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Biır Slovyet l<asal>asırıa giren AJma.u motörlü bh'likleri 

•) Muhtekiri tepe- c • . . 
liyecek en başta Stalıngra_Jda vazıyet 

tedbir.. vahamet k.=sbediyor 
Her ferdin milli vazife
sini yapması ve kendi 
kendini kontrol etmesi 
her tedbirin başında 
gelir. Dikkatli, hüküme
te yardımcı, üstün şuur 
lu olmalıyız .• 

Yazan: ŞÜKRV AHl'rlED 

rr==\\ ünya kadar f6fti olan ta
l!::::D riıhi ılı<>yunu Tüd: mıilı

leılini tedilcik edince va;. 

r.ae.ağın112 kanıa.at, alaıcağım:m:: ~ 

tice şu ı>luır: 

Moskova, şehrin sallantıda olduğunu ve 
durumun glttikce kötüleştiğini bildirdi -Ladoga 'da 7 Rus tümeni yokedildi . 
Almanlara Göre 
Bel'lıin, 3 (A,A.) - Almıtn ordu

ları b:ı§lkı.rmaodanl >ı(ının tctılı.ğ>: 

Sovyetlere Göre 
Mıoııll<'Jıva, ;ı (A.A.) - Bu sa

ibaıhl<i Sovyet tebliği : 
Katıca.; böle>:sind o d.ah'lcrıfuki 

dilşınan m.,vzi]erine karş• yıtpılan 2 Bi.ırinc'it('Ş"in llEet'6İ lot'aila-

lıücumlara Qeln ""'·aşlar bolfile rumz düşmıa·nlla Stal~ ve 
d~\·am e<>;J.ırO\lll!r. St<l<ııgrıı.dın şimal MCl<'l1dcik çevrelcrınde mutı.a.ııelıe 
kısmına y<ıpılan hiicuın., dün her t.a~ ctmıişleırdfa·. 
•afla 1b.-bit edilen hf>ıdellere ~- Diğeır ceplhelef\'.Je biçbİl" dıeği· 
nnştır. ŞelıNı. ceı>ı:Jbuı:dıa ve şimal;n 
dP kt""'etı< "''"""'" 1a .. rııııd:ı.rı ı.ıo- şilı!lik ollnıamış1ır. 

, _ .-~si dd et 1 i-,' \', 
Yağmurlar Yüzünden Aman el koyunuz! 
Doğan çay 
sında fren 

ile Geyve ara
lıatiı bozuldu 

( 

Hattın tamırı ıçın 300 amele çalışıyor. l 
! :.~:;;;:~::~~~::~ ~~:~.:: ~.~~;;;:~~:.) 
\ ~ .}~a.ğmuırltu.ıclan bası o. ın sf•llc!', Dün Vt })L,ıqJ.n An:..ra:·;ı<ion trot:n-

\ 
J~Jba.rı.11.mJ - Ard.:.ara h ... tt•nda tah- h'r k'9.ıiknwı:n..;ıt1r TC'leion hat1n-
ı•iıba.-t yapmış, 6 k.ı)Qınetrelik b;r rı da bozuknıttı:ı-, ya~n,z b&r Ju.ıt~o:. 

~ tkı-smı v-e be ~ı köprü: ri ta~. 1<ıp- k.19'.1 i rnııikülen·' L 1em.iıı e<ilıl<bil-
ıt;k ve a~aı;;hı..rla t.l«i ni:ştI·r. B•fe- m;st.-. 
cik vt' İznrı:ıL1e kalan tııcllı1ı·~in .<\.11".ıt<tre., 3 (A.A.) - Şıidt.Ieta 
~cularının ;9.§'e: n-,ü~ıi..i!l.atı çek- yağınur \"e dcL..ılard..ın Bey-Jiik 
mcoıncleri jç-:..n rne.:&:ür tr~n~er ha- köp.rildf 85 ev hdf,,ara ugramJt:;, 
J'Gkıet mahaJh·ı'IİM a'\Wt ('dcoo..lc'- bu.n\a.rdan on bf>şi tam:arnl !e yı-
le.n:rr. Boctulan ha.t üzerhırlr 3{}() k:ıln~H'. 

ame-1P ç-aJL511na.J;..tad1r. Ya1>dımo ın'lih1:a<; sl•bını.ş a~aıeye 
Btııt'adn ;rkıt.::ırına mümtru~'l o]- ilk ya-tttm o~m.ak üzıcrr~ Kıılilny 

madlğınaıa.n. jık.J. üç gün silrecek Qe!ıniyl'ti tarafından b~ yüz J;ro 
olan tamirat bit.inıceyıc kedıar İs- göndıeriln~dstı:r. 

Selami izzet SEDES 

B i.r gün serbest 1>iyasada0ı 
yana olan bir do;tuma: 

- Neden hiilıinneti11 p;ıya~a
ya eTh.oymasına karşı·-:ıı n? de-. 

mişlinı. 

D<ı&lum: 

- Ciio:kii dedi el:kı;ynıa si~a
setini- taMmı, iyi olına<lığma 
göre herhalde serJıe~t piya"8 
~-i olsa gere.ktiT. 

Ve lnı rnünast.betle bir de 
1 fı:kra anla~mıştı: 

Lonı Hal~ab ı • Bir arJ.ad..,§ı bir ~ararı> e.k.s· 
pecjne: · 

1 • ı t - İki şioşe eski şarap aldım n gı ere- ::~~~'?tal baLılmı ha11gi.;i da-

. t E.lks.per şi~elcrden birin.dt·n 
nın ayya- lırr yudum almış ve (;teki şi• 

şeyi giistermiş: , _ ... -
-- 5iP 

e 1 A t -O daha iyi. 
a;e n -- , re ıma a ı Arkadaşı ~şın~: 

Heryonun tevkif Bugün Almanya ile "'4'~?:0,~;~:::: 
haberi Londrada müsavi bulunuyor =~ .. ;"~;."~:nı~:~\·nı! CC\abı-

---1• Herhalde P"k <;<>/:ıımıııı seY... 

infl·aı uyandırdı HALİFAKS DEDiKf: ı.esıpi-)asayııaımadığınm.i~ın 
elllroyma siyasetinin fena oJdu· r Yarış "" ğuna inannıı~tık. Bugün Jıer • 

Dakar yeni bir istila 
tehlikesine mi ma-

ruz bulunuyor? 
L-ondra, 3 (AA.) - Saibık 

ba.,<ıVekil 70 yat;ıında Herrjotnnn 
l.ıytorııdaiıü evmde lıe~·f ecLilldiğf 
haberi Vışi-den aJ.ıırıma·ktadıır. 

H e-rtiot bir tecrit kiJOupıfllJ 

1 j\kisini de~ tatnuş bulunur~ ruıı.. 
Davam & diyor, Ben kendi ıhe>abııııa .ayııı D:'-

1 aka t Al maa ya 1 hiliye •e Ticaret Vckillcıdmir.ıc: 
1 e Da b l r adımla - Aman elk<>runu~. çaıbıık 

ellkoyunU'L, sadeJağ zaten a~. 
--b a Şl a 6 ı--...J ilııtıi!YaCl ka'r<jılnaml)Or, fekak 

bi<; değilıse ze~·<inyağına obun• 
yön., ellroyıuıuz diye rica edi
yorum. 

Nevyoı1<, 3 (A.A.) - Eo...etı! ı;i

TcIBi ma.hıtilinll.e biı· nukı.k. h-ad ede11 
hıulte;-e b:iyiil< e!&ı' Leni 11"hla~. 
ezcilD'ıilP. ~iP dPmi~:ı•: •- TfüMer tarihlmllin OOW.O. 

devnforiııde her ~tuğıı yen
oıişle.r, yaratı.el zek.iWma dar
)'üJJeD, 1H.115Hclcn,. ı11esile roİnl& 
kalen, bii<tün hııssala;rile intikal 
eyıliyen r..ı .. mlıkıl'al'" sonu gel
mez gayrntle.ri, kalıı-.ıma11lıkıkm, 
ar.r:im \'e cesareLl.e«İ,. da.ima mu· 
h.a{aw:ı czyled!6oleri cı;as se<:i}'e}e>
Ji sayesinde mm•<ıffak ~muşlar, 
deli, .bunak, şdlvetpc.resi sud!lan
lar.r, ycniç.eri lah.aklkiiımii zamıa_n,. 
larııııda t!:ılıi aıdıık li!r ziiIDS'eıtİn 
nıcmlcC\.<.ıtıLerinj1 ıni~Ji vaır~ı.kilaırı~ 

w tdı.lrke)e dü~iirdüğiinü g~ 

dü'k:leriııde oolarla ya;p.tıkıla .. ı 
nıü.ca.defoleri dııılıi başarmışlar, 

kr.g>ıı çollıeırde, butlu ilkıl1'ını1er
de memleı!<e·tl6J' (etılıeylemİ'j'l:er, 
mlU..,ıık.r ida.re eylooıişler, ya
l;ano ı-.ta•rırıuzlarJnı d-;1in1a püs· 
lııü•ıjımiye mu•vaCiak olmtl'ilaır, 
yine ta,,ihleıa ooyunca ada esi·r 
y~n1J3mı~i:t1", hür ve n1iicstakil 
mlıJlct h;uli.'flde m~vcudi)·ctlerini 

muhafaza <'l'l.eıJÜ.~lcnl'h· .• 

3 Ü 6) (Ali.KASI S- S, SÜ. 6) 
(ARKASI s. ' s . Fsloi B~elııil Heryo ' 

Şimali Fransayal 1. YAZ S·AATI 
1 göıı4.eriıdi 

Lond""'" 3 (A.A.) - V:şiden 
son alınan lbir tıaibere göre, Hex 
l'iot Valles Les Bainsde bir 1.ec
ır1t lrompına gönderilmilŞ'tir. 

4.7 rnilJıO.f'l n-u/ı~u .He Jı:.ı; ıff'tt, SO 
:r:nfboniuk nuıt!usu c.ılao Alroonıya ıta

(AllKASl S. 3, SÜ, 1) 

Hiiıkfımet zeytinyağ satan); ... 
ra ha,.·li lir brrakmış ve 122 

(!UlXASI S. 3, SÜ. 3) 

Bu haki-kati bııgii.rk<i Türl< 
oosli kadar her ç"'!İI mekle.pdıeıri
.,,;m., okuyan çocıdd.arin goo~
lerimir. gj!M, ba~ka nıilietılerin 
mdd;cplerinde mımmi ta•ôlıi o· 
lmmakla onüi<eUef yabancı iıı.• 
ı;a,nllar, geıı~ıe .. de bili~!er. 

Tiiıik milfletıioıin efradından 
buıJun..a·ıı onıun- büktlnlet ve irdaıre 
ıı.damları da millc~min seciye6i
ne ına•lısuıs olan mel'lhanıe1, ')Cf
L..ııt, s.a·bmlan sonraı şiddete da
yan<ın es.asılı icraatla tem:ia:l-emek 
ameliıyc.sini ptık mlikcrmı.ncl tarz· 
da ba.,..awlı:ıirter. 'fiirk tari!lıiuin 
<Xğcr d,.vrelcriııdeki misab1er
deıı i"'-tiin, hepsine niimuno tıila
<ak !arıda nnlli nııii'<:adeıe yıllıı

rı.1111<1 ve onu tııJ<ip eyliyen Cum
huriyı,,ı deniml-e TiiTk ınii"-'ti
n.in nıemlııketi ..,.-en, oonıa bütün 
"'3~lııkfarile •bağlı l.alıi.r el<scri
Ycti De.k·t Şe(iniıı, lıüıküm-'i
nin iıeraaıtına zahir oıl·ınHş, fikir 
'\'e eJıbirJiği iıJc yürlimej. i \•azife 
t-dinnliştir. 

Dükfrn1'l~timi~iın istediği ııeJ.M .. 
di.ı-? .:\lc-~znumuzu ikh~-dj .("Ih-eıt .. 
lu, ~ ı h:,al1 ia~e, fiat, mLU'lll<dıe 
&:'ibi ş~+ntdifk,i C~han Harb.ini.n te
'1irlıeri.n:n mücadeleyi Iii2.umJu 
Lı.ı.ığı wrlulclar teŞkil etmd<te
ılir, Hihl<iımet, en uzak »e) a y~ 
lı.ın •·trhsal mın.ta!ı:ala.r ıı.dakl 
.,iiataıhs:<lleriımiııden, lıurr li-

(Dc•aını 4. iiııdi ~•)fa.da) 

T 
, ~ 

Hava aa rruzu K-;-mevsiıninde de\t 
İngı1iz matbuait ne djyor? 

Londra, 3 (A.A.) - V ·~iden 
gelen Alman raporlarma i!!!i
ııadeıı İsveç ra.dyosunun M. 
HerTioilmm tev·klfinc da·ir ver
diği haber henüz teyit eıd ıJımc-

-400 ay tayyaresi himayesinde büyük bomba 
uçakları Alman hava kuYvetlerinin 

tamir ye ikmal üssüne hücum ettiler 
Loo.dra, 3 (A. -

A,) - H•W ndl· B _f_r_in_,911ı_~ 
-

:ıırlığı ıı~br-r'ler 

eervi~ cu•rı.a f/l'r 
nil. öğlrden son
ra şinıal F.l'lHlr 
sada geniş bj L' 

<Wl'ladb yapıl an 
hava akını hak
kınıda ŞU ıtaf5i
)flıtı ve:ı:ınlrict.edir. 
Bu }1'a'llf'kf111 400 

iddiasına __ g_~•-11:' 
Britanya av tayymeleri 
yalnız gündü;;; akınları e•· 
nasında §İmdiye kadar 
4000 Mihver ııçağını tah· 
rip etmiş. 

1ahı'>b ı*rıôşle<>

rlıir. Beşin~ uç-ok 
b •r Polorı& ... lı pi
lot \anıtından 

<liiJlı rtııaı1'J!ll ur. 
HaM<et saba.sı 

port'a. :k?adaıı· {).... 
lan takriben 2'51> 
kikırne<reiiOC b'r 
mub;t i§ggl et
tl1". 

av uçağ1 ile bi.~ 
yiik bGJr.b:l uçQ!k J.!.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,!J BiT yerde arv u 

saklarıço1r lı<iıYük 
sayıda ~ lınlel~ro tt!al<et l'<le
rek 00 Jıil<ıoı>tıre kader lçPti girnılş

!er ve btırada. u.çan 1ca.Je-ler, halt"n 
Aıl.man haw- kuvvctleı,; 1-afındruıı 

-r ve >kımcl imi olarak kulla
nıl.an Ail><>ri oiv.ırıaıda Maulte'~ 
<?Skıi -...z w;ak ve şaSi !abrll<aJan
na b:>rruıı ettnı;şl<oı'Ol·r. Bu f11lJ'l";q,.a_ 

la!'ı te.§ki.U.t•ri işti 

rak etırrlişlerd;r. Aralarında. hıgili•<, ı 
Kona.dalı, Yı•ni Ze.iündalı, Po1on
ya \l, Nor\•eç! ı , Bı•lc-:!kıalı ve Am~ra-
k.clı aı..~ı·Jar bulunoJn fi.1otil151m- 55 
Focire>'Ulf 190 .w.,.;im-.iişler ve oo: 
QOd<ılarmı da '"''""'a uğralmıŞ!<tt.W-. 
Kartal lsmi \·erilen dlci Aılma.n u.
Çl>k ı..;J<;!i ~: daioll;<ı zarfwllı cliilı
man ktırı.•ve1ılerıintl'en 'brşbe dörı:lruınU (ARK.4.SI S. 3, SÜ, 2) 

devamı .kararlaştıj 
Ankara, 3 (lkdam l\fuhaı!ı~ 1 

rinden) - Yaz saatiaıin kış 
me.v9mirule de devam etmesi• \ 

ve umum kawiferlerin a .. - 1 
cak ı;oğııddar b~ladığı ZMnan 1 
ya.kılması hükfunet~e "'3rar
laı;~ınlm~t:wr. 

,_ ~- - ---- -~-~r/I 

miş olmakla bcr•.ılıer bu saloah
.ki bütiin Londra. gazetelerinde 
inti51ar et.m:91ir. Bu gazete1erJı1 

ekserısi Herriot'nun fo1oığradını 

neşretmekle ,e \'atan5C'Veıı1iği
ni belir~mıektedir. 

(Deıvannı 4 iincii ~ayfaıda) 

AK DENİZDE 
Münakalatın çok güç bir 
saf haya girdiği hildiriligor 

r . 

i 
Bir laglllz deniz sa'bayına göte er 

kaUleye en az 50 harp ve 
4 uçak gemlsmın refakati ıazımmış 

L J 
Mackııt, 3 (AA) (D..N.B.) 

İngil'l<>re Büyük Elçiliı[,>ioıd<'kli 
b"1Sm t.oplanıt>smGa yuıKSelk nüt
ibeli bfır İn,giıliız <kniz suıbayı, Al
man - İtaJyaı.'1 dc11;zaltıl~'"iJ" hız
lı hücumbotlannın faa!jyeti y:ü
.:zıü.rnd""' Akı:J c n."--...l eki mlin akııJıı
tın çPk güıçleıştiğini ve l\'lıi.ltatya 

gi<1€n her kafi.leye en az 50 harp 
ve 4 uça·k gtmisiıı in reJa:lm.tin e 
J.ü.zum göı:ıüldiiığtinü wy·le'llJjŞ!il'. 

Buınunlalberııibe-r, mü•lte!d< do
llanlrıJaSılı.D.Jn üıı:.eı"ine aldığ1 ağıa· 
fed@lritrl:ta rağn-ıpn,, .} a•L ız ~ri..iıx: 

g~mileri:ncte rlc..~:I. k!oıı'tiD1nı11ya 
m-trrı'U!l' ho.ı p .ı:.eıni,]eıri acaıs.u1<la 

önem!i .kil') api-cir '\( ril1n•tlkbıizin 

V<' h:ı:ı.ıra ugn.n.aık.,ız.n .Ma lü) " 
ulaşmak mti<rr.li<ttn olan.amnkı.a 

ve ballan da, son dcla oMugu gı

bı, dürt güın süH denııı ç«rpış
ma 1:ı.n vullma ı;elınEik•:.,,J , ... 

D•niz.;U.ı miicad•le,,; 

Gara;p dt'ıı.ıziıı<k ıı .... -ıen. 3 
(A.A.) - BJT!qılk Ancer>k;; oc

(A.11.li.A'<l "· ll, l!Ü 3) 

tng;lterede ômal edillmekte olan dev ıııça.ı.Jarındam b.iıri 

3 

1 AKIMTIVA kiiREI< 1 
Hirsız ve Muhtekir ! 

• 
1 ~lali~ .. dem""'1ck içm dl-

şm;ıı;i slli<m. İmdat diye a-
ı.-az nıva"Z haylurımama&.. için 
k.eudirüzi s;kı lntım. Ziırn Mb<ı
yet lıııgüıı, ben de ınll'ht<-ıkiırden 
lr.ıılı scde~eğim ... 

l\hıhtekir s•fotı arük, tedMlis> 
itn"-:ıns,7. bri.r ıM~.etin adınıa döıı
dü. Bıt i1Jtet:u dcvasıızlığuııa akıl
la.rL i;,yire er111iş bulunanlar:- ye• 
gitne te:<oelUi;} i, onu ıUlufmı.)'"Q ~a-
lısmaıkta arıyorku: Fakat bııncı 
' .i.ınk3n VQ.r nıı? Birer uy11z bö-

teği giKıi efülion.izin dihini lıenıi.
rıen bu ımı~ıliıki'ar, keselerimiııe 

okluğu k.ad"" kafalarımıza da 
mufıa.Uat kesıiJ<lil>er. &dyoyu a
çıy<li'sıınw, biır tekfjf: 
•- Muhlekin asmelı ... 
Gıazt'ıte,yi açı;~rorsnn1111., birr tc-

nı~r.ni; 

•- l\fuht-ekôni kesmeli ... 
Kahve-Jo~c, ~.ızhno .. a gir~3"UTt,U

Dtlı'Z; bir fjkir: 
111- Mulı1.N..:ri cümıeli ... 
"\~ap1ua, tranl<\:3.} a bi'lli~·cr u

ou:z. Ba~k.a brr ta~siF: 
•- l\tuhtekirt ezıneli ... 
Hakillrnttc isr nııı.hlrki<. t•n·•a· 

nın ken1'l,;iJı.., ldisl<iiıılii~iinıllcn 

1ıib=lıtır tanlı bir dağ gıbidir: A· 

( Yazan: -
1 Naci Sadu'.I ah ! 
sılıaıı hiLfnı ~lııratunu, kcsiLen b·i
ziını !aıkıatimh, siirütcn biziın1 tıa· 
)lal.iırı1iz, ezile-n hiz.i.1111 «J-c·ağ.ııuız .. 
<lı.r. Fakat neyler,in'z ki, k(ıııd.~ 
m<ı ınuhtcıkirıleri güldürnıtk, \C 

sweri kı:ıdmııal. pahasına da 
o-Isa, ıhU!Jiilt bu h~h.;i açın.ı..ktun 
!ka-çın~ırnadın1. R.:1.ifrr du~rru ~o.v
len1i~~ l\ı1uıhtek.rin paTası, halktn 
çeneshıi yoruycr. Ve bunu billc 
bile çoğumu?.~ bu bcyhu:de ~ nr
gu.nluıktan konın.ıınıyoruz. 

J\.taanı.afibı jrı~allı dü~ünent(·~, 

biwi nııazıır g&ri.irl<>r: ICaleıu er
babı, piri11.ıç bul~n1ad1ğı. patufe-s 
buJanıadığı, zcytinJ ·ağ"ı bulat'tH,,
dığJ, veya demir bulamadığı için 
1noddı) a uyuN~ısın nıı? 

Biıı na~i:!\erın lı-'s'C.Jne dr, 
s~zlerin s.abır ve tahan1müd~inu.z 

dii,ştü: Sesiniz., solugu,ı uz çt!lnl;ı .. 
dığ·ı için, ıııuh1t.kirnnr hL'f in .. :ıf
sı:rhkla suii>;ıim<ıl etl'p tlunt)'<>
rtnz!.. 

Kendime geliıırr. salı r \'C ta
hamnliilünüzii hile bile suii. .... ti

(AJU{A.1:;1 !<. 3. Sl. f) 



ıK.DAM 

SUL YAN 
VE 

REŞAT ) ı'Tophaae clnayed 
1 nln mallakeme:sl 

1 ~ BAFTA!flN ŞAKALARI ::::J= 
istaallalan karta .. 
lnş ıaayramı lçtn l Dl POLİTİKA 

TTiH ATCILAR 
\aıau: ZİYA ŞAKİR 

~u:-r;lda, soru~aea~ a.~w mı.ıh.m 

~ua:, ::_il!dur: 

No1L I 

• 
Suçlunun 
müdafaası 
dinlendi ' 

''H t· · ht· . ' eye ı 1. ıyarıye.,, 

Baklrı Tartk os•un Basın blylklerlnt, 
Suat Dervişin kepçesine, bir okkalı 
esara ve Dikili kaymakamına dair .•• 
H•K.kı _Tar'k lJ.s·. un, .Basın 

-
Kutlama 
programı 

hazırlandı 
-------

\Heryo 'yu rahat . 
sız ediyorlar .. 
Yazan. Alı K~ SU.'V\1.LV 

Je=ı d\·ard lfor~o • llerri<>I 

tE;. yaı.ıyoıı:lar - çeık•HliJ.:i ki>-

- Sultan Ham;di ta.Lltan in
d rn :-' ve ur. )"'rine ivluf'ad 
ECt•nd.iV'. r··kırma'< irin tc-sekkü.1 
eln»Ş o1.an komiteni.o eli-adı, 

(Y rm .. b bin kiıııı) yi l<'cavüz 
c,iivorclu \'p 1.>u koın lanın em
r:ıu.1t" ul- rwnak ü?el"'e', üıc ta•blM' 

saray crxanının kıı.ş•sındı!·, ka
lın bir bastxm ile Su.J.tan Hamit 
len d3yak yemi<jtır. Ve bu da
yak esna..ınıda. ııon derece öfke 
lı o!~.n paıli,.a,lun: (Har.edan 

.. ·manı heri.!. Amcamı öldür
<lüğ\i.n g lbi, :::a.vaUı ıbir'9ıd<'nmi 

do- öldrÜ<'<'..,l<tm) diy.! lbağuochğı 
i:..itaim~l\r 

---·- -
Katilde ~asaolup 
oımadıftı için şa~ 
Jılt çajrılmasl 

kararıattı 

1 
buyukı'.~rt 1ubıles ,, adı a·:,.. 

tında b'r cYa~lı smatıörler toıp
Janıt.ıS•• L!'rtip ctl,ği malümunuz 
dur. Evvel.el. bir çok k nıseler, 

na, veya marul ~fü :, ya.pra.k.aı
r:nın lbolluğiy\c iil<;ülüyor de
mektir. Bu gici-i~'.e ya.kında, bi
].j istisna !bütün esel"lerin okka 
ile alınıp satıld:ğına şoıhit ola
b lnriz. O takdirde, kitapçı dük
.kanlarında, şu kzıbil sipa.ri.-.:...r 
<iı;yulacakttr: 

Gece orda ,erellae 

~esıoıde rah;ı.t bıra.\.ıl

nlıya1 l ş.ab~i> etlerden ol:l'.cak ki 
\'işi hü.künletiı••u b.ir ın~ınnrü 

g elerok Fcan~a ıneb'us.;..n nu."-eılt .. · 
sini.I 90n .rei\ine nıemleke-t-i hr 
rakl{l gilm:yertğiııe dair yemin 
elmesi.ııi teklif elnı~. Barın••·ak 
)N bulaı t Wl.n·ak, bİ")'&:tİ l•Mıtİ\·e~ 

ha~ a.tnııda biı çoklar;tıı mıRt;r"ı• 
et.ınıirtlıir. ı·aı.a1 otuı'<luğu yerilen 
·çrka.w.:.- aıcağın ı ankinnak da ay
rı bir tzlıra p teşkit ('(ier. L:<>n 

k ıJJr askt:'"r temin oltı§ı.~uştu .. 
Jl.yni '<·'"''i!a:ta d~h'.l o.la-n (Ali 

(Bu vak'ayt lb .. na, IBa~lip 
TaJ.,.in Plı'1'4 .rwılôt>tm;.,tir Mu
n...C ıh sıırayın en eslti ve en 
<1ÜrÜ31. erkil.nmdan. (seccadeci 
ba.~ı İzzet Bec") taraCın<lıan da 
aynen teyid edümi~tir. Nı~kiın 

.. Bas\l'l büyü~i· sa~·ılmanın. şi:jı 
..et yarmı.:;, ec;er yaratmıs ol
mak glbi ağır ~· rtlara bağlu 
bulul:<iuğunu ~ar.mıslardı. Hat
t:a bu vi.'7d<'n, Hakkı Ta.ı·ık 
Us. un, cBa.sm büyükler» l'J.ır 
lesine ,61. kisin~n adı.r.1 sok:.ma
sı bile çok gÖrü'mlı'Jtü. Fa.kat 

•- Bal"\ö.· ~uradan, (bir -0k~a 
fei<ıete, yarim okka ron:a.n, yfu 
ellı diıhem de şiir s;ı.r!...• 

Taksim gazlaosaa· 
da bir ziyafet 

verilecek 

t~~·\ i), \.u kamltıın·n 1dıtr~ ~le
.,-~ ırı4ıP J~ lıir <·1ni1· ve n1Pzuni
yet aı.n.ı <..ıı, "'"in lıar<'kete geç 
t.~·! \"~ lc~ıilnPın binlerc-e mü
Tlt"\""\'t"'r ,-i" fr-dakıiJ,r t~frad·ı durur
ı~n. 1 cm 73 udet i~io: s.a.psJIZ 
rr noa.t_•ırı~ Çıra~n sar~yına g:r

d ·~ i\caıl:"a 1"Wil:Unıbu a~i ,~e cür'et 
lc.lrant.• +ı<!ı~ketirı·n sebebi, r.e 

ı P' nın (T»{) kalesinde yaot-

l
' dı~ı (hatırat) ın<la. Sult"ıı Ha

midııı o gecek~ h.<Xlet ve şi<fde... 
tinc:len.. ,.e bilha~a ha.nedan 
kı nlar>:-.a vuku bula-n müt.e-

ıdi" Korn.tar tP t.mur1.,i ·he\'etin-
<le-r d~hJ. •-~r-t.kl oW~ğunu 
~t.errut•k :rıı? .. \~oıc~a komite-. 
v:ı b'f"t-:,·n"'~th 4i y-e bild .. rme.vr. 
\u.l-UJTı ~rrnPdLıı;i hu. t,:,' b r mJ.-
saJ roı lakiıp <'lmt:,ti?. 

Bvtu.n "'lou ;u.,!krin <:evapl.an
n1 .~~ ~ua-vini.n c~bicden fı.rla
v~ı bir ~Uıdanda.n ~renmek 
mıınıkl>r. , ,•. b lecekti. Fakat, bu 
ru1.J<ı ıun ort.adan ka~·boLması, 
bi>l u:n bu suaU rin ü;oerirıe ka
Ln tı r t'r3T ıx-rde~i gerdi. 

Bu c-ü..,,ia.n m~~ıe~-ine gehn

<:e 
fhrı H.ban PaNHıın ı:Waye

t.ne n.a1aran, Ali Suavi, o müt
fı ~ ~opa vı \·j·,.;nte yeN> yuvarhı
ı· ır'.·:er., c<~bior\f>n kü~ÜK bir ciiz
d~t fır~ ·tr" Gavet :z.eki hır a
cı nı olan Ha.san Pasa, b" cfrz
danda bı-r ~ır huhrmak .ıhtima
lın. na1~ rı dik kale alarak he
rı,.en yerden a'm1Ş. kf'ndi ceıbine 
alml'j Ç.rağan meseiefii hitam 
bulur btılll'aZ, Yıld" sarayına 

cr;be-d· 1mi.ı. ifadesi .alır.tTKi~a 
ba. 'am.s Bu sırada, Hasan Paşa 
c ıbın .. lci cüulanı hatır!~mış. 
İf ~. nı alan J)amad Mahmut 
p:ı.ıaya wamıli v<' onu n;sıl ele 
geç rdıı\ini. Damo<l pa.;ava an
lJ t · \: ·• ba··danıı ·. 

M:ilı<rıuıd Celiletıin Paşa. he· 
men cüııdanı açm>ı;. İ~irden sa
r-m·tırak ren1<:1i b<T kiiğıt çıkar
ını~ Eu k..\'ıtL~ bir kaç mühür 
\'cırmı, .. Pa;,'8., bu mühü.r!lı.ri gö
nir jo!<>rmez, ;.d<.>t.a t't'l'tgi sa<ar
nıı.ş K.iğodıı de ııtı al cüldana yer
lc;:brerelc. 1<<.>0Jii cııbi~ atmış. 

- Elf>ıcnunıycLfi bir şey ~
Bıınd.ı.n 8 b.ııelmey~ b ı.. <l>eğ
mc:z. Sen, ifadene de,·a.m et dıe-

mı~ 

Ha.'>."1 Pa a, bu kağıttı- çok 
miJhim b'r şey yaz:lı o'<l'u~nu 
~-ok •Yı tux.•et~. Fakat, Damad 
~!JhnoL-d Pa<anın o w ... h•eki 
f<'vlca~ 1 vii.k9E:"k rnevk.i ve nü
ı ıunıian ç•k ll<'!'<'k, ibun.ck n h:<; 
k:m~Pve •}aıhsı:-dcmemiış. 

Bana bu vak'ayı, Hacı Hasan 
P~an.n m ıdt,mu Sdt Paşa, ilci 
dcl, yni IOC'\imeleri nak>etti. Ve 
hf"r ık.is ·nde rl~, &'ıözlerinı aynen 
şu ourerlc 'bL:.er<li: 

- Peder; okumak bi!mediğı
ne. çok tr·~ ederdi . (Keşke 
o kıiıgıdı, candan birine okut
s.ı}"tLm. her thal<ie cok mü.ilim 
ib ... .ırra ı.\ikıf olecaktım. 

Derdi 
Saı t Paıra, ç&ık ciddS bir zat 

old~u ·çuı -0nu11 bu :ıöz\erinin 
\İ:n<'nrde durmaic v~ ·biraz dü
şu+".m<.>k ıc~!' •der. 

ı - Daıoo<l Mah mut ~alet
t?ll p~q,ıJ.ı n. o k~~ıdı görür gör
~ sararması .. - Hemen tekrar 
cıi"zrlana. koyarak ceb'ne atma
sı ve nnu ttıenlfiliyetten düşür 
ntevf' ç~~~sı, çok dikkate de
ğ<-r b.r m~elcdir. 

~ - Biraz l.'":v<>l de a ı:-zetmiş
tık k, !)amad M:ı.!unut Pa,,a. 
s«.u )"da S'1 tt.a n Mur;d M<."Sele
s''•• m•"·gul c•ln ak iç.n toplanan 
panlara, (oe~:m<'ti t"mumiye) 
namm<1•, Sııl'an _ turadrn öldü
rü .n-rP. ini ·n,a et'.'r.ig1ir. 

('avızane ha.rekei!erine daiıt
Suitan Hanı:t laraLndan !>Öyle 
!lf'n 9Ö7'.e.rden de ·bo>hsedilmelo
tedir. Ancak. hanN!an ıhlsman
l'!':'wa ciur, p~&tı taraJ:ından 
kend· i...e ·b ır şey ııöyl<.>rdıgi zik 
r•:d.ı ı.,,.,.m iş 1 i r. ) 

4 - Asıl dikkate şa-yan olan 
c tıcl 'urasıd,r k>.. ç.,.aığan sa.
uyındaıki ma'ttu-1.ler arasında, 
Ali Suavinrn buluoouı;'U tıaohak4 
lr.u.l< eder etmez Sulıta-n· Ha.mit, 
büyük bir n~fret esen gıöst.el:'" 

m·: 
Ey .. Bu loe.if, bıı iijede mi 

bumunu soktu. 
Dem·ştir ... Ve hat.ta ona, böy

le t<jlerc karı~acak kadar yüz 
v ı· rd1ği i.c;in, en~t.esi 11a.hmt 
Cel.ı!ett.in par,ayı ib:.C havli te!G
d r elmı~t~r . 

Sultan :Ham.it t"hlıa çı-
kar çıkmaı Damad l\fahmut 
paşanın da pek büyük bir 
r.üfu.z ve kudret sahibi bul-u
verdiğini anRtmi'Ştik.. Malfı·m
dur ki saraylar, tam manasile 
birer haset v~ rekabet &~ha.sL
d.r )l:'ck.m, Suttan Ham1de 
yarer.a•~k yağ',, b' r kuyruk 
karrna~·a ~~anlar ara.sır.cia da: 
Damad M*ımut Pa~aya kaırqı 
deıfnal bi:<Vi.ik k.skan.çlıkh·r baş 

gösterını>ve ba.ş amı~tır... Sul
la.rı Hamil, Hk dedi kGdu!ara, 
cnemm.t.ve-t vermem şlir. E!rı~ 
tesinıe bar~U~ı yüksek nüfuz 
ve sat.'ıihiyeti haleldar .etmek; 
istememiştir... F-skat l\ıu zatın 
aleyhinde Sultan Ham>de o cre
recede f;t verilmiştir lci 11rtık 
hünkar bunların üzeri!'<le dur
tma.k m«bu.rı.vet.·ıni h~l·ll' ~,.. 
M·deaddit defalar, enişteetm 
köş~ündc ( Kamete IJ'emur) ev 
1"m.., .. N tiayet gür.ün bir"1de, 
valiH< iie (Tra.biı:sgaop) a sür

gün <'lmi t.ir .. 
Fakat. •bütü.n l\ıu hadisat a.ra

s:ında. Damad Ma!,rnut Pı>.~a
nın (veliaht •d Efendi) ile 
gizl:ce mü,na,;ebete g r.~l •in-e .. 
ve (Alı Suavi) yi tahr:k ederek 
Sultan Ham>t a 1eylıiı'.<!e b.r ha-
rek~t vücu<!e getir('Ce~ire dar 
h: bir \"e.Sika ve vıcdan',ara k·a
naat ba>h.ıc>la<.'llk derecede tı:ç 
ıbir kuvvet.it rivayet meveut 

d~ild<r. 
iBurııı. binaen. Ali SuQvinin 

cebinden çıkan cüzdandaki ka

ğıdan , (""1iaohd) "a ta.raflar ola.n

lar tıaufından vcriLmiş o!an bir 

(taahhüt sene<i<) olması, çok 

ım.lht.emeld.ı.r. Dıwnad Mahmut 

Pa:ıanm onu deı<hal saklamas• 

da, ılende hertıat1gi bir sebep

lıc işine yaraya.cağını n~n 

dil<ka>te alma:<ıınıa ~tfe~lelbi.lir. 

Asıl :ıoi karı.ştıran ve (Çıra
ğan vak'ası) nda Damad Mah
mut Paşa al.eyhir.dc de b;x ""n 
ve şü~ uyand.ran r.okta, bil
hassa Ali Suavi.ııin ~a-hsiyeti .. 

Y<' Dama<l P'şarun da bir ara· 

hk onu himaye e-tmesi<kr. 

Ali Suavi, hiç bir muhitte se
vıimem· .. ve 'hiıç k.i.ınsen n cid

di bir surette it.mad:nt C<'IDeY
iemEımiştır. 

(J\.fudu!"l'ahman ~ref Bey) 
merhumun Tarih mi.isaıhtibe) 

l"ri) başlık!• kitab:nd:a, M !ıha~ 
Pa<ıaya ait fasılda, aynen şu 

(haşiye) ye tesadü.f e.dilinekte

dir: 

GaJat..dil. T<tpİ1~ ııEde, S.ııra u
minıci.e sevd~ı bir kaıdmı kııska
naııarak K...,;Jm 1'!mr..de ltııiT gen
ci fil<iu.rır.el<Jten suçlu Ahmet. Ha
CJ.tl!ln mL~h&k{'mesi11e dün Biri.nci 
Ağ:ırc""'11<la ba kıJ.ırı.ışt.ıt· . 

Dü-nk.J dur"'im.ı<la :.uçlu Ah· 
met, Saı.,rj' ı çok sen:iı.ği'llli ve ;ııirl
d~ kıskaıııdtğını, Kar.>ımla. tıa.

nıştılktan sonra kendisinden yii2 
çelllird4.iinı, bir gün KaınTrila kıo
nu,arail< bu kaıdın:ian ,·aızıgeçme· 
sini söylecl\:;i ızam;ı.n oru:lü.11 ored 
<.'evıibı aldı.gıı., Kasımın Sa.ra lile 
N§aclaoınıalk ve evlerunek üı:ere 
bulınıduklarını K"811lın kendıitııi
n.e lbilJıit'Cli~};ni, bunun üızenn+eı, 

tekırar varııgeçmesi ~in 161"ar etti
i:in, fıika.t fbir ti.i.rfü ı:lWel.emedi
gin+i, bunun •ieerlne Kasımıt y.a
raladığını., aımma öldürmek iSt.e
mediğini, y-arahı.ın bilahare has
tanede iyi t.eda.vi OOilemediği 
için ökiliığür.ü, bunıda k.elı&is>nin 
bi.r sııgu olmad;ğını söyllem;iştir. 

İddia ır.ı.ık•mı ~uçlunun., ciırar 
yet.in bti•l kmine m:;'krun ol
madığı yruundalki iıddiasınm va
rdi ol.mi;ıjıgı, anc-aık. ş;.ıidetl:i sev
gi ve kl.likanç!kla tahlk netıiccsi 
cİOO!)"et; i.şlerrl"ış old'Uğuından Ti1rk 
CC'Za K~r.unvnun 448 inci ımad
desi <Wlaletile 59 wıcu ınadıde 
nazarı ;tfo~ra a l•narak tecziye· 
s•Li ta.lep .:-tmişt;,-. 
Duruşma, ş;ılhıiıt cellbi içİ'n ba:r 

ka güne b:rokıJ.mıştcır. 

-------
Ar yılı değil, 

kar yılı! 
··---<>-o---

Taşradan şr hrinıize 
tüccar 1tkını başladı 

Istan;bul. Ticaret Odasına va
'~dorfor g;tt.ı.kıçe çoğalm.akta.
dı..r. Bun~~·rttı ço.~~nu.n 1 t:caret 
maksadile laşradaa şe~r::n:•e 

tıelip yerleşenlcır olduğu ar.'.a.
şılmıştır. Harpten evvel şo!ırı

m·zde 20 b'n kayıtlı tı;.c"Car var 
ken bu m':ktar son gün'<'rde 28 

·bın<' ç•km ştır. 

İnhisa r l ar Vekili, 
Ü p irto işini t e tkik 

ediy or 
Ha.her aiındıg na göre İnM

S~ıı ·ar Vt:kili na.f Karadeniz, 
ispırto yokluğu etraf.nda yapı

lan r.~şriyat üzer r.e '11rnhal'a 
g>tnı"~t;r. Tıııh< .. lda, i,,ıp.rlo oCı'ı
saline yarayan ve :\I.et:ı.s "deni 

len maddeden küHi,)-eb'.c m!·ktar 
mevcut rou!unduğu, buniarın 
~~k:.ŞChirdeki :;.eker şi.dtetine 

ait ispirto fabrikasına nakli çin 
etüdler yqııldı.ğı hab er veril
mektedir. 

Civar kazalara un 
verme işi 

V a\li \'t! Belecüye Reisi Dokrtıcr 
LCıtfi Kırdar Anık.ıııra.dan eırıi.r 
gelinciye ~ada·r Kartal, Maıtte
pe ve Pzr.ıdıi>ğe k.endi meıs'u':Utyctıi 
altınıda tın ,voriıhr.eöini Ofise !:>U
dirdlmiştı. Fakııt. Ofi.s dün de bu 
kauııl:ııca un gönıd &eme~ bu 
yüıuien ci\"aı kazalılac ekmekle
ri.ni ~ :ı.ğn . .ur aıltın<ia çcık uızak 
~mtıierden teda.riık.e mecbur ks.1-
m.şLaıı.-d.ır. 

Ofise veilen emre göre un 
tewia.tının ba:Jl&maı;L Ç~ekılen

mek>tıedir. 

Meclis seçimi devam 
ediyor 

Bence bu va7.iyet, bedb"1 mü
ne"k~t!ıer nıizı sevir.dirm~t.dir. 

60nııa, elli sene Zira on!a.r kide 

evvel llH tek ya- f yazan : --"'"" bil'Cie: 
zı vazm ş olma- ı ' •- Bızdl! .a-
nm .bil<'. bu ı:ste- Naci SadulJah g?r• <.'Srler raJ-

)e g:rrr.cye ki.fi. •·--------.-----"-bet görmüyor! .• 
geld'ği anla<;ıldı. diyip duruyor -

Ve bu kolaylık sayesınde tal;p- !ardı: Halbuki iş tıır kere okl<a-
fer çoğa.!<lığ . .r>dan, lislenekt 6l ya binerse, en cai(•r esert ..... b-
yekür.u, birdenb re, cll987• ki'- le dırtıem dirhem satılacaktır. 
şıye yü.ksddi. Bu vatandaşlara Hem bilmem, rRezzan Enı:.t 
cMattıuat heyeti ihliyariyeG".. Yal:man. bu ölçü~ü .kavradığı 
a<>. münasip görüldü. iBu isim- h...1.de , Marie Antoineble. i lll· 

de c.htiyanye, kelimesi1>e ytt çın zayıf:atm,;? Eğ-er c.Marıe 

verilın<!si, sade o vatar,daşl.9.rın Anton.eue., ~ı>lındakı gibı ;;~-
ya.şu olmalarından değil, ayni man olsaydı, daha a.gır lbas-;.<'-
zaman.da, bu 'heyıcle g;.menön d•. Haiblik IGiyme~lı meslE>lcta-
iher v~tandaşm ihtiyarına btra- şanız, müşterilcrın zevkim u-
'kıLmlı\' •bulunma....,.dan-dı. Hatta nutmak gafletini gösteı'<i~i ~"n 
bir gazete ilıinında, celli sene.- dir ki, balık etinc>e kadtıoı. .. çı-
lk kıdemi olıduğunu tevsik e- rnza oor.dürm~'. .. 
oobilen her kalem emektarı, bı.t 
listeye kendi ismini yaıxhrabir 
lir! ..• denıliyordu. 

Öğre·r.diğ me göre, bu ilanda
ki .kalem emektarı• ke~me-:.e.I 
n.n y . .s.nlış anlaşılması yüzün.
den, tuhaf bir vak'a olmuş: Sek 
sen ibe~lik bır vatandaş, Hakkt 
Tarık"a baş vurarak, •<lını lis
teye yald:rmak istemiş. Hakkı 
'!~arık üstadımız, mii-raea.:ıtc:ır 

dan, kalem ~.mektarfağ:nı teV" 
s'k etmesini isteyince, ihliyaır: 

•- Aman efendim, demış, 
vesikaya ne hacet.? .. Beni on 
!Jinleı:ce va1'a•r.ı<laş tanır ... 
•- O kadar meşhur b ir mu

iha.rriırs1niz d-e-mek? 
•- Hay~r efendim: Fa.kat 

'.lenden z, 61) ened<r, halkın or
ta><nda .ka.!em cmc-ktarlığı• e
der m: Zira. ma'.~m hwüpayı
noz, kulu"1uz... seyyar kakın 

satıcı&yNn! ..• 
Sen, .Hakkı Tanık Us. un 

o seksen 'be~li.k >htiyara ne ce
vap verd:ğır.i bi'miyofüm. Fa.
kat bence, o yatar.das,>n müra
caatı hak r ı;;Jrülmem<'lıydi: Zi
ra ka!<>ır. ·atrra~·n ooy!e na
ınuskarane olmayJ n şekil.J.eri d 
varilir' 

• .. 
Kabahat kimde? 

S ı:ıd D1 ·~vi~. )·~zdığ• ıılpor
.j ·~ris".r.e ,J5\. rllml kazan, 

ben kepc.<ıe. arıyorum! .. • ser·~·
lıası·r.ı koymt:~~ Bu serl.e\.~ha al
tunda int.~ar ecen yazılar·nd:ı, 
b r gün apartırr.:•n. bir gii.n hiz
metçi, bir gü.n pir!ıı.ç acıyor, ve 
L<tn acıklı tarafı da şu kı, ı>etı
c,.ede. bütıün b:.ı arad:klarınG.i·n 

ıJı:ç. biris ni bulam1yor .. 
Niçin =caba? Sakın mes~ek

taljlm'l:;i.n etiııdek. kt'Pl(I! •.• 

ôehk o·m~n! .. 
• •• 

Okkalı eser 

Bıwyan Rezzan Emin Yalman, 
.Stefan z,v.ei.g• in, cMar:e 

Antoııı.ette, isimli eeer•ıı.i türk
çcye çev:.rıniş. Keıııdisine: 
•- Elir>e sağJı.k!..• <lıemek 

vsziremrz..dir. 
Aşığıdıdkıi sa'bt.rla·rı, !ben, lbu 

eserin mt>kaddim-csine la.ka<L
dürn roen sah'resinde okudum. 

•- Bu eserin aslı 487 sahife
dir. Her sahifesi 86 salı<"dır. Hal 
l\ıuki bi-z. bir sahüeye 44 satır 
iwydı.:ığumu-z gibi, s~·l:rları da. 
cnlı. dizdirdik. Böylece s:ıı.'ıife 
i.tibarile ashndan tabiatr1e nnk 
san oldu. Bu kağıt buhranı yıl
larında, h<.m çok eser neşret
mdt, hem de ucuz kitap lem in 
ey.'emek için, başka türlü ya'(>
rr.aya da 'mk.in yoktu. Okuytı>
cu larımıza her şeyi 01,dll('.~U g•
bi söylemek borcumuzdur!• 

• •• 
Fiatların rekoru f ıyo.t'~rın· yüksel~~ı.~~kı• 

hız. adeta baş <JıOnduruıcıl 

bir ha<lıctı bu:.d:u .. Geçen g'"n 
mana,·dan bir ıkilo domates 
a..acak oldum: 35 kuruş ıs

tcdı. Ben, aynı şeye b; r gıin ~v
vel (25) kuruş verdiği.mi söyi'.e
y nce, maı:av kaşlarını çattı ve: 

c.- Sen, dedi, gevoezel1ı~t bı
rak ta, vakit gec;;nneden (::15) 
kuru.şu '\·er~ Zira birıöZ son:-.... 
bu fiya\l da bu.\amazsın! .. • 

• .. 
Diplomaaı yok, ama 

B u, saht.e d;plomalı. fakat 
ha:i& \yal<.atl ))ik-;!i k>~·y-

makammın davası da, gümL.n 
~lesi halini aldı. Duvdu.kla· 
rım d<ığruysa. yer yüzür.de ibir 
d'ikıli .aığacı btlt> ())mayan !'a
muskiı.r , Dik.li• kaymakam:nın 
uğradığı iıkibet, kendi muhitin
de derin bir teesı.<iir uyandırmış 
hatta cDik:l,i• l:ıler, sabık kay
matl<amlarırı.ı 1<aı·tarmok; .çın. 

b•r de vekil tutmuşlar .. 
Scr.<!'lercc. d>iiriist çalışan. b'r 

k:ı.c: kursu bitiren ve bır kac 
tzkdirname kaı.2rnan :bu vat.aıt
d~ın ,-azi:- et! b .. ana, rok m.eı.:r
!ıur Qıir fıkrayı hatırlattı: Fal
<.·tn~n bir!' <, yizü hiç gü'm:yen 
lb r t:ıl.;•kt.:rrd': 1ra dünyanı.n en 
mes'ud adamın bu!<lurıma•;:r. 
ve onun göm~ .:1:ni. al:p s:.rt;r:.a 
giymc-s:n. tavsiye etmiş. Jtü
k'iırdar. hayli garrctten sonra, 
dün\·ar.ın en me-s'ud rodanıırıı 

l\ıu!dı.:rmq. Fakat gelin g6rün 
k'. o ad~rr.cağızın da ... görnı'.egı 

yokmuş! .. 
İ'r.san okuylll!ular'-lı.ı güldün

mıek u.ğrunda 'bir cok cal1.>kan 
ve n.muslu kaymakamİaıı:m..zı. 
.giic<>ndirme); gözeaf,sa, o göm
kks:z bahtiyann '!ıikfrye>':'.'dıen, 

şu müba!:iğalı niiıkteyi mühlem 
olabilir: 

<- Bi~ tanec:k çalışkan kay
Trakımı buldtuk: Fakat onun da .. 
d;,p l'oınası y-okmuş!...• 

Yunan motörü 
yüzd Ür iil dü 

Çanakk·aleden Marmaraya. 
doŞ"u gelirken Bwlgardere ci
varında karaya oturan Yunan 
lıar.ıhra'o motörün yü;~ürü.l
mesine çalıı yordu. Mowr, ;.ı.;r

bz.rılmıştı.r. 

Ylldırım bir a me· 
leyi öldürdü 

3 - Bütiin nüfuz \"e kıı-dreti
n• ele a13n Damad Ma'hmut pa
şa, b·r n~üddc~ sonra son d€re
ce ~ımar1Jt.Z.k fJlt3nat hanr-dan1 

'"' rr.cıısc•p k::dmlara karşı da 
t ;.><ın'.ı~· ra!>may.ı· başlamış
tı Gerek bu ln('>'! 1ederı \e g_ 
rek d i:er rebcplc!'Cien dolayı 
) av~ ya\"3~ Su han Hamimn 
gJı:.indcn aü;en Damiad paşa. 
bir gece ansızın saraya ce!be
dilmiş.. (Büyü.k m~beyin) daı
re.inin b.nck t~ında \'e b.,.çaM+o 

(Mitiı<>t Prşaya azli ve Arv
rupaya tıe'ba·üdü iradesi, nrılıe
yin fer.ki İJ1€'1Srz Sait ~a tara 
iından sua~o. tebliğ olUıtı~. 
hanesıne avdet ve çnl u.ğu çocuğu 

Şehlr Meclisi azalıkhm ı.çı:n 
namu.et g&.ılerilıen kimseleııin se
çimine dün de şeılırin bü.run ,,,_..,.. 
wların<la ·ıan oo~len mahalle 
halkı taraJından d'!'Vôlffi edilırrjş
tir. Halık reyini kulılanma1-.-ta bib
y\ik 'bir talıaliik göstermekıtemr. 

Seçim cumaıııtıe& aikııaJil> neLi
cqlep.eookıt.ir, 

Bu da ne dernek? Acaba tcr
cü!Y' bir eserin aslına uyup uy 
nu:.dı.ğım, as>l eıcrin ve teı:ıcü
mcsırri.n keli.m~!erini sayarcvk 
kont.rol roen okuyucular mı tü

redi? 
Maazallnh, eğer böyleyse, e-

serierin kıymetıleri, tıpkı lalıa.-

Di1n gece sabaha. karşı saat 
4.5 da Eren.köy itle Gözt.epe ıstas
yor.ıu a;rasuıda elekıtri.k ıunelcle
rin.i.n 2 nUıtıt.,.ah çıııdıırıoo yılklı
rım :isabet. ederek · çadırda ııt)'U• 
mı:ııl<ıta ofan amıelelcrden İsmaılı 
detı~ ölıdıümrüş. a:;·m ıı.~ıdıı.rda 

yalan Hasın., Halil Vt' y!irı.e İs
mai.l ;ı;nı.inde diğer biır anıeJeyi 

de ağır suırette ya.rala.nuşt1ır. 

Müdd eiıımmnilik tahkıibıt<\ el 
1ooymıuş, ökn İsmailin de!nine 
ruhıiat veıilııı.işt.ir. 

(Deva:ını ra;rl 

l:ıtaobllltm kiurt.ul~unun y l
oor..ümü müı.s.:ıebe\He salt g ı:D 
yapılac~ b'->) üik töıı:eııiıt prug.·a
mı hazırla.nn.~~ , . ., a.l!ı-ka!.b· ~ 

ibllıdll"il~til Bu proguına ıt ice; 
sah günü bütiin r~nıi \'C ~~u~ i 
bina.tar, t>caretlhaneler, ,·apur· 
lar, tra;ıwaylar glin;clüz bayrak
larla doııat..lacak, gece e:e:k>l.rJ<.
lerle aydml~t .lrı.caktır TCiı"ene 
a.:ııkec:i k~t'aılz.r, o~r;:uliar, cen1ıiyet
ler '"' halk. i'tJra>k edecektir. 
K1'l'alar, okulllar ,.e birliG<
ler şu sıra ıle geç-ot resmi y ı>pa
caklal'dır: 

M,q,.ri b ... ndo, ru.k.cri T ı/JOıİye 
oi;,ut}u, kara ve deınİl bırl>kll-erı, 

poJıs rru.iire1.e:.i., LLfaive bancio ve 

müırreızesi, ~ir bar.ıdıoou, Üıu
'""rsi~e ve yi.iılwcik oıl<ıı.Uıır, oıkıul 

İ.ııt'ileri, lise taılcıbesi, esn.ai ce
miye'lıle<.ı. 

.Merasime ıoıtiıra.k edE"Cı.-k kı<t"a
Iaır \"e tcj<'klküHru: saat 9,30 da 
Sultana:hnıet mey-d;wıuııda top
J.o nm .ş buluracaklardır. Saat 
10 da merllbim kıoımu;tanmm in
tihap edc-ct~Ji b.r batarya ~! pa
re top ata.cQ'ktı.r. Bunu mi.lit.eai,ip 
şet1'tier ıçın b.ır aaik;J<a ilıMram 
vaııi,·eti ;;,lınaoaktır. Bundan 
sonra tran'!'\·a.y ı'O>luır.·ıı ta•ı:ben 
Ta'.1t:srn1c g .:i ~ccek.tJi-r. Bu kıt'a.. 
b;· Koprü.<i.:ıı gt•<;enken •·aıpu»:lar 
düdü.kö<?rcl.e kıt':ılan seLlırJl.~·a-
cakiaırdır. ' 

T Jı'ksimde k.~'ala.r ydc•nni al
cU."1t•n ,,ar.ıra .ıı•"eğe bayıra.~ çe
ki\CNk ve bu sır~da İslıl'.<ı!JI 
Ma.-~L çabrıacııı!cttr. Bunu iılbi.de
ye çeleu koyma tıôrenı t.ıi<ıip 

ed<..:fik ve bıri ylillliek talhsil 
ger.ıç~~i wma, dtğ!'ri şelhir na
n:i:r a oltnaJ~ üzere Jkt m...ıtuk söy
lerecekti:r. 

Nuıbu11llan gcçıt resmi talkııp e
decelkür. 

Öfiledeın soMa saa·t 16 d.a iır 
kır"Jbd K<>m>1.:t.ınhğır.ıda lıir kJ."1-
bul re-mı-i yapt!'4caih.-t. r. \'ali 1 

Parti Rec;ı, Şehir MecltıSi mıü
n.e;e•llori ve diğer müme,;,1.ıler 
tıorr.utanl.iğa gidc .. P~ "'?f1hri·n (l\f

dU('·a ol.Mt "~ygı.:r.ı <>el<rtNek
lerdir. 

Gece Taıkıslm m :<,1dar""1ı::'a ~e

hiır ba. do~u tsra<f.11:!00 ır.ıi:lli 

parç:ıJ.ar ça.l nöcak. s-aıat W.30 cLı 

Vaıli '"" Be!ed>ye Reisı tara-t:,n
dan T~K-sim Bol.ediye g::ı: •• noswı
da oırdu şerefine b'r <fj :ıfet ve
rilece-kt.ir. 

Gece bül.Un Halk~vıenııılc de 
törenler V"Pıl.ıc0ıktcr. 

• •• 
Elllİ.1'ÖNl' IL\LKEVİNDEN; 

~ı.ı.l ;ılJ,.t~tu: O.Jfl yH ~ 

fl\U 6 Bırinci beşır•"l 91~ h eiııı:1J. 

aAı$lml s.At 20,JO oa C.\-tıltoız sHo

nunla •.şııgıOOl<. pruıit-~a lo\Jtl•r.<ı

OO'k!r.ır .'\rz.u ~Iı~rın d~~en

nı. btituTW.;;lKflan a'tTI;?:arı :tcı ol1AP1Jr. 

P'r.ıOGRA!\1: 

1 - İı.,--t:O<;li.t M:ı.ı'llt, 

2 - Konı:.craıı-;; ,İJ;ant)u:{un j&>
po.\iti'k ~ Jy;lii ehı'mmı~-4..i: O.l ..,,,~ 
Edırıb:yat. ~hııruıd(!'tl T9rk z. Tu

naya. t:ar.&(!~".n 

3 - T•."a .. ,: [).,~,...,. .\.dbm: ThBi 
J Şll>omiız. i:lr<ı~w;..e.ı;..n, 

( soz GELİŞİ ) 
Bir eksiklik! 

Gazeteler haber veriyor: h· 
tanl>uJ memurlar k.oopur t'fo u 

ay ba~.n<lan iitey<' ortakluıwı 

oıdurı .-e kiimur dağ1ltacak, 'halis 

kesi&nıiş nı~n.in ~e\.iı;i 830 ku

rıq;ta.n! İbti~ ene bi>r çekidl'D 10 
~eUye ka-dar odun, 10 kııru .. ,tan 
100 kiloya kadıır Liimür! .. Hem 
de 4 tak,,itte <;denmek ürrcre .. 
y.k ada da aynca lwk ve ma· 
den k.Omiirii dağo18"ak ..• 

,Ali. ı\mma bıı filme de tN<il-

ehrin.~n .,.enelerıce he)etfiye rei1ıo

liğini, nırb'•ı"91uğ:uuu )·:ıipnll"? o.
lau "9ki Basnılı:il ve Jla.,iciye 
Nazırı ~1. ffe rvo'a·ı.tn sinıdi Li-
01>'1Mı ~ıkarak. bı~ka h.ir ıaı afa 
r:•tın~ne n1iıni ehnak İ61tiyru.le· 
rin eUıd. işcsi şu oba gerek: Uer
,V<• bir ;:iiıı ç•~ giıler de hudut 
a.~ırı yerlu.ıe İ ogil:derle b'I~ 
şir \'e faali)·ete :eçet"~e .. bir t~t .. 
graf Jı aberile ,·erileıı maluınala 

göre M. 1ler\·o bitllle bic ,·e:nıZn 
tekliiini kabul olmeı~ . ltır1>0A 
ikeu*ne h :akar.et sayın L.~ ve ce
ieıt memura ıhı: 

- Gidiııi-ı efendinize böyle 
'!IÖyleyiıırL .. dem iş. E<lvard ller
yo 1812 d.o ı)c)ğduğuna göre, ö ... 
giiıı, ~etıui.' y&Şıırda deıııesktir. 
Bu yaştakilerin birn da kendi 
5.th.lıait ' e ~tirahatlerİnıi dü~o .. 
ımelBıi tr.biıdir. Fakat Her~o si· 
-yasi cesaret sahibi olduğunu 

muhtelif zamaıı.!aroa gösterd'.,gi 
g>b>i memleketinin felaketinden 
sonra da anh•lnuştır. Son dc..t:~ 
bunun bir m'<>ali daha görüldü 
ki o d a 1-ler~·.o'muı saıni.ın'i ü.nıit 
ve kanaatini açıkça söylemesi
dir: 

- Aııglo - Saks.ııı tarafı bu 
har\>i ~acak; demiştir. 

BuRu sö)'·li)en Uer~o LGnıdra 
vey.a Va~gtonda de{:itıti. On un 
iç•n A.ı~ - Sabon ına®aulı 
L'8n'un ~ski Belediye Retiin.i, 
Fransamn eslııi M.eb'usan Reioıini 
bugiiıııkü Fr:.nsan ın içinde ka
naa t •·e üm+d iai böylece söylem~ 
old.ı.ğıında n ı1oı.11 takdir etınelL
ten ıreri ka\ııı adı. 

Fakat ~emin t.eıklifini kaa>ul 
etmöyen He ryo gelen me;ınııru 
haıtg"i •<>(euo•ye gönderiyor 
dıt? O ıııı.e{cnuil• ac:aba FrMr.sa 
n.ın İ'.?l,'1ll attııı.daki ye.rJe-rin:ıle 

mi, ~gal edihut>m~ ta.rafmıda 
mı, )Oksa Frans•nııı lıar~inde 
mod.ir?. Bunu açıkça s<i) J.,.nr)'<lr
Jar. Aııt~k behli ki Uer~o'nuu 
siizJerinde bir infial nrdır. İlıti
)'ar reibin bu teesbÜr ve lniialıi. 
de anlaşılır gibidi:r. Bütün ga
) e.>:ıı..in Fran~aya bizınet o~dti 

ğunu •Ö)l:~·en Her) o, 1:140 H:ıa'.
ranındaki fcJ;ikeblen "'"ra meın 
lekııtrııin hal:. sull.ıe ıu.,ıı~:oma

dığın-ı \·e dertlerini tedavi~e in'"" 
kan buiamadığını görmekted:r. 
Silclhını lcıs:rıu etntı·~· ~1aıprJ~n 

haı · ç kalnıtş, t~1t"n su!hc c
reıuf)~erck uzun bir n1ii tareke 
deniniıı acıhklarına kaılanm•ak 

ıuc-('bur~)':etinde bir Fra~a. 

Heryo geçen seferki hll>l'p s&
newin~ faa l loir ml oyrıwnış, 
bafiiten sonrak i dünya me.l!k· 
l<>riıııi çok dt~üıın>i4 g·ens bic 
Sİ) a«et adamı :.fi. Harpten ııoııra 
R us;taya gitl:ği ına.liıınd u.r. M.eı,. 

leke ti ile Sovyet Rus~-a arası11r 
d a siya$ mün..,.ebetleri kunııak 
ve anlaoımayı temin etmek içİll 
iik çalışan o oldu. Edvaod Uer· 
yo iııgilizcey i bildiği kadar lıı
giltere '"' Amerikayı d a tanıyan 
Frawın:lardan olmakla şöret al
m~iL Frall6anın Ieliıketiıııden 
sonra İngillerenin ken di kendi
ni bı.raıknıadtğ'"wı gördü; !'J!Onra 
Aınerikanııı da harbe gcrıı..,,i ;le 
Anglıo · Sak><> n aleminin bir gün 
bu haJ'bİ kazanacağı üm;dini ilı· 
tiyar rei:ı gitgide kuvvell.,ncn 
bir kanaat hal'nde beı.lemektıo
dir. lklki de bunun icin ı..,nı)i. 

3İni rahaı ı.z ediyorlar: 

sin bari .. hnlk. hiç olmaz•a, fil· 
nıiıti ilnrcne i111rene se~"tets.iın! .• 

• 
l\IÜJDE! 
Bi:r gazetede i;yle bir haber 

var: 
- Manifaluu rşya'll pll 

lurs u.la.r ... 
Vay! Mnh•ekirlcr mal " 

ya batladı -?! 



Gününe Göre 1 '' BUYüK ' 
ALMANYA,, 

( l TAÇLI DELiLER 
bırazda halkı 

düşünelim 

L--~--------==::;:~-.::-.::-.::-_-_-_-~---_-_-______ J 

B irka\· giin a ra İl.C g az-eteler

de -ı'k.t ha\·adl':!ı ç1ıktı. Hu•nlaır

d&ıı l>iri,,.;o.de l\lahrukal Ofiısinin 
JıJı'k». dürt dY b 'ırlJir i Ü:terine el
l~er kilo kiimiir 'e birer ~eki 
tı>du.n verecegi bildiriL.neJttOOiır. 

Deli Petronun Hususi Hayatı .. ~.-----------Bu isim oltan da 
bir Cermen fe-

Ruslarda kıyafet inkilabı ve kadının içtimai hayata karışması 
hoşlandıiı 

11ı: : ııei havad;,,ıe iı,e i.tan•l>ul 
DH" ııauı far kıooperaıti{;11in Ofi&
t.e-n alarağı odun \'e köınü.rleri 
ntt."ntur \ ,e JnifsıtaıJHfeınl-ere dağı
!IM.-ağı yaulını.ı..tadır. 

nasıl olmuştu ? - Petronun en 
le adın tip 1 eri çamaşırcı, hizmet c i ve 

Bu hıwadısio altında da şu 

ta,1,,vıı>ı v..-: 
•;\leınur ve ınfuttahdenllere 

hin k•loo kömifr ve <>R çeki oıf.un 
Vt''1r1ocftkıltr. Bunların para(t.i 
azadwı• oo~ı ı..l<ot4 ·1e alınaul<· 

t'-t'.• 
Bu '' içi" 1.tö,vlc oluyor? B~11'ni

yurı>Z. Yalnız bild'ğiuni.z bir ~ey 
vu.·ıa o dıo fakir halkı dii~iine· 
rek kuruıhutt~ olan bir ofisin ~· al

nı-1 tuentar \t' 111iistalıdıeınlere 

ltot bı~I ya.ka.caık ınad.clöıi 'ernıe
yi kara rl:ı1stırn1::.-s1. itdeta \ eriJ... 
uıe<İı denın~s · n d~.\ e de halka 
• )iııınf :üıwlefik.li, ücretli , az ka· 
.z.a.Bc;'h \•e · rtJ.yaeını gii'ç kar~ılı

yatwl:.ı a - bil'kat kilo köınü.T. bir 
ka-t <:ttı• odun vernteyi Jniinasip 
gtu , n1l~~ otnıasıd ı.r. 

(){ ~:;i n uıtıua vereceği odun \'e 
.k.@ıu.iirileıı ıliı;in )·aln :z n1eınu.r 

ve niliiala·hdrnıler taıuaınile i~ti

fadc e<lıiy..,~lar da az kaı,.nçlı 

• halk buıı.Jan malınım bırakıl•
yor·~ 

Mt"Unurlal' dlişünülınesin, onla
ra 'e.riııueı i n den1~y orıw. Fa.kat 
pcn.,er~si dcl;k, çatısı çatla.le, 
oda~uun m .. ~eııuesi hal sız '\'e ki-
11-nı.f.:·,l, aıtıiket· ail~sl. dul, nıallll, 

ı~i ve diğer >llıtf fakir halkın 
ı.....ıu11ıaıya ıuuJıtaç oLduğuııttn da 
go't.fıuü nde tutu lnta~.11 l i!-ıılİ,y~

ru.ı. Huuiara da Of:~İ n ueuz kö
nılıl"ltade-ıı \'e odunun.dan ihti
yaç ları kad;.tr vcrn1ek ldzlııJıd.ı r. 

Bu işte n1cn1llr suııfı d :,ve bir 
~ıntf ayLıt ına.k ve lıa·lkı, o !H rui

tan ayrı tnlınak «İ·ınti-ya:ı-sız, sı,.. 

nds111. kal ""~mı bir kiille. ol· 
duığınnuzu wıutınak tt1ıllaz ını? 

HALKÇI 

derasyonu ilôn 
edilecek 

Stokholrn, 3 (A.A.J - Ofi: 
<Bu sabahk·i lSH"Ç tGa>..eteLeri 

Oslodaki A\man mahfi.!.!.,..·imde 
dün yepıl&n beyanata alıfen pek 
yakın bir ~e.oekte .büyük Al
manya. a.dile büyüi< •bir Cer
rl'en federas~'<>nu.nun ilı.i.n •Gi-
1€Cegini y•ızı;yoo•ar. 

Bu büyüık Cermen ıfe-de. ,... 

yonu Almanr, Ho~Pr.da • 
Norveçi iht.i,·:a ec>ecek ve 
a)iıı umanda bir Cermen fe
derasyonunun ku rt:.ama.'5'\nı da
ha mes'ut b:r Avı:L.wa içt.n tc•mi· 
ı:·•l l<''okk• ed«.-ek değer !....,..ıhan 

gı lbir Cermen devletine a.çık bu
lunataklir. 

Eu telakki ve m~ahede İs-
\'e\'. s~ya.si ma.l~itler:"'"'de bir de
rL>-L"C,ve ka<l...a.r hayrel uyJ.rı.ıciır

ma.k·La<lır. Bu ma:ıfit~r İsv-eç 
nrilitelinin si~;a::;i hayatı.na lbir 
tcn1c-l tr~k.il <=den a:rrokı "E:; i 

pren.;;p'.H ı'e baı,:4 'bir mi.l'.et 
o;n1i:ek it:..bari' .sf~l.ilini n1uha
fazaya .kal>yeUe .tır.etm'~ old;u 
ğuna bu ve.;ile ·ıe d.k\<,t; çe-ki
yorıa<'. 

'~·~~~~~~~~~~-

R usların milli ~ıyaıeli, beliıır { 

de-n bir k~~ait ı.e S!ıkibn.tt:, 

u,pul<:.:ıra ka-Oar nen b'r enta
ri .di. Petro oütün tebaa.,; ,.., bu 
kı~ afet.n te.k.nı ~İ<ldtl"Ue em
retn!İ:j, yab«gı :nlemiyerlıere 

ağ.r para \"<! ha.p;,, cezaları koy
muştu. Boyar~ .. , za.degiın, mev
k \"C· ıiil~lf'rine gôt"t" sırn1a i~
lemelıi.. dante,li Fraıı.;ız ve İı>

gilız kesimı esvaplar yaptınna
ğa mecbur idGer. Moskova ka
pılarırııı, yeni k•yafetln birer 
kat ön1elcl.err ,konu.kiu.. Emri 
din·lıen1iyenfer, Qio; ~'Öktürülür; 
bu vaziyette ilren entarilerinin 
yere de&ıeıı kıs:mları ke:;ilerek, 
il'k se.f.erinde se1fbıe3t bıra~:.LırdL 

Halkın ş ddeıli mı;ka,·emeti, 

Çarn az'm ve iradesı karş,sında 
ma(;,lüp o!dn. Ru.>'ar k-.ydfelle
rini wı la Avrupalıla.ştırd:lar. 

Kıyafet inkiliıbwda h~ut 
olan yajn.z kadınlır, bühassa 
sara.v ktdır.ları id•. Bu 
yen· kıyafetler 1<! ·bcrö'ber lıür
riye-t~eri r.e· ka·~·t.:.şLular; o zama
rıa k.zdar memr.u o1an zlyafet
ıere, düğün!.ere ·, tirak ettiler. 
Petro. kadınları erkekler'n ara
saıa aln1a 1cla da ka1mc:d., s1nıl 
farkın1 k:ı 1 d·rrr:ak is:ed.i ye Ru..s 
kad:n\. rırın ecrabi~rl'f.' !cnxıst 

IA N ... K A l.} A 
1 

tıı kol,y'.a:-tıl'r.lağ: dü~ürdü Bu 
l' sor; arzusu. RtıS m lletine 4Aı,,r

rupalı kanı a.::ılamaklı. Fakat, 

1

. H BE R LE R J Rus kı.z '"' kad:nları büyü~ top-A • fant.!•rck. Ru.; delika-r.>:larile 
\ 1 d.:ı.r~s etıne-ği d:ıima le1x:~h etti-

' 

D•ıkı"lı" !er; kend: d;!l'eriııı konc~f!'ı~·an Kayma- ısr:a o~t.:na ka:k.sa'ır bı~. oyun 
"' b tire(" a.vrlt r, arkaların ç~\·irir 

1 
kamı iki Selle d1ı·er. O zaman Petro, ciansla'"

da. çifl!er:n a~ r•ln•ken dı:dak 

! On b.~r ay hapse dı;d2iıa ÖiJÜşmelıer;ni erl'retti!. 
Ilur:tda o zarr:: r.!ar, Rus adın-

.. 
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Çenrea 

Reşat Ekrem Koçu 

lir, taıbakı.a., kı.rıl:um. t"<'.'ı:ro da 
rolilnü parlak oynardı. Ne sı.ıu
fını dıi ·ünur, ne de k..imlga 
hürmet1 vardı. Hiç mt.ıı;ıkll'iı
V""end de-] Llü ·• s.'iyle mecl'.sler
de •güze',. degi sadece b·[' k.a. .. 
dın arardı ve el.ı~ en y..-.ktn o-
lanı da çd::ıp a~ırdı. . 

B ir gun, ziyafetle ka'lf.,,ına 
belkı ciünyan:ıı en çir<lin k...amı 
oturmu~tu. Car. yemelcten ;°""" 
ı·a .onu birdec.!:ı:ı-e b teJ·nd<'n 
kavradı. cBikij·orum k·, yiıwne l 
'hiç bir erkek !'ı ıkm:vacak'. O 
kadar çirkm. bir ,.,;ah!Uk.:.un!. 
Fakat.. Aşk• Lıı.tmJdan ö\ip z t 1 
mene de gönlüm ra>.ı olmuV'X• 
ded·. Bu adam. ha;,-.~.nın f>~r 
saflhas!n<ia cür'etk.J.r ve rr:üt ~ 

Ca\·iz olmu:;ıtu. Bir ,sef-erıflJe 

Berlinden ge--;i<indl', yegenı <>-
lan Meklembu"'..; tl('ıo0soru r•yar

rete gitm o<;!i. Kapıdan gu'l!'r 
ı;irmez pcerı.s se Ch~ru ı.o-muş, 
kadını kt..:<1.i..k1aya"r'.lk hır o-lıva 

götürmü~ \"e bir ~aı:dpeye oC:1r
t.ar-~ .ı:: öprr 0 ,je ba~.arr:.~-1.; oc'" ... 
s:nın kapısırt !--J<parr•"ğJ oile 
lüzl!m g-._.rm n Yjt:. 

H>f"men tı ç b, r ~adın lxı d~ 

,·ü-cut'U aô.an1a _;.syan ce!>a.rel:n 
g-ö.stere:mem~Ş'ti Petronun en 
h<><landı.ğı tipler de, keıı..lı.;ıne 

daima müsll-·k o!an '4ağı. t<.lbar 
ka kadıııla.r>. çamaşırcıla.r, hız 

· llKJN'flYA 

KORE Ki ------ h k"' ı d !arl ara.s_nda pa..,Iı, . a.r a d'.şle-
İ 1 · ma um o U r:n re,·ka!<.d~ ,.r .. reı .ayı!d:ııı- , 
tngi ter~nın tay- Aıık .. ra, 3 (İkrlam Mı&ıahirin- m ilave etır.ek !i.z>mdır. ,_H_tr_~_ı_z_v_e_M_u_h-te_k_ir-ı! • ı"' den) _ S:ıhte di.ı>lıo-ına .ioullana- Dcli Petroı ı.n zamaı:·r.daki Yare ıma atı 1 Ru.s kadH ""· \'o.>n-ay sa. yın-

(Bft:inci sahifeden devam ) 
d.-r t"-)llJ;. ·ınJ1 etınrk/i..~r Gt :1 

:anrr1tt.t t ayıı~:.ı..ı.n e\•\-eL~· 18 
l;)ı.r n")taJllti. ı •. u-::'.t ın1ııd:.tı1Hn 

111ıtnmt l•f,' ur...)~ ia ... ~tk•o.ı .. :n tır 
bın !@\"~n._., ı~....:ln O!!l":><l. ~.,.a 

-.".ılc. 
r&r·.~.-

;oo 

l\'1'~'11 cı··~\ har'bı n ayın !l tr~\ll

r.e ~d .ı( C'<licr\ hu rl ·ıre z:ııııu.Ja 

g'.ı'lflll İıt'ttg~hla ....... ITHZll..~J y,p.do_• J3 fa;z

l>!lık gi4i.of'·v ı n~t~ 1'• ı~~ 

IJll• t·ı ..... ~ ı~tlı..k. 

Lol'\1 ııatJ :!ti,• A!ııı.;n ;·,;. i.t:ıne 

ctid a: ırak ıuoları l'Yıt'ıı ı.:p..cr. 
flf'11.ıı .,a et,,rt, .. \ .T.J. J.ı·ıın \lr\ ,.e,ı. 

k "itli ' •• yı ·~ı 1k iç:n c- it.lik:C?r
ôı·n v'-" f~1) .k:ıl !" ~n at" 1 r Jet. 
le ~;rfMr edece-k!en fiknn, doğur

n~' ur Uuou.n .manası sudur k't, 
ı·~~r A 1 t1ıı..:ı.rııyıa ~e'ecek baha:ıd.:ı. Y"r-' 
U·r ('f"r ka~ı koynıak lM>~ı.;nda 

K~.ı .. ı:ıji.k· "''bı h:.trıı \·e encl~-J!.-
ı.; g1yrf'ılL ,.'ni iarrH' \'!' n' ·~1:ır· n 
("C!';.>ı.. rvı'<'ô'.k, ya h'rint:lı"'n ya ülJürki:n

cor•.u v::ız ı:eçr.): !.:: v"' ((d.ıkiı"lık y ·.P· 
tn..:.k ıx.~runıiıt İt4:lrcaktır ·y~-ı.rış de
vanı tc!.-ı;;·o•· JJ.h.ı k t~d t•cı k u7.u~ı 

•~-r ~ \".<!. • l"al. .at J\Jr Ilı ya fena 
'lıır A:.f'lıia yı..ia. \" k ı ~ bul nı:;]M. 

• 
Daldmter araııu.da 

de lşlklik 
Aırlk.ara , 3 (İkıdam Mooallıirin

den) - Adeye Vekfileli yeni lb;r 
kanrname ile hiı.kirrrleır ıcr;;ı;ın

da dogiş- yapmı:;.tıT . 

rS!k kCıl\C.it::ıdlti kaymak~ ta~·mı 
ctt C.~n Kernırlın ır .. uhaıkıre~e:;i daki Fransıa -;ı~ • ~gi'inı g.'hi ta--. 
nelicE"l~ıı-nıoiı;iir. St!'Ç laıl;a}:ıkcP« S~VYL'.r ca:·,·r.,.,, ·büyl.ik lrataya 
ettii,indo\..·n rr.aı.ııl.i:n t.:n 2 se;;nc a.Ltı d ürfi; l Ur. Ker cı· ~ıct': rı.te, erk·~kJ.e... 

l; r ~n meıclis•n-e lşt:rak mi!~J.eidıesi 
n~ mü<lcieHe a:ğ1r haıp.sine ve · '-' 

1 \·erilin.re. zi·yaf•etlerde k;;.<lın13-wçu dcüabla ~i·lell"kj o d-ı;;ı;u.n -
dan ct-zaıhn alt.da bir~'"' 'lU'1'l- rın erkekkrden "'vvel s'rhc~ 

• mile rl'C\~kıuf bdunrlugu tar.ih- o;dı;kları giirüldü. Çar:n 7.iya-
1.en itıi:ıaren iki sene l l ey hap- fetlerirde, !O<m aliı h ~" ha0 sa 
sınc lc:ı.rar verilmıiştıir. nden. Petronım -Onüre b!r f!ç. 

rol> ko. arlardı. Petro. e,,,.e.ı.a 

kadır.!·zra o'rnak iiz.ere, 'bü~ün 

<lavell lt'rin bardakl2.rı.r• bir 
:<ıhla kaş k i'e rakı do1.dı.rcr 
dc:.g t rd. Ba- ·~ret mcı:l:':'.I·. p~k 

çabı..k er !'L~ıl-0ı:c 1bir €',~l~r.ce 

Petrol 
Iarı 

ve m ştalr
hakkınta 

Aınlkara, 3 (İk:dam Muha'.01r:n
<leıl) - Petroi ve mUştaık1arının, 
tank.ladan çekıddiği günkü Ut>Ul 
ve f<'6t<rr:iore t.5:bı olmc:.E>ı ha:k.· 
kın<la . .;.1 talimaıt:noı·mtıde deg~:k

Ii:k ya.pılmışt.r. 
.~--

Şimali Fransa 
(Baş tar . .fıı 1 inci s:ıhif«le) 

lar butldlln evvel d.ı baŞkı k.i bô'ı.T'-
b.:.ırıdu .. ;.ınıa daha n1.aru:z k.:ı nı.~.<i.:"

dır. 

400C l (".'\il TAHRİP EDİLlıiş 
Loo<tra. 3 (A.A.) İng<:t{'I'~ 

h~v" n..ız:dıgl h.Werler ~rv:simn 
bi.:1,.iltdlgını.t gMP, irıgiJiz öt\' ::J·•rv'İSİ
ht·. nl('rwı\•b \l<f,-ak!.nn glar<ilt.~7. ~k:tl-
Iuı ~l1'd.:t~nda tatıırtb e~~klen :\f.1\
"'t.'.t •ı ... ~.!kJa.rıcıın sayıst ,in»ı dıcirt 

bıtnr yü.kl·ıein-tıiş bt..l lmn~ciır. 

1 

seol<iine •ık:' ·u eder. güüllü 

~'-'_·,_u_k_·a·~~-'k_a_r_d_ı_,_m_a_sa_'_.a_ .. _d_•vrı_:_-_ 
1 
f r-G-.--tu.-_ -i!ü--n__,,,'C€..,..._nlullım...,. . .....,_ ,.,,..--.t f 

Aırian eı:·oyunuz 

Hitlerin yeni bir 
sulh taarruzu mu? 

(Birinci sahif.,deıı dernm) 
kurusa fiat t"'!lbit etm'~ti. Pi· 
yasada hiçbir an h:r zeytinyağ 
bL>hranı olmad ı ... F .. kat el kal
kıp pi~ asa seııbe•t kalıo.ca u .y· 
till)ağ iıki yüze fırladı. Xeden!. 
işte bu a.ırlaş•lır dava değ.ildir. 
Piyasll'llalti mal ll"«:uın el"-ııde 
ibulunan <'!Jki ınaldı·r. yeni mah
sul alımnanuştır, bugünkü ına.
lıo maJ;yot fiatı b~l~dir. N>
haycl 56, 57 kuruştru. Gel g.,. 
let"ın ;atıı, fiıı,tları aı tt tkça ar· 

tıyor. Sııbt>hi? 

Bun ıııı ..ebebi pek ın~yd•n· 
da: Vurgun! . 

Amerikan m:ttbuatı bunu 
şe bbüs telakki edıyor 

bcyhu.de bir te
ve tehl ıke! i bu!uyor 

Ne>\j'Ork. 3 (A.A.) -- :;.::k· 
S n gaz.~lCSl lJıt n \ 0 ı·j Olr 
su tı..ı mzu •• t m;;.l.m1cn balı-

e ek d.y - ı::: 

Hl lcrı.n suth tcıarru d aıSkeri 

t.ıa. rı.<Jan k~ıdar ki .:.e dır. 
1- ıt.Ier, kr J tıotp,1 e «111 hacp ta· 
b.~if'S!: e n elverı .i.J. z.aırr.anı(la 

'11 eder. B • _ · · ır.H-

le k.r II'tler,,., ·c et •. J ders 
a 1 • Onlu. ÖJr nrc~lıer-

ıı bır wrud ) l~ . n vacak 
<>! n ilki .'ıleın a.r.sıı:aa arlıe
de~. kat'• zaıferi elde etmok 
ıa= dıı·. 

NeV'.• I'k, 3 (AA.) • evyoı:k 
T n . H•IJer taraf.11<1.rn ı;ovıe
ncn ı ... t.ıruıı Alman st.Jh la&~ru
Zunun alJ.n1ctı olr.:i unu ,ve 

u u~kıın Almaıııar taraf, an 
M :n K .. mp!\ıa .Ucn ~u.rü:<eıı na
z ı t: er ger<'" ı ·e ckıg'llda .va
pı.lnıak ıiv.ere t arl.ıı:an p je
lm l ya çzkacdıgını yaz')"Or. 

Ga7..ele. Hitlerır ,. kı Ja yeni 
sı.J.h taım-uzuna gcçmcst muhte
re oldugunu oo; ledı ·te, sonoa 
d " ki: 

Ih.ııı>u bcldryoru'Z. Bu da yine 
be) ude w teşebtıus ot ç ktır 

Bunun i~ :n: Aman .Q!::.;.r,~~u~ 

nu;z! dl~·orunı. 

Akcien"zde 
(Biri'ld •h f<'flco d um) 

dll!SU ı ~ lar r sah 
ırik! aa t>:II' ıderıle io er .ılbeor -
' y p .ık ( \ l."1'.:ard ill ~ • 

ıı;a.ıı 'l\lliu ttılar nı s kı 1'!-

trol , ı. ,..ı -.. Kl ı e u""Lll 
n;\:.!let su h .ı. 4 lrr: ). 
rı.;nda bı-aK Jd k iJlf 'b, 'Ol'. 

~ cıı lı.ıır 
r :ımak 
d• e<l, n YC2lf T2!radan 
du · • lı; :-u 
o:~orlar. 

(Boş tarafı 1 in<;i sahiff'de) 
mal edere4<, bıı bahsi a-ı;nıea.ıtan 

.ııİJet'.m , h ı.r ~Wıı muıh le k.iır aını.

sınd-a bir mu.Juı~cse yaopmalı:ı ... 
Çoğunun elinı:le •açlıık• gilbi 

bir mazereti obuı hı.n . ..,laırın ~'C
r~biJ.dikleri ""'"~r, bnuın hır va
ta.nd<o'ja. haun bir ail!ıeye, haxan 
da kt>ca brr ınalıalleye oo'k .... ur. 
F'aıkat tnwhıtelôr öy·1e n-.i! Onun, 
büıtiin meımlelkt>!in i·k{.6ad'i cep
hesinde ıw:tığı gediık, hangi va
tan haininin suçulldlun küçük
tür? 

Fa.kat buna r.ı~nıcn, bi:z, ken
i,.sin.e ec • \aoa·ıeceğ"i:nıh zavıtlk 

hır..ızı, koca bir müll...te a-cımu· 
)an ıuul"tt.Li"itr•doıı fıı.tl.a eı;&·'Z. 
Htrsl7.a verdi·ğlın1İ'z c<.·ı.a g~hi, h r~ 
'lza nırdıcğı>JU'll'7 damga da ağ>?'· 
dır. O ka.dar l<ıi, lııtpi h.aıne!.ed· 
nı ·7Jd.c, sU'Çunun ntıa-hi~·etini mu
h':ti1'dcn .,aklamak meehurj)eLini 
du•yan yeıgftne nıü-erin1, hmstı
dı.r. Fakat buna ımdkaihil, h8\[ı& 

haneye, göbeği k.a<dr lroı:oman 
b-.- azametle giren ıı>eml..ket 
ııoygııncusun.da.ı:ı. suçuıııı.n nuıııı> 
yı#.ni ,,..ruırnz. Ontm. idt>lı:ı kah
rırınmııl ğitle övüıııiircesine bJ>a. 
ra bıbıı.ra sin v......,eği cevvp 
tudur: 
•- Ben mu!htel.kirim! ..• 
Burudan da b<''Ll ' tliir ki, b:z hal

ka h"nüı, ihtiıkirın - hiç değiJ.so 
hırs ztı!t hı~·ar - utanjtırııcı bür 
su-ç oldı;.ğun·u b>le te;l.;it.u eı!ıeme
ıni~ 'z ... 

t:nL'lu!ına~ın kıi l·ap :.:i!ı.u ncr.le 
bir hır:.iızın c:.ürdüğü ömrü g()... 

riip tle, hD'sJzl·ktan j.ğrenanerr~e-k 
nı~n'ki!11 deg'._"-.J:r. f'iiıL.ıat buna 
nıttka<b ·,;, <'"rnrf:ı mtrh•teldr'ın SÜ!"· 

düğü C.:nırü ~örii1> tlc ona •.. İnt
renn1cn1ck de ayni derecede ;.r.ı
kiı.n · 'ldır. Ve bunun >çindir J.ıi, 
mtdıtek!ıe ver!lcn ceza l pa 
haı c1cki c:e~·~,·ılcrc-, l: t duy· 
gu n ;y rine, gıpta h . ..i. \er 0 vc'I'. 

B i~~cru1r n1di har.'3.: 
•- . · e ~·r-p. 1 ın. mr.ıh1e1~Uri 3.· 

n ıan do.ğıııa SU\ uı>. Jıaı;-5 j-le 
nıi sok h ... ? ..• 

lliyec 1 kr bıı1u~.Jl"a' l r. 
<:aJ. ı 'Hl !>en 'ıu el n•d• cı 3 0 

nıul l ri haı. e kııı dan "' • 
,e], on~dan doğına 'n 1 ı~n 
b'I rleri g derdim. \ ı• looc ir 
Jn·~tcti,. henı de n ınu un-
l<ll'ind._., • anadan d~tua 

köylü kızlarıydı 

melçırer, 1'3"&ra geı.,.. loölü 
kı.!;ırı ·dı. 

Pren:, Gau.c·ın nak1ctt1 gıne 

giire, Pe1eıtı"'ıoa bır H<>lionda 
k:;lJ.....,,..rdP, k-e<ld,.ı bır fıçı üze 
r:r'I-!' ot~r,nus {..Jıt·~ r.a d.a n•e.r;
ıtı.anenın hOmctçi.sınıi. o~U·rlm~ 

ol.ara« resmiıı.ı bile yapt:.rm>L?
tı. Yıne Hol 1.:ındadaki bır lb::.lı
•) \·a·u .ıı yar.fl':'fl' .. r.a. mu.sa.r'"üt 
o.nıu.;tu baJ-ı~n·an Petroyu ~JZ
n-ıa fe k-0v.t!Jn1~'".ı . 

Bu çı)gın ma.ceral...-. oı•'· pa
ha.\.ya rnaL <>"1c, z~lıırli-Ier.i.n4 

ayıcd etIT' !ıc cı'1e-ır;1 yet ve:1:nri 
yerck her ç-;e'.c'. n bir b~l lop
!am•_ l'ıt;.oın .n ceza:-0: ç<>k ağ•r o~
du .. De-\·r·nin güzıde dokt-0ru 
Boer!•.a\C ac.z -ka'<lı, Ht)ilan
da dlt6k'-'" kad.nla.rdan al<i.ığ• 
bir tıa~{alJk, nt:ı' ötüır.l!r.e :>e
bep oou. 

Rl-Va~~ert- edilir ki, bu !T\Uthı* 

hastal'~' iır.paralur:<:e Kı.ı.ıer·

llöVct da <Ao;1.l.:ın1ı~. Kater•na d..t, 
btın<ililn btr hayl. ızl>rll'p ç~.c

n1;~tı. 

Petro1ıun, bu P.ormal mu"'"'a
sebet.!a rnn yar-:ba~ır.da. Prus
ya kr&lt 1kıncL BU ·ük Frea.rik 
gi.b. ~'' • t"1ı i cıı .>i tema.~·iılle
ri de v rd N.aır; rında~ M-em 
>11kofif gözcie rr.aıHbuplancın en 
rn~tru.rı;dur, çveuk den.!ece<. 
~a.şda o·r ger.ç yaveri de bciyJe 
J:r- .<.;~·lhret !b1ra~-:.m:<;:tt!". 

Bü,·ük Pat •. hiı: bır za.n-.an 
:O' !tıız yatamazdı; korkaodil Ka
ter;r:a, vah ıt b r başka "· -iın 

yok~a. koynıırıa husu~i hc7ınr-t-

CDevamı llörd011rü Saı.ifedel 

SOVYETLERE GORE 
(Başt..r&fı 1 inci sahittde) 

STALINGlt.'\DD/I. VAZIYET VfJ-
H Ut[T KESREDU'O& 

Lo, . ı "· 3 (A.A.) s:a .,..., d 
ş .. · T .;t"n• ıJ .t><tt.ı&.Dda 1>->CJdt ...,.. 

~ ı ..,cı"t.of.ll>!l· r ~·-anı cı.:nt"it't ct.ı:- au ·"'P

h.\."':"n Oı·~··~ lır '> ~ın ld.ı.· ıUt ;.,.r J1.r 
~ınn 'tıa<l.J.l•!"..-:.- 11ıdıa f"~n i.ıer.,. 

Ş•l:ı:.rlcl c- :...ı .uunı.....t \. ı 1.,:ı.r. r f"\- 1 

ları .. .,g.;J. eı k.lt .. ·i ır · I r"ren ç t:;,..,_ 

l':.p .ok I ı·r··.ı~ a ·\ ı ... oır· 

B~r AW't.._...~ SU.:.l,lı:!ol., ı.aıJ.a y· .ı.t 

wr:!~nek ıc..ıı cıLt\Jn kijllYt tlcı n 
t.:J.pıc;:ı kUı:f~v: l\t. 1 &:.ı!H i'ti ~f J.:n:~ ~
t.cd r, 

~. ıılP:t. ıt ~ ı OOe RtB k VY<'"'tl"-
ri. ;jl"il:"·!\ d.J>S ıJıDıd...t 1 11.7. l~V'Z'l ~ 
re 1,;1.:ı~.~J~!t.1 T . 

Mru<;; >va. 3 (A. A.) - P..oyı.e riırı 

hcsıı.;i muh:ı.b•ri hild.l'i) or 
Afrr:ar:l~ di:n s~ .. tıı ı"'1'<la 

· ıcrierr. ..;!era r. L;--çi ır.aıha~ ,:ııı
eı~ Aln:'"'n!ar.:n J·aptık~aırl .ç~~raı
tı C:J!C-~ ;.Lrr" \'e C"1ki duruma 
a' citt eclı1ır.i;tt'r. Dfr""1an 'b'1:çok: 
bi;yü:< tvl.ct'<len vı' t:llh.ma hi
:ıo:m -b>c vaziyente b-c!~L~an 4 katlı 
'b:.C ~v·den aJt..ıiır.;şl.r. Cereyan e
den sava.ş!aroa ~l)O Alır.an öıliü
riılrr:~für. 

Mo,-.Jcova. 3 (AA.) - Röyter 
ajaın.s.:.nır:. ~u...,1..-ai rr.ı.:ı.13bini 'hiidi
riJ"l'!': 

stailıngrad'ın a.kfueli safüwııtı.
dadır. Dört büı)uk ı.~1aTebe bü
tcm ~...ideı~ı1e ~"'11 etmekıt.OOır. 
VORO~Ej l E . OVOROSİ"KTE 
~.ar 3 (.\ .\.) - )t· 'ku ... •ı rJ.rt.-

:f()Sll1lUtl bu s: behkt f'OoY~t~ şöy
le denn, Mı ör· 

V<>ı~n.t•j Ç'E!'\- .-aı.uın bir kı~ti'~rıdır" 

So\•y.Et kuVY:-l'.ı"t'İ b r t...~ı· ~ rı...uz 

rtrri_;; w 350 e'•nan ~kıe'ri 01d-'Jı;'Tr.ı"k: 
suırefyir zıd • rt:n·a.k \.!" ~ pet1e-
rl h.~tml a t:ı, r,y1en: ~·r: 

EL et~ b r .. ~ .ın.de c,~u 100-
cbf· a h.Jtt r"T.i.1 lı p,CıCıik ar'n sov-
Y'.,~ b "'dcr1 i>;r ... man t:ab:ı::\..ıll.u 
bc:ı: ı;l"a ~ı:.,.:1 1 !'111 

~·a uğr ~n o mııtıtukkra boyle 
b:.:r n:ı.:ımele) i. rr,·a ı;.ti-rın . .İJcn 
de ~ıknıazdı san1r·n1. 

l·'ıakat. ın ... ıdc1nkı •ıu-m-1:'1.~tı
r.\17 muhıt:e--kiırlrre karc.1 t ik ,.la .. 
l:a • ·af.itzca da\ ranıno..nıi'Zla ınü-

"ıt t"g ld"r· b;.z dn k:touııa uy
g•rn h',- tdh r al.:ıl m. il p 0 olta· 
nr.lrrtl<!', n-..l!41 ~r-k rin ıeı'raıfrna 
~ıptı \f:ren rr-ftthını te'lllhfr f\f· 

n1ıe 1,fn meu.fı te 
on~ ~elin, \t- ı 
nı •hnfi~ n ı 

mz::..ın acı in 1b8'Lır Dd , ~ 
bu sa) ede 'U) ıı.hl!iır :_ 

3.-'\YFA - .1 

jll • DAGARCIK • JI 
Lüks lpiiliisı galnız 

Kadınla:rda mı? 
İslaı.bıı~ ıne~rına ıit.-~~if'

rııı ıır)~n \'{" "'nıa·ra.• ın ı0 1 r t.ı.t
k:m di,..k'..,.ı"lie 'lıu.t 11 r.lardan 
ı, c ·~Jctın mua.~h-nı ş-.l ·~ <t\ıv-or. 
au· 

Sl!.i:uııkü }.avat pahal•~ğlo

nın imittole-r4ndıen bıri ~.kadın·

lanm1Jıın lü.k:>e ı..oın;ı ~:ıt.eroilr.
lıe.ri · t :i~tciı-c t 

Bunu. hen vaktile kaç d«a
lc.c .v .. zn ·~tını Fa. ·al io"l<li h c 
n~ cfaha var. Lü.k-' ipliliıs< 
~.n1dı yalnız •-. ıci.1lıiarda mid.tr 
a-caba? 

B<-n öyle sanıyrum ki 'l:>l!giin 
avnı ıpUla bir k•S<m l'ı'kricl~r~ 

cıe ha,v.. alını~. yU.ri"mü.,..t-ür. 
Buna x-<'ki lam bıı lü.ks 'pti
l<N v H budalfl1~1 denıl-emez. 

fiu. olsa o~·a y<'P esvap '"' veni 
papuç ip! •s·ııır d ~ ecc'der cie 
bull>llı.ır !hvdı <ıvle se, a..<ni 
~ye bız de ):-ıe tlİ) eLn1. ı.~e-nf. 

e 1."atp \'e parpuç ıpt :öi.-. ı ! 

&·n ge<::er:cl• [.., 1 btt' sc •<ak
} r nda .I<'"' ~eni .. c lan ,-e bir 
yat:dan da -bt.~·cr :1 a..ç.Jnıatcta 

otan eı,kıek f.:e.rz }e. .. inQ'("n 1>ah
setmı~. 'bu a-rc;..da _~t4 11 ı Şehza-

, ALMANLARA GÖRE 
(llat tarafı l incıde) 

a ... .u~ 'ea~'n!z·"' Jan H ., k ~ı 

ıı-.::;, 4.t 90,')'t'l Zl hl l.1?'ik Y • to.1 -

n,,..~· r. 

Kara. 
!Yl • 

k · ı alT.ın tı r -

()!TI( it '' ... t·.:ık h·r 

ı 1 1 tllo ~·ı•ı l ·e·a 

~ne tr. r::r ı,.-ı ·~ o an 
ifııt. 'l.°E'tıı na a YllPI • sa\ ~ 

a..:.:nd;a ~Jı< t ....... eı r. l-.l70 

("-4 3. l.. ~· r, 2.ti Z rhh LU.C.ı,; 307 

Tlop. t!)l ı .aj n tvı) ı \'t> 8.\3 ın~t .. y-orı., 

b.r- <"?k b.l•'b aizt'fl:of.S• garı net a-
ır.:ı.ıL • yah 1 vı.t" '- I>· -

m !1 tel .. tJ,Jlf'"O ı ~! 

Berliın, 3 (."d'ı..) - D.N.B.'nin 
ogr-endigıı e _;;;re A1nıan savaş 

\•e pıke bomba uçak ls.rı 2 İ)k!eş
-:·ın gıt:nu, halen Stsurgır" d ... ma
Jir<le tırtoon·r.~a <>ıa S .-.,. .. ~ ct 
ku,;: tler~~e karşa hırpak nıa ta,.
arıu:'ll:;rına c!eva.m ed..-rt~< aı:ır 

:ı ao,~ ır .:>pi ır.lb~ rJa İ.ll'-
toc dcoct.w.• .. r1 l"\.' er ne Ye n1u
k.:J,·l'mııt }ıu\•ala.r""' ~'liıcunı c>!· 
rn~l'dir 

Bina enkazları .,,- .•. na ~«erle.
tir ilen ·lııil'ÇC'k Sm·.vet l'opd ırı, 
durrı,a,lan devam eden ha~-a t:ı

ucc..,.ları amunda ate-ş ke'!'lnıt"k 

deba~·n<l·a y..-nı a.;ıian tcn>i<-
r.n ;r-ll"'tTl:vi ee\·tigını v v.nu,l

lım Bınılar be:k ~moı:lı "' ..., 
da bukl..gu gibı, dun l>ut.ım, 

daı.a bir y o ·~""" b ... tt'k 1..,.,,:ı1 
bulu.nan Kii<;Cıicıp..1ar <;a..;ı .ıııda 
şımd:i ·be.s !er?..ı \'at v.:. 5.at. •'<ı bun 
lar azmıs g•b., bir r~ K~pa
.zann yanıha·~n(!ak K . afi"lar 
arasında ba:· l.erı:ı otiit.k<lnı <> • ıı,.. 
tn"! .. 

Yine g~ ,,..ııeve 1cad .. r Ka· 
ragümrükte i ki ten:ı vaıker>, 
bt<l\Ün oradaki !et?· l"r d<> bt-:ıi 
bulm'4-· A,_..,..,kkab..: l•ra geJ , .. 
oe onlar da öyle .. Halt;;. a.tak
~ab:cılar ı\l.l r ço"k yericrdıf" l~ l' 

zilere t~ ç1karae:ı.k kad • .- ~"'"' ·· 
Yine ır.e.ela Ki.içükpa7arda ge
<;en 9ef'eye ,kad« bir !.ek 'kuııdu 
racı ,·arken b;ıgli<ı beş ta.ne vat 

Sonra da bunlu<lan hi.ç b:ri
nın ·~cıe-n b.a.ıtlarıılt .ka.şı~«ıl<·ak 

vakiti.eri yok.: Pek• ,n·n•a bu,._ 
laf' bu kadar bo • .e::-ı·: p \ e p.r 
bucu fıem de ga;-.et ~ ük><'< fı· 
yali~rla ha.-ıl harıl kirr 1ere cıİ· 
k.yor~E .. r cıcıb~? 

Oıımıın Cemııl Kaygılı 

210t'ullrla kalmı.şlardın 
V~, 3 (A.A.) - .l\lwan a.-.kerl 

malıfilleri Slal.1.grad ~'" - ı,cle 
bir malıallcn'n L~..ı.i şcl' ıı • 
gal ~in.ile büy-tJ.k ibıa· i!eri ad m 
olarak beliık!k.i ooılrrckted.,. 

Berlin, 3 (A.A.) Bü · Al· 
m:sn. gen&ral~rint·n w •u .-cyı 

az.led;Jmis oJau~..ı bu;;< r.da So\"· 
)etler ta.ı·a.C.ııdaıı öne suı eıı 

ıudia}Qra ait Wı.o.rctık D- B. n n .. 
~ı akcıri kaynakt.ııı ~mki 

rrııe..lümatı alın tır: 

ÖLı.iınü mükerı;cı"<!n U'.j"et 
ka) nı..Jkların;ca t;~rı surülen ·k.m·
gt-neral 'Ton Klriı::Jı., bu &.'fada 
a&cerlerin~n ba.,n<da dü~mana a
ğll" claıbeler ind.rrnc-k !A.lt~t;ıt 
5a~ oldt.lf}unu i.slıo-l etrr.: b r. 

Alman generali Bıe!efolıd, dıuır 
manm wtıün idd al~rma ragmcn 
p,;,;en garnıızcm ku.manda.nı fa
tlle mti.kemn"'1 r ,a.gJik duı:u
mu:la bukınınaJctadrr 

.:lfoskm·a ta11:ıfmc:l.n ölümü 
lı'ldirikn Alman g,..ı rali Bel l'e 
geh•oce. D.Na.B., hu 1sl'rnıtl~ b1r 
genaralin ~lİ\'b zan,a.n Alnrnn 
-orduları k:ııdroları ll:-incle ıbı..luıı
mıırnış okluğurı>J bikh·miıyıe me
zundur. 

g n MELEK ı'aemaııııd 
MICKEY ROONEY'in Son Eseri 

ANDY H .. l\RDY ve-KATiBESi 
N"f•i komoeQ·-51 t.aikd':flı e.). 1 1r1Ek.tı·d·r. 

T.>'ğor fio'leo'<le ANN - BUT11E:fü'ORD 

\' ~ A1Tilf>rtkQn fiı'm di.ı.nya"iDl.n yfnıı yı!dılt 

CA'l'DEBYN ORAYSON 
... _.., ____ R.·wıAD ..ııa.~t JJ tt• t .. '"fl'7~!.l11 ı m•t.inıe•••aı••llll~ 

1-

'r En kl.KM"etlt bır a...~n •••••••••-. 
J::n ~tt~y lC1nh b~r ~\~~en 

ı:... ..-ıe.ıı o•r lll'C''ZUdao yaratı'.sn 

MEMNU MEYVA 
BARB.ARA STANVICK - HENRY FONDA'ma 

Son Ztlon 

LAL E' nin 
<.ıwı l t ı'<ie.-..1'" alkışlaı>:ın llk ,a.he..,..;.ı.r 

~--•••••B~awı sa.at 11 de terwtatlt nJa~nt'•••••• .. ~ 

( Bugün s ü M1 E R Sinemasında 
:.ı Bu k \'•~ cltlıakar S rıeına Y dı11 

LOR<:l"IE YOll~O vo RA\. :>liLL .'l.ill'ın 

En b·'>-il< muvıırrak yrı.l•r• olan 

Dl İSTE SE 
• lw'If'Vll m'ia f'•1 ş~n •-e ('n C('rbı1ze~i tılnlint giır\ill"Üz 

Br ... "UD • .t 11 dP ten:nılatlı mat.ine:ı::11111•mıa1C:;;ı:ı~ 

SÜMER SiNEMASI 
Ö~ ~ ~ l· .ık.ş<ımınJan it.ılı "'C ı· & :ı:rmanın u:Nıı Yl c': ZL 

M AR L ~NE DİE TR 1 C H'in 
&>n $1!""'6''., Vf' bu.t<ıln ,ht ra lar kJynağı 

ECE GÜ·ZELi 



Bugünkü kupa maçları 
,tbol aja'fl ığınt'!l m v-

!-' n b , .. !'!: haL!r ~d gı pl'O,,.!·J.na 

rure he-r ... y..:ı ırk pazarı kiJPJ. u:aç
J na •..ı!-.. .. s cı.l 111Şt.i. Bu n-.c.ı~·l<ırın 
•tk lh•ff.ası k.,~ılaşr.c, ına b~·gtin 
l ne ..M™; ve Şerı r ~d'1arı0Ca 
;. a-ş arııuccr.~tır. B'1" ..... :S"!nl. ıkinf.." kü~ 

!"flf' k!u-p!t:1 ar·n~ır•dJ \i: bı:r kısmı 

da b.rırı.cı kunıe ile ~•r..cı kün11! 
...1µ.."tc-rı a~~ırda yapı!a..'11k ol~n bu 

J,.;,;ıı,;iar Qo.:~ alaka.s:z ve h•'YL'<"an .. .;z 

" ır~ rrc.t-ukı.1n~aur 
·f; ı ~J.-u 1rot"şl'a; lal:ırcht F• ne11-

t;;Jl\e S::ad· da D:ı.\·utpa.ı,·a - De n•r
ı:por: a. 6C)1\uz Rır.re!ı ll!sa.Tı r 
Ş --el rt:t<l da Ey p - ll•> h rb<-y 
i; t 'Iq)'k~.r.ı - A . ..doJ uh'is r" 1Je 
'l n de i t k .5.1 ı1e ka·'Şı.a .. C'a.~

• "f:ı r 
H n a. :ı ba_.. "'"f n r stad! . .1la. 

A. ı r.~ ,ı:; a ı;-d~t :ı: olan Jst. r.bul 
fi: teıı k "vVi 1 • b r JI Ufl -.J.t o
l ... a:tc bi drrlre.1.11.n 1\ilçl ;, '-<"Jk~ 
tır 

C"-"""11 ii.fi.a Y "l Ar-".1ı <ı..)"<l c:.t nıt.:: -
uz ı r Y'J- ç.kmış b mnıası ı~~an

t ı mı..ihte' t.n-in b az zayıf ~ı;m-.:ı.
sına robt-p !>!r·,?11.:ktır. M>.ıahna. ba 

1 ı y:;,ıc t. tıau:n t.n rr:lı!'l!"Tl k~-

şı.aŞ?na.sını. tf•şk,l ttn:>e... h<'.l!:i.bot' 
ı.Jasa kıp~ay ağı tab~i ı;ıkla ge,e
b .:l·. 

l\t001t•1it•n b;ıgti~ı şöY~e ~r k.od•'O 
i!e oyn\Jwruı C'<''t n' h(,.rre'.dir. Ci
had - B:!h ... d "• ?\tu ad - E·ad, 
Ali Rıza, llu$c;·y:n - r---hr<!t. H-a.~:
'kı, GünctUz, Şı~ ·et, Ş ... 1'.t 

Ga~a'WsGlr~1,ylı GLUlfiw su·f bu onJ..
fl n~n ıç=..n takı.ınla bf · bcr g.tm<:
m· t.tr. 

Ankaradaki Gala· 
tasaray maçı tehir 

edildi 
F.1\"l.~'ki gtıce b~ş :y n yağrn 

lı .ınırten Ankar bcf ı .1 ~zul~ 
ma.sı co!ny e L~ ;.t<şamı ~,...,,._ 

tr.izoen ha ket ed<'n ,.e .ı\1,kaı-..da 
ık~ nıı:u; y.1pn.c:ok olaı! Ga 1aliru-.a:ı:·y 

iak.iTU yo ~1a kaiT. t r, 

Ba yü:t.rlen Ankar:ıy~ vnrarr.ay{'ı.n 

Ga1ata.sa ::ry 1 a:r 'llJf (}rm Vl .. 

uı~,c.·Ia ·ı OO·Ji-ta bır '"a .. ,fııte (l,)"n-B.nl!\.~-ı 

n·.ı llt1f!ınt· Jcllr. 

VÜ,:ıKiYE CUMHURiYETl 

ZiRAAT BANK ASI 
"ı{w-uluş \driı.ı' J88K - Se rmayesi: 100.000,000 Türk l'nı.sL 

-Şuhe ve ajans adeai: 265 

GirA1° Vt. licari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Zıraat Bankaı.mda kumba ralı ve ihba.rsu: tasan-'11 hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çeki.lecek 
kur'a ık! aaşğı<faki plana gö re ıkramive da.ğ~ılaccktı.r, 

• A. 1,090 linhlı 4 CIC6 L. 11190 Adel $0 liralık 5,000 L 

' • lllt • !.,OOi • 120 • " • 4,800 • 
Zst • 1,600 • 
ıot • '.l'lo • ıu • :zt • :uoo • 

DİKKAT: Hesoplarındt.ki paraıar bir ""nr içinde 50 liTa-
dan aşağı düşm!yff>lere ikramiye ~ıktığı takdirde "1c 20 fazla
sile ver ilet-ektir. 

Kur'alar senf'de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikaımn tarih !erinde çekilerek tir. 

lstanbui Sıhhi muesseseler artırma 
ve eks·rme komisyonundan 

Bol4.:11•kuy En.ır.\.l"l .Ak!.ye \.·• Nıabiyf Jl.iı94:a.h;ıt..e••n. 7335 l'ııa 81 kc.. 
rıaş ~şıf bf'<k-tlıi 1~m·rah tı§f ru·* elkai.1ımf{1ll "lnı.tlmı.~tu .. 

J _ E°Kfi:li"Jn.r· 14/10/9'42 1.;an---unba gUml s..at. 15,~0 ela Ca.b-a1~lunıd.a Sıh

}rat -ı.c jçi,..n.....,i Mc.a\·ttıı:t n iıi:ı:1ıC'J. bina~ında kurulu ~on~yor-..dıa. yııpı

laealıa\•r. 
2 - MıJ~v-ele, ı ksııbn<'. b..ı~ındr.lııc ıış~t:ri &<"De"l hll!f~i \ ff·nni ~-

11 r...and-eri p.roJe kı·~( lrü~~;y:o b .. ı.rta m\.~tcfrrri <t·i,>Cr t:\·ro.k ç0tlı9'1ıQ gıun--

1•.,.rıde ıı.on~da gôrtilM> 1 r 
3 - ML.1"\o-akkat teıı~•.nıatı. 550 ;;ra 19 :kıı.;ıı-1uı'. 

4 - t~C1tliler en az b.r ta&'fhiıtle 4~ liral'1c bıı iF~ l'"f•rızt•r ;~ yap(ı

f.Hıı."t d•IM" :ıre]t'rin..1tn rılm~ş o:<'.i!ğu \1t'<•lk., ~~ ·a t6W:t:l<iı n 1stıınbul \\l<ii!)·-e -
rı< nı1.:t.'W."ftaıt'a rtaltrr--e l.ôT·h~n tafl J.;:::.rn::cr! ha1· ~· tiıç g,üc: f'vı,; l a!ı.r.ır:t.1 

ıntıyıet \.1C' 942 yr!ına .,.t 1'c.-a:et j"·('.bttı ,-e~Lı.'li;e b.1·t, 1-.vn ve• sa:ı.•~t J...arı..:-

Y''"" ıı<>lımı'lc , (19~) 

K. TASARRUF 
JJF:<;APLAJU 
2 İkınc•te~in 

Kt'~ıde..sin~ :ıyrı'an 

1k ra:rnııyı•!c· r 
ı naet JQ(lO liral•k 
l • ~00 > 
2 > 250 > 
)~ > 100 > 
10 > 60 > 
40 > 15 > 
ISO > 10 • 

Sahibi: E. İ Z Z E T, Ne,rivııt 
8aıuldıjl'ı yer: .Son 

.. -·· 

Direktöıii: C'cvt]et Knabilgin 
Telgral• Matbans.ı 

J 'f. ~B~}t~ral~ü:~ !!~1:) 

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

icabında günde 3 kaşe ahnabilir. 

E.~lİJ Ö. U HALKEVTh'DEN: 
1'~ 'l. :ı İnc:ı .c..C•' ku ;sları 15/Bi. n-

cı "\."--n pl·ı lıe gi.i' ı ~ıat (16.~) 1 

da atı :ıcaıat r K yı<ıL.rır• .r«?tlL:~
,r,:ık ~-=)·ı·nıe:- n 11o .. -işer .,., . .-kO. f;_rtcg

r&>fı ~ burornu~ rr ..... ·G.<·an'tle!'ı rica 
uıunıu .. 

BEl OGLl HALKH"İNDES 
Lıt<.nlbuı un Kn!"'Juıs naı tesn<l-ıt 

._'(!.t>ı1 6/Il tncı lt:şri.n/942 sa'ı g'..ım.L 

::na.t 18 •• ı;alkı•\"'m·z Tı·peOO~ıın
d3k~ n~rL tı-rı~ındcı b;r ~lantı 

ya.pı!?..ıC"aldır, 

PROCHAM: 
1 - İstik,fıl MJ'f'ft~ 

2 - Konıeı ·•M ( B. Samffi Na
rl--ı: 1·ansu ~"flfınkk.~) 

3 - Kcırl9('ı• (Ev Ktın:>ıSU t.ara.fını

d :ı) 

._s_o_a_s_&_I ! 
~ ~ ·l bor.-..np.J.1.an 311-0/942 

l S 1l'r ·n 

100 Dvhı:r 

100 &:v· ·ı·f Jo"r 
lf)(I P-e:1.M~ 

100 iqo~· Kr. 
ikı•amiyl.ji ~ 5 

9J l l)mrrv<;.! ' 11 
9J8 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

Fıat 

5 24 
130,70 
30.~65 

1.2.9175 
~) 16 
19.9'> 
19~70 

LOKMAN BEKiM 
D.\llİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 
M JicJ'"De sa.f,Uerl: %,5-6. Tel 2!391 

lstanbul Asliycı Al· 
tıncı hukuk mahke· 
mesinden: 942- 1082 
~f ,ddc.I: IJ~ fl''lii ,_.~'J.. ·• J ıfi1. Hü

eey~n Avni K•pcr 
MıKiıdı•ıc1c-yh. I..c.•r'f'r F.l:zat>et. Tal-. 

sim Att·lıc r~ıd(lıt.srındıe B('tın Bey ape.r
tnnııan. 10 No. lu c:k":irf~ndr.. 

1'.1ıd:l<"i ll•.f?ld. iarfl:nd<.,ın 1r.-Jc!ık ... 

a}fWh Lör:ı·T :E:i22bet el.-ı')'hlne uc;:
la11 ~;ıa...-ı e.a,·~Fıtkl il;t an;Jı;..l 

q~:"t.W mÜ'Cldı.,.,ı~cyıtu• tcbJ:ğ f•dil re-;r 
tizl"'re- ;azılı a.<l• e inr s:öndrrıi!m'şc::fl 
de n·~ı.mı:ıilı•.y:yın rr.<zklır karrı ·t~fı

hını t<~ ile !-l"or..(i mı•<;•hule ı:;tt~ğ'

~ bı yJri.1<' 1 ... c'e kı' tli:ı•~"q üveı·:nı· 

H.ılk-.;k U~l:! .. ı Muhakc ı <ltri Kr!}:J
nu:n·,n 1-41, 142, J'4:1 ,,.... 183 'Ü'noü 

9\ıN.lı<ı.r-lerını tt·\·f-.iı;an 'ade kılınan 

clıt\ <> a l"'lrho:ıli 1<' nıuh~.utt-'lnlle gıı.i'!Jlt!ılÜ 

gö•t';.tr2r' eı,,;·ı·~.) 11 Vii ~ <ıl) 1 ııın msh

Af< .. "IrJe o·.\"•" ' ..a -~ne a )!l lf'CE:ıTI'a ve 

942/1082 ı: .,.,,...,ı:-:ld;. ka')'ıtlı ~ı dtı

,-~ıu ,.., >cl.Jı -a'.cyh'n (IS) gJn ~·.nıdt! 

Cf'l\"&!J> vM·rrıcıırı.• kul'ar vflri)m~ş ve. 

bf11!T1'l.Jı•'l ... kıı·rar ;ırnıQı;:ıli nr. c.,.,,,.,.._ 
ôl.!>J!-

Tı~ ı:'1n,&'k 1 a "n~ın ;ıııilı·yh L'>rler E'i

ı..-ı-l.tt~ı } 1;;._;:ı·:'(i yiüı.lt Jrı(;ıC.H('t z .. :
JırJAJa 00\lay. <"t"'-"•P "\.frt':' f-"~ tahki

f.ı:t:ı.'&. iıçirt ~.u 4tJınan 27/10/942 S..'"!

h gıı.nti so;at (11) dı:' ır r.hılten~PnllZ

dıe h~zıı• bulunn-..ıti-ı "\{'J·-a k.an1111I b:r 

\.'(}..;oıj güı-Jrlı0 !'1l•l' ı Ji"ri.H,l l. tebl"g )"L

rvnıC' .l,"'C'l(,'u'.lt'k iı:11t f'e i·0ıı oıunur. 

. 

TAKViM • 
1. Teşrin: PAZAR 

1361 
Hicr1 

RAMAUN 

23 

Gı..m: 277 

1942 

4 
12b8 

RumJ 
F.y ~Ü l 

21 

."1: l O Hru<: 152 

- - -'·I 
c z a ıı 1 l Vasati 

......:":.:' a;;k:...; tc:lo:ı·r,__ 1 _, ____ '\ S. __Q,_ 
Guneş 12 11 6 00 
Ögle G ıs 12 o~ 
!kınıli 9 31 15 19 
:\ıc,am 12 00 17 4'"ı 

»•laı 1 30 l9 19 
'n~,~ 10 11 4 ~J 

DiKKAT: G~!.Zt'lt•; e 'oodc.-rilen 
evrak gı•rı vtonlrnez. 

• 

8,M 
8;'t2 
8,Hl 
9.:ıo 

4/10/WU PAZAR 
Prr.grımı vP n·.em. 
Mliz'ık: 7'1~rşlar. 

~<\.Jans haberleri. 
Müzik: 

12 20 l'roğn .. n \C Tıl'Cm .• ..ıt .,,arı. 
12,33 Afüv.,k · 
12,45 
13,00 
14.30 
18.00 
JR 03 
IL,45 
19,()Q 
ıq,15 

19.30 

19.45 
I~ 55 
20. 1.5 
2fi ~o 
21,00 
2115 
21,50 

Aj .. --:ı::; h~"'~~~TI, 

l1t.~K. Şarkı ve 
Afüı>!k 

~ogran, ve 'n 
Mwı>k: 

MW!ic 
.J...onıu~m. · (ZiT;.ıat ~atı). 
Mi..\:l;ı.: Şarkılar 

MernılekC't ~t tyan vı• Ajarıs 
~b<-rler~. 
Sf•ı't>t•f.t 10 dEık:k:t, 
Jı..1~. F~ıl ht'yt.!.i. 
K<ı11~ın;ı: (D• rt]f.>\t'nf• ~aati) 

!l.1ü./.ik: 
Koo.u-.:rını. (Ev~n s.ı:ıh). 

Mu.t..ık.: K~rı:;.M şa~kı'.at, 

Arik:ffı!"a ~oha'" A1. K~-
ların:n nt Lcelcrı, 

~JlO ~tlız4k: 

22.30 Mem]C4<1"".f 1'&:t! P)ru"1. Vt' A-
j:ı.,,s -..aLM;fı 

22.50 )"üı-ı."'°' pı"C'gram vı..• krıJ>Jnı.ş. 

Galatada yangın 
Diin, ooat 12,15 de, Galat.ada 

Kemcraltı caddesinde Küçük 
lııar.ıja. sil:i~yan ilma:lat'iıanesme 

yarıgm çıkınıış. 'Bina da ycnınl§
sa da di.ğur binalara SİI%1~f..:..--.e 
meydlan vcrilın.; Nek ıtiai.ye ta
ırfnııdn sön.dürüQmıi>;tiir. İmaliil.
hcme bioosı 4 'ttn füaya sigortalı 
dıT. Tahıklk.a<ta devam edilm<'ikt.c
d'~. 

Bazı ticaret tirmala· 
rının kapatılması için 

müsallde istendi 
Ticürct oda.sının, ınuamc~~!('

riıı.l Bıorı;aya t"S<:il ett.rmeyrn 
24 f:ı-ma hakkında para e<ezası 

tarftn ve scd ~.rarı \.:~rdiğini 

yazmıştık. Oda, kaıpatılmasma 

karar V'<'ri·len firmalar hakkın
d•2, Ticaret Vek.ilet!nden s.:d mü 
~aades istemi.ştır. 

.Z..A. \'"İ - Çftt"BJca .A....rı<tıı·liK ~ ıbı•-
cirt.1fn. ;tlnı~ olr~ı. ~U!ITI .. ~t:- K lt'!"-

~.i- t ·ilçf-rC~ı ı..ıJ-·' 4·11 ' ' )'f'ni.SC.ı 
çık cı ı a<.,, ğl!Jlrian ffÇ;.1.'Slmn h~[<·ı1.u 

)-.M•! "'"· ( 7 il ) 
lb:;ıt, nı <d;:'u 3ı3 dk.ı~ıırrlu 

JSA' ÖZMF-'it'İ 

JIAKJRKOY J\S. Ş. DEN: 

1 - 339 IK•gun...Ltlar \e bu do
•·;ml;ı~aı la nN~!11o1'~l' go ''n ~· rıı 1 
ve yı;ı.bancı t-.,.-ı.l sevk.. edllrcı1;. ti:!'. 
f\on:.arı.n ş.rı~ df top'2ntı.:a gii ı \ 
19/l. Tı•şnn/942 p~z;nt~ giJrı.tı:..\ı 

2 - Ki«\ hr.1tn·<1.l Je:-lr ı:ı.ks11a.· 

Belediye, i muı akiple 
ihtikarın önüne 
geçebilir mi? 

Jl[·ntak> Ticaret Miı:iıi•lii~ü, 

şt!ırımı·<Xickı· fiyat tcrdiü'.<-ri 
]ı,,.l:J< nda bir rapor y;czmıştır. 

Tic&rct Ve;calet, Müdür<lüge 
verdiği emircie keyfiyelın Bele
diy~ i~ti!:ıad Müdür~·üığüne ıha~ 
tırlatı\m.;.sını bildirmişt.r. Bele
di) e İklisad Müdürlüğü:ıün ih
tikfırla mü.,,ad<>'c için kadrosun 
da 7 memur bulundu{;rı.ından Ti· 
carel Vekfıletın n bu husuota 
ddıa cidd'i ve esaslı kararlar al
ma~ı istt:nme•}\:tedir. 

j ... OÇUi\. HABlrl.RL.El 1 
* Parti nııfrıi~·e kıong:rckrjne 

d<evam edtilmektediT. Dün lkıon. 
gı·eleD"i yıapı!lan nahi)·eJer şun
lardu-: 

Anarlo1urwaır, Galata. !Be) azıt, 
&>m.cıru:Lra. Ağrn, Ü;ıkUdaı-. 

Kungı'< lec<> bugitn de OC,vam 
cdıJC'cektiT. Bu~ıinı kuı:ııgıt:Jcrin:i 
y:ıp;;cak nchiyekr ı;<ınlaırdır: 

Mahmu>tJb.ey. Arnavut.köy, Bc·y
k.oz, Kaı>ımp~a, Şi~l\ Kearu:-- 1 
baJı.: guz, Kunııkf.y, Akçu:f< lte-n. 

Tek(,. * &k;1.ta Hwırçn\ uş mak,1-
l<~indc ç.m-apçı oo.-\uğ de 44. 
nu<ra<'alı erde ı;"rip fJı~ h·tl<rL
Jık '\:ak1ası Olm'UŞ, l\1ohn-;·;,.ıt ll.5-

mi r.ı.:le J7 y il.§ını:ia b • çoc~"• ~ -
ni t·><le ot<ı~an Mdt:i< ve ogh.ı. 
Mrn4.a.fanın ı.c~vilcik annt'<>inin 
sand,gıda:ki 500 lnrasını ~'allnıış, 

Mclcık ve oğlu Must<ıfa .ıiie bır
J.iklc· Ec&-ncu-·;e. ka<;mıa'-: Ü7 .. cre 

"üeci garında ır~ne bWErlel'
ken annesi Elmı;6ııı JI<ıÜjı;e ih~ı 
Wt-ı 11ıı .. "Y a:kL-la.Drn ı~:J'dıı-. 

Tramvayd.ın atl2dı 

dizi kın' dı 
B~~'1kiaş h<.tt.n<ia ~a·lı"'-ın 215 

saıyılı vatman Hak•kı ıoğılu M"h
met 1-Ia•1\ıkı, \"iii{.;.İ.fe a~ma~< üv..ce 
B<:bcğe yay" ı;J<Jcr:-r·n Ortk>Oyde 
Ş\fa Yu.-c>u cİ\annda, ıli.ı 1ımm
va:y hızla giderl<cn atl,.n-.ıalk is
temi.'}- f~'kat, tııtunc.mıya:rolk &'.;>" 
mü~1Üfr. Scı~mıe netiıcc-s: st'ıl ı<Jya

ğının diz k.aıpağı kınJmo~hr. Ya
ralı, ha•tanPye kalıl nlml!Ş'\1r. 

ZA \'İ - 2fH O S c-1 nuc1,Qf\,JI c•1-"~ 
•rr .• ı_:ı )ı;l'ill'n ... r~•·' thl,}t'"t.~ .n~e '\'t"' 

mtıa)-c11e C'.ızda:r 111"11 '-f.J t·11ivtı. Yr
ni~r r• l• ııl::!<"; 1 j•lmr'..ın, f·W.l!a-ln h. ii.nıııi 
yt4"..1 ı.•r. 

1819 Nu.ıTı&..ıb.1 1 t-a.K"Sl ~orcı·u 

Rn.•ı ı..ı.:.! ı.. NlllU 

Resmi dairelerin nazan , 

dik k o tine: 
Ev·•elcc mevrut \e Maarif Cemiyeti ile birl"kt0 hareket ed"n 
(Resmi llıinlar T. L. Ş.) tasfİ)c haline gi1miş bnlunmaktıı
dır. Bırndan s<Aıra gaıelemizde 11esn"<lilecf-lc. Resmi İlanlar 
16/9/942 tarihinde len iden tc~ekkiÜ erler<!. i~c ba,,Jıyan 

Tlrk Basıa ııruıı Resmi tilinl~r 

Ko!lektll Şirketi 
tarafından idaTe tdilerııktir. 

(~azctemiı.in hundan evvc1 il5n n e~rine \ nsıtahk l de-n şirıket 
,.e t~ekkülll'rle b"çbir alfık:ısı kalmadığındon bund•n biiy· 
le ilanlarınızı; a~ ni Iiat ve şartlar dah'liııde İsl.1nbulda 

Ankara cacidesinde Kaya Hanında 

Türk Basın Birligi Resmi ilanlar 
Kollektif Şirketi 

merılı.ezinc yı>llamanozı ..e bedclle>ini d" aynı adrese 
göndermeniıi .riea edeıU. 

• R 

~ilerinden yahut hassa nc!erle
rirıd<-n birini ~·lırdı. Fakat, Ça
a. ~Jılak arkada~lığ etmek ç.ok 
zor bir hız.metti; koynunda, o
nıı uyandrmadan uyum••k, da
ha doğrusu uyur ı,>iirünüp göz 
kırpnıamöık 1:.'ızım. Küçük b • 
k1mıkt' ile. uykusu kaçı mı, Du
bina sayılırdı. 

Jlfaiyet hademeJ..ri, iç oglan
J.::ırı, yerin~ göre, CaTa, s:rt ve 
baş yastığı YC hatti s'ltc vazi
fesinı görürlerdi Bq, altı tane
s·. yüzü ko\~un ve yanyana uza
nırlar, bı·r tanesi de en b.ı,-ta 

d;z çöküp sırtını yastık yapar; 
Pelro da, mantosuna arıl:ııo ak 
bu can 11 di\."\::ının 1üzerinc yatar, 
U)•urdu. ZavalLı gençleı·in hu 
dev \•ücut altında sahaJıa kadar 
ne l'alc gel-ccPği tı>hmh olun.:>· 
'biiir. 

P< tır nı..n fan te-ziler baza" 
1ul .. n 1 Ye işkence dcreceılC"r~nc 

varırdı. 

GOO.dderi nctcn Kontes Mari 
Pavlovna Hamiltnn bir meclis
IİP, Katcrinanın kendinden ge
ç.nc<yc '-"<Jar •\ip sahr°!i oldu
ğunu <öylt-;mif'.i. Yalan da de
ğildi. Fakat Petro kızıi, Koıı•c

s., cc<>alandırmak üzere iki has
sa ncff'rinc tes!ı:m etli. Pt::ık az 
sonra ck:.1, Kontes., çocuıit dü~-r
mck suçile yakıılattı; affetmek 
c 1irdf' ıkt·n kayıtsır/.. davrandı ve 
Korıt.,s ıdam:· mahkum oldu. 
Ba!'iın.n balta ile vurulacağı gün 
baıhtsız kadına, siyah "'°ritli be 
yaz b' r ıpck)• esıvap giyd;riJ·miş 
tı. Ç<: r, hükmün tat:b'kind-c biz
zat bulundu ve tüyler ü.ııeı:kn 
b!r rol oynadı. l\la~ukasır.ı, boy
ır~nuı vurulacaµ1 kütüğün di~ 

bındt· ka~ı-layarak kııc"·klad'ı. 
T:• fıli:p önU11dc diz ~-ök;i;> 

duc.ı.,ını eıi~·rk~n yi'i.n:r.da 
Jıın<i:ı. 

ııon 

!bu-

Zavallı l\1ari I!r.milt -n, dua
da,-.. ~onra ba~1111 kaldırınca, 

Prtı·cmın yer nde cel'.iı.d• ı:ör
d<ı! Bu fac:•:n n nakline bi.raz 
d•ha devam edelim: Cet!iıdın 
baltası i;'ini b:tir;rıce, Çar, yere 
yu,·arl<rnan başı aldı. , .... oı•:da 

bulu-nan ha!lka. kesi!ıen dam
ların sim ve ·;azifeler ini söyli· 
ycrek •bir teşrih dersi verdi ve 
ölümü, fizyolojik boıkımd<ın izah 
<·1U:. S().,.J.erin1 bit rince. k~i.k 

lb&F.Jn solgun du<lak'.arım öpyü 
,.e roma yere atarak b:r haç 
i~areti.ni çıkard; ve gittı . 

(Daha nr) 

Heryonun tev
ikf haberi Lond. 

in fi al rada 
uyandırdı 
(Birinci sahifedtn devam) 

'Tinıes=n dip~omatik 

~öyle demektedir: 
J-forriot'n<ın lrV'kiıfi 

yazarı 

bır s>Ü!•priz t"'!k11 etmemiştir. 

Herriot bu son haftalar zarfını
ua, haki-ki bi~ vatanseverin cesa 
'"t ve düri\stlüğü ile dü,ündük
lrr ni sık. sık söylem'.ştir.• 

:F1rn n.-.a n • n a"'-11!"1 hezimetin
dcn b <>r i Herriot >:;birliği t•.,ar
tarforından uzak durmuştur. 

Me'bu~lar meclbi reisı sıfatilc 

Jie.-riot Fransaya ~ereCli bir yar 

<lımda buJ.uına1:>ilece<Jini "annet
mı~ Iaknt Lava1.'n "ğrc-nç harr
kel tarzına daha fazJ . ., tahammü.1 
eden1('mit.ıtir . 

Gzrtenin yazdıığ na göre, 
Frars z unıuıni <-flllirı Lavalin 
rrı«;buri hizrr.et k•1rarno:-rncsi ve 
yahud•!er~ yapılan ferıa mua
mt:~{'1~~ yi:zündP.ıı infial duydu
gıı ıb r sıradacli r ki bu nıckt'l.Op
'.ft.rın mahiyetini ö-ğrcunı:ştır. 

DJker yeni ıı;r i.<tilıi tehU"kes-ı'ııe 
7Ui TH.aru.:::? 

Ankara 3 !Radyo gazrtesi ) 
Fı ansızların !>akarın istılıi teh
IM.~sıne m~ru~ lbulunduğu.ııda 

ısrar rhl'"l-er1 üzerire D·~ıkarın 
durumu }>n<' hir çok tt'fsirJ.erc 
ye>! •. ı;-ml6ll•r. Bununla berabf>ır 

Dakara bir ıstiJa teşı;bbıislı h
t "11a' da ılirıde görülm<"kledir. 

Muhtekirleri te
peliye c ek en 
başta tedbir 

(Basmal<aled"n devam) 

Jen, n1li~.telıl•k bulunan şchirl-c
rin1ize kadar hcrkc..,in i:-.ti~ntlYıa 
ular-Jk kendi pr.oglanıın1 tatbik 
~aha&ında tin hli~ ü~ ga.)Ictl1.: ııi 
.sarfc_ylrnıe·.ı.ni i-...lcJ~1cktOO.:-r. t~
tih~al ~.a1ıasın111 tC'rıbel sah -l~rı 
cl urs.a hunları <.;alı5tır1n~ık. \a~ı-
1aiarı , tohunlları ~·ok~a t~ının ... y ... 
lemck. temin cdilecelt Joll;ıa-ı 
göstern1rk ça}ı~kun ,-c {edcilliiır 

ck,~ri~·ctc rlii'jii~·or. Elindeki ~
tihlalatuu fazla paıa hazaııınille 
he\'c,;ine kapılurak 'ıırguurulu
ğa 'aran fiatlar1a sat111<1·!~ i ~i
Jcnler, bu n.ak>aıla beklcknler 
olur ... a or:Jarla da n1ii~adcJe, J..:c:11 .. 
dilerini ten\"ir C..\ lcnıck, tefı~.Jn 

ve na>ihallarla )·ela gclii-ınck, 
çoğunluğun hartk~!inc UJdur
ınak :vin-e o mıntakala.raaki c·o
ğunluğa ai1 "\azİfe haFndc Luİu
nuyor. 

İ. ıih,al mıırtakalarıuda d"'!a· 
~n, onlarla i~ )-;:JJan aıtacıJara 
tacirle.re norn1 al k3ılardan ha~ 
ka dii 5iil'l('cli.>r:İn hile h•Ü<İrn ola
rnanıa.!)l gibi bü~·ük i. Jer, lıi2n1t:•t .. 
!er terettüp eylemektedir. l\Hti 
?ktı..,at ve ahl3.k, ticerH at!ıli'tkı 
ı.ccibeJcri, usulleri kanuıı1anlan, 
nizan1nan1elcrden zi,yade görgü
ler, örfler, ıidctlede. ıı:.hnyet mil
li tit:arct terbi) esinde ~ardır. 
~tilJetinıize dil~cn hıl , ·ec'.bcleri, 
ı,-oğunhığu teşkil eden müstahsil, 
araocı, t~cir Ti.irk fertleri fı.iri 

zcl.iı , .c idraklerile çok iyi bil<r
ler, ont:ın hatt~l bizlcrin if...aı.

Jarına hile liizuın halmad.an ~cı'\·
rarJar. Biız, azl!ğ'ln. c:ckluğa .. ~ra· 
yet tdılikesi go'1erebi!ecek frna 
hareketlerinden, tdakki H ah
Jiliarından :-oakınma ta\·~·'}·eJeri

nin ne de oJ,,. fa~da \ereı:eği"'e 
kan'İ olduğını;uzd"Jn bu satırları 
yazmaktay11. 

Sttl1ı seıı~lcrindc, normal ı~
manlarrla m'Jli birl:.k J~wnJır. 

Harp yıllarıı.da, bıf'ıa.-sa dün~ a
nın ~-c,k nıitlc.tleriniı~ n1ii~at1l'lı· 

n1Ütiabaka!.ına gJristi~Jprj scıj<'

Jenle elzemdir, ıaruridir, hal· 
tidıT. &..ki harp-ferde zaferi nıiJK 
birliğin ktw\cti, snğlaınhğı le
nıin e~·l erdi. Bizim emsalsiz. ıuır
li mücadell"miı.de büyiik zarcri 
nıjJqi birliık te-n1in e)·lcmdstir. 

ingiltt'reden, orası ziy;re!t ~
.ıen ga•ı.eıtccilerinıizin intılbnl:ı

rından mrıı birliğ~n kuvı.-eiinı! 

anlı!)-.ıru'Z. Almanya)·ı zıiyaret l '· 

den gazeteı:ilerimizin intıAıala· 

rmilan orauaki milli birliğin kın> 
\·e·tini daha i3-i anla1nL~tık. 

i,ti'lı,al, ia§C, Iiat, k.o11üıu.J, 

murakabe i<jleri, sahaları, t'ca 
ret, harp ekooon1i ... i hu usları c~ 
sasJnrından t~{erriiatına k~lfotr 

n1illi biı:Jik ıntfhuınunun için
dedirler. 

A~erli'J<. 'azi fcsind.cu la4,:il'· 

ruaıuil'k JJl"JSC ikt• adi ted!bir1 rr
de lıiikiımete ~ardım elmrk do 
iertlcr için ayniuir. O halde. bıı 
idnı.k ooltinlüğii i~inde Tiirk 
milletinin fert fert kcntlHııe 

dii~en \·azift-yi ~ apn1~sı her tt'd· 
bil"in ba~Ulda t:n b~rinci tcrl: ıir 
şarlrdır. Hayat pahalılığını da, 
lh.ti1'3rı da, , ·urguncuyu da ~ e
nttt.k: budur. 

SVKRO AHMED 

Anıcırikada n""ı edilen dcırr. ·
ler Fı·ansiz.\~ırı bu &°'ususda k~ıJ

gılandırnı 1· r. AmcnKaaJ!ı a· ın 
Belci!ca ·kong ·ııdaki hazırlı:k

ları da böyl<> h r end•~ye ,.lbq. 
oln'u•tur. Dığe.- taraftan \':s.
niıı, Fı·.ö·n-sız efk.fır· urr .. ru.n1'iyc
s'.nde müttl'fikl<'re 'k.;ırsı b:r 
inf al uyand•ra alt .'\!manya ı'< 

~l>ır!i:ği ·hususu dn bir cerE"f._,n 
da yaratrr11 ık istemc~i mu t,._ 

mf"l<lir. Faris raze•e!f'ri, FraP
sız Afr,kası!l:n müdafaası zartı.

ret< kafŞ16ln<:la bır ç k yazıl..:r 
yazm ş'ard r. 

Bu arada Ma!<"n ı;azelesi ciô
yor ki •Böyle lb r taarruz bızi 

gafü av!·ıyanıı) acak~ır Ht~,.,. 

!' d siddetll' nıukavc-mete ka"" 
'\ıtrn1ıştir. 1-t·Jd;ı.iaa \'asıta.a·•.

mız Mad~ga~.turdakinden ~uiı: 

ıy dır • 

-
• • 

• 

Viictr~ r,·in \.;ta.utiniın n.e- kadar ıazı;m olduğ"unıt hr-r.k~ bHiır. Cilt ·~in deı ,ıoitan1i n aynl lı?.ynttır. Son 2.2.)nanılarda A""\o·rnı"a \"e An1e. . an111 ıtr;)at ,.e giİZPilik <·nıı.-&.iiitjtri ,itaminl) krt'Olıİ iıo..tiınal r·iınt>J.;C ba~larn o;;t.ır "\.t' guLf•I nt•lttrlc•r eldr 

rtmi~l·ı·rd.;• . Cilrlcr:nö bcslemric \e gaJritahiil:•lJe.rini \C en[.;k•;y;mfarıııı giderme-k ~ohındaki g•ldcriııiıı tahakkuku till:uinc• iıilhab•<t ke dcnlar arn ,ımla mtithi hi~ h>CJ•·can tevlit rden kr>CmlM 1Hi11in mii ,ıaı.~..arah •ı.,m,ümul b.r ıııahi~d 
ı:lan "'""'"" llı6anı!l enerjik me;;ahiıle istillızu <d:kbilmiş ve lla"<!D \ilanı.in kremle<i nanıile pi~·<t"<l)a rıJ<M.ı limıştır. Yiizdcki 5hilcelerle ergenlik ~(: bıırll§lıiılııikluı İ7a]e t>den, iMi:y arlerı ıeııçle~t•~en, ı;ençlcri gÜ<IA'llcı;ti-ron lııı kr<>mlcri 
deThal \e bilittered.düt ieünW. cd; niz. Haı.an clepObıı ve ~u.lıelericıde tiip 3S, ka\amYL dcİd"l mi•li bü~ iitk 150 lmn:~tu.r. 
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