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1 

Mareşalın 
hiddeti 

r- --ı 
Istanbu un Kurtulus Günü Muhtekirinileritaarruzo 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~~'~~~~~~ ~ hu şebeke karşısında ~erin blitün şerefi Hitler'e 

ıut olacağı tgibi mağlôbiyeti.o 
blitlin yükü de bu zatın 

~~~~=1~:~ 
1 
~elırimizin düşman çizmesin-ıırlnı; neden tiizom ı gor- Y' 

Lıi<.tt.r 'l 

· ~:ı~·::;!~t~.!'.'!i den kurtuluşunun 19 uncu gıl 
GöıCıg de u~un bir nu 

;~iSııı~ı;e~:'.~!::1ı:;:~~:~~~~;.~~ Jo··nu··mu··nu·· bu~u··n kutluyoruz toz aldığı gib Mareşal de hasat U ~ 
sonu dolayısiyle dünyaya hıtap 
e• nıı~ ır.- Arulıkca blitün tea-
•HU!ler hilfıfına Afrika orduları 
kunıand .. ııı gen~ \laıe•Jl Ronı
ıııc1 de Berl ndc ga~. •el ·ıere be
Yan ıtta bulunm,ış, Prvpaganda 
Nazırı Dr. (Göb Is) de ( Das 
I:aıcb) mecmu~sında b r maka
le ııcşrctm.F,tir. Orkc;,tr~ şefinin 
ub ı.r ~ yle iıarckck J'.clcn bütün 

Bugün ve bu gece 
Belediyesi 

ber tarafta coşkun 
Şanlı Türk Ordusuna 

tezabttrat yapılacak, İstanbul 
'bir ziyafet verecektir 

u ~ ı nk Alnıan mlllct·n~ celin 
\ic çcJc l!:)t1raplı bir kı~ ı~t!i .. neğe 
hazırlamak i<,.ndı r. Ha.1'uki bu 
Tniliet. reıslerırı<len ~irnr:Lk harp 
ve ka~.:i b.!"' sulh vitdını, ,:ı,14 ıdi. 

19 yıl evvel bugün glizel İs- ) 
tanbul dü~man çizmeleri altında 
çığnenmekten ve yabancı ida!'e 
!erin ıuiüm ve işkeıl<'clcrınden 
kurtu1muş, Türk sancağına \le 
aziz Türk oıdusuna knvuşınuş
tu. 

Bug-ün, o mutlu günün 19 un
cu yıldönümüdür. 

Tar:him':rn bn unutulmaz 
günü layık olduğu merasını ve 
tel' :ıürle kutlanacaktır. 

M ueşal Gorıııg Aln: nyada 
ll 1.ı:l den sonr.:ı gl" ı e 1 ı bil) tik 
lll~u ş h~yetiuir ve biıtlııı h. ı p 
kuv,·l "Ierının düzenleıı?"ıt"~j uh
~~Ci;in~ veriJm: ~tır. Bu ı ı.t l .gi
lız hava t<.L;,,rruzlurına kaı~ı bti
Ylik bir hiddet \'C nefr,:t i>lıar 
etın·ştir: "Çörçil'in bıned.k 
tayyarelerle vadett:gi da.mi ku
rakol ve akın t h.ıkkuk eden.ı
Yorsa da İngılızlerin masuın , 

••ıH•••••••••••••••••••••••••••••-. . \ 

alkı, kadın ve çoct klan öldüı· · 
:ı1clerini, Alman mcllcniy etin:n 
ızıcııni tahrip dmckrmi alçak- ı 
~a bir ho.rckct telakki ediyo
rum." 
Londıa şehri gecen yıl uzurı 

aylar ve kış g~cclcn nıüt(madi 
blı:ıo.:ubardımaıılara maruz bıra-

ldı, oı ada da birçok gün.ıhsız 
J\ .. tlın ve çoc !{?ar OJUnı.! atıldı, 
t .... kıynıetı haiz b r~<ık elr
dek,. kül ol~u. lllic Coıııtrv 
llthr, mJ.;:J,iz bir dnri.ıc yedi. U 
7.<ırnan lla1·t"Şal, İngJ L. m ilet1- ı 
n n ceza.lanJırı~ınJ.k~a o.Uuhıunu : 
~:c aman tlc·y inrcyc kadar bu h:l- ! 
un devanı cc!ccegıni tekrarlıyor- : 
<hı. Rusya ceıılıc.<,niıı açılnıa"ı-1 S 
dır ki, İng.liz ~clıır erini mcrha-' 
nı l.:;iz saldırışJar<lan h ıırtardı. 
J\'Itı.uınafih lit" r.ng ~ rk ceph· -

Samner !: 
Ve les ?. 

"Türkiye en 
biiyüh istiklal 
amillerindeıı 
biridir,, dedi 

Gazetecilerimiz 
Vaşiııgtonun evini 

ziyaret ettiler 

• 

1 
: 
1 • • 
1 r • • 
i • 

1 • 
Londra 5 (A.A.) - Beş Türk 1 

gazeteciai Vaşingtonda Hariciye 
nazırlıgında yapılan gazeteciler 
toplantısında bulunmu9lardır . Mis_ 1 
ter Samner Velles kendilerine şu ! 

• suretle lıitap etmlştir: 1 
.cBu salıah gazeteciler toplantı_ : 

sında Türk Basın:nın güzide mü_ ı 
mes!:illerlni set.imlamakla tUyi.ik 
bir sevinç duyuyorum. Bana öy_ 1 

(Sonu Sa, 3 SU. 4 te, • \ ıı ············-····················· 

Buglin biitlin resmi ve husu. 
si binalar glindciz bayraklarla, 
gece de elektriklerle donatıla
calıtır. 

Kutlama merasimi için mu-

azzam bir program hazırlanmı~
tır. Geçit re=ine bu yıl Sultan
ahmet meydanında başlanacak
tır. 

MERASİM PROGRAMI 

Bu programa göre merasime 
J§tirak edecek askeri teşekkiil. 
!er sabah saat 9,30 da Sultanah
met meydanında toplanacaklar-

(Scınu Sa. 3 Sü. 7 de) 

• me ar ne 1 
Bugün tatbik edilmekte olan 

yerlerden de kaldırılacak ..... ~~~~~~~~~ 
Yetimler, dullar, mütekaitler, memurlar 
ekmeklerini karne ile tedarik edecekler 

S I• d'd :ı Ankara; 5 (Veni Sabah'" huousı~p •f•k b• ta ıngra a muhabirı bild;rıyor) - Ekmek kar. ası } te }f 
nesi u~uıti.ıniln imdi t tbik ed~löl 

mahalleler ·t•hlrlerden de t•ı;ı•men kaldırılma11 deniz harhi-
k•r• rl•tm•f gıbldır. Memleketın dl_ ___ ., __ _ 

Pek kanlı harp
lerden sonra elden 

ele gıeçigor 

Grozni mıtıkasında 
şiddetli bir harp oluyor 

Berlin, 5 (A.A.) - Alman or
(Sonu Sa. 3 Sü. 3 tel 

ğer taraflarında yapılacağı gibi bu 
§ehirlerdekj yetinı, dul, mütekald ve 
memurlara resmi fiyat Uzerinden ve 
sika ile ekmek verilmeğe devam o_ 
lunaca ktır. 

Her şehirde bu gibi vatandaşfarın 
miktarına göre icap eden ekmeklik 
un Top rak Mahsulleri Ofisi tarafın_ 
dan temin edilecektir. 

ikinci cephe 

~--o·---

Japonlara gör~ 
Amerikalıların 

kaybı ağır 

Yeni Ginede Japonlar 
süratle çekiliyorlar 

>nde vaziyctııı yakımla aydml' -
~a ·ag-ını ve oı ·, n sonra tekrar 
lng 1 zkrlı- ba"baı; kalııu.cağı
r tPın n cd yo &a tC>n 1' ... dırcr 
l" ou lr gil.1 hava tı:aı nızbrua 
ır 'tcn.ı. ~ ·• m. :unın gı...!cce:ğini 
t K"' rlaıul~Ll, JJ-.!JılCk ki, hasno -----------------.-----------

Y.ıpt ,ı uman takh.lı C'jiJen fii- Ankara - lstanbul -o'---
Tokyo, 5 (A.A.) - Japon do

nanmasının sözcüsü Amiral Hi
raide cenup batı Pasifikte ve 
başlıca Salomon adaları yakı
nında olmak üzere halen biiyü1c 
muharebelerin cereyan ettiğim 
bildimuştir. Bu muharebeleı in 
neticesi hakkında imparatorluk 
umumi karaı-gıUunın tebliği:ıe 
intizar edUmektedir. 

le:, 1ı)t datia tıldu,ru t,.ıbi sonra h :-ı 1 

da d, vam rd ll·ct•ktır .. Yalnız bü 
kadar asahıyct ve h ddct İng'ıliz 
lıombalal'lııın Alın~ıı halkı ıl<e-

________ .. _______ _ 
n<lc biiylık bıı t~s;r ya.attığı

:ı·l ('ll kat'i dnlı!dir. Çiinku. nc
IE•k Alman ,cf; ve gerek hava 
naz1rı , Ahnrın ~enıal,ırının düş~ 
ttıaıı taarruzlarından masun ka
lac. gını ve bir t.Pcaviize on ıle 
n-uLabele edıleccğini söylemiş· 

Tren seferleri haşladı _______ ..., _____ _ 
Bu akşamdan itibaren normal 

tarife tatbik edilecektir 
lerdı. 

. Hareşalin ii: E rındc durdL ·u 
ıkınci :ııokta, abluka ve t.~se n~e· 
')l!lLs!clır. Burada evvela bütün 
A.;rnanlarıı1 duyması ıcabetti.~·11 
\?e ancak onJn;ı son, a işg-al .. ~~- ı 
ltıııbki ın.llctlcrin de dcıymalaıı 
'l'liıınkün uklugıı hakkındaki ifo j 
lcsıue ın:ınrııamak t.n hiç bir 
'<>L ) yoktur. Ev' ela· canını dil-' 
ııunıııck, Almanyanın h~kkı. fa
k l bu hale n1en1nlın ve minnet
tar olup oln1aınak da diğer ruil
lctıerın h.ıkkıdır. Almany:ıda çr-1 
zak ıniktannın arttırılacağı , e 1 
halbuk i İnız.ltere de, g•ttıkr. ~ 
lu.hd·d~tın çog .. lacahrı halckın· 
d&ki ıfodc doğru bile olsa rıilıa. I 
Yet büti.n bunlar bir nisb.:t j 
'lleselcsi< r. Yani bu a}dan it' -

Ge)Te ile Doğançay arasmda 
bazı yarlnr yıkılarak suların ge
tirdiğ"ı taş, toprak ve agaçl arlıı. 
deıniryolunun 4 kilometre ka
dal' b'r kısmının bozuldııı':ıınu 
yazmı~tık. Vaka mahalline gön
derilen al i\.kııJı memurlarla amc
lele~in göslerrlilrleri büyük gay
retler ııetıcesinde bu kısım ta
maı:1cn tamir cd.lmış ve dün ak·, 
!i301 ger, vah.it iı:;ll'nıeğe a<jılmu~
tır . Bu meyanda tarifeye göre 
dün saat 18 de g:tınesi icabede.1 
ek,pr~s 22,30 da gitmiş ve Si
v>ı.s hattına işleyen tren de 19,311 
da haıcket etmesi lazımken saat 
b rde yollarına devam etmişler
dir. 

Seferler bu ak~amdan itiba-

lngilizleı ;11 azalacak erzak mi!<· - .., • 
bar<'n çc,. al~cak erzak miktan ı-• -
tanndan ,,rııa. az olursa bu teza- Sevd ı g ı m 
Yut ve tenakus çok mana ıfade 
qınez olur. • Iare,,alin hitabe- A d 
sınde en z"yade dikkati çekecek a m 
Ve ab lıahkıııda bir emare gibi 
telfılcki olunabilecek noktt. haı·
bı ı u.itün idaresinden topyekün 
f lilııPrin mesul olduğu hak1'ııı
J•k. c·ümlesid'.r. Zafcr;n l:iitürı 
§ere ı (Hıtler) e ait olac.ığı gi-1 
bı ma-,.lübiyetin bütün ''l'kü de b ,., o 1 

u z.ttın omuzlarına tahmil cd .. j 
lecc·ktir. Almanyad:ı. ilklim sii 
~n usul ve sısteme güre bunun 
b Yle olması tnb·; ve bc<lilıi ik~ıı 
,un•ın bugünkrd~ bu kadar a
~1 Ça tekı·arlanmr';sına acab:ı 1 
~I ••·•,ıl (lüring neden lüzum 
goı·, ıü,,tür. 

J, ıil:bal ic·'1 k~rrlıstne bir k~ 
çarnalc i<:m aralık lıanı mı bırak
I) ı t ~ ? "· .. t .... "R t\ 1 

1 

Yazan: BEDID ESEN 
ı.türeff<'h bir hayattan ynk::ı 

sıııı birdenbire ihtiyJcın denlir 
penc:esınc J~.Jpt ıran genç bir kı 
zın iht.:z;ışlarun; faı-kın;ı varn1a 
dan 11~~11 se\'ıncıte ba~lrıdı~1n1 
ince ve sUrükleyİCj bir: u.:;lüola 
canl:ındır0n bu küı;:ftk hissi t<'!ri 
kn.11ı:za bir kaç _..Jrc- Kadar baş 
lıyo Ul. 

Sevd iğım Adam 
I\'tuhaklt;,1k ki al:ika ile takip 

e<lill'c ... ı~ ~·e h~ı· şeyde oldugu 
~ibi kai!J :.slerlndc dr fazilet. 
du:ırulL k ,.c açık ktılolıliğin er 
,g,·,; ını~,·nff.:ık oldu.,,u11u v·e her 
enir 'iuYa gLılebc ç;-1ldıt,ını bir 
keı ~ d2ha göstert.."Cektir. 

ren normal tarife 
yapılacaktır. 

mucibince 

Bu pilfı.v başka pilav . _ 

Pirinç tiicoon -

Stalin Mütte
fiklerin hare
kete geçmesi-

ni istiyor 
Moskovn, 5 (A.A.) - Bir A

merikan gazetesi muhabiri, Sta
lin ile görüşmüş ve Müttefikler 1 

t'Sonu Sa. 3 SU. 8 dilf 

'Ela ya eyyühezze!'de 
Pilav derın:ınmı.ş deı:de 
Sen anı bulduğun yerde 
Kaşıkla' ha ka.•ıltla ! 

Amiral Hiraide, düşmanın ka· 
yıpları arasında birçok Ameri
kan uçak gemilerinin, 10 nakU
ye gemisin'.in ve diğer 10 gemi
nin mevcut bulunduğunu da bil
dirıniştlı-. 

(Sonu Sa. 3 Sü 8 ela) 

bulunan teşkilat 

YAZAN • E:t;.i Fiyat l\furakabe Bürosu Şe-~ 
" iFF ET HALIM OR U ô; 

Muhtek';r yalnız müdafaada 
kalan bir mahlük d~ğildir ve 
yalnız suçunu saklamağa veya 
affettirmeğe uğraşmaz. O. bir 
mütearrızdır. Yedi ba~lı ejder
ha halinde akrn ba, e~. dost, me- , 
mur, 8.mir, teşkilat, umumi ef· 
kiir vesaire .. öniinde ııe varsa, 
ona "aldırmaktadır. Maksadı, 
gave..i namına her mefhumu'!) 

·ve her varlıı':ın ba~ını yemektir. 
Muk.addesat olan her $eyin başı 
yenmelidir ki, ihtikar, istenildi
ği ııisbette yapılabiloin. 

Güniin bıı inde en umulmadık 
bir dostunuz evinizin kapısını 
çalar; tabii bu ılost hangi va?J
fo ıle meşgul old ~g:ıııuzu bilı11i 
yerck S•ze gelmiı,t.r. Karşını>a 
geçer; şahsın1za, k biliyetinize 
göre size tekliflerde bulunur. 
:Mesela sizi ahl:lklı ve merha
metli olarak tanıyor~a. fı15.n a
damın bir haksızhfta ugradığı· 
nı 1 göndeıilen ml'nı;ırun hod.be
hod muamele gördüğünü W) a 

İstanbul kazan, \!en 

§ahsi maksadına ba i~i iılet et• 
tiğini söyler. Yol:;, siz dah baş. 
ka bir kimse iseniz, do~tun <la. 
kabifıyet,i mütehammil i~e >'.i
zün rue:1li d~ğ·iş.ir. Bazan da siz 
ne olursanız olunuz, gekn du,t 
sızi iknaa çalışır. Bu işi bir de
fa ele geçer; ist.fade elm _mi 
bil.. gibi sözler. 

Bayraml;,ı·da üzerinde l>emton 
hiç tanımadığımız isimler ta.µ· 
yan çiçekler, kabul edile~ck ol
sa kutu kutu şekerler adıesinııı 
ve e,·inizi bulur. Bunlar h ca\ ü
zün en zarif şekilleridir. 

Ticaret i~ine göre, baznn on 
bın lira halinde, hazan b:r ak
raba hatırı ş~kliı:de, baza.1 y, ıı
hFf i~ görüldüğünü ihtar :Tıah:
yetindc önünüze çıkar. \"dhngıJ 
b:r memur değil, bır ale~trn 
çembe> ·n içinde ya~ıynn b ı 
mahliık.,unıız. 

Gcnçgen'"; cahibiniz. çucuk· 
sur.uz... Yaşlı iseniz; hır cslu 

(Sonu Sa. 3 SU. 1 dl") 

epçe: No. 4 

Rahat Tramvay Arıyorum 1 11 ......... 
Yazan: SUAD DERVi~ 

-2-
Bır ba~ka ak~Mr" yız ... Artık ı 

akıll~ndım. Em.nönıhr1 n tram
vaya bir.miyec<'ğim. 1.öpri\ üs
tü.1de tramvay bek!ıyoruın . 

Fakat şayanı h•)Tet bir ~e~·!. 
Köprüniin üstünd '<i duruklcr 
da C:-o'k ıı::ı.labahk e- bu durak
larda beklc~en h~lkın lıergi de 
Eminönü ve Beyazıt tramvayla
rına b'nmeı':e ~abalıyorlar. 

Tı am\•aylara bmm~k ıçııı 
gösterilen tehac;' n karşı<ınıla 
tramvaydan inmek imkanı bıle 
yok ... 

Köprü üstünde de br-1'leıı1be, I 
yine tı ?.mvaya binebilmek i<:in 
bazu kunetine ihtı)a<; var ... 

Çünkü tram,·ayın Eon durnğı
na gelmeden bir istasyon evvel 
binen kimseler"n hemen ht:p.-i 
tek L;tasyon i~in bir bilet kes
tirmek iştenıediklerinden. tranı 
vay basamağına a: ılıyorlaı·. Bu
nun için kapı dem:ııerine ellcrı
le yapı,,ıyorlar \'e dorsekleri, tek 
meleriyle diğtr insanların gir
mesine mani oluyorlar. 

Trnmrny arabalarına bl!:ıcb 
mek için biran ene! ~ski kun·c
timı bulmam lazım. l!ar rım.ı 
intizamla devam etmezsem ha
l'm J aman! .. Ç,;:buk kuV\·c,Jeı ip 
de insanlarla bo;-·uşun1az.c:nm,. 
B n ı lıer akgam Ankaı a c lde
sınden Pangaltıya kadar YJY• 
g tnıek ,mukadder ı(bi goı u:ıJ 
yor. 

• • • 
_ ıaaınafih ze ·a Ye h.k c 

kuvvetin yarısı dlmeklır.. 'h· 
dt'm ki dövüşeıek trnınv ı) • .ıp. 

binmcğc gücüm yetmiyor. B.-,ı 
de bE lra b<r §ey yaparım. h-ir>
rü u~tündc ~\le)'ecr'ğ

0

rrı.e" a -
v:ıyları, Kara.köy durağır. J ber.-
lerim ... Elbet te o z3man tı 
kolaylıkla İti' : g reb lir:ın, d.
ye cı;:,ünüyorwıı ,.c böyle u :. 
şündıığüın için r araköy •rnr
vay yerine kadar yiil'uyorıım. \'ı· 
hakikaten Karaköyde irc.ı , 
sanların yerine YC az za~ 1r 
tramvaya binebi];yorum. 

(Sonu Sa. 2 Si.i. 1 de. .............................. -_.. ..... _ ................................... . 

~@'_-_LA __ Y_L_A_R_IN ___ M_i_z __ A_H,~ 
Mubarrlrllğlmin 40 ıncı yıldönilmü 

>"' .J>A.,-•w·-v•.v ...... v.w ....... Gc. eteciligc \·e yazarlığa bat<ladığınun k kJ 
j y :\- ldönümü bu k:ş ortas.ın::ı r::ıstlı:ror. O ...-Un J 9ı._ 

~ 
azan dı, bugLin 19-12. Jiey gıdi hay::ıt hey! Bu kt d 

el .. gibi tez geçecek ne vardı? Yiı nıi yaşıc or\., Aka Giindüz . •plnnıp kalsaydın gc.ırnha mı g:rcrdin? ,-,ı, ı 
~ · hoyat. r<.ıhmetli Nccatinin dediği ıni:sill(ı bir "~· k ıl 
~...... •.AA ..... A ~ lidcn ibal'(tlır. Beni seni dinler nü? O ynlnız y L ı 
cğirme,ğe. ipliğini bUknıcğe, ki.tlJhını çor.-ıbını örmege b~~kar. O kata !J l 
piyasa vurgun<.·usu gibi yalvarı. yakarı dinleınez, ı;öz y::ı~ın:ı ınendil eh l 
caput ucu uzatnıaz. Bildigi bıldik. as~ığı astık. çnrptıgı çnrpuktır, 

Bununla ber::ıher bu kıs ortası kırk yılı bitetek. olan ınc le •u11ctt ço 
memnunum. Hayat beni yerden yere vurdu. fakat her st-f<'ı .n<le a t 

değer bilir mesleğiın beni koluından tutup k;ıldırdı. 
Yeni yetişmekte olanlara öğüdüm budur: Hiç bir saniye ye'se UJ 1 

suzluga dü.~ıneyiniz, ktıtakulli size ne kadar hainlik. fıra\'unl~k t· lı.p.:c 
etsin. tçten gelnıe dile· iın de $Udur: Hr.-uiniz meslek hayallnızın bir ld ... 
yılını değil. iki kırk y1lını gôılip kutl;ıyıııız. 

Bu kırk yıllık igr.Cli fıcı ;çinde kanımı ve göz nurumu haı-cay~ ···"'-
kırk eşek yükü eser vcrdinı . Pek ço[.ıı..:nuu yrıv~n. kötü_ şeyler ol<lu.,.,LJ ı ı 
başkalarının yüzüme vurınalarına lı.izur.1 yok. Ben kend.r.1 biliyorl!Jn c 
gizlemiyorum. Fakat bundan b.Jşka asıl bilinmeyen bir nokta v<ır. ü ıt.ı 
da açıklayaca2ım: Bl'nim en kötil yazılarım ortaya sunduğuın eserler 
arasında değildir. Benim her satırı, her kelimesi yüzler buru;:tun .. "' .. ·l 
kötü yazılarım mektuplarımdır. 

Kandildeki yağım tükendikten sonra .gizli bir düşmanını bu n1e t > 
ları kitap suretinde basıp yayarsa, görülecektir ki dün Say!n Nccmı 
menin devirdiği çamlr.rı yakalıyan ben, bütün ınektup1arıında muh:ı 
lerin konvaylarına sığannyac;;:.k kad;;:.r bol sarf, nahv. inıli1, edcbiynt f" 
Jarı yapmısımdır. Dü.şündül:çe. ölümümden önce yerin cHi:ılnc ı:cc:iyor 
O kadar ki ortadaki eserlerimin perisanlıklnrı da bun::ı k<.t:.1ınca. emi, 
yere burada balarsrun Meksikanın öbilr tarafından Iırlayolıilirun! 

l\Iektup yazmak, y:ıradılışım iktizası olarak, hiç se\·meci:J~m bir i 
Onun için zoraki yazdığım bütün ınektuplarınıı üstünkörü ya::dım ye 
W. da öyle yazıyorum. H2lbuki mektuplar'. ~ir i~sanı!l bütün hayatın'l 
naWc ederler. Demiyorum ki bu herkes ıçın boyledır. Fakat srın· t \ 
ilim yolunda yürüyerek kendisine bir geli (;iti) bekleyip umanlar ı~
bôyledir. Dikkat etsinler iYi bir ~iirden , lYi bir tablodan, iyi blı· notn la 
iyi bir ilinı ktabındı.1n önce n1ektuplarını güzel yazmağa çalışsınlar. Fakat ü 

zel yazacağını dyc samimilik.lerinden ayrılmasınlar. Yapmacık n1cktup fr 
zost benzine benzer. çabuk uçar. Samimilikle güzel yazmak; ~art budur 

B, zı mektuplar aJıyurum . aman Allah! Ger<:i saınimi C\lrnalarına s:.ı"ll: 
mi amnırı. Türkçe değil. Bu yazının ilhamını o karga.cık burgacık '.\' 
mektubumsu şeylerden aldım. Benim mektuplarımı gördüler de örnc 
eliler desenı. deall, nereden görecekler? 

Temiz Türkçe ile yanlışsız yazılan mektup okunur. Geri kalanı. ,. 
petliktir. 

Bir de uzun mektup, Kötü yazılı, satırları bil'birine gt:'c:mis. say! L 
d olu-.u n1cktup! insanın baı,şına damdan baca }Iluhp düşse bu kadar ı!it r :..> 
vermc.•ı. ınsan Stalingrad. Libya, Atlantik muharebelerine göğüs g.:rer te 
bozulc yazılmış uzun mektuba tahamınül edcı11er; Baı:ıliirı vardır ki f<;}e 
fonda da böyledirler. llabire konusurlrır. abuk s:ı uk ... 

OZGE: Husu::ci mektuplar, Ji.encl .aı.:ın .ı. verilen t:-itaplar ltadar. h:. dl'! 
"il c r>nlara ,. , ın ~C'.. erle oneıı~lıdırlel' .. 
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Bayta: 1 

.d:anbul kazan, ben kepçe: 
~ u 

Rahat Tramvay Arıynrum... ( uzunköproıuı~rin 
- Bq tarafı 1 ınolde - yaşlar geliyor. Köprünlın üstün- bir dile ... j 

1 
1 

AZ .zn.rarla ctlyonım. Zararım dekii ikinci durağa geliyoruz. A- Toprak o ıs nam ve hesabına 
li'Mr1rate:n pek az... Bir .adam al- nıan. Allah razı olıuJn, bir yer · · · bo dı De ad ı. arak hububat mubayaa eden bura zı. ti çMli i>iı' kıındura üe dizime şan . v am ol\OŞ a-

b 
. v raat bank ı a dığı ~o 25 lerdcn 

doğnı vuruyor. Bu tclaneyi ka· rı.ı: anın içıne dogru gidiyor. Fa-
ıara mı, yoksa arabaya binme- ik!a.t kapıya yaklaşıncaya 'kadar ka:abıı h ıkının ıhtıy cı ıçın Be_ 
-me mani olmak içlin mi . atıyor, arkadan girenlerin hücumuyla ledıye emrine vermekte olduğu 

N 
· p k ta.bü" h l k d 1 hububatı bu ay baı,:ından itlbıı_ bilmiyorum. eticeSl... e sn anı o uyor ... 

ipek çora'bını yırtılıyor. Tayy().. Yine demir pa.nnakhğa yapış- ren ke:m ı ve Belediye halkt .. n 
1.. d"" d · ·· ıı..:- • ..........._ • 50 ıer, 100 er kilo g bı az mlk_ rümun de ıu r 1.ij,'ln ı uşuyor. mış uu:- v.azly\:-..ı.cyım ... 

F.aka.t ne do olsa arabanın i- Tramvay .Elminönü meydanına tar-dıı hububat mUbayaa ederek 
· de · A~ ıı..A-d l" Bir n.A • • ka ba halkının gUnluk ~htıyacı 1 9ID ynn. ,z~er ıı=u e... ge ~... 'iULV'.IS çızıyor ve gelip 

• • • bir yerde duruyor. olan iki ton hububatı bu suretle 
eoıı;....,;ı: m le --ı..--1.'1.f.ft- ... _ "'--- d. . be . d temin etm* çalı§lllakta ise de 
~ ::>U.11illlllAA.ö.U. cı..- .u ıaıı.vny unce, mm a-

--ft... • • d v CTAMn~<> Beledıyo bu mubayaa lılne bil§ • 
.::uıuQnın ıçme ognı b-~VA...,, yandığım demir t.. ..... ı bcltleme ye 

:ı.. :-•-A- A"""' A.<>t' lamazdan ovveı bu~dayın kilosu 
·uwıa .ı.ııw.au Y ··• ~... rin yan.aşıyor ve onu hemea 

siklet güreş şa:mpıyomı hissini ~açıyorlar. 35_40 kunıp kadar satılmakta 
b. b --tı.--1.1..1-ft- ;..,..; iken buğday 70, mısır 50 kuruşa 

veren ır ay ı:;u.ı.ı.cwu.u~.'414 ~· Gözleri dömniia i.nsamar bs.-#ren kapıyı tutmuş: .. ı.ı... Mu.:: t d çıkmı .ır. Dugün çıkan ekmek _ 
_ Müsaade eder misiniz? sama.!\.&u.ra D<uu.ı.uyorlnr. çer en lerln % 7Cı ı mısır olmakl-a be_ 

Di 
dışanya doğru ayrı bir tazyik raber 600 gramlık ekmeğin be_ 

yorum. .. ..... " _ Edcmıem b:ıyan ! diyor. ..........,.yor... heri 29 kuru§tur, Flyatınr hor 
Kaba, f ımt açık sözlü bir a- - Yol verin ıneceklere... gün yuksolmckte olduCjundan 

dam. Yapamıyaeağı 'bir ~yi v~ - Am ıı•akı.nız geçelim... ekmeğin beheri, bu g dııle 35 ku_ 
detn: ·yor. ütlhı:ş bir mücadelemn orta- ruıu da geçeceCiı anıaırılıyor. 

- $e bını som'bilir miyim?. sında.yım. Aşağıdan binenler, dl- Civar kaza ve vlliyctlcrdc ek_ 
tli rum şarı çıkuınk iatıiyenleri hazan meğln beheri 16_ 17 kuruı;a satı. 

y B~. d }Or, Ba'D.kalardan geri püskürtüyorlar. Arabanın lırken Uzunkl>prUde bir misil 
bindim. Karım b ' bak, ke- ortasında kendimi buluyorum. fazlııstna satıtm :ıı, bit gellrlf 
narda dunı:yor. Seni ve otekilC· Baza.n içer<.len çı.kanla.r bir .hu- va'tandaılarta fakir halkı muta_ 
rını ıç rı bıral ayını da, yer açı- ruç hareketi yapıyorlar. Ben sa- urrır etmekte ve bazı k1mseıer 
lır ılm z oturunuz o ayak- ituuılı,b~. hattll. basamaklara ka.- ekmeğini tedarik edemlyecek va_ 
ta mı k knn. Olamaz . Zaten ı- dar ınıyonını. Kuvvetler müsa- zlyetc dUşmektedtrter. 
çcrd i a.nn bepsı ~ıla· v1 değil, muhakkak ki dişardan SalAhiyetıı makamların bu ha_ 
eme y r bekle !)'Orlar. B r de sa- gelenler deden faik ve daha yıp yati meseleye biraz altlka gös_ 
h lı llcrı çerı b raka.ınn.m. r.anm:ınuş kuvvetler halindeler. termetennı bllhaasa fakir halk 

A.tlLllll cusscsıne oyle bir ütemodiyen ıçerd kilerin hu- dört göz.le bekliyor. 
b 

1 
onun. ltrra.zn cesaret ede- ruç harek e mani oluyorlar. ..,_-.ı:ım __ ....., _____ _. 

m y n. '.undı ınsanl r b"r tu- Bu sırada vatmanın asabiyetten 
!ha! odu. Kadın erk k d nlemi- boğuk Çllkan i müdahale cd'i-

k Yor: yorl ı. Nooıc la7.un... K s oca 
ad dan hak ret goriıp rczıl ol- - Eger çıJmcak yolculara yol 

vaktim yok. verm ruz -ben de yürütmem 
Anı ı bayım dı}ontm. Ben tramvayı ... 

tay m .. y m hastahane- F 'kat lbu gibi sözler kimi yıl-
. H m ben Eminönün· dırır? Polıs geliyor. B"r taraf-

ı y e• m, ta Pangaltıya tan g ren " mani olmağa çalı-
d - Ba •· şırkPn d er taraftan içcrdek'iler 

' ··· n musaa- son b r gayretle dış n saldm-
yoı hır. 

Ve Jbenı onlerine katıp kaldı
mın üstüne atı~orlar. 

Ne oluy r, ru.ısıl oluyor? .. bil
m yorum B n;m nyağım yere 
b. sar b mn.z, · çcnye bır hücum 

1 

Dun Beykoz Sarıyer 
halkmı dinledi 

Şehrin muhtelif yerlerindeki 
Halkevlerine gıdere buralarda 
halkla temaslarda bulunan 1s _ 
tanbul mebusları dün de saba.h_ 
leyin Beykoza ve öğleden sonra 
da Sarıyer kı:ı.zasma gıtmiŞler _ 
dir. Sayın mebusların hal.kın 

~Nt Sn. 

a 

ç 
Bunl 

Satış se!'ibestisinden sonra bü
tün gıda maddeleri flyatlarının 
günden güne yilirneldiğini ve bu
na knrşı Belecfye tktısnt Mü
dürlüğu .kontrolörleri esaslı ta
kibata geçerek hizumsuz yere fi. 
yat yi.iksclten tacirler'i milli k<>"' 
runma mahkemesine sevket.me. 
ğe b~adığım yazmıştık. 

Fiyatları yilksolen maddeler 
arasında ib:ilhassa zeytinyagı ve 
pi.ri..'lç na.zan dık1ka:tıi celbetmek
tedir. Çünkü bu maddelernı yük
setmesine hiç tfrr sebep görülme
mektedir. Bu itibarla tı·wat 
Müdürlüğü kontrolörleri dun bu 
ıilti maddenin sa.tı.~ı takip 
etm.4llerdir. 

Karne kaldırılmasından sonra 
o 

lstanbul mülhakatında 
ekmek darlığı devam ediyor -Dün Trak vapurile ıehrimize 46 

ton hububat geldi 
Malum olduğu üzere elemek 

satışı seıbest ıbıra.kıla.n yerler. Brod muh kemesı· de hulnı1bat satışı da serbest bı-
rnkılmıştı. Fakat bu satışlar an
cak ekmeğin serbest satlldığı 
yerlerde yapıl.acaık karne ile ek- Satıştan imtina suçu ite 
meı: satış.ı yapılan yerl~ he_r yapılan durw=maya 
nevı hububat naldcd'ilamıycekti. ~ 
Dün ekmek satışı serbest bıra- dün de devam edildi 

• • mze 

Dığer taraftan son günlerde 
yeni mahsul pirinç peyderpey 
~hrimize gelmeğc başlamıııtır. 
Ve bu b"r haftadanberi muhtelif 
4st.ihtıal böl0 clerinden 400 çuval 
.kadar ırmç gelmi:,c.;tir. 

Bu yeni mnhsul pırinç umu
miyetle toptan 149, perakende 
167 kuruşa satıılmaktadır. 

AlB.ika far pek yakında 
muhrelif istihsal mıntakaların
aen fazla m"ktaıda pirinç gele· 
ceğini \'e bu suretle fiyatlarm 
120 kuruşa kadar düşeceğw. 
soy! mektedırler. 
Şehnmıze gelen 400 çuval ye

ni mahsul pırinç böyle normale 
yalun b r fıyatla satılırken l;. 
zunköpnilli Çeltıkçi Salih Bala
ban, yeni mahsulden getirttıgı 
25 çuv 1 pır ıncı 130 kuruşa. sat
mıştır. SG'be'bi kend sınden sorul
dugu zaına.n, sat ş erbesttir, h;
tediğim r~yata satalnlirim, d •. 
niş tir. 
Salıh Balaban hakkında tutu

lan bir zabıtla mılli korunma. 
mnhkemes·ne verilmı t:iı. 

Bundan ba ka li,rknç zeytin
yağcı da. ell r ıdeki faturaya 
nazaran f lıı. f) atı atış yap
tıklarından mulı korunma mah
kemcsme ver,Lınişlerd r. 

Uaı ıc><t Gıda M· cı .e-riııi t 

Kurulan yeni ordunud 
bugünk'O RolQ 

yor. SnP-ımdan solumdan iti
hs rum. 1'" t yerımdcn kı
mıld na.mıyorum. Sol er1moekı 
yiıztiğ"um bır bay 'nın şapkası-
011 tuv le ın ta!olınIB, tayyci
r um du • ı b•r başkasının 
ce mı ilıgme geçmiş, sağ 
kolu wı u unda.'kı efımı bir tür-
1 kurtaro.nııyorum. Torununun 
el t t 1u zanneden ve onu 
k be me e korkan ıhtiyar 
b y ı onu bırakmıyor ... Ben 
kend mi kurtarmnğa çabalarken 

ihtiyaçlarını yakından tetkik 
etmek üzere gösterdikleri alaka 
halkı çok memnun etmiştir. Bu 
itibarla her vatandaş mebuslara 
dii§ündüğünU açıkça söylemek _ 
tedır. Meb'uslarımız bu temas_ 
larına bugün de devanı edecek_ 
lerdir. 

kılan bazı yerlerden şehrimize 
~ak vapuriyle 46 ton buğday, 
bulgur vesaıre gelmıştir. 

Bund&n bir ay e\w~l Ordulu D rnkü Topt:a_-;ı Pi~ a.t1,uı 
tacirlerden Tahir Çebiye elinde Diın beUı başlı ada m ddele-

lur ı ı 
gayrct hy rum H m 
n v r yor: 

Yi n mı n .. d r gıbı 
sert yün: b kıy Jr 

Bu rt b; " uı n ~ı yuk ·lı· tı mvay h eket ediyor. 
Ben kaldırım üzerindeyim. 

yoı. 

- Bılct nlınıya la.r ... 
Kulumu kıptro ta.mıyorum. kı 

çantamı açayım. 

- Bıletsizler! .. 
Diye tekrar bır s s .. Fakat bi

letçı ncred ? ... 
- Yol ver n bavl r ..• 

Tı a.mvayın çlııden kücilk ll:>"ır 
çocuk ağlaması duyuluyor: 

- H mınnine, haminnıne! .. 
Ben uu:ımedı.m, g diyorum ... 

Ve tranıvay kopıüyc doğru 
süzülüp uzakla.c;ıs or. 

SUAT J>El,VİŞ 

~~~-.-~---~-

ğru 

Fakat Koordinasyon heyeti· 
ııin 366 sayılı kararjyle elanok 
tevziı karne ıle yapılan yerlere 
hububat nakli ve satışı mened.il
diğinden mıntlkn bcuret mü
dürlügü lbu malları İstanbul pi
ya:sasın <'ıka.rtmamıştır. Bun
lar İstnıft.rul ml.illıakatmda ek
mek satışı serbest bırakılan yer
lere nakıl ıle bu grl>i yerlerde sa.
tışı kar rlaŞt:ınlnuştır. 

malı mevcut olduğu halde bun_ ri toptan şu fiyatlaT tlıerınrlctı 
hırı sa.tmaktıan imtina eden saWmıstı.r. 
Brod. ve tezgahtarının tcvkü c_ ~ytınya.ğı 1 10 1D5, Pir" ne. 
dildiğini bildirnlıştik. Dünkü du 149-170-180, Trabzon yagı 
r~ Ordu'da.n şehrimize 36ı=:-370, Diynr•bak:ır M0-4 :15, 
getirilen Tahir Çebi, Brodlann &verek 465-4 70 kuruştan sa
kendisine karşı yaptığı ticari _w_m ... ı_s_tı_ı_. --------
yolsuzluğu tekrar anlatmış ve 
mağazası için toptan anal :iste _ 
diği mman İzmir malı diye kat_ 
ii}'.Yen ağzından bir kelime çıkar_ 
madığın.ı ısrarla ileri sürmüştür. 

B y ~ 

z 
lstıınbuJ MuftUIUğunden. 
Bırlncı Tcşrının yed ııcı Çar. 

-Veremem ... : k bur d:ın .....,..__,,..._,....,.,..~~=~=~~~== 

suçlu sanılan tacir fatura 
almadığı diğeri de 

verdiğini iddiR ediyor 
Kapalı çar ıda Yorgancılar 

caddesinde 22 numarada çivici_ 
lik yapan Üskiıplü Abdül Şen • 
yüzlü'nün fattl fiyatla oluklu 
keçe çivisi att1ğı hıaber alın _ 
mı§ ve Emniyet Kaçak lık Bil_ 
rosu meınurln.nnın yaptığı cür_ 
müıneşhudda çivinin kilo unu 
250 kuruştan tarken yakalan.. 

D"ğer taraftan ay ba§llldan
be1'1 kaı ne usulü kaldırılan ka
zalarda ck.mek sıkıntısı hlllfi de
vam etm.ektedır. Vılayet halkın 
aç kalmamn:-:ıı ıçin şehre aft un
dan bir kısnunı bu nmhallere 
vermektedir. Bu gibi mahaller 
halkı hakkında yapıJ.a.cak mua
meleye dair vılfı.yete henüz bir 
tebligat yapılmamıştır. Mıntaka 
teblıgat yapılmam.L'}tır, Fakat 
bunun çok strmı?ıy ceği tahmin 
ol~tadır. 

Tahir Çebi ayni zamanda m3S 
raf olarak 439 lira 64 kuruş pa_ 
ra istediğini de söylemiştir. Ne_ 
ticede duruşma, gelıniyen bazı 1 
şahitlerin celbi içlıı bir başka ı 
güne bmak.ılmı tır. 1 

~---

tamba gUnı.ı Rıımazııııı Şerlfın 

yirmı altısına mUGadıf olmııkln 

llk§ımı (Peıçembe gece&) Ley_ 
leı kadir, on ıkıncı pa:ı:ıırtesı gu 
nu de Bayram olduOu ıUın olunu;. 

başını ... 
Şı .• an adam kohmu biraz a

çıyor. Kolunun altınd n bıletqı
nm • ı uzam yor: 

- Bayan b~· ... Dalg geçme. 
BıJeu;z mı gıtm k sti~orsun'? ... 

Ne nczake ... C · p verme 
kimm hadd ... , dık tramvaya, 
çekccegiz .. . 

- Al! .. . 
Sekiz kuru 

la b: r yl"r ı n ır :ı.nıyor: 
- Insana cew yazdırttrlnr 

böylelerı ... 
L ıavle ekıyorum . .Kaburga-

larınun aCJsır..da gozleı mıe 

938 senesine nazaran 
yüzde 250 artmıs 

Tıcaret Odası on zamanlar_ 
da n b ldıgine yültselert hayat 
p halılığı haklunda bır indeks 
bazırlnmı tır. H zırlanan bu in_ 
deks'de gıda m:ı.tldelerinde 1938 
sencsıne naı.aran yüzde -250-
msbelin e fazlalık görülmekte_ 
dır. 

inhisarlar idaresi 
Çay ve kahve satışla

rına başlıyor 

nuştır. Ayı·ıca dükkinında yapı =m====~=~==== 
lan raştırm a da beheri 47 ki leıniş ve dükkfuıında yapılan &.. 

loluk 8 sandık çiv~ bulwımuş _ T8lllada da 23 sandık çivısı mey 
tur. Suçlu verdiği ifadede bun_ dana çıkanlınoa bunların satıl_ o 
ları Liman hanwd tüccnrdan ımış olduğunu iddia etmiştir. İnhisarlar idaresi yarından 
Mehmet Ali Y ·n v o<Yullan-n Sonra mezkur firma sahipleri itibaren çay ve kaıhve sa:tışları. 
dan faturasız 220 kuruştan al- Abdül Şenyüzliıye faturasız çivi na başlıyaca.ktır. lnhlsarlar pc_ 
dığmı ooylemiştir. Bunun fue _ vermediklerini de ileri sürmüş - rakeııde olar-ak çiğ kahveyi 500 
rine celbedılen hınet Ali Yn.. tür. Suçlular Milli Korunma kavrulmuş, çekilmiş kahveyı 
sin ise mcmurbro. ilk defa elin~ m.ahkemesıne '\"erilm.işlcr, hak_, 630, ve çayı da 1300 ikuruştnn 
de mevcut civ· lm:ı.dı vını söy _ fa.rınd takıbata. ba.Şlanmı.ştır. satacaktır. 

•e •www 

T· E ARI== 123 m:ı.Jık geldi. Acaba içkiden bi 
- - fenalık mı geldi? Ah Ferhad, ] 

- Ah Ferhad, yavrum Ih. 

1 

No. ban uyanmıyor. Ah, ona. bir fe 

.. Arvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv~_..,,.. yetiş __ Doktor çağır. . Cevap 
yoktu. Birkaç kere daha: - Haşım, Haşim _ vermiyor, nefesi bile belli olmu 

- Melika, Mellka . Nerede. Arkasından hemen yandaki yor. 
sin? odanın kapısını koparır gibi Ferhad bir kere daha Haşım! 

Diye seslendi, haykırdı. Koca sarstı ve liay ırdı: Saranın odasına girdi. Haşimin 
EJ:.ırayın içinde sesinın aksinden - Cem it, Cemşit..._ Rahml_ başı ucuna koştu. Haşirnin elinı 
başkn. ne cevap vardı; ne de baş .Kapılardan birisi açıldı. Sa _ tuttu. Alnını, onun alnına daya 
ka bir ses işitiliyordu. Bütün ranın korkak ve titrek sesi: dı. Nefesini dinJedi. Son dere 
saray erkanı öldürülmüş mUy • _ Prens hazretleri, sen mi _ zayıf nefes alıyorou. Göz kap 
dü? Fakat Ferhad Rim i bunu sin? :ıe istiyorsun? lannı kaldırıp baktı. Başını iki 
düşiinecek halde d -· dı. Evveli Ferhad bllden kapıyı iterek ~a salladı, dişleri çakıl ta 
Meliknyı aramak lazımdı. içeri girdi. Ha.şımin yatağına gıbi gıcırdadı: 

Birden üyük vfaenin lılmba koştu. Ar~a üstü, ağzı ~ık ya_ - Hayır, dedi Ona fena) 
larını yaktı. Od bir guı ışığı tan Haşimi bir çuval gibi sars_ gelmemiş, bu bir sızmak da de 
i inde kaldı. Her tarafa dikkat.. tı: ğiL Onu bayıltmışlar Za 
le baktı. Hn.yır, yerde ikı yıla_ - Haşim, Haşim, kalk_ Ha mel'un Hindli söyledi idi. İ 
nın · arından ba.6ka. bir şey şim saat uyamnıyacak. Dem.ek ötek 
yoktu. lhita yıla.nln.rdan bile Sara şn.şırnııştı. Uyku ser_ Jer ~ Famt ya Melika ?. A 

kalmamıstı. Ferhad çıldı _ k M ı ka 
racaktı. Dlı leri. gıcırdıyor, hid_ semliğinden biraz urtulur gibi (U 

detten göileri yaşanyordu. E _ olduğu için gene bir felaketle O kendini tekrar koridora at 
linde hiçbir kuvvet yokken, hiç ıko.r§lln~kla.:1-?J anlamıştı; fa - tığı zaman Sara. ıişitt.iği sözler_ 

k~ mahiyetıın so~ Başi_ den henüz bir mi.na gıkaram:ı 
.. ma.n bir istina.tgiıha malik değilken mı uyı:ındlrmak ~~e k~. mıştı. Yalnız kocasının ba ı~ 
kt.iciik mücadele ettiği zaman bu dere.. ~n 00.cı.uzutıa gıtti, o da dürt_ olduğunu öğenıdiği .için kJo~ 

ce kızmamış, bu derece gayız tü. Ferhad c .sı.rad& gene Cem_ haklondak.i büyük" .. end·c....,.· . 
ve kin duymamıştı. Thkat kime şitle Ra.bmin!r. oda.~ıı> kO§ _ . ı~,,ıv za 
karşı? Du ananı kimdi, kimler. muştu. Kapı duvardı. Kapıya ohn·JS;tu. Melilr~ya oo cıN~n 
di? o wman h psini biliyordu. indirilen darbeler koca. sa.rayck anlamak meraki.Ie rerhadın ar 
Simdi artık hi bir diişmanı ol.. derin akisler yapıyor; fakat i _ ~dan k~. Ferhad Cem _ 
madığına kanaat getirdiği ve e.. çerlden cevap gelmiyordu. Fer_ şit.le Rahmının odalarına kapı 
linde sonsuz b"r kuvvet \•e iktl hat artık elile değil, ayaklarile Yl omuzlıyarak girıook için uğ 
dar ot f!u bir eırada koynun .. vurmağa ba§ladı. Bir taraftan raşır.ordu. Fakat kabil d midi 
dan J;ı.ıru:;ını ka.cınyorlardı. da Sara beyhuc'le yem Haaimi Bu uç metre uzunluğundaki ka_ 

EvY ıa karsı ndaki büyük uyandırmağa çalı.'jlyordu. Sma lın ~ ~r mıydı? Sara ka 
kanı\rı. , . <l ı. Bit· çılgın gibi şaşkın ve telô.şh, geceliğiı:;le kö_ pıda dövünuyordıı: 
ba.._.'1 lı · ridora ko,<ıt:u. Dö\'Ü" üymdu: (Arka t 

Sadaka( 

Kuıu 

20 euğd y ~nundan 63 
8ııdak11 1 Fıtır 

En iyi 
Kuruı 

lyı 
Para 

Rez.zakı 200 
Bnyram Nıımazı 

Saat 

Şirketi Hayriyenin 
yerinde bir kararı 

Piyasada '%:' 

neden ul!Li.n
muyorm 

'l oplnn satış ynpan kc, 
düıı oğlcden evvel vilayette 
lanmı lardı . Vali \'e Hclod 
Reisi Doktor Lütfi Kn (laı m ı 
yı.1 et ettiği bu toplantıda b ~ı 
bakkalların aldıklaı ı k · ı d 

• lnrmda satmayıp topta•1 
daha yt lcsek k a 

ınn de-vrcttikle· t n 
iı ıi d• göı · ülmiı 
den te bırler ru nmı ı . I 
tnı af tan dün bakka lla.r · 1 

tarafından esnafa bı "'r 
k me şeker lcvzı o nmu · Bugünkü hay:ıt paha.lılıgmı 

n zan itibara alan Şırketi Hay 
nyenin, bütün memur ve mtis- tkmoi dün)ra harbinin 
tahdemmine lbir mil tar zam m ,1j takip C(l..::rk~, h .. \. 
ya: tığını yaznuştık. Öğrend"~ri 1 U\ eUi olm m milh·U rin ı .. 
mize göre bu defa da mcmuı ve yatın d d-ef'"~ t~irleri hl'"> u 
nıüstahrl.em.inine gıda mndd · ·ı zb iklmün~ •çarpı) or. 1ı"f' \ · 
tevzi etmeğe kar-ar vermi tiı'. tt!m.tunu.b Ua.\ıt Hurcmn ı 

İlk olarak ild!>cr kilo ..... ı,.er ~~ _ _._,..._ ., ~ )'•ı.ndm ouULUn. 

tevzi edecektir. -- - ----------
----->UH.----

Yağmurun zar rları 
TAKViM 

Hızırll5ı GÜN 2i9 y 10 
Üç günden bezi d am etm k. 

te olruı şiddetli yağmurlnr dün· ~'>----ı 
1361 1358 öğleye öoğru kesilmiştir. J:ı"'akat 

bu yüzden şehrin bir çolr okak 
ve köprüleri bozulmuştur. Elin_ 
deki bütün \asıtalarlo. dünd 
:itibaren faaliyete geçen Bele _ 
diye bu gibi yerlerın ta.mirine 
başlanmıtır. Tamirat ve temiz _ 
leme i!.;inin bir hafta kadar sil 
rcc ği tahmin olunmaktadu·. --· -

Damdan düştü 
Ere!lköy l{ozyatnğı C n so 

kak 7 / 1 numarada oturmı.Jct:a 
olan Hakkı Vural adında. bir 
genç evvelki gün şıddctli yağan 
yağmur neticesinde harap olan 
evinin çatısını tamir ıçin dama 
~ıkmıs fakat müvaY,eııesini le y 
bedcrek düşme i ür.crinc• b~ 
den nğ'ıroa yarlanmı~tu·. 

Ramaz n ilk Teş. E.Yl..t f 

25 23 1942 
SAL 1 

Gün öğle !kindı 

12.16 6.18 9.32 F, 

7.00 13.02 16.16 ~as 

tftnr Yntsu tm ak 

12.00 t.30 10.39 .E~ ı 

18 44 20.16 5.24 VasatA 
~ 

'rürkiye Ecnebi 

Sen el ık 1400 Kr. 2700 Kr. 
6 Ayl k 760 » 1450 » 
S Aylık 400 • 800 • 
Aylık 150 



~ne 

okuu r tizt: 

r·caret Vekaleti talıil.idal:ın 'D:>pyekfuı konuşmak lfı.mıı
gelirse, teşkil t bu kudretli ~-
beke karşısında zayıf kaldı. Fa- d d • • !l../ ._ 
~~=zı:,~d~:,ınd~k~~ trüdde· ... j evam e eceğını teo iğ et~ı 
Bunun i<ftn biz de, rn hm ı .. k 1 Ankar-.a.., 5 (A.A ) - T t l cek mayi mahrukat miktarlaı mı 

. teşki1isWı düşünm yo- ara~ i.D a- Ve ale en t l ed ln ı. tc b't \"e t d:.de VckUlctinlİ"1, 
ıruz. Bilikis len te • • Resmı gazetrn n 5 b rıncıt - 1 liih · ::.r k lınm ld - d 
ienitc faydala.runağı, "şin bo k SlDJ 1: eClJ nn 19 fili n h ında lll- sa. dd ~~ ~ b 

1
. lŞ ~ U 9'U~ an 

taraflarını atın !"!, kıymet i _ tiı ar edt:n 390 sayılı kararla mu e ı ırıncıteşrın 1 42 tu.-
de eden ta.rafl. I'IDl 'kuvve led n- Ankara 5 (Yeni S b ın husı.tsl benzin vesa'r petrol mU k- rihı de b'tecek olan, halen cari 
meği dÜŞÜ!lUyoru.z. muhilblrı blld rıyor) _ Te yl.z: bl larıyle · eyen bilftmum k :ra ve tahd n aynen devam ett:irıl· 

TeşiilAtçıl { ya.lnız bir kemi- rtncı ceza da raı 11ulkast maznunları d ni~ nakil 'asıtalannın verile- nıesı kaı rlaştırılm tır. 
yet işi değildir, şüphesiz ki her. nın mah Om yet ka rını incel mek --·---------·-----------

Şeyden evvel keyfiyet işidir. tedlr. Temy z m kemesi Ba müd • 
Bizde ise tıyat murakabe te kı- dciumurnil Öi evrak üzer nde tetkı 
la.tı hean ke let, h m de k y- katını bit rmiş, ldd n m iı de u uİ 
f.iyet i b yle <';elim z kaldı.! b-akımındaıı bazı nok a ı ı r gb 
:L:;titra.ten soylıyelirn klı, f 1y .. t rerek kararın bo:::ulma ını ıstcm ş • 
rnurakaoe te: k ÜLtı ıfadesı ıl' b•.ı I t r, Temyiz lılrlnci c daıresi ya -
mevzuu ele alır ten fıyat muı" · kında kararını verec ktlr, • 

• n so ra 
~----------------r.ll-·-----------------~ 

Bir İngi'iz gazetesi işgal altındaki 
kr!..'.iıe romısyonları le fıyat mu
raka:be burolaı ı ara ında b r 
tefr k yapmak lazım ~ t . Zir. 
vaz;fesın n m yc .. ı itıbariyle 
bu ki t.eşekkiıl b r inıden yrı
lır. Biz, bu yaz ,ızda tamam e
icra ve ta.ttıik t o~~ nı bulunan 
fiyat murakabe oüroJ,anna .te
mas etmekteyiz. 

Kanun ve kararnamelerin d ı. 
rektıfi dah lınde fıya.t muraka
be koın.ıSyöhlanrun ıcra oıg nı 
olarak f yat muraki,;tenndv 1 
rmuteşekkıl fiyat muıakkabe 
büroları kurulurken, hakim ruh, 
bu va?.ifede çalışacakların genç
eNien müürek!kep olmasıdır. 

Buna Amil 6lar8.k başlıca şu 
muhi.haza.ları sırtUıyabılıtız: 

A - Milli k runına 1tonunu 
fevkalade ahval n ıstar edil
m · t:.r. O h ide bu kanuna jstı
nad n vücuda getinlecek teşki
latta c lışacak kimseler esaslı 
vaz felenru terkctlerek kolay, 
kol y bu tse l'ağbet etmezle'r. 

B - Barettı kanunu d-OlayNi~ 
le ı et ettiğiımz zümre haı i
c' nde kalacak olanlar, ya emek
li kım~elerdir veyahut yüksek 
tahstl gormerrı"1, kad?"()ları 
dolayısiyle de sıkışıp kalmış bir 
takım küçük memurlardır. 

C --Fzyat mevzuu teknık ma· 
lUınata ıhtiyaç gösteren, yük ek 
tahsılli ada.m arayan; yepyenı 
biı teşkilata bağlanmak zaıı.ıre· 
tınden olan bır nıevzudur. 

k. Ç - Bu ş, mü adele ~idir. 
k n 1 K · k zıhruyetle, düşük -.kabib · 

yetle, hatta beden zaafjyetiyle 
b şarılamaz. 

D - Nihayet mılli konınm'l 
adını .,erd gimiz bu mem~~t! 
mücadeles ıle savaşmak ic"n 
Cümhuı' yet gençliğinden daha 
ku'lVetli bir unsur tasavvur edi 
lem ez. 

-----.111ıc.---

Stalingrad' da 
mahalieler 

yerlerin soyulduğunu söylüy'Jr 

rrusa açlıkt811 balk yerlere seriliyor 
Londr.a 6 (A.A.) - Rö,tter: G 

(Baı tarafı 1 incide) rlng'in nutkunu tefe r ed~n T mes· 

duları başkumandanlığının tcb· dıplomıt k muhabiri, Almanların 
liği: ı ken'dilermı yaptmııik çtn 1'981 altın 
Kafkasyanın imllli garbi böl- d1akı "lnfftetıerı aç bıntkac:ıık1annı b 

geSındc ve 'l'erek'in c nubunda 'd rmek -ve ""ffllııyımm istHAs nlhtkı 
hava teşkillerıyle desteklenen maksadın AMumyantn büyumoaı vo 
Alman tutaları diişmaıu :istih- geniılem•ı 'O+d tunu itiraf etmek 
k§.mlanndan ve orınaıilann için· le maretalin bu sefer açıkça dlJğruJ'u 
-deki nıevzilerln<len atnu.,&ardır. sayıedığinı kaydettikten 90ftr,a ~yle 

StalmgrMl muharebeıUıde pi- deY11m ediyor: 
yade ve tııank birlfikler miz kısa 12 aydanberı AvJtupadan gelen ha_ 
menzilli muharebe tayyareleriy- herler Atmanların, işgal altındaki 
le sıkı bir işbirliği va.panik inat- mıemleketler halkının eltnden sayı" 
h sdkak muharebeleri neticeem- aız: vagon «totuları eııta maddeleri ta 
de şehrin şinıaiinde ba&ı yeni 14yıp göturmüı oldukları hakkında 
ntaho.Hele'ri 'Za{>tetroişlertllr. hiç 4tlr ""1>t.e bırakmamaktadır. 

S()vyetler birliğınc kuıtı y.a- eu vcalkalar lngllterede neıred -
pılan müca:deletie Ahmı.n harp ll•ce Beriın .,emen, •yorıı nizam1111t 
filosu Karadenızde ıseri boüa:rı- herkeee boUuk ,oeti~c961 .c:ev'-

ıe eylölde hepsi 42 bin tonlU'k 
24: gcmı b&~rdlr. Aynı 
müddet ·~e ha.va kuvwtlerı
miz Karadenil:.de, VoJga liann
de ve ~ göliiMe 11 ticaret 
gemisi bat.ımu§lar ve :26 :geını 
ile sey.yar bir havuzu hasara 
uğra:tmtŞlaniır. Sovyet haPp fi· 
losmwn ıkayı.plıarı bir gıe.rni>Gt
bir to~to, bir tna,n geınl8i Ye 
bir sahil muhafaza ıgenrisıdtr. 

Don ümrittde -yapUtuı muha

YugoSlavya-
da\İ Alman 
~! 

bını verTnift r. Ş'mdl Gör ng i. 
tin doğrusumı a z ndan kaç l'ftllf • 

tır. 

vı, 6 (A.A ) - Orta ve cenup 
~ranııacta hüküm cUren kuraklık bu 
Y'I ~-emteket lqıestnl V'atltm surette 
guç ettirecektır, 

C nvpta i>11eml1 ~fr '!ltda 'm'llıtdHi 
otan otnatea o kitdar azalmıştır ki, 
.oM~st F'ransa <1!51~e 'büyük bir 
fabrlk ya mensup bır -doktor 5öyle 
dem ftir: 

G das z:lık yavat yavaı eserferlnl 
vermeğe bati yor. Ekseriya kadın ve 
erkek tÇ ler fabrikada makineleri 
bat nda veya sokakta duf(ip kalıyer 
ar, K mae açl ktan ölmuv•r. Falftıt 

a6ır a r er y p tııtiyor. Buoüftkü 111 
da rejim mlz normal 'lmtv«ıdıyıtı 

tem n ç n h ç 4e kjfı <d-cjldr. 

Atm~yaya işçı 
gônrlenırck için 

rebelerde hır tank koluna ku- lj&i'l't ill ldllfl& 
marula eden Gene'tal Froıherr Nevyork, 5 (A.A.) - V ~1 ta-
Von Langermann und "Erten--···· wı·Flll· rafından tayın edilen bir «omie
canp 3 il~teş_r:id~ ıtch hatlartl~ ri'laell~i•ı 11111 ,4'ftl' yonun l.Aı"lllalin hnın muct1'1n-
rAaktul duşmüŞtur. 1 ee Almany.ada <'ahşmaga ~de-

M-OSkova., 5 (A,A.) - Rus o ı tek şçikm toplamak i .m l.far-
~c yarısı ~e göre, tank Lontlra, 5 (A.A.) - Yug<>1'- ,aUy.a -Ltmogc, Mont llıer, Cler-
w piyade alaylan toplayan Al- lavyada.ki Alman askeri kuman- ~~nt .Ferrane çevr~lerinı g~-
maıılar Stal~'da, Soy.yetıe- danlı~ı ta:rafllöm · MŞredR db'li ha.her atınmıstır. 

'-s 
Y--aıı..._del __ V_~lk-i_ft_a_k-i1 __ v_a_Sl __ la--

bir topianllda Jannm işle

rin kendilerinden geri aldıltları bir teblıı;'fde diişma.n tayyarell! Lolıtira, 5 CA.A.) - Vişi racl-
ti>pN.kla.rı ele geçiımek icin rinin Sırbistan üzerinden uça- v.osut\a.göre,..ı~val~b Alman
durmadan taarruzlar yapmak- ra:k halk ile temas etıneğe çalı • yaya 13'3 bin mtttehassıs Fran
tadır. tıklan vebtı al"&& muhtelff *Y- StZ amelesi ~ermek çareleıı-

'l'ebliğ ı:rınu~eiıko takviye ler attıkları kayded•lmektediı. nı aı tırmaktadır. 
ol'ciusun~n Almanları -sol oonah- l'ebliğ\ie ba~ bö~rde ta~ - \ ı kebitteB:nlie e füiStti b-

J.ı rne mtlan 

Manifatura 
eşyamızı 

Basra yolu ile 
·ndataadan 

temin edeceğiz 
Ankara 6 (Yeni Sabahın hueuet 

mu hail rl bildi ·iy~r) - Alakadar 
"lnakamlara oeten haber.ere: göre ın• 
nlfat ra .etYacı rr.emlt ket htiyactM 
l"oı bol yetece1< mtktardad r, liatti 
Loı it alit tac'rl:ı.i .t.u «abll .. ,,. 
için lıt fadeye d11'1i yattaım,.mıı .. r 
arr. 8unun .ebebl fiyatta"'" d §41-~ 

Ö e dı si old~~u un ıedılıyor. 
H n ıt nda Turkiy• e ihraç edil_ 

------->ıııc:-----

P-asif1ktc bir 
deniz harbi 

·k1nci 
cephe 
_,. 1'aı nr,..fı 1 fnt.fldlıe -

n ·e 
l htt\8'• 

HEDY lAMARR 
J DY 
LANA TURN.ER 
JAMES SltWART 

ZIEG:f ELD 
YILDIZLA 1 

iLK GALA 
SUARESi 

·r-

~ ~t n sonra iyi bir 
ıJ kurmak lu""2umu
hun 1'httmmiytftı 
~ermde durdu 

tan §iddetle \"Urmakta bulundu- ya.relenıı 'sdkam~t~ nni ta~'nl tilıaalı devl t sekret · olan M. 
ğunu ve Sta.rı:n:grad şnnal babsın 

1 
edebftmeleri .. içi!ı ıate yaltlldı ı Büıhelenne. pazar ,günü hır ~

da çarpışmaların devam ettiği- ve halkın duşman tavvaı elerıne zeteci~ e e~ lul ayına kadar Al
ni bıldtrmektedır. bu 8atl'ette }11rdım ettig' ve mü • ma.nı ya Y4lhıız .J. 7 .Liıı işçi git 

Almanlar Sta.lingrad çevre- rimteri ~r Yennediği ü;in mı- tiğım etmiştir. 
D •• ~lll'ltll filr sinde hemen her taı-afta 'tazY'lk· \Sa~ ~l ~ cev.alar veril ~ 

tarafından Rusyaya yapılan j'ar 
ttımın ne dcı ece)e kada mu -
sir oldugunu ve bu .yar um g -
niŞlelm ~ · in ne yapılmak ;-....•••t•••••••ml' 

MEVLÜO 
---o'---.. ~~ ...... .... 

'Çla~e)lllellld 
t-ezel:e1l 

Uft .. vp n !erini arttırmakta iseler de Söv- cegl ılave edilınktedır. 
:JıomiBgfJ.fl geni r#a- yet taşlt uçakları ile mütemadı- ~rne 5 (AA) - Prague'dan 

11 I 
:ı •- "L. ıs. • yen "t:akviyeler ~r. tralller ve · g"re, .ıo Çek, 

r e er.c n:svU ~-ııl Sovyetıer:n mukavemetıerıne vatana ıhan ·~ su ı dan idam.: 
mieal olmak üıere, tankill'la ya- ıtta'hkütn etil 1 r. 
pııatı bir taarruz sırasında. Sov- Stokholm 5 (A.A.) _ Hol~ 
yet baş kumanttanlığı tarafın- 1 d d h ' 1 b d b · 
d 

_:ı ...... .:a·ı1:1·-· ·b· b' So'"""t an a a ..ı { m ere un an Oy· 
an L.JAc:out ıgı gı_ 1• ır ·J~ le celse akdetmeden hükilm vcr-

a.ıikea, korkunç bır mukavemet ek sal· hive+ bahşedılmiştir. 
gistcrerek mah nl m • • w 
ka;panmış ve yalnız başına 17 ~ 
Alman oldürdu ten Otml l'· .... 
dımına koşanlar gelinceye Jm
dar ınu1mvemetre ctevem etnu~
tir. 

Kafkasvaöa "MôY'.dok ce\i're6in
dc Atırnintar, gttnleni'elı tJeri 
Grozni pelrol tarlaları önündekı 
~et hatlarını }'ll'~ c.;atvı
makt&dırlıar. 

- Bat tarafı 1 ft1cı.le -
le aebyor kı 'T~l'k ıgaıetecHerl bu. 
-raya 'am 'Zafttanfl'llda ıweft"if4crd r. 
Oft .. rm f*1ne1411'fWN 4Hiıl0*ki.1 Wfl. 
)"afttn ıetı bUyuk tlemekrasılerlnden 
"btrinı ~~~•a ;t,a"uyınwz. 81J 

demokrasiyi Atati.lrk'ün dehnı ve 
meşaı arkadaşlarının gayretleri ya ~ 

ratmıftır. Bugün Türkıye en yüksek 
.. tıklil Amillerinden b rlrdir, Ü"1 t 

Voronej cevresinde Sovyet m
ya.desi ve tanktarı bir AJ.man kc
._ mine ginn.işrer, 1880 kişi ol
tlurmüşler ve büyük ~hnctler ederım ki TUrk ..,11 .. ti bcJH)l'a 1förı. 
ıal nıı:;lardır. derdiğı seçkin mümessiller v• •alte 

Moskova, 5 (A.A.) - ".Nmo- Amcr kalıların Türkiye hakkıncta 
~nkonun takviye edilmis '4cuv- b0&led dlği hayranlık duygul.arını 
wtıerı Stalingrodın üç kesimin- taevır etm şıır. 

de taarruza geçm"şler Te Al- Ncvyork 5 (A.A.) - Nevyork'a 
manlann şehre karşı YBl)tığı .donen Türk gazetecileri, donuş yol 

._ 1_ e ı hücuırtları pÜSklİJ'tmege de\JV.nl ları ..Uzerinde Vaf ngtonun 1 im ve 
'C't(0ll0ffil• etmekte bulunm tardır. hatırasının baöıı buıunduOu mount 

Mosko' ' 5 (A.A.) - Moz- Vernon'daki tarlht yerleri "ozm fler._ 
dok l!Kllgesmde Almanlar btrbı- ıdtr. ~ıvey l>ôwavh't gaaetec ter te _ 
IUıı sür'atle tak P eden bır sıra fitte tur -te z yaf6tı vermtftlr. 'Türk 
tanrruzla:rda bulumn t.dırlar. ..ftffefterı, ~yük ..._.11 Maçla • 
Bu taal'rualankı. :Almanlar sayı- ....... '"hazır baı."8cak .. Nfr. 

Sa'llit .-ıelirli me· 
••••ısa durumu 

'lltl -i~iy-

ILrı on ile ôtuz ara&1nda ti İflM1 ••ıııı.ııı••··---·· Wıklımn lu.a.yesinde ba'mn bir 
tabur :mevcudı.-ım "bUllB.n grup
ıar kullan.nıaktadaiar. 

Gı oa:ı petrol kuyuları iStikıa
meti.nde yapakn Alman aarru- • tai ıte 1'akıtn l}ıNuğım eıtıwatını 
llU • n haddini oolmuştur. l3ır '"'"~le 1Jel'aber 1f*k"" ~m•t4niztı 

'Attkara 5 (VRtı '8a1Mhın Mılılusl nahı 8()k&klanntia fİPldi )llllny.1 'ndırir. ~nuzun ıc.ç ay 

rmıhAirf ltltdtrıyor) - 'Ticaret Ve. rp~ olmiıaittadır. hk >olıduivntı ve 5 karuftuk posta 
k•let'tlde kurulan l'ıarp fk M drid -:- Doğumunun yıldlS pulu ile adreslnlzı b ze b114 rtnlz: eı. 

b roau 
m mu m n ... betiyle . .neneral 'Pra.-. z:e (BAKIM öGOT) lffhnla'deırt gön. 

çalışmalarına başlamıştır. -
t\Ukumet e.,..._lftlfl ._,. \Mrılz w deflettwı. 

Buro, satı t gelırlı vatandaşların gc_ ' ~C'""' _,_~ 1( 1 -••Mu '-va orduları rr .ıme95ılter nl lUlrtl -...,..., '"' .,.._,..,_._ unv 

te lıHNırnıı ve .. adrıd ......... GENEL fıfl!'hK6ZI 
ftfl•r n 1 kabul •tmlptr. r--ç m vaz'yetlerı uzerlnde t kıkler ya 

9acaktır. 

.aun ~l<l:ığinı sormustur. St l 
.bu suale su ccv bı verm 8.t. r: 

- Bu y Hllma Sonzet Rtıs
yanın Alman ordusunu üzerıne 
~km uı e yle yaJltığı yar
dmı ile k yas ~ilırse pek azdıı . 

Londra5 ( A.A..) - St.alm A -
't!Oeia ted Pressın Uc:nci eephc, 
Mülte ı le ın Sovyetlere yardı-
mı l -sorduğu suaH ı e 
şahi ,;"de 
vap ır. 'S hn ~ 
ki: 

'° "- lkın i cephe, b n("ı d -
AoMa 5 (AA.) - lujyan ~l'du • cede eh mmıye.Udir. Rus )n 

Nrı ~i :iflll'a~hının 161 •nımcı_I yardımı -gen~tmek ve !slih ~t-
--ratı tebfıli : mek i in Mtittefdder tauhhilt-

blhı 1Httün 'M1e1r ceptteehide 411~ tel'iai wJtti .zamanında ve tama-
nıet htlk>Um eürmüftür: mtylc yerme getirmelidırler. 

&lbM muıuibı bır tdifntan "eniz_ Rurnanın muka'fehlet'.i, Al-
altıaını batırmıştır, man.vaıurı ve d ger hırha.ngı ================= 

Londra 5 (A.A.) - Amir•llık da. müteeo.vız mıttetin <kabiliyetm
lresı dütmanın 2 malzeme gemisi • dorı yUksek olacaktır ... " 
nln Akdenizde batfrıtdrOrnı, 3 Ut1cu No york. 5 CA :A..) - beri
bir gemınln de batırılmtı olnftlsı kan lkısını muharrirlevı, Sta
muhtemeı otdujjunu :bltdlrlyor. linın R nf'l cephe hakkında b ı 

Kahire 5 (A.A.} - Teb1 llcte zlk_ Am c. 11 a]ansı muhat»: •ı 
redtlen kafile, Marlo Diteuca burnu_ hi de mektubunu anlaY 1 ı 
nun d~tı centrbıfn• '35 tnll '11'fflllf'ede mu a etmekte, fakat buri r-

dan k azı 1ngıLiz ve Amerı-
kan tra j mutehassrlarım 
teşt 'm~ al gö1'1b1meltt:ed r 

tiır torp 1 yaratı aldıöı ~rulmitttilr, Cün nm lllll naat, Mtı ~ 
Bu to p ı net eestnda btr lnf ilk oı j katı 1'll' ıtnenu .ottlara ai 
"""9 1< zıı tttr -a)lllmlık 91Sriitm<if, fa old merkC"z ndc bulunuyor. 
wt f4"fta ~"" .. rtf9rından doleyt 
"-8rın lilel'eOfei tnbft .edilmem ftlr. 

lo.tı re 5 (A,ll'-) - 'llltz:artesi gü,. 
"tlü 'WefNll~n iıtıa tb: 'ft'ta "l'k teb.., 
lili: 

3-4 IHtteşrt.ı ıteffei -keş'f *llar.ı.. 

"1ız: e ~ k-ftimteflete ... ııyet g6',. 
termt!t•lldlr. 

3-'4 IN<tetrln gecıeaı etorplıte 'mU 
ceh!Mz .. yyaNtıerlml& laraf,,.._., Vu 
..,..,. eten~ bUkınllfl ve cenup fi. 
t ~ 1'llte IUl'fe3'en •ır '48fl..,.. 
karşı yapıWın taarruz netıı:eeın.dc or 
t. t0ftllj4a b r r•,,.hıın ol'taettıa ..bir 
tıRn tlıtret 'k~eııt im ıtır. 

Lond a 5 (A.A.) - Amlrallık teb 
~: . 

l"Oılz ve M tter k denızattı gemi. 

lerı, 
karıı l'nu-nff•l<ı etlı taarruzlarına 
devam edıyorlar. Teömen M~ydon. 
un 'kUManda&ındaki denızaltı gemi. 
si, dllf"'ıan n bır büyUk'Mlt~~ 
mlstnı tkı defa torpıllemiftir. '11\ı • 
minin lıattıgı görülmemipe de Uh. 
rip -eldı~ ti tııdflntn ıol11"111111 ... '64r. 
Orta Mıajıta ,._.,. ~ır .,..,_.,.e ae ... 
mıaı ıy8'rbay Hopk na'in kumanda • 
sındM<I denlz•ltı gemiel aNftwııhm 
Libya •hıll açıCiında tô'1t lteıuN' .. < 
batır tmı,tır. Yunan bahrlyeşı subay 
larınlan yutnry 'Rallts'ln ic:uman\ftı_ 
aınckH< Vuwan .dentbltı pmteı dGf 
man n d ger b r malzeme gemisini 

torpıl '"1 ' ve batınnııtır. 

Nipn 'T Öreni 

ıc~!'ffuL MLl!blves 

~ ~lr ,,, 'tn>su 
~: ı:h 

DRAM iO ... n 
•tf M S.:LI 

Cum 

~ ...................... .......... 

... 



Sayfa: t YENi SABAH 6r 

"1••1•==~=·~~~~~~~~~~~~~~~:ı~~~~~~~~~~~~~'DevktDen~~nA~na~ncı~ 
me, Arttırma ve Ehsiltme /{omisgrp

r Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur, ... ~~" 
Yörük Ali, bunu muhakknk lar. Melunct M'-01ln, ayni;"ll kal

Wy.lc yapınu;tı. Çünkü Mehmet kar kalkımaz hasmının ikinci ve 
Molln, gür ·1 belki berabere gö- müthiş hamlesine uğradı. GBzü· 
tfume>k ıc;n miidn!a ya gırerdi. nü açıp kaJtamaclan Yörük Ai ta 
E! .. Sık yı goı ürse pek81a böy- topuklarına kada.r :inmisti. 
1 h kl>t edebilirdi. Nitekim Yörük, ayağa doğrulur do~
:Yorük Ali, hasmını miithiş sı- rnlmaz ve ~ çnsıru kurtnnr kuı -
iuntıya. oymaga .karar vermis- tarmaz b.rdenbire hasmın.in to
ti. Zaten Melunet Mollanın gü- puklanna çift bir iniş yapını-.•· 

onun J~ y b. ncı değildi. tı. Molla, tctilc davranıp kend"si
lsted!ği gibi tutabilirdi. !<~kat ni yfjzükoyun, dönerek yere t.
~ı , oğlunun beraberlik kabul m olsaydı; yüzüde yüz sırt· 

tcltltfine f vkaı· de sinir- üstü düşüp yenilecekti. Bereket 
l ıuşti. Kcndı ır. ndin söyleni- versin yakasını kurtardı. Y ô-

- Delı o u b oğhn !.. ne atıldı. Molla, doğrulurken o 
) o~-du ' \ riik Ali, derhal hasmının Uzcıl-

.ırc>. o <ı)adı. Yonık Alı, ko~ na sıkı b r kap:ın vurdu. Hasmı
(il.l c.ıi <LD ntlar ili hızla mt y- nın kollarını cır1> rak bo;lu bv· 
d. n uğramıştı. Bır an evvel ha yunca uzandı. Amavutoğlu, Yö· 
oırıu tuunak 13tiyordu. Peşrev- ! riığiın hızlı ve ustalıklı güreş .'l· 
il.er l1cl:Jlaanalar biter bıtmez den fevkalaüe heyecan duymu -
Y orük dalın ı k en e bağlam&ya tu. Knn nı vurur vurmaz gnyn 
g '"rken cırpınıp :!ıfollaya do0'1'U ihtiyarı seslendi: 
yiırürkc.n bir nura sa\'"\ııdu: - Hnydn. Yörük be! .. 

- H ycla 1.ı.olla!.. (Ark ı \ar) 
Ni'ı.r.: • t.Tıı sıyl , çırpınmasiy-

1 bır oldu. Bir an ~.folla) a dal-
ı, pa all n tE'k kap rak üç dört 

nd:.m su . altt , lJ, rdi. Da- O\ s 
1 Jd ,..•, :xl n bu ı. ohıp 
ib YoıM .:;ıin bu hamıe~· 

lf'rı ku lıu ••u. F ki ve ye- 'diye mıra1dandt 
Jti J 'Ve ı : a;1<.' •' dlişi•r
dı..; Mciım • Hcıll h'.b. usta lıır 
ı>c'ılrvanı lıö 1 b ı eldı.! nltına 
ab ıak kola.y <..c~ ıld .. Bağn~ma
lal oldu. 

Su J 1 YO cazip gozeıııa 
reçctt "ni kullınırunız, 

Bu kelimeler size de 
hitap edilebilir 

"' Her gt!nt ı.tıs, ıtul~ınn bum 
le • na per tJ.ş ediyorum> ke

llmcl rtnın mınldtı.nması hülyasını 

besi r. Bu tltlfat.a pek yakında 

muh.'\tap olablllrslnlz. Çabucak se
vinıllllğlnlzl yiikselUr, ·gayrt kabili 

il.qo.10 

68 ı-:;rmas, 7 Pırlanta 

365 IJirt. 

No. 36 

Saat mağazaları 1~ ~~;:ta 
A D RE 8: ISTANBUL, EMINöNO CADDESi NO. 8 250 J...ira 

••••••••- Satışımız peşindir. Veresiye mua.m lemiz yoktur. 
ı...:rn 

' ' Ve bütün ağrıları derhal keser. 
. .:kulctinin ruhsatını ha;:zdir. icabında günde 3 ka11e almabiilr. 

ı :znrnnnnı 

yon R ılı 

höprii inşaatı ilanı 

Vekalet .. nden 

mukabılındc 

«8155> cl0275> 

Pazarl kla Kereste A ınaca 
Deıılet Limanları işletme 

Um11m Müdürlüğünden: 

7.30 Pro ram lHycu 
7 .32 Vucudumu _ 19.30 A. Hrıocrlcn 

zu ç. lııtırn _ 19.1., M z . 
lım. 20,15 n dyo Gn _ 

'1.40 A. H bcrlcri zmc: . 
8.30 J\tuzıı~ (Pl ) 20.45 Muz.ık 

12.30 Program 21 00 Ko u 
12.33 Mttzık (Pl.) 
12.45 A. Habcrlerı 
13 30 :Miız.k. 
18.00 Program 
18.03 Müzik: R:ıd_ ik progrnm 

yo Snlon Or 22.:m A. H beri n 

ı ~mir tı l<:Jn muht lıf cb'ndda knzıklık, b:ı~ nmalık, do <."m<-' kcstı" • 22 K P' ı 
lik ol g c 1st nuulcln 'c g<."rek Mudnnyada t lim cd lmck 1i rtilc çı: 18.45 Muzık: Fn -

Reisliğinden 
Muh mmen b.deli (22.500) yi mi iki. bin beş yuz lira tutan ( 

ik yuz elh bin kilo odun kömUrtl 9/10/1942 Cuma günU saat lG da 
1şktmc Mudu~IüğQ binasında kapalı zı:ırf usulu ıle eksiltmeye çıknT 
t.ır. l 

Bu iŞC girmek isleycnlenn (16S7.50) bin allı yüz seksen yedi tı1J/# 
Ur. hk mU\'nkkat teminat ve nütu eUzdanhll'I, kahuni iknmctgfib -
knlnn ve Tic:ıret Oda ı ve6lknlnrı lle y1.1knrıdn tayin edilen gundc (.,, 
numaralı kanunun emrettiği &ekllde hazır! mıs oldukları te ·lıf ınek~ 
rını aynı gun ckslllme saatinden bir s t evvel Ad na 6. cı f 1 tme r-
durluğii binasında toplıınnc:ık arttırma eksıltme Kom yoı u Re~ 
"ermeleri lı.izumu illın olunur ..t 

Şartname ve mukavele projeleri Ad.1n d 6. cı işletme, 1 t.-mJ>'I"'.'.' 
1 el tG]etrnc, Ankaroda ~ ci işletme, falnty d .. 5. el 1 letn e Mıid~ 
f'tinden, Osmaniye, Bahçe, ve Fe zipaşa. Po :ınu ve Cifteh n ~ 
Şe ıklcrinden bedelsiz olarnk gorülebillr. (10289) 

.dir Mem r Alınacak 
1 tanbul Elektrih Tramvay ve Tiinel 
işletmeleri Unııım frfiidürliiğünde1' 

t <' mele mlz kadro W1d 

t 14 den 

·~------------:mmı--------------~~se u:·~.&ı,-w.em si ~· 

42/163 

M ddcı ı m il 
c r c Fe'h ye Sumer \c H yrly 

• yı .. n ve mt tercken muta f Lldu l 

m. halk ıniıı Kokaı· pın:ır sok 

e ı ·nı ara:zli cmlriycdcn \ e bl) c \ c c-c rı ınullt bir t..ırufı V 1 
lcbı Efendi bahçesi \c bir t.ır. fı Ad 1 n bahçesi ve bir tmafı Mehmet 

b:ıhçesı \ c bir tnr. fı t rıl •• ım ılc m. hdut ve tapu k ydınn n:ı ar n ? 
Jck 259 nr ın 23 parm:ık tut n &37,5 metre murnbb ı ... r zı dahil nd • 
metrt' murabb ı kı n ını te ıl eden L .. mının cephe de ~ cdi b. • 
m<."rdh en ılc çıkıLr, Ve :zcmın1 kırmın tini de. lı e:ımc anlı bir 

lıkt. n i ri glıildil~te b r sof llzc inde l :ır ılıklı dôrt odıı , c bır ne 
bu ad n bodrum katın:ı lnildı tc :ze • · timento bir t. lıkt. ze lnl 
m..:nto ve kuı ılklı tıç oda b hel.ı ve bir Amerıl ... n el tulum'!; ı 

~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~---_./ rnh çam ol. r .. k p artıkla 270 il~ 2&0 metre mlk'abı kcr~ satın olm:ı_ ===========:::::::= 
. caktır. 

Uf k parti olarak vaki olacak tekliflerin n. z:ırrt nlın cıı ı, tnlıplcnn S.hibf: A. Cem lcddln ~araçoğl.ı t lplil hırsızları malı· 
Gartnameyi her gun Lcmı:um Mildurlü{;'Unc muracanUa gureb lcccklerı ve Neviyat MudUrü: M. Samı Karaycl ııı....,...,...,_-=_,,.._,....._..c.ı.. ..... :mı-=-I 
teklifler n nıh:ıyct 15/J0/942 Perşembe günü n mına kadar Lcvn ım easıldıiiı yer: (H. Bekir Gürıoyl r ve 

kum oldu 
Mudur! unc tevdi cdılm ı Hün olunur. (386) A. Ccmaıcddln S:ıraçoljlu Matba 11) 

Beyoğlu Vakıf ar Direktörlüğü İlanları 
ScmU :r.Iohnllcsı Sokng1 No, ıa Cinsi A)lığı 

Ll a Kr. 
Kası p ı~ Emin Cami Srunancı 45 Dükkün () 00 
Galata Yeni Cami Azap Kııpusu 7 > ~ G 00 
Beyoglu Kuçuk Pnngaltı H:ıcı M hal: 28/40 Ah:;ap ev 7 00 
Knbat ş Ömer Avni Mebusan 221,223 Dukkan {) 00 

Yulrnrıda 'y.12ılı gayri menkuller 31/5/943 günü conun:ı knd:ır kiraya verileceklerdir. ıslı;klt1erln 10/10/94!1 
günU saat 10. Beye lu Vakıflar MudurlU il Aknrat kalemine milracnııtıarı. (221) 

B l:ıtta İpek 1ş fabrik 
ml'ydancılık yapan 1.zzct 'c 
ıt fabrikaya ait 38 kilo ipelt 
dıkb.rı irin di.in 7 nci asJiyı 
za malıkemes:ne ,.eı~Hmişl r 
bunların suC'u sabit oldug·ııl 
her ikisi de birer sene Jı, f 

ılıı alt.nur. ın:ıhküm olnıuşlardu. 
==========================:::::::::::::::::::::::::::::::::=::=:::::=;::::::::. 

Gaibin zulıuru H. lliin: 
8.10_12 'i/912 gilııkrlndc Ank r. da Ulus \C f4_17_20/7/942 guı 

rJrid• t innbulda Ycsıi Sab h go cteı~ le hnkkında g:ıip ayılınıısı e 
le m k lık m hkemc lnd h~n i b. tı vfi ut cylcmcs. \ey hut 

oıld rmcsi lüzunıuna dair il t r lwnı ncşrcdilmi; ol:ın ToksiJ'll 
ubeı ınden Tnnns oğlu Dim t ı h 1 •n kıtosına avdet ctrn:ı> oJdU 11 

M. U. K. 218 m dd • hu ga1b"nin zuh!.!rU 
Sorgu htldr1'11 

~· ~sml d~m~r~ Hin ~~~ ~~·~İ~st~a~nb~u~l~~~a~k~ıf~la~r~~~ı~·re~k~t~ür~llı~·ğ~ü~ili~n~la~r~ı ~ ~~~~ 
ıı:= -~ " .............................. ~·· 1 hakkında mühim bir ;; Semu ve "''halk'l C.dde veyn sokol!ı No. Su cınsı M~ı:::·:,:~ı·a TÜRKiYE CÜMHURIVETI 1 
1 'T'eblı~ •ı r::::~:~~~~-,..... ,::~:;.~':'"~ ş .. clbey) ~ ~::ağa) : 50 z İ R A AT B A N K A s 1 
.~ 1, ~ _. Camii ) 
a:= Uzunçnrşı Nusuhiyc hanı üst knttn 2 Oda 2 50 Kuruluş tarihi: 1888 - Sennay i: 100.000.000 Türk liraS1 

~ --.... • - :: Kumkapı Çadlrcı Ahmet Çelebi Camı nvlusundıı Odn ı Sobe \ 'e Ajan a<ledi: 265 
YJi == Çarşı Kazazlnr 40 Dukkiin 2 50 Ziıni ve icari her tUrlü banka mu:ımcJeleri 

1 ~imdiye kadar ıi dairelerin iJinlaruun ~ favas- s Yukanda yazılı mahnller 943 senesi Mayıs sonuna 'kadnr 'lirayn verilmek üzere ilftna konmuştur. ihal<."1 ri Para biriktirenlere 2&800 lira. ikraı uyc v~voı 
ut eden ıı~ cezl lstanbulia Enunı.m lranmdald (Türk Maa- E: 16/T , "nicvvcl/942 Cuma günü &ant on beştedir. lstckliler Ccnberlitaştn f tnnbul Vtıkıfiar Bn~udilrlOğundc 

= rif Q'l'Uiyeti Resmi İlfuı t leri Bürosu Umi1ıed irbtt) tasfiye e Vakıf Aknrlnr kalemine gclınclcri. (402) 

r~~ ~ 

1 
Ticaret kanununun 232 uıci maddesi mu.cıbi:n.cc mahke- ; 

menin tasvibine iktira:.ı etmiş öir fiÜreki karon ohnadığından § 
J<Jrzunım ha.nınc1a.lti şir.kethı muamelfıta devamı kabil değil-~ 

ı d.ir. Bu sebeple ilkılamu..%ın doğrudan eü>ğru,y.a: ;! 

1 
lSTANllUI ... ANKARA OADD~E 1 

KAYA llANINDAIU I! 

Türk Basın Birliği ve ortaktan hsmJ 1 
ilanlar KollektH .Sirketine 1 

l~~ıMlllli rica ederiz. . ı.&ı- Erıunun Jiamn- iii!i 

~ göadfrim linlal'm - jiri~ ... tewtli orJme-~ 
blk'lı6ne6inl taWİ)-e eyleriz. ~ 

= 
-ı .r.==: 

ile Sabah, Öğle ve Akşam 
Her y6ınekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız. 

" 2iraat B:ınkosınd:ı kumbaralı •e kumbnrasız ~rrur hesapJ:ırınd' 
en az 50 lirmı bulunanlnra senede 4 defo çekilecek kur'a ne aşa!ıdalC' 
pltına göre ikTnm.iyc dağıtılacaktır. 
4 ..... , ... LINldc ..... LMe 100 .... .. LINllll .... ..... .. - .... . -. . . ... ' 
•• • • ıao • ''° • • • .... , .. - ...... 

DiKKAT : Hesaplanndnkf pa nlar bir sene içinde 50 lirnd:ın af!I 
1 

dü!P'lllyenl re lkraml~ cıktılı tnlt lırdc % 20 f'nilı:ısiylc verilecektir· 

Kur'alar ~ dört defa 11 Hsrt, 11 Haman, 11 Br 
lül \"e 11 Birin likimun larihJ ·rin r;eldloocldir.. 


