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• 
iki gündenberi Ekmek satışının 
serbest ot·duğu vilayetlerd~ 

Devlet ve mües sesat .:remlerine dahil m emur"\ 
ve müst ahdemler le tekaüt, dul, yetim ve malul 
maaşı alanlar v e bunların beslemeğe mecbur olduk· 

, -

Elbiselik kumaş ve 
ayakkabı yerine fiş 
vermek düşünülüyor 

------•ı------

Bu fişlerle Yerli Mallar pazarlarından 
lü z umlu maddeler alınabilecek ları kimseler için ekmek!" hububatı Ofis verecek J ı ... 

Almanlar niçin \Bu ~ararda~ "istifade edeceklerin ,_5:M Sovyet pe~ c-caJclarııııı güsteııiır :res'm 

mıktarı vılayetlerden soruldu --- - ---
müdafaaya ui:ı:::a~ö:e cz:·~eşrin~:e~~: ıer:::ı: iş~::;:ıc~m::::~ il ·st a ı ·ı n ora d ====~·- J 

:AnJJoara, 2 Ükıdam Muılıab>irin-
den) - Memurkıra ve eşlerine 
'.kumo§ ve ayaıklk:ıılıı verilıme<>i 

etr-..ıfındı.ıki tedkJkler ilerlemek
,tedfr. 

bank Yerli Mallar Pa:tarların
dı>n aılabilecaklıcrffir. Bu dlı~ •rı
ce en pra.tik usul tc'i,~"ki Hrl
anekıtedir. ,_ ~- _, 

den itmaımır tahdit esası üz.eri- gibilqrin haTcı:rah kararnamesi· M u h ar ebe s ,. 
Ç e k ·ı ı ·ı y o r 1 a r 'J ne karllıı elkımek •tevzi edilme- ne göre beıoleuıiye mecıbur ol-

• me'kte olaırı bütün vdlayetLerde du'.lcla;rı nüfos adedin; sormnş- ı 

devlet v-0 miic ... esat bare.m.lerr tu.r. o 1 k OŞU da 
~a;s~:!~r~~~er,taa~,~e«ı·n, 'nem11_:~!:1• 1

:_e Ticaret Vekaletinin scmısuııa r ov s a var 

Altlı.ğım malfunata göı'e, ayaık
kab1 iıınıaliiıtı uızun umana iMi
yaç gösterdiğinden bunrlan \.ıaz
geçilmesi mıılhtemeldlr. Elbise
lik kumaşlar i:çin Sümeırlbamk 
~alan çal:ışmakıta ve ku
maşları hazıTJamaılctadır. 

\ Vandel Vilki 
Çunking de 

Alman ordusu ce;ıubi 
Kafka.syayı da istiliiy<1 
muvaffah olursa belhi' 
banunla iktifa etlcreh 

cmukavemet harbine ken 
dlsini ha:urlamayı ter
cih eder •• 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

n.__n itlerin nutkunu talılil 
lf"lJ cdrnlı:;riın ht'me:ı J.....psi 

bir n<>ktada biııleşiyo~
far: 

- Al-ınaııl:ı.r müdafaada kala
tzklar .. 

Filhııkilrn, l>u Jıiikiim lfülerin 
nwilkuıı.dn da işarf't ettiği gj·bi 
nıu11a.k bir müdafaaya ~ilişi 
ifade ctn1i)·cr. Aılnıa·u ordusunun 
!;taiin>grad'ı behernelıal diişiir· 
nıe~i1 cenubi l{a(kas istili~ını ta· 
n,amlaıru1k teşebıbiisiindttı ge_[.i 
l.:rlınaın...,,ı "" yioo mes.ela Le· 
ningnd'. zapta uğraşması bn 
tedafüi hareket tarzı içinde he
•aba dah'il'dir .. AJma11 orckısumm 
candan a:Lusu hi~ şiiııhe yok ki, 
Sovret Rus)·•r• param parça et
nıt':tk \"e en kısa ı.-a tnan nıesafesi 
içinde Ruı; ~ınırları ~inıcle kendi 
phlnuu talıakkuk et tirmclrti. Fa
kat, on beş ~ylık tecrübe göster
di ki Rusyayı bu şdı:ilde ça.r~a
buk parç .. l;..mak, inhizama ıığ· 
zaın1..J< kvtay ot,,ğildir. BeJki da
ha on beş ay bu uğurda saırpış
nıak ve faka'! lı.a t'l neticeyi alır· 
iten de mağlUptan faı:bız bale. 
<l~k ger.,Jı.lir. Alm-ya, lıo.
ıııu Yllfl3DW2dl, Çıiokii, harbi lıi· 
·tirınek ~in yalno R.usyayı mağ· 
lup etmek yetmez. A merika ve 
İngoilt<>re geride sapasağlamd.ır· 
br. Onları )'enınek mümkün ol· 
lllasa bile onlardan gelecek dar
beye karşı da mukavemetli of
tnatlı gerel<tir. O h alde yapılaeak 
iş: Hem Rıusyayı teıhlikesl :ı bir 
hale sokmak, hem de mvk:ave
lnetli kalınuya çalışmak ıa,..nı

dır. Bu arad;ı miiite.tikl.erin h,.,. 
:ıuJılılarım bitir ip Avrupaya ,.ul· 
la.ııınal·aırından öı>re İngiw İJn
tı<ı•aLorluğun11 Orta Şanda yık· 

llıa.k ve ,\kd<?Me hakim olma k 
ıl<ı miiınıkiin olabilirse daha iyi 
\>e dJ>ha mükemmel olur. 

İşte Almanya ~i11rdi ı.u hesa
ba gehuiı;tir "" •ledMüi vaz>
ı·cı. almaktan ındısadı budur, 

Ru.;;ya b<ir hayli yaralru:ı:nuş, 
l·ııımnııuştır. Hayat ve n>a<kn 
Jnc;ci.Jt"ferind~n, en vcrinıli ooı. 
geJeııiııden a) w:ı.lıp mtittdil>le
tın y:ırd. uııu11ıtn ıla leer't ouın
dukı.au wnra )rendi kendine a<;· 
lıı., soğuk, hası.ılık ıniicadeleleri 
~e iiını t peşindtı )u)'l"" nıütcn1'1-
di taarrnılar i~inde daha ~k 
Yorula;;ak, J'ıpraıı.acak, bir vuru
lıı~ta J ık;facalc hale ı;elecdiılir. 
liu hale gelineiıe kadar d;ı Al-
0\:>.11 o.rdusu L:ulo•ra ccnııbundan 
ltuo · d ' · bel

0

k ·"" d " :Qv t">ını · ·eroıgJn en a-
'>»!:ı ayır~n Jfa:ıer kıyısıoo k;aJar 
"

1iidafaada kalııcak ve cenubi 
~~•Ik.ıs, Karadeniz hareketleri 
'.c tn.-g,d c-lacaktır. Nileki de 
f"'di ayni şeyi yayım;ıkle, Sto
.ınQraıl"ı dii~ünniye çalışırlrn 

IARK.'\~J S. 3, SÜ, 1) 

""' ..,. .- cevap vere:n ülayetLere bu esas· 
lrniit, dul, yC'lıim ın<•~ırı ile Jar d<ılıiiillıle ..,.p eden ebnclr- H •• 1 8 pted ·1 ıd 1• nıalüllyeıt ve hid.ematı vnfan<i,ye li<k humıı•bat dcrthal vcrH«:ektir. ucum a z 
mıa<aşlar. alan!"'r ve biitün bun· Bu hususta hazıırlanan tali-

Senede ilki lka<t elbise alan SUr 

bızy ve erlerin bundaın istiıfade 
ed:i;p etmiyecekleri <belli değilse 
de eşlerinıin istiıfade e<leçekleri 
mıihakıkalk ,gibidir. Memur olau 
kadınların ıkıocalarmrn istifade 
adjp etmityecekleri de iııceleır 

m e\kıtedi r. 

• 1 

Mümessil bu ge'" ı 
ce Çan Kay Şek-) 

l e mü l aka t 1 

yapacak 

larm beslcıniıye mecbur oidtik- nıatname ''ilayeHere gönderil. 
lan kimseler \'C asl<eıci bareme mclı: üzeredir. Bütüıı bu islere 
dahil oı.a .. lan.ıı aileleri i.çin eık- mülealli:lı: nıuaınelat '"' ~>ıha· 
mı>kNk lıulhırba•t.ın Toprak Mah- bera~ı Topr.ak Mahsulle>ei Ofisi 
su.Lle"i Oliisi !<!lafından i>olnÔu Umum l\füidürliiğii takip t.le-
edilmesi ka'N>r<laştırılınıştır. ooktia-. 

NAKiL VASITBLARI 
-SEFERLERiNiN TAff DiDi 

~~~~~~~ .. ~~~~~~~ 
Vekiller Hegetiningapılan 
teklif /eri kabul ettiği sanılzgor -Resmi daire ve mektep [eriD bir saat 
erken açılması da bahis mevzuudur 

ı&~~~~~~ı 

RUZVELTIN 
SEYAHATi 

17 gün Amerika
da dolaşan Resi 
Ruzvelt dedi ki: ----

N"'kil vaıSıltö.l~·•ı :ieJerlerini.n inh
did edilmesi, dükk3nlal'ın r-ıt:ı.en b.--a
patılnınısı ve eltkltik lftaıJb~l-arın~n. 
azaltılı;> lııöm<iird<n tasarrıu( N!;J. 
mes~ e1ratJID.daki lelk.ik:eı~en eon
ra Dktis~t Vt•kaleti '\"-ekillet: Heve
tl:ıe 20 nlQddeV·k bir k:ıraı· &u;t,:ti 
tad-tdtm etni.şrtir. Ankaracı.an v~rilen 
malumata göre, Ve4ı:illeP Heyet; bu 
kaı·ar NrGttni prenslp it~a.ri!e ka
bul etm~. Bu t<arar!ar lıqrün!erde 
ilan fldilece.kıtlr, San•ıl<hğına göre bu 
Jrararlar aaa.sınrla resmi da;reıerlıl 
w okulların birer saat erkt?..n ilçıJ
ma.sı ~ bt1·! unın~lktadu·. Bu. aracl..n 
yaz ~ati ve .kış fi~ati haklcında da 
b;r lı.a.rar n~Te<);Jeıe!<lir. 

Sovyet g rupları da 
Be'm, :ı (A.A.} - Alm~n or

duları ıbaşkumandanJ,ğınm uıJı.. 

liğr: 

Kafkasyanın şimali garbi kıs
mında, Alınan Jutalal"lnın t~ar

ruzu neticesinde yeni arazi k;ı.- · 

zançları elde edilmiştir. 
Sta'ingradın şimali garbisindc 

kuvvetli bir isl'n;;<l nok1as1 ola
rak ta,bkim edilen Orlo<Vska va
TO'JU hüeumla zapt.edilmi<j ve bu 
var~lin garb!nde :nühim düş.-

M ısır ' da 
lngili z ileri 

lıarekalı 
devam ediyor 
-----

Münasip bölgesin-
de mevziler allndı 

Kıa'.iıire, 2 (AA.) - 0:-t~ Şark 

tcl:ıliği: 
· Çal'§l:troba gfu:1'Ü el"'kenden 

kı('alanm1"' nıeı'kez kesiminıde 
Miinasıip bölgesinde ilerlrnnelıer 
kaydetmi§!l'!rdir. Gündüz kıt'a
larımııı: yeni mevıdlerini talhkıim 
etmişler ve d~amn bir mulka~ 

. brl tıaarru;wnu geri püsl<'iirtmüş
leııcltir. 

(AIUCASI S. 3, SÜ, •) 

çenber 
. . 

alındı ıçınc 

1 
man teşkillerıi çember ~çine a
lıımnıştır. Şimal baraj ceplıesin 

1 

de yeni ş<.şırtma tacruzlar) geri 
pü;;kürtülmüşlür. Bir gü.İı ev-
vel burada taJu-ip edilen tank 
miktan 12:4 e çıkml§tır. 

(ARKASI S. 3, SÜ. 2) 

Diğer ,bir taısavvu1•a göı'e, me
mnıırlara lollll\aş ve rıyail<kabıt ye
rine m uaıyyen kııy mette kupon 
verilmesi bahts mewuuldur. Me
murlar bu. Jruıponlarla en çok illı
tiy<açları olan maddeleri Sümer-

·ı---==fi•l 't 't ; j, 1·1 J ıJı) : !'-- • ) 
Sta l ingradın Cenubunda 

Almanlar bir kaç yer. 
terke mecbur oldular 

~~-----~•ı~~~-~-~-

Sovyet kıt'aları Alman hatlarına gi rdiler 
Loııdr2, 2 (ı\.A} - 'lllosko'Va yenin varoşLarna da girmiştir. 

radya5u lbu sa·bah e.kerulcn Şimdi burada muilıarelıe devam· 
yaptığı yayı.mda, Almanların etımekt«l•ir. Almanku-. yeni tak 

___ , ___ _ 
Vilki 
törenle 

parlak bir 
karsı landı 

'Mozdok ~-evresinde yen> ibti.- viye kiıtalan gelmış olması iıir 
yatlar •E,;Ctirdikterini• ve tekracı: kaç kesimde dfuımana sayı. üs- Mareşd Ça]);-Kaıy.Şelk 
taarruza geçır.ek içiıı kuvvet- tüll'lüğünü 'Vermiş ve ~imali Çuııı0gking, 2 (AA) 1- Ruıı:-
kı:ini tüp!amakta o!du.kiacım gaıibi varoşlarınd-;ı. Almanlar i.l<i velt'in şahsl mümessili Vanklel 
bil<lirmektedir. AlmaıW.r son üç yüz metı'e> Jıa<lar ırerlem ş- Vil!kıi'mn Çım,gikıinıg'e ,geldiği 
gi.inler zarfında ö·nem!i sayıd;,ı ler<lir. xesmen 1bi1diI'ilnıekle<lir. 
zınhlı otom<>bi·l ve tank kayibet- Stalingradın .hemen şjmali 'Inrufra, 2 (Radyo) - Villd 
tikleı-indt'n Jhtiyatla hareket et gat'lıisinde bnluıı·an bir köye yann ;;ikışa1m (ıbu $şam) Çin 
melde ve savaşa ancak küçük (APKASJ s. 3, sü. G) (!\llKilSI s. 3, sil. 5) 

~:,ı~f~t~:ı "::::ek::d:~:nıı 1 ..._ · 1e 111ıııı..1 .. 1 u A IC - - R E u J 
<Moskova, 2 (A.A.) - Reuter ~ rıııl . 1 ~ !l,I, · U n 

ajan.sıının hususi muhabiri Ha· j ~ :.. • • "- - • 

"Tezgahlar 10 gün 
de bir gemi yapıyor Ruzvelt Türk gazete-

1 

cilerini kabul etti 

!'Old King yazıyor: M h • f 
Statingradm ~inde vaziyet U QTTlT arQRlYOT • •• 

~'ahimleşmiş, !aka·t şehrin ha
ı·icin<lc iyile<jm;şıir. ş:malden 
ve şimali şarkiden Donun şar

kındak.i s!(·plcrde tarruza ge
çen Kızılordu, büyük bir gece 
mdıarnbes.mlen sonra Alman• 
lanı bir kaç del'('den ve sıı1.tan 
çıkarmışt:r. Kı-ılordu, b;,,, naıhi-

N iilıaıyct, •eski) e rağlıeh 
z.lhniyeti, en garip te
cellisini, 'bizim mesl.ekte 

gösterdi: Bıı ay içiMe vulııııbı.ı· 
lacağı Han olıın:>:n bir mcras~m· 
de, azalan clli sene e.vvelki 
gM.e!l elerm..ı, veya me00N10-
IBT'dan biırisi'1lde biırer defa 
göriinnıiiş Joiırıı..,]>Cr, •'.l'iİ'tk 
basınmm büyirklen• sayılarak 
baş tac. edile<'.cklcr... O menı· 
simde, b'"mın bugtinlıii mcn
snpları taırafından elleri öpüle
cek olan 0 •büyiik>ler ar.ısında 
yer alınıak için, bu me..Wğin çe
şit çe~it çilelcri ııi çduniş, cilt 
cilt eser yaratmış bulunmak 
şart değildir: Eğer 1882 hırihli 
herhangi bir ceridede iınzamz 
görunmii§&'C, başımızıu üıstüıı<de 
yeriniz. var: Zira l>i2iro itibau
;mız, emeğe, esere değil, sadeee 
•eslı.İ•yedir ... 

r-Yazan: ~ 
1 Naci Sadull~ _I 

acıklı bir Zıl·aa uğratmrş. Yin~ 
gazcteierdrn cı,"fcıniyon.ıı. lıi, 

•bas.m b i.iyiikleriıınin yekUnu, 
daba şlnıditlen a-ltmıs biri IJ.ııl
mvş. 

, Reis Ru.n dt 
'1aşi<ııı;lon. 2 (A.A. )- Ueis Ruız...

velt vaşalıglona ÖıiUOOl~"l·tİIJ.', Ken<li• 
si iıki. bıı.!ta müddette blitün n1e-ı1ı>le
kc.t çevrele1·ini gczmlş:er 17 Eylül ı;:ar 
ırıırrı-iba alr:;amı Vt·şingtondan ayrı

hın reis Ru.:z .. 1,;e]t 8754 miJlSK ~r se
ya.lıat ya-p{Iıktan sonra di.in ~kş .. Tn'l 

beyaz. ıaı·aya gelnı~t r_ 
Reis, a~~rl ve oahr·i U..ı:.leri deniz 

t~zgQblarıını, tanık :fab. kalaruıı. tıı

t:ak ve oh•iis <>.l.ö'.yı;ltı-inı, talim ka·nıp 
J<ırtrl, tn1h mn1.at ve ıknıal drp.ola
T'n1, y·JA!eml' liman!a.rı.na. dım·,~r,,,ı 

la nı, h::rva alanlaru 1 vt' bı1 ~a ıı..r 
ç..'k Cıl:$lcrı gpzmıştıı· 

(ARKASI S. 3, SÜ J\ 

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

Amerikan 
hakkında 

gazeteleri memleketimiz 
dostça neşriyat yapıyor 

Vo§ington,2 (A.A.) - Tüı•k 
gazeı:,edleri dün akşam trenle 
Vaşiugtona gelmişlerdir. !Bu ak 
şam Türkiye Bü;•ük Elçi:;; B. 
'Müıti!t Erte@ün'e misafir olacak 
la·r ve elçilikte şereflerine bir 
ziyafet verilecek.tir • , 

Tiiı'kiye Büyük El-çisi· B. Mü 
nir Erte.gün Vaşington.;ı· gelen 
Türk gıızctecılerine safa gel<li
<tiz demiştir, Gaııetedler pazar 
·gününe kadar Vaj'JJ€tonıda kal 
ma·k arzusumıı göstermiş'erofr. 

Bımclan sonra Nevyor'ka döce
eekl-er ve müteakiben birleşik 

Anıerikada tir ay· sürece"ı< •b:ı, 

seyahat yapacaklardır. Bu -.~a

da batl kıy .• s•r.ı da geze.:l'lrler
dir. 

Türk gaı.cl<'Cileri bugün h~

r.ciye nazrlığmdaı M. Cor<le:l 
Hu'l ve d'i:;cr ne:za...et fiCDC!ile 
ıı o rtlı;ece ıı..;..,r d'ir. Bas ın Jı: ul:ü tı.r 
şcrrf1t"rine ~;r öğle ziyafc1i \'C

n~cektiT. Tüı'k ıı:azetıxı!.t:r;rı,n 

Tiir'k·yeye dönmek için 'l'rans
atlanı;k uçakla yoJ'cutuk yapma 
lsrı kararla~mı'5tır. Dön.üşde 
Buenqs Aircsdcn, Afrika ve Mı
sıı"<lan geÇE<:eklerdir. 

Rtızvelt Jı.cyrtl kıtbut et~ 
Vaşin-gton, 2 (A.A.) - Cüm· 

huneı~> Ru~veıı, öğleyin beyaz 
sarnyda Hüseyin Cah:t Yalçın, 
Afımet Emin Yalman, Aılımet 
Şlikrü Esmer, Ze'keıiya· SerlcC 
ve Atıid:n Daverden mürekkep 
Tür".r basın h .. yet ni kabul euniş
tir. 

AMERİKAN GAZET'ELERıiNİN ' 
• NEŞRİYATI 

Nevyor~. 2 (A.A.) - Türk 
ga'4:eteci 0kriınin ziyaı~tıt müna
~ebctile bütün Bn·i"'iok Ameri
ka ga~e!eler, kaı'deş Cüı:Mıuri
)X't murr.es; cr"l!•in Amerik.aya 
gdloılerl ve lı9 etin o;i.•zc\iru ye
rm<lc o'an Hu.<'yın C;,r t Yal
çın111, 'Iürkr cn~rı tJrvııı;:~z ka!· 

tilll.KASI S. 3, Si). 1) 

Yeni tefrikamız~ 

AÇIL KAPIM, 11 

AÇ 1 L! 
<.ı\.l!;.ı1ıın bel<l·\1' lt:trikarn?z :ya

rın sono crıyor. Bu te!rikamızın 

yer.ne, okuyucularım1z11. ondzın 
d:ılıa 1)1'eraklı vı) ft.il'ltiklt:.yjci ye
ni brı• roman hazırlad1k. 

Açıl Kapım, Açıl 1 
Bu rorr.an, gizlı se-f~"h•t alem

lerinin !çyüz.üı1ü ~tli:ren '\if1 bu. 
a:sın1<'re aı;ıJı:ın kt·j)ll1'ln f1!1sanlt 
anahtar;ıJ.11r, 

A'?k, b!l'S, Jç,~~anç'.•. kdfl, ka
dın, ı_ntrika, h1le ht~tıE"a hel' Wr
lü Jns;Hı b.sJf'.rınıtn ÇCŞ.ıt (,'C~t te

cel' •e-r,nc b·z $Dbt bırnkıecak 

bu· roır:an ok;ı.)·acak ;yn; 2anı.an
da \ı· son. de-ı-ece n~f" -~h vı~ 

J!f'..ı.t.1 ş tıı macera tak p E-dtcelc-

Bekleyiniz ı 

Ga<ıeteleriıniz, giinlerdenberi, 
o merasimde eli öpülmek li(Yak:a· 
tine sahip yı,yılan vataudaşlann 
i<;iııı\cri, ve re;;imlerilc dolu. Fa
kat o listeleııe gö:ı: atmea rçimiz 
ttleyarak anlıyoruz ki, kapıla· 
rın ard.ına kadar açıl. bırakıl· 
nıu11 ,.e •üstad. kcıJtukla1.".a.oın 

alabtld\ğlııe 11ııtu.!o sahluıast, 
Hakkı Tank Us'un çol< İ•aht.>lli 
bir kndirşir.aslıkla hazuladığı 
Jıu Wtı1aııtıııın t~rlıomiz ıan'l!>iti 

Fakat H~lı.kı Tank Us, bu 
muazza-nt ralanıt blı.e azıı11ısaruıs 
ola.,ak ki: • 

«- .. .ı\01~,n, dil ot, kiın&cJ; u .. 
nutumş olmı~·ııhm... Biz, 1~82 
tarihli bütün mecmuaları, bütün 
ga.zeıe;eri pcr taV'S1'la aı-adık. l':loı 
kadar bulabildik. Göromedi!iılo
:rinıiz, buloıradılrloTınu~ kaldıy
sa, lütfen meydana ç.I.sııı! .,, 
Altmış bir mııharıir ..• Hem .de 

mesleğinde taıu yF.Iıın as&r Ju. 
dem kazanmış altmış bir nuı
Jıaıırir... Bir in:,ana •tnu.han-1r111 
sıfatın ı veriı:l<etı, :l;;~ıni titizliği 
göSterinsek, bdki biitiiıı dillll'" 
matbuat ını.:ı sahıcı güzidclerini 
ccme!meık ~ile, bi:: bu ntlK!<ı
:ıe-uı y ·!kUn:ı ka l'U~turaınaız ... 

Zinjıart ~azetele~·de resıimleri 

in~ar eden ak sıtbaih \aland .. ~· 
lar, hu ya:'Lımda kMdi şahısları
na nıittcvecciJı bir 'a!riz scıip 
inoehtn1esinter; Zir:'l oııl:t!'ı;ı ~a

dece o l!.1.Ul\ \'f' be.faz ı,akallara 

C.'\1'KM 1 S. ~. SÜ. 7). 
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'k:~:t!rc bası İt.zf't Bey, Jbriktar 
b ., K,;mıl aga. Par:.. sefiri Mü
ntr Po.~ ves.ıire g.b saray en
trıkdlarının ıç yıi7.ıi:1u b,Jenle-
t • 1\n ak bir mahrcmıvetle, fa
k:t' l <"fP~n hemen aynı ifad~ 
"'rıe bd ~ı<.a! iP Ta>lu;ın pa~ya 
ııaklettı'<.ıerı, bu sö:cler, son cüm
lc•y kaclar, limamen ha~.kattir. 
lfoı·\arı, h <; tereddüt etmeden 
k -i>ul Plrrı<>k l.lzımgelir. Ancak, 
Üı\ fıttra:ya -a..vrılan son elimle, 
büyuı< b·T oikkalie tahlil edilme
li ve ona ı;öre hü.kiim \'er;Jmcli
dir. 

Bu cürrlı<·n1n ta.hlıJıne gel.n
ce Al Suavinin kendisine yar
d•rıcı olar:ık kabul eti ği (Ni!j-
1 sa;.ıl), (1293) harbinin de,·a
w bıra~ndaı ~:ıtb!stan hudu
clıı lar rda (m,ı:s birba"-'1) ,ken 
!:)ırphla ~ castı&h.ığunda~ ~üp
•ı('\eni mi . ~ ·kerl kten lardcdil
n . f.;tdı)ht.. a ~ımiş. Ali Sua
,.ı ıle münasebet tesis etmısttr, 
Çırağan baskın nda, bu adamın 
e:·nd" röı·eh·er bulunuyordu. 
Elıı E'ki rtiveJ.ver, altı ate:?H b;r 
K, a<lo.ıı tabancası idi. Hatta 
fü·-.l<tas n uhafızı (Hacı Ha
san I' sa), vak'a mahalline ge
J,p te ' ir sopa rl rbcs le Alı Su-
3\' v \·ere s~rdiği zaman Nişliı 

Sa' 1, bıı tabanca i'ıe Hacı Ha
~aıı paş "lln Ü7A'rirıe de ki el 
a <' <-tlı Fakat üçüncü dda te
l ; cek!T'eve muvaffak olama
d n a} ni ·'°'· aıun ikınci darbe
si .:\h Sua\•inin '\'arnna seri!:d. 

\'.ık'adarı gonra, bu adam:n 
k 'rndıgı hbanca Tophanede, 
b r he..,et huzLlrunda, muayene 
olur <1J. S ôhta, yeni atı'mış o
l~n dört [~k kovanı ile, henüz 
at imam ık.i m~rm bulundu. 

SJrıaa .. Çıragan vak\.sı hitam 
1JU c, ak•an sonra (Sultan Mu
radı va d""i (Se\ıkiefza kadın 
efe dl taıaf-ııdan saklar.ıınJ.'l 
olduğu (Ta c.cia) dan ~ıkarıldı. 
Ye ayağından _yaralı olduğu an
la .ld .. Sarayın basıldığı \'e A!.i 
Sı..;.a\ ı ile muıba~irlerin: 

- E!enrllı1. zi isteriz. 

Dıve b•J\ırmaya ba~!adıkları 
ranı n, Sultan Murad nN!rdive
r.ın u.st b"'i,na gelircımi ·tı. Bir 
"'r~·1k. a;;;a .. rı~·a kadar da ~nd:rJ
ll ııa. ı ... tı:r tarafında alidesi, 
dırec t .arında 'harem •ğaları da 
oldu.;u hakle bü~ ük salona ka
dıı.r geçil" <iı. Fa.kat, muhac'T1€
r saray odalarına d.~:.mat.arı 
b •~ra[t.ın eııç sarayl.Jara di
g ı t«r ftan da k.yme\i c<vala-

T cJ nr. lsn ba la~ bas~ .rnaz, 
m .ın ·e ~ ık'!: kiımdn \'a-

i ' rafı dar clertıal Yuka:ı 

ka~ rıld . \' e o kaçırı' r ken de 
crı; .) .ın . la btr tek (z3ptı-

' ) ien dduju ha'.de- Hacı 
ıı ı an Pa a daLmı.ştı İ le o sı
, , ·1'-ı.. Sal.lı, ilk dda olarak 
e" dt'ıtı tabancayı kulland İki 
e, s. '· 1 otu .. Bu &'.'ah n ~edefi, 
neresi ıJı? .. 1cçhu1. 

Ancak m~lüm ol.an bir ey var 
sa. val de st>llan ile h:rem a.[;a
laı·.ııın süzük ·yerok merdi\'en-

Bütün salondakiler b'ze bak· 
t.klan Slt~da Rooscvelt, nazıırla 
r .na ,.e müste<j3rlarna dönerek 

<iedı ki: 
- Sizlere Oklahomadakl bü

yük hakemim Con Abernatiyi 
takdim ederim. 

Ve hakimin güler yüzle euni 

s.karken: 
- Rello Coni! dıyordu. O!<

t.ıhoma kurtları- ne alemde? 

Ben aalıa reisi ilk de(a görü -

yordum. Öyle bir cevvaıiyeti \'e 

seyy- liyetı vard.ı ki, harret ç.n 
d ka:d.m Gallba bm,od~n çık 
m tt.. .., 

O zaman Con Aıbema-li beni 
takd 'll ~Ilı: 

- Sa 'ln reis m, dostum Al 
Je. ıngs' ; 'uksek mı.iB:Kıdenize 
gLwmerek buraya geti-rç>Ş bu
ı nuyorurı. 

R1,;zvclt bana ibakh. 
- M · f oldum b ·r.:!en 

ne' r an:J ettığini'ti b li~orı.m. 
} 'at · ıcU bnska it)•ler'e ~
ı:ulıim. Biraz sonra do srı:in
k mc ı:tul olıırum. dedi. 

Ban bır cesaret gelm'iii i, de

d"" ki 
- Sayın TeiS.m, b<>n buraya 

s:Zi il1atrız ctn1eğe ~ıcr zaman 

Jerden çıkardıkları Sultan Mu
rad, baldırından yaralanmıştı. 

Y<ra, hafifli. iB.i.Jiııh.arc yapı

lan muayenede, yanya sebep 
olan ceılh alıl"li, 18yıkıile teebit 
eciılenıedı.. Fa.kat, ck>nnce bı.r 

sıyı lan ibaret ol.an ceriılıa.rıın 

s:iktili b>r va-ziyetı\e olduğu .. A
şog dan yıMarı atılan ..ert bic 
c .. <:m ite busule gelmş .olacağı 
gı'lıi, bır yere ç.arpmak ouretile 

de vukua gelmek ihtimali lbu

lundugu, Sultan Jlanı<din istedi
gı laibip ra.pot-unda zikrolundu. 

Şimdi .. Ni1!i Salih'n lab•nca
sı. altı merm>I. idi.. Bunlardan 
ıkisi, henüz atılmamıştı ... Diğer 
ıkisi, !lacı Hasan Pa.;;anın ü1-e
rine atılmış. ftkat tutturulama
rıı,~lı ... Bövlcce, dört merminin 
he>abı kolayca ibulunuyor. Fa
kat, f.k atılan ikL mermtılıin he
cldı meı;hu.1 kalıyor. 

Burada. 2ilıi.nlerde bir şüphe 
uyana.bilir. Eslti s•ray adam'.arr 
nın ıi\'ayellen nazacı dikkate a
Jınartclc: 

- Merdiven.n alt sahanlığın.
da oı~n (Ni~H SalA!ı) in ilk he-u 
defi, acaba lıakikaten Sultan 
Murad mı idi?, 

Diye, b r sual belirir. Bu suale, 
!&m bir kanaElle ce\·ap \'erecek 
kat'i ibir delıl elde mevcut değil
dir SabJ< saray eı'künın:n tah
min ri; 

- Çıra~f n sa-ray r.ırı :nc.-rdi
' enl('ri 1 · oldJğu iç n, "i~lı Sa

im, ıtıedefinl liıyıkile göremem'~· 
KuI>url.rdan 'biri boı;a g:t.m:ş .. 
D ileri de sıyırıp g~mi~. O s:ra
<la Hacı Hasan Pa~a da bağıra
rak merdiven baıj na ko•up gel

miş .. Koriısına çıkan A!:i Suavi
yi bir '"uruşta yere sermış .. Bun 
dan ürken N;~li Salih, artık Sul
tan 1uradı b:rakarak. Hacı Ha
san Paş.nın üıerir.e ate:r etm ş
.-.;r. 

Merkezindedir. 
(Daha \ar) 

Hastahaneler için 
un isteniyor 

Beledi\·e Sıhhat \'e İ('!imai 
11ua\en~t Ve'k:ilttiı.e mü~acaat 
ederek p:ıbt: s, pirin~. yağ "e 
buna benzer d:ğer gıda madde
luinin bulunanıadığırı ,.e paha 

l!lıığı yüzü.nden <ie bulunan'.aı·ın 
güç al.nabi•dığ'ıı bc!dırmış. has
t.ıl-ar elerin gı<l3 mndde.f bu:a

madık a ,-ını ila\'c etw t · r Beie
d 've, hazla'haneler i<;>.r g:da mad 
<les' terrım f'decek !»r iormiiiün 
tesb•t'tl olemş: r Ayr.ca !:ıele
d ~e ı\ıast~anef.ere un vcrilme.~i 
yolund_. da 1€ ebbiıslere ginş

mıştı.r. 

Bu akşamki musamere 
H lal Gençlık ı.lub.ı u ak

~aın saat 21 den 3 e kadar Sua
diye P!~ı gazinosunda bir mü
samere tert"p etmiştir. 11üsame
rede Mualla ve k~mrni S;;di 1'1-
lay şarkı söyliyecekitir. 

gelemem. Halbuki !benim işim 
bana göre, n;ıızırlar top1antısın
<ian çok daha mUhilndU-. 

Bu sfuüm RUi7.Veltin hoşuna 
gitt~ Gözlerin<le bir ~ık yanıtlı, 
geçti: 

- E\·et, dajrudur, dedi. Bir 
vatandaşın ımedcni hakkı bir 
kabine toplantısın<kn çok daha 
miiıh'mdır. 

Kendis.n. beki.iyen yüksek ze
vata dondil: 

- Rica edcrım, dedi, sizi biraz 
daha be ·leteceğım. 

Bü) ı.ı~ .sal.ona 'b 4 k bir salo
na. doı;ru yürüd:.. B:z ue arkasın 
cia:ı g.ttık. 

RuZ\'elt yazıhanesine geçerek, 
bana donclü ve yu"->ek ~esle 
sordu 

- Şunu anlamak ısterim. Siz, 
malt ·üm olmanızı ica.p elli.ren 
suçun hak ki faili de/;, m..,.niz? 

- Hayır reisim .. 
- O ıtıalde siz suçun işlendıği 

yeTdc değH miydıni"l? 
- E\ et orı:dayım. Tren. dur

durdum. yolcu arı so)d .. m. Fa
k~t B rleş k Amer:kan;n resmi 
kurye;ıne el sürmedim. Ha:ıbu
ki beni bu son i~m karsısında 
bıral:al"ak mahk:üm e~iler, 

- Yzni arada .:oy!e bir fa~k 

IKOAAt ----
CİVARDAKi 

KAZALARA UN 
VERiLiYOR -Vıdi Ofise un ve· 

rif mesini bildird i 
---- ---

Ankaradan yeni bir 
emir bekleniyor 
Beledıye hudutları haricinde 

ekmeğm kaı-nesiz satılması ka
r.rlaşt.rıldıktan sonra Kart.al 
halkı karr.elerile civar kazalara 
giderek ekmek tedaTikc medbu
riyelinde kalmışlardır. 

Bir heyet bu vaziyetm böylece 
de\•am edemiyeceği yolunda dün 
Ve.lı ve Beledi~·e Reis'ne şika

yetlerde bulunmuş ve kaza
nın ekmeksiz kal.maması için 
tedbiri~ a1ır.masın1 isl~tir. 

Vali '""' Beled ye Reis: Kiığıt
hane ve Çekmccelileri'1 de bu 
yoldaki şikayetlerini dinl.edıklen 
sonra Ofise emir verm's ve bu 
yer:crin unsuz kalms.m~ı içtn 
lıemen harekele geçilmed bildi
rilmislir. Aııkarödan bu huswıta 
kat".i kar~r~ar alınLncaıya k~<iar 

Ofis Val:inin emri iizerine un .bu 
lamıyan bütün vilayet ka'Zalan
M un vet·ece~tir. 

Ofis Müdürü Şakir de Anka
rada bu kararlarla 'Jgili mevzu 
üzerinde vek.i!et!erLe temas yap 
maktadır. 

'1alınin \·erdiği idari karar 
derhal Ticaret Vekaletine bıldi
ri1m ~tir. Rami ,-e ci\'arındaki 
Küçükköy halkının da ekırıek

s>z kalmamas• için Val.i emirler 
\'ermıştir. 

Bu suretle belediye hudutları 
dısında karneler loplanmamı.ş 

ve halk da ekm.,ksiz kalmamı.ş 
olacak~r. 

Yeni mahsul ç~ltik 
şehrimize ge'di 

Yeni mahsul çeltik şehc-mi.zde 
bir fabrikaya gelmiş ve pirinç 
.a~ r.e gcl~rildikte"l sonra satı~ 

-c kar:ltm~hr. Bu parı.:, Trakya 
Perrbegöbelt yeni ın;t}ısulden 
200 çuvöl tutar·ndadır. Yeni pi
,;nç, fabrikada topdancıya 180 
kuru~tan, topdar-c:dan peraken 
mi,t.r. Gazinonun da b.r hafta 

ıBu sene <:eltik mahsulünün 
p€k mebzul o'.duğu, bundan do
••Yl da fiyatl:.r.n hayli d .. _eceği 
söylenmektedir. 

V urilur.cu 24 firma 
l.ıakkında takibat 

yapılacak 
1staııhıl T c-•• · et Oda f\·at-

ar r ~ eniden Bor,aya tesc'l et
tırm·ycrek v, .... gunculuk yoluna 
s.ıpmak is!.iJ en ~-! firma ı ak
kınd pard. cc-a~ı kes:neJi kabul 
etm~.jl r. Bunlara ait evrak. icı-ıı 
ua.rc.., re gör cieritm:stir 24 fir
ınacian bir ço~u. ~:md:ye kado.t 
odaca üç defa p. ra cezasına çaı-
pı!an f'ı rr.alard r. Bu t carcuha
r.elerin kapattlacaJı saru1m,:kta
.ci:r. 

IC GÜNÜN İÇİNDEN.;; JI 
•• 

Bir (Ustün Dünya} Yaratmak -İKiNCi CiHAN HARBiNDE iDEAL 
OLABILlR? SULH NASIL 

-3 

~ .... Bayili< ffar&e n.-tıec 
tam.nile baska ga~ elerle gir
mİ§48', fakat u• tıummil.e ba~ 
b ohn~ın~ mıdır? Ga~·~~r~ 
realite arasında.ki bu dtğiyiıkl<iği 
yarat•n, . üphe-;iJodir ki, dürt yıl
lık harbin tecrübe;.i olll>U'J'lıur. 

Vil-. sulh preılıİ!>leri i:ot<> bu 
tecrübeden cıkanlnıı~IL . 

Gayelerle. re&lite - arastndlıtıki 
bu büyitlı: isloonto, yalmz geçen 
harbin değil, bütü11 harp , . ., 
sulhleriıı bir ı.ı...unuduT. 

Bu harple de ideofojif.eır, ni
hayet, nazari terlı:iplerıieıı aaş. 
ka hir !!!Y değ>lleNlir. Bu har· 
bin mua.zza1n teıcri.i:br.si. ~lbe~te, 
bu nauri~eleri de realiteye gö
.re a>arlı~acaldar. 

İk.i.nci C>lıan H..-binin meYcb
IUl n•rougu muarıaın ı.,.,riiı.ı 
halUk.ıt nedir? 

udıır; 

İJciıı.ci Ciruın Harbi birinıcisin
.ı..u ~ok daih.ı 'belirici olıuak is
b.at etmiştir ki dün~ a, geçen 
harpten bn hube geçiı>ciye ka
dar clwonoııttllt ~ralı: cok daha 
uz\ ileşnıiı,; hemen h~en. b~ 
kıt'a üzeri.ne yayılı, fakat tek bir 
fabrôka, ~·ekpare bir cihaz !ıJlli

ne gelıni,tir. O derecede ki bu· 
nun hangi yerlne dokunsanız., 

bütün uzv!~ e-t mütee:'.)sir olur. 
L,te dliı>yanm bu ekoruımik 

taa:7....ZU\'lUlttıı ~·e·kpareleşn~ 

ki dünyanın basına bihük dert-
ler çıkarıyor. , • 

Ziııa bu muazzam fabr»k.anın 

tok bir millet patronu olaıbilir
se ki bu, o mü,blıiış (dünya he
gemonyası) davasını yaratmak
ladıır. Geçen harbin kavga sebe
bini de bu ılıwa te)kil etmiş, bu 
harıbe kadar dünya statülmsıı 

bu tek millet patronluğile de
vam ·etmiştir. Halbuki bu harp 
tek millet patronkığunun yılul
n :e mi lere mü~vi ve 
adaletli b:r lıak verilmesi dava· 
sile yapılmaktadır. 
Esasnı dünya decliğim1z eko

noınlk ııı.ua:a:am fabrik.anm pat. 
roııu ya tek bir milJ.et ol.a.birıc, 

~·alıut da, bir nıilJ.etler sosyaliz
ınile ldare olm:.abil;r. Bu ',k.i sis
temden ba1!ka s;.,teın yoktur. 

Giirülü):or ki ikinci Cihan 
Harbi ın:ııetıer ~-osyalizmi isl&
m~ne ~ tirüınelutedir. 

Deın<>lm:,,iler dahi resmi de
~le<riıı,Je !tanı n:~dde ka) ıınk
ların.da'ı hütii11 n1Hl~tlrrin ser
bestçe \•C ınii:-,a\ at(U fayd,l.lan .. 
ınası pren,:ıtini kahul ~tnıekle, 
pron. ip :t:harile. milletler ws
ya.liznı-1 .;h-tcn1:ni kahul et111iş. 

l>ıılunmaktadıchı r. 
O halde. bu esas bi~e, hangi 

taraf g11İp geli"e gelsin, yara
tılaco·k ~ er.i dünyada :1 eni eko
nom .. ık dUn.~:a ni'zarruoın bLr n1i1 .. 
leUcr SO!>~·atiznıi prensipine gÖ· 
re kt~rula~a~'l hükmünü tered· 
dütsiız verdirir. -

l 

Y-: H.AYRI MUHiDDiN 

Ilaki<iiıı>tte k, hiç kim enin 
iiphesi yoktur ki, ermaye ve 

işçi meselesinin bütün düo)....ı. 
Jıal ~eldi.,; yaraıau yeni b::C diin
) a ekonomik ııizamile bütü .. 
diinya UV§a9J, bütün düo\'anın 
ti köy ''" s.&kakb.rın.a var,

0

ncı~·a 
kadac bir aada biler. Harbin, 
'"•rıı ••bebiuiıt ret'yüz-ünden 
~ta11;başa kalkma,;• ve diiııya 
müca.delelor ta rilı inin damar. 
kopardmaı ı auca-k lıwu.ıu ı: 
uıümkiindüı·, 

Halbuki, bu~i.irıkii diinvanıın 
ekonomik ırz\~~ eti tek bi~ fab. 
rik.a hallnde i~l~nıe,iue ra<;ıuen 
diliı} a cLoııoo;ik btihsal 1~zam 1

1 

tamaıniJ.e te,.,düfi. oumı için çok 
iptWl.aidir. Asıl hacp de bu Iah
ri.kıada ~çi ,-t' !flfrnıa>'C arasıniia 
olınaldadır. 

Yeni dün.,ı ada '"' ekonom.ik 
nlzam taut&mile suurlu sisteın
lere gür<> rasyon~I bir planla 
lbaşla.o~ yenilenecek, dünya 
c:iıha:.ıu ldttıanıil-e insan delılıının 
planına g<ire işli,ı·eeelııtir. Bu,. .... 
retle >eni diinyada medeniyet, 
elbe*le lıi, birdenbiTe harikalı 
bir jJ.e~ıne, bir gel~im ah<:ak
tır, 

Şimdi)e kaduki dünyada da
ima politik ni'za.ınd:ır ki ek<>no
m<k nİ2""1U tayôn etmiştiT. Hal
buki, ilk defa, yaratıJacak dün
~ anın temeli tkooomik diinya 
nizamı olacakt.r 'e ilk deCa po
litik nİ1l3mı <:kouomik nizamı ta
~in edecektir. Yani, dünya, Hk 
defa. en doğru ınihveri ü-ıerine 
geçen iııkıli'ıbuııa yürümüş ola
cak:trr. 

Faikat milletler ı.osyalizmi çok. 
genç , . ., toy bir mcfiınnı. 

İlıinci Dünya IIarbi snlbünil.n 
canlı kadre-suna girebilmek için 
bu meflıum üzerinde dul'mak 
ZOTU \•ardır. -- -----------
Ş h:r Meclisi seçimi• 

ne dün de devam 
edildi 

Şelı r -r..1eclisi aza seç'mine dün 
de if:ıütün kazalarda birden de
vam edilmışlir, Bu seç:mlerde 
evYelk; gün olduğu giibi partl 
amnze.tlen rey alımıştı.r. Seç:.nıe 

llmgün de devam ed lecek(ı.r 10 
Birin.citeşrin akoamınaı kadar 
~ir ba] rak!ac:a donatı!m.ş -ka
.ıacakt:r 

Bir gnzino bir haf ta 
k~p.-. tılacak 

Arna,·ı.ıtk·jyıinde Akıntıbur
nund:> udi l\Yarkrmun sletmek
te olduğu gazınodJ garson Yorgi 
müşterıden fiyat fazlası para al
mak suçile mil:i korunma maıh
;.;:emesine veri!1niş, garıson Yorgi 
s.jır parı cezasına mahkum edil 
m.ştir. Gaı:ioonun da bi rhafta 
müddetle kı:paltlmasına karar 
verilm~tir, 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLARI N BELASI 
Yazan: 

AL jENINGS 

var. Devleti soymak başka. va
tanda~ı soymak lba..~kadı.r de
rr.ek istiyorsunuz. 

- Hak>k.ti söylüyorum. 

- Baoa haki~atı söytyfüğir-
n:zı b: r çok kimseler terr-.m e1'
m ş!.erdi. Dosyaıarmızı da tetkik 
ctmıştim. Size benden isted:ği

ıı.z affı bağışl;q1<Cağım. Fak:t 
:ııu aHfa llıyık olmak şart'le ... 

Kon .şma b:tmi~ti.Darnnıı 'k:
zanm .ştım. 

Fakat ber.de de b r u,- \'acdı 

kı. hazar diiimı tutamamr. 
- Sayın ret- !"" dedim, beni 

ma1'küm eden lıkeme kanun
ların d.~·•na ç ittıJ ic:in ber.den 
fazla suçh:dur. l!a\im Ta' scnd 
ben mü l;llıet ha.pre m..tıktim· 
etm~k için jüT·n n kararım sul 
istınıal e!.m ~lir 

Tefrika No. 5 !> T Ürk ç e. i : 
'.IUAMMER A LA TUR 

Eger Bır'eşlk Amer·ka reisı
r.in yüzune bir tokat vurm~ o\. 
saydım, 'lıu sözüm kadar \esir et 
mezdi. Çok fazla km ... ·ett.e roy
lemi~ olmalıyım k:, reis 'birden 
bire hidet.nden kıpkırmızı oldu 
Ye ver>nden !r!.adı: 

- S.z. dedi, hak:m1eıtmden 
b:r:re karşı en ağır t" amd.a 
bulund nuz. (Sest lchdı kar bir 
p<:rdeı e 'uk,e1 m.şti) o)' :.yS<! bu 
il'" ~mtaıınızı da ısbat ctmeEs'.ı-
1".iz. 

Sukündlc ôC\ı.'.lp verdim: 
- Jı:"riye d .. ~' on k·şı yem·:n 

le ~· lı.ıdet etmi~' rd t ki hakim 
'I". '>sc i jür> he v .. ti mfrzaJ.-..ere 
~al ie ı '<'""' sa1ona girmı~ ve 
lıa"k:md.ı en hafif cezan Yere
ce~_nı söy!cmiş ve 'ainıız jür·
dcr suclu olduğumun k<l:ıul e-

mlmesi.nı istemiştir. Jüri heyeti 
de /bana en n'ılı.ayet bir sene 
malhkCırniyet cezas ı·erileceğine 

inanarak, suçlu olduğumu kabul 
etmiştir. Fakat ertıesi sabah Tav 
send beni mücl>bet hapse mah
'kfım etmiştir. B~bam jüri azala
r'.nın bu şehadetlerini ayn ayn 
-t:>plamış ve dosyasına ilave et
tırmiştir. Müd.,iumumilikteki bu 

d();y,a muht.,\'iyatı hakkında si
ıı~ ma'ıumat veri-hnesino em.ic 
buyurm nızı rica edeceğ;m, 

Ruzvelt cevap vermed. Ka.-
pıya yürudıl. Sekreterlerinden 
birine bir emir Vi'rdı Küçük sa
londa bir ~ağı, 'bir y . arı dolaş 
mağa başladı. 

Çok geçmede-n sekreter ıç<?r1-
ye girdi ve getird:fii bir fişi reise 
uzattı. Ruzvelt !işe !!il~ attı ve 

ZEYTiN YAGI 
FIATLARININ 
YÜKSELMESİ ___ .. __ _ 

Dün Viliyett• bir 
toplantı yaplldı -Tacirler yük ıc ime 

sebeplerini anlattı 
Ze.vtınyagı topları l yatı.arı iki 

lirayı da geçmis bulunmaktıo<lır. 
Dün '.llO kuru~lan 2cytinya~ı i.s
\,yeıılere rr:.l \'eritmemi~tlr. 

Düı«'"-i topdan zeytinyağı. J;. 
yatı '.!15 k'tru~lu. Bu oatı'ilara, 
faturalar b le verildiği siiyl.-n
me-ktedir Halbuki al<ıkaclarlar 
tı.alen satılmakta olan zeytinyağ 
l.arcnın ge<;en sen.e mahsulünden 
o:duğunu bildirmektedirler. Bu 
m.llar, gcx:cn S<!nenin kara bor
s,'.; fi\'~-tt i1e d;;.?ıi o!sa 80 - 38 ku
rust~n faz!.,.·ıa sat11T.amasL ı .. t
.,..,; gelmekle. Ayvalık ,.e Öd~ 
mişde de ı;eçen sere ma!ı.>ulün
den )t.rmi ,bin ton zeytinytğl bu 
lunduğu da kaydedilmektedir 
Yeni mahs·ulün ele bol olacağı 
t:rJ- min eclitmokt~dir 

Dün öğleden en·el vil.iyette 
zeytinyağı tacirlerinin :ştirakile 
brr t-0plar.ıı da yap:lnuştır. Vali 
ni.n riyaset ettiği toplamda key
fiyet tac rlerden sorulınu;;tur. 
Bunlar, tekrar, kendilerinin [ab
rikator ,.e tacir o:duklar nı, pi
yasayı mü~tah,iilıerin yükseltti
ğ,ni stıy!em>ş'ıerdiı-. Hafbuki bun 
law1 b'r ço~u. ya :;yni zamanda 
mü..;talısil, yahut da mili;tnlı.>Hin 
ort .. ıgı olar""k tan·nm:ıktacUrlar. 

-----<>- -

Memurlara manifa• 
tura < ş rası dr ğ tılacak 

İstarıOuln 200. bir .ıral:k mr.
nifatura l' ya~u tahsis edi1ımist r. 
Bu matlar. lstarbıı! manifatura 
İ~hdl:ıt Şirketi tarafından cJe,·
let \'e hususi müesseseler memur 
ve nıüsta<lıdemininc ı:ıağıt.lscak

tır. Mallann ~oğu Japonya n.ah
reçl·d'r. 

Randevucu kadın 
mahkum oldu 

Fatfu 1~ bır 1\oınde,·ü evi ~1e4 e

rei< b:r çok genç kadın ve kızla
rı fuh~a teşdk etmekten suçlu 

Ayı:e Liıtfi,ve ;,.,m nde bir kadı
nın mu"ıakemesi dun birinci as-

11\·e cezana .neticelermıs, sı.ııçu 

sabit gôrü~cn ran<l~,·ücü kad·n 
bir sene beş ay lı.p<ıe mahkürn 
ed.lmi~k. 

Y ıoksul Bayanların 
evlenme törer.ler 

Emiröru I!Gl':evi sos ·a} ~ar
d n k·ılu Clin-ılıuriyet bJ}-c m 11-

dJ. orı yo ~SL' be'\ rıın eı; ' n1e 
torer.ini H.lke\ f:a!onunda va
pacaklır. B 1mlorı n gelin e~Jı ?· 

ler' ayakkaplar• 'c Q:ğer mliS
raflan Hal,.ovi taraf;.r.dm \'erile 
cektir. 

l Yoksul olduğunu isbat <'de
cek bayanların müra.caati Halk 
evi t;rafmdan ka.bul edilecektir. 

r 
o zaman h:dclet; zai.I oldu: 

- Bir kere daha yalan söyle
mediğini'zl öğretllT!iş bulurwyı>

ruın, dedi. Sizi affettim. Ve.c1!-
gmı sozu geri almay~·ğ m. 
Tekrar ederim. Bu aUa layık o\
mağa çalışmıa! 

Hatta elini bana uzattı. H'·ra
ıretle sıktım. MinnettaTdığımdan 
ikendis:ne hanıgıi ıkehmelıer!e te
ı,ekkü< ettiğimi şim<ii pek iyi 
hatırlıyamıyorum. 

O'HANRİ 

:Artık büUin medooi haklar.na 
matik vatand~ sıfatile, yııııe 
Con A:bc•nali ile /beraber, N..v
J<>rk istasyonuna ç--kt•k. Şehrin 
en matu( rrırhacrirkrİ"1dt:'n O' 
Höll'>ri'yi. eski hap shane costı.ı
rmu ziyare e ;:idıyorduk. 

Kaled.o:ıya oteline vu , oda
ı;ın n kapısını çald miz zam'-11, 
benim geld ıım anlamış g bı içe
riden lbağlrd 

- Vay Je ngs S...'tl mıs·~? 

Dur, dur, ıgelıyQruın. 

Tertemiz tıraş oknuş, fıst.ın~ 
şı.k b r kos• üm, B 1 Porter kapı
yı açt· S bir ad na r:.nde -
vü \ rrmş de, ç~ağa hazırlan.. 
m ş gı~'yd:i. 

Kucakhıştıt<, O!urdu'k. Uzun 

.l BiıtfNC'f'l'l.._"itdN' - l'~ -- - ~ 

Dls 
~'i- C=rff°"~ . -~ - .._...~ ....... 
POLiTiKA 

J a p o il y a n ı n 
harp gayreti 

Yazan: Ali Kem.al SU.VM .V 

o::=' ~·lı11 .ba•ııtda Jap_oıı,v.ı•l_a 
~ baıgost.,cen kabııw lıa-

di-,csi ı..i) aset ala11ind.e 
yeni bir lıal olonuş, kend:ıı.ıeıa 
<:~ bah!oıetti..·nı>:~ti. llari-ci~ e '.'-""'"" 
21-rının çekilnıe-si ü·ıerinc dün\·:a 
n1a.thuatnda da b:rı:ok n1i.it~~~ 
1.r gör-ülmii~ \ e JaıH)n\ an1:n bun
dan ~n ra h.a.r~ı !<,İ\·a\eılind..) 
dost g-ecind!igi koıru u~u· Jtı•"ı' ~, .ı 
kar~l ne \a7i.}et al~la~ı etr~{ı~· 
da tü,rlii tahnıiıalt'r ~ i.irtilliLınl~ 
tü. La.kin L~ Jul ba~mdan 11.kte..
rin.e kadar geren ~iinle.r hü) I~ 
bir lıa~ fi nıiiliihazaları da ..,ıı;ki 
az çoılc la~fi.}e etn\[~ oldu. Şiut ... 
diye kadar aşikar otan iki key
fi~ et vardır: 1- Japonlarla RtG 
lar ara,ıı~a eski •i~ ası dO'>llulı: 
devan1 tdi~·or; 2 - Japon~-a bü
tün gal reı.in.i toplı~·arak bu Jıar
bc de\ aıu etn1ek üze.re çahs.:Ka• 
. ' g uıı anlatı~ or . 
Oıuın için bu bar!be dHaın 

Jıazırlığı iizerinde biraz durm:t.k 
lizun geliyo.r: 
Aşuı det eced" zcngia diirt 

aile varml<j ki Japon)anııı ha
rici ticareti senelerdeuberi bu°'" 
!arın eüııde bulunuyormı.tS. Bü
) ük .ttı·tna) e Mlıibi olan dört 
ail,, bü) iik b:tbalardan tomnla
ra kad•r Japon)anuı para ve 
)gaza.nç :1lcnıiı.nde ~ıudi;ve kadar 
.bii) ük tc~irlMi olmustur. Uet. 
~irinin hi.rer banka!oıı _. birer 1-!e

mi tezgilht ,.c b!rka~ fabr·k'ası 
oktın bu dört a.ile dctıdFrine uö .. 

~ ~ 

re Japon.)"an.n bütiin ~erına> e-,i
n.in yarıdan ruıu~ına nıalik bu
lunuyor. Bunlardan .. onra d'~e-r 
beUibaşlı zeng'ıılrr gcli~·<>r. Ar
ti.k bunların ~anayi 'e tit·aıette 
<alduğu gibi si~·ascl itlC"nıint~ e de 
derece derece niifuı suh~hi <Jl. 
dukları kola~ca hatıra gclt•l>ıt:r. 

Japoıı)·a senclerd"nbcri harbe 
lıa1.ırlanır.ken harici ticaretini. 
de o esasa giire kurnıus 'ÜTü·tü ... 
yordu: l\lulıtaç oldı;~ ham 
maddeltri dı'lJlrıdan getirtiyor, 
bunları biriktiren•k harp mal
zemesi. yapıyor. 

Bur&11a '!11 sual da hatna gt'l 
nıedea olınuyor: 

- İngilizler, Aıııeril.alılar bu
nu görüp anlamam1slar m dır:-4 
Japon)anın bir gün k"ndi ale'\·h
lerlne döneceğini n~den dü~fuı. 
uıedller dt> ona iste.wjii .k~dar 
ham madde yolladılar? .. 

Bu su:ıl \'akit Y.ı.kit tekrarla
nır. Aııglo - Sakı.on larafottn 
siyasi JnuJıarrirlcri d~ 'buna ce
\·ap olarak aşağı ~ llkarı .. ) le 
derler: 

- Bunun far.kJ.na \arılınan11 
değikl"r. Oottu iç'n Jap nlara 
Jıanı nıadde satı ını lı ·ın.ıeı 
de, Amer.ikahlar da .3U ~OD ,'\l!lll.~ 
Je.rtle g:tg·dl- azaltı11t\a b2ku11s
lardır. Japonların (,'ine .kar. ı o
lan hare.ketleri bu harJ>ten e.
\·el İngilizlerin, .:\ın~rikaıhlarıu 
dıkk tin.i uyandırmadı değil. o .... 
dan ><>nradır ki Ja1>0nlara harbe 
yanyacak ham madde sat sı ar
tık eski,; gibi olınanııs. az~lım,... 
tır. Japor>~a bu efer harbe gi~
mekle Ifobnd.alıla.rdan aldığı 
yerlerden istifade edecektir, ora 
lardan ç kacacağı :ıaın madde
ler sayesiude harp sana~·iini de
vam ettireeck:tir. 

Bu harpte Jıtponlarm \112~e
tiıı.e geline.,, buraoda yine deuiz 
hi.lııimi) eti bahsi Uızelmı:n'~ o
luyor: l\lüttefikler Büyiüı: Olı:

yamısa o derece hakim olmalı• 
dırlar ki JapDnlaruı ~eni ele ge
çirdikleri 2.fngin yeri.erk, ada
larla Japonya ara ındııJci ın-üna· 
kal.i'ııh .;ekleye ujiratabHsmlcr .. 
bu münakalat büsbütün kesile
nıez, aotak ....kte~ e uıi-ratılm""' 
da büyük bir mııvdfakiy<'I t~ 
kil edec?ktic. Oralardan al naca.k 

(Devamı DördUncil Salıifede] 

u-zun bana bakıyor: 

- Jenıngs hiç değışm mi. n. 
<l•yordu. 

Ga1110tıu ç.'lğırdı, kadchk>r . . 
geldı. Dereden tepeden kontı>jlU• 
es.ki hatıralıan tazeledik. 

Bil Portet' dcd1 ki: 
- Hak ka t~n ilıiz ınsanları itıl 

di daha lyi tanıd>ğım ı ı'idıa e
clcb·liriz. İrısanlan d ıma yıye 
,.e güzele doğru götürmek ıÇ ıı. 

l 
Ohyo hapishanesi denılcn ıne1'
tıepte öğrcndığıınız çoıı: şcvıct 
den ist:Jüde edebilir z. 

'0i'ITİ ~ 



ıG .. .. G·· / Almanlar niçin 
, unune ore .. d f mu a aaya 

Vurguncu kimd:r? çekiliyorlar? 
D i~~ın.iWc11 r.L.si!k o-lm1yaıt ve 

ınül&uni'li-)-e& ncJ:reti·n1i·zi 
<.'! :thcıılcn bir f"Y \;..ıı·~ o da .uıu· 
haJ. ... k,.,ıl.. ki vuı·gu -.oeudu.r! 

liu..na ı.~·ğıut•n hita \ urgunc·ua 
11':Jl1 .,,.hlı bir tarili ) "4Jılm~ 
tlıe~ıi.Uir ve \ urıgu~1 l1addi.n~11 1~ 
orLJı:[·~u hır in;ce1cı11ıc neticesinde 
;ı,.,. t~m~iWr. Su b*1ından 
ba)\n N,·fl'cl duşduğtmruz n~ 
Ztıtnt"ü.dif.&ıtka kıu~~u g.ibi 'bite şey 
u.Ln u~t ur. 

ı;.....,., .rii• .!'•"' fazl~s.il.e may· 
JAn J'Z ..,a,taeı •. ıı \'t~ımeu1u..,.'7u ile 
1-<.\) L.u; oğını 200 ku•ruşa yüksel
trıu ı.,artl.art Juızt.rl4~-..nla:rın b~ 
«·u'. ... -..•li artl!.)ı1J-dak i. n1autıki ha'Cl, 
nıelrei \"e ceza ha-ddiı araı!>1ıJ1d;a 
kcı>di.,;.,.ıi belirtıu.eolilştir. 

Di.in VaHıl'e zeytinyağllMn, isı
tiı..,.;,t •hö!ı;ot.leriııd\e yii·k elfü<lti
ğvı"i, bıı ba.kımdan ~ebiırdc ZllO 
~uru~ ze~-t~n)--ağı sai&lllıtl eliD
dıtn bir ?C.'" g&leııM)'"eeeğıini söy• 
li) en ııfoari ıniidaJ'aa :ıiluıiyet~ 
kıı<§ ıude. ~·o.lınz yilfıyet sınırı 

ı~i1l.:iokii j,şlftl:de1ı mett·uı olan 
i.rlarl saf.ihiı. et çerçevcsin.1 aşan 
bir karwnn lii:ı:llftlU giin ıt,.:hi. a~ .. 
k:iır bul .. rım.a.klad•r. 

\'urıı-uneu kimd:iı:? Ve \'ı>r!:"Ull 

ba.Wi il~? 
Rn bu iki sualitı k1Uşılığım 

lıallu toıtıoia ed.id ve onu.o lbir 
<>ylıık kaıaaıeı ilLe bir aybik ib,ti
yacnıı dmk;l~al'ıueyi icaı,I ettio
.,:,,; seikild.e verm~iğimiz miid
dek:~ iş a.ksll'lll:ııkt1l d11vaın ede· 
ce.ktir. Ru böyl1' old.uil<tan sonu 
•YW"gutııcuyu asalun!> istei,.'1nin 
cılıa\ayı zincire vuralım demek
fou farla lrnlınf)'acaktır. 

HALKÇI 

RUZVEL'f. 
(U~ş tarafıı 1 inci sahifede) 

ntıs, Iı.~igaıa, illin('l::f, Vı0ı'k."'Onain~ 
·ve iıJ.ıaı.1u.>.ru, nır~ur Ka~we-r ıezg3ıb
ların.. zlynn et eirn:i:ttir. Bruırada y~ne. 
y.ıp!lan 'bfc genrl denize inciri1ınekte 
ld• RıL'V:\ .. elL \};r ık\Z'3.ğa çıluı. t-ak bir 
g\'lf:ll tı"\"9&!l.oin ~le 41iJN.lebilecek 
bir ... üratı.e rlil~-.gini gö.rmlÜ§ ve 
h..ı }ı;1-t·J!tül • d.e: &.ür'ıı.t k.a1;ı..-1uda hay
ti:!t f'llınrkleR h..endini alam'3.:1mşlır. 
nuz\'e' t -bu tezgIAun Kaittı• t~ulünün 
!olbl< dıiJ~ğl bir r<* te-.:.b!ardan 
b! • o!dtı.tjı.ıHı sfulechklt n son·ra 
Jı("~l b'l" ;•tlıı'e şunl~rı i a\'e etmiş-

ı.r. 

Bu tı•7..gi.tıl3Kı..11 on günde bir \'a
"" .. ,. (lua ett.iklf't·ini .o:liyor3lınuz. 
1-f:.ı \buki i.ıu 4Rter OOrt gii:.ndıı bir va
p"r y~tldtiım gözlerimle ;:ördl,im. 
H;,ı'\:ta di..i•t"<iürıciiı günü mü1·ettebat 
g\"rr~~ b;tıtn(•ğe tı.azırlauıyoniu. 

1\'f~re i:z!and deniz ü..'QS'Ünıde cum
buıt• rrb:i jaı'Yônlrı.ıd~n alınan !lir de
Oİhaltıyt görn~Jş~üır. Bu gemilerin 
mü:~~dba:vt. iki ~iş.iden lba.rettiı·. 
Aynı hDIJ.1a balunan bir a:n.erikan 
1 knı !\İt ırı.'1 d<>kuz japı:rn. bayrağı 

r . .00: m' "-ı.r. 
ncın-elt o.oın,,.u.ı- k': 

~-, -
~Dıiı~inült>nd:{'n fazla, çok farı.la 

:!lıh."l i'!'i-t.J.dı:eiah,ni CJ"ı7. 

(Ba5ffi&l<aleden devanı} 
Ka,rad.,niz lUnan.larıDı soıı11H.ıa 

kadar istila ve •·'illi:'• Kafka,.ya· 
nn'l lantaının.ı. işgal haıreketleırini 
şiddetle devaııı etlimıeklcdir. 
Buııda OlillY&fbk olur..,. İran \'C 
lreikı Jıa tehdtd:i aılına aılınış o.
larak belki d<ı bund&11 öteye Jıer
lıao;;:i bir haıeket lüzlnn gö.rtncz 
ve iran hududunu tahkim e<lı>
reık cenuptan; Vetga ve Hucr 
sol kıyı~ım tahkim ederek ce· 
ııubu prkiden ve ş1uk.t:ın gele
cek taarrwtJa.Ta kar~ı looyınayı 
esas hareket sayar ve sıalin

grad şi~naJinden Ladoga ~enurltu~ 
na kadar da yine miidalaada ka
lanı.k Sovyet davasın:n sıou hal 
ta~fiyesiui 1943 ilkba,Jumııa ter
kcder. Bu vakte kadar hem din-
lcııir, henı hazırlctJJır, heuı de 
eline geçirdiği sa1ıaları n,İzaınla
ıuıya, işletmiye, kendisme fay
dalı kılmıya çalışır. Eğer, Şimal 
Bttz denizini de jyice abluka eo

d.,.,ek RLts).aya kuş uçuTlmaz.sa 
P.usla.rın 1943 iU.:baharında .ı.aş. 
lıyacak taarnı:ııa tahaınmiill<ıri 
nrnlıa.klmk ki <laha rz olur. Çiin. 
kü Rusya kış boym>ea iimide ka
pılarak yapacağı taarnızla:rlaı da 
ayrıca yıpranmak hatasın<l.ım 

kendisini geçen kış olduğu gilıi 
bu kış da kurlaramrya'CDJk m.. 
rıımda olduğunu şimdiden belli 
etmektedir. Alıttanya, 19-l:J ilk· 
bahanuda Ru.s harp gayret ve 
iktidarını gerçe'l;:len yıkabifüse 

bu takdirde earpten gele<:ek de· 
ııH>kra,iler taarruzuna k<lr~ da 
ku vvetlcrinin ~ıtıestliğini te-
ıniıı etmiş \IC ha"-a ku,·,·etleriııi 
bilhassa İngiliz a<lalar ı.m tahri
be ve istilô. kuvvetleriınin karsı
ya :~iriAtnesiııe m8.ııi ohnı;-a 
tahsis edebilecek hale gelıni§ 1>11-
luuacaktır, Böyl<ı bir vaziyetle 
ise hakikaten Almanyayı yen
mek, Avrupa ıkarafarııu istiN!at 
etmek umün:ııkÜJll o.laını.a.z; iıalde 

olmasa dahi pek çok zorl~acaik
tır. İşte, Hitler herhald<ı l>u be· 
s:rlı>. yopm11 olarak ord...unıı 
artı:k dinlendirmeyi •·e Sovyct 
harbini merkez \'e şimal kesiın
J.,riıule bir müdafÜ hllirbi hali
ne solrnıayı tercih ~-nr. 

ŞÜKRÜ AHMED 

ALMANLARA GÖRE 
(Baş tarafı 1 inci sabiiede) 

Kısa menzili" muharı.>b€ tay
yareleri ordu tümenlerini des
tekle.mişler ve rr. üdafaa ka,naı

dını Don ile Voiga arasında lıi
maye etmişlerdir. 
Asağı Volga bö1geşintle Al

man ve Rumen muharebe t•y
ya.releri mühım şimendifer hat 
!arının tahzrfu:.ne de\"am .e!ma'-i 
tedirler. 

Don c~sinde Alman, İtal
yan ve Macar hava kuvYetleri 
dü-.::n1an ıa 1ğı.r silahla~ ''e her 
nc-vi taşıt !bakım,.r.dan ağ:r ka
yıplara uğratmıŞ,ardı,r, 

llCDAM 

,--~~~~~~~~--~~~~~~~-

DELİLER J • 
1 TAÇLI 

Deli etronu ususi Hayatı 
-----Peh o'nun meşhur sopasından kurtulmak ıçın ne içtimai m~Yki 

ne ınemuriyet 

atardı. Ş::.hirlere 

kafi değildi. Şimşek gibi 
girip çıkanların sakaHarı kcsilird.1 tokat 

p etro*nun ~a.:·n tzb·a~ı, on 
se1rtizinci G5 r b&.~1P.d.aki geri 

ve J;ıaba Ru.s l!'illcli i<;in ç.:ı.k lü
zc.mlU}'<l.u ·.·enler '"'tldır. Hatta 
öyle lci: cOı:ııun tııi;.mc.,ıi, • t:knru~ 
gu ıve ~ı. üç l>Liyü.k mooeni
y~te vasıta o'ldLl diyenlerin sö
zünde de bLr h:!ik!;;at yerle' iril
mlş olduğu inloar ediİeır.eı/ 

Elıi, a.ğ-ır olmaktan zıiy<.de ,;U.-
atli idi, 1.1'.Jlkud:farı, sim.,ek g:i::ııi 

ine<'di, Pulwn·a'da dıi~~rı:111 İsveç 
Kralı <011 i!b.'1itıci Şart ha.klkmtla 
aşağ'tlBJlıcı s<iıı:ler söyli~·en lb<ir 
:z.ahıte kızmr~, a,;•.ağırun altına 

alaırak tabiri mak;u'"1le pe;ıtHini 
çıkıBJ~mı.ştı. N.a.n·a·rnn :zaptında 
da, 'boş yere k<rn döktüren Kont 
<ili Horn'u Wloatlam:ştı. Bi!r gün 
de, bir ifti,ra .ile başm:.mm-ına 

daıyak at.nı.ı.şt~ lakin, h:ı>i:'3Slm 
öğrerıince, mlifte ·~; ell5es.'nden 
yak<ılamış, )'Ü7JÜnÜ ıbir du•11ara 
sürtereık !can ·içinde bırakmıştı. 
Bir teftiş seY'ahaünde bir tköprü
nü11 lbaknm~ıız(ı.kıtan ihaırap oldu
ğunu görmüş, o mı.,,taikanın u
mum eınnıiy.et arr.irini, -""P"'I ile 
dövınü,<rtü. Me,'lhur sop:.sı.nm adı 
Dııllıti:na ıiıdi. Ne içtimai tme'\~. 
ne ide menıilriyet, ondan !kurtui
m'1ik 3çh ik:afiydi. li21 de, &k
sun~-.ı. elçi>:i Lelıort yaaiuğı ~ir 
me'l<ıtupta: .çar, gün günden çe
'ktilmez adam 01'1.1yur; muh•tin
den uııa.'kla:ımak ibi<r saadettir.• 
diyordu. 

. .. 
~· B k 21iyafctte tlıiır ovdu kumruı-

danına k>zm>ş, kılıcını sıyı

rıardkı: .cBen sen-in kuls.rkla·rı·n:m 
derisini yüızdürÜ!füm!. diye lba
ğırm.ş, datvetlilerden ill.ıisi arıeyıı 
gi>rımek isteu'iooe, Petro bu sefer 
omara sı:ı.1dı.ımış, ,birinin el par
ma'k.ları orlıadan looıpml!'Ş, (.lğeri 
başından üç dOrt yara alm:ştı. 
Bir ziytıfetıte, mahbup g<tj::leııi 

Men'Şik"'Ofi' ıı ih tokm @tır1ş, gilı
denin bı.tmur.tdan !oıı;n ~ 
ıınoştı. 

Meıışilk.otff, efer.dJısinin !:ıu na-
lııoş teıcaıvüzlNine en çok 

man:ız iııaJıaıı insanlar<lan biridiı·; 
11Ji1ıhassa c:lbret dayağı. ym:di 
Ça.rın em>rile J•i1ksek üncloıur.Jil>
sını g'iı,Y·eır, el.nı:f>nda ıner<><Siın el• 
ıbiseleri ile iç oğ!.anlıan, bir sal
tanat arab::u.na binerek dc'bdebe 
ve tıanıt.ana ile gelir, >ar-..badan 
indirilerek bir meoıdan d~·ağ1 

yedilkten o"Onra a:··r.ti Jıüıımetkilr 
mer.aısi:ın v·e ilJ.tıkJ.am !ile kıona·"'ııııa 
yollanır.dı.. -

0 

Pebro'nuın t:ıırıiht soııa<ı, ölü
münden sonra, Çar:n güın·hüik es
vaplarile beı::ııber •bir vitrin için

de a!o:Weml ı:r.iizesliıne kıondu.. 
BiT glin, Pctro'nun aşı::~-ıst bu 
mıü~'i geızcr\keJ1 mürze mı.emu

runa: cSır1.ıır.ı ok.i<lldığı ız:aman

ları Mtı~ladım!. :l~~·erelk l.1'u v~t-

- 3- 1 

- Çevir an 
[Reşat Ekrenı K~ 
laı ı çalınır, bü,tün halk ;·at"tlın
dan kaL'<'P g;yinir, solkai<l;ıra dö
'küLür, tellallar vasıtasile de Ça
nn y1'ni e'1'Ji'rleri tebliğ olunur
du. 

Bir g ~ce, po.~~hıt \ıal!kı, geık
lere yfrksclen !kızıl ale\' !erle u
yanmıştı. Y.ata•gından fhl'lıy>an 

yangın i"tiik@metinde kıo<jm'llŞ '"" 
~eıhrio1 bi.i~:r;:.ır., dört.rol ağızlar.ur 
da, hassa SAkerleri Uıraf ndan 
araba a!'~a kuru ot yall<'ılıdığıru. 
görrnüşlerdli; sebebini soranlara 
~ kaba sı.rıtan askerler: 

- Yann bir llisall!~ demiş

ierdi 
Hastalık ve sağlık glbi, u~.,. 

rzıp, acı <la, onun nazarın
da tabii ibir hal ld:.; krun gör
ır.<>kl<?n, ha:Ua 'kendi kanın.n o:.k 
t<ğını gömr.ekten ha:z ıederoi. 

!Malıkiımların i'!kencc o<ias.ınıda 
lbulunmaktan1 on.la-r~n .it'..:.:.1,tislni·, 

cem.r zircirli ka.mçılarm şakcr
tı.s.nı dinlemekten de ze\·'k du)'

ciuğu iddia cdur.amaz: fakat, 
idam c=l.arnın tatb:.kıni pek 
r.eŞ:..ü seyrettiği tbir h:ik.ıka.ttir; 
hatta fırsat riüşünce, b!zxa,t 

celid<lık ta yapmı,;tır . .gu ,;a.Jı-
11-e.iertlen .ileride bahsedeceğiz . 

S'mdi onun manilerıni ve ka~ 
ı'.islerini na!cleıneğe de-vam ed~ 
!im, .. , 

c 

1 712 de bü~ük E_rkanı 1:1ar-
hıyeden l:M eın.ır çıkarttı: 

yeni kur'a efradı, sol eJJ.e.-..ıı.in 

üstüne, lkürek. rnahkWnla..,, gi
foi birer dövme yaptırtacaklar
dl. Şekil ibir sal.ipten ibaret tı. 

* •• 

MISIR'DA 
İngiliz ileri harekatı 

devam ediyor 
(Baş ta:ratı 1 inci mhifedP) 

Çarşaır.il:ıa per§e.ffibe gece;;~ ke
şi! 'lmllanmız iaaliyetl:erine de
vam etmi:jllerdir. Tupçımıurı şi
mal ikesiminde ve bt'afoMmııı:ın 

dün yeni meıtzilrnni tahkim e>t
tikleri merkez 'kc.>lmindaki dJüş

man ır.evzilerine taaruz etm:Ştir. 

Orta l:ı:>ırlı.J tı>J~ ::ırelErinden ınü

rekkep mülhim bir teşkil 30 Ey

lül - 1 İllııteışriıı gıeeesi Tdl>ruk'a 

yapıt,ğı lbir &km esnllfilDda düş
man gemiler>r!e tam isalbet kay
detnıılştir. 

29 Ağusle>s 1699 tarihli lb'r 

re .. rr,an ile, sakal , .. ,, milli 
:k,vcf« ~asağ·nı koydu. Bunda.tı 
böyle Rus~ar Franr"Z y~hut Po
>m·yahlor gibi g'y:ı-e.ceklerdi. 

Pe!ronun nazarında, sakal, 
ger:liğin ve an'anenin l'msa;:y
di. Mlirteci1cre ctoı>lıa sakallar• 
<le!di; Ye onlara müthiş bir 1.in 
beslerdi. Şeiıirli Rusla'f1ın 4b1r 
çokları -zorla. bir kJsmı da ·::r-
2ular [e sakal.!annı kestiler. Fa 
kat, müji.k denilen Rus köylü
süne saka]ını kestirırek müm
ldn olmad" Köy hl, <c kalını ke 
ser..:e cenn.ete a1:ınn11yat:a~na 

iro~ıiırdt. Kafile kofi'e k-Oylüler 
k:ıımçı C<'Za~rna <:arptmldı: fa
kat. sak~llanm yifıe ke>mcruJer, 
rahlplıer de el a:t1ndan te~~;ik 
ediyorlardı. Ç•r, kö~·lü ·ıe başa 
ç.karn1ya.cağını anJayınca. sa
kalı, bir yergi karşılığı ~eı'.':J.est 

bxaktt: Sakzlını kesmek iste
mi yen her yıl ıco rub•e \'ere
cckti ki bugünkü paramızla on, 
on b-cs lira arasında b.ir şeydir. 
Yena;;; alınan sak• 1 sahibil"e 
bi'f ~arka ver'2e<:ek. Ü:ıt'..:r:T.de 
:bir çift gü,., bir sa.kal Ye bir bt
yık res:m. bulunan bu markanın 
te-rs tamftnda dol, ait o\duğu yıl 

ile beraber cYerg:si \"erilıniştir• 
cümlesi ~·azı1ıyd~; Bo~yc.ır1ar.ın. 

mc:.rkası a1tın, k'6y1ününıki f:>a

kırdL Bun1ar bir zincir ile bo
yuna, sak·:ı''azıın altına fakala
caktı. IM:emur'lı r yolda çeviTin

ce, sak·a1~arını kaldır1p rrıaı·.ka

lac göısterilecekt'. Pe!ro, Sen -

Petersburg}a başlıca büyük ~e
lhiTlerin ikapıs:na palis Jıaf:ye

leri ve lberherler koydu. Sakal 
•-eıgisi vermiş r2lıipler, köylü.

ler ve boyarlaT müstesna, şe

hirlerden g'rip Ç.'kanl,arın sa

blian merlıametsizce kesildi. 
• (Arkusı t'<tr) 

V. VİLKİ 
Çunkinkte 

(Birinci sahUe<len denm) 
millfryetJperverlıeri Başkıom'll!tanı 

Mareşal Çan-Kil'y-Şe'k'le 1i.r aı.1::
şam ye.-r.~ginde hulU§atalldardır, 

Yil;ki, )/[artışa.1in da\·et.liısidir. 

Parfak bir tören yapıldı 

ÇıınÇNing, 2 (A.A.) - Ç'.n •.,a. 
~..nı, 11. \T-iJ.!.;ri'nin mu'\'asalatını 

heyeoan.lı bir l:.Smla y.aız.ını.1:tta 

ve Joendisine göGterilen ş&!hane 
!1.12.bul tarzına belirtm2-hr.ulir. 

Villkn'n;n m~vasalat~ sah-oJar
la karşıla~omış, hava alanır.dan 
şehre kadar !bayraklarla donan
mış !ltlkatklardan ve neş'e içinde-

! :ki haJlkın arr.sır.ı:i2n geçişi hıııki-
1 ki bir :za:fur .alayı. crmlll;"ttır. Ja--
1 pc.n ta~·yarcler.iılln bir druı yap-

SAYFA - .T 

ANKA R Ajl IAKINTIYA 

HABERLERII KfJBEKI 

Nakil vasıtaları 
tarifeleri artıyor 
Anka.ra, 2 (İkdom Mt:u13bi

r nden )- İslar~bulun moiJtörjü 
rnıobörsüz küçük <ler .. u wıı.<,!fi>la

ı·iJ.e ŞiTl<eti H ,._v·r!ye-ıun -""'" a!r 

tı cıyb•\< tarife'.eri tetkik aiiım.§. 
Şlrkett Ha....-iye ..,desmdıe <ie

ğ~.kl'k ya.phr.a:ıına, küçük 
na..~:l \r-asıic;.1r..rından da 'b'ı1Jlas

s.;:.1 I-Iaiiçt~ çal:ış.ın ~.f'.'Ci& 1i-arın 
n.fııucil ÜL"t-rtltri11in ~btr rr,:ktar 
arttırılm2Sı11a karar ,·erihn·et'r. 

Vekiller Heyeti 
dün de toplandı 

Antkara. 2 (İkdaırn i\foiı..birir,.. 
den) - Vek>l!ler Hey'cı. Ba,...·e
'kil Şülkrü St~F,ooğlu·nun rjya..e
t:n.de t.oplanınr.<tır. 

Gümrüklerden ye
ni mallar çıkarlldı 

Ar.lltara, 2 (İkdaır. Mtıhbirin
der.) - Ticaret V kaletir.e gc-
len malü:ır ata göre, İslarJbul 
güır.Ti.i"'-11€.rfode.n yer.cıJen <;olk 
:rrciharda kağıt, çeıl>k tel, eczil., 
pamulk men$U<:at ı'c k;ı,blo .;ıka-
rıJmıştır. , 

SOVYETLERE GÖRE 
(Baş tarafı 1 incid..) 

A1mtnbr elliden fazla !aıık ~·e 
mL~1h·im kU\"'·vetleı(e ik gün ta. 
arruz -e m::S:t:-rd:r. B.!r '50\·yet 
birliği '011 iki taı k tahrip eri k
i.en ve 900 A'.man mwhat'Cbe 
d.'Crncia 'bıraktıktan so ra bir 
mıl<'tar geri ı:ekilnıck -;.onında 
kc;hnı:şt!r. 

.Staling1·adın ş mali gatlb.i ı·o

roş!aru::. yeni Alnısn kttalarc 
gelmiştir. Burası ~1er gün ta:

•viy·e edilrrJe1\tedlr. _6ı1ananjarın 

yeni tümrn1'er teşka ettikleri 

ö~enHı:n:iştir. 

Sok«klar l.ıesiminde yapılan 
muha!'6bede n:ç bir yavaı>ianıa 
.a»meti ~-ok tur. 

A1man1.a.r Don kıyısma a.oker 

çıkarma.k istedi 

!IToskoı·a. 2 (AA.) - Almcn 
~ıüeum kıtalan, Stalingı-adın 

ş.mal balıısında<ki endüstti ma
hallerine yeniden altı defa da" 
ıh"' taarruz etm~ıer ve n~:ha~·et 
pek az toprak kazanaı:ıi!tmi.sler

d:r. RU'Slar ~mal >batı rn ~le
rindeki dG rna'l baskınını fi,a
fületmek çin .Stt! n!lTad cenu
budaki Al'."nan hattan .a ~'Ok 

s~OOetli taarn:.zlar ya}lll"ı.:.,ta

dırlar. 

Yarı resırJ bir ka~-naktan '.bll 

dorildiğin.e -göre, Almanlar ge
çen h~"a 25.2.00 asker ,.e 4tll 
tank kaylbetmi.şlıerd. r . 

Muharrir 
Aranıyor! 
(Baş tarafı l ine ide) 

salıip bı.ılu11ıuaları bıle .hcııdile
riue saygı. gösternıenıiı.i z~ntri 
kılan tab:> biı: olgunluk het·atı
dır. Kaldı ki onların lıet»i de, 
kemli '™''leklerinrleki .ılhrctfa. 
ı'İni, sa>b.llanııdan dalı~ a.'k lıi
r~r ..ri••a salıİJt olın-aaın , ereJilıe 
lulltolem'ş kimselerd.r. v~ enla
rın bu balmmbın •biiyük ~a\ ,ı
nıalarnıa itiraz etnıe:k do . hı" 
k

• . •• ç 
nu&ernn aklı11.dan J,:eçtnrz. -Hata, onl:lıl'ın ·bü" iik. dei!>l 
ubasın büyiiiii· sa~·ılnıa lartarla: 
dır. Bu sıfatı keJJdili.lderiııden 

ta-kıuınadıklartna ~öre, i~lmt<'"o 

batanın n•e:i'ul-:.ye.ıinden -onlara 
da birer his>e aJırmak ~iij>}ıesi" 
miinrkiiJt değildir. Fa.kat faraza 
bir Halit Ziya Uşa.klıı,'11, faı-aza 
bir Hüseyiu Ra.lımi Giirp.ı.naır, 
far:ıza bir Hüseyin CalıiL Yal
Çlll, ... eya faraza bir Ahmct Jh
san Tnk~öz, kendilrrine nice r
me:kl&re. \IC nice mihnetlere 
ın<tl<ı1muş uzuıı. b!r !ademin ma· 
ne\'İ kirına düzüuelerle \·atan
daşın pek kolaylıkla orta.ık ç:k•
r,Jdıklarını ::firii-rler. ,.,, bu ba
zin ~-ağnıa önündt" du)ac~lan 
haklı i~·aı.ut izhar et~nez·lrn-,e, 
bu kibar feragati bir ta,viıı sa
~·acak kadar gııfil davrana.nı.a

~·ız: Zira, n.kl.ile hemen h<ır de
lit<anlı gilıi bi< l'iir dene<lle5l 
karaladığı için, buğtin berha.ntgi 

ı • biı· rnlanda'!' faraza bir •Halit 
Zi~·a Uşakhgil .. Ic r:~·ni lis-te>·e 
katınak, berlıaıngi bir kiın~yi, 
- sünnd düğününde üniforma 
gi~ İp kılıç .kuşandığı için, - ~et
ııtiş,inden so.ı:ıra: .,Bü~ ilk a_.keır
ler. ınr:ıısmda cıınınw'ttan furkh 
bir hareket değHdir. 

Biziın nıesleğin, ,,,apura, tr-ene 
ten:ıilaıla biıını"k, sinemaya, ti
yatroya parası:ı girmek kahilin· 
den miitel"B.Zl iıntiyuz1arın.dan 

müstefit olmo.1ı. ;ç:ıı bile, kan,.. 
nlHl -tayin ettiği bir siirü erarti 
lıaiz bnlıı.nmak :zarureti ı·ardır. 

Ve ben eın'.nim ki, Ra'kkı Tarık 
üsla<l.mıwlım, otu:z.a.ı-, 1.:.ırbr li
ra tekaüt m33Ş'na li~·akati •kı• 
mesle.k emoktarJarının bir lü>te-
sini hazı.rlaınası istr~eydi, onun 
bnlacağı yekü:.-!., sı6l•in yarısına 

yalcla:şmaktan bile uzak kala. 
ca:ktı. 

Fakat, dağı.tılac:ı.k şey para 
değildir. Ve nıeslcl<le eınak, 

meslekte kıdem, meslekle ~b 
ret, meslekte .,..,r sah: bi obna

nın bizlere temio t!debil"""ği 
ınaııe1"i iınti}·az, bir tenz:Jfıtlı 
tren bileti kadar bile kıymelli 

sayılmadığı içindir ki, elkri mr 
raQmle öpülecek muhatrirl~r 
listesinde yu almıya. clli .,..ı>e 

evvel bir müsvedde kor~lum.•~ 
olmak, bol hol kafidir. 

ing iliz ve Alman 
yarahları müba• 

dele edilecek 

"'1l:ırııDa-l edı'laui..;tir. lI<ızLrlanan pl<i.n

l r b · k~da·r çabuk tuıU:ıik rdiJO.r.ği 
ıcıa. -alın~inl.er sıervı:E-indıın planların 

gı.•n~~e< "'n .e3inı1 isteınr1k ııiyetinde

Y'-tn. l\1e9t•l<l gf'looek sene talim ve 
arutı~nrr.an t:ıy;yarieriııin i:ınalatı a

za ttılabill:. Çü:ril~U ~hrdiden bu tay

Y "rclcı'tien yetece&t n>il<t.,'1a !'•Pıl
mışt.ı.r. Bcına. mtbbil ~JnıbardJı.. 

Tı"oa.1, a.v ~·esaiı• 1.ayyc.rP'.er.:tı ima

latı ço~ltılabifü.> 

'İl·emn ııörünün cen11i'::"ı tar

kisinde taraıftm1~dan 'Japı1,an 

taarruz teşebbüsler:' muvafia

l<iyeUe il.et>letil.ın."ştir. Ladgoa 
göl ürf..in cenuil>ur.da son: günler 

içir.de yapt!an mt.nharebeler ne

ticesinde çcmb€r içine a!cnmış 

olan düşman tümenler.nin yok 

edılmesi 'Yaklaşmıı;tır. L~doga 

gölü ürerinde muharebe tayya
relerimiz; lbir ~ar.a•kc! gl:>misini 

batı!"mı.şlar ve bir şileb' :bom

Larla hasara uğ<a.tm!§lardı<r. 

' ri:nin önünden kaçm~-tı. 

Londra, 2 (A.A.) - &mmel 
Ber tinde Hit!er:in nu(lı:ımu <lin
lerken sE>1ilijı:ci İngiliz orousu 
Mısırda ANıııan kı~'alaırma taar
rllll etır.iştıir. İnı,gilb:ler Rl.llvey
zat tepasi ile EN:ıaymE!)·naıt ara
sında!ci hatlarını düıze1t.r:-el;; mak
sadile har~~.:te geçmi:§'.e.-dir. 
Almanlar ilerlemekte iken ric'at 

== mani olmJ..'i.k üııcre Ame
rikan aıv ,uıçalk:Jarından ımürek

kep fib1ar ,.e Çin la~'Jareleri 
gö.klerde dolaşmı,<llardır. M. Vil
'ki'yi ~ıfü·en >e Çinliler .tarahn
dan S-z,mavi Dağ isrıı.i verilen 

Aııneriikan or:d\:suna meoı5uıp bü

yü:k taşıt lta-yyaresi, 4 gün!Uk bir 
seyahaı~n sonra KU}ltıcişef'den 

gelır•itştir, Bu seyahat, Japon 

taY')ıaa-elerini.n mulhıtemel her

hangi !bir faarrınmnu ör:ilemek 
için a.\ınıması icap edoo kdbi.rler 
netice;ıinde ,geciikm:Ştir. 

Almanlar -staliıı.gradın şimal 

batısında Don kıtymna ta.nk çı

karmağa teşelibüs etmiş1er fa

'kat &>\'yet tanks.."'\·arları ibu i!l.a 

reketin önüne geçmişierdr • 

Bertin, 2 (A.A.) - İyi haber 
.aıan bir Alman merıhaı.nıı:lan öğ
renilld:iği.ne göre ~ğır tıe-rp yara
lıJ.annın mill:>adelesi İ!Ç'İll. Alınan
~-a iJ.eo İngı1.lere arasında mü:ıa
k&elere tekrar ba~lanmrştır. İs
viçre -.-~lıe yapılan \>U mü
zaıkereler henüz kta>t'i 'bir ı:ı:etıice
varmamştır. 

Rt·i"S.aL!rriliW" .AıIT;l'•J:fk:an ():ttl\ıetin!nı 

m.ı,.n .. vi·yatı her tüırlü takdirin üs

ıı-,ocıe lOO~unlt .gıürmüş~Vr. l\Ullet;t,e 1 
h11•bi k~:n~Hr.Pak azınd va.ı\iıc. ~ıa
let, harpçi ıbh- zib.niyf"t t.;ı;;_makt.u 

v11 l'a·ııı iı!ertni ty.i an-larnlilktad1r. · 
IluJJvclt bu. tişlerio. .en az cınla.ndıı.:1(1 

YPrırı. Vaş;ıııgı~l'.'lcıı ııolduğu'.t!lU st;yle

ın:;41tir. 

ı-

Dış Ticaret Dairesi 
Reis Muavinliği 

Ankara, 2 (İkırlaım l\1u1 • ..birir..

de,,, - Ticaret Vekıuetı Dış 

T.icJr t Dairesi Reis J\iumınliğl

nıe F' <r D1kcr asa!e'e:-ı ~.t .. n 

olur..,,.u ·tur. 

Ruzyelt Türk Gazete· 
c"lerini kabul etti 
(Boş taraftı 1 inci sahife<le) 

•• e. . t <l ,, ı . fak t Tüı•' mU

ı<"t .ın ııe >eden gelirse gelsin 

l. 1· t ~avüte karşı koymak kıa

.rar rufa oldu,ğunu ifa<-e eden 

be ana tını b ·!diren Pres Asso

ılıaLon veroi•gi tafsilatı ne,r«
trıLtıo r .. 

Kafka;ı lıarekdtı 

'Bcrlin, 2 (AA.) - Kafkas· 
yanın şimaln ga1'lıi kısmında 

Alın•" kıtaJarı, D. N. B. nin 
öğıendiğine göre, 1 İlkteşrinde 
veni ilerlemeler kavdetm·sler-. . , 

dir. Hava kuvveti.er Alman On· 
cülerinin ilerisire rek d<lş-

man. yürüyüş ko ~r ' bek-

,[ e evzile" huctrm et
m. !erdir. 

Kafkas cephes nin d ğer k?
si•n!l<'rinde, so:ı gün erile e1ıe 
geçırilen topraklar du man iba" 
lba>kivelerinden temizlenmiştir. 

EVLENME 
<Son Telgraf> r ftkt z. :ı :ru"'~ar-

r r eru rn Büı!en 11 Q, :r-•. m'tn 
baldızı s ~ ıy mt. ıi ö~-

hrnen:en!ld'en t>asan l\ıllüc3hıd Ak
tay •I eğre.,ne:ı 3a7 Ad l'~-.ıe
ır r'in niloi.hlaı·ı Ka. Jlkıvv e\'-
1 91"< mt'rrıuti ''Jooa ) .;,.;ı'OT. 
Ye-n' e' i lf!ııre &a&Alıf;tler dı.ı.s..._ 7-

• •• 
pe~ro, )'IOrulur,:a, Dr}:ıir.ı:ııyı, 

yanında. sureti mabrusada 
ta~ı<hğı güçlıü '1.wvveti4 !hassa 
:neferlerinden lhkir.e •»e·ril'Cl'i; Ça-
rın ceza usulleri de çe~itli oldu-

1 ğunı:lan, zaınan zaıroan Duirina 

da diiınl<mi.ıdi. Naklı:rl.ilir ki, .nm.n
bup göai!elerinden .Ami!lcal Gokı

'rin, sirı'k'Cden tlk:sinlİ!ı·, palwta ye~ 

mezılli. Pem:ı ise pekse'\~. Blr 

ziyafette salıjt.a yemeıne'kıte rsrar 

den Amırali tııtturmuş, ağzına 

srke döktı.irt."llÜŞ. ıı:a>vallı ad3dll 
öHim tebl~ke.>i atlatml§tt. 

Narin, ?JaY r nahif as.lzaıde kız
larını, .. rl J arı, Kaba s.;:ıb-a nefeır

lerinin kuc, jırıa oturcırak raıkı 

içmiyr '! .frkı'.tım 0dC'f, '"k:a1si2, 

haı.;ta, b; Uu: r "''ıt1}2'"ları, 

hohlrnıbaz e 
'kıoştuı·urdu. 

e ı e sokak ar(a 

•' 
·~ 1 723 ) ı' nıda d•, • ~ pe& 

o küdar keyı 'le ve camna 

düş!ku'l o m mal r. i ercik, 

Sen - Pcte buı g Ja dev le e
mir\enr.i gece ) r teb1i.g ctt:'r

mc!k fa, tez ,me kıpı 'T.ı:ştı. Gc-

ce yardan ük kılisıeı 'n çan-

etmek ı;tırı;nıda ~l:dıkları ·zaman 
Devirelrr.cnas1b ır.ıünıhLıt a.razi
sinrle htl'llule ge>tir<iiı'.~leri bir çı
knııtyYI .lıen'liz elletirıı.:le 'bulun-
durmak~~ idiler. lngiılıizl'2«' 'Deyi.
elmena>ıb stihasını bir miicaıde

leden sonra düş.m~ndan akiı'kıtan 

sonra burasını tah k:m etmiışler 

,-e <i~amn muık<ibi! ta::ırrlltlJ

la.r;rıı geri pügldrtıniişleru;r. 

Lodira, 2 (A.A.) - Brlt: 
Brrtar.ova'nın as'kıeri münek

kıdinin bildin:li.gir..e göre, ş,mali 
Afı :..~ria!ki Alınan he~·a k"1Nvet
leri kı.ı.rn~rıdanı Genıeral K~r
lmg ôle Marepl Romrne1, yal= 

Afr'ka harek.'ıtL iç·n değ';a, fa. 
b bü '"n Akdenız 1-av;:..ı;, için 
bır lh..ışlo: marJdan b; in 'le ısrar 
ctr ek <lirler. Rom nı.JJ halen = b· '<.ı.ıııır,tlan hlr İ~a'van ge
rer 'u :ı ':0ti,n1indasl aı•ında fTi. o 

bı. gorıi"me!oııedir. 

tı...ı,·a- ar, ikı A:n .. n ge. era-
1.ınin teıdıfine itiraz etmekte 11e 
bu te ·!f krıbl.l t ecek <ıJursa, 
bu maJ<amın hıç degdse ısmen 
Sar.ue h nddan.na m•'1 p bir 

!Üniversitede bir tayin , 
Profesör Nissendeıı bc>ş kalan 

Tıp FaıküHesi biri,nci cerrah! 
kü.r:,-üsü şimdiye kadı:ır profe
sör Büırhanettin Toker t=afın
dan ve·kaleten idare edH.yo<d'l!. 

Dün, Bürhanefün Toker, pro 
fesör Nissen.in yerir-e bu kür -
süye a"al€1"n tay·n <"d·lmiı; ve 
keyfi~'d al[Lkıd ır ara tclıljg e
dlm' ir. 

İtalyan 'b'1Ş ma rlan tarai'!?dan 
iş.,<rali gere'ef. f(m öne süımcl:
ted.iJ11er. Bvitanova'nın ·eri 
rnüne!k:<iclı, bu mescle kaıt'i su.
rette halleclilmed;kçe Rommel'in 
Afriika'fa dönmesinin şüıpiheli o.J.
duğ~nı.ı d;ı >!ave etme'kıttltlır. 

B[TÜ~ CEPHELERDE 
LEJl BAKİll 

SOYl.'I:T· 

Kıı!byişrf, 2 (A..A.J - Geooral 
Zaravlet, Sol":ıret basınında çıkan 

ıbtr mak~l.esinde ~la.rın Fin!anda 
ml'fezmc>en KBrk'1DY•YiL kı.dar he
ınen he.t• tarafta hareıket!ere uakim 
o1c1Uklarını ::.;öyleml'"l;ted+r. Di.~man 
gerek kara \~e gerek haıts kll'\-"\'C't

leri bslkln1ı._ntl2n bttr--z b·r üstün,ü

ğf!' sahih olmak!• tx-ra'ber stal1n
ıgrad.da ev ve :-ok.;ıt.. ı.'lll!harebeleri 

de\~am ediyor. Alnranlar, bu ibö:g
ye ufJtemadıy-en taze iht:yat kwv

vetlrri get'rroe1tı.. ioeler de ksyıb
lart çok ağır o~duğu ıçic. ciu.t um

larını dLiılltmeje muwart.n. ola:r:u
yorlar. 

Ahnanlar-, "<0varosW böıg · de 
ınü.ıiııfaaya geçmd< :ı:orwıda k.:ı lmış
lıırdLr. 

Rjev 001ge.sinde Kızıl.ordu, alman
lan. Devian<:&k ha-r-e'k:Pt U6sünden tar
debmiş ve im üs9ii sılı:ı SU!felte tut
ımuştur. 

ALMAN UATLARJ:"IA GİRİLDİ 

stokholm, '2 (A.A.) - ır 1z1loordu 1 
Don nehrinin te;k_.l ettiği çııttıntının 

!her lk.i tarafına ~~t!'i derttf'ler 
ndirmfkted-ir. Bugün SCJ\'Yet ~otala
r l\li.hver irutalarının bir çok ·nırv
:ü:lerın~ girmişlerdir. İtalyanlar, şid 
q_etle müdafaa etEk!ertni söylüyor
lar. Al:manlar, staJ,J>gTad!da i.e•!e
d'klerinden arttk: b:>'l"-oebo.1<'mekle
d.T!rc 

• \ 

SARAY 
SİNE&IASL'fDA 

·La Koııga nın gii7el yı.!drzt 

JUDY GAR L ASD"n 
cidıler. şayaN 1emcş.a ve 

GEORGES l\fURPllY 
ve 

CHARLES WİN:\'İNGER 

ile ~eraber yaraotıla'lll 
cidden şa(i·onı teımaşa ve 

fiLmmdeki z~rcr ni gidip 
giirünta. 

Bugün saat ı de ton:zilatlı 
matine 

~ 
., 

Bize (Fitremizi Türk Hvaa 

Kurumuna veriniz) dedikleri 

zaman h:ç tered<lüt edebilir

miyiz. Göklerin korun'Tiası -

na terem edeıbile<:eğimiz hiç 

ıbir mesele var mıdır? 



(~ tarafı d ü"nkü nüsbanwda) 
l~tu:rUn <l•.!lrr·rcı Kara Ah

rn(•de OL:ıc.~n! dedi. 
Vr çıznıelr··)'Jı.ı. cı.zırdat.::ı cı.ztr<.i>A.t.a 

Y"" ıodıi. Soı?an tarf""'.Man ı:eçt.L 
St ı:cr bacının k.a.t>El uni.Lne g.ı;old-i. 
ı-· .. ı F.ndı!<. haymar.ın a'tındakı SU' 

ikıı:mın·ıi:n k<'n::ı.:-ına iliş~ti. DuTI11u~ 
bf·y her rn .i\.:lSab;;dan dündük
t,"Jl .wnı.ı çd' ·- nıull.:ııka do:a;:!l'ı 
Fa, FındıfJ. bı.ı.:ada rH6tlar ve onun 
ha. ,.. h.:ı:tıı w 1 m:-ardı. 

J..l-l l'~~:.ıt ay:ıg:ı 'ka .ıı. 

b yin ele k smd~~·dı. 
l."' n gt·ı; k .ı aoı-C~: 

D mış J 

K••l·nL~ l 
- Nt v r r.ıe Y'O--< b, ,\a:L~·ı 
- s ğ. ,..n beye!l·ndl .• 
Dunnuj U y c!ura.<]a<iı. K~an 

ç1ıt .l' 

1 - Dedi~ .'i ırnutnca ha! Sco:-:ı 
J.;ar.'"m m 

ç tlJ~ :l •• p :ıgır ağır 

yuı•;.ıd\.ı. Fat F.nd.k •• a.!mdan dal
gın da.:gın t kh. 

Gun bat.y:ı. dil.'!e..'l. c-Arınvana k -
Lf.ı:: >- 41:.a.-.ın!rıc ıc;:::ıd,,y~r. ya:ı:-ı.,z h~-

6Ar: J.n ıb n.ın ~ag burcu h:ı.r;,,r 

p(I·b('}c.ii, 

ı.. da bJ'"k C'.ık blr şey yol\, 
s;z rn bıldıg~u:;:.z ..• 

Dıımı'!!Ş Rr·y~ bir b: <;ıJk <aattE:n

bt n Fat Fmdı0 n odcı ın<layd • Ço
cw•unu rl\!Ş ı:-rr.t.'lSı ·ç:n o;ı.u ::ı'k::ı.r t

J-"O., "" ... oa tı"lıd der savurı.;yordu. 
hali n ; a olmuş ~rr gc:-cia
r.ı::·• aşl·h::ı ılcı bc..k•ı, soma bi:cg.~ 
drn t, tup ıflkt 

- Si.))'lı nt"<ien ı;cık rr • .>arsuın. h:ı? 
Kacı 1 n b •gı a:.ı ~ ~ hl y· r J)Of-

c J t _ı.· ı..ı.c. b·r k yııvr g:. 
bı b ye s:< k ılrJ ı. ODl.111' kı ı1 el ·llk 
şacıı. A1 H ır . .'1~.a ) ;eu.r; U.J.-1 1 

ın.ıst u. 
- s;,_,~ 

- IJ.ç .•• 
- JI:\' ot:• m '? Ilr ~"Y ~~ri.~ı d~ 

l ""'11 • 1 tı ıx! 
FJOi }'ındı ... n )..ı,, it -,.,ıA!Cri ı::ı. lı

ırı:;ırdu. 

licyCCt'" , 7oı o!~ rrn' 
D·J JT"!'UŞ b y b~"1ı>nbıre dı gişti. 

Kadını itf: 
Dn dJ 3{ mı ulan'? Beni diin

J'~ıya. rt-z!I mi edı·cek.Sn'? 
f-..·t Fıntlf..c t'oi <;ek r;eke ;.t;Ia

rıı g:ı. b, .. !;ıdı. Duı'mu' bı'y hı.r.D!a 
ııy ;..a k Jttı Yat · ı.:1 yarı r:p1ak 
j,t ..... ":l F t F .Wığa nf'h·tıt~e l.ı ktı. 

Tnr ';":! WYI ''°' kt. Fat Fındık b"Y-
llt/'""IU {![j: 

K ,, y ~ b' yt-!Cndi! rjrcli. is-
tı. n z ben b·rı n ı( dcrl ' 

DIYttq lk.y tel;; !0001" 
- Ne d rro~:' Nl'r ye lif!. c~

nı!:r;•n" 
Sı·hir o:la..\laruıa ... Lok:~ g~

b h :zırne•·~ ~k: ed r g ç'nir g·deriın. 

Nı y pay. 

Utı·ki odadan Server bacının ök ... 
eılfrujJ.ı. gt_·I yo-du. 
Durmuş bt"Y. eJın~n tersiJe b:yığı

ııı t-ıvaı.ladı. O sadecı) .krJ:lınını ço· 
C! ~unu a.ü.surmesirU i•fytı:·du. Eı,::cr 
h.or?c yap;.rsa gene hPr gece onun 
yanıoo gelec"1<ti. 

_ Öyle ı•y olmaı! d•yc terslı:ndi. 
Bıu-alkın h OO·r braia gı1mek yok. 
Kıh-ıı·ndae,c:i cMişı~cek, olradar! 

}{opııya )"Ur~oo . Fat ~·md.k ta 
~'31ıktı. Kıo.r-<a korka yanına sr-"ltı

<ln 

- G·dt.roı· JT!LWSımt:z? 

- f~etl 

l>~i"l\t;l,J Jk,Jfn ~B!'l (.ttilnı lı. 
ı·a.ı ~ .. ıııt..ıM wı.:.lC.acık. koıpıy! a~tJ . 

:;abatı yolcnd~ Kü~ul< böca<l•rin 
~.ı 'tlılı ıesh:ri civar gollr,!'dekl kLH." 
b;: ııla in '\akvoıkılanna kat1şı)'O!', ay 
~ığı kıöyun sa;ı: d:. · ar1nı Jı:u;y-vetl.P. 
.ı1dmlatıyu:du. 

1' .. at. Fınd A. kapının keoorındın 
ıba;.mı u:zatt1, etr.ıi'ı 'k.ollad;. Soru"a 
\'ı_•k:Jdi. Kapoa k,:!a' bir .f.ı.M.as o!du. 
Ou ;_':il .,, Bı y be-yaz. g f..'t"lıginin (>.tdlJ.. 
JLrıni k:ı"t"iİurarak dışarı. çıktı .. 
Dı.ı"llıı. Faı Fındıg:ı b. ktı. Şa'i.ıo:ıdet 

v.ı Tıl.l.gıın tt"'hdid cdcı· g·bi saHadı: 
- Kız. bıı çocuk mutlaka cJ ,ş;r.elı 

lıa! ~ ı tıa!de kendini yok bıJ! 

* 
Y 

a. ~a :ar bır b:ı;j(ian b!r h~a. 
Wr~ıın g~bi geciyorlardı. Dur-
"•·lll llry •a:J•• yürtıc.llı. '\' C 

C\.' ·1 'k«f'l:::ıx!C k:ı,bc du. 
r.:arşıkı hug,;:ırırı d:ırnları :ıyd:n-. 

lık. pcnc •ıelt.-i karıuı-ı:.k.u. 

}'at Fır.u~ kapının :K '01l"' t ... hta
tn-ıa thı.y.a<lıgı b::ıptw ':.t.:ı1<J.tıt!t, gQz!~

Hnı :t idi. Sonra C:t'lu:ip k.:ıpıyı iia
Jı t\lı. 'Yr:k nl~rda. b.T horoz Ot.ili. 

* O r..Can i.ic gü.n. g~nılşti. Dur-
ır.nJş B<y b•1 r ce ·c Fat Fındı
g.ın :y~nına gı•!ml.ş. kam:nda ... 

1' n 1 düşürrr~i }tin onu s:k:ıı·lamı5-

l .. O kadaT, k.i, e-ger \"t ıgunu tnı.
~;'Jı·ovı-:y·p <l:oı:ı.trac. k olur&a Kr.ııo si
•· vıtı"d•ı-tac•&tnı ır..ztna . n lc:dh na 
)f'n. n ~rı k söy~cnr'~i. Bunun u
z , c F;;ıt F:r.dık küy kadıııl:trın

d. n 90 ou. qoruş~11-d~. Çocı.f.c düşlır
,,ut.k içı.n. ;_.a ı il:M-·lar,a t u'!Pr U;:-
rrı .• i. 

r- yazan : -"'\ 

1 ORHAN KEMAL 1 
bir çople milıdahale etmN< gibi. En 
ko:~yın-. gtcten soou:-ı::u:;.va.ıı. Bu '<e
Cl' bunu tecrübe edecekti 

Gece- yarısı uy~nci a·t.ıŞJk odn-

lt•c::ınla mJ:ı.tı.ı);,<.ırmı dQ.rııcr\.t'n brn.. 
.zl gı;ç n::ş-. bıyıg;nın LCUI:Jt yi)·or, 
teh1~1·11 be:,1 ctıntmı·gı· ç-dh,,:ıyordu. 
Yc'n ta~ını b'.r kPnara bJ.!"ak.tl, ıa
h:ı.viı c.;tf1tt> 

- Nl· halt ed':!" bu divane kar•, 
n" ı~ lt edt'r hı mem k ..•• 
Dıyc ;ytiı .. t... Ser~·er baCJ önrlt>n 

ko;t 'r°an:ncl ... ki yrdt1k anahtar a 
kapıyı B<,:tı, \'r •ı t: rdilt-' • 

F t ı_.~ r.:6 hııı göızle 

rengı ps:ı ye 
D r:r ş ll y. ş ~ı:mı.ş ito y<1n:na 

bak >yurdu. Sunr..: kcn.d.ıni toplan , 
kadın:n bı l n a ağQına yorganı 

çekt dögur.r c!"ı;iın<: •.:1 rıır;.3 Sl· -
1 ver C:ı. ya çıl-..·~tı, 

daıı. Server bacının hor .!tusu gPl.
yu;du, Llmb3yı yaktı. Y 'şıl (ama
şır s.ındıgın.ın U tlHM' ,,tuı du. &ışı

nı avuc;lar.n:n içine <>Iriı Baz-an d'li

~U!" du; B"")"dcn bfl· CIJtu,g ~ ol
sa. bır daha .ı:1 rlun yere gı "ınPzd''t 

diyr. Gene 0)1 da ·• Ka!bi h ılı 
tıızh atl..,-vrdu. Gö:dı r n 1 Ö'.l ·ne 
Di.li!l)UŞ Bey ı;ı']d.!: K.z. bu ÇOCt,;, 

dı:.~ n.e-.1 h3! AF.15; h.ıid, kC"Ildnı ~ 
biJ!:t Ül"ktu, aglamağa başl dı. Şıın.
di aklına d:.clı.a bJşk;ı iht rr.I.e- ı:: · ... 
liyor. lt ndl<-. ;yordu. :\IrsE"lcl \·a 
ölur~em! diye Oi'..i.';ündü. i~a s·kat ' 
Jrn 1

, 'Satnl Ya h4:4Staha.nı ·erde roc-~· 
ğ=ı:'mtı m ·ney!o iijuJ. ·""'!> 

Jle!ccanı arttıkıt;'a a; tıy-01-du. Ka \r 
tı B~·az büyük 17r ç ,. ! <;:kaıdı, 

yata~a ı;f'ııdi. Sonra. gece :ğın1n ctt A-

1~:.:Dl tenıırl(·di, b""!" ®;.ı.:;ak.a be' .ne 
ba.~l.ıdı. Ll":"nıb~n s,.-ırı ı:ıığt, b<ıyı:

n:ı kıpııdayan gO!gı~s.ini duvarda bü ... 
~L.I ... )Vrdu. G ndaz ama da!ır.d .. n 
kt~~.gi biJdaİ{!ı b,1• çtıbdi".ın l;Uı·rtni 

OO)'V .t;ç, hazırlamıştı. Onu a?dıı, ya
taga çönıeldi. Agiamıyoı-tlu aı·tık. El
leri titriyordu. Çclıc.k a r.ooahale 
t"'ttılkçr> yüııU tıl'L}))or, :ıc da.ıı !!Ö"l
]C't ı b'Jyuy<lrrla... AlnLnô·ı tı r ta
n , ı Ç"Oğd.~lyO:d ı. Ö)·!e ;.,cı d. yu
Yor, r;y/c sııkılıyurxhı k bir ara bu 

n v .. zg, çn-r,·ı d ına ·ı. Aklın.a 

gent' Dı.ınnı.:~ belY g(h ·, t t: rdi. ~ıa 
ılk defo ilıı.zdı ... 

U~<Aı;tan Is:a.h:ye trenıd.r.. iş twı. 

gelıy-ordu. 

F .. t F.ndık hıziı bız.lt solu""en 
Çllb ıığu eon b:r gayrct:e sf!ttçc kui
lanınca clehşeUi bir ikan boşamı. 
Gö4lcrj ıkaraı'dı, ~.şı Oör.du ve d z 
Ustu t,,"'Öktü. Öylt! acı dı.:yuyordu Kı 1 
k~th tortop oluyor, ba~ı geriye de-v
r'il·y(')r~ bacakları gı•r-ilip gevşiyor, 

kiıh böğürJe-r.:'oi yum':"uklayor, d~ 

gu11ii,)'-o:, utunu7or, butrfrn bunları 
yapi"·t>,.ren de gürUit.l ı.;tm4'ıncge gay

ret e<nyorou. 
Kan bıç durmaına ın:ı ak.yur, cıcı 

gıL•ı;t~e artıyordu. B r ara fcnıa bal
dt1 bunaldı., bi'.le:ı.rmr.k istedi. olma
dL Kanaye.n. l'r.i eHlı' kapadı. Pnr

m2 !arı sıcaık kana bJ!anınea içine 
bir ezı.k11k çı.).<fıli, yi.ıı-rgi geçti, Y"<in 
ıüstu yıkıldı, ıkan-lr ua ('.-buğu e
linden dı.iştu. A!·tık bacakları gcri
llp toplamn)yOı', gög..9U hn.Jı hı:li.J. 

inip lralkm yorılır ..• 
Öbür odada s~»rvrı· bacuıill ho

ruJ:..ısu a·tt.!.kçe :ı.rtıy ·• ı&t.ru.-yoı.a. 
yük'.aşan Islah~ye trcnınin \lı.l<D. ct4-

dü~.:. duyul~u. 

* 
Ş

-ılakla uyanan S(r\:er bacı No.. 
~·:r çayını (1) k.,yrıırt.Nş, Fat 
Fındıgı bckliyordıu.Onlar hOl" s•· 

b,h daha giin!'Ş doğmadan k:ıh•al
tı tıderler1 sonra Fat Fınd~ t:~frn 
d!znıeğc gidl'rdi, 

Seı'Ver bacı b'.r bekJe<li. \ki be 
lt·di baktı ki kad~nın gcle-eegi yok, 
~-'en-e.rck om.ı ~nn ... ;,r~pı. git~ . 
Od:ı kapısını iUı . A..~ ımtan stir
gl.ıJ -:,rôil . Yum'l-uiklama~ b<'.şl:--.dı: 

_ Kız Fındık, soy).tı~ hanrrııiıtt~ 
tuttu gene .. . 

Cevap a!arn;.•yl!lCii tı•iı:• r t('Qı:r:ır 

Junı.1·ultl ad1. 
p:ınıtık ırgatıan çirtl ğ"1 ~-"ka ka

pısından çık.:nı~~ ,- .. ~ yol~n taı-Ja
lara gici:yor!ardı. 

Server ıl:xıcı g~'tz!c- · ·ı' kapuıın 

c;~t ağına uo-'Xlınıdu. L •• nıiJa yarı kı
sık yamryoı-, Fc..t Fınd,ğın ı;~<0fa: a
yakları gö1 •üniiyorrlıı. 

- O ne •<.'.ak av·r. t drllr·r.dıirn .. ı 
n<>' Bu 'a'.te kari.ar uy aooıımuy-muş/ 

n:ye t.o,)lf nrrt:'ık pe-ııoct-re}"'! g("Çtı. 

Pı· ·rre, ca:-n g,"'c-iı· ıın ş :JU''a~·lak 

b duvar oy .ğl.y<ic. sen er h.: cı 
Fa\ Findığı kanlJr i<- o<le göruıx:c 

irkıld·: 
- Hıh! 
Gc·ri çekilci! Hı·n·.rn .ckıına p<'y

.V.rci İb!·ah"·n gP.·d•. Te-'iı~a!lltiı. }t-

r:ır na baGoncıı. 'ft~· cı 

}u.~J.~tı, !-onra Dlllfn $ beyf' l:abt--r 
\'l J'IT't'lk lİlC.'i' ~pğ,rt'ı 

Dur:ı~U:Ş b~_•y, ı-trt.n(t.l gCC"<'!°k ell

t'-;r .si
1 

kf.r.r.e~lt ki ı:r. r ~<"'TP v·•
lr."11':1 d:ırı serp y('I du. ~'"er4!l hr-

Od ya ~ar b r rşı·k ;ı ·ısı g rn :ş 
vız ;; ~ yordu 
Durm~ B • , Fat F lğm yanı

na dıı çd.ı\.tu nabzını tuttu, gô~iı

r.ııl d n etli, Se!"'\ er tacı da kara.do
nunun cebindtn cıka?"d.~ı Yt'ş'!I tf"
ne'.;.elı ttkerlı_.,k rl ayna •nı kadın.:n 

bu:m.;;na 1uLI . Dtıt'mUS Bey aynayı 
St1 ıverdPn iiıclı. A:yn:uun canıı lıa

r·rc;e hoh1 arrı ... .:ş gbiydi. Tl:.ttŞla: 

- ı· .. ıyo:! dtoi, ô.cC, tc..- geti.rmıeli. 
'fuırı <loğru:L.ıı1:irn s~ün~· k:ın' 1 

a.ma ç bugu 11 i. Aldı. 
- Ba..< Ol"o~puya! diye süylen . 

Ulan ne re-za!ett..i .. bu yoıhtı. •• A,la
btıı•kbE'r keb- ~ 1 ••• 

SCl"\'1!1' bacı da ;şi M 1u1n <.:tı. s.
yah yo' !u ırıavı ~~ öı t.;Jt.üs-ıii ilgz:
nın w•unc Çt'kf' krn c'fO'\bP ya Rab
.b n1 t.övbr ti,J\b,... U.:1'••be! ••. > dl"<li. 
Sonıra «Ktzg:n ono!'qJ" .... l d ye <lU~:.tn

aii, ~,(.'d.Slzlıktan datap Ul .ıdt"re oon
d.U Allah Vfrn.ıle .• ~ 

Yan g()l.?e beyı.ı baktı, .ıtar.lh . 

D ·~'nıırş bey: 
- Sı'n kal hurda. n·. tarafa ay

nlm:ı• ded.i. Bı·n bil' doktor alıp 
grleyım. Ba ,c:a 1irrı'iz k ... lıruıd'1 arlık. 

Dinin:ı, in1anını ..... Fallı'i kim bl
Jir lk:mden pE-yd bla.d'ı. 

Sı'l'Vl'L bacı b1şını ote yana Ç('

\"İt'ci!. 
ct •• n~ş b'ır !l ~ak boyu Ji&n:e1-

m'~. kuşluk s-cngı basını!'.fl. Clırla
yan1ar öh~"-Or1 L~ıer:in gtıneşıde 

parlayan tozlu kalın yapt"ait1arı a"."a
sır.da ki.iıı;iK sarı aTı~ar uçuşuyGrdlt, 
Dunınuş bı y;n otomıob'. 1 i bir ~l'a 

incir ~:oanın:n arasıOO ki yoldc.n 
ge<;<p ç;rtlik kapu;ından ç ktı. 

* K f'-3.bad getirılı>n cw.-i'<"lor, F~t. 
. Fınıtıw mu:ıyene ett.:ıttrn ESOn

• Coğır ı!du. Ellf'rıru ugalı

:y~ı a.c Durmuş brye b ı: 

- B'zcr yapılac. b.r şey yok 
<ırlzim! <Z.:.~~- -· ~ m.ü"moc.,.:.crnJ
liği vr.ik'adan ~b6n:~r <"din! 

Dunnu.ş br>y sapsa.rıydt. Fat F·n
.;-·"~'n ~-,rgan uarr.<tan g;., ıJncn b"
yaz yuvar]alc omuz 00$•na bııkl3-ur
du. k·n.i ı;<k.tl, .un bir defa. cl!-.Jıa 
otı·af1na bakındı. Dok:tor;l: 

- Buyurun, dedi, çıkalım! 

Doktor önde, Duırımı.ş Bey a.-t<n
da çklılar. Çiftlik: tu.tmclarile, W... 
tün ;;me]l'$l kadınların l}'(l\yilyen. 
gözl11 ı-i OOJrıdrn geçere& otcmt>bJe 
yürürli.tler. 

Se-1"V'fr bacı kıplf'J-ın eş'ğı'in.e o-
turmuıı başı cıa.trrincı.> ağlry<>r, ;]e
ı\ki nar ağacKıa bağlı G.man boz 
Pşeı'K de içini ~ c-ı"kr anırı.,.ordu, 

BİTTİ 

(l) Nqg&y ça;rı: Cfyllıantı mut.a- ı 
eirl~~ geJip y~!eşen Nogay ]ard;.n 
kalıma bir nrvl r,ay. Süıt, eay, kan
lıib••r, tut. O<a~ılıp Juaynal>hr, 
rı 1ıat bir Jeı,.<'1:1 vard~r. 

İ.<.'.'tanbal R,..~e<l~•rgi 
ŞEIJİR Tİ . Ant OSU 

S<ıat 20.30 da 
DRAM KISMJ 

BIŞ MASALI 
Yaz•n: W. ş.lıespeare 
Tl.rkr~: 1..11-rna.-eı Ere~~ 

:KO~ffDİ :ııı;.,ın 

YALANCI 
Ya7an: OirJo G <kin 

To i<('~" S. l\lo:-~y 

CtJ>n·,ar'.< i "·~ Pazar clinltıl 
] 5,30 o ... ' _, 

ısahıbi : Jo:. 1 Z Z E T, N~:rat 

Direktörü: Crvd..t Karabil&io. 
Basıldıjcı vrr: •Son Td~ral• 

O. O.emir Yollan isletmı U. M. llAnlan 
MııtMi•YJın.en bed •l 67-00 (uttı bifl yl'di yi.ı.z) Jiı •' eı\ın JOOfl ( b;n) lv!o 

Kf.-·>al liern-k i'e ıuoo (t:ı.n) kilo ı-~ıaııng v"'ı·n k (20/i:>C"h~C; k~rın/194-2) 
~!ı günu S<:1at (16 ) (\ıf1 a!ll<ia llf)"t.iai'pa~~rla Gar binc-.ıo:-ı ckJ1i,111dckl irorr,ic;

)1'0n ~ı-~fıı1)(!an kap.lı ..ı,·r n~u~ı 1 c sat:n alınac.:~;• "· 
Bu işf' g.nn06 isteyı·nlcr·n 51)2 (bCS.YllL ikı) Jj. 50 (e 1) k •~tık. nnı

'\""lldköt teminat, kanurı n tayln f•lt"gl vrei.kal<~ı~lc 1.('ll< •.. flı'l'inl t n ' c\.-l z.at'f
i:ırıılt ayni g:ın 6::1ilt ( J 5) on br?ft k.a d-.r- k.vm BJ"(ln ı t:~J · :··nl~ \e~ınel (: 11 l.1.-

z.ıırdır. 

Bu :"' a0t )t: tPl "c-e:-ondan para.sız {•~.;r.-k dağıtılf)ıait t ~d\r. 

(328) 

SAÇLARI 

iKDAM 

Dış politika ' . . . . ....... ~. ' . . •' . \'·.•'"' 

Japon yan ı n 
Harp gayreti 

(Ba.ş tar:ıfı ikin ci •ahife1ie) 
ham ınaddelerin Japonya~a ka
dar kolay>lıkla gönder:ı1n et•'·ııc 
m ani olnı&k.. işte Anglo - Sak
sc n deni'.ı ku \' \ıetlerin hı Büyük 
Okyanus h arbini kazanmak idn 
grrişccelolN"i de\'~mJı \ C ınülıi.m 
hareke-tlerıden biri d e l>u 11laca•k
t1r. 

J apttn;ya. t-.arih iufn şıı S-Oll sek
sen senelik de~·rin in en pac1ak 

bir noktasına geldiği zaman zen· 
gin \·e denizci devletlorlc harbe 
giri'lffiİ5 oldu, Bunun türlii ak· 
siililmell.e.ri gürülecelklir. 

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

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 
.ı.. • ~·- ":.- '-',...:aı:~ f • _-, ·r • - • • '"•· • · ..-ı...;_ _,,. - ... ._~ .:_~~· · -- ..... ,-...-- ·~ • 

,.. ... ~..,.....:~;'\.•r•ıı.'.-..-._,,·z:-,·· '.~ .. ,·.""' -··-· ''~ """'- ... .. .... ~L· ._... . -- ' o ., 

Bt.•y·o& U 'U\'Üll.t'lİ ~tJ..'1 h, k k h -

k.ıın g.1xlen: 942/1061 

Dt vJet Den ~oP.ırı İ~· tn1es.i ta
raflilld':ı.n ~ırr.r<.ıc-a. NJlı:U: yokıı
ş.ı- 8:! Xo, h t\'U'e n ~ · .\1ı:hınct 
1'~erit ~..\lapın.ar aleyhin(' açı an a a
Cöıi. d:..ıva:wıın ~t ıı sınde c.ti
va rd ·ıece gônJcrilE:n aa veLyl~ :ı.ka

rn.cbg.itıı D"J€(.•h.ıl oldugt:..·:ırt:ı.n b ia 
tetı11g jace edi.bn·ş ve t:al~·p Vf'Çh lı..• 
y;rn-:a gl.61 m!lıGci 1 ti" ılan<n tebligat 
'orası.-.a mt><-Jk('n ece karar ver hn ş 
cıJdugundan mıtrliı.ıkrmc Gtinü olan: 
28/10/942 tarilııncic b"ı.zat ı;eya ve
k:a gör:de~ı ~si takd rdf' da a
nı.n gl")·ab.nda göı--iil(·cegı da\'Ct y~· 
rna.cam k..ı.ım of nakJ 1.1-~ı re n 
olunur. ( 5628) 

BC')o :u itÇl.: lCll ~u!.h htnk.\Jc hü

lı.inJiğind{)n: 942/1045 

Dev.et Drnızyofları İş!etınesi la
:rar.nea ... Galalarla Arc..p c<ıtmıı Ho
robonım srt<ak 18 No. <la Jn ·,m 
A.sıyc :ıleyh4ne açılan a1ac<!.k dava
s:.nın mL<h.iıke.'llı s'n.de dava editcnı• 

gör.der: en davt•t ye ikJn,c.:-tgimı ı.ı•·ç

cul old..gundan t.liı lcblig iadl' cdq
mış ve taJt'p Vl c;h.Jc yL:nıı ı;un na;.d 
dttlc iliı.n<:n tebligat icra~n:rıa- mal1kı•

n1cce karar vt•rılrrıiş o:dl.t'ğund.an 

mahakf.-n.c gUııü. olan. 28/10/ 042 
tarihinde biz.zat vf'J'a vekil gönder- ) 
mt•si :ık.si U:ıkıdi!"de davanın gıyabın

da gönU!ecej}i davetiye mak.anııın:ı 

ıli..aim ohrıaat il2ere llilfi olunur 
(5&29) 

Üs':üdar Asliye bırinıci hukuk M
kin1J.ğindt.:n: 942/87 

İstanbul br.lecLycsi "~ li tı.vukaıt 
Nurt'dd.n Kavuırt t~rar11xhın. Kar
t.ıl ~ğar1~1 ca.dd'-.si $5 No. c!a Nr
cati Akıı;;ener alf'yhin.c aı;::u • 1441 
Jiro 21 l'U§ a!ac;:ık d..~v::ı Jnill icra 
Gnhn:..'lı 'ta olnn trdJK•katı fil!rasınd:ı: 

ll!ii.ı.leialeyh>n .metgl;! '"r> m•ı.· 
bu8iye' ....... e l:inaen arz.uhal vtJ dav"
tiyt·nin ve il.c:ıa';{·~n ve i!iı.nın teıblig·
ne ve ~'>fıkl<atın 9/ll/~2 SB;•t 10 a 
talikine karar vcriknıiş ve ~u ı :ı 
nm bir wreti dl" mahkeme dh·,;:ını

haoes.ne ik;ak ed•lmiş bulı.ınduğtlll• 

dLın mnmailey'hin mt-ak.ilr mahlkı<t
meyc gP.hnı'<1il,'1 vaya Jr<munl bir vc
lliJ gönck.nr..d~" 1.ad«lirde urulün 398 
iod ma<!f'tline tev!ilwn talıkil<ata 
11yabır.dn d("ı.-nn:ı o]umıce~ı Uıbliğ' 
ş-eıw gt'~ •itlere ilfln olunlll", 

1 • Dooya ~2/78 (5617) 

3/IG/19~2 Cl':l>IARTI:Sİ 
7 ,30 Progı a.m ve ır.e-nı. ~;.ıat ayarı. 

7
1
a2 \ uct.:rlu:mlJz.•.ı çalıqt ralım. 

7140 AJun hı:ıberleti. 
8,30 l\!ılz: : 
13,ZO Prog .. n1 '\: n.P!n, .. ~ .. t ~arı. 
133.1 !vI k: T ı.'k.çe p'tı:tlar. 
13,45 AJa.nıs tıo.'"ı!' lt:1·i. 
14,00 1\LLM. : 

14,30 A . a S.:rıibolı r at ]ı.oşu!a-
rmrn ~hnı ı1lcı. 

15,00 Ten: l: 
18,00 P"'.. ıu n \' ml"J1\. s~at oYi.tl 
18,03 J\İUlk: 

18,4.5 J{a(b'\l ~Jt. lciliu. 
19,30 ~len }(ket t>aat t.tyarı. 'VO A-

Jiln he: ı>t · l r . 
19,45 Seroe t JO ck.ı:<ı"k:ı. 

19.55 l\ilı.izk: .F. sıl heyı..'.t.i 
20, 15 Ra<J~·o gazı·t~ . 
20,45 Mlır' • Ka!"Iş.k ş;t;ıittJ ... r. 
21,00 Kon.µş:tıa: 

21,15 D n'ey;cl ;.tf·klcrl 
21,45 Kor.iUaır.:l: 

22 00 :'\tU<k: 
22,30 !'detı:l ket ra.t <.ıyar1 1 Ajal.~ 

h:ıb ıleri. vr Boı~<.ılar 

22.50 Yaı 1 ·i DrrJ •. m ve !k pa."'lış. 

Beyu~ u .Jçiırlc ;ulh htliu:ı;. :hfı.
~:iJn.liğindt~n: 942/1049 

Devll't DflD·Zi)--Olları İşle1ırnesi ta
~ındvn Küçwrpaıar 1.'oğuı·t.çu ~ 

kak 19 N"o. lu evdt\ ~im Salih 
Ka~afat uıC')~h;ne ~çı!l:.fi al4!c<ık C;;.
vasınm n~l hak• mc inde d:ı.-va f'd.tlc
!..'-e gOnderllen d vı f,ye ilca'.'l·ı_;:t.g.:!ı.r 

rnl'-1,-~h.ıl oldugu.ncbn b:l:l te ıı~ iade 
ı·diLı- .-ş ve talep vec,:hiJe- )'iı'rni gü 1 

müdde1lc · anon tebligat icrasına 

matıkc .ece kaır<ır \-.eTilmiş' old'lğu'!1-
dan m. h~eır (! g ... nu ol-an 28/10/ 942 
t.:u:'hınd hız.at ,.ey vı·k:I gür..der
ın-.esi a'kı<;i t.akdird'• davanın gıytı:t;>.ınr 

rla gOrü:!ectği davrtiye n1akamına 

Jta~n• oln1:'f~ Uzert• ı~~· o!unuı· .. 
(5630) 

ZAYI - 1941 Sl'Des.inôe alınış ol
duğwn li6e \'ı1 o,gun!uk o p1on1ala
rı.ın J: .. en Fnkfıltel~ yangınında zaıyi 

olduğundan yenilı ri:-.i. ~!~21'2\·<lğımı 
için t•sk.ilrrın;n hlıkmü yt"ktur. 

Ferı Fakül-lesi F K. B. ta!ebl''"'1-
den 52~2 S<'Y1uJloo Türe. 

ZAYI - Da' :tpr<;a orta . ıılun
dan olmış ol<hığ11ın 1648 No. lu vr 
ı 7 /8/942 T. ş:>had•tna-ır.enıi zayi et
tim, Yentsirri alacatırnct;1n ~~l!:in~n 
'Hüi<rr.ti. y~ıL;..ır. 

Kim OENÇ görünmeK 

Emsalsii b-ir keşıtı 
sayesinde' 

istiyor?. 

' -~URUŞUKLUKLARA 
. ,...._ ~ 

ha yumuşak.~ daha taıe ve da~ıı 

genç oldu~unu gOri.ir!)unUı. Gun
duzltrl de (Ya~sızJ beyaz Tok•lon 
kremini kullanınız. Terkibindeki 

SON VERİLDi 

f13u tecn"ibeyi yapmız. 
Me-c;hur bir cild müteha.S3ısı ta

rafından ıarnussıhha bir genç kı• 
"cildinın unsurlar•ııa benzeyen ve 
1tıld hticeyrelrrınden istihraç edl-
1len yeni -1c kıymetli bir hulasa 

1 lıeşledilmiştlr. BIOCEL tabır edı
llrn bu kıymetli hulasa, şimdı cild 

1 unsuru olan pcn1be renktekJ Top 
,kalon kreminin tcrkibınc 1 Uivc 
edilmıştlr. Akşamları yatmazdan 
'~v-.el bu k~eml stirtintiz. Si~ uyur
ken cildiniz bu kıymetU un~urları 
mas5eder v~ sabahları uyandıtı
'tıızda da cildtnJzin daha açık, da-

kuV\·etlendi rtct ve beYazla.tıcı cev~~ 
herle r mes:ımelcrin dahiline nuruı:· 
ıle oralarda gizlenmiş biıtün gayri 
saf maddeleri eritir, siyah nokta
lan~ kaybettirir ve açık znesamc
leri sıklaştırır ve bu sayede clldl 
be~ılatıp kadlle • gıbi yumu~alır. 
Bu basit ve kolay tarzı tedavi H~1 
her kadın bır çok sMeler gençle-} 
!litbihr ve genç klzlann gıpta na-, 
7arlarıle bakacağı şayanı hayrt~ 

bir cild ve bır ten temin edcbılır ~ 
Tok:ılon 1' kreminin' memnuni)'et-' 
bahş n•tlceleri garant!lltiir. Al<.!.ı 

halde paranız iade olunur. 

Bayramda yalnız 

KIZILAY Gazetesi 
ÇIKACAKTIR 

iLA 'LARL'>ılZ I VER)lEKLE HEl\f KENDİNiZE \'C JIE)I DE 
KIZJLAY'a yardı nı etmİoi ollacak•mız. 

l\I Ü RA CA A T Y ER İ: 
İı>taooul, 'Y, Pootane k~ında Kn .. lay Satış Bürosu Tel: 22~3 
lstanl.ml, Y. Pootarıe aıilıaemda lliını:ıllk Şirketi Tel: 20094-!lö 

Türkiye 
A k 

Cümhuriyet 
t i f 

Merkez Bankası 26 - 9 - 1942 Eylül Vaziyetı 

IC.ea: 
Alim; Sal! X:Uoır•m ?~ ~Hl,476 

Banlıııot ••.••• "" ••• '" •••.•••• , 
Ufa.tlık ••••.. ·~ · ••• ·•• ... ••• · · ~ 

Dahilclclı:i Jluhaloirler: 
t'O.rlı Ura•ı .. . .. ... ... ... . .. 

HariçCeki Muhabirler: 

Alim: Safi ltiloıram 23,948,013 
Jtıtuuı tahvili kahtı •orbul dövir.IU , 
nı~f"r dbvizler ·~ Borçlu kllrın.ı .. . 
balıu7eleri •. . •• • ••• . . · ... . .. . .. ••• • .. 

Ba:siııe T•hvilleri: 

Deruhte ..Uleıı eYJ"&lu nakdiye 
kıırıılılı ..... , ....... ..... .. . 
Kanunun 
Vvlik•a 
\edl)"111 • 

ı - ı 1.Eci mJ:ddtlırme 

h•ı:lne taraf;;;.ı.dan Tlkl 
... ... ... .. ... ... ... ... ... 

Senedat CUzıl•nı: 
Tıcatf StneUer ........... . 

f!Abaın ve tabvilılt cüzdanı: 

(Deruh te ~dilen evr•kı naı:
A - (dıye.n ı n ka l"iı lılJ eaham ve 
tahvilli (itıbarl Joym•Ue) ...... •.• 
il - Serbut eabıun ve lahvlııı . ., ..• 

Avaıu;lar. 

A ıt.l..r ve dôvı.ı; Use-in• •'fana ........ . 
Tahvilat üzerine ava.na ... ... . •• ••• 
liaaınf'yt kıu vacielı a..-am ....... .. 
Hızıneye 3850 No. lu Xanuu.o töre 
•tıl ~n a l tın kııırtılJ.fı &"N.DA ..... . 

Hiısedarlar • • • 
... lltthteliJ • • • • • 

104.954,043,09 
l~1303,gG4r-

21M,818,12 

539,81 0,38 

33.684,?9G,38 

.53.732.12l0,79 

153 7+8,563;-

~~7 ,871 .901 ,.22 

44,,!)'14,059,93 

l0,506,443,24 

3,003,3 1 
7 809,522,-

250,000.001>-

ıJaA 

l.2J0,+&2ı225,21 

539,810,38 

8?,4l7,~J7,lf 

134 .5.::6,!>42,-

Jfı7 87l 9<'1,22 

55,500,503,17 

257,8JZ,618,3i 
4 .500.006-

11,568,942.9!! 

l ,o00<>.200.l 60,4S 

p • • 1 f 
lt/9/19t2 v •. ..,.7<'i 

ıı.r-1.: 
lhti;rat ~ 

.&.dl ve ~ele ••• •.• ••• .., ••• ... 
llUlllY.d •. • ••• .. • ••• •. • ••• ... • •• ••• ·-

Te4aviil•elı:i Ba.U.Uan: 
Denıht.. odil<D ••nıkl ulı.dı7e ••• ••• 
Kanunun 1 - ı ıod maddeleriDe 
tıevllllo haııllı• \arafınd•o .. w 
todlyat ·• •...... ..•.••.. .••..•••.• ,. 
Deruhte edlı.ı nralo ..U.cl.i7• 
Mk.Jyesi ............. .......... .. 
Xıırtılı!ı tama"""' &lbn olank 
ti.helen tedaYWe .......Wea ..••.•..• 
a-lı.ont mııbbl!J !Uftlc Wa-
..oıe va&<!dUen ..•••...• ..••.•.••••• 
11'.ul.tıe,e yoplıan altın lta,..ılılı:lı 

avan. m ukabili :mıı !l'o. h lranua 
mucıbince nıveten ted•Yl11• .. ....... 
d1lıirı •.. . . . ... ... ••• • ... .. 

lllEVDUAT 
Tlln Llr.ıaı . . . ... . . • . •. 
Altm: Safi ıtııoeram &77.422 
1850 No. lu lıaııuna f6ro Haıı..,.,.. 

.a.c;•k1n r.."6.tlıS mu"katA!ıi 111:Nrli. o'k.ı
uıı al'imlar: 
s..f! ıcnoeram ss.~u !l30 

DllTia Taaı.lıll .. h: 
Altına ıaırtill kabil d~ ••. •.• .,. 
J)lftt dfivlM n &!Mııltlı Jll1ıina 

l>Uı~lerl •. "" "' ......... .,. ·-
Mahtelll , • • • • • 

!>,412,1 :ıs,73 
6.000.000,-

1:;8,748,.56~,-

24 221,621-

40.000,000,-

!8(1400.000.-

lOl,570 330.77 
) 3~4.164 ,05 

?8.!?4 lti7 !111 

l Temmıas 113i tariiıı•des iti"- bko&. • hadcll " t Alt• lseriae .., ... " 1 

15.412.135.73 

643,426,!/4!!.-

iS.124.167 90 

28.034,224 39 
147,398,l'fm.i j 

l-,030.200.l oo,. .. : 

lfaıı:ıo ,...ç sabunl)le wıçlarıom yı uyırıız. H~ Odelrinin ile -.1 cla rrn ıa tarayınız . K.,p !t n u <l<ik ıilmdıteu lu1> •• ılan ctarı "' uzar ~ sa< a ı.ıı.t.ı..nndan ve mİllrop loırdan ~ J.alıl'!iıo rı. 


