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·· İngiliz hava kuvvetleri tekrar 
~usyada -harekata başladı 

i · 

. -1 ~i Jeşri-n j - • cADD&St No. st 1 &uruf 

. ~a, 28 (A.A.) - Resmi: İngiliz bava kuvvetlerine nı~n
snp kıyı servisi pila't ve uçakları ,ı.,,.iz kı>filelerini korumak 
için Rusyaya göıı.derilmi'§leırdir. Bu husustaki tebliğ şöyle de
ine.lııt.ed.i:r: -.İngiliz hava kuvvetleri tekrar R.usyada harekata 
baş!a.ıı.uştır. Kıyı seı-visleri.nin pi1ot ve U'Çaklan dooiz kafile-

\.. 
19 4 2 i ABONB 3 ay1* 4150 e qrdt 150 yılhlı: 1400 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ \. !erini lıi<>ruıma.k maksadHe Ru• 'aya !!'önderi:hniııierdir. ,J 

a 

Cumhuriyetin 19 uncu Dönüm Yılı Bütiin 
Yurdda şevk ve Heyecanla Kutlanıyor 
Başvekilimiz Şükrü ·Saracoğlu Dün Ankara Radyosunda Türk Milletine 
Cok Veciz ve Sa·mimi Bir Hitabe ile Büyük Bayramı Actı ve Kutladı 
' . ' 

19 'Uncu Yıl 
Bite r ık en 

Türk Cumhuriyet reji
r.1:nin 19 yılda Türk 
vatamna hazırladığı 
başarıları tarih · yaza
bilmek için müşkülat 
duyacaktır. 

Yıızan: ŞÜKRÜ AHMED 

ii 
ürkıiye Cumlıuırlyeıti bu
gün yiıımin<:i yaşına gir
di, C10m·Jıuriyc•fımıiııi ilci 

bakımdan miitalea etmek :mev
kiindeyiz. 

a - Başarı.l:ıınını2 .• 
b - Re<j'ıın&n.iz ve idoo!Djimiz. 
Cı..ımhurıya!ln başıtanlhaşa bro-

raıbe haJ:ııır.le c-le alılığı bu vaian 
... ınıı i~hııde on d<>kınz yıll hor lba
lwnıdıan o kaıılor yiiksek ıbaşan
.Jara sah 'ıpviır ki, tarih bu başarı
ları bir glin sayfala-rma geçirir
ken mÜ§ikiil2ıt duyaC'lldııtu. Çiin
kü, asıdau yıllıara inalirerek ça.
lışan w o ölçü için.le başaırıya 
sa.bip cilan bir miCı!eıhı m'l>vıafia· 
kiyetiıni sayfa sayfa kayd-eyle
mek k>olay o!Jmııyacaktır. 

imarda, zi:raatıte, dcmiıryolu 
çal~mMınıdat asayişte, kü!ıtüırde, 
!»SYBll ıhayatta, iktısatbt.. asker
likte b.inlbir vel':me hız ı-ıeren 

Cıımhurayet TüTkiyesi kend.iı va· 
tan'liıa'.1)arum ol!ıduğu kadar 'büıtün 
diinyaya kwr-şı da hakkile öğfuıe
bilir. 

Eğer, düıııya hatbiınfo dönt yrl
Lk iıc~p ve zarurıeıt.Ieri ollıma
sayd> m~~al:kaık ki, 19 yıl<la id-

1 zak etti'ğw:n:ıa; muhassala daıha 

başka oJacaık ve son dört yıl 
içinde dört asır kazanmış buluı-
11acakıtık. Bwııaı rağmen ~ir 

faaliyet şubes:ntlc 'hükıinwt ve 1 • 1 M • 11 A ş f "' 
::~~ı:.:~~:c:~ğ;::n.::; :Ü~:: z c ı e r, ı ı e ı n 
ootüc.el~re ulaşılınış.trr. LI u z u r u n d a A d 1 ç t •. Rejimimiz V"' idool.<>jimiz ha- r . ; ' M 
kınundan 19 yıılm ınııJ:ıassalas:na } • ·-------
.bıı.kJJ11ca bir Türk sııfab He bil:- ' 
bassa diiınyanın şu zamanında Anl(ara stadyomunda dün vapılao gösteri çok 
gurur ve Mltiılıar duymamanuıı parla'_.· k oldu. Bugün ~üyük geçit resmi ·var 
imkanı yoktuır. Göğsümüzü şi- ' ~ . . 
.şi:rıte ,şişiııte rej'minıiz ve idoolo· AnJ;ara, 28 (Jkdaım Muhabirin- .munıdı. ilı.ıciliık göstcı-ileri yapmış-
jiıınizle ütihar eıkobiliri~. den) - Cumhuriyetin 19 uncu ' !ardır. Milli Şefin sıtady-oma gi-

M:ıUiyot~iıliığe ~ vaıtaın5e,·er- yıldonÜilllü kutlama törenine iŞ- ' rişleri st;ıd\yomu ba§'tani:ıaşa aci-
l.iğe 'bütün ölçüısüzlüğü ile da'Ya· t-!ıraık eylemek füere şehTiıınlrz.d~ dU'l'an on bi'nleree halk.İn heye-
nan i'eji.ı:nimiz ve ideoloıjimiz aıy- 1ıoplanmış olan iızciler tıugün. öğ- canlı ve içten tazaihürlerlP karşı-
ni mına.nda bi1tiin dtinya millet· leden sonra 19 Mayı_s Starljyo- .. (Devamı 3 üncü sahifede) 

~c:::::!::::.,~a ::!;';!;, 1 Sa 1 o m o 1 a Ha r b ı· 
00 yüksek verimJi bir rejim ve n r 
ideolojya olduğunu bi.Jhassaı şuı S H d d . . 8. 1 d 
d:ü11Jya hercümerci içiude oırıtaya on a tın 1 u :ı u 
koymuştu ... 

Rejimiımi"Ze ve ideol<>jyamıza 

lıağlanan mllll siyaset1mh.in za· 
feri'llir ki, dö11t y ııllık haırp bo
y ımca bu mc.nıfoiketi ate<ş ve kı
ya.met felalrut 'ndcn konı:muş, 
Cumhutriyıet Türkiyesiıııin nıev
küni .biitün dünya uıille.Ueri na
zıar:nda sağlamış, saygı ve ~f 
dolu mevki'rıde tuıtmuştu.r. 

1n~a11Jığın, insanlık \ie beşer 
saadetinin ha•kları bakmıında.n 
en ileri görüş sahibi olan .böyle 
bir rej!mi 19 yıl önce kur.muş 

buılunman:n gururu ile ıbü!ün 
Tüdder blhakkııı >eviııç duyabi
lirler. 

~~~~~-.. ı~~~~~-

Ja pon Ja rın iki torpido muhribi battı, uçak 
gemileri ile kruvıtzörler hasara uğradı 
Vaşing1ıon, 28 (A.A.) - Salo- ı 

mon tak1ın adalarında cereyan 
eden sa\'aşlaT ha<kkında Bahriye 
N azı<rlıığllll1'11> •tebliği: ı 

fö itkteşrind'e 1ıı ·ır Japon torpi
do muılırföi Tuılaıg1 adaı;ı yaık nrn
da küıçü'k ibir devriye gemi~, ba
tı.rmıştır. Saıhil bataıryaJanımıız· 

la, uçaklacııınıız bir torpJd.o ıınulı· 
ribini hasara •U'ğrr'abını.şlaTdır. Da· 
•ha sonra piıke ıba.mba ·uçaklarıı 
ilki rorpido ımulh.rUbi batITmış la.-· ( 
dır. 

Paızartesl günü Amerikaııı u
çakları bir düşman lcru'Vaooi:iTüne 
biır tam isabet kaydetm i.;k'rdir. 

., 

r. ' 
. ıstanbul'da 

~~~~~~~~~~-... ı~~~~~~~~~~-

_ SARA C O G L U DEDi Kİ 
''Milletimizin hamqru daha ziyade çetin 
zorlukla boğuşmak için guiurulmuştur,, 

~~~~-~~~~-.. 
Yapmağa hazır bulunduğumuz fedakirhklarla önü· 
müzdeki yıhn çetin zorluklarını behemehal yenece· 
ğiz. Atatürk yaşıyor, inönüye de candan bağlıyız,, 

Ankara, 28 (A.A.) - Baqvekil 
iikrü Sararoğlu, BugÜ!Jı saaıt 13 
e Tür'kilye ve Ankara radyola-

rile ya~"Jlan aşağıdaki nutukla 
Cıınıı.'ıuriyet.in 19 uoc•ıı y1ldönü
mü B~'Jraımmı açmışlardır: 
Arkadaşlar, 

Bi.raz st>ma iki Cumburiycıt 
yılını elele göreceğiz. Çünkü 
üuanhıııriy<Jtin 19 uncu yılı yeri
ni 20 n<!i yıla buaknuya ha'1.lll'la
n.ıyw . 
Bulunduğumıız yerden ariı.a

mıza dönerek bakacaık olursak 
orada Cuımıhuriyetimizin Türk 
taıriibine hediye ettiği büyük var· 
lıkları görür, göğsümü2iliı ka· 
baı'tlığıııı d uya.r.rz. 

K02aJik !bulunduğum~ ye,... 
den öniiınüze ve ileriye doğru 
baıkacak olursak orada <la yen1-
Jcrek :rorlukla!r, aşılacak leJ!.t!· 
Jer, 5nle:necek tehlikcier 'l>tılu11>
duğunu görür ve hemen yürek,. 

ı-~ , . 
Halk Ekmeği \l 

28 Kuruşa 
Satı ıacak 

....... ,. "''"'. 

1
Karar ayın 15inde 
) tatl.Jik edi:iyor 

B~vekiliııniz Şükrü Saraeoflll 

Mısırda 
gittikçe 

Jerimizi.n ve iıradeleıiımizin bi
len.ıniye başladığını duyarız. Çün. 
kü milletimizin iham uru daha· 
ziyade çetin zorluklarla boğuı;
mıl'k için yoğurulmıı.ştur. Vo 
yenmek için fedakarlıklan hu
dut tamın.az, onun için yap.mıya 
hazır olduğumuz fedakarlıklanla 
önümilzdıeki yılın çetin :rorluk
lannı behemehal yeneceğiz ve 
Cu.ınhıniyetimiziı> damgasını bıt 
yıla da mırtlalka vurocağız. Çiin
kü bütün dünya ,biliy<>r ki Türk 
milleti her ihtimal için hazır
dır, AAl', ,fürk yaşıyor, inönü'ye 
de candan bağiıyız. 
Arkadaşlar, 

Vaktite Padişaılılar Tiirki~"ed
ne varlık hakkı tanıyan kiımse 

k<11ınamıştı; ne mutlu bizlere ki 
Cuınılıuriyet Türkiyesine bu hak
kı 'iaıılmlyan tek bir de\•let <k· 
ğil, tıek bil' insan bile kalmadı. 
A.:ı ıve tatlı !bütün bu haıkikat
leri siız.e söyledikten sonra Cum
huriyet Bayramızını açıyorum. 

VolUllux aydıın, Bayramm111: şen, 
nıeş'eıriız lbot ol!sun. 

muharebe 
kızışıyor 

--~~~-ı•ı~~~~~-

B ü yük Tank muharebeleri başladı, bir 
Mihver gemi kafilesine taarruz edildi 

Kahire, 28 (A.A.) - Ortaı şarl< 

1ıel:iliği.: 
. .An.lkara, 2.8 (A.A.) - HalbeT 

Bugün ljapı/a· · ı · ~dığımrza göre, Ti.ca,-et -yekiılli~ 
gınıce Toprak Mahsullerı Oıfı:sı 

k • Umuıın Müdürlüğüne verikmı bir 

00 Jm İlkteşrin geeesl llravıvet 
lerimi:z ~l<rar ilerilentişlerdir. 
Dün zırlllı kUJVV>etler •O'a~ındaki 
tk.aı-şıl amal.ar şimdıiıye kadark.in
den dahoa büyük ölçücle olm~ 
W.-. Çetin saıvaşla.rcLan sonu 
-1üışım an tankla.rı püSküriıi.i.lırı, 

'düşın.a.na 9C>k lbüyük k"yıplar 
wrilm;şt.ir. Savaşlar devam e
Wıyıor. 

Düşman esas ;tilbarile mıüd'a
fa4Jda kaOmış, fa.kat aıkşaım geç 
•geç va.ltit, ileri k.ıtıalarım ııza pi
lke hikumu teş<ilfuüsünde 'bulun 
~ua-. Bu hiiıcum, 13 düşman 

Ca m er Q S l m emiTde, Ank<ıra, istanlbul ve h-

Geçit resmı saa 
t0,30 da başııyac 
Cünıhuri~'et ibayTamı d.olayı

sile şehJr dünden iiilbaren bay
rak1arlaı dooatılmıştır. Bü1'(i:n 

cı<.ıdıde l er Oii!nlhuriye tin iıy ili kıl e

rlıı den ve faz.ilet.inıden balısıe
den vecizeJ;:,rle süslenmiş, ana 
caddelerin geçit ~rlerine tak
lar kurulmuştur. 

Bugün Şlırimıi1Jde büyülk ibir 
tören yapı'1acak ve baıyraıın ge

(Uevamı 3 üncü sah!1ede) 

--· 

nıltt- şehirleri ıhalkmın ekmekılik 
un ilhtiyacınm İilünciteşrmlıı 15 
inci güınünden itibaren O.foi~ te
min edilmesi bildiriLıniştjr. 

· - Bu şehirlerde ekmek '.Y~ ka.r
Il1! ile tevzi edilecek ve 600 gra· 
mı :ıs 'kırruştaın satılzı::akiır. Bun
dan eV'.-el illan edilen talimatna. 
me şümulüne giTen memur, müs
taıhd€11l'1, tekaüt, d u 1 ve ~tim 
maaşı alaınlaırla bunların besle
miye mıecll>ur .olduıkları kimsele
re ise ekunek tk.arne ile ve eski 
fiat üızeriınden verilecekti'!'. 
(Bııhu~ta Valinin diin g~ 

. tecilcre '"Cll'diği heyaına1 2 nei 
sahifcımWedir.) 

Eminönü Halk 
Evinde 11 fakir 
çiftin düğünü -Tören çok parlak 
ve samimi oldu 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bir Zafer Cumhuriyeti •• 

Cuımllıırr.<yetimi.zin 19 un~u yı

lıru dünya a,teşJer içinde ya· 
narken lıruduyoruz. Yeryiiıııüııü 
alevler .armışken, Cumlıuriyeti
miz, yamnaı, muıci:&eli bir mad· 
deden döloülmüş bir abide gilıi, 

insanlığın ih tiranıı vicdaAı Ü\9.

tünde yalçmı ve .. ğ bir heyfıetle 
yü.kselme!ıiedir. 

Bugün 19 uıııcu ytldönüıınünü 

kutlarken en mütevazı Türk bi
le iki pMlak haki.katin şuuırile 
öğüncbilir: Biri, bu Cumhuriye
tin hü!ü.n dünya tarihi üstünde . 
hD!rİkl1'lı bir dön iim yara t.ıruş o

lan mucizeliı bi-r zaferle kurul
muş alması. Fakat ikincisi de, 
bu zafer Cuıınhuriyet:wn 19 yıl
da büıtiin dünyanın ihtiram ve 
ha}'ra.nlığına lay-.k olmll!iıdır. 

Ya.zan: HAYRI MUHiDDiN. 

im 19 unıcu yılda 19 misli daha 
lıı>kla duyabiliıriz. 

Evet, Türk CuanhUl'iyetr yan· 
Mll2! bir maddeden dökülmü~ür. 
Bu yanmaz madde, muhakkak 
ki, yine bütün dünya mil!ıetleri
ne. h~ örıııS oı..,ırJt birlik kume
timi1ı:den gcti:yor. 

Atatürkün İsmet İn.önüne e
manet etıtiği Tınck dehas:run sön
mez meş'alesi, yolumuzu aydın.. 
}atmaktadır. Dünyanın en büyük 
zafer mııciııesinden doğan Tiirk 
Cumlıuriyetinin 19 milyon Tür
kü bn zafer yolunda ebediyete 
kadar 1ek ~ir adlilD gibi y!irüyc· 
cıektir. 

Yine rej'unimizin kıwvet ve 
kudrnl ülçü'ü bakımından 19 ya 
şını doldınan gençlik saflarına 
\:e rej:•ıuin iılft.n edi.ıldi.ğt anda 2ll 
y~şında bulunan delikanlılığın 
bugünü anlayış \C ka\'Tayışuıa; 
cı.rdu.muza, siyasi olgun.Juğumıı-

(Dcvamı 3 Jııcü salıifede) 

Pazartesi gecesi uçaklaır bir 
Japon kıruvazorüne Hti bomba 

(fl vamı 3 ıüıcü sahifede) Dün se!ırimizc gelen Bulgar sporcut..rı (Yazısı 4 üncüde) 

Cumhuriycıtin 19 uncu yıl
döniimü münasebetile dün ge
ce Eminönü llalke,mde 11 
fakir çiltirı evlenme toreni ya
pı1n11'ltır. Bıı husu. takı röp r
taj 3 üncü sahiiemizdeılir. 

Vatandaşlar! Bir şey yarattık 

ve iyi yaraıtıhk. Erkekçe öğüne

biliriz. Türk 1>1ma.nın ı;ururwıu 

Bu zaıfcr Cuımhuril•eii clıedi 
bir zafer Cıımhuriyetj okrak. ka· 
lacaktır. Zafer Cumhuriyeıt'mıin' 
şanılı süngüleri! Siz~ büyük iılıti. 
liilleriııin 19 uncu yılında, bütün 
biır millet, en coşku.n blr gurur 
ve inanla, öpüyoruz. 



SAYFA. - ı -- 4JCDAM 

SULTAN 
VE 
REŞAT 

SEHiR~ 
' ~Da alan: 

ıc BU GÜN DE BU~~ JI 
ITTiHATCILAR Acaba doğru mu? mış ı>lsayd.ı, bu haber, ölenin ya

şı küçü.ıe,..,k ve semt değiştir<>
ı<ek fU şekli ala.bilirdi: 

j igzu: ZIYA ŞAKİB No. 39 1 
Biraz da kendimizi tenkid ede

lim: Bir i!h.t>yar kad!lL yolda dii~
müş.. öbnii"Ş.. Dlüsünü ha·stane~·e 
kaJdırnıı~lar, kim olduğu. anla
şılnuıaını · \~ c~eıli morga kat
d.mLuış ... 

•- Dün Topkupıdak< l>o5 ar
ularda yeni doğmuş bir krz ı;ıc>
cuğu bulurunuştu.r .. ş:ınd .. onun, bu ani zi)~.aıre

t.ndek. maks:ıd: uğrennce içiiıe 

su - rp!I li. Gevre~< gevrü: güle 
l<."k: 

- ~\ga ef(ndı!.. G5rü.rorsu~ 
nuz y il, ben buradayım. Bugün, 
saray kapıs.n<{an dışarı adını 

•um adım... Me;;eıenın yalanı 

yok. Yan'J§ı var. B,zim ına.lııdwn 
Necmettin Efendi, bu.gün Ka
ğıl:hıtneye gitmek istenıi<j. Fa
kat ta.rn araıbası k.oşulacağı za
man, hayvanJ.ardan biri sncı

lnmı~. Geldi, benden r~l!a· etti. 
rocuğun arzusunu k.rmak iste
medim. Zaten biraz da nezleli
y<m. Bugün kcı:diın çıkmadım. 
Araba.mm hayvanlarını, mah
du mu.n emrine ver<Üın. 

ro:kten sonra. şu ı;W!eri ila
ve etti: 

- B.cn'm y~züm<len, ikide bir 
de biraderin yiireğni oynatma
larına Q:lk ktsı,ü'f t'<i.İ}"-Oruıın ... 

Bu mcse'e, yine o Ft"him pru;a
nın j~kü~rlığıdır... Biradere, [ 
ar"edmiz. Taımami'.e milıterih ol
sunlar. Kendilerir.in rızaları hi
litfm~ hiç bir harekette bulun- \ 
mayacağırna taı:nmııile kanaat 
lbuyur.ıunlar... Bu sir.:'crimi, ı 
(Kur'anı Kerim) e el basarak 
}nızud<.rında da tekr.r eyler
r~n1. 

D!'<li. 
Ce\ her ağa de~al Yıldız sara

yına dönerek, ve!iahdin verdiği 
bu teminatı Sultan Hamide a.rzeL 
t;. l'a.diş:ı.h geni~ b:r nefe:; a'dı. 

Derhal Reşad fendiye bazı he
d'ye' .r )olladı, Bu. had<se de, 
ıl>öylsce kapandı. 

• • • 
\"tt'karıda,ki satırları c~ı:u·yan 

ka~i'.crimLD z:hnini, iıhti.'Tlal ki 
§Üyle bir su.al kurcalıyacaktır: 

- Saray hafiyeleri tarafından 
Yerilen jumallıarın daima aksi 

zuhur etmektedir. Hafiyelerin 
!bu yalancılık.lan te~crrür ettiği 
!halde, Sultan Hamit tıunlar~ 

tecL'yc veyMmt tekdir etme-z 
an itli? ... 

Bu suale veril.ece-k ce\'a.p, şu
dur: 

- H.m ,hayır .. hem, e'\·et. .. 
Dazı ş::.l:ısiyetkr vardı ki Sal

tan uaın:d bunlardan mutlaka 
:kcnd:sine bir ;ı;arar geleıb:!ceği

ni te\'t"hhüm edcrd!. Mesela: 
Sultan Murad -veliaht Reşad 

Efendi- sadrazam Sait Paşa

Prens S,:ıl,ahatHn Beyin pederi, 
damat l\iahmı>t Pa,"" \'esaire 
g'ibi. 
Pad.~ah, kcnd'ıiııce tch'ikeli 

gôl".li' «ü bu. giibi şahsiyetler hak 
·'.rnıda verilen jurnalların hiç 
'birini mühi.ms.errıemczli.k etınıez. 

iBa jurnalların aslı çfrıır.asa bi
le, sı>h'plerini t<okdir \'e tecziye 
ctmezd•. 

Çünkü Suttan Haın:d.n, kendi 
since kurmuş olduğu bir düstur 
\'ardı. 

[Emni)·eısi!zlikten ,emniyet 
iıasıl olur.] 

Derdi. Ve, kendısine takdım 
t"dilen tbin) ju.rnaldan, (dokuz 
yüz doksan dokuzu) yant~ çık 

Elen ba teıkliii yine .. ~:ı: 
- Six cömert bir inasıı'Sl>mz 

ıvlöeyoö Sclıaatiyen! dedi, fakat 
ıı .. ngı sebı:ıpte>n b<ına böy~e blr 
teklıl'te btııluııdu.i;unuızu anlaıını· 

~-oro:n. 

Genç ·krız1ba§ını kaldırIDJŞ, pat
r:-n U!!l a ba:kıymıd u. Tı>nç kapının 
önünde gör.düğü adüJlll!a bu adam 
<.er.unda şimdi ıııe bii'yülk farlı: 
vardı. P21tıron y'.:ne çok tatlı ko
nll'ıi u:yo ro u.. Elle'll'i h 1>1lıY acalk yer
de ... 

Gc'l>Ç kıııın F""tı;;.;-:na gledi: 
- Bııına n o;;i.n böyle bir tek

lifte bu.lu.'!ıduğuı:nUıD sebebini 
wıduntzl. Anl.,t•.;·ım. Çür.:Kü ... 
l\L; Stanhop, .ben ~izin hayranı
~~'TI. Sizin ccsaro~uıtz, sizin da
ima hıJr \"e mü~t~k!l olm::lk ar
zunl.cZ ... E\ .;..t, .s.zin sadakatiıniz, 
hı;.Jfısa her hal.n .z bcn\m hoşu
ma gid;yor. Ejer isterscıı;z, der
si:>:' k!, ben b lr kaprise kapcl
n-.ı,!m. Fakat benim de bLT a<"
zu.nı vur: O da sizin purııPa 

mt»'ut olmanızı temin etmek
t.r. 

Yir.e C'.hl.ni genç kızın omı;;ı;una 
koydu.: 

- Evet, daır.s akademiınizi.ıı 
en iyi b.r profesörünü kay'bet
n:iş bulumu.yorum. F~kat bu.naı 
ım~,:.: •. o:! mükerr::nel biT selcretet 

---'-. - -

sa bile, bunlardan (.bir) inin 
doğru çıkma.;ı ıhliıınalir:c dalr 
bir kanaat bes~rdı. Buna da, 
ıbııızat maruz ka!dıf,'ı suikastler 
ve mühim haüi.'1eler selx:h:yet 
verm~!i ... (Ömer Seyf<-tlın me 
sett>si), (Çıra.ğan vak'"sı) bir 
İspıınyol anarşisinin, s:lQlı ktw
vetile saraya daJnası \"U harem 
dairesi liap1$ının önünde p:ırça
larunası) vesai~ giıbi. 

Gözlerinin önünde ikı padişa.!ı 
·h:iJı'edi~mişti. Ayni zamanda, 
memleketin ruht,na (komitacı
lık) gfrmişti. Ani b'1' galeyan ve 
feveran ile, kend>;inin de Jıal'e
dilme:;ini, çok muhccımet nd<ledi 
y{)[du. Buna binaen :<eı:disince 
U>hlike teşkil eden ~Olllıo;iyetler 
aley'hinde tôikd.im edilen jurnal
ların hakikati zahir olmasa bile, 
onlan takdim cdenkri ürküt
mek, i§ine gelmel'.ldi. 

_, 
UCUZ EKMEK 

-------
Hususi müesseselerde 
çalışan İşçi ve memur• 
lara da teşmiline İm• 
kan bulunması temen-

1 niye deier I 
Ankr r:ıdan Wl·ilen b' ,. iıall:ıere 

göre, iki çc>şıt e..l<ıır..ek karnesi, 
İ'kinciteş-rinin on 'beş,ıu:!en ıtlba 
ren tatbik edilet"ektir. 

Şiınıli bu haberi, bakwrı, ü.ç 
ayrı guzetemiz 11ası1 \'criyo-r: 

1 - .Dün, Hasoki ha.;1anesi ö
nünde 70 ylrjlarında iiTtiyar bir 
J..adın, üzerine fenalık gelerek 
dü~1nüş ,.e ölmitşti.ir.• 

2 •Diin Gınaba lıalitauesi 
ö.aıü11de ..,lip.1ıeli bir ölün1 \"ak'a~ı 
<>lııılbŞ. 611 yaşlarında 'bir kadın 
dü~üp ölmüştiiz. Kad1111.12 kim ol
duğu anl:ı.şıla.mamıştır., 

3 - •Diin, Aksarayda J\tillet 
cııd<le,inde 50 Ja~arında kadar 
tahmin cı!;lıen bir !<>!ılın s<>ka'kta 
ölü t>larıtk buluruıı~tur. Taihki
luı.t )apılmaldadır. ~edin bü
,·lyeti aJı1aşılmak üzer~ nY.>rga 
kaldmlnu..tır •• 

Eğer, m;,,.cli İstar.J>ulda, Pa
rilite harı-ten ünce çıkmakta olan 
g112et.e sayın kadar gazete ç k-

O da kim? 
Siı>emada iki film ar8"mda, 

talebe olduıkıları aalaıtılao iki 
genç krz konııışuyodard.ı: 

•-Leylayı gördün mü? Saç
hU'.m.ı öyle yaıuyor ki, tıpkı tıp
kı"'1a, H eddy Lama.r' a. bcıınryor. 
lkt}tldıııı doğrusu ... • 
Demiııdenberi lu!ndileı:ini din

leyen ve halioden na1'İlıat yer
mekten ho.~landlğı anlaşılan thti
)·arca bir zat yıaı şaka dedi k.i: 

•- Ktzldn ... IIeıldy Lanıar ~ e
rir<e l\ladar Kwrô'~·c ben:zc<.e ol
.ıııaz :nt ı?" 

Goo<Ç kı.z hayretle cevap vcrıli: 
•- O dediğinizin füınini lıioç 

görmedim efendim... Herhalde 
sc;.ı;iz iilın yıldrılanııdan ola
cak!, 

Çuııaldız Fakat, bazı zeve.t da vardı ki 
Sultan Hamcdin son deı·t-cede 
e;mn.iyet ve itimadını kazanmış 
lsrdı. Padişıihın bunlar oakı~ın
daki iyi kanaat.'<?rıni, Jı:ç bir 
kuvvet sarSaına>Xi..ı ... Bu. zcvat:n 
rakipleri taraiuııdan verilen 
ju.rnallar, Sultan Ham•dı son 
derecede hiddetkndird1. 

Ha.yat pahalılığının, s.,bit ge
lirü vatar.d~ar üzerinde daha 
fa2la t"sir yaptığı bir hakikat.. 
tir. Fakat 'biz'1ll, elimrzden gelr 
diği kad:'.r iııbata çalışı:ğınu.z 
hamse, lbu. te.>irlerin ayni dere
cede tamamen salbit gelirli de· 
mek olan, fakat devletin yer'ne 
llıusu.,;i mü~lerdc çaııŞ..n ur 
fak rr.emu.r ye işcilerin hayatın
da· da l'endi6ini gösteMi.g:id.ir. VALiNI MOHIM BEYANATI 

Böyle bir jurnal takıdlnı edil
diği zaman derhal saray•.la bir 
komisyon t.eşkihni emrooerdı. 
O ju·rnalın muhtevfyat1n1, ince
den inceye tahkitk ,.c telkik et
tirirdi. Hatta bu. ~dıkik~ t icta 
ediLirkcn, ekseriya bir pa,·avan 
arkasından bizzat dınM!rc' Jur
nal sahlbini derhal uzak J>;.r ye
re sür~rdi ... O devirde Ansdolu. 
n-u.n veyahut Ara.bistanın -hac 
ra kıö.,-.,Jerine sürülenlerden mü
llıimee bir kısmı, bu. zümreden

di. 
~Daha var) 

1 t OÇUK HABRRLER 1 
* K•sı.mpaşada bıW ciepularoa.n 

lıubtrt>3t çalmald.an suçlu Kadri 
13 •:r 5 gün h-Q "'"'tG..Üm ecı;J
mlşt.ir. * J:ı•üp'..e,. e9k; d~;iye müote
şarı Eld.hı•min ev;n<len ewa ç:ılmııktan 
-ruıt~u sab~Kaılı Alin.in wçu ecl>~t gö

rlllmüt 1Xr ~ iki ay htf\.~, o kıa
dar mü et te e:nai)"et rr.ız.u.:hiğü 

Ile"Latı"'4-4 a.ı'..ıtm\da bulLPOu.rulmağ<ı 
ınahküm OOiJ.m.iştir. * 1'06 lirayL :ı2lırnmıvtıinc ~·çir-
nı~'ktcn sı,;.çlıu. Eminöna: ille. f-d <ytı kııh

sı.1d:1 n Mı luıı.et b'.r st"nıe hı-pge n~h

lküm edilıri.~&. * Q3rn.anbey'd.o" i<iaresind Ki tilk
s i otorrıDbllt: e 4 y ~ ~ tı:.ôalk • ~ 1,... li;ıhaıt. 
kmn.ôe çocuğa çarp• r.:...... O .lf'ITlıl'.k

tc-n suçlu şofü!' CE·nı-1 b•· soı>C h'P
e, 500 ht:a para cı,;~38ına ın:.hl ... üm 
et!ilmlşhr. * Tauınm.ış dtni.z. ir...,aiy.e n•ü;h{!:n
dtılerir.den Oiroan Sezsi Blgaç'ın 

Umanlar Umum Mooüıliı,:il fen hr
::reıt.i. refs.J\ğinc t.a.J:n t~:.ğ~ haber 
a!ıı:ıırnıştrr. Ktm::li~:nı•. bı.ı vaz,l sin
de d~ muv:ııflaL<.i.ytlıt.'r dill"'riz. 

Asli Tftrk Milleti 
Tarih '.kadar eskiyiz, Tarihin 

en grnciyiz. Ulu.su.muzun büyük 
1ıayramı hepnize ku.tlu. olsı;n, 

:M. NURİ ÇAPA 

•Bunun için imkan 'bulıınursa 
ucuz ekmek karneler scı·i.sine 
bu gibi vatandaşların ilave edil 

l 
ıınesi:nin en l.l)'JlU.n bir kara.r ola
cağına kani 'bu.lunu<yıoru.z. 

BiT misal verelim: İki ~lllka
da.ş, hatla >ki kaı:<kş var BU11-
larm i~-isi de mesela, d.:>mirci
dir. Birisi beLediyenn atö>yesin
de çalışıyor, diğeri husu.si 'bi.
müesscS<lde çalı:ş>yıor. Ald!kları 
günddik aşağı yukarı brrdir. 
Şimdi lbıın1ıiroan birW, ucuz 
ekrr.ek karnesi a ı a'bilecek, d' ğeri 
alamıyacakt'.r. 

De'\'1ctin a'dı;(ı bu te<lıbir, ba
zı vatandaşlan yalnız memur 
veya devlet iş9isi olduil<ları için 
kıo.rumak c!eğikiir, Onlaırm bu
.günkü şartlar içirdeki gcç:m du 
rL'1Iliarının böy•.e bir yardım ""' 
içindir, Bu. ihtiyaç, hususi mües 
içindir. Bu iıhtyaç, hu.su.si mües
sesode çalışan, de»let müvace
he~n:lıc mükellafiyet 'Ve n1-

metleri ayni olan vaiandil§ iıçrn 
de elbette bahis mevzuu. olmak 
ic~p eder. 

İki, lıatt.ıl. üç J:ra gündelik a

lan bir hususi m ües:ıcse işçisi

nin v~ya o nisbıette ·aylık alan 

aile salı'bi bir memurun, vasati 

30 kuruştr.n üç ekımeğe günde 
90 kuruş vermesi çok müşkül
c.ür. Bu \'az:yet; 'ba§ımız, kanı

mız, c.:~ıri'ıız v·e her şeyirrJz o-
ı lan hükumetim:zi ilk .irrıkı.fın ve 

fırsatta mutlaka harekete gcti
rece'k ye ne pahasına olursa ol~ 

sun yardım redbiri olnn ucuz 
clamek te\"'Zİ' çerçevesi içine i})u 

g•bi ya l:.-ıırJa.,larda ah.Moa1~::ır. 

Fakat in:kan bu.lu.nıır.ıa şiınıdi

den bu karara vararak, sayısı 

on binleri. bukn bu vatanıd:ışla

rı, muvak;oaL de olsa, güç bir w 
ziyete sokımama.ıt çok daha fa!y 
dalı olac,•ğ1 şüphcsi.ııdiT. 

ŞEHİRLİ 

Ekmek Fiatları 
Dün Tespit dildi 
Halk ayın 15 inden itibaren 600 granılık 
ekmeği 28, memurlar 17 kuruşa alacak 
Bir lıaftad.n beri Anka~a.cla 

şehrin ck.mek:L.k un ihtiyacı ve 
hıı!bull:ıat işler< ile m<:ımur ve 
halk karnel.er; etrafnıda :ılw
hlarla tcmask'l'd.a bulunan Vali 

, ve Belt"diye Reisi Doktor Lutii 
Kırdar dün saıbah şolırimize 

dönmüştür. Vali, Haydarpaşa 
lstaS)t:ınunıcla <;ı$'1§ma a~karlaş-

1.an tarafırdan karşılanm!.Ş ve 
Qğlcd-en sonra da ga.rotecilerl 
kalbu.l ederek kendilerine varıl•n 
kararlan izıılı ebmiştrr. 

Vali i.za,,at.ına A.nıkara<la ve~ 

rilen .k.a.rarlann şehir i.çın çok 
faydalı o'f.!uğunu. gösteren ra
lhı1t 'bir t.abessümle ba~laııru;; ve 
deıniş!irki: 

.En başda siııe, İstaobulun 
cikımeklik unU11un 'bundan son
ra munta2a.mon \1'!rılm<.>si i<;in 
hükumctirn:.Z:n b:.Ze azaımi 
imkiı.n 1 ~ rı balı,,~ i> · l un
dJ.u.jtu n u. şükranla wji~meliytm. 

Elcmeklik un ihliyac:mız di· 
yince buı.da memur S!miı rne
'lll\lr :.i Jeti ve halk da ~ldir. 
IBu suwtle mcmı.r karnesi al
ırruş oJ.an~ria halk ı~~arnesi alan
ların h~·i bunıdan sonra gün
lü:.1< ekr.nek iıoliihkakl:·nnı c. ~<;.. 
ki.si g>bi emin olarak fıt·ınla'!l ın 
ala.bikc~[<krdlr. Bu ba!umd.ın 
llıiç bir kimsenin telf>,;.',:ınıııasına 

mahö·l yoktur. 
'.Diğer i~e madıdelerinin fi

yatları ve pcyasada kafi mıktar
da bu.Jun.dunılaıbilmesi bak.rrla 
rın<kn hükumetimiz ana pren
si,pler üzerinde ehemmiyetli 

tedbirler al.maktadır. Ya.kında, 

bugünkü şartlar için.deki azami 
salimı piyasalarda. göreceğrz . 
.Ankar~da bul unduğu.ın gün

lerde çalışma arkada.53rım~ te
lefonla sı'k sı.k görü.şen.ık !ırın-
1ar ve p.yasa te.ftişlerinıle d.aha 
cezri ve daha sıkı davranmala
nnı tav.>iye etmişt®. Bu husus 
taki kıont.ol ve teftiş işlerjnin 

son haftoki \'erımı hak!~unda 
teftiş heyetiniu ve İktisad Mü
diirlüğürıün tıazırladığı rapor
ları alacağım. 

Şunu. da i!u\"€ ede im ki; \'ur 
gunculuğa karşı bütün vasıla
larımızı ve imkcinlarımızı kulJa 
narak mücadele edecegfrzu 

Va!i, bir muha.rririmizle yeni 
ekmek kamelerile yapıa\eaLl<. 

te'V'Ziatın ncticeleri hakkınd:ılü 

taıhıminlcrini sıorması Ü?.Jerine 

Vaü emin bir eda ile şunları 
söyledi: 

c'Ekmek karnelerini Beledyie 
mö~lbaM.n.da çok sıkı ibir ruü
:rilibe \'C nezaret al.tında c;

tırdık, numaralatt.k. Yeni k~r
nelerimi"llde, İsta.r.:bula malı~U6 
olduğu. anla:,ılan işa<:tler var
dır ve bu ' retle" her kuponda 
mevcuttur Dcı:nek oluyor kı ls
taı:ibula mal»u.s olduğu anla.;ıı

lan işa1·etle rvavdır ve bu. i~ret 
!er her ku.ponda mevcuttur. De
mek olu.y'Or .ki lstanbulu.n gün-
1.ü.k buğıd~y tamaımen !burada 
karne alm!§ olanfa.ra in.hisar e
decektir. Elvv-clee olduğu g',bi 

(Devamı dördüncü sahifede) 
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Sı>lona daha ayak atar aıtmaz, 

ar.kaıda:n ibirisini>n geldiğini <:ışit
t . Başını çevi!rince, Latiııner'in 

eli'lli u.zataralk, kendisine doğru 
koş<l!rcaısına geld~ini gördü. 

Yazan· Tiirl<çeye çeviren: 

Avgostos MUiR - Muammer ALATUR 

de 'kazaımııış olızyoruım . '"'L du.. 
Gülerek ilave ett.i: • 
- Yaln>Z sraın de dansı büs

bilıtün terketııneniz mı:ıvdıık ol- 1 
mıyacaık. Size ·refakat etımeme 
raızı oluTsanı«, biı· a~am bera
ber çı-kal.ım... Ne diyecektim? 
Şöyle biraz eğler>irdik. Mar.ıma
iih ister.selll!l., bu bahsi sonra ko
ın \l:j u.r ll2. 

Bu kadım Ellen ilk defa .gör
rr.üıı"tü. hııni Misleres Agar ... 
Yaşlıca biır kadın ... Tuhaf tuhaf 
giilüımsüyor. Sebast0ycne karşı 
da korku iJe .kaırışık b:r hürmeti 
Yar. 

Odadaın çıkaı,kcı .. 
- Ba:;ka bİlr ihtiyat"ınu Olıma

d.ığını zarm.ediyorcım M·.s Elen! 
dedi, p2'tro:nuanuzdan hiçbir şi-Yi.ne !kitıarca bi!r tavırla 9e'kre-

terine i2ın verdi: 
- Size, dedi, yana saat alıtı

dan evvel ihtiyacım olmıyacak. 
Saat altı! Elen düş-ündü. De

mek ki Lab'ımer'in verdiği raın· 

devuya yetişım'k için vak.ti mü
sait olaca.kıtı. 

Eleııı Eşi bitti.'kıten sonra, odası
na çıkaraık, yemeğini yedi. Ye
meği Japoo biızımetçi Karito ge
tiraniş>ti. Soıtıra diğer lhimıetçi 
kadın gelerek, genç .k.ıza bir şe
~e iılıti)'a,cı ohııP, olmadığını. sor· 

l kıil.yetiniz olmasın. Ne arzunu.z 
varsa, ben hepsrni yerine geti
ri1·ian. Ondan aldııjun emir ,böy
ledir. Siz de ne istersenİ'z., hemen 
Kar~u>yu çağırınız. Saat dörde 
doğru, Elen küçük bir korku ge
çirdi. Galiba büroda yeni bir iş 
peyda ohnu.ştu.. Fakat Bordori• 
den hiçbir haber gelmeyince, 
Elen kal'lctıı, giyindi, şapkasııııı 
bıışına, ma-MxıBu.nu. sırtına. geçior
d '. fu}ağııya .inmiye hazıı·landı. 

Sonra bir an düşüaıdü. Bir çay; 

ı 
içın.iye gideceğini h21ber vermek 
muvafık olur ımı.ey<lıı, olmaz rnı·y
dı? Odasın.dalkl: husu.si telefon.da 
:Misteres AgaT'ı aradı . Mistercs 
Agar genç krzın gideceği yeri 
haber vermes.indoo dol~'.P teşe'k
kür elti. 

Elen dedi lıli: 

- Eğer beni arıyan olU'l'Sa, 
saat ıiltıda 00ı:eceğ'1ni söy !ersi
niz. 

Elen t4anya çıktıkta.n SCl!lra, 
Biskra kclwesn'i aramıya koyul
du. Civarda olmasına rag,mcn, 
kaiıveyi de :ror ıbuldu.. 

Kahveye dar bir kapıdoo gi
Tiliyordu.. Ka.pımn üstünde Arap 
işi bir liımbaı yaııııyO'l'du. Birkaç 
mcrdiven indi.. Uzunca biT kori
doru. geçti. Nihar.tet geniş ve çok 
ayduıl:k bir salooa girdi. İçe
ride, masala·rın üzerin.de yanan 
küçük l:iıınhaıl.ar da hep Arap
kanı idi.. 

Eller 'Slkıldı. Dükanlı <kdi 
ki: 

- Bilmiyorsunuz, sizi gördü
ğüme şu daıkika. ne kada.- :mem
nunum. Bu.raya gelmek iç:n 
müşkülat çekıti>niz mi? 

- Hayırr, bugün öğledC!ll soıı
:ra tamaımile serbestim. 

Doli'kanlı grnç kızı kolıınıdan 
tuttu, salonum b'r köşesindeki 

ma·saya cloğru götürdü. Bura.da 
ra•hcl rah:ııt ıkonu.şa;biliırlerdi. 

Latfm.,r ıdedi ki: 
- Zarmeder:ım ki, seçtiğım bu, 

yer 9 ziıı de hoşunuza gidccok. 
Ben de bura9inı daıha evvelki 
gün keşfotbm., Acaıp bir y<>re 
benziyor r.ımma, benim hoşuma 
givtı. Gelen .müşteriler :lcibar a
damlar ... Sonra saıbaha kadar a
çı.k! 

.Maısaya oturoular. Çay geld:!. 
Garson gidip &Mık baş.başa k.al
dı.kla.rı ızaıman Latımer sordu: 

- Geçoo gece ne oldu. da gel
mediniz> Ben sizi akadt"mir.•lıı. 

arl<asırulaki sokaikta bİT saatten 
faz.la bt'kledim. 

(Daha \'ar) 

İHTİKARLA 
MÜCADELE 
HEYETLERİ 

Bazı aza komite
lerden çekildi 

Bıırıdaın iıİ'r müddet evvel .aşe 
teşkihll1 }:i.ğ'l'edileı:ek seriıe:>t pt
yasa sistroıine dtinü·l.müştü. Bu. 
kaTar attih:ız edildik.ten 00!'.ll'a Ti
caret Vekıaleti, illıtiikfırla müca
dele vaıziıfesini lbele<leyelere ve 
.mahalli Ti<:aret Odalaırma ibırak
mı.ş, şeiırilniz 1':Caret Odası da 
9 zü:mrevi lromlte leskil ed'cırek 
tüccarın tüı:caırı knnt;ol csa.>ına 
istinaden piıyasayı kontrole b~
lam:ştrr. 

Şimıdi öğ'ren<liğ ıınize gör" adli
ye makaımll'tı ·bu. kıcımiteletin TCS

mi mahiydte olup olımadığı yo
lumla tereddüde dt4mü~ ve .kcy
fiyl!'ti Ticanıt Odr.sından ııor
muştü<". 

Ticaret Od;;ı:;ı Ulare hey'eti u
zun miına·kcre ve inıcclemıelerden 
sonrn bu k<:nnltelerin resmi nıa
ihiyette birer tcşe.'<l<ül olduğunıı, 
zira, Ti<:aı-.;t V~ili Dokıtıar B<li'ı
çet Urı:'ı."11 l'm:']e teşkil edildiğiıni 
kabul ebmiştir. FaYt tedkik!er 
•bu netu:eye \'atı~ıya kadaT ı0ir 
kısım 1h.'"Çi[}:İ'teier azaları, h<"r ne
dense birer birer vazifeden af
larını isttım tye Jbaşlamışlardır. 
Şimdiki halde bu 9 kooıiteden 

çoğu faaliyet halinde bu.ıluT.ma- ı 
mak!tadır. Çekilmek i~1iyenkı· n 
yerlerine Y<'ni azalar sı;çil'llıOôi 
icap C:ırrrü:ttcdi.r. 

ldhslat ve ihracat 
birliki~ri Bi'&sın a 

ahc nk temini 
İUıalM ,.c .hracat 'b;rliklcr'n· 

de rr..tc•;,,zi .bır kıımt.ltc tcşkiıl 
cdiuruşti:r. l\forke-li ka.ııite, d-.;er 
bir Jiklertıı u:r. Jrııi <<iıt.p muav '.t
lerhım i;t:ıa.kile te;xil cd•'lnıış
tir. !V1L-rkcı~ kcımiteye, umL:ırn.i 

katip riyaıs€'t edccekt ıc. Bö:yle
liıkle, itı!ıa~at \-e !t:rı.•cat 'biı·Hk
leri aro.sında @iıank ve •~imli 
b ır çalışman n tam inine d\Jilru 
gidilmukıtediı'. 

l<- urşun boru h rsızı 
Beyaızr1rta SJrn"<:eş harunda<ki 

sebi!'.n ıkapr.ı.,:ı..ia.ki kilidi ılcıra
rak içeTi gll'eı> ve s()ktüğü umr
şıı.n 'boruları çalaFk~n yakalanan 
sıobtkalı çir.ıgerıe Ya~ar y;:;ıpılım 
duruljJ'tlası ~,ııı.ı.nda 3 sene 1 ay 
10 gün lıapse, o kadar ıınü<ldet 
de emniycl rreza.reti alt:ında lbu
lımduxtôıl:n:ıya m:ıtıkum e<lilır.j,;
ti:r. 

o 

Basın birliği azalanna 
Baısn Biır!i.ğ.nce ucııız gıda 

maddesi teda. ik.i içı.ı1 çal.i.--?~iı:k 

bir teşokikül '':icude getiril:ınesi 
esaslarını hsu:r.;.;y2.~tk kflrr.İ'S· 

yvn vaz'.fo,i" b'.ıt t:n:i{tir. A·r!<a
oaş~rmıza Qü~ undCIJ.:lcrini ik:alı 
cd-ecE:'k 1ve al:naıcı.k n·cüıtal-ealar, 
üzerine ·urulac&ık: teşdkkül ça
lış:nıa:ya baçlııya•caktır. 

Aı<kad"'Jlarıımızır. 31 IBiıriıncI
teşrin cımıaırtcsi gL.'lü twı saat 
13 bı.."Çukb Eır.ir.öııü !Haik"C'Vi 
salonll.'nll gclmelıerini ri.ca c-deriz. 

c::GÜNÜN-, 

1 Ansiklopedisi;' 

M~hmet Şahpur 
Pehlevi 

BerJiniırı, ordu.sunu müııtehkle<" 
cmrme teırlrottiğiırıi idd·a eyledi
ği lran Şahı l\foıırnet Şruhpur 
Pehlevi, hayatını birkaç gim ön
ce lbu. sütu!lllarda yazdığııruz eski 
Şatı Rıza PehJııvi'nin büyük oğ
lud.ur. Yi.r:ın•J üçüncü yaşı:ııa gir
mesi, iki gün önce kuıtlımıın.;;tır. 

Yeni Şalı, Fraınsada taihsiıl et
miştır. Sen.Siır askeri oloıılun
dan mezu.nd11r. Güzel ata bi=r 
ve fıı:!'bol oyna.-. Üç sene önce 
Mısır Kıalı Faru-ğun kız k;ınle

ş,le evleı,miştı.r. İki çocuğu ,·ar
dır . 

Tahta ,geçer geçmez b>r wnııu•ri 
af ilan elııniş ve lllll'CIİSe lxrzı ye
ni lıakılar vemıiljllır. Kendisiıniın 

dcır.öi<cat ı,.r De •let Reisi nldu
ğu. söy iroiL·. Bab~ından kalan 
eımas ve altındarı mürekıkep kcy
metli bia- hıtı:iaıeyi, devlete he
diye et:m.iıştiT. 

İrannı hıgılız ve Rus k.uvvd
ler• ta.rafıLdan işııali l:ıu groç 
Şa.hın iıt'tıdarnm ilk günlerini 
rastlı.y:ın tılr r disediT-
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{DIS Potrrı~J 
İranda Durum 
ra erlin rauyosu, "en lıaf
ag) ~arda lran hakkında 

üç ~ ıwktada toı>l.,. 
ıuı.biikcek <haberler yaym~hr: 

1 - İrau ordll.'>ıaıu, yapdaa 
taeyika dayamaruı~·arllk miltlt>
fikJ.er eım·ine verınistir· , . 

2 - İran müıtı1'efiklerc Kafkas
yayı müdafaa eden Rus wdusu
ııa An,glo • Sak.son va.-d.ımının 
bir aıı evvel yeıtişm~i temin 
edecek olan bi.r bü) ilk yol inşa
sı için YÜ2 bin ~i tC'llıinin-c ıuec
bur edll~tir. 

3 - Müttefikler İranda.n, asa
yişi temin edemediği ve memle
ket içindeki hueu,.,,uzluğuıı ken
di m:eniaatleı:iııi baltaladıı];ını 
ileri. sürerek ordusunu ııilıan>t 
on beş İldlnci'teşrinc kaılar İcr
lıis etmesini ;,,te.mişlerdir. Bu or. 
duııun yerin.., Rus polisi hakim 
<>lacaktır. 

. Ne bizza·t İran, ne de bugiin 
Iran~ mülıleliki olan İngiliz ve 
Sovyet kaynaklarındau h=fr.ı; 
bu haberleri tey'.d \CJa tckL;ı> 
edici bir ınalUınat alınaıııamı~
tır. Yalnn İrandaıı tek !bir ha
ber ge!miıı!ir: O da, genç Şahın 
23 üncü doğum yıldönilınii 1fola
yısile h~ir zryafet \'erilmcnıcsi 
\'e yapılacak ma&raflarm kimsc
siz)ef'e ayrılması lıususuıd.aki 
e.nıridir. 

Moslrorn ve L<ındra, Berliıı'io 
lıaberJrr:oıi J·alanla..Jar dahi 
İrandııld durum, pek r.ormal o.l: 
matlıi{ı hi;sedilmcktcdir. Zaman 
zaınan, bilhassa Türk1n-en \ :e A· 
zeri çoğltllil1ıığunun ~·ajaıdığı ))()1 .. 

gelerde huzursuzluk olduğu."!a 
da.ir habcı•ler golnıekteılir, Bırn
lıırdan başka, !randa ckoııC'.n<k 
haya.t, lıa:rpten önce.ki geliş'!nı~ııi 
ve l>iinJ·esi'llj kaybetınistir. Hal
lıuki İrau lıaribin dı~ı.;dadır , c, 
hayat şartları ,..., coğrafi vaziyc-ti 
dolayıs'le bir cko::omik otar~i 
kuracak durwndadır. Fakat İra
nın, Ru:s ,.c İn;;iliz ku\·,·etle-r! ta .. 
rahıdan işgali, bu kcmşu mem
leketi, 914 _ 918 harbinde fayda.. 
)andığı bu lıusu.~iyetin netiıcclc
ri:nııfıen mahrum eıt.nıişti:r. 

A~kanjcl yola denhalillarla 
tehlike~ c girdikçe ve bo~a:ıhırın 
bitaraf durwnn ılevam ettikçe, 
Kafkasyada yıılcla~an Alman 1elı
likesinin h<>rtaraf ıedHmesinô sağ
.1.ıyııuk olan Aııgro - Sakgon mii
dabalesime tek yol, irandaın ge
çer.. bu ızarureıt, İra11la mli:tıte
fik!..r arasında ·bir i.::J>iı"L'ğini za
rur\ kılmışt>r. 

Harbin n-etkesi üzerimi,, İran; 
ordu>unda.:ı ziyade, coğrafi ınev
kiiııin. !hususiyeti, An~ılo - SaJw. 
son yardımım J{afkasyaya uloş
lı-racak yolun ii.stünde bulunu~ıı 
\'C ui.bayct zengin. petrol 1'.a;-4 
n::klarilc fosi<· icra cdceektir. 

A. ŞEKİP 

Tramvay seferleri 
Salı gün.Ü'nden (ıtiıbaren trı>ın

va.y seferleri ıkış tarifesi üzerine 
yaptlat:a.krt.ı·r. Tra-m\·acv·lara \"~ 
ı;Jantıonlarda tramrnyıarnı 'lk 
ve son hareket saatler' iliın edil
mi.,«tir. Tarife geçen kış tatb'k 
edilenin aynidiT. 

Zaferler Diyoroma 
sergisi açıldı 

Enikıöııü Halkevinin tertip et
liği diyı::ıroma zaferle-r sergi~i dün 
öğleden sonra Beyoğluında To
katlıyan ıkarşısınooki binada tö
rwle açılımqiır. 

Memleketimizde itk defa tt"r
t p edilen bu sergi lstanıbulun 
fethi, Anaıfartalar zaferi, Milli 
mücaölele, ~an zaferi gibi ta
rihi h;idisel{'ri derinJeme;ı'ne 

canlı de':rorlarla toobit etmek>te
di.r. Sergi ıbh' hafta aı;ık -bulu.na
cad<tır. 

Kooreratifler için 
müşterek nizamnaine 

Tıcaret Ye 1ktıs ·ı V ':'1le-lleri 
nıi.ışterok lb~ kooperatiflt"1' ana 
n · lıımnazn esi lı azı r la.nı ı.,,l aırd ı r. 
Bütün koopl'lratifler niza.mn .. -
mc,erin.i, 'bı.. arıa slat~ye gore ıa. 
dil, .• tamnm edeceklerdir. K 
peratıflarh niızaınrnamclCTindc 
tadi!at yapıp yapmadıkları b:'a· 
hare konillll edılece-klir. Bôyle
likle, Ticaret Vekaleti ile İh'tı · t 
Vekalet1n:n 'loooıpc,ratti L~hıde 

koordine çal·~mal~rı çşasuıa ıı:• 

d..ln-elktedi r. 
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Stalingradın Şimal 
atısında Ruslar 

Alman Hattını Yardı 
Amerikanın Moskova Büyük Elçisi 
"Stalingrad düşmiyecektir,, diyor 

---------
A lmanlar Tuapse bölgesinde bazı 
müstahkem mevzileri zaptetttler 

B rlin, 28 (AJ\.) - Al:nan l<b
liı::: 

A' ıa.ıı kıt'nl<>:ıı. NO\Xloro.S.-.Cı::;n do-
ğu cenublnıda. gür.lucc sü~en çeıt.in 
rnı.ı!.ı-arr·li.>t:.lf·ı~-cn oonııa bu bö]ıg~ 

h!ıCcim o:au bir sıra l~f'ri ~al 
rlmt;tir. T~ bc;lıır,.incte daglac
cta vücude geıtiril.."n~ •ve bir sıra n~&
te.~ın:cm k:ü.çü.."<. meV'Z'İlPr·le tabı.tim e
diJ,niş bior diiıı:Vt'lıan nııe\"'Zi grupu 
$wy('t kıl'alarının in-atl:a. müda.faa 
ıSlllil. rağn-:.m h\icuın1ıa za.p~cdilmiş

lir. 
s:a'ir.gr<'dda Al.tıı.ai"J.a:r olom\'\c !ab

r:kc:·ının dı:'ığı.J •unduıki böl.g ye hıü.-

Clır.n rcicrclk Volga. kryıla rına var-
n1ışlar1 bu su-rcrt.ie mül'Wrn S'O\-ye:t 
•!ı:ur\·v<·t!.'er.i ~t:l.aırı.dan şidıtlt:i.le n11J. ... 
d<>f-ı• e<l>.f>; m.aııı.:ı!l<yi elı• gcç!ranş

.eı dir 
SOVYET TERLİGİ 

1.h[u:JVa. 28 (A.A.) 
ıt~bhğ~: 

Geco So~ kıtal"rı Stalingrad 
bö'.gı ,S:m~. TuBpJe'.rı.in ş4ncl•n<Je dü,;;·
n.anl çarp:şnıışl•rdır. 

Sta!mgra<lda Ruslor s:ıy:ca üstün 
mü,ıiım A~n kruV'V'f'tlerinin. taar
rL:z:arrnı geri- pUit<ür\rr:.ü;lt•rdir. İki. 
.'"I. itı'.< civaTınıda. A1rr..amlar yenicie:n 
i]~rlernişlıe-rdir. Sta!i.r:gra.dırı ş~~a!i 
ga~ı~ıi5frde Alınanlar son g:ünle-rde 
7.a~ilı•n bir kÖj"i.i geri alur,atk is
te-mişleı~ de muvaft\afk o!amam.ıe
J-u rGıı·. 

Tnapdt_•"n"n şi.m:ıli ~i.s7ıd.r Rıs

br, b(;yük bir toa!.y"1: güster:n.r1:'!e-

dirler. 
St.:.ıingrad'da Rus ilerleyi.şi 
sııook.holan , 26 (A.A l - RL:. kU\'

vf;'t~t''\'~"l.İn .Aılımanln·rt St~lingrad şeh
rin.in cenup k.ı::ımı.nıda g.rıri. att*la.rı 

.~X~,ıdec11.•rc~..,,ı.l'dir. Şioıdi RL::::i kuvvet
leri Stalingr-c:ı.d'ın c1..ı0u:b nı.a:h<J~e:le

ı-;ne hLı:t•m tqıdc' aşO".ış bufan
a:na!kt::ıd:ı·iar. 

.stalingrad düşmiyecektir!. 
V'l'şiııgton, 28 (A.A.) - Reisi c-.. 

lwr RuzveJt.& b~ r~r vennek üze
~ gelen Ameı·.katlin 1'.tıoııtroya bil.yük 
Piçi.si Aı.-nlral sta.ndlt'Y gazdeci:crc 
şu beyan<.~ bu.llıllJ'ln~ur: 

t'St.al1fı$ad d:üşınıyc~tiı·. Pı:>lrol 

saha!arl Ruslıatt'da kalacal<.t.~r. Af
m"1:llar bu kış Ba;.1<ü petrol böl<ıesn 
!'le g6çiım'Yaxlolcrciiı'.• 

Sıtatingrnd'da Allman • 
baıtları yarıJ,ılı 

N'<klro\a, 28 (A.A.) - Mo!loova 
l'ady.<>!tu St:ıhn;;ç?ıdın şvnal b~ın-

di. bulı..:n.<ın So-vyc.,:t 'kl.IVlvttlt'rinin 
taarrurıl<.ı:rına devllı.!n ed-ercGt. A!m.an 
mürlafJJ.l 'hatla·rını yaı·dıkl&r.ını. tak
r:bcn 5QO nlımon öidiiniü:kl~r; ni ve 
bir rr.ıtk.ı,a.r tadk, top ve mü ..... t11,ht<m 
nakia.,.rr tı:l>rlp eotil<ıerffii b ;d.ıc

m.ı>ktcd;.r, RtıB taa•rruzunun Lı.nkls.r 

11~drrı,'Ckıtc idi, DÜŞJT'Kifi ihıti~t 
z.1rlıl.ı ku·.., .. vcrtler;ni ~ lkj yi.ız ta.r..k. k.a
d&r - t..."'1rruo::ıa sok:mu.ş faıkat rus pi
l'G.'desi ta:ıklarmın iıl<:.rini t .. \.:,P P
dercık Ahr12.nlarla. trn1::ııs c·n~cğc 

muv .. .f!<..k olmuşı!aı·ciır. 

Bulgar Kralı IIe<o.auVBI Sokaklara fil dişinden 
Mecliste bir Trabzonda her- kollar takıyorlar .. 

.. . kes fındık ka bu- Da kollarla imza atılalJIUyor ·Kuşan ba. nutuk SOyledl ğu topluyor lan mıknahılı Alet ·Gözlere sıcak banyo 
Harp nı1ikiıne3İni WM.n v\K'u-..""J!lU 

dpl~1< c>eşık edecek say- vao..ı.a.
lar bu·l<>ı:ılda dNaın ed&ı!kot>n tıb 
da insac viirurlu.nu korll)'-ac:-k o~an 

t!'d!ı;rl~r ~::\)·or, Son gelen Alman
ca Wr 1ı.b mean-uası, bu yeni bu
r~aıa dait· dkkate d1.•ğPr ınc.ı}Üınat 
petlJn ekt{" di r. 

"Ordu kendisine 
verilecek vaz;fe· 
yi yapmağa hazn 

bulunuyor,, 
Sofya, 28 (AA.) - Bulgar 

kralı Boris, bu sabah Sob.ran
yanın 22 inci içt:ma devresinin 
dlö:rdüncü boplanlısını açtı.ğı. sı

rada söylediği bir nwtukta bil
hassa şöyle demiştir: 

Memleketimi:ı:in siy~ıseti mll:ı

ver dc·vl.cUeri v<> müi:'t.e'fikJeri 
ile dostluk ve ciddi iŞbirliği e
sa-s.ına ve üçlü paktla komünist
lik aley1ıindeki pakta komünist.
tadır. 

Bulgaristan Aıvrupa~fa dev;ım 
lı bir sulh ve adalet kuracak o
lan yeni ruzam mefkuresine 
bağbdır. Bi:z bu ülkünün ger
çekleşme.si i;;in dostlarımızla iş 
lbirhği yapac&ğı.z . 

Çok e>ki an'anelere sa!hip bu 
l.una.n Bulgar O<dusu kendisine 
tevdi edilen işi başarı ile yap
mağa devam ediyor. Ordumuz 
icıkemmül elımekte ve kl'ndisine 
v<>rilecek bir vatiieyi yaµmağa· 

dvam ediyor. Ordu.muz tekcm• ' 
mül etmekte ve keıııdisinc ve
rilecek 'bir vazifeyi yJ.pmağa 

hazır bulumna1d&dır, 
Bu1gari91amn da iştirak et

mekte olduoğu cihan h1"'0i 
memılek<>lin il<ıüsadi ve tr.aU ha
yatı üzerine!<> büyük !bir tesir 
icra etmektroir. 

Tralxıon , (İkdıım) - Geçen 
sen-eki tüyük k.1şın acısını u
nubmaoyan Traılı0c<ıluJar. şiındı
den odun yerine fındı'k foabuğu 
ropalınaktadırlor. Fındık ka,bu
ğu, Trahııonun c.skidenberi o
dıtn yerine yaktığı bir ma<iıde
dir, 

Trabzon c:i:varında orman a·z
dır. Öt<Xleıı!OOri bol miktarda 
l<ıok kömürü getirilmesi için di
leklerde buJur.mu.şrur. Bu sene, 
çok az kömür gelıniştiT. Odun 
da Q.ıı'ha ş>mdiıden ~k pahalı 

olduğun.dan halk, kışa hazırhk 

olarak faft>rikalanrııdan boyuna 
rı<a'buk lıapl<.ımak!:ı.dır • 

!Bütün memlekette •Trubmn 
yağı> diye meŞh'Ur oLan ve ço,;ı-u 

civar kazalar!& Gümii,tlıan~e 
çıkan yai):lan, Tra'brontla çoi< 
güç bulunm&:kta.dır. Saf oldusu 
şÜfl}ıeli olan bu yağalrın kilosu 
300 - 320 kuruştur. 

Trabwnlular daha çıok ını.>:r 

ekmeğine alışıktırlar. Şimdi, 
c'k:ıneğe , buğday ve mısır unu
nun karıştırılamsile ya;pılmak

tadır, 

De Fceler ı:şılanıyor 

Bı.c tank abO'Jl><(a ;ıo!ör olan Fı-e
dcr" ı Doın ~ yinm:i be:i yaala
rl.Ud'a b~ Alınan gencir~n ~i ko; u
nu bi.r d :.n.aı:ı.M a.1n1ı.s götünni19t\iT. 
De!"l1aı, nğı.T yaralılar s~l'aıS:nda he-
.ını:•n eerı~re a1dırılm~~.ır. Orada i: k 
reda\·isi ye ~ıan Ft::rtlerJh, VpYaına

y.ı- görıdl't ihr.'§:. üç ay süra. bir te.. 
da. ...... l.deın. ron ra hasUı.haneden çık

rn*<tLT. Fakaıf... ik.l kold11n mahrum 
bir sakat o~ar-arıt ... 

F'ı·ederiı gPbir. bin:3rceQ vnr, Bu, 
mühim. bir şey degl \... Fakat asıl 
ıe.nıtr~n olanı bu.n.G.uı 60lll"<Jd ma ... 

... cer;:;..dır. Onu, bİl' gün Berliruir, bir 
opflı·alör görüyor. Bu, gen_ç bl dak-
1:orrlu<". Hc-n:rn Fredc-ri:Jl'l~ ı.-o"U{
:rnaya b'n~:a.ror. Ona, Ir.r yeni b..ı_.tı-

undan :JJ:~h~~ ve t-~rt.be .. rt
mdc i!rtfyor. 

Grnıç cı<laın bu tek .i!.f': 
kat ediyor: 

r:n.ı.. v2.f<1.-

Bir ay SJnra, Frcd-t·ı-1h't kollu 
olarak g.ö:-enl~r. lı..ıyret co ·!YO~ I r. 
Bu kollar Iildr.&inıCen yap: nıl)lt.ı:·, 
Parıruı.k'.tırı vardır. Ve, n.orn:n.l i.Jir 
~ n elındl" parnı.:.:k!aı ı ha:"ed.tt .. t
iirıen lro~ oda .eleıı:·nl fi.;ı!cr\e bJğ
lıdır. ş·un.dı g~r'.yp bir me!d.: ı.e
selosi ?ta~: ... · .r. Gcıaç .'.lidam d-c:k ıı.ın 
te!Pc/n·ı:ı:- t 'bi oinr&'k , 1~ t h _ 
lket'('riir, 00 fil diş kolu ve p"r
makta ını uy.n....trnaya başl:ıyur_ ~.r 

=c 

Salomonlarda 
(Baş farofı 1 iuci sahifede) 

Jsab:o<t ettirnrişlerdir. 

kaç aıy oonra. imzasını atacak, bıf'I' 

k<>vayı tutı.ıp kal<lrrarak kad"1" ıne
ld<ıcsiıti ilerlrti:yıor. Ş'mdi bu bu
illi daha ~lelıi;l<>rL·k <i<.sk <>1311 
bor 9'Jk vürut uzvu içiıı. taılbllı: ~ 
an~ yo;Ufl'dadır .. 

Btr b~ pro:fo:>sör, vücuda ı:r
n1~ ve ot"ada ka!n:'IO olan tı:u.r
"1.lD ve p:ırca-l'Rril.nl. mıkrurtuı: 

g;bi tulup ç<!lkecek olan bir a l<>t kqı-
fc<:m::~tiır. 

B·r pandü!ı• bağlı oiup lı...-u~.u stlk
i ru:ie o:an ha fıleLn kordonu e!rk
tl'tk P~\nf• takılıchğl ı:t.matı, • pcmül 
ti.ır cızırtı ç .K::ı.r:-r..aya bas:"yor; kur
t"unun bıd ınduğ:u y.:-rr gelince bu 
ses yü'kısNi"Jo"Ol' ye böırlei~kle kuı"ŞU

nun bukrndUGll yer tıuna.'1.1Cn te.sbit 
p.diJiyor. Bu yere. kut~ fç-)nde
kl kau(.'Uk: b'r ~ndaj bo:-uısu l\mas 
e't:ri!dılğ: '" qoru,nun için.de o.up 
kınşwuı. ka.~1. bir n"vi m~JS , .. a._ 
zi(t\Si gören bir Ç'Ub\k ileri ger·i 
tıart Jret -eıt.ıtR?"il<iiji. .uıın.:.c:ı~ kurşu-
nun, kendi oı:s:line yUkarı doğru 
kaydığl ve n.illaqet \"l:cutt.an dışarı 
ç;;M ı ;"l gö.ı-üJ ü:ror. 

F akaıt en m(.a'ıim kf'Şf, s!iırm 
altıncia otuz dert cedt~ ~rmıe 
1zro·ıi~t.ıni kaybrıtw.ek tı•tıl._ 

•kcsm~ m:ıruz olan:ar ief•n yap!İn:~ 
t. Bu, gOz.e, bir n< vi ~ıC'~!k hıı\·a 
bl'.lıar!J.e b;...r.u'"> yapm..tlcl:.ı· at', göı.e, 
e.lkri r~t.'1. kab:Ji)-.e-ti:ni \f\r·yor. 

Harp i.rı • ·u öl.durırr:{'lk iç!n ~yı..
sr.z va.s:L;. Jar bul-dt.lkça~ iıp ta onu 
t;orwı ·k i..~n sayısız t 'd:bi.rler vıe 
çarr-:cr bt•:t;,:-or. 

19 uncu yıl 
b~terken.4. 

Bugünkü bayram 
şerefine 

Bugün miJı.1i bayramlarımızın 

en büyügü. olan Cumhur) et 
lxyramımJZln on doklizuneu 
yılOOnüımi.hıü kıitlluyvruz! 

Birbiorimizi sevgi, ~ay•gı, ~e-f ... 
katle kucaklryarak trun ve bü
tün bir kardeşlik du~ıguı;u ve 
sevinci içinde geçirmemiz gere
ken böyle biifyii.k bayramıımının 
lbir kat daha "'"Vill<')i bir kat 
daba gii>:el ıeçınıesirıi istiyorsak, 
bu mil'barek günün şerefine bir 
günliilk olsun trallNaylara, 'va
JPurlara binip inerken mUhtelif 
gişelerden bilet alırken, kalail:ıa
lık yer:leı:de geçit resimlerini, a
Layları syrederken her zaman 
olduğu gibi, birbirimizi sılaştır
rnnyalım, it;p kakma.yalmı, y"§
lıları, hastalan, 'kad;nları, za
~ıJ'ları, çoluk ~uğu lıoy
ra1ıca hrp<laıınıyahın .. 

Bu en büyük en hacırlı gU
nümüwn şerefine bugünlük ,.e 
!bu gecelik olsun, tramny, o'.o
lbii.5 duraklarında, tranıvayların 
içinde ve basamal;larmda, va
pur, tünel,; tren; sinemaj tioyat
ro girşelerirulc, alay!arın ga;t'
cekleri geçit yerlerin.de k<>r.dilıi
ğimizden nizama uyalım, sıra 

gö:oorelim, hatır sayalım, yaş. 

lıyı; m.aHil·ü; hastayı; zayııfı; ço
luğu çıocuğu loomya.lım ... 

Bayram drnek, r..rlığımızı n 

neş'e se-v!çn, şenlik; alay şeklin
de tantanalı !bir güsteri.si: de
mekle beraber, sevgi, saygı; 

meıilıamet; şef.kat günü dlcınek
tir. 

min - nü alkevinde 
on bir çiftin düğünü İzciler Milli 

---• Şef in huzurıında 

Antaı,ya (İ.k.dam) - Yıllardan 
hatta yüz yıllrdan beri a,şı'.an

mad1ğ1 i~in hiç 'bir fa'.)1d~ı ol
mayan ) ~hani zeytin ağaçları

nın, yani delice!erin a-ıılanma.

sına· j,araretle d<:·vnm e<iJmek
tedir, Buna sebep, zeytin yek 
zeyııin ya,ğ fl•yatiarının de,·z.m,ı 

olarak ) ükselmeı.-ıciir. A,llrnan 
bir ağa, iki sene sonra malıGul 
verilıoıc k tedir • 

Zira-at Vetkale'\i zeytrncil'k ka
nunile aşılanan lbu ağaçları ve 
toprağını, a.ııtayana parıı.sız o!a
rk wrmektedir. Bu kanuna rağ 
men fiyatlar ucuz olduğu için 
yaha·ni zeytinlerin aşılanmasın
dan çok iyi neticeler alınama
m1şcı. f!a.fıbuki, yaln1z viJUyeti
mi:ı: içinde bu şekilde be mily'Dn 
dan fazla ağaç v:·!'dır ki, diğer 

vilayetlerdeki d<>liceier de aşı
landığı ta.kdhde bugün e'ldc ct
rnQ<te olduğu rekıoltenin ki mis 
!inden faz· a zeytin ve zeytinyağ 
elde ebnek kalbi\ olacaktır. Zi· 
raat Vekaletinin mül<:lhllllics!an 
bu aşılama işini kontrol e1ımek
tedir, 

Cereyan etlen d~niz sava~ına. 
dair al.nan ,'ba§lka raporlara g&e 
bir Japon uçak ganıiısi ile bir 
kruvaızör ağl!l' hasara ;ığraınış, 
diğer 'bir •ıııça!l;: gemisi hafif ha
saıra ı;,ğramUj ve bir lıarp gemi
sine isa'bcl. kaıydedilmiştir. 

CBasmakafod>n devanı'> 
:za, kültiir hayatımıza, S(>Myal 
nrlığımıza baıkıruık kiifidir. 

Böyle b:r gün ve gecen'n 
ilıümıetine; •bir günlük ve bir 
gecelik olsun,, yuk~ruia sayım''i 
oklu,::um yerlende her günkü 
hoyratlı:kfarımradan \az g<' e
lim, bayramımızı bi•birim:le 
karşı, can ve gönü~n gelen 
S<!'\l'gHer, saygılar, meı1hametler, 

şefkat'.er içinde t;rn b1r n~e 
ile ge;;irelim ... 

Osman Cemal Kaygılı 

Çekilen kurada bir yastıkla bir ayna 
kazanan çiftin yüzleri penbelcşti 

D üğl:ıı:ı ıJnsan ömrünün en 'bel- ı 
li-başlı hadiselerinden lbiri

di:r. Onll'II içinı 4ıer düğün 1~el ı 
\'e locndine .nrnıh.sus bir hü\ll.(ye1i 
oluyor. En ıüıks sakınlarda ya
pıl&nlarile en bücra köşelerde 
fakirane odalarda yaıpılanları 

arasında maıhiyet farkı g-Orül
nıüyıor. 

Dün D!kışam Eminönü Hal!<evi 
sakınunıda evlendirilcp düğünleri 
y&pılan ~'Ci'.ı:sııl 11 gen-ç çiftin !bu 
mes'ut iını .haıtiki !bir neş'eyle 
başlı:vıp neş'eyfo sona erdi. Buı 
ftdcta .bi'r dl!ığü·n komptmesi ·~ıdi. 
Bir gecede 11 düğünde bulun
mv 1 .~iıb i i-dik. Davetiler, !birine 1 
tc;adüf ctmen'll zorl&şınış bu
lundı;ğu bir zamanda iıstüste 11 
gel>n giivoır gördbilmek saadeti
ni dı;ıywyıorlaroı. 
Bulunduğ= masada oturan

lar kıonı;şuı,orlardı: 
- Bu zamanda doğrusu aile 

mes'uliy<:0tini, ev geçiı1d "l'rne fe
<la':illrlığını frzerine almak daı bir 
&.hrı;.manlıktır • 

H<Jmen herkes ibuna lben:zıer 

şeyler k-un~orlard1. 

Gc:nç evliler sıra sıra itçeri gi
rerken salon<!,. blr :ıı.eyecan var
dı. Gelinler ·beya2 elbiseleri tel
leri duvakları ve yine lbeyae 
mum çiçı!klerile ıbir er o'kaliıptüre 

l:>enz;}ol'iard:ı. Yan>'başlarında 

Ecl;crt cl!biseleri bulunan gü
\'C'j'ler gel>nlerrien daha az mah
cup degillerdi. Yüzlerindıe baii:f 
bir pı:ıır.L:ıeEık hissolunuyord'll. 

Blr ger;ç 1."'1Za sordum : 
- Bunların 'hangis: daha gü

zel, ı:;NLcn. Bar41; 
- Bi~mem ki, c~·abını ı.•erdi. 

Yamba"ırrnızda dui'an orta yaşlı 
bır kadın: 

- Ifonıgisinin güzel olduğu bcL 
[i olmhz kı ... Gelinlerin hepsi gü
ze . Dür.yada gcJi.nliği gililel 
o1m . an kadın ya!<Jtur. Eger bu 
l:ıii le <elmasaydı, aile dirhği 

n' ,·dana gel•.r mcydi. Kocalar 
ika ,!arını daima ilık gördükleri 
g gorürlcr. İzdivaıçtaki sihir 

le budur. Yoksa dü-ğünün er· 
teı;ı günü ayrıl:mıya kal'kanlarm 
ardı alır:ı:naııxlı, dedi. 

c r r.ye-tıu 19 uncu yıl di:inü-
.r. b yr tn1.ızda hrn~ on dnku· 
" r ~ arıııda bulunan bu g~ 
~er rt kb le gJ.ve.:ıle baıkıyorlardı. 

Caz ba.şl dı. Saat 12 ye kad r 
d::rı~ d v a.rıı et.m~ti. Sonra blr ke .. 
ıu1\lı.ı b Li.ıU.Uaa m.tı.:ad.üa ç'.ftlcre ... 

lınrı11ş h-Miyeler kur'a al ... d&gttı!dı. 
En scn~nda bir :ı.,."na ile .b!r yru.t:k 
genç çi!t.lı•rden birine çıt.(..tL r..ıilttı.iş 

bir ai•k:ş .flt.ra.fı sar:;ı,..ordıı. Kur'a 
orılara ayti:ınlık b!r hoyat;a b'r yas
tıkla }ro.,rmait vad«liyordu .. Bu dün 
grce cvlı nı1ıe bu 11 çlttio mt.:'Ş'lcrck 
tali ve h.-.yıalt.Ia.rınaı bir i~retti. 

G('linin bİıt' ciçck gibi gülpn taz..e 
canlı yüzü dalga dalga oldll. Ne>!i
cf'dto o da m@:r.nUl»du. Dligün ::.ıaba

ha. ktlrlır zeng:i.n bi.r ihti..şaınra cLe
vam ('f'uti, 

Em;-nönü H.a·~cvinin sos.ya.! y3r-
d.ıım lk:olı..;n<ı ynptığt bır1ıv.c i ,.e 
rnane\ i bakımdan Çl k gıl\zel vı~ p...1r-, 
l;;.'k olan ba.ş.a..ı·Jd·1n do[a.yı ft'"' k.\ür 
e!ım!lk bizi' i);r bor~\ı.ır. 

Goc.~ l'\'}ıiLere de sn.adetler a::er~. 
NERİ'.\IAN HİKJ\1 'T 

Komüni~t parHsi 
bu yd fçin bir 

döviz ne,retti 
M<>!t<ova, 26 (A.A.) - Jlfü\;"·: 
Sıo\·yet iırikil.abJ1ın 25 .ne.~ yı!d.ö.. 

nC..nü n)i.~t~•o. ık'l:ı.rcil.'l:s.t pU.ı'
t!m aş!lğ:~r..ki OOv it.i n('~N.'bn~:;lir: 

c:Yıı;.aGın, Alroa.11 ve iıtalyoo t"l!D

paıryaıl&ımı~n.e kor§r: 1Y.ll!fıs harbice 
i<>Urak eden Sovy<lk-r Birtiği, in
gil!ere, Birlc,ıik De\·lctlcr ve di.ğıcr 
miılJPll:er i-ilifakı.., 

ISTANBULDA 
(Baş tarafı 1 ioci sahifede) 

çen yrllardsaı daıha mükemmel 
bir suretıte kutlana<:aktır 

Bıı saıba.h saaıt 9 da vil~t •b>
ırı asında lbi r k!ı.'buJı re.5mi yapı
lecaknr. Vali, askeri, ve mülki 
erkanla lk.onsoloslaTı probokol 
sırasına göre J,ıaıbul edecektir. 
Devlet noınnın a yapılacak bu ka 
ıbuL merru;iminden sonra va•li 
saat 10,30 da Taksim mcy.da
nırula hazır !bulunacaktır. 

Saat 9,30 da· Taksim Cümhu
riyet m~"<lanında hazır buluna
cak olan a.<ikeri bklikler okul
lar, şporcular ve diğer kuruım
lar Vali, Komut-«11 ve Parti 
reisi tarafından reftiş cdH~ek
tir, Bundan sonra bayrak çek
ıme töreni başlay2cak, f;bideyc 
c;elenkler k.onul~ak ve bunu 
lbüyü1': bir ~t resmi l kip e
decektir. Saat 12 de Selimiye
ıckn 21 atını 1ıop ahlacaknr. 

Gece saat 22 de Taksim gazi 
noowıda bir !balo verilerek, T•ık 
sim meydanından başlamak ü
zere bir !ener alaj'l teriipedilıe- , 
cck.ı. 

(Uuş tr.ı-afı 1 inci sahifede) 

lanmıştır. Şeref tribünüIJdP Bü
yük ll'!illet Meclisi Reisi Abdül
halik Rcn<la, Baş\'ckil Şü•kri• Sa
raıooğlu, Ve.killer, PaTti Mfu<takil 
Grup Reisi, Anka.ra Valis: ve Gar
nıi.ron Komu.tanı yer akmş 'bulu• 
nuyordu. Tam saat 15 de izci a
Jaorı, önünde askeri bando, bay
rak takmu olduğu halde sahaya 
girm~ ,.e Milli Şefin önünde b r 
saygt geçidi ~·aptıktan s~nra 
meydanda yer a·lmışlar ve stadın 
Y"§il saı!ıası iizHinde bir ko.rnıp 
hayatımn b:.iıtün hususiyctlec ni 
en küçük tefrı rüatma kadar 
c&nlancıınnışlardır. 

Blı gösteriye, poıt·'.'.f h.n>;p d1-
reği dikilmoslyle b3tjlanımış ve 
bunu tahlben muzıkanın işv 'ra
kile hep ;birlikte İs.liıkhll ll'!a:rşı 
söylenmL'jtir. 

Bir ta1ebenlnbüyük M:lli Şeıfe, 
şefkatli aliı'kalarından dolaıyı, 
Türk izcil.crinin minnet duyıgu
larım bildiren roylevi'll<len son
ra Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel, 34 sene lbeden te>ııbiyesi öğ
reıtmcnliğinoi yapan~ olan öğret
menlere kuıpa verımiştir. 

Sonra izciler çadırlar kurmuşlar, 
taı'Wb'kıaıt oyun!arı. o;-namıış!aT kendi 
çalıcUc.ları sazla.rı ile, da.vu11Jarı ile, 
ı..uma!aız:ı ile İwnlrin ze,t>cği.nl , Si
va6ı.11 tı.aJy;;ll.ar11u \'e Erzu.ru:mun bar· 
ıa.rııru oıyne.!ruşlardır. 

GOOt.eriye salhM.tn orta..~ındaı top
•l a.naa. izcilerin bilıŞla!"ı iliz;eriııd.e kaıl
d.ırdr.klaı·ı b('yaı; ve ıku'1lll2.1 !ula.larL?J 
yaptıkları 'l'·frrk b~ıyrağUun a-!tı.nda 
bü,yük ~ı<lli. ŞrfLrr~izin verect'ği her 
varz.ileyi başaraca1ki:o.t"ına. b~ş1nr1 ilii
tünıde taşıdıkları Ou bayra.I( üzerine 
a.nd l9ffiiş!crdir. Blrnc'.an sonra t.Da.ğ 
başını dlr!lAn a•lnıış> mall}ın.ı söıyJi

yer<i<, Mılti Şef'ln önWıdtn geç.no;-
1.er ve ~ahad2n c;ı.km~laırd.ır. 

Milli Şı·f İnötıü bL:tün hnzır bu.
lunan hallkm ta;cdirlertni top\ı.y:ı.n 

bı.ı g&it-i!rid.e-rı mnra. 34 sene b!:.den 
teıt>~t:sı ögı 1e~meni Out"'aık tW..zmıet 

<'lı.-nj~ buiunan İAmir Ai.:ı·lıüıııt Lise
si ötr ·tmrni Nuri T-071k1cim •. w 11; ve 
gıö<:lteri·den soınra lıLt gtiı!'.r Y• haa;ır
hyao11 ?\1a.arif \Tr·klll ~i beıden te-r
!bıyesi ve !7.c\l'.c mua\ırü. V d.a..n A
ş r'ie Gaz Tt."f:b yi! Eoo~t'i.iı.s.U bec'icn 
te-rb~yflSt öğreıt ı.<.111Ji cevdet A.t.i.n'u 
hutıu .. l.ı.. ına kıı.bu. etn'ÜŞ~I' '\ !..'.. iilL 
f.ıiıla b"l · m lli a: drr. 

Bu törendı' \"'2.llf(' a 1ım o an d -
ğeıf' be.:- tP.rl!iYl"Si ··.r.,-etı".m:'lllcrin: 

de taık< .. r e karşı~ ;a mı ! ,. bu· 
yuumuo aıd . 

Göstcı1 'cı'Clrn vonra Rt>iıs ruımıhı..r-
nı:mı..tL t-n ın cos\<:tL., lezahu .. l 1 a.ı.""4-

sında s:yı ı ı:n~~a 

~'[illi. Ş€fi11"ia 'ltteC
1 ıif'~l' teb tk!.erl. 

!kabul b ·uroca.< \'O mi.rt"'11klbm 
tıli[y(il< IH gfÇid re=ı y:ııınlacaktır. 

Mısırda muharebe 
(Bnş tarafı 1 inci sahifede) 

uçağı tahrip eden avcılar,ı'!'lı:Z 
taraiından önleıuniştir, 

Rı>ınınel cephed., 

Kıt1lir€, 28 (A.A.) - Rcıtrnel 
Alman mu.~&ıbil taarruzların bi.z 
zat idar~ e<liyıor. Buna ra~men 
İngilizler arazi kazanım k:::J:r
lar. Her iki tarafın tarıJüarı cia 
ş'ddetle çarrışmakta ise de z:I1h- ı 
h tü.menlcrin külli kısmı henüz 
y~•yılmaınııktad:ır. İnıgiliz piya
desi A 'manları başlıca mevızile
rini yavaş faf;;at eınln bir suret-
te talı ı~p ernıek!eı:li.r, İn.gHi:ı: ta~· 
yareleri Rmnnıelle gönderilen 
lbi.- pe!ı'ol gemisi ile bir şilclbi 
yakmışlardır. Şilebin ectplıı,,ne 
taşdğ zanned',mekledir. Bu ge
mi havaya uçımı-ştur. 

italyan tebliği 

Rıoma, 28 (A.A.) - itaI.v:aı:ı. 
te!bliği: 

Bilılıa;;sa Ml;ır cqmesin;n şi

mal kes:minde ik< tG.ra fın zırh 
1ı ıeşkiHerile piyade kıtalarının 
!aarruz ve mukaıbil taarruzları 
ıbi~birini takip e:ımi~tir. İna-r'(ı 
.bi rmüc&delC')·e sahne olan mü,. 

him bir mevzi şi<ldetli çarpış
malardan sonra elhnİ7Jde kal
nuşt.ır. 

Bir ~ kaIHes:ne 
taarruz edildi 

Kah rl'. 23 (A.A) - Bır ".lıliıh

ver gl.'ri .kafık>sinl', Ccnı.fui Af
rika, Aınenk:ıı ve Inıgili:ı: torpil 
uçakları tarafından Tobruk \'e 
Dcrne arasında yapılaaı bir ta.ar
ruııda. ikıJ taı;ıtın batırıldığı ve 
birini'll de ciddi surette !hasara 
uğratıldığı teıiıit edilmiştir. Ka
file, !bütün gece fasıla.sız olarak 
bor@alaıı.ml§tır. 

Salomon mııbanebeled 
devanı cdly>or 

Vaıj,i'ıııgLcn, 28 (A.A.) - Salo
.ınon adaları muıhardbesi dün ge
ce hata de\rrum efımektcydi, Mu
harebe g)'iriill'ÜJ;.~ gijre, son had
di'lli bulunu.;ttuır. Pazar gecesi Gu
ada1kanal ha'Va meydanının ce
nuıbımdaki Amcrbkan dıatlaırmı 
yarmış okn Japo:ıı kııl'aları son
radan geri atılır.t~!arı:iır. Aır.eor:
Wılar, mc,'lZilerini tekrar İ;jgal 
e t.rnişlıe rd; r. 

Aınira!l Lea~ı~"in bcya1t.ı.-ı.lı 
Londra, 28 (AA.) - Aımiral

lJı: günü ımü:nasebc·tile yapılm 
bi.r toplaı~ıtıda. Baıhriye Nazın.·ı Al
bay Kr:qx şunları SÖ) lem şiir: 

•Harbin bidayetindElı.beri ya
r .. ım ııni}yc:ı 1b&.hriyc!i ycti~t:rdik 
ve ıbuııl&rın m'klaıını bir k~ da
ha a.r~trrac:ıığımczı ümit ediyo
rum.• 

Anıiıral Lealıy şunları söyle
miştir: 

•65 düşman gemisi tahdp e>t
tik. Batırılan Alman ve İtaılyan 
ta§>tlarmın tıonaj ı 7 milyon to
nu bulmuştur. 

A.ın<>l'.>kan t€'l'g'iıhla.rında 13 bü
yük uçak gemisi yapılmaldadır, 
ve dıiha 14 tan5inin yııtpılınası 

için :tazım oılan tedbider alm.a
caıktır .. 

Aıni!rikıın J..-.ıyı.p-hrı 

Tokyo, 28 (A.A) - lmrparar 
torluk wnuımi ıkarargiihmın teb
Nğine göre, Jıa~bin 'batıından'beri 
geçen 25 Ağı:stıos tarihine kadar 
Bi.rleşik Amerika filosunun ka
yıpları aşağıda zikredilen 5!l batı
rılan ve 37 hasara uğratılan ge
miden ibaret bulunımakıtadır: 

6 'ha tt>harp gem'si. 7 uçaık ge
mi.si. H büyük ve küçük •kruva
ııör. 8 muJıriıp ve 2 hususi ~ 
batırılmış ve, 

Yiiksck lllilli Şef İnönü eil'Q
fmdaki yckpareli'ğimiz dahi 19 
yıllık Cunıbariyet rejillılıniıı:in 
Tiirl( miıl.l<>fi.ut nasıl işlediğinin 
\ 'C Tiirk şımr ve vicdanr.ıu ııasıl 
b'.r olgunJukla tahkim eylediği
DID en kıwvetli .misalidir. 

19 wııcu yılda Cuınh11riydin i 

b;iııisi Ebedi Şd' büyük Atatü:r
ke, ouun andan fark.sn fikir, si
lilı, ittlı:ıftôp 8'1'kada~ı yük.selı; 

l\Iint Şef İn&nü'ıı.e l:ürmcl \"e 

11evgi-.rim\zi tırz.eleriz. 

SVKRV AHMET 

ieuGüNI 
~li:ıl~~..-.-,.l'!'b-~~j n tir1'!J>e"*n. itibaren 

Şen, • ulı, Plll'lak Yıldız 

MARİKA RÖKK 
Şarkılı, D;;,ııslı, Sürpriızli Süper 

Şaharıe Darıs 
Filanındc gönülleri büyülü~ r, Gece seans

ları ~hı yerler tnizi e'V'\""lden aldınız. 

,--~~~--~~--~~--msııı;ııcı:ı:;' "alakana ••• Zevk... eş'e •.• 
. BUGÜN 
iPEK va SARAY Sin .nıalannda 

(ARŞAK PALABIYIKYAN) 
3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

11-l P©Dls Haf'Dy~~ö !--' 
§ereıfll gil!l'leı 111 azame üne .. . Bfry.:Jilı: iııluhipların 

kudretine ıa y.ık şahane fıJlın 

(TÜRKÇE) 

DEMüRTAC 
BUGÜN LALE sTh'EMASIND.\ 

F.şsiz ıkalı!'amanlıkların en canlı misalıi, miılyarlaırın ku:rduğu en 
yii.J.ırek fbir ahid-e, dÜnyOOiln 'i!Şİnigörmedi'ği bir zafer bayr'"1Y!ıd<T. 
DİKKAT: Bu FH'm ayni rıaın anda imımıe L A L E ve T A N 

sinemalar.mda da ı:österllınektedir. Tcl: 43595 

. , __ LONDRADA TÜRKÇE NEŞRİYAT ' 
Soat 

8.15 

12.3Q 

15.15 
19.45 

29/10/942 C umlruriyet Bayraınınıa mahsus hususi progntUll 

llletre 

40.98 •e 31.32 

19.51 

19.60 
31.32 ve 2!.92 

Cıımburiyetİ'.n 19 uncu yı1döııümü nıünasebotile Türk mill.,tiııi 
teıhri.k. 
Türı..cyenin sabıılr. İngi!tere Sefir~ Sir l'lel'Cy IJONaine'nin Türk 
m>lıletine hitaben tü~.k~e mesajı. 
Sir WİNDHAllI DEEDS'in Tilrk mınetrne mesajı. 
Hususi program; 29 Teşrln;evvel' i.n izalu ve musiki. 



SAYFA - 4 iKDAM ---------·------ -

Bugün Beşiktaşia Karşılaşıyor 
FC"Deroa<hçe - Beşiktaş kl üpleıtl 

araf.Q>da.n üç m~.ç yapmak ü:zere 
§eİırianiıze davet edilen Bulga
ri.stanm en lkuıvvetJi takıanların
d:ın Uoşki:J edi<k-n LeviBk.i - J. s. u. 
taıkınıı dün sabaıhkt A\Tuıpa ıtre 
nılc şehriııniıze gelmiş ve istas
yonda merasimle ka.-şrleınmı~tı.-. 
Gelen fuıtbolcüler 45 kişilik 'bir 
ka.!' !!€ lıalinded.iır, Bunlardan 18 
kir;i lutbolcü ve ibiri de antrcnıöT
düır. Kafile ,file beraber gelen di
ğer zevat sın! bu maçları ta.kip 
etmek ii2ere İııtao.,bula .gelmiş 
>bulwıırnaıkıtadırlar. 

den Terbiyesi Uımum MüdÜ'ı-lü
ğü. arasında ihıti!M ç..ı.1<ıımştır. 

Gelen B~aır ta.kr.mı Scxfyanın 
şaımpiyonııı Leviol'.<i ile en ıloı.ıv
vetlı: >füıJ;gaı· ekİ!pl<'"rinden J. S. U. 
dan rn.iiıteşd'.ııkildir. Le\•iaki ıha
len Bulg;ıı!'istan şa.mpiyonu olup 
ver'1en nıaıliııma ta göre geçen, 
mevsim şdhl"İlrnize gelen IRapid 
ve Admira,yı yıenecek Jku<lreti 
göster.miş ;ı,iır ıkıymettedir. İçle
l:'inde bh-ç.<>k ıberynelm:ld ay uncuı 
bulunan Bulgll'l' şampl~n.unrla 
en kıymetli elema.n orta lhaJ İs
lanJb.uliof' <luır. Bu oy uırıcu 38 ke
re beynelmilel olımuş lbiT Bul·gaa
fwtl:xıküsü<lüır. Sağ iç Siırııı:ınof 
da Maked>on(>'adan t:;ık:rna iti1al 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıl(lık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe ahnabil ir . 

Bu1gar Le~. takımı lbuıgün 
ilk maç.'lll sa&t 15,30 da Şeref 
stadında '.Beşiılotaşla, ikı''IlCi ma

ÇL'l! cıınıa.rtesi .günü yitne ayl!lİ 

stadda Fenenbaıhçe ile, sı:mmaçı

m da roğklhi ihtiıınal parlar günü 
l''en<'r ~dında F'enerba!ıçe - Be
§~h.'1.aş mulhıteli1i Ue yapaıcaı:utır. 
Bugiimkü maçı kıym'l"tli aı1kada
ş.mıız Şarzi Tezca'Il idaTe ed.ecclk
tir. Diğer m<ıÇl:ın- için taoıin edi
len haŞcıınlerr yüızünden lstar>'buıl 
'bölge'Si klüplerile oıo~:[er ı Be-

, e<:lılmiştir. !Bulgar ta•lutmrı.ın şilın
diıki ikuıvve.ti bizce mt?Çhuıl 'bu
ıunmaıkla ıber21bcr vm"ilen malu
maota. ina'llllla.cal< olu·rsa llıiç <le 
iiJınıal edilımiyecek ıbir vaz~Me 
görilıııınelkltedir. Bu tak.ıım ka·rşı
s>na bugün Beşiıktaşlılar i:'Jy le 
lbiıı: kadro il'e çılkacakfa>ııdrr, Meı!ı
met Ali - Y aıvuız, Hıristo - Ri
fat, Ömer, ll:füseyiın - Sabri, A
ris, Hal<!kı, Şeref, Şü.krü. 

1 
..... b !§+it +. ;:ai 

D. Oaınir Yoiları iş letme U. M . ilaıHa_u_g 
l\fuhaırur.ıen bedıeli 8?80 sc.ık.:rz. bln ycd-i yiiz Mi:&en !·iıra olan 8 Lon olesi- 1 

fen te . .lrotında ve 2 km .fC'l"l'O rııdC'i ::ı.kü nı.ıü.:a'tör bsi<:ıry:alat1n<ia ikuıllanıl:ın po
f....:..s ~ 12/11/!.142 pı•ı ~·w.b~ gürıü sa.at 15 de ka.pa!ı z:ıı':f usuLü ?le A.r.ka-
1·atle i.da:--~ bluıasında tıopılanın merknz: 9 ı.mou kon1ıistyonca ıSatın al ınacaıktir 

Bu işe gJ'!'t!n6k .ı.str~yıenı\'Crin 658,50 (altı yüz 'CJ~ sc-ikrz l!ıra f'ili kuı·u~) 1•
r::ıhk m\rVakikaıt 11mmat i}p, k"'3lrlum.ın tıey~n ettiği v('5i!{alal' v-e rok:Eiıf!E.r:ni ay~ 
nı gtın sa.a:t 14 e kada:r rrd1 grçen komisyon rç.l.Jlağtne vemııc·!ıtri. Jiııiıındır. 

Şa.r1:ı:ı~D'lı~Jıc.r p:ı..rasız O"!.aradt. A'.nO:ı;a. re.da Mıa:I2:e1.'1le d.aiJrr't'iırııdın H&ydü.I' pa~, 
~"la '11('$.'liıüm ve sf\~k (lçr.l~ğmdıcn bn:!n oJ.unur~ 957) 

:. 1 
Muhatmmcn b~<!C'!.l (&500) ~ l:>:ı OOş yfüz lira ı>lan (50) ~ıı; M3 mu-

tol.! ı.iı'atta diş buda!< l<a.las (10/İIO<ıci 1şıi<ı/1942) ,..h güDii saat (16) on 
al.tıda Ha,y.daf'l1:ışaıda Go\l' biı:ı""1 dahil.ind<Jkl ~ t:ı.1'3fcn.dan kapalı 
z.a.ı f usuJı.iıl·e -so.tın aJmaealldır. 

Bu işe gıiınıl'lt ls1ıeyenleı•n (637) afü yiie otuz ~ lira (50) lruru!flulC 
rrmva!dtıaıt teminat, ~u.n taıyin e.ttı.iği vrsika.1a'I'la tıekılitle.rini muhtıcvi ~· 
lannı aşni giln ıs:ıat (15) beş: kadar luımieyon rcisliğ;ıııe veornel>eri iazırorlw. 

Bu f;e ait şartcaıı:nıeJgr komJıoynı:ıdan paırasız olanı!<: dağıll•lma!<rtadır. 
(S67) 

29/10/1942 PERŞEMBE 

7,3() Pıreğro.m. ve mi!ln. saat 0(.YQf"l, 

7,:v.lı Müri<: Ba<-şlat'. 

7,40 
7,55 

8,30 

a,45-

Ajans !ınh<>~la-i, 
Mü~i!<: 

K'OnU:'Jna. (1.1Uıtf' 
ı;dııı<ı,.) 

Mıilııik: Hal4ı: bııvaları. 

9,16 Kon'U§ona. NaDa V9kQJetl aı:J.m.;ı 

9,30 MW.k Karıı;llc proğı'3m. 

10,10 T<o:ı""1. 

10,15 MüzJk: Oyun ıı.~wılan. 
ıa,15 K()("\uşn1'J. 

ıı,:ıo Kar:şık proğra.m. 

12,GO Konu~n., Sı.'ıhal vekale1i a·
dııra.) 

12,15 1"füz.K: Ma;rş!<l!r. 
l 2,30 B·ü::;üik Mi.tlıet 

moera&!trıin nıaik!ıen 

13,3{) Ajans haberleri. 
13,4.S J.!tiirıAk: 

14,46 Hipect:."C!Jl'ıd'a~:.i mora.simin mık

lrn neşri. 
17,GO Mill! PfyanlJO !<ı>e-mı!Me ~

ıkilış.i.n: n n.2ıkılleın r.teşr1ı, 

18,GO 
18.<}3 

18ı30 

18,45 
rn,oo 
19,15 
19,30 

19,15 

20,15 

Proğ:.arn~ ve rrıEm. saat a,,.an 
Mü.zl"><: ŞW!<ı '" t>ibiıtile·r. 
Kıınuşma.: Kızılay Kurumu 

&dına. 
Moo'k Oyun ıı.a....ı.an. 
Kcnutın'Wl: 

Mü.ı.!l.~: Öğrendiğ\miız 
Mi:ıır. l<lkc t sa,.,t a:rarı 

j ::ıırı hıaberlıe-ri. 
Müa:ik: 

Radyo gaız.etes;, 

2-0,45 MıüXık: Haik tıütttUlerı. 
ZJ.00 K<ınuı;ma (E'lin ~·) . 
2:1, 1 5 'l'l'mfi !. 
21,46 Miiıı.:t..: 

22,30 '.Mıem!l.i:tC'ft sat\t e(Ya!l"ı ve A-
Sahibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat Direktöıil: Cevdet Karab ilgin jan.s haberle!'>. 

R:osıldığı yer: . Son Telgraf• Matbaası 22,50 Yerm..'<; proğl""m. ve kapan,ş. 
-----~·--·----------~ 

Bilumum Resmi Dairelere 
·veya o Hükümdeki 

Müessesat ve Teşekküllere 
Resmi dairelerin veya• o hükü ımleki müessesat ve t~kküll€rin ga<.etelerdc neşred'ileçek. ilfun

lan, bir limi1-et şirket tarlamdan kabul ve gazetelere tevıdi edilmekte idi. Bu linıüed si;r:Y_;>t el
vevm hali l.«Gfi.yededi< •. 

Ru defa ve-nuıen teşekkül eden ve bütün 
Matbuatının alakadar olduğu 

Türk Basın Birliğ i ve Ort a klara 

Türk 

K. TASARRUF 
HESAPLARI 
2 İkio.citeşrin 

Ke~ides.i.~ı.a aynla.n 
ikr3111tye1er 

1 ll<!et 1000 liralıt 
> 500 • • 250 • • 100 • 
> 50 > 
• > 

'V'ÜIP.KIYE CUMHUR1YE:T1 
ZiRAAT BA NKASl 

lt\Jllluş \dnli ; 1888. - Se rmayesi: 100.000,000 Türk ı;.....,L 
Şube ve ajans a.decil: 265 

'..ı!irai vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenl,ere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Ban.kasında kum.ha ra!f ve ihba::s;z tasarruf hesap. 
kur'a ile aşağıdaki plana gö a.nlara senede 4 dE>fa çekiJecek 
ku r'a ile aaşğıdakl plana gö re ikramiye dağıtılacaktı;r, 

' A. 1,000 linlık 4,000 L 11100 Adel $0 liralık S,000 L ' • =~ · z.ıee • 120 • &e • ,,sot • 
' • --- • 1,000 • 

4.o • ıcıe • c.ooo • ıeo • ze • ı.zoe • 
DİKKAT: l!eseplarrndaki paralar bir ~ene içinde 50 lira

dan aşağı dÜ§llliyenlece ikra miye ~ıktığı takdirde % 20 fazla. 
sile verile.-ektir. 

Kıır'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !er inde çekil ,,.-ektir. 

1 
l 

r 

Askerlik f şleri 
FATiııı ASKERLİK 

DE?\: 
ŞUBEBİN· 

ı - 339 Dcığ\Jmlulaırla aı.ke<I~ 
ne ka.rar vıe rL(hnıiş oıa.n ba b.imıetli
lerle, L"VV<ll<e a&erl'ijjlne ırtıfar 
~~·r~d;ği ha in" m"U!htflif s<bepf..-.te 
~!:ye loadaır SC"\ıkleri g('C!;ıt;ıilin:l§ 

olan ehlzye1>ıam{\SÔ2ller - labi.. 
dir. 

2 - Tupl3'1!m0 giİniÜ 30/ J-0/9~2 CU

maı günıi.i saa.t 9 da. ıiulbe ü.n.asıızwıaı... 

d1r. 

3 - vaG<Jiin müsa.ad~liği hase
.bil<" miiıkıel}elıleı•ln ş.ahıslaırınaı atYrı

ca dıV{'ti.y<ı gönderileıır.~lnılftı 

!9 BİRJNCİTE.ŞRİN - 1942 

- -o-

Ekmek fiatları dün 
tespit ed :idi 

(Baş taralı 2 nci sah ifede) 
hariçten göd.nerilen karnioierle 
fazla ekmek tedarik edenle·rin 
ve teh>icümdn faydalanrnaı.1< isti 
)'<!nlerin dı;ğurdukları mevzii 
€1kmek sıkın<ısının <la önüne 
geçeçeğimizi kuvwt!.c umuyo
l'"Utrn, 

RESMİ iLANLAR 
ŞiTJd.in m.ev.zı.~ i§tigtıli: 

l.,ıi>u i ı an dwetzy Q m<:Duım,,,.. k.adıı-

L.f n.h111iız;saa.r.ıa.r ... u.m ... u ... m!M:.llMl!!!!mü•d•ü~· r•lmüiıiğ111ü~11nmdllıiemn;..tl !: 1d;;ır!!. -;.;~iil- ~~~;;;~~;;• 
Dr. Hafız Cemal 

LOKl'tlAN BEKİM 
DAHİLİYE MÜTEHASSISJ 

Divanyolu IH 

'Dağıtmakta olduğumuz kar· 
nelere k:Q)"duğumu2 sıra n uma· 
<'aları i.Jerideki teftişlerde usul 
nizam ve islJhıkak aşırı hoaıreket 
lre daha lmlaylıık:la miıni ol.aca
ğııı . Belediyenin lbu sefer hazır
ladığı karnelerle ala.Nığunız gün. 
lük un arsaıntla b;r fark o•.amı
:ıracağmdan hallnmı:zın, memur 
olsun serlbest meslek aslhaıbın
dan ol.sun gü,nlıük ekmeklerini 
munfazamaın ve Emin olarak a
la.cakılarını bilhassa telbarüz et
tirdikler; bir daha rica edece-
ğiml• - . 

Aynca verilen malum<fa gö
Nı, halk ve mcıınur ek:mek fiyat
ları arasında pek a21birfark o'.a
cak halk 600 gramlık ekmeği 28 
kuruş ve memuralr da 17 kuruş 
üzeinden alacakın. Bu fniyatlar 
ikinci teşrnin 15 i.Thde başlıya

tır . 

Resmi daire v.>ya hükiimıdek i dairelerin 
gzrzete ve mecımualarda vesair ilan ya.pıl,an 

ve müesseselerin tica ri mahiıyette olnuyan ilanlarının 
yerlerde neşri için ika bul ve neşir vasıtalarına sevke-

diıp neşi<lerine tavassuttur. 

Diye yaızılı lnı.runduğundan b undan böyte N!S'!nt UıinlarıN doğr u.da.n doğruya 

Türk Basın Birliği ve Ortaklark 

RESMİ iLANLAR ŞiRKETi 
ne göndermeleri IGzımdır. Bu yeni şirket büıib rrnmi iliinlan bir 
müd!detleri zarfında ve günü gü nüne istenen ~er gazetede neşri.n i 
sıl:fıtının % 75 ini de Ba6ın Birliği yardım t~la~ına vermektedir, 

intizam daftıilinde ve kanuni 
temın etmekte olduğu g'lbi ha-

Tasfiye halindeki bir şirkete veya: diğer tıüıredi mutavassıt!ıara ıgönderilen resrni ikinların daire 
lerinin malumat ve muvafaıkatla rı •haricinde, gazete adları deği§'tı rilmdk suretıle neşrıııe reşeıb<büs 

ediddiği öğrenıl~ıektedk 
Binaena•lcyOı resmi daireler, JiaııJ,a,nnı dilediJ<ler> b urun büıyük ve gündelik si~ası gazetelerooe 

n.,,.,recıerek her ye.de herkes tar afından e>kunıınasını teın;n edeibil mek içın doğru<lam d.<Jığruya ve 
yalnız İstanlnU Ankara caddesi 8 O nu.maralı Kaya hamndaki 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

RESMİ İLANLAR ŞiRKETi 
ne göndermelidirler, Te lefon: 21 025 

~--!llml---------------------------..--nmlılllllllmll!!Jlıl 

s • 
1 

_MaJ.ın c.in-"1 :Alik.darı 

Flitre be2' 60() adet 
BNlrı<la > (yağlr kanavlç<:) 5.000 met.ı·e 
Muşamba. lrapsi>\;1 20,000 çiti -
Golt Jcfı,ğı<lı (200 metre unın-
'uğı>o.da 2ı8 m/m ka.lınlıkıta) 399 lı<:>bin 

Güınü 

6/ll/942 cu:ma 
6/11/942 > 
6/11/942 • 
6/11/942 • 

saaıti 

9,6-0 
10,40 
"L-0,50 
il 

ı - Yırl\:aroa cİ!l1I!! ve """"'•" yazılı dört ka.l<'m malzeme P31Z'1·rl>kla sa
tın a·Jınacak.tır. 

2 - Pmarlllk JUzalarında Y"2ılı ı:ün w saa.tler<Je Kal>Maşta. l<ıvazım şu. 
beiirddekl mcl'kez ahın loı>nı'o;yonunda yapılacıılk'l.u-. 

3 - Braruia beı:i, muşaınııba k•psül'ü, v-e golt iooğıdı numuınelPri'e fSlift,.. 

re bı,z.i ~a.:tn'an:-ıf:s:. her .... g~n ~ .ö~ 1 ıt.>dı....~ sonr~a ~6Z'ü geçen ~'Uıb(d(' göri.iletbillr. 
4 - Istf'lk.!ı1e[ln P" zar#ı{..,_ ~ıı1 taycn o!"Unaırı gilrı ve f'.a.'3-t}erd-e tt'lklif ede· 

0€.'0CIC'-ri Jiyaıt ~inden % 15 l-Eminat ~alo.ır-ile bir!.ilate ıtı.e:dkCı:ı• ~na 
n:·tlrac~t!arı ı!an ol"LınUI'. 800 

r• SATILIK EV ..... 
Haliç Fenı:t';nde Çorbacı ı 

Çeşmesinde 7 BVlerde 63 \IJU- n 
mar alı ev satılıktır. Kargir, 
J oda bir mutfak, bodurum, 
ufak bir bahçesı vard11'. T alip
lerin Galatada Osmanlı Ban
kası karşısında lnh<:sarla'l' Baş
vcznedorı Hilmiye ınüracaat
lerı. ·-

ZAYİ - Tasdiıkli mülıü~iiıınü 

:zayi etmişimdir. Ifa;bir kimseye 

nıü.lıü.-lü. senet vesaire verm edi

ğin.::len iılleride her ık.imin elinde 

müihü~ümle 'bir vara·ka lbU!lu-

nursa b.t'iyen 'beni ilzam etımi

yecektiı-, ıBeyoğlu Kul oğlu ma- ı' 
hailesi. Koca ağa so.kalk SemniJ;: 
apartınnarıında Miixüvvet. 

... 
Mn!'4yene sa~Uert: ı.s -s. T~ı : ıısıa 

. ... ,., ........ • ... ,,, ...,,. ,. ............ 

İstanbul Belediyesi 
ŞEHİR TİYATROSll 

Sa~t 2-0,30 da 
DRAM KISMI 

~iŞ MASALI 
Yazan: W. Ş~are 
"lürkçes;: Mefiıaret Ersln 
KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
Ye.zan: C&tlo G<ı!donl 
Türkçesi: S, Moray 

Cımıartesi ve Pazar günleri 
15,30 da maline 

He r çaıı;aaılba saaJ 14 de Çocuk 
TlJ'a tro&u 

Perşeıd>e günü ss.:ıt Hl,30 da 1.a ri
h! ımı~ne. 

Bütün ekmek karnelerinin 
cumartesi gününe kc:dar tama
men dağıtılmilst için gerekli ted 
'birlıer '.llınmış •bulunma:<,tadır. 

Hiç kimse ay baışındil karnesiız 
kalrruyacaktır. 

DEYREDİLECEK İIITİRA BERA'D 

<PiD:ürme dökü.'l> paırçal•Tı irnoı. 
li lll9Ulil> hettı<ırlılilci ;hlira için İk
eisal Vdmleti<ıden ıst.i!ı&l e<h:.nıiı 

ol•n l oon""""n 1008 ta!ilı w 2700 
ı No. lu ihtira be.ra~ırun iht.i.va e4ıt.iği 
ı hukuk bu kem? 1>1ıŞ:mslna dev;,. ve

ıratı.ı..rt icadı 'Dtrı~kiıyrde mrevkii f~ile 
looyıma.k ~ ica.ra dcıtıi \'lt'Ti·lebı1c

crği teklif ~m~ olım.t~a bu 
h'USl.lta frutla mailim-at tdnmı~ ;.st.e. 
yenılt•rin G·a-1.<lıtaı A:rslaın Han 5 inci Pazartesi güaıü Dra.nı, salı cWıü 

Komedi tıiyo1ı>olan kapaiiiılıiiıdıiiırıi. ••imı 
kat 1/3 No. !ara miiTac::ıs.t ~yleıne
lf'>ri il<\n olunur. 

R • 

Viict:l ;çin vitaıninin ne kadar lazım olduğunu herk.,, bilir. Cilt için de vitamin ayni hayattır. Son zamanlarda Avrupa \'C Amcrikanm ılr:yat ve güzellik enstifüleri vitaminli kremi istimal crnıcğe başlamışlar ve güzel neticeler ~ide 
etmişkr<li.r. Ciltlerıni be,Jeıııek ve gayritalııiilikJerini ve enfeks.yonlazr::ı,, giderm<'k Y')iundaki gayelerinin fahakkuku üzcTİnc billıasw kadınlar aras·nda nıiithis biı· heyecan 1e\·llt eden bu kremler biitün müstahuıratı f>lerns;imul bir nıalıivet 
ııfan ııczacı H06aııı!l ene·rfk mesaisile >stilızar editebilmi,ş ve Hasan vitamin kren•leri nnmile piyasaya çıkar.ılm·ştır. Yiizdeki sivikelerle erecnlik ve bunış.ı;ı.luklım İ'talc <>den, ilıtiyarL:ı.rı geııçlcştlreı;, gcnçJcrıi ~<izeıteŞtiren bu krcnıİeri 
"1erhaı ' c lıi11'i~n'<luü1 i<itimaJ ediniz. Uıısan dopoou ve şuhclex.i.~'1e küçiik, Uij! 25, lı:fu,iik 40, ldiçiik vazo 80, büyük 150 kuruslıı:r. 


