
. j J1apn11Jw. r~i ı AtuDIN DA.VER 
SAL 1 --

23300' TELEFON: AllONB 

r 

11 ADRES. Caialoilu 3 •Jl•lr 400 

Nuruo•mani)'C! Ccultle•i • afi* '50 

AGUSTOS • No.: 54 Yıli* 1400 

' 1942 Tel.aralı iKDAM l.ıanbrıl SiYASi HALK GAZETESi 

SAYI - 1092 -- SENE - 3 11---

DiKKAT TAK·: t M 

Gnet117e Yıl; ı - . ~; 11 Gi ": 2ı" 
il - \ .us < • -- SAL! 
HU<> ı l :>Sli - 100 ·z 
ırc ı: ·301 _ nu.E:P - 2 

G.ı 500 - Og<. 1219 
1, :11•: 16 ll - Ak. 19.H 
y ı: ;l{j 50 - 1 ••• 3 ll 

·-- ----

F 1AT1 
Her Yert11: 

5 
Kuruttur 

Dil Kurultayı Milli Şef'in uzuril A 

Hindistandaki 
ikinci cephe 

/ngilt~, ıimJid~n ıid
detli ve kanlı bır ma
hiyet almağa baff amı! 
olan pasif mukavemetı, 
kendisine tara/dar olan 
Hindli umurların yar
dırm ile - bertaraf ede
mcue Hindiatan kart• 
§Ocaktır ve Anglo • Sıık· 
sonların Avrupa batı· 
sında Almanyaya karıı 
açmoğı düşündükleri 
ikinci cephe, Hindiatan· 
Ja İngili:r.lere karıı açıl· 
mış olacaktır ve belki Je 
açılmıflır bile. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

H indistan meselesi, bir -
denbire alevlendi. İngil· 

te-re jçi11, yıHa:rdanberi 

ın.ilıvıin bôr hastalık olaıı bu me· 

ı -

Dil Kurumunun 6 
yıllık çalışmaları 
Rapor alkışlarla tasvip edildi, 

Koınis yonlar seçi idi 

r,.- ---· -~----·11ıı 
Türkiye •~~~ 

---•ı---

"Toprakları 
dışında hiç, 
bir emel 

beslemiyor,, ,. 
1 Saracoıı nan aut- . 
' kana tahlil eden 
j Fransız gazeteleri ! ı -·-ı P o li tik a mı z dan 1 

) takdirle bahsediyor 
Vı,I, 10 (A.A.) - Aıoodolu alan· 

mnın hu&ı>:il muh:ıblri b• d'ı')'or: 
•~> ga et&inde y "'dığı ttr 

mal<elede Pin,.., Bemu.ı, şuı.rı; s~
racx:ıı: u'nun Iroyillı: -'ili et lllecli&n
deki nut.lrunu blıl,J <ıdi,)'<lr ve dlyor 
ki: 

tSaraeoğlu progra~ını :nı?;,vıü!' Mıl .. 
teı Mccl' 'nde anlatıru r vo g;;yeıl 
tabu olarak hnr!c! işler üzetin.de 
durardk memleketi. barp <il;Ştnda tut
m.ık için lıc~ın Y•.pıloc ;mı, lbu 
netleenin elde ('<i;;ttıiJeceğııı;n Un1'1 
olundugurıu, falııat meınJ,;ke'~n isi -. 
lali ve lopra.\J .. :-ı "....M t •dl rse 
Türkiyeoım oon f<>rde kadar döii'ilşe
ceğini s<ıylemiştir, 

M. BOmııs, Türk oı'C!ı nun jrul·-
1't)l;lcndı.-ildiğins kayd t· ""1 sonra 
yuı,-ın ıo<vle dovDm ecı·yor: 

Tü11t;ye1 e ııdekindcn n:e!?".r. · -
dur ve "-li !.c>pr k r. d 
br eı bE... <' ,,.,= bıl::ıli •. y '"' 
h&t l:tırıtktlmasıd.r. 

M. B n>u:s, Sarııco~ • ta f f'!· 
tiğl tara:Csızl.&lııı mana mı bcı"r"E- "'fk 
diyo:- ki: 

(Devamı 4 tinc:li sah.iie.ı...) 

KAFKASYA 'DA -Hazere 
Doğru ---··---

heri hareket devam 
ediyor, Piyatigorık 
şehri ve Jcisk J manı 

işgal ecild 
o:-

er ... -
- şeb-

sele, şimdi !~kra.r had ve sıtma· 
k bir buhran devresine girnı~ • 
tir. Gandi ve arkada§launm İn· 
gilizlcre karşı yapt.ıklan •Hin • 
distaıodaıı gidiniz!, 

Dörd:ü.ııcii Türk Dili Kurul tayı cıünkü umlHlıi topıanııanwıaıı 
bir gö riinüş ı------------:--1 

B. M. Meclisinde 
Hitabını Hind mitli knogresi 

İcnı komitesi de kal>ııl e<fuı.ce, 
İııgTtizler de •Hindistandan gİ{· 
ıneyiz!. 

Cevabını vescdilM ve başta 
Gandi olmak üzere parti önder
lerini ve üyelerini tevkif ederek 
hapisbaıl{'y<> go11derdiler. Bu • 
llwı &eri.ne Gandi'ı>İQ •şiddetsiz 
b)'am•, •medeni isyan., •Pasü 
ıtı.ırkavemet• gibi adlar vel\İlen 

1 
hweken başlamış; fakat, daima 
oldviu gibin bu •şiddetsiz> lik 
lıemen fidaete inkıJap ~ek 
kanşrklıkJa-r olmıUJ ve kan dö· 
külmüştür. Yllf'alananla.r, ölen -
ltt vardır. Yer y.,.. örfi idare ııan 
edilmiş. bir gün içinde 149 kişi 
tevkif olunmuştur. Gandi, cae· 
telericı çıkmamasını, öiretmen
lerin ve talebenin mekteplere 
gilıoeıneJer.ini emrelmİftir. Pa
ııif mukavemet, daha ziyade gl!· 

nitJiyerek bütün içtimai, iktısadi 
ve sınai hayata da müessio- olur-

58, diH<kmlar kapanır, iş~iler 
salıynaz, hul&.a Hind milli k-0n
gresiııi.ıı kararlarlDI dinleyen 
kiitl~ler, lngi!izleri de •El ı;ü
rlHmezler- gibi telıillJı:i ede
rek onlarla beraber çallfımıs • 
larsa 388 milyon nüfuslu koca 
ınemleketin, mefluç bir hale ge
kceğine şüphe yoktur. 
HİDdsi1an meselesi, garip n 

karıpk bior davndtr. Filvaki mem· 
lelıenn en nit!uzlu partisi ol • . 
ın .. kla tı..rıdıe: bütün Hincll'leri 
'emsil etmediği muhakkak bu· 
lunan Hind milli kongre partisi, 
İngilizlere bir taraftan o.Hindis· 
tandan gidini ... derirnn diğer ta
r~fıan da •İngiliz onfusu Hin • 
dıstaı..ı,. kalsın \'e bizi ja.poııla-
r~ ~arşı mlidafa.a et.;;n. diyor. 
Si,,, idare gitsin, ordu kalsın 

İngiliz Hava 
Nazırı Harris 
tenkid ediliyor ___ .. , __ _ 
Alman uçaklarını 
Rasyadau çekecek 
yardım ıstenlyar 
Nevyovk, 10 (A.A.) - Ne\'· 

york Ti!lX'fi yazıyor: 
İngiliz hava naııw Harr,,s, rad 

yoda Ahnan milletıne hitap e
den rn~3ajında , Yakında Ahnan 
yanın bir enkaz yığını haline. ge
leceğini• söylemiştir. 

Lorolar kamarasında bu me
saj bahıs mE'VZuu olurken aza
dan biri bunun cBir fngiliz te
fahürü, okluguna hükımetmLşti. 
Hdbuki mesele '1ıu d<.>ğildir. Fa
kat tatbik sahasına lronulınavaıı 
bu gıibi iddialar faydalı bir "ne
tice vemnek şöyle dursun biLa
kis ma!l<"v~atı kıımalrtad:ır 

(Devun:ı 4 lincii sahiİede) 

1 
An.knra, lG (1krlam mi.lilal>H-ir_<hm) 

- Dö.<IJnc( T:lrk dfü kurultayı b" 
8t.iın (dıin) &aa\ ıo,:ııı da Dil 1&ri!ı v" -coÇaJlya 1'alcilll«i ;wnf<'rans &11 le
DUD<ia ilk um t.:,ı Jan\ısma yap
mı;lır. 

EllEDi ŞF.FİX MA:'liEvi 
HlZl'Rl'!'.'DA 

Bund.-n tV\"Pl ra.hah f'Yin saat l O 
da ;; nıi i)'a ;ştınılt edc-n de)eg<'ln
Jc U..V'C'ıer ha.şiarında. l\faa.r f \•ckiL 
Ha:;an Aıi '\rilıcel o1dı ğu ha)dı• Aıta

tüıi~Ü."lı m..ı\"K t kab ·tni 2i5'areUe 
bir çelenk koyn u•'ar ve ebedi şeiin 
menf'vi huzu. ıda tazimle ejilm~ 
1.<'r<iir. 

Cumaya yaz ta
tili kararı veril- i 
mesi muhtemeli , 

MİLl.İ ŞEJ' KURl'LTAl'DA 

B. M. Meclisi reisi AbdUlhalik 
Reıı<la ve ~"'"' 1 Şükrü Soraroglu 
ile parti. &l'nP 1 !ll"la"t"teı i Memduh 
Şe\·ket &cndal'1n

1 
meıbteları.n ve 

Yuniu.n her taı11fından ge-hniş olan 
delegelerle h<i.Ml \·lerr ın .iınessıl •eı ı
nG, ~anbul fini\"ereie&::ine, Ankara 
fakülteleri. ve enst.i.1ulermc mensup 
profesorl.,.J,ı ;,tir>k <'Ylemeıtte o]. 
duklıı.n lil'Ul:tay.n bu açılış lrıp.an
tısına ;\l.lıi ş,'1 iamet İnöoij de hı.· 
eurJar;ıe §('l'ef \""E'rrnlş~eNtr. 
Dinl~iJerc a tl.ın~ olan yerlerc .. e 

st(gİn bir da.mli ıküth:'91 ile yPrfi ve 
Pcnebi aj...,,. w bat.ın mllınemilleri 
hıı<z.ır bul ..J<ta idiler 

Toplantı oı'k .tı'8nın Çaldığı İıııt.ik
(Devaını 3 Üıı<:ü sahifede) 

--.••-
Hıfzıssıhha müessese
lerine Refik Saydam' 

• • 
ın ısmı verildi 

Ankara, 10 (il<!<lam muhabi
rinden) - Buyuk Miılet Mecli
si bugün toplanmış ,.c rüzn 0 • 

mede mevcut maliye ı~ilat.ı 
kanun ~·ihasıını k• bul etm '<
tir ' .. 

Dokror Ali Suat ve ·i ark<>cla
şının yaptıkları bir kanun teki.
fi ile •Türkiye Cü:mlıuıiye!i H f-
211.!&tıha !Müe.'<>ereleri) adının 
cTürkiye Cümhu..;,Yfti Rt>fik 
Saydam Hıfz.s.;ıhllıa Müessese
leri. olarak deg:ştirılmesi mi'u;
tacelen müzakere ve kahuL edil· 
nüştir. 

MaHye atlı !&hs.Jdarlarm:ı bay 
van yem bedeli ,·erilmesi de ka
bul ediJ.miş ve Ça"i;amb:ı günü 
txıplanJ.ınak üzere ~limaa niha
yet veri'Jm;şt.il'. 

(~nm.ı 4 füıdi sahi(-) 

jnksek murakalıe ve 
.. i koordlnas!on heyeti 

iUflülıf'!J Yeni bir teldi verl-
1 ıecet1 slylealyor 

• 

dem..ıc, ancak Gımdi gılıi yarı 1 

ll>eczup hayalper...t!eriıı kala • 
stııa ıtra.<an 'bit istektir Bu 
Cilt.liırıui:oct~ loevdııtıınuz b~ 

. \Jnıanya 1ıoınlıu.tııııanlanna ııtir ak eden ıeıti Am rikan ue,aiJa." 1 (Deunu :ı üncü sahi(edc) 

ıAnkara, 10 (lktlaın rr.ulı bi
mıden) - YukE.ek murakabe ve 
lroord'naa~n h yeU r e yak n 
da daha mail p ve ih ı)aç!ara 
uygun b' k 1 verıltıc<'ğ ooy
ıenmektediT. 

rr 
!er ae r ka . ar '.'il.... tır. 

Staı·ngrrui cf'n ;b nda de-
mıryol11 · !t""İ e k a b -. 
ka hücunıl 1r .p. 'm ş ve bir 
Sovyc• n'hlı rreni taluip etli!· 
:m!.ş'lir. 

Rjev'in cenub~l"Ca du.,"lnan 
hÜcumlarmı telcrarlanu.stır. Bu 
hücumlar çetin <.av~·.a.rdan son 
ra püskürtülmüştür 

o fi a,iaııwın göre 
'Stokholm 10 ( A.A) - Ofi a

jansıııııı hus i muhabiri bildi· 

riyor: 
Ptat' CYl'Sk'u geoen Alınan 

(Devamı 3 iin<ü sahlf..de) 

Almanla 
• 

AVRUPA YA 
ihraç yapıl~ 

artık v 

cagına 
• 
ınanıyor 

lllttellkler yeni 
bir manevra yaptı 

10 (AA) -
p.z t 

(De' ar~ 3 uncu ı;ahıfecle) 

Pasif mücıodeleye iıtirak etmiyeiı 
müslümanlar lidtti Jiıınah 

Hindi n 
Karışıyor ____ , __ _ 

Trenler yağma edildi, 
telgraf telleri keıildi, 
polislere hücum edildi -Oıenler ve yarau

lanıar ço!}aldı ____ , __ _ 
Almanlar karga
şalıktan istifade

ye kalkıyor 
Bwn~, 10 (A.A.) - Bugün 

Pazartesi öğleden sonra Bom
bay şehrinin imal .kısmında va
~iyet va!ı.amt't kesbctm'Ştir. Bu 
rada polis mevkılenne aı llÇll
mıştır. Trenler Yağn::a edilmiş 
telıgraf telleri k"'CSllın.iş ve sokak 
fenerleri parça:anmı,t:r. Bir pot; 
ta merkezine W.I' halk tarafın 

(Devamı 3 ündi sa.lıifed<>) · 

Sayın Lfıtfi Kırdarın İstanbu
Ja Vali ve Belediye Reisi tayin 
edileceği sıralal'da meslektaşlar 
bir nakar.at ıuttumı~ardı: 

- IBelıedİ'.}'O, ıpa4a yok diye 
bç bir iş görmüyor, halbuki İs
tanbulıda paTasız yapJacak bir 
çok işler vardır! ... 

Saym. Doktıor da, aklırn<ia kal
dı.ğ>na göre i-;ıe ba,,lar !:>a•lamaz 
gacretecilere: 

- İşleri ik;ye "ırd;m, dernAş
>ti, p\ra le ve pa-a ız ~·apıla
cakl~r!. 

İnsana uzaktan 'hakikaten fs. 
tanbulda paraya ihtiyaç olma· 
dan bir çok i.ş g(irü'ı<-b.ilir gibi ge. 
lir ha buki İst arrbulda parasız 
f:Onlle'b lecek bıç bir ı olmadı-
ğ n ıeınc girince analşılır 

M ela geçe-n gün Sa-faedd;n 

Müstahkem köyler 
geri ahndı. Almanlar 
12 kilometre batıya 

atıldılar 
Moskova, 10 (A.A.) -

m:~ et'· Sovye 
ror.ej''n cer. ... bı: D~ 
ııı5 geçın.işt.r. P c bo.ıı: 
yareleri tarafrnd m a r 
gören Scwrr·et akınları D n e • 
rinin batı ~ahıl'nde J"rl<>yerek 
m<'sl.-ı'.ın dört noktayı •şg 1 U'll1< , 

Alır.an ve Macar askerler ar • 
sıntia panık ç karmıştır. B ı . · . 
rekE"t, Voroneı cepbes ın ~e 
cen~hmda •ap Ja.-ı SO\')'et h · 
cumunun dördüncü günü ırı:
vaf'ak ()~ur. Bu haI'C'ket c • 
na..<ında müS!lahlı('tn bü u k \'e 
küçük köyler düsn antl r geri 
alınro.oş ve dlişırıan 12 kılomF!
re kafür bat a atılnıışıt.r. 

Ccphelcnleı, dı ru , 
!Moskova, 10 (A.A) _ _s,,. et 

tebliğine ektir: 
Kı:etska)•a'nın et'n .,.. çc' in

de s <.'detL bir ır.ui':..re'Je o:ma'.· 
tadır. 

Kotelnikovo'nun §in.si do u 
çevresinde bfr'ikler mi1., miıt'ia
'aa hatlanmıııda ıındik :ı n 
tank ve otomaUr s·'alıl rl r· . 
oebhez d~an kuvı.·t«tr.l"e 
karşı ş;dderı· muharebc:~r ,.~,. 
m~ktedir. Sovyet tankhı, mii E· 

ad<lit kar~ı bücuınlar Y·P"' -.ır. 
Diğ~r kes>rrılerd~ k ı· J ::-. ız 
(Devamı DiirdUncü Sahifede) 

YAZAN: L SEI..\MI İZZET SED~ 
~.::m1akçı, İs1aııoulda paraSlz go 
ru!ebılecek i.şkrı Ba) ıyorcn.: 

1 - Avaz avaz bağır::n • t.c,. 
lan menede'bılir.z; 2 - Temiz

lik amelesinin rr.csı.i şekl'ni ve za 
manmı med.eniieştircbıliriz; 3 _ 

Dilene leri rnua\ yen yer:crcie d .• 
lenrnekten menedebilıiriz; 4 _ 
I.stıklfıl cadcksı:ıdekı işkembeci 
eskicileri konturatları b tince 0.: 
ralarda çal·:ıomakta'l ır.enecfobiL
rız; 5 - Kedi ve kiİpckle muc~
deJ.e edebilir~; 6 - Mezbab2da 
k'.:5,Je_:ı eti yıınyaan iki kasap 
dukkan!nda ayn' llata sattr.-abı· 
Lr'z; 7 - Ekmekleri renk \c 

(Dev8Dll ı liacll ulıilede) 



~AYFA~~1~~~~~~:;:==:;:=;;;;;;=~;::::::::::::::::~:;::::::=::::::::::=:::::::::::::::::=:==:===::~;====::=:=;=:=~;::;::::::::::=:=:::::--l 
K AF K As - SABUN VE ( GONON iÇiNDEN.;;) İAŞE İŞLERİ .ıoıs PO"tifigAJ 

ŞAHiKALARINDA ZEYTİNYAG iktisat müdürlü- .fngili zsiz 
SATIŞLARI idealist gençliğe golveriniz / Sjünü8"nd~ılmer8idte1_ sbit Hindistan 

Yakın Mazinin Kanlı Hôdiseleri 

1 Yazan: ZlYA ŞAKİR No. 2 

- Haşme\ınıe3i>'. .. Çarın yeni 
ordu kumandanı ta-rafııırian gel 
miş olan bi.: General, zatı 'haş
me-linizin lıuzı.ınına l<!a.bulü.nü 
ı:iıc;ı. ediyor. 

Dive mınlda.nl)'l()r. 

K ra+içe Maıriya, ha.Ji..t lbi.r te
red~Ui t g~iriyor. Sonra, ü.7.€iin 
bir ifade ile: 

- Kabul saLonttna...,.,hnız. 
Diyor. Ve kendisi de 98.imı.a 

geçiyor. 
General, elindekıi mck:l\ıi:ıu 

krali<;eye veriıyor. Mari-ya, paz-. 
~ömenin üzerindeki alıtın ya'ıdaı 
Jı mühürü koparıyor. Şu samla
rı okuyor: 

(Müle•·e-ffa K•·.ıl Corei'nin va
S,YPtnamesi mucib• nıce GÜTCÜS
tm krallığı bü.vük Rusyıa inııpa
r.ı. ırlu_ğuna ilhak edi!ımıs o'tn.ak
la, b•I:' isthnta hcrkesm, - Çarlıık 
1 amına verif~k olan e-m~rl-ere 
ita, t etmesi 13.zım gelir 

Karkas ordula! b"şkumandanı 
Prt'ns, General Tr-sit Siyam<>f 
Krali<;:e Maoya, bu emimame-

yı bükü~yor, avucunun içinde. bu
ruşturuyor. Acı bir tebessümle 
ger.era1.'ne şu cevabı veriyor: 

- <Baı;kumıındanm<?.a söyle -
y.:nb: ... Gürcüst>ının, bir mazisi 
ve bir tarlhi vardır. Böyl<! bir 
Krollık, öllim döseğinde yatan 
'~ hezeyan halinde bulunduğu 
iç·u. söyledikleri"'ı'n fark:nda ol
mıyıın l!ıir a-damın sör.ti ile baş
ikal:ırına devredilemez. 

Kraliçe. bu sö ,]eri müteakip 

arka'Tnı generale donüyor. Mağ
mr bir e<la ile yürüyerek salbnu 
terke diyor. 

* (Ti!'lis) de.. Ba~kumandaıılık 
karargahında. 
Başkumandan Tekst, sara7 -

daıı avdet eden g"nerali ilik.kat
le dinli.yor. Sonm, şu emri ve - ı 
r'~'Or: 

- Tekrar, saraya gidiniz. Ve \ 
krali(eye. ~\Yoen şn sml"'ri söy
leyin.iz ... Eğer Kr;ıliçe. beın J.:en
d 'e lhem de evlatlarının raha
tjnı i~ti)~OTSa, derhal Giireüs .. 
tanı 1.erkt'trr.t'Jid;r. İstediği yer
de. ·,, diği ~kJ\,ie. tıpkı müte -
vefftı zev.c.inin zamanında o1du
ğ:ı gibi, bir kraliçe h•~abı yaşı
ynb<i~C<!ktir. 

Diycr. 

* Kral'.çe General ile t~krar kar· 
t;ılaş yıor. Başkıımandan tıara -
fı n dan teb 1 i .~ edilen Mmi d.i nler
ken fen"' 'lıakle saı"ınlıyor ... Fa
kat bu met.in kadın ckıılıal k~n
dini taplı:yor. Pi5.nın bir acda 
z· 11n'r-le t13at1·yor. YarL sert ve 
;-arı ır.üliıyim lı!r ta,~rı,a: 

- Şu ~ın<la, ze ~.~· ........ n iHtlm acı 
S! :ıc, pek peri~an ı-:- ,·a~}·e!
t y r.ı. Br i1..:Ln1a!'l<ln'!" 1 nız da tak 
<lir cxlc? ki 'bu ha!ıdc hiç bir ye
re giik>mem... Hefo bir mü.l:l-et 
geç<n. Iztırabı.m ibiraz haf;fle
sin. B-elk; 'bu husIBta kendMıi lle 
ımi'tııakereye gir:ştrtm. 

Kraliçerı:in bir anoa :oiilıııind-e 
tasarla<lığ> plan, pek sade idi. .. 
Ve, böy~ Ba.,"1ruıınandan1 oya
lıyarak vakıt kazanmak .. . Der
'.l:ıal (İran) şahına haber y:olla
mak ... Onunla a.n1aşmak. .. Sü
ratle ba:lM'la.nan müşterek bir or 
d'u ile, Çarın IBaşkumandıınırıa 

karşı koymaktan ilbarew. 
Çarın :.eki Başkumuıdanı ise, 

ıher ihtimali. nallfil'> d'kkate ala
rak bu· pürinfil meseleyi bir an 
eVoVel halletmek istedi. Evvela 
maiyet.indeki Generallere: 

- Bu gece m~yetleri~ bi
rer mü.l're?:e alacaksmız. Krali
çenin ikamet ettiği surayı ku
şata<!aksınız. 

Diye emir verdi. Sonra da (Ge 
neral Laızarof) u maiyetine ala
•·ak b z"'1t sarava gitti. Kraliçe
den rı:ıl!ikat t.alep etti, 

K alice. derhnl yatak odasına 
çekildi. Kendisine b:r hasta ha
li vererek yatağına girdi. Oğulla 
rını da gözöniirıtle bulunduımak 
için yatak odasına get:rtti. 

Sarayın teşrifat nazın, krali
cenin hasta ve yG!ıakta okluğunu 
wyl.emesine Tağmen, General 
Telist. yatak odasında olsun kra
lıiçeyi görmeye ısrar etti. .. Kra
liçe, gösterilecek olan mukave
ıınein iyi bir netice vermiye
rek Generili yabak odasına ge
tirt.ti. Onun his>ıi.yatın1. vatanı
nın lehine olarak tebdil etmek 
için ... 

- Siz, bir Güreü Prensi değil 
misiniz? ... Vatanınız.1n. Çartıarın 
l>oyunduruğu altına girmesine j 
nasıl tahammül ediyorsunuz?. 

1 General Telist, hic diişünme
den ve asla tereddüt etmeden, 
şu cevabı verdi: 

- Evet... Bir Gürcii Prensi 
okluğumu inkar e4ın11~·orum. Fa
kat. nail oltlu~un. ikibalıi cie. Çar
ların saraıylıarında kazandığum 

unutmEk istemivon:m... Buna 
binaoodir ki ha..ıneHı'.ı Çar haz
retlerinin eınir\.erine itaat edi
~-orıı!m .Ve onun nam•na verilen 
emirlere de herkesin itaat etme
sini isti~~orum. 

Gürcii Pren;'nin 'bu cevabı, , 
Kral'çenin ilıiklcrine kadar u,Ie
di. Vatanının sa•detini şahsi ik
bal rnevkiine ter.elli eden bu ha
miyets'z adama ~i-ç bir cevap 
vermiverek başın1 baS'ka tarafa 
Ç!!'l''rdi. Göz1,erini dolduran kız
gın va.şlan ona göstermek iste
medi. 

Ba-;kumarırl.an, karamı vermiş 

ti. Se3siııce odayı terketti. Aşar 
ğrya mdi. Orada kendisin' bek
leyen Ceneral Lazarofa; 

- Göndereceğ;m aralnla.- lıu 

raya gelir gehnez, Kraliçeyi tev
klf c-d~n~z. 

Dedi. 

* Aı:ı.dan. bi ıısaat kad·ır ı;eçti. 
Bu defa Kraüçenin y&t~k odası
na. General LazarOO' girrU. 

Knliçe, meyus ve ü.roi ts:z bir 
ses!e: 

- Ne iisti'yorsunuz, General? .. 
Dedi. 

.. .. 
Bugünden itiba· 
ren serbest oldu 

ail 

Pirinç, Bulgur ve 
bir çok maddelerin 
fiatları da serbest 

Ticaret Vekıa.leti dün vi~
yete IJ:>ir te~ göndererek 
eVoVelee alınmış olan bazı k a
rarı.arı bildi.rmi~tir. Bu karar
ları ıgöre ~tinyağı ve sa
bım satı~arı bugünden it.i<ba
ren se1'best lb1raküınaktarlır. 

Yalnıe, evvelce fiat murak.a
be ko~ıonu tarafmdıan ve
r:Jen azami sal:ş fiatları esa
sına göre yapılımııyacak sa
tış1ıar fhtikar ad.dedi!ecek ve 
satıcılar haki<'r,da derh~l ta
kiba a ·başlanacaktır. 

Vekalet bütün ınemlelrette 
p\r~ıııç, bu"lgur, sade y.ağ, be· 
yaz: k&şar ve tulum peynirl<>
ri; Jm>ma; tereyağ; süt; yo
ğurt; kuru fasulye; bal<la; da 
n; zeytin tarı-esin!n fiat ve sa 
tışlannı r'a seı~st lbırakım*" 
tır. Bu ma.dde1erden bjr kıs
mına eV\'elce vilayet hudut
ları içinde .zaıep. iı.zam.i füt 
lronulmadı.ğı gibl el d<e Joonul
mamıştı. Bu maddelerin fiat
ları serbest bırakılmakla be
raber ·be'ıediye cı.a.iml en.elime 
ni ıher gün pi~asadaki umumi 
fiat durumunu i.ncelevecek 
\"e r.cmmal fiat..n ne old~ğuı:u 
teSbit edecekti•. Bu f iat ilan 
edilmi yecek, yalnız bazı hadi
selen:le ve satışlarda vurgun
culuk görüldüğü anlarda mü
da'ha!ıe edecek, taciri milli 
korunma mahkemesi.ne vere
cekt>ı·. 

Katil kuyumcu 
b craet etti 

Akıl hastalığına 
mlpteıa olan suçlu 
'bir hastanede teda-

v ı edllecelr. 
Geçenlerde Osman Beyde bir 

buhran neticesinde 2{) seırelik 

karısı Diru'hlyi ölıd:üren kuyum

cu Leon Art:nyanın 2 inci ağcr
ce-zadaki duruşması neticelen

miştir, 

Kronik hale gelmiş ve gayru 
kabili tıedıaıvi aktl hastıalıığma 

müpt•ta olduğu adli tıp •aporile 

teSb'.t edilen Leonun cezai ehli
yet alamıyacağı lbildirilrniş Le
orıur 1:eraetine karar vea:i1miş

tir. 
Fakat bu hastalıık saikasıile Le

onun t~krar bir cüıüm ·'şlemek 
ihtimali n:e'V\'.:ut olduğundan te 
davi olunmak üzere bir akılı has
tahanesine gıöndeı~hnesi ve göz 
hapsine ahmnıası. ıüzurnu karara 
ilave edilm'ıştir. 

Veriniz değil; zalıen verili -
yor. Yeni hiikU~tıimlı, genç -
liğe d evlet hi<mıetMdnde gealf 
bir yer veı'ilmedni preıısi.plerlıo 

den biri olNak ilm et.ın.iş bu -
Ju.nuyor. Ancak bu, benoo, pek 
l>asit değil; birçok cephesi olaa 
bi.r da.vadu. Balleıtihııeısi g..-ek 
milli problemlerimizdeıı Diri -
dir. 

Der m""le.kte yaşlı nesillerin 
biiyiik ve pek değerli tec:ruı.e 

kıymetlerini dünyanın hiçbir 
nes.li inkar edememi.w . Taritı
de miUetleri daima yaşblar ida
re ehnişleriMr. F akat, bu-rada 
pek önemli bir nokta unutul -
mamalıdır. 

Neden, m Hletleri yaşlılar ida · 
re etmişlerdir? Faıkat, cemiyet 
hayatlarında, mesleklerinde bü
yük değer göstermiş, ınuvııffak 
olmuş yaşlılar. 

lfafoulıiı b'1-çok ·;ıcmlekciler-___ 
Sirkeci 
Cinayeti 

Bir şoför 
rularak 

bıçak!ıı vu
öldürüldü 

Katilin tdm olduju 
lleaüz blffnmlyor 
Evvelki gece saat 22,30 da s:r

kecide Şahlıııpaşa otelinin yan 
tarafın.da taşalı şoförlerden E
m.in Türk.ay blçakla kaıtlı nahi
yesinden yaralıamruş ve Cer"<ah
paşa hastahanesme kaidınJ;ır

ken ölınüıştür. 
Emi.nin kimin tarafından ya

ralanıp öldüğü henüz anlaş.J.ına
mıştır. Yalnız; dnayetle ilgisi o{ 

iduığu samlan lki ki~ yakalıan
mı.şttr. Bunlardan birincisi Ka
rzıım .i.ııı:ı:ıinde bir şofıöniür ve E
min.i.n arkadaşıdır. Emin hasta
haneye k.a}dınlırken zorluk.La, 
verdiği ifadesinde K:i.zı.mdan 

bahset~ ve: ciBeni vuran gar
son Hilmidir. B i.r de kadın var
dtr. Kfu!jım buıil.an tanır• de
miştir. 

Yakalanan Kaıımı ise bu cina
yet hak!kında hiçbir şey ,bilme
diğin;, Pazar günü buluşup ltıe
ra'berce rakı içt.ikilerini, cadıde
de gezerkıen bir kadınla bir er.. 
kek görüp söz attıklarını ve ka
df!lın yanındaki erkekten gözü
nün üstüne lbir yumruk yiyiru:e 
hemen bili tramvaya atlayırp 
k.açt1ğın1 söıyleıni:Ştir. 

Diğer mamıun Mehmet üstü 
kanlı o.lduğu için yakalanmış
tır. 'Me!hmet Jl.ffiddeiuımunıiliğe 
verıd;ği ifadede; Emini yaralı ve 
yere yuv.arlanmı'I görünce yar
ırhımna koştuğunu bu yüzden 
üstünün kanlandığını söıylemi;r 
tir. 

IBu kal"IŞ':\c ve kapak hadise
niın aydınlatılması ve suçluların 
buJ.unıması için zabıta ve Müd
tieiuımumiiak araıstırmalarına de 
vam etmekted-rler . Eminin ce
ısedi kaldırıhnıŞt'ır. 

Diye cevap verlyor. --------------------- ------ ~ - - ---- - - ----- ----------
Tuk!i ootırala=r>ıru ne ben ı 

unuıtı.ı'ııiliriın, ne sen? 
S::ımi. odooac. çııktı, o rırerrl*ven 

lıerıi iıııeıld<oo, Smni nm lıo sıın söz.. 
!eri Meı.ook Hıımmm b eyninde 
aloi:<J.er y ~a başladı. Pak iyi 
a1'l~tı lııi, Sami. Ga.J:iıple de
ğil daha ziyade kenWsi ile .gö
ri.L~mok istiyo.ı:ıdlu ve Edfo.mey-e 
de :rn:..ıhaılakaık lbı.ı ma<l<m'!lla gel
mişti. 
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Filliclkt1!::a, er:ıtesi saılxi!:ı otelci 
b~ k...ıııım ikeı:ı.dıiSini aşı.gırla 
bcı:-.lcımıetltiıc oldıı.ığum.u h3foer ver
dıi. Soırıü tıuınen ar>Ja,n .. ,lı: 

- Buraya çııkamaz o1U? 
- Ç;Jraını:ız olur mu? Bu:>"ll.li"-

ırur:, geiôıll de J<lnn. İslerısenıi:z 
ilıurnmefeıı<l'.yi buraya görııdıere

yiın. 

- ZôlhmPt -01ırrz;a.s:L •• • 

Samı.i, lı.::ııncn yerinıden fırladı, 
k.ı:p•) a kıo~lu ve heyecanla O:ıek
k'1·~'iie 11xıı;ıooı. 

Merilive:nl,•rden çıkar, ıkaıdınm 
ayrık sesi dt1)'uı)j.ju.. Çıkırıı;aik: için 
ihıL:ıı tere&ıü l eden, hem dıe bir
d.,ıı.hiıre cu;r'etlenen bir a!Yak 

.M ("],pk h.1 ıı 'ro re..qınj lıiır ırı:ııiı;afir 
:r..tla ··rfu, ıu. Sa.mi deri'.ıaJ e-

KADDN 
DEGülb MÜ? 

-

l_N_ak_ı_ed_e_n_: _M_U_A __ M_E_B_A_L __ A_T_li_B_N_o_. ~(6.....;4)-ı) 
.lıin.den tutaTıik, 00.~·a aJ.dı. Ka,. 
dın bltkıin 00- haılde görünü -
yordu. 

- Rica ederim, şöyle olıurur., 
ıra.hat edin. 

Melek har.mı e<ııni bir roisaf"tr 
giıhl sa.ıı.daly<:nm uıcuna il'iş1ıi. 

- Çdk )Oruluııt.um aırnrna, foZ<
·la olıuraca.k da değilim, d8li:. 

BiT ilci nefes alıılı : 

- Doğrı.ıısu Fıdirneye ne dliYe 
gel.diğir.fai blr türlü anlıyaona -
dıın. • - S!z hlr'arı: dinlen in;z anla-
tacağım . Ed:İl'llej'<> niçin gekl'i -
ğiımi s.izİ.n benden iyi b'filımenJiz 
liiz.mıdır. 

Ka<d"!n başını sallaıdı ve cevaıp 
vermedi. Sı:ımi klsa bir sülküt fa
sı.lasırırlan ..:>nra: 
. - Seni aılmaığa geldlm, dledıi. 

Melek hanmıı.r ırözler.i !büyü
dü: 

- .N a.sı..l olur ısaınıı Bey? Ben 
olılden öt!e beri almalk 'ba~e
süe çıık!tım ve sl~lnle ııon defa 
görüşrıek aoırnıiıle burllo/a gel • 
dJnı.. %)' ~rycce-ğ~m sözler çdk 
kısa oı1acakıtır ve si"IJden cLe hiç 
hir cevaıp ıook:lemiıyQrU'!Tl. 

- Sö2liicii 'kıestim Mel-elk! Ga-
1.:iıp biiiıyor mu? 

- NeyJ? 
- Mii·nmsEbebimiııi .. . 
- Ber. taıbii ~ söyıleııne -

&ım. Faika! ~e1""rııdi ve ara- ı 
mırı.da biır rl'•li.naSl'!bet geçtıiğtine 
l"l!lYveotle fu+~·mal verdi zannede
rim. &nOın b1,'Sfun böıyle ... Yal
nız )IÜ'lÜıllle Joarşı hlçbir şey OCJN· 
leınıiş değiilıd.iı-. Hatta senden ef.ım- ı 
diye .karl,.r hah.is bile etrne&lk. 
ml.memiı:ıiz Sami Bey, r.ekadaıı: 
loo<r"kıtum. Dün, hıç aklmıda ol
o-myan biır mora.da otele gol<l'i -
~i.rı:iız zaman, ça lışa.calksımz d!İ\Ye 

ödüm koptu. SüılWnıetiniızi anıu -
haıfaza e!ıt:w .l, te;.u'1ki1r edmm. 
Galip sı.ııı.i knıd,ğımı hilir, Falkıaıt 

bu bili§i d;.;ıa ilen 'lia- biÜŞ mi
dir acaiıa? Siz EUiınL'J'e niçin 

gddtııiz? 
Samd ym-irırlen fırlaıd.ı ve nı.a-

sıi!Y a biır y uınıruk V'llllXl:u: 
- Seni Galibin e,li.nıl~' ıro -
srııp götiiınmek iç•ı;... Bana 

.,;iz, 9İ7ı• dTy<e hlta;p etme. Sir.ir
leriıme mümkün okluğu kaıdar 
hakı'm oJ.m:ı.ğa çal1',1) oı-uım. Fa
kıat diurai!Yl.l!yacagım, ya kenıd.m:i 
paırça-J.a:yacaım, ya seni pao.·t;ala
:·rcagım, :,.~a Galilbi ... 

Mele!ı: oomın Edirnıe gıilbıi ·ka
dehe fi.J<e v:uı:tJıl:sa, her.k.e!'in diu
ynıbrn""eği biır şclıirde bir reı>'.a
leth:, da.ha dıcğrusu biır felil:ırotıin 
önür~e geçmek. meviciıiT1.de o1L~U ~ 

ğun·u, za~er. Saımitkin otur<lıuik. -

Yazan: HAYRl MUHlDDlN 

d e son :aıi dil!nya harbi a:rasııı.da 
bir ceı'e9an doğdır. Seçgin ve 
muYll!ffak oJ.aın. yaşhlııl'., muvaf· 
f ak o1amamlş, (rate) denile 
yarıda kalmış yafl.ıları çıl.gınca 
h imayeye başladılar. 

Bu harpten önce şehıriınize 
gelen Avrupalı ve AmeNkalo 
turutler arasmda altmış yapn
da kadınların ~ini nuııl 
y iyeceklerini şaşmnış, pyet 
ağır tük'l içnide yll?'fıldıoruıı 
görünce şaşanlar olmuştur. 

Bunl.ar, ildıdardal•i ihtiyar 
dostlarının lutuf ve him ayele -
rile havadan büyüık servetler 
k.aaznm.ış insan lardır. 

Bu cereyan, çok şüküT, bt. 
ze yerkşemedi. Fakat, her ıneıı
lclrt;, muaHen bir hadde ge~ip 
ka,lınış ve ct'.miyetin hiz111et kad

rolarında .ı-ollerini biti.rıniş olan
lıı.rın arpadık g;bi birkaç hizmet 
hirden verilerek lütuflara maz
har oldırklıorı inkar olnnnıaaz. 
llallruki bu nevi insanlrrun p•İ · 

kolojisi çok tclılikeli olduğu as

la düşünülmemiştir. Bunlar az 
iş görürler, Fakat hemen daima 

hayatlarında doymamış bir iıh· 

tirasm pen~esmdedirlt!r. Bunla
rın ruhlarında, çok defa, ideal 
ölmüştür. Bu hal gençliğin ru
huna feci bir isyan vermiş, met
res hayatını çoğaltmış, b:di'V'llç· 
lan felce ıı.ğratmıştır. 
Bi2ıd.e dinç vicdanlarla yeti

şen idealist gen<;liğe, arıı1arınd2 
birkaç hoppa ahlaklı veya ah -
lak.sız buhmmasınchın istifade 
ederek, bolı1'til damgr.sı vur
ınaık ve gençli&i h içbir minette 

gfuoiibne~ bir şefkatsizJik ve 
saygısıı..lı!lda devlet ve millet 

gözünde dii§ürmek ta'l>iyesi kul
lananlar, ve bu faıcaaya bıyik al
tından gülenler bunlardır. 

Balbulı!i bi:z bn adamlamı hiç 
bir Dli'Şru kıymet görmeyen kör 
ihtirasalrı lı.&rşısmda bütün ideal 
inançları sarsılarak vailieleri 
başında ağlayan veya dehşet ve 

nefretle vazifelerini bırakıp kü
sen pek çak gen<;ler tımıyonrz. 

Gençliğe yol vıeriniz: i dlalist 
gençliğe! Bu, daima, geçkin ne
sillerıiıı korumaya başlayan vic

danma yeni nesillerin e.n te ıııh:
Jerile taze kan vermektir, 

Pazar yerleri 

MeJve ve sebze ıı. 
atlarının ucuzlatıl
masına çalışılacak 

Dün Qğ1eden sonra belecli.yede 
bir kayırnakaın.•ıar toplantısı ol
muştur. Lı'.ıtıfi Aksoyun riyaset 
ettiği lbu tıaplanııda paoıar yerle
rinin çoğalt<lması ve meyve, 
sebze f:at1annın ucuza satılma
sı ;.ç:n alıran kanarlann tatibik 
şekli göı üşülmüşlür. Kayma
kamlar kenıdi mıntakaJ,arında ye 
niden kurulacak pa.zar yerlerini 
ve günlerini tesiıit edecekleildir. 

la.rı otele gcl.diğirııi görünce an
J.aanıştı. S;,mıyıı :ıııyare<te gelişi de 
bu l<ıaı:ııaaıtmden ilen gelırnıi\yıor 
IIllU;Yduı? Falkat ne yapahilir<lli? 

- Mel<'k! 
Genç kaidm ~m lraldmh: 
- Sami Bey, dcdii, .beniım si2e 

ö söy !ediğim söııümü. riçin 
ıınııtruııuı.1'! Ben ı;;ze: .bana bağ
J.a:rııın-aıy ı!ll2> damımııiış ırnıiyctiıın? 
Beoıim Ga~terıı 'bir tiirJ..il .aıyrıJ.a
'1ll'l\Yaıcagımı siz cblıa o zaıınaın 

•bu sözümden anlıyacaktını.z. 
- Mdok .. . 
Genç kıa<lı r. yıine gözlerim yere 

.... ;ı-ai. Neredeyse a;ğhyacaıktı. 
- Mel!!k, ben buraya seni 

louırtarıınağa gcldiım. Hem se:nıi , 

hem kendmııi ... Son sözünü beık
liyorum. Üst tarafını ·bana bı
rak ... 

Mel\'ık tcredd'ü.tsüz cevaıp ver
di: 

- Sem sözümü isteyomanız, 

derlıaıl cewııp vereyim. Bura - J 
dan iılik trenle İstw'Jbula, işinWı> 1 
bsşına dönünüz. Siz daha genç- · 
suııız, gönlüıııüzü avutacak çok 
ık.arlırıJar bulabi.1ksini:z. Hllo/a -
tınıtH durup duruı~ke'll ne diye 
sapa bıir yola scikuyorsımıuı? 

Son söz '"' ü..stelnk bir de na
s;luı1.! 

(D~ha var) 

Yeni kadro buğünler
de işe başlıyacak 
Va"ll ve Belediye Reisi Dr. Lut 

:ili. K... • :ız dün sabah ve öğleden 
oonra Dördüıu:ü Vakıf hanmda 
iaşe işleri etra.fınıda meşgul ol
~. Vali, iaşe ~lerine ayn
lan 150.000 liralık tahsisatla teş
]g;l edi1"'cek kadronun alm.ast 
liızıım gelen şekil etralındıı al.8.
kalılarla görüşmüş ve yeni ka
rarlıann aliınması için gereken 
işlerin lbir an evvel nericelenme
s;. ilıusU6unda direktiiiler venni§
tir. 

Belediye iktısat müdürlüğü· 
nün tekrar beledfyedeki eski bi
nasına ta."1tmıMı için tetkikler 
ya.po]maktadır. Eski b nanın dar 
ol~<:nnun yeni memurlarn ora
da çalısa.bllmesine w:ini olıacağı 
'biM•rilmektedir. Alakadarlar ik
tisat müdürliiğünlin ve tefriş 
heyetinin fen · !.eri müdürlüğü 
b'nasına ta.ınacağtı ileri sürül
mekt.e ise de bunun da do~ru ol
ınıyacağı. ve fon işleri miiıdürlü
ğünün Beyogh.lr.1 Sok-nni Va .. 
Jru,m binas ına tcşmmasının bir 
çok mahzurlar doğuracağı büd:i
rilmektedir. 

İkt5at i~leri müdürlüitü yeni 
ka-clrosi1,e •bugünlerde çalışmala
ra ba~lıy<caktır. 

Bug ü n T ica r et 
<>da.sındA toplantı 

yapı l acak 
Bu sabah T.icaret odasında 

mühim bir toplana yapılacaktır. 
Toplantıya Vali ve Belediye~ 
isi Dr. Lı'.ıtıfi Kııdar riyaset ede
oektU:. Bu toplantıda tüccarın 
tüccar tarafından kontrol esas
lan tesbi t edilecekt.ir. 

Bu formülden iyi netioeler a
l111acağı umulmaktadır. Oda ta
rafından 'h=lanan kıootroller 
listesi bugün son şeklini alaoak 
ve derhal çal:;ııııal.ara başlanacak 

Menemencloitlanun 
teşekktlr telgrafı 

Numan Rifat :M:enemencioğ 
lunun İstanbul mebusluğuna se
çihneııi ma.zbamsı dün Ankara
ya gönderil.m.i-şfü. Valinin bu 
münasebetle göndeDdiği bir tel
ıgra:fa cevap veren Menemen
ciıoğlu İstarıbul halkına olan 
candan !bağlılığının bir kat daha 
arttığını kaydetmekted .. r. 

Köylttytl 'bo!"çlan
cı ı r m a ~ş l e rl 
Vilayete gelen bir te!(g'rafa gö

re hu'bub:ı.t borçlandırma işleri 
süratle ikmal edilecektir. Köy
"üler boı'çlandıklart miktarı d.zr
hal, dcyolara ve heyetlere reslim 
edeceklerdir. Mahsul durumu 
ne olursa oL'iun borçlandıırılma 
mil<ta.n bükı'.ımetı; tesl'm edil
ımesi geciklir:'miyecektıir. Hü
Jruınet ileri de lüzum gorıırse 

köy!iiye bubuhat yardınu yapa
caktır . 

(si~ l __ DEL İŞİ 

Kesitenlerl 
Gıızeteler<'len: 

"' 1 
J 

- Tellkos suyu gene kesildi! 
Küçücük bir haber değil mi? 

Bu loliıje bı>berin ne demek ol
duğunu bitiyor musnnuz? 

K es;Jen yalnız Terkos suyu 
mu? Asla, halcikatte kesilenler 
şunhrr: 

Yaz günü evlerde hoşafın ya-

ğı .. 
H alis sütlerin kaymağı.. 
Bırzlu şerbetlerin sağmağı!~ 
Taşdelen içenlerin damağı! .• 

• GÜ'NEŞ HASTALl~I! 

Sayın b ir mt:harrir doktoru -
muz §öyle sağlıkla bulunuyoır -
lar: 

- Güneşten faydala.nmalıyn 
ki kı11ıı hasta olmıyalnn .. 

Şüplıesiz sayın dokt<M" plajları 
ka:.dcdiyor . İyi anmuı haı;z be
dava doktoT bulmuşken yeni bir 
ha•talığımuı soralım: 

Evet, bizler de öyle yapıyo • 
ruz. Fııkat sayın doktorcuğum, 
acaba nedend ir, bu sene bizleri 
güneş çarpmıyor da plaj •ahip-
leri çaTpıyar ! .. CIMBIZ 

V R"kli\.e Hind islana giıde • 
rek • bıtkika1. i aTamak 

için merhale :meTbale . 
70Uaı.lao geçen, ımıbetlere uğ- · 
nyan Piyer L uti yırzdığı C9e -

rinde İır,ı:ilideırd.et balısetmiye
rek Onlıı:r olmaksmn da bir 
lliıı.distanın taısa vvu.r edile l>i·k> -
ceğiııi tasvir eder. Bugii-aleori 
görme den ölmüş olaıı o Fran
sız içiın Hi.ıııdistanm lngi1İz'ler • 
elinde bulunması biır gönül acı- · 
sı idi. F akat Loti o acı ile öldük· 
ten se11<>leıree sonra biır İııgiliz 
deı;le' ad amı İngilizler H"mdis
~anda tasavvur edüemiy.-.cej;ini ! 
ısbat etmek is te11ken •tarih• dea 
deliller getiı-ı:negi kendi bakı -
mıııd•n d•ğru bulmuştu: 

Geçen vtı bu barp arasındaki 
ylrnıi sene içinde i.ıı.g;ltered.e 
lıükılıııet reisi olmak nıevkiine 
geçenlerden Lord Baldvin Hin~ 
li ile İngifuin bir ırktan olduk
larını söyli;rerek İngilİ2ıİn fna -
liyet ve hareketi ile, H"ndlin.in.' 
de deri ıı fi"k.irle.ri ve ,.üık.,ek fel
sefesi ile birbirini 1.amaınlad.ık,. 

larını nun için de birbirfoTin
den ayrılıanuyacaklarını anlab
yorou. 

Reis Gandi İngifulerin aley
hinde hiçbir dü~nıanlığı olma -
m.akla beraber bu. fikirde değil
dir. Oiıu.n •la.ı:.İho den öğrendiği 
ile LoN Baldvin'in anlattıfı bat 
ka başkadır. Ona göre İngiliz de 
her millet giOi kendi memleke
tinde yaşasın, rahat etsin, m
ut nlswı. Hindl i de kendi düy .. 
rında kendi işiru kendi istediği 
gibi görsüıı. Güneşin altında hel' 
'knse ye.r vardır. Ayrılık belJıj 

haoıin olur, fakat bayır bunda -
dır. Yabancı ol.an Loli"nin Hinci 
diyaruıd.a aradığı • hakikat. i 
Ga.ııdi bulmakta güçlük çekme
miş olsa gerek. Öyle ki rers bu 
•hakikat. i fôliyat ve tatbikat 
saha.'llllda da canlı görıneik isti
yor. İnsan .ruhu mla sonsuz bw 
kuvvet va.rdv. Onunla her ga
yeye varılrocakttr. Fakat ma.k • 
ısada erişmek için mııtlııka elin-e 
silılhı almak liW.ın gel~. Si
lalısrz, se.ssiz, sa<iasız bir muka 
vemet ;ı., ele karş, taraf •sapmıı 
olduğu yıuıhş y"<> l d.uı. geni çev
ri lir. Karşı tarafla kimler oluna 
olısun •. İngiltere, japon ve saire. 
Elverir k i llindl.ide bu ruh J..-uv· 
veti bozulmasın. Er geç selamete 
çıloırcaktır. 

Bu .. hakikat<) ermiş- olan ar
tık kinıienıın kanına susayamaz, 
kiruseyle kanb bıçaklı d~ın.ıuı 
olamaz. Onun için Jrendisiııe ta
bi bir Hindli tarafından bir in
gilain burnıı kaııatılmıs olsa re
is _de bu •hakikat. e ka'.rşı işl cn
mı§ olan bu günahın kefaretini 
gü:olerce oruç tutmakla öder. 

Yeni gelen haberler öğretti ki 
reis Gand.i ile kongrenin diğer 
erkanı, Hiı:dH!erin siyasi saha
da.Jci faaliy.,tlerinin kaç senede 
tanınmış ohmları hep birden tu 
kif edilmiş bulunuyorlar . Bu 
te•·ldfat ü-LeıUnc Hindislan.ın bel
li başlı yerlerinde vak'ahı.r ol -
ın~. J..-aınşık>ltklar çıkmıştır. Fa• 
kat r..;.. her şeyin yerli yerinde 
sakin olarak cereyanın• iste.r. O· 
nun yirm; üç sened>r öğrettiği 
budur. Reiıı ile 001a ta l>i olanla.r 
•İngillzsiz H indis tan• olabilece
ğine inanm·ışlarnır. Buna karşı 
öbiir tarafın ileri siiıdüğü b ir 
sual de şudur: 

Hindirlansrz İngilli ııasıl o • 
lur?. 

I " OÇUK tf.ABKRLER 1 

* Dün l:ıeleruye yarrll:mı ile 
Bandırmıya gitmek ·stiyen bıir 

diJ..ncinin üzeri araştırılmış ve 
yetmiş beş Lirası. bulunduğu gö· 
rülmiıştür. Dilencı Hüseyin hak 
kında takibata girişilmiştir. 

* Dün öğleden sonra beledi
yede ~ehir medisi salı0nunda be-
1ediye mü;fet4liğ\ imt.:<ıanı ya• 
pı'ımı~ır. İmtihana 21 k si işti• 
rak ebıni§tir. Bugıin imtihan e<r 
rakı okunacak ve muvaffak olaO 
!ardan 11 i miıfettış ay n edile
ceklerdir . * Köprülerin tamıri üze;ine 
bir müddetterıberi yeniden b~ 
lıyan Avrupa m'İ.İnakatatın<iaıcl 
gümrük lrontrrılünü te<kik et
m€ k üzere glimıü k ve in!hiJ!a rlat 
müsteşarı ile eüınıriikler b3Ş 
müdürü yarın Tralı:yaya gide" 
ceMf~rdi r. 
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SON HABERLER 

Salamon takım İran Kabinesi 
Ame. Şaha ve Meclise 

hücumu takdim edildi 
adalarına 
rikan 

------- ----·---

Hindistan 
Karışıyor 

iKDAM 

Hindis tanda ki 
ikinci cep he 

Almanlar 
(Ba, ıarafı 1 inci •:Z!lfadaJ 

Yapılan .uı Jreıfifı.eıden, 9Jnra Aı-
(Başma.kal~en de\'81D) u\antar dil.şmanın ilmı.ç y&.pmu t~h-

bckçiye, ·~I, şu bi.Qm harowıı- <1-din. <iddl olarak t '•kftı: ediyorlar. 
lan bekle- demcge ben:D;vor. Ta- İNGİI-iz - A,n.RIKA · 
biidir ki İntil<zler, bu hauı tek- 'IA:-/E\'KAL.\.RI 

-Lor.ora, 10 (AA.) - G'Ç<!n ha(-
lifi kabul ede.ınC21lerdi. ta ht.,ndoda An:er:•~.m ,.., iııı: .iz 

Hind milli kongr<'Si. Hindi.• - kı~:atının yaptıkları buy!k b• • n>•-
t104 hiirriyet ve istiklaline ka • nevl'Q .tıJU'i<lt!t~le netic<' . .-r.nııo,-

-- ---- SAYFA. - 3 

!le DA GAR c 1 K ••• JI 
Esrarengiz dolmalar! 

Ownan C•mal KAYGILI 

- Pı.rbcan. dolnı~w>u 
neler komu? 

i.ç.itıe 

Netice 
belli 

henüz 
değil 

Türk 
andı 

88fVeKİI 
dostluğunu 

(8114 tıııı"afı 1 İ!1lci sayfada) 
dııı.n taarruz <lditıı1'pr. Se.l'Yar 
poljs müfre...,lcrt ha!kı dağıtma
ır~ :muvaHak oln'u~ıaı'Clır. Bu .böl 
gede bir 90kları ciddi ha•ar.a uğ
rai:lmak ~urotiö·Je mÜlLaddit o
tubüsler şoförleri tarafııırlan yol 
!arda bırakılmıştır. Şe!nin diğer 
b>r kısmuıdıa da. 25 otobüs ~oka!<. 
fama ıerkcdilmiş', r. 

v~hmnak i:.temelı:ıe taın.amile lir. 
haklıdır; }'8'kat bu ga,eyo vaır- İNGİLnRISYE GF.l.EN A\\lt:tı!KA.'f 

" ASKEJU.RRİ 

- Neler konwa1 kH 
- Me>el~--

d<>huaklr1wn i~ine l>litün bu ~&J" 
dıkbrımdan baıka u~ koymq 
biH.,-or mu~-un:> 

- .ı.·c ku~~? 

Va.,ing<.ın, 10 (A.A.) - 811~ t Ankara 10 (Radyo garıe!eS)
İran ~'8kıiıti Kıv~ 
paıd amneıloy a .k:al>İllı e 3ı>a ı.aa-ım 
taıkdirn etmiş ve progroonını o -
Jwmıışt.ur. Beş"8bl deııni.,'llıir iki: 

orı...·~~ tııeblia!i: ' 
S ~onJ'(}n bkıım ada""'r.-.Uaki ja

PJD kuv\.'eLeriue kaJlıı tıaa.ı'!'Wl h11: .. 
~l!1J.e.n d\."t"llm etmektedir. Pek- l>ü
~ ,le bor mıtkaY'!'lllrtle L;;rwıJ.aştlmal<
ta.dır. JIAJ'I .m netice:tiw: b.1d1r
•n~,k, tı:z>III ,,. ~ kal)'ıp'.arı 
h ı.ada Leılıreinlcr'<ie bu~t!nm&k -... 
n1~tıı ıh !'l.UZ te"lrnmU.ştıır. 

----o··-

rürk gazeteciler 
heyeti Macaristanda 

cMeınkikıe't:imin ilkılısadi ch.ıru

munıı ve emr.ııyetıiui tternal dü-
2enlmıeık J:ıiik~ l:ıiriıı
ci vaaıifeısicbr. Bu suretle mü
iet kendi va<ıliyelıiıııden emin ol
malx!ır .• 
Dış politıkadan böh.""<len :Bat

vek:il şun \:;ın söyleımişıi.r: 
•İngiliz ve Sovyt>tle<' Birliği 

ile yıaıp,ıan muahedelere bağlı
)'v.. Aımeırik.a ile tıı<>VCtn rnüna
seOOLenmJrı ÇC1k daıha iyileş -

'IT!"<·"'" Komışı.um'ıınız:ıı, ltJ:hassa 
Türkiye ıle dostluk ve kard"Ş -
l" b arım.,, İ>al<dir. 

____ , __ _ 
.l'eyet t"11iomiş dip-
1 rı ve z!raat, 
e ~• bay"t~ .a 
mensup şahsiyet· 
le rıe tanı acak 
BLaapei'te, 10 <A.A.) - A!r 

ınan hi.ıkl1m~tini.:1 davetı u~rri_
ne Alır..anyaya g·dpn ve ooğu 
ceplıe.<;ini ziyare teden T''. ·r I! -
~et<'<'ilen.nden mürekkep heyet 
Macar hüklı.ınetiniıı da~et~S• o
larak <lün öğleden sonra tayya
re .le Bud:ıi><"ilcye gelınistir. lf.e 
YCL Peştede oir kaç ı:~n kala
ca.ktır. 

Türk heyeti tayyare meyda
lllnda, hariciye nazırlığı rnüıneı;
sol!{'<i Pestedeki Türk e'»bi 
Ünaydm, Türkiye <>lçillği m<'lll"Jr 
!arı .Alman elçiliği rnüme:;sili 
Vt> Ma-ı:-ar !basın bi··t·ği mümess'l 
Lc.-ı tar.zfından b ,ılanmıştı.r. 

Türk gazeteciler heyeti frzala
rı 1\facari...:;tandaki ik.arnC't}eri es 
nasında on ıanmın•ş Macar po
lıti.ka adamlaıı.yie \e ziraat, en
<1üsı.:ri ve tica.ret hayalıll2. men
sup şahs•yetlerle tsnı.şacaklar
d.r, 

Tobruk'ta 
Teslim olan lngiliz 

kuvvetlerinin miktarı 
Londra 10 (A.A.) - Hııımi(ye 

Na7.ıırlığından rooıncn 'bilcliır:ildl• 

ğinı: gure, 21 haı<liıranda Tdtııruk 
diiştUğü zııınan aşa/;rıd:ııkıi birlik
kır C:.ü'Ş:nana tasllın olm<Jk zorur.
<.ia kıa .L'llı~iı.'.ıınhT. ' 

201 inci İngım rootödü \uğıay1, ı 
3.2 '""i İoıgiliz tank tuğayı, ce -
nc.;:ı Afrllca kıııwetleri karargah 
~ (·ti, 2 i:ııc cen~ AfriJkda tü -
~. ı , cer..up Afrlka 6 ıncı Jiyade 
tııığayı, 11 inci Hind piyade tu
ğayı. 

T h ~ !."i'i"rmxmunu teşıkil e
dıır. im l· t'alar ar ;ında Kral 
taı:lk t.ı.buııu ile !!cinci muhaıfız 
M'illdle :ıilıııyı ve t ıktoçya muıh'<llfız 
alayı b · ;ıwa lııayde değen biır
li.lıı!e rd ir. 

Pamuk 
il' Uarı 

çeklrdefti 
kaldırıldı 

AnU.ı-a, 10 (A.A.) - Tİ4.'"'aret \'"e
clleti!\d.en ..O'>J: e<lıln.ifli" 

P..,nuk çeit<rd<>li >ç;n ve!Wlıitj;e tes
oit cdiln"'ı buhu n !iatlar 10 ağuB
..._ 11>42 aıiohiıı<ion itibaren k.aldııı.1-

rwştır. 

Selaniğe gıelir gıcanez. te'.e
fcna koj.1u. Atinayc aradı, scv
giLi ire k.onuşınağa b•.,.ıadı. 

Bı tesi ve dah11 erle.,; gün'ler, 
Sei:tnikloo herhangi bir ş için 
A, na ile görüşmek i•L·yenler, 
b~n< muv.ıffa!<: vlan:..>dıhrr. 

T"1ıran rı:dyıosu, pnrlii:mento
mın perşembe gür.ı.ı tekrıır _lıop

lantraı< program.. muzaı<ere e
dec-ıgiıııı ve Jtimt.t rcymll' ondan 
sonra yerilec:c.t)i:ni lıiıczınnıştıir. 
T~"ırnn 10 (A.A.) - üe<;en 

cumartesi günü mıiili mecliste 
51 rey alan yoııi Bat,.>'c-;.,iı Kıva
mu:ssa1tamı, bugün yeni k:ııbine
yi .resmen Şafrıa ve pa.rl<ıımıenioya 
ta!kd'om etıniştir. Kaıiıoirıe a'l!aJa -
ı ı an dördü ~ kabinede bu
hınanlardar..dır. Az;ı;Iardan d{ -

ı;~r ikisi, İranla müttefikler ara
smdaıki anlaşma imuıılıı.nırken 
kabinede aza idiler. 
Yenı azaların başlıcal~rı M,a

liye Nazın Takızade, Har;ci!)'<' 
Nazırı Sait, Dahil:ye 'azm Kıi.

zıaııi ve Ad[öye Nazın Ka.ı:aıgöz
oglı.ıdur. Htıriciye N= henüz 
Wy:in EJ:li4ır.ıarrı.iştiır. 
Şimdi İrnnm Lond.ra e~ bu

lun.an Takiıza.de Irana dönünciye 
kadar Başvekil .Maliye N azı.r ve
Jtil*ğirıı dcrulue edecektir. 

-~-

Yeni 100 lira'ıklar 
Aıtka'a, 10 (A.A.) - &ze verilen 

""' C!lllat fi.i.rt. mt-ml r uıizıe geti... 
r\Ji:tı<en ;ıolda, ı:lena kaaıasına uğra
yrı 100 Jiralıık: La.nkoovt.Jaornll.Zın 
yerine Alma.n.rada b<ll.1ıırılan 100 li
ralik: ba.tık!nollarınuz, a.ğust.c.s aymm 
on boşiodeıı. ilılb .. ren tedavüle çılyı
rılnUliia~l~11ac"•klcr. 

Bunlarooo "'""4-vill1! çııuınlacaıc 
mikrlar, 1tB.nuni teadvül hadı..li d.ıhi~ 
Ji1*1e k.ııla.ıalt v& ancak ı.cµ;,,. t~b
dOi \."e lrupUrler nr.a&nıdaki nf:!;peıti 
taı::ı:im elın..ıc ic;in peyderpı"Y ~
yaLt.;. k"l!anılrnalı: sure11lyle te<lavil
Je Q"J.::arıla.c:.akLf'. 

Evlenecek 
Kız/ ara 

Parasız ıpek?I ıuı
m ş, verııecek 

Ankara, 10 (AA.) - Çocuk E 
Gırgeınc Kurumıı genel ınCt"ke
zinıden bildU-iJ.rm·l~ıedir; 

Çocuk Es:rgeme ı:urum- ge
nel rnerkezi evleMcek kızlara 

Ağustos ayı içinde p.~ras:z ;pekli 
1.-un1a~ yerm. iy(\ devam ~Lmek
t-"C!ir. ş:mdiye kacıar 31 kna ge 
L:ı.lik •·e"!lmı'stir. N!kah muame
lesini ,.e parasız kumaşa ihtiya
cını bildiren bcleiiye vesikasını 
kurum,. >braz etmek loazıındır. 

Soluığa çılanak yasag-ı, demir
yoll.arı merko:cler: 1c cLğer wnu 
mi binaların polib nezareti altın
da bulundurulduğu Boonb;ry şelı 
r: şimal h'mllnın her tıı.rafına 
teşmil edihn&ştir. 

Resmi Tebliğ 

Boınbay, 10 (A.A.) - Bom
bay eyaleti hüktimcti tarafından 
neşredilen ıebhğ ş'.iyle demek
tedir: 

Aısker ve poli>; kıt'alorı şehir 
dalıilinde kia.rg~alıklar çıkaran 
tıal:k tıopluluklanna kal'Şl saat 16 
ya kadar on defad-., fazl: atıeş 
açına,ğa m('('bur kabnış!.:lrdır. 
iBr.r çok kimselere isabet vaki 
olım~'"<a da netice bentiz teferrü 
atiylc malmr de'fild.r K'lrgaşa
lılQtan en çok müleessrr olan çev 
reler Gaııj eynlet.yte !)e..i ır'dı . 
iBu iki çwrc'<ie ve h&ika merkez
Leııde halk IL~a fır.dan ':ı: r çok 
şi'Cldct hareke•! ·i görülmü~tür. 
Dünkü kargaşal.klar esnas.nda 
öknlc!'in ı;ayısı sekize vükseJ... 
lll'.ş ve 159 !ruj• yarataıım;,;tı.r. 

Valin.in Jcona,ğrna hünım edildi 

Y<'ni Delhi,. 10 (A.A.) - U
mu·mi valin;n t>vinin bulıtnduğu 
tepe etc'kler'ne konan manialan. 
açmağa muvaffak olan küçük bir 
gruıı bugün 'PO' s iar<ifından pÜs 
kürtüimü.,otür. 

Dokuma fabrika.1..,-,nda 

Bombay, 10 (.'\.A.) - Bugün 
/bazı ®kuma iahnkaiar:r,da iıı
çile.r ç.&ll{'mamıştı.r. Üniverı;ite 
talebe.sinden ; ;r l<' .. .1'1nı da grev 
il3.n etmı:,.-ti:r, Şehrin şimal ma
:hallelerindıe halk tra.mvayla.rı 
faşlıırnııı ve seyrüseferi durdur
muştur, 

Grevim bıışlad• 

K,1Jdita. 10 (A.A.) - KaH<üta 
şimal banliyösündeki Jüt tezg3.1ı 
!arından bazıl.arı bugün ışi tatil 
e1ıın•ı;le:rdir . 

işçi fedef'asyonıı Gaıııiiye 
m.u.haUf 

Yeni Delhi, 10 (A.A.) - Hind 
iş;i fede.ra..~'Onu icra komiteısi 
sivil ita~;t-siczlik hareketine baş
lanması hakkm.da kon.gre tara
fından verilen "<arann harp gay
retini ae-kteye uğratm&k için kas 
ten verildiğini .l;in elm"5 ve bu 
gün !bütün teşbtiıtmdan bu ka
rara karsı kovmasını ve bu 
m<>ş'um teŞ{'bbüsle mcica<lele et 
mesini istemiştir. 

Mfü!iiman!ar kongreye 

muha!.f 

Brnnbay, 10 (A.A.) - Müslü
mar ıbirl~ği reisi Jinnah, kendi 
taraf' ar "'<lan cCok •ehlikcli küt 
le here~ t'nin. ci;şında ka] n,,•a
rın• istelT'ış ve Hint halkını he
nüz vakit geçmemisken el hili 
harbi önlenıeğe davet etm'şbir. 

Bengate hilkıinu>tmin karan 

Kalküta, 10 (A.A.) - Bengale 
lıii!<ı'.cmeti. Hind birliği kongre
s';nin icra k0mites!yle Bengale 
eyalet: ·kongre :.:amitesi de da
hil olmak üzere '>citün Hint kon
g"re!'i koır.iteledni •Kanun dışı 
birlık;er. olarak ılan etmi..tir. 
B<ımbay, 10 !A.A.) - Bom-

mak içiu tuttuğu yol yanlış ve Londr•, ıo (AA.> _ O\m j}-.gilt.r-
seçtiği l'.aman miina,;eı;et~clir. reY'!' yettitten niilhim s:>y>da Arn.-. 
lngilizleri a.raUıcak ve onlara rbn a.<aıri g•lımiıjt\r. 
rahmet okutacak bir ba.'laa em· cİll:İNCİ CEPJIE.'<"IN A('JTMASI 
per~·alizınin ordusu, n;"o.d>:.tazı ELZL,IDİll.> 
kapısına dayarunııken ve keıı • N<Y.1°'*. Hl (A.A. l - ~ 
d'J • Titr,f'S y~c-~ 

ı ennde, memleketi ba e>rduya İkir...S """1ı.>nn a<;nlm!W rlr.<m-
kazşı müd;,ıfaa kudreti yokken cı;r. Ruırya bunu b('t.Jiyor. ve M. Rl11>-
japonlara karı,ı y~ane ınuhaıfız '"it de lruıı<ı ;y; biliyor, 
vıniyetiıuic bulu.nan İngilizleri RC!' halde -u ~ biım.-'"'~ 1D 
kO\--ınağa kalkışmak, realht bir 00.'m\Wd:I hettolar harbe ı:trd19-
akıl ve manfJka uyar haceket ıti-.derı!><'.rl gll\'f'!l!cN> ı:öre en ııa.bk 
değildlr. haC.c.alar o!a~.ı.r. 

MA~ALI zivARf'TLER 
Diğe.r tar.Uuın, meınlckeıİn en Lorıdra. ıo (A.A.) _ Almon o.ı& 

eü ayağı tutar unsuru olan 100 barot ı· "'"'-"'"" b. rn~ g;;,., 
mily°"' müslüman başta olmak ~'"ıı:. ilitler tarah'lllıan lulbol 
üzere, 50 - 60 ınil~·on tabmi.n e&lm~··~. 
eden ve •El sürülmez!~ d<>ni- ~--

len za .. aııı. ParJa'lar _ ki bu~- Almanlara göre 
lB"1 tuafı bir.inci sahifedeı 

lo.rın hnlinı Almuıyan.ın ve 1ilı· 
verin idar.,,indeki l ahudilnin 1 
Viziyetfoe benzetmek miimkün- 1 

kuvvetlen .şır.ıııL Proo'kladnoer 
dıir • Hind millı kon,,zr e partisi 

civ.a.rlarına vaıımı.şlardır 
ile beraber de!;'1!dirler. lihra-
ce!er ve pren k.-iıı idare ettiği 
.)'811'1 müstak.il hiikiıınetler de, İn
g.İlliJe.rin gitmesini i:,temiyor • 
lal', Bu fik.i:rde bulunan diğer 
bazı partiler d<- vardır. 

İngilizler ise, esas itİb11Tile 
Hindi~tıma dominyoıı i.stikliıli 
vermeyi kabul etmişlerse de, bu 
harp zam:ırunlı:ı, imparatorlu • 
ğun .~·ada bir kıalesini te<kil 
ede.ıı bn memleketi, elbette • bı
rakıp gidemezler. İngilizlere 
Hindi.standao çıkıp gidiniz de . 
ınek, Almaı.Iara Çe'ko•lovakya
dan, Polonya<\.t.ı, No"·e~ten, 
Hola.ndadan, Belçikadan ve 
Fransanw meşgul losnundan çıkıp 
gidiniz de:mehle müsayidir. Böy
le bir teklifi, gönül rn:asile ne 
onlar, ne de •!flllar kabul ede
bilirler. Bu bakımdan İngiliz • 
ler de Rindiı.tanı tcl:'k etme • 
melı:te halohdJI'lar. Hiııdi'li.ıuı, 
müstakil bir de\ loet olarak İngil
teN:nlıı yam~nda bir mütt&
fik, hatta bir .dominyon r,ibi har
be devam edeeeğini lVJ!ıbüt et
se dahi, İngilizler lliııdistandan 
gidemezler; ~ü.nkü 72 buçuk mil
letin ya.~d.ığa. birbirini ~evme-. 
diği, hattiı .neiret .,ttiği bu bir 
kıt'a kad~~ büyilk ve kalırb:ıhlı: 

1 JDC"mlek.ettekt İogiU.ı otoritesi -
ne be=cr bir otoriteyi cıplalı: 
Gımdiniıı, oırocu ile te•İs etme • 
sino imkBn yoktur. İngilizler gi
der5e memleketin tam bir annr
şiye d~nıesi ihtimali kuvvet • 
lidir. Bu vaziy<Otte ~ İ.rıgiliz ve 
Hind orıhılan, Hindi.tana bııgiin 
jaı>0nlara.. yarın da Sovyetler 

Vijye göre 

Viışi, 10 (AA.) - BerL"ldrn 
bildiri!d:t..ne göre Alınan ıll'T. 
unS>Urlan Knfkı""a <"<:-phesınde 
Yc.katerinn~ad'a ,~armışlar<irr. 

Goorgiye\'~ka'mn bugün dü'i'ffie 
si beklenilmek~. 

Almany<ı.daki rh Hlntlinnı 

ntıtk.•ı 

Ankar , 10 (Radyo gazete
si.ı - Bır,ıün Hin':!:;t· ndan ge
len haber:er 230 d~n fall: H;n•
lin:ıı te>\"l<;f ed...ı:;:.~i Lik!.mıek
tedir. 

cHür Hindishr.. roı ile yay m 
~apan radyoda kor.l!~an Hint!: 
Boze demiştir ki, 

• Vatand:\'·lar:nı! llepıniz, 

genç, ;Jıtiyar!; kadın erkek roü

ca<k'.~ye ;,tiraıt e".!crck HindiT 

tan;n istiJ<lali uğr-rna karonm 
dökmelct~n ÇC'k"ımeyinlz! ILn
d;,'.nııın dışındı ol~n b z, İııgi
ltzle.r::ı dii,mıan. o·ar mihverle 
anlaşıp onlarla b~r~ber gelecek, 
hLrr:yet bayrağ~~: Hind;st:ına 
bir d;;ha inmemek !here dikece-
ğrı!. 

Hind.stana hitap Pden iki r.:.i
vo vardır. Biıi 1, imar.yadaki 
c}Jü.r Hindistan., rlığerf İtalya
ila1<i cHimaJ.aya. dır. 

yı1al.dığı talrcfirde Almanlara 
kar'i' a.ıa müdafaa cdcmezier. 

Fakat, bugünkü vaziyet de, 
yine az cok ""' yer yer anarşi do
ğuran tehliloeli bir hal yarata -
caktu \'e yaratma/ta başlamış· 

bayda Dartlar m :i.hallesinde po
lisin iki defa n!t.~1 açırıası üzeri
ne kurşunla ysrala,ı~n 11 kişi 

ıha:nıillaneye ka\dırı'.ııu§tır. Şiın 
d Eiiküııct avdet elmlljtir, 

A!maniora göre 

·: tır. Birrnany:ıyı zaptedcrek Hiııd 
hndutlarına daJrınnuş olan ja
pon ordu>u ile bjitün :Mihvre -
ciler, sevincinden ellerini uğuş
tur:ımk JLııdc,fanın büsbütün 
karışmasını b ldemektctlirler ve 
y:umını kürükıcnıektedirlcr. 

B~rtn, 10 (A.A) - Voelkiss
ch~r Brobachter gaırtesl cHin
.d:St;\.r.Lia s;Jrlh \·uZ .. .)"Ptıcr ahn
rnL5t T• ·başlığı ıll.nda neşrettiği 

bir yazıda ı,ö)•le d;yor; 
P.:nıistanın hiı r ycti uğrun

daki mikadeleııi:ı ıl.k kı•r.banlan 
bu. "n Bombay rok2dtlarında 
kan içinde ~·er~ serı~mi bulunu 
vorl.or. Hindistall'la~. fng:ı:z h5. 
knniyetini ;:küp ataca le olan ka
sı:ııııı vakmdır. 

İngiltere, şjrndiden ~iddetli ve 
ka.nlı bir m:rhiyet almağn lıa~
lam1s o~an pasif muka\•emeti, 
kendisine taraflar olan :ii!io.Uı 

un<'ırlr.rır. 'ardımı ile bcrtanl 
edemezse Hindistan kar~cak
hr ve An.,lu-Sak'6n1ann AVTU· 
p:ı batısında Almanyaya karşı 
aı;magı düşündükleri ilrind cep
he, Hindıotıında İngilizlere ~ı 
acılmış olacaktır. ve belki de 
aç>lonş•n· bile . 
. AEJIDIN DAVER 

ba., ~iş olduk. 

- !\ı1e~1ll; .Piri.o:r, ~aıı, tuz, 
biber, bahar, bank, üruuı, bolca 
:ıeytiayağt, hal'ta llllM, teı..ı otu., 

- Dahli. daha? 
- Dııha, daha .. htey~ıı hicn 

d.a taırç.nı serper, 
- Daha. daha~ 
- Galiba dipt~kilcr ylllıuta· 

sın ve d"lıııalar daha le2'lctli 
olısuıı diye bazıları dJı "' yer:n., 
pa.thc:nı larm üzerine bir puça 
et suyu ı;:t"zdirir. 

- Daha, daha? 
- ru kalsm en nıülıinnnini 

uontaeaktun: Donıat" konur .. 
domates! 

- Oalıa. daJıa? 

- • • cz.?ketsizlik ' r. a • 
Çını bi1.•m dab:ı d::b; ol nün 
körü derdTuı. 

- hmird., bir kadın patll('an 

- };!«.rar ko~ ıııw,.! 

- - Sonra? 

- SoD.J. a da bu .,,;rarenı:iz do&. 
n1aLıtrı lıapishane)·e okark<tSa. 
t-n. t-k-nnti~, bnın.nı Ü'lerine de 
~~ ~·ı.l hap-,e. iki yıl !tİirgiine, ikl 
yuz lmı da P•Ta C'"7&'1n~ ça-rp
urdmış! 

- Ooh, Ç" İJ; ol mu~! E ..... , 
mor[in, hcrMn gihi All:ıhın en 

heloisı ·~ krl<' i.n,anlan zıva _ 
nadan, hatta in ani.klan ç•knr
n:aya ra1ısaıılara ))u }(adar (•'"•za 
wz b'.J"·· Ağır krratoln iı:Lilc-rin. 
lıüle -biin,>"dtre, kn!Ml.ıra, 'iııir
lere pd;; ağır geld';;i bu z:ı nan
da esrnr, af~·on gibi e) ll'rle uğ
Tll§aııl.:ır t marha lrxle yangın 
Y~ri bod-rumlır-ı1U1 namzetler ye
t' tiriyorlar dem kıtr. 

1 ---

'O L 
ŞEF i 

U ULTAYI i LI 
HUZURiLE AÇILDI 

(B~ tarafı Birl.n.ci salı! ...ı ) 
l i ın.arş.ı e oaş ;ıorn .o ve b:...nu ' tP
altip l'C'1ı: DJ Kuı- _ ~:ır.ı 1 ı>
nt v< n H an A ~ ~~ ı:ut
L-u:o J'lenu,ı:>r K,r to,- t. atın
dan su.r~ı e..Jt :a.- a t\.a ı1a.n~ıtJ 
cı,,,, bu '" lkunc bJ' b "' :ık: 
llrur •lu ıç.n yaptl"1 l!e\.'m t:t: b fy
lrm:şt·r 

y-.pılan tak ·t uız• ·ne k .ırıı •J' 
ba.:,t.(an ıgına ~ı· t veıtılı J-Insaıı 
Alı Yü-ct.•l. u b:ıŞknn . .Jt. ~ ':.l ı) .M 
Meı.: isi re-ı.s ..-.:a!ı Şt "T~ t ı.11 cinal
tı.y · e P:il'li geneı s r>lt' , M"1n
duh Şe\'ket EJeı:rlal, 6l".!<ret{· ık ere 
de- .ı. ec;-ı e .. ~a Scthır _ nulG'ol -, 
Koma! Turan - ~arta - Kudııl ·r . eccr - Rıesba.n - ve ta.hm ve ıe.r-
ib;y., heyeti Az:ı.laruxıcın F>>1< Rq;it 
U ıı:ı t t oçi ıniş! ""'<!; r 

Maa:ri Vema Ha.."<!Iı ı\Ji Yücel 
açış I!t.ttkwıda azc-:trr.!e cJcm!ş -
ür kıi: 

Şah::;i gi)rüjlo.'1ln'~ ve 00.ıiliJ 
geılro alışk3!1.lığmuz, · ı i&ola
bınuı ir..and1gnnı:ı: es::ı&arma, 
güniiırnü.zıü n her arund& ve ça -
Jışnı.Wu-.ın=ın her alanında tam 
uyımakıta:n biııi gooi bıraıkıı:ııwıW>
lıdlc. Medeni cmip1inıin dış gö -
rünüşleriDc!en biri olan i.mla. _ 
daın, söyleu.ak ~ğiıntz :ff.lcir
J.ere kap cıl.."Cnk kıe.l.imelere ka -
dar, dil bili:ndnıizf her an uya
nılk tutmanın gerek~e bir ke
re de bu.r.ıdıı dcıkıunmalk iste -
riın. Onun lçım, biır yar.dan ka _ 
lem !utanlarllllJ'ZlD dil bıkıli<bı
na bağlılıkılaruu €9e!l'l:erinde gös
t6ııın.eleri, bir ya:ııdan her dere
ced<lliıi öii'ret:i\n lruıun!=:ızın 
:reııışth-digi nesilleri bu rutrta 
tc~e etımel.er.i ve devlat teş
ıkıil.a;tllillZın, gaı-.lıie kalmaıınııJı: 
ıçı.ıı bu . nktlitba a_\ dik U()'durma. 
laın mi Ui bir Ödevdir. 

Sa::rın a.ıikaiıış!aır, 
Göğ9ilmtizü gererclc soylıye _ 

biliriz l<ıi, y>l:lardazhıri İizcii:ıı -
de dıuın:lu;ğuıınuıı cül i:r.ıkıb'.ıln işf
n&ırı en güı; olan alışma safiıal..n 
artılk a;:ı'lırııştl!'. Şimdi ye~i. 
yen!eşür.mak, obllkleri tama:n -
lam:;k. açıJaın ~ ÜZ6l'İlkle 
duııma.dan, san>:knadar. yürü _ 
yerct: lııloı:lflbıımzı o~ _ 

mm devriınıdeyi:ı:, Kuıuı:toy ça
lşnalannm bu Yoldakıi ı1lerle _ 
me lcri hı:ı:laıxiıınlacağma gti'Veıı 
beslıİ(>'W'11Z. 
Albdııqlar, 

YüıkııEa< kıımultaya Y'ÜI'EJkıten 
OOş&;ı.·ı:lar <likriın, ~ ~ 
ve sev'gi:lerle ~ 
Kunılt.ay başkanlık kurulun tıqy 

At t..k Papas'ın s.!' t~ ı ·c •a
at ""rce s~n bu te'e!..>n "'D. 'a'nl
~as., tıehirdc o kadar } il} Jı .ı<., 
te <knla muhs!ıere rll'Cc?ur e-

-
Pı.pa ıu bu çcşı~n >ıa be 

ÇI k ı.ı-'jônaJllı.&.=, 
~.~n J<adınlar nezJ:ın ekı 

falti~ ı ıını. I ol •) dt 

RET AD ilı 

1 
1 

ıeı.. .. ına kaptp :k.o.;1 uvemr. ·, 
arıı pek seyre buluşuyorJuK 

:B:r akşnm, Glnry.anm oı: n- 1 

den geç tken, eskdcn k na 

N.9~~ 

Per' a: n psewl,,i :. .k-
letr rı · ô: ..:_ ...., ., hu • < v .. 

Ta}:::j;,n ~lcri lbi~e, Penr 
pr n.,İ<.a} a, Pap:ıs ile esldoclen ta
nıştıı;m'ızı anlattık. Nk sı

kıld < Yeni ~vgilisin'n bir~ 
k,s •arafı~dan evvelce b'le ta
nı:.:nı.o; ohnasına tıııhamırül ed<:>
m:yen Pex.iponiçka onu, !bir an 
e\.-ve! cbil;.np. yerrrege .götür

anek isti;oıxiu. Fakat Papas ile 

.ı, r seneye yakındır görüşme

ıır~ Anlatacak 'bir çok şeyk
riu..1<1: v :d•. Onun ıçin beraber 
Y<' me\ ) mneğ · .ioa.ra r verd 

lece 1.(Ş~~"iilü ilzeı:N>e ~uın.ım :n,e.l 
selcreteri I r:>him. Nem:i l<ıılTSfiye ge.. 
lerı1c altı Y'liıllı: çal~a ait rıı
porwıu okı.aı.ı>flur. 

n;~u:;!"~~~~ rı:po~ c•ldi- Balattaki fırıncı erte. 
k ı son • t nde aha.nlc.ı.r, tc f.... .s m\ uo,,;" 

evvd s:ı:ıtlenne b } ·l", ti-
y... r:·:n ovu·"l s~atı.E; ıl .... 
g;· Yll' ardı. Çu~ku td fc un 
p r~s t&raf·ndal' l§go' d.ilmış 
c ası muhakkaktı, ' vr ancaJt 
o t yatroda rol.inil vnpt:ğı m.i.d 

· •te At oo le 1 :.ın•ı mak kat;il-
c. 

h gün, Selanikten A'i::aya 
k " po!lUı tafr · kr '1den 

mdı) e k0 r'ıır !uç bır t Y
n n tııışım.ıd •ı nazik r k >Ü 

rou. Bu kx>l.., P 
ed-ki ııeyg l 'ne g(;nd rdi-

" d d"' k rden vapııinıf 
L dLmet dl. 

PAPAS lsrANn 'LDA 
ı .r ak§<:!D saat 7 ile ü ıı.r'lSı 

G1'> 'a >.inema ın be eme sa
l<..ı ,; ~a Ni'kıo G obıis r ıdrnı:ı.
zdPe.~poruçka ve >ben, buluşur
dıık. Madıınazel Per pon,çka f!V

.lenrr.emış iM ya lbir ktze, Bcr 
çok plitilerı ol•n bt i'ıtiyar 'kız, 

çok ha sas, Ç('k ince ruh'u, eğ

l-enC'l'li aıılra~L Nı~ Gala
t ~ bir me · de ~aım. 

Y lnı o an.lık N ko Gab.tıs A
• ~,, ~ 

p.,, por ç'ka bı. yıizx!e, derin 
lıll' tce uıe ~ kcı::ı±ıııi ip-

b r al .. nL 'a rı b ktc:n. Pl?
por~ka oıada :dl. İşaret etlti, 

· m. FevM.ıiiıdc bı.ıyük bir • e 
yec ., i nde baııa: 

- Azrz'.m, <k>c!O, 'ikodan me : 
tup alıdırn. Arkııdıışlar.ndan bi· 
r na tavs:ı.y ediyor. Eıir 

Yunan artisti. Şmiı:ii gelecek go
rutsı).n. 

F'.'1erile, gö:1er viicudile I 
:konu~ \erinde dUl'llflllY\'.l<', 
tba;: kaı; anla.tıyıordu ı 

- Ne güzel ~k . N :ı:e1ıi 

~uk b.' n' ~usunu ı;ay!ı. j 
)'e.)'llll ~oldum. 

1 
, in ne ·b'ç::n bir §Cy oltluğu 

ı 't t}U."lı. n'er ~ n .u 
az .ıt y :r 1 .en sıçre . 

l e, d.;xli;, gelı:yor. 
Do ıup b:Jıll m. G Len Pl!F ı-

cE Ya:. c!J bir.s, vaıd· 
Pı.pa c nı .,,.uı ce hemen 

lııc t K c Wcl ı.ı lt, Pcr ip'.»:ı.ı \ita 
'1 t nde 3-alm ştı. Bh· 

B ~·sa bakıyor, anlıya 

- 'I'o40 M•!'tlt, Jön Prü.•ıü e' 
B. , le de tar. ,ıyı:ırduk 

ıır cak bi• d<-fa .or-· üş 
tuı< Bu ser~ <.ıı ıidi münase-

Peripcm;ç , n~ r :ıovun 
~; 'l.'alı> :le lrtlva- ' •z onde, 

Papas ılıl: ~n arkda ye.la lro
y..lduk 

- Ne o Pll'pas mıtdım l Pe
npç·.1.çkayı t 'ih r e1tmışsı.n• 

- Ne Y~ m, Galat-s tavsi
ve etti. iyi aıhbllbı oJdugu'.'l'U sey 
lem. Hakikaten de terlblv 
h"ımath, ince tir bz Yeln z bı
raz fazlaca kıSkanc .. 

(Daha \l>r) 

uru ~an beri ı:eçrn nltı Yıl W;lıı.- Si g u·· • t : • · 
de bir t<>k o•ov:• -··- ne aı unu •Ş emı ... ... -.,--rın "'•"""'9d mnıan- Y 
da llrurultayııı toplanınc na :mt:An 19 Temmuz luihr. nüsh:ı.nzda 
bırakmadJtı IŞarot odilo;reıc llÖY]e d ·- •Bu ne cür'.,.t'.> .:,ğı ile D:ı atta 
rulme'lcte i<!.: Ayan coooe&nd.e 120 No. lu !ınn 

•Bı.ı olayların m &c!IS!, )'Ü"r!irnız..- satı.Sbi Süleyman ş in ye.Q.i dt-
de sörımez bir yas bırekmıış otan.. meıtt na.r".:ıuıc bir ıl:t'<:e C'\."\-'el~cn tat.-
kurumum~ k~ıruc:U9u, y\.mlinıci, biata başbdlğını n.atb'a.J.nllza k ia.r • 
"n büyük dilıhJııi ulu öı>d<ıır Atatın:~ ııel•n bl!1taç ı*-.;.y tı.mıuzuu • k.tışc-
kiln h:.yata liliJ:Llı>nn. ltapam~dır. ti üz<>r'1lO Yll=ışlık. 
o;ro,-k u!"8unun ve tüı1ı: Yuıniw:ıun 
va 1gıoır c-geınpnliğin~. tıerlenıcant 
Y -.ini ;ur.ıtao At.1.tilrl<, cill:n~ 

u.r ..k l)00.6:larıoa ulllSal bir <bl 
YUrmdı: yol 1<i <"'ıı-.nalannda 

ıı.r.ı<ıd:ıncı.sı, hem canhı~.dıncı
aı olmuştu_ 

9 Ailıstoos 1928 de ıırent Tı.:~ harf
ler nl ~ ile ba,l>;>-ao büyüle d;I 
d..vrlmi 12 temmuz 1900 de liit'w:c j' 
dil kuruluDun ır•r&tılıruısile ~etıideı:ı 

Vil1'Yertıen aldığı.mz b•r mc P• 
ta, Jıliiş!.eki~erın ka.ı:ako a da n,-nJ. 
şekıld.e ıhbe.r \ e n: caatla1·J ue.e-
ri,w, !royfiy...ı !ttk . Tlli f 
rıncmın 18 temmuz g.....,,-e a' ~ ı
I "•u.. U'1-a.:1 tarr.a 1nen f&rfettiği ve gf'ce YliP 
tığı ve lG uruştan satııtı c 
!erin ertesi güne ait e:mlı ı l' 
alımı lö unlardan .l'P ld:ğı an ıl
m'• bu.iunchığu b.ldir l~.cıue n k 
fi.yet te\üı olwunal<!AdM< 



S,.\YFA 4 

Yazan: Mu!'at Kayanan 

Ko ŞU 

N ECDf;r M .kadır ço?. 
·a mıyaca1<tı. C..üçıılk

le lroparabil.dıgi ızni

" . bır k"lç gününü zeng.n am
ca rı ı ev nele ı;e<; r!"'ck ona o1-

< a mıl m bir pan t€m ıı 
ed€-Cekti. Hele amcaza.d~lerir n 
Kollejli ar'.mdaŞ::ır ... Bu-ılar 
s:rr.casJ.nı..'"1 ona vereceğı para.dan 
çoı< daha kıymetli idı. Bılh~!.h3 
i , yeşil gö.2lü Nev.r mütcnnsip 
'V;icudu, hariku15.de, cana yaliın 

a!arile ir.s:ını kls bir :ı:arnan
da tem. r eOO- '\i.rq'l ı~rr.a· C'C...

ecck kız.• değf Bunlar ·s
n>:>n bı•er t •• >be b rer aı:e k.zı 
i.d1 ler amnıa ~1akikatte t .. m bıt" 

isterık duldan !ariaıızı:' 'a~. E.:ıa
sen ı.;ecacu :Inçkayn çr;~c.;n ku\ı 
,-et t.e l;,ı.:ytlu ... 

.. eorr~: Ra · ~ c ının daı..,-ıa 

•J<.1s çehrcs:n bir semp•tı de
) ası g:bi kl:ş.ılay;.p, hzr.1<:tciaıin 
kt"nd.6.'IC g;-,<terdiğ' odava çeki 
1 <;<>killll'-'z Naranı hatır:a& 
Ke:Xli kendine· 

- Ne ı,arikulô.d<' kaolr: o. di
ye "'3ylendi. 

c:ddar., yirmi 'bcsıni ge,;tJi 
lıakle hali b r iııo'!ej talebe!: ro
' "nü ırr11.ı a!fakıyctle OJn:yan 
1\a!"an orha·ı-.u~ArlC> hk~e isim
k crılecck ki.dar güzeldi. 

Necdet ı::ııcr nclıcki t.O'~l.ı c.d'
c'" !<ğ elb ~ıcri ç:k0 •<! b vc
lundan bey•z clbl.sclerini ç.ıt ·r
d Bu bcvaz clbı•el.erı Necdet 
<! .a vmi yaptırmış! O n 
NrraT'la karşılaşm~k üm.c:l; oru 
ayranın ka , ,;,da ta'!I lı:r sa
at oyr 11d1 Akşam ü .. tü ka· va'~ 
t va ı"d>ğı Z'l..'!lan Naran ca ora
d. xiı. 

• Neoc'ctin van rönü! \"P11li~i 
q•an • Orta boylu, kum"'.'lll, bil 

yıik ycş: aözlü, yüz ve ,.~~ıı

d Liniln çizgiieri mul'tazam1 gcLç 
11:ı'r kıd:ndı. 

S<'freya ~•ur,.,adan amcaza
tl • Nec-dete (belle onuncu de
f l Naranı tak !im etti. Ke' val
t UJP .im -' k bır süratJc sor..a 
...,. !i ~etin kos.ı bir gezinti 
t "• li i raz.;ıcz: \'C kr«idü';üz 
ku ı.I edildi. 

l kş2ma doğru '.Meridiyckö• r:.
ne kadar yürüdüler. Yo\c!a Nec-

TÜRK İYE 
l Bıı,: U:rııfı 1 inci sayfada) 

F~a ~nr''• ~ ktao Türk hü'~ü:net 
r~ nJn ı e d -:ıek istl'd b~ açıkça an .. 
1a.,1l?Yor B u :narı~ı. şı dur: 'Iüı!'
k..., had:.ete,.; y.ıkı!Jdan talı.ôb eı.. 
11 ekle ikııra etm:;'Or. Durtı..:l'l.u:nıı, 

-h!ell! rr .Jhar'plerlc an~.,,alar 
~-.ık dor.oı..'"le...tL-iyor, İş~ f;ıgi,te
l'f ile ltt;f~ ve AJ:naııya •le d" d<x't
lı.lk rnuahedcJerirı:n ır.-0'.·cud;yt:n.i Sa
n coğ!u ~lA au:atıynr. 

Temps gazetesin.in mütleası 

V*f.. 10 (A.A.) - Teırı:ps gaz"(>
'tt'Hİ ~-e Başvekili Şü'kı.ii 

Samooğ'lumın Büyiilc Millet :Mcc 
~ beyaz:mı.nı taıl:ılıiJ madi:
satdle neşreııtiği bir b~a • 
lede şöyle diyor; 

Saracoğlu nutıkun<la, rru:JJ.et -
J.aııin Wı.ila':iııe ııabep oimı.ıs 0 • 

lan .il>t:il'.ıfleroan hiç bir.ir~ . Tür

kİ!)'ed(? mev~ut bulun.n:ad;grr.ı 
ve bunm da millot!e Şef'i arn
S"11d::!<ıi karşılıkıl.ı itimat sal'.-e • 
.siıııde rnüıınkü:n olaıbikliğir.:i •kay
dl"trıı:z;;tiır. Bu sözler At tU..'111: tıı
S&dAle neşrettigi bir 'başnıaııra • 

l.ôıııı.lığını göst.aı-E!'Il Y<'lli ve aıar
lölk biır delildir. Yed TÜ'rkiıye 
valıı,'Ul.! bu ıımıharetli hüıkıimct 
si.st<ırıı.ı file b:ııwr.ağa mıu v af f alk 
<A!!lı ıışt<ır. Ank.arada da zıd imi
k;:.n.etleıxie bôrçdk my .. si tazyi'k
lı:r yap 'dıgı bir sırada Saracoğ
Junım_ harbin inlmışafı karş;~m
o<ı, roısllk e4tlğl hü:Cuınetin Tür
ki\)·eyıi ha.l'p dışında brrak.ır~.t 
:l"1nıir.ıi b'.ıı: koe:re do.lıa teyit etmiş 
okrası, tıfç {"Jpl!ıC31z fa)dadan 
fıiUi değ.i.kiir. Fakat 00 bitaırol _ 

i..k \ su"liı =· Türldıyenm, her 
angı bör tC<.~vürı: .ka:rşısır.ı:!a 

a.eı:dinl silfıhıa mü<lafaa c1rnek 
huıs~ k,..ı·ı =ı; ashı 
bcrta.rf etıı:w,y-ur. 

RIDIEN BASINI • 
' 

Bü.lcreş 10 (A.A.) - YerıR Türk 
B<qveıkıih Şül<ru &ı.-acoğl Ul>\ID 

~ ~lct Mec~delıi be • 

• • e 1 
det ~-~s. g bi !ı,(,p Na :ı.n'a h.-ıo
nustu. 

* , ccdetin .l\mc~bcv ·~,, bck'e-
<l ~i{'ri bu sefer tas&vvurul'l'~n 

fc, .. r.dc ' m tu. Arıca Xec<ll:' 
te rnt~h;ffi m. ~tc1 :rj._-ı harçlı:, vcr
m.~ ve 

- Art;; bG) ti<lur •• Hotıa 

Y&.ı\ın T !ıün... Sen: ko.ır şu. 
kızlardan birilc e'\'lrndirclim de
ğ: mi N ..: 'c.t? dem. ı .. 

N€'<'1et aırce.s~nın her tür1i.i 
de..,•-€ " b. 'r\i "':a, -.. ; ke 1 ~ · ;i 
tartı ı;ını bJıoı i V,:'11 ıhtıyat'.a~ 
.d vrz.11.1. .. ve ~ u ce\ at verm ş
ti: 

- Ben 00.Y · .... bir ŞC"Y oü.~U~ r .... 
ır t m mr."" . ..1, s:z:n •• ıWO 
n :z.tlen çık:mamayı b"~:ıca Yaıi
fc bı 'iğin:: iç 1 a?"t.ı': • 'raz ed(
ancm. 

Arncas1nrı ;ok 11 una g"dcn 
bu et •ap bir ;;ece sonra mırlıte
~f" " bır t< p•ı2. tı:ya haZ'lrlarn:c:ıı. 

.Aıoca°"'"1' Naranları davet e'de
rek sÖz kesnx." ma '. ~dile bir 
sıivare tcrt•p et.ntiı ve bu sıh·n
reye va' ..,... Naranla.~ davet f't
mi§ti. 

O gün; geC<' yarı•: a k;d~r 

hiç bir şey mevzuu ba hs ed. .e
tli amma Na~:ı..'lln babası Şükrü 
bey vaziyeti anld.Jr.tştı. 

Gece ya ... ıc::ıru.ian sorrtı miizık 
durdu, Amca.bey kcndisıne çe'k.
dılzen Ycrd:ktcn san.ra söze b:ıq
lıııdı: 

- Mıtht ı-em misafirlerim. Sö 
rı:il uızatm.ı.<lan sa<kde ~liy<>
rum. Yc'IMl'm Ncc<l ,tle, loz:!'l 
Naranın iU'. vacın• d~urd .. m. E
sasen sev ı;ıyorlar. Her"al<le tek
lifüni kabul cdcrs'.n .z. 

&iyle ıb;r nutukla ;zdivaç tck
J;f etmek garipti amma iki tnra
iL'l reyi müsbet olunca fazla du
şı:milımed;. ve hep birden: 

- ~iuvaf..k. .. Me;'ut olurlar 
'!"' llaJı.. d"nilıdi· 
Bı> sözler h.-ont:şulur.ıren Nec

detle Nan" • ras•a heyecanla 
'ncl.i<:ey beltlec: '"'· 

* Neoöet'.c- Nanın evl rıtliler ... 
O gece Necdet kansına: 
. - Komşu, sevıgcim ve sonra 
lrnnm ... (!iye fısıld,;-ordu. 

B. M. Meclisinde 1 
(Baş t>tr:ıfı 1 inci sahifede) 

İstanbul me<bııslıığuna seç·ı
miş olan Nıııınan l\!enerr.encioğ'
lu da Meclisin bugünkü toplan
tıısına işiırak etımiştir. Çarşam
ba günkil top!anı·da usulen Y-'· 
min etmesi muhtemeldir. 

Büyük Millet Mecl.sinin önü
rnüzıdek.i Cuma günkü toplantı
sında yaz tatili kararrı vermesi 
kuv.vetle rn uhtel!'eJdir. 

Çarşamba günü yapılacak top 
Jantıda Duyunu Umumiye bütçe 
sinden 100 i.n liral'k tahs:Sat:n 

Mür.aka'l.t Vek.ilcti bütıçesme 
nakli, ha;·van sağlik memurla
rına lhayvan yem ·bedeli verilme 
si, Blll'Sa vilayeti yollarma sarfe 
dJmek üzere 500 bin lira ;ırrazı 
bakkırdak, Iıayiha!.ar müzakere 
edilecekLr. ~türakaliıı Vekalet,, 
Duviınu Umumiye bütıçesi:>d~n 
naklen alacağı 100 bin lira1 ık 

tafilisat~a Ercğl Lıııanında bat 
m:~ olan g·ını· ankazm;u çıkarıi· 
roa:; işin devam edl!«'ktir. 

hava İngiliz 
n azırı 

(Baş tar~h 1 inci sahifede} 

Hava ~lzı.-eşaıı Harrıs, Alman
yanın h~·va kuvvetleri ile yeni
leb!l('{'~ğinc kar.: olrr.akta bir 
der.,ccyc kadar h>,:l, olabilir. 
Fakııt bu kanaat cYarın A1.ma.ı
yaya n.ooo ba.'Tlba uçağı gönder 
m .. kıe bu momleketin harp ede
miyecek 'hale 'okulacağı.. z.iha
bmın kendisımlc husulüne mey· 
dan vermemcl dir. Almanyanın 
itrlh.ssı giimmü lx'kleyip du~ur
ken Alman hava kuvwıkrini 
Rusyadan uza kla~tıracak yar
d,m!.arda bulunsak d·:ııa doğru 

hareket etmiş olmaz mıyız? 

yiuıatıını Rumen ga:ı.eıtelei neş
re~erdia-. Bu beya.nat sara -
bati ve .samörni l iği i.lıe derin biı
teıııir yçm~. 

l KDA M 
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SÜMER B ANK ---"'ı' 
YERLİ MALLAR 

PAZARLARI 

--· 

" liie-ssc~~'i ?tf iiılü ris etinde&: 
Birin i lene panıul;lu men •ııc2t tcvia1ma iştirak etmek 

üzere btrgiinc 'kn~ar tevzi J.uponu aln"tamış olnnJarın kupon 
almalannı temİn<'n a§ğıda ad r<ısleri ~·azıh mahalde kupon tev
zi ckipkriıniz 15/8/19·12 turna rtesi giinü ak~anıına kadar va-

cifclerln<' dcrnnı edeeckfir. 
Hcn!iz birind dnre pamuklu mensucat teni kuponu alma

mış ofan İ.<tanbul Rclcdiye hududu dahilindeki sayın hal
lın ııüfus cihdanı \'<' drnıck karnderile bu müddet zarfında 
tcv7.i ekipkriın ze nuiraea;ıt ederek le\Zİ kuponu ~imaları ilan 
olunur. 

I<upen te\>İ t'kiplerimizin çalı•makta olduğu mahaller: 
1 - Be oğl:ıtıda Taksimıfoki P.unı kili,.,-si bina,ında. 
2 - Alemdarda Adil Tıp nıii es~c:,c•: y:"'JDcJki sebil biırnsıııda. 
3 - Cskiitl11Tda l'nnılar sokağında, 
4 - Kadıköliinde Kadıköy ınaj.taza,ında. 

f5tanbı1İ Deniz Ko~utanlığından 
Deniz lis si ve Deniz Gedikli 

Okuiuna Girme Şartları 
DPi•Z LlSE:S 

~anl.1.r .al~\.· «.t..r. 
A - L ~ birinei ııa.:ı~.n.u ik~.'lJe lrolıl.n' .. ck.'flf?. b.Sf'Si ibiri:ı'\ıCi &L"lliına, 
B - ıO:r-. c U. ı:ıon s--1!hnda. tk .ın:e k.alanJardJn d.fruz 1.ıeır-&. (M;i.nct s;.n:.-

:!ına. t..-ıiı:p Q!Ja.nla r,1, l ant.i•·'l'r.?-:ırJı."ll veıd.ık r= tıaC-cdi:'dc alının.ak (i?T.r.re kc-
~·~t :ytı.µı~ .. c:· t:. 

C - 1.i:e- tı>"!"lnci E.lDıi ~ haocii 15--18 <117, AJ'f· ırtY kf.çı!.ı..1t ola.1lar Ka
b'. , dilır 

DE!'lZ GEDİKLİ üKlı"LU: 
2 - Dt"ni&r g<."li'&'Jj c4!:11lıuı·ın ılııfW:"' i:ç 61ilifı..na o..-t.'1 ukulda ik ,al~ k.flla:n-

1ar al uıarojgtlr'. 
A - B.ılımd I• 

yı+ C'd:ıeC'C: ~ ·dir. 
B - Ged!<ll cik.'u-ıu21a gıı.rıo yaş lı<Dddıi btrind smıfa. 12-17, i'kıncisınıtına 

13- 18, ücflr'oel .mi a ı-ı-:-ıo Y" 1 arır.ııa o'anlnr kot>ul edi''°""°'l<"l"dir 
3 - h: -::b-.J. ve c va~ bu.ı.utıa'll .. !" L.. nt deniz kom ıfarıJ ğına, 

i's!-r\Lb-..J. iıııric.11dc tıu1ul'mJ.ıJar rnt'.1lSup o]d i!tlan aMIDerl.W. euıt>eleı:ı nı· mUra-
&<a.-tJa::ı. 

4 - Y.ıııyıt ;niidG~ 20 ,Ail "1"6 11(2 alb;almma lt:aoox.r. (8003) 

iM iLAN 
Gazetemizde bundan bö}'le her hafta .Salı gunu ucuz 

ilfınlar &ütunu tertip ediyoruz. Sa ılık ev, satılıd: arsa, 
kiralık ev, İş uayanlar, İ§Çİ arayanlar, zayi. 

İlan :ı.r 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa netredile· 
bileceğini muhterem kar;ferimize bildiriyoruz. İlan be
deli damga pulu olarak da sıönderilebilir. 

~s::::ı:a;o:=::::aı!--------...-------J 
Dün gece 

v 

mag" 
ıular ak
başladı 

Faza?' gür w. ani olarak bn. 
Iar t.<"rko:; a • borıı..,'"tmun ıamı

ri tamam>anm,~tır. Dıi.n alıışam 
sulan kesilen böiglelcre normal 
şek kie su ve?'!!mi.ştir. 

-<ıo---

Rafız Cemiyeti 
Ağ-J ~..:n 1~ ür;<"ll gıi ... ;ı j...,.ıt;anbal 

llıf[!ı.·ı muaılrrr,ı ve Nurusırn&niye 
in"'•nı evve- : }lafız H"'sar. A'1lı.u..~..ın 
ta1ebe1en.'1<i ~ })qft .şeb .. ~i Hafız Ya.b-
.YB ·~.r:r.ene!L ıra.tız ö.r.er. Km.ı.lca 
hanımı'l1 lWı:ı: Asını ,.e cemalin 
ha~ şerif d'Jala."1 Be3-dztt camii t"e
rl:!ir.de öf.e n:tm:ı2llll n:üler•k.b icra 
olurıarnğıOOan lhvaı:ı dinin tev<i!
leri rica olı.m"J.r. 

Sovyetlere 
.. 

gore 
(Ba~ taralı 1 inci &ablleck) 

iıatlanınrza nüiuz cde.1 diişm<ın 
tank ve molüriü piy<d•? kuvwt
ler:r.c karşı ş.ddeUi b!r n;P)'dan 
ımuhareWi ,·eriliyo;-, 

Kropotkin çevreeınde Alm&n
lar ihtiyat tank <C pıyrdo kuı·

"Vetler.'ni muharebe rMydonına 
sürerek birlik.leri.mizı g<'ri a:nıış 

laı-<l1r. 

Soıvuet dınuı'l.ı. asının fnaL!jeti 
:Moskova, 10 IA.A.) - B.ld · 

rildiğ.:ne g(",rf:! Sov·,·c! dono1'1TıS.· 

s1 Karadenizdc A!ıır,3:ı ışeali a;. 
t1nda bu]urıan bır limtına kar-.ı 

cür ! 11 b:~ a~ı' yaprr.ıştır. So'\·· 
yPt gemllerı gece ır.aynler.ır 

ko;·a girer• k antrepo1arı rıteşı 

alt:na alm:ş ceohane yükHl r.e
mikri batırm:ş ve as!reri "<·def
leri ho!l"hardıman eimi~ti•. 

Sovyet tayyareleri k uvvct ' 

b:r himaye altında tlerJıiycn ık. 

vapurdan mürekkep bir deıLZ 

kafile<:ine r.ücum ederek vapu:
Jardıın b:r; J batı!'ll"ış Ye refa

ket gemqerınden bazı1srını h:ı· 

sara uğrat!nı.ştır. ,._ __ 
Ank ara bele lye 

ıst~b.eıem.lnl • 
ne 

.And<ara, ııı 111<.aa.m m uhabi

rindcn) - Anka.ra beled.ye rnec 

J:si fevkalade toplant.ısını h.tir

miş ve bırlıç"·an, kaplcı, odaCl 
gibi müstah.ckmlerin ücretlerine 
siyanen onar lira zam y.a;pıimaı;ı 
na karar vermi§tir, . 

Günün tenkitle;i 1 

{Baı taru.f1 1 illci salıiietle} 

~ itıbarill? bırbirine benzete· 
bilırız; 8 - Esnafın ihtikiıruıa, 
.miir.i olabiliriz; 9 - Şehrin hiç 
o.tmazsa sahil k:sıııı.l<;r<llı yazın 

sulıôyab'liriz, k"!ın yıkıyabiliriz; 

10 - D:lenen çocukların bu rol
lerine nihayet verebiliriz. 

Diyordu. 
İşin içyüzünü bilm;yenler için 

hak;katcn bu işler para.sız da gö 
rül.,.bili.r ·hissini verir. Halbuk 
saym mcslektaşııınrn basanlma
smı istediği bu işler büyük bir 
~kilat ve tabiat• He geniş bir 
bütçe davasul:r. 
Şöyle ki: 
Ge~gin s;ıtıcı'.an sı.ısturınak. 

dilencileri kıplronak, kedi ve kö· 
peklerle mücadele etmek için 
hiç değilse beş yüz k.şili.lı; bir 
b<.>le<liye zabıbsona ihtiyaç var
dır ki, böyle bir zabıtanın lüzu
ıınunu il.eri sürdüğümüz zaman 
:&olediye Reisim.:e de bizden ya
na olmuş ve b'ıı:e 'bu istenilen ve 
ilıtiyaç olan teşkil<lt;n senede üç 
mil:yon liraya Jü7.tlm1 gösterdiğı
ni söylemişti. 

Temizlik amel.esin im mesai 
şeklini ve saatini değişti'ıımek, 
şeıır.n sahil kısmı<'.arını ol,un ya-
2'1' sulamak, kı<;ın yıkam~k r,in 
de, b;r 'hayli arazöz. bir hayli 
şofö.·; bir hayli amele ifu.;mıdır. 
B~ da kadro, bütçe ve para me
selesid r. 
Şehrin bıl ·ük caddelerinden 

b~ıı makazala:-: kal<lınnak iktı
sadi bir davadır. Şehrin iktısadl 
lbtinyesi ile alakadar olan bu iş, 
ot<-ki!ertlcn çok daha müşkül
dür v e çok daha paraya iht.(yaç 
göı;terir; çünkü bir pazan yık
rnaıdan evvel, o pazara, faaliyet
ten sakit olmaması için, yer vo 
yurt ha.7.ırlamak gerektir, bun
l"r yapıl·rken de bünyeyi sars

m:ımağa dik.kat eLmek şarttır. 
Ekmek çe:;m.si ile etin başka 

ba~ka fiatlard.a satılmasın• bu
gün':ük ·belediye me''zuu saj-m1-
yorum; ım,.n·i ihtikar da bu 
mcvzua dahildir; bunlar için de 
Belediye İktısat Müdürlüğü 
kadrosunun gen şletilmekle ol
du!!uru herkes biliyor: Yine pa
ra mescit-si . 

Bu i§l ,J'.n parasız MSıl yapı
Jacağı anlatılırsa QC>k faydalı o
lu r hem 'beled:ye istiiade eder, 
bem de <eh'rliler. 

SELAMİ İZZET SED&'S 

' \ 
DEM 

l 

l 

1 

Mt y aemi saki e'<'t;.:- d<:"ffi ~.lil b'l:r)"\ 

r4-n ~ır. 

Öy l c biı· Cem !~tt,.rirr. ~ dPr.rı ~ 1 

hcıc1 C~Jnft 1 

B.r iizilm mı<'l<"l l <1..,., l'l.'"911 gibi · . 

ca.mındc- mey, 

) D•m '-'lll lıo.r dcı:n 11<1'> Jl neşe, 

\ ter at J;Jt tıı1 ms..t> 

~ Ey m<'yln uıı.aııH'l·' hl<: i<ıme 
/ denule:-. OOşk.ı d'11Jl 
i . 

ıı.,trrr:=. ben b•~a 

bu 
Gerr, \"ll -ı;a ~ 
11:•· b"...: dern 

ı 

2 

T. 1Ş 
BANKASI 
K T .. ',::;/1RRU1' 

UESAPI..\RI 
2 İl;'11c'tl'Ş!'in 

Keş:id. si?C ı.yn1an 

·1tr amıye:-f'r 
ad•t ıooo :;ralı!t 

> 50.} > 
• 2.IO • 
> 1GC> > 

> M > 
> 2.~ > 

• 

l"ist~~~~~ Yapı vc-"ı .. _i s_t a_n_b _u ı_e_e_ı e_d ... i Y_B s_ı _i_I a_n _, a_r laıd 
Usta Okulu Satı
nalma komisyonu 
ba~kanlığından 

TAK~HI ASKERLİK ŞlJ!f,Sİ1\;DE!\: 
3S9 vt' lbu doğı.ım'.ul:ı.!'];1 n:•1an1C'\1 -

ye ta.bl e.:ınlG.rın ilk ve eon yokja
mcla:ın~ b;iJneslne ~ il~ bır 
zan1an kalnuotır. Alc~iHıar!Hrı.n dört 
adet f\)~ğraf ve t'"\'f"-kl mı.d:ft.!lt
riyle birl'kte hemen $'JÔP)"'e mU·ra
taa.t ederek :>vklnmü. k;.ı.ç~ı kebn.a· 
malarl. 

11/8/1942 ~~ı.ı 

7,30 Pı'Og!'lı.m ve mem. saat a.ye4'ı. 
7,32 Vücu.dwmı.LU çal.,"1. nJ m. 
7,40 N<•nıs haberleri. 
7,55 .Mlilzik: 
8,35 Evin 1Saa1i. 
12,3-0 Program ye rı1'0m. Euat '*".ı.rı. 

12,33 Müz:k: Şaıt<ıl.r. 

12,45 Ajans ·haber!erı. 

13,30 M°"*: Şarta ve t>U "'"lt'T 
18,00 Progt·an1 v11 ırı'l'ent. saa• a;yan. 
18.03 Milzil<: 
18,45 Ai'l.Urri.; Fasıl he)"l"ti. 
19,00 !K<ı<ı~na: Deri.< " ,..,ıı:ı, 

19,15 Müz& 
19,30 l\fenıl&et '"""t ~·arı vr A· 

jans ıh t>erlen 
19,4-5 
19,55 
20.15 
20,45 
21,00 
21,10 

Seıtx:st 10 o.ek J<..l 

:r.Hlc·.r: Oy n lın\'al•n. 
Ra'\,.V() gazeıtf • 
:l\tıı~ ık: 
Ziraat talk.vin1=1. 
Müz.ik: 

21,3-0 Koın.ışn~; 

21,45 Müzil.: K~< tfuk mfuiği. 
22 w Memlrlret •a•t r.yarı, Ajanı; 

haberleri ve borr,alnr. 
!!2,50 Yarıri!<i program "" kapanJ4ı. 

Mi 11 i 
oyunlar 

FesU ali 
14-22 Ağa:stos duhuli e y<ıktur. 

Kon, umasyon fi şleri pi~·ango 

gİ.ş<!lerile F-est ival yapılacak 

eariıu>Iarda satılmaktadır. 

Her tii.1'hi iır.alı at Telefon: 23340 

Sahibi: E. l Z Z E T. Neşriyat 1 
Direktörü: Cevdet Karabllrfn. 
Bıısıldıiı ıer. •S•ıa Telıı:raı- • 

3t"9 t7 

ilk leminall 
119 55 

ll!JO 99 

D, et Il<'!ınir Yolları ıııs cer al(.işes .ç'r. ~ ve fı<>rıı:,, tin_ 
C!'l'" ğır<la.n ;stell:Jile!in H.cıo-~~ada h.rir.o ve s rkfCll(ıe dol:.= !l("t. 1._>t,. 

r.ruw . 

lf• '9 !!~ -ılrı.de yOrürh;ge gi!'lne}; uı.rr": 

D.D 214 No: lu Afyon, D D/2'11 • 'o. ' k n: .ız:ıttn, '" D . .L .!52 "' l İ.:'-
ke:1derı1n - Halep eşya t.t.rı.!c!t>ri kald· ı .ışt Kııru üzlrr .:akıı'.f + D r/ 

243 tarileyt gimı..ştr. Hayda ıı<ı•" - S.ı'k'\4' """'z na:tl y<ıl= mıı.h::ıu. D D/ 
312 ::oıo. lu ta."ifo d<.ğ'.ş'~dnıiŞ\i:. 

Da.hu çıc:t hlGi İS1iıi.V'O:tlarcıan aJınat.;ıir. 

+ 
(64W) - <8660) 

15/81942 Tl<r\hinde l)'ürulrlüi)e 
zahire W'~ g'-mnlııtir. 

Daha Ç<ıiı: hilıti 

TÜRKiYE 
ZJRAA T 

CUMHURiY ET ı 
BANK AS I 

F.:urıi!uş tarıohi: 188&. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk lrası. 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Banka.<ında kU11'\ba ralı ve ıhbaı-sız tasar:-ui hesap
Jı;ıır'a ile aşağıdski plana gö anlara senrde 4 defa çekilecek 
lrur'a ile aa•~ıdalti plana gö re iıluaımıye dağ!1ılaeüktır. 

• A. ı.ooo llnılılı 4 00 • L 11100 Adet $0 liralık 5,0UO L 

• • sot .. z.900 • ın • " • •.aoı • , .. ıso • 1,000 . 
(0 • 100 • '-OllO • l lO • zt • 1,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki pa=alar h.r &eı,ıe İ\ ııde 50 Lra-
dan aşagı düşnüyenlere ikra miye çrktığı takd'rde ~ 20 fazla
sile veril~ektir. 

Kur'alar aenede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecelctir. 

ZAYİ 

1 
Rerganıa .AEkr=-1~1 • ~'Ubr .. S'i11rlm a-l

dıtım o<k..-l t&keoremle bırl>ı<t>e y;. 
ne .Bergarr..ı nüfuz mc.:r1u.rluğJnıian 
alqım nllfuz 1.<vt<uelerimi -' 
~- Y~• ala~ ~1-
lnriıııin ;,iiaır, ,oıttur. 

İtt.nbul Blaı""8llun 10 U/942 f,..tJarı 

Şevl<et Ye~I 

1 S! rlın 21 . .!J>;5 
ıoo I lar ı l 70 

1«1 Jsv •Q"e Fc. 

1 00 P<v. >ta 
1 (J(ı I "'I: ,ıü: 
'lf 71 2 !133 l'I: bOl'C' 

acı 3(;Ş 

ı_.ıı "5 ıı 9:ı;,I 
3 60 

e I 23,SI 

ZAY - ist:ınbu. b:ınc:ı.ık n • 
rnes:lil ığı'J'den gecbkl.ı J"\11. a l& &ir· 
m<k m;·n •k:.iım dıO:ü ıl;(\y' t ra
p>rUUJ kaşbe't ımı. Y\Uı<ıini •lao.>
~ orian ~Jsin;n h.ll<mil )'d<'llur 

1 l:laaıw,yf~ %6 933 E."l:'I 
5İVS6 Enur..ırn 2-'f 

AB "2.1' 
20.-

_ H•ydar cad-J ::2/8 
Kemal İl><* 

ZA "1., - KumlOpi orta cıirul u n· 
fliııcl ın>1!1rı<lan 941 senronde aldı
ııım 1'ı<diılınroeın; k<ı~. Y .:- ' 
n;,;inJ ~arı eıılds.nôn bülrn'Al 

3okt..JJ 
22'3 No. lu D ll f<lba;lnci.<n 

ı~ .. ~ 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKiM 
DAHİLİYE MtlTF.IL\ SSISJ 

Divanyolu 104 
M re;.1f'ftt: .. ,um: !.•·•· Tf'l HS91 


