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,. 

1 9 4 2 
GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ 

iR R 
Memlekette Mevcut Bütün 
Yapağı ve Yünlere El Kondu 

------·-------
Mal sahipleri 10 gün içinde beyanname 
verecekler. Malları Sümerbank satın alacak 

Hala bu münakaşa! 
~-----·1111~~~~~~-

Almanlar Kafkasga'ga mı 
inecekler, Şimalemi 

dönecekler?. 
iki işi bir arada görmeğe çalışma
mak için bilhassa Stalingrad'ın düş· 
mesinden sonra ne mini kalır? J 

Yazan: Ş'ÖKBfJ AHMED 

An1ı.ıcır""• 12 (A.:\.) - Jı&.tıSüt \·e
kit..i<"!iOO('n t...UJ.i'r oL • .ılD-'l'!f.1-Ş~~·~": 

ı - M:};i Korlınır..:ı )t<illunu hu
ri.1.ı.t...Jeı·ir~ ın~iL'l1l;deo l2 e:ylUl i~~ 
ta.. Jı<nrleı1'. .t\l>arl'n Jl{titifd ve tvüık

mi :::ıı·M'>:o.tl' f'Ji'Jı<ic...ı:C-i hı'!' nt..•~ :va~
ğı \'C yfrn1C"re htı-kürı-.c~} eıı..·mvl· 
l)i'llfYtrıJ t'. 

2 - S<ı.t \:t~ ya~·ur~n ınerinos 

Yaff.,ğıkı1"l, güz v~ kuOZ',I )iin!e::1
1 

be
s• ıua:~ar1 1 drri n1ulla , k•l~•'P b:.ı~ı 
y<flp:ığil-a.rı vu b;ınk=-ı·ın t..11n vt·~·a 
·a;ı )'11k.fl.nın,ş vr)'a. 1a.;.·anııw.ş '\:ej'U. 

hc.ıy;;nrn;ş Vt)'a· i!til haline gcli.!"il
nıi!;l ol:-ınlal'ı ,·r;.sa.r Jı"\·;}E>ri rfkoına

Yi\ tü!b:dir. 
]ll - Bt;.lUıl•üH\ heı::{ıki vı.? hükn.~l 

ı;ı:.•·:tı \:ar, 1her ne sı!i:atıa olursa olsun 
ı·~lf"l ·ndı• •bi.ılu:-ı;ı.n ydpngı ve y!ir.ae
rı 12 t'y!ül 19\2 toırih •ıden ltibıı:·l'i'n 

10 g.h11 tçlndf' bi" bEyan11anıe ile 
rn ,-.-.•km 'I\H ~i.Y~ cu .... -nu ·iyPti z:_ 

(SA. 3. SÜ. J) 

H itlit şu ınlin·akar..a \'ıar; 

- Sfafiıngra~f düşiiriil .. Ek k Ih e 

Bk Alman tanksa,•aır f{)pU yaneın bJr kasabanı,_. ö.niinden_ 
;Jtti hatb Ta gc~iriliyt>r 

(• •) 
Stalingrad sokakla
rında· çarpışmalar 

--------- -- -----

Berfin, harekattaki 
sebeplerini izah 

ağırlığın 
ediyor 

---- ---- ------
Almanlara Göre 

Müatahkem me\lziler 
alev makinclerile 

birer birer ehnıyor 

L Sovyetrere Göre 

Şehrin cenup batısın

da şiddetli muharebe· 
ler devam ediyor dukteu suma Almxınla·r me tıyacı 

~:v::::~a -~:~;~:~i:r:~d~ . 
<:aklar .-c ~imale mi dönerek:le.r, - Berliıı, 12 (A.A.) - Almı.n 
.ımk~a cen ubi Kafka•ya istHii."111 B 

1 
d • 1 t f orııhıJarı ba~komurnnlıtilının teb-

Mosk<ı<Va, ı~ (A A.) - Sovy..t 
öğk Lcbliği: 

nu tanıamhyac·aklar?. e e ıye er ara 1 n ]iği: 
Bizhn ,c diinJa matbualırı.ıtı, • N<:ıvor>00iSk'in cenubunda pi-

ask~ muho-niırlerin mc-şgul ol- dan tem,. n ed ı· ı ece k ya de kı,t"a]arımı.: çetin mulhare 
dulr.J,.rı bu mevzu llwr·ind<ı kari bekt<ien sonra oon saı11il istill-
hir hiikınc \.armak, 1•3.lualara k~ı.nı da L''11_>tetm.işle. 1dJ:ı.-. 

Stalingradm ba\ı~:~da Sııv
)~et krt'c .. 11.arı A·iını .... n pl) adesini11 • 
b;r 'hü<:wnu~,ıı pü..,.k:fırtm~ter

dir. B'r 'kesimde Sovyet asker 
ve tank'lar i'<' o:ı:rnaı k ıü.fek-

!er kullcna1ı- /\ima" kıt' al arı a-trkaddiim efınrk miimkii'll d<" - • Ter~'k kes'm;nde A;man kıt-
ı: ldir. Fahat, .sıatingrad· adını 'Ticaret Veki.li bugün orta anadoluda hu bu- a!ar; dÜ§'!llan ınev<:<ile,.,ni ya~ 1 
•~~ll'3n öHin1 ku:ı,u~una .. '\hu.an b ! k"k • • h k n1·.~lar"·e batar: afatı ta1hı;p ey-
ba)ragı dilcildi.kh.n. •Novo-nısb- at a lmJDl fet 1 lÇln seya ata ÇJ ıyor Jem''°'crd"r. 

lı ·" lmrrn du !;ill.ertilmiş oldu - 19 (~A. 3, SÜ. 6) 

:rasında ~ <l<l<:1li bir mı.:barcbc 
0ılmuqtur. Bu n1uU1arebede ~kiz 
. ..'Unıan tankı ~üıfıl!":p edilm1~6r. 

( ---"-. 3_ '°i(T. ~) 

ı:ıına g6re Alnıttn or~ .. sıınttn Hnbul'iafın mnbalazısı için yenf esaslar - -c~=~""'---"-='-----''---
ttatuııı ve Jetu l.ıedt>fl<"rın" \ar- M d k ' • ı• 
:::~~:.~.bi~·~~!::-:.:~~=~b~~::n~ • Şebfrlerde ekmek fabrikaları kurulacak• a agas ar ın ışga ı 
si-ıwlen 'az ı;eçe~egini fasa'' ur A.nikara 12 (A.A.) - Jcra Ve- _ , ı •• ti t . 1 
eıın.,k nasıl kabil o-labiltr?. kı:lleri Ikyı;tiıııce kab;ıl edilen "'~ 'sura e amam anıyor 

t';Jlıakikıı, S<'l ~ cı nu~ra) 1 )Jofü· karnrnameye göre, mahant ., 
parçat'»utk, par~a pwrea ~·('d} ~ iıhtiya<;lar içiı1 bıilônıurn.1 beledi-
Rl<'k "' biran ünce harp ı..aı"iô yder m(m11€'kc<!in her tarafm. -
~hnek AlnH:tl1J& ic,:~11 ölünı diıı-i·nl dnn hUilJ.u!::.ıat satıın cıJn1aJ a n1ıezu.n 
l\le\'"Z'Uuduır. Rus voıJıdeH.nin Kaf- kıLn111:.şJ~Td1r 
kasya gibi her fürlii hayat ' 'C Bu ,,;ı!~iyet bilüır.-.ırr belroi-
nıaden madcl.,sinin, Stalingnd yderc, hrnxn harekete geçerek 
gibi bir harb fabrika!llnııı varlı- memleket'1ı lı<;r tarafmda 'ı:ıorç-
g.n<lan kapanlıp u:ımklaflınl - ı laı>ebrnh;n mrJ<!Wı1· bukir.de ll<~~lan 

ıkı&"'Olli11dan 1ü2uınltL }l.uibw·o.atı 
alml'll:>rı \"'<? 0kımd< ıtıtiya<;lam:ı-ı 
tenYlnl cylen1ele!'i Yal1ifeslnıi de 

mnsma rağıneo Soı ~et nıü1la -
laa kudrctleri.nıin ~imal ve nıe!.'· 
kez Rusyasın.da nıüı<>.kasif hal
de bııhmdıığuna ~ii phe yoklıı:r. 
Alman ortlıısu bıı miitekasiJf 
.<ik leli de yenmed<'n eenuı>ta 

Yeni mat•eralara kafllaruaz. Bu 
y.,.ru,..ı., bi'r görü~tii'l', Elb·etı~ ki, 
Aln1a11 (}ı.rdn .. "<tt Dcn10.kles~hı kı • 
hn.,ı gibi Ll\doga gülünd""1 V«J-T"O
nej kes.im ino ka•loır bütiiıı giicii 
il., nıran Rus aske.ri i-ktida~ını 
ihmal .,demez. Bm,unla da cenk 
l~ıneyet bu orduJ~n da yenn1c· 
)·r-, dagıtına) a,. rahata ~ıknıa;) a 
h;rrp ga~·eleri bakmı111dan muh
tuç \'C n1eeb11r<lur. Kıştın nıiiısa· 
oıde-st \'C k-cn•di inıkinlarJl\J'll öl
tüsii İ(İıı<fe de bunu ynpaca,ktır. 
Nitokjnı. cliin L<-ningrada karırı 
Y<'nİ bir Alman baskıs;mıı bas -
lttd1ğ1n•d:;n b~h~olu'tınustur. :ii~ .. 
lbn:Jl k;, Stalingradın d_.i~snJesi.n 
•loıı soma büyük Alınan kuvvc!
lrri'llU.ı So"yct n1erf,eı. o:r·du.su'fla 
<ı phcd<"u ve Vo!ga g<ırp lıölgcsi 
hııyu'll-Ca )11k'f?'rısa çıkılmak su-
1'-etilıcı 'a1ı~o 1-"e a~ma !";nıal • 
den d; taarruz l~Jiiuıeğe baş • 

ı•u. 3, sfl. 5) " ....... --"!~-..,..-·----- ""'' 
l, Fut~ol mevsi- ' ı 

1 

1 ıni baş1arkeıı , 

l 8Utplcır;: alabile-\ 
ı tekleri neticeler i 

Adnan Ak·nıııı bu bahse ail 
· J.a·ıısı ile bugünkü ai yarı~ları 

~t'.tl'l<'Tihe :ıit (3hnıir.l.cr 

· 4 Üncü snhifemizde 
--.. __ .._ ____ .._ ........... ~ ı 

V(>l'?.T.ııt::kf..ecii.r. 

TİCARET Vl':JCİL.İ SE;YAHATE 
ÇJKIYOR 

Aoıı<arn 12 (A.ı\.) - Tkare<t 
Vc·1dli do1'.1or Behçet Uıl yan-ın 
s;; beill şc-Jır.1.-r.•z<den lıarelk...t ede
rek lk.:1')\9Erci, UJ1fKu-.1a 1 Kon:yG, Ak-

İkinci cepheye i 
karşı 

---·---
Avrupa sahille
rinde yeni ted
birler alıı11yor 

---ı::ı---

DiyetJ'de kalas iu. .. 
glliz maizemesi 

Derllne nakle idi 
Bern • 12 (A.A.) - Nal.ıôor.al 

Ze tung' n BerHn rn.ıtıabiTi ya
zı,f OT~ 

Stalmıgı-ad etıafındak· şiıd.ddli 

n1uıhare.·bclcrc rağmen btı·1ı Av
rnp:ı >a1lıilltrin!ın mudafau;!!l:da
ki c·lıemrr.iyeti d~ A ı r.anlar göz 
önünd'C nılunduıı .... rJ:Tla'.1·. 

Mare~al Vun Run<l~ e<l, Di -
Eppe'e ir,ı J.v.ler .,, 'aııLğı çıkar
n1.ının nctiCCsini te:tKi k eıttik:tt.'n 

l !Xl) u .ca yıeni bir 
1ur.~1'li , :Jiw~tka 

~, geıın1·;ı; \t." y<:ni t 
\ LrIJ '-".., .u • 

]arı 

(Ş.<\. st. t) 

-------·--------
Laval, işga• iç;n ireri sürülen sebep
rerin yalan olduğunu ve 

lerde bulunacağını 
teşebbüs

söyfedi 

Buguın sıeyabare çrK.acaıc oıan 

Ti<aret Vekili Dr. Behçet U:ı: 

~1iıı-, Afyon, Burdur, İsparta, 
Arfal~·a, Aydın, Izmir l\Ian<sa, 
BaL(ı{csir \"C Küıt..ıhyay~· gt1ecek
tirr. 

Dıılkior Behçet Uz bu seyalıa -
tn<ı'ıe valikr ve> aU\kadarlar ile 

(SA. 3. SÜ. 5) 

V.ş:, 12 (A.A.) - M. L<w.ı, <ilm 
ög~ı'den oonra yE Jı .) ~b.<1!1l·ı gaz"te
cil~rı }t:abul eL'liL'i \'e l\1..:>oag<ı<.k<:ı.·:·a 
İk"-1'"1 yap1la.n· yr·nı d..gJ:ı. h;,ıcurn;;.ı 
kar;~ındJ fl':l.!l!>JZ lh~;.kU•l-e\.intrı uu
l'tun-:ır..ıı bildiı·;n . .';'t:r. 

Ga:zıc.tıeu~r kanl'lrn·.ns;ır.ıı..Jı ~,·r·!.;,l 
liad~.t8'kar'a xaı:"ı y;ıpı!an askeri 
hal'\.':ı.-t.tııı ,en'dı•u. b..ı."'laciıi:.nı 'bildi
ren ing~~i:ı ıcı;,,'.ig~* bLln 1;1 a·r,:.tc.~;:ı
dan et,_,_ B;r:<ş'.!X. t1 evlı•Uc11:ı bu 111_ 

g,liz harek-et~.erin•' n):\l1ı"n nıı;.;zaht
re-:ıe butluD<lu-ğ,ı.rt·ı k~'.,ydı•<:en :rt'd!ıri 
Arı·~ı ~un ctrmcc · clı:.ıın"1. ı!'!\, ~. 

Bu "'estka:ara -c:rvııp cı' ~ 1-• .,_ 
sız. h;JA.tirr.ıet re'."1 ?\i~oag;:ı..-~_;, ': 
n~i \-;;}l;,,t Iv'f Ant!t'dfn .-1lc'ıt. b r tl'·
gı~fı cku;ııru:.;-~ ·ı'. ?ı.L Ane• b·ı l!·~ı: -
fında S'()y}e dı>Ob('kÜ·tfı-: 

.-ingiJIJ.ferin. b,r h.are:.::< ti h.; b'r 
su:ıf·t:ı~ h:1k!ı görj!e:n11 z. l·fi" tı: za.
ll)tırn. :y~banr.:ı ocn·z~:ltı;r 1\{ad:_ g·:ıs-
ka~- '.mıt>n':;.,ır.cI.a. ;rcrd,nı - 1'nı~1·.c_ 
lı rc!iı-. M.::d!.g";;~k:ır'da ~r n··üt.rfJ;,1 
!k<ııYn<ıy.cnıı "·ı-yah:.ıı b•J.~ \a b;r ya-

( SA. 3, SÜ. 2) 

i' 
( y . t enı Tefrikamız 1111)~-.. 

Umumi Harpte Sul
tan Reşad'ın Rolü •• 

-------
Padişahın gülünç bir ku;-. 
naz/ığı nasıl meydana çıktı? 

Üstat Ziya Şakirin Gazetemiz için haz•rladığı «Sul: 
tan R~ad ve İttihatçılar» adh eserde bunlarla bera
ber, yakın tarihin ibret verici hkdise ve sahnelerini 

zevkle okuyacaksınız. 

Vakıada Başlayacağız J , 

LAVAL 

Rüşvetin 
Cezası 
---m---
BÜKREŞTE 

Bir mamur elleri 
boğıanarak 5 gün 
teşhir edif ecek 
BLuk"'<'ş 12 (A.A.) - Romar.ya 

halıkı Mar,..,al Ank•P s;.lııo'nun 
devlet lt>~ldlatlarını na<ıl tcmı ~ 
lediginin bı;gun ye"' mi a)ini üg
rt.:nni Llr. 

Biik~eş be k<l ') e .mı u h..-ın
dan b:iri ni:şYet al ~' n kal ... 
mur l>Z•jlcc'<O \e.-1ı r c-<Ll<l -~.,,,son 

baglaı:ar<tk çal şı.ıg, a'lın ka
pıs,nda beş gün müddet e t , ir 
ediln·.esini c r.r<> mi~ ·r. Bu n-ı-l'
ur boy lece tı sl1 - r< ld · erı scm-
ra m'' k-c j·c \ r 1c=ct: :t "". 

r 
Şoförlere ve Motörcülere Müjde! 

"'\ 

f Vantilatör Kayışları 
p, rlı aJ, .r·ı ;;e h.ı. ~ b··· t..:l: tjs;ı ı.ı : ı .a~ t' .ı ... • l ,, ;,r k ... -
.Yıc: . .ı:..rı n-,.•,.\ JııU.ı:\..yı·L tcc b~:,, .. t'': <;ül1T~ ~I ~- lll"' • 

Fi~Tf.AK Ç{lK n L"ZDl"K 
\Jınu.:rı "":·~ yı ·r-a,:1 }ln·.:J1.;:;1·ı• ,, ı~-a·x~11•".b, 

Gn 1 ;;.~a O·Jy·ü~;.T:ıne: IL.'ı~ 18 19 

~---------------------~--J 

BEDEN IERBiYESi 
............................................... -

Maarif Vekili yeni 
kararları izah etti 

--~~~~~~-.. --------~~~-
lstanbulda 4 
klübu 

yeni Beden terbiyesi 
kurulacak ve diğer klüpfer 

çahşmalarında serbest bıraktl•cak 
Dün toplanan be-den tel"'biyesi 

İısla.nbul islişarc lwyc•iıo<le Maa
rif Vebli Hasan Aili Yücel aşa
ğıdaki demeç:te buJumnu.;ı!nr: 

•- Gerek ben ve gc-wk Sıh
lıiyc VekTh ar•kooa~ım beden 
tcı.1biyesi vaziye.tini i.star.bulun 
içınde \"e dışıııda tetkik ettik. 
Merkez istr.~arc h('yeti wtalaTı 
da <lolaşt.lar. Tc-tk:tlmt yaptılar. 
Biız eı·\-el~ şimdiye k·ad;.r ne ya 
p!~tnı?Lr, onu anl"mağa çalış· 
ıık. ·Fakat honüz tamamiie Qğ
rennı:ş deği'i·z. Mescl'a miiket
'eıfler baıhsindc heni.iız her taraf 
tan cev•·P almadık. Buna rağ
men -ıimdiyc katlar olan tetklk
ı~~miz bi2i bazı neticelere gö
t Ü rm iiştıür. 

İstanbul, 11üfu.-ıınun chE'JTUlıı· 
:reti it::barQe b~:Li en çok işgal 

f SA. 3, SÜ. 3) 

~:ıaa.rjf Vekili Ha,ı,an Aıt Yü.-.. 
nutuk si>ylerUD 

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

Demiryol nakliyatı 
son haddini buldu 
Münakalat Vekili, yolcu nakliyatında 
büyük izdiham bulunduğunu söyfi
y o r. Vekilin tetkik intibalar 

Ankara, 12 (İkdam M.u!ıab:- 1 n 
ır-- -- -- - --- 't rinden) - Bir tetkik sr.,'ahat:n 

ckn dönen l\lüııakah.t Veki).; A
rnirz' Fahri Engin gazc-teci?<?ri 
kabul ederek tetkik}crl hakkın" 
da maliırnat \'errn:~t:r_ 

V kil, 'cm ~cyahatinde Kay
sc-ri, Malat.ya, Atlana ve Afyon 
oomiryolu işletme mlidüı-'ükleri 
nin lc-m:r ve bakımı i~lcr\ni, Si
vas \"C Eskişehir atölye~.erini \'C' 

İ.skcııaı:rı.ın, M(-.'i"l linıan ~J.ei
TI1€ idare!c:"in.. te-'kı;.;. ctt ğını 
söylemiş\.'€ ezC~'Ti·:e dtf!D:~~· ·r ki: 

c- i\ğuı:;tQsun san gUnl~rin
den itibaren <l-en1 ryıo'Jıiarı nakli 
yatı son haddini bulmu~lur. Yr:J 
cu ııakliyatıncia büyuk ı7d:Jıam 
vardır_ Demiryotlan l~ctm<! mü 
d'ürlerinin Yaz felNincıe b'iıYük 
bir gayrc<tle çalııı;ım2'6ta ~~duk
larınt gördüm. 

Bu sene İkin,itcşr.in ayında 
Anlrnradaki demiryl'.l'lart hasta 
hanesi nl açaca,ğız. 

ıS:vas ve Eskise'h'r atölyeleri 
cidden iyi çalış:ııaktcdır. Bu a
löly<0lerde işçilerin yetiştiridme
sinde de bii<yiik gayretler sarfc
d:Jmckledir. 

1 SA. 3. R(;. 3.) 

ı GEMi YAPMA ı 
' 

REKORU! • 

ı . • \ 
, ( iki ~Am erikan 1 

1 l tezgahı 85 gün .. ~ 
i ıde 58 gemi yaptı l 

VaşiJıgton 12 (A.A. - B"lı
riyc enoüımer..i reisi Kon-ter A
miral Vkıh">Eı-y, ::a beyanatta bu,. 
lunm'llştur: 

•- Birleşjk mill~ller için A
meı'li<z<la yapıl.makta olan tıea
ret gc·rdlerirııin inşaı>tııı.daki sür
a1Jır. deniz inşaatı taı·;hirıdc m'6ti 
görüJme·ııiı)rtir. Ge<;en ay bu g<'
milerirı i.nşasında mütch··• ;s o
lan iki A.ır.er:firnn tezgahı, 10 bin 
1bnlı.:ik 5<i gemi Tı.şa etmk;·Lir. 
Bu gemıilc~"<iı; her biri tekıı< •. -
nin 1.€'2lgMıa konulır.ı.sı tarihi k 
servtse girırr-s; t.<.rilıir.<: kad. r 
geçen 83 güı1 z:d ı da inşa <-<i · -

f(c.i6iljif, U igfiitj(li§
14 lf 

EYVAH! ... 
Gıda maddeleri satışlarının 

serbest bırakılmasından yana 6· 

tanların arasında ben de var<lım; 
bunu itira[ cdiyorunı; bugfin 
yaydan ~ıkan ak gibi fırlamakta 
olan fiatların karşısında: 

- Ey,.,ıh ! 

Di;yenlcr :ırasrnda gene ben 
varını. Fakat işin acı taraf1r ser· 
b.,;t satış i"ı;tiyenlcrin sayısı çok 
değildi, bugünse -.erbcst ı>iyasa 
ortas~ndu: 

- Ey,·alı: ... 

Diyenl-0r çokluktur. Eskiden 
biT maddeye el k6nuı> aız..1ıni 
lia\ı tesbit edifüıcc, o madıle 
silıirli külah giymiş gibi orta -
dan y6k olur ve el altından tes
hi:t e:l'1en ffatm nihayet bir mi,Ji 
fazlasına tedarik ediHrdi. 

Şlındi iş bunun aksine: Az.anıi 
~atıs fiatları kavJınlan madde 
alal.ı'ld;ğinc yiikseli3oı-. Orta -
dan kalkan pirinç yiiz t>n kuru
şa al:nabiliyordu, mc~daııa çık-

1 
YAZAN: -ı 

Selami izzet Se~s-

t.ı, çıktı anıma. yiiı e-lli ile ) üz 
y<"tıniş arasında çıktı. 

Dün de .ikdam haber vtri
yuı·du: 

•Tİcare~ \:~eka1ct:, ze~·tr'lly:tj:t 

ile sabuna konan azaıni sah'.'> Ci· 
atlar.Jtı kaldırmıştır.,. 

Bunu okuyanlar: 

- Ey,·ah! .• 

Dediler. Nnsıl dcıne~:t>linı ki, 
isin ne olacağuıt hilisoruz: Zc.' • 
tf.ııyağı İki ~-i.i:ec. sabun yüz clliy~ 
fırlayacak v~ crte1'ti giin gaııe -
tclerdc oku3 a.cağız: 

-Ti:car-ct \ 'ekili ~ablUl \ c /;(•,-. 
tin~·ağ (iatlarıu ı tetkik etmek ü
zere tayyare ile A~ \'alığa ~it -
nıistir ve nıahalli ... atıs iiatlarının . . 
norn1al clduğ-ıı neticc .. ine \ ar{h-
ğtnı ı11en1nu1ıİY<'lle bf'~ an t'.de ... 
r~k Aukara~·a dönnlii~tlir?. 

Ev vah! •• 

\. 
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KAFKAS 1 UCUZ, 
ŞAHiKALARINDA) YEMEK 
Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri -------

Halk lokantaları 

r 
\ 

I ~DAM 

HAFTALIK NOTLAR 
'"\ 
1 
I 

Acaba Düştü mü? 

İthalat malları
nın tevzii 

Yeni esasların tatbi· 
kına baılandı 

Yazan: ZİYA ŞAKİB No. 30 1 
açılması 

dü~ünülüyor 
Fiatların ve şehirlerin düşmesine 

• 
s_.n z;ı,nanlarc4 memle"ete 

itıhal c<Wl"n ılıalüt e;.;yasının 
vuııguııcuılar 'e b.liıa.ssa ~r
tacıl11.r elmae kakitgı yaz.\ın,gr 

tı. 

lsviçrenin harbe gireceğine \' .. /.;.ıd. bu, Çar\ığın kudrEt 
v~ - .. .anM.. t 1 ı k~ .. ;il \'Uru.;,.ı.n m.U 

hinı bır u.ac~ ·u .. l"~e ÇiJrc kt, 
<>l:ı,deki h\ı avcı; kıılıraınoın ile, 
~'~~~ hv ask!>r f -rka.:,1 karşı
" a dal>a fazla ha.re <e<t-e bu
tta='.< mw..ıkı.in değiklı. B~n-a 
b •·•""· '~leceği .karl.ıı· t•h 
ı l ; apttklan nra, yiııoe ~e

ı~ ç :Udi. 

di. Aı1,Jı; 'he~. k .. ndi ylll'duııa 
çeıkild .... Zavallı Şeyh 1''1.anslır, 
kendisine sadık kalan bir kaç 
dosru ile yalıııırı: 'kaldığı için o da 
bir tar.af.a çeki~ mecburiye
t' , hisse~~. 

Anlcaradan veri1'?n mo.lü
mala göre lokanlalardakl ye 
me · çeşidini aaallmllik ve bü 
yilk şehiruerin muayyen ~er
lerinde UC!ll: lokantalar a~.':c 

ve tııblıdot yom& v-eroirmek 
için tetkikler y apılmaıktad.ır. 

'harbin ne zaman biteceğine dair Tic.ret Ve~eli, keyfiyeUe 
alıl:kQdaı: ol.arak buıınn önüne 
na5.l gı-<;>l~ğ'i'11 birlikleorden 
'H>mıı.ış( 11". Birt;kler um uıni Jta
C:pllğince lıazıl'larııp Yek.illet 
lar~!ıı:d~n ~·rp edilen eı;a:;-

1.t<r, birliklıer l'llllcrni kiitiı>ligi 
kaıı;;.füe al~kada.r:.ara bir ta
nı:m halil'de b'l>diril'mi,ltw. Ta
mimde 1ıti1a~ e~asının n~ ~e

kil<ie tew..i ~dı!tceği. ~.angi cins 
rrı· ,.,. ... 1.,;;n .. (.1 1" n ::.at1n alacağı 

ta!lrHı 1'<!.lmeJ<ı•pdir. Te,•zi tali
n1a t-natl'1.e""i ~ ürur~u~P girnı.i~tlr, 

HAZİıN Bİlt AKİll'~:T 
(Mansür) için, artık bu muhit 

te yap4.ıcak hiç lbo!r şey ka'rna
mı.ştı. Fakat o, miule\•İ biır kuv
vet>n ke-rıdi&iıı.e i11ıam ettig (Ci 
hadın 1.czzet>) ne doy.amam "' . 

Alli.kadaı'.ııır dOktorlann 
ve iktısalt,;ıların mütaleularır 

ıııteı;.oite baı;l. mı.slardır. iller 

l gün alınmas; laz~ gelen ka
lori~·i tcmın ioin haftalık 
laMıd'ot yemü (,'t'Şi tleri tesbit 
:>dHec<'« , .• büyü.k şehh·lercle 
açılıı<!ak ucu"- halk lı>~a>nta-
iarnuı· :daresi sekli '<i"kında 

karar ].,.•h r; 1 aca k t ı r. 

BU hafta lıeı&es şuntm 
bunllil1 düı,ırnesile m~ 

olup durdu. Kimi gfusem bi'r 
c!üşnre haberi bek~yor, k.iıninle 
konuşsam bir ~e ~n 
bö hsediyo.rdu.. 

Bütün tanıd;lolarım hem-en 'he 
ınen a<ynı şeyi 58ruy-0rdu: 

- Sen gaze.tecisin, k.ulağın 
del'iktir. Düştü mü? 

Ben diiı,;mesir.i bek'.ediği _ yi 
b r türlü ke~Urc-moci:ğ'ım ı<;ın 

müphem cevaplar Yeri) ırch:.,"ll: 

mev>zuunu ~ ediyol'du! Yok 
sa Scalllngcadı.n ciüşme.slni mi 
k.onuışuyq'!a«iı? Dedim ya, lbir 
tü.rlü kestiremedim Bu haftıa 
düşmesi. beklenen çe>it şc.ı'\!er vıır 
dı. Fakat -bcltlcnilcnler<len hiç 
bil"i ciüt;med •. 

• 
BİR aı.lwdll<! . .m, ö1>üıı.di'ki 

g.:ızele>·c göz gezdil'dik
teıı 5onra ıçl ı içli söy'.end;: 

- Yarz.;ık 'lit1~~k. dcd .. A•vru 

K.rkas cmlı;su B~kuaıı •. fl<lam 
C--rt.• r J l-"\'Jte1ıt-li:in, bu b~:t rl·:ıg 
t ""'lle-Nie~n n, lıirrurin.i tak"p 
~.ı t.arrn~lc:rma ... \'e biihu-
9 ıon u ... rrJ2da ) aptı.ğı ehem 
.ı·ı:v~tl dereced<.> taw<>«t•.ın fe 
U\ > •mJi:Qı'i. Çü:r'.<ü bu 
l xlıse!cr, omm ?vloslko"'ı. 'e 
Pcterıfouı; salonla ıında kaz3'!1-
rr. · o!duğu 'ilıret üd~ta ş~ 
t vernllş!.1. 

Bu h r ve mr!hrı·ur G.crK!ral, 
a.mk Ş.•;ih M•a •r a•,e.yhme şid 
de-tl.i bir •ha1-c.kete ı:(çmek füı:ııt-

Bu ta.~kın 1'll'hlu (Mukacides 
\'eli) de, ıblitün (Küffar) l imha 
ede:« c yurdunu ınut'.ai<a nh· 
rın ·sti. • ın<lan !l-"Urta.r...cağ~ 

dair kuyveUi b.r iman l;ard ı. Bu 
nı..'71 :çin, Lcık.rar uzun t..zadıya 

dü"1inüp, ıpoih. Te~ebbüsler.ill. 
de mPJrnf!ak olmak içiaı. müsait 
lü ~·.ııa aracı.. Büıtün dii!şii.!'lce
'eri, K'~adeniz sa.1ıiller· ede tap 
landı. 

Yal:i ,.e Belediye Reis. Dr. 
Lütfi Kırdar bu ça\ışmala ra 
muvazi olarak fokantac•ler1a 
tem.as ehnıiş ve onlaNian Sa
lı güniine kiid-ar ucuz ~·emek 
ve tabldot h:rk:kmd>a bir ra
ıx>r i~te-miştir. 

- VaD,hi 
pek. anojnıyo
rum. Day"· 
nac;ğa ben
zi~oc. 

r- Yazan:--.. 
1 Ke ma ı s. j 

po.nın 

d.iyarını 

sulh 
da 

_{ a h r o 1 a-
s, kökü ku

uıı u lıissctti. Deılh:ı.1 oo tıalı.-ıı.li 
<.lıwllsn bir (ırka te-;k:, elli. Bu 
l'1 .tı: Jl kuman<ları.i gın-ı.. K.,(
~ .. .., h&·t.ttnı nen tccrü'beli ,.e en 

N'.-ur lkmr~rdımlıonnclıın (M.r 
ı , 'ac !) everdi. Şe~11 Man
s\il'.un t -! ·ıı .ııe gimd:erd . 

B ll fı.,.ka: H ta bur ı · ancı pi-
• !! il5.k dzaıniye sü ·a

r. · f l7dc\ Don, '!'erek, Y re
bt n '·aza .. _ rıııdan scçln1i~ \Ü 

~r k! .... ' ';: SÜ\ ari bö!ü'· ~· \'<\ 

1 batarv:ıı c~hcl topund .. ·ıı) mü.
t .. Iv r .. \ 7 C şirnci::;ıe ~.;·adar, 

verlilerı:r ür.f"Pİne. il,,u kadat' ku.v 
\(.\L~ ~ r 'tr~:ı:ı gör<lt.rllnv.ımişti. 

(J.1'r 1 y N ecıı~), bu güzide 
rı.r;: ' r tı':tı. Se ~ ;\[an-
S' .. r m a u._:eJacl.. _ ··r.'l\t'l 
!kı ~!NV t, (178> • N'o Tesc)T' -
~·m ""'1"'111 2 '•c· r:ünü) Tere':< 

' ' .:lı> (Iıı.t.ıı· T'°") 11'1evki n· 
ıkur •',"l ·tı 

t ; •araf ta b:r~·rin;n :P:~r:r,e, 

(Kırım Han.hğı) tamamile 
Rwı Çarl;ğıııa iıtwık edilerek 
Ru .vann i»t vilôyeti olduğu hal 
ci-e, {Anoıpa loale'<>) hala teslim 
olmuywdu. Bir y,e.n"çeri müıfre-
7.e>İ. dahil· lıaAi. orada tutunu
yordu. (Soğucak) kaleıı<rdoc otu 
r.an 'b"r 05<nanh va•;si de. (Ka
bart<ıy) ve (Çeılkez) kabileleri 
ii:zerimle oldt>kça ·1Jir nüiu.z ve 
~eı.:r icra en"yardu. 

(Devamı •·ar) 

Dün kendı le-rile temas etti
!fin:iz lbU.yük fokanta s~ıiple 
rı yağ, pirinç, et, fast·:_ye ve 
patale< fütları düQürü~nwden 
occ.z. "y-emek 'Gpilına~anın 

güıç oldu.ğunu, fakat ba:zı 

semtlerde bugiinkü fiatla!'dan 
·~ 35 nisbeıi~de ucuz tabld<ıL 
Vl"fr.ekl.-r Yeriklbileceğini bj 
dirmi<tlerdir. 

Kira arttıran bir 
apartıman sahihi -55 Lirahk daireyi 125 liraya kiralar· 
ken suç üstünde yakalandı 

ML•hatrlbım ·srar eci<yOrdu: 
- Şu halde sen ;, eni bir t.ıa

be.- <lll') nıuşuı.dur. Desene i>
mitleriır.:z su~·a <iü;;ıü? 

iBen Nure~tin Artam'rn.r; bir 
eü;m:e ile i~n içinden <;ıkımağa 
çalışıyordum: 

- Her kaide ·bir ka-ç gün i

çinde \·:rziyet a)'Cfm1.ı;,naoalt ve 
işin net cesini z&man giiııt.ere

cekt;r. 

Gaz-cıede, kahvooe, tram~·ay-
a~. vapı.:.rda ııvıü şey 'konu!!1Jiu 
yoı<du: 

- Ben düşeceğine ihtimal 
vcrmı:{orum. 

- Ben de bu gidi~e dü~eceği
ı:e yiizcie yliz 1'ani ·m. Gazeteleri 
?/ount•U~"Clr mu.sını? Her gün ye

ni bir l'ÜCl!lll1 '""r. Buna can mı 
d~) a,:..ır? 

- Sen l'e ~ylerJen ooyJ.e. 
OnJa.r bir kere :ka"ar vermişler
dir. S<>ıı.ı·a !;:in içiıxlen çıkamaz. 

' d . l ~ h a ~U İHt~akçı 1.:.l: bUı.i\1-:.'1 Jr,e!1'.W ... ı t. t.2-
1:) ı•a ı,;,. ıddelle ahldı. Kan Hvn·ud ı:u.n, en;.: ye-\ n~~darı 1 rdl.,U n... lin yann.ıdaki .ı..:soıya. lar. Ne ~apıp ~·&ptp dayanacak-

o:urmı.şlardır. ' !ardır. 
ar ıç n e ~a an ıarp s~ :ısı, - ·~f ııd•n b·r J..-d.ta aı·t.rma cunnü 

aeta ka:lıramanlı~ın bir imtrhan l rae:b.ıdll yapılmı~. i'l..-i 6"celik kira 
ffi':'" cla~ı halini aldı. !>fd<.ll'oden ıruntura•. haıicı 1680 Ji- 1 

Ş?\-lh ~1·arı:ısur, fbu harpte de ra 11:.....n '1''4.c.:>:._L,dc Tul uhun d s.ata 

O ... ıMl.%1 , (t\'\'t•lcç uuıua :-a l°'H'l Lesbit 
~!ı.ı"'"iı pn.raları !l!Rıyıp t:nıa~ ifı Ü7~
ıtine ıbı:Jıy.aıı}ı;'~n yült.·H·:~ ~c.slt" ne k.n .. 
dar raııla 1Jara 1<HU.ln1. ve ».pat~ı

caııdll tutlq;u 4 odalı cWJ'en.n ııa
k .1 •. fa'41 55 !~ ·a o:du.gu tın:d-c 125 

ıHalltn sesine kuLak Yeriyo
rum. Y .ne aynı meEele: 

D~ek mi? DilsmiyeC<"'k mi? 
_, 11 &r.r 11.:.ırık'WOOe Ş(-Caaıt JÔS- I"'<las ·a1ıartu1ı.ıfl1 s~I i:'Jı Ki ~o.:- To-
•erdö. FakEt cnhil ve basit o. !U- ~-.,lıy;;,o. aııı; üs\ündo ::rakalannııştır. 

.M·i1 l l<onınn11. müddviu..'r..utıAl'i'•ne 
~u Jt>ın , {hf~raJ-ı.y Naci~) .r;:bıi. \Cr;ı-rrı. st ... '.unun düa M:lli K ·uıa-
t.ı>crrıbeli b: r k«manda.n.n hs-rp 

n1a .mah.keınesiılde mui"ıaJ~PınP;;~ ya.. rr.ı . .ı~t.et.Ta?arma. :Alk,& erditUr.etlf. ptlrı hr. 
Etiı dr.ki r .. L.vveti, 'V'3..Ziyeıte göre 

S'J<;lu, blt pa~yt bir ta.kını ~.wa. 
J<!ıre td<:'1-.ecio. satın.ık mukabijUıdc aldı'ım 'WL:ı. 

• 
Rı }1"r.a1ayı, munta"!:&m )t&il" cın:.\,,~ d.e eür.mü me--$)LKLı J3.i>~n f 

1 a. ütt•riır.ot n p11~1 eldıtmı tk<'rtd!fıi
r.e de ikrar ('tt.snn';i YC bu f'tno.da 
momuı .wr ti•kmil G:onlltjlllanl .. rL din
lem:şl t'J"dir . .N1l\ayet Kitkor iA.• se
!le-1.k kir~ Ll'dC~J!l. n ve kuntıı'ıilt b.a
ı~·c~ e::uı. a h• aber tl ~an 3000 lirnyı: 

c~o:ı1e :.ı~J~.:eo ~ ırı<.:n'!.tırla.r (iki ltin
lik, l..~i df' bı'>ş ytiz. liral•k) p3ralar1 
K T'ı!wrwı o-lı!nıci!:'.il :.ıL.r.ak ciınnü wes 
İll;du yapm .slardır. i.:t .i(Q<l(loti~ 
'fı.i .. k 1 'a 1 olCu~nu sOy:-t'yen Kır
kor:.rn O.:l!ıhare a~::ran tab'ası o,<ıu-

E ii'.d:N" olunı.ız, lıı:ngi mec
i.·.;te neyin dii,,.rıesinden 

bafoc kliğini, mufualabı.rnın 
benden ııe_vin düşmes~ h&·~<kın
da M.ber sordllgunu, halkın ü
zerinde b~ı..rla aurduğu dü,me 
m<.>vzuuııuıı ne ol<luğmı.u bir tür 
lü kestirenıeciim, Zira oc:l~ece
ğıııden b~hsedi:len o kıadar çok 
şey vardı ki . .. 

nııa har,..ketlcrilc, ~ :.\fan u- ""1çaiGçı ~ hiıro.ru mcmu!'!ormm ve 
ru-ı (~MÜC',l'ı ) S<llı1annı par.ça- cuın U me 3udu tcı.t:p ectcn muni-
lad, Kuvvdled, birokn<len a- !alttr-" t=arlarınduı O<rnan Aytu, 
\ lrdı ıtJkavemet imlci..m b7a~;;- nun irade ve ~hncie:Ierı,h:ıkikat.ımc:r-
r.~d dar.a çrkarrmsttT. Cür:rrr'i m .,hut ş~ 

9\.ltet!e tE-t"~P erli.!m!şl r: 
Şeyh Mansur, çok m~·ü.! :r 

Tı.."ttaC' Osman A,ytu, Kir'çoı?a., f"\'-
\"aL.ye'tt.e ılı on.cl.UğtıdlU .an.'<adı. ve. lı'l'", Ta.rabya'ıa BHecL< ı;azl-
H •c o rır.ı:sa, l:UIV'"etı.e...·ır.e fa1Ja """"'1da bllluşmagı kararl:ı..urclıktı\n 
re f \"( :OC,memd< iç>ıı, -üıçi.iın ..,,,, a ilca ·-~ılık büro<u şe!I' e 

L .k.eyıf y !ı t>:idirrr..iştir. Bi.L"'l)daıı g\m-c~ defa olarak- na:rp .tnl'vk:ini 
te:-"k.<'tT!'":e ~ m.eıcbur kaktı ci rıten ika ınernu , J...:. "ko-ruc-ı ::.ı,p;.lrtl

nanınd;ı ı<e pıcı.lı.k: cdı n Şok. 'e b'r-
Bu m:ı.~lüoi.v-et, lbütü.n Dai;n l.Jce T•rob;·.>ya ı:'lmdc üz~re ıı:r 

koıbıteler üzcrirıoe fena bior te- o:.oır.oo.ı b'nen O•rnın Artu·uun 

h l.e • di JJ ka' ·ı otcmub-l n~ y ı:da lı:r mu.n .~betle = u.suı 80••r ... .er ot . .e, 
aUaY"I"llk evvl'lce 4':ırarl !ırı on se-

'b<ı<ıgunlu~un sebebini birbirine i<iide Tor.iıyaya g'tmq:c~. gaz:nod. 
•tfetti. Bu da, kabileler s.ra~:n- ,,..a mukavel~ ttımim r<lJi!'ki'ı" 
d.l datj\u11ı.klara sebebi)"« ver- K~·, 0.:ncın ve kop;cı S-!• ro~ o-

VAŞANMIŞ 

1;..ı an!~t.m.ı~l~". 

'.\ ~~ .ne, ·inı1s1 55 liraya ... lan 
""yıı~ •:--attJ:id. d geı· da•re:eri.n O ::-t:.:n
run t ı' .n ,. tr<Jığ! daire Dt• blr fcır

k..r. <ıh•p olın:ıc!JC"ının ehli \ tıkl~ça, 
v.- t\.l.'k \f' 9;~9 ,>ıl·~a~d kira tk.
tar T"'n te"ib!t.i içLl~ böşJ;.a gJ.r.-e bı :-a
!ı. . t:r. ----o,----
İ.ctisat Vekili geldi 
I .~ !. \'c"«. ,, ~ rrı Day dun .. '\.!:

kaı" dan şı::ıu·•ml.7Je .gelmiştir, Vek.ihtt 
ı nd n .,On, •ru Ye ~ rı~ıy1 birfk;en 
L.~rulıruıı..ı etr1:1ıf.nca tr-ta;;~kler y:,,ı::aıca
gı ıı.ıtlJşılıu&J .. -1.aciır. 

Et, pirir,ç, yağ, fası.~ıye, sa
bun, ıkum~; peymir; lıak~.a f:at 
1erını.n d1'€Jııesi hek:ler..:yarou? 
Serbest piyasa sayesinde dolu 
dizgin .ko~an >lıtik'iır atlarının 
kayaya çarP.:P düşmesi isteni
y°'1'1t:? Vurguncunun tpe çeki· 

leceğini :ııı,üjddeyecek bir ka
nll'nla karcborsayı açık bı7.G:ı 

yapan1ir.n kdalarının di.i•.JT.e
Si "' •-.,,enni ediliyordu? Le.kan 
ta .tarnesi, ot"t kirası ,.e berzer 
,Jer ni<n düsmesi mi 'ronuema . . 

MÜTHİŞ MACERALAR c..\Uah.n Be!.i.sı. g<'r>ledı, hi
caz tereddi!t etti ve iki yumru
Junu hava>"a kaldır.ra.k birden 
~ . 
Darb ıni.n üızerine yüoıüıdü. 

Ben hemen bütün lm.ıv••-c~n.:e 
.:>ag•rd1m: 

- Mara.lal!. ALLAHIN BELASI 
D€v adam, sa11ki bir el<."ktrik 

ce eyanı 01ıu yildll'ım . .a vuru.1-
~ ciöıKW'.rm~ ·gilii. birdenb:
o-e durdu. İri yumrukları yan
la , .. a sarktı. Dört &yak üzer:ne 
ge~rek baM do~r'll 1nleo . 
Pz•rmah'ıgm )atuııdan fısılda

dun: 
- • iaTaOıi~. uslu otur 
D .. ı'hı ;.·a,.-a~ bir ıı;esle· 

- Hayd dtşarrya Çlk'. d i. 
Be Jc teşvik ett!m: 

- Havd" krrrknıa, çık, ç:k'. 
- EğeT sana iyi lbir oda ayrır 

.~'-1"'" 21't"'tJk usı· nhırur musun? 
Yiodet'. 

"Iaral.._ t on dort sene<l.o?r..ibe·ri
<l·ı ki, kendi hakkır.da böy1e tat 
lı b:r söz "şitiyur.d!u. Hem bu sö 
:riı. söy.lf:~n de ılıapish.anenin 

en y ksek ..am ~Ti idi. 
E raf na bakındı. Göz!N.i kü

e-Jdü :&>il ~'ili ki bu söz(' it·mat 
aıııemişH \"e vin<> kendi kı;fesi 
M ,,,ru g<>r-leme·e kıs!:<lı. 

• - ~faralat, 'hem ~r ·n iç n 

Yazan: 
AL jENINGS 

çok ir~ o'u.c. Bak ycmın ıl >oy· 
1:1)'üruın. 

Yanıhe§ımızda bir ka·~ a par

çası glbc duraa 'bu dev _dam, 

o saniye b r tokatla canın:ı çı • 
karaıbl'rd.ı. Boy<'cm b'1e ancak 
göğsünün hizasıııa .Yet:<ebili
yordu. 

Mar;;.'.at bana O:ıaktı, )"ıne dört 
ayak üwr r.e dü"""ek, h sesır.i 

c; kam12dan ben +akib<: b< ş'.,adı. 
Gard;yar.l ·r gözlerir.e ·in-a.namı
)"'IOr~.cı.rd. 

Direktör dev adamın Tir.cirle
r.ni çık.ı •. ttı ve bar.a da kendisi

r.i hastahaneye götü:rme·kbğirr.i 

söyledi. İdareye d~ cDev 2• 

dam .. a bol ve gidalı yemekler 

V<"ritmes;ni, kerd:ı.Si.r.~ iyi !J,,.'t-\;l
rr. ~ını c mr.çltı, 

Tefrika No. 30 T Ü r k ç e s i : 
' IUAMMER A L A T UR 

MAR.\LAT'I~ :,fÜTHiş 
MACERASI 

Üç harta sonra, :Marala< '.ha
piSlwnenir mahzen kat:ında du· 
variar1 titreten &~:,ile b .. ığfrre
cek yerde, >.imtli hasti.har.ede 
hiç Q'urmad.an tatlı tatlı kor.ı;-:u 
)ordu. 

Dokt-0rlar gelip kend.sini mll
ayene etmiş'erdi. Burı.1ar kal<•-

• tasıı!.ln içinde eski bir kemik gı 
rınt:sının ara.sıra kriz getirterek 

ma.hkı'.ımu çıld:ttlığın1 ve delA
lik tezahürlcr:JJin de bu sclıcp

ten "J.eri geldiğir.i söy1iyerek, 
böyfo bir teşhis okydular. T~ 
histen sonra da ameliyct y<pıl
d'. k~'k çJkarJdı \-e Maı•ala
-tm haıfızası ycr:ille geldi. 

İşle cDev adam. ın kurbanı 
o'ı;'u :ıu ve kendisini hapishane-

ye sü1üldeycn müfüiş maC"(;ra)'l 
ancak o zaman öğrenebildik. 

Nckahat devresind(' iri vüoo 
dünü istiap etmeyen kü:çi.:J\ ·fa

kat ı .. m:z karyolııs;na ı:z,;rmış 

oldui;u halde anlattıklarını B·l 
Port.et ve ben dikkatle din'J-so.r
duk. 

İra Maralat'ın san"atı dökme
c'likti. fü;yatrnı da iyi kaza...-:
ycırdu. 

K!enıad çelık faibrikalarmda 
iş bulmuş, kuvveUI Ye anlayışlı 
o\<luğundan az sonra ekip şef
liğine geçirilmişti. Llal .kımı~ı 
kesilmiş bir forının önünde, y.a
r ı çıplak bir hı;Jde, erımiş çelrği 
karıştmyor~. 

Bu fı.rmların kazanı!arı sanki 
bin .lokomotif birden ötü!!{<ınnuş 
gibi müıth'* ses çııkarırk•r. İ.ç.eci· 

ru..vası harbin 
yasına ~ekecek. Onun hastala
ra şiıfa ver..n lhavas.ı arlık b,l
ru{ kokacı:ık, aydın semcsır.da 
oç&klar pike bomlbardıman u
çuışları yaparak yakacak, yıka· 
cak ... Hu.l.isa c Yaztk cidu, S(i
reyman dendi-ye. ola·cıaik!. 

Arkadıısı faza sövlelmeden 
SOrdLln: 

- Ya<hu! Ne ciıuyor, llıanıı;: 

merr..lek.et ist:.ı..i edücecl<, nere
~n çıkardın bu k.ötü 'haberi? 

O, yüeü g(.llgeli cevırp verdi: 

- Okı.mıcdın rru .. sayın edıp 
Y.aknp Kadlri Be1111e sefirı olu-

• 
GAZETECİ arkadaşlardan 

biri: Haı:o ne z=-an 
bikcE>k?> llr.lmecea·ni çöz<lfu-
mi'k için cidd.iyeileri ile taııın
mı,ş 'b<r ço.k lıı.sanı sorguya çekl
y;or .Zeki ve ÇAlışkan goazetec·, 
başmülha,r.rirleri, tıanınm•ş yazı-

eıJ.r:, bu arada IBerlin seyaha" 

tiıı<le:rı sonra cGenç Sosydloğ., 
t2 numara-! 'Ba.:ımulıarr"1 , gibi 
illnv:ın Jr:na bir de , öpe .:n 

prest~kil.rı> unvanını kazanan 
Nadir Nadıyi de ziyaret etmiş. 
Şöpen ,prest'şkfm cevabını ve
rirken bir vec.re de siYylÜ\)"IJ:r 

,Hayat deınelt zaten sü.r,priz 
dsmdctir!. 

Bu söze dryeoek yıok. Zira her 
gün bir ııürü sürprizlerle .ka~
şı.J;ışıyorııız. A.v~a seya'hatin
<ien dör..wı bir başmUharri.r 
cTürk gazcteeiforinin aldığı şa
rapçılık clcr3i., cRen bağcı.lan 
Ar.kara bağ'l.annın asmalırrından 
;stıvar1ar. .ımevzuu IÜO'erinde 
süt~·n sütun yşzı yazıyor. Üsla1 
ömCT Rıza Doğrul siyasi icmal 
sütununda ş;ıpka giymemek 
modasının menşei etrafında ma 
lürrat ver",'Or. Her gün bunlara 
benzer slirıprizlecle ka"" 1aıpyo
ruz. 

Hatta lıiT sfüıpr z de Nadir 
Nadinin Şöpcnin presti~kıarı ol
ması değil midir~ 

T de hava tLr:efffııı <Xli~ıe-miyecek 
I kadar tw~k \"e zğ,rdır. Ancak 

çok kav~ yap>lı işçiler bu iıosanı 
s~ğır edecek kaıfar ş;•ddel!l.i ce
hennem :gfuifüüsünün ve yakıcı 
havanm ıçinde çalışııibilfoler. 
F ·bt Marala! kendi san'atnıdan 
mr-mnun ve müftehirdi. 

Bôr gün fabtıikacla .grev ç>k
mı~, Mara1at evıe, karıısının )~a

nına dönmüştü. Bir .,eneder.ibe
ri evli idiler. Kredi ik yerleşl.&
leri kür;ük evin takslttevin llıe
nfrz ödeyemcmi~lerdi. Maralat 
şehirde ba~ka L>; 'bulamadı. Fa
kat grev tJZarsa, üçte ikisini ö
ded ·kleri taksitlerin son ko;ını
lar.nı ~e"Se, mulkavele 
mt,cib;ııc.- evi k.a•ybetmek füti
mc. 'ıi bas.göstermişti. 

l\1aralat e\;n yemeğ :nden k .. 
• sarak, şimd:~·e kadar taksitleri 
muntazaman ödemişti. Oturduk 
!arı ev;n üçte ikisi kendilerjnhı 
sayıh'I'dı. Falkat ç:kan grev ~ 
bozm ıı.şlıu. 

Maralat bir gün ka«sw..a dea. 
ki: 

- Dora , ı>E"n hemen k k.p 
Kanoa"&tCJ\!n 'a g:deyi.m. Ora.da 
maden ocal<tar..rı-da çalış:ıyım. 
Buradaki gre·f b'ter itmez, d<'i 
ner gclü:=. (Devı.ıw var) 

Bulgaristandan 
Kömür gelecek 
Oraya giden heyet 
bir anlaşmaya vardı 

B .go.tr ~tc.: ca ıf~den ve man~ 
gal ~örntirli nıU'k) ii.a.51 için b:r 
mucl>det ·ruvad ınalın:kat Ofi
sı r.oımH:a mL'v.a.l<erelerde bulu 
nan heyet dün şe<ır:mize diin
ıniıl>Lür. Yer.!e.n ma·lilmata göxe 
Ş(ir<'imıze iiro.Ue Bu1gar kömli 

l rü ~nderlhnesıni Lemin e<l.-t.. .... 
cek bir ~ıılö, maya \•arı i.m"irır. 

... Ja.hr.ı..~e1t Oi.:.,.,.i, dün !ia .. :t 14 
de 1,ak.-;irrl ödeô.iye gaz·nosuın
dn 'Bur;gı:ır .... tuı•a gidi!n heyet 
~refiııe b r zıı.· tut ı·l'rmı..stır 

Parti ocak 
kongreleri 

Pl oc dliıı C 
d, ve u dl ~· cc r_r. 

ida.re beye tı.'4 \'"l bu (IC:!k-

ı .. d• . · i.i. J • < .en o'1n d leıt-
.:... ~Gn de 

k·~ r 'ı.:re <l 4 ! (:-ı"J.°1-~t'ı:~t. 

nu~irn k.cır t'" eı .ı:. ~. acak üeailt

lar ~,.:11io,4rdı.r. 

JTı..ylıı.J'ı.ll. .... ı.:..., .A .. .na" ... - Y, AnadolJ 
H r~ ıeurrıı ~et. ı..ı ut. $t>\'k.l·t. 
P<.!>:'J., r· .ıb ·ıçe T .. 4 rr pa">a, lf.J.C 

Husre·: ~w- hı.:. S\ilcynı&aliye, l:n-

n1..ln'::<'L Fl"n.et, Çan.ta, K:h·aın:ı.ndr

re, K-0W .. 1Iı . ..... ;.çkıdere, Hasua !Ia
tun, Kl:Jlli!tu:.cu•k.. D'..tciu 1lu, Fın&o!1, 
va....,ikıuy, İ-h88.n'ye 

Misafir karneleri 
sarfiyatı çoğaldı 

Son z:wı\Ml.,ı:ırd~ ıt·ht~nıiıd.e faz.la 
miktarda r!lSa!~r ei;ml k k<t:-nes' s.-r
fed·ldrg( rü.ıT.iiştU..: Tıca!"Ct \\'1t4-
letı, b r \~;"ıyc-:.ın .i Dilfuztl11.a 
gö.·r mu~ ir :.::ı af,.... k:ı.drosu 

iaıbul ede""k a §loa<>ilr1r..ra bildir
rrJş'.:r. Ş<Jırl: "' ıı n bt: mk\ar giJl!
de ~..am! 3 ;,;r.d.• 

İnhisa.rlar vekili bu 
akşam gidiyor 

B· .. maıC.dcttc"!.ber ~~rtmtzd~ bu~ 
I . ., Gümrllk ve in"n~-sarlıı!' V•4'.ıii 
R .. _,r Karı.den;ı;m bu aık.-,.,m!c'İ ks
P"c,,le .Aı'lka"8ıya d&ı< .. .c"'ğ hc.ıht>r 
ıı n,,111f1. ı r. ----.--
Bir kadın pence~ 

reden düştü 
Kumkapı Nışar..ca yüiiı~şundıa ~ 

No. lu. evde. oturan NW! is'!Th;nd<~ 
bir ~dtn yeıticn o!<l.ukt"'a ;yüa,.·&. 
irt~!;...ci.& bUlunan e-ı_·jı.tin pE'TIÇ"txMne 
çam:ı..,ıır asmakta itten bm:Je'n~i.rı,: 
ınıuv.azeneS.:ni kaylırdcrek ~ yu
var!a1nr.ı.~. Vüc:...d ı..-nun muhtoe.l'.! 

yerlcrn><kn yaralanon Nihal, n...eı...ı 

~taha.ne.::ı.ino · !ciırıll""' .. ,. 

Döverek Ç9cuk 
öldürenin 

mohak emesi 
B<r ım.-0a • vvel Şi enin At> a 

kıi.iyıinde c.nayet 'l!!enm:lıı, H"""" 
füt,...göb; K llduıd~ 70 .Yails<"tnDll. .,_,, 

ıı.d:ı.rn tar "' nda ncber ola.ııı!ı: ça
lıııt.ırdııı 13 y~a. lbratıUn ~o.nda 
b çocuır.. ~erek b '1ürmüftü . 
Dun jlk:ır;o 

r ... n mu'bakt·me 

Ş~lı«l!er •alt'ayı anla1arok H>~ 
n; ça- • dıcı t~nıtıellilı: e\L-

- :ıl i eri eUort' ek l:bnınimi frna hal. 
de uötd"! n ·· ll"r!?! •. Hasan da 
bun ı..b •Y"r<i< iımıbımi döıi-
n , .. ~, onun hırsız bir çocuk o~

duC\.-n b.r >~rde h,,..rı]ık yapa.rk•n 
dOğ:rıı..$ .~. l'ln.. iddia ~14r. 

Dıı.nı,;:na U<'•l:ıa fç.ıı U., • gllıı<ı 
t>u*ı!m.ıJt.i.r,. 

DIS Potrr1KA 
Harpte Tasarruf 

Ya.um: Alı Ketı.ai SUS:\lılı'i 

16) üyül.. masraflara icatla • 
lg) D<ln Anglo-Sak•on mem-

leketlerinde t .-arrıı tao 
clıcınıuiyelle bah•ooilıne~e baş
la•ıh. Fakat bu buhran alit.ııdi 
~ı:"l, ılıhat i.,areti 113 ıh)or. 
Her harp gibi bu harpde .ı. 
l>a<tı gel~ nuıseleln .;;yı..n
ge hiıum lok ki para mehle -
•ittir. Para qkrile ınc;cıtl olaa 
ba2ı İngilizler t:ıt da harp ~.ı.
tığt UJıııan bu11un uzun &ürecc
ı;i ihtimallerini ık iı.,ri sürerek 
tasarruf lfüuınunı< atanda 1&
rma Ö) lecWcr, 

Bunun ak,iae ""·' leu<>niur de 
ur-clt.: 

- , ... ar:'\tn b"r ka ·ı .. nan i.."tedi'°' 
gibi ~aarfrtı;.iu. Para- ne~adat" çok. 
döner . ..., o l.ador i~ idir gibi. 

Duradaki kazanç harp sana • 
~ii itibarile ell<>rine p ek çok I>a· 
ra geÇ('r~k olan fabrikatörlerin 
alac:ağı ~ğlldir. llarp icabı o • 
larak çok para kaı.ananlarm ka· 
zsuc:ı n1akı1t bit' Uereceyi .a~ıııa· 
ın3sı zat-en kanunlarla teıuin e· 
diln1~lii". Ta~arruf dendiği za -
ınan söz h:ırı> ~aua~·iinde çal~atı 
~·e' miyeti iı.çileriıı l>iltihı elle -
rlıre g~tea ııara~ı hareetli11 bi -
tir.ınern•leri bahsi fücrinde dü
ııüyordu. Onların eliııe geçmek• 
olan f,,. kalade krtancı ellcria • 
di!o alarak bir yere yerl,ı,Ştir • 
ınek •·e ııarp~u sonra, ~·aıti fer 
kaliıde zamanlar gelip geçince d' 
para lar.ıııı kel>CIHeri ne kat kat 
'ermek n ulleri tav •~ e edili 
yıHdu. Fakat bunlar herkie>in lıih 
rİ~ r!.İUl" J-.ar~n~k zibj gijriif 
düğiindeu ith•az)ol"a uğramı~t.Jr~ 

t.akin harı•te tasarruf lüzıunıı 
dalı• vasi salıalaı·a kadar götü
riiln•ü,. iıı~ilte.reııin biiüiu ıo:U· 
raflarmı yahu~ ta;al'ruI nokta -
smdon tetkik ede?ek bol para 
-""rfotnıcoin öuüne geçmek Ü:<e· 

re ~ iiksck salalıi)·et!i bir lı.eyet 
te-.kil edilıııl~tir. 

htc uy!., · , l<ır i~in ~iurni para 
arfcdilıneme>İıt.e dikkat olunu

yor. lngiltere daha l'\'Vcl harbe 
ginı ·., <Jduğıı için lecrübeııi daJu 
e,k,diT. Amerika daha sonra 
harbe kar .·""' oldu_ Teerilbesi 
de nr.heten yenidir. Frkal lıcr 
· i in"n de ~ harpte öğ~D· 
mi~ ol<luklorı vardır ki daha 
bunl~r mıutulur gibi değil~ir. 
Onun için fugilt.,red.e harbi• 
başl:tugtcll>da böyle fev!.:alide 
bir heyet viicıııde geti..-ii<T.ek bil· 
tün >arfiyaı:ı bir bre d" o heye
t;11 üzdeıı geçimlesine karar ve 
<eildi~i .-aı.it gözöniine getiril -
mi• olan e5as şu olmustu: Darp 
bir~ok fe•·kalade ma'fallara yol 
açmaktadır. Fakat çuk ıwmı sar
edilu bir ~·erde birçok panyı 
ta'3rruf edebidmenin de imkiim 
daima •·ardır. 

Bu ~"tqn yiiriinerek elde &o 

dil•n faydan·n l.iiçük olmadığı 
oö~·lenmektrdir. İ~t.c Aw..crika -
nm da kendine göre bu e'asta 
alınuı~ tedbirleri •·ardır. Anwri· 
ka da burun hüy·ük bir harbin 
içine girmi:). ouu k:r1arunak ü • 
Nre hazırlanıyor. Tabiidir ki 
bu u~'Urda pek çok milprlar 
gidecektir. J<'akat mademki böy
le birçok milyular gidiyor, O 
lıAtde birço.k da mily'oolarda ta
sarruf edilebilir; diye düşünü -
yorlar. İngihereoin, Amerikanm 
harp ınaırrnfları güııdengün& tt 
1ıyor. Buna dair birçok da neş· 
ndilmiş rakanılar vard .. Fakw' 
masraflarm büyük bir kısmun 
da ~nüz orlahğa bildi:mıi!k met' 

simi gelnıemi~tir, Yalruz harp 
e.sran olmak dolayısile değil, he· 
•apları hakil<ateoı yapılatnaihğı 

harpt-e Amerika nekad.ar pa
Geçeu harpte Amerika nekadar 
r a"1rfeti?. Kaç senedir orta· 
da resnıı bir takun rakaml~r 
vardır. Uüküınetlor arasındaki 

borçlar "' . aire hep ) azılıdır. 
Lakin 913 - 18 harbi enela İn· 
giltereye. onra Amerikaya kaça 
mal olmu~tur~ Sualine 'erilnıek 
i<trnen ce•·2plar şimdiye kadar 
nıüı> ka'ja kabul etmekten kur· 
tıılanıaını::,tr. İngillereı>m eski 
llarid.'e • a71rı uıe~lıur S'•r Os· 
tm Ç-.ffrlayn geçen harbin 
lııgilkre~e yun.risk bir lıesapla 
6 mil)·ar 7tl0 uülyon 101filiı. lir.
sına maloldugunu " ıylü~·ordu. 
Aııı-erika bankerleri <le Birleşilı: 

vletler jçin ge~n harbin Hl' 
nrlak ol&rak 37 m·ı_.·ar 500 mil· 
!OD dolara malolduğuııu he •t 
et~rdiri. 

Bu habin hesapları lııe oor• 
çık!lrılacak, aı ÇGk kat'i nk.ııw 
lnrı ldmbilir ka~ ı;eıı.t o.oma M 
lı.ıi lebı.leceklir. 



13 - EYLf.J/. - 1942 iKDAM 

Beden Terbiyesi 
londra Halkevinde 

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

Eski Türk eserlerinden mürekkep 
güzel bir s~rgi açıldı ----Sah günü Gazetecilerimizin iştirakilej 
büyük bir toplantı yepllacak 

Loıt..ira, ıı (A.A.) - Hı;lkevi.'li«ı 
001ı.aıu oları Tiir'kı')'e büylik. ei~;sı, 
~Li ık jfazr.ıecilt~riuı satı gi.hıü ha·lk.

·ı• .nc.ıe ,kabıtl -e.U'f-cclt.U1·. K4'!i:nıl ı-eıs
ınin<ie .:ıi13oi;.iz nazırla..rı~ Londranın. 
hi'yitv.: g~ızetecil~rıyle oiçtimai, cdt:bi 
ve telôefi in(\<.ı.elek:r~ i.ifllad q.!a~\ 
~:r tJk,~ıı ze\~at iı.eırı• L:ıu}ı.r-nc.ca1';<:ır
rııı·. 'fi.iı\ t• J:;l~U'c~ı.crinP ~14lllkı•ıvini.n 

'ta·k' :<..tı .. :f'n dH~ıloat..~ ş.ııyn.n (,ılan faali
Y"ti lo.ıi:khnda. nıahiın:.ıt ve:rilreESitir. 
O ~iin had.kPvi. in~iliz ınüe..~,.-e~t~:e1·i 

1h· 1 1"'.iiı: .. ;eı.· tul'afır,dan eın.anetr•n 

Yı•ı·;),H ()}3.Jl tür.klil.ge -.ıt :-:. yn~etli ı 
~a İ1 !.'! le?:y:n e-di t!'ct•Xt~r . .;'c._ı;i şinı

dıiden t("ri.in f'dılnıiş bvhidl<n"·~d::ıdır. 

B'.J. e~· .. a.ı'i.~ır:iı ı: 1-;:· ı,u ·" ~1;,,ıhlı:ıı·ı, 
"t.a·Ok•ı.·. ·, :)i\n'al l::•('r.eri, ç~·Ji•<.'k vt• 
<,·''ın,le ... ~er, 11,l~Ul--uc.at Ye 'Tüt'kiy(•d-c 
HNl~~·rifin ve sı>orun terr.k·l•i!~riJli gös
tı•:·~n :~ı-. .. fiJç;er bt, 1 tııırıeak 1 1r. J{ız 

Yeni bir karar 1 

(Rı>şt•ralt 1 inci sahifede) 

rn1t B.a~ı.;.;:l.Sl şuLe vrya vjansırıa 
Jild:cnırye ıhrcbur hıtulmu..;lr.r<lil-. 
J'li11:d"r• Cü.n~i1udycti Ziraat Bunk.a
ı şw.be -..·cya nians1 l\'e ııjan.c;ı bu
lı111ı .... va.n ye-t'l~rdu 1iııe::ı•iirtnanı~1er 
k:ıy1 n;,, 'l,cı .a!J.....:t:) :-:... \·erHC"CC'k tir. 

4 - t"ıinağı ~·c orlin sahiplerin.. 
·e dvıuuru:an bt.•.rann:ırrc1er k3Y:
L'..:.t'.Ut..1~tı.kh1r VL' '.t'ütlk~Yl~ Cl\;-ı~~ıu.ı·i

yl; ll zq·~.$t B;ı.tlk.a:.-ı llı.ııbe \"€' .ajan.s

' :,rı ,:.ı Ct.«1'\-\pn clcı;:rt:6..a\l dugr .. ,ya 

."\ı ·"'' .. ı;;~t l.:.~nrL l\:ı~ı c;:ı"'ı.lt'.~i :...:u
ıH .. • ı. J.j dr Sfrıncr Br.ı~k p!ik \'e 
0 • .1 tL, :ı a·:.:h·)to.~aıı lıd.:e~ ... •.e, ı n1ü .. 
oour !Un _c-ö.:<leı·il<.>ıec~Lr. 

ve eti<~ '11'1!iliz M<tıv!toı-t, bu ~li:ıcl 
'.oc hariktll.fı.de ewtt~ı sey~·ctınıek içirı 
Ha(•ırıı1..-ııvini zi.yaı:et r-Ltr~t'd~rlrr. Es
ya tlıt'Y-an100a Ka~:ıa. l.>Uk :Ca~r.k.ala.rı

n.i.rı ·b~i~.k bir Rı1Ekıf)ti de '\'aı'Ch:ı'. İGr
g~·!·.zlere türk :kaclııı.1arıuın tay~e-

<tli\!lr, dol.."i<>riııl<.ta, !»>O!'esöd/lkl~ 
\"l" av-,.:".atlık ~le-gindf'ı ne stıı.rct1e 

i1pri gitmM't.e oldt,;.t.</.a!'lnı g-österen 
r:ııın 1 !1I" irse olwı&oakLl:r. 

l!iı; şilphe!'li.z Türk gaeelecileri 
h•·JJ.;cv!ne giden birçOk Tüı-k ta
lebenin fogili;z ti anın.da!o vu -

ku,flarını mü-k.emme\1"*tirmek 
te olduklarım görccelkleri gibi 

birçok ii:ııgi'.iirz<krf.ıı de tüıkçeyi 
ögrenm<!kte olduklarını !hayret
le mü~a:bede edecekl,erdir. 

Madagaskar 
{Bil§ ıar•fı 1 ili-Cide) 

·ın.1oc1 konf.ıX>1u da yoktur. Ma&a.s
&ıra hiç bir jaPotı deniza.l'tısı ,~eya

hut lıjç bir j.apon uçağı gclro<v:nj§
tit'.:> 

Bu 'fı'liraf1n okı~ılln-: asındin. son
ı·• 1\1. Loval d~mi;ıtir 1(1, 

.,_ Ya!.oıılar ka!"§ısınd,:ı, '~"' uı.n<ı
ıW \IU.Üniıı bu denıeci vaı1iır. inı:LUz 
lıaı11...<t'J:ııe ~:t{•i'i sdx-pl.eı• y-li2ünd;Jlı 

b&'.Jlll,n<;ıg1 ıhnltıkHı.d ... ı..ki idd'.a da· OOğ
ru deı, .. i{dil· . İngilterr VI! Bir!eŞk 
Deı\· l'th.:ı· ·bu deın ·~· 1 crdiı.;k.i sebep
ler g.t.1i l.l~kau.ple--:(! .istinat etrr.'!'k 
Wl'U'tY.la k-al.ını...;llllrı..lıı·. F~t M. A
net'in cl'.'vA'bı s~ht.i.r ve J.:Utidir.l' 

B>r gozoet('(ll 1\I. .LoıvaJ"d<>n Fran
sanın huwsl t.edihiı-le:r dfr;ıüniip dü
sü1:11.~;n.i .sormıuitur. l\L Laıval. bu 

~llaş tuafı ? ioci sahifede) 
eden ~·erd".r. Burada s« kanaati 
mrz \/'ar. Eskiden kmulml.l§ 
.Klli>pJ.er kcn.cii şartlan i9ir.de 
hayatlarım idame etıt r1'b'im'CC< 
için bu şart1arı takip etmek 
meeburryet;ndedlır.lcr. Bu kli:ıp

Jt.rin elinde mesela :mt>kcl'lefi
yct mese-l{?sini ;.tlare imıJ.r-jnı ;:ok 
tur. Halbuki bizce kam:nım rtt 
hu ,k~o;la ve meJdtep h~ r'.ciııcJ.e 
dfan .gen<~l'eri bc.~n leı·biycsi 
bakmıındaıı yc~lf!lirmektir. Bu
nun 1sin bu m~leyi 1bifha.<;sa 
İslanbu-lda esash 'bir sm·e>te 
h(l]l'etmek kara'l'ını. vel'dik. 

IBu-nu yeıfoe getirmek yani 
me\'·cut hıli1plerin ç-a•lı.şmalarma 
ve yaşaana1a.rma n1e\.~oan ver'-' 
mek için n;i'dkellefiycl meselesi
nin kcn<l> tes's cdeeeğ!orrıiz ve 
idame cttireç.eğimiz kflipüJ.erde ta 
kip ve nıaı'1etmrnin hum Cioğru 
hc::uıı z.aı~uri ol<lıt:.ğu krın:ı.atine 
de vardık. 

Bütçemizin iç nele bu !em'.n 
çarelerini de bı:<~:luk. l\le<c!a Ka 
r~gün1rük içi.n 73 bi.:ı !ıra n1as

raı!!a bU: sa.'ha yaıdmıi<ta<lır. 
Orad•a ;JJir lokal lesi<; c-Jı>rek b:r 
de .bol maaşu muktedir bir h<>ca 
bularak gen<;;]erin orada çalışma 
Jaonı kabiıl giirdiili. 

Sonra Beykood·a bir hlna ya
ıpı hmıştı.r, ·kayılılhanesi de var, 
ordan 't'>tifade ede!iın, A1tınar
d~ınu.n i'(J!ka:Jıır..de b',. gerÇl!k ktü
hü vücuda g"tirelim, Beşiktaş 

i-çin b\ı.· :ver kirallll)'alrm, Beyoğ-
1unil:a Dc.ı;-ıcıhk Jdiibürııı:tcn i9t·i
ıfade ed"elim ve 'bu· sıı.re!J,e hiç 
olmazsa dört yerde gen~k klü
bü tes's ederek mi.ikcl'J.ef:ye.t 
i§ini lbtonl2ra gördürclrm. 

IBtıınu 'temin içiıı bütçL'<ie brızt 

lsviçre ile 
ti car.etimiz 

""' e •Şifüdilik lı•yın cevabını V<>r- • 

münaka.leter yapı!masma zaruı
rol vardır ki bu :stiı;aı·e hcyet:
nin •a.l'~ilı·yeli itinded' r. 

ik'ıoci mesele istarlbulun ,;pv. 
Qıakımmdan mi!./ıeıier Hası.nda

·ki va,zayeıinde Ankara iı.'ie be· 
raber iJik sahla gıildiğ: nıal-üm

dur. Birz yalnız ııprır yapanları 
•değ;[ seyrebmek sw-et:yle ~por
fa ai'5kada< otan 'binlerce ki~i·yi 
<liit;ür.ımek ye 'oeyne'imilel'ı lMi

yaçla·rı d·. kaıışıJama·k ır-e<>buri
yet.indc 'Olduğum= içiıı val 111-

'.lin drlha "vvet,d<!n dü<.ıiinmüş 

olduğunclan do•,ayı kendisine mü 
teşekkir olduğum İnönü ı;tadım 
<la i:lınam elrr.eği bir vazife te
!ıiJ<kj ed•yorum, 

Üniversi lede g~en ders •e
nesil'de 9700 talebemiız v~rd". 
Or-•da da spor teşki1•at> yapm:ık 
için o!ôkr:1ı a r'k ada.~ara r:cıa et~ ~
tık. Öııö:r.ii-zde..1<; se-ııe e;ash lbi·r 
or_Jan~zasyon t~I.:. a.tılmı:ş olıa

c-okl:r. Ylıze yakın beden ter
biyesi erkek hocalarını ve be- . 
den ,terbrye<;i yardımcı oğret

menlerini 2 :;:ylık l<ursıa tc.phul.:k 
B:rer >" calıştılar, taiJb;ki su
retle !\PO!"ll n m ulı t;;lif şekıll.,r:-
!ni göıxlü 1er. IBizze .. t oynadı·la.r. 

G<.zi lerbiy;; enstHil.>'iir.fıin be
den tcrbiyesinde.l,;i ge-n.çlıeri Ye
;;Hköydak; kaır.pa getil'dik. On
f.ar da tam bi< a.çık 'hava ha\)'a- ı 
1ı geçi.r<ioilel". Bu, suretle gerek 
'beden teı•biyesi öğretmeni ola
cak ve gerek huıgliıı bizzıtt bu ' 
,.a'lifeyi ,,a:pa'1 arkııd:ı.:;ları y;ı.

d<ın ;;ia~a iie elden geçl•mniç b.u 
Jı:ınu;voruz. Bunun dışında oma 
genis 1..,lborler almaga da mec" 
bunrı:. Ör.ümüzdeki bütıç.e y<
J,nda bunları :la hatie'1!>.,gc .g,,y 
ret edeceğiz. 

İNGILIZLER J - E.ı .konulan ynpagı ve Jr'.ıin
ierin müba~ a~~ma ve tkıtı5at Ve
kak·t ıore tesbit edilecek esaslar 
rio.hllinde, tevıli.ir>e S Ü<ın.,ııbanik 
mcınuor bulwrımalııtadı.r. l\füba • 
) aa olun.at:! yapağı ve yiinleri:tı 
OCıdeli Tica'l"et Vekalet.ince ?.3/4/ 
1142 ve 7/5/942 ta."t"i'hlerinıde Uıı 

cdil•r.•'ş lbuluııan azama fiatfor 
ıizeri•nde bu banka t•u·aıl,ndar.· 
tC'9C llGınü mi.ıtea'ıci!p ödenee€iktir. 

'";~;.:'°"iisi<>ı'<k ı,utıı.n~ bulunul- MlşkfilAb izale için 
10 nıı,,yoc"'-"ı ha-ld<mdaki suale :ire Frıın- '"I b t 1 k 

sız hil!klıınet relsi <.l!Nelı> dzyo mu- ., r eye ge ece 
---·---

günde 170 tank 
kaybettiler 

6 - El ~cıonan yapağı ve yün
ler hi.ıkı'.ı.:rret~ satılmış sayılır. 12 

ey lul 9-!2 tarlliiı"..d.eıı i•t~ba•:en bu 
.ı apaığı ve yünleri·n b~c::fkaJarına 

~&tılma.sı bu lıusu'9ta:hi kıoıoı'dıi -
naı;y(m heyeti ka·rarı hüik.frrnıleri 
daircs.in<le y·ooıılctır. 

': - Yil."1 •p<ıği tesisatı olan. 
folb r:l<ı1 lar <;; a lllJ ına la·r mı d'llrd ur
nı.aıy ııp elkıı<inde mevctut ve be
Y"n uLilıni.j yapağları işl'l!'ıneye 
devam ederler. Şu kadar kıi, sa
t. n aiındı;ğı Süımerban>kça ken
'1ıh eme bikl I'j.Jer.. mi~l;ı,ı· i.şlen
ınl(.l. 

8 - Beya~rname vermek mec
bı; nyet'.ede olan yapağı ve yün 
,;ah.;pJerinm derhal en yakıı: : 
'l'ıüılh~'e Cumhuri!vet Zixaat Ban · 
ikası şu~ ve ajanlarına veY'a 
valilik veya kayma!<amWaıra 

nıltraca-aı~ ederek lıu huıS\.lBta k,L 

ikoordi.na..J'On heyeti kararım o
kuın:aları ve geııe'kli lzaha<tı al -
n:alaı-t !Qo:mııdıx. 
~ 

Vilki Bağdatta 
iBa@:rt 12 (A.A..) - Wer>.ldell • 

Wilkie -ı,ııgün Bıı.ğdada gelmiştir. 

Ş'm<iı aTtık ışıkla.. yanmış\~ 
Işıkllıır yannca da Ş<>för ı13•an
~tı. Atiııa i.çin gece, şoför için 
5'libah ol:ını.ı.ştu. D<>ğı·uudu, dö
nt>p, ar.koaıs:na, Papasa baktı. 

-- Daha be·k1',ı.1•ccck miyfa? 
Papas ce\ &p 'e~medi. Ba:şi:e 

e\·et, de<lıi \'C gülüıınseyerek şo
.före, fstarıibu1dan getird;ğı bir 
Serkdoryan verdi. Şoför Papası 
tanıyordu, bun'Un uç'n ımerak et
miyordu .S garayı ~şekklıır ede 
rck aklı. yaktı. 

T.:k>r.r bek!Eıneğe b~_adı1ar. 
ŞG.föı· u; aııd>ğı dalkika.dan iti-

• aren P2pas at•t>k takt;ıi ile meş 
l!'lll o'..ınU!)-"'Otıdu Şimdi onu da 
,ı:,;< u~ku bast.,ı·mı,~tı. Gözlerini 
kapıc·arak kös~ınc ye~1.eşti. Fa 
<tat uyuyamıy<ııxlu. Uykusu var 
mıı, gibı oluşu sinı.rlerıiııden ge
lıyorou. Bu sefer, için.den•: 

- lline kadar sa;'aca~ırn, di
'"Qı·ı...u eğeıc gelmeı.se g der, ba 
kar•m. 

'hydı. Gelmetli. Daha fazlla 
bckı!emek otam~7..dı, Gidecekti. 

ok:ıbeif·de A:>ulıu.'fmvt.l9lur. 
Ame.nik ıuıın M..wtinJk b:ıtıkıc<U ol-

duğı.ı g:,ı,; M'do,gaska.r l1>kkınô1' 
nm.ı.ı.r!'l garant.Mer v<:rip \"fl'ınediği 

suali <i-e oorulıı:ı-.ıııtu.r. ll'l. Laval bu 
suale ;ıu cçvab< vrl"mi,..tir: 

c- V&şlngtıon l!:e :C.ond:ra tebli.ğ
leı'Iİ 1\Ind~r'ın yentdı>n Fcansa..
ya dönN.-tği '\"3.dini ih.fıiı\."A etrn('h-tc

d.ôr. Maall"Sef Londra ve V•g1nn 
':ıu vad;n "" """""'n tutula<lflİil111 lıı<>
rllı el.nl{'mi&lir. 

İNQll.TZl.!!R lLEllLJYo& 

Vışi, 12 (A.A..) - SlllAbiyetll l:ay
n:ıJolarda · öijrenildiğine gön, iııgila 

klN\"CUPt"İı düu M.ada€:aska1-"'da N~ 
~lbe vB l\laranc!ıı,ya. JUnıın i~h>rl~ 
rlni i~al etmi:I;erdir. 10 t'yltilde 

.Mnd;.gaı lloar'dan aluıan haberler in .. 
eilizJeı-'.n K""'-1llre lirıı.aııma '':ı.nnl$ 
ol duk:larını ve alışaın ~ ı,,,tı:r. 

ken l\toe\.·atanana ci·val"larlllia. yaık
laşmıı bu.Ju.Mukk.rıru bildlmı('lk\e 
idi. 

FRANSIZ KIT'ALAR[ MUKAVE
MET I;DİYOR 

vş;, 13 (A-... ) - il EyW ak
~:Hr.l Madaga•ırcta.ı.ı lbi 1.dir.i'l~ffenc 
göre Fr:ı.nsız kllalart Retsi'boka _,:_ 
a·inde ~ngili:z; baskısına nwk,avl'.ınt'-t 

etır.ekte ve ingüiz ktwvetı~r·iıııe 

cid<I! lkayıbl"'1" verdirmek!~ idiler. __ _,,_..,_ __ _ 
Büyök bir kuyruklu 

yıldız keşfedildi 
Saırtia.go 12 (Şill'li heyelşina.5 

Mıınurz F"r.rada H aliey y]Jdıızıır:.
dan 10 defa da1ıa büyülk 'bıİI" kuy
rulklw yıldıı: keşfettiğini ha'ber 
verm~dir. 

Ankara. 12 (İk:dı;m Muhabi
rinden) - İ>Sviçre He a:raımrzda 
mevoı.ıt ti<:aret muka•\o.elesinin 
bazı esaslg,rı.nm tat.bikinde gö
l'ffien müşk.ü.!at:ı :müzakere ve 
halı için Biri.ncitcşrln orıaların

<l a ŞE>lı.rmrize b;r İ~V:.çre heyeti 
gelecektir. 

---..----
ALMANYA'DA 

Ekmeğe yüzde 6 
arpa katılacak ,,. 

Lond'ra, 12 (A.A.) - Burada 
nel!'t"edil.en .l)ie Zeirung. ga~.,

tcsine göre, A'lmanyada ekmek 

yapma için kuı'Jlanı.ıan una yüz 

de 6 nisbet.inde arıı;ıa unu karış 

tırılm'1klaclır. 

----··---
Demiryolu 
nakliyatı 
'(Başl.a.Tafı 1 inci sahifede) 

Dem.it-yollaTının. hare~t, cer 

ve yodı şulbderin<le mütehassıs 

memur yetiştirmek ü-rere Anka 
rada açacağımıız demiızyıol mes
lek mektehine 120 ile l 5ı0 arasm 
da talebe alma.ğa ç.'llışıyoruz .• 

Yazan: FİKllET 
Fa!.:at aklına biıc:ıeıılbire bir. y 
geldi. Ya babası 'Til yı mrla a
lakos<lu,ysa! B Jna i:ınlcin yclk
tu. Koskoca 'bir şehirde, şehrin 
en büıyük ot.el.de, babası da ol
sa bı.r kız !hapsedilemezdi. Maa
rnafih, ola·biiirdi. 

Papas, otomobilden inı%. Ka.. 
şıdaki tüfüncüden telefon etm,,_ 
ğe gitti •• Büyiiık DrHanya. ot<!
Jin· buldu. Morevö Gclder'i 1sıe

di. Otelden, MÖ.\vö" G&der'iıı 
kendisini anyan olursa rahatsız 
ed ,memesi emrim verdi.gin söy 
1 <lil~r ve kapattı•lar. 

Papas artık siıı.irlenmi 1li. 0-
tomdb;ie dönerek b· ndi, Büyük 
:S.. tany-a oıt<Pliııe gitt<. Fakat 

I 
kendisini daht kaıpila n '-arşııa
dılar. Kapıcı: 

1 MliteessHim, <l'edi, fakat sı
Zı· •içeri sokmamak için emir al" 
d!m. 

- N;; ıhaikia 90kmuyonmnıurı:. 
Burası •umı.ıımi hır yer değıl .. rm. 

-Öyle ... Lakin ıınüdlliiyet e
mir verdi. İsterseniz polise mü
racaat edebil!irnin.ıı:. 

Papas gü.rültü ç.lrnmuının 
manasızlığını aır!am~tı. Kapici
nin yüo:üne bakıl. Onu tanıyor
du. Tanryordu amm<ı, zavallının 
br>yun bükfu;ii.nü: <Ne yapayım 
e1;,meğimden oilurum-. di)'en ha 

- 1iru rle ~irüy0rdu. A.dama acıdı 

Cephede keşif faali• 
yeti devam ediyor 
Ktıhire, 12 (A..A.) - 0.;t•şarlc 

tıiki İngil '" .kıuvvet:lerinin Cu.
maı-<eSi müşterek teblliğr: 

Keşif kuvveUerlmizin !aaiyeti 
1 O - 11 Ey-lfıl gecesinde de de
vam elimiştir. ş;mal k<!Siminde 
düşman devriyeleriııe tesadüıf 

ve lbuna-.ıra ll:ıücum edihniştiı:. 

Alnıa.ıı. t~liğl 

IBerlin, 12 (AA.) - Atman 
resmi te!bliğf 

'.E)yıli'.i1;ün ilk 10 gününde İnıgi
lirı:ler Mısırda 170 tank ve keşif 
tankı ika y be trırı.l şlel'dir. 

-----"-

ikinci cephe 
(Baş taralı 1 lnci sahifed<ı) 

Askeıi Alınım kaynallclar ıınm 

müitaleas:ınıa gtitre saMJ is'Jilhlkııl.rn
Jaır:mın tertilbatrnı deği§t-~ğe Jıii 

21.lID y.clkıtur. Ancak en OOn sra
tem yeni ağır toplar !ron.uılru:akr 
ur. 

1nıgilıizlerrr. b•rantılı!klaı:ı hıa·r;ı 
mal zem esi 'büıyülk ibiı: i.!ıioo. , le 
va.gımlara yıiiıklenerek Berlline 
gönrleri.lmi.ştir. Bu rnalızem-e A l
ın:alllar tarrlmdan tetıkiık o1un -
msMa<hr. 

No. 43 
ve hak verdi.: 

- Yalnıız, deı:'ii, senden lbirşey 
soraca-ğıro. Ona cevap ver. Kız 
burada mı1 

- Burada. 

- Teşekküır ecle.rim. Eğer çı-
kaeak alur68 beklediğimi söy<!;;. 

Ve kapıcııya bollca bir ba~ 
\'ererek otcaııı:ıbiline bindi, esık h 
vıerine ,randeı;u verdiği yere 
döndü. Bu [ıuek;;tierin manası 
•arih olmakla beraber, be}ki ba
basile konuşması uzun sü.rüy<>r 
diye Paıpas, Y'ne ümide diŞtrıüış 
tü. Yini! bek:ıemeği! başlamıştı. 

- N c o, Papas, yeni bir ma" 
ceTa mı? Kimi be1d;yomun? 

Pa.oru; nto.mdıiin penceresin-

Hala bu münakaşa 
(.Ba11oakal"11~" d~v~mı 

la11dığm.t •e ~·-eı>i bir çenberin 
.-iıcude ll'<'ı:rHmek isteudiğioi de 
görebileceğiz. Fa~t, bütün bun
lar acaba iki işi bir ara-da, yani 
A,lına"n ordıısuoun hem Sovyet 
takatini ytk.,ıa hem de ct?nubi 
Kafkas ist.ilıbwu lamamlaına 
gayretrn; ay.ni 7..atnaııda ba~ar " 
ıuaya İnaoj nıidir:,.. Dilh.a~sa 
'talingrad düşürüldükkn sonu 

btt.ua ne ıni~ni kalır ?. Zira, .. ta .. 
1Iıngratl \ l' :'Jo,·or<J~iski ceuu.bi 
Kallıas)aıuu iki geçit b•!'fil tu
ta.ıı eıt soıı ve en nıuar.1.aru ka
lesi idi. Bu kalek-rdeki tahkima· ' 
tın eşi, bıı kalelenleki malzeme ! 
ve \'asıt.ılaruı mabad~ bu lı.a • J 
lclerde1ci tükenmek hilnıiyen in
.san .ı·ığmla rımn beıızı:ıri, bv. .ka
leleı*ki n•uvasala kolaylığının, 
ve l:'<'l'ek stokl:ıtrınm, ikmal kud· 
retitthı. lı.i;r tıpkısı dalıa Baktı \e 

Jhhını •slikımıelinde ~ okıur. 
1lunılan öteye bıırakılaıı w bii -
·3· iik kuvnt: · Kafkas dağlatrı, az 
1.""tl\'Yetle mi'dafaa edilcbrl<>n e
çiıler, yobuzl uk ve 15 - 20 Rus 
tiimenj farı:edilnıiş bulmtsa ge· 
.rekfu. O halde, .iıde Almnıılu 
Kafka, geçitlerin; bilmııkabde 
tutmak 'c tıkamak ıa:kl;gi;ni t 

kullanıp kenarlortlHıı Kafkas 
nıüı>tchasma sarktııaJı la>arla • 
dıklarıruı göTe 25 - ~O tüıncınlik 
bir Alınan taartıı2 ordnsunun 
ttı>ubi Kafkasyamu .:.Stil;i>.;JJ.a 
memur edilme•İ bilh1ı.sa K-af· ' 
kas işgalinin tamamlaıuua..nnda 
,,., Ka<radeııa.m açılnıa:wui<ıki 

haynti AlnM1n ru4'n!aatleri gö:ıö
mme getirilirse nasıl iınkıiıısn 
!<l)'lbbilir. Hiç şüphe elm~k 
liızıındır ki. şimal ve meri<ez 
nıo:ısındakı harp vaz*eti ne o· 
lursa olsun Almanlar behtmehal 
cenubi Kaflcı;sya')'a inmek isti -
yecelderdir. Ve .. bu iııi~ ~!ma-1 
ve merkeı oolgelerindcki mü . 
rad leleıri uıini teşkil elıney.e • 
ceği kadar i'Çimle bulundukları 

şartlar da kcnd ilcr iıı i ıuer bur 
ve hatta ınahhiın cıfoccktir. Fa
kat, iı>ememeok.. O "ll".' n bir 
balı istir, 

ŞÜKRÜ AHMED 

Ekmek ihtiyacı 
(Baş l•rafı 1 ineide l 

tcı:r.as ederek, b<ı!'Çltılar<lan ma.h
suii.i<n te;Turı. vaııiıyetin.i ve te-eh
hurları.n set'l>ebin' terfflc:~k edıı:.."Co!c, 

topmk mahsulleri ofisinin ve zi

raat bankalarının miliıa<yaa mer
kezlerin:i "~ anbarlarır.ı göre -
celkıtıix. 

HUBUBATIN MUHAFAZASI 

İÇİN YENİ ESASLAR 

Anlkra 12 (AA.) - Biıze vcr'

lıen malfırn~a göre, Zliraat Ve -

!kıaletmi-n lü2uml.u, gfüdü>ğij. 1x> -
hum'hılk: hulbubat TkaTet V dk:a-

• 
le\iiın.ce tıaıhsis ed:Hm:iş V'e rnü-
raıcaat vulkuunda teslim, içİ!ll 

tııprall< ımJlıısullerı ofis :nce ter -
tilia>t aJ.ımnıştr.r. 

T.icaret V ekfilati, diğer ta'ra! • 

tan alelumum huıbu:ba.tm en i~·i 

mıı'halazaısı usuller< ırui de teıtJl<ı.ik 

ettirmdkıtedfr. Hubw1ıatın mfün -
küıı olıduğu '.lmdaı· ırzwı uıman 
er. az fice ile saklana.bilmeei 1a. 
zumu malıhncmr. Bu hıik.ı."'1.dan 
muhtel&ıf memle'ket'.ertl~ fitre nis 
'betlıeıi v~ mullıafaza ı.ı:sullerıi tet
llci'k et1rilmekte ve bu mewıua -
duiır yaıbaıocı memleke<tle?l'.!en 
geti:ııtilen k!ft.r..plardaıı da faıyda-
1anılarııı!t oi:r tahnatnarne Mrı:ır
laıım~..adır. 

den uzanan .}iizİi <tanı~tı. Bu 
Y·ıı.naıtistanın mU!ı!ını §W'•yet
!e"inden MerkuırIB'in oğlu Yor
go3 Merkıırls id'i. Acı a·cı güldü: 

- 'füı,yır. ded\ hep aynı ma
cera .. . Faka.t hazin bir macera. 

Ve c:ılar.ı, lbitıeni ıınlaıttı. Pa
pas ooyıl,,dlkçe genç Merku.ris 
sinirleniyordu. Nihayet: 

- Artık, dled.!•, bunda faz<la 
bekletmenin manası y'Ok. Eve 
dlöne-lim. 

DöndUı'er. Papas bitkin bı.r hal 
de id'. Hemen bH- banıyo yap
tı, üstüste iki konyak içt<. B.-ae 
kendiııe g-ehli. Merkuri"' odada 
otu.rmuış, genç ve mc*ii.inin hu 
susiyetlerine sadık bir pol·~ ha• 
fiyesi glhi siga~a duınanılara i
çinöe düşünüyordu. Birdenhı

re: 
- M~hakk&k, ded , baba5ı kı 

zı bir hile i'le ya ında alakoy
mUŞNJT. Onu tekrar kaçırrnalı

yız. 

• - Nasıl oluır? 
(Daha 1!41') 

SAYFA-3 I 

ıc D A G A R c 1 K~ oa ll 
Uzaktan gelen dümbelek sesi. 

Adamuı bici karanlık ibr ge-ce
de, g~e ~·ar1sa.ua do-Jru Ed:ırue
kııpt mczarhkları a~sın-da:n ge
çerken kulagrna bir diimbelek 
se..i gelmiş .. llew de ne kıvrak, 
ne hoş bil' dönıbelek sesi! .. Ge
cenin bu vaklinıle, böyle bpka
rıoıthk, ıpa'1z bir me-.tarltk ara
smda h\I diimbeolek .sesi 1"' ne 
ola lı(;ylt'? diye dü~~iııenk biraz 
dalıa yörüdiikl>e'o soma, baknut 
ki Jıı.san;oı adeta olduğu yf!tde 
:u)Mamak, O)'ııamak, göbek al
mak be.-e.; vcreıı bll 'es biisbü
töo yaınbaşmdan ge~Ut'ğe baş· 
lan:uş: 

- Diim, tek., Düı-,,, tek.. Düm 
teke .. Diiıııbürtek! 

Adamca.ğı1., 1ncrak elmiş, için
deki zıpfa.np oynama heHısj ile 
belini ilci tarafa kıvırarak sol
daki baldıra.nlı, mezarlarln aıa
SJna dalın~ \'e eJ'ııtdeki nıu~run
ha ft>ııeri o ııı>uzuıı baldtranlaM11 
ara.ssoa uza tııuş .. Bir de ne bak· 
sın, geçten hJr turşı1c11, ırtın -
-ıfaki tuı- u ftçı,,ı ik, ) ere d.•t çök
n1ii~, orada hahir-e iki taraCa sal~ 
!anarak içiııdeıı )Jirşeylc-r nıml

daıqı danımy9r mu? Beriki 

hayretle sonııuş: 
- Ne y.:ıpıyol"Suıı oZJımı bu 

i"ada böyJ.,•! 
Saf turşucu: 
- Efendim dem~; ben ye<ıi 

d.,..v~ oW\llll da bızrada ~ndi 
.keniroe zikir talimi Y•ptyarıın.ı! 
Me~ r•ni dervi'! oı--.ığıuıt1 

sö~· l~yCJI g~ tU"!UCll, OYet'ik • 

da z>ı.;,. talim1ae otururk("!l, ön
ce arkasındaki fıçtyı çıku:mo.~t 
unu tınuş.. s ....... da fıçı.nm iti"'
de akŞQmılaıt ııatıl:ıup,yıp '.kal ... 
l>iraz tur'i" ~uyu, bW-az Jillıana, 
binz JNOtl•can, biber V&rllltŞ.. 

l~te bi'&)m kara11hk gece yolcu
suna. hira.ı uzakılaıt: 

_ Düm, lt>k .• düme, tek_ tldno 
tıoke .. dü.ınbiiTl.ek! 
di.ı·e zıpla.vrp göı,,,k hevesi ve
ren diimbelek .-ide fıçm1n içiG 
den geleu bu sesmiş .. , 

• .. 
Bugünkü diiu~ a hacp ve siya

setinin biraz uzaktan gel-en scs
leri<1i. kendi duyu~ v-e se:ıişle -
riue, kendi kavn71şlarJDa göıe 
~·azrlariie tefsir eto1uek i~tiyeu 

bazı nmhal'rirlerimrzwı ktılaldan 

çın çın çmlasw ! 

AL~~aş~~~~~i .~~~~ j SOV<!.E1!.~~1~!i s~h~!~ 
1 · Staliı~radm şimaL 'l:>ırtıstnda 

Sta.i'inıg<-ad önünde la'h'ldım1ı te bir SO'\·yet baı<:Pyaı;ı rn:tı,·rrin 
sis1erc ele •geçirmek için ~·apıl- id<i p{l•ade bö\ii.ğüni.i yoketı.niş-
mıı..1--ta o' n mı>har~he1e;-e de- tir. • 
:vo.nı edi~n1;·$Lr. D~:;:!lıanm ~- St:atingradin cenuıp baU .. ıt:lnda-
~:.r<.;ıııa 'ltiict.nılar, pü;;kürlülmüş ki şiddetli mt.ıl\arebe a:evaım edi 
t:l r. ycı.r. 

Ila.va ıkt:'\ vetleran~z dtk:m·~ nuı 
ikma.ı yo1'ar ""' yer.id<!ıı hiicum 
et"''' leıcl:r. Stalir.g•<-d ile ~alı
mı ~.mal'ııceıd ~-çak me_ı-d:.nla 
ll get:e;-eyin bwrJ'bardı..'n'.-n e<lil 
m 'l.t;r. 

Rje-v'n cioğu cenuoundalü mü 
hin1 clUrşırı-an klJVV.etieı'<inin yeni 
hüıcuj'nıi&rı A ~man :kıt'~lari.1.110 

ınatçı n1+u!.;:avun.eti kar~.ıısnda a 
kim k&.1nYı·~tr. 

[)'4'r .• n Ladogı; gölünün ce
!'lfoLmda ve Leııin,grad önün<ie, 
kendıs:r.e ağır ka:yı:pkra mal o
ı.:ı· bejUıudc hücuuılara .te~b
lı üs elmişt; r. Alınan ve Hu.'\' at 
uçakbrı di1şmaıı., 'hareket fo;!e
rinde ağır kav .w1ar ·\~erdmnıi-ş

tif 
Alman ~ııuınd.ıınlıtiı aceleye 

liizııın gönıı.üyor 

iBeı+n, 12 {A.A.) - Kafka~

yanın dağlık çevresinde Sovy~ 
lerTuapse'ye ve Karaoonizin ce 
nu.p nma:r.1aıi.na giden yeg;ıni! 
:vol'u tutm.'l.k için ümitsiz gay
retleıc seı<fettik:Prir.den !\lı:r.an 

ham'!ıı:leri r<t:ıl"l'ebl• bir dü;;.man 
ınukaverrıetiylc k8.r"t~~şmakta
dlT. Bı:na r.ığınen Alman ve müt 
tefik kıfabr1 Novoras'skin d'o
ğu Ye cenı;~ - doi:,'l.:swıa doğru 
her gün yeni arazi e;de et.mekle 
dir. 
Staliı;~ad çen"i!S:nde Almrn 

ve Rarıren kı.t'·3~ar ~e'hr·n reü
dafaa sisttn1.r.r g~ttr;çc d~ha 

ziyade ııi:iuz et~kted'r. Sov
yet krt'aları Vcigaya varan A1-
n1an k;.sk:acın:n şimal ,.e cenup 
u-çlarına ka~ı ,·apt,:;ı karsı Jıü
cw:n.larla mütemadiyen A.lrr:ıı!l 

tazyikini lhafifletıme,·E çı:lışıyo.-
kr. Bu ~-elıibüs'.er aklm kalmış 
ve düşmana ağır kay~\ara mal 
o'muştu•r. !Bunun net:cesmde de 
hü-rum Ict'afarımız cep'lıoocn 
~·aptıkla<rı lbir hareketle :ven 1 
(lnüı;-tat>kıem :ıı:ıev:<lfl-eri ,y•arın~ 

lard1r. Kelimenin tam .rri'ıııasile 
bir muhasara harbi o!an Stalin
grad mUharebesinde gen.iş ölçü 
de günlfr'k taarruz !hareketleri 
bekli!neınez. Her müsta'lıkeın 
nıevz'in alev makineleri ,.e el 
bmnbaları ı!e e1e gec;irihnesin-
de~ önce topcu ve hava kuv
,·ec.J.eri hazı~lağına iihtiyac var
dır. Çekilmekte olan d~msn 
mavn tarlalarına ve i..tlnat nok
ıal;rına tufonduğundan adım 
adım ilerleven pİJadeoerle i.stih 
b\ım kıt'alarının ileri hareketi 
yava<; o'.'I!lakt.adır. 
· İngllıi:t i~tiJıbarat serdsinin b:
le cer.up cephesine doğru mih
ver ıüanenlerinin çığ grbi git
mekte okl'tııi\ıınu ve son 12 sa
atte Stalingrııd örrüntleki duru 
nıun dnha nazi!k bir sekil aldığı 
nı b['d<rdiği !?ÖZ C-rıünı:lc tu.tu
lursa SQ\"'VeLler'n iç;nde bl'lun 
dı;kfa.rı fe11ket daha ziyad<! an
ıı sı1:r. 

A.lmm kı"1<:!t<'t Vol<!a diTSei!i
n i ivicP tuııma kt• ve A 1man ko 
mut~nlii'.h ~'ü~u:rnu sür-at1eı:dir
mek için hi.ç b<r sebep göreme-

;ı,.ıoınroJ.; bö!,ge:.incle faaüyet.l!i 
hareketler olmı.!.s ve bir m'ılwer 
piyade ta'tıuru brnıgı.ıııa uğı·alıt
rnoşlır. 

1Vl!oskova cephesi kesimlerin
den biriıııde büyük bir kasaba 
etrafındaki mıılha.rebeye ~om 

edi'm'..;tir. Bu ka-'abanın dQğu 
cenub~Gda .Aıhnarı.l:ı.r. ·oo t&nkm 
yard:mı i!e \'e bir buçı;k ala)"
lık bir kuv\•el.le karşı hücumlar 
da bu!unmu4la.rdır. Rus'~ bu 
hii-curna mukavemet etttru§11.er ve 
süreklli bir nntıare~ neticesin 
eli! 49 diii;ıman tankım ta.hrip et
meye mu<vaffak o.lror."Şlardır. Al 
maıılar ağı< .ka;'lpiara uğr~ mış
tır. 

Stka.k ııııı.ha..ebel.ıri devam 
~or 

'Moslrov~. 12 (A.A.} - Sta
:iingra-tıta sokak ıımıbareıbele-ri 
bütün şkid<>tile devam ediyor. 
Bir ç<>k sokahlara giroıneğ., mu 
vaHak olan Alman kıt'ahrı püıs 
kürtü!'.mü,ıtür. Sialingro.dm Z'ap 
tı A!manılar _için oon derece iıcJ. 
bir :ştir. Hit1erin ne bahasına o
lursa olsun zaptını emreltiıği 

bu .se1ıir Alman lnt'alarma kıs
lak ·vazifesi .görecektir. sı.ar;
grad bombardımanları neti.:e
sinde şimdi harabe ha\'ndedör. 
Almanlar ba:u noktala-rdan. ~ 
re sokulmağa ımrvaffalk ~'m~ 
!arsa da Rus ınuıkavemet; de
vo.m ıPt:mektedir .. 

meldeair. I ru,an ve rnaa.eınece 
uğradıkları ikayıplaı:ılıa balsız 
di~n So\"':)'et k>t'a1arın.n lbütiin 

gayretil.erini Stalingrad mOOa
fa <sına t<:ıhsis elmelı:le d'ğeı: ~ 

siml~rde Jıamlelerinin şiddetini 

azatfüldan samlmaktadrr. 

R;caJn mam olmak .;çm Volgta 
köpriilerini ~ 

1Berl1n, 12 (A.A.) - .stalın";n 

kal.i!si miiıdafaa cıdi.Jmeildir. Her 
sokak, her ev için lı.aııp ed:ilmelli 
din Yoılunda Stalin tarafmöan 
ııeşrecf len gün.delik emri bahis 
mew:uıı eden Alman hasını Sta 

sinin, Stalinıgrad meydan mu
harebesindi! şahıs ;ubar ve nu
fmunu da orta.ya attığı netice
siıı;; avıımalotadır. 

Naob:lanskaıbe gwıetesi de 
şöyl-e Qiyor: 
c~ arkasında ellerinde mı~ 

ralvö2ilıetılıe duran kaırjserler 
usUJü bu surelle bütün dünya
mn göızü önünde belirmiştir' 
Moskova, kendi orchıla.-ını ken
di eUeriyJ., kurtuftmak fan.kam 
olmayan 'bir felakete sürük.le
mi~. Her tü:rlü asl<erl müaa
h•zalaı+.ı Herrde yapılll>t.'a.k her 
hangi bir tıaırekM icin çekllııni!1' 
tabiyesini ortadan kaldırmıştır. 
Şem"in arkasınd.aki köprüler a
tı1mşlır. Müdafaaya mec;bur ,,_ 
dilen asker kitlesi ölüme maiı· 
kiim edilmişlii. 

~ · 
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'\ard. 

:, n • ~r~rr. .e yc.-ı:c:r .. 

guı'i 

dev 

- Kece i de b L... onu il. r. ~u
c~ ~ ıi:ı. 

- Sen ne d "sü • 
0

1) rsun oo -
~Jm? •. 
D~ in<:e, Halil pa"'a da: 
- E\ct cfend n ı . 
D ~e t ., etm' t". Çüdm 

ı;cryave.:- paşa da ırütih:j pehli
\ anl<.:rd.an :bi.i 'di. O <lan. mlı \e 
1.ı0 Ju pcıi livandı. 

Krıva.so0ht Koca t.brcı imle, 
K<>Çeli gur şe q), a<lılkları ~ -
ma11 kanaaıt bu merkezde 1(11. 

Fakaıı bu kanaat er çclc geç
mroen al . !"'t o du. Kc-:eli, rr.iit
h h bi e sckma -

" nmı~ d -

'I..~·. 

- Ba:~ b .. nn!. B.t l rif k. raku
encr .. 

- ........ . 
Hı.ı1ıl ır.c ol .. c..ı.k dersin? Sö5 -

le f!kr'n. !il 1'&) nı!. 

- :ne dimiz. Kulnu ela , ~ni 
kanaate vaıd m .. Kav. soğlu ku
l ıuz ) cnc:r.i~ ece Keçeliyi ... 

:r 

uc. J<, ne o~ur? 
zse kenöl ) e-

m .. ı. 
Y. g gü c.ı bö~ le g<' ti. Keçclı 

bıu güre _rt n sonı a hcrkc.,in bö· 
zü u. ı .. nkutmustu. Bütün b. ~ 
pdhl?vanlaı ın c e b r 'kJ •• rn 

mü tu. 
KavaS0;,ltınuın ar ... 'kul •.. a 

bır.,;cy ) ap mı ac g na kar. ol
rr stu. l\:a\ ... sog:u g~e gü1: üz 
cıtişi.ıntiyorclu. Kcccli.) e ikara:ku
c. ıta ~ üzde .) · .) er. lccegini 
sc>zmJ i. Hatta b ı aıd i. I")a
wr Hal l pa a:; a n.üraca ıtia: 

- Pşam a'Bı l kara.itUC"-k 
b es b lm .) ız. . Efend miz. cl 
!b u al ... 

- Olam •. 
- Pa m!. b'ln«:cl g"rniz ŞE:Jj 

n. s 1 )iap .. o lirıe? 

1 KD AM 13 ---!; .. ': 
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Lik maçları bugün haşladı ---
Birbiri le 
takımlar 

karşılaşacak 
ne vaziyetteler! 

r- Yazan:-'"'\ 
tA~~afill ~~on 1 

r 
BuoünkU Maclar 

Saat 

Hilil . Haliç Jfl 
Fe~rbah('e • Sü:Je~ man.i3 e 12 

Galawaıay - Davutpasa H 
Be~ koz - ht.anbul'J>4•r 16 

Şl!2.fı.7 S:fADI: 

Do''U - i,;tiklal 

Bt-;\oğln - E.}'tiı> 

Vefa • Altıntn~ 

10 
12 
16 

-
--.arın son baftası1 

_________________ ... ________________ _ 

!Hayli cazibeli geçeceğe benziyor 
S0'1 l Ve-

Q gı-

SPiKER 

Gayri menkul satış ilanı 
Üsküdar icra memurluğundan 

Abra ham Haralaubırin 'n eni\ al 'e e.) tana idare!sinde-n odun~ ı 
<lığı ııanı.) a mukabil ipotek.) a ptıgı ü~kiidarda Jlal·ılıa .. na h.aluı 

mahalle i Dabagh. nc ı;okagındn eski 10 \eni 19 No. hı liman 
dairc~i. mektep, Lcbbi dcQ a 'e f.arıkiam ik mahdut \'"e tama 
mıııa .)em'nli uç ehli 'ukur nı aritetilc (7005) Jira kıymet tak 
dir edilen JH metre mur:ıbbaı miktarında kiırgir deponun 22~ 
!'-a~ ılı kırnun hükümlerine le\ fikan para~ a çevrilıneı.:ue karaı 
\ erilınistir. 

(ia~ rinıenku liin e\ a{ı 
Sokaktan demir kapı ile girilir. Zemin katı ile berah~r u 

kıt olııı> katlar denıir nıttdheıı ahsnptu. Beden dll\arl:ır 
kfırgir; ön ve arka lrnpıları demir ve pence~ler .temir puma 
lıklı tistü alafranga kireınitlc örtiiliidür. 

Sahnsı: l'mıımı mt saha ı 114 metre murabbaı olup Ht5 nıc 
re murahhaı bina \C 9 lnctre nıurahbaınila nhtımdır. 

ı - Jshu g:ı.)Tİıııeııkultiıı aı ttırma sar( namesi 2/12/194~ 
tarihinden jtrharen S39/2384 No. il~ l'sküdnr icra dair.esinirı 
mun~ ~en nuınarasmda herke in gürcbilme~ icın al·ıktır. İlan 
d:ı :ı·aı.ılı olnnlnı-dan Cazla ma hun-at alnıAk İ6tİl t'nler. i .bu şıırt 
ııauıe3 e \ e 9:~9/2:~ıu do sa ntt marnsile mc.ımuri~ etimize miira 
cna l ctn.clidır. 

:? - Arhmıa~a •'?tirak içi11 luka-rıda ~azılı kı~mefin ~Ü'ıd 
i .a nisbctindc pey 'H'~ a nıilli bir ba11kanm teminat nıektuhı 
te\ di edil~t·cktir. ( 1'1adde J24) 

;J - İpot~k sahibi alacaklı farla diğer alirkadarlarıu ve irti• 
fak hakkı sahiplerinin ga~ ri menkul iizeriudekr haltlannı hu 
"uretle faiz. w masrafa dair ol an idd'alar.mı ~bu ilan tarihinde 
itibaren 15 giin it::ııde evrakı müsbite~ıile lıiriikt~ memut·h e 
foniıc hildirmderi kap f'der. Ak.<ii haWe ha1darı tapu sicil! 
ile ~bit <ılmadık~a ~atı~ bedelinin p.yla~asındaıt hariç Jca• 
lırlar. 

4 - Gösterilen giinde arttır ınul a i.~a..iıek e.W.aıl~r arttırma ~r 
ııameı.ini okuonı.,. ve liiı:umlu uıahlmut alnMŞ ve bt•ıları ta 4 

maınt>D kabul etmis ad 'e iti "bar olunurbrr. 
5 - Ga.) ri menkul 12/10/1942 tarihinde pazartetii gıinü 5'llıl 

lıl ~n 16 la kadar Ü~kiitlar icra memurlupnda iiç defa ha 
tınldıktltn sonra en t;ok arttn-ana ihale edilir. Ancak adımı 
bt'deJi muhammen kı~metin yüzde ;5 ini hulnıaz \'e~ a satı 
H>tivenin alacagına rüc;lıanı o lan diğer alacaklılaı· bulunup d 
bedel bunların bu gayri m<-ıı kul ile tem.in edilmi!? alacakları• 
nrn nıccnıun'lldan fazla) aı ~ıK ıuu.;a en çok arthranın taahhüd 
baki kalmhk iiıuc arttırnıa 10 gün tl'ındi.t edilerek 22/18/194 
ıarnıindc persenıbc günii saat 14 den 16 )U kadar Ü kiidar icr 
memurluğu odasında arttırma bedeli 'atış isf~ enin alacagına 
riichanı olan diğer 2lakalıla rın bu ga:ni menkul ile temin 
clilmi al:-.('aklan nıecınuunda n fazla~ a cıkma'lc ,,~ mtthanntıl' 
kı~ metin ~·ıiıde ;5 in> tutmak şartil:e en çok al'hHna ihale edi 
lir. Böyle bir bedel ekle edil mez~e ihale yap.ıkltaı.. n 11atu 
2280 numaralı kanuna te,fika ceri bıralubr. 

ti - Gın r:nıenlnıl kendi ine ihale olunan kimse derhal n) 

, erilen mlihJ.et ~inde parayı ,·ermcz"e ihtıle kararı fuhohı 
ııarak kencl.iısind~n e\ "el el\ ~ iikst>k teklifte bulwıan k :ms 
arzt'tmiş olduğu bedelle alnıa ğa razı olursa ona, razı olmaz ' 
3 a buluntnazsa hemen '1 gün nıliddetle arttınnal a çıkarıl p e 
çok arttJrana ihale edilir. iki ihale arasındaki fark •\ e ıeee 
giinlt:r it;in ~ ü:t.de 5 den hesap o!unauk Caiz ~e diğer zararla 
a~ rıca Jı iil mc hacet kahnaksı zm Jllt'mtl'riyethuiu e alteıda 
tah U clmıur. f"•ladde 133) 

'l _ Alıcı arf•rnıa bedeli haricin.de olarak yalnız tapu fe 
ı ağ harum ~ irm: cnclik 'a kıf fa\ iz beoelini 'e ihale kar 
pulların1 u~rmıye ınecbmdur. 

• t-cla1l m H·tcil<"r., tcn\IT"t ~e fanz.ıfat ve te11alhe resmit 
den nrnlC'\ l'llit beledi~ e rii umu ve miıtcrakim ukı( jcarui ı 
lıc4' a aıt ulınal ıp arttırma hcdeıinden tcr:z.:ı nl rnur. 

j bn ~~ı~ 11'11l'n~ul ) ukarıda göstuilcn (anhte Üı;ktidar icr 
nıemıırl•ığu odas.ntJa iıtbu itan ve gcisterihn aTifırma sartna 
nh.:"i dair"ıinrle satılauğı itan olunur. 939/2384 

Üsküdar icra memurluğundan 939-23 

İLANEN TEBLİG: 
Ent->ke Pangalh Şehit Muhtar bey nıahaU~i Sakı 

Ohamıe~ arıı.rtınıanında \IC Ik)' oğlunda Anlan sokağında 89 n 
nıarada mP•. •!l illcn nalcıı ik~mc•cahları ~Jnıl Har.tln&bidi Htl 

lui ka-rıs: OJinıpı) a ik- ogln Yor gi~ e mur~inb Alwtham Har~ 
Jiınb'dioin eım:al u• t:~ lam id:ıl'esindeıı odiin!; al~hi{ı paraya nı 
kabil ipotek ~ aptığı lıskiidarda Barı Ha na "hatun ınahalles.i il 
bathane sui<agına eskı 10 )eni 19 No. lı limen idansi nıekt~p 141 
bi den a ve tarilciaın ile mahdut \le hımar.nna (7005) lira kıy 
takdi/e«ttlmiıı; olan kargir deponun 2280 sa)ıh .kantııı hiıkünılc .. 
te,·fikan satJlarak p:ıral·a çevrilmesine karar \•er=Jnıistir. 

Gani mt•ıılrnlün birinci arttır oıaın 12 birineıtesrin 942 tarih· 
pazaı1e"si giinü saat 1 l/IG a~~nd a ioera daircs~~e . ~ ap~lacak 11 

hammcn kıl metinin % 75 sına bu Jmadıgı takdllue ıkincı arhrm 
bırakrlarak ikinci arttırmanın %2 birincite'ı>rin 942 laı ihındc pcr 
be gunu 1>aa' l.f/1(! 11rasında yapılacağı ilanen tebli~ olunur. 

lstanbul dördüncü icra 
Memurluğundan 942·625 

tl•r borçtan t!ola~ ı m:ıhcm olup da paTal a <'t'H. h~1esine .. k 
~erihnis olan nınh•eJif ) azıhane eş~ ası 18/9/942 tanhıne nıus 
cm~ı:. gi.inü aat ıı de Karaköy A ~nah lokanta sokak 2:\ sayılı 
kirnda birinci asık adbrRlllSI İcra edilecektir. 

TCRKIYE CUMHUR1YET1 

ZiRAAT BANKASI 

" ....-•- T_A_K_V_l_M_• 
12,43 
13, l) 

18 00 
18 4-

Konulan kıymc tlerinin )Üz3e )etmis beşini huldugıı takd 

0 gün, bulmadığı takdirde 21/9/9.J 2 ta~ihinc müsadi{ pazarte "İ g 
saat 11 de ikind ihalesi icra edilecektır. 

İkisw:i. ihalede konulan kı.) met güzctilınt!ksi.ı..hı ibalt-M İCJ'a e 

KW1lluş tacihi: 1888 - Se rmaye:sı: 100 000 000 Türk LirasL 
Şube ve ajans adt><1l. 265 

Zirai ve ticari her nm banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Z:ı aa~ Bankasmda ku:mba nlı ve ihba~-sıe tasarruf hesap
kur'a il(' aşağtdaki plana gö anlara sem•dc 4 defa ~-ekUecek 
kur':ı le aaşğ <iukl plana g5 re ikramiye dagrtılacaktır. 

c A. ı,M liralık c.eo.; L.11 ıoo Aua 18 lirallk IMt ı.. 
c • •• • t.111. ut • • • .... 
.. • 2H • ı ..... 

" • ı• • '·°" . 110 • • • l,Zlt • 
DİKKAT: Hesaplarındaki para!~r 'b r !>ene iç:nde 50 lİt"a-

dan a§ağı tllşm•) enlerç ikra mi:> e ı;ıktığı takdirde % 20 fazla. 
s le vcrlerc.'kt'r. 

Kt.•r'alar aent>de 4 defa 11 mart l 1 Haziran 11 
EylUI ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilec-ektir. 

Eyltil : PAZAR 

(ll 13 )358 

H cr1 I\ rr.l 

RA."'1A7.A.'\i Ağ :s!os 

31 
AJ. 9 H • 131 

E z a n t 1 

.. D,, c: 

12 10 6 38 
6 46 16 .. ~ 

10 20 19 22 
13 00 24 Oıt 
2 33 4 57 

1 10 3" 

gon(l{;>•ı}en 

.le ~l'. • ~na ait Ren 
C~h <l'n Izı J\vni -4,.v ~ özün 
de Pınarı gırt: tr Bu k u-

u f \i •• Fı ·e' Ati nın hı-
rı ile fü el • P~ iç n Ha pa-
d iıniı.mel dir. 

Uçiı cu k ı;u: Doı' \' d ha 
J ukarı Jaştaki co fka•ı Arap at 
, kısra".arınm g rceg •bu ko
"um.n m afcsi 3500 mclrrdi . 
Bu .k , t·da da sürpı . oe;k<Jenc
bıl.1'. Buna Tonn rct··k, Sava, 
Tuna, T .. rzan ve S . .d barani ya
zı1mıc:tır. KMumm fa\'ıor"si Sa
' a J'c Tomurcuk o1masına rağ
mrn Tarzandan b.r . tiııpriz bek 
1 m k h ç _).anl ş bir dtl iınce de 
ğ'!d r. 

D d.iın .. ü k 
ı ) a • k 

rı 'z at Vl' k T 

19 (!() 

J030 A-

19 45 
19 3 
:?!l 15 
21 o 
21 1:; 
22 ca 
2" 30 ı ve Ajans 

22 50 

YENi NEŞRİYAT 

Kırbaç Yarası 
M. 

leceği ilim olunuT. 
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, L.EYLI ve NEHARi _ _. 
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KLASiK ve MODERN TEDRISA T 

Devalrl re•mlJIDln nazarı dlllkatl ıe 
iınalithancmizin 1 den 3 numaraya kadar 1DEAI. 

ga~et ,;ağlam \C tasarruflu SOBA 'e BOR"ULARI 
ha lanm şbr. . 

Toptan \e perakende satış lCri l\I. GÜREi.. Galata Ferm 
.nec ler leni han 4 •o. Tel"fon::....4::1:...::04.:.0.:.... _____________ ....ı 


