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endan ilaha alyade llmnd1t. 

Fiyatı Yedi Liradır. 
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SuikastDavasında iddianame Okundu 

Milli Şef 
'Gençliği 

Vasıflandırıyor 
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Yeni tefrikamız 

HiND DIYARINDA 
KARI$ KARIŞ 

da idamlarını istedi 
Suikaslin Taammüden Yaplldığını Söyliyen Cemil Altay, 

Kornilof'la Pavlof'un Komplo Hadisesinin 
Doğrudan Doğruya Müreffibi Olduklarını iddia Etti 

Gelecek Celsede 
Müdafaalar 
Yapdacak 

• 
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Buyuk Turk ·, kılfıpcısı Alı Suavlnin 65 il)ci ölüm YJldonumü dolayısiyle dl!_n yap!lan .ihtifale alt tafsilat 2 ncl 
saytamızdadır. Bu re ımde, Hall<evındl!-duriku toplantıyı ve koşede Ali Suavının bU- portresini gôrüyol"UZ, 

, 

SOVYET TEBLiGi 

Bir Fatiha ve Bir Şükran 
,___ __ A bdülhamit devrinin uğurlu, vicdanlı, terte-
R E F 1 K ~ miz ve öz Türk bir Sadrazamı olan Halll 

Rifat Pa§8Jlm aziz ruhuna fatihe! Onun eserini 
HAL 1 D yepyeni bir zihniyetle tamamlamlk azmini göete-

KARAY ren Vali L<ıtfi Kırdara da saygı ve şükran! Geçen 
gün kurulan "Darülicize yardım cemiyeti;, ne 
- kannca kararınca, en küçük nlsbet üzeiinden • 

aza yazılmaja hazmm ve işte söz veriyorum: tık çıkacak piyan. 
I" ikramiyesinden veya meslek değiştirir de iı ad8mı olursam ya
pacağım ilk büyük kolpodan hatırı sayılır bir hisse de ayıreca. 
iım. Hocanın diken hiklyesini hatırlayıp gülümseıneyioiz. kim· 
senin yann ne olacağı belli değildir. Zenginlik d.e, yoksulluk da 
bizim içindir. Birinci ihtimal gerçekleşirse. ln1&1lıah? - ben ke
semin ağzını açacajım; ikinci ihtimalle karşılaşırsam - Allah sak
lasın!. yeni paviyon bana kapısını açacak! 

Bir muharrir, bir ressam, bir avukat, bir aktör, kuacası fıJdr 
ve sanat ileminde yaşamış bir serbest meslek adamı için - içtimai 
sigorta usulünün yerleşemediği bir diyarda ... korkularm en kor
kuncu "yarın,, dır. Yarın, herhangi bir tesir altında, belki de in 
yolundan, belki de zararlı ltiyatlara kapılmaktan dolayı çalıpna 
kabiliyetini kaybedeceklerin eski hayat seviyelerine aykV'! düt
miyen rahat, huzurlu bir yurda sığınabileceklerini d~ünce 
daha rahat nefes aldığımı, vicdanıma basan bir yükten kurtul • 
duğumu hil8ediyor; ferahlık duyuyorum. 

Bir zamanlar parlak ve f(>hretll hayatlarına bakarak mesut 
bir yaşbhğa ereceklerine hükmettiğimiz kaç klJ1 ... ad veremeyiz .. 
sokakı.rda veya P..a yurtlarında can verdiler. Eski devir w~. 
zamı kurduju hayÜ- müesl!seılyle adsız diifküilleri kurtardı; ,e
ni devir valist, bu müesselleye ekltyecetl modem pavtyonlar~ 
memleket irfanına hizmet etmlf adlı düfkünlerl koruyacak, 'bqf.li 
bir başarı karşısında elini cüzdanına gotüimt1.-ı adaqı, Ya.DD. o 
eli, bir kö" başında ıelip ıeçenlere uzanmıı vaziyette aormek
ten korkmalıdır. 



2 

No. 41 
- Ayak diredi. TC'l"es! Beni, ça. 

gırdı: - Katip, şu kaiıdı al, ManC'
lakiyc götür, diye baiırdı. Sendele
mıştim. Üstüme yiırümez mi? - Dur
ma. çabuk! Cevap bekl1yorum. Yütii .. 

Alı Nafız, durmuştu, yürüyemiyor. 
du: 

- Gırtlaiına atılıp boğacaktım, iti, 
B:ıkışlarımdan ürktti, fena baktığımı 
bılıyordum. Çorbacıya vaziyeti anlat
tım: - Gidiyor! Dedim. O, sevini
yordu: - Hele şükür! Gitsin bırak, 
gıt.: n ••• 

Katıp, ellerini birbirine vurdu: 
- Sanki, ben çağırdım, ben tutu

yorum. Çelebiye: - Size şu kağıdı 
verdi, cevabını istiyor dedım. Mano
lakl efendi kağ1da şöyle bir baktı. 
Gozlüklerlnl duzclterck yeniden dik.. 
katle göz gezdirdi: K~ğıdı attı ell"'ri 
tıtrıyordu: - Bu adam deli! Fou 
[urıllil fou! th-ilos.,. 

- Ne var Manolaki efendi? 
Kolluklarmı düzeltmeie mecali 

kalmamıştı; sesi de titriyordu: 
- Para istiyor .. Geleli on beş giln 

oluyor. Aylıix otuz lira .. İlk ay &ı:k 
l ra verecektim Geldiği gün yirmi bes 
!ıra avans gönderdim. Benim ondan 
lacağım var. Deftere ıeçirmedıilm 

kotra kiraları da ayrı .. 
İsyan etmişti; gö:dükleri burnun -

dan kaydı. dü~tü, kmldı. Bela hela 
üstune gelince insan sinermişl Mano.. 
lııki çelebi. ya odaya gitti biraz sonra 
elinde Osmanlı Bankasının beş lira.. 
lıklarından biriyle geldi: 

- Mesele çıkarmasın; gitsin, d1-
yorum. 

Katip keyifliydi: 
- Elçiye zeval olmaz. Paşazadeye 

gıttim, gayet nazikane boynumu bük
tum: - Şimdilik bunu kabul huyu.-_ 
manızı rica ediyol'lar. Başka bir te'i
nfinizde mesele yoktur. 

Ali Nafiz, bana göz kırpıyordu: 
- Esmayı üzerime sıçratır mıyım? 

Gitsın hesabını çorbacı ile görsuıı. 
Pa azade, ileri atılacak gibi bir s:1l_ 
landı, yomı"Uklarmı sıktı; - Peki, 
hesaplaşırız: dedi, bavullarını garso.ı
lara taşrtarak sağlık selametle çıktı. 
gitti, 

Katip, çamları ıöstefrdi: 
- Korpecik (idanlardan kaç tan!:

s ni soktürttü, dostlarına, arkada.;.. 
\arına dağıttı. İctiği viskiye para, can 
d, yanmazdı. Defoldu gitU. Bşımı7. 
rahata erdı. Manolaki efendi, bana, 
b'ra7. ısınır gıbi oldu: - Sen, .;ok 
ıy c;ocukl., Derneğe başladı. 

- Benden şikayeti nedir, onu söyl::. 
- Misafirlerle fazla meşgul olmu-

yo unuz. 
- Anladık amma, ne yapalım? 
- Misafirlerin hepsi sizi seviyo:-. 

'icpsı de, sizin le konuşmak. arltad'IŞ
lık etmek istiyor. 

- On parça olamam yal,. 
- İdare edeceksiniz. Meseli, ıec;erı 
kşam. Viyanalı bankacı ile vidolu 

Amerikada 30 
Günde 1 I 

Fabrika Kuruldu 
-*-

Tank i ma latı da 
Süratle Artıyor 

Nevyork, 20 (A,A.) - New - York 
T rııes $:azele~i bugün Middle Wesı'de 
rekor teskil edecek bir zaman iclnde 
O gundC" muazzam yeni fabrikaııın 

nşa edildiğini hıldirmektedir. F-ıbri

ka Avrupanın l~tilası için geniş ölçü
de planôr yapacak olan b:r tayyare 
ı;irketi tarafından inşa ettirllmişrir. 
Bu planörler imzalanan btr kac; mil-

von dolarlık bir konturat mucibiıı,:e 
İngıl z ve Amerikan orduları hesabı-

a yapılacaktır. Bu fabrika kütle" b:.ı-
1 nde yapılacak planörlerin ısmarlan
dığı uç fabrikadan biridir. 

* Vaşlnıton, 20 (A.A.) - Birleşik A.
mtrika, ıeçen aY büyük harp zamanın. 
clakıne nazaran daha fazla tank tm~I 
Ptmiştir. Harp istJhsal dirrktörü M . 
Harrison, bu haberi vermekle beraber, 
~tihsal mlkdarınm bu ay fazlasıy!e 
artacaftnı ve sene sonurda tank istıh
sıılinin dört misline çıkaraimı aöyle
ıniştir. 

C. H ull'iıı sözleri 
Vaşington, 20 (A. A.) - Birleşik 

Am!'rika Hari:iye Nazırı M. Cordell 
Hu1 1ı hugünk!l basm toplantısında. 
Birleşık milletlerin eV\·elce tnhmln 

l'dildiğinden daha çabuk olarak zafe
re ulaşabileceklerini ümit !<:in bazı 
sebepler olduğunu ı;öylemiştlr. 

Nazlr. Birleşik AmerikanTn elinde
kı kolaylıklı:rın ve harp kudretinin, 
vıılniz taarruz \e müdafaa hareketle
ri bakrmmdan değil. doirudan do~ru
ya taarruz kab!liyeti hasebiyle ~ttik
('e daha toplu ve genls ölçüde geliş
me>kte olduğun:ı dikkat gözun!l çek
mı~tir. 

M. Cordell Hull, muharebenin de
\ amma ait olan ır.üddetih bu olayla
rın ı ığında !ıeı<ap edilmeleri ltizu -
nı ınun t!l.bi bulunduğunu truas et
mi.t r. 

~----*~~-~ 

Atina cla T ifüs Görüldü 
Lon Ira, 20 (A.A.) - f}erl!n radyo

,.., n •öre, Atıı ad..ı tıfus 'liakalart gö
r !mu tür, 

Yazan: MAHMUT Y ESARI 

beziğe tutuldunuz, Madmazel Elın

bete vadettiğiniz gezintiyl unuttunuz. 
Dona kalmıştım: 
- Sana mı söyledi? Yok:ııe., patrona 

mı şikayet etti? 
- Bana söylemedi, Patron, bana 

çıtlattı Madmazel, çelebiye sızlaıımış l 
- Tuhaf şey 1 Hem, sen de Deni 

kontrol ediyorsun. 
Mecburen!., 

- Naı;ıJ? 

- Soruyor: Kaçta yattı? Kaçta 
kalktI ! Kimlerle konuştu? Kimlerin 
masasında yemek yedi? 

Katip koluma girmişti: 

- Buııün, buradaki rahatımız ıyı_ 
dir. Başka yerlerde bu do'gun aylıi<

ları. rahatı bulamayız, Yeyip içip va
tıyoruz. Cebimizden on para sarfet
"TIİyoruz. Manolaki efendi, pek bo5u.. 
na adam değlldır. Bu '.gösterme!!<,, 
!erden bir duşündüğü var. Eski devir 
adamı bir şeyden korkuyor. Yahut, 

Kinin ve Susam 
Stokları 

-:i:-

Tacirler 
Toplantı 

Dün Bir 
Yaptılar 

Dün hububat ve bakliyat tacirleri 
Ticaret Odasında bir toplantı yapmı~
lardir. Toplantıd<ı birlikler umumi 
katibi de buluıımuştur. Hükumetin 
yeni mahsule clkoyma karart uzed
ne tacirler, thracatçıların ellerinde 
pahalıya mal olmu;; keten ve susam 
&toklarmm tesbit edilerek, likide e
dilmesini istemişlerdir. Aksi halde 
bunların serbest dövizle ihracına mü
saade olunmasıııı söylemişlerdir. Bu 
dilekleri hük(ı mete bildirme it üzere 
bir heyet seçlkrek Ankaraya gönde
rilmesi kararlrıştırllmt•tır. Bu heyeti 
seçmek ve mevcut stokları tesbit et
mek üzere bir komit<! kurulmuştur. -----

Büyükada Cinayetinin 
~luhakemesi Başlıyor 

TAN 

Ekmek Halitası 
Değiştirildi 

Bir Kaç G ün İçin 
Elli Nisbetine 

Arpa 
Kadar 

Mikta rı Yüzde 
Çıkarılacak 

Bugünden ıliburcr. ekmek halitası 

değışecektir. Bu hususta dün Toprak 
Mahsulleı·i Of.isi ile Bölge İaşe :Vtiı
dürlerinın i~tirakiylc bır toplantı ya
pılmı~tır. Bu hususta malümatına 
mi.ll'ac.ı.ıt ettığımiz Vali ve Belediye 
Reisi Lütıi Kırdar bize şuaları <>ÖY

lemi~tir: 

zıl Volkanın Ortaköy ve Arnavutkö
yündeki fırınlarında k<ıçak un bulun
muştur. Yine ayni şahsa ait diğeı· bir 
fırında da on iki çuval un bulunması 
l!lzlnı gelirken, bir tek çuval bile bu
lunmamış ve unların el altından baş
kfllarına :s<ıtıldığt delılleriyle tc~bit e
dılmiştir. Bu hususta hıızırlanan fez
leke He beraber Jı'azıl Volkanın evra
kı Milli Korunma Mohkemesine ve
ı-ilınişlir. 

Ali Suavi 
• • • 
lhtıfah 

-*--
Dün Üsküdar Halk 

Evinde Parlak 
Merasimle Kutlandr 
Büyük ve ateşli Türk inkılapçısı 

Ali Suaviııin ırn inci ölüm yıl dönü -
ınii mliııasebetiyle dün Üsküdar Hal
kevinde bir ihtıfal yapılmıştlr. İhtl -
fale güzide bir da\'etli kiitlesiyle yük
sek tahsil gençliği irtirak etmiştir. 

:!ı - .) - :, ı:. 

r .. - DIKKA T. ········"'\ 
i Halk Sanatkarlarım 1 
~Himaye Etmek Lazımİ 

Tiyatro ve ıl nenıa vergi ve re- ( 
simlerlnin bir mlsil arttırılacaği 
söyleniyor. Bu rivayet kendi baş
larına çalışan ve sayısı on be§i 
bulan halk sanatkarlarını telii§a 
dUtUrmUş: 

- Biz sinemalarla mukayese 
edilemeyiz, bir oyun vermek için 
bir ekiple çalışırız, Slr oyunda 
da elimize en çok 100 lira geçer, 
diyorlar ve §Öyle bir hesap çika
nyorlar: 
Bu yüz liradıın kazanç vergisi de 
dahil olmak ü:r;ere 27 buçuk lira-

l sinı muhtelif vergiler· ve resimler 

' 

için, 10 llr.;ıarnı ilaker allelerlne 
yardım için, 30 lirasını da dUk· 

1 

kan klraaı clarak veririz. Elimize 
32 buçuk lira para kalır.Bu para• 
yı da ekip paylaşarak geçlnlr,Şım 

bir şey bekliyor, Amma, ne? Onu. Geçen ay Büyükadada Akasya ote
Allahla kendi bilir? Bize de, sadece !inde mlsa fir iken dostu Fatmayı b1-
hadiselerin açılmalarmı beklemek flli-ı ç~.kla yedi yerinden ,eıralı:yarak öl -
şüyor. Manolaki çorbacı, tahmin ed~ duren Sedadm dördüı.cü sorgu ha -
miyC'ceilmiz kadar zengin. Fakat, yhe kimliğinde yapılan hozırlık tahkikatı 
paranın üzerine titriyor. Garsonlara "'Ona ermiştir. Sorgu hakimliği toh -
emnyeti yok. Sonıa, misafirlerine de kikat evrak!ııt birınci ağır ceza mah
emnlyeti yoktur, Garsonları, l:ıen kemesine yollamı:ılır. Duruşmaya ya-

"Ekmek halitası birkaç gün 
ıçın değiştirilecek ve arpa 
miktarı yüzde elliye çıkartıla
caktır. Bu kararın muvakkat 
olduğunu ve yakında ekmek 
halitasının yine eskisi gibi tes
bit edileceğiIJi size söyliyebili
rim.,, 
Fırınlar sıkı surette 

kontrol ediliyoı· 
Dar bir kadro He çalı~asma rag

men, Belediye Tefti;: heyeti halkın 

ekmeğinden menfaat teminine çalı!)aıı 
fırincıları şiddetle takip etmek için e
saslı tedbirler almıştır. Bu arada son 
olarak yapllan teftişler sırasU1da Fa-

Bundan başka Beledıye müteffişle
ri tarafmdan Eyüp, Beyoglu, Kadıköy 
ve Fatihte yapılan teitişlerde de bazı 
Cırmdların cezayı icap ettiren kaba
hatleri tesbit edilmietır. Fakat bun -
Jann hakkındaki zabıtlar, belediye 
me\·zuatina göre cezalandırılmaları 
i~·in, alakalı kaymakamlıklara gönde
rilmi~tir. 

Son günlerde muhtelif ftrrnlardan 
alınan noksan tarttlı ekmeklerin mik 
tarı da on bini geçmiştir. Bu ekmek
ler karakollarda karne mukabilinde 
,.e ucuz fiyatla halka ~ııtılmı~tır. 

İhtifalde evvela Al; Su:ıvınin şah
siyl'ti tebarüz E'ttirilml•tır. Buna gö -
re, Ali Suavi medresedeT' yetişmiş, u
yanık zekfısı, ateşli mlzaciyle yaşa -
dığı zamanm l"n mi.in<'vver Rdam la -
rındnn olmuştur. Bir zı;manlar muh
telif vilayetlerin rüştiye mekteplerin
de muallimlik etmiş, 1893 de çıkan 
Basiret adında bir gazeteye siyasi \'P. 

fel efi makaleler yazmıya başlamış. 
bir müddet sonra da Parise kaçmış
trr. Orada bir gazete lle müteaddit 
kitaplcır çıkarnııştrr. BütUn bu yazı
larında kendisinin milliyet fikrini ilk 
anlı:yan ve Türkçülüğü ilkönce ileri 
sürenlerden bH olduiunu göı;tennlş
tir. İstanbula döndükterı sonra bir 
müddet (Galatasaray Sultanisi) mü -
drüHiğünde bulunmu~tur. Kendisi 
Abdülhamidi tahttan indirip Muradı 
tekrar geçirmek maksrdiyle Çıragan 
sarayma hücum edenler arastnda can 
vermiştir. 

dl vergi ve resimler 55 llraya çı· 
kanlacakmi~. O zaman bızlm e- i 
llmize ancak on llra para kala· ı 
cak, Bu para ile bir insan bile 
geçinemezken, en azdan 10 - 151 
kltfllk bir ekip nasıl geçinir? Son 
ra bu lfln birçok da murafı var· 
dir. Mızıkacı, reklimcı, glte me· 
muru, kontrol, fllirı tutulur, rek
lam baahrılır, rekllmlara pul ya- ı 
pıttırı lır, Sütün bunlar da geri f 
kalan bu on liradan çıkinca, o
yuncuları ne kalır? kontrol edeceğrn. Yani hafiyelık. kında ba;ilanacııktır. 

Memleketten kalktı, bize çattı. Sız, mi 
safirlerin ne cins insanlar olduklarını 
keşfedeceksini.ı. Bu otel, niye tenha? 

- Evet. Niye tenha? Manolakl cfı!n 
di. ben, her müşteriyi almam, dedi. 

- Doğrul Uğ'urlu oteldir ... Miıştc. 

ri ayaiı alışıktır, Gclgelelim çelebi. 
kimini kapıdan, kimini de telgrafla 
çevirir. 

- Kapıya geleni anladık. Gözü 1ut 
tnaz, savar. Telgraftan nasıl anlar? 

- Bu da bıısitl bir müşteri defte_ 
,;miz vardır. Size göstermedim. Çün
kü çelebinin emrj boyle. 

- Bu. ne biçim müdürü umurluk? 
Katip, bıyık altındaT' gülüyordu: 
- Ben, ilk gününden defteri size 

söyliyecek ve gôsterec,.lrtim. 
(Devamı var) 

Altın Fiyatları 

Kastamonu ve Tosyada 
Feyizli Yağmurlar 

Kastamonu ve To~ycı bölgesinde fe
yizli yağmurlar yağm~tıı·. Bu bölge
de çeltik ekimi bıtmek üzere oldugu 
gibi, bu sene geçen seneki rekolte -
den yüzde elli fazla çeltik ekilmiştir. .... _ 

Odun ve 
Halline 

Komur İsinin 
' 

Çahşıhyor 
Merhum arap(•a, acemce, frıınsızca, 

ingilizceyi iyi bilirdi. 

Bundan sonra Üsküdar Halkevi 
Reisi avukat- RE-şat Kaynar, Ali Sua
vi hakkında bir konferans vermiştir. 

Reşat Kaynar, inkı!Ap tıırıhimlzi, zir-

Mahalıe Bl'rl'klerı" Te k'l"'t vesinde Atatürk ve İsmet İnönli'nün 
• 

1 ş 1 a 1 Bu K1ş Odunun Çekisi 7 Liradan Yukarı Satılmıyacak, 
Kurulmakta olan m:ıhalle birlikli'~ l k heybetli bir manzara teşkil e-ttlkleri 

Ko··mu" ru·· n Kilosu da 8 Kuru!"ltan Aşağı Veri ebilcce t ir. büylik bir ehrı•ma benzetmiş ve bu 
rınln idare heyeti li~teleri tamamla- 'f ehramın basamakları üzerinde ideal 
narak Vilayete bildirilecektir Tıc.ıret Vekaletı ~ehrimiı:de kuru- çeki odunu şehrimi:ıdeki Ofis depo - uğruna canlarını verenl& in kudsl ha-

Beykoz kazıısındnki halk 
0

dağıtma lan ~V!ahrııkat Ofisinin faaliyeti hak- !arına getirecektir. yallerini tebarüz ettirerek, Ali Sua-
blrlikleri tamamivle teşkil edilmiştir. kında dun Vilfıyettı-n malüm.ıt isle- Yupılan ilk hesaplara göre, bu vinin bugünkü hayatw rüyalarını ilk 
Kaymakamlık petrol teYzialmt ilk o- mıştı'r. Vılft.vet, istcnill'n malumatı ha- yıl odunun çeltisi yedı liradan yuka- • 1. . 1 1 defa gören, ıaed ıst bır s ma o duğu-
lnrak bu blrlılclcr vasttasiyle yııptır - ııı·lamı~tır, Ayııi zamanda Vekfılete rı satılmıyacaktır. Kömürün kJlosu da 

~ 1 nu ve bu sıfatla gençlıge bir örnek 
mıya buşlamıştıl', go"nderilen bir v;ızıda Mahrukat Ofisi seki7. kuruştan aşağı \'erilcbi ecektir. 

:ı: J • d teşkil ettiğini r.nlattıktan sonra, söz-
----· ----- kaı·arııamesinin henüı. Vilayete teblij:! Mnhrukat Ofisinin fiyat üzerın e 

Bu .. k e El• · G·~ı· 1 b 1 terine şöyle nilıayet verınııstir: 

Endltelerinde hakli görUnüy e·· 
lar, Karar vermeden evvel bel ki 
bu ıı:Umreyl zarara sokmıyacık 
bir yol bul..ınablllr. Böyle mUn· 
feriden çalııan halk sanatktırlı· 
rı gittikçe Azalmaktı.ıdır, Kendi· 
lerlnl himaye etmek llzimdır. 1 . ---------------· 

Sütten Mamul 
Maddelere 
Fiyat Konuyor 

Komisyon Bugür. 
Karar1nı Verecek ·r ş . çımız J ı 1 edilememesi yfüd.indeı; işlerin gecik- piyasııda nazım rol oynaması iç n o 

Bükreş Büyük Elçimiz Hamdullah tigi bildirilmekte ve kararnıımenin miktarda odun ve kömül' stoku yap- "O Turk tarihinden aldfğı şuur \'e Tiraret Vekilliği her nevi siilteu 
Dün bir altın 3340 kuruştan, bir 

Sunhi Tanrıöveı dıin otomo ille <:ehgram kulce 460 kuruştan satılmıştır. 
rlmlzden Bulg,ıri5tan yeliyle Blikrese 

bır an ev,·el tebliği istE>nilınc-ktedir. mt:va bıışlaması. bazt vurırunr.u tacir- hamle ile memleketin ortasında bize mamul n s.ddelcre azami fiyat koy -

l . v· IE"'"I dtişı.indürmrktedir. Ofis kendi is- yeni bir alemin ufuklarını 11östeı·en muc:tur. Bu arada be.vaz peynirle 

7.30 Program 
7,33 MUılk (Pi.) 
7.45 Haberler 
a oo Muzık rl'l.) 
8.1 S Evın saati. 

12,30 Proı:rım 
12 JJ 1 QrkUler 
12 45 Haberler 
13 00 $arialar 
ııı.o.ıı Pro um 
18 Ol Çirte fuıl 

1
19.00 Konu§ına 
19. ıs Dar.• müıiğı 
19.JO Haberler 
19.45 Fol~lor 
20.15 Radyo ı:aıeıesı 
20.45 Şarkılar 
21.00 Ziraat takvimi 
21,10 TOrkUlcr 
2130 Konuşma 
2145 Orkestra 
2230 .Haberler 
22.45 Kapan•G· 

Holanda da 
ilhak 

Edilecekmiş! 
-*'-

Dıger laraft'ln dün sabah eyın ı - .. ,, 
lfıyette, öğleden .sonra da Belediyede tlhsal hölgesinde çalışan ameleye ağır ilk meş'aleyi yakanlardan biridir. Bu kaşar peyniri Ye Jliks peynirlerin ve 
m hrukııt ışı eıralnda iki toplantı ya- işçi karn<'si verdirmekte, kolaylıkla meş'ale elden ele dolaşıyor. Yarfnın krem, krema. Silivri yoğurdunun ve 

hareket etmiştir 

• -azot tedar1"k etmek•· •·e «~hısların bi.iytiklcri olan bu11ÜnÜn rocukları, O 1' d'iie am~·la"tn• ayı1 ayrı fı'-·.:=""-l(••u•""c .. •u•uf(• .. •••H••••A••-8•-E•R•ul••E••R•u•ı piln11ş. dvar crrnanhırdnki vaziyetın "' ; • ~" "' ., eın~a ı ı., r m u 
tt h lkt d meş'aknin altmd~ istikbale yürüyor. tI r t b't c!ı'J- ı'ştır· Bugu"n Fıvat tekiki ve i<:tenilt·n :ıek.ldc düzene ko- gayn meş.ru sure e a an o un ve y;ı ıır es ı e ... . J : ... -.-......... ' =··-·--·-.! nulması •cin Mahrukat Ofisi Miidi.irii kömiir parası almama~mı temine ça- BugUnun Türk ,..cnçliği ruha kudrPt Mürakabe Komi~yonu toplanarak Ve-* BU7. FIYATLARl ıı,ı,dıı e ~ehrin 1· t G. ,. ç t 1 d ı vl~ lışmaktadxr. , 

1 
" killigin ~önderf'ceği fiyafüır Uzcrlnde bu< ilıtıyaı:ını ıemın için bir mcinaka•a n(mı zzc .ıUIH'Y ın a a c::ı ve On. " - veren, hayatı iyıye, güze e, dogruyıı 

" k·ı d 1 .. _ tk"k · --* la'zım gelen tebligatı yapacaktır. tır. ou,un 1 O•U he~ kuru~a Utılacakrır, rtnda bU!'(Üll ell tİU«l"eo te ·t • gell - götüren, milleti daha Üstün bir i\JemC' * OTELCILERlN MURACAA-rt o . k k 1 t 1 t S" B k u 1 r"sta11bııl, l·',ffil0 r, Ankarada istisna! ıdcılcr belediyeye muracaat ed~rek keııdil<ıı· sıne ÇI ınası .arar a5 ırr mış ır. Umer an mum çeken, milli idC'al uı:runa, inkı fıbın " 
ne patiska ve kômur verilmesini isıcmı~ler• Otıs, 14 motörün dün Bulgaristana kahraman bir şehidi olan Ali Suad bir durum olduğu için, Komisyon bu-
dirM ECBURI MUKELLEFTYE't -' Nakil kömur için git.nesi™! müsaade almış- Müdürünün T<!ftişlcri gibi, en buyü~ bir aşk ve !craıwtle na göre bir karar verecektir. 
vasıtalarına uhmil edilecek mccburı mukclle· tır. Bu motörler bu ay bol miktarda Bursa, .ıo (TAN) - Sumer Bank umum kanını, cnntnı vermesıni bilecektir. Yoğurtlarda Silivri yoğurdu esas 
fivetler ıç•'l dUn liman idarcslııde bır toplant. mOdOril Hulki, refakatinde mUcssue m~dtlril . 
yapılmıştır. mangal h;;iimürü getireceklerdir. Hu - Omer Lı'.ltfi Suğan olduğu halde huraya :ı"cldi Bu anda Atatürk'ürı, Inönü'nün, in- tutulmuştur. Peynirlerin her biri i· * F1:<?RYA PLAJ.LARI . - BeleJıye susi surette hr.zırlanaı. nakil vastta- Merino~ !abrikasıııı teftiş etti. Sunipek fab- kılap ordusundcl nefer- olarak Ali Su- çindeki yağ miktarına göre fiyatlan• 
Flo.-ya plaılarını 8 140 lıraya kıraya vere c1'- rlka•ınr ıı:ezmclt üzere yarın Gcmliic hareket 
tir. n 

9 
(...,~ıarl da Belgrat onnanl;:;r!ndaki 60 bın edecektir. avi gibi binlerce kalb çarpıyor.,, dırılmıştır. 

{ 1 Y'-'? Q""' \ L, ı ,__ -------------------------- ---------·----------------L; 

Milli Şef Ge:ıçliği 

Vasıflandırıyor 
;t°./ij=' Baştaratı i ıncıde 

kalkmış, istihsal şartları deği~ -
ınış, hayat sürat kazanm1stı. Hal 
buki ahlak telakkileri ve "içtimai 
mefhumlar hala eskiliğini muha 
faza edıyor, makine medeniyetı ~ 
ne uymuyordu. Teknik terakki 
ile moral telakkilerin çarpı:;;nıası 
ınak•.·e medeniyetmde bugün gör 

Yeni Japon Taarruz'!.' lli•IT4i•t~;J.-Ccill 
(t;~r Bastarat1 ı ınc1<1P ;t , ·ıof' 

!aponların ~irmanyaya mii~im Kerç yarımadasında Kerç neh 
mıktarda takvıye kıtaları gP.trrdı ri bölgesinde muharebeler df'vam 
ği anlaşılmıştır. 1 etmiştir. r.>oğruluğu anlaşılan h:ı.-

H indistarıa bombalar atıldı 1 berlere. g~:~· ~ 7. mayısı~. ~~"eke 
kaydedıldıgı gıbı 64 degıl ı 3 Al-

.. Yeni Del~i. 20 (A:~·l - Bu -ı man tayyaresi dü~ürülmüştür. 
gun neşredılen teblıg noğu A~ - 18 mavısta 43 Alman tayyaresi 
samda köylerden biri_ne 18. m.a - diışürül~üştür. 17 Sovyet tayya. 
yısta b~mbalar atıldıgını bıldır - resi kayıptır . 

Dışarda 19 Mayıs 
~ Baştarafı 1 ın<'ırle 

tazaman filimler gösterilm0 "kte -
dir. Yaz tatili esnasında 1'1.1 .. k ta 
!ebeleri seri halinde ver>le::ck 
konferansları dinlemek üzere İıı 
giliz talebeleri ile Halkevindı:ı bu 
1 uşacak lardır . 

Diğer memleketlerde 

tl';ifr Baştarafı 1 incide 

Alman radyoı;u da, bu haberi teyit 
eden neşrıy:ıtta bulunmuş, Harkof 
bölgesinde Alman mukabil taarruzu
nun inkişaf ettıg!ni ve Timoçcnko 
kuvvetlc-rinin yok edilmesinin yakın 

olduğunu bildirmiştir 

ltalyan gazetelerinde 

Almanya 
Hazırlık 

Bu Yolda 
di..ığumüz buyi.ık buhranı doğur -
du. Harp bu buhranı azami had-

~~ktedır. H_~s~r co.k .az olmuş \'e n·· " k tarık muharebeleri 
koy halkı sukunetını muhafaza uyu 
etmiştir. Moskova, 20 (A. A.) - Kıztlyıldız 

gazetesinin cephedeki muhabiri Har
kof kesiminde yeniden büyiik bir 
tank muharebesi cereyan ettiğinl ha
ber vermektedtr. Almanlar, uçaklarla 
desteklenmiş tanklarla bir mukabil 
taarruza geçmişlerdir. Ruslar, 81 tan
kı tahrip etmişler ve Rus hatları ö
nünde alevler ıı;inde bırakmışlardır. 
"Bu tanklardan 51 tanesi Sovyet tank 
larlnın mürettebatı taraftndan tah
rip edilmiştir. Alman t<.::ırruzunun ilk 
sadmesiyle karşılaşan Rus tanld?rı 

Ankara, 20 (Radyo gazetesi) - 19 
Mayls gençlik ve spor bayramı, yurt 
içinde olduğu gibi, yurt dışında da 
büyük bir alaka uyandrrmış ve bu 
yolda birçok neşriyat yapılmıştır. Bu 
arada Alman radyosu dn dün nkşam
ki neşriyatında, hararetli bir dille 19 
Mayıstan bahsetmiş ve ezcümle de
miştir ki: 

Roma, 20 (A,A.) - Popolo dı Rt. 
ma gazetesi diyor ki: 

"Kerç muharebesi Ruslara imha e
dilen Uç ordu ile pek büyiik miktar
da malzemeye mal olmuştur. Hıırkof 
bölgesinde de Mareşal Timoçenko mu 
vaffakıyet izliğe uğramxştrr. Alman 
k rşı taarruzu b r hamlede düşmanın 

y dine çıkardı ve manevi yıkılışı 
apıyor arttırdı. 

Mo.skova' 20 (A. A.) - Reuter: 1 Harpten sonra cemiyet nereye 
Stokholm'dan resmi So\·yet ajansına gidiyor, bu buhran, insanlığı na
gönderilen bir teıg~aft:.ı blldırıldığine sıl bir ahlak müvazenesine doğ
göı·e, Almanyıı "Niedermar. ismi al- ru götürecektir bilmemez. Yalnız 
tında Holandayı ılhak. etmek :asavvu- muhakkak olan şey, bütün eski 
rundadır. Alm3n pro.Je!'lne gore, Ha- kıymetlerin yıkıldığı insanlığın 
landa yarı muhtar bır eyalet anaya - e · t l 'kk'le ı · b. 
sası ile kendi füışvekilı taralindan i- Y P _yenı e ~ 1

. r .':.Y~pyenı ır 
dare edilecektir, Dahil! idare Alman cemıyete dogru gıttıgıdır. 
örneı?ıne göre tedricel"" ıslah edile - * * 
cektir. --·----

Martinikte 
~ Bı>c:t~T'ı:ıfı 1 incide 

icin daha başka tedbirler de alın 
ınak üzeredir. 

M. Cordell Hull. bu arada, her 
iki taraftan muhtelif noktaların 
incelenmesi ıçın müzakı>rclere 
her gün devam edildiğini ilav~ et 
miştir. 

Cezair karasularmda 
Vichy, 20 (A. A.l - Ceztıylrden 

resmi Vlchy ~Jansfna gönclcrilcıı bir 
mesajda Salı ;ıkşomı Cezııyir karıısu

lan üzerincle c-ere~·an eden bir "hıl.
dise,' netice5inde iki İn~illz ve> bir 
Fransız ta:vayr~lnin dü.,iır{ildligU bil
diri!mek'tedir. 

"Bir İn,dllz deniz tayyaresi karasıı
ları üzerinde ucmaktı:.ydı. Fransız 

toyyarcleri devletl<'r hukuku krıide -
lerine uygun olarak bu t::ıyyareyi tev
kife teşebbus ('imek suretiyle vazife
lerini yapınıslardIJ'. Tayyare mukave
met ettiği iı;in denize inmek zorıında 
kalmışttr. Blr İngiliz torpidosu tayya
re)Pr!mize at~-'i etlT'ektE' terı;>ddtit et
memiştir. Bu hareketi takip eden 
muharebede bir İnı;;iliz tayyaresi da
ha düşürillmUştüı. Bu hadisede Fran
sızlar bir kere dahr. eski miıtle:fiki -
mizin metodlı.ırını görebilirler ... .. 
Bütçe Müzakereleri 

Ankara. 20 (AA.) Ri.iyük 
Millet Meclisi bugiinkii toplnntı
sında 1942 mali vılı hi.if:cec;inin 
pazartesi günü yapıfacak tnplan -
tıda müzakere edilmesini karar 
altına almıştır. 

Bu buhran ve yıkılış Türkiye 
mizde de tesirlerini göster 

mekten geri kalmamıştır. Bugün 
kü makine ve teknik devrinde 
hiçbir cemiyet, dünya ortasında 
kapılarını manevi tesirlere kavı -
yarak kendisini tecerrüdc sevke
demez. Fakat bu umumi çöklintü 
ve yıkılışın bize yalnız serpinti -
leri gelmiş, içtimai bünyemiz bu 
dünya buhranından müteessir oL 
mamıştır. 

Dünyayı kaplıyan bu moral 
buhran içinde yarınki Türkiyeyi 
ellerine alacak yeni neslin yetiş
tirilmesi meselesi, bugün kar!;iı -
sında bulunduğumuz en mühim 
davalardan biridir. Milli Şef de 
bu noktaya işaret buyurmuşlar 
ve "insanlığa hayret veren bu -
günkü manzara karşısında gele -
cck nesillerimizin daha kudretli 
ve hazırlıklı yetişmesi başlıca dü 
şüncemiz olmalıdır.,, demişlerdir. 

İnsanlığın bugün içine düştüğü 
buhrandan ders alarak cemiye -
tin maddi ve manevi kıymetleri 
arasında bir müvazene tesisine 
çalışmak ve gençliği müsavi gö
rüşlü. menfaat düşkünü, haris in
sanlar olarak değil, "çalışkan, ah
laklı, karakterli, idealist, temiz 
bir nesil olarak yetiştirmek,, mec 
burivetindeviz. 

Milli Sefin inkılabı ve memle
ketin mukadderatım ellerine vere 
ceğimiz genı:likte aradığı vasıflar 
bunlardır ve Türkiye böyle temiz 
\·e metin bir temele dayannrak 
kendisini dünyayı saran içti mai 

Ç illdeki muharebeler 
Çunking 20 ( A.A.) - Akşam neş

redilen Çin tebliği: Japonlar. Che
kiang eyaletinin merkezi olan Kink
wa 'nm şimal doğusund~ ve şimendi
rer yolu üzerinde bulunan Chuki şeh 
rini almışlardır. Çinlik>r. Chuna'nın 
cenup doğusunda Shengshien'de mu
vı-ıffakıyetle kRrşx taarruz yapmakta
drrlar. Japonlar geri püskürtülmüş -
lerdir. 

Yunnan cephe6inde 
Hk olmamıştır, 

hiçbir değişik-

Tokyo bombardımanı, 
Londra. 2.0 ( A. A.) - Geçen ay 

Tokyo ve civardaki şehirlere Ameri
kan uçaklar? taraftndal" yapılan hava 
:ılcınları netice!<inde bir tersanede ya
otlmakta olan bir harp gemisinde yan 
gın çıkarıldı.ğı şimdi anlaşılmıştır. Ay~ 
rıca birçok fabrlkakmia da yangtnlar 
vukua gelmi~th-. 

Reis Roosevelt bu !iloyu idare eden 
General Doolitle'i kongre şeref ma
dalyası ile taltif ı:ıtmi~tir. 

General Tokyoyu karşr yapzlan ha
\•a akmmm ümit edildiğinden daha 
fazla verimli olduğunu söylemiştir. 

Takriben her bomba hedefe isabet 
etmiştir, demi;;tir. 

----<i=i:~-----

Pariste 10 Rehine Daha 
Kurşuna Dizildi 

Londra, 20 (A. A.) K 10 Mayı:sta 
Alman ask'erl makamlan Pariste Al
man askerlerine yapılan bir suikast
ten dolayı 10 rehineyl kurşuna d iz -
mişlerdir. Bunların Yeıhudi oldukları 
bildirilmiştir. R gün kinde eğer kim
se teslim ol mazsa 13 kişinin daha 
kurşuna lizileceğini Alman askeri ma
kamları bildirmişlerdir. 

buhranla r dan kurtaracaktır. 
TASHi H - Dün bu sütunda çrkan 

Burhan Belge'nin 19 Mayts yazısının 
son kı!:mında "Hem Türklerin "sevgill 
Milli Şefi, hcnı de bir biiyiik dilnya 
,., tandaşı gibi konuşan İnönü .. deni
lecek yerde "Bizim büyük dünya vıı
tanda~t gibi,, dizilıni:?tir. Tashih edi
yonız. 

• 

Almanların o kadar yakınma gelmış
lerdir ki, Almı:n uçakfor1 mitralyöz 
ateşi açmaktan veya bomba atmak -
tan sakınmak zorunda kalmtşlardır. 
Rus uçakları yedi Alman bomba u -
çağım d~ürmü;;lerdir. 

M ııharebe meydanı tutuşan 
bir celwmıemi andırıyor 

Moskova, 20 ( A,A.) - Pravda ga
zetesi harp muhabirinden bugün bu
raya gelen telgraflarda şöyle denil -
mektedir: 

Rus kı.rvveileri, Harkof cephesinde 
düşman mukavemetini kırdıktan son
ra Alman kıt&larını mütemadiyen 
ı;ıe~l sürmektedirler. Kuvvetlerimiz~n 
ağır darbeleriyle, düşman batıya dng
ru geri çekilmiye devam ediyor. Har
kof muharebe meydanları tutuşan 
bir cehennem balina &irmiştir. 

Sovyet tarlalarmI çiğniyen düş!'l"a
nm yi.lderce savaş arabası ve gökler
de homurdanan birçok Alman uçak
ları merhametsizce tahrip edilmek-

tedir. . 
Son dört gön urftnda, yalnız bır 

kesimde, piyade ile isbirli~i ~yapan 
Sovyet pilotları 60 düşman uçagı, 130 
savaş arabası. 120 kamyon ve 20 top 
tahrip etmişler. birçok mühimmat de
polarını tutuşturmuşlardU', Bu çar~ 
pışmalarda 800 Alman subay ve erı 

öldürülmüştür. 
Altt av uçağımız dünkü Sah günü 

düşman h ava alanlarında 15 uçak 
tahrip etmişlerdir, 

Londram.n mütalaası 
Londraı 20 ( A,A,) - Reuter'in as

keri muharriri iiiyor ki: 
"Almanlar, Rus ilerl<:yişini durdur

mak için Harkof cephesine mütema -
diyen ;ısker ve tıınk 1akviydcri gön-

"19 Mayıs 1919 Türk milletinin 
kalbinde gelecek nesiller için ümitler 
uyandırmışU. 9ugünkü müstakil Türk 
devletinin temeli bugünde atılmıştrr. 
Ve Türk milleti. bugünkü bayramım 
istiklal uğrunda döktüğü kana borç
ludur. Bugün Türkiyenin takip et
mekte olduğu dürüst ve tarafsız siya
set kahraman Inönü'nür. eliyle tatbik 
edilmektedir,,, 

Yine 19 Mayıstan bahseden Moı>ko
va radyosu da bu münasE"betle yap -
tığı neşriyatında demiştir ki: 

"Bu tarihi ~ün T ilrkiyen n büyük 
bayramıdtr. Dünya kan ve ateş için
dedir. Bu ateş, i:c~tikUılinl muhafazaya 
çalıstığr bir sırada Türldyenln de lrn
pılarmı yalamaktadır. Fakat Atatur
kiin manevi kuvvetinden ilham alan 
Türk gençliği, her saldırganllğa kar
şı atılmtya uyanık olduğunu bu bay
ramla bir kere daha isbat · etmiştir. 
İştP. bu da, Türk gençl i~inin, Türki -
yenin toprak bütünlüğünü muhafaza 
ve müdafııaya azmetmi~ olmasmm en 
bilyilk delilidir .. 

Londra Halkevinde de 19 Mayıs 
gençlik ve ~por bayra; ı münasebe -
tiyle çok parlak ve hararetli tezahü
rat yapılmıştxr. 

Bulgaristanda Bir Komünist 
Şebekesi Meydana Çıkarıldı 
Sofyaı 20 {A.A.) - Bulgar polisi 

mühim bir komünist şebekesini mey
dana c1karmtştır. Simdiye kadar 100 
kişi tevkif edilmiştir. 

--- :::as: 

deriyorlar. Muharebenin şiddeti de 
bu takviyeler nisb etinde artmaktadlr. 
Almanlar, kendi taarruz plAnlarmm 
tatbiki için tanklara muhtaç bulun -

erlcmes ni durdurmuş ve gerek in -
n. gerek m lzcıncce pek büyük ko

yıplar verdird kten sonra onları ilk 
hareket noktulartna çekilmek zorun· 
da bırakmı~tır.,, 

lngilizler 
IZf' Baştarafı 1 incide 

d isce Anilin kimyevi miistahzerııt 
fabrikası ile Lanz teslihat fabriga 
tarını ve d aimler b enz makina 
imalathaneleri ihtiva e tmekkdir. 

B u tarruz sırasında İstirling ti 
pinde b omba uçaklarından mürek 
kep b ir müfreze tam 40 bin yan
gın bombası taşımaktaydı. Ayraca 
diğer tayyareler yüksek infilak 
bombalarını da hamil bulunuyoı 
du. 

Zırhlı araba, otomobil Dizel motö
rü, infilAk maddeleri ve başka harr 
malzemesi yapan fabrikaların toplu 
bulunduğu Manhaym şehri parlak bİI 
hedef halinde göze görünmekte VE 

tank şasisi. zırhlı safihalarln hanı 
maddeler bakımından muntıızamar 
ithalat yapan liman dokları kolayc~ 
keşfedilmiş bulunm~ktaydt. 

Resmen bildirildiğine göre, dönerı 
uçak müretteplerinln verdikleri ra -
porlar, şiddetli yangınların devam e
der halde bıraktldığmı ve atılan bom
baların smai müesseseler arasmds 
patlad1ğırıt bildiren cesaret verici taf
-;;ilAtla doludur. 

Malta adası üzerinde 

duklarmdan Harkof muharebelerinde Malta, 20 {A.A,) - Malta i.lzerlnde 
feda edecek fazla tankları yoktur. Pazartesi gilnü 10 dilfman uc:alı dü
Halbuki Ruslar. daha evvel taarruza sUrUlmiiş, beşi ha<ara uğratılmış w 
~irişmekle Alman pl~nlarına şiddetli böylelikle Mayıs ay• ba<:fndanberl diı
darbeler indirmişlerdir_ Her iki ta - şiirülen düşman uçaklarmm s yıq 
rafm d:ı kayıpları çok bilyilkttır. 1"11- 100 (i bulmu.şt~r. Dlişman bir hıw11 
kHt Almanhırın kayıpları daha fazla- alanTna taarruz eUiği sırada 2 uçağ' 
dır. ı daha hasara ııgratılmıştır. 
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Yazan: ULUNAY 
Ne zaman vapurla geçerken uzak

tan Saraybtımundaki 11azinoxu 
JÖrsem, bir gün eUm değip de !'Urada 
bir kahve içemediğime yÜreğim sır· 
lardı. Boiazdan kopup gelen limonata BUGüN 
aibi rüzgirla ciğerlerinizi doldurarak, 
aya:klannızı öpen denizin "iyod" ko. Kerç Muharebesi 

Yasan: M.ANTEN 

A~ Harkof taaıruzunun ne
ticeıU kaldığım ve Ruslarm 

kuvvctiedni yıpratması ve zayıflat
ması dolaY19İ7le yakında başlryacak 
kendi taarruzlarını kolaylaştırdığını 

iddia etmektedirler. Ayni zamanda 
Kerç muharebesini büyük bir zafer o
larak ilan etmekte ve burada şimdiye 
kadar muazzam mikdarda harp malze
mesi ile beraber 149.256 esir aldrklaı.
rrnı bildirmektedirler. Bu rakamlan 
riyazi katiyetle veren Alman resm1 
teblcği Kerçte Rus mukavemetinin dc
vcsı ettiğini de kaydetmektedir. Bu 
tebliğ, Kcrç harekatının bilhassa Al
man milletinin maneviyatı üzerine te
sır yapmak. onun zafere itimadını yük 
seltmek maksadiylc yapılan ve ilin e
dilen bir propaaanda harbi mahiyeti-:t
dc olduğu kanaatini vermektedir. Fil
hakika ölU, yaralı ve esir olarak yu-

T avuklarm Kesilmesi Üç, Dört Yaşından Küçük 
Yumurtlayan Tavukların Üretilmesi İşine Önem 

Yasak Edilmeli, 
Verilmelidir 

Narh Tesbit Edilmediği için En Adi Neviden Yeni !\fallar kulu şrpırtısnu dinliyerek dünyanm 

Fahl·ş Fiyatla Satıhv. Ol', İstihsal de Gittikçe Azalıyor cıı ıüzel manzarasmı seyretmek._ Buıo 
na doyum olur mu? 

Bu yılın sonları- 85 - 90 kuruş top- Evvelki gün matbaada işleri erken 
na doğru ls- ,,,,.- Yazan: -, tan satış narhı tcs- bitirdik. -Gençlik bayramının yarat· 

varlak hesap 200.000 düşman askeri· 
ni harp harici yapan muzaffer bir or
duya karşı pcrışan olmuş, yok edilmiş 
bir ordunun bakiyesinin hala nasıl 
mukavemet edebildiğini alı:ıl almıyor. 
Bundan başka, Kerç yarımadası gibi 
gayet dar bir sahaya 200.000 kişilik 
hır kuvvetin tahşit edilmiş olması da 
gayıi mantıki görülmektedir. Almatı
lar gtı;en seneki taarruzlarında da 
milyonlarca esir aldıklarını ilan c:t
mı;ilerdi. Verdikleri ı-akarnlara gör:.: 

kızılordunun ortada kalmaması icap 
ediyordu. O zamanlar Sovyet kaynak
ları, Almanların iııııtal ettikleri yerler
deki sivil halkı aı;kcr gibi ıöstcrC('ek 
ycklinlarınr bu ısuretlc kabartlıklarmr 
bıldirmi15lerdir. Bundan Kcrı; haroine 
aıt Rus esirlerinin miıhim bir kısmı
nın sivıl halk olduğu manası çıkarı
labilir. 

İnglliz kaynakları, bir kaç yüz ln1o
ınetrelik b1r cephe üzerinde inkiş:ıf 
eden He.rkof taarruzu üzerinde clıeın· 
miyetle durmakta ve· bunun Alman ta
arruz pld'nlannı bozdutunu söylcmtık
t edirkr. İngiliz askeri mütehassıshrı 
bu harbe "şimendifet' yolları harbi,, 
ismini veriyorlar ve Tiınoçenko ta
arruzunun Don mıntakaın ile Ukrayna 
ve dolayısıyle Almanya arasındaki 
Alman '\nünakalesini tehlikeye dü:1ür
dügunü ve şarktan ıarbe doiru gi
den dort şimendifer yolundan üçünün 
daha şimdiden Almanlar tarafından 
kullanılamaıiıns söylüyorlar. Alman
ların Sovyet hatları arkasına indirmi
ye teşebbüs ettikleri 120 şer kişilik 
paraşütçıi gruplarının hava kuvvetle:-i 
tarafından imha edildiii . yere ine
bilenlerin de süvariler tarafından yok 
edildıgini bildirerek bu sefer, geçen 
senekinin zıddına olarak hava hiki
miyctinin Rusların elinde bulunduiu· 
nu tcbarıiz ettiriyorlar ... 

Yeni Cephe 
Şarlı: cephesinde harp ııittikçe şid

detlenirken Anglo - Snkson matbuatı 
ve siyasi şahsiyctlerj ikinci cephe me
selesi ile daha ciddi bir surette me~
gul olmaktadırlar, Son haftaların 
neşriyatından ve beyanatından mütt~
fiklerin harbi 1942 senesi içinde bitir. 
miye azmettikleri hissi hasıl olmakta. 
dır. İngiliz kaynaklarından ıelen bir 
habere göre: Amerika sUihlanma lı:o
mıtcsi, 1942 yılından sonra isithııalit
ta bulunabilecek fabrikaların kurul
masından vaz geçmiştir. Boston rad
yosu da bu haberi tevit eder mahiyet
te neşriyatta bulunarak S. Cripps'in ve 
Churchill'in ikinci cephe hakkındaki 
scizlerlni hatırlattıktan ııonra Amerika 
istihsali.tının tahminlerden daha ça
buk in~af etmesinin harbin 1~2 de 
kazarulacaiı kanaatini tevlit ettiğini 
ve Amcrıkan genel kunnaymm bu si
lahların ikinci cephenin ihtiyaçlanna 
kafi geleceği mutaleasında olduiuna 
soylcın.iıtir. 

yavuk yetiştirmek için on beş 

ısenedcnberi yapılan çalışma

lara bakılınca, yurdun her tarafında 

milyonlarca tavuk yetlştiri!liği ıe

habına düşmekten kendimizi kurta
ramıyoruz. HükUmctin teşviki, hal
kın merakı ve bilhassa damızlık yu
murta tevzii suretiyle yapılan bütün 
gayretlere rağmen; tavukçuluk lşl.?

ri istenildiği. ümit edildiii kadar i· 
leri götürülememiştir. 

r-·-· yazan: ·-·, 

1 Liitfi Arif Kenber i . : 

rutulmasına mani olacak tedbirler 
alınması yurdumuzun bugünün ve 
yarının iktrs:ıdi durumu İçin çok lü
zumlu bir iştir. 

Bu işin iktrsadi bir cephesi de 1a
vuklan koruma teşkilatının henüz 
kurulmamış olmasıdır. Gelişi güzd 
kesilen tavukların yalnız schrlmiz
delci istihlaki senede 850 bin ile bir 
buçuk milyon arasında olduğunu aHl
kablar tahmin etmektedir. 

- b f ı bit edilirse büyük tı~ zinde havadan olacak- bir mcktep-
tanbul. kısa suren_ ır \ 1 ES l ER 1 mı· "ta beyaz p~- •• 

k k SA D K kya.. -.1 il ruhu takınarak, birdenbire: "Haydi. pcynır sı ıntısı çc - b'l =.ı-
d b k ı nir yapa 1 CCtt•"" Gülhane parkına gidelim!,, dedik. ~ ti. Ancak ost ı - Bu takdirde bütün 

kallardan yalvara yal 

1 

.. .. 
1 

Öyle yaptık. 

n. alabildik Beyaz peyntr sene memlekette en kuçuk pcyn r sı- Kocaman ağaçlar, yemYe;lil çayırlık. 
vara pey ır · dil · -· d · de te dil 

b 75 kuruştu Fakat bin rica ve kmtısr hisse mıycccı:ınc aır - tar, çiçeklere. sarmaşıklara e en 

Biraz da doğrusunu söylemek ta
zım gelirse, tavukçuluk bile lüks yo
luna saptırılmıştır. Valftlyle açılan 

sergilerde görmüştük, cins cins ta
vuldar, tüyleri renk renk horoıla

riylc süslü kümesler içinde teşhir e
lilmişti. Bu arada en iyi ve tipik 
cinsler arasında kırmnı tüylü, Ro· 
dcyland'lar, gümüşi benekli Play
mouth'lar, Koşinginler, ve süt bey.ız 
renkli Legornlar'dan tutunuz da si
yah renkli Hidan ve Orpington gıbi 
yaldızlı cinslerden, İspenç cüceleri
ne kadar çeşitli yabancı ırklar vardı. 
Yerli tavuklarmnzdan da Hacı kadın, 
Gereze tavuğu denilen yumurtlayırı 
tiple Denizli horozuna kadar tanın· 
mrş tipler bulunuyordu. BUtün bu 
yerli ve yabancı ~ceitlcr bu serrilet
dc mükafat topladı. 
Yabancı ırkların ıöııteriı;ll ve cüıı

seli olmahırı herkesin hevesini art
tırdı. Bunların bir yumurtası bir Ji. 
raya kadar satıldı, tavuk yetiştirme 
merakı İstanbulda birdenbire ıeniş
ledi. Hemen her semtte amatörler 
yetişti, Yabancı tavuk ırklarının ka
zandığı bu rağbet karşısında bir ta
vukçuluk gazetesi çıkarıldı. Mütead
dit eserler neşredildi ve bir cemi
yet bile kuruldu. 
İstanbulun çok müsait olan köyle

rinde artık bol bol tavuk ycitştirile
cek, halkımız körpe körpe piliçle~·c, 
bol bol taze yumurtalara kavuşa
caktı .. Fakat aradan bir iki sene ge
çer geçmez büyük merak ve gay
retle, bir hayli masraf ederek mey
dana getirilen tavukçuluk müessese. 
leri birer ikişer ortadan kalkmıya 
başlamr,tı. Tavukçuluk yapanlar kf'n 
dilcrine başka it aramrya mecbur 
kaldılar. Bunlar ellerindeki tavuk
ların bir kısmını sattılar ve bir kıs· 
mıru da keserek yedileri. ...... 

a• ~dat·· r aayrete, bfu ka~~ U
zun uye ve masra a ne )uzum 

vardı? 

Bunun biricik sebebi, bu i~in iktı
sadi şartlarinı bilmemek idi. Canlı 
hayvan için tedarik edilecek yem bol 
ve ucuz olmadıkça, hayvandan isti
fade etmek o nisbette güç olur.Tavulı: 
gibi oldukça obur bir hayv~nı bes
lemek için bakkallardan kuru tane
ler satm almak, mezbahadan kan 
tophyarak kümese kadar nakletmek, 
kolayca ve ucuzca başanlabilcn 1ş
lcrdcn dciildir. 

Beılerune ,artlan da köylünün ta
vuiuna hakikaten altın yumurta ya
murtlatır. Fakat ısehirlinin bcslene
miyen tavuklarından ancak cılk yu
murta alınabilir. Köylü tavuk1an e
ıinecck gübrelik, beslenecek çayır
lık. tanelenecek harman yeritıl ko
laylıkla bulur. Serbest Yllfamanm en 
faydalı oeklini temin ettikten sonra, 
artık o tavuiun kabiliyeti dercceain. 
de yUmurtlamaması kabil deiildir. 

Esasen tabiat vcralsi olarak, yu. 
murtlayıcı bir tavuktan senede 200-
250 yumurta arasından randıman a
lınabilir. Bu randımanı temin edecek 
olan yalnız ııda maddesidir. Şehir
lerde amatörlerin besliycbildikl~ri 
tavukların içinden senede yüz yu. 
murta bile alanlar pek azdı. 

Horos ölünce aözü çöplükte ka
lırmış derler! Çöplütün üstünde bol 

tavuk ve bol yem bulundukça horo. 
.:un da yeri şüphesiz ki daima ora· 
sıdrrl. Çöplük ve gübrelik yerlerın 
tavuklar için bir gıda definesi ol
masıdır ki; köylünün tavuklarına St:

hirlinin gösterişli ve kocaman tavu:t
iarı meydan okuyamamış ve kümes
lerinin kapılarını kapatmak mecb~
riycti hasıl olmuştu. 

Bir de bol yumurllayıcı cinslede 
yumrutlamasr nisbcten az olan ve 
daha ziyade Avrupa ve Amerikad3 
scmirtilcrck eti için yetiştirilen ta
vukları birbirinden ayırmak Jhım· 

dır. Dünyanın hiç bir tarafında yu
murtlayıcr tavuklar kesilmez. 

Bizde ne piliçlerin, ne de tavuk· 
ların kıymeti takdir edlllr. Piliçler.n 
körpe olmasından. tavuklar da eti
nin daha yağlı bulunmasından daıma 
tercihen kesilmekted:r. Halbuki kü· 
mcs havyanı kesilmesi bir ihtiyaç 
teşkil ettiği zıımanl&rda ancak ho
rozların kestirilmesi icap eder, Çün
kü horozun bolluiu zararlıdır. E
sasen bir horoz normal olarak 8 • 9 
taV11ğa kafi ııellr. Hattl zaruret hn
lindc 12 - 13 tavuğa bile yeter. 

* * 

0
?r 

1 
.1 140 kur~şa ancak beyaz pey- mınat verebiliriz. Çünkü İstanbul se-- himmetin eserleri görülüyor. Fakat 

myaz 1 c • b. k · ! tihtak e k 11 b·' 1 nir alabiliyorduk. Buıün de yagsız, nede 150 ın tene peyır s • niçin bu mermer hey e er oy e pe• 
avan, tuz zehri taze peynirleri yine der. Bu yıl Trakyada hayvan krnmı rişan bir halde yol kenarlarında bı

;40 kuruşa alabiliyoruz. Eski mal pey- yüzünden istihsal azalmış olmakla~- rakılmışl 
· ld - ız zaman el altından MO- raber 150 bln teneke beyaz peynir ıs- Ceylanı paralıyan aslanın sırtı, p:ır-

nır a rgrm b'] •. · · uz fa f 
1
--

170 kuruşa bulunabileceiini söylüyor- tlhsal cd.e ı ece~mızı umuyor ' .
1
: ka gelenlere hatıra de ter ıgi yapıyor. 

Bu yekUn da gösteriyor ki; h'!!m !ar. Eski ka•ar peyniri narhı 130 kıl- kat mevsım .gcçıy_~r .. N_arhm ~-c ş~ki Ard ayakları üzerinde oturan aslım 
Yumurtaları, hem de tavukları ko· .. · ed ı - b ı cdıaimız i k b" " tı k ruştur H;ılbuki taze ka~ar peynirinin de tcsbıt ı cccgını ı cm • . . • - heykeli çocu lara sa ıt a I arınca , 
ruma siyasetinin takihl yarın için kllo•un. u 207 kuruşa ahyoruz. Eski kıı- çin peynir yapamıyoru~. A~abıldığ.i· vazifesini görüyor. Bu gibi umumi 
Çok bu··yu'"k faydalar temin edecektir. ~ d lard da ımdilık sadece h k ı i likl ı · · · 280 300 kuructan aşıı.- miz man ıra a ş bahçelerde ey el er ç men er n oı Dünya harbi biter bitme:ı: bütlin şar peynırını - " · B d h karlı 

g• 1 bulmanın imkim yok. krema yapıyoruz: il ha at b't dgc- talarrna konulur ve biraz yüksekçe b r 
Avrupa, Turkiye piynsalarma yu- liyor. Eğer peynır nar ı es ı e il· kaide üstüne oturtulur. Canavarın sc-
murta tedariki için yalvarrrcasma * * mezse bağlandığımız sütleri krema ve nelerdenberi parahyamadrğr ceylanın 
siparişler vereceklCTdlr. Zira şimdi- lüks peynir istihs;ılinde kullanacağız. alt çcncıini koparmışlar, aalarun da 
den Avrupada tavuk kalmamış sayı- A nlattxklarma göre peynir yapma Beyaz peynir yapmıyacağız. Çiınkü kuyruiunun ucunu kesmişler.Yaraların 
la bilir. mevsimi Hıdırcllezin birinci g;ü- zarar etmekten korkuyoruz. izlerinden belli ki, tahribin tarihi pt k 
Komşumuz Bulgaristan bile bu i· nü başlamakta ve sekııen gün devam Bugün henüz süt fiyatı tesbit edil- yeni. Yazık! Parklarda bekçi yok 

şi mühimsiyerck bir kanunla Nisanın etmekteymiş. Her yıl bu müddet zar- miş değUdir, müstahsilden sütü :ılel- mu? 
birinden Teşrinlerin aonuna kadar fmda Trakyada 270 - 280 mandıra r;a- hesap alıyoruz. Fiyat, peynir naı hı Burundaki gazinoya geldik. Burası 
her ne suretle oluraa olsun tavuk ke- hşır 250 bin teneke beyaz peynir is- katlyetlc tesbit edildikten sonra ta· geniş bir sabaya istif edilmiş masa V" 

silmesini yasak etmiştir. Bizde dahi tihsal edermiş. Fakat bu sene Hrdtrel- karrür edecektir. Her halde aldığ1mız iskemlelerden ibarettir. Rıhtımın Uz.,_ 
Ü<; yaşından küçük tavukların hatti }ezin on beşi olmasına rağmen açılan ıtitlc verdiğimiz avansı biı; değilse b3ş rinde, arkası denize dönük, çıkıntılı, 
piliç halindeyken bile kesilmesl!ıe manlıralarrn sayısı henüz 50 • 60 1 ba~a getirmek mecburiyetindeyiz. Bu yüksekçe, salaş bir sundurma var. S.17. 
müsaade edilmemelidir. Yalnrz has- geçmemiş, bu mandıralarda yapılan hesapla da bu yxl bir kilo sütün 22- takımına tahsis edilmes.i lazım gel~:ı 
talara, hastahanelere ve beyaz et peynirlerin yağsız. yahut yarım yağlr, 25 kuruştan aşağı düşmiycceğin! tah- bu sahnecik pedavra tahtalariylc o in · 
yemek mecburiyetinde kalanlara mah imansız denilen yavan peynlrlermi:ı. min ediyoruz. Çünkü bilfarz bir ağıl dar entipüften yapılmış ki: 
sus olmak üzere horozların kesilme- Bunun tek sebebi varmış: Narh rne- sahibi ile dört bin koyunun vereceği 
sini serbest bırakmak kafidir. Eaaaen selesi Yeni mahsul için henüz Mrh sütün besaphyarat anlaşmış ve bu he· Dü,tU cöııül bahri pma carpadak 

horoz boldur, çoktur. Hiç bir köylü konm~ıruş, Evvelce perakende satll$ i- sap üzerinden avans vermiş isek, ta- Sarkısr söylenirken sıkı bir rtıı· 
damızlık horozunu kestirmediği için çin konulan 75 kuruş narh yeni m.ıh· biat, bizim bu anl~şmamızı bozmu1, gir esse. saz takımının balkonla be• 
tavukların horozsuz kalmasına da sulil korumadığı ic;in peynir tüccar- 15 Marttan sonra çıkan ııoğuk, hay· raber, bir "denize uçma" numara ı 
imkan yoktur. Köylü ancak biç Öt· lnı beyaz peynir yapmak istemiyor- vanları yarı yarıya kırdr&ı için ala- yapacağına şimd :den bahse girerim. A vrupada hallerde ntrlan ta- miyen veya vakitsiz öten horozunun ıar, vaziyetlerini tayin için yeni nar- cağımızı hesap ettiğimiz süt de yarı Kenarları telgraf d ·reklerine tak· -

vuklann hepsi de üç y~ıın başını kesıniyc razıdır. hm tesbitini bekliyorlarmış. yarıya inmiştir. Binaenaleyh bizim lan beyaz porselen fincanlarla süsle··· 
geçmiş hayvanlardır. Çünkü, bir ta- Eti için tavuk yetiştiren müeue- dört bin koyundan alınacak süt için miş çiçek u.rhlarının arasından ıeçc-
vuk ancak 3 - 4 yaşına kadar )'lmllB't selcr kurulduktan eonra esasen bu- * * "erdiğimiz avans -ki aşağı yukarı a- rek bir masa b .. ~ma oturduk. 
lama kabiliyetini muhafaza eder. Bu na da ihtiyaç kalmıyacak ve albn Konuştuiumu büyük çapta bir lacağımın hesap ettiğimiz sütün tam Karşımızda koca kan rolüne çı :· 
müddet içinde bir tavuk 650 _ 750 değerinde hayat cevherini yum.artlı- peJ11ir üiccan bu iddiayı tevıt tutarıdır- iki bin koyunun vereceği mış acemi bır orta O}'Unu artir ini a· _ 
yumurta verebilir. yan bu hayvancıklar boiazlanmak· etti: sütle kapanacaktır. Bu da süt flyatı- d ran halsiz, d is • k ' - ız ve ktY -

Kartla§mıı; tavukların ancak semir- tan kurtulacaklardır. •- Eğer, dedl., yeni mahsul icln nııı bir misli artması demektir Ev fetEi b~r biça~e beliı eli: 
tilerck etlerinden istifade edilebilir. --·------------------------------ velce sıite 12 ku uşa b~ğlandığım z~ - Ne iı:c rek? 
Amerika ve Avrupala bu maksatla ı göre de fiyat kendWğinden 24 kuru!ie _ Kahve, 
kurulmuş tavukçuluk müesseseleri çıkmış olmaktadır. hte bu hesapladır - Yoktur. 
yalnız tavukları scmirterck yctişti-ı ki bugün geçen seneki narh üzerindım _ Çay, 

Bu AKSAM Mua~- Amerika filosunun iştiraki ile, B ı rirler ve piyasalara gönderirler . .Bu "Jıi .. ....,..... peynir yapmak imkinı yoktur. u yı - Yoktur. Lokum, gazoz, 
müesseseler, daima yumurtlama ka 1 Amerika denizcileri arasında geçen ve peynir narhınm toptan ııahş içın en _ Niçin yok? 
blliyctini kaybctmiı tavuklarla csa- p E K çok kuvvetli, hissi bir mevzua dayanan az 85 kuruş, en çok 90 kuruş olması - Çunkim o ki buraya tutmu ı .. 
sen az yumartlıyan tavukları se- • lazımdır. Buna kiloda 2C kuruş da re· takim duzmus deyi!,.. Elbet duzec k. 
mirtirlcr. Sinemasında muazzam film. 

1 
rakende kan konulursa 105 ve 110 ln:- ama b lmem ne zaman. Bura sahibi ·i 

Semirtme usulü (Gavaj) hususi nışa bol bol peynir bulmak miımkün Kristal. hanaya Taksim meydan... o. 
surette hazırlanmış ve hamur haline • z olacakt.ır. Halbuki buıcun heniız narh nun oglusu .. 
retirilmi• Yemleri tavufun doğru- D E N ı esbıt edilmediği için imansız peynir Masanın üzerine kağıda ııanh t r 
dan doiruya botazından geçir~ bile 140 kuruş üzerinden satılmakta- şey bırakıldı ; aç t ım. Siyaha yak n 
yutturmaktan ibarettir. Tavukl.ır dır ve narhsrzlılt yüzünden bu fa.hl• renkte, müstekreh manzarası insanın 
hap yutar gibi bu gıda hamururıu satışa müdaha1e de cdilememekedir. akhna öğürtücü benzcyişlcr getiren a. 
yedire yedire beslenir ve semirtllir, ARKADASLARI Şu ciheti de tebarüz ettirmek la- ı:aip bir nesne! 
Yabancı ırklardan Orpington, Ro- zımdır ki narh koymakta acele edil· A Lokum bu mu? 

deyland, ve playmouth tavukları da- melidir İstihsal mevsimirun l!ı &iınü - Veve .. bunun adı "bobon I" 
ha ziyade etleri için yetiştirilir. geçmı~tir. Önilmüzde 65 - 70 &un lıir "Bobon., a dokunmadım. Adam b:ı -

Yerli tavuklardan melez bir halo D-.ı:. Rollerd""'•' ~ey kalmı~tır, ne kadar peynir yapı- çına yirmiser kuruş cereme vererı-k 
ıehn.iş olanlar araamda bile etlen i· ı.--ı """" lacaksa bu müddet zarfında yapıla- oradan kaçtık. 
çin yetiıtirilcn tavuk yoktur. Yerli caktır. Bu sebeple narhın gccikınt<ıi, Güzel İfitanbulun burnundaki lıu 
tavuklarınuzın hepsi az çok yumurt.. NANCY KELL Y JQHN HALL ıstihı;alin azalmasına sebep olacaktır. çıb::ın Doktor Liitfi Kırdarın tedavl-
lıyan havyanlardır. Yumurta ihr.eetı Narh geciktiği müddet zarfında 1stan- ıinl bekliyor!. 
eski hızını kaybettiği için yurdun ~r ~ Ayrıca: RenkJi . MİKİ MAUS. ı bula peynir yerine süt ve krema gelc-
tarafında boldur, Yumurta bol o- .. •••••"' cektir. Düşünülmelidir ki lstanbulda 

lunca tavuğun da bol olduiuna hülı:- •••••H••••••••••••••••••••••-.. süt 30 -35 lı:uruıa derhal müıted bul-
metmek doğru değildir. .ıı1 ' maktadır.,, 

Devletin resmi iststitiklerinc 6Ör~ y t y ld 1 Bin bir güzelin • • 

Hamlet Davasına 
Dün Devam Edildi Türkiye hudutları içinde mevcut ta- arye e 1 iZ arı ••• süslediği bir eser. Kaıar peyniri de beyaz peynir gi-

vuk mikdarı, horozlar da dahil ol- bi büyük bir fiyat farkı göstr.r- Hnmlet davacma dün nakzan dl'-
dap halde 18 • 19 milyon arasmda- Y ld 1 Sonsuz bir aşkın mekle beraber bu yıl kaşar peynirinin vam edllmlctir. Dilnkil celsede evveltı 
dR. Biız sayıma ııirmemiı bir ınikdar Varyete 1 iZ arL •• Hayat verdiği bir roman daha fazla yapılacatı umulmaktadır. aktör Ta15tm yeJdli söz almıs, Peyami 
tavuk horozu da buna katarak ye- Çünkü kaşar peyniri beyaz peynirden Safanm TalAta hakaret ettiğinde ıs-
ldinu 25 milyo'na ibllğ edebiliriz. y y ld 1 Kıskançlığın ateşlediği daha çok tuz yediği, fazla kuruması rar ederek makalenin ehlivukufa ha-
Buna rafınen Türklycnin 18 milyon- aryefe 1 iZ arı ... Bir istırap da ıayet tabii oldutu için imali narh valesini istemiştir. Peyam! Safa ise. 
luk nüfusu için bu mikdar tavuğun gecikmesinden 0 kadar mülccsııir ol· Şehir Tiyntrosunda bu rolü oynıyacnk 
kafi gclcmiyeceii meydandadır. Yur y t y ld 1 Senenin en zengin mıyacaktır . ıırtl~t yoktur, dlyc ya2'dığım, bunun 
dumuzda tavuk mikdarı yüz bini bul- arye e 1 iZ arı ... Dans ve mfizi.k bayramı Umumi harpten evvel büt!in Tilrklyc Talatın şahstna hakaret teşkil ede -
madıkça bu randımanlı hayvanların de ancak 3500 çuval ka,ar peyniri is- m!yeceğlni iddia eylemi; ve ehUvu-
keailmeıine katiyyea müsaade edil y ld 1 LALE nin Bu Akşam tiblik edilir, bunun da hemen hepı-i kui' teşkilini reddetmiştir, Müddelu -
memelidir. Varyete 1 iZ ar•-· "st v. • filmidir BulgarJııtandan getirUlrmlf. Bugün muml de ayni mütalAada bulurunuş-

* * go erecegı eşsız ' yalnız İstanbulıın Jstihliki 13 bin çu- tur Mahkeme, ehlivukuf işinin bilfı-
İ t vala çıkını' bulunmaktadır. Türkiye- ha~ düşünülmesine, fakat daha 8n-

oııiat Refik Halid"in çok güzel Programa ilave olarak: V ALTDİSNEY'in en güzel M K Sl deki istihlik mikdarı da 21 bin çuvalı ce, evvelce ehlivu'kuf tayin edilen 
buluşlariyle adlandırdığı kuv- Lutfen numaralı yerlerinizi erkenden kapatınız. Tel: 43595 bulmakta, bunun hepsi de Türkiyedc zevatm Talfıta hakaret edildiği iddia 

vet hapı ve kudret komprimcsini , istihsal edilmektedir. edilen yazılar bakkmda tı.1drlerinln 

İnıilterc başvekil muavini Attlee de 
dün Avam Kamarasında harp vaziyeti 
hakkındaki dzakcrcleri açarken söy
lediği nutukta ikinci cephe meselcsınc 
temas edı;-rek bu meselenin İrıciltıerc 
hükiimetini olduğu kadar Alman genel 
kurmayını da meıgul ettiiini beyan 
etmiştlı. 

meydana getiren canlı mcrnhaın ku- -,~:::::!!'!'ılll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!!~~!!!!!m!!![!!~IP!I~~~-~""!'!'!!"'!'!!!!!"'!~=--::---"' Görüştüiümüz tüccar, b11ttünkü be· sorulmasına karar vermiştir. 
!!!!!!-W!l!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!"""!"!!!!!!!!!!!!!!!!'!!~~!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!'!!±!E!!!!2l!!!!!!!!"!!!!!!'Jll!! • 

1 

yaz peynir satışmın oldufu gibi bu-
11 Admira.. Takımı ıünkü kaşar peyniri aatııının da u-

vezan: W. C1··---L;11 hiş olduiunu söylemektedir. Bu tüc- KAYIP: Kemaliye nnfus memurlu-z • F E A ! .lıiıııı•••• ~ı:.c..u.1 Haz·ıranda Gel•ıyor carın kanaatine göre. taze beyaz pey- ğunlan almış olduğum niUus cüzd. • 

İkinci cephenin ne 9a:ltit "" nerede 
açılacaiı hakkında kati bir ıey ıtöy
lenemezse de her halde bunun munak 
!tak auret:e açılacağı anlaşılmaktadır. 
Fakat daha ,imdiden Almanlara karşı 
bir sinir ha!-bi aptnnş bulunuyor. 

İrandaki isyan 
Tahran ;radyosu: 15 mebus.tan mii

rckkep bir heyetin isyan bö1gcııinde 
tetkiklerde ve irşatlarda bulunmak ü
zere Rlzalye'ye gitmek üııere bulun
duğunu haber vermiştir. Bu heyeti 
kabul eden Şehhıı;ah kendilerine beya
natta bulunarak: Vazifelerinin çolı: mü 
him oldufunu, halkın çektiii ıstırap
lardan çok müteessir olduiunu, keoı
dilcrinin bu bölgede teskin edici bir 
rol oynıyab!leceklerini. aşayiıin ial:h
sı için gönderilecelı: kuvvetlerle bizzat 
meşeul olduğunu ve bunlann ba.7i!Jin 
iadesi için Wi ıeleceklerini eöyle
mlştir. 

Tefrika N o. 34 
Harb:n en karanlık gfuıle

rinde göri1runiyen bir fedakhlık his
si ve şimdi karşılanndakt düşmanm 
sarstldığını, esir ahalinin kurtulduğu
nu görmekten doğan bir sevk ı:ısker
lerimizi harekete getirmişti, Her er 
kendi.sini hem fatih, hem kurtarıcı 
&ibi görüyordu. Ayni ateş Amerikalt
ları da coşturmuştu. Fransızlara ge
lince, yalnız son aylarda verdikleri 
zayiat 500,000 sey181Ilı geçtiği halde 
mukaddes Fransız topraklarının kur
tarılması için canlarım vermekten çe
kinmiyorlardı. 

Hindenburg Ye Ludendort tarafın
dan ileri si.lrülen mütareke artık ka
yıtsız, şartstz bir teslim olabilirdi. İe
te bundan dol~yıdır ki, Luden<Mrf 
haklı olarak harbe devam isteğinde 
idi, Çünkü hiç bir hal ve vaziyet Al· 
manyaya yükletilen eartlardan daha 
aiftmı yükletemlyeoekti, 

27 İkinciteşrinde Alman hüktlmetl 
~ olmıya ve Kayseri tahtından 

Bu haber, fran hülrilmetinin, fnS'il- atmıya karar verdi. Hindenburg, yt
tcre ve Sovyet Ruıya hükumetleri i- kllan hükiımetle birlikte asirnne düşe 
]e mutabık olara, isyan hareketini 1 cek olan mevklinde kaldı. Şeref. bu 
kat'i olarak bastırmak ic;in harekete ihtizar halinde sonuna kadar yerleri
ıeçtıiinl göstermektedir. ni tutan Hindenburga ve Alman mit-

ralyözcülerine teveccüh etmektedir. 

Almanyada İsyanlar 
Bu dünyanın en büyük teşekkülle

ri. mukavemet kabilıyetlerini aşan 
kuvvetlerin emri altına geçince bu 
kuvvetler çok defa her tarafından ve 
birdenbire çöküvermi§tir. En haklı 
iı:anaatıer artık hiç bir şeye istinat e
dememiş, liyakat ve kJymet artık yer 
bulamamış ve kurtarıcı bir daha ar
hk ne otoriteye ne saikaya güvene
bilmiştir. 

Daha birkaç gün evvel koca göl -
gesini milletler üzerine seren Alman 
İmparatorluğunun geniş teşkilAtt, her 
biri ötekiyle alAkasmı kesen binlerce 
parçaya bölünüyordu. O kadar uzun 
zaman onunla işbirliğı yapan mütte
fikleri de harap ve perişan bir halde 
~ıkılıyor, ayrı rulh istiyorlardı. Onun 
sadık ordular! harp meydanında ye -
nilerek arkadan maneviyat bozgunu
na ulruyordu. Mükemmel ve parlak 
filosu isyan ediyordu. Milletlerin en 
itaatli ve en dis.iplinlisl olan Alman 
tnilletinde lhtllAI patlamıştı. H~rbin 
11üksek şefi kaçmıştr, 

İnsanlık böyle bir manztıra k::ırşr -
~ında dehşete düşmü~ ve galipler, hat
ta zafer saatiednde bile kulııklnrında 

{/ng;//ı Ba~vel<.i/i} •••• Tekird • .. k l'k b~1-dcı 
',..I'. nirin perakende olaralı: 80 _ 90 kuruşa, nımı ve ag _-..s er ı şu ı::;tU• Çeviren: /lJuırni S'1:1 a Viyananın Ad111ira talır1111nın ıehrimıze ~d ik t j 

mni birkaç ciln ecri lralacaktır. Admlra ıch taze kaşar peynirinin de 150 - 160 Jw. almlş olduğum terhis \"es am za 
rlmiıe huiranıo dördünde celccek "'' bura ...,,,. ııatılması mümkiindür, ettim. Yenisini çıkare.cağandan esk • 

çmlıyan bu seııleri bir cenaze çam 
da iki hafta kalacak c-ao d6T"t mac J'aı>e· • """"' 
cakur. Mesafelerin hdntta ı..r,ıı.nmaaı • · Narh konulduğu takdirde tare pey- sinin hükmü yoktur. 

gibi duymuşlardır. rarlatmııtır. nir aatıısı derhal duracak, malrul bir Doğum 1327 M ustafı Öaılp 

OLUM 
Parlamento henüz öğrenemediği 

mütareke şartlartna karşı cmniyetsi:ı
lik gösterıniye hazırdı, Fakat bu ve- ı Girit Hanya Uiccarlarmdan mer -
sikayt okur okumaz bütün kalbler hum Halim Ağa kerimeı;i ve Sela~ik 
hudutsuz bir ~ükrenla çarptı. Düş - lüccarlarmdan merhum İskunaki lb
mana daha milkl'mmcl ve daha 'ağır rahim Efendi amca kızı Bayan Fat
şartlar yüklemek kabil değildi: ma Bayik vefat etmiştir. Cenazesi 

İşgal edilen topraklarm derhal tah- bugün saat on iki raddelerinde Be
Iiyesi, mühlmmatm iyi bir halde tes- yoğlu Emir Cami Samııncı Ferhat so
limi (ki bunların içinde 5000 top, kak 4 No. lı evinden kaldırılarak Fe-
30,000 mitralyöz, 3000 siper bomba- rlköy mezarlığtnda defnolunacaktır. 
sr, 2000 tayyar~ vardı), Ren'in sol sa- Allah rahmet eyliye. 
bilinin tahliyesi, Ren'in sağ sahilinde 
üç köpriibaşı viıcude getirilmesi, 5000 
lokomotif, 150,000 vagon ve 5000 kam 

fiyat üzerinden. yani perakende olarak 
105 kuruştan iyi mal bcyaı peynir ve KAYIP: Sahibi bulunduğum 36::.4 
en çok 200 kuruısten da t7t mal kaoıır plakalı çift atlı yük arabamın plak: -
peyniri '8tııı bathyacaktır. Çüni:ü o ını z.ayi ettiğimden yeniden plfıka , • 
zaman iyi fiyat bulmuıs oldukları için ~acağandan eski plakanın hükmü o • 
buzhanclcrdelı:i eski mallar satı,a cı- madtiını ilfm ederim. Taksim Koc: • 
lı:arılacalı:, yeni mallar da yapılır ya- ıpa Yedlkuyular eaddcal No. 54 evde 
pılmaz, sabta çıkanlmıyarak eskite- t 
rinin yerine buzhaneye lı:onulacalrtır. Marlka, 

TOPLANTILAR: 

Vefa Gençlik Kulllbilndent JCııncremb bu 
cu .. artui saat (16) da yapslacaktır. 

--------------------KAYIP: Mayıs ve Haziran 942 1k 
aylık ağır işçi ekmek karnemi kay: 
bettlm. Yenisinı alacağımdan hUkım 
kalmamıştır. Dcftlzyolları Saadet va· 
purunda ateşçi Mustafıı Tafpınar. 

yonun işler bir halde teslimi, mayin- Ş A R K 
lerin konuldukları yerlerin gösteril - ,_ SINEMASINDA-11 
mesi, bunlann tahribi için bizimle el
birliği yapflması, bütün harp esirle
rinin derhal iadesi, Bükreş ve Brest 
Litovsk muahedelerinin yırtılması, 6 

Bugünden itibaren 

ARABACININ KIZI 
harp kruvazörünün, d!lnyanm en ..,..,...,.. Um 2 h ft 
kuvvetli ıo zırhlısmm, 8 hafif kru _ (FRANSIZCA ı~ uSHASI) F inin nci '7e son a ası 

KAYIP: Bakırköy nillus memurlu· 
&undan allliım cüzdan ~le .askerlık 
ıubc.sinin kayrtlarmt zayı. ettı.m, Ye
nisini çrkartacağımdan hükmu kal
madrlt ilin olunur. 310 do~umlu Ab· 

durrahmın Er, 

vazörün, 50 destroyerin ve bütun de- Baş Rollerde: 
nizaltılann teslimi, eğer bu §artlar H"ILDE KRAHL HEINR"ICH GEORGE 
yerine getirilmezse milttefikler 41! sa- • 

at içinde mütarekeyi bozmak hakkı- ':•••••••••••••••••••••••••--' na da sabiptilcl'.. (Devamı var) 

KAYIP: İstanbul Ziraat Bankasın
daki kumbara hesabıma ait 5635 nu
maralı cUzdanı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü kalmnmıştır. 

Seoyfettln Alön 




