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Yeni Sabahın ! Başmalıarrlrlmlz B ·seJID Cabl n u Yalçın telsizle bildiriyor : 

Gemi inşaat tezgô.hlarında 
Kahire hususi 

muhabiri is temin dec 
Akla durgunlulc veren bir sürat, bir buçuk sene bildiriyor: ~ h • J b • b /ı 

evvel kurulan tezgahların bugünkü hali iagW.ztayyarecilerıı ye _ lrue lT Un U ranznın ZU·· 
H ayzer - Pasifik Okyanusu, 

21 (Ba.şmuharririmizden telsiz_ 
h) - Cam ormanları arasın _ 
dan geçerek ve geniş nehirleri 
muazzam demir köprülerden a_ 
earak garp sahiline geldik. He 
men J{ayzerin gemı tezgllh lannı 
görmeğe gittik. Yollar fa':i>rika_ 
lcırda iş başına giden işçi oto _ 
ınobilleri ve kocaman otobUs _ 
lede dolu idi. Miidiriyet oda -
.sında önce fabrikanın kurulu!'! ı 
tarihini, ilk gününden itibaren 
fotoğraflar üzerinden takıp et 1 
tik. Gerek fabnkanın ve tezgah_ 

merikan 
ask re i 
Suriyed 

Aınglo br da artı'k 
ba.rp ice.pıannı her turlü oo
dişe ve düşü · üsfünde 
tutmalrbdırlar. Ne Libe.11a 
ci.D:nlruri.~tiııin istiklll.li:ni dii
!lll.~ddc. \ e ~ de lra.nın 

U.tarn.füğı üzerinde f n.Zla has-
da.\rr.uımaktnıhrtar. .h-
knllandıi:,'1 ins:ı:fSız ilahı 

&ynea kuUa.wruıJ• hı.um geldi-
ği 1 • d il'ler. 

K
ısa bir haber, dün, • 'uri
ye-ye Amerıka aske1 ı v<! 
uç klan gekiığım bıldı-

.r:ıyordu. Anglo .. akoonlarrn ar
!b:k fillıy;:ı.t ııha.ı ın kat'i ola
nı.K girdilde111 n ycru bır dcf.ıı 
böylece verilmış bulunuvor. Da
iıa bir hafta E''"·el I .. ibaıyayn 
kuvvetler yıpn B.rleşık ÜC\' -
Jetler bugi.in d Surlyede yede~cı
ln:iş bulunuyorlaı. Eı-asen ıki ay 
e\rı.•t-q de Mısır cephesıne hem 
Amc-.ıtka tayyareleri ve hem de 
~ara kuvvetleri ~imiş idi. Biz
zat Büyük Britaııya ad~ı ise 

~~~~~ ~~;~~u, :~~:~tı~~~p~~;' ~~~iğ:ı~~:i~.o~~~l~;~:. Bı;e:; DaSWd !:uı'IŞl~CflalllJ'j hur etmesi mevzuubahis deni/ 
sür 'at rekoruduı'. Her ~ey yıldı_ sonra da on hır gemı kızaJ\ltı. 1 iDI Za 8 gore A. • /fj 

Beyanname tevzi işlerinde intizamsızlık 
ıım haıi>i hrzile yapılmıştır. ?ır .. ~~ E ylf:lde ilk gemi nenize man •e ı·taly8D tav 

9---.1--41 Şubatında nehir ke_ ındınlıyor. --- • 3 • 
na1·ında. bir bat.aklık görüyor _ Bu kadar iş sekiz ayda başa. Vaf'8Cİl81'f arasmd&• 
sunuz.. Harp başında işe b~lı _ rılmıştır. Bundan sonra artık on ~ 
yorlar. Nehri tarıyor, bataklığı bir kızak bir an bo~ kaJmıyor kj larklar Dedir'> Ankaradan Wlayete verilen 
kurutuyor, karanın içine doğru 16 Biı'lnciteşrind 84 iıncii gemı ı . •. bir habere göre İRtanbul Vali 
gemileri ikmal edecek derin ve denize indinliyor. hk gemı 42 Ka.hırc, 21 (~. A. lı'. Lıbya ~-o~ ve Belediye Reisi Doktor Lütfi 
uzun bır kol, bir tamamlama ha gilnde bittiği halde şımdı 33_35 1 lundek kara.rga nında,n husll.sı Klrdarın Ankaradaki ikameti 
vuzıı açıyorlar. 22 ~artta insaa giinde b'tirilerek sefere çılayor. ı •n:ıubabınmız Rıza Çandır bıldı - l\jırkaç ~daha de' am edecek
ta başlıyorlar. 25 Niı;..1ncla kı • Gemilerin denize mdirilme 40 nyor) 1 tir. Vali fstanbul un ihtiyacının 
za.klar kuruluyor. Mayısta bu giin, ta.nıamlanma.sı 40 giin, te<: ~R. A . .. F. ın kaı·~r~ahına %eL yine eskisi gıbi Ofisçe verilme.. 
isler bitmiştir. 28 Hazıranda ( &on u Sa. s su 1 de) dı6'7Dl gun mev~ımı ı en fena si ihru:.·u~ ında alaka ar makam-

1 
1 

----- ------ --- -- kıım fırtın laıı hl.iklim sürüyor_ larla aın.1a$!11ştır. Bu itibarla 
du Kum ve ı zgitr her nevi ha_ un ve zahire buht anının zuhur 
v faahyeti mani oluyordu. etmesı bahi::; mevzuu değildir. 
llk temas t>tt:ığim lngiliz tayya_ BeBediye Matbaa.-.ı tarafından 
1 eeılerinden b r L.abıt beui fe.v. hasılan karnelerden bir kı:;mı 
lmlade iyı ka tl elti. dün tevz.i merkezlerıne göndehnan -Rus h rb· 1 

Moshova 
bildiriyor: 

87 Berl'in 

ncı gUn bildiriyor: 

Almanlar yeni-! Fena havalar 
den büyük harekat seka 

zayiat verdiler teye uğratıyor 

St li Sovyetlerin fi1 şırt· 
m a h re t e .ri 

a kim k dı 

R. A. F. cLı ılk na?..nı·ı dıkka_ ribniştir. Hazırlanacak ola.nl r 
timi cdbed~ benim bil<liğim da peyderpey aynı mahallere 
ve görduğüm başka tiirfü !ıı göndeııileceklerdiı. Yalmz ma
gilizler ve b ı lngiltereyi bul _ --------
muş olmamdır Bu teşekkül öyle 
bliyiik bir .aıled r ki a::r.ala.rı ara_ 
sında ne biı ne bir sınıf ne 
de bır tah ıl v terbiye farkı 
gözetiliyoı. Bt rniia yegüne kıy_ 
met mi:}arı c ret ve ustalık _ 
ur. Mesela keı i kantinlerde 
g(mç t.ay}a l r arasında lord 
ogulları 'e b 1 ru ~ aile çocukla 
rını, muha rl re J~ amları 

(Sonu Sa, 2, Sü 3 de) 

liye da.iı'eleı-inden yapılan be
yannaınt' tevzii işi c;ok güçlükle 
devam etmekted.ir. Dün bilha -
sa. Fatih maliyıe binasmı<la müt
hlıj bir izdiham mevcuttu. Kii
çük çocuklarla yaşlı erkek \'e 
.kadınlar ezilmek tehlikesi kaı -
şınında beyannaıme almaktan 
vazgeçmişler \'e işi :tenha. bir .za· 1 
mand.'l yapmağa nıE>.<'bur kal., 
nuşlardır. 

Beyanname U·vzıi yalnız bır 
an.eınur tarafından vapılmaktn 
olduğu ıçin zdihamın önüne 
veçmek mümkUn görülmemek 
tedir. Bu sekil ve Ş<•r.-ıit devanı 
ederse tevzi ıı;;inin ayrn yinnı ü. 

~ime kadar bıtmes.i imka 
görülmektedir. Tıb tslebe yur 

du gibi nıen. ... upları devlet tara· 
fından iaşe ve ıbaüe edilen mu· 
~csdeı-e ne sun~tıe eh-me-N vew 
rıleceği hususunda aHlkadarlaı· 
ca teroodiit gösterilmektedir • 
Dün bu iş iç.in beledı) e iktısat 
müdiırliiğüne mürac.aat eden a.. 
lakadnrla.nı mel""lenin bir an 
evvel halli için Ticaı~t Vekaleti
ne müracaat edilm&;ı bildirit 
~tir. Dlğer yatılı mekteple.nıı 
kar'Tle tevziatı eskisi gib talebe 
ade<line göre alınacak ve ~km.ek 
bc..Jdleı ı de mektep ıdaı eleı ta. 

(Sonu S a. 3 Sii. 7 rid 

e 
• • r a ,da ya

pılan b-tün hücum 
a r püs cürt ü ld ü 
Moskova 21 (A.A.) - Sov 

yet kıt'aları. Almanlıuın Sta -
lingra<l fabrikalar mahallesinde 
toplu bit· halde yaptık lan iki hii I 
cumu püskül'tmUşlerdir. Bu :ı;u_ 
ıctlc Alnı.uılarııı yenidt>n uıar l 
ruza başlaclıklaı ı ilk hafta bit_ 
miEi ve taarruz tekrar akim kal_ 
mı~tır. Önce, 40 tank ile des ek 
lent>rek 3000 Almnn hikuma geç 

Berlin 21 (A.A.) - Alman 
orduları ba~komutanlığrnın teb 
!iği: 

o i ht ikara asla müsamaha edilmigecek 

CSonu Sa. S Si.i ı; da) 

Dün de,·anı t>deıı fena hava 
Kafkasya batıı.;ındaki çarpışma_ 
ları eherımiyetli surette sekteye 
u~ratmı§tır. Müsuid olmıyan 
şartlar:ı rağmen Alman kuvvet_ 
!eri. hava kuvyetJerinin yardı_ 
mile, tıuırruzun devamı iGin ge_ 

( Sonu Sa. 3 S ü. 3 t e l 

areşal Smuts 
dün b u e smen 

bi diı-di 
--0-

Al1kara 21 (Hususi) - Tica 
ret Vekaleti bugün şu mühim 
tamimi yollamıstır: 371 sayılı 
Koordinasyon kararilc mülga fi 
yat miirakabcı komisyonları vazi 
fe ~ salahiyetleri Beledıye En_ 
cümenlerine devredilmiş ve be_ I 
lediyelet.· fiyat mürakabe ve ıh 
tikfırla mücadele i~leri ile tav _ 

caret \ e Sa.nayi Odalarına 
borsalara gönderilen bu tamim_ 
ele bılhassa aşağıdaki husuftt\t 
ii7..erinde durulmuştur: 

Amerikalı asker ve mütehassıs- """;~-...,~~._. .. _.!iiliiil!!'!lım,... _ ___ 9!11liilli'ill!illllll!lii.l_..ı.i!illıiiıiiıl*"1ıi...,.....,~ 
lar için geruş tahŞ!t kampı ha-

lngiliz Parlaınentogunun 
dünkü tarihi toplanmr 
Londra, 21 (Radyo) - Bu

gün lngilız n:ırlam:ent'osu L ord
lar ve Avam Kamarala rı öır l'!
rada olmak iizere fevkalade bir 
jçtima aktetmi!:?tir. k t imaa Loid 
George riyaset etmiştir. Başve
kil Churchill'in de hazır bulun
duğu 'içtimada Cenubi Afrika 
Baş,·ekili Mareşal Cmuts çok 
mühim bir mıtuk söylemi~tfr. 

1 zif edilmişlerdir. 

Be1ediye!nin, Milli Korunma 1 
lconununu ve Koordınasyon ka_ 
ranle ken<ill2rine verilen sala
lıiyt>tleri kullanmadıklarını Ye 
fiyat nıiiı aka bes i \·e iht.ikarla 
mücadele işlerinde lüzumlu has_ 
saf'iyet ve takibi göstermedik 
!erilli gören Ticaret Vekaleti, gü 
nün c;ok mühim olan bu va.zire_ 
lerinin ehemmiyetle telfı..kki e _ 
dilmesmi v~ ba.ı::ıarıhnasını Vali_ 
1fülerden ve Belediye Reıslerin~ 
den istemiştir. 

1 - Bir kısım gıda ınadô.e _ 
lerine tatl:nk edilen el konmau.ır 
ve fiyat mürakabe komisyonla_ 
rınca te~bit edilen fiyatlar kat 
dırrlmıştır. Fakat bu, asla fiyat 
hat eketlerjnin kontrolsüz ıbırıı • 
kılacağı ''e mak ul sebebc> mus • 
tenid olm:ı.ksmn fiyat y•kse • 
tilmesinin kabul edileceğı mf. • 
nasında değildir. Normal 1.a"'11U1 

larda bile zaruri ihtiyaç ınaddeı. 
!erinin fiyatlarını makul had 
tutmakla vazifedar olan bele • 

lindedir. Ardı arası kesilmeden a r p v a z ·=- ' '- e 
lırdulaı· nakkdilme:;~e ve de- ~ i 
\7aınılı b11l ettlf, tay yare meydan- ır!P<f:!"!l!l!l--..::JE:Jııl!l'i!l!!ll91!1ı ._ ...... i!!lll---.s!l'!-~-M'!l'--.,. .. IO'iiliiW'i~~~~ 
)a.rı infla ve tesis e<lihnt·ktedu.'. 1 
Salomoıı adalarında d:ı Anıcrikn •

1 
ku~ tleri n·~dnfaa halinrien 
taanı.ıza gcçmış bullL"lll:'> orlar. 
Ameı ika Biı !eşik De\"letleıi 

harıbe gireli henüz bir yıl olma
<tı. i ptidai madde ve efrat kay
nat;rı olnıa.k bakımından tüker.
ırnez. bir ha.:aılt'yc benzeyen ve 
l>.ıüttefikler ıçin, Mister fütz\•el
tin tabiri vechile, b r miilıimmat 
denosu hizmetini görecek bulu
rıan bu geni.'? ülke hep sulh sa
na.yü.i ile nt.'(!Şgllldü. Şımuı biitün 
bu gayretlerini haı-p işll't ine çe
vinuek zoııındadır. Yeni dünya
~ dolaşmakta olan T ilrk g~ze
f.t.c.ifor.i bu yeni intibak huınlı.:lc
rini yakından ve ilgi ile görnıek 
ve öğr~mımektedirler. 

Sulh '!kt ı.-.;adıyat ve iatlhsaliır 
den harn istihsııline geçmek İ
c:in muhakkak bir intikal devı e
lii. lfı?.ımdır. Bu yem d.ınmıa 
uyma gayreti muhtelif m~nılt;
ikti:Uerde muhtelif vaklitler ıstf't· . 
il"ara.za Almanya 1933 yılından 
itibaren mütemadi ve hummalı 
bir gayretle tek ht'<ief harp ~1-
:ınak üzere h~zırlanmıştır. Mı!
letin bütün gayreti hep o an,a
ca çevrilmiştir. Si~·il ihtiy~çln= 
nn pek coğu halta tereyagı bı
lc daha sulh aınıelerınde feda e
dilmiş, bunun yerine top, tank 
ve uı;.ak yapılmıştır. Bu mlihım 
tlvaru; Almanynnın Avnıpadaki 
bütün ilerleme ve geni.şlem~ini 
izalı eder. 
Birleşik Devletler bu yola an-

ış muharebeleri 
cm 

ikinci cephe, doğuda hararetli cenk· 
leşm ~~er •üı·üp giderken büyük tesirhıi 

gösterebilirdi. bu yapılamamııtır 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

K arla ört ülen ve ~ert rüz· 
<"a ıfarla okşanan zemin, 

ancak füna ile hazırlanan mev
zilerde muharibi baı ındınr. Kış, 
har't.•kata d tu-a !{lam alar veriı·. 
Ba:ılıyan bir te~bbüı>ü az za
manda ba..,<:;arma k. her muhan.•
be safha:-sP1<la korunm~k imkan 
lan bulunamayınca, me,·k ic 
nıığlannıak 7.arurelleri ba~ göı:;
terir. Bununla beraber , baq >, 
Jtışın da deuam eder ~ ceph t>-

Iel:'(le tutunma.k, a.ı"aZi fedakar· 
( lonu: &a 4, Sli: 3 d e) 

Ha.rp, iki tarafı da edtiyot•; 

Taarı•u7..a gc~mek saati <;al. 
dıih zaman fazla ha7.Irlık yap
mamarun vıe bu suretle ele geçi
rilen fu-satın kaçınlmasına.n bir 
delilik olacağını sövledikten 
sonra Smuts şunları Slave E't
ını:i!}tir : 

- Müttefiklerin Rusvays ya
pacakları yardımın mahiyeti ne 

(&onıı ••• • au . • d~) 

Milli Şef 
Münakalat 
Vekaletinde 

Vilayetlere. Belediye Reislik_ 
lerine, V~kaletlere, Umumi Mü_ 
fottişliklere, Mıntaka '.Ncaı et 
Müdürlükleı ine, Ofislere, Bir 
likler Umumi Katipliklerine, Ti (Sonu Sa. 3 SU. ~ td 

AıWtra, 21 (Hu."ıusi ) Milli 
Şef bugün sa.a1 12,30 da l\lü
mlmlat Velmlt>tini te,-:rif et
~~r, YekU '\·c Vlel•aJet. pr 
kanı tarafından 'ka~ılanmı~ 
la.rdır. Milli Şet' saat 18,SO a 
kadar münaka.J.at i '}leriyle 
nws.gul olduktan son:rıa Vf'
k3.ltlt biııasmdaıl a.ynlınış.. 1 
tardır. 

er e izcilik. 

\... ..) 

.. 
izcilik hakkında müshet bir karar 
vermek zamanı gelmiıtir. But şkil~t 
va kaldırıl alı, yahut ta adamakıllı 

bir şekle sokulmalıdır,. 

Yazan: SUPHI NUR/ iLERI 

Her Cümhuıiyet bayramın_ 

·la şah "di olduğumuz pek l sını'i bir i7.cilik faaliyet" sokak
lanm.ıı.:ı. ve kulaklarımızı dol<lu· 
ıı.ıp duruyor. Fakat bayram me
ra~imi geçtikten. sonr a izciliği
miz yme bfr sene kadar derin 
b:r uykuya dalıyor. Çünkii he
nüz bu teşkiliıttan nasıl istifa
de ıodeceğımize dair biı karar 
vcrmic:: defrıliz. J...;n do<-;rusu. va 

i.zclli0 i kaldıralım veyahut kt'a" 
disinden hakkiyle faydalan.alım.. 

EJskiden bizde böyle bir tes. 
kilat yoktu. Ancak meşnıtiyet
ten sonra hız de lngilh·Jeıi tak
lit c<lel:im diyıa izciliği aldık. Fa
k.at o gün bUr,aüıı bir türlü bu i$ 
inki.~f ettiremedik. Mnliım ol
duğu iizere bundan kırk yıl Öfü fi 
Cenubi Afrikad.a lngilızler il 

(Sonu Sa. 3 Sü. 1 d" l 

=-~-L_A_Y_L_R _ı N_M_l_z AH 1 ı 
• ·~ilk bir ~den az bir :t..ıman 

· el ,girmiştir. Fakat şimd'den 

timal da olsa. or ta Mtr k kin bir 
rne,·i teh d'.it mahiyetini haiz olan 
bu ilerleme Vaşingtonoa ıiikkıı 
te şayaıı bi ı· aksülamel uyandır· 
mış ve lngitiz kıtalarına yar. 
clımc.·ı Amerika kuv,·etleti g 6;,. 
rlerilnıişlir. 1'l'IBse.n İranda Ru ~
l :ır vıe İngilizler c:oktan t.ert:ıple. 
rini almış buhmuyorl :ı.r. Ü<: yıl 
evclki gıbi Almnn orduları sağda 
ve solda bol bol sfö·pııiz haı-eket
leriyle hasımlarım şaşırtacak 
durumda değillerdir. Anglo Sak
sonlar da a ruk harp icapla.rmı 
her türlü endişe ve düşüneenin 
üstünde tutmaktadırlar. Ne Li
bcrya cümhuriyctlinin istiklili
ni dii5ünmekte, ve ne de lranın 
bitard.flığı üzerinde fazla ha.~ 
davra.nina.ktadırlar. Mihverin 
kullandığı iru;afsız ıt>ila.hı aynen 
lrullannıak liwn geldiği kanaa
tindedirler. Tabiatiyle ln.giliz 
ve Amerikalılar için, ilenen de 
tekr::ı.rla.ndıP.'ı veçhile , bu hare.. 
ketler muvakkattir, geçicidir. 
Harp zaruretleri icabıdır. Hal
bukli. Mihver işgal etti21 memle
ketkrin müstakbel hürriyetleri. 

a 
İ. r~ecmt Dilmen : 

biz ou .. şalım. 
. vropa gökleııinde İngiliz tay-

yareleıiyle beraber AmE>rika 
llça.ıı kaleleri de çalışmaktadır. 
~ cephesinde Am<rika 'ışbir
~~ Rom.mel taarruzunun (El 
~emeyn" mevkiinde daha ıleri 
biı hamle vapamamış olımıı--Mdf. 
fSÜ.phes!.z kuvvetli bir amil ol
rnuştur. Şimdi de Suriyeye ge
liş, Anglo SaJtsonların bn har
ibi sonwıa kadar götürmek ve 
tiehemehal zafere ulaştırmak 
hususunda ne kadar lrnt'i azim· 
ti oldu.klannı gösteımektedir. 
~lar Kafkas §ahiknlannda 
'btiıundultla.nOOan, uznk bir ih (&onu ... ı ao. ı te) -

D ıl Kurı.mu Gcnd 
Sekreterı! Necm 
D meni otu.. beş 

~~~..,,.,~ 

~ Yazan ~ 
İşte bu eıısiz (1) Tı.ırır 

Dıı Us1annın :farkında 
olmıyıırak de\•ırdiğj uç 
hcybcUi camı yakaladım! 
Hem ne v::o.kit? Onuncu 
Dil Bayramı sabahının 
tan seheri vaktinde! 

yıldaııberi t"'nırım. Do 
tuz. übı'enmeı ligırde de. 
ogn•tmc lligiııdc de. gd 
zctct•ıl ginde de. çok c;a 

~Aka Gündüz ~ 
~'WIV''YWWWWN M'\'\J 

lıskanlıgı Ue sm lnu,,.t ı. Işinın fı 
sığı \ c uzmanıdır. Hele Dıl Kuru 
muna, ki on yıllık ç.ılışmalaıı bir 
ilmt hııınaraUık rekoru kurmu tur. 

Bir daha b!ldırıyorum : S ~ ın 
tl um Nccmı D lmcn Hocnmı.z Dil 
Kurumunun GenC' Sckretcridır. U 
nut :yal m. Türk edebl.} atilc hem 
kC' dı Ui,1"B}mıti, hem yfızlcrCt" g ne 
yet ştırım.stır bunu da wıut.nııya 
.'ım 

Tuvalet.ini bıtlril' bıhrmez al: 
kolunu sıvamış. bismillll.h dcmıs. 
biı'lncı ı;mnı devir.mis. Bu dallı bu 
daklı çam sudur; Bnyrrun dolayısi 
le aldığı cvre.'ldeğer bir tesvik 'e 
ıltifat telgrafına Türkoe olmıyı.rı 
blı cevap yazmış, Şilkrnn sunusu 
olm k ıtıııın gclcn bu tc~ blr 
te . ma bır tc'. ciunleden ıb 
rettir! Tek kt"Urn. lil telgr t a 

( Sonu: Sa 4, 8 0: ! d t l 
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Yazan: 

M. Zt!kl Korvaınat 

Helııam pebe aül eıbi, 
l':ıı yüzünde tül gibi; 
T 0 1 tel olmuş clökülmilJ 
Pm;:m l ül gibi .•• 

No.62 
./ 

Nakil ve 

lktıb•• h•kkı mahfuzdur 

si.cihaı>, ancak o >:m:~n dıle ge. 
lip arkaaındıı.ıı seslendi : 

- Sen beni ya~tın, Allah ta 
&eni y:ı.ksm heh-acı gıizdi... 

Cafer, 2ll.lıneıı. o kadar peri
Şemıiicilıan, sadece sesi in.sa- ~ · bu bcdduıı.nın bir Larfi-

rıı yakıp kül ameğe Wi gelen ni b' 'tmed.. Şems:cihan. 
hcl•·•- oiı.ız" :r'llnln ,,.;;.;;.,,u·· aöriln-· - ----- J-- lbedduıısmı çok güzel sesi ile 
ce "A! .. A!.." dlyerek birkaç a- 1 söyleıne~e başladığı lıa.zın bir 
dmı J;C'rilcdi. Sonra koodini. zap· şarkı ile tekrarladı. 
tedemiycrek sordu: 

- Sen kız ınısm, oğlan mı? Yatı>n bew a dliın, 
de Emirin kızını noörün- Allah ta seni yaksın. 

c.e p.şuı~ıtı. Aman .Allahmt! Artık dlnms ınelllim, 
Bu ne giızel, nıa şeker ııeydi. Allah la seni yaksın. 

Kahirenın en kabasından en ki· * 
bar ma.hallelerine varıncaya ka- DUnyıımı zindan ettln. 
dar her tarafı kanş knş gezmiş, ;?rımı al k:ın ottin, 
nice ruzel ka.dm1ar, nice d.Jber Zalınünü yama.., ~ttin, 

kızlar !!'Örmüş, fakat böyles'ne Allah ta seni yaksın, 
l.ııiç rastlaıınamıştı. Cevap verdi: ıruııc-1ı:ı.n. o andan itföareıı 

- B3llde kız hali var mı me. 
)eğim? bagrı okla deUnnuı;. k~ '.l.ı.tları 

_ Meleğim mi? Belılim a.dlDI volunmıııı, fakat; h!kmeti hüda, 
''Meleihm" değil ki... canı ÇJkınamı~ zavallı bir ku~a 

_ N · r öyleyse güzelim? bellZfllllı'$i. Başını alıp g.d.,r: 
~ İsm'm "Güzelim~ de d~ helvacı güzıe!inin ark ~mdan 

boş vere inlevip duruyordu. Çim 
;(il._ $cm.sıcilıan.... kü helvacı güzeli o tehlikelı 

- ŞErn.sic!ihan. •• Şeınsicihan... •~-- .• L, 
Bu 1Smi 1iinriiımıde daha ı;'mdi ınınt.akad.ın ço ... ....,. u1 ....... ıL";DUŞ-

tl. M&lıııUe nralaruıdan ge<c•
işti".roruın. ~ten Şemşici- ken keııd;S:nden ısrarla hel.v" 
han, cihanın~ .. Ah ... Sen, iste ·-·•··•-~ ilW tlar 
cihanuı <>'ÜDeŞİ olma. V&l.nız ve yen m~ ın .. a . ı-
yaJ.mz belıi.m gi.iıneşim Oı ! na kuln.k ~dan, yw.lerıne 

Şemsicihan, bu sözlerden bir 1 balanadan a..ıe.tıı. koşar, adım!~ 
veY a.ıılamıvarak Caferin eşsiz 1 ıl"r! yordu. Nereye g.d yord~ -
"1.izelL.ğine kend:si kadar hayret Bagrına sapla.nan . zeh,rlı ~k 
eden cariytılerine sordu: 1 oku rarasını tedavı ettirmek :-

Oku cu "\ 
r iyor ki : 

y·,,e kö tir :n yet 
AdrMi ve ımz.aaı bl~d• mah 

fuz bir okuyucumuz giSndardiğl 

bir mektupta diyor kl: 

Denden z asgari maafla çah. 
ıan vo Bak1r·köyde oturan bir 
hUkOmet memuruyum. 16/7/942 

tarihinde un.::~m et.iğim bo;-•n. 
n•meyJ meneup olclulurnuz ma_ 
halle blrli;:,ıne taed k ett.rerck 
Etibankın Bakırköyde tayın et .. 
tiği bayi Ömer Baık•la vcr'erek 
bı.ıg no kadar k5müre Jnt&ı:ar et .. 
t.k. Nihayet bayllere kömı.ir ve .. 
rıtmly~e§inı duyduk, anladık. 

Seyanname:nlzl alıp Et.bank'• 
gittik. Memur olduQunuzu taedlk 

ett rln dtdiler. Peki dedik, yap_ 
tırıp get rdik. Btı defa da beyan_ 
namen a:f otuz EvUlıe kadar ve _ 
recektinLı: vermemiıslnlz. Size 
kat'iyen kCmUr vermeyiz. Vek.a_ 

let n emri böyledir, diyerek ha_ 

kir ve çirkin muamelelerle kar .. 
şı karııya kaldık. 

Soruyorum: Soğuk kıt gOnle .. 
rinden. henüz mektebe giden 
yavrularımı ve ha.ta reflkamı 

nu1t kurtarayım? Ac..ba Vekl ... 

let bu lıuaup b r çare bulamaz 
mı? Bekliyoruz. t' ca eclfyoı-uz, 

B zt bu acı vaziyetten kurtaı-ıl_ 

maaı hususunda gazeten • .z.in yUk 

sek tavaaeutun• tıtk:a edıyoruz..• 

VENi SABAH - Bu aene hal.., 

ledllemlyen kömür mesel.eı.lni bir 
an evvel not;cel'!ndlrHmeainı biz 
de bütUn halk namına temenni 

edeı-iz:~ - Ne diyor? ç!n b_r h_ekıme ı::ı"? Hayır' Do~-
Ca.ri elerdeıı t:lriai cevap ver- ru dukk;Uıa •>ıiiyardu. Zıra bu- 1.o------------' 

eli, y 1 yük derd hı dermarunı ancak :4-
- Sise iliıı.ı aşk ediyor sul- orada bu.lahilecektL Helvacı der a p ,an 1 n 

talıım 1 "' başına ı:cl""" anlatacak; I k t .1. • da d k? ı elh"lne ,ayaklarına kapanarak a 1 1 
-- ~tın :an:ı b°m rınıt- ı an.l:ın yardım O&tiyecekt.L j :ı 

den ayrıldı'ıtan sonr~ anla•.: C:ı.f'~r. dlkl<indan iÇ('ri a~la· 
nız sultanını ... Aşk, oyle bır a- yar:ı girdi. Ebu Ali S.na, ı;en
teııtir ki iı:ı.sanı içinden yakar, e· din hclinden her şeyi anladı. Ü
n · , soldurur, yapraklan tlö.. nua s<iylemes-• e meydan blrak-
Wınuş gül dalına l:aurl r... f madan: 
- Ya ·~·-· - Ağ-lama oğlum, ağlama,! 
Cafer, daha a.şkın ne dE>mek dedi. B~ heh'll sat.ıçJ ·apa· 

oiduğunu b.le lı.lm.yen Şen~>ic'- mamı.o " amma, gonill alış ve. 
hanın bir anda bin bır renge gi- ri.qi ya• ınışsın. Ser, bu hale dü
ren gü:ııel yüzuıııe ıç ürperticı şu" ren a.'lk ~azarı ırultarurun çok 1 
bU.,; ;ı;; bir b 0 

'" • fırlatarak ha. J- ~ ı;ürel olduğunu talım·n edivo-
~ haz'n söyl<ı!lleğe başladı: 

Yari aör<iü ıo~ıer.m, 
Tutmaz. o dizlerim, 
Şimd 4 dertli bir k~um, 
Batrımdan vurulmuşum. 

* Ala edip inll.rorum. 
Sen de ıcle d;yorum. 
Yar dliiünuı·, inlemcz, 

Sözlerimi din ez. 

ŞeımS:cihan, helvacı güzelinin 
bir • ' hasreti ile yanın ğa 
~y.ı dııdaklaruıdan dökülen 
ha%in mı.,.,ümeleri yudum yud•.ım 
.içine s'.uillriyor; liikin bu rnığ· 
meler in ..özler nden b r ~ey, am· 
ma ltlç b.ir w·y a.nlaınıyordu. 

Hı:ılvat·ı gi~l!. ruban birdt>n
b·n: ı.lcğ.şlil-ll · az e\-vel Kah re
n n ea ı:cşeıı deı ~-ani.ısı iken ş tt'. 
d gerçek ten dı.!ı-t F uş~u. Et-
rı:f rnı ku• her biri dı;4~rtn- ı 
den gil:ı:el ~Jc:ı n hiç L rriai-1 
ne b:ı.kmıyoı yalv'1.l"an bakı<;la· 
nru hep Ştm .c. hanın yüzünde l 
dolaştınyordu ...... :ıe uğ::·,ldı~l!ll 
şaşıran zavallı kız ı:--t• üzer·nu -
il>' ş kml.ğı ır..mağJ muvaffak 
oluıı l:i;r k 1 •• sarf tmek kud
retin! hali kt'!ltl ~ınde bul:ımı· 
yordu_ 

Cafer, yere iııd;rd;;;: helva 
tablasını ~i v hacaı<ıarı t;Li 
reye tit :-}'t kiliınp başı.na al· 
dı; kapıya clofrnı yöneldi. Şcm-

Helt:' ni~ onun oraya bak • 
ması bcn..m bu kadar canımı 
aeıtıyordu? 

kıskanıyat muyum? Ha. 
yrr Scvd ha,Ylr Kıskanmak 
ıc;in sevmek lazım .. Bırak bu 
şeyleri şimdi. Sadece onun her 
şeyine kwyorum. O bir bay • 
ı z çapkından başka bir şey 
değil . 

Yaramaz dudaldaruı yıne 
kıpırrl:ımağa ba.~l dı. Ne söy • 
Iediğtni anlıyorum. Onu He"'. • 
~e mi uaşlıyorum? Bcnım 
deli küçül: kı::ım. Hiç insan 
dört defa gö tmekle işık ol ur 
mu? 

Becim m=mm önüne geldi 
ği zaman, ba.ştma sıcak ı:;ı:. "".; 
yin çıktıi?nı d ydı:m: Y~u 
makineme doğru egdım. Ömım 
de cok durmadı. Yürüdü. Ka -

1 

pı~ ç1knrken döndü parma -
ğ;Je Güzin! giistererek: 

- Siz, dedi birazdan yanı_ 
ı:na geliı:ıl ~ .. 

Güzinin yü.z.ünü bir pembe 
bulut kapladı. Ben makineme 
biraz daha kapıı.ndım. o gittik 
ten sc;nra Güzin hepimize mağ 
nır blr tebes..iimle baktı sonra 
aynasını çıkararak dudakları. 
nı boya:nağa başladı. Gilya ça_ 
~ıyor-_ Fa.kat hep saatine ba. 
kıyoFdu. Ynrım saat sonra 
kalktı. Kalemini ve küçük not 
defterini aldı. Masaların ara -
suıd kıvrıla, kıvnla geçerek 
odadan ç ktı. .. 
Ba~dan ve bütün vucu _ 

dumı ' çekilen kanın kalbi 
m~ oıolduğunu sandım. Ora.da 

rum. 
Cafer, al '"n.naldannı ııulayan 

güz yaşlarını b r i k çevre ile ı 
silıneğe çalıo;arak cevap verıli: 

- • ~at Emiriıı.;n V"'ılisi 1 
J.leleksimadan daha güzel bir a. 
feti deveranııı eoiin oldum. Art!k 
beıı;ın ÇJI hürr yetin manası ve 
hilr yaşamanın ·ımkin ı kalma
mı.';tır . .,. emsie hanın aşkı bütün 
ömrümce 'OOıli azad etmez. 

Ebu Ali Sina. ümit ve nefse 
itimııt telkin e\l(:n keskin ba
kı,;<la.rını Caferin yüzüne d;kti: 

- Bu uŞan es:.rı sade sen mi
sin Cafer? 

- Şiifi>esjz ki benden başk.L 
da işıklar vardır ... 

(Arlwıı var) 

Eir tavzih 1 
Sa)'m Gazelmhın 18/10/IK2 tarih_ 

li niısbasuun bırinc.I •&l'!asuıda buğ_ 
day m....ıesı haltk.rub!U yazınızda 

Karan1 :.sel fabrikası \'esaire ~bi ba_J 
zı mtie1>Sescler!.n .&ö11tlcrdik.lerı me _ 
murlann belediyf" tmıbayaa hey'et 
lerine rc:k bet etmekte oldukları 

mitnderietir. 
Fabr:kamız bugday mUbaya<isı"i 

çln hiç b1r tarafa ~ur gönder_ 
mi; dcJ:ild.ir ve Buğday mi.ibayaa 
etm;ş de de!ılclir. 

bir fazlalık vardı, kalbime sığ 
mıyordu. Sevda, benuııle alay 
etme de giızelı:e anlatayım. 
Yoksa, bu hatıraları bir yere 
dökmezsem birike, birike beni 
boğac:ı.k. 
Yanın Mat hiç çalışamadım. 

Mütemadiyen gözlerim saatte 
ve kapıda :di. 
Yarım aat sonra boş defte. 

ri, ~-ullanılmamış 'kaleını elin. 
de. ağır bir tavırla Cüzin gel_ 
di. 

Ma.saı;ında biraz uğraştık • 
tan sonra arkadaşlarına dön _ 
dil 

- Beni yemete götiire<:ek. 
diye fısıldadı. 
Nıye "O" nun Güzini yeme.. 

ğe çağırması beni hu kadar 
sarstı Sevda? Dediğın doğru .. 
Onu sevmeğe başlıyorum. Baş_ 
Jıyor muyum hayır .. Onn öle_ 
siye ııeviyorum. Fakat bu aşkı 
elimden geldiği kıı.dar boğma_ 
ğa çalışacağım. O. b:r çapkın 
Sevda.. Fı:.kat gözleri o kadar 
koyu ve yumuşak. bakışı o ka. 
dar taUı ki •• Bu bakışın ılık _ 
hğında eriyorum. 

12 - Şulıat: 
t::üzcl neş'em beni zavalılı. 

ğ>..n dışmdıı y:yatıyordu. Sefa. 
Jeti rtımd1. bir hafıf ipek yı_ 
ğuıı g;ibi kola..v taşıyordum. Bu 
hayntıo boşluğu- beni yıldır • 
m.tvordu. Ne soğuk odam, ııe 

u Rıı.a k,enııu 
h,iin:n:.a 

ld 1 
Dün Şilenın Ağ\-ar nahiye _ 

sinden Tevekkel motörü kapta. 
nı Salibin Kat.ımpa.ş:ıda Değir_ 
men arkası denilen mahalde çu~ 
valcı Ali Rıza tarafından bir 
arııavut bıçağı ile yaralanarak 
öldürüldüğünü yazmıştık. 

Suçlu Ali Rıza dün Ağırceza 
mahkemesine verilmiştir. Katil 
müdafaasında demiştir ki: 
"- Vak'a akşamı ben ve ar_ 

kada~m İsmet Kasımpaşıda 
Bedreddinin meyhanesinde içki 
içerek Beyoğluna çıktık. Orada 
da Trak ve Giiler birahaneleri_ 
ne uğrayarak bira içtik. Vakit 
ilerlenuşti. Saat 11.5 a doğru 
Viyana birahanesinin önünden 
geçerk,n 1 · t; Gel benim şu. 
rada tanıdıi:nn var, bir uğraya. 
hm dedi. Bunun üzerine içeri 
girdik. Adama.kıllı sarhnş oldu. 
ğumuzdan garsonlar vaktin geç 
olduğunu aöyliyerek bi~ içki 
ve meze vermediler. Tabit dı _ 
şan çıktık. Fakat ben bir ara 
fazla sarhoş oldu,,.'7uın için 1.r _ 
kada.~ım İsmeti yolda kaybet _ 
tim. Bunun üzerine Kasımpaşa._ 
da bulımao evime doğru gider _ 
ken Değirmen arkası denilen 
bir mahalde ilk defa bir kaç ka 
raltı gördüm. Bilahare, yum _ 
rukla mı, yoksa taııla mı. ne ile 
oldnğunu anlıyamadığmı bir 
darben in ba.'jlma indiğini duy • 
dum. Gözlerimden ateş çıktı; 
hemen oldu.:hım yere yığıldım. 
3 defa polis Polis! diye istimdat 
ettiın. Bu e11n&da beni, döven 

(Sonu: Be, 4. SU. 7 do) 

gecenin karanhğl tebessümle _ 
rimi silmiyordu. Bu kömür 
gözler hayatımı altüst etti. 
Sevda bak, senin de güzel ye _ 
Şii gözlerin artık çok gülmü _ 
yorlar, yanaklannda alev alev 
yanan bir A.teş var .. 

Şimdi, beyaz demir karyo _ 
lama arkaüstü uzanıp yavaş 
sesle şarkı söyliyemiyorum. 
Kulaklarımda "O" nun sesi iki 
b!lljka ô.henkle çınlıyor: 

- Sen bir şeytan küçük !as.. 
sın. Hem çok şirinııllı, hem çc:ık 
güzelsin. 

Sonra: Parmağını ağır, ağır 
kaldırıyor, muntazam çaploıı. 
bacakların sahibine: 

- Siz, birazdan yanıma ge_ 
!iniz .. diyor. 

Sevda; güzel ncş'emi benim, 
bu kadife gözler, bu ıhk ses 
bozdu. Bana nasıl "sen onu file.. 

Yiyorsun" dersin. Ben; o Belle, 
o gözlere düşmanım. 

14 - Şubat: 

Daire Müdürüııün odlUllJl • 
dan çıknuştım. Birdenbire o • 
nunla karııılaştıın. Geri dön _ 
mek istedim mümkün olmadı. 
Ve dar koridorda onunla kar. 
şı karşıya kaldık. Bana yol 
vermesi için kenara doğru yil. 
rüdüm. Ilir adım yana atar.it 
yolumu kesti: 

~---""""""'-~-------..................... --=--............... ~.=-..... ::J. Dördüncü kış 
= • Bır celtık muessesesı 

on tramvayda şehre pirine vermeği 
taahhüt etti 

... Ve Hitlerin 1941 
/u.pııdaki nutkuna 

bir bakı,/ 
~~~~~~.a:a~~~~~~ 

Geceleri saat 1,30 da Sirk~ciden hal
kan tramııaiJda neler görünür? 

Çeltik fabrikacılarından Ah • Halfıilı <fördüncü kı~ııa ~-
met Çanakçıllı dün vilayete ver ri)-onız. Almaıı) ada ~ 
eliği bir teklif mektubu ile vi • ~ ve kara günlere ay'1k ıJli 
!ayet emrine iki bin ton pirinç sı&kea nutuJdaı- &öylendi '! 
vermeği taahhüt etmiştir. Ve • Alıooa efkarııı.a bu döl'jliin<; 
rilecelı: bu pirincin kilosu yüz kışc peık fena olınıyacağı vır-1' 
on i~ yüz )'irmi kuruş ıırıı.sında edildi. Almanya §arkınılıi Rıı•l~ 
tehalüf edecektir. Fabrikacı bu Ua, gwbmda da Anglo Sa!(SV"' 
teklifin 'kabulü takdirinde ta • ta;ı; ıeloriyle lıoğu.'11Jyor. l'i~ 
ahhüdünü bir ay zarfında yeri. tukJara ba.1ııJm;a Rusya al'"' 
ne getireceğini söylemiştir. Vi_ kımılda.yıwa.k lıalde de~~ldl'r, be' 
layetçe yapılan tekikat netice_ le s l.ingrad di!ştükten 

lçı<'e g~ hıııc:ı.huıç kala
balı;,: son tramvay S rkee.de yü
künü boşaltıyor. Saat gecenin 
lir buçuğu ... Hava ada.makıllı 
serin, adeta üşütüyor. Kö~ ba
şınde.k; emektar salepçi, Tünel 
ızgaraları gihi, sıcak buğulu 

~ tramvaydan ineıılere fincan ye. 
ti;ıtıremiyor. 

- Hayd:. hıııruın nine, buraya 
kad r. I:.u _z ayağı .ı ... 

- Acelen ne ayol. Ne olur 
sanki bizi Alma.raya atıversey
d niz, sırtınızda taşıyıı.cak de
ğ'ld n z ya .. 

ğaçh.klı vokia bii;bütün artan 
sür'at; "ha çıktı, ha yoldaııı. çı. 
kacalt" eli"" yolcuları uykula· 
nndan sarsa sarsa ayırırken, 
biletç.;nin gözleri aramaktan 
yorulmw;tur. Gece tra.mvavla
rında rilzüken her zamanki man 
zaralar boş l:lir sürü cigara pa.-1 
kelleri, nederuıe s~ tramvay
laı da ciı;ara, hatta içki · çmek 
bir teamül halin~ gelmu;tir. 

"Vu3Jat ;;-ene kaldı faslı ba
h?.ra" d;ye hafil'ten bir g:ızel. 
Bile~ çaniasındak!i paraların 
hesabını toplarken b'rden güzle. 
rıne iıı:anamadı, tekrar tekrıır 
baktı. Dokwısalar ailıyacaktL 

sinde teklif kabul edilmiş, fab_ Volgıarun arh-u sı"'rnr. .-;ıır, 
rikacı ile vilayet arasında me _ uslu u&lu ot.ıracaktır. Ont. • 
seleye dair şifahi bir muknve so.n-.ı Altn:ın) a lngut.. • ilt~ ııij' 
le yapılmıştır. Vilayet alınacak ra.~mmğa ,.:ı.k?t bulac;ık, 1ngfl:l 
bu pirinci evvela hastanelerle ta.n·anı e mwırıua mukatıell 
bunlara mümasil diğer müesse. · 00.-cekür. 

- Havdi hanım, fazla uzat. 
ma, ill!. 0 eksen in. A.~a/:ıda bine
cekler bckr uor. 

- Hani l:ıaı.;ka g· mi)ecekti
niz. Töbeler olsun. Ilu mübarek 
günlerde b.r de yalan söylüyor. 
Koskocada herif, yıışıııdan utan 
bari. 

- Sen de o y!lljınla gece ya
rılarına .kadar gezınektlen utan· 
san d.ıha ; yi olur. 

- Herk :ıoin k.iı.hya.;ı mısın! 
-Ya sen? 
- Bama ne bakıyor<ıun sen. 

Bizim kızlar methetti de, bay. 
ramda g'it.ınlşler. Sabahtan §ÖY
ie bir çıktım. Ta.ks mde Sorma
girdeki ahbaplara da bir uğra. 
yıvereyim dcdın. Lafı uzatmı
şız zaar. Si.'1Elm3.ya gı.;ç kaldım. 
A:mma helill olsun sinemacı e
fendinin aldığı paracağazlar. 
Dur. ne idi !sm:ı ! Ha, tamam bul 
duın: "Zeyneb:.0 aşkı". Ah, ah; 
gene dertlerim debreşti. Ben de 
b:iyle gelinlik y~ta b:r kız ev. 
lidunı topraklara bıra.kmıştmı. 
Of of... 

Sirkecidenberi tavşan uyku
suna y&tınış varı açık ~özlcriy
~ b'letçidoıı daha dikkatli yerle.. 
rü araşt!l"an Ermeni mürettip: 

selere tevzi edecek ve artacak Ilarhin bu dördiiDcü kış·" 
kısmı da memurlar kooperati • ayak b~n Almanlara ,,.. 
fine ver_ec:eJ<tir. Şayet koopera_ ' oo mu•-ailakıyetler lıun!ıı~ 
tiften pınnç artarsa bu kısım dır. l'l:tkat g~n <,ate buıı;iioh" 
~a bakkallar vasıtnsile halka da de Almanlara, l"fl;lllİ t b!ij\lt'~ 
l!ltılacaktlr. 1 H' resmi dıl'lt-riyle, artık ı.ır ı:;tf 

- Ne o biletçi efendi.. Canın 
bir şeye sakıldı galiba .• Eskiden 
S')n tramVayJ.arua çalışmak iyi 
idi. Para filin gi!1i ufak tefek 
şeyler bulunurdu_ 

r mul wm ti nM'\ cut olınııd•I!~ 

E b • • '.l.'inıoçenlw ordııl:ırı.aııı ı;anl.ı •11 c ne 1 ş 1 r. Lerungradm dü,-;ındi İU<"N' ~·~ 
lunrnu~ olduğu, ı\toSi'o\·anın • " 

- O günler geçti artık. Şiın· 
d:kiler zırruk bile düşürmüyor- 1 !ar. Biz havadan kazanmaktan 
va=eçtik. Bır Cle üstelik verıni- / 
yelim. Bak şunlara: Dört ı>.ski 
nikel •-irıni paralık .. Bunları çey' 

ket er gıiıı.l&ioıi ya.şa.ı.lığı iLı.n ohwn "' 
tu. Bi~naleyh Alıu ıı ı:•·~··• 
kr.j ':'arı.ta harpt.-n kwfolJ,.!•f 
ohca.ktı. Hallml.i bu kı,.., •j 

l{u~ orOul.tu"lilı yen.c:ncnıi~ _. o •'" 
rıı.k girl~·or. T".ımoçcuko orı:uıarı 
gt .. rJ ('.Pİi.i~, faliat tmuaıi11) ı• 
lımha ~- :;;ımalde '"' 
m t'l!lfo • 1,;n,.,.,. Hİl J ııi•~ 

e 
ı-

rek yel".ne sürmüşlC:.· Sözürno-• Janma-a başladıJ r 
na hovardalık-tan donen, ıc:t k- · 
lerı yerlerde s':' gi~ para hıra. 1 H be ldıgun" ız.a göre ba 
kan bu yen.ı turedi hovsrdalar, a r a . -
· bilet ~ı;...- o"yle zı yabancı şırketler son 
JJ} parasına .. ~~ .. ı d "rd"kl · 
şevtanlaşıp öyle madrabazlaşı- gun er e go_ u _erı mua _ 
yÔrlar ki. Guya fatla saat ya...,ın melede, kestıklen makbuz_ 
da birkaç <kuruş alac$.. Bu- l~a Fra~sızcn, Almanca 
nun da yirmi kuruşunu cereme g;ıb~ ecnebı lısan _kullan 

Sonra b 'r de bunun üstüne maga başladıkları aHikadar _ 
ver.. ' lan dikk t k ta Şişli deposunda.o Kasını paşa... . n_ a nazarını _c:e 
ya karlar yayan git.. Kim.bilir, m~~t~_r ... __ Mınta_ka Tıca~et 
belki de kocakarının iııkisan Mudurlngu bu ee ehemmı • 
tutmuştur .. Hayat bu! Hep hak· yetle el koymu~tur. 
sız inkisarlar tutuyor. j \...-., __________ _ 

.w."!İ." gibi dunı)or. · 
1''lihl't'rin Rusya~·a ta.ırruP

dan l;ı, :.-aç ay ""'"~ 19-11 ... .ı 
1 Olhinmmnon 29 nnd:t 11 f 
t ği lnr nutku hatırlıyon.z. ,.d 

.nutu: .. tı.m baza cümit-ltt ulı ,:,~' 
la) • olacııJ.-tu. Bu nuuı ,tJ 
1''ıılı ....... : 

'".'.larif he-r .... ,.; SÖ\'( o ,, 
dPi;it, 'IÖylftı;ıo ş;.,,:IMi rMI" ,ıı;.
tır ." 

- Fesübebanallab Sen sabır 
ver Allalııın. Ne W anlamaz 
şeyler. !ilini bu vaki~ kadar 
ya bir meyhanede ıpin ucunu 
kaçırır, gehr biz zavallı biletçi
lere sataşır. Kimisi sinemada --------------;:-:-------------- ı 

Df>miı, "" ıı rı.ı...ıııt1a11 J !) 1 
plı i( şu ~ verır..:~ı.: 

"lliı.haharda harı• lff<nı.r ı.:ı;,• 
lal uıea g~dir J.i biz ı ,..ı 
u~·ı.u iJ.. geçirnılsn.i.-,iz. Kal"i ,,.... 
t:eeyi elı1f. e:leceı!;.z. Hl il .... ~ .. ·· 
ı;i A\rupwun bü~iik ~-eni nizııı.ı• 
taruaınılan:ıcaL, im1i)·aalar ;.ı. t'" 

gördüğü rolleri tramvayda yap
mağa kalkışır ... 

* Her gece Sirluıciden 1,30 da 
Kahve ve çay satışı 

~~~~~~ı ... ,~~~~~~ 
kalkan tramvayın bilhassa Sir-

t:-J.o~== ~~~:- : esbit edilen fiyattan fazlaya sa an ah-
Fa= ~~oo::yad::J~ vecı·ıer şı',.detle cezalandırııacak Hepsı oldukça ııen, oldukça ke.. U 
yill:.±rler. • Malüm olduğu Üzen! Birinci_ 

Bir de son tramvayın Beyog- teşrinin 7 sinden itibaren çay 
\una dönüşü vardır. Uvkulu !:& ve kahve satlşlan lnhisarlar l 
!erle --ızeteeiler, mürettipler, daresince yapılmaktadır. Son 
lı~ zaman değ:şilı: birkaç yolcu günlerde bir kHııın kuru kahve_ 
çehresi... cilerin İnhisarlann tesbit ettiği 

her türlü suiistimali önlemek 
maksadile piyasaya hir nevi 
çay çıkarmıştır. Bun un pera • 
kende kilosu 13 liradır. Keza 
çiy çekirdek kahve 500, kavrul. 
muıı. öğüdülmüş kahve 630 ku. 
ruşa satılacaktır. Bu fiyatlar 
fevkiııde satmak isteyen kah 
veciler hakkında şiddetli taki 
bat yapılacaktır. 

Tramvaym otomolfili geçtjp· fiyatlara riayet etmiyerek gös_ 
ne, r:ıylar üzeri_!ıde uçark·~-~ terilen fiyatların fevkinde satış 
şekler çaktırdı~a, ~ctonınu.ı yaptıkları görülmektedir. Bu 
tayyare gibi ugııld•dıı.'1Da; bu defa İnhil'llrlar İdaresi çay fi_ 
son tramvayla Beyoğluna dön. yatlarındaki tehalüf dola}~sile 
miyenleri ~ ~~ur. ı...:;.:.;~----------------------

B2-az evvelki gürültülu kala- T zı"' ATI ~J·=~y~ ŞEKER EV 
yolcıiliı.r uykularına daha Pındi-
den ba$]arlarken biletçı ve va.t- ---------ı--------
man "acaba?" ümidivle yerleri 
arııııtırırlar. Olur a.. Hem, geçen 
seneler rur biletçi iııe yarar de
rececll bir ~y bulmuş. 

Tek tük de olsa geceı:ıi.ıı \ler. 
lemiş bu saatlerinde geıı:ıe can,. 
lılığııu kaybetmiyen Beyoğlu 
caddesinden Harbryc:ıre giden a-
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- Bir küçük, vahşi ceylii.nl. 
benziyorsun, dedi. 

- Siz de bir sokak çapkını.. 
na.. diye cevap verdim. 

Bakkallarda şet.er bulunmamasının 
sebebi vilayetlerden getirilen kar

nelerle satın alınması imiş 
Bakkallar vilayetçe neşredi 

len tebliğ hükümlerine göre dün 

ğim. Seni sade böyle bir güzel 
şey diye seveceğim_ İster mi _ 
sin artık dost olalım ? 

Evvelkiler gibi kaçmadım. 
Ellerinin tazJiki altında omuz 
!arımı bıraktım. Başım önüm_ 
de onu dinliyordum. Ilık sesi 
kalbime doluyor, titreyen elle_ 
rimde tuttuğum kağıtları göğ. 
süme bastırıyordum. Gözle _ 
rimden mütemadiyen bu kağıt 
!arın iicltüne yaşlar düşüyor 
mürekkeplerini bozuyordu. Ve 
işte artık ona itaat etti~im hal 
de ''O" beni öpmüyordu. 

den itibı;.ren ve karne karton 
başlıkları mukabilinde halka 
•eker satınağa l:>•ıol•mışlardır. 
Bu mU.nascbelle b:ıkkal dükkan_ 
lan dün çok kalabalık olmuş 
ve bir c: k bakkallarda hemen 
öğleye kadar şeker kalmamış _ 
tır. Vilayet bir milyon tahmin 
ettiği ~ehir halkı için ay başı_ 
na kadar ve yarımşar kilo he _ 
sabile beş yüz bin kilo şekeri 
kafi ~rmüştiL Halbuki civar 
kazalardan kalk:ın karne latan. 
bula geldiği cihetle ellerinde 
bu cin, kame bnlnnanlar istih_ 
kaklarından fazla şeker alrıış _ 
!ardır. Binaenaleyh bu vaziyetj 
bug-ün de deva.m eder ve haki _ 
ki ilrtiyaç sa.bipleri bugiin de şe 

la."ı.k, tıaı.ı milletıı-ı lıı io,t, "'"'' ~ 
ıı.lıa) l't bıılac:>kur. ıc ı . ..~..ı 
A' ru1t:.ı~a yeru bir nit.anı ı;:' ı:l.. 
run ·thl bir ) ıl olıı.:a.!Lt.ır. IJ •' 
)'" )ulnu. bir takım milk•tı ,d 
nıu ha.su- kaln:u)........-..k. uu\d ıı 
ını1lı- .le.re açık o!ıM2littt. AJı,, •;I 

ıııillcü ...,ııııerim takip 00.-c~ı. ;'. 
ll<'>lı onu :ınferl' ~racaı.: "'. 

Biitim ı.mıa.- 1941 de ol.ı•·.d-. 
tamıınııl:ma<1u..1>r. 19U bal •" 
grimQı, Almanyanın ı.,ş hıw:ırlr 

ğı ÖllCf' Y ugoMıı.vyada., 8oaru 
Y uııa.nio;tamı... w ark- nd -
22 libuıiraıı 1941 - Rus~,,.(& 
kmdini gôtıtttdi. Hitler Ya-",,_ 
lawıı. ile \' tanda &enı.11u 
) l"l"

0

.&e s;'f'tilnli.. Rtıs}~1ı1.ya ~ ·nl"lt'ı 
vawna 31Mıar, Romen, t" ~·•· 
di;a, Slın . a, ltaı. orÜ•·lı>' 
nnı da aklıj;'t J ili" gt'\W'O ~ 
'ili , ı:w bu 9l"ıe 1.at'i D<'Ü<.' _;; ı·I• 
ek- t4euenılı.1ir ve oculan .-.. · 
ki ou~ hi<: biride artılı 
l<at'i Detioıı<""1 ne·~ ol· 
mw,tıır. 

Balı<ıetiJğirui-L nutukta ffitlo· 
ı(.,, hır .ıhyı VUl'dır. Bir 1.nı:-ılit! 
t'tıJıl't'ıin yedi hafa işl..Wı;.ıı• 
Z'ikN"ttlği içhı Hi~r: 

"l"=bı y:wlış, dmıi.stt. tko 
de hcsapı:utım. TımY.lnl 74 ll ıı .. · 
ta i,,lt-mi§;ioı. .. 

Fllk:ıt J.9ll ı..ı~ı içinde Fiil .. 
rer, y~~ı umduğu P.uiof· 
yawıı sağdan, soldaa hümnııı· 
na manız kahnn: 

" r hata !şledik, demi~-ti. 
B yanın mü.tJıiş harp lıa<r.ı.lı~ 
Ml"'1SllDlb ~" 

İki yıl O:ıoe madfet btt . }1 
söyiemtjı: deı;il. 5ÖyteDl!O ~1e
ri yapmak diyen Fiilıftrin l'Jl 
biiy'ilk ı..tası ga&ba bu 90U lıa-
1ıasıdır. 

BEHÇET SAFA 

Bu ııöz o kadar ağırdı ki bir_ 
denbire sarardı. Çehresi değiş_ 
ti. Bu söz onu, yüzüne indirdi_ 
ğim tokatlardan çok sars~ O 
zaman gülüyordu, şmıd.i agla 
yacak sandım. Tatlı gözlerin_ 
den bir bufilt geçti. Sonra bu 
gözlerde hiç görmediğim bir 
kızıl alev yandı. Yolumdan çe_ 
kildi: 

Ellert:ıi gevşeterek yavaş, 
dirseklerime kadar indirdi. 
Yüksek başı hafifçe bir omu. 
zuna doğru eğilmişti. Yavaş. 
ılık ve kalın sesle: 

ker alır.azlar-a bunların ııeker 
ihtiyacını .cınin edebil kleri r 
mü~ül addedilmektedir. Şeker TAKViM 

- Pekfila.. diye ııöylendi .• 
Gidemiyordum Sevda.. Ora_ 

da kalnıı.\\tım. Oıntularını, diz. 
!erim, bü::ün vücudüm titriyor_ 
du. lsyan dolu sesimle: 

- Herkes; bir zannediyor_ 
sun ıız.. Ben güzel ı;eainize kan 
mıyacağım .. Beni öğle yeme • 
ğine götüreıniyeceksiı:ıiz . diye 
bağırdnn •• Yanaklarım. al:et 
gibi yanıyor ve iaerlerinden 
yaşlar telı:erleniyordu. 

Bir an duraladı. So:ııra gU • 
zeJ yüzünü bir telıesıifun ay • 
dınlattı, yavaş yavaş yanım& 
yakl:u;ıp, iki elile omuzlarım • 
dan tuttu. Yıizüme dikkatle ba 
karıı:k: 

- Zavallı güzel kfl...,1k .. de. 
eli. Seni ne 'ılr öğle, r " biT l.k.. 
ıııım yem~ ;ıne götnmıiycce • 

- Haydi Sevda, kızım dedi 
sana bngün izin .. Biraz çık do. 
ıaı, .. 

"O" bana izin veriyordu. Ne 
münasebet? Fakat o kadar yu. 
muşalt ve amir söylüyordu ve 
bu sesin Adeta ağlayan ahengi 
o kadar anneminkine benzi _ 
yordn ki çıktım. Yürüyerek 
Galatasaraya, oradan Taksime 
geldim. Havanın soğuğu başı_ 
mın ateşini aldı.. Ve kendimi 
odama, senin arkadaşlığına at 
tını Sevda.. Artık kendimi an. 
lıyorum. Bu aşkı boğmanın Ilı 
timali yok. Onu o kadar sevi_ 
yanım. bu yıldırım gı'bi çar -
pan aŞlı: beni o kadar hırpalı_ 
Y°'" r; 

( Arlaıııl Vftl') 

11.mr 170 GÜN 295 Ay 10 
itaS'.nın bu Bllretle tahdit e<lilmiç 
olması bal ve ilzüm fiyatlarının 
müthiş sure.te yükselmeaine se.. 
bep olmuştur. Düne kııdar kilo. 
!IU ııihayet elli beş kuruııtan sa. 
tılan ekstra iiilim birden bire 

1 2 1368 

~EVVAL 

11 
yebniş kuruşa fırlamış ve yüz ı--
on kuruşa satılan balın kilo•u 

ilk T eş. 1 iıı; teş. 
19421--1 

da yüz seksen kuruşa çıkııııştır. 1 

Üzün:ı ve bal işleri e i i 1 e • ı 
den kimselerin ııöyl iklerlne 
nazıı.ran dün piyasadan kasap, 
kunduracı vesaire gibi ıizüm işi 

PERŞEMBE 
G~- ôi:le ikindi 
ı2.59 6.38 9.33 Eıaul 

7 .19 12.Si 15.57 Vaaaü 
Akpm Yataı lııwık 
12.00 ı.31 11.20 EıanJ 
!8.ı9 19.52 5.40 VasaU 

ile alıikadar olmı)-aıı kiınaeler ~~ 

mebzul miktarda üzüm m· ABONE BEDELİ 

yaa etmcğe başlamış rdır. llıı sonılok 
vaz.ôyet karşısında al"k:ıdar rn:ıl 
kamların tedbir alarak" , , _o:ı • 

15 Ay' ':.c 
3 Ay(ık 

k 

TUrkly• 
1400 Kr. 

7&0 • 
400 • 
so nılmakt.,rlır. 

··-----·~H -

Ecn•bl 
rJ'OO Kr. 
1450 • 

llOO • 
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sav·nn &UC*' 

rd 
izcilik hakkında müsbet bir karar 
~ermek zamanı gelmiştir. Bu te~ i' at 
ta kaldırılmalı, yahut ta ada a a1'!ı 

bir ı kle sokul alıdır 
b_ . -:- Bac tıı. oıtı 1 ıncldo - faatinclen üstün tutar, vatan ve 
aerıer harbe tutuşmuşlardı. milleti için her vakit kahramm.ı

er iki tarafın da muntazam or- lık ıle ça.Iışmaifa hazırdır. O tam 
duJ.arı pek azdı. Asıl !lŞi gençlik bir asker ve tam bir vatandaş 
~:Jatıarı pzk büyük bir feda- olmak iÇin vetişir ve memlc.ı e
<irlık ve kahramanlıkla başar. tin kencisinden nek büvul, hız.. 

111~a b~la.mışlardı. metler IP...klediğiru b lir. 
1 tc bu Cenu1:>i Afrika harbin- Zaten kooperatife 1 k de böy· 

noııra mecburi askerlik hiz- le ljır şe- değil midir? 
lrlt~ kabul etmiyen İngiltere Tam bir kooperatifçi kendı 
~hı memleke~de ,gençle~in §ehsi menfaatinden z·yade or

lik teşkilit.ına girmek sure. taklarının ve kW'unıunun men. 
~:1: bir müstaldlel ordu hazır- faatini gözetir. Arkadıışlarına 
~~ tıkri pek çok taraftar yardım ed.r. Ne çal:ır ve ne de 

1 andı. çaldırır. Her işJ ltenc!i -ırur. 
t' llgilterede muv ... ffnk olan bu Mutn.vassıtlardan ve tufe ,._ 
~ç1i.k tc.cıklla.tını hemen Avııı- lcrdcn kurtulmak jster. &r' k 
~ ve Alrieıiilcanın butiın mcm- ve ber.ıbcrlıl• taraftarıdır. 'l l -

~ ıtotleri ayınen kabul ettiler ve killi.ta, d.s p} ne, ko trole ehem
ı:ta kızlardan bile ayrı bölük· m yet Yer.r. IJ:.:: rkesin hakkına. 
t• kurdular. Bız de işte meşı·u- mcnfaatne. sayine, g vretiııe, 
~etten sonra mem~inuze <rey ne, nı·7.u ve ilı+ "acınn ı ·3.-
uu t--l-.:ll:.4- almalt istodık. J ~w yet c>der. Hasılı çt mai ve "ktı-
~ F'akat ciddi ve de\".nmlı bir iş sadi sahalarda namuslu ve ça-

1 tö cnı..Ar...-...:- ı-.:ıen ı"zcili.k b.zde ~uu=u lışkan bir must.ahsil ve miiste..'1-ı-
ll:ı.c:ak bayramdan bayrama ken- lik olmağa ve fu.nalıklardrıı, · 
dinı gös:eren b.'r merasim caka- kurtulup rahat ve mesut .yac -
~ lllahiyettndl.m ileri g demedi. mnğa elindsn geldiği kadar uğ
~ tıcburi ohnadığı ve ünifOl"IWl raşır. 
d.~rıki paraya mütevakkıf ol- Burrün çocuklarımızdan, genç 
~u iç.n okullarda yalnız 7..en- lerimizden hakkiyle Şıkayet e
b·ıcrıçocukları bu teşkılita g·re- d:ıld .ğ n· göniyortı7_ Bir takım 
~ ı. Daha doğrusu fakir ço- tembeh~kler, edcbs:zlikler, nlı
\Jh. ~ kıskandımıaktan başkD: lfı.ksızlıkln.r olqyormuş. Yalnız 
\>e ı§~ yaramadı. l5tc mecburı nazari tahsil )~ctm"yormuş. 0-
~aı..ma . o~dusu mılunmıyan kullarda ders proı:rranılnrının 
~~tere ~~ı memlekethrde bu yanı başında eğer .izcilik ve ko
l ik teşkilatı ıle pek çok genç- <>peratüc;il"k n zacrnhı:rına ameli 
h~e böyl~e biraz a:>kerlı~ nı· ve tatbJô b"r surette yer vcri
l'Ur ~~rJmL~. olnvor~u. F a~t. lecek olsa her holde terb"ye b~-

kı"e gib~ mecburı ve tıaı· lonund n çocuklarımızı, genı:le
~ ordu kahul eden memleket- rimiZi pek ziyade i.n.k'.işaf ettır
•L e böy:Ie bi.r hazll'lığa Iüzunı :mlş olurduk. 
~ ""Örfüm.iyeb lirdi. 

Zaten ciimhur yet:im::.z He be· 1zcilik ve kooperatif çil" ğin ço-
~ cn.ıklnnmıza n!ı.u:.rl ders kıtap· 
t r okullarnnızc.a kız ~ er- la . ıın vcremoo'-"leri bır takım 
1i eklere askerlik derslerini ime. terbı'-·e ve ahlak idealleri vere-
~~"e nazari olarak başladığmıız· J 
:'<lll lthlı a.-:ğı"ni kat!ven b liyoruz. 
lta ve hatta her yaz si 1 ı Te aile ocağında ve ne de o-
t 

ınnıar kuruldu ,undan b zde ld 
.!lık ln'711ızvan ızc.lığın büyük kul d"ı'.:!lennde kolayhkla e e 
U)o f ed leıniycn bir takım fı.ıneli ve 

B aydası olam:ı.zdı. tatl> ki hayat ve hareket nilnıu-
..ıtnn:ı.la beraber reert, cesur, d ı..: 1 kl 

~"et?i, "'le fedakar b:r nesil ye- ~eri var ır JU onınrı çocu ı.ı.r 
.. fiql"nıek iç·n b.zim de bu izcılik ancak izcilik ve kooperat"fç"iik 
~Ye \>e teşkilatından azami b.r nizamları sayesinde ekle E'<l·"hi
•utette ist:fade etmemıze hiç bir lirler. Vakıa bugün b r talcmı o
~~ yoktur. Yalnız işi c·dcli kullarımızda hem ızc lik ve nem 
•e ~ ki de kooptratifcilık tcşcbbüsler1-
tk Saınimi bir surette tıelfı.k n{' ş:ı1ut oluY. orııak rla bu, ıtl 

..... nek ve bugünkü g:·ri Girl bir 
~.aıı eakası halınde;ı kuı . azdır, hattü faydasızdır: cH"lkü 
""".!?lak ımecburi olmayıp ihtiyaridir. 
~ 1-~~ilıti • k lc;te yapılacak şey ızcılık '\'e 

ti ve a 1Z k yan ve ·ey· 1woperatifçfü~n her okul ~a 
l'I Ohnanıalıdır. Sonra çocukla- mutlaka mecburi ve da!nıi ol
~~"' tii asker oluncaya kadar masını teminden ibarettir . .Me
tı ~ lat iç:ıı ve fa.a:l bir suret- d · d,.,: ddi ve hakiki bir surette a.- scla coğrafya veva tarih ersı 
~ etmeğe çalışmalıdır. okunmadan oku1dnn dıploına a-
~klara ta okuldan itJba- lınamaz ise izcilik ve koopera. 
~ b:rUk ve beraberlik hissi ve t!ıfç.lik tn:tb:Jrn:tlannı ta b şm
;'-~esi. vermek, \.-arie Ye me- dan 90nnna. <kadar mu'\'affa1a 
'11tliyet duygulanm kuvv:etıe1- vetle ba..~arrnamış olanlar dn 
4 .trı:r..k. şahsi tesebbüs ve fe- diploma almamalıdırlar. 
~ ltkarlık, onur, cesaret ve ar-ı rünkü coğrafva veya tarih 
ttı~ lığın ne olduğunu fillen ve tahs1ine ıne ka<lar yarar ise. iz-
t u~ad. ve ıla.tıp takuU' et· cılik ve kooperarfçil"k de tcrbi-
lltı~ h .. 1 h h ld · yeve o kadar ıfayda verir. işte 

tıt . ususm.ı.ua er a e ız- havranı mü;ıas.?bet'.ıvle sokakla· I ti ~ı..n pek 'bü) ü.k rolü ve lıizr::ıe. J 

li olllrtlu. İzci çalışkan, terbiye· rııruzı ve kulaklanmızı cakalı 
~:Uniyıe:Ui, duvqulu ve asil u,1 yürüvütı e trampeteleriyle dol. 
r~·Ji\:t k duran ve hiç bir işe yar·am1yaıı ~ ...... .: r. Kuıımı.r oy.namaz, ıç ı 
~~"lll'.Z, Çapkınlık, kabalık, nez.a- izc"lerômizin boş manzarası 
lh~ı.ı.J.ık, kendim bcğenirlık et- b;ze bu teşkilattan da azami ıs- ı 
~~: O her ~yden önce faydalı t.fade edell!lcceği.miz ikanaatiıti 
ı_- l'üksek 1.1· 1- k · te v.ermis oluyor. ı ~· ~ u.r msan 04ua ıs r. , Suphi Nu:ri tLERl 
.. ~ atnme nı:an.faatini şahsi men ·--

Gemi inşaat tezg8hlannda 
l'ij - Daı tarafı 1 ine de -
~o hPleri vesairesi beş gtln sünL 

l', 

~ 131z fabrikaya gırerken am~
~ ~kıbı değişiyordu. On beş bın 
ı:ııı.ı' 'başlarında çelık kasklar 
~~ halde ko~arak atölye_ 
\>e c:ı c:'lktılar. Otomobillerine 
4 buy~k otobüslere hücum et_ 

E!ı .,. 
~ · . .Le?.giilı başında bekleyen 
ll'I ~ cı ckıp bir sa.niye kas bet -
~en. işe başladı. Amelenın 
tlilc tanesi kadındır. Çoğu elek 
l<:ll kaynağ'ı yapmaktadır. Za_ 
~ On binlerce amele varoır. 
le ,t sonuna kadar 75000 ame_ 
lar ~a gctirmeğc hazırlanıyor_ 
b · eni amele mektepde iki 
tiı~dan il'"i aya kadar ders 
1~ d Yorıar. Bır tersanede Ey _ 
İ4t- ~ 14 gemi kızağa koymuş -
l~ 11 tane teslim etmi~1erdir. 
~. 

150
°nunda in~a ett1kleri ge. 

llu tane olncnkbr. 
l\a~ tersanclerın sahibi olan 
d~ ~ e.vvelce gemi yapmış 
~~t r. R:endisi madencidir. 
b..l: ı en sonra gemi yapma - a 
l'r>b ırq,~~~br. İnşaata memur A_ 

tı:- Yüz seksen sekiz günde 
~~;1 yapıldığını söyl~~ği 
ı: rlltl ayzer ben s sen gun 
"\ i \> a:ırn ve isted"ğim kadar 
lllı i e:ı~iz her gün bir ge_1 

iıı~ırı.m demiş ve böylece 
. Jıit tı •• bındirmiş. 

t'i~ nu det ·· ce RuzyeJt fab 
~~ve b tivaret ett":!i zaman on 
ll' lt1~ ~ bin tonluk b gemi_ 

1 
tı. , ~ov::nu" on gün sonı~ 

ıt d . tc . a· • gemrn n ın lr. 

me merasiminde hazır bulun _ 
muş. Bu gemiyi on dört buçuk 
günde teslim etmiş. Bu bir re _ 
kor değil, bir sür'at mucizesidir. 

10,500 tonluk biı· geminin de_ 
nize indirme töreninde biz de 
bulunduk. Merasim sade fakat 
gürel oldu. Bir gün hayli eks:.ği 
olan gemi 42 sa.at içinde ikmal 
edilmiş ve donanmıştı. Fahri _ 
kanın bir çok muhafızından se_I 
si güzel dört tanesi Amerikan 
marşını okudular. İşçiler tara _ 
fından geminhı indirme mera _ 
simine riyaset etmek üzere se_ 
çilmiş olan ihtiyar bir işçinin 
refikası, ailesi ye davetliler ge_ 
minin provasında kızak i.izerin_ 
de toplanmışlardı. Nutuklar söy 
lendi. Geınivi tutan son çelik 
potrel kesildi. İhtiyar kadın şam 
panya şişesini geminin 'başına 
çarparak patlattı. Gemi kaya _ 
rak denize indi. 

Törenden sonra fabrika tla _ 
vetlilere sade bir ziyafet verdi. 
Herkes kendi yemeğini kendi 
:ılıp masasında yedi. Muhafızlar 
güzel şarkılar söylediler. Fabri_ 
ka ihtivar kadına bir kutu için_ 
de şampanya şişesinin lorıkla _ 
ruıı ve kordela parçalarını bir 
hatıra olarak hediye etti. Bu ih 
ti~·ar bayana ve ailesine verilen 
çiçekler ve buketlerin üzerinde 
bir çok pul vardı. Mesela kadına 
bir orkide il elli kadar pul ver 
mislerdi. Bu pwlar elli çic;eğin 
bedeli idi. Ve bu pulların hası_ 
1fıtı harp masraflarına tahsis e_ 
dilmişti. Güz:.} usul değil mi? 
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rafından. verilecektir. Müstah..~ 
elindeki buğdaya hilkıi.met ıu, 
rafJoda.n aza.mi olarak otuz reı 
ku.ru§ narh konacağı söylen· 
mekteclir. Bu takdird!e de ıti 
yüz gramlık bir ekmeğin fiyatı 
yirmi beş kuruşu gcçmıyecektir. 
Zahire ticareti ile uğraş.ı.u ze\a.. 
tın ıistilısal mıntakalarına gön
derdikleri mümessiller, mensun 
olduklan ticarethan~ere buf 
day fiyatlannm altmış OOş ku. 
ruş ile y~ kuruş arasında 
olduğunu bildırm.i~erdir. Bu ti· 
carethanelerden bir lasmı bu 
şartlar dahifııde buğday mu
bayaa edilmemesini memurları.. 
na t>ildi.rnllşlerdir. Ekmek fJy& 
tının alacağı şek'll Vnli Doktoı 
Lfitfi Kırdann lst:anbula döır 
mcsini mütieakı.p anlaşılacaktır., 

• ss mese esı Moskova 
bildiriyor ----------·------------

- tıaı; tarafı ı ır! • <1e -
veya amele c;ocuklarını vclh:ısıl 
her sınıf ve seviyeden kimse .. e _ 
rin büyul, ibir uosduk, samımı_ 
y1.;t ve anlayış içındv yaşadıkla_ 
.rını göruyorum. 

İngiliz gazeteleri Sovyetlerin 
talebine cevap veriyorlar 

(Baı tarafı 1 incide) 

miş, sonra tank sn.yısı 70 e çı _ 
karılmışsa da Naziler toprak 
kazanmadan savaş bitmiştir. Al 
m nlar, son cjerece ağır kayıp 
lara uğramışlardır. Esirler, uÜ 
günlerde bazı tümenlerin mev 
cutlarının yüzde 70 ini .kaybet : 
tiklerini söylüyorlar. Rusların 
son yedi gün zarfında yaptık • 
lan yegane gerileme hareketi 
Pazar günü kendile "nin de bil 
clirdi.kleri gibi bir o.dalık ev kay_ 
betınelerinden jbarettir. Kızıl 
ordu Mozdok bölgesinde, Ka.f : 
kasya do~'llsunda üstünlü.,,öünti 

E\'V ls:ı gün çblde en meşhur_ 
larmlan bir Avu tr:ılyalı hava 
teşekktilunii ziyaret ett m. Bu 
t ekktil yalnız ha\ ::ı. faaliyetle_ 
rinue 119 tayyare düşürmüşttir. 
Bu çarpı']malara iştirak eden 
Avustralyalı tayyarecıler kum 
fırtınalarının düşürdükleri düş_ 
maıı tayyareleri .adedinin 200 e 
çıkmas na mfi.ni o'du~na kızı _ 
yor ve mlitc sir o uyorlardı. 

Londra, 21 (A.A.) - Hcss'in 1 ıimane muamele cdilmeshti intaç 
derhal muhakcm;) nltma alın· eyliyecektir, dedikten sonra TL 
ması hakkında ileri sürülen Sov- mes: 

Ziyaret ctt.iğım bir Kittyhawk 
hava teşkilinde o1d · -u gıbi bu_ 
na mümasil d.i~er b"itün te"kiL 
lerd..: müsa.hed.e e~ ·-im: Aske_ 
ri bir disipl nden ziyade herk _ 
si . tabii V"' iri d n gelen bir 
\ azifc."inashktlr ..... u yeni \ e ce 
sur ge .liftin ça.rpışmaSlnı öl _ 
mesinı ve öldürmesini bihakkın 
öürenmiş cı1 uğunu gördüm. 

yet tc'frl_fı, . 'Lmes gazetes~n n .. Bu tek.füi yapanlar. bunu bi· 
b~"C'l.akalesıne mevzu tcşk 1 et- ryorlar idi ve herhalde başka 
meıttedı.r. Gı:.:zefö, evvela İng.- Kr cevap beltlemivorlar idi." 
l.~erin bu talebi neden dolayı cümlesini ilave ettikten sonra., 
isaf edamcdlkler:ni sebepler yle bu tekl.fin ncdwı dolayı yapılcb
anfatıyor. Bir dava açılması için ğını ve teklifi ilham eden duy
vücudu zaruri olan bütün delıl- guların nelerden ibaret olduğu
ler ancnk ha.rp11::-ı1 sonra elde e- nu dikkatle tetkik etmesina Bri· 
d !:b.!c •ek v t } le bir dav~ tanya hükümetıne kuvvetle tav
ş ı. J ın0 lız es rlerln ~ karşı za- siye etmektedir. 

ele geçirdi-ini \e bir gece hücu Valilcrb. '.I.'etldklcri 
mile mesl fın bir mahnlli jE:gal Ankara, 21 (Hususi) _ Şeb. 

Seferden dönnıiyeu bir arka_ 
d:ıstan bah:;etmemek adet ha . 
lini almıştır. 

İngiliz tayyarecilerinin ba.c;lı _ 
ca vakit gecirme meı>g:ıled dü'}_ 
man propngand~1nın kendi ka_ 
yıpları hakkında verdiği nıüba_ 
lagalı havadisleri d:nıemektir. 
Bir diğer İngiliz tnvvare zabiti 
3.Jet olc:luğu ti.zere düşman t_ay _ 
yaresinin yere düı;ü-p yandıgını 
g .. rmed kleri takdirde bunu düş 
mana verdirilmiş bir kayıp ola_ 
ralc raporlarında bilC:hmcmek _ 
tec1irler demiştir. 

İngiliz tayyarecilcrine İt.al _ 
yan \;e A1man tayyareleri hak_ 
kında ne düşündüklerini sor _ 
dum. Cevap hep ayni idi: 

- Almanların daima bir iki 
tane hava "As" ı ve bunları ta_ 
kip eden daha dun evsafta pilot 
lan var. Bu "As" iardan bir ta.. 
nesını kavbettikleri ta'kdirde 
düşr.ıan te~killcrl havada başsız 
kervana benzi.yor. ltu.Jyan pilot_ 
ları umumiyelle Almanlardan 
daha iyidir. Fakat bunlar mü 7 
cadeleden fazla havada akrobası 
yaparak mücadeleden kaçınma_ 
yı tercih etmektedirler. 

- ljaş tarafı 1 ıncıdıı -

diyeler MT: Korunma kanunu.' 
nun kencıileriııc \crdıği geniş sa 
lfilıiyetıerden islif le e:krck 
müraknbe ve ı!.ıtikaı !:ı m:..cade_ 
le va.z.ifı;s:.ı daha esaslı şekilde 
ynpacak,ıı.ı dır. 

2 - Bu mühım işin memleket· 
ölçüsünde ve hakiki bir nizam 1 
da! i!~nde b:ı.. ıırılabilmesi ic"nl 
de belediyeler arnları:ııda sıkı j 
bir is birliği yapacaklardır. Bul 
suretle bilhassa ist hsal mınta_ 
kahııııdnki belediyeler, mınta . 
kalarında istihsal olunan malla_ 
nn makul (iyntlaı mı takdir \'C 

takip ed .... rck bu fiyatları istih. 
lak r.rnrkczlcrindeki be1ediyele_ 
re muntazaman bildirecekler ve 
ayni zamanda istihlak merkez. 
lcrindeki alıcılardan yüksek fi_ 
yatla miibnya.a teklifleri yapılıp 
yapılmadığmı na takip edecek -
lcrdir. 
n:ğcr taraftan, istihlak mer_ 

kezlerindeki belediyeler de ken. 
dilerine bildirilmiş olan rıcn."?e 
fivatlannı esas olarak, herhan_ 
gi bir malın bu esas fiyata mu_ 
bd masrofbr ve kar iliivesılc. 
satı_lıp satı! adığını kontrol e_ 
deoeklcrdir. 

3 - Milli Korunma kanunu_ 
nun muaddel 32 nci maddesinin 
yasak ettiği hareketler şunlar _ 
dır: Muhik bir sebep o1mnksı _ 
zın bir malı fozla fiyatla satmak 
veya satışa arz...<>tmek; muhik se 

A 
ettiğini, Almanları çok yakın _ rimızde bulunan \.'1llilenn gerek 
dan ta kip ederek onlan d"ğer Dahil' ye, gerek Tcaret VekU
~ir sı.r t j" mevzid'"'n çıkardı_ lcller.i.ndelr1 tetkiklari bugün de 
gını biber veri or. Bu hareket dc=vro.Ill etım:.ştir. 
e."inası.nda SovWUcr, 200 telefat _____ ...., ______ _ 

mecburiyetinin tatb.kine ar.ami vermişler ve fazla m"ktardn sı. ı le biıtün dünyayı hayrette bı 
dikkat gostcreceklcr ve fiyat lah 'e mühimmat kaybetmiş _ rakmıştır. 
kontrolünü yalnız iilbara ve şi_ lerdir. Almanya için olduğu kadar 
kfiyete müstenid ahvale münha_ w.R '!...,_ Japonya :tçhı de yakın felaketi 
sır bırıı.kmıynrak bilhassa re'sen ıı::.n ı • haber veren aümıetler berrd~ 
\"e daimi şekilde kontt ol yapa_ za söylenıetilirdi. Japonynmn ta 
cnklardır. Kontrolün m<>.rkez sik maşai muvnffa.layet1erinaen o.r-
Jetini sade yağ, zeyt:.ın yağ, pi _ - Baş tarafı 1 ıncldc - :ta lra.laea.k olan "J;q>an.lıır içİll 
rinç, fasulye, mercimek, peynir olursa olsun bu ·nrdırnın bütün 'bir Japonyndır. 
zeytin, patates vesaire gıbi ana i.mkan1a.r n"sbet· de ve mümkün Bu harb n dördüncü se 
gıcla maddelerile sabwı, odun. olan sür'atle yap m 51 lazımdır. ~elmış bulunuyoruz. Mudafaa 
kömür gibi zaruri ihtiyaç mad_ Rus•ra müşterek , ukun kendl::ıı safhası ŞJındi sona ermiştir. 
deleri ve kaput bezi, patiska ne isalt!t c4<len kı mındıtn fazla- Salın .son safh , yanı taarruz 
basma vesaire gibi en mühim sını taşım:ıktadır. safhası iç.n .hazırdır. füttef~k
giyecek e..c::yası üzerinde teksif Churcffill büyük ve ölmez it>ir ter ve Mihver :şimdi yerlerine 
edilerek, ikinci derecede ve lüks milletin tarihin en bü •ük anla- f'"O~\crd.r. B::z:m i:mkfuı ve 
r.ıahiyetteki maddeler üzerinde rında.n birinde g-osterd".,;.i cesa· kayn klıırırmz yü.kselmeğe. on
lüzumsuz zaman kaybedilmiye _ :retin timsalid;r. Harp faciası _ lann'k:ı a.znlmat,"Pa devam edyor. 
cektir. nın en büyük n.lrt rü !ng'liz ca- B zm insa.n k yn.a.klanm.ız d~ 

Bu hususta belediyele.rde bir mlasını teskil eden m Uetler<l"r. m dan artıyor, düşm arı.~
fiyat mürakabe ve ihtikf.rla mü Ba7.an bu memleltetin inkiraz.ı zınki ise azalıyor. DıL?nınn ba 
ca<lcle biiro::-;unun kun.1lmas1 lti. yüz tuttuğundan vıe dah 1 oldu- ·-ü den kendisine tabi olan mem 
zumu olduğu gibi, Bele tiye Reis ğumuz büyuk dünya <Yt"Upunun lekctlere ~tttkçe daha çok muh
lcri hiç beklaımedik ~ .. 'lmanlar . yaJnnda ın.ki!' ı:na uftarayaca- taç oluyor. 
ela kontrole çıkarak C>tiket va:r.'ı ı"Tındnn ba.hsod ld"ği is t lınekte- Smuts buııda.n :sonra mm,-t:ak
mecburiyetini tak in ve fiyatla_ dıir. Bu ne de! lik, e c:eh let ".: bel clJI1y.ıya telın h :de1 elr "yal
rın makul olup olmadığını araş_ zamanın hnk"lri i~ar etlcr'uım uc n.ıb lıa.ro. deP"ıl. sulhu da knz n-
tırmalıdırlnr. kadar hatalı hır tefsirkl;r. mak istiyorsak'' bu meseleye 

5 -.- Bu işleri yaparken Bele_ Smut.s devamla demiştir ki. bütün dıkkati celanck Hızını gel-
diycler Mıntaka Ticaret Müdür_ - Uyuşuk bir ev'mscrliıfo d ğ- n · S'.l Pl t r. Bu n C'Scleler 
lüklcrinden, Esnaf Ce..'nivetle _ ka:.pılmruruılıdır. Öldürücü bh msa.nı şuplıesız çok dü undüru
rinden istifade ed~ekler. ve bu mucaclıale yapılıyor ve bu mücn.- yor. Sulha gı...çcn seferk nden 
suretle vaz:fe verilenler ieinde del~ sonuna ya'klaş?k<? . da~ ... daha çok bilgi \'e daha yi teçhil 
çalışnııyanlar \'e verilen işleri zaJ!i~uıne ,.e daha .. ~ts:.z . b r ed lm:.Ş o1arak yaldaşıı..cnğırnız 
matlup ııckilde yapmıyanlar o_ §ekil alacaktır. Buyük Brıtan· İl'füit edileb lir. B:.z "B rleı "k 
Jursa bunları clerhal Vekalete ,,a mııha~·c~ı.nde_ ~an. hnYa m ·1 tler" ta.fl.i.riı.nı ben ·rnscd 'k 
bilcrrerP.klerdir. k~V\·eUenmn m~lubıycti yal- Bu. e.c;lci milletler ce-m tti t.c 

Halihazırda Libya cölü sema_ 
larında ltalyan pilotlarından 
faz1a Alman pilotlan uçmakta_ 
dır. 

R ı:zıa Ç a:rıil ı r 
bep olımı.ksır.n mevcut :malı sa.. Amerikan askerleri 
tışa arzetmemck; muhık sebep 
olmaksızın mevcut malı satış -ı M!!~ırda 

ruz ~!1dra~. Bü•·ük Br tanva· li.kk.is"nden dn.ha 'ilen b"r t.ot.:ı.k
yı deı_rıl, mut tı::fıklcrın -dav sını Jdd:r 
ve dünvanın istikbalini de kuı . · 
tarmıştır. H tler Londraya v,ıı)· SnmtR şörle deıva metmiştltr· 

Berlin bildiriyor 
- Baı tırafı 1 lncfda -

rekli yeni toprak kazançları el. 
de etmişlerdir. 

Stalingradda çarpışmalar de _ 
vam etmektedir. 

dan imtina etmek, mevcut ma._ (8%-lJın!ı:alooen dcrnm) t.ı~rı hnva taarruzunun akı: mt t - B z sade lir m lleUer cc 
u~radığını J?:Örünce evvcla Ru:;- m.iyeti değ 1, daha sar 1ı \ '<:' h • 
yada genlerini temizlemeden lanoıç olarak dalıa ıv tn.n 
lngı1tcreyi istila etmeğe kalk· dilmiş l:>ır y. milktıer cm 
manm tehlilrelı ljjr i§ olııcağını ye1foden dıılın mahdut ve d. 
anlamıştır. Rus mukavemetİn•n az har·s bır şey : tiyomz. "Bir
büyüklüğü ve devamı yalnız lesı."k ~etıcr•• tab'ırJ seme.rf•s 
Hitlorin dei?til, galip bir ihtimal- kendin.de olan bı.r teta.kk d r. Topç;u, hava karşı koyma ba_ 

taryalan ve hava kuvvetleıi Vol 
gada bir düşman gemisi batır. 
mışlardır. Hava kuvv~tleri gün7 
düz ve gece Volga dogusundakı 
Sovyet hava alanlarile demir _ 
vol tesislerini ve taşıt dıareket_ 
ferini şiddetle bombalamtştır. 

Sovyetler Volga ve Don ne _ 
hirleri arasında şimalden bn.~ _ 
lamak üzere taze piyade ve zırh 
lı kuvvetlerle şaşırtma taarruz_ 
larına ba~lamışlardır. Bu taar • 
ruzlar cephemizin önünde eri -
miş ve dfü;man ağır kayı~)la~a 
uğrnmıştır. 40 tank yok cd.ıın:ıış 
ve büyük sayıda esir elımıze 
geçmiştir. 

lı kaçırmak veya saklama_k; 1 ne dadr kuru b"r vaatta dahi 
mevcut malı muvazaa ~olıle1 bulunma~a cesaret e<lememek
elden çıkarmak: ~alları P1Y~. -

1 
tedir. Polonyanın, Danimarka· 

sad~ darl~k veya fıyatlarda yuk nın, Norveçin, Çeklerin mukad. 
seklık doguracak derec~e !l1ah- dernlı ne ola.cağı kalın bir esrar 
du~. ellerd~ .topl~ak! bcan te - perdesiyle örtülüdür. lr.an ıiçın 
amul hanemde ~cırlcme mu_ tr~liz _ H.us müştP..rek beyan· 
a:neıe yapm~; hır malı fazla nanın.si gclccejH zaman altına 
f11a~la .~tmaga matuf herhan_ a.lıxu.c; id~. Lehistan için Alman 
gı bır fııl ve h~rckcttc. buluı: _ zimamdarları böyle bir kel:ıne , 
mak ~~a vesıka tanzım ve bı - b:le sarfot:memişlerdir. M'ıhve:
ı~:ek ıstımal etme~, fıyatlan zaferinı"u bütün Avrupa için ne 
yukseltmek maksadıle propa _ kadar eli'm bir tahakküm devre. 
ganda y~pmak. . si açacağı.na bu hal geniş bir i-

. Beledıycler kan~ ıle mene _ şa.rettir. Fakat İngifız ve Ame
dılen bu hareketlen yapanları rikn m~ek kuvvetlerini yok 
takip etmekle beraber bu yolda etmek ve sulha zorlamak nasıl 
müddeiumumilikler, so gu ha _ kabil olacaktır? Yl~; SABAH 
kimleri ve mahkemeler tarafın_ • 

Shıernasında bu gece saa.t: 2 de 

Sinema alemiıüıı 

Taııır.ımş büyUk sa.n'atkan: 

KAY FR Ci 
dan sorulacak suallere ehlihibre 
sıfatile cevap VeTcceklcrdir. 

4 - Belediyeler etiket vaz'ı 

Bir döviz 
Gemi inmeden evvel bir papaz kaç ÇISJ 
dun etti. Bu papaı. resmi değil_ 
mi§. Ve her gemiyi indiren ada Gümrük muhafaza teşkı1atı 
mın dınine mensup olurmuş. Ba mühim bir döviz kaçakçılığını 
zan tör.ene riyaset eden yahu - ortaya çıkaımı~r. 
di oluyor. O zaman haham dua Haber aldığımıza göre evvelki 
ediyormuş. Dualar geminin ve gün lst.anbuldan 'kalkan Avrupa 
iç jıdekilerin sem.metine ve su!_ treni Edirneye gcld'lği zaman 
ha hizmet temini şeklindedir. Banıh Bahar i~e bir va
Hemen her gün denize indirilen tandaş eüıde büyükge bir se. 
bu gemilerden birini gezdJc. Se_ petle trene b'.mniştir. Baruh Ba
fcre çıkmak üzere ha:arlanıyor_ har şüpheli harek~leriyle kon
du. Hayret edilecek kadar sağ_ doktörü:n dikkat nazarını çc.k
lam ve itinalı yapılmıştır. Ma - ııniş ve memur ımüte.'llaciiyen bu 
kinesi buharla işliyor, tek us - hüviyeti meçhul vatandaşı ta
kurludur. Mazot yakıyor. Mü - kfü~ başlıınmştır. 
rettebatın rahatına çok itina ;r"k milteyakkız bir \•aziyette 
edilmi~tir. Kamaraları yatak - Baruh Baharı adım, adını takip 
!arı yOlcu vapurlanndakinden eden kondoktör, l:atar Uzun
geniştir. Et, balık ve cephane köprüye geldiği sırada 2.liı.kadar 
için üç tane büyük soğuk hava muhafaza memuruna keyfiyeti 
deposundan başka salonlarında 1 anlatması üzerine Baruhun üze-. 
buz dolapları vardır. Güverte - l ri aran.mıstır. Sıra sepete ge
si ve sandıkları, motörbotu hep. lince Bahar rupeU aratmaJ· is
demiri müteaddit bölmeleri sa-j tememi~ ise de memurlar sepeti 
ycsinde torpil isabetine ltarşı da <açnuşlar, içerisini aradıklan za_ 
yanıkhdır. Bir tanesi beş torpili' man ellerlne içinde 297 bin 
yedikten sonra zor batmıştır. A drahmi bulunan bir çikuı geç
merika tersaneleri şimdi günde! m!iştir. Derhal paraya vaziyet 
iıç gemi indirmektedir. Bu son ed!lıniştir. 
had değildir. Kayzerin fabrika.. Baruhun hüviyetıi anı.ştınl· 
sın ucunda ve bu şehir civn • dıkta, bunun milt1caddit defalar 
rında 14 kızaklı ikinci bir fab_ döviz kaçakçılığından sabıkalı 
rikasını daha gezdik. Binlerce ol.iilğu tesbit olunmuştur. 
evi ve amele alacak bir Knyzer Yapılan tahkikata göre, r:ıe..,
şehri yapılıyor. Akşama kadar hur döv"z kaçakçısı Baru.h Ba· 
otomobille bu garp sahil şehrL har, içerıni.nde 297 bin drahmi 
ni ve civarını ~ezdik. bulun.an çıkını Yunan hududun· 

Bu da ormanlar arasında sav da. kendisin' hektiyen birille vc
fiyelerile do'u çok güzel ve 7.eıi_ receği tesb.'t olunmu.,,~. Suçlu; 
gin bir şehirdir. hak.k.l:lda tutulan bir zabıtla. 

Hüseyin Oa.bid YALÇIN ı.aalıkcmeve ver~. 

ÖLÜM 
Bayan Dul Norberto Şor 
Bay ve Bayan Jak Nahum 
Ba.rnn Dul Mah ina Singer 
Ilay Mişeı Şor ve çocuklnn 
Bııyan Dul R. 1 Baı7.llny 
Bay ve Bayan lV!. Molho 
Bay ve Baynu Armando Singer ve 

lLl~ GOZEJ. N'A1'KAR: 

MlLDRED COLES'in 
Tam ahen:kle yaratbkları meral lı bir aşk ve Ilıtiras romanı : 

KADIN ENTRİKALARI 
FE'ITAN BlR KADIN - BA~TAN ÇIKAN KIZ - ÇAPKD. 

ZENGİNLER 
Ve nihayet yüksel~ te~ 'l:Er nşk .•• 

Ayrıca: Walt Disney'm renkTi M ki Mausile ~teresa.n bir jurnnl 
SIDS: Beyoğlunda Şclıir Tiyatros .m eskı IKomod:i kısmındadır 

,.,., <t- ' ...... ' .;,: ._ TELEFON : 49369 ~ 
çocuiu 
Bay ve Baynn 
çocuğu 

Maks Si~ vel --------------------

Bay ve Bayan Sami Knn 
Bay ve Bayan Hıınri Assco 
Bay ve Bayan Danicl Bıırz!la;r ve 
çocuğu 

NAHUM, ESKENAZt, LUDvtNG_ 
SOHN, KAHN, KöNtG nilcleri ve 
bütUıı akrab~. 

Zevci, pederleri, ve akrabalor:ı. 

NORBERTO son 
' Vefat eltiğmi ve ccnn:ze menısimi_ 

nin bu.,-..Un I>erııembc 22 Birinci Tes_ 
rin 1942 saat 12.30 d::ı Yf.ksckltaldı_ 

rnn ~enazim :Müsmi Sinagoğunda 
krıı olunacağıru tcessurle bildirirler. 

Taz yet ziyaretler ndcn sarfınazar 

ed mleai rica olunur, 
CENAZE SERViSi 

MOSKOVIÇ Tel: 41315 

Norberto Sor, V. Gesar 
ve ortakla'r1 müessesesi 

Sahiplerinden 

Noı-berto Şor'un 
Yefatını teessürle bildirir. 

Cenaze merasimi bugün aaat 
12.30 da Yüksekkaldınmdaki 
Milsevi ~~enazim Sinagoğun _ 
da icra olunacaktır. 

, BugünkU harb:n ilk .filmi •---~ 
Öltimün koynunda doğan bir aŞktwı._ 

deruwğlııde yaşanan b'lr heyeca:r4lan ya:ratıbm : 

LiZ QECELERi 
MAOELEINE CARROL - FRED MAC MURRA Y'in 

Bütiin knlbleri t!itretcn en son fı.ilmi 
~ 

Bu Akfam LAL E'nin gintereceği 

Numaran yerler..nizi lütfen erkenden .kapatınız. 
T tef<>n : 43595 

Londradan Türkçe neşriyat 
B.B.C., lngilter radyosu günde dört Tilrkçe 
neşriyat yapmakt dır ve saatlan ile dalga 

uzunlukları şunlardır.: 

SAAT .ı\l.ıGA UZUNLUGU 

Metre! 

08.15 den 08.30 .. kadar 40.98 VE 42.11 

1%.80 dan 12.45 e kn&r 19.60 

15.15 OOn 15.SO a };adar l9.60 

20.00 e kaclar 31.32 VE 24.~ 
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mahfuzdur ı-~ ~K ..... ı~~·~a~e~b~=~e~.: ......... 
- Kim imiş? 
- Sivaslı imiş. .. 
- E!.. Ne için gelmiş bura· 

ya? ... 

- Bırak, bırak bana! .. 
Diye ısrar edince, Yörük Ali : 
- Baba, geçen sef.er· paçala-

İkinci cephe, doğuda rareti cen • 
leşmeler •ürüp giderken büyük tesiriui 

aösterebilirdi. bu yapılamamı tır , nezle, grip, romatizma - Güreş yapacakmış. Fakat 
nereye çıkacağını kestiremiyor . 

- Ne gibi? 
- Y wıi, büyük ortayı hafif 

bulduğu için başaltını bekliyor. 
Onu da zayıf bulursa ba§a çı.

nmı çok sıkı bağlamışsuı .. Ra· 
hataız oldum. Hareket~iz kal
dun. 

- İyi ya! .. Paçalar, ne kadar 
ekı ohın;a hasım o kadaı par-
mak ~remez. 

( Baı tarafı 1 incide) 

lığına katlanmamak gerekır 
Alman ordu.su, Rus ce··h~ı 

derinlikieı'Wle, çok geniş bir 
cepheyi mu:b.afaza etmek mec
buriyetindedir. Kafkarlarn ka· 
dar ilerleyen bu ordu, bir k sun 
i~e maddelerini diişman top
raklarından temin edebilse d.e, 
dunn yac.ağında şüphe edil~~
yen savaş hayatmı idame etııı"k 
it;in, ana yurttan ıkma]( nıııh-

:mı.']tır. Beşer tn.katimn 1iıı sonu 
vardır. Sürekli mulıarebeleriı;. 
eıı buhranlı dunımlannda da, 
dc9.,.'i.5tirmclere ihtiyaç göriinür. 
Bi.tkin duruma. düşen birliklersel 
uzun d'inlcmnelerc mecbur ka
lırlar. Ateş Hilindirinin bara'be
za.ra çevirdıği bölgelerde istira· 
bat ve ikmal hlç de kolay değa
dir. O seheple, ana yurdun ateş· 
ten nislwlen mEı:-:un ::-emtJerlrıde 
yonı garnıwnlar te.s. ile ordu· 
y&. ta.ze bir ha vat vermek zaru· ı 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün 
lcabmda cünde 3 

ağrılarınızı derhal keser 
kaşe ahnabilir. 

- · i baba! .. Haaım par
mak geç.irnıeshı diye kanımı mı 
durdura.cak.sın!.. Eğer hasmı 
usta ise ne kadar sıkı bağlarsan 
bağla.. O,~ bulur kolayını ve 
geçirir pannaklannı. Bırak sen 
de, ben, ba.ğhya),m pac;.amı ... 

• • 1. • • • ""... .. ~ ... ~ . • !~ . . . "' .. 
·' kacalmuş ... 

- Hemşe'hrilen filim var mı? 
- Yok .. Yalnız gelmiş .. Lmı.i 

dH Abbas! .. Herif yağ güreşi de 
biliyormuş ... 

- Nereden ö~nmiş yağ gü· 
~ ... 

- Hav1..aya ve Samsumi gü
reşlere gddiği ? .. aman orada öğ
renmiş .. Fakat ne derece bildı
ğnr~ anlamak güç ... Lakin ne iri 
herif bu ... Ellerini, ayaklarını 
f;'Öl"lne. .. Canavar gibi bir adam 
vallah!.. Başıltına güreşirse 
Yallah güreŞ !bozar. 

- Ne yapabilir be? .. Sen de 
~ böyle şeylorle uğraşırsın! .. 

- Öyle deme.. Bir de bakar
l'lD Keçelinin bir eşi çıkar. 

- Olur ya.! •. Amma, Keçeli 
.-erede, o rıerOOe .. Ben, Keçeliye 
~ ve, tamdım. Bu, Keçe· 
lbıiın yansı ... 

- Her ne 6se, başa güreşsin 
hı herif! .. 

Dıyerek, p1çalannı ken<lı bag· 
laroağa başladı. Çnlık. buna da 
k.ı:r .. clJ. Yine kendi kerıdme !'!Ö\'-
leru:1i : ~ 

- Bak lıeJe, ~dı de mzmı 
pehlivan.lığımızı beğenmiyor. 

Yörük Ali, sırtında göınleği 
olduğu halde oturdu. Başaltı 
güre.,c,;ini beklemeğe ba.'jladı. 

Ça.lığın gÖ7.Jeri, Sirnslıda idi. 
Fakat Sivaslı ooyunmuyordu. 
Olduğu yerde kıpırdamadan 
m~yda.nı seyrediyordu. Nihayet 
orta güreşleri. bıtti. Ca2..gır ka· 
za.n dibine ~rak bağırdı: 

- Ey ahali .. Büyük orta gü
reşleri bugilnlük bıtti. Şimdi baş 
altı güreşleri ba.5lıyacak ... 

Dedikten sonra: 

ta.Çtır. 1 
Öbür •·:uı.dan, ıığı ruulacak 

zorluklar f?Öylec•e ~ırala.na.hll.ir 
ler: 

A) Ge<~cn yılın acı deıııewnt• e
MJM> davanılarak nıolör J,."Ücürıi.m 
zaafa uğramaması çarclen dü· 
şiinüJmüş olsa bıle, zemin vt• ih
lim motörlii nısıtn ve ~ılahla..""lll 
faal \ Ptim a.zalt.ac~ v tckmk 
kudrf..t, :ı.rtık muhtesco.m rolünü 
oynıy.anuya<•aktır: 

- Sen, öyle söyleye idin ... 

R ) Bu huq> tc, hay,•an rıeHlı
:ıı baltalamı:-'tır. Biıylik harııt~, 
bin;ok verde hayvan iaşero bır 
külfL>tti ve k<\şı.ılu paı çalanr.ı ha
r<'kct.e ·~ ~irılmesi hemen de 
muhal obnu.ştu. Onun verdiğ-ı 

(Arkaaı var) . 
---··-----·--··- deı s, motoıiı.z.a.~vona cmeın ver- Söyledim, fakat ~ şöy-

le söyledi: Bilm.iyonmı. Baka· 
lmı. Kararım yok daha .. dedi. 

Otobüsçüler fi
yatlara zam 

istedil r 

<liı"mi~i.ıı'. c_~ loın ta.biat 1sc ma-
l me kuvve:.ın· yenme! udıdat· 
lnn gbsteı'eb.lir; 

C) Kış, lir ist rahat ve :ikm.ı.l 
devıesıdu. Aylıırdanben dur· 
mak bilmıyen didışmcler, ordu-

Yörük Ali, neden oonra gel
:aı.. Artık soyunmak zamanı gel· 
mişti. Yörük Ali, gelir gelmez 
BOyunmağa başladı. Çalık, du
ramadı. Yöriiğe: 

- Oğlum, bak şu :iri herifi 
~rüyorsun ya! .. O, Sivaslı iıriş. 
Başalbna \•eya:hut başa çıka· 

fJehıin muhtelif f;Cmtlerine ıŞ;. lan ka;ıatm.ış Vf' ~lpı:atmı~r. 
leycn otobli sahiplerinden ba._ Saflard. biıyiik boşluklru beJir
zılan hayat pahalılığı karşı.sın_ .. - -- - - - - - ---- _. - _. 
da otobüs nakliye ücretlerine 
bir miktar zam yapılmasını is 
temişlerdir. Yapılan bu tcklıf 
belediye tarafından tetkik edi 
lecek ve ona göre bir netıceye 
bağlanacakbr. 

cak •.• Gidip öğrenelim. 
- Pek ala! .. Nereye çıkarsa 

çıksın, bize ne! Herifin k.a hyası 
... ~1;.;, 1 --nıı.u... ya ..• 

- Amma, çok iri biı herif! .. 
- Baba, kasap değiliz ya!.. 

Manda mı 83.11.n alıyvruz. Okka Bir polis e Dl'D 
et satacak değiliz ya! .. Gii· 

i'eş1eı" yapa.cağız. öl oleırak b landa 
- Oğlum, F.an:ı da hiç lif söy Dün s:ı.bili Yeşilköy tren is . 

lmmez ki!.. tasyonunda Sabri adında bir 
- Baba! .. Söylediğ1n laflar polis memuru ölü olarak bulun. 

neye yarar? .. :& .. arzet ki, başal- muştur. Vak'aya mi.idd<"ıumu 
tJna çikacak. Kanama dik!ilecek. milik el koymuş ve ceset .Morga 
E! .. Ne yapalım .. Bu, işi şimdi- ka.Jdınlmıştır. 

Olayların 
izahı 

• Bat tarafı 1 lnı..ı'e -

' ıırdlr. O ba· ka. Ben bu ıclgrafm 
a in Turkı;P olmadıgını \."ll:Jıyo 
rum. Nıçın Türkçe olmadı{:ım gds 
tc bılmek !çın c err •• hlık profesorü 
Z.ıvı:.tırok g bı bıı (opcr. on) y., 

den düşünmek para eder mı?.. Karadtmiz. postası 
Ya'bancı bu arlam, nihayet bo· il• ıııc:ı: 11 • 

ğuşacağı7. Kozumuzu paylaşa- hareket etmedi Bu o ı bır çift satırlık c.umledc 
..,.,n-..,. y b · k b' u y~nlt.'1" .} ıbllırleı noktası 
"""'b-.. 

1 
a, o lZl ye nece • yadız Bugün hareketi icap eden Ka na t. ına (yctıı l:i durt) kelım 

<1nu ••• şte bu kadar. Oturup il· ı'8deniz postası görülen lüzum , ııdırl Bu yctmlıı clört kelim<'lık 
,.Plnmek ne kaznndıı:ır bize... üzerine tehir edilmiştir. Birin _ rnnıl nirı ıçındc altında .ıltı l v:ı-;) 
Dev ıiıniş, ejderha 2miş; ne o· citeşrinin 26 ıncı günü hareket ık .:ılb vtrgul ıı ıtmaktadıı. Bu bır 
hırsa olswı!. Biz konuşmalarla p buc..ık atırda b rbirı ardınca ıki 

f l
'---ak ~~::.: ı:- , edecek vapur Pa?..artesi ve er. b1ice) kC'lıınrsi gozı. (arpıyor. (2.) 

onu u a ı..t1,\; 0\..13ıı.u. ya... cmbe postalarrnı bir arada ya_ H•wı b b.ınııı {~ mnn. ) dedi 
- Amma, konuşmıyalım mı? pacalrtır ğ aı ın ı lı :ı ve anla ılmnz.lı 

Hasın1 bu.... • ~--- bund.111 p rl. k umek ol ı z. Bu 
- Beu, konuşup çenemi yor- tun Ş<.·flerın 'c bııHin h·ı n ''etın 

manı bile... Meydıına çıkarsa. o Emlnön• Saike_. oı yıl ızuındc titrıyere ç ..... st• •ı 
U W & ha ve oz türkcc bu mudur"' H ır. 

Taküt tutarım v uişünürüm. ;ıı;la! Om ncu yıl Bayr n 1 g bi se 
l>edı ve, b-ıbasını yine b:raz vıncli. kudsal bir günde Kurum 

tender gibi oldu. Çalık, Yöti.iğe Lise v• Orta Okul tal•- Gen{'l s b.rlter mlzın iizenip bl'Ze 
çok kızıyordu. Kendi !kendine ntp yaz.ıb ir<'<'ı:i bu mu olma! :ı;dı 
söylendi: be ine kitap dağıtıldı Hayır .• ı 1 .Jumais de hı vıe Mon 

ellere, .r:ırnni de la vic!~' 
- Böyle kaygusuz oğul ol- Eminönü Halkevi ınıntakası 1'"akat bılıycırıım: B11yrıım evınci 

rt•tlı·rı ba::;ıg,)steriı. 
D) Ruhi, siy.asi v ıçtJ.ınıni se

bapler de öz yurtta muvakka· 
tRn d ol<>a dönüşü mecb ui kı
lar. Har b in devanu miid<letınce 
ıt ömm ver:tmh•til·. { 

E) Kı.~ devresi, yt-.m pUi.nlara, 
yeni n phelere lüzum gösterir. 

Doi'.;'lı<la, he· halde mevzi har-
b..'lŞlıyac:ı ktır. GN çı miidafi, 

alışbğı ikf.me güvenerek faali
yet gfü;terecek, iru;iyatıfi ele al
mak ıstiyecektir. Fa.kat, o da 
yenil;nez giiçliiklerlf' karsılaşa 
t.aJctır. Mev:r.ii vıe mahdut hedef· 
l!.i hareketlerse biiyiik hır mak
sat ifade edemez Bu. nihayet, 
ha mı ccı heye hağlam ... ku n ve 
yormaktan başka b·r mana~ ı 
tazamınun edeınC'..r.. 

Y cdi aydır, ikinci bır c'lf1ıhe
nın kurulacağında ı...<>rnr ·dil
m ktedir. Alınan ordusunun, 
büyilk siklet merke7.l.) le doguda 
b<l.V ışırken <le, batıcl.t ve meı
k<"1:de b1itiin ihtımalleri gc•:ıxtc 
bulunduran hır kuıvct utt uğıın- 'ı 
da üphe yoktur. Bu y. dek r
du, dı.ğ'.ştırnwye yarar. Cephe
den Qekilen ordularsa, kendile· 
ııinc <:"ki düzen verdikten sonra, 
mtidı hale kuvvetten avırdrileı 
v yeni roller ala bilırler. 

1.kınei <'.ephe. doğuda hara
retli cenkle: mE>ler süriıp gıder 

KURTULUŞ 
Doktorlar, Bankacılar, KA_ 
Uplı•r, Mııhendislcr velhasıl 

butiın mıirP.kkcpli kakmle 
yazı yaaınları murekkebin 
ccpleı ine akm:ısmdnn, ku_ 
rum::ısınd.ın ve ucun bozul_ 
mıısınd:ın kurtarnn yegane 

HABİBi 
KllRTULUŞ 

P. 8108-6318 

DOLMA 
LE. İ 

Murekkeplı kalemle ya?.1 
ya:ı:mak mccburıyetınde o 
nln halkı hakı! ... aten bu ezi. 
yettcn kurtarmıştır. -

Ucu a mmaz. bol 
mureklcep ahr. 
Kuvvetlice bası
hrsa 4 kopya 
çıkarabilir. 

Bo:zula.n parçaların yedek_ 
lı!ri tamir iicretl alınm::ık 

sı ın Y<'rlt'riııe takılır. 

KURTULUŞ 
K .. kmı tC.dz parçadan ibn 
:et olup her bir p:ırça'il 

bulunur Açıl~ bırnkıldıgı 

halde her ne seki!dc du_ 
rursn dursun mürekJH 

akımız 'e lrnruın:ız. 

KURTULUŞ 
ffi sagl,ım \ e en kullanışlı 

ımırekkepli k::ılcındir. 

HER YERDE 
ABAYINIZ 

lHTAR: Hıılk.i ı;a ~ ırtaı-.ık 

derecede, birçok )'eni maı_ 
kalar cıktıgına nazaran 
sayın mUstcı-ilerımizln l":l 

zarı dlklrntlerlni cclbede. 
rız GaranUll obn yalıııı 

iktisat Vekftletimizln P 
6108-6318 numaralarını ve 
KURTULUŞ l mıni t.:tşıyaıı 

dolma ı,ah~mı hakikidır. 
TAK Li TLERiN DEN 

SAKININIZ 

Kurtuluş Dolma Kalemleri Deposu 
lstanbul Havuzlu Han No. 1 

kcn büyük tesirini gösterebilir- =====:;:::========-==========-======= di. Bu, yapılamamıRtlr. Bu 'll 
ein<k; te~bbüse gecilm< ı mev· 

uddu Ancak, a.ndlaşmalarda 
d~l, haı·p mantıj;'l burada luı.
raı verdırccektir. Çıkarmalar, 
bugünkü duruma göre, v her 
şeyden evvel hava ve deni7.lcrde 
tam bir hfi.khmiyete vfıbestcdiı. 
Alman oı dusunun, tab:aLD de 
doğurduğu ?..orhıklar yüziuıden 
do:.'hıda mevzi harbine mecbur 
kaldığı ve bu saye<le lrnvve • ..le-· 

ı .ıru tasarı ufa imkii.n bulduğu bir 
devı·ede. ik'ınci bir cephe kurul
ması ka.bil m dir? Bunu. bu an· 
da ı«. tirn1ek için ordulann kuv· 
v t va2iyctini de bılmck gerek· 
tir. Dığcr taraftan KızJordu da 
yeni terüplt.>r almaya, dinlen· 
meye Ye elrniklıklerıni giderm'e.· 
ye mecburdur. Biiyük ôlcüdP 
b'."ı ta.at ruz çıkarması da l olny 
d ğildir. 

ı aca 
lstanbul elektrik, tramvay ue tüne/ it/etmeleri 

umum müdürlüğünden 
1dıırerıuz ŞııılJ Utmırh nesi \ e rab.ılı 1 r ıç n ıhı:> awmıı. ol n l,çı 

listesi hızalannda elılıyctlenne goro vcrı ı.:cc, olJn yt. mıye g,isterilmek 
ııurPtile aş:ıt;ı:ı; a <-ık.ırılmı br. Bu ı çılerl ye\ m ~ cıc ıııden b::ıskn nyrıl·a 
~ 25 pahalılık zammı ekn egı ılc be be ö le :ı; ı: ve ı yerı ile ev1 arn. 
~ında meccanen ey..ıh<ıtı ı ın bır t m ay ~ o u \C ılcccktir. 

Askerlikle .llal\.as olmıyan ıı.teb.Jılt'nn ııufus hıl\ iyet cfızdanı, hıu:ıni_ 

h 1 kfığıc ı, 4 dt t \ eslka ıoto~ alı 'c şınıdiyc k d.ır çal~ınıs oldukları 
mliesse!;clerdcn alınmı. ~ ı hı.ımet \ ık::ılanle hırlı ,te 26/ 10/942 P. zartesi 
r.l.ınü sıı t 14 dC'n 17 ye kadar ida cnın Metro hıın zemın katmdakı Z::ıt ış_ 

lerı ve Sjcıl Mudlı Jugune milraca. tl .. rı lıızu u bıldi ilır. 

Yapa ::ı. ı iş Jşç1 adcdı 
Elektrıkçı !i Sıı. tte 40 kuru a l, dır yc\miyc 

Bobınor 9 
Marangoz 12 
Elektrikçi l.aynakçllôı 4 
Tesvıy i 2 
Tornacı 15 
Soğuk öcmhl'i 6 
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~DYO PROC~ 
22 ilk Teşrin 1942 

7.30 .Pıogıam 19.30 A, Haber~ 
7.32 Vticudumü _ 10.45 Serbest 1 

zi.i 1:a hııhra • 
!un. 

7.40 A. Haberleri 
7.55 Miızık (Pl.) 

l:l.30 Program 
l:l.33 Miızik (Pl.) 
12.45 A. lfaberlen 
ı:ı.oo Mii.zik 
18.00 Program 
18,03 . lüzik 

dakıka 

19.55 l\lu.zık 

20.IS Radyo G 

zeıe . 
20.4rı Muz.ık (fi) 
21.00 Konu~nı 

2 l.15 M üzlk d. 
21.45 Muzık W 

yo Scrıf°" 
orkestra• ~ 

22,30 A. H::ı'b<'r t 
'.2.50 Kapanı! 

18.20 l\fuzık Sem:ıi 

1 
rn.oo Konıışrnn 
19.15 Müz.ık (Pi.) 

! dJ.MAC tt&a 
\ ı234S6i8; 

ı a ı ı .ı_ 

2 • • '• 1 
3 l• I 1 1 l!i 
4 • 1 1 1• 
5 • I • ı 1 

6 ±1 • I 1 I• 
7 ı• I 1 1 !• ~ 
B 1 l• I l• I 
9 1 • 

SOLDAN SACA 
1 - Şark viliıycUerim.ızdcn btrY 

Bul ~cı. 2 - Zehir - Zevk. S "" 
Edat - Bir hayvan - Şart eas: 
f - Keder - Me\•ki. 5 - StıbJ 
Rüzgfu-. il - Bırak - Çolde bu!'l ' 
nur. 7 - Beygir - Lisan - J3Jt ~
da. 8 - Evin en üstü - Gcnış olcl'· 
mıyan, 9 - Meydan - QdtınıP 

şarısı. 

VUKARIDAN AŞA~IV.A ~ 
l - Zarif olnuyan - Sesın ll ti 

2 - Köyün ileri geleni - yelll 
yenen Alet. 3 - Yüı. - Su oır~ 
tisi. 4 - Bir emir, 5 - Bır not11d 
boşlayıp yine atnl notada · n 
ı·a - Garez. 6 - Bir emir • -
da - Şc.Ctn! bir madde - N • 
Gozlcmek - Futbolde orta ı;. t o) 
cuları. 9 - Anlatnıak - Agırlıl< 
- Diiııldi bulmacanın halli ..,., 

123456789 
1 A ı K A N 11 S A y_J. 
2 K A RIA IB 1 B ,E ~ 
3 UR !M E ıY · ·~ 
4 R AK '• z AITIE N 

maz. Hıç bu· şey düşüniQtiyor... dahilinde bulunan fakir okul ta nııı \:OwkuııJııgundan ve :ı;nz<ıc::ıgı sc 
1nsan hiç olma.7..sa bir kere ol- lebelcrine kitap tevzii işine de ;> ın ne de l'<'t? oııe nli olduğunu bıl 
sun hasma bakat bo.!.. vam etmektedir. me inden dog n bır h<'Yt.'Can buna 

b
. t<'bep olmu tur. Hu bınnli ca 

Cazgır gi.ihiyordu. Yöriik, ır Ev, diin de 50 orta okul ve li_ mın paldır külduı dt•n-ılır.esml 
yandan soyundu. Çalık, olduğu se talebesinin kitap ihtiyacını· b:ıska hıçbir sebebe yukliymıem. 
yerden kalktı. Oğlunun pa~ala- temin etmiş ve bu senenin bu ikıncı çam inkılfıp tatihlnin ve 

Kışa girerken, ne doğuda, ne 
de b, tıda cle~-il. şimal Afrikn.da 
kesin teşebbhslt•r bekle.ncbılir. 
Çünkü, hom iklim ve zemin, 
hem <le uzun 7Nı1..'mdanberi de
vam eden haZU"lıkl:ır bunrı im· 
kan hazırlamaktadır. 

Kon~ervatuarın 

konserleri 
Tarihi 

Tesviy l - makino tamııci tı 

Tesi nt U.cta..• 4 

5 K EISI• H ıO ı~ 
6 ~iL A IM l fll ı N I~' 

T> m rh :c \c >ar:ıb::ıtklnrın> lıoru 7 A • Ç M 1A1 H • T 1}:; 
V<.! kanalizasyon tesisatlarına ait 8 K ı A 1 R 1A1 K ! U L 1 A f( 
tnmirat i lcrıni yap:ıbil••ct!k knbi_ 9 l I N E N [• ı Y 1 N ~ 
liyetle olm lıdır. Saatte 40 kuru_ ::::...,......-

nnı bağlamağa koyuldu. Yörük: voldaki faaliyetine bu suretle bagrımız.ın üstiıne devrilmlstır. .a kad,ır yc\'ln.ye \ erilecektir. -----------
Saııtte 15 kuru~ı k:ıdar yevmiye ICa tanın katili Hnmal 4 

b k k be tl · J Şöyle ki: Aldıgı esi ö111egl bulun 
- Ba.'ba, ıra ·, ·eçe n en· son veı miştir. maz ıltlfat. telı:rafında ölmC?. Ebt.'<11 

mi ben, bağlıyayım!.. '------------- Şef h kkmda yaulan yürekten gel 

Konser\ tuvar tarafındıın tertip 
edılmekte olan tarihi Turk Musıkisı 
konserlerinden birincısi 3 1 cincıteş _ 
rinde verilecektir. Coktnnberi lı~ıır _ 
lanmakta olan bu konı:;erler g~-cn 

verılccı·ktir. A 

Sa.ıttc yed
1 

kuru. a kadar ytıı.-mi_ -Baftarafı 2 incide- 'f#-
- Oğlum. bınık rıa ben, bağ·- Hu bu bat satı~ ı ve mc kclimclcn okurken insanın kal 

byay; m ! .. İyi ba tarım.. . ~ bi son lıızile çnrpıyor. tn&ın bu -s<ıZ 

Bobinor çırn:ı 12 
ye , crlle(·ektir. lerden biri yerden kaldırdı. ~ 
Snntie 15 kurusa kfld:ır yevmiye kat polis de gelmişti. ~1(' 
, ~rll<>ecktir. m aktul Salihi ne de al".kad ıfJ _ Teşekkiir e. erim baba !.. !erinden sonra 1\1.lli Şefın ellcnne .. . tes, ,. m ,· kanunun- ~~·rt .. d:. ıha ı;.arıhp opme.k ısli or. ~·;ı. 

Silici 

sene olduğu gibi ibüyük bir !Aka 

15 

Bıı-ak baııa! .. _,Ben, istedıgım gı· 11.a 

ile beklenmektedir. (726) lfi bağlıyayım. Fakat Sayııı, Dil Gl'.nel Sekretıc 

c=:.-=- --- -- da d eg"' ,· ş ,· k l ı" k 1 er riııin yetmiş dört kelimelik on bır : :: =:"!"!2'e=: ::=st= _s:s:::e:ıes c::.=================-==-=======-==== 
~· t il la çift satırlık -eski tabirıle maksat-.: aze 8 C Of 1..-umlcsiniıı bir tek yerinde At."lturk dal alnra b.r cankurtaıan 1timidi 

d · ı H t • ı· atıp arkadaşlnrıru kurtaram:;ız mı 
Deniz fabrikaları umum 

müdürlüğünden toplaDtııan Ankara 21 (Hususi) - Hu. a 1 ı~rnıyoı· a ta iymn yo ıle 1·dılcı·? Muzr11gin. sulkawln sırası 
~ bile ..• Bu telgrafı bu kaç kere oku ,,.,.... 

bubatın bir kısmının hükumet_ dunı. her seferinde için iı;in aıtla mıydı. yeri mi? 
çe satın alınmasındaki talimat_ yasım geldi. Ben bunu sc\ inç heye lltitiin meslekdaşlıırımdan ayrı ay Jı;tnnbul Basın .Biı lifi nl<!ıı

suplan dün öğleden ıı.ou: Emin
önü Halkevi salonunda bı:r top 1 
ıantı yapmışlar Ye gıda ruaddı • ı 
!eriyle ekmek mevzuu üzerinde 
~örüşmlı.-?leı clir. Mali•• .ı oldıığu 
i!zere matbuat menmı ph n d ı 
diğer hususi mües.."iescler mc
murhrı gibi memur kaıne~m le 
değil, htılk kamesiyle ekmek a· 
Jacaklardu·. Bu mesele hakkın
da söz alan bircok avkada~lar, 
fiklı leı~ni söylemişlerdir. Neti
cede ittifnkl su kaıar v.er.ilmi~
tir: 

d 1 d 
-· ·k1· • · rı ve sa -gı He rica ediyorum; Turk name e yapı an cgışı ıge gö _ canına bııl:wlnmaktan ziyade teliis milletine guzcl Türkc;f•ınızin guzcl 

re, mUstalısillerin elinde kala _ tan dogan bir r,n!lete veriyarum. ömeltlcrinl verıneğc çalışalım. N.:ı 
cak yuz·· de 75, yü7.de 65 ve yiiz_ Devirdi .i üçunciı çamın gö\desi sıl ki "okları damla damla veıme 

n1 de değme liman ı.inci kaldıra " 
ele 50 hububatın mlitebaki kı • moz: Gondcrilen bfiyuk anlamlı. ic basladılar, 
sımları, tnyinlencn müddet için_ mutüstu iltifat te}gtafının na-ıı bir Darılma ı. Necmi Dilmen: Biraz Türk Basın Birligvi 11e Ortakları 
de hükiımete teslim edilmek Rar Türkçe ile yawd.ı~ını ne s;ı ·ın dos da biz konus:ılun. 
tHc, S"rbest bırakıhıcaktır. tum ne de yanında buluıınnlar gô (1> O~ad buna (eiblçilmez> di e A • .A 1 

"' rcmemiSlerdir. . yor. Galiba paha biçllmez tliblrinin ~ 1 1 a n a r Diğer biı· maddeye göre, 912' O ne temiz, öz ve üsli'ıp]u Türk tulrlne kapılrn•i. Maddi şeyler için , 1 1 . 
yılı içinde istih~l edilen umum Cedır öyle. 1ste. buna Türkçe der kullanılan bir kellmeyl bUyGk. ma 
buğday, çavdar, mahl\ıt mısır. ler. o telgraf da çift sutuna dizil nevi ı1nlamlı yerlerde kullanama KOLLEKT)F ŞIRKETlr DEN : 

~f d ah ml.ş on satırlıktır. Fakat içinde ye yız. örnek blçllmez de11eydl belki l 
arpa, yuJa ve ak an m su di tane mükemmel 'Türkçe Mimle daha doğru ol41rdu. 
lünden 50 tona kadar oland~n vanlır. (2) Bir buçuk utır içinde iki İstanbul sicilli ticaret claiı·esinin ~8733 sıcil nunı~rasınd ıı 
yiızde 25, 50 tondan yukarı ytiz Hadi diycllın ki Qyın Dilmen (yUce) kullanmı~. Birincisini (Ulu) mukayyet ve ~ı;tanbulun hi.itün yt-vmi gazcteleriniı.n hi~sedar 
tona kada.r yüzde 35, 100 ton .. Hocamız S<?vinc dalgalnrına kapıldı. deseydi dıha doöru ve yerinde olrluğ'u Sirketimiiin mukav<>le.-;inin 6 ncı madde?ind"' .o;ırketı'. 

Dt>.ıılz fabrikaları muhasebesinde ıstıhdaın edılmek fü:P.re dort ucretli 
memur alınııcaktır. i.stcklilerin dilekçe 'P. ic.ıp eden vesikalarıle Göleti le 
Deniz Fabrikası Genel Mudürhiğ!lne ınuracaııthırı. (756) 

Halkın naşiri efkarı olan ve 
onwı baklanın müdafaa ile mü.. 
ke.llcl' bultınan gazeteciler ek
mek işinde dallı bu zümreden 
aynJmıyacaklar ve binaenaleyh 
ucuz ekmek karnesi temini için 
bi~ bir makam nezdinde teşeb· 
büate buluıımıyacaldardır. Bu 
karardaJI ev\·el te§ebbüsata gi
ri.'}en bazı zc\·atın hareketleri 
miWbet netice verse ve gazeteci
lerin de momurlaJ.· gib.i ekmek 
atmaları trJmrrür etse dahi ga- . 
zeteciler bu neticeden de j&tifa.. 
de etmiyecekler ve halktan a.y
nlmıya~ardır. Kar r ddetle 
alkışlanmış ve mesleki bazı ger 
rijşmcleıden sonra toplantıya 
ııııı"lıayet 't rılm:istir. 

d f zl k d ~,.;;..,:ı 50 "' Bari yanındaki nrkadas1:ırı olsun o olurdu. • n " 

an a· a ıamın an ,YIAl.e aı r:::============================ mh·..iu mevzuu işt.jgali: 
hükumete verilecektir. Bu mik_ Resmi daire veya o hükümdeki dai~elerı·n ve 
tar mahsul her Uı.rafta. hilku .. /stanbul Defterdarlıg"'ından: 
mete teslim edilinceye kadar g müesseselerin tlcari mahiyette olmayan ilan" 
rek yukarıda yazılı yüzdelerin, Dosya No: Cimi M::;;m;:mınatı larınm gazete ve mecmualarda vesair ilan ya-
~g~1:k~~1~!e1!~ım:8n Sıra/73 Bahçckapıda Hapyar mahallesinin Hanım. pılan yerlerde neşri için kabul ve neşir vasıta-
müsaa.desiz nakli Milli Korun .. ell okağıiıda 112 pafta, 807 ada, ıo parsel larına sevkedip neşrine tavassuttur. 

dd 1 1,. üıı eskJ. 6-8 yenı e kapı N o: ıu 1650 metre 
ma kanununun mua e -ı: - murabbaı arııanm 112 hJsscsl. 18000 1850 Bu itibaı la ıa.sMi n irı.LJ;t{, bütiiıı g-..ı.zet.elcrdc ve 
cü maddesine istinaden meno / 1 mec:mua.l:u d..ı. n"' ı ı· istcd.kl ·ı ı· ı'linl nnı buııclan bo"vJ~.· 

Yukarıda yazılı pynmenkul 18 11 94'2 Ca~ba cuııü saat 15 de " · J ·~ 
acaldır. 1dilll EmlAk Mücfilrlü!Cmdc mütesekkıl KomL.ryonda kapalı zarf usulilc sa lstanbııl Ar.kara caddesi No: 80 de bulunan 

Ticaret odaları lıanana 1üacakur. 1ateklilerin 24.90 sayılı konunun bükümleri dairesinde hazırlan- T·· k B s· ı· . o 
Ankara 21 (Hususi) - Tica_ mııı tıeklif mektuplarltll ihıüc günü s:ıat U de kadar Komısyon Rcisligin~ , Ur a ID ır ğı ve rt~ft!arı 

ret Vekiletinoe hazırlanan Tica tevdi etmclt>ri ve nilfus büvJyet cüzdıınlarını lbrnz .eylcmelen muktezıdir. Re Al ar ş •. k i 
ret Odalan, borsalar, esnaf bir. Fazla izahat için :Milll Emlfık Müdurlilğüne mürncruıtları. (768) r e 
likleri kanunu projesi tetkik e_I!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~!!!! ne gondcrilrrıesiru v ılanlarır.günü gününe nPşrmi temin ct:-
dilmek üzere Vekruetin harp e. Sahibi: A. Cemaleddln laraçoi)lu Jl<:grlyat MUdDrU: M, l:ımı Karayel 1 gin ız. Jlan <'Yl<'rİ?. 
i.Oll()IJlJSİ bUrommn verilmiştir. Eaıılttıeı yer: (H. Bekir 01'PMlJ!kr wA Cem:ııJedd ln Sef'llço61u Mııtbouıl ••-!l!e•!ll!!''!P.'llPB'll!'lm1'!!!~"'$1Z 

nı hiç bir zaman tanımaJ11;· O' 
bana kurulan bir tuzaktır' 
miştir. ıı 

Diğer taraftan yapılnn t.ıt ~ 
kikatta ve polisten gelen e'·~ 
ta suçlu Ali Rrnanın gayet ~ 
çimsiz bir adam olduğu "~ 
kere de bıçak taşımaktan o11'f 
klım olduğu bildirilmekte if 
suçlunun arka.da.şile be~ t 
maktulü ve arkadnşlarını tdİ; 
ettiği t.eshit edilmiş ve keJl d~f 
ne iki üç defa Salih ve arkllc ı 
Jarı tarafından niçin t:alciP 1 
dikleri de sorulmuştur. Sı 

, Viyana birnhancsinin kaP~1ı•' 
nünce Ali Rıza ve arkadnf u ı 
bir erkek yanında. b ltmnıt tJ 
kadına da ra r·kıntıhk .) <>J 1 ,!i
ve aralarında bir müna.1Jlfl. ... 
ması muhtemelken maktııl· 1 
lihle arka.da.şiarının bunll: 1 

olduğu da te.!'bit edilmi§tll ~ ~~ 
Polis raporunda da bıçB ı.ı 

Hizanın elinde bulundu~ !t' 
lı idi. Fakat Ali Rıza. bıÇH>P cıı&L 
ş1madığını ve bıçağın da 1< jJ 
sine ait olmauığını ısrarla. 
lem iştir. ,r 

Bundan sonra şahit1et'~t 
delerine geçilmiş fakat • 1~ ge<;liği dolayısile heps} __ ~9 t 
mediğinden duruşma p;tq'" A 
giinebır~ 


