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Hayat Ucuzlamadı 
Aksine Arttı .. 

BU VAZİYET KARŞISINDA 
NE YAPILABİLİR ?~: 

Tüccar içinde vicdan ve iz'an kıtlığına 
uğrıyanlara ve suiniyetle hareket eden· 
lere karşı daha m Ü essi r bir hareket 
tavrı tutmak gerekiyor 

ETEM iZZET BENiCE 
l!ıi ay !ık tecrlibe hayat pahalı

lığı mcwnu frıerinde hük\ımetin 
istediği ve aradığı neticeyi tanıll• 
nilie vermiş değildir. Refik Say· 
dam merhmnun müdahalecilik 
si.stemini terkettıkten sonra hüku
met en geniş hüsnün.iye! öl~üsü 
içinde tam serbest bir rejim sis
temi üzerinde hareket etmiştir ve 
etmektedir. Şükrü Saracoğlunun 
lıicaret ,.c iaşe politikasında esası: 

a - llliistahsili iyi bir fia1la tat
ıııin etmek, 

b - İstihsal maddelerine pa
zarları a~ınak, 

c - Ticareti •arz ve taleııo ~ 
nıınuna ter!..-etnıek, 

. d - Her ne•i müdahal<ıcilikten 
U?otk kalmak, 

e - Memlcketln içinde l>ulun
duJ;u şartları da gözönünde bu
lundurmak Ü'Lere köylüden top
tancıya ı..aw bühiıı herkese mil
li 'icılan, milli ahlak, milli şuur 
ve idrak ka ·g:ısını hakim kılmak .• 

Ancak, büyük kesafet merkC'Z· 
!C'l'inde, müsteJıli.k şehirlerde ya
ş>yan deği~mez gelir sahibi her 
türlü vatandaş için hayat l}-ıhal:
ltğı ger~ekten tahammül hududu
nu aşan ve aşmak ıstidadını gös-

(Devomı Sa: 3. Sü: 3 de) 

Başvekil 
-------

'f.rabzonu ziya· 
retleri nd e on , 
çocuğu himaye· 
lerine aldılar 
Trabzon 6 (Hususi)- Başve

kil Saracoğlu ve refikaları, Ordu 
müfettişi General Oıibay ve U
mum! Müfett~ Nrı;;!f Eııgin ile 
birlikte dün ak~aan saat 19 da 
Trabzonu şereflend'rmişler<lir. 

Başvekil şehrimizdeki muhtelif 
müesseseleri gezrrıi§, bu meyan
da Çocuk Esirg<:me Kurumunu 
da ziyaret ederek, on çocuğu hi
mayelerine almışlardır. Başveki
limiz !bunların bakımını Üzerle
rine alml<llardır. 

Stalingrad'ın, Karadeniz sa~ !inde Anapc •-e Novor06Ôsk şclıirler nin mnkilerini gösferir harita 

Novorosisk Deniz ssü de 
Şimdi Tehlikeye Girdi 
Stalingrad Kapılarında Alman 

Taarruzu Durduruldu mu ? 
Londra 6 (A.A.)- Sıaliııgrad 

şclırinin cenup batısında Alman
lar kütle halinde tank ve piyade 
kuvvetleri ile taarruza geçmişler 
dir. Fakat bu t.ıarruz akiın bırak
nrıLmıştır. Rus topçusu dü.,<mana 
ağır zayiat verdinniştir. 1200 Al
man öldürülmüş, 17 tank tahrip 
edilmiş ve 70 kamyon işe yara
maz •bir hale getirilmi§tir, 

Sta ingra n ti ve ·m l ba-

tısında b~a Alman ta~rruZ:.:ı
rını Timoçenkıo geri atmıştır. 

Son lbir kru; gün :çinde bir tek 
Rus cüzü kendi başına 3000 Al
manı öldürmüş ve 19 tanltı ıah
ci.p etmiştir. 

Stalingr.ıd rnulıarebesinin iki 
haftadır devam elmesine rağmen 
düşman el'an 'lıi.ç b!r neli~ elde 
edem<:ın.ş vaziyettedir. 

(Di!".ıret Sa. 3, S~: a d ) 

Almanya ya şiddetli bir akın daha 

Şirketi Hayriye 
müstahdemleri· 

nin bir itirazı 

ÖMER NÖN 
Havacılığa gösterdiği büyük 
alakayı samimiyetle anlatıyor 
[Milli Şe&ıizin 

oğullan ().,.... 1nö- ---
nunun geçeni.erde 
Y eşilk;iy sahasından 
yapılım talim uçuş-
b.rına iştirak ettiğ
ni ) azınıştık. 

ömer İnönü ha· 1 
vacılığa gÖ9tleniiği • 
büyük alıik•yı ve ta• 
hassüsleriııi aşağıki 

ya2'51 ile ve büyük 
bir saınimiyetle izah 
ediyor) 

Uçanlara n uç
mıya karşı olan sev. 
ginı, hatırlıyabildi

iim ı.lJı. hatıralu ka· 
dar eskidir. Küçük· 
ken daima havaya, 
tayyarey.,, tayyare· L • 
cilere ait hikayekfı: · 
dinlemekten hoşla· 

rurdını. . , 
İlk hakiki tayyareyi 6 ya

Şinda iken gördüm ve o gün 
uçtwu. Çok kısa siiren bu ge
zinti bende pek silik i:z:ler bı
raktı. Hahrlıyal>ildiğiım tek 
şey dünyanın dışından, için
den daha i)İ göründüi;>iidür. 

Bundan sonra fasılalarla 
tekrar tekrar uçtum. Bu u
çuşlarını hep kapalı yoku 
fayy arelerinde oldu. Halbuki 
uçman•n en büyük zevki ~ık 
bir tan-aredo anlaşılır. Bu 
fırsatı bana ilk defa :S. Demi
rağ tayyareleri -.cerdi. Şinıdl 
ise Ha' a Kurumu bu yolda 
iler]~ıneme vesile oluyor. Ö~
rcnec..-ğim pek çok ~ey .-ar; 

amma hcp•inılen en rl ilk 
yalnız uçacağım günü bekli· 
yOTU'll, 

Cemiyetin bozuklukların
dan uzak, sonsuz bir hareket 
serbestliğine malik, dünya)t 

~-· 

- . 
~r İnönü tayyarede 

_, 
• • 

bir tarih kitabının san yap
raklarını karıştırır gibi '°)·· 
rctımck ancak havadan milıı:-
lriin olabilir. 
Uçmıyan bir milleti nasıl 

bir . o.nun bcklediğinı eokiJen 
i~tir şüphe)·Ie dinle:rdik, gi>r
dük, inandık. Tayyare vntan 
müdafaasının en esa~lı bir u:ı-
6ltrudur. 
Şimdi uçan bir insanın J..al

bini uçuş ze\·kinden baska, 
yu1't müdafaasına biraz daha 
hırlanmış olmanın vcrd;ği ruh 
hafifliği dolduruyor. 

Uçan bir Türkiyenin çekir
deklerini t"'}kil edecek g.:11~ 
pilot ve ınülıendiı.ler artık 
her ,·a7Ji.feleırh1i bu ideali g()zt). 
niinde tutarak ·apacaklar. 

Yeşllköy: 27 Ağıl-tos l' 4-

Gibi '.llqddi ve ruhi unsm·lara 
dayanıyordu. lliç şüphe yok ki, 
çıftç.i ve müstahsil yeni iktısadl 
rejtmden nıcmmwdur. Gerçekten 
piyasalar ve pazarlar a~:lmıştır. 
Her aran•n maddo bulunmıya 

ba~lamıştır. Ferahlığın, serbestli
ğin haddi azamisi vardır. 1''akat. 
tek nokta göze batıyor: ;\Iüdaha· 
l«i rejim sıralanndaki karabor
"" fiatlar;run bugünkü açık bor
sı;ların fia tı halin o gelmesi ve 
ba<LJ iaşe maddeleri üzerinde hal
t.fi daha ileriye ,·anlınası. Haksız 
ı:ibi görünC>n, insafsn gibi görü· 
nen, yer.iz '<e hatta çi.rkin gibi 
gürünıe.n bu fiat yükselişidir. Zey
tinyağı, peynir, sadeyağ, pirinç 
~bi yiyttek maddeleri başta ol· 
mak üzero fiatlar Haziranın son 
hdtasma nauran )·üzdc 25 - 47 
ni•.bctinde artışlar kaydetmiştir. 

lliİ>in ve neden?. 

Bremen'e ikişer ton
BatıçöldeMi~· luk 800 bomba atzldı 

ıı:-···· ' . -~- •. ~-

İngilizler söylüyor 

Denizyollarında çalı· 

şanl ra 'Ağır İ..ıçi,, 
karnesi verildiği hal· 
de Şirketi Httyriye· 
dekiler bundan hariç 

tutulmuşlar! 
Devlet D(?tl.İzyolla."J i~letır.csin

de ye bil.fiil gemilerde çalışan 
müst;'Oıdcmine ağır iıjçi karres 
verıJd:ği halde Şirketilıayriye va
purl.:ırında çalışan ve ayni durum 
da olan mıisıa:.'ıdeınleıin her ne-

""----------------------~---------
Yeni bir ekmek nüm l 

nesi tesbit ediliyo1° 

Bıı böyle olduğu gibi beklenen 
n rşru rekabet, bolluk, her5e)i!l 
pi)·asaya çılonası değil, dökülme
..; gibi ticari harcketle.r de orta
da görünmüyor. 

Mahsul mü az, müstahsil mi e
lmde tutuyor, yoksa bü)iik ser· 
mayelerin kapadığı mallar istif
çilik yolu ile dirhem dirhem mi 
puara çıkanlıyor? •Arz ve talep• 
kanunu yerine makiis olarak •la· 

lep çokluJ;>u, arz kıtlığı mı• ihdas 
ve tatpik edilmek isteniyor?. Bü
!İİIO bunlar henüz aydınlanmış 

değildir. BunlB'r aydmlanınadığt 
gibi belediyelerin vazilclerini sa· 
lahiyetle yapıp yapmadıkları, fiat 
kontrolünü tatbika elve"'ıli du
rwnda bulunup bulunmİıdıkları 
da belli değildir. 

FilJıakika memur, işçi, sabit ge· 
tirli zümre dışındaki her türlü iş 
oalıiplerinin hayat pahalılığından 
fazla muztarip olduklarını tahmin 
etmiyoruz. Nihayet her metaın sa· 
tıcısı aldığı ile sattığını kendi 
lehinde denkleştiriyor ve serbest 
İf sahipleri de hizmet ve verimle
rini hayat 'e iştira şartlarına gö
re iyarlıyorlar, 

r lsuottNI 
2 nci sahifemizde 

P2zar sohbeti 

Ne Biçim Yaz, 
Ne Biçim Güz? 

Yazan; 
OSillA."'l CEMAL KAYGll.l 

ver hareketi 
büyük ölçüde 
bir taarruzdu 

Bu taarruz üç gün· 
de geri atlldı 

Londra 6 (A.A.)- B.B.C. Rom
mel tuaı!ından garbi çölde yapı
lan hareketin ibir keşif olduğu 

lhakkmda miıJı.ver radyolarının 

propaganda yaptıkları öğrenil
mışur. Ha1"ouki l:ıu bir keşil Jıa
reketi değ.!; mihver motıörize kı
t.aatının heyeti me<ımuasile yap-

<Dcımmı Sa: 3. Sü: 5 de) 

Hayırsızadada 
geceli yen 

SEVGİLİLER! 
Bir sandal gezintisi· 

nin sonu az daha 
facia i 1 e bitiyordu ! 

Mudanyadan limıınım1za gel
mekte olan Trak vapuru dün sa
at 15 de Hayırsızada açıklarında 
yelken direği kırıLmış 'bir sandal 
içerisinde bir kadınla erkeğin is
timdat ettiğini görmüştür. 

Bunun üzerine hemen gemi 
durdurulmuş ve yirmi dakikalık 
ıhir mesaiden sonra kazazedeler 
sandallarile gemiye alınarak İs
tanbula getirilmışlerdir. 

Devlet 'Demiryıolları !~resi 
:memurlarından olduğu anlaşılan 
bu erkek evvelki gün saat 16 da 
yanındaki evli olduğu söylenen 

(Devamı Sa: 3. Sü: 5 de) 

Rus tayyareleri Peşte'de 33, Königs· 
berg'de 24 büyük yangın çıkardılar 
t;:r.,d. ... , 6 (A.A.J - <.B.B.C:> İw'· A!llEJliKALILAR DA Şİ:\IALİ 

]iz Y'YU'°"le:"i evvrlki gece ikiııci FRAJ'SA.Y.\ AKIN ET:ri 
büyüık Alınan limanı lm:men., çoı. Lorı<fra, 6 (A.A. J - AmcrJ<an ~.,, 
ş;cfdrt~i blr hC.Cumd..ı bulun~Jard1r. kalc!eri dün Şiına;ı Fna:nsa üzerhıd(' 
Bu h:!.cum.da 2 tonluk borr.balaırl.ıan· UQmUŞ!ar ve askıe.r'l hecl"<'!leri boın-
saniyrde bir tane a•tı."mı, ve haya~1 bardı:nan etmiz.:.erdir. 
hedeflere is•!>ct etmiıllr. Hücum Rou<'n6 şc!ırinı<k' <fcm'·-:rohı şdıckc-
1800 saniye <k-vaıın etmiştir. od ve La HrNre lirnan:m:ıa dok:ar 

Ayni zam:mcla Rus ta"'1re!Crl d'e bombaTI<lımana tabi tululınuştur. 
Buda~e hücumı etmişler ~~ as- Büıtün Aınt•rikan uçaık~arı geri dön~ 
krrl, sın;ıl hod.o>flerde 33 bilıyük yan. mü•lrroi.r. 
gın çıkanmışlmldı.r. Rus ta,.,.areleri Du.ınan,ar 2500 rnetreye kadn.r 
Köniı::obı.g<k·dP 24 bl(yük yangııııa V'C yü..ıo.el;yordu. Bu &km İngiliz uçak!a-
5 büırilk lnı!ilô.ka seb\'b;yel vemıiş- rının Brrn:ıen Jfhrine l'"Ptıitl;ın gg 
leı'<l"'. unru ak:ndır. 

Pahalı Yemek Veren Lokaııtalar 

Ankarada bir lokanta 
sahibi 3,5 ay 

hapse mahkQm oldu 
Dükkanı da bir ag kapatıldı 
Ankara belediyesinin bu titizliği lstan· 
bula da bir imtisal nümunesi olmahdır 

Ştn>riınl:od•k i EOoı;e ri ıoı.a.ı ta 1 arın 
BeJediyey~ habet- V'Cımedıın !iat tari
:tıe!erinl yü:ose1tW.:.ic,;,,ı mıükerıreren 

ya ı:rnı.ş ve narz<>rı <l'ikk>a ti oelbelmlflôk. 
Lolmrıtaeıların bu barck<ıti devam C'l
mekrlıedlr. Bu suroı:oe bazı ilçü.ncü sını:f 
}okanlall>!'dn bile bir tabaJı: oeıne ye
m<'ğl 30 - 35 kuruşa. pilav 2ıO - 25 o 
çıkal"llmıştı.r. Birinci sınıflarda ı..e pi.. 
JAv •o kuruş, et yemeği 85, ııel>ııe 60 
kuru:ılurf ..• 

AG"Di hıı< Ariranda da g;;ı.ülmüş ""' 
Anka"" Bc!oo;,-eet ~ oox.&e-

te ll<'<;Crd< ~d;kli tal'ifed.eıı )'(iksck 
1;aı1a yemelr sat:a.ıı lok.ant.acılan Mlilt 
Koruruı1'l Mabkeme..ffie V'Cımiye bafla
mıştır. Bu hus~ta AıJ.k.aıra muhabiri .. 
m;z;n wr<ı:ıiı haber ~ağıdadı.-: 

Am.ara, 7 (Teldonla) - Tarifeden. 
yillo""k fiat!a y()m()k 5"'11>ğı.nı<f;:n dblayı 

Karadeniz Lo!'ant.ası aahibi Ahm<'t 
Bı·ledşece 11ı;ı:ı Korunma l\lahkell1'0-
sine veril.rnjştir. · 

Ntılicede Ahmet üç buıçuk ay 1rap9e 
ve dükı:tanının da b;r ay kıapatılmo&ı

(De\'amı Sa: 3, SU: 4 ~) 

(Dcvamı S· 3, Sü: 4 de) 

Parti Genel 
1

Bütün fırınlarda bu nümuneye 
,5'ekreteri bu tamamen uygun ekmek yapılaca . 
günlerde Do- Yarından itibaren ekme çe' rsı lfeOI lyGr 

ğuya gidiyor 
Ankara 6 ('Telefonla)- Parti 

Genel S~kreteri :Memduh Şevket 
ES<>ndal, Mara<, Urfa, Mardin, 
Van vilayeti.er le civarlarındaki 
bölgelerde, ı;cn:ş tcrkikler yap
mak üzc"e bugünlerde Ankar.a
da" l:ar<'ket edecektir. 

Kamptan dönen 
Üni ver siteliler 
sabah Abideye 
çelenk koydular 

Üçüı>cü devre Üniversite ve 
yıüksek okult.ar asker1'k kampı 
dün akşam bitmiştir. 

Bu münasebetle talebeler bu 
saba:lı hususi. bir vapurla Kaba
ıaşa gelmişler ve doğruca Taksi
me çıkarak merasimle Cumhuri
yet abidesine bır ihtiram çelengi 
koymuşlardır. __ __,,_ __ 

Malta'ya datga 
halinde taarruz 
lım<lra 6 (A.A.)- Maltıt ada· 

sına dün Alman uçakları lki dal
ga halinde taarruz .etmişlerdir. 
Br Alman uçağı tıılııip e~ııniş
iir. İkinci da~a şehrin üzerine 
varmadan kuvvetleriıı:>i7 tal'aiı n
dan dıığıtılın•stıt"• 

Son gj,nlc~'de ekm·*. me9C'!ıeı;. bu 
mcseie ct.raf-nda tcı.p!c1.nan ka:ne 
yo1S1.azh:,ğu, Y;rı:sı..'< ı.m kuı.;anıl:nmt~ 
bir çok semtlerdeki !ir.n:.aroa fkmıek
leı.;n içi krm.a.'D('n ru:irn.ır çııknl'1.Sl, 

yecl<k un ver!iıIDe~e olmasına ral:
mı•n yine ba%ı !ttınlarda vaki.tli vak.it-

sız me.::e bı.. na. mac. G· 
tt·lrf &ebPp r .... frJn ·ı <'ll D"J 1 
<bvası ha~ nı alnuş ovl:..ın;. t 

l\luhte-li! semt fırır< !lda "' 
"°knıeK...t..r.in e\"SS.f .il,,b.;:_ .,,·~ • bi ru 
rtc tırrU:JX16l: ve btlhas.'..a bazı f nla. m 

(De\!ı.ın. So 3, SJ: 4 de) 

BANDAJ MESELESİ 

Tramvay, Elektrik, 
Tünel UmumMüdürü· 

vaziyeti anlatıyor 
Biz bandaj derdi Ue üzülürken, meğer 

raylar da eriyip gidiyormuş 1 

Görüşen: Rahmi YAGIZ 
Şetırin günfük hayaıt çerçeve

siııdıe Wr kurt masalı halini alan 
cba'IXla.j• ~Je.ıi şüphes:irı bıe01İ.ll1 
!karlar si:ııi de meraklandıran bir 
tıadiı9edıiır. Öğreı:d-ğıiıme göre, •J:ıruıı. 
daj diye; ~m tek:erlekleri
ııe meıbut buluna:n yaylı, çelik 
hehe2.oırlu parçalara diyor1a·r. Bü,. 

tün raıylı n.al<il va.<>ıtal<arınm te
SrerreGderi, d~ere baodajkw 
'\Wııtaaile tu«undurmlJıi. 

Metro hanın Umumi Mü ür o
dasında1 Bdroi.yenin en fae.l , .• 
en ycrul:.'U bir scrvs!rıi iı:laTe rom 
B. Hu:!k:i ile karşı, karşıyayı7 .• 
değil sade iı;inin, her da·:<"ı:m ö:r.
ırünün dahi hesabını ycrmıiye hıı· 
zır düıiist blr <Jdam va}<arile bir 
gaııctecinin stı~llerine en aç k 
kilde CC'\·ap \eren Müdürü Urr l:· 
nüden bandaj mcsc!esini sord ı.:rn. 
~ı: (Devamı Sa; 3, Sü 6 do<) 
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HALK FiLOZOFU 

LÜKS MERAKI 

P&halı mal oatt.rklan j,.;..ı 

Kendilerinden ~ikiiyetçi ol<l.ı
ğ-.ıınıız - sözüm ona - birçok 
tüccar, gaıip b:r bahane il.eri 
süıii) or !ar: 
•- Bl/.hn birçok köbar, zen• 

gin miişlcrllerinm var ki, Mp 
pahalı -nal, lüks mal arıyor ... 

REŞAT FEYZl 

daha olmaımş, haysiyetini, iz-
21etinelsini satar. 

di ·6rlar. t, 

öte yanda, muayyen ve çok 
mabdut bir aylık veya ı:-elirle 
evim döndiiruıiy-o çalışan geniş 
bi.r kütle var. Ba kütle öy!.e ki, 
bir lill<S pabuç bedelinden da
ha ..,., bir poıra ile, bütün bi.r ay, 
bir aile !:"~ zor....-,_ 
dır. Bugünlııü bayat pahalıl:ıiı· 
nm bütün yükü de bu kütreıtia 
omm.ları.Ddadır. Eğer, 40 - 50 
liıralık pabueım yamıı.da,_bir de 
bet on lireW. pabuç bulwısa, 
o lüks ayakkM>ıyı neden 40 • 50 
]~aya sa.1.ıyHla.r, diye soruuya.
cağız. HaHtı, neden 60 • 70 lira
ya çıkarmıyorlar, diye hayret 
edeceğiz. 

Hakikat~ pah.lı ve lü:b 
mal anyııın mü~ vardır. 
Fakat, banlar ya bu :ilftlllatUn 

..,,.yısı:z, ha<biz, hesapsrz• pa
ra kazanım vurgı:m<:ıılandır, 

ya·hut, ec<lad.ndanheri m.iras
n·Ji, kalaıılor insanlardrr, Bir 
ü•iiı"Cü daha sayıı..bilir ki, bu 
zümreye gil'Cnler:ıı. yd<Uı.u çok 
nıalıduttur. Buulıır, aklı.nt, şuu

runu kaybetm&ş, birtakım dıeje-
11ore ıiippelerıliT. Lüks bir p ... 
buç almak içi:n evdeki halısını 
salar, arkadaşını dolandırır, 

ADt."l' 
OLUU 

i,tanbul fırnılan için eksik ek
mek ç:kartmak Met hü.la:nüne 
gi~di. Ne ZADlAtl aru bir Ufti:ş ;)"i• 

pılsa. yüLle.rce, binlerce eksik ek
mek bulunuyor. Eksik .,km•k çtk· 
madı''ı gün olıniyıu:ak mı?. 

QJ:cak \e oluyor tabi: tef'l;iş 
yap.lm:ıı!.ığı ı;ünler.-

ÖTEKİDE 

U{,ARS.4 

S de•·a1' i.Jıüyacı gitliı.çe, kcn-, " . 
d.siıı6 daha çok hb,.,lf iyor. Ilır 
çal. evlerde zeytinyağlı yemeklı>
re rağbet arttı. Bu r&ğbeti gör<>n 
ruübarck zeytinyağ da, başıru al
nuş gidıyor. 

Eltnırulen, bir de. o UÇl11' g;der
se, bakabm o :ıuunan - yapacı>ı-

ğu_? .• 

:\fü\'Shı:Th'E 
GÖRE 

Gecenl"-""' buzculH, Be...ıiye
ye ~iiracaırt ederek yeniden fi. 
atlara zam istemiş ' 

liıl ayına gi•ild.ikten sont'a, Miık 
buzcu-larm müra<:aatinden kork
mam. 

Fakat, hakikat maalesef böy
le değil_ aylıklı, muayyen ka
zırnçlı vatand:ışlarm balino ba· 
kın! 

Yeni latanbal defterdarı 
kim alacalı? 

'Malıye Vekaleti h~·eti tefl:şi
ye reisligıne tayin olunduğunu 

1 

haber verdi/timiz şehrımiz dci
terdarı Şevket Adalanın ye:ine 
Maliye Vekaleti müfeıt4ıerinden 

1 

Faikın tayin olunacağı tahmin 
olunmaktadır. -----

IBir milyon yüz doksan üç bin 
ltiraya kurutulach iki bataklık 

Ankara 6 (Telefonla)- Naf1a 
Vekaleti Ak.saray kazasının Sağ
lık köyu civacında.lci bataklığı 
484 bin liraya ve Kayser;nin meş 
bur Saz bataklsğmı da kurutup 
Sarmısakhsuyu ve tevabiini 709 
bin liraya ıslaha karar vererek 
bu ı,ıeri münakasaya çıkannış-
nr. 

-<>--

iplik ve dokuma usta mua
vinleri yefittirmek iizere bir 

mektep açıldı 
İplik ve dokuma usıa muavin

leri yetiştirmek üzere Sümer
bank; Kayseri bez fabrikasında 
bir yıllık tahsil müddeti olan bir 
mektep açınoşlır. 

18 yaşını ikmal etmış O<'ta mek 
tep mezunlannın 10 eyliıle kadar 
kııbulleri yapılmaktadır. 

Talebelere talıı;il müddetince 
her' gün bir öğün meccani yeme.lr. 
ve yüz yirmi kuruş da yevmiye 
verilecektir. 'Mektebi ikmal eden 
!er üç yıl çalışacaklarına dair 

Mlstabsll ita gtn 
na111 adam~r?. 

B;zim mem!eloe•, nıüıılaboil ~ 
)'ince_ habra lı:öylü relir. Çün!W, &
tlllıal! yapan eenif , • ..ıaııııa,, lı:ü1tcsi 

lrily.ieNe Y1'll&r. N ııf UllU<11<JZla> 1' 
m1l:ymı l<adan loôyleııd.e Y9:JU. Köırlü 
ne ;ş yupar?. Elb~ııııo memur dleC'l
ılir. Muhtei.ı ....ac!tieler iııtilEal edıor 
Y<! geçin>r. Baıdoo lııöyleriu eiD9erilıi 

lciiçüol<, niltusu az.dlı:. ~ 
mü:ı!alısi!Jerln çapı dil ~ür. 

Bi4Şlı.ı& memieıl<etl~rde. ~ &lıl'.ZiJ'e 

sahip bu:luıııı.n veya - lll'3ZI k\ra
Jzyara4 istibsaı yapım bü,yülı: mit>
tibıi!Je.r, (st.ı-1 :ıirloctlui. k.oopcn.
tiJ!Lerl ıv a:rıd ı r. 

Gto<ı•ş nlileyasta istihı;al Y'll>ail, dO. 
ğer i:ıU- tab.rle, bü:;rük çapta ~ 
talıı6ll, yani loodama:ı ~. biıl... 

ele dl: bıtlwıur. Bu hal. ancak, )'lrd\JD 
QOllı: mua.nen ..., mahdut baıu ~
kll'iarına ,,,,;rnustur. 

Adana "e ovar~ ~ H&wası, Ka.
nıden.z sahillerinde iı32lı bölgeler eı-
bi ... 

Geçoolerdc, ""Ytmyağ>n& dair, ıa.
zetelerde bir habe:- vardı, F""1ltlaıııo 

yiik;elmcsme atn'l olanları, ZIC:Ytinıf•ıil 
m· il<ri im;ş,.. llu haber ~
r'"Ude dikkatle dumıak aarzırnwr. 

Aı•tık, lbizd6 ~I ~e. 
<ro<ı:;adan bab<-rsıı, gtızü kapalı adomo 
mlıwa anlaşılmamahd>r; Ka,iü \'<! 
mı:ı;!Mal, hc:e bü.riı.k ölçüdeki iıUı
sa!cl, aohixdek• piy~scıyı günü gün~ 
ta!ı.;p etmd::eılir. Zey:~Bl miN:ıh
sll .eri cı.. kodaman müstaohıril sırufına 
clahil olanlOT "'116Ul<i:ıdı.r. Uru:za mal 
vermiyoor. Bekl«~c, PiYa ... ya Çlkar
m;yor, Fak;r müsfahsll d.cgi ki, tüc
carın. 1optaocını.ı, lcomİfıt)'<>ncunun 
elİlld(> oyunoalc ol&ııı. Malı ,._., pao
neı var, kimden lr.or.kaca.k.?. 

Tiic<:ar, toptancı, miiof.o·lftle d'l.7 
ııt";ireı.ıoe<l>ğl zaman, kız>;yor, Çil<ıi<il, 
tücctır, müstdni..ld('o 1.JCUUJ.. mili ka
ı»tınoa, fazla Wn kendisi aıacaır. 

mah, kendisi bekletecek. plyasayı 
kiı"ndlsi yilkıgclteıcek. Aslan pnyınm 
mJmahsildc lı:almalı.ta olduğuııu g~ 

rünce. ıkızlJ'Or ve l'h ni.i oiyet1.en, bir 
lıııytr i~h'T>Wk ibled'ğ4-ıden Qeb1. aort 
b:.ıı -a.;;ub~yct:e, şikJ.yet ed(vm-: 

- F•aUarı müstabsıl a.nt.ı:rıyor, 
Ben, bir miiıclctet evv<?I, ""yti..y.ı.ğ 

Y.e pirinç müst.c:ıhi!Uennin nasıl çok 
iaıundı.k! aınn ı. yine bu sütun 1'3'!ldıa iki 
ayrı y3'Zı ha-li."lde ka..rde'!m~Jm 

O zaman söylf'di~ ,, ibir şeyi: bu
gGrı «.icrtt ro~orum. H.,,.. med<lpyi, 
~hlr pfyı3S!l 1a.rınd:a değil, m:.ııceı ntt·n
bı>tn.ıan ilibllJ'en tetkU< edelim. 

R. SABiT 

incir toplamak isterken .• 
Beşiktaşta Ortalröy yolunda 8 

numaralı evde oturan 15 yaşla
rında erer adında b .. r çocuk cv-

lerir.in bahçesin -leki ağaçtan in
cir kı'Parırken dü müş, başın.dan 
yaralanm•ştır. Ş0 re!, Ş:şli hasta
nesine k• ldınlını,-tır. 

Dua edelim de, oduncular, kö
mürcü !er zam istemesin. Çimkü, 

iş şakaya gelmez!. 
musaddak lbir taahhütname im- Şehrimiz.deki leyli ilk mek-

l=z=a=lı=y•acma=ko=la=rd=ır=.======= teplerde şimdiden yer kalmadı 
KAÇ SUÇ 
GÖRÜI.ÜYOR?. 

Simit ve bGrek 

Har_e v·az ·ıyefi'~ 

Ruslar Stalingrad mey~an 
muharebesini de artık 

kaybetmiş bulunuyorlar 
Yazan : i. S. Eski Bükreş Ate~emiliteri 
Doğu cephesinde: 
Stalingrad mel dan muharebesi 

stratejik sahada Alman zaferile 
n'Olicelcnm:~tir. Alınan kıt'aları
nm şehir sokakla.rına intikal eden 
muharebeyi de muvaffakiyetı.. 
bitinnesi b;klenıııektedlı. 

l\larcşal Fon Bock kıt'ala:rı 25 
tümen olarak tahmin edilmekt&
dir. Birkaç gün:denberi ınubar&
beye bol mik1.&rda :ı:ırblı birlik ve 
1000 tayyare iştirak etmiştir. Bu 
Alman üstünlüğü bir meydan ruıı· 
harebcsi içiu e-zkidir. Geriden 
mütemadiyen besliyen en ileridı>
ki tümenler verdikleri kaytplıı-ra 
ba.kmıı.dan taa.rruza devam etmi't" 
kr, ve ~chrin iki gün evvel kala
balık mahallelermo glrmişlerdir. 
Cenup batıdan gelen kuvvetler 
de V olga dirseğinin ucunda en 
mülıinı iki mahalle olan Krasııa, 
Ermeisk'e varını,lardır. Şimal ba
tıdan gelen kuvvetler de Ru-sları 
son mevzilerinden atarak Volga 
boyuna vannışl:1rd.Lr. 

Ruslar şimdi şehrin kenar ına.
halleleainde, bir yarını dıüre üz&
rinde kale nizııoını almış bulunu
yorlar. Artık şehri kurt&rınalan 
mümkün ooğildir. Zaten Alman 
hua kuvvetleri, şehri müd:ı.f..., 1 

ede.u Rus ordusunun büyük kıs
mile Volga şarluııa cekilmckte 
olduğunu haber vermi;ler ve bu 
Rus r'c'atini de lıau hfü:umlarile 
bırpaluını~ a La,,Iamışlardır. 

Hulf• a Rııslar Staliııgrad mey
dan nmharebe,mi de kaybetmiş
lcrdil'. Bun~an sonra onlara dü
şen ilti miihiın iş kalıyor: 

1) Aş<lğı Volgauın şark sahllW 
muannidan.e müdafaa; 

2) Alman ordusunun Volga 
garp sahili boyunca şimale doğru 
ilerleme.sine mani ol.uııık; 

İkinci mesele daha miilıimıfır. 
Çüııkü kanaatime göre, Alm"11. 
ordusunun Valga garp sabili bo-

yapmayı kafi gördüler. Ralbuki 
Don dirseği şim.allııde sür'atle 
büyük bir kııv-:et top!aS&lardı, 
Alman ordusu şimal yanında du
ran bu Rus ordll6unu ihmal edip 
Stalingrad'a serbestçe )iirüye

mezdi. Yürümek isteseydi, Ru:slar 
cepheden mukavemet ederken 
onun şinuılden yanına da taaxrta 
edebi.lecekl<ırdi. Faka.t Rusla.ı: bi
lakis Moskova ı:arbinde.Jı:i taar
ruzlarla vakit geçirdiler; ve ta
bü bu la:aruzlann Stalingrad ve 
Kafkasya muharebeleri ii:ı:crinde 

stratejik hiçbir tesiri olnıadı.. 
K1>t"i neti-ee yerınd.e ne kadar kuv· \ 
vet toplansa yiue azdtr kai<4ısine 
riayet etmek lazımdır. ~Ioskova 

garbinde yapılan Rus taarruzları, 
Stalin;:rad milda!aasile beraber 
Don dirseği şimalinde yapılsaydı, 
Ruslar hesabına yüz bin .kere da
ha bnyı.rlı olurdu. 

Fakat şimdi ne yapacaklar? Al
man oroıısunun Volga garp sahili 
boytı.nca şimale ilerlemesini dur

durmak için Don di~ği şiınaline 
kuvvet getirmiyccekler mi? Mu
hakkak getirmek mccburiy.,tinde-
dirler. Evvelce getirmiş olsalardı 
biı' taşla iki kuş vuracaklardı. 

Yalnıo; Rus manc,•iyatı ilKanda 
hayret uyandırmaktadır. Geçen 
sencdenberi birçok meydan mu
lıarebekri kaybeden ve bu sefer 1 

büyük ric'at yapan Rns orduları 
Atman ordusuna Stalngrad önün
de taş söktümıüş ve mu:ıruıidaıı.e 
bil' azinıle dövih;ıniişle.rdir. Başka 
bir millet ve ordu olsaydı, mane
vi) alı çoktan san;ılırdı; Ruslarda 
böyle bir zat görülmii~or. Stalin.
grad meydan muharebesi, Stvas
topol'a yapılııo taarruz gibi 25 güıı 

kadar sürmüştür. Rus ordusu bu
r&da da çok üstün Alman ordusu
na karşı Y,ill<sck bir maneviyat ile 
karşı 1'.oyınuştur. 

yu.ı.ca şimale yürümesi, Kaf.kaş. 1--------------
yada Bat1,.no ve BakU üae..rino .,.. 

pJacak harekat ile ve merkez 
ccph-esinde Moskova ve Rııs or
dularına k~ı gi.rişilecek taailtt'\rb
larla (ok alikadaT<l.ı.. 

Stlingya.d meydan muharebesini 
Ruslar niçin kaybetti? Bunun &o

bcple:rlıı.i hal'p tarihleri yazıldığı 
zaman bü1iin teferrüatilc :ınlıya
cağız. Şimd< şunu söyliyebilir:..U: 

Ru•lar Stratrjik sahada bü
yük bir hata işlediler. Alman or
dusu Dnn dirseğine yiirüdüj;<ü za
man Stalingra<l'ı hedef tuttuğun..- 1 
ili§ lım~tı. Ruı;!ar, Alman ordusu- j 
na lıarşı yalnız cephe miida!aası 

Açı iş ve memuriyetler 
Zir• at Veka:letinin An.karadaki 

Etlik bakter~Laji enstıtüsüne 11 
eyiul cuma günü icra olunacak 

bir müsabaka imt"lıanı ile 20 tira 
asli maaş!a 'bir memur alınacak
tı.r. 

Zonguldak sağlık teşkil.5.t.c has 
tanesine 70 er lira aylı.k ücret 
ve~Jmek '"' ayıj;ca lfevkafdde 
zam da iıt.ve olunmak üzere 5 
hasta"lıaktcı h~c, 150 şer lira 
aylık ücretle 4 eczacı ve 300 lira 
aylık Ücr<'tle b'r dahiliye müte
hassısı doktor aranılmakt.:ıdır. 

MAHKEMELEROE: -

İnadım inattır! 
Vahıııan Knı<o.Yan çWagirdir ... Bir 

da'V'ada mevzuubaıhs bir ~ın ~ 
9i anahtarında.n başQ bir aoeblııın
lı a<;ılıp aç~ğl halciuodı\ i!i.1-
sa&ma anüracaııı1 edil.mci< üııert', dııll 
wlcuıf s:ı.ıı;y}e davet edi~. bu ~ 
tin yapılması içln ihttsasınE. müracaat 
ecı;ldii> sırada, ücret olar:>k hitedif:i 
an bq !Iranın vcribm'Yetıei:ini anıa.. 
dığınclan, Mhvuiııu! vw.fesd 'fa.clnn 
ıoı.nw etm~ bIJndan dolayı doa, ce
za Ka.mmumm 282 ;oci nıa.ddetli lıük>
müne göre eeuılanıbrılınok ot.a.ı<1bfyl6 

~e "Y'6lilmlştir. Vohram, 
mahkemede d;J'<>I' ki: 

- Bu, benim zanaatimdlr... Bu .,. 
bendea:ı ba<ı;cB yapacaiı: adaıın az çıkıa.r, 
Kırk yıkl:ır buo za.naabe ()mdı: vemıdş
ıeın, bQyle günler lçiDd:ir. Bu, kıı1ıı 
ır>lda b>r olur. On beş liroyı ,-~ 
lame. ben nasın ehli vukutlyeı ifa 
oc>crim?. Bulup başkasına yaptırsın
lar!... Beni ileo l>'l deyi uğraşeytl('
lar?. İ.•temoorum... .Para.vı da lstenD
o.ııım... Ebll vuku!iyetl de }'11pamaml 

Mıı.lılı:eme, Vııoiıraın Kınıacıırımm fU 
!tira.tiylıe, .!ıillÇLltlU Ccı.m Kan\lll!UDlD 
382 tnci mad:iasinln birinci :lıkra.sJDA. 

l1Y'ııllrı !bulduğundan 25 liiıa. pıı.ra ce
zaziyle cezalaı>dırıl=ısma karar ve.
rlyor. 

Yıımi 1><9 llra para cezası h\lkrnll, 
Vahranu b"'1ız sin'1'lendimıi,:ı, fakat 
biı-az da <lilşiiadüro>uıtür. Yüzümln 
ha ilan v~ ~ bir pıı.rça dcğ'.şn:'ş
tir. ?v!::ı.J.11~ameden çıklp asabi asabi 
Ofu'lerıwrk ıooridoroa y(lrümcktro.r. 
Yarımda cia bir aııkadaşı vardır. A~ 
t-..ada.;;ı söz llçl!)"QI': 

- Ka Vahram!. .. Göıımüşsün "" iş 
yapmışsan? Yo.zık <>eğildir :su yirmi 
beş l!mya şirr.ıdi )'<>ktan y~reı 

- Zararı ~ur, Keğa.nıj 
- Zararı yoktur oh.n- hiç? Bu za.o.. 

manda yinıni 00, lir& ""' dıemel<tir?. 
Ekm€k a11<lanın ağzıaa ~. f&r
ltında dcg;km?. 

- Farkındayım... Fa:ııkımla olmaz 
olunmn hiç? Fankmıd.ayım om:ma, Y'llN
rus, be·nVn iaa.dım inattıtı. Heır:if pire 
için yorganı ya:. nış;a, ~? 
Ben ı_;yıe bir ina~l hrrif m ik'i, pire 
!çın yr nganıı dqğil, o'Greyayı ya-kının. 

aooa..., roma, Volıc:ım. bir &zameS 
takınıyor "e bir k.'.lhn&mıau gibi, ıroı .. 
~:ırnu sallıyaı~k yllrünken_ 

- Benim, di)."Or, bu irat yüzündecı 
ba.;tm3 n~1{'r ge1mcımiştir kl ... 

HÜSEYİN BEHÇET 

Laleli caddesinde bir kaza 
Ak::arayda Millet caddesinde 

5 numaralı aparı:ımanda oturan 
10 yaşlarında Yusuf adında bir 
çocuk Lal.eli eaddes'nden geçer
ken şoför Arifin itlaresindeki 
2751 numaralı Qlxnndbilin çarp
masile müteaddit y~rletinden ya
ralanmış, Oerra!hpaışa hastanesi
ne kaldırılmı:ştır. 

Münhal adliye memurlukları 
Meroin ~d!ıyesincle w;ılan 15 

lira maaşlı üç zabıt katip muaviıı 
l.ği ile :Bandırma, Gönen, Erdek 
Ye Manyas mahkemelerinde açı
l.an birer zabıt kıl.tip muavinliği 

ve Edirneye bağlı Meriç ~ 
mahkemesinde ar;ık bulunan 20 
lira maaşlı lba~.katip mua\~nl ğine 
talip olanların mahall!i adliyesi
ne müracaatbıiı şehrimız müd
'deiumumdi.ğiı~ lb.ldirilmiştir 

n:ır tüccar, geçmlerde, yerli bir 
kumaşı, inı:iliz luun~ı diye, 30 li
raılan sa~tı. Gazetel-er, bu ha

disede, sadece bir bile görmiişlcr

ıii. Yerli deme~ İn~ilh kwnaşı 
<!emili\ .. 

Simit, 'börek üzerine fazla dilt
tü.k. Birkaç börekçi ve simitçinin 
kiırı, bir kaç meraklının da zevki 
mi düşQnülüyw?. IBu maddeier, 
zaruri ıhtiyaç maddeleri değil
dir. Memleket çapında ve uzun 
sıirecek lbir harp ekonan-..sine 
göre hubuıbat stokunu hesapl.a· 
mak 1azım. 

Bu yıL Yıldızdaki leyli ilk mek
!('ple p:msiyonlu köy mekteple
rine müracaat sayısı g~n yıl

lara nazaran çok artmıştır. Kad· 
roiarı muayyen olan bu mlkt('p
lere vaki olan mür3caatların 
heps ni kabul elmt•ğc im'-.iin bu
Iunanıamakta ,.e tere:ı..an köylü 
çocuk'al" almm2kta<hr. ı~=-'·=-=-=========~==========--===========================~====> 

Demek oluyor loi, o mal, hakikn

ten tnı:ili:ı: kumaşı olııaydı. 30 li
ra) a pahalı addcdilıniyocekü, öy
le mi'., •• 

AHMET RAUF 

Yeni Neail hususi orta okulu 
öğreıııdi~ıaôııe cöre ıo ya<lıınbe:' 

Nuruoo:ma.-Ye caddc~indle muhıUı,e 

çok ve;iml! surette çalışan Yeni İlk 
Nf.dil Olru!uımm bu yıl ;rük:sek bor ta
lim tıey"ctlııin yımiatıı ile Orta kısım 
açılaıca~. Dürüst çalı1111alan,,-ıe 

"1!'dıl lı:cymetli çocuk!ar y~itliren bu 
jrult\ir oc&ğıo> 11'.W.V~ dileriz. 

Simit ve börek nihayet öyle 
maddelerdir ki, kıyamete kadar 
dzlıi menedilebilir. Yemesek ne 
lazım gelir?. Bir çol:lannuz, ha
la, normal günlenn itiyat ihtiyaç, 
ve zevklerini arıyor. Başımızı çe
virip dört bir' etrafımıza bir .ba
kalım. Dünya ne· alemde?. 

BURHAN CEVAT 

f EDEBi ROMAN: 82 "\ 

1 AŞ~ua~~L~~~! AŞI 1 
\.. İKİNCİ KISIM 

- Kaı~ burada, dcct., bi.r kaç 
ke:ı Ali B< y ııeJ(!;. 

A sızlan:ıyor, U1r ao evvel olup 
bı\<U ôjirenınck ıcı;yordu_ 

~ <Vf(".J dUV&T<l dayalld 0~ bitena 
b~ X.ı, k. i ~ı ı.aıma.n bear.n1-::irı 

" ~:'et di. 
.o"&ıIJal~ ınJ ....,.cu Ent:la 

$<. ' u 
!) tdt· 

ı:a :'(!\. 

K :ı m "· 
- E 

( l nu ~ Y.apm.!;" ••• 

> "'"" akL trlori pdı: ht p]<ırıtk =---=· -sım:'n loondJ,-~ l<>i>)adı. 
onları o nh;!' .rdu, 

n kolu::n ıım., yıı:talc 

r S<ıvı1•n k pı ı ıkwadıı: 
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Ne Biçim Yaz, Ne Biçim Güz? 
Bu sene ilkbahar gördük mü, 

görmedik mi? Pel< farkında de
ğilim... Yazı ise hemen hemen 
hiç görcm€dik g>bi birşey ... 

Yaln:z haziranın bıl§ların
dıı m aıı: .ınıc." EimSiz, vall<ıitsiıı s:rok
la r yapar gibi ol.du ve arkası tios 
çıktı. Hem de öyle fos ki, hani 
temmuz ortalarında, yollarda 
şöyle adamakıllı ve doya doya bir 
ter bile dökemedik;... Haı:irarun 
on beşinden sonra havalar hep 
rüzgar!;, hem de sıkı rü.~\rlı ve 
hep poraz, hep yıldız gitti. De
nize g:renlcrden ka.ç ~iye so-r
dum ,hepsi de sudan çıktıktan 
sonra sıcacık bir mangalbaşı ile 
bolca çay ve ıhlamur aradı.klan
nı söy!ed ler. Dornet.;ler bil.e se
-ınlik ve giinCŞ$:Zliktcn o kadar 
zor ve geç kızara.bildiler ki, ağus 
tosun ilk h:ftas•'lda yedi(f.miz 
domate ,; p 1;lvların renkçe süt
lfrçt.ın !ı ç farkları yoktu. C>var 

baglar<;jan ş:mdı her g 'n küfe 
kiiıf'e şehrin çarşı ve pazarlarına 
.ndirilen üzü~·~r hiılii mayhuş 
mu mayhoş... Salkımlar doyası 

b r !•cak goremediler ki şekerlen
sinler allansınlar. Geçen kışın 
şiddeı'nden kömürclilerle odun
cuların vurdukları vurgunun 
d<lrtte, hatta beşte, batta onda 
!birini oL'lln zava.lı dondurmacı
lar bu yaz vuramadılar. Halbuki 
dooıdurmacılar ol.sun, şerbetçiler 
olsun, sucular olsun, p"ajcılar ol
sun, kır gazinocuları olsun g('Çen 

! Yazan: 1 

Osman Cemal Kaygılı 

kışın ş'.ıddletiine mu'kaıiııil okıraık bu 
yazın d~ pek fazla olacağını tah 
nrin etınişle~. Halbuki fazlasın
dan vazgeçtik, canım yazın azı

nı bile göremedik ... Hele bir haf 
ta var ki sabalhlar:ı sular, akşam
ı.arı ri!:ııgar batın sıeyılır derecede 
yüz, göz, ense, kulak okşuyor. 

Da!lıa plaj mevsimindeyiz, fakat 
erkeklerden artık yazlık elbise 
giyen, yeleksiz, şapkasız gezC'll 

pek kalmadı gibi... Dondurmacı 
ile şeroelçi doyasıya bil'er kah
kaha savurmadan oduncular, kö
mürcüler, suba.cıLar şimdiden gü
lümsemiye başladılar. Her yıl bu 
vakitler işl:embed dükkanları, 
tam manasile birer sinek avla
ma yeri iken şimdi ekmeğini ka
pan kazanın b~na sı.ralaruyor. 

Karpuzu ak.şamdan yanp aç.ık 
peııcerer ın kenarına bırakın, sa
balıleyin buz dola.hından çı.km1ş 

ogıbi a.şlıımasını yiyin ... 

Ceviz, üvez ,kestane yeni yeni 
kendllerini göstermeğe başladı 

ve h<'niiz nar, hünnap ,kx>caye
mb; g'ilıi tam sonbahar meyıva.lan 
kendiler- ni göstermedi, fakat ge
celerin vakitsiz ayazından nere
de ise tatlı patlıcanlara kıraği 

çalmıya başlJyacak ... Bu gidişle 

korkuyoram ki bu yıl biraz şöy
le agız tadile bır y ~z göremedi
!';; miz. gibi, İstanbulun eskiden
'beri pek hoşa giden o güzelim, 
limonata g:bi 1ç açıcı, yürek fe
rahlatıcı, o güzelim, hafif sarım
tırak son'bal:ıar: ru da pek göre
miyecegız. Geçende gazetelerin 
b rinde bu işin erbabı olı:luğu an
laşılan ·biri yazıyordu: Bu upuzun 
gepgeniş ve gayet çetin dünya 
savaşı ve onun lıavaya salıverdi
ği kimyevi .faiki maddeler, ta... 
rakalar, rüzgarlar, sun'i yıldınm 
!ar havaları, mevsim,k,ri, iklıim
leri de oaltüst ediyo.., .çorbaya 
döndürüyormuş. .. 

Zaten dünya kurulalıberi sa
vaşların, dalaşların aLtüst edip 
çorlbaya çevirmed:ği ne kalmıştı 
ki? Şimdi ilıer bakımdan eski ta
vaşların, dalaşların üsıline tuy 
dikmiş olan bu yeni dünya sav~ 
bu havalar, mevsimler, iklimlerle 
lb:rlikte !bakalım, d!Uıa neleri, ne
releri ve ne zamana kadar, alt
üs't ed p çoı1baya döndürecek? 

Zavallt yaz ve za,-al sonba
har, desenızc ki siz de bu kav
ganın kurbanı e>\dunuz. F;akat 
belli ol-ıaz, dııJıa önümüzde blr 
hayli gürl€r var, bakarsınız, ya
zın ve sonb har başlangıcının 
·bu kadar ~erin ve royrazlı git
mesine rr.ı.:kabi:, gayet ılık ve 
sıcacık bir incir ve üzüm zama .. 
nı da geçirebiliriz. 

JSMAN CEMAL KAYGILI 

Asyaaı blyök 
Glkelerı .. 

Yazan: Ali Kemal Sanman 

Bu harbin uğraşılarak kazanıl
mağa de.ğeri olduğuna Asyalılar 
da tamamile inandı.klan gün haty 
tali'lıi de çabu:; değişecektir. AJJ 
ya kıt'asını gezınış, Asyanın yu 
karısında aşağısında doloaşmış, N 
yalılarla düşüp kalkınış olan Av
rupalı ve Amerikahlann dedik. 
!eri böyledir. Harp talihin.n de
ği~si de Anglosakson davas' 
lehinP olacak. Bu dava da artık 
dünyanın kıt'aları üzerindeki in-' 
sanLa.n renk farklarile ve sair 
fa.-klarJe ayırdederek birini öte
kinden üstün görmemek, her in
sanın bir olduğunu ve yeryüzün
de hepsinin hak~<ı olduğunu mü
dafaadır. Onun için İ1'gilizler ol-' 
sun, Amerikalılar olsun bu har
bin sonunda kazanılacak zaıferd" 
Asyanın büyük bir hissesi olmalt 
1ii:zıım gel<l:iğihi d~ünüyorlıar. 
E~r AJ;ya hu harpte bir vazi. 

re gi:irecekse ona mukab:! blı 

hak sahibi olması da tabiidir. 
Kazanılacak zaferde onun hak!Q 
yeruniyecek. Zaman geçtikçe di, 
ğer kıt'alar üzerindeki yaışıyan, 

!arın da bu dünya harbinde hl
rinci safta birer vazıf.e almalaıı 
zarureti başgö<;terdikçe 'bu bar~ 
a.Mık AVl"llpalmın veya Ameri~ 
kalının da'Vası. olmaktan çılanıı> 
tır. İşte bu seferki dünya baro> 
ne böyle bir mahiyet verilerelı 

zaferden gayenin de dünyanın 
her kıt'ası arasında müsavao 
kurmuş olacağı ileri sürülmekte
d' r. Yine herp gösteriy0r ki bu 
müsavat öyle şu veya bu tara. 
fın lut!ederek verdiği niıneUer. 
den de.ğil.dir. Büyük fedak:arh• 

_.ğın, emeğin malı.sulüdür. Çinli< 
den misal; Altı sene evvel Çin1' 
yalımı baışına kalm.11J, kendisin
den üstün olan bir düşmanla uğ 
raşınağa mecbur olm~. Ang 
losakııon tarafının diplomatlan d 
Tokyoda müzakere kapı1an aç. 
mağa, Çin limanlannda Avrupa. 
lıların, Amerikalıların imtiyll( 
sallı.al.arına. ilişilmemıesi ;çın J • 
ponlarla anl~ak 'çareleri ara. 
mağa koyulmuşlardı. 

Senelerdenberi mernreketinia 
tahrip edildiğini. gören Çinli bq 
dünya harbinde Anglosakronlat'I 
dan evvel geliyıor. Asyayı ve P.,. 

yalı lan az çok bilen A vnıpalı ve 
Amer!kalılar o Jrıt'aya ve onun 
üzerindekilere karşı bir bağlıL k 
duymo.ktan kendilerini alamazlar 
Çünkü Asyalılarda yabancıların 

ister istemez lbeğenecekle~ hal
i.er, meziyetler vardır. Bu dünya 
harbinde de Asya ve Asyalının 
bu dünya 'harlıine uzak kalama
yışı da kolaylıkla anlaşılahilir. 

Bir ıbakıma göre dün}'11 ilıarl>i Ja
pon!ann Çin ü:zeı-'ne yürüdükleri 
93'7 de b2ş1am:ştır. Daha o :za
man Çinin dayanacağı, düşma
n ~ çıo'k yaracağı anlaşıldı Çin 
ülk~sinın kolayca b~tarrbaşa is
tılası da Japonlar için üstün ve
sait sayesinde mümkiin görülse 
de çok uzıya<:ak görünl:yordu. 
D.ğer taraft&n Japonun Çini is
tilası dünyanın her iki büyük 
deniz dC"Vletini seyirci bırakabi
lecek hallerden değildi: İngilte~ 
ıle Amerika Asya kıt'asında Ja
ponun ilerlemesine karşı ergeç 
Ilı~ kete geçmek :ınecbur:iye'tiııi 

1;öı ceklerdi. Onun için Tok;ıoda 
diplomatlar arasındaki mü.'2ake
relerden kat'i ve devamlı netice
ler çıkamazdı. Heışey pek yakın. 
da kopacak gibi bir pamuk İ1,lliği· 
ne bağlanarak kalıyordu. Son il 
tı senenin vakayii daıba tıahlll &. 

dilirse bu ha.dl>: n b~laııgıcını U 
:zak Şarkta aramak lazım geldi
ğıni söyliyenlerin dı!dil<lerini ih
mru etmemek lıAzım gelecek, fakt 
hiç değ: ise dünyanın o kadar he
lecanla ihtimal vererek bir ~k 
netıce!ere }"Ol açacağını seneler
den.beri d~ndüğli Amerika -
Japonya haıibinin b;'i" Çındedir;' 
demek kolaydır. Şimdi Asya coğ· 
rafya ıarlhinin asırlardarrberi bü 
yüttüğü ülkelere bu ha.,ıte la
yık olduklan mevkii vı.<rmek Ang 
!osakson ıi.lerlnin en b:rinc• dü
sür.celer ndcn görünüyor. Bu ül· 
keler b'ıyük vazifeler alabilir'er, 
ona mukabil büvük hakl•n da 
olacak. Çin ile Hint gibi ... 

Ekalliyet ve ecnebi mektep
leri 21 eylülde açılıyor 

Şehr.mizdeki ekalliyet ve ec
nebi mektepleri <.yın 21 ine' gü
nü açılacak ve yen, yıl tedrisata· 
na baş!ıyaca.klaroır. 



l'-Günün sıyasi icmali!---------

1 
Son 24 Saat içinde,== 

, !ladiselere Bakış 
~~-------------------------' Ziyaretini beklediğimiz Ruz-

velt'in mümessili Vilki.~~ 
Stalingrad .Almanların el.ine geçmiş ııayılahllir - AJ.mımlar 
N ovorosisk üssünü de sıkış tırıyorUır - Mısırda muharebeler 

yine dtirakladı. 

'.B·r:eşik Amerika Re'si Ruıovel
fin şa.hsi mümes.sili Vandel Vil
!kin. n bugün 'Yarın Kahireden 
memleketimize gelmeS' beklen
mektedir. Bu ziya.relin sebebi; 
Rcıs Ruııveflıin, kendisini Ame
rikan:n 'lıaııp gayeleri hakkında 
Türkiye hükumet adamlarına 

ma!iımal vermeğe memUr elmiş 
olnıasıdır. 

Birleşik Amerika mu'lıalefet 

partisi reisi olan Vilki ,malüm ol
cugu üzere, b~ndan ki sene ev
vel, Cnr6ıuıiy~t partisinin Bir
!eşık Amerıka rebilğ'ne göslerdi
ğı naınzcıtı. 

O zamanki iki lı JSım Amerika 
haılbe doğru yaklaştığı zaman, 
mi"c' l rası. ırneoelelerinde gö
rü -ı rmı 'birleştirnuşlerd'r. İç 
polit kada Ruııvelt ile Vilki ara
s:nda r:kir ayrılıkları meV'Cut ol
sa b :e, artı.k Aıoorika haıtıe gir
dikten sonra, takip edilen dış po
litikada tamamlle mutabık bu
lunmaktadırlar. Bu ııebeptendir 
ki, Vilki Ruııveftin Orta Şarka ve 
Mo kovaya yaptığı bu seyahatte 
alılı!!ı vazifeyi memnuniyetle 
kabul etmiştir. 

Bllnun diğeır bir scbclıi de, bel
ki Vilkinin ziyaret edeceği bu 
m<'mlek.('tler hakkında maluma
tını gen şletmek istemesidir. 

1941 ilkkanununda da ,aleUıde 
l:ıir Amerikan vatandaşı o1arnk 
tayy&re ile Londraya gtimiş, Çör
çil ve diğer İngiliz hükumet a.
?amları taırafınd~n ka'bul edilımiş, 
Inglterenin harp gayelerini öğ
rennoeğe çalışın~. 

Vilki şimdi 50 yaşındadır. A· 
nıerik~da bir çiftlikte doğmuştur. 
10 yaşında iken mektep masrafı
nı çıkarmak için gaı:ete müvezzi
liği wyordu. 14. sene m~ktebi 
bıra kınadan bu }"Olda ı:alıışmış ve 
nihayet 1916 eh hukuk fa.kmte
&inden diplomasını alm~tı. 
' G<.>çen umumi harpte Amerika 
'bu) ilk badireye girince, Vilki 
topçu yüzbaşısı sıfatile, Fransada 
diiğil'!"n Amerikan ordusuna il
t ~ k etmişti. 

fl"uhörebeden sıonra memleke-
tine dör.en Vilki tcşkiliitçılığı, pıı
litika iş\erndeki d~n gö•Üşleri
le t<emayüz etmiş, en n'hayet cum 
huriye\ partisinin lideri olm~tu. 
G en intihapta alrvalin zarureti 
ic"p etlrmescydi, belki de bu
gf,, Bir1eş'k Amerikanın reisi 
rn \'1 ·iinde bulunacaktı. 

RUS CEPHESİNDEKİ VAZİYET 

Srn 24 saat içinde gelen tnber 
]er. Rus cep!ıesinde, bilhassa Sta
l'ngrat bö gesindeki son duru
mun ne olduğunu iyice aydınlat
mamıstır. Bu bölgede Ru,ların 
20 dE>n fazla tümenle savaşa de
'Yam ettikleri bildiriliyor. Aiın&n 
'.kaynakları dıa bu cq)hede taar
ruz eden mi!lıver kuvvetlerinin 
bir milyondan .fazla insan oldu

ğunu bir kaç defa tasrih ettik
lerine göre. yalnız bu rakıaınlu 
nn:ıharebelercn ne derece şiddet
li olduğu hakkında bir fikir Vet'
meğe kafi<Ur. 
Vo\ganın bu büyük sanayi şeh

rini Almanı.arın en ağır kayıpla
m daılıi bakmaksızın bir an evvel 
ele geçirmek ıstediklerine şüphe 
yoktur. Şohrin Stalinin ismine i
zafe edilmiş olması da Almırn 
b~mlesini körükliyen ayrı n,:r se
bep teşkil coobilir. 

Hul&sa iki !araf k•ıvvetlc-ri bw 
ilcrı, 'bir geri, birb'rlerini müthiş 
rurette sarsmaktadırla<. 

K fk ·':ırdaki vaziyete gelince 
şi a batı kısmı. ti ı Alman ;-e 
n en ' i.NVetl.e~i A<nnpada Ka-
r 'zr n I'Ce, K rımdan geç r-

g 
lı: 

rı k ., et' e Taman yarım 
nı i gal ed .. re, a,t Azak 

ızı Alman hlıkımıyet altına 
~ bulurrnktadır. ikmal iş

dr bu ,,,.~ n apılmaktadır. 

'\.. ık Stat' n-ad gi!bi Anapanın 
ce unhki Novorosisk deniz 

nlln akıbeti 1 kk nda da hu 
gi; lerde y ni haberler h l<lene
h:l r. 

MISIRDAKİ HA.REKAT 

Bu cephede ki hı> re kit dıa ı;.ı.riı 

MııaınmeTALATUB 

surette anlaşılaına.ınışhr. Mareşal 
Roınmelın cenuptan mayn tarla
larından yapmak isted:ği çeviı'

me harketinin muvaıffak olmadı
ğı, binaenaleyh ımevı:ii kaldığı 
an!,aşılıynr. Aoaba Rmmnel bir 
dene.rne mi yaptı, yoksa Mısırı e
le geçirmeğe matuıf büyük b.ir 
hareketi İngilizler önled !er mi? 

İlk hamlede bu saıhede 12 kilo
metre kadar ileri.edikleri !bildiri
len m:hver ku~eUeri, ger çe
kılmeğe medbur ediliniş görün
mek~dir. 

Diğer taraftan İngiliz kuvvetle
ri evvelki yün ııaarruza yeçerek 
mihver kuV'Vetlercni bir miktar 
daha batıya atıruıfaır, merkezde 
mii'him !bir tepeyi de ele geçir
mişlerdir. 

Hulasa Alman.la.rm hakikaten 
taarruza geçmek istt!dilderi, fa
kat !bilhassa yakın üsl€rden isti
fade eden İngiliz ve Amerikan 
tayyarelerinin şiddetli müdaJı.a
lefil karşısında durıaladıkları talı 
min edilebilir. Acaba bu durakla
ma daıha ne kadar deovam ede
cektir?. 

ÜSKÜDAR 
hapishanesine 
50 gram eroin 
sokacaklardı 
Sabıkalı eroin ka.çakçılarıncl.m 

Mevlfıt isminde bir ~vkufa ev
velki gün gefü:ilen eş)'alar meya
nında bulunan ve içi zeytinyağı 
dolu blr ibrilr nazan dil<kati çek· 
miştir. İbrik kırılınca SU1'eti mah
sasedoı Y-ı>ılnut olan bu ibriğin. 
bir kıatında elli rram eroin bulıın
muftur. 

Bu sabah yapdan 
Parti kongreleri 
Bu sabah saat onda Kınalıada, 

Yeşilk.öy merkez, Beşiktaşta Di
kilitaş, Hask.öyde Sütliice, Keçe
cipiri, Bey]«>ııda Anadolufeneri, 
Kadıkıöyünde Caferağa, Hasan
paşa, Mecidiye, Asmanağa, Kızıl
toprakta ZU!ı.tüpaşa, Tuğl.acı, E
renköyünde Yenisa:hra Cumhu
riyet Halk Partisi ocaklarile Ru
melikavağı, Tarabya, Uskumru
köyü, Üsküdarda Muratreis ocak 
lannın kongreleri yapılmıştır. 

BakkaUarda karne 
i e un verilecek 
Belediye Daimi Encümenı pa

zartesi günleri ekımck karnesi 
mukabilinde bakaktlarda 422 
gram unun on altı kuru;;,. .1111-
masını kararlaştırmıştır. 

Bu karar pek yakında tatbik 
olunacaktır . 

5 ayhk yavruyu 
öldüren ana 

Beı:ıgama 6 (Hususi)- Turanlı 
naıhiyesine bağlı Xökbeyll kıö
yünde oturan Hasan Kaya ile ka
rısı 20 yaşında Ayşe Seni.ha is
mindeki 5 aylık çocuklarını ö\
dürmek suçile adliyeye vedmiş
lerdir. 

I~atil ana baba'lın yavrunun 
cesedini köy mezarlığrna gömdük 
!eri antaşıLmıştır. İlk ifadelerin
de kad:n kocasının çocuğa bir 
tokat attığ;nı, kocası da çocuğu 
uyutmak için af)'On yutturduk
knnı söylcm.şlcrcilr. 

Heybeliada manastırı 
Heyfbeliadanın en güzel yeri o

lan Çum!.l<taki maruf Rum ma· 
nastın binası 27 yıllık bir dava
dan sonra dün Badh-iyeye intikal 
etmişt'r 

--KIMY AGER~ 
BÖSA EDDI 

idrar, tan ve seir tahhlter. ı' 
EmOnönü. Emlôk v,. E)4aoı Ban
k•sı karşısında İzlıet Bey Hanı l 

" :.ı oi ut No. 6 rJ 

andaj meselesi 
(l ioci Slılı.ifl"<>en De\1'm) 

Stepler on bin-/ HAV ZA'D A 1 

lerce Alman 1 seller dört 1 
cesedile dolu çocuğu götürdü 

Yeni Ginede 
apon alanları 
bombalandı 

- Bltlldaj; tıranway araD:ıaları
nın ha.roket ı.msıırlarıdır .. buınlar, 
.ı.i.ğe!- araba ~ g.tııi ya
'banıcı memle!k..,;tlıerdcn ted aır.i!k o
luın.urkır. Ka;rnbiJk~k.i fabrilka1a- • 
rımız hEnüız bu mevzuda faali
yete geçmedfil<leııi ıçin şimdililk 

ooyle ikl:are et:mt'k rıTOOtıriyoeo!in
deyiz.. 

1939 dürzy& haı1bi baŞ!aırınca Av· 
n~ k:ıt'as1"lllaloi durum d~- 1 
liği ve kan d<;va.ı bizim de ban
daj tedar.ıntimize büyük bir engel ı 
oldu .. b<ırmo lıirinci yılı"Clıa el
de llle'V'CU't baındajb- voe a:rıılbalar
la İ'Şİ ilare ettik. Fak.;.1 .iıkinai sen? 

tına ahıımıştır. Romanyada bul1> 
nan t:ıir memo.ırwnuwaı:ı telgraf 
alılık. 40 ton ob..OO·ajımrz dooa yo
la çılrnnlıyormt.1§. Yar"ında onlar 
d bu -a gel«:al<!.rc 

Bul. a 'l bı!!;'ka roy de:n:lin-.;z de 
" .. b!r de mo1iir bdb;inleri her· 
gi.ın Y•n.)orwr. Almı;.~zya, Du
se-ldır! fa:brikalarına ray 'pariş 
vemıel iste<llk; lıarp inıala<tı dn
lay ısile bu i6ltıeğinUaitı ancaik ge
h:ıoEI< Be,!le ya>iııe getir,le.:eğ bil
dirildL son bir ~ ıidba gön.. 
deniiık. Ü<; ızy oluyor, lıenıüı bir 
cıevap alaınad6'. 

(Moslrova 6 (A.A.)- Röyter a
jansınm busust mtıhalbiri bil.diri
yor: ..Kızıl V erdiiııı. ün ne paha
sına olursa olsun müdafaası lü
zumundan !bahseden Krasnaya 
Zlvesta gazetesi diyor ki: 
Stalingradın muazzam bir ma

nası vardır. Volga ciıvarı.ndaki 
yüzlerce tahrip edilmiş Alman 
tankı ile on binlerce Alman cese
di kap!ıyıo.. Almanlann V olgaya 
doğru ileri ~areketleri durdurula
bilir ve Stalingrad tutu\abillr. 

ÇayveKahve 
fiatları 

tesbit edildi 
Çay iki nevi olmak 
üzere 13 ve 17 liraya, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün gazetecilere 
;beyanatta bulunarak ezcümle 
dem.iştir ki: 
•- Bir ay sonra ta !ibik edile

cek olan iıihisar fiatlan şöyle o
lacaktır: Haa tarafta çekirdek 
kahvenin kilosu 500 kuruş, çekil
miş kahvc>nin kilosu 630 kuruş, 
çayın kilosu iki nevi olmak fuere 
13 ve 17 liradır. Bu fiatlar pera
kende ;{iatıdır. Ancak 17 liralık 
çayı paketsiz olarak piyasaya çı
kartmak istemediğimiz için bu
nun piyasaya arzı belki biraz ge
cikecektir. :mi.len ise satıldığı 
yerlere .göre çekirdek kaihve fı
atlan 515 kuruştan 600 kuruşa 
kadar değişmekte w çay fiatlari 
da mal.ların nev'ine ve satıldığı 
yerlere .göre 1550 kuruş ile 22 lira 
arasında tehalüf etınektedir. 

Samsun 6 (Hususi)- Havzaya 
birk~ saat mesalede bulunan 
Hityas köyünde tarlada mısır 
beklemekte olan Abdullaiı De
mil'Ci.ııin 12 yaşındaki oğlu Ab
durrahman, krzı Munise ve ayni 
köyı:l.en Ali Devecinin 8 yaşında
ki kızı Döndüyü şiddetli seller 
gÖtür.müş ~ civardaki bir dere
de zavallalann cesetleri bulun
muştur. Köylere elma büyüklü
lüğünde dolu yağmııştır. . 

Pahalı yemek 
veren lokantalar 

(1 inci Sabifcden Devam) 
na mahldmı olmuştUT. 

Yüksek !!atla e!or.d: satan Zel"1t 
Lolı:a.nı.ı »bipleri <le dUl<ildınlarının 
bir hatla koıpatıi.maoına mahl<tlm r<fil
zn;şlel'dir. Belediyemiz L<>ıta~ t.ri· 
fclerin< sıkı 6Ul'otte kontrole başla
mış~ır. 

SON TELGRAF - Ari<.ara B<~edl
yeoiı:ıin bu iii:otıl !ıa<'rketônln blam 
Beledjıyeye de blr imtdal nünıuncsi 
ol!Dlillım temeı:ml ederiz. 

--<>--

Şirketi Hayriye 
(1 inci ~l\ı Devam) 

dense !bundan hariç bırakııldığı 
görühnii§tür. 

Haltıukı Ticaret Vekiletinin a
ğır işçiler hak.kınd~ki listesinde 
•makinist, ateşçi, yağca gibi ge
mi .işçtleri de bulunduf.'1ndan 
Şirketihayriyedeki müstahdem
ler; kendilerinin de Denizyollan 
cy;ileri gibi bu hakuın istifade et
tirilmelerini Şirketha~iye umum 
müdürlüğünden rica etmişlerdir. 
Burtun üzerine ş:.rk:etih<ıyriye u -
mum müdürlüğü belediye iktısat 
müdürlüğüne bir müzekkere ya
zarak a~r işçi karnesine istih
kak talebinde bulunan ınüstah
demlerin:n listesini göndıemtiş-

tir. Keyfiyet lbeledi<ye ilrtısat mü 

Londra 6 (A.A.)- U%ak Doğu
dan alınan lba'beriere göre, Ame
rikan bomba uçajd,zı Yeni Gine· 
de Bunada bulunan düşman he· 
deflerine taarruz etmişlerdir. 

Hava alam.nda yerde bulunan 
uçaklar taruip edi~ir. 

İngilizler söylüyor 
< ı inci Se hi! eden De\.' a.ın) 

tığı bir taarruzdu ve mih'Ver kı
taatı tekmil, gayretlerine rağmen 
hiç bir noktada esas müdafaa 
hatlarına ,girememişler VJ! 3 gün
de geri atılmışlardı~. 

MİlfVERICİLER. DAHA 
GA.RıBıE ÇEKlLMİŞ 

Londra 6 (AA.)- B.B.C. Gar
bi çölde m:bver kuV'VeUeri cenup 
bö'lgesmd r.:üttefik tazyiki al· 
tında birn daha garbe çeki~ 
l.erdi.r. 

Rüveysa - Humayra bölgesinin 
şimal kımnındaki mihver kuvvet
lerinin ise yolu kesilmektedir. 

Xahireden bilill<ildiğine göre 
müttciiklerin gerisinde bir nok
tada bir kayıktan karaya çıkart
ı.an bir zabit ve 13 neferden mü
rekkep lbir İtalyan kuvveti bir 
İngiliz müfrezesini görüı:x:e le6· 
fon olmuştur. 
!Muha~ sahaı;ı üzerinde u

çan bir pilotun raporuna göre, 
çarpışmaların ilk beş gününde 
elde edilen neticeler, yüzlerce işe 
yacamaz ir hal.e getirilen tank
lar, kam:yvnlar ve her türlü harp 
tec;,ihiza tıdır. -----

Novorosisk 
(1 ioel SabiteOc.ı Dev<lln) 

RUS MU'KA VEMETİ ARTIYOR 

Hayat ucuzlama- dürlüğiinee tetkik olunmaktadır. 

d k 
. Yeni ekmek nümunesi 

Londra 6 (A.A.)- Röyter ajaıı 
sının Moskavadaki mulluıbiri Rus 
mu:kı:wem<rtinin ant.ma.Ji;;a oldu
ğunu bildirıooktedir. Şehr.n do
layiıarındaki steplerde 25.000 Al
manın ölüsü yatmaktadır. 

!Muh.abire göre; Alman hava 
InwvetJerinin de uğradığı kayıır 
!ar ağırdır. Günde takriben 50 
Alıman uçağı işe yaramaz bir ha
le getiriJ.mekted;,,. 

ı a sıne arttı.. cı u.;,ı 5"bitedm Devam> 
<Basmakaloden {Jevamı 

teren bir safha içine girmiştir. 
Bili bu memlekette 15, 20, 30, 40 
lira rakamları içinde yaşıyan aile
ler vardu \'e bilhassa istanbulda 
bunların sayısı her şehirden çok
tur. Hayatın ve bilhassa gıda ve 
iaşe maddeleri fiahnın Mtışı kar
şısında bu tip vatanda ,lan duşün
meye, gay.ritabü Hat yükselişleri
nin tesir ve tazyikinden korumaya 
mecburuz. Eğer, fiatia<rdaki artış 
geçekten ihtikarın, istifçiliğin, 
vu.gunculuğım eseri i:ie ve bu mu· 
hakkakoa hüklımetin şüphesiz ha· 
zı istisnai kararlara vasıl olması 
sakınılmaz bir hareket tavrı ola
caktır. Anlaşılıyor ki, tüccar için· 
de ~·icdan ve iz'an lutlığıoo uğrı
yanlara ve suiniyetle hareket e
denlere karşı daha müessir biT 
hareket tnn tutmak şimdiden 
gerekiyor. 

Ancak, hükfunetin büyük hüs· 
nüniyetini mahmul bulttDQrak 
devam eden hu tecrübe ve soo-
daj devresinde bir noktayı da io:ı· 
kan tecrübelerine vurmak rebr 
beti tahrik baluırunda.ıı belki fa~
dalı olabilir. O da, İstanbul, An· 
kara, gibi şehirlerde bazı gıda 
maddekrtni maliyet fiatına ay-

lıkçı ve sabit g'ClİrÜ s.ıw!a sata
bilmeyi temin etınekür. Bunu.n. 
için te~kilita boğulmıya, ofisler 
kurmıya, açılnııya saçılııııya Jü. 
zum yoktur. Ankara<IA ve !starı· 
buldaki Beled1yc iktısat l\lüdiir· 
lükleri dahi kendi kadroları >le bu 
ifi organize edebilirler. 

Yeter k~ i.stiksal bölgclerimleki 
banka şubeleri kendilerine müba
yaada yardun et.ınler 'e beledi· 
yeler de birer yuzde mukabilinde 
bazı koo!M'rabflerde ve biiy iik 
ballaliye m•ğa"'1lannda bu gıda 
maıldeI.mnin münhasuau \'asıfla· 
rını çerçe,·elediı;imiz zümreye 

saul=;.nı temin edebilsinler. Ni· 
lıayet, ıırensip kararı verildikten 
soMa bu veya şu ~ekil kolay !ıkla 
iorn>iile edilebilir. , hıhakkak ki, 
sorbest rejimde ihtikar silahını 
elden dü~'iirmeniu mukubil ,-e bi· 
riııci silalu rekabeUir. Ticaret 
Vekaleti, pratik bau tedbirlerle 
bu işi bir iki şehi.rde tecrübe ede· 
bilir. 

ETEM iZZET BENiCE 

sırt hamur dea<'<ı<:lı: derecede gayıi
•tiıl elom* ç*armıw halle arası.oda 
~ mucip olrn•kta ve bu husus· 
~a alakadar rnakaınl"1'a beşvw-ulmak
tadır. 

' Belediye ~ MüdW-l~a Teftiş 
ve Mürai<ebe BW>osu tar.fııııdan alı
rıan tedb:Xlero ve yaptlaıı ıro..ırou...,,, 
rojjnıen Ck.ro<* Şiıı!n dö~ mamur 
bit- doüııM>e ke>nulamaması ka'!'Şıııırıda 
1nür;:ıkafbe tettkil.at~ her gün yflli "ıe da,.. 

ha s>kı ·\e<lbtrlCT aJmaktador 
Bu ci.ırnleden olntak ~ yflni bir' 

~-k: nümıunesi teııb>t elL;rilerek 
t>clmnil fınm&,.. bu nilmuaey., tama
men u:,ygun eJıımek yapnıa-!a rı için ye
n drn tal~nıaıt vıerilımıesi, buna riayıcıtı 
<>tm•yen fırınl:.r lı;'<ı •kır cezalaT ta.t
q,,;ıc ro'.iın.."'' :ii<tıs.'t Müctilrlttli':i!ıııoe bu 
husw:.ı. alman ı.a.ra...ıar &ra>aıdııdlr 

Y i ekı:nl'lç Dilmur.ıesindt. b~a 
··~ hamıır Ir.a"'--sı için ne 
mılotar una ne kadar su ve ne kadar 

tuıı ıı.mulacai:t teıııblt edileneıı: bu milt
tariar fırıncılara bildirileoekti:r. 
Be~ Teftiş ve Mllr:ı.k.be Düıro

su: tanttı>dan şimdiye kadar 7apt.n.
lan lk~er ve tetkikat neticesinde 

baZl fE'Uıcıların ~ ~ bınıi<
mas~ sırf ağır -..mı. ve p~ 
u: sonra keDdiDi ~'P blodıa,,, ~ 

betlne.ın esini temin "" bu 8UiZ'el!e ""' 
u.-ı fula ~ ç~ımoc p,-eııile 1 
hareket eıtmelernden ilen ııe~. 

Beledqe Aotıııat Mfrd:üdGğWıce bu. 

hu .... ta ~llMD e.sU.lı k&nı.r\;ı,,,.. taL 
biltône yakında baflatııllead<!(w. 

Diler taraftan r.>rrrdan itöl>a.reı> 

('Q..,,..,ı.l .. re kısa bir miıddeot iç'oı atpa 
lIDU ka,rı~ınlacMcıtır, 

'NOVOROSİSK TEHLİKEDE 
Londra 6 (A.A.) - Karadeniz 

Rus liman!anndan Novorosisk i.
çin tehlike artmış !bulunmaktadır. 
Kuvvetli Alman kolları şNı.re şi
mal batıdan ile-r!emektrdir. Ya
pılan sıkı hava ve kara hiiıcum
ları akab'nde Ruslar yeni mevzi· 
lere çekilmişlerdir. 

Hayırsızadada 
(1 inci Sah,foden Devam) 

genç b'r kadınla bırlıktn Kadı

köyündeki Kuıfoağa'ı.dereden bir 
~.-nc}al kiralıya..ak ler.:z" açıl

mışlar, fakat deniz bıraz sc-:t ol
duğundan dalgalara mukaver. et 
edemiyerek Hayır,;ızadaya sürük 

lenmişlerdir. Geceyi Ha) ırsıza
danın kuytu bir k~sinde geç:
ren se1,ı,giij.!er dün sabah geri 
dönmek maksadile tekrar denize 

açıhnışlarsa da bu sefer daha 
şiddetli !bir denizle Bo:ı!ıunma 

doğru sürüklenmeğe başlamışlar 

ve nihayet muhakkak bir boğul

madan kurtarıknışlardJZ 

Sah;., ve Başmulurr!ri Etem izzet 
Be,,;ce - Neşriyat D:rf'kl<ili! 

c ... det KARABİLGİN 
SON TELGllAP lllATBAASJ 

Karpit Tevzi Edilecek 
Ok>ijen kayn~kıçılarmın en kısa bir 
Hanı 44 numarad..ki }!ladeni Eş ya 
merkezine b:zzat müracaatları. 

zamanda Galata A'bit 
San'atkiırları Cemıyeti 

Is anbul Kız Öğretmen Okulu Sat n
al a Kon isyonundan : 

1 
bandaj Ye parça noksanı :>ıüıziin.. 
den b;;ızı ar.:ııl>aJar depoda kahıı<ya 
ıınoobur olıııocc;. vaziyet değİ§"Jİ. 

Cevdet Kerim İnccdayı.run MU.. 
nai<aılM Vekilliği zruruınında Dev
let Demiryolları İdareci için ban
daj mtiy acı l\x:ş,,""39!erir.ce led
ruler ve knmbilJC'Wlllar ar ırıl
anak meobar:iyeti oırta~ a çmatı. Ö
teye, ib<>ı1İJ c ıl>a;'\"lll'UhıTken Ru
men frbl"i:k:alaTıır.ıdan bir firn:'3 'bu 
banrl.'.>j la!'ı yapnuy.. .ım.°'\ af ıill<:ıa1:ini 
bildiırdi. MJdka!.it Vekfil:,;.'.; para 
yc>rıinc, Kar<ıibü:k fıııbr..:kalarırun 

mamul~ tıııdar:ı pık dıemır veın:ek 

uceti!e 00 ton 'baıı.<laj tedarlkin• 
de :ır.d.ab • kaldL. Biz; . tıi1txıJıi 

gö:r-öı>oodoe tırlaırak i:şe kruıç>tfa: ... 
ldaırerr&n boodaja ol.an ihtiyacını 
VIC., bir şehrin OOkiJ Vaıs>ksl yö
nünden t:rom\•&) farın h<l!nfliyeti 
•bizi, Vekalete ımü.ra.cll{.t 2'0l'!Ulllda 
bır;ı;JoıL. başvurduk.. ş. tefemkıö
Je anla.ttı»<. Vıık3J,et bize; tıenıd:i 

müiı~ şartlan içime 400 ton 
bandaj temin edeceğinıi bıildinli 
Tabi kalbıul ettik.. 

Biz; tım Karabü.J,.."leki plk de· 
mirJ.cti barı:ırlayıp, taşryacalk w
pu.ru ela tedarlk ettiğimiz s;r<da 
Alıınaın - So\-yet harbl patl:ılk V'Ct'

d.i.. Kaıııad eOO:z 'bu iki dev !et a:!1l
sında harp sa!ıası OCdu. Raınanşa 
.da Mihveı· hesabına h.aııbe ~ıı.lın
ea lbi2ıi.m pilk demirleri Kösienoeye 
güuıieınıeık, hazırlanan bandaj lan 
get.innek talia'v11UTl.ar.ımı:z da t. 
lbiatile sızya düştıu. Falke.t; aırıaba

lardaloi bandzjknn lıergün bili<aç 
Wneai kullanılanıt) cak hale gel
dtkçe tl'amv•y lann dep>laıra çe
•kilmESi şehiı~ naıkil va<;IJ\a.iı kriım 
meydana getimrek tehdidini or
taya Wy.ınca yine Sl'\':mdık. Moo
telif k.ooılıiııezonlara başv.urdıa. 
olmadı. Niıeyet htikiınıet işe el. 
:lııczydu. Rumaeya OO!kıimeti.l.., tıe
a-.aıı eı:h>rek ilı: fmsııtta ödemeoek 
bir borç şeklinde bandajltrm ve
ribmesine ta\"a&iUt etti. 

.l3ıu tıar.·aısırutun il:k mes'uıt nıeti
oesi )ıiiıı kuık bandajın memle
ket.imXzıe gelmesile lrendi.ı:ııi gös
terdi. 

İkıinc: pacü olarok, Deov Jet De
arılryollarının bandajları ara<ındla 
yüz elli bandajlık bir kısmın 'l:&e 
verümesild'r ki, bUınlar sayesinde 
40 ar:ııba:ıın işleMmesi i.ıcldln al-

Bobinierin yaınl\'i'• i2X>lıimrlerin 
iyi olmayış rmwzr İz.>Jatör>bar.d
lar Belçika, Almaııya ve ~'ranı;a
dan gelirdi. Harp dolay · 1ıe 
lan get.i.rtorr.iO')iooe kı:r<dı:m.irz ~ ~ 
mGk mecbtlI"ıyetinde 1"ıJdık. !re
len şenblleri bdbin tdkr:me sarrp 
m:ıle edıyoruz. Fı:ik.2/t <>unlar ilan.· 
roblıen çallucr.lk ka vruluyur, filh• 
)'el de yanıyor. Hergiin a.rd:ıaıa. 
dan birkı:ç nın lb.'1 mlerı ;ın;. '<>>; 
değiştiri;'OruZ .... 

Bir b'Ual adıa oonlouııı: 
- Dış.nııd~n hiç'!:>ir yedclk par

ça gelmedıg!llf, ray vesaıir !li
yaçlar tem•n edilemi:ı;eeegmc gö
re elde ıoc""'~t mabm:ıe şdw:i 
daha ne kaıduıı: id:ıre etler? 

- .liııi sene d:ıba e~ mal
mmeyıi loullı.-n.wbWriz •• 

- Peki sonra? 
- .... 

Meı• t lr 8Yl8D e 
Topkapıda maruf Nümune ba

ğı sahibi Balı, Remzi Mağazalı
nı.ıı ktıı Hilrmet Mağazalı ile ga
zetemizin ve İkdıun refi.kilmzin 
makine ~i B. Z ııi Ildızın ev
lenme törenleri dün akşam Ga-
1.atada Yeni yolcu salonu gazino
sunda cra edilmişıt!r. 

Diii','Ünde b:r çok güzide şahsi
yetler ile gazeteciler hazu tıulun
muştUr. 

Tekmil arhdaşlan tarafından 

çok sevilen, takdir edi~n B. Zih
ni Ildtl ömrünün bu en me.s'ut 
gecesinde davetJiler,ine güzel bir 
si.rpr:'Z de fıaz.ırlar11J9tır. 

Tt>planhnın neş'el.i bir arunda 
festival beyeti.nden zey'bek ve 18.7 
gruplarının milli kıyafetlerile or
taya çıkıp yerli havai.an oyna
maları uınumi neş'cyi erltıcınış 
ve sürekli alkru;lorla karşılanmış

ur. 
Dügünde bulunanı.ar; g~ vakit 

sevdikleri bir arkadaşlarının en 
mutlu bir gününe iştirak etme
nin ve .zevkli bir goce geçirmenin 
ihazrzı içinde Yolıcu ~Jonundan 
ayrılmışlardır. 

IB. Zihni Ildızla eşini tebrik e
der ve g@nç evlilere kurdukları 
yeni yuvada, saadet, ~ş'e taşı

yan uzun, ebedi yıllar temenni 
ederiz. 

hnacak Ça 'alye atın 
İş-Münakalat Vekaleti Devlet Limanları 

letme Umum MüdürlüO-ünden : o 
Yıllık t;yaç olaraıt <15000. adet Ere 1 •5000> adet Kok <3000> adet 

rta pasa ve t:1000> adet küçük pasa çı1ı1.'\"& ·esı sa.'·n alıruteUUr 
Tal.picnıı 15.9.942 al<.§ıımuı:ı kadar tninuneierırl<.: b'Tlilote • ctelle uınl 

ak suret•y'.e Lalw'ye cdil.ıııip çav.iye tclı; ;tle len'ihan tetkik edikceld:r. 
Tek tkrıni İdi!rn ?Jeı::kez'nde'.tl Le ı aun Mil.dilrlülllne 'le\-dt etmtlori 

·sn o1~cur. t9703> 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
10,&.942 Pe~bt' ıunu saat 15 de ~ Nnia !.!ucftirtu;u ..ııııııtme 

Ko.m~u odasında (9968,89) 1,,.. keı'f b<>de!l! Yabeılrta ,._-,. yapılae• 
ıand•nm.a ikaral<ol bll>mı İllP'8it açık eafürı~ 1ııoouı-.t,tur. 

M<>kavele. el<5il1.me, Ba:1><><hrl* İıller ,..,e1, -..ı Te fenol 1111"1zı~meı~ 
ri, pı'O;i<' keşif hülasa:<iyle bun.& mület.erri diler cvralı: doiresillde ı:öroı. 

eektİl'. 
Muvaıkltal tcrnioot (747) lira (67) i:~w. 

i<.'ek:lilettı en az bir \Qdıhütte (5000) liral* bu işe benzer ;, y~ 
dıaır idarelerinden a 1mı~ okht.ı:u vedka:u.. Wtinsdt.•n İsta.abul Vilı;iyet.ine mü
raca.tla eıcsı.tıne t.arilıi:ıde,, ta.11.l gl!Dlerl hariç 3 gWı e-weı alınmaş <:h!,yet ve 
942 yılına ait Tica"'1 Od•ı ve•ilt~le ı:elmPI.eri (9031) 

Afyon Vilayetinden : 
Mem"*"t Ha.tah22ıc uin 8:517 hra 12 kuruş loofif bPdelll ilunali inşaatına 

!Oekli çılom<ıılı: ndan Y!"liden kl>pah ut! ;usu!:yJ.., e'6illııncl'C loorıu!ırıuştı>r. 
1 - Iho'e 25 Ey,ül 942 1.:: ·lh<ne ıtııU.ad>! Cuma gi.mu oaal 15 dıe V;!i<Jo;Jt 

1 

Doicıi Eıııcr~menındoc y:ıı;ıtl ca.lı:~. 
2 - Mırvaldı:a.t ıem:nal 5128 \inı 86 i:uruşt:ur. 
3 - K<v .ame. P : ımı.ımi h°"" fl".-ıne. :mulaa• e:e PI'Di°"' tlB Jı:ıı
bM<I mulabll.inı!c !'\alta llt!lıtil\]ul:iJrıden aım:ıb•hr 
4 - • tekli olan :ır bu lC giımell ılııerf> alııcaklan °<ıhl1Jct Te5 !<:!]arı iç 

mle gününden en BZ üç ıı:urı e•.....te ka.1:ır Vil~yet.e mürac:ıat dec 
5 Eks · eyıe ~fü"k ıçi.n a:!=cak dıi ;yet ve~ ve mı11·atı:-rat \er '.t 

havi \cldil =-flarını yukıt: d.a ;r.ızılı llıele saaıııxlen b<r ır.>at ev"t ,,., 

F.ncilm R~ ğme vrr.:neleri v07a ı<m~len il:ıın unur. <1l 6h 
ı--

rünaka!•t Vekaleti Devlet L"manları 
işletme Umum Müdürlü v ün en : 



4 - S O N T E L G R A F - <> EYLCL ıHt 

Tarihi Tefrika: 148 "\ ı 

Ehlisalibe Karşı Kılıç Arslan 1, ~~ ~~ ,L.~ ~ ;-# 
_· ~ . ' . . -:. -:.1t. . .. . ~ - , ' 

'-------· Yazan: M. Sami Karayel _J 1 m 
Sur şehri, şimal cihetinde bulunan ~ il 

linıan medhalindeki iki kule 4 • g 

•• tarafından müdafaa ediliyordu.. s il 
'laç bakınıı güzelliğin en 

biırinci şartldır. 
BAŞ, O,iŞ, NEZLE, GRiP, ROMATiZMA llir Arap rr,Ü'\"l'ITihi bu dev•~·ye 

aıt olnı"k üzere garip bi:r hiJ<aye 
n:ılded;iyor ki, bera:e muıbak:kaık 
ı:ürüıunemC>klc beraıber §'1)'3'111 

dıkkettir. 

O tarihte K udüsü Şerıf aıra:z>

ti rıck- bi'r mag&.rada u~:reti İbro
Lm'in, lshak'ın, İsmail'in ve Ya
ıkı;h ·un n.l§la~ı Joe\ıiC'd.ildlğin;, al
t; ıı ve gümü.ş liimbalaır oolundu
ğ:ınu fak<ıt bu mağaranın Jaıpısı 
f<:. patı ld>ğıırıı söy J.üyoc. 

lfolclııi ele ge9ird:illcten sonra da
ha ı;iyade kudret kesbcdcn Artaki 
Türkleri ve hüık!ümdarı bu kaleyi 
Franklara kar~ı da.ha zıiyadc har
be heza' bir hale looydu. 

Türkler, böyle bwbirlerile uğ

rruıır du:ruııken., Ehlisalip preııı;

kri de hirl>irlerilıe Lfl'Taşıyurladı. 
K udtis Kralı da SGir hııristiyaıı 

premlerle uğraşryoc, onları Axı

t>;f<tı:a Mazisinden çıkarmıya ça
lışıyordu. 

TuığtC>kin bu ahv.ılckn istıi!:ıde 
cc.lcNJk h:ııı~kete geçti. Ve Frank
lar ei:iıı.de bJlunan Taıbariye ci
vaırım tahrip etı.;. 

Kudüs Kralı Bıxh-:ın bu vila
~tlerin imdooma koştu. Fakat 
Tll'i,itekiın kuvvetlerine kaırşı mu-
vc.f! k o1a:rr.ad 1 • 

Franklz~. Kud""" sahip oldu~
wrın an Avrııpadan büyı;;J< iırulA1 
htvH:>tleri alıyorlardı. Hergün 
YPilren gt'tIT!leıile Kudüs Kral;na 
imd<ıt kuvvd!cri geliyordu. Su
riyo.,c mü'ıim bir sefere çı&aıbi
koeck hale geldi. 

Ehlb.hbin bi>yle gümkn gü
r.e kı..-vvet alması tehlike teşkil 
ediyordu. T 'rklerin ve Mısırlıla
rın K•.Jdü.s Krallığı claıh'Iine aı.1<.ın 
yaıımaları kolay hğını i2ale için 
gidip Sur şehrir.4 mu~ et
'1"<'k !cfu.me d.Uştüler. 

Eskiliği, ticareti, aJıalisinin kes
reti, a=ııisiınin müıııbi:tliği ile l'nE§>' 
h ur olan Sur şehri asıl Fiaıiıke 
bt'r.sının payta:lıtı idi. Deniz re
ı=ın<la, bir yarımada il2ıeriın<lc 
kiıf!ı:dir. 

•• 

Etnıfındaki deniz pek dalgalı 
olduğu için yanll§ılm::sı mii;ıkıii !
dür. Poriirya (Hayfa) Pctolema
iı; (Akkii) Pankas (Fi!ip'in lraysc
riyfüi), Saı"E'p'La (Sa:yda), BHyos 
Borküyoın (Tuablllb), A.rtaGi:ye 
(Artah), Al'kss (Arka), Antara
dos (T=ıs), Ereğli şehirleri bu
raya ta'bi id;Jer. 

FaJ<.ilt biT zamaından.beri bu a
raııiye F'rarJklar, Suriye Selçuki
ler. ve daha sair civar hıii&ıüan· 
d.arlai' hücum etnnişLcrd:i. Valk.tile 
tamıaımıiie Mısırlılara aitti. O ta
rihte Mısırl:lar Su.r şehrinde Ll
ma haık.im bulımuyoclar<h. Yalnız 
şehrin dötte üçü Tuğ'tcitıine tıer

kcdl imişti. Bu da şehrin -'T aık
samını z::ııptctıır.wine miınıi olmaik 
fılkrile yapıldığı kadar Franılclara 
'loccşı üffiıfaa iç'fn lru V\'<?İ irııdadi
ye \'€1'1D!09i m<ılkısaıdiile yapıl.n:.-rşotı. 

Franık.la:r, şehri muhasara et
mi.~locdi. HEr taral'lan kaleyi ku
şattıı..r. Şelıır;,, deıı:ız ci!ıet:indcn 

•:ci ka.t suru vardı. Buroda !Jüo,"'li:k 
kuleleı· de inşa edilmişti. Kara 
tarafında ise sur üç k.<ıt idi. K~ 
leler birbirlerine ddlrunacaık de
rec<'<le y~ındılar. 

Şicııal cih<:-tinde oolun:ın ?iman 
mothali iki büyıi:!k kule tarafın
dan müdafaa eciili.yocdu. Büıtün 

Balı.risd1 "'· 'zası ile olııın müna
sdxıtı t:ioariynmden dolaıyı ci
var a.hel:i buır~ya t<>planmışh. 

i.;Hoimı.->tın met n<.>ti dolayı. 
sile ah:ıli kendilerinıi ıa~.tı ı:ımııı.i
yeite görüyorlardı. Frariklatt- li
maının med.'ıalini 7-aptroereık ge
cr.ıileO'i!1'i k.ar:ıya çckt"k.ten sonıra 
civar bir yerdE ycrlco;tiler. Alet
lerini louı:dular. 

Halide Pişkin beraber 
RAŞİD RIZA TİYATROSU 

Her akşam saat (ıl,30) dla Hartı'ye
de, Belvü Bah(rs!.n:n a!a.turka k.ıs

mırıda. 

Bu Gece 
O:\'LAR FC~tiş J\ILRADINA 

Vod>"l - 3 - Perde 

Şerif Ulger Nadide Bağı 
HER ÇEŞİT ÜZÜMLER 

ve 
Aileler için istmrlıat edccdk yerleri vardır. 

KHoc.u: 50 Kuruştur. 

TOPKAPI MAL TEPESi 
SıUWALYA MASA CCRETİ AI.Th'. IAZ. 

Eşya satış ilanı · 
SuHanahmet Sinci Sulh Hukuk Hakimliğinden 

941/64 Tereke. 
Tcrekıesıne mo!rken:em?zcc eikonulır.ı.;ş olan Dr. Ziya Gün"ün Ca

i(:ııogh.:nı:la M.ııhmuıdıiye caddes:iinde ki 28 rumaralı hanesınce bulunan 
fenni gözlük ı:Jat ve edevatı \>e ye D!i a.ıııel!.yııt ınm..-asla.rı, kıymetli 

·taıpı,,,,,., ııııİkrOOl<XJp, <k'llllr ve ka 1m saçlardan nr.wul ve doktorlaja 
ait etajerler, ve.salre ile hailı, kilim, kütüphane, mll!.lı{eli! masalar, 
dolqılar, mu>tlx;ıh ta.ltnnının verese nin vald ve muvafık görülmti§ olan 
talebi veçttile ve ma:lıallen eçık arttımıa suretile 7/9/942 tarlhine 
nınıs:ıdit pazarte.,-i günü saat 14 den itiıba't'en satıl:ııcağı >lan olunur. 

f~tanbul Hava Mıntaka Depo Amirliğinden: 
ıoııo ııdôt 2C-O - 3CO !it."e lıaooıinr!" gal,.ar.izU b;don Eatın .>lıoocak1ır. 

Etu.iP bu mı.ktar roa.ha aı. ola:tHhr> bidonu olanların.~ t.e:tftr.1la .-228ti3> \-"e'J."a 
bizza.t 10/9/9"2 al<ş:ırnına b<kır Yenôpos!ahane ~ Bunk Kwı.cıyaıı 
Hruı No. 9/ıO da ll;w• S&t?n Alma Kom'-'YOOUJ:<l ı,,1<J;Cle: ni b•ldi,.,,.:en, 

«9609> 

r Zabıta Romanı No. 96 "'\ 
•• 

I Sen mi Oldürdün? 1 
\.. Yazan: EDGAR VALLAS Çeviren: MUA'.\ti\IER ALATUR I 

lk>ril'in k;,lbinii derin bi.r C'llrli
ş ka~>lıa<iı., OOrooıı otomdııi!):len 
d arıya fırlaıdı. Şoföre: 

- Beni burada beklcyiıı.İrl, de
.ı; ve da:r scıkıs.>ğın boywııca looşmı
y a ~ı. 

F'alkıai • P;ırslar krubih rı<Üll ne
r 'C olduğuna blhnııyordu. Hal
k; n lroşuştuğunu da göriince, mü· 
hmı biır vı.k'a olduğunu anla
m'Şl.ı. ?olislmn düdı.iklen ımite
nııaJiyen öbiiyordu. 

O sırada b'1isi kuluna girdi ve 
gNlÇ kızı geri)-e çevirtti. Beril 
•b'J ad:ıımın yüııline dikkatle ba
kınc.ı, Tilmııırı'ı tanıd~ 

- .Matıınaı:ı;el Berı 1 böy 1'e ııere
Y"' ~yorsu>nu.z? 

&ril ~kın şaşk:n bak~ 
d'U: 

- Ben de bllımiyarırn. ar 'i"'f· 
ler 0!11,Yoc. 

- Ev~t, hıalkıkat>en bir ııe;yler 
oldu. Faka.t sı.z lütfen evinOıııe döıır 
ee-niz, ç<>ılc itY'l yaıpa:nsın12. 

O sırada i.lct polis ıncmlJI'U ~ 
looşa yanfarında.ıı geçtı. Bir bıruıı
nın önllııe binken bal'k kaılabalığı 
gi'lıtıkıçe kesaıfet peyda edi;ııudıu. 

Sonra ko~kuıııç birtakım sade
lar geeyardu. Berıl işi'bnamek 
için lrulaklramı tıka\:lı. Fakat kıf;ıa. 
bir tıereddiitt~n sonra biroenhre 
yerinden. sıçrooı, Tiiman'ı olduğu 
yerde bırakarak, lralmalığa doğ
ru kıoştıu. Sik:ıış>k insanların ara.
sındaını kendtiine :ııorla )'(il aça 
aça ön safa gıeçti ve o esnada 00.. 
ı:ııaıdan, iki polisin müıtemııd>yen 
bıc lradmı dışaırıya çık.arciık1arını 
gördü. Bu kOOın Ma1ım'3'Zel Milli 
Trent idi. 

Milli yer;i göğil sarsMı bir ses
re: 

• 6 
7 
g • • 9._,__.__.__._..._..._ ........ ~•~ 
SOLDAN SAC.A: 

Petrol Nizam 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün 

İCAIJIN DA GÜNl'E 3 

Ağrıları Derhal 
KAŞI> ALl:-lABILİR. 

Keser 

1 - Veaed\kli ~şhu.r çapkın, 2 -
Alimler, Göz rengi. 3 - Hae-tal•k, 
Vazıh, • - YEnıi:n, Noto, i;ki !Ja.rf )·an 
y.,._, 5 - 1'.'rıdaht, 6 - G>cla maddc
lertnin toptan satış yeri, İ&t.tr.aıt yeri, 
7 - Bayağı, C•d, 8 - Terei kısa za
man, Üye, Gon:şLlt, 9 - AY.mon!er, 

YUKARIDAN AŞAGJY A: 

l - Kwnar <>J'll•""" yer, 2 - H:>
U, İıttan, 3 - Bir meyva, 4 - Kör, 
O\İ:ll<'! Sazı'a-t, 5 - N02 gösteren grnç 
lcacbn (İki k<llim~), 6 - Son harlinin• 
ha:U'i ile yem.ek, Renk. 7 - Bl<r viJA
,.etTmi:t, Su, 8 L.... K!ı.ioo.t, Uçucu bır 
"'"O';, 9 - Üoıküda rı geçt;. 

D'llnkü Bulnncam1un 
Ballodllmlı IScl<ll 

ı 2 3 4 s 6 7 a 9 
lDOKDôKENT 
2AFBUNlliMA-I 
3N0KTEDAN• 
4fRfmMANEN 
5 M 0 L K mi N E M A 
6 A KEIOBlll TON 
7RCAllASllLm 
g KÜT Ü k, ELA 
9A•.f NTlt KAM 

s . yı 

Iler eezanede satılır. 

"{ enikapı - Sandikburnu 

M. Çakır Gazinosu 
Sayın müşterileriııiıı va.ki ısrarı üzerine 

Türkiyeuin Ses Kraliı:,eei 

Hamiyet Yüceses 
veBestekar Salahattin PINAR 
13/9/42 Pazıır günü akşamına kadar se
anslarına devanı edeceklerini bildirir. 

İzmit Deniz Satınalma Komisyonundan: 
1 _ Krş;ı bedıeli 33000 füa 24 ıruru....t-..n '.bıtTet olup g5sterllecl'k bir ma

haılde yaptınlaıcs.!< olan be-ton tnvaa.tı işinin kap?'l zar! usul•Yle e.ksı:ltm('fii 
7 Ey!ül 942 Paı.21rtcsi gtinJ saG.t 16 da lıı11itte 1~n.e K pli Oıdaa<i Komis

yonda. yapılacaktı.r. 

2 - Bu işe ait tennl vr buru..ı:.1 Ş3.i+"-mne, ket:{l v~ prcıj("'l-er bc-=-aün ~ 
micy-onda göıii1< bilir. }.iuva.k.kat t~'tı 2479.52 ı: .. ~r. 

3 _ Eksiltmeye lşt.iorak e::!ecek~n, bu gbi ~:e:-i yapLlc a.l"lr.a .-laJr ekb!lt.. 

meden aı:amt brş gün e"l.r"Vel Na.tia l.1ü.~ür!ü:k1eri.ndoen ala<:akl .. ,.ı t-.hı'Yet vo 
Tice:ret vecrikaı!a:ın.ı, Enın1;rcıt MU ürlü:;ündıcn ıı.!acak'ru"l hüSIJC':ıal varak l!arı~ 
ııı ve k:anunuın ta.rıira.tı ~~le ta.nııfın ~kJ&i tok, .C nU'ktu.pla.rın~ yuka.T:

da yazılı tem!.ruı.t makbuı.1arfy!e birlikte niU.JYYOO gün '\~ sa..:ı.tttın bi.r saat ev-
veline kadar komisyMa \"ermeleri. •90-1 ı' 

~~-~~ 

1 z 
Kömür alım ve satımında rastladığınız 

zorlukları haber veriniz~ 

Tozlu, lslak ve Eksik kömür aımayır1ız. 
Kö .. fi ı m • F 

İlu&miye İluam'7e İl<ramiye 
Ade<ti Mikılan Tu.ian 

ı.;..., Lira 

1 ıs.too 25.000 
3 11.000 30.000 
5 5.HO 25.000 

20 2.tllO 40.000 
60 ı.too 60.000 

120 500 60.000 
80-0 100 80.000 
800 50 40.000 

2,000 ıo 40.000 
8.0-00 10 80.000 

ro.ooo 3 2'40.000 

91.809 '\:EKÜN ?20.000 
T""' bıl.'t 3, Yanm bil•t 

1150 Liradır. 

---
Münakalat Vekaleti: 

Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğünden 
h:mi:- Ş..ılıe muh:.,cbe "nco 120 linl 31T]Jı: üc:Al• bir IIIOillurluk açıktır. 
Muhasl"be .lş!ıeııinde çall§rn)Ş ve BaTem dereet'Si "11rUln \"e ask<"rliklc il~ :& 

lcalmamı~ laltp1erin vc>ikaı'1!'İyle birlikte I>m<.cya!lan Zat i!ilerl !\fildılrliiir.lnO 
nı.ür.ıcaatları, (956G) 

lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

Ycoikule Gazh .. ncs?nden 72 ton koku!l Halkalıda bulunan mektebe nakli aç·'lc 
ekı&dtmeye kntul>LI .. '"· B<™'r ton kokun ,,..kJıye muhammen ted [i 9 lira ve ille; 

temi:ıo•ı 48 lira 60 kartıŞUJ" E!tııiltme Beyo~lu İstik al cad<lest 349 numarada Ll,,e_ 
lrr Muh.,,ebe<:i!;ğ\Dde 1Gplanan Jromisyonda 7/9/942, Pazar!~ günil oaa1 10 da 
yapılacoıktır. İstek!iler!n bu işi baş&.rac&k ktibiliyette kamyona aalı}p oldukiannı meyiniz. · Sarih adres ve müsbet vakıalı 

şikayetleriniz derhal takip edilir .. 
\

Emniyet 6 cı şubeden alınmış etTak ile !evsik etme!-erl ve vaktinde adı geçen 
n~U!hasebeye yatırat;ık!.an ilk tc·minat parası mall'bu.o::u ve nüfus cüzdarılarll~ bi'"
liltte ko:rı.in'tlna mÜi.""Oc.:ıatJan ve şartı:ıamt>yi brr E'.ÜZl mt.'"Lk.Ur mUh S(becı':ktt> g{)o 

rüp ögo·en.'1;elerJ. •9-086> • 

kendi men/ aatiniz icabı 
vatan borcudur. 

Bu hareketiniz 
olduğu kadar, 

Müracaat yeri: (Ankara ve ls!anbulda) 
Türkiye Kömür Sataş ve Tevzi Müessesesi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Merkezi Başkanhğından : 

Su Yolu ve Boru Ferşi ihalesi 
Çoeulk. Esfrg1,;me Kunımunu.n Kavacık içme suyu men.baınd-an Çubuk ii>sa

sına k,00:;;,- takr.abon 7 ki:onı<etrel'k su yolu '2.e boru!3ıJ'ın;n ~i ve smıal ima.
lfıtmı:ı başa •'ma...-.ı ıs.g,94.2 Salı günU ihillle ('(5.lmL·k üzere ck:li1ımeye kol)... 
mu,.<dur Kep! ıı.,deli tak:'•beın 510-00 ı.racır, ~mm<ı.t GJ<çf'8i 3825 llradu·. 

Keşifname ile !ıııı.nl ş;ı..'1nameleııi Kımım Umırnl M<>-.;,,ezi l\!uh•><be;in. 

~ ,-c·~m('i::teciir. Taliplerin Çocuk Esirgeme Kun .. rrn.u UmıJmi M<'r.kfltin~ mü-

r~t,.;aııı., c.7333.t <9414> 

- Bu bir cırntyettir.,. Öldür
düler. Onu ökiürdüler ... Onu öl
dürcııiın kını olduğunu da bıl>yo
rurn ... C<>:ı Leli• 

Beril bu fuyilldı işitiı~ce, öyle 
sarsıldı ki, d1işıip ıı.ryıbcaktı. Fa
kat taım o sxrada yanına gelmiş 
olaın Tilm;.n genç kızı lrokından 
tuttu. 

- Öldü ha? Frank Suıt1x>n'u 
öldüre! iil<>T ha? 

Beril'in Ş'".oka:klan öyle at;yor, 
beyni. öyle ıığuJOOıyordu J.ct, bir
kaç saat evvel ııiikahı kıyıldığı 
halde, şimdi dul kaldığı hatıırıııa 

bile gelmiyurd u. 
Demek ki Con Leli t.ehd:iı:lbi 

yecine getirmi~ti. 

-24-
,PrsJar klübü.aıüııı i.şleri ç<>ılc 

defa polise ve aıd]jyeye dti.,"ITlÜŞ o
lıı.n işlerdendi. Fakat son :ı:anıM
Jıaıtra klüp biraz kenOOı.i topla
mış, ıti"oor ~ya başlamış 

gM>i görüı>iiyordu. 

gfuteıım""k ~~ eğlence düşkü• 
nü kıocalai', ismini uzalktan işit
tJdeıi için, hep buraya gelıi()O<r
l.aTdı. 

Po!Js kayıtlaınnda •Pa'I"SkıT klü
OO• nün il'llrd şıırr.id'i blil' klüp ve 
lokmııta olarak yaztlı irli. Burada 
bir masa ltlrakımr, içilir, yenilir, 
00- tavaftan caız ça i:ar, bir taraf
tan dans erlilirdi. Yem~ğe ve 
daııısa geienler!:ı toplanciı.kları 
bü;yı.i,t: ş:ıJıondan ma.arla, h'lıs~ si 
luılııineler de vardı. Bu kabiııelCl'.'
den eın mühimmi olanına •Bir 
ziyafet sakınu. diye bir isim ta
kılmıştı. Bu i6ıni takan da kliiıbün 
saWbi Vily ıım Anerley denıi!len 

bir zat idi. ırukırt klübün müda
vimleri ona kıı;aca •Bil. di~ hi
tap ederlerdi. Klübün nizamna
mesiaıe göre, .Ziyafet sakınu. 

tıaşk.a ıoaımanlaırda klüp idare hey
etönin içtima!arına tahsis edilmiş 
biır yerdi. 

6 Eylfıl 1942 
18.00 Program ve McmlPket Saat 

Ayan. 
18.03 .Mıi2"k: Ra.d)-o ))J,ns Ork..,tra-

(Nihad Eıseııgın ld:ı.NSndı·). 

18.45 Mi.iz;k: Şarkılar. 

19 00 Koııı;şm~ (~.raat Sa.3l.i), 
19.15 l\liiız.:k: Turkül~r 
19,30 Memleket Saaı Ayarı ve A-

jans HabErlçri. 
19,4.:; Serbest 10 Dakika. 
19 55 Müzik; Fa.sı1 Hey'ett. 
20,15 Kcnuııma (Dl'rll~.e SaatJ), 
2-0.30 Mü.zik: Be-ethev-t'!l'Aı. Piano $().. 

nat!antı<Wın. Qp. 53; 
21.00 Koll'llŞlr.a (Evin Saati). 
21,15 • luzık: Karıı;ık Makamlar<lan 

Şarkılar. 
21.50 _ İ•taııbul At Yarış:arınwı Ne-ti

celeri. 
:.,'l.oo Müuk: Grnç B<'st~~nınr se

rislnden: Fe.;ıd Hilıni. 
22.30 Memleket Saat Ayan, AJa!llS 

Haberleri ve Bona!ar. 
22.45/22.50 Yaruıki Program ve Ka

Paruıı. 

l:E1'i NF.13RİYAT 
Arknda .. ;.mı.z Turan .Aziz Beler ta-.. 

ra!ı.ndan Büyük b\r 6mıeık ve itina Ue 
yazıılan «SEVDA> ism'ifld.tki roman 
ıtnap ha.]inde basıJmıı;lır. 

~ ve mübôm bir tet:klk mahsulü 
olan bu e.;eri sayın lu•ril~ bil· 
hassa t&ı..~iye eder'z. 

t~ıanbul Niş~ntaşmda Karakol karşısında --1(' ' 
1 ş.ı LiSESi 
Ana Jlk. Orta 'E' Lıse - Yatılı. va• ız - Ku., EJ'kek 

. TESİS TAF..İllİ: 1885 
Türkiyenôn En Eski llusll5i Lisesidir. 

F..ski talcbrn n 15 I::y 1UJ gunüne kadar kaydının yon.ııe ır.esi 13.zın:.d;r. 
Koyı\ iç ı he: gı:n müra<'&at >ıuaı.abili,. Tarifname lS\eyUz. 

TELEFON: 80879 

--- ------ --
Ankara Belectlyesl tmar MClcUlrlftğlndec 

.Eks l ~ın!'~ kıom.ılan i~· 
Aıııkarıt Şehu- JH"2al''ığ.nda 1M2 lkınal ~\ı olarak l·•pılac:ı.< lcsv;yfi 

tüırab•ye, ı.sta.n.a:: duvar~ar1 \·e yoJla.r ve ~lrıde giJStcl"lllMl dii::er .şİı'r olup b~
d'ıeli keşfi k.lt.l yiiz. doksan Ee.k;z hln üç yuz on dOrt lira ık: it ~ kuru~tur. 

2 _ Bu ~f> e.it kl'.'~:r::ııa.me ve sa1a- evr.ak 15 ~a ibedel m'l.ıkib· :ode A.nklıra 

imıar J.!üdiu~üllönden olıntr. 
3 - Eksilt.'ll<" vah'01 kıyut fiat uzex:ndcn kapalı r..aıi J. .~;y~(' yapıi;ıcaittır~ 
4 _ inaıc 18 Eylül 1942 t.vi!ılne mü.ad..t Cuma gUı:ıll saı• 17 d( VllıiJ" 'l K-0-

neğında İm.rı·r İd.a!"e Hey"rt. hı.a:u.nında yapı.La"C"<ı.ktll". 
5 - Ekısijtır~'ye gireb '.mt·k icin, 
a _ 22<l74 li."'8. muvak~at tıeminaıt vrT".Jm-c3i 1 

b - A:lkarada k<ı.nunl ık:ıa.zrıcff:'!th g~1n:di, 

c _ 1942 """'°"ll'de Ticı.r<>t Odasında kayıt:ı b.oo.mı.r•., 
d _ Bu işi y;ıpm.ığa ehıl bulunduğuna dair İmar Müd~irl'llğı..i'ld ,n vesika 

abıonlı36ı icap ed.<"r. 
6 - Tekli! mek\upJ ... ı }"lıkuıda 4 üncU maddt'de yazılı •ıLatlcn blr ,. , 

evveline yan; saat ıs ya k:ııdlı>r İdare Hey'eti Riyasetine mnl<buz roı>nl>J. ·~
de ~ ecWcc~k\ir, Posta ile g(iınıderllecek nu:ı<:uptann kQnun"" :u lIDC'U n..:1'1 
doesint' uygun ola.Nık ayni saate kadar ı;e1mi(ı olma~ l!ztmdı!. llotı" ne su.:-e• :<t. 
oılursa o!t!oo va.ktinde hry'ete v.315ıl oiımı,y.an mdc'tupla.r flQZa!l ıt.;.b'-'!'"'e 3 m ı.. 

• •i419> •9504> 

----------------------llll[~ 
Yatılı 

Erk.ek YENiK LEJ y~~~ 
İlk _ Orta. - Lisa Taksimde Sıre.servile: 8G 

li\ısusiytl~ri; YabllllCı d;J!er öğr<>~mlne önem V'<"ml"1r.. laleb~in!n 
~' ve inız:ibat.ir\c yakından ilgilflnmc-kt'"'· Tel: (1150 

lst. Lv. Amirliğinden: 
72 lik Hıu"!Oll tipi mücedld~\ vC11a mtls\amel çonı.p makn .. ; alınacıııctı.r. 

Bu makineleri satmak anzu ecl<'nlern ınufa,.,.ı ld:!if mekt"-piannı bir hat.. 
ta :ı:ar!uııla Tophanede lst. LC'Vazını ammı!Tliğı"" venncı.rı. •0033• 

Münakalat Vekaleti Devlet Limanları f ş
letme Umum Müdürlüğünden ~ 

Hatta a1ıarıod biır eğlence yen 
olmuştu. Tıı.şradan gelip de, kıarı
)anr.<1 Lon'\lraııun ~ lıa:ınatını 

Bu v=iyet içinde .Pacslar klü
bihııde araısıra bazı aeai:p hiidise-
1.cr o!'urdu. Fekat bu hfuliseleıtren 

(Devamı Var) 

Kaplan, Çıııiııçı, ıolôr, yağcı, g('TDİCl, a~ 1L.111auktır. Ma\!Qp §enıi\l 

Si"l<.eclde Salloınııöı.-.C'il Ka~ ve olanlıı.rm Gala1a<la İdare merireztnıJetj Bae EnRpciı:lörlili:I :nilraraa\ları 
Maden! _.a Fatırlluıoııra mıi)'1.caat. ! ahınJr. • 9599> 

iŞÇi ÇIRAK 
ARANIYOR ha,% 

naıı 

' 


