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GÜNLÜK SiYASi HALK ~ GAZETES 1 

Vandel Vi!ki Çunkingden 
ayrıldı 

Kn.ttlib. 9 ( llad)rı}- Xeis Rltz.'\eİt'İrı ,ahs.ı ıut.i:ness.ıH \~ır•

ılel V.iJ.ki Çunking'clej1 a,\·rıiı111~ 1Jr. Vilki ç·udc:ki ınÜLc.~~· le 
ri.rı mem.uuui3 et' erici Jir nt~'.hiJ el!,. oldu~ünu ~ö3 .. lemiştrir. 

'--------_;..--------·~---~·----~ 

Belediyenin kararı 
; , 

Bankalardaki Mallar 
Zeytinyağı ve 
beyanname 

pirinç mevcudu 
bildiril·ecek ile 

~------~-~-.. --.~~~·-------
Şehir e gefecek mallarda 48 saat içinde Beleıdiyeye 
bildirilecek - Malların faturaları istihsal mıntakaları 
B_,Sediyelerince tasdik edilmit olacak 

Ticaret Vekaleti, avans v 
mal miktarları ile sa iple

rini bankalardan sordu 

Pendikfe tersane 
~u ruıması bahsi --

Buna riayet ctmiyenJer derh~ 
mahkemeye verilcccı 

Yalnız İstanbulda Bankalar toplanan gıda mad
delerini rehin alarak 7 milyon lira vermişler 

------·----
Bizce tqebbüs mülrenr 
mel fakat seçilen yer 
iyi değil. Alelumum sa
rıayi ve .harp .<imalatı 
müesaeselerini bundan 
böyle hava taarruzlarm
dan ve /ıa$kınlarından 
korunmaya en müsaid 
yerlerde kurmak ge
rektir 

---- ·------
Yazan: ŞÜKRÜ AH~ED , 

M ünnkaıat Velı.iJ.i Fahri 
F.~rin'in demecinden 
öğreınıliğimöze göre 

\c ..... _:_· _-·::::nı1ar:::~:uııı::ı.e1 re gidiyoı: • ,ı 
=- JI 

Stalingradda ki Muharebe 
; Şehrin zaptından vaz 
ı geçildiği sanılıyor 

Vali, iaşe işleri etrabmla 

Vali ve Bledrye reisi dcıktor 
Lı1t1i Kır<lar son giinl<enie pi 
yasada teşe\lı\büsleroe bnlu;nmuş, 

onulhtelil gıda ın'<idld~Jeri ürz..e. 
rinde büyük i~ yapan tacirleri 
toplıyarak gö.rüşmeler yaıpınış
tı.r. Bu teftiş ve temaslar neti
cesinde Vali ve Belediye reisi 
alnıması lüzumlu olan tedi'nir
.leri teibit ede~, fiyatı lXU!l

Uı.tıcı kararlaxa vasıl oJmuştur. 

gazet«ılerJt> gonıf!iy<ı.r 

!Bu karar ·ve te<lfoirler hakkın 
da dün malümatına müracaat 
etııiğimi'Z sala·hiyetıi b'r zat bir 
m dh arririm'.ııe şu izahat• ver
miştir. 

•- Gıda madldeleri piyasa
s111d;ı hakim rol oynayan bütün 
serın1aye'.l müesseselerin ve bu 
,~inlende bi:ihrnsa z ytinyağı ve 
pirin~ işi .... üzcrinde ı;aıı:şan· tica-

!All.KASJ S. 3, SÜ. 3) 

Esirlere kele 
vurulmasa 

çe 
• • 
ışı 

~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~ 
İngilizler Aln1an esirlerine pranga yurursa 
Almanlar 3 misli İngiliz esirine aynı mua
meleyi yapacak vesikalar da neşfedecek 

Ankara, 9 (R<lilyv:l gcız<;te-sı) -
Bcston rad°)"C'Su :şulh!.ru-ı söyieın~ir. 

&•ı gün!crtle A:1n:ı"1nı:a.rın n1i1Jetler 
ara51 ta.aıl•h~.erı ayak n!tJna. a.ia
ro.k harp esl~!ı!rine prangQ vunna
ğ.a ka]k!nıaL~rı Aı!.rrıanlann pu:;.1.ayı 
şaş11·dık.la.rın.a. d.eli.lıd i r. 

l.Jon<)ra l':l<ity't>Su da ~un1arı S'Ö.7· 
lem~ştir: 

~1t:ı.::ı n!.01:1 ü~•-rak es;rıc.·i agtr hiz
mc:ı.t-..rde hu~!ann-ıJ~ ı\·in türlü ya
l;:;nt~.ıu bB.-;; vUl"l.ilJ"O'.. İc:.bında biz 
de nltili :ernf' yııp<..cağıl; 

. ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, 9 (A .. .\.) - AJ•ııan teb

liğı: 

__ .. _______ _ 
Berlin mahfilleri tibiyen·n de~iştirii· 
diğini, İlmen el varında 5 So yet tüme· 
ninin bozguna uğratJldrğın ı l1 iJd;rdi 

Berlin, 9 ( A .A.) - Alman or- lerce devam eden şidıd<l'.h ffi· 

duları baŞkumandanlığı Kafkas vaşlar yap<.ktan b'C'nr, önemli 
ıbölgesinde hüıcum kıtalarının çevl'c:er ı~aJ etmı~le·.r, 5 Sov-
ormanlartla şiu'rletl.i >ava~laıı:lan yet tümenile 2 siJoiııhendaz Hva-
:OOl'ra yeniden bazı tt.P<'leri al· smı bo·z<gıına uğratımışlar veya 
dıkln.rını. b:'.d!J11":c:J.lı1t'dh-. lmlrıa t::1m'~:erdir. 

Don ceplıesin. r--------.·.--"'\ 
de Rumen ve Tam Bir Y1I Ünce 
İta~yan ];:taıa- ... ,,. ... -

rı düijl!I1an taar
ruzlarını- püs -

k ü rtmii)ler -
d'ı-. 

Cepıhnin mer 
J<ez kesiminde 
ihücum kıtabrı 
bir çoık zıı,hlı 

i.ıs:U h kıf~ım,ı· ve 
IİiO!p m""' 1z il E>-r ın i 
g a rniwnlarilc 
'bereber tahrip 

etımi..<;1ıer ve bir 
mik•ar roir al
ıruşl anlı r. 

İlmen gölü
nüc doğu cc-

Verilen 
Beyanat 

• 
Hitler Rusyad.:. 
kafi nefceye va· 
rıldığı haberini 

vermişti 

Loıı.dra, !) (Radyv) - Tam 
bir pi CV\ el Hitlt>r şark cc.p-
Jı esiııdcki karargahından Bt'r
line gönderdiği maıbuat !idi 
Ditrilı'c matbuat k<>ııforan-

(Ilernnu 3 üncü sah'fedc) 

27 Eıyliı'ı:Jen 

:bugüne Jıadar 

3288 esir alın ... 
mıştır. 13 9ill'.tı 

'~ tank, ı 00 tıcıp 

400 lııitralyöz, 

J 23 boıclba 11:>
pt: ve dah.a b"§ 
ka bır Çok pi
yade s:!'51hları 

i~1inam eQi! -

'nııştir. Sayıla;n 
.f'lJı\ "j'('t o: illeri 
e::>ıı ı.erın 3 mis
lin ı bulmakta
dır. 

Ya"T't •rF.sıııi 

111alıafı1;oı 

9ö1·iijü 
Berli,n, 9 (A. 

A.) - Yarı res 

nubunda kara ordusuna· men
sup kıta1~r, hücum kı ':al arı ve 
hava ordularına men~up mM
reze1er, tayyare te:.1kil!10rinin 
kuvvdli deı,-teklEırnrs:ylc gün-

mi bır malıfHlden biLdiriliy0<: 
Jl..ıJktJi; m~hlilivııden biid r;1f!-
ğine göre A '1'11.:ıolnr Staıirıgı-"Bd 

muhart 1bes nin nt~bi,yestni dt.ığiş 

ti<mişlerdi r. 

Ankara, 9 (İkdam Muhabi-
rinoen) - Ticaret Vekıaleti, de 
po!ıarıntla mal üz<'rjne avans 
veya emanet sure'!ile bıTakı::.ınış 
malların cins ve môktarların1 1 
bu malların depolarda lıangı ta
ıföten berı bulunduğunu, ,,.._ 
ilıiıp'er ini ve bunlarn tahsis edil
on~ kred; miktarını y<'rli ve ya
.hancı büıtün banı!rnlaıod~n sor-
muştur. 

ı;;EHRİMİZDEKİ BANKALAR 
7 MlLYON LiRA AVANS 

VER?vlİŞLERDi 
Bankaların gıda madl:leleTine 

verd.kleri a\'ansları kesmeleri 

şehrimizde memnuniyet U!Jll!n

dırmrşt•r. ÖğTendiğimne gôre 
sehrimhic yalnıız bu U,e ban\ka
ların 5 - 6 hal't:ii. 7 milyon Fra 
yalırd•kları sık sık görülmekte 
idi. Ban:kalar, ma·llarını tcr41in 
etmek sureti!" ava'.\l> alanlara 
dünden ihba:-eıı tebligat yapa•:ak 
oorçlarını tasfiye etmelerim bil
dirmeye ba§lamışlardır. Tasfi~·e 

işinin, bir aya ·ka.iar bitir'dmesi· 
ne çalışıla,ca'k1ır. Banl<alarını em
tia muk.-bilinde avans vermek
ten l;arları yüzde 8,5 nhbetınde 
fai.z alm~c~tan ibarettir. :!\falları• 

( AllKASI S. 3, !<U, 5) 

Avrupadaaya lanma 
hareketleri belird· 
Da n i m o r k o ve Be 1 ç i ka do ha 1 k 
Almanlar aleyhine nümayişler yaptı 

Norveçte idamlar oluyor, Garbi Trak· 
yada Butgbrlara kartı ilk ve ayaklan· 
ma tezahürleri kendini gösterd 

'*'al kuvvt>Ut<lİo>e karşı ayaklanma te:ı.ıhürleri ıröı'Ülıfüğü Ga~hi 
Trakya şehlrluin.de:ıı' K avab liımııuna bir bakış 

Ankara, 9 (Rad<yo Gazetesi) - Yüzlerce vatanperver ya haı>-
Danimaıı'kada yapılan biır mü· ,ı,<edümiş, ya toplama kapmôarına 
nevverl?r toplaıntısında ·Alman- gönderiumiştir. Bazı Jddiahıra 

Pen.ı.ik "8hiJlerinde yeni bit te-r
sane knrıılttaktır. Tersane ve 
lıavlll2'Jların fn,şa olunacağı saJıa 
istimlak ednhnek iirıeredi.r. Bu 
yen; ·tcsıs memleketimizde geni 
i.nşat\tı ~anayiıini Iıı.zlandıracak
tıır. T•-şeıl>hüs miikenıme-ldir. 
li"'Pa köşelerinden İskenderun 
eteklerine kadar denizlerle çev
rili bi.r mcmJekctin deıııiz sana
yii ve denhı vasıtaları hiç şiiphe 
yok ki en kısa zaman>da ku.rul
n>ak "" ço.ğal.mak gereğindedir. 
'.l'ü.rlci)"C Cumhuriyeti bir gün 
Iı~b'~ yabancı tezgfilıa muhtaç 
olmaksızın ticaret ve harp filo
hıtını kendi vasıtaları ile deciıe 
indirebilınek imkan ve iktidar• 
JW> sahip olur.a bü~ ii.k devletle.r 
sınsınd.ı·ki madde mevkiini de 
kazanmıs olacaktır. Bizi bu be.
dete giitÜ.rc<:l'k olan büyük haım
leııin ba~laııgıç noktası ola~ak 
elan 1'1>udik ter;;anesıini bu mü
nasebe.!e takdirle ka•~ılamak 
bC>r l'iirkiin borcudur. Ancak 
biz şahsan her türlii sanayi .-e 
haırp inıal:\ tı miie~selerin-in 
bım•dan böyle lıa\a ba5kın ve 
taarruzLumdan en masua böl
gelerde yapılması fikcindeyiz. 
llat·tıii talıtelarz yapılmıya mii· 
sait olanlarınm tı>prak allıuda 
ve dağ etelclurinde, dağ kavuk
larında yapılması birinci şartı
mırı olnuılıd.ır. P endikte kurula
(:ak olan tersane yeni bir tesis 
olaıeağına göre bu siste-me gire• 
bilir. Filhakika tersane için kıyı 
ve kıyıda da miisait saha lazım
dır. Miinakaılfrt Vekilimiz kıy
mctH bir Amiraldir. Böyle bir 
tesi<:in ) eri hakkında Biiyiik 
ErkfuııJıarbiyO>Jnizin fikrinin a
lmnuş olması da tnbiJdir. Bu iti
barla bize, 

•.ı\.1man h;ırp esirleı inin plı}eri bağ 

}and,ğı ha!kkıooaM it.tıanıı ingiliz 
mahf:JılP.Ti taımanıı..en yal.arll.arıl-ar. 
Aln-ııa.ntar her tUrlü in~a~i ve ;UWi 

,Bı!'itaıı·ıya ıhtikl;ı:·nıtfi ı...,_ıliz ~3nbi

ye naz1ırlığının gL'c;:"l~l·:t"l:-1 ve şinlı

dild riyaJtıar sö:ıXcrınr rağ'nı~~n Al
man harp ('Sirlı··rintn hu:.:Unı-ıtle zirı

cir.e vurl••lrlıLlı~ı kı•ytiyetlni knbul et. 
mf.jnlştir. Bin•'t'.'nr...Lt'Yh Oıeppc'de 
esir edilen 107 lngiliz s::oubay-!c 1269 
ingi)iz f1-b'.lş; VP rd 8/ilid-e~in gilnü 
öğle Vü·1<tl ba~lan~ııışh::r ve bu ted.
birl icab eıttiren ~cbeptı'!", rla.lın ev
vel ııııalll.ı--n:Jt+;] r ı'-di ~m i~.tl.a 1·d?1· A~eTi 

papasla-. s1.tıhiye f'fr<ıdı, yar.altlar 
ve ha .. -ı.alaı· bn~anrn<:.ınış'ardır 

Şehir meı;kczi ioo,I edi!""''" ve 

Y l k 
V ...., .. ..., Jar memleketm~i teı<ketme-li- bakılnsa Ağııstostan Eyliıl sonu• eni ra ıı., Q. Vo~gaya "arı'mış oWuğur.tlan dirler! Kc.ılırc>lsun i~gal ıkuv'Vet- na kadar tH·«if cd,.·le-nlniıı :,a)ıı>• 

sll'a·tejik hooflfler elde edilmiş leııi!> diye bağırılmıştır. Pollt.;in 1100 lkiş:yi bulmll'jtur. 

bine si k ld tir. Buna binaen piya<le ve ıs- h lk ·ı ·' 
Uru U ateş açlığı, a ·tan iJ er."erın ve Oslo belediye m<-cl . [... ~ ı-

tW'ık·fıım kırak:rınJn hareke:Jerile \ 

1 

(ARKA~l S. l, SÜ. 7) :yaralananların bırlunduğu ooy- dan 70 ı<.İıi' de tevkif cd;: ~t,r. 
Kudüs, 9 (Radyo) - Irak lenmekte<hr. Yı:naııJ.Jar da h.ırehe!lere ba,,_ 

c;t:·ıutc~rin al.;,• .. f1mı n.-itlr'Va. h"lr
bJyc ~zırlJğı 10 iJr~tı·=-ı·in günü öğ
l•'cloe-r. -tiboren ayr.i n~iıctard:ı alm~n 

harp c~iı in.f' kı-lepçt> \~P nranga vu
ru!naağını bi:tlirn1iMir. E,;'fl .. bu ya
.._.uıiarak cntll''~.3 AJımaıı ord1!Jar1 b2:'5"
kıLı•n\:lr:d:ınlı~ı 10 ı:klcı;;.riıı günü öğ

led'~·n itibarı1n üi; n1?1; f.az:1 sayı

da ngilfz ·haup f'<5irin~" kcı1 e]X'f' vuı·a-

Basvekili Nuri Sait Paşa kabi
ne~ni kurm~tur. Nuri Sa~t pa
l,'a hem başve.;<iıleti d~rulııde e:
mekte hem de muvakkaten mü 
ddaa nazırhğını da üzerine al

ma.kıtadır. Dahiliye Vekıaletine 

Talı1>in ü',a b:;ımı, hariciyey<o> A'k>

düli lfülı Hafiz, i'kt:sada Muihsin 
Şelltlh getiri1-niştir. 

Norv~te tevk.ıfler artm~tır. !ARKASI s. 3, . ı ıı 

Mühim bir 1 AKIMTIYA ICüAEK 1 
l maka le L-. _______ ____._ ____ , __ _ 

Nevyork Taymis 
.mKASr s. 3, SÜ. 4) ---cı---

- Gö>terdiğiniz malızur Jıer 

t;iJıetten müliharza edjJnıiştiırH 

Denı-bilir. Diişiinühniiş ~ldu- - ··~c·"'''·u:: · ~~ L- E l r . ı 11"Muharebenin Rus 
ğu da nı.ıhak luıktır. Yine ·~a.. iYi ı• •ı• J( •• ı •• S • • A J ğın U~»ğı vurduğu. na:1.ariy~i \ ""'·="'= --=--= ngı iZ u tur ergısı çıluı 'tof!rakları dışında 
de biT hakikattir. Dünya hail'bi i Ve 'f ÜrkÇe " 
clafi bataryala'l'dan ziyade fay- 1 ·- _ __,.....- --= \ yapı I a c a g 1 g Ün 
Yareye karşı en müessir sila- 1 Yan i ışı ar 1 i 1 \uzak deg"jl diyor hın yiıı,e tayyare olduğunu isbat \ i " 
ebnişti.r. \ T .. k Ad l . . 1 1 1 V:J:';ir.ıgtxın, 9 (A.A.) - New-

- Pendıik tersanesi de 1'.erhan- ' ve Ul a et erı n! \ Yoı"O;. Timaı ga'letesi yaııeyw: 
&:i bİır lıarp var.ı.iyelinde tedafüi b i } m e m e k { Stalin, bu İlkt~rin ayında 
tcob:,rlede korunabilecektir.. yardım saatinin çaldığını bize 
Cevabı da sualimne karşı n- Hata 1ar1 j ı e b i.rd€"1 hatırlatmıştır. Fakat İlk-

~ileıeek ilk \'e tabii karşıiıkl.al" teşrin ayı Almanlar için de gel-
arasındadtr. Pend iğin ayrıca ka.- Doludur miıştir. Son saatte ,bazı harelket-
~a murnsalası bakımından da lere geçınek ıçin zaman RınJar-
hü yük öl~iide gelireeeği faydaı- l -ı dan ve müttefiklcroen ziıyade 
lar '' il;t"adi neticeler \ardn_ . BU N L~ R 1 Almanlar için geçmışlir. Şimdı 
A...,ak, biitiin bunlarla benbu artı'k ne olursa olsun Rll'Slar 
İcabı halinıle müdalaası bakı- Birer birer bayr.:m ertesi müı:;terek davaya hizmet etmiş-
!nın.dao daha kolay , hava yolu 1 nüfilıalarımı:ı.da , lerdir. 'Ruslar, miltıel kler hazır-
ile ıeca ·ilı. e.ınmesi ve ani bas- ı.· Hayretle ııık1arını y;;,parken düşır.aııı dur-
bnıa.r.ıa büyük zarar \•enin i!· ıchırmuşlar ve zayıflatmı~lardır. 

_ .._ _ _ ...,,_. .......... __ -ı.--ııü.ıı....O.,..o...llı...OkJU11lJU::ıllk.J!li..1_nUE....il1---DiiinJıji,.~:.ıôııla..u.ı.ı.is.4111ıiiltww!!l.!=ıü!l!.!'.llJ'!tl'l~d._ı;eıı,nllı~~·---_JL Müttefiklerin R U6lar:n tll:iıdıilı 

Bu günün çocukları 
•Çu•M•k milletin istikbalidir., 

•Bugtiniin kü~ükleri, yarının 

büyükleridir•, •Çocuk, ağ~ gj. 
bidiır: Henü,z körpeyken diiıe· 

lir•, kabilinden bLı·birinden gü
zel birbirinden doğru, birbirin.-

' den parlak bir siirii vooiz.eıniı. 
bulunduğu halde, çocuklarımı
zın hali, bu sözlere sıımimiyt>tle 
ioan-dığınıı:r.ı gö&terecek mahi.
yette değildir. Sokaklarımuı, 
hatta hapislıanclerimiııi doldu
ran çcc:ıklarm büyük yekUml' 
yanında, •çocuk hastaneleri>, 
•çocukları ıslah miie.seselıırh, 
•Ç<l('Ulı bahçeler;., •çocuk bay
ramhırı~, kocrunıın l·aralaTa ya
pışlır>lau kii~iik yamalar gibi ... 
Çocukça kalıyor. 

Ana>• öldiiğii, bacbası kendi6i
..., sahiıı çıkmadığı için sekiz ya
şında kaldırıma düşen çocuk, 
dokuz ya. ında •kaptıko~lı<:t>, 

on ·a~ında .-yank1!sici , f-n bir 
:yaşında ·hırs12.• nluyor. Ve niho-

r- Yazan:-"\ 

1 Naci Sadu .:h 1 
onu, çete xeisliğinden ınaznun 
ol~rak bir mahkeme k8l'~m11a 
çıkmış görü~·oruz. ııakim , sıı ... 
çwı mahiyetini gözden geçiziıı. 
kanun kitaplarını da luırrştırd ,k

tan sonra, t.aşlarını çatar< k dcğ
ruluyor: 
•- İc~bı düşünüldii! .. • 
Ve ciimlemiz, gürrrr diye 

ayaklanarak, adilane kararı dm
liyonrı: 

.__ Keodisjnin sinnen farik 'c 
ruiin1eyyiz sasılacak çağda oJ. 
dıığu anlaşıldığından, bir sent. 
dört ay, hapsin~ ... Hh .. ,. 

Filhakika, ceın;~o ti. yoldan 
~ıkmış bir ~uısur•.ınuo ~errindc.!n 
karuması hakun ından . hu };arar, 
kanuııa, \'e ildall'te uygundur: 
On iki ıa~•nda bir ~t>cuğu. iyi 
ile I.öhi~ ü a~ıı t e•h•bilHck <:n i':-
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ITTi H TCILAR • _e_s_!_e_s (Başarıcı Adam) Tipi __ ,_ 
fstanl::ulun kurtuluş 

Yazan: ZİYA 
l~ DT k. Kl'..rral Be~, •r:. •• Iıa-

r·.:s b r. aoan. < c;adıgı .t·in bu 
n .c<:)ıstlkiıre·ie k~ dı. 

(K P u ı,:_, ,ı .ı a" ) h~yc

t r.oe .ı.Lşııaya ha:Ja<lı... Fa
k:ı.t ça ' K n şuna a K:kat etti 
Ki, Su' an ~Iamiu·n mu ._t.nd'e, 
(K• nuı• u .&as;) ye "' bıı.lıusus 
) • .k 'l'a ıçt cr.aa daHt «i c"' 
o:a ( ! l'.ct Mec'. :ı ne i<aur 
mer.fi b .r cereyan \'ardt. 

Mese ·, o t.ı i.hle Sc;lt n Ha
n i·ln en ııımn•l ettı,gi ş hsiyet 
lcrtt n ve sarayın en .".l'kt müda
\'.nc erı~den o1an (Müs:r 'am..k 
P. a) nın bir güm sara.)da: 

- 1 llet r.ıec'JSı, re demek?. 
(Ycn'gi) nin, (Ap) un, (B<>
hı.:rı u.11, b'r ara) a gt !erek (Bey 
t"lmali m.. ·m·!lli) mfüa •. ~be 
eLırtelerı, ş-er'i şe-rife) mtııvaf ~<. 1 

rnıdıır? 

Diye sö\kndiğinı, Namık Ke 
mal Bey) i.şiU ... Biıyük bir hid 
det" cleoıtıat ibu ilitıvar ve mu• 
!3a p mÜ<;irin k "l sma dıkil
d: 

Pa,a.. paşa ... Bugün, (Bey
tüımali mii.s!:.ın n) yoktur. An
c&-. (Hamneı Devld) vardır ... 
Eı,,cr ded:ğiniz grbi Bcytü\mali 
r.ı·· hn n o.sa) ~ damuııdan, 

~sı aplan, veııg alınmaz.. Size 
bur a bu hezeyanları söyleme 
rvz ıçin d 0

, ayda kıri< bin kurul 
\·e-rı.'ınıeııdL 

Dive cevap verdL 

Aradan, çok geaınedı. Altt .: 

1 r• ıfoıcct oın·ı r.e ta".J;amen 
l:a~ m olan Mrtnat paşo a hiru 
, L r.dan facia gurur ge . luılı 
te'if sebcpletıeicn dP!ayı Su!~an 
H2mit e aralarmda ih>liıliıf zu 
hur ett. Günün b rinde, sara> a 
davct oluna.rı sadrazam.r der
ha~ (!7.zettiıı) vapurura biır 'r

lerek huduA har'cine çıkar1'cl .. 
ğ iş>ti'.di. Ve ar2dan çcik geç
me en, Nıttn k Kemal Bey de 
ıe,.k;f o;unarak haıp6cdild:. Çün 
kü kkında Eu.:tan Hamde şu 
rncs~e bir jurnal v.erıJfmılt.,;,,ri. ,,,, 

[Ae:rımi muhtereır.leri cennet
mdmn Su::J:an Abdülaziz han 
hazretlerin .n vak'z.i haJ'iruie a-
1'-dkadar ve blraM!ri ~ehriyarileri 
Murad Efendi hazretlerinin de 
hal'i icap ett:ğ:r.-e taraftar ol•n 
Kamık Kemal Bey, kend;si ile 
he-mf k:r dlan rüfekasından Er 
kar.ı Haı'1>iye Ka)nı.akamr Ma-

nastn'lı Ri..C..t ve ( ...... ) Beyler-
ie tertip etıik:er.• içki alemilrı
de ı:<'kre cenneti me'k.in sultan 
Aziz Han '.ha2lret.lerin'n ve ge
r<~ MU1'ad Efendi haıre<'-"rinin 
\ı.tku bulan hal' lıiıdselerini.n 
<endi ta.sa\"'\'Ur ettikleıi hürı( et 
/f> n~eşru c·et h l-fk nda hiç b:r 
'a:Oe temin e11med'ğinden bah:s 

• <'.' (b.:.r <ey ki ile. <le otmaı. Onun 
ütu~ ciisü-::ü yapmalı) :rnea\'ni 
ifade eden; 

[E~ .e:.il !il yüıw.u Wô ve kadi
r · elles] 
l\!:ı;ramı o'kunılık suret.:le, za 

tı şahanelerin..n ele hal'u:ll!lmesi 
liız m geld"ığli<nö mıa efıtriş VE bu 
suretle, za<ı hümayunları.na .k.ar
ş besl~i l:ııissiyatı garazkara. 
neyi i:ıiıar eyl.emıi.Ştiır ... ] 

" 1ıhat Pa~an.n kenC:'." re ka- I 
ia lu r.a) a baş' ad ~ı gJr. ·-"'-' • 
r~ ona (m.m) ~la ı~<ırar s· '•tan ı 
Har~ t :> n zama cta r.un bütün 
ark.ciaş!annı da rr r:ı.crııtşli. Hat 1 
t.ii o mı~acak s k Jti!at ,rda bl. I 
~u~du,ı . ..ı Nam ..: . Ken Be)'Clen ~ 
.o, e yuı: çev.1m;ştı. 

Pad· ~'ı. l\U .ıt Fa.:'a) ı hu
c~t hari .ne ~İJ;l'CÜkten .onra, 
onun arlcad~Iarının \e taraftar 
l .. rın.n bu htıa':o· _ i :ko1aıea haz 
metl •. }i'cek.J:r;ri cdk iı)1' bili
ynrdtı D . .;er bazı zevat gıbi, 

artık Nam :. Kemal 'bevı de sa
ra)·a Ç8!ıı.rlmıyor_ ve ll.f. ken 
dısı""t sa y haf~ e~r r.e td.ra..~-

. ;.ıd ett. nyortlu. 
'Bu Jı.:rr.al, Sı.: 

bihiın e"'lı= nı 

::ı H .. m·o:n 
talw ke kiıfi 

ge ı. Onu ckor ,a tev<:f ett.d'i. 
(Cinayet ınah.lıenı <') r><le muhn' 
keme olur.rnaı:ı için eırtır ver
di 

1\fahkl"!Te re'si Suph; pJ-anın 
adilane \e ahcencobane ceıt.deti 
sa,.esm<ie, , 'am - Kemal B<>y 
bcraet etti: ... Fakat İ9!anlbulda 
alJkonııirnayarak yı.ıı;> rnll'la
saıTıilık!a, (M;d;Jl.t) )C n,,fye
dı ı ,!di. 

Bu tıad15e, W) kce .kapanmış 
1ı. Fakat .l::a'lk arac:nda; 

- N;;m.k Kemal Bey, Swtan 
Ham 'dh hal"ir.e \'e Reşa.d Efen 
d.nin 'dasına tan ftarınL~ diye 
b~lav, n dedı kodu, d""h~I ,:,._ 
liahd Re""d Efendi" n dai
r~e de yayılmıs... fr"m 
vel.aM n ve M>m dE> adam
ları ve taraftar:arın:n k:ı-Lplenn 

de buyti.k ümit r ~ andıIT!"l<j
tı 

SULTAN" HA.\IİT 
ve 

RE5AT EFE..'iDİ 

Peşınen şu ~ti arzedelim 
&, bu. hii.dise, (Çırağan ,·ak'a
sı) nrlan ev'\"el cereyan etm:şti. 
Fa!G»t gerek bu oodise ve ~rek 
o vak'a, arttık Sultan Ha-midin 
üzer>ntle çdk fena bcr tesir hu

sule ~tfrm.w .. ;ideta ı-leaihd Re 

şad Efeıı.d:ye ka"§l kalbinde, 
(sal~r.at rekal:>t>ti) ni iJade eden 
lbir 5i.iıphe be~. 

Dün muhtelif yer• 
lerde ekmek bu-

1 una m adı 
• ____ , __ _ 

Geç vah.it Valinin 
em rlle fırınlara 

ıt6diklerı un 
- verlldt 

Dün öğleden itibaren muh
telif fırınlarda ekmek bulu
namaın•ş \C halk ekmek alır
ken çok '1kmtı çekıııi~tir. Yap· 

tığımız tahkikata güre ekmek 
dar! ğuıa oebep Toı>rak i\lalı-

1 
• .. ~ıller~ Ofisinin fırınların , er- ı 
dlklerı karne~ e mukabil un 

\ernı-...•n1e<;;İ ,.e her f,rının bir 
kaç ı.:u'-"aJ uııtoıu kesın~idir. 
Ofisin bö~ le bir krsinli ile 

şebrin ~kınek durıunıwu ve 
düzenini bozmasu1a mü.saadi! 
etnıi.\ en \'ali derhal lktı ·at 
.\lüd;ırü Salfet Sez.,_ emir 

'·erın'.~ ,., Ofi~-in her fırına 
karne~i kadar nn \·ern1esini 
temin e-tıu~~ini fH.ldiMııi~tir. 

Saffet Se•en de derhal hare
kete ge-çn1iş ,.e fırınlara tc~· 
:r.ar tın ,-erdinniştir. Bu su
retle dün ak.~auı saat 20 den 
sona f1r1n!arda ekmek bulun
mw; ve hiçbir kinıoeııoin kar
nesi olduğu halde ekıııek•İz 
knln1anıasına çalı.şıfnııştır. 

Vali, Ofisin bu hıueke-li s~
bepleriui tedkik ettirnıeklı,. 

dir. 

'Ilcaret VekileU 
mi te arı geldi 
Ticaret Veb.-iıleti Miiste.5an 

Calıit Z:omaı g•I, dün, Ankara

dan şe:uimize gelm :ştir. l\fosle

şar, dün öğleden evvel Mmtaka 

Ticaret Müdürlüğünde yaptlan 

bir toplantıya riya.set etmiş, öğ

leden sonra da gümruklere gi.. 
dereok meı:;gtı! ol!>'.uştur. Bundan 

sonra saat 18 de ıtilıaılat, •ihracat 

birlJklerı uımı.ımı kıitipli;tlıııde 

yapılan bir tıopfontıya ll~kan

lık yapm1<?tır. Bütıin hu tcp'lantı 

ve temaslarda i~hal.it ~asmın 

d;ıl:ıa sür'atle ve daha basll 'USU'l

lerle tcrr.'ninin gijrüşüldüğü an

laşılmaktadır. 

Sarayın iç yüzüne vt\kıf olma
yanlar, bu iki kaı:de arasında

daki münasebetini liiyıkile tak
<Lır edPm<!'Zler. Su'1zn Haır.!din 

\
0eliaha Reaşd Efendi hakkında 

gür.den güre ar· n ta.zy klerini 
pek küçük ya•tan başlayan bir 

münaferetin. net>ee r 71mnede,,.. 
lıer ... Ha'lbuoJti bu zaı:" cb,;,'rru de
gıl.dir. 

VllAyette bir ikt·sa .. 
dl büro t:uruluyor 

(Da.ha var) 

1 tı.OÇUK H.ABl!ftLPiR 1 
* Ş~lı H<.Tke;·inden. Türkçe, 

İıı.giılızce, Alrnar.ca, Frans:zca, 
Dlk,ş - Biçki, Şapka ve Çiçek 
derslerine İktıııcıte~rJıin b:.riı:ci 
gününden itlbaren b~lanacak
tır. İ9teklilerin hergün 17 den 20 
ye kadar müıracaatleri. 

* s:rkeciıden Eminönüne ka
dar Reş~diye caddesinde uzatı.. 

Vili.yette b.r (!klı;;at biıroou) 

kurulduğu h<ıber nrilmekte

dlr. Bu büroda. T:earet .M,ıJjıir

lüğün<len, Tiearet Odasından ve 

Bclroioy tkhsat Mi.idü:rlugı.iıı
den mü:r.essiUer çalışacaklardır. 

lan yeni tren hattının tefrışi i~i 

ıdün b:im~tir. Bu hatta gece ya
rısı!'dan sonra işlenerek dolu 

vagonların lbc>§:Jltılmasına calı

şıfaeakt•r. Gecede it.lıalat eŞ}.ası 
yüklü 10 vııgontın ibo§altıla;bil
me~i m'.iınlkün görülmektedir, 

içinde ~ a...~adıgııı11-z zanıanuı 
ol.a~c.ıui.i ... tii b:r zanıan olduı1unu 
hıç kiın~c iok:ir edemez." Ola
ğanii~tü ~*ffia.n artları iı:iude 

y~~~oruz. 

Deniie<:ek ki bunu söJlen1ekle 
yeni bir 'ey SÖ\·leınis ()r]unınaz.. . . ' 
Evet. fakat, bunu bôylece pek:>-
ı,; b:ldiğiniz halde, i~ ve lı•~ at 
faaLiyelinizde bunu ıır;e tatbik 
etmİ)- orsunnz? 

!1-leselıl bir i~ kuruJorsunıo:. 
Ba~ıoa nasıl bir adam geçi.-mek 
gerektiğ=ni dii)ÜDruii~or!>UUu.z. 
Nasıl bir adam tipine karar ve
rirsiniz, siı.r sorarım. 

Namuslu, •eci;eli bir adam, 
değil ıni? Baska? 

Ba;ka: A~ n.i zanıaııda terbi
yeli, kühürlü, herkese iyi mua
mele etmeyi bilen ... 
Taıııam. Faka l duTunuz: 
Bu eçtijliniz tip, şiiphe,iz, 

mük<'nımel bir ad"ın fpidir. Al!· 
cak, kurduğunu'li rş a~ıa yiirii
nıi~·e~e.ktir. 

~İ<;in mi? 
Çünkü: Bu tip, nornıal veya i.7"' 
tik:rarJı zanıar:lar iç"n itle.at bir 
tiptir, Fakat, <tlağaıııihıtii ·.wınan
lar ynsıyoru-z. 

• 

Yazan: Hlı.YRI MUHIDDI/\ 

Bu~i.inkii cbur zanıan ~artları 
bu tilıi bir k>knıada ye; 

IlhJ.,riiJ1kü zaınaıı ~a.rtlaruıtn 

bir lok.anada yi~emi)·e~eğl il~an 
tipi bulnuya ınecbutsunuz. Bu 
tip nasıldır"? Bu mesele hiç-bir 
zan1au bir nıuauıına değildir: 

Bu tit>, şiipJıesiz başarıcı, aıcar, 
r.eırt, n1ticadeleıci, becerikli, yok~ 
tan var etu1e~·i bilici, uiııuli \"C 
~on der~ce enerjik, ) ani oynak 
ve çetin zaman şarılar'.lc ooi.'U
şabilen adom tipidir. 

Biz Türkler, bu taraflarrnırzla 
dün)"ay1 şöl:ret ,·c-rnıi~tlir. 'Iiir
kiin. en ke!>İu çaresizJ'k karşısın
da, en kölü vası!ahr.r urta~ında 

mutlak .. bir taraf bulup harikalı 
bir ~ :ıratıcılckla her güçliiğiin 
içinden ~ enidım doğu verdigi 
ınilJct}er aı a~ında hcn1en heıncn 
b'r darbıme>eldir. 

İ~le bu darbuue el olın~ ba
şarıcı ruhu mcn1lt!'ketlc JCnidcn 
Jaratmıık gerektir. 

Herhangi bir i.~le horlıan:;:-i bir 
güçliiğü ~ enınck için. bugiiukü 
zaınan şartları i~indcn. bu t"pi 
sec_:ıniye, ~ahu.L adanıların1zda 

bu rulıu yaratınt)·a nı«:hursu

naz. 

lngiliz kültür 
sergisi Heyeti 

-------
Dün Eminönü Halkevinde çok 

sergi açıldı muvaffak bir 
İng·ı;z kültür birliği 'he)el, 

Emın-Or.ü · Falkevi ~a:<>nlarııtô.i.l 
ir il!z kill!tür müesıs~in-e ait 
ıbır fotoğru{ scrgiıst ·haı.Lri&.m:.ş-

tır. Bu setıgi dun ~üz:de bir ka
lôi~bt< kütlesi önünde •aat 17 
de törenle açılmıı;tır. Törende 
V;;ıli \·e Belediye reiısi do.klor 
Lıltfi Kırdar, Parti İdare heve<i 
re.sı Suad Hayri Ürgüplü, Örfi 
İ<l?re Komu.tanı Korıgen.erıö.·l 
Sabit Noyan, tl'ıuverste Rektö
d Cemil Bilisel, 'diğer kültür 
rrJ;ie;·c; ·e'.ıeri münne-:ı.,i!ıleri, in
gıb ko!onisi ve d:ger zevat ba 
zır bulunmu;;tur. 

Ev Reisi Yavuz .AJbaıJon b.r 
nutı.;'k söyliyerek scrg:yi açmış 
ve ezcümle şunları söy lemi~t:r: 

·İr.g'liz nJaar:r rr.iie~se!Ni 
sergi.sinde, dürry:ı yüzünd., yük.
sE!k bir medeniyet ve kültür sa
h ".bi d st !büyük bir milleb·n ılıilgi 
yuırtlarını ya'kuıdan görü'P tanı
yacağız. Bu türlü t~bbüslerin 
iki dost meırıleok~t ve millet a
rasındaki bağları kuvvellend'1"
me haı~kımızın ingıl'z milletinı 
ve irfan müc.sseselerini daha 
yakından tanımasını ten,·n et
rr:e lbak:mlarından bert"kctli te
siı'lerine kani bulunan bir insan 
sıfat.le mürett.iplerinl bütün 
kalbimle tebri kederim. 

İnsanların büyük bir ek\;('ri
yet, l!'Üşterek manovi <leğerlere 
ve ülkülere malik bulundılikları
nı, medeniyet, k(;ltü,r ve insan
lık içın elele, millet millete ca
lışmanın mucizeli faıydalar;nı 

adeta unutmuş göründü:'!:Ieri lıır 
deviı'<le. bu türHi yapıcı, tanı~

tırıeı, yakınlaştırıcı. birl"'ıtirid 

kültür ı;öster.lmelerine saıhne 
olan bir yurdun yurttaşları ve 
sak.inleri olmı:Jk, gönilllerımıü 
ne kadar Se\-inçle, övünçle dol
dursa yeridir •• 

ş;ddetle a.Jk:şlırnan bu nuLulk
tan ısonra İng"lirl loii'ltür hev'eli 
müdürü :Mister Thompson d"a kı
saıbir ıı;t~'bede bu'1unmu~ ve de
miştir ki: 

•Bu:rada sergiler açllıri<en 
memlek.e!.imizdc»<i Ha1kt:\' rnde 
de sergiler oluyor, ikıonfeıraru;iar 
veriliyo:. Me•el.iı pek yakında 
Londra Hafkevinde Ywgat Li
sesi talcbesirin Ankarada ml.>
vafiu.k\ı::et kazanaın resim ·ergi
siniıı escrlerı teşhir E~li1ecekt.r. 
İşimiz mühıııkkak ki ror ve 

ağırdır. Lakin kaı ·ılıklı yaı-.:lım 

ve anlaşma ile miıvaffııık ola.ca
ğız .. 

Serg':ı.in kordeLi.sını Y.;H kes
miş Ye Mister Thompum. resim
ler hakkında davetlilere jjz,;Qıat 

vermiştir. Sergi gezildikten son
ra davetUere bir ç~y ziyafeti 
verilmiştir. 

Sergi üç !ıafta aç:lk bul'Ln-:lu
rufoıcaktır. B:r ay sonra a~-ni e
serler Bursada gösterileee'ktir. 
Yikınd3 yine Halkt"V" nde Üni
versiter ne.'jriyatı gösterır bir 
kita.p sergisinin açtlma törerıı~ 
yapılac~'ktu·. 

Diinlkü sergide İngilteredeki 
Ün?versiteler, ilkokull:rr ve tari-

ı..:.uner yi-mıi ~ yaşla.rında. 

.,., mavi ~ü. sevimli bir ı;onç- --" i K DA M,, ı n TEFRİK ASI No.6 
- Eğer seıibest kalır•am, ge 

!ip sizi M~ ~k iz ole llr.de bu.I u
rum. 

~e1ra:·;~~~~z:~~,sij~~ 1 A~OIL KAPDMv Atr_ DiL! 1 

~<rdu. !~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . Mi.s E!;>n Ştanhopun bu gz- Yaızan: ____ Tiirkt;e)-e çe\'ircn: 

terdeırı m~nay, ana.rr::ı-ması ka At gostos MlUR __ -- 1'! aammer ALATUR 
ıbll degildi. Elen dedi kı: 

- Şimdi bu sizin a:tıncı der
sin'7ıdir. Görii'yorum ki muvr.f
iak olaeaksıauz. 

- Bu denJ.er'mizi dı.iha altı 

değ'il, on altı. deği~ J - z altrya 
Ü<:fıdcr ı.;zat.;ak sanki ne olur? 

Elen ŞtarıihQJl debkanlıya bak 
tı. 

- Bunda b!'r mahzur yok, de
d\, Fger ben s:ze şu kadar ba
sit ..Ians admı arı.nı öı;r temez
Sôm, slzl n bi?' bzş~a profesör 
1 roih etmt-niz liızım ge:.mez mi? 

- Bence si:ıxlen daha muva
fık bir profesör bu:lım.anın i;oık.i 

r.ı yoktur. 
E!Pn bu muhavereyfe pek o 

· d r alakadar (,'Örünmemı1,iti. 

Zıra, ıak'lı<>sindcn b'r ÇQğ'u ona 
bı. nakarat. tekrar etmiş, Otır
ırı;ştu. 

n Üıl eğ 1endiııır.t''.: içiıı böv Le söz
ler söyled!ldermi :.rtık tyice bi
li;Ortlu 

Ha:ılıuki, bu Jofrey Lütimer 

der.1ien genç hiıç de ötekil"rine 
renzeınıyordu. 

Saaıtıne ba'ktL. Ders sona et
mişt.i. Salondan çllo. rkeıı Mis 
EJ..,nıi b..r kere daha süz.dill<ten 
sonra dedi· ki: 

- AHedet'SÖT!lz Mıs Elen; bel
iu sözLerfm:len alınd•nıız. Gayri 
i!ıtıır ari. yer.izz bir ik; kelime 
ağzundan kaç , ol.abilir Fa
kat, her şeye rağnı<'n, siıJcien bir 
şeyler rica etımei< jstermı. :ı.ıese 
la yarın a.kştm bu1uşup ta bir 
yere yemek ye:meıı: imkıam ol
ma.: mı? 

Elen, bu ıeklif karşısına genç 
lt"b ın · uz1;ne bu sefer di,k: 

katle 'ba·!dı ,-e: 
- İyJ <ıır.ınıa,acaO:>a paıtrnn 

m··,aau.e eder mi? ded>. 
- Sanki patrontın haberi ol

mas; ne o~ur k'• .. Ben <"rtinlc 
arkacla~a ve ba~ıbap .!<'>n~ 
ma k ıstiyon.ı.m. 

Elen, 'b:ış·nı ·alladı: 

- H~()'ır .. Hayır! dedi. Görü
yorum ki, siz pek acele ediyor
sun.uz. Bir dda, bu t<"<iifiıııL: 
nızamnaameye rnugayirchr. 

- Pekala .. Bu .llÖZü.nıizu ka
bul ed·!ıyurum. Sonra yine bu 
vadide konıı uruz. Mesela, ıek
lif:mi kabul etserıız de, hu gece 
Markiz oteliı-c'e ba~ba<a bir ye
mek yeseyd.~. r.e olım:lu? 

Elen <iur.a.kladı .. B:r h"'yli te
redıctütten S'Onra, 

- Ya.bi.rJe..!!.' talebe g'bi ek, 

ka'bilıyetini ölçmek icap eden;e?. 
Ben de burad:ı buLunmaz;;:ı.ın!. 

dedi. 

- Vah vah vaıh! Siz her gün, 
her sau burada bulunmak mee 
buri:vetınde misiniz? Ben sizin 
yer' . .ııfrzıde olsam böyle b:r işe 

dün'Yada tahamrrıül eedemez
d.m 

O sırada z;l çaldı. Elen, dedi 
ki: 

- Mister Lll.mer .. Bugünkü 
cier.>ım•z b>tti. für kaç d"'k:.ka 
sonra yeni bır t.;Jebcm geleeek
tir. 

- Peki .. Bu akşam .buluşup 
bulc;-amıy cağırnız hakkında bir 
.;<')' söylnn<!d'niız! Marşı Fıld 

cadldesi nde oturd ul!tın uzu za.n
nediyonım. İst!"!"...eniız, sizi gel;ıp 
evinızrien alayım, 

Lltiımer selamladı ve çıktı. 
Elen ötekı ge!eeek taleıbey; be-k 
lerken, kend; ke"lldine dürunü
yordu. 

Acaba Lltimer dans den>leri 
bitl'kten sonra, neden kendisine 
!böyle derin hır al~ka ile bakı
yondu. Genç kız bu gözlerde 
ya'mz alaka değil. a.ynl uman
da büyük bir enci"ışe de sez.iyo.
du. 

Birdenbire evinin bulunmak
ta olduğu caddenin İfi1mimi ve 
evin numarasını venmiş o'tduğu 
n u hatırladı. 

Sa.at altıya doğru, son talebe
si de gittıkten sonra. Elen yazı
haneye indi. Brodoni kend..iini 
bekliyordu. 

Bu adam müe ese sah.ibı Pıll 
Sebastiye'nin müıdürLügünu ifa 
ediyordu. Orta boyda, ~ukıı;a 
şişman, fakat so\gun yüzlü 
bir adamdı, 

Şivesindeki yabancılık, pe.k 
iyi anlB.'jılmakla •beraber,, çok 
iyi İııgillııce .konuşuyordu 

(Daha ur) 

bayramını kutladı 
-------

Mecı • Re&:1ı, Parti 
Sekreteri, DalllUye 
Ve ilinin telgraDarı 

l\lı'i~ Şefim z j,.,, et İnönü, is 
tar bulur kurlu',~ bayramı mü 
na•cobetile kerdilerine gönd.a·i
J.en minr.et ,.e baglılıı:.: ıeo:graf

larıı:a ce''"P olarak Vali ve :8(! 
lro ~e re s r.e ~-u telgraf, gön
deTın~erci:r; 

c .'\::,ıl ciu ":gulcı r:ndan mUte-
h;ı, '·' o!dugı:m sa~,n İstarbul 
halkına !eor·k.kür eder, guıcL i •• 
taııbulunuzun kunulı.:;: yı:diinü 

mÜgÜ kta!arim.• 
lırnel İnönü\ e Buvük !\.!.ilet . . 

1\.LCi.'l'..,i Re;-..i, Da'ı·· e VekJi \"e 
Parti Sc lurteı·!ı~ ele• k~ekkür 
te~raf~ar1 gönderm!":erdir. 

l'lli Sef, Biiyiik Mi'' t Mec 
lisı reisir.e. P&rli G\:"oel seıkrr.

trr1'ğı ,-.e pati ·aare heyeti reisi 
miz SL d lfillyri Ürgi'.plGye de 
leH kkür te';;raf'arı gi:ic<kmıiş

lercl'r. 
~-· 

Bir (ivl nrgu.:casu 
mahkemeye verildi 

Ewelki gün. Bey Jilt:nda bir 
çivi iht.karı eümıüm~oou da 
ha Y"'!Jı.'.ıtıı, tır. 

Beyoğlu Balılopaııarında Ne
vi;zade soka}ır.da 14 - 16 sayılı 
mağazada çivı toptancılığı 

yapan Ose( Kirigos, 160 kurur~ 
sat.iması lazım gelen ıkundıuro. 

çivi1erini gjzlice ve fatu'l'a hari
ci 300 kurll§a sa Utığı te>fui t edi-
1.e-re k nlağazada biır cürmü meş 
hl'<l yapılmı:ıtır. 

Suçlu, dün rni!H k runma 
ıırı· '"1iciıııroıımiliğine verilm~ 
tir. T hk:kat yapılcmaktadır. 

Şilphell ilim. 
A.dapazarında Kapııd:lbi ma

tıalksir.de 3 numar.::h evde oıu
ran kereste tücıcarlar:ndarı Ö. 
aner evvelki gün hastalar'1U!Ş ve 
Adapa'Zanndan bir dokto.r t.:ıu
fından koodi.s.ine ·bir en}E~-tS ıyon 

yaıp lnıı.ştır. Bunu miltea.k:p 
ıhas<a'dğı bir<bütün arltıjı görü 
ler<lk derhal fotarlbu:la r~·He
d!lmiş ye Şi:;l.i SıJthat yurduna 
~· t.rıjın~tl. Fak.at, hasta, hasta 
tıar.eye y-tırı'ıınasını müteakip 
ö?rnüış!ür. 

Tüccar Ömerle beral!ıer şeh
rinüzc g<"len ailesi bu ölüım C·
ze<ine adili) <eı·e müracaat ede
rek, hastanın Adapazarınd:i ya
pıTan iğnerlcn öldlı.günü ic.~~a 

etmişlercLr. Mi.'ıddeiı.ıomumi':k 

hadisenin ah!kikatına elmy
mt' ur .. C etl, ad'.ye "''i'oru 
ta,,.fından muayer:e cı,'er.:k 

morga kr.lıdırılmıstır. 

K çak et satanlar 
Küçükpazrda Haeıkadın ma

hallesinde Bostan so.kağıı>da ouu 
ran Me!ımed'n kest:~; ve Mus
ta~ Mahi< ve Selim adrnda üç 
iiıc kişi tarafından nak)edilen 
42 kilo kaçak e< 2'3bıta tarafın
dan müsadere edilmış ve suçLu
J.aor hakmda taibat yapıimk"l\w. 

hl kültüı· müeısggeelerinin çdk 
gürze! çeiki:lmiş fotogra.fları bu
ıunına.kt:ıclır. Davetliler fotogı-al
ları derin bir alıitka ·1e seyret.
rnişlerdir. 

Münakalat Vekili 
Valiyi ziyaret etti 
Münaka'ıat Vekili Aımiral Fah 

ri Engin dün öğleden sonra Va
li ,.e Bded.ye reisini zi:\'aret 
etmiş, nakil iı-.!er•, şehrin kömüT 

ihtiyacı ,.e cı;ğer mesek!leri et
rafında görüşnelerde bu1un
ınuştur 

Belediye imar Müdürü 
rü vapurda öldü 

Belediye tınar 1\looür ,eklli 
yüksek mı hen llıralılııı Bu-
Jug diın saban \ azdesıne 
derk n A a vaopurwı.da lı\:ı 

sekt.esmcen ölm · tur. 
:lıbrr.hlm Bu'u:un cenazesi 

bugün saat 12 de B yazrt camı
inden kaldırılacak ve Edirne
kapı mezarhğ na defnedi'.ecek>
tir 

ibr ı= Buluğ belediyede 
kendisııru ~k sevdiım' · çaıl.~
.kan \C dürüst bir mudürdü. 

DISPotrrlK 
Harp esirleri 

Yazan. A 1i K~w.al SUNJUN 

~ e-c:en1erde Fransa ~hili· 
~ ne <:ıkan İng"liz kıtaatın-

daıı Alnıanların eline 
:;:l'ı·<""n a~kerlere pran~a v..-ula· 
cağı ha beri Hı erine Ingiliı Har
bi~·c ~eı.ar~linin de İngilQlor 

elindeki Alnınn c~irlerinc de 
a~·ni ~uretle n1uan1cle ed;Iecri;:i
ni ilitn etııne-,j har)Jte C\İrlcre 

n1uanıcle balısiai canlandırmı~ 

tır: 1-layalı .) a~1m1~ a d~er bir 
hale ko) uıa-k her ~·asıJan if'İll 
bir \&'life, bir ihti;a~t;r. Bö~te 
oluııca lıa)at:n bir safha>ı olaıa 
harbin de şiddetini ıniimkün ol
duğu kadar azaltab'.lnıek dii'..;Ü• 
ct~İ iJcrtr-ıntktedir. f~\ki zar;1an .. 
Jaırda harpte c;ir almanla:ı bek
li~-en ülabtt bugiiu tasa\'\'UT er 
dilme-i hakikaten lınkiınsız gil>t 
göı-ifnü~or. Çünkii grrilik de
'·irlerindc yalnız es;rlcri öldiiır
mek deı?il. bunları öldiirnıedeD 
evvel kendil<."rine en ha:hra gel ... 
mez türlii türlü ıztmıplar çelo
tirmek kaide hükmünde iıniı

S<>nra bii~iik tek~miil safhaları 

geli~ or. llaı·pte alınan esir a'ftık 
silôlı. ız demektir. Silahsua '&ar
şı i~ i n1uaınelc etn1ek duyuu"iu, 
di~iincesi kalhlere )-erle~i~ or. 
Daha z"nıan geçtikce esirlere 
iyi muamele etın~k bir ka 'de <>
luyo.r. Şiiııhe. İz ki lıar 1ı teliık.ki. 
lerine görı.! bu da dt::ğ:. rnektt· 
dir. Bugi.in pekala anlaş.ılın .._tır 
ki es:rh:rc fena nıua111ck etin.e
nin e~asen bir ıninası da olaıuaz.. 
İntikaın1 alnıak ~se bu da ayrıea. 
aczin ifade.i denıcktir. Halbuki 
her iki muharip taraf ic'n ilk 
kaide kar~ılıklı bir hürml't duy
nıak liizumudtu". 

B'1- devletin nıııotawın silalıh 
kuvvetleri d'ğer devletin nıun
ta,a.ın silahlı kuv,·etleri ile kar
şıl3'jl<ğı zaman harp hali \ar dc
mekt>r. Bu halin de kendine 
mahsus kanunları, ahkamı birer 
zaru.ret ne·licesinde tayin ve ı
bit edilegelmi~tir. Tekamül saf
haları 3~1ldıkça evvela harp ya

panların ka.-şılıklı nziyeti di''ıı
niilnıüş, dÜ\'Üşenlf"rin birbir~Dill 
ellerine ı:;cçtikleri zauıan ne o
Ja.cakları tn<!Selesini iyiden iyiye 
lıallelıntk >aruri göriilmüştür. 

Ge~n seferki dünya bat<bin.n 
bu hususta öğrettlklui ç<>k.tuır. 
Erbabının anlattığına göre, Li
hey'de 1899 da ve daha sonraı 
1007 de devletlerin iştirııkile v<>
rilmiş olan ka.raıt"lar za;nıan ge~
tikçe hükümden sakıt olnıu do
ğil, daha kuvvetlenmiş d~k
tir. Lahey'in kararlan arasında 
mesela hıı.rp es:ırlerinin kat'i o
larak ta.!.11amile in. ani muaınete 
görmeleri vardır. Harpte bir esi
rin atı, silahı, hııla'a muJıa.rebe
.le ya.rıyacak nesi \"arsa a1rmr, 
fakat üzerinde kendine ait olan 
"}yası ken.dillindir. E'irl<!re vülo 
letile<:ek işler de bunları ca;.ı,.,. 
rıırdan hıkhacak gibi olnuvı.
cak, bunlar harp işlerinde kulla• 
nılmıı·ae:ıktır ... ı,te hıma btııı
zer daha böyle kaidel<ır vardır. 
Geçen seferki dıin~a harbinde 
bu kaidelere ne dcrece\·e kadu 
riayet edilmişti? .. Her ;,.nmarip 
bu hıı.5usta aynj derecede dik-
katli değildi. Nırzıı.riyaıta her •e)' 
iyi düşünübnüş, sonra ban ol
duğu zaman teessüf ediJ...,ek 
halleri ününe g...;ilmek i.otea
m~tir, Fal<at tatbikatta elcıiklilı;.. 
ler hemen keodini göstennekte
dir. 
Yukarıdanberi işaret ediıle .. 

harp k.;ıidelerini bugünkü hidi
seler k~'şısında hatırlam&k IU.
zı.mıuna gelince; Diep'de c4e ge
çirilmiş olan İngiliz askerleri
nin vaziyeti İngili.zl~e gött ·a
ri:htir. Bunlar ynkarıki larifiP 
hududu i~indedirler. Yini nlun
t:ızam bir kun·et halinde ınuılıa
rebe ediyolard1. Onun iç:n mun
tazam dSkerlerdir. KendiJ.erine 
yapılacak muamele de harp .,. 
sirlerine yapılma ı şimdi\I' k•· 
dar milletler arası ahkamını:• 

tayin cdilınis olan İli n1ururti"' 
1..dir. Aksi bkdirde .bunun k:ı.t· 
ılığı da lngili:zlrrin elindeki .'Ü 

man e irlcrine re\·a görüJ.ecek· 
t'r. F.sırk hah · odc bu efcrl. 
hadise bu barbın ) en hİT me<"' 
le ini teşkil edi or, 

Bıııe (Fıtremızi Tu 

Kuruır.una ver n z) el d 

zaman hiç tercldut ede 

miyiz. Göklerm koru-ıma 

na tercih <!de'bılece m h 

b r mesele v r m dır' ,) 



Salomon 
Harbi -

, 
Alman Hasat 
Bayramı için 

alt.DAM 

.. 

ıc 
SAYFA. - J 

• • 1/ ... 
DAGARCIK 

I /ahi, Fransa! 
Adaların ele geçiril• 
mesi için ya kı nda 

kat'i bir muharebe 
taşl ıyacak 

-------
5 Japon g e m i si 

uğratıld• 

l Dün K~~s~losha• 
ı n e d e b i r t ö ren 
~ yapı!_dı 

~ 

1 
Türk· Alma n 

, dostluğu hak· 
knda bir nutuk 

Kırımda han divanı -I(ırımda hemen daimi surette 1,200,000 
eıir bulunur - Hiç bir a,iırlığı , hatta çadırı bile olmıyan 80,000 
kiş i lik bir Süvari ordusu• Yegane erzakları bir avuç kayrul• 
muş Darıdu !. ·Yemini kendi tedarik eden Kırım atları· 
Kar üstünde çırılçıplak yatan cengaverler. 

~~~......;;;.....~~~~~-· 

Fransada •Aşk d<ılisi, isimli 
yeni bK sinema filmi çe\'riliyor
muş. Mevzutın ne olduğtınu bil• 
miyorı1m amma bunun nasıl bir 
§ey olduğu adından belli gibi .• 

Böyle bir zamanda. filme alı

nacak başka bir •nevzu yDkmuş 
gibi, Fransızların h ala aşkla 

meşkle ve hala aşkın delilikleri 
de uğra.,_'mlalarnıa şaşıyorıuu 

doğrusu.. 

ğıı.şınasınd an sı>nra yıllarca aş• 
kut da. meşkin de ıcığınt cJcı.ğını 
çıka{dığın yetişmiyor mu sanki? 
Ha.la buna doymamış gobi şimdi 
bir ıloe •Aşk delisi. diye fiU. 
çevirme-ne ne deu1eli biln1em :Ci! 

İlihl Fransa, ilalıi l orle gelin 

ola.sın! diyeeeğitu, fakat, ne ta· 

rafa olayım? diye s<>Taeaksın .• 
oa u da. artık sen b tljrsin '\"e ma... 

deın ki aklı n, fikrin J ı iıla a~kta. 
meşkıed.ir, şu hald e n e tarata i..
tersen, o h•rafa gelin veya gü
vey ola!ıilirsin! 

hasaıa 
Ne\0)'00~<, 9 (AA.) - Gaze

teie·r:n kM'aat<ne göre. Salo- 1 , 
mıou adslarının elıe geçiriln1esi 

söylendi 
kr ya.kınlama kat'i bir rnuha
re'benin başlıyacağına dalı· bazı 

emareler belirmıİ$tiı-. 
Bi r <leni~ harbi 

Vaş.r.glıon. 9 (A.A.) - Bah
ri'Ye nazırlığınıdan dl.in akşam 
ıe'iıliğ edildiğine göre, uçak ge 
ır,,,:erı nden kal,kwn uça.klarla şi 

mal Sa!crr.10n adalarmdaıki Ja
pon gemii'eri topl~luğuııa yapı 

un hfrcuınlda b:ri ağır kruvazör 
olmak üı~erc bş düşman gemisi 
ha,;al'a uğratı 1ımı.ştır. Bunda 4 
bü!)'ük ve iki küıçük deniz uça
ğ.lle 2 borrJba ııçağı tahrip edil
wi.ş. 6 büyük deniz uçağı hasa
ra unrat.lm4..~ır. 

Bourgı·ivi1\e aıia5ı üzerind<>ki 
ıs:.eta ha\'a m<e-ydanı baırJbalan
m hmr..n-ci.:ı bir kr1rvazörle bir 
dearoyer mitralyöz ateşiı1e tu
tulm~ştur. 
Büti.ın bu lıarekıat deniz:n fır

tınolı o'masına rağmen, gönde
Til!en den:z kuvvetlerile yapıl
m~ n.e gcınileı:de bir hasar, ne 
de mürettcıbatı arasınıda bir ka 
~ .ıp kaydcd:l.ırıiştir. 

Ba.lır·.1J·e nazı.rl!,ğının netice
lerin tafsildtını bildiren lebli-

Al\.nccnıı.-arı'tlı Has-.td bayıramı mü
naa.ebet•:e, dün ak."jam İ.:rtanbut Al
man Başk:oalSOıla:J.uğunıd.a yapılan 
tört"«lrl.e, i\lman büyük elçiliği mas
lahatgüzarı elçi Dr. K·roll bir nutuk 
!:!ÖJ~l-em=ş ve bu.ooıa Türk - Abınan 
ınilnasebl'!Jerine de tema.s edcrcıl< 
ezctirrJ!.e demiş<tir 'k.l; 

c- f!asad ba.yra·nıımızda, içinde 
y~adıgımıız bu cloat rn1{'<1111l~et:11 

zurraına dahi ıteşe-~kür e.tın1eyi bfr 
\'SCİbe bitirim, zira onJ.ar bizim her 
günkü nıa ;şeti:rrıiıi teın:n ebmektc
diıüer. Do::ft Türk mi\:letı.i ile beraber, 
nlL"ın!eketlerin1ize nasib ~an iyi has
sadan clolayı meınnun ''C me-cud~. 
Bu dıast memile:t11tin ic~ıde bulun-

• duğu ve yalnı'Z haı·b:n gayri kabili 
ict'na.b nPticel.eri o!an, ikti"adi wr-
1utcı'arı bir an evvel yrne-bimrsini 
canı gönl.i:d.en a.r-z"i..t vr ilırnit rderiz. 

Burrlan ınaada, hepimiz Almanya 
ile nı-:::a(r bulLındugumuz bu mem
lı~k('t arz.~ın.da cari o:an do.sChığun, 

ki ff11ün<..sC'brt!erin1iz bir c:cık sen''
lPrdİ""n"l>c'! i bu k1d .r fu.tai11ı· o~'T.a-
ıntşttr, hf'r :ki taraf için doııhrı ftıy ... 
da.'ı vr daha mU,.sıın:r alınıasın.a el-
birliği ile ça!ı~!l"J.l•y;z. TürJ: ın3·.-
1Pt;nın '"e Tilrkiy • ,<ya,;etinin bC'<ic
fin:n sı..:.lhpPrver \·e mu.:trhicl bir Av
rup.:.nın ınE:yC:an g.:ı.\.mf·,· oldu;}u'flu 
uzun t~cı ub~t·r·ır.;z'ı, bi'i,·orL:ız.. Lli

kin T~ k cl'c~ı:::a:ı.1 ız.da b>iln tf'
I.l.kıki et ~ırı1z btiy{r> b:r 1\\·, .t~l<ın·?n 
a~'.cak kuvvrt1i ve rr. i.'~t .• k"l bt:· Tür-

g-ir<le şöyle denilmektedir. 
d k yen n n"'.rvcr~ıdiy ti e k& 1Jil o 1.-a.:~u 

Bu hart'k'Zıt A\•uı;tı,aitya an 
karıa~lind~ b1ı!L'~.d· .,.ı•ı·rulu ıhili:-lf'r. 

ıka\kan Am·erıkan uzak ınseafe \~e bu Türikiyo tıı:ı.rrıtı'n <:"{)'1,...a da 
uraklaıınLn c~var adalardaki Ja- düınya.d.a tı:ır;hi ve ~anı~ yı~r n rıııı-
~ıı ü«'erir.e yaptıklan akın1'81" 1 h "1z:ı edec•kt:r • 

la b ,,(,kıt" vapılırnı~tır. ı A d k 
Japıı~ların durım~u vrupa a aya -

Moc Arblıur'ün umumı lı:arar-

ı;atıı, 9 (A.A.) - General Mae lanma hareketi 
At1iiıur !"rafından Yeni Gine'de 
büyük ölçüde y.,pılan Hk taar
rllıl birleşiB< milletler için parlak 
•b."· muıvaffakiyetle neticelenmiş 
ve Pc·rt Moresby üzerine çöken 
teolıHkeleri tamamile urzaklaştır
m~t.r. Avustralya kara ordusu 
j3!po11Iarı geri atmı~llr. Manc>vi
;yatları sa.rsıllan ve m~hl'~:miyet
lNle zayıflıyan Japonlar şiır.dt 
Ow~n Stanley dağlarında 8€'J'• 

sedy ane dolaşmaktadırlar. lJUG

man say:.ca ınUl:ıim olınryan bir 
Amerikan kuvnt•njn yardımile 
Avustraly'<l ordwunun M·,lne 
bay\la kurduğu tuıza«a düı;er..ı.

oon 'beş hafta ;çiııae >kinci defa 
olarak büyük obir booıguna uğra• 
m4tır. 

. PENDIKTE 
tersane 

lanuşlaı<dır. Şimali Yunaniotan
<la·ki İlalyll'n kwvvellerinin şe
hirlerin dışına ç:karnadık.lan •b.1-
dinlmektedir. Bulgar ~gali al
tındaki Garbi Tralcyaıda menı1111-
n.yetsizliık tezahürler i b&~ogöster
miştir. 

P'ntoo ve Girit a<lalarındakı 

çetelerin de askeri teçlci.za.t ,.e 
tejldii.tla siıfilrkndırıldrklarr bil
dirilmektedir. 

İ,....gal altınd.ı'.<i ve istila edilen 
yerlerdeki hal•k,n dE•hşEt ve kor
ku devr:ni geç.irdiği ;,;öiüh-rıek
tPdir. Artık işgal irnvvetlerine 
:karşı te;>kilel' ibaşlamıştır. 

Norveçte Alnıaıı lar ç<>k 
heyec<>nlı 

Stokıholm, 9 (A.A.) - Nor
veç'de Almanlar çolk ateş'lid ir. 
Burada tevkifler ve idan;lar bır
b:nru takLp e;mektedir. Buna 
ağ·men, Almanlar, hal1-;.l &ak.in 
tutnıak~a güçtük le ını.::vo.ifa~ ... ~-et 
göstermekte ve mütt<:.f~k l\.L:v
\··etler JÖrÜn•ünıce h ... iı!:ın der'iıal 

ayQıJ.-Janacağını çok iyi ,bilme!~te-
ıciirler. 

10 kişi idanı edildi 

Stc.k.holm, 9 (A..A.) - Oslo'dan 
resmen bildirHdiğine göre, .hu
susi malıkerr:c bugün To;:ıo!Jıeiın
de yen·.den 10 .itişinin idamına 

karar varm:iştir. 

Kırım hanlarını.n payi~ı 

olan Ba'hçesanyın şarktan 
.ga<ba ummluğu hin yiği·t adı

mıdır. İıki yanı k'l•yalı b"r geniş 
dere içine dfrşınüş güzel, bir şe 
hiı1dir. Dört tara.Jltan gelen yol• 
!arın ta kayaları başına ge~ne
yince, ru;ağı<la, der<> içi~deki 

Bahçesaray şeıhri gorunmez. 
Ş<'lhrin ovtası:ndan Çürüksu a
kar; şehrin içinde kırk üç )"e.rde 
taş ve ağaç kıöprü~er vardır. Bli
tün evleri kfuıgir binalı ve :kır
mıızı kiremit örııü.ı.ütıüır; kay.ala
rm di'b;ne varınca bağh baıhçeli 
evlerdlr. Bahçesaraym en mu
azzam sarayı. ban s~<ayıdır. 

KudTelim yettiği kadar, derya
da katre, güneşxle dere, tarif 
edeyim: 

Han sal'Gymm dO.t tarafı 'bağ 
dır. Etrafı, kale g:'bi duvar'a 
çe,.,,ihniştir. Her biri Kı<ım 

hanlarından 'biri tarafından yap 
tırt!ır:n ış, rnütc..: ddit ve müze:,r
yen kasırlardan, kö;iklerd<e-n, 
dairelnden mürek.kepti.r. Her 

biri üçer bin k:,i alab:lecek üç 
tane büyü·k dı\·an salonu \•ani.1r. 
n:, an bunlaıda n h: ng'si·nde 
teıplanaacka i<e, hanın tahtı o
raya .kuru,ur. Kır!.if'll hnnJar1n1n 
diYan da Al Cengiz hidesü:e 
göre toplanır. 

Haıı~n sagırda, velia1ıdı ola11 
Ka'ı~a.v sultan, &0:·unda da Nu
rt>t(in Ür:\an tnr t~;.yı~n j1,~•rH~i 

v.etahdı oturur. Kalgayın sağın 
da, Hanefi m-E:Z..:-:tloir.d{:n 1\-[er
yem şevhüli~'ı.imı ile diger üç 
ıme-dhep müftüleri, Nuı,.,ttinin 

Belediyenin 
kararı 

(Bi.!~ h: rafı 1 inç i sahifede ) 
rethi neierin dıe<fl~rieri, muha
'bere'.eri Ye hc.::aplan· frzerir.de 
teffi(.k!eır ~er asından ma k<;ad İs
tanbul \acir'.er:nin istihsal rner
kezıP.dekl fiyatlarL yükselr.m-ek
te r..e derccr1ye katlar ~ımJ o1-

dt ·klı; r1r1 arc.ş:ımrak ye ihtil::lr 
me-\·:zu~ö.n i.:lz-erinde e~a:s!ı mü
mk,·.-e.etde bul.unmai<Jtır. Ncte
kim s:ır,:r.J.•n beled:ve tefı:s 
heyeli n1cı~i 1 t::: ~ gruıpl~r haliı1e 
}J:yaeacia çal~ı=malr111a dt'\tEm et 
mek<edir. Y'r.e bu içLmalal'

dan sonra 29 nrnnara'J koordi
na·~~·or: ksrarlna \'.e rr.aıh.a11i fi
yatlar;. r.r·z2 .. €t hakk!na da•ya
J.'::lrak Ee!edlye Daim·i Er·c~ın:c
n bt•gün (c ün) şu. be:e.Q.i karur 
harı a·un;Btır: 

1 - 'Ticarellhane. filırika 

1 

Bu h ustEta neşredilen tell>liğ
de ta-·i'lı. edildiğme göre, m&h· 

1 
kum edilen bu on kışl baızı b •. ı .. 
talama hareketlerinde kullan1'l
m1Ş olan patia~·ı.:ı nwddeler taı;ı
malklaı Tan a.ltına alınm>Şlaı•dı. 

dükkan. depo. mağ'&za, barı~{'" 
ard:ye \'C:)ciir _\·{:r!er:de (\"e her 
hangi hir <.ek.ille satı".ınok üze
re bağlrnm:ş bulunsı.:P bu'un
ması.n) çeltik pir'nç. zeyt.n ya
ğı bulur.<luranl.ar , bunların mev 

cudunu, malır. bulur.duğu yeri 

ve kin1lere a:t o!d:uk~arını gös

:terir ~irer beyanııam-e i~e Vaü 

ve Belediye reisine bil.d.rce>ktir. 

2 - Bu .kar2r!n neşri tari1hin

den it:ılıaren İstar.roula gelecek 

e>lan zeytinyağı, ç~ltik ,.e pi-

rinçteri ge1jikten 48 saat zar-
İsveç'deki tesirler 

Kudü.>, 9 (Radyo) - isveç'dc 
çf4n bir g•oıe te N on·eç bay ı-a
ğınııı sirah şeritle ) arıya kadar 
indirilmiş vucyette Isn,; caıdde
lercnde görüldüığünü ya'zmaJkt:r 
dır. 

Briikselde bir iııtı.ak 

f.r.da 1;a.!a '"-e Be~ed.:,:e .reisine 
hıl.:lireceklerdir. 

~ - İstihrsal ,n1ıntakzla.rından 

ge!e-cek çelti-k, pirir:ç;, zeyt:n,va
ğ< fa'uraları mt,haLli belE.'rii_,.e

lcrce t3~c".l'k r!"d~IDıiş bulunacak
tır. 

4 - H.:. fu.brıkaıor r h n 

de mül \ aa et gi \ e- daeği 

mail rın rr; ktarırıı n1utazarr.ll111n 

bi!direcekt..r 

;; - Celtık fabr ka'·· r'n<la 
b k, arı~a a • mJ' r ulur u 

Yazan:~~ 

Seyah Evliya Çelebi 
sQl tarafında da kaR:ezkerler, 
Bao!ıçesaray mi1ftüs.ü ve Kırı
mın yirmi dfüıt şehrinin kadıla

r> otururlar. Vezir ayakt.a du
ru<. Kapıcılar ketibüdası da, e
linde güımü,ş bir değnek ile ge
zerek, şikiiyetcileri, sıı'a ile di
vana sok.;ır. Divanda davaları 

NureWn suıllan dinler.Divandan 
son,a, han, bii(yük biT ziyafet · 
verir. Bir ç.ok nefis yemekler 
arasında b'rhasısa foy eti bul.un 
durulur. Zira KFımlılar Şafii 

mezlıe-binderdir, at eti onla,.Ua 

sırf he1ii1<lı:-. Han, Kalıgay, Nu
rettin, Şey,hii':slfun. Bahr;esa
ray müftü~ü ,.e k02e>ker bir 90f 
ra<lö oturup yercek yerler. Ka
dılar ayrı bir sofra olur, \·ü:zer·a 
''C ümera ve 8.yan ve eşraf da, 
h'ı·~\·ı'.<ilerine göre ayrı ayrı su.f
ı·ada otururlar. 

Asıl Kır!m yar·m ~dası, çep-
çevre 'r.6 m.i'.ıdir. Yimıi ci6rt 

vilayettir; bu vi'fıyetleıden 

126,000 e~~cr çıkar, al1'Jlla se
fer~er.e, hc:..nın kuırnar.:ic;....:.ilnda 

40.00-0 atlı g>dcr; anırr.a eger 
}ı.~:nl~r mur2 ederlerse 8().00:0 
ath da rıkar~bılir. Üsr la.rafı. 
mcmlek-etin mtıhafazası ic~n I{.1 
rırr.ıtla kaL:r. Z.ra Kır:ım<is 4.00 
bin kazak esir,, bunların 4fı0.0CQ 
karı'Sı \e 300.COO de kliçük e,· .. 
IJ.ıl•m ,·ard:r ki 1.2C{l.000 k'~i e-

Tam bir yıl ence 
(B1ş tarafı 1 inci sahifede) 

sıntla şun ları sö~·letmi.şti 

..-En. k n,·,·etli as ke-ri ku\•\·-et 
ols n Bol~evik.Jerle yaıl•lau 
n1u·harebenıin kat'ı netice-le 
\·ard~ğı bPgÜn :ftiharla 5-0~·1~
ndıilir. İngiltere bu suretle 
b aııi ~arkta ki düşmanın yc
n'lme5İ\e) mağlup edilmişt'.r. 

Artı!< :uc-ko\'a )·olu aç>lrıı ş. 

Tin11>,.etıku·uun biitü.ıı- kuv

\'ctleri :arılmışlır. Bu dilıi
~·aııe rroıwaffak;,yet Başkomu
tan Hi!ler'in •aye.indc elde 
e.lilın~t:.r .• 

Bu söz!er sö)·leneli bugün 
bm bir yıl clın~tın . 

der, elbet Kırım• muına:ı:aza et- 1 
mek için mem!<e-ketıt., aske. bırak , 

mak gerek<ir. 2ı0,000 de Rum, · 
Ermeni ve yahudi varoır. Kı

rıım hanı, cvar mı bana yan ba 
kan• djyen sek5en bin askerle 
akm\ar ediıp ı;e.şit ç<>şit milletle 
rin sürü sürü ev~atlarını sürüp 
Kırıma gelirirl"r. 

OsrnanJı. padişahları, Kırım 

ıhanları.na i.ki tı;.ğ, iki sancak ver 
miştiT. A.skerl1e1;nin önünde, 
e<:dsdlarında·n kalına efrasyap 
tarzı boru!ar \'e ÇeJ'!"~'it tarzı 
'Zurna ve davullar çal,nır. 
Kırım ordusunda cephane, 

•ltıp . .a!·c;;ba, erzi~J.\ .. kiler, mut
fak, deYe, katar., çadır; ağırlık 
naomına b:r şey yoktur. Seksen 
bin adet sa':t :l.tlı ::sKelXi.ir_ 

iBM.· kaç ·b(y1gir üzerine, .loo
yun Ye keçi dcrk;indıen tulum• 
!ar iç;nde kavrulmuş darı a!tr-
J.ar. Kavrulrraış darıdtn gayri 
y;),.cekleri yok b;r day Ta.tar 
harbe r~r~aıd._r, on konak )-eri 
.bir günde aJıı·:·ar. Atkrına yem 
,rerrne-z~er. Atlarını f,1nar et
n'!kzler. Alı.an ind;kleri gibi 1 ha,7 
van!arı birer at oğ1.anlaıile sah
ralara salar' ar. Atlar l>ir kaç ke 
re yu,~arlan~p kendi kend·sBıi 

timar eder ,.e cıynaşıp otlamağa 
fba...~arlar. E;-:.er kış heferi ise, 
Kır m at'!.arı, karı €~·ıp k.?r al
tında ot 'bulur ver. Seferde atla 
ra asla anpa Yc:ı•mezler. A:rr.ima, 
sefere ç1k·reacia·n e\·\.rel, kırk gün. 
~tlarına saman '"' otluk verm<> 
y'.'P gece \'e gündüz b~~arından 
arpa cio:u torbabo·, eksik o'maz. 

(DeYanıı UördOnoü Salı.ifede) 

Bankalarda 
· mallar 
( Bı1ş tarafı 1 inci sahife de) 

nı bu suretle terhin edcrelk a
Val1.:=; alanların kürları iıse ç.-otk 
da.ha fazladır. Zıra, teamüle gö
re bunlar, yatırd:kları n:alın 

nakdi tutarının yfu<le 60 - 7-0 i 

\ 

nisbetitıde a:\·ans alı:,b:Jrnekte, 

böyleli'de, kredi sayesirde daha 
bL:yük '9ler görmekte ve senr.a
yelerini arttırn-:.@1\.tadırlar_ l\'.I.e
sola 600 bin 1'ra sermayeli ve bu 

Esirlere kelepçe 

kadar m~l mukt.bilinde 360 bia 
lira a\'l<ru; alan bır tac ır, ay'Tli 
nisbet duhılinde avans ala ala 
n.ıaayet, iş hacmin< bir mil:yon 
iki yüz bin liraya ikaıdar çılrn,·ta,. 
biliyordu. Bu usul, harpten ev
vel diin~'anın her tarafmdaki 
ba<tkalarda tatb •k edilmekte lıdi. 

Şiuxi .. 'fü1 1klyedeki bör.ik&' c:Jrııı f 

a\~aı-ı.sla!"ı ke.::rr..esi!e, lı&r..lzalara 

terhın 2d:len birçok maddC'lerJn 
yaktnda piyasaya arzedileceği 

kuv\·-ctle uınulınai:ctüdır. 

~Baş Larlfı 1 iuei •alıifode) 

AUL\..'f IIAl\Il'lYESI EVUAK 
NESREDECF.K!lıis 

Nezarı•t.i'!lde 

J-Ior:cıye 

l;ugünkü 

l\laibu--a.t Kurıfe··ant:-!n4• ingi ı~ikr 

tarafından prangaya vuTu~an A1-
man esir!f't-i mese-le-si 

misilJe~'llt"' tedb:r:erl 
ve .A!rr..an 

ha k!r.md.a so-

rl'h n bıı' sua14· A 1man ~sü ingi

l i2'1erın h:\~3 ııltnanlar eUnl:k> bı"1u

nan cieLl!eri inkfir f't!n,:ı.kte oldn.ik

l2'rln1 ve a.çık. bfr vazlyt't alrraktan 

<;f'kindPk:erınt söy.srrrişt'r, S&zıcü ı 
sözUnl:' d€vatılla Alman hükı1ll"lıf'~in 

eltndf' b·1!unan rvrakı 

m&hza ingııııı'ı•r·n harp e-!'iirlt .. ri hak

kın&c-k m·'.r-t.lt'T a.r::ı!'.iı !h'.;::~n:ını 

n:~.5 tl ç:ğne<l:.!.çı}erin; vı~ n.~:~;2 · ·~k.a,T"

lanr.ln !:e cı.du~ 'l lı! T" ~1: .... -

diı~i ~ht:r e'urQlt'r (D. N, B.) 

ta~~dird-e bun1arın da ayırıca bil 
d:rıLroesi :·.:-:z mdır, 

6 - Ayni z._ın.1arda müstah
ı;ıl olan fa,br:ı'rnt-Or1f'r n isi ihsal 
ve , anbuI,a malı~·et fıvatları

n keza 'b: rı rr .3t n ol,,"'r·
dır. 

Avans sür ınanşa1J.1iz ın:retile 
bankalara ekser•.;-a, tınd.k, pey
nir, Z€) tir:ıya•ğ, pirintÇ, fa.:-.ıt.iJye, 

mercimc/k, nc!hut, ayçiçeği, lke
tentcıhurr.1u, süsan1 gibr.- ma<id·eler 
re-hne<liliyordu. 

Mühim bir makale 
(B~ tarafı 1 inci sah ited" l 

yükü haf':fletmeleri zamanı ,gel
miıştir. l\lütteiı.lder Sovyetlere 
çok m:ktarda yiyecek ve <harp 
ınalume:;i gön.deriyorlar. B:;şlı

ca mubarebmin Swyet topr<i\k.
ları lıar:cindE> yapıla.caığı gün u-
2ak değildir. 
Ifôtler orduları yeni bir muha

rebe cephesinde çarpışacak 
B-OGton, 9 (A.A.) - Harici tı,. 

caret mi]J ikongresinde obeyı:nat-
ta hı..;.lunan Suımner \\telle!i, .bye
nelmilel tica.-elte b-üyük b'.r ser
bestlik temi.ni için takip ed.' mesi 
liizım gelen siyaset hakk nda 
izahat verrn ;lir. 

Wella:,, Bırleşik Ame~ika " 

(Bışınııl<aleden dev11n) 

vwrdır. Egeı, kurulacak te.l'sane
ıW..n l\ı'lar-.m.a.:ı·ll içinde bıtlııntni!SI 

bir za.rur<>t tse Marmarada da 
arkasını d:k dağla:rın çeviırdıği 
ve lıedef !~kil elwek bakımm
daıı bir şeritten farksız kalal>ile
eek terslllle ve den :-. sanayii 
kwruny3' elverişli yc.-lcr vardır. 

K;, ha·vuzlar dışındaki fabrika

ları bu dağların ve ndilerin is i

ne ve arasına kurmak da nıü~ 

kündiir, Belk~ önşa vc tesis saf

ha6lllda böy.Je bir yer sc çmek 

maliyet bakımından, münakale 

'bakınundan, tesis bakımından 

biıç<>k ağır masrafları ve mirş... 

külıltı celbc<lebilir. Faka·!, bizim 

içi n bu masrafı ih tiyar etmek, 

bu müşkühltı göze almak ist[k .. 

bali ve istikbalin emrettiği em

ni;ycti kazanmak bakımından ge

reklidir. Hatta bundan ooyle 

~·ahıı.z tersane için değil, her 

türlii sanayi için bu nAıktaya 

dikkat ~ınıiye meeburuz. Tiı ki, 
her türlü fabrika kurıııaJ·ı ij;,'llc

sinden ipliği~ kadar nıeınlcke

l'miz içirıde seri halinde haşar

ıu&:.k se'\ :ycc.ıine gclinci~·e kadar. 

O halde da·hi bu çe<it tedhi·rleri 

almıya ) ine nıeeburuz. Çünkü, 
tayyar~ silahı bugünıln olduğu 

kadar yıı.rının da en ınultiın ve 

en iistiin ~ilahı olmakta devaım 

edB<ckti.:. 

Londra, 9 (A.A.) - Bruksel
de A!!nanlar taı-afmdan iışgal e
d.ilrn "ş o~an Martvatı...'XUX sinema ... 
:;ında b.r bomba patlamLıtır. Bir 
ha;bere göre bon.ba, Ruo seferine 
aı b r film göster.·ld ği sırada 
im ak etm~tir. B r kışinin öl
dügu ve birçok k nin ) aralan
dıgı l:r.ldirilm&.ledir. 

~~~~~~~~~-! 
y >la-

·ıra l:ar erlen er hak 

di;,er n'uttrfik mılletler.ı Ru,.. 
!ara mumkün olan yard•mda 
bulul' .. ma.ar laz m geldi!;:m ve 
Ruslar ~ alnız ~üh mat 
vesa e gôn'l rilmctl le ıktıfa o
lunnm·ar:ı!k i · erine ya ayacak 
şaşırtma l· reket'er;nde d hıı

lunnıak ie p et•ıgı~i \e H •lerAı 
emrind"kı •. ul r n ~i ilı:r 
mll.!ıarebe ceµhes'nde çarpışına.
Iarı imkan n n le Pİ zarureti 
!~asıl o dt:.:,, .tllU so em ~t!r. SÜKRÜ AHMET. 

Bel~ikahlar n hkkleri 

Loııdra, 9 (A.A.J - So\'vet ha.
beri er .,Uro:;ı nıın bugünkıi cuma 
g ınu bildirdıgine göre, 

A'lmanya alcı"hinde ·apı
Lı.n 1:ıo:r uuın~yış esnas ncla \l-

man ı:-ol nin s t ' at le h zı 
n .·, ı k nla olrr. \e)'a 
ya ala'1m t r. Kı:ıd ~ lar e lerın-

e, c.Aln "'11~ cal.ırı..-
rr · ~ı bize ı...ık.ıa 

r mız 1'" 

ibaresı 

CJ. r " 

' r 
k a m J kon:nna l<an ı: una 

&v a ta ·ıbal y•p 'ıc ına Dauni 

Eı ne · afınd n ıt rar ve

t r. Bı.. k•r.a 'e t ~rler 

1 
r 

y. ve B~kd) e ıdsı Dr Lutl l! 1' 1 r•n ~2ıt· ı -1 <:: tef· 
t rg,<Aııt r, 

A iki gözün ü sev diğiınıin Fran.
sası, ;ışkın, meşkin sırası nıı 

şimdi? Onlu eski.dendi, oıılar 

evvel zaman içôn de, yani vakti 
saadette! idL B ir inci d ün°yo. b<>-

AKINTIYA 

KÜR E Ki 

Bu g ünün çocukl arı 
(Baş tarafı 1 inci salıifede) 

da >aymak, lı aksı:ı bir farazi)·e 
sa.rıJanıaı: : 

Fakat, n1 a hkünı ettiğiın~z ço
cuğa, w:İJİ• ile •kö tii,. n iin ne ol
duğunu \.·al!.t'1e göstcrıniş, \ 'e 
ona ..-iyi. yolu tutmak i;ıukinla

r1 nı \"akille \"Cr.nı iş b ul u n n1;;.ı111Zi 
şarme._ 

Bunu. yapmadığımız, ye miiıc

riııı çocuklarla karşılaştıkça , b u 
hadisenin yalnız hu kuki ve k a
ntuıi icaplarını düşür.diiğün1üz 

t akdirde, ceıuiyet, iyi koru.n111a· 
dığı için n1ey\'ala.rı şapı:r sa.pır 

dökülen bakıınsız ağaçlar gibi, 
bii~ i.ik •fİre,,Jer vern1i~c ınah· 
kumdur. 

Geçen gün. değerli duktoru-
1nuz uİbrahin1 Zati Öget.in, 
•Serseri çocuklar başlıklı yazı· 

sını okuyunca. bıı çok didıklım
miş mevuıa bir defa daha dön
mekten ken:limi alama<lım. 

Bu bahsiıı emeldi \'e kıymelli 
salfilıiyetlerinden biri olan İb
rahim Zati: 

•- l.Jize, büyük bir L'>lah evi 
Jiz ı m!. . .. diyQr; ve bu vazüeuin, 
İ>la ııhul şelı.rinde , beledi~e uıü
es,eseı>i tarafmdaıı başarılmasını 

is tiyor. Evvel.Hı, bu kocaınaa 
ıuemlekl! t davas1uı Jii.} ıkiJırı kil'" 
caklanı aııın muhtaç bulunduğu 

maddi takat, İstanbul Beled1ye
sının bu bakımdan pek cılız 

bünyesinde mcveut değildir, Bu
günün ç<>cuğunu ıslah e tmek, 
n1ille tin yarınki kafasını hazır la .. 
maktır: O ' 'azife, bn bak.ı.mdan, 
:Maarif Vekaletine düşer. Bıtr 

günün çocuğunu, kaldı rım-dan 

kurfarınak, memleke tin idari, 
ve ahliıki asayişini korumaktır: 
O vs:zife, bu bakımdan, Dahiliye 
Vekaletine düşer. B"günüıı çocu· 
ğunu, kaldır1111daki sefaletin 
zebiırli, \'e mikroplu oişinden 

kurtarmak, milletin sılılıatinde
ki sarsıntıyı önlemektir: O va
zife. bu bakımdan, Sılıdıat Vekii· 
Jetine dü~cr. Ve bundan da bC!IJi
dir ki, İbrahim Zati C.;et'in , 
Belediyeye gördüTmek istediği 
iş, hemen bütün cihazlarHe de v
let gücünü harek<!le geçlnnesi 
lazım geleıı çok IM?ybetli bir va.
zifedir. 
Kald ı ki, - b,.günkü şartlar 

~indıe, h•r •ç cı~ ukları ıslah evi>, 
hatta bir •çocukları ıslah şehri• 
kurulması b.öle u r uri olmakla 
buaber .. alınması lizım gelen 
asıl te db ir , kaWırırua ha bire 

Osman Cemal Kaygılı 

Şark Cephesinde 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ımü.te10a.ki k•.SJrnia·rınm zoıplına 

ilit.yaç kalm4llffi>Ştr. 
Bu k.ısmnları ağtr ve en ağır 

to,plar vasıtasile dlövnıek ye dü
şüvır.ek kabil olac~ktır. 

BİR GENERAL ÖLDÜ 
Slo<:k.bc>"n,, 9 (A.A.) - BarioiC!I 

geı P.n habeıılere göre ~'6JN01 Kurt
nıfr !er, dDğu cebıhc-sincie ölın~t.ilr-. 

Sovyetlcre Göre 
ALM.'\: TEBLİGi STALİNGl\..\Jlt

DAN B..'\JlSETl\lİYOll. 
Londı·a, 9 (Ra<i.yo) - B.;ııü""'1 

ALı-:an tl'b. ğiode SU.i•t~tı>d nıa-

h..-tbf•iıxie,, h'ç ba.tı.eo>12l.\'<T1<"' 
dikk<itıi çrkı.nck~d~r. 

A' ın3n .ar Nov·oroc:;iskte frııa hal
de furpa.l.an.an Rw:nenit•t' Yt,r.nl' AJ
rn:an a::)ık.erleriııi getıınııi~lı"'rd.ı'. 

l\Tıoırlokta &>vycV.:cr bİI!' çok hat
lar·~a. mrv-3Jt•rinı ıslah etınişıleroır. 

l\111 koYa, 9 (_.\.A.) - So-.:yetler 
S1.:aJ;ı:g:·ad so'kak~arırıda 5() tank. 
'k;u önan AJıınan a. ın hücunnı.nu 

gcrı pü.:ikür!r.uU~mdu· Fakat rov .. 
y('t:er ~çi vaı'OşlarııJdan bfdn\ kıO.y

bet:n·ş;eoo. :r. 
A1ınan ron haberl~r(' göre, Ti'l'lo

çı·ırı".ro ordusu Staiiagrad.ın cen'Uı
blltlıda ~ebre doğru du.rtm:ı.dan ilrrlııe. 
mekte Vf' dü . .ı-r,anln 'ku· .. ""\'E'tlt ır.Wdt,
blJ t:ıarrı....-:;'.ıarına rağ'1lPn A mıan 
mü.<>tahlkem mevz;Joerinin aras~nrian 

kf\rud~!t*" bir vol aorrraktadı'" 

sovn:r TEaLiGi~E Eli'. 
Mo<kıova, 9 (A.A.) - Gecrl<yin 

n""red~en rovoyet tebliğine Etolir· 
Rus lalaları Stalingrad çevr~frı.

d-eki A!lıman kıt&ılanna b.:rşı şiddf't
!'Ii sa\.·S..Ş!3T' verım.iŞ'tir. Ta-nkların des
tr.ktled!g. dilşman piyadt>eıi mıPv2i,&

rintize karş1 ağır hücurnlard:ı bu-
1u.nınurluır. Hücunllar bir fabrika
ntr. ch·arlnıd!a bil·hassa şidd•""'tli olm~ 

fakat bütün hUcı.=lar düıon'•na •
ğ•r karyıp verdirilcxrk pil.9kürtü!
rnilştür. 

'A1~ çe-vrt'3inde k~t<>1arımız 
dü~nan hücuımıa~ın p~'k.trt.'1l·ilı,

lertlir. Bir mrdcCın yrrin 2J<Lpiı =ctn 
şidıde.fCli sava~ar ~-p1Iırt~ır. G.-in

dilz iki 'alman p!yade taburu vok 

edilfini.11, si]fwh V!' mühi!T1!tTl:at tahrip 

oltımntı~rı:-. So\yrt klla~arı bir 

zımlı ofuMobill~ 18 mitra}yÖ7 ve 
b~*.a ganimet ele g,...~·rmtşle-ı:-c"r. 

Sinya.vino ~·\ıreeinıdf"', tan'k rın 

destukledıiği bir alaycian fa2!1. bıı' at
man piyade kun.-.reti mı:'V2. er ınize 

karşı gündüz üst üı,-f:e mıı\·aff::ıki

yr\siz attı hücum ysprr~t1r. B tün 

bu hücuırrl!.ar pü~üırtülmüş~ 600 al
man subay ve er: ölıd.W-üıler•.:'k 9 

a! nan fun:kı tahrip edi!rı.~t'r 

çocu.k kusan derin, "'e büyiik ya
rayı a patmak, yani, bn derdi, 
menbaııtdan kesmekti r . Al<si 
t&J.ıliı'Cle, eıı Joocam.au ıslalıhane
nin ba.şarabileceği vazü e, k en
d isi teşltissi:z ve t edavisiz bıra
kılan bir i.rletin arazını örtb8'1 
etmekten i~riye varamu. ,----------!--..., Zafer göklerine yükıselen. .... • Şeref. ülkelerini aşan Bü'Yülk !>im 

BU GÜN LALE Slnemaıı~da 
ERROL FLYNN - BRE llı'DA l\IARSHALL 'ın yautt1ğı 

DENİZLER ASLANI 
AsıTların e§ini göremiyecc ği.. .... 
Mi!yarkr:n •ben:zerini yara tamıyacağı .... 
Giinüillerin aızametme es:r olacağı ıbir şaheserdir.Telefon: 43595 

Dikkat: Bıı fılm ayni zamanda İZMİR 'de LALE ve TAN 
siııenıalarmda da gösterilmektedir. 

Bugün <>aat 1 de tenzilatlı matine ---~ 
Bayran1ın birinci, PAZARTESİ günü nıatinıeılerden itiba:ren 

iPE Sinemasında 
LOREL 

Kııılıkaha. .Z evk ve 
N"'i'e haftası 

• HARDİ 

DE • Z Ci 
Türkçe sözlü bir kıJıkaba kaqrgasL 



SAYFA - 4 

(Dünkü nüshadan de.-arn) 
Saat onu vuruı:yo!'du,. Güilü g l! 

n~ b~r C:nko Jeğt'n içinde üzilin 
gettird~. Kıı·dmt:Ş lbuız içeri..:.3:11~ ya
tJ.rılan siyah sa.Jkımlar ineç kabuk
J~u. Ha W lin blze ikram için ge
llrkcn mahalle be.kaJınıdan aldığı 

beş ki.içi1k şişe lrol'!\Ya.ğı bu~lu ga-
21CJZ!a ka.n.ştıı ıp ıçtik. tlzün.1 yı djk. 
So~Wın gerilen tüneler kü.tli-r kü-
ttinlü... • 

D&:dün•lz de t\d:ın1 a'kı 'Jı keyif 
c:{m .. ~uk. Halilin derrinki durgUın
Juğu geçn1~ teri soğwrıLiş.tu. Bir 
şarkı m1:ıldanarak kalktı. Dolaptan 
anmo:ııiği a:<iı. 

Gi.iılliiy.se vara ~a kalıkıa.hasınt 

baslı.)'U"r, f:'k1'r fıkır !ıkı.rda.yor, bo
J'l•lll nişanlını.a sataşıyoc-du. 

Halil armonJ~de bir hava çalma
ga b.,,,.ı..,aı. Güllüy.e de boşnckça 

b~r şpy l.er söyledi. O da ~-,ıa.kça 

b\r f!2 rki:l e kocas!na u~u. 
L;'~m~yı üflt!'dim_ Alr"...amdaki 

pencereden kuvvet!le vuıran a!Y ı,şığı 
~a;ıniJ~ll' andığının tPme-kP ylizünü 
J>"ı1]attı. 

N~nJı:rn lkcnıdir.dcn gEc}tr.ıişti. Ba
~ını omuzuma dayadı, kolıunu boy
numa attı. A\·uqlo.rı yaınıyorCu. 

Hain :ır~da b'.r «Oo<M''.> diye ba-
ğirll)-o·-, hi<.' durrnı:>H><ıcas:na o oy-
n:ık ha\·av· bütün kudrrtile çalı ... 
Y'('lr, Gi.ı..·lü dP in<.-el;p ka]ınl;,..şan 
&Et:eilr ona i.-~ımJ.k~-J Cevam ec('yor
du. o t m;l(l.'\ Gül ·mün kızı AJ·~: 

- Heyyyıı 

u:yc OC: ya k ... yciı Di..ıc;em'~lere vu
ı·.an ~·Y i~l·"'ia kü ,tik boyi."!11 zıp
l~yor. Oünuyo:-, o:ırnlon!ğr ay.:, uıy
c.'ı r~J")rdu_ N::;ıa::ı1 1n;'a birl:ii:t:" ona 
r m p o tr..:ıt.mağa başlı::dı.k. 
Nışanılıo1 ;ırada biı· kal~ ıyor c; .;uğ:ı. 
c-Ca.nwn! dı>""Ordu, st!ntl yemelit> 

Çalgı pı xl~ perde ya\'a~:adı ve 
duroıu. Ayşe geldiği glbi kaçar~en 
uı..,<.<a.nlhn onu ya.kr\ladı. Çocufı: b~ 
turlu ele avuca sığml)'<.ıl'ı iri tııir 
b~llk. grbi kLvra!lıy:or. g1dıkl:::.n1yor
ml1'-)03..5Ina katıla katıJa gülüş-oıtlu. 

Halil am10niği ,.an ı başına bırak
tı. L3Jr.bayı yaktım. Bardo.~{]a'"1~11z-. 
OOkı eorı konyaklları da içtik. 

Ay;şe hft!.fı nişnnlımı ku<."3.giJıda 

k)VJJ' kıvıı· kı.wanıyor, k.oilaarnı an
nesine uz;atıyor, cMayko, lviayko'.~ 

dıyl OO~ı. ·ıy rdu Ytmıuk y :tnrk el
lc-rııı' tı•ttn:11. Sarı ~ç:1an ~pek gL 
\Yy<\ N;ı--a~;ı-ııın I. ıJ'.ağıırm 1ısı1da-

dtm 
- SP,'f"! de OOğuruncı:ı böıyl(' dQğur 

hal 
Atµıma vurdu. 
Ayşe n·~can~ıı!11dan kut"1.Lı1 u'"'ca kı·n

d nı 3"!''l"'1t'°: .İ.n'!! :k1Jca;-, n:ı attl. R ı

nı t l'f"l yııvar'aı.t güf;Bunıe dzy ·l~l~h 
ı. ., .. , 'kıa..,JgriJf' b•ı..e y<ın y<Jn b kıp 

gL ~ı'du: 
B~r a.-a Gil1 ünlin gcnr ç·Jg ı 1 ığ1 

1:uttll Arj ~' ba.ı:;rnı~ ba!tı. Ç0ır·n

i:;; ü;:1'ü 1 k.ck~Mı, ıı-lrdı. 
_ Yavrum, eıvladım1 ~lfnr.~·m, 

v.ü l:ı.,,., .. 
A:y-;.e dr t'hni onun yaktıs r.dan 

i~rri sokmt~tu. 
_ A.n.11.r,m, ~il)ı~.i:rn, eym·ı~un· .•• 

- canım! 

Qanım! 

$<.k.erim? 

Sr·keyım~ 

"Y3.ıJTum1 
_ Ya'ı.~wn1 

_ Senıl kal.tak S(',1i. Y&\'l"UVlL!IU"' 

yuın bCıı:ı ::ol'.rıin? 
- Ya Ya ·yoo·mm! 
T·ckra~ ·bit•birle-~nt' ~rrltlıılar. lJ:a. 

]ı\ o:ıil.ara dalgın dıa.1gın b:::lk y-0rctu. 
Iı;ını ı.~kıtl_ •Of dünya oı!!> diye ~
l·f'J1Crıtk bir cıgara yaktı. Sonra 
b·•ıııır~ r:ıi..'1'.dC: 

- szırn iş yeraıi gö..--Uürrüz mü? 
- Gördüın). Ne lıi::lntal ~l!Y o o.:,.·le! 
_ B:-e ana'!ını! Bi .. nıi!yon adam 

a1ıır ıçi, Hdşim a.ğ;ı bu. Nam!ılll yü
ruı~lkı diye kanat takncak clin
d€ırı gel.se ... 

cıga.ra"Sınm kü!Üıllü sinirli elniıli 
<"::.(•1-:ıti ü•\ Uı"Clü: 

Sü.i~ 1 ·s Din sülalesine kalır 0 1 

Rl'".<: ~ıiı,ııtizü yurrE"ak 
'k llım<.'s .lro·'m3'2! 

cı;-tiıô1 nı~ 

• ;ı::'li.ı k-.ı.şlarını ç.:.tmış onıu din.-

lıy<ı:<lu. A1ıldı: 
_ IIJ.C.ı tı.adi. Ba.';·laına gene .. . 
T-Iın':l b·yıgrn sıvazl yıp .ı-utıtll. 
Gt~cı· •1e::-lan-U:t1. B:-r·'z ct.::.ha dere-

dıron tepeden Iumuşt urn:.tan roı:r:·:ı 

lfıalk'tı~. Karı koca bizi sok~k. kap!· 
::oma. kadar yır.ı!cu etlilı~r ... 

Hava seı-.indi. Ay. ileriki yi.ik5ek 
>ı:ıona.Kearıın ger'.sJ~ 4>]doğurdan 
sokaı'.-;:: 'k.amn!ik.1.ı, Ni.şanlıır...ı. ~viıne bı

rakıtım. 

Yan €\.~!~Tıden birin.de bir (ıksü-

• .ri.JK. SE'St geJ;yoT, bir <:OCuk vıyair.

l&yuı'll u. 

A t'ad:ırı ~ki ay grçrni.şti, Bu 
ilki aJ içhıde nişarıdnnı.., ya
~1n1 b-üyilitımıüş, a~ıdaki ka

ğıt.'kınmızı tamaml·üyarak e\ılrnm~ş-

1 k. İlik: gllnJerln düği';n tf'lfı,,'1 geç
tikıtı'Ol ~onı-a brmrn her gün ya biz: 

Güılılüdere g~tıl~~ ya Gill.ltiı!Pr bııe 
geldiler. EvıdP oturduguınuz gecc
l<Jı.' graır:.c.:f~, aı'O~n 'k çaldık, kon
yak içti • eark1 OOyt:edik, Bazı c~

şam!aı~ hep bt'!'Lbr~ -ıA:1.n~an çırçır 
fı:ıbrilr.asın.ın1' ark:ı t~r-afınd:ikıi kıııb

bt->lere c:ıkı:vor. gül•> ~öylPye y~ nl 
istasyona uz.anıyor, ~ren.ı, jn.p bi
nt.mlo:-1 se:yJ'F1t,.!!ktrn ·rotl!"1 4D€1Ynr 
Köprti"l ye ora.d.&n bağ y.:»11-arırıa 

,.apıyonluk. 

Seylı<m nffi,ri k""13'•rı.dıald çalgı-
lı bahçelere dıe gidiycırduık. İri kar
puzlu clrkıirik. J&rr.ba·l.:ırının gün
düz gıbi a<Yd.,._aJ.tığı bahçe hınca 

b•n,ç dolardı. Re·:1~l1 pe .. '1eı:lt:1ıln 
F;Lisl:.i n1an .sahnenin ('vin tarQlın<l\J. 
kı:-mrzılı, ytö.,CMi, et1iıluctlu küçük 
kfrçi.iık ampıhllar y~nar rö•.1CT, beyaız, 

sa.ı·ı, kavuniçi, nıOT Pn~arili kradı~ıa
rm hı',p bir ağııxla:ı. .söy.}Pdikleri .. ş:1r- 1 
kıLa.rla siyah e.Jbisel1 c.,."3lgıcılar1n 

ah~ sıaa,~erce süre-:t'di. 

Biz ekıse:-jya kaı!rıbalıktan kaça·._ 
ô.B<:, Brıh<;'ı1 :r.t

0

n en trnha köşesi o.'lıan 
ırmak ken-ar1nın ince kumJaıı. i.121'
rffie oondtıly~~ı·ri.mıizi atat', kanla-
rımıxa şaırn !ı.t:ıtıgı, çi.kül.a.ta. jıı:-cilet 
al--, ;e."b t, guz:ız, do_-:ı-ı:u'I'TY'a ıarnar-

lar, biz dt'- cc11\eriın:zı• s:ıı.tıkıdığunız 
kon~·rı'klaıı r;'Cr;f' 1 arını:zıa. karı~·rır

d:k. 

Şırıldıa..yıaı·aı'k ..alon ~rn1'lğ'n küc;;ük 
klici.J.c. dalgcılarla k·ılş<~n ytizür:ü ay 
tş·ğı ku.vveth~ ayd;.nlatırdı. Man:a-

lıla:nn tMavra> ded.ı'iiitti ~u dolaP
l::ırı gıcır gıcır !.nleı(<t•n, ırmağın 

öte keçesin<le lop'anan delilclı.nlı
ların. yaktıJd..'11 ·1 ate.şin aı evıleri yük
se.lir ve ya.nıic st>l!i g.ızcJler duıYu

lı>rdu. 

Şarkıcı 'kadHllar tı•kıır teker sah
nrye çıktrkça. Güılliinün sevtrı.a:ne 

son olmazdı. SaDdai'Yesini sahne.ye 
tara:f: çev:Tir, dinekı!cı·ini masaya 
dayar. tıpkı bir ~uk glbi DP;oi't•lt"

nlrdi. Sey:ı'Ciler begc..ıd.iltl~i bır 
kadını tckra~rlan çıkarmak i~n tı.!

k1ş1 :ırkcın Gl'Alil dı' on.~aro utyııı ·, 

k'end!ııi ka)"be<ierce$ine, rllPı ni çıı·

paroı. 

Bahçı•den gı)ce yarı ... ı dü1.Pt<1 i:k. 
Hav;ı g-ene o İi11o;:::u11 boğan aif.rlı
ğ.y,ayı..a t~~ r •kı!'laıı·ı vururduık. 
Ta ü(,·t(', dlö:tt.• r\·lı r':T.:ı.c g~l.ı.iiğl

m 2 \.'d\:t a.:.:a!l~:;lı J JrL'~ 'Uj o ıır

dtı' k y;.t;.t"k!larln vl c:u6ıı doğhı ca
f:ırı1a kı.::ıv•.ıruşl'l!"lll rit:ı,;,lı.aıd ili. 

· ııl.l!WXW L M~ 
lı ";' Jstan_bul Hı 'e:d:y•'"' l~l

n·~ıı:: 

\lı . '}f.HIR TIYATROSl' 
• Soat 2Q 30 da 

DRAM KISMl 
Saat 20,.30 da 

HiŞ &tASALI 
Yazan: W. ş,kes']>Carr 

Tüı-lrç-r~: '.:\lr fl:ıaret F.r"i:ı 

JIO~IEDİ KISMI 

YALANCI 
Yazan: Car1o Goidonl 
Tuı-kçes·: s. :'do:. y 

Cuımartesi ''e Pazar günleri. 
15,30 da matine 

Ht·r Çarşamba s. t 14 de Çcıcıı~ 

T~y.ı .. ~. 

Ba!.ırköy Sullı llukııl,. llakirn

liğind.,n: 942/366 

Bakırköy Emrazı Ak1iıye has
t.ncsincle !Eıdavide bu'1unan Hü
seyin oğlu Muılıarremin akü has
talığı hasebile veosayet altına a
hnm2sına. ve Osmar.iye köyün
de 7 ıı.umara:la m-u'kim Sa!lh Phj
kinrn vasi olarak tayinine ve 
!keyfiyetin i'lanır.a karar veriMi
ğ: nden Medeni Kanunun 371 iınr 
ci m2.diesine te'i;·kaır. "Oan üu-
nur. (5811) 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN BEKiM 
OAUiLİYE MÜTEHASSJSJ 

Div•nyolu 104 
"rfn ı,;rene. ... ,um: :2.S·ıl. Tel t!3H 

Sahibi: E. l Z Z E T. NOfriyat 
Direktörü: Crvd~t Karabilgin. 
Basıldıiı ver. •Son Tt>ljp'afo 

iKDAM 

1 300 Sene evvel \ 
Kırım 

(R1ş tardı 3 iincü sahifede) , 

Cum;e T~~arda, o diya<ların 
o ~idtlet.ı k:< 1 rınc.a çadır 

yoktur. Döııt çu·buğun uçlannı 

bir yere tokmak h.yışı ile bağ-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralii,Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 k•şe ahnabilir. 
Ç d.:t. .sı<.·a.k b;r Agust.:iS ortet>ıy

dı. Bir e!lnl::!ıe fın;a, öbür e
l~nde g3li·bercli boya çcınağ!, 

ko1tt:ğun:r.ia t.rrına...>ia nw.tıo.sebe fişi, 

ı:>aJ;"'.1 ooi1l ıKn~r~·ıyor·, foabnik.arun be
ton rr.-qydun]Jığı.nda SLTa sıra dllzili 
d1urarı Gcziantep ve l\Iaraş iplik -
bf'r. ~evıkiyıaıt:ıınuı, Çll'\"13.llaır.na. n1ıa.l.ı. 
ka VUfll)"'Orciı.;ı.11. 

Gaıı~ş ~hıb,:o:ig:aıe yakıyoııdu. Ter-
1 

li saç[arınıın arıalan ka.:;;uuıror'. v'ilı
cu<!lıır1:i'ı.n s~ı:•'.<.İ e.!.Pv f1Şk.ıı·tyoı'Clu. 
Yanı başım:\a ailc>dte bekiflyen ha
ma!laı·, rnnrka]adJjğım çuvalları bli.
rer ;ların:an tutarak çift brygi:rli 
fcıbr t..--a. .a.-ab>at 1 arına süı"atf-e tyükfle 

yoı·L:ırdı. 

layıp çubt•!k 1ar!n a~ağı uçrlarını 

yere ookarlar. Arkalarınc'ı.n r.ba 
yağıınurluklarını çııkarıp çuıbuik
lar üzerine koyup çadır gibi e
derler. Atının çergescni de al'tın

da1ki kar üzerine sererler. Eğe
rini başı altıma kıar. kayışı, ok 
tQ,.bası, yayı eğerine Jı.ağlıdı r. 
Kendileri gömleğ'•ni •bile çıka
rııp bir donca çın] çıplak yata
lar. Gün doğarken uyanıp fır

Jar~r. Kırm1z1 ve mavi bez gö•m 
!ıeklErinl giyerler, yağımurlu/k 
abcsı.nı omuzlarına alır, eğerini 

at Ü'Zerine atarak hayıvanın sn~ 
tına sıçrar, kılıcıni ve yayini, ok 
to.rıbasım atmm üz.erinde kuşa
nır. Ata bir iki kamçı vurunca, 

Bakırköy Sulh Hukuk Hakim
• liğinden: 942/108 

Yüksek Deniz Ticaret 
Müdürlüğünden 

SJl uk EJ.n-.ı:ı.ıd. tçin 6dlumd:ıkl ka-
mcriyenin. gülg~e Ç"E"kıi.)mfştim. 
I<lt.ıbrika a.U•.tyul e-rinin kcmlil.rri"ı.e 

n;1ah3tBS uğl~~tuılu, tiktakilı. gıcırtılı , 
inı'..Jtili st.·:.l!eriflı<' karşıd-.ı~<i demirh-a
nP.de- i~t>f' sa'l?Sı'Mln ba~Y'U t;akn·tı
larl!r be.ri<leıki ip;ik atekyp.s;nfn dıu
vaı·ı d: .. ıntfa dönen dl.:ı]cıbın şakırtı
s1 k&rı ıynr-du. 

A>'1<a ceb;m.d!-'n cıg.:ı,ra paketimi 

çıkar.c:hm. Te.ndı-..n ıslanmıştı. Bir cı
gaı·a a·J.ciı.m. Tanı kibriti çalmcağım 
sıra. ipi;k atrlye-;indt~. b1r çatuUı ol
du, sı.çradı.rn. İçet'dfl dchşcdi bil' gil
tii!tü baş!aım1::tı. Anı~il·lerin hep 
bi.r c.ğızdftn Ç•kardıkl.an ··Ho Ho Ho 
Ho:, !ar, lronıtrıöl düdükıle·ri~ inceJi 
kalın.:ı c;ığJJı'.clar bir:b:rinı' k::ırışı~y1 
ort.alık1..a. biı· teı'I.[ tır gidiyocrdu. 
Elleri yü41ltıri yağlı dtwfrtııane iş:çi

Jrri atel\Y~ kapısına yıgı.Jmış, sağa 
sola lro.şuıı-;an meyıda.ncı hamallar d:ı 

şa~kı.rdık, muıl:ıasrbe n11:ınıu.r.Jarından 
k!mi:-:'nin sı.rfı!Jdn. ~a,..ı ıı.zun iş göın

lrği, ku1:aidar·lh.i.a. ika~enı. kimf.sinin 
elinde defter, a\1hrda rn~rlardr. 
Kısa boylu, C.aa!ak katalı talJd-ı.Ka 

sah~bi·Je uızun bc!Ylu, iri buırunılu u- 1 
murm müd:i:· t-t:~!ıi.};la ipl!(<t.ıancye se
ğ!.rdiı·IP•l:orcı:ı muthabere şefi, vez
nedar, nıutıa·seheci ve bi·r si.irU lro..'fllL.. 
roJle iı::le-trne muhasebe~ memur
Ja-rı iti~e ka~J[;"a oııl~rın peşin(lıen 
gidiyorlaTdı, 

Ben dr ar•~Janna katıldım·, güç 

ha~lc atl'lye,Ye girt"b:ldinı. Maltine

lı1r s1ı.ı:ıp etm:şti. Bi.i.t~ln a.:1H.>ıle işi bı
ı•ttk•l1t'i, n-ıa.'-rine:ıf•rın fC''>fılt.,rine t:ı....
lnun:yor, mpra.Jd)a bu.yüıyen göz·1 t>ır

Je ikiıı_.e: ı'J.:;"tlı m3k.r.f'S nin i)~iinü 
gö.rrnı'ğe çal:Ş''Y0:-1üı..Cı. 

lı .. trJycnJ:ıtı tL, •11nıdaki pr.n.crı·eden. 

ic: ri güne-ş vuı·m11.jf.u_ Haı:ada. uçu
ş:ı a pan~1.ı.t toııt arı :ı:aıılayıut'<l·u 

(SONU YARIN! 

at da kendisi de kızışıp )'<>la re
van olurlar. ETuak, sefer ıçın 

halik olunmuş rrı ;tı';(Udardır. 
Kırım hanlarının, Ali Osman 

padişa!hları ve Acem şahl'arı gi-
~; ve gayri mEflJllleketlerin pa
cü~ahları ve krıal;ları gibi d'il.rat, 
azamet ve illıtişa.mları yok•lur; 

1
. 

hem buınlara ehemmiyet de ver 

:nıezler. Osmanlı akçesi Kırımda ' 
geçımcz. Kırım Jı<;nlarının ayrı 

paraları varct.r. Ayyarı halis sır 
ma güımüş Jı.eyaz akçedir. K .. ım 
da gümüş madcmi yıokıtur. Am-
ırr.ı., başka rnenılekeı!·erin bii'ün 
h~zine'eri cmlarm deme.k tir. Ta 
lan ederler, gümüşünü ec'tip 
para basarlar. Hanlarının kar ve 
kisibleri cihadı fi scibilullfubur; 
gaza mtılile kifaflanırlar. 

Bah~csarayın en büyük ca
mıı, Stih'p G;ray han camii

dir. Binası k3rgir, anmıa onu 
Q<.ubn:ıeli d<'ğildir, "lı§ap çatına 
ve kiremit ör1ıüJ.üdiir. Gaza rna
hle bina olunmuş ruhaniyetli 
camidir. Çarşı içinde koca baha 
camiinin cemaati çoMur. Şehrin 
yetımiş ;;det yerinde çe;ııneleri 
va11dır. Bir adam iUç yudum su
yunu safayı hatir ile içeme>ı. Ta 
ilıu mıert.,•be soğuk turna gözü 
misali suları vardır. Kırk yedi 
yerde Ket1beld şehmcri ruthu 
için scibilıhancreri vardır. Han 
saxayından SCAll'a, ben!m ziyare
t;m zamanında vezir Sefe- Ga
zi sarayı, Kıtas ağa sarayı, .Def
terdar İsliim ağ<ı sarayı, Yalı ağa 
sı Aihırnet a~a sarayı, Şiha Polad 
ağa sarayı aziıın ,ı;raylardı. Balı 

çesaray ş~h<inin i'ki yanındaki 
kayalarda yüzlerce mpğaralar 

İstanbul Asliye nıahke.mes> 
Üçür.ıtü T' caret Dairesinden< 

942/994 

Deniryolkrı Umum Müdfü·Jü
ğiı namına. vekili avu'kat Müni'P 
Ersoy tarafmdan, Köprü A<lalar 

iskıelesinde IC6is edc''cn ban'.l'<a
nııı bir kıt'a konturatla müsıte
cıri bulunan Tophanede Boğaz

k't S('llde }7 trlrcı t:;partımaınında 

mukim büfem Bekir aılcyihtne, 

kira. bcıclelmden borçlu ll:ıu~un

duğu il<i taıksit (2100) 1iranııı 

t;}1sili iıak!<1nda ikame olıuınam. 
davada.: 

( 

vaııdır ki içine nice yüz adamlar 

gir:p konup göçerler. A.ca'pten 
ve gs,raipten kervansamylardı>:. 
Aımıma, çaıışı için<le ka'e mjsal 
&>fer Gazi Hanı yüz altmış y-e-

Müddeaaleyh Beknr namına 

görderikn d"vetiyeııfo tcibliğ 
nıL mur>ı taraf>:i:l~ırı bil&tcıbılôg 

Jade edilmesi ü.zerıne zt.tbıta.ca 
ya>p>lan taJı!kHk<ıt n<'lioe;,;inde mu
mai]eyfıin ralilhazır ikamctgb•'ıı
nın mr.çhul l>ulundu.gu a'1ıla..iı1-
ırnasına biı~.lf'n hak1:.Cu1da ilılnen 
tcblig~ıt iıera!:)Jna karar 'veır.lrni] 
ve ~lllıncın vaki t bJ:ıgat -ü~eı+nc 
muavJ.·€.n n:(JhakPm·c gıirı Ur,..de 
m<ıbkemEye ge·!memiş olı:lugun

dan hakö<ında Hulkuk Usul l\!u
hakeme!eri Ka>l1ıummun 4ryı, 142 
ve 144 üncü maddt'lcri m.uı~füin
ce yirmi gü:n müddetle gıynp ka
rarı ittihc:z ve iLfoen ttlb21ı;iine 
karar YerUerek muhaıkeme 30/ 
11/942 tarihine müswJif Pazar
tesi günü saat 14 e bırakıJ.mış ve 
bu husv.otaki · g•y<JJp kararı da 
mahkeme clivzclıaneıi'ıııe talik 

cdilm<ı olduğunds.n mua~·yen 
nıcöwkeme günün.de maı.hkemeye 

bizzat gelıresi veya iıir valril 
bulundurması, ak~i tol~fıdirde 

\ 

mulhakmrnye gıyabı.nda •ckvam 
o1u11acağı tebUığ mL:•kanıına k.a
tim olmak Ü7Ere .iil&n o.lun.ur. 

'
0 819) 

di hücreli kfu·gir blııa bir ziiba 
ı-1 ntlır. Kıır;nr>.l'a e<i'. yokıtur, 
Güya şehrin 'bedestePidir. Rum 
ve Arroı ve Acemin tüıeoarları 
btl hana inCTler. Baıhçesarayda 

'f, IŞ 
BANK.ı\Sl 

1', 1'ASARRUF 
HESAPLAR! 

2 İltinciteşrin 
K-eşidesin~ <:>yrfan 

ikram.yeler 
ı aaeı ı ooo lit11lık 

1 
2 
ı4 

10 
40 
·~ 

• 500 > 
> 250 • 

• 
• 
• 

100 
50 
25 ... 

• 
• 
• 

942 İ'ı<.ino.lkanun, Şuıbat ve Mart 
aylarında Emrazı Akliye llıasbı
nesinde vefat eden 151 ilıootaya, 

ait metruı.'<:at 21/10/942 ça:şam
ba günü saat 10 da ha.>tamıede 

satıla.cağmıdan taliplerin m;;aılı'Ui 

mezkı'.ırda ınıElmUrıı malhsu,una 
mür~aatla-rı ve ölii!lerden aıla

caıkll ve 'borçlu oJaıılarııı, Medeı:ı,l 
Kanunun 561 mci marlcresine 
tev!tk<an bir zy ve rnirasçılarıın 
534 üncü ma<l:«eye te,•fikan üç 
&y zarfında ma.Jıkemeye müra
caatları ilan olunur. (5812) 

yedi adet bekar edaları Wrd!r 
ki her birinde diyarı gari>bi be
kıar adamlar oturup gı'.ın~glin 
san'at işlerler; e.kseriıSi de pa
buççu, ta,J<ıkeci ve tero:i bekaTlıa
ru:lır. 

Ba'hı;esaray çar~ısında bin a
<ler dük!.~iin vaıx!ır. Terzi~eri, 

kava.fları, at1arl/ôrı kuyumcu
ları me~hu'fdur. kahv<.~ane ve 
Jı.ozahanekri gayet ç"O>k1ur. Bah
çesaroyda dürt adet hanı<.m var 
dır. Annma en mü:<ellefi ve TPÜ

kemnneli MEhmet Giray Han 
hannamıdır. B;~ nurlu latif ha
mamdır. Altı adet ha'.vetlerin
deki kuTnalarının kadPhleri lııl
gatmi merırnen:llend·ir. LüleleTi 
altın ite ciliılanmı§tır. Tas.'ı~rı 

dahi halis altın yaıdız;dı<. G-Oıbek 
taşı, bir geniş sekiz köşeli yer
dir ki orıl'isında fı~iye:.,ri olup 
ta ktı'beye sı·çrar. Cü>m!ıe telriık
ları, İbrişim futalar ile gfunii§>
d n bedenlerini sarcp bellerinde 
Tu.,.j kese1er v.e el'lerine kınalar 

urunm~ş O-'lar on beşe>' ya~ında 
Ü•lad Çer.kes ,.e Afoaze ve Gü.ı-
cü ve Rus -,e Leh ve Mbskoıf 
diliberleridü-, tavu.~ refMrı ile 
Aalırur.lar; herkesin nıu1·a<l 'e 
ın1.ertrnı üzere h!:zımet ederler, 
el!.erindie buıhuı'<la·nlada harna
mır içinde ud a.ğaçlan ve gayri 
'bu.hur;Sr yakarlar. 

Bahçesaraym errafındakı bağ 

ve bahçelerine gelince, ii§ıkan 
ve maşukan •n wnp can scıib
be·tleri ettik\2ri gUyaki İrenı 
bağ; arıdır. 

Nol«leden: 
1tl A JL'\fF.T IJ.ÜLEND 

F»atı Ç<ığu tutarı 
Azı Çv.gu Kr S. Lira Kl'. 

"'-~-"::::.......::::~~~~~-=::.:..::c...:::,:,, 

Gü:rıllek. 
Faı>« [a 

l)c,l) 

~.k ~'(IJVII 

J\.!t'ndıj 

Yt.).<-a 
Pijnrca 
Şapka b(-yazı 

Yüz haYlil.aEu 
H an)am l1avk.lıbou 

B:>:-n.o;.;J 
Pantalon 
c::ı.ket 

TLlvm 
K:3;r;akı 

Ati· t 

Ön :..'.'n. 
&"ıfra örti.iıtü 

Ya.~rk kılllfı 
Peçete 

5')()-0 8000 
5000 8000 
0000 8(,()() 

9000 10000 
9000 )0000 
6000 8000 

700 1000 
700 1000 

2:i00 300il 
350 
25-0 
900 
9-0-0 
•oo 
150 
~00 

400 
400 
l~O 

400 
3-00 

1000 
HIOO 
5-00 
200 
500 

500 
500 

2000 
2500 3000 
rnoo noo 
1500 zooo 

12 
5 
5 
2 
2 
5 

i() 

6 
a 
5 

lG 

15 
15 
25 
10 

G . 
' 10 

3 
!! 

ıo 

B 

960 
400 
4-00 
200 
200 

!00() 
200 
60 
90 
20 
3() 

150 
150 
125 
20 
25 
35 
50 
60 
90 

170 
160 

Yata'k Jkılı:fı 
Yatak çarşuJ 

Pt· iJC 5 trnı. 

300 
ı - OJ;.uJ:r.nt:;;~n 942 y111 id·ı.a aiıt müirt-clıat~ i1e n-ev~.cri yı.ı.'<.aırıda yaz1t 

23 kı.ılcun ç;,mil!:" :-].o;r}n yL'.tci.1-.t r .. !rr...ası rç;n aı::ık r'k.-:-;ıtr.n.,nin l6/10/942 cu:nlt 
gUnii S?.2.t J5 C<> okul bl·nuında '!npıl~ra<.•ak kıomiayıond'H. icr::ı o~unacaık.trr. 

10 

YEKUN 

35 50 

2 - i. telkhlı)r şarl.llıa'.'T't:yi dı:ul mulh~f\sin41 göı't"bil'.rler 

3 - 2'-0!> ]ira.lık te.m~nat maık:buv::.ı ·ve diğeı· ve-c:a"kle yazıılı gi.ın ı;ı sa
ElMe kcırr:t\.,;ıyor;ıa mlJJ'~aa.tJarı (Tcıınıln.J.t Y'ü1a;c•1k. nvikıtep.let" mlıho:;;obıecili-ğ·r.te 

yet. -ılır ) (226) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden 
l\1.11'V::ıı2r21nıf' at:lker lofk hı:ı.nıetıni ifa 

rini ikınıal frlen P. T. T. ımem1.1Tl0·rı 

d-iıecı !C'.etin.i lJJ v.l;"ırJ'ft P. T T .. Mld, 
1wrı-eJ11ru ılüıaurnıı ilD.n. o!Uınuı·. (10005) 

lı_.'i.n 'i.&red€11 ay;rılan ve tilı hizı:n~·tlt
rrı\iıro.cant)arı ba!inde de-r'ha1 ta'V'Z+f c
\.e un1'lıın mO~lıü.r~~i;nP nıüraca..'lt f;y-

ı ~~~~~~.;_.~~~~~~-

As .. Tıbbiye Okulundan 
0'4:uilvmı1.12a girrnege ~lk:1i Vf3. nen:rit<'t kı yıt oılan Taı>ıb. K' ıeyo·, ~'.l~i~ 

dl.si ve &zacı oku"Ja:ın m:~ba:ka imtıharıları 70/bi:inci tr.şı·iırı/91:::! t:ı -

h•:ı-de Feı Fa.·kü/tt:ı':ln-de y:'>pı:acaktı- Oku1un~ruıza namizrt k.ı<yit ,.,la11 okuı
lar:n fun1ilıo.nıa. giı·ebl,lmt'ı:ı için okult1muz lknlf'win•e r.nuracaatta vf\::ii;kn <ll
malarl ~ :ı olu.nvr (l'.:.194) (452) 

lô~ OAmir Yniian ısıetme u. M. ilan lan fı 
Niuıh1nı lıı:.."11 bCr.ı 1 61QO (Mt bi!"! yedi yüz) lira ol3n 1000 (b.n) k 'o 

K-0pa\ vrrnik ilr 10-00 (bi.n) kilıo FJa:~ng vernik (20/b r.no tt ., .. n/1942) 
5al:ıı gı,l!'lli Si.lat (16) on altııda Hayda.ı·pa.şada Gar b;nıası <1:.ıhiJin'C-eıki ko· 
n;.,.tv'O'.Q taraf1n.chın kz.p:ı 1 ı za:-t m·ul 0le sn.tın alınacaktır. 

Bu işe g-.:-ms·J.: iı:.'tı !Yenlerin 502 (-beş yu.z iltil llra 50 (E:1L) kunu;du:k 
rrvmnl<lkat ıt.enlın at, kıanunun t~uyin f'ttigi vpsikalar]a tekl~e ini mııh'l.t'\·i ı..aıf· 
!arını .aıy:nı gün 9Jat (15) on br·ş. kadar kc..?1ı.:E}-on ı t'-s'"ğ!ıı4? \f:'" TI·.eıt""T• hi
zlın-ıd1r_ 

Bn işl~ aiıt. ~aı1ınamelp,r kO'JUi_'\Vonda.n parasız ol.arak cl·<lgıh 1 n--..ak a<lır. 
132ı8) 

'VÜIPKIYE CUMHURiYET i 

ZiRAAT BA·NK AS! 
l{ı... uluş ı..ını>': 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türk krım. 

~ube ve ajans adedi: 265 

'Liıai n. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaııın-da kuın!ba rah ve ;hba.rsı;z tasarruf he.ıap
kur'a ile aşağıdalti plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gii re ihaııniye dağıtılaca.ktı:r. 

t A.. ı,too llnhk t ,OOG L. 11 100 Adet $0 fualık 5,00il L 
t • SOi • Z.OCIO • ızo • U 1 t,IOll • 

Z50 • l,ott • 
101 • t,OOI • Hl • ZI • 3,298 • 

DİKKAT: flescplanndaki paral.lr Jı.i r sene içinde 50 lin-
dan aşağı düşmıyenlere ikra miye çıktığı takdirde 7o 20 fazla. 
sile verilecektir. 

Kı.ır'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekile<"ektir. 

Dkin'cl dünya bazjbi başla
dıığı yı\ldanlber1, her kıonuş
manın sonu göklere da)"<i'lll
yor. Karada., havada ve su,
da ç.eHğe bürünmeık ve tek
nik dlin)'anın 'bilgh~rile d<r 
ııa·nmak. wrundayıız. Fitre
lerımJzi bu ülünün :yolunda 
çalışan Tü.rık Hava Kurumu-
1! a vtıretfon. 

T. H. K. 

1 

DEV'REO.İıLECEK İElTifüı. BollRA: 
(Çifte .ku~aklı seda isti?<o:.111ııeıı , 

leme ciba.zları i~n taH1n ve tec 
1 be c~hazı) haklcındaki ihliı-a için · 

tisad Veıkilletinden istihl:ıl ed:•lm' 
olan 25/Eylül/1)40 tarih ve 30 
numa•ralı ;htlrıa berat.ıaıın 

et.t:g hukuk bu kcrre başk~;ı 

devir vryahut icadı Türkiyede m-e 
kii file koymaı{ içle saUı.h.yrt ct 
verilı biJec ği te!t r f'd rı.$t·-. 

nl'3k1.a bu hıt~U5'a fs.Z''a ~~ l "1t 
cttr. ,, ... k ~le'lo'\.'nlerin Ga 1 tadn, A
Ra:-ı 5 nci kat l-1 nı;n a J3 a 
rnc~ıat fy.lrmcleı·i ilan ol nt . 

ÇL Z U TARINI 
flnı>aıı saç sabuoiyle U'\'.181'uı,.ı yıkayınız. Ha,;an · odekiniıı. ile s:w;larmın tarayın•ı. Kepelıten ~e dülıi.ilmeM"o Jmrhılan sa.;lan.aız uzar, ve &a<; hastahldarınclao '11.e mikropk;r.S&n aude kaJll' ın~ 

s 


