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Kro • 
1 me ee 

Almangaga krom 
dolayı Amerikalı 

ihraç ettiğimizden 
gazetecilerin sor-

dukları suallere verdiğimiz cevaplar 
sn---------

Almanya~ın 1 r •m , "'"""""'.:1 eç ı ı· gv •• n 8h1 a.A 
D • k d D İ~tanbu! mchusa nı ma r a an l1n halkın dertlerini 

talepleri 
Almanyaya daha fazla 
yiyecek göndermek, Rus
yaya lıarp a, mak ve if 

brr/igmi sıkılaıtırn ak 

r~~~~ bozuluyorm ? • 

'' J ürk iyen İn silahları hiç b-r za an 
müttefiklerine karşı dönmiyecektir IAımany~ bu husust.a 

'' ultımatom verdı 

raraı, hıihumetin nıil
U ahliik Üllt!nnıle dt• 
titiz bh: di ıtnn kur
mnsJJU '~ <~'a.561< gene: 
le• m de hosmt olmr.r 
dıl brı ı u ir.l ıhoşhıt.
tan kurtanlmalarmı 
temenni etnıi~lerdjr. 

bir Mehuslarmnz ·ııu hu· 
dise ile pek yalnndnıı 
aliil adar olacaJdanı ı 

Gençlerde içki iptilô.sı, 
sinema, dans hevesi 
gittikçe artıyormuş -Yazan: HÜSEYİN CAHİD YALÇIN 

Nevyork 8 (A.A.) - Nevyo'rk rad \la(Mmislerclir. 
yosuna göre Almanlar tarafından L _______ _J 
Dan.markaya verılen ültımatom ıu 

6 noktayı ihtiva etmektedir: 

~ rlc ik Amerıkaya a_yak olundu .. Şimdi Türkiye serbest- Türkiye krom mukaôilinde ala- Bütün Danimarka gemile ı .sillih -
~ basar basmaz bir krom tir. Kromunu her miişterıye sa-1 cağı sitahı ile milli müdai~asıru tandırılacakdır. Bütün Dan imarkatıı_ 
n:. meselesiyle karşıla.'jtım. t:abiJiı. TaJnız bu hukuki ... afha- ! . , . . . tar teklif edilen «büyük Almanya» 
vlelde hemen .ı'-lenmeden bır b. d h' i d J.kmal 'e t<>mın edecekLr. Turki-ı çerçevesı içinde ltbırlıg yapaCJıklar 

Ş~bremini halkı, lstanbul mebuslarıııdan bilha sa 
uf ak çocuklarına •~nemalarda kötü ahlaklar edin
melerinin "Ve " edebidir " diye neşredilen bazı u.uı nın vanısıra ır e ıss ve a· J '-'enin bu en b. · · f "d" • 

gazete muhabıri elinde gazete- ha Yuk~ek mülahazalar me\'l·ut hl h .. 
1
8.h ındncı \•a:t.u

1 
esı1.u· dır. Danimarkalılar At manyaya daha 

d4!ın lres"J.mj., bir havadisı· uzata- 1 b ı -· · k b ı 't k ı· • er mu aza an evvt• ge ır. fazla miktarda yiyecek maddelert nön müstehcen eserlerin genç talebeler tarafından 

okunmasının önüne geçilmesini temenai ettiler 
-.. ,,, o a ı ecegını a u e me azım- biz hakikatte ·•tt r·kı · · · • 

t'nk miitaleamı 'SOrdu. Bu, ls- dır. tniııtere kendiS!nin bir mu e 1 enmızın dereceklerdır 
tanbuld:a.n gelmiş bır tela-raftı. ''e dostlarımızın daha kuvYet- N k d 1 a, ,... müttefn.kinin ve Aınerıkada bir lennıe.sine "ebep olacak biı ha- evyor ra yoaunun •P kerı ıunu 
~ınanlara sila' h mukabı"lı"nde dostunun snı:ı.. ,. eph . ilive etmtıtlr: 
ili' cuı .·e c ane ıma- reketten uolavı memnun ota-
L., om vermek üzere aramızda lindc cok mühim bır madde\ i cakl,ın S<·a~e<>l·,<'Yini dii"ÜnÜ· - üttimatum içın bır muhlet ta _ Şimdiye kadar lstanbul halkının hangi dilekleri yerine getirildi: llAlr mukavele imzalandığı bileti- düşmaruarına satımasından ho°Ş- ~ ~ yın edılip edilmediği bıllnmemekte 
tiliyordu. lanmazlar. Fa.kat burada müt- rüz.. Çünkü Türkive ne kadar dlr. Fakat Danlmarkanın hafta so : 

kuv,·etlenirse Yakınşark yolu 
Bu mukaveletıin Amerikada tefiklerumizin ve dostlarımızıı1 ile müttefiklere bir taarruz ih- nundan evveı cevap vermeleri bek 

Çok f bir t · t - •t Tü'r'·' • · h t• iht" • c lenllmektedir. Ültimatumun -ddl h; 
:Ud>uslanmız dün son olarak işleri üzerinde <iurmuşla!:, buıı- ı 

Şişli, B<•yoğ1u, Şehremini Hal· tann halka uygun b!r şekilde 
kevirK· giderek halkın dilek1eri- temini için Mecli~'teki mümes.c;ille
:nfi dinlemı.şlE>.rdır. riıne temennilerde bulunmu~tur. 

nı, ,.e bazı dileklerin de nıQtn 
is'af edılemıyeceklerini hallra 
anlatmışlardır. Halk ıle mebu~
lar nra;;ındaki bu konnşmalar 
billıassa ...,ehremin.i Halke\"inde 

ena esır yap ıgı gı - l\J~enın aya 1 ıya~ ve timali o kadar zayıflar. Türki- '" 
~~~ meydana çıktı. Dün bizi meufaatler~ni gözöniinde tutma· llnde Almıınyanın almak tetıdldinde 
..._Vet eden Ame.rUkan milJi ga- ları icabeder. Türkiye bırkaı' yenin silahı hiç bir zaman müt· bulunduğu tedbirler hakkında bir _ 
~iler birliğinın ziyafetinde milyon liraya tama ettiği .çin tefiklcrine karşı dönmez. O si- ıey söylenmemlftir. Danimarka par_ 
~Ükrü Esmer, yeni Türkiycnin kromlarının bir kısmını Alman· lalı yalnız taarruza karşıdır. Bi· lamento encUmeni ı•mdı O tımatu 
eaas!ı prensiplerini izah ederek yaya vermiyor, Türkiye kendisinı naenaleyh Türkiyeye girecek mu tetkik etmektedir. 

Halk her yerd olduı'.;'ll gıbi Mebuslarımız imkan dahilinde J 
dün de bilhassa ia.şe ve kömür olanların is'afına cahşacakları- ($onu Sa, 3 Su. 5 td 

hlini yet ve istiklal davasını, müdafaa ıçin muhtaç olduğu si· her silah, ağır fedakılrlıkJaı ra· 
'l'iirk mılletinin b~lılığıau ve A- Jahları alabılmek maksadwle bu hasma mal olsa. da müttcfikle
lneı ka halkına karşı duydu!:ru kromu Alınanyaya gönderıyor, 1 rimizin ve dostlarımızın memle
~~ sempatiyi etraflı ve güzel o derecede ki silahlar daha ev· ketlerinde memnuniyet uyan
"I' surette izah ettikten sonra vcl Tiirk hududundan içeri gire- dırmalıdır, kı om meselesinde 
~~ine krom mukavelesi hak- cek \e krom ondan sonra çıka· asıl ehemmiyet verilecek nokta 
-unda .fıkıii soruldu: Böyle bir ca.kbr, aynı ~anda unutma- şudur: 
&ıyaıfeU:e bu suaJın yalnız iı·at mak lazımdır ki Türkiye~ Al- Tilrltııyenıin Almanya ile bir 
tdilme& bile dikkate şayandıl' manya ile normal münasebetler krom mukavelesi imzaladığı za
~€ ehemmiyeti haızdir. Şükrü idame etmektedir. Türkıye, Al· man bunun Türkiye ıçin bır lm
~ıner '.rürkiyeden 6 haftadan- manyadan geleö.lecck herhan~i bahat addetmeden evvel muha
herı ayrılmış olduğumuzu pek bir tazyik ve taarruza icabında rebe ilan edileH üç sene geetiği 
~klı olarak hatırlattıktan ve silahla müdafaa. edecektir. Pa- halde Türkiyenin hala neden 
0 ahsedilen krom mukavelesi kat Almanyayı bilhassa tahrik ,müdafaa sil8.hlan tedat.ık etme· 
hakkında mevsuk 1e re~mi hiç etmekte ve Almanya ile müna· ğe muhtaç kalacak bir me' kide 
b r malumatımız olmıyacagını seb tlerinı mutlaka fenalığa bulunduğu sualini irat etmeli
bıldirdi. Bu muka.belenin pek doğru BC'Vketmek~.xür.ki.):e- ı.çııı <lir. 
h'ıantJlô olmasına rnğmen soru- h.ç bir zaruret ve fayda yoktur. ~ ;c..bi.il ~ ~ 
lan sual cevapsız kaldı, zihin- ••••-••••••••••••••• ................... --·-·-···-··-···-•••••••••• 

:~~J~'?;a~~~r::.~~~~: 1 ft 1 m a n R u s h a r b ı· terem se!ırmuz Murur, 17.ahat ! r • 
" nnek lüzumunu hissedereJ, 
l>\iz aldı ve krom meseles'.:tin ta- ___ _ 
~ hçesini yaptı. Vcıulcn izahatın 

475 ~~ı tesiri yüzlerde göze çarpan ltloskova 
ırı şırah v m ~mnunıv tten belli 

Berlin 

bildiriyor: Oluyorı:lu. A1 J ;.nla.rın mukavele bildi TİgOr: ncı gün 

Ruslar mühim Kafkasyada 
bir yeri almışlar yeni ilerleyişler 

Savafa yeni sürülen 200 Almanlar fiddetli Rus 
Romanya askeri tamamile mukavemetine rağmen Sta-

imha edilmif lingradda da yer kazandılar 

. Aımanıar Ankarada pirinç 115 kurusa 
Ingiliz emıenm v. r d.. . . / .. / prangaya a1ı. 1

u
1
n pırınd~. ~c~1ar ar_ını davat ederek 

d 1 
ıa arın uşuru mesı işini görüştü 

vur u ar -------
n,atıarm ,mıselmesl sebeplerinden biri de, bir gazetenin 

lngiliz.ler w muk~b~l. tedbirler yeni mabıal pirincin 18~ kara,a sabldıl• hakkında yazdı~ 
alacagını :ııJırıyorlar 1azı ımıı. Ba )'izden lstanbala pirinç sevklyatı durmuş 
Ber)in, S CA.A.) - Re me_fi. _:.ı. İstanbul valı ve Belediye Rei- lunmuştur. 

haber verildiğine göre dünkii H• d• t· 1 ~ Lntfli Kmlttr-cliin uğ ı~iyatlan l'tik-selten Bir Amil 
Alman tebliğinde alın~cağı bil- )0 JS an ffiC- l den ?oma. ~lııimiz .Piri.~ç_.t:üc- Toplantıya iştirak eCf n pıt n 
d'irilen tedbirler tatbik mevkiin~ carJarıyJe vılayette bır goru13rue toptancılarından bir ?.ata bil 
konulmu.s ve 19 agıı~tostaki seles11· Avam yapmıştır. Toplantının sebebi arkadaşımız pirinç fiyathırınn 
Dieone hareketi et>n ısmda. esir şudm : anormal tcreffüünün scbc.pl~n· 
edilen İngilizlerin elini bağlan- Vali dün f;:ıta.nbul ve Bt>yoğ- ni sormuştur. Tüccar şu ceva-
mıstır. kamarasında !undaki büyük bakkal di.ilikfm- bı vermiştir: 
Jngifüler d~ Mııkahele Ettiler larım dolaşarak buralarda satı- "- :3on günleı de pirine fiy. t· 

Londra, s (A.A.) - 1ngıtiz lan pirmç ve zeytin yağı f.yatla- lanmn anormal bir şekılae viı~ · 
hükümeti adına aşagıdaki de· rı üzerinde tetkikat yapmış \'e selmesine bir İstanbul gaz'- es 
nıeç neşrcdilmiı?tir: Hindistan Nazırı $On hadi- neticede pirincin yiiz yetmiş heş nın verdiği bır haber de sebc·p 

İngiliz hükfnneti, seferde ah- •eler hakkında mufaa&al ile yüz doksan kuruş arasında, ı olmu:ıtur. Biz çeJtiko lerle 149 
nan harp esirler·n·1 ellerini bağ- malumat verdi ve zeytin yağının da (175) ku- kuruş üzeıinden mukavele yaı -
lamak hakkıı da herhang'ı bir ruştan satıldığını görmi.i~tür. mıştık. Halbuki, bu İstanbul g .. 
emri tm·siye etmediğı demecini Londr~ f (A .) _ Hndh;tan ile Bunun lizerine faturalaıı tct- zctesi yen'İ mahsul pirincin l 
lel<l'ar eden Alman hükumeti- Bırman} aya ;;ıt muhtelif muvakkat kik etmis, bakkalların bu ma.d- kuruşa satıldtğını haber \ 'eT< 
nin, elinde buluıum İngiliz har'•J hukumlcrı l!rt v~ eden kanun prcje_ deleri a}L~ fiyatlarına göre faz- Çeltikçiler de bunun üzerine t 
esırlerine karşı misılleme tatbik sine dair olar:ık Avam K:ımarasında laya ı>abmadıklarmı a.nlamL';br. tanbula mal göndenı~eıneğ bn 
etmesi, Cene\Te mukavelena- Binaen;ıleyh bu işteki ihtikaıın !adılar. Fivatıar da bu viıı,dC'n 

verdıgl bır clemt<;te H ndıstan nazırı b J .ı 
mesinin ikinci madd<.>si ile sarih · nkkallar tarafından değil, top- tekrar yükselmeğe ba~lndı. ' 
surette menolunmmıtur. Bunun- M. Amery, bıu:ııca maddenın Hlndıs tancı ve müstahsillerce yapıldı- Diğer taraftan; mcnıl 'ketirnı-
la ber.abeı· wer Atm" an hu··ku· me- tanda bugun mevcut &lya~i çıkmaz ,-;.ı , anlaı:aılıru", bu maksatla pi- h O b · -t"ı muclesın ortay .. koyrtugunu 5oyle _ 6 " "' " 2Je ari~-ton 1 in ton pııinç İt 

l hkan. na ri<' yet etmcğe mu
\lıiffa lt c ~~P omuyacaklarını bi
lemem. Fnknt sadece bir muka
" le ımzahyabilmeleri havadisi
n ı dünyaya yayılmasını temin 
etmekle Türltiycye karşı Mütte
fikler cfkiı.n uınuınıyesincle bir 
tereddüt hatta bir soğukluk ya· 
ratım:ı.ğa muvaffak oldular. Ru 
acaba 1'ilrkiyeyi yalnız bırak· 
t1ak manevrası mıdır? Sualinin 
~hme g~lmeme51 kabil değildir. 
llıı fena tesirin müttef1klerim1· 
7.ıı yiiksek sıyasi mahfillerindt 

ti niyetler.inde ıı-;rar eder:;.e, In- rinç toptancıları davet edilmiş- hal edileceği ih:ı.beri piyasada !~ 
Moıkova 8 (A.A.) - Rüyter ajan. Bertin 8 A.A.) - Atman orduları gıliz hükumeti, kendi harp esir- mıitır. tıir. kar. ılaımuş ve fiyatlaııda biı 

sının hususi muhabiri lılldlrlyor: ba9kumandanlıgının tebligl: !erini nimayc icin elinde bulunıı:ı M. Amtry, "-.rılması ıatenılen he_ Aldığımız malumata göre tüc· miktar düşüklük kaydoo lmi: · <i • husule gelmiş olmasına ihti
tilal venn.yorwn. Çünkü onlar 
krom meselesinin hakiki mahi
Yetıni bilıirler ve bundan dolayı 
'I'urkiycnın hiç bir zaman mü
ahazc edilemiyC<!eğini teshm e
derler. Fakat ımılli hakimiyet 
l'ejimınde asıl ehcmmıyet lınl
luiı hıssiyat ve tcmnyülUndedir. 
liükfımet basındakiler efkarı u
rnumıyeyi ~zönünde ... tutnı~~ 
ınecburiyetindcdirler. Oyle go
tuyorum ki bu krom mukavele· 
tsınde hasıl olan i?Jeri silmek i
<;ln epeyce uğraşmak la~un. ge
lecektir. Bunun da zor bır ıs o· 
lac. ğına ıhtlınal vermiyorum. 
Çıınkiı meselenin esası açıkça 
anlcı.tıldığı zaman Türkiycniıı 
durüst 'ıarcketini herkesin tes
l tın txleı:ı;ığinde şüphe olunamaz. 

Türkı\ e istihsal ettiği bütün 
kromu i943 senesı başına kadar 
lngilt.cre ıle Frnnsaya satmak 
lçin onlarla bir mukavele akdct
tnışti. Mültefiklerinıiz de bize 
nı.ııhtnç olduğumuz harp silahla~ 
:ruu vcreceklcrdır. Almanlar da 
'l'urk kromları.na talip olmuşlar 
Vt ısrar etmişlerdi. Fakat Tür
k.iye için imzaladığı bir ınukave
l00en dönmeğe imkan yoktu. 
.t\lmanyaya krom satmak işi an
cak 1913 senesiınde mevzuuba
hıs olabHirdi. Fransa sukut et· 
tikten sonra Alınanlar yine mü
racaat ettiler ve Fnuısa.nıu 
ltı om lfJsscsinin kendilerine ve
l' lmcsini' ic;tedilr. Halbuki müt
~fıklimlı: İngiltere hükumeti, 
lt'rans:uun bize vermeği taahhüt 
etmış olduğu siliı.hlan da kendi 
hıi-· esine zamlıneten vermcği 
}{ bul etti•1i ıdn bütün Türk 
J 11 • n mııt tPfillcrımize ihraç 

Sovyct kıt'aları Stallngradın ame_ Kafkaı;ya çevreaınde düımıının ta_ aynı sayıda dü.<µnan esiıııne kar def ha k r.c!a degll, )'alnız takip edl_ carlar bazı esasların kabul Ve tir. 
le mailallelerlndekl mevzilerini du _ arruzları p~kürtutmüı ve bizim ta_ şı benzer tedbirler tatbik etmelt lecek u uı er hakkında gorüı anla,_ tatbikinden sonra pirinci ucuz Ankara, 8 (Hususi) _ Şehı . 
zeltmeğe devam etmektedirler ve son (Sonu sa, 3 su 6 da) zorunda kalacaktJr. (6t•rıl Sa. 3 su. 3 tel 8atabileceklerini söylemişlerdir. miz pirinç fiyatları dUşmc,~c 
36~"urlındabu~dabuı~kak.=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= Th~Mt~a~l~i~ ~bat l~ ~~ışb~D~ı~in~to~nı 
ıarı tkrar ele geçirmiılerdlr. Maki -ı 1J...~C1 CEPHE\'1 BE."'K T.,ERKE."" : leıii Müdiirü Saffet de hazır bu- kilosu 115 kuruştan satılmıştJı 
neli tiJfeklerle alUihlı Alman tank 

ekipleri mevzileMne Umrt~zce tutun '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ makta iseler de Sovyetlerin yaptık_ 
ları ıiddetll hUcumlar bunları bır ----

mıktar toprak terketmek 
bırıkmııtır. 

Geceleyin yapılan baakında Al • 
mantar nehrın hemen hemen kıyı _ 
aına kadar gelmiıler, bir kaç sokagı 
iJgal eden iki Sovyet birligi arasın_ ---
da bir çıkıntı teşkil etmi9terdir. Kı_ 
zılordu askerlerinden fkı grup, düı _ 
manın aağ cenahını ve gerisini çe _ 

vlrmeğe muv~ffak olmuı, yakından 

yapılan fiddetli bir savaftan sanra 

- - ------

muharebe meydanı düşman ceıedlerı 11~-~=~~~;!il~~ le dolmuştur. lıçı mahallesınde kul _ 
llyetıı Alman tank ve piyade kuv _ 
vetlerlle yapılan on taarruz püskür_ 
tülmügtür. Ruelar, bir kır§ı taarruz_ 
da 1000 Alman öldürmü!jlerdir. Bu 
bölgede ıon Uç gün zarlında yapılan 
muhar•belerde Almanlar ancak bir_ 
kaç metre toprak kazanmıılardır. 

MÜHiM BiR YER ALiNMiŞ 

Moakova 8 (A.A.) - Batı 9lmal 
cephesinde Sovyet kıt'alarının önem 
il bir mukavemet merkezini zaptet_ 
tlkferi bugün Sovyet ajanaı tarafın _ 
dan bildirilmittir. 

RUMEN ZAVIATI 
Londra 8 (A.A.) )- Moskova rad 

yosu bu sabah erken funları blldır _ 
miftir: 

Batı Kafkasyaıındakl Sovyet kıt • 
aları Novorosiakln cenup doousunda 
mU.••oddlt meakOn yerleri geri almıt 

(Son1ı1 Sa. 3 Su. 6 da) 

Rus - Gözt"mdcn, gonhin den h w, lin gitmez, 
A) la· gec; r halJc r ~erı. J. r gelmez. 
Çok ' m ... n sah. •.t ın, h er. ı t. 1'<.>nm~! 

' ... , 
-· 

Yakacıkta kuduz kurtla buğu
.şan ihtiyar köylü anlatıyor 

"M~rlıep büyülılüğündelıi kudurmuş 
canavar biraada 12 koyunumu parra
ladıktan sonra üzerime hücum etti. Ya
nımda •ilah namına hiçbir şey yoktu." 

Kartal koylerfoe saldıran kudur r--=_ 
mus azgın bır kurlun ikj vat.and~·- ı r----------"' 
mızı ynrnlad~ını yazrnıstık. Dün bir • \ 
arkadaşımızın yaptı&ı Uıhkikata ıöre s e v d 1 ğ 1 m 
yaralananların adedi ik1 değil m:ıa 

lescf dörttür. Bunlnnn ar:ısında zn = Adam 
vallı küçük bir çocukcağız da vardır. 

Şimdi sözü bu acıklı ve korkunç Yaza •• BE I 
vnk'nnın kahr.amanlariyle konusaıı O O ESEN 
arkadaşımıza bırakıyoruz. 

Samandırayn bailı Dolayoba kö. 
yünden Hamdi Merdiç altmış y3fila_ 
ı mda, fakat yaşından umulrnıyan bir 
dinçlikte, uzun snknllı, uzun boylu 
s vimli bir ihtiyardır. 

c:- Köy civarında koyunlarımı ot 
J:ıtıyordum. Hev.a birden knrardı. 
Yıldırıml:ır arosında iri damlıılnrla 

yagmuı· ba ladı. SürüyU agaçlar n _ 
rasında tam toplomı~tıın kf birden 
gözlerinden al~ a.,zındrın salyalar 

(Sonu Sa. 3 Sü, 1 de-) 

Zenıin bir hayattan 
fakir bir hayata dO· 
şen ıenç ve gQzel 
bir kızın romanı 

o 
BerkM ~ ..ısa-.. 
~. - satın okuşu
lua :le\"k tvflft!Ot'k hu giDel 
:ronıamııu:zı ba.yra.nı~i 

ııeşre b&§hyacağu. 

• 
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r ... Zeki Korguna~ _..l lktıl>aa hakkı mahfuzdur 

Kahıreden aynlan Cafer miydi? 
Z:ı.vallı genç, bu kör düğümü bir 
türlü çözemiyordu. 

r 
uyucu 

iyor ki : 
Değirmenleri sıkı 

kontrol etmeliyiz a e 

~~--~--~---.... 
ya or 

Her gün birkaç mistr 
bOyOyen bir sel .. 

• - Bu dükkiı.ndan daha 8li 
yeı· mi olur? Zamııaıa gelince. .. 
>#>. •eya kısa z.am!!l!da ilim tah
t. , tmek senin kabiliyetine bağ
lı. Fa.ka:t her halde fazla uzu;ı 
zamana ihtıiyacımız olmıyacak. 
l"'ilııkü eeni ilim ve sanat tahsil 
t:ıneğe pek istidatlı görüyorum; 
- Peki, razıyım. 

Cafer, ctrafuu •a§kın şaşkın 
bir müddet gözden ,{eçirdikten 
sonra ağlamağa. ve a~bya. ağlı
ya gelişi güzel bir istikamete 
do.~nı yiirüıneğe baı;ladı. Yor
gunluktan dizlerin.in dermanı 
kesilinceye, açlıktan gözleri ka 
rannca.ya, susu.zluktaıı dudak -
lan birbirine yap1Ş1nca~ ve ni· 
hayet uykusuzluktan ayakta 
duracak hali ka.lmayıncaya ka
daor ilerledi üç gün, üç gece 
süren çelli.n bir yürüyüşten son
ra kum çöliindon yakayı kuı
tarab:ldi. Şimdi rastladığı ayllk 
izlerinden insan uğrağı olduğu 
anlL.~lan ağaçlık bir arazide bu
lunuyordu. Kaç para eder ki yü· 
rüyü.şe devam etmek artık müm 
kün değildi Bir ağaçlık altına 
bitk!in bir halde uzanıverdi. 

Dei)lrmenellerin öğüttUklcrl buö_ 
daydan fazla randıman almak ıç:n 
her çareye baf vur•cakları ıUphe_ 
aiz.dir. Halkın alhhati ba.kımından 

deölrmenlerin kontrol edilmesi 
ve 91k1 tedbirler ahnmaaı 11-zım .. 
dır. ÇünkU değirmencıler, bu.ğ .. 
day ta.hlHınde heaap harici gôa_ 
tet"ilen ecnebı maddelef'i kolay_ 
lıkla un.a tahvlı edebilırfer. Buğ_ 

daydaki aıuten mlkta,He, aynı 

b\.lğda:ydan iatlhaa.ı edilen ve ek .. 
mekllk için fınnlara gönderilen 
unun glüten mlktan kontrol e ... 
dlfmelldir, O..eğirmenlerde her_ 
hangi bir aurette eketrası ahnmıı 
unlaf'da glüten mılctarı noksan .. 
latır. Randıman fazlasını ekstra 

olarak çekmek değırmenc ler ı .. 
ç· n rnaridi brr ii ar ttn1fn ttmek_ 
le beraber• bu halkın ırhhatı t;;a_ 
kımından affedHmez bir kue.ur _ 
dur. Bunun 4f-ddetıe ontrol ve 
takip ediırrtesı l.izımdır. 

Anıiral F ahr.i bir muhar:ririmize Vı kal etin A
8*ikalılar 70 foJılul< ,,.wj 
liy.ı tayyameri ~ 

tııı..+rnıar. F'al;ıa.t çoktan ba,
naJdiya.t ~ , .... eı>Id. ıwı
uakllye tayy ri, Hi'-ld!stııı', 
-m Çuı hudut.lan iizeriııdeltl ııt'. 
nıal&ya • llJılarak ~ 
büyük -"Mllıe tasımakta b1I" 
lıınmuştıır, A8ıJ. biQ.ük ta~ 
.l$ta haftnde inşa ı 1111 r 
kıştıaıı. OV\l'll tamsmıa:ıuu::ı.k ~· 
buııhnn kışın mııhtellf ooııl1 ,... 
!erde , ...tt.ı bulnnacsııı:ırı 
l:emlıı ~. 1lJi sı•r:Jf 
Mars İMııi verilen t&yyaı\':ior '-': 
ki bmılann hlll" bhi biitilıı !«'"' 
zımı ile 150 aslreri tıııl!ıyah!l<'° 
ookür. 

- Öyle ia evvela helva yap-
maktan baŞl.ıyalım. Şöyle kena
ra çekil de helvanm nlllll yapıl
dığını seyret! 

işleri hakkında izah t verdi 
Cafer, boynunu biikerek geri 

çekildi 

Evvelki gün şehrimıze gelen 
Mi.inal<alal \ .:k;ı, Amiral F.alıri 
Eııgıiıı dün ~:ıbah Liman Reis
liğine gı:-lerek tetkiklerine baş
Jamışt ır. Da.tre ii.mirlerinin işti
rak"vıe y1.pıbn toplantıya riya
set ı rtoo \'eml, alik l:lnrdan 
mulıtel..L me.\"ZUlar etra.iında i
what alırnştır. 

Kendi,,;yıe güri.işen bır mu· 
h:ı.nirimize, Amiral Fahri Eln-

gin şı.ınJa.rı söylemiştir: 
"Peodikt.e bir büyük tıersane 

kuıımak esaslı işlerimizden bi
ridir. Bu tersaneye ait proje
ler Jı:ıızırlanmıştır. Tersaınenin 
kurıtlacah arazının ist:iml§.ki 
nıuamele.qine başlanmıştır. tı
timlak ~eli yarım milyon lira 
kndar tutmaktadır. Burada ku· 
ru havuzlar, kız.aklar kurula
cak· ufaktan ba.~lıyara.k her to-

najda gemiler in.ııa edilecektir. 
Deniz Yolları nakliyat tarife-

8inde bazı tadilat yapılması he
nüz tetkik halindedir. 
Haydarpaşa gar arazhıini bu

günün ihtiyaçlarına gifre geniş
lelmek zaruretinde)"z. Hay<laı
paşn çayırını ~tımlak edecek, 
manevra sahamızı ve sair mer
kezi tesisatı ihtiyacımıza uygun 
olarak t:e9is ooeeeğiz." 

Ebu Ali Sim.; hemen işe baş
Jadl. Kırk yıllık lıelvaeı ustası 
gibl çabucak büyük bir kazan 
helva yaptı. Tepsileri raflara 
dizdi. Sonra Ca.fer.i karşısına 
aldı. Bu kadar ku.ııursuz bir gü
zel yaratan Allahı düşündü. İli
hi bir zevk içinde mestoldu. 
Kenillndeıı. geçti. 

Cafer, bwrun bır elbi e dervi
v! olmadığını anlamıştı: Bun_?an 
kendisine feıııalık gelmıyeceg;ne 
lruı.nıyordı.L Fakat ncaba aldan
mış olmuyor muydu? Ya bu a
dam da insana itiru t telkin e
den birçok insarılıır gibi haki-

{Arlıaııı var) 
OkuyuMJ}m-tm7d;ın MC'Jır:ıı t T·'ş 

Zeytinyağ 
t"" ccarları 

s g ··zünden Bu tanareler bir ik"'°' 
Iı::ınatli 'bir knna&öl' gibi b~'~· 
lanaook \e denhe, a&falta. i:Jt"I 
bir ta.yya-re ka.ıa:r kolay v~ \.~ 
•ik imo.ıktir. Kanattan 65 nıtıt
nı uzunluğıında, bfıdeni 12 rıııet 
.., ytik>ıekliği'nde olan Mars ~ 
yareleri dunyıınuı en büyük laJ 
yareJeri olmaktadır. ııwuıt ..,... 
lıa lf.i)•üJd!'riııin plinları da ı~· 
zırliı:mn.•'1h.r. Buntann lıit: tıır 
yere inmeden 90 bin kilonıetı.': 
ka.tNlflbileeelderini sihienıel' " 
zametleri liak.liııı.da bi~ fikir '°" 
l'l'DK'Ule 12.5 tnn sild~tinde ol 
duklarını ve her birinin 40 i<>" 
bom , yani U!JllıR kale\eriLl bY 
sulıl.lanıwlan on mi8 fBll" 
bomba ııa., ... yaoıı.ld nm iliwı ,.t· 
melı kii.fi geiir sanırız. Leviıı~ 
Wninıleki bu tayyareler lttı Y'1 

kü ikı A '"'~ Ameri!j.ı}"' 
durma.dBn gidip gelebilerı:«W"' . 

~ 
kötü bir adamsa ... Ya ha

d.erviş kılığına grrerek çır
bir fenalıkta blunmak mak

sadiyle diikkAna r;rmiııse ... 
Cafer, her şeyden evvel to\ 

ve tecrübesizdi. Hem ci.- çok fo
na insanlar ar:wında büyüyor
du. Nihayet kendisini müdafaa
dan aciull. 

••• 
"Milli sporumuz: olan güreşin kabarık bir 
yekun tutan elemanı var .. Fakat kıymet ifade 

eden güreşçi, sayılacak kadar azdır.,, 

Yazan : Bllent 'lm'anlı 

mıerüıde 
ıeıecıiye 

stoku 
bil rdl 

Zeytinyagı satışlarının •rbeat tn .. 
rakılrna11ndan sonra fiyattar hergDn 
biraz daha yükselerek 200 kurqu 
bulmam üzerine Belediye lktlut MU 

di.ırlUğ\.i d11er maddelerde olduiu gl 
bi zeytiny.agı moeeluindo de bir- • .. 
tüd haZAriıro&rak bu. fiyM tet"effü.le _ 

rındeki sebeplert incefemeğe. bqla .. 
cnıp:rr. oıger: t&l'aftın latanbulda bu 

ir ç 
Fatihte Hacı Oveyz mahallesinde 

oturan ve ayni mahatledo bıhçivan_ 
lık yapan 25 yaşlarında Sotlri ismin .. 
de bir genç mfraı meıeleel yüzün _ 

den araları açılan bir akrabası taNl.., 

fından aopa ile dövülerek öldUrül _ 
müştUr. Mu.ele şudur: 

Bundan bir müddet evvel t>len So .. 
tlrtnin annoel o(llun• oldukça mühim 
bir meblağ bırakmıttır. Fakat bu mi 

r•ısa 9otirinln akrabalarından Ta _ 
n•f iamlnde dil)er bir bahçtvan da 
ortayı çıkmı§tır. Bu yUzden hef"' iki 

er 1 
şam btr müddet içki içen Sotiri uf'_ 
ho, bir halde Tanaıın Samatya oiva_ 
rındt1 bulunan bostanına gltmlt ve 
orada Tana,. bularak ilert geri bir 
h•Yli •öz: aoylemiştir. Bunun üı.Cf'lne 

zaten Sotlriye kız.an- Tanaı da adam ... 
l•rryle birlık olarak aırık dikmoie 

bırini 

y.akal•d191 gibi goncın Uz.erine hu _ 

cum etml9 ve adamakıllı dövmUf .. 

tür. Dayat<tan sonra ayır y.araılı o•an 
Sotırı vak'a milhalfinden a)"Nltnıı ve 
evine geimıpe de bir müddet a.o.nra 

öfmti•ur4 Vak'a !ıııkkind• tahkikata 

Ne olduğunu hahltiyle bilme· 
eliği dervişin kmdisine böyl~ 
havra.n hayran b&kmuıına ta· 
hammül edeıınefil Bundaın kötü 
manalnr çıkardı. Birdenbire ye
rinden fırla.dl. Eline geçirdiği 
bir sopa ile Ebu Ali Sinanın ü
zerine yürüdü. Fakat Ebu Ali 
Sina daha evvel davrandı. An· 
slZlll. koluıı.dıı.n. tutup Caferi cli
şarı çılıardı ve şiddetle bir ~ere 
Silkerek ileri fırb.ttı. Dukka:nın 
önünde kaynaşan insanlar, deı
vi ile ·· 1 helvacı çocuk ara-

Bir kaç senedir gürcŞ faali _ 
yetima pek sönük gcçıyor.. te_ 
mıı.ıılar mahdut, iideta çerııçve _ 
lenmiş gibitl:r. Senelerdenberi 
sarfedilen gayretlere ve ecnebi 
antrenör bolluğuna rağmen fut_ 
bolUmüzün kalkınması temin e_ 
dilemezken bız. güreı,te 7Al!lan, 
zaman kendimizi göstermekten 
geri kalmadık .. 

Yıuıarın parlanıasıle sönmesi bir 
oldu. IWçWc Hüseyin epey za _ 
manchr görünmüyor. Saım min_ 
deri pak erken terketti. Moni _ 
teur oldu. Giire mindcırinın sa. 
yılı kalım.maıılan yav~ ynı<aş 
muhtelif vcsllelerlc uzakla1>1p gi 
diyorlar .. Boşalan yerlerı doldu_ 
ramıyoruz. Yakın zamana ka _ 
dar ellerimiz parçslan.ıroa.sına 
takdirle alkı.şladığmıız pehli _ 
vanlardan kala, kala emektar 
Çl)ban Mehmetle Büyük Musta_ 
fa kaldı, Bazı zaruretlee onla _ 
nn da bu spora v~-da etmeleri _ 
ni icap ettirırse ne yapacağız? 

gUn mevcut zcıytlnyaiı .toku-nu ö6 _ 
re-nmek Ü.Ur-e eller•nd :zeyhnyalt bahçivanın aratarı açılmıı ve mah .. b&flanmıt ve eesed morga katd.ırtl _ 
bulunan tacirlorin birer bey«nftame kemeye düımüglerdlr. Evvelki ak mıttır. ile mevcutlarını bfldlrmetennı alt ___ ....;., ________________________ _ 

ş g\17.e . .. 
sındaki bu hiidiseyi katiyen gor-
mediler Hattıi fark etmedller. 

Eııu Au Siı>ıı.; kendisinden !!ÜP 
hel.enerek sopaya sarüan genci 
clışan fırlatıp a.ttıJrtan sonra 
diik!riina girdi. Hiç bil'.1)8Y olma• 
mış gibi iş görıneğe ve helva sa· 
aş ya.pmağa. ba §lbdı. 

iT 
ZAVAl.LI GE Q 

Cafer, ağır ve uzun hl<- uyk~
dan uyanır gibi bö.ıüınni açtığı 
zaman kondllıini uçsuz; buc&ksız 
hr çölün ortasında buldu. Bu
rada, ttı.bii. ne dükkiından, ne 
evden ve ne de b'.! klerinden 
e..'ler yoktu. Başuu ne. tarafa çe
virin b:.ksa. gözlerimn önünde, 
ala.lfüdlğ:.ıe bir: kum çölü ıızım:ı· 
yordu. Bu, ciddon şıxşılac• k lıir 

mesele idi. Genç v glizel•helvıı.·ı 
cı, bır gün kendia'.nı böyle bir 
çöl orta.em.da b!ı!gııag.ru_ haya.· 
linden bile geçınncmıştı. Ya
bancı derviş tarafından dükk&n 
dan dışarı atıidlguu hatırlayor, 
fakat bundan ötesini bılmiyor
du. Aca.lia oıuı bu çölil!ll ortası· 
mı hangı mütb.İ'I kuvvet "etinp 
bırakmıştl? Diikkıln ne olmuş_; 
bütün evlen, bağc ve bahçelen, 
solw.klan ,i11111lnları ile ko Ka· 
hire şehri nerey" gitmişti. Orta· 
dan kaybolan Kahire mi, yoksa 

Berlin Olimpıyadlarında Türk 
güreşqit;i şanlı bayrağımızı şe _ 
ref direı;inde dalgıı.landırdı. Son 
Rusya seyaliuu müddetınce·fut 
bol takımımız her uğradığı şe _ 
hırde fooi muğlübiyetlcre uğrar_ 
ken güreş ekibimiz elde uttiği 
şerefli üal.iinlüklerle bizleri" te _ 
selli etti. Göğüslerimizi kabart _ 
tı. F~kat n şu son sene _ 
Jerde güreş layık olduğu. alaka. 
dan uzaktır. Temaıll müse.b ka 
!ar bile sönük g .iyor.. Antre 
serbest oltnıı..ına rağmen seyir_ 
ci oolbetmiyOl"-. 
G~ yµ Türkiye güreş lirin 

cilıklerini yakından takip ettik. 
Temaslara muhtelif şeliirlere 
mensup yüze yakın g\;llç iştirak 
etti. Bu kadar kalıarık bir ele _ 
rnan kiitlesi içınde minderi dol _ 
duran i vi bir giiı-eşçi sıfat.ı.nı ta 
şıyabılecek (X'k az peh Livana 
rastladık. Artık güreşçi de ye _ 
tişmiycrr. 
Güreş bizim milli sporumuz _ 

dur. Onun yurdun her tarafına 
yayılmasından sevinç duyarız.] 
Faka.t her bakımdan kıymet ifa 
de eJ.en ve beynelmilel sahada 
Türk gücünü temsil e.J~bilecck 
eleman yeil-'flircmezsok. ütül • 
mPkte haklıyız.. 

Grok-0 _ Jwmrn Gürc.~miz, 
B üyiik 001111001 

Me · nli Ahmet iki sene ev • 
vei profoeycnellii;ini ilan etti. 
Greko _ Romen güreıı ekibimiz 1 
deki hasıl olan oo. luk henüz ka 
panmamıştır. Geçen sene de ay_ 
ni ~e Adnanı kaybettik .. 

N;,ç.,, ProfCSlfOllcl olu.yari.ar' 
Geçen sene Tekirdağ:lıya mey 

dan okuyarak profesyonelliğini 
ilan eden Adııana geçenlerde 
Boğa& vııpuru:ıda mstıadım. Ea 
ki '1!'ka.daşımchr. Bir hayli dert 
l tik .. O da gi.ırcşimizin labe. 
tini hiç beğenmiyoıı.. 

"Güreş fazla enerji sarfile ba_ 
şarılan bir qpurdur. İyi bakım 
ister. Kaz:ı.ncı muayyen ve 
mahdut: olan kill111elerin harcı 
de~ildir." diyor. 

KQndisine nicin rırofesyonelli_ 
ğinı ilan ettiğini sorduğum za _ 
man da bana kı8ll.Ca şu cevabı 
verdi: 

- Güreş yapabilmem için ka_ 
zarunam ıcap ediyordu. 

Bir çok gün;sçilerın nıı;ın vak 
tinden evvel mindere veda et _ 
mek mecburiyetıııde kaldıkları_ 
nı şimdi daha iyi anlıyorum. Bu 
üzerinde ıcrarla durulru:ak bir 
meseledir. Bilhassa bugünkü ka 
zanç ve geçim şartlannı göz ö_ 
nünde tutarsak bir kıymet üa_ 
de eden eleman yetişmesinin ne 
kadar müııkül olduğunu kolay_ 
ca anlarız. 

Hiç olmaZM bize ietikba! va_ 
deden güreşçinin elinden tut&_ 
lım. 

Büleııt Turanlt 

kaltlaı-a tebtlg etmifl'fr. B&yanname D ft ı• k 
vermo milddett dün akpm sona ··- e er 1 
dillinden ,ehrimizde bulunan taelr • 

kağıt 
ler ellerindeki ya~ mevcutlarını Be .. 
lediye lktıaat Müdllrl(.i6iine bildir 
ml9tUdlr Bunun haricinde 

Resmi 1 
bütün maddelerin 

essese e- sati.şı serbest 
re r.akacak 
datmbJor 

Mahrukat Ofisi resmi daire 
ve mü.,.,..eeelerm odun ve kömür 
ilıtiyaçlarıını temin etmi,ştir. 
Geriye kalan birka9 müessese 
nın de malıruka.t ihtiyaçlan bir 
kaç gün için<ie verilecektir. Bu 
işin bitmesini müteakıp halka 
tevmat.a başlanacaktır. 

Sofya muhteliti Jehri
mize geliyor 

Beşıktaş ve Fenerbahcıe kUip_ 
lerinin Sofyıı mubtelltinin şeb_ 
rimize gelm ı ıçin yaptıklan 
temaala.r müsbfot netice verrniıı. 
tir. 
Anlaşmaya ~öc"': Sofya muh 

te!lti Cumhtıti •0 t Bayramında 

MalOm olduılu Uzere y•kın bir z:eı .. 
mana kadar it:halltç. ve lh.....:ıatçl 

B1rHkle-rt mevzuuna giren bilQmum 

maddeler alt olduklan birlikler tllra 
tından tevrl edilmekte idi. Bu kere 

Ticaret Veklletinden al&kahlara t b 

H6 edildiğine göt"e defttr imaline 
mahaua k1ğıtlardan maada birlikler 
mevzu.una dahli blitün maddelerin 

.. tııı Mrbeat: bırııkılmıfl:ır. 

gar futbolünü tam manasile tem 
sil edecek ıvaziyette ve milli ta_ 
kımlan mesabesindedir. 

Senelerden beri ecnebi temas 
lannda aldıklan iy.i neticelerle 
yüzümüzü güldüren BeşiktaJj ve 
Fenerbalıçe takunlanmıza mu _ 
vaffakiyetler temenni ederiz. 

Serbest flÜTef mü.abakalan 
şehmnize geler~k. Beşiktaş ve Bayramın ikinci günü saat 14 
Fenerba.h~e takımlarile birer de Bakır.köyde Barutgücü spor 
maç yapacaktır. eah•sında Halkevi Sosyal ~ 

Bulgarların fut.bol sahamııd& dun şubesi menfaatine yağlı ve 
son senelerde gösterd:ikleri mu.. serbest güreş müsabakaları ter· 
va!fakiyetleri göz önünde t:u _ tip edilmiflir. 
tarsak şehrimizde yapacak!an Müsaha.kalara Tekirdağlı Hi1-
maçlara Azami ehemmiyet ver_ seyin, İbra.lıim, Ali, Ahmet ve 
memi.z icap ettiğini idrak ede_ bütün başpehli=lar iştirak 
riz. edeceklerdir. Derece · alanlara 

Sofya muhtditi herhalde Bul nakdi ikramiyeler ~tir. 

_ Bir kere; dedi Gidip hah. '- ı. ] etmeden pencere kesilerek içe _, 
ı;eyi dolaşacağım Bir iz araya. T E s A R 1 ~O. ri atılan yılanlar yüzünden Fer 
cağım. Bunların bır kısmı bı - - - 126 hadın kapıdan dışarı fırlaması 
um balkondan uıori girmişler- - - - - ve orada bir Hindli ile boğuş 
Burası beiw Diğerleri ya dil_ . .-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv~"""" maya meebur edilnuıei muvaf _ 

ğün ka.labalığı erasma ka.rışa - Herif tehalükle biw bir sürahi tıyordu. Yanına yaklaştı. Eğil_ bariz bir karışıklık vardı. He _ fak olmuştur. 
rak akşamdan sarayda ıııı:kla.n - su getiı:dl. !Jite o suyu içmemiz di, elini tuttu. Henüz sıcald:ı. nüz meydan bitmeden, tam ha_ O halde .bu işi yapan bir k!.şi 
mL~ olca.klar; yahut onlar da bizi şu kaç sa.at sürdüğünü bil _ Nabzına baktı. Hayaltan eııer ·vuzun bir tarafında ikiye ayn_ o~az. İkiden de fazladır: 9iin 
el a.yak çeklldil<tıın sonra ınedlğim. baygınlığa sürükledı. yoktu. Demek ki bu. yeni öldü.. !ıyordu. Fakat bu ikiye ayrılış, ku Ferhad b~ardan bı~ı_:ııl~ 

Beyhude vakit geçiriyorlar .7 _ Nasıl adamdı bu? Dikkat rillmüııtü. Geriye döndli. Balı _ ayni istikamete ait olmadığın _ kor~orda bo~urken d!.ıı:?n 
dı. Ferhad sözünü kesti. Bir ~u ettin mi? çeye çıkan kapılarda.n birini aç_ dan Ferhad ayni ayak izlerinin ~e~.kayı, batta yılanla.ruı olu -
küındar c.nıri gibi mütchakki - - Karanlılüa pek farkında ti. Önde geniş hiı:. meydan, bu bir gidis bir de gelişini farket sunu de kaçırmıştır. Geriye ge_ 
ınane: değilim amma, ince, büUin Hind meydanın ortasında. bir ha.vuz, ti D cl, k. haydut sanı.ya yak lip Melikayı odada ararken ko . 

- Ha~ıli. dildi. Odanıra-- ıı·ıer gibi, bir deri bir kemik de_ sonra sarayın etrafını Mvrele _ · em k 
1 

.. ," · ~ ridorda bağlı duran Hindlinin 
k .... _._ - g~lmez. .,.,. laşırken orunun go..,eııı.nu.en .. 1.. .. d nlıru tı Dem.ek k. 

Bir dakika ay.,., ...... ege ' nccelı' derecede suıka Çenbel\ yon l:lir koru vardı. Kapıda bir i.stifade ederek pek meydana o usu e alJI ~ r.: . _ı 
H~m y~varmak, kendi re - sakallı Dizlerine kadar uza _ lahza durdu. Sağ tarafta kendi kmak · tememi!!ti ve bu izler haydutlar en ~ip- uç tane ıdı. · 

fakAtine muaaade.. olıınınaııını nan bir gömlek ve dizli!L Or. yatak odalarının balkonu ve al çı ıs . . . Bunlardan bınnın balkondan 
ci.ca etmek ist_e?i .. F'erttad: . ta bo lu .. tındaki sütunlar görünüyordu. ~ir tek adamU\ izlen ıdi. Ya Me girdiği sabit oluyor. Ya diğeri 

- Hayır. Bil.fi.kıttı belkı sa. - Yani halis Hindli • Hızla geri döndü. Merdiven - lıka? Zavallıyı bayJ}tıp sırtla.. veya diğerleri? f 
rayda daha faydalı ohınrun. U_ _Ev Biz. konuşamadık. !eri çıktı. Yatak odasına girdi; dıklanna şüphe mi varoı. ?. Onların nereden geldikl~ri he 
yuma ve silahını yanından ayır. c~ t.ercilnmnlılı: yaptı. ve büyük bir cep liımbası Ferhad haydutların planını nüz ma!Unı olmadığı gibi nere _ 
ma riliıı halinde teliUJ ar alarak tekrar aşağıya inerken derhal tahmin etti: Bunlardan den çıktıklarını da Ferhad he _ 

Ön.1arın çekıllp gıtmesini bcl< - He . . v bir !tere daha seslendi: bir veya ikisi, daha akşamdan nüz aramağa vakit bulamamı~ 
ledi. Haşim na r wiYe döner_ nn~·di ~ . saraya girmiş, Ferhadı.n en ya.: tı. Fa!cat bütün bunlar ne · Hayır Amma suyu bır - Kim var orada?-... Mahir, h dem 1 
ken· - . Cafer? .. Ziya?.- kın adamlarını, kat a ee - yarar? Kendi kendine yumruk. 

_.:_ Ali; dedi. Biıi -.tıerce u. lro!ıup getirırıı vardı ki! Onu rini tayin etmişler. Hele ·gece !arını ve dişlerini sıkarak: 
yutanın ne olduğunu şimdi ha - savdıktan sonra fazla oturamıı_ Cevap yoktu. Sarayın~~ yarısı. içlerinden biri .mükem _ - Benim p~imde, hiç kim 
tirlivorum. Vay mel'W1' vay dık. Hepi.mire bir fenalık gel - tavanları onun sesile çın en mel bır fırııa.t ele geçırerek Hıı h~ bı"r ~"daf•· kuvetim ol 

Ferhad merakla onun yanına di. sızıyoruz, sandık. Odalan _ baııka. ses işitil.ıiıiyordu. Bahçe_ d 1 . tik ~· ~ -
k d . · · dar attı"· yı· çıktı. Mehtap yük" selmi•, or_ "'·im. v.e arka ıuı. arına nı.rKo ma.dıgı" zamıın benimle mücade. .;adar ueldı: . . mıza en ımızı 

1 
•• "' . , "' S h !o -Nedir:" ıza ha-' şey mı _ orta beylu. oyle mı. O taıığı aychnlatmı~tı. Ferhad bal ıçırmış. onra ır smı sarayın le imkanını bulan fakat ban 

tırdılar" Kımdir bu isi ya l:iald.e bu da b kasıdır . . konun altına kadar yürüdü. Yu. içinden. kat ha.Mmeleriııi berta... mağlüp olanlar, şimdi bütün i 
NBsıl b k Serıı bil_ kanda parmaklığa bağlı bezin raf eıleı-ek yatak odası kapısı. kanlara salıip olduğum sırad0 

pan bil yor mu un: •. . ~ . a.<; .,= . n ucuna geldi. Eğildi. Lambayı na kadar gelmı•ti. Maksat Fer. da meydan okumaktan geri kal. 
- ayır, ırkiın'u de~ıl. Bız. digın de m~ var· · ı k k"k tt· Tah haclı dı"an çıkarmaktı. O kapı_ mıyorlar. Yatagı· mdan kanını a. ü'"""iİZ ·en . ftablni. ve. ben Ferhad l"fı uzatmak. ısteını .- yaKara yerı tet ı e ı. - ., 

1 
.. 

,~.. b b h ret On! ,. nderdi Kendi min ettiği gibi burada ~ yak dan uzamp bir gö ge gorünce şır1ılar ve beni sarayımda bo~ 
gece vnrsıııdan sı:ınra ;raz a Y~ u. an "'0 

· · • · • - izleri varcJı. Kar.-•1<tı. Belli ki çıkacaktı. O zaman Melika oda_ mağa tP<ebbüs ettiler. Bi~ file 
çey t'lkmıı;ttk Dtı!aşıyon:lıık. ın geıuş merdıveıılcı ındı. ~ burada havdut veva hnw<hıtlıır da yalnız kalaeık ve pencereden ve iki bplaııa tek başıma mu . 
A · rrnz1lan bırının ı:r,eldiğini ğıdakı büyük B?fad_a 

111
' cı_n bir müddet oya! ı.ı~ 1ord• Ev. gıren haydut onıı kaçıracaktı. kaverr.et eltim. Tabun Nebnbı r rk tik Yakalıırlık herifi yoktu. Sıı ğda.ki bır kuşetle hır F k t ne Ilı! m :ilarayıian bi karartı" giitrl;i. !ki adını .. _attı. voliı bu izlerin kaç kı iy,• ait ol Fakat bu olmadı. Ferhad Meli_ nın biililn ikf<ları beni öldür 

r 
1 

ıır ıdık, B 
11 

sıuıaır>ıjtım. yııklıı.ı;tı. Gene pıulak dııgınelı duğunu tahmine çalıştı. 1 nıuya kayı yalnıı; bırakmadı meğe kafi gelmedi. 
l', J~rıe dıye o;ıı.Lı.ıı su iııtedik. bır ha.deme boylu boyunca ya • giden izlere baktı. Oraıla daha Ancak ik ıci ı>tan. J tni belli {Arkwıı vıır) 

Ticaret Ofisi 

Kauçuk, kalay, 
teneke tevzi 

edecek 

MalOrn old.uju ü.ı:.e,.. otomobil l~•

ti~l teY~atı Tioaıf'tlt Ofi .. tara:flndan 
yapılmaktadır. Bu def gön.ilen ıu_ 

zum u.zerJne ham kauçıık, kal•y ve 
te.nekenın de TI~ret Ofi1Jnce te-vz.ii 
kararJaııllırılmı ı..-. K myon v oto _ 

bOa. tevziatı yahu.2Ca Tic.aıret V.eki 
lett tarafındın yııpıtacaktır. 

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

dl Bir tilccar.m 
bin lira 

ka.llem 
ı sırra 

bastı. 
Methur dolandırıcıl;;ı;rdan lsmail 

adında bir sabıkalı bır kösele ti.loca ... 

Nnt vurmak a.uçile: yakalanarak adll_ 1 
yeye te ı:m edilm.ı;tir .. ls~ailin ,bu 
auçu HUseyın adınd• bır koaele tuc .. 
ca.rının 7 bın lirasını delandırm•k 

tır. l9mAil Anadoludan mal almak 
için tehrımize gelen bu tüceara: 

- Elimin altında giı:ll olarak bir 
çok ko.fe var. B..u..nlan MtaC11(11m. 

Fakat mallar etimde oektclen katdıa,ı 

için fatura v.e.rmıye.cc6ım1 
sana atanm demıftir\ 

letıtnıen 

TiJocar hemen mala talıp olmu9 
vo be.Nb.e~ Sırkecide bir d-.ıoya 

gltmitlerdir. F.akat, kQıda lemaıl 

tUcııeara hana 7 bin llrıt kapor'll ve , 
bıraı:. aonra da geJ maJını aı demi.,_ 
tir. 
HUnyın de der-hal iatenılen 7 bin 

Ura l«<porayı vcrmi ve bJrkat sut 
lamail aynı mahalde bir" hayli 
beklln'Yuflir. 

Tabii paraJart aia:n açıkg9z orta ... 
dan MI' olmu9

1 
bunu.n Uz.erine de 

tüccar" meeefeyi zabıtaya haber: Vff..f' .. 

Ma."8 fabrikaUirü sövle diyor· 
"On.lan llll.Wd& dÜşÜrmek u•: 

bil de.<Jüılir. Sen """"8e ku..-v..tl• 
ve gayet iy'İ sil!ihh<lır.." 

* * • 
Amer"l;a.da.IQ gen· , akıl ~ 

hB\·sah almıyacaJ; kadal" :;ı"11'1 
istilı.sa.!i. A•nqıa, Afrika. ve . . 
v.n '°"'Df)lelerine hava.dan_ ~\ı'j; 
ıçın Afrik.ımm şarli sa.lıile.riudft. 
Eritredt> ve Şimrll M~ 
dfı büyük ve ~k hıısa. istwı~ 
lan vücuda ~tırildi. Ancak Afr 
rikada hiilii. V"1ıt Fra.: asmıu •· 
Jiiıde btılunaıı Dakıı.r llınıını lJll 
nakil işi · yan yan~"a kola~ 
tırncak ı.;r dunınıdadır. Btı•o.hJ.J 
dol yı ikide bir, hele l\f~·"" 
karın işgali taıuamlamıuk u.;tr 
re okluğu bu giinliınle Da.kaJ111 

da bir Anglo SııJ!bOD. lıiicunur .. " 
uğraya~1ğm ıen b:ılı·;etlill~ llf. 

Bir, Fransız ıl4MM1masımn ;,Uf 
~ m.. aaya gjtdğini ·"' 
rıı.d ·olar ba.OOr \-erdil r. O" 
kanıL a.dmsmdaı w (wıubm Jd 

glo nlar ' Dö {J.ı 1 

P dar mülıim iisl.<'ri · eli · ııT 
de tuiuyorlıı.r. Bu defa hu l.o""' 
na ya{lllaa.k kara.; denV, ,.,. ·"' 
va hücumu 1940 U& İng,lir.ı ,!O' 
uanmasınuı t)Nıommııdiği i~i ,J.· 

mıımlı~ Ondm. SOi!J>l .~ 
ınerik:İ. ·u o uçsuz bu :., 
-., cephane ve harp maherııt,,ı; 
deı>o..u. eündııt bulunan o ""'" 
suz nwl-yj lılll" gün Wr.llıl'I 
misüoe Çliam. bir sel lıalbıdö uQ 
kıt'«J·a d~. 

mınç:mı ' ' '\ .... _ ... __ ...... ._ ..... ........ 
Mesleki tedrisat öğret· 

menleri naftada 44 sa...t 
c!ers ok1..ıta.bilecekler 
Kız EnetltülerJe. Ak§am Kıı: S: ·-

at okullarında göşterilmekte , .... 
mealeki ve tezyini rcaim amelı d~ • 
le-rden uyıldıAındın resim dt:rsı .J".l ... 

retmenlerine de.· almakta. olduk1•"1 

maaı ve ücretlerle baıka reaım ->~ 

retmenı bulunmadıgı takdirde haf -
tada 28 eaate ve 28 N.a.ttcn eonr 31 
için lllvo ücret verJlmck a~r"'t e 
haftada 44 saate kadar ders verilme_ 

•i kaııarfaftırtlmıf ve keyfiyet ;:ti 

kadarlara teblıg edilmlttir. 

mittir. Zabıt.- lamatll bir: hayli ar.a .. :;;;;,;;;;=;;;;;;;;;;., __ ..;;;;;;;;-;;;;;;.....;;,. 
dıktan eonr;ı nihayet evvelki gün 't 
yakal•m•t fakat ü•!inde- de 7 hln ıı_ 1

1 

~ A K V 1 M 
radan bir y bulamamı4tır. Dolan_ 
dırıcı 90rgumnda paraları Beyoılun_ Hızır. 157 Gt.lN 282 A~..- 10 
da saftıhat y~derfoıda Mroııdıgını eöyl .. i----, 

lemi ... lr. 1ıe1 1J68 

Birbirlerine hakaret 
eden avukatlar 

Ramazan ilk Teş. EYLÜL 

Ankar~ (Huauai) - Ankara Aati .. 
ye ceza. mahkemesinde. tarafları iki 
avukat olan bir davaya bakılmıftır. 

Davanın mevzuu, bir boıanma "va 
aı esnasında avukat Nejad Sav'ın 

avukat Münir Zebunogıu•na haka .. 

ret etm-'8İdir, 
Mahkemece taraftar dinlenmiı ve 

tahitle,.in celbi ıçln celte baıka bir 
gi.ine bırakılmıftır. 

v ııt:ı ndn.7, 
Bir çocuk yurt sınırlanna 

diklmış bir kaledir. 
Çocuk E irgeme Kurumu 

rreneı M .. rkezi 
'°""' 

28 1942 26 
CUMA 

Gün93 Öğlo 1kin<I! 

12.24 6.22 9.33 l!ıan! 

7.05 13.02 16.12 Ya.atı 

Utar: Yatllı 1moak 

12.00 L30 10.47 Eıanl 

18.39 20.11 5.27 V aııat.i 

ABON BEDELi 
Türkiye Ecn.a 

Senelik 1400 Kr. 2703 K 

16 Aylık 7&0 • 1463 • 
3 Aylık 400 • 800 • 
Aylık 1 
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H ti 
• Perıımbenin ı•llti Çare 

J'an..: SIIM> DE. vJş 1 AnKaraı HalıBrleri rp ffi0SU eri Strp Ba~vekili pmbadan
0
bem oıuyor 

istifa effj 
-~-

Bir b~le [fthı aatt ilii ~Jt. bir hakaret'-olmamasına rağmen 
~k acelem var. Bebekte · tıte>förii pek lllz'iır.ıyor: 
QllSta 7.iyaret. etHp; dümeli ve - Bay~ diyor, şikayetlet" 
Baat dörtte Sirkecideki.. Dir işi· sade şoförlerden- yapılır. Büttiıı 
n.e yetişeccğını. gazeteler yalnız şoförlerin a: -

Maarif 
Ve~Ul1ğj 

-Müttefikler, mücrimler teslim 
edilme den ınütarei:e yap-

,,.....,.. *· c. s.,., ollri/o, 

ı stanhulda kıa.rne usulü d&., 

T~ meyıla.mnd&}:'Jlm.. Bu leyHinde yas yuar. Bir hafta 
Cün taJtsi1er pek öol: ~ tane evvel yii&. kuru1a &ldığım1z Pli 
eraa arllay.a dkilDM1, • kdeta nnci bir. haft:a_ aonra ~ elli, 
~ kop yaNimıa gidiyorum ildi hafta sonra iki yüze. alırız.; 

Yeni ~TB saatlerinı maınayı kaı:a-rlCLitırdıla r 
tesbit etti Londı·a, 8 (A.A.) - Lord Sı·- ..,.,Mt B . 1 ~ ,,,_ .. ır. u ışte esas ı ve zarurı 

LOAUa 8 (A.A.) - Vftl ajaneına 
Buda.,..&eden geleft bir telgrafa ııa. 
re Almanların kurdukları Sırp hD 
k<l~ı reieı geıtef'at Nedfç ııhht .. : 
beplet' ilerf rirerek Atman alkerf 
mak'tımlarrna lttlf .. ını vermlt lee de 
Alman makamları bunu k•bul et _ 
ntemlftfr. Almanlar general Nedlç.ln 
vuKeılne cbha bir müddet devam e. 
deeeiı ümidini izhar eyJemlılerdlr. 

ha kaldırılmadan baz1 fı..
nncılar fırsattan istifade edere1' 
noksan vezinli ekmek çıkarma• 
y:a. bıatbımı§lar. Ve kast malüm4 
Şimdiden un biriktirıp ekmeW 
sat.ıjl serbest olunca fazla. fi
yatla satmak. 

letilk.aıw4-ı• kag •aÇamli: .8CUıu Y&P-&A bakkal& Kimse çat-
- Bebek, dıyorum. ma&. Fakat herkes, herkes şo1 
- Gidemem bayan! f6riere. çatar ... 

.. ~ arehdeı a)IJUtSlliıne talk - Ben size.: çatmadım, diyo-
ı.rııypr ... ~de )jae öy- nuno Beşücta.f iakelfıeiıKr gitmi· 
la. dördiiDaü da yjne ~ •. Ar· yenlere çattım. 
tık tahammülüm bitıyor: - Ha bıııın., ha. bqkaaı. Eğer 

- Vazifede değil miiUniz.. eli· benim de iŞme uygµn gelmesey
l'~ dördüncüye soruyDnım. Bu· di, bu sabah &-şiktaiia g.ıtznek, 
Ctin çalışmıyor musumtt?" ben de size bir şey söyler<linıı 
>....::, lllııet; çal•~nız. Faleat, B&r bahane t:fulur; sw otomobi• 
-..ııi~ yeli; le alinarxhm. :Fakat öenım Be· 
~ aıabl!ll'k bin yajüa· şiktaşta ışlDl vıw. Y.erim orası· 

~)"Onum "»sim meydimına dır. Orada takm bekler:m. y;e· 
lldiyonun, t:mllmaYi bellliyo riıne. dönmek ıçı.n ben şimdi Be
~ alltarmaıbileıtüJ Kanüiöy.. şlktqa gıdiyor.dum. Bayan, si
dea B•aje gidi!JJ>llllll, 3n ~ ded ~ız mablf.ılC ye-
'Cramwıy blllmd, A.lr"tı.rnua;:ıı meız mit tQllK'tZ mı? ORUın Rendi 

hpma.k filia wlNna*1ii uzun kinnı, kendi k!uaneını gmet
~: Sirk~ aooak saat meğ& hakkı yo.W mu? Otnın evi, 

oa kala.ı.dtiiaaiüyenım ~ çoluğu çoeuğu yıoli mu? .. Yok· 
a.i kq~ sa f10föriere göre eraJn, etı, 

• • • ekmeği başka fiyatta mı satı-
llic başka aMlllbt erilerMüın e· yodar. 
~en glkıyon.um Biiyiik bir lstemıyerek şoförle münaka-
il_dM.yaç beW ta.kai peşine düşü- şaya giriyorum: ::1\ ba defa uzun, uzun do· - Canım. diyorum, daha ne 

aja. ~ v.aMt1m y,,~ A istiyorsunuz. Taksi ücretlerine 
lefİınD.""' ;ı.+,. .. i...ı....L.-:-- gtd_,,,,_ 1 IJC9 .... ...., ._~ ........- zam Y.aPıldı ya ... 

- Zam Y.agMtmt! • lliye istih
ııo... ~aksiler meydanda yok değil. za ile. gülüyor .. Zam yapıldı ise 
.. tıKat ne Hari>Wıde, na 08man. tef öre ne! 
'-eyde, ne NdşanbpnO, ne IDP - Zbn, müşteıuıin cebine mi 
9ıanıda hiç }'jlr tanesı Beşıktaş giriyor ... 
ilkeıtsine ~ nm olmu- - Hayır, fakat eksenya şo· 
1~ lftp ıil de aynı terane: förün cebıne de gımuyor. 

- E~..rrtıltnime'<!&ğ'ru gider- - Kimm cebine gınyor. t!!. tnnia.i& Bmzmn yok. - Otomobil saliibinin! 
c:ı~_....,_.. Tal t' •tdeu-alıyıonım: - Anlamadım. 

. Saat l.leırli)'eı-. Ge!;.ltalmak eıı. - Ba.YNlt S. lıer Şt;>f&il ken-
4İ§eei ıJe- ibilltlp dtınıyonun. A di otom<>ifill.nin sabitii mi zaııne
Ctıba ne yapayun? Nı.,_ küt dfll-.? 
'6k licivert bir takai tioş ola-1 - Hb.yır .... 
~~ıiyur. ı..ı- ~WD- - Ha!... öyı. ıse ne ~ız. 
~orr ve:ıbu de.fet bıindillteın Belfıııiiye şimdı taM&i üeretienne 
"-rat blm ~ daı. dqan k<>· bir zam ~ Şimdi vasati 
~ göa; abnam1Pmdao dı- oli.ra.M llilometm fıyatı yirmi 
IMltaıı. ~-~ÜJ'Pftl.DU kunuJ& kadarı cıkmıftır .• Bütün 

- 8 2 1ikh'9 illildtti, bir gün <JahlJlıD şefön 1-Zl mq. 
- U..,)ll'Wlm'- tenleri öyltı yerler« gi>türiiı: lil, 
~açı~ V91Nmftkı bJUJ oradan dönüşte kateSüeD llile
~ ~ bir bayanla birlıkte otomo- metreler nıukabihnde hiç bir 19.l' 
.._ ~ Gıiır.ia -0Lumr o- aıluımv.... Eğor-r yol• yansı 
~daı: mütterımz dölrillae ~'.16 

- Çok şükiu. ~ı niha· kanıaa. düştü demektin Bu, 
- a..,, kt.-.:ia•alelı ... giden b)I'- kemli btMbtma. kl)'ıunet kollM 
~ raatfleldJID. meseli Ed.ırnekapı.ya mÜljieıci 

Bu sözümde şof6re karşı hiç, {Sônu Sa. 4, s.,. 1 de) 

nwı bır e~~ buyuklli& nde b kurt 
oldJ.ıi\l.DU korku tle. ulıidım HelUen 
elime bır opa ldıın, ne ol.lcalc. dl~ 
bek.lecüm. Camı.\ aı- ko.ruıılııra fflAn 
bakmadan hemen üstüme Ll dı. Yu 
zumu parçalamasın dtY:e yıı.n dond\ll'Cl 

o zaman hay\ an ustume adı s 'J 
kulağımın U$Uınu yu1tı C-Aıı aeı _ 
sile beraber yeı'.e dUituk. Kı..a bw I 
mWUt keaıhmi ~tüm, Gkleri_ ~ 
rot açtıiıın zaınan ceıw r öpeiimın 
kurdu enııeısıııdeıt )akalııd.lf,Ull p _ 
dwn. Hemen bana da cesaret aıeie. _ 
rek elime bır sopa aldım kurda ~
Plfiırmaia batlaıatın kiill iiı 1 

kurda nazaran uf idi. Bereket P. 
ı'tlltüye d eı.- Utru.r ıı ~ Cl._ 
şÜjtCıler. C?ana"• d bU lmdar \ali • 
pelcla bala ~ l aaı-.. 
oiacak ki Y. hwU ciftl.iğl.ne d*1ı 
kattı.> 

Gerek Hi~m. ... H llMliniD 
yentlan aimlır. Ken.iileri Be,eila 
ZWıtür- hutameimlr ted&V'I eıilllp ,.. 
ralan ctikildiıııten .sonra uduz hana.:. 
neairıU teda\i altına alın1m11ardtt. 

Vak'amn ruııl kahr:unam 2& ya la. 
nnda koritusm J:9ıtlü çolııaa Sami} 
ÖztörktilJ'. • 

Sami tabaneaın süibsız olduw 
ııaw. sopa ile. ~a \'UJ'a du öl _ I 
d8rmüı, sonra du · vtı:ıerek k.a 
fiaını da yanma al ud has" 
taneline pkniftir. sam aakl lıicıbi 

"""' olm&nn1 b 1 1 \Ü 
3)'I ııö7.le. anlattı: 

c- Ko711nlantn oU ttıbm sl.iril 
sahibi alanın ıx.>Cu&il a ıım ustü 
tam aiPa donll"hen çamurlu yollaııla 

Ankara s (A,A.) - Maarıf Vetcıı_ mon harı> zamanında Mıhveroı- ik. şart vardır: 
ı~f\Gen teblij e.ıımıtıwı ler tarafından işlenen cmayetler 1 - Deliller elde etmek .. 

Vaz ıa1tln ln tatb ı l<ıne deva m e _ hal>h,nda tahk kat yapmıaJ< ü- 2 - Maznunların şaluslan 
dil.._ ı. .... ta,ttrıı-. !Nt~ zare, aı lruıa ~ zamand~. Bır- hakkıncia kanaat huıl etmek. 
cı hetle 1/Sonteırln/1942 tarihinden leşmiş MilleUer mümeemllerin· Hlikfımet adına burada yap
itilılaren ot<ullarda vatcit cotveuerı den mürekkep bır komiayon ku- tığım beyanatla Vaşingtondan 
afatldaMı aaattore 99re; tef'.tıptenmış_ rulaeawm 'ldinmşbr. da aynı zamanda yapılan demeç 
tır: Lord l 'l veııı le He sbylediğ. t en anlaşılıyor ki gayemiz dil!}· 

1 - ilk okulların der ıere baf4ama nutukta zahat vererek bılhassa man tebaasuu kati halinde idam 
uatlerı, ilk okullar tal matnımesın i n şpyle d mıştır: etmek değıl, fak.ıt diişman 
18 ınei madU.ıne. gijre tea!Nt ve vi _ H. rpten sonra Avnıpada as- mdletlerin umumi nüfusa ınaza· 
llyet makamının tasdiki ııe tatbık ken mahkeı eler kurulması fik- / ran küçük Ilır kütle teşkll eden 
olunur, ri bana çok ca.zıp gorünüyor. mücrimleri şahsen cezalandır-

2 _ Liı8Hrd., orta e>MWlarda !iğ _ CJftnkü b ı çok korkunç cmayet· ma.ktır. 
lenn si.tratle cezalandırılma • Duşm·· an tebaaa n..ı.an olan 

retlme uat 9 da baııınacak ve 15.45 -------------- l u 
de aon verlleeektlr. müor;mlcrin yakalanaral< deı · 

s - lstanbu.Jdaki kız.. eıwtltii1e.. hal tesUm edihnesi nıütareke 
rinde ö6f'et ım 9 da baılıyarık 16.50 şartlan arasına konulacaktır. 
de bıtecek. latanbul dı,ındakl kıa Bcrlin, 8 (A.A.) - Y.arı res· 
emtttUterlnde ııe 8:45 de baııayıp mi bir kavnaktan bilrunlm1ştir. 
16.50.ıct...soaa. erecıektlr. İhg!iliz ve .Amerikan kayna.k-

4 - &rkek teWnlk öiretlm c*ullaı;. larından veril&n haberlere göre, 
_._._._ •• .-. Ru.ıelt ve d"ğer şahsiyetler 

rında d.ereeere B.30"cta..bqlanacaJt, .......... 8il'•fl harp fec:a.iviini tetkik etmek ve 
17.30 da aon verilecektir. terk baall a h ar.p m ücr:imleriıı i cez.alandır-s - Tfcaret öOretlm okullarında A 1 mak çarelerini araştı.raca k l>ır 
def-........ ı. d• b1ıtfHarak 16•10 da z••·••ar kOllllSYOllun kunılması mese· '°"" ve.-11 .. ektır. 

Vıııai ... a+nn 8 (A 11..) _ Ha· les·yJe meşg\11 olmuşlardır. 
& - VOkaek ö§retfm kurumları ....,,. • ....., .. ~., -A 

vattit cetnfterinl, b'111un'6aktırı ye _ Wldi.n yapılan keşifler neticesin· Alınanlar tıar.a.fmdan böyle 
de: ı-Jliaan .ldeut tılMlm ada- bir mesele bahis mevzuu olma.· rin ea,,ıanna Q6t>e; k8ftdll1TI tertip _ ~ 

le)'enklerdir. larmd:a... işg{LL ettikleri Attu ve mışsa, bu, muhasım tarafta\:ı 
Agattu'c1lıı çekildikleri ıanlaşıl- mesul şahsiyetlerin günün bir.in

Ticaret Mline,an /•tan- mqp.n ~ AnıMi•ı alda ve de bizzat kendi milletlerı mesul 
buldam geliyor d....,.ma ,_.,..,.ı hlmalamıı tutabilecekleridir .. 

batıcpnm Winwinde. .lapnlann 'Yine burada müta.lea edildi-
Ankara 8 {Huauıf) - Ticaret ve_ elinde kalan son ada olılD IUmııa cime göre, mesell Stalinin Pin 

ktlett müate .. rı Cahid Zemanııı Ve aa.ına çevirmişlredir. l&n<Hvalıllra ve Çörç.ılin Alman 
kllete alt itlerde tetklklerde obtllUA • Melbo~ & (&Al>.) - Ce· şeftirierinin tecihişe uğraya!l 
m•k ıçın letaalNA&a hanket ....... _ nup bat&. Puifik karaı-Phınıı. HaUan eline teelhn eallmeei ha 

ti•· 
tebliği-; Unde öunlar tarafından ıtendtle 

Ow• Stanıeyı; Tasavvur edi· rine nasıl öir muameQ yapua
lmıiyeoak kad~ 8al"fl olan bu bileıeeğliai tua:wur- etmek- mU,. 
sra da~lar az gol( ön~ bü- kUl otlm•'8.0aMtın 

tJ ellilllw Heyeti, topllm1l4 
Ankara 8 (A.A.) - icra. Veklllerl 

H8*'etı buaı.m aut :f5.3a da Bape_ 

kil Şükrti 8unoMu'~ reı.üi"'de 

toplanmıftır. 

yüklükte birlikl•io iaşe hada- 1-ıı-----------•I 
nsu ıtdame: ~ nu yeaümesı 1 Kıs A. Hd .... 1 • aw,ğı yukarı mı •• • ~ zorlulllar 8. J;lOS auaı: &rJ 
a.,-r.etmcktcd ı. 

f liadfsf-c1D 
Şimdi aynı arazi zorluWarı * tteıdlfa - Otta prkUı tefttı "· 

kara kuvveUer~mWrı H.temesı- ~ yapMtttcta otan ı,.uız heva 
ni tedrici surette ya.-ılNınak· 14uvwet10f'i mareptı 
ı.d.ır. Mud U. 9'lml'itlr. 

Me:1111seıı;~N1 ----... »mc *~,.ping:- M R.avett'ln ""· 

.... .....,. ı '-'•
!Mdıie IMll-dujjı,MI 

teWU'~! 

Ahnan 

......... .... _ ... 
- HlıW! M.tllıy-lf6j1 yan; Ki_..ı 

tan mukadderatının yabancı "°"'"L 
uıaurludeı;KiMlltw ...... u.r .. e_ 
dıldiflnı g~rmek kıyflyeM u......ı 

bir arzu mevzuudur • .Sızler, Büyük 
BrfıaayNA.-. ......... VM ..... 111 
Hin " ' "- Y• ~ Birilnı &; (~) - MID8D 
m~_.....ndeı .... ,. r_... teah. tebllMıaden: 
hü• gjMNf btıılıuulf'Orıa&,. ı,.ıtere S- 1 İllltıeşria gecM&; Mmu 
hüllliMetı ,..... ... .,. t ......... bu hüeumbotiarı tıigıltz sahiline 
11u• ~ ..w,.,....... taaabz> edemlkdtiiPWt ke"'eh m. ~ .noktalarda. hübum 

• Awtttley, 9'r.I• clevw .... 6'Mft etmit1ePfir. 11.300 toaıllto tn-- .._,. •r• bu ~ 1'*- .._ tannda dört ticaret ...-v 
le"""-"-......,_, bir ...... , ">'•- bir karallıol ~isi babnlım41 v_ 
dı,._ ili" hNeftl"' Hin....._. il• Y• ili vapr- da toqJiUerie b• a 
tıia-a • ....,... ... ....._bit:~ -. uğTatllımştır. Bunların baup 
vAmk bir. hMG&-',,_, ı..._ JMff battnadHCIAn dUşma.nın siddet
t...,ı.,...d9iiUzc aııu.- .,,.. ı..n ll.llliil&ffıw yiiiıil .... t..\fit, e
dl nazarımızda, gerek t•rih naurın. dilamem~r. 

c1a Y~teW.W _. ....... ..., ıa lluıiltanınia cem··· cepilemnd.! 
tqlmiz HIM1t1ıa-.Hi1..,, bir teme lta~ bomba uçakla.rmıız ıtarn 

-rmektlr. içµı ehemmüyetli olan askeri he 
Gandınia tıwıheıtt. lneill.ıı: ıett~. datleri Wt- t • hri bw tıanuş-

cbna karıı Hlndlatanın müdafii 11fa __ ıar __ dı_r_. _________ _ 
tile tealr ıcra11 kolay lıllr ı»l6ı ı An/it.fGn yiyecelc matlt/e. 
ltongrenln lttıfzakını temin etmeOe loi iiurina. ~ 
._tuttu. Ga~......., tlıllllrlle ._ 
llt'anı canlyawe- btr pflttdı, Hlndft • Osrtniyecelltlır 
t81\ıtı miidafaa ka!»lllyotlnl baltalanaa A....,..,.,(A.A.) - T~ou• Vekl. 
iıa ve akamete ufl"•m•t• matuftu ıeetnde Vekılin ReıaUi,i altında bir 
ve <nmlf, ln.flterr trifk0111~ tare toplantı yapılmıttır. Bu toplantıda 
fuıdan teklif oö hın .. ._... aı,....a traıtka ctfrektlrltırı de bullınmuftur. 
dewlrmeOe kaaden azmetmlftl. "'-'- a.wtcatarnı ntıire; Mft y-0

1 
zeyttn. 

nenin kararı k&buJ ..Wl~kıtelt- - JYlif 119,,..ı,., v .. ~ ..... ,,,,,,~cek 
Gatıdl ile müz.Ucen etmek beyhu. n ı'dıl...ı Guri.-. .w.- "'8ıf'Meme. 
dNlr. Hind hUkilmotlnln ıUrat ve leri kararlaftırıtraı ... r. 
metanetle harekete geçmeal, Hlndla_ Eaklden verllntlf. olan a.vanılar da 
tMı ve herhalde bUtUn müttefikler kıaa bir z.am&11 içinde taallye eıdile. 
d•asını belki vahim fellketlerden cektlr. 
kurtarmıttır. Maruz bulundujjumuz Dl§er taraftan Ticaret Veklletlnln 
g!Atfükler, henliz sona ermemlftlr. aldıOı yenı bir karara gl5re, banka. 

HADiSE KURBANLARI lar zeytilı va ead.e yaiJarla. nebati 
Londra a (A.A.) _ Bugün Avam yalfar ve gıda maddeleri Uzerlnde 

Kameraetn-, HfndfetMldatcı ton kar b•6edfwıl'"" baıfedl~ tavzif edl • 
g"91ll•farda !Hen ve yaralananların lenlwe ve)'ıll bmedi)ll._, heutNM lf 
ıytettıı bildf•en H4ndlatart nızırr M. yaAllft .._.ki va. hWlntl .-ıı-.a 
Mael')'

1 
846 kitfmn IHdDOUnU ve 20!4 _va_na_v_.,.... __ ı..w __ .,._d_ır_. ____ _ 

kifiltin • y.rafa,,...ftl elfyhntl;tlrı 

si mü..._ fi M. Wllkle, bugtın Çun. 
ı.cnı'den ayrıltnlfltr• 

• ~ - tt-.ıieiy ... auırı kOll'I 
Cla•e ıle Btll .. r tlMret na&1rı Zil • 
tlaryel'ın- Arnav41tluktalct Dra9 ""'•
"' ıle BW .. r fe)Urlerı ar .. ında yel 
lrt lıatı hMckında bir mukavele im. 
zaladı"'arı bıldlrll"'.Wt .. tr. 

( ... tarafı 1 lnelttat 

daha etraflı ve şümullü olınllt!' 
tiır. BUrada en:~ çaıcult UJır. 
bi~ ve -milli ıahJik mwlelen 
UZıerinde dtınıbnuştur: 
Aftbwı ZTs a Khramill'sel, g~ 

çen aerıHi dilelslerilen baalan
ırun yerme getırildiğini 1N me
yanda kaJdırılan Kırkçeşme mili
tan kadar yeniden terlto.1 çeş; 
m8Bıi açıl~ aıöyJemit; di· 
ğ~ dH&kleriıı bulunduğµmuz a· 
normal vaeiyet ve bütçe im· 
kioau:bğ;ı ~ünden aımya ko-. 
nal.arak ş+mdilik yapılmadığını, 
fakat nonnal ~et Mdetı.ed81' 
etme& yerme getinlmeie çalışı. 
lacağmı betirtmişt.ir. 
Bwıdaıı sonr.a halkın Y.eni di

lekleriı dinlenmeğe başlam1Ştır. 
Halkta.o b:.r zat. yeşil saha diy 
ayrılan Selçuk mektebi civarın1 
daki e.vlerin istimlikiıOO doğru 
olma~nı..v.e. tramvayların pek 
ltalaha-hk, aktarma uaulünün 
pratik hayata uymadığını söy· 
lemişür. 

M.ehwılar bu mevzularda not· 
laıı almışlar. alakalı makamlar-
1.t. temas eaeceklerlini vadetıoiş
ler.dir. 

Söz. alan Şehremini Halkevi 
Reisi, mebuaları ve orada bu· 
lunan biitün halkı alikalandı· 
ran meselelere temaa e.t.miş ve 
demiltir: ki; 

bir canavarın tam ıt5lumuze ııeld ıil_ l!!!!!~l!!l!!IB!ll!!!!m!!!!!l!ll!l!!!!!!!!l!l!!!!!!!ll!m!!!!!!!911oJ llrAN&UL ,&a.EDJVE&I 

- Gençlerde.. içki iptili.sl, si· 
nema, dans hevesi artıyor. Genç 
lik da bu baJılxaşluktaıı şikayet 
edivor, bilbaıtaa ufak çocuklar 
sinemala.r:da. kötü ahliklar kapı· 
yodar. Her ~Y. üzerinde oldw!u 
kadar milli ahlak ümrinde de 
titiz bir. disiplin kunılmuı, 
"Ed~bidir" diye müstehcen e-

Ş.llür. Dp&nm 
Sı!UC 2o.» da. 

DRAM: KJSVI 

•• , MAS.At .. 

>UH . ....-----

Berlin Bilmriyorı 
- Bat ta. atı 1 incide -

arruzlarımız diıtmanın ılddetll muka 
vemellne rağmen dahe ııerl götUrul_ 
mUıtUr. 

Stallngradca da dütman ılddetll 

muharebeler netıceılnde toprak bı _ 
rakmaOa mecbur olmu,ttur. 

Kuvvetti Atman hav&- teftdllerl ile 
Roman aavat uçakları ve kal'fl koy_ 
ma topları kara Ol'd&Muı m"ureee _ 
lerlne teaırlj olarak l"k-ake.ettWlfier. 
dir. Baıka aavaı uçak tef4cıilerl ap_ 
liı Voıga ve Hazer. denizi yakıntarın_ 
da düımanın eltemnuyetli muvasala 
ve IQe yollarını yeniden. geceli gUn_ 
düzlü bombalamıflardar. 

Kalugı"nın batı ~ırrMiııGe bir bat 
l<ın taarruz• yapaa Aln1a11 k4t"aları 

bir tepedeki Sovyat mev.ıllnı eJe ge_ 
çlrmltler ve buraya y1rle19rek nHi 
dafaada bulunmuıtard&r, M.e111zli ._.
reketlerde düimanın bir çok AVaf 

teeıaluinl tahrip ettik. 
Ladoga göUlnün eenubwıda dUt _ 

m&11ın ormanlar içindeki kuyvetlcrl 
mevz.llerinden çıkarılıp atılmıı ve 
v~ elcla; edilen yeni mev.z.ilepe kartı 
dUtmanın karfı taaçruzLıırı ald- kal 
nnftır. 

Düıırıanın Neva nehrhıı g~ek 

tefeblriiılerı topçu atettmız.Je akim 
bıraktırılmıttır. Bu arad.a tl"'a' cep_ 
healndekl kesimd .. Bovyet dcmlryol_ 
larının ehemmıyttl ı kaımlırına ha_ 
va taarruzları hedeflere atılan boM _ 
balarla tetirli olara.11 Hva., etntlt _ 
tir. 

Moskova 
biJ&ciyor. 
( Baı tarafı ı incide) 

ludır. Kefeçten taze bır tümen ı.ı_ 
dikten eoııra aava" aürüa.n 2000 Re 
manyalı savatın ilk gpnünde iihall, 
tür. 

Rnv YANIVOR 
~---------

Moskova 8 ( A.A.) - RJ,wln-. .... 
detli bir mııharebeden ao11ra alevler 
içinde yanm.akta... ~ biWWHiy-. 
Almanların muharebey.- y~ iki 
tümen ıokmuılardır • 

Şehrimizde t.ek bir fınncwıt 
bile bu kadar küçlllmea!ni ve lMl 
derece ahlak düşjdinlüğii p
termesi.ai göeül istememekle ~ 
ra.ber, ne çareki hakikat ta Ha-"t 

kikat olduğuna g9nt, bu hid.iae 1 
karne WRılü *MJWğı takdırde 
bazı insafSIZ ve viodıms.ızla.nn 
ne bayagılıklara başvurmaktau 
çekmmıyeceklerini göstermesı.
ni gösterir ve bu itibarla üzerin
de hassaaiyeUe ve ibretle du
rulmaya değer bir meaele f.elliıl 
eder. 
Dıkkat buyuruluyor mu? Mel' 

un, yarın daha fazla galabilmek 
ıçm daha bu gihweın hınuzlıP 
başl.ıyor. Y1Uli nolleaıı vemıli 
elmnek çıkarmak bir hınarJıisea, 
birıktıirdiği unu satışlar serbmt 
olunca fazla fiyatla satmak da
ha katmerli bir habasettin. 

Ticaret Vekilimizin bu vui
yet karşı.acıda kame. uaulünii 
kaldırmadan evvel derin derm 
dliiüıımesi ve şa.yet Jdarne uaur 
lünün kalkmaaı mutlaka mua
telzimse karneyi kaldırma.dan 
eY\'el muhtekir ruhlu :fınnCJ.laı.. 
rın vücutlarııu kaldırarak onla· 
rı ha.Ikın lokmuUMlan çalamıya
cak rur hale getirmeai jcabKJ.i,
yor. 

B.r şehrin baZl fınncılan ~ 
tada daha. fol yok, yumurta. y,ok 
iken bır hareketle katmerli va 
sunturlu suç ijlea:ıeğe kalk .. 
larsa kame usulü kalkınca dr 
ha büyük melineUcre başvuc
maktan çekmmiyecelderini pek 
iliı tahmın e<kbilirlz. 

lna;uz:. krutoE.. baı•tlna 
hazırJ.mt. •rli Cum 

gOml açıhycx 
9 Birıncll8fl'lD Cuma guni saat 

17 de Eminönu HaH.e.ınde, Halk' 
Parti inin ytiksek hima)'\CSl alllllCLl 
\"e tn&Iliz kültür ~eti taratınd .. 
tertlpleneaı İh8il1U lAarif binalell 
lotograf sergisi s&J'ln.. latanbul Vah 
\ e Belediye Rt!isı m. IlUtlı Kınlar 

tarafındaa ıwılauktlr. 

Bu !lel'lti bir lc.e ay evvel Anlnıre:, 
da tet'ÜP e4ÜlDllŞ V& llltllf Şefi Bat~ 

General Kiu:nn K:antbeı.ir oldu- \'ekıl \e V.ek.illerimlt taratındaa şe: 
ğu halde bütün mebular yakm rellendirilmışur. 
bir. aliila gösterniişıe,, ve bu-1 Sergide tngtlız. Maarif sıstemıue 
nunla ehemmiyetle ~1 ola· dahıl, unı' erslteler, kolejler. wıa. 
caklannı aöy~ir. ilk 'e tekmıl mrktcplenn ta!sılfit 

Sii: .9U"as&Jcendiaine gelen kun resun!erı bulunacaktır. Ders senesl 
duracı bir ~ memle~ nln baı;mda tert p edilecek bu ser11 
ta S8Da)'İ meı.tepler~n ihtiya· nln hoca ve talebeleri alikad:lr ed ' 
ca kili gelmectiğlnl, i~lerin da· cetını umarız. Sergi ıo Bır ncıteşr n 
ha 7.iyade: ~it dükkitnlanü. Cumartesi gününden itibaren saaı 14 
YeH•lıirinö , hal .... ~ ma:ti~ıı 
~- uuıı... J-··· den 19 a kadar umuma açık l»ılun 

hemen bıı ufak QOeuk-la.rdan ver- duı ulacak ve herkes. serbestçe ser 
gi ist~ni. bit yüzden yaman- gıyi gezebil<'ttklerd.:r. 
na. gına.k alamadıklanm, her j~ ====-=========ı=:::= 
yeni .bqkyan ufall ÇO(!Uldar-için 
~ bir zaman- tÇin vergi 
ünmartuısım rica etm'ıtır. Me
tituılar bunu da d&terierline net 
etmişler ve halJdlA-'SOR k-Olt\JŞnta• 
da bu smet1e bitınipir. 

Ya.mıdan itibaren mebusları
mız dıleklerin şehrimi.de alAka· 
!ı olanıa.n iç.in lan ,elen ma
kamlarla tem~ edeeeklerdtr. 
Halkın dılekJeri hakktnda u

mumi intibalarını soran bir- ar-

kad"P'• General Kizmı Ka
rahMıir: 
"- Halkuı arzul'an bu sene 

umumi olarak iaşe ve kömür ·ş 
lerinde tonlanıyor" demistir. 

Mebus Ziya Karamürsel de: 
"- Geçen seneki dileklerin 

yüzde altn1l.Qıaıtn yerine aet r ı
diğini, iınkıi.n d!lhilinde olan dı
ğ~rlcrinin de normal 7.amanl ar 
da yerine getir"lec~n · sız.e söy
liyebiliNlll" dermşt r. 

Broch'ay'fn f'D bü)'ük. 1D11 .. atf a1eyıpıU. ••• 
Sülemaeı•&.- en bü~·m· ·-•· ·~ ~ ,,_ •-ı .. bt ••. 

sm· Çocuk 
Meşhur ~jisör RUEEN MA.llUL Y AN'ın emsalsiz eseri 

bttarı Stanltck -Vlff • HaJrten'ın 
Fevkalade temsilleri olup Sah gününden itibaren 

SOMER SİNEMASININ 
Ba.yram serefine ballrl~dığl !i&hane program ••• 

, ni i:Qrdüm. He en bir sopa nldım. 

Aiamn wcuğunu bir- aftı~ arkns 
ııaJll&dmı, Can:l\'W'ln ~11lnır çllc _ 
tun. lllıpan p:ırçcda.mü ıçqa tam 
zam., aUldı. Bir silkeltıdttn, Han 
yere- düttci. Fııkat lü.rs.ınün y 
d~ elan: IOllUi1J d eliyor; umall: 
lıyordu. l!!ırsatı kaçımuyarak hem 
beline, koafasına nrka arkaY.,a kalln 
sopamı l.odlrdım. Fakat canavar çok 
iri ve-kuvvetli Idi, b._.,turlu yere YJ. 
kılmıyordll. Benim karabaş köpek de 
hemen kw1a saldı. Fiakat kurt he _ 
men köpeii altmr aldi Köpek kuP._ 
tun yanında ulac k kalı u. Can_ 
"lZ g bi d t ı > de k dı. Kurt 
şl dl k pe b ı ııga ı ı çocu_ 

ğ\llla sıümaı.. için IGOlllYOl'da. Tam 
bir- metra kala fedakir loDilelc ,.... -
den ka11atı, son bir ..,.._.. kurtlan 
enMliDe yap11U. oaıar bolullaı'JMın 

ben da ~detl9 S06'NJ kulak Umıınaf• 
vurdum. Canavar ~ildiı JWGı.eme,. 
dirn arka. arkaya neresi gel1raa vur _ 
dum .. Nihayet canavar fiberdi. O za 
man bıçaiım& tık.ardun, deria1nl Jilz 
dilm, kafasını de ke&erek ha.tane,ye 

Yazan: W. 8tlakupeare 
TOrkçeel• ~eftıaret Ereln 

KOMmtKISMI 

serlere müaaade edilmemesi la- ill••••••--••••-•••••••••••m 
zım geldiğini, çünkü bunları da· 

ıe&lrdlııU 
On dört yaşlannda olan Mehmet 

deri yüriıltirkerı &mi.Ye yardını et _ 
Uii için o da Stuni ile beraber bas_ 
tane,e-eı>lldfl'llmi8'r. 

Öireftcilğımize lire lldriDin 781'UJ 

ebıemnıiT•taizdir. 

YAL&.KCl 
Yazan: C. Goldoni 
~rtc9Mi: tt Meray 

amarleıli ve P c:r :ıunler 15.30 da 
matine 

Her Çarşemba S98t' 14 de 
~ TIMATROSU 

.1 

!h&.ı .ziya.d& gençler, ufak talebe· 
ler okıım'Blli olduklarını anlat- , 
111181ir. 

BK fikirlere orada bulunaı:ı 
bir bayan öğretmen de işt:ı.rak 
ıeıtıniş, çocuktan hayallere dal· 
dıra.n bazı çocuk roman ve mea
mualaruvn yaaak edilmesini is
temişt r. 

Or.tap. atdaD fikirleı • b 

Beyazıdda: MARMARA SinemaSI üstünde ~ 

MARMARA GAZİNOSU 
BUZLU KAPALI ŞiŞE BiRA, INH 8AR ŞARABI, HALiS KAHVE, 

ALAKART YEMEK ve TABLDOT, MOKEMMEJ. SERViS. 

a ve kapala salonlarınd 
a le gazinosudur . 



1 
ı 

?."aks dı. h.ı~mını terse getire· 
ı·ek yenmekti. Molla, biı 1t,;nbi· 
re neye u.~ J•iJğını bilmedi. f' c:!

kat :. •ır • U utlu oldugund n 
derh l b ı h::ı!.n fon j t f .c;:e 
koyuıdtı. t)j ı. a a!!ırlığiyle 5ui ı 
tarafına d"ğı u meylet+-, ve, top 
lrınarak kı• •nın i11,eriL~ ~lt:rdu. 
B1.1 ~urc ıe l önijiin oytJ ·.u bo
zulm .§ Jl hı Yöri•'..\, oru unun 
bozulmuş oldu~unu go-:-unce 
derhal haşka oyuna geçti. Kıç 
üstü oturan hasmına içten gir
di ve, ters kepçeye almak üzere 
lhamle yaptı. İ.:;;te burada mü
cadele müthiş oldu. Çünkü Mol 
b nın oturuş vazıyeti tam ters 
k • ('eru . Bu, vnıı yet c ter::i 1 
ke ('C.} c duşen l uzd yüz mag- ı 
liıp olurdu. Bunu b:ten folla, en l 
son kmrvetini s ı federek ha.s
anının Lerc; kepçesine mukabele 
ettı. Nırq,yet ha~mının ovuııJa
nnı budayarak doğruldu ve, dız· 
lerı üzerine ~eldi. Lakin Y:i
r ük Ali, ha.,,mını bo::i bırakmı
yordu. Hasmı, vazıvet'ni de?.!'i.ş
tfrır de·~ ~tirmez diğ""r bır oyu
na geçt1. Hasmını şak lru·ıtc-=ıne 
aldı. 

Yörük Ali, süluk gıbı ha.·mı· ı 
na yapı mışt1. Nefes aldınnı· 
yorou. Molla, bu ~efe de şakı 
küntes nden kurtulmağa çaba
landı. Şakı ::;ökmek ic:ın kcndısı
nı ileı i attı. Uzanıp ılerı atar
ken de sağ eliyle şakı sölm1e~c. 
ve, budıımağa koyuldu. Yotiik 
Alı, h, smmın şakını sölti.ıp bu
dadığını görünce derhal başka 
l r O) una gt!çti. Mollanııı u...:a · 
mp ileri atılına nızıyet.ndcn 
istifadeyi kaçınn:ıdı. Sıcray:.ı." ak 
ili!erine atıldı. Ayak!anııı hn:;
mmın kalça Ü7.er!.!r n<ten gcC'ıre
rek bir anda k.l!arını budacı \e 
bu suret it> k J anı taktı. Molla, 
en sonunda kapa.na gır miıı old~. 
Yörük Ali, nefeslenm~yorthı. B"r 
oyundan b.r oyuna geçıyordt . 
O derce<:' sırnaşık 'e bulaşıı
giireı1iyordu kı, ha~mı usan:mı -
tı. Bir oyunıı sökm den dığ'eri
ne g·ren hasmı onu l ıktırnıı .tı. 
Bir tüılü yakasını kurt.ıramı
yordu. Molla, !:"' panc girnwkl-i! 
cendereye o-·nı oldu. Zor! ı 
ve, ez·oı hareketıcr ba"lamıştı. 
Yöı tik Ali, gıı tl:ı.k <lolarnası neş 
revine ) ıne baPlamıRtı. 

Molla kapandan kurtulmak i
çin uğraştı. Fak t muvaffak o
lamadı. Yör ik AJı, ha..c;mını 1Jeş 
on dakikn Pnsıla.sız ezdı. Bu, 
yavaş ye\.. ez şler . follaya t.e· 
siı edi)ordu. Gtircsını \eo\ s va-

vaş kes:.yor ve, yan yanıvordu. 
Molla 1..d bunu hissetmeğe baş-

İNGİLTEBEDE 

İmperial Kemikal lndustris Ltd. 
Mlstabzeratmdan: 

:l~~~~· 0~;~ü1u~~;;;:;< ;;~~ , ea ş, diş, nezle, grip, roma izma 
luyordu. Hasmının clındcn kur-
tulamıyacagını anlamıştı Bır /\1evralji, Kırıklıh ve Bütiln ağrılarınızı derhal keser 

KİREÇ KA YMAGI 
İPOSULFİ'F dö SUD 

· NiŞADIR (Kaya ve Toz) 
TOPTAN SATIŞ: 

UKOVAP,, Ttlrk Anonim Şirketi 
Tahir Han 4 ncü Kat Galata, Tel: 4 9421 fırsat düşüp de hasmını yene- 1 •• 

bilirse ne alfı.!.. Yoksa yüzde rcabında gunde 3 kaşe alınabilir. 
yüz mağlup olacagın:ı em·n ol
muştu. Yörük Aliyi yorP"Unluğa. 
dü.cıürüp mağlfıp etmenin ~mk:l
m olmadığını da sezmişti. Haşin 
ad ınıın hızı kesileceğine gittik
çe artıyordu. Yorulmasını bek
lemek ve, güre11i denkleştirmc
ğe bakmak avanakhktı. Yanı 
Moll . ıim d ke m t:ı. Fe ol.ı 
cak ıse ol. aktı. Aı ııav• to;;lu, 
soylenivordu. Pomak Murat soı 
du: 

- Usta ne söyleniyorsun? .. 
- Ne söylenmiyeceı!im be' .. 

Zavallı çocuğu üzüp dumyor· I 
Jar. Şu Molla, yenilecek. Fakat 
zorlanır durur kerata! .. 

- Ne yapsın! .. Namus bela· 
sı .. Fakat bu sefeı Yörük AI:, 
da.ha ğır bastı. Moll:ı. bunu an
lııdıi;'l için sersemledi. Ne yapa 
cağını şa.curdı. 

- Pes etsın kerata! .. Yörük, 
ona fırsat ve1'ir mi? .. Beraber
lik ele yok ... Gebeı inceve kadar 
boğuşma var .. Bırakmaz ense
sini i~te böyle.. Rezil etti Mol 
layı ... 

- Molla, pes etmez ... Domuz 
gibi inadı vardır. Fakat ne de 
olsa 9'Üreş daha uzayacak, Yö
rük, ezqccek ... Bak hırsla t utu
yor amma .. Demir değ·ıl b u .. Ni
hayet et ve kemik 

Dedi. 
Hakikaten Molla, öliir de yine 

pes etmezdi. Her halde fırsat 
kolhyacaktı. Yörük Ali, hasmı
nı kapanda ezdikçe ezdi. 

Nihayet Molla, yine kapanı 
sök tü. Ve, dizlcnerek ayağa 
kalktı. Yörükle ense enseye gel
dı. 1k4 pehlivan tekrar ayakta 
karşılastılar. 

Mollanın keyf1 tamarniyle bo
zulmuştu. Yörüğün kapan ba ·
kılar.ı onu oldukça ezmiş ''e üz
müştü. Yörük Ali, Mollaya ne
fes aldırmak istcme<lıgı cihetle 
daha Molla ayaga kalkıp bir 
ıki ense değişthmeden YörUğün 
tekı ar hasmını toparlayıp sür
mcs... bir oldu. Molla, kendini ko
ruyamrunıştı. Ayakta ancak bir 
ıki dakika kadar kalabilıniştı. 

(Arka. ... ı nr) 

~.. " .. ~ flP. .,,, .,.r it..: - ' · , ,. _ •O. ·' -" • : ".(• ııc • ' r o' (. ~ ' Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
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SOLDAN SAC>A 
1 - Aynk takımı - le, r. ~ - Bir 

ne\i kıyn etli kum .. ş - Ilır emır. 

3 - hıp - Ç zgı - Not •. 4 -
V, purlatda kamaralar.ı b. k~n hız _ 
mc+ nr. 5 - Nok n ız - Romen 
p. a ı. 6 - T. m lcr. 7 - Musiki_ 
de ~.ıkut ı•.ıretı - E<lııt - Edat. 
8 - Ilır ı.im - Bır emır !J - T. 
d k çın kullanılır - Bır ne\ ı ın:ın_ 

zumc. 

YUKAR IDAN AŞAG I VA 

1 - Tutkun - Gur un b r kısmı. 

~ - Orta - Bır emir. 3 - Kırmı_ 

zı - Donuk - Edat. 4 - tşgiiz:ır. 

5 - B y::ızlık ve soğuklugu ıle m::ı. 
ruf madde - Sahip olunnn ) 6 -
B. · mezhebe mensup olıın. 7 - Yol_ 
d bır 'tılır - tfrazatınuzclruı bıri -
B r chı"r. 8 - üzerine öt;\) i kG_ 
nur - Uzak olmıy:on . D - Yiıdc _ 
dC'r. - :fpl"k. 

Dünkü hnlmacamn ham -

................................... şubesinden 

1 
Karacnbeyde T. C. Ziraat Bankası depolarında mevcut 'c Ofı...un-' 

nit hubub.:ıtın lstnnbula nal<li ilii bir müteahhide fhnle edllecel;!iııden -uııtl 
ol:ınfarııı 9/10/942 Cuma günü saat on dörtte 14. Liman hanındukı :)bf'• POKER 

Traş bıçakları 

Cildi tahriş etmez, 
cildi yumuşatı r . 

Her yerde 

P O K E R 
traş bıçaklarmı araymız. 

mize ıı ilıacnailaı-ı rica olunur. (416) 

Haciz kararı: 
Adli amirlıkçe hakkında 1.7.942 giin ve 122/332 sayılı ka , rl. !;(•J, 

!eşerek fırnr suçundan dolayı ilk tahkikat açılmıli olnn Umum Shh l;:; 
posu erlerinden olup İstanbul Fatih askerlik liUbcsine merbut Guı · 
m:ıhalksinde mukayyet 336 dogumlu M:ınol oglu Mikonun must• ,r_ 
lık f.Ol"l~U hİlkımli!,rince 8_10_12/7/942 günlerinde Ankı:ınıd:ı Ulu \'t 1 

1 

20/7/942 gurılerinde tst:ınbuld.l Yeni Sabah gazet eleriyle nı:•!iredılen lıt· r 
ilanına r:ıı;men halen kıtasm;:ı iltihak etmediği gıbj meskenini de o dır, 
mediği anlaşıldıı:ınctan bu suretle gaipliği tahakkuk eden moznunu ;ı~ 
l<•yhindc hulrnku i'ımme davası açılmıli olup kendısi de h:ıkkındn tt'" 
miizekkeresi kesılıncsini mucip kuvvetli liÜPhc altında o?dugund. r J\~ 

Tramva da bu 1 1 
Mh.U.K nunun216cıMd.2. iıkrasınatevfikanTürkiye d:ıhlııdt 

Y • Askerlik itleri mallarının. m:ınıun gelinceve '\:eya tutuluncaya kadar haczine kar •• r t, , _________ .____ rıldı. , .,. (31t 

Eyüp Aakerlı.c: Ş<ıbeı;inden: SoTgu Jıfıkimi As. Ad. hfıkımi Adlı n.ı • ı r 

'Unan eşya Hilmı Özalp M. M. V. 1'11'-l - 339 Ye bu dogumlularla mu_ 
ameleye tabi erlerin te\•kedilmek K< ı.. 
uıere 19/Ulttejl'Jn/94:! Pazartesi gu_ I <c======================================G="l=ıp==:Dt:::::~ lstanbu lelekt .. ik, tramvay 

ve tünel iıletmeleri umum 
müdürlüğünden 

1942 yıbcın. f') lül a3 ında tram 
\ "a\ , tiıneJ \t'.ı ofohiis arabelano
d.a· ı tıluJJaD ~~anın müfredatlı 
üst.esidir: 

rı.s ~ ntalar 
> ç::ım. ırlar 

ek eldivenleri 
> ay. kkabıları 

J; > ııemsiyclert 

B ;ton 

Kıiao "H 

k 

Rontkcn iurr.! 
Elmas tn lı yuzuk 
Zıynet rlt.m 
Kol H tp snatkrl 
Tesb h 
Yıyec ek rr.r.odcler 
Bır m kt.:r par;:ı 

ler 

::ıdet 

14 
19 
3 
1 
6 
1 

13 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
ı 

2 
1 
2 

mi saat 9_dn ~ubL'de bulunmaları. 
:!. - Du dogurnlulard:ın kısa hız_ 

m(tl lerle s. k:ıtlaıın ayrıca ç:ığırıla_ 
cakl::ırı ilıin olunur. 

* 
Emin onü Ye11ıı A .. Ş. den: 

AS<lgıda i im \C sıC'll No farı J:ı. 

zıh Yel. Sb. ların rcelı şubeye mu_ I 
racantları iliın olunur. 

1 - Kadirli Dere m;Uınllcsi ~o. 1 
de oturan P. ı:rgm. J\It hmet oı:. Fu. t 
Co kun (5li45) 

2 - J. Yzb. Ş~ket {328.c-~240.) 

3 - Lv. Tğm. Husnu Soyer (39836) 
4 - 8. Srnıt Adli .H:ikırn Zıyaeı _ 

tin <ll39) 
5 - 4. Sınıf MI. e. Mehmet Lut_ 

:f'i (1800i) 
6 - P . Mg. Nurettin (929_c_7-t) 
7 - Topru ü~ •m. F. bri Yurda • 

kul (41300) 

8 - is. Tğ • Asını 529 (508ll) 1 
9 - P. Tgm, .Mehmet <1 ' . Mehmet 

Cemil (333_445) 
10 - P. Tem. Hilmi Yelkenci 32595 1 

İnhisarlar İstanbul baş 
müdürlüğünden 

i/10/942 tarihinden itibaren kahve ve çay yeni iiyatlıırln 
çıkarılııcnktır. Bu tarihte satıcı elinde sablmıy::ır::ılt k::ılını~ kah\i e '• 
varc:n miktarlannı \ıir beyanıı:ınıe ile 8/l0/!l42 sabahından 9/10/942 :ıi o;a 

rnın::ı kıı<lıır en yakın İnhisarlar idaresine bildirmeleri ilfın olunur. ~ 

Kul~kapı maliye şubesi tahsil 
şe/liğinden 

Şubemize kazanç v"rıfsinden borçlu mühendis 1 :ık Ta nano ' ıııC 
Arapcaıni mahallcsınln Voyvoda caddesinde 69 No. ıu m~haldt 11 C1 

1-
tına alınan esyalıırdnn p~cl boru \c malzemesi, Bergmnnn malzeırr: ı. 
zll malzemesi, tel ve kablolar, Antigron rn::ılzcmcsi, ak-Umulatorler, Jı ~ 
gloplnrı, reflektör ve projektörler, şalter ve dem::ırörlt• , voltmetre mP'" 
metre \'C voltmctrcleri, elektrik saat tesisatı, hurda demir, oryon ' 
radyolar, radyo l~ımbnları ı e dalın bazı malzeme e ya, 19/l 0/942 P<Z· 
gıinli saat ondan itibaren mezk\ır mahalde aleni muzayede suretıle 
caktır. 

1 h T ti 
Bu hu u·a dair claba faz ::ı iı<ı at almak isteyenler-in Gal, t.ıdn 

yanında Sok{ıUu sukagmda eski po,.,ıa hanındn Kulek:ıpı maliye 1ahsıı rL 
ligine mliınca:ıt etmeleri. Telefon No: «49118) 464) 

11 - P. Bnb, Halıt özcan (331_ll7) ========================================:::;.-' 

İstanbul k~zan, ben k epçe: 
12 - P. A . Tgm. Orhan Saka. , ........... NURUOSMANIY E CADDES iNDE HUSUSi 

(49819) 

YENİ NESİL İLK OKULU 13 - 8. Sınır Ml. Me. -u1eymnn 
~~IVVVVV'VVV'VV"~ 

Bir taksi arıyorum. 
(Baıtarafı 3 üncü sayfi:ıda) 

götüımem.. Çıbkü m~teri bu
Jacak b.r semte gelinceye k, dar 
ne kadar mesafe katede eı,ım. 
Boğaz. gıtmek için gid p gelme
m koruyacak maktu bıı iicret 
almadan hareket etmem. Ben o
tomobirmm kendim sahibı ol
duğum için d j!er ofôrlerc na
zar.m mi.ıFterıF' d.ıha çok f e
dakfu lık )apacak \'azİ.}ctteyım. 
Fakat ör de, baska bir.sinin a
rab.ısını kullanan şoförleri bir 
diişüııünüz. Öyle ın ... afsız oto
mobil sahipleri var t ır ki, mese
la bcledıyenin biçt.ıg-i k·lometre 
ücreti, söyledığ.m.z gib', a.-lağı 
)-Ukar yırm; kurı şa ~eliyorsa o, 
§Oflör .nden 30 ü, hatta daha 
insafsıtia.n kırk 1 eş kW'UŞ is
ter. B. ska hesap tanımaz. "~en 
nı> )Up~m.;an ) ap der. Ben kendi 
he ah.na bu kndar ıstt:rım." 
Bunlaı tan bazı! ~ ı bu kılometre 
fiyatm an sofoı u •• ondalığını a
yırır! r. Halbuk b .. zllan Yar
dır k. t.:11 bunu 1 et (>ulak \er, 
sc 1 el kcnd kaıını oh:-r der. 

:::> ı ım ~ize, zava lı ş or r.e 
) np.., . Düı list çalı~acak oluı · 

d <le b ı krndi haı chğın.,. arr.b~. 
m. kullandığı adamın ıf:tedıg 

p .. ı cıy.ı d<l <:ık aramaz. ı 
Bir \'ırajda ôyl sıkı biı fren 

yapıyor kı ot mobilin cm una 
ba.-ıımı \'uruvor.ım . Fakat oför 
pek co kun ol uğu ıt n onu a
zarlamaüa korkuyoııım. O biı 
şeyııı Lı~kında cleğa. hep konu-
şuyor: . 

- Sorarım size, bu va.zıyettc 
Ş( f'oı ne yapsın? Ne yap~ın ? .. 
Herhangi hır müşten gelıp de 
kt·yfı ıçin ona "Tarabynya çek'' 
deyıııce, e\Clek'.: çoluğunu, çocu
ğunu diişüumeden. ııunun, bu· 
nun kc) r:ni yerine getirmek için 
''Ba ust üne'' de) ip, dönlışiin üc
ret·nı iı;;temeden om) ı:ı. gitsin. 
Dbnfu te müşteri bulamayınca 
ne yapsın ... I\iılometrel~ri kim ö· 
d~ın ..• Söylcdığ!tn gıbı, otomo
bıl s. hıbınin en insaflısı 30. en 
insaf. ızı şoförden kırk beş ku
ru. ıstıvor. Şoför ne yapsın! . 

Belediye k.lometreyı yırm1 
k ıru tan tesbıt ederse, otomo· 
b ı hıb· Ro"'örden nasıl olur da 
45 kun a kndar kilometre ücre· 
t ister. Şoför böyle bir antasına 
yarını asın. 

- Yapmasın da aCJndan mı 
ölsün? Olamaz bay.an, hayatta 
olmıyacak şeyler soylemeyiniz, 
h rkes yaşamasını ister. ~oföı -
lük bugün meslekler'. n en ·kötii
sü oldu. Bizde şöyle böyle en n
~ğı altı bin şoför vardır. .F' -
kat bunların ancak ve en faıla 
sekiz dokuz yüzü, bilemedin bmi 
iş bulmuştur. Diğer şofö?"ler 
açtır. Dııgün Ö.r şoför, otomob'.l 
s.ıhibinin şartlarını kabul etme· 
di mi arkada bir sliril şoförler 
vartlır ki epey zamandır boşta
dırlar ve onlar bu işi seve seve 
kabul ederler. Her şartı kabul 
ederler. Eğer şoföl' dül'ilst ise 
mahvolur. Fakat clürü.st dei!il
se, sarhoş müşteıiden beş mislı 
-alır. Taksi Ü7.erinden he.sap yap
masını bilmiyenlerden, bilme·.ı 
kaç misli alır, kimisini Beşik
tnşa, ötekisini E<lirnekapıya go 
tür mez. Boğaz gezlntileıini pa
zarlıkla kabul eder, Bcyo~lu il · 
Eminönü ara.c;ında dolmuş y -
par. Bir seferden bes, altı, hat
ta yedi lira çıkarır. Velhasıl A
linin külahını Veliye, Velininki
ni Aliye giydirir. Ve ortada kim 
mut..aEarnr olur ... Halk... Halk 
mutazal'rır olur. Halbuki benim 
l~ısa aklımla elbeL te şuna bir 
çare bulmak imkanı vardır. Me 
sela başka memleketleri misal 
o!~rak ele alalım. Birçok tnemle· 
ketler sabahleyin şoför gara i
da n işe çıkarken otomobiliru.ı 
taksimetresi tesbit edilir:O oto
mobillerin arka tarafında bo. 
ve dolu olarak çalışılmış kilo 
me1_.-eleri ayrı avrı vazan, antıt•· 
yi yazan taksimetreler vardıı 
Şoförler yalnız dolu taksimetre 
leri tedive ederler. Bu ~uretle o
tomobil -sahibiyle şoförü arası 
na ihtilaf girmez. 

Bu nevi taksimetreler bizdı 
de vardır. Bunların b!r kısmını. 
bozuk olduğunu kabul dahi et 
sek mevcut olanlar beledİ\'e ta 
rafından tctk:l. e rı b;rr, ~·p bı 
gümle bir şoföı ün dolu olar 1 
calışt.tğı saatle ı in n;hayet t 
vasatisi bulunab rr. On la•1 s 
ra ne otomobil sahibı, ne <1 " 
för lehine bir kilometre licı 
tcsbit edilir ve ot9mobil sah ı 
leri saat kontrolüyle para alına 
ğa mecbur tutulur... O Z'::ına 
şoför istediğinız yer" lJ ·• · • 

Sudi' (1849) 

Y UV A -iLK KIZ -ERKEt< 

Turkl e _ Fr:msızca iJgretım. Ym·nda yenilik. Herglın s::ıat 9 _l 7 :ıı .ı!<JrıO • 

lt.ıvıt yapılır. Mektep açılm~ tır . ..................................... , ..... ~ 
Üniversite A.E.P. komisyonundan 
<Cerr. hpa ;:ı·da b ı rıci cerrahi kli niğlnde ıoao llr::ı kctırı 1 elckt t, 

sis, tı tamın 26/10/942 Pazartesi gun u s::ıat 15 de Rcktörlukte cık e • • 
me ile ih. k edılecektir. 

ı tc klileı ın i5 lı ·::ılık muvakkat lemiııııt ve en rız bir t. ıılıhııtte 
ııO 

lıralık bu i~c bcnur is yaptıl!ına dair ıstanbul Vilfıı.etindcn ıh lec tr 

gun e 'VC) • lınmıs ehliyet ve ikası ve Tic::ıret Od::ı ı kut: dı gl't rrre t 
• K~ if: SJrtnaıne. Muktı\c)e Rektörliıkte göriilur. (475) __.-; 

diit gjder ... O zaman halk bir o-ı ,---•~ S UM E R B A N K ' 
tomobile binmek jçin Sl'ksen a- y~ ıı· Malla p a 1 lnhisarlarlstanbulBaşmüdürliigvündt1' 
rabadrn ko\·ulmaz. Şim<li ben- .-r r az r arı 
zin kıtlığı yoktur ... Fakat isi bir ._ 7/10/942 gumi sabahından itibaren perakende kauulmus öğ,ıdı 
usule bağlamak Wl!ll1... Sonra k::?h\cnın kılu~U ti30 \C çekirdek çiy knhvenin kilu u 500 \e çayın ), 

1 

benzin yetişmese bile nihayet Müesae•eıi Müdiriyetinden : da ı3oo kuı'lış oıdu · ·ıı sayın halkn ilfın oıunur. (465) 

halkın da birl>irirri düşünme,;i - = •••ı 
lazım. Adam zengin, şoförü tat- M a ğ a z a 1 a r ' ç ; n 
min ediyor. Bir arabayı bütün 
gün keyfine alakoyuyor. Bıra- ..... Memurları Alıaacall. 
kıp yine rliğer taraftan adam ..., 
zengın sıhhati var. Tram\ ... ay 
beklemiyor, otomobile biniyor. 
Mesela :işsiz giiçsUz bayanlar 
ne diye sabahleyin bir ziyarete 
g:tmek için bir otomobil arıyor. 
Siz, şmıdi Besiktaşa p kala 
tramvayla gidel).lir<liniz. Daha 
doğru olurdu. Benim otomobi
limden de iş güç sahipleri isti
fade ederdi Siz kendi rahatını· 
zı diişünüyorsunuz. Kabahat 
değil, şofor kendi menfaat'ini 
diişünürse mi kabahat! 

ı~t r:bul ı; e t tıınbul hnrici mn~azalarımızd::ı miinhal azami 100,-

lir )a dar ucretlı sntış memurlukları fçin m:ığaznl::rda uzun mucldet 

s tış me urlugu y:ıp::ırak r~yyon td..l·e etmii bulunanlar alınac. kl.l.r. 

As erl k h zmeUni 1f::ı etm ~ olmak ı,;arttır. 

lnekL1erın , ı:ıd yazılı '\:csiknlarla 20/10/942 tnr hıne krıdar sul_ 

tanhamam da Katırcıoglu hanında Mües e e Znt ı lt.rj Şell',ıi c mıirn_ 

e .. at etmeleri l zımdır. 

ı - N fus hlh f~et cuzdnnı 
:! - ~E! l • \esika ı 

3 - 1fnhc:ıl \ csiknsı 
.. - Hiı.met kaı;ıdı 

V uta fotoğrafı. Şoförün şimdıyc kadar söyle-
diği sözleri alaka ile dinliyorum. •••ıılll••••••••••••••••••ı•••• .. 
Fakat son sözü çok güciime gi- • - k ·ıı 
a·yor. Taksiler böyle yülu;elru- Maarıftc tayın ve na ı er 
ğindenberi ancak çok büyük ~h- An~ara Akpm K ız San'~.t .. ~~ulu 
tiyaçlarım ol\11'8a otomobile bur dıkıt.blçıu ögretmen ve muduru so 
diğim için bu üe adeta itiraz zan Kınıen lzmır Cumh uriyet Kız 
ooıyorurn ve: Enıtıtuıu Mudi.ırlugUne, Giresun ak. 

- Kardeşim. diyorum. Ben ıam kız aan'at o•~uıu ôjjretmeni Me. 
keyfım için aabfthtanberi taksi l~hat Akpınar akia kız aan"at o _ 
arama.dm ft keyfim için de se- kulu mUdıJrlıigu""ne, lnöni.i kız l iseıi 
nin arabana b inmedim. Kocam felsefe ogretmenı Faika Ona n Eren. 
askerdir. Bug ün sevked'ıJiyor. ı kôy kız llaesl müdürlüğüne, Edirne 
Selimiyeye yetişmek istedim. lııesı mudı.r muavini Salih Zorlutu_ 

Şoför: na Çatalca orta okul müdürliıgUne, 
- Affedersiniz bayan, diyor, Samsun ticaret llse'i ikinci devre 

sizin vaziyetinizde Ö.r bayanla büro ve m:ıtematlk öğretmeni Ali 
böyle konuştuğuma çok mahçup Oymak Kayserı tıcaret lısesi ikinci 
oldum. Cğeı sız daha evel bana d evre yurd ve matematık öğretmen 
bunu söyleseydiıniz.. . Ba:ıınızı ve mudürlUg\lne, Edirne k ız enstıtü_ 
böyle ağrıtıp sizi ralrnlsız et- ıU mUdür muavini Şaziye Aral ço_ 
mezdinm. Güle güle gider; aüJe rum akpm kız san'at okulu mUdür_ 
güle gelir Jnşallah. tlltjune, Arıkara lametpaıa kız enıti_ 

D!yor ve susuyor. Fakat artık t Usü miıdı.1r muavini Cemlle Devrım 
Beşiktat fake lesine de gelmiş Maraş kı:ı enaıltUsU müdürlUgUne, 
bulunuvon& Oı;k.,dar kız enst tlJıü öğretmeni Nu. 

8 AD Jll~ln1Ş 
rı:n S .. rntr Arnaııy:ı akeam kız san 'at 

okulu müdürlugüne, Bursa Necati _ 
bey kız enatltUıü Ögretmenı Cudiye 
Korçay lzmir Coztepe ak§am kı z 

aan'at oku lu müdürlütjüne, Urfa ak. 

t a m k ız ıan'at okulu ögretmeni Ali 
Yaver Beyazıt kız enıtltüsG m üd Ur. 

l üğü ne, Çorum bölge aan'at okul u 
öğretmeni Neı'et Tuna ayni okul 
m üd Urlüöüne, latanbu l Akıam kız 

aan'at oku lu öğretmen ve müd ürü 
Muzaffer Erlı Oıkü dar 'kız ensti t D_ 

sü mU d ü rlOğline, Haydarpaıa llıesi 

m Ud ürü Saffet Şav PertevniyaJ lise_ 
si frans ı zca öğretmenllglne, Anka ra 
l smetpaıa kız enstit üsü müdür m ua_ 

v lni Seniha A~ar Kadıköy kız enıtl. 
t UsU mPd ürlUgüne, Trabzon Maar if 

m üdürü Ihsan Kalabay Kırklareli 

Keplrtepe köy enstitüsü müdürlüğü_ 

ne, Erzurum akı;am kız aan'at oku lu 

ötiretmrnı Şükri.ıye Toker Burdur 
akpm kı:r san'at okulu mudürlujj 
ne t:ıyın ed lmlılerdlr. 

T. lŞ BANKAfll 
K TASARRUF 
HEJ3APLA.RI 
2 İldaclt.e§rin 

1Mıfldıe8İıle a,n)aa 
İkramiyeler: 

1 adet 1000 Liralık 
1 ,, 500 ,, 
2 " 250 ,, 

14 " 100 
10 ,, 50 
40 ,, 25 

,, 
,, 
,, 

60 10 

Sıırncoğ u. ı, "t r • • 
-~ (H. Bekir GUr.:oyl;ıf ve A. Cem:ılcddin "" 


