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Al TIN TOP 
l\lağ azasının • 

Yeni ve fevkallde zengin çeşitleri l 
1 
\. mutlaka görüniil. J 

~ç=Yekiller Heyeti-, M_ıs~RDA 
lngilizler 
Taarruza 
Geçtiler 

= 

rTUrk g~z~~ecil~rin evvelki ~kşa.; Nevyı>rka varı~larını ·ı:ı J 

il tesbit eden bu resim Amerikadan telsizle ahnmıştır 1 ı 
1 

Dün de bir toplantı yaptı -faşe mesele_ıeri v~ f_i~~ murakabe· 
sinin tetk~k edıldıgı aanıhyor 

l\okara 1 (ikdam l\fulıabir.indon) - \'ekiller Hcy'eti bu· 
"ÜD de Ba~~ekil Şükrı.i Saraco ğlıınırn riy . ...,liude loplonı~. 
" Bu hıplaı>tıd:ı menud<el ia$<! meseleleri<ıin, fiat ~·e mura
kabe i~lerıni;o tupln bir halda ledkik ediidii;i tahmin oluo1mJ1k· 

ladır, 

-------
Manassib çevre• 

sinde bazı mevzi· 
ter i ş g a 1 e d i 1 d 1 -

-Son koz ı· 
---·---

Timoçenko 
taarruzu 

---
Eğer &011yctler bu de/o !

1 da Don müdafaa hattını 1 

yaramazlar•a hakikcr 1 
~n fi itlerin dediği olUJ' l 
ve Don • Volga kilidin A 

den Almanları hi.; bir Ü 
kuvvet çıkaramaz. 1 

Ya=n: ŞUKRV AHMED 

Kah>re, 1 (A.A.) - 8 inci ım:tu 
taarrU2la geçn:W; ve mor.kez kl'Si.
minıde l>irÇJC'k <füşman n!t?V!2!ileri-
l'.\İ dün güırliıün ışgal etı~r. • 

Bu ha.beli \·eren askeri ka!Ynek 1 
düşman karşı taarrwı:lannın ge-
ri at:ldığını ilave etınekıtedir. 

Kabıire, 1 (A.A.) - ı\Skeri bir · 

t::~~~ ~1rd~:ğ~ı: ı-... -M_-_ -,. , , Al s· .e -, ıı. 
mevzi.lerinıin bulunduğu yer \ 
Manassll> çevresİ«l.İ~. Taarnırz, 
sabahın il:k sootlerinde bir topçu 

1 
ıı.teşile b"'ilanuştır. / 111 / 

Kahire, 1 (AA) - Bugünkü · ı ·ı· A • ) 
perşembe güll'Ü neşredilen mü.~- 1 ngı iZ Ve rJan-İ 
tecek lrıgiliz Orta Şark tebliği: ı 

1 
' 

Şinıali Rusya Ba(Jc.oınutanhğın- Salı gecl'si kı:-şil kollarmıız ,t i n E 1 ç i e r i n İı' 
' <SA. ·3, Sii. Z) 

H 
itl<!r yeni r.utkund.a, u
mumi bi-r bnlJ.sa ve..rı11ek 
!arım &'elirse: 

ı - Sovyet bölgelerinde yer· 
ıc~liğiıui:ı lıer kesimde kalmak 
birinci ;{ayemi:ııdir. 

dan alıJlaD ~al Von Leeb -------- b 
1 

E 1 , 
c • •) jK ~kara~ ı (A.A~)ti R~:.( 

2 _ S!aEnı:;ra<l'ı behemehal 
alaoc:ıjiız, Don • V<>lga • S1aiin· 
ı:r..d kilid;oden bi:J>i hw;bir kaı\·· 

vot ç.karamıı acak .. 
3 _ Karaıkniz hio)rjmjyetini 

tesıı; edecegis, ancak m ....... 1u 
) erlere hücwn e<l~.:eğiz, al..ı.ilir
oek RU6 pelrol lol) ....!Llınnı ala

ıaı&&. 

4. _ iı.inri c"!'beden korlonu· 

')'OJ uz .. 
Dedi. Bunlar birer kal18att:r. 

GerNe ne dereeeye kadar uy· 
gıın ~ıkacak? Bunu ~aınan ve 
iler.inoin b;.djseleri taı·ın ed«ı>k· 
tir. Uen:iz kaıılı ve luyametli 
murıtde?e de.-a.ın ediyor. Yal.nı:z 
Alınan De•lel Şefjnin natluın· 
dan anlaşılan bir h..ıı.ikal §Odur 
ı.; Alnım ordusu bu kış dalıa 
J!.i~ade cenup Ru yas:ııda f~al 
olauk H diğer Rus cepbderm· 
de müdahtda kalacaliıtu. O hal· 
de birinci hedef Stdingrad'ı her 
ne pahasına olursa olsun dii§iir· 
rur.k, ikİD1'İ hedef mümkün ohlu
i:u takdird~ cenubi Kafkasyayı 
istila ve Oda Şarkı tehdit ~ııı.na 
a?maktır .e Alman ordusu bu 
ı:aıo p<"Şindedir. Ruslar da bn· 
nun farkın<l~dırlar ve bu Alman 
g•ıesin;,, tahıı.klı:uku takdirbde 
başları.na gelecek folalr.eli ölç
nıcı..tedirlcr. 

Sovyetler Don neh rl• , cumburlniinübugiin~aat16da 
Çankaya kö!)küudc İngiltere 
Büyük Elçisi Sir Hughe Knatclı. 

b OY U n C a l• ı e r ı ı• y o r bull Hugessen'i kabul buy·ur-
mu~lıudrr. Bu kabul esnasında 

müdafaasını bizzat Stafingrad 
StoHnin idare 

Hariciye Umumi Katibi Bü
yük Elçi Şevki Berker de h~
zır hulımmu~tur. 

Mo.-llvva, 1 (A.A.) - Öğle ü
zer·. n!'şredilen Sov)~t tcbliği

n.n eki· 

Stalingrad bölg~nde muha
rebe şiddetle deı:am etmektedir. 
Şehrin şimali gaı·b,sinde dü~

nıan taarruııları Jl'6.;kürtülnnı~ 

ve dii:şman 300 ma.ktul venn ~ 
tir. Başka ilıır kesimde ikı du~

man biılü~ü yok <-d.lrntıŞ'Lir No
voroo:ONlurun renul>u şarkisııırlP 

dü,man.n bor kaç taarruzu geri 

bırakılmıştır Bir kesınıde düş-

ettiği bildiriliyor 
J da Aman k uvvetlerjnin sol ya

nına yapt1kları taorruzda Rus
(!'A 3, SC. 6) 

c .-=====: 

Ankara, 1 (A.A.) - Reisi
nımlıur loön.ü b1o1ııüa SMat 17.:IO 
da Çaalraya köşkünde '"°"'a 
bir vazif.,ye tayin edilmi.; olan 
Arjantin Elçisi Soo.or Kulos 

(SA. 3, SÜ. l) 

) 

Rijevdeki mevziler 
ı tamamen_d_ü_z_e_ltildi 

man Sovyet mC'vzıer:~de 1>;, Stalingradda kilit mevzilerinin 
çı.bntı husule ı;etırmege rr.uvaf-

fak Olmuştur, Bu diışman bir- h f h A 1 A d m edı'lı' o 
lik!erine karşı mnhawbe d(,Y3m l mu o azasına a a eva y r 
etmektedir. Berlin, 1 (A.A.) _ Resmi tel>- .ki mevzilerin zaptı '\ .n yapılan 

Voronej kes;mhıde me-vzıi e- liğ: sa·vaşlar ş:dd,.;Je devam ediyıır. 
tıemmrY"tk mühim çarpışma- Kaf'><as çevresinde, çok kuv- Slalingradda hava kuvvetler; 
lac o:muştur. vet!e ta.lıkım e<f;lm:ş tepelerde- tarafından d,,,;tekl.cnen hiifcum 

S01.ıyet taarruzu gelişiyor 

Londl'a, 1 (A.A.) Stalinograd 
şı:-!ırinin şimal batı ı:aroşların- Romanyada 

• kıta•arı şclırin şimal kısmmda 
muhtelıl nok!'tlarda daha ileri 
nüıfuz etmişlerdir. Düşmanın 
çok bii(yü.k piyade ve tank knv-

_ Rusların başına ne felaket 
ı;dir?. 

J)İ)·e sormanın ,.P ıl:.işünmenin 
.rniı.ua~ı ,yoktur. Bunları sırala
ınak n}Ün1kiındiir: 

~Yeni Tefrikamız 
ISA. 3. Sl. 5l 

Belediye 

Türk gazetecileri 
Amerikaya vardılar 1 

~~~~-· 1 
Amerikayı gezmeğe davet edilen 1 

gazeteciler Ruzveltin 
gazeteciler toplantısında bulunacak 

Ne' )"Oık.. 1 (A.A,) - 'l rk gıııe
ıec,ter H~o:n Calıl<l Ya:çm, Ah
me<l l.'min Yalman, ŞUkrü ~r. 
Abidin Do.ver ve Z..•keı y:ı Sertd 
dün ak.sam tranoı:ı.1loul bcr ı.r<:""1• 

Hitlerin nutku ve 
lngiliz görütü -Nutuk geriye 
doğru atılmış 

bur.i')'a gelın:işlc:d" . K • d eı ı ll'J1"r
ttz.: V<>şinıı:tonda bu.l an b ın 
mi:li x; uhfuıün m:s.ıf ri olrnJ rdJr. 
B'1'l<'<ik A-'lı<"r;kn Juı:·;., ye "·zır ıfı 

~e <b.tüel Ü.il •~1 r <l»·ı'<sl, 
Ame:.i!kaıı ,gu:c<tecı,e e TU!t: g1z<C _ 
ciJerin.n An1Pri.kaya z.yaret 1('"1n da

orc·t .. t.a.şr'Si B. Sanlı.an ve Tü!k ga
tlr, Tiırlk\l't' lroraolasu B. Kemal 
V"'1fi 4 Nevyorkt.aki Tlırk•y• tica
ret a1eşe!ı' B. Saman V1' Tilrk ı:a
zetccil4---:-inio mit:! "P.;..ndar ğma tayin 

f'C:' •• Hen Va.şınıgtıo~ eskl g.ızetrcıh ı rn 
dt'll .. ı. \l'om '\ı·ıg·ey ıs din e-vvel
oenberi Ne-ı:yorka ge. .ş. bul• . -
JN>rlardı Bu :u"J.a d.l er ı o• hava 

(R.~. 3. ~jl #\ 

Omrümüz vefa 
ederse.,. 
Selami izzet SEDES 

K onu~u~ ortluk: 

- Berı>krt 'c~''" ı·:ı
haJ1lığ.n önüne <'t c 

bilmek için çareler uraıın.ı) a 
b•~lan<IJ... Eğer bu ırnhalılık 
bö3·lı: ~rüp gider. e lıoılinıiı. .• 

Biri sozU kesti: 
- Ne olu'" sanki~ •• 
- .1\ı:izil.n scni.n ke!>ien dolu 

galiba; ben J af: ikı ~ tiı elli: k ·
ruşa ylikselinc::r<' kadar da~ 111-

dnu. ondan c;onra ... 
- Ondan !)Onra i~tr )'İne da· 

)·anı)·orsun. Biz n1e.~~le) i ınu· 
halag.. ediyvrm gibi ~cli~or 
bana. Hayat pahalı, çok pahalı, 
fakat açlıktan ölen çok ~iılnir 
yok. 
Ba~ka bi.ri bıı ,özii ta•.di 

ettl: 
- Doğru. Üç lürlü ~i~enfrı 

iki türlü, iki türlü si~ entcr 
bir tiirlü ı iyurlar. Ekınrğo hır 
katık bnlunuyor. İn>en bu ... 
Bulduğu il<. ~ıur; i~te biLler de 
pe.kfıJ3 olu~-oruz, alı. ı~ oruz •.. 
söze ilk başlıyan gliliim od:: 

- E\:et, dedi, ah:.ı~ oruz, fa· 
kat ömriimüz vefa eder<e". D 
delerimiz: Teşbihte hata olmaz: 
demişler. l\Jalum ya •• ·a.,ettin 
Hoca da e~eğinin yeıninıluı kı-
58 k.ısa hay\'.'anı a ·h~a alı"Ştır..

mıya başlamış, on giin ı...onra 

haJ·\·ancağız öliince J-loca nıer· 

hunı: 

- Tauı açlığa alı~ı~ordu. 

ömrii nfa otmrdi! d~mi<. Bi-
zim de öm1üınü~ '\efa ed<".-...t ... 

Söz burada biıti, ba,ka konu
dan konuşulmıya ba~landı. 

bir adımdır A manlar 161 Ticar 
- Gemisi Batırdml~r 

lngiliz basını nut-
ku zaif buluyor 

Ani<. a, (Radya ga.zCIC5') - Röy
ter aıantnn1n d'plom:i.1.ik n1'lthabir. 
H.i:.. rio ~tkı.ı:.ı~ \ahlil <:tm.&tı• ve 
Hit.:erın ~-t;cn yıl sOy,ı dıği n.ıt,rk
tııl:.l Z'.lter 1alllım.:n bu ınrhlı.ta ~
ıaı.m:ıdığ nt lıila ı-ır~ ulr. M~<ı

btr lhtler. ron 2:1.fere Olan gt: ·p

ni~ın 90ll d.crt!ce 6a~ am olınaoıg.;...11 
gö'Afr!t'.~:.ır, c\.c1f1 ' · d • 

De-yli Tt"lgraf c;_;:,-or 'u: 
• 11 t e ", g.'(en D'" Foy !'J,iğı m;ı-

hkt y ,kı n1ış ,.b. gOsterd & dı.ı 
ma.nı-n..n şi:nd-:> e kaci.;ı;~· nasıl olup 
tıa ~y:u'1üLg1n1 Sıuylerr:1.:'n kt.•. b:.ı 
da 'kab. hali ctü l.anlarma. y· ,lenJ 
trdi ı· Ga2rtP C. yor ki: 

s(,.z ın ltı.sası, ıbu nutı k ge: ) e 
doğlu a'il'.IŞ b'r oo.rr. ır \:e b 
leşralıtj. n~ 1~ f>re rti""TioRt v 

(SA. 3 •. Ü. 1) 

-~------... ı~------
Batın lan gemilerin tonilôtosu E~ 1A1 

ayı içinde 1,011,700 ü buldu 
Berlın, 1 (A.A.) - · Resmi 

t bl:ğ: 
Freeto,vn, Ne,\1 Fundland ön-

1er.nde ve Şln-ı~l Atlantığın mer
kez kısmında, Alman d<>nızalıı
ları hepsi 5-1-00 ton hacminde 12 
<lii.,.'11.an t:caret vapuru hat r • 

m ş,araır. 413.ı ur tle d 
larımız.n Eylü, a' ı d 

.ı. 

trd gı ı:caret ':ıpc;r1; say J · 6 
) a, hacmı de 7611.000 •onu v •• 
selm'-'itır 'ki bu sa'· mdıv~ 
dar e·-ı yüns{'k sayı \.Pf'ffi 

( S.\ 1, '-f. G• 

f AICI TIVA Kü K) 
TERTiP HATALARI 

ir akşam, bir h~h~eha
ne<le ı anıma tlen bir 
,·atanda , vazıların11 bıi· . . 

( Yazan: -
1 Neci S~du·ı 

a _ Rus) 3 ccılupla bütün ır.n
'\a,alasını kaybedf"tek, müttefik· 
IPrindtr. 3 ard.uıı görenıi) ecek
tfr,. 

1 AÇIL KAPIM, 

AÇ il! 

Başvekil muavini 
M. Antoneskoya 
suikast yaplldı 

----
Hitler Transilvanya• 

• • 
secımı dün 

Meclisi 
başladı 

) fil: bir :ı;c,·kle ukuduı:unu >0) • 

leııı'~ti .• ıcdholurı:nıakıaıı hl";· 
lanmadıgımı ,.;;) li~ecek derece
de saht<kar olamam: Bu itibarla 
itiraf edeyim ki bu le\ cccıih u 
Anda heni çcık memnun 1.~tıni~tT. 
l'akat, ~naalcsef, biraz sonra, hR· 
lik-ctt anlaşılınca, ~ok .. iirnıi.)·rıı 
bu hodbin, fakat TIUUiil11ll LC\'ki· 

min yerini, derin bir ~ukntu ha· 

tt .okunaklı luıld 
.ı.anıa:n gı:lclı ki. i.n1ıan1 1 t nlar n 
·elı:Jlde pek rninin~ıni gibi guru· 

nen koc_-aınan hatal;1rı 'iıı rrıd n 
kendi dü~tinrelcrıu1c ı.1111 ınıı:.e 
z.ıt fikirler altmıl.ı Y< r :ıldı. \" 
zanhHı geldi ki b n dete t r. 
tip .o taslı.h l·.adrc ı.ınu hır tur· 
lü ıslah c<lcınedigı iç n, çal tı
ğım hir goı.c:tcJcn a' rılın:..k 
mefbur:)ct:ııde kaldım. • 

b _ Ki.in1ür, ç~lik, kurşun, 

.lron1, petrol hn~ta oinıak lizerc 
nı-.denlcri..niu ~·o 77 ~ lmJbct
nı.q buluna1.:iiLLır, 

t _ En <ron huhubar mcrhrzi 
Ra!k .. yadon \e K.raılcun filo· 
&uud.110 nJrılıw~ bulunacaktır, 

d - Hazer Almao lı.ootıolu al· 
tına flYeccklll, 

e _ Şimal Buz d~nrLJndtn g"
tt..n ınu' ac;alı. )-olu :\.lnuau ~eııi
laltıları \i." la\·)•r~lcri tarafın

\ d;ıh k11pan.ır~a · ı~ın abluka başlı
.tar.-aıır, 

r - Arlık, !\•Da~ rsiılik ınab· 
ru.katsıı.lıı..., nı.aiLcnıesUr.:c, Slav 
ITkuıın cıcı .l5 inin Rusya d.ışoıtia 
"-aı.~ R;u. ordu~u11u brr vur• ·nş
ta ı· ılul:ırak hale sokoc•k4r 

ilaha bu ebepler"' neti~eier 
"'•~la.ıabilır. ı~ı· bu Cclaheıli ııe-
1t\c.·l"'' önh•ııu!'.n!u tela~• ı ınJ~ .. 
~ ı.; :u .. ı•t•l T;mo.;w*D fa· 

ı ~.\. 3. ı; . 2). 

•Allahm belası tdrikam12 
yarın «>na eriyor. Bu lrfrİ· 
kanuzın ~·erine, ukuyucuları

nuı.a. oııdan daha n1('rali:1ı 'c 
:;i.irublc) icl ~·ı:ni bir romnu iı . 

·ı lıa~ırludık. ıd 

A~~· ro~:.pg~~:d!~~! 1! 
lrmlcrinin İÇ) üziiııu ak...,.Hi· j 
ren \."t>: bu 3lf'n1~~r• a.;ılan ka- J 

il' p;n n 11kıınh ıuııht:ır1d1T. . 

1 

1 

A,k, hır . ı.. ... kan<:lık, kan, 

11 
kr,dın, eolrıka. hıle hul2<a ı ·, 
ht>r !ltrlU in~~ n hislc.·rinin çe· ı 

ş:t çr~it ı ... ·t·llİ~<'l'İnr bizi şn· l'ı 
hit hıra kot dk bu roman oku· ı 
l:JC:llc n~·ni 7.nnıaoJa da so.n 

11 

dcrf'ııl e ınt>rakh ,., ıni~tl.1i~ hır ı 
nıac·f'-ra ıalip ı"d~ı <"ksınız. 

~ry &ı lndan .fODI a 11 I 
ı başlıyoruz j 1 
'"======-

yı Romenler lehine 
taksim edecekmiş 
Mookova, ı (A.A.) - Röyter: 

Ka. :.reden Sovyct haberler a
jansına gelen btr telgrafa g&re, 
M . .l\Uhacl An~nes.w Hitlerin 
lll11<.mi laır~rg:.ıhına yaptlğı zi
yaretıten Bük.rcşe dönüşünden 
pak sz sonra bir suiıkast.e o.ığra
ııuştJT. Roın~nya Ba.,"'akil mua.
vıni olan M l\lihael Allll>n!'8CX> 

Başvdul k ı;orU§WNt.en sonra 
$3ra~ dan Mali) e, czaretine otıo
mobi ile g;ı:ıerkcn bırıdiği araba
} a •h. kaç el silah au1nır,; v ar
kadan takip eden arııllxı da.1'e'<a 
sılahlı bir tr~rrt;za hedef ol!TIUli· 
tw·. naş\ek.l l\fo:wmi M. Mma
el AntQoıesco kır cam ııuı;:a-
larle yar:.l::n.m d" rclaka-

tirıde bu.lunan :b-ır LJl>a.) la b.'llj· ı· 
k.ı. \ı.ir rr: ır. r k-urşı:.n ya al ı 

.ı:.~ dld... Takriben 15 •kaıdar 
(~A. 3. SlJ. J) 

, _________ , _______ _ 
Muhtelli kazalarda vatandaşlar sandık 
başlarına gelerek reylerini koli dılar 

Emia<;niı Ka~ makaınlıljındalıi smd>ğa reyler •tıl.ırl.•n 
(Yuı .. :ı Wıni 

1 kapladı: .\Jeı;er )B'11arınıı 

.. dokunaklı· dd:ıl. cokuuaklı. ol
duğu için sevdiğı anta~ılan va· 
tandaşnn, benim çalıştığım mat
baada ..• Mürettipmiş! .. 

Fdtal sonradan, birçok acı 

f.,.,riibcler bana öğroıti ki, bir 
muharrir için yazılarının miiret
tipler tarafın<lao okunaklı bu
lunması, okuyu.:ular tarafından 
d<>kunakh bulunması kadar ~oy
metli bir ııv.uhari')'ettir, Zira, 
bizi.ut meslekte •mürettip., \:t" 

•musahhih•, tıpkı doktorlara 
D&nze.rl.r: Yani, ya~ıyamı~ uak 
bir muharriri ya>ıl'lmak ioıkıionı
na sahip d"iildirler; fakat ya<ı
;tabile<ek bir muharriri öldür-
1ne.k elleriodedir ..• 

w Söıde. )aı.ılarm> mürettipln-

ş;ındı, ıneslcğ;n bu acı c:il\~ 
:-;inj banat •.t li..ik!ıf.tt güren ıuür .. 
rim. ba5iıklı )·az:ııdaki bir dwr.· 
lt>nin gazetede aldığı şu g:ırrp l'· 

kil halırlallı: 
•- Vck3!ct!n birt·ok tal~dirn..a• 

mc:ltrirıi k~ıanaJı. ,.l, kiJıası·ı "'li· 
çu me) dana çıkrak ınahdirna
nıelerini kazanan. \C' nihaset tı• 

~u :neydana ~ıkarak ınah te mıy. 
di?, 

Bunu oku~ unrit. ~kn-ş d;(i,·nc 
1.ukuftnnun hududu. c.:uınll·ıt-Ue 

parınak ı Jrln.ı tır '-..tl\,rım. 

Fakat, nten ubu uldugunı i\·İn 
dep;il, hir lıal.\..ı inkar l'lmtk •n· 
safsızlığına dii:ınrn1t'k :-çin ~~ -

,s3sl.'" 
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T O R K . iKINcı c(HAN ;ARBINDE ıoEAL sat 1 ş ı a r ı 
ersanesı SULH NASIL OLA tLiR? 

1 A ŞAKIR No17 1 
B ı ,. ~rtı id:l::ı\·ı i'Prı\e süren 

::;~~ "'rktn- 01\<t1 1 ~:ı.r k: 
- SuLttı ll•m clın r• ·i~._., /. \·e 

C't ~-"' z ol~r.tK ~::tlla ıat n o:ı.<d
ır.. · ü.a .... a:n~ rıı keı d, nH.:nla&t ... 
le1 Ht' 1..ı;ı;.ln gi;l(•n!c-r, Sult:ıtn 

l\1l.r 1iı hır kaz _Vct g~ ır~reK ij:r 

dLJTr ,,. k ı:-;14."'dıh..•r. üunıın iç n dl' 
~on ci-ertceae ikıba l 1Htf'isi olan 
A • ~t1anı ı ~eı:t•kr ... Ali Sua
' ı, ıru!Aaka yük,-ek l;ir maka
;c;;ı g ~nıeı< isttyoı"Ju. Ve bu e
n • 111 f'ad r.lalı<•mel< için. her 
k"°I iJa. g:rn~ekte tercd1..lüt etmı-

••n n d"laletil.ı-- (Sultani mek
tl'bi) nın m:i.dürlü.\ün ü kaplı. 
Al' Ruavi, artık tanı:'lrnilt• .ı.;ara

,·a .. ve biıtıas.a, cl.awad · {ah
mut P"aya çalmL,lı. Sult~n 
lfanıitlt'n. sık sık hsan al.yor
du. Ve onun hoşuna gid<'et'k va-
21lar yazıyordu .. Fakat bu adam 
o kadat haris ıdi ki, bunlarla 
iktifa etmedi .. Gözü , pek yü1<
,oklerde idi. Hatta bir aralık 
(Şe,fıülblıirnl olmak arzusu bi
l<" ·· terdi. Llk•n o böyl.P<.>e ~"Ük
k\ğiitıd~n de, >nim~ ed;,·erdi. 
Buna sebe,. de (veialıd R,...ad 
Efendi ı ;ı,, gP?l ce nmhabereye 
rir'<me<:i idi.. A 'ri Suavin n bu 
hareket ek boe dei;:ldı. Cünkıi 

-·---- 2 

rou... İlk zulıur elligi zııman, 
rı.r..tı id1. Cam l~rde halka \"&17. 

n<"l Fak. bu hnreketi, kend -
~·ı ı<.;' 11 n'\enf~ati temin e-
d<med Ancak ta•rada b r mek
ep -ıe~ı ola!:ı.i i... Bu .haris 

n b?Jru k.ı fi gJr.ı:Pdı. O esna 
e~ekkül eden (genç (Om.anıl 

lıırı kM ta,ının , .ı .k.lıalini paı~ 
J,ak iırciı.lı.ıü ,·in, onlora iltihak 
et;. E~er !:ıu komita. maksadı
ra ml.ivarcak o'.uı,;a, kendi:>~ de 
tn '-ııiılk .. bu- 1-ba'la geçeeckt •• Bu 
ihav~l • <•pıtan Ali Sua\·i, Avru

pava fırar etıı Kafasındaki sa
r ı ç.<anp atarak başına !:ıir 

ş.ıp"a geçirdi. (Saray) ırı ve (hü
kümet) in ( isı<bdad) ına isyan 
e ' tlliırrl\·et?"r\'er) !er n en 

Cin saf:na geçil. Fakat bu da u
:zuu sürmtdi. Çarçabuk maksadı 
•a"ı . ' o {Genç Os.manlı
,Jar) kend'sinden yüz ~-e,·irdi ... 
A~ Suavi onlardan ayrılarak İn
gi ereye g·w. Orada bir İngiliz 
k&<l·nı iie evlendi. Onun parasile 

b.r gazete çıkard. Fakat bu ga

e eacn de ne ınacıdi ve ne mane 
vı bır •e ' ka7.lınamadı.~ Artık 

y lbar.c d.yarlarda SLlrÜPmek:en 
J lnıp nm ı • ı Bu defa da 
ıbır progr.m hazırladı Bu prog

ram mue b"nee. htrnbuldaki nü 
uzlu zatlara metup!ar \azmaya 

haş dı. NihaYet. anlaşıld . İs-
t naula gelir gelmez, ~elce is
,tibdaa.r.a byan etti&.- (saz ay) a 

deı•ma aşladı. Bu defa da -ken 
dı taôinnce, (sany cialka\'ukla

r) arr..;ında yer a'liı. Fakat bu
r ada da bırdeıı.bire parlay•madı. 
Yu.· ·ek hır me\·kie naıl ofoma-

0 s.rada mfilı.m b'r "dise 

~-ukua gedi. (Millhat Paş.), b.r 

gJn zarf,nda azledıkrei< Avru
ıa) surgıln ecLldi. İ~te o gun 

Ah Su vı hare ete ı;:e~ti. (Ilıir-

ı li k :?amo n -da peres 
t tt.ğ ( lıltıııt Paı;a) \'a. saray 

ır..J ol luktan so nı, -.pkız 1 
, ın E a il'.'. .. en 

n n bu •ı!dıt n >Ü

K tu, o uu el r.e bu~ llk 
a \eril. Ertesi gün, (Ba

ır "· M Ulıat Paı;a 
•l r ma-

kale ·azd İşe bu "'"k e o u 
ce e f r lı. Bu 

say-;:de -ve, damat falı'Ilut pa-

-
H pıs 1a eckn çıkmazdan ev-

' et :ardc Je b'1" ke~e daha 
goru;_ e'< sted ın. Ancak onan 
bt..'ur .. ı;u hücren.o k ptsı önü 
ne geki ~İ1ll >.an'l1.nıdr ki, <luYdu 

ğwm derın heyecan bütiın ben- 'ı 
ı·nim a1tw;t eli. 

Frank parmalthkların ~ras;n

dan eJerimı tutrn.uş\11; 
- Jenings. demişti, artık in

sani.an iyice -Oğren<l n sanırım. 

Haydi, güle .güle git. B&hhn a
çı: olsun. 

<beş ;eneye mı.h -
•:tımdu. Ben ise tahliye e&fü
yordum. O. daha on 5'!kiz ay ya
tacaktı. 

İçimde b r M.nanlık duydum. 
Çıinkii onnn ma.hkümiyet;l'.'.e 
·cbep olan bend.m, Fakat ksr
c ş.m bana 1'ır tek kelime i e 
b. ~ s1tem ~tmemi~ . 

w ,·er"rr(& o çıksay ... 
dı da, onun yerine tıen yatsa\'
d.m, d~nya'ar ben :n olmuş ka
da· vinccek•im. 

i • sYO".l ıı derken artık ha-

' w\.,[fa. mak ıçın ça-
Vl'IT' 1 e't m. 

1.\filhat P•~anın azlinden ,.e siir
~ÜP rclılmesinden sonra, nıü

ne\·verlcr arasmda. Sulta" Ha- { 
mide karsı bir galeyan bd · gö-<
terdi. Hatl:.i. onun hal'i için, bü
y ük 'bir kom:te bile !t?!><'kkül 1 
etmi~ti. Şayet .bu kDmile, te..eb
büsünde muvaffak olursa. (sul
tan Murad) ı tahta !:C"<;irecekti. 
Fakat onun 1ıasta~ı dernm ('t
ı.:ı:· müddet za.f nda. (,·eli:ıhd 

R~ad :Eıfendi) saltanat <naip) 
liği vazifesini ifa edece!;;:li. 

(Al i Sua,i). R •ad Efer.di ~·ii

zündeıı me ·ki:ni kaybctt!ğine 
pek ,e,•indi. Bunu, kcnd:si için 
bir şeref telakki ettiğin b:., 
mrktun1a kendisini' obi!d•rdi. Ve 

avni amanda; (saltanat maka
mına te~riflıeri pek yak· ndır O 
nma'l. zatı hümayunlar.nırı, 'bu 

sad.k bendeler'ni dü,ünerek, 
sadakat ve ıdıudiyetimle mü
ienas;p bir makam ihsan buyu
raC'~'klarır:dan Pmin'm:) diye. 

aber gönderd'. Ve ayn aman-

inşaat hazırlıklarına 
baılanmış L u:unuyor 

Büyiik Tiıriı: tersane•Hıln 
kurulma" etrafuwl.a birden· 
laiı-e giriııilen tetlkikler •e ya
pılan hazırhklu kısmen ne
ıice ,·erın~ bulunoıaltadır. 

Bilindiği gibi hu ,eni ter a· 
nenin i,ıaobulJa, Pendik ile 
Pa,·li adası civarıuda bir n~
tada iıı..o;a edilme>i <lüşünül· 
mü~üi. Bu hususta ~ apılan 

araştırn1alar, sahanın bir ter .. 
saoc in~a..,ıııa ıuü\ait olduğu 

ne.t.~cesin l \ erJnh.tir. .ı\n<"ak , 

bug-unkü harp şeraitinin i~in
.ıe böJ le büJ iik bir ter anenin 
siiıoatle ve tam olarak ikma

fio.i beklemek doğru oHluJa· 
caiından, t~rs».Mnin k ı(lt kı .. 
Slnl i~ı doğru g(irülınÜ§· 
tiir. Baba \·crildiğine gôre, 
bir kısnıın in .:.ı~ı Jtacarlara 

hu·ale editm·ş bulunmakta
dır. Yakında faanyete geçile· 
ecı.'1 'ile ayrıca bildirilmekte
dir. 

Bnudao bad;a, l\Jaltepe ci
•·arıuda da bir yerde deniz 
ahşap tekneleri iır.a>1 ıçın 
ba~a bir te~ekkill tarafından 
hazırhklara başlannıı~tır. Bu· 
radaki hu~u~i i11~aatı Ahnon 
teknis~·eulf'riniıı idare edece· 
ği sanılmaktadır. 

ipek Kozası 

lkınci CihMt Ha rbi harışırua 
planını belirtmil e yarıy•e"k un
~u.rJarı aramak baıkm11ndtı1.n eli
mizde '>u Jıar.bin, Üçlii Pakt, At
lantik paktı, bir de allt.koruin
tern pakttan başkaca yaulı du
kliıuanı )Ok. Fakat Üçlü pakt da, 
Antikomintern .ı>•kl da >a<lece 
birer iltüıık denıeciıuleıı bask" 
lıiçbi.r uusur tasımazlar. Yal;ırz 
Üçlii paktla Jı,;,uya) a Bii) ilk 
A y11. hikin1i~etiniu tauıuına!tı 

gibi müphem bir aydınlık bula· 
bi:lir.iniz. n~ şüphe ~oktur ki 
>ulb preıısiııleri bak . .nımdan At
l:ıntik ııaktı, biç olmazsa, daha 
belirtili.lir. Fakat bu paktta da 
ancak toprak ilhakının taııtnıua
ına~t ,.e ıuilletlerin hürriyetleri· 
ne karışıhnanıası ıırensipleri be· 
lirt:hui~ bulunulor. Daha fada 
bir a~·<l . nlık görlilemez. 
Şu muhakkaktır ki henüz hiç 

b.ir tar;U hıık'kı ülkü ve amaç· 
]arını açık, kesin ve etraflı ınıd· 
deler \ "C prensipler hal:ııde or
taya k:ö..rıaı.nıı~tır. 

Uer taraf birbirine düş.ınan ve 
barı~maz ideolojilerle de dövü•r 
nıcktedôr. 

Fakat dö•ü~en tarallarııl hep
sinin birden birleştiği bir nokta 
var: 

da, Sultan Hamt a•em·nde te-- (hrBC&t& müsaade! 
şekkül eden komiteve gir.di: f,.. 
t~ . .\h Su~v!nin hakiki karakteri edileceği S&nıhyor 

Yeııi bir dünla yaratmak. Hec 
taraf. en "l dınlık olarak, bu ga
~ e üzerinde birJcşnıişlerdir. ı:ı. 

bette ki bu kan ku>an harlı u 
\'olkanlı cephelerinde can \·eren 
ınil)Onlarca im;an, dalıa kötü bir 
dünya için dö\ii~üyor değiller
d~r. Uğrunda dö,-üsülen, ~üphe .. 
siz, bugiinkü dün~· adan iili:tün 
bir dün)·a yaratmak aınacıdu. 

işte bu (üstün dünJ a) plıinmı
dır ki harp cepheleri ardında 
y,ı:ni terkipler ,.e sistemler ya· 
ratınış olaıı ideolojiler ayrı a)rı 
i~eınekte, ayrı :ıyrı krokileodir
mektedir. 

as· bu omiteye girdikte~. •Onra ) 
tebarüz eder. Bu adam. o kadar f BiU,.,,:lit;i gibj ipek '!roza- ih- j 

raeı ym;o.ldır. Şmıdi, l=alann. 
tıaris :di ki, komi(ada kend'siııe ki'Smen i!hnc.na miiısaade edil-
yüksek 'bir me\·ki verifırııediği mcsi etrafında tcdlküklere g•ri--il-
için f~na '1a1de ·nlr\.endt Cüret- diğinı biidi.ren 'haheı·let' gc ek..-

karane b.r hareketle, mabadı- ~edir. Bu sene rökolteıım geçen 

na yürüverek. komitıının kuv • senoloinden fazla olıcluğu hesap-
vetini hi<:I' in.dirme!c .isted~ Ba- lanms-ıır. l\f± • ün 18 mıil:yon. 

lira lı.tanıxa old~u tı;hmıin e-
sına yet.zn~ rnuhac' topl.anti · dilmektcdir. İpek 1":JUıs;ııın, mü-
Bun!ar:. Çırağan sara \1llı ba~- him tir k> npamo ·'on nısı1&ısı 
kandtrdı. Çırağan saraJ n bas- olduğu l.ilindig'.re göre m:.c.run 
tı. Zah:ri maksad, Sull~n Mu- önemli tıicarl ır..tııcdelelere \·esı-
rad, tahta geçirmekt.: Fakat le te~ı:.;ı LOC-<:cği o.n!"'iıln kıtadır. 
hak · rnaksaci:, kerd!s:u n biı

yük yard•mcısı olar. ( · ti Sa-
1 h) e Sultan ~fondı .güya. ka-

,.~ J'Pl .. 01.düıtn,ek. 

,.e 'bu emaye meharetle Yıldız 
sarayı"a abfeder k S ta . H -
mid; ıskatma sebep teda k et-
mek \'e boş k:'an ıta da (ve-
liah Reşad Efend ) eçır-

!n(!kti. 
B ş l""abeyırci O.nı. a 

Hacı A Pa,a, ısaııo,ar f 
(Daha 

Be.-. 
nu 
var) 

Oldürmek istememjş 
Tcn.)bmoede, Mustafa ismin • 

da tıir arkacfaşmı !:;,,anca i!P öl
durm n suç.ı.; Alm:CC:" du· 
ntş~ına dan !?.inci gırçcza 

ı::ahkem · de ae\ n c'<1 · . · '.u-. 
at:a:ı.sım 

ytı.µ'-'n Ahn ... , .. I fa ı ur
m<.'k ıslcmec n' söykm ~e "11-

<,;U olmadıgııu • ı etııu. .. r. 
Muh ·eme, -anın tecmclkıı 

Jl oa a bır gun tııra.kılıı .ııt.J. 

fa el, bugüıı dö,·üşeıı mulıarıp 
bloklarm sıılh ga)cle.ri henüz 
tamaıui.le ortaya k-onwan1~t1r~ 
Bunlar biil ülı: meçhuller Jıar ndc 
du.c.ıyo.-. Fakat bu milletleri 
harbe süren i·deulujilerİtı ana 
pr€n~iplcri bütü" diinl aca nıa .. 
li'ımdur. 

İşte ltu ıualiiınlarla, baugi ta· 
raf gal;p gelirse g~1sin, Ü.itün 
dün~ anın .nasıl bir dilnl· a olarak 
belirecc·"iui kostirruek ioıkin
ları bulı•nabilir. 
Koınün~zın ide()lojisine göre, 

k Jlİtal ve i~i nıcse1csi, bütün 
dün a 1-ö.- •·e sokaldarınJa hal
JedilnıcHdir .• ·a~J. onal Sc;_.,yal:zın 
i e ı>l"lokr:ıt, yani milletleri ~al
uız kuı.·\·etile sönıiiren sL .. teıne 
kar. ı harbettiklerini ha) kırmak
la ;e dirnya oiınetlerinin millet· 
ler ara· .nda adaletli bir taksimi-

.. THiŞ MACERALAR 

ALLAH i N .BELASI 
Ya%an: 

AL j°E N t N C S 

kattıta baş'.ad.m. Bir sene te<:- f 
rübe, açlık ve l:ıer çes't ıztır~:p
lardan sonra, yavaş ya\'aş ismi

mi duyurmağa başlamıştım. Mü
daf•asını üze"me ald • m blc 

d·yar 'b ka bir dava takip e-
d: •ordu. Hatta yeni m~ekimde 
çok gllıel muvaffakire;ıer de 
elde ediyordum. 

Fakat B 1 Parter'i nubna-

rnışt.m. B ' r sabah p<»tacı bir 
çok mektuplarla beralx:r, bana 
büyücek b r paket de getirdi. 
Paketin ıizerinde O'Hanri'nin 
gefıi} ve ince yazısmı tanır ta
nıF.taZ, ka 'm carprra a ba~la
d• Bu paketi eslti haplsh2ne ar
kadaş'"" B'I ~rter gö deri. or
du. 
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<beni ev~ rka çağırıyordu. 0-
rırya .gltmek!>ğlm için de bi• 
çok s<ıbEpkc gö.steriyor, en ru
llıayet de; .Durma, ge1.• diyor
du. 

Mektubu Dkur okumaz, der
hal kararımı yerdim ve ba\·ulu
mü hazıriama~a başladım 

Es.· mahkum B:ö Pl.lrter ve 
ş:nıdı.·ı ismile- O' Hanri Nev
) orkta maruf w şalısıyet ol
muştu. Yüz b:nlerce okuyucusu 
vardı. 

I 
tuhaf b :r gurur ve iftihar hlasi 
uyandıT1yord11. 

Benim için bu seya!hati yap-

ı 
mağı ıcap ettiren başka ibir se
bep daha vardı. Yolda, Vaşir.g-
tona da uğr<:mak istiyordum. 
Beyaz saraya gid 'p Cürohur re
i.>inden bir mülakat istemeği 

kafama koymuştum. Tam bir 
\'atandc'Ş hukuk ve srfat.ıarmı 
haız olmak, mahk.Uıniyetim dır
iayısile benden nezed len bazı 
mederj haklacıma da kav~ 

mak emelimdi. 

F kat karde•i n hiı a benim 
.ız.iroden hap· anclerde sü

r nmesi içimde dcrir. b.r h:c.p 
\ e azap b:rakmıştı. 

Artık o;..1a , omaya 1iiıvn GiT 
t:im. Bir yaz:hane tuttum. Avu-

İçinde b:r çok resim'.(o~ ve dört 
büyük s-.Jıife tutan. bir mektu
bu vardı . Eski hat·ra:anıan, ve-

J ni mqguliyetinckın bahsed;yor, 

Eı\:ela c~ôrt n:Jy n., sonra 
cşehnn s"", isimleri alt nda iki 
roman neşretm · ve bu r;ıman
lı.r şohret"ti t m:ne kili gel
mişti. Bunlard.'.ln başka uzun hi
kaye'erif'i de 1b r araya ~oplaya 
rak, d ha döı;t beş k:tap bastır· 
rr.ışt 

Hem eski hap hane arkad:ı
şım. ,hem ş:!.11diki sevihr .. iş ro
marıe•yı ziyaret etmek, beı:.de 

Con Abernati o zaman Ak•.a
hama hükılmetin•n en yü ek 
hak::ni me,·ki:nde bulunuyordu. 
Şahsi dostumdu. Roose\Clt Ok
loiıam;ı, hükı'.ımet dah '!inde se
yşhate çıktı ı zaman, Abernaü 
onu kurt avına giitünniiıştü. O 
zamandaf'beri bu iki insan ara
sında derin ve karşıhklı b•r mu
habbet vardı. 

Yaz:an: HAYRI !t1UHIDDl 1 

ne da.Yanan yeni b:r nizam iste· 
nıcktedir. Deınokra~iler i~e ınil · 
letlcriıı ık. kapitalin de, işçin.in 
de biirriyetleri tanınan biT diin· 
3 a isti~.,r. 

Şu tahlo, yeryiizii nde lı · çbir 
iu"u nıla şiiphe bırakınaı: ki, ~-a. 
rat1ln1a.,i uğrunda auıansız çur· 
P >)Jlan >·eni dünJanın birinci 
mescle•i \e bazı knptial 'e i~ç 
ıne~cle~iııin hallidir. Yani, hlo 

h:.arb:n hiriuci n1c.~clesi di.iuya 
ckonc nı ~k nizamıdır. 

Bunu yaratınak 'e i.rarlaınak 
jçindir ki rliin~a politik n"zanun
dn hamle bir de~i-ıikl k y·a rat
n11 .\ a uP,ra~ıhnakta 'e haın nıad
de ka~·nakları demek olan hayat 
sah:ılarının Jcniden tanzilnine 
lü7un1 görliluı~ktedir. 

Biiyiik demokrasilerin devlet 
adaınları dahi, zan1an zaınan 
milletleri adına yaptıkları de· 
meçlerde h~rpten sonra bam 
madde ka~·naklanndau bütün 
milletlerin >erbestçe fa~'dalan•· 
cak)arını \·e zenginle fakir ara· 
sınduki bugiiııkü farkın kaldırt· 
Jacağını ilitn etmişlerdir. 

Yani deın1>krasiler dahi uğrun
da dövü~tükleri yeni dünJantn 
Jeni eki>nomik nizanu ıneselesi4 

ni yeni prensiplerle ele 2lmış
lardır. 

Şu hal<le, bu dtmıın bizi ~u 
ke.,iıı Jıiiknte tereddütsiiz götii· 
rur ki hangi taraf galip gelirse 
gel<iu kurulacak ~eni diiıı~ada 
dı.in~·a ~koı!cmik niza1111 değise
cektir. Fakat. bwıun nasıl bir 'ni
zanı oln1asr imkiııı \ e zarureti 
bulunduğunu anlıyabilrnek ir!n 
bu harbin olnmı çarp.lığı biiy.ük 
tecrübe~ i, büJük rcaliteJi gö,. 
den ka, betmemck gerektiT. 

Harbin biiyük tecı-übesi, an· 
cıık, y eııi dünyada bu nizamın 
(asarlaııdığı gibi değil, fakat na
sıl tocrtibi bir realite üstünde 
geli~ebileccğini insaıınlara gös· 1 
te.rebilir. 

1 

Ooıın için, harbin büyük tec
rübesi dcdiğim'.z realiteyi ~uıır
landmn~d:ın sulhWı p.lanı çizile· 
ınez, ki ~·arınki yazunda bunu 
belirtrui~·c çahşacağ, ıu. ----

Bir amelenin kolu kaza 
neticesinde koptu 
Di.ı.n. Zeytinburnu çimento 

fa'bri.kasıPda çalı~an Ali ısmirıde 

d~ b r amele feci b'r kamya uğ
ran' s. mJ ineye kapt:rdığı ciOl 

k'>l rarra\ararak kopml tu r. 

Ağtr )<.ır.:ıs.n:n tes rile ba)&In 
hır ' ide yere ~erilen Ali deı'hal 

ee!bf:d :er s 1ı·ıi imdat otome"oi
lilt ).~ n ku1e Erm~ni !hastaha
ne ıne to:t!d.rılmı~tır. 

Con A·bernati benimle bera
ber v~~irgtona kadı;r gelerek, 
reıse vaz yt>t:mi anlatmak kül
fetini kabuL etmi'§li. Zaten ben 

ayrca da Cümhuriyet partisinin 
bir çok 11üfuzlu erkanı vı:sıtasi
le, vazyetimi Birleşik Amerika 
reisine duyurıibilmiştim. 
Avukatlık mesleğimdeki hiç 

bir n:ıııvaffakiyeti zati iş: me 

taaUük eden bu mU'Vaifakiyet 
kadar mühim te1akki edemez
dim. Bunu bir iıızeti nefis mese
lesi olduğu kadar, bilhassa se
ç:mde reyimi kullanabilmek için 
de çok arzu ediyoroum. 

Y~iin~tona ge!diğ.miz za
man, beyaz sarayın kabul sa!o
nur.a girmeğe mu,·affak olduk. 
Vakit geçmişli. Üç dört nazır 
,.e müs~ar s:ılonda kendi ara
arında konuşuyorlard:. 

Koernati ile ben de bir köşe
de oturuyorduk. Gözlerim, b.r
leşik Amerika reisinin nerede 
ise girmek üzere olduğu kapı

dan ayrı!.mıyordu. 
Birden kapı açılıp t reıs i 

T ye girdiğı zaman, iliraf l'derır.ı 
ki. heyecandan bayılacak gibi 
olmuştum. 

Roooe,·elt, salon2 girip daha 
iki üç adım alamaffil§tı ki, bizi 
gördü. Yan ımıza yakfaşt 

(Daha ur) 

Dün Kartalda ekmek 
iınal edilemedi 

Hukirn.cti• vcr<ligı karar iı'le
r.inc clülldcn i~iıbar~n Kartal, Sı.. 
li \ ri, Şile, Y[,lova ,·c Ç<.talcada 
ekn:ek k<•fl•C'siz satılmıya 'başla· 
ını~Ur. Fakıal kayma.k~mbr· bu 
kwzoltırd:.ki karneler: hem tama
men l"Plı.ı n· -mı.şiar, hem de ka
zalar n iht.iy~cı olan buğdayı te
ır ... n ederncm~leı"C.!.Lr. Bu ~vüzden 
bu kazalarda ekmek durumu ııon 
derece fcndaşmıştır. Biltıassa 
K artalda c-kmek pi~irileroerr.oş

ı.ı.-. Çünkü J<aza buğday u;t.ihsal 
etmc•ma.lı:tedi:. Kartal kayımırl<a-
1111 muJ1tclif \"ll:iyetlcre hf..bcr 
göndererek buı,,ö-day atın alaca
ğrnı bildirm' .se d<' hiçbir ır.fua
ca&ttcn mii:Jbct netice alaımamıs
hr. 

Va0yeti \ 'ila)..,tc bı!dircn k&y
mı.~aml.k Kartallıların toplanan 
ka.l'rıeleıfoi geri vermiş. 'bu su
oretle Kart~ l halkı Kadlköy ve 
diğer bölgelerden 11krr<Jk ala.bil
mişlerdir. Sili\'ri, Şile \-C Çatalca 
Trakyaıdan ht.lbubat getiı1.mis, 
kel' da istil1'a li ile biıdikıte m ti
yaçların ı h.-şılıimıya ba.,;lamı.ş

Jar<lır. 

'f.icaret Odası 

Dileklerini Veka· 
lete bildirdi 
Ticar~t Odal~r, Ye Bor.:,al .ır 

ha'· md~ ye'>i bir kanun p:njP~ 
ctralınJa aliikadarknn ilileklcri 
te.bit ecLlır..is \e \·e..a.Iete gıün
dcrilmiştir. 

HaO>cr akl.gtmıza güre T;.c;;rd 
Odalarının ~ ni kanuıı lı;..Mkırı

da:h temennilerir · ihtiva eden 
raporun es?.>Slan ~lhrdır. 

Od !ar m esi eki lemsi! esa:,ı.r.a 

göre organize edilecek, İstanbul 
Ticaret Odr.~:r .n Oda nceclıls aza 
rıde<iıi 33 den 60 a çı:karılaıc:Gk.. sa
nayi kl$llt ku\ \-etlendiri.kcci<ı:Er. 
Oda med:.Silıe yeniden seçi..lecC'k 
27 azadan onu ticaret ve i.kıtu;at 
lb:,,gı,,i, mü:te bı:Jk i de ~Uci. 
olauJııtır. İktı.sat ,;ı;mlcniniu bıç 
bir ticaretle alaka.>ı bulun.nu:va
cal<ıtır. 

• oçur.. NABtltLE. 1 -----* Cıba!;de, Kasap Dernaıiıun 
maııalle:;inde, Şeref sokağında 3 
nou:maralı ınde <>luraı. Mu~ıaia 

kızı :ıo ~ ~!<.. ıooa ?-laciodü Ünal 
ev .. ·:el'ki ~~L.m ev·.n.in avlusun
da gezcrden s.yagtnJar;:i t ~l!n) a 
kay•lT'lŞ ve tı::zla di.ısere'k " 
mermer ta~lara Çlrp,;;uk surel:i
lc a(:-r ;-araların ,.e :rı sonra 
ôlm~ teir. Bu gö:ünmez kazaya 
kurban g;dtn kadının cesedıi ~d
li) e do:-: toru t.:ır:ı.fwdan muayene 
edilerek ddnir.e ruhsat ycn!
m:;ıtir. 

( soz 
' Merak e meyin! 

Bir gazele lüks kundura mağa
zalarının nasıl oluı> da bu ka
dar çok 2çıldığına hayretlel' e· 
diyor. Beyoğluıı.da bir kall\eyi 
10,000 lira lıa\a parası \•ererek 
kuo<luracı ll"aiazası ~·a.PIDJ<?lar! 
Sayın reiikiıni-z merak etme

sin. Bu kalı \·e, kundura mağaza. 
sı yapılmakla değişmiş olmuyor, 
yine kab\chane olarak kalıyor 
demektir. Şıı kadar ur ki ayak
kabı nıağazı.sı olduğu zaman 
halk sok ğı değil , ayakkabıları 

sefredecek!! .. 

• JIİlOll.Tİ VAR! 

(ikdam) pek heyecanlı bir ha
ber Hrdi: 

- lerdiveo altında bir kata• 
horsa \ ·ar, hem de ithalat ve ih· 
racat birlikleri wuuıııi iolipü
·iuin merdiHnl altında!.. 

Bunda şa<ılacak ne ,.ar ki? Ka· 
rabor!ollntn bu merdiven altında 
olma>ı ga)et tabii. Hikmeti şu: 

Fiallar ba,aınak b0>amak ko
laHa cıkabibio diye!! .. 

CL11BIZ 

•• •• •• 
gorunuş .. 

Yazan . Alı Ke?r.al SL .'V.\1.4., 

Jn.. nglo · Sak,on iılemine 
~ l..ar~J Vi~i f"rau ~a!-ıı nı~· 

huahnln akfıgt vazi~'et 

a• dik.kat edilecek gibi olma•,. 
grrek. llarbio talihi ınukü~ git .. 
nıeden evvel Fran'a - lngiltue 
illiCakıDJJl 4 hdar hararetli ta
ruftarlar bulduğu devirde ·iyaıll 
mütaleaıarı ile, a keri fikirlede 
kendıilerini tanıtın" olıın bcU:
başl.ı sağ ""uah mulıa.crırJcri bu
giin ~· a men11rketler;nin j gala( .. 
tındaki kı~mıııda bir tarafa çe
kilmi~ bulunll)orlar. ) ahın \'ışi 
Fransa,ınduki matbuata ~azı )·a

zı~ orlar. Frausanm felaketinden 
sonra İngiltereye ·~~htar olan 
hu kısım hlem erbabı icıi-n en 
kestirme yol göründii. f 'akat in. 
gilterenin bu harbi kayı,.,decegi 
iddiasını ileri >Örmekle acele et. 
ıueıu>, olaaları da unutnıaanak 
13.zım. Sag ceı1ah Frnn~asırun 

böyle ileri gelen ~İJa~i 'e a .. keri 
1ui.in.ekkitlcrinln bugiin nasıl blr 
Yadide yürü)·erek \·eka)" :i ınu ... 
lı:.tkeııne ett iklerjni anlan1ak 'ZK 

dcı;ildir. Çiinkü bunların her bi· 
t·İ bir gazete veya mecmu.anııı 
ne~ri~·atına ~ ·ardım ediJorlar. 
Bu harpten enelki senelerde ve 
harp çıktıktun sonra da :-•t.k~rıda 
i§aret ed:ldiği gibi lugifü - f ran. 
sız itlffakının hüküın ~ü.rdiiğü 

~etli sel.iz ·~·lık de\ rede >'ekayi 
, .e bi.4is;ıtı tahlil ederken etraflı 
b:r bilgi~ e sahip olduklaron ı gö>· 
teren bu kt5ınt Fra~ıı muhar
rirlerinıl\ bugünkii. Jazı.larmda 
Anglo - Sak>ou tarafrna baka
rak ne dii.ündükleri n harlno 
daha biriktird:gi ihtillıaUere daıir 
ne taiım~,lerde buluııdukları 
merak cdilınil ecek ıne\Zularda.n. 
değildir. B

0

lha«<a bugiiıı.kii Fran
~auın ne halde ulduğu dii~ün•i· 
!ünce bu ke~ fi~cl daha ziyade 
be!iTmektedir. Onların ağ;r ba1lt 
~·azılarından çıkarılacak nı>tice

lere d2ir b:r tecrübede bulun· 
mak kab il. Şüyle ki: 1- Anghı -
s~k>on al<>m; daha hazırlık dev· 
re,indedir. Annpa kıt'a'1nda 
ikinci cephen.io açılacağı zama10 
bu gidi~e daha ke"tirile.:e'k g;. 
bi değildir. :ı - İngiltere bu har· 
b:n uza~·arak l\lih,·er tarafımn 
i~·iden iyi)e yıpranması ile bir 
gün kat'i netic.,y i alabileceğini 

.dü\ünnıüstür; 3 - Amerika i~ 
bu bacbc karıştıktan :.onra daha 
ke lirme hareketi dü~ünmekte· 
dir. O da mümkün olduğu luııda.r 
silr

0

atli da. ranıır:lk lllihnr ta
rafına kafi darbeleri bir 3Jl ev· 
nl inclimıektır; 4 - İngiltere· 
nin pek ku n·etli bir donanmaM 
olduğuna ~üphe yok. fakat duş
man tar2Iıoın tııhtelbahirlerı 

vardır. Bü) iik harp gemilerini 
tel !ikc~e oymak İnı,:il;.ı rce 
do~ru ·a\llnıamaktadır. I>.man
ma için olan bu nıülıilıaza ) al
nız İngiltcreye değil. Aınerıkal a 
da tallük eder. Amerikan donan· 
ma mın da U.htelbabirlne karşı 
kendini ı~hlike~e koymasına Jü. 
zuııı görülmcınekted.ir; 5 ':--- O 
halde Anglo • Sak <>o tarafı en 
müessir :.tah ve •·asıta obırak 
ha,·a L.u\ \ etiai .arttırınıya ehem· 
mi~·ot \·ermektedir. Bu suretle· 
dir ki, diiş.mau tara{JnJn saniılyİ 

meıkezleri tahrip edilmt>k sure· 
tile d~maıun harp •·esaiti yet <ş
tirmekteki faali) eti felce uğra• 
tılmak istenecektir; 6 - Uzun 
zamandanbcri harp hazırLğ.nı 

bir lanfo bırakarak sulh y~la· 
rından )·ürünıii§ olan İngiltere 
bö} le geçirıni.ş oldu~ zamanlar 
şiın.di telitfiye uğraşmakta&.ır. 

Bu son n6klaya gtlin<:e hira.: 
d ıırm"1. liızım. Fran ıı kd~ er• 
babı daha fazla ~·umıyorlar. İn· 
giltereJ i nıc~külat içinde gi;ster· 
melde lcalı,orlar. Fakat satırla
rın arll!Sındaa pertu ı;ıiliı ba!Jnı• 
ya lüzum elmadan okuaaltiJiyor 
ki Anglo - Saksou taraiı&ın gaY· 
ret ve faaliyeti devam ede<eğ".J>e 
onlar :a kanaat ı;e.tirmis obalar 
gerek. 

Hariçten mayi mah
ruk getirilecek 

Şehrim .dek az naklıyst 
şirketle~ m~me!ISJkrı 'b'r heV'-'1 

halinde vılayete m• raLaat f,;e-' 

rek el\enode rıakil va !as ;,ıı
lun1luğunu. 'bin.eı:ıaleyb harç· 
ten mayi mahnık geoti~t.ebi·L"' 
eeklerin söylemişler r. Mesele 
ıle bızıat v~ m ! oln V• 
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G ününe Göre 
Haikın satın alma 

k a bil i yeti 
Harp iç;nıde o1ınadığınıız hal

de uıemleketıe bir lıarp clwno
mbi tatbik etmek mec'buriı etin
de ulduğ,uıu.uı.:u g~i!:ıtcrcu birçok 
~ehe1ıkr \'a·rdtt'. Buna rarğu1c1ı 

biz b~nnn it:aıt1at'.1'll taın bir şc
kikk yerhıe ge-tirnıi§ değilir.t. 

(ie.ni~ halk kütie:sitıin satın 

a.lnıa k~bli~etini lıe,,ap eder~k gı

d.a tnaddcl cr.in.iıı, &:İJ•ecek e~~·a
sın ın, zarttri ih llya~ U\Ul'l.ıeınesi-
1tin f~atlaruuu yi.ik~elıne~t.ue lni
ıri ol<ı<ak köklii ted birle ri s.iir'a t
lıe ahn.ak n1evki1.1MleJiz.. 
Bugı'o h~r fu·;aıtall Caı·dala

nara·k ..... Hr"otle zengin ohnak ga
.fesi .. deıı bo~ka hiçbir dü~üntesi 
ultnıya-u \1 ttrgwıcu tUctarı.u ııa· 

muM•D• güvenerek lıalk kütle
lerMı-i uauu insaiıua bırakmış 

vazi~et•c~lz. Ilalbuki onıın İn· 
~afwın aç bir kmdnıı miidafaasıız 
kuzu.) a k=ırşt be!-ılOOiği hazin 
>evg:.deıı farksız olduğu le"Zalıür 

etn1i~tir. 

Amerikada bile kundura ima
ıau i~i11 kıs•ntılac k-<uıııınş., mo• 
deU..r ,.o renkler tahdit edilmiş 
iken biz maııl•ulısmdan çift ııcn
çelisine. topuğu dikiŞJ>tZ, yanlan 
glise. burnu sarı ve siisleri kır· 
m•vsına. kııdaT çeşitli .kundma· 
lar yap1hna.Ynu \'0 bunları 20, 

Müttefikler 
m üştere k 

Genelkurmayı 
---11--

AmerikaC:a Ovi 
listesi neşredildi 

Va'-"ıı.gloo 1 tA-'\.J - N"?fre
dilen owı liste!ii miiışlerek Birle
ş&k Amcr)ka ve Biiyiik Bı,;tan;ya 
.genelıkuı"may bey'elnde ük safta 
Am;,rikan suba~·ı olaraik fürleşik 
Ame~ıkıa or<lu ve d.onar.1n1ı:.sı 

Ba~<mıu.tanhğı Kurmay &/<a

nı An~it·al Wily"'" Le&lli'yi zl:<
retme1"lf:'clir. Ba§>İ<a AmerJkan 
kurma!}' suib<iyları şun \ardır: Or
du Ku•·may Başkanı Gen<>ral Ge. 

orge l\forşaJ, Birleşiik Aırner1ka 

filosu Baıık.ornatanı Amfral Er
nesst King, oırd u havıa kU'vvetler.i 
lııomutam Geneı'3! Arnold. 

Mlbjterek kurma:y hey'eti İn
giU:z 9Utba~·ları da şunlardan mü
rekıkeplir: Mareşal Sir Con Dil, 
Am·iral Sir An<ire Kaı:ıinıgam, 

General Maıkırearli, hıı:va !\fare· 
şali Evill. 
Mc~'enJk genelkuı"l'l'a)' h<>y

<>ti Reis Ruııwelbin se>'k ve ida
l'csi a1tmdadır. 

25ı. 3U, 35 lira, aJa·bildiğiue ) Uıksek -------------
fialla. yani 'küçük ıneınurların 

1bir aylıkları mııkabiliııde satıl· 
1nas~na hi.18. nıUda}tale etıniş de
ğili&. 

Esa.•lı tedbirler :ı.lamadığıml% 

takdırde bu gidi~le pirin~ de. yağ 
da. ı•eynir de, kundura da, hu· 

ıa.!Ja hcrıe~ halkın alamı:. acağı 

fiatlula satdacnklır. Buııwı da 
frrtle.ri.n bünyesini ziifa uğrat
m.a.k ve dolayısile islilısali dü
~·irmek tehli.kesitl.i d<>ğurnıak 
ihtiınali bı.ıluoduğunu düşünme· 

liyiz. 

HALKÇI 

Mill i Şef 
(Baş tarafı 1 iıı<:ide) 

ıırebbia'yi kabııl etmişlerdir. 

Kabul e>n.tsında Hariciye U
mumi KiHibi Büyiik Elçi Şe••ki 
Bcı ker de b:r~ır buluııımı~ltır. 
ARJANTİN ELÇİSİNİ BAŞ
VFıKİLİMİZ DE KABUL ET'rt 

Ankara, 1 (A.A.) - Başrnkil 
Şükrü Saracoğlıı bugün saat 
12 de hükuıneti larafmdan baş
ka bir vazifeye tayin edilmiş 
olan Arjantin SeHri i\1. CaTlos 
Brebbia'yi kabul etmi~tir. 

Şeker vaziyeti 
kontrol edilecek 

A.nka.ra, 1 cioct:ım ;nt.:hübi.rıir..-
d-en) _ Meınıleıkl'li.n her yı'r nde 
~t"l..l.;er buılun.<fLlıf'tııldu~u th:ıl<le baı.i 
·y e rleırde şekersızl.tktl'n ~io.kayet C'dil
diP;rnıdıen .ş+~kerin aliılkudar tacirler 
rbatıufınıd:aın. ~k.lann~:ı..:ıı • lıtirr..allne 
l!oarşı sılkt sw-ettc ıkıo.ntı"<>11<~ y:ıpıl
ması }üruınu Dahil:ye \r· 1:.:\lft.ir.ce 
a.J.aıt<a<iarl n ra. t.."'Wnim e&ilmRi}'li.r 

--u-----

Hitlerin nutku 
(lh~ tArahı 1 inci şahifede) 

De-yit H .. t'ad dİ)'1or lı;l: 
e:Hi<tle\· bıı nu~ He alman mi.ll~

tine d""""I ol U7'>!' ki: 
cSiı ben.im suıç Qıf"tağım o 1 d.uıtruz, 

bu harpııe l>en<m:l& l><'rııl>er ooıruı>a 

lo:ı.dlar döil'l~~ medbu riy>tiruie
:oi.n~ . .-

Uındna, l (A.A. ) - B, B, C, -
Ii'tlel';,, Bedlndıı. Spor Pıı.lasta söy
lediği oon nulı»k, bu•ı" rnal'dilindıe 

ö:rur di.Jeyrnı bir nıtıı1trk o.arak tc-

1'Mdlat edıı'ma'h...f.e<Lr. IIı-lJ.ıer, üç sr·n.e
İıtt. ~..ttpterl SOO)IC'a, :kal'i \-ait~.ine 

ııı.::tıı l), z.;;,ıfoerin (ok uz.ak ol-dıuğum,t 
-,yıem~ı r ----o----

Romanya da 
(Ba~ taraft 1 in<:i sahifede) 

oti:pheli a:lnınar tev~f e<'ilmiı;-
1 r ı . 

'l';:ıyın~~·in ıuiihiın bir ;\'azısı 

L r.dra, 1 (A-A.) Tm.es ga-
:ı:ete'ii ~v""' sında şo> le d~) or: 

•HMlı>ı 'n Rıamanvalıların Rus
Ya\ Uac~rlardan ı:ya,.ıe ;,;;keti 
alQ 1 ar ı;iınderdilklerini ü'Z'O-

lr.ıde tutar:ık Tralll>İh-anıyanın 
t · , ı, Roman.valı.aT lehi
"" halletmek nJyetıı.de oldu, unu 
t:<>St••rcn biı""<>Ok sebepler >ardır. 
Alın .. n Pn Hırvatlara da tıJçrak 
ta'\'ıio-ll~ra wrnıele-ıi mıuaıkün
dür .. 

T ;moÇenko 
Taarruzu 

(Ba:ıma.l<all!dco ae..-•tn) 

liııg-rad mezbalrnsmda cereyan 
eden nıukavl'ınctin kazanclırdığı 
ukitteıı istifade ederek 80 kil<>
mclrelik bir cephe üzerinde taar
ruza ge~cbihuek için hazırlanmı-ş 
,,e Don _ VoJgn ~i.ınaJ kesinlıinde 
taarruzuna da başlamışllr. Sov
yet kayııaklarındon gelen ilk ha
berler taarrıızun iıı..\işal ettiğini 
haber ı·erirlerken siirii halinde 

tayyare ve tankların da RIL'! 
hamlesini destekled iğin i bildiri
yorlardı. Yine ilk Almau te-bliğ

leri bu taarruzun durıi urulduğu · 

ııu Jıaber nrdiler. B u satırları 

yazdığımız ana kadar kat'i ve 
sahih n etice belli değild.i- An<:ak 

ve muh.ıkkak k~ Mareşııl Tinıo· 

ç~ııko'nun bu taarruzu son ko"ZU

dur. Sovyetler Alınan Kafkas or
dtısunun geri-si:ııi kesmek ve ola· 
ğanüstü bir asbri zafer kazan
mak için bu 1aarru.zda Jıerlıalde 
en san kabiliyet ve takatlerini 
kllllaoırw;lardır,.kullanmaktadır

lar. Eğer, Sovyeller bu tanrruz
larıııda muvaffak olama~larsa 

hakikaten llillerin d<!diği olur ve 
Don _ Volga kilidinden Alman
ları bundan öteye hiçbir kuvvet 
Ç•ka·rarn:ız. Yine muhakkak olan 
bir nokta var ki, art<k Rusyada 
.-e Almanyada cepheleri tesbit 
eden nıiidafaa kuvvetleri hari
cinde hurbe girmemiş yedekte ve 
ihtiyalta bü) ilk taarruz orduları 
kalııı.aını~tır. Bugün tacrruz ha
linde bulunan ordular \'C bu or
duların ihtiyatları iki tarafın da 
son takallcridir. Bunun için de 
l\lareşal Timoçenko'nwı taarru· 
zuna as.on koz. demekte lıaklı 
yız. Çünkü, cenup kesimi ve Sta
lingrad birer ölüm mak!,nesi gi
bi her iki tan.fın da cepheleri 
tutan kuvvetleri dışıudaki askeri 
birliklerini ' 'e ih tiyatlarını çek· 
mekte ve satırından gefirmekte. 
tlir. Stalingrad düşürülür ve 
Don - Volga taarrınıı da kınlır
sa Sovyetler in daha b ir hayli za· 
man büyük ölçülü bir umuıni 
taarruz yapmalaTı herhalde 
m iinı.kfuı olmaz. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

MISIRDA 
(Birinci s:ıhifedtıı de\'3nı) 

faali,•etlerlne <ıevaırc tr ı~ler

dlr. Dün mer'kez kesiminde top
çu düel oları olrr:u,;tur. S.di Ha
ııcyş inme •ahalar! ile 'l'ollırU!k.

ta, Bardıada ve Sollunı·da ıbazı 
bNlefkrc taanın edıiln-;ştir. 

l\Iuhare-be bölgesi üızerinde 
dus."lıan geni.ş öl<;1ı<le haı,·a faali
yetinde bulurınuştu . Bu faali
yete s';ukalar ve bom:\ıa ~v tıa:Y· 
ya. lcri iştira"-: elrr · tir. Kendi 
haJ:ıi bomba tayyarclerirr le av 
bom ta relerimiz faaliyete 
geçm-19ler ve uzun menzilli avcı
larımızdan i'kıısi ~Iaıfrııh eh anu
da 4 bomıbı tayyaresınıdcn mü· 

lt<D A M 

1 TAÇLI DELİLER ~ 
l·--------~------~·---------) 

Deı · Petronu11 Hususi Hayat ı 
mı~~~~·~~~~~~ 

Deli Petro'nun asabi buhranlaı- ı k ı za ı h.;ıp döğü:müş saksağan ku
şile tedavi edili rdi. Petıo hamam b cceğind en korkar ve iğrenir d i 

Ç ocıı kluguı:c\,. genliğinde 
ç:c\k çekingen. nıliterEcldit 

idi; ibu hahnin ·sebebi de, ayni 
zama.nda sonsuz cür'et: idi. l(en 
dü:ini hi.ısnü niyet ve aklıı seli
min çeıçevesinden çıkartacak 

bir deli haline getüen 'bu cür'et 
ve feveranlarına .kı:ır~ı. mütered
d t tarafı bir <;eşil kontrol vazi
fesini gördü. Bu lbuıhran anla
rında yüzünün sinirieri ·gerilir, 
ağzı bozulur, yüzünü lburu.~tu ... 
rup çirkin lbazı hareketler ya
}1ınlı. O zaına•n, yanındakiler, 
gözledıı;, deılhal yere indirirler
di; Pet.ronun, kendisıni lbu halde 
gömıe1erindcn ho;;Ianmadığını 

da 'biliı,~rdi. Buhranının en 
şiddetli zamanlarında, derhal 
aşç1s1na hı:·ber ver'Hr, bir sak
sağan kuşu kesilir, foy!eri ve 
harsaklarile beıaber yakılarak 
kıza1·t;Iır, sonra tı ıvanda ôl
ğülüp toz haline getirilir, olduk
ça n1Ül~1hn bir n1•ktar yutturu
lur, buhran da kalmazdı. Mua
sırlarının anlattığına, göre, del' 
Pe\ro, ölümüne kadar şiddetli 
beyin ispazmo.zlarından muzta
rip olarak yaşadı. As:-ıhl ihtilaç
lal"J bazan saati.erce devam e
derdi. O esnada o kadı. r kor
kunç bir hal alırdı ki, kimse, 
hatta enyakın d<>stlan ıtı:ıe bir 
şey söyliyemezlerdi; ba§'l sol o
muzuna doğru eğilir, yüzünün 
uzuvları müth'ş bir şekilde ge
rilip büzülürdü. Petronun bu 
J-ıastalığına sebep olarak 'ki va
ko. zikredilir: 

Pek küçü;k bir yaşta iken 'bir 
kö;vlü kı~vc:ımındı.v bir gün, ana
sile bernber Troitz manastmna 
iltica etm.·~lerdi. Anasının ku
cagında manasttrın mihrabndp.ı 

dua ederlerken, frsilerc>en biri
nin yalın !kılıç, ibaşrnın üze
rine havaya kakl>rdığıni gördü 
ve müth'ş bir çığlık ile dW,üıp 
bö.:vıldı .. Beyin hastalı.ğının baş
langıcı lıu oldu. 

Diker bir riva,\rcte gelince, 
kız karde~i Sofiya Aleksiyevna 
<>nu gizl.ce zeh;rlemek jstenıiş
ti. İctrilen ztiıir istenilen netice
yi alamadı. fakat. Petronun bey 
nine bağlanan asabı üzer"nde 
ta.lı.rıpkar lbir tesir yaptı. 

Saül hiddet \'e gazabını nasıl, 
genç ve gü;,:el Davudun karşı
ınnda onu göl'erek ve sazını din
liyerek teskin ederse, Petronun 
.. sa'bi buhranlarıııı da, iç oğlan-

Gazetecilerimiz 
(Baş taraf. 1 incide) 

meydantnıdl\ türit ıga.zt:leeiltrinl se
iUmla.n1&Ş-lard.ıı'. Gazetec'.ler Baltimo:r 
oteline .innı~vl lerxl.ir. Krndil-en, Bir
lesi.k.-Am<1..~r~kat.1n her taııa:fını ziya.. 
rcte darve.t rd .n1~~le1-d~r. Ordu kamp
!arını, dtn.iz tcs:sıerin·i, oı'du ve nı.U.
hianmı:ıt !abriıkalarını, dl.'noiz teı:gah
larınL görı·Cl'11'-'lıet'dir. Bu mü:nt.az mi
safirlet'e kerııdile.ı·inl Ame-rntuda gör
mEkıben b~l1tıyar o:c>!Ağumıu.z SÖCY
lenm.iş ve yuıxi:ımuıu arzu ettikleri 
şekilde ge-zm-ek ve ziyarı.~t ebııılk 
için mütrlkitn o:duğu ka~l' ueun 
oı.ıüddıet kalmalar~ üm.idiode bulun
du_ğumu:z lıilc!lrilmişt•l'. Yalnız ika.
met nıüdd-f'tlerinin tay.in.1 k<'.ndl dilek 
lerone bll'3iubnıştı<. 

Tiirk ga.ııtecilet•ir.in Nevyoı1<•a be
l'ediye reiot M .. L& Guoardia. M. La 
Sohmidt ve lıaf.ro şaılıszyetlerle gö
rüşnıel-eri beıklıenm't·ktedir. 

Türı!< gao;etclle.-i Vaşingl<>rıda Tü:r
lkiye Eüyii.k Elolsi B. 11i.<ınir Erloıı
Tulu göreceıkıler ve ytine V:ışington
da rC'is RuzY'('ll.i.n mlrtad g.azetreiler 
top1ıan4t'ısında hazır bulun13caklard1r. 

Misa1irleritr:iz rtis Ru:z,_·elti gör ... 
dtık.ten- son'3, rnilll b1Lsını klsübü ta
rafından şı::ırerlerine verilen öğtc 
yemeğinde buJuru:cak:ardı~·. 

Misafirlerimiz Amerikan kor.ıgre

\ celselerine ;ştıra.k e-decE\kılerdlr.Bun
cia.n ba"~:t o. '\"P dcm.ar.m•a şefle-

ı<yle göı·ü~~ er, meQhul .asker 
roez;rır.ı görtreklı1 r Lınoo·ı abı

desin! ye \' 1~ 1-0ıı'Lin ~loor:L Vt r
nonti k e\~r.ı. il zecek)l' Ne\·-

o :-.a c: r. le Gen ra.ı e ektrijı;; 

ş ... {\;\.iu.i.n Sc 1'nt.·<· ~ .. ıy'Cift.Ç. tru~7..tam 
~nbrrka .. at ıntr:'l b r ı.5ln~ nı da gezr
ce-k!rNi'r Tl! ·ıe- g et«dlPrtn·n YG
r la.ca·k bu_..,L4k bı..stl.t 1 m ,~taıında 
bııl 11 :ı ·; ~i.ı 0 1 ~ıı:·· ~ sanı~ 

lıyor. 

rekık.ep bir dü~rr.a,, k.9kilir.e ras!
gelerek hiçbir iMi ba uıırarnadan 
düşman tayy urd2rind~n a,ünü 
dik;üTmü~tür. 

Bu Jıa:eketkr<leu ilki tay) are. 
mi.z dönn;en;~ ..ıt. 

2 -

1 Çeviren -"' 
LReşat Ekrem Koçu 1 

larrndan Z<!ki bir genç buna 
tbenzer bir şeklide tedaviye mu
vaffak olm~-tu; buıhraıı aM· 
metleri be!Crdi n1i, 1hemcn Ka
terinaya ko.şar, onu buian11sı.zsa. 

saray kaclııılarmdan genç n 
güzel 'birisini alır, Çann ~·arına 
getirerek: cPetl'O Alekısiyeviç!. 

ga•ğırttığıııız gelcii efendim! deı 

ve J<endisi dış;rı çıkardı. Genç 
ve güzel kadmın yülü ve sesi, 
Çarın üzerinde tesirini gösterir, 
gerilip kırışan yüzü esik halini 
alrrdı. 

C$ ... 
p ctr-0 fev'kal!ıde cür'etkar 

ve cesurdu; fal<ıat, zaman 
oluııdu k.i, k.enıWsiırıi muotlaık /bir 
ümitaiıiiğe ~.tar, hayaıtından bile 
ümıidin< kasErdi. Mooela İsveçli
lerle oöv>ü.şen <>rdusunun Naıva 
maığlUibiyetiru öğrendiği :zaımıın, 
hüngür hüngür ağwmıştı, &ün
lerce ordu ve askerle meııgul ol
mamış. cenerallerinıden hWçl:li r'si 
de onun fümal ettiği ba,,,ku:man
daııllk vaızA1esiıı:i yEl]:ım;:ı•a ceısa
ı·et edeme~ti. 

• .. o ev vül'.:ultlu Petro'nun en 
kor'ktuğu ':<") !erden biri 

de hamawıböceği idi. O asırda 
da, Rlt9yı.ıda, ve bıillhak'Sa kas;.Jba 
ve l<ıöylerıde bundan bol illaş,ere 
yoktu. Di r gwı, büy üık ııÜ!be1i 
zalıitlerincien blriTI'in zı:vafetine 
gitmf.ı.;ıLi. Bu zab·it, efcndi;illci Waz 
ve >kram için elinden g~IEni yap
mı:;:, mcLl:ıteşem bir sofra ile mı.Jh
teşem bir yatru< odası J-.ı=la
mıştı. Yemek esn::ısında. Çar ev 
sa'hlcine 'hamamböcel,i olu.p ol
mad!ğını sordu: Çarın lbu bö
cekıten korktıığwı ı ve tlkıs!ı>di.i(•i-
nıi bilrrd.> en adamcağız: -

- Onlardan kurtulmak müm
kün mü haşmete&ıp, dedi, ':;ık1~nr 
efenıdim ... Şınada, daha bu sa
bah bir tanesi11ıi d~ı:ara m.ihla
dım! 

Çar, zahltin parmakla göbter
d.lği tarafa baktı, gayet iri bir 
hamamıböceğ.inin dın·ara ç.i'vi ile 
çaıkılınış okluğunu ve hala ölmıi
~·erek kıpırdandığını göndü!. Gör. 

mt'<>ile beraber <le oofra<lo,n fır· 

!adı. 
Neje ugr~d ğ.nı bilın1yen ev 

sa.h~blnin yi12slir:e müıtilıi~ ·bir 1ıo

ka+t lııcti ra~ 1 kıc n :l~sıni ta kip cde-tı 
maiyeL; .. , beralber ~aga fırl:ı<lı . 

• .. 
K ızdıgı zamanlar, lchl;ıkeli 

olurdu. Çar oldu•ğu sıra
larda ailaıç ~~'e !ildi:-;i oymacıl.ğı ... 
na ve torlacılığıra he,·e::i etm,i1şti. 

Paristen ve Londradan ga;.ı·cl 
gü2el aletler getiııtmişıtıi; ıbu 

san 'aılta f1'>1kalaJe hüner sahwoi 
<>!muş, elinclen şaheser dcı,ilecek 
§"'yler ç:ık>mı~ü ki bugün Lenin
grad Feıı Akademi,.,;nde<'fr. Ça
l~ığı atölye, ıbilrhare, İmpara
toriçe Anna zamanında maS:ıe

yinci 0!251 krymetli bir ustımın 
idaresiooe idi; bu atölyede, bir 
de ze1<,i ve güzel bir çır.aı.1< ,·artlı 

lci, Çar, daha i.lk günlerinden iti
baren bu ~cujiu pek sevdi, o
nu."lla senli benli. Jafü.ıal.i arika
daş oldu; Pt'trıo göründü mii, de-
1.i!kanlı neş'e ile k·~up kaı'Şılar 
ve Çar her seferinde başından 
kalpağını ç>kaıııııayı unutur, ar
kadaşı onu ba§ı.ndan kapııp atar: 
·İşçi ba:ı uç!k çalışır!.• der, bir 
müıdd<>t el şakası yapıp boğuş
tı?!Otan sonra, işe başlar lardt. 

iBir salbah Petro yiıı.e geldi, kal
pağını çıkarma~: yine uııuı.:tu, 
genç ç;rak da ayağının ucuna 
basarak ona yakla~tı ve, tıer za
man yaptığı g'Jbi Çarı<ı kalpağını 
'kap'tı. .. Fak<:t, bu hareketi o ka
<dar şiddetli yapmt§ilı ki, kalpakla 
!lıera'ber kavrndığı bir tutam saçı 
da çekip yolım ;lıı. Petı'()'nun 

l:>eynıinde ı;.:ın • .şe1<ıer çaktı, gözleri 
döndü, mi.itlhiş bir nara ve kü:für 
savura;o·k belin<l~n av bıçağını 
sıyırdı. Ç<ıcvk bunu göııünce ta
banlaırım kaldırıp atölyeden fır
ladi. Petro da arl<asından ko§ıtıu 
ise de tutamadı .. gidiş o gidiş .. 
·bir daba göı"'iinmcdi.. PetPO, çok 
sevdiği l1'll çocuğu te11ıi!Jarla a
rattı, onu affebtiğini ilan et1ıi.ıxli; 
fay<l&Gı olmadı. Çocuğa gelince, 
Çarın o aııı:fakıi vai'ıışi baikıışlarm.. 
dan o kadar .knr'k.muştu ki, mey
dana çnımnak şöyle <l:ursun, aıdını 
değişlıi:rdi, meml<'ketin-i texıkettıi, 

Sen - Pete:rSburg (Leıııingraıd.)a, 

Petro'nun ö1ürr.ıünden sonra 
döndü. 

(Devamı ,·ar) 

Belediye Meclisi Almanlara Göre 
s e ç i mi Baş la dı (Baş ıaraft 1 İni:i sahifede) 

İstanıbul Umumi Meclisi aza
larının seçimine dün sab:ıh sa
at 10 da başlanmıştır. 

Seçim münasebetile bütün 
şehir baştan başa bayraldaırla 
donatılmıştır. Dün Eminönü 
kazasında Hocapaşa, Hob~..-. 
iMehrnet Geylaııi, Çele'b.ioğlu 
Ali>eddin ve Rüstempaşa mahal
leleri seçicileııc kaymakamlık 
lbimsındaki sandı.ğa rey atımş
lardır. Beyoğlu kazasında Şah.
kulu, Evliyaçelebi, Tomton ma
halleleri seçicileri Fatih kaza
sı.ncl<a Halkevi binıa6mda Balba 
Hasan Alemi, Gureba Hüse)in 
ağa, Hüsamlbey, Hoca Üve:rv; 
tskendeı<paşa, K!ıı:ıkçeşmıa, K.ir
masti .Mustab ŞeY'h Resmi, So
fular, Sinanağa, Hasan Halife 
mahalleleri seçicileri• Üııkiıdı;;,. 
kayma•kamlık \binasındaki rey 
sandığına Selimi}-e, İhsaniye, 
Sal:acak. imral:or, Ayazma, Ah 
met Çelebi mahalleleri seçicile· 
ri, Kadıköy kıoymakamhk bina
sındaki sandığa Caierağa, Os
rnanağa mahallesi seçi<:lleri Bü 
yükad., iskele civarı saııdığma 
Büyükada seçicileri Elyüp ca
m:<ndcki sandcğa t~lamhev, Düğ 
mecıler seçicileri, Bakırköy Si· 
nar.·ı ı:;:a camıı a\~1usundaki san
dı~a Sinanpa"n, \1işn~zade, Yıl

dız, Türkelı. Abas <ga ma -
halleleri seçiciLeri, Be)kozda 
PL~abahçe Partı bôna,ı dakl 
sar.dığa P3(:abahçe, İncirkiiy, 
Polonez köyü se~'.cıterı, Sa" yer 
kaymakamlık binas:nd~k. san
dıi;a Kddrköy, Kir~ıırnu, BCı 
yükdere seç'cilcri reyler'nı ı>l

n·;.~'. .... rd:&-

vetleri şehrin şin,a!.ndekıi kilit 
ırnevızilne hücum etmişse de kar 
§ı fbjT hücumla kanJo kayıplara 
uğrayarak püskürtülmü-ştür. Ço 
ğu :İngiltere ve Amerikodan 
gelmiş plan 98 tank tahrip edil
mişti.r. 

Haftalarca süren şiddetli mü
dafaa savaşlarında, Alman kıta
l.arı ibu önemli kilit mevzii, ço.k 
üstün düşman kll'VVetlerine 
karşı muhafaza etmişlerdir. Or
ta ve •aşağı Vd,ga çevreıt-nde ve 
Mas.kova etrafında di.i.,<ıınan ge
rilerindeki demiryollanna gün
d üz ve ge<!e hava hücumları y-a
pılm1ştır. Voronej'in şimlinde, 

düşman bir tek tlimen kesimin
de yaptığı neticesiz :tıfrcumlarda 
25 tank kaybetmi§tir. 

Rjev yakınında hücumlarunız 
neticesinde düşmanın şiddetli 

:mukavemetine rağmen mahalli 
mevzilerimizi dü.zelttik. Top ve 
uçak ateşlerimiz düşmen toplu
luklarını dağıtmış, düşman ta
sarladığı hücumları yapamamış 

tır. Cephenin merkez kesim;nin 
geris':nde ağaçlık ve çetin bir a
razide, Alman ve Macar teşkil
le.i kalabalık çete ıgruplarını 

kovmuş ve iınıl>a etm<.ştır Bitlm 
cüz'i ka)1bım.ıa karşılık düş
m.rn 10'.!6 ölti, 1218 esir \'erm ş 
ve ağır ,.e Jıalil b · r s-cJk malzeme 
bırakmıştır. 

Cephenin şimal kesiminde bü 
yük d~an ku•wetleri Ç<"\'ril
miş ve bunla., kurtarmak in 
yaıpılan karşı. hücumlar pii,,-.1(.iir
tiilm~tü, 

SA YFA - J 

ı ~ • DAGARCIK • JI 
GÜN ÜN OLA YLARI 

- Be1<."kada iki biu ~ir i-svan 
etnıiş! · 

- Cc\ iz kadar ) uu1 u1,t.al.a·rı 
diin ak~0ıt.1n altışat• kuruşu ror 
alal>i!dim! 

- Mare~ul Pelen Almanlara 
proleslo çekmi~! 

- Ze~tiıı~uğı iki yiif.e. doma
tes kırk b~e, elli~ e çıkalı do
mates salatası kendini kuzu dol 
ın as-ı sann•aya ba~adı. 

- Amerikada yeniden ou gc
nıi daha de11tze indirilınş! 

- Kara bıırrnda gizH gizli çu
nlı ~üz ~ iı mi liraya satılua şu 
has undan elinıe yarını kiloeuk 
geçse de ben de şıı dişsiz zam,._ 
nıında ağız tadile hfr ını corba
sı g-Ö\'d<')"e indireb:Isen1! "' 

- Almaıılor Kafkasyada Her· 
liyormu~! 

- Sabun birz daha fırlarsa 
hamamlardan sn~·a, sabuna do
kunmadan çıkacağız galiba! 

- Aloet açıklarında yine bir 

Sovyetlere Göre 
(Baştarafı 1 inci oulüfede) 

!ar ·bÜ) ük mLırnffaki\'etler elde 
etmôşlerdir. . 

Bir kesimde dü;;ınan çekilme
ğe rne<!bur ed·ıı.tni~tir. Diğer bir 
yerde Rus kU\·vetleri müıhim 
ıbir tepeyi d~manın elinden al-
mışlard:r. . 

Mozdok kesiminde bütün Al
man tatrruzlan geri aıtbnı ~tır. 

Novorosisk dolaylarında Rus 
kuvvetleri BOOO Rumeni im"'3ı 

etmi§I.erdir. 
Alman kayıpları 

Londra. 1 (A.A.J - l\loskova 
radyıosu. Ahnanların ~cın ha"ta 
içinde s~~ 1.:ngrad çev~sindeki 

muhar€•be'ercle 15-000 as'<er kay
bcttiklcrin'. ·li·ldirrneklcdiı'. 

Alman /,atlan yarıldı 
Stoldıolm. 1 (A.A.) - Tım-0-

çenko kU\'\'etleri, Stalirgradın 

şimal batısında Don nehri bo
yunca il.eri hareketleri esnasın
da Alman müdtıfaa mevıı.Jerini 
bazı noktalarda yarmışlardır. 
Başka Rus km'\'etrer', Slaiin

€radın takriben 1.10 kifometre 
şimd •bat :sın da bul unaa Klest
kavada Don nehrinin batı kıyı
sında ilerlemeğe 'başlamışlardır. 

Harbi Stalln idare ediyOT' 
Moskova, 1 (A.A.) - Milli 

İngiliz radyosunun mU!habcri 
Rçbert Magidoff bugün radyo
da şunLarı söyt~iştir: 

Stdin radyo Yasıtasile harap 
olan Stal:ngrad şehriyle daima 
temas halindedir. Ve ~~hrin mü
dafaasını idare etmekl€dir. Sta· 
lingrad geçen ıy için.de yüzden 
fazla büyük hücuma ve binler
ce nıevzjj taarruzlara mukave-
met etmi~t:r. 30 A1man tümeni, 
2 bin ağır ve orta tank ve lbin 
-taıryare şehri dövmektedir. Sta
J.i.rıgrada düşman yeniden tak-

• viye kıtaları getirmiştir. 
Sovyetlerin yeni bi-r taa.rı-ıızu. 
Lon.dra, 1 ·(Radyo) T.mo

enko kuV\-etleri Stalin-graddın 
cenu!bu garbisinde de 'bir taar
ruz hamlesine başlamışlardı.r. 
Yeni hamle sayesinde Sovy~tler 
üç köy ile bir tepeyi ele geç T

mişlerdlr 

Sa!lJlldığınaı göre, Almanlar 
Stalingrad haıibinde 30 .fırka ve 
!binden fazla tayyare kul.Lan
mıılktadırlıar. 

Almanlar 161 ti
caret gemisi 

batırdılar 
(Birinri sahileden devam) 

lan Mı:::')'15 1942 ayını da geçmek
.tedir. Başka 14 ticaret vapuru 
da t<>rpi.Jle batıntmıştır. Düşman 
d<>nanmasına kal'Şı yaplıan mü
cadelede, deniz üstü Ye altı kuv
vetlerimiz 6 destroyer, 2 yar
dımcı kruvawr, 3 seri. Av:izo ba-

. tırmış, 3 destroyerle müteaddit 
seri /\viz<>yu hasaııaı uğratmış

lardır. Dü.-ımamn !bir seri a.vizo
ı;u zapted'.lmiştiT. Ayni müddet 
içinde Alman haıva kuV\'etleri 
hepsi 242,500 tonluk 36 ticaret 
vapuru ıbatımuş, 8 vapuru daı 
hasara uğratm~lardır. Hava 
kuvvetleri lblr kruvazör, ve kı· 
yı bataı::y•ı.oları ile lşbirlği yapa
rak 5 aestroyer, müte~ddit mu
hafaza gemisi, bir öncü gemi, 
'bir çok torpiddb<>t ve her nev'i
den çıkarma gemisi batırmışlar
dıt. Bu "lirette İnl?iliz - Ameri-

ha\'a n1uharebe~i ha~'•'tllJ~ 
- Çingene paJaınutlar:ının h• 

ıa otuz lıe~ten, kırktan a~;;ağı 

dii~nıediklerine bakılırsa Kurba.a 
ba~,-anıında koJun :- erine torik 
keseceğiz galiba! 

- Y~n.i Gin~de Arnstrah,._ 
lılar taarruuza geçmişler~ • 

- Terzi di~ or ki: Y alnı7 dik
me para~1 altanış lira alırun. 

-... Her tarafta ,viue si~·a.~i uu
tuKt11r aJd1; ~iiriitlü! 

- Desene lııi oııfar da bP.>'.m 
pil•hlık pirince dündü! 

- Eski muharrirlere jübilo 
yapılacakmış! 

- Yenilere de inşallah, l>ay
nmlık l>irer kat lbise yapılrr! 

- Şelıir tiyatrosu bu sene ilk 
olarak ·kış masalı• diye bir oyuı 
cıyna)·acakruış! 

- ö~·le ic<e bu pi~·esi bi>Ji.m 
si~·asi v~ askeri muh-rarirle.rdeo 
biri yazm1ş o!mab! 

0-.ua C-.al KAYGILI 

1 AIUNTIYA 
KftBEKI 

~Ter tip hataları 
(Baş tarafu l inci sahiıfede) 

lüyorıım ki, •İkdam, sahifele
rinde bn kabil hal~lar, diğer ga
zetelerimizin ~oguuda çal şan 
arkadaşları halimize imrendiTe
cek derecede nad'.:rdir. Hele ken· 
dilerine verdiğim bu açık isti-da
dan sonra, mürettip ve n1ll!ah
lıilı arka.ıa}lu, o ·~~ rek ,ürçme
lere de yer bıraknuyat:oklardır 
ilmidiııdeyiUL 

•Ümid.indeyinh deyişim, ·ka
naatindcyiın, di> emeyişinı<le·& 
dir: Zira, tecrübelerim beni, bu 
lıususta kari ve bü)iik iddialar
da bulunmaktan sakınmıya zo.r
luyor. Zalen buııuıı içindir ki, 
bu satırları, v.ıürettiplcriıniziıı, 

n nıusahhihlerimizin okluğu ka
dar, siılerin de insafınlZ'a deha
lette bulunmak ihtiyadle yazı
yorum: Zaman ı:nma.n, bu )'aZJ· 
m a k o) doğum nıis:ıldekine btn
ziyen cümlelerimi~le karşılaşır
sanız, snpıthğunıza hükmetmek· 
te ~ele daHanmayın. Ve kari
neleriniııden istimdat edişim'.zi 

ınaxur görün: Zira yıllarca ken
dilerile oynadığ•nıı>: kcEıncler, 
zaman zaınan,. mürettipleri, ınu
salıhihleri gafil avlayıp, bizlere 
böyle acı mukabelelerde bulun· 
mak, yi\ni.. Biz;mle oynamak 
azizliğinden asla kurtulamazlar·~ 
Berb~t yaı.lar yazan bir mtr 

harririıı itruası, bir gün, ... )·ine 
böyle bir )·ımlışlık netice.sinde, -
a) ni ga.ı:etede çalı';Dıı Süleyman 
Naz.ifin fıkrası altına girnık Kö-

l tü muharrir, Süleyınan NaLilten, 

1 bu batanın özürünü dile~ ince, 
1 üstad, ciddiyet 'e sükünetle g·ü-

fümsenıiş, ve: 

•- Zarar yok ... demi~... Beıı 
vwyetlen müşteki değilim. Bi
lakis daha beter bir yanlışlık ol
madığına şükreıtUı:ı: Zira ma -
zallah, ya ·benim imzaın sizia 
ya:zıııu.ın altına girseydi? ... 

Yazılarınıı~ mürettip ve mu· 
sahlıih hatalarına uğradıkça. 
m uhtaç bulunduğumuz teselliyi, 
üstad Siileyma ıı Nazifiıı bu n &
fis cevabı içinde bulabiliriz: Zi
r a hakikateı•, her~yiıı beteri 
vardır: Bu itmarla, ben de şük· 
redeyim ki, bu seferki hata, im
zamı, faraza, bir askeri müte
hassıs makalesinin d ibine düşü· 
recek hadde varmamış? .. 

ÖLÜM 
Mısır F.şmfmıdaı> M"'uiı I!ü.sı> 

Y'.n Hii900 Ömeı.ri bey\n .k~rimf9 
BAYAN FAT.llA Ö)n:Rİ 

30 Eyl!ll ça~ gü~ü Büyiikad3.
da Nizam cadde!<in<lıti köşkWdo 
kalp -·n.ıen vt>fat etmoş!r.. 

Cen:uıe3 dlinkü per,ı.>mD:>e ı:tDJ 
aıkıraba '>ıe i:iallüka~ı ve bi-r QOık dıost
larının hu=riyl<> kalıdınlıp s...t 12 
de ı:ooitö!"\e Sit!<oei iskelesi"" nakle
dilerek. n..amıa.zt Bayıazrt Camii ~rifinı. 
de klitr>d>!oda.n sımn E~rn.ek.aps 
~hitltğ•ndek• ıı.ile ma:lılk.bere._<iz>e def· 
nedilmiştir. 

ADaıh ra!lmet ey~es nı 

kan ticaret filosu Eylfıl tö~·ı ı.çln

de yalnız Alman sa\"8.Ş hareket· 
leri yü:z.ünden llıir milyon 11 bin 
700 ton hacminde 161 vapur kay> 
·betmiştir. \Başka 212 ticaret w
punı hasara U:itraılmıştır. 
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Asm a Çubuğu 
• 

Yazan : ORHAN KEM AL 

b:' Lı.) 11U G 
u.; S y -.-a.r'.a1c Vf' 

A,t cı. ~lrı t-:tJ 

s•ı . :c: •• .. , .. hererr: dt' ( 1) 

JU!"' !\ bt:' 

pııı\.\.lfı~ tar-

ıc..ı. • ..ı..! ·ı".lC k.<ı .eJ,.ın.n bir çdc ıe

hırioı..•nnJl' au~sn11~ (.llan babası <>e:
'un.u ~nl.ı~lda :nf'ktOO· hukı~t.a 
ok· ~anoş, tt: ;c.1ı.iıtH.i,tOr:.dı> Cryha:rıııa. 

), ırı !'artnın Oulgı.:r :ı:o;.ı ı-~ .. yr.a
) Uı.. A.::ı . ı -en: St .. Vf'° bar: ka:3 

nı..mı.n. lıı ı,r .tr--: c;-ıJı:.ardığt h4: b'ı

ı.e &er n i:w. \''iln .haşır.da :Pat 
F od•k d" Drll:n'ft.İ. Fat Fınıdık ~:ık"?. 

c:• h·le'ri!>i"l.l k ış:::ın c:utı ·y.:-·r, boy;..r:a 
flC 'n l"rrrıı o~::ıl,yo , 1',('lnuşu-

~ _, ·du· 
ıter'! i r rexı::-. be:5 

li f'r'I tllltu a.dı, hıcın dt• 
ıı eh .... ccz. Konuışn..azsa 

f.o ... ını onu, diy ~ ~bılr falı ış! 

n't!dır, 

yaS.J
bıçak-

~r~"'t.'r ı~ . o titı a kararan "Klr.ı .. 
cı oc3ğl p.ırbU.~tan sonra ayağ:ı 

K ktı. '\:'aoııa"ı< dıe:"'1leri t-.tea4<ta:ı ge

r.ı n~t.>. 
__ Xc yaµsın Jıerir yc.ır:e!n! d.ı.1di , 

'[)("' eı.ciınn~:ı (2) la ·rtük! 
- Hey ya .. İpti! (3) adanı g'l>l 

t.l.J-sı:rıcydı, K ın ona bGP ch.>diyd ., 
~.od i ~:ıl;.ızı elırıin lt•ı'! ne 

y :14Jrşt .. m!. 
Ben' bıç.ıkkıy<ıcakm<<. 

wrdı, Kafa:nı kızd.,~"113.~ı.n 

no~a)·ürn brye df!fİıl'ı! 

Servıer bac1 gı.lidU: 

y ğma 
k.ıiıpe 

- Sı nt tal~ik een;! (4) Dayoınd'.!

tın b"•r çü..-u.lt dal olaydı bij;)de ıri 

--~ lal ederr.ıe'l.din y.a ..• 
- Vey edemrı.rn:1tn1.. . Ko~o;rnı 

'Ya.ı'Ciı eankı ... 
1-"'aıı Fmd y:rnti üç yaşınd~:ydı. 

Rençbcr olan bebası büyük halJ)lt.e 
Ça.r.aıkf!~~led ıii~ınca anası başkfl c:t? 
( ~) va."<lı. H:.ıı.mları da o :za.ı:nan do
kuz y&r;mcb olan Fat Fındığı ff'hlr 
~.arından bitti.sine evL?tllk vc•-
0r:er. Kız br:s altı sene blıütaç kapı 

ck.~ı. Soruıda p;yazct İ.brah1me 
kaçaraık Ceyh>Tım Bıi;ı<ü.:c Mang.t 
loöyuae g<on g.tti, Şehirde serbest 
alışan Fat Fındık köyler~ de pc·rva
JJ:Miı. Kısa entarıler giyer, gumiıı bı
}•r"Zt" ~İ. kı>lların1 erkek}Pre göste;
m.c .... tcn baz d\r.,;ardı. Bu yüzden di
k• ciü<;<ü. Ncgay Mahımıdun or1ıan
ra ogll.J)'la oyna.şı,ıor dediler. Koc;.
u ela tuttu bo!13dL Sf'l'vtt biıcı u:zak
t...ı n aktıa:basıydı, Evin-in küçük od~ 
l!Jll ona ,·.erdi, Jı""at FıncL.k gene es
t.ı.sı g ibi pC-"V:ısız.Jı. Otl"J.ğin arka· 
svı.dlc.ı koca dutun a.lt:...--W a. tutün di
a: ri4' ~""en a~ı'k s~ıfk ma.~iJer sö.Y
Jıe r, o\ürU!"h~n çtpia.k bac<Wt:arı 

t.t'Cl.:tt.•.!JCli dıo.rıt.:na t..ada.~ gör\A:iJr. 
k1Uyun ~ k.ızJa.r iJe eoep..-.it.ce $6.a
J:c.·ıtW'. ıe)We.rin ıı.n\lilnl DlU" ... ~ıru 
t imdik!er

1 
§.erver bacı •Kı.z anam 

.....-n.ıhr• rn broısnıda böy le cez>ı 
n ,ez, c.i.ı>ahd.>r. Eltiemle el ıaJ<ası 
ır.,.,_na ııonu >:ıi fetirnıoz. ... > d.ed~ 
k.JJ-G;.a..-'ıal:ı.rl• ÇtiJer. il:ı2dlna k :rı tır 

d\ırur~ .. 
F.., Fı:"'~ -ı-u,<!e b'Naç kere 

ak$1.rd1. Sr ı-...•lr l.J':J~ı: 

- C<li< ..... ı1.,ıı. 
S;ğır "10'1ımdan ciir ~rdu. O> 

banl"""1: .Olıdııooo> !arı blrb\rine 
-~. lııopelltler bı>vlcyor, öküz... 
leriıt. c:ıımu&lar böğüre, itl4;e, bo;r-
a uz.\ata çü!tlit>n önü:nd<!ti r oldan 
ctl«'l'l•riıım tc.z bulu.ilan 7(».S<"li
~ Dır olamobll kornası lııt<Nldi. 
OCıonıoOJ bloab.:ı :rolundan ce.lm<>l<
~- F al F'.nc!Bc toı>.iandl ve ~ 

""" ~l! 
~ ll<y ccı;,.,rı 

Kaşının üstü.ne diliürdfiğıl lclhl<tl
lilı"' y•ni<l<ın Joka!ıyarak Servf r 
b:lcırunı boguna 8E'1'irttl... 
Dm-muş be:r Qört ayda-r.b erl hıeaııt>D 

ııwır C<N el ayıı.ıc , ~!dikten ıır.ınra 1 
~ Ftnd:ı:ın :yanll>3 ce!lyordu. 
:i.IJ< zaı..,lar &-!'Ver .kirocıs.ıru:l'I><! ö.:(l 

ru.: c.Bu h •':r".i:!i -;~ar. Ev ev ıçir..de 
olr.ı'"- · Oaalard;ın birind6 ter.din 
otcT, Ot-:!-klllli "-1 dula ver. r.;.:ı.pı~~~ 
d<'1ıı! ~i zaman ~rver bacı QOtk: d?U.şün .. 
m..,tü. Fakat Durn~ bcy F at F;n
dıgm oda k.inısım Oded;ci, ara sır.ı 
da ~ ıeı~ h<d;>"(le:- al<llılı .._.,,, 
t <: t'.lt buldu. c.r-ıe J'cıpaym.1~ dt"ol 
oyr~tycırsa :ko!'Cwca bır ası!:za.oe 
ır.~ e eyn.lf.ycr. 'l'utrrolarla ol<n 
CvOO ;y; dc~il )a. Gunahı bo.vu.a
ı~.-ın:ı ... • 

• .. 
fl

~n k'<'nd> k:ul.<ındığı J.l.~ 
reütli Ford otomob!Ji ik; s:
ra ıncır f;ıjan:tnın a!1ısmda:ki 

d4.r 7'1!d.C!.n g~~·p ç"ftl"ic avl:.ısıtt.ıa 

ı: ıınce duu.a_ı.ın iiltıncı.ı do!'aşan lu-...-a
h la GQrı .t havl:ıyjj"a:k ıfto~tulo.r. 

O;ı, T.t> t. av'ı.cıun s .. ğındaki kı.:tUk 

tı-t~ evin ô:'ı U:na'\! durdu. Durn:uş 
iı...""'Y rr~k..!Dl'Yİ 6Ö1Xt.Jl'me<len ÖrlC'{' 

u:r:. uotc. q:ır ıırrr . .. > diye eretxılcı 

c t.tı. Sonra anatı'k!rı ~ircli ve )·e-
1". c!tl adı. Af>Jc :y.aka!ı be.yaz eQm 
J.ı ·Wnı.n loo1~cırı arvalıydı , ~ Y<l-
11ığl Hrı-rr.cr yfrı.ü k rl1yd1. Y~ı otuz 
.c.Jli~·en f;nla o!m.a<iığl halde hıctt 
robrıP ve f.r p ·:.i <lö:<ülmüş baw e 
k n•k b t.;Ji geçki.nı &i.Jr~~rdı.ı. Ö
DJınde dır.d1.oğu bet()n evin b:ıl:w
n ·.ı:ıtdan kenıd..ısini gryredi'nı k.Qr~lna 
el. e Sof'Jlim vt'rcL.kJen .oonra. klılu 
t,.:ıAır.f: ler;nt y·cre \·.un'.!u ve bağırdı: 

- Ul;.n ha.>! 
DU'~ be-y:n asıl mesJ.c~i avu

k.<ı •1ı'ct· ... İsilMak " ahk-enu·leri t>aş-

),l\:-lc...ş.rni$ ve o zaman tar1a.dan ilY.ı

reıt ı.ı'a.o ik.i ytü2 Ci>:JU11 bu c;art-
~.k yı!c'ıni !!ô ... t.n mı.rı. Ba.baElllın 

ö. ';unc! b·r ~ mr:ı md:( '."bi 
n.ı:.ı:uku b~ıren Duroıuş bty ı"Vvt-Jd 
K ırmu·: . .:ti, sonfa E aUız müOO~tmıu
mL.l~ıerınıeie bu!u11w. _ı.'akat 11)Ç;nı.w.
r.ryf l hii.)·atuıdan çabttk u.-andı. İs

t.ıa etı.. C<>yhaına y<•ıkı;.U. KooaYQ 
\iaran iki k1z ku~:ıı.on hia6l·l;ırin.t 
de &atın aJ:ııaK bu çıfılıgı kw-du. 
Şıındi Yıkınkalc t.:i.r~hnd..ı. üç bn 
döniun tar:""'~ Ceyhan nehri keoo
rrnda tfüyilk bir 6ebze bJ..hçesi, Ada
na.da Jki konagile mağr".z.:ıiarı var. 
Bu eır.l..a:ke ka.rıs;n·ın ·rur:bus topra
ğır:dakı 'bLŞ b:n dörn..ı.n a,·aı.isi,, A
daooda dört Joorıağı, o..-ı ~ ko
za n.ağa.z ı ve bazı Yaık.ı.tlarıa Dört 
l"!da iki ıx>:"t.1.lral bo:t>ç<>.,,,; de iHhe 
etn)(~ jazım. 

• •• 

D
um11ış Bt·f, oto~n<A"Alin ko~-
flııllSın1 u:zn.ın uıun öltürdükten 
sor..ra terkxar bağı.rdı: 

- Ul n Ha330, ne c··;xnnenıdıt'
eln! 

İlik önce: 
- Buyur ~im. gı.]d~:n.! 
Diye ses veren H~<0. çiltli~n ar

ka k"pısından lroşarak geldi. 
Ulan sabah b~ri bağrcycruv. 

be! 

Sığırlar:ı su ver!ywduın bey .. ) 
TCIL!A:>ağalar r-.Er-ede? 

- Burada be-y aet?reyim mi! 
- Glt.iT! 
S.:>,cbki Ul"."Uk iti.im~rt..n yanında, 
~ mç!o ört>.ı!ü duııan tclıta d aro
b3Slnı Hasso güvercin kuıtulaırının 

bu.'ımduğıı ö:-lmaı:n a)tma 9Ü!'d'1. 
Bu 1.o.ibağalıar çi.flLğ.n yanındaki 
•ariada b<ıE!anNın y.O'kler; için tcp.
Jattırı!mıı;(ı. 
Dunnuş bey b:"!'i.indek..i zabit pa.las

k::ısına gl'çirilt sarı mcşın JtıJılmdan 

par;ı:t>e-!lom tabanca.qnı çıkc-rdı. Şar
)<.ıru )"Qk.lcı.ıtt.r.n.: 

- Yığ onları her vafA.•tkİ r.i.i»! 
d('d1. 

Ha.'lSO 1ı00bağalon dördn dörder 
;rıgd.ı. Beş ôbek o.:du. 

- Çekil ~"'1":1 ... 
H&Bı lcenara çekilôt, Totbalıca lt(l

aioıd<o çak lkorloa:<lı. ,e.ı~ı dör>-
ı:lu , el le rile kulaklar;m ıtmııadı.. 

1 
Dunnuo Dı ·y ~n b\rioıci (Jl)l.-t<..

teki ıoeixığanın 'bb"ğuna b;r kar:~ 
yu-~ırdlğı t ibMc 11 aııeş!ed; . 
Dehşf>Ui bl.r ııilmbürlü oldu. Obd; 
devrcldi. Str!Jannd.an cıe!inen , __ 
ğarun dfüdünd<n de P''nbe birer !uı.oı 
sız:şur, hayvanlar yılana benzt)"{·n 
ba.,e:-mı U;Z.'ltıp iki kire11: 't pa.rço-

. sm.!n bi"!'birine sür'.tblnu>Si g.ibt us
ler çıkaYt)""Or rdı. Üt'Jcıt>n ~vt:!rcln
le.r de kU'lul~rından ut.·!ru!'9r. Kon.. 
~ duturı da!.Iarır.dan e\Jt\i'-= 
şaşk.ın ~ın ba~:yoı•io.rUL 

Dunnuş Bey ~. öl:ııı~dieki kıs

tıafla\an da ayni Şl'k<.de <>luüNl>k
tcn «mra ta.bar.L"aSr.ıı lrJlıfına so
lı:aıikm Hamo l<arşı kümT'S•n u.tür
cie a,.,.ıtta d\ıran beyazlı sty~h~ bor 
kedi'>i gösterdi: 

- Bak b Py. bak! dıt'<li. G~!'cin 
aücük~erini yi:y-en ~ !~e .. 

Bl•y bını)a i<f<li~· ba.k'lı. T:ıbon,. 
easını ~il(' dıoğC'tJ!ttu. Usul~-a~ık 
kiimesin YQD 1ıara.!ı.ıı.a geçti. Kedi bir 
a v y;ıka]Sqa~kmtJ gibi sine .sir.e 
;t..rüyorou. Bey su varJl(•rinôıı ge
?"İ6linden k (,'(fye nioan alrlı VP birbi
ri aıtG.o>A iki el ateş etti. K<'di ol· 
dt:l11 yerde )'&J'un metl'C kadar ha
vase ı1~1-a-dı. Acı acı bağr~rdu, 
~ke~'.enerı!!t yere d'.iş!tl. çırıı;,:·n 
a rka kapaıı:mı silrü'k1en·rken yıtJ.ldı, 

b!'dı. 
Durnıu, bey, :;ar,iaru sııkırda1.aralı: 

t!as:toyrı.: 

- Göm onu! dedi, kıok"m.rııan. .. 
• •• 

1 ıgad!ılr k•unad<ın dönmüş- ' 
lercti. Çift!it;n ~asında, a;ı · .. 
la samanlı.tın ataıs.mdıakl rnl!Y-

dan lıkc!.a,y<lı)er. Salıxıl~rını çrkarnoış, 
b!ı-er kenara uz.amn l:ırd1. Yo:ı:ım
dıılar. Yamalı ınJntanları s.-nıkiam-
<h. -

&rwr bacı berct'lc"dcn J~ğ,-r~c
leı e (6) as mtarırkeıı 0<·a1<1..ırın .... 
le\·l vun..:zyoı·. t...'Tli .>"'il2ü P.3-rlıyurdtL 

Irgat bn:ı ac ı •le ile gele.~ : 

- llaJdi bocıın. ck'Üo, Aşları ko
tardmsa jJU!ürek! 

Irgat Mşırun ön d'şier: lclımll &!
tındı 

- Hazrr bai:>aın l'Ja:ıır! de<ti. A: 
gel a<~mlarını .. . 

Jlrr marı;;ad:ln as.lt.er usulü ikl 
kişi geldi. Adamla rdan biıi aş le:ı.. 
i"~nçP:Sini ahyıor, öbürU adam b3.ş~ 
lk1 ta.n-e h~l:.e_ tarıdır e!{TJ'lekleri .. 
ni. Ocakların yıanındd:.i tı şkın·n Us-
1ıt .. :.ı.1dc gerili duran Çtcl<i.ci<.i ekfn('k.
;,,r tekerlı·k !);rer !oö:>elryc bcn:zıi

~11'.Iıu.. ÜzP. r leri kül tuhm.\lŞtu. CH't
h<\e rkrnılk h:..!ta.dan hattaya Y' P'!
dı;t>ndJln, böyle boyaıt.l&r ve kütle
nu di ..• 

111.DAM 

ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonu: günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Parti Nahiye 
kongr·eleri 

Parti nahiye kongr~lcrine dün 
üç nah yt>de bırden başlonm•ş

hr. Kumkapı, Si!ıivri ve Yakı' a
nın k:lıç r. o~'ı.ycleı;ndc yapılan 

k.oııgrelerde nahiye halkının dı

lckleri te~bit edilm:ş, .dare he
yeti azalorı seçilm~ı.ir. Bugün 
de Alemdar, Samatya, Çanta -
Sinek\i nahiy<.>ler ndc kongre 
yapılacaktır. Yann d Anade>lu· 
hisar, Galata, Beyazıt, Saman
dıra, Ağva ve Üsküd.~ nahiye
ierjnin ko~relcri yajl\lacak.tır. 

Zeytinyazcılar bugün 
hesap verecek 

T optan zeytin yağı fiy ıjtları

nın 195 kurll§U bulması üze rine 
B elediye İktisat Müdürlüğü kcy 
Iiyeti topdancı zeytın yağı ta
cirlerinden sormağa karar ver
miştir. Tacırler, b u.gün saa t 11 
de Belediye İktisat Müdürlü
ğünde yaıpılacak toplant.>ya. ça
ğırılmış!ard:r. 

Yulıtf satışları 
aerbest olacak 

Yulaf satışının serbest bıra
kılacağı haberi alınmıştir. Bu 
tıalber, borsada. duyulunca, ku
r u ~akla i yatlan 42,5 den 40 
kuruşa düşmüştür. 

İşi biten çekildi, bl!<;n ç<:Jci}dl, Aı;
ran he!l<eleri de (7) ı:<·ld"'-'len son. 
.ra trgaıtl.ar iri bnş 90ğ:anlarmı yum
ruk!ari!e e2J••r<k yeme,ğe Jxış!adılar. 
Ekmekten aıy rı bir paırç.a. kı:ıpo.rıyo r-, 

•vurdlorım ş tire "1re lt'-"Velerken 

ağız~onmn öbilr yanından lı"r kaşık 
b ulgur yemeı:• tıkryor, plerl!rl ıı!'l
ra ayıra çiğni.yorlaırdL T ahta kaşık

lann bakır i<aopla.... diıltumn....ıP, 
b~r a. .z ppt: tısıdır ' idiyon:lU. 

Jfava Joıı.rarm~tı . Ay ~ksı· )iyo.-du. 
Yem<:-gini bitıiren kalkıyor, m"ı:lta .. 

nının l<olik a.tunı sili,YUI'<iu. Diş arn
larında kalan bul.gı>r lll1.rl<J~ rı111 

~'al!; rı .. Jt.ba-1.i:e te.mi:zJ.: yor, re:n eıror, 
g"t..rir.:yor, davul g;bi şişen nMleie
rıni yumrı.*LariJe_ dökeı'&k gtyi r1-
yorlardı. 

Heı>k"6 bör 1o.raıa dağıldı.. ~i 

yere )ilZü koyun u~.anmış. Ü3t ü9te 
çapı•..,,(\ ;ırl kıf•y<Wğu earr;ne lıllşını 

dayamıı; göğe bakıyordu·, :ı:ürnıisi Cl

gara içiyo-r, kime ha rt h3ı't k.aşın:
yor, k.irrJiısi dıe- terden \~ıc ~ vıcı.\ o-
1a n nooırlı \aba.n.lerm ı s.vo;.z.Jııyor, 
aş .. <t JXJ.rmıa.kJıı:ının 15lak ~raları.r.ı 
ugalryo.ı ra.k: f;t 1 fi~il kir çıka.rı:yordtr. 

11-afi! bir rüz.goir ~'i. İncirin al
tınd::.kı 'kalabal:ktan b ir Sl!'S yük
seldi: 

- l',; koı; ylğ>tin bogıına e>-1 
A~ılda ökGz;.,r böi:üııüo·W'du. ile

riki dutun gövd~s:n.e s.trtını datYa.ıruş 
otll'.11<ln b.ri kür'..,"C b:r şa~ı tı..ttur
n)uştu... 

Sa-nıarıhğın &t.e~i kiişesindeın Du"
muş bey ('~!ı ... ~ğır a~~r yüriiyor, 
ay ışığı rugan ı:ızme.I-er!nl ~·rbtı
)"Oniu. Jıgat'a.r istcırnlye ıiıstem:ye 
ayağa kalk'!ı)ar. Duımuş Bey; 

- Oturun <;'><•i<lsr! dedi, keyı:
nize üJ.!< wı.! 

J,.-;;::ıt b .. ~ .. otcdeydi. A·it.ıs1 <lüınl'~ 

oldt lhmda.n bryl-n ge'dJğiıti ııorrr.e
mı.ş.tl Birdoen do.~ruldu, Dtiyük btr 
ktı.suı• İ§lı:>miş grO. davrandı. Ellr.rl
nıi c ... ·alayil!"a.k sc.~tu!d;.., n~rmuş bey 
J>lifnt etti: 

- Ne o !Lydar? Na.s Lsın bol<a... 
)rıp? 

P~ ik . boyun btlMa· 
- Sa~iılcna c'ft~cıy·z bl'Y. 
Sa nlığ, önünde atılı duran 

2t:a7.n~11.!sr1 gö terdl: 

Yeni ders yılı 

Bütün okullarda 
ders re re başlandı 

Dün •abahtan i!J'baren bütün 
resmi ve hu~us.i lise v-c orta o
kulkrda tedrisata başı.anmıştır. 
Ilk derse giren öğrdmenler Ma
arir Vekili Jfa;an Ali Yücelin 
mesajını e>kumuş, talelbeye ders 
yıl; iç.nde tak<p edecekleri ça-
1.şma metodlarını bildirmişler

d ir. 
Talclbe geçen yldaıı kdan o

kunmuş kitapları arkada:;!ann
dan satın a lmışlar ve eski. kit&p 
Jam kııJlanı 1madan evvel oford
la tem izlenmesine müdürler ve 
yardirektörler nezat"Ct elm ~ 
!erdir. 

Bir motör Çanak· 
kalede karaya 

oturdu 
Çanakkale civan·da Bul,gar

derc mevkiinde Yunan ·bandıra• 
lı bir rnoiıörün knraya oturduğu 
haber alınmıştır. Motö<, ~zt~ı 
yüklü ic:li. M otörün kurt:ırılma
sına ~alJşı lmaktı:-dır. 

---<<>--

Eyüp cinayetinin 
duruşması 

Bir müddet evvel Eyüpte Gü
milşsuyundaki evinde rnotörcü 
Mehmet namında birini bıçakla 

öldürm ekten suçlu Cemili ıı du
ruşmasına dün ikinci ağır ceza
da devam edi!.m.i§tir. Katil; Mcl:ı
medı, evinde içki sofrasında ka
rısı Gülizarla beraber içerken 
yakofayıp öldürdüğün Ü iddiada 
Jsrar et~, G ülizar da, rakı s«
rasına kocası da dahil o'mak ü
zere hep beraber oturduklarını, 

neticede, Mehmt'di üzerindeki 
panya tamaan öldümüğünü 

iddia etmiştir. Duruşma, 'f'lhi t 
ceJibi oçin başka güne bırakılmış
tır. 

Sadakai Fıtır 
J..IJlr-1.lmi.ıin -en mi.ihhn lhtly~c!nJ 

lmrşıl:ııyan, yun.lumııoıun· h~ıya n1ü-
da.fıa.a-sı Cdl;>OOını tem.fn huçıtQ4fKfa 
pek k.ıymetil ır..esa!si göı(j.J.-mektr 

ol= ve ald ığı teb\,>rnıal: Kızılsy 
ve Çocuk E&ı-geme Kınurn:..ariyle a
ralarında payla.şan. Tür"'A Hava Ku
rmrıuruı her Vl'(,,-bil& yardanda .bu
lı.mulmaıs ı }~ı.nnu, Fı<tra. ve zekat 
it&siyle mü:<:e llrf oJ:ın mu!tl<>rem 
ehahimlze ebemmlyet~e an ve sa
dslk::ıi Fıtrm nrv'i \.-.e mck.dcırı ilAn 
olısıur .. 

SADARAİ f1TIR 

Kuruş 

63 
En iyi 

Para 
2.ı 

İJ.•i 

Kurı.;-, }Çurııç 

200 184 

---
2/10/19U C U lif A 

7,30 P.'\Jğram ve men:, ,,..al ayarı, 

7,32 v·ul"uduınaır.r ça.lıŞıro;.Jım. 
7.40 .\jano; ha·tıcT'.eri, 

8,30 llıüı.ik; 

12,30 Progranl vı> mem. ~a.t ay.a:rJ. 
12,3l Mil:-"": Karı,rk progı·am (Pi,) 
12,45 Aj.ms h:ıbcri<!rl. 

J.?,30 Müz"k; Şarkı \'e Türküler. 
18ı00 Proğraın ve mcm, :;aa.t; aqa.n, 
18,03 l\olüzi:k: Fa611 l'w""'yeti, 
18,40 l\olıJıl.lk: Dans mi.iz:ıb"İ, 

19,00 K<mu;ma ( İk...._< ""11.) 
19,15 At üd-:.: Şa ;6'1 ve türt<.üler. 
19~31 J..leml-N<:et Yat dy3rı ve A~ 

jans ha.bı'rleri. 
19,45 1\1üzik: K~ttsiüt tiltik müziğl. 

20,15 Radyo gav.f t~. 
20,45 MU2cl<: 
21,UO Konuşma (E.v~n 91.~ıt.i), 

21,J5 Tcır~. 

22,00 .\iliz ·k: 
22,30 1\'ft:n1h•.r\i't ~ıt ay"rı, Ajans 

·hOOt r~ ı·: VI' bvı~1a . 
22.5-0 Y.aınnkf PN!.,'Tam ve kapanı~. 

Gı O. L. T. l. Ş. 
Güzellik Müstahzaratı 

T. A. Şirketi 
Şi~·~rıtim·z..in .tt:vk.alltde hE:y·tti u

mUlll:JYESi 2'6 birı~ci tı-erin poz.:,rte~·I 

günü .. a.l o.n bu.çı>kt.; Ga!-.,1.ad.a Ban
gcr ~i1ğ1nda 7 TI1'.n"at1"ıricı. kt}İ.n $:r

Jıtet merkc.z.i.nôe tc.pia..._.c."Ogır..dan 

t.oplıaı.tı.ya. iştirak ı>t.rnek 351.ıtYen v-e 
en az b\r b~e sahcp olr.n hôsse
<lular:ın 19 birinci teşr · tartbinıe ka

dar h'5sp1erini ştritet '\.-eTırsıne yh

t.mnaları lüzumu 11!..n oh..;rıur 

RUZNAJd:E: 

1 - Siı'kt'lin mUc..fJSle hi e oerı 
bal<lkıncla tcOt]jf, 

2 - Si:-k.etin taAf:y('l'i hak~ ında 

bey'ctl idareci.n t.c':n.!i1: ı ' · 

Fatlli Su.lıh ıkinai b.J.'\Ltt hAklm
]iğindı n: 

1942/296 

Ttbltğ t·d11ec..:~ !ki!l'IB(': Jiayred.
din K arön;a.n; 

Gtd kpaşa Hamam e&ddosi No. (5) 
de oturölt Kü.g(i:<P'!zı:r :ııeıro:i)'c ,u
besı tat.sildarları.ndan. 

Zimreetin®c kalan 18) lira (6.5) 
kuruş ı!e mrıK.buz v.ernııeını•k ısure
'Lilr tahsil ettiğiniz (19) lira (61 ) 
kuruş k~ cm1an (28) lira (26) ku
ru.şu &ıE"n1ediğinizdeu /aJz. ma..<;a"i1"• 
mUh..'1.ıkcır.ıe ve ücrt·ll ,.e;milı.tıe bir
l'-kte ıam;;i !ıoJcltında a)rytı>n;ze 

B('leıJi.ye tarafından açılan davanın 

rüyeti için il!ı:rıen yapılan davcıt:ye 
tetliğ:ı;e bı.r~umna.dı.gınrz n}uayyt•n 
du1T1.~ırr.."\da b~ttnl<p gtyo.Lın:zda d:ı
~ya bakıldı. ?ı-Iltddcl ve\ Ji istida 
maalini tekrar 1 ttı, Usulen bt"S gün 
i("İ.ndl" t.iraz e!.ı~ haJdk.ıc.ız.dıır, ~lu
ha.keınen:n bırakı:dığı 9/10/942 .,.,,._ 
ma ıt;i'rlli 5a0t l 0/30 da rn. h'rrt'lTre
ye getneniı. 1ç~n işbu Yl:'b kara'fı 

t('bLğ n:pakamına li.(l.iro viı.rııu kil:..ere 
1'3n olunu~ (5595) 

ÜSk.QdaT A.51iye ikınc. hu_~<u~ hil
ı.lıgnulen: 9i2/240 

, 

Resmi dairelerin nazarı 

dik k o tine : 
Ev velce m evcut ve Maarif Cemiyeti ile birl ikte hareket ed~n 
( R esm i İlanla r T. L . Ş. ) tas fi ye haline girmiş bulunmakta
dn. Bun dan sc.nra gazetemizde neşredilecek Resm; İ l~nlar 
16/9/942 tarihinde yeniden teşekkül ed er ek i§e başlıyaıı 

Tl rk Basıa Blrlltl Resmi ilanlar 
Kollektll Şirketi 

tarafından idare edilecektir. 
Gazetemiz.in bund.an evvel Din neşrine ' asıta)ık cdt'n ')ıtrkct 
"e teşekküllerle h içbir ala kası kalmadığından bunda n bu~. 
le ilanlarınızı; ayni fiat ve şartlar dah ilinde İs lanbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birligi Resmi İlanlar 

Kollektif Şirketi 
merkezine yoll aın a nı z.ı " " bedellerü1i de aynı adn-se 

eöndermenizi rica ederiz. 

Yeni bir Coğrafya • • 
serısı 

İ.ıkO'KJ.l!lat'ın 4. ve 5 Lnıcı stn!.fl ::ı l'I!lda dkurı.malcta. oLın ) ~! .. 0 ,{ .ı lo.. 
coğnl.fya ogr01rr.t"Dl ve Paki İstanbul Maarif uUdü.rü Sa!f(·t G.;> aoe 
(.'('l~·aıy;ı krt.apları bu ke1Tı 1 yıfoi tcrWl, re gore ve Yl'.ni ınıt.'tocilara \e 
Aıtrupnnın Eon cografya hususund:ıki teraldki Vf' te:k-5::-ı O;t.ne gOrt g ye 
aıçfJC, sade blr iliJüpla yazılınış ve her ('OCı."ğun ooL,~yayı kol.a.yt11 arı
Ja..masına y.ınyacai<. ha.rit..'lların, şek.il.ı.erıın. vr. .rtslmierin ~e!u~ctıne pek 
iıina ed·lm";ıı;,, H~r haldo bu senek• (1942-1943) tı.bıki<l ~>-O< trt,ılarllr 
kıyas t.ıd~ l\•miyf'l'ek derıeced.c gü.:.•rl ve neiiutir, HP.r ~ret ııerr.. t"hor nı 
yı·:'Iıe lcı\.~ye ederiz. 

Resimli ve haritalı yeni Türkiye coğrafyası 
Saffet ~hr.g~ıin rN?t'i büyük krtada 112 s,ah.fed•:-. Hcı.ı-ita.lar ne-

fis., ~ n,lt~ i sc-çrr:e, caz.iptıı, Tabı gt.ae!W, Kitıap d~! o ctuğ t(' n 
ciayo.ruklıdır, F'.a!ı 40 itnruşıtur, İlkte,rinin bi'f"inıci pen;ıe-n b gün\'. sı
tışa ci'lonıştır . 5 ,. tı y..ef'J. H:lmi k.ital:ıevı. 

Resimli ve haritalı umumi çoğrafya 
Sa.:.r,.t Ge~:aır·g: ·.ın eseri bii'Ylik k.tada 11{1 ,4'.hir~. Harita.:il-ı, r\

sı· 1erı fe· .ı<a.!lae güzel ve reçmc:dir. Tab'ı .nıef tır. Krl<1p di'lôşlJ old -
ğı.r için -C:ağJJrnaz V(' d"Jyarw.ı· FJatı 4S lcırn.ıljtur. i~teşrfnıin 12 net pı
aı rtesı gı.ı!Dil l°leşt'O I uneeaktı r 

C:.cidrn pet g lzeJ o!an bu eoğ:-a.fya ~r~lci blıttin ii'ltokull:.u tav-
11iye edl' :z, Um:u.ın! &art~ yt'rıi: 

BiLMİ KiTAP.EVi ™ 

'l. il} 
BANK A SI 
K. TASARI!UF 

Hf .5APL. '1.RI 
2 Fkincıteıırfn 

Kea.rl~s • .; a ayn en 
lkr~fTllY(l~e r 

~;:::;;::. 
i 

T . .,,,...w~ t ~ 
.... "" · .... .(, .. ·~ ........... 

1 no~t ınoo liralık . llJ "~"'\• ·-t~. ı ) 1 
2 

> 500 • 
> 250 • 
> IGO > ~ 'i I 
> 50 • ·~ > 25 

VÜll'KIYE CUMHUR Y~Tl 

ZiRAAT BANKASI 

' 

~. 

){ı..-uluş \..ıl'iıh", 1888. - Se rmayesi: 100,000.000 Türk lr(J.!ı. 
Şube ve ajans adedi. 265 

'Zirai vt. licar i her nevi banka muamelt!eri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Z iJ'aat Bankasında ku:ınba rah ve ihba<"Sız tasarruf hesw<>
ltur'a ıle aşağıdaki plana gö anlara 6en<de 4 defa çekilecek 
kur'a ile ~ğıdakl pl.'ina gö re ihamıye da~ıtılacaktır. 

t A. 1,000 liralık 4,0M L. 11100 Adet SO liralık 5,000 L 
'. $9t • Z.ffO• uo . " • t ,Btt. 
' • 251 • 1,000 • 

4t • ıet • C,04)0 • ]Q • zt • 
DİKKAT: ı!eseplarındaki parai.ır b'r >ene içinde 50 Ura. 

- n· .. nların ağ!Z.!an dö!'ldU tıey. 
Dur!nl.1'1 Bey. kazın.ı·:a.ruan birini 

alctı , mır..Jen~ etn: 

- BİTMEDİ -

Çok zenginsek, servetimizin 
bir parç":;ım Türk gök!.eri 1-

ç n armağan edebiliriz. Orla 
halli isek yılda yirm: lira 
vermeği kabul ed>erck Türk 
Hava Kurumuna asli Uza ya
zıJnbiliriz. Bunların hiclb!rin i 
yapamıyorsak fitrck•.ı:ıizi 

Kurum a vererek bu çalışma
lar<- katılab cliriz. 

ASKERLİK İŞLERİ 
DWÖNtJ YERLİ AS. Ş, DEN: 

N•f')'e .A.;.n 'larafıncld..~ lıxıe:ıısı 
N~ci' ·r. A~n·ın gaipl.ıgına.en bruhs 
ile ga · p " ·'"1rı veı. 'J1WSI hcldt.mda 
açılan da\."B(lan dobyı D.1.uın:ıall'€yh 

A~ c. 1tıu ?ııI<hm~ ,'\lcdim h•·~md:. 

nıallı:n.elı o~anl.Jrın n~lfıın~llarınt 
biLcf:rnn·k uz re ö.~tı il:Y mü.ı.:detlc 
l}ftn .. n tcbtjg..:.ıL icra.sına kar~r veri
le rek İ11n:dam gaw!t"firı~n 29/11/ 941 
1a rih!l nuı:Jıasile i:an cdiirr.tş vıP altı 

ay mu ı'Ur ''tıfğı h.:ıldt' b!r guna ma
lüm'.lt beyan. edlL<'C.lğ.r.den ke:ta 
al:tı ay c.1~Udde-tle ,.r, ik!nei defa o~a
rak ilfınen tebl'gat k'."c.tıına k.w-ar 
ittihaz cd61m' / olınRC<la munıaoiieyh 

hakkında l"'1ya.t ve mfm&tınrt.an 

1 
dan aşağı dü..mıyeıılere ikramiye <,;Jktığı takdirde % 20 faıla 
sile verıle~ektır . 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylfıl ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilC<'cİdİr • 

(1) IJe.ren.ı: Çaınaşır kazaruı~ın 

küçi.:ğüne ~nada. Jırreni derler 
(2 ) neııen<1;~1~('k: D eJi eıtrn.f>k ' 

(3) İpti!: İp''da . •ile Mı"". ' 
(4) Fal!ik; Kaltak '"" •:irfüıiün 

m;·hi..• 1 i la:brri. 
(5) E r e \' aNJıAk : KO<:'.\t)'lt. g ·tmi'tc. 
(6) L•ğ•nçr: I.eğernn ;;...-Diı\i: 
(7) llelk~: Sıı lroja'1, 

Vetcrlner Yd. Tğm. l\f Plllrtıı't A rif 
<>,ğlu (3133) k,!yll N<>, 1u Haltciin 
ı 18&2 sayı i]p E'.ninörı ı..ıı Yeıt.:.i As, 
Şııbf~-~e ınwüraca.a 1 ı. 

BAKntKÖY AS, Ş, DE:>: 
Err.ekli dt:ın:iz. t+'ğır.<:n.t ibı•;ıhızn oğ

lu Ihiöeyln Avni Parm (39!15) """le 
Bıııkı kuy .A31 Ş, ne mi.iı·a('8atı, 

rna 1 tıma.tı olan·: arın mü:ddf'ti rr>oe.z-
ki'ıre 1Atı'flnda nN>.hken~-eye blldlr-
mrk ü.z•'re keyf:yct i?fın o1 nur. 

15597) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
Mırv.,z..r d.e .. l'il,.r!ni ·ra lçlcı 1ı1a, <l~.n 3\Yr1 ec ve 1 h zmol ·.lr. <

mal tdc.11 P. T. r. meıı:ur'art ır.llra•:ı • rı hal· d<> dfftı.11 
cck'erin v. ·7e.t P. T. T Md, ve ıı:n um mtıd ·ı.ı,j ine m 
mc rr lıiE1 ımu ~ı'n ~.r. 

• 

LİMON 
ÇİÇEKLERİ HASAN KOLO VASi ÇIK Ti 

• Awuııa u Aıneril..•da bile f:t11Sllli ne tesadüf edilmiyec~k -deze.:e.ı. nefü 90 derer. limon drelderi HA SAN krnonyas ı biiyük fedakarlıklar neticesi isliJınrıJMı •nuuffak olınuş!U1'. JIA. AN D•puıı ve tube ko-inde tep ~-işesi 50 • 1/ Jr. 80 
118 150 - lf'J 30i - 1/2 .in - ı lul• 900 kuruşa satılığa çıkanlmı~tır. NESRİN Li.nıon sisckleri tlahi cılıtı, 


