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Memurlar, Az ve 
Sabit Ge ir iler 
Zaruri ihtiyaçlarının ucuza te
mini için yeni tedbirler alındı -Davanın Dönüp Buğday Satışları 
Dolaşıp 

Dayandığı Nokta -Ayhkçılar ve sa· 
l>it gelirliler 

Dün 
bazı 

yapılan bir toplantı sonunda diğer 
vilayetlerde bir müddet daha uzahldı 

AııJrnra, 30 (İkdam muhabi- DabiUye Vekilleri ile bu VelıB-
riııden) - hükumetin, 'bu kış !etler müsteşarları ve Toprak 
mevsiminde fakir halk için aş- Malısuleri Ofisi Umum Müdiil'ii 
evleri açmaıct.ın başka, sabit ve ve diğer alakada:r umum müdür 
az gelirli vatandaşların ve me- lerin i.ştirakile bu sabah Ticaret 
muriarın zaruri iJıtiyaçlarını u- Vekaletinde bir !Qplantı yapıl•\ 
cuz fiatla temin için bazı yeni mıştır. 

tedbirler aldığı anlaşılmaktadır. İsanbul,, İzmir v.ı Ankaradan 
.Bu tedllıirJer pek yaknda tafuik başka diğer lb"2ı vilayetlerde 
sahasına. konacaktır ekmek işinde tanzıim satışı yapıl ( ·--==== 

Amerika Gemi inşaatında 
Kazanılan Aylar 

Vaşington, 30 (A.A.) - İ~a edilmekte bulunan ber f.e
mi için program~ göre, kaz anılan vakit hesap edilmiş ,.e 
bütün büyük zıclı.lılar i\:n 41 ay, tayyare gemileri için 125 
ay, krtwazörler i~in 68 ay. muhripkr ôçin 203 ay, den z•li• 

' 

GAZETESC \.gemileri için 318 ay kazam idığı anlaşılmııştır. .J 

,ff itler Mühim ~ir Nutuk Söyledi 
IFührer Bu Senenin Harp 

• 

' 

Programını İzah Etti 
~~~~~~~~~~ .. ~~~~·~~~~~~ 

Her ne olursa olsun ancak icap 
eden yerde taarruza geçilecek 

J "Stalingrad mutlaka alınacak. Göbels 
Dedi ki. 

· lngilizlerin ha va taarruzla
rına da cevap 

v • • 

verecegımız 

•• gun gelecektir,, 
---ı•---

"Birbiri arkası sıra 
kazanılan muvaffa• 
kiyetler nihayet son 

Alabildiğine yükselen fi· 
atlar lıar§ısında eğer liat
ları indirecek tedbir al
mak bazı scbeblerle müm 
kün değilse aylıkçı sınıfı 
koruyacak tedbirleri al· 
makta gecikmemeliyiz •• 

DİGER VİLAELERDE ması etrafında kararlar verildiği ._ ______ . 

~UGDAY SATIŞI anlaşılmaktadr. St a dd • 
rin:er-;!~~pm~~·~~- ba;~:ıı~.~;i~::;;~:~~;.:~; alıngra a yenı 

Berl;n, 30 (A.A,J - Kış ya.n:lımı 

iştnin açılması mliiIHlSPbvtile Na ... yo
naıl So.-;;y-alürt Paı-LIQin.in bu aJ...,am 
fi3.at 10 da. başlamak ~re tertip 
ettiği gÖSteıidP spor sarwyında !it)y

lediğ'. nu·~i.llkta Fühı-er. burada E>On 

defa olara;k Alın:ın milietine bir se
ne evvf•l hitap e:ttiğini hatıdatmıştır. 

ı:afere müncer 
olacaktır,, 

Berün, 3'() (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaklan bi·l<hiJiyor: 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED Nakil vasıtaları saat mahane~r ahndı 
Führer demistiı· ki: 

<Bugii.n neler olacağını şimdiden 

düştinınıek b~rıce beyhuıctec!lr. Bwıa 

mukabil bugün rlz<>m olan şeyl<'l'-

H ayat pahalılığı geniş iia· 
ıle ve sebeplerinden tec

ktt edlHp le sadece faşe maddele· 
rinWı pahalılığı halinde mütalea 
OOi·llrse bu derece fiyat yükseli
şine gayrl tabiilikten gyri biç 
l>ir ku\\ ı>lli amilin sebep olma· 
dığ.ı artık herkes tarafından tas· 
dik edilen bir bakiht halinde
<lir, 

22den sonra islemiyecek Sovyet taarruzları püskürtüldü 
Kafkas yada ilerleme devam ediyor 

le ve zamanm ic.-;.ıplarilr- m.p~gul ol
mak daha dı<>ğru bir hareket olur. 
Bir Atlantik: bt•yaa:ın&ın-e~ vücuda 
getiıme-k şü!P).1Psiz pek sade b:r iş
ti. Bu mantıkbızlığın ancak bir l::.aç 1 
eent.ı hüko1ü olacağı ve oh:ıyarın sry
ri ile ortadan kalkacağı aşikftn!'ı, 
lU>nnış.mak bize n $l:.ftl.e dü~mG.nla·rı
nı::z !Çinı dai1a k.o!;:,y.d~r. ÇU'l1kü onlaı 
Urzt.ı'ft t>-enı~!('t' g_ty,;·ı·.tlrr th1rfetti!kıtım 

sonra p rt!ını.zın p'"(\1ı:.:ıır:ın1 bi.rtlen
bire anl~ııı.,..:.Jardi..-. B:z·ır., Al?11an 
nıillı·ttn\" v-erd ~ri·ıı z ~ı·y.rrf onJar1n 
di.i!zyayıı şimdi "\<.ıC:E-tt:kk'noj hny. 
-retJ,• görüyor, n !~iıı ıu.aı rı .a ui,.Tn
dtğımızı, ne suı·ı~tfp haı1bc :&~
lenıdlğin)izi niha,yı•t. :ınlıyoı'u'Z., 

Nasyonal - Sosyalist partisi 
tarafndan tertip edilen büyük 

bir nümayiş münru;ebetile prv
;paganda nazırı duktor Göbbe•6 
Füıhrerden evvel sÖz alırak 

1941 - 1942 kış yard:mı h~kkın
da mufassal izahatta bulunmuş 
tur. Naz1r refakatinde Mareşal 
RÖmn1cl olduğu hade saloııa g r 
d:ği zaman ~detle alkış'anm.~ 
ve bu alkış dakikalar{!a siirmu, 
tür. 

'1'i4>aret ahlil.ın.ı.n memlekette 
51f11ra düştüi.rünii, şahsi menfaat· 
lcnn hatta bir nevi beşinci kol 
aletFği halinde gözleti bürüdü· 
~ünü ifadelendôren bu durum 
karşısında hükiıınetin pek ya· 
kJn zaınan mesafesi içinde gere 
ken ıedbi.rlere baş vuracağmdan 
emin olmak yerindedir. Sayın 

Başvekıli. Şiikrii Saracoğlunun 
ıaşe ve 1kti>at politikası hiç şiip
he yak ki memleketin umumi 
biinyesi ve iktlsdi temeli bakı
nundan çok faydalı olmuştur. 18 
uıilyl)llun 12,500,000 ini teşkil 

eden köylii, çi.!tei ve müstahsil 
:ııeni biikfiıııethı tutumundan 
memnundur. Bu sayede, istihsal 
daha çok artacak, köylü ve çift. 
ei zengin olacak, memleketin ye 
tişı>rebildiği her madde eksilmi
yecek, artacaktır. 

Yeni lıiikiiınet polilkasından 

§ehirli tasnifi içinde de tüccar, es 
rıaf, alış verişle alakalı her va· 
tandaş nıenınundu.r, nıemnnn o~ 

l•caktır, sonuna kadar da 
nıemnuıı kala;,aktır. Ancak, bn 
sınıf vatand2şlar tica~et alılıilu

ııa, mesleki rekabete, normal 
kiil"a tibar e.der, n1eşru kaza.ııç 
la iktifa eyler lıalde bulunsalar• 
<lı şehirli ara•mdaki aylıkçı, sa
bit gelirli. zümrelerin de mem
nuniyet ve şiikraııı kat kat art· 
nıış olacaktı. Fakat, hiikümet po 
Jiıi,kasınııı t.-ışıdığı a~kın hiisnU 
.nıyet, !lauıimjyc.t ve karşılıklı 
i~ lıirliğt ruhunu kendi menfaat· 
]eri.ne Hlet edenler; vatan ve 
milletin kendilerinden bekledi
ği saıni.miyet, feragat, fazilet 
lluygıı~uııa şahsi kazancı üsliin 
tutanlar maa.ıteessüf bu mem
nuniyet ve şükranın ifade ve 
izharına fırsat bırakmamışlar 
gıda ınadıieleri fiyatları iızeriıı· 
deki ba~ döndürücü ve göz ka· 
rut :c ı sııekiiliısy<>oları ile ya
~anıa in1kü.nlarını bile ınüıukün 
olabildiği kadar zorlaştırmı~lar· 
dır. Hakikaten, giinün tazyiki 
Joalnız sabit gelirli ve aylıkçı '1· 

.nıfı.n on1uzuna yiiklenınl~lir. Bi
nuenaleylı davanın dönüp dola
şıp dayandığı ve tedbir ar•dığı 

ıt<>kta budur. Eğer, i·ktisadl se
bepler, ti.cari in1iller ve esrarını 
h~ln1ediğ·hniz rnü13hazalar ala· 
bildiğin., yükselen fiyatları in
dirme)';, nıiimküu kılamı~ acak-

ISA. 3, ŞÜ. 1) . 

.. 
Eğlence yerleri ve dükkônlar 
da aynı saatte kapatılacak 

!Bir müddet önce vHayette 
Vali Muavini Ahmet Kınık'ın 

ibaş'kanlığınde bir top!arrtı ya-

Şehir Meclisi 
seçimine bu sa
bah başlanıyor 
Şeh:r Meclisi &2..,lıkları için 

Parti namzedi <>larak gösterilen
le:rin seçilmeleri bugün saat 9 
da bütün kazalaroa birden baş

lıyacaktır. Seçim komisyonları 

önündek:· rey sandıklar>na her
kes nüfus cüzdanı ile gelecek 

ve diledoği namzetlere reylerini 
verecıektir. 

(SA. 3, SÜ. 2) 

mış ve kömür tasarrufu ile elek 
trik sardiyatmı tahdit için aJ.m.. 
ması gerekli olan teııbirler dü
şüı:ülmiiış, Dahll'!ye Veklile 'ne 
bildirilmişti. 

İktısat Vekili şe-hr:miZ'Cle tet
kdU.er yaptığı sırada Parti mer
kezinde de miiıhim bir Uıplantı 
Y•]l11mış ve ayııi mevzu ~rin
de üç saat süren lbir müzakare
den sruı.ra bazı kararlar alın-

ı mıştı. 

Verilen malümata g5re; bu 
ıki toplantı neticesinde alınan 

ka•arların bir klfilllının tatbik 
mevliine konulması kararJ.aşı
tırılmıştır. !Bu kararlar şunlar
dır: 

Geceleri bütün eğlence :yerle
(SA. 3. SÜ. J) 

-

!B~rLin, 30 (AA.) - Alman 
orduları başkomutanlığıqın te<b 
liğ ': 

Kafkasya şimal doğuşu ile 
Tel'ek <!enuJbunda Alman ve müt 
t"'fik kuvetleri şiddetli taarruz
larla iterlemeğe devam etmi~ 
!erdir. 

Stalingrad'da şellır'n şimal ta 
rafındaki yeni mahalleler hü

cumla zaptedilmiştir. Diiişananın 
~ yere yaptığı şaşırtma har€
keti sırasında 34 Savyet zırhb 
twkı tallu:ip olunmuştur. 

Don cepiıesinde Alman ve İ
talyan kuvvetler! Sovyetlerin 
nE'hri geçmek için yaptıkları 

mi\.teadit teşe?:ıii'sleri pii.skürt
or.üşlerdir. 

Ş:mal kesiminde tarafımı.z

dan yapılan ta<.rrnz teşelfuii.sl.eri 
düsmarun inatlı mukavemetine 

> 
:rağmen haşan ile bıt' rilmiş.tir. 

Alman ve Hırvat hava kuvvet 
]erinden mürekkep kuvvetli tes
killer bu münasebetle S<>vyet~ 

!ere büyük k«ylJllar verdirmiş
lerdir. 

Dün gece Arkanjel :veniden 
'bombalanmıştır. Çıkatılan geniş 

yan.gmlar taarruzun tesirli ol
duğunu göstermiştir. 

15 Eyliilden 28 Eyliil.e kadar 
geçen müddet zarfında S<>vyet 
hava kuvvetleri, 131 ri hava çar 

(SA. 3, StJ. 1) (SA 3. Sil. 6) 

(• •) 

1 

Timoçenko karşı 
taarruza başladı 
Sovyet kuvvetlerinin Don nehrini 

bildiriliyor geçerek ilerledikleri 
Moslrova, 30 (A.A.) - Sov 

yet sabah tebuği: 
Mııgrad ş:mal batısında çok §İc}
detli bir mulharebeye devam e
dilmektedir. Alımanlar 600 ölü 
vermişlerdir . 

(Devamı lJördilncü Sahife<le) 

Doklor Göıbel.s ı:.·r nıukadd~· 
mc ile sü.ze başlıyarak 1ngü;z 
rady<>sile AngJo - Anıerı kaıı pro 
1Paganda büt:'Olarnın yalant&rı 
ve iftiralan ile me~ı·.l olmağa 
tenezzül etmeyeceğini bildirm:~ 

sebetini 

!SA 3. SU. G) 

•• muna 
kesti 

Londra, 30 (A.A.) - Bu sabah 
erkendeıı buraya gelen bir tel
grafnameye gi:ire Arjantin me
busan meclis!, mihı:er dcv 1.etl€
riyle s·yasi müı:ıasebetlcrin ke
silmesine karar verm:şLr. Bır
leşik Amerika bahr~ye nazırı al
bay N oks !Brezilyanın m"rkezi 
n:yo de J~neyro şehrine \•annıo<: 
Amerika kıt'asının AUanti1tte'< ı 

müdafaa ü.s1erinin vaziyetinden 
memnun o!,duğuu söykm'şt;r. 

HUSUSİ 

Dür. gece Savyet kuvvetlerinin, 
Stalingrad, Mındok "e Sinyavi
no çevrelerinde cJ.i).şmanla çar
pışmağa devam ettiklerini bil
dnmektedir. Cephenin diğer ke
sımlerıne önemli bir deği.~'ik!.k 

o!mam :ştır 1 AKI TIVA KüREK 1 
. 

Deli Petro, övey lıız kwdeıini tahttan devirerek yerine çık- : 
) mış ve o zaman çok geri olan Rusların Avrupc~~ılaşmsı için 
) ;y_umruğunu milletinin başından kaldırmamııtır. 

ı Deli Petro'nun hususi hayalıesrarlı a§lı !ceraları ile do· 
( ludur. Çok demokrat olan Deli Petronun çok garib huy-
( ları da vardır. 'O kendisi aleyhindeki hükümleri halktan 

dinlemiş ııe cevaplarını vermiştir. 

Bu heyecanla ve merakh yazı yalnız 8·10 gün 
süre~ek v~- sizi .. ha!retten hayrete düşüre- ı 

Tebl ığ. Rus b<hriye s JWıen
dazlarınııı Na\'orosisk cenup do 
ğusunda bır tepeyı ve mütead
dıt Almon mevzi'erini ışgal et
tık!rrinı i15\•e eykmekled.r. 

Mosk<>va. 30 (A.A.) - Sovyet 
öğle tr•blığı ekı: 

Sto:ıngı-ad çevrcs nde düşman 
tar.J<ları ve piyadesiyle yapılan 
ş.<ldetlı çarpı;<ma1ar denm et
mı"itır S·;vyet topçusu diiış:mana 
ağır kayıplar verdinnlqtır Sta-

ALMANYA DA 
--~-.. --~-cektır. Bugun 3 uncu sayfada neşrediyoruz. 1 

': •• •• ---.. · - -- " ! · Kumanda 
Bır (Ustun Du~ya) Yaratmak !Heyetinde 

tKINcı ctHAN HARBİNDE tDEAL suLH NAsıL oLABtLtR? Tebeddül 
1 Her clii§Ünen İnsanı ehemmi yetle alakadar eden bu mev-
ıH a y r i M u h itti n zu üzerinde ilk Je!a_ denenen .. tahlil yQLltarını 2 inci say- , 
. lamızda «Günün lçındemı sütununda ne§rediyoruz. ) 

• • de bugün İKDAM'da---·-' ---İki vazı serısı 

---·---
Von Liıt, Von Bok'un 

yerine gct;rildi 
- Yazıs-ı iiçül1<.'11 .ta1ıfa&ı. -

Diplomasız 

BHiy~~un~: Şimd' ayni. ~a-
\'a U.,iC.; rınde ısrar edişımt 

münaI1k kafalarda şiiı(ıe u)·an
dn-acak. Onlur: 
•- Bu candan müdahale ve 

müdafaa, yaln12. •hak uğruruıoo o
lamaz: O sahtekar ·Dikili• Juıy. 
maluımile, bu rn11ha.rrir arasın .. 
da mutlaka, ya sıhri b-iır karabet, 
ya fikri bir uhuvvet, ya nakdi 
bir mutabakat vanl.ır!-• dcye
cekl~r ve o vatandaljın diploma
sından daha sahte bir anlayışla 
göz kırpaeaklar. 

Zôra, bilii istisna bel' haıreketin 
dibinde çapraşık bir nıı>nfaat he 
sabı vehmeden suı niyet salgını, 
un1umi ahlak se,ı.iye-nıize mu~ 

sallat olan büyük, rn ayrı bfr 
mettir. 

Bu illete müptela olanları ken· 
dime nııılıatap sayınayar.ık söy
liyelim ki, şu a.nda, •Dikili, kay
makamımn, gazetel<>rde bir de
fa okuduğum aduıı hile unut
muş lmlunuyorum ve bence o, 
hayatın acı ~aı·tlarına Jmrlııın ı::i· 

Kıymetler 
( Yazan:-) 
1 Naci Sadullah_ I 
den diplomasız- istida tlarLt, 
d.iplonıasız liyakatlerhl, ve dip
lomasız kıymetlerin adı, sanı 
meçhul, fakat yarası ve ızlua• 
bı nıalfım mümcssHlerinden bi
ridir. 

Bu derin, ve müzmin yarayl 
ilk defa bir buharatçı çıraklı
ğından. bir kfrltür hocalığuıa 

yükseleı> merhum Ahmet Mil
hatın •alaylu, fakat velüd kale· 
mi deşmişti. Cebiııde hiçbir me~. 

tebin diploınıısı bulunmayan Ah 
met Jl.Ulha.t, diplomalı muarızla
rına: 

•- Beniın isarıın, •hücceti ki 
yasetim-, sizin diplomamz i-.e, 
•hiiecdi eehaletiniı.. dir! diyot• 
dıı. 

Kalemile hize, bir diploma al

maktan çok daha biiyiik mari-
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J T Ti HAT C 1 LA R ton buğday Bir (Üstün Dünya} )Taratmak 

[ lazan: ZİYA 
Al,İ SUAVi 

YE 
fıF.SA T EWE. 'Dl 

ıı.mı---------

Ş AK İ B No 16 1 1 alı y 0 r Uz İKiNCi C(HAN HARBi~E iDEAL 
tlü ünmek liızım gel•r. • - s u L H N A s 1 L o L A B 1 L i R ? 

Bu deCUerden birincbi, Os- tiç İsveç vupura 
mar.lı sc.ra·yl,rıncia s:k sık cere-

- 1 

Yakacak 
maddele
ri fiatları 

-------
Tacirler de o411n 
liatlarını kısmen 

dftşlrdQler 
---ı•---

(G ·~ .ııı .. ak'a >i) :ha~ • nda, yan etm'ş olan bir adel \'e t<>a· bunları Amerika-
m h<>:·r mima~ı<betlerle lbır kaç mül muclbince, (;\'iz mı a- d ti k 

Yazan: HAYRI MUHIDDlf\ 15 bin ton odun civar 
~ Qzı yazdıg m iç n arlık bu lem) in mulıa[azası için, Sul- an ge r&C9 lştc tlün~anın agır >ikld me-
vak'an:n nasıl cereyan eıtiğini J.lurad•r öldürülmesi b&·ısinin ----ı•--- seleleri.'l.in şampiyonu! Ha\8lar· 
b r dcra da 'bunc1a tekrar ctmi- ge.;miş oımasıllir. Hükumetlerle an· dan dökulen, denizlerde açı.;;. 

~· l pek ba\ıklarJDm ,.e kralımla 
~ t<'C,;ıın. Ancak, (Su tan Re- Su1tan Muradın ha.;ta1'ğ:nın ) ld 

lı t d 
· d ı 8ŞIDA yapı 1 ağır tankların di~lerinde mİ))'On· 

şat) ın aya ına aır yaz ığ:m en had den-esinde idi. s.ra.\·da, . ..., 
1 d l 

" .. h b. Jarca iınanm uğrunda parrabn-
.su yaz· ar o ayısı.e, ml• im ır bu mesele ile m~ul olmak i- Haber veddiğ;ne go"rc A-

k 
• s l dıkları biiyiik meçhul!., 

r.•:> tay~ tcıras eyliyeceg m. u • çin, Sıdık P""'a, mütercim Rüş· merikalılarla bir müdetten-
ih B k ' lib' ""' Şüphe ~ok ki bir çok insanlar, 

a' Hamid n me~ ur as u ı tii pa;.a, Kamık pa.a, Satvet :beri dcrnm eden bug'day· alım t , - olsun da 0151) olursa olsun, her 
(T<•hsin p~a) batıra ın: ne-şret- pa;a ve A!hmet Vefik efendıden satım müzakerekri anıasma · b' 1 '-·. . . hangı ır su ha çoktan ı:t bulır-
m. ı tı Bu hat.rat Tau~ın pa..<anın müreken. bir kom.'<;yon te-ekkül 'L. t· ı ı·ı 1 k~:ı:m nden çkmam-ıtır Büyük ettı. ·~ ı • .., ne ıee cnmiştir. k Yeri ~n uuJorlar. Fuknt döğüşen i1han-

malumattan Amerikanın !ar, yani asıl gelecek sulbü Ja· 
b.r zaruret çinde kalan Talı.sin 
P~'a _

0 
or'hte (l\Ii!Jiyet) gaze- Bir gün bu kom.syon içt;ma mcmlcket;m.ze 200 bin ton ratınak uğrunda canlarını par-

' halınde iken damat J\iahmut Kanada buğdayı satm•yı ka- çalayanlar ,aslii, böyle gcfe.,iye, 
'!esı!".de muharrir~ik eden p!üş-
tak bey) e bir takını r.otlar ver Celiılettin paşa oda kap,s..na gel bul ettiği anla5:lmaktadır. (sulh için ir sulh) ü kabul ede· 

di. 1ki kolunu, kapır.10 i1d yan :Nakliyat için bir müdetten mezler. 
ır. )· .. Mü..5tak 'bey bunları kale-
-=~ alara;. gazetede tefrika su- pervazına dıyıyarak o esnada beri bv~ç\i b :r vapur acentası işte hcın~.n~alnız bu filoir, 

konuşuLan bu hastal·k me>e'.esi- ile müzakereler yapılmakta böyle. çıldıra.ıya bir harb'n na· 
ret:ıe r.eFemiş ... Tahsin paşa-
n•>ı r:,·ayetine nazaran; kendi ni bir kaç dakika d nledikten ·d;. Bu müzakereler de mü&- sıl bri snlhü ol.abHeceğioi düşün 

sonra· bet ı· · İ .ınek ist~e ııher beyni dondur.a-
verd.gı notlarla, :'.\IÜljtak beyln . ne ıce verrnış ve sv~ cak bir karanlık ~·aralıyor. 
yaz.farı arasında !, r hayli f&rk - Bu mesele, selameti mem· vapur acentası Amerikadan 

t 1 k t ·,.,n d" - .. ....._"k b. şe nıemlcketim'ıze yapıl'-"k Nitekim, sulhtan balısetmek mL\"CU im ş... e e ı,. , w;unu~.~ · er y- -~ 

d. B ··- · · Bug" da nakl' t · · .. irin hiç bir zaman erken sa~ta-Bu farklı.nn hanzileri oldu- ır. unun uzayıp gıuue;ı ae Y ıya ı ıçın uç va ' , 
" b · · A k b. t çok muh!e!ll('!dir, O cihetle, (sa~ purunu tahsi; etmiştir. ma)atağı bilindiği halde, hiç 
cıunu :ı:l1!~ Qrum nıca • · ı r &- k~e bu milyonlarca insant en 
r binin (VE'Lalıt Reşat efendi) eLnin btş parmağı ile Çı.rn,'lan Yakında faal yete geçeee-

ı · de k) b' • h b yırtıcı ülümlerle birbirine geçi· 
ye a•ı o!dı:ğuou hatırlıyorum. sarayı ci.ıe!inı ışaret e re ır gı a er veri!mektedir. 

· b kılı "!' ·1 :ren ve bütün dün)ayu .kaTa ma-
T bsın paşanın iddiasır.a na- çaresıne a rsa. mu l< , -e mı -

ı ı tem ekmeği yediren harbin na-
znr~n. k~ndi vertli~i notlarda, !ete hizr,et etli mi.ş o ur. Garı"p hı· r ha" dı"se - sıl bir barışla son bulacağım kes 
gere< RP,at efencli.,·e ve gerek Dem,ştir._ .., tireeek tek kelime "ö) lementl~-
A:ı Sı..a\h·e ait b'r çok malümat O tarMe S ultan Hamitli ta- ---•--- tir. llerkes kendi can emniyet.i-
v rm , Bunları T:;hsin pa:;a\.·a, mamile avucunun içinde tutan; H .. d ·ı· • • · - · .. · k b - as.ane e sevgı ısını nın sıgınagı ıçıne sıgınara ' u-
b nat (Sultan Hamit)) aıılat- gerek sarayın ve gerek Bcbıa- nalmış bir halde, sulhlin ne va· 
~ •. Linin hakımi mutlakı olan damat göremeyince odaya kit olacağını birbirine 5oruyor. 

T«ll6ın y -. füştak beye ver Mahmut 'Paş:ırm bu kadarcık t tf Fakat, hiç kimse !ıarışın niçin ol 
d gı nc::ar:n horieinde olarak- bir imast, Sultan Murzdın her a eş e 1 nıadığını, ,ulhiin nasıl şartlar 
bana da bir hayli not, ı;vrak ve hangi b:r şekilde ölümi.rnü in- Gureba hasıah nesinde hasia- ı beklediğini. dü~ünmcyc bile ya-
vesaık ,·erdı, Bunların b'r kıs- taç edeb<lirdi. 'hakıct olan Falana ism nae genç naşanııyor. 
rn r . mı:.hclif ."' zımlarım<la n"" A k ,_, ' ;_.,_on bir kadının n~anlısi FetlH eV"-., nca su var .ıu o ,;om_,- u Son :!Ünlerde, hemen tek ola-
rett m. Sr<ısı geldi1·-<', dig"erle- t k'l ed • t h Ilı velki gün hastahaneye giderek 

1 "" eş ı en zcva ın emen ep- rak, Alman prcpıı~mıda ııa:ıuı 
r ..: r <İ<' ıs• fı.de etmekteyim. sı de son derece dindar, fazi.et.- son del'E'Ce kıskandi,ğı Fr tmayı 

T hsın pa~a, Sultan Hami<le. kar t·e bu gibi c:nayetleri asla o<>rmuş, gönnek isted'.ğin; sC•Y- Göhbehdir ki herkes'n merak 
ta!II 1~10 senesi T""r!nisani a•»- leın:ştir. ~·e tasalar içinde soruşturup dur 

·• , terv.ç cdcmiye<:ek b'rcr temiz d " lb ' k h 'b" ıı H rcJ günü intisap etlil!i Bir hademaden, Fatınanın o uı:u su ıin, bp ı arp gı '· 
- ,·hsıy<>t o:dukları için, damat b' d b' k ı · · ı "k · 

• ın, (Çıragan \•ak'ası) cere."an sırada servis odasında bir dok- ır en ıre çı 3 ge eccgı ıu nw-
' Mahmut p~anın sözkri kendi k ·ık d f lh'' ctt'ği za'l'!an sarayda bulur.ma- torla beralber bulunduğunu, işi nü verere • 1 e a su ııo meç· 

Üzerlerinde en ~ük b r tesir huller yığını üzerine bir tnvir ta· 
nuşt.r. Fakat rou vak' aya dair sa husule getirmemiş ... Hatta hoş bitip çıkım.yrnca kendisinı gö-
ra ·.n eski emkt•rbrı, Scılt•n remi"eceii:i cevabını alınca, bancası Mkmak teşebbüsünde - -. - nutsuz1uk~a karş,anarak, -sükfat .ı ~ ı d 
H "mı·d.•n httsusı· •bendeg'nı e · .b'rdenbire bir kı.;kançlık buhra bu un u. 

" J ile mukabele edllmişt:r • bizı:at Sultan Hamitten duyduk nına k<..p:Jan asabi delikanlı dok Fakat ben, kendi hesabıma, 
ı h · d k'- t Gerek (intiilıar) ve gerek (ka- torun oda kapısın v"~uş. içer asla doktor Göbelsin felsefesin· 
~armı z, nın e sa ...,mış ır. .... _ .. 

til) olsun, Sultrn Azizin biruıa den ses o.ı.ama) inca talbancası- de değilim. Zi.ra, suföün h'ç bek 
~u zatn rivayeine nazaran, cesed:nden s:zan kan'ar henüz lenmedik •e sebnpleri hazırlan· 

" ıt H ·d· li Jıt R t nı çekerek bırkaç el ateş etmiş- • 
:>11! an amı ,n ve a e~a kurumamış ;;,:~n. onu istih!iı.f e- tır. Bur.un üzerine hastahane t madan vukua gelir bir hiıdise o-
~fcndiden çek.r.mesi, (Çırağan den bir padi..,.hın da ökiü:rülıne sa.r•yı vak'ası) ile başlallliŞtr. .,... müstahdenıini tarafından yaka- Ial>ileeeğini kabul etmeye imkan 

si, gerek Türkiyede \'e gerek ı k k · k ı· t " · d' k' Jh d Çunkü Ç;rağan vak'ası, Sultan anan ıs anç a~: po.JSe csum yoktur. Şüphsız U' ı su a, 
ecnebi memlekeCerinde hiç bir d'lm' t 

Muradı tahta çıkarmak i:.çn de- e ' :ş ir. yine tıpkı harp gibi, ancak onu 
zaman hoş görülemezdi. Ye ya- H~dise hakkında tahkikat ya 

ğıl.. Bilakis o gürültüde, tSul- pılacak c:nayet, r.e kadar gizli vaTatcak sebeplerin olguulaş-
t.;.n Muradı) öklürüvermek için ı!maktadır. ~asile mey~ana gelebilir. An.-

ve ne derece ((!Srarl) olursa ~r '-·-------------ı 
} apı mı,ştır. ı - tak 0 vakittir ki, görünüsle bek 

h sun, mutlaka bir tarr,ftan rarice ~. OÇU.,. · • B"'RLED ,. 
Ç•a;;an sarayına ücumt:.n, • "' tt-.. u. · " lenmedik gibi göriincn son bi'l' 

sızacak, halk ar.ısıncıa ya}'ll ve- -------------: )aşıca üc hcdefı varmış... darbeyle, kan üşkıran, harp •· 
Birine si - Bir kazaya atfe- recekt * B r müddet ewel Et-bekte, 

1 ccek surette, Sultan murad. (Daha ,·ar) D.'l><'k kilisesini soyarc.k mulı- ğacmm açtlğı bu ballı meyva ga 
:; durme'-mif. telif aııtıka eşya~·ı ,.e bir nııktar lib'n kucağına dlişer. 

İıtnCISl - Harpteki muv:ıffa- l Orıa okul ve Liseler pJıa:;ı çalmaktap suçlu istavri Fakat, denilecektir ki bu ~ar-
k }E' zlıı,~ baha.ne ederek, Su! l bO bah a( !hyOr Fu •'a~ n 7 ir.cı ~'iye cezcdaki l:in de sulhünü galip tanl dıkte 
tan Ham:di ba\' cın,ekmiş. acrı.;~nıas. di:ıı ıcrıic~!rr.nı rı:r. edecek değ'l mi? O halde, hangi 

l'ç.:rn:iısü - Veliaht Reşat e- Bu s.:lbah butun resmi ve Sclç, 5 seı e, 5 ay, 3 gün hapse tarafın gı l'p geleceği bel\i ola · 
fcndıyi ts'hta geçirmekmiş. d! SU3İ orta oku. ve 1 selerde m-hkcım edilnı'-şt':. ınayaca[:ı i~'n. ikenci cilıan hnr-

Sultan Ha midin rivayetıne at 942 - 43 d~rs y.'. Ö[;ret m>r.e ba, * B·r müde•t•, b• ri ~etırin ' binin sulbü şiıud'ki h alde mu· 
feoılıen bu idd;anın ta.ınam'.le lanacakt.r. Her y • oı uğu 0ibı muh·eı f sem" r:ıcdc 6 terzi dük havverd'r. Sulhüo, ~nrpışan 
bır (hakikat) olduğunu kabul 'bu y•I da Maarıf Veı;i. H<>~-n kar,ını soyan h'rahimin duru~- id~loji!crdcn hangisine göre şe 
Etmek do~ru değildir ... Fakat, Ali Yücelin tal~be~·e gonderdigi m:ıst dÜI' sona erdirilmioştir. H'r killeşeceği ve kadcrlc1eceği 
bazı ır.Clıim deUler de var ki, mesajı ile cj,rs \'erecek ö~et- s.z 17 ay 23 gün hapse mahkum simdiden .kestrkmcz. Bu gürüş, 
bunların karşısında biraz durup mEnler tarafıtd3'1. okur.acaktır. edJmiştir. bir evetin ancak dörtte l»rile tas. 
~~~~~~~~~~--=-~~~~~--~~~~--~~~~-=-- -~~~-~~~~--~~ 

dik olunul>ilir. Zira, sullıleriu İskelelerde vasıta 
preııs>p ' 'e kadrolarını ta}İn e· bekliyor 
den elbette lıarplcrin oebc1ıleı· i

d·ir. Ge~eıı harpte de heniiı. han
gi tarafın galip geleceği bilin
ıncd ~ği b:r zaınanda, Vilson pren 
:.;iı>lcri ~ulhiin prensiplerini ~jz. 
ıııi "? lri. Bu prens!pler, l5iİJ>h<.' z, 
harbin seb<·ı> ve tecriibeleı-in
<len süziilerek ş:ıurlandırılmış 
bazlar •·e esaslardı. Vukrn ge
çen harbin sulhü taınamile bu 
prcnsipl~re ııydurulam:ın11ştir. 

Fakat bu ı>rcnsipler ideal bir 
sulhii, dtiğii~eıı taraflara, tablu
J~tırn11":' , .e sulha bu preıı.1ııi1ılcr

den girilıni~tir. 

Bu defa böyle net, olguıı 'e 
kesin µre.n~ipler ilin edJıniş de 
ğild.ir. Bu harbin n:ısıl bir sulha 
ula~abitccegini. hangi tuaf ga .. 
lip gelirse gelsin, barı~111 hangi 
prenspler üzerine kurulcağt 

mukaddor \e çaresi-. olduğunu 
ara?lı.rabilJnek için, ortada n1ih· 

ver tarafının iiçlü pakh , e karşı 

tarafın Atlantik paktı ile taraf· 

lann zaman .. aman tekrarladık· 

hın, gaye.t kısık aydınlıklı de

meçlerden başka ortada hiç b:r 

ilökünrnn yoktur. 

Bu paktlar ve bu tleıne1:ler in· 

celenerek, hele harbin sebeple· 

ri ele alınarak, hangi taraf ga lp 

gelir•e gelsin, dünyayı nasıl b'r 

sulhün mukadderatı beklediğini 

kestirmek mümkün ıniidiir't 

Bence, hnrbin çarptığı biiJiik 

'c n1ü~bet tecri.ibe, harbin b;r. 

lil<le yuvarlamakta olduğu ufak 
lı büyükhi \"C dağtnık n1ahimlar 
ele alınarak, belki nasıl bir sulh 
d ikte e dilcccğ'. ni, dei;i l. fakat han 
gi taraf galip g-:lirstı gel';İn na· 

sıl b:r sulh kadeı·inin in~a edil
nıektc olduğunu 'c, hususile, 

ikinci dlıan harbinin ideal sul· 

lıiinün Hastl olabileceğini t.aTaf

s.ız bir dü~ünü ve tahlilci bir 

kritikle araştırmak kabildir. lliç 
değilse. gelecek sulbiin prensip

ler~ıi ve diiuyanın nasıl bir ter
k'p, bir ><>ııtezc doğru gittiğini 

araştırabiliriz. 

İşte, t1ir iki yazı kadrosu 'çin
de bunu belirtmek .-c tarafs:z 
bir dü~iiniişün projektörile sul· 

hün karanlığa göuıülü minıari
çİni hiç olınazsa bir iin için, bir 
maket halinde. seçilebilecek bir 
a~ dmlıkla görebilme) e çalı~mak 
dileğinde)· im. 

Bn. elbetteki. ben'm tarafını· 
dan diinya)·a b<r sulh teklifi ola 
ntaz. Fak.ıt, sadece, şudur: 

Harbin diiıı~·aya teklif ettiği 
sulhii araıuak. 

Kaldı ki her düşiinen lnsan, 
bü~ ük su! h mesel!$ini. imkanla· 
~ını, ~artlarını ve ideal planını 

incelemekte hiirdiir. 

!Mahruk~t ofisinin memur!ara 
\'e halka mqe "dununu depoda 
tesl:m 830 kuruşa vereceği ya~ 
ztlnı .ı ı. Bu rakam ı~inde ikı;

n·ebgfıha kadar oi~n nakil paıa 
sı dahil değild.r. 

Bu kar&r, odun ve kömü r top
tancıları tarafından alaka· ile 
kar.şılanmış ve tacirler, ayni 
cin < odunu kendilerinin de eve 
teslmi 10 liraya ,-ereceklcr.ni 
lbifd;ıın'~tir. Böylelikle ofisin 
kurulnı«S nc\aki nazım 1'.11Ü eyy
narna gayes·, t<>.cir'.erin fiat~arı 

dii iirnı<'ği kabul etmelcrile bir 
derLceye kt:dP r tc ~ıakkuk etrni~ 
olmaktadır. Be<gü11 perakende o 
du 1 .un 12 lirPdc~n a'_:'ağı satılrr.9.

clığı nazarı dikkate al·nırsa \·e· 
rilen kaıar·n chemmi~·eti ken· 
dil'~ird<'n meydana çıkar. 

!Bundan bcşka tacirler. s:rf 
:i:stnnıbul için Kabakça. Sinekli 
ve Çerkesküy istasyonlarmda 15 
lain ton odun ve kömürleri bu-
lunduğunu sö~·lemekte ve vesa
iti mkl'ye istemekt,,dirler 

Civar köylerde 
ekmek karnesiz 

satılacak _,_ __ 
nu karar bugln

den itibaren 
tatbik edilecek 
Belediye hudutları haricınde

ki kövlercıc bugür:den it bare.' 
el.n,ck karnC''z satılacaktır. Vi 
la~:ct, bu karneler.n toplrnma
sn-.da ide.re amirl<>riniıı layık o\.. 
dcğu dikkat ve ehemmiyette 
çalırmalar:nı temin .için bugün 
mülhakata mufassal bir tam:m 
gönderıx-ekt r. Burz.lardaki ser
bC'st ekm<ek satı~1nda hiç b:r ak
saklığa n1eyda11 verilmemesi ve 
hic kims('nın ekrr.cksiz k~lrna· 
mrst .için bütün tedbU-1.er alına
caktır. 

Memurlar koopera titi 
gıda maddeo;i de 

dağıtacak 
chtanbul yi1·3yc memur'. uı 

koopcratf,n•-ı his caarlarıra 
taksitle gıda maddeleri tevziatı 
da yaptlu"· ııt h~iıer alnnııştr. 

Bııçok müesseselerden koope
ra ıte yazlmak istiyenler ço~al
m.,.;t.r. 
Büıün bu ta'2pler kabul edildi
ği tak<lirde ko<..perat.fin lıiss:!

darlar •dedin'.n 10 birı bulacağı 
•hcsaplanmakladır. V lilyet, bu
güu, alakadarlara bir tamım gön 
dHerek kooperatife ne suretle 
iştirok ec!ileceğir. mufassalan 
bildorccekt r. 

K an bey'llime sıçradı. Bu ha
beri ~itince Meta del.iye dıön
müıştüın. 

Hemen posta -odasına koştum. 

VAŞANMIŞ MÜTHİS MACERALAR 

ALLAH I N BELASI 
·ı dum, bir şey arzu et.n1 vorudm.. 

K imseye b.r şey yazmıyortlum. 
Sar.ki bir nevi llyku hastalığına 
kapılmıştım. Hatta biris. çıkıp 

• geıöe de. ta~,liyemi müjdei-e<;e 
bil<:, ben i bu bitkin halimden 
kurtaram~ızdı. Maneviyatım çok 
sal'Sılmtştı. 

~z OELiŞ.i J 
Muharr~rler 

Jübilesi 
Bagajımı hazırlamış, oraya bı
rakmıştım. l!ep<;inc bir tekme 
vurdum. Halbuki bu bagajın i
ç~de ne hatıralar vard:. Mahpus 
lar-n foto,,<Trafları, bir hırı;ızın 
her.im iç;n imal ettiği çeliK saat 
tahta kutular, daha neler, neler. 
Hepsi de mahpuslardan her bi· 
rinder. bana verllm:ş hediyeler. 

Hrk'kalen bu kadar k~ymetli 
lı t rr.lorı bir tekme vuru~u ile 
dag.tı•·m, Raydler'in de tl!lıa
f.ı~a gitmıştı. 

l!fü,· r adam: 
- Etn, , eyleme, ne o uyor

sun? la karış k, ber..nı datiı:tı
ğ.m Dil ufait şeyleri toplamağa 
ça ~..ırüu. 

Bu d ,im ş haz· e:-:ıı b:r men 
d. n ı ne topladı: 

- Bugu" neve bu kadar si-
r. rl sn? dıye öorclu. Delı mı ol
d• n ned.r, al bunl.arı yerine 
koy• 

Cet'·p \'~rdim: 
- Daha beş senelik mahka

m ) etım varınış! 
- Anlamad.m: 
- Ba,ka hapi$anede de be> 

Yazan: 
AL iENINGS 

senelik mahkümiyetim varm;ş. 
Beı:;m buradaki müel:fuet mah
kumiyet. m kafi tleğilmiş göi:ıi ... 

Rayd!erin ağzı açıj{ kaldı: 
- Alay mı ediyorsun? ded .. 
Elindeki b'ğlı mendi'i kap-

tırr. ve dısarıya frladm. Arkam
dan ses,n duydum: 

- Jenıngs, b.r Allaha ısmar
ladık ta yok mu? 

Rayd!er Eakat olmasaydı, bel
k., arkamaan koşup gek>cekti, 
Fa:ıkt elkrini uzat p, ağlamağa 
ıbll11ad gını da anladım 

KADEŞi.M FRANK 
Llven Vort h"'pishar.esme gi

r en mahkumlar, C\"vela bir ta
ktın muameleye tabı tutulurlar 
Cepheden, yandan fooğrafları 

çekilir, p•rmak izleri alinır, 
Bir haııöSlıaneden cıktp öteki __ 
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hapiS!ıanı>ye g. lmek mecburi
yeti, taSavvur ed:n, insan~n üze
rinde nasıl elim bir tesir hasıl 
eder. 

Direktör 'bana uğursuz haberi 
\·erd gi zaman, ar•ık y~ş ma.~a 
hiç b'r hevesim kalmamıştı, 
bir yeis çukuruna yu,·ariö'[h!l!JŞ
tım. Ken<'Lmi toparlıyamıyor

dum. 

Hatta kardeşim Frank'ı gör
mek, onun yanaklarından öp
mek benim için büyük bir saa
det ssy lrd. Fakat bu saadeti 
da},; beğenm yordum. Doğrusu 
kardeşimle hapiShanede buluş
mak gü~üme gidiyordu. 

Zaten, bulu'Jnıamız da aklıma 
geldiği kadar hazin oldu. Uzun 
seneler her şeye koııışı birlikte 
mı..cadele eW.~.m" iki kardes. 

N'tekim dfrşündiığüm g.1>i ol
du. Frank hapishaneye girdiğim 
zaman, sess'z sesiz bana baktı. 
Ben d<> hi.ç seı;imı ç;karmadan 
on bakıvordum. 

ik:miz ·de anlıyorduk ki, mağ 
lup edi\m•ş insanlanz. İlk defa 
karş' kar~ıya geidiğimiz zaman 
hemen his bir şey konu.sınadık. 

Fakat g~Td yan, bll§ile bana 
işaret etti. Yani demek isted 
ki, ank fazla koruşuk. 

..................................... 
içimde sanki bir şeyler kırıJ,. 

mış, parçalanın•~tı. 
Gün~er, haftalı.r, aylar geçti. 

B:r tirlü kend'mi toparlyamı

yordt:m, Hiçbir ~;·e hemmiyet 
verm:yordum. Dünyaya küs
mü tüm. Bitkin bir !ıaldoeydim. 
Artık hiÇbir ~ye inanmıvor-

Altı ay böyle geçti. 
Ohyo lwp:shanesinden çıktık 

t an sonra bana karşı oynanan 
lbir oyunla tekrar başka bir ha
pishaneye girmekteki feca·at to.
hammül edilir şey değildi. 

Böyle günlerde id, ;:;, ıbabam 
tıoTa•a ug"r3$a buradan tahlive ~ ) > J 

mc temin elmcşti. En son dakika 
da Vaş'ngtonda t€myiz mahke
mesine ibaşvurmuş. ı:-a1Jyettmi 

an1atmı.§ ;bana kaI'§ı oynanan 
oyunu izalı etm>ş Ye nlhayet 
temy zden tahliyem için karar 
almağaı muvaffak olmıı,<u. 

Fakat ben de L'ven Vort ha
pislıal'e!Oinde sanki n"hsuz bir 
insan kalbi haline girınlı t ın. 

Hap'shane direktörü'lün 'Jda
smd;ı, tahliye k.\~d mı ve usu· 
len verilen l><'ş tloları 'ırken, 
insanlara ve her şeye kat<Şı o 
kadar kaY'ts'Z ,.e a iıkasızd m k4 
tcimde s ·inmek hissi b le kal-

mamL5tı. IDaha var) 

Arada sırada bir artistin jübile
si yapıldığını göriiyo ruz. Haklı o
larak bu emektar santk.ara heY· 
kes bir ~ükran karşılığı yardıma 
kooar ve sn'atkarlar jübilelerde 
oldukça > liklü bir miikafat alır
lar. 

ilk defa, i\k ~azısı 50 yıl önce 
çıkmış emektar muharrirlere de 
önümüzdeki ay jıibile yapıla
cak. Na.ıl? Ünh·crsite konferultli 
salonunda toplanıp güzel la!lar 
la kutlanacaklar .. , 'e bu~ rulur? 
tl!ubarri.rlcriıı jühilosi de )ine 
uıuharrirce dcg;I ıui?! .. 

• l\1:\1 nE.'IİS~ 
Bır g::z7.ete bağ'1rı.) or: 
- Odun •·e kömilrciiler •·ur· 

guucuhığa hazırlanıyor.. Buna 
seyirci mi kalacağız? .. 

Kiın ılenıi ?. Hayır 
gcyirti filan kalacak 
Yoook!. 

azizinı. 
değiliz. 

Ko)acakları fiyattan gidip ala 

cl!P~!~ CUIBIZ 

DIS 
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POLiTiKA 
Arjantin ve harp 

Yazan: Alı Kemal SUNM.4.N 

Ame11ik.anın cenubundaki cü1n
huriJetcr:n en bü~·iiğil olan Bre
zilyadan ~onra 5in1di ..• Arjantin 
de harbe greceği g<"lcn 111a • 

liımallan anla'1lmaktadır. La• 
.kin Amer~a mifner ale~ hinde· 
ki rnzi~·ethıi daha ene! belli el· 
ıni~ti. Faka.t cenubun hudutları 
gcui~ ;ki devleti hu da\'ada 
Angl<> Sak,on tarafından geçe
rek hube girmekle hundan ,,on· 
ra g~lecck \eka.>ii na~ıl ehcnııni 
~·etle düşi.indüklerin.i .-::ö:r-.tenni~ 
olu~orln 

Brezil)a ile ArjanHn Atlas 
0k3'anuı;;una sahilleri olan nıeın 
leketlerdir. Haritaya bakınca 

bundan böyle Atlas Okya -
noswıda sahilleri olan o eıa
lcketlerin bu harpte.ki coğ

rfi ehctnnıiyetleri göz onune 
gelmektedir. Cenubi Ameri • 
.ka de.-letleriuin bitaraf kal
maları mili\ e için pek iste
nen bir haldi. Lakin çok geçme
den cenup devletleri nıih•·er a
leyhi.ııe \aZi)·ct alnııstır . Ancak 
Latin Amerika devl<•tlerinin ne 
\akit mihver aleyhine harbe gi
recekleri kestirilemi~ordu. Son
r.:ı mihvrr tarafuı1n o n1em1e· 
ketlerdeki faaliyetinden büyük 
neticeler bPkliyenler , · ardı. Şi

mali Abrika ile cenubun ara~uı
de bu harpte işbirliği edilmesi 
ne miini olunabileceği düşünü
lüyordu. Çünkü daha harpten 
ene\ miln-er tarafından cenubi 
Aınerik.ada kendi.si için pek mü· 
sait bir saba hazırladığı sö~·leui
yordu. Halbuki bugiin filyatın
da görülen Amerikanın Aıı
glo Saksoo alemi ,le iş birliı{ini 
i)iden iyi) e karar nrm~ oldu· 
ğu ve harekete geçtiğidir. 

Atlas Okyanusunda Bre-zılya 

..e Arjantin sahillerinde mihver 
tarafından deni'Zaltı gemileri içı 
barınacak yer bulmak ümidi 
kayboluyor. Buna mukabil mü~ 
tcfiklerin deniz kunetleri için 
cenubi Amerikanın o viısi sahiU 
rinden i~tifade etmek ruaha ko
laylaşacal..-tır. Geçen seferki dıtn 
ya harbinin arifesinde Arjantin 
~ümhurreisi Pena öldüğü -za
man memleketi gelecek dünya 
harbmin milletler arası mütı.se
betlerinin o kadar zOTlaşacağı 

'erde Je idare etmek i~ ondan 
sonraki reise kalıyordu. Arjuı
tin harice hububat ~·ollayan, her 
tarafla geniş mik>·asta ticareti 
olan bir nıeınJektıi. Reio · ti
hap edileu Cümlıurreisi Pleza 
19lt harbinde tam bir bitaraf
lık ilan etti. O zaman görüldü lo 
Avrupya hububat yollamakta 
Arjantinin oynadığı rol pek 
mühimdir. Harpten cv\el Arjan 
tin tarafından Alıııanyaya buğ
day ~ollamyor, yapılmış eşya a
lınıyordu. Harpte Almanya ile 
Arjantin arasındaki al :ş •crİ'i 

1.esildi. Buna mukabil Arjanti· 
nin istediği e~yayı şimali Ame
rika kendi ine vernıeğc ba~ladL 
Sonra Arjantin huj;day ını ngil
tereye dökiip satıyor, bu yii:z.. 
den çok 'kazan mı tı. Sulh ten ·on 
ra da !llilleUer Ccmiyetiııdo 
mevki alan cenubi Amerika 
cümhuriyetlerinin birinciler'.n
den olmuştur. Arjantin dünya 
sulbünün sağlam e'aslara isti
nat ettirilmesi işinde faal bir rol 
oynamak istiyen 'Zengin mem
leketlerden biri olmustur. Fakat 
bu harbin arifesinde cenubi A· 
merika memleketleri idn de is· 
!ikbalde Amerikan kıt;sını Ul.., 

dafaa zarureti baş gö,tereceg. 
anlaşılıyordu. Onun icin bugün 
Arjantinin de mihve; aleyhine 
harbe girmesi Yeni DDünya lcta 
sını müdafaa i~in bütün Ameri
kalılarca ,·erilmiş kararların !Jlt.. 
bikntmdan sayılacktır. 

·Kumkapı kazası 
tahkikatı 

Geçenlerde Kwnkapıya nen 
yoku ta frenleri bozularak ka
za yapan 'belediyeye ait çöp 
kamyonu şoförü ile kaza~-a se
lbebiyet veren diğer a 'ıikal 'ar 
hakkırdaki tahkıkat dıin ;;onıı 

erm'ştir. 

Tohkıkat net cc ı 1e kaza "a 
pan kamyol"un son defa Osep 
ism nde b;r mo .. r t re- i t -
rafından t•mır ed 'e l ta 
m rin esasi y.ap 'm dıg ve :'>

för f{a~an Yeike" n de yok • 'l 

\'itessiz rd ğı, t u ,,· re le g k 
tsmirc"Tlin, gerek k z 
nın vukuunda ka 
düklcrı anlasıl~lS .r. 
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Hariciye Vekilimiz 
tamamen iyileşti 

~~~~~~~ı .. ı~~~~~~~ 

liman Prolesörlula din akşam şere
fine werdtğl ziyafette b.azır balanda 
Ank•ra, 30 (Rudyo gazete

si) - l\l<>mnlW1i.}"etle öğrendiği

mize göre Hariciye Vekilimiz 

!Nurrıa~ l\lenen1encioğlu· geçi·~ 

.:tiğı iki ameliyattan soma ta
ıııa1rıil.e iyileşerek Nümune ha.s 

~aihanes,nden çıkm~tır. 
1 Profe00ı· <lok;tor ZaYerburg 

ta.rafuı<lıın iyileşmesi şerdtne 

lbu akşam '.erilen z.iyafeU.e hazıt 
bulunmuştur • 

(İKDA!M) - Sayın Hariciy" 
Vekiümizin iyileşmesinden du.y

duğurnuz büyük memnuniyet 

ve sevinci ka,yd«derken kendisi• 

ne geçm~ olsun der ve sıihha~ ve 
afiyetlı-r dıileriz. ............. ~ ................................ ~ 

Milli Müdafaa istikrazı yarım 
n1i1.yon fazla taleple hapandı 
Ankara, 30 (A.A.) - l\Ialiye 

Vekil Fuat A.ğ.vılı Anadolu a
•Jsmsına şı. lbe7anat1a bulunmuş 
tur· 1 . 

•- Mill,i iMü:dafaa istikrazı

Pın 40 milyon Liralık ilk kısmı 
nouay•yen olan 15 günlük müd

Cıt>t içinde 500,000 liralık talep 

fazlas, iLe kapanmşı ve bu ak· 

~~m<jan itibaren ta1wil satışına 

. .. "' """" 
lngiliz ye Almanlara 

üzüm satışları 
Ankara, 30 (İkdam n;ıuhabi· 

tındeıı.) - Iİ"llmirde İngilizlere 
12500 ton Uzum satılmıştır. Al
m•nlar da üzüm almak istedik
~erindıen tema9lava başlanmıştır. 

E enzin tahdidi sala· 
niyeti Ticaret Veka-

letine veriliyor 
IAn kara, :ıo (Radyo gazete

si) - Yarın çıkacak bir kara.

name :le şimdiye kadar Başve

k.a'ıetçe yap1lan nakil vasıtaları
ına verilen mayi mahrukun tah
dit ve te.9bi li salahiyeti Tica

ret Veklletine dev<red lmekte
dir. 

9011 yerilınişlıi r. 
Hasıhlt• tamamen :M,IJi Mü

dafaa masra:1llamı.ı ka~lyacak 

olan bu islik.razın muayyen za 
manda fazlası ile kapanmasını 
tem'n hususunda evve!l<i istik,. 

razla_rda olduğu gibi gıösterdik

leri kıymetli alfikadan dolayı 

yurlda~lanma 

sunarım.> 

... '"' - , 

teşekkürlerimi 

Şeker parası ile h;ıs
tahane yapılacak 
Ankara, 30 (İkdam muhabi

rinden) - Şeker re~inden ar
taa i1ç buçuk mil}'On L· ra ile 
memleketin muhtelif yerlerin
de di&panser ve hastzhane va
pılması için Sıhhiye Vekaletin
ce bir ka.nun projesi hazırlan. 
maktadır 

Her malın üstünde 
etikst bulunacak 
Ankara, 30 (İkdam m uhaıbi

clen) - Mallar üzerine fiat e
keti konmas~ meoburiyetiııin sı

k, surette ta11biki· için Ticaret 
Vekaletinden vilaY"tlere bir ta
mim gönderilmişir. 

~akil Vasıtaları\ Dün gec~ki kaza 

(Baş tarafı 1 incide) B .• r kız ç o c u g" u 
dUıkkimlar saal 22 de ka-r ve 

jpa.t;l<cal<jtır. Bütün mÜeııı;e'se
lerin ve dtıkkıanlann elektnk 
tezyinat, vitrin tenviratı yasak 
e-d.Hecektir. Tram:vay, otobüs ve 
banliyö trenleri son sekrlerinl 
saat 22 de )'aıpacaklardır. Cad
de ve sokaklardaki elektrikler:n 
bir kısmı söndü.rü!ecek ve am
iPÜ'ler fazla aralıklı olacaktır. J 

Bu kararlar bu,günlerde yü• 
rürlüıge girecektir. 1 

Evvelce saat 19 da kapatılan 
dı;.khi&nlar da saat 18 de tatil 
yapacaklardır. 

ALMANLARA GÖRE 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

pışınalarında ve hava karşıkoıy
ma ateşi!€, 22 si ordu teşkilleri 
tarafından, dördü zaptedilmek, 
17 si yerde tahr:ıp olunmak su
relile 816 uçak kay'betmjş bul,un 
maktadır. Böylece düşman uçak 
kayıplarL 990 a yükselmiştir. Ay 
ni devre içind€ Alman hava kuv 
velleri do;ğu cephesinde yalnız 
77 uçak kaylbetınişlerd:r. 

Davanın dönüp 
dolaşıp 

dayandığı nokta 
(Başmal<al~don devam) 

sa bu vaziyet kar~ısıuda sabit 
gelirler ve aylıkçılar hakkında 
bazı hafiflctid tedbirler almakta
gecikmemek herhalde gerekli· 
d'r. Bu tedbirim. en kolayı \'e te
sirli,:.; bizce muayyen bir kazanç 
seviycsnin . allında gelirli bulu· 
nanlara ucuz ve maliyetine ay
niyat ,·erebilmek, bu hususda 
bilh~ssa bii~·iik şelı>rlerde d.-·let 
\ e;- a belcdi)·e ırnığazaları aç
nıak; spekiilatöı·ler hakkında da 
:tğtr ceza yoluna gitnıekt~r. 

SUKRÜ AHMET 

Yeni Neşriyat 

PERDE VE SAHN'E: B 
f>t;! nf'ırıa n'\f'Cn\u.asının k 
~Yl!::il kı)"ırııetlıı y.azılar ve 
t:.Ucde.reca tlra t ıkrnışt:ıx 

tram vay altında 
kalarak öldü -MI ddel uma mi ilk 

h4diseye elkoydu 
Dün akşam ıbeyQğlunda bir ka 

za olmuş, 4 yaşında bir kız ço
cuğu tramvay altında kalarak 
haş: parçalanmk suret!le ölmiiş
tür. Hiiclise şöy\e olmuştur: 

Di.Ln kşam, saat 18,30 da Te.pe
başına giden cadde üzel'inde, 
küçük bir çocuğun elinden tu
tan b:r kadın caddenin bir tara
fınd·an öbür taraf:na .geçmek 
isterken, karşılarına birdenbire 
hızla gelen bi~ tramvay çıkmış 
ve kadın çocuğu tram\•ayın ö-• nünden çeh'llleğe muvaffak ola-
mıyarak çocuk, başı tekerlekle
rin altında ezilerek kanlar için
de can vermiştir. Annes'ne bir 
şey olmamıştır. 

Yaptığımız tahkikata göre, 
tramvay Maçka - Beyazıt tram 
vayı<lır ve vatmanı Vahit is
minde !biridir. K~ya kurıban 
giden küçük kız da Tozkopa
randa 59 numarada oturan· A!b
dullahın kızı Ceşmimeld,r. 
Vak'ayı müteakip hadise ma

halline giden nöb<: cçi Müddei
ıumumfui tahkikaıta elkoymutı
tur 

Evlere petrol fişi 
dağıtılacak 

IBeledl} e iktısa< müdürlüığü, 

•petrol fış tevziine başlar t;r 
Her eve, bu r· ·le1-~e 1 ay·d~ kıier 

lli' re petrol verilecektir, 

Şehir Meclisi 
(Baş tarafıı 1 inci sahife<le) 

Reylerinı kulla, ı.ann nüfus 
cü2danlarına b. r da~~• \ urı.Ja
caktır, 

B'r citeşrin'n 10 uncu ıgünü 
ak,ıamı a kadar reyler tamamen 
k 1"nılmı.s ola.::341.lr 

'iKDAM' ~AYFA 

1 TAÇLI DELiLER ) L ________________________________ J 

Deli Petronun Hususi· Hayatı 

Hitler mühim bir 
. nutuk söyledi 

~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-

(Baş tarafı 1 inei sahifede) 
llUZVELTİN YAPTIGI iı<LER. 

Rusyayı tek başına kuran adamın hususi hayatı ibret, 
bir ı oman dır jVe dehşetle okunmağa değer 

hayret Pübrer, bır OU'lllttı.ir rei~;n nıe
~el<'i: <i.ıtık.oolde lheı•:<:<"e 6<'Cole1<: 
düşmem.ek 1Nıkıkmı \·.r rme&.: ist'iyo
ruz» derr.eık.le veya blMlR bcnv.ef" bir 
şey sey!M;eokle P<'l< akıllıca h~re

lk.rıt et.tıigine ~aıri!'l .etm ~ir. 
Tarihin ı!l3üyükı. ye cDeU. 

ünvan ve )&kabını verdiğL Çar 
Birinci Petro'nun, Rııısya İmpa
ratorluğunu tek !başına kuran 
sdam olduğunu kimse i~ e
demez. 

!Deli Petro'nun hayatı hu~uııi
yesi, ibret ile, hayret ile, deh
şetle okunmağa değer bir roman 
dır. Bu romana bll§lamadan, 
Romano!'brın Birinci Pe\ro'ya 
kadar olan tar;hçesin~ hulasa et 
mek faydalıdır. 

1613 te M<ııSkova Çarlıığma se
çilen hanedanın müe"Sisi Miha
il Romanof, kendi halinde, ses
siz, memlelretinde tebaasının 

:kendi aralarında iyi geçiminden 
!başka b:r şey düşünmeyen bir 
adsmdı. 

Oğlu Aleksis, aksine, cenga
ver bir il:ıükümdar oldu; t<ıibaası 
nın zenginliği, yegane idealiy
di: Tapraktan azami istihsal i
çin çalı.ştı ve bu hususta hiç bir 
seyi ihmal etmedi, Rus}'< da bir 
çOtk kumaş tc~giıfüları kurdu.rt.
u, ecnebilercn hünıer ve i-htı<>a
suıdan istifade etti. iDin.daı•dı, 
şefkatli bir baba idi, tebaasının 
an.ane ve itikadına hürmekar
d .. İngilizler, Kralları Birinci 
Şarl.ı idam et likLeri zaman, bu
nu protesto eden yegane hü
kümdar o oldu. 

Muhtelif kanlarından, üç oğ
lu sekiz kızı olmu')ttı, öldükten 
sonra, oğ·lanlar n üçü de birbiri 
arkasından l,;hta çık±ılar. 

En büyükleri Fedor, on beş 
yaşında i

0

d.:; zayıf seciyeli bir hü 
kümdar oLclu ve kısa sd tan atı 
da hastalıklarla geçti; ö'.iimü.n
de, Rus z;ıdeganı hemen hiç ko 
nu§~mıyan \'C e-öz1eı-i b'.r aciım 
ilerisini s~em:vecek derecede 
zayıf bir !budala· ol.an ortanca
ları han'a Aleh--s's'in bir baş
ka kad:..ndan olmuş en küçük ağ 
lu Petro·yu teııciıh etti. 

Fakat, Deli Pet.ro'nun tahta 
oturuşu. sul<>ce parlak bir tali
hin e>eri değildir; bu b~disede 
Straliç'ierle han.ın kız kardeşi 
Solfiya'nın büyük bir rolü oldu; 
asker ocağına dayanan bn prea 
ses küdik Petro"yu talıta o\url , , 
tukan wnra, ye'di yıl. büyük bir 
d<>vlct adamı o!an prens Vssil 
Galiçyenin nüfuzu altıı,da Rus
yanın hakiki sah'bi oldu; n ha
yet, on sekizinci ya~ıns basan 
Petro, cür'etk5r bôr Jıüklımet, 
daı'besil.e ÜY.CY kız kardeiini de
,r-0rerek, o za~aıılar çok ger· bir 
millet olan Rusların başır.a geç
ti ve bu tarihten itibaren. ciha
nın g-Ozlerir.i, ş'hsıııın etrafın
da topladı: mem',eketir.deki inkı
liıp hareketleri de kar.sız olma
dı Petro, Ruslıırı Avrupalılşa
tı:mak icin, yı·mruğunu milleti
nir. ba§ırdan eks:k etmedi. 

Bu s'manm meziyet \·e kusur 

!arı, Rusların arasında fev 
kaltıde sa.yılacak kadar sivril
miş değildir. Petro, kül haUnde 
azmi~retlid'.r, onun madi ve ah-
1.a:ki ku v\·eti o zaman göze çar
par; yürüdüğü yollardan sapı>a 
blle hedefini ka;futtmeyen a
damdır; önü.ne tesadüflerin çı
kardığı yollarda dahi, kat'i ka
rarını vermeden yürümez; va
stalarını kul,lanmadan, onları 
inceden inceye tetk: k ve tecrü
be eder; ve her giriştiği i~i n baş
lar.g:ç saatini büyük b'r sabır 
Ye tahammlH '.le bekler. Muvaf 
f<.ki\·etl<?r;nin bütün esrarı d•a 
bur~dadır. Petro'nun yürek bü 
)-üklüğü me~:}ııod;'rnem'.ftir: c

nun kararlar ·daki kal'iyyet ,.e 
isabet göze cal'jlmamı~tır; d ,. 
yapılı vucud Le ruı1t n tanetı 

ve hayat i{t cıras ~ d"" ı el enk 
•etkı« lm m.s; Petro. err.:n 

Fon Papenin se• 
yahati mes resi 

J s.i 
suyluyor. 

esm1 

- 1-
Çevlreu -

Reşat Ekrem Koçu 

daima, jş:leri bakımından hay
ret ile tem~a ecUmiş, fakat 'he 
men hiç 'bir san ·~kar ve müver
rihin sew1P"(;isioi 'kazan.mam;t 
bir (büyüık hükümdıar ohn~tur. 

* p elronun doğumu, oldukça 

karanlıktır. Bütün erkek ve 
kız kardeşleri cılız<lı; damarla
rınıfa, hastalıklı, bozulınuş bir 
kan dol!Ujıy"Oı<iu; Petro'nun, o 
atlet yapısını, çehkten adelele
rını, hayatiyet kudretini ki~ 
den tevarüs ettiği uzun zaman 
soruldu. Bu acôiba ciikkatl.i bir 
fbed€n terlbiıyesinin ve hususi bir 
rejimin mahsulü: mü idi? Bel
ki! 

'Bu dev yapılı atletin, oldukça 
ağır bir inkişaf ile sevpild ği de 
söylenir. Çocukluğunda, uzun 
zaman yürümemiş; üç yaşına ka 
dar slitninesi tarafınckn emz'
rilmiş; on bir yaşında iken, lıa
lııi. okunıa yazma bilmezmiş! ... 

Çocukluğunda, müstakbel bir 
kahraID<'nı biç .le ,-;kletmiyor
du· Fevkalade s:ııirli, 'herkesin 
tcsiı'i altıı:da kahr; daimi bir iç 
sıkınt.sından bunalır, bo.ğula
cak g'•bi. olurdu. Bu hal'.er. deli-

· Kuma~da b.eyettnde 
tebed.dtll 

Londr,, 30 (A.A.) - Vişiden 

l\ıild rildôğine göre Alman ku
manda heyetinde tekrar değişik 
<0ephesi kumandanı :Maıe~al Fon 
hkler yapıLmL~tu·. Staliıı.grad 

cephesi kumandanı Mare.,al Fvn 
IBock azledJerek, yeri~e Fon 
List getirilmi,?ta. General Ho;t 
de, List ile b!rlik1te Stalıingrad 
ceuıhesine ge-Lm.ışir-

Von Ku.ehler Leııingrıo.da 
tMrl"UZCI. Jı.a.::ırlamyor 

Londra, 30 (A.A.) - Zanne
dildiğine göre, orta Rusy onın şi 
malindcki Alman k.ıt'alan ku
m~ndaıılığina Von Lceb';n ye
r:ne Mareşal Von Kuehler tayın 
edilm:ş~ir. Ve Leningrhda karş: 
b.r büı· Lik hücuma ge.:;ımğe ha 
zırlanmaktadır. Ha'lmri:i Sta-

l'"radın ak'.{ıeti ır.l'<;>hem kaldı-·:::. . .. 
ğ. ır.i.tdd~t gerek Alman' urın, 
.gerek Rus1arın bu cihetten t~
arruza kalkma'.o n giiçtür. 

Von B Boc!c Berlhııf.e 
beklen;yoı· 

Londra. 30 (A.A.) Daily Eks
p1•es gazetesinin askeı:i muhar
riri Mor!ey Rrcherds yazıyor: 

Von Bock'un <on.bahar ve k!Ş 
taı::ıiyesi hakk.nda mii:zakerede 
bulunmak ıi;zere ı..muırti karar" 
gaba gitmiş ve kumandayı Ge
neral Hotlh'a bırakmı·ş olmas> 
mı;htemeldir. Von Bock, belki 
de Stalingarada h:ç dıönmiyecek-

R<rmel de Berlinde 
(Berlın, 30 (A.A.) ~Fülhrerin 

nutkunu ir.at edeceği Berlinde
ki Spor sarayında hazır bulu
nar. yliksek şahsiyetler arasın
da, şimal Afrikadakl mihver 
kuvvetleri başkumutanı :Mareşal 
Rommel bareretle alkışlaıunı'i"' 

tır. 

Memurlar az ve 
sabit gelirliler 

(Baştarafı 1 inci sahifede) 
]ayetle re bugday verilmesi müd
det; prın (bugün) bitmekte i
di. Yeci kararinrla bu müddet 
!biraz daha uza•ılm!ş bulu mak

tad r. 
VEKİLLER HE\'"ElTİ 

T< PLA<"<Dl 
A ~ •a, :.. (lkdaw m oı-

r·nu •) - Vek.ller He;Etı bu
gt.rl" (dun) saat 15,30 da B ,ve
kıl Sukrıi SaracQğlunun başıtan 

hğ~da ı.apı.anl!' t r. Bu toplan
tıd1< t raret "" iaşe iş!•r ~in go
rii3U, ~tğü t hm1.n olunnlakta-
4ır. 

kanlılık çağlarına kadar devam 
etmiştir, 

U Z'Un ,,aman sudan ko.r'kmuş, 

:bütün roayiatın karşısında 
lia kılları diken ıliken olıııp irkil 
miştir. Bu sinir buhranının se
:J:ıebi o.larak ~y\e bir va~'a nak
lederloer 

Beş yaşında, aıra!ıa n... '\le 
siitni:nesinin kucağında uyumuş 
olarak bir derenin ilZerinden 
geçiyorları:ruş; su çağıltısınd•an 
dehşet içinde uyanm1ş ... O gün 
den itilbaren de, suya titreme
den bakamamııı! ... Onu suya a-
11'1(ıran, arkadaşları olmuştur. 

Derefere girip Petronun gözü 
önünde yıkanmışlar. genç hlli
kümdara, 'boğularak ölmenin na 
d;r kazalardan olduğunu isbat 
etmişler, Petroyu nihayet suya 
sakup alııştırmışlardır. Bi1ahare 

ı 
öyle ol.muştur ki. deniz, göl ve
ya ırmsk kenarında bulunduğu 

'

. ızamanlar. Petro. karada yatma
ınnstır bir gemici gibi çürük bir 
tek.nenin içini yatak odasına da

l ima ı:eıx:~ı etmiştir. 

172~ te Rigada !bulunuyordu, 
nöbetleri üç günde 'bir gelen 
şiddetli b:r sıtmaya tuu!.du; ya

tağını hemen limanda duran bir 
harp gemisinin güveres:r.e n.ak

letlirtli ve bir kaç gün içinde a
yağa kalktı. 

(Deı-amı yamı) 

ll AKlliTIYA 

KÖRE Ki 
fetler 'e mezi)ctler gösteren 
üst.adın vcrinıli hayatı, bu id<Li· 
yı iııkiır olunmaz bir kudretle 
te) id eden ölmez vesikalarla do 
Iu değ'! mi? 

Şimdi, KDikili· kayınaknu
n.rn şnh.suıda, e.~ki \.-e derin bir 
davanı.o müdafuasına uğr-:ışır· 

keu. '\•ck3lethui nıcrhuın Alıınet 
Mitlıatıu temi,. a:nlıuııdan alı~o
rum. Teulen n.i ederİln ki gaz-ele
ler, eski bir meslekdaşm lıaklı 
da\'asıoı korumak yükünü, yal
nız. beninı nrlç·iz kaleminıe bt· 
raknıasınlar ... 
Şu ana kadar )·azdıklarını, bu 

derin ıne\ zua sadece içtianai 
ceplıedPn dokunuyor. Ha,Jbuki 
bence. lıadiM)nin bir de hukuki 
cephesi \'Of ki, ~leyen her kafa
yı üzerine çeknıcınesi nıüınkii.ıı 
değildir. 

Bu iddia~·ı biraz aydınlığa ka· 
vuştıırabilmek iç.'n, mÜ>aadc· 
nizle, D'.kili kaymakamının da· 
vasını hayalen takip edelim: 

Bıı v:ı~anda~ın işlediği suçtuı 
kanun kitabındaki adı: •resmi 
evrak üzerinde sahtekarlık. dır. 
Ve mücrim~ verilebilecek ka
nuni cezaların en hafifi, bit se
ne l1a11istir. Suçluya karşt en 
geniş •an!a~·ış, ı gö,terebil<'cek 
halcimm blle kanundan. kopa· 
rabileceği izin, bu cezayı, n;ha
yet altı aya i:ndirınektir. Fakat 
gazetelerden, senelerce düriist 
çahştığmı, defalarca takdire hak 
kazand ığı. ve liykatiııin Jıali

siyetini filen isbaı etıi.ğlni öğ
reud;ğinıiz Dikili kaymakamım, 
-Yıtlnız diploması halis olmadı· 
ğı i~in- cezaya uğratmak , .fıat

'ta bu kadarcık cezaya uğr .. tnıak 
bile- bu kanm mzalıyacak ha· 
kômin ,·icdanıııda, derin bir sızı 
bırakacaktır. Ziıa, gazetelerde 
okuduklarımız doğruysa. bu ha
di:.cde kanunun bulabileceği 
11 kas.l11; cürmün tekevvüniiııe 
layıki!e medar olabilecek mahi
yette değildir. 

Fakat buna rağmen, faraza bir 
muhtekirin, •dedeii iğfal et
mek, için yaptı~ı sahtekarlığa 

1 
yalnız Uç a}· hapis rezası veren 
kanwı. Dikili kaymakammın 

•devlete hixmcı etmek• için ~·ap-1 
tıJı 'ahtekô.rlığı. dalıa şiddetle 
karsılayacak, cıiııkü hakim. -ha· 
yahu kar<ısına çıkarab leceği 

böyle fevkalade hadiseler kar
ışı~ııda bile, .. \·ereceği karar,- e-lin .. 
deki kitaba uydurm k wrı nda
dır. 

Onun i~tihad serbestı~i, ~mın 

tecil sa!:llıiyeü, onııu *akd;.. hak 

H.a.~i bu cuımtur redı ha1t>e 
müdahale e1ıı:ıı~e nıem l~-<Jn 
büt.ün i~ kWll'VCl<ni faydalı İ<llilısal
Jer~ tahsis ""6.)"Ck ve biltı._ her 
kilo.ı:netre ımurabbe.ırıa OD k:Ji isa
bet eden 1.opraklıanla yatfll'J•n kl'ndıi 
111'il.i.etmi ~reık onu .H"fakte ve
zarurete diı;ıü~ydi ve 13 milşpıı 
ki~nin ı~;,, k&lrn<ıııilla sebep ol
ınasa)"(i1. <Wıa isabetli bir- har~.et

te bulwırnu11 olurdu. Bu b;.yfa.r dülb
yanın loa!lısına ~ 1iP !<eıııdilenne 
bir kıw:1.aı·.M:ı ı:rüeö. vf't'erek: .. ceç
miş<leloi sefaletin 'bir <W'la aycret et.. 
me:ı.neei tçin ıstikiba-l.de hıe~,ri ya.
po.cağı.z..> diymlar, Bu :--Q.zlf'"ıi işi
dince anJ:yoruz ki .iınpa.ratıorJtidaca. 

malilt. olın~ olı&.ııla.t• kendL memle
ketlerinde ıbizdeu daha rvYel k.eadt 
milMleı•i ile ala.liıadar olmak ikfi
daTınıda. idiler. Her halde b·z ya.Jnı;r; 

hiçbir şeye ~kla ıkal1nıadı.k, 
a.ynı z.aıınaı.ıd'a. vazifemiz olduğunu 

zanneılıt.iğ'~ın~~z ~leri yapi!k ve şimr

di ~no.nı ecm Were kaW.t' mağ
lup etmek liizLm geJıd~in,e inanıy.o

rurz., Biız. bıunQ. inamyoıı.ız ve bunu. 
y-ap~lan g,•ri duıın...aya"Cagı.ı... 

DİEPPE BASKINI 
Dieı;:we'e telıni-b. ed~n 1''üıl1ı·er .ile.in-

ci cep.he n><»•ele<>i bakıt>da Ççrçile 
h.itup edcı'flk: demişıllr ıkJ: 

Dlişmua yeni bir ık.ara.ıy.a cıkn.n& 

hart-tke-Li esTJa!_:'.UJd"-a kendl seçtiği bir 
rnaıhaldc ~·.ıne dıokl....wz :ı;aaıt t.ııtunma
ga nıuvillaık oluma kendım.;. bahti
yar addedebilir 

BU YILIN PllOGRAllll 
Flü!1re-r bu scrııcu;n p:'Oğı ~'Dıl 

~yic hu.l&..43 etm;1lir: 
ı - E-"t.e- b..ı!!anmosı lü.zmı gr-

1-eni her ne oluı"Sa o:.sllll eldıe tut.. 
ır.JJ.,, 

2 - Hf'r nıe olur.sa olt:Jım ancak 
ııc.a.b eltig, yerde taarruz ct:.ın.ek 

B~ka br h!ief dr Plu~l'a~:nrtı 
ve .Bolşeviklığ n yok €di(rr:f'Şitl'ir 

Führer, Stalingraü ilt b:.:.tün Djn
yeper1 D-.>n ve Vol-ga s:SLi•ıni.nin stra
tejik rnıfı-n~ındau bahı;ı der·l·k St.a.
Jh:gradıud.'ın ~ptt:':ıd.leceğin.e \"C tt.>
sig cci.i\en barajın bu b"llr.Pt.le kı..rv
\-etlcnalrihın\;J olacağına da.ir yeni
den tenıiı:ı.at. vermiştir O z::ı.:nan a.
m.an:aTı ve rtııl»tıte.f;'k. k•talaı.rı !bura.
da.o kln1~ çıkar:ı.n:ayaeaktır. 

-Führer bundaın sooıra Alman 
milletinfo 1942 senesir.rle en lbü
tYiU< <ıntl,,;ı.nı ge{'l"<ll;gın.i .söyli
:ı-·erıık demı'şti.r .ki: 

Kış harbi 
«1941/1942 'kışı bu ;mtillıanlara 

ı:es le olmuştur. Almar. millet.ini 
,.e <bıi.föa;ssa Almaın oroıısuır-.'U mu 
kaooeratı ıDcJ ıye b.r •'Oklama• 
dan geçiıırn,Lir. Bund._;, <lıailıa a
cı bıir şey oimaıımştı.r. Ve olımı.
yacatvt.ır. Bu so~ deırece aığlr ve 
çetin bir .n.1nıandı. B011a ııağ

men b.:ız yalbız lbu çetı~"l n1erı.l.ı·~ 
ley; aLla.tnırıkla lklıi.'a eımed"k, 
a)~ı~tl z~aı ·a yenı tar ITLl.'..d baş 

lay;.ı2Q•K <>~a1. hücL:ıın ti.!:n:e. leri
ni -te:;.fa• 1 ett · _i ,-e. bt.::ı.ları .) t: l~:..
t'<rfütk. Bu t6ı:rruz bell:J dli§man 
lar:amaın zaımettgi b.ı-ıi cere
yan etrr. ~ ~-

Eri-ş'lerek hedefler 

Göıı.kr•m'.zıi geride kalan üç 
lı.a.,P senes.r.e çevirdiğmıiz za
maın kenO.:ıınizden 'memnun ola
bıi!ec€ğrruıu zannedi_ı"<>rum. İlk 
hedef:ımıiz K:ıırıaıdeııniel<ı hi>kıhn 
vazL.),.e-t.im6.' enıni)·et.e almo.ık "e 
Kınm yarmıada.sı:ru •kat'i surette 
terni;z.leınô11~i. iki muı11arelbe Kerç 
\'e S>va>t.opol muhan~beleri bu 
hedefin Uı.halkku'.;.u, ımkıan:nı ver 

kı, haya·lın yaralabiltteğini u
mulmaz hadiseler gibi namahdııd 1 
değ;ldir. 

Hat.O'latapm ki. uzun ıııenıu
:ri~·et haytını diıplomalı kaynıa

kaınlanmıııdan bir çoklarına im
tisal nüınııuesi olarak gösterehi
leceğinıi-z D'..kil kaymakaıumın 
bugünkü ha'Zin vaziyeti, kBmı
llUU ha)·:.t karşısındaki darlığı
m, ve hakim'n kanun öniindeki 
müşkül durwııunu dikkatle in
eelememizi. zaruri kılau yeg9n~ 
hadise değildir. Bu itibarla, ha
kim;11 içt'lıad serbcstisini, tecil 
salahiretiııi. takdir hakkını ge
n'şletmek. lrnnunu zaman za
man hacfüelcre tıpa tıp oyalama
maktan kurtarıruının ilk akla ge
len çaresidir. 

Bence, hakimin bu derece hu· 
dudsuz bir salfılıiycti sui istimal 
etme,; ihtimalinden k<>rkula
n1a1: Zira ınaMallah, h3kimin 
\'icdan>na karşı beslediğimiz em 
niyet, böyle müthiş bir korkura 
mahal bırakacak kadar mahdud 
olsa~ dı, bütün mahkeme kiirsü
IerÖıı) hiç tereıl.dütsii.z topa tut· 
mak lilzım Jı'elirıli?~ 

dl ve hedefe vardıJ<tan sonra 
Vol'knf cephEsirı.de husule gel
miş olan bLr çık:ııntıyı düzeltmek 
foaıp eıbti ve malhzur da :izale edi
lerek d~ lkısmen } . " ed ~
di, lusmen de esir alındı.. F aıh.n 
birden biıre veni. bıiır Yazife ile 
lkarşılaşhk. .Don stlkamctnde 
lbir yarma lı.aıreh.i için bazır
lananaık Iazıını ge!Ji. Aradar. ge
çen zaman ;ç 11Cie d ü~man Har
llııo:f~an b"{l~·an i:ıi;ı- tarruza geç 
mege, ~ı.ııp OEP!ıemieı UITTıı:ı.ınJO. 

le_ yıkabilin.!k i~ Dkyeper sa
~ v~ rn.aık..aıdi!e cephe
yı yannaga =et,t:i. Düşmaınla
rımınn bu harekatı ve bıi: ()-'>Dk bio 
heyecaınla tslkıip elltied<!rr.;i şü,p
hesiz habrlarsıll'ız. Harekat üç 
mUharebede 75 den fazla Rws 
tüm-er, •ıııln irnıl:ıaile ne t.icel<'ı:ıd.i. 

Büyük ta"rruzun başlangıcı 
Bunun üzenine bmm llıiitırük 

taarı·uızuırnı.ız başl.aldı. Ma!-Osadı

ıruz evvela düşmanın son .buğ
dll(Y bölgelerini eiinıden alın.ak, 

so:ı:.-a onu krlk >ınalıine elnrişll 
olan ııcm <kıömıi.i:r rneni:ıala~ır,,d,an 
ıma.l:ıırum etmek, nilh ay et petrol. 
!bölgelerine y.akla.sarak bu böl
geleri zapt.etmek 'veya 'bunların 
irtib.a\ır:.ı. kesmekti. Düşıııamn 
son muvasala daman olan Vol
ga 'ıle iırtibııtım kesmek maı'kısa
dile taarrw"" devam edilmesi ıa
zımrlL Bu harekel. esrı.asında seç 
tiğimiıı hedef Don kianalı ile VıoJ.. 
ga a.rasmdak:i bölge ve şelıAr o
larallı: da Sta1ingrad idi. Bıı'l1'll, 
bu ·şehııir. Sta:liınin iısm"1i taşıdı
ğı için değil, ı:OO!:ı'ım stratejik 
bir nokta olduğu tiçin seçtilk. 
Çüdloü Rusya.da. ml.l'Vasala da
ma" ola'l'a!k Di'D}'eper, Don ve 
Volıga alındığı ta.kıı:lltrde AJ.ma:n.
yada E»>e, Oder ve Tuna r.ehlr
lerüııiıı:ı alınırr. ış olduğu talkrl ıro,., 
husu:le gelecEik vaziyete ber!IZ'et' 
lbir wıiyet meydar.a gctıiınilmiŞ 

Staliograd mulı.arebesi 
Şimdi nef 'cede halledıi.lecek o

lan Stahngradm varı:iyet biilhıs 
ımevızuudu.r. Bn şehrin almıma

sile matlup olan kilit buı.'"Ule ge
tir 'lın'ş ve tııkv;ye edilmiş ola
calttll'. K!ır.ısenin bizi bocadan 
çikarınayac:ığımc emin olabil ır
siniz. 

.Füılırer1 Stalingradın alıruıca.. 
ğıru ve Abrnanyanın dıüojmr.aJ.a
ırımn b!l!ndın emin olınalıın ı.a
zını gelı&ığ'r.i söylemi~ıiır. Harp 
esnasından ALman milletinıin ver 
dı'·ği iane '.,'«ndiı,ı•e hd;;r 4 milyar 
73 mily.m m"'''kıı lmlmuı;ı:ur ki. 
bu m'ılctar cer.uıbi Amerl~a rncın 
leketleI" r:n bii•:ün ithalat \'E ;·ı

racat ye.:uıu~rınd~n faZJdır .. K.ıış 
yaııdıım 193'l senesin oer.beri 5 
milya:rı geçm\ ıu. 

Alnıan hava akınlan 
İr.t.:.al"'" !.a~ .arele ı:.1n Alımar..

ya) a } "'!'t .,!arı taarruız ar naıv 
ıkında Fü lırer dem '"" ki: 

Bu hususta da ce,.ap \'ere~e -
ğinıı.2 saat gElecektu. 

f'illırer, Almanya ile mu.ıttefi..k. 
leri:ııım bu hat'pten muızaffer çı
kıocalklarım ye dü~rnar.ın hiç ibı:r 
zaım.an onları ,yenmege mul"\.-aıf
f<!k olan1av·acağını söyJ.iyerek 
mnkunu b<t.ırmııştir. 

---<>--

Göbels dedi ki : 
(Baı tarafı 1 inci-de) 

tirt:r. Bu valanlac aklı selime 
kuşı bir İa1<ım tecavüzl,erden 
iba-rettir. 

Naızır, üıçlü pakt devlet.ı.ı,:.ri ta
:raf• ndan durmadan b:'biri arka
sından ,<:azaniliın muvaıf:fakiyet 

!erin nihayet son zafere milr>cer 
o.ı;.cağından şüphe edilmemek 
Iaz.m geld gini söyLeın:iş ve bu 
söz'eti şiddetli alkış!arla karş~ 

lar.mıştır. Alman s!!Jhl.rmın 

:ku<lıreti bakkı.nda düşmanlarn 

hiç bir fikre malik olmad,k
ları, yaptklar propaga. dadan 
anlaş:lmaktadır Dördüncü hal'p 
senesin:n başlang cında Alman 
ordusu ve Almoyanın muttef k
ter; iptidai maddekr ve i~e ba 
k:rn.ndan oldıığu kadar siyasi 
ı:e askeri bakımdan da tamı:mile 
sarsılmaz vaziyettedirler. ---
lngiliz Sefiri in önü 
Havacılık kampında 

Ankara, 30 (İkdam Muhabi
r:'l'lden) - İ~ilterenin Ankara 
lbuyük elçisi yarın akşam (bu 
akşam) İnönü kasabasına gide
rek Türk kuşunun uçuş sahası
nı tetkik ederek şehrimi'1.ıe dıöue 
cektir. 



SAYFA - 4 

J<. TASARRUF 
HE.SAPLAR! 
2 İkincite-,rln 

Kıt"_.şidesin2 ayrı;an 

ı.kramiyPltr 

1 lllltt 1000 
) 500 > 
> ı:iO , 

> 100 > 
• 5-0 • 
• 25 • 

:ı~,-~~r\-.:'·-
.... 1 \ ·- ... , 
.. ~ 1 

-~ 

TÜRKiYE CUMHUR}YETl 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888. - Se rmaye5i: 100,000,00-0 Türk ll:ruı. 

Şube ve ajaoo adedi: 265 

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

Zıraat Bankasında lıı.anba ralı ve ihbarsoz ta.;arru! hesaı>
kur'a ile aşeğıdaki plana gö anlara senede 4 defa çffıiJecek 
lı.ur'a ile aaşğıdaki plana gö re ihamiye dağıtılacaktır. 

' A. 1, ... llnbk '·* L , , ıoe AU. '~ liraW. 5,IOO L. 
' • '" • l,tOI. .... .. ...... • • •.ııoe • 
C • 2il • l,IOO• 

40 • Jtt • ..... • JM • M • Ullf • 
DiKKAT: Heseplanndıaki parai«r hir sene içinde 50 ma-

dan aşağı d~:yenlere ilrra miye .;ıktığı tıİJı:dirde % 20 fazla
sıle verilt!<"cktır. 

Kur'alar senc.ode 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylul ve l l Birincikinun tarih !erinde çekile<"ektir. 

İstanbul El~ktrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - İdarrce 11 .k<ılem p.r\nç ma ·~ •le mu!>\eli! 6~ adt>I çinClo 
~ qrı '81.Y?'l pa; ar ı.ga kıorın uş•ur. 

2 - Prınç rr..a12rrr.r tc;"n mır.:~·k.;tıemin..ıt 400. ('ınk.o le\·h. ~ar için de 
bOO loradu. 

3 - Pirine maızrır.~n pe;rorl ğı 5/10/942 pauıırle~ gı.mıli, c;ın o ]fl\·ha
k.ırm pa.zar1~'1 da 7/J0/942 ç-:ırşanlDa. girnü SRa.t 15 de Metru Han b:na
"~ l.wş:ncı ka·'ında \".{J~i:ılm(.."Rk <Wan k>m:~"'n muvat"f'h,fsınde )·apı,ı:i~lıktlr 

4. _ ime-:r.1ıl-erin le,;azırr.Qa pe.t-a~l2. o'ar;.k da.ğttılrookta ol~•. a'!'1llG-
Of'lf't1 aknalttrı '"' lk:an •. n~i v :K,;ıları ve m1J'\ll3'kCca.t terr..indl"r.ı. ıJe nıPil)"")ln 
:..ı• parz.arJ.i;ı ~tir&k ııtn:: leri. (210) 

Şirketi Hayriyeden 
Mekteplerin 1/10/942 de açılması dolayısle tarü.,.Je )apılan 

l
deği_<.kligi gösterir cetvellerin vapur 11e üelelere asıldıi;ı sayın 
yolcnlarımna ila1> olunur. , 

VUCA ÜLKÜ LİSESİ 
MJütlürliii(OOden: D.,.lere l/X/1~2 ~ewrt>e gürlü başl•necagıı>-

dıan enee!<: lı;almıs olanların b~ .ı:ıoıa\r!crını en SOtl 7/X/1942 ta~iN' 

kada.r b>tlrmetm-i C<'rt:k~!'. Erge1:. ~n:.Cile~ J:'i.in1erini ö4rer.ı11H·k 

ııxerr b(;rnen Mrula eelmeJi<lir'.•:.r. 

• 

• 
lJCOAM 

I • ....... ' .~:;:., f •' ;. . .' .. fi'- .~ •• • ·. ~·~· 4 ·.·,; • : •.·· ,,~', ..... .; • ._,. • :-.·~·. 

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

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

1/101191! PERŞEMBE 

7,30 Prıı f:L-aın v~ mt!!n, f3.At ayarı. 

7,3J \'L:..: ... dııduAa çal:ışt.!ralw~. 

7,W AJ:ıns haberler•. 
8,30 MLfd..k. Karı.şık. proo'l"&m. 
ıı,ıo Pıroğ.arıı ve men1 sa::ıt ~l)'arı.ı 

12,33 MJrıık: 

12,-'5 Aj;u~ hc;bf'rl-er., 
13,30 M;.;.ı..:.;.: Türküler, ı 

l8ı00 Proğrıanı ·ve rr.eım. f%1at ayarı. J 
18,03 l\lüzJt: C•t:e !aı»l, \ 
19,00 Konuşma (Ziraa< s.ıati), 

19,U Mü2ok: D•r.s mü:igi (Pl,) ı 
19,30 M<.>m, saat O(Y~rı ,-e Ai•"I' 

lı<ıi><'T J;,,r .. 
19,"'5 S<rbı'Sf. 10 dı>k,lt<>, 

19,55 Müziit: Şa:itı!ar, 
2~,15 Re><fyo gaı.e11e61. 

:ffi,45 Müzik: 
21,00 KOl'l'Uşrn (Evin ~~tıi), 
21,15 Mıt.<.:k: Müzik &OO~ller1. 
22,30 ?t1r'tfT"JN<eı saat <ı:>·a·r:, Aj.anE 

h.aLPrlıeii ,.~ Boı~.ar, 

22,a-O \',;.ıı ı.rüd ~r.am v<: ~ap&cnış. 

Adalar Sulh Hukuk Hiılıimli-
ğinden: 942/109 

Heybeliad"ı Dağ ne ahallesınde 
mukim il<en halen 'ka~alıı 
m~hul Adalar be•.edıyc şubesı 

, eski tahsildarı Nihat A~ksee: 

1 

İlıtilasınızdan dolayı lstanıbu-1 
beledi)-.:sinin hakkınızda ~çtığı 

21564 kuru~on tahs:Ji davasırnn 
23/9/942 günü yapılan duruşma 
sında: A :l:n:za çıkar:!• n dave!ı

yeye ı;öre ıkaın;:,tgiıhınmn meç 
hul olduğu anlaşılmış ve bk ay 
müddetle ilaııl'n tebli.ğat yapıl
maSlna ka .. ar \"eriterek dunııs

ma 4/ll/942 günü saat 14 de 
bırakılmı~tır, 

O gün bizzat gelmeniz veya 
hır vekil göndermenız lüzumu 

tf,bl•ğ makamna luim olmak ü
zere iliınen k'blığ olunur, (554ti) , 

h.-ta.nbul Bı 'fdıyı_s: 
5EUİR TİYATROSU 

s~~t 2t1 :-:o cıa 

DllAM KISMI 

KIŞ ASALI 
Yaron: W. Ş. ~arc 
~wk('f:-1 J\.ırfhaırt Fr.ı;:n 

KO~U.Dİ KlSAll 

YALANCI 
Yaz.atı: C:it'lıo Go-ıl:"n 

T-Urk.;~! S, .hlo J.y 
C ;JJY. ; , rtffi vr Pu~ı· g"'"J.tr; 

1'30 cJ,;; 

Sizi Saadefe Götüren 

PUDRANIZIN 
RENGİ 

f , 

Hangisidir. 

• 
TECRÜBE 
EDİLECEK 
EN ::JON 
RENKLER 

10 kad.~ıda 9 zu fena 
Hnkte bir pudro 
kullanırlAr. 

Fena ttntte bir pudra. 
)'ijı::Un\ne c.Makyajht ve "' e;. ;. 
ç.trkln blı manzara verir • .. _ ... ~ 
ve ıız.ı dah.ı y&41J SC)ste
tlt En uyrun renrt bul
manın yegine çaresi, yu
rin\ıtUn bir t~rafına bir 
renle Te diğer taratına 
1-. ka renk pudra kcrube ,_,.,,__.,.., .. 

etme~tır Bu lecrıibeyt 

hemen bugün aıze para
m o,larak cöndtrllecek 
Tokalon pudrasının Jt'nı 
'Ye Cl\Up rtnkJerile yap1-
~- Bu yent renkler_ c•- ;;..o.--.-,,.:ı• 

."et modern Ye ıidela sıh

rirnız bir gaz mesabesin
de o1an •Crorn06Cope> 
mak)nasUe k:ln4t.Jnlmı.ş

tır. Bu m:ıkina . rtntk-rl 
kusur uz ve tam ol.arak ..,,. ..... ," 
&eçer. Artık •Makyajlı> 

bir yusc t.esadur edilıni

yecekt.ir Cl!d ile imtizaç eden •e ıabtt 
ctbt r:-dr-unen mukıemmel bir pudra ... 
dır. Tokalon p udrUJ. tk;-ema töpü ... 
i fn. ile beratlı ve huswsi blr U4al 
dturesın~e kar~tırtlm14tır Bu sa• 
Jtde rUzgi;h .,, y:ığrrııırıu bir ha .. 
Yada bile bütun gun sııb!t kalır. 

Htmt'n bugün Tckr~o:ı pudrasını 
iurUbe tıdın.l.z Te t.f'runize ne de ... 
re« bir f:llZ.'-lWt umın edectiinl 
gutuhm 

ne: 

ISovyetlere Göre 
(Baş larafu 1 inci .,ahi(cde) 

!Mozdok ı;.cvres;nd<: diii"'an ta 
arı-uzları pü.;kür!ülmü:ılür. 

NO'Vorooisk cenup doğusunda 
dü~maııın 500 ölü verıncsiy~ ne 
licclcncn ınatlı bir savaştan son 
ra Sovyet :b,ı!ıriye sihiıh.er.dazla
rı b'r tepeyi ve biı:çoi< düşman 
me\"Zilerini ele geçirm:şlerd:r. 

Kafka.s /ıııı·ekıitı 

Londra, 30 (A.A.) - Cephe
den Tass ajansına gelen bir tel, 
graf haıberine göre, KafKc.~a
daki hava durumu değ;şıniş ve 
bcrzulmu~!ur. Şimd. daha soğuk 
olmakta ve dağ 1>teklHinin da· 
Ilı& a)ağı taraflarına kar yağmak
tad.r, 

Almanlar, mümkiin o1a.bildi
ği kadar, geni§ bir sahada daha 
sıcak topnklara kanl!şarak kı

§ı oralarda ge<;irmeği >iddetıe 

arzu ett kler'nden, şimdi iyi ta
lim görmüş dağ Jot'a1arile Kaf
kas ge~itlerini hüırum>a zaptı,\-

mek ve b:r yarma har(keti yap 
mak teş~bü<ünd~dirltı·. Alm_an 
]r rın esas muvaffak yf't'.eri şim
di sıfıra inmiş~ hat•a ~.nıal K::ıf
ka,; dağları <>tekler nele ele ge
çirm;§ bulundui< 1 arı mP\·zilerdcn 
de geri atılmıslardır. 
T:nıoçcnJ:o'nun kar.4iı ~ırtırrtı.21!t 

Jl'Jo~kc>\•a. ~I\ (.'\A) Cepı.'ıe-

dcn gelen haher'.t:•re g-01'€, Timo 
çel1iko'nun Dnrı H \to~fr, ara
sında 80 kiiom<\relik. b.r cephe 
üzerind<' b ı;'adı;:ı b,,,;ı taar
ruz, sürü 1erie t:;~ .. '" ::re ve ':ıq:n
larlC:'I tank 1 cr.,,r "lCa.n rleş-·f·klen 
mcktedir. Jlc,\t,/ı Rus knvnleri
nin Don. nc.-l:ıritıi :P:ırrı"ğa muvaf 

f<k old •ıkları S'iiyl<-n:v-o~ Sf<V\·d 
ordu]arı stı\~' i]rrl<r.w>~l" r:C"V2m 

elmcktcdir'rr. 
D ~rr tarı:?r2,.. ~"~i· 1 d:~:ne 

güre. A!n~;ınlrı!" bu:;ür.e kadar 
St::liqırad har•bficrinde bazı 

mevzij i.istüY.1fr1<!rr ı.:a.,,anmoi{a 
muvaffak olm11~l;. rrl • 

İzvec;t:n J1Pıııtrı:·nr ~irr Sta
lingrad•da \t0',...,a rE:fı ı "'ini am-:a
ğa sava~an A 'man rf ... adı yüklü 
bir ço1< dubs, &.,-,-,·!'!!.-~ t;ırafın 

da,... tahr·p edi1m·rt ~ s•alir.g:ra
d n batı ı-'rnal ~(·-.·nı:n:i.ı: Ru.c;
lar üstünlü~li TPHh:ıf:ız:-ı EimPk
te ve ..ı\lmanlırrn ~~~ rl:tlnadnıa 
kar<ı taarrıız horcket!Prı Y31P

makt;ıdı:-'.".l.1·. 

Soruct ta1\·ri!ıeTeri peldi 
Lo:ıdra. 30 (A . .1\.) - Bat, ş'-

ma1den s•,,ı;n~rnd·'I v• ·dım·na 
gör.derilen Jhı< ordu<u D 1n neh 
rinin do['U kıv S>ndn S~al '\g~ad
dar. 50 kilometre kaôa~ bır me
saf€~-e geln '~1ir. Bıı c<>k bciyük 
önerro~e b'r ho~Pı.rtt r. Sovv!'t 
kıt'a1c:r· b:ra" d~l~o ı'"""''t~,..-;c Al ... 
manlarır~ n:tı\'C:.S<l a hat1C1r1 ke
·''lH·ektir, 

lskeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
1 Bir yüksek inşaat mühendisi alınacaktır 

.Ev•elre me'Vrut "" Maarıf Cemi)·eti ile lıirrkte hareket eden 
(Resmi Jlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline girmiş bulunmakta
dır. Bundan SGnra gazetemizde IU'şredilttf'k Resmi İlanlar 
16/9/94:.> tarihinde l·<"nidcn ı..,ekkiil edere!' işe başlı)all 

Thrlı Basıa BlrUğl Besmi iliniar 
Kollekt ı Şfrketi 

])~asf"n Aiman1~r. daha sinldi
den s·aı:nar3d önünd~ki kıt'a

ıa~·:na milı~immat \'f' e-r7rık göri 
c.1ernı.Pk hut;"u~'ın.da büvü< giiç 
lük'Pri ba~Cirrıa_k zorundadırlar. 

Ruslar. Don n<'hrine va,.-.,~k i
c:n ço~{ müc:.•:;ıhk.fm b: ... cevre
rlen kend.lerire ,-ol armı<larcLr 
Da·· bir kesimde bP•onL> 42 7f'

minl!~i tal-rip etm"k nıroburi
yrtindc bulunm,,.-Jar<iır. 

Urrtum rr.iidürlilğ\i:nıjz mrrkf'z teşk1)5ıtında k:tıhdam edi~ır k U0e'f'e iışEt

(ırl~ şarlJ3ı· dai~l:nde 'İk"N·tli bir y-;..ilQ"k \l)Ş0ıat mühendisi nıırıac;.kt.r. 

ı _ M~rin k.anU11unun 4, cü m&(l('9Jnde yaz.ıh e\.'tt..fı h.a.:ı bulun-

l>Jk. 
2 - ?ı.1<{...._--burl atski!rlik va.ıi.tcsin.i if.a r·tmiş bU'!u~t". 

3 - Vtnleocit ücret 3656 ısayı11 k.anlm hük'\Jnıler:nc göre 1.t·sbit edil<'c•·~ir 

MUra<:aat ~reklerın sanlı ,.~ okunak·l adrfel~·i .f'lZllı "1. ;luk(tjıe.!i.Jle 

.oııo gıda yazı.,ı v~rı b&ıi!~iYM:llklal'dır. 

A - Htiıviyet CUzıd'8.llı veya m'Ul>ad<tak su.neti •• 

B - İyl durum nuıl'.balo61 
C - Ohıl :şa.ha.dttrı.amesi. '\·eya mı..>81lddalr 9W'l{·t.~ ~.car.cı nlıCrfl.l<'"Ut-

<· ı..1ıo;,1 ~tmiş o!al'lıırın 3458 •11!.ı ıı.ızıwı.ıı göre alma!,.,-, •k'tiz.a tden 

,~ mUhendisli'"ıe nıhea~~~ltti> ocJı Vt!fYa musaddtk 6Ut"C1ı. 
D - Askf''ri-&k. terlııs VftJikalan Ve'Jd musaddak Sl'1'Cti. 

E - Evv-eloe çcılzş11'ı. l&.rı yfll'ı-t>n:le aldti- ?arı bon.c;t-z-vı...-.!i":rin 

musaddak ""retlf ı>. 
aı;!ı '-"f'ya 

(10235) 

tarafından ida<rc etlilett>ktir. 
(";a:zetemi:rin bunı)an evvel ilan n('ırln(' \.-asıiahk eden şır.kct 
, e ı.,.,,,kkiillt>rl~ h'~bir ala kası kalmadığından buııdan böy. 
le ilimluınızı ; a)ni fiat ~e ~ıutlar dahili<Jde lstanbulda 

Ankara caddesinde Kaya lianında 
Türk Basın Birligi Resmi ilanlar 

K ollektif Şirketi 
merkerine )Ollama1t111 ve bedellerini de •l ru adrtıSe 

.,_göndttmeııi:ı:i 7ica ederiz. 

S•hibi: E. 1 Z Z F. T, Neşriv•l 
Jt:~ıldığı ~er: .son 

Direklöni: Cevıict Karabilgiıı 

Telgraf• MaLbaaı.ı 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
OAqlLiYE llfÜTEHASSISJ 

Divanyolu 164 
Mn..-yene aa,tıf"rl! !.5·«. TrT 1!191 

• 

Yazan: MURAT KAYAHAt.l 

B irbıl'lrrıni eö:-nı.'Yeli on eene
den wla oluyordu, Melkt"P
ten lonra AN bır bo.nikft he::a-

bııw Avrupaya t&h6i-lıe g;tınıiş, Fallri 
d1 1 k~ ·ball!k aı!<,-;.ini gı•çındit"Ttlıf'1k: 

•.oın heffıfn ~a.ta atrlınış bir fİT
. ~tıc n1rnuır olnni§.tu, Lk za.rruı.n
..r...ro;,;_ ~·ahrı k"....ı.ancı az, kaJ .. ballk 
bıı.r a•i'<: b:Lb\ısı K•h: y.oı-gun ve bed
btnt\t. Jt'rJ!K·at kuv\etli inıdı~i onun 
çekıtJğı nıaddl sıt.L')i.;yl .)"""t"lid1, Fatı

ri birk'-.}(; senQ sonra şır~cı:n itimcı

dın.ı. :k.a~ .. ı)(i.ı, maa~ı u.ri~ı vu E:vlr..t!l 
111S.:i e:ıw<ırııllıS'l birü:t dıahı.ı· ~fıfh.:01., 
Sen-e!tT, !l:Üol.l heıs,abi e U2Ht.1. f.aıA.at 

sı.., ~ ol ... '-· hi!di:.e er kcıdar çebüt. 
gf'çer. 

F-.J11·ın~n h<ı~-Jıtl.nda. u!r.ü"n t-.enıef..er 

Pt'tt Qabuk &Cçti, Fahri rn~t ~ 
çi!MJ,p •ı"enu.ır4,Yelic gir~i.n ta::n on 
ii{i'flıei y1:ında BU.ç-'anrw1 f~c·> .klr 
i.-ıl:'l'"IŞtltUj, ;.-iı \c.t'tin en ~ mıem~ 
n..ı, <l4rt~r 1nııa,•ini oıı~ ı.ş. e-virı.ion 

rt~ta.ln .a~·Ln-,ış hatta ~ut bır baba 
<>lrn~tu, Uzun seneler carC::nGa ,e
~rdiğı . ıkıntılar onun lç;.n ÇOlıt. uzo&
'ta ka:lın:ş ve 11e-kı'rı·iJı,1,1ttt? ırnkQn 

o!rnıyan bll'C'l' h..'l!ıradan b·wka bir 
şey dl'h~ l<ll. 

Fahri he'r ş.- ylnı -e\•me ha.-;rt'<te-n. 
eı btiyi.;11( zıt;\ı.U tıvile n11 ıcııl ol
n1ak.--ta bul.aın. .b~r adamdı, Kız kar-
deş;ııi itl!.ı ri.ği şıeri<.ildc t·.,·e.-ıd:roİk.-

f.e.n &0rı .. :a kendj f <J lu1 ak::.lı t>ir 
ail.i~ lk.12.a.c b3(fa.lıl.n~ ıb!r:cl;f. ı•iMtiı. 
On:lar, 1''ahı•i 'faş-:.t-: a·iLOtii kl:S<.ı bir 
z.anıaıxta rr.thtlcr~nin gıpta ve hür
ıne· .. ti)I ka.zts.nıen bir saıaa ·t.e uloa.ş... 

1tlar, 
F.ahTi Ta~nr ervinden pı1c.ı:'te, tir

k<•tlen işine gi'dt'tn ,.e hı>r ı;ıeywinl 

evin~ v-et'lr!l\i t.a.m bir idf'<d bebe. ldi. 
Biı• gU.1 yine Kad?kOyrtirıd.ekJ ı·vin.e 

g:t.!1 ti2t•re vapur ı:!ı;AıC:t• ıne gel
di, Dolg:n da}&ın ~n·z.ıl ft'fyn'd·•J-'W
du. n:."'Oı-'!1 o:ntr.tUJ\3 bir eL d<"l!r>UD
du \'11: 

- Fahri .•• Ne dalgınhk y ... 00? .• 
s..1Sl ıtu:zk:'<'rınde l<ğu~dadı, F3'ui 
Jı;ıyct:ı: ;e a lro.-. na ciıöııcii.igü zaırrı00 

bi.~,:..'k b'l' §8şk.:111iıga <Jüıımlıı!;:-ıü, :Kli.r
t:...:ıntıa. Eev:nçt·'n göı.lf'ri parlıyan 

::&m ~nt"erc-e t"·ı-eJ ayni srrnda. 
yanya.na otl'.ıı ı.;..lt'.nn, lisan hocası

D.'1' "'~'··~eırc. n u1uzip)1kl('r ha2aJ·~ 
oıkl.a ., y&'.iM:f( ri, M_;tik..i.er• a(Yf'J ııt
ı:r•·yin a:1k.ad<ı..şı :\!i id. O d.ı tıpu 

arvc.a<laşı S"o· ft'~ •:--..ıç~ıe kıJ1larını aç
~' S~1 ..ı.!': kır, faka! vi.ıc:.t arı hol'Q 
Oı· d •, 'l.anlı ıe!:g.ndı• o!a!l' :ki n
o'am 'T.{"ı\Jtfp c,...ılCı ,.;,:srı g.bı kuc:a.~

Ja.ştı:a. , Jı..tı<ıl•\ Dt"I ~G\' o!dukl· 
<""h.umını·yı·ı ,.~mı.yor, ~ı ı;..,i ült.ır..le

-,.ıoo~ b·ı f'ıQ:-il<tı \r!ı• if~ t'ıiırı nıe
~-ı:i ;t..,, ._ rr~.i1t:l.it.tS u .rv~u~ ~")"Or
i~rtlı ..'.\!': 

- 1''aılı~IClg!tn, J ;ılantıu;a gı·~ 

g.ff il'.'!Dueri ~ni Mıywum.. B:ı· \dr- l 
·l ü. t'..drff!ini b 1lcrr adrr11. &4;.ı evi cat
no·ş.:~m. ~çinıdCkiJi' yeni e-\~ni blhr~

:r()ı·lar1 oy~{' mi.ıt".'<~·i~·ıili!n k.· Ustw- ' 
\'UJ' t"<ir- nı·xsln. B:.l tf't"..a~<' m-edı.-

ytrnun\ r:a.ı.,. ı.u;u ... d'Yt•r<iu, 
1''a11 rı dl" .ıynl \•ıfk."1 duyuyordu, 

.. ~1•ıı#ıı sı·~~..ıt.:, J...:;l vtı vuı-

yMin.n Y bfcut: •nı f('6A.tı~n şık 
kı.yuıfetıı:ı.! ı-t·vklt' !-.f"J!"ettı. F.Nlri: 

- A'.•c.g:uı, bt t ı'S'lldil( çok isa
bt:.:tlı o ' ·u, Jlıer halde S!'f'l;n :~n yok
tur, Zat.•n h+ın U.e oı·.a b·rakrır:ıım 
ya.? Ncy~r ... Şin1·di bJ.l~ :'et-eriz. Evim 
cıuJ.· ive1 1b•r y !'d·', bt.:1iJn Marma .... 
ra göı u'h:\Y'Or, Sel'hn:-e hl:'m ~Ol'uşur, 
h?m de di':nlflnirıiz. Yal11ız kusu:."'8. 
b.1km~zs•!1, tabii, se~ ıçın bir ş('l'y 
lier h.3.zr.-ls~n.aılt }<1zırı..cl1 :ım.mıa.. in
ş.allan yarın.,. Sevdiğ;n yı•n:v;c:J<ı-ri 
yap1ırırı.z, d"<ll, Ali CC·vaıp verf'Tr'!i
}"l>l'Ollı, Mtıt.pı·~di.ri b:r haldt': 

- F'<:'ikat Fa.h!'ic;giın, bu ab;tım 

f:C]m<'~· n de yarın gel....-nı o'l'.NLZ 
m~? Jff·n1 t•v.i rahatsız ettt"lıfş olmam, 
~nl a~ o:d'ukıQ.ı ınti4lıim bir ~şiımt 

yapnı~ oonwn. 
- Yooo ..• O'?lm:ız.. Seni br.ökJr 

m•y>m h-ç b•-rı., :ı.t-,ıt..Jcn biu g.ı,.. 
Cf'ğiız, • 

AJL b11 lfn'~T lk·:ırsıs:ndn. :ırko.ıda.eı-

nı klt'an~aci., Hotı.a k oo:;; d' 1'" H'ı

detı a,yrılma.ıx: ~ •n )' ... u. \, p .. 
gird ;.er B.;r tar.:tt.an den:! ~cvı·t 
der'.-erken bir tı.ıraf:.a11 k: 1-!iı ) .>.rl.ar
dı, FahrJ: 

- Ncr.,deı, .. ln b.ra . .:::;r: !\.h.ı ~ ı.c.ptı·~ 

(.'i.k\Jkıt;ın OOım"a A\·rupaya g· ·n. B: 
•it• mt'ktvlıuodan enora Sf'fl.I r. :vl) ıt.
f m, ~-a ls.n:> Ş'.ırıdi ne ..ş y p

0 

.. yo:·
sun? E\· 1l·ndi.n nıi? An.at b:ı .ı:lr"Jı.. 

- licp .ı\.vru.pa:!a ı<!.·m ~l' - n 
Pa.rt:..1tı...~ i\tar::; Iy YM g~f- m. r 
1i yar.rcı.a bırakıp tcı:ı.-rtl b:t .ı ... 1·., 

A2 blr p.;.ıra •le tıuttmdurn. $·?rı.di ;ş,...n 
çok i·y l, F:ıkat ... iç·rr. gönl ratı~t 
degıl... ş: "l'di aınhyo:-um k• bfıt ""'a.. 
dıete ka\ uşa.m:y.a.C'l\ ın..:ıan:arth o:.-

riyim. Avrııpaya gıtrnıe.\tn ev.el 
ıkon'lu kn;..1.;;.r yakın bi,. \.ııla ta:--.~ 
mJŞtun, O:"'lu eı•n de taüI!'J B -
r•n, AV!! ya &Kk>ceğtm ~ 
dar tnını,:naı:nıış. en kuv sı·Yt;• 
haline : .. Jm~ti. B~n t,ft:'r \~.,, b:r
birim-i:zi ı.m:.rtm~acaır.Jru~:ı ı;i.iı.z. 'V't'r
d;k, ttıkat bir ~,,.ı 9',"Jl:-n n'P.~-.tr~p.. 

hırını, sonra da bütün .ol :e.a-.rnı 
kif>t'JLi, S,ı.nra e-v!endiğiflj duydum_ 
Bu ha-~r b11ni ~rtıat ett'. Aklotrı" k'8I' 
bedrC<'k gibi oldum, M< ·yada tı;r 
~i baltamın fazla dııranwdı.1n . 

Bu n.ııada. \'IQ1•..ır Kad kOy ts:'l(ı • ie
ei04e ya•ıt.ı~yordu. ik. Lı"'.< daş i t-tR
lfye çıkt1:aı·, Ali: 

- F'rtır'<'o!lım, ,.,.., kadlı su ( .~ 
yerett gt'9Pk le-ta oln~ıyR«ii-k HE-rr, 
ben ~ hi:kıaye!'!ıi an:aı·ırun, dedJ. 
AğPr Cl;!frr )'Ürtin.f'yc ba.}ki lı!a.r, A:• 
lknlRrine te"k.rar ba 'aôı: 

- Maı·silyad.an İ tanlbt1İ;ı g4 Oıi:n. 
Onoe Beı·ı·ln.i aradı.1;, Taıbıj bH·!-a
rnadım, Fa\QQt e\ 'rnrned tın ög:ıf·n 
c:hna A11a ~len haı.bt·r .l'lln 'Iv.nn.\ 
Bı•rrin dfıı! ka.~~ l.'\'tı .vrr ... sc
nı J~·:::.dıın b i~'r.U.)- ~nca nl~u}ı 
ba.111l a.; h·t y.::ı.f..-a.nt·ı g~Jru ye bil<,;ıa.
dı. Ş'?Tl\ 1 Be.I"r.nı b ıı.rr:a.,.. ib<'i.:.ıJm "için 
fn b(\yıli< H1t y.aç. Onu L Urr·3d~4 
Moı.ıs;>i..raya dôn.rn,yı'cı·&in:, 

i·~ e;,~~~ a.ı~tacia.-: Alıtıycl 2gzıne 
~r gelın 'lerdi:. Bahar\ye ca-dl.:i{\.· 
ıPnc aapt>!-ar. Jle'"?üz bir ~i yurt 
nıt-tre kadar Lerl.eın~le:-Q., kı uzwı 
ib::'\ylu~ kumraı1 b1Lk elindP ÇQ·~ e: ·ı;. 
fiymn,-ş bfr l<ad11la ka 1"*1 ;aı·. 
Al: bi!'d~n '\."e hPy.Pcan•a: 

- Btı-r.iıo., d:i.y hay 'l."dı. Oı'f"ç. 
ka-tiın da ayni br,yt'\.-a.n.}a duıdtUda
rul!dt.n 0."1kidf'n, 

- .Aıi., i.qınmi t.;t:nr.a<l, Ha··aq4.
:re bırblı·Ie-ı•!nin -e·.,o • ak.lılı ... , Fahri 
de b u. h~·yrca:rıiı sa~l'fK~·e iştn<d< et
mişti. H yecıındll!ı 1.ır.y-en bıı iYl 
11k>alln loollımna g'rdô , • · 

- Haydi l."Cı>kla hi'p b ~er 
b1ze ~~!Tm ... B,· harik:lıaar' tetııa
düf kClrımın da Ç'Oii ht}Ş":ına gidı·
cektir, d"tdi, 

tlçil Bahariye cn<ki~ııüt hf'yı-e.a& 
ve sev·inc:e ıiler'edll•,l' 

iş mükellefiyetine 
tibi kamyonlar 
İkinci devre ü-cretli iş miikel-

1.efiyetine tabi kamyon ve kam
yonetlerin üçüncü kafilesı <r 

nümwdek, Cumo günü ·"' bah
leyin saat 10,30 da Sultanalımet 
>me~dan ndan s~ke&.lerektin 

Bu kamyon ve kamyonetlerin 
numaraları şunlarcl" : 

3440 3719 39~1 4!4P. 

3451 3788 4018 4152 

34715 3798 4076 4162 

3528 

3626 

3&4a 

3653 

3860 

371» 

3705 

3812 

3814 

3846 

3856 

31!61 

3886 

2915 

4105 4175 

4107 4194 

4109 4210 

4122 4213 

4J27 4215 

4133 ~:!80 

4139 4286 

? 
f 

4319 

4321 

4331 

Bir ·S~. ilacı . bütün düny3c3 meşh ur 

araşrırma müesseselerinin hazırladıı!;ı tıir şif3 

vasııasıdır . Binlerce doltror. hasraların .ı 

•Bf19C!t• ilaçları vermekte ve parlak mu· 

vaffakiyecler eldeermekıedir ller ·'ıf~· 

ılaç ambalajı, •S•yct• >al ıbıle tanınır.• 

SAN • M·i KREML R • 

Vücs.ııt iç;., \1İ\aminm ne loada r l&i.m olduı;'ll'Ilu herkes bilir. C ill ııc 1> de v1l&.min ayni hay,,tt:r. Son zamanlarda' AYrupa ve Ame rilını:n ıtriyat ve güızcll<k eıst tll en vibmnidi kremi ıııtımal ~meğe bat;la.mıı;lar ve gii;>.cl retkell'r f:l
de t>tnı~lordir. Cıltlerım lıeslemek Vt> ga~ 1abiiliıklerini ve enfcksyonlaon gidermek yoluır.rla!<J gayelerinin tahı;ıkkuku üzerine billiassa kadınlar ar.sınıda mü>tılllş bir heyecan teviııt eden bu Joramler bliıün ıniiGt:ılız..-tı alemşuonul 
br mahiyet aJa·n cc.ıacı Haııanm enerjik mesı>isile istatrzar edilebi lmJş ve Ha•arı '~tamım kıremlerı rıa1r.üe piyat:aya ç·6rnrılmıştıT. Yüz dekl sivilcelerle r--rıı;enlıılk. vt> tıııru ul<luklıı:n ~ale eder.., htya.lnrı ı;:ençl~, .ı:ern;len guzel~ 
bu lı:ı'l:ınleri deriıal ve bili t.eredduıl dlimaJ ~ H~ dcyoşu vl şuiıcleriooe tiii> 35. k.aıvar.cz dört m· Ji, büyük 150 klll''-"llu· 


