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Tefrlkaı a2 Yazan: KANDEMiR ...... ········•··························· Bu -zammın tatbikine 
r•rın sabahdan 

itibaren baflanacak 

Abdullah Efendi 
ismet Bey, .-o derece hararetle ha•t• 

olduğu halde yola çıkmıttı. 

- Bcnlnı anam )ok Yu uf B y • beklemeue daha evvel d gelebllir İstanbul Şoförler Cemly tinin > n. ve rüyaları 
l lm an ) ok. O ydı, ıtn d , ıu 

nda anacıgım sag olsaydı, t>U~n ta, 
b ımı onun d d rine. koy\lp • 

Yuauf B ) Paıay hası ti bakı
) Or. Bu gece Pn ada bır fcvknl delık 
vaı. HRlll d , p kiıll oruluyor kı 
b r k tra i k d lçmle d 1. 

Cemal P nın g dlğlni h r -

Pa~am. racaati Ü!('rlne ilç gun evvnl taksı 
in ııllah!. Bıl• uz ne knd r ucretlcrino yerıld n zam y pılmıf, bu 

bı?'I! zım İsmetin g turdll •fi k, ıll _ uı ıle tnksi Dcretlerlne yapılan r.aın 
rı bı. da, Tifl te rahat ı ah. t l)tll- ı:nlktan > uzd otuz beşe kııdar yQk-
rup yazacaktım. Jlnllıuki Bııtuında lıuleti. 
har kete hazır bir ltııl~·an npm Ş<ıforlcr CemlycU ilç cün evvel 
varmış Onu bıı.ber alın t iı ı 1 t.eıcr r l3eledı) e mOr nııt derek 
gec }ı" men tı m n biç uyumadım. bu zamların kflf1 gelm dlğini lrldla 
y zı arımı ynr.dım, b z 11 dını .• ve e y ... nldcn zam talebinde bulunmu~-

--
Kıymetli şairimiz o• yazı arka"4lımız Alamet Hamtli 
Tanpınar'ırı. gazelenuıde neşredil•n ve ismi yukarıda 
okunan bfigük hikayesi bilhcna münevverler muhi
tinde büyük bir alôka ile kal'ıılandı. Aıağıda bir 
kariimizden z~len fltıkufla tenkit gtuısında 

bu alakanın bariz delilini göreceksiniz. -ı ~a l nı m ıl uh a B y, ar. 
ka n<la pijama ılc oda)'n gırlncc: 

Pn anı, diyor, Yu uf yaı nl k 
mi cdı)or unuz?.. nuyurur uz nlonn 

Um. 

çoc k h ta haııta gitti. ı tur. f " 
Hııkik ten t met n y, 40 ı ·r n 1 diye ktl at Mildürl(l •u vofor-

h u ha ta oldu nı halele yola 1crin iddıaınnı tetkik ctı~lş \•e ma-
~rar t kul bul ı ak taluıi ficretloı ıne y nidcn 

çı ~11 J: ~uzdc on beş nl betinde zam yapıl -

S on zamanlıı cin Ahmet H mdl 1 ur ara ında irsiyetl,.rln, ihtıra 1 ı ın 1-ompleksler \C Rcfou le ın n do•
T, np na ın Tn 'ıri EfkürdA çı 1 ve ıı z 1 ı ın te iri !tında c! !icn muştur. Bunun etüdü b r ~ 1 bıyatta 

kan bu 1 !nıd kl hl i~ ah1n )"8· hakka le ni yakala nk ·çın, hıç ol. \ardır. Yalnız Abdull h Ef ı di çok 
kın do tları nra ıııda epe~c muna- nıa k dls1 kadar d gişlk u ı fü. bıııl n çok yerli . .Adı bil tı t ı k n. 

C 1 Pa a~ m11 ını karaılattırmıştır. lkt.ı at Mü. ka 11)'1 sebebıyct veıdi. Bunl ı lıın re 1 zum gor n her yaştmı, b ı . S nra unut a ınız k t ye.. 
bir kı ı, in nnı b r taroOı ~ loj k 1 • • nın ı~a unsuıu tertibi \'8 haıı un. aki • ıbdiedncrta-

Muh r B y dönd : 
11 mc ut oır du la g 
tuhuır n y ... Bak nn ı 

- a d IOf:'ünOn h zırl dı ı t(1tl1! dfin 
cı.;l k Dalmf Enclln en taıafındıın kabul 

cdildl~tnllen tok l1 re ) ııp lan ~ uzde 
lli zammın t tb'kınn yarın eabnh -

tan itıbnr<'n b lanaca tır. 

bir mahluk ııtld d nler. bu c e i a- y url11 ı rplı urn ı~rd bulamıya. 
d l f tez ula ak k bul llcr. azan: e ğııııız şeylcıdiı.> 

r bir kul!. 
Onlara gore Abdullah Ef ndlnin til. S. TANMAN H hal.ika .Abdullnb E!0ndı bızıx, 
>al rı bir alaydır, hu da o ı mi onun \ h ın ~ f etti imiz. gnnpU. 

~ u uf B , P a t nın b r nn evvc1 Ank ı m n 
, u ma nı (•) ~k i i ini hı ~ 

0 •renllmesi gü olan 'I' ıııllkl ı ılen - = ,. lildcı ın ıı bl k mı )"ahut bıi k b ı 

Pa am, anam ... ar a 11, ~ ıı r- Ur n bir tavırla i m t B in yfi~ -
Llmanlar için memur biridir. Buna mu bil iklncı ' up da ten h r telukkl ve mezhepten okur şekil hangimız le yoktur. Vicdanımızı 

buı lnnn ı;ıdd na ı k hile ~ yl a-ı yazar! rdı. J ti~ rek U) ı.ıtup chelc ı;us, ben 
uz nü r; cd m. J ne bııkl]lış ve ondan: 

O zaman Muhtnı Be e donen Pa-ı Ehemmiyeti yok Paşam, acı 
altnacak bıısızhkla takip edl,)or Ve il" l ımtzda l\tod rn psikolojinin tecrübi ılim- bluı.z i tcdıgım Cİ!Jı ~ 1\B)lffi> de. 

ı b ı lh k ilk defa rastlanan bu yep~ ni tııı-ı ler ıırasına girmeıılnden bell taht.eş. dığimiz ve onı a onun u:ı; ııına ın an 
' patlıcanı kıı nğı çalmaz, vabını a. 

y k d k bu Yu uf, lınra, manidar bir kışla bu eski 
stan u ve mü a ntı Liman büytik bir coşkunluk v !WV nçle kar. uurun Uıhlıll h r ed bi atta muhım korkarak. acaba bhaı cv\clkı nh-

reisJiklerine yeni memurlar alına. h 1 n ı ı 
ı t kenl di)a ının b r o hı oL ve ~li arkada11na e lzcc t~ k-

. . • eılı~orfın·. Ruı lar in anı er nn ı; blr yer tubnuştur. Rüyada 1 lıtit iıı 1 •) m J u ınımı na ıl ordum? 
caktır. Bunun .ıçm .ayın on beşin- yeni baştan keıf ıltbilt'ıı'." • b r 4kJı.. ruht hayatın anahtarını btılmnk dı.) dü undü •umuz ı.nınanl ı ~ k 
de lise ve ortamektep mezunları 

1 
rışık hisler v z.ıd realiteler> ın c. Fr udc'd mberi en :ıığlam kaun~tıı. mu?. Bızım bunları ınliv&z mlı.e 

arasında imtihan yapılacaktır. muaşı odredrnler 'Ve uurla tahtı şu. Artık btiUln bu anallzlerd , clnt1i ha. halci g lnıf'd n ırn ıra hı eım mi. 
nu u utuy r. Hız b yl dik k r mlştl. 

1 gid z Vaı olnn fıık kım I<' kat elnıdi; İ t D~yl bitap bir 
bıllr ner 1 0 n ev ılıl~ ı lmız n n • hald yoln çıkardı •ınn pışman olmuş 
k nı lç1mııdc klı> acak, ve onunla gibiydi. 
11 un cağız!.. Ne rlersiniz, sefer, havn teh-

yatın başlıca rolQ oynadı 1 ~§er p i. .ze ıııuk bil Al d il h Ef.udı, h r sa. 
~-------------------------•, 'koloj ni Evolil yonunda bu in ı •tı- nl~esJnı bu eznp lçınde v kuvvetle 

kın kil verici vaılfeyı gördugunü ve amımi) etle yaşadığından ona de. 
tuhuır B ym k luna • n P a, dlll belki b1 gelnıl tir. :M~ im de 

ı~ı n nr n nledı .. muutt. h1 altah c.>anlanm11tıı i m t.. 
Bba:ı onra P~nnın yav ılerı Nu dhordu. 

r t ve Sür n' Beyler d m m O- Sonra, hc>p Ye ad t met Beyle 
ı s:eldil r. me ul olmu~, nihayet: 

Saat on buçuga dogru, Cem 1 Pa- - O, benim vgili 1 meUmdir •• 

18 kalktı, vhı ~itmek O r mü- Son defa bana öyle bir bakışln bnk
m mu. ıı ayrılıyordu. :Muhtaı Ue), mııştı 1<1, bu nıu:arlırdakl manayı hiç, 
bu natte soka ıı çıkmama ı ıl'ln çok hiç unutnmıyaca ım. 
1 ı ar etti: Pııfa, sevdiklerine karfl tarif edil. 

Bu gece burada kalınız .. dıylp mez bir efl<Rt ve aıık el rcccıılnt 
cturuyordu. bulnn bir du gu ile ba !anırdı. Sim. 

f Melctep kitabları etrafında ] 

Maarif Vekiline 
açık mektup 

Peyami SAFA f.'ukat Comnl Paıa, her zamanki dl, bu hl•lerin yükü altında birden. 
gibi etrafında k lk ohnt) an t hll- bire öyle mfiteessır olmuştu ki, glt-
k lrr<len bihııber srörllnliror, d ba m 1< Ozerc ayağa kalkarken~ ...................................... .. 

doğrusu çok mütevekkil bulunuyor ve Dağ dn~a l<ııvuşmaı ama, ya. Sayın Hasan.Ali Yfü:t1l, t J defa\ toıılıınmıya ve icap ederse 
y n her zamanki gıbi: kında İııoıetime lcnvuenrum. dlyenk A k d t 1 G k gecdcrl de çu1ııınıyn kurar vcı eli. 

k .. A d bili" k d tıl k ı ı n 11rn a 011 aııan ramer o. 
Ölümden çolı: ko~af'! ·, ya9a- mal!anı.n uııtun en uı 8 e a - 01 • yonundıtld i lerimlı bıtıp de Komi yondan cıliıncıı kendi k n 

1amaym.. dıyonıu. dırım\ • • 
1 

f ~ I 1..töii~a;• tiiıruıtı«tınurerı <!pey f!On. ı d.rne ntr '\'lcdnn fuunye.11csı ~ ap-* lia>_rlı ÇOC1ı ·lnr, demı ' !im - ra, Tasviri Efklir idare evine blr tını. Tam yedi enedenberf yazıl. 
\ali hı bırakmam ... Hem, dflha Un şc !ıne!. . . poli ldi ve benden adreııımi is- ma na ba.şlanmıyan bu grarııerl, , 

tçecr.:ıı p 1 anıl Salondan çıluııkrn, Pnşn d~mı~- tedl. Elinde muamele görmllı res. bizım birkaç hafta içinde, bnşkn.. 
Muhtıır Rt~y bn~le ı~nır ediyor. ocnb ri etraf na ya}dıgı hfiznu gı. mi bir tezk re vardı. Baktım, fs- lıınudan ve m lii zavallı do tum 

ılu dermek i t<>r g1b1 Mu! tar Beye d n- t nbul .Maıırlf f dOrlüğil cTıı.s- Tahsin Banguoğlunclıın bekledi 
m ve gül r k · virı Efkar gazeteı;ınd muharrir ğıın ku ursuzlukla hazırlaınamııa 1 

ubtar Rey, }arın ;ık m yi. Pey mi Satanın ne ı lo meşgul ımkı.ın }oktu. Bundan b. 'k , • ı. 
~ dondurmıı i hırım S. nın •löndur- olduı,rıınu ve nerede bulunduğunu> uüntın dokuz, on aatlnı 1kı ga. 
ınan da pek ııefb <logru ı. 7, :_n Emnıyct l\fuduılugllndcn eoıuyor. zetedc, ıkl me uada. kıtap ve 

•c bu ada, bu çııt allınd ken llmı oz nu muamele, cbitlşlk komı1u imam tercume lşlertndc ge('iıcn l> nım 
yurdumda ayı orum. D ndurır!anda Şakir Efcııdi nerede oturuı· ve ne ç n, o •leden ıncl ve onra Ko-

Yllnn ıık- bi1 ıiz ~urdun ( f r hlık r n ı. yapar?> dıy ran kadının nda çal k ı..a m mkun 
tadı var. 111 hur h!ka) ind n faı k ızdı. d gıldl. O und n oııra, J • ıı ı 

i . S n andn hile 1 hı ' Bey, Pıı a Hcıgun ınuaHcn nntleıd gazc.. ır daha m dım -.c gıde-
nın o gec l mum llllkt,e geçırmesl te~ gelen v ömründe kal mlc 
iç n ı raı la ricııda bulunmıno, fakat k ıt an ba ka hlçb r şeye elini 
Pa ayı b" tftrlii vm donmek fık- urnıt'llıf blr muhnrrırln nered 
rınden e bu undu unu ve ne iş ) plığmı 

(• J 8ıl a a lif stafa Ke l Pa- or n J tanbul Jaanf llludurlü. 
~ a 110 d ı r.kt 1 larcı fe kr 1 g ı ün, n eğer, hn) ırh bh ıı k. 
ti 1'tJIO ır. o fa 11 c dı varm11~ 1 tnn !da, Kız, Lı-
b >. du t uc• le bek~yt1rd '· 1 inde, bu ders yılına gramer 

(D~ ı 'Cilt') hıı.zırl nk icın beş ki 1 ık bıı 

:::-:~===7"'=-===-===================== komi )On toplnnı)oı u , benim 
de ornda çnlışmnmı ı n mu\ af-

Ses Sineması 
Tepeba,ında 

eçıl•cak elnemanın 
adı kondu 

S E S 

Baker davası fakıyf'tınc )ararıı goımn unnz. 

MUddelumumt 
maznunların lhtlklr 

1 
•uçundan teczlyealnl 

istedi 
Beş çift ayakkabı üzerinde 

Komi yonun llm c1 toplantı ınn 

l 'bu)ük bir mcmnumyetlc gıttım 
ve daha bfiyük blr m mnunl ('j]e 
gördüm ki, orada, Mlthnt adul. 
lah gibi, Tahir Nl'Jad gibi, Ncc
meddln Halil gibi, Avni Bnşman 

T epcba,ında pek yakında açı. yüzde, yüz yirmi ackiz derccwn. 
lar ğını bıldirdiğimiz inemanın d ibtikir yapmak suçundan asli. 
halk aramnd açtt ı .ı ım Bul- ye ıkmci ceza mahkemesi tarafın. 
m u anketi bitmiş, bu ankete j,. dan tevkif ve bilfıhare tahliye o
tirak eden on iki bin altı yüz yet- lunan Beyoğlundaki Baker ma
mit aekiz kiııidcn sekiz. bin yedi ğauuının mHmesaili S lamon Se. 
yüz elli altı sinema sever bu gü- re.ra ile kundura dairesi tefi Di-
zel ıinemanın adını mitrinin muhakemeleri on saf-

gibi, kendılc!rlle çalışmaktan nn. 
cal< ııcref duyabilee<'ğim mutebas
sıs al kadnıılar vardı. Okullnr için 
yazacağımız gramer"n p nını ha. 
zırlamıyn devam ettik Fnkat 
ağtıııtos sanlan~ dı. Bu cserın 
mektepler açılmadan e~vel Maarif 
Vekııti(:inln tetkikine ve tadllln 
unuMuktan sonın b. tırılıp ı;ı

knbılnı !d içtn öntim6zcle • en çok -
bir ay kadar kııın bir zaman \'ar. 
dı. Ru mtıddet içlndf' ) alnız gra
meri değil, hu ders n müfredat 
programlarını da bazırlamıyn dıı
vet edildıkimizi öirrendlm. Ayrıra 
t im m e1 "nde de Ankamdnkl 
Gıam r Komı yonunun koyduğu 
esa a u m nn bir y 1 • ste kar. 

s E S haya gelmııı ve müddeiumumi 
muavini dun rnütaleasını söyli
ycrck suçluların tecziyesini iste· Koymu,tardır. 

S ES Sineması Müdürluğü 
muhterem halkımızın gö terdıği 
yüksek alakaya teşckkjir etmekte. 
minnet ve tukranlannı İl)enen bi.1-
dirmektediT. 

cSES• ismini koyanlar arasın. 
daki kur'aya Beyoğlundn cYeni 
Şark Berber dükkanında Bay 
Kemal Denız. kazanmış ve kendi
sine bir ae.ne müdd ti 2 koltuk 
hediye edilmiştir. 

Acı bir tilUm 
cCumhuriyeb gazet i mu

harrirlerinden Selim Tura ile 
O let Dcnızyollan F brıka ve 
H zlar mudur1ü· u muha ebe 
memurlarından ıh t Turanın 
pl"derleri Yük.adt Muhendis rnek
tebı rcaim muallimi piyade bin
b ıılığından mutekait REŞiT 
TURA muptela olduğu hastalık. 
tan kurtulamıyarak rahmeti rah
m ka"u u tur. ünazetıi bu 
gun saat ı 1. 30 da Firuz ağa Ağa 
b m m caddcsı 1 1 numualı Çiş. 
nl"l ap rtımanından kaldınlarak 
T e viki} e camnnde nama21 kılın-
d Fcrıkoyünd•ki mak. 
b m na de n d leccklir. 
M r hm t eylesin. 

S\i lRf EFKAR - Çok 
ve değerlı bir gazeteci 
ız olan Selime taz.iyet

beyan ederiz. 

• 

mıstir. 

Muavın, yalnız bir kadın kun
dura ı üzennddc.i iddiayı varit 
gormemif. bu cıhettcn ma:ınun. 
lnrın beraatini istemiştir. Zirn 
kadın ayalckabısının modayn ta
bı olması dolayı ile fazla karla 
satılabileceği neticesine varılmış. 
tır. 

................ ················ 

ı ında blmı tım. Ma rlf V kil
l"ğile bu bahsi de ayrıca 1 tişare 
yolllc halletmek lazımgeliyordu. 
Komisyon, t in pek ziyade acele 
olnıa mdan doğan zaruretle, öğ. 
leden evvel ve sonrn günde iki 

n· r. yin lifa karışan F rh d , <se .. len re k renk ıpekl topların 
b1r"ncia1 kadar ııaçma b r sozle, tez tasında, Ferhadın goz ne, bfi b 
gihtar 'kızların dudaklarında, lstlh p ri görünılyordu. 
kıvrıntıları yaratıyordu. Ele'kt.ıi fanu lan, k~ g!lneei 

- Evet, !biraz daha tokça ı, daha bi donuk, beyazımtırak blr tık er. 
blçımlı dunır. Et-ek lk kuma ı biraz p or, bu tiril tiril p it yı ı mı, 
kalınca olmalıdır. tün bu cici b c:i e. ayı, canlı bir renk 

Bu aefer, etek! k kumaşı zannetti- dalgası balıne gct riyordu. 
tı de bakilcaten perdellktl. 

Tezglhtar 1ı: zlar, bu acayıp çlftın, 
oraya kumat almıy gelmlı olmadığı. 
nı içfsı için hıs d r gibi oluyorlar 
çeşıt ~ıt lnsan gurd klcri ıçln, bun. 
lan da, hiftzalann n ibir k " tn 
ikaydetmelde i.ktifn ediyorlar mtina
lcapya, itiraza lllzum görmüyorlar
dı. 

YCinlti dairesindeld kumaşların h p 
11lnl gözden geçırdlkten sonra, onun 
yanındaki ipekli daıresıne geçen sa
rışın kadın, şimdi, tezglhın üstOne 

Ferhat, nerede bulundu •unu far
kedcmlyecek kadar el lnuştı. Fnkat 
awımuyor, muaccız bir h·ı1sln k gi
b , sanş n 'kadının 1cu ağ n n d b nd 
m madlyen oyl n )O , ha3alle ha. 
k kail b riblrlne karıttıı arak, anla
t p duruyordu. 

Genç kadın, yavae yavaD, bu ra. 
hatawığa alıfmıttı. Delikanlının ıı1iz 
!erine ukab e etmem ki berııber 
dınlıyor, hntt bu dıvanece fakat ku
lağa bo gelen, saçma, Jakat cana 

bıliyoruz. lı dı~oruz. 
Ahdullab E(endınln l'Ü.),;ılan bu En sonunda onu lıante k hir ntcm. 

mch'deden htn-ek t eder. H ıkiycnın rle, a ıı ların l'n gtinuhkiır tanıdı!; 
nuvcıılni cinıd inııh ak wşkfl etmek- kadınlaı ını ıra ile eyredel".'ken gö
te ve ,.akalar onu~ hudutları 11nd rüyoıuz. Heı biri çok kuvvcUJ bir 
t"O}'n mantıkıle hazırlanmıı Membol- ıc;hvet hav ı ıc:nde, v! en orljlnal 
1er şeklinde görülmektcdır. ı-~akat bü. bır oe1'ılde ta vır edıhyor. 1htlyıır 
Uln buıilar Refoule' bir ti&> yııt11t- do tu onun \lnden çıkarak kendJsi
maktn kalabıllr Ye Abaullab Efl!fldl nl A Pil a v Scmlramlsler ile luır
ent <'~ıın olmıyabılırdi. Çllnkil <leli ıııla~tırı~kcn Abdullah Efendiyi Dnn. 
ve nıanynk her uınnn ent.ereun ola. te'n n ceh nnemınde sanı)'oruz. Hat_ 
maz Onun 3 b"t)etfndc btzi bnf:'lı. ta bir ya d RanÇt ka da Rimin1 bi. 
yan nokta, onun nıü§ahcd" kuvvı tı- le var. Fakat biı d n bire ye 11 un ur, 
n nıalık bir est.t!t olma ıdır. !Ru ~ hiç değ 1 prlc un uru, en lMe fi k
tct ve mü•:ıhıt enhs13 et, hnı1Uı ka. lınde tekrtn kendinJ g teri or. Ge. 
!Hının hlml rt jçinde kalmıyor. ııiş hir vitı lıı içinde zarif bır kııdch
heı bulunrlu"•u y rr!('. her ımni)l' ıni te ) kanan nç bir kadını gorOnce 
çok dolu bir ş kıldc y ıv<>r, etraf nı Ahdullab Ef ıdl d ıha) taııı , cbu 
<terin bir nnla)'lşla 7.·v r, j 0 ,.1mlnr H. rıı:ın vglli i olacak, diyor. Bunu, 
ıl Hl ıır:ı ında çok wrJtln ba(: r lıu lrnılz ıııv ıyi bırakın ıclt!'ln>. Fn
buluyor. bllhıı,;ı.a bunları gor ı~tır. kal ıhtıyıır d tu hun. razı olmuyor, 
ı,tor(]nrlilklcrl gıbl dcğU, o1duklıırı l?I cC'delıi)Bl lcıır ı ındn rCiyanın temizi 
bl • u~or. Jşlc bu g rO~ luıbıl ~eti. ve çırk n ' \..-tur, h Jl ayni urboe uy. 
d r ki hıkii30e\i hakkı b"r ınat ı _ kt rı ın ~ r 1 ı ti rılralıınn> ccvnbıuı 
1 :\ or. Abdull ılı Efendi lıiı hıt. "Priyor ve so unda ona dşuı aradıf'ın 
kı ıtıı ıı: ı I' b r ıdeıılı ttlr. Fllkaı. 81 i ına verlvorum, b k n dar 
r,.ularından vazı::etetnh en onlan yn. ı iv ı şlı> cliyl r<'k kocaman bir taıı be. 
ıınııık ı thcn maddcdı n 'ı• 1' ıı hc>k uz ılıyor. 

bit 1 t lşl bıı k ç ne T b ti a\na içinde c r tmeyi 
uyı.run ı zluktur ki onun k fıı ın tercih cd ıı Haudel ılre g\h, Abdul-
bır t.ıılcım l lar, vehi ıl r viicu !ı !:ıh Efendi d k dının ncık tbo-

l'ftf h r l ılll 

S. TANAfA.N 

Klasik Türk 
musikisi 
konseri 

lstanbul Belediye Kon crvatuarı -

Rusya ve 
Rusyaya yardım 
D ün Mosko.adan ve Londra

dan gelen teJgr.Elarda Bu· 
di;yenni ordulanıun ihata hattının 
haricinde kalan kısmının Harkov. 
dan 120 kilometre .UJwıa ~l<il
miye muvaffak o)duld..., hild ril
mittir. 800,000 nüfusu olup es· 
liha fabn'kalan ile mefhur Har• 
kOY ile Don •hri arasındak. aa· 
ha, yani Soıryetler Birli;lnin en 
büyük maadin ve aanayi mmta• 
kası Donetz'in terkedildiği nr:Ja-ı
lıyor. Rwlann bakiye kuvu~•le
rile Stalingrad'da tutunmak is•e
dikleri anlafllmaktadır. 

Almanlann bu &abada hare• 
kata başladıklan henüz haber 
ver"lmemiftir. Fakat Harkov ıle 
Valclai tepeleri arasındaki cep• 
hede merkezi Brianski olmak 
üzere Moskovaya doğru harekete 
ba,ladıklan haber verilm" tir. 

Halihazırdaki vaziyete Ört' en 
mühim harckA h yapan Fin kuv
vetleridir. Malumdur ki Jn •e· 
re ile Atnerika Rusyaya ya m 
et~yi çoktan ri di.ı ünmckte. 
dirler. Bu yardımın planını ve 
her ay ne kadar harp mah:l"rn si 
tedarik edileceğini taıyin ı ın 
Moııkovada bir konferans top1nn
mışh. 

Konferans Tc rin"evvelin bi
rinde nihayete ennİf Ve St rn 
Sovyet Rusya&ı namına İngill re 
ve Amerikaya tükranlannı Lord 
Beaverbroolc ile H "iman'• bil· 
dirmi,tir. Fakat yardım meae esi 
yalntz ... rp mal:ııemuini iabr" 
larda imal etmekten ibaret de
iildit. A.ıl mesele, bunlan Av• 
nrpadaki deniderde muvasala&ı 
kesilmit olan Rusyaya ıöoder• 
mek ve yetİ§tirmektir. 

Dün gelen baberlere ıöre tik 
kafile Beyaz deniz vuıtaMle Ar• 
banaelak limanın. ıelmittir. U· 
kin bu lilnana el.imi ..,..tı. nalı· 
Jiyat yapılamaz.. 

Finlerin .on muvalfakiyetlerile 
Murmanski yolu kapanmıfhr. 
Çüokü bunun muhtelif noktalan 
ve en aonra Karelyanın merke:ııi 
ve Leningrad ile Murmanaki an· 
tınc1akt detntryolunun ve Stallıt 
kanalının batltea mühim noktası 
Petrozavodiski Finler tarafındafl 
evvelki gün uptedilmİftİr. 

Şu kadar var ki Beyaz den "n 
garp aahilindcki Kandel "" dJa
bi üç gÜn evvel yine Finler t 'l

fınc:lan uph:dilmi ti. Finter l· 
manlarla birlikte Arban~el Ü c· 
rine yürüyüp de bura ou 1 ~ 
tcdinccye kadar bu limllnd n 'n· 

• • 1 rle ıt:.~ · lıl Rus r • 
m eme gönd k hu u u 
iatifade edeb:lec kl rdir. 

Amerikalılar iht l bu y 
yolunu mulıuazı\ için İ 
ad ma askeri kıtalar dahi 
dermişlerdir. Şimdiye kadar bu
rıu:la yalnız lnvi "z ask ri kıCal rı 
ile Amerikan b&hriye 5ilihendnz.. 
lan bUlunuyordu. 

Bu kıtal n Amerikanın büyük 
harp gemileri himayesi allındr 
ki bir kafile get"nni,tir. Bu •u• 
retle Almanlann harp mıntak Si 

ilan ettikleri bir sahanın içine A· 
merikalılar sinnit oluyorlar. Bu 
•azİyet ise Alınan ve Amerikan 
haıp gemileri ara11nda mü de• 
me ihtimalini çok kuvvetleindir
ntİf oluyor. Ba aaretle aiy•İ va
ziyet bir kat dalııa kM'lflllaktadtr. 

Amerika Bahriye Nazm Knox-
un Almanyaya kartı kUllandıfla 
lisan son derecede fİddetlenmİf
tir. Amerikan ve lngiliıı: donan· 
malan Almanyayı demir bir çem• 
ber içine alacağız iddiasile te'bdit
te bulunmu tur. 

'Muharrem Feyzi TOGA Y 

- Makarna fiyatları 
tesbit edildi 

fiyat Mur lcabe Komisyonu 
dun n nkarna ve tel 9ehriyeye fi
y t tesbit etmıftir. 

He1' cins ve fekil makarna 
amb liljııız olarak toptan 40, 
perakende 44, ambalajh ol,.. 
rak da :top n 41 ve perakende 
45: tel şehriye toptan -43 ve pe-
rakende 4 7 kuru n satıl k -

~ın11ntn1111111n r 1111• ;tttıuıutu ' 

; Vecizelerin şerhi -
.:;..HlüNltHQ_,__. Jl il 9 na:J 

/dar• eden adam, inıan• 
/arı oldulıları gibi, iflui de 
olmolan lazım geldifi ~bi 

görm•lidır. BONALD 
ve m ull:,cU. 





Kfflf B. ille 2'. 
Hl7,60 ıa-;81 Kadıköyilnde Acı badem, Pomak aokatında idi kald'ı

mn lntaatı. 
M8'1.'10 180,67 Kadıkoyünde Feneryoluftda Ptofeelr Sıaltm lbkait 

leli kaldmm lnp atı. 
Ketff Mdellerlle ·ık tembıat mil~ 7aUrMla y,aalı ifler arn ayrı 

aÇık ebiltmeye konulmuttur. Keşif •e t!lrtifı•nı~er ıabıt ve Mu1nelöt 
Jlldlrlftll lıalemlnde l6rtleblln İhale ıoltO/Nl cama .&'lhlil ... ı ı• de 
Dalml Eaeflmeode 7aptlaeektır. 'l'a llpleFlu Pk t.eadnat ~ ver• 
ıneİmıplan, llaale tanbinden lıekiz arQn e.nei' ~ Fen itleri 116-
dilrlqlne mtncaatla alacaldan fen Dl ehll7et n Mt )'llına alt Ticaret 
Odası ftSl°kalarile ihale gttnil mua)'nıt uatte .Dabıııl ~1haende bulun. 
..ıarı. (8517) 

••• 
7'dtnat B. ll1c T. 
HOS,80 196,88 Kimeeııia Çoeulcl arı Kurtarma Yurdqan )!lllık Uati

yaeı icln alınacak. ucterat, 9e)'tlnral+ ubun ve IOda. 
1809,80 181,'14 Klmıeals Çocuktan Jt11rtarma Yard'1D• ~lhk ihtı.. 

7.aeı ~fn alına-c:a k muhtelif cfna kuru enak. 
Tahnılo bedeUerlle Dk teminat mlktartan ~"da pSıb mnad 

aatın alınmak fizeıle •rrı •rrı açık ebtltmeye konulmuştur. eartname -
Jeri Zabıt n lluamel&t llfGclirlliii KalemJncle tı6rllebflir. bale: 10/10/ 
N1 eanm lbl ..at l.fv ıle Daimi Bry:tl"4!nde J~ttir • TaJiplerfn 
11.k· ~t m~m vey• me~tuplan ~1 Jl}ına Alt Ticaret Odasi' ve-
~e ·ilfale ;iill mu~ •tıtıe f lncthıiende buhhı..riları. 

(tn9) 

Trakgadalci mülki, askeri miies•se,1••· 

6sledigeler, :/Ab..riktılar ve miitetdı~ 
/erin nazarı dikkatine: 

, ... ,,., .. ...,., . p,.. C.U.• 
~ """' .,,,,.,,,. 

bilcil•I• kok •• 
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