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Yağmurlar Şehirde H~ara Sebep oldu 
Bazı mahallelerde evlerin 
al t katla rı n ı sular bastı 
En önemli Dün sabah bazı hatlarda tram-

. i k i nokta v:.~ü~~~~e~~ırie~~~ a~~~.k!~~ı, ~~~.1~? 
Mihver sanayii 

• 
veınsan 

kaynakları 

Bu iki kaynak Anglo • 
Saksonlu~ alemine kar
ıı koymaya ve uzan 
harp yıllarına dayan
maya kafi gelecek mi?. 

Yazan : ŞÜKRÜ AHMED 
D •· 

O 
n.giJ iz \ e Amcri.k.an 5'11layuJ 
baj dföıc!iİıl"Ü'di bir hı7Jla ça
lışıyor. Tayyare, tank, ge-. 

mi inşa.a,~ı h,...kıkmda dünyaya ya
y·J·J.aın hıı.berler en :ıengiın mu
hayyel'eleri ıl-.ıdı.i şaşı.rtm raf;ıaını

lanl" doludur. 
Urak ŞM'1k, cenubu garbi Pa

&iıfik, aşağı Asya k.ııynaklarmın 
l!lll-y'bed.thni~ bulUJı.ma,;ına rağ

ın<'11'l ıfliin., a.n . .n en zengi.ıı n1ad>tle 
ve mad..; kayakları hiıla Aug!ıo -
s~~h.ıık ikıın i.ui ıl e;!ıintı.iedir. 
1/"'1ıruu. Anl<!nk:ıııla ka<Uçtı.k, ka
kty, krom gibi baocı maddeler 
rnü.ısıe.,n,a ı>lmıık üLc~e yarı dün
Y<ı i..t.i,Jrnılioe muadil madde is
tihsali ve kaynaığı va.rdır. 1/apı
l,.;ın h a pLara, neşı·t>Jounacn r aı-

lı.amılara, hazırlama.o ıuogrnnıla-
,.. göre 1943 ya:1,ında., )tilba.ren 
yal ruz Amcrilk.adak i tan aıre· iııruı.
iatı .lllilwcr tayyare ınevcud~ 
ııuo ve imaliH.ıır.ııı en az iki misli 
<>l<1taklır. İ n.giLterc ve Kamaıda
nın tayyare imalatı da bunun 
cı;ıbaıs:ııl ı r. Hatta, şimdiden Rus, 
M.ısl'I", Jaıp·on cephelerin.de Amıe· 
rikıaın tay_yareleri keneli kudret 
ve d<>ğer l airıi göslermiye başla · 
dıkılaırı gfbi A'llTlJpa ü:ıeriınde en 
:nı.t>&iş taJır.ipler·h yapaıbilıen lay
)•arel>cır de Amerİlkan t:ıyy:ırnle
:r.idior. 

Denmk.ras3 alaır hesabına bıı 
bas döndiiriicü i<nıal hızı devam 
t'ld?p giderken Mihveır adma gi.i• 
rıfuı en cfüşiin<lüriicü iki sonısu 
§n lkıi ön<:ımli .nıoktadır: Acaba 
llemo'kr asyclann harp gaYT•ti 
lıarşı•;ında M>hver insan, nuııddc 
lıaymııklan ve ~anayi ba.k.ımllll
daill ıı:e hııı!Jc; ve daJıa uzun lıa~p 
Yılian jçin ""' derece mııkave
rııe.t takatine saıhip bulunuyor?. 

l\fo!ıhverin haırıp sanayii l>aı!<iı.
ılıınıdan n-e halde bulnndıığu bel
li dıeğ;:·dir. Alımanya başta ı>l
Jııak iizcre İtalya, JaponJ·a ve 
bütün M"hv<.r orta'klaTı harbin 
ba'flndanb~·ri sanayi gaJrntlerini 
en lı.:l'SS4ls Jı.ir ketumiyeUc gizli 
lut.nmşlarder. Bilfarz 193'J Eyh'.ı
l;;nde 24 - 30 Jı.in tayyare ile lıar
"'-e girdiği tahm'n olun·an Al
tııa.oyanm bugün dinde ne ka
dar tıa~·)-arc var?. 1911 Hkıb"ıha•n 
•uınunıfa. harbe giren Jtalyanın 
l2,uoo, 19U Biriocikfinunuuda 
ın .. r1~.arebeye tutuşaaı Japonı_aııın 
~.uoo tayya<rcsindcn ne k"tdi ve
)a bunJarıu üzerine ne ilii'Ve e
•hldo?. Şimdiki halde l\Jihvcr sa
nayii Avrupa ve Fransa saooyii
bi de kendi gü:ciine lcatnıa•• ile 
>ıc der,..:eye kaıdar ınuvaHa:kıiyct 
ıfa<Je"i icinde bu1unu)orr 7 • Ta·nk, 
'nc..tör, z

1

ırhl1 \:a61ta, kamyon, 
t<>p imalatı ne b;ıldedir?. Biitiin 
lıunfuır birer rueçhuMiir ~e l\lih
\1::r ka) nakları bunlar iizet'itıde 
••la duda,k kıpırdatmıwıalktadı.r. 
Japonların yeni gc·n1i iın~aıtınaı 
.ı\ıu.criıka \e İngiltcrenin ütle bi
•ı nl,ıbctinde chıhi muvaıffa& ot~ 
"1a •na imkan bulunnıaıhğı lı<f
ı,....,. •·cHk is'!iilısaLi gözöııüPde 
ı.,14ıkır~lt bükıüm dtına •lıur-

(AllltASl s. 3, SİJ Zl. • 

<iıet~l ya.ğmuı•la.r dün sııbe.h d~nmjş- dik.ule tı~tuva:y s~.terleı·i hat çam.un. 
ti•. Evvelki gece saal 24 den ronra ]arla dolduğundan intizom boııen i 
sağanak halit>de ya~n yailmurrlar ka;oıbo'mu.ııtw. 
yıu~ür.den dü·n ~ebl:in alçak ıoobal- Dün sabarh Ak.sarayda., V'al~ caı-
lelel'i su-Jar aLhrde. kat~t1 • Bu mlıSinin önii®eki n1'Cydafl biT met-
l"Üz>Clen dün 9"bah tra:ııwiıtv seferle- ceye yakın su altı.mi.:ıydı. Buradan 
ri bir müddf't isleyı2men1"i§ .. tir. Su hemen hem-en saat 8,30 a ka<JQr grç-
ba.Skını en çok Aıkroııay ve Davut- ~ :lıtııncllnı bulunaımaırn.ı'Şltır. 

Göringin 
bir nutku EdiıtıH'i<ıa\ıı., ~ı ve Yed\kule 

paşa semıtleı'inde ıreruı;ni gö."1eıımiş- tromvayları saat 9,15 c kadar ;ş[i. \ -
~r. Bu sentlerdeki 'CV'1eıtin zerrUn k11.t :Y~, Beşi-kJ.'l.ş senılıinde d~ 8,5 • 

ları ,,,, altında kalm~tır. Sarıyer- ğa k<ıdaT sel.er ;yapılan13Jnışltr. M 1 lng'l'z 

r 

dA! de yollar kapanmış, Topkr.pıda. K~ı.mpaşada_ Dere maı!ıatl.Sııô d"e areşa ' f f 
k.i Çıı'pICJ. ~ayırı da s<'I altıın.da kal- su ba.srruştır, ıtfaiye: De.Te rnnhalle- 1 
mııJ!ır. ,.lnd.e Köprü sokağınıda'ki_ evlerin su- hava akın arını 

Ezyo(iıPf.e, Ka.ıını>'i§ada elliden toz- l"'rını boşal1.nııştır. T"""zlik ·~ 
la evin alt k:ılerını da su basrnış, lelıeri ak.şama kadar çalışarak: sokakı.. f ı ı t t 
Orı.ıı1<ıöy d<'ı·e&i üzeı·inodıekıi köprü- laı·daild çamuırlan kal<iıımıuşlar, )'<ll- e S e e a n a 1 
JrrdE"n -birıini se!Ier yıkırn~tır ları acmıı:hırôır. 

Aksımıy ca>dde;şj 11nlu altıııııda ı;üriin~T 

Aleutian Adaları 
Amerikan kıtaları 
görmeden bir mevzii 

mukavemet 
zaptetti 

Vaşington, 4 (A.A.) - \Awn.,.-J. 
kaon lkıt'aJ:ıırı AJeuıtıia.n adalarım
<la An<lreııoıs mevz.ilerıini hiçbir 
mıuU110JVeım eıtlc lkarşıJ aşmadan iş

gal etm.işl~rdiLT. 
Saı..ı,nıon lanla 

Me1boııınııe, 4 (A.A.) - Ceruup 
Pasiliik unüıteflk u.rrııumi karar
gahı tebliği: 

Ü\ıeıl Sfanlcy dağfarmdd<.i A
vıııı;trolyıı ilC'ri hareketi d"va<m 
etım ekıtecür. 

Salloımon adalaTJ·: Buin'de gün 
dbğa•rfl<en y :;,pıJan taarrutı sırn

Sl1llıdıa m iiıttenlk torpil uçalk tıer;ikıi'Ji 
limaııı<da demirli iki gemo lkıeşfet
mi§tir. Sa'lllld1ğına gör<e üç ılıafif 

,, ~- sro 

lı:o·UNaıWrle orta büyülıiliükote iki 
tica·rct gemizioo :kısa airtıii:adan 
atıJan torpfüe<ile IB.rbetler ol
mtııj.ıtıur. Görüş şaırtılaırınm fooa
ltğı neticelerin üıım oolarak t.es-
bit>ne nıillıi olımıuş1ıur. Uçallıla
rımrzıdan biıri ı;ksJMir. 

Öwen Staıtınay: 
l!eri k.ollanmı.z Efeji'ye ikarlar 

harekeblerirıe ıclıev<am e1ınıiş!e<" ve 
buraıda düşrranın 'birçdk mühf.ım
maıt ve ukımd dıepoi<arım ele ge
çirmıiışl e<lıi r. 

Kclkıo<la: 

Orta lbü~i>lolütkteikJ mu~fılK 
'bıaıı:ıba ıuçaılolaTı Vad.ro.bıi 'köprü

(ARKASI S.. 3, SÜ. 1) 

---·---
"Şarkta düşmanı 
mağlup edeceğiz 
ve lng iltere ile 
k a r şı la şa ca ğız,, 

Bcr1in, 4 (A.A.J - Ma 'lşll Gö
ııi.ng, hasad bayraını nıüma.~t·betıJe 

~n söylptlig, bit' nuıtu:t<iıa hu taı,.a 
olaırall: deını:ştir }tıı: 

Bugün tı.aı"biı1 C.ö!'Ciünı.:-ü st ı.~ina·e 
btrkın'l.lıY{)rılli':. Alman rr.ilJtıti ıçin şim 

di'Y~' kıaika· ~kua ge!enleı•jıı en 
ağa·ı olan bu savaşta hrpin~ı'.z İf.•'.:ı 
ıbir tı.fJt vaz.Ue vardır lci, o da de!:'t·
ka k-.l.}"betmedı·n hedefl' Qıogru gay· 
retJ~riımize drvanı. et.ıı,ekıt~r. 

Bu sene ır.-.i>--lll bu7.}arla dtı1u biı· 
ln~m. t~ t"t.itren :Yt'ceii'. bl r cie
rece-d-t> bcr-ekrtli olmu;rtu.r. Ablciii":ı. 
g~çrn hanpte loorhı.ınç bir ~ o-J
nnıştu AlımaotYa ~i.inı de alman 
.çocuklarına tevı.:-ih edilen ablokac?·:ıo 

'Jl'Jllztaı1lptir. Gl'Çı n scnıe nıahsul fe
na olctuğu için va.z.iyrt ek.ha n:ıü~kl l
di. Fc.:.U.:;at "abld-ca sıi.l<lhı aı·tık A~m.an

yaya diş geçiı·cmez. Eu'lı~l'Jn sorı~·a 

cnun ku111baru olacak olanlar dah.a 
ı.ıiyade ingilizl ı•rd_;r. İ~a 1 ~l:tında bu
h.m.an bütüın nıf\m•ll~eıt.ler~e. Bı'l
çlk.ada, H-.olanı&da, Fran-6a.do, NO":"-

(ARKASI S. 3, SÜ. 5) 

Parti Sekret•r 5 
Urf ad a gençlerle 

görüştü 
Uı ııa. ~ (AA) - C. H, P, Genel 

6€1k"ı rtt!'li J.!Emdtı21 Srvket Esıendaı, 
re-!ak~ıtlermdc birinci gen .. •ı miifet
tiş Ab;drin ömnıen olduğu halde dii·1 
b.Jr<!·ya gelmiştir. Genrl sekrC'teı~ 
dün Halk.evinde gıll'X']erle gö-:-üşrntiş. 
buıgün de dıileklı~ı-ini tesb:t pylem.iş
t?r. Gl•ncl sı.•kreter ~alıya kadar 
burada kalaclllk vt" bı~ra~n Gaızıian,_ 
t.ebe gıd-ecı·kJir. 

- ~-·--· 
.,.., 

'Hazırlık maçlarında K ırmızı 
i takım ayaz ta ımı 5- yen i 
' 

1 
\ 

Dı1n }'ener ve Be~ikta~ ,1adla
nnda ~apıhın maçlar pek heye
ca1IB"rı: oldu . Bırıııa nığmeıı stad
Ları seyircH~r d-0ldurıınuŞt11. Di.in~ 
kü nı~larda Davutpaşa O. "r· 
sporu 8 - 2 farkla yeıı<li, Be)· 
koz - Run1ıelihi~ır ın"'-'.uıda Ru .. 
ın-el~~ıbıt~r sahaıya gelmediıg-i ;çin 
hükmen mağiüp addedildi. Şe
ref sta'!lırufa Anad.olulıisar - Top
kapı ıııa~ı 5 - 2 Tcpkapının nwığ
lubiyeti ile ndicclondi. 

' Di.iııı!kti mıı.çhırdaıı bir eıı•lanta
ne (Maslara ve Ankara at ya
r~laruıa ait t.ıfsiliıt 4 üncü 

pifemiı.dedir.) 

--. ij Ü 5 5 5 ±,, 

GAZETESi 

Ba1ıp Defteri Getirene 5 llra verilecek 
3 İlk leı;rin Oumırrtt& akfQmı saat 7,3-0 :1.;: 8 arasıoo• S•rkl'C-de.ı 

ll!l.lklın Ecimekapı tl'amva;yıııda siyah koplı, e>ııta iıqydıı b;r <>w hr

sa.bat defteri• ka)ibedilmişıtıic. Buli.nı zat sahibinden ~:ı k1'tm•1~n 
işine ,Tarama!)l'acak olan bu defteri sahib>n-e götü~"'ü takd\rrie bı ş 
lira veı-ilecökıtil' . Sah~lblnin M:lT('st Va'kıit k1tap f!'\rincien ög,.enH..-b.ili • 

~------------=~,,..._--------~~~ 

Stalingrad harbi bütü'n 
şiddetiyle devam ediy r 

-------
Sovyetler şehrin ce-
nud batısında Her• 

liyoı lar ____ , __ _ 
Almanlar Kafkas 
bölgesinde 50 

blokhavz aldllar 

Moskova, 4 (AA.) - Sovy<!t 
öğle tebliği: 

3 i:lık.teşrin geeesi kuwelJeıri.. 
miz Stalingrad ve Mozdcık çev
rel.e.cinde düşman&· çaııpı.şım;ş
Y.ınlır. Ba~a cefkıelerde önemli 
bir değ!:şi1olik olıınaımı.ştı.-. 

Sovyet ek tebliği 
Mc>Skova, 4 (A.A.) - Sovyet 

e.k teıMi;ği: 

Bi~ zırhlı a.reılıa uı;aklnra knl"Şl ~ lıa:ı:ıri~or 

Stalingrad çev..esinde Amıa.n 
t.arruz'ları pfufitür<tiiı'lmüştüır. Rus 
1ıııtpçwıu 200 A!ımım a&1<erl öl
dü.ıım~ür. S1alinıgrad cenubun 
da bir R'us bli·ı'liği ibeşinıci Ru
men alay.mı ;b02'guna uğratmış
br. Şehrin -:"mal lbatısın<la Rus
Jıa;r, mıüdafaa hareketleri sıora
sında bir Aıı·nan müstaihk~ 
mevziini alırnıı.şlaıdır. 

Ka:llkasyada Mozdok çevre
sinde çıar.pı~mala.r, dıün A1•m,E1n 
!arın glrmiş 'butun;dukları. mes
kun llir ma·hal ya.kın•.annda de
vam etmektedir. 

.Ayn; cePJıen•n .b"şka bir ke
silııinde SC>llyr.t mfrd afaa hat
lannda bi< çıkmh meydana ge
lindikten sorn•a, AJm;an ;ı,..,., ha-

rekeü durourulırn<ıı§"•ur. 

Vorone;de Almn.ıı hii.cumıtı. 
Londra, 4 (A.A.) Mioslkx>va 

ratl!yosunun J,.;lldirıdiğine göre, 
A!Jınan}arın Vo,.,n<ej cephesi· ke
si.mllerinden b'.rinde yaptı.kıla.rı 
büyüık bir taaır.ruz püskiiırtüı!" 
miiş ve dü.;ıman ağır kayıplara 
uğramıştır. Başka bir kesimde 
Ruslar, bir Alman grupuııu ku
şa·tımıŞlardı r. Bu grup bir ,gü.n 
c:ı..~ıel neh·rin dogu kıyJsına u1ıaş 
mış bu·lu-nu!)'ordu. Mımanlar 
nelııre dökülmüşler ve 400 ölü 
vermi~l~W-. 

Uçak ı·e tank imali fazlq 
MoS'kova, 4 (A.A.) - Pravda 

gazetesinin ya,,dığma göre, Sov 
ye1 harp fabrika'arı bu y<lm ü,. 

r;ü~ıcü üç aylık devresinde is -
(AJ!KA<;I S. 3. SU. 6) 

Ruzvelt Türk Basın 
Hey'e ·n· kabul etti 

~------.. --~---
Reis 
çok 

Ruzvelt . " 
samımı 

gazetecilerimize 
m u a mele yaptı 

Vaş''n"gtcm, 4 (A.A.) - UPolcd 
Pres: Ameı·i.ka Brı'ie§l'k devlet
ler reis. Ru:we:'.lt 'l'ü.rrı< gazeleci
Jcır;n; kabul elmıi:Ş \'e cmla.ra hoş 
ge'ıdiniz dem:•'"'· l\Jister fün
velt misafir gaze,ec:leTe Tüclki-
yeye ka~ı <luydı,,ğu alfüadan 
bah~et-likten sonra mcım~cıket 

m;Z(}e büyük blf !es,.,. bı.rıı.~hıış 
tır. Tü,-kiyej e a>t işleıde denn 
b-.r bi'giye 'ahip olan Ameriiluı 

Devlet Re;s; b'ze çdk müni 
Ş€ki~ıde muamoe:€ et·1i. 

Tüı'k gazetecileri Ka·nadayı 

(ARKASJ S. 3, SU. 7) 

Rommelin 
Beyanatı -" M ı s ı r ı n kapııını 

elimizde tutuyoruz ,, -Mareşal 2500 
müttefik tankının 
tahribed i 1 d iğ ini 

söyledi 
Bertin. 4 (A.A.) - P:-opasan<la 

Nazırı Doktol' Goebbels dıün 6vi!l.d-e 
yerli ve yabancı gazetecileri k.<ıJ>uJ 
ediJrtk bunları Mares~·J RommeJ 1le 
ıa11~ırnıışLır. 

Marr~l Ronlru~J, Af.r~ada ~"Ok 
çetıin muharebeler olo(Jğıınu. sayıt:a 

az Jruvvetler!ı· İng:Jiz,ı•r.ın A!U1C'
nizd~ me'v1iiin. c!lerınıdı n aldıgın

d.a.ıı d.o1a:rı itt;har Ôü)'Ö.uğuntı >'.~ lt -
nıı:ş ve dl"!Uı~t·r .k : 

«,Mı.) a kry •tıın·..:· n. ~ ı-...:y; .u 
ıu.;met!i ;Kutranaarl<.n:ıııı.m d ... 
r:ıyel'nl' bo.ıı;!ll(Yt • .,_ iJı'.·;d€ bu huı
bin tar.hl yo.eı1dıgı zam.an ne laJcıflr 

&'l lu.ırvvetle çarpıoJhğ1mız an as1l:..
c:ı r<ıtır. Şu saa.1ıt.e İ.stkl'ndl'ı :ye ve 
Ks.hireye 100 kdoıntı·e n1-et->Hft·<i"1 1y,z 
Mısırm kap:ı.-ı el.:mizdf'diı•, Oraya 
gt·ri dQnme::.;. .ç~n gi.ır.<•d•ıt. H: .erın 
df'G~~ g;bi btılun l<~~nuz ye l('?i rr. 
ha.faza edecpg;z1 bu7lıl t•ıTur. o~.ınw. 

Oölü hiç bi}rrJiyen kıta)ı:ırı.nız 

23{){) lkr!oın ·trı· ilcı err. ·şı r i. g\liv
Jı·r Ailoikada y,ı.!nız kencı:ı!.e. ~n 

i.yi harp Pd~b lt'c ~!eı·ini za:r.redı
yur)ar. İll@:;lızleı· ~'tiphe~.ı b zo~1 

(ARliASI S. 3, SÜ. 4) 

dahilind~ yaptıg, son seyahati 
kısaca <IJ"Jlafınıi.~ ve SÖ:1!:1~rine 

surıları ekleırn'~tir: 

• Bu bö1geleri siz de g~ocek
n'z. Be11im gördüi",üm <lı•kıkıatf 
değer §eylETi g<'r.ımekıten mem
nun k.alacağ1n1zı zannediyo:rıuım. 

l<ü REK ı f .A
0

1C IMTIVA 
Ulu11ay'ın Hataları 

1 

Bay Şü.krü Esmer bu görüş
meden sonra gazetecilere de
miştir ,ki: 

.Devlet Re:si 1Hafında0n ka
bul e<li:n-,e·k şeref'<ıi kazarıınak 

tan çok mfolehag;ıs old'ııik. Mis
ter RuzveHin ~alısiyeı; üzeri-

d Yeni teirikamız 

AÇ L KAPIM, 

A_çlL! I 
Bugünden ifilınren ikind 1 

salhi>cmiLclc tefıiıkasrna ha~ 
dığHıı.z ronıan, caki b ·nıbi.ır 
.gece nı,a,..,J.laruıın yaşaınııınş 

ve h5la ya:şaımıı.,.ı..ta ola.n biır 
b~a çcşi..ıfulir. Bu l"Olnan , 
t.!'A>y'aıı.hııraı inooıııJ'an da&ıa 
yalkmdan taıumak fa•.abm 

vereeekotir. 

Açıl Kapım, Açıl 1 
Ö) ~e bir roınaaıdır ki, bıt

şıru:lan "ınun.ıı Jrnda.- ta:k'p et
tİğ'inİ2. 2ıınıan, ı.•hli efahat 
ilen1laıinin içine g:nni~ <>la
~aksınJ-z. anıma, aşlon, ihtira .. 
ısan, k·rskan«;l1ğın in satı lora ne· 
!er yaçtır.ıbildiğim· de hay-
retle şa<hit olaeaksmı:ı. 

-,.-,,.--
Bugün Başladık 

Şch'<r Til·atrosu :ı.ktör>lcrisıi 

ke11di ~,an'aıtıarmda yıllarca 

tcdr:S e:deıb'lcıceğini iddia bu~ır
ran sevimli do.çtıuu\12. .uııu.ııny•, 
tiyah-o nuın,.kkidliği, •·e t!yatro 
miit<>hns<.s·fığı otori1esi.ni inhj• 
sar aHın.a alal·ıdanlıeri, bu m<'y
danı11 yıllanınıış eımeılotarı Selami 
.İnıet b:·le, iız•n~ J3fa· kaıroşa_matZ 
oldou. 

Ti~·atro ıniir.cl.ludl'ğinde, ve 
tİYatıo nıü1chcı~J..,fl ğı.nda göz.ilin 
oLru.ıaıı!ığı T-çiın, d~tnı11 "Ulur
mı,y ın iıd·dia.lı ba,mdaki parl11ık 
1niin-ek3ci dlik ta.~ına karşı,. n-e ha
seı. ne ele g pta du~ı!um. 1/olnu, 
zanuan 7.anıan, üstLC:dın t.exık'rlı.te4 

rindc1 b:aş11~a ge.ç .. rdiği O parlak 
taca yaln~.my a""':k kada.r hey
lıe-ı.Li h2t.:ı,Ja,,..,. ıastlaymc-a, bryık 
nıl.tınd<ın giilü:nIBemıemek el'ım
d-eıı gelmeonıi>j ti. 

Eğer mııın c n '°C"tk.i gii:ııBcii y11-
zısım clruma5oıı,ydırn, bu bfüı<raf 
.st'yıİrc'Jiğin eğlenceli ra!ıaıtuı• 

bo<z.up llifo kau~acalc: ~"'1lım. 
Faıkat f.""6sü.rle &iiyliy..-;yiun ki, 
üstadın bu sc.fer-k.i y arZJ~ı, n1ii_sa ... 
nıaiJıa ~e süKUnetle l<ıaır.şılaınaınJJ.""' 
yac:aık kadar mfüeııddit, \ C Jı.n· 

t>etli h atata.:Ja do-luy d.u. O ka<la~ 
l<i, o lı at.ııl<ı r karş:""'1da duyııfan 

i~yanuı, .. Haııı1e4.. dava~aır.ırw.n 
m.<'61"'kdaşl.ara \0 e<diği gö:ulağ:ıııı 
b>le er;,ı elıi lec:eğiııi 5'1i1dım. F,,.. 
l<at siil<ül un 001!5 devam e tme· 
5indoo arı.lıy&rmn ki, dostum'u. 

( 

1 

Ya z an : 
Naci Sadu llah 

) 

2un başını, g· kocanı.an taon e:ı.d
ci ağırıbğ:ın d a n kurtarmak, - ti-
3·atro mü la.hcs51s1 olrnııılığ:ıın 

lıalde. hena tli~üyur. 

•Ulır•na~·,,, Şehlr Tiya.tr<rsıım.runı 

yeni nl'evSJ,nH. ~Kış J\lasa!ı ile 

e~a:sındaın bfilıi:S J37.t:"lında: 

._Tiyatromuzun Jıer m .. ,,ıı;;~ 
mi •Shak&.ı.pc-are lın bir ~tJ·ilt
açmak itiyadın.dan \ azg<(•ne>":İ 

Jcl.7..ınıdır: Zira. bu a~rır eserim, 
haılkıo sev~ ı»indeıı )'üksekt"r: • 
dedUkıt.en sc-nı·n. ~u hiikünnJeri ılo 
ilave ediyoı: 

.. Kış l\Ias«IJ•, .. Sbak<'. p~are in 
"Kıskançlık Fa<:i'alarJ" serir..in,. 
d oorur. Miicll 'i, bu ese.rinde bi
ze kood i rufaıııdan b W- pa~ça 

verme'ktedir. Ay ni eserde, kral
Jıarı yeır-e vurmgk, omların gi.i· 
Niııçlii~Jeıri;nj tıe·barüz ettir:nek 
gayesinin de bi.iyük tesiri , •••• 

dtr!:t 
Şimdi, tşe, bt1 ~wıL!·rları dı::~dır

ra n haıiaJarın hangi b'.rini dü. 

:ıeHmeklen ba~lıyacağınıı ta3·İlı 
<:<tmekt,, nıfüereddidim. Bi:r lı.e
r e, J{ı~ Ma-salı •, ·Ulunay ın de<
diği gilbi, ·Slıak~a•·e»in ·~,.. 
eser.ler;tıd en değild ir. 

Bfil ılk is, • B crmırd Slıaw ., .La 
( ARKA SI f' a SÜ. 3) 
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SULTAN REŞAT 
YE 
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Balıketi 
sarfiyatı 

l GÜNÜN iÇiNDEN.~~ J 
1 TiHATCILAR •• 

Bir (Ustün Dünya) Yaratmak 
l_·_az_a_n_: _z_i_Y_A_Ş_A_K_İ_B_N_o_2_0___.i 

---·--- ~~~~~~~~ .. ~-~~~~~~ 
ile \ • la et .• nh. f>n heme-n Izzett111 
\ ?tıtt.tna ;sıevk"'Jh.'Jr.d.u.~}u ~ra
an ::.\!• l:>a; Pa~ın 7Jlıtr• lı<es

~ ... ı~ ej k\d.t~. \'\.~ Sa~t Pa:_;ayr:·, 

ti.r. 

Beyaz et satu;ı· 
nın arttırılması 

için kanun 
yapıhyor 

İKiNCi C[HAN HARBiNDE iDEAL 
NASIL OLABiLİR? SULH 

( iwle hW zamanda l>"!,i sel><. p 
i, ba rdan ayr 'ma"1 devlet
ce muo.bi \'ali:.met oi<ıca!üır.) 
gıb< so>ı.<.>r ,.O~ oo1 ği, <> vak.:.t şü
yu b<tlmu~. 

(Saraya i,Yl<ıe ç tmaya ,ıesi
lc al'&yan Al< Sıuıvi, eı•tesi gün 
(!A -=uet) ga'ılllle!ı:ne yaz.dııığl. 

h<T makıaledıe, (Fa«lh) ın vezi
n a;:ı;ıımı (Mahmut Pa.,,&yıı Veli) 
,:.,. l\!~nat Pa-p 2-raş..nda mh
·,llZ "r mukoz·yese yapıp ve Mah 
mut p<ı~~ (Köprülü) i~ ka
ı•.ı;L rıp, M:ilt.ımuı Paşanm ka.t
:ıne r~nı kaza cereyan sadır 
:fkicıı;u keooi!l ne h:lber \'eril
dıkıte pa~ın (bt'n, der.rll ka
p,sma viiz akçelik .bir kıil'e ola
rak geld.m. Y>ne kı')'met.'ım, o
duT Dt>vlet beni ifna etmekle 
buyük bıT zarara uğramıyor.) 

k ·di ır.e~hu.ru ımufavaatkari
.ıı mezkür makalede yanhş 

'" kırık di>kük hikaye eyledik
'\en ~nra, M· bhat Pa~rı.ıın hen
gamı tebid;.nde (ben g'dersem, 
00. ·~tm hali nice olur) dcd:ğ'

r.1 yi'ıd Je (i-S,te 'biiyük adam, iş
•e kıi<;Ll< adam ilıükırnünü ver
m ~tı l 

Alıdurrı:ıhına.n Bey 
merhumun bu mlit\ı~ıeasından 
ç: kan mana kısaca, şudur: 

:\1 ~iıat Paşa, 'biıOOenb re sa
r•)ı ce bed.!erek der'hal İstan 
bu'ıdan çıkıp gitmesi liıı:ıın g<.>l
ciığt kerıdı.s r.ıe biaiıdrntş .. O da, 
( 'xi)ie r;amaııda ben g:der
som, .:lıevı ;n hah nice olur) 
dem:ş. 

H·"ou.k< e•kıt s ~za.mforel <!\ 

m~ur (Köprülü) nün <damı 

~ ın !"'dişzh emretrru.ş .. Eıu e
m:.r ker.drsi.ne te'\jliğ ed 'dlği zıa 

rran, (ben, ,-a1<1f:e padl~~ın 

kapı~ına ) üz akçelik bir köle 
o!r.nak geldim. Yine kı)mıl2Jtim 
()(lur. Devlet bert. ifna etmek
le. büyük bir zara.ra gcm•yi<>r) 
dem.iş .. Y'<lı!ll, padişıalıı:n idam 
foncr.anını, !büyük bir sükunet 
~ ?Vekldü.l <le kabul etmiş ... 
Şu ifadelrre nazaran Köprülü, 
(bü·yük a~ ıınış... Mltha.t 

Paşa da (kl>çük «dam) m<ş ... 
N.! Suavinin, mahza. &ıJılan 

Harr.~ie hoş görünmek için. bir 
ı::az.et.e sütıununda: MAhat PajU 
bakknır.<l'a diği bu hüküm, 
hiç ,uptı~lz kt onun karaıkte

nni, ortayn k<:yrrıaya kaf,dü. 
Çılnku i\Iiı.hlöt Paşa Alı Sua

' ye çok büyük bir iyi! k ct
ıruş. Suavi, (Paı'ıs) de arka-daş 
lanı tar:ıf r.dan kovtıhlukıtan .. 
iİrg·" reye gid<p 'Ol'ada bir İn
g' z k d!rıınm yarrumma muh
taç L ı ctan .. ve, (Lorora) so 
ka r.nd.ı sürunımey'C ha~a-

d:k an :ıra, (M.that P<şa) ya 1 
ı:, ca Ptm4 .. Onun yarchrn sa
Y"" r.Aie .ana vatnna dönerok, \ 
a<iuta yeni.den düny•ya gelmiş 

Şu halıe nazaran :'.\titılıat Pa-
~a, Ah Suavin.n (,..,.J•n meti) 
dir. Kendisine ıbu kaoor lıliyük 
iyilikte !bu·~n11n bor •daım, 

ımahı.a şahsi menaati ;ç n (k(i... 
çük a<W.m) rliye !avsi.f elım'ek 

hatıı.:.. onun, (Fatih) ın 0a<lr<s.ua
m• Halt1 Paşa gibi lchmıru ile
t'. s~k. tam manolsile biı: 
(küCrant nlmet) dir. 
Binaendeytı, bu 00.-eoe- seciy<
yesiz ve karakitel'Siz b;r .adıamrn, 
iiıir taşla üç kuş v um1'1.y.a kal
kı~~ası.. yani., gizlice (ve-~1:ı.rht 

.Reıjad Efef'tli) i;'ıe ''°''"™'t o
nun adam!.l.riJe arıLa~tıkıtan :oon 
Ta .• 

1 - Çırağ'-n sara.\·ına cür'et
k~rane b r haskın yaparak, SuJ
tan ~kradı icl:>s balıanesile, 

m€enun padişallt bir k!...za .kt:e
şur.una hed'ei 'tıtibaz ~si, 

2 - Bu ıharekcti, Damad 
Mahmut CelalctLin pasa Yesai
re gibi san;y ad'u.mlar;nın te ... 
vil<fNin<> atfoderck, Su~fa·n Ha
m:di lskat için sebe :.er hLa.r 
ey~_emet;i, 

3 - Veliahd Reşad Efe,,Jın'n 
bir an CV'\"e'l sal!tanat mak~m>
na gelmesini tem r . .e gayret 
göstermesi, 

O derece ba,rt; ve mc r.faat
per~ bir adamdan 11:.<-k!eniı. 
merecek bir tı.reket değiıldir. 

Yine .Af:xkırıranman Şeref bey 
merhumun o kitabında. A'• Su
avi 1ı kkrnda a.wıen §ii;~e blr 
haşiye daha vardı.r: 

[ ....... (B'·~"°"'t) gazetes..ı"e bi; 
lakım bend'.er ya"ZmJ.Ş ve bu 
sayede sarayı hiınıa}"ur.a hulül 
etm'ı,ti 

(Bir aralık Mektebi Sutı:.arw. 

müdıriyetir.e '.ay kılındı Ga
yetle idaresiz ve pulpaz Qı;r a
dam idl K~pamacılardan a ::ı

---·---
Balıkçılara fazla 
mazot verilmesine 

çalı~ıhyor 
1\l!t.;.naMfift \" 4ntit•ti, t>< •yaz et 

1 

h1tahl kı:nL arl~!nnak lÇfll bir n.'Üd 
dl'tt.enberi &<n:;;rift· Mzıl'lıKlu.ı.l 
bıbırınck ü:f·"l't>dir-. Su m ... .ruul(p
ı· l"J:. kor-umıa:k. ve btlhk: a."· .nL or
caoı7.e e-iur:, ... k il' ~<.'>~diJp ha11rla
n.ın :1U ı l..'flll•ı•r.. kanununıdan 
f.'oıvra bc·y.az et ~,t'h!ffu OOk'xı~ 

oa. pı'C>gram talbıık ~tine 

kllmacalktıı. Bu ır.<.'kı..-.at ile hari~:
t. n 50 ~rlar ft~f'ıiık. v:tgon 
gı t.ir•l·rı·st. r. So~u'k hava dcpı0-

u tc.:a atını ha z bulunan bu va
goa.lar!a sahjHı~n:irn, yt.n"dun ~.._ 

ne doğru ba.ık nakli711tı yapıla
c .rt.ır-. Ba!Jık '9t.:hliı~ ar't~ıldı-

li;.l.todh'de di::er ı1"lerin vr ha~ 
ta mühim glda m:ıddel~rıni.n riat
lanr.c.iı:ı ooznn rolü qynen,anın 
il tlt• ':'l..m ol<ıca_jı hfliG.pfaı~rr.ak

tadır. Ba, •lt. tiatlıarının narına! 
z:ım.an 1 •,u'<:f:ık.i r:yatlara yakın ol

Ol.aa.lna da ayr·ıoo çaltıılaoa.kıttr 
loi beyaz pt istihlaki ucuzca tr.lWn-

laün olsun. BJ.lıkçılar bunun için 
ba,Uc ihraoa.t:n :ı t:-.tıa:d t<f"~ln·e-

ı;ıl'nıı, bol nıa.zot vet'i~mi&rti, ağ. 
m~rt(' \"ftıdlir baltioçLlı.k levaz.ı-

n-ıa.bının ucı.rz:fatıln1G<.>ID1 şart kC§· 
n -«ıd ı•lar. Halen ba!ık<;ı!a"' 

a-yda 4~ ton maııot Vt:'~lm~ed!r. 
Du nıılgların nı1tırılması 00 ay-

Eyüplülerin 
mebuslardan 

istekleri 
ğı hazır \>.r k.ostün ile zibidi [1] ! 
kry2fetı, b'ler.!er:n gözü ö- lase tevziatından 
nüınciedir. h "ık • t"f d . . -

[:'.fekılebin iıdar ve te<lıı İsalı- a ın ıs 1 a esı ışı 
tıını heccürne«; etti. Genç Türk- .u 00 l meb....,, r.i. halkın <Lt_-..ı~ 
erin (PariS) de bu {şöh.re~ k;i.- ıeı;ın;. d.ınl< .. "ITIC dUn d devaın et-

z'be) ye yüe vermemeleri pek m.ş!frclir. D..ın cy;ibl> g:d('(J rre-
buıslar Eyija)li.~!ern itlltyaç ve şak:i-

haklı miş ... :Meoktepı!en a~lil'de, yetlen"' tqfu.t rylc n.~'.erd r. 
izmtan gayu edip, Su:lan Mu- Eyiıp Kıı;-n oıkanu B, Saiot Ali Yü-
radı d.is etmek üzel'e bir ce- ct'l ile Pat'li V..li.ıyeıt İdar~ Hry''f.ti 
rn yeti müseHfıha ile Ç!rağan Re•m B. SJat H:ı;yrl Ürgüp \ıı1wn 
sara)~na hücı:m etr.:ck g·bi bir bulunduğu bu toplantıda Eyuplü-
cinınette bu..."'ur.duğu gün r:ı· ler bir li~f' açı!ma.:.s:nı, mt•mU'I'laıra 

t~N ıte korrri.it \·e ia1e t.ev.r.atıncun 
yın b;•hçesinde ifc!f cdil.ıniş- hal.1cın da istifadf' rtrresiın•, bir has-
tir.) [2] ta obomob• ınin Eyı::p Kazasıre tah-

A!bducrrar.man Şeref Beyin ısis o~Ul'lln3.6lnt \·r Verem D·sı>a.n

bu tıeşiye9rde en çok nazan 
dikkati cehbe'den <:·het A>i Sua-
Yir..in kıyafot'dir Ve bu k'yafet 
te olan b.T adanı• . s.rı..n~ eski 
b r cübbe g·yip ba;ır.a a koca 
b:r sarık sanr.ası -b• r ook Phti
maUere b'naeıı.- k"'ndi ı.ı t>.rut 
mamak Le r.dir. 

[I ]B ı6nJ;ü ta.bır ı;,, (Bob· 
stil) denıoktir. 

[2] (Taırilı Mıı.::alıaheleri) • 
Ainlıc~rriri Abdur1·alı1uorL Şer "'f 
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&erınP y .... ttı.k. ıtav ed lmesirk mcbUö--
larınıurl n ~ın ş!PrC:ir. Eu diltk-
!eri not t•<l lrni~~·r. 

----0----
Otomob51 kaza si 

Dt.ı.n O&lı dln onr1 Ot•rt>e-rl:ka.şta 
Ye er r c.:ı.ddf' r: ~ n geçl'n ,şc!'ör 

Ga, bın da r' c ... gı ka.mı:-,..vn 9 ya
Öm r o~hı !\'INı-

n (,'OC'l ~a raı·pmı.ş, 

çnc:u4t sadr.nerı:n leg:nıyle yandltı:i du.
v3ra <;-a p:ıro: • b:ışıncian ağır Guret-
te yar ımıı.-,tu· 

Qc.c\t< 1 'ı ı><>ye kaldın! T IJ'3 
d• b r-.:ı: a ö' re ,tür. 

- 4 

G"9"11 harbin s11lhünık 6e mil-
1..tler ...,_ •rı:aam.6y'OQ moy-

n• getjr-k ihtiyaa duiyul
mu.~ Fabt çıo& ..,_,i hareıket 
edi\di. Realite11in Dedi:; oırg"a· 
n:z...,,on sistemleri J•rinıc ya
van, hayali miiesı.e6eler kur;u,[. 
dıu. lltillctler f'AJmiyeti tecri:ıbesi 
maJı'lmdur. ır 'lbtıki bu lıt:ırbia 
biiJük te<:riibi hakikati, her ta
rafa, hangi tand gaJ · p gı;>lirse 
gelsin, nı~II-etier arası bü)ült te
"'2UVlln ÇWe<Sİ:z old.uğuıı.u iı:Jı.at 

etm~ir, Ne devletLer huku&u
nu.n, ne mi:llet'ler aray IJiır bü
rak i komisyonu şeklinde cc· 
mi3et~1Tu1 hi<b >r rea.J.tes.i <>1-
ınadrğı , bu tr..ırbin UlUIZZao.l ttt
riibesite, göriibnii~r. O halde 
1l'U luubiu sulılı plan. nda tekrar 
devfotter hukttlm statü.süne, ınil:
lctle-r ccnt"yeti sistemine dön
me~ i hi~bir insanın akl,nda.n 
geçi.r<ımiyoceği si.iphesi-td i:r. - " 

Faksı, hangi ı.ıraI galip gelirse 
gelsin, ıni:letJe.r ...,. .... Jıuk~ ye
rt.nc ınill-e-tJer uası ve bütün 
dünya~·· hakiki olarak taınoim 
edi.ci teşkilat y..-atı1acakbr. İşte 
ın1:ı1Ietler arası sosyalizın lM.ı su
re1Ie, ilk defa, tcazz.u"' eb.ui~; 
yani teııJcilatlaruruş olacaktır. 
Gwıun ne şekilde bir teazzuv 

olacnğmı, irlea-1 bir sulhc göre, 
l'a>a'rlam~k İıı>kfuı»ıZ da değ.1-
dir: 

Şi.iph•~rz. y~ni ekn1t{11uüc dün
ya Jliu.ınıuja, kapital ve i~çi 
ın~(!cs·n:11 ha~li için kul1anıla· 
cak J..e..~ıı formülde, bütün dün
ya mil!ct:eri.ıııte refah seıı '.yeıı;i
nin D.)nı.i oluta.sı esasının yara
t.lm,,,;ı Ç3.l'e0,.,d;r. Diinya ham 
madde kaynııl.larının ve C'fldlis
tris:.nin ı-as·,Yo~el pl.iinla ve n1Ü· 

sa'..ıt preıı.sip~ile yeni başian 
t.anz ·mi m:~lrtierin refa.h sevi,. 
yelerlın.de müsaviılik ):arahnak 

m o duğu ., · i kapital ve · • 

ç.i 111eısc.Je3iı11iu yeniden nirıaıudan· 
mas.iôe de lriitün dünyK miJle~le

rind<> insanların da .refah seviye
le<ri bir olacaktır. Çalışan her 

in.san nıedeniyet ve lekniğjn ni· 

met'leriın.den ayni dereoodıe Cay

dalannıal,dır. İşte bu n'2::ımı 

ınille1ler arııömda gerçek.leşt.iıro

cek ve k&n!Tol edecek ge:n.iış ve 

es:ınlı ınil:kiler arası tc~k•lf.t 

vü<:ude getirilmesine lüzu:m aı;.i,. 

kardır. Yini, ınilktler arası blr 

(te')kilatı esasiye) kanunu yapı

lac .. ~c ve bütün ınJlletleır bmıu 

tatbikle mükellef kılınacak de
ınektir. 

3ıı suretle .,,,ki dedetl<:r hu
kuku )·erine milletler arası ka
nun ve t~kilat gcçnı~ olaeak
tır. 

Noter onüındeki kıajıdı a~~ 1 ~~~~~~~]-~D[;]~~~~~:r~~~~-~~~~~J~~=I~~~~~~ ve kebme1er1 te1rer teker can- ..: " 1 K O A M ,, ı n T E F R 1 K A S 1 No. 1 
land!Tarak:, okr..ımağa baŞ'.Ld•: 1 A. ~o n K iN.. fE5\ o M tn. ~o n u 
za:::~·.r~:~~~1::~yı: ı Av 16 AP 1J A ~ 16 a 
siyetn ... ne ol'ar8'k yazdJnı ... • 
Ocağı:n önü:rııdeki kctıluğa gö

mü'rnüş dlan iht.yar adam note 
rin vasiyetnatır.ıeyl ıo,kt;ma;,.,n.ı 

dikkatle d'tl<'i.')'Ordu. Buruşıll' 

yü•ünd<:>ki adalelerin geriimış 
o:masına hakılıt'5a, I:ı'S'!l di.k· 
kcJtle d,nled :ğt. ' 'e vasiyet.na
mede t-er keJ.:ımen n ne katlar 
büvük b r manayı haız ohı9Ur.n 
ehemıruyü~ v<.>rdı>ği anl!aşılıyor

du. 
B.rdenbire öksürü~ü tut!.uğu 

içın, n.oter se in··, kesti.: 
- 1Ibter Ştanhop, V<'t'lm 

bardak Tap içmez mi.siniz? 
ir •. :yar el'".tnL uz_ıtarak, bu te-k

L fı r<.dootti. 
- Yo:<, vok, istemem, dedi, 

si'Z ) a'n.z devam e<i"n.z Lok
se~ cınliy<>r:.m. 

N"1ter \'asiyetnamcyi sonuna 
kil. r .:.. r cünı 1.esini tar.e tane 
okı.ıduk!an soma, S>Xd.u : 

ilı. y r e!inıi almndan gl!Çir
cii. Dik' a~~; d;kkal!li r.Dlcre bak
i.!. B.tik bir seS!e: 

- Loksley, dedi.. Sizi bövie 
kö,j b r havada buraya çağır
dığ.m için beni mazur görünüz. 
SJlor.ıdak..i büyük oc•,Jı: harıl 

Yaun: 

A11goıtoı MU1B 

hami yan1yoıl'du. D.~arıdaki fır
.tınan.n gürü!!Wsüı.e rağmen, 

içeris: sessiz ,,., .tıktı. 
İngi~tereni.n '<lnğu kıyılarında 

art.k lk ktş iyid~n iyiye belir
mişti. 

F 1!1.nanrn uğu!t:usu kesildiği 
ızı man, bu sefer iri da!(ıaların 

sahıffieri nasıl ®'düğü daha iyi 
şitiliyordu. 

- Mister Ştaııop, lx-n hiç ra
hats:z o'.muş değilim. :Bılakis 

size küçük bir hizmc1lte bulu
nabit:rsem, kendimi baht'yar 
addedeceğim. 

- Çok teşe'kkü.r ed •·im. ft
kat dalgaların ~u hücurn..,-.u 
işiti)c=oonuz değıl mi? Günün 
b irinde kayaları, deği?, evi de, 
denizln içine çekip gati1recek. 
Bir kaç sene eV\-el şö)le ufak 
bir d'aLga kıt<ın yaptıra) :ım de-
mişıtlm. Fa'kat şimdi arlık iş i;r 
ten geçti. Ben şu dakika haya
tıımt ';ımamkimış .bir inSMı sa
:yı'trı.m. H;;ıııi, <.'.ğreruıru:;; ı.J.m 

Tüırkçc)e çeviren: 

Maammer ALATUB 

de bir şey kalmıadı ha!. 
Noter güıler yüz göstemıeğe 

çalışarak: 

- Kim ibi'l~r , de.di, ne guzel 
hatı·rala~nız \\lrdır. Mes'ud ha
yat geçırmiş ir.ısanların hat.ra
ları. lezzet'.e ~irıionir. 

Bu söz üzer ne ihtiyar adanı, 
bırder.•b;rc doğnı.lclu: 

- Hıç de ö;'le değil, dedi, 
Ö)Le o;.ınniıığ.1m ısiz d<> lbüirs,,.. 
niz. Ojtlum Ha.rri ev .mi ibırakıp 
gideli yırm sene oluYQr. Acaha 
o zaımandan lberi bir saat!ik sa
adet yüzü göc-düm mü.? 

Noter hafJce omuz!~ 

sJktı: 

- Siz bana hususi hayat:nız
dan şimdiyi? kadar hiç ibahS(>t.. 
mediniz 'ki ... 

- ])oı'.;'I'udur. İnsani.ar ban 
hü1UerlnC-e sükU.tu terc~h eder
ler. Mesel:i cğlu.rrıla ara.ım.ııda 

çıkan ka\oga ve ayrı.lıktaıı. son
ra, ben kVııseye ıağzımı• .açmaı
dim. Fak:.t bW!Ün size baz; şeY, 

ler söy'l<.>m<ek stiyorum. Siz ş!ırn 

diye kadar .oğ}umun her.den 
ıiçin ayn'.ıdığını ögreıımeğe hiç 
mew:ak e1ımMinlz mi? 

- Eskiden bazı r'Na~"CUer 

kula•ğıma ge.'ımi~1i ~mma .. ~
s:s Ştar.op notere dikkatle bak
tı: 

- Haaaa! dedi ,eskiden !.-u
lağınıza bazt ri,..ıyetıler ge\m'ş 

demek ... Kim bilir ne rivayet
leııdir? Fa'kat ben ~imdi s.ze 
hakikati söyliyeY':m. Oğlum bir 

kızl.a evknmek i.Stemi';lti. Ben 

razı. o'.ımamış!.ım. Bu sebepten 
a~ımtz bozuldu. g bi rivayetler 
olsa gerek. Ha:ıi lbir bakımdan 
doğrudur. Fakat lbugün açıkca 

it.raf ederim ki, kabalı-at bende 
old'U. Çünkü bı:n oğlumu 'kendı
ne guvenen b'r iırı.san olarak 
yeliştinnek .stemiştim. Orduya 
gimıes:ni, bu. rnes!eklte parlak 

i!l!LkbaL temin etmesini ar
zu ed )::;>rdum. Fakµt güruln bi-

Y<Uan: HAYRI MUHiDDlt. 

Her devlet ve ıuil'let, is hiiki'ı
nıet rejinü .,., otuna olsun, hu 
(ın~tler ar"'" ternel ya"'1)ya 
r•ayete nıeol>urdur. Zira, dünya 
ha•u madde kaynaklarının \ CC 

e·ndii5tri olzaınunwı iı:;;leınesi Ye 
kap:ıtıtı . is<·i hukuku , heı •ll'".m"'i .... • b 

miU:y-erıt:'ll '''Ja rejiutln üstünde 
olaı :ruk, ancq,k nı.kllctler ara:sı 

h.akı:-:ı>r araı1>11a alunruş DLa.cailı:tır. 

Bwul .. u dıol.:ı~· ..ı.,. ki ınill;,tler 
aras.ı ;os.yali:1,ın, at.la S<>S)'..Ji:.t 
milletler b:rk nıesi demek de
ğildir. H<>r miJkıt kendi r<!;:.nin
de lıünlür. .Foıka.t kendj rejimi 
ne o! uro!i>a olsun., ıııl,il.eUer a;.ra31 

lukla.r ofau (ham madde ... y. 
n ları, oudıüstri niz,a mı, ık.a..ır"ıta.1 
ve işçi oakl;;rı)nı ilılitl e-d~mez. 

Görül;i) &r k ;, ide:ıl bir suilıc 
göıe, )'~latıl:teak yeui dünya o;.. 
za;nrfiıııda, harp ve t a.rp tcskilftA. .. 
hırı milletler acası haklar ·a..,st
ıuı a11ınaraık lıtnlainile orbi'li"n 
kaMır..: l"hi!t!<<'ğİ gib~ endii<otri 
nİ2.atuı .·e seı ~ı.a)·e • i~ hdwtarı 
da ıuilt~t ler ar351 tnıklar ilan e· 
dJıncık ve korı.sıımık ;trretile 
dalı.ili harpıler ve ihtilaller de 
orta•dan kaldınhmş olacnkıhr. 

O ha1d'e, yarot>ılnıakta olan üs
tÜin düıuya nizamında shı11dt,·e 
kadar milli ha'klar ohıı'ok ta1;t· 

na.ı hak.lamı. dünJa nizaın11nı. 

sa ~D, nred.""nıiyeti geride l.Nra,.. 

bn ve harplerin ı.dıe bi &lan kı
r.ım laTt (m(lletler arası ha'ld11r) 

olnı:rak ilan olunn1a"'>1 znrurid.:r. 

Bu si temde, şimdiye kadaır na
zari kalmış olan devletler lıuku

'ku m:UıeıU•c .. •.rast k:ınun haline 

geçmiş \ ~ nıilletle:r arast t~ 

latla müeyyide altıııa alnımı' o

lacak; nrodeniyot ve yeni dünya 

lıa3ciki tek.iimiiliiue yiicelm.iş ola
caktır. 

Riitün mille-t!er dahili rejiıııı
lerinde mutfak bir •nl tliğe 
sahip oJduJcl•rt uaıde blitün dün
ya e!kcııon1;k c.ihazuun aza.nıi de

rece<le in an ddıasın.a g<;rc dü

zcııl:en.m'ş bir planla işic'lııeısi, 

kapitatl ve işçi ni:zanınun biitiio 
dün:ya.da brr 01knltS1, ıı.,.. inısaıun 

dünya n1metlerinden ayni dıeıre

cede Cayda1anm""'ı '-e refah d&
reres.inin •Yni olınaSI, gerçekten 
idetıl bir mlhiin ve iistün hlr 
düııyanm şıntl..,mı belirlnıte>kte
dir. 

F"'.<a.t ikiııd Cihan lfaıılı"1t ·n 
LcLcal sulh pre:nsiplc-rin.i t.anı-a

milc ltııl>ab'hn<"k için bu ) eni 
diinya el...onoıni:k ni:zanııntn, han
gi taraf gulip g<'lirsc gelsin, cto
nı:ttik , ·e çare~~ claTak yarata
cağı dün~·a pol~t~k ııiuı1nıru da 
iıtcelcı.ı11e-Jniz gerekmektedir. 

rinde lbi.r a'ktrısi sevdi. K<.>ndi· 
sine açıkca söyledim; •Üğ'lum. 

decLm. eğer bu karıyı hırakmaz 
san, seni ev:ıır.de.n de, m..ıJ.atiı

ğı'!llda·n da kıov8l'lm. On para 
mı da· sana bıra!aır.am.• 

D edim. ele .sanki ne o!'du? Oğ
lum şöyle '"uzüme bir lb::t-tı. 
Sankıi ben k 'm clu;<oırm.ıışum 
gibi ... Hemen vazife,;inden i&ti
fasın< .verdi ve 00\•dcğinı bildi
ğim 'bu akıtri.5le ev'lenıdi 

Sooa·adan öğrendiğırne gJ!-e, 
kendisi de sahneye g ıtımi.ş am
ma, bir şeyilew: becerememiş. 

İhtiyaTın se9' yavaşlad" Hü
zün ve mı.::11'1 bbct karış:-k bir 
sesle dedi kı: 

- Harem:yi o 2'aınandan be
ri göııımedim Öklü galiba... E
ğer ö'dü ise, her halde sefal;2t 
ve ih~ yaç içinde ö'mü~tür. 

İlhtı •arın .gözlerinden birden>
bil'e bir ~~ev geçl;; 

- Şimtl: 6€n benim gib< ııO -
ma mes'ud günler görrmiş, ge· 
çiomişsı.ıı, d Y""b·!ir mis n? 

Loksley <ı e oova p vereceğini 
şaşırmış>tı: 

- Ço\ miiıteessr o1d~m. de
di, doğrusu 'bu söy'led kterinı ~ 
hiç birini biiımiyoruım 

- Yalan söylemedğ me iııa

nıytt"Sun uz ;za nr.<>de rim dedi. 
(Daha var) 

ŞiDDETLI 101 PoLir;KA 
yağmurlar 1Fransız Afrikası 

~,,... __ 
Tren yolcularını 
lstanbul ·Bandırma 
va. p urları taşıdı 

- - 0--

Doğançay köprüsü· 
nün tumiri için 400 

amele çalışıyor 
.A.ııka~·ctdttn. Vl'nı.en h::.ıbeı l're na

zaran, l"ag ın ,(i.-i •tı. yı.ı.gu11U.1 l.ıxdau 

dolayı ı.. ... t.adnı - Ank:ara detr~"r-y<.>
lu, Gryve -Do<~- nf;ay ara~!.llıC:44 ı:-·ctıa.a 

ugı•atf\tştı~. 

Bu:raü.a b·r t..V(>rü yıkl:..Oltş~1r. Köp 
ı•ünün tanılr-i içrıı 400 oen !azla a
ınıelr ç.alıs!lıao~;..iadır. Boıu:au kmnın 

uıunlugu 5-6 ki.on:('treyı gt•tn e~
tedlr, Sagıtuak ha :nttı· yag, n .•; ... g
mu.ı· o kacial' :r·ddeLlj ve ıı.rtına o 
kadar kuvvt t. olnlU~Ur 1. , bır r;ok 
ynrm.a!.-r d,,.glaf"ian ;nen taş vr top
'l·aklar'a dohml'!'i:tur. Bir f..lci k.ôp~
:rU fllılar g&hüıır.~ -'bliir. Bu sı·ylaıp, 
şmd.ye kad~r lhı ha~la götıülenJe

ııın en ı hemm.yetJi~idi:·. Vt' bu hat
·ta, ir\kıta ş.lırn:i~e kadar ~rk.aç aa
lı ge<ıınen .li. Sular br·n ·ız çek•lm~""
d;~ i9.n ha~t.n tamirı &9gari 5 g\in 

kao.a1 süı·l''--egkı.ı·. Devlet Dtnll-r-
>ollat ı ı11~1~.:ıt \"e tt .cni~yen,crııl:ııi.ı 
vakt.:r.ıdıc aldıkları lf'dl.dr:1·r s::ıye'l:!ıuı

dı• i11..3ança ;cayl,.t yoKtuı· Tfe•1ler 
de dl' 1•;<4biı• ha- ;;ır \ l .-\.1J:>ulnL11nuı-
tır. Hatt:n l\n kı:)cl b:X zamanıia ta
u--ı.irı iq'.n de•.·t-et dC'.n:ryx>lları tara
f:ntııEK'l tı-dbirlrr alınrr.Lohr. 

ktarlbt..ı.I - A ara n1u\·u.sa!~t rr:u
vrukt!.ı::ateıı ArJkara - E:i,~cılir -
R.•lıkes r - B:ıı'<fırma <rem~ yoh'Y
la ve orad<Mı da Ô'f'ır.'.·1'Clı·n tf'rr.fn e
cilileceıkltir. Tren ~'()lcı lar nı İstan-

"' bul~a Bandırına arasır.da hı.r.ill6i bir 
vapur ı....· IS"detıktı~ E.ı·"·eJkj. a~a.n-ı 
İıst .. n.bulck.n harı k •t eUeu tren İz
m·-li·.e dı.:r:-ı" 1~. Ar1~aradan hJ.rok..-et 
Ed':'n dıı• B: ''.(tl.k te a. ~m :!ll1'J~1 r. 
D:.ıın .a ~.şa•n l lJnbul yo 1 cularır..do:n 
1>.r kı.sıır.t B·1~Jti':'Mr terk I~ har&."t 
{·~feı'Ciir Ayrıca bır tren dı• B .. e
oı~e harokt"L ( tt.ir lmaştir. 
Sa:a~yft.Wr be r .. '11Gkamdan <>.:

reu:ld ;.;.nı• gc.l .. ı•, İ tar.bulun kati 
drrt'"Ct"Ue bug ay 87oku o 1 duı}undan, 
trf'n hattının boz~r ·ğu İ.RanıbıJ:un 
iaş 1 ne te r e~.1Hyrce!-;ı!ı·r 

Ş:cidt tl. yağn'u~ \·e do ~ıdan Vt"-
2''ıfl ıprüde ~ka~ bı'.Ş PV h.'.l6Qrıa 
~l'a<i'T.;ti:ır. Bunla<ian en beşi ta
·mam:.ı-" y :!rr.~tır. Yardıma rnt.ıb
bç 60 a.ilryf' Uk yJrdım olmak Lrz..s
J'e Kwl<y ce1.,-..ıy~• taraf!cddn 500 
lira g\X"ld.r>1"1 :mi:-:-1ı.ır 

F cshane fabri
kasında infilak 

B·rkaç işçi ağır 
surette yara:andı 

Dü'n ~b· •h saat cm buçukta EyLiP
t,'kıi Süınert>.ınk1'n, Feshane dnkı.rıra 
fa.trika&indb. b:r in(Jak o'mt~ır. 

Potalaro'.Hl btri ış t·~ ıoıdıJ. ka.z:ı
cn pat a ,ı; tır. ~ı~t .l.L:de bir 
1.ŞCİ. !lt·ka.:.ır n "e y Wnden dığı•r 
b;r iJÇı d rr Uhlel·t yı· e n<i"n ag r 
sıore te yo.J.-alanır. 1t·r. Y.:>.,::ı.:ılar h:ıi
' ha...~eıy11 kalC:ı· • ırışt r, Hayata
rı :ıd 'fl mi' y . n:r t fi. dt' hl
r · v·! .. ltdu'. 

Civar kazaloıra un 
veli idi 

Beı't'd-:ye hı.;,.. u:.,an dı.Jtnd6k\ ko.
ZJlard.a t'lkı ·k sat~ının s rıbe.~ bıra. 
ıkı.ldığ n.l, r .at un.u o m:yan bu 
11:.ı.unalka ar:n ekn.\;k p ~lremedıklı•
rirt1 ,..;sm ık. 

Eia.brr aldı.~.mıza göre Ofits C:tin 
ve evvelki gUn btJ. mınt.aıkalal'Cla bu
lurun her {~rlaa bn altışar ÇUV111 
uo V'eI'll:.cJbtr Bu u0>1at• .salt glin.Une 
kadar k3.fı gflecek!tir 

s:ı.~ı gümJ !\in d. yarın bir ~r 
alınaco&ıtır. 

Zeytinyağı alivre 
satışları 

Son 2ıam.cuııl-.r•aıe. gaı.ıet.elerde •ık 
sLk Li"eadıüf cdı:en z~yLrcyagı satı~ 
la.rına dair bazı ı;.rrlar lf~ eddırıi:;

tir Bu ar.ada verilen n11:1.ICurr.ı.ta. gö
ıe satışla .. ın ı•kı.,,•:t...s.nı alivt·e mua~ 
meleler tt·~l t•tllnt~t:ciıiT. 'Diean:;t 
d~li.nde alh-r.! d ·r ,t'll .satı.ifar ge
Iesıye sa.~lar.'.t!r Y'c1n1, 210 kurıt·e;ıa 

a'ıcı bulamayan veyıa 215 J.."""1..lru 
""'tılan zı'Y"" yagları, gelecek maJı
sulucclur. liu maruııt idTak ı:<PlC:.k
ten S"(}l'llra ına a . .cıya gUnderilece.k· 
tir, 194:1 u i 1.11l.ııı• d:i.o~l.in~·a

r.;k a'tvrP. .a.•t$1.arı. i,34 \."Urrulma ı, 
ze-yl n y.ığ ın \ın9 ko. 

rndrsr '>cim l<'f' f<'ldoll 

m "" 

ADLiYE-
r- Koridorlan 

n•~ç f(lndcnberl b:r (lls:tün 
d~a} ya atmak se1Uıi yiul n ... 
d<"lı. emrdi-tiın#z c-Adlıyl• 

km'«>r!aru ropartaj'a :ıvJa.n bı· 

rlnl bog n 4 MJCiı ı a.lıiienıOııd~ 

~. 

Yazan. Alı Kemal SVN.\!AN 

~ frikanm uı:iJeti bu 
~ lıarpt" P!'k dikkate d<:-

ğer. lla.rbı.n ba~ .nd:m 
şmı:di)·e bı.da.r g'CIÇeU seneler zar. 
fında Afnkadan ttirlü hirlü ı...h
sedi!di. Çfod:.ü mulıııripleri:n he.r 
biri loon.di. . bakımısıWın o hl'a~a 
aJn bir eı-n.oi7o'et verme l'e
dir. Alrn.e..:Z han..J<atı ic<ıat oı .. 
ra.k Şin ... li AfrikaJ a daôr rek 
söı söyle1) rkl'llt JwırJıin sirayet 
Jıu.dudu ı;ı ... ·1.n ·~~d.:ıkt~n sonır..t Af .. 
rika kıt'a. naı Atlas ve Hi:n<l 
Ok _\'a.nusl8'l'ı i tibarile eheınllı İ)e· 
ti de k.-end:ni g~sternıi~C..:r. Auıe
rikım.., ooıı.u bundaki Latin Cwu
huriJollumı i\1ılın,.- aieyft:.Uo 
YazJ·et almala;n Atla> Ok)"all.U· 
sıwdaki Aı~lo • Sakson taran
ıım tehiıı.dedir. Sanra Hind Ok· 
Jaııusu.!Mlaki ~ladaga kartıı Ja
t><>n~&T c'irne geçıncd<!n c,·,·cJ. A11r 
glo - Sak>.ı>n t:>r~fmca i~ıı.l .,. 
d'lmcsi zaruri göriilmüsti.ıır kı. 
bu da Vişi Fransa,,. ru. 111.e-11.nt.m. 

edecek gibi değildir, 

J,.panJaırın ev•"C-lcc Vi-1 Fran
s,..mdan Hindiç'ni 'yi .. ııaı.:t.ın 
gibi '.\laıta.gask:ar adası da :.
Jablfüler. Bu rhf.:ınal giıtgide 
>ırkllışıyor di~e duşünen Aog!o • 
s~ •arah Hind denlzin.d'e 
Japonl-drd.an evvel haırekete geç· 
nt~. Vişi }l'w~.5".nın ınukarve

metiııe N<ıtmen !Uadaga~'karı ele 
g<-.;İl"ınô<ılir. Bu.nııhırı heıı ma
lılıu. hk.ıı{ bu harb'n çrkıurd1ğt 
mes.elıeler bund.ı:n i.b&ret dtjtil· 
dN-. Afrikanw vaz:İJe-ti pek dü
~üııülıncktod<>r. Vişi Fra:nsa ... 
Afrlkanuı ~·maJmd• H gHb:..ıde 

eJ~nde bu.lunan yc-rl-cTi nıtLhaiar.a 
ctı11ıeık ıu k~a-d.il..e çal.~c ğau 

bugıi.ıılenk gö~lerınckted'-r. Viı

şitleu , . ..!'rit en habc r l·er şu gün· 
!erde Guı<ral Veygaı>d'ın fillıı

r:ttdeu İ.>lifade e<li.tmek üzere ça
ğırrldığı, ke-ııdi,i!e gi>rti~illdüğü 
merkezindedir. l\lalüıııdıır ki G&
neraJ Ve) g:ıııd iktidar nıc\ ı.;:,.. 
deı.n uz~kla~lt.rıln11:; buı!uaıu~or

du. Afrk,rn.n Fr:ııı.sa eliııdcloi 

)·erlıeri.n.i nıiidafaa i-çi.n Gencıra
lin mütaJ.ea.sı abwnış olmm'!l es
ki bahse bugünlerde bir )eın.illkı 
ve-rıniş o•lu.yoT. 

Att.aıs Okyznusuna Japon de
nizaltı geııHlerıinin girmiş c:lınası 
ve oraıda Alınl3ll tahtelbaJırtle:rit
le f<ıb.rliğinde buluııın:>lart Att· 
glo • Sa ks.on tarafını br tüz.lü 
SC')irci btrakacak gibi değildlr. 

Anıerik.:uıw cenulnmıta.ki Lii
tiıı Cumlıuriy.ıtle:rin de Anglo -
Saksım tarah ile işbirliği etme
leri Atlas Okyanusu haırbimde 

az mübim olnuya.n biır keyfiyet
ti:r. Ancak )'İne Anglo • Saıks<ıo 
:i.l<>mi Atlıııs Okyıtnu~u için daha 
ba~k.a tedbirler diişiinmckte>Jİ:r. 

Afr~k.alıın V~ Fr.an'.!ıoası cl:nde 

huuı!nıı.ıı yru'leri n~ ki Atlas Ok

yaııusunwı kenaırındsd:rlar. Vi,..i 

F~t kendisinm hu harpten 

rumç olduğunu, bi~bir tııırafın 

hc.:.:>bııı.' bu işle"' kan,mcy·a· 

cagıru öteıdcııbNi tekraT etınek .. 
tedir. İngilizlere k:ıT!Jı da Vi~i 
.Fmnsasııun vazi~·eti doot~ ol-
1ııa·dı.ğuıı hatırJatn1ıya lüzı:m 

yok. Faka:! Vişi Fransası he'l'hal· 
de Ameri'kat;Jarı gücendcrmck: 
iste.ıuiyor, Vaş>ngtoo hü.kfuneti 
de Vişi Fran.'llllSl rle ınü.ı,.ıselbet
lerilli kesnıiye lmdn varmıyOO'. 
Anıda ~nırlsıız.lıuğa y.ol açan 
hadiseJ-er g<'rçi ş.imd iye bru 
obi:k olmannştır. Fıkat Afrika.
nın vuiJf't~ Atlas Okyanır;ıı 

harbi, Jaıpoıı deııizal'.ı gemileri• 
nUı Atbo. Ok~·anusawa lada .. s.o
kulmabrı Aııgılo - Sal<soo taora• 
(ının dikkatini y'.ne Fıansız Af. 
r ına Ç<>kmektedir. 

iaşe kadrosunda 
açıkta kalan 

memurlar 
İ:l$ teşkıli>tı ]a{;;edi d ıctrn .,,,... 

ra bic ~ ınetnurlar.n açıkta kal· 
dıgı rnalwndur Bu gb'erTn '[J.")U<İ

ıll<a ı:*' v3:JJ'! ll>ri eyaronda b,r 

vaıı: ft>ye ye•lcrıt<r>I neleri hakkıod' 
anunda 15.ara.:" ou ·:ıou:.. ıı,.'llfl 

ıa(ı.li..ta. kalao.a. -..n c ı si, birer ' 
t.ruı. ile Tlea.et v<i<"' "" n ·.-:ı· 
caa.t eeıerek h3k 1 3rınl arnm' rardll'. 
vrıoa!eot~ hen"" ~vı.p " l""' .
~r F1okllt mP~•r, rt'<I Cf'Yab• gtl 
d<il' takdirde ha~ı•rmı S~ı oe"' 
lcitt'n arama ka1 venn't bull ~ 
ıı...ı.t.adJr 1 .... 

Bu trtı~,.. &<"~ b ralı!adar"" 
iki biuden r ,,;a o)<Ni,"1 S001lcoı"4-I< 
ıoo.r, 



Gününe Göre 
Hayati ucuzlatmak 
içfn kes tir me yol 

G .da mı>d'd<>leri'11i n yülksel
ııl'llii berke& dü'ı'üuıdü·reu bir 

m"-"'!•c halini a[rd,ı. Herlkes iaşe · 
h;ıier:ıı:;·ın diizt•nJc-n11~ ve yi.} e
cek. g:~ t."Ccık ıu•a.ddıeıleri,nin u.euz
la•tl~.tnıı1.~1 }çin ak·l.na geletıi SÜl' 

lı.•nıırıktedr. Son günlerde de bü
lüın gözt~er 07'ey ti.t,~1 ağ l:t 'Jlil ft ~·i\k
~elnveı.s.:ue d1ikiidi \re z..eyıt.in.yaığı 

daveı.ı.:iltnın h·alli tac iaşe ~l.e-rL·n.iıı 

'kii~üiıı·doıı Jı.c.rtanıf edi1':<:eği 
uıuını başgö"4e.nli. B;,,., kaLroa 
"Zlt:',ytinyağııouı yiifk9ehn.e;Stnıi ÖA-

leııııek ı.tin b~\'-urula-cak çare ne 
İ!ıliilı"'1.l - höl~lcriıl.llclci fiat!;.m 
lkr.-atrıoıl, ne taciriıı n.aııııusLlna gii-
' <>n, ne serb&l piya&dan lıir 
mııcize .4:eklıcmckıtiı'. Zey
titl)'tl~nNı .yi.i}lseln1es;ni krı.111-

dııra Ü-OY""""" pahalıya satıl 
ınıa.s. ıMi a, k1cıt\aıl i'-atlar ·ı11.u1 yük
oolm.cı;inde, peyntr:n. piyasaya 
cıl;,ıJ:U'H~Uu~ıo-..ısınd.a, bir n1~ktu~ba 
; a.~ıhın 4 l<m'l'-'jluk ptıluıı iki 
ın·İsliuc ~~r.ı.lı:nas.nda, Jıulasa 
bütü.n uı,,.ddeılerdc, büliin oşya· 
da. kii.l haıJ,;nde ""1Ultaık l:lı•mdır. 

Biilün f~tları d·ii~ürınek içW:l 
de ı"m"l ıuesefoyi lıaHet.111,ek i
cabeder. Temel mesele bir bardak 
u .. miıliye 9ttyıınn i<;er.ken el aıtı

laıı 40 11ara.yı ""1<.i 4U para haline 
geti.rnıok 11ıesel·es'dir. 

Bi:z kırk pamyı b~ lacı yapa
cak tedbiriıı alınması ile hayat 
patı,,L..Jığmın kili halinde bel'!"'° 
raJ dl'ınek, 1-aşe işlerini dü-
7lenl-emıek \'e IYıyab ncu,,lıııtınak 
~iıı en esaslı çare :;iriiy<>ruz. 

HALKÇI 

Çan kay şek 
-------

Vilkiye zafere olan 
azmini tebarüz 

ettirdi 
, CI 
Vilki Çinliler• karşı 
be•lcdiği takdiri 

anlalh 
,,'.\M1\•JI<ıi.ı>ı:, 4 (AA.) - M. V.tk;, 

Mareı;al Ça'1-ka!)'"11('k laralıOO.... bli.
)"Ufk: t.eı.aılıürlerle kru'§1lann~tıt'. Tö
ıtıJf~ Bırleşiık: milletlere mensup 
di.plıonıa1Jk v.e EU'kcrt nll..lfnC'ı.:..:iİ 1 lerln 
hepsi hazır bu1umnı.ışltır. 

l\laı'l>ıı;;:al, ı·ris Ruıı;vClt.in nuü.n1essi
l~ Sl:'fa geldiniz. d'fdı::kıteııı oonr.a, 
Bir~ nıuıcHer arıa.sıocktki tesanü-
dw1 \"C 90'n zafert elde c.ı\ıml"k iÇoin t 

n ı..Jtlı fik l ı>ı'1.n a.Lim ve iradelerinin 
ın"""ud b1r i,sbat• olduğu kadar, 
haıfbdıen Sıeml['a dfuba rahıJ,t bir dıün-
1'.J. kuru!'r.naısı. iıJ'.~ ~\<ı.m·lı bir iş 
ıbpra bı•rliği karo-t•ının ,..eni delilini 
l1><ildl et,,..kte buluoouğuınu da l>e
J;,.,ın<ş> r, 

M. Vil1':li ve-00.iği cevapta, dıüşman 
bo°'balarile >ahrib e~lcn bu dev1et 
ırneı,:-0r>z.!~n. kahraman halkı ile 11ü.
tliırı Çin n;i!lell lç'n taşıdığı takdir 
tiuygularını if:ıdıe etmıişti.r. 

ransa'da 
Yangınlar 
Bazı kimselerin za• 
bire anbarlarını yak· 
tıkla'rı bildiriliyor 
Vi~i, 4 (A.A.) - 0.ıi; 
Bir kaç 218.ılnınıdı:ı•nbeıti. rzcilo11il e 

Ö(ıgal alt<ndaki Fransada bi.~"ülı: sa
Yı:da ma.ll.5ul ve z.&'hıire a.rlbarları 
y;angınları artıınlk!bad.tr. Polfsirı yap
dığı iacclemeler, bu loabi! ooil<ıısd
lar rrJ..)~eha"""' nıöcn'nı'lerin tcv
l<ifle-riyle neb-ccl>eı>rıJ4U.r. Bunllaı~ 
İngiliz dıonatımısının y..ı.n:lımı HQ 
İ'ramıa; kıyılarına. ta.şır.mş ve çıka

nlınıı; bcynelmılel komünistlerdir. 
4ııı<ıl a l tırda ı>lm'Tan Fransız 

1ioprakLarnıda do t1ÇS.kior tarafın~ 
d.aın atıhnk} ve iç-inde yangw cıkıa
,..n kundakları taş>.Yan k~ ba
l<·ooı.-ıikıle..r bu h.mmu§iıur. B'lıntar bil
!h.ıı:~; Aveyron, Oıarerute, Correzr, 
CreL.-e, Gt·ra, İndre et Loi1·e, Lot, 
f\zy-cte-<lome, Tam et Gorom>e, Sa
)fı.p et Loire ve Haube VJenne vil:l
Y~tıl~rıir.ıdıe ele geıolrilmiŞ1lıir 

~leutian adaları 
(Il:ış la-rafı 1 incide) 

süne büyiıık "Pta hoırrııbaJarıa üç 
taım işaıbet kaıyrlederek ıköpııfrr.A.i.n 

ta.Tur gören doğu. !kıyısıtıı telk

rar kısroon tahrip etım•şlerdir. İ
yi 1ıicelerle ilerleıuıye devam 

eden kara 'birlikıleı:iımıirıle .u,Pia-1>
ği ya.pan müttefik uça!<ılan Eil> 
ii ,,ı;ınali.nıdek.i V'e Myo!a gillü ci
Va~mdakt ~e\'rek!rde lbı..hmıan 
clJ.ışman ~,..,.;ıtcrini. ııtıralyöz 
aıt.eşi aJıtına almuşlaDdır. 

Sovyet El~~eri ·I 
Litvinof ve 
Maiski başka 
yerl~re tayin 
edilecekmiş 

.LJ,oı.ıa.ra, .J (A.A.} - Rı •u lerin dip
ioııı.tl•k nl'lıha:bı n yaııyor· 

Soı,;y-el Rusyanın Stokiıo!ı.n orta 
elıç~i l\,·fad:.ı.nı KoLart..ai'.ı~n a.g.r 
~.ı:ı~a ohiuifu v.e yerıne 801.~y Pt.le

ritı Lon.<lra !ıi.Uyük e l(,'i~ı M . M~ ;::Jt,_ 

.u:n tay .'n elill'ce~ ha.klkıru:ia dun al
n)<l.n rp..sn'i ;ıjan"S.ı t.aı·afındı:.ın ve
rilen hal>el·, Lc.ndra·nın nH·s'ul mıa
knınhtrınca c:.·iddi t.el~kfki edilıne
nı.r·kılediı· . 

Ccrçt'~.OO'e, !ı.ladam K·ollont.a i' OO 
e.,"·elcf' h~istılandıi; m.a!Ltm olınak
la bl'rabet haJe[ınio ştn1d1d4'n seçil
d:;,!ine' dai.r o:an h:ıbf'ı· , h :ç df'ğilse 
ş:ıncj rK n:.ev:-.;n:&zdır. 

Dii4,eJ· ~1:<1.U.an, Soı y~ T:u::ııy:ının 
V;.ı~ingt.un Oüykk rir.;is, l\L L~~\·i 

n of'un Londray:ı giıt:n...C•k ta."tCl.\o"\"ll•\.lll

da 0Jdır1:o'11na dair yayıl:ın ı.,v::yet 
haıkkı·nda tiıa h~çbi.- nHı!ümat voılctur 

Bu c1oğ.ru bile obe, en b:ısit. {)'llni~ 
yı-t kaideleri, böyle btı· habeı·in t a
lh:..kAu:•kutıdan evvı::l nt'şred:;lmesinc 
m;'irr, tı·şk ı. eder. 

En Önemli 
iki nokta 

(Bapnakal~d~n devım1 

kcn SO'n z.anıaolarda Britan~- a a .. 
dalarrnda. düşürülen AJn1:an u
çak~anııda n;,kel maddelere ra,.t
lanııındığı da kaytledilmeikıedir, 
Yine Alın.a.ııy"1ı.tn çeliık başta ol
nıak üzere taıyy·a:re, top, trı.ınk, 
geuti ve~ıa~re YaıJ.mıak İı{"ıİn i{ktiza 
ed-e.n ınaddelerd-en ı11ahrunı bu· 
lunduğu ve ;ye11i kaynaklar..-. u
Iaşanıa.nn~ o•duğu, So\·yct top. 
raklarmda ele geçfa·diği bu g'bi 
JtH,J ıHııkları da İ_liıilctıuiye hcniiz 
ınu\llffak olamadığı iddia ı>d!l
Jnckted'r. Filhalüka, l\IMıvcrin 
bütüıı A\·ruı•a &aıı1iayii11i de ken
di harp inıalitına tahsi~ etn1esi 
takıllr:nde Amerikan \ ' C İııgHioı 
S3"1ayllnc şinıdlki halde muadil 
bir v·er .. 111 alnwsı ıniinıküıııli.İ!r •. 
Ancak, iptodai mw.lde nıa'hmruıi
yeti de binat bu ıua<ldelere sa
Jıip buhırnınaına!arı dGkıy1'İle 
bir hakikatfü. Hal'Jlten Ön<'.e ya.
pılau s.tuklar harbin 112aın1.a.sı ve 
hillw.ssa tamaınile çelik is~:ııll. na 

ıbindiril1ı11esi kıarşıs.ınd.a SiOnuna 
gelnııiş veya geı~ın.eıkıte ol!.ıı:ı::ııfı:d ır . 

İnsaıı haynaıktarıının· k3r_şıla~tt
r ıl nııasına geliıncc, den1~kr:::sya

larııı bu yoldaki imkiııı;'..an ka
hir dir. 190,000,000 a yakın Aııı;ılo· 
S••k5ımlı:k alon>i dı~ıııda ımıaz
z.am Hind, Ç'ıı, Rus insan kay
nakları eu başta dcııı;ıkııasyalar 
elindedir. Bmılara lrn•r>ırlık Ja.
pon, Alınan, İldyan .-e ı>rl:akları 
insı>n kaynakları iiçte Mr •h:ıle 
değ;ldir. Sovyet - Alman ha'l'lbi
n:u. ezici ve ö~dürü-cii dıevaımı, 

işgal ve istila saıhalaırınıda ttotu
lacak im:abati kıwveıUerin çoklııı

ğu., cepheler1n tene,··v·üii, i:hıtıt

yatl tedbirlerim icap efürdiği 

kuvv.ell<>rin mevcı.diyc1i ~1'lı

veri muh.akkallc ki düşiinırn~ye 

tnbi tutacak bir ölçü kadros'll 
içindedir. A.ııglo - Saıksonlaır he
::liz bütiin kırvvetleriui mıılıa

faza e-dcr \"e to'k in<an 'kıaY'.lbın

darıı çekiııirlenken Al'lll'anya, Ja
pı>ııya, İtalya mütemadiyen ca·D 
ieı1'aıkarlığıı><la devam etmekte 

vq hiç şiiplıesi:t her ö!<>ıı Alman 
veya l\ti,hvcr erinin ve ısub3,y1 .. 

n.ıın yeri boş kıtl:nı"3<i.:ııd.ı.r. Böl
lıassa Rus eeph"5imo Abnan or

dusunda husule gefüdiği bi.cyük 
kayıpla.- lıa~bin devamı karşı

sında Alınan mille-tini biır ba;yli 

düşündilTecek mevkie geıtmnıiş 

o!mahdır. Mütemadi insan kayı

bımo ve ceph.elerdek.i ~Lukhı

rm doldurulma<>ı g11;yreıliıııin sa>

nayi i.ş1"rme de yapacağı tesir 

a~ikür oLdıığuua göre lıakiik.alıon 

Mihverin sanayi ve insan kay ... 

naıkkın baknnmdan yarınım baş

hyacak muszzam A...glv - '>ak
soııluk mücadelesi:ne kaırşı du

rınn·u, i.ixer.tılode ehem& ıt.y"•ile du

rulmak gerek- iki düşi.Uııce 

mevmuıdur. 

Görüııürd"'1<.i hesaplarla Mih

verin lehine hüküıın vermek ~ 

zor olduğu lradar bu vası İl>ll 

MiJrverin müsta'k'hel lıa'1J hede

finin bu mii.:ıJ<ülü yennıeyi is1 • 

dof etmıeılote oJ;d.ıığu da her türlii 

tahmiWeriın, t~r '"' mrblanıı 
~tün.de bar;., ve aydın bir OOkir 

katı.i.r. 

. SVKRU AHMED 

iKDAM 
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TAÇLI DELiLER==)= J 
Deli Petronun Hususi Hayatı .. --~~~~~~~~ 
Petro maiyetındeu bir coklarının dişlerini bizzat sökmüş 

biriktirmişti 

ve 

bu dişleri torba içinde 
petıııonun ,teşı~i'ı ilmin>e karşı l 

gootenlit~; alaka da bi·r ~esa-· 
ciüıfüın eser.<lır . .Aıvrupadaki tet
kik seyaha1lleri·nde, her ı;eye 

karşı büyü•k •b;r tecessiiG hssi 1 
besiliyen Çaı·, Hoıhr.Jd,., da yağ 
ve kağıt i.mefü'!Jlıanclerino, mum 
haneleri, kumaş lezgiıilıla<1,n1; 

madeni eşya aLi.iliyeler ıni ziya
ret ederd'i. Bu 71iyaretlerinde 
tezgaıtı aıet ve n1~!k..i ne1eri111i ka
rışıtı:n.r, .te<:rübeli •ustaları hay
rete düşürecek kadar kı;a bir 
zaınanda mE'kan~zma!J.aı·ı·nt k·s•v
rıar ve kutlan1ttdı. 
Zaandamdaı iı!,k iş cılara.k je.k''Ok 

dül.gerlik ve m<ıı-aı>goc:.uk filet
leı.; sa1lın aldıı. Krndl eltile ·loen" 
disiııe kiiçiicÜ'k !bir ev ya.ptı; .ve 
i.şlEaneğe koyuldu.. Bu Hıo;].".an-

1 AKINTIYA 

K'ÖBEKI 

Unulayın hataları 
(Birinri sahifeden de,·aın) 

danı.e brtıoe dm so.11ets• iısirnli 
esc-r,:.Ude: 

,._ SlrnkespoaT (• ),diyor, ken
di devriııde, •SpıanL\.lı p.a.:nıtıo

Jl1·nı.e» i.sıııli. İ'!"qıanyal paınıtoın.f.. 
malaıuıın halk in<l i,nde revaç 
bulnıasından muzta.ıipli. Zi.ra, 
bu ııeıvi hafif eserle.re a.Jışan 

1ıa1k, «Haın1Let le.ri, a:Otello»ları 

ka,·ra•mak seıd.vc~in den ~ u
zaktı. Z;l·\·ailı «SJıa,ke5pca.r», ıti

lıa~·e.t kemdi~inde. h<ılkw oo•·i•
yesine inıu,c;k n1'eClınıri.~·eLini duy~ 
du. Ve lJ.u. n1eclruriyetin verd"ği 
derin bi•r ed.-bi ölke ~inde. bir 
seri hafif <>Sıır yazdı!. 

İ-şt.e, « l.f'll'llıay ... m, •ağır ())el" > 

di,ye tavd f etli{ri •Kış l\fasadı•, 

•Sh.a.1te5pear .. tar.ıCınılan biri.ar 
cisl •Coırnne ""la rnu.s pla«l• (**) 
~mile ya,mla•n hafi( p;y<>Sler sc
rbne dabi!~ir: Ve Ş"hir Tiyal
:ros;u iç;n, ~~t'rin J)uın.d:ırıt da fıu .. 
fifFııi seçn1ck, en h;ı.fif ta.bir'.ıle ... 
•Ha.fi{ m.~rc:ılik. otur: Bu b ·~! 

IJcllmem, ·Shalkesıı·eaı .. iıı, .. K s
k>1>çlık Fn,,iaları• seri.si'llıİ, •Ulu
nay . nereden çtkl!ll'dı? •Otdlo., 
ve .Kı~ l\Ia•a}ı. ıniislesn.a, lus
kaııçhk, esoslı 'bir imsur ola.rak, 
- ne .H .. mlel•de, ne .Kral L-.-.. 
de, 11ıe ·~fa~betb.de, oo •Rıoııueo 
et jıil!ie1te»de, ne •Tempete•de, 
ııe ccJul8s Ces.aırı..da, ne cAnıtoin.c 
et Cleopatre . da., ne •Un songe 
d'un nu.it d 'Cte.de, .. hıuaasa., 

•Sha.ke::_;-ıp.earıi.n bc'ılilib~lı es.er· 
Ieriıııden hiçbirinde yoktur. Bu
nu on1111 lıel'e keıı di lı.ayntmd.a 
buln>alı:, hiç ıııiimküı> değildir. 
Şu ha.Jde, bu, .I{ıska11çl ık Fa<:ia
larıu serisi, «"Shaık.cıspeaır in de· 
ğa, bllz.at, ~ U111lnay.1n Jıaya!litoiıı 
fısarıdu: Bu i,ki. 

Sonıra ylne Mlmeııı iiL<ilad, 

uSlıakesP'eaT, in, k·rıal dü~>ınanlı-. 

ğıııı lle'l'eden ieat eyledj? Ve 

•Rrrulıiıçe Eliıaıbet• devr".nde ya.

şıyan, "'Altıncı Hanri., • Yedin.ci 

Haıııri. g~bi, eserlerilc kırallıl'1~a 

medhlyeler donatan, il$telök de, 

•Aristokratlılk. iddiııısı, ıbi.iıtıüu 

dünya<:;> malum bıılunaın ..slıa.

lrespeaır•e, o kra~ dii§nıaınl:ğile 

deıınoı...ı.tik biır •teııdeıııceo iwafe 
eylemeyi nereden <ııkıı\ ettıi? Bu. 
da üç! ... 

Vakıa, .Uhmay.ın son yOO!l

smdalki hıtlal<ıır, bunl<Jra inlıisn 

etmiyor: Fakat <lostwnun talihi, 

başı.ndal<i münekloixllik ta"1lldan 

daha parlak ola-cak ki, on'lllU h.a

taılaııı.nıl.aıı "''vel, benim sütıı

mmıı Mtti: Eğer ceva.p vel\lnc.ve 

davranmaz da lıatalaırı:.ııt itıiraıf 

ederse, geri kat.anl:an bağış)a

mayı, bir d°"l~nk vao:ifcsi ı;aya
cağınu kendi.i.ııc ıııüjd.eLe.rim! 

(') Yalruz• .Be-rnard Shaw., 

·Sh akıespea•., iııı 1*'1111 n. 'böyle, ya

ni ce• siz yazar. 

{ .. ) Stıaıkıespeax.in bn isiırnle 

hitabı ha.lkııı mü~cihtiır. Ya
nıi clbu beninı :ıstediğia:n gıbi de

ğil, sirzı.in iıstroiğmiz glbid.n'· ma

tı.asına gelir. 

da: ....,yahatine, 1ıalktrr.a bir 16im 

iıl>e çıkmı,_rtı; fakat, o dev vücu
du, başı.nın lıdif sallan~ısı, sağ 
yanağının üZ>enndeki kiiçük bir 
eıt beni iJ,e onu tamma.k: !(Ok kıo
laydı. .ı:r.oı:randaıım yalnız işçi

leri :ıe değ'i, a'ım "" san'a'tkik
la r" ile temas euti. İşt.e bu ara
da dewinin en büyük teşı·i.lı a
l' nf.erinden Ru)"IC'lı il.e tanıştı. 

Bu al'm, :mıızadı taaffün m8'd
de1er şırırııga ederek, muhtelif 

iınsan azasıından çok zengin b ir 

koUekısiyon YÜCU.c:lt! ge<Ltmi'!li. 
Teşrih i!mi.nin yeniı ssy1\3bile

ceği () .astr1arda, !hu aı-ımin insan 

azaları ko'.iel<siyunu, H Manda

ya g.eıen seyyahların sureli m~ lı 

susa.da zi)~are t ıE1 ~1tl"r;.!eri .aca :ıp

tcn SG\)'ıJı.rdı. Çar. Ruyısdlı'in ia
boratuvarınd.a g<r. · "'ğü şeylere 

hayran oldu, hayıret.ini en çok 
çeken ~e~ieroen biri de gayet 
güzel bir çoctc·k cesedi idi, du
dağındaki teıbessiirrıü !e. hu ço

ct:f.>< caıı1ı sanıJı.yord1u; öyfo ki, 

P<•tro, lbu ndşı kucalda>r.ıı'kıl'a<n 

kendini alamamıştı. Petııo, tq
ıih ,&lim.ıııin yanma bir k.aç de

fa •geldi, d"rS'ler:·nde bu}undu, 

hastahanenin )"'nında lb'ır otele 

yer'eşli. Kendisini görmek is

i.yen mera•klı halk ka'db..tığı 

arasından gcçm..-;:;c _lüzum kal
rn1stl1an, hastaha.ne ile otel~n 

balhçe tluf\Taı1larL aırasır:dan biır 

kapı aç1'dı ye misafir hüküm

dar, gütnünüın ıbir çdk ~·aat1.eıinl 
büyük doktorı.:..n :.~1nl4rr<ia ~ç!r

di. Rwyscıh., Pet<oya Ol'UUGU•r.<lı1 

yapma"1 gereken sıhhi kş.ki•,at 

ve cenmhlık :,ş!e.-i hakkında iza 
hat verdi. Çaır, profesörün teş
r ih kıY!le'ks'yıonunu b;Jô.hare 
<lG.üüO il'J01f''De satın >e1muşt.ı. .ki 

'Zam anona gö.-.e çok milil:ı'ım .b'r 
mell:ı1Ei.ğ ;di. O zaman 7() yaşında 
'o"flur.tın Ô.'\'m. kend'ısiJıe blir 
-ikinci ko.1llek'S':-y"Oln haz:r~yacak 
h dar ces.'.lft't göst·erd1 ·ve 14 vı·~ 

lçinıde bu lk'.ın-ct ıkul:~ks··:ronu. 

da tamam!adı. 

y ine ddktıcır Ruysch':ın ta -.si-

yesi'.ı?. Pet.ro, mi>kroske>pıın 
muctdi ırr:e~hur Ar.IDne Von 
Leouwenhock' (l·atna davet 
ebt; mkrookıopaı meftun e>'ıdlu. 

tki saat hiç ~mwcda.n 
mi.lorosk0>p ba.~prıda oturdıt''; ba
hk r.es:cleri üzetind'!' tecrQbeler 
yaptldı. 

Hitlerin 
Yeğeni 

-------
Kanada hava kuvvet-
lerine yazılabilecek 

Ol:ta.va, 4 (A.A) - H.tleıin y<!

ğen.i in.gCız doğumlu V'illtan\ Pa.t
rik Hit!eı·irıJ(:a.Tiıada ba1ı:a. kııvveU~rine 
intisap etmesi çok m'll'htt:mela'lır. in ... 
giliz tıaıbii-ye-tinde 'bu..J.und:ugu İ-Çin Bır
lfş;k .Aımeriica ordıuısuna. kabı.ol. rdil 
ırr.ılyen Vllliam1 Kanada hava lw.v
ıvetlet"i.n e girmr'k. kararıu ,.el':!'iğ!i 

gibi lü?MTlUllda ismini muhafaza 
edebneceği kfnaisôııe tebliğ OOılm.ş
tir. VıilJi.amın b<ıhası Flitırr'in üveğl. 
kiard.eşidir. AMSı, Villia.ın lk; yaşın.
da iken babasından a;y.rıJmtş!;r. 

ROl\1MELIN 
beyanatı 
(U3ş tarafu 1 inci salıif<.>de) 

daha tecı'"lib('lidırLer. Fakıa.t biz ça
·bLik Afrik.adıa barb usullerini öğrenı

<bk. 
Afrikada ilk Ameriloan to<-Jklan 

Ç'Ok re:ıa idı. Son.ra ~elt::nler i-y\:e~ 
ıc. Faık'at bombact erleı1imat bl.'flla-

rın baJ&ından geliyorlar, Temll\UW'"..
dan b ı i 2500 tank tıu.ı:ı.ı·:bed.>:m~ 

ta".> 
Rıomınel muba re-OMe ~ııdliaon• 

t-eh}ik"')"e a.tıtı.ğı dogı'U o:\ ıadıJ:ın1 
oo,ylemş ve d<lmi~ ki; <Coc ha.rbl 
ktı:JTµlrıda:nın ılerı..de blllU111fr13fiitno lü
ııruın gö>lleı'r. Öyle dakikalar olur 
kı 1tumendan1n h.arb gözlerile gö
rtırdt derhal karaır ~eei Jazım 
gelir. Ra<l(yo ile batı~r alm .. k kafi 
deil!ld.ir. Sıı-tıt duıun dolayı,f.Je Af
rikll<.lan çekileceğim doğru değ; ld.,. 
Lilıı.umı.ı.nıcia öıı ~u*1a lıtıhınaoa
ğım.> 

T- eyd.e, büyük at..m Boerhaa-

ve.nin n<>batl!aır bahçesini 
ziyaret etti. Yine bu Ho'2lfntla 
seyahatinde<lir ık> di,....çi~i·ğe me
rak sardı, bir d 'şçi için lazım 

gelen Metleri sabın aL&.Man OC>rJ 

ra, en hoşunaı gcd"ıt meşguliyet
aerden bia·L maiyetindeki!erin 
dif.eri.ni sökımek oldu. Pay;ub
tına döndük;ten sonra, lbıı hu
sUIS'la hiç ıh'r frrsatı kaçmınadlı. 
lBir srn:ari neferi. ta\' ımlcırde 

ibUyük bir ttı.;ıç JŞ~enıişıti; ç~. 
Duibinaır.c·n a1Lın.tı yab.rmak ni
,yet . .ıe hıızuruna .get:rtii. Adam 
ca,ğız, mütihiş sopa tehlikesin
den kurtu:mak için ne Wı.111ye
ce.ğ:ni düşünerek ak·'ıınıa sem 
lbır çare geldi ve ;rr.er.':Ji','ın i çı

kanp çenesin<lmı gcçir'<p yüzü
.nü sardn. Son.ra ç«,ın önüıne çık 
tı. Çar, onu daha kapıda görür 
göı mez mii.th:ş sopasıı il.e üze
ıri ne yüri!mü.ş>tü. Fakat yiiiızüıııün 
sa.rılı Olduğımıı.« göırünce: 

- Nen var? .. d iye sordu.. 
Süv<ıri: 
- Dünden bel\. diş'rn tuttu, 

Gözüme u~,rku gi.nmedi, deli <>
lac~ğ':m lıaşnetırneap!. dedi. 

Bunun üzerin-e, Çarın gözleri 
parladı. Haı•aya k<ılı\:an kolu, 
oop..1. ile ):;(,raber yavaş ya·vaş 

yere ir.di, yalanın hastaya:/ 
-· Hakkın ''ar, dedi. Diş ağ

rı'11ndan ben de dek gibi olu
rum .. 

Sıorr:t~ maiyetind.ekiJere emir 
verdi: 

- Benim d'şçi takmiarım1 

getirin! .. 
Süyarin.·ın itiraz edecek l1ali 

yoktu: 
- Otu.r da ağrıyan dişini çe

key!m! .. 

Adamı:ağıız otnrdu, ağ-zın1 

ııçtı. AğrıY<m diş olara•k gel'ış'i 
güzel bir dişin:• gösterdi. Petro 
loocaman ve acemi elini adam~ 
cağız.ın ağzına sokarak gösteri
len dişi çakardı, çıkarlı amma 
adama da ecel te:dleri döktürt
tü. Bun.dan sınıra Çar, d:ş c;ı
ki.Hr.IT.a meTekını o kada.r ileri 
ye ,götürdil ki, yanmıda, ağız

dan, dişden, ağından. 'bahsedil~ 

me z o'du. Hatta. hazan: .Ylli
zi!n biraş şiş' .. Dişin hastt• .. Aç 
ağrzını!..:. deı- ,·c-: cişte ağri'san 
Ö'!; budur'• diye b'.r dis çı·k·aı-ı-r
du Haşmetlü diş..;i, söklfi®ü d'i· 
]eri bir wılbava doldu~u'P sa~ 
lamıtştı h lb:hiiıare bu !bir tor
ı.., diş, akadenı.:• ımüzcsine inti
kal etırniştir. 

Göriııg 'in yeni 
bir nutku 

(Baş taı:ıfn 1 inci sahifede) 
,·eçde büıbUn &.haLirnn ia'iie matlde
leri hUS\....,u111da i:ht:.ya.tları b'.le ınev
cııttur. Alman oı'dusunun işgal eL 
t ğı ınu-nzzam a razl say es'. ndt' e 1 e 
geçen f.a2Ja mahsulden il·k olarak 
Aman rrıillrtioin mü.t<fid olma
n...:>.sı lftzımdı vr böyle de yapılmış
tı. Unuı.miyet üı.erıe denHebilir ki, 
~dık aMılk b;zi~ı "'n dğil karı;• 
1::ıra..f aley'h!ne Qa!~acaktır. 
İNGİLİZ 01\VI\ KUVVETLERL'IDI 

TAHRİBi\ Ti 
BıuctJi:ın 90nra inogi1l-~ hava kınr

vetlerinin yaptığı te&li~ a..'lrrnların
dıan hım.eden Mareşal Göriog bu 

h\ISUSta m i• dıımişt.ir: 
i.~üz veya ik!i y<ilz tsyy2rr tara

fından yapılan bombardı;manlarıı 
hUAale getı'.-ndıiği tıeroxleri bilmez de
ğiliın. Bu taarruzlzr nebicesir..d(' blr 
~ mammılann Jruııban gitt~ de 
wı'kıf bu]ur.n..(t."Urttrn. Alenen iddi.a 

""'ed1yornm loi. ingil~ ~areoilert 
ask<!ri hed.<'!lere hıic\llll etmemek 
içln f'mlir alnı1şlaı'(fıl'. Elim.ize ge
gen ingi.1'4 vesikaları bu iddia.mı 1s
bat ed<eek mahiyettedir. Almen 
mecleTiiyelİ'ıl!n mık.teşem eserleri"" 
karşı yapı lan hu tahrip hücum Ja.rı 
ayn: zamanda Avrupi '~ bıa.#d a.:Jn
ya medel'Jİ'YPti için de muaaam za.-, 
rarllr hu.~ule gPıirrr:.Pld.edirr 
cDUŞMAN Şl\RKTA l\IAGLt'P 

EDİLECEKTİJb 
Bu t~·fbata ka.r~ı bü.tiln nrrre

tlmi bildi.rrnEikle berabrr S.ynl 1a
manıcta cti-.vorum ki cDil.şmıan şarkta 
mağ'üo ectolec· ıct>r O mman ingi
l'z..,rle karşı loarşıya k:l.lacağız. 
M~I stiZlerini şöyle bitiııınıiır 

1ılr-

Ey Almen mil .eti. eğer h1ro k•il'
bed.er<il< olursan malw»hınsun, E
ğer yer>Ôlıiın;~ yahudi .,.ret; altına • 
d'iliıe1"'ln, M<'let\ırıi:tin l>i.lmye>tı dıev-ı 
letim'"ılln ozam;ılıi ıı.artııi ......,.na-
mı.ı.a bailltdı.r, 

tAY,-A -! 

11 l • DAGARCIK • JI 
Dalalet mi, delilik mi? 

Kübad.a o kadar ç.;k şeker 
v.arıu ş ki ora beleıdiyeJeri, bunu 
sanoo«eik yer bufamaıd>k~an 
i~-ıin Küba sokaıkl!arın.t zi{t ytıN.ne 
ş~lrerle ::.:sfaltL l)"Drlanıu~ .. 

Şfo11di dünyan.ın b.aızı ycrfer~n

d-e 'e n1es.el'fr Ynnft'lıi~ t.arı.:1-a haB
talatHı siiltüne, il..'\cına koı""cak 
bir dir!ıem ~eıker buhınanıa.tl~n, 
siz Küıb .. Laık.i ~ ~ek-er kep..,,.,Jiı

ğiııe bal<tn! 

Bir "81twı.Var ve galiba ""ııı· 
ten önce Aaneriılı:an.ın barzıı yer-
1,,..ôııde .ı., truıilat.o>larla buğW.y
lıarı , sarfedecek ytt bulamadık
IRrı, yahut da buğday pir...., .as.ı 

düşınes;n diye g«nı.ilel"c dçlııiu

xa:rak deıı;?>e boca et111işlerdi. 

Hem hahrıımda kaldığına güre, 
iazlalı.ğmdan, lıarcanaca;k yer 
buluna1na<lığmda.n, yalıul d·a pi,. 

yasa dijşmeı»ıı diye böyle deni-

7.e dökiilen madde yalıuz bıığ
dl>~' daı dcğ:.tdi, ltu ~· ok etme ı.

sulü Amerikada, yahut bilnronı 
nered"' başka şeylere de, me...,,ll 
kahveye d"' ta~bik d'ılmişti. 

İşte nihaıyeı bu miruarek usul, 
caınıı 111 şek.erin bıa:şına dıa geWi. 
Şcl.er, l>ugüıı harp dıo-!ay:®'k de
.ıı-,.wlıtı »e tayyu'C kıo<'kııı;ıunıdan 
belki bu beJa:n uğmyo·r. Fıtka<t 
.harpten ÖD<eki tl.&:ı:e <lökü1-
o lruğda.l".la.r, kahv.Jer, ı..k,ao
lara ne diy~t~ın? 

Vak.ı>ı ooninı, bunlara dalalet, 
)~ani ro)u sıap111iına denti,)~C di!im 
varına.k D!oterniyor, fa.kat den ·:ze 
avuç avuç altın serpıneJole buğ
day, J,...,.h,..,, k1111ra<ı serpmek ve 
y11ll<ırı zift yerine ş•rıe aafalt
laştmuak pek de akıllı işi ulımıa
sa gerektir. 

Osman Cemal Kaygılı 

Stalingrad harbi bütün şiddetile 
devam ediyor 

(Baş tarafı l inci sahifede) 
ti111;1: Jı..1ata a·e !t ·,r sayılacrr., d~ 
rc-c.elere varm:şla.rdır. 

Hava ist<i•hsaLat endüstrisi 1n1u 
ayyen niSbetten }'Ü.zde a,~t.ı faz
la«:'" ıı-çak imalı <>trn'slir. Tarık 
irn,,!.itında da :tiaıflaaLk vaııdır. 

Thnoçenıw tle·rliyor 
Moskova1 4 (A.A.} - Röyter 

ajansının hususi muhab:ri 'bl
diriyor: 

T·imoçcnk.o kuvvetil&r Stalin 
gradın cencp batı cepheso•r.de 
müteo<d-<H A',man ka•rşı hü.cu
mtıı11u kırar;'k ve bütün b'r Al
man alayını yok edere,\;: ilerle
me-'kıtıedir. Stalir.ıg;radın ş:ımal 

batl6ında AlmarC...r sav&•şa de
v~ım"'ı surette l!!ı.tt.:•ya~..ar sü;r
mek<tedir. Stal:ngradın etrafın• 

d~ık·i d:ığ".ar ~çin ~id.d.et~i sa\·aş

lar oluyor. 
Stahngrad;n batısında Tlm<>

Çe'llıkıo orduları son 24 saat için
de en ku.v.vt>tili AJlınan mü.dafa·a• 
hatlarından bıri ile :kapatıJ.an 

yal boyunca şehre clqğru 200 
metıre ilen11emişlerdir. Rıın tank 
!arı 'bu ceıptııede lbiiyük b:·r fuıa
liye t gösteıvneMedi.r. 

Stalingraddu. ilci sokak Alnwmr 
Uırdıııı temi.zlendl 

Lon'd'l"a, 4 (A.A.) - Ştaln
grad şehrini'll ~;ıınal ik:ısrnmd.a 

fabr:kelar ve işçi mahaJl.erindle 
~id!detlli çall'pı;;ıınalar o.'ını,alkıtadır. 
Düı;man tank, uçak ve Zl<:ıı. 

kuıvvet.len'n himayesinde dut'
matlan taarruz etimeıkbedir. Af
ma·n1ac meskı'.ın biT malıillıi iş
gal etmeğe muvaffak d'.ınuŞlar 
sa da bu onlara pek pahalıya 
mal o~u~tur. 

Şehrin baı!k.a hir kes)mi.nıde 
düşman bir ik': sok<.:•ktan çııka• 

rılnııştır. Stalıingradın tıenulbun 
da> bir kaç gün evvel kayfbed:ilen 
bir yer düın Ru31ar tarafımdan 
yeniden aı1ııııınıŞtl'r. 

Orta cephede çaı1Hşma•ru de
vam etmektedir. 

Leningrad cephesinde so.n ilci 
gü.n zarfıru:la: P.J!manlar 44 uçak 
J<ıatvfbp·~~i~erdri.r. 

Beyaz deriooe 5500 toni19to
luk lbi'I" taşıt batmlmıştır. 

KAfil<.aslar bölgesinde 

M.OO!rova., 4 (A.A.) - Röyter 
ajansıının 'hususi Itrıııha'bitt'i Ha
rol.d Ki:n,g yazl)"<lr: 

Alman .ağır topları Kafil<a'l}'a
run gaırp 1.llC'Wlldak.i oımıanlaırı aı
teşe venn.i.şler ve bu ormanlar 
binkaç gü.n yaıımıştıT. Alimaaı 
tQpçuıları Soeyet mevzilerilü 
döwnektecki11ler. Bu bölgede .Al
:ıruın hamı lııuvvetıleri hergün Sov
yet llıatlarına en aşağı 200 ta:;-
yaıre ide taaırruız ,;tımekte ve lba.
:ımı !bir baıt.aıryaya 16 ~a tay
yacesi,n.in ıhiiıcıım ettiği göı:ıül
ııookte<iir. Bı:ntmla beralber Al
mırlac Kui:ıa.n ve Novoın:ıEisk 
bö~nde başa·rdık.l.arı waı:ma 
~!ket.inden sonıra dırrdıı<rul

du1<.ları zaıı:ııandanberi itlerleımi~ 
IIDlWa.l'fak ol.amamllj1ardır. 

Leningra.d mnharclbesi 

Leningraıd lbölıgesinde ibiiyük 
bir hava m<ıııhaırelbes.i gittikçe ar
tan 'hiır şndetıle ®vam etm>ea<
ted.iT. 

Gaooteleırin biltlivdiği:ne göre, 
son günlerde Alınanı qı.aıva ıkıtw

vetleri 19 taıyyaıre ka(Y1be1ımiş
lerdir. Buna muıloab.il Sovyetle
o:i.n kariıplan iJ<ıi tayyaredıen ~baı
rett.i:r. Sovyet tajyyereleni ll>iır ge
cede 4 hava :ıııeydaııunı tahrip e<t-

ı mişlerdir. Cı· marlesi günü Al
ı nıanb.r Lenin~ad önünde 12 

. tayyare daha kıaybetmi.şler<lir. 

Muhart>l>cLer ı.;,te<:eğe 
be ll1lellili yor 

Six>kholm, 4 (A.A.) - Stalin
graıi'da den,m eden yort:l:.'u ·mn
ha.rebe pek ya.1;,;."da hiç de !bite
cek g.ibi d'eğildlr. Sı>vyet lld'a.
ları şelıi<- içinde b<ı:Zı mı.ııvaıffa
kiyetler elde etmişler ve şimal 
batıdakıi i.şç.i mahallelerine M
k:m tepe!erden ba;zılarını A!l
mnn1!arrl·a·n geri ..a'ıı:n~and:ır. 

Berlin, 4 (A.A.) - A1man or
duları başkonıut«nlığının teb
liği: 

Kafkasya şimal batı kısmında 
O'tınan1arda ve muharebe tesis
).,...inde lbı.:ılun.an bir çdk mev
ler dıüışıman mukaV'!'metıııe r'•ğ 

men rı:aptedilmŞ!;i.r. 

Hava kuvvetilerimiz kendi 
noktaları .karşısmda !bulunan 
ve taaııruza· hazıırla.nan dıü...~an 
'1S'ker kıollarına hüculm eiım<ş
lertli.r. 

Terek cenubll'Ilda müstahkem 
mevl~ler ihal1nde get'rilen ve 
.inadla müdafaa edilerı Ellışolıovo 

ve Wı>rdıinljıı:rp şelıirJ.,.-i hü
auanla zap'l"edil.m~i.r. 

Stalırııgrad şehrinin şimal rop 
rak!la.rında düşınıaon yeniden, 
tahkim edihniş bir ço'k e~ 
den çı.kanhmış ve iııadila süren 
çarpı<jlllal<ırdan ecmıra llrua:•faı· ... 
da,n atılmış'tır. 

KuvvetJ:i lhava birllikıie'li ve 
hava 'ka.rş:ııkıe>yma> topçusu. ordu 
teşkililerJci r\es~işerdir. Ba 

1 
ka savaş uçakar~ dü.şman 1.ak
viye ıımwasala yo'llarını tah!ı'ibıı 

1 

devam efun!.ş'tir. IBüyiiJı: sayıda 
düşman yük trenleri yok c<liJ. 
rniştir. Volgada bir moll:ödü ge
mi 'lıatın'lmı~r. Voiga doğu• 
sun da ki' So\»ye't tr:ıpçu meıvzile-
rirı.e ve ha va• alaııı.larına ooınD:ıa· 
larla gece taarru>Jları yapılmış
tır, 

Cplıenin merkez lı:esiıminde 
hücum bt'alarıımız lbaşanlı tat 
•'r.-uzlar yapmışla'Idır. 

tlımen gölürıiiın cenup doğU< 
sunda kwvıvE'tllerimiızinı ~ 
büs!lerl yaııi başa<'llar ellde et. 

nUŞ!en'filT. 
DWı gece Hdanda kıyllian • 

çığı.><la P<lman i\err ka.'l"<lkıo.l, ge
miıleıri tarafınıdan yapıla.n taa.r
nı?Jl:a huihı İngi1ıiz hiicumbo11la. 
nıın. balttı.ğı. ye.tle 'bir en'k.az ü
zerinde lka1an üç iııvtiliz su.baıyl 
,_e 12 er hima,~ gemilerimiz ta,. 
rafından esir a1ııııınıstııı-. 

RUZVELT 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

ve biJlıassa Ottavayı ziyaretten 
sonra Bö>tı Ame<:ikaya g'<lecekı
lerdi.r. ' 

Matbııı.'Tt k11lübüniin ziyafeti 
Vaş;ngtıon, 4 (A.A.) - Uni• 

teıi Pes: Aıınerik<ı ma11bwt kı> 
lu,bü Tüırk gazetechlere bir ıiya 
fet veımiŞt'T. Bu ziyafette Tür
kiyenin Vı:ş'<n.gton Büyü~<: E'~i
si• Miimir Ertegü.n ile Aıınc6ka 
hw·:ci;ıe n.azırlığının yükısek 

memurları ve d';-ğcr 'bazı yi':k
sek şahsiyet.!er hazır bultp·muş 
tur. Tü~ ı;azete<:ileri ayan ve 
rnEibusan rneelisi reislerin< zi'Ya, 
re>t edecekılerdir. Misaf rlr Mis

rer Hıil ve Stımpso:ıı ile de 
oıöı·üsec"1<!lerdir 



SAYFA - ' 

Haz ı rl ı Maçla rı 
- 1 

Kırmızı - Beyaz muhteliti 5 - 2 ile 
Kıimızı takımı mağlup etti .. 

Kupa maçları heyecansız oldu 
Düın F<'nerbıııhçc stad'l6lld..l ge-

1«"-lk pazarte.;iy'C Al:manya~·a ha-
1'l®'ct t'<l'~k olan fu~boküleT
<>rn anıi,·c~ .iki mtilitefü la-
11<.:m luı~" ılcl! <bir ihazırlık< m'1çı 
d~a yapımı.~t.ıır. GaJatasıray aaı
tı...,Orii . h;;ter Beg<-t'in l!'<"la

ret ve haıkıemd iği a.;ıtıırıd~ ~kil 
ed' oo t:ıküın:Lm- ~u kad~€ 
J.,_.,. almış bt:Jumryoclard • 

Kuırnıu b<ü aız ta·inm: Ciılıat - j 
Sa}lnı., Bahad1r - llW;(<y"1. Be
şr"' ı..,.ıı Ömer, E,;a t - K. F '<.ret, 
ll"ldra, Mel.ıh, ŞerPf, Şük.ni -

K ımuzı tak llll: M~nnet ı\ li -
Forl<:'ı:batı~·e 31ltrenöni, Murnt 1 
S=ı, AJ; Rxza, lbnıhıım - .Mmı

ı. ,on, A nf, Miffier l\fakre.,, K a
dH, Halt. 

K.ınnırt·ı ·tıı<kmıda F~e 
vr İ,soo.ı;ooJsponm arı'tr<'llÖrlü
ı:;'Uf'.ıü y:..pan ve rr.u1lı tdl llff"ı ~a
l•Ş'l • .-.ın ı. ı;iliz hocası da ; er aJ
fhll; hu.ılunuyordu. 

Oy..ırı l:ı&;Jdd;ğı zam;ııı l<mınuııı 

lx-y:.ıı Lakmr.n daha aı;ır oostığı 
eonırü~oırclu. Nitekim 5 iııei da-
111 · •. .ıa Hai<ık.1 Şü'kırüoıii<ı hir or
t.: ı ~n Wkttnının birirıcı go
l u h.crr'llı:ı ka:ıda mruvajJ;.K <>1-
<t·'- l ·ı , ıS:un da ',;'Ok ca u., 
;ı:ı{ıcık!:>JZ. \ııe ıırt.:ib~tsıız çal~ r: an:-

ın 29 ll'J'CU U<.Jdka.da k .LT:.Z.l 

tak ı.nd.m Halit b:.- Cj'Ütle lıa'<ı

rrı.ıJu bıf.ı c :_x,.:re y.cptı. BClllU nıü
tf,,kıi<p kı!'l'll.l2ı 1*yaz taıkım:ın <ia
ıw oaıh ~"1..şımaloı!"l gime çarpı
J r.ıırdıı. ~ uncu dailUk ada Şoref 
kazandı~ı bir fırsatı iy~ ku• lan
dı ve tak.ıno.ırıın ilinci gu1Gınü 
:yaptı, devre bu şddılde kıınmıııı 
b.'Y<ıe t;.ık;nı•rı 2 - l g"ltıo....aılıe 
hıtti. 

İkiınci devrede AJi Rıza~ Me
lı ı ve HaM ile Ömer taıktmla
r eu dıc& rtirerak o urıa ~hıdı

la.r ve bn· ;kj ·karl;;ık bücuımdan 
wınm 4 ı.iT.cü dıaıkıikada Ha,:• . ta
l< .ım.ırıa y"<.'!1i.dıem bir sayı ·knızw
dırdı Vt! kırnuz.ı beyaz taık m ra
kı!>nı talıyiika mu\'a!fak c<ım-0·a 

baı,1.adıı, fa'kat n'~çırı hey'eti u
m; ı n.ııyt..$.ırlİn futbol ka.!iıt.t · ~· ıl< 
du~i.t< hir halde Kii . İki t.::ı: .ı ıla 
~ıwıııeı çeıl.ı,nıkcoıı 24 uırıcu 
d.liıkiılo<Jclı Fıknt'on b:r kıorno·ırı
dm ~fade OO"-'ll Şükrü t:Jk cnı

ının dôrdA:imıciı golünü yaıptı. 

Buı..:l:ırı RUl'lra kı..ıvnızı tak,,nı:n 

W.arııdığı ıbi• penaıl!t.ıyı Arif sa
yayn çev;ııwnıedi, ~k.i t.aır aıf oo ~"IJdc 

!)<ıorguın V'E' is!okısi2 uğraıııır'J;ırkıerı 
40 .ııcı d~a ylııe }';ı",:n m 
b>r pas.ınd.ın i>li!ı:dc oderı Ha
Jıt krmll2ı beyaz takımın~ 

cJ gulünü y<iljj'tı. Buına Tn • ;;be

~'Y" çal!.,..:ı.D k.ı<11111z.1 taln:m 41 ıın-

• 

ci dalü'k.ada penaltıdan lllelri:hin 
ay aği1e iUtir.cı go llerırı lkaaırıtlı-
1 ar ve bu ar>trenmaırı maçı da 
bu surtt!e 5 - 2 knımırzıı bwaz tıa
kım.n galilıiy€'!>ile n;haıy ti«ı.dı. 

Düınk.ı.ı Ç(l lı~;marl:ı bütün fut
ılıo!cmeor gt.n•k kuciret ve geretk
sc kaoiliyd iti~arile 'bir 1ııiç idi
ler. BUTada bu derecede J:.uılu
nan fuuiıoJcule1·iJı.iz:Jn fı>tbol o.e
viyEt<ı çoık ;. \.l<S<.!k <>IJn .l'ulıma:ı

ya..Ja ne 'a.p«cikcf"klerıni ;;iım
d1den hcsoplamak liizıımdır. • 

Kupa Maçları 
Fu tıbol AJ.niığı t raL:nd.an h._ ... 

ayıın :;o;ı ;:ütasıııda yap.ılır.ak 

1J2erc tert p e<filen ktli>a n·.açla
rına dl.in Fe.n<>rbahı;e ve Şen.if 

sıadLannda •baışl:ınm:~l.ır. :'.\fag
liıp vl.an:n !Jsfiycye uı;:radığı bu 
m,">Çlar jjk turlal'da ıayı:f takım
kıı ar:a•ında ''eın·J an et.liğlııden 
crünk-iı .keu ~ı l~:nJ laır çok .s<inüık 
g~mll§ ve sla<llarda çok az seyir
ci buluınm~1ur. ! üs.> bw'<.aıbr ın 
tafsıiJatını sıı a5il<' bfü:U ·iycıruıı. 

E~-Up - Bey1e rh<!) i 

Ş€rt"f sıa-l:rıda ;,'iin..ın i·~k maçı 

Eyioıp i1e Be) leıiıcy i taıkını.ı ara
s.r.ıda yap:faC'aktı. Faika! B'c•yıle<r

beyı taü~ır1J &ı Ja.} a g~lmt>t.L:ğ:'ll

G<Jı E~· .ıp h.i h.'tr.un g::c~ p s<ıı), Irlı. 

A. H İba r 5 - Topl.a:ı» 2 

lkiıııc.i rıuıcın An.<loltııh.ib-a.r ile 
Tufik~ı aırao;;nda yı;pJlıı:lı. En 
.kuvvetlı kadrolanle srlwy.a çı

ikaın ı.a.k.n-.~ar çeL.n t>ir \"t.t~~Jne 
) ap!>liiı.r. ll!k .lınla~da ,.ı.u hır o
) uı.-ı. tuıituran Tupıkc;ıı h1:.k<.lm va
ziye'te çoJıştı ise de imnanı..rı 

~inrle oıan Ana<io!<uılıiısa.- dev
"" 011.a.>ından ;ı,ibııren ır·ı:Jk.ilbiııi 
bı:stır<L ve maçı 5 - 2 k.:ı"""1dı. 

TaluMı 4 - bı ikl iıl l 

Son maç Taksim ıl<> L.-t.il<il.Ql 

"rasında oynıarıd1. R""'ibine n;,-
7<>ran dad1a krur. ,·etli olan Taık
ıim ili< deYrede :ı ve iJkinci dıcv
rule de 1 s'*ı y:ııpar:;.,K maçı 4 - l 
J<.ırzaındı . 

»e ... -u1P""" 8 - De•niırı.]>O'" 3 

Fıc>-rıu ı;ladı.nda gimiın ı& ımaç 

Da ... utpa~a il<> Dooıi.r"'POC ın a
sında yaq>: lıdı. Gr nç o:y ıın<'ll a. 
film .JııuruJan Davu~ " l.;.ı.ıay
lı.kla h::hlmıyc.'li u.ı..r~ i.ııstüıı;ı'..e 

tam 8 gol ) aptı. Bu ""a<la 3 gol 
yıyerak maçt;;uı. 8 - 3 g.ıbi .açbk 
bir sa<yı furkale galip ~·nldı. 

Bey'koz - Ru mdi!lrisan 

Bumd.ın oonra ~1l<ıcu 1J.e R~ 
~!iih.iısaı'1 n:açı <JYnclllıacalciı, 

faıca·t Rı.ın,ellhisarl :da.- salhaya 
gelrıııcdiklıerinden Beyk<YJ. t&k•mı 
hi:ııkm"'1 gahp say lmı~1ı.r. 

Ankara At yarışları 
~~~~~~~ .. 

Nilüfer 
70 

Buket çifti 69 lira 
kuruş verdi 

Ankıırı., 4 (Tt-ıd<>r>la) - Son
l u or at ,·rnrışk:.rına ·gı..n ıçotl

rornruı. fwlra/liıde bi.r ""' r..ıı:tlı 
kıR"""1 onu: de devam ed.: d>. Ya
r• , ~ ç<e t"'""'anlı oldu. Bırm
<' lq;u~a oır at yll'<llıdıgı <Çin 
~ o;ılwc ı..cl:, dı ,Ar ikı>şul:mn 
rıı('l1 c..-du itılJ. var ')"O'r1.12: 

lk.incı b-şu. 1 - Tomım:uk, 

Men<"'"'i• 3 - TiryJkı . Ganyan 
Jl5, üçJnıcu ve tlordüncu klşı
lar üzerindC'ki çiitooru.iis (Nfüir 
fe-c - Buket ve Demet dl<· r.u;d) 
69 lira 70 loııruş kaza.rıdırm"itır. 

Zıütlrevt:yr. ve Qı..d ye r.?Ut ihassı.s.ı 

Dr. Bayrı öm r 

( 

K TASARRUF 
}if'. ')AJ>i •. <\RI 
2 İkincıleşrin 

t~e~·dDti."l etyrılao 

lkr m.ye:er 
ncct ı 000 liralık 

> 500 > 
2»250 > 

> 100 > 
• 50 • 
• 25 • 

• 

iKDAM 

.,. 

ı 
BAYRAMDA YALNIZ 

KIZILAV GAZETESİ 
ÇIKACAKTIR 

İLANLARINJZl VERMEKLE HEM KENJ)İN İZE VE HEM 
DE K J Z J L ı\ Y'a yaı-dım etmiş ofaca:ksınız 

JIJ Ü &ACA .~T YElti: 

İLANCILIK KOLLEKTIF ş·RKETI 
J,tanhııl: Ankaı a Caddesi K ahr anıan Zade H" n Te l: 201194-95 

~l----------~---=-ımzımz11-.ı ___ _ 
VCl~KIYf'. CUMHURJYETl 

ZiRAAT BANK ASI 
Kı •• 'tllUŞ wıril ı". 1888. - Se rmayesi: 100.000,000 Türk ~ı. 

Şube ve ajanB adeai: 265 

~irat Tt. licari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenle~ 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Ziı·aat Bankasında kuınba rah ve ihbarsız tasarrut hesap

kur'a ire aşağıdaki plana gö anlara senede 4 d•fa çeltiJıeceJc 
kur'a ile a~ıdakl pliina gö re ikramiye dal!ıtılaeaktıır. 

4 ~ ı.- ıa:Wı ~196 !"" l l 101 Ati.et il liralık 5,000 L 
Ut • 41 a t,ICit • 

Z5I • • ..... 
., • ıoo • 4.0ff • ın • ıe • ı.ıoe • 
DİKKAT: HesaplarmdııJti parai.ar hır &en e içinde 50 1-a-

dan aşağı düşmıyenl&e iba nnye v~tıtı takdirde % 20 fazla. 
sile verite,,ektir. 

Kı.ır'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birinoikanun tarih !erinde çekilerek tir, 

Resmi dairelerin nazarı 

dikkatine: 
&vvdce meHut \e Maarif Cemiyeti ile bir l'kte har ekA>t eden 
(Resmi İlanlar T. L. Ş.) tas fi ye haline girmiş bnlunm~kta
d ır. Bundan s~nra gaıeteın izde n eşredilerek Resmi İUin lar 
16/9/ 94Z tarihinde ) eniden teııekkül ederek işe başlıyan 

Türk asm Birliği P.esmı ilinlr.r 
Kollektll ŞlrkeH 

tanıhndan idare edilecektir . 
Gazetemizin bnııd a n evvel ilan neş.rine \ &sıtalıl< eden şirke t 

ve teşekküllerl e h'~bir ala k:ıs ı blmadığından bııııda n böy·. 
le i l anlarınızı; ay n i fiat ve şartlar da lı iJinde İsta nbulda 

Ankara caddesinde Kaya Hanında 
Türk Basın Birligi R esmi İlanlar 

Ko!lektif Şirketi 
ınerkczinc yollaman ız ı \'e bcdetJerin i d.c aynı adrese 

~öndermenizi rica ederiz. 

2 'laman, 3 - c •. n. Gaınıyan Ög:roen «mra Bı')'oğ u A~a Cani Mı.Jınırcnen b<d'l• 6700 (altı b'n yıt y112) ıora ,ı>la"l 1000 (bn) k'o 
X:rrıı~l\ ııasan Ap~Jfi:. No. 133. K opal \.crnik. ıle 1000 (bin) ki?o }'lali.tığ VL'J'nik (20/b:rincı t {r·in/19-t~) 170, fllfıreler 140, 200, 335. 

U!f"\UlCÜ llooşu: ı - N~üler, 
2 - Var adin, 3 - I.>tm<'g(il. 
Ganl)'aıı 24 l:ira, pl;isekr 790 ve 
220. 

Turıl•.ınıcii k.oşu: l - Bukıet, 
2 Da,alacıro, 3 - Gongadin. 
Ga.ı~rı. 255, pliısela: 170, 230, 
200. 

Tel: 43566 saıı gunu !'ı'::tat (16) on altıda H .yda pÔ~ada Gar b•r.ıt~ı d" ... hi!indrki kon;..ıg-
•••••••••••aıq'ı yon t.a.Tafında.n k.ap;ılı z.a.rt u.sulile satın al ınacaktır. 

Bu işe C'1't11elk i:rteyr-n.leriın 502 Cbİ?ı yüz ilt l) llra 5<I ( eli;) lruıuşlu.k mu
\"lı\Jdkat teminat, kanuı11ın tayin rıtt:ğl vf's~ltalaııiJe 1EG<ılıtlt'rinl rn!rhtevi ıerı
larını ayni cün saat (15) on br~ kadar komi~ reı~ı:ı:•n t verıne!CL' la
urnıdrr. 

DOKTOR 
&alız Cemal 

WK?tlAN BEKİM 
DAHİLİYE Mtl'TEHASSISJ 

Dlvuıyolu 104 
'11'..,,:rone oa•Uerl: !.$-f . Tel ı tını 

Bu. ~ ait ,artn.aırnt•Ier loomi..-woncian para.eı.ı cıJ~tO"..:k dagıtıln ... ktadır. 
(328) 

----
S ahibi: E . j Z Z E T, Neşri)·a t 

!!ssıldığı yer; .soı. 
Di rekt-O ıfö Cevdet Karabilgin 
Tdgraf• Matbaası 

s nmıNtTrl'.ŞltJN - uıu 

-

~1L ADL/Y~ORIDORLARINDA----"'I 
! ;:;~ ~:~~o;;,~~~p;;;;::;;:~,: .. Y""'· Göz göre göre aşırılan 

8.30 MuL..-.: 
12.30 
12,33 
12,45 

~T•~<: K ~;:;;";;,;~~\,'.'yarı. c u"' z d a n 1 n h ı' k 
Ajullis hu.t.crlE".ri. 

,. . 
aye sı 

13,ZO 
10.00 
18,0J 
18.45 
19,3ı0 

• 19.45 
19 55 
20,13 
'.?() 4.5 

:hfi.ntK. Saı·~ı ve TLııkul11r. 

J> o ıa.ın \ c mf seıat ayarı. 

·:\:!t:z: -· FJ ıl hı·ycti. 

Mü'l..ln. 
\1l'n~ır00ct s~:nt ayarı 

jans haberleri. 
St• :ilı •• lfı daı1dko • 

l\ti.ızık. Saı Kılar. 

R.ac1u-"t) gdZ..:Jff.a. 

nü:o>k· 

ve A-

21.on l..::-()T!\;şn·,a 

21. 15 1\1 U.t..;A: 
2J 30 Konu.,ı::ıq:~. 

21.43 M'llz.tk. 
22,30 "ı~m.:(ık.et s::ıat ayıarı, Ajanı; 

hab~ r1ı·r vt Bor5a a.r. 
22,5-0 \ llt .1.k p~og~·am ve ko.pnnı~. 

Ceza görecek 24 
t icari firma 

ista:rtxıl Tioa--et Oda ..... ; tarGfından 

1l Uı'lnH (' 1Crini Bo.~JIJ kai)"dett !' .. 

rr(''l:·n 24 tiı;a.:et tirma:::ı hıaldcmdo 
p:;ır::ı C{"za~ı ahnm~1 h~kkıncif\ ka
rarlar veı ildiğınıı y3zm~ık. 

Dualar ara.s.n~. ayni Slt('U üç 
d ı,ta t.eık-1..).ı'lad·ık:aırından do\;:ııyı 
ıı\l.ğUııli:ı.rının kap ... t:lnınsı icap ı•

uctılE-r blılund"-ll&l' \'e a.ıarn1 yıUE 11-

r a pe ı·a cı-....dtıl venn•~· • ı ·r ~c-ı:ıp ed{ln.-
ıe tlf' bt:!~ı 11.1.ad1r. 

S.x;· bakı.rı.ı ı;i.11.tl!.ğl.n f'n 
b!ır nci f:lrt.ı<hr, 

Nizam 

İotanbul Belcd ye,,; 
~mırta TİYATJtosu 
~ ... t 20,30 dA 

DRAM KISMI 

KIŞ MASALI 
YAron: W. Ş:.~~are 
1\Prk\'~: ~trfharet F~n 

KOMEDİ KJSMI 

YALANCI 
Yaz.an Ct1rlo Go,don 
Ttirk{.' c: sı. S. l\1orcıy 

CurrıaM~i v<' Pı zar günltri 
15,:ıo dıı 

e TAKViM e 
ı. Teşrin: Pazartesi 

1942 
1361 13~8 

Hicri 5 Rumi 
RAM.AZAN F:yJUI 

24 22 

Gun: 278 As: 10 l l.ü."• 153 

E 2 a n ~· Vasati 
Vakitl~r ~ ~ S. D, 

Guneş 12 13

1

6 &I 
Oı:l• 6 16 12 O:? 
i&·ndi 9 31 ı5 17 
Akşam 12 00 ı7 46 

Yatsı 1 3() 19 17 l 
fms~lc 1 10 ~ 4 23 

DİKKAT: Gazeteye J:Oııderilen 
evrak gı·rl verlrne-z.. 

• 
Sahte berber Adapazarlıyı tü
fek atılan dükkana götürnıüs 

ve olan orada olmuş 
Su~u: Ispartalı, &• <ığlu 

Hi'lmi Alkın. 

Davac.: Dutm'l.IŞ oğ!u ismall 
Sa)·scv. • 
Aımma, ne .SU\'l.J, :r.e daıvası, 

değil mi? 
S'otrnayın, ÖJ le :yam.c:.n, öyııe 

pi~k.in t.ir da:la\ ere da\~as ... KJ. 
iru>an su~i·u n un o kıadar p~ırc.n 
ve kurr.a2: davacının da o 
kadar ~A'.ıitihılık. bır safiyet 
.ı;inde bulurıaıbi'eceğini bir lütt'
lü ak!Jna sığdıramıyor ... Faıkat, 

o'.':nuş işte, h'Jkayc değil, gerçek 
bu. Ben dinleııken, kulal<t1.arı

nı.c:· inanaım'1d · m, siz, oh"lll.rfken 
_göz1<rin~ze iflarımaığa ça:\ışm!. 

\"ak'a) ı, da\·arunın :.ğzlndan 

d' nlive~:an d"ha iyi. Ytına yalk
la, ter döke diike anlatıyor: 

- Bcıı Adapazariıyım. F a
k...t, İzrniUe bJluırıuru.m. Ge
çcrı'erde İstaı>bula ge•ı:l'<:n. Sir
kcc;de bir otelde otm·uyorum. 
Ev\'elki ~ıkjarn, canım !bir .iı'ki 

tane içmek isi ...ıı. Sinkeci<le bir 
lokantaya ginlim. Biraz Tak. 
idim, biraz da yemek yedim. 
Çakır kcy f ı.Gmı•'llum ... Cüzda
nımda a5 1ı,.. paıram ,·aro1. Dı
~ı çıkdım. Bir kaç a<iıan yÜl'iir 
yürl.rnez (gen~~cn, uzun favu
r ili. mü~ehakkm bakışlı suç1u
vu ,ı.:W!ercr<'k) ka'1'ıma bu çıl<- 1 
tı. Yanıma :;o<kuldu. s.ı;tıramd:ı.n 1 
s~~nrasınıı J~ktı. B u effilada yü .. 
zı.mc d;k d ı k l:ı<:ktı \'e: cYııv .. 
ya,lıu bent 1c:.tn.ırnadın1z mı.? .. 
Sö:ıleyi.n b:.ikayım s;z neıreliS::

niz? ... İzır.it:c o1urdu~'Ulnu OCly
l~dim. cYahu, ben İzmitte bcr>
bcr değil miyim? .. Kaç d€!a si-
:ıı 1ıra~ efı::mı .. Nasıl hatı.rlıya
mazsımz .. Gelin bakı.hm i·ki ko
nu<;alıım .• N e va r, n e }"Ok İz
mit c? .. • dedi ve looılum& gi<e
t<k brnimlc koouşa kon~ yü 
runıeğc ba~adık. l"~.at.maya.~ 

Jı.m Brn Suıt;Jnahmette b·aş 
oldt'm !itan .. Oradan Şcnwde
başına d'1i:tru J i1rudük. Tüfek 
at.ılan bir düf<ik:ını.n önü.ııe ge'• 
ciik. cŞurada hır no~.cıın artalım• 

dedi. ih o iJu lı€t'1 iJ\t.ım. M:1-
muel: Bir daha a t da bes oı.. 

sun'• dedi, Attım. Oiirııd.ınıımı 

ç.ıkard m par;. verdim. işte bu 
esnada bu delik«iL cüzda..n m;n 
ü:;tüne elin koydu. Ço.\'p a!rl•. 
•Ne yapı~ornı ın yahu?. Şakayı 
bırtı•k'• r:lfın ded'm. O a~dunıa-
d cüzdanı pan(~ı!onunun t...,bine 
ro'-•'.u... O 7'ma.n İstanbulun 
yanke!'ici]("a":ndcn olduğunu aı>

Jadım! 

• VET su cüzdanı!• diye kolo.:• 
na ) ap.'i'ma•k istedim. Bu sı,,;:<la 

gö6'<iunıe bir yumruk ırl-Ji'!"'Ji v-c 
kaçmağa ba~adı. Ben de b.ı<
tım fer ·aw· .can J..-ur!a~" yoık 
mu! Pa<amı altlı... K~yo.r 
Tulun, ya'ka:.aym! .. <f;)e .. Cöd 
de .kal.b~.ıık t~'lı;ı Saga kaç1. 
sola k:ıçt..ı, n;hayct, bi:r sı yaka
fodı. Beyazıt 0>e1r.<czir:e gi>! .k. 
Orada ne de--~ beğen .. ·ruız• .. 
cCi&.dan be-n'mdir .. Ba:r. bı

çak çe&ti. Orıun için ka~ ~ır-
dı.:ın! ... deoınezmi? .. Yal.an ı;fon 
d:im .. . Va~. billliMi yal,a.n ... 
Hem başloa da· on parnm )"llk ı . 

II&ki'm, s uçluya 9Cllrıdu • 
- Ne diyO<"Sun, y~n mı bu 

işi? ... 

- Yalan efendim, cü:ıdın be 
nim ..• B ana bıçak çekti. Onıd 
kaçtım! 

Da~·<.eı: 

- Efend m, valtııhi cih.d<ın 
benim ... Şinııdi mahkeme kaıpısı 
önünde, 'bizi gi;ren Mçıy..: 

.ParaEJnı e:ıs:n. .• Saıiııc,.Jdkıla 

oldu diyC'Jim Bu ış de bıt3Jl'l! ..• 
diye tekt:f etti. Ben r~'7.J o'lma
yrnca, .n.asıa o'c;a beni t~kıf 

edecekler, i11ka<- cder·m, drd'. 
Vai113hi böyle dedi, bill' b(;y,e 
dedi 1ı.ı.;.im bey ... 

B<'kçi diıılc-ndi. O da. v<.zlydi 
~ynen ıfade et.ti. Mahkıemc de 
unın favu~.", yaman dt>h},r,.Jı
nın te,,lufine karar \a-d 

Mahkemeden çıka'1i< .., 6uç
lu: 

- Abııan tıtik m bey, lıen uç 
gü11dü.r a<;ım ... On pardrn Jdi 
ba~lka ... Şu paıralarım.ı veorin d~ 
harçlık edeyim! .•• 

Davacı: 

- Aman efeındıuı bu P.-""' "" 
ka,.mnıt doyuracak. ne d.., o1 e 
\•eırcrok par.ırn \'a.r; bUJ'anm ye 
baı:eısıvım ... Para~an ıad~ .,.. 
ctın! ..• 

Ne <Jersinız bu i~, J:lıtra!~f"ın 

ağzı dili olsa da SÖ'.>·lese: +.Bt n 

fiiilrıın maiıy:m!• dfce tıe.rren

ceci'k bu dava 'b.tC'r, urı..ın !1:.tvı1 

rili pişkin deJ.;kanl: da ydac~ı·ı 
giirıiin sayıt;ını bıleırclc Owd 1 
bo:,~ardı . 

R. SANAY 

B,ze (Fitrem".ı Türk Hvna 

Kurumuna ver'niz) aedJkl<·ri 

zam~n hiç tereddüt edebı. r

mi:yiz. Göklerin korunm. ı 

na tercih €debileceğ m,z r 
bir mesele , .• r mıd.r? 
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ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 ade:t muntazaman dişleri nizi fı rçalayını t 
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