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·cvlurk, 5 (A.A.) - Doj;u lu)ı:sı gemi in~at teq:idıların· 

ıl.ııı l>i,.iJıin teknenıu ) apılına&uı<bn 108 gün soMa 1 İllrt<!~· 
rinde bir muhr>p deniu indirdiği ve boyk.ce in:şa•t te~hı· 

nın iki a) farkla kurdugu gemi ) n.ı><D• rekorunu kırdı&P öğre
n~ıir. 

KURTUL USU 
Bugün büyük törenle kutlanacak 
Harbin istikba

linde Sovyet 
m~kaveme~i j 

Eğer Rnılar .sonuna /ur ı 
dar bu mukavemet ırh
lini pıuhala:ıa ede~lir 
lene Almanyanın harp 
talihi çok değişir ve 
heıabı altii•l olur .. Sta
lin, Ru•ya hak~uıJa 1 
bu güveni muhafuza 
ediyor .• 

Yazan: ŞVK.Rf:! _-!HMED_ 

~ L>lôn. bu b<ç lronıışm .. 
;;;;;;;J} ~ "" Sı>\') el Ş<1i Ameri· 

k•ıı ajauwıa n~ba bir 
dt'oı<-<;te buhmnm~tur. 

Dc.nıec.i:n hıı:.u:;i illi mahiyeti 
vardır: 

1 - So\· ·c.f !nuka\:emetiniın ne 
halde bı•lıın<luj:ı.. 

2 - jJJ.ru-i ""J1herun ·~•in, .. 
Eııud..ki Rıı~ num.faalı. 

Merasim alayı Sultanahmetten 
Taksime gidecek ve orada bir 

geçit resmi yapılacak 
B<'t?ÜJJ İıstatlbu.\u n Kurtuluş 

&ırramı ooyili: bir t.iixnıl~ ı.uı
lid\.aeaAll'r. R~mi ÔJ.~rc '~ mU
G.'l&OS(>lı>.rl'e okıJliar .:C:ır:ı.lı olrala
""'1<>ttr. KuNu l <J<; B.;~·r Ul:J mti:na
~iılc ibu ~ =t 20,JO da 
Val'i vı. BelP<L"ye Rc?SJ tarafın
dan ordu şerufn(' Ta.!tiSim ga
ı.ınooı.:ııda bir :ı.iy akı wrık-cek
tir. Gürvliiz ve gi'ce şafrior e;ek
tr~rıf \< :.;..;.:;r:ık~'lrl~ ~\Jcltne
cek, I f " 'J~ .. r:ıır. ;e brl)·r:ım mtl· 
r.aı>l.'bet;.lc lcfk:ıl!lar yap<lacı:kf. 

tır. 

Bu sahı.l:4d ıncrasrm ~<.t 10 ıla 
Sııllanabme! Jncy'danmdı: 'b..-c~L-

ya.:·ı.ktır. Tam saat on<la •mr ba
i&:J a ıı pare lop at..c<llkııı.r. Bun
dan ,,,;ınra bir Cl.;tkika ıhti:rarn sü
külıı }"Pılacak ve !ut' atlar 'J'ala
si mc d<:ığru gid'ecE!klcrdir. Alay 
KC.priıd<>n ı;e-;crken vapur dü
dii.lclerı;W, sd.1mlanacaktır. 

caktır. 

Tax.s:m mE>ydanında y:;.p•la· 
ca'k ~rıısim baıyrak s·Bk:nc tö
reni lle t;::..~ ocaktır. Ah:deye 
çe.le.ıııkıler tronduktan sonra iki 
mıtuk söylenewk ve hl>gl\n>lm 
manası belirtilecektir. Aslteri 
Jut'aJaır ve o]ı;u] t;;lelx'Si ile w.ci-

(AJlXASI S. 3, Sİi, 5) 
~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Ankaraya tren sefer
leri dün gece başladı Slalin, 1ı.i.o; \'ÜJ•lıe ) oı. ki maruf 

ta.b ri ile: 
- Yoğurıum c14i .. 
lbyelııl..,erlı. h• ide drgilıEr. 

Ru.s "atauın:u ,.e Rus n1il!Je.tWı.in 
tarif• ıçindc ve i:st&ba! karşı.sın· 
da bürüu hal"I dna"1Jlı omuz
lnruw yı>k.lenen ~• kvrnlJ.wsl ol· 
ılı:j\u ~adar da hali~ Rl15 \•ata n
l"'rvcri olduj:unu ishal eden ~( 
Sıal.21 '1}\) t•ı lllU~8\'~0lt..'1:İ!lıÖün 

ç, ümit!idrr. 

!Ankara eksprcsi~n gece suat 23,30 
ve posta trE ni de 1 ~e hareket etti 

\ 

•- Alm.an}R '-C miJtf".cavTı 

h<'ThL!l.gı bır nulı~I O'(' kad.lr ka
l•ili.vt:."!i gti'lıılerı.rsc 

0

0\.)eU('Ti.11 

ınııl..ı.t\'t''Jl~li de o d<"1CCC<lt:!dir •.• 
Di-yr.n St:Lliıı buoıuıla haqı 

•~ııı·..,.ın• l.Jıdar dahı Rııs nnrka
' tıue.tin.i.n tk"anı tdHrği iun;i... 
um: i:l:lıar edi~nr. Uuı;uni.ın badi
.sc1c.:rı i~inde bıın·JJı aksini isbat 

"'"'°" ı ıllıakika pek lı.ola) de
ğ.Mır. g.., ~ı· ı orduları bütün 
ll"l'hıe l·o~ uııta taarnıı. halinde· 
dltl.er. SU:hn~·raU 1uutlaiaı:ssı da 
farih<u ~:ıııtliı c kaılu hır mi.~lı
Ct Caha La~·drtınt.•dıgi biır nna
d;ı.f3a \ ~ o)·aianıa 1 ) 11>raln1a, öl· 
c:1üı ınc l . .ırLi ve ıuü(' .. del-esi ul· 
l'"ut,lu.ı . Un ~cıJı.rin ~tratt:"jlık: Jıu
!usi)t.•ti \'C l'lhı ınuk~\ eıtuct..ı.nln 

dt \ 1· nuna t-cra ed<"ce~i lc..'ti:İ.rı h'&" 
•aba kalan St>\}dfrr ~ıri .ı\l
ın ... o).-ru1 ~lin~ lJ.,r<ılktn•ınak ;...:ıu 

dıle» gclebiltııi} •ıııııakı.ı ve hı,ç 
bir frd;ıkiirbkıan )ılııı•nı.ı:kta
dırlu. llu) ük lt>prak, nüfus, 
h~m 11"'<1~, maden " hulıu.baı 
kı.),,•ğı k.ıyhcloıi~; Liı) ük >3· 
nayi wcrk .. ·.;ı}C!'"riDi , e uı.ilnak'11ı; 

yull..r,nı diı mana lcrkclnıi'Ş ol
Jn.JJarU\d rnı:nleo hrJ11en he:nen 
hiç sa:sıluıaıuış gibı Almanlara 
karşı dO\ ~rn \e .. '\lJuanlar! her 
ilcrl.-dilleri wış toprak iiu
rwıdıe do-.guiııde kan ve ean fe
dakiarlığıua nıe<:buı cdrn SO'll· 
)f· 41cr bu gii<·ll•rini nııılıafua c· 
C:.,\,iJirkr 'e harbi 1913 ilklnı.l:ar 
v~ )'a1ında da n) ni karşı J.ro.)·ına 

~U<ıi ılc siirdıireLıllı l<•r<;c lıi;; 
~ıipht"tı>İ.l Stalin·w ı;u\ieni ta-hak· 
Lı.ı, e.der ve Alman harp h"'•P· 
t,rı çok dc~ı~ı.r ve lıaı'Ui allusl 
~ı rr. Çiinkü, harp güru iübarile 
Aııt.,.nyad•n p~k n farkla aş:>gı 
1<.Jmad.ıi:..., isıb;ıl c<kıı Sovy..,l
leı ,., lı.:ıl)L<ında basın• tekiir. 
JJ.Jl)ııık.i, Almanlar içİIJ nıô}el 
tolı OO{ı~tİT. llusyayı ~cnın<ık 
dal,. b;ırbi lı112anın1ya )eler cl<>-
1<İLU.. G&ri.d'I' dö> Üftl<rj,'I 1•9l3ze 
•kı bu~ u.k ı.u,· vel •r~ır; İı>ııil· 
ler~. Aıııerik•. 

Alııı•DY anın h"'abı Maraıal 
G~ri~'ioı de 'iOIJ foullıuııda ı~
t t ,.e 1nıil01h~1ıa ctti&i gibi Rtl!ıı • 
)a.)ı !·L·uıuı(•k, ondan nra in
ı:ilıe•tı c don erek Jtnı:lo · s,ık
""'nlulı .•lmwıdcu grlrrtlı darb~ 

'°'"i kar~ıbıwaık ~e Bntınya • 
d•larına devamlı hava laz) lı.i 

•J'8rak bu adaları tehlikeli bi
•e• t.aanıız ti••m olm kllHl Çtk ır
lllalı.tu l'akaı , 1\lınanl ı ovyet 

IAl<liA>;I S. 3, li, 1). 

Dav•mlı ve ŞJddo1.,ı) ;;gmur:a.r ı 
y u7.ıa-ıden H,;ydaı·!X'§'a - Aıfuıra l 
hattı GC1)vc He Doğaınçaıy ora- ı 
sında bıulu:r...-,n bir~ yarm yt>
ıincH,n k<> ·m:ı.;ı ""' birk ç kit.;;i>l. ı 
köpııur.un .,ıııar ~ıra.fıııckıın 1;"<>-
tiJ riıllme.i udjccsi.ıı:d•: lurpanrnış ı 
\'t' seiencr ırlk.ıiaa ı.r.grıa:mıış!ı. 

1 
l)C'\·Leıt Dcn1irycl!l.ar1 İl ..'1"t•::J 

de.r!ıoa l rooıhall<n•• <(VI' ~a a.rude 
elı.i:pl<'ri göndererek ha:ltm ...,._ 
mİ'ı.ılMl:l'.t:t>'.ne "" y.kılan küçiik 
köpııülkrin. iı~ına başlamış \"e 

bu ;;.meJi~·e tahminlerin fevıkİ!Ilr 
de, ı;ös((>rilcıı mıl'errrndı me:;ai 
ile dıin ~~m Sf'Da eTrrıi--tk 

YoJ açılmış oıldugundJn Anka· 
ra t•lQ!Presi d•i>n gc<"e saat 11 30 

j 

da Hav '.laııp~a ian h...rck.ef. el.· 
ıı:' ;lır. 1'•i!"r rxosl.ı tre:ıi ae il'"--~ 
yar;.,u.d;..,, ""nrn •~•t ı d. }1;.~·
du~d• Ank" " ,1 ha''Cfkt•t 
eLı ıuo;tır . Arıllar aoa-n da lre7>J<>r 
~aırll<, 1 c•t:mı.:ı bulı.;Jı.ır'o>l<ıta.Jır. 

Ani.'<Ma ~ (Lkr'..ıım M""'"'hırın

A<i!'!l>J -- Dı:r;,.ı~a\ ··e Gr:;- ' 
V" a."'<ıl.Sın.ci~ıJi d•l."n .> :ıu Arıza
SlJlt.r.. b:.ı g,_'<..e hlh!J..-gi zı:nJa;,ıi· 

sur. ''~ırı"l sc:..'b:sltJ...11 ıtt.aıt,n trtal 

ler gc~c,h:lffeklır Bu a.k.~a.m 

gNek buradan, ı:nek Haydar
pa~ad •ıı trenler tahrik edılmiır 
iı~ ı· ,,l:nil. blo tıen)cr yarın ge
re~ H;•)xiı:~1·pa a ·a: ger~ ~~li•.tı-
ra\'\:• 1jr *-~ c;:;ıa~ g<c Kın• 
Jt·rl ne \ ,,,ac~ ' rdır 

. c 

Hanri ord ·yor ki: --------------------
Harpten sonra milletler bir dünya 
federasyonuna katılacaklar 

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

iatikbalde havacıhk milletleri birbir
lerine yaklaştırmağa amil olacı:.k 

Rektörün 
Beyanatı 

---·--
Üniversite haftasın
dan dönen Rektör 
Elazığ intıbalarını 

anlattı 

1 
' 

1 

nt~lrtör Ceınil Bı:s~l;n rei!W:,i al-1 
tııı.d.."l EJ.Yı.Jga gıwcicLı ~Dl~~rsıı.e be· 

1 
ye-rı .. '~~ (l4,nımw_."ıı.ır. H.ek:lbr. 
oey;J ı -arı ~· bir rııw
h.l.rrırint'ıe sun.Ja:ı 9()yitll11Ş'hr: 

4Elhıgde ı.am ~~ ' n kaıd ık ve 
pı'O(r;...m.,ı.nı,nJ ıaın;rr, y le \a·t.bıt eıt.--

hk Haf •:l"I fllor'•I< td• n h<!rbo ırn ı.- ı 
d-e va~ı!'f)'l }yt yapn~ olmarıın bu• , • 
ıurıı var. 

1 
Y.l)Nf"EP •SSLAR: -'-tlli ve koP"

·J'l.ŞlM1 b~a. 13 \.nll\IIT.t \·e ll nıb-o 

Jril:I "" n ·wıa.k•ta lı k.1tıft.-nıı-. 'e ... 
1 oik. • """"'""'' ..,..eı .. rı ın ı, v(-

1 

stn<' b(>f altı. k ~ntn kaı·.,a.ığ; t:.!t:'• t 

KonWJ11a.1ar 1nev-tuun <!.ıha. sa1)(]1'1l· 

liırnıi l-'v 1 k1..ı: '\!M~rll ~ atpaJ'\ ıt 

Dc:ı '<>:·n }.J' •: an, ~ (A_'\.) 

l 
enmıy üt ' 9l • 

erlı rn rldo:> ı:ere r• 
ti\tu b ı ı raık l.:İ f ~~ 

1' y pı n hOM>rn< 
ikıJ t.alk '"· kııı k 

\AJIK,, ·r 

bulun< eıı-

Rvyt< r'm h ı: usı albırı biki -
Tİ)OI'; 

P~r nü, ıt~ r 
go liı't ı.m. ıJ .u-pt n r 
ır 1l3C!\lcr Far , ıl · 

uık il 

d 
• ro n 

(. a-
n " en l b ım n u-
<,;ağı Ia.!>ıik. m n !J ııdadır. 

He. r;ı. o rd ue h:ırpl.en \'e 

(AR !\ 1 3, ·ı 2) 

ı;ıaım Yoldaş 

Büyük şe irlerde de arne 
usulü kısmen kaldırılıyor 

1 Yalnız memur, dul ve yetimler 
ekmek alabilecekler ; karne ile 

---------

Bu gibi vatandaşların sayısına 
göre toprak ofisi un tevzi edecek 

Ankara, 5 (ikdam Mulıahirin· 

Stal;nı·n Beyanat tleo) -Ekmek Jwme wmliinün lı 1 şimdi tatbik edildiği ~clıiT!~rden 
de tamamen lıaldırıMı.ııs. karar· 

sulleri OfKi tarafından t.-min e
dilec .. ktir 

Harp elıonı>m[,,i bit1'08tl 
Ankara. 5 (İkdam .Muruıbirin· 

den) - Ti.c.ıret Vrlıa!ctintle kıı· 
rulan Harp Ekonomi...; Buro u 
~alı*'1'alı>ra b.,ı.dı. Bimı, ıolıi1 
geJ;,..Ji memtır ~e \atandaşfarın 
ı:e<;im \:az~·eııeo.-i üzerinde 1ed
ld.klcr yaı:ıaukırr. 

''MÜ t tefi k 1 er taahhütlerini 
• zamanında yerıne getirmeli,, 

~~~~~~~~ ... ı~~~~-~~-

Stalin ikinci c.ephenin çok mühim 
bir yer tutacağ•nı bildiriyor 

MO<lloova, 5 (Rudyoı - Ası;,; 

cıated PrCBS ::ııarısın··n M<>Nkava 
muhab:.i Ke · •li Suvy t Sosy...
li1 Cümhur·yeı.ler B.rliği Hallı: 
Koıser:{'r heyet; reisi Joı;ef. 

Stal ıııe bi~ me.ktupta ,mfua<:aat 
ııdt>rek AnıN:ıkan ef~ı umu
n:·yl"Sir:i al:!'knlu <'den üç sua
le ~.!ahi v<>ya tahriri cu\'aplar 
vern,esin. rica etmi,ıf~r. 

Stal n bu ,.-. ktuba şu Dlt'k
Ja ce'\·sp 'ıeJi?Tlı~ıir; 

·B~ıy Kc-ssii~ 
•!ıl..f":ıguliyı •mitı çılldl.ığwodan 

r ARKAM S. 3, SÜ. 6) 

afomonlar da 

• 

laşmı ıı'1>idir. Memlek.cli.ıı dig.,.. 
tanıOaruıda )'&pılara~ g'1ri bu 
şelıirledcl<i ye1im \C dullarla 
miitelrn~t \."e rnenıu·rlara ~sml 

fİ.>tt mcri.nden ~esika ile ekmek 

\:erilmiye de.-am edilercl<l.ir. 
Her şehirde bn ı:ibi Hland:ışla

nn mik1arına göre icap l'ltiği 
~ar tkmddik un Toprak hlı· 

1 

uik s 
ava 1 ____ , __ _ 

Temyiz Ba.;. Müddei
umumiıi kararın bo. 

zulmasını istedi 
Ani<a11<> 5 (İ.kdrun l\Iuha-bmn

cıen) - TemylZ b.rinci cı<ıa ık:;.. 

ıesı suikasc! ıma~urlannın malı 
kfun.)Ct kararım tctki;. ctmr ,,.. 
ıedır~ TC'ru{Yiı .ırjaheme i ·b'-'!r 
ınıiddeiumum•lığ e\ ı~k Ü • n 

de tet].; kılerini b:tımuş, ıdllla

nam i de usul b.a ·m1ıncl•n a
~ı noksan) r gererek karar b< 
:m.ılrr •ını htemiş-lır. Temyiz bi
ı"nl.'i çc·za c1 ıirC'~ı ~takın a k;:-ı

ranru ve-recektlr. 

Bu-yu··k b·ı ı ";9nan bir şclıir ve ~angını ı;eyrcdıen ~,:,ner 

C ) Seksen milyon lir 

1 

8 V 8 Ş '. 1 l~·~==-·]·1t·l'l1~:.ıLil1 i.11.:17:.:i1Li:11iiıl'lı:'i1 ':11~··1~J1:-:=--::==•!.__..J_ kıymetinde ma • 

·Japon ~onanması 1 Stalingradda ye İ fa~':t~ri::!:s• 
: sÖzcÜsÜnÜn demeci~ mahalleler alın d 1 Aılkd 5 (l.l.dam Muh:.b~n-der.) - .A:03· oc\a.r nıa..'. .a 

Tok(Y'O, 5 (A.A.) - Japon dıo- gelen iıalbcrlere ı;orc manıfa,ur« 
nar.nu<mın sf·xi!r>iı &mı•al Hı- taroa, t~krilien ı;dtser. mılron !>-

. b --------- • r:ıioc crnup ,(. pas ıte ve bas ı t~·asııı.n rr.emlek t ciıtyac'n bG 

lıC? Sa"On:llll ada~a~ı }ak;n;n<la' Don cephesinde bir Alman Gc- bol YC•Ectf,ı. k dardır H~tr.d b.-
,,"lınak iı'Lt\re hakn b~,;;ülk mu- zı .tlıaliıt tu:iıter bu kabı! c~ 
r.<:rfJb< uin LCN an Mtiğ'n 'b;J- ncrali ve bir Macar Albayı öldü ya ·~ı'l ist.ifadeyc .ıahi yan "" 
doıı:.:i,·-r. Bu n:-h•·•ebelcrin ne mam·şlard,T. Sebt'bı de fıy t~.-
tice>ı lı<ık.kınıda nnparatorhık Bed;n, 5 (A.A.) _ A'mnn or<' r • "'n~.r. nn diışeceği cndişe«.d'r. J\la.:mo 
corumi kara1l,'.'<Jıın1n tcbJ!gne lan b"ıt<urra.ı:dGnlJ.gmın 1.tıliğ: Tuapoe lür.aıunda m-.Jlıarebe ı.ıy- füı Jl;ndistan<hn k&'lye li mrk• 
intizar ed.ilmekt<<lir, KaJirn>ıYanm pma..i g:ı~ı bi>lıı•- Y"irt'erin 'ı 7 bin lcnluık b·r ""'7Cl tan:!. ıakr'ben s('ıocn mi'IJ '"' l-ı 
Aımiral Hirade, dü;ırr.'.l:ıın ka •lıu?e '" Tnt:.' n c-.ıbur..dlı bav• P""trol grwstni nasaıa uı:r•lır:!ila~- ralrk mar.ı.fa um t'i-'1'161 bnırlao· 

yıp·...-1 arasında 'bir ~'C•k Amcr- te.-ıJ<•LI•,.,yle dt>'1ı•dı·.,,>n alman Jı:- dıı·. mış. bır kı"l!nı da Basraya '" -

k k le 1 O talaı·ı düıımaru 'El'.it 6mlarmdan '" sı..ı.nırı·oo ni>Jllllrebeı e roa.ııe \ ·an uça gerru rmın oaldi- """tır. Bu es.vnın s'rlwtfif"I'CC • -ornıan arın fç rıdc' ~ n-..evıilerl..-w:JC'r:. ve ta. birlik.lrrı-:n•:ı kl:iıı meP.zilU ~··~ ll • 

ye gemisini.n V(' diğer 10 g~·m nin sü ) hali hu,usu tc J< edi\ınek.:•d! •lnw;.ard•r. !ARKASI S. 3, . 5 
me\'t:U\ bulundugunu da hihlT 

l\fnı.dt&.un . ~ c. 1 i ç; rt~e bil" 

f!O'Vyeı suvar ola ·ının blü:rti'k b r 1 .&. I( 1 lııııı..I T 1 ~ Aı. 1# •u• A il"! J 
kısmı J"dr f'(h! ~tJ·. LJr kaç yüı. ~ r-ıl I ~ rt- Iİİİ 

~--·) L------------
Bir suale cevap! 

miştir. 

a •• u 
• 

( 
._I _____ ,!_J 

ege ıa 
arı 

ıl 1 

Bu ,ütıında ~ık.an • 'ormal 
ı.aıuanJ.ar, başl:.lclı bir 3a

zımtbn bahseden öf;refn.coı ·Ce
nıal Akkcyu11l11•: 

•- .. ı\.n.Jıyoruııı ki, Ji.}<tr, !t.İ2,. 
dün}aıı:o bu Jıarııten t'\velki 
sulh dcı. rin; d., •u.orıııaJ • s:ıymı
) nr~u nıu. O halde., ..,izcc,. •no.r· 
nı::l• b'r dünya nm;d o.Jıır?• 

iıı.anlar, d<ılap lx:~ı:ırl,..ri _ ", 
kcoıdi tnrihlt>rine k .,uilmu r
dır. Baıan, hu L!Iİ wııa.rnı '? ı;.bi 
gorün~e-~r bil-e, bu, znınan ı.a· 

man du ·tılageimi~ geçid bir 'c
biımi.eu tbaTett.ir: ?\eti~e ı.e, yi

DI': ·Esl.i tas 'ki hamem •drr. 

-------
Üç koldan taarruz eden Timoçen-
ko Almanları mevzilerinden attı 

:!ıfo.' ova, 5 1 A.A.) So'\-yel 
t ğ' t tEıiJJ ğı; 

4 l.iiU<~nn gt.-c.: :-,i ku c1ıi.f'l ı

m z S alı~d ve lw..ddk ç~v
r krındc duıı.·ırnnJa ~a"Pışm ır 
la E ,& c fllı' ''"" n k• .., .• 
da ger ıç b r h bcr a'•rma-
m1 .. tr .. 

Çl 
t 
kı 

n 

" 

uş-

\i\r. S1aüngrııd ş;rral batıs.nda 

bir t'>;.m<.İ<- ku\-V<'<'.ienmiız Al
n. rıla~ı. n1ey"l'7ıer n ~t: Jt dtŞU"• 

atın ardır 

Tiı ' ' 1 t<n·, ı.: 

ed ı,or 

" (AA) T .,,. 

•All.l<ASl 3 t. 1) 

Ben<e, avve!H •• nonnaJ. dıiltı· 
)a, muhaf:aı<ıkiiı?arın, ist.edikie
ri gibi, ~,~klcri, a.n'ane-leri, \"e' 

t..tkint.erile a'-n-lıarL'll ~erinde 
sa) ması ınıiinıklin olan bir dünya 

değildir. H•thtııki ıruıalesıcf, in· 
sa'llkıT i~nde lıiilii, dünyanın 

kendi gÖ'rer.el..ıTeriııi ~ılıan de
ğ~mL'1Cf'ini •nG! mal. "1ymı ·an 
•aoorın.al•ler var. Onlara s.Mar~ 
iianrı, «ta;r-~ıh t-ekerritrdcn iıharet· 
tir•, her hidiseuin. 111aıide mut .. 
lak:ı ıı·r bcnn•ri vardır. Vt istik
balde neler clatai;.nı ~ulamak 
J. ın. •h31~de ,-,11.kuhtrl~ın hud;se ... 
:nın n:ıı..idcki dn-.. a .. nu a-.:nı .. k ve 
-· • e . 111' \ııokınW. lcilitlu; z;r:ı 

Halbuki, bu kör ,roni)cılİn il
ltiı, bu ~bjhindclıi an<ı>J'l'lll bı
le kgişmiş olnı.-ıud.au lı<:lli: So
rarun . iıc: B~ünün dün~ a~ 
da. onkrm b'!d'j;i •lıa.m..,ı•, ,..., 
on!Mıo biiltlii;<i •I•"" kaldı mı? 

Fak•l gdin gvrıin ki, - ~ınde 
bulunul•n ~rtların \e hiidi" k>
rio )ardımı olm1lz•. · infan~rı, 
bu haki-kar ... kalemle rlci::\I, t.ı 
lıda iııandırnııık bil~ wrdur. 
Z.ıı,.,n, in anl~ın bil~;l(ind•·n 
~a,1naınaktaki c-ı~h loı...~111 Iİdıt.İ· 
dej:il u;ldir ki. N-r kt~rt nn~rıl~ 

tARK/\,I '" 3, ·ti. 7) 
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SULTAN REŞAT 
VE 

ITTiHATCILAR 
1 Yazan: ~I YA =JAKİR No 21 j 
::\i!ı-kim baSkını ; panlar:.n 

verd g. maktu\ier, san>yın bah
Çt.:-.i,..e ç ıaart:"aı·ak hüviy~Uleri
n , ~c-ıo· t ne çal~ıld:gı s: rada , 
Ali Suavi ~ıl'iven t<''4iıis eidile
m«m Lr. Ancak, rrı<ktuUerin 
ôcfnı haln<lnda emir ver'lıdiği 
s rada giymiş e>lduğu ~un ke
n:eı'irıue, l'ıtin harf'.erile iş1erı

nı· olan (A. S.) hadleıi dıeıtıal 
ruzaı~ d!kl<t t.i cı.-lbetnıiş .. nce
c!en ir.ceye tıo•,kikat icra edi>
miş .. bunun frl'Elrine, hakikat 
an . .:ı)ı!abi•Jıniştir... Ati Suavi
ı. n kendisini bu dıeo·ece m€ba-
ı c~ 0 nı s.;oel!emeye muvaffak 
dma,ı da, üızerindc durulı:uı dü 
şi;nülecek bir keyfiyelıtir. 

Fakat, Alı Suavinin şa.hsiye
tım asıt artıaya lroyan vesi.k>a, 

(Türk Tarih Enciirneni Mec
ır.uası) nın (on beşinci sene) si 

ne aıt (6 - 12) inci ciiz'ünün 

(61 ıı.ci saytta)smd.a. münderiç

tır ... KıM bir 1ıtll'Ciiımei halini 
'liln·a eden bu ha~·e de, ay
l'A'n ~;<ledit': 

[A Sua,·i Eferıd , taşrada 

n !< cf·j ~ · ,ı.t mu<ıll'ml'.derin
~ bulurdu. İır'I nbula gelıdi. 
l ,.tiJıar etti. (Yeni Osmanlılar 
C('ntlyeti) a:ııasında.n ze\-.atı ma 
l.ır. e le bera'ber Paris ve Lona 

draya azime!P.e, ehli hükumet 
a't'\ · ire gazete neşreW. Siıdır 

o'.an ·ııade üzerine-, 1~23 de, is .. 
t; rrnJa • rlet e,>~edi. Muhar
rem 1~94 de, mü":lrnr.aviz rütbe
sı!<>, !11elıle'bi Sultanıi l\lludür:
~'e't'ı>e tayin olumlu. Su tan • Iu 
rödın icliı.sı· için bruıına 1xıp!a -

d ğı e;ftla3 ik, çı.n.;.ğan sarayı

na gıUiği su da, 18 Ceıı:ıa:z::vel 

'"''"''l 1295 de, Joa.L1ediidi. 

[l!! Rebiüle-:•;cl 1287 tarihti 
(Kı:ımusü!uh'.un \'"t'1 maarif) 
cilız'iır.e rr.l?ı!I>ut (Ulum) gaııe
tw,nde: 

~ı-ıenüz 32, 33 ),;şında olup, 
bugünedek ağrı sı.zı gönrp.iyen .. 
ve, kalemı:lıe bunoa iııdıiryı din 
,.., adalet mu:.mıahile olacağı 

ma'lnoo bulunan bır Suavi ... • 

Drnıesine nı:ıııaran, 1255-1256 
tar•~ir.ıde dünya)"a W".:ii 39 - 40 
yaşırı".!a, dünyadan gitti. 

[Kamık KemaI merhumun, 
Atırii.!hak Hamid Beye yazdı
ğı l\:ıir ce\t.:pnamenin Ali Suavi 
E[ r.d'.ye ait fık:ııatı: 

.... Suavi, hiç de senln tahmi
nin g"Di adam değil id .. Bir çe.k-
11e r.ümayiş:ne a1dan:ı11~ş"iln ... 
İki sen<> aıkaı:ı şlık ett m. O a

d.ın, öyl.e (bhnz gaank5r) 
b .z l ~1,1ğ' (~ou em !) değ l, 
ciilnyacl'a m'~i görülrr.roık bir 
~.r.'.amn ıdı... Ben ko.layLk:a 
.er şc~e aldanmam. Ö;j)e iken 

bana. kendin., yedi, &ekiz Ilsan 
bilır sn€t'nde gösterdi. Halbu
i<ı, d:.>ğru 'Ar•p<.ıa an lbaşktJ., bir 
!.sar.da, b r ~ ~-fa okumaya muk 
k>dir el Jı~ı... O kadar cahil, 
otlı.aletiJ.e berffbar o kıadıar da 

mağruc ıdt ki, Tıırl<ıçe üç !Mıtıf' 

b' r şey Y3291l, masha.ra i fı.Jem 
olurdu. 

[Daha AVTll'padan gl''meden 
e\"\-el., kend'ni -iistanbuh~ da
vet etıtirmek için, (Usu'ü M"?' 
veret) aleytıine y&>d;ğ1 beu.d
ler, (Vaokit) gaıze-tesir.de ku.lak
lannı sall:&yıp du.ruyor. Bir e
l<tıl•m.. O kıaıbildıen olanların 
kıa\1in.clcn, itılinden, vez'mdlan, 
ta'\Tınd'an, zikrinden, fikriden, 
!hiç bi« va.kit, hiç bir tiiıiii ha
yır mutasıwver değ'ilcfiır.] 

Bu haşjoye ~ buradu bitiyıor. 

Ve Namık Kemalin1nç şa't' 

mayan ve hiç yan:lma0an k~ 
kin .Nacoemi ile Ali Suavmın ha
kiki portrmi, daha :k-at';yetıe 

çizilmiş oluyor. , 
Şimd, bu bahsi, hülı);a edelim: 

Sultan RC'~ad. henüz pek ku
\:Ülc ya.şıntla iken, tıpkı bir •!mr
naz örüınrek gibi, saıı.yının 

kuylu hır •l;ıöşcıs;ne çek.ilmiş .. 
Silikiınet ve md'nıa.retle kunduğu 
ağına, (saltanat) kısır.elinin 

dü~es nı bck!lemişti. .. Binaen
a'eyılı ·halkın ~ettıgi k.adar 
(derviş nihad) o1mad.ğı giolıi, 

Suitan Harnid>n tasvir ettiğı dıe 
Tecede (!>r -tekk<' ~yihl;!;i) r.e 
~zı 0!0ıtcak lkat1'l.atkdı~atıeian da 
de!{ild .. 

B'.rader1er-Pd birir.c:st, Çı-

rc.ğan -sarayında rnalıpus bu!u

nu0orou İJM;cil(jse, ~a.ı:anat 

makam oda d md:.k duru,-o..
du ... Böy'~ "'ımaki'a .ıeraber, 
o, giirün b:rindıe O.ımanl. tacı
na sah p olao -ğırı.a çn.1< •büyük 
b-r kanaat beS!iyor, bu kar.ı:a

t.n verd ği ıbüyü bir <b,r ve ta
'haml>l i"e gür_ünu behyorou. 

O gün, ne z:a.nı, n ge(~'\.-et,? _ 

Ta bi,d'~ ki bııııu, kendisı de bJ

mlyoııdu... Aneak, (OsmaııJı 

tarihi) ni el· ndıeıı bıı ;J<'l!ıadlğı 

idn, zihni br ooktaıfa saplanıp 
kl-Ö~"O!'. En kuvveUı paıdiplr 

l•nn b , hiç. uımu!oma.i.Jk b:r 
ihtir.;: kasırgasile tahtından yu.

varfanıveııcfüderini d:;şür.dük

ce, k·a-naatinin kuvveti ~ırtı..vot'w 

du. Ve bu sc_4ıepte ci 'avı da 
keı:d:ı;,ne saltan.Ptan ba.hııedcn 

en t:min berıdegd.nın·n ~ri

ni dinlemekııen hoo<ı:ıar. ~ rdu. 
(Daha var) 

Şirketi Hayriye 
---:----

Memurlarına ay
niyat sureti~e efe 
yardım e cek 
Ş"'keti Hayri.ye, ınemı; r ve 

must.ıhd ırr'eıuı.<> ay ipt şek!

ı..;e yardım~ r j'RJ:'.lffi ~:i ve ha
yat pahalılığı kaıışsmda memı:r 
ve müstahoom:enni looırı:ma~a 

karar vcrm·şt r. Bugür.lerde 
Şirketı Hayriye ~eı<er tevziatı 

ŞEKER STOKU 
YAPILIYOR 

• 
Bu yüzden bazı 
dükkanlarda şe· 
ker bulunmuyor 

Dün vilayette mü· 
him bir toplantı 

yapıldı 
Dün sabah VHayette Vali 

ve Bled iye Reiısi Doktxıır Lı'.ıt-
fi Kırdarın ri'yasetinde bir 
ıtcıpalntı yapılmıştr, Toplan- ı 
tıda !j1eker tıcıptancılan.ııeker 

cil.k Şirketi Umum Müdürü, 
Belediye İktisad Mii<iürü iş
faa k ebmişır. 

Top"rnt1da bugür.Jcü şeker 

va.ziyeti gö~ü~uimüş. Bakrkal 
!ar cemiyeti teı·z.atında ~-ol
sutlu ·!a r yaptığı ileri sÜrü
l<>rek bu te\"Ziatın duroduruJ. 
ması kar.;d.aştırılmıştr. Vi
.iyet bu hususda tahkikata 
ha~lanmasnı alakadııırlara bi·l 
dırm:şt>r, 

Yer len ma1ı'.unata göre bü 
.}-LJ~ bc:kkalJar k-end.ıl.ıer"ne 
verilen şe.keı<:er: fazlı karla 
<·iw · tac·lara ve d:ğer ima
latlıanel.ere sa:ınıa:..ta ,.e bu 
yüzd<'n p;yJsa.cia ve her b': k
kalda şeker .kdaybkla bulu
ı:.an,aırna"a.tadır. 

V'~iyet, a!;ikadarlara Yer
d'ğ, b r eımirde <urada bura
da lıustı.i ""k r stokr.a.,., ya
p:lmarr.a.'i r.ı bı 1d·rrrishr. 

Sarıyer ve 
Beykozlular 

--o---
lıtanbul mebusların• 

dan dileklerde 
bulundular 

İstacbul ~uslan dtin de 
S'.myer Ye Be>ılııw,a gide!'€'k 
ha:kı n d•ltı:Olerini d •ıJ.ı:miş'er
doir. 

Sar1yer ·tJll'ti "inasında l la 
r.an halk me!buslanmı'ZXlan di
l~klerde bu:lurfi"~laT ve bu me 
yanda Sar;ıyerde bit' Etibank 
kömür .satış 5tıhesiı ~ 1çı.lınas1nı 
, .e bakka,lara ofisrlen g.<la m::rd
o'elerı verilmesini isteıınıs'erciır. 

Beyb::>Zlula>r da bir hastalı·•• 

n"'• -bir lise ve bir işçi yundu ve 
hlhnıamı açılmasım, çocuık dis
p ar.<ser:1'e sü.r'able b>r ddktor ta 
yin edJrr:ıe ıni ist€m:~tler, Ömer 
1j r.~hiyE>iı'e bağl., 12 ki>ye yer
li mall~rdam rran:fatura veril
omes .. Akbaba - Deyloaz yolu
r.t;.n ·r.;ası, bir sıJ..~1i ırrd:it ot(). 
ır. 'bili ta isi, Ar.o 0-;:ıluhisarm
daki bntı;,klığ.n kı-rutulması ,-e 
H ra u get. ri1mes luzldlıuna 
i~aret etımiş'.erdir. , ' 

! aıpaca« ve her mmnur ve m'ÜG
t , nıe ver:ılrce1}.c il.ktiser kllJ 
c-krr ret' a'>ilinde mua . \'C iic-

-ret:erdeıı b.r kes <>li yapmay,.. 
caktrr. 

iKDAM 

tdc•l bir sulhte, hangi tuaf 
gaHp gefase gelı.in, bu yeni e
kı>ıwımik dünya nİ'ııaırunın ge
rektirdiği politik dünya u.izamı 
kendi kendine ve hiç de karışık 
hlı mesele olmaks121n bef;nnelo
tcdir. Zira derhal görülebilir ki 
milletler aı·ası haklar konulduk· 
!an, iıu haklar üzerine nıilletler 
ara-sl ana yasa kanunu düzen· 
lendikteu sonra, yalnız bu hak
ları ve UİQIDt icra ve kantrol e
decek milleti~ arası te,<kil:it bi
raıci derecede öne-nı al;r Yeııi .. 
üstün dlinyanın bü·ti.in ana deği
~ikliği heıııeu sadece bu millet· 
lcr ar.:ısı organiz~youu en nıü
keınınel sistem halinde kurn1ak 
üzcrind• toplanacaktır. :11illd
Jer ve dtvletlerin oton<>mi b$
Jarı, yani kendi kendini idare 
hakları, dahili rejôınle.ri, i~tıiklal 
ve J ürrİ,\ etleri ) ·eni dünya 11iza
ınında hiçbir rol o;rnıya-mıyacaık
ları it:•n bunlarda hiçbir deği
şı:l.Jik i>temiye de asla bir lfrzwn 
oln11ı,\ B·l:akt1r. 

Buud•n dola .ndır ki bütün 
m•lletleriıı, nıılleller arası hak
lar dı~ında, lLü.rriı etle.-i pens 'pi
ne riaı;.et eclilebilecektir. D.w
letleriıı. bütün diinıa devletle
rin(n tiı.l>i olacağı milletler arası 
haklara ria)·et etmeleri ise mil
letlerin hüıriyetlerine zarnr ge
tırınek ~Ö) le dursun, büı·iik fay
da saglaın,~ ol-acaktır, Çünkü 
ınilietlcr arası teşkitiıtı11 üzerine 
aldıgı hu harp teşkilatı ve """' 
ıuaye - İ)l'i n "zaını hakları zateo. 
de\ letleriu başında bırer gaile
dir. Onun için bütün de\·letle
r~n, şüphc;,İz kendisinin de tenı
~ıl o!uuaca:{ı ~eııi dünya nizamı
ııe İ.s!İ) er<>k uymama!il için bir 
sebep kaımıJacaktır. 

Öbür ) andan, milletlerin ham 
madde ka.vnak ihtiı·açlar<nı ve 
ekonoıuik nlzaınınt nıüsavat 

prc~lerlııe göre milletler ara
sı te kiliıt tanzim \'e temin ede· 
ccği için, ) etişkin milletler devri 
olan asrımızda ~iiphes'z yer ;.: 
olan toprak ilhaklarma da hiçbir 
lüzum kalıwya.:alotır. 

:\Iilletlerin si~asi hudutla.rı aıı
cak etn~k esa~a, ~ani ırki ~as.ı 
göre ç'zilobilecı>ktir J..i bu da, 
bugünkü durumda gayet k~ük 
tadallerle meydaııa getiri-lobilır 
cektir. 

Bütün devletleri ten il ve 
kon·trol edecek, a)IU zamanda 
ın'lletler arım hakları tatbikte 
,-az:Cclenecek olan milletler ara· 
sı politik yeni düııya nizamı te~· 
kilütlna ~elince, bu~ün, harbe
den taraflar arasında yeni dünya 
nizaınt lc;-in konfederas)"on ~:!>te
nıine kar:}l birlC'}nıiş btr ej;.lİlu 

hakim bulunırd<tadır. Ont:n :.ı;i .. , 
c ki d..:\'lC'tler hu!-tu~~u \·c onu 
tbrru.;l eden i'tliilctler Cenıi)·eti 

Konseyleri gibi nazari lc~k;Jat 

B ·n·ıeik e\'•:ad.na kar~L bir baba 
ıı.n taş J.~ı'pli olması s-ok acı 

şE;:ııdir. Bö~le tıaş kalpli olanak, 
bel ·i de babanın oğ1 una ka.rşt 

f. fhaıinden iler;y~ geliyor. Fa
kat böyle b~ıoa, böyle şefkatin 
bugün çok d-erin ac1sını Çtlı<et. 

Bon·m g'bi ... 

l "l'KDAM,, ın TEFRiKASS Oı 2 

jAÇOIL KAPDMD ~ÇULU! 
iıht:yar adam sustu. Noter uı~ 

teıı sesin çikarmı;·or, \-erecek 
cevap bulaını;ıordu. 

nu sü<üt : .. sı}ası galiba b;; 
ıiak ""' "' dar oovam etti. &m
ra noter başını kaldmıraık, ya
vaşça ~ordu: 

- Harrınin ölci'üğünü sövlü
~·~rsunuz. Ac-ba e\•lencLği ka-
d.ıı n;.ı:ı haya,lta ğil m:? 

1ht )3r başını saUadı: 
- Ha ı·ır, dedi, ya.nız Elen is

minde 'bir kız çocı:kları d:duğu 
nu oğrendim. Ara.dm ~n za· 
muna göre, EJ;.,n ş mdı on do

k z :·as:r.da olmalıdır. Aır.ınıa 

ııcrc.J 'r? T\nEıL geçiniyor? O 
da scı~ nu, öı1di.ı. mü, h:ç maı-u .. 
rrı ını ;\ık, Eıpcy zamandan be 
r ar !ımıalar yapı~'Orum. Gü
nii.n bir n<t-,. bu torun«mu bul
m k ~'1lı<lini \:aybeLmc<lim. 

-o;.,r dedi :Ci: 

Yazan: 

Atgostoı MUiR= aammer 

K.aili;h :ne şarap b~lttı ve 
.çtı? 

- Zsr..r.ede~m. yasi;-etına
rr.en re ~enin d:;ı isrr.inı geçir
mek isli ym:ru nuz. 

Fran.sis Ştanhop hlUce gü
lümsed.: 

- L<>ksey siz hakik~ten zeki 
bir ir.cansınız, dedi. 

Noter bu iltifata a\d:rL~ etme
di, f•kııt k:dt>hini b r d_!:ı dar 
ha doldurup çekti. 

- P. :illa, dedi, torununuz, 
içir de bir şeyler ydz:d.ıımaya
cak mısınız? 

Ştanbcıp eiinı yukarıya kal
dırdı: 

- E'.ıbette! dedi, o ben.m va~ 
z:femd:r. Hem de Alllah:n hu
zurunda ifası1"8 mecbur oldu
ğum bir vazilemdir. 

Sonra devam e~tr: 

ıma:ır~tır. Müt>Emadiyen 1.owjllk

rıüyrm:m. N<hayet kararımı ver 
dm. Bu kızcağz bu alcışam ya
n mda olsaydı-, bü:tün servet:mi 
'bağışard:m. Fakat her hade bir 
gün geleroğ:ri bütün kaToim:e 
umuyorum. 

- Va9i~tnameye 
ilave edelim m ·? 

b:.r zeyil 

- /Hayır, ben yeni b' r vasi
yetname yapmak · ·tiyorınn. E,._ 1 

vella kendi bölgem;2ldeki hayır 

mi.iesseselerin.n hisselerini ayı
ra] m. Sonra yeğonim Madma
zel Jüdit Aş için senede 4 ~·i.iz 

fo~iliz ! ralı.k bir gel:r temin e-
d lsin Geriye ne kalı'Y'Or'! 

Not<>r acele bir hesap yaptı: 
- Eh, geriye ki yfrzbın ingi-

1 z Frası kalı;'Or.Bun u~ .• deniz 
hastanesir"in SCll kanadımn bü
yütülmes:ne tahsi-s ebmış idin:z. 

tafrıanelerın iht yaçları ile uğra
şacak bir hük"•met \1 ro-r. B.ır 
• ile frad.n:n kazandıgı para, 

o aiil'nin için.cıe kalm<JiJar Ben 
kü.çü:c Eler_me büıtün sel'\·etım. 

'bra<nıak isterim. 

Wc.s:ey hayran hayran bak" 
tı: 

- İki vüız bin Hrava vnkın . . . 
bir parayı hiç )ıüziJnü .gör
ır.ed ğ:n:z hır gr·r.ç kıza b;
rnkıma'k i-stiyol'Sllnuz deoı.ek. 

- Evet aırıma, bu g•nç ,(ız 

llıen•m et'mden ,-e kan.n an ır. 

Seı>vetimın, dlğ'l'r .kısmın n. e
~er •. ğ::a. Harri)e ka'ima 
term. 

1 lG-

Lo:~">!ey d dakı~arını ı=>trdı: 
- l\l's Jcidit sizin bu !msus

dRkı kararın ı.a \'ak:[ bulı:.ııu
JOJ;: mu., 

Yazan: HAYR/ MUHiDDiN 

değil, fakat mılletler arafil hak
lar esaısına göre viW:ude getiril.,. 
cek milletler arası ana yasa ka
n1tnunu teın~il ~en ve ıbi~l-ürn 

ınilletlcr 'tarafından seçim usu
Jıle kurulan teşrii ve icrai Iede· 
J'byon mecr !eri milletler arası 
nizamını idare cde<bik-cckti:r. 
Harp ''e lıer türlü Jıarp te"Şkilat· 
ları milli haklardan çıka•rılıp 
milletler arası haklar ara>ına a
lınacağı için yalnız bu ınilletler 
ansı federatif yüksek moclisle
rin enu-inde icra kuvveti olarak 
.nıille!Jet· arası askeri poli~ orga-
n 'zasyonu lıuluııacak, federa>
JOn .ınecli.sleı-inin _yine her dev
letle bulundurııtacak ıııiim.es. :ı
leri m.il!etler arası haklanu lat
•bik \e ni1an1In1 idare \·e k<:ıatrul 
edebileceklerdir. Bu suretle bü· 
!ün diiıı~ a mHletlcri istiklal al· 
dıklan ba .kn bütün diiuya dev· 
!etler~ de ayrı dil, ayrı kiiltür 
\'e ltaıtta ayrt hükfinıet re-jiın ve 
.kanunlarına sahip .siya.sj tesek
.küllerini muhafaza edebilc.;.,k. 1 

ler, fak~! btitün devleller .. bir 
ne\"İ hü}ük nıik.} ~ta İs\"İçre 
Kantonları gibi - 1uilletlcr arast 
haklar yöııündoo, yine keudile
:riııin de teıınsil olunduğu nıillet
ler arası Jiiksek (edera•yon mec
li~Jerine haı:{lı bulunacaklard ı r. 

i~te bhıhiriu.'·n zaruri İ·rapları 
olan bu yeni ekononıik di.inya 
nizanıı \ e bu p<>lit'.·k di.inJa ni
zaını nasıl b'.r diinya ~ aratılını!\ 
ofaeağını ayduılatsbilıııt:·ktcdtr: ~ 

Haı-p kanun d~ı olmu~lur. 
Scrına~·c \"e işçı nıu\"aıenc:-.i bü
tün dünı-a milletle-rinde ayni 
formüle tabi kılı-nnıı~tır. Dw;ya 
ham madde \'e malcryel kaı nak· 
larıle Jüııya ist)bsal ve mü-cade
le ci.Jıall ) enı baştan ,.e tarihi 
tt">adüfle deği~ şuur \'O ilimle 
yen:den tanzim edilocekl'.-. Bü
tün dünya ınilletlt>rİ. tek ekano
mik nizama t~bi olacak; dolayı· 
sile, lıer insanın refah derecesi 
ayııJ bulunacak, her insan tabı· 
at, medeııi)·et ve tekniğin nimet· 
!erinden ayni derecede faydala
nacaklır. Yeui dl>oya i&bih.sali 
harikalı bir halde dÜ'zeııleııebi
lecek, bütün dünya ınille-tleri 
yalnız kiiltiir \e medeniyet alan
larmda birb:rlerile rekabet ede· 
bı! ceklrr, bıı suretle dünya ıııe· 
deni)eti harikalı bir tekamüle 
sıçra.mı~ olacaktır ki bunun, re
aLle kayıt \'e şıırtlarııııo iıııkan 
•·ercb'lı1'ğ-i, gerçeklen üstiin ,-e 
hak:ki insanlığa yaraşan bir dlin
~·a ulacağ-ına hiç khnsenin şiip

hesi olamaz. 

ı:;u halde: 
Tar~hi in1kiu \'e zaruretleri·n 

bu mukadder bilançosu lı'zi, 
ilıaııgi taraf gaJ',p geliT"' ~elsin, 
,-eya lıiT uzla~ma sullıHe bit.sin, 
ik'n~i C'han Haııbindc ideal sulh 
pr~113:pit:rinin şwılardan i·baret 

ger~ye a~-d.~ıımı kond~sin söy
lc-a J~m zan1an, sevıni-p se\.·.n
medığinı p<'k anlayamadmı. Fa
h. t l:c·r m bildiğim bu kadın, 

çı;:t makul !bir kadındır. Sonra 
!benim arzular mın hilafııııda hiç 
ıb r ~Y olaT-ayacağını bilir. Bun 
dan b.:,ıka şimdiye kadıır bana 
hurıınd g'ÖS>~- ımiştir. Her ay ge-
1ır, bl!'rada benimle beraber bir 
kaç gü.n geçrir. Parası da var
dır bi~ır m. 

Note<, c:ci-di bir tavıı'Jı sordu: 
- Kat'i kararınız bu JllU<lur? 

y·ani bi"ıtun r..ervetiniz~ Elen'e 
Jllı bırakrna~ isti_}-ur.sunuz? 

- Evet öyle 'stiyoruın, dedi. 
Noter blr daha sordu: 
- B:r ookta da'hıa kalıyor. E

ğer Elen ismindeki bu genç k:z, 
Al!ah ~ec· den versin arr.ma, 
si?.d-en ev\"el ö',üıl'Se, ona bır .... k
t ğ:n z sen·et yine hast:ıh;;ueye 
ka·:• b'.lir m..? 

Ştarif.op elini oturduğu kıl
tt un k,en;ırına vurdu; 

- K afa maz, dedi, denun de 
söyledım. Ailenin paras, a..er n 
çınde ka"rcaktır. E;;er Elen ben 
derı evvel ölürııe. o zaman bu
tGn sen·et:m J ii:<:ı-tııırdir. O da 

Ş"1c yav3'Ş vava'i. ;zı'.11.

run1 
- L<hley, ben:m daha şura

da v -.yac:>k çcı'.< zama' m kal 
Ştanhop düşündli: 

Bu kavd; kaldırınız. dedi haos-

- E\•et. çiink · k d " . e n.
vetiomi 'öv'<>d m. Den z hast1-
tısnes1 :çın vadettığdn .Da&ıYı.... 

ı b •tün arzumun bôyle o'dug nu 
j bıiır. 

(Daha varı 

Zeytinyağ fiatlara da 
incelendi 

Vali ve Belediye Reisi Dc:ikior 
Llıtfi KırO..r piya:;ada geniş ll't 
k<kler ya.pmış ve p r.r>ç ilıe zey
tiny ag1 f;ya tlarınıın yLtkse!ane 
se'bc·plerini araştıırr,~tır. V<ili 
bazı yerlerdıe hır kikı pirınc"1 

167, bazı ~·erleme de 190 kuru
şa satM·g,nı mü,,.alıede etmiş 

ve be->.ediye tcfüş tıfl)'~ reisi 
Ne(!ati Çill€re bu hw;wda bir 
rapor ha·zr1amasLnı !bildirrn· ·t .:. 
Belediye teft.ş heyeti ~dır m~e 
Tralqyadan SJ"lı Balaban tara
fı.ndan ~·eltik geliroildiğ'ni, bun
ların bir kuru!j ver.-leretk pir;n
ce ta.hvi1 edi!cLgıni \"e pazaıda 
toptanclık yapan BM tuiJ&h ç.,_ 
kaya ve İ 1 ya M~V''lC!{lı:na 180 ku 
rı;ştan düktkitna tes~.im şarlile 

satıldığ:nı. ~yni pirin~·l<>rn Eti 
banka ,, ~JUrda tesl ım sant•le 190 
kurl·~an veri!diğini tet.4:~,t el
m·i-st r. 

-\·alinin "mrile il:ıelEd:~·e•t.eftiş 
hey~ti tarafından sorguya çe· 
kilen İl; J, Beytulla.h ve Salih 
makul S<O•bqpler'c !bu faıikı izah 
edeımed.k'.eri için belrd'~·e ta
raf· ndan m: li !;(Jnrma maı}•ke
rr.es ne ver:· ım~Ş~C'rdir. 

Vali zeytiP. 'ağ_'Tre9elesiıni de 
ince 1cm · ~ . net :Cede i> t:hsa1 biil
,gcf q ,'lrcit'k i fi)t tlarla şchl<,1 ·,,_ 
dıeki fiyatların •bi:!b.r ne derk 
ohluğunu -P,ÖrmiF.ıtiir. Vali mev 
c1.1t fiyattan tesb:t "fürmh ve 
Ayvalıkfa diğer i.'1"h.-U' bölgt'e
rirıde ta.hkikat yaptım.,,ga ka
raır vern~·stir. 

11( OÇUK HAllRlllLl!R 1 
* İlki b~çu\: ay evvel, Balat

ta İpekiş fa.br·"ka>ında meydan
cılı-k eden ,.e bu sırada fa.!ır.oka
dan 38 kilo ;pek çaimaktan suç 
1u d.zrak ma•l-:ı~p nı.eye ve-rPl'"n 
Sait!.e İZ?et ~yed:rci asli,ye cerza
cia <birer ser:e hapse ve b!rer se
ne de Elmniyet Müdürfüğfuıce 

göz altında bul.undu~u1m~ ğa 

mahkı'.ım ed>'.arı'ş1eııdir . * Kiüçü.kpazarda Odacılar cad 
desinde 61 sa:1ılı C"'<kıanıda h·l!c 
k:ıl Sokratın vaktile 12(),5 ku
rnı;tan almış o.ıduğu 1.eyti11yağ

t~r! yü.k~e-k fiyatla s.a tırnak kas
dile giız~emek1.e o".ıd:uğu haber a
lınmış, yapılan bir cürmü m<'<
hut ile suçlu bakkal ır.:il'J kmun 
ma müddeiun1ı.:m liğ:lne veıil

rnlştir. 

olacağıııa ula~hrır: 

1 - Biitiin ıııillotlcriıı et11ik. 
Jiı:ıi ırki esaslara göre isL'ıkliıl

ıerinin, 0tonomi hakların 'n, yani 
hi:rıri)·etlcrin'.n \"C dahili rcjiın 
h.aklarının t::ın1n111as1. Bütün ınil
lctl'Cre C"ln k esaslara göre ..:lyasi 
hudutların tanınma~1 \"e cebirle 
hiçbir ilhak yapılmaması. 

2 - Biitün le kil:it ve endüs
irisi ile biri kte Jıarp hakkı, ser
maı·e ve işçi hakları, diinya ma
teryel kaynaklaruıııı, dünya 
nrüşterek ekon-Oınik ni.z.aınınuı 

tanzim •·e taks'mi haklarının 

milli haklardan çıkarılarak (mil· 
!eller arası haklar) olarak ilaru. 

3 - Devletler huku.ku )·erin'C, 
ilk defa, (milletler arası haklar) 
ana yası kanıınunım vücude ge· 
ıtirilnıcsi \'C bu kanunu bütün 
dünya devletlerinde tatbik ve 
kontrolle \'8Zifeli, biilüu millet
lerin seçim usulile temsil edile
eekleri teşrii 'e icrai yüksek mil· 
letler &Tası federatif mocH,Jer 
,-e bunları bütün dcvlıetlerde 

temsil edecek teşk'lat yapılması. 
4 - Diinya ckonı>mik, istihsal 

ve ınübadele nizamının her mil· 
Jetin \•e her insanın re{ah dC>re
cesioin a)·ni olma. mı ı:er~ kleıı· 
ttrecek biT esa a gtlre ~en.iden 

tanzimi. 
5 - Bütün dün~a milletler' e 

hukuk \"e kanun ınu~a\at:nln ka
bulü. (İleride bütun dıin) a mil
letler'nin iıukuk w kanun bir
liği preusipin" giderek temellt
rin atılnıa•ı). 

E\~t, gt;Allü~"Or ki kan kusan 
dün~ amızı ideal hir sulhteıı, hem 
de elıeıli bir sullıteıı ve mes'ut 
il liin bir diin)·ad:ı.n ayıran, kıl
d.n in~a bir Sırat k<>nrÜ<iü g>bi, 
•ade.:c bu 5 pren İı> 1 

lPıs Po7rrrt\f 

A lıııu telgraf haberleri 
de göste.,.i:yor ki İn1(lıa 

bo.nrbard maıı t:.ı' \ a.re
leri artık Alnıan)aıtın (~eıi:nc 
daha sık >1k gidebili)oriar ve 
daha çok bomba yağdırabil'}<>r
lar. Bu .keıiicı! geçen •eııen;ıı 
sonbaharındaki hal ile bıiyllk bir 
fark göstermektedir. Hele ev· 
ve iki _,_in ilk.t"'°J'l'İ.n a~ ındaki 
hal ile bii9bütün farklıdız. Har
bin başlll'mrş olduğu 939 sımba
ha.rıııda ise Ingiliz tan·areleri
nin faaliyeti Almanya ii'ıeriıue 
gideb>lıdlklcri zanıau da.ha ziya
de Alnmn milleti ile arada kav
ga için hakiki biır s"bep olıııa.dığa 
~·azılt alo1anca he)·annaınel~r 
atmaktan ıbarel kalıı·ordu. Şu 
birkaç s11tırla harbin üç dörtse· 
nesine bir göz aıt1kta11 mnra 
SÖ2tii bu@oe getiıım0k daha k°" 
la~ laşı)or. 942 .">ene· inin İlk.le~ 
rin ayında, sonbaha.rındıa İngi .. 
lizler i<;in Almanya iizeriııe ha
, .a taarruzu bahsinde şu iki nok
taya vartltnı~tır: 1 - ~k.i-.ine 
nisbetle daha çok bombardunaon 
tayyaresi v:adır. Daha çok yet.iş
nlİtj tay~·areci ardır. Alman~·a ü
zerı11e daha sık uçu~lar yapıla
rak daha çok bomba )&ğdırm..lı: 
artık k:<biJd;r; 2 - İngiltere da
ha ç<>k avcı tayyares.i yap;ııbi'
nı~tir. Bunlarla da İngiltere ü
z.el'ine geleceli olan Alnıan bonı
baı-dıman tan areled-ne kar~ı 
İııgil:7.Ierin a\·c ı tayyareleri art· 
ııu.ştır. Lakin bu ;ki netiee ııe 

kadar ınühinı olursa ofswı daha 
şu büyük ilıtiyaç gözöniinded'-r: 

llarbiın her sabuc.1ti·nde üstü• 
lıiğü l<!ruin edebilmek lazı.nı, Bıt 
da lıem bombarduııan, he.ııı avcı 
tayyarclerini daha çoi:altmad<la 
1>laealobr. Bu hl.bıısta \arılnıa.lı: 
ioıtenen g:.ycyi Jrrgilizler şöyle 
1arif ediyorlar: DiiJımaoa ,nerede 
ra.">tgelini..,.., •·urabilccek kadar 
bomba ve avcı tayyaresi ) apa
bilınek. 

Fakat bu da ancak tedafüi <>
lan bir gayedir. Düşmana rast
g.,lind:.kçe onu vurmak .kabil <>
lacak, faka! bununla a.sıl malı:

sada tamamile var•lnn-ş olnıııya
caktrr. Onun için ha\'3 miicade
lesinde üçiincii mühim merhale 
geliyor: Dii5man nerede olursa 
olsun onu •arayıp bulmak• ı;.. 
z.m. Bıı da 'lihver tarafına kar
şı lıa-vada •büsbütiin iistün. ol
makla kabilıl.ir. 

Bunu.ı iç'.n daha zaman i:;ter. 
Zaman istediğine bakarak lUilı· 
ver tar.ılı cialıa birçok ümitlere 
dü~eceklir. Fakat Anglo - Sak· 
•On tarafıııd•ki bu merhalede.o 
ınerhalryc vlan haLırlığuı zaru
ri kıldığı zamanın az çı>k ınun 
olıııası uet't·c)·e ,·armakta İngi
lizleri, Amerikalıları ümit.shLi· 
ğe dü}ürecck g"bi değildir. Çün· 
kil lı.arlıin geçen üç sene~ zar
fındaki tecrübe bu dördüncü 
seııe)·e girdiklcn ~on ra daha çok 
işe ı·araınaktadır. Anglo · Sak
soıı tarafının i~birliğ:iude, tı.azır .. 
lığında, İngiliz ve Amerikan tC'lr 
t;iılılarıaın imaLitında gidilen 
yollarda birçok capraşılı: ciJıct· 
!er \ardı. 912 sonbaharında bun
ların çoğu düzelmiş bulunu~·or. 

Daha da düzelecek. Asıl keyfi> e-t 
bu noksanları görmekti. Onlarıa 
artık farkına va•ıld 'ğı anlaşıl .. 
) ı>r. l'\1e-.lfı en müJıinı eksôklik 
Ingiliz tarafının t•n are imala 
tıııda şundan ileri gelnı' :tfr: 
Tayyare imalat. ile mükellef o
lan makam ile ayrıca Ha,.,, Ne
zareti '"'lkilıitı ara c ında tam bir 
iı-tibat bulunmaması ve İııgililı 
sanayi menbalarının daha sık 
tayyare ~·apabilmesi kabil ol· 
duğu halde bundan liı)·ıl<1 ile 
htifade edilmemiş olması. Daha 
buna benzer nı>ksanları yine İn
gilhler kendileri sayıp döl.iiyor

lar. Fakat bu onlarda harp işle· 

rinin istll;ıbal için daha düzcle

ccgini gösteren bir sıhhat afi-

meli olarak a~ılıııaktadır. 

İthalat malları 
Uz rı.köprooen şd1r mıze kO' 

dar olan n uh te-1..f • a yon' a 3 

e-n az :)()() \agon lt.hıı.ldt e ya" 
bulu.rııınaıı<11 l.iır. Bwıarm ı.r ıP 
e\'\'el g<'l.n.mes• .ç n alOKadsr

lar yeru tedbı~ler 1'rna.:a Kill' 1 

ver.mişiew• 



Türk Ba~ın 
Heyetinin 
Tetkikleri 

-------
Sumfier Ye:s ço t 
dostane bir h~ ap· 

ta bulundu 
S°('\·yo ık, ~ (.'\ .A.) - Nt'"'.yuı ~ dö
M'ı ·r '· .... g.ı.r,t:tl·cit• ı, ciOı.. ış yoıl:ı ı 
c.... !T..O"' \.·~~,~~r.un ~ \f hat'
ıau.n t>a: buı,u::..dA..:U .ıt .. ı. V··r
l)lnııckl&ri ta.o.hl yt·derL c""ı. ı~.erdir. 
A):ı.JJ.y .Doıwvan. g<.ızett•cıl\·r ~e eI r. e 
l>ır ~'.ı· z:.yı,fe-!; \ ern..ş~ r 'f'i.ın\ . g<ı

::el.t•(".t"ti, U.:..t l?.n.. Bo.scl>:ı l nıoı~.aı ~ 

diıi nazır u.J.!ur ı.1\11., dh. 
Loı:ı.;.3, 5 (A.A.ı - T.\i.rk c~1e

tecı:t•! Va~gı»Bıia llarciye Nazır
! &ınd·ı y;,ıp• !an ~:tL.fl('cıJer top an
~ -oOa b ... ~llfllmi:ıııl•.rcu·. r.1.'."'ter Suın
ne· _kr, .e-rw.ııe şu .s.areL.~ .ılttap et

nv.,tır: 
«>Uu s~ e-aı.~cilt•r top~~nıtı

sx-.ja Tür.k b.'6mının gi 2ıde n1ıi.:.1!es 

s.:!ı• n Ja.n• am..1kıa b~ı_,.· ik b· ~

\•;n.. ıytı.yocum. Bana öy e ge ·.r-or 
iki Tül"k g=ızMecHcri b~raya t n1 

~ ı a:-ı~n..:uı. geım "'" ı'(!t ON.~ı uı 
şıh !arır.da tl.ıe- 1 ( ... u dul"} nın en 
bl~ <l:oo1.Jltrarı.i!ı·r "Xi.en lrr;nt ~-
1~1 jaııı:~k.la iJaıhf..iya.rız. B·,ıuu .'\~-

t.:\11~ "ün dı-n:\: ... ve- n a:1 ~a 

rın>n .:rret'-e l ya .... 1€1 .. B· ~Lr.1 
Tti•t:y,• .-r. bi·~ t•c ...-+~flc ;1ır an i.c>
r\•)-i'!'ll b ı i.dir l..hııltıi Ntre·,ıın ki TL. .tk 
U.)J.tti b,, :ar.~:ı g\nv~'t{i.ir:ı S<'«.'k~ 

ı Jr ·i \"a hı~ .... e Aınt>ı'ı'i<.:. iıır1n 

1'u.;k y~ h~uf\J.J. t>E'Stfi ~: hay· An... 
}ıı\t d1 '"ıgul~rır.ı tı · 't1d r cı• <'.: 'd: • 

SOVYETLERE GÖRE 
(&.ış taraf• 1 inci sahifede) 

~·enkonun ta·kıviye eoim11:j kuv
\"e:t:eri Sta.Li-ngr:.wiın iı.ç k~ntin

ôe tJarruza ge-Qmış~er ve Aman 
Ia rıı~ ~eh re kü.rşı ,yıaplığı hi::u m 
'R rı pÜ~i\Ürtı!rı.eğ'e de\'am etm-ek.
t~ bl' 1 un1nus!ar<lır 

Staüngrad 1ıe Mozdok 
11.-ılıarebelerl 

Mmko•:a, 5 (A.A.) - Rus ge 
cc ~..-ar·.sı tch!iğ:r:f:! •öre. tar.'k ve 
piytde a~ay'ı.ırı \< µhyar ,\ıl

m ın•ar Stalin('.lradda, &ı\Tet!e
rin kedd.leri~den geri a'd l·al
r' it> •.!arı eJ.e ge·-imwk !çn dur 
me:d.;.n taarru!':ıar yapınc:.k~a<l ;r 

la:· Bu topraklar o k.<lar ı;<>niş 
o~mnmk13 'bl't1abN S?vyet :<Uv
' deri ~ddctli lıan-~el<'r \'e kar
şı .'< 1'i.icumları geri pii<lkürt -
mt'kted'r' r. Bir kesimde ıki Al 
man taburu t•.ırr<Ja deıstekJ.er.e
rek lam •ltı dıelia R us mevz;le
riıne taarrrfıı: elımi ·tir. Sovy-et 
k-t.;ı!arı h'i.:(d.iın t:ıarrı..;z.1~t"ı, ar
dcrıği ıtibi A'maruar da 200 ö'<ü 
k• \1bı v~rm ,.•ıero' r. 

Tcb1i/!, Timoçeııl<o taıwive 
ordusunun Almanları sol cen.ü 
t~n şiddete \'U!YTia ·ta buurduğu 
ve Staingrad şirr.ıa bat:.sında çar 
p:.ıır.·.ıalrın devam ett iğim bi -
d:,~·ektedr. 

Bundan.evvel captıe<lcn gelen 
telgraflar, Kızıl.ordunun ele al· 
d>~ı ve Stalirwad elraf.,:ı.daid 
m~ıdut leşeubüslerini t.ı.!<s>ye 
e'nnek suretiyle ş:mal bol'.ıd~ki 
en:di' tri mahaUerinn ve cenup 
batıdak.' badrn biiYü.k bir ma
Jıa ı ~n;n Alımanlıı.ıd..!!l geri aıı.n 

mı• bulu1>dui!unu biıdirvordu. l 
Aımanar Stai'nf'Tad çevresinıde 

hEmen her ınrafıa ta2'}:.k!<;rini 
~ırt;·ırnakta tselcr de, Svoyetler 
t•şıt u akılari;:e mütemad yen 
L .. h :yeler a.1makladır'e.r, 

Ymar.ej çevresir.de 8.:r."Vet 
p'yadesi ·e t.ank!lır bir Almn 
ks'mione gi rmişler, 1800 !<."şi öl -
dürmil,\'ler ve bü1yük gn:rr.etler 
a!ımışfaı"<lır. 

Benzin tahdidatı 
temdit edildi 

Ar&ı.ra. 5 (İkdam Mur.;Jh:rin
dt'll!) - Ticaret Vek.aleti Resmi 
~ CVV'Elloo n~ecWınlş o
lan 300 .s;:~·ıtı m~arla 'beıııziın ve
ea>r potrol mi~a~lan ilıe t,;Lciyen 
bütün k.:ıra ve deıılz ookil \'ası
tale.rl!!loa v'E!rilcc<C< m:ı~·i mı-.lhru

kat mlktaı fat1nı tc ı':ıit ve taih
dıt sahllı 'E>lini lııulJ.aır.rrıik miın
dcıt 9 İlkı!.efiTin 1942 tarihinde 
l>lif.cc ;- &ın b:ılen cari U:1ıd it
lenn aynen dl"\·a:ır. e 'rilmı:'3İ · 
ka mootırmı~tır. 

OLUM 

Ma!ııtya Mebusunun 
cenazesi 

'M a a tya rnE'b113U Dr, H 
~ç vefat etmişt r. 
Ce'Mz<ısı 6/lC/1942 ..ı. gunu 

[Göringin nutku 
etrafında yapı

lan tefsirler 
-------

Aimanl6'r kenda-
1 erini yaşatmak 
için tı aşkalarını 

aç bıra~cacaklar 
Lorıdra, 5 (A.A,) - Rvyter: 

Görıa g"ia ntıL ~nu te[3İr eclen 
Tı~'in dipf()motJ~<. mu.lı~iri, 

AlmanJa,.,n, keodııer'nı yıı..al

mak -'Ç'lll ~al alt:nu~kı mıltet
leri ~<; bır.;<kacaklarını bild:rrr.ck 
ve Ru.:;.vanı-n istfilt~1ndak1 m::.ı<

ı:.adın Almanyanln blryümesı ve 
gerı' -Jerr.esı oıdugur.u itiraf et
mckı~ .\lareşalın ou se er aç k
~a d 6 rnyu ııöylediğir:i kıa~·det

ti:kLen 90r..-ı• ş<>y le dev.ı.m edi
yor: 

Da,P.ı haroın b~tnd:ır:tıeri dl
ğeı· bir·.• k Alman şefleri gJbi Gö
ring de Almanlar tar,.tm<lan t"·t
b:.k edile!! h~·n t13Uf1€'ri se.na et
mş ve evvelce Berlinin İn3.ı:rı 
propag.;.rh.iası mahsulü olrit.:.•ğunu 
icio·ıa etligı hatbeiet·ie tefahur 
eylen1L•i.İr. 

J~ JoydıatJlıeri A' padan gelen 
haborlec· Almanların, &şga-lı al
tıııcl• ~• .memleketler halkm•n e
lınden sansrz vagon d?luları gı
<ia maddele< t"'ı·Y'P g0fürm~ 
<rktukla:• ha'kık.mda biçbır şôplıe 
bırdrnıamaktadrr. Son dc:fa ola
aı< Y-u~·-<nislıanda b""ılar;r.ın e
lin-0e ı<.ıian pek şeyı de 00parıp 
alm ş bulunuo1oriar. 

Y-~ .-eek m;;<l<lele:-intn ~k 
ntoban oldaju orta Polonya bı
Ie .c\j,lır.dn ordutarını bc:;lemek 
zorumH ko iri ığı halde Almanlar, 
Polonyaltları açlıktan iildürrnek
t ed ı rler. 

Bu ves;kalar İngillercde neş
redik>t·e Berlın hemen, •y<.'ni 
nizamın, herk.ese b>li'uk getire
ceği ce\·a.b1nı vern11ştl!r. Şimdi 

Gor,ng :~in C:ogrusunu ağzından 
l'-a.,;ııımıştu. 

Hanri Ford 
dedi ki: 

(Baş tarafı 1 iod sahifede) 
sı.ııı.tıten loor;U:jtuk. Turd dedi ki: 

ir:c.. ıılar, daurıa Jıaıbi faızıl 
d4~unm(.i.:tlcr 1 fakat sulhie Iüız~ 
mu .kaodar m.";jgl>l aln,am ~ardır. 
B.mdan dol .. yı d.ı, int.:ır ~r, dai
ma, lıer harpten sonra bira;z da
hı k.ecterlii, biraz daL; rr.iı!ıeve-k
·i! ye biraz d;Jha fakir hır hale 
gei!Y'~lerdir. Bu sefer, ba:1ka 
tüıı]u hir stilli elı:le etmemiz l~
Zlmdır. Bu su!lı, alınan ders'.ere 
ve tecrü.belere dayanrr..:o!ıdır. Ü
mit ederim ki harp sınrası dev
re.stnde, 'bıütü n m illet.ier, mdı te
mel ala:aılıı lb-ir bütün dıücya fe
derasyonuna katılıaıco!kl:ırdır. 
Şnndilik ise, 'hepi.rrt<ı: üe«er ·z. 
B ..... , bana yapılması söylell'-'nı 

ya·p~l'.lrum ve vazifem~ hcyimi
zın yap=rJa.Sı gerektiği gfı!r., en 
dal< gr retı <l:i'ıi il'..mal e•ıneien 
yapıyorum. 

Ford, ha~bin bt."giinkti duru
n,unu münakaşa etme.ı< .sterr.e
mİ:; ve k:üi d<'rcı:ede rr.alümatı 
bulurmıı:<i ııı(ı için mt.'"a.sama tın 
ne ka-dar SÜ!'eceği hakkında f;k
ri<'i ld'irm<>ıru,ınr. Hıtler:n is
m, gcçınce Ford'un yüı:undıe is
ti:kr<dı ~'zaı.ları lbelırnrişt.ir. 

Henr,r Furd, harp len oonra ha
vacdığm hÜb"Uk gelişnelere maz
har olac~'uu söylemuş ve ftem.iş
tir ki: 

İ>U<lbaldıe havacılığın bı.ı ge
~meleı inin milletleri birıbirle
rine daha ziyade yalklaşlıraoa

ğını dUq-üll<!r<ık memnun oiUQ-l'.l-
rum. 

Sa!omonlarda 
(Baş t:ırafı 1 inci !k!hiiede) 

Ne :Yor.k, 5 (AA. - Biı>baş• 

Fteiiırıg Elyot, HerUld Tribune 
ga?<>tesinde, J apcınların pa.'i.!fık 

teki Arn<.'T" l' d""1'2&'~ı ~Q>V;!'""] 
tamftndan kaz.an m 
~· ' rden d:ı?ayı ş:d e' 'bir en 
dişe ç nde b ndulclar ı ya
zı_ 

&aat 12.30 da Kad y kayına

l< ı ar.-asmd.ı Dz:ı:ııga so
ka No. (64 dan .ka'.d n'a::alı: na-

Japonlar, 'UlV!f oxltığun~ bil
dikler. nıuvı;aU h::l!!Jan ı.çn b 
ba6&a k.oill<u u~la<klar .Mu 
harnr, denıza ı gemısin'n tn
gıtzı.crre Aro<'rlkahları tebdid e 
.:len bir kuvvet tcı:filık, clildiği
ni, balıuki vaz yetin ınıd.i y::ı

n ar. a tıenıme döndü ;.ınu \'e 
dcın zaltı g ım smin verm 

ırıız Q;ımane.J;"1• ca r e kıh-

tnııcalt ve Karacaahn ac-
lğına ddn • unı<caktır. 

ar ınd ıı.n bir o\ı n J'.ıpoıııya 

dıoğrudaa öOb<ruya tebd 1 etti- ı 
ni be4rtiyor, 

Harbin istikba ... / 
tinde Sovyet 

mukavemeti 
(BaiUl.I<al .. dcn devaın' 

cephe"\İnin de\"anıl, rnuka\'emt'
~.n huı.;iinkii hali ınuhafa.z~ı 

takdirinde Rus~·a:ı-·ı niha:-ct 1343 
\le yenmi~e mukledr olsa dahi 
kcnc.; .... ı de nıa;:-lüııtan fark~ız lıa· 
~ di.ı~elt.·~i için ,\.nglo - S~n
luk iıleıni~1in laı:c ~a, · letlori.ne 

mukabele cdtmi~ccek \'C s'lıihı 
elden brı:akın . ) a, zafer _ıerbcti 
Jernc oıağhib.iyct şarabını }çmi
yc ba~hyacaktır. Bıınu.n içindir 
ki, Rtb ıni.idafaasının de\•anu \e 
kudreti miiıteUklerin zafer .ka
biliyet ve in : k.:<nlarını bir taraf· 
tan sağlarken bir taraftan da 
Alınanların takatlerini 'e harp 
gaF~llerini harp pliınları iloe 
bırlikıe sarsmakta, altüst et
me«tedir. Ancak, Sıalin'in i.k.:nci 
ceııhe açılmaı.Lndak.i ısrarlt Aşa· 
reli ve tebarüz ettirdiği ebem· 
nti~·c-t cğe.r iyin'n [,)İsi bir du
rwna kalu':?ınak unıidindcn da-
ha ziyarie Yilkı'niıı :lloskovada
k.i beyanatı ile dünyaya ~- aydığt 

iç) Ü7.ün bir Şefe yakışır tıond:Llci 
üadıo'li i•e " rakit Sovyet ınüda
fa:bınt sırntın:ı kadar b ugünkü 
had halinde bulabilmekten ziya
de hu~ünü ,.,.n müdafaa takat
leri.:ıon '" ba.rp gayretlerio(n te
za.lıi>rü telakki etmek )·ersiz ol
maz. :\'Tuhaza, her iki şeki lde 
de So\·ye.t 111Ltka\cuıet1nin har
bin ;stlkltali ve n :ııai neticesi ba
k.ııu.ndan deınokr""~ al ara biiy\ik 
fırsat kazaud.rrdıgı muiıakkak
tı.r. Beiki, Rıı.Jar 18 aJ !i:..k rnü.--
dııfaal:an ile , .e daha da devam 
ed«ek olan h;trp ga:ı;r.ctln i ile 
kendileri.ne, k-cHdi birf'klerine, 
kendi aı.;.ı..,1-,;,.;ne faydalı ol
maktan :ıi)adc insanlığın seli
ın<>l n.i, be;;-erin Jıii.r-rıiyciiui, foc
di.n hakkuu k.a1·uuıak azıni ile 
ha1lbe "irWkleri11i i:..W. ed:en de
molıa>yalann hal:JI ga)elerine 
ve ınüc.ıddede hız almaları.na 

paha b · çilnıez deg.,rde hi71111et 
etm~lerclir , . ., eJı.><:.,l..lerd;r, Rlll>· 
)·a , .e Alm.aııyaı;ın birs.'b,rini inı
ha ve ifo.;u;t belki de en az ffş 
asalık bir sükün ve mederııiyet 
d&yresiui.n demukras)alar eli ile 
yeniden iiliıkı:wıes'.ne ,.e dün· 
yaya yayılnusma Itrsat ka"'""1· 
dw:a~aktır. B~ı1tas,a, had.is.ele-ze 
bu zaviyeden bakanlar için iki 
tura.f lıarp gayrctıni.ıı ıbiribir:n
den c.·k:'»~k kaln\a.lltasillt göcmek 
'ba:ılıca ar:Zl! dur. 

SUK.RO AIJMET 

Rektörün 
beyanatı 

• ..Al~ tarafı 1 irıci :;alıifede) 
eı,.·l~·r:ı • .;.bı nı.ı.'ıdıeı ı t , ::..'.:>ler dt• yıı.
cı•g'ır.;Zı. kab.ı.r'.ıt 

Cun:1hLııl"1)'et'2ı ilk Başvı.-Oc-ll o'.a.n 
~la Şef n.:·,z. ı..ık pro.;T&rr.t ®':ık
ların<J;,ı, m :nlt.A ~mnıyet \.'e aoo.
y'.~ ı e.e m .Jı. ... ı Bugi.ln bu eru
r.·yet tam olar~k hf'lr yı?.xiıe t"""Cw..a; 

ct:ni;J:.ır. Dı.Jnu Coot:ıw·;yet·n b .. .,.U.C 
bır e.:-erl o! raıc aç-~;.a. .. \.lıkTan a aıı

,1ffi. fl:nr ... yet! ı yı deıı -yoı,aş

.a t.Jk.4) eder. G:.10 n ~:t 2.rı !<;in-
de bilr bu hart•ke-t ckrm J·nı~tır. 
E!auğ:'dan 72 net K l<ır:rt! Eyt' jt~ 
dar c:if'tt:n ı'}"Q.i.1 \ı<Mıa d·:lğrı.& yapıl
ın .:tadır. D;Jo..ı: da g-örd."ilk \ b~ 

nı.ın latnı:de a.e C.urdlJITI... 
ZİYAFETLER: Yurduınuızun cö-

meım ve cıvarsn.~--t b:ılk.:ncoa. 'kr:>o -
iaır.'lnı ağırla.na a..::11 blt acit'tıttr. Eiiı

z"'g~ıl:ır Unı10etl9.tt? h"Yeta...e 14 zı
yafet Mzı.ritanl-> arı::i!, Bı..~ ş<:trt
lart iç"1!Cle lı~= z<yatet kaimi et,.. 
rıremnyı pre""'P o::ı..- talı:"' etlik. 
, .e E'.ilzıg .s.ıyın valiıeuı•ı:ı yemt",j:ni 
hoeıılu>s 11.d:.na. !<:ıbul ettııı:. 

Eiazlı.'<ia ka!dıg:mı.z K:z ~ 
•u""" y"n><k yaptırap y"6".k. Eıısli
tün..:.•n u1 · ·,r ve rr.:.Jdür r:':f!J:\Vınl ile 
bğrelmeııl•ri Ç<'llt d>«ı:-cat ı ~:er. 

H·a.lk('\'"~ıı\ C;. /tl'' ı ~:,ını da Ql)k 
çalıştt_ 

Dt.'YCULARIMIZ Yu:-C n "'°"'· 
(ifüt ;;:niın v~ guzel yerlerırtı göro

mı:ş olmaktan ...... ~ b· ı13ların z(ki vP 

ta,ış~CJn ha:k~ t1e de, b'.Jl1lla'"'da 
fErag:K ,e h~e~!e ç;ııışan \'az fe. -
fea·Ie de t.:ı.r~.a.ktan d ::ydug '1 ;z 

aYTı bir .9e"V'ınç ,. • 
t°rfJVers1t+" 

ıan i l'e 

·rtcl)AM 

( 1 l IAKINTIYA 

KOBEKI L, __ r_A_ç_L_ı_n_E_L_l_ L_E_R __ J 
1 

Deli Petronun Hususi Hayatı l'-sir-su-.ı-e c-ey-ap_!, 
(B»ı tarafı l inci ;ahitede) 

alı~ttıu~ buıllt-&tı.lan l)ıf'r ı;-arabf>..ti 

•noroıal. sa~·dı.rıyor"! 

.. ~~~~~~~~· 
Pctro ç k mütecessis bir adamdı. Hangi hastalıktan ö!düğiinü 

anlamıtk ıçın kardeşinin karısına bizzat bir otcpsi 
yapmıştı. O, aldatıldığını hissettiği zotman müthiş bir adam olurdu 
Q ;-t-.;l:k m"rak>nı rerrJı!,hk 1 - 6- ' bır sıJ haz~nes.t bula1..t.;•~ mı ... de

ctğı g:hi yaptı ve b!r ı·~m tahta
S! üzerine yf.11Pı.J.ın.ış uıan'",smin 

ön kısnunı )'.ınp ay nnas.ı. i~irıJe 
\'!' tam gö:'licci.n hi~a:;'na. e ... ı~n 
'ocec;k det>k.ierın arkasrrda, kü
~ix:tik b:r ·booı't:c< ve ~>ı:<le tir 
kLJç damıa )fiğ buldu, M.,,:cle 
baS"i!t bu >".>:" giPl<>rin bt'lıe
ğindeki kıı ,;:::<> delik.J:orct.,," r.
zın~a res.m ağ"1 ar örün:)_ o~ou. 
Burun üzerine Petro: 

tak:p c-tti. B .. gün İf.l!if;ka. 

iJeVr.e ıutuim~ bır kadırıoan 
yirmi litre ,,-u a!dı. Bu ~.n'l'-'liyat 
sonuı-.da ölen ka • ..:h·nıcağrı, Ça.rıil 
arzusurıa nıant o'.anak ~trı \'dk 
uğra"Jll:ş, ç:rp!1ım ı, Ktıı•ll.:~ 

ııının 90n dad<i.kalarırıda da Pet
ro, •l'llüster.h o•arak öl!. Cena
ze !örer.in canlı o\.aeak, ben de 
Jjtirak r<iec<'ğ'm• demiş~i. 

Yoru~rr.fu...<, yı·inıak b: 1.mıetz bir 
mütecessb ad_n\dı. KQJXl\

ha,gda, krahn tarihi tab i >'.ı'.<>
nunu görrr.ı!"k islıe<li. Buradaki 
kı)'meHi eoşya ar;~ır.da M:t;ır

dı.11 getir;'ırrr~ bir de mumva 
\'aroı k. o zaman, Avntpa0da <;ok 
nadi·r b; r ~yıdi. İçın · gti~meık 
istedi. Salonun m .. mt'l'U': 

- Ha~metmoap1 , dedi, mum
:ayı a~'!Ilok sal:dıi·yıetme sahip 
'Ci~ğ Hm .. Hi.T.iin darın·1den i.z'n 
a}d:~tan sonca he-r can.z:.n·zi. ye
rine g<>tiıE<bıliri-m!. 

Çar bu itiıı~·~a ç-;>k kı;zıdı. Fa
kat 11 ~lin iq·n bir şe.r ~~ fC"me
dı. Knper Jısf1'<lan ayrı.la.cag mwı 
ar.fes:ıl<le idi bn s:ılonu te-k.r:ır 
zstya,e-t etıli . B;r .C·rah.k, nletnura 

sorou: 
- Mu·m•yanlz· rçr.'4!;1"l.ic;,.k ı u ... 

sı.:ısLr.d~k~ ir.a.d:ın:.z dt.."'\'aın ci--
y )r mu?. 

B 0 r·k•: 
- Efef'd'miz rnaalffl!lf a -

n11yacağ!m~. 

Deoı, Çar, a<farntC'ağıcr.ı l"!>''
con t rnağa süııdilkten • nr •. 
n1tm)S 1 n burntır<ian t ttu V' .. 

~ek:p 1 w:;F·rdı; U2eri:'<!<'·i lT-

5.!arı <:)7i1o <.!:d.k!',.edikten 9"Jn

ra rner, 1,: ı gicerd; "" hiç b:r 
ı:<"\' sö:,l<rn<.'den sa1ordan ç111<h. 
-B· u t'O:.: .;sü:; ı .. : ·ı·a.Lgı. bazJn, 

Pet:-<YY1l her tür~ü ka•de ve 
mzamın d:-şi<:e. çJ'«arırd.Karde
~i Fe<ıı!orı.n dul zE"vcesi :!'.1aıt~ 
Ap.'.ı'.<..\'.ra 51 yaşırd:ı. ol.:ıra'c v.
rnü;:tü. IIa~k ağ"':nd:ı. Fc-0dıurun 
rr.iittlı"ş b r ha.,t:!t' "'fa mfrp.t : t 
nlduğu s(ryle'n.irdi ; P(tro bl•r:uıı 
z1

· r ni yrr>ıg·esir.de ar~·nuıga 

ka!kıı, SJb"k kra.'içeye biı:;:at 

otöpst amt>). ·es yapt. ve kraü
c:crin 'er çc·;'t hastal.k~an ,.;._ 
lm o'·duğunu gömü. 

D ~\; Pct.ronı.ın bu n.er.-.}J~arı-
. k .. Rtı.:,a nıU.ıze!<"ı<n~ 

Z( ng\•ı kııı,ıeks:y1onlar 1 Rusyaya 
buyUk ens':itü.lcr kazandı'r.mı~
tı. Nt•ı·a nehı<· kcnarırda yap
tırtıt ğı muazrıx.m mli~t\ h3f
tanın en ::<z Ü'Ç güniinü geçirir, 
ha.zan bt: ·ada, o'E"(irle"t' par'.ık 
rcmti ka!ıu •. er ter4J edt.'tleb, 
K.ol!<'· ror.'arcnı gı.>steı-cr~k 
ko<tuk )<abartır. tı:ıbabet '"' cer 
rı.h:ı:~lk.: \•u.kuft:ıııu an!abı J.< 
iı;.n }oor.f~ramh~r \'~ır r, teerube
Ler yapatdı. 

Pc+ro, ~iri bahrıi ·el:Jere, di-
rı ,k:;ra cflad:'tla ait i.kı bi.:Tiiic 
askNi hastahane açtı Bu.ralara 
devr.r.an en kı} 0metli ve t"Crl1-
belL hek:m ye cerrnhlarıını top
layııp geti<rdL Bu r.Elkim ve cer
r a.hiları v~lerit>e adam \'(:lıstıir 
m<ığe ~~bur tutıtu. Her. ikıi ·has 
tabı.neyi. ayn. wmar,da birer 
lt.p mekteb> hal.ine li!Oydl!' . 

Bir nebatat bahÇi! · vücude 
getirdi; burada, b'.lh"assa ~
cthkta kulianılan Ş:falı rniba·tla
rm yetL( :r lma.iıni emretti. 
MuhteM i'mi meseıfo'.er üz rin
de rr.eş.'ıur Leipnı:lz ile ınekıtup
laştı bir k.'>luna m€'\·zii br felc 1 

geki.ğinrle, bu A "nan alimı.niın 
"liııderdiğ(i tahtadan lb!r uleW! .. 
tedavl etti 

P rQ, he lke•te'l şiiıphe "der
rı; a'dal>kLğın hisse<ien,e, 

müı!~ıiş b .r adam oluı:>du. 

Bir gün Sen Petersbvrgdan 
.bir kaç k.·lcımet.re uzakta yapıl
makta olan l:Jı r kanah görmeğe 
cı.fomıstı kl ı;ehnn kenar mahal 

r ndc'"ki bir k' !>(>ye m.;, tlıiş 

'I' l<:rlabalığ da:up aldı-
gını goordu. Seb<1ırni 90rdu 

- B iti €deki 1er;em ana 
rı.-sm kaç gıir.ıden be,.. a)ıyor
rr. ! . 

Ded• r. cM<.'rye<ın ana. bu ye 
r yer ri ..,-temiyıorıntliŞ. Burala 
b rakıp ,kı yedıerine g<lmeli 
r:ı ' .• Pcoonun büyt1k gay

re r rfodcrek kurduğu Sen 
P t rSbu~ için bu, miıllh bir 

Çenran -"* 
Reşat Ekrem Koçu 1 
'----·---J 
tehdit iciL Bıı.ıza.t batvdkiıl, ka
l~baltğt dagı1ımağa çalıştı, ml1-
vaffak olamad; bit- irtica te.hl • 
ke'1 karcs.nda bu!undı>'k'arını 

hissedince Petrr~ a haber verdi. 
Petru rL. derıhal kin.li:;eye gel 

di, papazlar -tarafı.r.dan karşıla-
11arak mucize gösteren resm'n 
yanır.fJ g(itıürilldü. 

Eneı\\ .bir şe-y g(iremedi; fa
kat biraz ri'ıkkat e<l:ıı<:e, Mer
ven1 ananın g~irl~rınin y~ard -
ğını o da gD~·düi ağ\ıyıorou. Bü
t ·n trıklı ı:ir.i rrltlka~:iıes t~ı~.

rin üa.er'r.de topla:, an çar, Mer
~·em aıc an n ::;'iılerinde şü.ph i 
~ır sey fa k rder g'b o'•Ju ' 'e 
l•3'·'rin asıld'ığı yerden :nd'.ril
mes;ni •ır:·ctti R""lnl akırak 
!r, ı• i'Jia Qör ::"!.' \·e o!'aoda bütün 
n~zi:I"1arını ~·nı ruhani re si.eri 
top1.ayara'- re>ırr·' ortaya ko,du: , 

lerin~a~:.~:;d~e~~"~e~~~ ıl 
d(''ik '' ı· Şi·IY'rli >bu mu;kaddes 
ta~,·ir:n ·<1 ·ri ar-rcağım, \"e ora
da, bu reqmi ağ'latoo küçü.cü1< 

lstanbulun 
kurtuluşu 
(Ba~ tnrafl 1 ;ııci sahifede) 

ler. diğer te~~'ktkilller İnönü gez
gisi ör.~ııde ya:pılaıcak trlbür..d 
bc:'unaafarın önünde ibir gaçıt 
resmi Y•'P a'klar<lır. 

• Ha!kevleriınde de yap:la-c-ak 
toplantılard~ milli peo,· ... sıer güs
terilecf!'<Jt'r. Bl1Şiktaş Halkevinde 

tarih öğretmem !lk7.affer Ger

man .~mu mücadelıe Ye nE."liee
Jer!.. adJı bir konferans '\"ere
CE"'ktir. Ar kuı!u kita.ra ·ve man

dolin loorııseri ver<>eek, •bunu .sa

adet ~rdesi. piye•i tak'ıp cd~
cektir. Emfr;jnü Ye diğer H«l

k~lerinde de •1'.ıonferans ve lel'r"

siller vardır. -------
Almanlara Göre 

(Ba~ tarnft 1 iıı,J sı:Jı'lwe) 

muJ1arabe tayyı.rr'.er.i.ylf' st ı bı iş 

I>< !iği yap·•, k inat!lı sok.•k mul.a

-re-br e.1. ne' .ces!nıdl' ;;eh. ~ıına!·n.

de b.;.z; yer• m.ahaL ·'eri za.p.t·~ 

lercbr. Sovyelll'.r ağır ve k.ıanlı ka
yıblara Ubt'tt.tılmıştu·. Volga.nı.n şar

kLnd~ki OO\:Vet ha va rneydanlanna, 
ıt.c 1 :r.;..ı mcv·ı: 1ı•rine ve dı~iryollart
na gece Oooıbarritımanıarı yapıl

m~tu·. 

\'oroı;ej koprübaşına ko.ı boş 

yere- yaptıkları tıa.ır.uıı!ar t'Sl1asuıda 
awyeli!t1r soı1 ikıi gün ac;lnde 21 tank 
lı:aybe~ttşlı ro.r, 

Almanlar Ilmen gölün..m cent<ou 
şattka.s·rlCte yapt.;tcları taarrlll.l.a!da 
oün de iyıi netice:er e1de etını!şleNir 

Bazı mahaller hilcLWilla za.ptl•d;Lm.iş 

\'e etıa[ı çı-vrilcn a~~n.en lruvvet:l'n 
yok edilmi;,-"..i.r. 
Yukarı Volga ile Ladıog& gO~ ü. a

raaındalai cephede hl'<.Um k·-ta!arı.
mız bir ÇQk b:o\113\"Zla.rı ve muha
rebe mevz.Jt•rini tahrib ~'rN.ir 
Hava i<Uwııtler>atiz ~ bkı* 
h~vzlarınJ, kLla v~ larJ'<. tıoplu.uk
larına kar.sı taa.rruziar~ <iev~m 

eımişlend,r. 
So\~tler Birllğinr· kan;t yapılan 

n1ücadflJ~e A.ınan hal"b !ilosu Kr •• 
radf'n.;xie 5eri botlariyle eylülde 
hf'p:ı 42 b:n tıon(ı.;k !?-l gr.cnıi batır
•Tii.:jılndtr. Baltlk. dcr.iız.•rxro !.se dut;
.manın b'.r ınayn gc.Jr.MJıyle b:r d ~
nlza.ltısı ba.t1rıl•rn4~ır. AQrna. ffVJıddet 
lç:Dd.e hava Joı.IV'\.'"Pt!erimiz Karadeniz~ 
de, Vo!ga üzerime ve l.Kı.d.Jl;a gö"ün,... 

. de 11 tk-aıoet ıremisi ba<trmqlar ve 
26 gemi: ile sf\yy&r biT hı:ıvuzu. ha.sıa .. 
ra u.,"ı:atımışlardır. Sovyl't harp 111<>
a n u kıtyıplan ı»r garobot, bit' 
tıorp!do b mayn geınisı ve b r ı 
mul1"f~a gemlıııidir. İ!ki nıaşn gı~ 
"'Yl•, 3 gambot ve 4 11 mufıa!aza 
ıı•~ b8"11ra ı;trat.ımı.tır. 

Don !kıe~ yapılan w.ıha -
len!~ bir tank koluna kumıındıa e
d~n geoeral Fro.: .. !:rerr \"on Lıııeer

ırnanrı und erlenc:mp 3 t~ 
ılm hatlaıx!a ma!trtdl clil,ş.'Jl 
Qr-..mlo. blrlllı!t ve onun yantndn 
Avnıpanın b~ için yapılan mf>. 
cadPlede bir Macar tuıme-n~.n·n tro.. 
mut.:ıru o albt.y Naııy ele öJ.,..
tar. 

-ıi~te muci.zen.:i göz y~ar~ıı ... rı 
kaynağ· ! ... 

D;) c ba~ırdı. 
S.>l;ra rühbara ı'i:i<' •r •'<: 
- Gı.1ız yaşları.ntn ncr •n-nn g~l 

d ;;ir göıJtinüz. Şami, bu ra.
lıos h.: ·! :-: r:~n ha1k üzr-r·r.o.e'\:ı 

tn...; rlet ıı. gi.J~rrr.-ck ·'>'7in \·az:
fen'q<l,ir. Q, lıra, ki1 ·~~de, bır 

rQda g-örıli"ldcr mzi 'dLığu g '>i 
"nlat:cız! Bu rl'Eı:ne g"lircc, 
r ,ı:.ala<!e sıı.n'a•J<>j ra ne yapı rrı5 

cı. 'L •u1.<lcı.n, haziııurrıe )<'l-

ruın! .. 

lkdi Çar, bt'ıı<lar "'ra, rı>il 

mi yapan san·a~k:ırr ~ayıp buıl 

aurttu ve onu ha.""kı.n ceha:e~·n

den ist. ıf ade ede re., t brik e-de
Ct. k!erl 'bret Ôlm~ ilızcıe L..,~.;en~ 

ce ile · lrn cttiı·d 
(Daha var) 

ST ALİNİN 
beyanatı 
(Bas t:nraft ı inci 'ahiiede) 

do' yı size bir nrül~kat \'CMr.ek 
im"karer.zl:ğ ndan do'ayı suak
riı Ae kı..<>aca ce"ap ver· vurum: 

Sııal - ilkir.ci ceph.en n a.çıJ.
m-:St bugünkü vaziyet bı?ıkımın 
d:ın ne g'bt bir yer işgal edooi
lir.,. 

Cevap - Çdk mü!ı. m, J:ıiri11C1 
deı-ecede bir yer tutar. 

Sual - Sovyet;er Birliğine 

Arr<'rikan '"' İngiliz _van:I mı ne 
kadar müe~irdir? Bu )'ard~mı 
genişlelim<'k iç n ne yapılll>ilir
dı? 

Cevap - BMlıca Alman kuv
\'l'N>rmi ker:ıd' ü:oerine 91'kmo:
le r.1tlka~·ıes ediliı'Soe So\~retler 

Bır•.ğ ne miittefikl<.'rin yardımı 

az müessirdir. Bu yal'Clımın ge
n>sletıl.mesi için ıbir tek şey is
kn •y0c. Yapılan tı..an'1iit.1erin 

Lrram 'e \'t! tam zamanında 

) erine getiıi!ııresi. 
Sual - S•wyeblerin mukave

m€'! kudreti ne dereceye kad.r 
d-e 2m e<l<"Ceiktir? 

Cevap - Zannırr.a gör<> Sov
yet'.erin rnt kavrr"t kab:lj) eti 
A' an fasistleri n m.Jcavemet 
ı;ı bliyet;, )aılıut dünya iızer'.n

de hôk:m ti tesisi 'st yen her 
hangi bir sa!d·•gan dE"\.1'E"lin as
kerlerinden Ü3tW,dür demesem 
b le her halde odadan !üç de 
asaiiı de~T.ıdir. 

9.~ ile .. • 1. St.alin 

A mer/1.:an 1ıastn111'11 müt<ıiru;,,-. 

:t-:eı·yark, 5 (A.A.) - Ameri
:kan basını mtllıabirler~ Stali
nin ikinci cerJhe hakkında bir 
Aaner 6'.an a ı_n,;, muiıabirine 

hitap eden ,;:,..J<ıt.,bunu anlayış
la miitalt'a etme!ote, fakat pek 
azı İr.ıgiliz ve Amerikiın strateji 
rrıüıtellaıı.sıSlarw.ı teşv~ mey!· 
yal görünıneJııtedir, Çünkü umu 
mi kanaat, son ve kat'i karar 
veınıenın onla11a, ait olduğu mer 
kez'rııcie bulunuyor. 

New - Yorlk HeraJıd eııciiımle 
divor k'•: 

Ruslar, keındi1erine nazan 
diklka.ti cali-p görün<.'n haıdisele
ri kabil olduğn kadar basit şe
k lıde göslemıeğe kuvvetle mey 
yt der, İkinci ct>phe işrıd1! de 
bu izah aç•kça anlaşılıyor. Sta
lin, ikinci ceı:lheye daima !birin
ci derecede ehonıniye t veımiş
t.r. Karar verilmesi icaıp edoo 
bi• mesele \12.'11Sa o da ikinci 
c€ıp!ıer.in ne zaman aç:lacağını 
tayin elım()ktir, Bu zaman, 
hiiıd!iselerin ~vi bakımıaıdan 
haLkm tıatııyikP ile tayin edilemez. 
Ha!km yapabileceği l/'-'Y, tıir an 
e'"Vel harek.ete geç.1mesine in
tizar ettiğini açt<kıça gösteı.ımek.
t~ 

New - Yoıik Times gaz<.'tesi. 

Böyl~ <ıdn,as.a.} d•, Ilr~.ıtl)' ada 
J-okom&tifler kah\e:'\·le ~!erken, 

Janonpda kol, '"' · ~P >aa.t.leri 
trenle satılırken, Pariste ~·uliıur
jaJar ııuhir~re, \'e lıt•nbutda 
palatnutlar denizlere dôkülur
keıı, bh. harpten e\\·elki o t&
zad1ar dün.ra'§ını, - o asırl ~fa-
haClerine, , .c o a~ırı ~r:ı1.İetleri.Ge 
rağnl('O, "' llOrm:ı.I . SA\ia.bihr . . 
dahn dof-rusu •n<.ornıaJ. s~uabi
l>r mİ>dik? 

O iktı adi •lıenüınerç• şö,vı.t 
dur-.nn, bence, bw:ünkü kı~ afe-
tinıl!U •nurnıaJ~ bulnıarnız hile, 
•göreuck lerc e"urC'tİmiziıı aJa
b:?J ~ine gar;p bir netil"Cs:d.i r~ 
Saıbah :ık~am, yirıni kiisu.r parça
~~ ay ı ~i~·lp çıkarman1~ ve iki 
di.izüned~n fazla ~ügtne); ÇÖ7-iip 
iliklemen1iz, a~rıu • konfor .. ve 
•!ii:iir'at. prens:Pine u)ar mı? 

Fakat gelin görün lı. i •.• AILŞ111ı. 
'" !tir kere... Hem o kadar ki, 
başınııvian bir tek .fes,in at:l
n1ast b'l o, - sadeee bir gör .. neğf. 
mize uyına-dığt ·~in . ınuarzauı 

bir inkılap sayıldı. Ve bu iıılu
labın başarılab:ımeı.:nc, yani, 
görenekier~mizden en mitıa"i.tıl· 
nııı yıkılmasına bile, bir Ata
türk gücii laıım geldi! 

Benzerlerini birçok sahalarda 
arıyabilecrğlniz bu mİbald~n de 
bellidir ki, it.sanlar, kendi ya.raı. 
trkl..-n an'aııeleriu, kendi icat et
t>kleri telakkilerin gülünç biTer 
esiri haline g'Tıni tiT: Hatta fe
si;mizden pabucumuza kadaT, 
eşyamızın b~. bakimi ıkğil, 

nıab!uiınu baı:ndryiz n be™'" 
•no.rmal dünya., t'Çinde-ki insan
ların, yirminci asrın teı.n :.;i ka

d;w ınffeni, fakat, h>rirKi :w-m 
Bedevileri l<adar da .. , •Tabiio 

bir ömür sü~kleri dünyadır. 
Y oha, fesine fhloe n~uhmca 
JulJelna sarılan in;,aoın garip öf .. 

kesi, adına •gnrenelt taparlık• 
de.n»eıt ·fikri sabit.in alabildi
ğine ı;ülünç teııalıürüdür ki, sa
hiden •normal. bir dünyacb., an
cak. .. Zll'dcfüerıttn sadir olw!,, 

MEVLÜ'f. 
RADYOLİN DİŞ • IACUNU 

sahipleri Necip ve Cemil Akar 
kardeşlerin pederleri 

llEBBIJM 

Hüseyin Avni 
BEYİN 

vecatı sene~ deıvı,yrsi munas•·I>'~ 

Ie Raın . .ı.;'.dnı Ş<ri! o. ı.6 1.ncı y rın
ı,;r Çarşun:.ba :ı.ı~ ı. ıı.ı t-0: ad._'{ e a.en 

Mübarek Kadir g~c'!sİ 
tera.vııtı n:wr . .:ızını mı:t-ıc.*P B yJ.-
21t caım~ ş.;..-ificde re \!üdu •-
V'\ kıraat ctı+·r&.ı.l!"C -.r~ m' "'"U 

tanl)'l.ln!~r'a btlı:ü:nt d n k: ... c! ~
l('rıirıio tıeşr.flert rica our.ıur 

SARAY 
Sinemasında 

HEDY LAMAKR 
JUDY GARLAND 

LANA TUR:S.ER 
JAMES STEWART 

gibi en lbizyUk sineım;ı. yıl
dı.zlanr.ıın tıari~tade 'b>r 

taı-zxla yaratlıklan 

ZIEGFELD 
YILOIZLARI 

Şahane fılmi.nin ilk iracsi 
şerefine mevsinım 

İLK GALA SUARESİ 
Şimdiye kadar gördü,gunii.z 
filmlerin en pırrlaığı, en 
zenıgiın \'e '-"' fazla müzikli 

şaheseridir. 
Cidden tekrar tekrar 

görülecek 
Bİ.Jl SİNE.~ JL<\llİIASI 

otKKAT: Suareler i in 
mutlaka yerlerinizi enel
den tav iye 

M. RUZ\'etin de h"atiyetle beylon 
etıti'.ği gibi İngiliz - Aım<!rikan 
stratejısi hedefinin kabil oldu· 
ğu kadar er.kan taarruza. geç
mek olduğunu hatırlatıyor. 
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Evini satıy!?r .~ma Yei1i modellere göre silah 
kapısını sokuyor ve mühimmat imali 

~~~~~~~~ .. 
• Yola giden 

süpürmek 
ııısanın arkasından 

kötümü? • • • 
ıyı mı, 

Beyoğlunda, Tarl~a§ı cadde
sinde, Doı;<ramaıcı sokağmda 45 
awnaralı ev. 
Alı •. bu evin !b~;.na gele1ıler! .. 
Evvel!Jti gıiır., •bu eve a'it bH

rnıem kaçııııcı dıuru~ma 8 inci As
lıye Ceruıd.a y.aıpıldı. 

I.ş.m iıi'myesi şu: 
BehW.. isminde 'bir 1kadınca;ğı>: 

lbu cvı, Fenerde Marika isminde 
bar ma<.l"~-.a sa:1ımış; bilmem kaç 
'fi evvel... Heılhalde bir scrJ2/den 
fazla bir zaman ... 

Buraya kadar i.§ yolunda ... Öy
le ya, EN sahi!hi ~i, eviırıı:i i.51.er 
!kiır:ııya verir, ister satar, 'ltllerse 
~r.a.-O.ı oturur. Kin11in ne dem~t,Ye 
hakin vaır? .. 

Madam Marilk~ya geiiın.ce, o
nı:m da parasına geçer hıi.ıtXunii; 
~war parayı alır evi. Eıık> e:v 
saJıiE:>i. yeni ev saıhibiıne mev
lciıi.ni 'k?r'kddfT, 'bu suxetle de, ho
ıt<l oıeı·, dava biıter ... 

Fakat; 'bitıniy<l'l" iıjte. .. Zira, 
Madaarı M;n-ilm paıral)',l sayJô'llr, 
tlV oo::ndiJ n•in o}.uıyor amma, eski 
ev ~&lhihi hı::trıılD.(';;J'ğIZ evde ıkıira
cı olarıık kaJıyor. Ev büıyıüı-1<. B';.
l<.ç k>ira~ı <l::ı.lıa v2r. Aradan kıs~ 
Lir ır.1üıdı'iat g€Ç°"~y0r; - diğer klı-a

eılaırıın ıfad.c ve idcfü:ısma göre -
c<lkı ""' ,:Mbi, ) <Jıli >kiracı Eehi
t-t:, €'Ve hir ikJ in:;aat u~ta6ı (!) 
getr;,-ıiyoı-. Evveliı., cü:mle kaopisı-
11 ı WktüııLııp ıbitıısinn Si1"1lır.a ve
rı>p gcim:kı·iyor. Sonra da ronıra 

•la ~ıra bazı camekiıınlı ibıölımelere 
,S<'lıi,)ur. Diğer kin:cılar ıl>u sıra

~" ııtiraız cd'iıyorlar ve .• ~ö~·Jc ıbir 
OOVillJJ alıyor]ıl'.r: 

- Be.ı evimi satı(Y<l'l'Uın-ı; islıe

d\gımıı al;r götıürüri.il.'ll:... Kiınse 

ll<ıı l§ı:ını az!.. 
Burarl3ıll. ötesin;, §ı:!hll olı;ı·ak 

d.ııı1en>en ızyrui vde lur:ocı Zlliıtü 
Kar,lkıullt:L":çu1nun n,ğ::ııntl<i.n di'll
J.iyel!iın. Kısaya yaıkın bir bc>y. 

1 ı r;JJoo:te ooytj;;c bir baş. G&z
)(•ri: Şajı mı diyeyim? .. Şdıla mı 
C:..:y<")'mı?. İşte öyle !b-JT şeıy! .• 
u..,,.rurıde dt•li~n bir (haf.o:) 
lheıli var.. Konw~una~ı seı•best, 

Jal:.~, :heyec:ınlı •·e a~af.:>I. .. Ken.
dınr mcirums v;;tliyct ve hvırla
J"J vra. MıJ!ıkGne salor.ıuna gir
d..ıği zaman, hiıkJm, henüz di.ıLe
nen bir şahidin sözk rini daıktillı
'.Ya dıl!<te cdii)urdu. Karalkullukr 
('U, g<ıld!, yerıne <luırdu. Hiıfuımirrı, 
daktiloya hitab""1 söylediklerim 
ılıı.ı.din.e alınaraık: 

- Th.et ... Ewt ... ÖyJe ... Efen
d.m? .. Ha .. t'\eL. Doğnı. .. 
Dı:ye mırılda41mDya d<.oıy•uldu. 

Mt.10~.rr hemen !tolunu düa:t-
1u, l<.ula.ğına fısıldadı: 

- Kendıine ge~ arz.i:z.im, b&r.a 
>öy1emiyor! .. 

H a12ıN.ıt •k end \sinj tıo.parladı. 
Nnha(Y'et sıra cma geldi; ,başladı 

anlatımıya; fakat, Karalkıullukr 

~·u'nu.n yemini ~ ömfu: lbir sıııh.
ne oldu: 

- Bild.iğ!ni doğru söy1iyeceği

n.e namtıSun ve V'icdanllll ürıeri
ne yemin eder misin?. 

- Ederim, eııbet eder.im ... _, 
- Ne ed€rsin?.. _L 
- Ederim ... Ederim ..• 
- Camım söy leseıı.e, ne eder-

st.n? .• 
- Yerr.ôn ederim, lıahlm •bey, 

y<·rrı&n ederim ... Müfoarek rama
>.an ~'iı.niı:r,de şuraya ağzıımın <>
ıocile geldiım ... Şi·mdi c::.ııüden 
çıktım •. AHrıh kaıbul etsin ..• VaJ
Jrur~ de billfihi de y<:min ederim!. 

- Söyle ıbakalıım, ne biliı)•o.r
sun? .. 

- Efendim, ben yaJan bilmem, 
oruçlu aığ'zımla doğı'll?)'u ısöyli
yeceğlın ... Kapıyı lbölmeJeri sö
küp ııöwımıeok ilitedli.ği 2aman ibu 
Bel>ioe H.aıı:ınn ben po.tiı;ıe balber 
verd1m. Bu haksızll"ğı yaıpm<lsı
na mılıü olidıum doğrusu ... Evve
:ıa, aııa.ğılı:i kapıtyı, kapıcı Osman 
ağanın <J1D1.11Zuına ver.ip göndenli. 
B<-n en üst katta otur·U\)'100'1.l!m. 

1 Sıra !benim ik.atta bölmelere ge
' lince çıkıştım: cGünalh değil 

mi? .• Yazık değil mi? .. Dü:nyı:da 
sdktıürnı.em!• dedim ve pollli:e 
koştum... Pıolis geldi, götüı'iilen 
kap;yı da ı,;eri g.!tir~ti ..• Yd.kı.sa, 
evde ne ka>p1 ıkalaca•Mı, ne de 
cam çerçeve!.. Ya., hiıllciın l>ey, 
ben mani old~ım .. ben ... Ben ... 

İşin garilbi, büıtü11 b-ll iddialara 
rağmen dBJvıııcı Bz<hicedir! Daı·a
cının ifa.desine göre, lbir gün 
,baiıçe•yi süıpürüyıormu§; o sırada 
da evden birisi yolculuğa gitmlş. 
K.iracı lar, .yola giden ıi.TIBanın 

aırkasından siiıp:Jrmcık i>yi değil
dir!. diye kafa ~uıtm~lar. O 
günden sonra araları ·açılmış. 
Düşmanlrkla lftira ettikleri!!l.i 
iddia ve dava ediyor! 
Bakalım dava nerıt'Y!! vara

cak? .. 
Kiırnı::ıHir, be!kıi lk,ı<lrocağırz, 

Hoca N:rsr0ttin gibi düşiınmıüş

tıü•r de, ç>dk sevdiıği kapıs:nı, 

•ça1masınlar!• di'ye... Bera.her 
alıp götürmek i'Strıniıştir!. 

R. SANAY 

Çivi vurgunu 
---

iki vurgur..cu yaka
lanarak mahkeme· 

ye verildi 
Dün. Elmniyet Müdüriüi;;ü ka

çalkçılığı bli ımu memurlan 1'a• 

rafından, çiv> i-htilkôrna a. t m:ü
hom bir c-üonmü me~hud yapı.l

mı~tır. Hadise şudur: 
Kapalıçarşıda Yorg•cıncılar 

csdl:!esi 22 numarada çivi tica
retı yapan Üsküıp'ü A1bdill Şen 
yiiızlünün ticö-retlıı:nesine '!Gmal 
isn:ı inıde bıT kıruniıs)ıoneu rrıü.'f'a

caat etmiş ve bir m1ktar ~ivi sa
tın aln:ıış-tır. Fl:lkat, AQ:ıdiil Şen

)"İIB ç vilcrin paras:nı 250 kuru~ 
(;.zerinden hesap e·tnı:~tir. Bu
nun üıı:erlıne, kıCC11bty~u Kerrıı:·l 
1-:e'}"fiyeti i.hJbar etnHş ve cürınıü 
tnı:-şhud yapılnı1sıt1r. 
Yapılan aramada, Albk:lü".ün 

mağazasınclı""' bE-Oı~ri, 47 ldlloluil.< 
8 san<l:k ç'vi bulurı•"llU~tur. 

Abdüıl burıları, Sirk"<!i<le Li
man hanınıda 22 numarada '.VIeh 
md Ah Yfrsin w oğt:['><<rı f:r
masından 220 kuırus fiyat üze
r;nden a 1d1ğırıı söylemi.~tjT. Bu
nun üız<'l'ine Yas'n ve oğulları 
firması.na ait mağazada• da bir 
ar2ma yapılımış bmad>s· da 23 
sandık çivi buur.mu:ıtur. Al> 
Y:i.sin de bu çivileri Aıbd'Üle fa
tUKa muc:ıl:ıince ve 00'1'"1113'1 fi 
yatla S>a•thğını söylemdş, iakat 

A!bdülı ken<lisinıden fiyat fa.rkı

ıııın fatura harici alndığıını i<lldia 
etımişt i r. Gerek AH Yas:ın<n ge
reik Albdül Şenyüzün ellerin.de 
ki çivileri yüksek fiyatta. sıa.tmalk 
ıçın satıştan imrtina ett'ık -
leıi de iddia edilnıektedir. 

Kaçaıkçı'oık büTOSunca tekem
mül ettiri~eııı. 22ib1t ve ilk t<G:ihki
kat ev.altı 1le mocnunlar mlıli 

koruın ma }.ffülrle • uaıı ıınım ğine 

gıöıırleıi1miş'eroir. 

iZt 1 

' İ<:>1anbu1 Bı']e<l1yr~i 
ŞEHİR TİYATROSU 

Sact 2U,3-0 da 
Dıtl\J\f KISln 

Saat 20,30 da. 

BIŞ MASALI 
Yauın: W. Şakeııp<>are 

Tılrk~"!'i: 'Mefharet Ersin 

KOMEDİ KISMI 

YALANCI 
Yazan; C•rlc Go]don 
Türkçf'Ş': S. Moray 

Her Ça rşafflba <ı<Gt 14 de Çlocuık 
T'.-y1<1 t.roı:-.u 

s ç 

~~~~~~~~~~-.. -~:__~--~~~~~~ 
Muharip devletlerin bir kısım 
kıymetten düşmüş olduğu 

silah stoklarının 
sanılmaktadır 

S'Lı,h, mi.ihı.ı.'l11ıı:ı...•t, leva.z.ıırn ye~
tiruı<:'T~, taı.1·t? n1s.dd"' eı·!ıni c-PPJııeler
de vr ge.-i~-er'Cl~ kliri ni.tktı:ırad her 
an hazır Uu l ı.ındlur1n< it, ZJSYi olan 
s,_ba:r!ar ve c-rll'r y·P.l"ine yrD'ilerlni 
ba~ nıak. ha.zırlam..ık, atieş sahalarına 
gOli<lerer-eok ikın.allı•ri mu'\nıf'.iu.Jtiyet

·ıe zaman.ırı.da tem~n l'yllyıerc-k ba
§a 1'ın.ı:k ..• 

Mcl-ınrı'.p b.üyü'k', kü9ü.k devletler
le h'icl<ürnetler, m«llet]er için elzem 
ve .zaıruri ı:::·lcr ara.sınıa Ş1Jlldi ve btın-
d.an oona:a~ı için büıltiin önemJ-eı·ile 
giı'rriiş buJur..ım..akıtadır. 

MoS!.rova ~waıynaiklaı:ınını- bildiı•dik-
1 e ı"i b' r hesabı, Looıdro.dıa.k.i bir rw:t
)"Clnun hJbedcri v:ı~rtasHe öğı'CUl
Jn:.~k. l\tayıs ayın;~ başl<ınıasu~ 

G-a.ı1 g~-en aj:us~s ayının sonuna 
k;;dar 4 ayda 73 alm11.n fırkasının 
Jn)ha oluOOı;ğu b!ldiri-}iy<>rdu. Ru.s
Jar ke-ndı za,yiatiarı.ııı 14 ü tank li
,,~sı olıı:..--x ü~t1·~ 42 p:.ya~ fı.""ıası 
hal>nde gful<>.t()'or]ar. Bir p;~·ade 

J'.1rk:aSJrun mt)!ııtcht nı;uharip mcm:l.e
kctlere göı~ 18 veya 20 bin. erden 
iba:-ı:-t ol,r.ın,sı icap cdc.r. Bu tak<L:.r
dıe n:-eııkür 4 ayd:l A·lmanların şaıık 

ceplıeı-iı;ı'Clt"Jtıi aSket• zn,y.i.atın1ı0ı ı 

JH'. [yon 460,000 eri bulp:ıası. gib: lJ'iı• 

yckünla karıııla~ıJır. Tank ]tvaların
O~kı as.kıer rotkıdn.rının k,at'aycte 
:yaJ..JJ1 tar:zı::ia t~:n.i zıordu.r. 

~2 pı;yade t'!.ı·K.a~ilt ı ~ tanık a1a-
y;r..dzn ibarlt rus za.yia.tının da 
] ,U0-0,00-0 ero~n aşağ: bı>hınmadığı 
söy!('nlfb;l1.r. Bu ı•a.komla.r ve Ruıs 

kc;yı~iJl.klarının haoerlı•rb olc:lu.:.<iu gJ

bi k:-:m~J ollJ.t:nasa, a7. veya biraz 
fi>z!aca. mübalağalı tarzda k:ıbui 
edılSE d'abi, 4 ay iç:ind-e ilO mubaı·ip 
te.raUn er z.Clyıntı:oı pı>k bt~ z.;:;.r-a:-
1arzında tıa~f etırncLyicz. 

]ki muharip taraftan Mm.anların 
harıbtll 32 inc;; ayında, Rıuısların da 
k-en<Joleıi iç;,, har'be gitwdert 22 
haz~ran 94.l den n,.ay1;> 942 ye 'ka.
dor geçen 1-0 ay 8 gilndeki büyiik 
lllduğu muhı:ıl\llıJJ.k zcıyJaıtlıı.rına son 
4 aydakini de ilft.vıe edince c.Pck bü
y'i.iGr za:ar> ta\.-...;:ifinf' b:r de crr:ıütiı c:> 
keliınesin H~vc et.ff,..,n)rZ Hiz:~n ge
l:r. Böylı·ce iki mutıaı ;p t.aı·afin za
yi olan s.rb;,y v erl<'ri yerinıe yer-.
h~ı-:nı btılnc:ılnrı, haz! ·lamaları, ı,k:

n1a1t' rin- b'lhas.sa o.ıtrş Iıat1ar • r.da 

uıy.i oli<n ~rlt•r eı-safındakilerle ta
nuı,1111!.ttnlak ınıt:rfinını buJ.mal.arı zor-
11.llk~arile haı.ta iır;kô.!16uıl ılkhır· le 
!ka:·şılcışLkiarı an\a~ıin·. 

* Yine i6ti 1nl!lhaı·ip tarafın c<-phıe-

.YC silfıflı, ırd.!h~rmTu.1.l, 1f'v<:ı:z.1iID, k'aıtl. 
nı:ıkıt~ı'<l::ı ı;ad.a ve ia~e n:ı.;;ı.dd!e?.eıi -:JE
t~.t;;.:'rnıt•lt'ri lr~su <la başlı ba!f•n.a 
t~tık<ki ıcao eden b·r k<'YfiYetlir. 

s:1i.il'tlanımağ·u Alnıanlarını hü~-lü-

ıl'l"o.sını, 1933 y1Jı o)aı·alk kabtıl Pt-

rtıelı;yi..z.. Sı.r0·f·:ı. Rusya fc,,"İn t"İlitiı-

laILınak e<ll> ıtibarile 1917 Bvl>l"
v.ı.k ıh;tıi.Jıı:l ve ir.Ct.ıl'-.bırn::ian san1-a baş
la.m~tı. Faıka,t gı·nı:·ş vP tan11 mik
yasta Rıışya sılflhlanın'\J.s1nın mclı

trli1 dıe:vrrelere i!Yrılr..n bı'ŞPr yıllık. 
.sn1ııayı!.r~!'Yl(' pl'.'.n~arının 'tta:f:b .• :,atı
.na geçi~me.iıle başhıdığlnı söyl•'.YC
bi.litı'.z. 

İnı.gı1terı i\,-ıin sHirbla11m.ak 1'93C 
<];(>., a:ı.J.cşlit Aı.neı·iıka içi.n de 1940 
yıluıda ba§"la.muıtı. Sovyt>t Rusyo 
6iJah1a't'.a.:nasının, ikcıııdiJeııiLJd ka
dar önemli mitkıdlarile net)c€1erinc 
tkaı~ı klfJ0'1llak mPdbuniyctterile kar
_şılaşan a!rr.ıanlar, İngltere ve Bir-
1eş:lk. Aımıerdkanınltini dı~ he!"apla
rnalk zo.ruın.cta<'lrrlar. İ.':lgal ve istila 
() l u:nan J.ıeiı.i,.:;tan, CEfıa:ı6.Iov,aktya, 
B'l!ç-!ka. 1-IolJnnrla, F.rar.5a., Yuna
nistan. Yuguı...:lavya, Norveçtekıi, ronı... 
Tad:ı Ukranya, B41y.az Rusya, Don 
lıavz .. ~ı g,bıi A!manların eHne geç
ro'.ş So\."Yft topraık.12rım.Ja1ki silahlan 
da hesaba dahil ct.:ı~l'1Lyiı. Bütün 
buaılar-la birlil<te A!ıml'()'anın !ı.arp 
ve n'flJiırr:ımat, Jev:ızun saney;i fıab
rilı.aarın.daki irnalb.tı11, ayni ı:amAn
da İng:'terı• ııe Birlı•ş'k Aı.'llt'P.'.k:ı
da.ki im:ıtJtı kar~ı!ayabilınıe.;i haki
lkatı•n h<ılli lazım g 1Cn b'r mf'!;e\e 
balinde bulumntıkk.ciııı·. 

Sil:~hlarla onJarın nııüllıımııırııatı ml
h.assa bu rlefaki ikinçi oman ha·ı•bin

dı1 çeşidlc~-ı~ ayrılmıştır. Tayynr-e ... 
lerin, taf'ik!~rın !11JO&el1l'ri 3 harp 
yı.Jı ıc;;ncl...e d'ıei.i~n1i~, b-u k~·bil l'vı.,.·el
ki silah vt• rr:ıiHıin:nıat sto~ı:ın 

karşılııklı 'ke.Ptleı•lr, imalatla nHxi.a.
lan gP\"n)i.ş hale e-ipnıis. tcıı'kolun-

Hayat pahalıhğı 
Ticaı·et 00a€ının neşrettiği 

h~yat pahalılığı endekısir.ile gı

da mad'd-cleri f!yaMarının 938 yı
lına nislıetle yüııde 249 - 25(} art 
tığı gfüfüırMiktcdir. 

1 

r- Yazan:~°' j 
J Hamit Nuri Irmak 1 

ı:c lmıiştir. Fra,,,.,da, Lebıs!ıın<la ;~ 
yarayan Alman tank m00ellel"İ1lm 

Rusya arazi:s'indekıi ,aııtnra1 mrüdı
faa tarzlaı·ına görg değişt;ıi]d>iğl gö
riilınüştür. Geçen 1914 - 18 Oilıan 
ıh'31·binrle sıilMı \•e harp ]evazrmı lti
ibarile mOOeHerle dfgişmıe/er şimrl:i
~,; g;bi dcği!d;. B'r ağır bopun 4 se
ne kull::ınıldığı görülm'J~.l':l·t'. 

nw·~. yenheri.nin kullan!ll-m.:ı-st-ıa 
~Jamruşttr. 

19W da ıı.alyaııloı.rın av ve baın .... 
barciı:nan ta;n."8.!'eleı•i lrnal;Jt miktarı 

:t.Jbari!e dünyada biıınci gelıneı..~-te 
idi. Ş'.rndi, hatıtıa geçe~ yıl aalyanlo
rın s"- t..ıııyı:,ıaı-elerd kuJlanı.lm.a.:t. 
hal e g i nniş ! r rcLir. 

Geçen 1941 yıı.Jlil<l<T Almanların 

Fo~ - Vulf tayyare!ednin 1933 yı
f ıIJ(lant.eri im::ıl ol ur.mu;; ~!.oklarının, 

t~·.i moıdellcr arasın::. girmesi ba~
,bile kullanıtmGmasını A!man ordu
ları baş kl!i!l:11.nd.dniıtınca c.mre
dilmi~ti. 

Lehistan. Holhnda, Belçlka, F .. 
s~ s.r.!t.,.>t·lerindE" kullaııılan bu cins 
Alır.an Jtayyare1f't'İ'.nin i~Jteroe ve 
hattiı füısya ile mücadele<Je iş.e ya
Tam·adık.ları 'c~tlc yeni tlp tayya-
reler irna!ine1 lmnlnrdan stoklar 
ha..z~rlano:rııa.•ına mf'cbur~et husule 

Sıbiın ve J:"lliliııırrı.uııt ~)arı ha
zırlanmasında muıharip büşri1ik: d~v
leriu iptidai madde kaycaklarıuıın. 

kitayetfıi i.le hesn.planrr.-~ı da ş::ı.Qt
tır. Göı•irlüy'Or kl c""dki &ktıh ve mi.i
hıiınmıo.t stoklarından .ıiyadıe ,er:t 
modellere gö!'e ye-nıi in1a]:1tlf'J. yeni 
stokların hazırldllJlı{\Sl, mulıa..riplt,I' 

için 00.rbe dl!w:m bUGusı.llDdı.ıki şart
Jarin, kl.»dre'tin, dayenır.a ve mı: ..... 
va.tr.;J..ıyetlu. başında geJi:yor. 

Dl•olza]tı, dı-ınıiz. h3rp 1ıayyaı'C'1Pıi, 

1a.yy~re gemileri~ h<ırp .scfinPlP:l.nıak 

lıyai gcmi!rıri L~a li.tıOOa, a._~1 Ie
vaz~'.lna iptidai nıadıde !qıyt'!<.:S:\a1-ı 

teWn!ndc bi.ı gibi e~as1arı ve ö!çüı
]Prıi tP'lfkdk .m-Eci:>uı·i~·et!t)ı•i/e kurı..-ı

la,.:tlınPSiıtadır. 

ı 
Beykoz kazası tapu 

sici_I memurluğundan: 

~~ı B('jyk'oz Ka:ra~ Bu:ı'un caıd.~~i..,Kre 

e-ı:kıi 34 yffii 34/31/l sayılı Kayıhro

ne arsa:'·Üıın Hil.:: cc uh'.1ı00ıririrı h''a 
sı.·.;et. vı: tıa.:a icr.ıyı.t ııtlıdı.:ıtncle bu
ltn.du"\J. ve ö1Uo.rr~1:e \ıerı scJ-eı·i oğul
ları A!arft:t!n v•· F:'·Jp Kaptan1al"1a 
"~e kı.ıı En t'.·nıe ıı:"ldtler;r.<l.e vf'rg:cf' 

n;,.t·ı°:ta)"Y' t bu1ul""..dufr..ı Kay!ıllianenin 

mahalli" yap1lac~(< s~-ıiz ta'::iarruıf

ta kıyasen ve 1515 nn:ımaTalı kanu-

6/10/1942 SALI 1 

7130 Proğı am '\re n·iE'm. saat ayaTı. 

7,32 Vüdıuıınuzu ça·Jli:ı''<lı:ralun. 

7,4-0 A;iaııs ha2Je.ı·J.t1'1. 

8,30 Mıu!zık; 

12,30 Proğr-..an ve mem. saet a.ya.n. 

12,33 M.Jııilk: Karışı!< proi:ı-am. 

12,45 Ajans ha.bı·r)eri. 

13,00 MOXılk Karış>k Şaı'kılar. 

18,00 ~ğl1am ve nı,l"Jn. :saeıt ~arı. 

ı 8. 03" l\l!iiıı:ilt: 

18,45 Mtioılk: ~·•sı.l !heyeti, 

19,:ıo Mıôr.nl<i<<'I s:u.t all'arı ve A-
j.arıs haıberlcn. 

19,45 Müaillc 

20,15 Raa)"!> gezı·tf•fi. 

20,45 Mil'lilk; 
21 ('{) Konu~vna: (~ etıati), 

21.15 Mmii<. 

21 ,3(ı Kttl!Ulj!TI.c.J: 

21,45 Mıilınk: 

22.l~ M•ürıiı:t: Kl~<J!< p:-o·ğram. 

22,30 lo1'errııleket .sua.t o:ı[fat•ı, Ajans 

bn·bıe'rl,1 ri vl' Doıttelar. 

22,50 Ya.rır!.c:i proğTcın1 ve kapanı~. 

Bayram Pazar
tesi günü 

İSTl\NBUL J\!.ÜFJ'ÜLÜGÜNDE..'I: 

Birinci teşr-ri.n yiE'ıdl&ıo Qa r-
ş.a.~a gı:.m:.ı R.<>.n1'.<l.Z.an1 Şr ri:Oi.n 

• 

y•:-nıt alıt~ına mü-sad;! olmGkJa 
akşanıı (Perş::ın1ht· gecesi) Ley
lt>ı K:>dir, on i.kinıci ,n:ızı:ırt 0 )i gü'lllü 
de Ba)'U'&ınıı o]duoğu i)::in olu:rt:J.ır. 

SADAKAİ FITm 

Ku. Pa, 

63 20 

En· iyi İyi 
Ku. Pa.. 

200 1e4 

tıAM'AZAN Bl\1'RAMl 

S:ıaıt DElkı~~ 
6 ~3 

nun n·,,.,tJ:>ı mahtı·':t~~ır..ıa tev.iLitanı 

'lıam=uyc bağl.;:;rıJ.Tı'.'.!k rı.ifle-re 10/l t/ 
942 t,çıı·;h;ne lt.'6a.dü:r fdr 11 cuı.n-tEı te-
5i gün•ü zava1i sa<tt 1 ı de ınıahalle:n 

yap1J~OQ!k taJılkflkat \'€ ı.,.bdi.ttP vı• 

bu arsa ile h~huıd.ut vı' ~tirazı o
lan \'a.rsa 'bu :nud<let zarfınıda Bı'y
koz Tap:..ı &cH ını"mu·rluğruır.ıa vf')~a
ihıJ o bün m.ahal'.ıOOc rt·ı:;ırrıi \"'fSaii~-

lrrı.e birlittrte 
Wldn vltmur. 

hazır buauı::ıcnta.1.an 

(567G) 

!----------
Fat~h BıJ·ıneı s.u~ı., huH.ı.ık h!iıt;;ıh-

1,jgına~n; 942/J.33 
Ma.hr. ut Öı•encı:tt t~ raunôan Yu.- ı 

el\.lb B:Jtri \"C Bt')·c·~lu 1\.1• ~l'UtiJı>t 
mslıal !es: Kcdoman sok"?.~ 56 m.:ma.· 
rada oturan İı::"·ırn.:ıi1 kıı.t 'f-fayııt'Yr n.a
rnı ciiğıe:-i h.anlLrınn :ıtka.ıootıgaını n1<.'ç
hu.l k.:dırıası sı•(N."':l>.yle il.5:ıcnı y.ap1-
!ruı tı'bı]tgaıt üz.ı;ot~ne gıy(lbı1:ıda. c•!
reyan eden ınuhcikıe;ne sıonıunda. n-.üd 
dabi.h gayri. rot'nik u1ün ~nt1Jo;.rak ~lt
yuuın jz.;:ı)t\3'..ne ms.!ılk.·em~ nmsrıaıfLırı· 
nın ~ler n:spt:tindP ~rarJa..'\ı ai.. 
diyet~e kar.Jr vrriimi.ş olup ~ulün 
437 inci. n.a-Grles.ı aı.t.ıciblnce j'Şlbou 

lxı:~l{'U~p il.'barnarrıe;.,:;.i Ha.11 suı·t·~~ 

\ t-ct1:i:•ne ilf.m sun~~yle mut.talı oldu
ğunuz tarihtrn J.tibaı~ srk:z gün 
zarfında tanyt.z t·f.nl('(iiffmıiz taıkidi.r

dü bi.!nnlln ,kctlyıe·t kt~ ı·cl.ıeccı;,ı ıla!l 
ol Jın"1". ( 5<.'90 ) 

DEVREDiLECEK lHTJitA BERATI 
(?v!erm; sür'at.inın \'IC mt.lşar ;il'-

• ---------· 

'ik.illeı-inin ta(Vl'.ın;n,p nıah:.us cihaz.hu· 
4;-in isabet çerçive]eri) h.all.cikımıdaki 

llıı'lıira için :İrk!tlsad Vckilıletcinrlm a
Jımnış olan 2ii Eylül 1940 taroh "" 
3{}24 No. Ju il\\i:-n bet-atının htiva 
pttiğl blllirt:lk bu kerre ba~.asıına. d"<'
vir veyahut ica::Jı TÜ·ı·k,Gtıedı) mı·vki.i 

fiile ~-ımatk i.Q71ı dr.hj salahiyet vP
r;1ebll1'oeğ; tcı:<llf cdıilmekto olmal<r 
la bu htllSl!Sa .t::zla rn.alfunat edin
m<ık i,,ıeyeıılı<-:-in Galat.ad:>. Aslan 
Han 5 ro kM l--1 nıınııaralııca mü
racaat l"ylnmel-.eı·i i)5n o]um.ır 

• ... ...,... ..... '"' . ,,, .. - ... - --

• TAKViM 
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RAMAZAN 

25 
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VÜl!?KiYE CUM·HUR)YETl 
ZiRAAT BANK ASI 

KW'tlJuş 1..ın:ıı: 1888. - Se rmayefil: lOil,000,000 Türk lrrası. 
Şube ve ajans adedi~ 2.65 

~irııi vt. ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 llra ikramiye veriyor. 

z;raat Bankasında kwnba ralı ve ihba;rs., tasarruf hesap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğrdaki :;'ana gö re ikramiye dağrtılacaktı:r. 

' A. 1,000 llnlık t,006 L. 11100 Adet IO liralık 5,009 L 

' • sot • z.ooe • ı:o • " • •• • 
' • 250 • 1,080 • 

tO • lOll • '-008 • J60 • H • 3.200 o 

DİKKAT: Heseplarındaki para]Jr bir sene iı;in<le 50 li.-a. 
dan aşağı düşmiyenl&e ikra mrye çıktığı takdirde % 20 fazla
sile verıle.-ektiT. 

Kur'alar senede 4 defa 11 
Eyli'il ve 11 Birincikanun tarih 

mart 11 Haziran 11 
lerinde çekiJ.,,.ektir. 

Kartalın Şıhh Köyünden 
Halen ikametgahı Meçhul 
Oğlu İsmail ve Mustafa'ya 

Mukim İken 
Olan Osınan 

İstanbul Oçtıncl icra Memurhığondau : 
3-941/2658 
T~u)C':yc- Cü~J:t1l•.!1lı;~cti ZAraat Ban.

k<:ı:sı ta~rfınd,pın d·1i:-1.•mi2I11 941/2658 
nwın:ıralı do.1,Y-a.sı il.t• yapııa~ı tak.ip 

1.d1L·biın'<lıe Kartal icra meınwı•Juğun
dan muta ı~tı.rl,·r. yatnılmtsi "..ps[r~n
f:ına mi.Jeteni.ô.enı(8·J 193) !~Hn1n 31/12/ 
940 tarili·nd.en it:ba ren t;:"n8faız 'IC lOıüc 
:retı vcM!et ,~ sair t.at.rı .. :p n)S~aflıı

;ril e bı ~ !ilt-1.e taW l i i~ten~ lnı,k! e usu.
len yıSrıdaki adı'ı,sl-.!iz~ s-or.der:

l~n ö::iıl'!l-ıof' u"11iı-!eri i~a,_1 ·~.Jfıhınızın 

mr~uryı.-ti lıescb\!e b:la tPtı,iğ ia.de 

ha:ktlnr 1 ;ğjnce b~r ay lni...;~-\ic.tJe ila
nlın t~ b.:!.gJt ifasına ka.rar v.erHn~""

d!r. 

ac-·Jl!Olthı 4 tıncü Notıtr!iğıinc: 

Daireniv.ın 2/10/942 1mil:ı.J! ve 
11766 sayılı mu•-adı)ıılkı ~""""1l11C 
muıruJ.erecatı ırm.ıcibınce 1karoe1lgil.
hımı:ia n11e\'cuıt· o1u~p rnıi.itrt•d::-..tı me2).. 
/kör beyannamede :yazılı k.aticl ~ş
!Yaiı bey'ti,yenin. ber:iıım n1al ll'l!ld:a~i
lıiın ve mal m:u~~nı clduğunu \~ 
ve bı'rri.m Hr bir'likıte sak~n oğlUDn 
Ya~ Kr~i'rıJn ikamelgahumtln
ki e§!Yari brytı;yemde bir h~lk. v~ al~

lk.ası olnıadığı m~·zkUr br·)·WJnan,e 

işbu .iJJnm nf"' . t:ı ,. ı ndt'l) . b-
bart:n bır ay '1J'·lındırı bcı-cuın vı )'•• 

· bir kwn1ına veyn alacnıklııııın t<ııfıb<:ıı 
•crrısı h-a•.ı,;lk,n-Ctı bı.- itı:·;:ıtınız V"'Jl'""tl 

gr t1l 4k tah:•iren vıe gı rcG<t--.e şifahNı 

daıı'Can:zıe bild!i:ıı1ı~z ,.-ey;:ı OOrru 

·rna5r11.f' ... ı;e b:ı·Jiktı~ bu rnüôdr t ı .• ar 
tında öd&.nPniz ve 74• i!nıcti mnc.~:e 

vr·Ç,th:l • mal beyanıı:.da b:.J.unrr.an:..t 
liia:nıııd~r. 

.1\.1.<:l bEıyanJnda b iJ ı ı n~n.-1 ~ z 
ha~en ~ZU"ık olU"fl2cngı:ı1ı haAJr ... -
ite rrıı ı~ıç,tf beyan.ı...:.ı bı..ı!uru.ıı:. .... a .... ;;. 

hapısle CP2!a lar-.1.ı ı aı.:~ gınıı bir .. y 
ıı:ari'IDdıa. 00.:-ç üdı'11>r.ıf'Z .eya il ·;..ı. 

o]ururaısa cebri kı·aya cicva.nı 4•fİl-

·1eocği tıE.biiğ olunu!". (5679) 

one no.ıJni.l'ert:cıatuıd·:uı· nnlıı~;ılmawa 
olduğu nlalümıu olmu-s1 l.Ç'in beı ı. -

c1bi kanuın. iJan- kcyfiJ<C·t o:!urırırı:ı."' 1H 

dile'!'lim. 
~-.yoğlu Asmalı ID('·-rit \il' n ı• 

saıtaOt 15 No. lu At.~r-1 ap:. ''" ;.n -
nın 2 No. lu tlôi'\rfNırle mk.r. c o!iı 

Yaser Kr~ keıısı H;;y·m lnl 
Estt_ r K rt•sp.i 

Sahibi: E. l Z Z E T. !'lo•şrı~at 
Direktörü: Cevdet Karabılııin. 
Basıldıiı ver! •Son Telg-ra!• 

Eza,nl Vuali 

l-V.:.•~k,,;i;:;tle=r-ll:>::.·---~D, S. D, 
~üneş 12 l~ 6 02 
öğle 6 13 
İkindi 9 
Alqıam 12 
-.:'8.bı 1 
fnıc;11Jt • 10 -

32 
0-0 
30 
39 

DİKKAT: Gazeteye 
evrak g't·rı veoriltnez.. 

12 
15 
17 
19 

4 

02 
16 
4~ 

16 
24 

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

icabında günde 3 kaşe ailnabilir. 
gön-derilen 

T 1 
Bas:ın saç saburu)le saçlannw yı kayı.nJz. Hasan Odckinin ile saçla tının Uıray..llız. Kepeklen ve dökii lıııdrten kurtııla·n saçlarmn w..;.r •e sa~ ha,f>\Mdamıdaıı "" mikrop 1.ardan azade kalırsuıız. 


