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ETEM İZZET BENİCE J Sahip ve ~ııhc.cı·ıri; 

Gazeteye gönderilen e\'rak iade edilmez J -EN S ON T I LGRAFLABI VI BABBBLBBI VERiN AKŞAll GAZE'l!E S I 
'" 

Tüccar Vlcdanile Baş,, 
Başa Bırakılmıştır .• 
Fak at f iat tayinine de bir de
receye kadar lüzum va rdır 

İhtikarı bilmek, fiat fazlasını tayin ede
bilmek için elde bazı ölçüle r bulunma z• 
sa Belediyeler k o n t rol v a zif e leri n i 
nacıl görürler? •. 

Sol da Rm;far tarafınbn (erkedilen bir usak me; danı, saı":da daiılık 
anıır:ide Alını.aıı gü:r.di'leri 

......... -----~-----------_...----...... J Müthiş Akınlar 
Kıvamussalta· 
na yeni İran 
kabinesini teş-

ETEM iZZET BENiCE Dü.seldorf 
temelden 
sarsı ldı 

Hükunıet 3 eni iktıı.adi ve ı;czri 
Mt:ka~ında tücca:rı, vicdanı il.:, 
ln'l!lnleJoet sev~isi ile, .nııilii şuur 
Ve idraki ile btışba~a lura:kmlljtır. 
'llür ve mli,laokil bir memleke-tin 
lı.ür ve nıiistakil tkard hay<>h da 
cihetle ki ancak böyle bir ŞM<a 
tabi olabilir. 

TİİC(:arın, elindeki metaı normal 
lı.azanr haddi ile ikti a ederek ve 
rekab..'.,ti kollıyarıok <>atmasından 
d:;,lıa hı.bli ne olabilir?. 

kil edecek 

raiları d.a \"Srdrr. J\Jiblahsil, tüc
CQ.r, esno·f, aracı, satıcı .biitiiıı züm
reler yalnız kendi idrak \'tl vic· 
dıın öl~ükrine tcrkedilnıişkı·d;r. 
B"lediye ne k.ad.ar g<1yret snde
der, ne dereceye kadar hüsniiııi-
yelle mahmul bulunur, ne kadar • Lor.rlro, 2 (A.A.) - fü\YIPl' Aja.ılfı· 
ınükeınıııcl teşkilat kurıınış olur- İ ] d nm Tahron<llln aıl<lı'" bir habere g;;..,, 
sa cMSllTh elde bir fi"i ölı;iisü o'lma. kişer ton ağır Jğın a :veni İran kabin')sini Kmıınü<.<al1ana 
ymca vicdan \'e idrak hududu 150 bomba Ve 170 bin teşkil edf'c~ .. r. hn:ı p;1:)aıner.tosun· 
dJ~ına çıkan mulıtelciri takip et- d <la Kn·anıossaltana 51, Sı.hE'!ill 28 r<1 · 

mek, iiatların normal olup olına- yangın bombası ahi l alm 1~ır. 1 

RUS CEPHESi · 

Almanlar 
Kafkasa 
iniyor 

• 
Mihver kuvvetlerinin 
Stalingrada karşı hü
cumları şiddetlendi 

S;ı\'Jll Şiikrii Sarac-0ğln ve Ti· 
<aret Vekili Beh~et Uz da bu ta· 

dıgııu güz ucu ile tcdkik cd«>il· T~ill rde<ri< K,vam(l •'~n:ı \ 
mek zor, balta, çok nılişküldür. Şı"mdı"ııe kadar' ll<:ı;bin65i, ıne\'OUt Dl h<tleron alık::.- Almanlar har· 
O halde, ne Y<ıl'mak lii:r.ım?. Bİ· :7 nı yerme g(Ybirecı&: ör Şt':. ·oe 9'1.·· 

MİLLi ŞEFİMiZ 
Güzel San' atlar 
Aka dem ;·sinde 
Kıymetli direktifler verdiler 
- "Ba rbaros heykelinin y erine 
konulduğu zaman çok memnun 
olacağım., diyen tnönü, Fatihin bir 
heykelinin de yapdması lüzumuna 

işaret ettller 
Milli Şer 1amet İnônü dm ak

ş>.m saat 16,50 de refik41'ırı ile 
birlikte Güıocl San'atl<ı« 'Akade
misini şereflendirerek Akademi
nin 60 ıncı yı,loonümü mürıase
betle açüan sergiyi zi.yaret et
mişl;erdior . 

A.kademi.dc Vali ve Bclc<l>ye 
Reisi Lirtfi Kınfar, Akademi Mü
dürii Büffian Toprak ve profewr 
ter tı:ııaiından karşılanan Mifü 
Şei iki buçuk •ı:ıat kalarak ahi· 
kad' • .-:iaı:<lan çok gc·ı ı~ .zahat al
mıslardı.r. 

• M:.İLLİ ŞEFl~llZiN 
BiR DİREKT1Fİ 

Rers.cunmurumuz C\'ı:e!.5 sera
m!k St'rgifiiıı<lo~i eserleri !ctld.k 

(Dc·vanı Sa: 3, Sil: 6 de) 

Genç bir kız 
balkondan 
düşüp öldiı 
Dün ft"Ct! ~t 24 tt" GaJaıta.cıoı ~ok~ 

St"'1irnldırunda Jtıcl bor !<""" oLı~r· 

Yü'~ldmımrla Gayrı~ apoı~ .. 
m.anuıın dördül"K.'\l katında o!ı.ıTan ve 
1..i:fu haf.lal~ itti. pt.::1:- <.lla.-ı E::ı--tıc\' ~ 

o-rinde bir MUM;ı.;i kızı goco yurısı h'"'· 
ve. ~W'k lQİn ba•rı..0na ~. ra!kat 
bir ara)jk fl'JU\·;ı-zel\0$ni ltn)~'<ie '1: 

uğa düı;rııü.\llJr ;aa, Ilı kııc:ı~.zm k3 
:ratac:.ı p:'rçalanm - \•C det'h.l u1 t ~ 
tür. 

bii )olu trrcih etmi~l<>rdir. Suilı 
nhrtt!'ti içinde dünyantn cenııcti 
hıılın de y>t~ıyan ınemleket-inıi>.de 
mii•-.t,.h,ilden başlı3·arak tk;ı,ret 
nıüt·:-ı:Sıcseleri.ne \"'e gezginci esnafa 
kadar her ,·atanda~ bu aniayışın 
tanı mukahl"lc>i irinde kendisini 
ve tutunıLtOu ay;rlar~a JlteSICle 
kaln>aZ. Ve .. io,allah böyle de ola
rak: istih,al bolluğu, nunnal tica· 
ret USTI!!h: ri, ıuilh k.l\ rayl~ ve id· 
l'ak, r kabt•t beklediğinıiz ve u1n· 
il1Jğınnuz ncti.ce)i "ere-cektir. Bu· 
lltuı i~iııdlr IJ, bük ime-!. amil bir 
<ııtuıııJa her ıitrlii tahdidi. faıt nıii· 

zhn an1ayışunıza gÖ'l'e, heTşe)'·in k b k f başı milli \'icdan, tieanıt ııaınus yapılan a ın/Q• i7=-l<t.r. • e taze UVVe • 
ı---(-Dev-•rr_.ı 5_"_3·_Sü_: 3 -de_ıl rın en şiddetlisi Bazı bakkallar· [er sokuyorlar l==Pl=Y=A=S=A=Y=I=T=A=NZ=İ=M=ve=M=U=R=A=K=A=B=E=-

Vaziyet - Lon<.i: "\o\.A.) - <JJ.BC:> D·ı- 1 da uiçin şeker Lor,dra 2 (A.A.)-B.B.C. Sov- ı·çtN VERiLEN MÜHiM KARARLAR 

r ko::;.!>e kowfsyon·l,\rını 'e ııarlı· 
l;.ııdırnıa ~isı:.roiui d< k"ülınınş
tır. 

Aıı~ak, ihtikarı takip, vurgun
cuyu suçland>rnıa, sım'i pabalıılığı 
c1ez;ı,laudırıııa, alışverişte normal 

1 
1 •lı gözeıleme belediyelere geç

rn:~tir. Bir vatandaş gelip deı 
- Bu tü<."ur l"lindeki §11 maolı 

buna şu iiatıan sat•yor. ıBunda 
gayr:meşru kazanç hırsı hakim
dir. 

~ikayetinde bulllllduğtı vakit 
b&icdiye zabıtası biznıdini ifa e
denl<'r, beiedi~·e iktı•at miidürlii· 
ili, tQfti": h •y'cti "-cya ~u l't' bıt 
a.lahlı makam bu şikayete muha
tap olacak'" şikayeti tcdkik e-de· 
tektir. Böyle bir §İki) et karşısm. 
da hakikati o~ta)'U ~ıkarabi•lm.,k 
~i.n takiı> "'' tcdkJki yapa<'.aık ma· 
k..,ıuıı elinde biT fiat iılçüS>ii ol'· 
ınadığına göre yapacağı. i.ş bugiin· 
kü \'C.l'Çevesi içiınde sadece •em· 
"'1 ile Juyas•dan ibarettir. Eğer 
kıya, yolu fle hakikate en çok 
:Y..Ua.':Jluak ş>ka~ et sahibinin id
diası tevsik olunabilir.>e bundan 
Öt.!si için hu türlü jmkiın açıktır. 
Alilll Korımnıa Kanunu, ;\liHi Ko
runma Mahkemekri suçluyu ta· 
kip \C t~ziye yolunda kili sala
hiy.,ble mi>celı.beıdir. t'akat, ya 
tııısaı yolu ile kıyas kal>ul etmi· 
l'e'lı ncı.nderin .atı~ında ne ~aııı· 
la.:ak?. Bunl:ır;n en hasında mem
~et daMlindc yeıişı~öine rağ• 
>nen güçlükle tednik olunan \'C'· 

Ya nedr.,t arzeden maddelerle it
h:J llıetaları ve h~<r nevi mamul
ler l:clir .. Bekdi)'C iktısat miidür
luğü \'e) a d~iım endi.meni şik:i
)el '-'Rki ulınaıua:-ıına ragn1en dahi 
bu g>bi maddelerin fiatının. nor• 
illa! halde olup olmadığını, satış· 
kr>ıı. tabii veya gayritalıiiliğini 
na ıl kontrol edebilecektir?. Harp 
içindeyiz, her aradığımızı bulamı· 
l·oruz, her ı:nıarladığımtz.ı getir· 
!emiyoruz. Getirti!c,bilet:ı Hya 
&üçlükle elde edilen maddelerin 
iWJhşında insanltğln fazla k,ızan· 
ma hır~ ,-e taına·hına kapılırsak 
kim bize ne yapacak, nasıl yapa
cak?. Mademki, iiat serbesttir; 
mademki tahdit ~'oktur, kimsenin 
de fi:ıtLarın nıeşnıiyct veya ade
m.i n1esrui\·cti iiz~rindc mi~taılca 
~'Ürüin;iye, hal<l>ı olnuıımıık gerek

tir. 
Giirülii\'or ki, fiat sCf'be,,tli

j':indc da,'.anın çetin ofan "" b<>le
cliye nıürakabc.ini gii~J,-şt>r= ta-

5,•J, o !a cuma gc<.-csi yaı-ılan hilcu u, ? yet tE'l:iligi dün Snl'ilııyansk ve 
,ı,nva mu!rarcobel•rlnin c~ şidd"'.!:s; ol- az bulunuyor Tiçorctskaya \>Ölgeloorintle şiddetli 

A 1man1 a r Rus m JŞ VO' 50 rtıılti.<Ja. ctevtm ~r. ~L·- rarpıom<ılar o'ıduğunu bildirmi~-
~yyt'n ;:ı.·l'!1'1' ttlu pa.t!ı.y11u bomba~,ır :'!. ~--

.ol Cenahını l
•te ti<. n;ğer k. '!:"ıe•d~ l:ıi:: dcği.şik-

şchri l<n\dın:len sı<11ırra~Ur. Yılllgın Z • • t t -t K fk t k ., ,;1xı1ann<1.ııı ,, ••d:L ilti~.,,. 1ıon ı:iı,.. am ıstıyen op a•• ıik omıanu:ftır. 
1 e 8 85 e e • 1ı~,nda ı:;o b.:" 'ba atıwı .,..~., Yangın } d b } • 'Ti,.,,,re1sk"·a ~eh!'i Ba1niEkin - ·•· , CJ ar an azı arı Şlf• r ...., • 1 er İne d 0 gv r U bo.T. i onın mlklı:ı•ı ıs~ 179 b;nd:r. 60 ki!omelre cenubundadır. Al· 

ma• . Y"IlGL""•l' rJtan!mtşlır. ketten şeker alını· maııln tarafından ifgal ()dilen 
iniyorlar D..s•!kloır qnudok:ı. vv l<>ri iı'D ! s - ~clir+ dıe NMımsid< - Tuıs-

y .. _,:ıoa~"" ;..şwıruştı.-. Nmın ;,t::c.d: yorlarmış d ·~""" :.~; de c Rosto 
[Bv"Üıt üfrle"e kadnr "'<>len tof emo,,,~.u ........ n v • 

..., " o .., cdoo ti)'; .ro adedi malüm clı>.j;ibe de, fun 160 ki!ııınıelre cenup <l<Ji:u• 
haberlere giıre, cephelerdo §irlH<iy·• k dn: yc.pılan .ıartların en Son güı:ıkrd'I! {elni.n muhtelif sun.>-~,~. 

• 0 -I 'ı •~ h<ı ~ ,., rt mıntakaları'lıda V<' bi'.bas.sa bazL ....u-
unıo.n1i dunım ş(•;\·le göriin· şul4.~·ı St o.,ıagı.ı m·ı .ı~ı ... tır. Dö (Dcvaınl Ss.: 3, Sü; 5 df') ' 

·~··-ı · L -•· •• t ı · sa.diye vcrlcrindcki bakkalJl]arda ıııcktedir: ] ıı:r""'" u >r>~ıı.. ~r ay~:ın" cı• bu :ı· o 
r,-ı.n<la buhın.n\u.,-tur §t'ker az bulur~~adır. ı 

Rus bir1iklcrinin son gün· Üo• g•x'O t'\"WI d•' l' '·' ) ı·ır• 700 ton- ıBıı :;rada Yeşilköy<lcki bakkat• 
}erde artan mt~kıwcınetkıtloo dan t:azb oo ba atıiır.t~ı.r BunJarıı• larcla iiç gü-ndenberi şeker yok-
raığmc=n, ı\lmanlar I<:~k.:ın;ya- arasında 175 bin yang.n bombası da (Oe\."aını Sa: 3, SU; 5 dı 1 ) 
ya doğru ;,...m·yo d~v-...m et- '" , . iı.t g«e ooı>t"' Sa•t>:>.lt ağ;r .,,_ ~---o---

. n., -.....ı.. • · -rı..t·e ~;;urırnşt.~" 
mı<:ler, v.Jn ıa·url!'ın ve ge- Ticaret Vekili çenlerde zaptetı.i.klerı Prolc-
1.arııkay<> şcl!ırini , C("lluıbunı<lil· ı 
ki So.L:k ~e"ı"in, de a1ım'::laı·· 
<hr. 

CDPvanı Sa 3, ~U: 4 dı~) 

Amerika geçen 
ay 71 gerei yaptı ,,;.~4~;~~~": 1 

kili n 'ııcet ı.::z•un Af~,,n· g.t'tiğlnı bll· 

d!rmdkkı.d:r. . 
Vt'lkiJ Din"wla, l p~ı ve Bu~uT 

''"aı .ı-e:,rlie ı;Or~'"" sıorıra, &lnıo:l.J~t 
-ist'."-iJl'IDmın•J •. Ka)"l.l.n..'lk:.ı~ı ~abul. etcr!'I§ 
ve dün sı.J.t 15 do .Alvona g;derek 
vali \'l' Bclüı:hy' H.('i!.indl'n n"l.Jh~1 va-

15 yaşında bir 
genç 12 yaşında 
bir kızı çifte ile 

öld ürdü 

Loııdra :.. (A.A~ - Birle:ıiJ< A· 

n:,:r·iknnın tcırrınu:.ı.. ay,rndaki va
pu·· in,aat• 790 bi!l ""''la'.ıo tuta
rın<lr 71 ş::otp \·e rrn ıÇ gemıs;

dır. Bu mı<.t•ır ytni bır rclro:r teş· { 
(D,'\ı>n1l sı: 3, su: s de) 

ı kil tt.rr.tk1(d.r. 

Galata Köprüsünde İzdiham Hafifletilecek 

s;:ı;:;::~~~~::r 1 Kö~rü altında geçit 
kaza oldu ,. d ı yor l • [ 
sr?:ı7·~;~~· :~ •. ; .. ~~; :'.~n~;n~. c~'.~~ ! ger le r l g a p l l g o r 
;) .~t iş: 'P'Jlnişf. r: 

ı~ ... ıtı:ıy<lc o~ur.l.'1 1 5 J. 'in , isına~l 
Ay<lıu. on ll>:· :O<lflnda lLı ice ,snı~ndtl 
bi" ·kı 'r!~ k:ı. .ı Çii••' ı]e öld\i n:...ş
ıu . ·y-.kalan:ııı k~\til ifttd.e9tndP. ş ... ı~l:ı
rı t'ı,ylt.:::.-n:~t.;.: 

- li r \-a.Kit II.lt'ce •ı" b:r L.ı.lc mı
S':Z ta •ı .;:ı!lı b~lrr ,.k DG.ı .. ue t::ı ! .. ,ya. 
g~~..m-1. ııa.tice Çt..r&ı..'~'.:. yorga.re. bu

(De·v.ıı .. ı S": 3. S"l. 5 de) 

Or t a Ş a r kta 
Amerikan harp 
gayreti artıyor 

Londr:ı, 2 (ı\,A .) Bı ı, ·~:..:. A!nerl-
kanın Orta Şaı,fot:Mki lıa.ı-p gayi~tleri 

günd,'11 güne art.ır .ikı""-..Oır'. 

Vapurlardan ~oşalan halk 
köprü üstüne çıkmadan 

alttan ita r ş ı ya geçecekler 
B&cdiyl'dC tcp1<nan S<'yrıisc

fe• .Joom sycmu, şehrin seyriise· 

fer i~ı~-criv t~nzinı ve kalabalLlt. 
meydanlarla Kö,ırlı ve Galatada· 
kı ":zıdilıanıt h<>fıfktrn~k için yeni 
bazı ta.saYvurbrı tdıkik etıınek
tcdı,r. Kamia}"n tıc>plant>!.arına 
tra1nvny ıdar0sl rrıkiü.r mua\'i.ni 
CeM>leWn, hareket müfck<iİ ls
met, a~ıncı ~ubc müdürü Kema~ 

bekdi;·c fen müşovLr' Nad..r, sey
rüsefer miicıavirl Nı Vefa Birwn 

iıı: '•~ k c>tm0!otcdir. ir.- olarak Ga· 
lata 'k'Cı;rü.Min!in ahında geçiot 
ycrlcd yapJmas, ilıerinde görü
şC,rr.·cıkı'.cdir. Bu suretle vapurlar 
den çı,<an halk köprü üzerine çık 
m~dan ki5rrü a)tmdan kar,,ıdan 
k~r~ıya geçeceok ve köpTünün Ü· 

{D,•va-ıu Sn: 3, Sil: 4 d") 

Almaıı ınotürlii Cincüleri 

Garp çölünde 
ku·m fırtına 

ları kesildi 
Lcm'C!ra 2 (A.A.)- G • .-p çölün

deki harokfıt şidd<'t1i kum fırtı
nahırı yüızt'.'\"ldEll çxtk du!'{lun bir 
va~yet arzet:mt.:ıktt"<it"". 

K.'.llıa fatl..YEt.i en ll§agı bır 

hadde ve bavaı harek.rtı da mah· 
dut bi.r vaziyettedir. 

Ditn kum !wtınasmın kısmen 
Jocsilıncsi i~rine mü!teEk bom· 
ba ta)"'ya:«>lcrhıdt"ll mürekkep 

bir leşld, bir A.lrrıan z.ııhlı kıta. 
atının bulunduğu ku\'Vetle tah
min edilen bir yerl bomlbalamış
ı..rdır. 

Biı·!c·,;.k AmPr~~a tarn"ınd-an E.,trp'
dıı g,:?lf.Ş m•:i'lJo"<>J'j:.a b:t ha ·~·a df'po ve 
tıamitiınrl8!J;. in, t\(jıl:nişt'.-. Bu dt1l0-
nun in:$J. ve te~aatınt.:ı Amerike.lt t;i.;-::
lJ("t'lı~r k"'l..tll.anı.lm•_şt.ır. ıı.~ra c~ı.ıyen 
Arr.,,~~n ta.)..')nrNt~ı • ı-ana. ın:nıı· e
düme-ktcdır 

1):1.ğer tııı:tn:ı'l Arr. r-ık.Jn k:lv~\ \,.rv- \ 
"~' ıe..,ı, Ot•:..ı. Şaı•kta \.e A.kd~· 1iı~i 

1 At Yarışlar~ Programı 
Sahi/emizdedir. h. \..ı, h t'>lttli.. CMl.ı.<; m?kyc..st.J. iş~ ... 

rak ~tn1<ı:ı:tPd'.rı.tll·· 
Bugün Dördüncü 

Yarın tüccarlar
dan ontrol e i 

leri kurulacak 
-

G~da maddeleri için de Tica
ret Odasında ihtısas 

.komi syonları seçiliyor 
Gırla ır,;ı.ıddclıcri s:ı"şı"m ~er

best bld'aJ..-ıJm' t rrilııru ~ctilo 
Ya.ı ve Boiew c R L L"ıJ KıT· 
da<ın esnı:i ,·c tü~~arla yap~ığı 
roplaıı~Ja.ra de\'a".l'\ oluııma:kta· 
ror. Zatı llt'· htıobıtlı&ıt, yaıJ, ya,ş 

1 ç; ~ 
F.A L 

NECİP FAZil. KISAKÜREK 

t nsan ruhunun fal ,.~ keha
net sekill<"rioc ne kadar İl· 

tifat gôste;diğiui bilmez miyiz? 
l\leçbuhin fatilıl:~i yolunda sü

müldüböcehari '<iiriineıı ,.e dara· 
cık bir su 'tridlı..., ra<tgelir gd· 
nıcz dur.ıkl~yı\'Cr<"ıı zavallı akıl, 
onu tazı gtbi ko~hırn!'Rk ve lrnrtal 
gibi uçurarnk birtakım esra1' ter· 
tiplerine ıııuhfa«;tır. Onun içindir 
ki, in~an ruhu, böyle esra!I' tertip
lerini cJ.e gcçirıtii';i her zama'l, 
mantığını bııılanıa'a \'P hcsııb•nı 
verem""" de, kendisini biT <'.au'be 
cluygusuııa J;.~pılmaktn mazur gö
riir. 

Gcçenlenle bir d0<>tum, şimdiki 
dünya sa,·n~ının n-eticesine dair, 
bana böyle bir esrar tertroinden 
bahsetti: 

Jlarb'iı başlangıç tarihine ait 
rakamlar garip bir muameleye ta
bi tutuluyor; bôrbiriJe cerne<lili
yor, bwbiriııılcn tarhedmyor, da
ha bilmem neler yapılıyor, nihayet 
hiikiim çıkıyor. Hiiklim, h:rrbin 
sona e~cr::ri tarihi, hem de ayı ,.e 
giinil~ birlikte güstcre11 bir sa1,· 
dır. 

Arkadasımın he\ ecania anlattı· 
ğı icrtibe. göre bı; harbin netice 
~'ılı 19·12 dir. Hem d<' 1M2 yılının 
11 int·i a}', ıuı ne! 

Ark.ı-Oa~ınuıı yine blr arkada· 

SEıJZ,, ~rt '" ı>cynır g bı ,:ıa 
m-c der: üz-0r .de gc .. ;_ş matı:. 
)C!'t<' I!,; gör. ıı kca.r!ar1a dJn 
tıcaırü uda;<ınd bir top' t "'. 
pı]m~. 

(Dl\" "ll S : J, S•J: 6 ) 

v 
şından öğrrndiğ;i tertip, ılotrulu· 
ji;unu i>hat lnı-LMtnda da bir iıdı.lia 
....altihi ... Gfı~·a hu· tertibi dii ı:yanın 
haıı~i haıbiııe tatbik ct,;,,k onun 
nctit~leındiği tarihi, ayına, hafta. 
~11ıa \'C gi.iniinc kadar bt~lumın• 
~uz! Bii) IC<"e bn t_.rtiı>, sıhlıatli bir 
tak,,iııı nıııaınde'i gihi. hir de mi· 
zao usulüne malik ulmalda müf· 
tehir ... 

Biitiin buııl .. rı ~ıılatıınıH n ga· 
rczİnlİZ, s.ue~hnlti bir tal \"C kcha· 
ilci krtibile ensclcnı ·~·i nıiınıki!n 
gHrdi~\inıiizii anlatınak \ bi)\ le 
tertiplere dt'ğer verJiğh11İ1.i gÖ5-· 
ternıck dcı;ildir. Bh,inı, mullak, 
kat'l hem ılc akh tertibim:, sudur: 

- l\leçbulü AILıhtan lıa,lrn biç 
kim,e \'C hi~hir ~ey bilmez! 

Biz yalnız, akıl de ıileıı ,iiıuük· 
lübôceğin sefaletine kar•dık, Al· 
lalıın rttltu1nu1n iiflcUii;i \ c istni
ne se:zi~ dcıdif;1n1iz bir kuv\·ctlc 
bazı bazı i.dnkimiziıı laLI ;:ibi koş
tıığıuıa "e kartal gibi ııçtııi';una 
inanırız; işte o kadar ... 

Foka-t arkaıla"nmııı a.ılath~ı 
tertibin biikmile, diinya hadbele
rinin nıbuntu:Lda uyandıı·dığı ne• 
tice hükmü ar•sında bir )akııılık 
.:ördüğüıniizü itiraf eJclhn! 

Ernt, birkaç kere de i~n1"t eıti· 
ğinıiz gibi, biue 1942 yılı, harbin 
J3 tepedrn inn1<" niha~ e.tlcnl•.crği, 
)·altut Amerika ,-c öhüT J..ıt'alar 
arasmda ,.e uıım bir kü,J<iinliik 
halinde nıüthi~ bir ~iiriint·rnıe,·e 
diişN:ci;i, fakat her , tkilde artık 
11etıcc safhasına gire~el!i scııe.Jjs 

• 
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HALK FİLOZOFU . ,.. 
TEŞKiLATTA RUH 

Bizde y.,ni bir te~ekkül ıney
daua getirilirken, lılriooi pilin· 
da l.adro gözüuiiooe tutulur?. 
Kaç memur abıuıcak, filan mü. 
essesedeo aı;ıkta kalan .kaç kişi 
var?. Filiııı ımıuın müdürün 
ımıapnı bir de-rece y~ltnıek 
için bu teşekkülün baljına ge
~irmek y·e-rinde bir oo.lı.ir mi
dir?. 

Ve böylece kadroyu tamalll6 
)Ari?. • 

Bu Y""İ teşe.kkilliin asıl Ya&İ· 
fesi ve maksadı ,..,dir?. Bu, ki· 
ğd üzeriııde tayin \'e teslıöt e· 
ıliLınistir. Fakat, kadroları ya
parkc ... n, as.ıl rubun ve ga)·enin 
knvbolup olnuyacağı, tatbikat
ta ak-.ıy ıp uk..aımyacaj(ı - itiraf 
ı•t, di ki • p<•k batıra gclnıcz. 

''e her nevi iş mevzuu için, 
aşai;ı yuk1>rı ayni t kilith ya
l>""'· Bildi~iıniz, klasik teiki· 
lat. halb · ö; :e mc -clefor 

GLZEl..l.tK 

En-eke, giizclik k.remkriuiıı 

enai ı:~idini duyınuştuk, fakat, 
giizdlik ~ütiinü hi(: i5itınemiştik. 
Gazetek"Tdcn <birinde, kadınlar 

için \mal edilmiş •Güzellik sütlio 

diye ıı...'r ı:•rip ilan gönlüm. 
Ha.!h . iitiin yekluğu dillerdo 

drsbn olon ı.tanbul ~ehrinde ga
liba, lıalis gii2"'11ik de yok. 

TRAcJYAY 

DERDt 

Tr.ı-mvaylar, ısıırııonınn b"-* ~ 
~elesidir. G~eıılerde, bir gazete, 

yeıri bir haber verir gibi ~yle ya-
zı_yordu; .28 ki~ilik arabalara 90 • 
ltltl ki.· bindiği ohıyor. 

Buna memnun olmak lazım •• 
1asarnri nmanmda değil miyiz?. 

Demek ar.lıah:nn i.çinde dç Yel'· 
drn taun-uf eodi'.lyo:r. 

JIARIID. 

REŞA1' FEY'z1 

\><ırdır ki, çalışma t~uı tama
men bll§kıı olmak g<ore.klir. Ak
si halde, kurduguımız teşkilat 
hiçbir rırndıman veı·ınez. 

Son zamaıılarda lağ\<olrij;ri

miz teşekkiillttden bir~oğlınun 
faydalı olmadığın.ı söyle-ıniye 
linurn yar mı?. Eğer, fıaydası 
olsaydı, şiiph~iz ki lağ.;eolil· 
roiy~ek idL 

l>emek k.i, ana dan tC§kilfıt 
olmakla beraber, karşı karşıya 
bulmıdıığ-umuz diğer meseleler 
de şunlardır: 

Bir iş ınevroUll8 yeni teşki
lat li..,ıru mıdır?. Buı>ıııı tak
diri. 

Tc~ki!İıtııı ııılıu kaybolına· 
ıııuk icin ne yapımık limındı.r?. 

Bir le~iliılla kadroyu nasıl 
nıcydana getiı-ıu~lidir?. 

ller ~ ıne\."l:Uuna g(irc ayrı 
çapla bir teşkilat bünyc.,ini 
ua~ıl yamlmalıdır?. 

!AV UPAYA 
Madencilik tah .. 
siline talebe 

gönderilecek 
;. . ..-ıguldakt:ı yüksP "- mı.den 

r•·U1J<ndisi yetLJi..n.·tk ü •. cre ma
rlr'1 t<.kn~n mckıeb;nin lıususi 
oı·• fo·a imtföanld yırmi hı>ş tale
bC' \·:ıı;ması kar.ırıdş~ırıl-nı~1ı.:r. 

:e .. 25 yaş ar::ısr1dr.ki ı:~e me .. 
r~~:.mrın kabul olu:ıacağı hu 
mt'h. da muv f!:ı.'t ola"llar Zon 

guklok1aki maden ocak'...Vt:ıda. 

a•gaı i 9 ay yeroviye y1z cfli ku
ruş Ü<retlc staj eJrec< k'.'rdir. 

Jluıılara akşamLırı y~bMcı dil 
de ı;<isıerilecektir • 

!J ay sonra icra olımacak imti
lı '1da liyakat kaLananl~r yüksek 
lahs 1 için Avrııpay::. gör.der~ 

c':kicr<l.r. Avde'.!ni.ı<le hhsiUe
rinin 2 mlöU milldetle :orecburi 
oı,.~1< ~alı.5acak'.;.r<lır. İll: dühul 
ıJT!.ihQlllllOa muvJffok oıamı,yan 
Iaı- •.rzu (•tfık.lcri tJkdirde leyli ve 
rn< cu.ni ol:ın <Maden'eluıisyen. 
:ncktcbin;n 2 inci s:nıfma i.mti· 
hıınsız kabul olurıoc~!•l2ıd.r. Bun 
!.ara mcztınfyetl~l'i'lde otuzar lira 
DJi maaş verılc~-ckıit. 

SO'.'IU 
1 

. l\lü~•caa~. ~ii<!derı eylfo! aynın 

.:~ uncu gunu l!ıtŞanana kadar
Dlin) a lıarbi..ııin ıniilıhn ye şa· 1 dır. İmt.hıın ise 15 te~r;nicvvelde 

~am dikk•t sınhalnr ar,ett-i.ği şu _!.cra Q]ur&cakbr. • 

sıra.da, ınüeadelc.aıin soıııımuı yak- ı 
Iaştı,;t,r.ı tahıniıı edenler çoğaldı. 

Ilarıı 19J9 ~,Jınm 1 EyhiHhıde 

ba~lanıı~tı. Bir ay sonra iiç .-ene 
tamamlanıyor. Temenni. edelim 

do. öııümiizde fazla yı.ldöniimkri 

Şl'.HRİN 

T ll'D L"D l:' 

Bir iddia)a göre, :b:ar.lıulun 
hududu gittik~e geııi~li)ornıu~~ 

fa fl:.lıuı.ınu.cıı ~ifiliğiı..de .birçok 

:ıraıi dalıi, ıxr·a huli.oo koı>UJ> sa· 
-tı a çıkarılınış.. oralarda da kü
biJı; k-O~klcr mi yapılacak?. 

:uaamafiılı bir balıiırndan, böyle 
yeni ı;ayfiye yerleriııin doğması

na memnun olmak laıım. Belki, 

işiıı içine ttkabet ~ de, diğtt 
ı.ay.fiyelerde kiralar !rirn ols1111 

Ultu-zltt. 

AH!.IET RAUF 

Posta te llll4b 
P-0..'Uı İdaresi niha'yet ~ :Ş!iW.

tmı t:ıkl.i'Ye ,.e ııslıaı!ı zaru.-etini 
tduyıır. uştur. Yeni ve dahı; iku""-vetli 
ır.emurl::.ra iht :'ı'llÇ duyulu!YQr. 
Elzc göre, gahlıa, Posta İdareısin
dcn şik.'ıyutlcrin asıl sebebi şu
dur: &iki yıllar.a nazaran lııııgün 
post& scr·vi,,-i şıry'llnı dmkıft dere
croe :ırtım,.tır. Bu, rnemle'ke1Jtıe 
her nevi iktısaıdi ve içtiunai hare
tket.1-erin artıtığmı gösterir. Bu ha-
1.e r~e" Pl'3ta İdareo;i kaıdro ve 
teş1.-ıllatı, geı·(•k m-yrryet, ·gBrElk: 
ilro.'P-iyet b:ıılamm<lan pek ~ tak
viye t"Ji\mi:ştir. Hallbu.:oi, daha. 
fazla hlr.rıımete !lıtiyaıç vardıc. 

H.idiscıer bunu gösla-lyor. & 
renin hundan böyle lüzumlu bü
tün tQClbir kri alacağllll IJll1'tlVO-
ruz. 

BURHAN CEVAT 

EDEBi ROMAN: 50 " 

AŞ~ .. ~~L~.~~XAŞI 1 
~----- BİRİNCİ KISIM 

Kadın f!"f>rt!ı: 

, 

Hare Vaziyeti 
MAHKEMELERDE: 

"Ahı minel'aşkı 
Bob-&t!I evlilerin 

hayatı 1 Şimali Kafkasyayı müdafaa 
18,~"'; .. a_~!:.~~~ı"'~ ::s~:~ eden Rus ordusu bozuldu mu? 
:ler1 aör.t:nE1tler, u~ulle.r, ~ tarz-

h ı ... "h" ' ve a atı ım.,, 

ları clııet1:~ıltlj.tıir. Em..~pn et~'ik hlı.
kirrw:il, Kad.m t~vde nıtıliboı6tu. H'.ç bir 
t~ı yoktu. 

\..Yazan: J. S. Eski Bükreş Ateş~militeri 

Maım~a !;;ema', . ılklüm piiıtiüm 
matikenıeye. gırdi. G&t:E-ı'i.1.eıı Yel'e 
oturdu. I)J-\'ioiCl ~u~ı.e de, g':n; bir kıtı:. 
ola.o Li'~tli:re gP<,,ti. 

Tın!lW'tn lıilv~l<·ri tesb;t ed'il
<Wotıen sonı·a, dıı.,..cı Lül;flye Mdis~ 
=la•mı;ra boşladı. Sonm, bLr zarna.rılar. u4e .mıü:nase-

betı~ı-t nor<1'al bir ıı.ı.ı aı.cı.. Bu&ünlril 
neai! ;;.c, alk mü~ gali
b<i, l>'i·az rıızıa ilen gidiyor. :ııolhaaıa 
ııoo - sıoı·ı~. bir 9'ık 1-(~ı.:ıd<l:..,.ı kö
il<ıWıdı(>n yılcıp ..ıon 'ardır, Si.Le, ~ ar
!k<ldaşı.mın ba,ımıdan g<'Çen, '-e yeni ev
loilı'.t müııa>(t>eılMne iyi bir möul teş-
1<.il e<lecd< ol""-'CI b;r hiııdisç onle.ta.yım; 

Doslum, ııı>\lCll yaz, bir sıı~-tfye kö
yür.dt\ evb • Stil bir ıwnç kmı. delice 
lıork oldu, •e'Oi ,·e eWer>di. Kız. mo
dern bil' ai;,, için< o yeL~. T•:ı-. 
~ ta:nısaııen l>aııkıa ic>I. Ltlzımıımdan 
t.a11'11 ~i.'PfX", ~n.k \"C hoppa büyü .. 
tilln1l41ü. DM!ı.ım bu k:ıııa ııönllJ kap
tı.,'()ıgı ı:~r.::ı.u, bir ç_-<Xıc:ları, 011.0.l na.sib.at 
ettiler. E!lıne, eyliınl<', sen bıı ltU .,..,.. 
lt.'flilr.r. ÔL.JılJı•r. 

A.;1.uıı gu?li köı\'.!·ır, NJ.St'hat dinler 
"Iru? N~et uLtcn.ıyalıo.ıı, e-ı..:d.endl. 

l'a';lı g n y.ılnız • uç ..,..ıı. Ondan 
sonıa. :1ın a:t:a.c_J,, ..t, sut dıt:l:On:üş 

i<oıll gib• I> r bal I> ;!adı. 0'1ıtı, !>er dü
~ır a w. c~"- ~ı. ne eıve 
ıit, nt- dıe 1:: c:.sma ~t iJı:ı;; b1r 1.ş gör

m4or-; ll. G,'Ç d n n ~ y, on~n ka .. 
~ ,....... l:bn :Uşti:. litt t-tı·d ğıni 
>""aP:-:: .. ''l ~t , In.a,k it/t.y-0I'dtc., Pa-
ra, ' . fllori ise onaa ır.- yoktu. 

D\JS"..\.l!.11 .J(;.ı:çland~a bo~~;'1Jdı, Kız, 
ya.lll.i2 l'j yo , ı.tı.ı ı:ni,y(.lr \'• goı.iyor-·
C.u. Bu de:;ir4ü(: .sı;yu !ieroden ve 
llliSl 1 ge V >'" ·, lıiç d .._ .ımn ü:yoı •...u.. Ko
ca.s m ., ~~·,·~"Ol' a:ı .y..ZL~ ... M!.a .. . Sı'i\0-
medi1:,"t - dan t.~J.!i tdi kia <.ına h.iç a .. 
CGru.Yor, çıll>l:gi sıkıntı ile ı;i&a.da~ 

olmıo-or, halinden, cliqüooelô duru
şundan ı,,r ~ 111.lpmt:ıoniu. s.ınAti, 
ııwc<k"l, hir ~ inek v~ l>ir uııak 
idi. 

BDtiln bu rahıı.tıızllda.r yt-li,'llltiy0r
:muş gi!>i, üotellk l;lr de k!S'<ıa.ru;:iılt 
ı.a,:.:.n.ışta.. ~ş. ckrin cinin. kan
Gın.lll ket:<Cliane Adılı: olup o~~ 
dilşünır.e;.~ 1>aşı...nıştı. Çürılcü. kadı
nın b'r ç • e:iıxlk aılkıı.dBŞları vardı. 
Onlarla ııllDP 1xl'AıJ"Or. gıl.~r. o;rnır
yonlu. K•,ç,,.,;]e <kıiı'I, daoo ıoiyade a.r
edatlarile vaA<i-t ge\iJfınek1ıen hoşlanı
yordu. 

Bu ""7.oiy..,t\e, bu kll<!ın, kıoc""ına sa
dıık mı idi, ®ili! mi?. K..,,,airijcın<:z. 

l\"duY'('t ~ çıı.'ıruıdan çıkmırf\ı. .N,,tr. 
bitmiş olacak ki birim aıt<ııdaşın g&... 
Je:ıt !al. ~ gibi açıldı, Bu cehenneınt 
hayeta ..on voımek lazım ı:eJdig;ııl a.o
lad.ı. Mıılil<ıeımeyc mür&<ııat ettı. 

Şiıındi, orulıaltomeleı-l görülüyor. 
R. SABiT 

Unlu mamıılatın aııtıılıırı 
lıııkkınJıı Ankarada... izalıat 

iatendi 

Doğu cephesinde: 
Aşağı Don ccphesiıııde Aıo

onlusu başl.oc:a üç istikamette ta
arrırzda bıılunmakladı.r: 

1 - Alman sol cenahı Doıı d~ 
seğiode Slalingroıd is.tikanıetinde 
ııehri aşıntya çalışıyor. Şimdiye 
kadar geçemediğine ııöre, Rus 
ınuka>emetiıiliı bu ttpbe kısmı~ 
da çok kuvvetli olduğu aı>laşıl· 
ınaktat!ır, Ruslnr ardcı km vet
lerilc hala dizsek batısı.n.da Kaılas 
ve Klctiliya bölgelerinde oya
lama nıuh:>rebdeı-i vermektedir. 
Ruslar Stalingrad sı.ıhrini ye~ 
Volga boyunu muhafaza ve mü
dafa.:ı ınak'!adifo hu cephe~-., ~-eni 
kuvvetler get-irn1i~ler:dir. Almaın 
s<>l cenahı nehri aşmıya muva.ffak 
ııiu.-ca. Stali~~ad meydan mu.ha· 
rchesi haşlıyn<"<ıkhr. 

2 --- Alnın.o merkezi a~:ı-ğı Don 
tl('hrlcin orlas.ndan, yi.i'ıi- Çinli
an,ka~ a'd:ı.n Sat nehri yuk:an 
mecrı;.>1 boyunca taarna etmek
tedir. Bu merkez kolu, Alın211la
rın jddia....aa güre, Kra:;oc.dar - Sta-

lin;:ırad yoluıı.ıı cenuba geçmiş ve 
Sal-ık ~ehr.ini de ı.aptelıni.ştir. Bu
na mukabil Ruslıır bu kola karşı 
hal;. Çinliamk.aya cenup çevr~
sind;, müdafaa savaşları verdik
lerini bildLrınişler; Abnımlarm 
Proktarskeya şehriııi aldıklarını 
- ara-dan birkaç gfüı geçtiği hal
de . hfı:la teyid etmemi~lerdiır. 

3 - Alnı.an sağ cenahı, r.ostof 
cenubunda Baiaisk'de Rus muka
vemetini kımuş ve biraz daha 
cenubn ilerlcmi~tir, Ruslar bura
da yeni me\-zôkre çekilmişlerdir. 
Berlin ask.eri mahfilleri, Alınan 
lut'111.aı...-ıın Kerç'den Tnmıın Ya· 
rırnadasuıa çıkhkl.an lıakkuıda 
yayılan ha,berleri, tamamlle bir 
lıayıal .ıııııJısulü olarak vasdlu-ndır
mış ve yalanlamıştır. 

Y:tlmz, umumi vniyet .böyle ol
makla beraber Alman teblij;.ınde 
yeni bir iddia vardır. Bu iddiaya 
göre, Rııslırrm Çiııli'IUlSkaya • Ba
taisk hattında yitti şiınal.i Raf. 
kııs:ya toprıı.Jı:ları.• müdü- e.ı

kuv..-etler.i bozgıııı.ıı uğra<ılmış, 
rie'at lıalinde bulunan Rus kıt'a
}arı takibe başlanmıştn. 

İşte biz bn iddiaya akıl crıfiıre. 
m<!Clidt. Bu Rus kuvvetlerinin ye
ni menilere çekilmesi kabul edi
lobili.ı; zaten Ruslar Ağustos ayı· 
nı geçirip sonbahara eri;:miy.: ça-

1 
lşıyurıiar. Yüzlerce k.iloınetre ric· 
ati gö-.e alan bir ordu, icap ederse 
daha da çekilebilir. Şimali Kaf· 
bsyada RuıJann Kulıan ve Ku· 
ma nelrirllerioe kadar çek.ibnesi har 
bi sona erd.innek değildr.O •oıziyet
te Ahnanlar da Knısnoclar petrol 
hav:.ıasuıdao istüade edelllelller. 
Alman sağ ea:ı.ah ve merkez kuY· 
vetlerimn h<oıkıfi, şinı.alı Kafkas. 
yadaki Rus kuv•~tle.l'iİni t<ll"l'it e
derek cenuba atmak ve Knı.,,..odar 
petrol havzasile Novrosisk lima
nına lıiikinı olnınkfır. B-Oyle Al
manlar, kısmen hem pet:rol ihti· 
yacını gidermeyi ,.., hem de K.a.ra· 
deıı.i-ı:oon muvasala için istifade 
clme.)··i dü~ünii_yorlar. 

Bataisk ile Krr.snodar arn,ında, 
doğudan halıya doğru ak..-uı ve 
Azak ile KaradeııUe döküleıı bir 
çok ınuvui ıruıakla.r vardır. Bun
lardan Ku.ban nehri• Krasnod.ar
da.n geçmektedir. Ruslar, bu ır
ıır.ıJ.la.rdan istiladc edere!;; müda
faaya devam edebilir >c bu saye· 
de sonbaharı getirebitirlcr. 

ZateJl Alınaıı taarruzunun yal
nız a~a.ğı Don cephesine. inlıisıır 
etli4iu.e bakılırsa, harbin hu sene 
de doğu cephesinde lıit.nıiyeceği
ne herkesin aklı J..esnıi~lir. Bımu 
Almanyaııın ıniilteliki olan ;&fa .. 
carlar, kış harırJıklıınuda.n bah
setmekle bliliin clüııyaya hatırlat
mış bulıuıuyorlar. Bu itibttla şi
ınalı Kafkasya topr..ı.l:ırnıdn Rus
lann boııguna ui;>r:un..-ımak ~in bir 
iki yfu: kilometre daha gerilemiş 
olnıaian büyiik bir dcğ~klik sa
yılamaz. 

Bir bakkal ue elektrikçi 
ihtikiirdıın mahkum edildi 
P:.ngalo<la Haiü ,k.fır~azi cadde

,,;nı;e ÜS."Yl"nbcydc .d~ numar.alı 
dıik'!d\nda bakka!l·k •• anan Va.sil 
oğlu D:m<tri pah3lr p 1\il~ sattı

ğınd~n İstanbul bitincı w'!lıi ko
r" ·:-ma mırhJmmcsine verıln\iş ve 
2~ b·a para ce?aı. n.ı mahı.:i.ını. e· 
d·lınlştir. 

Cihang'<me Ab~ülnak P.a.nlt 
cac.ldem.de 44 nıı oıarada elek.tril< 
1ıcaretile ~ul o:.ın Andon c't
lıı Mel<.o ih:tlkar suçılc İstanbul 
bı:-il:ıc~ milli kor1;.1.r1ııc nıahkeme
~ne veı~lmiş ve r.eticede 4 Ura 
on kuruş para oezasma mahkiım 
f::iiJm;ştir. Bu ceı 1lar kesbi kat
iyet etmiştir. 

- Bu ""'-'"h t>I1kt"1d-eıı ~l çalın.. 
dı ... i:ı>p açtını. Ba!tt>nı, postacı la· 
yafttinrlc bi~. M{'l;c.tup var z::ınnet
ti,n:. 

- ?.kk--tı;.p ınu e~tıı-ain? Dedim. 
- Şefric B8)'1in b\·i burası mıı'! Dedi. 
- Hayır, ded<m. 
- Nereısi<l;r, biliyor muaunuz? De-

di, 
- Ha-yır, bUm~oı·um, 

lııimdir!. Dedim. 
- Gı:ılilxı tücca~'!nı;, ci'Cdi. 
- n;lm\yoram lıüyl~ biı>ni dedim. 

Hc!1haldıı lıuı-alal'da ol~n.k. 
Amma, ,ilJıholenım!ye de baııladım., 

Çüıikü, lıir tuhof \~hat bak;yor, hem 
de ya.vaş yavaş kapıyı l0<•l'iye dDğru 
itip jçezi ginııa.. .ır:;tcr g'.bl oluzy-ord.u. 
Kocık.tµm da. Kı.>ııfl"°'' ı de ev kıyafeti 
e1'eJı.cikm ... Malı'mı ya, lıira:ı: açıi;; suçık. 
i,.te orada, ellcrly!.• fi!fuı s:ı.:turJlılık 
otti. Beııı bağı nı·ya b·· ıooıın. Yııi<a
rıdan n.b. ::ıla annem Tıdiler. B.ı 60-

-al<;tan doğı'4 k"çtı. Kntıııfken :yska
P~lar. Sonra C t'lfl"ldiı.lt; meı?er pos
tacı cıııc;~ t(\ po<\:ı<·ı kılıguıa gir. 
mi:. 

- Pt•.kı. ... Sebı•p nt•yınis ~et kı
, ~i:.'1114 ginı.ıE.'s:ill(·'! 

- ..... . 
- Neye o kıya!c.le ılir.ın4~ 
- Bilo.1t•m e!eııo.im.? ... 
- Na.ıl b;ımczoin. Söykı canım ... 

S~tılrna! ... 
Gı.»ı; kız, panoa.r g.rbi Gardı. .. Ha-

f~t. ;~ttlir t~1 tilmeı. blr ~e: 
- B:ına f\Şlllt olmus ei<!ııdim., dedi. 
H:Aim rnamuua1 

- S('n anlat bakal•m Şı...vusi... Bi
raz ııa •eni dinl>y,>l.iar., duli. 
Şemsi b~ladı: 
- Aif.< <'feruiiın, ~. -ı... Bir oydır 

kilçük hanıma a~ oldwn. Aneak bu 
su""tlc dt:rdinti, biaf.eri.mi aQO.bileoe
tınne bükmetti(n. Bor 1>00ta müveu.ii 
11l:bisesi tedariôt odip evlerino gittim, 
Ütıt lıııralı, anlatlık!an ,;bi ... 

Şalı.iller dinlenild;!tten son.,,, Şem
Binin suçu sabit görllldü. Mahl:;eme, 
Şemsinin, poslncı C'lbi!!esi giyerek pıos
tacıiar-cı ıı.aJ~us \Wie;yi ifu ettiğin

den Tü..dk caza K:.ı.nununuıı 253 üncil 
tınaddceıinin lirincıi. 11.rk.r-af'nn.a göre 
üç ~ hapfs vr l'lii lira pan c("Z3Eın.a 
ı;ııa-!iki&'ll'ye~ne, sa.ı1kıııtılıi<tan da .Ul 
inci ma.ddo hiWr.tı.ne !l<\AI bi1• ay bap-
6İDe, cürüul.\erin birlOl!'Jleıshxkn bir aY 

tıııpsin ii~te ikıicstnin indi.ril-erek üç ar 
on gün br.i>o;ine ve elli lira para ceza. 
sına ır..a.i*Uıru"l·tinc, suçu iş~ği zıa... 
man on :;(ı!kıiz >-.ıe~nı b4:in:niş olup :rit1-
rnl bir ya:;u.1 bi~l.'<İitı için ce7.8ll .. 
mn altıda bötoinin inı:UrH•rck iki 8tr 
,,-imıi üç gün mü.d.cleUe bap6inc ve el
ı. ~ra paııa cezası ödNnesine ve tev
lkifine kr.rar "ııerild.i. 

Şemsi trlk'if ııdi~k il7JCre ımah
aaemocit·n C:ı-\-ırıldL 

DinlryioJeJ!dem biri, ye,nıı:ruıki bao
ka ıbi.riein~ı, 

(Devamı Sa: 4. Sü: 6 da) 

Mökadarlar, oon ııünlettie muh
telö! yerlerde simit, börek ve di
ğer un maımulıiıtının satıln•ak.ta 
olması üzerine vazıyet: A:nkara
ya bildimı.<şlcT ve son ku• arlar 
ile bu g bi nıaddel.erin i.ın~lınin 
.:eroest bırakııl>p bıra.kı·lnıaıd;ğ.ni 

sormuşlardlr. Bu hususta ttlsilat 
geli.noeye kadar b..ı mamulatı sa
ta>nlar t<ılci'lıMa maruz kalacak
lardı.r. Yal= un hahne getiriloe
rnıyeceği anlaşılan sütlü mısırla
rn scı'bcst satılmasına müsaade 
c dil ec<! ktıir. 

=~-==-~~-=--=-p-=-_A_-_z-=_-A_-_R~~~s=_o_ --"==B=E==T=İ=====---.,J:::) = 
Bugünde Yemek Tarifleri 
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- Tuağfüullnhl 

- D.><Jru.•u bu... s;z olım~-rlınııı: 
on. pana.iLZ. dıOn-cc<trlim! • 

Anla.ttyordu: K.or:rn:nç bir ş:ınssızlı.
ğt varciı; se.baha .k;ıdar oynamış, bir 
k('!'t1 bile lka?,anarn-amı.ştı, Bir iki eıen.e 

içinde b{i,yi~~ bir servet iawbelıniı.t.i; 

a.ı:uı..,; ile u y7,esİnd<>n kıalan parala
nn hty-inı lr~wna.rd3 yeyip bi..imı~tt. 

Eksilt &masıniar, b!.ziıın gaze
eler yaz, 'J..-ıı; okuyucul:l'ruıa tıir 
<;<>k yemek taıifelerı tertip eder, 
onlara gay<o-t nefis yemekler öğ
re-tirl.er. Hele A4arn gazetesi bu 
hususta öteki gazetelerin hepsine 
tn.ş çıko::~ı.r. i]te hi:ı: de bu,g:.in ay
nişeyi yapıyor, bii>tıün yemek me 
ralclılarına ve boiiazını seovenle;e 
yepyeni ve gavet nefis, lıeziz ye
mekler tarif ediy•onız. B.zim hu 
tariflmi:zıden yalmz yetn4'k memk 
!ısı. okuyııcularmuz dPğil. en meş 
hu.r ve ma-ruf 1ok:ıntac1anınız da 
istifadıe edelbilirler: 
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KAYNANA BOOENDI 

l Yazan: 
.Osman Cemal Kaygılı 
,. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=--=----ı 

1''.p tencereyi haiif ateşe ilmr ve 
kıNamı gelince :ndirip gelin ba
n.ımm kollarını h:ı.f;'.ayarak sofr-a 
ba-şıııı.a geçersiniz, 
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TEMMUZ TATLISI 

Keb:ıp mısın taneledikten son
ra bu tane~i havanda iyice dö
ğer, üzıerı.ne sl.rke ile sıılandırıl

ffi.1§ bdl .kuru 1<.ahveyi döküp ara
larına- 'b'xa'L da mürdüm er'iii 
SCI'ptikten oonra tatlıda kayna.
ıı-p afiyetle gövdeye ·indirirsiniz. 

-4-
KOi\IŞU ÇATLATAN 

çıkıarı:iıkt"~ sonra biraz ağda}aş
mış soğuk b!ll.inın içine atı.p iki 
ı;aat kadar or0::lıı bırakın. Eğer 
tatiıya biraz da van:lya ilive eder 
seniz lczzNt bü::ıbt>tün b:ı~'ka o-
ltı ..... 
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LOKMAN HEKi.'1İN 

YE DEOi(;l 
Ya.run kilo '<adar peynir şeke

rini havandia diöğüp ttxz haline 
getirin. Sonra üç dm<t tıme kr:>o 
yun ~nini bunwıla rn.ıncıl<J.a
yı.n, üııerine bıraz da sigara du
ma-nı üfleyi,p !mnu, elin.i:z!ıe bak
lava b:ç>ınmde keseft>k birer pas
ta haline ge!Ari'n, SO'l>Ta bwıl.a<rı 
yoğurtla bu~ayıl) fırı.na \"C:r:n. 
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MİSAFİR ~(;IRLIYAN 

1942 de .Alrlllada 
mallarebe •• 

Y a:ıın: Ali Kemal Satttrı~ 
Al'rlkada tarıhin büyük muJıa· 

rebeicrirrden biri c-ercy-aı• ediyor· 

• Bunu gönıneık de mil.tttal' 19' 
sene sonrası için mukadde~ 
Milatitan 9Q1t evvel v<iya sonrl 
Afr>iıkanın çölleri. deniz kıyıtarl 
türlü türlü de•\':n..-ı'Cic Wy~ bİİ" 
ywk muharebelere ~ah· e nur 
tur. 

Ahik:ı<la bııi?irilc boy ö!,,üf 
nıfu?, zckti ve cc-sarc-t, o~· ın "' 
kabiliy'f't itib-ar•le bimirini iroW 
han etmiş ol.ani.or a"k.er};k ı.~~ 
hinin m<'<lıur k1Jmanda11'lan iç'IY 
de birinci sırada gelir. Bugünka 
Afrika mııhareüef;ini yapı;nJarın 

da şöhret ve mu-vaf!ai<.ydlcıi 
yalnız _şimcli mNa·kfa habl't' bek' 
iiyen gırwt<! o.kuyucularınııı kal'" 
şısırula d-eği~ :ısıl ha~ tarihinin 
huzuru da çeti bır irr ıhan ge
çi~tedır. E.."lkı ve yen. C' ,raf
yanın Afrikada c\gr{'t!igi ycrleC 
asır!ardan'bcn r ı...hkl'f ve kuv· 
\'C".Ji r:ı.ldpk>r;n 1>iı'birLe c~ıJJ'4' 
malarmıa f'ılhnı:> <'fa;;elın'Ç İ'." 

Bu ça11Pışnıaları idare et;niş O' 

lanfaa-ı.n kazaııdıkkin şe:;t.-din i..e 

büyük bir esasa cla~ndrgı malı'.tllll 
dur. Bu da AfrıkGda i.l"'m·n, W 
bil şeraitin tüı'lu m~akkatler.;ne 
ve mahınıımiyetı.e-..ine katkıımıık· 
tan ileri ge-~i)10r, Eğer ka-Yu rucU 

bir güneş olmasa. FU bulınn.k !çili 
o kadar ez.lyet ç"'k'Jm.-.-e Afı~k• 
muharebesi o k.eMtnc m '1 ,us CJ' 
lan ehemmiye<tini tıiç bfr zamall 

~hnıwrıış otaeaktı. Başımr. ü~tüıv 
de kı:ııı;m bir E)Üneş, yü•·eğiıı·n i
ç.dıde SÖl'ZI:ek bllmlyen bir atel 
yana.tiken muharebe eden bir Af.• 
rikalı veya .M'rik.ada cl'öğü...-en bit 
Avıcıwaıı baııka biv hüV'İyet al· 
ma:kta&.r. Sıcak ve susu"luk AJ· 
ri<k--.ı:dıı. mullıaripleri başka tü.rlÜ 
yetiştirnıe.kıte ve pı.:. nmeı'<fk.dir. 

Afrikada bir mt:harebe olurken 
~nler.in.ltimk·r c;:.duğııım dC' 
ğil, ev-vda ~alda ve suı;ıdu1ı:)a 
nasal mücadi!Je edehildl:klerine 
bakı.lır, Mııtt§ıı.l Rammcl .ile Ge• 
ncra~ ıAvk. - tnıg;JirLier sckiünci 
ordunun şiınd'i·ki knı:n:mdanın' 
sadece böy>e dıeınekle daha !~ 
lanıo/l)rlar - dan evvel, çW< eV' -el 
Aıfı.ikada muharebe vardı, Lıl,kill 
bugii:ıikıü. veı;aıtJe değil. lJug<Jn 
bWb!rini ilınt·hıtn eden ve ye)<tU• 

ğerine .oyun• e1ımekle meşgul <r 
lan her iki kıımsndanı.ıı onEııde 
kumun ürterine yı.yfliınış mükenı· 
mel çöl harilıaları yardır. 0.n:lııı" 

bu haıitaların. ,üu-rine en yeıa 
harp va.sLtalarını, A<fri.ka güneşi· 
nin altında a<)Tlca ateş saçan ma ' 
kineLeı-i ora.dan oı_ya göl>iirfr,1 
getinın.ektediır1er .. Fakat ç'>I çok 
esrarengiı.di:r, hiç ele avuca sıığ• 
maz. Çö1cie parl.ak serrapl&>r, sıı· 
~·tlten saate yerıru aegış'J1'm lnırıJ 
dan dağlar olduğu gibi çölRin mu· 
ha.~lere etıtiği anwıipli-kıl.or de 
say1Sı.zdır. Bııg!iıı bir yeri bir ta· 
raf alır, umneder 'ki çöl haıltin-> 
kendi J.ehme bilörebildi. Halbu.ki 
yaır.ı.n o yerin kaış~ tara.La geçtiği 
gfüüLür. Afri.ka muharebelerinin 
bu kabil eski .'lus~iyetleri bil 
&SCın en Y1'<1ıi haçı vasLtalarma 
rapn değişın=ıi.ş demeldtir. 

Bandırma-fzmir hat .. 
hnda Cumartesi gün• 
leri işliyecek bir ren 
Bandumıa • İlımir lı.athnıda c<I)" 

martesi günlıeri ~1-emi.yecek bir 
tren Banduvnıa ile İ2ımir amsın• 
da işliyen 1205 / 1206 nımı.arnlı 
trenler badema cumartesi güıı.kd 
işhımiyecok vıe yer;ne salı günı.eri 
yapıhwıiktır. llarrırnlid• b<r l!iisi>likle parayı 1 

aıt-'ri a.ı:ır.aık i3-t.em ·ıgaıi Jı.;ssettirc.ı; 
bunu h ett.iı'cn el lıurlketi i<!-.;.aZ. ğL 
kadaı harikulade ıdl. 

K , .=ı ısr r tti: 

- ilin t.ranklı.r o ... Her llC>Y yapo,
biuroın.! 

,\d<ıın ~i çekti: 
- Bana k\mac b.mna.Jı: isiemaıı ... 

Kenan: 
- İwniniz.! soııabilir miyim? Dedi. 

Kııöın rhtl cevap vıırdi: 
-· S;,ı.z:ın de Opgal\.di. 

Patlıca•n'aTı. ~~<."Şamdan gü:zıelte 
oyar ve bunları ç:y çıy zeytin•ya
ğının içine koyar, ertesi gün sa
b:ıhleyi.n eılkend0n bu oyuk pat
lı~anlaırı.n ôçine reııdrlcr..miş şef
tali . le 'bol~a mayiı~1n<n dolduruT, 
are~aı-ına 1:-ıe. on karnnf~.ıe, bir 
kaç diş •amı;<:'ak J;oyma.yı da u
nL.:ııtıaz:ınız. 8--m.ra patlıcanların 
ağı~ li:lt s~'<oca kaJl2r. bunlar> 
bir teps:yc dstlf E<l:p ü.Zcrlerine 
yar>m l:ilo bdar sii.t'e yarım ki
lo kadar tO'Z şl'ker döküp fırına 
vcr:r ye öğtcyin de tepsinin ba
şına ç&crs'niz. 

Büy-ük bir t7Jıpa!an kıwwrnnıı.n 
iç;ııi yarı yanya bcışalıtıktan son
ra kıışb.Ş> d'oğranmı~ sığ>r dalağı
nı pmnç ununa bıJl4'yıp birer bi.>
rer bu kavıınun içine yerleştirin, 
aralarına biraz da nane. oğulotu, 
mel:sa, limon kabuğu koyun 90Jl 

rıı. kavunu o1<luğu g:bi h:lınc" 
l»r sal·a •pura sarıp hava al.:ıcak 

hiç b:T delk bırakımadan onu bir 
iple gün~ asın \'C bir h'·ffıa son
r• pa9!ı:ııınıa gibi dilim dilim ke
şôp sahanda kıza.rtın!. 

\Bu senenin lnzc pat ... tesforiru 
haşlayıp eıxEk.tıc o srın.ra, onu tep
siye yayın; üıwrlne bir M·t sat'
da!lya bııl,ğı. bir kat çekirdek9i.z 
ü:z.üm dizin. En üstüne de sekiz, 
on ka~ı p ll c .. ,a şekeri oturtarak 
mangalıa koyun. 
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YE l\IEII:\IBT, YE 

r; Biri !~i.zi·"DE"Oİ 
tfepımızın 1 - K t nen olm: •; ktıznna kabul 

n'~ f~aı srmnay1,.•yi kabul t<!C-
ır.c ! 

K ::: -ı ,; .;lilnuıcdt · 
- .P ·.rwıara ;ıııCL:ıU ver'.n.iz! 
Kıı . ·1 boşmı oa!Lldı. 

- l\rİ·>yS(' alıp slı vl!riniz; bu be
ninı ıçın hır haysiyf';•, bir ş.€'r.el n1e
aelt .ı.ci r; bu parayt ka~ltl crlı-...nemı 

Bin trangı zorla Kı~ııanın clınc tu-
tuş.urdu. 

Fıt ıJi.L'l:.1 \..-armadan &ôkaı'li:: k1pı.stna 

ge -9-Cr. ·. Kap :ı'n önü."ldr nhcı bir 
!ıka.ra bekliyordu; un:;;.rı gbrür gör
m'l"Z a.r(;,uıoı U'ZaLtı. 

K""a~ bi.-ılok baı>lm<>tu ~oya attı. 
Aıd8'm mır:ı.ldandı: 

- lll>a:klı,ı:ıınu• ;ı<>k mu? Bu pa
nc yapayım?. 

Ç:ıltl>m dôye de lnPllKl'Ze g6türmeğe 
l;alkışırlat~ 

- Yaı-ın sabah olur<itıiium otele gel 
dedi, b:>zt.ıurturum; şıi.mdi ıu bozuık
hi.<ları <la :-.1! 

Di!lll\C'inin şast~asına bir avuç bo
ztd<IU!< attı. 

D;Jı•nci dua cd(>..~ oıılar yü1"iidü
ler; !aldın: 

- S>:ı:e za~ olmazsa beni ı:ôıü
rümı., ~. yullar Pd< tıenhs. 

- Elruı'llCİeroinizl 

~n "3balıa 1<.,. çc'<an bir 
kaç l<işiyi &ı:1)"1llu.şlardı. Kııziı>odan çı
kanları kıı:ı:anç!ı sanıp taa.·ruz edi:ror
lanh. 

Kıldın tıillQmoedi: 

- Biı dr a,,:pta di.'tl!tz; lllzin ... 
_,;ıırıe bell de taz.aııdıın. 

K.aduı k!r.$ıe daiı· bunlardan b,ş
ılaa bir .St y SOyieme•cil. .A.C'Jıba iSl:ırini 

Cngru soyleı ş n1:ydi?, Ho~. Kııdınm 

sötlcıina yarıan ku!Jkla dirı,Ja:>J~"i iç n 
adı Ü.ZL"J"İnrde do f3<.:.hl du.ıırr.li.dı. 

Bu SCfL•J.- ke.dın OOl'ÖU: 

- &:11:in odıntz nı•dir'!. 

Ken.'"ı.n kanısının kulağına g'<l.:ır kor
kusu ile kim oldu~un~ ~ ltııma.k İt\.. 

tıı.yacır.ı duydu, beliı"Sıi:L bir tı~rlf'ddıü,t.. 

ten sonra cevap Vı.'~'Cil: 

- S'O.rıt.oı:; de !\.1i.rand::ı,.. İspanyo

Urı! 

Onu İspaıvola b~•rl için 
a.klın:a bu gehni.şti, Uzı.:n btr 9fyıııha.tc 
çıl<tığını; buraya dün ııclıclı~ı ilave 
et:>'. 

(Deıvaını Varı 
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C.ELİN BAYn..DI 

K~amıış sırık ct·omıateslcrinin 
her tarafını iğne i~ dddikıt.en 

sonra bunları Jtil şurubunun içi ... 
ne !lırakır ve bir kaç saM öylece 
be.klıetirsiniz. 8-nnra tene<.'t'€'Ilin 
di,bine a<lcçay~ yapraklarını ist.i! 
edip dom:ıteo;leri onların il.zerine 
oturtur, en üstüne <le yuznu.ııta 

sar;sı.nda ç3~ka.nmış ki yüız c<lli 
gram kada.r ~l"Ueru yerleşti-
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SAKAL OYNAT~tAZ 

Yedi. ıoekz tane irice hıyarı 
..endcleyip 'içlerıne biraz soğan 
cen.t:n. bunları kııımızı, k:.rabt
ber ,b•Jıar tarçın; hlmyunm hali 
hamur ettikten sonra yuvarlak 
bire:r köf\e haline getiren ve bu 
köfteleri kayısı suyu.na daldır'i) 

K~u.zu dilim di<l.m k<!Sip üze
rine kiıfi miktarda loekik serptik 
ten sonra bol oeytinyağına batır 
rın, batırm yiyi.n 1• 

-9-
BOBSTİL ÇÖREK 

ls'lalc Aynabakar erikJer:ni !.e'b.le
bi ununa bulayıp tereya€ında kı
zar.titılklan oonra ü:zerine lııol naf
tal.ln clıökü,p saıba.hlan çayra göv
deye indiri'n! 

İştıe bu da bizITTı yemek tarife
miz .. Elğer hunlard"'n hoŞlananlar 
a!u.rsa bi.r mü'1dıet sonra 'kinci 
bir hste daıha takd:m eder'z. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

5 gündür caddeye 
akan lağun ! 

K"'1<ada oturan cibıyucwları
mızdan aldıfpnırı; bir nıcf.clupta 

Ş<>J•le d1"1ifn"'1<tı-dir: 

t:K,:.:Ctada Ha&ar aşa fırını ön· 
leninde Vl' ;y"e!'in altı:ıdan cadrle(Yt} 
sı:za.n siyaıh, kirli ve k 'k:.. ~u bir 
su, gal·b.:ı liğı,n suyu olmalı beş 

g;ünde.r. beri tr:ımvay caddrsin

dt·n Akısaroay11 Qo_;ılU a..'Up gıLn-..Ck

ledir! •• ~ Ccı.ddıtVl klriE'ten bu pi&!i

ği b~ gilıı<fr.W,,,:i görilp \e dur· 
duran b'.r ml't>'uJ, maknm niç\.'l 
yok a<'aba.? ••• 



. ; •. . . .- .·· .,.., . ·:- ·-

SO.N 24 SAAT İCİND~Kİ 
tiADi\.SEILJ5iA 

•• "- .. v ._,._- • • ·.~- 1i. . -.... -

(CJ. yaz:n~n m~tirılerl .An.. .... dolu A

lanıı Dültenlcrinden alınnu,,.ıu-.) 

Tellıi, c-de.n ltluamıııer ALATUR 

d A\ır.•n kb'•ı:iııe g.ire J<raS'rlcr 
?r . s.ul.1.ıır:xt dcnuryohı ge

n .ş b·r ce.p'!ıc üz.rinrle :>çıl!nıış1.tr. 
Sov .)'(! t k uvvet:l'! ri ku.,..a.tt ımı..,tı r 
ve in-ıha edi.lınelen pek y.akındır. 
s .. ı~ demı.l'yolu uvu..<&k ı-..ık.1~ 
da alımın~~ ... 

Stokholm'den gelen bi.r ha
bere göıe, Çör~il Stalin ile 
:ıörüşm•'"- üu.re Lroıdradan 
hareket e~nıiş - Cw. cephe
'iude Almanlar ilô şehri da· 
ha aldıfa.c - İngfüz tayya
releri DuS:>eldorf selı.riııi fe· 

na balde boıubaladıl».r. M d J •ı • Al f K ======I ısır a ngı ız· man ar ara· 

lOlt A~nan iay:vareleri büyük bir 
ler lıalıı.de Rus ric'atini balta• 

l<,,,..,....lotatlır. 
n Vtt.ga C.Zc ı·inde bir pel rol gc
ILsı, ::ı. 1 rı n1avna bat!rılmı:; 16 
v-"~ • '' 
·""' gemısi hasara uğ.r&tı.ımıştır. 

An:, n :kuv\'e~rhıin Kubaru 
-tga.l N~ i·klcri de ı'<'smcn bılmril
oıc.-<1ed.r. 

'°'·'·' . d """'-''°'1!1. en ı·cr len b r h:ı;be-
•e • d gotc; A~rmanl.ır Don cephesin-

e Ru.çc;>ll<::•yanın 90 kikmwtı:e 
C(>rı;• uı da )'İne mtil ..m bir de
ır., ıiu kaYu<:ığı olan T"Wl"l3· 
ıc~, y da g"Çll' ş: -d '" , 
A:ım n kavn:ı 1darı~a .. ö~· "l t ... • ~ .. ", .... 

r ırırnll2JC.ı" ,H tcmıır~a kadır 
6 • • on gün içın<lc Ruslar 304 
~c.ı.~ ;,ay ,c•.m.'şlerdir. Ai.rnan 

Yıoı 61 dir. 
ll.u > luı) rı:Jr n C:a \ PZ!\'( !ın 

V": a.ınet nı g4kJtın1arr :ctadtl'. 
Rvy t'r mı.tıabinııu1 bıl;d'td·ği

~~ &'6,..<', c.cıınen:n en ztycde en· 
ı~ veren kesimi Batrııs~in doğu 

CEJııt>u'"'<;akl bö!gEdir. Son 24 sa
·.Me Alm.~ııla.- bu büJ.gcd<> iki yer
aen i!<>rkrn~•kr;li.r. Bu düz om· 
<!-:: m ıtô~lil ku"veı~er esas kıt'a
lar n ook önlıc:r:ndc haıekiıı!lla lıu
lıtrı:n.:ıktııdır. Bu kesimde riıırum 
t."'Tı~.V'l.'t itibadle çok vah m.lir. 
~ a, tır muharebe haı~tın.c.: rr,ü-
1 n:<.diycn yf'ni ilıtiyatJa,r sok
ır.r.ıı.wüır Akanlarda bir tıürlü 
lüikE .. mye;::{,k kad:.r t~nk ca\'uğu 
aıı! •lıyor. A'!ınanlar $v\·yct h2't 
~:ım "'lk !anna p;ır~ci~ük!r de 
1' ~ektcdirl~r. Fakat Rus mü
ılafaaın da inkir k:ı.hul etmez bir 
;;vrı-~e ~rtımı;;tır. 

<;'ORÇfL S'I'.\.LİNLE 
GÖP•l'ŞME<'.<E GITI.iİŞ 

S.ı,'kboılınde ''kan Aliioht nda 
llw?etes.nin vcn:•ği bir h:ııb<;rc gö
r.c, Ir.ı,>J;z Ba.1\'cl<.ı.ı Çör-çil, Sta
! n ..!e göril§tn!.'lt üzere Ru.syaya 
ha_rekeı ctnı4ir. 

©nci t'('plo n ;n açıiınası mese-

c SEHIRDEN 

ANKARADAN ve 
MEl\ILEKETrEN: 

ve 

* Deı:r.L Hfl<·p Ok•lu~ ikır....ı. ed•n 
1t:-r..ı d.eniı. !-d::iaylanır.ı.ı..m d:.p.mno.ları 
cl"Jtı. Mc.~rıwi!"k.ı me.'.de.p b-.mt.şlJlda nle
~le tc\"zı olucm.uştur. 

+ Aıcı::ı.na Y(';-lıı M:ı: ;ar l'.-mr~~arının 
ha ~ \: o~umJn ka.p .... t bc-zlcı ıUn 

' b ş uıelı.esl!Uie on. \ın1.,.ı e>: .. ~1rt 
ölN.Q ü h::ld<ınoo :tir iddia >"'l''fora.k 
tnatıa ı Ai~lml\:. :r11...1ği ~rat:.ı.:: ~n 

J.g geç !m...,"1ı:r. .. * Tcknııl ort::ıınd\:tr.p ve ı·-f!
~, ~ . n ~ Jt?: "'•- nl&•'"lna Sl A~~ 
~ !>aj. '. ı ek ,.adı Ey.' üUI ,...ho
)'~t. \et'ıı. .. cW;ı:.tr. ?J.e:lkiiı nh! .. itı;•plc
:::n on sın (l_J. .. T.ia ıre •~.:mal imti-

les; ır.ih~·~r ve d&r.iı'krasya)ar 
baııının> j.1gJe:ı<liluneğe devam 
ediyor. 

.Nevyork Tay:ıui9> gaı>:ete;:i di
)'Or ki: .il<irw:> ce?>enın orta,ya 
ç•kaıdığı mcs<>lder; ~k büyii.k 
ve karışıık meseır:wdir. tngfüere 
ile .Ancerlka, tek kuma<ıda aı.tın
dıa taVbik edilecek bir '11ırat.eji 

pl:inını haı2>ı1ayıncıya kadar; bu 
işin memnuniyet verlci bir şekilde 
haILne imkan l'lkıtur .• 

A'.JIERfKANJN YEN[ D'EV 
UÇAKLARI 

Voşiııgtondan gekıı bir habere 
güre, 12 hız.lı tıc;ak taşıyabiLecek 
hbili~ ette bir dev uçok proj<!Si 
i-ıyc..n .11..,cılisi ha!"biye encüm-enine 
ıveri:m'şLr. 

Bu ık!\• t>Çak av uçak.wrı t;ıısı
yahı!-eceğ. g~i. taşıt ,·asıtalığı 

da. yarrc.ıkıtır Bu d('v U<'ak 70 
~ona kı:dar ağır:>.!< kak! ratı'kcck· 
.tir 
DOS~LOORJ.? FEN'A HALDE 

BU.\.!Bi\LANDI 
İı . .,. ı b<.'rr.~a uçıı.kla<1 dan 

mLce<. ·,,.ı, ~'Ok bu) ük hav~ teş
kil:.er; bu sefer de· ]Jose.M:ccf Ş"h· 
r. ni oomilıardım~n elmi§ierdir. 
Btır3sı ha:q> mahNnesi imı:ıl erlcn 
.önemli fabrikaların bu.\unduğu 
bı1yük bir sanayi şehriclix. 

Alır.anlar da İngil:zle.rin Hul 
.şehrine ve limanfaınna hücı:.ııı 
etmiŞ:er ve büyük yangınlar çı
kaımıµrd1r. 

ALMA.t'·lLAR BİR AYDA 615 
BİN 'JON GEMİ BATIRDILAR 

für Al1nan resmi tcl>liğiııe gö
re; Alman dt>niz kuvvetle.ti tem· 
muz ayı içinde topyekün 635.400 
'tonillto tutarın.da 94 t;ca>-E.-T ge
ıllllsi bat .rmışl:mlrr. Bundan baş
,ka Alıma·n d<:'n\z biı'liklerl 4 deJ1iz· 
dl>, 7 hıi!ı avi:ııo, 3 kamk>.\ ge
misi.ni de batırmışlardır. Torpil
]{!nen ve hasara uğratıla.r gc-rm
ler bu1~dn.n 11.a.rı~ti?', 

'l'emrrıı;z &·Yl ıç;nde iıııva ku\'
'\·et1~ri <le 183,500 bcm.i~.afu tu.tE(f"!n
da 30 t;<'3t t gMlT'isin: bat!-Ml:~r 
ve 17 gC'lll;yi de b~a~•t iira·l<rı!!J· 

!ardır. 
- -· ---

MEMLEKETTEN) 

bu lımta içnnde lxl;ilıınd~cdotır. 

* Asliye Üçüncü Ceza m~U<.e
me>İ ba~kaf'.ll•i N.oomi daktilo Gü.
z'drye hakaret ettiği '\:e onıu İj 
esnıısır.Ja kıolı,ndan süri·Jd',ycrak 
'kıalcmdE>n dcıarı attığı iC:::lkı . .:ıe 
Asli,,;~ tklııci Ceza .1rhkem.."Sinc 
YerilmiştiT. 

* Ahn t i>mlnd"lbiri BL'.}'~z·t'a 
bir dlll<'ki'ından bir gömlek çalmcı 
Ye bc..mı. Ksdıkıöyiiadc R=.d a
d~nda bir ..,,1t.-ı..,,,;,yc :;a~r.ı~tır. Ah
met dün S.ıltanr.hmct B•rinci Sulh 
Ceza ~lk""1eslne verı!erek tev
kif olıı•r•ınu~tın. 

. nCn .z Fy.ı\:d blı~Joy:p 12 
~ Uı it.• n ~.y 1~tlene'Ccktir. Olgurıluit 1 F::' ,, w 
wnt-ı :ı.~]:,.., y ımi rto•·t }q!ulclı·n y;r. , .. -asu4ye sa~acagırn 
""· do:<uz F,y!Ule kadar devı>n1 edecek- diye 3.000 
..,.,'!*" Lısc ve o~l'Pler bu yıl Lira dolandırmıc 1 

T<şı• °""''elde ,,,.ıl.8.caklarıltr. 'T 

Viı.AYET n BELEDlYE: 

* ~ ... Bcıhm:ının ei<i>trik ve 
:,'!_,_ .d nın yapılm:ı;ma bu hafta 
~Lla.cairtı'". B~·YC R~ MllR
v,n. 8. Liıtti ~ d{in bu hu-!;\;.~ 
ınaha.Jnde t~t~itklec yapn:~. . * 1'•amv~ Orh.;L ücrctlt1Mne b'ı"in
~ lnf>vlti<>e lkt ikmcı ml"Vlk>lrrde bir 
-.ur.u ' ıı· ş >aın y<ıpılma. ı hi>l.Ok.H>Ua B»le-
.:J"tlQe Y pılnn Le'ilkıklcr i.erjom.E'~te-

""· 
b~~ RooLntı.r\yn.<ian gı l('~ yii2: yetan:~ 
ıı. l tom:.ı cd ld1!rv.~en y;uı.ndan 
ıa. "° rr n tramvay 1:1rt1.t>a.ları bir nıik-. l t'>glllı!•c"ktır. 
T CAıtET ve SANAYİ: 

1, * bün bir a lın yiı'l!li dokuz 

1 
~ ........ t:url.6i .. Zll ve bir gram 

.u • alt.n 392 k"n4t"1l rnua.-nc-
ll o.. •. ı· c.-· · 1 u.ı:: * .; ~ ~ . .ı~:L-d :ld çi.mc"to tC'\·zi
•. · ~ j ~L.....rhık yatJıWığ, ve le\·
~' t.n gel ş :;üzd icra oluı.J.:lru-ğu 
~ a b!r ft-,bar yap,lmıştır. 
* .!ıı;'ırukım Of.si ocur..u.n bir 

Ç<' ;ni bayii.re 750 - 775 .ımru~
ta<.1 t:!~''<!t!f. Baıyi.ler de h<:lka 
çe!c i S<.l~ L yüz yet.mi§ br"i _ clo

k~ı ) uz '.tl•rı. .. t.:n s;;.tac:;ıklardtr. 
Bir "kilo !<i:nruı bayilere yedi bu
ÇL. . .aoı<a. oo,.'llz ku~tım rotıla
cıı.<t.rr. nunlar..n evlere .na!k.JR>ye 
!·r.•.arı yarın yapJac~ü bir t.op
lıuıtıda kararl~!L.rı>.ıc~ır. 

MÜTEt'ERRİK: * Th<klr ailelt-rin çoc:ıı'kfarma 
trıocı.;a,.ıı.\;n ~E'k't.ı. tcvzı olwınna.;.aıa 

.Asnlôıltı~ Me.na:kyan Hanında yağ 
ticarrti ya~n Bi.l3.l ile Yaj; İ~esin
ôc kon1~-01ıcu Cumal zah:re Borea.

suıd• Cl'Jal i>rnind<e b•ı...,;yıe \amj<lıcy
Jaroır. cıelal Dördüııcii Vaıkııf Hanın

da Joom~ııcuı..&ı yaptığını söylemiş 
vr oıLarı H~dıı.rpa.-;a İııkel""1>e g!>

türe-r~k: 

- <Ou üç vaııonda benim to><~ye v<! 
nol'ttrflanm ver. 3000 lira 'kapım \~-..r:n 

s;ze satayım• deıniş~ir. Bu su:-et.t' üç 
bin lira OOlnnt!tı'..:n Celfıl e~c: i gün 

<ırtadun k3j"bo1rru .••• da za.tnl~w,. ya
kalanT1ışlır. 

Fransada bir Ko· 
münist karlınının 
çıkardığı htidi.se 
Clcrmont - Fenand 2 {A .. \.)

Of.: Öğrenildiğin<) göre, dün öğ
kcen .;c-nr;a saat 16 da bir k.o· 
mün;St kac1m; bir yiyecek ma
ğcı.ı:.ası &!'ürıde b<!ki>yen· ha~ıka 
prop::gurıda heyannamekri da· 
ğ1tırnakta ve nutuk sC{,:lt>m.elate 
ik-cn, ü~ pc•NS ır.10ml!rll bu k-d1nı 
tevkif etmek ;Memi,lcrd r. Fakat 
bu ~.ada ,k~dır" rckkat c~n 
üç genç, müdahale ederek 20 el 
sit;iJı ıır·m~ıll'. Polislerden ikı~ı a
ğır yaralal"n:ıı;/.ır. Bir;si göğsün
den y~Ji ~ı;n, d!ğeri karmın
dan ik ı kurşLJO· )'1Cn1i;tir. B;r A!r 
man askcıi ye.ralıdrr. lls•>< ara
smı:la da bior kiş.i ölmü:ı. a.!a kişı 
y~ralaıınıı.;ıtır. 

fer taarruza denizdeki Rus 

Visi, 2 (A.A.) - Mısır ~pbe
slnde si<l.;iın devam etmektedir. 
Maıımafih Romadan gelen üir ha
bere göre bu siik:ün yakınd.a bite• 
eektir. logili7 kuvvetlerı kuman· 
danı General Auchi:ııttclo. mühim 
kuvntlcr gctirtıni~, buulan sahil 
ıll.llllalmsında foplamıştır. tnı:illı· 
!erin bu ırun.!~kada bü) iik ölçüde 
bir la&rru-ı.a ha:zıt<taudıklal'ı aııla
şılmaıktndır. 

geçmek üzere limanların1 ge .. 
riden çevirmek 

istiyorlar 

Cephe gerbinde Anıcı iluııı kuv- · 
vetleri de toplaı.mışhr. Bunlar 
talim görmtldi!dir. Yrni taa<ruza 
Aınc"'kalı ıı•kcrlerin de i~tirak 
etıne>i mulıteıııddir. 

* Stxıktır~m 2 (ı\.A.I - l.we; 
hükümeti, Pı,lonya'ds k' ) cr.i Al· 
nıan dza>r.ır.dr.ı> ba~e< < n Pohıc- , 
ya cKara krta-bını,. mı. ... ~·,,_re et· 

/ tirmü .. -tir. 

i BiiyükMillet 
1 Meclisi yarın 

toplanıyor 

V"'ıi, 2 (A.A.) - Ctnııp cephe· 
sinde Alman i!erkyişi Krasııo· 

dar - Admırvir • Maikop ınüoelle
!iİllÔ doğrudan doğru>• tehdit et· 
ıuektedir. Bu nskeTi harckı:lin ga· 
ye~inin No\'Nl~iski, A11apa, Poti 
,.e IJatuın lin•~nlannı gcr:den çc• 
virınck uldıığt1 sauılmsktudır. 

-----
ROMANYAda 
doktor ve ecza -
cılar silah altına 

çağırıldı 
Bükr<.~, 2 (A.A.) - 43 ktf-'asına 

ınerı'tiup doktor, cczaı:ı, veteriıtcr 
sıııı!ıııa moosuıı ı;t"lloÇler , . ., bu 
mesleklel'e D}nlınış olup iinher
sitclerde Jıeı>ÜZ talı. il'c<rini bi:ir
memiş ola-ı> gençler silah .ı>ltına 
çağırılnnşlardır. _....,..._ 

Meb'usların l üyük bir Bir Japon kruvazö
kısmı Ankaraya döndü rüne taarruz edUdi 

Loudra, ~ (A.A.) - c;ew.-mı Goıtıl 
I\.L8tti. le rnültetiık l~ r;a ku""" l tlc.ı--inin 
büccı~·brı git~e gen4'1ere ·tı:<!ir. 

Am:ı.ra, 2 (1'ekıonıaı - Il'.i:ı'i/ı< 
Millet Mocli.."111 yatın tı:ıpl<:t.11a.cak.ı1r. 
Tu~l mü.Motin.i il'çüm~ i!Ztt'tl inl<
lı.ap daİTt!lf'"ldoe g.it.ın;ş olan ıneb'uslat
dan bü,yiilı: bir kı.•nu ııc>llı;ıı.mize ge~ 
l:ıulıumınkladır. Bir l:.ısmı iıılı:rni>Ulda 
buluıı.lln Vı4cillain d~ bu aık...~1 veya. 
!,Y8.rın so:·lıaa gclıı~·lcri br~ t"ıımcıkto
clır. 

S:lJ•ac._,"1 tı kD~nreıs.irıin prJıgra..-ı-nını ö
nün1üz,aı·ki ('al'$21JT.b:l V€ff'& Cı;.nıa g:i
IlÜ okı\.ırıuı.&ı muh.tcnnrldir. Prngra.ır.ın 

,-c.:nl bir çalışma tıanzmı t..a.şıya"a-<""1. ve 
arui ı:o::tit.tda nrülıioın l 11.a teclbirlcri i.h .. 
tıP\·a (\dı."Cı ğl IHJıyitllic.ta..-.:k~:lir. l\J~-rnum 
D.•4i-.-tv.il lJ;ıkı!ıoJ:" Rt:f ·~ ,Saydamın işa.
rtt t•tlif> tİdare rn,fÖ-:Pab:rnıı.mızda A 
"":ı.ıı z ye k:ı<l>r &ğl :>k J~ 
nun )~nı ~e prorJr JnW":a d'l da bil 
o\.i~-u zr.n.~•t kterl:ır. 

Tüccar vicdani!e1 

Baş başa 
Bırakılmıştır ... 

(B~makal~den lJt:vamt 

ve :ıhlilı, bolluk ve lekabct ol
nı.alcla ber.abı>r !Jazı ihtiyati te.J· 
birlere de liiıwn v~...ı.r. Bu ted
birler fietlandırmanıak pI'•·n,,;pi.ne 
sa-&:k kRlnı"-kla beraber ııııılıye!-
1<..ri her an te.shlt eılolXlecc.k sa· 
lıih. , e,ik><lıırı bulabaıııek imkam 
ile ba~lıyabHir. Bunun içiıı <le: 

1 - Her ,ııc\· i ithal nıc.taını güm· 
riiklcrdc !i<:zd kiır huılJini de 
iliı•c .,d,,..,k kı>ınetlend•rme.k ve 
fiatland.mııak, 

2 - Her mı>ddcnin salşnıda 
ınen~e faturusın.!n bu)unmaoın1 
esas t<.ıliikk; ctuıc..k "e alış\.'"Crişte 
fatura tealisi uswune sı.dık i<al
ınak, 

3 - Muayyen kar haddinin iiza· 
misini iliın etn1ck, 

4 - Sa hş ya'l'lcrinde etiket Ulltı· 
lünli :n>"cbnti kılmak. 

Büylc bir vaziyetle !ı<'rhaı~i 
bir ~ikiıycti ya giimnikteki 1•:.ı:t
fandırunaya, ya ıucn~e ialurasın:a, 
ya mııan·ru kiır Jı.a..Umc .lal ana· 
rak t,.kıp edch·ln;çk bek:d.yc te· 
şckl.ıilkri için kvlayl:ğt mucip o
lacağı k<td.1r J\llli lforunr.uı M.ah
kcmi>l.rinin de faaliyc!iııi te;hil 
ey liyccektir. Eliket ıısulii ise re· 
k"bcti ı • ..!ırik -etmekte herhalde 
iaydalt <1lab,lecck r. J<'iat tahdidi
nin- kalkn1asını \.C: fiat lni::rı:.kabc 
b-c-y'Lıtıler ialiU. 1.ald:.rırln1asını tak.i .. 
btu lı"" ithal ır.a,Jdl'lcr:u;n fiat· 
humda g<.rülcıı ıırhş•n da hNhJI· 
de b<>yle lir liızıım " fo~ dayı 
bilh.:ıs::ı~\ anilli ,,. ·edan Yl' iı ~ ndan 
nıal"Jrunı ohtıılar hı:.klaı.11da pek 
asikar ohır.ık da,·ct ctnıekıC'dir. , --
Esa~ ticari ıı.a.mu~, ıııüh ,-icdan, 

hü.kôn!c-tin hii!!ıuliniycLinıJ nıu!-.a
bil aı1laJı~ \C idrakle mukabele, 
~bolluk, rt:l..aıbet c•lnıa~la bcra~r 
uını •. ni ticari faali) eti İcaobmda 
bel-t..-di:clcr.:·D ni\zınl ve ıniiTak.fp 
nlaıa· · bilıakk•n takip edebilme
leri kin bu nc1'İ t,.dbirlere de lü-
2um hulıınduı,•u Jıerh&lde t.-sliııı 
,.<Jilmİ)e<ek lınklardan .iL,il.lir. 

ETE:\1 iZZET hENICE 

Yıt.·n; Gine ile Filip:n ad2ları arl\'11'.J:'o' 
da bir dil: man kru,QZ(;:i!nP tanrruz 
.,dllml:Lr. • HZ\'3f1JB fenniığı tlolayu;.'y
ıe atı11'n bOmbalar-..n 1aı.1o\""B7Öre i ·abet 
~ o-.mtıdiğ! t~t f clilen1l''lT;.Ur. 

Varna'da iki kişi 
asaldı 

Sofya 2 (AA.)- ~·e,aın An· 
txıın P,oU"dkin \'e ark.da" Pdl"r 
Petroff dün Varn a co> • vın0e 
ası'.ım ış!a.ndıc. --...---

VAZiYEY 
(1 1nc· s::ıh·!rd?n ncv~.-.) 

Kırnnın d~-,1i"ü t..'Curı-111 h•.Jun.an 
Kerç l'(Lllltakı<-...'-rooa, K~, f:· .s tf.>p· 
rdh:ı:armın istilası içm mu ün M..liı
ver S\.u(\~v!EitLerJn.m, o.c..ıha. ~ırr.·:ılı:le 
cerey a.n eutıAJkt.c ol.2.n l:>u m1.Lrnre
bclerin inıktişaLm bukt.crr..ı.ıJ.~ ol· 
duk.<lirı ll'AI•uıkii<·ölk a:ıd-cdlllyvıdu. 
Bu kt<v\'Ptle»n Katk<>ıı wpıı.J.<la
rına goçtriJop g>e<;ırilmediğı b:ocıüz 
iyice .ı:ınlıöşılaımEll1l'Şt.r. Kc-rç ile 
Kaı>...a; ta,),..;«l;;rını 6 ki lorı: ıtre-lik. 
,b:r 'c;ı.ğı;.z ıryırırr.!i"1ı:tlır. Alman 
k•.ıv' et.erinir. bu boğ" •ı gt><.erclc, 
ı;;malde 1""f<'loa~ bulur.8!1, kuv
vctleu_ eTuid,ği yaopırral&n pek 
tt.;bii ı;iırulrn<e;;,ted!r. Alnıın mo
~örlü kuıvvellE-rm n dill ar~'.::ic 
sü.r'wtl'C ilcrli!crok, b:Jt:.ıcta Kcl
!ka. ebokleriiıe \'araıbi·lcceıderi sa
nılıyor. Şimal bı;Jtıdeın cı;orup dD· 
ğuya o.1oğru uzanST• bubü)vk dağ 
oı.ı.sitE.-il srasınıfalki geçıt.ıcriıı ın.ık· 
tarı wiır. Bazı tepel.o:>r ~~co - 4V-OO 
metre lrtifaınd;:ı.ı:hri<ır. GC<.•:tle
rin geçt.f:i boğazlar ise nıı.i<l:;: &<ası 
ron derece kıol"Y yeı-lcrdir. l\.ııh· 
verin ıt:>· s hcıı hedefi Ba.\ü petı olü 
Chiatuffi' roar.ıgllllııe2li, Aztık>ao/
can ,.c Emı.,n'.t!.•tıındaıki csun'i Jı:au.. 
çu'rtur. B;ı.taıisk'doki v:ııriyetin va
h~mı.'lioi RuslaT da kıabul <:>ttilde
ri nf• göre, Amum seliın.i:n her saat 
Kafkas eteklertı:le doğru indiği 
LJIUr.~ılrr. ---0---
Galata köprüsünde 

(1 mci Sab.!c;.;en Devam\ 

zcrire çıı:a-:·akı'.ır. Bi>ylelikle hn.\
k,n }: ı>ri·,.,,n rnğ tar&fını tr.!dp 
cdrr<k yürümes! de temin cdil
ırniş ol~ccl<.t·r . 

r,ıc- .e'i ı: n~;m·ç• \'apurunrlan 
•r.kan ı:;;r :kiaııı;e Eminönü!le g't· 
ımek iStiyorsa köprüniın a:ıtm:in
ki gccitten köprünün sağ kı>Hı
rı~mnıı çı.kac~·ktir. IIaJ..ç isk<>le
<"inc ı:;.lm<eik iç.n öe kOıu-ünüı. üs· 
~tine 'çı1'mı)~raıc a:t•n<ia y.:·ı>Ja
c;.''.< bH' gcçi·ttcn J<,r,r,ıya g<: ~cek 
ıtır. AJrni suretle Ada•lar, D-ıJ:taz
içi ;a.pur'ıarındi.·n çı.kıp mc•-<'la 
·ttırc1c giln,ıcık ı.9l yenlc:r k<lJ.ı ü
n un a"l• ·ıda'.J< geçlıtoı g<'<;t•re.k 
Hat'ç vapt•ı1annın yana~Cgı ci
hetten rreıdi-venle yukarı kard• 
rının "'Jkac~J.r Ye bu ka.:d;rımı 
t"k'.h<.<' tfrc;c gideceklerdir. Bu 
sure,1<' C~'·atadaki ç'v:1 geçil ye 
nnde d zaiham u.alm~ o!ac2k· 
. " 
ı.u .• 

Milli Şef GiizelSan-
1 atlar Akademisinde 

Fin - Rus sıılh 
müzakereleri 
yalanlandı 

Düb-c~ 2 {A.A)- Buh~t.?kt 
Finlar.Üı) a orıa eh;ılig.. ~ümc

inden aklığı eır.i~ üıı:rine neşret· 
tiğ·i tcbligdc lleJsinGt. ve .Mosk.<>
ka hi1kumc-tlcrı ar:ı.sında suMl 
ınüza kereleri yapılnıaıkta 00-luğu 
hakkında y..Wa .. ocı ka)~ı.ak:lardan 
yayılan h&bcrlerı kat'i suretıte 

)°d~P 'amakradır. 

Bt?snadakl Macarlar 
anayurda d6nöyor 
Bu<lııpe~ie 2 (A.A.) - Macar 

göçm,n·~r ioor....;sı Bosn .... J.;;. bulu
ııan bi~ ço.k Macar ail~lt..-ı.nıi ana 
Yl'ır .. ia laşın:~1.ır. Simtii)C k-'~:ır 
t:ıı~,.·ben 225 ~ile 1\uc·risLa,..a gel 
mı.ş ~ f,.I gibi Bıcl;n2dan daha 
l 20 a le. n ele g lrr~~· bekkn
mcktı..dir. 

;<öy erde t~tkFkler 
I9J7 yılımar;b.ri z;ı'Ca<t Vdlm.

lcti {ara:lın.daın yı pllrıl.an .k(\y tet
kikleri> il<> l!Y.';J~Wl 0!~1 Arkara 
Ziraat Eln9litüsü talcl>elE"rinıcceı:ı 
bir grı.ıp dün h .. 'Tiire gitırcıiştir. 
Oradan Iı.öyl€re gidıcwk üç ıı;y 
tetk>'.n<krle meşgul okıc<'.·klıııı>rlır. 

TicGret vekili 
(! ine; S .ıı ltd<>n De •am) 

ziye\J, gıda 1"'1R~f"lt> i ha K :via m3.-
1Uma-t a~'nış.. vıırey !tt yl'n. -k nrlnrırı 
ha&.ııl &tlCi 11"1--.(.iet"l>;r! "'°ı1lnıllŞ vt\ dirtk .. 1 

t\rlcr \~~tir. Paı'li ve Ticare-t Oda
sı hw'et!eı<nl de bl>ııl NM \'\in; çar· 
ı<;.yı gf'"zmiş, bulk i1t1 bınu.şı.11uş ve bil
bz.o;a gı<le m.'ld<ltJcı" ı;. ı,ı,, \~ 
(<'ınılştir. Nt.,..•li )-eğ lmııla one~nnt 
ı::r..ıll;ırıın rJ\ g(iz.-\r n g~ 'l'ır. ,-c son
ıe. Si]Co)"'S gı ,r"t:fl;. ot cm du S·lu ınua .. 

h3· .. ,.;.•nda il'.clıı.; t ~l~l v~· .s:ı:tt 16,JO 
ci a E.nı:·~hi re- ha.re&• t t..·tmC t' '"· 

Bazı bakk&~lar 
Cl ic.ro..t S.ıh:(ederı '~ıoı:n) 

tur. Bı.:.n 1~, tı.~:taı:cl tL\; ·atlar
d~n nı~:ı al:-anad~dıı•·ını SiJ~.c

'lIJ('lct :rl<.'1". 'fad, er d · ker 
sirkrl .nin ron zıı.rnrnleırd· ken
o·~~t::-~nt! az mal \1:ardJ6in, ıddia t·t
ırJE.ı.{l'.ı.cdiı1:er. ı-·a .Jtt yap.1ıgırniiZ 
ta.! kiı:.ın öre ı;.eı<cı· şirk< tı ıh er 
ırü.~caati kar.,, l ~,;,çak bir \·azi
yetl'<.xl.r ve -b<~ı .;.ckt.rı \'u..rciı,·. Ba
zı tcır>:aııcıJ.ar tandı.k lkrc.·lini i!\'.:·ri 
ye ;\trcrck şeker f.atlarm.ı k '.oda 
iki kurll<j zam yapı.lnı:ıs~ı iste
ı:ıekı:e \<e bu wb<'ple 5iri<< Ll<'n şe
kH alrr:l!l'aktP l•rlar. Key>f yot 
le·'.:.:';.: olunmnkıt.>Cl.ıT. 

---~-

15 ,aşında lr sııç 
< 1 tnc S.lhıftdeo D ·vam} 

r0.nrrı:!'1 ), t }'(>Nl-u. lT) rım • ·._in dürt
t ... :"'1. SoP1 a fKalk kr!l. yclt a seni 
,~ı.ı. ·.ac.::ı ·:r. '> diye ş: ~adı..ır: h ğıttlun. 1 
Ylneı a . Bu.r..wı ~.,,r 111 tü!e-
b m: 1.~ldı·'d·rn Noı: n~ı v k 1: :1 çt•-
\ ıı-u-vn ve t°""-·k h•rd\.'r-..b rt .. •tt.nc:· 
ll !.iı::c ü>"O. Il" lbı.W;... }ı(n fid~a. y:ıpı,.. 

~vı·duım.> 
Kat'! l~\'k ı Ad•i '·:lir 

Rus Cep.hesi 
(! inci S:.lıl!e<ltın o, vam) 

DCşnıan mı.ıb~re~e yeniden 
ihüyat kuv,>etkri sokarak bii
cuınfarını Iazlala~11·mışır. 

Rusk.r mukavemet e!ıınekre ve 
mihvere ağır ruı<bclcr indirmclt
kd:r. Bir günd.c bir mt.kin-e1. tü
fek t.aburu yedi hücumu tardet
m!~tir. Almanlar 6 tnr!k kaylhcde
~k geıi çcki"miştir. 
Dcnıın cenu1p kıy>5ıoc::ı rnuha

reibelcr ~id<leU.e devam cımelcte
d:r. 

Bı:ı:;ünkü raporlara ıwzaran, 

T-.rrQÇCnkxı kU\·v.,.t!er! Don mın
tak.asmda A'lmon?ara mü.t<'mad.i
)'en Jıü.~um ederek .düşmana .kah 
I'.:sr ri r-belc·r ir .• :r~ktedir. 

v""·.n ç mınlo.kıısında Ruslar 
<.-llcrirc ı:,-c:ıçird;kkri yerleri tah
kim etmek.~'r'.cr. Voroneç çev
resin:, de mvh~tcbekr g'ttikçe 
büyüınd;tOOir . 

Mfünr kuvvetlerinin Stalin
grada 'kar~ı yt.pl111<1arı hücnmlar 
şd.,ct'ıı n,ııh h7? ot,m'k'cd'r. 

l\IAİSKİ GÖRÜŞMELERll\lE 
DEVAM EDİYOR 

Berne, 2 (A.A.) - Londradan 
Trih uııc d" G• :tC\ e gazetesine bil
dirildiğine göre, dün L.gifü ıncb
usL,.il<> görü .• en S<>\·yetlerin L<>n· 
dra Büyük Elçİ<si 1\1. Mai,ki, ay
ni 1.RnıRnıla kahine erkanı ve ge
ne "\_11rmn.~· H~·ele.r.ne de l:'Örii~me
!::r yapmıstır. 

(1 in.el Sahiff' ;-.n ılcvarn) 

ctt Mu •. santa ;u suali sormlltj· 
~ardır: 

11.- Tc.tıhir t'h ... ııan eserler, san~ 
at bakım:Nlan bÜ)ıÜ.1< bır muva!
fakiye< k~kil ed'v<or. Faht bun
llın endi'~Lri sah~ına intikal et
t.innek Lizı.ır.ıdır Bunu yaı*>ilc· 
cek misLn:z?,. 

PrdC'!.'iir Vedat Ar, bunun ka· 
b:I cl.:l unu, :ıneak teeisatı ~ 
pılm2'- lazım gc ğini ve bunun 
için rie 20 bin lira kadr..r bir pa
r3ya za•lJ!'!'t hasıl okluğunu ~· 
lemi:,1"r. 

Reısitı ~ıur, lıu pararıın d-er
hs< ur nC'Si i<; n nı:..~.d'.arlara 
em r \'t>r<'<"l'klcnııi söylC"_nişler, 
bu par nın mi\tcdaviı şeımaye 
<>Uıı·n.J< i~lr,tihınc>ı;;n n clalıa do[şru 
t'c .n,u,·affı>k clar~ğını söy1~

le"Cl'r .'.llil.i Şd tooni.i, ı;ok güzel 
<'"IC'r 'ere., &rMnik şubesi 

Pr<'!e>ı< ti Vedat ı\r'ı le-brik et
l11isler ve resım k1 .. r-ı !"ilfesör ... 
1"r re n Leopo.d Lrvy'ııin kendi 
e---..erler:: .l rı ml.te et .• i' \iyo
na gc~'l' .. 1c--dı• "M t!ı Şer bıır&d.a 
b• !ı"s'a Sek;p Tuo c'un potresini 
çeo.\;; bc~c miş'•'rd r . 

Burdan , .. ,a Zeki iw:'ln fp. 

tı..ğrnf pa''Y<'ll~ı :ı ge~ ~!illi 
Şef atö;_,.<' <!C'li Zeki !:razı tebrik 
etımi~Ldcr • 
Müı akibcn tini \'e miny~tür 

pav•yı:.ııuııda Fr) zi Dayıgilden 
izalı~t a'..ını-l'ardı<" • 

M<İ'.VIAıRI ŞUBESİ <:DE 

llıtlll Şd. bunu müte k'p mi
mari pavryorurula şt·h.r miir..,risi 
ve m<Jl1 n'İ.J!U'ri k.sını!'ı ,ı~ çdk 
yakınıdan a.la'<adar oln:uş ,_, eskj 
Tüor}~ m 1m aris' 'n !da:· · \'C san 
aı bakın,mdan lmtrnctı ha.ı&ın

da vcrikn izal ~> ~ 'iıka ile dinle
mi~crc. r • 

1 
1 

1 

Tc-zh!p, çiltçılk ve yazıya ait 
e.scr!ıf. .. rlu te.-J,i.r oluntl\.;ğı' pavi
)X>r.1:ı P .ofesör Hr'o1<. A~ :nbeur 
ve N'('{"JT c<llrl :ıxlc-n ~ ''3. l .r' aian 
Milli .Şrf, ı;üct·dt· gt~tiıı'cn [ .. e.r
le-ri ç<~< tnl<Q,:r ttnı's \e rf·~·tik 

k"'m Pd~ >,!Jiin'· ~ıötuı±- •<or'e:in
den birind<> h~np olnrak, amk 1 

ıç il Güzel San'atl.ar Akad.,misi 
cilt.çl!ik kısmıına günder'-kn e•er 
dotaytsile bu k1'111!.ıı ptofe-,örünii 
ayrıca td:ır:.k e4'rıı:. ruir. 
Müı..ca.kihen müdiriyl·t ocLsında 

bir ınü<l'de !s.\riLlı<ıı buyuran İli
mci İnönü scmı a n~;n1ari kısmı a· 
üi)yl'l.erinl g.ezerek bir yıl içind• 
beş muvaffak e"er ver<"fl Kı\mil 
Suna ;ı.t, tak~J;r elill<i~'erdi1'o 
MıEi Şe!, nıiır ... ri şubesini zi. 

yaretleri ellWlsırda bi,lhas.sa A
kademi \.erafınd il ) <ıpı!.mJlkta 

olaıı Barbaros, M lmar Sinan ye 
N.amık Kemıılin he•ke':t'r;•e ya
kında alrıl'.:ııdaır olm~ard~-. B·ar
baros h<>y•kelini le ,;wç !'den İnöııii1 
•- Baııban>S hE·)'keli. yeriııe. 

konu•dıığu wmnn rok ,,.-,vinece
ğim. He. ikdin kaiG.e,ine, Har:ıa
roırnn ysptığı bDı iik n•11lıar,.bc

leri tebarücı: eWren koba.rtımıalar 
ko~ıınak münasip <>'ur .. 

Dem·sie r. 
N.1n k Krmal ve Baı:ıLaros 

hykl ni ~etıkk rı:'e• !m5nii İs· 
knlııü fedıini.~ ~ O Ü<'cu yıldö
niimü l'I'ilnasebctıle Fotitı S tan 
l\fohmooin <le b'r .lıi>ykell yapıl
ması liizııımun:ı iş::.r<'t bııvın·rr.~ 
laıtlır. 

M<ad>eıni m füfürü B ı.ııtıan Top 
l'ak bu hll.',ım\a d<:rhat hazırlık
lara baş1anacağ;nı Mil:d Şde bil• 
d1 rım ''lf \r. ' 

Reisicumhcrumuz bur.dan son 
ra İnö!'li. ge:ııgisindc rel<.zrdilecck 
&bi<l<.'l'!in ;~a faaliyetini etk;k 
buyu.'1!111•.şlaı-du • 

Mill'i Şef, Gü«<l San'al1ar Aka· 
demlsiı.111 g&ıte:dlği faalıyetten. 

t:.i.iıyuk mrr.nuniycdcrinl irJıar bu
yu rrr; uş; ard: r. 

1\1İLLİ ŞEFİMİ.lIN ŞEREI'' DEF
T.EJRTh"E YAZDIGI CÜ n.F.LER 

Mi~rı Şefimiz, Aka eminin şe· 
ref ddt-erine de şu kı~"rı.ct.l!J söz
leri yazmak tc ı•eocühünde bı> 

l u.ıırn ıı;:!.a n lır: 
,Aık~<ltn;iyc ı ~r geli.,ıin~.e da

ha ziy:t<k• ıe\,kle, üm't'.<' v~ ,,.,. 
vu«;!.e çık;ı.r ın. Gl'ıael Sım'atfar 
.. t\.ka.CJt mitTı ı4oııl t; - ~.e ~ı l'1 .• 

}SMET İNÖNÜ 

Yar n Tüccarlar
dan kontrol 

e ipleri kurulacak 
cı ınei S 4"edtn 1), '·am) 

YAl İl\i~ <IITA.JJE<;! 
Bu t.co~a •• tzyı u~ 11.30 Va-

!.. ve fü,;c d.'.)'<: Re i L{ılfı K.rdar 
şu nu1};, ar,.ınıcA .:-
•- Hii.kün.e: , a' iıı; ;;.ın kn

ralar. bil y'(; ~<onuz Bu ~arla· 
rn ınc. neCli. ha «ın iht "açlı<.n 
b..:.,-ı10u~-ıa bi>kt:.. tiıı mı>< h.r.iJ.e 
ve ~,;.·itl<·r ınızc o!-t.n ıtT-ın.nct...du-. 
Ben <'<.> v.ı yet H• Lck ıl \C 'na
ırn.na a,:, rıi k naatı , .ar ldcce-
g .... ?'!1, Yeni kararla,rrı <·!tci rı uırrıu

mıy<·) e vr piyasaya bır :-rlihlık 
verdığ' mallım<lur. Bu f.erahlıık 
hissiniı tlı~\' '111. sizin. cllctir.izrle
dir. Her m<:slek, ne kzdar ~ refı.i 
ve yl}ks~k olur;a r.i ·un, bir ıakım 
ft>na n~yett. u:ı,surlal ı Jıt iY a cde
hcl r. Bu., Tarı siz, h-l\kümt>t l<.·~
lô.tından daha :yı, dah•· yıı.kmdan 
taru:r«m~z. Bundan başka her 
mesleğin, her \şin onu mürıı.l<a
ibeye me<ınur hükumet me11<urla
ıwın nüfuz edemc<ligi. t-<k'm.ye
ceğli bir tal:•m ır..cc:liklıeri vardır. 
B=laıı da siz claha· iyi b'>lir3 n;z. 

Ticaret ad:sı ~<? ipLdni bir fi
kir t~zti;,1nde bulı:11duk. Her tica 
ıet şUbcsi için oda. idare heyeti
nin ve oda IDC'Cllsinin yardımcısı 
('lm:k üze •e aranızdan küçük ih
ıtisas kcm.sycaıl:ı.rı scçemk ve 
hafı.ada bir kaç gün taplanara.k 
.a.ykı.rı h:ı.rekdkri önliyec-ek ve 
.bize haber verecek şc!C~e çalı
.şao-.k bize yal'<Lm etljıesini rica 
ediyonrz.• 

Fena niy<>lilc l arc-ket edenleri 
siz bız.e haber ve1 c~ksiniz. Bir 
ta:ral't::ın da milli koıı unrna ka
nuınu bakı ve muıehcrd:r. B le
<iiye ker.disine <>üşen kontro4 va
zif.esi<ıi yapacakt•r. Fakat, meııle
ki a'lınlk "hak. mınd:a n lwnıtrotü 
si'21den bcılcliyornr.. Bu k~trol i
çin yapaell,ğ>11ı.z yardım hıı~kın 
sıkınti çekmemesi ve !iaUarın lü· 
zrnr.ısuıı yere yiik&'-l'ıncmes-J hu.. 
susunıda faydalı olacaktır. 

Y<'n! k.:ıı111nl~ yeni bir ~ıığı.- aç
mıştı.r. Bıı çığıı.;n. muvaffakiyeti 
dıe 1aciı'.erimmn f'h'n<l<:Öir. Bu ,.;. 
zll ;çın bir inı.tihan dewesi cıla-

cakıtır. Bu rr.11.ch "' nıL. vaCTaJ<:ivct
lc g('{iTccfğ·ni;tler lıü.kümet e
ır-.ndir • 

:ı;ıu maruzatnnı si"z:in de takdi.r 
cdec~ .ızc tlphctl' yoktur. S z
'~rdc·n rrr.:Jr ıırmma blr te 'ki 
mes..i rıca edis>:> um. (bazı. ız 

can\a, baf.:ı, S<.'sleri.) Bıından şü.p 
".cin yolt.uT Bana tvcz ver vcrsu
nuz. c'c :n: mi? (Söz ver'yoıuı 

ses1eri.) ı~apaca0.unız ı{'hirL~~n· 
de , iz t:.ırr..aımile 1'..cııdi aranızdg 

' 
ııürrc>'Sil ııi.z l.)1•"1 oda mecı sıne 
dli~en vazifey; teshile çal ·3cak
~1n z, bize n1üzahir olac~ksınız 

Fer.& niyet<le l.ırekPt cden!,cri 
mc·vd:;na çıka.racakımı.z,. 

Yal· ve Bekdi~e Reisinin söz
leri t2cirler ü1.erinde buoiz \•e 90.k 
müsait b>r tıesir l.ıırak.mıştır. Ta
cıı~er V"lir,in b<) an atını mi.>te
n:adiyen tasvip etmişler ve ken. 
dC-erirıden heklcııen işbi~l.ğini 

mcırımıniye 'ıe ka~ılam!>'laTdır. 

KAR HADLER! TES.BİTİ 
Tacir'.er •tcp~aııeı , .yan tap· 

ts1ıct11 \'C FCl4:kcı:d<ciler iç-fn a• 
Lm ve <'<'.tunlarda ma;:uı l:iır kfn· 
bacM:nin k:ıbu~nü zaru.ıi gör
nıck:tcd'rlcr. 

KARA LİSTE 
İ§t.gal rrıeyw1•ı•ı ayni ol'ııırı 

tüccar gnıp}amı:da kc~d: grup ve 
meslı?k!er:ıı.e dahf,o!anlar.'l •apa 
calian muamc'.elorde ~~ıe,:n 
seıhc't pi) WB kerarm3 m•"·· ·H 
ha~ ·!lıct edrn'~r. '<na ~ et.ık 
z:ı· i)ıclir c &r.pı.lır fi at r.J't+" an· 
lar gôrü:ii.rse tücru'ar hemen 
bur.L<ırı bel.,diy.:.yC', t.carct oda
sına bc!d<rrcekl.eıd:r. Burj n 
blr kar3 J.;.ste lıa!ir<le i!li,.,, da 
dü.şü-111.ikrnNotcd:!'. Bu ~urc~ ··" l ic
car. tücearı.n kcııt.rnlü <tı:ı J«u:. 
Yarından itibaren '" ıı:ll'..c ~.f t'

ea,..t grupl~ ara<ı' • k, tnl 
tt~9'1<1kmlcri kurulımas:!'a ba<;';>

n~•ktır. 

Oda mec1'5i çn~~a gü ıi11,ü 
i\timaında bu kumi!.") ,..~ ır aızö

ı~.rrr.ı k~t'i OO:lrak tesb?t cöı;oo, 'it
tir. 
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1 Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 
\. Yazan: M. Sami Karayel _J 

Ehlisalip, Türklerin mütemadi, gece 
baskınlarından kurtu:mak iç in, kule 

biçiminde b ir makine yapt•rdtlar 
Ehlisal:p ordusu hcn,en şehri 

n. ·•· .. ar:ı) a l::ış!adı. Fakat mik
tarJ..rıııın ;ız:ıınıctiııe rağmen bir 
avtJÇ Tür~ ke.rşıs:111ja ancak ~eh
ıin beş 'ksp~ından ü~nü muıha .. 
s;ıra ,.e kontı.ılleri altına alabil
dıler. 

Şt'hır ve kale derun ında bulu
nan yırmi br~ bııı k~ar Türk, 
ü~· yüz -clii bın ki~ılik hıı-i,·tiy3n 
rndusurıa kar~ı lroymu.5ıu. Canla
rım ~terine takını~ olan Türk
ler, l«ıslooca hıristiyan ordusunu 
a}.1n!al~ b')Z1J)X>r \"e, ş~·hriıı rnu
ha..-x.rabını 1.nmaml.'\ın.:ısır.a mes
d.:m vcrnıiyoıdu. 

'l'iııjkkr, ın.dat :n•vvetkri gel
sin golmesin, brr tek kişi kalınc:ya 
i<adar J nlı. ı...~t>:'l·• lcr ve hırb'li
;yaıı ordu•~:.a Kudüsc g tnıe'.i !çin 
) ol v~rmiyecc.Jı:lcnl i. 

Ehlisalip Jı.ııur.andanlarından Bo· 
C•:r.ıontl bir kapıyı tutnrn~tu. Kont 
dö Normaııdi, diğer Kont dö Flaıı
oo, Ehyen Kontu, Logr::.n Nor
rn3nJar, Frans'2lar ı·e Bretonlarla 
Buemond'un karargillımdan Ba
bülkelbe kadar yayılmışlartlı. Bu
ra<Jan Dük h;puıma kaciar Reman 
K.ont dö T~ loz ile Polipiskopos 
G asloonlar, 1-crvansallııar ve, Bor- ' 
goni1ıollarh birlikte ahzi 111eı"ltl 
Etmişlerdi. 

Dük dö Ferua biraöeri Ust:ış, 
K<ınt BoJ\·an ilh.. A!maıılar, 

Fransızlar, İ.t;;Jyanlar, Avusturya
lılar hep birdm y~r tuımuşlardı. 

H; · tiyar.lar yiy~eı< bulmak 
için civad~i nehri, köprüniin 
~· kluğunda.ı d1lla,yı, yüze yüze 
kaqıya gı:..,mek mecburiyetinde 
idiler. Şc!ıi.· içinde buiı.:nan köp
ndcn g~"'' Antalya a~kcrlcri 
bunlara hü:ı.m ile iz'~catta bulu
raıywlaı'1ı. 

HıriBtJyanlar bu ki:,;ükmüsade
melcrden pek nadir -0larak ku!"tu~ 
IU)"<'rlardı. Bu sııbuple Ehlisalip 
.kumandanları bir köprü kurtluı·
mıya karar \'erdiler. Diğer taraf
'lan fehir sekencsinin Kont dö Tu
h>, asa'.dı-ine karşı ç;kış lıarEf.:et-

' kri yapmak illere ku!Lınd&..ları 
bir köprü.yıl de yıkm;y a teşclıbüs 
ey lcdiler. 7akat köprü gayet me-

tin okluğu cınEtle vuıku bulan hü
cumlara nıui.avt'met gö.sterıti. 

· Türkler de h'-icwn eden hıristi

~ · ıılan kıl çlardan g'°'irdiler. 
Tünl<ılcr, n:Ü'tem:ııcı.yen hu~uç 

tıart•ketlcri y~pı)"ürl'1rdı . Bılh~a 
gece ba,,.rn·J .. ı ı müLlıişti. EllıHsalip 
Ttıı idcrin ba~.<ınlar dan kurtul
mıM için bir çare buldu1'ır. O da 
kule biç-hrrindc büyüi< bir ın...:<l
nc yaptırmr.ktan ibarot .otdu. İçine 
a.ıker daldurdular. Bu kule surla
ra yaklaştırıklı. Falkat muha:;arin 
kulll)i muhııf::.za t'dcn askel'lcrin 
kaffcslne l;.üyük mi.J...-tarda attık
ları oklarl:ı kaçn'ttıbr. Civar ka
pıdLn b1r huru.; hareketi yapan 
Türklt•r anııd:ıne \"C ce.su.rant' hi.ir 
ct::n!a1'ilc koskoca ve yirmi 11'.>sli 
cüyü\k Ehl.isrdip Oid usunu boz· 
cJu.ar ve .kuleyi tııtu.;ıtu.rdular. 
Küle çevird~ler. Ertesi günü hı
ristiyanla'!" iiç mançın '< hnQ ede
rek bunlarla !kr.ıleye kaya parça• 
lar attılar. Bu scrbC!sı kapıya ma
lik olan Türkler bütün bu maı!d
neleri a.z \'akit içill<ie taılıı-ip edi
:y-0r!ardı. Bu da hıristiyanları a· 
zim kayaları k.ol ile sürüıkltyerck 
.kapmm önüne yığm1ya rnoobur 
etti. Artık kapıdan huruç lıar.,..-cti 
yapılmaz olıdu. 

Türkler, öteki kıı:pılardan sık sl!lc 
huruç hareketleri yapı.'yorlardı. 
:M:..h:?Saxa başlryalı üç a<y ohnUJ5· 
tu. Üç yüz elli bin kişilik hıristi
yan ordusu bir avuç Tü\ıkü bir 
türlü altedemiyord~. 

Hıristi:;anlar, )':lı\'tŞ yavaş yiye
ccksizliğe düştüler. Bu, ta Ehlisa
Lp muharebelerinin boidıcye>tin
de~bcri Türkleıin tuttt>klan bir 
SC\ kuJ.ccyş plıinı idi. Etıaf köy
leri yakıyorlar, ne ot l'C ocak bıra
kıyorlar, dağlara çekiliyorlar, ka
lelere k;,p:ımy>orlıırdı. Bu su .. ctle 
:, üz binlerce E!ıföalip oTdusu an
c:L\: gclirdiği erzak la idareledni 
yapıyı:ırlardı. Bunlar da biıtince 
-..~ziyetleti fenalaşıyordu. Hı°"· 
ti:, ~n ordusu üç cy sonra eı-za!k 
ı;ı.kımıs:ı çok!ıniyc gladı. Bu bt
lık mah.>urcynl:n am.lni al't
tudı. 

l~tanbul Defterdarhğından: 
va:cy ı HCikü:net mna.ı ı.. .. at wıao..l.>'ı ~eri kapalı z · • Sl.,iyle ek· 

siltımtyC ç~M- 'uşl1ıo1 0 
Ek,..;ltme 31/8/94ı Pa:oaıotıesi ı:ünü •oaı 15 <'• D:.n>c,..ıarl ·• bi"aiında. lllJ1! 

Em1t· Müdı._ _..·.ı!ilnde mü.teşekedl KorrAyo:lt.o.;ı. ya{l:~acJ:lltır 

Kr~i! btı!<!li (65621,30) !im n1.mıkkal t1.1m>natı (4531) !in Cf3) ku!"Uf;tJr. 
Ş.trlnamc ve pro)<'si :.ıa:i Emlw< füdü.r JOgcın~"n olın.ıcak 3 • ~9 kuruş bc
d<I lllt>kabôl'nde v•rlllr İ~'1!Pr':1 Pn az b • taanbtittr (50'liJO) r ·a.hıc bu W;c 

ben.%.Cr iş sapt•tına dai" ktac.ıe.Jııt: ":-ırlcn al:nış o!duk1a ı " Ja i.-tCr. Qc=ı 
is:: nbul v.:;;y line n:iinu:a<ıt'a 'ı.le güm ldrn ;a 1 günleı 1 ı.,,rit; ÜÇ .ı:ü., 

evvel almmış eh!iy>et ,. 912 yı!ı.ın 8't T'<'"fA\ Odası v a -·yıe muv:ıl<.c t 
t.c..mıı>a!ı muhtcvı Vle' 2.;r;o Sil) ka..ı:ıaun ta.J"lf tı clair<"9'.nde h:.LZ:rlann11, klpalı 

vr. mühürlü zarf dıerlJZlunda tOk.1 f mektuplarıTJt ıha:" gunO. s::ı:at 14 d" k:.:::ıcıar 
K~n Ile!.slltme makbuz mL"· ab1.:ind c tet J\' l('. uı ('3~i 9) 

1 

İŞÇİ ARANIYOR 
---ı 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tüne) iş let
meleri Umum Müdürlüğünden: 

jş]elıınnı,z Ş'şli f, m •• ~ 1 ;çın gösl•"l'Ccuği f'hl'yrl.e gilıe ,ı• • 40 k;; u-1 
oa kat.la!' iJc·t• \C-\,l'"f'!ek. su •s'e & t'sv·'\"Y'{' 9 1'ır:rıcıc·. 9 t~ .1 <C, ~planyacı, 

3 ~ı, 3 . dikünıc .-e 9 bob ne· ye ih ·y ç v . 

• 
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•-----
•ı= •·

ı· -·. -,~_.._._..__, 

SOLDA.~ SAGA: 

l.'UKARIDA.."' AŞAGIYA: 

1 - İç1ne ı.:.n. ı.---c.ı,:ıır~ konur, Altın. 
2 - Bedava, 11.>, 3 - Meıt:ur bir 
n1ı0tür lı.-1:11 ·, 4 - Çana1lülo dit"jlnda
ki köl'fcz, Nota, 5 - Keder, 6 - ıc.ı... 
n~r, Ter& e:.kt t:C&>ir ~}\vce, 7 - Te."'"" 
si c::ınlı çiçıtk, 8 - Sonuna B i?3v("Si
lo d~i('ı•neo>, İs\.l..b;I , 9 - Vson, 
!.;iki. 

Dtinkü BulaJ3ca.m:ızın 
nalledllmlı Şetli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
!DOMATES N 
2AeAst'ZEKT 
5VATANeDEM 
4EDEBlYAT 
STAMfREDEH 
68MAYAeeeE 
7ReTENABEC 
8 E Ş -1 ·r e L A -i 
9 TA K,8KA LEN 

2 Ağustos 1942 
ıa.oo f'rotram ve MenıJ ekee 8a&I 

Ayıı.n. 

18.03 Milzik· Radyo Dans Ook<.;ı;tro-. 
ın. (Nihad Es :ıg;n daı-e.oiııde.) 

18. 40 l!Uzik: F;ısıj Ht"Y'cti. 
l~.:o Mı•ırJekct Saat A.Y•n Ye Aj.,. 

Jl a.bl:.r ı~r1 . 

19.45 İctactx..l At Y•rışlannın Neti-
oelcıı. 

19.55 Mu.::.k: Karışık Solo'lar (Pl.) 
20.15 K<> ·:na (Tut= ve Ba:.un). 
21l.30 M ::.ia< Şark ve Türküler, 
21.00 Kom.,ma (Zlr.:ı.,ı Saati). 

21.10 Tı ısıl - Kimgil Ailesi. 

21 3l'l lot.Jıı.ik· -tC&:-.rr: ın> O...,en.ı.sın-
'!an er!.) 

21 :,o ).Jl'm.l t saat Ayarı ve Aja.ne 
}!eb~"l<'rl ve Borsalar. 

22 4.5/2.2.50 Yarınki Program ve Ka
panış. 

RAŞiD RJZA TİYATROSU 
Halide Pişkin beraber 

I--Iıı~edıe, Jl.c vu C-~(t ~ A.latu!".ka 
Kc<mın<lo Her ı:oce a t (21,30) ela 

Bu gPc" 

YA1"AF..LI VAGONLAR 
KO STROLÖRÜ 

K m <ll - 3 - Perde 
x· az.~,: Ru,lt Rıza 
I!.t'y'et her gece B•,vQ Bahçesinde 

tpmsil V.A '"rJJ(~·dir, 

Mter!Jk.Io ~'" ol:au~ is!di.11 rir. r. l ıs h vf~et ct'zda'lı, h-ı...snüha~ ki .. , İd...ıc: • kan. ve ıa r t.ahlllle:ı· 
tıdı, 4 adı)t l"CS-ka rıotcgı-atı. \"e şi::ı:dlye "" r \r a.dı.:. ı ii "'SC.X·lrt.r- E.runonı.ı, &r!Ltt ,. , Eyt:ım Ban-

KiMYAGER 
&CSAMEDDiN 

~n z.hnırnış. i)·i b.izmet \• ·knlar;~·ı .. birlik!! 48942 Sa giın ! 14: dı·n 17

1 

k; • karç.ıstnda İ.ıztV Bı•y Hanı 
:rt' tadar .k re:r:in lfı"'lro Jinnı. zrmtn katJrıCak Z .. I.şlen '°"' Sic.: l\'llidlir ~- Waıım•• 
j .. ue mü.:aca~:.t.Jan, Jüıu:n\ı bilı r· r. cf':~h3 ""I 2 c:ı("l J.:at ~ fiS••• 

f Sen ;;;;·Ôıdfi~dün ? l 
Yazan: EDGl\r. VALLAS Çe.-iren: l\fl;AW\!EU ALA'l'l!R J 

- .AzU do.ium, dw', 'i'ı uvallı 
ı. "' ne di)'C lbôyle kı><tlirı=ıız? 

Can Leıi dır.Ja.~arını ısırdı: 
- Zaval 11 «ı:ı. ha. Ben Joeı;Jisi

nc dedim ki, geceleri patronun 
;!as r.d a ıır.m mii'ddet k::tlıyo=ı.

m.ıız Bu hal dedlı..'«ıduyu m1.icııp 
olur. Sonra ,(le obir leke sıçrntır
Ju. işte bt> oo<Üme k:zdı. 
Fı auo< gıi:ltlü: 
_ CJ~lın ~u kızı rahat bır;ık, 

dedı, tıakMa-tcn Jıi<ıdetlendigi za· 
rnaıı, siriri <;Lıkılım'yur. 2aıvallı 
MJh! Soı r<ı sız de doğrUS'.ı. onu 
l.ac .~ Wı:lcr söylem~~·nız. 
:El ttc ~atımın cdoma gelir. 
:;. •>W.I " k::.Jar b,r ... da değil, beş 
yıü cl<?fa gelnoiış'..ir. Evltndi:ktcn 
av. ra iş'er:r daha ı;cnişletmt!..ı: 

t >rum. Cır.an .i<;in t~il3't, da 
gtn~lctı.:• c ihtiyaç var. Geceleri 
l'J"lm-...cl .Jıll. ile bcrclıcı- çal.:, :-

y?ruz. H~l'§CYİ y't'ıuna lro)-d:ı!'.<· 
tan sonra, tabii yap:ıcağ.m;" ı,lcr
dc 1 sıze d~ maltı mat verecı-ğL"T!. 
z .. vallı l\!iJjı 

Frank güle güle odad-ıın çıMı. 

Cıın Leli'ı:in ıııno:ı:.\: işini bit.ir
dikten sonra gazetesi.r.•i okumak 
ad<tlydi. Fakat bu brtınadan 5011" 
ra sükunet bulmak için •Taymis.i 
açtı \"C kc>ltu·ğuna oturdu. K üçük 
:muha.bcreler sütunu ken<fi.siııi a
lak~dar <ıtmedi. Lak:.:ı küçül< bir 
zabıta ha:bcri d kkıalini ccLbctti. 
Ba h:ıhcrdc Londr:ıda bcynehrj. 
ki dört hırsı;; şobckesi bulll'lldu· 
ğtı ve bu şebekelerin iııgi'lterenin 
bir ucundan öb ~r ucıına kadar 
facliyetlcrine devam etukleııi ya· 
zı~<>r<lu. 

Ldi bunlardan yalnız üçünün 
m.ıhim fa::ıli}-ctte bulundu..\>brmı 
b illyordu. Diri, ır.ütı:vherat hırs:z-

lıklarıcö:ı k~nıdinden sık sık bah
'cd l ,. Holandalılar çetesi, ötc·ki
ler de lng.lzl ve Anıeı'i,kabbrclan 
kar~ık ç•tderdi. füı hcıber<lc son 
bir nı:ı.1>fotluindeıı daıha bahse· 
<lillyardu. Bunlar Lane parkı ci· 
var;nda DÜ'~l'S Grithorn'un e'Vİr.İ 
wymu:;~ar ve 8000 İngiliz 1:ral k 
kyımctindt' pırlanta bir genian
Jıg, çakP,..Iaruı. Gazete, bu ger
danlığ. n m-0clası geçmiş eski bir 
aile hatırası almakla bera.l:ıer, taş· 

larnıa büyük bir kıymette oldu
ğunu i!Iıvc ediyordu. 

D!ıf:er bir ha•ber dclıa di'kr.·m·tini 
çcl<ti. Bu haıberoc ele mürfettiş 
Barrnbal'ın sıhh:rtinin gi:tti!kçe 
salıi.ha yliı: tuttuğu, fak;ıt bu .sa.
Uıhın P"k yavaş ilerlediği bildiri
liy>ordu. 

HM·sızl;k iki gün evvel ya:pıl

m1~tı . FakaL zabıta, hadiseyi da
ha iki gün h;ııbc.r wrmcmelocini 
g.,zctelcr<len rica etmi~ti. Şimdi 
gerdanlığın fotogra!ı da neşrroili
yor ve her taııı a)Tı ayrı tr.r:f olu
n uy-0rdu. 

Leli ı;ao:ct<yi .ı:, ckiı, pcneere· 
rJn yn....,.ır.'3 gelofuk soknğı sc~·ret-

fstanbuf Defterdarhğından: 

- -----------,_. ......... .._ ........................ , 
TÜRKIY E CUMHURİ YET1 

Ziraat Bankası 
Kurul~ Tarihi : 18118 

Sermayesi: 100,000,000 Tlirk Lir:nı 

Şube ve Ajam adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameJe)e,-i 

Para Biriktirenlere 

28.800 Lira İkramiye Veriyor 
Ziraat Bnnkasmda kumbaralı ee ihbarsız tasarruf hc.apla~ında en 
az 50 lirası bultwanlara seneda 4 defa çekilecek im~·~ iie apiıdalı.i 

plana cöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet LOOll Lir•lı'f 
4 • 506 • 
4 • ı:se • 

(0 • 100 • 
100 • !50 • 
120 • 40 .. 
ıeo • ıo • 

4.000 
Z.000 
LOOO 
4.000 
5.003 
4.800 
3.200 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

DİKKAT: Hesaplarındaki ııa ralar oir sene Jç·nde ~O liradan 
asal!t düşıııiyeıılerc ikramiye çıkt ığı takdirde% 2U fazl.ısile vı;rile
cektir. Kur'alar senede 4 defa : 1 Eylül. 1 Birineiktnuıı , ı Mart 
ve 1 Haz;ran t.ı.rihler'.nde çekilecektir. 

lstenbul Defterdarhğandan: 
Su!tanoh:T'l't Ad.iyr J',m<1n<>t DaJ~'nde 5346 lira 00 kuruş ke.,..f bı•d:ol!I kı

rr..irat işi 5/8/942 Ça: a gü.ııü saat 14 d11 ?lofi~li Eanl ~c l\oIUrlürJi~"Ondc rnü
t~~il Konı.ıvunda cçık t.-ıksı tune Jlo iliJle eo'..iil-ec•~•ıtıtıir, Mu\.ıakkJt t(llllinat 40·., 
lirad1r, b~<.iilcr.~n en az b'r tc .. ,hhütte 'l;500 Jiral~ b:..ı .iio bt'll"Zt.·ı· Iş ya,ptığ;.n; 
dltir :ıd..ı.re::enn.clcn "~·11ı.'1 oldug-u vt·~iwla_ ~ t~n3."u-n İ tanılıul '~~t.•tine müra .. 
~a.UJ.· eksilt:n() turih: ı<l<'n t.:ı.til günleri h.:ı ;;ç S ~..ın evı.· .... ~ı a n'ııtnl ehliye ve 942 
yı:;..'Ja ait Ticaı-t QrJ.- ·ı \'t:" '·kntar!n ibr3z ttır ·lı ıİ nıu~ta.ı..iııtr. 

\l·ı1t<'.l.\'.C:;· ('tk.1:J.1:ırr.C', Bayındl1'1ÜC İ-1!er~ ge-nel Vf' h· .S(.; i \'(' fıt."l<•i şa:1f1Qıfı:e!e· 
rı vıe p;-(,jt' y,~ ke~'f hu!~ .,-iy1c buna müt .. f,.1') d·bPr f"\TO:k ~iilli &nlaık. 1\.tıi-
d;Jrl~; J<l-O göru!Chihr. (7821) 

~levazım Sahnalma Komisyonu llinları 1 

1 AT YARIŞLARI 
Dördüncü Hafta Programı 
Du ll't.:!la l">cw:a!' g _ \t~f•liı·fcnc!ıd·~ y<..pl:ilcd.K 

hafta pngı·amt tı·-h:t fdil!1ılştir. Bu p. ıg:ra:ıa 
at ıto.;., .ı: ıııın 

c<Xh•c. .j{ ' L ' 

BİRİNCİ J{OŞU ( GÖKSU KOŞUSUJ 

Th:i yoıın<i.akı yL-r!• ıol!ı<an Lı8'lôz er~·~' ''" dişi tayl~.·a ıı.r.h;;u,,,. . i;; aıııl 
yrboi 850 liradl!. n: ..:rıc<ye 700 liradan ntuiılda c!ülrı.ıJ,j,,·c·lu mcuııuu, i'k..nc; Sf 
100 liı .ı, iiçüncüyı• 50 1:rudıı•. S klı•t 56 ki!o, w·.:ı.iıi!t' 1200 metı ı'<lır, 

NıJJnarası Atın sohilıı A 1m iaırn.L Yaşı 

l - Pre!l:S ııa :n llt.n~ayun 2 
2 - ~''°h.rı i S.ı.n ı·ogJ u I'W'1t 2 
3 - Fl·hn~i s:.nıs.u ğh. DP t ·gül 2 

K il06u. -56 
5tJ 

54,5 

iKİNCİ KOŞU (SATL) KO USU) 

Bini · l 

D.·~ut 
Il:ıy a.n1 
ş· ıuloı· 

. Dö!·t vn d;.·ha yn ·ıa:ı yaşta~ sa.ık.an Arap at ve kı ı ı malı J ' ... 

I!kraıııcyt~ 190 Jir;.ıuır. Biı"in.c.iyt! 120, ik.in<."iye 50, üçurıcUyc !!O ıır:ulı- f)uh • 
l•Yt'Sı 1,90 liradh'. Ur1rt ya~ınd.d..ttlcr 56 kilo1 bt.>ş v-0 d~·ha yıf.r<<lfI ya 1 'k ltr 5-8 
k:lo ta.5'3'<ıc..:"Jaı'tl1r. f,lı·~;ı.ıcsı 2000 mc t.r<.--dir, 

NLiln•·T"JSı Atın. 8.Jhibi 

ı - ~fı;r aa•u.:.· 
2 - Fa.z.,1 KuCJgUr:C)' 
3 -- N-t•zir 'fenıize-ı· 

Kı~et 14 
Fidan 5 
Muı'<J\ 4 

Kilo~ 

f.4 
C4 
62 

Ark'.l<!i 
Yula 

C•m<ıl 

i ' ÇÜNCÜ KOŞU ( ÇA~ILICA KOŞUSU) 

Satı! 
Fi:ıU __, 
500 
5(11) 

5-00 

Dül-t vo d.ı.h.a Yl·Aurı yaşt~i yerli ;ra. :ı,kan i.ngtlh at ve. k. r.: Jaıı.na n,a.:!" 
SUı"St.ır. :İlk;a.nıi.J -~ 30U lı.r3d:.r. li ;·ınciye 2;?5 lir'1, ikinc:y'C 55, ti<;üncüye 20 l fi" 
dır. Dühuliye,; 3 lC-ad "· Dört ya.;ıncı..Ju r 56 ı.:ıo, oc, w dah,ı yuıta:ı y aı:;· 
ldlf·r 58 !t:~o ta.~·:rx-a!:;"ı·C1r. 1942 sCTO ı 2arlınıda kaz.an.çbrı ye ünu 180 Jit'l"' 
yı di'rfdı.;.:.anlara .k:~ı· k;}o ct-...wıa. !::ızlas nı kaı&nınz-; ol;.~n1al· yü.r. lira ~!l tkiıff 
kilo ilave ecbliı•. nlt·~afts.ı 2400 m!'trı 1d 

Nurnara<'"ı Atın ~al,'.bi 

1 - Preırıs ·rıoı.Jın~ 

2 - l":tı m.:ii. Ö.t.e:J 
3 - ~lusttı:fa \~.uıcıl 

i11ıruı 
.llfoeyl:in 
Pl'I'"M~n: 

Kil"5u BiniC"; i 

4 74 ı5 H-0Nnııt 

7 62 Bn~·-.ıan 
10 , 56,5 Rt'şal 

DÖRDÜ~CÜ KOŞU (BOÖAZİÇİ KOŞUSU) 

Ü~ ve dH:::.ı ~-l ic:cı.r: y •• ı-~k..i ~a.Jk;ın İngai:t at '\ol3 kltsraikla. :na n1;.ıh uSt..ır. İl'"' 
f'"dnı~:ye.s! 850 l;r.::ı:lır, ntrirıc 1.yo 700 )irtıdil:J. nraada dUh\ll:yeler rn.ecmuu, L:irıciY~ 
100 lira, G.çüm-üse 50 liradJT. Sfl:lı t üç ya~ındaJcilıere 53 ki!o, dö!lf. yaşm~t-~,de
rc 60 k;'o, beş "' d.11:· y =n ~u>"akiler 62 kilo taş>yacırldoıu r. :u .,.ı.& 
2400 n~el.redir. 

NL:ı.-aı-ası Atın sah..ıbi 

ı - Doktor Sdeıof 
!? - HJ.ian ~t\l;.ığJş 

.3 - Ah.net .ı\.t.n1an 
4 - Ahmrt ı\tm~ '1 

5 - }>11Cns H.ı ·oa.nı 

6 - P1.kıı et Atlı 
7 - Prens H;r1im 
8 - Fohn1i Sin'lS:l.a:lğlu 

9 - Solih '.!\!mel 

BEŞİNCİ KOŞU 

Atın isni Ya.~ı 

Kon~sarj 7 
1)-.nd.i 9 

ÖJX!»mlr 7 
Gonca 5 

Rvnı.ans 7 
Umacı 4 

tiıl111ı..:ıOOtun 4 
Demı•t 3 

Çobaıf<:zı 3 

(HANDİKAP, 

Kil<'su 

C2 
G2 

56 
54.5 
54,5 
54 
52,5 
45.5 
45,5 

BÜYÜKADA 

.1\·• . ... di 
1.-I•>cit 
Sııkın•1 
Fi];Jl" 
Davut 
Arhmet 
liı>ı·vart 

Rı·ş:ıt 

ı>~r 

KOŞl"SU) 

Dört vs dah.3 yukarı y~-t::ı~j satı.nn Arap a.t ve kl:srot.kh~ı mKl l!.tuf· 
i:,rc :niyesi 300 liracllr. B' i,~.cişe 225 ll:-a, - lk:nci;e f>S lira, O;:!lnctiye 20 ı.r dıt 
DXııkiyrsi 3 !<radır. :.ı=tcsi ~00 met~dir. 

Nu:m .. ı·ası Atın salıobi 

1 - Mu<ımrr.cr Mı.;ı.lı Bo:-a 6 64: Davuı. 
2 - İsına'l !Iakln Tcı<çe Tur.a 5 5'8 filşot 
3 - Fehmi Yı:ııı.l Tarzan 4 50 A.•mwt 
4 - Şm{<At K:rgol Kuruş 4 Il<>ı'\'ll! 
5 - AL İlholl'i !IJ"laç Tnıtınn 4 48 Rıdvan 

İKİLİ BAHİS 1, 2, 4, 5 ÇİFI'E BAUİS 2 - 4, 
4 - 5 İNCİ KOŞULAR ÜZERİNDEDİR. 

.. .\it y..ır1şına .ırıera:!dı o1Jn d.i.u,yuc hır uz yarış:ıo.r dcva.:n ct'..ikx l---"t'.!r p ~ 
günü bu &".lhi!ı &:- mun : .. 1z;ın1 bir yarış programı bu.IacJ!cları g.rbi, >" ;ın.ş ınf' "' 
ro!kl: ı cı&:i bir nporcunun bütün l-·;r!Q'lara. att y:ıpacıığı t.a.ıım.n]t'ıi dıt~ CwıP;. 
ı.:.;; giir.i<.>ri i"""'t<ernlııdc ali.eya.,"1!; v& ona göre bir ~r lllac"1<1ard r. 

.... + 
Bu günkü dördüncü yarış 

E.1 senenın )a'"ış, rı başJ~ı ... ındanb._--:i yıı.pı !an ,. Jan:ı PTJ. ö :l • h 4 

ıüpht'.;iZ, buglinilni dordilLcü ik'oşudur. Çüıll<il bugün bu koı; ~ g.rec 't h r' 
ı _ '.f;ıJunc1 rd;'~n bech·li t21600> 30-0 JGlo Kl<r vwılaı-ın içinde AJi.ı;:;;ııadakı Gazi ve Reistcu:mhur ftroşu!an.'lı kazınır ş ohi!"l r 

lira olan ta::cı·ıbt !'Jikleti 120 ten k:ız:ın ı~o ı-:;Jo Klur kı\...S).ıın moro!a ÇoOOnd:.ızı. o1 '...oğu gibi ıQıstc-Jik bir de Romansın ~dt.n.J::>crı en k1.1.v-..t;'. 
\ui;iasınm 11.B 94~ Solı gü.ııü :saoı 15 100 Ackt :.r:ıgoton en ç;•t'r., en y•lmoı; bir rn.:tibi olan iJrtiyur Dandi vardır. ypt·or•ooi ç y .. ~ııı 
de Kü . .ınıp.ı~d~\. bl.i~unoın Denjz Le- !:50 .1\<lt! Bat&ıt)a nüdUgu • ~ğı se.rt olduğu için bu sorıt; 'topı·aktan h('Şlallll1Mt;;.'1 soylt·nrn Çubank· ... 
vazı:n S:tın Almn Komi~u::1'd;l ka- 550 ArJ.e.: -1\ô·;ı:..c na.vlı:sıı nın, va.k.ı..i. bu Y41!'1.ş!a kazanJıtruyac~ği.nlsıi.iyliyenlcr var .. :ı u..ı uynl Çııbrlk LJ• .1 
pah zarfta eı:mil~,·~i y<lpılac~Xtır-. 370 AOı•ı El hnvlusu ayni topra'h-ta gt'('t."'n. srne bir k~ yarış kauuı.dJğını ve Siihıbı clun S:ı~ ·ıı T• 

2 - İ~ teminatı t16ZO• lira ol·;ı;> \" ·~ır.ua ~i;,.s '\-e nilktari..'.ırı y.:..z.ılı lin eıı zorlu ya~arcla. h •. ı'J'\ranlnı no.s.ıl bininci getiroi6rini d un· tn1am3{1:. Jil. "' 
tartrı.ameı;~ h.:: gün ;, sa:ıti dahiiinde mal~ıı.nı:r.'n 3.8.!>4:! I,rı.t..1!10$1 gihıü zumd.ı'. Sonııa Dan.dlr:riıı de g1:9~n scııeki oon yarı~rın. b;ı.n~ c ve J~nc bo;y'ı· 
mczıkU" ~;.ımı.,vond~n bcdelstı. alm:ı- s:ıat 11 d~1 KM""..rnp . .1~.ıda bul'.Ula?ı J)c.,- en roı:lu ut.1'.lrin ko~g..ı. bir k~da Ronıan-s gibi t~ n:~ hay\:cın~a r. 'l ~ ~ 
billr. Rı·:>lmlcri de knrr.lıpponda 'ô- 2 · T... s 1 llz LA-\-ı•m aı..n A ma Kuru ~""O~un- rabe•c bld1.ğ!rw h.atı?k"ian r~--aımnmalıdır. Hntta o yıa.rı(":ı uncc Da.ndt bı n(f. 
ıiilebilir, d:ı paı..ar 1 ı y PJ'atcığ'JKT ... n. hte!c:l.ilf'- -- ··ı ·" \..-· ·· +--

3 - ı·."t,-k'·.,,rm. ·• 2400 s.ıy1?1 konu- !4an ı·tu rru·,rt boııoı • lll~"'-""r'Etlrçi.l.Pl":ln ikiye nyrWnası ve h-'<11m hr.y'.eli.ni Ô " 
·' .ı.ı •· rin b':'lii gUn ve saa.t!" m,·;:küı• J...--onlJS- kik 1 t ld 'd d" .. ü __..._r •• • ik' 

n"n ;s•.ed!•,i v-ıt..:1arla birlLktr• te.it- aı arca eı·eı, u e ~ P.i.ı~ uııenne ,ı hayvanın be'Qıb rl ... , ~-:ıe h~.f"' 
.. ... ~ y...-ırı -nO:·aca"'tıa_P"J. 8280> d"1 c --· •·-! d • da. ~ d •· L lif meiktıupla .. mı. ~aılt...'l'len:n ycıpıla- ı.;.mt ;: w~wı..ı.a ırw. ın ı.,1 u..otır aıı Çaı{arı namhdı..-. 

cağı belli g~ ve saatttn bir &ıat t•v ... J--------------- Gi'('en ha~ CC'l)ij'.meın koşusunda Ko~1l.sarj, Um:ıcı, ÖLdı mıre karşı ı;1 
v l.ine kati;,ır a<l~ ,eç n kı:>mi yon ~ . .. \ ki1o itP lıi.l"inc gc!cn Dandi b:.ıgıin 62 kilo ile koş.aea'.ttır k b·ı ontı le' ı1 
''""' Jeri. <7855> \_~K SUTUNU ) t;r bı~"ka evo~jdır. B•ft.·;e olmaltla. b<>rabn burada kal'i olar.ı.1< n~ bir t -

+ \W, nn de P:~e gö:-1.enııiyt:>n.ız. Çünkü rr~"""lur sözıdür: 
Bir Darünalaka mezunu Ummadığın ıaıı baş yaı.. ·ı 

100 Adet )!ant.-an• 

mıye başladı . 
Bu sırada Milli içeriye girdi. 

Sanki demin ifrit .k'l'Silen, odadan 
çıkaı~ !kıl' pı l arı vuran km-Jın o 
değildi. Gülerek Leli'ye doğru 
yaklaştı, ö:ı:ür diledi: 

- AffcdersinJ.z, d<!Cli, insanb
rın hazan kendilerini ka:ylıt>ttiği 
zam.an olLl~'I: • Ecni.m zat.en d;ıil a 
szıba.'ıtan 'bilmem nNlen canNiı sı
kılıyordu. En küı;Uık ~eyd0n he
~n cin.irlernyord um. Amma, <ioğ. 
rusu·mı isterseniz, bugün s'z de 
hep cI.:Odne k-0nııqtımuz. 

Leli de güJü:msomiye b31:j1adı : 

- Evet, itiraf ederim, öyle ol
du. 

- Hangi katdın vardır ki, yüzü
ne k~ı aılılalvsıılık yaptığuıdan 

bahsediniz de, t.lhaırnı:ül etsin. 
Öyle )'1.t•rr>ı.şuk sesle k>o1n.ışu

yordu ki, b!l, neş1esinin Jperirıe 

gel&ğine a!Iım eotti. 
- Matmazel BNil hal<!kında,!;i 

sö:;lediğiım süzlcl'dcn de özür di
lcrım. lşrt..'.•n, nt'rdt''SC buraya 
gc-l(tt.kJ ~· 

iı arıyor 

F..<ki Darü~a(r'ıt:; me,unu ve 
dorı çocuk babas, eski ve yeni 
yuzıy1 bi:&ir; muht~l f idrae iş'e· 
r:r.:ıc müdürlük yap:l'ı.:ı ol•n orta 

ya~]; bir Bay hususi \•c ticari mü· 
ı,.«.<r1erde ~ş a..aırakı:.d•r. Kcn
di;;;•ı· tavzif eımc:< !Ctiunda bu

l •n:•c:.k muhtercın i~ ~ahiplcr:. 
n.ı; •San 'folgraı. Halk siıtunun
da T D. romııine bir mekıtupla 
m:iracaat etmclcrı 1'.l"rcuciur. 

Riyaziye, k im )'a ve fizik 
deui V4ırİyor 

(). •a, lise, olgurıiıı'< ve yüksek 
ok.ıfü.ra girmek iç;n kanaatkar 
b;r ücretle riyaz:y~. füik, kimya 
ctt-r'-'Er.İ veriyoruır., .. L\.rzu olunan 
yerler~ de gid~m'> öğl'etebilirim. 

T;.'.ıp -0lanlar•n .Son Telgraf• 

Halk sütununda ,çr,!,; iy: iiğ:·etid. 
:ı:rı12ir,e bir m"k'-..:JJ:ı~ n1üracaat 
( t'iıl·~("l~ni t1ca ~Ü."'rıın. 

SaJııp ve Başmuhıl'T!ro Etem izze& 
Ber.ic:e - Neşr.ıy ... t D~re.k:törü 

Cevdet KAR '\BIT.Gİ)'ı 
SON TEf,(;RAJo' MATB.\ASI 

Bir •tJcuk çalı ve saz keserken' 
denize dii1üp boğuldu 

1ım. rde Musab~yll civarında 
11 v: ~'·nda Sai(?t ısminde hir ço· 
cı.k çardak: yapma·< üzere deniz 
kcnr.ı:ında -çalı ,-.c sazJ:ı,· kes~rken 
cieLizc dü.,.<mü§ ve bogu 'arak ölr 
mU~tür. __ .. _ 
"Ahı minel'aşkı 
ve halitihim r,, 

(2 inci S~th!fı•den Deva rı1) 

- ven bi:;are ÇOCui!(! Dedi. Bahiısı 

da zengindir, B;zim ınohasrbf'Cn;n 

o-ğl11.1 ... Şu aşk, insan o nelrr yaptır
mıyor! .. . 

- Neıye den- j.şlf>r?. 

CAhl mincl :"$1<1 \ '6 iıiılat.lhi.m> 
cAhraka ka1biy b;ha-arrtihim.> 

Ş"ıre;i a~Jarr.1')'0 b<t~:ım?~ı. 

Onu ağb!\kcn görrn genç kuın cm 1 
gD?:leı~ndc-n iki da • ...-n.la .Y:lil d.a..mlad?. 
G<lz yaşlarııa khnsc ye gtid~::mı::"..ınok 
!çln tJemcn dönt:p hız ı h12h u~.akl.ış

tı. Anlaşılan, ba<tırp Şcmsiy; ~ o;w

la,ttılı'.11::.a pişınan olmust • 
HÜSEYiN 8EIIÇE'l 

Lokantacılara ,,. .. ·~ 
6rtClsQ daGı!ııl.ır;Q;~lı 
Lok~ntaclar c~m•ye'.i gazino ı:e 

1r·kar.:1alar i~in 1nan fıı.tu rJ itha t 
.bırrıgındı:ın mDS3 örı.üsü ıtC'lll·;ı 
iç in th~arg.f. ıJCln.s1 v ı'asi1e yap .. 
t.ğ, teşo,bhC~ünd~ muvaffa< ol· 
dıtğundan ,; ;nürı1 • ui.c: ',i h f<tıı i· 
ç·ncie loka!!t!l •:e gE!zinoiara ten irl 
criikn mı kt~r ~öz ön ünde tutul· 
:?~rı k şart ile m'i~ 'c;~esel~rıi n in bil· 
yük • .iiğü \.·e ~.ıt>1.·a,-;l:ırına göre 
m~ıayyen mi:kt~r.-ı 1 !Pvziat yap
rn:ya baş:hyacak\•, 

Tramvaylara ve tünele 
asılacak yeni lev lıalcır 

Tramvay idar,•si, halkın t ra ··• 
vay kapılar.nan birikınemesı, O" 

tomaıik kapıl. tr.mv3yJanla ka' 
pılarlı ya l.;ı.nn1a!'Yln.ı::: 1 iç'n res: nı11 

\·e yazılı !evhahır ha,·riamak"J' 
d r. Euıılar tür:~le , •rann ayı ar3 
ve ıınoumi \'C rlere asılac:ık ve b ~ 
g:bi hı:.'1Cketle:;n fel'J t ;ı "~ teh· 
L i.·rsi b .. J~rtilrc~kt r. Bjı'l,' ~J 

tr2ırva,· rab~s n.n " 'x: «ı> 
h• Jı-.q \.ır ı.r l 'rikn;esi. n · 
.ıı ~r• ~f'\ ~('tı.n~ ~·ul, .. 1ac~ı.:tı'-"• 


