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Saracoğlu kabinesi Mecliste' 
itt~!~<ıa i ti~a t k a. zandı; 

ı · jBaşveklt .sık sık alkışlarla
1 

f kesilen beyanatında 
~ --M Dış politikamızı en veciz şekilde ifade ettikten sonra 
~iaşe işleri, hububat vaziyeti, her sahada istihsali arttır

mak ve sabit gelirlilere yardım mevzuları üzerinde 

Batvekll beyanatta bnlnnurk~ 

Alt edil~miyen 
Zorluklar 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
Alma.o ordusu Doğu cephesin• 

de &on zaferi bir türlü 1'azanama~ 
malda beraber, murnffa.kiyettftl 
muvaffa.kiyete :yUrtıyor. E~r as• 
keri ~dan mesele~ i halletme
yen bu galebeler Almanyanın ba.ş · 

ka. b-.knnda.n esaslı ihtfyaçlannı 
tatmin. edebilseydi son ne ceuin 
elde edilıııe61nl eodl~!iz, bekle• 
ınelerine imki.n hasıl olurdu. 

ahnan ve ahnacak tedbirleri izah etti 
Bepekll ŞtlkrU 8atı190ğln, DIUı Bü;rtlk MlUet 

)ıf~clJsinıde 3 eni kabinenin programlDI oknıım,tur. O. 
kunmaa ,anm ııaat dfl\'B.ID eden ...e aık sık süre'kll 
ann,ııarıa keeıllen. ba program 411 polltlkaımr.ı eıs ve. 
eJz ve açık tekilde ifade etm&kte ve lo pl)\ltikııda 

muhtelif meeeleleri ve bllhaaa& late tbtıv t:;b.rr, her 
aa.bada lstilıMl1 arttırm&k, •bit gelirli vata.ndaflann 
.ba,.t yilkünl1 lıatlflotmek ve Jtbalüt ve Lbracat ı,ıe.. 

rt berinde alma.il Te almMıak ol&n yenl karar \f9 ted.. 
blrJen geni!J 'H etrıanı tekilde anlatmakta.dır. Bafv'e. 
ı.tlin bu beyanat.ınm tam metnlnl (5 trıcl) eayfa.aın. 

da bu.lacaJnom.. 

~nnameahı okunmaınnda.11 110Dra parti mıa.-. 
ktl srtıP relB vekUJ ne dlier ha.ttpterin mtttatea ve be. 
yanatı da (2 lncl) .-yfamwiadrr • 

Mısır Çölünde ıa..·ı 
1 opçu faali
lJefi oiuqor 

ikinci 
cephe 

Rus fabrikaları 
Yeni bir tip 

tayyare yapıyor 
Labdra, 8 (A.A.) - RUıl &j&naı, 

Tobruğa bir ha1Ja akını 
yapddı 

Londra, 6 (A.A.) - Ga"l' eöliir. 
de dünkü kara harekatı topçu fa
aliyetine Jntüsar etmiştir. 

bu sene 
muhakkak 
açılacak 

Rwı tabrUcalan:ııuı &'eQe.n ay kttW... 
yetil ınlkta.rda yeni bir tip tayyare 
yaptJklarmı btldlnuektedir. 

Bu yem ttp tayyaTe, eskilere na • 
uran dıı.ha Aerodinaınlk ve daha a. 
ğir' ırtlft.hlarla techiz edllm!ftir, 

Diğer taraftan Rup ,tabrl.lml&nnm 
temn:ıuz aytııda geçen •Yi&r& n&za. • 

ran fazla miktarda allAh, mtılıimma.t 
tank ve tayyare imal etml§lerdtr. 

Dil kurultayı 
pazartesiye 
toplanıyor 

_..,. ~ l>r/Nıl bo;t1su 
.. AJm.,,/<1r 
& 11t.11l<1; 
~ C'r~ı., ~Hı 

70 parçadan 
mGrekkep 

Bir Rus /iiosu 
Aıak denizinde 
mallsar llaldı 

Be!'lin: 5, CA.A.) - D. N. B. 
ajans:mn ~ bir bynakt&n ha• 
ber aldığma göre Arıık denizinde, 
mah8ur !kalan bir Raş filosu eon 
gllnlerini ya.şamaktadır. Btı tılo 
karadan ve denizden hiç bir Ye!" 
le ırtibatı yoktur. Karakol gemiDI, 
t.oı>9eker, ya:rdımcr gemi&l olmıelt, 
inC?"e 70 ~an mtıreldı:ep olan 
bıı filo RostOf ~e.e batıya doğ· 
ru çeltilmiş fa.kat hava kuvvetle
rimizin hileumile büyük kaytpla.ra 
uğramıştır. 

MUtte!ik hafif gemileri Don 
nehri ağzındaki tııa.ymlan topla· 
mt§, Ro5tof limanı ele geçirllmi.ş 
tir. 

!han Rım htleumbot:lan ve taw 
§tt enkazile doludur. Bu, Rus Xa• 
radeniz filosunun uğnldrğı e.ğrr ka
yıpları gösterir • 

5 TALİNC•AI> 
~ ,,,,,,.,/1( 

-~ııe VJ~ı'mir.~ 

Ruslar 
Cenupta 
yeniden 

· çekildiler 
Stallngrad cenup 
doğadan da tebdl 

edJUyor 

Alman kuvvetleri 
şehre 100 kilo-

1 metre yaklaştılar 

Fakat ne gariptir ki, Ro~yada 

• Hava hareıkAtıında bomba tayya. 
releri. dü~an h:ıtla.n geri inılc:.i 

hedefiere ve sahil açı'klarındaki ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

ele geçlrilen g-$.İ~ sahalar. 0 dil- milere taarruz etmişlerdir. 

Jer<le deısta.n olmu' müubitliklerlne 
rağmen, işgal f'denlere adeta bir 
JoJuna ekmek bile vermiyor. Al .. 
man orduları en btivtik rlönyu. nime 
tini tanın edebilecek tı\L .. unlı 
bir diyara. <>Okuluyorlar. Fakat Al• 
mao milleti mti.oevh!!rat ile dolu 
kasa dalre5l i~nde mahpus kaJmış 
~engin gibi açlığa mahkiım ı;örıioü· 
yor. Dünyanın en bereketli top .. 
1'8klan tlzerinde lıiklm bulunan 
ordulara, ta uzakmrdan Almanya• 

Amerikan afır l:ioml:ia tayyarelr. 
ri, şarkt Akdeniz1e himayeli h"r 
/konvoya hücum etmişlerdir. Bir 
gemiye i5abet olmu~ur. 

Müttefik hava kuvvetleri Tobru~R 
bir akın yapmışlardır. Bir f(emi··<' 
tam isabet olmuş, diser bir gemi 
tutuşturulmuş ve ma.hru.kat tesis?'• 
rinde yangın eılrnrılmıştır. 

15 milyon asker, 
ıoo bin top, 

80 bin tayyare 
kalluııacak 

Vişi, 6, (A.A.) - lııfoekovadan 
bldirlldiğine göre, İngiltere. Ame 
rika ve Rusya bu scae içinde ik:lıl• 
et bir cephe açacaklardır. Bu cep• 
hede 15 milyon asker, 100 .bin top, 
85 bin ta.yya.re ıruJia.nılacaktır. Al· 

Bir kadın çocuğunu 
düşüriirken öldü 

Londra., 6 ( A.A) - Sovyetler 
dfhı cenup cephesinde yeniden seri 
çekilmı,ıerdir. SoTyet tebliğinde 

ilk defa olarak Kotelnikova ismi 
geçmektedir. Burası, Salsk • Sta. 
lingrad demiryolu iizerinde, Don 
nehrinin 50 kilometre cenup doğ•1. 
sunda Cymllansk'ın 100 ·kilometı-l' 
şarkındadır. Almanların bu kesim· 
de daha fazJa ilerledikleri anlaşı'. 

maktadır. Kotelnikova, St:ılin rad'a 
150 kilometre mesafededir. Şimrli 
Stalingrad cenup do~dan :reni bir 
istikamette tehdit ediliyor,. 

manya. bu ha.beri ciddi telakki et· 
memektedir. ünkil Rusya. kuvveti -

Zeynep, kom,anun tavsiye ettlftl llAcı 
lçtt, lıastabanede kartaıamadı 

Evvelki tebliğlerde Biologlinsk "'c 
Kaçavsk yakınlarında muharebeden 
bahsedilirlıen bu defa hu şehirl ... 
rin cenubunda ç:ırpı~m:ıl:ır oldnRu~ 

dan yiyecek taşımak mecburiyeti 
duyuluyor. 

Rosyaam istitlst, Almanyanm 
yiyecek maddeleri yüzünden çekti• 
ği sıkıntıyı ha!"ıfletmedl. Almanya. 
uzun mlicadeleleri perva.<ıızca gö• 
ze ala~ bir bolluğa kava,ama• 

, ııin UQte ikisini ileri sürmü§tur. A · 

Ankara muhabirinüzln hUirometin 
bundan sonr& ala.cağı tedbirlere da -
ir verdiği habere yanlı~lıkta (A..A.) 

işareti konmU§tur. Taahlh ve itizar 
ederlz. 

merika ve İngilterenin 3 • 4 mil· 
}'On aekeri malzffll.esile naklet me
si 18.zmıdır. Bunun idn &O " 90 
milyon hacminde gemi liizundtr .. 
Halbuki bu deYietlerin kiri va • 
purla.n yoktur. 

Bir aşk faciası _____ .... .._ _______ .. ___ 

DUn, Kara.g1lmrllkte cahalet ,.U.. 
zünden gene feci bir hldise cereya.n 
elıni§, genç bir kadın b&yata gözlerL 
nt yummU§tur. 

B? Raragümr!lkte Karaba§ ııoka • 
ğmda 14 numarada oturan Zeynep 
admda 38 yaşla.nnda bir k&dmdır. 

Bir mllddet •Vvel, kOC&St E§re!ten 
gebe kaldığı çocuğUnu dtl§ürmeği ta. 
ıtarlamı§ ve kom§ularmdan bir kadl
nm tavsiye ettlğl bir Ol.er ıçml§Ur. 

dı, O halde bu zaferlerin adam 
1 

kaybetmektm b~ka Almanya İ" 
!:İn ne faydası oluyor, Son galebe 
l,~ttih~e ozakla,ryor, gıda. ihtiyacı 
gittik~ daba ~f'dit bir §ekil alıyor. 
Memlekein 880.&yi !"abasında sarf· 
ettiği hari'kü.ın.de, gayret bir türlil 
netice \·ermiyor Ve kAfi gelmeme· 
ye bacılıyor. Bu halde Alman mil• 
Jetinin bu l,5in. .sonu n.eye varacak, 
diye düşllnnı.emt'6i kabil midir? 
Harbe başlandığı zaman Alman 
Şefleri, gıda. maddeleri hususun· 

Bir kômiser sevgilisini öldürdü, ~T .h. b.. ..k"I 

k d. d k k b .11. arı ın uyu en ı e azaya ur an gı ı davaları 
da çekilecek sıkrntıyt lnkl\r et· 
miyorlo.t"dı. Görlnc; bellmizdeld ı..-e
meri biru daha sıluşt.mrn:, snbun 
bulanuyacağmıız için kirli ellerle 
gezerlz, fakat liarbe devam ede• 
riz demlıti. Alman miJletinin &a· 

hır ve tahammmü takdir ile yad 
~dilmek lazımdır. Fal<at insanlar
da 58.hır ,.e tehamm.üliin nihayet• 
siz surette devam etme ine, mnd• 
deten imU!n yoktur. Almau mi11eti 
nln sabrr ve ishammUlünUn de za· 
man ile ms.hdut olmasT tabiidir. • 
B~langıçta tahmin etUkleri ~bi 
harp krsa. ~ilrmil4' o?!>aydı . yani 
Jtiı; olmnzsa bu aylarda bite-

BAdlıeye kıskançlık ylzlndea araıa .. 
rında çıkan bir moaakaşa sebep oldu 

Dün Erenköyünde, Kozyata!h yo
lunda aşk yüzünden feci bir clnr.e 
yet işlenmiş, hem erkek, hem de 
kadın ölmüştür. Hadise şöyledir: 

Eren köy karakolu kom i~erlerio. 
den İsmail Hakkı Kutbay bir müd
delteııberi Suadiyede oturan Refia 
adında gene ve güzel bir kadınl9 
tanışmış, sevişme~e başlamıştır. 

Dün de komL<ıerle gene sevgilisi 
Suadiyede buluşmuşlar, birlikte Koz 

yatağına doJnı !bir kıır gezinti'li 
yapmak istem.işlerdir. Bu maksatl3 
Kozyata~ı çayırına gelen lsma:' 
Hakkı ile Refia burada oturmuşla ·, 
konuışurlarken bir ara aralarında 
kıskançlık yüzünden bir münakaş:ı 
çıkmıştır. 

Gene kadını çı}gın bir aşkla sc. 
ven komiser, Refianın birtakrıı 
kimselerle .!>elAmlaşlıltını ileriye 

CDe\•amı 3 üncüde) 

DONYANIN 
İLK MAHKEME 
ROPORT A.JIN! 

ViKTOR HUGO 
YAZDI 

Dlşes dö Proılen 
nasıl öldOrtilmlşti'i l 

bilc;eydi, Alınan milleti büyük mun tahammül edilmez , bir de• pıo:mı c;aJa.cağmdan artık kim~enin 
bir metıuıet ve tahammül füneği receye \'ardığmı söylemektt> müt· ~üpbesi kalmayan müthl5 hava hü• Tarihin bu binmk davtUt • 

Ancak biraz aonra ı:ıid&!t!t blr aan. 
cıya tutulmuı. ve kan zayi etmeğe 

ba§layarak baygm bir halde Haseki 
hut.a.nealne kaldmlm~. 

Fakat Zeynep fazla kan :aayt et . 
Uğlnden hastanede kurtatıl&m&tlll§ 
ve lllmyü§tür. 

V&kaya mUddeiumumıuk el koy • 
mUf. kadınm cesedi morga kaldırıl. 
mıııtır. 

Uruguay hariciye ncu,rı 
Amerikaya gidiyor 

l\1°'1tevldeo, 1 (AA.). - Uruguay 
iıarlciye na.zın Alberto Guanl, Ame • 
rlka hülrometlnin huawıl bir daveti 
üzerine bu ay aonunda birle,ik Ame. 
rikaya gi.<ıecetttnt ve ora.da Ruzveıt. 
le görtlşeeeğini aöyleıni§tlr, 
Naz:ırm döntl§te şm hlltrometiniD 

davet! Uzerine Şillye de gideceği ha

ber alı:nm13tır. 

(De\"amı S üncüde) 

Büyükada 
cinayetinin 
muhakemesi 
Şalılt Komiser 

İbrahim diyor ki : 
Katille maktulün Merıinclc 
paraya tamaen bir ıuç i§le. 

dikleri kanaatindeyim 
(YAZJSJ S üncüde> 

Yedikulede madeni eşya 
fabrikasında bir infilak 

Bir kazan patladı, Ali adında bir 
amele parçalanarak öldü 

göst.enni!ll ve nihayet tam galebe· tefiktirler. Uzunca müddet orada, cumları korkusu da vardır. -,,-
Ye erişmiş addolunabilirdi. otnrmu, ola11far, anısında Kara Bu kışın soğuk ,.e mahrum gün· nın çok entereıan röporta. Bu aabalı .aaat 10 raddelerinde Ye. ı dmda .suıgarıstanlI Wr amele mtıh 

Haibin Uk kJc;mı kömilr krthğı, bonıadan da arndn t<;tjfade etme" lertnde ~<ağa dökülecek o!;mlnr jını Viktor Hügonun kcile • uilruledekl tabrikalard&D blrlal.nde tcıu yerlerinden parçalaıı!JU§br, AU 
\"e gnl.a krtlrğı iÇtnde pek acı bfr ierine rağmt>n yedi ••ilo zaifla.y3n· ka~~mda, harbi ;"1ue ed~lerin minden okuyuuz. bir intUA.k bAdieesI olmU§, bir amele baygm btr halde kaldınldılı Cerra.h-
SOJ'ette hl~en A iman milleti Jara ~adüf ediliyor. Eşya hususun çok ağır bir me5e>leyf haUet.mek ,-a• pa.rc;:alanmak aureUl.e ölmil~ttır. paşa ııa.stanealnde tuta Y~f&ıa&. 
ha tlçtlncli ıa,ı n~ ile taltayyül da en afak ihtlraçla.n bile teda• rlfesi ile karşılaşma.lan heea.p ha· Yarın HABER de Kua Yediluüede, bıtr maden! 8§Y8 

JDq!, mmo,tar. 
ecı.n., 1 rik güç oluyormu,! Bu mahnımi- ı rici ~lamnz. Her parlak mncfal• tabrikasmda cenya.n et.mı§ttr. lnIL ı H!.dl.!leye mtll!detuımmıt -...!nt 

Alman"Vlldan geJ,.nJer ac;kerllk, r:t'erdım fazla .olnrn!< ~ittikçe yıı~'ll bir ten tarafr olmak mü· !Ak henüz anlaşrlamıyan bir sebeblP Keınal ÖZÇoba.n elkoym~, tAhlrfka 
tşlerl bir tarafa bfl'akllu6& du.nı• §addet kesbeden "C her §ehrln ka. · rid.i( / ,'---...: ________ ... , olmUft blr kazan patuyarak Al! a • ta h&flsnmıotJ:r. 
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!:Jü11~/!- Milief N!:ctis_0!!!; ~]'};}_~ ~ ş=ırk Tar\tıınden 

ltı USTAKiC GURUP REiS VEKiU.== Arslan hakan 

~ ACUSTOS - 1942 

- ""' 
Harp meydanları ve 

röportaı 
mabarrlrlerı ... !~a=HT~!!~~~jn~.ı.~u~!~~,~~·- ç~İtı' Babur han 

rıı ve en büyük müstehlik devletin de düşünülmesini 46 ihtiyari dur.atın Harblıı yapılmış olduğa veya 

temenni ve progr~mı tasvip etti daba llaldırılm ası yazan ~ B. Ç. devam ettiği yerlere vakit vakit 

b 1 b 
k a~iieri muharrirler, guzete Ba~ 

iSf80 U da 3Zf UnSUfl3rll1 p8 arSIZC3 kararlaştı -DELH1 s~.ıuanı tbrnhim, artık l haşta Jienclisi, suvarlıenıe öyle bir ~;~~:!tv:~y~ı:.:~;:!d:.~: 
~lareket ederek ru··rk dı"lf"ne l1u··rmet nanGne~aeknı'lhv:aı.fsıtat'labneJeiddi~:edeveto~l1·~ fuhşun, sefahatin tam az. hücum yaptı ki,, Sultanın y\i·ı bln Jiyorlar; şlmdi de böyle bir :rttrk B .,, ,... ,. • ~ınhğile çalkacan sarayında KB.bil klşilllc ordusu bu hücum ka.r§ısm. ht-yeti Almanyadadır. 

ketleri mümessillerinden mti'rek hakanı Babur HH.tım, on iki bin ki. da dayant!J!l!lnnı.t, çil yavrnsn gibi Her.en giin bir gazetenin ya:a iş• 

e.mediklerinden şikayet edildi ~~ri::~u:~~~e!:r !:r;~~:~~ ~~k e~~:;::!~:;u~~~,u~:= clara:::ı~dan çıkmayan şımarık !f:.u~:~~l~~ç b~run!'~~~~n~ı;~~ 
Ankara: 51 (A.A.) _ Büyük rarl&n m.emle'ir.etin menfaatine uy· mesele olan, tramvay durakların· tesiriyle daima lm.panıtn gözlerini sultan bir türlü buna inamuak iste- ı·i ortaya atu: 

.1 illet Meclisinin bugünl•ü topfan• gun neticelere götüt·mek hususun elan bir kısmının kaldırılması sv zorlukla açabildi: miy<>"i', blr taraftILn da. lmçmu.mn - Baş muharrirler harplerin 
tı~müa Baş,· ekiJ Şülmi ~raı;oğlu da elinden geleni r.ıpacağmıt inan• retile tramvayların daha ::ıı.k işle - - Bu Ba.bur Han da kimdir? ~arelerlni dlişünüyordu. Ylne şa • halliı eo çak aJak-ıJa.ndrra.n tarafht• 
ı>roğrnmıuı okumasını miitenkip l ı•ıyoııız. mesi, ve daha fazla yolcu taşıma· Djye sordu. Yanındai<iler bildik. ıap kadehlerini ıırdı sıra yuva.rln.r. rnu yaza:ıifirler mi! Onlar ıtiıy:ısi 
bir çok hatipler söz almı~l<\l"dır. En iyi tedbirler memleketin \'e ı-1 meselesi, komitenin ron içtima• leri kadar ltendisine anlatıyo.-lıu. ken: ınüşahade ve nıuhakemeleri önde 

llk olu.ra'k kü•.-süye- gelen Parti milletiu bünyesine uyğıın olanlar - mda. karara alrnmış ve karar bele dJ: - Bn ~'Ocuk, bizim t:.ıc ve tahı- görmeğe' alışmışlardır; harbeden 
unbtakil grup reisi Ali Rana Tar· c.l:uı bir <°!eYlet adamı ''e bir ltMı.iı· diye r iyasetine verilmiı>tir. - Timnron ahfadmdancbr. On tım:m elimhden alubdnr! bir milLetbı iç ve dış gayretledni, 
Jıa.~ Tiirklye Cümhuriyetioniıı yeui met heyett iı:in muvaffakiyeHn en Öğrendiğimize göre. yapılan h~· iki yaşnıda iken Fergana tahtmn. Diye bağmyot! Yanmda•dtere~ harp meydanlarındaki vakaların, 
l. ııkumefini, Bn.ş,·eJdI Şükrü !'ia· büyük sırr( halk ile daimi temas, ısapl:ır, bundan evvel yapıtmış olan oturdu. Oıı ~5 yaşında. Semerlm:adı - Bire meded? Nereye kaça~ canıdıcı ve merak verici tarafla· 
rııçnMu'nuu yüksek şahsmda grup halinde bulunmak. tedbirlerin, k:l· tasfiyede kaldırılmış olan durak· muhasara ile zaptetti. Fakat bu~ mızr rmı Jü.zumu kadar a.ksettireeek1eri• 
·ıdma !ıürmetle !!el$ıın1adığmr ifa• raı·Jarm milletin istekteı·ine nyarlı ;ardan ba~ka daha. 4 ~ clurağın radan askerine !\yhk veremE'<liği Diye soruyol!'du. m~ kimse gi. nl zannetmiyorum. Harbi gazete 
ıl e cyltmi5 , .e yurd 1>0rcuııu ha· ğınr temin etmC'kti. lla.lkçne 'fürk· muhteHf hatlar tizer1nc!cn kalclm için kaçmak mecburiyet,incte kaldı. deceğ.i ve ~~ yeri btlenılyor. !ı.iifunhnnda lıakl<ile :raşata.Jıil~ek 
\ ~~t-ı h.ıhe.ma öckl.Ilİ~ olan değerli !.'Ô S:ıraço*lunu biz öteılenberi bu labileoeğı neiic'!'Sini vermişt : 'l'. Bu llasta ve bitap dağlan iltica. etti. llu. Hepsi de korku lçiııde titriyor~ kin oralara röpörlaJ muharrirleri· 
'< lefi bü~·uk va.fooperYer Dr. Re· noktnya bilhıa~sa ehemmiyet ver - dura'dar hemen kamll cı: ihtiyari Nihayet enıfmda tophyabildJği iki lardı. Babnr Hiı.n bir mektup gün. ni göndermelidir. Bu muharrirler 
1 ik Sa.} dam•ı i{Jbta ile yil..d e<lerek ml_ş, yük!;ek meeli<ıin ir'latlnrını i!w·akla.rd.{c_ Bu suretle ihtiyari yüz liı:rk i[itıl ile gelip Semerkat'ı<1ı clermemiş olsaydı, beiki bu korku cephelerde askerler arasmcla, ateş 
kmJştir ki: daima büyiik bir alalta ve di'kkııt· <iuraklar çok azalmış olacaktrr. tekrar geriye aldı. Fakat bir haya.• hepsinin ölümüne sehep olacal>tL hatlarında bıılunmalıdl'J'; mlisaha• 

~luhtereın arkaıJa5i:ı.ı ;. le takip etmiş bir hükinnet adamı Tramvaylar dalıa büyük bir o.ürat. ııet yine ~rden k~ma81Da. sebeo Oe.nı; hl'kan mektubunda ~un lan dt! ve lntiba.lannı oradan ~ah· 
Hııyül< :ı.15.'lca ile dinlediğimiz be- olarak tamrlık. Ba!i\•ekiJ Sarıt~oğ· le yol aim'l.k imkanını bulacaktır. bir~ YerdJ Aylarca. aç, fakir \ 'e yazıyordu: dır. Anl'.'8k o zaman mabat hasıl 

,: .. ııaı ıu d ~. politika bahsinık dar ltmun ta-;\i'Jin!.c.e arzettiği prem.ip· Bu meyanda köprü üstlindekı du.. ııerişa.n dola5tr. Soını.ı.nd:ı. yine te~ "Oe-Jur olduğum kadar adilim I olur. 
ı •ı : tj:';-n. hizum yol•tur, Baş\ cl<ilimi. lerıle dahi :ıyni temayülü ı;öriiyo • rnklar da kaldmlm!'lktadrr. kil ettiği bir ıı.unııı ile Kabulu zar-- JWıcım, karı!eş Tüı'kü k.esmeğe te. Siya'ii mubarrirlerln davet e 
:ı ln yılla.rdao!Jeri mu\·affııkiyetli, rnz. Dış ve iç siynı;;etimize ait dü. tett.i. Hndudunuzu .tecavüz cürP.~ 11ezzül etmez!.'' dilmesfndel{i sebep nedir uc:ıba 'f 
ı<;leyici bulunduğu bu :ciya.-~et aı;rı., ~ünce ve Iuırarlannın ayni ruhtfill Bu duraıkların kaldmlma!'ınc:Ian ni göseren bu ndam bugün taın Babur Han, büyük bir tantana. Da,·et edenler \'eya gönderenlerin 
<lüriist, mi\ı;;bet siyasettir. Pahili mlilhem old:ığumı göıiiyor•J1. . doğacak fazla sefer fa~kt .~etice · yirmi iki yaşm<fadll', ile De.lhiye ıı;irdi. Güzergii.hmda. mak:.adları bR.rbin ve be.rp gayret' 
~iyaset olaral< beyanatın. ~ünün Şimdiye kadar iktis'l.(li ve ti· sinde tr~vayla~ bugunku yolcu Sultan İbrahim, bir im.deh ~arap t.oplanmış olıın a.clalete susannş terinin e:ı doğru bir şekilde mat 
bayati meselesi olan mai~ct i~ine c:ui vaziyetimizi lo;li:ı.h etmek i~in I sunun :.'Uz.~le ~!!'mı faz!asmır. ta. w daha. ynvarladıkt.an sonra ()mozlıır halka, en adil bir lda.retyi getlrt'li" baa kaJıplamıa · ~eçmec;;fnJ temin 
t::ıh!ı's ~.hlmiş obnasmı ı;ok ;verln· alman te.ll:>irlerin her l,?Ün değı~en ! ı;r~ m·1mk1ın ölacı:ı.gı he.sap e:- rrnı kaldmh: i!;iul tebşir ediyor, &ulh , .e r;Uklin 

1 

etmel< midir? Yolt'->a siyasi 'mna· 
rl e lmluyoruz. \'eni hifüfunet, isti• alffal ve ~era.ft lmrşısında. istcni• chbuştır. Tramvay n~b1ıar1nın - Desene ki, dedi, bir çocuk ile 1 i('.lnde buluıımalanm taV9İYe eyli· atler. siyasi neşl'i_ya.t üıcrinde te• 
ı·:ıp me\1.11u olao meseleler nakJno· len neticeyi ,-ermediğini göre ;}''eni miktarı şiııket zan1aınma nazaran. clövii.<;eceğiz! yordu. sir yapmak mıclcr? 1Uııksac1m ne 
r1.ı alılığr ka.r:.ıdarı ~ık bir lisanla hükumet hak~rnti oldui;u gibi l<a· ne kadıı.r azalmışsa, yolcu ıla. o- Kendisi.ne Ba~ur Han'ın hayatı- Büyük ID.kan Delhinin sarayına. olduğunu ~arahatl.e öğrenmeden 
l.ıildiri.)or. \'e alınacak neticelere bul ederek istih<ıali arttıracal< ve ni!\bette artmış.trr. Gündelik yolcu nı anfatnn ' 'ezirl bamın büy1e ol- kurulduktan ~onra bütün ,·ııiclterlnl böyle bir çağırma veya gönderme~ 
gdre ica'>ederFıe yeni tedbirler ala~ t-eı1ınii!ü JroTayla.ştıracnk •ectbfr • n~~darın.ın 280,000 ki..5iY,e yüksel madığmı pek iyi biliyordu. Fa:liat unutmadı. Halk, o zamana lmdar nin rloğrıı veyrı Y'anlış olduğu hak· 
ı·ıığını du iliiY~ edi::c ı-. lerle sıkıntıyı önfemcl< istiror. Bu dıgı vnkı olmaktadır. ı;:arhoş sultanı gadaba. getirme • h:Jnwdlkleri, görmedikleri bir a.«ıı.. kmd:ı hi:iküm vermek doğru ol-

l\luhterem aı~claslar, biı lıarp, ka.rn.rJarın iyi n.etice vermesi için Yeni kara.da, g~nd'= 380 hin yol· r.ıek i(ln yoluyla. anlatıyor, Dabfı. letin :içinde ya.53rken, n.rsfan Ba· maz. 
clı~ında. olmakla beraber harp e- elhirliği ile ça:ışmak lıfr borç ol· cu taşmması k:ı.bi.l oLacaktrr • run eğlenet'ek bir oyuncak olnt.ı<lf· hur da kesen 'kllı<'mr h1r Iı:eıı:.ıra Fak.at m~a'duık ola.o bir Şey 
kınorni~inin içindeyiz. Bu ı?artlar tlui;"tlnu mnletin takclir edet'eğine b'lm söylüyordu. l•oymn~, h!ıtıratile beraber şlirleıi~ \"arsa, hıırbı, lıarp gayretlerini 
altında mutlak bir st'ıbestlik sis• inanınuz \:ardır. - Beis yok Sulta.nnn!Onun onild ni yazmağa ba51ann~tı. harp ideallerini biltün renklerile' 
~E'.mi tatllikine ne imkan ne de <'e· Bnoclan sonra söz alan Ra<;ih o• ı k 1 t hin kişilik ordusnna. ka.~1 biız yüz - Harp bitti! Sıra, onun lıab- seslerile, ruh?ıtrile an1atınak ri? 
rnz varil•r. itı:ı;~a<U hayat milli Ii.apJan "Antalya,, milli Şefin yük~ J uru ayı hm ki~i sevkediyonız. J!:llıette ra,armr toplıyacak kaleme geldi! •• pörtaj, Jillin.ye ve roman mnharrir-
ıı ü • fo .. h•:ımrı dayanrlığı başlıca te• sek direktifleri ile ta'icibeclilen si· mağlubiyeti ve yakalanması m11· Diyordu. lerinio i~Jdlr; bu işi siyasi veya as' 
:ndlerdeıı !•iridir. Bu hayatı, mil· yasetı sitayi5le lrnydedı?rek rlmıiş• pazartesiye l[arreritir\ Kırk y.edi ya.şma karlar bn sulh. keri rnultarrirler Mli yaparnn~lar; 
• 1 in \'e yurdun ~eliimetl icapları· tir ki: Sultan lbrabtm, şımarık bir Ç(.'· bu a<lalet de"am ettt. Fakıtt Ba. meğer ki, ayni za.nıanıJa repörtaj• 
wı ~öre tanzim etmelt her hUkiı .. "- Sayio Caşvel<ilimizclen bir toplanıyor cıtk ~ibi tepindi. Israrla ba.ğmlıt bur yine zaman zamaıı, ltallcı za.· cı, hiklyecl ve romancı olsantar. 
ıc' in en e-;ash vazifelerinden bl . tek ricada buhma('ağun. Eiıtün İs1 - Muh'tltlıak l(olhrı ba~lı hu- ranru hissettinniyen cıefel'lere çık- Japon Ba • .,veldli son Japon za· 
r"lır • tnnbuldan gelen arl..:ada51anm, ıı•nuna getirilmelidirı ınayı unutmnyoron. Ömrünün ::on- feTleıinl yıumalc fşinl bir tarih~i· 

l'eni h;il\iımetln beyana.tından, lıilhıv;sa b:ı Mme çok ı,.illayet ettik· Ankara: 5, (A.A.) -Tilı'İt dil - Emir sultanmundır! 'arına do~ y:ı.ni lurky:ışrn~a iken ye ,·erecek saııdıla.r; roola.llClY('r 
·, l!adığmnz, memlelcetimiztle en Itri bir me\•zıı üzerinde sifakfir hir kurumu genel .sekreterliğinden: Vezir ldmi ve nasıl gıetir('C("kti• bir ~ttn mühfm bir ,eyı meral;; et.· nrdi ve eğer tarihçiye verseydi 
·, l netit'e Yeı·cceh usuIJeri 1athik tedbjr a.lmahrını kendilerinılen ri• Dördüncü Tüıit Dil kurultavı 10 Yalnız beıs ı1:ıkiJ{ada. beş düşman mişfü onun ya.zaca~ eserin kuru olrıca• 
ederek, bu vazifeyi ya.pmai< :lzmin· ca edeceğim. Ağmıtos 1942 pfl.Z:lrlesi gtinU açı. kafasını birden kesen!) bu balta~ "Aeaba iki ramazan aymı ıı.ynı ~ını, halk üzerinde beklenen t.e"i• 
le olduğudur, Arkada~lıır, Türk milJeti bu focaıktır. dırın, at östi.mde iJd ~nde, il<i ytiı ~·el'dt\ görebllmic;; miydi?'' ri yapamryaca.~nı söyledi. 

)fuhtereme arkacfaşlar, ınabllut, de,·leti kuran ye bu devletin mü· Kurultay üyele-ri, 0 giln saat on· elli kl!ometreJil• yer ~tettiği,ıi tle Bütfuı bntualnrmr toplıvlı. Bör- Gcı:cn büyük harpte Oanakknle 
'c muayyen gelirli vatanda5lara dafaa kiiJfe+ini ~erek kan ve ge· da ·başta 'k.Uıl"Um lbaeıku.nı ol:ırak biliyordu. Ganj nehri etrafına ge'- le bir şey yc.':<tu • . Aynı yerde lld mııbarelıesl rlevam ederl<en 1stan: 
:•sniyath\ yar<lm1 etmek esasınm, rek mnl itibariyle üzerinde ta• 'l'ürk dil kurumunun yüce kurucu• ntiş olan kahramanın, t'rnsahfa.r'a ctefa oruç h1tmuş cleğlldi.2). lıuldan bir edebi heyet gitti; bun' 
l.ıeyanatta yer alıurş olmasına çok şıyan bir millettir. Ve bu milletin su Ulu ön.der Atatürk'ün muvak· <folu bn nelıri, hiı:bir tereddi;t \'.e Babnr lla:ıı'm m~lınr ese"i Ba- lnr ar:ı.smda. şair l\lelımed Akif 
memmm l)l<~uk. Ru y.udımch Yeri• lıiı: de dili ''ıı.rtlır. Ban nn~uı-lar 1·.at kabrini z.iy~vetle kurum adı w l\orim ~füıtE' . .;:meko;;i:r.io, bi:r y~a&ın• J•umnme, hu zatın krbcmn •mb:p İl>mhim Alaaddin de varclı. Gerefl~ 
,lect'k e5yanın e''İ. nılkdarı ve •la• peh arsızca. h:ı.ı•el•et cclereh Türk1 ua b.1.t çelenk koyacaıklardır. SaY:ın tlan öbür yak:ısma atı ile iki clefa, C!lclu~ kadar lHtleme de sahip ol~ bunlar ve gerek diğerleri 0 harbi, 
ğıtma iizerhıcle durmay1 .za.it bu· mllleii.nin diline hürmet etmiyor " üyelerin tam sa.at on.da muvakkat: ge~t'ğini bile işitnrlştl ! DemPk l.i, (l\lğunu pek f"l1'7el gösterir. İ!min anlatıın hey('('SD Ve sıuınt eserleri 
luruz. E"iıtı;;1 kabul e<le~ hiikfımet lar. E\'leı'ind~ isteclil<le~'İ dille ko· kı.ıi:ı"r önün ele toplanmaları ri . tlmsnhhır bile bn l.'l~Jruuhı.n koı~•·· f:'füin_ edebiv:\tnı e-n büyük bir mı>· \'erdiletr. İstiklal lııırbinde Haıtde 
en isaMtli şe'ldi de bulu". nwmbilirleJ· .Fakat unıumi Yerler• ca olunur. muslar. knçmışla.r, dokunamamı5· h'bbi idi. Tüı·k~~r arıı.<1mdaki lô.ka· Edip le l'aJ<lıp Kndıi cephe, il~ 
Mubter~n arkadaslar, nıüsteh• de a.rkada5far, tram.vay<la, ~·apur· Bu ziya...'"etten dil tari:hcoğrafya hırdı! Sultan İbrnhmin yüz bin JC. in (Arı;;la.ın Hô.n)dJ. :l:ıten Ha.bur pPI.; yakında~ tt-mnsda idiler; iki• 

likln küçiiğünü düşünen hükumet, da, şimencliferc\e, veya. bir ~nzino fakülıtesine döııülecck ve s:m.t on silik orifusu, on iki hin k~5inin kıı.- ar..,Jan demektir. si ıle o clevrın Sürüldeyici ''e 1'ah" 
en büyWt miistehlild de devlet mii Yeya. 'kalı\ ede konuşan bir kı•illn buçukta kurultay açrlış töreni ya. mandtı.nı lm cesur Hakanın lm.rr·- İşt~ bu nrslnn hfl.k~n krl"lt yerli Iaıımrş hoyecanlarnıı yazdılar. os· 
bayaala.rmı ve t~sirlerini de, el" Türk \'ata.nda.,ınm konushııı:ıarı pılacaktır. Haa. f!idiyordu. VE"l<ir vnlnız ::ıa.yı \":1Şmd:> tr--~ lıirmet edeee~ W-!nÇ mruılı devriaden en ~zel \'e kın .. 
bette gözönünd.! tutar. cti.mlıuriye- dH, Türkçe detildlr. Ben a

0

rk:ulaş· Kurultaya. r,-elt-n üye, ilavetli iic;tiinlii~ne pitn•nm~P.~teytH, na l>ir c:ı;;.1'111. c;ı..:ıı;. Tiirlt tıı .. füirı:! rle ntii intibaTarı bugüne getiren te1' 
tin maliye i':llerini de ted\."ir etmiş lar, sayın Bas,·el<ilimizin hepimiz.in ve dinleyideri.n kaprdıı. girme ka· "ebept ... n yanmtl:ıldler{'.: <'e<ınl"et:n :ıt1" •,,•;n tjrn .. '11; hil" -ha· adam Evlis 3. Çelebidir. Niçin:> Çütt 
lıuluruı.n yeni Başvckilimizin Tiiı·k heyecan ve Jıast:;a.r,;iyetine ter<'iiman ğrl.larm.ı göstermeleri ~·e ayrı ' mı~. - Kendi<;'rıl tutamn.c;alar hilf', l.:ımn hat.rralarmı yazı:1rrtt:Y. ki, E,·]jya Çelebi alim değildi; si' 
Jınrası kiymetiniın Ve mali lnll\'a'le'" l•lım.tk söylediği 5Ö!.!lerı1Pn ilham, lasunlaroa ycır alıma.l:ırı rica olu , zımn°ilerim ltİ O!'lfo'1.UDD mağ~Ull C- R. Ç. rnsi ıfoğı'ldi; tarihçi değildi; ri)· 
nesinin en esaslı konıyueularrn<.lan alnrak söylüyorum ki, ey nıtan • nur. dert~d pi)rtaj muharriri idi. 
olma~ını be!clt'llıek da h!Lklnnnz • daş eğ<-r Türk vatanda51 isen 'fürk l''Hrme kağıdı alınam~s 0ıan say· Di;voro11 . (1) F'irl~M,,"h: Mııhammı:ı.n Kr- Kadirean 1'.AF ll 
dır. cliline saygı gö'>ter, hürmet et \'e lavlar, saylavllk belgeleriyle de Faknt bu <W"ünce-:i ıle. tıafıalt ~ Hm_ ıı·c~"'r'' rıf Hfnrl111Q+.,n · 7T 1P~. 

Muhterem arkada.şlıı.r, en küçük lm1"5mdaki Türkleri de N'aeiıle et· ~·irebilirler. r uk f'' l-Tnedi. 1~d ordu Panip'.ltıla. (2) r.1nlıinsta.ne; History of İn· 
memuruna kadar hükiımet teşlıi· me.,, Elli;143e ve lııiıyafet ıkaydi yoktur. k.ır51 knşıva ~.ı;-•i.nce, Bıtbtır Pfiın . ilh; 43'\ 
liitı arasında. , biJğlııo ve yaıııcıl.ı• !!!~~~~~!!!~~~!!!~!!!!!!!!!!!!~~-~~~~~~~~~~u~-~&~~!!!:!!!*~:tt:~·!'."":::' ~-.......... ~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!:w~·~~~!!!~~!!!!' 
ğa dayanan, i.-.bJrJi~inln teminine 
mnvaffa1k olmaları ba.51ıca teınen" 
nilerimiz arasmdaı1ır. Bütün bu 
işlerde IlaŞ\'eltil rolüniin üstiin e· 
hemmiy.etini müdrik olduğumuz i
~in kendileri teferrüata boğulup 
bınıalmadıı..YJ, ba'llka bir i~i i.lzerle-
rine alma.dan selameti fikirle bti· 
tün 'kuvvet ve kudretlerini büyük 
vazifelerine vermelerini temenni· 

- Tabii, dedi, bütün bwılur hı;. 
nüz ı:ok gizli tutuluyor. Falmt sa.. 
na itimat. ede-bilirim •.. Biraz ewcl 
Heryo h=lkfunetin bu sa.Jmh Mnso. 
linlnin 1'Qk JIL.'t.hrem bir miıracaatı· 
na muttali olduğunu söyledi. Bu 
müracaa.tin ne ola.bileooğinl blr dü.. 
~ün bakalnn. K~fedebilirsen sn:na. 
bin frank. .• 

'JUL ROMEN 
90 Qevlren• 

·LUTFI AY 
•le fayda görüyonız. 

Mıılıt.erdn, arkada~Jar, sayin Baş 
, -ekilfmi.z beyanlanru inanla bitir 
rlUer. Ben de, k~Uerine ve hiikfı· 
ır.et1erine inandığımın Ye itimat 
ettiğimizi Ye candan mnvaffakiyet• 
ler dilediğimizi söyle.ırı.ıekle sö..:leri• 
me nihayet veriyorum. "Bravo ses· 
leri, alkışlar.,, 

- Becıi biç yorma, ke3fedemıye. • ''eya. ~ubat ayı: düııyaya, inanamlo 
oeğtm. yacağnnrı şekilde, o büyül' kibu • 

- Dinle. Musolini bizden, tta.L ı.un sonunu müjdeliyecf'l,ti. 
yaya oetrol göndermernfo81 haJı:km. İkimiz de bu Se\İn~li sırla. ~öğüs 
dald yasağın derhal tatbl'kint, 'ken- lerimizi lm.ba.rt:ı.rak mvolj sol<a, • 
tli'ii istiyorm.us. ğrnda. Luvr sara~ın köşesinde 

Sonra ~ ili,·e etti: birbirimfııden ayrıldt'.r. Hiçbir ak • 
. - Tabii bunu bizden kendio;bıfn şum havasının teneffüsü, o Uünci 

istediğini söyJıeınememiz şartile!. kanun ukşamınm hava~ıı kadar, ba,. 
- Peki niçin bunu istiyormuş?. na. hoş gelmemisti. 

l'tfüstıı.kiı grup reisini ta.'kiben, - İta.lyan milletine: göriiyor.m. Filhakika. ~ne\Tedelri parlak 
kürsüye gelen Jlarlclye Enciimeni nuz ya, ıı.rtrk dayannuyn imkan birinciteşrin günlerinden so11r11 her 
Reisi Ali Muz~ffer Oöker, ''Kon• yok. Beni boğuyorlar, çel<iliyorum, anımız gab ümit, ~llh rndişe iç:,... 
ya,, uzun zamandanberi mm·af• diyebilmek için. • de g~i5ti. Daha ilk ctızni tedbir. 
fak bir devlet adamı olarak ta·• - Demek çeldhyor ha?.. Ierin tatbikine ba"lanır ba!;lanmaz, 
ıııuıruş olan Şiikrii Saraçoğlu'nun, - Mutia.im.. Bu ar11k bir gün lıir taraftan ~zliden l!,'izliyc l\fn\'1.o-· 
dünyanın bugünkü ka.nşlk vaziye· iktidara. ıı;eçecek hükômeti seçmek HniYi teslim etırıeğe, diğer ta.raf • 
tinde Uz-erine a.Jmıs olclnğu büyük le .. ve muhtemel karışıklık.lan ön. tan da bütün bu Iı:ı;reketlere önaı· 
ve ağır işt de muvaffakiyetle yü- lemek için t.ndbir a.1maJda meş~ul yak olan İ!t~ilterf'yi dnrdomırya. 
rüteceğine knr~ı olan itimadı te-- oluyorlar. nğraşa.nlar olmo~tu. Cenen-e top • 
uarüz ettirmis \'e demiştir ki: Musolinl ~ki lince demokratik l11nt ısındıı. kın·ar altma ah nan ca... 
HWfımete bu büyük ic;;te eltl;:m kurtuluş da.lgl\smrn Almıınyaya ka zai tedbirler şlmitiPl< hafif teıl.Jıir. 

;~eldiği kadar yardınt etmelc lınrç· llur mnnabile"eğinde mutabık lmJ. 'P-l"i w mua:v:ve-n ba71 maddelel"İn 
Itır. '!itim Şefin etrnfmtla 1 anı bir ılrk. Şüphe-:lz bazı karıı;.ıklıklardaıı ttalyava ihracını yasak ediyordn, 
itimotla yck\'ücut bir kitle ı:Ibl, korkulnhiHr, birtakım ümJtsizce l\ltitec~niz te<>n\"liziinü rlurdllrm~ • 
lıirle~lş olan Türk miJleinin si" ı hareketler ht-".:lc>nebilircli. Fal.at chğr fıı'iicfö·d~ bu teflbirkr l!İttakr•e 
kıntı.11\nnı ft~altmak, zorluklan:n l hunlat"l hac;tmnak zor bir !fCY ot • ı·.Milet.:rnacektl. Ru hllkımdan şim 
yenmek iı;h h~~etin nlılı~ı ka~ 1 mn::.clı. Yeni cı.!:lnenJn lklnci kAnuıı diden' de1'Pi1' edilen iW mühim ted 

birden bir Süv~y~ Kanalınm kal•t!• 
t>lma.sc -ki bu surdtle şarki Afri
kadaki İtalyan ordusunun iaşe yetl. 
!arı kesilmiş olacaktı- diğeri ıle, 
petrol yasağı ismi verilen ve temi 
daha az olınıya.n., mayi mahrukatm 
fta1yaya ~önderllınemesl idi. Şü['. 
h.e yo"ı< ki bu tedbirlerin tatbi.lti ha· 
llnlle ttalyaclan kuvvetlı bir mu .. 
l>r.ı-emete intizar etmek 18.ıam gc
Je,.ekti. İngiltere icap ederse mo. 
sunu cemi,·etin emrine verebllect-. 
ğini Ceneneye bildirmiş, Framıa. • 
c1ıın da lüzumu halinde Akdenhr 
tlekt Tulon \"e Uizert lleıliz üslerin• 
den istifa<le etıneı.ine milsaa.de e. 
füncsini istemi~ti. Ta.b'i büti1n bu 
ilızari tcşehbü.'iler ır~'i cereyan e. 
cliyordu ve Samvel Hor 22 birin· 
citeşrlnrle, Avam Kamara">mıla. 
'erdiği bir deıme~te, f ngllterenin 
şımdilik Sih·ey§ Kanalını J\:apatma.k 
njyetinde ol:madığmı söJ Jiy c a1Uyor 
du. Arada ınüte<>-avizln tooavliıU:ll'" 
de"' v:-ıız~ec;ere-k doğru yola itönm<"• 
sı hP.r an beklenebilcc.ı?ği için bu 
söz ha~at-e ele uymuyor, dcğil<li. 
Esasen daha. o sıralarda İnglt~re 

Fransanm dtirüı.t hareket etmedi. 
ğinl fnrkcdcbilirdi. Deniz üslerin • 
den istifade etmek volunrlalrl ıo. 
giliz t.a.lbi<ne verl!ec<"k cevo p uyu. 
tulmoştu, Bu talep 
kat.lyetle reddedı3 c,rdu. Fn.l•at he• 
nuz askeri mahiyette ceıal ted . 
l>il'ler almınadığııı.a göre, şimdi• 
~~n böyle bir şttyle mesgul olma.ya 
h12u:rn var mıydı'l Ayni nn:ınnda 
İtalyayıı. da, elaltmdan, şu tesirin 
~icj haber gönderili~ordu: "S?z 
hıç merak etmeyiın. Öeniz iislc• 
rimiıi size karşı kiro!leye ktıUttn • 
dırrnayu..,, 
İngiUere de hile Mnssolinin ve 

:rejiminin bazı hayrankarle.n lıü• 
kiiınetin hsrekfı.hna engel oluyor • 
J.ardı. AŞağT yuıka.n her ta.rafta 
faşist propa_gnındasma satılmış bi; 
taknn ,A"nzetelcr, milletlerin çok 
~afdll olduklanıu, lngtJtereye u· 
ynra.k cezri teı!bjrlerj tatbik etmek 
le ticaretleri i~in .;ok vahim ne• 
ticeJer doğurnea.k bir duruma Alr
ıliklerin!. hatta. tepeflen tırnn~R 
1<adrtt' sHilhlanmış oJan İta.!yanm 
hfrldetini tahril' ederek kendileri~ 
ni zorla harbe süriil•lemekL ~ ol~ 
ıloldarmr yazmaktan çeldnmiyor • 
lllrdı, İınglltere yalmz kenili men· 
faat'ni cliişüniiyor, Hincliı:.tan yol 
larmın hô.!•imJ ola.ra1• kalnınk l~ • 
tiyarıln. Bunu temin için dP. • lıer 
7ama.nki gibl, fatıUet maskesi tt1· 
!<ınryar, hendi ba~:ı gelecdileri 
baŞkalarma ödetmeğe ı;alı§ıyordu. 

Münhal 
mebusluklar 

--0--

y eni namzetler aYaıında 
Numan Men· .. mencioğlunun 
da bulunacağı söyleniyor 
A:nke.rada.n haber verildiği.ne göre 

münhal bulunan ıneb11Sluklar tçl!ı 
namzetler birkaç gün içlnde ULn e • 
dilecek tir. 

Kuvvetle söylendiğine naza.ra.n, 
ııa.rıcıye vek!letl umumi kA.tlbl ~u • 
men Menemencioğlu da bu namzeUel 
e.rıısuıda. bulunma.ktad.Ir. 

Pirinç ve zeyl nyagı 
satışları harar et ı endi 
pjyosada, bilhas.sa pirine; üze

r;n e bara.retli muameleler olmak· 
tadır. Şehrin he:r semtindeki btlk· 
J.tallar, az çok pirlnç almakta ve 
bunları müşt~rilerine s:ıt.maktadl!'"' 
jar. 

Zeytin.yağı: ilzetinde de hnra • 
retli ı;ptrşlar olmaktadır. Piyuaya 
çıkanlan bu nıallarm rstok mıılla.r 
dan olduğu anla..~rhnaktadır. Piri.nı; 
ve sadeyağtndan başka dlğer bir 
çok grda maddeleriııirn ısatışlan da 
borsa.da tesçil edilece!'kt!r • 

Yakacalc ofisi umum 
müdürlüğü 

Yakacak ofsi umum mUdUrlll~ne 

Mersin İ!J banka~11 orman i§letmesl 
.ınUdürU Zeki t.&yln edllmlştlr. 



Saldbt..., ı;eıi~ irllaura 
tiakkı tank ua 

~~~ ~ iV&lat Matbauı 

ABONJ!I ŞAB'ILA.HJ 
ftrkiya J!'.cııebt 
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ıı.oo • 
Oar.eteye rlnderben 
Evrak ,eri verllmM 

·Bindlıtan meıeıesl 
ve Oandlnlu sözlerJ 
Vll§lngtonda:ı blldirildJtine göre 

liindlstanda vaziyet eskisi gb karı
ıık değldir. Ga.ndiye ye kongreye 
!karşı halkm emniyeti a.zalma.ktadlr. 
~ÇılnkU Hindliler ilıtlyar Gandl ile 
.kongre azasmm memleketi felil.kete 
ııürllklediklerinl aolamı~lar denmek.. 
ıtedlr. Ganclinln Japonıarla m!lza.ke. 
reye giri§mek istediğine dair olıı.n 
bl:>er Amerika.da bUyilk bir infial 
cyaııdırmJ§lır. Nevyork Sun gazetesi 
'cüyor ki: Amerikalılar lnkts:ı.ra. uğ. 
!ramak ve Gandınin sahte bir ı>;eY -
,1ram~r·olduğunu kabul etmek zo • 
•J"Jndadn-lar. 

Dcyli Meyl ga:z.etruıl hlllAsa. ola.ralt 
~kongre ~erinin İngiliz ve Ameri. 
·kıuııarla uyuşmaktıı.nsa mmeleketıe. 

:rir.i feda edece.- ve onıı en bUyUk 
1 

~ü~:nant olan Japonlara tesllm ede -
cek kadar muhteris olduklarını yaz. 
maktadır. · 

İngilizler Hind milletinin milll ka. 
•akterine daim.a. hürmet etmek ne. 
zaketlni göster~ıerdir. 

Diğer tanttan Ga.ndl Röyter mu. 
hablrlne beyanatta bulunarak de. 
iniştir ki: 

•'Karar sureti projesine. Japonya 
tıe müzalı:ereleru" bulunmak hakkın... 
'daki cUmleyi bile bile koydum. E. 
~er sonunda bu cümle kaldırıldı lse 
buna tasvtbiml verlyorunı. Eğer 

Hlndıırta.n derhal hür brrak.rlırsa Ja.. 
ponyaya gitmek mliaaadesi lstiyece. 
ğim ve .Japonyayı Çlnl serbest bırak. 
mağa. lkrıaa çalı§acağım. Eğer Ja • 
ponyıı.,YI ikna edemezsem, Ja.ponyaya 
Hlııdlstanm inatçı mukavemetini 
tözönünde tutması icap edeceğini 

aôyllyeceğim. 

Hındistan hllkUmetinin Hind kon. 
rn":=si ıcra komitesinin vesıkalarmı 

oeşı~t.muine gelince, büroları araş • 
trrmak ve bunlardan vesikalar al • 
rnak usulUnU haddızatında doğru blr 
ı y bulmuyorum. 

IHiNCl OEPHE MESELESİ: 
Sovyet cephesinde .ı.ılmdlki duru • 

ı .un nazik mahiyeti dolayıstle Çin 
mahafili, ikinci bir cephenin açıl -
maeı zaruretne kail bulunmaktadır. 
Dununla beraber bu mahafil ,bu 
ılnncı cephenin zaruri olarak Avru. 
raya hasredilmemesi ltiz.ımuııa e. 
\~mmiyetle işaret etmektedirler. 

Bu mUnasel:>etıe Şina Taymis ga. 
r.etesi, §Öyle yazıyor: 

Zaferi elde etmek için mtittefikla.. 
rın taarruza geçmeleri lazımdır. Fa. 
l{at ayni zamanda hem Aayada hem 
l'aaüikte ••. 

Bu gazete, Japonyanın ergeç Sov. 
l 'Ct Rusya.ya. hUcuma kalka.cağını ve 
Pasifikte Japonya.ya karşı yapılacak 
bir hücumun onu Rusyaya taarruz 
etmekten mencdeceğini il.Ava etmek. 
\ı:v r. 

~ı:ın l'aym.ls diyor ki: 
Harp, tecezzi kabul etmez, her ne. 

\·ede olursa olsun mihver devletlerine 
iı:e.r§r yapılacak ola.n hticum, mütte. 
f:kıere yardım demek olacak:tn-. Bu 
r.ahada fırsatı kaçırmak, sıyasetle. 

ı in en l:>erbaılı olc.caktır. 

Şıka.go O'!yll Niyuz gazete'li ikin. 
<i cephe hakkında yaz:lıe;ı ın<i.kalede 

u.yor ki: 
lkinci bir cephe açılmasının müm. 

r.tlu olduğuna §lmdı kanaat hasıl et. 
r' bu1unuyoruz. Bu cephe istediği • 
m ,,, yerde bu scnen.n nihayetinden 
•,\ H!! açılacaktır. H1tler, bu !.'} için 
ı.c kadar asker ayırabilccr.ğ"im!zi pek 
ıvi nlllr. çu:1kU Anıerıkan onlus:ınu.n 

1 , d rece geniş bir tıilıı n::t gör~ ha:z.rr 
.~r: ;1~~ malümdur. Utı ordunun kad. 
r ,u t"'Chi:z.atı ve talim \'C terbiyesi 
'•" Jyc kaoar görillmcmi~ bir öl. 
~Jdedlr. _. 

Zaman son sö:z.U blzi;n adımıza 

e6yl!yecekUr. 
:-levyork Post gazetesinin Mosko. 

, a muhabiri ikinci cepheye temas 
,. hlr haber göndermiştir. 

M ıhabir diyor ki: 
"BlrlC§lk milteUerln harbi ka.zan. 

nıaıar1 !çın ancak daha kırk gün 
v21kitl .. rl vardır. Birle§lk Amerika ve 
tıuyük Britanya. önUmilzdekl k:rrk 
glln zarfı:ncb. harbi k~y_bo~ınek ~ 
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Şark cepbeılnde -~ 
Ruzvelt 

Vlşlnln Paris 
mlmesslll 

Küc;ük kabahatleır 
(Ba stara.fı lnci'1e) 

nun bildirilmesi Almanların bu 
mı.ntakada ilerlediklerine kat't em:ı• 
~ir. 

~~~~-oı~~~~ 

Sovyet tebliğine yapıaln ilavede 
Almanların Kote1nikova etrafında 
büyük kuvvetler toı>ladıkları ve rr. 
sılasız hücumlarla ilerledikleri bi'. 

Staline bir 
• 

Fransızlara ikinci cepheye 
yardım edilmemesini 

' tavsiye ediyor 

Her ~ev ufaktan büyür. Kabahatler, hatalar da 
böyledir. Ulak lıabalıatlere hudutsuz bir müsamaha ile 
göz yumanlar gittikce daha büyük kabahatlerle karsı. 
laşacaklarııu düsiinmclidirler. Bilhassa cocuk terbiye. 

( A) 

'

r· . • p sinde bu noktanın r.hemmiyeti pek büyüktür. Çocuaun mesaı Londra, 6 A. , - ışının ı. 3-

ris mümessili dö Brinon, md)oda fena huv ve ahlaksızlığı itiyat cdinmis bir adam olarak • dirilmektedir. Yine ilavede denili-
yor ki: "Sovyetler Bieloglinsk'in 
cenubunda ıteri çekilmeğe mecbur 
olmu,Jarlır. Klatcskayada çetin mıi'
haberler oluyor. Buruda Sovyetler 
ağır hücumlnra metanetle kar«ı 
durmuşlardır. 

gönderdi L'avfilin Almanlarla işbirliği yapın 1- yetiŞTW'!sine kadar varır. Müsamahaya mutlaka bir hu. 
sının Fransızlar tarafından hı dut ciz.mek gerekfir. 

Basvaya yardım 
g"ttikçe 

arttır1ıacak 

1 karşılanmamasını acı bir Ji~:ııılıı L 
~enkit ve ikinci ces>heyc kt•rşı. _____ _.. _______ ..,.. ___ __,,__.,.. __ ..,,_~--..-ı 

w herhangi bir yardım yapılmama-;~ ı/1 
için bir ihtar ncşrclmi~tir. @ 

~ı DüP.lll:N_Y_A _____ • 

Moskovanın şimal doğusundaki 
mıntakada topçu ateşi olmuştur. 

SOVYET TEBL/G/ Londra, fi 

Albay Moldenin ıhava lilo3u 
3500 tayyare düşüı·dü 

Hcrlin, 6 (A .. ,1.) - Alnı:ın rııdno-
Londra, li (A.A.) - Gece yarı~ı ~.radley'.~.reis ~uzvell'~n Sla.lin't sunun bildirdiğine göre. Allıay :\İli. 

J.\foRkovada neşredilen Sovycl lt>l • gonderdıgı mesap hamılcn :\losk~:: -<lcrs'in kunıandasındııki h:ını filostı 
llği: Ağustosun beşinci günü k.ılal.ı. vaya '·as~I olın~ı~~ur. . . 1 l"ıfuı:h·in başlangıcındanlıcri 2R2!l 11 

rımız Kletes-kaya, T\otelinsko-rn., Bradle\, Stalııı ın üısvıbıy\e Rn ,-,~Rus cephesinde olma!.; iizcre :ı:;uı~ I~ 
'Bieloı:ılinsk, Kocevska'nın cemıhpn- yaya yapılmakta ol~n Amerik6n ta~:yaı:e.,t.lahrip etmiştir. ııt 
da kanlı muharcbelerıfc bulunnw5- :ranlıınının arltırılrlıı.çım ,.e hu 1 ~ • · J~ 
tur. için Amerikada çok·gcniş mikyasla 

1 Vişi, 6 ( A.A.) _ Kızı lordunun. hazırlıklar ol<luğunu söylemiştir. •Btlyllıada CIED.ayet!u I 
d~rwnu. ~n 48 ~ant z:ırtınrıa çok Dl"" ma'•aı:1"'emesil • 
guçleşmış-tır. Hızzat '.\IoskoYad:ıı Be r ı ·ı n de c.s il !'A A 
gelen haberler bunu ~österiyor Bir müddet e-vvel Büyiikı>.dau:ı 
Rus:ranın cenubunda 2 cephede mr. A l k 

1 
Güve~bılik mevkiinde, dostu F:.ıt• 

harebe oluyorsa da bu, hakikatte. rap mernıe et eri ma ve diğe.· adile Hayatı öldü • 
:bir manevradan ibarettir. ·

1
ren Sedadm muhakemesu;c dün 

Stalingrad'a karşı Don k:nsinde federasyonu 1~ ikinCi ağrr ceza.da devam olun 
·Almanlar cepheden hiicum elerkca mı.Uş, şa.lıit din1enilıni5tir. 

birkol Don ile Sal nehri arıısınnaki p 1 1 Büyi.ikada emniyet komiserle· 
..!teplerd~p ilerlemiş ve şimdi Sta-.ı. f 0 81 rinden !b:ra.him ifad~sinde şunla· 
füıgrad'~ ıoo !kilometre mesa(eye f bazırıanı•ormu• 1 ·rr söylemiştir: 
gelmiştir. Bu suretle Stnlingrad ·san- J Y "--. Va.ka.nmrereyan ettni§ lbu· 
dan, tehdit ediliyor. Alınan kıtala:ı Federasyonun bQ§ına müş[ü. Iunduğu.Paıza.r günti karakolda otu• 
çölde şiddelli sıcağa 1'3ğmen ilerlt . man olmu§ bir Alman ruYordum. Odaım.rn kapısı hızla a· 
mişlerdir. getirilecek çıld:ı, iç-eriye- asabi tavırlı bir genç, 
Ş. 11 K rk D ·ı K f'" girerek: "Ben şimdi met..reşıın Ha · ıma a asyada on ı e a .ıu'l~ Londl".ı.: 6, (A..A.) - BritaJlOI" 

dağlan.arasındaki harekele gelince, va: Alman ve 1taly::ı.n şefleri Ber· ,~tı öldürdüm, yakıı.layın beni .• ,. 
1 ·ı ı· eledi. Bu itirafı önceleri hayretle Almanlar burada 'da hız a ı er ıyor linde buluşarak harp mihverin za~ 

.. ., - d kar~tladlk ·, fakat SU" lu JSl'ar edin· lar. Krasnodar ve ,.faikop u mu ı- ferile neticelendiği takdirde !>ir >J 

ce derhal kendisini beraberimize faa eden SoYl'et kılalaryle lem:; -; Arap memleketleri federasyonu, 
alarak va.ka yerine gittik. Hacii.se 

kurulması için planlar hazırla.nuş· yerindeki müşahec:Merime ve suç-edilmiştir •• 
ALJIANL.4R ARM.1DIR'E 

YAKLAŞT/l,A.R 

11.ıksck kalem kudretini nn. 
latm~l• için adını zllitetm~k 
klHi oları 

FAZll ALMET 
AYKAÇ 

HABER de 
---Cumarteside 
lUbaı'eu---·---

Bi aşk lacıaıı 
Siokholm, 6 ( A.A.) - Alman as· 

kerleri Armadir'e 20 kilometre mr. 
sarededir. 48 saat içinde şehrin 

düşmesi bekleniyor. Armadir mi.•. 
him bir şimendifer kavuşak nokl ı-

lardır. Bu planlara göre Arap lunun karakolda. tesbit ettiğ~ 
mem.!eketlermin büyük bir kısmı, ifadesine gfü•e Sedad, metresini te 
Alm.zn hakimiyeti ve birkaçı da. ammüden öldürmüştür. Gene mes. 
İtalyan .h.3'klınlyeti s.l.tına girecek- leki tecrü.belE'l'ime dayanarak diye· 
til'. Söylendiğine göre ftdera.s~· hil.ı:ııim iki, su~lu ~le maktule Haya· (Ba. 5tıırafı Jtıcide) 
na girecek olan devletler Filistin tın. Aadada vesair yerlC'l'deki bol .sürmüş. bu hal devam ettiği tak .. 
İran, Suriye, İ.""'3.k, Suudi Arabis • p3m har.cam.alan da tetkike Jeğer dirde .kendisini öldiireceğini :->Ö.Yk· 
tan ve Mısırdır. Bu meıı:nleketlerin lir m-eseledi.r. Her ikisinin orada miştir. 

>sıdır. 

Gümü§ gömleklilerin ıeli 
mahkUm oldu 

tndlanopolls 6 (A.A.) - "Gümüş 
gömıl.eklller,, ismindeki Amerikan te. 
şekkWUnUn eski şefi Vilyam Dudley 
Pelley federal mahkemenin jUri he. 
yeti ta.rafmdan mahktlm dl.ilmiştir. 

Pelley fesat ve isyan harcketıerile 
ala.kadar 11 cürüm hesabını vermeğe 
davet edllmi:tir. 

tehlke.ııi karşısmdadırlar. MUtte!ik • 
ler .A.VTUpada. .sonuna. kadar mUtte -
fik srfatile Rusları ellerinde bulun • 
durmadıkları takdirde Almanya ve 
Japonyayı yenemiyeceklerdir. Birle. 
§ik Amerika ve bUyük Brita.ııya 

kuvvetleri, Sovyctıerin yardımma 

koşmakta acele etmezlerse bunda.n 
böyle Ruslar tara!ından desteklen -
mek iddiasında bulunamtyacaklar • 
dır. BUyUk Britanya ve birleşik A. 
merlka yüksek komutanlığı derhal 
mUdahale debilecek durumda. de -
ğildlr. Gelecek kırk gün içinde Al • 
manya ve Japonyaya karşı harbi 
kaybetmenin yüzde doksan nisbetnde 
ihtimali vardır. Bununla beraber he. 
nilz vakit .reçmlş değlldlr. Daha ge
ce yarısına be~ dakılmlık bir z'.'l.man 
vardrr.,, 
Şark cephesin1eltl harekı\ta ge • 

lince, dünkü Alman lcbliğl şunları 

bildirmektedir: 
Azak denizinin ııarkında Alman 

ve Romen tUmenlerl geni~ bir cephe
de Jeisk • Tigoresk demir yoluna 
yakla§makta.dıriar. Düşman ancak 
münferit noktalarda mukavemet eL 
mekledir. 

Kuban nehri U:ıcrinde orduya men. 
sup bir hücum teşkili şiddetli bir 
muharebe neticesinde mühim bir de
miryoıu ko.vuşak noktast olan Kura. 
potkini hücumla :z.aptetmlştir. Bu su. 
retle 100 kilometreden fazla bir cep. 
hede nehre varılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz Ka!kaııyaya 

doğru c;ekllmt>ltte olan düşmana dur
madan taarruz etmiş ve nakliyat do. 
lay1sile tren hatlarının tıkırnan kı. 

sımlarını pek te.slrli blr surette bom 
balamıstrr. lki zırhU trenle 24 nak • 
llyetre~l Stukalar tarafından tah ·
rip edilmiştir. 

Btiyllk Don kavsinde bol;'levikler 

şimdiki. hükumetleri devrilecektir. ı;araya ta.maan bir suç işledik le . Çok lıafH meşrcb ve havai lalı:. 
Fbee<l_erasyon~ ~eflit'ğ:ine Frank Frö ri kan.aaıtindey.im.., !J.llı olan kallm komiserin hu ilıtn. . 

n1us getirı.ec.ek ir. Bu zat müs· Komi.senin bu ifadesine ne diye- !arını latife telakki elmiş olacak 
Ilıman olduğu iddiruımda bulunan 

ceği sorula:ı suçlu gen~ ı:ahidin söz ki ona: ya.kın ve ort.a.~k meselelerlnde 
• le'l'ine itiraz ederek: "- Selamlaştıklarım dostl:ırımdı. ihtisas .sahibı bir Alr.r-ancl ır. Zev~ 

ccsinin Suriyeli olduğwıu RÖyl~ _ "- Bay komiser nıhi ve d::n.ıni nundnn !>ana ne?,, demiştir. 
mektedir. Evveke Alman yahudi· konuşmuyor .. ,, dedikten ~nra i• Bu süz Jrnmiseri çileden cıknrmıı-
leri Fröbeniuse mali yardımda bu ıave etmiştir: i{:ı kıifi gdmi~. derhal talınncnsı 1 

.,_ !stanbulda harcadrğımız bol ref;erck u• ai:!a kalkan ,.e birk:ıc lı• lunmakta idiler . ' ~ - •· 
para hik&..yesi fazl;ı. izarn:dilnrl.s· dını atan se,·gilisine ::ılcş etmiştir. 

Jlaşingtonda 
Eyl1llde bir talebe 
konferansı mı 

toplanacak 
Lomlra. fi r,ı.,u - E) J:ildc Ya. 

şingtond:ı toplanacnk olan milll.'t:cr 
arıısı lalı•bc kon fernnsıııa l ııgiliz ı e 
Rus iiniYersitc lnlehC'lrl'İ t!e İ)lİr ıJ.. 
cdcceklcrd;r. 

l\oııfcran:->Ja savaşı kapamak e 
yeniden barışı kurnı:ık nıe.selclcri 
konuşulacaklır. 

----o-----
lran Sab1 bir 

bıtabede bu unda 
Londra, 6 (A.A.) - 1randa mcş. 

rutiyetin i1Anmın 36 net yrldönUmU 
mUnasebeJile lran şAhı radyoJ-ı bir 
hitabede bulunmuştur, 
Şah hitabesinde yurtdıı.şlarınıi:ın 

müslümanhk namına. mUııterek men. 
faatc kendilerini vakfetmclerlnl is • 
temi.ştir. 

YlldönUmü mUnasebeUle Tahran -
da yapılan parlak bir kabul töre • 
ni.n.de bütün diplomatik heyetler ha. 
zır bulunmuştur. 

Habeşistan atlantik 
beyannamesine girecek mi? 

Londra, 6 (A.A.) - Hariciye na.
zırr Eden Avam kamarasındn. soru. 
lan bir suale şu cevıı bı vermiştri : 

(Atıantlk beyannarnes! Hab~istana 
açıktır. Fakat ~imdiye kadar RuzvcL 
te bir mUracaa t yapılmamıştır. Böyle 
bir istek olunca İngiltere m!lzabcrot 
edecektir. Fakat te§ebbils Habeş im. 
paratoru tarafından gelmclirtlr ... 

tir. Ben kendi eşyalarrmı, kitapla · <.,:ı 1rnn kur~ıınlar, Hefinııın vlicr-. 
rmır sata.ra.k bu masrafları yap;yor duııuıı muhtelif :, crlerinr isııl>cl e•. 
ıitım. Ha.yatla ~n ytiks·ek muhitleı• 
de gezmiş ve eğlcnm'lşsem bu be. 
nim iç:in büyük bir bahtiyarlıklır .. 
Fakat bazr günler ommla peynir 
ekmek de yedik.,, 

Bundan son!"a diğer şahici polis 
Seyfcjdin dinlenmiş· o da şn m:ı · 
!Uma lr vermistir : 
"- Suçlu Sedadr l 6 yaşın•la i· 

ken Adadan tan.mm. Gar~i.ı ruhlu, 
l:ir çocuktu. İkide birde cebinden, 
c:ıka.rdığı bir ayn:ıya bnkar, müte 
nıadiyen saçlarını tarardı. Bir dü · 
dük sesi duysa,: kulıklarınr tı!rnr, 
daha olma1.sa oturur lıünglir hün• 
gür :ığlard: . ., 

Polislerin şehadetinden ronra 
Sedadla maktul Fatmanm 'farla ~ 

taşmda bir müddet oturdukl:trr 
pansiyon komşuları Alfred dinlen• 
rniş, hadiseden ademi maliımat l)~· 
yan eıtmlştir. 
Duruşma. d;ğ~r <>~hidlerin çağı 

rılmalarr için ba!?k::ı bir güne hı 
rakılınrştır. 

Bir çocuk tramvay altmcl a 
kaldı 

Şişli • Tllnel hattına işllyen vat • 
man Mchmcdin 161 numaralı tram • 
vayı Harbiyeye geldiği sıralarda. ro. 
morka atlamış bulunHn ıı ya§ında 

Osman oğlu Ramazan a1mda bir ço. 
cuk, inmek istemiş, ayağı kayarak 
tramvayın aıtma dü;müştilr. 

Çocuk muhtelif yerlerinden lteelle. 
rek ağtr ve tehlikeli şekild::ı yaralan 
mı~. baygm bir hald'! Şişli çocuk 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bir çocuk duvardan düştü 
Beşiktaşta Ortaçayır sokağında 

mi5, scııç lrndının ağır sure! tc ~ .ın. 
laı:nıa~ın:ı sebep olmuştur. 

Bu foc-i:ının te~iriylc şaşının 1-a· 
til, elinde tnlıırncası olduğu lıalclr 
had be yerinden koşaı a kuzakl ·• 
mal, i~lcrkeıı rlii~ıııiiş 'c Lu ~ iizt!cıı 
!abaııcs1sı alcş alnrak o da Jırynin. 
ılerı 'urıılnıu~lur. 

llu kur~ıın yaı ,ı-;ı komisr.rin 
ılcrlıal ölümünü int:ır rlmişlir. Te
davi edilmek üzere Niimune ha•'."· 
h ıııeo;iııc knlılınlnn Hcfi.ı bir ıııiir'. 
cici soıını :ılrhğı \ •ır.ılJı 111 te-;iri~ ı,. 
ölmüştür. 

Facianın lalıkibtın:ı Kadıkö,· 
nıüdleiıııııuıııisi el koymuştur • . 

Mahrukat ofisi 300 bin kilo 
kömür yaktıracak 

Mahrukat ofisi evkaf hlarcslle yap 
tı!lı yeni bir anlaşma ile terkos el • 
varındaki blr valuf orııu ıın1'ln kUı. 
liyetıı '1Jilttardı mıı~gnl kömllril 
yaktırma'' im:.!nını cld~ etmiştir. 

Terkos gölü yakınında Mala.ngı 

burnu civarında!<! Elecek \"a kıf or. 
manından ayrılan mııktadıın çıka -
nıacak olan oJu'llar.1:ı.n ya'kıla'!a.k 

olan bu mangal kömUrünUn miktarı 
300.000 kilo olacaktır. 

ZA Yl - ÜskUdar • Kallıkoy ve 
havalisi haH{ tramvayları l'ilrlt Ano. 
nim şirketine ita eylediğim taahhüt 
senedi mucibince ;ı;ı tın alLtığım :.!ıl a 
del hi.sse senedinin 311 numaı·nlı mu. 
vakluıt ilmühaberini bu kere z;ı~·ı 

ctliın. ı;ıırketi mezkurdan ycnılcrın 

alacağımdan ınuvak ot ilmUlıa1»r: 
lıükmU kalmıyaca~ınr iHı.n ederim 
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Denizo}ı..ı zannedilmi§ 

BılZİ!y:ıııııı, tleııiz kenarında bu• 
hıııoıı Kolı:ıknb:ın:ı srlıriııııı :ıhnli~i. 
hnziruııın 1 t ııcii giıırn, lıü~ük bir 
.korku grı:ı rnıiş. Schirl ;lt>rden lıiri. 
si, ıleııiz111 ~ tıliınde. hatıp çıkım 
lıir li<'Y g<Jrnıi.is, .. lııhtclbalıir var" 
'di~c lı;üıcr ,·erıııi~. 

Ccçn .. rl J:Ö'-lcrip de ~rnlıılı: selebla 
leııkr, d nizı telkik c'mislcr, hn
kik,ılcı1 hir l .. llenin., uzaklarda, J.ın· 

'
'tıp çıktığını görmi;şJer. 

fnın lm ! Alman l;ılılell>ahiril 

Hııher, az zamanda ~elıre ya:ı. 

mış. Polı- miifrezcleri ::.ahilin mt•• 
Jı,ıfoza\ına kt•)arken. ı·ın·ıırcler dı• 
Jıa,·ay.ı yi'ıksclıııi~. nu harp ~aha .. 
~ındn kalnıayı :ehlikl•lı bul,rn halk 
u:ı, ~ilkle hafif, palındrı :-ığır ne~ri 
rnrsa :ılnıı~. sııh ildeki e\'lPrintlen 
ıızııklnsın ış. 

Sahilrleki polisJer. Jıcklemişler, 
clü"nıaıı ı.:ürüıın•cmi>'. T:ı:ı.'1 are1rr, 
de~iz s:ılhınn. so'.rn}nı:ıya cesaret c.-. 
<lrnırıni5l<·r, ama h<nntl:ııı hııkmıı;.. 
hır, lıir ş(·r sörrnıemi51C'r. 

Dirinci .ı:cr.e, dt>niz. projektörler. 
le lıırtınnıı5. Hir şey ı::örülcnıemi5. 
nma lelılikcıı· ı <!l\'ll'}lıırulduğun i 

.kıırnr ,·crilmi~. Erte .. i ~lin erte 
ııece rlc .1Jiiliin emni:ı. rt tedbirler 
ne giri~ilmi<:, Xih:-ıy<'I. lıir ktırak'll 

F:emisi, tehlikeli yere ~okıılabilm is 
de. tc!iı5ı bertaraf clmi-ı. 

i\fe~er, lıılıtclh:ılıir eli~ l'· sohrl le· 
liı5a dlişiiren. lıiiliiıı r.r-ezilynyı n. 
J{lkıılaııJıran şey, ölü bir beyg'r 
cesedi ddiil miymiş. Ceset şişm; . 
~uvo h:ıtıp çıkıyor, <:ert>~·nna ll' , 

r.ık o;iiriiklenivornıu5. 

Spor yaşı ve muva ff alriyeti 
Amerikalı bir mıiinhıı-sısa sö " 

C.olf oyuncuları, en biiyük muyaff ı· 
k•yctlerini :?il ile 35 ~aşları ar:ısw. 
ıla, Ba Jıoı o~ uncularıda 28 yaşı • 
d:ı t·ıı lıiiyiik muYaffo.kı~ ete l'ı • 
h'liyorı:ırııı ıs. 

Fırıncılar zam istiyor 

Fırıncılar cemlyetı mıntaka iktı. 

sat mtidtirlüğUne müracaat ederek 
bugUnkU şartlar ıçlnJe fırıncılara. ve. 
r!lmckte o.an umumi m:ısraf v.e kAr 
mukabilinde ekmek çıkartmanın za.. 
ı-arlı olduğunu iddia. etmiştir. Fırın. 
cılar cemiyeti, ekmek nı:ırkma yeni. 
den ylrmi para zam yapıl;na.suıı is • 
lı:;mı:>kled'r. 

--o----
Belediyede iki mıuavinlik 

daha ihdas edH!yor 
Bciedlye teşkıUı.tmda. ıki ınll!l.vın 

llk daha ihdas edilecelttir. Bunlar. 
dan biri yalnız iaşe ~lerll::ı, iklncls 
de diğer muavlnliklerd~n artan işler 
le me§gul olacaktır. 

Mareşal Arturun Almanlar. 
söyledikleri çıkıyor 

T.orulra, 6 (.4. U - .Mareşal A 
tur llrırri,'in \lmaııl ıra sö\leıliklc · 
çıkıyor: Tcınnııız ayı iı;inclc ln 
haYa kuv' elleri ancak iki siin A ·, 
ııııın) :ıyı boınbalıınıamışlard ı r. Ten• 
ııııız a,·ının diı:ier hiitiiıı günlerin 1 
lııııiliz tııyynrelcri Alıırnıını üzcriı' 
ıle f,wli~ell<' lıulıııınıu,dnrdır. CC't' 

r]e lı:ız:ın Ya~uti olarak <:'IUden o 
b<'5 ~ünde :ıtlıkları miktard ııı fnı 
homlı ı atrnıslıırdır. 

Baz<ın lrıgiliz ta' \areleri bir sc 
rskıdeıı lıirl,ac ay<ln alınış oldukl 
rı mıklurlarla bombalar atmışlard 

dün zayıf kuvvetlerle muva.ffa.kiyet. 
siz taarruzlarda bulunmuşlardır. 

R!jev bölgeııindt Sovyetler bUyük 
piyade ve zırhlı blrliklerlle yaptık. 
tarı taarruzları cephenin diğer ke • 
simlerine de yaymışlardır. Şehrin 
§imalinde btıtün şaşrrtma taarruzla.. 
n kıta.tarıınn:ın sağlam. ve mukıı.ve. 
met! ve bUtlin oınıfların örnek alt • 
naca~U§ birllkltri karşıtunda. erimiş. 
~ ... ·· 

t~çi mebuslardan biri: "Habeşls • 
tan bitaraf mıdır? .. diye sormuştur. 
Hariciye nazırr buna "h"ayır .. cevl\bı. 
nı verınlştır. 

oturan 12 ya~ında. Mustafa aı'lrnı..la 

bir çocuk, diln bahçe duvart :.1stünde 
oynarken dUşmiı,:, başından a.ğır su. 
rette yaralanarak Beyoğlu hastane. 

--------------,- sine kaldırılmrştrr. 

Yeni Eserler : 
Vatman, biletci ahnacak 

Savaş 
Her ayın birinde intişar ~tm0ket 

olan bu kahraınıııılık mec:nua.sınnr 

40 ncr aaytl'IT rlPlg•ın lılr münderıcat. 

~ ın~ar etmiştir, 

Satılık moto•iklet 
D.K. V. markalr az kullanılmış 5,5 

beygir kuvvetlnde bir motoırlklel u • 
cu.z: fiyatla 1&t.r1tldz'f'. Sirkecide 1'& • 
bcthane <'adde~inde 31/1 dliltkantlıl 
Taıa.ta m llracaa t, 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İsletmeleri 
Umum Mi\diirlüğiinc!eıı: 

Jdaremi~ vatma.n ve hllt't~i tllmaeakltr. l{&IN! f4 Sil 
ı - TamUutiııılUl olup ukerlılrJ• eJAlsMI ~ 
2 - Okunı::ı. ve yaznıııııı olacak hıraz ıla hcıı:ıp hılecnk. 

İsteklilerin Galata da Tramvay hareket da ıresıne cıllracaatları. (8~2"': 1 

• 



• Bir tefrika münasebetiyle • 

A HKADA51M1Z Ülvi Olgaç -:- tıpkı ik.~nci Ab~ülhamidin otuz 
ü-; yıl süren saltanatı gibı - otuz uç sen.elık matbunt hatı

ı ala.rını yazıyor, thtikliil) ıte çıkan bu halıraları tamamiyle oku· 
~ am11dırıı. (htikltıl) ı bulabildiğim, elime geçirdi#inı zaman, bugün 
lıir pasa;ırıı. on gün sonra bir pasajını okuy.:ıhilrlim, Sıra numarr. 
sın ı takır etme<len, birbirini tamamlayan yazıları seri h:ılin<le o.. 
Kum.ıdan .e~erlrı kıymeti hakkında bir hüküm vermek .i ıı~afsızlık 

olur. 
"- Rastgele okudukların hakkında bir şey söyliycmez mi. 

ııin '.'" diyecek olursanız, size vereceğim cevap şudur: 
_ Ec;er. adı itibariyle çok iddialı. Fakat, metin, iddiaya ne 

dereceye kaıl<ır uygun bilmem. Okuduğum pasajların bir kısmı 
hakikaten en!Presan, doğru şeyler. Bir kısmı ise, pek mübalôsalı ... 

nu halıı·alara itiraz eden arkadaşlar oldu. Dikkat eltim 
Gh·i, bunl11ra cevap vermedi, üstadmm: Abidin Dan:rinkinden 
i>aş-ka . Ihı ela, - eskilerin tabirJyJe - ''sadre şifa verecek" mıı. 
iıiyctle rlcğildf. 

Bundan başka. hatıraların içinde, matbuatla allkası olmayan 
mevwlar da var. EAer bunlar, tefrikac1hk •kay~usiyle yaıılıyor-:a, 
o.na bir dıyccc~iıniı yok. Fakat matbuat hatıraları diye sunuluyor. 
:-.:ı, sayın dostumuza: "- O kadar uzun iboylu değil, heşte bir ye
kun yahni" dıle haykımıak hakkımızdır. 

Bu gibi yazılar istiM>alde tna.tıbuat tarihini yazacaklara mr. 
haz vozifesıni göreceğine göre. hakikaten, :realileye sadakat gö•
termck lazımdır. Bunları şişinneğe gelmez. Hele hayal karıştırııı;-. 
ita hiçi.. ' 

Binler. ya,a eu. havali ümit/ 
LAEDRi 

raydab tavllreıer 
•. 

Porselen kapları 
ve camıarı 

yapıştırmak için 
Porselen kaplan ve camı yapışo 

t ı rma.k: için QOk güzel bir fonııijl, 
\'ardır. Dört kısım Silikat dö Poda· 
•;ı bir kısım beyaz pıeynirle kanş• 
tırmahdır. Du koyu bir hamur. o
lur. Bu hamuru yapl.flınlacak ke· 
narlara sürmeli, .sonra iki kenan 
birbirine getirmeli ve bir parça kır 
napla bağlamalıdır. Ondan sonr-J. 
l-'npış1ırılan §eYl ağır ibir cismin aı~ 
tına .koymalı ve iki giln hırakmall'" 
dır. Kuruduktan 30Dl"I. e~işesl:ı 
k uJlanılabiUr. 

Suya çok girecek ev eşyasını ya· 
Dıştınnak Jçin l:iaŞlca bir teı:ıldp var
dır. Beş yaprak jelitini sirke içe
risinde erilmeli, üzerine biraz po. 
mat dö J)OW ilAvc etmeli .,e böyl~ 
ce suya çok (layanan bir. kola eldi} 
edilmiş olar. Bu lııolızy ve nisbeten 
ucın iki usul sa)'!BSinde kırıdıi;tınu, 

ı>oreselen .tııbakhrrı ~ teneimalne 
atmaktan kur:tulmuş olorsunll%. 

Hahlanbn :.mürekkep lekesi nae 
c:ı:kn? 

Sim1:1i4nlalacağımıı:1usulle hah· 
!ardan mürekkep le/kesini !kolayca, 
çdQu aBlrirsiniz. 

~ıhabl!l"~niıatmayuak cins 
ienıı$ iki, !bizim netiatJ tioyal•la ya.. 
pııilmış Jıalılarıımz ekseriyetle bu 
cıfus:teQdir. I«eli 1n•mı a.monyMh 
Sll}'a batınJmış• bir flt'Ca ile ofmd:; 
kafidir. 

EiJer ihalı rengini açar cinstense 
J:ienzini manyezi ile j(arıştınnuı mü· 
relkep Jekesinin üıerine bu macun 

- Bana kalma dedi, biraz mii
bal:igah dü,tinüyol'8Wluz. Büyük 
anneniz sadakat ve sevgisini gös. 
tennek için o kadar manileri ıi,I • 
mağa, bin t.lirlü Jnefaldı.et ve teh
likelere göğüs gmmeğe, yonılup 
üzübneğo muhtaç Q.eğlldi, O, ilk 
l<arar verdiği e<:>nada U"'1Jl \'t: gö.. 
zel kumral ~lannı keser~ de. 
l ilerin en büyüğünii meydana. 
lmyınuı;tu, t lst tarafr bo yük'lı=k 
ılelil yanında bira~ baya.ğı kalır. 

Fcdakfırlığın ıen yi1ksek nümuııesi 
omuzlanm dldiksJz gibi ti\ topak• 
lanun lwlnr kıymetli bir jpek şnl 
la iirten ~aı:larr kesmeje kıt.nar 

\erip icra etm~inılctlir. Yorgunluk 
gef:er. meşntknt unutulur. Fakat 
~üz~I -.a~lnrıhn ayrılan k:ı.dııı, tn.• 
cıııd1Ul ayrılan bir kıra.l ~ibi bü)'ük 
bir elem hio.;se<ler. lfesela <ıi7, ko.. 
canımı ar)•a.~.mtlno J:;del>oiJntd• ~in 
~açlannm feda edebilir misinU! 

Ümit bn~mı menfi ba.rekenerıe' 
'>nllıyarak: 

- H::ıyır, dedi, zannetmiyorum. 
Biraz sllkiıtt.an sonra Ulh·e etti: 
- OM c;irltin ~ISrtinmckten kol'· 

karon. 
- İşt.e tam kadınca bir söı .•• 

'dan sürünüz, bırakınız kurmmn. Ku 
nKlılktan sonra fırcnl:.ırsanız mii· 
rekkep lekesinin kalmaclığını gö· 
rürsünüz. Eğer miirnkkcp lekesi "ok 
eski ise bir defada \ıkmrız, ayni işi 
iki veya üç defa tckrarlanıak lı'ıırn 
jlır. 

Acımış zeytinyağlarını almayı • 
nız. 

lşte size acımış yağın acılığını 
giderecek iki usul: 

1. Zeytinyalını 30 dereceye ka· 
'dar ısıtılmış ayni miktarda su ik 
karıştırınız, içerisine bir litre için 
15 gram sirke ilhe ediniz, birkrı<; 
dakika kaynatınız, bırakınız so~u 
sun. Sonra süziinüz. 

2. Bir litre zeytinyağı için ~,"i 
gram olmak şartiy)c mangal köm ii 
ril alınız. Bu kömürü toz haline ı 

tiriniz ve biraz sirke ile ıslatınız .. 
Sonra sirkenin kokusunu giderme); 
için yıkayınız ve bu köıniirleri zcy 
tioyağının içine atınız. Bir gün dur 
sım. Yalnız gündüz nraılu sırad'l 

karıştırınız ve Efece olduğu gibi bı · 
rakınız. Ertesi sabah dibine bir p ar 
ça pamuk koyacağınız bir huniden 
zeytinyağını süzünüz. Acılıklan r.• 

ur k:Umaz. 

Şık bayanların unulll'l:ım:.ısı liizıın 
noktalar. 

1 ~ Şıklık ayni zAmanda sndclil,: 
nem.ektir. Bunun fçin şapkanızı, saç 
Jannuı cJblseııizc ve dış göriiniişii 
nüze uydurmahsınız. Saçın bir~·o~, 
lnvnmJar, rüzgarla clalgaJarıınış gi. 

Ba mlistakbel kocayı hiç dU~ıı • 
tlhls m.öf 

Genç kız biraz daha kmmuak 
Sabriye tebessümle ba1ctı: 

- Tabii. .. Dünya.da hangi 1az 
böyle bir düşünmc<Wn uzak kala
bilmittir? Sonra fo~na vaadoln -
nan fakat m~hul kalan bir l:iP.Y, 
tlbette onun tee~süsilnü, merakt. 
nı davet eder. 

- Bu adam erkeklerin e-n iyisi 
ohnllz ve !'e:-ıi dünyanm <"n mesut 
kadmı yapmaz"& elimden çekeceği 
''ar. 

'Ümit neŞe \'E' inanı: fı;ln<le cevnı• 
verdi: 

- Bf"ll de öyle tahmin cciİyl) • 
rnm. 

Bu sözleri söyler)ıt'n h1r feryat 
kopudı: 

- Oh.. benim fyi ~ıüre~li m • 
şfoi~ ! ş~ğJDı7.da bir be)'az tel 
tılmu~. Donınoz onıı koparııynn. 

v~ müaaa.deslnf ~lt',medcn iini 
l•ir hsrek.etJ.e J!;i1Ji göl"IJ)ejfo hazır. 
frut(lı. Sabri, birıt.':'I nlnında, gözle· 
rhıin füıtttnfle be<'eriklj ,.e hnflf i:ılr 
e.lfn ıfo·l!l']mmı gördii, !mnra ~akı\. 
ğında rtiy:ıdıı <luyu an hlr acı ~ibi 
gayet haftf bir sızı hissetti. Fakat 
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Sold:ın sağa~ 
ı _ Deniz naklirc vasıtnl<lrırı 

dan birinin su kaynatma yeri. 2 -
Garbi Anadoluda hir kn-;:.ıb:.ı. ecza· 
nede satılır. 3 - Kekemelik, çi ·;ı. 
4 - tnilli, bir cins üzüm. 5 - Yol 

1 gösterici. 6 - Dir emir, l erinci en 

1 

kalkmıyan. 7 - l\l~ir.ekkcp bir l'nıir, 
öter. 8 - İran dilinde (t:.ıhl) As 
yada bir nehir, 9 - Bir sıfal edatı, 
Avrupada bir nehir, 10 - Aklı h • 
zuk, ilişik. 11 - Bir edohıı kısa!· 

tılmışı, bir emir. 

Yukardan :ı5rığı: 

1 - Kör, 2 - Ynpn~. htr ycmis 
bir edat. 3 - Dokum:.ı ıezgahınııı 

kısımlarından, Kı:radcniz kenarın 

da ' ;r kasaha, 4 - tın.atsız, bir 
sıfat edalı, 5 - Bir çeşit sandı:, 

Aksaray ch·arında lıir semi, G -
Eskiden kullanılan lıir hesap tabiri, 
7 - Kızartma yapılan kahııı içindr, 
zamanın en az bir kısmı, 8 - Bir 
renk. eziyet, nol:ı, O - Bir cins i· 
hareli yapınağa başlıynn, 10 - Zi 
ya, toprak :ıımıı vn,ılnlarınrl:ııı, 11 
- Bir işi başaruhilcrck olan. cilrc. 

34 numaralı hulmncanıızın hıılF: 

1 - Firenihozuk, :.! - Atalet, 
Bala, 3 - Riy:ı, lşarcl, 4 - ı:ıerıı 
Bu, 1\1, 5 Ket, Çuresa'z, 6 - An, K1 
rasu. A, 7 - P, Don, frıın, 8 - A· 
rlal5t, Ray, 9 - Na. Ekal, Tıış, 10 
- lvır, Lef, Ln, l 1 - Asnhİ\'Cl. K, 
Lb!e 

Kadıköydc kı:zılay 
menfaatine balo 

- -
• 
1 ii\ı iN YAKILDI? 

batlık ~dül ıadb °'~ 
Uyerek göoder'COetf olna~olarmı 

ticari ~yeU balz o,Lmıyan def 
IAıılan parasız oeşrolwuu.).. I 

• 3 .. T t ftAf il ... Evlenme teklifleri: op ayan: avııUZI er .. ıen *Yaş 18, boy 1,71, kilo 60, gı 

Suçlul:ır malf..ıcmc huzurun'.!. ı;ı.. den çıkarrrken eli ~sine temas 
~mnlmndan e\'\'e! kmılm 1111::.u i clmis Ye aralıktan yüzünü gönn\t} 
Iı11pisnne'Jinc atılmı tar oı·;ı•1n bit' tiim, o ı;9lı: esmerdi. Halbuki Le.eli 
1;ok i~l•encelcre maruz lmlıuı,,Jıırdı. Glmnisin ka.r gibi beya;e ot<luğunu 
Uu i~ltenceler o kadar feci icli l•i, ~i.nıdi görüyorum. 
Lcıli Ghınıisdl\n ba5'm suçlular ;\ U" 1 Bu iki şehadet dahi mahkeme 
ni lwcası ,.e sato m,idürli ncrılaıı heyetinde lrnti bir vicdan kanaati 
l>endilerini kurtarmal• için muhay hasıl edcmemi~ti. Dinaena.leyh cel
yel suç arını itiraf ettiler. \'c iti • "eyi bir daha tali~ etti~!!r. Ve ile• 
raf zabıtlarmın nltınn inıınlarını riyi çok düşünen bir ndam olan 
koydular. mahkeme reisi kıra.Ha görü11mck 

Lcili O'ruuls mal ~ı:cmc hıız.urun:t İ!-tıecli. O, bn işin kmı.IJq Dnglns u.i
çıhtıi:"l vnkıt. Jccndini siil~fınetlr. ıııü lc•0ine olan k:nbden ileri g·e?diğiile 
ılafaa etti. İdS:ısı çok ınanllki itli. hani idi. Onun i~in kıraHa. giizel 

- B~n buray::ı. lurnlı zehirle • l.e<li Glamisi barıştırmak ni~'et•n. 
nıek 'itıçuyla getiriluıiş bulunu~·(}. derdi. Kıran~ görüştü. Dii11iirırele. 
rum. U.i.r l:ere meydanda zeh;r yolc. rinl, 1'eliınelerini tarta tarta kırala 
I•n•mt hunu \'ar fnrzecli.} orum. Ve anlnttı·. Her vasıtaya hıır.rnrclıı. l\ı . 
yine kalıu! ediyonım !el clinıcle k·~ r:ılm fncrhamet hlslcı'ini ~ıcıklama 
ruh ve bUtiip lı:merl:ınını zehirliye ya çalıştı, ac1n1cttteıı lı-:ıhset li, hat 
cek !c,ıd:ıı· ze'1ir vnrdır. Fakat lıuııa a lnrah hafif tertiıl tehdit bile etti. 
rağmen J.rralr n:ı.~:l zehirleyc:ı·eiHnıi l\lahkeme re.i•i bu görli;;nıcnln 
~İLe soruyorum. ICrrn.hn sorrn."ın:ı faydasız clmadığınn 'kllni iıli. ~·iiıı· 
oturıımm-:. irnklln yel:lur. Iitrnlm lıii kral görüı;;menin sonunla: 
H'\tnrd'~ b!r aileden olılu~m i-· - Dcsüneyim. demistL Siz b1r 
{'İn <o;ırayıı :rana~'-!mtım. Cinnenn • ıııiirld:;t <1:1\'a"q ;>"önne,rlni~. 
levh <ıayet bnni mah!lfırıı eclecel• • l\ırni betti ~i!nl J.r,di Ghml. i 
seniz. i!amda kırnh "" suret' e ze- tıffedccekti, fakat 11iizel lrnclıp:n 
lıir·iyece<;-imi İlfm c1menizl rica tnlii bir defa teN dü:ı:ıı"ic;;tü. Ara. 
eıliyarum. lıldıı ~eçeon bir hfHfü;~ hiitlip iimit. 

Bu •·özler, geni' kadınrn hnriku- leri y1llh. Rı-alm heniiz ı.ı.ı ay ı:;\·. 
lfrde gtizeHiğ-1, ırwcr me\Irnflıt!'lll ""' ıı"m"• o'rfof-11 karr<;ı P.!l'>l''tn lı!· · 
itiraf z:ıbıtlımm dalnl: nltmda im• dii. llıı ölilm ~•rah derin lı'r tc· 
ı:,•a ~ılil:ırın~ dn'r m:ılılv:?ı.ı.z ım~·r- essiirc dü~Urdü "~ Dtv•::ıs ailesine 
run l.1 ':-ıki bey:ıııntlnl'I lıf:.lcimleri 1 olan nefreti:-1 yeniden uynnılırclı. 
dt'siinddr<fü, t:ı!ı• >H.atı ı:;enl']le{nıe. ~fahl•~mc reis•ı:e l::ıb::-r gf\nılerdi: 
yr: l.nrar 'erdiler \,e mahkemeyi "Jiıraliçc me•.:knr bulnırnrı J.ecll 
bııoıl<a rebcye bıral•tılar. Clamisin htiyüsii He ö:mii']Hir, h-:n. 

!tE.lllRi IlEN 'l..RDİiU, KIRALrN 
ŞAHA.BiNA zımtf!İ BEN 

DÖIUWJı.::KT1M 

<lhini lıliyüciilülc suçu ile ıle mr .. 
lıa"•e~~ ed='rtiz \'e hemen mahkü n 
E.<lini'z." 

Büyüciiliik kıralııı bu!.:lui:\11 ·1:eldt'e 
lıir h:le idi. M2.l1kP1ne rcH imala 

1lk ccln.:.. i'c il;"nci celse ahı':im • ~iiri.iı:;ürkcn I..erl; Gl:ınıtsi;ı ıncmıe. 
<fa mnlıl eınc ı:;:ırih imlalı iki mrk- hctte hüyifü bir s<ihrcti 1m'umln ~ 
t up u. rlı. Uu meh1:upl:ıı·rlnıı lıirlııi i:"l!nu, h:ıllrm gii7.el kıifını ~ok !'c,·
Edimburg ş lır'ndc e:: acılık ya· <liğin~. mıt"umi~·cfüıc knni olıhıı)ı. 
pan ınauf ihti~·:ır. hir -ıalıudi, di • ıı u, <'~znlan:lı·ılın:ısmm memlel\et. 
ğcrini km:ıl·n Jı:ı'i"a. :J!;l\cı 1crinden te hir ilıt!liil ııyRnrhrn tıllcr.e~ini 

gllzıel, kibar, sevilebilecek faklı 

genç; 30 yaşından yukarı, 16 yt 
dan e.şağt olmtyan IruçUk bir dUl 
açabilecek varhğ'ı c.lan kız veya 
bir bayanla evlenmek istemektt 
(K.H.) remzine müracaat • 12 

ıı: Ya§ 2Z, orta boylu, kumral, 
hassas, he r ay ufak bir geliri < 
hayatt bilen, ev kadını, temiz 
bayan; asil, ı;ereili va ya§lle m 
naııip, iyi ahlAklr, iyl kazançlı 

bayla evlenmek istemektedir. ( 
dan) rcınztne m\lraca.at _ 13 

iş arıyantm 
· ıt< Srhhat vekMeti.nin aı;tığı t 

göz!UkçU!Ul: kursuna devam e 
lise tahsilli, askerlikle llişıgı olı 

yan bir optisyen, hergUn öğl 

sonra blr gözlük ticarethanes 
çalışmak istemektedir. (N.V.) r• 
zlııe ınUracaat - 3 

* Orta, lise, olgunluk ve yU 
okullara girmek istlyenlero ma 
matllc, fizik dersleri verilme~t. 

(E) remzine müracaat. 
• mr kimya milhendis lale 

ehven fiyatta orta. lise talebe 
fizik, kim~. riyaziye llersi verı 
tedlr. (İ.K.l remzine müracaat.. 

Ald.ı ım.z:: 
, şa r: ıd:ı r~nılz.l<>rt va:r.ıh ()laD 

lmyucuıı.ırımı:t.lD 0 8.ltWtna.a rı 
mc·lıtııp!a n ı.ıareb~nemb.cıeo c p11 

ınrı tıari<:) ııerıfllD ~b~o ôA 
l(ıtt1ıu ~ e ,fl.Bı l ı Clt'ıo llOQra al<lu 

ıarı 

( A.E.) (Arkada']) (Akgün 25) () 
(A.T.A.) (Bahar) {B.V. ) (B.L.~ 
(E.21l.N) (E. Ural) CE.O.) (~ 
(F.N,S.l (Gar) (H.B. 888) (HU 
ıH. öns:ıl) (H. 45) (H. S 
(1.D.26) (t.K. Leyll Hı ll.N ~ .. 
(Kılıç) (KUre D. 87) {M.'I 
(!1.E. 49 1 (Mavi liel!;tup) tN 

(f.l.O.K.l (Nelli) <Nerbıan) CN.f5.• 
IR.G.S,) (R.H. 1) !Sa.b 
(S.T.) ($'3\.'g)) (Ş.C.K) (Ş 

Kızılay cemiyeti Kadıköy kaza bir'si ~·a I} orılu. Hrinci mc'nt uııtn t.ö3 lcr1iştl. litml cfl,i!rı nmnmiyc. 

( ll'i Tulayl (T.A.) CT.A.Ş,) (T.H.F 
ı•rel>c:ı.n) (T:ı!lim ktmı !Ticaret 
sanatı (26 V.Y.l (Y~dek dıınl• 
(Yuvam VB Eşlm) 

şube merke:ı;ı tal'afınd·ın uı- ısto~un 

8 inci cumartesi gUnU ıJk.,ıı.mı !<~ener. 
bahçe Belvli gazino:sund.ı Nevzat 4. 
kay tarafın:l:tn ko:ı:ıar, T il t('crU • 
beleri ve m~htellf num ıralardJ.n 
mUrekkep bir ltrr balosu tertıp edlı. 
miştir. 

Acele gayet ucuz satılık 
hane 

Beş odalı l<fıgir i~crfsincle ter
koıı, l..'llyu ,.e eJel<trilc ''ardı·. t~u 
oda birinci kntta, iki odn ikinci 
katta ve bir oda flnrnçnd.ı heı 

katta helfi rnrılır. 2:>00 lirııyo 
<;atıhktll', 

şu entu·1ar v:ırtlı: ııin Srn,drl'_-ı o'an fovet·cilHın\i bir 
•'Bir cu ı:ı.ı tc ı alq1nmı siyahl:ıı· ıınrb ortru1nı:: !:~ld11r.ı!ık i~in tıilyü·· 

'iuırıi , )ıi~ü siy:ıll ı•cc;eli bir tm • ri:lii!t ma~n1mı m<>~-:lrl!U cıl-m"mı5tr. 
dın rMkl ammn ekli, be•nlen ıe • (,'iinhü o zamanlartla halk hü~ ii - eli eczacıy; ~fçnitl. Yalnız Vahtı · 
J(r iı;• _di. Allah t:ıltsirnt;nn afftıl· clmı ,.~k korkar, sihirbazlnrdan t•r. nin ecıanC''-'aıtın l:npatı'ma.,mn 
&in, ı :ır.ı~ u d ~ rıaın::.m 31 iik.ıe.lc biı· tjı· titrerdi. Ntt('kim iurnh ıcl:irlr. ! i<>inıleki ilii~Jarın z~~teılilmes' 
metıl~ğ \crilince i tcdiğini tcmi;ı mek iflc1ineı Imrşı~uuln. Ledi Glanı:s ı·~ YaJımlin;ıı ıie fn~ılı:r. toprn~ 
dtın. J'nlmt f,ırıı ID zchirl"mne \ ı;e ft!rafı:uJı~m ;?;jıJemİ)'cn haiJ< rı flışmıfa ~·ı;:pma-.ın:ı k:ırar Hl 

· tcnilcliği ~a;fhlal'ı r.ılmlıdanlJcı·i cnun bir ·biiyiicii o!duğJmn ilğrcnir 
ÜTEKtLER ~Y, OLDU 1 

1 

clı:rin bir 'kdruı az:ıbı ff'or: .inılc· i>ğrenm;:z derhaJ {<eıııfü•i-nclen ncf • 
~im. Bn nzaptan lrurtulmal• il'ln ret e 1İ\'erm'şti. 
nıahlccmeniz:: her .cyj anlatmayı }fahJ;:eme bn sef~r kralın emrine" I..edi Gl:\Jllİ'>:n a~ibetini bili~" 
hir ''cifan borcu biU)orum." muhalefet etıııt:[li, Be~ sor;luyu tel< 1·111., I?~oca ötekilerin ele sonla 

!'kinci melttııp ,ın:ıa hısn tdi. ı ar lmr .:sına çılmrd•, I.cdi ülr.misi t_d.w.:liı»: 
llıınJ ... sıırny mtdı:ıfr.zı l;enrli ine "lur:'h zc'1iriemcy.e teş13bbUs ctmel< Penrc.cc1:::n ıwrı<tınm ölümi 
l<ıralm şnı·abma. döl.ii.ln•elt üzere al·ru·ıı. s.ihlr ve ef .. un im\ vciiyl:! 5evredcn Jwc:ı'"J lııı manıanıc 
bir şiı:c zelılr \'Crilmcl, ı ... trnildjif.. lmıı.?·ı;::min ölilıpiinrle methalcbr ı:.n~ra i.ılefa çı·dırmı§tı. Ertesi 

1 
n!, bunu \'crıncl) istcyrrin biı· lrn. oimıf!c suçbrır.d:ın dola)'• J•'.ılim - ,.e h:.visa:ı.:dsn 1>ac:mrya te.,.pbl 

Beyoğlu: Ssluzağa catl<lesi 
1 
dın o'du!:'11nıı kemli inin hn iste .,j lıııı ı lmlt:o;lJı!n ).ııır~lı1rı i>ııiiı:•1.ı:ı tF- etti. 'f~nli:ıt duyarı1arı inmek i 

.\tlı Esas solml< 19 Numcır:uln ı ı.ubul etmediğini s:ö:ı lllyor \'e · hıı. ri diri ptkılmayn", lrnrıısmı ' 'hiiyii. 1 lıuUnrıılıfçı iıı l<~ntu. \'e za,·a.Jh 
~.:ıhibine môra<'ant. kiluıti mcyı1:ınıt ~ı'c·1171t:ı!< fı;i.ıı c·i 01d·ı~"llna h;lc bile bir 'ka.lını ı dam 1.cateılc!l clı;5P.rek parsa Jl!!-1 

m ':ttm2 huzuruna cıl·nrılm:ı mı ~evc-:ırğ~ l•n!l:ll etti "'"i'!den iitilrü ci<hı . Mniı~~f·ı- neferi. kı"-la mey
i tiyordµ. ömrf .... ün "C:"'HUUl luıdur [:'•linıJıı~ ı·ı~ 1 mmfa 2;; tıırl;l"CJ y~rlı '"~ a ... ker 

hi duran s:ıdar tabii dc~:ıcıir. Ynl· F.< imbur~ rnah',em""i Jı"r il ·.,·ni l;n'c lntl!! h";")Satr.ıi.yc'' !'O.tıı mfüli'.. t rn ı:ıt:mlı1ı l.H~!'~~l_n~ın h•t a 
nız alnınızın üzerinde hir lck kıv ı:alıit o!:ırnk de~il, "'l ç!u ı•. ":ıl• tli "uıı <'~.tiy:ır-e ~c:<ı:'Jiı~:,.·i l!;M;fıi 1 rıP~ lrö•·i!'.l.: c~f,ı-:lıg ~ı. J?!r çift 
rını güzel durur. Vq ahengi bozmnı. nı:ı.hl.cme huz ın•n:ı çtlmrJı. Ynhmil haJt'c haber \·ennetl;ğ; iç'ıı ııııfJ-f'· aftlıftmı, ııra•l:l lı.ır lcoy ağ""' c 

mektubunu n nen mn'ıl,cmedc tele ı~jJmir::ı'', ı:ırzacı Yalımliyi ''iliiinı~ r~k ı '\lı~t ~'.·:ıt t'~adıı!Jm "kay 
2 - Koc:ıınaıı dU'-mclcr, ekZe'l b )' . r 1 } afı~ .,..,r · 1.. ı; rnr~ih. Lerli Clami i bnıyır tnm· ~·artlmı İf'in para muta i n:.e :ıı•.. lHrorinr. r n ı ........ en ,..11 par· 

trik noktalar hiçbir kudın:ı )akış • nıaıhğı <ıur.lirıc: hii: ı;:ıtma'• •·uı:undan ılolnyı ılliıl • nl!redcıı lıulm~ı~tı.ı? Runn hi~ 
mnı. - Yüzünli gönnrdim fnlcı:ıt r.n · J

1 nııi:rıı.'', rruJ1a.fıı neferini ' 'l•en<lioL ~·.erılc «or.emedı':1. ~~ha !m pı 
c.:?k ŞL~ bir elbi:: üzeri?<lc l ılch 7 <inmı benzivordıı. Ve bilb:ı.ı.; n s.,,s;l , ni iiH':ı.1 e~r..zl.> ·,_~!yen kadr.11 Stı'?ıı .. yalnn !'oelın.d~tin!n ucretl miyı 

şeklı~d:kı . knra dugmelerın ~ekn nvpı <'f<';ti,. ıl,.<lı. Ye tclılhsmda r~. ~·ma haber n~rntl'iliği ir;in J,ı~!:ı me~· U~in·~'fir, h~::·:i:;· .. 
d~r )akışı.ks.ız ~urduğıınn bılmcrı ·ı nır etti. ,,\.:ker melrtuhmıu tel rnr. J ılarımıJa ~1 o;;op:l yemeğe" m~JJk•"ım Şato nıiidu__nı aıe l'abudi eozı 
ıiıkkut eıtınız mı? 1 ln lı, fn.licıt bemı;-n ~ıı s·;~·cri iJ!hc r:tti. um ı:ı.c olıiugımu bcktıl"ım l<it 

:l - Üzeri g:.ırip n;ıkışlorh işlen t.Ui: i Ifül·i1mler l:ırnln arı2djltli, J<ıral !nr ;ıı-azmıyor. ?mm iein hP.n 
~iş. çanlı~lar gliu•I );adın ellerini . - Yn,nız lıımn ~ hi~ ~·c:ı n' i t"''t J l.eıli .0111mi'!, k~cn~.' ~·c ııı?l,ıaftl nıeral!.m~z~ t~t~ı;-ı e(}cbl:ecek 
~ırkınleşllrıııcklcıı Jı.ışl~:ı lıir ışı• lıf e<1en im Imfü.'1 <1~ ,1 Jrlı. Valqa ı ""Pf{'rı Iınl ~-:mcfalil hcJrumlerı .us • ~~y -.aylı:,cmı~ortım. 
yaramaz. l Uz'i ı·~raI;yclı, fakat r{5eyi ecI.?:1·. 1 cli'l ett•, sato mii<lüriinü ve Yahu· - SON ....... 

• 26. 
~aç sağlam köklii \'e ycrbi beğcu
mi-:;ti. çılrmnk istemiyordu. 

Sabri içini ıy;e'iiti \C nf;7.mdan 
hafif bir "ay" ı;ıktı, nu se5i i;ideıı 
Ümit sordu: 

- Canınızı mı ;yalctı:n? 
- Hayır, luıyrr ! 
Ümit, muzaffer bir t:ı\ ırla clinl 

ı~ığın geldiği tarafa Cloğnı kıııdı • 
rurak hııykırrlı: 

- Beyaz sacmıza ba!mıız ! 
- Yan·um, bu, ai:'nrınıı;; bir sııç 

!!eğil, rengini knylıetml b'r tc! .. 
flir. 

Sonra. bir t-c,·iJ yolu J.ıuJabilnıis 
olmakla nıcrnnun sözilnU tarnamln• 
dr: 

- Hulfıo;;n hnstnlıkh bır c;aç. O. 
na ı:;ıknmınkl:l Jyf dtin. Ynlnrz şu. 
un <1a ilave edeyim ld, bcnlnı s~<'. 
lanın beynzlıyacal< Jm<lıı.r iinıriiın 
uzunsa, onlan ı::~mrmıyucnğuru tc• 
min edebilirim. 

- ÇQJ,; iyl Qlur, oı:mı a;zc ~·ıı.· 

J.ı .ncn.l; d::ı ••• Ilir H•.&iy1.ı buy!e lıc. 
~·;ıı, mulıtcnım Jılr h "' clnJıa hti!ı ük 
IJi" .ııı a1et cl:ı 'erir defi mi? ... fü 
o ! al'· r,ijrr: e'. i tcrd ru. 

Sub l, nunWr.,dı: 
- CQk r.:ız~lısiıılz ... 
Ço.cul-c:ı. bj: mü la.bale ile ı~-::si. 

len de 'iıı'd kon"'imaya. Yen' buc. 
taıı el~, ;ıın ,c1 mc!; idu bil) Ü~\ hir 
nr t duyuvordu. 

Ilu Jm:ıa<;mn. C" u nnh·.mnk i•,l.of~ 
<1'l" i J'.!O!ltııyıı LP!W.r .... tür ı,-ı' ~!ı 
bir kmn}tcyd·. Diraz d:J' 'l 'e\ m 
et~cydi 11.fü!<crrcmin i mini de "'''~ · 
1İ;\'c<'dt 'e bu hecenin t'n•it Uzr,. 
rinu 1,j tesirini diklmt1e takibe ça. 
l•sa.cn"ctı. F:ı'm .. o aı:a rk ~ ıı:m"nİıı 
ilıtnrlnrroı lıatıı·':ıdı. Tccesslio;;to 
erk ile.ri '·ıı.rrna.r.m mnkfı~ nct"c .... :c .. 
ri birer b!<'er 7.'hninclen ger.ti. Fıı. 
im'" ~:ı~ni kmlnılarrn, biHın•ı,"l 
genç kızlaı·m nelcı· ıdüşiiıı.Oüğiinii 

:'nfo.~a çolc meral.lı bir insıul'.lı. 
I'illm.ı;ı::ı 1;:ı:moain cl'bine \':trıi~u· 
~ ım derin sul;ırn bcm:cttiıi;ı l·u 
ı:ıı:.\ i r;;:ı:lerde Ee\'gi'inin nusıl b'r 
ım,ıcr.n y:ıia1ca~nı ço!< ıneı'al\ edi. 
:101· ,,,, Konu.ma·:ıın <::.n'::·.ııo 18t• 

hL tı~ı b!r :1"!..~1:ında ~abrl ceb'r. 
ı:t'-ı b:ı.zı scyler <;ıl>a!"dı. Eu!t;nrın 

io:'ntlc l>'Hıuss:ı t'Jmit i"in nlınu:ı~ 
pd: 7.ıır;f e:ma<:lı bir hediye \':\?'dı. 

Jlcdi?r·0;ıiı;ı Jıqsıı~i:, di de ,Japon 
··un.::ıtliiıl'f~rına mahsus iııc~ ı:ı:irh;.li 
Yr. çıluntr"nrl:ı süsl,,umı~ olmıı. m -
ıJ yı!ı, mymet bilir bir ~üz, :ık 
l•ııluşta P.unun bir ı--aheser oldıı_ğu. 
Q°u an1·y:ı.lıilirdi. Sabri J•enıline ha'i 
:rn rafct'lc hcıli.vcsini lirnid" :ı·erir .. 
len: 

- l'nrm decli. sizin için Jıaıır • 
lanmış diğer birtakun eşyayı la 
gel irect' .. derdir. 

Cmit. uzak şaTk ~yası diye öt~ 
l!inc bcrjkine yutturulan lidl, kıy .. 
metsiz ş.;:ylerdeın nefret erle<'~k kıl. 
<lar snnııtkfir ve bassa.~ bir nılı sa. 
lılbiycU. Onun için vasb!nin \'erdi. 
ği hediyede bu ince ruhunun gi,izlio 
~-ünd~ tutulı!uğıma görerek pek sc
'innıiıılL / 

Yemeğin Jı;.ı;ıır olduğunu lı:ı1. 
'erdi•dcr; ıaman Onlıır hU:!. kc 
su~orinrdı. S:ıbriyc ı;ok sövleli 
~a!,ırlı ve ~<ib:ır bir aliika i\; djı 
ıııek de ~~nı.: klZa dii~iiyortln. 

Sabıi, bu defa da Japony2 
.ıap~.:ılar haldur:ı!::t bir alay ba 
\"l"M:lei.t.on ı,ur~ulamaını~tı. Bu 
nr seyl tel<r.ır onu ıson dere<'e 
l:elendlrcli~i halde, bugün ilk d 
~ııJıat \'erlyormms gibi yeni 
ı.uv,·et Ye t:ıth bir heyecanla aı 
t ıyordu. Bo l<onuı:,;nıamn bir fe 
da lcendbinclcn Japon kadmlan. 
po-n ~üzelle•İ ha.klanda ta.fsUiit 
t<'rı fl.ncme"İY dl. 

Oradan ta saat On bire ka<lar 
nlınndt. Onn fl~rlarken Onıit 

- Be~ aylık bir izin göz ~ 
J.:r.payıncsya kadar çabucnk ~e 
bir 1.am:ındır. lJmit ederim Jq 
sıl• gel~p beni ~örecek ve benlı 
çok m~;uı ohtl.'aksırın. Snura 
nııfm:ıyımz ki iki bo~uk sen 
r:ı.~ 1'ir h:ıı-retj birkaç aylık zj 

re« !erle öcUycınezsinfz bile. 
- ıTubii d.eğil mi yaVl'UID, :f 

~en bu MrıJ de ancak bunun l 
i.:otemitıtlm. 

--- .... _<Devamı ,., 

• 



Yeni kabine beyannamesini dün 
• 

okudu 
Başvekil lıarici sigasetinıizi en veciz şe}.ilde anlattıktan 

sonra geni iktısadi tedbırlerı ızalı etti 
Meclis yeni HDkOmete 391 reYıe ve ittifakla itimadını bildirdi 

....... 1 (A.A) - B11ytUc Klllet 
..,..,... lıqQn Şemaettlll OtlDal. 
..,._ bafkanlıtmda J&Pı1an top1aL 
,..... bqftkll Şllkrtı Bancotıu 
tefld1 ....... oldulu bDklm•tlll be. 
,.u••abai olnam111t11r. 

• mtmuebeU• Btı)'Qk millet mec 
1llll ma.t.ema stını•rlDdea blı1D1 da. 
lla ,..amıttır. ToplaDtıda bemu blJ. 
tlD millet nJdllert hamr llalWUD&ll
ta idiler. 

Kordlplpmattk•e &lt looal&rda AD 
karada bulunmakta olu btıyllk ve 
orta ~le bu elcUlkler erkl.nı d1ll 
le,SCUen alt localarda da kalabstık 
tir clba1•1'Gf kUtleai ve matbuatt aft 
ıoa.da lee blttın 7erll ve ecnebi mat 
lııaat n aj&u mUmeulllerf yw al. 
~ 1ıulaDQOrl&rdı, Herkee, bafTeki_ 
ltaüalD, btlJrQmeUnba Jlldecetı polltt. 
kamil &11& batlaruu laab edecetı be. 
,...uaruu ablnlslllda beklemekte 
idi. 

laat tam 18 ele Mfkanlık 7Vlal 
ala Şemaettln Ot111&1ta7 eeleeyt ae
tlktaıı 80Jlr'& başveklllll tefkil&tı eu.
at;,e 1ıallununa uygun olarak Prosı'L 
mmı millet mec.ıı.lDlD tuvlblDe ar. 
decetuıı bllc:Urmiı ve bunun tıurlDe 
IJCUa1l laracotlu ıUrekli alklflar ara 
mnda ktırıl1ye gelmlf ve millet ve. 
klUerinln ak aık &lklfl&r ve tasvip 
8edaJan ile karpladltı \119 N,. mtL 
racaat edlld111 saınan l&1 n-, n 
1119vcudun. ltt1faklyle taavlp eyl•dlll 
aı&IJd&ld beyanatta bulunmuotardlr: 

BAŞVSKlLIN NVT&O 
Arkad&f1ar. 
Asla b&Uruı bbde U.Jll ile elil 

41,t1mia Doktor Rdlk 8&7dam'uı va. 
ille bafınd& Glmeal Uurine tefldllDe 
memur bu7Uf'Uldutum btUdUutl llL 
J'llk mecllltD )'QUetc buurwıa pu. 
avorum. 

Yenl btlkOmJllllls de evveıkller 11-
bl ctlmhuriye~alk parUıl progra • 
mmı JaaaaastyeUe ve dlklM.tle tatbL 
ke çaupcaktır. 

AJ1ladafl&r, 
Dünyanın ber l1lD daba fenalq:uı 

ve utuklarmda blr Umlt 11111 belir. 
meyu karanlık maıuaruı lçlDde 
TQrk mlUetl bUttln ıatır&blanD& rağ. 
m• tll baht yar blr mevoud1,yeı ola. 
rak pae çarpıyor. Bu u.adet.iD mr
n b07tlk bir teftD etrafmda J&r&tl. 
&il tıirllktlr. 

GOrmekte oıdutwnua dtınya facia. 
ıan lebıde mıııetıeruı yılulmal&nDa 
Mbtp olan tefrikalar, lbUi&tlar Tllrk 

mW.UDlD bUtUn fazlleUerinl nefatn. 
de toplayan .t.met lDöııU'ııtııı yarat. 
tJtı karııtıklı Jllvea 1&yıılnde (al. 

.!Uflar) bu memlekette yer bulma -
mııtır. l.nGnO TUrk milleUne, Ttlrk 
mUleU de l.nöatı•,.. QOk y&J'&ftyor. 
(Bravo ...ıerl. alklfl&r), bu111De ka
dar oldugu Sibl yarm da a)'Dl birlik 
ve beraberlik tçtnde aıkmtılarda n 
1evUıçlerıo birbirimize dayanarak em 
nl)'eUe yllrtıyecegu. Böylece bu koru 
,.aa blrltllD 14&ıapt bll"-metlllll 
tÇlD de llk ve • bllytlk p7eJi tefkll 
edecektir. 

Arkadqlar, 
Toprakl&ncı 11 harbin dJemda 

tutmak için bUtlln d1kl\at ve PY· 
redmbıi nrletmekt~ytz. Bu gtl. 
ae1 eseri sonuna kadar götllrmek 
icıin Jmıdimll ualm.Jt llelildir. 
Fakat bizim bOttln dikkat ve iti• 
nalarumla rajmrn br ıtlD istiklA-
1~.ls veya topraldannns tecavDae 
maruı kal1tcak oluma bl.tbo ftl'• 
lıfmm, bUtln mevcadl,etlmla bir 
tek ideallB emrin. verilecektir. 
c BraTO .1e11trO bu ide 1 et. 110n 
ferdimise kadar ~arp11111ak ola
tüUr. (Bravo 1t1lerl, aJIDtlar). 

•a4aa dolayı ordumun her. an 
ida k1lvvetU .e b&m" tutu:voruz 
ve Clll1I ber t.lrltl tht!mamm, her 
ıtırJO tUftum Uıerhıde teıaırlrıls 
ettili bO)'Dk bir 'ft1'1* olarak ,ya. 
eataıüta dnam edect111. Ordu
ınaaı bır st'D blnı daha .nwet
ıt 19matk hepimis için bir p7 .. 
llllrtmetbÜI için dt bir Pl'Oll"3lll 
olmakta dnam edecektir. (Allut
Jar, bra-.o seeleri). 
Aradatıar, herket tarafllldaa bl
Jtnea ba y6kM-k hakikatlerden 
IOftl'8 harici ve dah!II polltlkala
rmma ıeç!Jcruın. 

llARICI POL1TIKA 
ClmllariyetfımillD ı.ounda bq· 

ıa,. faal •• mu.bet harici ıiya. 
eetl Nr eok lmtlbanlardaa ıec:tik· 
ten llOllra bugiinldl dunmla var. 
~ Bu clmum. bullD 111 iyi ... 

ttknr hlmMlylt taftlt eclilebiUr. 
Hudutları hart.cinde hlc bir eer
&ilselt arb.mıda kopıayu ve 
kopnayacü olu 'l'Brld7e Jıarbln 
dıpıda blmM imkADJanm ars-

DUI ve bu fmUUan da pmba Jnflı 
bet bir bltarafblı: berinde ,onı. 
mekte bulJnalt;ur. 

Vç le'nedenberf dtınyayı yüan 
ve 1*a.n haile &ıtınde Ttlrkiye 
menfi bir hit&tafbk iJe vaziyetini 
lronıyamaldı ve yann da koıuya
maa. Ttlrtdyc bitaraflıft Ulllmnl 
tir politik sistemin iılenmlt bir 
('eklidir ve politilraınmn ıcbneeyi 
en<Uşeye dQeUrm. yeoek bir berrak· 
lıih ve ııafnimly~ti vardı!'. 

İngiltere fle olan ittifak ınua
lıedemiz her iki tan.fm nefine o
larak vaz"fe g&rmekte devR.lll ede
ctktJr. Tlh1dyı - 1-ısiltere ltd· 
fakı reeJJtenill lradeai ve bJ:ru n
vel arzettııürı politik 11-mln 
llUb bU' rllkntldtlr, 

Yine o politikanın bam ve ... 
mimi bir tezahtlrilnU de Ttlrktye ile 
Alınanya aruat&!:ki karııJı1d• Bıı· 
laY11 ve doetluiu yea'.den tevsik 
c.den TUl'k - Alman anlqmalın
da görilJOrUS. 

Harbin bQ ild ecuh burcuna kar 
il o1an vu.iyet.'ntbi vt' o devlct
leı-le olan balfU'll'Dlll mtlsbet .ı. 
)'aaetimkln !ıariz Mrer mll8 tf <rla
rak &nettim. 

Kubarip ktlmeledD her fk;ıfnde 
hnd:leriyle ahd! veya fiili rabı. 
talarmm w dostlaklammz olan 
devletler Y• ÜDJICD', Jd bullJara 
bıwı da at •• dil11l9t olaıüta 
devam~ (Alkıll&r). 

Dolthıfa kU'll SOMUI bir JıGll
D~ meaıtıu ~. dllptaa
lıfa bı'll 1"ılıı•tM MI' uim ve m. 
tanetle mukabele, CAUntlar). 

Ilı& htık6metmkhı takip edec ... 
ğı harici siyas:tin tam ifadesi. 
(Bravo sesleri). 

oldu• onun nııılhll beraber tada. 
~ bert.arat ec:Ul11ıe7ea lbUraı:ıa.. 
ruı aılmtmw da beraber Qakecetıa 
Ye ller b&ld9 UldUaetlnla kuwlan. 
DID tımiW ft)'a atırablı olmalanaa 
laakmıyarak olllan oldulU pbl .mllle 
te aıal&taoaktlr. 

..... KARABIAa llA'l'L11P 
llm'lOllY1 VSJl.Mmnt 

BulldaD en.ı beDlm n on arkada. 
ıımm dabU olduta hWcam•t, memle. 
ntte hayat pahablıtma .,. lkbpdl 
WhraDlara mbl olmatl 1tlA verilen 
aJMllJetıen .. Uaadtıa J:ı&ıpk •rt 
kararlar aldı .,. oalan ski blr p.7. 
retle tatbik& befladı. J'&k&t aradan 
sbler POtllroe. bu brarl&rm mat. 
lup llttloe-,t ~ 7&Pılkıı ... 
kA,J9tlerden. tublt edllell fl)'atlarl& 
bll"QOk mallanıı ve ıııda ID&ddeleri. 
nbl bulunamamata bqlamıumdaD 

ft JaPıl&D tetkiklerden anl&pl111&,a 
-.ıadı. O.. ltbl Jul laakOmet. U.. 
... ... ~ ... "'" &ecDılrı.. 
ri )'Umup.tm&Ja, rer 1w kalcSırma. 
1a ve JW JV dıeliltlnUJe karar 
"9rdt Ye tedblı1erla. tktlad! oımuma 
d&ba çok bel b&l'ladr. 'l'llttutumus 
bu 1olda fiyatlar, klDdlll)'le mal ı,e. 

darild lmkb U.rfıolDe gık&a resmi f1 
JaUaım tabl&u,1e GltQne çıkacak 
Ye fakat her halde kara pqar fiyat. 
larmaa dtblund& Jcal&o&ktır, 

IRJJH1BA'r JO!Pl'nıt 
tık lfe, • lllfUllm drdGttlmb hu. 

bubattaa ....... ClllıdD 3d .. 
anemi.at. llllllt •·•-da lıa9 ..._ 
dllill!. ... h ~ ....... .. 
lııata,...._.. .............. ... .............. ,......... .... 
........ -....rı.orıı lllr'l'lltE 
...... baldQ 9UG)'ıhm - ... 
oe ton &rtudill Sllıl '1'Drk ordumaan 
ba,....ıan da arpa " JU1af ·~ 
bili J'IS lmleroe ton artırmqtlr. Ve 
mllnbulru ba yQildtG mllnanede 
kcaakoca blt' açık peyda oımuotur. 

Diıter bir hesabı göre harp baş. 
_.., ~ aı.nrcs ladlla wa devlet elinde 250 bin 

Arkadaşlar, toa bir .buldaJJ' moka Tardı. BaJmn 
Dahil! politilwıJIAl en milhim ve tOccann elindeki mikdar heıtıaı. 

cephem Jktııadl rephedir ve bu ilr,. de btt mlkdırdaa aı clellldL Demek 
tısadl cephenin l'D hararetlı k6~- harp yıllanna SOO bin ton bir JJua. 
si de iqe mceelf'Sidir. da7 stoku ile llrml~tik. Bil stok •tat 

Liberal Ultıaat llml, lD•nl&mı n.. yalnı:ı iki s4!he rahat 7afatlL Üçtl•cl 
fabmı artırmak lçtıı her mualıekete, •••19 pek slkıfık olal'lk ıtrdik 
o DMmlekette ea bol ve en kolay 1e. Bu ıulufık )'Mda. bumwuusda flk. 
tlfell ı:ublullerf ,..tlfttrmek ve buJL. nala )'ld etmeyi TUife hildillm 1111 
lan eliler memlekelerde en bol Ye 'HsOr bin 'onluk lnıWı habubat 
en kolay :vetlfeD malılullerle mllb&. yardımına ralmen ıant sert Te l1kı 
dele etmek tavslyealDdedlr. tn.aaalan tehdidi tedbirler aldık ve TOrlt 
idare eden yaınıa lktıaat kaideleri ol ıakının batlıCI 11dau olan ekmeli 
eaydı bu tavalye,. riayet etmek ooll eok kllçötlOk. Blltlln bunları nlmen 
ye.rlDde olurdu. l'akat bil Umill ya. ekmek darltlını ve sıkıntısını hali 
ıunda bir de hayat blıstal vardır ki bertaraf edemedllı:. Ru hesaplar rl 
oıııın da bl• tanlJ81l fUdur: '6slennektedlr ki yalnız bulda7dı 

'•Blr memleket, umutlll ve ıenlf 250 bin tonluk bir açılımız Tardır. 
lbtl7aclaruu blımı&t le~ .. Uhlal Bu açık ancak şu Dç şekilde kapL 
edeml7oraa o memleket nlbte " tılabUlr: 
harpte yabancı lr&delerlD tallrlnde 1 - Qlol1l memnun ederek laUh. 
kalabilir." Onun ~ 1*. 114& •lbl· salt arhrmalr. 
.., ayakllMI, .ıwa lilıl umumi " 2 - btilılAkı azaltmak, 
genlf UıU,agJaruDm blmat keadlmis 1 - Hırtotn bald17 ıetırmet. 
19tifUrmelc ı._ia her fıraattan latlfL Blı bu iç tedblrla Gollnll blrdesı 
ele ederek Q&lllmall kar&nııd&JIS. lldık. ÇifetJI meıanun etmek iç'n 
(Bra.o 1Ulerl) bu umutlll kaidl ve ftyıtl•n ırtırdılr, fıtlhtlln ulltmak 
uranmw bir kere daha Uln eder - için ordu Te resmi te~küllerfo 
twı Jlemeıı baber nrıullylm ld tıı,. kontrotu bir ıece:ve kadar mttmkOn 
U)'8Ql&rımızııı. nruretıerimlzin fld • olon bOyllk •ehlrlerde konmQf ol~n 
detl ne olul'I& oıaun hlc;;blr yab,,ncı lahdldatı muhafa1a ettik, hariçten 
lr&de blalm bllealmlzi bl1lıUımiyl08k· buRday tedariki için bilhassa Amerl. 
tir. (Bravo ıeslerl, allutlar). kaya mftracaat ettik. 

Bu umumi lcal4•JI .01'*1lktea aon 
ra aıkm6Janam n 1DD1WI s.ıertmıa AllERtKADAN Ontıdlz.cmt 
haklcıııdakl dOftıDoelerlmlsden tıP • BUODAY 
1ttmek .. u10rum. Amerika bUk6meU, 45 ınn içinde 

Bust1llkQ akmt.alar 1ıUll•- ..,,. on beı bin ton baldayı kendi va ~ 
•tratıada topl&IUlllfbr " beJMI DW· tasjyle Belirip te Um etmeyi ıDralle 
TUJcat " pgtcl " Uıpıı benber ndeHill libl, nakil nsıtası taM'•· 
Nlaa,.t 1"al&o&Jc uual&rdsr. maıdan tedarik edilmek prtifle iste 
attın dG.DJ& De '9n.'9r llllUln diğlmiz kadar bulday vennerl kıbul 

kolllfUl&l'lmJSID 1aarp ldn4t otdUfU. ellillni bildirdi. Bıı blr taraftan 
nu ve latlbaalde oa1ıfU J;b blalerce Amerikanın ı&terdlli )'ftkset •nlı 
pnclmlala llı&la aıtmda blalun4ııtu. YI~• ve dosllula derin te,ekkllrlerl. 
aa p Gabde tutaa htlkblet bu nıili ifa ederken diler tarartın Y•· 
darllll blru d& tabii bulJllsktacStr. baacı nakil vuıtısı temini lola çallş 
ı.,. ldcmt.111 ba pli& itler IOln • tıa maya Htladık. Bundan mıdı vapur 
mldtlJ " u tefldl&tll .. mıeuUer. ve nakliye ııkıntdarımıza r '"1en 
" bile faı:t&Jar yaratacak bal• pldl. bir 1'8punımuıu 1yrıe1 bu ı .. tahsis 

J1uCOn bit.ant devletlerde bUt hlO etmeye ~ıtı1oruı. Omld ıdl:roruıı:kl 
1llr mutteıt bulamadlll IQiD eQrll1tD. buldar tçJn ılnt oldulumas tedbir. 
balla mQkabll hleblr bü&J& tedarlll inin htpJi bi ltlJyecek oluna bul
..U...,.n mallar .. vouuur. day bııhr:ı6ı tamamen nil olacıılr 

Bl8laa oekmtkte oldutumus tarlık Ye halli yer yer bulday ftyatların.n 
bu ua1Qlll ve t.UJQk ıatırabıa lllJçtuı hüklimelin riıdc 25 Jer Jçlo teshil 
bir taraandır, Ve 1Man1lll oota.11ns1J t etlllf ftahn dununa dl1febllelek4lr. 
UaUm&ll 10& CS.lildlr. l Alp& ve yulaf ~ kısmen 

lmyle oldulu ta.kcUl'de ııa JOk1 mi hadgt.ea tedRJt etınetde fakat 
t.aYlylıı ;.km• Ye cıekttr .. ılı lP WhUI& biıdc cok bol olan ve 
bULQn tedbirleri al'lla ta ku•ıar et • iyi bir g1CkL olc!ulu ulap!an p9D· 
memeıı 0&l11&01149t llol l•k'"l.r' 1 ear ,,. ,..... • Nrıifdtil klllbtlııi-

nin mühim kamMJ ordunun hay • 
vıtnlarma tab•'.9 etmek ıuretile 
kapatmaya ça•cataı. 

BERI.1NDEKI BETET.hlt~ 
BWyonlUDus 1d mUleme ve ma. 

mul maddeler ihtiyacrnım tc:mbı 
«tmek Jıııfn Almanya ile yt1z mil. 
)'OD marltl* kTedi m'*avelee im
•ltıiıı:4t*. ~ftl bir heyetimiz 
bu krfdiyt itle~ için Berllude 
tulunll}'Or. Heyet'.nme ve iıılerlml
se g6ıstatlımnte olan kolaylıkler 
i~in tewel*Or etmfııyt bir vutre bt
IUim. 

DtOEB GIDA MADDELERi 
Aı1tadqlar, 

Burs.ya bdar ölea ~zlerimle 
alel6mt1m hubuıbat hakktnda al
m11 oldulunmz maUlm kararların 
macip sıeb~lerlnl izah etmiş oldu. 
f1mm lllllarak ~ maddelere 
leÇlYOl'Ulll. 

l'aauzye, nohut, mercimek, pl
~ gtbl pla ma4c1e1erfndeld tak • 
}idatı l>Gton bfttun kald!l'dık. Ç1llı 
kO: 

ı - aı meJı.dlttln lıer biri 
kol&ybtr1a diferlnin. yerine kaim 
olalıillr. 

2 - Bufdıay po)!trkamız mavat
fak dura büyük ınitarda blr bıı:J... 
gar mevcılllu bil mlddelerln pa. 
ha•~a kolaWkla maDl o
har. 

a -~ 1ı6)'1k mtktaJ'. 
da fu'q)ye ibraç eden lıW menıle
Jı:etis. 

4 - Hd' ~ ~ Jıaber
llr, .. .. lllllh•llel4mldn 'bu -* p berelııeal olaealtm ges,. 
feıt1'or. 

TAQlmPLJl'Jll 

ne mtıtebaunl&rm ıılSyledlllu sore. 
memleket dahlHnde katı yttıı " ya. 
Pak mevcuttur. Fakat bunlan al&. 
bilmek lçln flyaUaruu dlter efy& fL 
yatlan ile Alıenkll blr hale getirmek 
ı&zımdır. EJyevm bu &henkll fiyatı 

aram!.kt&)'JZ. 
Pamuğa gell.Dee: Her oe)'den enet 

haber wrefım kl, bu aene pamuk t... 
çln her yerden gelen haberler çok L 
yldlr. Bazı .-ebeplere blnaen azalan 
ihraç kuvvetimizi bu madde ne kıl • 
men tellfl edeceflmlzl llmiı! ec:Uyo. 
rus. 

Pamatu almak n teni ve Jlır&Ç 
etmek için kurutmuı tyl lfllyen sl1 • 
sel blr dQzeıı var, buna bos!Dıılr nl:ye 
tıade deflllz. Yalnız fiyat etrafmda 
tetkiklerde bulunduk. Elyevm p&JllU. 

tun tublt edDen 'blr .fiyatı vardır, 
pamuk çekLrdetınlD de kezallk teebtt 
edilen bir fiyatı vardır. Pamuk çeldr 
detınl tamamen aerbeat bır&kma'lc 
ıauyoruz. Ond&D almacak aeUceye 
söre pamuk fiyatım teıblt edeceitl&. 

'Bf MESELESi 
~ ötedenberl bl&p 

bk hayvan ihraç eier. Mevcut 
Jlıraç memnulyeti mWıafaza edıle
ceiinc göre tıugtlD amt sebepler· 
le muhteHf yer!erdeki &6ae 'batan 
fiyat faıkllnn1D tedricen mutedil 
J ir aeviyede biri~ Umit .. 
diyorua. 

Arkadqlar, 
Buraya bdar, b&yatmmm •· 

bea zaruri ihtiyaç maddelmt Qae. 

riJlde aldılmm ve alın* ııiJetiD
de oldufımııs br&1Wclan blıı • 
ilettim. Ba karar :ve dllGDCelere 
IGN: 

1 - B...,., tb'atıuw )'bele 
2G ~ tahdWme .. ldıallta, 

2 - Bakliyat~ bu M
ne mahrulilnüıı berekıetine ve ih
l'llÇ ınenınuiyetine, 

3 - Y q ieyatla.nnı zeytlnya. 
imm wao mekaıUmum&. 

<& - K1m1qlana ft)tatım art:lrlı
caiınm eidpleore .,, bir elden ld&
r-.ı ~it faydalara ve ts
gllılara, 

G - Et tıyatlannı da memle
JıetirniAld ınemıda ve deftlll 
c:ttireoeiimk lbrRıç mem111ıtyetJne, 

Yallar !ııkkmcla da Q.)'DI kara
n vena_ ÇOnkfl memtelrettmiıde 
fhtfyacr blıfdayan bae'bca yaflar 
~tardır. Te-reyab, lıuyrııkyafI, 
pam.ukyağr, ~fnye~, ve ara. 
da.ki fiys.t farla çoğaldı~ zaman 
bu maddel.den biri d'ğeıinin ye. 
rıne kaim olmaktadır. M'.emlehtl
mk 1'eır 9etl• ~ ~ miktarda lle)'tln,_,, tJnoac etttll ll1ıt eı.. 
)'eVm mDhWıı miktarda seytinyaılt 
ıttcılm meftUlttur. tp ba ıt'>kla 
ve ellmhSelrl iN'q kunetJ ile JBI 
tlyatlarmm gayri t.MI bir rad4e
ye CJhıuma m&nl olabllecelinıbi 
bmit ~ &ytlnyalr ve di
ler yallar mutedil aaydacak bir 
rac!dede durmwa ibnema mtıeaa- ıtıvetıenık mutedtl wı llhenk1l 1*' 
de edecefiz, cturmuea seytinYJlı •eviyede tutabflecdimisf Omlt e
ihracmı blr taraftan tahdit ve diyoruz. Bu mutectil ıafha hiç şllp. 
1'attl menedecelinds ıtbi difer ta- he yok ki dilnldl kan para paza
raftan da devlet i.9tihlAJtini zey- nn çok dununda olacakt!r. 
tinyaiın:ı. teveib eıılıecefias. Hüllltı, P'akat yine ttlphe yok td bu mu
aeytinyağı ihracı m.ekanilnıuı ile tedl 11afha ~en senenin fiyat. 
bUf.Un yağ'lan mutedil bir fiyat. tan Uıstttnde obıcakttr. Onun için 
ta tutabilecettmııi Umlıt ediyoruz. bu u.ııırl ihtiyaç maddeldinl b 'r 

kere de mtlııtelıltk vulyetlnden 
KtiMA~ İHTtY ACI tetkik etmek icap eder. Acaba bu 

Hububattan, baidivattan, nf. Oyat arbşm~an en ooJr ıılrıntıyt 
hıl'dan eonra pamuklu ve yl1.n 1riınle!' ~ktedir• 
il Jaı.m3.1JJara geçiyonmı: Zengin ve p&1'81J aclam lar ~ 
MlltehU3ıslarm verdikleri Isa. Nr JDMele mevcut defı1dlr. kaylü 

hata göre, memleketin 1ınımq th- ve t;l~f ba ınan.rm ıadece eatı
tfyat'm!n lrl\gtlk bir lnlmı el ta- cılandtr, unele ve esnaf yevmiye. 
gihlan ile tatndn ediliyor. lerinf w t,lerlnf Yeni şaıııtlara da. 

P'abrtk lar yll., a kum .. dıu,a.et - ha evvelden intibak etttrmf•ler
.mımı 1'lZde IO ln1. pamuklu kWD&f 4fr. O&rUlUyor ki bu h!\yat pnha
lbö7&cmmm d& 7l1Bde IO mı tatmın hl ~ hrıtnn afırlığım bllha11a mu.• 
etmektedir. !atlblal edilen bil Ud ayyen bir mflrtn.rdan az maaş ve
ctna kWM&fda da devlet fabrlk&lan- ya tıcret :ılan memurlara ~e-ktlr
ıun hlueleri yllzde 110 den lıtrU f&z. I mektedir. Bunlara ha.vat pah11lı1ı
la4ır. İ§te agtıtmm olan ba )'Qade ğı nkbetlnde veya ·daha az bV 
20 ve bu yüzde '° lltlJcQmetla 7ardı.. mau zammı ya.pmeJr bug41n haıi
dnnmı bozmakta ve 1ı&r& puan Y&. ııemizin tamemen lrudretf har:lctn
ratmaktadır. dedir. Esuen bu kabil zamln.r bi-

.Bu mtktarlan ı.tl1la1 lQlD fabl'lk&. zi flst.i bir dl\ireve dU~l1lyor, ~ 
ıann 'blr kıamı GQ. dlter kısım Uci, l!ebeT!l ebıJ yilkU hali~ iQiD 
gen kalanlar Q bir eklp'9 çalıfmalL bar,ka ~rde ~ler ara. 
tadır. Kum&§ buhramum öıl11De ıec;. dık ve her gUn bL""8% daha araya. 
menill en makOI yolu .. tibaaUeriabll ram. 
t:!ltf7&tıanmızın dereceallle mOıdtııı YUtibıtı btnlz haftftetmel: lste
oldutu kadar yak1a.ftu'makta. Ya • dfğimi:z bu ailelf"rln ~islerine ıtfm 
km &Ude .mevcutlar bir pamulclu fab dillt ve btr ba,f18,Jl~ olmak tlıe· 
rllcur na.veli illUmal dahUlDda glrtı. re bitti' cift syftkkA.bt keullk bu 
ntlyor. Bundan maada lmklıı ıortı a lelerin •eislerine ve e•rme bi
ıtırse battıa fab:lkalar Qc ekiple ça. rer etbiselUc 'lrum!\11 mercanen vt1'· 
utbnı.c&ktır, l"lelr f91fyormı, Bundan hqlta muh-

Bv. iki tedbir bbıl makaaıhnma ta!; vat3nda.,lara iktidermns da. 
biraz daha yaklqtrracaktır tıDıid.n hftinde ictlmat ya!'dmllar yapıMya 
deyis. ~~~cağız. 'GörUltıyor kl lı6tiln 

Bancla1l 8"81 ook yeria4e ~m. dfklratlmtz. b\ittm faal"vetimiz da
mq bir kararla hUIUPf pauıuklu 

1 

ha rlyade bu ranırf ihtiva~ m•d
!abrlblan mtınlıamraıı devlet fah. deleri ~traflnda toplenacaktır. 
rllalm hesabala çalJtll' bir hale 
setirilmittJr. Biz bu sil90I karan DtOER KARARIAB 
hUIUS, yünlü fabritcal&ra dl& tqmil 
nl:yctbıdeyis. 

PAM1Jll h YON 
Kurna• meaeleıl.De llllLIW ballı ı. 

kl madde vardır: YID " pamuk. Yl 

Arltadaı lat", 
Bundan sonra, tısttlnde oaııttıfı • 

lllDI cUter nıac!deler. reçl10"'1D' 
İpek ve ipekli n dtter lllal ..,.._ 

ıarm flJ&tlaJ'llll _..... 111~ 

Bunlan kim " namı latıeNe &Jle ıWr 
ve utar. Bundan bafk& pancar sOıl 
alJCW tamamen ırtııcomet oıaıı. ... 
ker ve k&mtır: gibi .atlcım tama
ırtllc6met olan macSdeler tgla alml n 
atmı hUIUIUDd& tek dllfboeml8 
bunlar&, bulll&rla &Wcad&r mufl&r 
sem &ltlnde tutul&r&k, &heıakll Ye mu 
tedll birer n,.t tıesbitlndeıı llıaNt o. 
l&c&ktır. Bunlan tMbtt. ederka •ıcı 
taraftan blriııln devlet oldul'UJlu da 
daima ses 8nl1Dde bulunchıracatm. 

llAUlQI OLMAMJZDr llA.MABI 

KGylQ)'Q topralwz, topratı da k6)' 
ltlılls blrakmıyacatız ( &lklflar) ft 

:vavao J&Tal topr&IJ, anatı ,.. tılk.. 
nfli aadece bDgtntn em..rine ~ 
ttz. (Bravo ıealerl). 

tktisadt n al)tUl nlla1&rda llev. 
letçllUc, fertçlllk(&Uaflar) .,. ..._ 
rautçwte bırakılan Mllalar o lr&clw 
pDiftlr ld bunlar IU'UIDda 'blr ma. 
faat çarpqmuı ula Olmıyac&k ve 
Uerde de olmaması için dalma 4lk. 
katli ve heıaplı ytlrtıyeoeıta. llls4e 
tmU:yular ve amJfl&r a.aJa mncut 
olmadı. DemokraUık Tllrk tarfldnlD 
deriDllklertndeıı yuvarlanıp gelen bil 
)'Qk bil' baklk&tttr. Bir hallıı:ıgı id11c, 
halkçl)'IS ft daima d& halkçr kalaca.. 
l1S. (Bravo .. ıerl) Tek partili tık' 

devlet 1nana111 olmam• baflJC& bu 
'bll7Uk b&Jdkata cla)'&Dl10r. 

Bas ne aaraJID ne ıaerma19D1n, ııe 
de mutıann altuatmı lltlJoruS. ta 
tecSltwiS aadeOe Tllrk m.lDetlnfD bL 
Jdıalyetldlr. 

Hep beraber bir tak ,oldan " 1ıılr 
tek bedel• dotra JOrG1arek 'ftftı 
JdtJbtl ve Tlrk Jr8,Sllatıd be'Mme. 
ıw ;rtlbel~ (Alqlar) ., .. 

1ı1r l4Ml ..-sn~ • 111 -
,ak ftliı'k ID&ıı. bllll ft ~ 
tir, Dalıa hQy&k bir n.rllk 4a. ba ... 
ıer lmeulQlurbll 1ıu lfler J&lllırUn. 
ba lf1er J&Pdsr'UD Atatllrktln dalma 
ara.nmda yqamalr.ta olmamdır. (Btl.. 

tekli ve ıi4detli ıt.lkıtlar) 
Ark&dıflar, 
TtırJcUn bugt1Dld1 ku4ret .,. llUdlDl 

yetlal. f&r&t&D bQyll1c mm.t IMClll ... 
m1zdell ve o mecı.ı.t tefkil ec19D * 
mlll.t fttdllerlndeo lUmad ~ )'al' • 

clllSl a.tlJeNk lllslertme nUaa,.& "'" 
1'17orum. <Bravo ...ıert. drekll aL 
qJar). 

D'BılAT ant 
Aakua, 1 (Vüıt ~ 

deD) - BOyt1'k MllJet lıfeclllkdn 
buıUnkll toplantmmda Buvekilin 
hUkümetin be~aıııeeiDI okuma
ımdaıı eoınra bir ~ hlLtlple\' 1&ı 
almtıJardır. tik olarak ldll'lllfe «• 
len parti mu.tatil gurup reis ve• 
ld1i Ali Rana Tsr!um httamete 
itinıat eıtttlini ve candan muvaf .. 
falayetlıer dlledlltni 115,tem~tir. 
Ali Rana Taıiıandan soma harici
ye endkneni ~ Ali Kubar 08. 
ktr (Konya), Rulı Kaplan fAıı
ttJya), lmWl Sabuncu (GINRD), 
NlD'l Galtteı>e (Aırdın) bllkOmete 
ineac;lannı ifade ,oDıa beyuatta 
buhuun111lardır. 

B·ından 80lll'& Al 1taa Erem ta
refmdan veril«n ve htlkftmttln 
hattı harS.ırtlnl ve D\llttm .,.._ 
nnı g&lteren 1'eyannamea1Dln .-. 
ye konulmunı tekUt ~cı. tatrirl 
okunwak kabul edflnrit ft N)'e 

mUnı.cut oluımıUıf!Jb'. !leylerin 
taantfl socıunda 381 ref ft mev 
cudun ittif&t.iyle h~ tbnat 
beyan edildi~ l'N t.aratmc!an 
b lılhilmig Ye bunun tberlnt Hl'· 
ı.Uye rele!l Bqvddl IUlatl San(
oflu 111 ~yruıatta b?JJunmuş+ur: 

.. _ Arkadqlar, 1U anda blMmde 
canlanan bir mln&fl acrta wrmalE 
8UJ'etiyle tefekk1lr boNUIDU ..._. 
lltlyonım. Kalbimde caıd&D&ll 1ıa ml 
na tu ı!ur: O m&na di70f' ld, llanaot 
lu, bu millet nn1 beııledl. 111,a 
okuttu, yetlftlrdl ve bl1'1C* iller .,._ 
reNk tecrtıbelt 1Jlr adam la&1IH P 
tlJ'dl. (Bravo ... 1erl, allafl&I') flmdl 
bu ~rçtan ödemek mas .-tndtr 
Şimdi bea de ımsuruaUllcla .as nrl· 
JOrUm. Ar~ )'al'dnlll ile 
omusumc!& 111ıtı1rea 1ıa borGlan btlttıa 
mevcudl,.ettmıe edeme,. tabi&• 
ınn. (Br&'VO nateri. liddetll .,. llD 
reldl allPll&r • 
ııor.Jdbell toPl&nbJ& be• daldka 

aralrlc nrtım ı ve tekrar eetae ~ 
411ı _.. n ekeerlyet bulunınaı!!fı 
laflllll&a Userlne to~tantr)'& eon " 
rPml§tlr. 

BOyUk nılllet mecllat cuıaa 
tOPlanacaktır. 
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.143. 
ıOaniel Darriö yeniden 

komedi artisti oldu "S.ize, Şangh&ym ne mUth~ bir 1 - Te,ekkür ederim. Memnao olıı • 
memleket olduğll.nu anlatma.na lm.

1 
rum. 

kA.n yoktur. Ancak şu kadar d.iyebl. - ı,te .. bir Japon genci. Herkeı& 
lirim ki, burada, her nUfuzlu ada.m onn b:ırad;ı. çl.nll sanıyordu. Bu genç, 
blr kıra! kadar vaziyet.e hll.ldmıilr. aradığın adamın arkttda,1 lml, .. yıl

Bır kıralm şahsi l:to.Lpisbanesi olın.a. dızları yanyana g<irünüyor. 

Daniyel Dariyö yeniden komedi ar 
tisti oldu. 

Daniyel Dariyö sanat hayatına ko
medi artistliği ile girdi. ilk filimleri 
güzel ve eğlenceli komediferdi. Fokat 
sonra Mayerling filmi i:e facia artist
liğine baJladr. Fakat bugün eski isti
dadına dönmüş bulunyor. Yeni çevir
diği (Kapris) film: ilk eserleri gibi gü
zel bir komedidir. 

zara o kadar canlıdır ki seyirciler bir 
tiyatro karşısında olmayıp beyaz per
dede bir hayal gördüklerini unutarck 
mütemadiyen alkışladılar, ve "biz, 
biz." diye bağ1rdrlar. 

dığl halde burada mesela. nU!uz;tu bir - Şimdi nerede acaba! 
rakkasenin bUe köJ!<Unde zlnd.aru, - Kuytu, loş bir yerde gU.lenml~ . 

Tabii film geri dönmedi. Işıklar yan !JUineBi, celladı ve sadık men3tıpla.. Tıt»kı bir ıııuçlu gibi korkuyor .• 
dığı vakit sayirciler arasında bu he 
yecanlarım gülünç bulanlar bile oldu. 
Fakat ışıklar tekrar sönüp de filmin so 
nu 9ö.sterileceği vakit perde üzerinds 
şu ilan görüldüğü vakit seyirciler pek 
memnun oldular: 

n vardır. Ben bunlan göztımle gör. - Şangba.yda mı acabaf 
düın .. ve böyle bir . iliıda.na d\i§erek, - Zabıta onu tlddetle arıyor. A. 
tamam on beş gün, b.lc;;bir yerden caba. ele geçccelo; ml? 
yardım görmeden s-üne;ısiz ve hilrrl- - Ne o? Ele geçmes.ln,j mJ lı;ti. SACIRLIKTAN KURTARILAN SiNEMA 
yetBiz yaşadım. BJ.şımdw gı!Çe'1 bu yorsun? Bazı tiyatro piye3lerinde, bilho~sa 

operalarda ve operetlerde taammüm 
etmiştir. Adet vardır. Seyirciler çok be 
ğendikleri bir parçayı alkışfarken 

ha.aise, Şanghayın tc;;yUzUnü anlatma. - Hayır. BUAkls, kQfttılmMuıı lıı. 

ğa yeter sanırım.,. 

Ttyen • ı•ooun ölıiıoU mister 
Tomsonu b.ayretten hayrete dU,ür. 
dU. 

Bıı kızıl ra.kkaııeyl b.a.ngi kahra
man öldürmüştü? 

Acaba 'l.'emu~ln ml f ! 
Fakat, gazeteler, ıss.hnede çoban 

rofünli yapaıı bir çlnll tara.fıııd:ı.n 

boğulduğunu yazıyordlL Btı çlnU ço. 
ban 'Iemuçln olam~ızdı. 

Temaçlnl herkes tanırdı •. V-t her. 
k09ten önce de Tlyen . f'o tanırdı. 
Temuçln salıneye çıkaına:z:dı. 'l'om
ııon: 

- Şu halde Temuçln, Tlyen • Fo. 
daıt tııtikam almak ;~in, barda. uyna. 
yan bu çlnU aktörü elde etmı,ur. 

Diyor ve bu neticeye varıyurJıı. 
Şliphe yok kJ, en doğnı hüküm de 

buydu. 
Mister Tom"lon, Tem•ıçlııi bir kere 

dahıı. görmeden Şanghayı t.erket!D1'k 
tstemlyordu. 

- o, çok mlihlm bir adamdı. O
nunla ilerlde de doıııtıuğumu mlihafa. 
za, etmek isterdim. 

Diyerek semt, eemt, ot.el otel ken. 
"dJsfnl arama.ta M,laınıştı. 

Mister Tomsoo, Tly$ • Fonun zin
danında yatarken, Temuçiııdeo 'öy. 
le blr fıkra dinlemişti: 

''- Barıı.d.ıı.ld falcılıı.r, sihlrbadar 
dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bun. 
1ann yüzde doltııa.n dokuza yalancı, 
sahtekAr klı:Melerdir. Faka.t, amıa. 
rmda. Hind fakirleri gibi bllglli in • 
l!l&nlar da vardır. Bunbrdan blrloln 
bana 1!1Öfle4k1erl aynen çılrtt. O bana 
çok yakmd:ı btr kadının pençesine 
dil.,ecri;"lml söylt'ml41tt. ı,te, dtt,. 
tftm.,. 

Tomıson bıınlıln hattl'layınca mnd. 
il bir fakir aramata. koyuldu. Hind -
liler mahallesinde böyle blr adanı 

buldo. Kendlıdne bah5t, verdi.. ya.L 
Tardı: 

- BenJm Temuçln adlı bir arka • 
datım var .. izini bulmak Lstlyortım. 

:Acaba şangha.yda mı, yoksıı. gitti 
mi' Bunu a.rıcak sen ıöyllyeblllnln! 

Hindli fakir at8'e bir miktar tüt. 

sö attı .• 
Buhul'danhkts.n mavi dum!.\11 sli-

tunlan yW<seldJ. 
Hindtl elini Tom"lona nza.ttı: 
- Dikkat et .. aradı~nı bu duma.. 

nrn içinde ~ör!!<!eksl,'1 ! 
Tom!IOn dikkatle duma.nıı bakıyor. 

do.. 
Bll'den başını kaldırdı: 
- t~e .. ta kendisi .• Temuçln. 
mndll fakir giildü: 
- Ya.va5 l•onu,.. sesini duyıırı:ı:. 

Bo, yere bıı~uma ! 
- Peki, ıı;e!llrol kl'slyoruın. Fakat, 

onun ,u da.kikad'.l nerl'ldf' bulıındu • 
tunu anlama!{ l'ttlyorum. • 

Hindli fakir bir miktar tüt~U da.. 

ha Rttı .. 
Bir c;('~ ler olmma lf:ı. ba,la.dı. 
_ t~te.. nrrı>de bnlıındtıb'llnn da 

göt'f'<'l'lt111n .. dikkat et! 
1'o°"on l>·ıhurdıı.nhkta.n göıünü 

anrmı~ordu. 
. Duma ,ıar m'lvi Mrer "liitu.11 ha'hı. 

de yll!tsellrken. Tctmo;ı)!lnn ı:töılerl 
hirden f:ılta51 gibi açıldı: 

- Teınııc;ln.. onu görüyonını.. bir 
Tapurun ~"rte'llnıle a5al:'ı yukarı 
ttota,ıyor. BılJ li,c, yüluıek bir v:ıp•ır. 

Bundan sonra dr:ıl~I ı;ördil ve 
dalll'al:ı rr.n ıımılnl dıydu. , 

- Englıılf'rıl~ A'lttl;'!;t m•ıha!tk'\t,; .. 
dcmr-lı Jd, Şırn;,fhavdın uı;:ı.l(h'Jmı, .. 

nt' yaırl<! 
lllnım !IOtdu: 
- Raşkıı. bir IJl"Y görmek lıııter mi. 

sin? 
- Hayır. Görmek l<ıtem'3ııı. Sade. 

ce bir ,ey ılıı.ha anl:ı.m1k nlyt'tlnde. 

ylm. 
Toımon lmıa<'a anl:ıttı: 
- Grçrn a'k,am (KıT.Jlkelebek) 

barında Tlyen _ Foyu öldüren çob.:ı.n 
ll;lmill ve ,ımctı nrre~ı>dir ":' 

Hlndli fakir telcrnr tii""üyü vaktı. 

8ıunenlar ~lme~ -....: 
- Kan titr ıtaman ~kıyor. YtızL 

nti bfoJld t~bta eclemlyeeeıkıııln .•• 
- E~et,. görl"ll!lyorum .• 
- Ben sana yardım cdeylnı. 

tlyorum. 
- Ontı tanıyor mu!mn f 
- Hayrr,. 
- O halde neden bir katilin kur -

tulma3ım btiyorııun? 

- Muhterem bit ı..attl de.,. 
- 'l'lyen _ t'oyu ôldt.!rmu,. 
- tnsanlığı bir fettanın tenalıkla. 

rınilan kurtardı. Allah da ooa kuru. 
sun. 

Hindli sakalını ıııvazhyara.k gü -

lümsedi: 

f"biz, b;z diye boğırır!or. Ve porço 
tokrorlanır. Bu ôc/et /.sviçrede ilk defo 
olarak sinema filminde de tatbik edil 
miştir. 

lsviçrede bir sinemada Amerilcado 
son çevrilmiş filmlere/en birisi olan "Ar 
;ant;n esrarı" filmi gösteriliyordu. Bu 
filmde iki Arjantinli harikulôde dansö; 
Nikolo 8roter kardeşler pek mükem
mel bir numara gösteriyorlar. Bu man-

"Haklarında gösterilen teveccüh
ten pek memnun olan Nikola kardefler 
ayni numaralarını bir defo daha tek
rcır edecelclerdir." 

Ve sanki 9000 kilometre me.saFa
don alkışları işitmi~ler de mütehasds 
olmuşlar gibi sanatkarın gölgesi tek
rar beyaz perdede görünerek ayn; 
marifeti bir defa daha gösterdiler. 

Sesli fr/rr. sinemayı dilsizlikten kur
tarmıştı. Bv hadise de sağırlıktan kur 
tarmış oluyor. ',.., " ~ ~ · ... ' 

- O halde WÜ!lterlh ol. o çok iz. 
be bir l'·erdedir. Onu ldm,e bulamaz. 

- Ya tn;Uiz zabıtası? •• ı h. 1 U M'·d·· ı··.... d n···~ı n ısar ar • u ur_~~ e .• .......... ~. 
- Onlar biç bulamazlar.. çünktl, 

onun gizlendiği ye-re girmelerine 
lınka.n yoktur. 

ı _ llüteah.hlt nam ve hesabına. olmak tızere nttmunesi muclbl.ııce 

Tomson daha fazla kalmadı. 
Hindllye bol bol bah,tı vererek 

ayrıldı. 

lO adet H. u. 5.302 !l/m M1lller banda.at pa.za.rlikla satm a.lmacaktır. 
2 _Pazarlık 7.8.942 cu.ma günn Mat 10 da K&batqta levazım §Ube. 

sindeki merkez P.lım kowsyonunda. yapılacaktır. .. 
3 _ Nüınune her gün öğleden ııonra. eözft geçen §U'bede gorlllebllir. 

TOlllSON 

. .. ~ 

HlNTLtNlN YANINDAN 

Dö:sERKEN ... 

4 _ tııteltlilerJn pazarlık lçln tayin olunan gtın ve saatte teklit ede. 
ce:Cc.>ri fiyat ÜZE'rinden ytızde 7,15 güvenme paraslle birlikte mezk1lr ko. 

misyona mUracaalan. (!UOl). 

.Mioıur Tomson pok heyec.a.nbydı.. 
Eğer Hindli fakirin gösterdikleri 

doğru tııe, Temuçln Şaogha.ydan çok. 
tan uıı:akla,mıı ve .Japonyaom yolu. 
llU hıtmuttu. 

Tom&on onu bir kere daha göre -
mediğlne yanıyordu. 

Muhammen bedeli 8250 (eeki.Z bbt Ud yUz elli) lira. olan 'komisyonda 

O cidden cesur bir kallr&mandr.. 
cesur bir delikanlıydı .. 

mevcut örneği evsa!mda 11000 (onbir bin) kilo külçe çinko CU. ağustos 

Tomson onunla. zindanda geçirdi •• 
ği on 1J6' gtiınllik fellket a.rka.d&ehj'L 
rıı unutmuyordu, ve öltlnoeye kadar 
da unutmıyaı-.aktı. 

1942) paza.rtem gllnU uat (15,SO) {on bet buçukta) Ha~darp~ad& Gar 
binası dahll:.ndeki komisyon tarafınd.a.D kapalı za.rf l.lSUlıle Mtm atms. 

caktir 
~ işe girmek_)9t:iyentertn 4118 {altı yl1z on .ekiz) lira Tl5 (yetmiş 

beş) kuruşluk muvakka.t temtna.t, kanunun ıayn ettl#i V&llik&l&rl& tekli! 
lerlni mub~ovi mr.narmı ayni gün 1&.&t (U.SO) on dl;rt otı.rza kadar ko. 

Tomson ,ımdl Tiyen - Foya boğa.n 
gençle mel)gııldll.. onun. ubıt.an.m e.. 
Jine duıoıeslııi l.t.e.llliyordu. Tlyen • 
F<> ı:-lbl bir ~rlreyl öldüren adam ller 
halde. .Japonlann dedl.t gb, mukad
des br suç ı,teml§ deıoekti. 

misyon reisliğine vermeleri ı.a.zımdır. , 
Btı ı.şe ait prtnameler kom!syonda.n p&ro&.ml otarak d&ğttılnnkt&c1rr. 

{851~) 

Tomson, Şangb.a.ydan Avrupa.ya 
Uk hareket edecek vapurla İngiltere. 
reye dönmete karar verını,tt. 

BORSA 
O gl1n Japon ın31lal1Minde bliytlk ond.ra. l Sterlt.a 

bir kalabalıK vardL Nevyork 100 Dolar 

15.8.942 MUAMEiıESl 

U15 

Tomson yolda dönerkeın, rastladığı Cenevre 100 Frank 
bir çocuğa sordu~ MadrU 100 Pezeta 

ıso.'70 

ao.10 
ıı.esııs 

S0.'70 - Bu kalabalığrn sebebi nedir f Slokholm 100 tsveç Kr. 
- Haberin yok mu 't Tlyen • Foyu · ı..,~-------------·ı 

gömecekler.. a..sıı..~ t., .lAd\'l.LA..l 
Tomson anlama.mılJ gib• l'ÖründU: l:nelld.Bugtb> 
- Bu Ti yen _ Fo kimdir f İkramiyeli %5, 938 20.•5 -.-
Çocuk hayretle Tomııonun y1i:6ü.ııe lkr. Ergani % 5 933 22.10 -.-

baktı: %7 1/2,933 T. borcu tr.3 28.60 -.-
- Sen Şanghaya yeni mi geldln 't %1 1/2,933 '?.borcu tr.3 23.80 -.-
- Evet. ~ t 1./2.933 T.borcu a.I ıa.ııo -.-
- Bunu aonı~undan belU. Tlyen • Sivas • Erzurum 1 19.95 --.-

h bar yıl... sı·va.s _ Erzunı.... 2.7 20 -.-Fo, ~angha;rm en m()fj ur ...._ -
zıydı, Glıa boğdular. , 91. 15, 9~ Baz.t&b, ı1 ııG --

- Tuhaf şey! burası çok aıedenl 1 %7, 19U D. Y. 1 20.10-,-

hl 1n bö. ı• yerd~ ... og·a~ ' ~,,, 7, 194.1 D. '-"olu 2 19.70-.-bi r şt: r. sanı Y ., ., " 
1 

u " 

ıarta.r m.ı't , Anadolu D.Y. Ttb 3 51.50-.-
- Buna bütün dllnya ,aştı. Onu ' Anadolu D. yolu % 60 30.70 -.-

,.ahnede boğdnlıu. 1 Merkez ba.nkası 154. -.-
- ()enaze::ılnl noreye götürüyor •

1 

l A.n.adolu O. Y M!lm.. 52 - --
lar ! tş bankası nııma. H.65 -.-

- MAbetten mezıırlıp.. ımıır Es:ıat • Ahali B. e.ıo 
- Yazı!< olmu,. Boğe.nr tuttular. tmar Bankası lllaM D.- _.. 

mı? 

- Hayır. Fakat anyorla.r, 
- Kimmi' acaba.? 
- Sah.ne arkada,ı. !\ 

- Bu ı, sahnede rol olmu, f 
- Evt>t. Hem de ııeylrclterin gllzU 1 

önünde.. 1 
Bir çlnll kadm, çocuğun yanına ı 

sokuldu: 
_ Gene gevezelik mt yapryorııan? 1 

\'e ağ-ona bir tokat vurarak kolu.n. 
dan tuttu: j 

- Siz onun eözlı>rlne inanmayın 

mö8 .rö, o ner ,eye burnunu ııok&o 1 

r.veze blr çocuktur. • ı 
Tomson bir ~ey MÖyllyeme-dl. 
Çocuk ka.ılır.la brral>er ortadall 

ka,yboldu, 
Bıı ııırada Tom~onun 

1 
yanıns bir ı 

Aslan çimento 
A8ta:ı çını~ntc mnffAI 
şark değirmenleri 

İttihat değirmen. 

r. kemur maatn. 
90 e T. oonoıan 
l'llrl& U. Tiyatro 
lst. Umum Sigorta 
ŞtrlletlhayrlJ'I 
Ştrlretlhayrtye temett1' 
Rıhtım tahvili 
lst. Su t:ıhvill 
lııt. S1I a1Me. 
1'1!rlr bOt'CU rr. J 

Kayseri ve civarı 

10.--.-
S..IO 

e.--.-
21.1cs-.-
18.--
94..-
av.ııo.-

ıt.- -.-----.
so.--

15.60 -.-
ıuo-.-

1.--.-
-.- 24.86 

clektrip şirketi hisse senedi 21.-

florsa haricı altın liyaıı 
UUn.d Buırf1nkt. 

Re~adiye 
ihtiyar sokuldu: Külçe altın grıı."mı 

Siz bir y:ı.bancrya benziyorsa • 

31.10 30.90 
4.10 4.08 

nıu? Kr;rafettntzd!'ln de bı>UL 1 ZAY! - Sümerbank yerll mallar 
- E\·et. bir lnı;-lllz. pazarından aldııtım hesabı car1 cUz. 
- Buralarda dola.,ma.:ıu:ı tavsiye danı ve mal alına sıra numarum.r 

etmem. zayi ettim. Yenisini ala.cağımdan es. 
- Niçin.,! Meov.ıu mmtka mt kisinin hllt<.mU yoktur. 

bar:ı"lı '.' ... Nlkola Lada lmroz ~reköy(169.U) 
- H.a~·rr .. Fa!•at bu m'lh&lle:t"' ln. 

(İiiz düıımanlıjtı vardır. SWn lngl • 
liz oldu~nuzu a11larluıt& ltalJd bir 
baka rete uğ r&.rııınız ! 

RAŞiD R I ZA 
TIYATBOSll H&IJde PlskiD beraber 

ASiLZADELER 
( De\·ama var) Yazan: Be<lia Fon Şta tzer 

!~ Bir KalkU 
· Romanı~ 

Blrco'k 1•-ıbnnct "dlllere lercıimc 1 
edilmiş olan bu eıer, 'Nluaıl Alı 
mel tarafından do4nıdan doDrv
ua. Gürcü dilinden tercüme edi1 

mlıttr. Ba,tan ıona kadar aşk 
'71acera ue kahramanlık menkıbe. 
lerl ile dolu olan bu nefiı euı 
Tı1rk matbuatında ilk nii.munedir. 

nyatı tO lnırue olan ba eser, bu 
llAn.ı keıılp retil'enlere Vakit lUta
bevtnde yttzcte &O ıeunt.tıa ıo ıru. 

rap verUmektedlr. 

(Mevcudu azalmıştır) 

_:/(~':. ~ •, ;: ·,··;- "-"~ • • r . ' - •> 
· 1 . . . . , • ,. . · ' · . l . . . - . ,., . . .. \ ''~-<jf tlv.J · ·~··· 

. " ... . _ ,,~. _.;: ...... ·.:: .. • ~ .. ·.~.~ ~ .. 
12.45 ajans 18,00 _ 18, 

30 §arkı ve tUrkUler. 18,00 Program' 
18,0S TllrkUler 18,15 tamı heyeti 19 
ıtonuşma -(Dış politika icma.lt) 19,15 
Dans mUzlği Pı. 19,SO Haberler 19, 
45 Yurttan sesler 20,15 Radyo gaze. 
tesi 20,45 Saz eB:?rlerl 21,f)O ZirRat 
t11.kviml 21,10 şarkı ve tUrkUler 21.,30 
kanuşma (Kahramanlıır sa:ı.tl) 21,45 
Senfonik program Pi. 22,30 Ha.~rler 
22,50 kapanış. 

Motörlil k:ı.ra nakliyecileri cemlye. 
tinden: 

1 - Ağustos ayı br..nzin karnele. 
rlni.n 7 ve 8 ağustos 9!2 günleri ve. 
rileeeg-i, 

2 - Kamyon ve kamyonetler için 
benzin karnesi ahrken iş mll!<ellefl. 
yetini yaptığına. dair vesaik lol'aZ1 
mecbur! olduğu, 

3 - Benzin karnesi a!mıya gelir. 
ken kamyon ve kamyonet sahipleri 
kamyon ve kamyonetlerini cemiyet 
merkezine getirmeleri ehemmiyetle 
ilAn olunur. (1694.0) 

' .. 
'.:..;; 

K.TASARRUF 
HESAPLARI 

2 t:kinclteırio 
Keşldeslne a.yrzlan 

lkramiyelet': 
1 adet ıooo liralık 
1 .. 500 •• 

2 " 
14 " 
10 .. 
40 .. 

250 
100 

50 
25 

.. .. .. .. 

Kü•~ahya vilayetinden: 

). 

r 6 A"C.USTOS - 1942 

• Rt1tahy11. n:.emleket haataneet yenmdaki kömUr1Uk blııasrnm pollkll. 
niğf. tahvili ;ta.palı zarf usulile cltslltmeye konuımuştur . 

2 - Keşi! bedeli 12598.46 lira ve muvakkat teınlnatı 94'4.ss liradır, 
A:nr..ak vek!letin taadik ed€ceği bedel esas olacaktır. 

8 - Eksfitme 14.8.9C! gilnUne nıUsadif cuma gUnl1 .eaat 15 te vrnt. 
yet makammd& toplanacak dalmt encümen buzurile yapılaca.ktrr. 

' - 1steklllerln teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
yar.! saat tam H te da.iılıt encUmen riyasetine vermiş bulunmaıan eart... 

tır. Bu saatten sonra tekllt mektubu kabul olunmryacağl glbi postada va. 
ki <>lacak gecik.meler de nazarı iUbara aıınmryacaktır. 

~ - Eks'~t.meye girm~k için ihale tarihinden en at Uç gün evvel na.. 
tıa mUdtlrltlğiıne mtiracaatla alacakları ehliyet vesikasını ve ticaret oda. 

smıı. kayıUı o~duklarına dair vesikayı muvakkat teminat ınektub•ıııu tek. 
ıu ı:nektupıarıL.a koymalar. mecburtdır. 

6 Ameliyat için fazla malfimat almak ve keşlt aosyasmı gOrm&lt 
1stiyenler hezgüı: da!mt encilmcn kalemlne müracaat edebillrler. (8062) 

~ İstanbul Jandarma Satınalma Komisyonundan: w .... 
1Dkt.an 
~66 kilo 
175 .. 
85 .. 

8 " 
:>:!89 metr,.. 

Cloııl 

llrlı 

Çam ııakızı 
Ba.lınumu 

Yün boya!lı 
Tranta şerldl 

Be, kaleme alt 

Tahmla bedell 
Lira Kr. 
292 60 

52 50 
823 

so 
00 
lO 

2009 82 

a.ıııvakkat temlm•t 
Lira Krıt. 

21 95 

s !*-& 

24 23 
2 28 

150 '74 

ıos ıs 

Miktart, cinai, tahmin bedell ve ilk temin'.ltları yukarda Yazın heş 
kalem ayakk'\bt ır..alzemes! 19.8.942 çar9am'ba günU sııa.t 15 te h t!l.nbul • 
Taltııimde J. ~a. Al. Komtsyonuınuzca aç[k elnilt n'3 lle a~r~ıa'<t[r, B~ş 
kalemin bir ıı.~da. ihalesi caiz c.ldu~11 gibi ayrı ayrı vcY'l. bır.taç kaleme·· 
n n bir arad'I. ihalesi caiz:!it'. Şartn:ım ?'il p1::ı.'ltz: hergiln ko n'syoıı..ı n •.u1-
da•.1 aımrr. N:lır.ı;ne gö?'Ullır. isteklilerin vecılk:ı ve te-ni:ı'.l.t mek tup v ~y:ı. 
makbuzlarll~ eltsilt.::ne gU:ı ve sa.:ı.tinje ko:nisyo:n n~zı. g~l n ~h~ı. (8236) 

' Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAA T BANKASI 

Ziraat Bıuı.kasıDrla kumbaralı ve ihbarsız tasarruf tıes:ıpıarmda 
en az l50 !trası bulunarlara senede t defa çekUecek kur'a ile a.şağtdakl 
Ç>1Ana göre ıkramiye dağıtılacaktIT. 

4 adet 1,000 llralık t,000 ıtra 
t .. ı;oo • ı.ooo • 
~ • :!M • 1,000 • 

"° .. 100 • (.000 .. 

ıoo ttdPt 311 ltrıılık 11.000 Ura 
1%0 .. 40 • 4.800 • 

ltiO ,. ZO • 1.200 • 

l>İIP{AT: Be!aplaıındakf paralar bir sene tçinde 50 liradan ~ağı 
~yenlel"t' ikramiye Çlktığı takdirde % 20 fa.zJasile veruecektir, 

Kur'ala.r senede ft defa, 11 Mart, 11 Haziran, 11 EylQl, 
11 Bırinclkll.nundıı çek!lt!cel<tlr. 

' · , . .. ' ' . \ .. -' . , ~ j r -:ı-. . ' ,.., • •.. '. ' • 

• 


