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Sow1etlere Kanada'dan 117000 
ton buğday gönderilecek 

Londra, 9 (.A.A) - Rusy a,ya Kanatla buğdayı göndenlmc
Si ;çin jı:ııgiltere hükumeti taraf>ndan jcap eden kredaıin 
açılmaısı lı"'kkında dün Lon dra<la 4:ıir anla-şma imzalanml"1ır. 

J 

• 
1 YE KARARLAR KOK KÖMÜRÜ 

Harp 
•• 

Ekonomisi 
Uc mühim 

Bürosuna 
vazife verildi 

Her Soba için en çok 
bir ton verilecek 

, 
İktisadi kararlarda fikir hayatında yer almış 
vatandaşların yardımlarından da istifade edileçek 

Yeniden beyauame verecekler 
K6m0rler.nı İ.ldnclteşrlnden 

itibaren alma§a başlıyacaklar 

Harp Nerede ve l Yeni Büronun 

N 1 B•t k? Şefi Berlinden 
ası 1 ece . hareket etti ________ , ______ _ 

Ruzvelt'in Son Beyanatı 
Bıı Suali Cevaplandırıyor .. 

ikinci dünya harbinin çarçabuk bit· 
miyeceğinin aon bir delili de genel 
Amerikan Cumhurreisinin beyanatıdır 

- -- Yazan: ŞOKRO ABMED , 

A menkaıı Cıınıbuneisi 
ltuzvelıin son beyanab 

giinii11 hadiseleri ve har
bin müstakbel i..Jcişaflan balı>-
ınırıdaoı büyiik bir cleier ta.51· 
maktadır. Bu deıııeste Ameri • 
k.an güzü ile ikin°' dünya harbi
nin ~l·ir sallıalan, nerede, ne 
r.aman ve n•••I mteceği iDcelen
mi§tir. A~tti zamanda, Rıtı'Velt 
i.kinci düDJM harbinin ~arçahuk 
bitnıiyecc{:ıini ...., deınokrasya • 
lorJn sonuna lı•dar dırvalıırmı 

güdeceğiıı.i de tebarüz ıotlinniş 

bulunıııaı..t.du. 
O halde, Amerikan Cumhurırt'

isi.ıMn beyanatından şu hüküm -
leri çı.kanıı:>k ve birçok tered
düt noJ..talanw cewıpl...,.(ırmak ı 

müınlıi.indıir: 

1 - Amerika, jaJ>Gnya '"" Al
manyayı map(ıp edinciye ka -
dar barbe duam edeeektir. 

2 - Amerika, Pasifik, Orta "'° Amerika Hariciye Na:ı:ın 
Yalıınşark, Akdeniode ruücade • Conlır-1 Hull 
le ı;ahalamııı terketme~i~. 

3 - Amerika, Almanyayı Av· J a p o n 1 a r 
rupa karasında, japonyayı Pa - ı 

:~:an:::~~~ebilınek için •• ste k 1 erde 
Demokrasyanın harp fatihine 

Ankara 9 (A.A.) - Aldığımız 

m:ı lüm2fta göre cı.ki Berlin ata
ıes Sa·•t R~uf Saırper Bern ti
caret M31jeHi; ne tayin edfüı>iş 

ve halen Berıı'de buluna., ataşe 
mua\"ini ReOk Keşmir de Peşte 
.-.~Jiğinc ırua\'.n olarah< naık

Julilm.İ§t r. füı.'1.ar<lan b~a ta
yin ve na.dllerin yapılma.;ı da 
beklcmnektedır, 

Bu suTetJr. 1'icarc>t Vek:Qleti 
Y'B'bancı mcmlt"letierdeki ticaret 
at~Jikleıı nı tah<iye etııneğe 
karaır vermıı,; ve aldığı kaTarın 
ta1bi.kıir.e geçmi~ bulun~ır. 

HARP flKONOMİSİ 
BÜROSUNUN VAZİFESi 
Harp ekonolllll'i bürosu şefi 

dok1ıor Necdet Allin va:m.fe:;ı ne 
başlamailr üooere Berlinden ayrıl
mıştıır. 

Öğreııdlg>rrrze güre yalkmda 
faalliyete geçccıık olan bu tıüroya 
Ticaet V aki)j taraıfıır.ıdan veı• -
len vauııd'e ııı.ı üç es~lı ndlııtayı 
ltrtôva etmdkıteıdir: 

;sın.ınoo·; tıımp şartlan içinde 
yabe.ncı memkıketlerin i!<ıtııcadi 
politikalal'lll'I• v du:rumlanm talı
~ ve takip otır.<>k, 

!kıinciısi; tı aııp ş;ırlları içinıde 
Tilıikıiyeni.n &tısadi meselelerini 
te1&ıi!k etmek ve teü<lifleroe bu· 
kınına!<, 

ÜçüıııcüW; harp ısııırınısı Tür. 
"1iyeruııı n jJ;Aısa;di politi~ası ôı;i.r, 

~.nıdiıden ha71'Tlık te1ı)ci(kle'f'i yaı>
ınok. 

(SA, 3, Sti. 6) 

Ruslardan 
bulunmuş 

ilı.üdarı, sanayii, harp gnyr<>ti 
\"C &aee kuvvctoferi il<: Amerika 
hü:ıim olduğım.a göre Amerikan 
Cumburreisiııin bu hükfünleri 
hiç şüphe yok iri büyük bir J'e· 

ırJ.ite kymeti muha·faza etmek -
~ .. 

---~--~ ... ~----~-
Amerika hariciye nazırı Kordel Hol bu 
hususta birşey ıöyliyemiyeceğini bildirdi 

Gazeteciler 
mi nah bir 

hariciye Nazırından 
çok sualler sordular 

VHl!ington, 9 (A.A) - Ame
.. ik;ı Harıcıye Nazırı HulJ., gaze· 
tedler konferansında, bır takim 
suallere cevaplar 'ermiştir. 

malumat almadım. 
'M, Hun, i<panya kab:ınesin

deki değişıklıkier ve bııı mem
leketin siyasi durumu hakl<m
da da hiç 'bir şı-y s<iylemek ıete
meın.ştir. 

' 
Villd, Biiyüik llllllet lllec !iııi Jleioıi AbdiiUıalilı: 

w ~ 'böyiil elsiıft ba- uada 
I..enda 

. Ankara, 9 (A.A.) - İ·"tıı;at 
Vckalet,nden bldirilmiştir: 

İstaııbulda kok köm<ürü ıç:n 
vaki taleplel'C!e görülen 'büyük 
artış ve koka karş• mü ede o
lunan talıa.cüm ve ihtiyacı olmı· 
yaıılarm da kok beyamıamesi 

vermek lrok istemek ve al
makta t-'rar etmek suretile ha· 
kiki ihtiyacı tEzyik eımc1eri mü 
vacehcs'nde ht.anbul hal.kına 
kok kömürü tevziatının tanzı

mi için bazı noktaLann t;wri· 
hinde ve yeniden mütemmim 
tedbirler ahnmasınd,,. zaruret 
görülmüştür. 

Başvekil dün gece 
Ankaraya döndü -Saat 22,30 da Vandel Vilkiyi 
Başvekalette kabul etti 

--------
Bu mülakat tam bir saat sürdü 

ı - İstanbul halkınm 194:! 
mevsimi kok kıömürü htiyacı
Dll'l temini için kok u;tihsal ma· 
lıatlerinden 1 Mayıs 1942 ta.t-

Anbra 9 (İkdam muhabirin- B"Ş'Vekiılet lıöşkiinde J\f. Vendell tıinden Ağustos 1942 ronuna ka-
den) _ Bir müddettenberi do- Wilik i'yi kabul etmişin. dar ""'.()()(}ton kok .kömürü celp 

· 1tlülllit bir saat sürmüd<>r. "' ğu ve Karıı<kniz vilôyetfocm • •- ve teH1 <<l:lmL,:ir. Gf\·en sene-
de bır. t~•-=•- ~yahatine çrkmı• An«;ır., 9 (İkdam m<ılıabinn<ie.n) • , dl 

.,.,.... ~ • nin aynı müddetinıfo tevzı e i L-.•ıuıan sa'·ın &~vekilimiz - Seiırlınlzde misafir b~an A-
.,,.. ' • nıerika cu.mtıur rei9 Miı;ter Rur.veJ. m~ olan kok kömürii 30.000 ton 
Şükrü Seracoğlu bu akşam (dün tin şah6 m.ü.'llfssiJi Mister Vilki bu da·~ ibaret buJunmuştu. iı;t~nbu 
akşam) ı,ebmnize dönmüştür. gün saat ıı d~ A""'rlka. ~ el- la 1942 :mevsimi için mürettep 
Başvekilimizi hanın bulunan çisi ;!., b!Tlikte Ata!fu1<Wı ıntıA'•k- kok miktarını.n t.amarnlaronası 

bıısu!'li tren tam saat 9,30 da An· ırot k:ıbMl)I' ınuMR(...m bor ~l"'ık Oçin tedbirler alınmış bulunmak 
kara istasyonuna girmiş ve Ba~- koymuş ve l!lbedl Sel•n nlGllevl ın.. tadır. Bu itibarla Jı:o.k tevzi.atı 
Va•-'("tmı'-'e •efikaları 'ogon)a. l ZUl'UOda fı<; diık>ka devam Odein im k 
dn "-' • • st 3 ı kemakıan devam. edecek anca ' Ji ··t be • (SA •, ' ' rmd.an neşe \e mu e ssrm O· · __ _ 

1Bl'alı: i.nm~lerdir. Başvekilimi1' \ c ) 
Biiy!ik Millet M"cli>i Reisi Ah· •·---:=:= ==:--· 
dülhalik Renda, Vekiller, Ge -
!Kllkurmey ikinci başkanı, An • 
karada bulunan mcb'uslar 'e di
ğer aı;keri ve miilk:i erkan tara
f n r eti k rşıJ ıştır. 
Baş\·ekjlimiz kendisini kar -ı -
1a-vanların ellerini sı.kn11~ \C 
k.;ndilerin., seyahati hakkında 
kısaca şunlan söylemiştir: 

•- Bu seyahatimden çok meın 
nunum. S..yahatiın şahsım i~in 

de çok taydalı oldu. Çok mühim 
olan memleket ia.'.ı" ~!erinin ;on 
hal ı.a.Oıasmda~~z .• 

Başvekilimiz müteakiben ken
disini Juı.rşılayanlarla vedala' • 
mı< ve refikıılarile birlikf.e oto· 
mobile biııerek istasyondan ay • 
nlnu~trr. 

BAŞVEKlLİN AJA.'\S.4. 
BEYANATI 

Ankara 9 (A.A.) - Şark ,ifa
yetleri seyahatinden dönen Baş. 
,ekilimi .. Şükrü Saracoğhı A • 
nadolu ajan>•nın kendilerinden 
seyahatleri hakkındaki intiba
larını sor>an bir ~azanna: •Se)·a· 
batimd"n ın.,ınnuniyctle d.önü • 
yorum. Görıliiğüm Türk çocuk
larından diğer Tiirk çocukları • 
na "'liıın getirdim .• demiştir. 

SARACOGLU VİLKİ'Y1 
KABUL ETTİ 

Ankara 9 (A.A.) - Buıg\in 
seyahatten döneu Başvekilimiz 
Şükrü SarKoğlu, saat 22,3@ da 

Stalingrad Harbi 
Büyük bir şiddetle 
H la devam ediyor 
Almanlara Göre J Sovyetlere Göre 

Bu kesimdeki ba- Briyansk kesimin• 
zı sarp tep.,ler ide önemli t epeler 
işgal edildi işgal edildi 
B~rlm, o (A.A.) - .'Un-,:.n ordu. Mo.skova., 9 (A.A,) - Sovyet 

J•rı umumi loararg1'hu>'n '!'bl'ği· öğle tebliğ i : 

Novor"si.>'ln ce:ıup doıtusuna h<i- Dün gece kıtaatımız Si.alin· 
lt'm bir l<:pE'y< y:ıpılıın bir taarruz . 'b 

d b fıul• ,.1· ralın gradın .batıs• ıle ~enup allsın-
f'5Jlıısm d tT1aen ... - r d k 

27 •·- bir zcrtılı 1ır<n ve b.r da ve Novoros;sk ve Moz o n.::, ......y, • •• 

ç<Jl< m<ılzeme zapt~dJmıı,1 r. çevrelerınde düşmanla ça.rp~ 
Karadeniz sah;;; açll<la,.,,,,00 sa· muşlardır. 

vaş uçak'an, ŞOQ ton lıacmiode biı• Diğer cephelerde önemli hiç 
\;Jşıtı balırmışlard'.ı'. , bir değişiklik yoktur. 

st..M:ngrad kalı!&• ke»ıff~<' ltlrh.11 .A.) Pr d 
ı.,ı•aıa,, ,•ddet'.e muda!•a oJıın:ın Moc;.ko~a, 9 (A .- av, a 
0 ,;şman ~""-z lenni )l'1.lmlfl•r v11 1 g'.'2etesinın ce~h.:<1ekı mıtl:ıallıırı 
Staling'1ldın heme.-. batıoında kam ; bır Sovyet bırtiğının Brıansk 
bulunan sarp mmkı., tıeı>clermi .;;-- cephesinde ~tratejik önemde -
g"1 etmişll'l'd1 r ki tepeyi işgal ettiğini ibaber 

Dün gece stalir,grad ş<;lın •le id>- wrmektedir. Bir çok esiıitr alın 
:n ~ bulunan "'"'Yeı u.çaJa m:ıştu. Almanların bu tepelE'l'i 

B,...bin Sovyet Rusya \ie Ya· 
lınşark mukadderatı ü:rerinde 
Yeni yeıti inkişaf merhaleleri 
ltaydetnıckte bulunduğu bir sı· 
ı-ada Amerikamn gerek Sovyet 
ltusyanın barp takatini a>akta 
iııtıııak azmini ınuhafauı etmesi, 
Cerelı: Orta \'e Y akınşarkı. he · 
~nıehal müdafaa eylemek ka
l'erı çok öneınli-dir. 

(SA. 
3

• st). G) gerı almak için 7 defa yaptıkları 
---------------------------------------:- l"'J'<'bbüs akim kalm•ştır. Ayni 

YENi• TEFRl.KAMIZ Aı...._--.ııı cephenin başka bir kesiminde W- ' 350 Alman öldü.rülmüştür. 
(SA. 3, SÜ. 3.1 

SULTAN RESAT Yakın tarihin şimdi· 1 

dağ>tına bundan lböyl.e aşağıd.._ 
ki şartlar daıh11inde cereyw ~rle 
cektir. 

2 - ş;mdiye kadar parası ;r. 

aıınarak: s•lış ord:inosuna bağ
Ja.nmış olan ev sobaaarına ait 
kcı.k .kömü.-len B riııciteşrin 1942 
sonuna kadar ve ordiooKırır.da 

-------
"Nutuk kayıplar ve 

) kazançl~r raporu• 
~ dur,, diyor 

.Ankara 9 (Radyo gazetesi) -
Çörçihn ııulkunu Londra. gaze
teleri hararetle ka~ılamışlardır. 
Y :ıhıız iki nokta umumi ahen
ge UY.:Ulll 'bu.:.unnıuyor. Bu da 
Tayın.isin ya.zısr ne Deyl Herald' 
m hücumudur. 

Taymfts gc:ze-tesi d'yor kı. 
J.ıvam Kamarası harbin giJ.. 

dümü hakkında cl'ıeınmiyoetli bır 
tenkitte bulunmak is cmem;~tır. 
Kamara bu nut u ~ it bir k;ı.. 
y>plar v~ kazançlar raJX't'ı:. g lbı 
kabul etmiştir. 

Londra 9 (A.A.) - Londra
da M. Çörçilin sö_ ~m~ olduğu 
nutukun, bu '!lutuktaki lıimad 
edasıNlan ve lbu itımadı haklı 

gfis~ren ktı~"\·et1ı sebep1erden; 
ba,,-!<a bir şıeyd~n ba~ed 1me
mektedir 

Lond.a, 9 (AA,) - DaJ,y Te
?egrap 'n müıaleal;irmın hula
sası: 

•Çor<·ıl ıtiJndtla ''" iilıtiyat:a ' ' 
konu~muştur .• 

Nev~ C'iıronide diyor ki. 
~Hl<; b.r zarr.an Çötçil, şimdô· 

ki kadar istikbale olan itimadı
nı i.ıaıar etrnemisıtr .• 

Dailv Maıl de: 
•Çii~~ harbın kari saflı.;;ya 

gımıiş oldu,ğunu göstennıştir. 
Mi>ttclikkr artık ikendilerini 
müdafaa clmekten değii t.aarru 
za ge<;mekten bahsediyorl&r. in 
giliz imparatorluğa da Bir'eşik 
Amer'ka'da muazalm sef~r
liklıerini yapıyorlar, a..ıterlerinı 
topluyorlar ve silfııtılarını haz;r 
lıyorlıır.• 

İngiltere Başvekili tister Çör
çilin evvelki, ~in Avam Ka~~
rasında "erdığl be~anatın mu • 
biın bazı kısımlan ile hfr bola-
""'ru C:iin neşretınişti'k. Bugün 

(SA. 3, SÜ, ~) 

Deınek oluyor ki, Amerika 
İ~in na davayı Alnıanya)ı Av· 
>t>pa lrnrııısında \e Almanya 
•çi11<10 ruağ·lüp eJ leıııek teşkil 
~en bu ana dava yanında 
Orı.ı~arak ve Akdc;ni:ıin miida· 
faası da ba lı başına bir chcm
flı>yeı muhafaza etmektcdiT. Bu 
~arara göre, Alınııo ordu!>u Sta
lıııgrad'ı düşi1rüp ej,-er Orta ar· 
lı.ı levıoccüh ederse Amerikan 
"~ İngiliz harp gıayrclini bütün 
<'ıdtl;Jeti ile lıarınsmda gfüccclı., 
ılenıe.ktir. Yine Amerika, bu sa· 
1llıların a la Alman U.tiUı \ie oo· 
lı.~u alıma geçruesiııe mütebam· 
ııııı dej:iı.lil' "" buna fu>at hı· 
:~~~•amalı karar ~ teclbi.ri ~"'-· 

Ekuatör sahiplerinde Galasa· 
mos ve L;jıgo adalaruıa Panıı

ma kanalı'llın himayesi için A
~rikan kuovvetlerinin varma
sı hakkında M. Hul' bunun as
keri mahiyette bir mcsek> oldu 
ğunu ı·e bahriye v>cya haribıye 
n.ıırLk.Jarı ile mutabık kalma
dan bir ~ey söyl'yemiyeeeğini 
ıbild:rmis ancak iki hiiki.mct a
sında dosu;a bir anlaşma yapıl
madan bu gibi tedl!ıir'nin alma 
mıvacağının muhakkak lbulun
dııguııu ilave etm ıttır 

VE 

İTTİHATÇILA 

ye kadar neşredil· 

memiş meraklı ve Şoför sana uymazsa sen 
.~- , 

şoJore uy ... 

~ır. 

d Günün harp cepheleri üzerin
( e Aıneıi ka bu kararını muha-
82.a ederken nihai safha bakı
~;n.!111 d;ı Almanyayı ancak 
lı,ı nıanya •tinde veya Avnıpa 

1 
1'• ı iiı<>rinde nıağhlp ~elıi • 

;•·egiıı., nlul erdirmiş haldedir. 
"'"it bu gayretle çall§llıp ha-

2lrla11ıldı~ın1 \e Avnıpaya hıi .. 

,I ~A. 3, SU, 5) 

Almanyanın Dakar'a er 
g(iııdermek için Fran.~ız tıılkfı- 1 
mcti ü:ıerınde bask, yaptığı hak 
kındaki haberlere temas eden 
Hull Aiman hükumetinin bö:ı"e 
bir teşebbü.slinden hab<>.rı olma
dığını ııöylı;~tir. 

J aponyanın Rusyad n bazı ıst~lk 
!erde bu'wıduğu ve bunlımn i
k mcmlokn ar~sında ani bir 
harp çıkarab>kcek mahı; tte ol 
duğuna dair Çunking·dm gelen 
4ıa'bP•lt>r tıakkın<la da Hu!! '6Y-
lc m Jtir: 

Bu mc ıe l:akkmda hır "J ıl 
so , em y<eeğ m. Çunku evvc

bu da esl<,..ri ~ a.hıye!Wır. 

Sonra bu ~"Y aıarı tey t edecc-k 

hey, canlı safhaları 

Üstat Ziya Şakirin hazırladıği bu müstesna 
eserin ihtiva edeceği bahislerden bir kaçı: 
ReıaJın çoculılaiu • Çırağan baskını • lttihaJ ve Tarakki ueliaht Re14Jla 

naııl irtibat tem etti? esaltan Hamidin enditeleri RefQd Elendi niçin ağarııa:z 

tanınmlftı? • Balılfı ile kanarya kaşlarını öldüren veliaht •Kamil paıanın malr 

saJı? • Vahdettinin ha/iyeliği. 31 Mart vak'asında veliahdın rolü • Selcinikte 

lttihad ve Terakki ve veliahd Retad • Veliahdın padişahlığı nasıl ha:zırlandı ve 

nasıl ilan edildi • Umumi harp senelerinde Sultan Reşad ve ittihatçılar ... Pek Yakında Baslıyoruz 

Otomobil bcldeme yerinde tıelı: 
otomobiidi. Etrafıma bakındım. 
§Oför göremedim. Kavıyı açıp 
bindim, Jdiksonn bastJm. Bir 
fırıDÇ geleli: 

- Bu otomobilin §Oförü )'o.lı! 
dedi. 

Tekr&T kliıksona bastım, bir 
daha bastım. Öfkesi burnunda 
bny ~oför ~di, hiddetle bpıyı 
açtı, yalıaın:ı sanlıp beni oto • 
mobilden indireceği an<la d.ura
ladı: 

- Tanıdım dedi, sizi fonJdım 
amma l ine götüren1en1. 

- SeJıt,bi? 
- Çiinkii Şişliye gideceksiniz. 

beıı lstanbula Yoku bckli)·orum. 

1
- YAZAN: -, 

Seliimi J:z:zet Sede~ 

Bunları Taksimde konuşuyo -
rın. ...-

- tki lira venrxnı? dedim. 
Zihnen pek lasa hesapladı, 

b"men yerine otul'Ciu, Şi~inin 
yoluml tuttuk. 

• •• 
Sabahlan öğleye kadar, akşam 

!ah geceye kadar \'C gere yarı· 
sı.na bir saat kala otomobil bul· 
mak inıkausııd1r, bulunan oto
n1obiller de parazlılda yol alır. 

ı•aı~arl ~ğa roıı ol:ınlar var. fa. 
(S.'\. 3. Sli. 4) 

• 



SA.YFA - Z 

KAFKAS 
,ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

Yazan: ZİYA. ŞAKİR No. 27 1 

fü-z, bu küıçük tefnkaml<lrla, sa 
dece Kafkat<yayı muhterem o· 
kuyuıcularımıza tanıtacak deıe· 
cetie mal!ümat vermekle >ktJfa 
edeceğimiz lıçin, bu Türk ve 
Müslfurıan kailnaımantrun haya· 
tın ı •bütün inceHklerile nakley
liyem'·yeceğiz. A.nc<ı<k, mevzuu
muzun hudutları hancma Ç'.'<
mr..dan, omıaı menkibelerıne :üt 
bazı şeyler kaydetmcltl·e ikMa 
edeceğLz. 

* Kafkas tarohinde yeni ibir de
via- açan ve senelerce Çarhk or
dularına karşı koyan (Şeyh 
Maruı'.'ır) ııın asıl adı, (Üsütman) 
dır. Çe,-en :stanın (Aldi) JOOyüTu
de doğınllitur. Ve bu köyü dıe, 

Gsürmanm en büy ük cedd: olan 
(Tiirk - Çeçen) asılz.a.delerin.

den (Alıdı ) iısmi.ndeki zat kur
muştur. 

(Aldı) ailesi, bir zamanlar o 
köyün sa"nip ve ımalriki olarak ya 
şaı1l' ş tır. Fakat sonra ·bu aile 
servetini kaylbetmeye başlamış
tır .. Üsüııman dloğduğu zaman 
a :Ienin vao:iyeli çok miiış'külleş
miştir. Adeta, sefa~t haya<tı 
i!ıaşgfuterm>ştir. Ve zava!Lı ü
süı·man çocukluğunu çdbanlık

Ja ve gençllğinf de tarlal:l.l'da ça 
J~ma kla geçirınişti.r. 

şı,;ında, 'b"' küçük küçiiık k-uv
vetier, erityip gid>)'&du. Ve ~ 
maiden gelen l:ool'ku.ııç tehlike, 
ber gün biraz daha valbamet 
kesbediyordu, 

Üsüınıan, başlty•cağı işte 11n11 

va:fifak o-lııbilımek i<;in, şöy-le bjr 
ıplıan tertip etti... Evvela, lbu 
perakende .lmvvetl.eri; tek lbir 
bayrak altında bir~irecekti. 
Sonra, düşmanlara kaI'Şl (Cihat) 
ifan edecekti. Ve keı>disi de de; 
\hal, o k;tlenin 'başına geçerek o 
'büC'.fük işe gi·rişecekti. 

Fakat.. onu düşündüren bi:r ci 
het vardı ... Aca!ba har!c, .kendisi · 
ne fümat edece<k roi? .. Ve ken
disinin şah.si kudreti de, öyle 
büyük b'.r i'Şi idare eorniye kafi 
gelebilecek ımJydl? ... 

Üsürrnan, uzıın di.i.§ünceler
den sonra, şahsi kuıvvetini kafi 
görmedi. Bu bizyök yibkün altı
ıı.a· girerken., lbir muvazene tesis 
etmek !~mı geldiğine kanaat 
getiro;._ O devkri.n zlhniC'.fetine 
çok uyıgun gelecek bk vazi<yet 
ihtiyar etti ... Şöyle ki ... 
İster efsane ve ister hakikat 

olsun ... Üsürman, günün /birin.- 1 

~. tanıdığı ülıemadan ve hoca-
1.aTdan baıı:ılarını evi.ne davet 
etti-. Bunlara, fakirane !bk zi~a
fet veırll. Ve sonra: 

- Bir rüya göııdüm . Bııı ı:ıüıya
y:ı tabir etti:mıek için sizi 'bura
ya davet etti\lll. 

ldimt.r latllılülm 
azaltmak için 
-------

Hava gazı 
tahdidatı 
yapllacak -Vapur selerlerl de 
azaltılacak 
Taşkömfrrü istihl!aJci:n.i tah

dit için eV'Y'e!Jci gün Villayeite 
ibir topla.nt> yapıldığım ve ko 
misyonwn verdiği karar~n 
Vekaletine bildirdiğini yaz
mıştık. 

. Edindiğimirz mahlma\a göre 
h<iiküme\ kömü~ istihlakini ay 
başında'.!> itilbaren tahdit et
meği düşünmektedir. Kömür 
tahdidi için sanıldığına göre 
lhavı>,gazi sa~fiyatı azaltıla
cak ve ~re gaıı: muayyen 
saatlerde verilecektir. 

!Banli·yö trenleri de oofer.Le 
ı~ni azaltmak suret.ile kömür 
sa.rfiy atını azaltacaklardır. 

. Aynca umumi yerlerdeki e
lektrik cereyanı , resmi ve 
husus\ mÜ<lsseseleriıı ampül 
adedi azaltı.lacak ve /bu su
retle de k.ömür sarfiyatı azal
tılmış olacaktıv. 

Vekiller Heyeti Vi1ı\yeı in 

düşüncfüğü t.edbrileri inceli-

1 
yecek ve yakın.da bir kar.ar-

- name neşredecektlr. 1 

iKDAM 

IC GONON iÇiNDEN.;. JI 
Piyasadaki Muammanın Esrarı 

Serbest piyasa sisteminde hü
kUmet istihsal ve istihlilki ken
di idare etmiyor. Fakat (nanın) 
vaziyetin-e geçiyor, 

Halbuki serbest kalmış piya
sada genel fiatlacın düşü~
siııi ne tacir, ne müsbıbsil ken
di başına yeıpaınaz. Çünkü ne 
tacir, ne müstahsil umumi fiat
lar>ı hii.kinı dei>f ·jr. 

Umumi fıi.atları düşürme i.çiıı 

yioe devi« nazımlık yapmak du
rumun-iladı.rlar. Bunun için de 
hiikfuııetin piyasa k.arşısında 

pasif olarak kalması d<:ği'I, aktif 
olnıası gerekir. 

Umumi piyasanın fiat muva· 
zene.sini, harp durun1u geçnıe -
dikçe, ancak ılisbi olarak, yani 
(en az) mikyas.ı.ııa düşüıınek ka
bildir. Bunun için hükiımeHn 
pi-yasa frDCrind-0 doğrudan doğ -
.rııya tesir .,..ıfoi (doğrudan doğ

ruya ek>onomik), ı>i.yasaya dola
yısıile tesir edici (dolayısile elro
nonllk) ve bir de (para . ekon<>· 
ınil•) diyebil<:ceğimiz tedbi.rler 
alması ınükündİİT. 
Doğrutlan doğruya fod!Y.t<ler

den ka5dıınız şıı: 
1 - istihsal, ithalat ve ihra

catın hacmini azamiye çıka.r -
mak için her 1ürlii vasıtaya baş 
vu:rnıak. 

2 - Umumi fiat hf>rsası iize
zinde lıakiın tesiri görülen mad
deler üzeriııde devlet vasıtalaril~ 
stoklar vücude getirerek <Lın· 

pingler yapmak. 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

rak mahsullerinin iıstihsalini aza. 
miye çıkarnıak itm müstahsile 
azami yardım teşkilatı yapmak. 

5 - Türk .parasını kıymetlen· 

dirmek. 
Piyasaya dolay.15ile tesir edici 

ekonomik tedbirlerse şmıılardır: 
ı - İşsn s"1'1miyele:ri bir ara

ya toplayıp büyük isNhsal koo
pe:ratifkıri kurarak geniş arazi 
işletmek ve yeniden fabrikalar 
kurmak. 

2 - Re>'lni ve hususi her türlü 
teşkillerde istfülak kooperatiıf 
!erini mecburi kılmak. 

3 - HükUmetm elindeki in 
hisar maddelerin;n fi<>llarım dü
şürmek için lı<lr tiirlü tedbiri 
alın&k . 

4 - Fakir zümrelere hiikı'.\met 
elite ve \·esikayJa ucuz yiyecek 
nı gi~· .,cek vermek. 

PaTa - Ekonomik dediğimiz 

tctl!ıir1"'re gelınce bundan kas -
dıuıız şunlardır: 

1 - Piyasa ·üzerinde ntiithiş 
!ıh· te,,,ıri olan (atlık) kaı-g:1<tnı 

önlemek için her türlü tedbire 
baş vurarak bilhassa ekın<:k jş. 

tihkakıııı yükseltmek ve yine 
vesikayla büyük şehirler<: ma
karna, 1lıll 1 pirinç, yağ ve kön1ür 
verebilmenin çarelerin< bulmak. 

2 - Yine piyasa iizc.rin-il<: müt
hiş bir t<lSiri olan (stc:ık <:mni·ye
tini) tesis edebjJmek. Zira stc:ık 

emnly-0ı.i olmadıkça fiatlaı· asla 
istikrar bulamaz. Halbuki &tok 
culuk bugün bir cüriinı olarak 
takip olunmaktadır. 
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Çemberi it aş [OIS l>OtlffKI 
Cinayeti 

Duruşması 
B.atlliD karısı din 
lıadlseyt aydınlattı 

Eyüb cinayetinin du• 
ruşması da yapıldı 
Dün ikinci a,ğı=a mıôlıkeme 

sinde Çemberlitaş sineması ıbal.

ko.nunda karısile yanyaına gör
dllğü Sşııkını tabanca ile ö'ıdü• 

ren Cemilin muhakemes'ne ba
kılmı.ştır. Dünki.i durıışma,da şa 
l1itler ve bu arada katil Cemilin 
on yedi yaşında olduğunu sıöylü 
yen kaı1sı dinle.,miştir. I<arısı 

ifades:nde demi~tir ki: 

ispanyanın ala-
ı v • t 
cagı vazıye .. 

Yazan: Ali Ke·maJ SUNMAN 

O 
spaııyada Ha~iciye N"zın 

Scnor Senalu Suner'in ka

ı>ia.,,ı,,n çekilmesi ii:ıerine 

dünya ma.tbua'1nda muhtelif ba. 
kundan tefsiri.er eksik <>l.madı. 
Bu harple şiı:nıliye kadar res • 
men bitar.a( kalm•ş olan İspan
yanın bundan S<!Di'D alacatı va
ziyetle Hariciye Nazıruu.n istıi • 
tası arasında bir münasebet göı
mekle ısrar edenler vardır. Bır 
na mukabil na7.ll'ı.n çekilmesi ha 
rici siyaset isltkuııetleı-iuden :ıi
yade dahildeki işlerdeıı ve bu 
işler do.layısile fırka erkiln• a
ra~ındald ihtilfıflardan ileri gel· 
diğini söyleyenler bulunuyor -
du. Maılridd<lki İngifü muhabir
le~ ·n:n g~ızetele:rine bild.inlilcle:rıiı 

de l>n istifaııııı daha ziyade da
hili sebeplcıdcn ileri geldiği 
merkczinıl diT, Mih•·er tarafı -
nın da bu lı;tifa karşısında hay
.ret duyına.d1ğ1, çünkü daha ev· 
vel keyfiyetten haberdar edil • 
mi~ olduğu bildirilmektedir. 

Senor Senaro Suner'in k.abi -
neden çekilmiş olması herhangi 
bir Hariciye Nazırının me.ıki • 
inden uzaklaşması gibi görül -
mediği i<;in bu hadisenin etra -
fında daha yürütül.,,ek mül.a -
lealar da olanktır. 

Bu \·aziyet, Üsürmanı tahsih
den mahrum bırakmamoştır. Fa 
kat kend'ııi ilme son derecede 
merakLı olduğu için, büsbütün 
e c.ı:ı i '. ka1ım.am1ştır ·. 

.................... ,.. . • .., ...... ......., . ....,.. .... .,.,._,< ~ ... ~ ... h_a_v ..... ar ... J~· Memur la r K oo pe ra tif i 
şubeler açacak 

3 - Ptak denaler ticıı.r<:t fil<>
nıtıZu her ne ı:ralt.asına. oltırsa 

olsun derhal kıınnak. 

3 - İhtikara karşı kaçakçılık 
teşkıiJ.i\tım kuilanın.ak. 

Fakat, göıülüyor ki, büfün 

•- Hadise olduğu zaman Ce
mille iki sened.enlberi evli bulu.
nuyorduk. İlk zamanlar.ı gaıyet 
iyi geçiniyıorduk. Bir aya kend'si 
İz.,mirc giı ~i . Beni de götürmek 
isteyince ben g itmek ;stemedim. 
işte bundan sonra araınoz açıldı. 
Aramıza giren ciddiyetten son
ra Cemille aruk geçinemiyece
ğimi dilışünerek ayrıl1nağa ka· 
rar verdım. Mahkemeye müra
caat <ıltim. Orada Başçavuş Mllr 
zaHer',e tanı<ıtım. Ben ne şekiq
dc mü.acaat edeceğimi ıbilmi• 
yordu.m. Muızaffer ya.ııoma so
J;;u1du. Bana yard:m edeceğini 
söyl'edi kabul ettim, ondan sonra 
nü!u:; kağıdımı al·d•; boşanma i
şimi onunla beralber takTue 'ha~ 
lad'ık Bunu.o iç'.·n arası.ra ken
disini görüyordt:·m. Ara:dan za~ 
man geçti: Kocam fstanlbu la gel 
<l i. Banşlık. konı.ıştuk. Bu dda 
kendisile İzmlre gitmeğe razı 

oldum. 

Evv.ela sabık Hariciye Nazı~ .. 
nın şabsiyetı ve mesleği gözö -
niinc ge~irilmektedıir. lsp.anyanu 
şımdiki devlet reis! General 
Fraı:konun kainbiraderi olan 
Senor Suner Genrntin mı.var -
fakiyetıi ile n<Oticelenen 936 - 8 
İspanya dahili harbinde mühim 
bir faaliyeti ve rnlü görülen • 
lerdenıhr. Haı-ici siyasettıc de 
Mihver taraftarlığı meşhurdur. 
O kadar ki bu harp başladığın -
danberi Senor Snner bu tar.al -
darlığını her vesile ile göste.rmiş 
Derline gidip gelmiş, İspanyamn 
er geç Almanya ve İtal)a ;Je ho
raber olarıak fil<:n bu harbe gi
receği zanruııı ortaya yaymıştı. 

Üo ürınan, son derecede .zeki. 
ı.dı Henüz pek küçük ya~ta ir 
ken, kendis:ooe !bir varlık ·his
selt. Derin ·der:•n dü')linodükten 
sonra: 

- Ben, bu dünyaya ... IBa.!ıu
suıs kavmimin ve kabilemin ya
~ad 'ğ ı 'bu topraklaıra faydalı bi'I' 
fozınet '.fa etmek için geldim. 

Dc<l. 
O , bu 'hükmünü verdikten 

soma, muıiüt.i!Jli tetkike gi.ıişıi. 

Ve yapılacak işi keşfetti O da, 
artık şiddetlıe te<barü:z eden (Çar 
hk ; ı:I·a s ı) nın önüne geçıne.kti. 

Üsü,man, lhn tetıı.Lkeli lhare
ketin önüne geçmek için kaıfa

~mı yornııya lbaşla<lı. Ve şu ne, 
fa:eye varoı ... En mühiım iş, şi
malden gelen lror'lmnç tehdit 
darbeleri.ne, <;·yni §!ddetle ımllıka 
foelede •bulunmak .. Çarlığın isti
fa planını, felıce uğratmaktı. 

<Mt!!,it, IJ:>uına miiısaitti. Çarloık 

.k ı.;,vvetlerine karşı herkesi de
rin bir l<ln ve nefret besldmekte 
•di. Çarın askrlerile çarpışma
nın ardL arası kesilmiyordu. Ve 
her gün muıhtelü yerlerde. az 
s-ok kan dıökülüıyordu. · 

F e. kat. .. Dökülen bu kanlara 
, .e ııı. e ~.km g&ierdiği kahraman
ca fedakarlıklara rağrı:;en, pera
ke1'd.e kıwvetler cid'Cl'i bir i!; gö
remiyordu.. Çarlığın muntazam 
\'e iyi talim gören alayları k.a.r 

Birgün sayın vatand.aşkı-rdan 

birisi, <Alılaıhın belası. kendisini 
.göstermQğe muvafakat etsin di
ye yar!m saa-rten fazla bekledi. 
Yapılac~k tbir şey yoktu. Ne 

kırbaç şaklamaları, ne gardiyan 
!arın tehdldi Maralat'ı delliğin
den çık.aramıyardu. 

Fakat pa-rasını verdiği i.;in 
~endisinde bır lhak bulan sayın 
vatan.el;,.~ ,gidip direkıtöre şikıa

yeı etti. Ar. ııorn·a Jıidld:etten k.ö 
ıpüren direk-tıör Kıoffin ile be<a
ber kafesin önüne geldi. 

Gardiyan}.a.ra: 

- Kapıyı a.çınız! qiye bağır· 
dı. 

G ,. i-dıyanlar utreıştiler. ıHiç 
b ir si kafesin kap>sına doğru a
d im atmağa cesaret edemiyıor
du. 

K•fl!in gardiyanlardan birinin 
c; i r ıleki sopayı kaparak, tekrar 
ba~ · r'dı: 

- Açın diyorum size! 
Kapı açılınıca, direktör !çeri

ye girdi, sopayı kaldırarak, M
M köşetle 'büzülü du.ran dev a
dam ın üzerine doğrıı yü~üdü: 

- Pis cana-var, kalk oradanJ 
şuraya gel! 

De\• adam şöyle yerinde bir 
dör.<lü, ayağa kal.kıtı, dişlerini 
s:ktı ve ileriye eğd!ği başile di
ı• ektörü.n göğsünü tosladı. K<>f
fin bu daıibenin tesiri ile yere 
yuvaı-landı. O uıınoan İra Mara-

' l(QÇUI: HABl!RLE• I 
* On güın kadar önce, Bel-e

diye Beyazıttaki yükısek taıhsil 
tai~be yurdunu yangınla.ra kar
şı korunma tedbirleri alınmadı
ğı için kapatmağa karar veı·miş, 
talebenin müracatı üızerine bu 
.karar;ı, yaıngın tertibatı alınması 

çin· on gün tehir etmişti. Dün 
belediyeye müracaat eden yurt 
idaresi yurdun ırnntrolünü ve 
faaliyetine müsaadesini istemiş 

tir. İtıfaiye müdürlüğü bugün 
yuı-'du teftiş edeeektir. 

Eyüp cinayeti 
Bir' müddet ewe'I. Eyüpte Gü

m~uyuında bir cinayet işl>enmış 
Cemil isrn.i.nde birisi ımotörcü 
Mustaıfa namında birini öldür· 
müş_tü. :Dü.n ôkinci ağ·~ada 
'bu cinayetin duruşması yapı1-

mıştır. 

Şahit olarak dinlenen katiliın 
karı.sının Madesine göre, Cemil 
bu cinayeti maktülün parasına 
tamaen i~eınıiştır. Cemilın ifa
desine göre de~ 'kansı ru, evinde 
motörcü Mustafa ile içki sofra
sında yakahıdıığı için onu öldür 
miiştür. 

Duruşma, hadisenin aydnlan 
ma•ına yanyaıca.k şahitlerin ça
ğırılma:sı için ba..".'ka güne lbıra
kıld .. 

VAŞANMIŞ 

işler gelip deniz ti.,aı-efoni.zin 
4 - Başta buğday olarak top-- yokluğuna dayanmaktadır. Dün sa'bah <belediyede Va1i 

ıınuaV.ni Alhroet Kınık'm riya
setinde y.apıılan lbir topla<ttıda 
bulunan B el,ediye Reis mua<vi
ni Rifat Yenal, memurlar 
kooperatifi idıı.re eheyıeti a
zası yeni looopera lifin i1k olarak 
yapacağı işler> teslbit elıınişler 
ve tasdiık edilen statüniiın me
ıınıu.r ve mahdut gelirli vatan
da.şla.ra ""vziin,, karar vel'ffiiş
lerd'.r. Bu ooplantııda ve.rHen d'iı

ğer k.ararlıar arası:ııda is tiı!ılliık 
kooperatifin;n ın.erelerde şu.be 
açaca.ğı da bulunmaktaclıır. 

1-ADLIYE----
._I ----KORIDORLARINDA --' 

Milli Korunma malı• 
kemcsine verilenler 

Beyoğlıın<da kasap J ak eti ebı
ketsiz satmaktan; Büyükadada 
LE!'Onidis tacir sıfatını i!:ıaiz oldu
ğu halde ticaret yerinde fatu:ra 
.alıp faturayı saklam.ağa riayet et 
memekten; Ömer Albit lhanında 
tüccar Allettin Hakıgü.den 20 çuı

valı bi.r ton ,.tibarile falbr.i.kada 
teslim 23, 35 kuru.şa sat1Iın.a.sr 
icap eden çimentonun be!her to
nunu 90 liraya satmakıta.ı:ı; Atiılc
aliq'.ıaşada Fevzipaşa caddesindıe 

152 numaralı evin sahibi Zek•i·ye 
Eriç evin kirasını 17 liradan 23 
liraya çıkamıak istediğinden 

1 Milli Korunma mahkemeıı;ne 

veri1Jnişl('-1:d:r. 

Madamın 
gelenler 

Kedisinin peşine -takıl•n madam so-1 
kak sokak dolaşırken etrafı gürültü. 
ye vermiş, üstelikte bekçiyi tokatla.mış 

iBugün size bir kedinin sebep 
olduğu bir <davayı aıı1araca811n!. 

Beyoglunda, Tarla.başında ma 
dam Marlkanın bir kedisi var
ımıış. Bu madam, kedisini çok 
seviyıormuış. Günlerden bir gün 
-şah itlerin ifadeler ' ııe göre- ge· 
ce sa~t bir sularında, madamım 
kedisi, evden o saatlerde çıkan 
mi.safir ve i<mn!iıU bir bayanm 
ardına takılıarak sokağa çıkııyor. 
Madam da, üzerinde bir dekıol
te gömlekle: 

- Ke<lim kaçtı! Kedimi kay
bettim!. .. 

diye dışarı fırlıyor. Biraz ev-

ve! evden çıkan misafir !bayanın 
evi önünde durarak fu;t kata 
doğru seS!eniyor. Ev ıınüŞ"terek. 
Diğer katlarda başka kiracılar 

da var. Kiracılardan /bir erkek, 
pijama ile ve fena halde hiddet 
lenerek dLşarı ~?kıyar: 

- Gece yansı bu ne ıgürül
<tü? ... Herkesi neye raihatsız edi 
yorsıımtnz! Her gece s>zi mi din.
liyeceğiız! 

D.ye çık>şıyor. Madamın e
vinde lher gece, ciinlbü.ş eğ'lence 
vesaire... Eksik olmadığımdan 
pijamalı ad am .. oradan geıımek-

(Devamı 4 üncü sahifede) 

MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLAH I N~ BELASI 
bir elm&yı cebime indirdim. İ
tirM ederim ki. ·bu küçük lhırsız 
J~ğ.a onda.n sonra adeta al.ışm.ış 
tım. Her a~am yemekten kal
karken, ya lbir meyva, ya.J1out 
çerez kab;.linden bir şey aışı.rn

ve bunu dıeH1er •kısmına· kapa hl 
mı~ yahut .ağtt işçi atel'.)"eJerin
·dıe çalışan ma!hkömlardan birine 
götfuürdüım. 

Yazan: 
AL jENINGS 

tat sopayı yakalad1 ve direktö
rün ]j:.afasm indirerek kırdı. 

Gardiyan1ar Maralıat'ın ii:zeri· 
ne s.alclırdtlar, ayaklarından çe
kerek adMru yere yuıvaıfadrla:r 
ve üızeri ne çuLlaıııiılar. Sopa ve 
telane ya~uru altında adamı 
yjne eski köşesine soktular. 

Hemen dışa;nya fırl.>ıyarak, ka 
tesin kaqnsını ağzından köpükler 
saçarak bomı.ıa:duyan dev ada
mın üızerine ka,padılar. 

Yanın dolar veren sayın va
tandaş bu manzaraıy1 seyretmek 
ten memnun kalıın:ıştı. Fakat 
KO'ffin de, k.afaııı. çok sağt:amımLŞ 
·ki, mucire k<.lbiHnden ölümden 
kurtulmuştu. 

Ko.ffin başına yediği soıpanm 
sersemliği w yarası geçtikten 
sonra, cAlfahın Belası, nı köşe
s'·nden kolayca çı.1<arabilmek i
çin çareler dü.~nmeğe başladı. 

'.Haphshanenin. yarı,gın \ul'um
bas1 :ırortumunu l!efürti, Mo...ala 
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tın lbiizüldüğü kö!ICnin arkasına 
getirtti. 

Musluk açılınca', hortl.illlldan 
fışkıran buzlu su Maralat'n ü

ızerine teveocüih ediliyol'C!u. Su, 
insanın der:sini paııçalıyacak 
ş\dclıetle fı>'k:ırıyordu. O zaman 
İra bağırarak değil, kükreyerek 
yeı·iıı.den dıo.ğruluyor, kafesin 

ön parmaıkfoklarına doğru git

meğe mecbur olı.zyordu. Demir 
par.maklıkLarı yaıkaloyor, sarsı

yor, hatta kı<vı.ryar, vab'Şi ıı:ara
larile koridoru sarSJyc.rdu. 

Ziyaretçiler bu ıınanzara kar
şısında Jroı,kula.rından geriliyor 
]ardı. 

Fakat bu sefer <le yarım d'ol.ar 
1an muıkaıbLlıinclıe 'hakkettikleri 
seyir ve remaşadan ımalhrum 
kalmış olınıyorl2•rd,. Hakikaten 
!böyle biı' ma:ooa.ayı görmeğe 

>leğen, yanın dalarlarma da hiç 
esef etmiyorlarc4-

ÇALINAN ıal.R EUMA 
iBu t~ir, yeni d.irektiiir IDar

bi ıgelinciye dta dar üç ay iböyJıe 
devam etti. Darbi gelir gelmez 
bu ·t.ı;tanılacak saılıneyi !hemen 
ortadan kaklırdı. 

Yeni di·rekrörün Gıususi kAtip-
1lğine tayin -edildikten sonra, 
M~.-alat'ın feci maıcerasını d·aha 
iy; öğrenıııeğe muvaffak oldU'III, 

Darbi çok iyi kalbJ., namuslıu, 
müteşebbis, sempatik 'bir adam 
<l:ı. 

Hattı\ en sefil !bir mahkum ta 
raf'l"dan söylenmiş tıe ols.ııo, mıen 

faal göıımiyen .mülahaza ve mü 
taleaları d>kka tle dinler~" 

Her akşam sofrasında· yemek 
yerdim. Bir akşam yemekten 
sonra, sofradan ça.ldı.ğım !bir elt
ma, karanhğa bir ışık ~·Çh ve İrıa 
Maralat'n kC>l'kunç hayatını baş 
tan aşağ;ya değiştirdi. 

'.Dediğim gib'· bir akşam s<>f
.radan l<a1karkcn kenarda duran 

'Bunlardaın biri de ağıır işçi a· 
töl!Yesin<le, tam randımanla iş
leyen mak!.ı>elerin önünde çat.ı.

şırken, ya da·1gınhkla veyaıhut 
yoııgunlu!ğunıcian elini :mal<..ine
ye kaptıran ve şakağına. isabet 
eden bır d<>mir parça.sıı yü>zÜJn· 
den hem gözlerini, hem aklıını 
kayd;eden lbi·r maıhkU.mdu. 

İşte !00 zavaflı ık!ör deliyi glzli 
gizli besli}"OO'd'um. 

Koridbrun ni'hayerinode, Ma
ralat'm demir kafe9in'ın önüıne 
geldiğim zaman, lher hanıgi bir 
merak saikasil-e içeriye gÖrz at
tım. Bir köşeye lbüzülmü.ş. elbir 
se&i• ıparam 'Parça, iri bir adam 
gölgesi gördü<m. 

}'I.aralat'm yilzü iıakikıl'ten in 
sana haşyet veriyorıdu. Kırmııı:ı, 
gözleri hadakalarıının iç'ınde 
sanki• yanıyor gıbiydi. Koca
man ellerini karma. karışık 

saçlarının arasında dolaştırdı 
Durdum, lbaktımı. Üzerlnde son 
derece bedbaht bir ;nsan hali 
vardı. 

Vak'a günü Q~ıan Pazar ~ünü 
nüfus kağıdımı İstemek üzere 
Hnııb.yeye, Muzaffel'e •gittim. 
Dönüışte Çemher1itaş sinemasına 
girdim. Elektrikler sö,<dükten 
sonra Muızafferin gelip yanıma 
oturduğunu gördüm. Beni takip 
etmi~! Işıklar yanınc.a lir silM:ı 
sesi isi Wm. Muzaij'eri gördüm. 
ŞR§ı~ıştını. :Su esnada omuzla 
rımd.an tutırp siiı,ükleyen .kocam 
benı bıça\da yaraladı. !Hastaha-
neye kal,dı.rdılar .. ·• 
Kadm ı n ilk ifadesile mahke

medeki .ifadesi• arasında lba.,kalık 
görül.düğü için ruğer '!Bhi.t!erin 
Ç2ğırt1ımas;.ııa ve dmı.ı,,'11Ylanm 

lbaşka gıüırııe bırak~1masına karar 
wrildi. 

Kapatılan on sekiz 
fırın açılacak 

Dört ay kadar önce 18 fırının 
kapatılmasına karar verilmişti. 
Dün bu fırıncılaoı davet eden 
Vah ve :Bele<Hye Reisi ken<li'ıe
rine, yaptıkları sıon ·müracaatı 
göziiııünde tutara.k fırınlanm 

işletme müsaad<-si verdiğini b.il 
dirmi~;r. Vali, Her:de herhangi 
lb 'r yolsuzlı.ukları görüJ,ünce lhe
mı::n rı..'lhsatiyelerini afacağmı ve 
bir daha hi-ç 'bir surette fırLnla
rın :ı UıTI ve ı;m :ıyeceği.ni de il.ftve 
ermiştir 

• .. . . " 00"'... 4>~ 
. . . .... r------, 

1 saz GELiŞİ 1 
~ J 
Doğru 1 Yükseklik 

yok 1 
Belediye iktisat mfulüdiiğii 

kontrolörleri piyasayı .k1>ntrole 
cıkblar. Bazıları gıda mll'dd<:leri 
fiatlannın ~-üksek olduğunu id
dia etıınişler! sayın mmmıdar 
bunun iizerine fatu.r21an- bak • 
mışlar: Bu faturalara nazaran 
hiçbir yükseklik olmadığı sonıı
çuna va~lar! .. 

Faturalara nazaran yükseklik 
yok mıı? Anlaşılıyor. 

Demek memurlara bu fatu • 
ralaırı biraz alçakça gösterenler 
olrous!. 

•· TEM.İZLİK işi 

Haziıı bİr';CY; Beledi;ve temİ'z
lik i-şleri anbar müdürü an.bar 
tazı.ası 500 kilo motorin yıağı sat. 
mış, yak.,.foımnş ve milli k<>nın· 
nıa müddeiumumiliğine teslim 
edilmiş .• 

Gerçekt<'n acınacak hirşey, 

Fakat. nihayet anbar nıüdiirii 
anhar fazlasını okutmak suretile 
:vıne anbarda vazüesini yapmış; 
temizlik! 

CIMBIZ 

Fakat hu olmamıştır. İngilten 
ile Amerika :ııkıyhi.ruı İspany<ınm 
açıktan açığa düşman olabilme
sine birçok maniler .-ardır. Ge
neral Franko çok ihtiyatlı dav
ranmış, İspanyanın bitaraflığnu 
devam ettirmiştir. 

Lakıin aşiki'trdır .k.i haci.:i ~iya· 
setteki mesleki bu k.:ıdar l>el1' 
olau faal bir nazırın daha ziya. 
de ayni mevl..iıi muhafaza edip 
edenıiyeccği pek söz götürür bit 
mcvzıı olup k.alnııştı. K<lndisi -
nin çkilcmesile ,':lzi;yet daha ay· 
dmlanm~ &.ınekt:r. 

Dahili >cheplerc gelinre; 86-
nor Seııaro Sııncı-'in çekilıııesi 
bu1>dan çok evvel ka IGlik kili • 
sesi ile &lan ihtilüfları hatn·lat
maktadrr. İspanya dahili harbin
de kilisenin ııasıl bir tesir ve nü 
fuz güster:ni§ olduğu daha unır 
tulma.nı : ş!ır. 

Ölen Papa on b;.rirei Pi İspao 
ya-ilaki s<>oyalist hükümeti de • 
vinnek için elinden gelen yardı
mı yapmıştı. Her halde kato11k 
kilise şimdiki 1sııanyad3n bunun 
karşılıgmı heklcnıekLedir. Böy
le olduğu halde Senor Senaro 
Suner'in idare l'tm<:ktc olduğu 
gençlik teşkilatının kiJıscye kar· 
ı bir vaziyet aldığı anlaşılıyor

du. Eğ<lr Hariciye Nazırının çe
kilm.,,.i nde dahili sebepler anı • 
nacaksa, kili'5e ile baş gösterdiği 
söylenen ibtil3'fları da hatırla -
mak lazmı gelecek. 

bpanya geçen umumi harpte 
bitaraf kalmı.,.., o zamanki ·Kral 
on üçüncü Alfonsu nıuhtelıif te
sirlere rağmen Fransa ve lngiJ... 
tc.renin sonra da Amerikanın a· 
leyhine bir ..auyet almaktan ge-
:ri dunııuştu. Bııııda aldanıhua· 
dı. İspanyanın geçen seferki too
riibcsi şiır.ıliki diinya hail'b; 
karşısında da kıymetini kaybet
memL«tir. Simdi de l\lad.riıd hü
kumetinin ·.İngiltere ve Anıerikş 
aleyhine ffüyat sahasında he.r -
Wıngi sUl'etle al~·htarlık etme-
meği har<Fci siyasetine !sas say• 
dığı görülmektedir. 

Bir ceset bulundu 
Diin sab•h He)<belı.d« vapu-r 

iskel<lsi civarında bir ceset gö
rülerek sandalcı !ar tarafıııdarı 
sahile getirilmiştir. Yapılan tah 
kikat neticesinde boğulan ada· 
mm Yalovanın Mer'a koyü m3 
lhallesinden İbrahim oğlu Meh
met adında biri olduğu ve bil 
kaza netiıcesinde lboğ·ıılduğu aıı· 
la~ılmıştır . 
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Milli Müdafaa istikrazı .<Bafl.anıb 1 .inci sahifede) 

ıa..im va!dftin<le bulumnı.ı,-tlur. 

Alman malzeme 
gemilerine 

taarruz edildi Yeni tnhviller Zıraat bankasınca faizleri de 
ödeaerek her zaman •atın alınabilecek 

Vtıodel Vili<i, öğle yemeııin< in&ı
llız eeta~llbarıe~ yemiş ve öil
leOeıı sonrıı. Gazi Çitil~ giderek 
ıeç vakı. Udu oradalci -leri 
eeıırııif ve Hasanoğiaıı kö.r enstitü~ 
sünü ıi;raret etmiitlr. 

-Libya açıklarında 
da Alman gemileri 

hasara uğratıldı 
Ankara, 9 (A.A.) - 15 Eylul 

de >hraç edilecek olan Milli Mü 
ııoıfaa tahv;!Jeri ha.kkı.nda d\in 
verdiğimiz ıhalber bir yanlış'lık 
eseri olarak eks>k çrkmıştır. 

Bu ooksımı t.e!Mi e<liyoruz: 
Bu tahvillere ait faiz ve ik

ramiye!e~le itfa ıbedeHeri ·her 
ıiirLü ve~giden muaffır. 

Bu t<ıhv'ller, faraza 20 liralık
lar .hraç fiat.ları olan 19 liraya 

ış'emiş faizlere de zam edilmek 
suıretile ve yaJ.ııız 10 kuruş ko

misyO'l'I mukaiıılinde Ziraat Ban 
kası şubeleri tarafından 1her zıt 

Çinliler 
-------,. 

ileri harekete 
devam ediyor 

• 
Japonlar vazlyett 
kurtarmata çalı

şıyorlar 
('tt~ i<:ir•g 9 (A.A.) - Çekiang 

eyaletinde sa.vaşlar K',,.,.ıglhuan'ın 
varoşlarında devam etmek<ted.... 
AnhWei'in şimalinde Çinliler ?.O 
ağustosta 'baş!.nmış olan hare -
kıat esnasında yirmi .beş nokta• ı 
ele geçİ!'IDİ~loerd:r. Döı:t jaıpon 
öklüırillır.ıüış ve 200 tliıfe:ıık i.ğt; -
nam edrhn~!r. 

Tc.k,}-o 9 (AA.) - Qin<leki 
j apon ordusu basın şefı afüay 
İ vasaki, dün a.kışam Tadyoda son 
Kianıg.si ve Çekfang askeri ha
rekutlerinıin lbilfı:nçoounu ll:ı'ldi -
rerek bilhassa demiştir •k:': 

Bu lharekeblerdeki ba,ı.ca he
defimiz haJ1€çov..Nanşaıı.g de -
miryolımu ele geçirmekti. Bun 
dan başka ja·pon kuıvveııleri 10 
bin esir almışlar, 36 b:n Çinli 
öldürmü.şler ve pek büyük mik

tarda ganimet ele- geçi .. mişler
<1ir. Bu demiryolu baş!• başına 
Şaaıgaylın \hemen cenu.bundan 
orta Çine girmek >çin çok ehem-
IDTetii bir va-sıtadır. Ayrıca 

Ş~ ve Lingşui uçak meydan
larının taılıri[> edilmiş olması da 

büvük bir mU'vaffakiyettir. Çün-
11.ü. Aıneriıkahların j:rponıyaı -
ya karşı tasarladıklan hava &

k• nlarına ileride lbu meydanlar 
b.rer üs olacaktı. 

Bu :şgal edilen toıpra-h-<lardaki 

japon klJV'Vetlerinin 19 ağus -
tosta :ba.şhoy:ın gerı alınması 

müP.ilıasıran strateji~ ~bepleı1-
den il.eri ,gelmektedir. japon ku
mandanlığı ;,_ıgat klNVC•:\erini 
çok geniş sahalara dağ.tmak 

istemiyor. Cephe yeni llıatlaı- ü
zerinde düzeltilecektir. Ancak 
bu yel'.l!i haıtlırr bu senc!kıi hare • 
ketlerin 'başındaki hatlar o'.ım
Yacaktır. Yeni dayana.k kıt'a -
• rı mUılı.a:faza edılocek ve bö)"

lecc 'bu çevrelerde ileride yapı
lacak japoo llıal'Cketiennin mu
•ıaffakiyeti ve büyük kuıvvet -
ıcı:•e yeni •hoıihıı:ngi bir dü~man 
i.eş<-bbüsünün akim .kalmasL te
min edilmiş olacaktır. 

- Saadet dediğin şeyin ne ol-· 
dugunu hll~r musun? Saadet, 
!bir kimsenin sc''<i:ği 'bi.r !başka 
ikimseye kavuşmasından ibaret 
lll Oir? 

'.Bu -sual Tinayo bir lhayli sars
ı .. Çünkü babasL bunlan hazin 
llıatt5 ıztıraplı btr' sesle söylem'ş 
tı. 

- Ha)>r b:ıJba, yal,1ız o dcğıl
dır. Fakat &aactet bir lnsanın 
Etvdiği bir kimseden, 'bir takım 

n sız usul ,.e ka·deler yüzün 
d n ayrılması da de,gi!d . 

'Baba ı.. ktz boy ölçüi'üyorlaı-· 
dı. Baban_n uzun bir tecrübesi 
\' . dı, o insanları, kanunları, a
d(r! -i, cemiyetıi tanıyo.rdu. Ne 
ıanı~ ta:hakkunı etm< k ne za-

an eğılmek icap ettiğin. bilyor 
du. K:zın ise insiyak:l:ırı, tem:ız 
il 

ın 

etleri, genç!· i, serauıt :lıis

rdı. Cemiyet kanuni mı, 

l rı hiçe sayıyordu Gol-
ile : 

- Hakk n var 'I''na ded• sa-

l man h8rul.inden sa.tın alına bll<!
cektir. 

1 Yeni tahvı:lleri satın :.!ani.ar, 
istıedikleri t~, bu talwiJ.. 
}er mukabiliıııde nakit yerice a 
m<Jni,;man tıand'ıl!'ınca. şim~ 
kadar çıkarııhnış o)an tasarruıt 

bonola-ruıı da verebilirler. 

Yeıu talwı11erin bütün ban
kalardan tedariki kabil'dir. 

.Aloşam ııaat 17 de Mıt.1b\14lt uıoo.m 
müd.iiı<ü, M. Valldell Villti'n.ln ziya... 
reli münasebe!ile iO.hrlınfae gelen 
ııa~ şerefina A.nltara .Palas. 
da bir kekte.Ti parti verm!ıttr. 

Seı.i<.in tilrlı: yazıcı!arile büt\.ic a
Jamlar vr. basın mUme9&il!erlni hep 
bir a....,,& Wplayan koktc)'I pa~ de 
b~et mııs~n ;ıe hariciye 
vdtilr li emranı da ha.zıt buJun,. 
muştur, 

Vandel Vilki'nin yarın sabah (bu 
cabah) sut 8 da ta:ııyaN> ile ııehri
ınizden Tahra.na v~ o.radıan da Moe
k.ov.,,.. hare.ket ede<>eğı ~ılmak
t~d.ır 

Londr&, 9 CA.A,) - incil>ı: ba.lı.~ 
riyç Da:ııırlığıınm leblıiii: 

Dün saboıtı erloen<leıı har.t •ncıliz 
hanp ııem>lerinden müc!lkkp bir dev
riye atıerbourg'dan bir mil ~edl). 
si!Ahlı balılc.çı ııemilerin;,ı. ve htieu.ıJ1'
botlarının bimayooimle e>den lıiT d\14 
man kafil<$ni öıılem!ııtır. ş.da ''li 
bir çarp- olmuı ve bwıa di191uıw 
&ahi! batacya[q,n da lflir&it e'1tıi~ 
tir. Fakaı harp ıemJierimiz taar':'~ 

zu yakın mesfel«e kadar jpUtür• 

Ha~k1mıızm h;ın1Atı tamamen 
ordumuu ta.hsis edilecek olan 
bu istikrll'Za ,devlerin diğer istik 
radarında olduğu g:bi, biiyük 
rağbet göste-receğinden eminiz. 

- ·----------

1 
SOVYETLERE GORE 

AViDPADA iÇ 1 (Baş tarafı 1 .i.ıı.ci sahifede) 

1 
müşler, dlloman gemilerin mü\eıı.ddib 
isabetler kaydetmişler ""' hiç değil
se bir 1a;,e gem.tslne btr torpil isa
bet etti~lerdir. 0 

DURUM -- Lon<ka, 9 (A..A.) - Mosl«ıva 'd ractyosu bu sabaıh erken demiş-
Bulgarİsta n a tir ki: 

Novarosisk müdafaı.eılar; düış 
b i r is t as y on manın şiddetli taarruızlarına ;_ 

natla muka:vemet ediyorlar. Bir 

tah rip e d j ı d i liklerimiz düşman ktW'Vetl-erıni 
;ııpratm.ak ve ani kaı-.ı taarruz
larJ.a ağır kayıplar voerd'irme.k-Yugoslav vatanper

verleri laallyete 
devam ediyor 

Soıfya 9 (AA.) - Gabroıvo 
taızyoo=da b!r infilr..k vuıkua 

ge.lım.iştıir. 

Enlkaızın teı:ı:ımıeıuncsi €6r.a -

sırıkla dört ccsm meydana Çika
r.ihıııŞiir. Bun landan :iik::i6inıin hü
viye<tleri tesb t cdfünıiştiır. Bu 
ift< İ " :, :i, UZ'UT.· rniiddettenlberi 
zabıta tarafından aramlnııi!dta 

iıdi. 
Bunların, çolıı mu<lıim ibi!' ilti

sa:k nokıtası olan istasyonu tah
riıp etmetk iste~ oldulklaırı ve 
ibunuır. için ~alar lk.oyrluO<laorı, 
a.nca!lo bonibalardan biıitı.iııln 
v:ı:l<ıtiııden evvel patladığı talı -
min edilınea.ıtedir. 

Zabıta, derlıal tafıık!ikaıt. icra -
sına girı'şmiış, ve yapılınağa baş
laır.ılan bu tıtııcilkaıt esnasrnda 
100 den fazla adam tevtaiıf edil -
mişt.ir. 

YUGU8LAVYADA. 
Londra, 9 (A.A.) - Lond.radakl 

Yugoslav mahfiHerinı' gelen rapor
lara göre, Yuog<>.dav çet.eeilcrl Hır
vatisiandan geçen. tki rr#illh.im. stTa
tr );Jc demiryolunu kesınl§lerdlr. 
Hırva11ı;;lci Marov adind&ki Kuislingci 
Yugoslav ga.;•lesi Uguli! - Sı>lit ve 
Zagrtb - Belcraci !battı \i0crlnde• 
yolcu ve eşya. nakliyatı duıeunlu
ğunu \·e A'l\hver iku.vvııetlerinin teh
dit tdilen lıat.lar üa:crindıe iki 4ıstas-. 

yonu ırtarmak için '\"&t.anooverlc
re kıarsı hak:ıd bir mubıırebe ver
mt>k ıxırwıda !<alır . .r; o.lrtu'ôarınJI 

Dublin'de 
Dı.Vblin 9 (AA.) - Polös M. 

Brien• n katlinden mcs'ul olan -
!arın yaıkalııa:maları İ\~n tr.alıi -
mat verecek hcr kıimscye- 5,000 
İn.giliz lirası mülkfı.faıt olarak ve
rilecelktir. 

Holivudda hep harp 
filimleri çevrildi 

Hel>ywood. 9 (A.A) - Ha-zır 
!anmakta olan filmlerin büyült 
lbir kısmı ha.rp fimleridir. Bun
lardan lıir kaçı gösterihniş ve 
büyük muvaffakıyet elde edil
miş\ir. -

tedtr. J3ir .kaç defa elden ele ge
ren bir nokta için yap>l'maıkta o
lan muharelbe bu.gün uçuncü 
günündedir . .AJ'manlar bu nokta 
yı pek ağır kayıpl<ır paGı.sına 
alımağa muvaffak olınuş!a.rdL. 

Fakat ertesi günü erkend n Ka
radeniz lbalhriye piyadesinden 
bir birlıi.k karşı taanuıı.da bulu
nı.rak Almanlar. buradan atmış 
ve ıPCk çok sayıda A:\lnan subay 
ve eri öldürmüştür. Alm:mlar 
,htiyatlar getirerek yeO.:der, ta
a.-.ruz etm:şlel'dir. Bu kesimde 
şiddetli mullıarebeler d•am edi 
yor. 
RUS ÇETELERİ NORVEÇ TOP

RAKLARINA GİRMİŞ 
Bern, 9 (A.A.) - Bıilaoova: Rus 

çeteleri Norveç toprakJatılll.& girnlil
kr ve G,ğır basar vu.kuıı. getinmi;;
ierd.ir. 

MOZDOll: BÖLGESİNDE 
Moolrova, 9 (A.A.) - Katı.<.asl'ad.a 

bulunan İsvestia ga:oet.e$nin muhıl
bi ri, '.Mo2lliok OO!aylarm<la TM!ld 
mh!'ini -'l"O ıuuv...ıfak olan al
mun kıwv(•tLer.:Cı:inı rualııir taralmdan 

.,.va.\ll'l4' fakJt devam.lı. o:t:ırak g'fri 
uü. ~dillderirıi bi.ld~r. IX};... 
man Tet'elc nr'hri klJ'lS'.na da.!rtr 
pu..kilrtüimektedir. 

:-.<OVOROSİSKİDE 
Loudra, 9 (A.A.) - Her ne ka

dar alınanlar Novorosisk'i işgal et
tiklerini bildirmişlerse de bu deniz 
!h<iJın-On tamamının değilee d~ bir 
kısmının el'an rın;lann el!nde bu
lunduğu tanmin rdilmcl<trdtt. 

Tu!IS Ajansının ceplıed•kl muha- j 
birl Novorosi.sk: müdafiler.nin dü.,_. 
n1an taarru.zlıarma. intıt1a. ka1"l kotY

duk.IBTını ve ant loarşı taarnıtl~rla. 

almı:ınl.ara ağır kıa.71.pla.r vrrd\rdik~ 

I~ b,,gün W.lgrafla bildirmiştir. 

Münakalat vekili Af· 
yon ye Eskişehirde 
Aıfywı, 9 (A.A.) - Mıünaka

lat Vekili Amiral Fdhri Eıııgin 
bu salbah sa<ıt 8 de şel>r:mi:re gel 
miş Vilayet, Bcled·yc '~ Parti
yi z;yaret ettikten sonra Deırll,-
yoldan ~!etmesinde, posla'hane 
dc ve yeni yapı' makta obn Lıoy 
yare rneyda.nı.nda tetkiklerde 
bulunnnış ve saat !()da :Eskişe
Mre g'tmek üzere ~hrim:ııden 
ayrılmııştır. 

~~Yazan: FİKRET 
arict 'her ikisi de değı dir. Sa dcl 
bir insan için, i ınde bı:.lundu 
şartlar arasında bir a.h nk kura 
b• .mekten ;bare.,J'. Bu ahenk 
baz n w.'in alaı1a karşılaşır. O 
zaman ai-.eiJ8i e. ıız · acak ve 
ıco:ıımaa ta.nure . :isaade edecek 

yoiu seçmek, te<"'ilh l'unek J.a

zımdır 

T r kuşlwlta~ordu. O, ba
asınrn kendim·ne ocı sitemler-

~ a:ı 'unacağmı z=etm::şti. 

'Bu alini bi.ç begenrr.ıyw, sıni.r-

1 me e b lııyordu. GoTd-cr g<iı: 
cızylc km11J tek eciıyor, o-

devam ediyordu: 
- Kızım, bize \h.:.Jber verme

den gidişin yüzünden rA kadar 
sılnldıiiımtzı shylemege hacet 
yak Herkesin dilı.nc düştük., oo
kağa çıkamaz oTıduk, bunları da 
geçıyon.m, Fakat -Ocb<>bermd'e 
'k.ııçh,ğın adamın mazıısı ııakkın 
dama ıimatan var rru~"<i.? 

Tina k~la.r>nı attı Goldl"r o
nun ka 1&.rm., çatışm."11 ~ır ıf'ırtı
nay allımct o!.ch:g nu bihrdi. 
Ma:ı.ma;fil> aldınna<b Hoş 'll
namn asabiyeu b;.r n surdu, 

de >al müsttlmi bir hal t kuıdı. 

l 
- Kend.!5inın d:t ınoma peşin 

de koşan 'bir ;[)on Ju n ol uğu

n u sö li • ecelı;:s; niı; de il m.? 

Manş bôğazında rransa sahiller;.. 
ne yakln bir :yerde :yine h•ma7e :ı.... 
tında giden bir d~n ;aşe kaf~le
sine halit hıırp gemll~riırıı~ taırru.:ıı 

etmTş!erdJr. İkt düşnıa.n h :naye ge
misine rr,U.f.eaddit isabete oımuı>-
tur. Üçilnoü brr hlmaye g'"mı..=t:n.in 
d~ toplan eugtwı..al.muşt\U'. Gr·ll'ı..\11(..'. 

rimlzden biI'iod;j l.k! k•ııi naf>tçe ya
ralar.rnıstır. Hasar çok hat<! v• 1tu 
o]mUölur. 

Lordr.a, 9 (AA.) - A.ı;. ra!UI<; 
dairesi bu sabah erkenden ne~ret

t;!ti bir tebliğde iıııgUi; hafif gom>
lı._>rlnden mÜl'ekkd> dc::-vriylerin ctıer 

burg'e bir mil mesafede siWılı ba. 
lı!ı.çı gemif.er•yle hızlı botlar rffakB
Md~ ·biT Oüşman malzeme gemiGi
n:n yolunu ttst.ik.ler'-ni ve octicede 
şlddc<Jl bir çarpışma olcluğunu tıa.

br \'t'~dir sahilıcit'ki düşman 
bataryaları ate; açmışlarsa da oo.-· 
man geınUer.ne müteaddit ısabeLl<:.r 
vaki olduzu: görüln1il~tür. Tahmitr 
edildiğine ı:öre ma:2ome g<.>1™'11111> 
en az bir torptl isabet ctmlşlir. 

Günün tenkitleri 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

kat olmayıp belediyeye atıp lı>

tanl.a.r cLı var. Bana öyle geli -
yor ki, pıı.:ıarhğa razı olanlar 
hakl><lır, ötekıiler, bizler hak -
sızız. 

Şoförlere ı:esmen verilen iki 
şiıre bem:in ile, İstanbul sol;ak
larmda göz kararilıktan sonra 
tek otomobil buluonıanıası icap 
eder. Halbulııi pazarlık surelile 
her an oromobil bulmak ıııü:m
künd.ür. 

Mademki şoföre, sabahtan ge
ce yarısına kadar mÜ§teri taşı -
yan şoföre: 

- Yahu bu btıııziıni nereden 
buluyor.ıım? 

SuaJ.iıııi soramıyoruz, ne diye 
onu taksi saatine bağlam? .. Ma· 
demkıi be-ıızin mahduttur, taksi 
d.e bu m,.bdut be112i:ıı tükenin .. 
eeYC kadıır mureber sayılır. QI). 
dan sonra .• 

Ondan sonrasını biır dost söy
letfü 

_ Şoför sana uymaz dedi, şo
för sana uymayınea da »en şo
före uy! .. 

• .. 
1Jıwwı kalırsa taksi ~aatlerini 

kaldunıak en doğru hareket o
Ü<!aktu. Benzin tabii hale gi .. 
riniye kadar ~förleri keyifle -
ııine buyruk buakalıru. Nasıl 
otsa onların ded'ği oluyor, nasıl 
olsa do..,tun dediği gibi biız şo • 
före uyuyorırıı. Bunu giı<li kapak
lı yapmaktan ise aç.ık~a ya11 -
ma.k çok el.aha iyi değil mi.d1r. 
Ne biz 9mirlenirlrz, ne fOför kafa 
tuta.r, ne de belediyen.;,. başı 
ağrır .. ! 

No. 40 
_ Neden olmasın? 
_ Şu SElbepterı değil ki !be

nimle evlenmek için ilk şartı pa 
ra cihet nden ailemle aliıkaıını 

·esmeklığimd ·r. F.ğer diyor, 

dr a fal:in l:üı edt'cek olur 
ar. /bir &n evvel babanın evine 

d3neb ;,nun. 

Golder gülumsed., T.ina de
vam etti: 

. Asıl = onım k ' o>duğu

nu bılryor musur -<Z• O, aLc18'ie 

bır a~it değiki . Oha da r.e 

çıkar? Artistlik fena b r meslek 

mi? O, tam manoollc bır cen tıl

mcndir. Bana• mazisiru anlattı. 

1 i.n tUılı.a!ı evli imiş. Bir de ç<>-

• 

Harp nerede ve 
nasıl bitecek .. 

(Bapıı.akaletlen devam) 

cum İ<lİtl 011 iki nokta seçildiğini 
haber - vermekteılir. Amerikan 
Cumhurreisi, bu hnırbltoı söy
lerken hiç üplıesis Alınan,·aya 

ne...,.U.n n llMll hücum eıLle -
~-eğiıti ihtimemla saklıyor. An· 
cak, baz,..hklarm kitınilen İn -
giltore ve civarı adalarda tekil· 
süt etiiği.ne bakılırsa A Yrupa) a 
bir ihracın ~inıalden ve garptan 
yapıl&"'1ğı ve Almanların da bu
ou böyle bilerek ha:ıırlaudıkları 
gözden kaçmıyor. 

SA.Yf'A - J 

ıc DAÔARCIK ••• JI 
Tramvaylar ve Yolcuları 

Tramrnylarda bandaj yok, 
raylar a~u~, hatt;i a.rabalııc 
yürürken gacır &ucur etme·,., 
başlanuş falan di)orla.r, 

Fakat tranıH>)larnı yükü yi
ne o ) ülı. .. Heıu hangi o yüJ.., git
tiJ.çc aıalau arabaların buı:ün
kü ) ükü, eskiııinin birkaç ıniı.li .. 
.&kiden )'alıw. >abah, ak ı.ın it 
ve işten dönüş saatler >ııde p>
tuak gibi ıuüşteri ile dolu olaoı 
arabalar ~ günün her saa -
tinde yandan çarklı! 

Peki amma tramva)·lar bu hal
de ik<!n bu kadar kalabalık gü
nün her saatinde oere~·e gider, 
nerden gdir? Öğleden bir, bir 
buçuk saat soora ba:.amaklarına 
kadar snlklm saçak blr anıba), 
dolduranlıırın J•r,,.ı öteberi al
ınak İl:in çur51~·a. pazara, bi.r iş 
tak~p et111eğe, doktora, hasta 
Joklaınaya fiLin gidi)·or•a, ya -
rısı da Sıi.neına~·a, geı:nıeğe, şu. 
ra~·a bu.raya, ese dosta çene ~·a]. 
ınaya. öte<len J>e1'İ<l n lüztnn!>uz 
~e~ ler almaya giden takımı ... 
Yarın öbiir gün hanlar bir 

sırlanrn\'a b~şlııdı mıydı siz sey
rcdio <. zaıuan bu tram\'8) lann 

halini.. 
~le onun için ben diyorom W 

yarın, öbür cün hanlıır bir F
lamaya başladı ınıydJ tnmıvr.1-
ları asıl iş goiiç sahiplerine, zıo
rııri yolculuğu olulanı bfrak • 
>ak_ Topkapıdan .kalkıp .8r)of
hına, sinemaya, Fatihd<>n Ci -
ha.ngll'<ieki. blr ahbahıa evine 
çene çalma)·a, adam çek'joi~ir -
IDC)e, Beşikt..ştan kalkıp B•h • 
çrkapısına biT mahallelıi y~ 
ğe, Karagüruri.ikteıı kıcl.lap ı.:a
r,,.köye esansla dudak boyaS& 
alm~·a, artık tranıva)·la gidtte• 
ve yine burlaıdını tJ:am\'ayla 
dönettk zamancla değiliz. 

Toph""1t'~en Tepeba~ına ve 
Fenerden }'ati.lıt' gitmek i~in o 
traım·aydan o tramvaya o ot<>
hiis!ım o otobüse bi.nmeıııin ve 
böylelikle yolu rnkti uzatmanın 
hir snası değit ~mdi .. 
Onünıüzdeki ,ağış nınsrm~ 

rinden itiharen tramvayları ol
sun, otobüsleri olsun gerçek1-
iş. güç snhipleıine ve zaruri yol
culuğu olanlara bırak..'ltaırnı sı
rasıdır simdi .. 
O~ Cemal KAYGILl 

HH halde, hazırhkbntı mahi
yeti akla sığmayacak kadar ınu
azzawılır. İngiltere ve Amerika 
bütün h111p gayretlt'riııi Alman
ya ve JUihHrc karşı seferber ct
n>ij bulıwarak çalışmaktadırlar. 
Aucak, bu hnzırhkların mahi)ct 
,.e sekli ne olursa oJsun, takıi 
nt!-c .. ce nasıl ttcclH cder:-.e cts.in 
Ruzvelt'in nutkunun gHn ;ç-indc 
ifade ettiği bir Jıakilrnt de ~u

dnr k~ bu harpte taraflardan 
birin.in !:itrtı yere gelnıcd~kçe 
bu harp bitıniyecekt.r. Buııl'n 
içiıı, Anglo.S:ıksonluk alemi He 
M'.hvcr ıilemi ara•mda topye · 1 
kiın lıir kar,,.,la~mn vukua !{el - 1 
medikçe \'e kat'l nct'.ce gözönii-
ne çıkmadıkça ne h i r ııı ii b re k e, !!!!!!!!!"'11!!!!'!"!""'!'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!l!!!!!!!!!!!!!_"!lm _____ !!!I 
ne bir !itulh bahsi nıevznu ola • ~ -· -- - · 

mnz. Dakiki dünya hubi hatta ALMANLARA GİiRE ı 
benliz başlangıeınıln olarak de- U 
vam etmckt.,dir ve buka de\ am 1. 
;çinde Mihver takatiuin rşı - I 
hldt devanu birinci husu,i,·et 

~artını teşkil e;ıclemektııdir. 

S0KR0 AHMED 

Çörçil'in nutku 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Çörçilin beyanatının son l\Io, -
ko\'8 ""yahati hakkınclııki lus -
ınını Anadolu ajansının b '!ten
lerinden aşağıya aynen alıyoruz: 

Çörçil bu hususta deımştiır ki: 
&m &P)'aıhııtlm;n b~ıca hederi 

Oloskova icil. M. Rı.rzrz.eltin &ah 1 mü
mrssıli bana reta.kat ed ıronı.ı. M. 
Stalinle 4 gUıı miizak<ıre etlik. Her 
milllokat :;......6 saat sürdü. Bu göl'\iş
mderde h<>r 1J>6St'leyi c.n blıı>"ii.k b<r 
a.çıiı: yürekliltle ve iııoeden inceyı:_ 

tetıkik E;tt•k. Genelltwmay baş ~n:ı-
1nızla general V&\.-el Rusyanın en 
b~llk n.tlterı ;ttrerı flr tctı:ıDlJt mc-. 
selcff"'r\ gıör'Jwttii!er. \"e.,_--dijimıiz ka
rarların tabiatile glzli kaması itrzım
dor. Fakat blr ....-yı söYli7ebihr!m ki 
o da RusJ:a.nn, bizim v~ Amt"rlkalı
:la r .n an.arın yüitünil hafiflel.m('lc 
için ı.ıarı der~cede ga7ret tarfet1>
ğimiz huoıurund.a bir fikir sahi!>; ol
madlldnrıdır. Ruıslıı.rın maruz kaldı

ğı korkunç h'iicumlar @Ö2ıÖnfuıde tu
tulacak olwısa bıı düşüncelerine luly
ret etmemek la"1m gelir. Fakat biz 
kendilerine mümkün olan y(Lrd.lmı 
azami 6U'!'Ctte yapmak hl>!Uıru.ııda 
t'.'l\vük bTr azim besled;ğlmi.ıi sami
miyetle söyledik ve rus lider~ı:. 

itimat tflkin ettik. Bu yarclimı ya.
pa.r.iofn katlanacağur.ı~ ka/o-ı.; fed.a.

~~rlıicları '~ uğrayacagımaz kayıp.. 

larl "'"'b katmama,."& karar vl'<
n.L blLıOın\,;YOtılZ. 

M0!k.-.va ziyaret1D'.n hedefi. Aıne
ruı:a ııc olduju g<bi kar.>:lıklt itin:ı

da dayanan geniş rr.Unas(..ı.betler te
sis ot.mokli, Bıı hüsusta bi\yfüc bir 
Öi!;Ufk 1 a!fak olduğum""" um-
n~dfyorum. 

a...,.a içli> stalin gibi 1cııvwur 

bir tıs.rp. Merôoe saiıip olmok b~'ük 
bC, bıiht yar.lıikt.ır. 

A!lll.a.r.y nın bug\E bülıin Avl\C)a
da. k:mııli1Ştığ1 ~fret ve kin bo~ri.. 
yet tar;hl boyunca hiobir ırkm ma
ı:-.ız kalmad.ot• dor.eced~ muthiştir. 
Kuı~aluş saat; gelmiştir. Bu saat 

aynı zamanda ı:c-za sa.ati olacillttır. 

cı.ığu var. 
- Ne? ... 'Bi.r de çoeuığu mu 

var? 
- Bunu evvelıce biliyor muıy

dun? 
- T all>ii 'bili y ord ınıı. 

Golder başını önüne eğdı. iBir 
kaç defa tekrı;,r etti-

- Kuvvet); adam ... Çok kuv 
vetli a.dam ... 

- 'Ne demek istiyorsıın bôlıa? 
Dürüst adam deııcn daha iyi e
dersin. 

Gokier gü.lumsedi: 

- İstcdij;>in gı.Di olsun k.zım 
Fak at · rııs ııonra zanoeder11tı 

fikrini değiştireceksin. 

- .Asla. 
- aade>t.ın bahasma da mı' 
- Bıklkbi. Saadetim içın'. 

- O alic! d:nle. Yalnız soz. 
•..erımı kesme. !Bunu y p 
n1isin-: 

ilir 

- Söz veri yoru.ııı. 

(Dv.a v.ı.-) 1 

(Baş tarafı l inci sahifede) 

a.anıa:-ı da bom.ıba.f'Ôlmnn ediln · tiı-. 
K aJ ııga • r,,., cenup batısında d ily

ma.nıtı b:.r tuk ır..e ... -zll hilcumian 
p! toı..4ı~ı n ı. ,., sa\'<lŞ!n bu ~ 
m -.ıdr. yok eöJeoı t nklann ededi., 
11 ağustos la ihindenl>e•' t•n" ba
JJğ oıan sur. 

Nev k"51iminde d.On i>iiyillc nbk,yas 
I• muha."9bel~r olmaıruştır. 30 ağus 
tos ıJ.e 6 eylô:l a!".B.Eında 80'\'J'ellc-rm
~126 1'ıllikı ordu ile hava 1..-ı;wetlcri 
tara!ın::bn ycı!< edilmiştir. 

Leniı:ıgrad ~r mm~da 

du .,,,nm y pmı: ol<kr.,"u ll'd!vıil ta
arruzlar akıı.metl) lJikrıuw.<tır. 

Cephenln fo'mal ınimleha.."1Ddıı. sa .. 
''aş uçakları, Ko~Ja l<ıö:"feande bir 
ı.-çak üsm "i ve Moı.. .. mansk limanı 
ıf•razis:ni boınb:ırdıını'3.n et.m_·~erdir. 
Alınan av uçaktan, bıJ, kesimde 28 
d(4.-mau UÇa.iı d.Jı.ırnıi' i'rdir. Al
manların ka)'ibl:ı.o 10ktur. 

Sovyet tııwıı. lruvv<etleri, dlln al
ınan ve tıın·al av uçakları ve UÇOlıı 

sa.var bata.ryaJan ile yapmış o.lduk
ar1 5a\."'8~lar f'9!lasmda. 137 ~ 

ka)'betm.'şlel'dir. Biz•m uçaldannn
dan dördü ~ınqt;r. 

STALİNGRAD H.AllBİ 
Roma, 9 (A.A.) - İLalyıın gaz~ 

telerinin BrrHn muhal>irine göre, 

Alman aSlrerl mahf!lIDri Sta1ingradı 1 
k-esinı.indcık.i durum, rus!.arın çok 
~<!etli mulı:avemet>ı>e ra.iımea, bel<
letH·n nelieeye yak.laı.rrı:rktıadır. 

Yeni kararlar 
(Ba.~ tarafı 1 inci salıi(edc) 

Harp cloonomıi9i bürosu.na Ti
cll1'et Vekili tarafından verilen 
talimatta muhtelif menbalaroan 
Vekalete gelen raıpcrlar, ~tler 
ve lkkııplarm badema lbü:Nıda 
tıoıplana.cağı bildirile-rek memle
:ketin ikıtı.s:;;di faal:lyetleıı ttıde ve 
fikir haıyatınrla yer almış olan 
v<l!aııd~ların yardımlarwıdan 
iı;.tifade edilmesi hUhas:;a BN • 

siy eoluımıaıkt.;;<Lr. Bwıdan !baş
ka kanun, kı.rarnaır.e, talimat -
name gibi mü.hlın me<t:'ınleriıı 
kat'i şek1iıı.i almadan ibu büro ta
rıınr.l.an görühnes: de usul it
tlharz edilmiıştir. 

ÖLÜM 
ŞE<bl'imOı manıt oabun tabM.1.

l>ör!.•rind•n ve G<rld eııra.fl?Dan ve 
şehrimiz çu,·a.1 1ıüccol'krınd1ln. Hihni 

Nural, sabun fabı ikatörJ.crindeıı ll{etı. 

met Ali N\u-al, bt'OjV;ıc üniversitesi 
mı2"ria•ı.ndan Dr. !{;ntva'kcr llü
seyın :!'-:ı.;..ril!, ZQrih ~V't"rsılt.es.i me.. 

zunlarmdan yti.lw.-k mühendio Sü
l~yır.an !'lural, \'e Zilrih il:n>V.,,..;ı,,.ı 

yil.J<t,>tk rna!oi~e mühendisi İlhan 
Nuralıın ba. .aları 

Rıdvan Zade Ahmet 
Nural 

9/9/942 ç&rto.mbı günü Göztepe. 
deki blşkl erinde uzun !lı: r ıı.a..taııeı 

ütesl<.lb ralımeU rahmana k&V\.lf

rm:şhır, 

c rruıze:,ö bugü.'*'l ı;ıerşeırJ>e .,,:;.
riil Gözfq>ede Tepegöz sokağında 21 

nwmıra!ı köŞküD<leıı kald.allanılı:! 

ilğ)e na.r-'Wmt mütealıil> Gözk>pe 
ca...~h terilinde cenaze ııerm:.z: kı!Ub

dıktan oonra salınlyı ce<hda&i malt-ı 
beri motısuounıı. defn«h,ecrk~r. 

Kadt1<ı,y, H•Ydacp;ışa.f1l \"ap\lr 
- 11,40 - <i•dll'. 

Kok kömürü 
(Ba} tarafı 1 uwde) 

(}'azılı tarihlcrde <CSLim edilecek 
ve ancak !bu sdba kok' arından 
bir tondan !arda.sının teı;luni aliiı 
kadarla.rın takbir.e göre ya Bi.
rincilranun 1942 ye tehir olU'lla
cak veya bu .k.sma a.t para sar 
hiplerine ıade edilecektir. 

3 - Aleh'.unum teshin va.sı-ı 
olar:ı.k kııd:!amlmak Ü7A're kömü
re iJıtiyaC'l cCıtp ta şimd:ye ka
dar beyannamelerini vevmcm ş 
olanha.rın lbeynnramden a.ncak 
Eyrul 1942 ooııurıa kadar kabut 
edilecektir. 

4 - Evvelee bey.nnamekri
ni vermiş dlmakla beraber talcy 
!eri henüz sat!Ş ordinosun.a bağ 
!anmamış olanlarla üçihıcü nıad 
de muciC'nce beyanname vcc 
ceklıer:'ll lbeyannamclerd.e yaz:!~ 
taleyler beyannaooerin verilişi 
sıra.sına ve yapJaca-k teııkikata 
(?Öre İkirıc.itcşrin 1942 iptidasın 
dan itabaren gelecek kömürler
den karşılaıııacaktır. Bunlarm 
iaömür bede · tahsil olunarak sa 
tıs ordinosu.na ne zı.maın bai1a· 
nacağı aynca bildirilecektir. 

5 - U/6/1942 t<ırihli te>ıni 
gaıretede neşredilmiş olan k-ü
mfu satı ve tevzi talimatname 
s;nin muaddel 17 iııci maddesı 

mucibince bir sob için veri!!l'
cek kok kömürü mıktan en cok 
lbir tondur. İki.nci sclba için ıa
veten ff! çok ya.r:m 1ı0n k 

kömürü \'et'i.lir. Soba ac!edı ne 
olursa olöun vedecek kok mlk 
tarı iki tonu geçemez. Bu mad 
de hiikmü evvelce beva!lnsme 
vererek ta!Epfor.ri sat~ ord .ıı>
suna lr.ğlatrn~ ve fakat k&mo.ır 
le.ı"m h<>nüz al.mam•ş olanlara 
da •amildir. 

6 - Te,7.i olunan kömüı<rriın 
alan tarafrnd~n bizzat ve h2ng• 
ihtiyaç ıcin alınm . 'sc o ilhtiya.
cı.n karşılanması için kulla~ i
ması mecbtıı'i ~oe bu kıömürlerin 
iktısat Vekiıletirun y...,ı.h mü
saadesi aLrunalmızıo ooşkasrnı 
devri yasaktır. 

Bu mecburiyet ve yasdğ. a14-
katlarları.n bir defa da.ha dikkat 

nazarlannm ~esi ve buna 
aykın hareketler~ yakı olup 
ohnadığw.ı tesp:t i.ç'n icap ettik 

çe :millı 'korunma k.a.noou hu
ik:iiıpler:One t<."Vfikan a.ram:•'.a r 

yaıpılaca.gıııın hatı:rlatılması Jij,. 
=mlu görifunüştfu. 

Bava Karumaua 
yeni teberrt!ler 
Türk Hava Kurmuna yeni.

den ön.emli teberriiler y'6pı'lma
ğa başlanmLŞtır. Para verenler 
dC!Il 00 kıı;mı şurlardır: 

Şa.rk Deri T. A. Ş. namına 

iBay .Mımct Kara 15.000, Ftfri

katör Alıeko iDulo 10.000, Am
ram biraderlet' 9.000, Sotirya<lis 
!B!raderler 7,500, İsmini vermek 

isterr.'yen lbir zat '7,000, K:mıftıi 

iBiraderler 5,000, Danon 5,000 

Altıparmak 5,000, Vamvokcıpu

los 5,000, Leya~ ve David 4lıilMl 
Barukes 1 ,500 üra vemıi.şlerdi.r. 

Teberrüat devam etmektedir. 



• 

SAYFA - .• 

::=SULTAN MECiT 
DEV R l 

iiiiiiiiiiiiiiiiiilBAŞ PEBLİVANLARI 

f Yazan: M. SAMİ KARA VEL Tefrika 

Karabekıirin illkkri e.sa>ın -
daıı, dolu olduğundan •biraıı iba
ikı lmaıkla heıne<n tavlanmağa ve 
l<end sine gelmeğe başlamıştı. 

Hayatında hiç suiistimal b41ıne
ycn bu adıcm ufak bi<C baıkıl -
makla d€L"hal toparlanmıştı. 

gerııiş göğsü sağlamdJ. A1i ağa
nın oDta pehlivanların.dar. bazı
ları Bekire geldiler. Ona: 

- Bekir, haydi idman yaıpa

ilım ... 
°'1'e teıkli.fde i:mlıunıd<ula>r .. Be-

klr, ke.ndis.ir~~ b2ilıi et.meJIJl"k 
~ şu cevabı vermiş1i: 

- istemez .. Ben ne yapacağ.m 
idmanı?. 

Onlar, R~lcirle alay ed!yor -
hrdı. 

- Bak hde .. Pehiivan idman
sız olw- mu? Sonra rezil olun;un 
Kı'I1kpınaroa .• D.liı>i ibi.r i<Mı.ş çı
lkartırlaır d•şarı .. 

Bekir, lmt'iyyen ooyuotı<p id -
man yapmıyordu. Yalnıo:, her 
6a<balh erlrnr.den kallkıyoır, çift
llkıten uızaıkla:şarak dağlara vu-
111.l(YQr •. Bayırla<ra Jroşaralk. tıırma
nııyor ve bu suretle iıdmaaı. yapı
yorou. Yani, dağlara Groşarak, 
cebri yürüyüş yapara.k trrman
mala.r, hendelderoen atlamalar 
~a;pıyorrlu. Ve her akşam da vü
wr.fünü ;yice uığaraık y~lııyordu. 
İşte Kar<ı1be'kA- n :irl:ın;ı.r.J ibım -
<kın ilba>rel1ıi. 

Al Ağa bir gün •k3ılıyaya sor
du: 

- O, AnadoJ.u.1u pehJ.Waına ie1' 
bakıyıor IDUSU!llUZ? 

- Evet ağa ihaı.retleri., emı..,;,. 
ııırı mucibince pehlivan talblaf;ı 

ver~I'lllZ. 

- Nasıl tıcıparlaır.ail>ikli mi za · 
fallı? .. 

- Çdk i(yi.l~tL Birdenibire to
par Wııdı. 

- .txlman yı>pı;yor mu ibira m 
~livanlaırla?. 

- Pe'hlivaonla.n keııtlisiıne gön
derdOın idi. Her halde yapıtyor
duır. 

- Peıkaıa ... 
· Karaıb€1kıir kendir.e çdk ~i 
b&ıktı. Billhassa, aikşam yağlan
malaırına ve sabaılı dağ tınrnan
rnala:rına munf.atlaman d..wmı 

etti. 
Bcl<ıiır, on .beş gün içiır..de ge

rilmUş. diliıelmiş, hızı ve kt·yf: 

yerine gelmişti. Artıık, Kıt1lqıı -

ıw-a gitm€lk günleri yakla~ı~ı. 
SuMaııı. Azmn baş pch~111anları 

olan .Arr.avtı<l.oğlu, K av<l!S<Jğlu, 

~u Ha-san, kündeci Hasan gi
bi p€h}ivanlar da tam iıdıman ü
q,erjnrle ve hazır irltier. 

çadırları taşıyan 

va•-dı. A1i ağanın ar aıbası ö:rııüır.de 
silahlı ve at üzerin.de adamları 
gıid·~yordu. Bunlar mulhafızlaT -
dı. O voontler Rum.elinde Bul -
gar eşık.i:yası ç<>lctu. Bulga·rlar, 
da1mi ihtilal ha.l:i.nde id !er. Bu 
sebeple ağalar b<iT taraftan bir 
tarafa giderken kuvvetli muha
fızlarla yole çılkarlaıxlı. 

.,,•. J 

Y1>1cultiik bu ... Ş<ınclan bundan f 
ıkon~ara'k eğlenerek v~ ge -
ç, ırmek J.a.zı.mdı, Edirnede Be -
kıir, gü7.el bir alay mew.uu lcii. • 

Çünıkii o da kııspefaı.i om..ıızla- ı· 
IllJŞ Kı..ıkıpmam gidiy<rrrl;u,. Hem 
de ta Anadoludan K111lqı'11a!'.<.ı 
geJıiıYordu. Bu, fııkara ve :ııüçiik 
pehlivan. Kı~ınarda ne ıkaız.a
natl lirtli? İ§te !>irk.aç defa yerııi
leredı: etraftan be§ on para qı
layacaılot ı. 

Aki ağa, Belciıre soru:yordu: 
- Ban,a, ba<k pelılh·an! .• Nasıl 

keyfı.n yerj,.,de mi? 
- Hamdolsuın, ağam! 

- Sen şiımdi desteye mi ytilıa 
küıçük ortaya mı güreşeceksin? 

- Allah, neye kısmet ederse! 

- Barra baık! sakın küçü'k 
Ol'taıya çı•kma •. Yenerler seıı· •• 
BuTası Rumeli yakasıdın-. Bur.
ların ılıepı;i pei:ıliıvanıdır. Sonra 
on para almadan çıkarsın işten 
ha!., 

- ..... . 
- Desteye güreş. . .ıWş destede 

de aıfacan de:llka.rJılar vaıniıT. 
Seni yağ güreşi'llJde lka!)'rlınrJ.ar •• 

- ..... . 
- Fa.kat deste kalaobalılkıtır .. , 

Üs1ıüste eptıyce parsa toplarsın .. 

- ..... . 
- Senin yaşın ~yce ilel'le

miş! .. Nene lazım ser.ı n !Ptlhli • 
vanlılk!.. 

- ······ 
Ka.ralbekir hep su.;uyor. mç 

cevap vermiyordu. Bozarıp kı
zanymxlu. Kavasoğlu da: 

- Bana ilıak!. Şu pehlivanı 
göriiıy-or mU'6\ın o da Aruııdol>u -
luıdw-.. Ufaık tefek olduğırna 

ıba~a .• 

Bcıkix Anadolulu s:özürii !işi • 

tince yan gözle baılınıı.ştı. Ka -
vasoğlu, Arnaıvudoğlu.nu gOOte

riyıordu. HaıkJkaıten krnavudbğ

lu, ufak tefek bir adamdı. Alt
mış altı cık'kalık bir pehJ,ivanclı. 

FOO<at or.u yenecek anasının kar
nından doğmam1ştı. O, bir dlııa 

mdt pa:n;ası idi. Çelilk yapıl hır 

vüurle maltlofıi. Son.-a pehlivan -
ların piri il.stadı idı. Onun oıyıun
larıııa kapılan her pe!11ivan mut
laık mağ!Up oluırdu. Kavasağlu -

nur. da en •bü'Y<iik rakibi idi. 

iKDAM 

= YENIKAPI - SANDIKBURNU 
M. CAKiR GAZiNOSU 
& " Sayın müşterilerinin 

vaki ısratları üzerine 

~TÜRK~YENiN SES KRALiÇESi 
Hamiyet Y0cESES 

VE BESTEKAR 
Bn.IA.lıa"ttlrı 
PL~AB'm 13/9/42 pazar günü ak şanıma 

kadar se...,sıanna devam edeceklerini bildirir. 

~ 

iyice batınnızaı runın.~ 

O. bUdln dlloyada şöhrcı bulan ve milyon

.larca iManın •~cinıbıaı · dindirelı, onlara şifa 
verı:n Alman~ lliçlannın alametidir. •hlfsh 

ilaçlarının her ambalajında bu alamet vardır. 
O, itimadın remzidir. 

, TÜRKiYE CUMHURIYETl 
f' ZiRAAT BANK ASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmayeıri: 100,000,000 Türiı: Jıl.nısL 

Şube ve ejanB adedi: 265 

Zirai ve ticari her ne-ri banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kum'ba r ah ve iıbbanıe tasarruıf hesap
kur'a ile ~dalı:i plina gö &nlara serıede 4 defa çekıi.lecek 
kur'a ik! aaşğıdald pMruı gö re ikırmruye dağııtılacailot ... 

& A. t,• llnJıl C, ... L 11 lot Aclet il lir.ıık 5,00t L .......... llt•fl·••· 
• • 211 • ı.-. 

" • 1.. • ..... • Jll • • • 1,211 • 
DİKKAT: 1Ieseplarmdaki pa.ralar bir sene içinde 50 lira

dan aşağı düşmiyeıılere lkra miy>! ~ taıkdmle % 20 fazla
sile veti!ecelttir. 

Kur'alar .enede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
EylUI ve 11 Birincikinun tarih lerinde çekilecektir. 

,-HIGH SCHOOL-... 
İngiliz Erkek Mektebi: N ŞANTAŞJ 
LEYLi YERLERiMiZ DOLMUŞTUR 

:Mektep 'lfJ/9/942 Ç ll'l'Şamiba günü açılacaktır. ' 
Yeni tıaleteııiln irn liJum.c 16/9/942 saat 9,30. 

ikmal im.t.lhmtlan 16 - l 7 - 18 Ey!Ul 1942 d.e 

Telefon: 81078 

Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar 
hey'eti fen şefliğinden 

Kilis şellrinf getirilecek Narlıca. 8UcY1VM.lll isa.1~ ve tewA pro}elcrinin. 

tamım işi kapalı 2'1rl uwlile rnüııako~a korım~ur. 
l<es.f ll:>ı>deli 4500 Ji:ra ve m11.val<kat t.ıminatı :137,5 J;radır. :iıııale 2• 1 

Eylül/94.2 perşembe (lilııü saat 15 <>e Kilôo b<'lıedi,y<&inde yapılacaktır. 

Bu işe ait mulm'Ve!e ve şarmame proje]..,! .Amarada Dahiliye Vel<A
letı bclediyeJer imar hey•eti ten şeflii)illdni! ~ms bel.edi~-e riıisJiğ.\n~nı 

parasız ol'arak alınabilir. 

Al, ma<İyetin'i toparladı. Koca 
bir kaıl'ile halimle y<>la çııkıtılar. 

Ökiiız a<rabalarile giıcUyorlaırdı. 

O vakitler El!:. raılı at yolculuil< bu 
idi. Arabalara minUerler yaıy -
mışlaır .• üzerlerirıi yeşilliikle ka
paıtmıışlaır •. Sallaııaııadan, hopla
madaııı. yavaış yavaş yoleuluık • 
:Y<lJ'l!YOf fardı. 

Ka.vasoğ1u Koca ibrınim. Ar
n .. vuıdoğlunu göstermekle daha 
ziyaıde rekc.bet. orta.ya !roymı.ış 
bulunıuyordu. 

Taliplerin tekli! mektuı;llarını U90 sı>yılı lkaMm hiikümJe.rl d<ıh;Jlnde 

ıhale günlü saat 14 de ka<la.r Kilis be}.ediyEslne malobıı.z mu!tabilnde too-

Ali ağa, Belkiri de aralbasına 
alnuıştı. Belo r, araibanı-n ta kuy
nuik :sdk.umu!l>da Y""' aJmıştı. A
l'albada ıbaşpelı.lWa.ı::lar, Ali ağa, 
ve Jı,..-em ağalan Va<"dı. BaşaMı 
pehlıivanlar,ndan da ibir iki kişi 
ye.- almıştı. Diğer araıbalar ar
ikadan genyordu. Karıanlan ve 

Karabeıkir Arna<vudoğluııııu ılıiç 
bir şeye bnezetememıişti. Uıfaık 
tefeik bir adaımdı. Başpeiılıi.van 
denecek yeri yol<ltu. Kıwaısoğhı
nu alay ediyor zannetmışti. 
Kavaooğlu, sözlerine devam

la: 
- Bana bı:ık alay etmiı;rorum .• 

(Daha va.\) ! 

Nafia Vekaletinden 
Eksi]tın.eye konulan ış~ 

l - Su işleri sekizinci şube n~üdürI.i.LiJJ bö1gesı k,-ind~ bulunan Tok.at 
Kazova.ı sağ -sarul sulamasının ikm•li iç'n yapılacak olan sulama j<Oeloesi 

!ıafroyat ve im.alalı smazye ve İşl<?lme 2ırna!arı ffişaatı !<>ilmin edilen k<!

ll'f bt'<leli f>at v:ıJıidi esası 'i>Lerinden (l.M5.985) lira (86) kunı,tur. 

2 - Ek..<tilime 7/10/942 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

Atmarada Su i~el"i reisliği blna.sı ir;inde topla.nan Su ı~k.siltme komisyonu 
cda<lnckı kapalı 2ar:ı uımlile yapılacaktır. 

3 - islek.hler eksiltme §n.rtna.mcsi, mukavele proj~si, baıyındLTlı:k iş
kri g.enel şartnamesi, umumi su işlerj fenni şartnamesi ile hu.."USt ve fen
ol şartnamel"ri ve projeleri (50) lira (00) kuruş k11.ı'Şılıiıınd• Su işJ~f'i r~
i.slağindrn alabilirler. 

4 - ElcsQtıneye giı"Cbilmek ;çiıı. isleklilerin (G4.329) lira (56) irnr,u~

)uk m1"'·akıkat teminat verrrı.ea ve e•-;.iltmenio J'Qıpılacağı gü11den en u 

lfiç ııür. evv<?l bir dilekcçe il.e Natia, VekQlelıne müa'acaat ('dere~ bu işe 
mahsus olmak üz.ere ve-sika a)mQ}arı ve bu vesikayı göst.enmıe1eri §'2.rt.tır. 

.Bııı mi.lJddet için.ele vesika .isteğinde .bU:lun!11ayanlar elc&iM.ınt~ye gtremezJer 

S - İsteldilerinı 1.~it mektuplarını üri:nıci ma<ldede yazılı saatten b!r 

eaat Oncesine kadar Su İş-leri reisliğine n..akbu.z k.a~1 hğında vermeleri 

---· ORION RADYOLA ".!o l 
3 Da•galı 4 lombolı SUPER HALK RADYOLARI g. lm'<tir. 
RADl'O PAZAR!: Galata Tün~l caddıesi No. 17-ı 

(9707) 

:lim eylemeleri ilfln olunur. (7418) (9500) 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 Erinci teşrin 

Keş>desine aynJan 

<"f' ikramiyeler 
1 aoet HJOO liralılr f/I \ .. 
1 , 600 , \J j \ 2 , 250 , 

'J . , 100 , .... y ı 
·i.J 1 , 50 , 
1 40 , 25 , 

BO , ıo • 

Saç bakıımı gli1...elliğin en 

b~tinci şar!Kl!.r. 

Petrol Nizam 
Heır eczan- setilir 

ietamıu.J Ao!iye 6 ıncı hu:lı.uk mah
ıkıernesinden: 

Müddei: Rahmi Şengil 

l\lü<ldeiate,rh: Rulk.iye Ş.,ng!l: Fa-

1111 Kinm.asl.i mahall<si otlulıiçu ~ 
kll;<U y-eşil sarıklı wk•k No. 3 

Miidd<>i Rahmi lara.fından rnüddei
aley<ı Rukiye Ş~il aleyhine a.çı
la:n 1ıot>arun& ılav-...a ait arw"hııl 
sureti müddeialeybe td:>liı'! edilmek 
ürere yazı.h ~ ~ 

d<ı Jll'Wl'lOÔ]eytı;., -Or iJGı.ınetga
bını terk ile .semti mcçhu~ r;· .tiğ! 
n.in beyaniJ.e iade kJ.bnma51 rü.:l:eıinc 

Hukuk Uouılü mıı!uı.Umeleri kanu
nunuc 141, 142, 143 ve 133 üncil 
madddetine tt'vtikan r.ı.ds kılın~n 

dava al2Uhali ile muhaken-ııe güoü
nii 'G(.strrir diı""t;ye varakasının 
nmrk..em.e. divanha.nıesine rısılma.sı
na ve 942/167 mun"ra<la lrayıtilı iş
bu davaya müddeialeyhin (15) gün 

10 - EYLOL - 1542 

' (~:i!!ı~ahif~?r~~~~~!!!'a!~~ küfre-' 
1 te cılan belııçi ve kıoıillsere mese- derek ha:Jtarelte lbulımdtığuıııuı 

leyi anloı.t•yıor. O esnalarda kö.<oe da iddia ettiy<;e de lbuı matıke-
başında da .bir otıomollıil du•m~ mece sabit görülmediğir><len ha 
içinden ka.dmlar, erkekler çık- kare't sı.ı.çıından lbera<ıtine, yal-
mış ... Bir patırdı bir f:Ürültü de nız, vazifede belııçiye tokat vur 
orada başgösteDmiş... Madam dı.ı:ğu .içiıa 30 lira a,ğ14· P""'a ce-
'Mar'ikanm bu ka·?a'balık içinde za~ıına, faka-t, madamı bir de-
ko!ıte dolaştığını gören Pd1is k'Olte gömlekle götür.m~ ror-
komiseri o ımmtakanın belııçisi- Anmakta da belııçi haklı olm,.d>-
ne: ğı cilıetl.ı cezası 7'50 ku~a in-

- Nedi:r bu rezalet al gefü dir'lere.k 100 kuruş ta mah.keme 
şunu merkeze! masrafı ödemesine karar v.,.l"il-

:Oiye emir ver.ıniş. Bekçi gö- ıdi ... 
tür~k isteyince madam Kati- Şimdi; bu vak'a kedinin ma-
na: " rheli değil de nedir? ... KE<H ge-

- Böy'1e çıplak nasıJı giderim ce yarısı alıp başın> gitmeseydi, 
ayol! ... Mü~aade edin de giyi- Madam Katina onun peşinden so 
neyim!... kağa uğramaz, böyle b>r avk'a 

•Diye ayak diremiş. d •- --'·I a o.rmau.ıı .... 
'Mulhakeme bu noktaya gelin Gördünüız mü şu cPisi p:si, 

ce hakim sordu: . - ,...,, nm yapt>gı .,,ı. .. .. 
- Ya o kadar adamın içinde 

sokma çıplak nasıl dolaşıyor- l lulam muhabiri 
dun? ... 

- ? ... 
- N e ;se, sözün kıSilı, bekçi 

götürmek istemiş madam gitme 
miş, cGiyineyim de öyle gele
yim, demi§!•. 

Olurdu, olımazw, fena halde 
siniri.enen kısa boylu, Iooca göv 
deli madam bekçiye bir tokat 
a§ketmi§! 

İşte dava bu. Davacı da bek-

YENi NF.ŞBİYAT 

Cebir Yardımcı 
Ki ta hı 

Orta <>k1ıl 3 'iin.cfr eıırır ôçin Ma -
1.cımı.tik öğretmıınb Ali R12'l lleygo 
tarafından yazılan bo kitabı bir çolt 
çöziilmüş probKım!erlle beı"abi>rdir. 
Ç:ığır K;t.a.b&Vi tara.tın.Um ç>kanl 
~ır. 

ôçlnde oovap vermesine lka.rar ve-

ıril;miş ve lbermu.cibi karax anı§la1 r·-----------------------·· 
ile davıetty.e varaka.&ı m&bk..emıe di- M SABRI AYKAÇ 
vani1ant'6ine ae.ılmış olrn.akla m~ 

1 
maileyıh Ruki.yenin ıyuka.rıda yarı.ılı 

mü.elde\ zarfında davaya cO'Vap ve- __ A K 1 N __ 
rerC!k tahkikat için tayin kılınan 
6/10/942 salı günU sı>:ıt (15) de 

mabkemeınOOe hazır lbu.lumnası ve- DERi ELBiSE DiKİM 
ya kanuni bir vekil göndermeci lıü-

zumu tr.,bliğ ~rin.e geçmek 

ıııııı olunur. 
üzere 

Parti ocak kongreleri 
devam ediyor 

Parti Ocak könıgrelerine dilJJ 
de 13 yerde birde ndevam enııı~ 
miş, Ocakların yeni idare tı~t 
leri seçimi yapıJml§ ve Hal'k di
lekleri yazılm.ştır. Dün kongre-
1eri yapılan Oca~.ar şunlardır: 

Halkalı, Bakırk>öy, - So>fra, E
senler, Firuzağa, Kumkapı; Bcr 
ğazköy, TcııPka•pı, Büyüklbakkal 
Fenerköy, Göksu, Reşad>ye, Saf 
:ran. 

iBııglin kon,gre!ert yapılacak 

Ocaklar da. şunlardır: 
Kayabağı, Muratlı,, Es.erroe.!i, 

Koçunu, C. Alaettin, PetnahUT 
Samatya Kad'ıköy, Üvezli, Al<>m 
dağı, Soğucak. . .. ........... .. ........ .... .. 

O TAKViM e 
Eylftl : Perş~mbe 

lJ6l 

Hicri 
ŞABAN 

28 

Gün: :!53 

Vakitler 

Güneş 

Öğle 
İkindi 
Akşom 

Yat.ı 
İmsak 

DİKKAT: 

10 
.Aıy: 9 

1358 
Rumi 

Ağustos 

2ll 

HWT" 128 

E~en t l Vasati 
3. n. s. D, 

12 12 6 37 
6 +5 13 10 

10 20 16 44 
13 00 19 24 

2 33 2. 59 
1 10 30 4 5ô 

Gazeteye gön<lenlen 
ıevra k geri verilnıez. 

EVİ 
Her çeşit dericien polto ~ 

ve ba yan mnntolan uçak ve a.v 
elbiseleri hazrr ve ı•marl.ama ya,pı.lır. A -

nadolu müşterilerimmn sipar~ len arzula
rına göre m untazam olarak imal edilir. Say111 
m üteahhitler e kolaylk gösterilir. 

ADRES: GALATA NECArt BE Y CADDESİ 

NUMARA 49 - 51 

fnhisar lar Umum MüdürlüOünden 

Malz~nin ~v'i 

, 
, 
, 

120 m/m lilı: 

uo > 
l(){} 

80 
• , 

> 300 > 
&>kır perçin ve Roodel ~boy2 ..,._ 

tim 4 moliim kt.Arunda> 
(J«esör No. 5 

• • 6 
cıvata 6 köşe başlı 30X3/8 dibs' ka

dar vidalı 
Cıvata 6 kö:;e başlı 

> , , 
> 

> 
> 

> , 
, 

, • > 

> 
> 

Titan~k .zım;>ara ta;,ı 

40X3/8 
3QX7/16 
50X3/8 

50Xl/2 halı 

80Xö/e > 

<150 X 20 X 20 rn.m !il<> 

Mikl.a1'1 

oo ~tre 
80 > 
50 , 
80 > 
l8 • 

20 !Jlo 
W ad'!t 
50 > 

8000 , 
3200 , 
2400 , 

50 > 
için 50 , 

50 • 

2 , 

I8/9/.9i:I .aı.ı lo.ıo 

> J0.20 

ı - Yukarda cios ve mi\.1.arlar1 yaı.rlı maJzıel'l'lJtl pazarlılda ısahn alına .. 

coMn·. 
2 - Pazarlık hiı.aLannd.a yazllı l?Jün ve sa.atJenfııe Kabata(lta i~vazJrıl 

şu.b<sind<'kıi merkez alım kOım'l\'Orunda yapıla<:Gkt>r, 
3 _ İsteklilerin pazarlık iw;nı ıat.n olunan gıiln ve saaU.-rde trkl•.ll 

edecekleri fiyat üzerinden % 15 lemioot parasiyle bir];kte ?D02l<(ır k<mıi<-
yona mfrr•eaa.tları llftn olunur. (9521) 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
Basıldığı yer: .son 

DirekWrü: Cevdet Karabilgin 
Telgraf. Matbaası 

SAVIN HALKIMIZA 
.kömür Alım Satımında Rastladıi.Jnız 

Zorlukları Haber Veriniz 

Tozlu, Islak ve Eksik Kömür Almayınızc 
Kömür Fiatı Muayyendir. Fazla Para Ver
meyiniz. Sarih Adres ve Müsbet Yakalı 

Şikayetleriniz Derhal Takip Edilir! 
hareketiniz kendi menfaatiniz İcab& 
olduğu kadar, Vatan borcudur 

Müracaat yeri: "Ankara ve lstGnbulda,, 
Türk iye kömür satış ve tevzi müessesi 

• 


