssünü işgal et
miştir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) , -- ... 
1 ŞILI MiHVER I 
1 Taarruzuna 

1 Ugrıyacak mış 
Şili H~;i~i;e Na· I 
zırının beyanati 
S:ın~go, Z~ (;IPD) - Yeni Şili 

ha~e nazırı jo;ıJo.rn FCJT,a.n.dıcz, 

ll\lell06 J\yra.'den g~J;r g,.Jmz. Ş.-

1' hi.:~ümct reisi huzu!"U:ıd.ı ant ı.ç.. 
m•şl.ir. rr rmırıdeı, /~a lı:ı.t>a.ı

nın ha!k:m:y~ t politilı:aısını. bütUıı 
.n.ilctJerden ka~ı]ık1ı hürınt t!M)rinc 
dayanaı-a~ talup ı dectj:111I bi«lit·· 

l1ılfuıoyu bombardıman edeD 
uçan kalelerden birin bombala· 
rmı bırakırken (bu uçııklar çok 

yüksekten uçmaktadırlar.) 

Lon.dr.a, 26 (A.A.) - Mi.dland 
§elıri dün gece uğrndığı Alınan 
b;rva akını ile harbin tn şiddetli 
taamırzuna maruz ko!m,ştır. Dör
dü çocuk olmak üzer" b!rkaç ki
şi ölmüştür. Birçok evler yllul
mış ve bombaların hava taızyiki 
yüzünden :hayli hasar olmuştur. 

(Oevaını 3 üncü sahifede) 

1 Tramvay 
kazası -Bir çocuk feci 

bir surette öldü 
Dün ~am. s~·. n.; [Jm t t1'8.!TI

\'111y durağ: ..... .ca ! c. b·r t!"""nnay k -
z.w:.ı olrnu,; 7 ya ıı • . b!·' rtcı~ tr } 
va.ıy altında kalnllS \e p3r\' ı .. ~~ ıJ 
ölmü?-u:. 
Had~e ~yl_ olmlı ·tur· 
Ka<iı.nhan m:ıl nıuaü: il F nrinin 

karısı ikı ÇQC'U!flc b-ı"İ•:C.'r, .k ... di :. 
ni ve çoc~a .. 1nı tı·dl;ı\'• e!.t !"1-.t 
ÜZ'f!'I'e İsıtanbula gı· m.:..ş VI! s·.ı[tJnQh 

ıuotte Akhı;y ık m.:l h. .. r n.d :- ~ k ı .i -
basın.dan tüccar ı·c 1 n ıl!'v:nt rr. a
!°l'I' ol.muştu:-. Ted.:ıv:ı. ı· nı bıt.rmış 

olduklarından ya~ın Kadwh•n> g'. 
dec•~"'tu ;ç.;.n dun ı;a..'1!~a <i!cbcri 
almaya çı;,mışlardır I>Cnüd.t:ı 8.."l:at 
17,30 da )f3tkadn gı!en lrL'T.'\ .. y
d:an Sulıanahrru>ıt dııra::ı.;ııia. ın $ ,,. 
\.-"e karşıya g t,,tll{:ıc lbi<' ,,.,,., ':1 dığ"P 

(De~~ mı 3 ür eti ;abifctle) 

Niçin memurlar ve niçin 
Çalışan halk? 

Bir bakıma göre, iaşe darlığı 
ka<§ısmda ilk elde devlet 

memurlarının korunması hayret 
ve telaş uyandırauk ha ba.Use 
gibi görülmek ioteııiyor. Evet, 
ucuz ekmek karnesinden ve ucuz 
yiyocck, yakacak, giyecek dağı
tımından yüksek maaşlı devlet 
memurları da fa) dalanacaksı! bu 
hima~·e s'sterni biraz miiııakaşa 
göfünir. 

Fakat harp şartlarının mem· 
lekcttrkı ekonomik dunım üze
rinde yar ttığı dcğisiklili hüttin
luğ le d 'şün.iilıir e ~unu inkar 
etmek i \insudır: 

'Yazan: HAYRI MUHIDDIM 

Harp şartları birdeob're ve rü· 
yada bile görüleıniJecck dere
cede kısa bir zamanda heıneıı 
bütün tat:ir ,-e sanayi-ci zümrele· 
riınize büyük karlar ve bü)ükı 
bir refah getirnı'~tir. Hele, öte
denberi gerek d ş, gerek ;ç tica
retimizi elinde bulunduran zür.ı
rder oturdukları l·erde e ; iş:til
memiş servetler kazaRdtlar. Köy
lü ve müstahsil zümre. i de • ki 
milletimizin en bü~·ük u temel 
zümrcsid'r . hi bir zaman olma· 
dık deret'.de bol para ka73nnıış
lardır. Köyli:nün elinde hiçbir 

(Devamı :ı üurü sahlfede) 



~AYf'A -- 2 

S U IL TAN REŞAT 
---==,_.;....--~~- V E 

1 T.HATCILAR 
Yazan: ZİYA $AKiB No. 37 l 

- P<.~ .. Paşa .. Bıradere söy 
f<'•··ıto7\. oona 'bıınfarr1·"' gaıyırı 

bı.ı: ~'T'·y o.rrr.ıa.sın. .. Ben, şu kö
'."'· v.huel<! \"'k.klım An'Caıkı, 
~b~1ltrı-~ i'e rrreşgL..l olvıyiruım. 
\'"e k€·rı li ün ::;ıl haıt ı,.--e se·ıa .. 
mcı:ne dLta e'Jmd,~cn ba'!ka hiç 
bır ;-ey dLlşiiıunüyorum ... Saç
ma sapan S:Jzl€re inanmasın. 
U'1ıtın )ii7.ürn :len, ramat ve hu
zuruna bo:dllla.ı..:ın ..• 
Dı,e muk~lbele cbt;. 
}lacı H.as".n Pa<:a, velıahtita:n 

,ldıgı cevaba memnun r)d.u 
Homcn saraya Joo:jtu. Göster
dik~tır.i ve i;;.ttiı!derin: Saltan 
Haın:rlc r.aklc<ttj. Bu 'csı.leden 
ıstifade cd~r<tk de Fehıım Pa.]11 
i0kıkında ağz!l!3. 8eie..n 99zü 
söyled.ı ...... . 

Jl,~i }-{3.;an Pa~ü ccohi' \"€ ka 
b. saba bir adam olmakla l>e
r:Jber, Su1tan IIaım-it üzerinci-e 
t.:;sır ya.pmantn ı...su.ünü ook iyi 
bi:'«lı. Ve Suttan Hamlde bir 
Ş{'y :ırzedeceı-;~ zaman daima a
ç.ıik ve perv..el7. lbir sure<lıte söz 
sövlerdi ... Nitek;.ın, 'bu defa Ha 
san Pa§anın sözt-eri, kC.:N dere
cede •tesir ı.usuule r.efüdi. Sul 
{tan Ha.rı1"1;, Ifrzumımz yereRe
şad Efondinm ·;;aJA:ıini .kuıci.:ığma 

1ıtik."ltlıeodere~, ramo.zan 113-1'ç~1ğ.ı 

o'.mak üızere, musaltlp a:,ner 
ağa v-as.tasile kendis:ne ('ben) 
ı;!tı ) i'lısan gönde.ili. 

Aradan Ç'OK ge-gmcd;. •Bu me.k 
tup m<'i.(· e:,;,ndcn d.ha mühim 
\bir va.k'a zt !1ur ed~rek. yine 
Yıld,z •arayını büyu'k bir vel
vel-ey<? verdi. 

Su fan Hami<lın en neş'cli 

bi~ [;'Ü.nü Ldi. Rusya seLri er
.kcıırlen 5araya gelm ·ş. .. Bir 
ka<; gün eVYel ~ark hudud.l.ann -
da oereyan eden hır mü.sade
ırn€<len dolay~ PC!'terıfuu..g 1.a.r
biye ve 'hariciye nC'Zaret!eriOOe 
hasıl.. ()[an ö!ıyccanın sükıin ibu:l
duğunu at.er vermişti. 

Sefirin ge'1.i<d:iği bu haıber, 
Su'r..an Ha.tr.Jrli 9001 derecede 
memnun eW. Gürü•tnıü aki6 
Jer yap-on lıiç ıbir ~;i.dise<leıı 
hoşlanmayan pad.b;;ah. o derece 
büyü.k 'bir memnwuycl hisle!;. 
ti .ki, bunu iıJhar etmek için se
firin z~esine gayet lkıy;ı:net
far •bir gcrdanI.1< hediye et.>nek
le ber:iher o goce sef:r il<! zev
c~.,.inin ~refine ıbiT ı<,j,yafet ter
tıp edilmesi için (Kilerci •b<şı 
(kim-an Bey) e emir ,·erdi. 

Padcsalı al,şaırn sa>bırs!zlıkla 
lbek'.;yorctu. Çü.rJ<ü bu z;yafet 
csıoasıı~dıa, sefirle bazı mesele
ler h~lol:•nda da görü;ımBk isti
~ıordu. 

Fa.kat tam ikindi \'al:cti. Fe
l'ıl'1 Paşadan (fe'\·k.a\a.de mü.s
tace\) kayıdı ile ibir jurnaol gel
<i.ı. Bu jurnal 1M;n:a, şu cünnle
Jeri j!Ytiva ·e•ırncl..4:e 'd.i: 

(Veliaht Re.,'""'1 Efendin'n, 
va 1.nız olarak •·e arkasında hlç 
kiımse bu\uT!maya-ı-ak a{'ı l~biT fay 
~on ile ve Ga:ııhane yo'.rnşu ta
rikile Beyoğlu i<IHkactjne doğ
ru gitımekte olduğu şimdi ha
;\ıe• alınmıştır ... A-raba, biııızat 

ılı:ulunuz tamuırlan, büyük biT 
ıeheınıimf.'Y~ aranroaktatlrr.] 

Sultan <Haınılt, fena halıde şa 
şaa.h<)!. •• Çünkü Reşad Elendi, 
E~tlit araıba .ile saraydan çl!k:ip 
dolaşamaz&. Her sa..ay.dan çın< 
lığı zaman, mutlaka maiyetine 
-Yılııbz sarayından gönderilmiş 

olan- iki sivil 1ıü.fe.1"çi ile iki at 
U§ağı alırdı. Bunlar, veliuhıdin 

arabas:nı at iJ.e ta.kip ebtikleri 
gilbi, 'bunl&<In peşlerine de
muMelif •rıwsafo<le fas.ıl..1larla

Beşiktaş za'bıtasına ve Feıhim 
Paşaya mensup atlı arolbalı bir 
takım (lıafiye) ler talkılırlardı. 

Sonra.. geınııElk anaksadile 
sar•~-dan ç>loan veliahdin (Alka 
retler) caddesi t.arikı.lo Maçka, 
N~antaşı, 09!:nanıbey, Şi;Ji i·sti
k~rnet:icrini takip ederek Mas
lak ·k;\._lküne giııme•i .. ve :vine 
ayni y\Jl?ı;rdan avıdct etnnesi, 
hiç değ·şmiyen bir adetti ... A
dPta '.".at'i 'bir .prngram halini 
alan bu adeolerin h.lJ.f· oa olara._1< 
\t:liaht yalnız basın<s, açı~ı;: ara
ba ile, Gaııhaııe yokt·~u tarilki
le. ııercvP gidebit:rdi~ .. 

Sultan Eaım."t bu edinşede 
iken, sar•y hafiyeleı-indn bir 
açık göz tarafından da şu meal 
de lbir jurnal tak.dı.ın od;1d.i; 

[Veliaht Resad EıeruL~"i .~ 
mil olan bir faytlonun, A~as

pa~dan sür'atle geçerek Tak
sım i&ti.k&rnetine d<>~u iloerledi
ği görülmüş olmakla, ha~belsa
daka arzolunur ,ferman ... ] 

(Dal•a var) 

Piyasada ani bir 
/ baskın yapıldı 

' 
Bazı vurguncular suç 

üstünde yakalandı 

Beledı'ye İkt.tsat Müdürlüğü 
fia-t kontrolörleri, dü.n şe<ürde 
ani bi.r tarama yapm:şlardır . 
Tarama neticesinde Vns 1 Vasiıt
yadis firmasın.ın 50 ÇJJVa! merci
meği faturasız olarak c!evretUgi 
görülmü."i, zabıt tutulm.u.5tur. 
Aynca İsanbı,J Balıkpazarında 
Baklacıoğlu, Balıkpazarırda A
ri..'liti Apostolitio, Gedikpaşada 
L~or, yağ vesake !htiJcirı ya
parlark.en cüırrnü. meşhut halinde 
yakalanınışlaroır. Bunlar, Milli 
Karmuna Müddeiumumili.ğine 
verileceklerdir. Pi:yasay1 kontro
la devam edilecektir. 

Du_balar ,Hep haline 
getirilecek 

Avrupa haııb:· çıktıktan soma 
Tunaıia işliyen dı.ıibalardan 90 
karları, limanı:ıruza getirilmişti. 
Bu dı.ıbalarm kenarlarınııı yük
seltilerek ve ·bLfuar ınakin.eleri 
vesaıir motörlerle teçhiz edilorek 
şilep haline getirilmesi için ihü
kümete teklhf •·aki olml.U}tur. Bu 
dubalar ;ç.;nde 2.500 toPluğa ka
dar olan tek-neler vardır. Duba
larda icap eden tadilatı >'apmayı 
teklif edcn bir Tü.rk mi::>hend!si
dir. Bu suretle yenicieı; 90 kadar 
şilepe sah<ip olabileceğimiz idrlia 
edilmektedir, 

Atatürk bulvarı 
Atatfrrk ·bukarının Unkapa

nından Saraçhaneye olan kısmı 
bitirilecek ve Cumhur~·et Bay
ramında törenle açılacaktır. 
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* Son zamanlarda İta}yaya 

yumınta ihracı bııışlarruştır. Yu
murta fiatlaır:ı hariçte normal ol
duğundan iç piyasa yumurta fi. 
atları d a d~miştiT. 

1 KDA M 
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= Davalar Ölçüler Jır; }'raıı.sa<la kömiİY azlığı d-0la-
- yısile tren se.ferlerıi. tahdit edil· 

Hlı· nıuharı·ir arkadaş. ihtikM-ı ını~. Ilalk, a.1. seyaluı.t etn1jJe 

' 
"Sabit oelirliH tabi-
rinin hududunu ue
nişletmak lazımdır! -Hususi müesse · 
s elerde ça ıı, an 
rşçi ve memurla· 
rın vaziyetleri 
üzerinde dik• 
katle d u r u 1 m a· 

ya c:ieğer 
Memurlara, emeklilere, du:l ve 

yetimlere ekme;lin !bugünkü şe
kil ve fiat üwı:inden verilmesi 
kararı •Sab1 gelirU. al!ını alan 
bu vat..OO~r üzerinde çok 
müsbet bir tesir yapmıştır. !Eğer, 
aksi bahis mevzuu olsaydı, du
ruınlart gerçekten çok müşkül
kşecekti. 

Fakat bu arada, .vaziyetleri, 
tıpkı S<ilbit geür1iler gilbj <>lan
ların yekiınunu azımsamamak 
lfız1mdır. Yakından bildiğim~ ve 
içinde hulundtı,ğumw: bir mes
lek olaraık, geceleri sabai!ıa kadar 
çalış>p s:.Ze eliniızdeki hu gaze
teleri hazırlı~an muıharı-irleri ve 
miireWpleri alalım: Goce ça
lışsııı, gündütz çalışsın; 'birçok en• 
düstri müesseseleri gibi, b!l1l'a· 
larda ça [;~anlar da ayn' ibir me
mur gnbidırleT, Muayyen lbi'l' ka
zançları vardır. Ayni n•isbette 
ve!'gi ver>rler, müke!lcliyetlcri 
hr memmun tamamen benzeri 
olma.sın.a mukabil, • terfileri ve 
haklan onlar kadar garanrli de 
değildir: Tekaüt1ükleri yoktur. 
Günün birinde ilerliyen Yıl§ ve
ya kıyasıya harcanan emek do
layı ranıdunaııları düştü>ğii za
man yerlerine daha gençleri ge
lir ,-e aı-rıhp giderler. Eğer, çok 
uzak blr hayal olmakla beraber, 
çal'~lıklan 2am<ın üç beş kuruş 
arttırn1ışlrsa, Ö'lnü-r1e:rlnin din
lenmiye lıak kazandıkları bı.ı 

çağlarıntla bütün dayançlan o
dur. 

Saym 'binleri, on bin !eri bulan 
bu vatandaşlar içın geç:m şart
ları rne'1lurlarckın d,;ha mı elve
rişlidir? 

Asla ... Ve hathi muhakkak ki 
çok daha elverişsiz Ye efom ve
ri'Ci. .. 

Bu ibn.lmr.dan •>alit gelir11"ler 
tabirinin hududunu, bir h:ık ve 
adalet me'\"zuu olarak. genişlet
mek mc>Cbur:yct.indeyiz: Hususi 
müesseselerde k:;.fa ve kol karın
!tğı biT iş e<l noniş olu:p, L -ıli bi.r 
para kazanan bütün vatanda.11ar, 
sabit gcljrli sayılmalıdır. Onla
rın, bı:giirtl<ii hayat yt:künün 
siklet merkezini teı;kil eden yi
yecek ve Jçecc klerde, memurla
rın elde edecekleri bütün lrolayc. 
lıklaTdan aynen faydalaıımaları 
kadar toıılıii bir §ey yoktur. Llit
fen dikk.ıt edinir!: En çok evle
nenler ve yanu sahibi elanlar 
bu vatandaşlarclır. Lüks ve rnıc>
da salgınlııkları glbi, haya·t jpll

halılığıru yarıdan sebepler ara
sında ibaş taraflarda geld.klerini 
iddia edebil~eğimioz derUer, !:ıe
Diliz onlar.ııı lrovalarma, girme
miştir. Dıılha kanaatkar ve mü
tevazı olan l>u vatanda.,ıarı. dev
letin umumi yardım 'tedıbi:rleri 

önlcınek ve her çc.şit ,·u.rgune:u- mecbur ... Bi-r Fransız gazetecisi, 
luğa nı"-ni olmak için yaptığı bwı·dan da istifadeyi diişünmüş 
tekliflerin bfrinde diyor ki: ve şöyle bf-r ki-tap yazmıış: Satır-
•- Cezalar gayet ağır olma- lama ooyabat! .. 

lrdır. O kadar ki, bir ekıncl< kar· ve mulurir, bu kitabın okuyu-
nesmi (azla kullananı asmak lii· cularını, hem Fransanın, .hem de 
znndır!• diinyarun dörtbir tarafında g"11-

"Giyotm işledikçe gençleşiyo- diriyor. Plajlara götürüyo-r, ha· 
-rum, diyen Fransız inkılapçısı lolara götüriiyıor, miizeleri dolaş-
Robespiy"r bu sözleri duyabil- tmyo-r, h:.tta sıevda akmleri ya-
seydi kimOilir ne kadar mıem- şahyor. 
oıun olımlu, Fakat İstaıılnılun 

Bize öyle geliyor kıi, kitaıbLn; 
resmi nüfusu olan 840 binin, tam etin, ekmeklerin, meyvanm ve 
160 bin fazlasiel bir milyon ek· 

çeşitli yiyeooklerin bol olduğu 
nıek karnesi istihlak ettiğhri ha· 
talarsak bu iki k<ıloululu;k va· memleketlerde • şay"t böyle bir 

cennet kalmışsa - lokantalaondaki 
andaşı darağ:ıcuıa mı göndermc-

yemek llısl<0lerini okuyan Frıw.
miz lazım gelecek? 

sızların hepsi yutk~ma yutkuna 
Şu insanlar, hüküm ve karar 

ölçü.I..rim hisluin.dcn ziyade boğaz olmuşlal'dır. Onun için 
maotıklarile tayin etselerdi, d&· Fransız muharriri.cin, kitabının 
d.imiz kalmaz<lı... sürümü bakımından, kitapla be· 

Satırlara seyyahat uber bir paket de naue ~keri 
bulup nırmesi tavsiyeye değer. 

Şu Fr:ms;ı:zlar yaman adamlar- Çuvaldız 

TiYATRO BAHİSLERi 

Türk Sahnelerinde 
CARLO GOLDONİ 

Yazan : M. FERİDUN 

Ita}yan tiyatrosunun pek di·k
kate şayan bir siması olan Ca:r
lo Goldoniıı.in ·bi2lde şimdi<ye ka 
dar iki e9eri temsil ediiım";tir. 
Bunalı>dan birincisi geçen sene 
Devlet Kıor...eı-vahrva'f! t'l,ya<ro 
k~a talı5il .gören gençlerin 
Ankara Ha'[{evinde mu\'affa
tki)etle temsil eMJ<leri cLokan
tacı K.rlın• kcımed.isi-dir. İtalya 
da ieessü.s eden bir an'aneye 
göre bütün a13l;ay1 baş rolü oy
nayan I\liran<lıalinanın üzerine 
{-cl<mek jçin piyesdeki üç kadın 
rolünden ikisi hazfedilıııekte<lir. 
B<.ıı rolü oyruı.yan kadıa ;bu su
rei.!e belki parlamakta fakat 
piyesi kanaatômce kuvyelônden 
ka:ıt>e1"'1-cktedir. Fransada bu 
piyes son defa sahneye konan 
Vicux - Ook<rr:ıbier tiyatrosunda 
eser İtalyan an'anesine u~-.gun 
olarak oyramnı.,tı. Ne netice 
verd.i.ğıni bjlnı.i)'"O.TUm. Yalnız 

meşhur Rus rej:oorü Strrnis!avs
kinin eseri yazıld:ğı şekilde sah 
neye .kıo)uuğunu ve bunda pelk 

içine almak, çok yerinde ola- 1 
eaklır. 

Diğm· 'hiçbir yiyecek maddesi 
faer::nde olma.sa da•'ı·i, bu vatan
daslar·n ucuz ekmek karııelerin
d~ istifadeleri azerinde ısrar et
meliyi.z. Bu tip vatandaşların 
büyük kısın ı, end listri dn ve ilj 
hayahnın en~ gelişmiş oklu.,,'Tu 
İstanbulda ya§amaktadırlar. J3u 
te<füİr, "hiç cılm.azsa, İstanbul, An
kara., :izmir, Adana, Bursa giıbi 
büyük şe!lı.iTleI'ilmiz için mulhak
ka.k ve zaruri olarak .ka<bul edil
melidir. 

Meziyet ve ihtısaslan aras<n
da bulunan dok!ol'luğile, bi.r in
san vücudunun iıht>iyaçlarını sa
li'hiyetJe bılen ve halla biT ida
re amiri sıfa.ti!e de, ge~ az va
taııtlaşl:ır dçtn .bugünkü şartlar 
içinde bımlarm teminİn.İn ne ka
dar göç olduğunu k&vra:nuş olan 
sayın Valimizden bu iıimmeoti de 
'bekler!z. ŞEHİRLİ 

muvaffak olduğunu bii,;~ım. 
.Loakntacı Kadın> m Anka.raı 

da•ki trnıs;lini maalesef göreme 
diım. Onun için piyesin temsilin 
rle hangi şekle uyulduğunu bil
mi•yıoruın. Yalnız bu piyes hak
ikında bir yaz,sını okuclu.ğt:m 

Muhsin Ertutrul bilhassa ;vn
randıolina rolünü oynayan Mu
aıızez Yücesoıy'u 'beğenlyor ve 
diynr iki: 

cBu i~ıne di.kıkat eclıniz. Bu 
ismi 1:a~ıyan san'atkıft.r ça1sına
s1na devaın ederse sa'hne haya-
1ııIIl12lda çok ileri gitmeğe naım

zet;rr. Keneli.sin~ ve bütün ar
Jtadaşlaını candan telbıik eck!
tlz.• 

Goldoninin Tünkı sahnelet-in
de remsi! edilen 2 inci p;yesi ise 
'bu me-vsimin başında S. I\lfıo.ra
yın tercü.mesile Şehir ıiyatr<>Su 

nun sa:.'lneye ko;ı>duğu .ya)an
cı• komedisidir. Golclıoni hu ese
rini Fran-sız kıfSsikJerinden Cor
nei11e'in bir ·Ioomedıisini taklirkn 
yaıımıştır. O, devirde Commedia 
Dell'aıie bütün İtalyan tiyatro 
sLlna hi'>kimdi. Bu 'bi!Ziom tuluat 
c:Pedi·ğ:m!z tiyatro nev'!dir. Bi
l.indiği gibi bu ti•yatronu.n reper
tuvarını tcŞkil e'den piyeslerin 
~ralnız is..i(cJett yani mev2uu var 
dır. S5.ı!eri'l1i ~r.<.törler bild:kleri 
g:·bi uydururla. Mac1ıivel ·Man 
dargore• ismindeki koıınedisiniı . 
vazalı iki asırdan fazla ibir za
~an olmuştu. İtalyan edeblya
~ında ise o zsıınan.danıberi metni 
tamamile yazılmış bir kamedi
ye tesadüf edilmemiş11i. 

Oomm..-diL [)errl'~~enin al<jtör 
leri yüziıeıinde ma&Xe ile oynu
)-Orlardı. Diğer cihetten tulUat 
tiyatrosunu hissi bh!illerin in
celiğini, insanlık duyıgularının 
deriıiliğini gösterecek lkıcmıedl

lerle :zerı@nleştirınek istiyordu. 
Ayni :ıaırnanda aktörlerin daha 
ıınanalı, d-aha haikikate uşıgun 

'bir şek.ilde qynaımalanna mani 
olan maskeleri de tta}yan sah
nesi:ı:ıden uzaklaştırmak niyetin 

&fuastiyen, kim bilıir han.gi 
sc'b<:pıoen, demin söylediği gibi, 
geııç kızı odasında ziyarete gel 
niem~i. Bu millLJ'.~at1 ga!~ba 
s~,. bırakmıştı. 
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mek bahane.sile dışarıya ç•ka
maz mısınz? Çok irca edy"Orunı. 
Ne yapıp Y"'.ıp•p beni gö.riinüz. 
Al\i<iemi\'[e ya\oın bir !k<:..'wı= 
var. Orley sokağınadki Biskra 
kahvesine uğrayınız. Ben saat 
dörlte orada bulunacaığı.m ve 
sizi bekliyeceğim . 

Ç<ik geçmeden saıb<>h da ol
muştu. Japon hi2ımet.çi Kaorito, 
genç kızın kahvaltısını yatak 
od.sının yanındalki küçük sal<J
na gcı:rip bırak!tt. Fak.ta Elenin 
bu ev-de bir lokıın.a yemek ye
mek bile canı isLemiyordu. Bu· 
nunLa beraber, oldukça llroyu 
4li~irôltliği ilk yudumda anlaşı
l.o bir fincan '..<:all>xeyi içti. o 
z.aman kal,.sı ve yücudü biraz 
daha dinçleşti. 

Saat dokuza doğru odasında 

ki telefon çaldı. Nikolo Bordon1 
krnclisini çağırıyoııdu: 

Bonjur Mis Şıaııılıqp. di
yordu, yarım saate kadar !(it;.. 

fen akademiye iner misiniz? M. 
SebilStiyen saat on bire kadar 

ı~~A~:gostos MUiB 

çalışmanrzı arzu ediyor. Oııtlsn 
Sonra da kendi,ini yazlhanesın 
de göreceksin~. 

Elen iı!lıizeyi yerine bıra>ktı. 

Pal Se>hastiyen ile hemenceco<. 

karşı kE.r§ıya gelmiyeceği fikri, 
içini Ierahlottı. 

Dnns akademisinin bürosuna 

ind1ği zaman, N.ilrolo Bordnoi 

o.. ada idi. Genç kız içeri girin

ce, is®ler ve adres!erle dolu 

bir liste veııdi. Elen bu isimle

ri ve adresleri fişlerine geçire-

Tfrrkse:ve çeviren: 

- Muammer ALA.TUR 

cekti. Bmdoni ::-;ın dere<:e nazilk 
bi rtavırla: 

- Mis Ştaniıop, yenı vaz'fr
nizden meımnuı1 musunuz? diye 
sordu. 

Elen kısaca: 

- Henüz bir lıülküm verecek 
değilim. ceva<l:ıını verdi. 

Bordoni ıslıkla pes perdeden 
'bir hava tutturarak, odadan çık 
tı. 

Aardan geçen -bir kaç saat 
içinde, bir çok müşteriler tele· 
fon ettiler. He-men hel)>i de ta-

l.be kaycioıunmağı isıiyoriardı. 

Fakat Elen bunlardan b'r tane
sinin ses-.ni tanıdı ve yerinden 
sıçrar gibi oldu. Kapmın iyice 
·kap«lı olduğunu da görünce, 
cevap verdi: 

- Buyurunuz, ben Mis Ştan
hap! Telefon eden insan Cofray 
Latiıner idi. 

Delikanlı telefonda fuzuli la
.kırdı etımeclen kısaca dedi ki: 

Dün gce sizi bekledim. Gel 
mediniz fakaı mutlaka siZi gör 
mekiiRim 13.zımd.ır. Bir çay iç-

Elen 2:lıjzeyi krı:p•:tmağa mec
bur oldu, hattıa cevap dahi ve
ı·emedi. 

Bu kısa nıHhavereden sonra 
endi~eleri y;ne tazelenmişı:l. La 
timerin sesinde de bir gün ev
velki konu~masmda oliduğu gi
bi, yine ayni heyecan v>ı>d.ı. 

Hiç şüphesiz Lati.mer ker.disi
ne lher halde büıyük elıemm,yet
le bir şeyler söylemek istiyor
du. 

Allı, acaba Se'bastiyenle görüş 

I 

medıen evvel, kahveye gXlip La 
timeri görmek mü.mkün olacak 
m1ııdı? (Daha var) 

Cümhuriyet 
Bayramı 

H a z ırl ı ğ ı ____ , __ _ 
Gazi bu lvarı bay· 

ramda törenl e 
a çllacak 

Hazırlanan Cü~uri•yet bay
ramı programına göre müesse
seler i'e dan:eler teeyina.ta lbal' 
lamışlardır. Caddelere taklıar 

k u ı:ul.ınakta, ılövizl er açılmakta 
ve elektrik tesisatı yapılmak
tadır. 

![)ün sa'balı Ta.ks1m meydanın 
lda toplanan alakadar 2'ıni:rber 

geçit resmine iştiriik ederek 
kıt'a ve ı:eşetkkülleril.e okull;ı,. 

talebesinin nerelerde duraca.l<la 
!.arını tetfuit etmişlerdir. 

Bu bay.ama malfıl gaziler (su 
bay ve er) de iştirak edcceJı:tir. 
Şelırimizdekıi geziler 26 tl.k~ 
rin günü so.at 11 de Tophane
deki Me~kez Komutanlığında 
topla nacakla.dır. 

Bayr&m münasebelile çarşam 
ba günü saat 12 <le bütün okul
lar ve resmi müesseseler tatil 
eı:li'locektir. Tatil pazartesi saba 
hına kadar devam edecektir. 

Ağaçlı Linyit kömürleri 
iıletilecek 

Mütareke senelerindenberi mu
attal vaziyette bulunan Ağaçlı 
maden kömürlerinin işletilmesi 
için teşob'büslere geçilmiştir. İk
tısat Vekili Sırrı Drı:y, ,b:ızzat bu 
i.şle meşgul olmaktadır. Kfığ>1.iha

nenin ötesinde bulunan Ağaçlı 
linyi!t ocakla.rı, geçen Umumi 
Harpte İstanbul un maden kömÜ· 
rü ihtiy&eını karşıladığından is
tlhsaliıta başlandıktan sonra şellı
rin kömür ihtiyacı fazlas.ile te
rr>jn edilmiş olacaktır. Şehre ya. 
kın olduğu için de Ağaçlı lin
yitlerinin l'Onımun 12 liraya sa
tılabileceği hesap edilmektedir. 

Tasviri Efkar kapatıldı 
Örfi İdare Komutanlıığmın 

emrile (TaS'V~l'c Efkar) gazetesi 
kısa 'bir rrcüddet için .kapatılmış
tır. Arkadaşımız birkaç gü.n son
ra mutad neşir vazifesine de
vam edecektiT. 

de idi. FaMat bürun b'...r an'ane
nin temellerini sarsmaık. kıol.aıy 

hir ~ değildi. Gokioni bu emelı
ni içinde bir sır gi!bi sakaldı voe 
zamaın modasına uyarak r!V

,·e!ii tu lı'.ıat salıneleri için piyes 
!er ya:ı:rnağa baş1.ad1. 

Pisa şehrinde avıık2fük ettiıfi 
esnada bir gim bir tiyatro gru
puııun direktörü olan meŞhut 
akıtıöı·lerden Med~ibac He lbulU§
tu. Bu zat Ver,ed'kıe be') sene 
mü.C:dtle bir tiyatro .kiralamak 
isüyo.rdu. Goldoniye rıvu.ka1bğı 

bn·akarak yal.nız tioyatro ile meş 
gul olmasını tavsiye etti. Gol
cloni ona o zaman fikirlerini aç 
tı ve Medebac'in bütün teklif
lerini ka'bul ettiğini görünee o
nunla 'beraber Venediğe g>tt.i. 

Goldoninin beklediği saat 
nhlıa:ret çalmıştı. Tiyatronun ıs 

lfıhı hakıkındaki ıi5iiüncelerinl 
açığa vurunca pi~ces muıharrir
leri dcryameti lropardıla..-. Her ta-

CDevamı DördOt><ii Sallfed•) 

c::GÜNON~ 
1 Ansiklope.!.!!!( 

Genaral Aleksander 
'.Buglinn mihver kuvvetleı'ini 

Lobyadaıı sünü,p ç;.kaormak gayc
s ile taarruza geçme~ olan sel~i
zinci fogiliz ordusunun ve İngil 
tere orta şark kuvvetlerin.in ku
ıma rudanı olan general Alekısan
der Bi.iyü!k Britanya ordusunun 
strateji üstadlarından birsii sa 
,·ılan ve heniiız 54 yaşında olan 
bir genera1dir. Geneı·al Auclıin
lecke halef olmuştur. 

Kendisi daıha önce, Irak.da as
keri müşavir ol:r.rak bulunmuş, 
harp çıkar çıkmaz Fransaya ge
çen İ~gili2 kokırdlllarından bi
r:sine kumanrla eLmi.'j, daha son 
ra B:rıranya harplerine iştirak 

etmı~ti. Rom.elin :Mısır hu<ludu
na kada1· gehp dayanınıtsı üze
rire. değiştirilen Auchinla-k ve 
general R;çinin yerine geti.ril
mCşt.r. Bugünkü taa<ruz pl.anı, 

general Aleksanderin eseridir . 
Ve taarruzun neticesi onun ku 
manda kıwneti lıakıkıncla bir 
fıkiı' verocakıtlı. 
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(Dıs PoirrTKAJ 
Harbin merhamet
sizce idaresi 

meselesi 
le inlan.du Devlet Rehi Rir lıo Ayti; aile bôrlikleri 

baftasMJ.ı açış nutkunda, 
ıııemleketi.ııi.n harbe neden Je
''&m ettii:ilri izah etmiş, ve neti .. 
ccde, lıa.rbioı ....ıerle net~leo
ınesinin Fmlandantn devamı lı..
kımın.dan mutl<tk bir zaruret ol
duğunu söylemişfo. 

Ayti'ye göre Sovyet!erlc an
laşmanın imkansnılığı ııu tııı>kt. 
larde t-0ı>lanmaktaıhr: 

l - P.u,.Jar, ellerine geçirdik
leri topraklarda bir terör politi. 
kası taki-p etmekledirler. Baltık 
memieketleri hDJJa miısaldir. Bu 
memleketlerin nüfıısundan bü
yük bir losm~ SuYJetl& Birliği
nin içerilerine süriilmüşlerdi:r. 

2-S-Ovyetler d>nslıdir, Allah· 
lar1 yoktur. 

3 - Ruslar, harbi merhamet
sizce ve kıyasıya ><iare ettiri)·-0r· 
l.ar. 

Flnlaııda De,·lrt Rek;inin ıru 

sözleri, 939 Eyluiiıııdrnberi )ani, 
lıarblu i!k günündenbe-ri müna· 
kaşa edılnıekte olan bir mese
leyi ta?.elemektedir. 

.\I:.kine~<ı du~·anaıı H ordula· 
:rı en kı"'l bir :ı.anıandıı yok edip 
ce~he g·erilerini. yani. lıalk. yt· 

ğınlarını; hastalık, aslık, sıısuz.. 
luk ve efaletin her çe}ldile bit. 
kin vaziyete 90knp aınaruı getir
mek eSa<ı:na dayanan bugünkü 
harbin insanileştirilmesilıi iste
mek bl:r hayal değil miılir? Gö
rüyoruz ki, 1918 den, yani Ver
say nclaınının k.11rulu~un.dan 

soo.ra, bu niz.anwı kaidelel" vo 
hüküml r ınüCS>csesi olan :uil
letler Cemi) etinin ) ıllarca sayı· 
su koını,yooları çal"Jillarak, ay
larca müıakereler ve mü..ı.ıakaşa
lar yapa ·ak karar altına aldığı 
birçok nelieeler, bir sabun kö· 
püğü gibi ömürsüz olmuş, c.ı:il· 
nıiş, çiğllfilllıliştir. 

Bir •nıüteca\·iz.in tarifi.,, mo
selesi vardı ki, 9-12 den !1:;6 yaka 
dar lıu !.arif ~apılamaın.:~. 
So•·yet görüşü başka, Franısııı gö
z üşü bı:,ka, İngiliz görüşü başka, 
nihayet Çin ı::örü:;ü baı:J<a idi. İ
talya, Ha~isıanıı te<:a>i.iz ettiği 
zaman, ı....,un taııuımcn bir •sal
dırma. olduğıınu süyliy<ın Bus
yanm Lon<ira Büyük Elçisi B. 
Maiski'ye, İta!~ an ddcgesi &n• 
Aloizi şu cevabı vermişti: 

•- Ba)·ır! Bu tecavüz değil. 
di.r, Biz Babeşistana medeniyet 
götürii)oruz. Ve Habeşi..taru. bi
ze karşı taarru-ı: hazırlığından 
menetmek istiyorını.• 

Hulmk~ıılar, bunun ce\'abllU 
bulmak oçhı aylıtr"8 uğraştılar. 
NihayeL §U rüyadan uyaruWı ki, 
!tir rueıul.,.ket, diğer bir nıemlc· 
ket ale)hin<> luı~p h:ı=lığı ya
pıp taafl'UZa karar vcclıse, -OllU 

önlemek çok güç!ür. Bu karan 
veren taraf diişmantm y.ılınıalıı 

ister.keıı, harbin ıuerhametli v... 
ya merhametsiz bir şekil<k ida
resi.oi nasıl dii§Üııebilir? 

Denizaltı harbinin büfün fa
ciaları 1914 b!ll1bicde tecriH>e e
dilmişken, ..,.trle.re kelepçe vu
rulması tarih kitapwıl>da eski 
devirl&e ait bir ge.riJi.lr. olaral<ı 
gösteriliı-kcn, h.ast..,elerin, aç.ık 
şehirlerin bomJıalanmaması d&b
debeü merasimler le imu.lan
ınışlı:ea. bütün bwı.ların tama.men 
aksi yaptlm.ıştır ve ya.Pıhaalrta
clır. Ha:rhedeuleriıı lııılduklm 
maıuıret ık şudur: Bi& başlema
dı.k, onlar başladılar, mukabele 
etıııiye mecbur kalıhl;.!. 

Eğeı- Finlan<!a ı·e bu dunımıla 
(llan diğer miUeileı:, eller-inden 
silahlarını bırakmak i~in harbin 
daha insani bir mahiyet alına
sı-nı bekliyorlarsa, harp, yıllarca 
sürecektir. Harbin normal his
lerle idaresi nasıl mümkündür? 
Harp, bi.,,.jtibi bunnn tamamen 
iel'.'Sİ değil midir? 
İtalynda son b<ımbard1mı>11lar· 

da ölenler, iki bini IJ<'m~tu. Ha
beşler yalnı-. Harrar şehrinde 
bunun beş misline yakın lmrbaD 
HrnÜ!perdi. Alman Generali Lu• 
dendorfmı •Topyekun harbi. a· 
dını verdiği bu kıyasıya, yok e
desiye lwğuşınaum ue>rmallcş

mesini değil, tamanten bitmesini 
temenni edelim. luzla.ri,ı m an• 
lığın kurtuluşu bundadır, Yoksa. 
dul analar, yetim çocuklar ve sa• 
1.at erkekler yığınından kurul• 
b;r dünyadan ıın gibi bahtiyar· 
!ık ve saadet aramak hakkınıJ.1 

olacaktır? A. SEKİl' 
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Amiral Darlan Beyanat verdi 1 Şeker satışı 

da karne usulü 
ile yapı ıacak 

(iKoA~ Sekizinci lngiliz ordusunu 
1 hangi milletler teşkil ediyor ? ! -Da karın Durumu 

~-~~-~~----~--~--

ı\n İral , Dakara taarruz çok tehlikeli diyor 
v;ş., 2ti (A.A.) - n:ı0aı·ı.. bir Pa- rn~- ODle.r h.azırdır. 

ırıit,.11 g;:ı..ı,c"'--ecmin. kendıısm-e soof'd.u.ğu ~ D2"1a.-o, Daltt:r haldnıide 
<1\J:.Jıaoklk&k bi.r taarruz h;:ıkkınria şunla.n i14v-e etrn.Ştir: 

D""ar'dıı ne diiışüuüllrı'or?> sualine'. IW<:ar'a ıiokuııma_'t oteyeın 1ıq>_ 
F~ a."""'11 kuv<'<'tleri ""'-:ı.'<uman- !hangi bir J<o'.aıee ;çin bu çek !ebl.-.ıolt 
daoı Amiral Dar1an, ı;öyle oevap ..,...._ bir llf1!F olur. 
miı;t<r: Kanadan yapılacak ~ bior 

~ Dak&r'da bo~ yPr-e vakit grç:r41_ tn.-rrurt ka'rQnsmda Dıırık:arı'n naalı 
ıı . .jyor, tıı.tıJ~yet gö •te-r:Llyox. Bu H-er- roıüdfta4l ~ğj .sutt)joe eıı.ı»ra..t 
ha 'de daha .iıyldır U:.:ka:r'lılac h'C"I' Darlan 3ö.Jl_~ cevap ~tir: 
s.ı.l>:ıh u:,,klaı'dan g<len r\izgô.rın Il</loa•"• ~lm<'I.< için çok uzak-
ce-r,c.·M".r'nr neier gthııd/l.ği.ni . .90ru~tuır- tan ge!mıek lbl.:ım. 

·------------''--'---'---------

ŞARK / 
Ceplıesinde 

(B<ış it.Tafı 1 inci sahifede) 
11\fozdv.>k ~'T€Sintl" kuV':et

Ier miz mc-\·oilerini sağ!am!aş.-
t:rnıışl;;rdt<. Ağır ka~ :plarl-a y<>r 
gu n düşen dü~-man h.iç bi.r ıaa
liye-t ·· ·ternıeın:i~Lr. 

Timoc:enkoıwn ta<trrtı...""'IL 

Londra, 26 (A.A.) - Ştalin
gradın ş • .mali gaı!bisinde Timo
çenk<Jnun A'ıman sol karJcıdına 

kar-;ı yap' :.ğı taarruz de\'a.rn et 
mek\OOir 

Alman IGa.yobı Eylıildenberl 
175 bini buldu 

Mı>sk<JVa, 26 (A.A.) -
Bu kış Mmanlar 

iki şık karşısın<la bu:unuyorlar. 
Ya Stalinıgradı za.ptetımek Ye ev 
le!:İ.'1 Cl!ıKazı içine yerleşer.ek o
ra~ta şı:n ı1 Buz dnizinı\n fı.rtma
Nııına gıiigüs gemnek \jeyahuıt 
tanı2'!1lile a<:ıkta kalarak k1y8'k 
la.rta dıola~·an seri Ru3 müfrez.e
rinin kenchle6ni rr.{iıteıırdi·yen 

t'EJciıl ecl:<~C"ekleri Rus ç.:-ı'itırların

da ri.i~}rın ö.Ldürü.cü hücuın1a
ı-ına m{ıruz kalmr:ı.c ınt.Lnt1.ki o
larak düşünülecek olursa AJ.
ımanlcır, kış mevs'minde t<ııma -
m'·!<e açıkta kalmak istooik!eri 
takıditde B:rindkanun ayı!'da 
etrafların.da.ki tıcıpra..,;ı c1in:rniile 
atarak ~per1cr viicude get:T-
111~ k me{l::Jt\riye1tir..d12di.r~er. 

Almaniar, StalingraCıdıa bir 
EyiCı!den beri en '.)7t 175 bin 
ilL.şi k21,'1)Nmi.~lerd:r. 

ALMAlN rEILLİÔİ 

BerUn, 26 (A.A.) AJ.mn 
O."Clulan baş kcunııtanlığıııı.n teil:ı

liği: 

Mısırdaki Müt
tefik taarruzu 

(Bl14 tarah 1 inci sahif.ede} 
betl~·l.~ ha.va.ya u9ınl..~tuır. 

s:r de-niza.J4mız ili>sün-e ~-
m·~. nri.ı· l'tlctıı.1t1.ıuı::ı. bir kiS'ni car 
oimu~:ı:\ır. Dlınları.n ajfıeAeri h~ 
d;ı.r <."Uilıırı/ı;-t.iı·. 

8 İNCİ OBDU NASJL YAABRUZ 
ETTi? 

Londra, 26 (A.A.) - Harp mutıa
b,rlcr>0•n b~dirdik"çrine göre, altı 

ı.oot mi'C<'.•tle 1oı;ıçu ve 13yyare]er 
düşımn :mevız;}Lerin1~ durın::ıd;aın bi.r 
dc:nı'.r ve çl'lik ynğmu.runa (u4.mıı.ı;r 

l:~rd~r . .K.~ııl'ga başlad1!Gt:l.n 20 da
iııU<s. oonı·a p;yad~ ılerlr<ye.rek düş.. 
nıa.nın ileô mevziJ~r·i.ıti f.e1nıizi.eımıiş
t:ı'. Tı:tnıklar floci-r valkOO'l.den evvel 
1>'.yodenıin kendlo!l rin~ hUJ.ırladıi;ı ee
aı4d .. -.:i.C"n si.'ı~llc ~:~'l.~·~ıer \'e J\.!'ıh

vcr ·n.,.·\•zih.~ı-Lniu içil"!,d<' bulunan A{
ınan zırhlı a.IO.'Y~nrına hücum -ct.rni-şı.. 
lı~!'lcJ°r. Alının.o sorı haber1ellden.se
kiz 11ci oıdunun Rom!T'Ci hatlarını 

buikaç noktadan yat·<Lğı ögrenıi·::rrUş

tir. A.@a.nla.r yanlarıoıı te-hdi.t (>ıQ.en 

bu de n.ir pJi.\:ala.nı tJ.ıhır.lı ıtt.ın"tok 
.r,in b:ı~"O.t keı;,-e rnüli. bil 1.J"1ı~!"U2a 
gı·t· .. 11 .. ·~r.:~oo de 1n\ıYaffn6ı': o!arna.
rr:ış/ardır Sııe!\.ıiz~nci ordunun bu ta
...... Tt;z.ı;ndan e~"'\-el ;ngıliz lwva ku·v
\ıf'Ü~·ı ı en. t.."lıhr.ı.t/k.;ir hı·.c.·tJmlarıw yap-
J1ı~şıar \'C bı h\.i.cı.,.rn~ .... rı. taa.rı-u:ı 
esrıa~n.da, id-J~ne rttirtniş] ''nlir. 

Bin A...,IERİKAX GENERALi 
CEPHEDE 

LW<>n, ~G (NPD}. - Kahit'Ctten 
gel,en b:r baıbl·r~ gll?\(', An:~C'fikan. I 
gc.nx:rall Püt.riok Hurı.t'>y, Ruzı.·eit.f.'l 
t"fTILi nı::ıh.St!'3U i!e .~J d•:Jıkik:lo(ia Orta 
~atıkı.ba bu-tilmnıukh:.dır. Kend=s.i A!T'.e
r:ka hiJ:."tıiyıe da.ir~.si lataıfıntian hu
n•t>I b~r vWlP ile yola r;:ı:t:ırılmış... 
t:r. Bıı "'-.ı·.olt.enin ned!"n f!>.d:-ct o!du
gu ı,,J.cJıiM~nte.ın\•k.~edir. 1I·ıı.rk.y daha 
ba~ıxa c..-et-1l"c'.CI"C ri"" g:.a.r-erJ.:tt-;,·. 

MİHVER İllTIYA'ILıl.ltl 
\r;ş·, !!~ (A.A.) -- Fı•a1'ı.ısıı: 1\ıdıyo

su, 1\1 sırô1 !\'.ntı-vt~r illti'.\-:>'tfn.rınJın '1.e
nız. ha1r.tx:> siiıı·ülımenıiş oL:ingıınu bi!
ditiyor, 

Diğer vilayetler· 
de de şe ke r i n 
karne ile satıl 

ması ihtimali var 
Anhra, 26 (İkdam Mulhabi

rinden) - Büyi.hk şclılı-lerde hal.
kın ihtiyacına tahsis edilip~ 
kallara verilen şekerin halka da
ğıtılmadan ortadan ka>ktıığı., bh
kısım halkın şekerden mahrum 
kalclığı anla.şılchğından büyük 
şehirlerde ekmek karnelerile nü
fus başına. yarımşar ki'kı ~da 
şeker da,ğ!lılması kararlaşm:ış

tır. Diğer vihlyetlerde, vesikaya 
tibi tutuluıp tutulmıy.aoeağı me
seleleri valilerin takdirine bıra
kılıruıştu:. Şolrercilere seker ve

rilmesine devam olunacak, an
cak k<!ndilerine verilen şeker 

miktarmın az.altılm.ası mı.ıh te
'lleldir. 

C ephelerde 
günün çehresi 

(Bq ta.rafı 1 inci sahifede) 

tank mufi'ıare.oesıni kazanan tarar
fın de·\'am ed~ek mullıarebede 

maneviygt bakımından sağlam 

bir durumda olacağı tabiidir. Bu 
da harekıat üızeıinde tesir yapa
cak iım.lle•:den biridir. 

Bugün 70 kilometreden fazla 
olmıyaıı Elalemeyn ceph<>Si.ruie 
üç kola taarruız eden 8 inci or
dunun ilk hedefi ihiç şüphesiz 
l\1ar~al fümıelin ikmal yulları.
nı k:.pamak ve s::ıh;J boyunca 
Akdeni:ze Jı.ak;m olarak çevri
len l\1ihver kuvvetlerini ric'ate 
iml~an 'b1ıa!ona<lan imba etm.ek
tir. Kattı;ra bata·klığınm cen-u.. 
bundan l'vHlwerin bir kanadına 
yap;Jw taarmzla Elalemeyn'in 
batısından yapılan taarruzu l:>er
halde bu gayeyi gütmektedir. Za
ten Milano ve d!ğer İtalyan ~e
hirlerinin boınbardıman edilme
si M Uwer ku~·vetlecine g<iinrle
rilnıiye hazır kUl\'Vetlerle mal
zemeyi ta.hrip gayasiılİ isti!hdaf 
etmiştir .• 

Peynir kaça 
mal oluyor? 
Ediıu~, (İKDAM) - Ed..~ per

niıri adile ı;öhr~t alan beyao: ı>€:flli;r-
1.,.,;m;z, y-alnız Edirn€de i<t1iı9aJ edil
me.:. Eilba..""' Kııi<l.a:reli wı Td<l<-
da.fıdal<i rn=dıra.lardoın çıkar. 

Btı sene, babB.r ve ya:z aykırının 

kUJ"ak. e!\ırııesi. vaziyeti f-eno.lastr
mııı ve hayvan sahipleri ırüç lıir du
ruma düşın~en!ir. Süt ço!< az ol
aa.ı,tur. BUll& rağınrn toptan sat14 

1 
f~l.laııı, koyun ıtiilU iQin 20-25; 
inek sütü iı;ıiı> 17-22 dlır. 
~~il olarelt, dört kıil<> lw)'llll 

sütü.mlıen ~ kilo peynir yapıldığı
na göre, beyıaz peyntrin. icilosu, 8-0-
J 00 i<u.ru:ıa mal oluyor d.,,,,,!'l<lir. 
İmal mıısra1 ~lre de dahil olarak 
toptmıeılar, peyniri 1111-115 ku nııı 

araoı alryorlar. Süt ma.'lnu!.ünün az 
olma!ına rab:n-f".n bu sene-ki tma.Jd.t, 
yine, İ>l!anbu.!Ull ;JJt;,<ı;cıu krşılaya
C!IJ< lro<la;· lxıldur. F<kat mandıra 
sahi.pleri, f;y:ıot.1.,111 d- ı;<ıllc a.rt.
ımasııı.ı bel<:"""""'enOd<ıı cllJcrindclci 
malı ş'ııt~ .atmak is'..emiyorl•r. 

Buğday alımında Be· 
lediyeler anlaşıyor 
Kon•.ı-a., (İicdıırn) - Şebrim0le ve 

kazalaTınJ.ızıc:La buğday aiııını içıln gcl~ 

nıftı; oluı oıı beşe yd<.ı.u beledfyc hc
Yif'li, 1>3j!lı oldukları v!Hıyetlerd~n 
gel"<l b'r 1>elıgra.rta, iıY'ötlan yük
oelıt.mfft111'1< i9n ınüşterooon ha~ 
~clcri lüırumu bildirllmiştir. 

Bu tedb;r, W.rha.1 \600-\ni ~-

/ 

miş, 7Q,_75 kuTUro lkad:ır y~

miş olan btı:jjd.ııy, 55--60 lcuruşı d(iş.. 
müştür. Arpa !.JyaUa.rı 45-5-0 di.r. 
Fa·lrot arpaıtJ:n 35 şe k3"la.r dtwşın(' 

sl İh ~G ~i. \.'G rd.lr. 

Ekmek işi 
(Baş tarafı 1 i:ı.ıcı sahifede) 

doğru .b~ıy~cakıtır. Ay ba.ş:n
da yine heı-kes bugünıkü narlı ü 
zerinden ekmek af,ac~ktır. 

l\feınur, mütekait, eyt-tm ve 
<lullarla mahdud gelirlilere \'e
rilecek ucuz ekımek hahlmtla 
Ticaret Ve~eti önümümkıi. 

a)'ın ii.k· yanstr.da
0 

vilayete bir 

talimatname gönderecek \'e be
lediye doin1i eneüın-eni ikt ciru; 
oknoek narhı te~bit ,-e :Jiın ede
cektir. 

\,.ali ve Be!e.d:~-e reisinin ya
rın sa;qaoh ~br~mize dönmesi 
lbek1enmekıed.i. Va!• ge!rl!kten 
sonra vi}ayebte k"ymakaml:mn 
da işt;rakile mühim bir t.aplan
h yap1lacaktJ..r. 

N<>VN"QSiskiıı cenı:bu şarkisin 

de inadla müdJfaa edılen Soıv
yct üsleri hücum:la 21pated;l
ın1Htiı.•. A?man d·ağ JcvtaJ.a1r şi:d

·dc·~li mıılıarelbekr n<;ticesinde 
Tua.psenin ş'·matı şa.rkisindeki 

c~l,Qlo.rda y-eni<len ır~Mılm mev
zii<':- L.'):Jıgl ctımL-ş1erd1r. 

Ter koz şirket:ne 
rahmet okut

m ı yalım 

1J -- -- DÜNYA HAR Dl N i N -~ - - ~ 
""' · · .. YENi MESELELERi --.-1 

St~:ın![r~ ·dda ]1Ü('Ulffi kıtalarlIDIZ 
arı 1,11aıı:11n muk# ı-.1~n1et yuıvala
rını yok ederek yeni ev blokl.a
rı zaıp•€'lımiş'lert:lir. Şehrin şima 
Hnde taarıuıı. yeni bir varoşa 
lkaıdar ilıerletihn:~tir. Diişmamn 
cenup ye şimal ·istili<nmetlerin
de yaıpılan ç:ırpışmalarl.a aka -
mel<! ıığraulmışhr. 

Don ccplhes.inde kıtalamnız 
nehri geçmek ist;<yer. ~;l~m·aıın 

lbu teşE11:ıbiisüne ırr;ıni olmu~lar 

dır. 
Onhınun ağır tupçusu Lenin

g rad Jrorf&iode Sovyetler:n Ma
rat mıııharebe kt>ırva<IJÖrüne bir 
kaç mer:mi isalbet etıtirmiışlerdir. 
Gemid e irııl\"lllaklar olduğu ve y~n
gmlar ç~ığı müşal1ede olun
mu~tu>r. 

Vh;i, 26 (A.A.) - Alınan bir 
ihal>ere göre, Stalingrad kuman
danı karaııgaıtıın ı Volga ne'hri
nin öte yanına nakletm'ştir. 

r-Doktor "'\ 
'--- Diyor ki -J 
Gifrerin ve tentürdiyot 

r>-'~ Ç(:k~arımıcı bogaı; ağrılart ç• -
it{ Ye çoğu.muzun badeanc:ıtı ~ı'i 
... -:ı.~ ~. .Bunları ahiı1 ma) ı ihınal 

e ... it r'.2. Bu da, ı;t'k ~man haftahırı-

11''.'Lın yat· kta gC"~ine ~ebcp olur. 
1 :i{'mci-K.lı·rın ş-şıneısi ve arı..jiı. 

ba.ş.. .... ~ı-cı halinde bf'J:-..•n dok.tora baş 
,- 1'1.''ı .ak t·:ııklarımv; n ı.n1kGn&ızdıııır. 

B 11..:ta pr<ı.tı.it bL· ~('ıruruna ça
rt· ı \'U.td.ır: Gi~~~rınlı lE!'nt~rcı.iyot ... 

Y ·mı ~rck.' ... ttzıd"r ıLık su .içi,m:ıo_ 
2'5- rta.ı.ıla. ten:uro;~..-o-t \-e on dan -
a a.r gı.l3Cı'tı!.. kayu~ kRr!Şhrın.z. 

Çal\:1tar ,jek;!de buırııu ha:ıe~·~!n,;yc ça
iı9t !.~n oonra bunla1 ... gargara_ ya ... 
p• ·-r. ve m ~ı :nkıin-se bunu gıür.rl-e 2---..'J 
drta trt<ra.r1 "'yınız. İyı ne?.44·1 lcrirıl 
ei>J ·hi.Iecı.J;_&\11# 

l~fihverin ortakları arasındaki 
JJardıını daha miiessir bir 
lıale getirmek istiyorlar .• 

(B•ş la.rafı l inci sahife-de) 
hir müfettiş, bunu-o faz.la ıstih
lakiııden dıolayı ta..y;k azalma
sından Heri geld ğjni ,,e gece t«I 
hirler alınarak bug~cn n<Jıımal 
şek.ilde $U veriieceginı söJ·,lemJş 
tir. 1 

t 
iBu ·ıvaziyet1 şu veya 'bu se'l>ep- [· 
en ı eri gemi§ olab'ıli.r.Fal:i;ıt 

haliktan haroorsiz ansrzın sulann 
kesilmeııini artık mutlaka ha.yatj 1 
ehemmiyette !bir b:di<ıe telfı.kki ı 
etmeğe aluşınalıyız .S<ıbElbi ne 
olursa olsun ıbu ııeki!dc kaskıı:ıca 
ımô!hal!elerin bütün i>ır gün ve 
bir gece bir damla susuz bıra
kıJm..~ ha~'lcın sa,ğlhğı fle en ya 
kından ilgili bir imıııne hi:ı:metini 
üzerine a.lm"~ ol:manın iste<J.iğli 
ciddiyet ve 'hassasiyetle telif 
kallml edemez. 
Sık srk tekerrür eden ve gali\ 

aıvlanan lıa1kı çok müŞkül d'uru
ıma düşüren 'bu çeş:t in1iıta!arlo 
teı,koo şirketine rahmet okutma 
yalım! 

Tramvay kazası 
(B~ Lorofı 1 inci sahnede) 

·sı.,~.ııocttcn ge1-en ve kıı :,,, en dl$ 
iflCn, 1135 ttl.yı1ı '\"3ıtman S:lcıık•n ida. 
rr.S.:nrl\"kı 93 nuın:.:1 ı•alı B ş;.,~ taş Fa
tl~ L .. ınvrıy:.rıuı 8".lİ olar~'k kol'şıla
rıııa ç·'Jnnıası ilz{'ı'toe !k:i ÇQC11ğun 

elindpn tutan kadn, 7 yaşLnrliJ'k'i Yü· 
Ci;l ~sm.i:ı"\ddoti çoetığ'JH\:n t·Jir.o.i'n kur 
U.ılıtn.a.·ı üZ'C"finc, an~d!K i Nldiı>ilı' di

ğeır çocuğu karsıya at,n ·•J. n1uvafta!k 
olırntt$Sa da :küçük Yücel tramvıayın 

aJtJnda ~;arak parçc.ı !mmlıŞtı!'. 
Ç.Ocuığcn haşl tramıvay· n ön t~

ke?"leği yanınıda.ık:i tahtaya ıtkışrnış 
"ki !t~.f\.trc «ad:JT sürükl.emn;şt;r. 

Cof"'Jk yı'tlı9tn lırnd.:ıdt <:rhhi c!lo,mo-
~lıvl.c ı-. .. nil HastahaYıf:'ıS ıte ka..ııın

t. kt'n ô.ınüşt.;.. 

Yazan: ALİ KEMAL SUNMAN 

Dil 11ya -harbinin en z11yad-e dik
kati çe·ken saha"ı Rw>ya ile Ak
<lenirz olduğu iç»n bu büyük sa
hanın d;şında ve u.zaltların<la. o
lan biten harekıat, yukuhulacak 
mı;ıhare'belElr her tara.ita ayn6 de
recede men;kla talüp edilmiye
bili r. Fakat uzaklarda n~ler ola
cakısa heıilıalde ha.nbin lııey'eti 
umumiye&ne tesir ıetnıek"ten ge
ri kalmıyacakbr. Uzzıkla.r deır.di
ği vakit de Büyük Okyanus su
ları ve Uızak Şark sah.ası !hatıra 
gelmektedk. Çünkü J&'P"nlann 
yeni yroi tasavvurları olaıbilir ve 
harbi kazanmak i>ın 'birçok iııııce 
hesa,plar yürütmü'} olabillırler. 

Salomon adaları açrklau-ındaki 

deniz m'llıharebeleri ile bu ada
lara vukubulacak taaı:rıırı:Jarla 

Yeni· Gine .ııareki\tı J aponlaır:n1 
sun o:amanlarda yeni faaHye:tl.lııe 
az mir.alı olnııyan alirnetlerd:.·. 
Bcı son haftalardak'i Japon ilıa

rekatı y>:ız aylarındaki yorgını

luğa nil1aye:t veıı:ir g'~i oldu. Son
ra Japonların bu ye"'· hareket
leri başarmak içi:n g!ri~tikleri bir 
teNübe de vardır k4 o da müm
kün olduğu kada.r az kuvvetle 
.b.Jtakım taanı.ızları bıcyırabil

mek kabil olup olmıyacağını 
kendilerine anlatmıst;r. Bunda·n 
öğrenilen Am.e:riko.n tarafının ge
tirdiğ. kuvvetin denizde, karada 
ve ha,·a•a eiıemrniyetsırz görüle
cek g'bi olmadığıdıc·. Japon do
na'llmas~nın kruvazör zayi'Cttı 

Tokyoda kolay teselli kıiliul eder 

gibi def;ildir. Japon anı:ıralleri 
aonanmantn asıl denbz kuvvetini 
Anglo _ Sakson taraf:onın taaITu
zundan kxıru•ral>iimek için cekil
wJşloı-, büyük gemilerini ;akh
yacak yerler bulrnu~i~rchr. ş.ıw_
diki ıhareKetın ni.sbeten kti!çük 
'kuvvetlerle baş<>rılınak jstx:P.me
si ıbu iülıarla G.kkati cekivoc 
Büyii-k kıwvetler sonun~ k;da; 
bulundukları yerlerde saklı mı 
tutulacak v.e 'bu ne vakte kad·ar 
devam edecek?· gfüi suallerin de 
birbif'.ni takiıp etmesi tabiadir. 
Burada bahsin hi.r de siyasi ta
rafı belirmektedir. O da Uzak 
Şark.ta ki Japon tarafının M llwe
rin Avrupadaki ortaklarına Al-. , 
manya ve I'.alya gibi baslıca 
müttefiklerine ıne g !bi bir -:rar
dımda bulunabil~eğkiir. ~erçi 
Japonl~r he.rşeyden en'el kendi 
hesapıarma hareket etıiklerini 
göstermekten geri kal:mamıslar
dır. Fako·t keıı<li hesabına hare
ket etmekle beraber !\Lhveil':n 
diğer orürklarına da yardım et
miş alır.ak makıSadı birleşebüır
se Japonların bundan sonra <1a 
ALrnanya ve İtalyaya kar;iJ mua
venet esirgemi~·ecekleri tahm:n 
eaıl 1lektediır. Şu halae Jap<:ınlar 
için harel<atta yeni bır IaaL.ıyet 
devresi açılıyor. Bu faaliyet dev
reS:nde Berlin - Roma _ Tokyo 
n1•1hveri için orL~k!a.rın b.rlikte 
kararlaştıraeakları veya karar
laştmi!kları ıriişteırek h.·reket
ler görü leıcektir 

Bu çöl ordus&1nda A lman ve ita l · 
yanlara karşı on be' 

milletin çocukları döğütmektedir 

D ört ııiindıerıheri Romel kuvvd.. lizı!ec, ıtıem<'lı bu Mı.."lr cepıı.esd>.i 
1e..ııle boiiuşımılkıta olan sm;_ ~ler: .:Bıomel N:ıl su.l.a.-
:ıinci ~ oııdllBll kıimleroeu rmın l>u.l<ıad&r yakıruna gelmİ(&'eQ. 
m~ Yani, adı gibi. t-aıne.- oııu bunlaroeo Pii.rüp çık.ann...ııan 
men Bi;y!ldı: BrRann vat.ıı.nı!aşl..,. l1'r baı;ka cephe ·~ ikııışmak 
r.ınd.an mı? J doğru mu?> 

Bir kere, <Seli~ İngiliz ordusu> Ve ingJ;,,ı,,,., kendi ana yın11lıirın-
deıı~ kuvvetin nelerden lba.rct ol- da üç. dört rmwoohıt: bir oı'Ouyu, 
dl1ğunu kaudedaJ.im: ~al Ve:rv-ll ;ı,.t:ma.! içinde olan lııeıtıaugi bir Al-
zıatnruıuııda bu ordu, Uç ~ ıro- """' istaıı..ına karşı "O'"<ıll<1a !.,..= 
lordu.-uı:dan ve ·i.r; zır!ılı tilııı.eıı<i<le tıı1ı):r:ık mrunda oldulcla:nnı uınııtma.-• 
8 1'ırık tıı~an ınürel.<1\..-.,,,ıs: l•~ il'~ sek'.ıı:inci ordıeyu, mütteııv
ponla,r, n;mı<ı.ııya ve Singap11ra 1'ı&r- kri:ntlıen biiıYülc Y'!rdımlıır göımek' 
ruz e1u.leri :ıııman bu lruvveıt.lecden suı""'1e teı,t.:of e<lmişler<iı"' .lluglll> 
bir kJaınını. Jng;Uzl.ex, Uzak ~ Srl<itirıci oı.ı!unun ~ tünml~ bir 
gijl.ürdüler. Geneı.U Alel<Sanı:ler; llru'VVO't o:d.uılu bilinıneur.<lkle !)<)ta-
,.,]! genr:ıl üşl<;!ak'den orou ku- brr. rnulı->l<kak ki, geç.en yı'.daın 'ltiç 
maırlıı.nı aldıktan sonııı., durup din- ol<ırı<ı:.m yfüıde eUi kıuvvtl~ıı:n.l.,la. 
lemnerlen bu oi'dunun kııvvct'erlııi Bu ~"e!.i<'ri ı.,ıt.ı ed"'1 ınllk!Jcr 
artırdı: Efmd ve nıalzemc baklrrnn- aşağı :ruıkarı, b8-leşımiş .nı;J.etf.1of'_,.p;~ 
elan okn bu a.rbş, Se!<u)nci in,glHz ~ blror paı·9" l»lmd.ed.'T. 
orduısunu. Romel'(? taazı'\ı:z edecek. 
li<ııılr<)!i bu.imasına kadar d<Wnm e>
ti. Bugün, b.1tıara.f rnüşoh!tlerin ifa.
dPSine göı>e bu ordu, tarik ve uç>k' 
ku~ baklın.Jnıd,1n Alırrwn ve İta!.. 
~nn UstWıd.air. 

••• 
S t'lk)ızinc;; iug;11z onhı::>u:nQ bu 

ad ~. verj.lrn.ifldi.r? İııg:llf
ırenWl setiz ordusu 1Ulll ve.ro:ı 

HayJ.r ... İng~Jte:~, döğti;;vnekte ·ol
duğu büıtün oepheh•.ııln saıyısı.n.a göpe 
ordula!'lll.i. c(!Jgwfa.rwn~4ı·. fJcii.ı2ı..~ 
ceph~ Mısır cephC$ldir. Bu ecphc
J~r &-ası:oda. S!n:ga.pur. B•r.:--~ .. ro,ya 
g>~! bazı c{"pıhelı t:. J·yc eodllrni§~ir. 

Ik.inci oc~ lafı o:nu n-:u. ingL 

B
unlaın _.._, İ:rııııiı'«ler (,...,. l 
Bü~ük Brltan;ye. ad'a.i<ırı w
tandaşl:ırı), Aıme.rk<ıiı.ır, Po

}onyaJılar, Y-eni Ze~500alllar, C.enupl 
.Mı-01.-a blrl;,:ı<i kuvv~ler:, Avustı"'-1-
y.aJ.ıla.·r, Hür Fra.nı.s;z lkl.ıll."\'\."tlPr~. Çe.. 
kosloval<I...,., YUJMnJıl.ar, I-oanada
hl&r, Yugoslavlar, çöl lıı:ı.ı'hln<> alıştl< 
o~an Hi!:dJst.:;o a/-ayl .. 'l.T!, \-e nihaty,ıt 
ÇYlk. gıaıcıip bir ~ olan ve l\Iu.ır
da b<rl~ bulunan İlalyanlar;d 
t~;1 elit*.;~,;ri l:iir italyan alayı. .. 

!jte şfmJ.i~ Mıs:;"" QC'..lı'ı'in<tP_., .A1-
manla.ra '\·e ıta.ıya.n!ar. karı-ı: a,."ey:'il 

on beşi Q~ n m.1~ l "n C'Oell!'kılıf.<"1 dtl
ğüsi·yor. 1\.llf:ır P...:ı:ı"bi, lıı.. bnu ınıd.an u.a 
b r hu.s~:Y 'i tGş~• ~tadır. 

Midlan'da çok GÜNÜN 
şiddetli bir akın İÇİNDEN 

\Baş 1arafı 1 inci sahifode) (Baş taraf:ı 1 inci sahifet:e) 
Dünkü pazar günü, dü~man a- zaman se..r,·et wısttrlarınııı kad-
kıncılarının güpcgür:düz c~nup rosu içine giremem;,. elan en 
batı kıyı şehirlerinden birin.i top kii-çük töprak nrnhsnlü bile al· 
ateşine tuttuhları sırada ölenler tmdao daha biiyük değerde bir 
arasında şeiıir muhdızlarından servet kesi:ldi. 
iki k4i de bulunmu(ftur. Saıbah (Rantiye) zümre dcai!en gay-
erkoenden sisler ar.u.sından bir- rhn-cnkul euılik sahipl-cri .ia""e o-
den'bire çıkan dört Alman uçağı tnrdnkları yerde mülklerinin lıe-
ceııup ıfu-ğu şuhirler:ndtn !>irinin nıe11 llıemen 5 misli, 10 misli de-
eski belediye riairesj bir~sını ğer .:ıl a.rıı k servetleriniıı hiçbir 
bO>rn-balam:şlar, birhç k~inin >aman görülmedik bir derecede 
ölümüne ve haşkalarınm da en- büyü~üverdikle.riııi görmüşler, 
kaz aitında gömülüp kalmasına en mütevazı bir mülk bile koca-
sebep olmuşlardır. man bir servet kesilruİ1tir. Bu 

Ifrözo'ya üçüncü akın deoıcklir ki lıarp §artlannm 
Par:-s, 26 (A.A.) _ ·D.N.B.• memlekellmnde yarattığı yeni 

Öğleden sıonra çıkan Paris gaıze- d ınunı yurdumuı:ıın çokluk 2üm-
telerj, İrugiliz _ Amerikan hava ~el>eri içrn bir nimet olmuştur. 
kt>vvetlerinin, 17 İlkteşriı:ıde ya- btisnasn biifün tacir ziim.releri, 
pılan akmd'a ölenlerin cena;ze fabrikatör ve sanayici zümre, 
tıöreni stra>iında tekrar Creurot'- geni§ kcylü ve miistahsil züia> 

ya taarn:ıza t"'}e>bbüs ettğini yaz
rn.akladır. Bu gazetelere göre, 
tZ:m resmi öreıUn yapılac.sığı sa
atte, bir İnı;ımz t.'Çağı şehjr ÜS· 

tünde u:çmU>jSa da, hava karşı 
koyma baıtaryalarınm harekete 
geçmesi yüzünden mezarlıkta 

toplanan h.alk üızerine bomba at
mak ;mk.fınım bulamamıştır. 

releri, emliık sah:pleci eskisil~ 
ölçülemiye-cek bir rcfsh du•ru· 
ınuna geçnıi-şlerdir. 

Türk.i~emizde köylii zümrenin 
yüzde doksan beşi gcçtığı; : t1ıa
liitçı, ihracatçı, toptan<!ı, pera
kendeci ti<:aret zümresinin pclıı 

geni§ bulunduğu; fabrikaların 

hiç de az olmad ığı, gayrhııc11ku[ 

emlakin ıse milyonlarca oldu;;ı 
düşün.ülüı"SC' ntil.li yren•e-tiLnizin 
pek çok artmış ve harbin meın-

İşte siııe bir sorgu da<Jıa: 
- Zaman, hangi taraf için 

çalışıyur, demokntlar için mi, 
~ekı.iocular için mi? 

Tulciıdıen d<!mıoı..-a tılar, hep ve 
sade biziµı için ça1ışr.yor derler
di. Şimdi de tqıyekiıncular lıa
yr dl:yurlu, zama.n art:.k d'e
mollo<atlarıo !<arş. boşanma da
vası aç4, şörndi bize me-tresli.lc 
elmeğe başladı. 
Meşhur bir yalıudi fil<l'JJO!tt, 

galitıa zamanla meWn i<;irı, 
bunlar ;manlaruı zihninde can~ 
sız, maddesiı: birer farazryedir. 
Birer vetıimden i.\:ıaret d;yordu. 
Dün de saıyın N eorncllliı Sadak, 
bu meseleden 'bahsederken, 7.a
ınaır. diyordu, sade insanın zih-

ninde yaşayan farazi bir anlam 
dır. 

Belki ay.ledir amma beru:e 

zaman, bir de değirmer.ı:liı·. Di~ 

ıer;rfn arasına düşen katı, yu

m~a.k, sert, bafi:f her şeyi d'ıır

madan övülen ve bu övüctükled 

n.i dumıadaıı gö--roesine indire<> 

doymak bihnez bir değiııınerulir. 
Yine N eıcmettdıı Sa<laık üstadı

mmn deditği gibi, o, şu taraf, bu 
ta~aıf i!;in çalışmaz. Çünkü onun 
hiç k'ımse ile hısımlrğı, akraba
lığı, dostluığuı <liiıjmanlığı, ortak
lığı, rakipliği fillıin yoktur. ıOnun, 

hiç durmada.o. ve hiç h:rlıra, gö

nüle ıbakmadan övüttüğii şeyler 
rasbgelediır. Yani kim, banıgi ta
raf., kendini onını tli§lcri arasına 
da.ha çabuk kaptırır ve kim o 

diışlerin altında daha çabuk eııi.

lirse o, dBlha önce zamamo göv
desine iner. Eşyaya ve canlılara 

karşı zerre kadar iltimas ginet
miyen ·kclhlıe zamanın, bi:>ıim tay. 

faya hu! K.a!Ş<lci tayfaya cız! de

diğini iddia. edenlere ben de de

rim ki o, ne sizinledir, ne onlırr

la .. o, cemaat ne kadar çok olur::a 
olsun iki taraf için de satdece bil

diğini okuyan .bir imamdır! 

Omıan Cemal Kaygılı 

Id:efüııne aı: fayda ı:etirmemiş 
olduğunu kabul etruek ~onuıda 
kalırız. 

Milli servetimizin bu yeni med 
ve cez>rinde yanım yalnızca me
mur ve az reJirli, çalışan işçi 
halk 1'Üınr eleridir. 
~te hükfunetin k&rıımak ""' 

iktrsadi fehiketlıen kurtarmak 
zorunda kal<lığ> yalnız bu iki 
zümredir. 

Devle elbette ki birinci elda 
dev1'et ınemm-la.rını ayakta ve 
vazife başında tntabilecek ted
birleriahıcak; bllllu sağlayıp dev
let makinesin< felce uğrama.kta·n 
ku.rtara<!ak:tır. 

Bunu sağladıktan sonra er geç 
ik.ınci züınreyi, yôni az gıelirJıi ~a
hşan balk zümresini de sür'atle 
korwnaık dıırnmundadır. 

Bu suretledi:r ki milll l'efah 
nisbeti ta m ayarbnm~ ve me
sele kalmamış olacaktır. 

Londrn, U (A.A.) - Viışiden 
alınan tri 'habere göre Lanceh1er 
tipi tayyareler gündüz elli§er 
tayyareden mürekkep üç grupun 
önünden uçarak MiUloo ist.lka
mPtime uızaklaşmı~laraır. 

i~ ıır-; t<!n'<idl~t e tmell.e<ı... i.ım.. ediJ»otvz. 
Bugüne <ta-O<>r ııördüğiı.nüz oo ıroıu.:ıt F olm 

ıBıı suretle ilk defa o!ara k 
ibom:ba tayyareleri güpegihı<lüız 

İngiltercden lhareketle •bu kadar 
uzağa gitmişler ve Alpleri asa
rok 2400 kilometreEık ı:·r uÇııış 
yapmışlardır. 

Bir pilot attığı iki tonluk bom
banın tesirini şöyle an.Jatmn;tır: 

B<mılba parçalarının bize oo
kunnı&ması içJıı yüJrneliyorduk. 
Birdetııbire bombaladığını ıız fab
rikanın ·birz.e kadar geldiğini gör
ciük. 

Bt'rm, 26 (A.A.) - Yalbancı 
tayyareleri:ı İ9Viçrc frzerinden ı 
son uçu;şlan hakkında teıs:ırler
de buluııan Berner Tagwaıc'ht <,a
zetesi bilhassa şöyle demektedir: 

Biz haobe sürüklenmek iste
miyorın Mulharip kıt'alar İsıv!ç
renin bit.araflığının ternJn ettiği 
nisbi emniyetten istıfadc etmiye 
kalk"§'n:amaldır. Mı:ihariplcr an.
ca:k sil'1<hlarını bırakmak iç'1ı .bi
ze gelE'bilirler. Bunun içiındir ki 
federal medio.in protestosu He 
iktifa etmiyerek şiddetli bir mü
dafaa tPJŞkil etmek Lizımdır. İs
viçre halkı federal mecı:s ile bir
likle topraklarımıo: üzerinden 
yapılan uçuşlara nihayet veril
rn<!Sini beklıyor. 
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SAYFA - .r 

SABAH KAHVESİ 
Yazan: M. FERİDUN 

L'l<'JBI muı~ağın Kapısını açtıgı 
faman beyc.ız ınLt5aırJbalı masa
mn ii<2tünde ·karmakarışık duıran 
ya.ğl.ı >alıanları, \.;!)akları ve ye
JTIF-k. tak:.mların ı görünce yürzü
nü ekşitti. Bir hafta evvel giden 
b·ırme!.çisi mavi yollu göğüsli1-
ğünü bir çiviye asm;şiı. Mutfa
ğın bütün eşyası gibi yağlı olan 
bu göğüslüge nefret ve hiddetle 
baktı. 

Tam ıbir haftadır hiznıgtç;Jik 
edec~k lbır aşçı veya aşçı.Lok ede
:ek ~ir hiu:nıetçi arıyor, fakat 
lıuJamıyordu. 

Jçıni ç<>ko\ Bu dağınık ve kirl1 
muHağ<ı ginniye o kadar .korku
yordu ki ya,·a5 ravaş geri dön
dü, odasına gitti, p jamasını çı
k~r,,.rak eski bir pantalon ıgiydi. 'ı 
Sonra yınc mutfağa döndü. Ma
vi :ı--nllu gOğıi.slüğü ç.ıviden ala-· ı 
rak •beline bağladı. Bir kibrit ı 
çakarak havagazi ocağını yakt!. 
Şimdı kendi.sine bir fincan kah
vt pişir ecekti. 

.Nejat 1bi·r haftadan beri yem€k
krin" dı~arnla yiyurdu. Fakat 
dıl'll akşam ansızın kadın erkek 
birkaç misafiri gelm:-.., 'i. Bereket 
versin ~elenle.r pek ya-hancı d•
ğ• idi. Evde hizm€'tçi olmadığını 
anlayınıca uysallık, pi~kinlik gös
tcrm~lcrdi. Nejadın mahcup ol 
mas.:ı1a va.kit bıraknıa<lan so
yurnnu~lar, radyoyu aç~lar ve 
bir dans havası küçük apartıına
nın pencerelerinden taşarken er
kekler paza-ra g:tmişler, kadın

lar da gülerek mutfağa girmiş
lerdi. Sonra geç vakte kadar gü
Jü.p eğlenllll§ler ve hatta biraz 
da fazla içmışlerdi. Ne yapars11-
nız be kar hk bu! 

Nejat bu saiba!lı. biraz geç kal~ 
nııştı. Şimdi saat ona gc1.\y<ırdu. 
Dışarıda yemek yemek loolaydı. 
Fakat sabah kalhvesini mulhak
kak gözünü açar açmaz i<;meli ve 
sigarayı yakmalı idi. Nejat ça
buk soğusun diye kahveyi bü
yük b;r finıcana boşalttı. !Sigara 
pakeün> almak için odasına gi
derken kapınııı zıll çaldı. Nejat 
büyuk bir yudum kahıre içtik
en sonra fincanı ')lortm<ın1onun 

hnarına bıraktı, kapıyı açtı. 

Karşısın<ia s.yah ı.açlı, sryah şap
kalı, şık ve güzel iıir kad>n du
ruyordu. 

- Bey evde mi? 
Nejat cevap vermiye vakit bUı

laır.adan kadın içeri girdi. 
- Bu saHc burada bulunmaz, 

bıliyorum... Ben de onun iç'n 
geldim zaten ... Sen ,oktanberi 
onun hüzmetinde misin? 
Nejadı ·bu kıyafetle bir u~ak 

\•eya bir aşçı zannettn:-şti. Yü
zune baksaydı biraz kızardığını 
görecekti. !Fakat ko:idor loştu. 
.N ejat kısa bir tereddütten sonra 
komediyi sonuna kadar oynamı
ya karar verdi. 

- Evet ... Çoktanberi. .• 
Dedi ve hay.retle bir ooını ge

r i çekildi. Çiinkü kadın şimdi 
eline ilri lira s;kıştırıyornu. 

- N cjat Bey hak kında sana 
baz ışeyler soracağım amma doğ
ru cevap vereceksin ... 

- Sorunuız clendim ..• 
- Nejat Beyin metrec...i var mı? 
-Yok ... 
_ Buraya birçok kadınların 

girip çıkbğını l:ı"liyorum... Bu
nun ziyanı yok. .. Bekardır ..• De
mek temelli metresi yokl 

- H•yır ef€ndim ..• 
- İçki iıçer mi? 
- Ağ<ma koymoz ..• 
- Apartımanın içi leş g lbi rakı 

kokuyor ... Sen mi içiyorsun? 
- Dün a~m misafirler var-

1:.ı da ... 
- Ala ... Demek arasıra jçi

yor ... 
- Nadiren efendim .•• Bi'nde 

bir ... 
- Ziyanı yokı. •• Erkek-tir içer ... 

Müsrif midir? 
- Kat'iyen ek!ıdiın... Bila

kis ..• 
-Tabii sen öyle düşünüırsün .•• 

Şimdi suallerimin en mü!himmi
ni ve sonuıııcusunu soracağım: 

Tabiatı nasıldır? 
- Şeker gib>. .. 
- Huysll!z, geçimsiz değil mi-

dir? 
- Kat' iyen efondlm, ne mü

nasebet? ... 
- Buna i01anırım. Çüııkü huy

suz olsaydı seni çoktan hı vardı ... 
Ned .. evin içindeki bu pislik, bu 
karışıklık? ... 

Nejat bir daha kızardı. Kadın 
parayı çıkardık·tan sonra çanta
sile eldivenlerini portmantonun 
üsüne, fincanın yanına bnak
mıştı. Nejat soğuyan kahvesine 
lıasretle ·bak.ıyor. fakat elini u
zatmıy a cesaret e<lemiy<ırdu. 

- Bana söylediklerin doğru 
mu? 

- Doğrudur efendim, yemin 
eder;m ... 

- Nejat Bey arkadaslarımdan 
bir genç kıızla evlenm~k istiyor 
ıfa bu ta:hlciaktı onun ıçin yapı
yorum ... Sakın aklına başka bir 
şey gelmesin! ... 

-- Gelmez efendim ... 
- Konuştuklarımız aramızda 

kalacak doğil mu! .. Buraya gel
diğim; sakın kimseye söyleme ... 

- Merak buyurmaymı. !!'fen
dim ... 

- Peki ... Allahaısmar!adık ... 
Ve Nejat bir harekette bulun

mıya vakit kalmadan genç kadın 
~antasını aldı ve kapıyı iterek 
çıkıp g.ttı. Bıraktığı güzel koku 
ıbir an havada dalgalandı. 

Nejat yalnız kalınca bir müd
det kendine gelemedi. Demek 
bu güzel kadın Nezahatin arka
daşı idi ve Nezahat işi ciddi!)le 
airn~, hakkında tahkikat yaptırı
y<ırdu? ... N etiıce3i müsbet çık
mazsa Nezalhat onunla evlenmek 
istemiyecek mi rcti? ... Birbirleri
ne söyledikleri aşıkane sözler 
boş, miiuas12 kelimelerden mi 
ibaretti? ... 

Neja ·t omuzlarını silkti. 
- Canı isterse ... 
Diye söylenerek odasına gitti. 

Kaıh:vesüıi unutmuştu. Bir siga
ra yaktı. KJbriti tablaya atarken 
gözler · aynaya gidince gülmek
ten kendini alamadı. Eski panta
lonıı ve g<iğ\iısliiğ'-l ile tam bir 
uşağa benziyordu. 

- Kadıncağızın hakkı var ... 
Diye mırıldanarak tr~ takı

mına doğl'LL elini u2attı. GPy>~mir
ken bıreıı evvel gelen siyah saçlı, 
siyah Şrtpkalı kadını dü~ünüyor
du. Kadife gibi gözleri, gonca 
gloi ağzile ne kadar güzeldi!. . . 
NeJal içi,ni çek.ti. 
Yarım saa'l sonr2 traş olmuş, 

giyinmişti. Portman•tonun yanı· 
na gitti. Tam şapkasını ekıne a
lacağı esnada kapı çalmdı. Ne
jat sürgüyl( çekti. Birarz evvel 
gelen kadın karşısında duruyor
du. 

- Demin eldivenl€rimi bura-
da unuttum galiba? ... Çantamın 
yanına kcymWjtum .. . 

Bir an ;i'kisi de manya tize edil
miş gibi bir şey söylemeden 
birbirlerine baktılar. Nilhayet 
Nejat kendini topladı. 

- Bu-yurunıuz! 

De.di.' Genç kadın hayretle 'bir 
adım attı: 

- Sız ... diyebildi, 
- Blcyuırun... I;ldivenleooiz 

ıburada ... 
- Fakat si.z ..• 
- Ben demin sizi o kıyafette 

kabul ettiğimden dolayı affınızı 
diliyorum ..• Ne yapayım, bir haf
ta evvel h 7ımetçim sütçünün oğ
luna kaçtı. .. 

-Siz ... 
- Evet, Nejat benim... Beni 

ayııplamayınız ... Ev iş1erine ak
lım ermiyor... Bakın sabaılıtan
beri bi"' k>ıtlıve ibile :ıçemediım ... 

Ve fiııcanda ooğumuş olan kah-
vesini gösterdi. l 

- Ba>i aklattınız!... M<Ü§kül 
bir vaziyete düşürdünüız!. .. 

- Bcnıi affediniz... BuyuTun 1 
<l'lı....,un ... Bakın size ne anlata-
cağım! .. . 

Ne anlatacaktı? Hiç ... Kadını 
güzel bulduğu için hayatını, 'dert-
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

1cabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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6undan •onPa ralnır TUNGSRA'1 KRiPTON am• 
ouftarıns lıcuflanacaOız. - - · 

TUNGSRAM l:X~oG01ı(ö)~ 

~ 
Gayrimenkul Satış İlanı 

lstanbul Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden : 

Ayşe, Halid<> Said<', F~a Semiha <Semilıa. ve Ali Sami vf Melımet 

Ncş'et 157/15833 H('Sap nuımarasite Sam:lığım.ız-den aW;kları 75 liraşa kar

istanbul Sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

HaydaTpa:;a Numur.c H'1'.;liı0Jhanl!'-1 ıçm alınacak olan ronılfıen tJ>rn "" 
mı:ı.17.Rn-ıesi lk:apalıı zartla ok$İ.ltt:nıoyc kx>aı'lılm~u.r. 

1 - Ek&l·'me ll/11/IM2 çaroar.ıba giinii "'1at 15 el'<' Cağı:l<-l!lıı.r>da Sıbhwt 
ve K,_:t:1naı nrnavcn.et ınüdüı·lüğü bın~mıda topJalları, iw:rniawında :y-apıla ... 
cak1:ıt·. 

2 - Mı:ı.'ı:.mımen bedel 5714 l<ra 5() ı.u·ru.ıtur. 

2 - Muvc.ıkıl;.at tcnıJına.tı 428 lira 58 kurU§'tu1'. 

4 - is:eııôler ı;ıı~ çolışma "1iclerinde llromıızyon<la görebi);rler. ı 
5 - İBleidilcr 1!142 yıl• 1icaret ocksı ve•"°"5ife 2490 .ayı?ı kanu:ııcla ya-

zı-lı vc.'filta!ıa·r ile bu işe yc-tar mıııvmkk~t n:at:;.buz \"Cl'a banlaa. nıeüottfuile 
biorlik'te to.lclJıfi havi zarllıarını ihale saatiırıı:lı!n bir saat t"l."'.,.e-1 m:ıJkıbuz mlJl'k.a.. 
bil inde koroEırona '\ıc-rmıeleri. <887) 

1 o. Deniz Yoiian lşlstmı u. M.iianıan 1 
Cumhuriyet Bayramı 

yapllacak ilave 
Münasebetile 
sefer~er 

CuımhurJyeıt Bayramınıda 28/Bh·iınciteşrinı/go:ı2 ç:a~aımıb3 güınıü Arl~~ıar hat
tının (llC) numıaı'<llı sani 13.45 sıef€ri ilfı.•\reten y:ı.pılucc.kıtıı'. Bu:ndan başka 
29/B~r·inci teşt'ill/94.2 Perşrımbe g\mii m.tcş.amı Köpriklen sa::t ı,3Q da Kıı:dllroy 

ve tei<ı."1J>l llrl•la.ra, Kasımpaşa. Fener, Balat, H<ıSkıöy, H:ılıc.,ğlu, Elyübl> "" 

saat 3,00 de Ka<lnköyiıııdcn KöprüiYe saat 3,30 da Köprüden ~aşa, 

1 

·cadıköyüne lJ3vP seftTler yapılacaktır. 914 
~ı Ge<ilkpa~da OOlti Thvanıali yeni Mim.ar I-!a.:rreddin mahallo~lndG eski Ge

d?<paşa yen· Dcğr-amacı sakağında eo!<i 8 yçıti 18 numaralı ıbahçel< bU- e\<i 

1 bir;nci der('cede ipotcık c1ımiş1crdir. U M""d"" l""ğ" Dooıı>ada mevcut tapu loaydı surtlindı! m<P2kür gayri milllikulün <aynı ma- mum u ur u . ünden 
halle ve GPl!>kp;ış>a Doğram.ac•la.r sokağında ıeynı kapı 3~utü:k 32-Paf iiilı••••••••••••••••••••lllİİIİl:••••aml 

rhhisarlar 

ta 249-Ada 20 - Parsel numaralı ,.., 75,50 ~e murahb:ıı m'1<oorında lk.a
giı· ev:;. <ılduğu beyan .ed:ilm.işttr. t:Tapu kaydında biın.an ın v.crgi borcundan 

dDlaıyı Kurnkapı Bina Memuı1uğuna mahcuz o{duğu~ bildiri]uniştir. Bu ha-
ciz Sandık \ "8 müşterileır'in htr!ktclı."'Una milC'66i·r <:3eğildir. 

iikraz doı;(yı.asında 1nevcut k.adestro planında mıezlkUı• ga'Yri me~ulün hu
dııd\IJlun bir tarafı 19- di,bııer tarafı 21 -arkası 2 Parwl numarah mahaller 
öııü Ka.ra i><ıba tü~si ookağile maiıdud oldu,,"u beyan ed~miştir. İ!<oıa~a 

rsas olan muıhaın:ırnin l'&poru m'lreibi-nl!e meııkfıt• ev.in u-mum nlıl"Sahası 62--Met 
:( nYc.lrt...bbaı oluJ,J 42·- :r.etrcı mcr2bbaı :ri:ısıın•. tze-rine k~·'.'İ(>!:ı ktlğir üstü 1th
şap .l.ki k~1lı bina yapılınışhr. Birin,!i k.a·tuıda: 1 - Çda ı - Ma1ıbah l -

Hai.5. . .İJkinıci katında: 2,5 - Oda l - Sofa ı - Hala su ve rt.eı:-otr.ıc..ı:. te.st~tı 
ve kuyu vaı"<iır. 

Vadesinde borcun verıilmeım.esiındcn dolayı yapı·lan t::ı·kıip üzerin.-e 3202 nu
mat·ah kanunun 46 ıncı rn:ı.dıd.tsinln malu'fu 4-0 mcı mo.dıd•>Sirıc göre mtılması 
ieabe<:len yu~:ıda yıazı~ı vt!n t:t:ı:ı~m bi.r buı;ulk a)' ro~Ue aç~ aırttırma- 1 

y:ı .ıronn1u~1u~·. satış tapu sicil tkaydına SÖI' yapıirnaılctadu·. Arıttırınaya gi:·

nı• 'k lstcyf n ( 188) hm. pey rukçesi \.>erec~r. Mıi.JU barılkalarıımı.zıdan birin.in 
teımın.:ı..t mt({tJbu da kabul oJunıur. Biri-.kım,j:ı;; bü.tün ve11IileJ' Brlce\:~y.e rcs1n1-
lcri ve vakı.f icaırcsi \'l' ia\"liz b!:d~li ile tc!lalıiye rusumu borçlııyıa aıttiı'. Art-ı 

tırnıa şartn<iCl1:fı.,1. 27/10/942 t,g.rıht"Jrlen iti·ba:·cn t.ttt.Mt etım<4k isteyenlere San. 
dık Hukufrr rŞleri scrvıs.inıde açık bulundur·ul'3caktu·. Tapu s:ci! ktlydı ve s3!r' 
1üınımlu ~z-ahat t:ı şa1•tnumede ve takip docyasınd.a vardır. Artt1n11aya girnıiş ı 
)]anlar, bull lar1 tetkık od>ere"..c oo.tılığa çık::rı..Jan gaı.vri mer.ikul halkfk,ında her 
Ş!r,"i öğrenm·:•,;; a.d ve ielakt:\:i olunıır. Birıinci a·rıl1u·.ınıa 23/12/942 tariıhır::e te
sadüf eden (\""il.l!i:;:·amba) güı:ı-ü Cağa!oğ:un'da Jciin sanıd.ığınuzd:ı saat 10 d.ruı 

12 ye kadar :yapılacaktır. Mu.valkikaıt ~bale 3apılımas1 içLf\ tei<liC edi:ero.k be 
:ıe!:n tl'rcihan alınınası .icaıbeden gnyı'i mETh~ul müı.k-e:Iefiyl"tilc San<l~k alaca
ğını turna.men gcf,nnİ:i olması §arttır. Atusl ta~iirde oon arttı-ranın taahhüdü 

boki kalmak şarlile 1!/l/9'13 tariiıine müsadit (paza.rtes;) günü aynı malıal
de ve a~ı ınattc son art~tırması yapılacaktır. Bu art.t:rma.da ga.yri menkul en 
çok a1'11ranın üSbiindP 1bırnlk1laca.ktır. Hakları tapu sic'il1er1Je sabit ol•mayan 

e.l*kada:rlar '\"e iırıt.ifaık hadd'ıo sa:hiplerinin bu haklarını hususile faiz ve maı::~

r~f-e dair id.d:ala.rını ilfın taröndcn .itH:ııarC'll 20-- gün 'i~ru:le evr:ı'k mliısbi.t:e

lerile birl kte dairarnİ'.zc bih:iiiırrnr.Jıeri l.azurııclır. Bu şuretle haklarını b;Jıciirm~

miş ol~n!ar 1 a h:?ntları ta.pli siıcilJerile Eabit olmayanlar satı.ş bedelinin paylaş.! 
masından -ha:i.ç kalırlar. Daha faz.la malümat almak istf7er:ııleırin 939/1133 

d()<".Jjr,,_ nuınmxı.ısi]e Sandıtıımı~ lnıiltutt iş~eri servisine lll(Üt'nca.at etmıe}erl lü2u 
mu iJ.Bn olunm. 

-DİKKAT-
E~L'1İl'::T SANDIGI: 
s:ındıktan ainan g;:ı.yri ım.eni!rulilı ipotıe'k gö&tenmıE(k: lt:.trycnleıır muıl-ııamantn

lerim;zt;ı. ilroymuş olduğu ık.Jtyımetin o/o 40 nı tecavüz r-fan'P:rl'llek ÜZ<'N' ihale 
beQplın.in yaı"L.c;ırra lkad..1r borç veımek: ısu.retilc kolaylilk göstenmeJ<Jtedir, 

(920) 

Sahibi: E. I Z Z F. T, Neşriyat Direktöıii: Ce,•ılct Karabilgin 
:s>~sıldığı yer: .so" Telgraf• Matbaası 

!erini müessir bir lisanla an
lattı. Biraz daıha cür'etkiı.:r ol
saydı: _,_ 

- s·'Zi seviyorum! 
Diye ayaklarına k3panacaktı. 

Konuşurken. iıyle güzel keli'ffie
Jer buldu kı siyaıh saclı kadın 
gülümsemekten kendiJ;i alamadı. 

- Size acıy(}rum, dedi. Benim 
yüziiıınden kaıhve içemed,:nfa ... 
Müsaade ~erseniz si'Ze b€n bir 
kahve pişireyim ... 

Nejat sesini çıkarmadı. Kadın 
mutfağa girdıi. O günden·beııi 
mutfaktan çıkmadığını söylü
yorlar. Belinde şık bir önlükle 
iki sene<lenberi aıçıya tali>mat 
veriyormuı~ ... 

İşte Nejat böyle avlandı ... Par
don ... Evlendi! 

,.. SA'llL~K mv ." 

1 
Haliç Fenerinde Çorbacı 

Çeşmesinde 7 av le.rdc 63 ınu
mar alı ev satılıktır. Kargiıı-, 

3 oda bir mutfak, bodurum, 
ufak bir bahçesi vardı.r. Talip-
lerin Gala!ada Osmanlı Ban
kası karşısında İO'lüarlıl!r Baş- ı 
veznedarı Hilmiye müracaat
lhı. 

1 LAN 
Afıl~ Xl nci Hlik:uk l\1~'hkemcsi.niq 

18/7 /9'42 tarihli ır.ı-rar: ile ismimin 
S Phn1.e ola..r.<:ı:c ı.a·hi.h otunıclt.lğı..;nu 
ııan crler!m. 

Koızya DUJ'(l)kfak> m~hollesi 94 
Na. lu evd~ Galip Çdabi kızı Jlılüs

liı..'Tie. 

T 

K.eten blot"1uırnı 

Keıt('n hoı1.ucrn 

Mlkda.rı 

1 - Yukt.:ııı:la cins ve m·ikda.rı yıa:ıılı b4eo hortumlar numurıe&i veçl:ı!!Je 
p-azıariıkıla sa.tın ahnaceıkıtı·r. 

2 - Pazarlık rn/11/942 taridı.inıı ra.st1'";;ın . .salı giL-ıoü saat l'O,ı;o .ııe K.a
bataşta ievaızım şubteindeki oılım looru.5-eyoounda y.apılaca\ld.ır. 

3 - Numuneler he~ gün tğleden son•a rozü gE\.'('n şubede görü~bilir. 

4 - İste'"lilerin pııza,·l1'Jc içln tay;,, olınıan gilJı ve saatte % 15 güvenme 
par>nl ar·ne birlı!Jde 2l11n komisyonuna g-elnıel"Er;. ilan <>lunu.r. B85 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 İkinciteşrln 

Keşidcsi.:ıa ayl'llan 
ikram•yf' 1-er 

1 naet ıooo lfralıJı 

1 
2 

> 

> 
500 
250 

14 > 100 

> 
> 
> 

;~ 10 > 
7~ tO > , .. 

50 > 
> :s 

" ·~~..o;'.~~,)-;·>1; ... '"T::·, I~• ........ ·" ·;,:~,,:;;.:{,.;;ft-"f~,· .:.:; :t; .'1:-,: ·-o;~ ~.' 

ZAYİ _ Tu.taıı.bu.l lJimıa n Daire- ı 
siıııd!en a.l,ilğınn Linıan cü7Jdanınnı kay
bett:ığimden yenisini alacağım ilA!D j 
olunw•. 
Den;,,;-olları G<ımi T~Mıi Tevfik' IİİiiıiıııııııiiiYi 

-~-
Tüzünkam. 

~ 
246 No. ile Devlet ~narın

dan almJl':ı:tıa olduğum tı:ooaıü.t maa
§ınna a-tt cü2'danı kıaybeit~m. Yenılsi

n.i alacağım'ian eskisinin hü..\unü ~ok
tur. 

JV:>nya vapuru kft.tibi 
,,.&sı,f TcGtizman 

aı'.ı va.ll'Ur !<atim 

7ı3{) 

7,il) 
12,4.S 
13,30 
18,46 
2{),115 
2J.30 
21,45 
201 Hi 
22,50 

•• • • 

27/19/194Z SALI 

Proğr'am ve meın. mat ayarı. 

Ajans bıalber 1 Pri. 
N= Jı.1l>eııleri. 
Mü:ıi!<: Karışjk: ~. 
Müıi!<: Tusıl beyl'li. 
R:ı<l(yo G a:reiEsl . 
Konuışma; $ağlllk """-ti. 
Mü21::lk.: 
Müzm: 
Yarınk( pl'oğrımı wı \tapoıılŞ. 

TİYATRO 
bahisleri 
(Baş tanrı 2 nci sahifede) 

ıcl'ran itiraz sesleri yüksekli. Bu 
na rağmen Goldıoninin piyesle
rini halk tu.tıııyordıu . Esasen hal 
Jnn beğenmediği piyesleri he
men afişten kaldırırdı. Ha\J~ 

tın<la ilk te1Ill3ilin.de beğeniJme. 
y.en bir komedisi hakk•nda ~ 
le ;>»a.zar; 

c.Bu gibi hallerde seyircilere 
ve aktörlere lmımak aklımdan 
geçmez. Evvela soğuk k<nlılık
la k€ndiınıi ycıkladıın ve bu se
!er kabahatin 'lı<>nde olduğunu 
anlaclm. 

Onun mıuvaffakiyeıinı çeke
miyen rakiplerinden biri, rahip 
Ohiari, Goldoninin o sırada oy
natmaık\a olan bir komedisinı 
telhzil ma.klSadiİe hazırladığı biT 
p':ıcsi sahneye koydurmu~tuG<c 

Goldoni o gece hem€n bir hıc 
viye ya1'arak düşmanbarin3 çat
tı \·e onları devletin emniyetini 
tehlikeye koymakla itham <"",ti. 
Bu lıicviyeyi üıç bin nüsha o
larak bastınrnş ıre tiyakoların 
kapılarında· ha!l.."tl bedava da· 
ğıtıınııştı. Ertes gün hü.kılmete 
ra<hibin piyesini menetti. lıki gün 
sonra da pi:yeslerin sansürden 
geçmesine karar verildi. 

Mevsim sonunda ha\kın al·a· 
kasının zayrfk.dığını gören Gol• 
ıdopi gelecı.1t mevsim için 16 ye
ni piyes hazırlıyacağını vadet.ti. 
Bu hesa.ba göre haftada bir pi
yes ya:mnak lazım geliyurdu. 
Bıı işi de başardı. Bu 16 piyes 
arasında en tanınmış kıonıedile
ri vardır. AııUkacınn Ailesi, 
Kırhve, P21U1ala, Ya'ıancı. 

B'r k~ sene içinde Gold~ninir 
şi.llıre!i yalnız İtalyaya de/>~! bü 
tün Avrupaya yayılmış'.ı. Fa.\at 
çdk geçmeden Ve.rıe<hktc karşı 

sına yeni bir rakip dikildi. C<r
lo Gozzi ... Bu za.t kuvvetli ·bir 
muharrir olduğu için daha tch
ltlke]; idi. Gozızi H<i eski rabbi 
yani Goldruıi ile raıhip Ohari· i 
gülünç bir mevkie dil.:ii:en b:,
piyes yazmı~ı. Fakat Goldıonı

yi yere Vllı1II!•Sık kolay bir ış de
ğildi. Bir müdidet eırvel temsil 
edilen •Ka.ba adamlar• 'Ve •Ye 
n; Ev• kıameıdi'ıeıfain b:rer ş~

heser olduğu söyleni)'oıdu. 
1761 seneosiil!de on altıncı Lou

isnin kışlarına hocatık etmek iiz< 
re Parise davet edilmişti. Ora&• 
86 ya!jında öldü. Biri Frans;zca 
olınıak üzere 150den fazla piye
si vardır. Habraıını da Fransız, 
ca olarak yazmştır. Memleketin 
den uzak, o gurbet topraklarında 
nereye gömüldüğü belli değil-
dir. 1\1. Feridun 

• TAKViM o 
ı. Teşrin: SALI 

!361 194.2 1358 
Hicrl 

27 
Rumi 

16 14 

Gün: 300 N/: 10 Hızır: 175 

Ezın1 1 vasati 
Vakitler >. !:\ s. D. 

Gün .. 1 11 6 25 
Öğle 6 45 11 58 
ikindi 9 39 14 52 
Aq>m 12 00 17 12 
Yatsı 1 32 18 46 
İ>n"Sak 11 33 f 46 

D~T: Gaz0 teye. gönderiler 
evrak geri verihne:t. 

.;.ı.fı umumi verem ve kansızl-l<ta gıda surcWc v''rııda afiyet veren :;-e,;frne kııvwt ve gıda byı:ağıd r. Birinci ve ikinri vcrcmlcri kat'iye!lc iyi <'der. İştih n), tezyid eder. Balılwağın~an "e hiitün muı.a,·vi ilaçlardan ve bülUn ~ıılalar 
d-uı da..ıa i\'İdir. v:ıa1uiıı ve kalori ilibuı:il~ en zcugiıı bir y~dır. Bir kılosu on kilo halıkya!!ına n1uadildir. Bir kilo iccn n1utlaka birkaç kit,., :...t.if~ıdc MAr. llasan Depc~u ve. Şulıeicr• 


