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Bankala ın kararı 
Gıda maddeleri üzerinde tacir
lere avansı kesme kararı derhal 
tatbik edilmeğe başlandı 

Vurgunculuğun/ Bankalar yalnız-Belediyelere bu 
~ubaşı kesiliyor •. maddeler için avans verecekler 

Ankara, 8 (İkdam Mubabi;rin

Hükumet İa§e madde
leri üzerindeki banka 
avanslarını kaldırmakla 
vurgunculuğa ve istil
çiliğe kıırşı en isabetli 
tedbirlerden birini al
mış bulunuyor .• 

Yazan: SÜKRÜ AHMED . ----
ll-JI ükıimetin iaşe ma.dde
ır-D leı·i üzerindeki banka 

a.\..anı.slarını menettiği· 

u An.J;..ırndan verilen habcTler
den ogıendik. Belki baııkafaır 

İ<'in para ~!etme ye kar h""3p
Jan ·balommdan lehte olmıyan 
im iı~relet umumun menfaati 
a•hlll t·n mükemmel hükumet 
1cd<birlcrinden biri olmaktadır. 

l{ehiıı nıııJrnbili bankalar<bn 
eln.anı avans istifçiliği. ve VlU'· 

gunıculuğıı bilhassa k<>layfaştı

r:.ıı sebeııler arasıııda0ydı. 

Pirinci, yağı, pcyniTİ, zeytin
yağ:ıJM en 111C11a şekli ile müslah
eiMen toplayıp banka ocrıruıye
leri itle küçü.k bir faiz ka.rş.Jığınr 
da iıstif edebilenler pil asaya bu 
.ın:wldeleri damla damla çıkar

nıak ve ıalebi ~oğaltmak sıareti 
iJ,. yüz.de iol<i yüz lrirr-1:emtı:r eclt-
3-or ve ayni zan1anda pah'1.J1'1ığı11 
nıeınlek~t içine ya)ılına&ı.na e.nı 

·biiyük vasılalığı yapıyorlardı. 

den) -Dün Ti~aret Vekili Dok

to.T Behçet Uz'un riyasetinde 
banka direktörl.,ri toplanmış ve 

Vekilin talebi üzeri.ne zahi.re, 

Rw.veJt 

sadeyağı, 2"'ytinyağı, peynir ve 
diğe.r bazı gıda maddeleri iize
:rinde taeirlere avans verilıne
mesiıı i kararlaşhrınışlardı. 

Bu kacar hem1'n tatbik mev· 
kiiııe konm uştıır. Bii liin banka
lar evvelce verihniş avaoo be
saplarıııı kısa za<manda tasfiye 
i~in aliıkadarlara tebligatta l>u
lunınuşlardır. &ylcce bankalar> 
dan avans ve Jcr.eıf:i alarak müst:ab 
silden gıda maddelerini lop)a.
nıak ve Mmra bu malları teJorar 
bankalara terhin ederek yeni a
vanslarla ıniiten1adiyen n1al top
layıp istifç:ük ve 'urgWl<.-uluk 
yapmak nıiiıııkün <>lamıya.,alı.
t:r. 

Bankalar, zeytin ve sadeyağ
larla nebati ~ağlar ve gıda m.ad
dele.ri Ü7.erinde belediyelere ve
ya belcdi~·eleroce tavzif edi!eıı!le
re veyahut belediyeler hesa.bına, 

iş yap.ın hakiki ve hiikıni şalı.ıs" 
lara avans 'ercb'lecekle.rdir. 

Harp Cinayetleri 

Miitteıf:iklerin So~eflere yarıbrn larııodan intıba}ar. Iııgiiteıre ve, 
AmeriB<adan gönder.ilen zırhh ot.. rno.bil ve nakil vnsıtıılanmn pa;r

çalaırı Irandaki •An-dinıişh atöl yesinde birlcştirHe.rek takıhyur 

( STALİN'İN İSTEKLERİ ETBAFINDA ) 

[ lngiltere ve Amerika 
hükômetleri yakında 

cevap verecek 
-------~ .. ~-~----~ 

Vilki, bütün cephelerde birden 
taarruz edilmesini istiyor 

M ''tt f'kl h t .~ . .1 Ankara, 8 (Radıyo Gazete- -ni.n bir Amerikan gazetesine 

u e ı _e!, arp en_ sonra me~+:;!da ~~~~!~ =.,ıf;~~!tr"'e;,.....'"~.T'.:~,::::~'6 m!'!'.!: 
en hesap SOrmogo karar Verdi 1 ~e,.tedir. Bu arada dün aikışam le mevt!ıu dm.ya devam edi-

l 
- ita]\•an rodywu Aansterdamıdan yor. 

" • · .... 1':!:\ğı nır tıaıberi neşretmiştir. Timesin ba'!J'azarı bu saıbah-
Bunun için, Birleşmiş Milretler Mahke· Bu h~llıerde bildinldiğine göre ki yaz}(;ında mütrtef;k miJITetle-

mesi,, ismile bir komisyon kurulacak İııgi'r:ıı ve .Acrnerika Jı.üküımet~e- rin \'erilee<'k kararında anlaş-
ri Stalinin demecine yallmıda malan ve· kaynaıkl'.arını birkş-

1 Va~ingtoıı, 8 (AA) -M. Rurz- cevaıp vereceklerod;:r, . ıi11!Ileleri lüzwmmıda ısrar ede-
, - - ili\ velt dün Bıeyaz Saraydan neş· TAYiMUS NE DIYOR? rek d.~r iki: 
"Dlyep hareki.tında rettiğıi resmi bir demeçte, Birde- Londra, 8 (A.A.) - M. Stali· (ARKA ı s. 3, 

şık Amerikanın birleşmiş mil-
SÜ. S) 

• 

Irakta Raşit Ali cereyanı 
Ankaıra, 8 (Radyo Gazetesi) - Alman radyosu bu <abahki 

l>IŞl'iyatında Irak kabinesinin istifasına temas e!OÜ§ "e bu 
İstifanın memleketteki iaşe darlığın-dan ziyade Raşit Ali cı>re
Yan.ınm çoğalmasından ileri geldiğini .;;;ylemi-ştit. ..__ ______________________ J 

Danimarka gazeteleri, ahaliyi 
kat 'i sükiiııetıe davet ediyor 

• 
Norveçte 15 kişi daha kurşuna dizildi 
N~ 3 c ~--, 

(A.A.) - Nev : , ~ ' 

:~~~= Lavaı, mütare- 1 

fmdan Dan!-
ım aıilra.ya veri
)en U'.ıtimatom 
şu 6 noktayı 
!:tı 'tiıva e 1ım e lo
<tedir: 

Bütün Aırııe
r:ikan gemiler» 
süfilılandı!rııla, • 
aktn-. Büıııün 

Danimarka Kralı 
Kristi~·· ·"' 

A m erikaJılar teklif edi1en 
'c'.Biiy.ük .Mmanya. 91!rçevesi 
içinde iŞbirllği yaıpacakılardır. 
Dmi.rnarkalıll·ar Alanan()'aya dahi 
f~a moktarıda Y'iyecek madde
leri gönde"'"""k!eroir. Dani.rnak
ka Rusyaya ha~p itan edecek
tir. Dan im arkı:·, AJJmaııyaya. iş

çi gönderecekıt:r. N arzi polisI ve 

Ge€tapo, 'baltakıma hare.ketin• 
d<! tıulunan1an araştımnı;,tk için 
DanimaııkalıLar1a birliikıte Ç<alış

- (ARKASI S. 3, SÜ. 1) 

Gene o mesele ------------- -

Hindistan 
istiklale 
kavuşacak .. 
Hürriyetin aev'inde 

intihapta serbest 
bırakJ.lacak 

ke ahkamını 
tecavüz etmiş 

• 
Bir Amerikan ga· 
zetesi Fransız Baş

vekilini itham 
ediyor 

---•:---
Fransanın işçi i 

durumu ne halde l 
Nevyork, 8 (A.A.)- New-York 

Times g31letesi mütareke şartla
rından hiçbirin.in VU;;iyi Fran>ı" 
4çilerini Hiiiler hesa/bına çal1"" 
tırmalk zorunda bıraknıudığım 
l)'azmaktarur. Laıval, mfrtarcı<<> 
hi.i!küınleıt!lli •teca,vüız etmi~tir. 
:Bu hardket devletler ihu'kukunaı 
ıbir tecaviiı:ıı ve Almanya!Ya karşı 

harbeden mili.etlere .karşı 'bir 
düpnanJıih.-tır. !şçıler. birtaklm 

insan.far anularına rağmen ee
;rıeil:>i bir m<'miekette çalı~m:!JI\ 
it:ıbaT edilmekle<hrler, Bunlar• 
20rbyan da dip.lomati'k münaısc
ıbetilerde ıbuiundıuğumuız bilr ılıü
!kıimettir. Viışi hükUmeti ile a·nr 
lomatilk münasebetlerin devam 

(ARKASI S. 0 si' 2) 
lfük\ımet, bankaları gida maıl'.· 

deleri k:ı,rşılığmda rehin a<Va11s
lan ver·mekten ıııeneylemekle 
İstiiçiJiğe, vmıgunculuğa eıı bü
yük darbelerden biırini vıı.rmuş 
H suyu bas.ından kesmiş oluyor. 
Eğer bankalar da bu gibi hesap 
MhLplerini en kısa bir zaman 
.mesafesi içinde ilişiklerini kes
ıniye ve mallarını rehinden çı
lı.amuya mecbur ederl&se bir· 
denıl>iıre pi) asada başta zeytin
:!'$, sadeyağ, fasulye, noout, 
pirin:ç, beyaz peynir olı:ruık üze
re bi:rçok iaşe maddelerinin bol-

8 S l r 8dll&D l.etlHlebirlktec:Mi1n·erd<>vlet-

İngilizlerin t 
eline pran-1 

ga vuruldu ) 

lerinin harp cimıyetkrcıni~ taiı
il<i!k."1 memur edil.ccek bir •Harp 
sonrası kon1isyonuınun · kuruJ
mas:na i§t'ra!oe hazır olduğunu 
bild irm ıf.ıcteclir. 

Hindistan nazın 

iCS a. ·ngradda Rusı:; ~~l~,~~~~~.,~,~~~~ 
1 mukavemet edıDyor hlı•kümleri iJ;ha t'<JPn kanun pro-

. !aşa.cağı ve her nevi talebi kar
§ılayhp artacak bal arzcdeccği 
göriUecekti.r. Belki ciddiyet ve 
hüsnüniyet ifadesi içinde çalı· 
§an tüccar arasında bu çeşit kre
dilerin kesilmesinden müteessir 
olacaklar bulunacaktır. Fakat, 
yine tüccn smıfı bükı1nıetin ha
lis niyet ve sa.miınıiyetiııi ., ka
dar suiistimal etmiş halde bıtlııı
lltıyo;r ki, bu tedbi.ri almaktan, 
ha.ksızlar yanında bazı hakhlan 
.ı.. yakmaktan ba§ka sare düşii
Dülerneıdi. Filhakika, 

- Bankalar rehin moka.bili a,. 

'lla·n•ı kesmekle tüccar kendi aıra- r 
•ııbda ba:ı.ı kıredi birlikleri kuıup 
~ine ayni şeyi yapamazlar mı? .. 

Suali varda. Birkaç büyiik 
sermayeli tacirin miiselsel kefa. 
let sureti ifo ticari dur11<mlarına 
ı: re kar<.lıksız kTcdiler alına
lat1 ve b;ı kredileri de yine bu,.. 
hubat ve ia~e m:ıddesi stokları
lıa tahsis etınc1eri n1iimkündiir. 
Anoeak bıı tarzdaki .k.ıedile.- ila-
11.iiıaye stok yapıruya miisait ola
lllıyacaığı kadar bu nevi ticaret 
erbabını istilçilik ve binneti'Ce 
'llurgu11mlulıtw meneylemek 
";in açık kredi vermemek de yi
ne bankaların elindedir. Banka 
ı ... amme menJaatini gözönünde 
lutarak buntı yaparlarsa o vakit 
1aci.rler )'alnız kendi sermaye
lai ile •.:ahşmwk vaziyetinde ka
lataklaı-ı için istifçilik ya,pnıa 
r'"•tını bulaınıyacaklar ve bu 
~ekilde !iatıar nı>rmal durumunu 
ltıufıa!aza elmiye başlıyaca•ktır 
~emlekette memleket ibtiya. 

~•na yeter halde gıda madd~•i 
illıcv(;ut iken liatların hiçbir he-

---ma:J1----

İngiltere cie aynı 
şekilde mukabele 

edecek 
Berlin,. 8 (A.A.) - Resmen 

haıbeı· verildiğine göre, diinıkü 

Alman iebliginde alıruıca,ğı bil· 
dirilen tedlbirler t.tibilk mall'kiiı
ne iJ<.1onul.mıu<Ş ve 19 Ağustosta.
ki Di!)lep ~ıareıketi esnasında esiıı
edilen İngiliri!C'fin elleri bağla0>
mı:şt.ır. 

ÇörçH demeçte bıılunıw:ak 

Lonrlra, 8 (A.A.) - Bugün öğ
.leden sonra M. Çörçil\n Avaın 
Kamarasında, Alma'1lların 19/8 
de Dıyep'de aldı:kıları eı;ir'Jerin 
ellerini bağlaimak hususunddi 

(ARKASI S. l, SÜ. 2) 

saba s1ğm.az haJ<le .. •tm3$1 biç 
şiiphe yok Jt, en başta vatanper
verlik şımrımtın dışında hir ha
reket, bilerek veya bilıni)erek 
rnemkket biinyesinin saliıbetine 
ka1·şı işlenen biır sııçtu. Bu nevi 
hareketler karşısuıda hiikümet 
elbette ki mukabil tedbirler al· 
maksızm kalamazdı. Vurguncu
luğa \'e i,lifçiliğe ka~şı alınan 

bu :yerinde kararı tesel'>iil etti
recek muhakkak ki da.ha b;"'l:ok 
mibhet karaılar "e tedbirler 
birbiri nrka . ına gelmdt" gıcik
mi.ı,ecekı;,,. 

M. Rıızvelt, Birleşik Ameriıka
nm, harp .:zaferle ·bitince llıal'p 
mücrim!eriıM1 1Jir1€>'miş mil'let
lere tesliım edilmesini sağqamak 
ll'İY'<'thıde okluğııınu kaydediyor. 

Lord Simon'nn nutıku 
Loın.d ra, 8 ( A.A.) - Lord Si

moın ha!1jl zamanında MlhM"..rci-
IAitKASI S. 3, SÜ. 6) 

TUrk oa ze tecile ri 
Kanadaya gitf ller 
Londra, 8 (A.A.) - Loodraya 

ı;elen hn.berlere göre Tiirk gav:e.
otecıleri bugiin Kanııdaya git
mlşlerdlı. Tiirk gazetuileri Kiı
ınada lıiikumetinin m>.afiri ol~ 
<:.aklardn-. 

Birkaç sokak istirdat edildi 

Kafkasyada bir kesimde Sovyt;tler 
çekildi. Rjev alev le r içinde geri 

Almanlaıa Göre --
B'!!>rlin, 8 (A.A.) - Mman or· 

dulan ba;lk<:mu'lanlığımn te'Q

liği: 

Kafkasya çevresinde dlüşır.a
nm taan-ua:Lsn püskü.Jtülnnü:ş 
ve !bizim taar<ruıilanınırı: düçıma 
nın §idlde~ .mukavemet.ine rağ-

·AR&ASI S. 3, SÜ. 3) . -

' 

Sovyetlere Göre --
Londrn, 8 (A.A.) - l\lfool©

v ada neşxedll<:>n Sovyet gece 
yarısı tt"bliği: 

7 Eylfılde k.uvvet'ler:ııniz düş 
manla Stalingr~d ve Mozrllclk 

kıesinıilcrinde çaııpıŞIDL...!aı:ıdır. 

(ARKASI S. 3, SÜ. 3) 

~===.-----

J Yarın ---
1 ' 

,ı JOOSENE 1 

EVVELKi 
KiR i M -

Yaz•ı.n: 

Seyyah Evliya Çelebi 

Üç yazıdan ibaret o
lan ve arka ukaJa iiç 
gün ne~rede<:eğiımY.ı b1' 
çok meraklı ve nefis 
etüd ya1alannın jfkini 
)·arın 

Okuyacaksınız 
Alman pıyaAle.leri biir :Sovyet şeb tinde S<>lıal< nmlıareıı~e.rıııoe ! -"' 

jesine dair olarak Avam Kamaf'a ... 
smda ""nı;ği bir dem~<dc Hiııdi6-

tan nazırı M. Arneı'Y, başlıca mad.
deııiın H;!Jdlstanda bugün mevcuıl 1 
siyasi çılıımaz meselesiııl ortaya lwtY- ' 
duğı..ı.llu aöylemişdr. 

M. Ame.rıy, varılması istenilen hıe- r 
(ARKASI S. 3, SU. 1) Pierre Lav:tı 

1 AKI MTIYA ICUREK) 
ÔCÜ! 

ÇooukJ.ıq1uımnda dü iip bir 
yeırinıiıi incittiığiıniz zaman, 

büyüklerimiz minimini kulakla
rımıza garip yalanlar fısla.rlıa.-, 

ve hizi avutup susturmak ~iıı, 
muhayyel bir giinabJı.arı payla.r
lardı. ÇektiğiımeL bütün can acı
larının, ve uğndığı:ınız bütün 
musibetleriu vebali, o muJıayyet 
günahkara yiiklenirıli. Biiyükılc-
rimiz minimini. bırşia,,mıın gö-, .... -
ğüsle:rine gizlC>rler, ve yu:ıunu 
bizden salcladıklan o :meçhul 
günahkara çıkışırlardı: 
•- Vay yezit •ÖıCÜıt -va.y: Bea 

niın çocuğuma •uf• yaptın ha? 
Al swa öyJ.,'yse! .. , 

Bu: .Al sana öyleyse•den soı> 
ra, yüztin·ü görn1ediğimiz o meç
hul günahkara t<Jkatlar sawrnr 
!ur, ve netice kulağımıza bildi
rıiiirili: 

•- Arlık ağlama işte ... O kör 
o.lası sıÖCÜ•y Ü nasıl dö"·<lüğiimü 

gömıedin mi? .. s 

Bu yalanlar, bizi sust~up a
''lltmıya bol bol kafi geHrdi: 
Yüzünii görmediğimız diişmanı
mıı..dan i>cüıniliiin .. -alındı.ğtnaı 

( · Yaz an: -ı 
( Naci Sadu:lah 1 
inanır, ve bu iruuuşuı \"erdiği 
ınasurn itnıi'nanla canun1zın acı .. 
sını unuturduk. 

Yıllar .,;eçince anladık ki, ço
cukluğıımu2da ikide birde canı
mızı yakan o yüzünü göm1cdiği
miz düşman, kendi gafletinıiz, 
kendi aczillıiz, lrendi ziifm11z, ve 
kendi çclinısizllğimizdir. FaJ<at 
acaba bug1in, <> çocukla bizim 
araınız<laki fark, umduğumuz 

kadar biiyük mü? 
Evvelki gün, udyodan, İkind 

Cihan H~bini Rıızvelt'in ~ıka.r
dığını dinlerken ku.lağııııa yine: 

•-Vay yezit «ÖCÜ• \•ay: B& 
ni.ı11 çoc11ğun1a •nf,, yapttn ha? .. • 
Deııildiğini duynr gibi oldum. 
Ve içim s12lıyarak anladım ki, 
bugünün canla.rı-yanan insanlarl 
h.ıila, ccöcü .. aza-rile a\·utulan ko .. 
cawan birer ço.cuktaıı başka bir 
!l"Y değiller· Deği§en ~e)' sadoc~ 
ttÖCÜ t niin adıyle, ~-'alanın nev'ia 
tkn ibart!t? 
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SULTAN 
VE 
REŞAT 

ITTiHATCILAR 
ır Memurlara 'I 

Ucuz Pirinç 
(GÜNÜN İÇİNDEN .• ~ 

Serbest pigasa sistemi 
muvaffak olamadı mı? 

"" 1 
J 

GALATA CiNA- f!DIS PotiTIKA} 
YETi OAVASI Harp Mesuliyeti 

Yazan: Ali K~ SUNMAN 

1 t; ialI: Z 1 Y A $ A İ ~ No 24 1 

J. ''l k I-.:t nı ... ıl Be;, 'bu i 1 'fa~ 

el ı::"-~(', n r.t:· ..ı~t:. ı e atıf"-. 

cieı Nt :~!-2 bir lt'~ .. 1 ·!e ikL.ıfa 

t·\1.p geçi.ti. Knı•b:.: galıtiPt:e kıÖ.~

ktiı.de. ~i.- kaç defa tesadüf el
t.:ıgi bu durgun snnalı ve ağır 

ed.alı sc~ızadcn n söz1er:ıne faz
la "hemmu.\·<:>t vemnedıi. Anca.k 
nC7.~·kete, nezaketle rnukı.oeı.e 

etmek i,;:n, Reşa<d Efenooyi zi.
ıYnre~ıe gi~Li. 

jç-inc .fi lı1 ayı kuran Daınat Mah
mut P:ışa, Namık Kemal Bey 
gibi Milhat Pa.5anın a rk a daşı

ve lıücri~ebpet-verlcrin şeref.ra

zı olan h.r zatı., S ultan Hami
din o kadar yahnına sıcfuına.k 

jstft'P.€'mi§'1.L ÇürJ.::ü~ çdk ~yi bi
IJy.ordu ki, Narnı.k Kemal Bey 
ke nd'sinın he r arzusuna· hiz
m et etmiyeceık, yeni pad~aht 

<:la kendi prensip'leı+ne sürü.ldi
YP~kti. 

Bir fabrikatör koo• 
peratife 110 kuruş
tan pirinç v~recck Önünıiizde bir olay var ki hi~ 

kimse ; ııkar edr.mez: Sttbe:,"t 
piyasa ı;;is ten1iııin k.onulmas&.n.
cbn önce fiatla.r ortalama iiç 
misli idi. Serbest Jliyasa siste
minden sonra ~stisnasn hepsi 
birkaç misli daha arttılar . 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

yük ~art heniiz yerine gcti ril
nıt:nı i.şti r. 

Kahvede arkadaşını 
öldüren Ahmed 6 
sene hapis yatacak 

n ord Con Simon haTbin 
1.6 başında Çemberla)"n ka-

binesinde İng;IterffiHI 
Maliye NııM:ı >dı. Soma Loni 
Kam:ırasına aza oldu. Bugiinkii 
İngillerenin beHibaşLı devlet a• 
damlaır.ıı:ıdan olan Lord Siınoıı 
harp ınes'ııliyetlel'inden bahisle 
bir nutuk söy!eım[ş, Telgratla.-da 
bu n ıı tka dair veriliın ın.a liınıııt 

kısa oLınalıJa beraber bahs>n nr 
hu ne olduğuı>u lıahrlalmıya 

kafi gıelmeldedir. 
N~nıık Remal Bey, ne korıu

şabd~l·\iı ? ... TabJ::ıelir s&z, Sul~n 
J\lur~dın •lıasıa,ıg.ndan a<;ıldı ve 
n:hayet; 

- 1.fomlck"t, tam rnanas;le 
(hiirriy .. ııperver) bir hükiimdar 
Lu"nıu.ştu. İşıe o da, net:~esi 
nıeç!hul biır şı::kj'<fe ha.talandı. 

Bu h(!sLalık dev~m ederse, ne 
ola~alc?. 

Ba: .. ;!l dayarr<lı. 

Bet bah~ n rıe .. uretle devam 
ettiğin· ve ne şckr· de ı:etace-lendi 
ğir.i. b;Jırityu-uz. Arıca..'\{, o gece 
JWı:hat Pa~anın kom.ğında ~e
m-eğe tlat~e~'!l: olan Namık Ke
mal Be-y"n, ·Ş"hzade Resad E
fe:ıd.~ticn sör~ u·~rak ve sar:ıyın 
kepcoır:da<ı le,a<lüfle söy:.edi.ğl 
s(:Q;!eı·ı de anlatara..'.\:: 

- Bu .,fend<i.. az söy';üyor 

N&111ik Kl'!ınal Beyin Ba~ka
Up.liğe kabut ed.lımemesi, hem 
Mithat Paşa Ü!Z"<inde ve !ı.em 

<le bizzat Naan>k Kern.ı Beyin 
oiie.erinde nahoş •bir tesir husule 
getirdi. Yan .. , Sultan Hamide 
şiijphel< bir n32arla bakmaları
na sebebiyet verdi. 

- .'\caıba, pa<lişab, velialıfü

ğirıde \•ertlığ:. sıiTlrlen d!ön.ecek.. 
(Kanunu Esasi) yi ilan e<tmi:ye
cek mi idi? 

Diye, içl"<'.ne 'bir şüıphe g;,,.. 
öi ... Bunda da. ha.kısız değillerdi. 

rr _ n.:o·, r~miz .s~~ylüy-0r. B;.ı..d;en .. 
bi~'f) so:~uk görüni~yor atr\. İ1u

z rL.ı da •biraz zaman g.eçtl kten 
!4ı...1'.ll'a. insan krndisinde b:r ılık 
l.k lr. -cd!. OT. Fazlaca müte
te ekk<I ,.e deı-v'ı:ı ruhlu olmasa .. 
9yi b r tıüıJüırrıdar nanw.e<li ola
cak. 

MaamaI.tı, Sultan H,.mir, Na 
m•k Kemal Beyi de, boş b•wk
mad>. E\'\·el<;i (Şıi.rayı Dev'et') e 
aza ya.pir. S<mra da, Yı~ız sa
rayıcda toplanan (Konunu E
sası 'liıyıhası) Dl tanZ:rr.e me
mur olan komisyona a.lriı.. B'1y-

\ IN:e, 'bütün münevverleri:n hltr 

1 
melıni celbe«niş o~an bir :.alL<;i
y.,le karşı lalwyd kairnadığım 

~ ciğ:ıni, -o mcclisde bulu
r arılardan müntekil bir ri\....ayet 
c ~'•k- lıah.rtıyabi!J~·oruz. 

ou bfh s. iburada kaldı. Na
m"k Kemol Bey de o a<a:,k bir
l.;• .. ni lok1p eden müh'm hiıd-i 
sal .çme daldı. 

Bu. ha<l'selerin en mühimmi
m.r.:, Sultan Muradm hal'edii
me•'. \"e Suttan Han>dio maka 
mma geı,mesi teşkil etti. Nır 
mı;., Kemal Bey de, 'bu kararı 
V{"tr.f"r.'e .. T n içinde idi. 

M ı hat Paşa, Sultan Hamit 
i'e a n!a\'!Tlıştı. S•Jıranat tebed
dülü ytıku bulu.- bulıınaz, (ka
nu-r·u eı::asi) Hirn o]U'l"ar,:ıkt• 

T ,[lk.ı Sultan Murad gibi Sul
tan Ham.din de (Hürnyeup~r

Ji.ğinckn hiç kimse şüıı> -
he e!ınıiıyordu. Bahusus, salta
na t l~be<lıdü!lü meselesi. mürz.a
Kere edilirken, bazı tedbirlerin 
alg '1''1.51 da karargir olmuştu. 

EZ<rwmle, Namık KemaL Bey, 
Sul:~n Hu:nide (Ba:;lkiitip) ve
r /.ec-ck ti. Ve bu büyüı'< hiirrl
Y"'pcrn·r, yen> padt~ahı, (hür
r·'Yet vad>sınde çelkip ~~vireeeık) 

ıL 
Fakaaaat. .. Sullan Hamit pa

chş<.lı o dL ğu gün, onun etra
frn<ia a],nacak tedbTl.erden bi.
riorcsi, .tdeı,bire suya düş<ü
ver<l.i. lünkü Su•t-tan Hamiıt, 
~:tlıa.t ,paşanın Namık Kemal 
Bey bakt'.rnıda·ki tavsiyesine e
hrnmuyet vermemiş... Elniştesi 
Mahmut C'"lalettin paşanın de
!ii<:t e ıt.ioği (Sait Efendi) yi [1] 
(Mabeyni hümayun BaŞkitabe
ti) ne ka!hul el:m~" 

Bl>Ilun mlnas• gayet açrlı: ve 
sarihti. Su1tan Hami.di avcunun 

anlattı. • 
Namıik Kemal Bey haıkık:nda 

bu sur-etie muamele ~den Sui
tan Hamit de haksız değildi ... 
Cü.rkü, suı4an Muradın veli
aht!'ik zamanında kendisini çok 
ya:kından tanımış o.lduğu bü
yüık hürri')·etperverin ç.:ı1~ ser
best :f1k <leriınden, kolay kQ!ay 
h.ae.m<>d.,mediği a(,"lk ve perva
sız sözerind<m ve bil1ıassa sa
ray zihniyetinin hoş görcmoye
ceği JaüJbal;. hareket1.erinden 
dıola.yL --daha o zamanaa n- içi
ne bir ünkimtü git011işci. Çün
kü Namıık Kemal Bey. kendisi
ne v-eriLen her emri, kör körü
ne :cra edecclc kadar süfli ruh
lu bir şahsiyet değilıdi.. . Buna 
binaen Swtaııı Ham.it, Namık 

Ki'.mal· Beyi o kadar yaıkınına 
soikmak is'te<medi. Sai.t Efend'iı 
hakıllda verilen malumat. ken
disine pek uygun geMi. Bu se
bepten dolayı, onu kabuo! etti. 

[1] l\!eşhw 
PCJŞıı. 

(Da.ha .-ar) 

-1raızaını, &lif. 

Ticaret Müsteşarı 
geliyor 

Ticaret Vekaleti :\füe!eşarı 
Caıhit Zamang.Ln bugün şehri
mize geleceği haber alınmıştır. 
MUıstes&r, Tcaret Veki:,letine 
ait işJ;r üttrind·e te~·~:k'er ya
pe.:a·ktır. 

Münakalat Vekili is• 
tirahat edecek 

Mün<:.kaılaıt Vekili .A!!Illral 
Fa.h.ri Erıgin Anlkaradan şehri
ınrze gelmişt.ır. Vekilin bir kaç 
gün şehrimi21de kalarak istira
hıtt edeceğ? halber verilıınekte
dir. 

Dün vilayette pirinç mev
zuu etribııda bir tQplantı 
yapılmL~lır. B r piorinç fa.b
rikatörıü, vilayet memurlar 
koopera.lifi 110 kll«.uşt"'n p i
rine vereceği.11; vadJetmjŞtır. 

Faıbr;k;;ıtor, lbııgün koope
rat ,fe la lıon pirınç "'"recek
tir. Bunu takiben yine looo
peratife 80 ıoıı pirinç vere
ccl:!ir. Bundan baŞka ayni 
fabrikanın İsk.enclerı:.nc~.::ı 

600 ton kadar pirine, bulun 1 
duğu bıından İstaooı.ı'la ge
tirilmesi temin edl.ıcnği tak
dirde bu pir'•nçleri 110 
ruştan d9'ha aşağı vereceğni 
'bildirmiştir. 

Evveke miiık<:ddit lıC'9ap

larıdan anlaıııl!dığınıt göre 
pirincin mahyeti 8() - 90 ku
ruş ara.smdaıdır. Bu hal.e na
zaran piı»ncin 110 kuruşa 

veri'!rnesi aS!i'Ilcla bü.yiiR< bir 
fedaıkfu"lık teşkil etm€!ll>l"k
tedir. Böyle C11'makıla bera
ber Jıfıkn p yasa·d a m,a.liy«i 
yükse-k gösteril.erek 190-200 
1mruş& pirinç S'>lılmakta ol
duğu m:ı1Urnıdur. 

O ha ide ..,rbest piyısa siste
llli fayda yerine, ~ar~ ma vs· 
m'ştir? 

Bu soruya Ü!itiinkörü revaıp 

vermek k<>la)·dn, (Eni, f:ipfıe.. 
siz!) deyip geçilebilir. Fakat, 
hakikat asla ·böyle .değiJdir. 

Çiinkü: 
Hüklİlnetin pi~asaya miidaha· 

lesi sistemi, yıini harp ekono· 
misi sistemi de, serbest piyasa 
sistemi de bngün birbirin=n 7 ... u:l
dı olan, fakat bütün dünyada 
yeni tecırül>c. edilen iki sistem
dir. Bu iki sistem de, ancak, bü
tünlüğii halinde tatıbik edildik
ten s1>nradır ki tanı tecrübe e
dilmiş olabilir ve anok, o vakit 
hüküm verilebili.r. 

Serbest piyasa sistemi üzerin
de de son bir hüküm verebjjmek 
için bu sistem'n bütünfük halin
de tatlıik edilmiş olması gerC'k
tir. Ha.llıuki, henfu bütiin bir 
halele tatbik ve teuiihe cd:l:mb 
değildic. • 
Edilmiş değildir; çünkü bu 

sistemi tamamJayteı o.lan iki bti-

Bu iki sarttan biri: , , ,;.rgun· 
~ulukla kesin h1r ~ava~; ~İn'Cisi; 
Serbest pi~·asaıun fiat dalgalan • 
malarun<lan şiddetle hı.rpalana

ca k olan az gelil'li halk ziimrele
rin i koruyucu ledbi.rler ve teş

kilitt:.r . Bunların hirincisini he· 
nÜ't hükumet incelemekte, ikin
cisini de ha-rıı ekonomisi krunis· 
yonu ellid etmektedi.r. Biı.iın 

ioandığtmız ise .şudor: 
Bir sMem tam tatbik ecl.i)me<ı

se, fayda yerine zatar görülür. 
Nitekim öyle de olmuştur. 

Jla\'anın ~mu 1se, naza1:iye 
bahoı<ndaıı. çok basıtfu: S'z, az 
ve s:.bit gelirli halk zünırelerine 
k:trueyle ucu.: zaruri ihtiyaçla
rını vcrin:.Z.1 piyasayt ~onrıı st':ır

best btr.ıkmrı. Fiatl:.r lsted.iği 

ka.dar çrkıp insiıı. 81>11dan iıiç 
k i1n!)C nıüteess'ır olına.z. 

O vakii ya.pılacak şey, )'alnız
ca. dedet şerefi bakımından 
vurgwıculnğıın takibi \' e serlıest 
piya~anın al' artanmasl için dev
oletin Stri iktısadi tedb'.:rlerle pi
yasa dtiı enliğlne çal şmasıdJr. 

Bu heaiiz ta.mamile yçılnuş 
değildir ki serbest piyasa siste
m ·nin tam bir ifl3sı \ize.rinde son 
hiiküm verilebilshı.. 

Ha.lcikat budur. 

Birmüddet eV\·el Galıatada, 
KireÇkap:<la ~ü.kirüııü nkahve
si1~d€ ıQ raiarın1da çıkan bir k.ı·v
ga yiiıziiındoen Mu9tafa iınrıinde 
bırini tabanca ile öld'iiımıeık:ten 

suçlu İsmail oğlu Ahmet Türk· 
kanın dU:ru~l?'lası dün ükin<:i 
ağu ceza mahkemesinde neti
~nm1ştir_ 

Kircçkapıda Şükrünü.ıı k~hTe

Cercyan eden muha.keme saf 
halar:na göre hd.d.se ~yle ol
mw;tur: 

Bör gün Gak<a<laki bı.lıveye 

giden Ahmecie maktuL M.ıslafa 
cSen ber.im Yap.ının ıpir.i ç_-ek
m ~ın ... diye ç1k.~ırrı;ş. _.,,:rmıet de 
böy'.e b'" harek.,bte hulur.m.adı
ğm? söy.k111iş. Aralaronda mü
naka~a kızı.;·rr:r,ş, iş kı_ vgaya dö 
külarü..~. İınrail ismi.n<l-e birisinin 
araya g:t· ·p a~·rma·k isteıne:;ine 

raırmen ka\·gaya tu t uşız.n Mus
taf~ tabancas;r.ı çekerek Ah
mede ateş cım:ş, Anrnet kolun
d.aın yara-:ı.:: rımı~, boğuşma esna 
smda tabar.ca bır a'l·ai:k A"ııne
ciin .,.ı,ine geçmiş ateş ederek 
Mustafayı ~·•1,,lı:ımışhr. Aldığı 
yaranın le~: ri!e Mustafa ölrnii.ş
tür 

Un Suiistimali .. 
nin 3üncü ekipi -ADLJ Y E-·-------ı: 

L·-----KOR!DORLARINDA --' 

]11!ulak<'ırre r€tiıcesinde, Ah
m(<iin, to.ba!'ca kend: eline geç 
tiği içln art.ık Mustafa"!ın kel'l>
disinı ö.1diL•:rrniyeceği c'h~tle 
ka\.l kasdile ı-e teh1,'.keli yerin
den yaralayarnk öıdüıuüğü sa
bit o'rrıt!§, fakat ki.iıfür, yanaJa
ma g.b i ağır tahrik mevcut ol" 
duğu razaırı it'.ıb.ara alınarak 6 
seıce 16 giin hpse yatmasına 

karar veril.mi. tlr. 

4 fınr:cı, 1 memur 
daha tevkif edildi 

. Ofisıden faıila un ahr&lk mak
sadile noksan adette f~ v.,reek 
fa$a göstermekten suçtu oıup 
üç e-kip haılinde mi·lli korunm a 
ma!hkomesi.ne sevke-dildli.k1Nill1 
bildirdiğımiz 21 fırır.cı ile bu 
ncfl<E.rn f'şleri fazla gösterm(!k 
suretı1c suça iştiratkten maznun 
bazı i~e memurlarının üçiincü 
ekibinin muhakemesi dün bi
rine. l\filJI Korunma l!lilılkeme 
sinde yapılmıştır. 

Dünkü duruşmada, fıırıncı1ar

ckn Y<>t<gi Tak>ri La.ı:rıloro Go.ro, 
Yorgi Kasa,bidis ve AJıi F eııdı 
i~ bi.r iase memurunun. ooııgu
Jarnı mWteak p, mu.hakemcleri 
mevkı:fcn icra edi:lrr.eik iiız,ere 
tevıki.l'lerine karar verilmiştir. 

ş;mdiye kadar henüz mahke

meye gelmiyener de vardır iti 
bunlar da cellbedilerek duruş

mal,arı yq:nlacaktır. 

Gı a m~ deleri ilze
rinds Beledlysaln 

tetkikleri 
'Bel<'diye İk.ti~:d Mi.:dür'ıüoğü 

dün de ze~1in yrğı fi~·aUarı -et
rafmda tetki·k,ler yaptırlml§trr. 

Ir.ğer guda maddeleri fiyatları 

üzerind,..ki yükseklikler de dün 

tetkik edilmiş ve nohut, faeuıl

ye. sabun fiıyat!ı3rtnda bir gün
de kilo baş>na 10 kııruş y.üksek
liik olduğu görülmüştür. 

Satılık aşa Etiket 
Ko~mamanın Cezası 

~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~ 
Eüyükadada ciğerJ 
Lata bir hafta 

baş ve 
evinde 

i~keml:e satan 
dinlenecek 

Fiat akniye-1ıine riaye-t... Yan• 
esn-aıf.rı, satışa arze!!.tiği mallara 
etiket koymak meciburiyeli. 

Bir de, mahut falu.ra mesele
si ... fü;,-ı.:J'ın d:ilkticin:ıır.ıdoa. mağa

zasında boı:luınan mahn •kıend'i.iıoce 
kaça almd.ğ .. ıll gösterır ve,ı.lkıayt 
- fiat kı:>ntıuliinü güçkşt:ırme
m<lk >ç:" ! - ahp sı>klamak mec
buriyebi. Bımlar, artık, dıill!Jere 
destan o.l<uıp • yal:ııtz ffillafuı de
ğ:.! - J t•rk.esill duyıclouğu, bildiği 
malüm şc•yler ... Değil mi? .. 

Fakat, du.rı.ın, acele e~mayiuı, 
- Bunu artck bıii.oı.iy<"n kıaldı 

mı? Sağır .sultan biıle duymuş

tur! 
Hükmünü ıbastırmayın lıeın<'ll. 

Zira, ıı.:r d•uymıyan v'arm;ş: So
luğu Milii Korunma Malıfioeını<>
sinde almi§l.. 

Bu .gofiH dünya!• kam bl'ıyor 
musunuz7 .. 

Büyi.ika<lada kaı>ap, dellıa d.oğ
rııısu işk<:>mbed ve ciğerci ~it 
Llı.to, Arnı.-.,·ut. 

Hakimin soruılanr.a e1 !erile, 
sözle6nin ·al':enıgine u;y~ mü
b"'1ilga lı, t;pıık hareJk.etler yapa
rak c...v,.plar v<eriyordu: 

- Sen malın.ı yülkısek fiat1a 
satmışsın ... 

- Yok bre hıi.k:im eiendi, na-

sıl satıyorrnu~um yıüksek fiat
la ... 

- Etlere etiket koymam~ ... 
- Hangi t>lllere, !hakim t:ıfen" 

di? .. Ben et satmıyoırum mme ... 
• - N a•sıl et satm.yorwnı? 

- Ba>iliayağı satmıyorum ~! 
- Sen kasaıp değil misin? 
- Hayır efendim.. il:Jen ka-

sap el.eğilim .. c.ıgerdy im lbıen., ci
gerci. .. 

? .. 
- Ciger saıtıyoruıın... İif.<en

be sa tıyurum... Efendime s&yl:i.
yeyirn, sarma satı~·oruın, ıbuııı.

bar sa·tnyorum.. dalaik. sBl'.ı..yo

rum, bqş srutıyıorum ... 
- İyi a1rr:ma, İ.JÜ tün buın1ara 

etikıcıt kıoyn1'dan yc.ıksek f;;;.tla 
ısatıyorm~~n? .. 

- Ylı•k.>'!?k fiatla satJj"Onmu
şum ... Bu valan ofendim ... Am
ına. etıkel nü ctı:y.or~uın.oo? .. Cige
rin, i\j~çrıf'oc·n :n, 0LurJbarıın E.rt.;ke

t mi olur h'11cim t'ferıd'i? .. 
-Na.sııl ol:r.az caınm ... Sema, 

ımemwrlar ser;den fatura stc<yın:ı

ce •fabura yok!• demişsim. 
- F'a•ura mı?.. Ne faturası 

hakim efendi·?~ 
- Sattıığın malı nereden aJ,ı,

~<l!rSa.ıı, oradan fatura alııp sak
{Devanu DördOı>cü Sahifede) 

---.------
Bir bahçıvan dayakla 

öldürüldü 
Fatihde, H~cı ü.-eyz ımahalie 

sirde oturan ve o c:vaıda bir de 
ooGtanı bulunan 25 ya~Jarlll'd'3 
Sotiri evvetk.i güın evinıde öl
müştür. Fakar öHime tekad:diim 
eden blr h,tı,dise z:LT-be uyandır
m;ş o'.dt:ğundan adliyeye haıber 
verilmiş. acfüye doktoru cesedi 
mua~·€ne ooerek motıg\s ka'ıdı
rh'ıırasına l:ilzum g&·tenrr>işt'.r. 

İ<lldiaya göre: S.otirinin bir 
müddet e\nl!!1 ar.;ıesi ölmii.ş, 
kerd';Gine rr.üıte\•effadan bir 
hayı, miras ka·'.ıml§tır. Faıkat, bu 
mirasa S<:~i.rinin ·eıkralbaların
dan Tanaş isnünde bir bahçı
van da ortak ç: kın' ıştır. Bu yüz
den arada münaıkı&.şalar olm"')
tur. 

i'N\'l'Jıki akşam. SoLiri, saclıoş 

b"r halde Tana~ın Samatıyaddo;i 
bosfanma gitmişl:r. Ve arala
l•rnda tekr•2r :münakaşa başla 
mı•ş ve iş kaq~aya cii&kiil'müş
tür. Bunı.:n üzeıine >ki adam:le 
beraber. eilerine geçird ıkil·eri 
demır çı.:bukJ.aı:fa Sotirinin öte
s!""E? bcr:sine rastıg~e VUTiII1U1'Y

lar<lı.-. O halıde evine gelen So
tir ~OOisEden b.ir, iki güın sonrıa. 

ö 1\ın üşru r. 

200 Bandaj daha 
geliyor 

Geçen Unmıni Harple Ameri
ka Cuınlıurreisi Vilson 'un 011 

dört maddesi meşhurdu. Harbi 
kaybeden Kayser Ahnanyası im 
on dört maddeye göre bu kuru
lauk ınüsta!.bei sul·h ve asayiş 
diinyasında kendisine de bİr 
ıne\' ki ~eırile-ceğiııt düş.iinerek 
nıiitaı·eke istem.işti. Ba~ta İngil
tere O'lmak üu:re o zama.ı.k.i 
müttefiklerin ne dedikleri daha 
unu tu Lmrun.ştır: 

- Harpten mes'ul O'laA·laıt" mu
hakeme ı:.dilnıe.li, ınahJ,.--um ol· 
malı .. 
Şimdi de Lord Simon'un .söz

leri böyleİlh. H:.rpten mes'ul 
olanları muhakeme eder<:k mes
uli)·etleri tayin elımek laz1ın gel· 
diğiııi söyliyen İng"l iz devlet 
adanu geçeu sel.erki harı>te .ınes
ullerin bırakıldıklarmı faiuıt hu 
sefer öyle ohnıyacai;"lru ilih•e e
di3 or. 

Harıpten mes'ul olup oJ.maınak 
balı sinde malfınıd ur ki eHela 
dikkat edil1>n keyfiyet haırp ari
fesinde aJ.5 kadar hiikfun.,lleır 
arasında cereyan etıniş muhabe
ıraltn. alınıp verilmiş notalaıım 
tedkiki oluyor. İngifulor geçen 
sefer olduğu gibi bu seıfer de 
harpten hiç mes'ul olmadıkları
nı her vesile ile tekra.r ederi&. 
Çünkü, dıyo:rkır, o zaımaırki Çem
berlayn hiikiı.meli diıplomn>Lk 
sahasında lıer çareye ınüra~aıit 
etmiş, ihtilafı hep müzakere 
yolları ile ·bir neticeye \•aırdır
ımık istemişti<'. Danzig ıneseJesi
nin böyle bir mii.zakeıre sureli 
ile halledilmesi k<-'lil olacak 
iken A1ma:n tarafının daha ev
vel Lehistan üzerine yürünıesi 

ile haebin artık öniine geçi.ıenıc
d.iği anlaşılmış, evvela İngiltere, 
onun a!l'ka~tıı.dan da Fmıısa 

•lıarp hali , i·lan etmiye meebıı:r 
kaJ.ını:şlıırd.ı.ı-. Çiinkü İ.ngilıettı 
ev\elce Lehistana teminat ver-
rnişti. Bu teminatı yerine gı>
timıek: ;çin de elinden gelen yal'
dınu Lehist•ına yapacaktı, Key
fiyet Alman larabna açıkça bil
dir>bııiş olınasnıa rağmen Al
manya Lehistan Weı:ine· yü.rü
~·ünce demek ki İngilter" ile 
harbi göze alınış oluyordu. İşte 
bu suretle İngilliı efkarına ve 
dünyaya karşı Çeıuberla30 hü· 
kiıruetinin o zaman ilk işi Jı.a.r
bin ınes'uliyetinb:ı İngihereye 
değ'il, tamamile Alıuanyaya raci 
oldui:tınıı göstermek iiııe.re bü
tün muhabere vesikalarını, no
tal<LN 'csaireyi neşretmek ol
ınuştııır. Bu ruevzud3ki oeo;ri3a· 
tın hiç fasılaya uğramad-ığı da 
ayrrca göri:.lüyor. 

Genç kadm yola düzüldiikt...n l ~~~~~~~l~~~~]~~~E::!J~~[~~~]~J~~J~~~~~@~ "°nra Jüciit temar amcası ue 1:: " K DA M ,, ı n T E F R 1 K A S 1 No. 5 
ıoterrn bulunduğu evin kütüp- AÇ o iL KA PO M AÇ o iL 

pr.oiesörü de l!llen Şta nı!ıop is
n:indıe bir genç kızdır. 

Ma·ğrur eda.sı, ba:kl.f..•ırı, ta
vı•farı hep büıyü.k babası Şta·n
h0tpa benziyorrlu. 

Rumanyay"" ımn.arlanan 400 
bandajdan 200 ünüıo dün, RlL
manva.dan memle>ketmı.iııe mü-
1Je~lben :-ıola. çı'katpMığı 
haber ahnmıştır. Bu lbandıajlar 
geld1kıten sonra 50 - 60 !kadar 
tramvay ar:lbasının işletmeğe 
kon ulıı<:ağıı 'bi'.lctiraektıdir. 

Geçen sefer harpten mes'ul 
tutulan Alman Kayser' inin mu
hakeme edileceğini o zııınankİ 
lngiı}iz Baş\'e!."'ili Loyd Co.re he
~ her nııt'kunda s<iykır, harp· 
ten sonra İngilte.rede yapılan u• 
ıntınü intihabatta ıl.a bu nutu~ 
larUl!l pek çok dinlet'.rdi; 

- Kayser'i muhakeme etmeli, 
mahkfun etmeli, Lon<lraya geti· 
rerek İng>liz payitahtının nı-0Ş· 
h <..'! tarihi k tık<; ine kapama Jı; 
d&di. 

1ar.esiıue döndü. o zaman, şıa.n D D c:::l D ~ _ U
0 ha nesine döndü. O za.man Ş<an-

hor• oturduğu yeroen tekrar dtı.ğ 
ruldu: 

- Kızım, dedi, söyliye<:eğ.m 
sözleri d'katlc d'nlemenizi rica 
ederm. Şimdi a'.dığımı-z h&lıer 

her şey: değiştirmiş.lir. Bi].;..si- 1 
nız ki, ne kadar servetim var
sa, hepo;ini El'en 'e btrakımağa 1 
kaJ·ar venmi~tim. Fnkat ş!mdi 
bütlün oe!'t'etim size kalıyor. 

Jüdiol Aş bir şeoy.ler söylemek 
ist•dı, lck.&t .ihtiyar elile miıni 

oklu: 

- Hayır, ~a;, te~kkür ecie
cek>;en, btrna lüzum yoktur. 
Senfn ar.nen Ştahop ailesinden 
d'l'. Y ne par~'IDı-z ailemize kala 
c&k de'!11ek~ir. 

Elinin bir işareti ile kadını 
dı~nrıya görderdi. Kapı kap.an 

d.krtan s.onra, n0<ere döneı-ek 

dew iti: 

Ylt'Zan: 

ATgostos MUJB 

- Vasiyet:n~ırneye şu kaydı 

da ilave ediniz. Mis Aş, EIEn 
ö)düJ<;ten ancak aLtı ay ronra, 
servetime <tesahüıp edel:ıilir. 

Jü<lit Aş kü<ttiiptıaneden pe-k 
y9'vaş yavaş ç,kıruşlı. F•kat sa
A>na çıkwca, hemen yllikarı;ya 

fırlladı ve az sonra da yiiılü gü
lerek aşağıya in.eli. 

Bu esnada., eve gelen ıslak 
mantolu genç kadın, acel.e ace
le istasyona dıoğ<;u g.diyordu. 
Solia bir yolun başına gelince, 
durakladı. Ufak bir tereddüt
ten sonıra, bu yoıa saptı. 
Yavaşça seslendi. Bi:r er.lrek 

sesi cevaıp verdi. Ayni zamanda 
da bic cıı!oııııılbil'n fenerleri yan-
dı. 

Türkçeye çeviren: 

Muammer ALATUB 

Genç kadm hemen 
a~ladı: 

- Nas.! oldu? 

otomobile 1 

- Çok m'1kemanel! Henı de 
umıduğuınrlan ,fevkalade! Son.
ra anlal.ırım. 

Genç kadın ü2e-rindeki ıB

lanmış rn.antoyu çııkardı, attı ve 
oıx:ıımıolbi·!de bırakıtığt muMeşem 
kürkiiJnü giydi. Şoför diı'eksi

yona geçti ve araıba I.Jondra i&
tikaımetine doğru süzü.'.:dü, git
ti. 

Fakat otcanolbil, so!lialki yol
dan büıy·ük cadldeye çı;:t tığı za
man, bir delianlı da yolun ağ
zında kendilerin> J<4Luyordu. 
Otcl!l1db•r şoseye çıkıp, hız al-
<iU{ı zaman, o da bıraz ger.i.cle 

çam crman.ınm bir taraf>na bı
raklıığı otoıındbiline bindıi. Ve 
kendi araıbasınıın SÜTC"ıti·r.den 

e-min 'bir i·nsa n hamile önden 
giden ara.banın taık ıl:ıine koyul
du. 

-2-

Fransis Ştan!hop ve noıe-r 

LC>ks~ey, eğer ertesi s<rb<ıh, öğ
leden sonra geçe-n bir 2hneye 
şahit clsalaroı, heyecandan ba 
yPlımaızilardı amma, f<ık &t her 
halde çok hayrete düşerleııd:i. 

Kü<;üık sa•lıonlaııdan mürekkıep 

bir dans akademisi... Devıc>n

şayır parıkı civ.annda, Pol Se
ba~,\i'Yen .eminde ·bir za.tıın ida- 1 
resinde ... 

Fakat bu dMJs aka4emısırun 

Fakat genç kuz bu hi:ıımetce 
ça !ışırken, bıüyiJ.k babası daı ma 
1ikLnıce:nie, vasiyetnames.ıııi 
y.a•21yarıdu. 

Yani Elen Şıarııhoaı sapasağ

laını hayz.1ıta idi. GÜ2Jeldi, caztpti. 
Dans .öğrettiği gence, atacağı a
dımJan tarif EUtill<ıten roı:ıra, ge
rı· çt<ki'lerck ILUsikini:n temp.su 
na ııöı-e nasoi ayak uy:iurduğu-

ı!"kat ediyor, bir kusuru o
lursa, !'.emen di.izeıltiyorou. 

ŞiJnıdi ders öğrettiği genç tar 
!ebe Lltimer i9Il1.nde bir deli
kanlı idi. Acemi talebeıku.su ... 
lannın düze1tt~ımıesine memn.un 
o'makıfa bertiber ker.disi.nı gül
mekıten de alanı!~·or: 

- Ben haı.'::ıkaten ne beoel'>k 
s.irz bir insa.mmısım ... Bu kadar 
ba<frt bir işi dle becerem(>ZSl'm 
ist'iklba.firne de pek emnryel!le 
bakttnamakl:ğ:m .<>ap ede.. 

IDaha var) 

Şeker satmak iste-
meyen bak al mab-

ktm oldu 
Sehrtnı;ninde, Saraıymeyda

m~da ·baJjkal Numanm dülldka
mnda çırak Hikunet Kultıık d:i!k 
k:lnında mev·cut şekeri müşter1· 
ye sabmaık ıstern<emış. ll"Ü~ter.

ntn it:ibar \'e ~ ::fıyeti üızer;ne 

ha\IJcncla za•bJt ıtotulara.'< M:W.1 
kottlr.ırr.a rnah~en e~~r~e verll

ıni.~t r 
İkir.ci m hl! korı. nmada d~in 

yaptlıaP duruşmıuında sı.:çu sa
b t görülHek 20 lira ağır para 
~ıı;;,;ına 15 gün ınüı!tletJe de
d:üJklkanm ılrnpatı'lmasma karar 
, nrı!ımiştir 

İktisat Vekili g!tti 
İktısad V"kilı Sırrı Day dün 

aikışamiki ekspresle An.karaya 
dönmi.~ti.ir. 

• 

Londranın tarihi kulesinde e~ 
ki vakitkrde kralları, kraliçeler.• 
\"'C kral uğullru-ııu, asılzadele.rt 
kap'1!l!axnıış. Sabık Alınan Kar· 
ser'i İngiltereyi z'ya:retlerind0 

Landır.anın kulesine gl.rerek gcı~ 
diği zaman gözünJn önün.de in"' 
gili2 tarihinin birçı>k heyecanlı 
\ekavii belirm~. Belki de harı>' 
ten ~nra Knyser0İn ora,·a kaıv'; 
.nacağını &-0\·lc1nek le bu·na ~.arc 
edilmek ist~ni3u.rdu. Fakat J{~y· 

. ,, "' ser hududu a~arak Feleme""' . 
1 .. kıl' ::-az.isine gitmi,_., Fclenıen.k ıLP .,; 

meti de ilıi<:a eden hu mi..aC'.1 .. f . -··Jıl ' 
hıçbır tura a vermıJı err~nı ,,1 
d.innişti. ;ne.ele bö) le k, lclı ~ 
harpt"n Almanyaııın nı...,.'ul 0 

•• 

d 
. ,. 

duğu Versay muahc .,,.,ne , 
zılınakla beraber m.,.·uJ!t<fı~ 

l kimlCT olduğunu ara~tı.rM",r 
beynelmilel bir nıahkeme ~.;;;~) 

(Devaını '1 üncü sarf· 



Mekteplerde ders 
Saatleri tesbit edildi 

So'?~~~~:~!~ı 
lllğer koo~ kaıy'da değet" 

hiçbir~o~. 

~~~~~~~ ... ~~~~~~~ 
Maarif VekileU, derslere bqlama ve 
bitirme mlddetlerıaı yaz saatlDla kışı• 
da tatbiki kararıaa göre ayarladı 

Aııkara, 8 (A.A.) - Maa-r!f 
.Vekil!ı~aıden tcıolig edilm~b.r: 

Yatz saatinin tatıbikine de\'am 
~d lnll',:,.L k;.ırarlaşlırılm~ bulun--

<>ug cl •c1J.e 1 Sonte-,;rin 1942 
t" ır-<lt>n ıtibaren aloullaroa 
\ ...... t cc t..-ell<>ıi ~~ı<.I<lki esas-
1oı u giirc tertiplenm 1ıti r; 

1 - İlk<JkulJarın den;lcre baş-
1.n'" ., .. atleri, i.Jlk.>Jk.ullar balimat
ıı~ıl.l ıııin 18 inci maddesine gö
ı c tcwit ve v..Jir,yet ma'kaınmın 
tafüJıki ile tatıbık olunur, yarım 
gt., ı ögrdiın }'llpan ilkokullar da 
bJ t.83'l~ra gore davrı:nırlar. 

Bı; oku. lnrdan çlfte öğretım 
~ •P ı:1 ruı oo~hkı derrelerde 
< eı ,,.,r 8.4..3 de l:ı~·"'i >p 12.1-0 da 
b "ı eek ve öglecien sonr..ıti dev
rede de 12.25 e başla; ıp 13.50 de 
w " ere<eiktır. 

2 - Liste~roe OT'L:ı. 0<kullarda 
öı~ı etme şııat 9 da ba~aacak ve 
n.45 Le 'on ''erilıecı>ktir. IBu o
ku'lar<lan çtrte öğret'm yaprn-

Almnnya ve 
Danimarka 
{Ba. tarafı 1 inci •~lıifcde) 

ma k sa ~ h ye-t i ne haiz o~cak
tardtr. 

D<ı."ı .nı'<lrka ga. "'eıte'ıe·ı ilıin 
n!!':riyatı 

S""k·'ı<inı, 8 (AA.) - Dani
m" "a ·b~\'C·kili t•.raf ndan aha 
l .Yı ~t.i<urct~ dı.ıvc:t Lçin ı1eşre

dııt-P beyaıcat üzerine Dan.mar 

ka gazete.eri, Dan·ınaı'~a millc
tır n saıki_n duı'tml~ı \'e heıtthangi 

br .argaşal<1< hı.:su!e getirecek 

rAinıaYi.;:!erden çekinmesi key
!' ct'ııi kat'i bir zaruret o!.:iu

·unu ya]J}naıktadırlar. Phj tarz
da 4•arek t ml"'m>c-ketin · ·kıboa>

~ı tehl;keye diişürt"bilir. 

J ,'i N oı~ı~çti daha 

dizildi 

Sl\).kl!1o!ıın, 8 (AA. - o~ıo 
1 11\ l..!. .. uııun biilJiı igıne göre, 
11 ~ yorveç~i alin &~ .. un T.rond
h de kurstrna diziltn:• r. Ay
r <·~ " k~ -10 sene ağır hapse 
• n k;uın cd.lııı i: t..r. 1 k.ş1 de 

t < ıın" tir. 

_ t•~r !{'n resıni t€ro1i::-e gö-
r ma,h\c"l"ır s;J;'h ,.e mülı.:m
r- r k.ıyal nı ha \a'~mak su 

y la itham ed.iLm~,Jerwr. Bun-
'bu ş için para. aldıkları 

s >ı o' .ı.ıur 'l'ılahküaıolaTin 
c ~unu. Tron.c:ttıe1m·:n :i·malin
ı:: <bu'1unan Majavat ıkasaibası 
i. ler> te~kil e·lmektcd'.r. 

Gene o mesele 

lar da sOO:ıh devttsi 8,30 'da baş 
!ayıp 13 "' bitecek, öğleaen son 
ra.k.i devre de 13.10 da lbaŞ'ıa:y.ıp 
17,40 da sona ercolotir. 

3 - kt.anbuldiW<.i iloıl.enstit~ 
lerın<ie ög:retim 9 d:ı. ba§lııyara'1< 
Hi.50 de ıbitecek, İsa!lbu-L dıışın
daıi<i loz eoo~ilıiUeı:.i.ııde ise 8.<IS 
te ,ıı.,~~y•p 16.00 de sooa erece'k 
tir. 

4 Erkeık tekn.k öğrot•m o-
kullarır.<ia derslere 8.30 da .baş 
!anarak 17.30 da ı;on verilecek
tir. 

5 _ Tıcaret Öjret:m oi;;;t.: 1;1rında 
cleı,.,leoe 9 1la 1>oıı1&nıı-.ıt 16,ıO da 
.:-.<Nl vrrile.cektic. 

6 -- Bütıln orta ve tıek...rıik: ~
tim okul:ar:.nda okul 1da"releri di
s-:plin vrya. ... um.ııml iş ruıcratl bakı
ın:r..dan zorlayıcı Si"~P~~r ~rüı1ıer
e <l.em.ı·.re nihayet ı~ d.ak k3 daha 

rrkr•n \-Cytı daha g~ başiıya~lc
Ct1k1el"dir 

7 - Yl '~k öğretim kuıtt.-113'.arı 
vuıkit cet\•(:Jlı•rini, bu 1 urrrlukları ye
rin icap!urıntt. göre._ ken<iitt"ri. t_e.rt;p.. 

'..ve.ci'k1crdir. 

İngiliz esirlerine 
pranga vuruldu 

(Baş tara(ı 1 ind ahifetle) 
.kararıarı iıakkrnıda bır cıemeçte 

.bulunacağı Öb'ren:Jır.it;t r. 

İngiltere ne yapa<:ak? 

Londra, 8 (AA.) - inıgl!uz hü
kumeti adına a.şagıdak: demeç 
nesr<>dılmiıjtir: 

lııg fü hükumeti, sderct~ ah
nan İıarp esirıer>nın eller.nı baığ
lamok h:ı&kır.ıda herhangi bir 
c-nıri tasvip etmediıg demecini 
tekrar eden Alman hüıl..-UmıetiniQ, 
elinde bulur.an İn "JiZ lı~ııp csir
kıine kar. ı m.ı;illc-me taUbi'k et
m ~ CC'lu~·vre mukave!enamesi
nin ikh i ~dde~i iie sar.ih 9Uı
rette menolu.mnuştur. Bununla 
beraber eger Alman hüklırneti 
ııiyetl riı;de ısr~r eo.er5e. İı:giliz 
hükümeti, ıkendi hııı p e"irlerini 
hımaye ıı;in elinde bulunan :zyni 
sayıda dlişnan es'r'ıne karşı benr 
.ııer te<ibirler tal:bik elmeık z<>
runda kalcJ~&lk.tır. 

LAV AL 
(Baş t:ırafı 1 ıoci >ahi(e<!e) 

ettirilme.in.:n yal ız h:·daısız de
.gil., a:ynı z manda zararlı ır ffi' 

olduıgu.nrJ anl ına:'" ~a..ı.tı. ç-almı.r 
tır, 

İ)çi me•clesi 

' Staltng-fadda vazôMet 
~a. 8 (A.A.) - Reu""r 

ajanslttWl l:ıu.su&i muhabiri bil
diriyor: 
~t lo>taterı Stalıi~r.adın 

amele maiıı>l\e6indai me-vızile

rini diiılehmc.ğe devem etmekr 
tedirler ve soıı 36 saat zarf:.:ıda 
burada bazı sakaıklıc..ı tekrar ele 
g<.><;ımıişlerd<r. Makineli rüfcl<
lerLe siııanlı Alman tank ekip
leri rtlC'li'Zi.lerinde üm>tı;i<>J:e ~u
tımma.kta ~ de &ırv<yeOerin 
y•ıOcları ş~tli hiicurrıll.aı: 
bunfarı lbrr miktar topı:ıtk t.er
loetme-lc rorunda bını. krn.ştır. 

Bir ~ sokak geri •ndı 
:MDılkıcwa, 8 (A-A.) - Röyter 

ajan.nıl': ıhususi muhabiri yaızı
!\'{)r: 

S'l>vyet lot'aları Slalmgrad'da 
ı;şçi maJıallesinde mevzileri:ni dU.. 
rzeltmiye devam edi!)'orlar, bu 
kıt'alar son 36 Baat zarfınd,. bir 
ıkaıç da.ğı geri ahnışlardır. 

Moılkova, 8 (A.A.) - Alman
lar, hemen heımen W)gaya u
Ia;;mış bir vaziyete &-<'dikten 
sonra tekrar Statngrada püs
kih'tülırniijl!eroir. St.olingra<i~n ba 
h imaliıı.deki Sovyet 'k>talan, 
düşman müdafaa hatııa .. rnı siır 

teınlô. suretle ve inadLa k=ak
tadırJ.ar. 

Moolkıova, radyosu, Sovyet kı
talarıımn Voronej bölgesmde 
mcskün bir mahal!.e gird klerini 
sö; lüy<ır. Bir :mahalde yapılan 
4 günlÜı'k lbir muharebeden 0<>n
ra Sm')·etler Vorooeıin ş:molin 
de de iler~~.erd:r. Uzur ve 
şic!rle:ıl:. b•r sa\·~t.an sonra Sw 
yeı\er 1\fozdo.'< b'jlge<inde mes
klın b:1· n aıha'<>en gerı . >.:J
miş~e.ro.ır. 

45 gfııııle ıoo om ıv;ş; 

nlô!<kıova, 8 (A.A.) - Yarı 

re mi •b:x ikaynaktan !>'!d1~ ııct:

ğtr:e göre, seume A· man u 1
1\.er

ler:nden nu•reıkkep huıcı..m .;J..a 
!arına meru;ı..p 100 'lıın ki~i 45 
giıı <i<>n beri de' am eden Sta
J;<ıgrad uaftıartfoesi!'de ö iın1'.§>

tü~. 
Don va.drsinder. geçerek Sta-

1.ırgrıd ü.da(ilerini tak\·;,e el
rn•_ge c-a 1ı n 9m."VE't kı t.a]arı 
rn~vz.ler r.ı ıslah eunı~rdir, 

Kaflusyada Ru.-krr t'l?'lli 
n1~vzilere çe1:ilıd.i 

Lond'ra . 8 (AA.) - Kafkas
yada bir r.oktada RuS:ar yeni 
mevzôkre çekl1ınek ır«.'buıiye
tinde ka''ffi ,larci r D'ı,;-er b vü.k 
Kafı<as kes m!er ı -le Ru, kuv
' etleri c ~ıra nl" .G.dct:" çar-
p. ımaıkt"d r' ar . 

·o,ror: !Sk'io cerup C:Obcsun
da ızg '9"<a t·~r. !. t n '- u. cU Ru 
n'en pı ade ıti" rr: P 

ı~ rç >ar rn d" P " ı• ka 
R n;en tı..meni get.r 

·•ıer cleı<~r ifinde 

M "ko,a, 8 (A.A l - Alcna!'l
l~ım haı-O:ıe 'e ı tüm.-n1er sok
m k sure,.!e )apt;:klar yeni 
~i<:ı.dcr1 i n, l.i~ırı (l <' ııtıice!=: r.<le 
BJev''n ate-\ ~er çir.de ka.dığı 

haı1:>er ver~:ivor 

iKDAM 

Şehirden Röportajlar: 

M anif atu ra 
Alışverişleri 

..-~~~ - l 
Acaip eıvaplı ve kınalı ıakallı mütteri! - Bir eD' 

tariye on bet metre ku mq .gider mi? - Vasıtalı 
bir alım aatım! - Lahzada 22.5 lira kir! - «Biz 
tqralılar don ile geze ceiiz!ı. Manifaturacı
ltkta kara borse. - 2000 lira yerine 120.000 lira 

\... kazanç! ------' 
8 eyoğlıında bi." maci!at.ura 

ma.ğazasuım önünden geçi
yordıum. Cr.ıdderin gürültüsünü 
bastıran bir feryat ile kui-..l<ıla
rrm tırmalandı. Aca.ip kılıi<J.ı bir 
zat, gö~lcrmi - eskıi tıl:ıiri i.re: 
Kan dolu hamam tası gıtıi! - aıç
mıış, haykırıyordu: 

•- Banim iffclü iıstlkamehm
den şüphe bıa?! Bu yaştan sıaıı.ra 
beş, an mebre paıçanarun siınkı 
olacağım, öyle mi? Görmüyor 
mu;,~ ki ·oolıey nadaın, sırtımda 
yirııleroe liralık kuına:;ıtacı ancı:« 

imal olunabilen bu [.bas var! 
Hay<tj diyelim ki o da kaı-iıana 
bir ilham Yermedi! Ya bu ııaıka
lıma da hürmet etmez misiın?• 

Doğrı.ıs~nu söylemek liı.ı.•m ge
lirse, h.iddetı LopuMarına v11-
ran adamcagızıın sırtındaki •bu 
l.iıba,s. \'C yüzünü çevre!i) .. n .bu 
sa.kal. görG!eutlk şeydi! Pantaav
nu, m.uwtn:iye uygun i:ıir pa.
bucnı usli>ne, uzwıluguında:n 
kat lkat, kıvrım kıvrım inır;iJj:U! 

Yel<lği, 'lmalıktaı:ı yana .ınö!lııcup 
:bır duruma dü,;memek ı~n kal
çıcla.rrru örtecek kadar ı:ız<.ınm "it' 
tı! Ya cebeti? Pardesüye, prultx;;.. 
ya benzi) en, d:ızk:.pakJarmr dö
Yen gar b.r sako! •Bll Lloas• 
sözu İle ysıptıgı tasrrh:ten §U anr

iarr.ı çıhr~~k istiyordu: Kus.
tUınıü 'çin bu kadar faz.la kımıa:;; 
\e para J-arc~<ıın b ı adam, de
geri pöA ::z olan br.,ma ve pat.lli
kan n k ı.<i bır elıe de\'rine va-
sıtalıA.: ('der mi? Bu sım.ınuaı 
ik"r.ıci bir adi! şahidi ,.,. swturu
cu oeHb >J!ara.- da şa;kal:.ııı oıı.e 
ısürüy<:ı.du Üstad Ercıiır.e:nt fi<
rem Talu"nuıı !\lcşhedi Ca.feriınt 
hat rlat:.n kıınd. bir sı>kal... Ki 
ad<irrJ:-a&uın hiddeti sı ~::;Jrıd.a 
tahta fırı;ası gfüi sertleşııı'~ ve 
ctiır.rl> k bır !hal a~tı! 

cBu l'ibı.s .. \·~ cbu ~akcıl• salıı
'.bici SC'j .._.trr.arrin caai'btsA1den 
..kendimi kuıtaramıyarttk majd.
zaıdaı1 .çeri g:ırd;ırn. Büf Un n·, ;Ja
za iuıd ~-u, b • .;ta şdleri olmak 
uıı.cre ebi.i!l,. 1~e'rln cklay_nı fı<u

şaltılar, hiddl•tini )"at'§'tır<Nar. 
O zamo.•ı, ola) ın içyüı7'J. de anLa
şıiıclı: ~!Lıcarek zat, bir akııam 
en'el, en ""er metre b-asm.a ve 
flori e.l ıııs. Erte3İ gü:n'li tcCtrar 
ı;elerı>i• ikı entara:k :ı>t<-m.::ı. On 
mEtre ,·erec<'k ol ""!ar. 

•- Ha' r dcınış ..• On /be el'
den otı."l metre'• 

Teııg 

'crıle 
tarik c-

•ar bzıir aılc , Bı<r 
n 1t' den fazla mal 

> ni, csa en '..kı en
m ;tar ~ uır. ,,n !Wfi 

bır alun satnn.ın meraklı saI
hırlal"llla rastladım: tJq çarşııflı 
kadın, metresi 175 lruruşt:ı.n l!ııe
,,er metre kı.mı:ış alarak dışarı 
çWctılıır. Al'kalaruıa göz uıcile ve 
dilOOıit.le bal<tıkıtan ııorıra IOOşeyi 
döndiiler, )'anlarına bit.- odam 
sokuldu. Ona, -ellerindeki paketi 
metresi 4 }.radarı dewed'h-erdi
ler! Llhzada 22.5 Ura lkoar! Şaş
tını kaidım! 

••• 
oluı,) .., rr ;.,aıı kıe3im. i bir ya-

"'1 bırakırsak, yünJü \~ pa
muklu mensocat Jraraıborsııaırıın 
şu sebeplerden ötürü ;.'"9'1d>ğını 
anlıyacaı.ğ.LZ: 

Yerli mallarımız, ihti>yacı ta
mameıı kar~ılıyamı)1)r. Dış ?'
yasadan da yeter m 'lkıtarda mal. 
getirtilemiyor. B•tha ·sa An:ııdıo

lunu.n bazı bölgtlcrindıe yünlü 
1111€i1sııcat pek az. Amasya1ı bir 
taoir dostum, 'bunu iwıh ederikerı. 
yerinde bir latife yaıptı: 

•- İstanlbuh:n dıurumu yine 
iyi. İtıha.liıt \'e i4oracat birlik:reri 
'bevizata nihayet veroil.dıen Pl

ra, Iroılkarım ki biz taşralılar 
clıoııı ile gezeceg>ı. .. 

Dedi. Bli Mk..nt:ıd:;, 
0

btıgünkü 
mun.akaie ddrlıgının da rolü., ar. 
Haıptcn oıxe, lsLrlbul d.agıtma 
rrner"r.c ı . .Şimdi, mallar "n-
caık '.\'! .e çıkartılabi!i~1)r. 

Mıerusu.cat bat)akırı, :Jlliyaç mm
takaJ.arına Yanncıya kadar ay
lar geçijlOr. H.aM< da bu zorluk-

!\ 

!ar karşısında thtiyaıUı h:;reket 
etmek luzuımıunu d\-U'U)"Or. E
'' ndıe, yecl.ı.!k mal bulwıdurrnaık 
düş~s:ne bpılıyor. Bilhassa, 

1 
kuı :ımıvslrr.l11e yakın olan bu ay
larda ... Ge.;t ıı seneloi mahrukat 
darlıği11.n \'eroi.ği end~an ö

' türü ~timal'. Ayni zamanda, 
yünlü ve pamuJ<lu mensucat fab
rikadan tezgd-ha geHnclye !kadar, 
her el ve ısahip değiştir.işte bjrer 
miktar da )'Ok oLızyor. Bu da t.i
cari b'.r sır! 

Böyli?<.e k<..rııborsa ô'~•y<ır ve 
tıı.ı.tur.uyor. Kaz.ancı da n::üthış. 
Uf~ bir örnek: Bir metre satıe
n.n ta.".>ii .satı.ş fiatı 200 kuruış . 
.'\mn.a karaborsonm biçtiği de
ğer 6 ı:ra. Ya 30 mü rel-"< bir 
topta 120 J,ra hlır var. Bin topu 
ele ala! m: Kazanç, tam 120.()()() 
lira. Ha ~lkı, normal zamaırıda 
tu m;'k.\ar malın gotireccii'i kiır 

en k bada~ ı 2.000 !ıra irr ş! 

it.raf ederım ki bu tı:?sap <:>1-
çik·· ~ü~<ii aııclıma durgı.ıınluk 

verd· ! 
S. A. 

SAYFA J 

• DAGARCIK • JI 
Şt1pkasızlar, 

Herşey gibi şapblw da çok 
pıtlıalandığı için bütün dünya 
~ehirlerinde şapkasız gezenler 
pek çoğahnoş ve bu apkasız ge
zenkrlıı de çoğu erkeklermiş .. 

Hah, işte ş"mdi kayık denk ol· 
du: Yaw kadmlar çora.p-.u, er
lı:ekler şapka6ız... Çorapsırdık. 

şapluısızl.ık peık biır ~ey d<til 
amma bu Allaıhıa bdbı ba.rp ve 
lıu Allalıın belisı harbin ortaya 
çıkardığı pahalılık, bu !jekilde, 
citti.kce artarı.ı bunun sonu ne
:reye varacak?' 

Bugün çorapsu:, yarın SRi>ka.
ıız filan denken, öbür ı:ün ce
keltsULi.k, par>laloDSU:ıluk. daha 
öbür güıı gömleksi-zlik, faniJi .. 
sızlık ını ba lıyaca..k deırsiniz'.' 
Fakat, ben iiyle samyorum ki 
.kadı.ıılarııı çorapsızlığı, erkekle· 
rin şapluısrz \C yelek;izli~ ne 
bu Allahm belia harbin , . ., ne 
de onun doğunhığ"u pek ) anıao 
pahalıhğu• bire.c eseridir. Ka.-

Çorap sızlar 
d.ınlar ç<>raplan ,erkekler :;&pka 
ve yelekleri atalı çok, Jıem de 
pek çok oluyor. Daha bu Alla.
hın bel.ası h ... bi.n lafı bile ı>rtB<la 
yolııken, sokaklar kadınlardaıa 
kol , .• baldırı, erkeklertlen de 
kara&1 ~ıplaklartlan geçilme.. bi..r 
halde idi. Hatla bir aralık c.rkelı;,. 
lerclen yalnız şapkasız ) eleks is 

değil, c:eketsm ve kollar omu• 

başlara ı.:.d~ ı.ıvalı gozenlM' bile 
çoktu. Onun için, i.ndi bu Al
lıbın belıisı harp, bu yan ~ıp-
1..ı.Jara yııhm: JUDU 9Öyı.,;.ÜŞ 
oluyor: 

- Ya? Demek ki stt, Diyojeat 
!Pbi sokaklarda yı>rı çıplak gt"'b
me.k ;,;ıi:vorsunuz. Ö~·Je ~. du
run ve bira'Z daha d! inizi ~ıklGo 
da ben, sizi sokaklazda b~er 

me>.ar kaçkını g>bi gezdirn
sem bawı dıı adla sanla iki n u
ma.r..U dünya harbi demesinler! 

Osman Cemal Kaygılı 

Harp Cinayetleri 
(Ba~ tarafı 1 inci hifodtı) 

ler tarafından i.Şlenen eınayetler 
haıklkını:la taiı.kıkıı-t Yli'Pmdk üıze-
re, e-n kısa bir za.ınanda, 'bir!.,,_ 
miş mifiletler mün"':;sillerindcn 
mür<l.o".ı:op bir llwmı ~·on kurula
cağını bildinniştl'I". 

Lord \'esile ile !IÖ>)' oo· 1i 
nııtıfAta izaıhat ,.,.renk lb 
şöylf deroistır: 

M. Ruııye!t bugü.ı. Y4 'WD
da ~m n 'hcırada .ı apt 'ııın de
mece mı.imosil bııyarı.ıtta ~Iu

naıc.,ktır. Bu~iik Brıtunya \e A
merıha i1ti~·urr 0tl-erinm tr 

re'k. müzalıeret:le yapılm:.k'la o
lan bu tek.il mesalesile cföğru
<lan do,;ru.) a aliıkalı diger bir
~r.wı rnilletl~re de bıldir'•lm\>-
11 r. Rtb, Ç;.n, Hind;.stan 'ht!ı<\ı
merierıle Domınyonlar ve mu.
hariıp Fraru;a da bunlar arasın
dadır. 

Bu me;ıelcnm Avruıpalı mu-t
tefEkler miz için çok 'büyiJk bır 
elıem.ınty€tı Oldu,gun ubiı>yorum. 
Haııpı.en .sonra A\'r paia ....ıa.. 
rl mankıeme•r kurll'lnıa,;ı fikri 
bım~ çcı"' cıız p goruoo~·or. Çı.iıı.
kün bİI\'()k l<ıorkurıç cinaıyetle

rin sür'atle reıa.1.andil'ıl.ması şartı
tır •. tilletler araöı bir yüll<ı,ek: 

maıhh.""eme t~t;ıkili çak :ııor bir lıi'
tir. Çı.irJ!m ırıtlıı8.11ıp mi1Uellenı 

say ,M \;'}ktur. Esasen ooy le bıır 
mıılhkeme kurulacak olursa bu• 
rıa milletler arası .rnah.ken:<> de
ğil, fal.«>t birlcşmış ır.Wc-tler 
ma:t <enıe.ıı dcllk1ö: daha <i<ıb'ITu 
olur. 

ğı.rn be-yanatıa Vaşiııgwndan öa. 
ayni zamanda y:ı.pılan demeçten 
anlasıhyor ki gayemiz d~mıın 
te<baaısını kıelle Jıalir.ıdc idam et.
mek değil fakat ıru.man rr.iUet. 
leı\.n umumi nüfUsıı n<ıZaTatı l:J.ı.. 
çük b;r kü.Lle teşkil eden miıc
rimleri şalı an oeza:aooırma!o
tır. 

friiıı;man t6iıaas.ndan c a 
mücrrmlerin yakalanar· · doc
hal teslim <0dılıne>ı mutardK.e 
şartları araıs.na 'kıoıruıltcakt r. 

Na:z:il~rle mütt.ef ı<:lcr but..ın 

dE!'\1etler arası huk:ıı'k kaide1er ru 

yırt>p atllU§lar ve i>€al ailtında.
ki meınle!ketler ahahsine ıkaf'?ı 
zaliır.ce muameıe etmcl<le h1<,{; r 
hudut tanıır.::ı:m'Ş'lardır. Bu dLiır 
ya harbi, hür erkeK ve .kadmla
rın lkaıbul ed<>bileceğı te'k net.ce

ye ibagldn.dığı zaman iru;anlık, 
ortaçag Yadıışellerinden dalı 

men.fur valıışet!er!n irt'ık:ap €di.
looeği bir devre tdkr;;r c>ü.:;me
melı: için bu möttı ~ cin~ etli"!" ın 
cezasırı: ·almaması_ ~rı-0.a 

elnden gelen biit.iin gayreti 6a.l'

fedıece!d:.r. 

Lord Simon'un bu beya11atın.
dan önce cereyan eden m<izııA:&

ı:e esnas;nda ~ alan :M. Mang
haı:ıı. ·Hitler ızalimiı:ııe Ye avene
sine yaıamak haikkı vermemeU.. 
<lir .• demiştir. 

Bayram Pazar· 
tesi günü 

is-rAmn;L MiJ ıı.t aü. ·o& 
Dır oı tcş: m..'1 :v<'diına !,"<lr-

geo«:' g soyi ır_ış. A) ıııı za
m<:•ı><la oır ak1aım evvd 30 met
re pam.ııklu n'ensucat aldıgım 
da hatırlatmış. O ·'*· bu sözı.i 
, ffet rn · ,ti~ameti. h;,kkmda 
1ü. um; uz bir ·~ ma sayaralk. çı
lcden çıkmış. 

Staiinin istekleri 

Bence can lcrın b~ka memle
ke re s ı,:ırır.alar: tL'h k,e:;[ 

bahsin<ie '.bir an!aşm:ı.zl · vardır. 
DcvJetl~r sı &Sl hı.ısusi l:ıttkukla 
böyle b.r ilt luiidcsı ~oktur. 
Bu ·er h, rpte menfur cmar
•etler ırtık<ip edrn k msclerin 
llyık oldu!k.lorı cezalara çarpıl
mal~n g«.nf·;;orsa birtakım adli 
fahlil inceliklerin n bizi ·a,;ıg;

landırnıdtiı bü:yüik bır bata olur. 
Bu ııştıe esa..<Jı ve zaruri lki şaırt 
vardır: 

pnma g<Oı füım:ız.anı S ertmn 
y rmı[ a Uısına n: O.ad o.mal< a 
akşamı (Perıı mbe ge«<ıi) Ley
lei Kad:r. on "kinci n ,...~ ı güı:ıü 

de Bayıra.. ... o dı.ığu an olunur. 

SA.DA.KAİ FITm 
K!ı, ?a.. 

(BdŞ tarafı 1 iuci sahilede) 
~3 !!O 

En yt İyi 
K Pa. 

:!00 18-1 

ttindi tan istik=aıe 
kaVUf &Cak 

Almanlara Göre 
Kend' hayat tarzını anlatır

ken, şu mucip St"bebi iler' sürü
yor: 

1 - Deliller i!lde etmek. :ı -
Maznunların ısları hııdclunda 
kımaat hasıl etmek. 

• .'\M..\Z.4.....- B~YRAMI 

~ Dolciita 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

men daiha ilıeri götürülınuıtür. 

Bu ı:c r. ta etrafında İngillz 
hi:.C<ümeti namına beya.natt btı>

luru:AıJıtrek bir vaıJiy.etteyım. 
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f hakkın<la drğil, ya 1n1z tak'.b edi
l~Jc: usuller hakkında görüş anlaş
rna.zJı:gL bnlunduğLınu bt•Jirtım..ş ,.e 
t kr;;ır rtu ıştlr: :Jlind mtlii)etçıl~I. 

;r. nt Hmıdistoo mL.ka<ideratınuı ya
b "..Cl ı=cıınlt'(.11' ünden azzde Hin.Cii ı1r 

e .. 'dlrr edild g!n gi)rıır~ kcyfı-

Londra 8 (A.A.) - \-~idlen 

•bılnıısıta gelen haberle:- Lava! 

ıhilkümeliooe tak p ecJ..aen g<Mye

n:n !kış gel.ndye "adar aayan

ıınak oıduğunu göstermi!ktedir. 
J...aval'. ı b..günku vatziıyeti., Al
manlar tarlitfından ~ mıx;elesi.
ne dair ileri SÜr<Ülen isteklerin 
gittiıkçe latıbik şakliru almasıır 

dan ve meır.loket da!hilinde ağır 
lhtiliıl ıhare.ketlerine mevdan 
ıvermeııen bunları tatmin etıne
wn ımk<i nı •bulunmama.sına mill>
ni, oldukça bdlılikelidir. La'Val'in 
ıfikl'ince Fransız amelesi 'kızrtul
omak um.tlcriniıı u.zakla~tığmr 
ye nıa.dıiı vr.ızıyetlcrıc in taıham

·mü 1 ed:lmez lbtr şekı•l aldJtmı 

güruoce Alman taıep1erı ka~t
sırıda muvalcl<aten boyun eğe

cek'Iercl r. Propaganda Nezare

twde iş hüTOıSu muaurünün Tu-

SıtaJingrodd.a düşm.m şiddet
li muharebeler neticesir.de top 
rak bı<<il<maya. mecbur olm~
ıu.r. 

•- htergenlz bana mecnUJll 
deyiır.iz Sakıılota bu kıbıt iı.lıe do
k,an bir aOOın, elbette hali'lmi
nıe d<e. (\'lİn. karısına da) teset

türü nis\·nı•a riüyet etmek sure-
tile l~a> gi)dirir. Birıaon:Lloyh, 

alaccğ~nı kuma.-, m:ktarı taıhii 
faz!a o1:ıcaktır!• 

Ver•kcek .karar.arda ve kay
rı akL<:r n bir!e..t!ri:me,:nde bıi

tün mü~a!ıit1ı•r ayni ükirdeclir 
Ve şahsi U'ma.ıJarda ken<hs: ve 
Sta.ıin arasında fikir birliğı te

min e:mek maksadiyle son m
nıanl.arda M~aya g;11m;ş o

lan 'ba 'Ek°~n düşüncesi de :ı.y

nidir. Gerekli de 1 lleri toıplamak ü
u.>re, biı1eşm ~ milletler mii.mat
sillerinden müır~ep bir Jromıs
)Xln teşkili ile bu korlü';yonun 
tıarp ciııa,yetler. haiol<ında dCT
llıal tahkikata memur editmesi 
teh.-4li:f e<r:ı. tlr Komisycn bı.!'
leşm ; mılle !er tııbaasına karşı 
?ş;enrruş cmayetle-r llın!kkında il>
celemelcrde bı.tluna.caık ve müc
r ..mleri teSb.t ettikçe bı.nları 
ı,; drreceıdir 4lgal altır:ıdı&ı 
Frnnsada Almanlar n emri'.e 
len~ cin~ etler de o 'kon· i5J'Oll 
taraiırc' an tdhkık ed ecıe!i<tLJr 

İslaııbul Br eJ'V( " 
) uımunıi b:T arz 1.ı r.<"\ udcı 

Arr.ı ry. ş :nla ı l \'l' et ştir: 

d h umetınin a ve n eta.-

K rta,p 

' k er. Jı<>rl.tl ı>Jna ernı.t'n:ı~ 

l>!· LI 'ITLf,&AF G'ZEff.'l . D 

mı. olma-J ım 

l' n •trr k t.e il inJ ""'1 n 
ntıa.ca lır. 

lw" rı.d)oswı<ia ıı eleye (h ta

g m • .ı ahil > 
dı m · ıc:JJp eder. 

A. 

kon-

Ankaraoa frinç 
fiatları d""ştü 

An1caı a, 8 (lk<bın :mıh b"xi,.. 
den) - Burada h ~ka ~erlere 
wönderllmediğiııdcn piri fiat-
1 rı du l)e ba lamı.,,hr. Dun, 

ı~i el pirindı toptaıı kllo;u 
115 kıuu)tan sa ılını~tır. 

Şelırin şimal b-alısmda ku§a
t:'.n-~ış ve ikiye bö1ür.rr.~ !an 
dUiJıK'fi kunetleri yok cd,'ı:niş 
tt4\ 

Kuv\'etli Alınan ha\'a te,ıkil

lcrı ile Rumen sB\·a~ ll'Ça&>'arı 

Ye ka~ı k< ma tqpları kara or
dulan mı.:ı; rebel.erme tffiirli 
olarak .ştlr mı ışlcroir. Baş· 
ka. savaş uçak le ~i rr aşagı 

' ·1la , e Hll'Zer d~n. nla-
r llda dw :nan n c!ır e-t1i 
r.u asa a \'e ·a e )O arın )e
n d<en ı;ıec i ıgıindu u boımıbala
m ard r. 

Ka u0 

kı 

k a ar 

T. 

aarr 

n tı \"<'l' 

A 

s 

br 

an 

v t 

M a;ğ«ı z ~ ..n şc;f • : 

•- tzulml"j iıuz, d di, Göı J.
' ursı.;ıı z ki te::· fıhtar'~rımLZ 
ğ..,nç '>"<':ukfar. Actıtıı isliırnı:yC'
nm ic plannı kalı aerc ede 
m~dr:k ller. Sız tira'hat ıbu-
)' uııcn mdi is dikleriı "zı ha-

zır lat • .ı u 

Halb 
:Uız 

bulı.:. 

sakall. zat daı'.ia. nda. 

d . Arr an '1lll1 yaın lış 

ka, ı n-
un 

ka lı3§ 

d n.d Bundan ot ru 

tar ar h TaDrlJ'Jll u. •ha-

l esı. ı tuz ~ tre kuıraş is

ti) on bir miişt ri ka ı..

redd ude d,;.;dbı rler N tElk..m, 
bu \ak' an uz so •V ıtall 

StaHn ile Qönçilin ibu esaslı 

meseleleri l\loslrovnd:ı- görü§tük 
leri tarih o kadar ı.ıztık o'ımadı

ğı gibi Moslro-.ada \'erikn ka

rarların müttefiW.erin ı..anuml 

stratej '51 i.iıue ıi r.de'ki aı e:ıce ?eri-

rıın bssedı'~esi Lçin de 
henı.:.z erk~rdır. 

Vill.ıııin milta!ıusı 

Yakit 

Çungkıng. 8 (A.A.) - Ruz
\"eıtın sa'\Si münıessilıi. W lk •. e 

dun mareşd Çar ka)Şekle beşin 

ci d fa goruı;ım ko u<ırna bir 
nr:üş1ur. Ml kar.an oo 

g tec ere şun rı 

e r z 
le me 
d~ana at'ı d 
bilim. Bu 
d ~e-ç d 
r ·ta1earr. r• 

" eler ir r 
re911li b r 

Hü..:.ıimet a ınn bur::<la yaıptı-

-- ------

ŞEITİR Tİ\ \TKO U 
s . 2('130 cL& 

DR.'1 .. l KJSWI 
Saat 20.30 r.a 

KIŞ MASALI 
Yazan; W. Ş ar 
'I\!:i<oesı M f'ı ı Ers!r. 

KOllEDi Ki .\il 

YALANCI 
Yazan: Carlo G<> don 
1'Urkç.S. S. l\lo.ıır 

Ça~ saat 14 de Coct* 
Tiyıal.ı • 

SARAY SİNEMASINDA 
?.~C\'Sim' en bü:) tik mı.ıs:J.l muvaffak vt i \ e 

HEDY LA'.\1AR - Jl'DY GARLA~D 
LA."A TUR. 'ER - JA..: IES STE\\ART 'ın 

) aratıt . .t-..ları emsaL;iz b.ir film: 

Ziegfeld Yıldızları 
SEA .• SLAR: SAAT 2 - 4.15 - 6 ve 9 dır. , 



SAYFA - 4 ----- --

DD 

iKDAM 

9/10/1942 CUllA 
7,30 Proğ1-.aın ve n:.!"tn. ~at a.7arı. 

7,32 Vilcudum "'U ~alı~tıra:ını . 
7,40 Ajar.s habı·rltrı. 
8,30 M!il:ik: 

GUILILU 
J2,30 Progranl ve nı.-eru saat ayarı. 
12,33 M\!ıı:-k: Karı;,~ p:-o.."nıa>-

12,45 Ajan.• Jı&beııleri. 
13,30 J\1u.ı.lk: Şarkı vı• tUıkülrr. 

18.00 P. "'1ram vP mf.'lnt. ıe;a.at ayarı 

18m Müzl~<: Fasıl hey~. 

M 
~arır odası küçt.ık ve t(':ni.z 
po~t:. D:şarıdan ıçer;si gö
ribı~ d~ pl'ncere um .. 

ı~r nı Gülli~ kafes b'ı;iml kllğıtla
ır.ıştı Perıd.~ erl • eedırın ~!emeli 
y. ;yg~::;ı bır Orn:('kti vl' tcknnil bun-
13 · oıwn k.endi el errw-:! .. ydi. 

C>da apkS•nın sol duvarı di>i.ndıe 
d an y •"'~ya sar.t\lğmın parlak. 
oo • trneı:eJ yuzU oymallö'<lı ve oO'
ı· .a arı.n içı tıalı p~ı-ç:ı:ar:•yle süs
lüydü. B·ı taraıtalol ma.,.yla orta
o l< t anaB !>"r'<>fl safldalyı'lt·rl 
Jı l kem:lı.., ya.pm~:. 

C l ü 1{"3;yelerden biri..'11 ~.ı<.-
t: k rşımı.u otadu, b1>l ba·ır 90Tdu. 
BP) b&Şı1>:- .).:;ile fırdol;ılı ıa.rıh 
y u ai o dı, i~<:e k:ış!a!'lDl ıtina 
f o dü:rel1.ın.ş, lı!ıllJkJlünö alnını.o 
iJ!>tune d iJ: Ü MTtÜ'JIU. • Sôy a.b luum 
tanclt>.r;ne benzeyen göz be1x k!cri 
.Ck'z tarafa OJ'Oll')'Or, dudn.klan 

Jıy~ f?n bayuna k•p::-daygr 'c. 
_ Kız.t.., t-T'f-<le" d"yp oordum, 
- Ötrkl cı<!oda, dedi, uyı.ııyw kal-

.tak' 
- ııaln ağa da ge ın'€"n1ıi~. 
Blrdfn kaşlan çattldı. cidd\lı::..,U: 
- Bılir ın;yim suykayıl Tenb~h-

Jt<ııydim güya erken ıelr.in d'ye ... 
N.sanlmı atıldı: 
_ &J.yka nı.I? Dw- ~.u.. Şıo.d1 

H<ı.hl ag.beyim gelir. 
Gul!U omta $11.a..ti, dudağını wr

ılı: 
- Kız, dcd>, benı ıwti> OO)'lcte

<"ı...ln hııl 
- Yan gözle bana baJı.lı ve yenı

dcn cl<i<ii eşti: 
-O beni danlmaz ki... O brnmı 

l.t'ın ar:orkan , hem b ham~ heın de 
iti. ..un •.• 

lJuvardoıti Çlllglraklı .saaLn ıı,,;in

dt:kl ara.b ı;ôz bı belı.leron. &al:a ,.,. 
I& knyducyor ve saat çat ı:a.t ı:at ~aL 

..,ı,yvrdu. 

Aı1rnmdalcl pencered"-1> dıprı bak
t11n. Alaca karanlık tOkro{i§Lu. Ko. 
1u s;o·ah lı kı:ler gibi tıtinine,ı kon:ı.-
1ı-·u cvler!n pea--.erel~rıncıe sarı l§ık.· 

Jar yanmıştı. Aq kıpkl.ı.'tJı.:zı ve ko
("3.Jl'.ı:ın doğuyordu . G Jırteml çt.iar
dwn, .oo;rln IWşe;ine çıkı!dım. On-
1. r alçalt le Iınt:i!'ti.f",iyor.ar, Gül· 
)J nl§an!unı-n ıı.ır&ını bura.3ını ,ı

dıkla;..,r, arada b-ı: •Mam.ıı. Ma:n!k 
rr·gi alan!> tl:ıye Ke\"&Crıo bc:ı~ô:t l>

su.nü çfW.•p gerdaDlll sç-4 ... kır;;a 'kızı u
t~ıxlırı~"'ll'clu; Alnı tornu;- rornuır t r 
J<yen ni§11nlım b r e!ile örluyu txııY
ııuna dolamağ'a çaa.şırken öbür el~ 
lı Giıllüyü yun)I'UIUa:yor,. arada bır 
ruz. altından beni lro]!uyord.u .• T-
bıi brn de gOrmfi~ ve du.yını,ıtp)r· 

o :aş g bı davraıuyol'duro. 

N"~anlım katılı.reaaın:ı gülerkenı: 

Kız dur bacım, dlye w:lda
yorrhı, Neca'Uden de u~nnuyoıı.· ootY
Jı:a! Görecı~k .şoimdi kız. ayıp .. . 

• • • 
Saat çın çın se.sile dıcıkuıtu vu

ı-urken 90kaJı: k.apm çalındı. Gij l il 
•Hah. geldi!> diyP ka'J)lyı: açmağa 
loc"1u. Az sonra Hahl!e b;rlil<te oda. 
yı• gin:f.~er. JI3}llin yu.var1ak yüzü 
r,ü:ı~~n y:ır.m tı. 

- Ooo, Dob:-o do,,•<>. dobro dl\-

ll.DLİYE_ === 
Koridorlarında 

' 
(Baş t&rafı 2 nei sahifede) 

Jaır.tıya, sord<Uk!arı zamaın gös
tC"rmiyc meoburswı ... 

- .©tme bre MkI.m ıbey, 00<1 
4:tger satr)"Orum, ıkenıbe, bum
bar, dalak, baş, sarma satıyo

r um bunlara fatura mı olwyor?. 
· maz morC', bWllar a fatura ol

roaz! ! .. 
- Noı;ı] olmaz, rerederı alı.. 

yorsan, hir de Iatura ıs ı.er, alır, 
EıtkJal'Slll •• • 

- Cigcr, lr,ike~, lbımıJ>ar, 
saı ma, dalak, bi19 ıçion fatura 
ba?' .• 

E>bctte-

Şahit1cır d.ntendi. }.faJı.;,eme 

:kararını verdi: 
Jtc;fa Llt<ınun, yiıksek fıalla 

'"' ş yapt ;,ı, fatu•a bulltm<lur
ır adıgı, f r.t alen.yot;ııı; riayet e't
ır.l<ırğı s.ıhit göroldiığüııdeoı, 

h r hafb müddc·lle dü ><kam 'ka
v<.tılocak, 50 lira da para Ct!ZaSll 

ödeyerek. 
Mt'·i,oer, Reşit Laf.onun, her

~-•·"<;e malüm e!lllailık yoilann ı 
ögrl'mmf)si i:çm, 50 ! ra para ·ver
mt.'t>l, ıcap ediyormuş! .. 

R. SANAY 

\ 
r- Yazan:-"'\ 

L ORHAN KEMA~ 
şo! (4) H geldin! 

n·ye boynuma sarıldı. Ter kori.u
Y<>rdu. Su-tınd>kı e;ok elb.se k>reç 
bulaş ·Jariie agarır.ıştı. Do1,cun si
yah bıy~ğ .c OJ:ı'l3l'ken kanstle ~ 
ookça çobu1< çabuk bir >e~· !er ko• 
Dtritular. 

Güllü Ude'ta b'zi unut- .ı ·~~. lla-
lilin eI!erlnı tutuyor, öpuyor, k.u.çUk 
meodıile onun tf'r.r:, sıl.) rdu. 

Bizden oı:~r diley'p dıtan çıktı

lar. 
B'z! on dakikadan fazla beklet.. 

mrdıler. Ha..:11 bcyaz1 .sak.12 giıbi bir 
gecelik. entarisi gi)ımlşt.. Elini yü
zünü yı.kamı.ş, saçl ırını ta.ranuştı . 
«Ot diz er m or o! ol!.> d y€rtk t.:ar
~ k: duvarın öni.indfki mm.df'"re o
turdu Gullıi <ie ötPk nlindcri ç ·
kıp ıkrtooe diz Qtıtrtü. Koca!ına suel 
ler soruyordu.: •Çok yo";" d":.ın ırıu" 
Bu ctııı lş!n.iz çok ·dı.ı? Kollorın 
&clıJ"Or nıu? Karnın aç if?'!I? .> 

Aldıtı ct•vaplara şaşıyor, kır.yor, 
a<'ryor, lialııın nasırlı elini oıkşuyor· 
ctu. Y3.§::ıran uzun kir:p ~,.:. gözJıeı>ınl 

öniJ.ne eğerek {'ntaı!'!Einin kıV'I'rmile 
oynamlğa baş!ati:.. Ya~~an gö:-ü· 
n,oer burnu ulaktı ve haf r skrri ucu 
bir ? vukarı kat'..<tı 

Ham•~ oqanan b'r ked gtıi gu
rurh.ııy<lLL Sı.gaı:a.s.ınd:..n o ıctuğU du
manları b .. baca g. ı tutıı.Urilşor, 

ağır ağır konuşuyord ' · 
- Ol; dın ne yandıg :n1n! dedi. 

Abe az daha.partal· nıyorduk b··-
ı:ün.. e 

5.,_,; kalındı. ŞivM· P'"' bol:uk d"
jildi. 

Gu'.JU q:>Qrça~ın:yordl!k• u du-
yunca telôşlandı. Hali gayet s<ı.kln
di, Küskün küskün ~\Bm ~li: 

- Alt tarafı yuz on JcurUCi be ya 
hu! 

Gecelfği.n.ın rol lro ı.ınu çfn be-r1 ... -
di,. Kan o:.~ .. r:nWi sı -.k l'lırlll g<;Bter
di. Gül il li"fımıış tı ki sanki tUylı r 
ürpertici blr ma.."lz.:ıra kaı"l):ı.sınday

cn. Yu.varlcık gojpLi h(yecan.a Kalkıp 
n·yord~ 

- G<izüııu vty-111 fü'.ılil! dcdı~ 
do&ru &ayl~ acı.yor ır.Uı? 

Halılin sırık k.o!unu yaka.adı, )'tt 

rayı öptü, yanagıru ci1ı)·odı, Ha il 
b:zden utanın· ı . Karısı.nın bu. ç~

lı.ı;ııı. lu2ıd: 
- Abe brak şim<lL! d«il. Kollı

na be ,ahu! Bu da b;: ıry m1? 
~C( lg'nın kolll?lu. ııxl;T'irken ba. 

na bdklYQ!', ..ank lhcr eün S<:b2h
tan a~Jma kadsr patl .. yan derin t
z.iD, eJJn!-zı ıncn k~, n hrddl he
sbı va!'!.. ocrr.ek lsl.:yordu 

Ilir ara gozler: daldı, Yanık b-r 
k..lbr-:t côp·'c ônUr . .c.t~k. doşemP- tahta
sına çizgiler Çt'km('ğı\ bc1.şladı. B~
]e b rOeb=.t"e dı:ılı.nca •Gr. efkiı.r an
dı> a..y., dL14ür.dum. Çunkü pazar 
cUrı!eri Kw·u köprüd(•ki G rld!"Jı·rjn 
kah;.:es.ıne c;!ktığım zarr.an OırJa her 
.rastl .. yış~mrla yanıma. ,:okulur, bı -
nimlt> d•!!'tlet,iırdi. c..Birlkrr.lf/ paran 
Y<>k. Çocult biioy·zyüp gel'yor· A'lnh 
senı inandırsın Necati bPY. bit" ke
nara on p '"9 JWyamJyO'!uı. O,-Sa ki 
\:anm anH~lf' 11 k: eri:yor bi}iyor&lın, 
bei•P Ç2. 111$l)"Ordun-:. l"CCk g;bi •• ,, de
boiı,rk boğıi dPrt yana dl. Şimdi dP 
öyle <>'du. Gi.<Zlerinı )eı'd n knl<l:r
dı, ;çını çekti: 

- B;.ciln bPn de gf rw:ln1, bu d3. 
Çalıçıyo.~. d·ye nlırı!dandı. 

Gi.ıHü ag1a;ı.·acak ı; b yaı. Bt·-den 
bana do rrdti • 

- HE'p bOy.e- duş IlL hcı~ d ı dt. 

Bı•l!f"1!'.ın );·tl kta k ld 1'. Ali3h '"f'l'· 

miş bir ~;:ız, Ye şukrı·t! 
Hah!: 
_ A be i~"\ ohep böy1e m? ka· 

lır? OP.dı. lla6!alı« va .. !;ığl k ı;ar 

Güllü OllYll7. !ı \t'· 
_ AJlah Kf'""İm bı·~ Ca~ -çf'ı en 

rızk da ve rir .•• 
- O t...- bir ~e bakc.ıJ.ım kırk 

J rl, ge)s•n rızkın ayağına ... 
_ Taıb•t g elmf'2 oturu'ı-sa::ı. Çalış 

vıııtt>yim kulum dem!ıs A1lah. 
- Çal-.ş. Neıt""JP i~? 

- Kraıı ınn gırdıydi ~e ..• 
_ G rmrd'. doğru. A be bil!Wı 

giın an4l.m aglar b ninı. Nit•n? 11.0 
kunış ıçın. Bir kf T).;'1.r'3. bt>ş kurt'fi 
a~amazstn ia1tiy;.rlık gelir çatar 
yarın, tl'mlız krılumaı t1.1tln az! 

- A/!ah buyuk . 
llal•I du~k1ortcı ıs1."lırli sin 1rli 

ya!:ıdı: 
- Yarın QOC'l.lk me.ktı bt! g ı<k'-rı·k 

elbott ... 
- G"lmev vr·rsin . 
- A h ı~ var n-.ı o-;,!~n 8Ctn~-a, 

t ahil ad<ı.n~ın hayvarıd< a t:.ı. k.ı? 
E.crtağf·;ı u'h:ıh, df41 İ.k. c:;:ıc. k•z: 

Be !en-in kitt:p olac~~ tıUki'ı· 

s 

ml ... B!z h") vQn nu o!dv'k? 
lla]Jl karll>,nın söı:er"nı duy~11a 

mış gibydl. Bı•nı iş~rct etli; 
- Bak Necati beye •. Zamarın<la 

okumtJCi, yazmış. Şimdi bır masaya 
çöker, kışın sıea.k blr oda, ya.zın 

st-rin bir e-ö1gt'. buluı. Ya blz'! 
- Onun babası Zl·ngınm;ş, n:t""-

mnrmuş Nl' OOkarsı~ ona! K01rier · 1 
Nişanlım minnetle yiizuar..e baktı. 
Ha ;1 tzyWan aya:ğını değ'ştird: 
- Ben keder madPr anlamam. 

Kı"Zımı okı:'licağı:n. AılT'..a param ol
mazmış. A be olanlardan çaJannıl 

Gul!u Urk!U 
- sa.ıı, bel er d~an da.. ôı~ 

dün.yayı d · ünmezsin hiç. 

- Bl.II'da lı.ayvan g bl ya.,"'1, ney
miş öte diU>ya A be orda da sana 
bana ıh!c •.• B:..ı dünyada sadak,.1 ve-
rJr zt..-.nıgin, tcul'banı kPSPr 2f.>ng1n, 
eft!ndime söyltıyTm bayıi ha.sonatı 
ya.par ıt>ngin. 

B<ina OÖlldü: 
- D•,.ğil n11 beyirr,? 

- lla&l?.Sın~ ded'!nı. 
Güllü tnrs!a a:r.ğa kalktı: 
- Ne uman ııellr işden lııep bu .. 

Yok varmıı ellerin §Usu, :r.ok var
mış bl.El.ı, hayvanı gelmiş hayvan 
gidecr•louş ..• A be bazı bazı sapı
tır da ..• Ne AJlah bırak-r ~ de 
iman. Var b·r bab36ı ~ i"P.san. 
lkıca •dam. Yemıiş Allah bir lok
ma rkmek YP- tükür et. Bak bı=ış 
parma_"a, hep.si bir ımi., 

Sôylıent'rek dışarı ç;k ı. 

IDEVA:\fl YARIN) 

(4) Dobro d~: Do,ınak\·a 
ıeldim demt•k 

jij1Q;44;] 
Harp Mesuliyeti 

(Baş tarafı 2 nt' i sahife-dl") 

lamadan balııs yavaş ~a\'&Ş ka
pardı. 

Fakat harp nıcs'uliyet i mev
Zt lu n1uhariplor ıç.t0 he.r "\:a k it 
k.ar~JLb..lı n ej"ri)·at ınücadeJ ~ 
de de bir silah olmu~tur. Kayser 
Aimooyn. ınııı bazı dcv~I adam
larının ağzından rıknuş sö:U.,r 
halatı olmuş, bunlu çok g'-"Çnıe· 
den öbür tarafın neşri)a.lııı.da 
lıep al nuınyamn a lt>~ h:ndc kul
larulowj hr. Harbi kazandıktan 
son.ra galip ta::-afa nı ..,.·uı olup 
olnuı<lığın ı s(.-a.cak da buluımı az 
d iye ul ııorta gitnmk ur, ı.;,,. de 
büfün söz gel.,bilttek cihelleri 
düşünerek bat bi kendinin d<Gil, 
karşı tarafm ~ıkardıi;ını göster
mek var. Çünkü bir har be gi .. •r
ken yalnız ga lip gelmek ümidi 
ile gİrrlmiytceği ma1ümd ur. B ~ 
de eksi ihHmaller • daha ziyad e 
bu ihtimaller - dü ş.:i-nülerel. 
mağlübiyct halinde harp nıe•· 
u liyetin :n n•sı l ağır rökeceğini 
h esap etmek lazıım geHyor, Bu 
yalnız g~en harpten eclinlfmi« 
tccrübelc>r ;n öğTetıigi d.,ğ.ldi.-. 

D aha eski, bundan ot uz l ed1 .,.,_ 
ne evvelki R us • Japon harbinde 
d" biiyük İmparatoru n Ja pon
ya l h arp rncs'u t i~·etinin tanıa~ 
mile Çarlı k Rusyasın .n om\UJa
ı- ına )'i.iklenınesine dikka·t etu1 iş, 
muvaffa k olmuştu, Bu ..,(erk i 
Japonr a biTdenbire Amttikalı
lara taarruz etmclıle harp meı;
tıliyetiniıı hangi tarafa rad olup 
otınıyacağ:na ehen1n1İyf!t , ·e r 
mek ist~mcmişti galiba 

i'J<ır.~ı dünya lıa>foi haşla
d;,ğı ytlidanll:eri, her ka:ınu6-
manın sonu göklere da-yli.•nı 
yı>~. Karada, havada ve su
da <ı~!iğP bir.'üu.mek ve tek· 
nık di.ınyanın bil, leıi'c do
nann·a:t 1.orunday.ız. Fitr<· 
rytrim•zı bu üJünün yo'.ında 
çalJ§an Tiink H ava Kurumu
na verl'l'ro, 

T . H. K 

Sohibi: E. J Z Z p; T. N<Jrıyal 

Direktörü: Cevdd ltarab i tı::ill. 

rnoo K"""• rıa. (İl!<t9at saa.~). 
19,15 Uüzik: Oyun havaları. 
19.30 J\1emlrkPt saat ayarı v-e A-

janı habr-rleri. 
19,45 Müizk: K~l ik Türle ırrtüziğ! 

20,15 Raclyo g.,r:"" . 

ile sabah, öğle ve akşam 
21,00 Konu.şm~: (Eı;;tn sıı.ati.) 

21.1 o Teı'nıtil. 

l-ler yemekten sonra günde 3 adet muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

22,30 Mr.mlcket snat ay~r::. Ajans 
haberler! ve Borsalar 

22,50 Yarınk; p!"<>ğram ve knpaıuş. 

Askerlik işleri 
Ellıi:;Ö~"Ü YERLİ AS. Ş. DEi\": 

A>:ıl:ıda ismi ve sicil No. lan ya
zılı Yd. Sb. ların arele ~ooeye ıınu
racac:.tları iliın olunur. 

ı - Kadirlidcre mt.ha~lrsi No. l 
dl otu.rcın P. Tğm~ M.c-bmet <ıığlu. 

Fuat CJoı:.ıku.n. (51745) 
2 - j. Yıfu. Şevket (328-C-2>0) 
3 - Lv, Tıım. Hüsnli Soyed' 3116~1) 
4 - 8. S. Ad"i Hiö<-m z,yaıı!tin 

(1139). 
5 - 4, S. Ml. Me, Metı.met Lütfü 

(18007) 
6 - P. A.S'tğm, Nurı•ltin (929-c-74) 
7 - Top. Ü tğ"ın. Fallı> Yur<hıkul 

(41300). 
8 - İs. Tıim. A•ım 3211 ( 50011) 
9 - P. Tgm. Mehmet oğ. 111, Ce

mil. (333-445) 
10 - P. Tğnı- Ii knl Yrıkcnci 

(32595) . 
il - P. Bn. Halit Özcon. (331--

117). 
12 - P . A&\ğm. Orhen Sa: ,a 

(41l819). 
13 - 8. S, MI. llIP. Süleyman 

Sudi. (1849) 
14 - Top. Tğ. l\Iehnı<'I o,jJ!u Ca

v•t (52801) 
15 - P. A.<i!.il:ın. Nnn•·t ojl. Re

fik. (5<>1&7) 
. .. .. . 

• TAKViM • 
ı.Teşrla: CUMA 

1 
l361 
Hicrl 

RAMAZAN 
28 

G ün: 282 

1942 

9 
A:y: 10 

1358 
Ruml 
FyliH 

26 

H:tı.ır: 157 

Vasa~ 

V&klUEr :;. S. D, 

Gllil"i 12 24 6 05 
Ögle 6 22 12 02 

Su.tıırı•hmC'I Biruı-6 Sulh Huktlk 
h<Uur l•tnden: 942/914 
Davacı Dilber ~n11.zı Vekili A

vukat Yt ua E&keru'12.i t:ı.rafından, 

joz fm, Elo>o Gabay, A<>'1 Gabay, 
füxlo!f G.ba.y. L.-tan!bul Vakı!lar 
l>aşıı üdCırliltü ve Galata'da BiiıYük 
Hendek, Karan!iıl sdka.ğında 32 No. 
da m~ m E,Jt..,r B~ a]eyhle
;rine. i~<anıbllida Daya Hatu.n ma
bj.J !e"'1loo Çari<çılar sokağında eoi<i 
yenı ~ vl' Ellki ve yrni 20 No. lu 
gayri n-.terkk.ulleı·:n şuyularının .irıa
lesi haklKnlda a<;ılan davadan dolayı 
davalı!andan arter Baı~;ıll()'a gQn
d<'r ltn da'\·a arzubnli sureti, te-b!lğ

siz. olarak. nıüve-.ızi tarafından btı
lunam dı.g1 şrrıh e rade edibncsi 
üztt ııe lka-m.-~tgiıhınm t.:1.hklkj .ı.çin 

zabıtı:.ya yazılan y3z1y::ı vPriJe-n ce
vapt.a da, koc.'"3t31ie birJıkte Fran.58-
:ya g ttıgı ve ucresindc builunduğu 
bel!l ok!1JGdığı bildiriılm·ş ve mahkr
meıce me2fkür car ... J. amııbali surf'
tinin bır ay rniiddM.111 ·ane0 tıebli

ğine karar vertlmi' olduiandan lnlJ,.. 

ha~tmıe- inin icrası ıçın tayin k.ılıMn 
16/11/942 taı-ihine rastlayan pnzar·
tesi günü saat j O da Tapu dairtısi
nin alt katıma Sı; 1 taruı:hm.cd B:rin
ci Sulh Htıkuk Ma.hkenıcsindf' biz
zat vfıya ta.Tafından tasdik!i bir .... ~
kaleln.a:ne ill., vek, göndermf~'k suı

:retile h~ir bulu:xrr.a<l~ ·ı takdirde 
anı.ih.."ı..enırs.in.in g~yab:n.C:a icra kı- J 
lınacağı ilanen t.><>~iğ olunUT. (5773) 

ZAYİ - 2671 ••Y>lı 1-ıksi olDmo
bilim'l.' aıt plakalar zaıyi o!duğundnn 
z enJlerlnI alacaı;ıın~.ın tdilf'rinin 
hükrr.ıü yo\ıtu~. 

Rod, n. SanvğL.ı, ~·lklC N"ô--
bet}Ulnop c:ıdd~i N<'. 25. 

lki.ndi o 33 15 12 
A~•m 12 00 17 39 ~ o>OÇ baJ<u, 1 ~u••l gln rı 
Yut.ı;ı 30 19 11 b)!<•nc~ ~a,.ııO•.r 
h~<Ak 10 47 4 27 • N 

·...;;-D-.İK_K_A-T: __ G,_a.z_e_te,;;ye---ı:önd-. -...,-.l;;.;en...11 p C t r 0 1 i Zam 
f'YTlt.k g(•ri veıri1u~ ez. Ht"U" {'ı(.Lr:'lı(de .~ır 

' 

iŞÇi ALINACAK 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Töneı 
İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 

idaremiz Ş!şlı lcimlrbanesi ve arebalık!uı w.'in ihtiyacım1:ı oı .. n ıeçıleron 
m.ik.dar ve ihtisasları iJe bun!ata eh!iyrt1erine gOre verilrcek m!yr hl· 
zala.rında~lıerilm~k Eu.retilc aıSa~yaı.ıimJ.Ştı:r. Bu itw:ilere yevnıı.yeJrr.ndc::ı 
başka aırrıca p3b.a!Jık. :ıııımrnı ve bir ~ elbi6esl, ekmek ile br-raber öt.e 
yrr.W'",gı. .... e Werl ile ikamet.gt.iu arasında roeccaneu seyahati t .·mtnr edi-

lecelotiı'. 
.klkCıi~1e al.kakası almayan ts~k.Jilerin nü!tz htiviyrt cüaxla.nı, hııEnfÜI.. 

hal k!t,~ıdı, 4 a<l•t vt'6ilta fo1oğrafile vı ş.mdiye kadar çalışnıı-; oh!uk!..-ı 
mü~""•·elerden al nmı~ iyi hın.et veııkala.rHe b;rJil<lte 15/10/94~ p<rşrmbe 
giinü !.&at 14 den 17 '1e kndar idnı'tll'in Metro Harı zer:nın kahnc1ak zat 
;,ırrl \'e s•cil müdı.irl.üiime müı·acaat!arı lüzıımu bildirilir. 

Jşçl mJlıtarı 

Elrkt,.;kci fi Saatte lı:trk kuruıa kMar Y"'·m,Y" 
,·erilt'c( k 

Brmlnör 
:MBranro:ı 

Ten-ekı·cl 
Tem-ıycci 

Torna.cı 

SQğW< ®mire• 

D 
.2 
6 

::w 
4 
6 

• 
> 

• 
> 

• 
• 

• 
> 
> 
> 

• 
> 

> 
> 
> 
> 

• 
> 

> 

• 
• 
• 
• 
• 

Tesv•yt'ci - ma'ltine tfıroirc!.si. 
T..,;,aı 

6 Tamirh&ne \'C ara.balıklarda boı t \f! 

f kao3lfz.o.s. t !Slıat!arına .;..ıt tam.1ra.t iş
lerini yapabilrcek k bıl yette olma ?

dır. Saatte 40 ku(u a ktıd;tr Yl'.Vm•Ye 
veru:~,.kt •. 

O Saatt.P on bPs kt U!'j yp l ye ver:le
cektir. 

6 Saa~ :yed kuruş yev-nıyt1 ver· ('Cf'k-
t1 r. (489) 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
şubesinden : 

Karac·abryde T, C. Ziraat Bank~.;ı Qepola .. 1n.da m~vcut ve ot~inbJ 

a.t hU'.bu.batın istdrıbula nakli işi bi r müteahhidc ihale edileceğinden tallt 
o!anların 9/10/942 cwna gilini saat on dörtıte 14. 1 ·man. Hanındaki 6\l'be
n)'izp n1ı.it-aca.atları rica ofun\lr-. 416 

DE\'REDİLECEK İHTİRA BERATI 
cl..>öşerr ısı ah.).ı.p, Cam ,.e duver

J arı oluklu !mc;d'an maır.u1 tııı.A·ulu 
skıteı ındc ılı~aat) 11oıkkınl!..:-.a.1< ıi1t:

"?"a ıçan İktl.iat \rPkfJetir.d .i1 1 n:-r.ış 
11 1011 lt Ilktı~rn Jı93ı61a .. h '~ 2'1.96 
No, lu ıbt .. a ber .tının iht> .... ettiği 

hUkuk bu kerre ba..<:k~ın.a deıvir 
voy:ı.hu+ ıc.ıdı 'l'ilı'k y; de n::evklı 

1iilf" ~yabi!mrk ic; 1n ıcalUııı.vcı ~ı 
veril-e:bileceJ;{i tPkli! rdıılınrkıtıc o1-
maık!a bu hususa faz 1a n-.alü.mat r
d inmt•k ~·yen-1t-l'ln Gala~aU;.1. Asi-an 
Han 5 00 k;:ıt 1-3 ~., hıra ınUra. - \ 
caat cylPrrıt~le:ri n o1ıruut 

DEVREDİLECEK İBTİil.A BERATI 
(MPrm Silr'aWıln ve .ı laar ~

k'lllerinin 't8Q'in inr. mahstu cibz:l~r 

ir!n ... bet çcrçôvele<"i) h>kkındald 

lht'.ra için iıkt;sat Vı:Uletinckn , lm
n 11; olan Z5 Eylül l!KO ta :oil •e 
3024. No. !u ilıtiı berat•nın ihtiva 
ettigıı Iİlrllıkuk bu k••rı:e ba ka Jna dP .. 
viT vcyc..hı.J icadı Türkiyedı• Tlt:vk:l 
fı:le lroymak için duhi sal hıy t \'& 

rileb•l•eı'gi teklif edllm k\t! k
la 'bl\ huı: ::;.a. faı.la ma!lın:a: M ,_ 
n-M·k İ!ittyen!er;n Ga;.tt <hl, .~lan 
Han 5 İf)('i kat 1 - 3 n me A!ara.1 

onm ·, 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 1. nci Teşrin 1942 Vaziyeti 
Aktif ı Pasif 
Kıu: 

Altın : S&ti Klloıram 74,6Hl,476 
Eanknot •.. . •• •.• •·• •·· ••• ...... 

Utı klılı: ...•.••.••••.••••. ..•••• 

Dahildeki Huhabirler: 
T6rk I.j ra•ı .... .......•••. •.. 

Hariçteki Mubıbirl•r: 
Al tın Sdl Kiloır.am 24,304,119 
A:tmı t.ah • ili kabil ıerbe.at döo;lzier . 
Uııer döv~•r .. e .Borclu k.lir inıı ..• 
l ·•Jı::.yt·leri ..... .. ......... . . .. .. . .. . 

Hozin~ Tah.,llleri: 

Deruhte ed.ılen evrakı DU:dlye 
k•rıılıll ...... . ........ . 
Kanu.nun ı - ı laci maddelerlnı 
~vfıbn huiııe tarstından vlki 
ledl1 .. ı ... ... ... ... ...... . : . ... ... .. . 

Se•edat Cti1.danı: 
Tinrl Senetler ... .. .... ·· · .. . ..... . 

&ham ,.e tahvilit cüzdanı: 

(DerubW! td ilıen evl"l'kı nlJc
A - (diyenin kırsılıtı eıham ve 
tahvıltt (it:barl lı: ıym•Ue) .•......• 
il - Serbest esham ve tahvlllt ...... 

Avanslar: 
Altın vf' döviz i.ı .ıt:ine •Y•D.J: ........ . 

Tahvi1~ t i.ızerine avana •.. . ....• . •• 
Hazineye kısa vadeli a•a.na . .• •.. •.• 
Haz.ineye 3850 No. Ju Kanunı (ÖN 
•cılan a l tın k.aqıhj) ••an& ... .. . 

Hissedarlar • • 

ltuhtelif • , , 

J ()4 954 <>43.00 
8,16369'3,-

221.ltil9,8l 

583,40!',36 

34.185,716,18 

158.748.56~.-

2ou5.462.-

367,090.268 2:1 

44,%4 f'59.93 
I0,50~.443.Z4 

3,121,!i:? 
7M9.522,.-
7,7J6,000,_ 

250.000.!\00 

LiRA 

81,647,302,UJ 

134,4431101 ,-

3G7,!J90,2811,n 

::,s,!I00,503,1 7 

265.521\.~4 1 -~ 
4,500,0UO 

H .874 877,(Jf. 

1,037,707,001, 

1919/1942 vaz,;yeti 

Senııa7r. 

lbtıy at Alı.çeai: 
Ad! ve teYkaiide ..• ... 
Huıusl ..... . ......... ... ...... ... ·-

Tedav ül4•ki B.ıınbotlan: 
D<ruh~ odileu o.nkı nalı:di7e .•. •.• 
Kacunun 1 - 1 toci maddeıerlı>o 
1.eTl'lbn basın• taralmdın dtd 
1>odl1at .. ... . ......•..• ......•• . ••• 
O.ruhle ed Hen tYnlu nalı.di:r-
balr~ye si .. . .. . ........ ....... ._ ••• 

-"rtılılı tamaıneı:ı alim olarak 
tıtveten \edı,•W.e 'la&edllea ....... .. 
Roeslıont mubbUJ Ubelon teda-
vQ1e vazedilen . .. . . ..... ... ... . .. 
Hutc.,.e yaphan alhn ltartılıkh 
•ftns mukabili 3902 No. h kano 
sıucibinee Jlfıveten Wdavllle ..... 
•ıı.n ... . . ... . ........ ..... . 

MEVDUAT 
T1h1ıı:: Liraıı .• •• • ••• . .. ... 
Altın · Safi KllogTam 877 .422 
1850 ffo . lu lıanuna ıı»-e Hazin.,.• 

aA:ılan al\"a s mukabil'- 1.evdi 01-1-

nan ılhnll.t' :· 
Safı ırnoınım 55,541,9Jll 

Dö•h Taahbl\datı: 
Alim& tahvili Jı:abll deTizlor .....• ·
Dl~., d~vizler ve alacalı:lı ıı::IJrlnc 
b at.iyelerl . .. ••• . .. ... ... • ..... ••• 

Muhtellf • , ı • , 

Lira 

0.412,135,73 
e.000,000.--

158,748,563,-

~.300,462,-

134,HJ,101,-

45,000,000,-

288,SOIJ,OOO,-

1418.900.000,-

tS,149 ,'i"58 ,2~ 

l,234,1 64 06 

. ..ı rl4.167.93 

2.6.7!H,274.56 

l.hı A 

15.00IJ.OOO, -

654,843,lOl.-

94,:!83,922,~ 

78,124,167 90 

26,79 1 ,274,~6 

153,152,4..'>9,5! 

1.007,7()7,031,05 

Basıldığl v<r: •Son To,lı:raf• 1 Temmwı; 1938 tarüıindm itibarnı iske~ "9 haıldl ,. 1 Albıı Bıcrine ••-• <JG, 1 
-~=---~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 

• • 
1 N KREMLER • 

-1iitn t i6n vit:ımi n i11 ı . c kadar liızım olduğunu h u k bili r. Cilt ir in de vitami n a~· ni haJathr. Son z:amanlarda Aw upa \ C Ameril a nın ıtziyat ve gilzellik cnst.ifolcri v itaminli krelll'i i..-timal e(meğe ba~lnm ışlar ve gilzel n e~icelt"r ~ide 
dın ı ,K, rd ir. (."i ltl"r ni be. lrnıck ve gapitabııl ikkr ini \C cn fol.~ onlarını g idermek yolundak i gay•lerini n tahakkuku iizeTine b iUıas"ı kad ııı lar arasıntla müthiş bir heyc ran tevlit r t!e n kremler btltiin müstahzaratı a lemşümul bir nıah ı)c~ 
alan N'ıacı Hl!6anpı eıı crj'k ıncsah;Jc isl..iıhıar t·dilebilm i.< ,.e Ha an vita min kreın l e<>i nanıi le p'ya6a) a ç ıJnm mıştır. ):' iizdcki si\"i lcelcrJe ergenlik \' C bur~trkl ulı l!!J'• lıa l e ed<·n, ihlty;<rl.arı genr le i< en, gen~eııi giiulleı;tiren bu kreınl er ı 
d"'h '-1 \e b;Jaten'lldıit i<.timaıl c.4ini2. B~ıı dezıO!>u \ c ~ııbelt..-iude kii~ ük tüp 25, büıük 40, k üçii k vaı.o 80, büyük 150 kuru~t,.. 


