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Dr. Behçet Uz Denizlide 
Bir Hitabede Bulundu 

- AZ"R .H DENiZi_ 

·--
I 

''Sizin emirleriniz her zaman iyi 
şekilde ifa edilmiş olacaktır,, 

-~~~--~~--.... .Kcr~ yarıma dasını , .e KaOı.a lar 

"M mlekette JGkıelen tek se:ıs İainGaGn etrafında mnJı. .. 
ı.,:. bir mıuı bıruıın ıradesı11ır. tç,mız11e sizlere j Aşa g ı Don d a 

hizmet için hudutsuz bir ı, sevgisi vardır.,, •----------=--- ---- ----------
Almanyayı hava Ticaret Vekili köylü 1 Rus 1 ar 
hücumlarile ez- • ki . . b. . bozgu f18 

mek tehdiöi ı~'~'~' (A A~r~.~~· !!:,~ '"!~"'"~~~~. uğradı 
/ngiliz hav; ;rJuları ku· Vd!ali Dr. Behçet Uz. dün Ay- istmı'lştlr. • 

mandam, hava mareı~- cl ındar., bcr..:h<:>rinde A;'\l va- Her tara<ija ha:lk oor .kanır · Ordu uçl•rı Don'un 
lı HaTTis'in, Alman mıl· lbyle belediye rei;i oldu,.,"'11 lıal- far'n doğur<lııı;Lı umumi sevinci 180 kilometre cenu-
letine yaptığı tehdidin <le aynl'd:ıotan sonr:ı Köşk tst.ıs- <l<>\'lMe olan yüa.Je ~ mıdısul 1 
müu•ir olabilmesi için, ~-onunda h~~kln göriışınüş, Na • borçlaırını scverıık ödC'dik.lerini buna kadar uzandı 

• zillidı> Ha kevh--:te ,Aydın va-l i - hCJ'(X:arJa Veılci~c ifode \"e llfilli evv
ela varmak, a%Dmı . J b' ' 'k' ,_ b "J l ' lan K uç ev 5 k a ya sır.in d e lnızu..ı~rlo yapı an ır Şefe ve .ı". ıımc-"-· ag ı ıK • fİddetile vurmak lii:ı:ını- foplan!ILla. da paııruk müst-.=1Sil- nın ve derin S<'\"gikrinm .Jbla- d f • 

dır. Halbtıki İngilizler, Jcrdı:in iJııfılyaç , -c arzularını dıın- ğma d.lfrtler;n; Tiearat. Veki- ' • Z 8 p f e İ d 1 
ıimdi yalnız mehtaptan lemi§, kıızaı~ın iıci! eknı<k ili - lindcn rka etm~Jertl;r. ~'? ·n, 3ı (A.A.) _ Aimıın 
mehtaba vuruyorlar. tiyııcının temini için ~ta:ıi S aat 19,10 da · Tic .d Vekili ordlı..JL;ırr B~'kumandaıılığımn 

_ --- aireıı.tifleri Ycruniştir. Dc·ı>rııJjye mu vasalat et.-ııi~tir. tebfib<i : 

Ycu:an: A!!ID/N DAVER _ Di)k-tooı.· B(hçct Uz, Sara;köy- Büyuk te>:aıhti:lerlc kaı~ıılanar. -Aıornn, Rom('lı \"c Slovak 

1 Ik önce Londra r adyo•u, da· 

ha M>nra ajans ha berleri İn· 
giliz hava orduları km~ı~.n,. 

tlanı hava marejaH Ilanıs w, 
Alman Jıalkuıa hitaben yaptığı 
bir tehditten balı>rtıil~r. Baş -
ta almanca olmak üzr re, 28 dil· 
le teıua.rlanarı bu tehdid i, Lou
dra radyosunun fürk~e ne~riya· 
tın ı 1akj.p ecliyorsnnı.z dtı)DlUl· 

sumızdur. Duymı)'anlara Ana. · 
dolu ajan>ınm Hrdiği şu hula· 
sa) ı takdim ediyor UL: 

•Almanya} ı duı,rna<lan bonı
bardırnan · ıxloocğiz, Elıimıizden 
lrurtu lma~[Za iıınkar, yod<ıtur. A
kuıla!r1;1r.ıe:ı. ge<:c gtindüz ~ev:ı:m 
e:lt~ğıiı. Bu har<:!ketlerimız bır 
intika.ı-r. hi.::'"S.ind~n c!.oğma.."'lıG~-\. • 

E '· · A'-,an·•·ayı har-tırl.u-. rr:...t.:! 'n'rl'Z uı. ıJ • ·., 

be <Jm· C>n c<lemiı ecf:'k bıı h~.c 
gı::.ınnC.:.t:r. Şir.:di ~ dün<ları -
rıiz ilorkle> gt;re<.oeklerıuiz yanıı:
d :ı lıiç kd:ıc:clctır. 

<l e ıırnrşılanmış \ ' C tanın .att~ Vekil, ziyaretle:de'l s:mra De - kıt'Jan 23() ki;;metrdl.ik bi.< ctp-

.. ,. '"""-' n ıın aş;ı'fr. m1Xr" r.r. 
ko."".<>rafüin<l" halk topiana·rak ) nizlı vilay<:>tinin g<:rl"oi Anadolu -..~.ı. Do , • 
Sarayköylülerln v.e civardan ı;e- do,Jmmac:k'l' küçük r.;ı:ı'at i!roo- &<ı<,'erW<: bu kc<inrd müd'afaackı. 
!er. hı:yetleri::ı ihtlyaçlarıııı dir.- perat:fleri blrl:ğıi::in açılış .rcs • btıl.unan tlÜ:i'fiınn ktı\'\\'t't'a-ir i 
l=~tiı-. Paımıık rnüslahsilleri (~OKU. SA. 3 s u. 11 bo;:gııııa tıi;ra ımı. niır. Seri 

Ekmek ve ia ---=·-w 

Valinin, bu hususta 
mühim beyanatı 

• 
Ekmek işindeki gecikmeler muvakkattlr. 
Ber bakımdan memleket büyük bir darlık 

çekmiyecektlr. İhtlkAra sapanlar 
şiddetle cezalaa.dırılacalllaraı:r 

Voli vs B .. Jcı.lis rMi Dr. Lulfıi 
Kırdar diln kc-nd..i 1-c göı:'Q.~aı b;l. 
rr.u 1u~rı~...rJln1z.c şu beyan.otta. bulu..-;
nıuşt.ur: 

m:.ıfrczclc'lfe p:y de \'l! .:vcı tü
moıl~ıfoin q; kı.t'aları dağı.nık 

b'T haki -...-a\.1-'1. d\i,"1"laıı takıp 
-eı:ı,,.,~~<.".<;ı:\'{=-. B ili CC· 

ler ~1'l'p!..kt.:;.n töil'p esnasıncT~ 
bt'r kaç .yerde dii~ naniı. ı ieı.·i: 
gec,>crek onun ı""1t ka,nııı kes· 
n"ı.! · 1rı ... Hr. A • ıa·ı tcı.3.rı-uı; o:dıu 
I~rı."lın U(·1a -.:. D;m n eh ri nin 180 
ki.!Omet•e'° c<'rı ·buma ke:far ge!
mi..,!-·d:,., 

E.: ""barn:..ınhe mü. iM bi.r 
dfımrrvo ..) l. ""-' '< ııok:as· olan 
S:t:i.;.ıt':tı zaptı · 'n çaı:p..,"'IT' llar 
olrr.: '<tadtr. 

Biı· p.i\ adc tüm ni Kuç •vskıı
yıa·;rr 2 ,ptc"tn1 :-.tı. A'ınr.~ c r 
\"e g~_met n -tarı G rn1~ ... 
~m.nkıta \·e i'cn !~art'kt Ln sü
ra-+~·· doltiV'lj' .,, heni.iz t ,~ır lılcr 

" tSO!\ l', SA, 3 Si\ 7) 

------- ---

ı 
Litvinof 
Ruzveltle 
konuştu 

---•r---
Maiski de Londrada 

Parti Şeflerine 
izaha t ta bu l un d u 

Ya'. gtOT' Jl (lu\) - Sovyl 
jbilyıH< ~ı •. L "laf, 1>et§Cm 

!be- _günL. ôğ~ıo .. ~n: .sonra beyaz sa

rn:yda rcıi~ Rll'ZVelt!."e ı: rlru..1-dka .. ~~ 
l"cn bir güı ~ ~ y:-r-11' ~.t:r. B u
yü·k cT<,·i gii-ı ii··JlH .. "' n1c\·zuu ctr a-

• f;nda ~i;z sö:~lem<!'.ıdcn mtina et
n· VP bu O.i \ıtt'C't aıl:ısi tc !ıbii 
SÜ ile j :.pı • 1UJ.l ~i.~j 'c-mi(tir 

ZiJ ı-ttn"n R :S)aı o <':..un 
tcl:ıl:..<<'Sı ln. ".! bwunıd • na da 
i~ ·'aralı: ya:ı-1'!~ lıabc c bir 
rn' ""'bet olup ubıaa.h' suali
ne 1. L • nf rulen"' h~ • ~,yin 
d: .,« r..:yr. d"..ı.rtm:· rr ~ f~z.:ı c 
~l!'<İyt cc-g ...: "\' btllL \"CTn1!~t': r, 

I..on: u. o· ' A) - n t<\ ~'"W 
I ond a buyu c1,':'si ".\! 1\hi ' 

ISO'> l', < .'!.. 3 •l ·) 

'"' ... 

Aınerik:ılıbr da.~a yeri Avrn
P" harbi.."l<) iştirak et..'Tliyc başla
dılar. Onlar d:ı bu t .:.rzda hare
ket dm c b"!larlaırsa ha!ıni,i 

dıi~ün.in. Kara ordularınmn el
cl-e ettikleri gal.öiyetler ne olur
Ea olısun , ha,·a.da galibiyd !kaza
namazsını.z. Biz bu ga.Jillıiyeti 
ka<ı.ar.nnaık üzereyiz .. 

tl''.carr·t Vek;'.ı.J Pti i:ı:ıe m\.ist.l!Flrl:~ 
ğı v.layelJct· ~ J;it..nı,, liığ\-edl!
n:.est Uzerino ist.:ınbJl Bölgesi i:ı~·~ 
n1üdü:•lüğüaün vaz'.fe ,.e sl1ah:yet
le.ri kanbul be[C<liyc...tn~. Fiat nı~ 
ra.!labe kon~isyonunun vazifil \~e s:ı.
lühiyetı,, ı i dP 0aı • .t E? iin-:enıc \ ""C
ri!ır.ş bulunuyo?". !\?ülga ~;jtuı ~ 
lôndc bulun:ın b~ü:r:um işler V.: bt<n· 
lar.a a: t e\nı•c ve do~~~ıa:· d•'vr ~l:C\o 
dı. B;;. J~ler ha!erı beli' •Yr·ce gö..'i.i!-

Yeni Tefrikalarımız 
İngiliz lıan kumandanının 

tehdidi, bu Iıulasadakiaıden çok 
dalıa kun·ollidir. Alnıan mil • 
lethıc, hitaben, 

_ Gö .. açtırmadan , nefes al • 
ılırnıad:ın ı.Ui boıııbalayaıcağız; 
Alıııan)· ada taş ta} iistiine bı · 
rakını) a.:ajjı2; bu amansız bom
ba \'e iiliinı ı.ağnağmdıw km · 
tulnuık htcr-eııiz ba1mızdakilcri 
atuı.ız; cb)'Or. 

Bu korkunç tehdH bir zaman, 
Hiıl....-' in iııgilizlt-re hitaben 
l aphı:ın ın aynıdır. 1940 yazın
da Fransn. ycnrldiktc-n rSonrat 
Al~ıa n dnld ,.e lı iiküml't ~efi, 
İııı:illrrcnin görülmemiş ~ir ~id. 
detJe bonıbalanıı.,ai:ıııı ısoyle • 
nı:l~- fihaki Alman lıa ,·a ordu· 
su 'ıia ba•t; l..oıı d ro olmak iiu· 

• 1 . 
re, ~i r~ok İngiliz şeh ir en t', 

80. ·u. SA. 3 Rtl. <il 

Almanlar birçok r 
Müttefik ,1 

b Vali ve Bcleıliye Reisi g Cm İSİ at J r dl , ___ nr_. _ı,ü_ın_· K_ır_da_r __ 

--•-- lran Kabinesi 
Batırılan gemi toaaıı istifa etti 

184,000 1 geçmiş T, ;,, .n, 31 (A ı - İran baş-
bUIUDUJOr vck' Suheyli k..001(>~; [aasın 

Bul •1 (A.A.) - or 
cfula!'l tı~'-*?!utan l ı " ·n tebli
ği: 

Yeni Tarihi Tefri
kamızı Bekleyiniz 
ÜST AT ZIYA ŞAKIR 

• 

En gftzel ve en muvaffak 
eserini ı KD A M 01111111-
cuıarı için hazırlıyor ... 
Pek yakirıcla 

• • • 
Bir Papas Uctu , "' 

_Yazan: Fikret Adil 

r SA '\!<f - 1082 - SENE - 3 ı . 
DiKKAT 

l'öndorllcn 

enak ıeri 

\.. verilmez. 

TAKViM 
Yıl: 19l~ - .tı:,·: 8, G "'l, ~13 
ı - AGvırros C'a - ::rsl 
Rumi 1158 - TEM\ffZ - 19 
U.crl: BG. - HF,( ıw - 18 
G=< 4 56 - Ö· e 12,20 
j.-ırwı;: 16, 15 - Ai<şom: 19,26 
Yal.-ı 21 16 İoı : 2,St i 

F 1AT1 
Her Yerde 

5 

, ' 
İkinci Cephe 1 
hazırl~kları ı 

Amerika ~ 

Cephelerde 
---·---. 

Gerileme 
safhası 
sona erdi 

----r---
Cenup kıtalarına 
verilen emirlerde şu 

bildiriliyor : 

" Geriye tek bir 
adım atılmamah,, 

1!wkova, 31 (iL'\.) - Reuter 
•ıa:-sı ıı h•ısusi m~lıa'bi bildi
r.l""~~.ör: 

Don kav&ıll<lc ter.< ·ıbm )8 k'.
li:"~e-trc muracb:.ı gen , . ,,'nd'_ 
iıir sahada B<>zkır,ar bö:gcs;.ııde 
b'.iro'.ırinc pok u:>-.:ıık üç n 'ktada 
~anL B.ıt~u\'dc. Tôlmliyamt'<aya 
r a y Ki~" ka; ""da tr'ç bii;fil nıill 
l:arebr cc~'l)·:m e.tmnlct ·. 
Xı l,'..o) ın cenubu garbısın 

<le mucadcle bu şehrin Cf:nubu
'-'d -··-- yev~. Ş Ka.: 
hıç'ı., 130 ~iölmetre ş.lmalmde 
Dc.."l k~·,::,..nln ~ar~ Uchnun. orta~ 

ı ı<n"'" SA. 3 Sİ.'. 5) 

Yine o mesele -Siberyaya bir 
Japon hücumu 
bekleniyor muş 
LJ:ır...!ı-a, 31 (A-•..) - Daı~ :\Iiır• 
t·)r gaz 1es.tıcı;n askeri münc!k
lodi yazı:,•or 

•Bi ı · ~nedenh<>rı So\•yetler ır
zak <nrk mcvz.J<'rink iyice 1aok
ı iye EUııişlerdir. Mart'§lll B lüher 
.i'ı> G<.>n<>•al S!.t'm J apon1arm ya 
z; n sor.u gdmeden taarruıza geçe 
edelen~ ·!c ne:nin bulunm:ı'ktaıd11· 
!ar. Jaıpvnla. 1IançWooo,ı·a n><ker 
~ ığın~j!a devam ediiYWlu Buı 
'kuıv·ff~lrJT\1 arn.'"nda :ll!alNıya 
ve B""''"lvad:ı ça, _oı.ım Krt'a!ar 
ria van:ı..,. Jqxn' <keşif tayya..e
IE>ri A·nwri:kalJlan>ı ya.ptıklan 

CSO!;U, S!\. S s'(). l) 

r 

hava 
şefleri 
İngilterede yeni 
teşkilat kuruy~r 

Almanla .... •r-Belçi- ) 
kada hava alanı 'j 
hazırSıyorlar 
LoocfrJ, 31 (A.A.) - B: l<ş>k 

Amerıka hava 'kı;\·vcUcr.:!e 
mensup 'b:..yü>< Bru.anyaclak; 
k1ı'alarını:n lron::cıtam Tumg ne
ral Sıpan•tz bugıin i:;inUC1'l a~a
ğıJa yazılı A1ı~rl4tan gencrallc
ri"".ıln Büvük Britanvada b-J1uı? 
clukla. n; söylemi~ ir. Bu!lkr 
B;r'es.t;. Ame:-.ka hJJVa scr\·isi 
komu'.ar,ı Tıimgenc, l FranJ;, 
B rk"1~ Amerika hava :ı~ seorv'.· 
s~ J..c.;:utar.ı Tugge'.1e. al Huntcr 
d<."S',ıı;!, ~c ı-.· sı utan. 
Tu[g<>ııenl Candceo ve Ameri
ka ordu lan lı;ı,va kun c~ "' 
Kurıne,. ;s~kar 1'11!.'<:cneral 
Duııcan 'dır. 

Am•rikan hava kuV\·dlerı f 
:k,:i İng- :crerlc yoıi teşk.'.1 · 
nı ku.rm:.k ve Anıcri·k~'ı filoları 
nın, Br t.nYa hava ku\ eıtlİ€1'ilc . ' .. re şek:.r:k !~birliıl. yapa ~w~ 

m fosbi ! c~cklc ırc,gu.!dıir1cr . 
<smm. ı<A. s .- o. 7) 

Dün gece 
• 
1 

cinaye 
----·•m----

Bir genç bıçak!,. 
vurularak öldürüldü 

Ç l"Kl:.l ı.. (.ı 

nı .ıtir 1· 11-:i k J."a 

tlk._ - z g , · n, • bl'..ıı şrn<!..: g ~ rirn > 
DcırJş v~ 20 ya lar.ııda; lıu. ..... 1a."l 

MCıh :ıl('din r- ... ~ y a; ~~ .._, 
ırı i oebelinı so. u~. bl.< lt 
.'l~ p oldu:;;:t.i u tla ~ı \ c~ Ali 
oğ!u, K·,, ' tip : 

4.Ayıp oı sa o l!> 

n;ylnoe Kmı.:ı'ett n crb::ıd(_'- k-:'
rrı.ay r- · mış ve AI• n m h 
tcLt :w .erine pi mı;tır. :ı.ı 'bmıe· 
6 yeı·ııd·~ ale.ğı yaı .ara bo 
ölmus, Kt'T"1:1:ı 'ettin it<...ma .ru k.:ı ·ıa~.-
Z<ı'S)"On çt k .:.'"U.DJ. .ta c.:.t l?. 
dayı 1rı ,_ e'll"in.--. \.i tır. 
F~ t az ~nra em.nf3-e t m ..ı ..... 

lan K n..maJ · ni evUe .: e g • · t -

lerdir 

1 Ankara Haberleri 

- ---- -- ------------ - -
lstanbulda lıenüz 
ton kok satılmış 

10 bin 
bulunuyor 

1 

i koçy anın m~h1B' olan uğa • 
nokk YPı:nınrla rından ok bom
ba ~ ııgd ırm ı~tı. 

8 ai;•ıısto< 1940 da •lOO ~aklık 
bir hava orduMtnnn hücıımn 
i le a~ılııın tiireııi 3apı lan \'e •İn· 
ıiltere tH(' \' d,;:an ınnhareıhesİ» a
d ı \erik bıı Alaı" ıı honıbar • 
dıı ınnla rı, hir b]'('itcş r in -O ~ta.ln .. 1 
tına J<a ılar de,·am et.ını ~tı. O 
'l:a ınanki f ıgili% rrsn1i h arp te.b· 
lıı;l .. rindl'tt .. rkardıiiım bul' :ı -
lar, ı:ınümü~ iiniin de dur u)or. 
Alınanlar, iki buçuk aya ~·alon 
bır ınüddot be:n n hemeu fa ı 

Hi;sm;i bir lebliığdc e '.kavac-
dıoiği gı · Allnmn denit'altıl arr 
ıdıışmar gemilerine yenkleıı ıı:
ğıı- darbçlcr iıııdi..'1mi§'.k '\lk, Ba
,tıınlan g ınl"rer ~unlnrc...ı-: 

darı: bır .;;~ k :şiııir. çc-kilm i ~ 
nine İran hü.k "mı _,. · UJtiiCa et
tifı ini p3rl<i.mentoya bild.~r 
Yen:. M-kı'iınet kşl<H ne 1> e 
kadar ikabı:ne Yazilf<>sill<' devam 

Cccl<tir. Z<.nr.--d.Ldiğiiıe gore 
.!6tilfanm sctıdı; tacrr .ı 1 da'ıili 
siıyasete on mc-s<~ 'c r 

B eın Beyoğlunu ve oranın bohem lıoyatını ym;· 
mu olan «Asmalı Meacid, 14» müellifi tarafından 
h lf ırlanmıd ır. Ba itibarla tefrikamız kahramanla· 

az • 1 •• L' rınJan bir çojiunu tanımak okuyucu ar ıçın 1<0 ay A · !rnı-a, 31 (İkdam ımuhahi
rı.mfuın) ..,.. İstalıbulun kc;k kö· 

ru :ilı'l.iyaer ve ibıc;y"allamcsi 
~ ~.aıfmcfö a'.lkad:ır nıı:ır 

1 Ankaradan verilen malumata göre lıtanbul
da daha 80 bin ton kömür dağıtılacaktır 

-

la ız, iogiltere\ ı bı>nlha lamış • 
(SOM;. 6!\, J 6 1'. 0 

Orta Atlart.Huc ve AmeL·a 
sahili İİ"~ ııde kuvvE tıi tılr • -
mayc a-Pt <.. kafı"c h ııd· g..-
d::n 41 000 :t luk 5 g<'II 

H ff.1 tf ' • 12 g 
ve uft nv 
fi!,( L dk 
!..ı; {;eTI 

(S O 

ş o. n 
mu ha· 

\', A. 3 İ • C) 

Mebuslar Ankaraya 
dönüyorlar 

' c 
L 

olal'akhr. 

BiR PAPAS UÇTU 
Bundan bir çok seneler evvel şehrim izde büyük bir 
alaka uyandıran bir kaçırılma vak'auıun romanla§tı· 

rılmıt ıeklidir. 

BUGÜN BAŞLADIK 

:m vC'!Uığ; malim' l'.a i:Ö-
rc bey -ına:mc dd'ıdııl'l'.lup parnsı 

~ ıınu:mıdcsi t<ımal"!t.l-
m ko1t k'inıürü ll"::kta..., 10.000 
tanu 'bu uı;ıwr. Hal'bo.ıki İstan
bı.: tııt,;;; €<lllfn krk !tümiirü 
ınılMan b0.000 ton oklu~u ıa gö 

re h.'l.kıın körnıır ihL;..cının k•ır 
ş;ı.l'a:ıımablllıa dkı\ · nı edı4«rc•k .ır. 
Bcıyannanıe ve."'!nck V<.' Ji:<:ıur
nıak 'J:ıalkın ib'tifadesi ıçin ba.<
\'llftllmuı bir t<ıdlbı..-d.~ F. ~ - be 
yııııınarne :ıllma&ll:ı k&ı>-:ir 1e..ıa
r<k ve kolior/•~'1 elde E'anek 
mi!ı?Htı.ln ollUyors:a bey · lRme

leT kabındla köprü b ~r.<hı de 
heıı'4CS<> dağrt.ıtab~c~· tc ~iz 
ett'rilmcl<:ooır. 



SAYFA. - t 

Yazan : ZIYA ŞAKI 
Fı.ı' r-..ırı.m.a, dimı:.raı:e bir hu- ı 

§t; e ıht:.~m ile (K<?t'bcla , 
iıc 'J ıuıı merk«J:D<o ya -l~ştı. 
Pal-.:"'ı., hc-ı~ gToi, yerlere <ka -
:r"••ı-;rr.a<lı. llil~, rnıdi~ dura
ra&. günni.5 parmak' .k.ları s ı
kı yaklö<lı. Kallbiı :'1,.i saf lıLlr-

mi? .. Kadınların er.. pQk ve ta· 
biti olıın anan (F'a.tmatu.z-zah • 
ra) J:ıay>atında bir gün değil, 
bir .>aat bile taaS91Jbun zulüm ve 
lstibdaciı afürtia ;n!edi mi? .• Dü· 
şüı:celerini l'l.'1'be<il.çe ~ lunek.
ten, ilim \--C ifiar> ile iştıigal et
~en =eıtilaı. mi?. üüJ g'lıi 
nerrcin simasının üzc.rüıe, stm
si:yı-L'ı biı· peçe çokilai mt? .. Se
n.ır. ve :;<·niıı ıınrısınn (uh)i beyt) 
inin .kıanlarım K.eıri>eliı ~Herine 
döken y~ne sebep, (Yezi<i) in 
hırs ve isliıli:iadı değil •rn•ydi.? .. 
Ey, bc;'('ri hürriyatin faz<lotid 
insa:nlara öğreten (Resulü lcllı

riya) nın nedi ııeeiıbi! .. (Hürri
yet şclıitlerhıi:n sı.d.t.ar. ) oldu • 
ğun i\-in i~te. seniıı huızu runa 
g 0 ldirr. Sendm istimdat ca'i)'O
ruru. A-ırlardaıd!ıcri har' ·ler, 
meclaaıperestler ve müstebit • 
kr t....orfıııdatı kapa.mn!Ş ve 
şimdi de (füJb) ın b:immetile a· 
ç ,Jmı~ ol n hürriyet ydunda 
yürüınck için senden yıı:rclmı 
ve ku~·nt ~-tiyorlJlll, Viraııı olan 
(İran) a acı. 'Faııssup 4,runda 
kuriıan olan şelhitlere meri>amet 
et. Bana, klldret w CCS&ıTC! ı.-er. 

lranı "ta eden zulmete, bi.r 
dan:ila olsun, nur verehilcy'!rn ... 
Sar-.a a:r.alüır.dur ki Y'Olum, se • 
ııfo yoluııdıır. Tek ben, gııye -
rr.e rnuv.ıff~ olayım da, sonum 
da SCT.İn sonun olswı .. 

ı ti · ade alen asiliıne bir c'<ia 
ile bO[\ nur.u sc.ol tarafa bilıkerck 
'•özlerir.ıi kspad • Laal rrn-gi du-

•"' ~lan haf.ifce bp.ırd<>dı. Ar.c&l< 
kendisinin ~i'W.bileooili b'r ses
~. şöylece söylıemrı-eğe ~!adı: 

- E;·. şahı şıjıidi Kemeli\ .. 
Ey ruru cfidel Muh.ammtt.l Mı~
tafa! .. İ~te; b<~ ~ık, yalın ~yak 
sePin hlZZU'l1rea ııelillm. S den, 
yardım i.ti.l'omın... İn.sa ların 
r1' ıuıa tur :>'1'.!ile viı'kn olan 
(Htrda) şMitti.r k~ """i'> -pıii< 

CCC! ı.u af \C ulvi .:eraitin -
<len kı. ı-; lar <:ı_ynlrmyırnm. Ve 
, y-rıV., 'ı C:a, a!klımd~I' geçir • 
ımh nım. Ya.nl7, o ımrtoo:!ıar 
cı-.owin sııiı:;euni ;ı,ıa1 roen 

e~' ·ı. !· <s ve menfaaıtpıorest 

abondlar, müçtelıiyle-rle cidale 
g • nek istiyorwn. lsl~miyeLrn, 
ın sa:dettoloi saıdel· ve sami

n ;i!.'L'r>i h leldar edenlerle mü
c::deı.ey,, ı:.tılı~ram. Bu ·üık • 
S ~ Ye tt"miz t!f>~e. V-dsLI -oJ-maıJı: 
için (Bab) ın açtığı iıalcilaa; yo
l~::rla yürümuye çalışıyorum ... 
Bıı-1 ı l bir meızhql irot l'tti diye, 
(Boo) ı dalılOO.eı· ler var. O -
nu rafaıı:ı.ı iih::d ilıe rttilıa'11 e-y-
1!."Y"nlcr ,-ar. 1-Iat.I{\ keoo -.;inic 
küfrüne hükmf'}~--e~ı..,. -bile 
\ar ... Halbuki (B.ı.b) ııı ındıe

bl, hürriyet mediı.bidir . .l.ı.ı..an. -
• l•a vicdan lıürriyetıini, ser.in 

. e....'<ii ı><1'<-i n iil'jrl\t.."Tiedi mi? ... 
Clhan, cctıı;Aet "" ta.~~ 
krlle yamp tut~urkeıı, senin 
rnübart:k ceddm, lıeşeriy«in 

iın:faid:= y~i mL. O ~I 
sfü:ıdürüp onun yerine h'd.ayet 
Ye lh.ürriyct ıYOrunu yer Jc .. tN- -
mcd.i mi? İn>anların ~ !&Z"Jct .. 
kiırı olan biihım (Aliyycl-~ur
t<Y!A), !"1:1m .. etin hürriyetini, 
tekrar ccl-ıal<;t devrinin ish'bda • 
d '1-:t <löarlürrn<tk isı.iycn .E~ -
v .lede re~")"e gi1*;ıınell 
;ml?. Bu uj;'llrda, c:ı.n '\'ermedi 

Balatt bir tör 
soyaJmaır J teati 
Dün gece Balatta b3şarılm-ı.k 

is teni len bir korsanlık Yak' ası. 
p:ıl.sin vaıo:Yeote el bi}'l'Ila3l e ya 
r>(Ja k.a:Jomış ,.e buna <le§ebl:ıüs 

cdcn~er suç i.istiinde yıM<alan

mı..;:..:.rdır. 
ı'~t. Saıahat.tın ve Ali a· 

d. . a i1ç ark~ Bııl0< ;ıkele
s;ne baf!laımuş ""(' içinde keTes
te yül<.lci bu3unan bir rr.Olörü: 
gl>rdU:ulen ~!erine JKst.imn.iş 
!erdir. Gece orlatlan el ayak ce
k Llnce yava.-:ça mcı!Vre gıımış
l~r birer birer keresteleri ,..şır
mağa baş!:ı..'Tl.!Şlarıfa·. 

Bu esnada devriye ge7ıen po
lis' r bu !OOTkusuz lro~anl.arın 
=ansız gece faa1iyetlcrir ime
rak ederek io;k<ekyc ,..,kl.,nıc~ 

,.•'l'veti aıılamı;Jar ve derhal 
o;;far• işlcri.ıı> tamam:.amad•l<:· 
!arı bir ı!ııalde öken J•kalamıs1ar
dır. Suçlu.1-aır hakiktr.da takibata 
ba.ş'al'Mr,1~.ıı-, 

Fahıiir.nisa, lbu s&zlcti ooy • 
!enken, adeota lraı:ıdiıırl('U geç • 
mişti. Hiç fatikında ontıa:lıığı 
lı ~ lrie sesi, perde pt"rde yüiksel
m ·~~- Diğer 2iy:.retdkrin na -
zar dlkikatlerini cıelbetoremek 
.i.;i n Molla Ali, !ı:tfifce lwluna 
do'kımıı;r~k kendi8inl ik~..z e\<rok 
mooburiyeüoi hissettL 

Fa:hrüıınisa, (şehidi Ke~bela) 

nm huzurunda •bu -münacatta. 
bulur.ıfokla.n fJlnra, ka:l'bir..de 
büyük bi.- fenllılık, rt.fln:.ııda Jı.a. 

rikulade ~ir C<"OOret hi>seLtıı. 
Tilrbedoo çlkı&rkıeıı, ;ıine ıkak 

k!~·aletiJ e gtı-di. Meıin <ıior sesle: 
- Şıirr.ldi de, (Seyld Kiizmı) m 

.tiyareti= llin. 
Dedi. 

(llalıa "a-r) 

Bir lfflllhl bacatım 
makine kapb 

Süt.Jücede bir fabr.kaıia çıı:l~ 
:nı-..Jita o!~m M.citerden Ram< dün 
sıılbah ap ğmı mak. neye kııptll'
ml!i< ve l:ıaaıJ;'l di:ı: maisalınd'an. 

kqlmuştur. Ba~~ın ır ha\<ie 
hast~hn eye ka1d,r•lan Ra.ın'.· 
n;n hayatı te!ıiikededir. 

j 11. 0 UK HAB211LElt 1 

* 1 ı]ı a-1-lt ye .ihı: aca t li.r · \deri 
şiım.di~e kadar 15000 ton .f.ğıt 
!f.;vzl etm<:şlir. Bu m.®tar mcv
cuıt Jca{!wclın di:irt»e üçünü teşkil 
etırnekı•edir. 

*Dahiliye Ve~i Mı.ibteşa
n Faik Toksal dün &a<ıahki eks
pres\e hrimi<ze gelırıişt:>r. 

* An.ka.-a polls enstitüsünün 
ımımanları 90rıuna ermi,.tir. Bu 
devrede de me-zuıı oJ,aniar yüz· 
do? ydınış beş'~n fazladı.r 

lltDA.M 

ihti~i.r il( GÜNÜN iÇiNDEN.;;) 

Hadd!nl!" Yeni iaşe siyasetimizin 
Tay ı n ı hedefleri ne olmalıdır ? 

BuiÜn Ticaret 
Odaıında yapıla -
cak bir toplantı ile 

teısbit edilecek 

Toplantıya Eınal 
MQmessnıerı de 
lştlrik edecek 
Va!i ve :Bekdise Reihl Dr. 

Lıitli Kırdar dün saban !·;at 
murakabe bü.roımııda her sa
bah ıçt<mr. eden da ;ıni enci1-
mene g;derek el\(.,;nwn aza.si
le wıııas ye mesai ta.~matı, 
çal~ma ~ekiHerir.i t.eSbit et
mi< \'C ercümen topilaııtısm
da hazır bulunımu.7tur. 

Val.i, ene'üme·den ayrıldık
tan SOlE'il Ticartt OdaBJ ida
re twyeti toplanusına riyaset 
e1ım.iş, bugünkü fiatı.nrta yeni 
k<:rarl-ar üzerin de incelcmc
le-r yapm ır. Vali, Ticaret 
adası idare heyetinden belc
d ~n devir aldığı i~e ve 
ihtı·kôr ha~erinin tayinL iş.in
de ıizami yardmıı iste:nı'ş!ir. 

Ticaret Odasm<la1ci mİİtlla
kereler neti<:esinde bugün sa 
at 11 de esnaf cemiyetleri ve 
ileri gelen T~areıt müessese
leriTl'İn müıne.ooillerile Ticaret 

1 
Otlasında bir tcıplantı yapıl-

~ takarrür ctm iştir. 1 
Misafirler ev sa
hibini koğuyor I 
ış mabkemeye dişti\ 

Karagümrıüik Dc.rviş A'li ma
hallesi, s:nan sokak 4 numaralı 
evln sahlhi bu:unan 70 y~ların
da Z<>hl'a ism' rıde bir kadın bun 
dan 15 gün evvel posıta memıır
lar.l!'dAn Hü:;eyin,. evin: kendi.
siıre bal<ıması şaı-Ule sen-e ıi ola
rak vcımi.~/ir. 

Fakat Hii;;eyin, knısı Lütf:ye 
• ıe daha i'lk gütr.)en eve yerk
şime p:ıra<'!ile saLiı alrn4~ g~ 
Zalı.ra~·ı ka.pı dı an etmeğe kalk 
~r. Her fırt;<ıtta o.na baka.
ret ederek kadını canın.dan bık 
tı.rmak ~~!unu tutrnu:;iardır. 

Bu. istis:kak dayanamı~·an Zeh 
ra bir ka"'lla esnasmda da fazla. 
ru.karet tl"irdi'fiıür..d<>n ~ 
mÜıracattt etmiş ve bir cürmü 
~~ut i~ ooları: rM>hk .eye 
\"Ctmi"t't. 

Petrol ve ticaret oU -
ıert blrleşmlyecek 

Dünkü ~~b.&h gazı:tele11·11de 

çı«an Pe•rLJ \'C 'ficaret orc~!ıeri
nin biı'ıescceğine da.r olan haber 
tamarcıen ası1';.c:Jı-r. Bu ha'berl 
diin petrol Ofis :Müdürü Talha 
S; 1buncu Ye ficacnt Ofis Uıınmı. 
l.Iüdü.rü C!"!Ilil Ocmk tarafıoom 
te-krzip ed ltn-i;11ir 

Yeni iaşe siyasetinı.izi uyanık 
tücearmıa çok iyi anlamıştır. 
Fak .. t, sanırtm, bir kısım halkı
nın: bu siyasetimiz.ftı bedel ve 
soınıçlarmı liiyıkile ke-.ürcme • 
mektedir. 

Yeııi ia~e siyaseti, hiri.ıııci de
recede, iç piyasaınıuıı kök:ii o
lan iıstilı•alc dinamik bir hacim 
büyiitıne t~biri koyın~tırr iti 
bu tedbir taınam>le rasyoneldir 
Mü tahsil köylii, şimdi, ıtlalısu· 
lünü h"ru ser.bP!lt, hem iyi bir 
fiata sata-bileceği i~iu ecı geniş 
lıaciınde ekeeoktir. Bu suretle, 
bir defa, istih.sal otomafuıni ha 
rd<ete geçirilıdş, istih•al şah .. 
land.ırılmıştrr. 

D<'.ğil bu yıl mehmlünün ser· 
bestçe piyasaya çıkarılması, hat 
ta, yalnızca eltimin artmasını 
çarc,iz kılan bu tedbir bile ti· 
caret piyasasına tesir etnıeye 
kiifidir. Çünkü gayet hassa.~ o
Iau istihlak piyasa ı, yarın mah· 
suhin gittikçe çoğalacağına e • 
min olooca, yiik.•ek fiatla alın
ı=~ malı elinde tutamaz. 

Eskidc.n bir müstahsil veya bir 
toptancı piyasanın bi:tün dalga
lanışlarına hiç kapılmayalıilir; 
ve malını, daha buhranlı za • 
manda daha iyi bİr fiat için u
:run müddet saklayabilirdi. Bu
giin bu dur.um tenine dönmüş
tür. İltrisi gittikçe bolluk güs • 
tere<:eği için, piyas .. adamı, mı> 
lın kendine mal olmuş fiattau 
aşajı dü_,mesi tehlikesine karşı 
elindeki stoklan ister istemez 
piyasaya çıkaracaktır, 

Demek ki istihsalin otonıa .. 
thnıi, istihlak p~·asasuun da 
otomafomini harekete geçirir. 

Aneak, hükilmetimiz şiipbesb: 
çok iyi ibilir ki, birinei el toptıın
eılar dilerlerse :ıralanoda bir 

Yazan: HAYRI MUHlDDlN 

1teıi fiat tröstleri kurarak piya· 
sallln bu otomati.r.ıniıü önleyici 
ve aidatım oyunlar yapabilir ve 
ffotJıırı tııtobi!irler. Fakat, bu 
5aıbotaj, olıruyacaktır. Çünkü 
memleketin birinci tl hubu:bat · 
toptanctları Türk tacirleridir. 
Burada, şiiphesiı:, milll Yiedan 
un-.ırıı çok biiyiik bir rol oyııı· 
yaeaktır. 

Birinci el toptancılanınız el
bette bı: sabotajın bii;ıcük -.ieda
ni mes'uli~etini çiğneyemezler. 

Şiiı>heo.i-tdh- .ki iktnci hedef, 
mahsulün istihsal bö'ı:elerinde 
değil, istihlak bölgelerinde fiat
larını dü~iirmck için, müııaka· 

latın ayarlanma;ı olacaktır. Çün· 
kii, ticaret, yal- bir malın ıuık
linden ba~ka bir'l"y değildir. 

Fiallarm yine piyas.mn ken
eli otoınatizn1ile dü~mesi, yaııi 
n<»ı·ıuallt>tn1~i için, ithalat ve 
iln'fr<'atın da scrbe,tliğe y:ı.kJa 

azami bir drrocede ayarla \Onsı 

~aresizd.ir. 

. femlekeiimiı:d.t ilk buhranı 
çakmaklayan, ithal edilen mal· 
lıınn a-.alması ve maliyet iiat
lıınnın dalı.a çok sun'i olarak 
yiikscltilrnesidir. 
Harikalı bir eııeı·ji ve realist 

görüş kudreti göstermekte olan 
Ticaret Vekaletiıniz, bu prob .. 
lemi de halledebilirse plan ba· 
şan ile gerçek~tirilmiş ola • 
.:aktır. 

Ondan öteye hükfunetin, !a .. 
kir halk ziimrclcri.ııe dedet lıa
zı...,..iıuden 'eııika ile zaruri l i.. 
yecek ye gi~ccek dağıtması ka· 
Lr ki ·bu serbet piyasayı asla il· 
gileııdirmez. 

Fakat. piy:ı.sa tam normale ge
lindye kadar, dai111a ikrv.rana .. 
cak olao 'birkik zünıre;ııi de k()o 
rmnıu~ olur. 

I - -ADLiYE-----=1 

'-------KORiDORLA INOA_I 

Anası, Babası, ~ri, 
Yurdu, Yaşı olmayan 
adamın şahitlik derdi 
Sapanteda tarla yaz d(;D çıkan dava 

köyl Veliyi ellye d dfir ştl ... 
Ad: Veli '.di Şahit olarak <lıı. 

leı'iH>rdu. Hakim somu.: 
- Ar.an?. 
- Yo!t . 
- :Baban? 
- Yoıc . 

- Scı~<l 11? 
Yok. 

- l\ıle.'.)"':c:.;in? 

-Yok 
---Cılçw11an !ıı2ıznnaıı? 

Yok. 

1 

1 

i'.:drebin? 
Yok. 

- Sabıkan? 

- Yok. 
Bu ce\'?plar •~rş:sırda hakim 

gillümsüyerek onun yüzüne bak 
tı; 

- Peki dedi, senin ı:ıeyi.n 

"-ar??!. Seıı yerde misin, gökte 
!n"iSn, in misin, cin misin? 

Bu scler o safh·,.tle şu eeva
(Denmı 3 üncü sahifede) 

- Evet, ben .le hatırlıyorum. 
O gün bana nıi-z.ac.ını"1Clan, t.e
n~:ı, ülüııi.i.ırlen \'e .nsanları iyi 
t.n.mak ı.)min-den balınetm~

niz. Hatta a~<lımda iyi kıılfu ~. 
· al'lar b~ı- hll'Stnı tar.nin etse
ler, tab'an haris o'.ciuktan son
ra, b:~k:a hir hırs icat eder g•boı 
§'e' ı<'"C 00 ı'_.c.ynıştln..:.Z. 

KADO --===--"-""="-""=-------

olımak hS'kkını gasbedeıııem. 
Marlıeırlki ı<C'\•i)-wsunuz, on11n 
lıu h.&.k'1unt sız yc-rin.e gct.irebilir 
sinO:z. Zaten p tlak;lra<lan it.rba· 
ren b<ııı;ar.mış sayılııız. Getiye 
ru mahk-emelilt Jş mi kalacak.? 

- Bu s-üzünüzü pek iy; aııı

lamadım. 

- l\TrreU insanda para hırsı 
olab:' .:-, s(iol-m>t hu-sı olıııbı ·r. B~ 
<ı<? kıadın hırsı oJ.amaz ın.ı? 

- Alı yawunı, ~t'l.ık vda 
· ·'1en ı:~- ~vmek demlerini 

yaşama.J<. gençlerin hak.IO. Siz>n 
,., ı• A 1kı \e saadet siz 

gt: ' ro ıı..'"GkJ rım . 
S:c:' sıeNıi :ı*;al.tt: 
- Öyk s;~iü ·arsunu.z amma 

9 zi ııevru. 
- Ne sayh.11.vorsun? Yavnım, 

s:!n deli IDIL oklu:ı? 
- A '1m t.rrırıni 'e başımda 

o: rak sii:flil\\~rıırn ki, sız de o
ııu .;eviycmım.tz. 

Ha 'ret bey sararıruştı. Gözle
r' i Sc."11mın gii6!ı'inden ayır

mmın<f.ı amma, ~kışlarJ111a bir--
de-.:ı -bır p.;r' 1'k gelmişti. 

Heyof'C21!Ull0 be'ı:i etane-meğe 

çat '"arak: 
- Böyle şey'.cı-e inanma ya\'-

m -- C.fr •r& DEGÖIL MÜ? 
j Nakleden: M U A AL A 1 U ?.t No. (55) j 

ruın, dedi, şimdi durıııp duı:'Ulr· 
.k.en bu yaşımda mulıoerem refi
kan ızı ;jfalc mi kalkacağım? Be 
mm hakk.ıruzrla ne his1cr besl.e
diğ<m..i pe.kliU. b:.lirs~. Ben sa.
na evt;.dım naz:;.ri'!c bakarım. i
kini21! karşı da derin bir muhab 
betı'm t••n"<IU'. 

---SO.aenmd.en güccnme:,iniız. 

Fakat bcll kanmı sevdiği.nizi 
çok iy· b:liyorum; [Man ya~lan,a, 
bilir amma, görıfü taz.e oldouktan 
sonra neden sevmes·n? Tilbiat 
bu.-r.de Ca bir hülınıünü lcra e
diyorsa, S'izi.n nıe kaO.ili.atiniz 
var? 

Hayret bey gözlıerini öll'ilııde
ki tabağa eğdi: 

- Yawum, de~ bu sözde biır 
bakı kat olluğuna şüplıe yok. 
$imıli büyük bir İngif..rz muhru
riTinin acı bil' sözünü hatırla

dım. Bu za.t aşağı yu)<a."' ~ 
diyordu: .İhtiyarlı.it fzci.ası, in-

sanın LM.yaır olmasında değil, 
ih tiyarlığma rağmen genç kcl
rnasındad !r. • Ev'€t, ben de inJc5.r 
etımem k!, lu&ikaılen gönii:m ta
ze kalmı;~ı.r. c&t·da o bir peri
dır ... • Nasıl, J;öy)e b:.- şiır o!:ı· 
cak amma, şimdi ;-yi haurı amı
yo.roı.ırn. 

Sami düşündü. ihtiyar ~;cıda
mana h<:r §E'yi büııtıüotün söyle
tcee kt. ga'ı:bı>ı. .• 

- Acaba siz lbu geıı-ç i<'adına, 
onun arzu ettiği g'hi biı- kı.:oa o
lamadınız :mı? Çünkü 1,'Jk dda 
d.!<ntat ett m. CAom:le ha.ıı.ımın si 
ze k.arı:;;ı rrı.uame:ıe~cri nıd~ dainı.aı 

bir ln iur.et, roğu.kluk <>'ıduğu 
h '; gözden ·a("!llıyordu. İlköııce 
.refikanıı.a k ı bir muhabbet 
d uıydumsa, bu. süpiıcsiz size kar 
şı olan muhabbdimden :Jıcci 

gclrn ~ i.-. Fa k-;.t "rnd i böyli> söy 
!.eyül<'e va7~yet dcilişiY•'<. Ben 
hiç b:!I' z::ıman sizin genç ve 

mÜ§'.ı:.rek hayi!tırı7"'1a bir gölge 
olmak istem-m. i~l .. r:rr;ıei ayıra
lım. Bl·ı birimizi gö1miye:im. E

ğer CEnıile hanım:n da . ded.ği
niz ı.ııbi, l-<ıııa kerşı. bir mcyLl 
varsa, unutur giıkr. 

Sıımi şöy'e c.4ürdü: 
- Nasıl rol-Unl.i ıam bir ak 

!&- g'bi cynı~ur? Bir la>', iki 
kt·~ '--Urt cnk. Jieın brni ş: rh-cc~
~n at:· taca.k, (~ün>- i o r-şı 
teı.'ılikeli b'.r adam oiıııağa b· ,•a 
dım hem de na>ıl ol a, gü: ün 
bir'n<lc C<ırJics:P-e kavı.:şacak. 

Sonra: 
- ö. ·~ <öylüv·c.sunuz amma, 

rll:di, art k b; io;ten g~çti. Dün 
gece kdrımla l.:m'r k<•bul et
nı.cz agt.r söz.!.~·r ~CJl'Uş1Gk. Zaten 
ben kendiı;int h~ sct·m;yorıım 

bir kcıc ... Blına mu.krbil sizin 
cmt-:ıda bir cürmünliz ~'tllk. Bd
dc ol'u rres'ı:t e<lcn-cdım. Ola
bilır yr ! Lfıkin onun da mes'ut 

o da kııby ... 
Hayret ooy yaıvaş bir se~ 

saı."Cllu.: 

- Peki, çocı.:i\u. ne yapacak
s.ını.7? 

- CCX'Uk Cemilerin yaınında 
kalacak. 

Hayret bey birdenbire yerin
den kalktı t·e Saminin yanma 
1-."0Ç--.-a·k, eliJıi omunına koydu 
ı.<e aln:Pdan &polü. 

Somi, H~~·;ret bcvin na,al he
~·cca.,lı dakiıl<..al;ır ya.-adı ını an 
cak o zamRn dı.'.•'ıa iyi anladı. 

Hayret bey yc'"ne otu.rdtl'k-Un 
sonTa: 

- Ytı\'lr'Um., şinı.di rica elterim, 
biraz da beni dinl2 ... B~n ba· 
~{nt1mıda <C.k acılar. cok ne 'cii 
gilr.l<'r gördüm. Faka•t ac·ıları
ır:n t.'n bG...,,.,·:;:.t:l Y!l.~.~·asız ka'ısan 

ol<nu.• tt.:- Dünvada valruzlık ka 
dar ir•an beCJbaht <'<len r ~y 
yokıtu•. Sdkatin b' daımJası bi· 
lıEo · ~•ın ba.ı;ı;. 7.du·lenm<ş bir 
brntı k"rta<ıır..ağa kiıfi mal'evi 
b:.: ·~çtır. 

(Daha \/ar) 

BİR iHBARA GÖRE 

Bir adam 
karısını 
zehirledi 
Kadının cesedi me
zardan çıkarılacak 

Dün sabah Müddeiumuııni!;.ğe 
bir 'kadının J...-oca.'-1 tarafından 
zebirlcnip öldiirüldü<>ü hakkın
da bir ihbar yapdmıştr. Bu ilr 
barı yapan cLa ölen kadının an
neı:;i Naf.:adır 

Kadının 'öylediğrne göre, 
bundan bir ay ev'Vel Yalovaya 
giden Nafiaya geri dôndüğü za
mon damadı kızının an! olarak 
öldütünü haber \•ermiştir. Ka
dın. kızı A.yşenin genç y:ujmda 
böyle lıit-tlerb're ölmü,;; olma
sın şüpl€1-i bulınuo; ve ondan 
kwnın mC2arırın nerede o'tlu· 
ğunu '"""'1uştıır 

~kzrın. buna mıiisbet bir ce
vap vu·,.-ır tyince :meseleyi to
rnnlarır.c~n ıahklk ctmeğt' ka
rar verm ' -1 ve a..a§iıı-malar-..na 
k~lamıştır. Bir müddet oonra 
Kazını tonııılarından birini a· 
zarlar'..<cn ona: cSeni de annen 
gfüi zclıirlerim!• diye telıd t et· 
m:~tir. Bunu işiten Nafianın 

~'fiıes'. aı:ıımış ve nıüdôciıımu
m'lii(e miiNr-aa,t elrniŞ'lir. 
1\Iüddeiwııumilik tvhki.kata gi 

ri."lnisti'r. Ayşeni.n mewı-dan ce
scdı çıkarılarak morga gönderir 
lecek ve ol.aı:.si yap•larak ha.ki· 
ki ölüm se<ıe.bi araşt.ınlacaktır. 

Bir kuyu tamircisi 
parçalllnarak öldü 
He-~'belia.dada Yorgi aj;lu Mil

t:)a<iis k·u.yu tarni.t cde-rken mu 
va?.ene•ini ka:;bcttiğind-en ku· 
yunun '-çıP.e yuvarlar.mış kafa
sı on beş, rr.eırc derinliğindeki 

ku.rnnun ııotrel demlrleri.ne çapr 
t{; odan ı>aPÇalanarak ölrn~ 
1ıiir. M1ltivadisin mu-ayeensi ya
pılın.:ş, ı:ömi.Wneı.i.ne iz·n \•l'ril· 
m: ·~ 

Üıküdar Halkevinin 
bu geceki ei'lencesi 

Ü9kü.dar Ha1kct·J SC..") al yar-
dun sıabeslnin Kı~ulcsi Paıkın 
da ıı;zırladığı gece eğ.!enc:e3i .Jıu 
ge<·e yapılar.aktır. Eğ,l.encenin 
müktmmel ol.abilmesi için Tak
sım g~1r.c,su arti.1.-tlerJ ile Ala
bhııda .revüsü baletler inin bu 
geceye ~irakleri temin edilmiş 
tir. 

c~-ceıı in hası iı.'ttı i.lc ) hullara 
kömür ve odun t~Jı ed.lecek
t«. 

FeıHval azırbğı 
Eminönü I!aJl..-.:-vinin llıazırla

d';ğı mrı\i o.yuf'!. r festivali ha
zırltk1.arı ilerlemektedir. Ana.do
ludan da\'!'t <-dilen ek.i,pler- gel

meğe başl!c • ar. Yapıl.ıın po u
vala.- da bugü.nlerde sona cre
cekıtir. 

Halkevio bir f-csth·al bulımaca· 
sı da ~azırl.mıştır. Bu bulma
cavı ha1Je6eceklere fesıt.i\•al eğ· 
leııceleri esııasnda kıymetli he· 
diyeler t·eri'ecektir. 

... ,, . ,.,., . ..... 

' 1 
J 

t<Etaba uygun! 
Gazetelerde sik sık bir kitap 

il3N görülüyor: 

- Derin ncles alma idman • 
JarL. 

Hayret! demek, karp11Z ka • 
vun fiatlan önünde yapt\iimıı
zuı da kitabı çı~! !. 

• Gar·p bir yemekl 
Bir gazetenin ılıtr gün oku .. 

yuoolac:ua tav • ·e ettii;i , . .,....,ı.,.. 
!ere öir göz atarak, srpacı kam
rtılllJ gibi de<'İlı derin düşüa • 

m•yİ •everim. Fakut d ıı tav .. 
siye ettiği bir yemek ismi gik

diim anlıynnıadım. 

- 'Ia\tuk1n makarna! 
Di~·or. 'l~n, uklu nıakama mı! 

lakarna nerede var ki? 

Acalıa. kiim.esle saklanmış, 
mak.una nu demek istiyor?! 

CIMBIZ 

DIS ~PotirlKA 
36 ırıcı ay .• 
:r- .ı&lo &--' SUlfJUll 

ı&:ı,s eylfil aylann<hmben etua 
altı ay geçti. Evvela bir Anupa 
harbi halin1fe başlıyan ha-rp bu
gün dünyayı kaplamış bulımu • 
yor. Otuz altı iJm \'ekayiinde 
hiç olmazsa belli baslıları dılha 
unntıılınamıştır. Bu ,-eJr.ayi ne 
kadar ebınnrlyetli olursa ol•nn 
lıa,.i neliceleııdlrecek gibi ol· 
rnaırr.ıpu-, Onun i.fİn harp üçün,. 
cü senesinin soo ayma giımit ol· 
masına rağmea. arlık yala<Mia 
bitecetini gösteren alametJer da
ha beltrmemiı!tir. Gerçi çoğu gi~ 
ti azı kaldı demek irin kuvnt!i 
sooepler yok dcığildi~. Lakin ka
lan az her halde az lıuhranl1 ol· 
ım~·a<:aktır. Muharipleri daha 
birçok ve pek çetin günler bek
liyor. Harbin başında iki büyiilı: 
ihtimal ik-ri 'ürülerek lı-u 511 .. 

l'etle kavganın WJtUl sünniyeceği 
kcStirilmek isteniyordu: 1 - Bü
tün vesaiti harekete getirerek 
\iC lıiitün mllle-te harp işlerini 
gördirerek • ıldınm ,ür'ati ile 
düşman larııfın.. hiicum etmek 
düşınarun ceplı.e gerisini de \•urı
ına.k •urdilc sanayiini tahrip e· 
derr.k bu harbi rnbuk bitirmek 
miiıııkiiııdür. 

Bunu Alman taraiı böyle dii
~ii1:dü. 939 danberi hazırladığı 
harp vasıtalarının yerdeki ve 
handaki motürlcriui i~letcrcJı; 
\'C AlınanyaD1J1 servet .-e ku" .. 
vet mmılıalarını da harbi başar
mak işine tahsis etmekle her 
halde zafer çabncak kıızanıla .. 
cak diye hesap edildi. İlk giin • 
leni.eki muvalfa!.--iye-t ve sür'at ; 
mühimdi. Fakat harbi bitinnek : 
istediği gibi b;tirebilmek otuz • :, 
tı.nıcı ay da gelcliğl halde daha · 
müınMiıı olınaıuıştır. 

Gene harbin uzun sünniye .. 
u{:•iı>i ileri sürenlerin ortaya 
koyduğu ik.inci ihtimal bunun 
ak~inc ba~ka türlii idi. Onlaıra 
göre a.Muka. altına alınan Al • 
manya çok goçmC>ılen türlü 
mahrumiyctler!e kar~la~ı.a-ğa 
mocbur J..-alacak, hariçten mııh
t:ı-ç oW.ııG:ıı iptidai maddeleri g.,,. 
tirteıniyecelı:, bu mahrumİıyetin 
tl$İr.ilc harpten bıkaCJ1k, va:ı 
geçecek ve saire gı1ıi. 

Bu da. olmamıştır. Çüokii ,:,,... 
diki ..\hıuıııya geçen seferki diin.
~-a harbinde Kayser Almanya • 
sının ba."1na gcll."Tllerl bilmez 
değ;ldi. G~ sefcr Almanya • 
nm hakikaten ırlıhıka yüriin -
den çok zarar gördüğü ve niha· 
yet bir giön harpten bıktığı gö
rüldiL LRkin o harbin bırakt·ğı 
derslerden ibret ohnınamış, is
tifade edilınocııiş değildir. 

Soıııra Almıınyan:.u bu harpte 
çabuk yürüyerek ka\lgadan va:ı: 
geçeceği idcliası da dnluı haN>in 
.ba~ında Fransızlart.Q, İng)Jizlc. 
rin tetkik erbııbınca da hiç ilti
fat görmem.iş bir sözden ibaret 
kalıyordu. 

Çünkü Alıruwya bu har.be ge
lişi giizel, bilmi,reruk stirüklc,.;. 
miş değildir. Geçen luıııbi gör
müş bilmiş. ODUll ızhraplannı 
çekmiş olanların du ü.n~ü n.e 
olursa ol!lllD ya~lı başlı orta de
recede bir Almanya da on sekiz, 
yirmi yaşındaki gençlerİJı !eza· 
hürat yaparak ookaktan gedi -
ğini görürken heyecan duı mıJ. 
ta, 1918 sonbaharındaki nıai':'lü
bi~-etin a-cısını yeni yeti miş n<>
sillerin art.k çıkara.cağını düşiiı> 
mekte idi. 

Bilhassa 935 denberi )·eni ka· 
nunlarla teşkilat Almanya}"J ta· 
mamile ad.erliğe hazırladığı 
gibi yıldırım harbinin icı.plauua 
göre müdafaa ('-'r.elerinc halkııt 
böyle bir hupte neler yapması 
lazun ı;-eleceğine dair her ~ey 
öğretiliyordu. Hula"8 Alman . 
yı hazırlanmış olarak bu h rbe 
ı:lnniştir. 

Onun için Abnanyanm az ,,.. 
ınanda harpten bıkacağı, Al • 
ınaııyada ihtilal çıkaca-ğı yolun· 
da h ibin ilk aylarında ortaı 3 

sürülen bir takım idıliaların ,.,... 
nuunile ) anlı nlaca~ın< !>-O)'lc -
yen lng'liıler, Fr•" ıılar yanıl
mamı.lardır, 

Ottu altı aydanheri harbe da
ha başka amillerdc karı mı ol· 
du. ftaha, Ru ya, j n0>na "' 
Amerika da bu hai'pkn u k 
J.:ulamam la ır. Jl:ırhin t.lirl • 
nı<-sel.el.,...i haş gö lcrıni hun
lar hirbiriııe _girift bir hal Lııı,.. 

tır. Harbnı üçiiı-..:ü oes · o 
son ayı nlaıı m aı;a tosuna ı:i
rerken de daha bi rÇok diı • i , · 
ltrin çöriil~baınesi •am:m ı~i 
olacağı ani.ışılıyor. 
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SAYFA.-~ 

Dr.. Behçet Uz 
:Oenizlide bir hi
ta hede bulundu 

Ekmek ve iaşe 
işleri 

Hindi sta ~ ı~~manya~ı ha va So2~!~~r!ı !~!~ 
meselesı hucumlarıle ez- sıııda Sta ngı-adın karşsnda 

ADLİYE 
koridorlarında 

Almanlara gör 
(Ba.5 tardı 1 inc.i &ahlfecle) 

yapınaC< i:ıtinı l:ıiıısıl olaunamak: 
11:ıdiıır. 

(BA~ lar:dı 1 İıllCİ ~ab.ifede) 
~ .... --ıt-u~··. Hel~."ftİ...'1. bu vav..iirierıi 
d.~fıır.;:.df'.!lı yapGıOilın.~ }t4l y ::.ı.rdun 

----ı--- k hd•d• rıuıı..ımaktc.<iı.-. ffie te ı 1 K,zıl.,yüdız gazefosı de şöyte 
(Ba§ tarafı 1 htd suy fada) 

m;,,; yapmı,;l>r. D<Jlkt<>r Beihçet 
Uz bumda l:.il" n.tl.llk irat etmiş
tir. 

et rr.eıru.u: ıit.ıa<.ı."'08UrMl mti~"T.cı ulriıu
J;'.ı ır . .t'.'.,"'{}a.ntıadu·. B:.ı itiDö:w-4 tr.Liiga 

t(';'(.;.i~Ut J'~~i;.iJtıü.lt'llCtl. tnt'ıı~1.f.!JıJvJ'.i.fl· 

dan b'.r kı..-ı:1u bl•l-ed•,)"e c~1 • r:ııioe ça-

Vt.:k.il bundan sonra bdcd.lıre 
taı afından <jll'rc·fiı,c veril<'fl ak
ş;ııın yenıegi.r.r.1e bttluıın>ıe; Dui
<lwı)S g•t.m'"l~r. 

Bu >abah Dcmiz1iye avdet e -
den \' doil, Ta,·a.s, Ac>pa.\·a.m. 
Çal ;k117.z.la.rındıa ve ciwnooa.1.."i 
ha1·m•nl;.n giiri>p hakki& ~emas 
i.,.-in tı:ıkrol" bnra~·a hareket cl
mİ ;,1ir. 

Droir.lı 31 (A.A.) - Ticaret 
Vekilinin K.ooperati! birl>ğir.i.n 
açı.! ~ tü<eninde sö.ı•lı:x>iği nut • 

un rr.Uh·in.1 paırçaiıaı:1 ·~n1t.---n şu· 
dm: 

«- N.i~ Dzri·zliler, n11ti1ıte .. 
rc.ı1n rıt-ı~crilcri1n, 

s.r ;:"(> ·lıı lıii1turr.otnı 11 al 
d •,gı 1'..ı.ı ~danı: tatbik art \"e .,e
t L:-•ni munl kl'tin 1sllb:al 
s· a1ar..,,. .... a gömıok ve lı: a 

t·vaçlaı-ır.ı•ı öl<renmok rro.k -
s dılc siz yurdclaşlur~la yakın
<!.ın tc-rı as et.ıı ok i:rere a1':ırız
da bulu!l".zynrum. AJ. ~.:-rar.da 

yurdu ... gC1:~ ~ salıa,ını dolaş-
1ım. J3..<.rad:ı çak yükse teza -
hür'>!riri gördü,Ç'1m Şef sevgi 
ve S•')'gısı. ve ıı:ıkün;cl g:,·eni 
h<'ni trh) "ç etli. Ynrdun hu. geç
Uf;'rn gau s ve fc·yizli b;:ılı;(•!c -
rJrJe yill<S<>len tek ve kıı<ir~lll 
.sc:>, fo.önü-nür. etrnfı."<la t.opla • 
nan haşmetli bir milli birL'ğin 

i.fadesıdir. Ada"'a ve Bahkf'Sic' -
ô:•n :ı.;a.ş}J\'"nl'ak Manhsa.. Lnn1;r

1 

Ayıcl1n ve c;i'Varl:'!n a._y.rı.ıi Ci...TJ:
hkla bu sa.mımi ıcz:ı:lıürler_ı(n
dc ~J;:.a.lamyor. Mczryl'lli 'bir 
rr 1 :.n bu ffl«irdli s< ,inıi bu -
r•·~a !tutun y-urddaşlı.ra ilan 
e. l'k ze\* ve ımo.clc-l İ!}İn b""1-
§l't :;iWz ~in .s~1ere şLi.krrml~ -
rtrj .i. !;''1nıntı~-< istC'riin. 

C w ıılı u rry d lı ü"lru ır. ctüün, 
TLiı·k ıntlle1.iniı~ lrLİz ,~arlı.ğuı -
·d.ın kudret aldikça b..,..ı.,,ıu.ya
cagı M:; bir i~ olrn~<lığı l~'-::ıa -
tindeyiın. içiır .. izde .slıl~ lı:Z
'ıın~t '.çin h:ııduts.uz bfr iŞ .. Se'\'gisi 
v \ :ı ;fc• e:;,r.n v~rdır. lI 1ıkenin 
taır. \'C 1..-iiııııil bir iıu.nuıa fNIZ

!hı•r büyük t<e kudretli Ş<>!>miz 
lr..Oııüniin etrafına 'ıudutt:ı nö
brt !bekle.\ n b:r nclar gibi, bu 
aııilfotin h:.Zınotine !ıasrı ı:ds 
otm:te c~r.ıını<ı pabo.smıı <la 
oll'a Pö!llnc'1ııni, insanlıın rı. Bu 
~lJuarla si?.in ai'Z\llıırnız, amirl1!
r:ııız, lıh'Uı~llcriniz her ztım•m 
i.cın iyi .şokiJde ifa edihnıiq ola
"Cak1ttr. Burnu ıintilha:p daıircn1 o -
lan DPn'7.1idrn bn.tiin mcıınle<ke
te r.r-w',mf$ o!nıakla drrin bir 
saa<i c<t d L~rr.G&:t ayın. 

Tiü k;yc Cumhıır.iyotiı~m yap
t ."-ı biivfk Jıa-mk!.<ırim.İ'z bi'lııne

ııJ:,1:.!r. ·Ve b'tnıiyecolol.ir de. 
Çün',u hamle bittiği giin, ham
ln"n ·Jit~lği z:&.'1nma · ıldı • 
fi ' ııız gün, in'ıilh! "" hillit:ı.t baş-
1.tr. Jla"'lt<>iz bir m!lJct ll=ı.sırı: 
lı!r vücı:.1 g:<bldir, kolay ;pkılıT. 
:::ı:ır· •,..ırlyct hü.kümeti böyle bir 

h: l<ı'V a asla dü.'!fll'İYece'kti.r. 
Y.eni hiiıkümetimıiz, Sar~ooğ!u 

lıc'lkfaııeı:ı, me bu iman ~le ve 

. ~r. ~!d :ğı ı;üvcn!x? me<mle -

kt·l:n iht'.> açları üzerinde ı:hı -

rzco.k, Turk milletinin rnfaha 
i<&vııı;mı<.>sı ;için gereken \-alları 
açacaık ve l:ıil.h:ıssa dü·~a her
cümerci iç.inde Tliıiı: milletinin 
mı.1kacHcs h•!klarmı. diir~ya va
z'yd.!nrlı&i n"""1t ve ehemmi -
yetli duı-ıımunu da:irna gözö 

lış! ırıl.iı' A<ı!ı:ııdır. 
llölı;c ;a~ ınü.<>ti.rHıgü.ııün '" ınü

raKOOc kornL.._.,.orr.lfiun ~gu~ uldu.
ııu '31cı<leu bir kıııırm" ,.,.,,,,_., We
diye \.azi!-..·lı•rlne d.ı.ıo:ı mad<i. .. te.r..:i.. 
G..·1'.1t vn:la:. aıer... <iıiieı· vazi!.t.:
c-: pe:.k t~b;i c.ıklr6...ıı;: t.tq bir ıt4na ilt;: 

ita. c<fiecl'ktfr. A:>ıl elan J:xı.!ku:. Z1n 

• ı-etalı VC' hı.rAJJ"unu Lı:m:..in yolunda 
hir.rı.ı<;t e!,,.,t!<:l•r. icinde btıl.rnduğu
nıuı- ftn*'1ı?ade şartla.re ra.ğınıt_•n barl
lwı hiıt;,1bir ->uretlc .. ıkıntı Çt ii:r~c-me
bi iç;n bütü.n tı'Şltili.t mm..,.:pla:i!e 
bir;tkte a2'mıi s:ı.yrct ~Jil~'{;Ut~. 
HJ!n"unıethnizıin itt~b.:'Z t"'ttiği son ka
rarlar neticeslrıde meırr.kı"~tc barlı; 
~r feıch!ık h~;ldigini mat.buatı

JT.ı..ı: llll'tr •• n-un:iyetle kr...:,xic'I' ı<ştir. 
IIüıkUıne-tçe alır..mı.ş olan karaıiar.n 
ıntnta&: ar dai!ilit1rle hüsnü su;_ et.le 
i.:.ıtblk·n~ ehe-.nunJyıet vcrlyvru..z. Sa
Hh>yetimlvn Ç!'rç-.·•·•csl içinde ic"p 
«len d ğer k~ı~aıları da ,-akil ve za
rnan .. ;da lt!.ıhaz ve t;lfh'k tlınf'ğe 
.i tin1.1 et et"t"ğlz. 

M Oı..;..J.l~n gi.i::..:. .. ğ'i..ı..'nÜZ :i n.iı•na 

mut ~ riz. Aksa.)'ı;ın işlrr olu.n;a 
g z,~ler ıt11z hunlan b:ze bl]dir;roek 
ı~ P.lbt1.lc ht::.·net \l'e mun.-Ve?lı('.tt..e ba 
1 .. ım.u.ş olu rar. ~ mu.J.1~m 

matbı.ı.almıW..ın b~\.ıt.d.iö'ına kuru 
k wa. §')<..ı:ı·et y...zılaı ındon z yt;de 
b~zi :k ... z \C tenv-Jr cdlci, hatta .ı?L<.nı
><tlme dü;;ıindü:drri ttx;b:rı,.1 de 
blltiirer-t..'4t biı.J ~d t><lici mahıyotte 
Jı(ışriytı.tta buluo113.larıdır, 'l'i.iecar ve 
esna.iın da 1'IX'1TÜeketf' ol:ın aJ.lka 
~ merbul.4yetlcri f't.•1.la k:ız:1tıc.; ha· ... 
ı..ı.ndan vaq:cçmelerini \'.U Diakut bir 

1 
~r 4:"' ~ ·ra ct.n.ı-lerinıi icap t*tini.r; 
Mil"I KorLlnJna bülctimTcıllf t na~n 
lı.Jlki n:~r·ı V't" mrhfuz clduğu iol.rı 
tJ,.:r (,.'Ok n~&leJe..;u sa.tıJimıdıaki s<"r-

1 

hoo~yıc r· mM n ul kA:r }-.,_"1,6C: ni 
aşmak, ıırar Büdcian k V'('_ya ri..'1cir!e
mt' t:c:;ın:t ,YQ.pam.~ eya Y<" ihtiyaç 
tr.ad...,lcr<iuın h•lka i>;.ı..:ıJzya ıra.! ol-
1na!!ıf!'!\ st'ı'bep oJn ak &>Oi lta~Pt}er. 
d-e bulun0th:ar •·~te kat~·un ın peu
rl-'!'Sindıen kwo;ı~.:o.·1'\:cl'~·~ci:a,.dır. Di
ğer 'o.oır<+rtan hQHtı.m.1.7.ln da. ihf;y&cın... 

dan fJ:;!n mal, l~yn \·~..re hi~r
•mcc~ ir:ılkmı>m11'< i<ap ed<.-r. Hii!kü
Jı ('iuninin o.ldığı feyi.7.li tedbirler sa
!.'ıJ.·f:iJXiıt.ı ır.CJnlı.::ıktt:tin""' ~;1' za._ 

'""" lroyölc bir ciaclı4.; """1ı;y~
t! r. Buı;J.n olduk~ gib; y:>rın el.'.< l>l'r 
''".>' h«· yerdr bl":uoct>· "Cl'kr ''- L;.. 
tffla1in~;z ona ~>1 ·e tü.ıa'-0ı ·''l~nrık
'<;<';r. H-Uunı171a nııet:ılcb·I •h.tiyaç 
lunnı bu gi:rid(an 1.cmin ~Oıt'k dü
E>Ün{'l('t;lle dı,..bi. pi.ı.nCtik.i ihı~vaClnden 
f;ızl.a t'~·a. gıda ır..addef".1 • v~lt~ 
bir.il;ıiiıırr Joa;lk.: 1 ik.Jı _,, b;r 
ttı:.: ~ ri~ \~{' z..ıı-a:ll<lı~ j p&y:ı.sa
d• tlf,:l•c ooğ~rur Valandoış)e:ı S!

k ntafa '•1:-:'\ı'{ır. :O• a,y ~·ıtlJ~ılat 
~t.&11 rı2 ol1nadı·~ hal~ tnAvcut 
E=k•k ~:l.l, ;htiyacı tarnan--nen k.arı~ıla... 
rmlk w:6y<rtin.,.,,, <~'<'!m~hr. F'aıaııt 
pıt~ k.Lıi-a bir Z&rnan içirxlı' J-"(<ıfli.. mr;h-
~' laanaJıilc ,,e bol oltıı.t"tik id!""".Jc; 

·ı,p falilJ!ke oız ed·k!.Xl~{,r. Bu 

arada halk<> ~vzi rd"luı ;{crn<lı: 

nrik!ia.rmı ıı:ııa.ltım...ıt t.lıem"'°ı uz. O
nun için şci\itde ba7.ı sc,-r+ı, N · n:u. 
"\ı..kf.al bir darlık g<irU!uyı..:..-. :nı.;.nun 

cinlenmeGl için lt.m.ın ge"!rn ~r

ler alınııwkUı.dır. Ru va.ı.1yot ck-varn 

<"trneyeef"kt:..r. Hal~t.:..."'nı.zıu uhr.ain 
o' ı r•' ~t~in jQi'lrle yaşa-

l'ü.tl".le buhındu.nıralk, muha.f"2a 
ed.:-b'lınclk içirı Tül1k: oı1<.loouna 
her ihtimale ce,•a p wrobHecek 
iiı>tüıı kudret •ve kabiliyette ıu
tactktır. 

İşte bı:gün aıç-tığı.ırnz lbu ikıtı -
~rıdi ın ües,e de Cuımhınl; etir. 
ô.i.ğer birçok fay~alı e~orleıi a
ra.~ıııda ~·er abcaktır, bu.nl:ıı- _ 
<dan lb<risi olacııkıtır. Deıcizli ve 
Er;e r.ırv-z.ısı, 'hatt.1 bütün menı
le-kct bı:nun fo~·iz\j .neticeler;n
d.en faydalanıııc:>ktır. Birli.ı;>iı:i.r., 
sı.ılcre ve Türk milletine t:ğu.r
lu o1sun .• 

---------------

Gaadinin Stalin ve 
Çan · Kay - Şek le 
görüşmesi istendi 
&mnay, 31 (A.A.) - Dev?et 

§İlra",rutla A~ aza buLu
!llan M. Par.Ker bll@iin bir tek
Jiıf yap.ırak Gandi:ı-i ve Hint 

• kııngrt"ıt icra kcrr~te.si aza'au
nın StaJin ve Ç-.ını Kay Şek ile 
!bulu~ rl!G< Hindistan m~scle,;. 
üze-rinde göriişmelerini isteın;ş 
tir. 

M. PHker tekM edilen mü
lakat yapıJıncıya kadar kongre 
kTa m-0m·rte!li toplantılarının tc
J,i edilmesini d<e ileri slirmüş ve 
dam;,:ıtır ıki: 

Hin<l">tan hcl<'<lilllleli 'ryahat 
işini tanzim eclElbilir S~aı, nl.e 
Çan Ksy Ştık Gandiııin yaptığı 
fa\"Si~·cler n Çiııı"ıı Rus~arun, 

Hi ndi:<t:m •n '-e diğer mü t~~·k 
merr"kkc<tlrı"n mrnfrrlc t.ıı
uygun b0

r ~ek~'!ıdc icıa <!~~mcsi 
Iç•n kend!9inc ya"dım e~·cek 
m~'Trr!~~· 1 ~cri tayin edf'bPı ier 

---0>---

Yi ne o mesele 
(Ba~ !aralı Ilirilll~ salıifNle) 

ha~ırlklardan ziyade J{.Qıruıo
molsk bö;geleriı•~c«i Sovyel ha 
zırlıkları hakknda malıumcl top 
laımaiıa çal.ışnıaktı:.dırl:ır. Ja.pon 
1ar, Holklkldas\lan S2kal'n adt• 
sna yeü uıvıvctlw· gönd<'iım.:,;

lleıdr. Ad:ıda ~·Pn!den i'ki biiı:> ük 
deniz ÜSSÜ ile 32 hava meyaaru 
inşa cdikmiştir .SC"\·yct i:se uzak 
Şar!ka. pek Jrovv«li ve nı:ı\'.letn 
llıir ordu bıüuınd-J!kımakl.adırla.r. 

dıi." ft~ ,ertbn d~>lr.f·r•«k 
'bu ııı.ı,;ı va...ıyı,t1""' hoş g!lunrsini !<· 
menni edcttz Zlra had~e Ualıir nori:
~:aaınıdnn dt'ğil, 1n(1nlt6\.t.tiu kencLi 
ıiE..il1ı&ıli i!o g('(inırıdt 210n1.ında k:..l-
nı:ı."111-G.cn vr i~ill..--..1 :r.Htt.:ırıı11n da 
•"ca1< '!<Mi gelmeslndm nıe.s'cl etmoı<
t.'<lir. Hi~ılmMirn;zin isi !""'li art. 1 
<tıoma yolun.da :il1\ı<t.cta oldu:ıu tod
l~l'l.C.l'l't! bu \•Uiyetiıı Qeo tııllnt' ~
çileoı,g; ııı.muı y: kiaııı11L1 l>ı.Jwu-
yor.> 

Di{:f'.r tar.:ı!'taa V;di U\U'ü Kıı.ı.ar 
<tlUl ·c:.n raat 1'1 dl Batıın Oir_~ği 

, ... rtı..;ı: .. ıı=~·~· ' ~ ı.:.- li-
00 :ııil' bul~nw\uş yUkarıdı.•:j t-·yarıa
ttr-.da oht)ı() :.ıırunı'% ıbu.6t at tıaz-. .nd.-
6r.an l ırsal"n:o.rt. \'t"fmfştlr. 
Ö~'*ıJu.- gi•~. bol«i·Y".Yf' 

\OT~:{TI )'f'.Mİ vaı?:iı.,-1ı.;r:n dıbtı;a iyi bir 
şı."Oldıc ifaş.:nı tc.nl!n :~n en ü!Z 250 
ıır.<~~nurdan u~rt k'lr· p b'r b•J\;tii~ 
zabıt..1ıSı f.f?'ıll{;l;ıtı k-•1!1.1 ak lt:-uı:nu gö 
n.ilırdttf-<ilr. Bö\•lt• bir ~;ı:ıtı da 
belrtl;~~nin lıugilni'Ü büt.;el"'i iJ.e kuT'
maf:ıı i,r.kı:ln Yoldur. CW.ü bdedi
Y} \•a.r:İoa1ı muhtt ti it re'uepl._>ı·tl.pn 
rloI.a:.yı C:VK n.alııı-u.;1.u·. 

,,,,..,ı:, belrd;y ":tin glırn.ı·, .. ~ 
•!dığı l.S n Jyon li"t.l.ic h~ haı'P 

dıo~y:~İ!l' ith.:.!It1ır1 ve dvla~.-rsile gü.~1 
ı:.wt l'I' : :n a:a:ı. 'l < 1roaıe:r.dan 

:ıtıO bin Jlı'ııya clu;ıı ,.~jr. M <'>aha 
vanidcı.tı da n:ili11n: ~ıı"t-t"..e azal:nfi

hc. Buııa 111ukı::ııb:I ma.st'atlıı. n'_J'l_Jtl
di~irıe tı~rL.)tır. Mcf'el:\ i n'b-ulun 

ıÇ()püı u .ı.:!·· ı 1'n.rlre.ya ôö! n<k . r•\·

vıı!cı' 40 bin liraya yr .. phnl~""""t'n 

~n1cLi 150 {):n J'r~y;. ~eıptırılilhil,.,·ck

~ d:i!' l-It-1!' .. ~ ht~l" nev· ı~, .. -f"'o.f~ "ha

yat p<ihz:!h~1 ckl!ny?.,~ile t:ç m'.t'lli art

mış b:· 1
'. nr.>'":)l". Ta.1 •. -bi bir hes:ıpla 

bu Ya7is t bı: l ;.ct:y~ bütçr. ;ud._-. üç 
'..iRilY"tır.lı.ık lir ;; ı.',; hu_,u:e g ~nn.li

tir B '1U kJ.'."'Şll.•:ıır.ı. i~ın dfi:t.itrl;1<::r. 

p·;r gibi 113C-<.fll \-a ·ı• la.rın:ı br"r i:.,J_ 

.şrr kurt!Ş zam y.\?l.'l 1 at..l.ı.r. &yi ... ce 
• şCbit•li]f"TI(' lıüıyllk: kü IAP.tlr~ t..'Uwr.ll 

1•<1oi1 ,yJf _., ac:ıg·n k1•· :m.}]n ı ırr.il:n

k ·:n o:-.bthıııc-ok1.1 r. 

(Da~ taroft 1 i.aei ahüede) 
Jardı. İngiliz tel>ligleri 500, 600, 
700, hatta 1000 uçakla ~·apılen 
hiinımlo...taıı bahsetmişlerdi, 
Meseli ıs gğust-Os 1940 günkü 
bombard.ıınana 1000 tıçnğın iş· 
tırak ettiği. İngili:. avcılannın 
180 Ahnan uçağı diişül'di~leri 
ve Ju.gilrzlerin 34 U<"ak kaybet _ 
Hk!eri, bınıla.rdan , bırnlarıııın 
pilotla.rı kurtuldı~ bikliril • 
mişti. Yine İngiliz kaynaklan, 
8 ağustostan 3 ikineitesrine ka· 
dar geç"" müddet urfmda İn
gilteTe üzeriııde Almanların 
%442, İogilizlt'rin 650 kadar u· 
çak kaybettiklerini, Alınanla • 
r1n pilot zayiatı 6000 ki,;iyi bol
dıığunu, ayni devrede 343 ilnı
gifü ı>.ilotu öldüğünü lıaher nr
ınişlerdi. , 

Bu taarruzlı>rın ~on iki hı>lta
~ıu<ia dii•en 1 İngili-ı: u~ağma 
karşı 3 Alnıan uçağı ve ı hıgHiz 
ııiktıına karı;ı U Alınan pilotu 
ka~bulmuştur. ·Fakat İngiliz 
s;, il lııılkınm bonıhardırıııuılar 
)·iizündcn uğradı~ı za~·iat a.i:rır
dı. 8 hazirandan birinci.te-;rin 
sonuna kadar 14,957 khi lilınüs. 
21.368 ki.~i yarala.nmtşl;; c11 aiır 
•Aıyiat fı.!14:; ölü ve 10,613 yaralı 
iJe eylill ayında veriluıt~ti. 

Fakat hu ka<iar in~an öldü • 
ren ve IH'k çok tahribat yapan 
bu müthiş hücımılara İngiliz . . 
ınılleti dw müthi• bir muka 
'\-"eınetle du~ıanmq;, H:iüerln 1u11· 

duğL~ giıbi boyun t-ği.p aman di
lemııuıiı,. b:ı.rış i•temeıuişti. o _ 
ukittenberi de> bu hup devam 
etti ve hala da ediyor. 

İngiliz ban ordusu. kwı ,. -
danı !Uare~al llarri>. Alman hal
kına bitap e.dcrkeu 

- Siz, bizi b-Ombaladıurz; a . 
n1an dedirteıncdin~z; şjn1di sıra 
bizöm. Biz sizi daha bü) ü.k bir 
~ddetlc 1>-0nıbalı~a.:ağu ve ı:i. 
ha~ et ıııağlıip edoceğiz; diyı>r. 

İ1>6ilh milletinin ham hücum-
1arı kaı'SıL..~ırıda gösterdiği nuı .. 
L.avcn1c-ti, Alroa:ıı nüllc!initı glis· 
tcrcnMyccc~ini ı-:anaııJar "<' b.u 
diişüneeleıiui iı>lıat içiıı bir (a. 

lwn deliller ileri •iireııkr ur
du. Belki ü~ledir; brlki de le- ı 
ğildlr. Bu, <ııı.tııık. Alm~ny ,•, 19-W 
da lngiHercn>n uğraclıı;ı k· dı.r j 
korkı:nç ftoınhard·nıanJıtra fa • 
sılaMY. maruz kaldığı zaml\n aft.. 
la .ılacakhr_ Şimdilik, bitaraf 
"bir dilı;ür.ce ile Alınanların da 
eli az İırgi!i?ler kadar da~·"na • 
cıı>ğıoı kulmı' etmek )·aok~ ol -
ma:z. Alınan ortlu... ... unuu, c"'eplıe.. 
de. gösterdiği kudreti, Alman 
mili.etinin cephe g.,ri.inde, giis
te-ııni~-ccl:i{~i iddia etınck, rnüs
bet b;r do tile da} an.ıııı~-ıın bir 
sözden ihn r~t kalır. 

Dı>Jı.a. ev' el, İugiliz hava ;ifa. 
ı·eşalinin yapa~ağız, dedi;.;ini 
y:ıpınası ve 500 • 1000 uçaklık 
hna ordularınJn Alman. ·~·ı, 
iyi vo Iuıa hnva}& bakma:laıı, 
gN:'e vr gündüz doınedtn f».s1la .. 
sız bomb~lan"'"'. ~urtt.ır .. ~ıı, ya- jl 

pılanıaı!lJ(ı takdnd.,, Ingılız lıa
,.n kumandanı 1.elıdidini ika e -
demi!'\ en bir ad n vırriyctine J 

düşe; \"C o zı>mı>11, Al-nıan lıal • 
kuıın yıkmnk istediği manevi . 
ynh d

0

aha knvvetlenir. 
Bu hal'p kı~·ıı•aya lıir harptir; 

muharip milletler, mağlup 1 -
d.oldarı takdirde bn lanna ge _ 
ltt<'k fcliı.ketin öliinıdcn W.ter 
olduğuilıu biliyor ,.c öksi)-c Cö .. 
vil,iiyorlar. Almnn ınillet'n;n de 
Dİh:ıvet homha ya\'lnUTnnd.an 
yılm;.," ihtimali varsa da. leh-

1932 senın.ini.rı son av !arı. 
fü~<>ğlu .tda, .bir bin,;.,,c11. hi 

ırinci katır.da, s:,!<aıMan - yarım 
duvar ve pencere ile ayrı oldu-

~--=-~~~~.~~~-

BİR PAPAS UÇTU.eo 
' •n _ fav1a olmıyan odrunda, 

ı .n b"; lu, balmıın:undan c1'ö -
k ,;_.iliş voz •n yW,liı lıir gcr.ç. u
z•ın ramı J~rile ~attuğu fran
Sl7Ca şiir kilaıbmfan olruyor: 

m·· rm-tt·n;;;;q- m ns ......... 
~--.__-~~· 

.. ---- --
Tir • , n ~·c r ;rpır.uıı Nr ~ '1"U 

l.:!.ı~ & n, 
Ş '·albi, Jjıpla.zt!, gi'g-' indl.!'n 

k ~nr, 

ı e <i . "' hac,. dm-.ı • iJe, 
Ôıı ıı h1 r • ata1'l 

E , Ycıgus r ,..Jı. E .:tle 
t ... ı. • ifu kı!: ti L o.ı udeI...... e 'lıı.1 
.tr . 1. u._r cel ., 1. ·.,c.. lcri·. 

P• ,son ısraı tidilk -
t sonr~. e-ki r !- · "' ır tah -

} lıın.;ş ç;ı1.ı · r oof • 
ir had a ı, ·rl. 

i ki .k&chr.J:T du k 
"nb!rl tine ba,~ ı r, 

n , • ..., Türıkıce ol.ıı;; .Jık 

!-arı söy h: • 
Du Atinalı' hep bövle -

<ii. • Dünyada l ndilcrh"lcn baş-

Yazan: 
ka cı~<c·k yıck z, nı: _ ' ''e 
rede buranın erkckJ n, u 

"'r! •• 
• •• 

fü: · n kcııdi IJesö.b ·na r k 
· l ia • Zira, At .Jlojj;·a ; :.icrc t 

;sr gördl!;ıu ıi o . ·. da 
f:Offrt( e =~~k~qsa, ,..,... 11.. ~ak 
aç!.l~tan ~lürdü . 

II=••, Berust.ı ' ı M elo pi • 
yesinıi llj'!"İ t.;Tzıda anl;ry:rmnız, 
pap:;z ile dost obnıımıu _ >bep 
ohııostu. ~ de, 'bu p·r · 

• m >kinci •Sili! e• inrlen 
oJıd 'UDU 

ı, 

•eski• J\fo \ .:ıl'Jl G 

ddakt.01~. l c 
hta,p haTirtlc 
fran..sw.ca c1 
tan.:ı r i 

. ı.ı .. r 

iL 
Le o za:rna. !;:ır 
\'lkTı~U..~ t .. n 

r; .:> l.""'u_ . ~ ~ 

<."ll1T - • dJ- i 

Ne. 1 ~-~~-
YOı::.GOS PAPAZ KİMDİ? 

HL> ile rr • biri... .ni seç-
ır: J '·'ll gch;e. l:.en, m · ~ .< 

h al rı "· n .. oc • t n • 

n l ' ' !iOtı k· n 
ı ne"' ıe.· lı 'U , ijra.ş-

p p. n nı- 1 
ıo: (it art ı ·.; n c p J.. z ı.lıe 
•Clıarles .Bo\ er. a r. aki ri -

dı. 
Şu~u <la s(, 1 

rr '.? k ın 

~...ı.b 

fo .-

Bo- t gn 
J. • 1 ıbıiyuk · 

y 'ki tı·ı -

J lllY' 

olsunı.tr, 

r1m. Fena 
s ·t.n . 

Hısleı m ·le hr ıın 
1 

k az hcııırl \ 

~c l b 

m o' 
mıe':te d 

ndaınları dem 

' 

uım. j 
k ' 

ı a 

us . ·3 'a"l<L'nnd 

d p ' . a da ,,. rım. H '1l maei lP 
·r ~ . ~ \..:..ro • 1 l ~k. ı:(' el'(; uv 1-

.ya2.,-nwl<ıachr: 

GcırY .. <! d<>[;ru u,/k btr adım a
tı1mamelı. Vataııımızın emri, 
M. Müicla.faa K.omi6eriıınl'7..iırı, LJ• 
der'11m Stniin"on .iı;tcdiğıi budıır. 
Mornkkcliımi'Zi te1.dtt eden ö
li~ teııJi'kooi klll'ŞISI ıı.daı en yük
sek ka.ııun ibudıır. Su'bayit:ıı-ın 
l<ımln ed«:ek"ıeri dgjplin huı>-ıı.st 
·bar esınl:r olm:ifukça hiç bk ricat 
lıare!.--etr i.mlkıin vermomel!rlir. 
Enıı r atmadan geri ~ekilımek 
surc!ile bayr:ıldarınm ışeref:ıııü 
kokel'ıiyecclı: ol:ı'll brııliklerc men 
6Up "1.lba.yLaıia SCYB-'i işçiler va
taıDlanııdan lıiıc;bir <meııllamet 

beklemoındidlrler. Zafer veya 
ölliım bugiin Kırı:•forounun paro
lası.dtr. Z.:,,ferin bil'Airn islediği 
f&lak5Tlık.lar ne .kadar ağır o· 
!uTsa obam .rıtiLl.eU kwr!"~ma kla 
brz miikiıfat,mızı almış olıuruz .• 

Mookova 31 (A.A.) - Reıııte

rin husu.si nrnhabiri bil<lir"yor: 
Cenup m<'<ydan mulıarcbele -

rinde kat'i sad'haya &irllmr.ştir. 
cılarla ~ilct-ir.ır.e hacC'ketlcııi .o:af
lıası artık geçın!ştir. $o\7~'t baş
b~ ı artı;,{ gt-çmştir. Swyet baş 
Jroınr.ıtanlığı, um'll!llıi m~s:\·e -
met saat:nin çalnııs old<;1ur.a 
kt:rar ver:n. ir. 

İ&vcs:ıia .;a:zctesi, bugüıı l'Ü
ikiımebten alınan ilhırınla yaızıl
m ~ baş yo2:~ında şöyk diyor: 

Hitlerci siiriileri, tarzyi:kir.e ınu
kaın ml'tin çelik duvmı ile karşı 
Jooy;mahyı2. Vatan, artık geriye 
lbir ad m ~·ok, diyor. 1 fıil!C't, ar
t':k geriye .bir acını yok, di(for. 
St.::lin, .. 11~& goı1ye bir ı><lım ~ok 
di,rnr. 

Krabı:aya Zvezda ı;azotesıi de 
"ô'"' ııoldayı belirterek diyor ki: 

Her ne p:ı.hnsma olursa olsun, 
'ili.Ananı durdtı.nna lı, geri .&ıt -
mc!ı, sonra da mıı.glüp Wı.c -
liyiz. KızJordu için yalnız b;r 
tek parula vardıı·. Ölrr.c<l<, !&kat 
bir adırr. bil<' gt-ıfünıocn· dl<:. Ced
lcrkınıiız böyle ~arpAj11ılar. Birzler 
de biiyle c;arpışmalı.ı-;ız. 

Bütüo ccplwk>ı-dtn geler- lel
gr;.flar, Kızı!ordunun gittikı;ı: 
~n n;t:'.<...vwnıettc·lct b(;yfık 
ktıôre-ti «xLı1<mc•b.-ıtedu·. Bu·,,.. ... _ 
d<&Ycnıı-t, bill:ı Dun h"l."Üoixı· 
de dal.ıa 7~)-a<ie gö-ı;; ~a;rpır.L'k
tadn. 

L~tvinof Ruz -
veltle konuştu 

(Ha ı U:ı-a!ı hirio<'i •ahlfedel 
her Paı1.iJı-e munsl1P lll(.-Ôt.61a.r

dan ltiı·c.kkuo bir he~·c-ı ö.r::ıünde 
Tlll'l <·e1-1hc ' iıakkır'<la •o;:ı'hat ""r 
·nıis \ e ~atıatr Tr.emııun."'-etle kar 
sı 1 ~ ıırıııStır. ... 

dit y~rile silahlanın bıra -
kat'ağtnı dii~iinmek t.i-r pisil.\o • 
k>ji hot:"ı tılıır. İngilizler. Çem
berlayn 'iıı zamaııırda, Alman 
ordtılRn Pofon~:ayı çiğnttken 
Alman milklini Haudan attık
ları ımilyonbrca beJanr.ame ile 
)ıarpten vaz gr-rir«-eklertni san· 
ını~lar; bu hata P0Jouyan11ı üç 
haftada yıkılmasına nıal -01.mıış

tıL 

Harııfe, siizün tesirli ola,bil • 
n1Pı;İ i<"iıı. l"'\1\·eli \'11rmalc, aza· 
mi si.ddrtle ,·urnıak liz•mdır. 1 
Bakelıın hnva Mareşali Harıis, 
ra<!yoda sihkdiği k1111ar ~ 
ve amft n.sız vurabi:tteık mi? 
Şiındnik yalnız mrhlaptaır m~
b ha vuruyOI" ki bu, kflfi 6e -
ğl!dir. 

ABiDiN DAVER 

<luğu için, beni 'biraa. ilı~·.arta
tır. Halı 4mamllk, hatırlıımaık 

istememedc: çok iyi bir ŞllY'dir. 

Zamaın oh.ır kıi, beı:, doğduığuım 
'1rilrl ve scn(>yi bile u ırturu:m. 

Bir defa bu, a.skerl'k ~e 
boŞm'a ı;ekli. Az k:ılsın beni as
kıer kaçağı d'. ·e y::ıkalıyıac..;, -
lu.rdı. Halbu!ti .. . 

• .. 
Bir ı:ı" ıı, yine o senen!n sür. 

a,,·lar a - bunları lı ' ıl, ·ı -
ım tuh f del(! n::' • E ~lun-

~a •G r a• "' ın, t>ck • 
1 •me 5" or.und:ı., .k.ı OalJJL!.s 
'e p •!e otur ru k. l e-

m Ar f Dioo o.., ya-

ı-.}e:~r;)ffi ~ lt!!T'::Jdı 

!er' oğrC'ıımt'k d 1 ;.un oklu • 
ğuıı.da,rı .sord&'ll. Arif Dm ~ 
zun boylu ıınlaıttı. E n de size 
.n at.a~ ım. (Daha uu·) 

(Da, tarafı 2 iııci ~ede} 
bl V~; 

- Y'ok efen&.m ben senin gi
bi bir &Oamırn. 

- Öyl"'.)'Se söylesene ne-reU 
olduğunu ne ile meşgul bW\ln
duğunu anlatsana.. 

- Ben dedi k&yümün fıkara
sıyun Bay Hakim, beni buro!ar
dıaı sürii.ndiinneyi.niz. Benim bu 
;şıerle bir alakam oJma.d.>, ba: 
rıa ·azık değil mi? 

H:lkim cBuna nasıl ıa:t anla
tacağım? der gibi sıkıntıh bir 
VllZ!Yet a~ı. Adamın mah
keme usullcrLne farkına vamıa
ı' •·• ··ak d:iıreyen bir in.adı var
dı. Bitdiğini unutu.yoı"du. 

Köyde Ömer Sarıgillcrle, Ali 
Uzunların araslllda cıJcan bir 
f.arla m~c:csinden ~layı şah·:t 
ya.zı1m.ışt. Öınerle Aliye bir ttr
La satıyorlar, Parası taksitle ö
denecekmiş. Fakat AL ancak 8 
döniiım..lüık tarlanın 3 dooümfük: 
pa:N.sıru vcre'.ıil.iyor. Önıerle de 
diğer geriye kalan 5 dimümJü.k 
yeri kendi lıeSaplarına sürüp e
kiyttlar. Bu yü'ılden mahkeınc
kk otuyo•lar. Hiıkim, VtLyc: 

- Bu vaüyet dedikkri gıbt 
böyle mi-dır? 

- Doğrusunu sliy~mei; 1*zun 
gehr:;e, evet öyledir .•• d«L. 

l{S\'a lruvvetlertmirı: durmııı
dan faaliyetl.e buJuoora.k. takıp 
ınUlıarEllıder.Lne iştirak e1ınıişl<'r, 
hiT ~k kotl.arı daığohnoşlııır ve 
d•amn ymi meniieroe tu-
1.uoııı:sına miıılJ olmuşlardır, 

iBüyü.k Don k!Mliııcl<: Alman 
ve Romen kı'i&ı.rı d üşmam IlEf>. 
ıüı öbür tara4'ına ıWmıBHırdır. 

ÇEm'beır i~ kala1( dü~ 
kuıvv~: n<'1™! ıesebbiisleı1 
i1ıe So>vyet ~a taamı~bn 
~ ka!nıL1br. Bu muhare
bel.erdle dıüşnwı 6i tank .k.;ıJiıet 
mişt!i:r. 

&w,·etlerl a.'kM\ye için demir 
ıvotları ve deniz ~u .ile yapiaııı. 
ne.kıtiyat güıı<lıiiz ve g<?<:e ağır .ktııı 
YJJplara uğra.tılımo~. 

iR.jev kesimCaıde B<ılı';("\~lerin 
ı;ı ddct!i •taarn:ızbr kısmen. mu
kz.lbil 'taarntllarla geri püskür
tülmüş. b:a- çak dıüşma.n ıım;:
kırı tt~rrffı .,di!m"ı;Ur. 

v oikoıf cepı"ıcsinde \'€ Lffi. n
grad öııünde düşmı:n.n mt'vd 
taa.-rurı:ltırı ak" kahnıştır. 

s.;,.<".l'~'ıcrin Nc-va'yı r~mekı 
için yı.rı:llr.liiırı bor teseı;büs es
rnısınd\. ~ "\~T taJınp e<lir 

1- m· fr. 
• İhro.ç yapılmadı 

Bir keı:ara çeki.lıdi ve foc .sı-.cu 
c<tm~dif hak!e doi;TU sôylc
mekıteıı ômrluğu bir rıüıstlık 
iç.nde derin bir nefes nld~ ı 

Ç.ok merak elmiştim, kıorrdor
da ona NırtLayınca 3anına ya -- ı 
laş;p ı;(>r(J um: 

IBerlön 31 (A.A.) - Alman 
kıı'akirıt'ın Ke~ bc.-za:hı kesıi
rr.ônô,~ haro."<et ctderek tMrru
za: gect.lk'leri hak>kınd-:ı yalbanoı 
mcm!ek.e~~<' d~lasan hıı.b~rler 
Al:ınmı hüki\;m,_">( menl<C'.zınin as
keri ma.h!i"'· · e t.&ımsmil.e ha 
yai mai>.>-ulü 2dıdedı:.llııekf(-&r, 

- Vefi C'fcııdi dc<Lm sen;n 
çocı.; ·tarın.n, karnım z;üfus ka
ğıdı v&r rn«!ır? 

-Yok. 

- NikM:ı cüzıdanın.z? 

-Yok. 
Kaç senedir evli olduğunu 

çocu Kl~ıının kaç yaşında bulun 
ckı<ğın.u da b:Jmiymdu. Dıhıv.~
da olup bitenk:rden de .,sı,, i'll
be.-i yrıkt u. O ;:ıdc ~ahitlıgin 
giL'> bir i:. o:duğuna k~n.i bu\:
nu:rorou. 

AYŞE GÜL 

Almanlar birçok 
Müttefik 

gemisi batırdı 
(Da~ tJ.rQfı 1 inci IWlbilcde) 

l Afr~·kanın r:· .. o saıhiLl önünıae 
53'000 rori!ıı k 7 gemt. 

Ş:uiki A:kıo.'enime 5 t:>Cıtru ycl
ike<ıli>i, 

Diğer oh~tırn Atlar.tikte biır 

•lrn!i!eye rdakat ~&u bir a -
!rotırC'r1e 17.000 toolu'k i.ki gem;; 

'"" Kıtrıs sulamüıi b'.r !rıı:mz 
<fosı.rovcri ,,•ı laın 1.0rpı·!leı.~ ·ağır 
hasarlara uğratı.lrnıştı.r. · 

Alman u''ııı.zaııt..ları bı.tırılıan 
gem.; um.ajru ay 167.000 !<On 
ı-:<ttımışlır<i;r. I>ii..'t'n aaı yen.:lclen 
hosar~ uığ.r:ı.lı!'dl.ki'..a rı bild; r(len 
!(':!'"11 tlerle destroy6l'letı<kn baş
ka 24 ticareot va.puru ,ı,., 10 tlca
rut ye~icı.bl ve b:.r n-.uhafaza 
gerrrisi ka~rWt mişf.'.T. 

ikinci cephe 
hazırlıkları 

(Bil§ ınratı 1 inci ıayfa.dal 

lI<"r ı.ki bakımdan da ~k ty; ne
ti"4!1leor elde edi~. 

'.Lcmdra, 31 (A.A.) - Karaıd·a 
deın~ nııdusuna menıs~ k 
büyük sayı.da teknik takvi)-e 
b;ı<:ık'lerinin Atlmt..'ği hadisest.: 
ı;ı:~QLık'ten scrıra S:r"..qılk k:r.u
~a geltl.ı."kler' W.<llrilır.<:ıktodir. 
Gelen kıt'a"lar arasında Kanada 
hıwa kuvvetteri mensuplan<ıın 
b'11~ da SÖ)~nmokledr. 

L,,.:dra, Jl (A.A.) - Anıan:1:ır 
BeÇJmda iı'<inci cepheye ka,. 
mii<lafaa p.'fuı.laruı..ı tamarola-

maık ııçin bir çok huv.a meyd'IHl
la:rı ve irıCş S'llllıalan hazınlamoy 
ohrr.'ı:la b&aiber bu meydanlar
da çdk a:ı: uçak bulurıduruıyur
laır. Cünkü A'i:r.avı:lar İngMıiz ha
va l«""'V<:t!lcnn iın 00\' amlı lı üıcum 
lan <>•nosm<la kayıpfo.r vC'l"11d.<: 
ten. Ç'Ckinmek.1ıediner. 
Loıımada.ki Betçik.1 ~&Tat 

aja=a göre ADıanlar B~ 
kıvW:•lci meyrlanlerın ırrıcak dÖ~ 
te :birinr kullanm~.a ve diğeT 
!erini iht;yat olaralk mulh&faa.a el!; 

rnıekıloorler . .Mır.ar.Par >rı.gilirzıle
rin bu de'\"<lanları kullı>nmal,an
na. en"g{'l olma:k içm bu nı.vd-rı
lara manialar ycrleştkı:n<-Şlcrd.r. 

ZAYİ - Nüf1J2 .,;r.,-ı.:.~. 
\ı>ıfrnremlr bidll<t..> ~ "' 
g n..t:ı ~-ııwmuş o ld u.ğı.cııda n 
ç.ıdcarıaıcafomdan ftfk.i!: nhı 
:Y<"'-"1.ıır. Ahınıct oğlu Abınc• 

ıırı!"'1'1'4t 

y1n
~ :n( 

hii.bııAl 
Ö.:g!ll 

' KUŞ TÜYÜNDEN 
YASTIK, YORGAN. YATAK 9-ıl lan,.,aıc 00.'.ll ıcr-ı;.., vt' hem 00 ;:=:: Bir Kuş Tüyü Yastık iki Liradır . . 

v.-, 70111anlan da ı>d< ~. Mres; İstnnbuı ç:ı11cm.:m;,1ar san
da!Y'M!])ar B<ılı::ılc. ôrnn ~;oflu J<.ıuş Tüy.il F.WJkas,ı, Tclı>to~: 2302'1 

A.rkrrc:d.'\ satıe yt"l"I: )•.-•n< DuTtm pa r: ~7. C'-.f'C"t fı. . ..,. .. {,. 1.:ıl~r t': .. d f"8i" 42 
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SAYFA - 4 iKDAM l - AGUSTOS - 1942 
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--.SULTA MECiT RUMELiHiSAR 
NECiP BEY BAGI 

- 1 AGUSTOS CUMARTESi AKŞAMI 

DEV R I BÜ YÜK DERE IBIEV.A~ PARK't<§l 
BAŞ PEHLİVANLA.RI 

Hayvanat Bahçesi ve Gazinosu 
Butaz içinin en gazel manzaralı 

Havadar, Eğlenceli ve az masraflı mahalli 
olan bu şirjn ve güzel bağı görünüz 

Yazan: J\I. S A :U İ K A R A Y E L EŞSiZ SAN' ATKAR ~~~~~~~~-

Daırı ; kurulmu§ bir yay g'· 
tıı iıır dı·ldırc.r ve b>r~ı gPiip 
tıC.::ı:ın \ 'aziyet.i alıyordu. 

N iıayet; güroş tarzır.J <Wg;ş

t.rdim. Ü ·<>rime hikum eın>e
i:;e, dlrta elie.rindcn, ·ba~1ndan 
J..ıy.m.ığa ~Lad>m... O, y ne 
tarz1'11 degi..~tırnıı:•ywd.u. Ve iste
dığ,·n ycroen tutn-_k kabil 9ıa
ıııııyacaktı. 

On daki•ka olmu~tu. B;r ara
lık ne oldu bil!me~; biruer,brre 
V<J iır.ı;c'< süralil<- hav.ada a<:.n-

• dü&rürnü \'E!" g.<izJeı~nJı: açtığım 
zaman gokyüzün ü seyrettiğ:ıni 

gördfan. 
UtaG.~ın, ne o!!nu!]tu böJ le .. 

_)'cıuTmL~ m. Yer:'f!ld(n kalk
tıım ... Kızarnııl), bozamı>.~, bü
c.ülroi~iim. Ali bey gük-rek: 

- Bir j'~n;z acıdım,? ... 
- ... 
- ~n •lanedim mı?... Bu 

hı:-liflcr lıi>yledir. dedi. 
Fakat ben olduğ·wn yeı-<:le du

llUIJ~rdum. Ne b<.;im yeQi!diği
mi, hangi oyu;r.a takıldrğ;mı, na 
61? c-lrlui'llnu anuy:;maaııı~ı. 

:B:ra·z aklım ba~ıma gıeklik•en 
e>nra, te11"ğa d6rıerck; 

- Afer'.n Yendin bcnj ___ Fa-
kat rica e<lc:im. Hangi oyunla 
ye naeıl yaparak eyledin bu işi? 

Tel'liık ya1l11'l~a sokuldu. Ka
va n ~tana• QYOO ıın u ta rJ,f etti. 
Vay cwıııa! Bu derece :;e!l!(:n 
bıir cıyımu hangi sii.ratlıc ve ne 
mahar~tle taıb..k etmişt• baPa .. 

Tekrar r!ca ettim ... Ye .. Tu
tı u·r gibi yapotım. Oyunu ttokrar 
l..d!ğı zan.en anladım ki, o;run 
dan ııiyade sürat, azami sürat 
' \""Vi.k.Lk liızım bu işte ... 

işte; dk:ıyuoularım. S'vaslı 
AH:oyunhmım, Yürü:t A1'iye 
autığı Kavan oumı bu di ŞL>
racıkıa ka~<led<lim ki b<-rı- ha
nt:m küllıanınd..ı. magll'.ıp edı>n 
S,,·aslı teı'ı.lk ... Birr-r, birer ar
Jrnda.ş!;ırı kavan GJ''l>OU ile b.-
n.m gi!Ji yenerf1k gükteki ,-,]
dil.lan saydımııştı. 

Karakucak deyip ge~eyiri<Z. 
Çetin ''e ı;'(lk ustalık \"t' sürat, 
nı:>ks istiyen bir .Aoıa<l'olu gür<'
~dir. K.::o·aklll'ak güıreşınt, Ka·f
kas Türkleri, Azerbaycan, Da
ğstan Kazak!ar, Şeri<! ve &.ırbl 
TfrrJds:tan, Kırgıstan \'e Hah .•• 
Tt1rk ct~artarı yap:l'l"lar ... 

Hulasa, Yüri.iı.1< Ali, Si'1asl: Ak 
}Jl>j~]unua elinden yakasını 

kıırtaramadı. Kaptırdığı ikinci 
tavan oyunu ile teneşirliğini 
)rre vurdu:muştu. 
Güreşı kaoonan S:vaı;lıla-r ... 

İki yüz k ~unıuk sürüyıü Akk<>
y'IJl}tunun önüne katııuş•..,. ... 
Koçhırrııın bolynuzlannı yaldız
laml§lar ... Davul z\ll'IHl çalaTak; 
t;iıv<l.!·ıa gıdi)orl'ardı, Büıtün ~

vss kadınhırı eıkek'leri; Akk<>
yuııl.uyu ka..şılarnağa çtkmtŞlar

dı. 
' .A.kk~ unJunun namı ainıış 
yürl:müştü. Tokatlı Yü.riik Ali
.ııın mağlfıiOiyeti; AmasyaJUın 
g~ le yana getimı-işt.i. Bunlar da 
Shasıiarla ~ ö!ı;ilıJnek ve 
peh.lı.•·anlan A.ylb>ğanı onaj''lıl 
sıirmek. sevdasına kapıl:mrş!ar

d:. 

Ayıboğan; adden bir ayıyı 
t.o. pbile<:ek cıe-:ede kuvvetli 
b r bdıayiğitli. Bu pehlivan ay
nı mmanda mükemıru!l bir ti
randaııdı. Ok ve yay kull.anmak 
ta mahir bir reng-.lverdr. Onun 
wıe oonerı.eri var<lr ki, herkE.'61 
h~ys-etler içinde bırakımı. 

iBill yüz kademe ok atardl'. 
Eski yeniçeri 91Jllialarıne takı
bn zırhları oklarile delen.il. A· 
) >boı':an atına b!.ıer... E!ıirde 
ya~.,, belinde ok mahfazası A
ma~ya ovala·ırıla btr lll)ağı bir 
yııkazı at cıynırlırdı. 
Ayı.boğanın bor;ill çok uzundu. 

En yii.k.sek boydaki atlara bile 
öz,engi kullanmadan bir sıçra
yr,-'..a atlar ve binerdi. Yüz yır
mi okB<a1' k kadar bir gövdeye 
malikti. 
Ayıboğanın cmıaret ve şeca

at, c'i!1erde destandı. Orada bu
rada tü.--cyen barbaları biız:ıat gj,. 
der tı'pelerdi. 

Petıltvanlı'.hn ziı>ade tiran.
tkızlığı severdi. Fakat, pehlivan 
lığı Çorum, Sam.;un Çarşamba, 
J:iaPa; Tokat ve s;va.. havali
ııo:r.<ic s(;ylcı,ir dururdu. Bu ci
varlarda onu yenen yokt.u. 
Ayıiıoğnn Yürük Ali ite bir ke 

re karı;ıb1;mıştı. Lakin güre~ 
n.ı ler, at üzcrind~, ok atı~ı ya
rışı yapm1.~~aı::dı. 

Tokatlı Yürük Ali de ıiran
daııclı. Llkin, AJ.ooğan oou a
tışta geri b:ralumştı. 

• 

Aır.asy..,.i:l~r, Kazo\ ası gılrc
şi11in net:cesini hiç tc beğenme
mişlerdi. Ne de olsa, Tokat ken 
dderine daha yakın oldugu için 
Yürük Al'.) i d<J S.vastan z.\Ja
de kendi!c,- ne yakın bıı.iuvorlar 
dı. Nihayet Ayıl:ı<ığ,ı!'a mürao::
at ettiler: 

MÜKEMMEL CAZ 
· VE_ Ş~RK/LAR 1 

Mef~tW!lt t 0e bu.z!u b•>tı tıMJcm.;zdtm. ucuzd ar. 1 

Komikler • Mukallitler • Varyeteler Caz ve Dans 
942 BEDiYELERİ 'DANS MÜSABAKASI 
D İ K K A T : arzu ettiğiniz şarkrların okunması ıçın 
M O Z EY YEN SENA R sahneye çıkıncaya kadar 
müessesemiz müdüriyetine bildirilmesi rica olunur. 

- Sivasla bir A'ki<r>Yu•iT'lı tü
rc1111~ ... TIA<atL Yürıl'k Ahyi 
mağlup etmi~... Haberin var 

BarH;ren aileler )·emeklerini beraberinde getirebilirler. Yal-
nız işret ge-tirilıncz. f 

Konsumasyon 45 Kuruştur. 
Bağda K?nlrkank maden -'U)·u da vardır. l İstanbul ve civar Köylere Otoblslmtlz vardır 

•••t? ( m1 yıgı . .. • De·raıııı 1ftl.rtıı) 

işçi ALINACAK 1 Mademki içiyoruz 

B0Y0KDERE ÇIR ÇIR 
Kibrit. fabrikası GAZOZUtçelim 

lstanbuldaki mevcut Gazozlann en nefisi 
MÜDÜRiYETiNDEN: 

K 1br' Fab k ı,'lfı a ~:-~da azJı ~ı;.rtlar alt.•ııJ erkek 
çoe~k işçi alJncıc-1 ·t:•. ' ' 

.adın \'e 

1 - Tt'ik'!lb1 ::ı-b'4Ka .,1\:l!trine ~ gun!er p&"tı.-a sıcak cigle ycmEf'İ 
V"1!r r 

a) l'l:k"k • ~ere. 

Nvrma. ffii s : r:la.!Jc;:n r~~n e:-'kek ı..~'""E" Y~lJtırı!~cak ~!n ma
hıyetir.e gö:-ı~ s ... :ı.! bıı~ıoa ucrct b<'$abi gunıdc JOO. kunıştdn 
170 kuri.-93. kadn.:. 

b) Kadın f:,ç.Jc··c: 

N"Orrr.::l ~ ı fiaatları :Qb k;ı,<!. ..,_ işç.!ere ;)"Z.plırı arzk ıin rna· 
l:. J t.4i.n.c gô. 'i5 ...:.ruş'.&n l 10 ık ır'"".-.. ~a<Lr, 

Narrr.al nıt>.aı •::ıtlaı ı iQin 

ıa.l>:le 65 kcıt:$. 

d) Tahmil ve tahl:yC', a"f'..u ı.~-i1eı·l 

llu kab:ı !şlı·rde çal~.a .ı;·~ m•l"J eCı;e g«-c 150 kuruş
tan 170 kur· ~a. kadur, 

e) Faz!a ırı.ettDi üCI"f t!eri: 

Koordina.yon h•yeU ka.:-.ı'yJe !cllrikanın ı;'1ncle y•pac•ğı 3 
Eac..tijk fazla ça.Jt~cı.i.arm % 3-0 Ziırl'.mı '1<1.\'e ediI<lıikte norrnal 

mrsai lı!e 100-170 kuru,:a".adar ücret a.1ın bir ~e 150 den 
250 kuru\13 k;ıdar. 75-110 ku·rıı .. kadar alan bir işçiye 110-
ıso kuru5a kadar, 65 ı.-,a·•ıs a .n !.;çiye 95 ku=; 150-170 ku
~a kackr alao fır;iye 220----250 kın- lJ kad<ır euno• At. yerik-~ 
C1,'4tir, 

:l - Kanun!_ verı::lcr $.·ılrre ait olmak Uzer" ,p,('rctler, !abl·ika du.
... h.aH tal4fl12t:ı<ım~nd" y1.1.Jı bı..kürı;trr cörr her 15 gGode b:r 

jidcnir. 

4 - ~l.11,r, Tdtrcsk :rerl~fipi kenu·leri temin ederle!". 

O - T.ı.ıp o:an,eı.rı.'1 B ı:rutr.er !!uyükdC're _ Bilh-:ı"4cöy yolu 
tizer:ndC"k'. Ktbrit Fahr;u..,,~ mudUriyetlııe nlitus tı z.kertlerl vP 

a 't trr• in-aflcı. berab,.. ır.ü. •H.:a<ı.t etmeleri i:a~ < n ,. 

Tesviyeci, Tornacı, Frezeci alınacak 
Kıör;• · ~a' eden c1a:~e1enie veya tab:'ika ta.n .. rtıal"lıf"C J<itl nı.akini:rt 

Vf! mak:in'...st ~uav~1i ola.Ta\ çai4!naık ilzf''"e b:!rincı ~ıJllf t~viyeo!, 1ıor
oacı ve trı•zt:-rıye Hıt:Ya(: va.rdLr. Fa.bı-11Lı.d1 yapılacak lmtiJı .... n neticcs'..r. 
de l(iıst.erecekied ph~.y~te g:ö:-c maaş veya ~aat ba51 ücretlflri tayin 
ecllecek'tir. Ta? p olanla.rs't v,, .. alkiie b;ı i~kte Bu.yükdert'deki Kibrit 
Fabrik.ası müdiiriyetlne n'ü!'aea.t]arı Hjn olonur. 

K. TASAR.RUl' 
HESAPLARI 
2 ikincite.,ı:r.in 

K<!ş;de<OOe a7rılan 
ikramiyP le,. 

1 &<!Et 1 000 li ralıılı: 
1 > 600 > 
2 > 25() > 
l~ > 1-00 > , 60 , 

> 25 • 

Ç 1 R ÇIR dır, 
Halis şekerden ve limondan yapılır, 
Kullandığımız kapsullar tamamen yenidir 

Üstündeki Cır Cır etiketine dikkat ediniz 
' 1 

Her yerde iırarla ÇIR ÇIR Gazozunu 
İSTEYiNiZ 

tnh;sarLır Umum Müdürlüğünden : 

İnhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı 

İOO~tı... 1 .ı "'" tı•fı.-. ·• ... "'ltıa rn.L ." oııl umu rıı •ff"· 
tiş nru..4\•l:)~~lt'IL'l için yaı.ıµ ve .:.öt.hl 00.· ,ınü.şiıbaıtJa .in "-hanı ,.çılaaıktır. 

20, s, 942 p;\Za.1-tesT gi..ınıtl '3. t 1 O da ~ wrctdc İnhis:ırla-· Tt.'f".f.ş bt-)~tı bi
nası.adıa yapı~.zıoaık ol· 'l yazıb i:tıt.handa. lka7.:ır .... n'!a:" ~l:ı •j ;ı:ı~ 't!h,.1n ... giJ't•('({t;

!~'. Her iki i"llıt .-.a;:1cfa. kazananı a a ı.'lida f'n ':ız1aı r~"Cıe alunla-r İnhf-

8:1.l"M?·:' ı>ıoı:J:ı:•ı.. nmev: ığ,ne ai1n.ac~•k:aııd1r. Notl..'.!.l'da m~ı;:ıvat ha indn U.~n 

b. enl•T t<", ·01 p<J.'ıCC(:ti!lc"'dıl.r. ÜCI' t~r 3656 c--ll;'1.1ı k:ırı na gö~ \"t ·• ecd:t;r. 
:\t:a~ y.ı gil"(b;.!..n1,..0::'i: çın: 

1 - ~ıı. kruıu-:wnUa. l·azıl.ı ., .. ı"',fl ~i n bcŞk.<t lk' t 10e :&. 1 ~-

l;:ül!e'cri ~·rıı·a - 1 ı., g I• r G-<ı.! !ld n. yo:lıu: y\O:oo~ Ti~aı·~t ve İ.k'. rol 
ır..e~:teo;lbi('n \"·(•y·' Jı ıt d.ı. rnu:;dil.l.,;{.:C'n :&'I:ı. ·r -.,~tin.c-c ta&cI.ıt cdJ.Jn...;§ b·;-

ltt.,.;. yabanıc t ül"Ue: \o;) a y~......_~ı;c U\C ·tepıt .. In b:.r~nd !'D n.ı.6lun o4n.oi.;c, ı 
2 - Mihıb:.i<;; !i· 'hinde yoı;ı 311- dan yu!<aı~ o'tr.n ıı.>k ve M""'1'liglni 

;y11!YJ'IŞ bcl • ruılr. 

3 - SıJlhl ,;az·J"('t:• •Gl" 1\ tıı:b. u l ··~ne \"'O M: tü1}u ,70le:.ı1 .~, 2bJ1111eıt 
,._. m~ll~:tler;o;-e d ~ a.n..-na~rı m-.:. :ı-t '-'1 ıa..lt 

.; - A.:1.$.c veı pc..-eıy.c it.:.barUe ml f ttıj:ik nı.e~l<'i r..e a;~n!rn .. "lnG mııni 

bir h•\ b1J.1taırıa.m:ı.t: (IlLt hG ıt: id ce yapılaoa-k t.?.!~ıtıa bJılırt l~:.

ii:.-. 1!iı·ncaııt ~ g~c; 10/R 942 ~amma k:·J"r V'! İnhis1 ... l;;" um:...111 f"l'.',J.-
d ·; •'OJ~, ,.,,, ı,.;ı.ıp <><len l> ı- ıl.'iJ.c .çe 

b1.• dl~o-e: 
ı - liiı k"f:p ş.<.ihad(1 tha•n(lS.'. 

2 - NUfUıZ lıti:ı..iyct cıl~d.anJ 

3 - Atskeriııt vcs.~~ı, 

Hı> ycpı1 coktrr. 

4 - SılıhatC'O mı·:nl..-.,.;:cl.:n he-r tn ... a.tnda vazi!e iö!"lıl'loe'gc. "\'IQ. ~-efJ.atkr 

,.apn·~ğa mii6ait buluıı<loğ•.ı ha!<"<t'1rla mm leı;t"~c;;.l cl 1"esmi bi. h~"1<ıh"n~-

den alın""'""' r· po>r. 
5 - P<>l •' 'l alID "k iyi hal kağıdı, 
6 - 6 t:ı.w. 4,5 X G l> ·Yun<ia !ol<ığrd 

7 - ır..ı ı.eroo..,-<Si ekıbıt'ldı.tir. 

İstek.l!lerin .iım:tihan p!·ograrnını s:rj(ecicie lılb::~rl~r k~Ctis ~·('iti n.-.a .. ·e. 

ti~dcn a.lmaları laz;--dı . (7962) 

o. Demir Yollan iılıtmı U. M. illılan 
Mllıanırr.en b•ddi ısoo ~bi11 alı. yü.) li.ra o'an 1000 (b•n) kf:. adi y-.:

va·'•k takım çeliğ' (11/oğ-dos/1942) salı günü '"o.t (14) on ooı~e Hay
de.rµniada gar bfnaeı dahilind-t.~! komi~yon hı.raİından p: z.:""JAla sotın alı
nacakt..ır. 

E'2 işe gırı:r.ctt isteytn!.1.·rin NO (iki yU~ k:!};) lirD1.ıit 1c.21·ı temın--dt ve 
knınınun tayin ctt;ği vrsaik!e b\Tli.kte paz;:t:·lık gün il san tine ikndar kPmisyo 

na nn.;:-acaatJa.rı l..izı:mdll'. 

Bu '=e ıı.:t ıa1•tnaın\ :C"r korrJı\yonJ ... n ı;cl.lJ.Sız olamk d<ı~ıtılmaittadıı:r. 

(7921) 

Nafia Vekaletinden : 

l - Su i.1'.f"ri on dörı~ncti şube n\oU.dürJU.~ b01~sı içiOO!"' A."f.~ O-\ll~ 

1:ra :ıkları.nr.n ~urı:tul-rı:.a-ı t""e Aı.: '1 ~ ·~ ı::--lahının 'kn1ali iş;tn. 
Tt.h.-ni.rı edilen kıf'JŞİf b~,cı..~ı.. tiat vq'.lidl eı>a.sı ü~t'İnd• n (1J553,l82) lira 

(79i kul'UŞ'lur. 

2 ~ G<Giltn>e 26/8/942 
A..'"'ir'.!raCa S,t şlcri rı~s!i~ biuc.sı •\':n-~e top-l:ı.nan SıJ ~si.1\•r.ıe k(ımi~~OıDu o
dra.s~'ld.a ~1,..ılt ı.a-:f usulile ynpıl':'.!L~;t.r 

3 - btt~.ilcr lbf~ eartna..'Tl ;;i, nıut..avı:le p..'"'Oje-~. beı.yuıı.lırLJ:. i.Şl~·n 

gl , ... j .ş..a.rt:nıoo.""1.~ ·, un1unıi su. i-şlet~ f ... ,,ı şartnanı.esi ile htısı$1 '\"'e l<.ımı1 ae:rt
,,:ııınrı:eri v.- p:·oj•Jcri (5-0) l'ra (00) !rnruş karş>J•gm<la Su if;lcı;i t<Ci.•glrı

dcn a•.abilirlı•:. 

4 _ U....iltı,..·ye g~'• b:lm€lı. iı; ı ;.t,>t]iler;,, (60.345) lira (49) dıu~uf< 

rr.ru' .:ttt.at ıı.:.~:.aı vc11ı ... a \'"e eksfltm.ı.~in yopılacağı gii~.ı en aı. n.; gün 

.e\"\X•l blr di!ck~e i1'· .N°&ı'f"a \"~i·l· 1'.1e .ınür.ac~at ~ bu ~ ~us ()1-
rnOık üzere W-.<k.a aJ:mat:ırı VC b~ Vl"""'-Y> g<iotermsJerl ŞRl~ • 

Bu m! ' ~ ~ndıe \ıl"8İko ?st. !:> r.de buluom:ı.ycınlar ~1~ 

.l«. 
5 _ t...~ı;• ::.n te~Jı! nttk' ııılartı iıJc!JJci ma.d.dedl' yatZJlı 

saat ör:~n" kadar Su iş!erl r .... ,.,i11 rozkbu.z h.""O.rşl!)lğlnrl..ı. ve 
ıı:r • .ro.ı..ııa ~.o ı; cJc.ır.eler ı,:tıı,l odilmoz. (59'~\ (80iO) 

s:: a.tt<" bir 
;.r;Jc.. 1 ~ ( 

Gayri 
Üsküdar: 

menkul 
icra 

satış ilanı 
Memurluğundan : 

lTskiidar Selami Ali ınahal tc<l Kiilhaıı ook.iı.k 8 No. mukiın 
Druine kıu Jfami~enin SalJncd{'ll <i<liin~ aldıjiı p.;ır.ı a mıı.ka.
lıil ipotek )'apt4\'ı {j,küdarda Selami Ali Efendi mahallesin;n 
Kiilhan sokak eski ve yeni 8 kapı Xo. ~Iu,Wa efendi H . 

fından bir tarafı· Temel e..'.endi meıı.,i(j bir tarafı rerid ağa 
menzili, bir t.nraiı Diran bağı dördün~Li tarafı t.arjkiam ile mah
dut rn tal'U!Uluııa (461) dörtyöz alımı~ bir lira kıymet tak
dir edilen e\ İn ımıumi lıükii mler daire>inde .atılarak para~ a 
~evrilmeı.ine karar vHitmiştir. 

Gayri menkulün enafı 

Gayri menJml Selami Ali dendi n1alıallcsi Külhan •uka -
ğuıda 8 No. bahçeli ahşap e-. <lir. 

Zemi.n kat: Zemini çimento . ~plı bir ta-ıJıkda bir kuyu, bir 

ocak mahalli \e altında b<>ılnımu bııJunan bir oda "c m<'rdi,·eo 
altında bir hala rn bnh!;"YC çıkıhr bir kuyu mevcuttur. 

Biriııd kat: l:fak b•r alıanlıkta kar~ılıklı ilı:i oda lıir hela -

dan ibarettir 
~çe;_ Sağ tarafı tahta perde, arka~ı n salu clm arla talı it 

ediLni~ i~ind~ dört mey,·a ağacı ,·ardır. 

Umumi evsafı 

Ev ahşap, harap "c tamire mulıtartır. İçinde elektrik f~a
tı \ırdır. 

ı - İ~bıı gayri meıık-ulün arttırma ı;artnaıne-.i :!7/8/1942 
tarihinden itibaren 912/490 No. ile Üsküdar i<'ra daire. ıniu 
muayyen numarasında herke >İn görebilmesi ;çin açıktır. İlan
da yaıılı olanlardan fazla malumat almak istiyenler, i~bıı ~rt
nanıel·e \'C 942/4.90 dosya nunı.-ırn~ifc n..crnurjyetiınizc nılira .. 
ea.-ıt etn·clidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin )'ÜL<ie 
7,3 ııisbetiudo pey "\"eya nıilU bir bankaıııu tttııinat mcktııhu 
te,d) edilocelı:tir. (M.ndde 124) 

3 l~ek sahibi ala~aJ.lılarla 4<1iıkadarJ,,rıu •c irı' nk bal!-
kı Yahipkrüıin gayTi nıcnkul Üzl'rindl'ki lıaklaunı hıısıı il• faiı 
,..., ııı;>sr.ıfa dair olan iddialan~• işbu ilan tarihinden itihaTen 
15 giin ~inde enakı ıniisbitelcrile birlikle nıenmrİ)efüıhe 
bildirnıekri icabedcr. Aksi ha ide hakları tapu siocili ile sabit ol
madıkça satış bedelinin pa) la~ma~ından lıariç kalırlar. 

4 Göstorilcn giint!e arttır ma~·a i~tirak edenle:- arttmna 
şartn.onıe~ni oku1nuş \'e liizunıln uıa1iınıat Hhn.ı. YC lnınl:ırı 
tamamen kabul etnıis ad "\"e iti.har oluııurlar. 

5 - Gayri menkul '7 cyliil 1912 tarihinde p.ııarıc i ı,>iinli s.ı
at U den 16 ya kadar Üsküdar icra mı-mıırlıığımda ii~ defa ha• 
ı:ırıldıkt&n sonra en ~ok. arttırana ihale e~il:r. Ancak arttımıı 
bl.'<lcli muha:nınıen kıymetin yfüde 75 ini hıılmaz \:ey:ı satı< i tc
~ c-ııiıı •laeağına rü~ham olan diğer alacaklılar bulunup ld be
del bnrların hu gn)·ri nıen:k1ıl ile tr-nıin ediloıi~ aiacaklarınin 
meemunnılan faLlaya ~ıknıaz sa en ~ok arttır .. nın taabhüdu 
baki kalmak iizerc arttınna 10 gün daha temdit edilerek 17 
eylul 1942 tarihinde per,,embc günii saat H dt'lı 16 ya kadar 
Üskiidar icra memurlugu odasında arttırma bedeli ""tı~ i,o,ti
~enin alncağına rüçhanı olan diger afocaklıların bu gayri men
kul ile temin edilmiş ala<'akları me<:ımıundan hzlaya ~ıknıak 
şartiJ.e en çok artlıraoa ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil
ıtı.ez~e ihale lBJılmaz. Ve . atış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul lıcndbine ihale olıİııan kiın<e dcı·bal ıe
ya \erilen mühlet i\fodc parnyı ,.erme7;e ihale kararı f.-hohı
ııarak kendisinden cı,·cl eıı yü·ksek teklifte bıılunan kimse 
ar<etmi~ olduğ'ı bedelle alnıağa razı olursa ona, razı olmaz 
"") a bulunmazsa hemen 7 gün müddetle arttırmaya çıkanlıp 
en çok arttırana ihale edili-r. iki ihale ara:ındaki fark ve ge· 
çon ç:iinler için yiizıle 5 den Jıe,ap oiunacak fniz \·e dii\er ,a
rarlar ayrıca hiikn.e hacet kalmak~llın ıaenıuriycliıı1i1ce alı· 

rıılan tah;il olunur. (Madde 133) 
7 - Ah<ı arit•rnıa bedeli haricinde olarak yalnız tnpıı ferağ 
lıarcuu ylnui senelik nkıi t>nİL bedelini ve ihal~ karar pul
la.r1nı '\Jenniyc nıecburdur, 

J\liiterakim "ergiler, tenvir r:rl .-c taıızifv t ,-c iclliıli;. c res . 
minden miiternllit l elediye riisumu ı;e ınüterakiın ·rnJ.rf İı.'aresi 
alıCJya ait otnıayıp arttırma bedelind,•n t< nzil oluımr. 

İ~b:ı gal·~i menkul yukarıda gösterileıı tarihte t\J.ıidar icra 
meınurlııi\u odasında i~bu iliin ·.-e giL!crilı:n arttırma ~artna-
nıesi ddircsinde sat:iaca;;ı ilan olımur. 942/4f.•l 

Kartal Jandarma BL. Komutanhğından: 

Açık eksiltme ilanı 
7/At;; ""'J942 toı•l.iı cu ciınu ' ı:; ne t f<ın!ı ı K 

~·11ı-c ı.omlgyo:ı odas ııda 997,96 Ji,-a 100§•! bod•'lı M.•ı.pc 

karaiı..ol...ı. amin atık P.ks 'r" u ıle ek' t • f'ye k.onultrı ıı. 
ekf;I t.ıne, bayındır! k tı;l i ı: nel, h,. ! ve fc:ınl fl':1r• c~•. 

le b .• miı.t.("!00 evrak jan~•rrı ... daiı oir.ıJe görü ~ct1i! r 
Muva;d<at te;n n.• H lirn 85 kur· ,ı"r 

jdnddım& 

"ıkllwk, 

k ı h la· 

i.telt ..-ıa <:> az b'r t.:Jıhilt!ı> SM Lr•,ıtr. bu lı0 benu.·r iş yap< ğ a da,r 
idart'lc-r nem aım .. , -okiw.lı '·rstkalar:ı i.na<len hJar.J:>ul v ~jy<-l..nP J\l 

eaa\:a eb•Jtır.e ta ilıind n lalli giln)r•i 'ıa'.'M; 3 ıun evv<l al.nm t•h y t ~ 

942 >ılıl'l'1 ot 'fic.ırtt Odaı yeslka!a· ' &elmf'..,. (8042) 
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