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Gaute3-. gönduilen enak iaık cdllnıez 
- . 

stanbul Belediyes· -
ne HükOmet Yardımı 

Ticaret Vekili Behcet Uz Bu Sabah Geldi 

devamı içinde Harbin 
yardım lazımdır 

bu 

Halktan alınacak zamlarla Belediyenin 
ifasına mecbur bulunduğu hizmetlerin 
başanlabilmesine im kan ta aa vvur 
etmek srüçtür .• 

Alakadarla ı Bilhassa 
tinyağı, Peynir ve 

Pirinç işi Meşgul E i 

e -
r 

Hindistanda Vekil bugün derhal ticaret 
tef-

ETEM IZZE r BENiCE 

umumi heyecan 
gittikçe azalıyor 

Vt: iaşe işleri 

kiklerine 
Üz~rinde 

başlıyor 
lııtanbul Bel<ıdiyesiıılıı paraca 

ııı.lnşık bir dwuında old$ göz· 
den kaç.DtJyor. Harp zaırUR>Ü<'ri 
n..:ediye bü~ııde 2,5 · 3 nril· 
yon liraya yalım açık husuro ge
t i.mıi ~ liır. Bu ioMj ığ 1 l.ıı p ...mak j ~-in 
Bcld>)enin aldıı;ı ve almak\a ol· 
dujlu ıcılhirler; Valimiz LlHfi 
Kıı·danıı son beya11atındoan &"'~et 
ııı:ık öğrenmiş bulunuyontt. 

'Icın·İl"i)e, tanzifi~ e giıbi bekdi
:ı-e resirul<>ri yüzde elli ni.sb<"ti.nde 
ı.rHttıla rak, ır-n "l iı~"'"tlerill<' 
zam yapıl:.c'.<k. Edliı, bu ,,..J.iido 
<ide edil <ek nridat >le ıo.U-I>i.l'l'n 1 

d<>i:il, fakat )ıtl'ıl:ıb leı.i Y•ıın:ıa.k 
miimkü.u olacakhr. 

ı:aa.., saG'lık ..W-lcri, dispan· 
se.rler giJ>i miie6&c,,.,Jeı-.ı 6at farl<· 
]arı ) ii2ündcn mana kaldığı a· 
~ığı kapıışabilımcsi ve hu çeşit 
sağlık miie.eesel~nıle kendisin· 
den bek1'enen hizmeti ifada devanı 
l'<lc-'bihnesi öyle sanıyoruz ki, en 
az bir iki milyon lir• lık bir istir. 
Bu bnkıınd:ın Belediyenin y~pa· 
tağı )eni umlnr tlahi yine Bele .. 
di~enin ifasına ınedmr bulurulıı· 
ğu hiı.ıınetleri kar'llamıya kMi 
gelerıı<) ecri< ve bell..i de bir gün 
Beledi) eyi başta hasla.nt'leri ol
mak üzere •durnıak?• \:aziyetine 
sokttaktır. O halde, halktan alı· 

RUS CEPHESİ 

ı... cıdra, H (A -~ ) - Dlloı H •ı><l'.E
t~ı,c ~, , . .,"'-:ret o!dükta Mrdl.ıyet vt:
ricı oinıtı::jhıl'. a·ırnh:zy'<la geçe1 gün
lf re na..ı:;ı.ran h .. · 1 

_ b'lr !JEi..~ ~ 

rtiln·,üşt~. :ıı;üteacki1t f:ı.brbla• J)Qr.· ı 
llld\ iJ!. rın.t- b.1f~W.n ş!uruu. 

l'ınltırn1 int lJ.a hl),YP<'Jl:"U:r ifıti,ri«_;;ı fJıtr 

euretıae &l.al<hğı mrı1t<'ainwird r. S A V A Ş Faşist Partı· 
sinden 76 bin ep ayni Taksilerin şe-
k işi daha h. h · · 

Ş.dde. tte ! I ır arıcıne 
~?~~~~r_o~~ !gitmeleri ihti-

Rusıara sröre, Alman- P.n ... aza!aruı<l>u 76 Qir, l<Jı"1in ı ... b k l 1 

':"Ol<ret V •l Doklloı Bıtıçel u, bu 
eab&if*.1 Eklfr.ecle ,.r. hU9U8f vagoo.a 
~V.a..:aradan SEh1"'mıe.e ıerr.i~•r. 

\-ek:Jl ıst~rıda \pa ı vt~ &lf'd.iye 
Re~ Dok-tı-~r Llı~ı Kıroe.r, BeJecliye 

ikırzsr.t J..fUO" . .r' .. S...ıtt:t Sr.zen, TC.ı.ret. 
o.ı ... U>luın! KM*) .Mohmut Pekin, 
Mırı\.lltı:a Tİ-'.:nı·f't Müıiı.ı ü, Zahire Bo.r
INi•·., lktıuınl K:3t.bi, 01i•; ı? r e-rk~oı ve 
''t K\ ~l"le bağlı ciir,· n"!Üe"şt'Seler mü-

ct:C,eri ~e ı:ııw dcnlan 
k:aıı. ılarun şt • 

I»i<ı'.or s..:ı.,<:t t.z., ;.t;;uy ;d:t k~ 
dıftlni k..~ ı._yan gazeıır'(.·. t>- ~an 

"6l :t-nuştir: 

- irlrnt>; .da bi: batıo. ı.o:ır ıı.a 
cag-m, Bu müddet ... a.-r.nr- '• Cır T~ 
caret Vek lin~ rıPlPr'e- metı. l ol nat.t 
]Azü..,-..,.a o ı,:~· 'e mtw.ı1 llac:ığıro. 

(Dı•,·11111 fa: 3, ~. 1 Oc) 

Bir Kısım ıd 
adde/er ·nde 

' 

btaııhu.lun şehir olar.ıl:, bcl..-· 
U:ye blxınetleri ~•ha_ ı olarak bü· 
) ük bir hıısw.iyeti .-....ıır. T11rki
} e'cin en kesif ve fa.Tihin t-n f'c;ki 

lar daha Don ! :."'- ..,,.,Cl ııuı "' ''l(t•., ,,,-ı~ yarı ıra ı ıgorl 

ı- dirseğine varamadılar ~,,:"~Z ~;~~"'",;= Benzin miktarının 
Jandarma Genel 1 -"""" .ı. ... ..,,ı.. ,,,.., d" ·ı · ·· · cuzlama Baş 

ciıwler:ııd.en biridir. Eskiliği, 
ılRğınıl<lıtı, bu.dullarWUD ı;:rni ;li· 
giı:ı.i n bar:-uınba~a ihtiva ettiği 
r.ıes uJi~ ..-ı leritn tenen·ilii iJe Be· 
kdiıcm;n iil'lrna i:ıir~!lk hhnıNler 
>alın:& bu ~~birdı.- hm..ıi.ştir. Ka· 
,.,., \Jmruı;:ıLD u undaki hır kaldı· 
rınıın §ıi.k&.~e-t ve utrrnp m<: -ıuu 
ulm:ı»ndan '!ibaren B-0.tan.:ı k<ıp· 

rıi.siiıriin keııarıııdaki kasaba '"' 
Y c.oimalı 1 in Tept"ii.stüııdeki 
~ltıl:tri{;in~ kndıwr halk ile, paha· 
hlık ik, • "lW. ilr, teııHzlH;. ~. 
fiıd lı.onı.rolü ik akhı geldik gel
ınedQ;: bin-hır hıdü ihtiyaç ve hiz. 
mf'"11e alilkah mu.lı:\.t.ap hemen he· 
men tl!'k başına Bekdiyedi!-. 

Bıiyük bir teşkilat, geni! kadro 
ile çahşnıaL- ve hrr tiitlü ihÖ~'llca 
k"""'*', te\ a.p aramak medmri
) etiıDde olııu bu Befe<liye..in b· 
tanbnl hallJnı hf'r balomdan tat
min e<le hi.J.nıe&i ve l..ta.ıbıı.la DW· 

dern, konforlu biır çehre ,.,,,..ı,a. 
roes:i, k-0ntrol. sa-ğhk, ifııar vaz.i
(cJuioı,j iyi ifa e<kbilıne.;i bugün 
bülün •ari<kıt k-ain-aıkları elinde 
bulunsa , e h.-p zararlarına ma· 
rın ~ dahi miimkim tler'l· 
eli. Hangi brlediye rl'İsi ,.e hangi 
~hu mttli..; ollllıia olsun bunun 
aı..sini ~·bat etmiye muktıedi.- de
ğildir. h1anb1>1, mu;cyyt"ıı \reledi· 
:re gelirlt"rinitı d"S'nda '1elıeme· 
bal husu. i lıiynaklara ,..., ya.rdım
lara ha{:l1'narak taıu:yyülüıııiiz· 

<iı1ti l)clıiT ida.re&no bulab>lir v. 
ancelı: o \1Üıil tehir işleri her ha· 
kımdan düren"' konal.ı;lir. Bunun 
· in dl' nıibai.t bir zamamla hülni· 
metin btauhul mevıuu.nu ele al· 
ma.,, Jstanb.ılun btihin ihtip-ç· 
lannı ı<>pydciin &İ<i,nnek lıRkı
mın<la.n nl'leTe muiıt•ç bulundu
ğunu tP<lıit etmesi, .btauhul şehri 
için istisnaj hızı bedbiriere münı
uat elıl'<"'i ıı-<rektir. Tal.at, bu ıa
man n'W"'r-lec;i, mi.tsaadr nııe.sele
sidir. Şimdi daha mlis1arel olan 
alaka menmı Beledi;;c bütçesi· 
ııin atıl:mı kapamak u belediye
yi hizmet ifa edebilnıiye müsait 
tlir teşekkül hali.o.~e ınuhafua 
edelıilımc-Mir. Tahmin e1li~·<>ruz 
lı:i, hayat pahalılığı Beİl'di~-eniıı 
başta bilhaııo;a ha•taııeler ~i be
hemehal mııhefaza v11 idaıne«ioe 
meclmr o~ıığu miie~ler ol· 
mak iiz.ere hifçok işleri bi.Oiik 
mü<Jciilat ,.,. uuıli açıklar doğnr· 
nıuştlll'. Yalrııo: S..lediyenin has· 

PAZAR GÜNKÜ 
AT '( ARIŞLARI 
Yaz nt yarışl~rın.n pazar gıl!>Ü 

Vcli:'fend de altıncısı yap.!acak-
1 r. Yarışın mu~ emel nNicelE n 
lıakkııı.dakı IS'hm ler>.n.;:ı ) ı;,:r; 
• on Tc~· da ok.ıyuııLz. 

I»ı ,1za ar;,. ga~ltOızlifli vt tı - 1 İn lrl IDCSı UZ C r l ile 
Komutanı geldi Bus1

1 
ar "!r11 deatzaı1tı '[ , hatıliıııi.iıcl<>g<• •w. '""~'ım."ıı.e<''r.; şoförler müraacaa t-

Jawaıma Grneı K·ımu~anı '1'8 Ç Daa J8 gem • - ,, i b l d ) 
Ko~al Rüı;-tü Akın b~. sa- ıl batırdılar iHolanda da bı·r ta u un u ar 
bah Ankarlldan ~· :ıüı .zc gel- Soförltr cem yeti, dun Vıla ~ 
rn!tıt>r. Gl'n<'ri:l istmbu!d• ·:ufat Lonıdra, 14 (A.Jı.) - Aimar•'•' C<>- aat edereıı: bNı:ı;n ıst n --
HMı~ bulunan kardeşinin z;>vce- """ Şa.ri:l ""-il=n•~ad('iu ıkjı·-~)' Alman radyo ~~:: y r ya ıı<>ır<J.ınesi ıfoi.;,;.:~ 
s;run cenaıes:nde bı..JUJ1d-... ~to~· r':-:o_:ı Ct.1'YW1ı efilnt.W.{ r?er S1a .ne -... 

sile ooiı r harı~ sefcrlerımn ilw-
.><•ra t.:·krat Ankoray;; dOn<-Cekt r, ı:n,;,....,, So: 3. SJ. i ci=e) postasına hu'"cum • 
"':=::=:::;:::;::;::=:=::,:=:=:;:=;=:==:~==~====:; yari bırakılMas. nı i.'temişıir. Bu rnüracı.ate ewe!k.i a · .m 

ıl __ V~l~A~~z=~li~lV=~=~-----1: , !;::w=::F"t:~~~ • • • _ ('e'.liou.silrııde bul~oırdı.r. Bur.lar-

Cenuptan Ejderhana Doğru mu? 

B?yo~1ın cere-ran ecterı. b:r 
,.·ak'a seb<-p ohnu.~tur. Bir rmış
ten b:r !.>Rs;Y' ı:evırerek BuyÜJ<
cereye gi<ieceğ ... ·u scrılemı~ lf~o 
lıenııini olımadığı "ç'n lfid"rr"' e- 1 
ccgıni bilıdırm~ı;r. 

Geiffi httberl<:re b<i k .14 ........ -\ı.- 1. 

g , .. 
İstihsal bölgelerinden mal gel 

basladı, ucuzluk artaca1. • 
mı ye 

Bir Pirinci 95 ten sat t·f<erı. 

n 
ceklierini 

ere mı 
söylüyorlar 

Gııdn rn.addeW.ri ı;atışı ecr'lıe>I f, ·ul~·e " palaı fıııttan!MI:. bir 
lıır:ıblır bırakılma~ tllı'.İrler ta· hafıa endin• güre 3 • 5 1..-ııru~ 
n!ındaıJ i<tihsal mıntak:olarına ara<;>nda bir u.cırzlama vlınuştıır 
Hriloo .;pari•lc-rden bir kw11ı Birkaç güne karlar rlaha fa:r.la 

manlar şimdi Ke ikas dag· ımr..ın 
etek~c~:~n: t:ıkip ederek şaı·kı ô.·.lğ
ru sii:dJlü~lar. Ao!a?ıl:;n bu 
e:tek:eı: Hazere )~dur .. \:tr.aal:ırın 
e!ine ııeçecelctir. Çüni:il Rtt>l~nn 

k:..vYı>'.lerın. §imale Ç<"kliklcri i· 
çcn, hurolar.fa fazla mukaven.e'I 
gC.... e.rmt<Hd€ıi an laç!;:; o~. 

Nitekim Almanlar doğuya değ
ru Jıan•l<etlerilıe ıkvaın ederek, 

rne-.ıı Sa. 3, Sü: • de) 

dan ~ıarı yakala..~rı1ı.,,t:1ıır Bu teşeb
büırıen cbJ;ayı A.m'ı&ı.."lkır:..n elinıöe bu
lunı;tl F11Jemrdd rrh·n<"i~ıı bir 
lrumının tP«<'yeler i!ıt.-r.a.I dabil<nde 
b.1hınm~H". AJ~nan!ar-~ ehrıde 
lül'O Fe!cmujoll ıWinı' buJuDmak4-
du'. 

Pangaltıda 
bir otobüs 
tutııştu 

şd111mJiLc ı;elmiı·c başlaoıı,tır. ı mal ııe.Jerr'•indrıı fiaılanu daha 

Bir Musevi apar .. ıı--::Bu=:;::~·=iiul=en=Jl():::;;h=ııt=,=ı,.,=,..;Jl=e=,=kur:. " _____ m_c_va St 3, >J 6 Gıı) 

tımanın üst katın· l r: E p Ç. .. 
dan düştü, öldü · '- - ~~ - -

DiL KURULTAY 
Milli Şef bundan sonraki çahşma sahasında 

daha büyük başarılar elde 
edileceğine emin bulunciuklarını söylediler 

Kurultay bu sabah da 10 da 1oplandı 
Ank.:ıra 14 (Hususi mWıabiıi

llliukn)- DörtliiT.cü na K;.;""Ul

ta<y~ dolay.ısile Türk Dıl Kurumu 
Genel SE-ueteri taraLnd&n gön· 
d,,den t.iıuwn telgrafına Reisi-

PASiFiK HARBi 

Salomondaki 
askeri harekat\ 
devam ediyor 

• 
Yeni Ginedeki Japon 
üıleri bombalanıyor 
Londnı, 14 (A.A.) - Sıılomon 

adalarnuhıki harekat devam et· 
mcktedir. Dün gece VaşingWııdlı 
ncsrectilen tebliğde k>saca hare· 
kaİa devam •.dikliği bi.lduiınıck· 
tedir. 

Amerika Balıri)c Na~ırı Al:hay 
Koox, buradaki har~katın mütle· 
fiklcr lehine iıtldşafınm miim· 
kün olduğunu söylemiştir. 
Diğer tanftaıı müttefik orta 

ve ağır bomba tayy;,rleri Japon· 
Jarın Yeni nıncdeki ü~Jerini ve 
münakaliıhnı dııruııadau bomba· 
Janıaktadırla~. Diiu gündüz Japon 
nakliye gl'm:i.rlnc iı~ dd:a ta· 
arru2 edilmi~LT. 

cumhur İ.."D1et 1nönü karş;l.ık ola
J'll·k şu tdgrafı gıönderıni~r:ı.r: 

...Dördüncü Dil Kurultayının a· 
çrlışı mıüııasebetiie dil davamızın 

(I>wmnl &: 3, 00: fi de) 

BAVA HARBi 

Rodosta bir 
uçak alanı 
bombalandı 

Yangınlar 60 kilomet
reden görülüyordu 
Looclnı, H (A.A.) - Ça'l'şıımba 

akşamı Rt>OOsta bir Uınare ala
n111.a müttefikler taralıntlan yapı· 
lan bir hnva büeurnıınıhı beş yan· 
guı ~tkanhnıştrr. B-Ombalax 30 

ıanare ara<;ma düşmüştür. Y«n
gınlar 60 ·kilometre mesafeden ı;ö· 
rühıy<>rdıı. 

Diğer taraftan Amerilıan tay• 
yareleri, Yıın1111rstanda Pefopo· 

nez.in cenubıuıa dJşoo bir linuına 
yapt&Jan ıaarruı.da iki lrruva· 

:r.ör<> tanı i.sabct ka~detm~ler dİ· 

fer iki kntv~zc;rii de. )ıal~tta uğ· 
NIJ1Jı;lardır. 

Şoför Şellllieltln:n ıd,~esinueki 
3044 pOfı!kli sayılı Takb'm • Yen;. 
ın;.halle otooüsü dün akş.1m :çır.· 
d( ;5 yıoku olduğu halde P·ı:ı

ga:I! sml"l!lasınuı önünder. ~·-çer
k(n dl<podaki ııen:t'nler parlam:ş, 

........ ·· on·· -'"""o kısmı bu ,-üı.· otvvız.run aı:ı): · .i 

<i~n yannıağa ba.]laanışl:r. 
Bu sııa<la otobü'lle bulu-nan yol 

cul<r büyük bır knrku ve teli>şa 
<iümııışlerı-e de kimseye hir ~ey 
.,J,;,a~, ateş etraftan ·cı.şı:rrek 
o:(. :ı d ürülmü';tÜ r. 

İngiltereye akınlar 
J.JOrm• H (A.A.) - İr.gi'.tere 

~ıiHeıi ü:reriıı>dekı Alman hw. 
Iaalıyeli nctice•i atı;a:ı b=.1>&· 
lard:.r bir kaç kişi ölmüştür. 

Akli"m şark sah:li aç;c;.nda b:r 

6~illıan tayrvare~"i düş-üı iilrnü;tür. 

ToQplıar.ooe Neeatı i:ıey ec.<i "'S>n 
ele ~9 seıyılı apartırn«n<la o•uron 
:Mi.şon adında biri bu apaıt ,nı 1 n 
.. n üst Jr.at taraca•ındakı ç çck:eri 

su.~rke-n, mu,·azene&ini ka) l,.tdı:-
rc.k ıs DX"tre irtifadan cad<leye 

diişmü'Ş. feci bir §ekılrle pör"'•.~.&n~ 
mı~tır . 

Adliye doklo.ı:u Kamil Ünsa~sn 
cesrdı muayene elmiş, müddc -
umumiliık kaııa etrafmd:ı tahk
l;:;.ta b~amışrıc. 

Mısırda İn g i 1 iz tank 
kuvvetleri 

komu tanının ö 1 Ü rn Ü 
Loodra, H (AA - G&ç•ı;]erdt 

ölduııü. haA'Jer verilen. M_...rdak" ı.ı:nk 
ku"\v-1.!(}ri lruma.ndıanı Koreenc_ıral Got
t'un tayyar'CSinin ~fihver tayyere!eri 
ıtar<ııCından düşürülm~t· ~PSı öldü,.. 
W di.Jın 1..oMrada bil di.r.ijm3~fr 

Altıncı şubenin yaptığı kontroller neticesinde 

Bütün hamamların 
pis olduğu anlaşıldı 
ıs hamam 

pislikten 
ve 11 lokanta 
cezalandırıldı 

Emnı-yet alımcı fUbe mtldürlü· 
~u esk;dHAıe.', ihmal eclllmi- <>
J;:;n dlamam!ar ü~r."lde sık ı kont 

:ırilee başla:rr'~ J]:vvclki ı,iin 
' aoılan ani bir kontT<ıkie i~an
Lw ~errH: .Jl bllt ~·1 bıın~rımları 

pıs bulunmuş ve on beş hamam 
lıakkmc'a ceza zabıtU.rı tululmu.ş
tı..r. P'.slikten cezalanan hmr.ıım-

12r ara~ında temızliği .J.e mq: ur 
ham:.ml.:ır da bulur.~ ,>kl;;ffir Bu 

(DPV.Cll So. 3. SU: 5 de) 

Kefe e • 
1 bezin 

S izin. htnim, 1S-nnun, buntı11 

gôbi bit adam... Cenv.cı;ı 

•·ar ... K..-ft'u yaplıracak... Elinde 
doktorun .-eıdii; detin tt2.kercsi, 
kuşuyo.r Y Nli l\fallar Puanoc" 

- Cenazem yar! Kefenlik Ame· 
rikan bezi isti ·orum! 

- Nl'rcde defin tezkcrC>Diıı? 
- Bu~·un.ın' 
- lıtediı,.;nia:i ,·erelim, fal<at 

defin tmerw;ini biroıı hır.tka· 

ca""1mz! 
- Na&ıl olur? Defin lc>ıilıdınt 

sue verecek olur<;>ık ölüyü görne
lıilir miy'iz? 

- O tarafını .bilm«n! Tez.kere 
bizde kaJmah Jı:i, Aınffikan J>..:r.iııi 
36 lı.Ul'U.\'a ,-cnliktcu sonra amir
Jerimlı<> w• m< ... ak~erimi-.ıe 
lluw-~1 onu hangi meuııda kullan· 
dığıınn> ish,.., edebilcı.im! 

- Aman efendim! Kağıdın sn· 
retiıı.i alın, mureli:ni alın, i&terse

niıl onn hemen iımirlerinize gös· 
terin, takat ~fin ~ ve· 
remem! Sonra ~aum açıkta 

blır. 

- Tedıere bİ:zde ka~a 
hiçlıiir şey yapımıayu efendim! 
Zaten defin ~resini doktM· 
dan çift nüshiı olarak almarııs la· 
zımdı! 

Ceııne <ahibi deh~ ve ibretle 
etrat...a lı«lmıırken, aha.tiden hiıri 
açcyor ağnnı, yımıuyor g&züııfü 

- Ayoi şey benim de başım· 
elan gct;ti! Defin tezkeraMı; dok· 
tordan çift nü.ıJıa İllteseydiııiz de 

alam-.<lıwı.! Doktonın elindeki, 
defin tnkc.relertne mahsus mat
bu l<Bğıtlar tek nüshalıdtr. Dok
ttır da, bir )<>!.>uzluk yapıl cağı 

NEC1P FAZI'!. KISAKÜRF,K 

lurl.u.,iJe dp.fin tez kert '-İlli ı·ıft 

nii"ba oJ:ırak 'ı·rıne1. ı-;a'-nıı~ın 
~n~inc bakın c~o .. 1ıın1. h~~•rıılJD 
t·a.r<' . .,İnr-~ ~leh·t'°"i 1.~(l • :'.:00 kut T:..

tun • .ı\nı,.rik~ıı hrLt . tın aln.;.ı 

iize-r'e' be:ıi~anlara La \·t,run' 
Cen&Ze ~ahihı, )tİzH kan. te.:. 

ı:ıhrap \e ıu:fr~l dulu. d1'>a11. a 
-;ıkıJor. Sokak ort..,sıuda h~r an, 
ne )·apcRğınt .... '1sırn11~, clorun , 
ta~ ke,iJmi~ bir jn~ouı .•. l~u d f 
da~ anınıı, kahHruıgı el İ>t'!İ, h<·l.i 
tabancalı bir ı.,.k~i vo .a>;Jıo.r: 

- Cena.tt'.' i,·in Aınl•rikııu ~ 

ıni anyor~unu-...::? Fih.aı h":1ireanda 
ıuctr~i 150 l.11n1ı.a !<.atıh~r. :-;.iz.i 
götüre-~ im {)na! 

Önde kah\ C'rt·ngi e-llıi~ı li 'c heli 
tııba-n<·alı bt'lı:çi, arkada """lir 
n1u2tarıp adaın, b('zi~.;anuı <• inr 
gidiyorlar. Zira tedbirli bt'1.irg&r: 
böyle i§leri dükkanında ~·apmı.z 

Ta'k, tuk, tak, tuk, kapı~·ı ç,;lJ. 
yarlar. Bezirgan t'\·dc ~ uk ... J\&· 
ı:ısı göriinii~·oı-. .. Koca~uun t' d~ 
olnıaclıb"lJ.Jı, kendi-...iııin de ıZ.: " 
~e.romi~·ec-eğini Mi~ lüyor. 

Bin rU:a, bin ni~ az, bin korkıS. 
ma, bin münaku~a; hilh:ı~s:ı k_a}!. 

HTetıgi elbibeli 'e bl'li taban at 
bek.cinin te.ı.irli ı<rnrilc ~ ukaTı 
kattan blr top Amerikan Jı.ezi 
indiriliyor; metrc~ı 2 Jtrndzn 12 
ıııctrc kr-si1iyor ,.i' cMı;ız "ahi· 
bine tt'sliın edil-i~·uı-

Kaln·ercnı;i dlıı di ve beli ta· 
baucah bt,kçinin dolgun haJı~1şm1 
tahnıin td('t~iniz! 

işte bir kefen mcnımnda hı e 
iş görme dc.ban1ız1 he k< rı t fil 

J.or:kunç ôrnck' .. HıLİ bil' krfoıı ::i 
Li saran bu ot·nfi deha}. ~e gM: 
parcalıl·.ıc~ğız? 



2 -SON TELGRAF- 14 &~!Ar 
......_ ... -. .... --a~'Z'--•FF ..... 75"_,..D'E .......... _.. .... FT ........ ~T55iiiio ................... 

HALK FİLOZOFU 

HANI ViCDAN 

Tiittan !rendi vicdanına bı

raknun.uı netH:esi ne vldu?. Pi
yua da ortıodıwilr. Liaunıuacı. 
faz.la iyi gümıiye $:1ŞDllY•· 
lıru. llcr~yi \ttdana terkelme.k 
gü:zel bir usuldiir. ı·akat, ya, 
v·irdan youa!. llarp yıl.Umum. 
ticaretini ellerinde tutan adaın
lann topuııda •·i<:dMı old~u 
kabul edM>ilir misiniı?. 

REŞAT FEYZi 

nn: Ticaret Vekilinin ilk seya
hati ftR'MlCda, h.ınirde_ bir 
Qic<ıor pôr:iııç f:i.atlarmm diişü
ıill.memesini, çünkü, ziyan e
deceolı.leriııı.i teklif etmişti. Böy
le bir teklif yapabilen adamda 
vicdan değil, §UtU, iz'ao dahi 
aramak beyhudedir. Onun ve 
onun ı:iJ>ilerin ıörüJ zavr,.-i 
o derece dıwrdı:r lıiİ, bu zaviye
den, miyop göderile ya.ku& 
kendi keselerini ıı;önobilirler. 

ı 
MakaDlzmaya lflet

mellE için ev
veli karmak ıa.zıml 

Belıı<li;remc tazı. iı _....., aıa:ı. 

ve oo· an WV'l>1 ı,..ı~t.ıru ~ 
'*- bir 1"17'1'et i~r. iııoıle iııl 
t.a.ı."'"""'1 Bele<iiyeye .rUk'~. 
Şdu:>ııı dil;:er meselcle.ri de <logrudaıı 
doğnı,ra BeledİO'<ı)'\ alii<.iı.dar et!Jyor. 
:a,.,t><ll.Ye "" mu:winl;k daha >b&iu.; f!J.

cueık. k-K3.rzllııCll.dır. B..9lllerde.n btri mıüQ-. 

Ha :re v a-z ıy e t-ı'I 

Şimali Kafkasya'da Alman 
ordusu Ejderhan'a ve 

Hazer denizine yaklaştı 
Yazan: f. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 

Pasifik' de: 

Bıı. çolı: teWilı.eLi bic safdülilı: 
olur. 
t.;nutmamaık lazllll! l\laalesef, 

bizde, saj:lam bir ticaret ahlakı 
ve zihniyeti ıwı'aneo;i yoktur. 
ı ·aret.imiz tamame.n şarlı.lı.dır. 
Bu zi.hııiyel, tiiccarınd;ı da, oıı
oaıiınıla da hakimdir. Hür t, 
sağlam iş yapan firmalar, plU'· 

nu!kla gösterilecek kadar ıu

dır. Adeta, bunlar, faz.iletin bi
rer lıalıralan halindl- ·r. 

Amma, tam bir yıl pirinç 
120 ye ı;atıhnış, 148 kur~ çolr:
JDlf, büfüll vatanıl~r tam bir 
yıl zarar etnı.i4;1er .• 

hMıriM:ı iuç:e ~ıcrir.e bakacakt.ı.r. 1 
Mt.le;t S ı.:ı,ıro.u t'*.wy"' ooilm~. 

~ enL ınl:ıfc~r, mua.v:nler; alıaııı~ts.
dır. Cilllka, B~cd.İycn'll mevcut müra ... 
loabe kold•wu \:""- dardır. A<sll müiıom 
<>Oan, muı.~adııil b.r b<;,ecill'e z.tbıta.ı 
Jcu aktır, Bwıa -ka.t'l ihOiyaç vardlr, 
fa.imi, l>u, mtiiıJm bir bii'.çe ~lesi 
<>1""€u .;.çin, ;ıimdJiiı: m'""'-!Z<lır, 

Japonlar, SUcımo:a ad alarmda
ki ha.rekata ~ rcaıni bir t.elılii 
ne~retmeyi geri bırakmışlardır. 
Bu iıh1ôyaü hareket, vaziyetin ta
savvur ettikleri gibi inkişaf etme
diğim göstenınektedir. 

yKak veya kuşatıl.mıyaıcak bir 
mevzi Y<>ktur. Mareşal Rommel'io. 
Alman kıskac.ıD.m Kafku geç>t
lerine dıryuıan şimal k<>ln.na bir 
nazire hazırlamak için sükfuıede 
çalıştığına şüphe edilemez. İhti
mal hem cepheden durmadan 1:11-
ıınıız edecek ve hem de elde et
tiği Sive va1"ısındıın yilnJ Katta. 
ra ıbat•klığı cnuhıındJıaı i)erıiiye
rek bit kUŞ11tma teşebbüsünde bu· 
Junacıoktı:r. 

Sı~, şu vi dan i11çfrsüue bulu· 

Bu.ıılar, o ~am için ehemmi
yetli değildir. On sckn milyon 
in.san zarar etsin. eht."ftlıni')'eti 
yoktur. Fıılııai, yalntz kftldisi 
zarar etrnemelid.ir. Müteın:ııli
yeıı kar, mütemadiyen çok ili 
etmelidir. 

Fırınlarda az;ami mizliğe 
dikkat edilecek 

BelC<li c ~k m•eri ve n. fot-
~ _n b ndan oora fı ı ıt: ıiıı:e

rın l kı ~ • ':ıi km trollentu daha 

\· ıı.«.ııfk, n<de.n t>e:edcye zab1lll&l ~ 
kil!.tının Jı.,g, ..... 1ın,, o:dutunu •c1m 
akıl bir tw.ı. .ü k::ı..bul e-!:menı~dı.r. 
ll;."'E'r, o tqdu!U tazl>a l:ıOr ~ yııca.au
)"<>r ;c;. :rsc, y ıı<. acaJr: fi"7, 1-'laba.t ve 
ı...l<v..ye ıeca!ına g.fmet idi. 

D er llırat•.:ı.n, fü l~ 11>'.binı bi{" 

kısım \•ar .>tını ~a.~r. Be.de 
blı • lleı'illl .çın )'Oil.l wridata 
1.ı2:l;JJ \:.Jrdır Şın Jc tramvaylara. 
l't ..nezi>aıba , f!5mlrıe z;.;m yapıll)-"Or, ~ 
ıtım Bel~.z. kendi ltaynaltları itı.

ŞAJ,ARJll 

DOC.RU~V 

• ıe t ~ r b r Belediyo:L.r Ne ft.16'
ıJlf:lcn, ne blna..:.rı vardır. Ha~ıJıki. 
Avrı:;ır.ıu bc•e<!J;rclcrin ım.tıı.n ı,;,, 

sıJa L::r sıı.-ctt~ ~ ;ıa~· :wr. wm~ ea be; b Jı \'arodatım. kendi 
ş_ ye Kadar y.:.pıl.m te ;ıler ırıt'....nı:aı!;ın te.ıı,.n e<>er. neo.rr, \'<l \er-

de bar. I ıınlarda ekmekJ.erın lro- go.le.r lluoc:, p;lıud:ı ka.tr. 
n..kiugu ttt.f.Jılar uzcr:nc fırın / Bu yuz-:teo i..'.aıı!ml Belf'"'YdS'ne Allah rau <>bun, devlet me

mur lımna birer çift uy~-abı 
verıniy ka:rar verdi d.,, az ka· 
2ançlı \ a•aı;da Jar için ı:a tl tek 
tip \e ıır.ıl bir a;ak:t~bı yapalım?. 
tcdkiklcl>i de kend:Ji;;luıJeu suya 

mi.is!~ ~rolf'ri=!.n k:rli \""~ CS..."tlllr- h:3ın«: aüru~ ::ak zor o ;or. Ka .mı
"" b<IÇ>.Aıt ur.kAnsızltiU.ar Çık!J'<lr. Bu ~ 

düştü. 1 

J;j!er, t:rbabı ik!ı:ıat ve alakalı I 
c~mi~·etl~r. h&li, tek tip aya.J<kabı 

lu çııplak ayo.klar!le baslıkları ve 
sorra da buraL:ıra ekmeklerin 
y<>rkştir dıkleri görıilro~tür. Bu 
,·auy'C't ônlene<:ek ve böy<e hare
ket den!er ve çal.ışh ~rı tırı.nl&r 
şiddetle cezalaııdın}a.:akhr 

iıerinde vğl'aşıyor~r~a, do;lnı:su J Seyyar l<öy kursları art!?rtlacak 
.\'~.kinik' ferine ıarnıak mırım. Ma.'lraf Vekalet, köy kadınla-
lASAGDl •ınm seyyar dik-ş. bak.m ve }-e-
l:UU3İ me4<: ku.rslanndan bizy\i•< :stıfade-
Geçcııkde bir ajans telı.,'l'ıı:fı o- k-ı: temin ettiklerimi görerek bu 

kumu~twn: Biikreşte, uluOTta ve kun.1ıarın miktarını arbtırmağa 
meydanlardo, sokakta, kalıv~e karar venn~. Bu kurslar iç:n 
kiifiir edenler şiddetli para ~•a- ' ~tınenı yetijtirmek üzere k:ıız: 
til!la çarpılacakmış.. eıı.9L!tıilerınin muhteli:f devre 

llu yasağ:n sebebi nedir, bilmi- m-erı:unlan arasından öğretmen 
yorum. O halık, bundan böyle, nanızedi a.Jına<:aktr. İstekliler 
o diyarda, lıcrkes evi-ıtt. kapanıp, r eıı:Ull olduklrı enstitul.erden b'-
sa b~lıtan akşama kadar b&r bar rer rn.,k:up alarak maari! müdür-
bağır...,ak.. lü.k!er· e müracaat edeceklerdir. 

:SASiHAT --v--

ı 
El:alliyct okulu muallimlerinin OL\;R ::\l\;~. 

Traın\'aylar.:ı ycn'dcn birtakım 
n:-...ihat le\'lurları asılması kaı:ar

la§tı .• ·a,tl inllecek. nasıl binile
cek. n~rede durulacak, nerede 
d11rıılınıyacak .. 

takat. bn zanıa..W., nASiluıot ge
ÇeT .,kçe değildir ki .. herkes 11a
f.i!ıatını almış .. bir söyle, bin iıtit! 

TAUİHİ 
HAIC.KAT 

pahalılık :zammı 

Şalıırimiııdeloi ekall.yet okulJ,a,. 
rmın &nelik bütçe~rınin tanzim 
ve ta.."!iikine başlanmıışıır. Mual
lim~re veri!mek üzere pa>halılık 
z:ınmı1 ta-h!;i~tı ıry:rmıyan mek
tcpler'.n bü!çeleri maa.rif müdılı
lüğii ta!afından tasdik edilme-

Büt eleri tmik edil
•. .ı&.tcfrr de kdriısat ya

p~m yac· k'.sroır. 

,ecj"(" mo.koanı.ıırua.&ıuı ~ıl ~ekiz, 
düşlaıluocu:?. Mtifkul vaSyıet ?iUrsdan 
do>~;ır: Mekanlzma71 iyi kurma.d~
ııw: <Çin i;Mınekt., zorh.tlc çt«ıyonu; 
B\ıgun ·OÖo{<llı: n'edcnl !Jıt;yaçlar dog~ 
muş:w:. B<Loo.iyele' ;n ,..,;ı.,..; 11<*' art
mışt lNna ın..ırat:ı 1, i..ıllllbul Bc;edi
:re teı,ı<.ıı;t.ı modem b;r slsıtıemle ve 
~~r_u m.a..o;lara göre ku-ru.lmaan.:.ştır. 
B'tlıah, bu tticikle bir >'ırliı<, ınııd<-m 
t~Dn"et!eri 7C.pma.kta gılçlük ç~ektir, 
?\-~ de oıyie oiuıyor 

l ol:ıCbu; Beled,,-,.,.,.. o. ehem.ın.,,eı.no 
dıı!bô1"ürz ettt:.n;,e dalıi li!rtum yclttuır. 
Bu. Bo:lediyeni,ı ~mı.et ve rıo:u, unut
mıtnutd\. Itızmd.ır k:, aık&sk'rt itibarile 
Y' lru:ı 11-r şemı, has vr müııha&r de
" d.ir. fot:>nbul Btled·,.,..nıln ;y; bir 
tnCContim114ya sa?hp o~::nası "e iyi ran
dıman a il.bilme..<, n, '1Uc!ret ltııdrcwn
da 1.ıir davod:r 

R. SABiT 

Mektep santıuı imalcitında 
müfkülcit 

reıcteplerin açı~a zaıınam yak 
l~...tığı için piyasada me~p çan

tası bu1ırent başla.·nıi"lr. Her yrl 
§'fı.r-ımiıxle öO bin mektep çanta
sı imal cdılr ve bunların bir 
kımu Aoa<kıhıya göndero'ir'..:en 

bu sel!e malzeme roksan'.·liı yü
Y.Undan anc.>.Jc bin kacıar ç-t.nta 

yapılahilreelli ve bunlar:n da pa
:t:ı;ı;lrva n1a1o!ac ğt ""aılaş 'm ıştır. 

. Va~ton'dan celen haberlere 
ıöre, mütl.efi.ltlerin Tnlagi civııırm
da 3 adaıya çıkıp ycrleşti.kJeri ve 

Japon ınüdaCiJ.erin bunlann elde 
ettikleri köprübaşı mevzilcrin<Uaı 
denu.e dökemedil.Jeri tccyyild et
miştir. Gerek kuııda \•e gerclcıe 
luıvada üstünlük müttcfikleo::iıı 

eline gcçnişfir. Deıııiz muharcl>e

ııin.<!e de Jıııpaı:ılann mu ,·ııtfıık o
laruadı~r, müttefikleri,, 3 adaya 
asker ~Ekar ikıriş olnıasmdaıı 
an hı§ı.lııı&k1edır. 

l\lıs ır copbcs i.Dde: 
Nisbi dur;;vı'1ıtk ve kum fırtımı

lnn yü.ıiindeıı malı.dut hava faır 
li)·~ti. Sıran gelmiş!,.'en tekrar 
edeyim: Ila7:tları, isgifü <>rdusu
nun önce davranaraJc taarruza 
geçmesini h~ talı buluyorlar. Harp
te daUna hasmın karannı bekle
mek maıkb"I ve makul bir hare
ket değildir. Mihver ordu..unun 
Yuooıüstmı - Tobruk üz.,rıindca 
rkioci ve dııha ktsa bir muva9'lla 
tcınin .. tmesi, Mareşal Roırunel'in 
İlmı•J i~lcrin; çok kolaylaştmnış
tır. ::\t:hver ordusu asıl hedefleri 
olan iskC'I>deriye, Kahire ve bil
ba&oa Süveyş kanalına ç<>k ya.kın 
buhınıınakta.dır. İngiJtz: onlusu, g&
ri çek:.Im<> halinde bu hedl'Ileri 1 
uzun zaman müdnfaa edemez. 

B@l İngifi?Jerin gerek a~k .. ri ve 
ger.,k>e siyııM ·bakımdan l\l1>ırda 
taarruza geçmelerini ve bir mu
vaffakl~·et kazanmalannı en d"ğ
ru bir harek.,t buluyorum. Uiııdis
tancla b3'jhyu İngiln man~vi he
zimeti, çoktauberi Milı.-er propa
gandıı ma kapıhnak i.sti<ladı gös
teren Arap P.lemi ib.eri11de yeni 
t"8irler yapaca ve Mihver taraf 
btınılıın istifade etmiye çalışarak· 
tı:r.Miltef!Cbbis bir o;dıı için yaılmı-

Hava wkınları: 
İııgUiz ha\'a kuvvetleri garbi 

Abnanyada Ren ve Mein nclıirle
rimn birleştiği noktada kain ıı.ıa
ynns şehrmi bombardı:nıan ebıniş
ler 'e b:rç<>k yaıngınlar çrkanmş· 
)ardır. 13:.ınısı millıim bir s8"l&yi 
mm..z'<lir. Bu hav" har1ıl, Ame
rikan hava kun ctlcr.imn iştfra
kiuden sonra lıcr:ıald1l Almanlııxı 

ç<>k düşıiOOürocck bir şe:kil Vil 

vüs'at .,Jacaktrr. 
Doğu ceplıe,inde: 

Alnı"'n tebliği, şL'l'lııJ.l ll:a.fkas· 

y;ı.da Kalınuk arazİt>İnin merbzi 
oion Elista şehrinin işgal edildi

ğini bildhmişl'ir. Diğer .:ephe ke
simlerin.de ÖIHlmli bir değişiıklik 
olmamıştır. 

Bu vaziyete göre, Alınan ordu

su, Kuma nehri şimalin.de Ejder
han ve Hazer denizi kıyı187ına 
doi:'TU bir taarruz istik:ı.rueö tut

muş ve ilerlemiye başlan~tt. 

Elista - Ejd()l"han veya Hazer de
nizi sıııhili arasındaki uzaklık 200 -
2;;0 kilometredir. Abnan ordusu 
muvillakiy.,tle ilerlediği tal<dir
de Kalka.>yayı şUııo11len tecrit ı>t
ıniş olacaktır. 

Kunduracılara iplik tevz;i 
olunuyor 

Kundur;;cılar cemiyeti, kundu 
ra<:ılara 1ptik temin e~tir. 9 l
hll3Sa rnakinelen:!e ku.llarunağaı 

müsait olan bu Jı>l>kler bütün es
na.fa iJı~iyaçlaırma göre tc:VZi olı> 
nS<:aktır. 

MAHKEMELERDE: 

İşten mi artar, 
dişten mi? 

Müdıdei brr telJJ.ldı... h-enı de, 
cerbe'lıeli, 90Ça.ron bôr tellal... id
diasını büyilk bic selaset ve lali
btle serde başladı: 

- Bendenı. te!Ul.ım... Eınll'ılk, 

akar, nna.Jiime, münıbl;ılye, biz
~. aşçı, her .ışe deMl.et edet'Sn. 
~, meşhur ve maruf tacirlerrlıen 
ve zenginlerdenı:li.-. BendEt'lliııe, 

bir tanıdığım vaı911ıaı5ale ~t 
etti. Elli bİn liraya kadar bhr aıpar
tunım almalk istediğin..İ söylıedi. 

Çok. geçmeden, kııık beş bıiııı. lliTa
y a, beş kıatlı 'bir apaırtmıerı bul
d uı.'t. BQratber g.icüp g&dık; gördü, 
beğ<."ııdi... Ahnıya karar verdi. 
Ancak, Kırık beş bin l:iMyı pahalı 
buldu. Binanm saıhilJi de ~ 
vennedi. BlJ4'Ycı'3. kr.ııdar, b-Orşey, 

normal, ~!.. Hııtıta, 'biızıi. beytı.ır 
de yordupu söy1'iyerek, istib

Wk 1.~betını<:Plğ.iniız halde, Ç'>

karıp bize elli ]JTa verdi. Bu da 
iıliı! .. Fevıkal5de hatıtiı! .. 

sııe1maa adalarına 
llartı Amerika• 

taarruza 
y._,.: Alımet Şülrrü Eımll. 
<lıtrek Vaııington ve gerek 'l'ok

yodan gelen ha.berI..r, cenup Pa
sllfilt mıntakasmda teşeholi6ün ar
tı.k Aımeridtan lruvvetler..rıin eline 
geçt.iğiııi anlatmaktadır. 

Süleyman ada~rının ışgali için 
Amerika tarafından giz.şilen ooa 
taarruz hareketi, Mercan denıi:zi 
ımıharebem hakkında verilen bil 

Yine b;z aıpartımaıı öıram:lkta 
ol~ımı .. Beyafendi·nin, blııim bul
du.ğ.ınııuz Dpartmıaru lOnk dört 
b'.ıı liraya s.:.tın ald gıru öğ.r~ 
Bia:iln yqı .. ıgımız h<ıı:n"hk aıkdin 
.İcr2Sll".:.ı. mii'l>•er ofilı.uçtur. Ylli>ıdıe 
ilııl hwa.bile, SSO lira tellıilôıye bi
zi:ın ~ıru:ıxhr. Bumıın ol1i lira
sını al:dığl!ll1&a göre, s$:iz )"Üt< 

otoo .li7'a daha almamız 15.zıımdır. 
Ker.ıdi&iı;den bımu dava e>ttnıeık.-

ilı.üknıün doğru olduğunu ~ 
lIM!>ktedir. Me.can denızi adı veri· 
len sular, bir taraftan Avu..<ıtral
ya, öte taraftan Yeni Gine, şimal 
batıdan Süleyman addları, Yeni 
Hibred v., oemıp batıdan da Ye
m Kaledonya a<lalarile sanlınış
tır. Avustraly&ya a.qker çıkarmalı: 
için yapılan Japon t-eşehbü.sü bel
ki de üs olarak Sül.eyman adala
rını kullanacaktı. Bu teşebbüs 
i.\forcan denizi mUhıtrebcsi!e suya 
düşmüş w Japonlar bir defa da
iıa bıı t~~üsü td<ra.- et,,,.i;-e 
oesarc< cdc'l'lem şlel'dir. Ş•'ll!di '\.• 

1 :ne J<a ve J apony'3.%lın bu saha.-

/ 

daki rollen deği~><t r: J•poP;....,.· 
nı·n; Sülf!yman ada~rın1 Us oi.a-
rak kullanrp da Avustra!y-ıy1 ;,.. 
tıJ.a edereği yerde Am rika Avu5' 

teyiz. 
Miiddei:aleyh de şunları söyledi: 
_ &y caıaı, bize bir aıparlı

mQU bU'ldu; kınk b<>-'i bin l'imya ... 
Kır.k beş bin lira bi2ıe pahalı gel
di, ı.:ıparhmenı alm:ııktan vıırııgeç
tiJt. Şiırcıdi, ne olıdu efendim? Bu 
'.Y;J(>t.ğı h~ıızlrrhk V'e tavassut, akıil:l 
;croomcı müncer olmadı. Böyle o
hmc da, tell..9.1 i.icrete müst.ahalı: 
olınraıdı. Bİ'.l, bıma ra.ğmen, ll<ıen
disi ne, lillımcti geçti diye, elli lira 
ve.r<tik. 

Günler geçti... Günün biNıde 
~:ırtıman sarulıi bana müracaaıt 
etti. Apartın•anını k>ıık dört bliııı. 

.liraya VCl'llliye razı olduğunu OOY• 
lcdli. Bon de, dü;ıüudiiım taşıttlıın.. 
muıvfa.ılk bukiınn ve &ıklım. ~. 
bu iş bu.nun tavassu1iile mi olttnı.ış
tur, rica edenim? Bunun biT -şey 

istcmiıye hal<fi<J v&r mıdır? 

Apart.ıı.'Tlanı stıaan Osroa:n :Nlıir 

(Devamı Sa: 4, S~ il de) 

1 
raLyııyı üs obrak ku'lamp Sı;.. 
l.c mıan adalarmı i:st'Ilya re~el>

büs rfıınişti•. Birkaç gündenbed 

1 
Süleyman adaları etraf•nda y~pı-
Jan muharebenin hedrfi budur.. 
J aıpon !ar muta ti arı olduğu üzere, 
ç·ahuk davranarak, kend:Icf"iııJ 

taarruza. ~9ffiiş vaziyel".e gös• 

•l<'ıuni;;!er ve Ame,ikan kaytplan 
hakkında mübadıgalı ra1<amlaıı 
vererek kenıi. kayıplarını 'a 
gız1crn!~lerdir. Fakat Amerikan 
reemi te'bliğleri vaziyeti aydınla~ 
makıadır. Japonlar, Amerıkanm 
hu deniz muharcbesınri~ 16 harp 
gcm>l:i kay.bettigiri, beş gem::ıin 
de hasara uğradıl(ını iddia ctıro~ 
!erdir. Yani batırılm1ş ve hasara 
uğram.ı; 21 gem•.! Ha~uk. Ame
riknJılor aocak bi~ gemi kaybet.
tiklerini, beş gemi! ,1 ırun de ha
ssı a uğradığını bılu>rm<0ktec'ider. 
Fakat Japon teblığmde bu talı• 
r .ft, :ı de daha müh:m olan b,r 
nokta. muharebenin. Süleyman 
adalaruıı i~I etmek için Ame
rikalılar taraiınd~n ghşılmi; bil' 
taarruz IK>ticesinde vııkubuldu
ğtınu.n süki\tla geç'Gtirılmis oh.a-
sıdır. , 

Bundan, me'!e!la, Sil yıl ~ 
lstonbırl tarihini yazan elliler a
rasında, ~u satırlara ra.. lıy3"ak
sıutl: •llu ehird-e yaz 'l't'tnmuz

dur. Ağustos gvll::.ce s&ııbahar 

da başlar. Fakat, htaınbw .BeJ.,- ı 
di) < i 194:? yılımla, şehrin buz 
ışi mesel ini ğustosl bir şekle 
ha;,: n"§tı<. Ilu. ınaıulmaS'I gü~, 

Sa?Tçlar biri~ k.oopcratfü çan 
ta mu:"itını o.rttırıııbilmPk kin it
i-ıa}fıtçılar b>rl'gir:den 200 u>P renk 
Li bezle 33 ton re .. k1; beyaz mu
~a istem .. '<tır. Bu -n.!:zıeme a
lın·r almı:-az-derhal ımalıata ba't" 

o J U A 

Bu hale göre, kay1piara uğra~ 
-mış olmk:la beraber, Anıerikalı-
1.ar hedeflerine yarmış bunı .uyor 
lar. Bu hare\ı:a!m en ın.iınalı t~:ııfı. 
re9!Ttl t<>bligde de işaret ed"<l.ıti 
üzere ttşehbüsün ilk defa olarak 
.Am.>rikalılar taraf:ndan ele a
lınmasıdır. • diye kadar sah3yı 
boş bulan Japonya, her ta rlfta 
teşe.bbüs haLııde idi. Uzak Sat'.& 
harbi, sirnı:üyc kadar ki saf!h; ge
çirm!.~ti: 

f ·at, tarıhi bix hıt.kUuıtıir .• 
NEDE • .; 

ACABA?. 
Tıiccar kendi bndini .lrontrol 

ed. ek, bıınun için k<>mitelcr ve 
~aire l:atırlandı. Kontrol ba~lndı 
mı, acaba? Bilmiyorum; insan yal
nız şunu merak ediyur: Mademki, 
tüccar koodi kendini kontrol ede
bilirmiş, şimdiye kad&r bu hay:ırlı 
i1i Deden akıllarına eetirmemiş· 
!er?. 

AHMC:T RAUF 

Takıl r.ibstl 
Diz bu sıı.lwılarda koç defa ya.zd;k. 

t:. anbuld U:ks> arabal~ının mt.h
teliıf ., .uue göre tLıvaı ıyi y:ıpılrn:ı

mı :ıtır. GUntın muaş:ıı-·en sa •ıer ~ e a.
rllbala00, m;;.ıa:ı~y~·n ~<.alaı.-uıQ.tı. tup!1-

m:1"0r. P'.ı.-r muı'..dta~a tal<n bu!rnaı.:1 
cnl'ÜrJlkuın cı:eı:-ı..dir. l~~rü '-'varında. ih

das cd•.en ta.kl;:i nöbet eri gJJi, z,ehr'in. 
bc.li başlı yerlerin.de 'le nt.lbct u.su ü 
ihıdas oluntnaiıdır. Sonaa. ~a.tıla.rı, 

e'.'!mı s&otleroe ~·birde t;.ksi bulmak: 
.ıo.za mfarllr:üın d{'ğil<lir. Halbuki, onat 
aellWx!rn ewel taım'Y• ~tı; intiyııcı 
olan vat::uıOOşlar bulunabilfor. 

BURHAN CEVAT 
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AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan 1 S 1'.: LA f l İ Z Z E 'f 

İKİNCİ KISll\1 

_ tJeıuek' beni bt.ı lrıadar tt vıyor

d.ın h .... Uu k.40:"l' rı:& sı!vdı~in 
ha'ue ~ır. d· sevn1·:ror::.un?... Bı.ı na.-

bunun iç;n k.-OOen ırzaiıılıı;ıtınnaduı 
mıt. 

_ Evet. A;lı<>mı>Xl&.ır. lootku;-ordum. 
S:·n:nie gürOşr.t.:kı..c ,ı:ıevaın c-c c · o-

~in, bağrı parça!oıw:alomli gibi krsaırı, oğlumlin l;ıaşma <l>h> b~ü.k 
ah • ~L. iela-tet rr gl'"-r dQre ıkor:kuy"Ordurn. Se-

- • ı:uycr All!.. 1 ı:J'nlc güruşmedfm. Fakat dc.dlgun ol-
Fdk.ll böyle d' rindrn olcyor der- madı. Gök yıhü. ciu3.!ar11na, ntyicıJa.rı-

'en, bU::ı.u:ı oiamısaras;oı. ilieas edl- ma ku •. arını tıkadı .. İşte bak bu-
~'Ordu. eun d~ o&:umuz iÇill, ojl~ıza ağhyo-

B~ oh ('<leı'l:it: ruz. 
- Ot...,-or... Ali Engiom elini tuttu, parm..klannı 
Dom c: cSeni .tev')-.oruın, l •lA sev'- okşadı: 

ırat n. y....,~thı~ da. se:veceg:m Alt .•. ,. - İ~ bunun llÇ'İn b\rtıinmi?.e ~ıpk.ı 
D;lnHSnP m a.vi idl. e•isi gibi seıvmeımi1.. .ovişr.~ t!l-

AlJ buna em'nıd,ı. un ~! ... Bir kf·!4me, tek Lir kel.i-
n d --' ~ ııô•le E,,..n ..ita~ ~ul<IAI ~.· en ~·U. ··~ , ·~ •• ~ 

ICllin yanında :k;alm:ru. 

ı ,lcaktır. 

• T& 
1 .. "ı' HIZf!< 

Al• Ç'l<'den çıi<!ı: 
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- i.t~a.!l'm d"1T!e\< •"n dem<laıin. 
B•ni.,1 &!f.~•"11 ae,n..n gıöE.lerinicı iç-in
ete, dı.: t.la muı cc~ır . İ.st.liWa1 
""'7rn iç .l uı aşlo:<iır, Senln ol
rn.l'k, S('Dııhİl· olmak ve 1;enİn tarafın-

dan StNoU('k. I;ıl~ ba:l\mJ •.• 
ÖJ'e bE")"··can.la:ııı'\.1i".ı ki, bunları A

deta b"'1! •·erU< w.vlcd•, bir iki kıivô du
Np b&latı ar. 
Er~n y n.e kı;p'!c~rnı~zı oldu: 
- h • ıına, dt><il, dinl'YOl'l•r. 
&Jınra ı , vıe e!ıt..; 

- \!"' t>I o'ım>I< IiıHn Ali... S<ırı 
~li<ıp g;ı,. 

- S".'Di hır .. 1a3"ıın :nı '!. 

-E ~ brrek. 
- Böylo -tnaıtrminle seni ya~ntz bı-

rakıp ll'~YL'll ~ cııım<*.? 

- Evet, i~\)"-Orum . Ben& bundan 
9Xlı1L Wç bİI" J, haottl Fenin a:,l-tclll bi
le t~rlli e-dMn z ... Bı:ı:nun için git ve 
aı1.ı&: btnl d~ünrne . 

- But.ün bi.itıün :tyrı11;)"0r muyuz?. 
- E\'6t, 

- Bayır, i(>te buna tahammül. ede-- s.-nl ev;yoı~n EN)n... Seıvdl
lit'W' eminim .•. Suı.nıle oerabur ınes'ut 
olacağız. 
M~ ut! •. 
~ Oğlum=u bııldııd<Mn ..,..ra mP5-

ut o'.ncag.z ... Onu aana ı;ı.J.e e;bln'.er 
dİ\fe bcndı..·n a.yrıimad.ı.a ruJ1... Beni • 

Enga'ı i<: '. ni çE"ktl: 

- Bunıdll kalmandM bi<- "1Y çılo
maz Ali. bu al'!* hiç bir rey ita.de el-
~ ... Burada lcalaan da beni göreme&-

mem.. Sen bPrJ.m hayatını ve t~ığım-

11rn-L .. Ben :71eryüı:ün<ie Sftnei:ı. ne ya
pertm! ... Ben 80D.JI kalbimi, gönlümü 
VPrtfom Engini ... 

ain ... Brn ı.uta.yım .•. Colt ha:sıl>a.yırn ••• 
Beoiıın ;c;n lslilri>a Lni bo-.ıırr.a. 

D"1'1n bir s-zl le oldu. U1'Jn bir 
(Devamı Vur-

"n Del ':_ nlu:<,n ooyu serp.," sur
du. A c doe bunun:a ö.,öiinüy>or.du: 

- l.•.'--. yur m&,iaı:tl alı!. 
!Bo, u, :.,;r yc'm ~ be:;<' yaıxın

l~ı) -...u. Aıınn u, Oil"lliZları dar, 
vü::t.._ü ~ .J L. Havai r.:a"vı g-oz
k: .. i, k .. r~ _ __...:!"' :.n~ tiım~t, h'" ;r:ıt 
"·erm: \' .... u. 

Ç<;c~k. boyu ile görün.;.~ rwiı.ı. 
AJ'!'.l!nıl. Ur d1' gjr'"ıı~~ '"-'mdı: 
G ~'hııe~:.:! 

Bclıa<da para yok . Ald:ğı üç aı-
lıklaı :a b2şrn<la yedi r.f>t'us" ge
ç;ntl.rt-cek. Evet, ycii nüfus! Ka
nsı, <.'Ört çocwk, kendisi, bi~ de 
bes!eme!. 

Evcte cJx.slcmıe• var amıma, a-
911 besi.eme evi besli)en baba! 

' Saballıleyin, hcrke.,--t.en evvel kal-
kar, ateşi ya.kar, QOCUklann kah
va'ıtı.lı rını hazıTlar. Çocukları 
me.kı:ebe gıör.<lerir, e>"Cl,·ki'.ot'rin 
kaıh~·alt!arını hazır!amağa ba~lar. 
Han;m, erken kalkar. Baba, onun 
k""1v'€ı::n', yapar ve ga:ııetesini e
line verir . 

Aradan saatler geçer, kızlar u
yaııırla.r. Baıba, tetiktedir. Hemen 
kalwaltı1 arını çıkarır. Kıcı:lar, ba
ğınr ve burun k..vırırlar. Baba, 
sesiıu ~ıkarmıız. O, m ırtıfoğa iner, 
'bulcoıı'cları yıkar, sonra, sokağa 
çıkar, evin o günkü nafakasını 
.Ci.!ıır. HSınım 1 tü ü.nii kalmamışsa 
seslenk: 

- Bey, bana tJtün almayı u
nutma! 

Brlba, çarşı-ya gider, evin erza
kını ve hanımın !ütü.nünü alır 
gelir, tekrar mutfai;a girer, aldı
ğı ze.rzeovettarı ayıklar, ateşi ya
kar. yemeği pi~mnt-ğe başlar. Her 
Jureketi sessml.ir, hi-ç konuşmaz. 
Halbuk; cv'ın i~. gürültü ile do
lu.dur. O. bunlara, kula1c vemı-ez. 

Delikanlı, lbisrk'ıe!e lbiniyo.r. 
Mektepten ıgeJ;nce. cFarfar. de
d:ği makine>e ailıclıoır ve sürü-

:}ıor. O !ıadar sürüyor iti akıl du
rur. CcukanLnın bruklct ku.la..,.. 
m.kı.ın k'O:I rı, cdeforme. olmuş
tu. Ei!er .na;;ırdı. Bil.ekten kola 
kı. .ar da ~1miş1i. Bu ~iş'.-iı.1.ik 
t .. h.i <ieg;~ maraı.i ıdi. H~lhili 

cai.ı.t.;-> bı.r.u!na ifH.ihar ed yo.rıdu. 
- Smnı:zli;or m~.ı:.anı 
tDelZıkanlının, serr:izled-·ği yok

tu; dar ()lllu:.olnrı üstünde başı bir 
eöbü bardak gihi duruymdu. Ta
lbii ~ekloni kaybetmiş kollarını a
çaraık ..Fel'!al'> a biniyor - ina
nılıınaz amma! - Yakacığa kadar 
gd~u. Nasıl gidiyoı<dl.>? Orar 
ya gitmek için parı> ister? BaPa
nın cyevmiye• den arttm:l.ı,ğı pa
ra ile gidıebHsin ! 

Yine olmll!L! Ya!Gıcığa gi.decek-
1er. Hem de bisiJcl'i'tl.e! az yol de
ğH. Orada .Aıy=a> nın suyunu 
i<;ecekJ.er! 

Y o.ka<:ığa gidi.p Ayazmanın su
yunu Jı;mek bir meseled:r. Çünkü 
Ayazma SU'YU, iştalh açar, insan, 
oraya, tezlu yemeklerle gitmeli
d r. Halbulı:i, bi-z.im delikanlı, iılci 
üç arkadaşilıe bi r•,;k:te ,Fıuıfa ... 
!ara ·binerler ve cAyacıma. ya 
peynir ekmekle giderler. 

Del:kanlının ağzından duyuyo
rum: 

- Öyle su içtik ki ... Şiştik ... 
Bu gel.~ debikanlı, mahalle

nin kız.lan arasında da hha.z tesir 
u:yaııdırmıyor değil. Civarda oy
nak kı:zlax da var. 

Ta!kılacak oldum: 
- Karşıki Marika nasıl? 
Delikanlı, burun kıvırdı.: 

- Brakın canım! 
Sarışın bir 1w. vatdı.onu ı;ıös

ter.(m: 

- N ıl? 
Bana, acı, a.:ak baktı: 
- On para etırez 
Bu kol!arı .tlefo:ımc> debkan

.ının burun k.vınnalanna. şaşıp 
kalni'Şt m. 
Abl!~ına 'bir g-.r. sordum: 
- B~iklc<Lcn yoru!:muyor mu? 
'T" ı · _C"IJ1 n eıt~1: 

Haoyır! H.ç y\lnı.lrnaz! 

- Nereden billyoNUnuz? 
- Kendi söylüyor. 
Buna, ,nanmaktan başka çare 

yoktu. Yalnız delikanlı.nm, kı:>1-

lan kalı:1laşıyor, vücudü inceli
~~. 

De\.kııınlı, panta:lon, göıınlek 

~Farfar. a biniyordu. Pantalonun 
kıçı yama vurula vuruLa yama 
tutıma.z hale gehırişU; paçalan, 
6ipi.l sipildi. 

GW>el k<wşu kızlan vardı: 
- Bo&r.n "}"' r mu? dıye ooıııium. 
M>lası, tôtiz!A!ndi: 
- Onhıra bakar mı? 
- Neden? 
- Adi şeyler! 
Artık dayanamadmı: 

- He.psi de gül gi-Oi kızlar ..• 
Neden adi oluyorlar? 

Ablası, bana, ö~ürür gibi baktı: 
- Belki zatıil.liniz.e göre öyle

dir. 
- Peki, bi.zı.m delikanlı hangi 

kızl6a balkıyor? 

Abhısı., köyün en kibar, en zen 
gin iki ailesinin kızlarını söyledi. 
\Parmağımı ı«ırakalmışım! 

Ablıasi, söylüyorou: 
- Başkaları.na bakamaz! 
Huyum kurusun, y;ne dayana-

madım: 
- Onlar da bakıyorlar mı? 
.Ahlası, göğı;ünü gerdi.: 
- Ei>ebte! 
Ha.k.ika ti, size hav o le edioyurum! 

MAHJCUT YESARİ 

1- Birlıııcis~ Japonyanın ~i!ii 
devri. Japıı:.nlar, Pcarl H11·oour 
baskınından ronra vıldırm cir
atile iler1iyerek l\!ak•vayı, S:r
~apertı. Birıra11yayı Filipln de. 
arını, Holand:ı lf !Jdi:::anı ve Ye

ni Ginen.in bir k!stn'"11 i~al ct
:mıi-şler ,.e A·vus:-rnı,·~ya a,;k -;t
rnak isterken 1 M~an d~·ni7.i ""'~ 
Mi>dıvay mıııharcrbeter:n<le ır.ub
Ver.letle 1"'.ıışlnsmışlardır. 

2- İkinci de-vir duraklama raf
lıasl'dır. Mercan den'zi muhar<'
hesinderllıeri Japo lann hi<: hir 
sahada ilerledikleri görülırnom•~ 
tiT. Japonyanın, ldıfi derecedr V'.l'" 

yıldığı için y<>ni topraklar isti•t 
etmek istcmi.yteeği ve bunun i
çfa durakladığı idcEa ed:'t'biliıse 

de Jap:ınların böyle bir dü~•:n 
ile dunaklamayıp rııt•kav<met 
karşısında ilcrJ.!.yE!l'l'edikl<-r'tı" şliı> 
he yoktur. Avustralyayı ist:'.a e
decelôerindcn bahscd'I ~'Ql'Clu. 

Mercan denit.i mw!.arebesindC"n 
sonra bu t e'bhüsü tekra:lama
dılar. Hiç olrno:ısa yen, G ~ :- ;n 
tıanııınınru işgal etm<-k iş.1.er.!" pc 1' 
ziyade elverc>ccktı. Bunu da H
pamadılar. 

Acaba ş'rrd. Amcr;J<alı'ıarıP t<ı

arrıııza geçmeleri. gerileme s ,(l' ,. 

61 adı verile'bi~l:'cek olan f1...,iııc'i 

de-vrin başlan;gı.cı nlarak kclrul c
<l.lebillr ml? Gerçi Süleyman wa 

!arının bir oolgesir.e ka~ı yapı 
lan bu taarruz, Pasifik deniz ı 
enginli[.>'i ve bu engin sa~a i~ .ıı<l-e 
Japon isti ~ ına u.~ .-y.;n m~....,ı~.'

ketlerin geni !iği k:.ns•sında k'j
c;ük b'r !"ıareke1 t'.r. Fakat varın 
için Ang!o - Sak:<xınlara fünit va
deden bir b:ış!.an;ııçtır. Ve ocgiin 
de kuvvet m~rnunesiııde bir de
~ld;k ifadcsi•Lr. 



(Bu yaL.:!llO mı tinler! Anadolu a~ ... 
i n a•lltonlerindeıı a4.'\Jl\UJl>r·) 

Tt:lhi' cde11 Mwımıner ALATUK 

b•~·eK 'imrı: Şükrü Sartc()ğlu
nu.n ~~cslisı:elCi beyan.atı müna.se
lbc tüe nc~ret ( ;;:;. b<r yaz ısın ela 
•Tıı)mıs• gazetesi eı.cüml.e şöyle 
d1\:or 

.1\, .trye Başvekilin.n, mfu\•er 
ılm> \'e!lerinin Orta Şarkın MısU" 
;c K !ikasyıadaki kapılarına da
Ô"' dı' anı tıAJ sırada. ~ıl:ıangi 
i!ıır tLcaviiz v , a korkut.., ı te~eb
"'" _.ne ır. kavcmt-t akk ndaki 
'1 ürk a nı t,..bt.,(jz ett '!1csi 
zan. nınd.ı. yapılıın111 bir rhtardır. 

F JI Almanlar Tüok.ycn.n 
eker !. nıJEt ve maksatlarına pa-
6 ( ( rıccte muttıvaatt".11 isterler. 
D ~n~.e) s>yase~le·ıne bir 
m tv r ' "c1a•l ~ı temayti ·; ver-

' er. ıçın Alman rın TL.rklere 
rr. • o mağa. ç1l•şacalt' ır, a
nm lı :1 €~3i Jc: '.l'ürkıyenin 
tr an zamanı a bi ıh tiımal 

ı; ola.caktır • 

JOÖU CEF-HLSİNDE 
VAZİYET 

n tcb:"ğ\ Drne göre, Kaf
,ep e d(ışmar n rile

~ masına devam edi1...- lue-
r. Cs 'e mııvasalası k >ilen 

2ı r ci · an grupu ımha eıi:lmi~ 
tir Sey ·~r ptynde kuvvetleri sür 
:ı•\e dnfr~·a uırliy(rek Kalmuk 
a n ~rkezl Elista,·ı uıp

t .m •_•dir. 
h. rç ~a"Ztnıda bir kıyı gemisi 

ba• m , üç yük ~m. · atqe 
.._ r · , \ r. 

V v ga ve Don.da yeni ropra.lf 
t~ ~'' !eri elde edilnqt«. 

Voroneç ~vresinde çarpşmal.ar 
~;::J<; tıni ar:tırmakııadır. Düşman 
b.:r ç 'k tanklarla desteklenen ta
arruziar y pmaktadır. Mi.idafa 
ate<;i, kU\'VetLi pi.l:e u~klarının 
ibc • .balan dii.şman ta•rruzlarını 
n -r za~ :ıt verd;.rerek akim bı
:rakmakta.d ı r. 
R~J tebl • rine göre, Kotelni

k,,.,· ~ rı al clo;!;usunda, Çer
:ka ~ !.1~ hYJ> ve ICr!S!lcdar ç~v
rc ı r' e m·ı!hareheler devam et
l:l1 'r. D:ger kesimlerde mühim 
el ' "< yolotur. 

Londraya göre, Stalingrad önün 
d: R 'ar ~iddetli hüeum\ara rağ
me'l day<.nıyorlar. 

Kctelnil«r,·anın şiınıtl do~ı;sun
da Almanlar h.enilız bir gedik aç
m•,·a -.ıvaffak olamamışlardır. 
Rl.l(')ac bu kıeE'-imde kuvvetlli tank 

Ba~velcilimi.zin l\Iecliıılıeıki 
beyaoaılar.ı.ıun harideki a· 

kisleri devam ..,..,., - Al· 

m nlar Kafi<• doğmuua 

dogro bir şehre daha girdi· 

!er - Ariıcrikalılar Salomon 
takım adalarında dördüncü 

hir adaya daha ııı;l.er çıkar· 

ili.lar - Hm.distaoda süıldl
net avdet ediyor. 

teşkilleri ktrllanıyor. 
Kafkasyanın dob'uS\lna doğru 

Çerkask bölümünde Rus:ar ger, 
çek•·lmi~erdir. 
GÖBBELS BİiR MAKALE DAHıA 

.N!EŞR"E.TIİ 
Alman Propaganda N~zırı Göb

helıs cDas Reiol» mecmuasında 
nesret\.iği bir yazısında bilhassa 
şiiy c diyor: 

cA!mıan stratejisi ile in.g.i!:z stra 
tejis: arasında prensip farkı var
dır. A,manlar büyük bir plan ha
zırlarlar ve tatbikinıc geçerler. 1-
kincıi hadıseler bu tatbikatın ü
zerinde, ne kadar can sıkıcı ol
sabr da, müessir değildirler. İn
g !.izl-cr ise nerE.'de bir imkan gö
rürl--ı:e, orada. harekıete geçmek 
;terler \-e zaten gııyrik.,1" kuv
vetleıoini dağıtar:rk mu;-&fak e>
la,..,..azla!,,. 

Göbıbelıs Alman şehirlerinin 

':cır':ıard manınrlan da bahsetım ş 
ve dcmişt.r ki: cİn.,.lter<:-ye !~•yık 
okdu,ğu cevalb1 vcrt'ccg'm!z Jünün 
çok uzak olma<lı!:ı mLlı<ıkkaknr.• 
SALOMON MUH'AIIEBELERİ 
Cenubi Pasrfiktc, Sa'<>mon ta

kım adalarına Amcrikalıı~r tara
fından yapılan ihraç h<rckel' ü
zerine 7 ağustosta başlıyan mu
harebeler haia devam ctnr.ektedir. 
Amcrika\!lar dün bildirdıiği'llliz 
n•çhile üç ad•ya daha asker çı
karmışlal'dır. Bu sabah gelen birr 
haberde dQı'!iüncü bir &dayı da
ha ~aL ettikleri bikiirilmi~tir. 
Fakat muharabel<:'rin inkişafı hak 
kmda heni1z sarih rnalı'.im:>t gel

m enııiş't 'r. 
H1N'DİSTANDA VAZİYET 

IEnd.staP.ıda kanşıklıklar gittik 
çe ş:ddeUni kaybeumekt<.><'Jr. 

lfa)ırlara'.batl bölıge!Ji dahilinde 
Seconderabad po!is kt.ı\'Vı>!Acri 
taş atan halka ka~• ağla lıcı gaz 
kullannuşlat1Cl.ır. 40 ki;;i tevkif e
dilm;ştir. Lülmovda üç posta bi
nasınn t.ücum edilmiştir. Bütün 
miif;lüman diiJ<k.,inlan açrktır. 

Çar;am!ba günü 4 k',1i ölmüş, 
l:!eınlıryı:>lu ıganına ateş vermek 
lstiyen hnlka karşı, polis are~ aç
tığından 10 kisi yaralamruştır. 

(" SJ.:HIRDEN MEI'tfLEKETTEN ) 
A. KARADAN v• 
f, 1. ILEKETTEN: 

ır • 

, A ı-:·:ıar ,-. Bı;.r
\ie e:ttce ya-

' rı ol .u.ş4ı..\.U'. Kıdta.
e nahfy 00.ıe: Qç ev ha-

kişi ba!if yaralan-

·f, ı: CTve V ctıle'\i Umu.rtıt Ka-
t' ~ M. a' rıı Cevd t ~~a,... 
1 ıta terfi etınş!l;r. 

ltl Ü • ERRlK: * 'l'lcıı. et vııUieli i&t&ntıul bıra. 

---

caıt Bafkontrol6ril Mu.avinlrğine Ne... 

ca« Yilcel tayin edilmiftir. * Alt1n dün 3360 kuruştan satıl

nuıtır. * istaıı1:ıul Kürek Şan\l)iy<><ıası Pa
zar gti<iü .aat 13 d• Sa.matye ı:~ Ye
ni.kapı aruına.d yn;ıılııc*.ır. * ineiltere bUkıilueli, ıı•z..,tedcri
mlzden HiJs.t:'yin Coıhit Yalçın, Abidin 

Davr. Alnntt Emin Yalman, Zekeriya 

Bertcl ve Aıbmet Şükrü E ıneri lngil

tere.Ye da\.·ct etmt~ir, 

Ticaret Vekili Bel1çet 
Bu Sabah Geldi 

Uz 

Te• ~er(rnin !Xlnnda matbuMla mu... 
f ı ~· ıan::.-t verecetim. Şirndi!ı!t şu. 
kadar .s(Jy,'.ytbi1ı.rim ki, iıstanblun ek ... 
rt·~ ... v z.ıyeti m("nınun"°J'et veri.cid:i.r. 
l • .wı: t!'l erin kalitesıni çdc g\..öızf"l bu\
d.ıı.n. Gcçt•nde bir ga:z.etcn.n. Arjantin.
den but . y ııe4lrt'l'"csi°' te«M eden 
'i ı h n de okuJ.ı.ım. Yalnız Arjan
lıt ._n o. gıl, tnü.irJcli.n olan hr" ycr

._,"Gi:iY getı.·ir•r:~k ıçın t• ... bbüs
:trr~ bulunUYo:t. Bırlı4th r me
\'t bbrek. sın1 1 t, U~U.vi .tnali 
C buraa.a. ya.~co.ı ·tm tı~ .. ;.. k.4-r

.Jnt btr karara \ ır ..... ·.:4:t. . .:, Yu
J.· a y ıxJ..:n ıneso;~ 'Je ~n meş

~ ın. 
ı ,y· ye! rpapd~ Validen ve ()(is 

' L cıur Mu!l.vınınden l .. nbu- f 
e.1 r.otu ,., ı"uld.a aii.Uat nl-

m \ t:ıct! Ar.lt \"; c. rı grlı ··~ Pu- · 
la ıda (}[ .a ta ( .dan nı.ı:1:~~11J.f'n a
lıntt o'an b\$1&yl • •n 16 \Jgonu
r,, 1>1.ı 3 se-vk ç n eırnlr verrnış

t r Jc:Lo:«>r ne~ l ~ \'aı;ye, on bfş 
y, , • guııc ka ar Ut.ıabulun bu,:..:tay 
stok ... r...u bı. ;yl ıs. ın y.J.ca te-kavu! e
Ject k .., ,....t:ı.ra çık.Jı ıiac.""g,ını soyle
mı.ş• r 

P r pa'a.s C'~cl nı• ir~rn Vekil, öğle
d(" onra '3.3.l 16 .;id T ~arE:l adaşın
da y<rp;a<it ol n tJccer1:.r loplntuı:ın
dı b na .c l klerL d~nliye~ ve 
dl • 14 •r \:{ ı erek. nıuıtıtclif ıaş.e me
se El , \L!,eı od.e ıı1hat u.l;ıcad.lr. 

8\· tMT:as1 r(! l J.lr.ra ytnı VP mil
hım .:: .... .ırtarın ,.~r :l • .e ıne ilıt.ızar e
~1m ktı tl • 

ZEYTİNY AÔ, PEYNİR VE 
P lRti\Ç J';!ESEL El .Ef{ l 

A:akad .. r\;.r;n bugün ÜZl" le ı:ı-

de durdukları gıda macMeien bil
hassa zeytmyağı, pirinç ve pey
nırcıır. Bunlar haM<ında reomi 
m<ıktmlardan aldığımız malüma
tı yaztyoruıı:: 

Ticaret odasının yaptığı t~tkiık
lere güre, pil'inç fiatların•n 90-'ıti 
ku"ış:an aşağıya düşmesi l;agüu 
.ç:n i.mkftnsı?Xi1r. Çünkü E "'ki<.ı<:n· 
berı çcl~ığ1n, buğday fiorır..n :t\.i 
tra"<line satılması teamük lıı>!ınc 
~imıı-~:r. Buogün bugda,,· ~~ rmi 
!kuruş olJt guna göre; çelU1< kırl; 

k.ın:~a fatrika!ara v·eı"!.mtktedı.r. 
Bır kı!o çcltiğ:n yü.zde e''.1 ran
d:mu.n v~rd.ğiTıe g-Ore; bır kilo 
p~r.ııç seks.en kuru~a Ind10:mL·k· 
tııdır "3kiıy<ı."1, d.iier ma,rail•n 
ve kiir nL OC-tleri iJ..av~ edı1:rS~ 

pır·ııc bugünku pira:.~dın ç·'k 
ııclızlamnsın.a imk:ın oı~aö:ğ~ 

meydana çıkar. 
Dığ<.>r taraftan yeni m~L ul za

·n10.n.na claha ik~ ay var1ı .. Ta· 
C"rler cl'erir.dekı stokları te5mi 
n.ürsse:;etere sa:.mış \ 'i7ıveıte
c r: r Bu oob€p'.erle p:rrncle ba
gtil'ku ,az yet f.azlaca ısl:ch Ed> 
lemt)'C<'ektır. 

PEYNİR MESEf,ESt 
p.,,·n'r işi daha ba·ka <dhscb

d11I' Hrr ~ne bu n1evsimd-" ~eh
ri r.1 :.zde 240-250 biır. t~n- 1 ~ pey 
nir bulu~rken bu sene L'..1 rrıik
tar 70-81) bin tenr'kl'\'~ re, '111 ın<? 1c
t.~r. B-.mın scb.:b:, hayv;.n tele-

İngilterede ne ı ALMAN~AR \ ~~.~E~İZDE 
kadar Amerikan

1 
N ovorosısk buyuk hır mu

k u v ve ti var? kapılarında harebe oluyor 
Beri in, 14 (A.A.) - Almıuı or

duları B8'}1runıandan!Jğuı.ın fev· 
kal8de t<>Mijr. iugilizlu, Mı.sırda 
karşıJa*tıkları büyük :rorluklHı 
hafif!etm k için 21 büyi>k ticaret 
yapunı ile takviye kıfaları ve 
malzeme gôı>dernıi)·e teşeblıtis et· 
ntlşlcrdir. Kafire 3 zırhlı, 4 uçak 
gem.isi, birçok kruvazör!er tara
fından himaye e.diH)"l>rılu. Al
man ve İtalyan dcni•mltılraı ve 
uçahları bu kalileye 11 Ağustos
ta dernınlı hüroınlaula bulun
mu§lardır. Ayni gün Ea;:le İngi. 
!iz tayyare goııı:i:>i ba6tıktan s0n

ra90 irin ton bueminde tüt:car ge· 
mL•I batmlnııştı.r. 

Ztirııh 14 (A.A.)- Neue Z1re
hcr ZPitung gaı.ctesi İngtHercd<;k i 
A:ılM!rıikan hava kuvveti hakkın· 
da hir hesaıp yaınm~tır. Gıız<>te 
diyor ki: cİngiltereye geien Ame
r kan \~uvvctlcrınin 150 hı.va 
meydamıııı iegal ettilcleri vP ef
radın 400 b:nl bulduğu hilrlıril
rnekteodir. Uçan -efrada nisbetle 
ka r2da kalanların nesbeti hesap 
edıl JY.JC İngiltercye gelen Aıneri
bn uçaklarının 2500 kadar ·''.du
ğu taohmin ed!l.ebllıir. Bunda ôti
yarlar dahil değildir.• 

Rus çetelerinin 
Alman gerile
rindeki faaliyeti 

Berlın, 14 (AA ) - D.N.B: alo öl
rtmi!ginc goı-e !"Yt( rkez .Kt·s•nı:.nın gerı
~, rinde hı kın qa ya~d~ınile p0li.s ve 
'l\İIT.<ı..)e tt'~1' ll~ri tarafından bir bOlK
\'?k çcte~'nt' kaırtı gi~ıilen t('mizleme 
W. keh l~ A.~:ııta nih~ct bulmlJI-

tur 
Bu &>v1et ~ctei.i sy!andanberi ge

ni..;; bır sah:ıda hare~;ctieı'Cle buluu
mskt.;. vr bu oevrt•!l n ııctı:sadl ı;:cl~ 
mesinl bcHa!amağa çalı.,<mal<t.ı idi. 

tiç h&.tta. süren ou trnl<il ha~Cl<eti 
esna.sında ke:if omıanlarda \"e batak
lıklarda baNlket edon Boi,."'vikler ta
ırnaıniyle yek edilmli \'.C bu çevcr ta
mn!Il:yJe teırri7Jenm• ir Bu çete t!f
rtdwıd~ 1400 ü öl~ \e 4-00 ü ya
'lr.alarwı ljtı!'. Cc::.: ı.:;.-m,larda 26 top, 13 
it: mbaatar, 22 .mitra!y. ·r çıd.ı:: o~

m:ıt1k s:iMı vt: cephane ele getiril
m ';Jt.ir. -----
CENUBi 

At/antikte bir 
Kova/amaç 

Vaşington, 14 (A.A.) - Bahri. 
ye Nanrlığının sözcüsü, cenup 
Atlantik'de Amerikan harp ge:ıni
lerini:n ıbir Alınan dmlzfu,,iü Jror. 
samnı koval9.d1ğı hıı.k.kmıla'ki ba· 
berlere daiı bir şey söylCI1M>k is
tomcıru, ve şunu de..-kle ik.Ufa 
etmiştir: 

Bahriye Nanrhğı bu h~....reri 
ne yalanlar, ne da doğrular. A
merikan deniz kuvvetlerinin bıı
Jundu;•1 ~·erleri bildi.mıek fikrin· 
de değı1dir. 

• 
lstanbul Bele-
diyesine Hükô· 
met yardımı 

(H,ı?1ni:' ~•·den Dı_'vam) 

nacak ıamlarla Belediyenin ifası· 
na mecbur bulunduf;u hizmetlerin 
h~aTılaohiln1~inc ;mılç3.n tasavvut' 
etm.-k giiç liir. Bu güç olduğu ka
dar Twlcdi~·enin buı:ünkü faaliyet 

çerçevesi içillde İr.tanbul halkını 
tatmin ve memnun etmesine de 
imkiuı yoktur. Hakikaten halk, 

Belediyeden ihtiya~kmııa cevap 

alama-dığı için muztarip halde
dir. Belediye de kendisinden belk

Jenen adi ve fovkalad<: biTmetleri 

yapamadığı için herhalde anem· 

nun değildir. Çık"" yol, hamin 
dc,·an>ı ınliddetince İstanbul Be

lediyesine hükumeHn mesela 
tramvay ve cleklrlk kari.arını Be
lediyeye bırakması gihi biı' for
malite bularak yardım yap•mast 
ve harpten sonrası için de lstnn
bıılun tupyekun ka}kınması bakı
mıodan lıazı i f uai tedbirleri 
karar altına alı,1a.,,ıdır. 

ETE\1 iZZET BENİCE 

faL ve hayvan kesimi yü.z.uııde 
Tr[ıkya<i:;kl ı:.nhsalfl!tn uz olıına

sıci:r. 

T c~!'el odası İgtanbu<-dakı L:i
tıin malları tc~!Jıt c mekted'r. 

(,EYTINY AGI MESELESİ 
Z~y'linyğırıda da yaziyc-t bam

ba)kadır. P·ya.-ada ve bıihassa 
ist.Jısa.l mı.r: ...... kalarında müh.ıı11 
stokiar \'U-dLr, Fakal tac:rir~· \'.! 

müstahsllJ.cır pı· as::.vl ylik~Pltnıel' 
içın mal çıka:ımamr.ktadırlar 

T{u. i.iç rr.ad<.!t:dcn b~ka et ~er
leri 10·15 gün svr.ra p ya,;ıcia b<il
Ja~ae<ık ve uçuııl:~ :ıc~ktır. 

V:şi 14 (AA.)- Alman motör
lü kıoUarı 12 ağustos ak§"3'ltlt No
vorosiskı. limanına pek az mcsa
•kde bnlunan Krynskayaya ,,ar
mışlru<hr. :Müuefik orduiarı ileri 
kolları bu şehrin müdafaa halotı 
ile temasa geçmiş'erdir. 

Akdenizde Cngiliz 
vapur kafilesine 
yapılan hücum 

Londra 14 (A.A.) - .llli~.yer 
t ı .;;.... r .,de Akıı::kni:ıde bir İn
g. • Jro:woyuna ınü!ıim zararlar 
verikwğı haıberinı Büyilk !3r!ıan
ya Bt:ıriye Nezareti tei<Lq> et 

m.~"!eCtr. 
D- riyc nez:ıret. h~r kı +3ra

fr1 da za),at vcrdıği m ... ı,~·k 
olmakla beraber m·h,-cr tebliğle· 
rlnde bliyük bir ını:lbal.lga b•ıllm 
duğunu ve bil tün tafs.15ı ıı h;; 
z- ,aı b'r beyanat ne. edHcc.·ği
ni bi:ldimıekte<lir. 

lran kabinesine 
itimat 

Tahran 14 (A.A.)- İran mec
lisi yeni kaıl:ıineye 116 meb'usun 
109 eyJ ile >timat bilrlinıni§;ir. 

VAZIYET 
(1 inci sıh:Icd•·n De\"tm) 

Eli9ta >ırini de aldıklarını bil
riirmi ~ı:rdJ". Bu ~üzüJilq, • .\ı!l·,G.n ... 
l::.rm Haıcr kıyıları yol'yle Eıder
han isrıka.ın-etinclc geni~ bir trnr
rurn güze aldıklarını gostermck

tedir. 
Alma·nların en sonunda ~:m~le 

döneceklerinde bütün asker( mü
nekkidler mfütefık gibid r. 

Mihver kuvvetleri Azak salıi!r 
kr'ndc Krasnodarın 50 k:!omet.re 
bal.~ın'da sıa,·anskayı l';pt<ttık
ten sonra, Kafkas etekl~riniT' bu 
kısmında da vaz yet Rusların a
leyhinedir. 

Novro.ıL<ıl<in şimalinde, s ıhilı:1e 
Ans.pa şehri, NC11°r<ıSib"kin cenu
bunda Tuıpse 1Jmo3'llı !0hlihy.? 
g rn..iş bulun.nıaktadır. 

Mai\...'Optan gelen bir koiun bu 
Ji1r1ana 50 kilon1<:tre yak:iaşı.ğı 
l1ildirilınektedir. Sovyctlcr;n bu
rada bilyi;k bir m'Ukavemet gös
·tcremiyeccklıeri anlaşılıyor. Çün
,_ü bütün rmAn ve den .. : .. 1 Ü:iieri 
Huslar tar;.lından ge~e-lı gi"ıntiüz
fü tahli)e e<llıınck-ıe<i' r. 

Staliııgrul bi.''l€5'ndc l"Uh.ue
bekr şıddellc devam eıım~:,!ıc bc
r nber, vaziyette nıilhim o:r ;:l ... ;.!i
ş;kl k o!duğuna dair lıug'J11 C.ı ;:~
ye kadar b'r haber gelr:·cm:~ı.r. 

Cenubi Pasifilı:te, Salo:P<>n ta
kım adalarından birine d~ha A
meükaJ.larrn asker çıkardıklui 
bi'rlirJmi~Lir. şu hale göre, ~rne
rikr.lılar teşebbüsü ellerinC:.e tu

tuvorlar demektir. 
Bu h~rekat h&kkında Tokyo 

henüz bir şey söylememiştir. Fa
ka< bugün Japanların bir ! ·::clığ 
ne<rebmeleri hek~nmektedir. 

Batı çölünde durum es!<' ha-

l!;ıdedir. ' 
Hlndistıuıda vaziyet sa'<:nleş-

;nektedir. Şimdiye kadar çıkr.n 
haddelıer ingilıi:ı: harp .ısayret·ni 
b:hlt:;lıyacak ınah'ıyeıte dcğU.dır. 
"Baş sanayi ~ri oı.an Kalkütada 
hiç b!r hadise olmamış ır. 

Gan<lin n oğlu da cdind:stt•n 
Tayani> gaze-tıcs:r..dN<i b:r mnka
le~iı>dc babası da dahil olmak ü
Zet'f' mevkuf liderlerin kar>gaşa
lıkıarı tak?ıiı <ttıittenn. yumış-

ur. 

Rus Cephe~i 
t ı .nci ~ h.Jfedt'rı Dı~vam) 

önleruıôe c< t.n mutwırel>el<>r olmalc

tad:.r 
G~ v . ısı n~' l'n SC>vyet teb-

Jtğıı t' ı<,,. · y:ı~ ~tclnıkova, Çcr
ka.sk Vt' ~·.,, oda ş. l lll carpışırıalar 
oldu ı..; L;;. ıln1C'ı\tted . 

Kas.~ljo·x..t Alın:ınıarın hücu.·nl:ırt 
sılkı hır "" il\'Ptl"!t.:

1 c :h.-ıar ·~.ş;nattta
dır. Aln )ı· · ı: bura.1a 70 ta 1:-; k3y

\>Ol.ı .w; ert•ı. 
n< n d:r c~ı!·nde Al.mtınların nthrin 

'k~ 3 ın· \ 4T03.• 1ç.n sarfettiıldcri 
g~""rtıer f\·.-sla ·ıın rı1uıkc.bil hi.ıcurn-
lart.yle ak .. ...,, k;ılm3~Jdır. 1 

Stoı.L.rıg d tn Cı. nubu Ş.'.l'"t;i.:: ~c 

1 ı-::1. tt• Ti 't ..> c 'a ndo. R:ıs aı :n ha-
ı rk ll 1>" r ı ı. ~cdi-. 

11 h31'Jl gH':l'I~ .F rı l"rn.an r-da 1 
bir n d· nız !ı !'il w~ Ba ı "p-

n·z... rıe uı.. na.. •ye gt\n4-.,ı txtır- l 
m..., 1 1rcLı.. 

Furit:s İngiliz uça:k gemisi a_ğır 
h:ırasa ui:'Tan?ış, yana yatnuştır. 

\'aspi Anıer;kan uçck gf'lntzme 6 
tam isabet olmuş, g<nıide yan
gın çıkmıştır. Gemi l\l ıltaya sı

ğınmıya çahşıyordu. 3 kruY112ör
le 51 bin ton hacminde 6 ~ilep 
,·e petırol gemi!.; h'""8ra ui,'Taımş, 
kufile dağıtıwıştı:r. Himaye ge
milerinin çoğu batıya çclıilm~ir. 
Diğ-.,r gemiler l\laltaya sığımnı

ya çalışıy<>rlar. Muharche devam 
ediyor. Yeni hüyük muvaff:ıll<l-· 
yetler bekleniyor. 

la.dritl, 14 (A.A.) - C<>belüt
tank·dan beher slm<lığııuı göre 
İn;.Sliz vnpırr katilesini \ınnaye 
eden gemilerden Resi.,. muhribi 
b:ıtnıı~tır. -------
rlayanstaki yangınlar 

hala devam ediyor 
IJ:ındrn, U (A,A. I - Reru:~n lılldi

rt!diğ\ne görE' evv!>h.ıi g:"lcc İngiliz 
bomba + yyareleri 'vl-ye cf' üzr:rineı 

tpk1-a ' d~tları taa,... uzıda b;r g~ 
r"vetk: hı.i.rurnda ('lkanın~1$ olan y&.n
.gmlann h~la de\·am et.ı~ğin gOtıl'~
lerdir. Kalın bir dun1an tal>akuı ~
ri kaphyordu. 

TAKSiLER 
Cl inC'i Sabf!ede.n Devam) 

Fakat müşteri ;srar etnılş ve 
bir ara lıiddetlencrt>k şoföre b ?' 

iki t-Okat atm~ır Hfıdise zabıta
~'a &k.seıım4. tahlc'kata başl~n
mışt:ır. Ş()förioer ctın~eti yarım 
isHhkakla şoK\rlrırin eh r hari":i· 
rıe gitmı:!erini knk:.- ;ız bı.Unak
t:;dır Vil:tyct bu lıususlaK. nılİ
tacaatı a!ıtıncı şute nıu<lii•'jğüne 
ı ndcrmi tir. M ldti.li\k de şo
förlerın niilracaa~ ni mi..i~ait kar
~ılaroaktad:r. Tak.ilerin ~hir ha
rıcine gitmeğe n:edbur tuh.-lma
ması ve bugünkii muvakkat va
>:y<>t geçinciye kPdar i:ıtiyari bı
ra!:ılması çok m.<ltkmcid r. Bu 
takıd:rde §ehir harici için pazarlık 
şekfônin de kabı.! ediJıme;i •lt:r' 
sürülm rtcd r. 

Hamamlar 
' (t inci Sahifeden l'evam) 

hamamlal'da b'lhassa peştemal ve 
hav<lul:rrın tomizliğiııe r.ayet e
tli~e<liği göl'i.iimü1jlür. 

Bu loon !rollere devam oluna
cak ve d'ğcr rnıntakalardaki ha
mamlar da sık sı.k lron trol edile
eekltlr. 

rnt:er taraftan lokanblar üze
rın.deki konırollcr de şiddetlendi

rilmişt.ir. Elııserisi Beyoğlunda 
olmak U<zere iki gün içinde on bir 
lokanta da p'sU.klen cezabn.J,."'
ınışlardır. Lokaııtaların bilhassa 
mutfakları ile bulaşıkları kurula~ 
dıkl.arı bezler kir1i bulunmuştur. 

Lokantalar da rllirni olarak 
kontrol a'unda' bulunduruhcak

tır. 

Dil Kurultayı 
(1 tnci Rt.lı!feden Devam\ 

bilgiü ve feraı;ıatl.i emekçileri a

dına g<inderoığ niz temiz ve sıcak 
duy;gulara M!< 1eşckklı.r ederim. 
Bu ıdan sonrası :Ç"n Kumltayın 
«:a<nğı ve ge!' · ·letec<'ği çalışma 
sohas Pd:t da !(urumun daha bli· 
yı.:k bas rıl~r e1rlc cdecr·ğine e-
mın~m.• 

iSMF;T İNÔNÜ 
KURUL1'\Y' TOPLANTISI 
Ank:.ra 11 (ll· oi , lukb'ri

ır.ıxd 'l') liccü D' KuruJ.. 
tayı bu ,-b. b <t•t 10 da tekrar 
to;ılararak mc•aisine devam et
ıın:~tır 

Dii kli ropl.ant -'a muhtelif ko-
P"'"" ,. · n ha-:ıc:ad:k.ları rapor-
l.r l.a..,ul edilm.ştir. 
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Bir kısım gıda maddelerinde 
ucuzluk başlıyor 

cı irır.-ı ,. Jcu r> ,aml 
ziy11de diı~u-ei:i tahmin olurınuıık· 
tadır. Diin borsa<la en iyi ı.eytitl
yağı lZ:l.5 dM, toptan pirinç kilo
w :ı.; L ıru~tan atılnı.~lır. Bak· 
lallar da bıı fiatlardan ın•I al· 
11u~!aıti1r. Bu sebc~le pirin..::ıı ·ve 
zc~Un)ağın bir i!.i ı;ün i~inde bak· 

•kallarda ueuzl:yacaj;ı anlaş>I.· 
~tu. Y~W... bir firmanın 9S 
kırn&'ilan pirinç •almasın.e muka
bil diğer fabri'katörler çelti'" pa· 
halı aldıklannı ileri sürerek 185 
kuruştan a~11ğı satanııya~a-klannı 
söy luııelotediı !er. 

Di&er taraıftan baakalar gıda 
maddereri frlerindeki krediyi kes
ınişler ve eski kredilerin on beş 
gün ;çinde tasfiye edibtıcsini ala
ka<liır tacirlere bildlrmi~lerdir. Bu 
yüzden fiatlamı daha ziyade dil· 
şeceği talıımn olunmaktadır. 

Satışların serbe~t bırakılmasın

dan evvel ın kuruıa satılan be
y112 peynir 160 kuruşa kadar çık· 
mış, kaşar peyniri de bu n · bette 
yiikselmiş#r. Halbuki evvcke fiat 
mürak be komi yon na münıcaat 
eden peyniı:ciler 120 kı ruı nariı 

konursa hem müstabsiliı.ı ve hem ı 
de tüccann kili derecede kazana
cağını ve peynirin de piyasada 
bollaşacağını söylemişlerdi. Ko
misyon da bonun üzerin-e narhı 

75 lmn\Stnn 120 'r nkammtı. ~ 
,·aziyct ·ise pr)·ı;lrdlerin bi<: hü ... 
nüni~etle baıekct cSıncdik'Nİtll 
ve fırsatı-an i•ti(ade)·e yel cn<lH<
leril>i gösl<!rnıel.tedir. rnin 'lie&
ret Orl:lsında pelnir ta.rirlcri1lio 
i~tira·k.ile bir toplantı yapiluH~ vı 

şchrimm!elıl drııolarda 60 hin te
nt:k kadar pe~ nir bulundu{:u an
laşılnıL~tır. Bu pt'yni.r sek;.,, a\'I 
taksim odilerok piy:ısa~·a çıkı>rıla. 

cak ve yemi mevttime kadaT it!!lrc 
edilecektir. Flllkat fiat mcadc,;nı 
hiçbir sur-etle tema& edilmooı~t.ir. 

Peyllir tacirlt>rini lıııont.ru.J. ve 
piyasayı miirakabc iç.in kurwım 
komiteıtln de fiatlar üııerin.de h~ 
bir tesiri görülmeoR§tir. 

Blr çocuk kuyuya 
dişti, raıandı 

Hasköyde Mektep sokagı~J.:ı 4 
numaralı evdr oturan M·şonun 5 
yaşlarındaki oğ•u Vida evıc•<:-:n 
önündeki arsada bufanan 10 met
re deu: "ğirulıeki metruk ]!uyuya 

düşmüs afılr sı;zoette yarala;::'J(J'~ 

\tır. Vida 'tiicı.ıdii.nün muh'lelıf 

yerlerin-den ağırca yaralar :ıWış 

oidnğundan B 1.at hastana-~ 
rıakiedilmiştir. 

Arlı:adaşlık Yurdu Cemiyeti 
25. 7. 912 t.aNlı n 156 numazalt ruhsatnameli Arkadaşlık Yurdu 
cemiyetinin mu.saddak Ana ıılı.am namesi Cemiyetler Kr.11.nunlllil 

5 inci ımıddcsi mu cibinc~ ilan olunur. 

MADDE 1 - B~!ootla, MeeruliYet caddaıl, Y~Dic' Alıdüi1Atit -
9 Nu. CJ Ark.ad l Y Jrdu a;r:l!nda bir Crtnıy"t ·ı·.şkil edtlmi~. 

MADDE 2 - Camıy<!tin mevzuu ve gı1y"": 
Mektepten t>k•Mlk bayata aı.lmıo o'an!arı.ıı iş ba1"ôoinde b.lı:iler'nln 1&

mamiamnası!lı ternlnen coın:-ytt n sn.erk ~inde bir kUU.iıs;lbane tt::!d vE' bı.~a.r 
ve koınfcnıooUr ve c\flhuliyeefz k;onı&('r,e-r verilm('Sidir. .. 

Binatna.<';"iı. ccm.')'<:t •7....Ue lıf.<Jl etrr.ez. Ccmiyet b)nası dahi" >ae ım-
mtr ve Oi wı o.>·nıan: 

MADDE 3 - c ... -o.y 'IC g•rmc\: ve Cem;y~~n çmr.aiı: için -
~art!a·r: 

Ooıniyele e;nnek ~in ;vtnni ;rııoını geQJniş olmıık lta."'311 d'~ c-vsa!ı -
iz b~lunm:ık ve kül\ilrfüıu nıthrınağı cıdden ı.ıtmı~k. 

Cemiyoete giren] r ilci Betle mM.dcl'e P.)Tl !aaİ aza o!a.'31< b..>kmur Bu 
müdıdebten :;pn.ra !:\sl t\-7.a o~urlaır 

Cerr ı;·;Pte g:rnıi.f Wup mUt taz bir h~nerti aebketmif kimff'ltt bııyırper
v<·r m o:~ rak: Ccı 1:n yctte bulu:ıuriar. &J. sı:faıt bey"cti. tdaren.in k:aran ~ 
hty·ctı wnwn•ytnin taEVIİl>(rle hraz olunı.:r. 

Cemiyı..tiı.1 h ~r bır ~'tası yeni ~ar t*d'1n edebHtr. 1"ak.dru keyfiyet: 
n&ınz~t ı:+• t· d~ ı-de"'l ık.t &za taralın:ıan irel'.• edit&cc.k b~r talepn.::. e ile 
~pı!ır. Hty'elı ıd~ u anı ~uucltıc derı31.Et,yaw.na Olcd:>u.r o1ırı •. ...ııun n«rzed;r. 
~bı.J\.l.'l\,' tehıL' ye.ya r dôine karar verir 

Ker.aGnC b•r ay müddetle ihtar ımltıı bul<l<ığu halde g<~nio bir seoelilı: 
aidat · ew'.Y•n. \ U..a mu::ııyir bir frll ilr.a ctıır.;o ~~n. ıı>lell 
ı.ı1illticı: o~a.n ve kanJ:r.1 \-a:.;ı!kın kaybeden m Cem'~ b~'eti Wb.rPUirı ~ 
ı·a'l"~~ıe çıka.rLlı.r. 

.Az.:ıh" isted!k!c"i va.j[;t C~"'febt.."n ı;ıDnı* tuldanı baizı!O<. 
MADDE ~ - c,.mı)·etin Ş,.Oesi: 
Ccım'yet:n ~".aibNİ y lu.r ve ileride lCSİ:S ed.i'knı.yec~. 
MADDE 5 - CerrJyelin Umu.mi Heyeti; 
Cı rn yrt Uınuınl l1e;(tti ıenede bit' defa "·1•:-t &;)•lada ve hrr halde Cemi

yet a~ının en az l>t,:~le Ui.t n ı talebi \'{~·a hl'y'oti idarenıa ka"'ıırı 1:z rlrut 

;çtı.:.:Jn1 rder. 
idare l!ey'etini seçer, lı 11 tetk:k eder_ N~amna.meyı tfr! 1 ede r.n -

çen'n tas.iık·ndcn başka her sen lr.·n 15 ŞubMına k1ld3r' tı.za ar t '&"' n \ k ... 
''-f cdiler.ı hu lar Vf' i~tirı:ıa esnasında me\·<'u:t Az.a!arın en ::.z ) ·11ide •· • 

r.ıfından müz,..err"'i ı nrn h .Jar ru'"l.'.lrneye loonuJur. İçtiıı:a ı:iln(l 15 gün 
eyvcl iki g.:zı!te ile ll!n o!:.ınnr ve hükü t·t bil&r•'ir. I'-•r&!"'lar harı...: b• luna.ıı 
ı.ızalann ~~eriy("t.iyle VP l r. iter Azanı yalnıa: b:r re,yi vardır 

İııt'-lııız edilen kararlar cemly!'t mer!<rzinde b ,na. m.ırhsus y rde r 

:MADDE 6 - İdere Hcy'ett: 
On kiışıJen mür p o.c.,, fdare H, y'Ni yirmi u~ yaşını tknıal c . ,. ola 

faal fıaı~aı· neyo.m.nda s~1 .~. İda~e Ht"y'oti tız.al&ırı meylJllli( bir bit.ncı "'c: bi.r 
ikir.ci b:ı~fln, bl.ı- k:Atl.p ve b~: veznedar ve bir ınuh:J!iP s . - ır :1 ı ... re, 
ha.zır bu.lunau azaların ('~eriyf ıyl(} karar verit 

IIP:Y'e• İd:ıre iki sene .çin &nt:-1-wip ol•.ınur. Azala.rın yar.st bt)r s ~ı.; tebdil 
dilir. Çı-kan ftz:ı.1aı· tekrıar intilıR;» oh.mc.b.Iir. \";u.ı e müddo:.ı emaa..r..C:a n.-.. lhal 
vuku bul u. on h"y'eti u.numiye na.ınzeıtJ.er arasında en fazla rey ala hf'Y"-
e-ti i.darPye girtr. • 

Hey'ı·~ daı·e llıoknl eyda b'r de!:; ve Re>sin münosip (IÖrectği h.,,. h"l ve 
~"lltında içt:.ma eyl"-..r. Azadan ciOrdünün yae.ı ile yapı-...~urc ta~cbi ~erine 
hcy'L ti idare:ıın 1'.,·t:.;.r.a~r.a ·:ırer verillr_ Hey"t:!ı İ'iare ı~\.c"'.':1. .. JU.n m 1.t".ober 
ol.nası için h3-da.n l:ı:::ık.ıl alt~ın.:n ha.Zır tıutumnası lkwndı:. 

Hoy'f'~ İdare, hry'e. U'll ._ riye mu:Carrcrs.tırun icl'asını temin ey r Ma
a...~ b'i~ bir hal ve kWa Ccmlye~n pJ.rasın1 mali. tiearl S!)E'k: ''t. !Jr 
kat'ı; ._.eya sair aurttierde art ve tevzi et.m~ haedcını hBi:z değildir, 1' t .ıa
re, ccmi•y-O:tin p:ırasını ba.nıkaY'a tevdi eder. Bu paraıun M..ll'tti aarfı.nı I ıare 
H~'eti t;ıyin vıe ona nezaret ed~r. İdarenin masarifi t.ayin, I-1;.:.&ü:nc-ti!l 
mü~udeefyle ianea~·r ba.idtında itt.ihazı k.amr ve bunları tevzi ve um ır:set.1e 
yukarıda geçen ikinci maddede musarrah Cemiy.eiin maka.adına Dit bl~ ün me
oeleler haılokın<>a k.arar verir ve bey'ell idare her sene bey'ı·1' u:-nuıniyl'ye se· 
nelik lıe&ab•tın~ me,aioinôn hü.lasasını vcl'lr ve icabı !ı~lindt e!'l>ılbı m•Jcib,..;
Je beraber Aııa Niz.a.nnı>meshlde ya,pılması mıtva.!ıl< olan \adili>lı milEalker~ 

arzeder. 
MADDE 7 - Aide mik:l.a.r>: 
Con: :yet lı:z'11arı sen.evi 6 (ellı) lira aidat verme~ m~dbuııdur. 
eem:yd, hlbe edilecek malları kabul veya ademi kabul hlll*ında k•r•r 

vPTrcei?": gibi g::tyesine vannak için varidat]ll kıanun dalreainde t~l oaırele
r;ni te.aı:t cdtceiotıı<'. 

MADDE 8 - rtesaı:ılann t f!'4 ve müralcabeeö: 
H<-, .. e:, Urnum-yc 1>7.a>l meyaııında bir Mür:ılcip tain eder. Mil a!rip senede 

bir de"ta h~npları tı:-ttiş '1'e müra.kabe edec ve ertesi hty'eti umumıiY'(·ye rapo
runu ver:r. 

MADDE 9 - Nizaannaınl'9inin deJişt!rilmea: 

eemryetin infisahı veya ana. n4zamnarne&nin değlştiriime11 lçın mu:ırrrn 
olan lctin"1da ıaal Az:ıdıı.n laaica] l>9(e i'.kWJıin ııa.zır bulunnuı51 ve hazır o.:ın 
tııa' tıo.anın ~le ik<si luklif edilen huıus !~ karar vermiş oll1111sı !~ırndır. 
Mııahaza bu iQ'-'mada faal aı.o:-·n i!<,'te lk>Si ha~ır buhmmadı~ı takdirde, ıı;Li
m• 15 gün oonr<ı.ya \Alile olunur. Ve bu ;çtima, ha.Zır l'.Z&ları adedi "" o1u ol
sun aıXdedil"cE-ktlr. 

MADDE ıo - cemiyetin -'Yesi h.31lnde ma!la.nnm I< tY• f<'!<U: 
Cen~cyt"'hn \a~lyesıt halmde nıeveut mal'.ar sa.iılacaık ve bôrclar tLıs,..;ye edl

lrc~k v• imlan para umuanl b("Y'etin tayin ede<:eii l:k veya bir Jcaç müessese
ye ita rdilı·cekt.ir, 

Umumt Hey'etin iÇ'timnına da Jmkln o\mazsa Krzı}aya intlkll edec ' r 
MADDE 11 -· Niz;mınamede. yazılı o'mıy:ın hl.J"usat l '°"lT!dıt C·~1n',y( tleır 

!{anu·ı..u \"" bu da d1t fs(' r"anu..-.x: l\'led t ... kr-mı b.tb'.~ l .. 
1 cctıh-ıir 

f\'1.AT)DF.. 12 - Crmiyetin nr{lıesstslrır-i ~unlardı • 

v:ı Kaneti: Şa•lt S goril. Bey<>i;lu, ~pt.!ıa,· AP 4 T C. 
Alb t K&mlhl: Tilor "• /,ş•W"">. AVll"!''1s& Pa'a'" 3 1' C. 
E:i No ar.· M01<'cıp ~ıu. jrü. B(>yoğl u ,. "'•<" azı T. C. 
A\' :anı o,,..,..Jd::ı,s ı-;· · t.~k İdaresi ~ırı n· ıı. nr, ğlu, YenrÇ<1rşj cad 

Röne Dan>el: MUhasip, Beyoğlu, İı;ta.:iıl ca<lde;. 3 T. C. 

T C 
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Belediye Suf ar idaresinden: 
1 - F't"DCJ-ycı~ 'M.ı...ıaf.ı Ma~ d...c.ı;:-.nda rl<lŞF.U"Ce-k horu 11,.1.n t~k:~ 

t>eu ıeoo n.<tre ~ ''"°"' haf•rdl!e<""'br. 
2 - B~ • a4t p:':"1 arne İ.darı:ma L' \"'"az•.rr Dıu:-e-."i;;....:if>.•~ "'mcıbtur. 
3 - Hatri:Y•t lfınl ..ıv-rln.• a'm..k is~ tr.n 19 Agu<1oo 912 ç.~an-.ba 

cOrı'i •-t ~~2' ~ kadar b:r :rner.t ·t>la tıcrat~armı TaJıı:ıJim S.ra.!:tn••l~l İda-
r<: Mttt."Llne ~nr. .. !, ;:i, "8654> 

Ayni :r.anur<!a bu iğnt"lerin ı:ramofön i~in olanları da gelmiştir. 
Kutı u 70 kııru~lur, 

Sirkeci NİHAT 1Ş1 K l\lağaza<ındJ 
ve Plak aldıi:ınız bayilerden almu. 

Te.Jgr..f: Rad~<>lon • Ptr..·la lrulusıı 34.6 - 'l·.,Jefon: 21268 

Be ediye Sular fdaresinden 
lb.ı. !>: bc1 (' ~ r< \ l a"l İd.are;..:r.c F.:i[rWr:.D.rir~a. tir rr. M ır.unte-
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,.....ı'i.cJ t E VU7lt gw. o .• 1nA ~~arak su ıar!y&tır:da t ... ~.,. ~t.W:ır.e h.:ı- f 

f' ~ rtrn.E .r " :.r:: at:Kınf' ... e roea c)unur. t6t6> ı 
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SOLDAN SACA: \. 

ı _ &. ıO,-evn '"· ,,,aJı: l!İ'.'<lii:i 
ü!k.U, 2 - ~ harfi E OHit"f>ôl l>emer, 
A'ranga ın 111vtJ..l..i.n1nd-:i.ın., 3 - Krpa
~f-'l«, 4 - İ.si.mıer, Kırm~ 5 - AI

lah, Bedı>uıo, 6 - c..-.;,, .ı; ~ .. ta, 7-

h.:rcmne'k 8 - Cei>f·ti•ı t:tr lr:ı.-.ır.ı, $0.. 
nıına L ;ı;.,...t.yle ak ~ı 9 - ~.e. 

YUKAJUDAN AŞA(.JYA: 

14 Ağustos 1'42 
18.00 Prog-rll.rrı ve Jı.tPır.leket saat 

~nrı. 

18.0'3 :P..f·;....;.ı; • Fa6ıl l-ı.rıy'eti. 

18.40 M""'"· Dans ~!ü,;.fl• (Pl.) 
19 00 :g.,.,:ı:.=t' (K,ta_,,.,., .••r Saati) 

1915 M·Jı< Da<ns Miiz'p Progra-
D"illıJn iki.od Ktsiint. 

19.3.0 Me.r.~eke1. Sw.at Ayarı ,.~ Ajans 
ID;l><.'r!Prl, 

19 46 Mıi<i:. Kiö'fllr Tıirt: M1i,.;ll!' 
Pııogr"'1Ilı. (Ş•·!· Mat.ıd Cooı<I l 

20.15 Jl&<Q'O G•-•s'. 
%().~ lll.üıi.<: Şatlu ,.., ru.-ı..<ıı:..-. 

21.00 Zir.>at Ta-k.-\•ımi. 

21.1 O Tem<J. 
:ız.oo !."ü;ollr.: Raqy., s.<oıo. oıites

tr.ısı. (Vıiokın.6l Necip Ai><ın). 

22.30 Menı!~k•I Slllt A,}'Rl"l, Ajans 
Hatııe.r1eTi V<! Boı'fal~r. 

12.~/2.2.W Yı>.r.ııki l""ı:ram ve Ka,.. 
pa~. 1 - Bi' i:, gıtm .,.. ~-e ..,Ot'I>, 2 -

Zi<\"Ce, ı:ı.ı.''<'kıanın sltm~ bin, 3 - 1--------------

Te -" soi.r...lt, K ın ya~.a..·~ 4 - Erlaek 
ismi, Tnısi ~Y.uwmt•'..\:, 5 - ÇaltiT, S:>
n!lna E ,J[ı.ı;-l'Gii!P gt' 1 Vlrm&., e -
Sii':le, ıo.ı. e lial'ı t, 7 - Ikıl::.~ de
·-·, s-,. a - Ka "Iş1 ...... 9 - L«i'et, 
B ~ b<.tıncla dog;,r. ~iti. 

I>tlnicO Buln.~.ca.mıım 

Halledllmlt S•ILll 

Eminönü Halkevinin 
Milli Oyunlar Festi vali 
Bugü.r.kti. cuıma gür>ii saat 21 de: 

Talıı!;inı Beledi)·e Garin11SU 
D-.Jin:.liye yol<tur. 

Oyunlarm bitmesini mütwip 
saat yanında Taksimden mulıte
lli }erkre trann:a;r. servisi vıtrdır. 

HURi [ŞSiZ 
Büı:,. .A.: y ~ .:~'J'.e

l'in de Sünınrt.ler1 

kcıi· ~r:dt ~ 
l~l.tt1a :repı'ır 

J<t bnıe· -~'k--S."fıy Pu1~ !'.iı r. 
kf-ı k.a~ kt ·'·.,ınrll' T" : 209.17 U n 
isi;( .. , ~i. 

----------
İstanbul Deniz Komutanhğtn-
an: 

· ı Deniz Lise~i ve Deniz GecHk i Okulu
T raş Bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cJCi yumı.;şata-

Her verdc P O K :ı-; R tr.ı~ 

bıraklarıru arayınn. 

• 

ı 
na Girme Şartları 

~" L~" i: 

kalan" ~lıra '1ktl!" 
A - LJ(e '1il'inci s.m f'!a ı.JrrnEılC ll'Jan,er Dtu.ı..t. ~ i:Jı.r:nc ıııın.fına, 

B - o,. ok l eo:-ı ınameı 'k""'.nn1e ka n~.ı<.ı:r('a'"I r•f;'""lıız, ~i hıri 

tm• o1 r ı ......itil ~.;.'t: .::..ı ve e. .ııtl ta.ı<. 1'Ô a ınmaK. J2.l' 

y:t y. pı ;coktır 

ıın1-

ka-

Hat ey affa llüdürlügünden: 1 C _ Li< b·r'x. • 'ına ,,_ t.ııfı.ddi 15 - ll <.ıı•. Alıl 8J k ~·h.K. Oı'-lltJ? 

k.. b--,._ e<ı• r 

l - \"il;zy t.lc.. m....n• ~! rr..:.h&Jle..-i~ 106t. uılalt lre.p1a.Ml ,;~ r'Og~r ınşMJ i Den.z. Gcoiııili cr.ır ..ı • ..l! 
kJ..ıı, ıl ;lfi}.:r! ı.;s .... rk ~e k.on~u:. 

~ - El<,.l)trn• :>ı:! M:u~ 9~2 ("•...-.a ..-.; ııı:mr. .... il de ATYtak,ya 'atı.1 v.ı.. 1 
dCı rhığu oOası...-ına ır. ·V:'-eitkil ioomıi.s)""\.lllıC& ya.pıracaitt.ı.r. . ~ ı~am•~~~ 

8 - IB>!!Y.,.,,.e, hus--"1 ,0.""""1>e -ıe ııroıc ve en>I<.. keşt,yey, clZ• ji,. •ES> 
b.ı.r u:ı bfırlrl rr.ı~liaı.or,., • '"-ı! :ı. ~ -... f'dncl € s..- ta; a~<.b 1''" t'r. .'1.. _ B~ll,nö.JM.1c.r1 ı.!L.lf1arın uütn.d :ıl' o: •:r. Gf'd,k~1 O'P:a 1 J <- ~lf

1

ar.nn ka· 

B _ Gttlik.lı oku!11.r. gı-rı, y.ı~ naddı b- .r.rl !lnıJ.a 12 -17, :ı(ı~cı sır.ili.na 
eu ~cct-~:e cı~r. 

• - Bu 9n i<ev! bP<.el4 •253439> lira •69> ıru~tur. 
5 _.. M J"\'C"Ö",ı.ı. t( ruı. cl3&88> lire.Cır. 

8 - 'ni!:µıc.,,n ır.ı.a,ecicn "1! az ile eün tl~r .. b"J ~e ~~x-r ı.~d:-tı br. a-- ll 
dılr.lar'b"ta daır •'l'VraııiU ra.ilbit(>ier·)'te b.ı ı :ttır ''1Jlıye.ı n-..ı..ka.m a. o il.Ctıi.lt ıli11 .. 

U!. t~~ı~t"'l'.'H ~mı'r1 ı4 - 19 :ra:,arımıa olan,a }.abu: e<'ı tel ... r'"'<iir 

.._ _ l'!"-1-iı"l.bı..::!. \'t' c,va Ma hı ~nrı.niaT ıst ... .abul Dt>nı: Kö1Tl ta11lığ'~;ı. is.. 
~ aıa.c.ı~n eh.I. ~ \'t.~~•11 2490 &ayıl.;. k~:nu.ıa \Oı:trn. oıa.~ait. "m··lı~ ..,.J~-

lıaı u«Jif neıkt~lz·r.Jij. ve th.ınlatr a birl.tr.tıe rt'ft)IJNl.t Tr.ek -.!P ·c. akb ııla 
ve Ttea.rtt Ociar. 1"esı«umı }bıa:t. ıilr.li sa.at lP '" k;o" K ı: yor. ~ y:' eı• tıe 
Pl.Dtba:z: mıArabı •nıo.e \'f'Ilt <.eklıeıcır. 

1 

- 1 

Pı...t;taoa. cıl:an gf.~eie. k<:bı... ed; 1mn. .-f440, •ti:!:7b• 

---- --

ı~ır:,;~· !·!!~}eh Y~.;.~a~?:e.~!· &~~~:e,~~n~a~-- / 
dın. oı ıanm'2$t:'r. K~ıt ve t.ı.i 2rı (;,ğ: f'fl<!l'rf'.k Uııkrc Scı!u!~r caddesı uı.e- J 
.rwue.ıfk.. Karum b:irı ll1r a .re lll>'ITI ~. 

r ISTANBUL 
\. 

BELEDiYESi iLANLARI J-ı 

f..anbl.ol }ı"4ric n'-ıt' oul' ,,1 l,a mNsup o~d....ii. ;;!'"' Aste-.:- lt 5 '"K~e- ·ne rr.J.ra-

ca • rı. 

.ıı: - KayJt m <le< · "2C' Agu·~ 942 

Nakliye ücretleri arttı, 
kamyon bulunamıyor 

E<'m: n tahdida tınd•rn oonra pô
" asada bır kamyvn "e nal<Lye 
s; -tlntısı bıcıgôstermiş, a•ynı 2a
rr a .O.a na i-ye nı.asra''lan çok 

artmL~tır. Kan"yıonlar y~nm ben
zin ıoclıka.< :e fam istiJı.J;.a;;. z,a

rnaııın.<~akl Şi yaprr.<ij\ için ikj 

Sütçüleı e yağ kC.ğulı 
dağıttlacak 

K~-ııt MI ıa1ak~1lar1 bırllğı !)ÜtÇju· 
l-er cem.'.J.)etınt' mi~n,n1 nıixtanlrt 

yc.g k •1 ı vtnn 1.ıT. Bu. k~ı-t· 
lal' e.-nfa tev01 olunacaktıır. Cüz-

1 dflDiaru<: i.ıerabE- .. cE~n.yeic 
rQ b.G·t c-<len lhtiya~?;,ır!na 

E.br,t .cak'ardır. 

mi 1' nakliye paras. istemekte- RAŞ'D Rl:l.A TlllA'lROSU 
Üw><!.'." Be C<lo,?e Tabıilık>* ve T•bsll Şubc;e.ri b-nas:M:ı. vazıı~ cöı-:1'ci<te d:ıı<-r. Aj-nl zanoanda bir ~><ık kam ıı ,1ı.,., ı ı~in !.cr .. he:r 

olft'Zl Ley ı:ıor.,... Tal:ıiıkk"Ji\: \"e Tab.!11 Ş!lbt!cı-i B('fSlerb<:rtnd(. i~clt caooe&rı-
~y(ln~ar çal:,am;ıd.g:Y1C'ia'.'l a11<."an- h. ' c 

l 
l 
l 
4 

j1) 

.41() 

llO 
400 
600 

4000 
80.600 

85.11'1 

' 
.IJiraı:ı~ 

Mlıkt~r1 

Lira 

50.000 
ıo.ooo 

10.000 
i.000 
t.000 
l 000 

500 
160 
ı.o 
JQ 

ı 

-liO 000 
20000 
10000 
2(1 ll(\f) 

20 f>OO 
40000 
4n <>00 
fOOOO 
4-0.000 
40 000 

160000 

UttOO 
trAM BU.ET ı YARIM BİLET 

B1ll ıJ:ıunm 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
• • • ilan işleri ı:an Bürosu Limited 
şirketi tasfiye memur uğundan 
Temyiz ticaret mahkemesince tı:.ıdik edilmiş <>lan İs
tanbul asliye üçüncü ticaret mahkemesinin 942/1235 

· esa~ ve 942/38 karar numara!. ye 6/3/94?.. tarihli ilamı 
mucibince latanb-ulda Y enipo &tane karıısında Erzurum 
hanında icra} i faaliyet eden Tü.-k Maarif Cemiyeti 

Regmİ lli.n J~leri Bürosu Limited Şirl:-etinin fe&ih ve 
tasfiyesine Jstıınbul avukatlarından Necati Yalımın 
tasfiye memuru tayin ve intih abın11 karar veri im is ve 
ta&fiye memuru tar.af mel an münfesih ~irket muamelatı
nın kemafiıııabık tasfiye memuru nam ve hesabına ifa 
olunacağı ve ~irket müdür, m cmur ve müstahdemleri
nin azifelırrinde kezalik eskhi gibi ic.rayi vazife ede
cekleri ve münfesih tirket ala c1ıklılarının airketteki hu
kukunu bir ~ne zarfında. bil müracaa iıbat etmeleri 
ilim olunur. (8751) 

r~-~~~~~~, Heniz levazım Satma!ma Komisyonu !!anları J 
~,------~~--------------------

:):0(Jı(J \._ ... ;('ı nRI P J:ı.rp r,l~ btlııP.: Jıai}cııe mu:J 110 
5-0 > ~}'t 111.lpl:lt:":l > > ~ 

2'~N.l > ı.:ıı'l)as k ~ıntl&J > > ~ 
l~OQ > ~o.yJL k pıntJBı > > 80 

4-00 > 'llr. t_ı~·pı1""tJıt1. > > M) 
ı _ Yuk~1-c:i-a •..t.krtbi m~riaı-.oy:i.e ~ne ve- \aiml1r.. bcdellf·rl yr.zılı he~ ka

'd'.Jı tcrpıniı H.ş~··· 1$.hJ.; ı u &42 S•lı &\JP\, &lt•t 15 de aı;ı.k ertı:_TDı& ile ea.tı
l :.ıc~1.ı..ı., 
· 2 _ ~.:ı!"tn;.•rcıe vr k'1.:Jl'f'Iİ1 f".EY3!1 gt,nr.elt irl"y.t"nJ.eı-in bi'r e-Un meee.i. tıer-
a ;P:-i da~lin~c ,.r nrttınnaya istlrak cde~-i\leıojn Q.e belli gün ve ~~ 4'&4 

ra 25 k.uru7J\Jı.i. tN:ı maı1 a 1ı,,vte KCllJ.•Jl"P~Ga bu11lnan Kc:wr.i~·<.tl8. rr.il-·dc~ 

• 

-Yadıjl;a (. denkre~•:!C'I 

HASIR h.l•L1TK \ ı:; 

l\lobilJianız ıle dı> Ludıık ai."'· 
undan bal.ç~ k<>llukl:;nr.:.zı 

Her ~'(" d' n ut.·uı 

U.tanbı.ld" R )J~. )"(l-ru
ş~nd~ GG l\o 

A H M E T F E. V Z İ "n n 

ASRI l't. O rı iL r & 

işten m· artar, 
dişten re/? 

2 ne' sa-ı- •roı·n D v ) 

dıt,u 'bilr rui k cı ;:;ıfrı.iı! c "-:'. t 

dm:errulıd1 N'C'!noc'<le, mar.J.."lillK 
U.D..'.ıl Ccl.':liııo, Borçlar Ka.nıJZ.ıır.'.ııı 
4.05 in<ll modd09in.in bdr:...-ı fı;..· 

ra..ına göre semz yiız ~n l.rra 
t'!l•iili;;e ücretin€ mu&~ oldu

ğmııa ve müdde-i .. Ieyih H= Se
ı.iın::örı.:n bu p•ra,yı ode:rı<.""''"' 1'a· 
rar ~rdi. 

Dinleyicilerden t<ıri )<ın.."ll<li<• 
kine <l is on:tu lal: 

- lle!ı.a Jwlrrs:ı <l' ;ıt.en ,ı,p.;,,J, 

i.şteu ar'l.<ı~ .. daha ôoğr.ıı;u, },un 

:ışıen. hem d.iştcıı '~ 
HÜSEYİN BEHÇE1 

ASKERLiK İŞLERİ: 

Şubeye davet 
l'lnJru<O.! Yı 1'I A!. S d•n. 
l - 3.18 &ur• u b OOg..m.iJ a ..... 

dr >2 No, kı ııiııaya nal<ı<<llJ"'"' ve Kı•ıi<lı ruıhiyes. mın"'..!kaoın>ıı da neyler- K ö R D Ü G L 111 

bı.,,.=ı=Ş=ı...o=-==Oıoi:laı>r~-=""=-=o=!a=·~="="=""='=a.ır~=''"=lJl<""=l=l~=ı=ıe="<=e=b=• =;n=r=•=k=Oze=ıe==l,=ilD~J=},=·ır~<l=a=h,,-;a=f=a=z=la=i=ic=r=e•=, =is1="111=C=~=e======IWroedi===·=3=P=eı=·ci=e====' ~ ,.ı.rı ,~,.>ur (W1:.0J ba~lamışlardn·. 

(81l') • + 
Talwnın Bode ıı 

Lıra 

lsı mu.wıW1~~<' tlı.b• da: .:ı Ji:I 1 rlot.,rrı• 
Ja.ı kiı80 hı.mrı-e-tlı ve t· m e: J.ıyet:. ~:.ırnr~·

ıt.r f!•f'1:kt-oıi t>ı.'C::.iıt"I" .den 11.ıç cı. PU.il 

.-OOu olan 25 Ağ> .• >tıot; 1142 ıı.<· , • .J 
8 °" nu!\A ca:t:ftLn.&-rıQllt- be a.ı..ıet' 
Şt.~'J.r <tuAınm:-ı,J"" 

l - Gelf"tı'j" :-n.jer b:f.ı<ftt.ı:.nd"'- b'!'lU--

ni t*' . .ibaı ycıpı a< ;;k:tır 

f Zabda Romani No. 4'J '"'\ 

... ~ 1 
Sen mi Oldürdün? ı 

Yazan: EDGAR VALLAS Çevu:en: llIUAMMER ALATUR j 

-ıs-

'rilman gittiği yel'den dönrlı.iğü 
"""nan, Go;ı;vz. Kolli de evden ç>k
,,~ı. Genç k;.:Wa da şirn&, CO'l
va·nın 9'lzlcrin-den sonra, Tilm-an'a 
1.ar{ı bio' merak lJYaııanıştı. 

Fıra!lllk da!h.a gelrnoır..jşt.i. Tilanan 
""' ev Sô:hi!l>in n k.e:Ktisine veı'l'.lJiti 
ınıisa.adrdeıı ~-tifade ederek, ôste
dı,W g1hi dolaş;yıord.ı. 

Milli fu~ t ibe, salıcm sam sırf 
l<<: ııdifiıw rr.~ JTP.!ş g.bi, öyle 
hJ!'C'l.ot ediyordu. Elinde getirdi
~' ıçıı evr-= ®hı Ç3 ~yı rr . .:coının 
ı;:.. 1.1nı.· açm., bir ~ ! ;; ı c4ı ça-

;eya ba;' =ı şt~ 
Bunl r. n.>e tı-" d;:l;t ]ü bı.j'"<'.l 

!..~ sc ;mi'! ord. u T-.. ' .. a d.ıik--t..rlo 
""Jc.ın .ı..,ız Kai• gası Y ap'lık-

ı.._ l Ui H ıç.u İ\'lll .!,'"İıL
ıı. cJli. ZM\eü bu fi . il ""' ()( .,.,. 

ma:n kerşı~ala:r, ıt.utlalm b.c'ı· a
ğız kıwgaıs: o1m<Jd an rnfıa t et.mcz
leırdıi. F ... ~at Baril, Tilman'a ha•k 

wrl()'orou. Çünıl<ıü evveLl. kaıvgaya 
b:ı.şlıy-an l.tilli Trent oluyordu. 

TUmıin oofa~·a çıktı. San]qj :;..en- · 
di.'ii.."le bir nöbet bekleme vaıri.resi 
verilmiş gıilbi lıôr sandalyaya oıtur

du. l\1ıi.lli oııun bu halleoisıe öyle 
lıı.rı;kın~ordu kL. 

- G;d:iıp </uuır.acak başo<<. YC'r bu
lölilad!I'.ız nu '? 

- Evet, gmp sakmtla otuır:;ca
ğım .. :r.rna, sıiz oradas.nız diye gıi.r
m:ıyo:uu~ 

1-!~lli sofaya çıkıt gı zammı, Til
man: 

- D:;Dha IY...b>...,. v k! cT 'd• 
M. lı.. d•ırdu, ad. mın yüôille 

b<dct •• 
- .. 'e h:ııberi "l 

, 

- Hani canrnı, t<-leI.onıla ~
~dgiirm hı>ber! 

- Siz kt>nni ı-şlerinl2'e OOJ<wııuz, 
d,·ha \yi olur 

Biiı.ün bll mlin~kir st'..id;o
nun a<;!k kapı.sır.ıOOn Beril~:n knı.
lagına gjdiyo!'<lu. 

'filman'ın s:.hi k~aın.eti V'8ll1m •. 

Tem o sıra<la t..:ıetion ~ı '"" 
daktıilo 'I'ifilıan'a mes<lan vermc
doen hemen telefona ~u. Tele· 
!onda Frank neııdıey..e, gelme.ı. ü
Z&ı:e olouığunu habt»' vt>rlyorrlu. 

Dıııl.."tib:ı yanın<lon g<\'E:r>.en ;~ 
ne Tı1mn: 

- Ne saadet, ne !"2ade<t! d€dli. 
:Milli eısabile~ yum,-ukl~• 

s;ıktı; 

- Bugi.ı!' sen nel~ söy1uyo.r
ı;Jn 7 Brn hiç hir şc;y anla.mı yorum, 
O<.'<li. 

- Zatıe!' beni kim!lf. anlaonı:ı ur 
. Ökl.L>l. e•n iiVn.a da g •• :ba "-'· 

r. ~ sde~c ·Meçl'ul arl.::m• de
~ .p gcç-."Cef. er. 

M.Jı.ı ) re ~.rı a.. ablyd :mle: 
--- Bi>n sızc bi':: r v sovlı;'t.~~ 

ır. " dt.ı.::ı l c r ~ hC"p Öj..... t -

v~m et !"'&ı..n,., rr.r .. H .. ~ c .. ;e-dc d{ ye. ı 

rinııu.ıi lro:y'b~Oen;;inıtz. 

- A, a, a, o da na.sıl sörı? Siz 
tıangl sak\lıiyıet'le lı«•i tl"lırllt e
diYorS".ınuz? Swki sizin yaıptığı
r.ı~ i~ nedir? }Tuya 1i birtalmn ilh
racm m~ııa-,, baklkında fctu"a üs
tJaıc fatura! 

Bu sar: ,,;_;, Berff' alakadar et
ti. Bu &<ıfer dakti h.">mm halki!lm
ten çile<len çık<.c' ını ZAırnedi
)"<>rdu. Fak•• genç kadının his'::ı.ir 
ceYFL"p ''"erımooen, salnrra gt:a~-erek 
Ş:dc;etlc b :-·Y• kapaıtıgıru ir;mn
ce h&,l'Tct ;.,-:ndc ka!clı. 

Fakat r.Iil:ı y ıne kentiisiınl tuta
ıma.mış. gclhr Tüman\n kaa-§ı.sına 
d jl:ilmi•tı: 

- Bi; takım hayati ıJıracat mal

lc:~ı Cterne~c-"" !T' ... .-.ksad!nız nedir? 
- raL•ı de~! n-.ı '.' İıısaııı iiıraç 

edi~f'n bir n~c: 1 gö:ıllf' gÖı.""1nlt·zse, 
ona hay.ı; clenırez de n~ dew? 
Siz yfo Jgt,;J:ig" il' ka..:fra fatura 
çıkarın. Bcr rneı<l<.i dij~ünen ada
mım, ürt do de ı';;leri, balyaları 
E G. "'"'YlıeZ.: L .. 

n1cıcl.ı,.: n n 
.J(J_ .. 

\,r1.1 , 
'll'edc n. 

r., ::il:i n' 
(LJerarııı 

(HALK SÜTUN 5('11'{; Awlf'lt hB..!.l; çülJU gc 
flO{)() .Aıaet ç-aı .. sı!pU•'gt' 

1500 
lOC'() 
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