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DAVAYI BiR [ 
HULASA EDELİM 
Hayat pahalılığının tazyikine 
maruz sınıf yalnız devlete 
bağlı veya bağsız mahdud 

gelirli zümredir •• -

G0 .. LUK SiYASi HALI( GAZETESi 

O halde her türlü ferahlatıcı tedbiri 
bu zümre hakkında düşünmeliyiz .. 

K~bramau v,.nuııın dün Tak&iınde ) aptığı :ıe<;i.t resminoltın bir görün ~ ve tribiinıd• o.rdıı s•famlaaırltflı 

Yazan: Ş0KB0 ABMBD 

M emltkctin iaşe duru
mu değil d•, fiat pa

halılığı ü2.,rinde - her 
aladan lıoir &es • çıkmıya be~la

dı . Maruf tabüi kast.en kullanı· 
yonu. Çünkü, herke.> hcnH'.n hc
ınt'n bununla nıe~guldHr ,.e .. bu 
n1t•\zu liLt•rinde konıL~nıaktadt.r. 

'J'a elindeki 60 kuruı,luk ı>irinci 
211-0 kuru~a ı.afan muht•kirden 
Lır (İft kunduranın ho~ anma~

tH on b~ kurı~ {ırhıtau ~okak 
bu~ at:sına katlar. 

d - Jltiiınkün olabilen l·erkr
de a) oilal te\'11;; ile, 

Kurtuluş Bayramı 

lliç kim .. t' lendi kcndi!--~nc hir 
,.lıt.dan n1u.hd'>ebc'i ;yaparak ha· 
~iki pahalılığın neredtn ı;rldi

gıni ya dU ünmiİJor, )'3 dü::;iin
llli:k ıstemiyor. 

Kuydr buğd~)·ın kilu>ıı 80 ku
rul" ,afılırs~ "' l.ii) lii daha da 
Jo_ızlasına :-..atn1ak hırs;na kapı

lır<a palıalrlıkton ,;ı,aJefe ne 
hakkı var.dır , . ., ne lıakkı olma
lırur?. Elbette ki ona da sapanı, 
b:ı~me~ ı., paıeni, öküzü, ~unu \ie 
lııınu kar rh:,.,, fF01tla satacaklar· 
dır. 

llı)tını al'""\ f'rİ~ 4)}ıc:ıi"iu hudur. 
>11 zint·it in İl'İndcdir. Biribirine 
kı.rpbktır. O haMe, pahalılıktan 
1,. r. r gtırt:n bn ro.ınrf dt·ıiildir ve 
a ıa bu ~lD!f ohnı) acakfJi. () 
hnlık, "zlanmı)·a, lıaJat pahalı
lıgma İ<an•t ctmiJ·e hakkı yok
tur. Bu sınıf kiu1dir'!. Köı lııden 
htanlıul wı a lzıniı de zeıtinya
j!ını 200, pirİ nl·i l!H•. hulgnru 120 
]lurn<oa L:adar ... atan ıa~a \io.ırm

l'l)'a kiidat. Bu '-il f tn1.tnlcke
tı.r. rk•.eri)t'l•dİT. ı:ı . 14 milyon 
hra mdakı kahır ... ır. t>fıyeti. Bi
llö<'Tıale~ h, c:cliri ilt.- ~iderini ra~ 
ı.amlar.n ·ay1'1 \'C kaharı-;-ı ne 
<'h1r'3 ı)J~un kendi t;ıkarına tev
r.1 "d~n ~e- behen1ehal her eline 
ıldıi\ı i.te J;:ırlı çıkan kaı,;r ek
w-;-ıy.ct zumre. i. 
Bunım dı"nda kala<1 3 • 4 

mil~cmdıır ki, lıaJaf p<lhalıl~ 
iiıu'riııdc siiz s.-ıhilidlr. Hu 3 · 4 
mllyon k'm?. Sa)alım: Devlet 
memurları, devlet emeklilNi, 
sab."t gelirlikr, mahdut •c de
ı~ı~nıez k»:ı&Onç erbabı. Sıkıntı 

bunların f.>n1uı.lar1ndadır, ~c:Yz 

hakLı bıml.ırdadır. O halde, 
a - Ordus11 diın)·anın en mij.... 

lu.-mmel gıda ~rtları ile JK,,Je
ll( n, 

b - Köy lii..U ile bir arada U 
n1il)'onluk kahir ek. eri~ etin i~i
Cıd tı·k.ırında gCilüren .. 

Bir menıJ.e.kctte uıuutnı biin)'c 
gıımin tahmil ett'ği. harp ah•ali 
\fe h.arbin icra ettiği t~ir uo~ur~ 
lorı dışında. yn .ama tazyiki~ 
maruı. dt·g:Jdir. 

Ta.:ıyika ınaruz ı.ınıfa g('l'n~c. 

l: le her uirlü ferahl<ılıtı tedbiri 
< n b•.·ta lıu Lüınre hakkında dti· 

uuek vazi·~·ctindc)·iz. 
lluJa:-,a cdililk:c gf;.t iilü) or ki 

~ her kafad .... u bir ı-.t~ cıkması -
Ytrindc dejli ldiır '" d~,·a 3 - <l 
•wlyonun bayat ~·iikünü hafif. 
l('fmek da\ ası haline ı..adar irt" 
<>hınınuşt.ur. 

liu yük nasıl haf;!l.,tilir? Dıı· 

·o.udiı kl< rınnı.i ... o,.. lİ;) eHm; 
~ - IJükünıctin diiı,.ii.ndiigü ,.e 

latbik:n~ Jıa,Jadığı gı'bi ekmeği 
\t ika ile y:•ltıı:t lıu ı;.ın1fa ~ere
'tk, 

b - D< , ı..ı nı•lat ~c istiılı~•
•nı ~ .• in z bu sııtıla dr !et 

llıoJ,.veıl ile talb., edenk, 
~ - 1,u !tlu .fın h\!r türlu m.ad

<ı ı.111 ya ırı.unha ıran bu 
'-•u ' ~~Lşac:ık bıiyü.k r-

~ r , lı.oop ra !illere 'e a d '· 
"'' cii ' ine t iu cllirc.ek, 

-------1------
e - Para luyın~t.ı..i lularalı. 

\e hatla daha Jı.ıytnetlendirerelı.. Büyük bir 
heyecanla 

tören ve 
kutlandı 

Rı•ce Jıiikümet iaşe p<>Jitiıka

sında ilkiince fırtmada denize 
girC'n bir adam gibi hnhTanın 
içine girm~ ~e fakat d:ılı:aları 
kucaklı~a kucaklıl·a 'ahilc )a· 
kınla~ınış 'e piiriYz n&k.L;lu.rını 

ayıldıJa a"klıJa asıl '""ı-gtıl o
Jac~ı 'ri' rf ın yaıııha!)ına lrad;ır 
gC'lo1i 1ir. ı;;uc \aZi.}·et düne 
naLar;111 bugün daha vaı:ıhtır ,.e 

hıiküınft, ta~uü:..ni yaptığ:ın11z 

~errc\e ~·indeki ziİlnrrnin 1naİ

~«t yiikiinü bufilletelıiler•k ted· 
birlere doğru g.İtnıekt~dir. 

~~~~~-.. ,~~~~~-
Bir geç!t re mi 

ordu şerefine 
yaplfdı. Gece Vali 
bir ziyafet verdi 

Serhe~t rejinıin Pstihs:aldc, 
imalde, rekabet ~e nalla bun
dan ött~l e gctirec~ği senıerelcr 
de l:İne bu ~ınıf1n ayrıca kaıa11-
<·1 olacaktır. O halde, (ili:r erbabı 
hizmet ) olunda lıiikıimele bu 
:ı . 4 milyonlırk mahdut ve >•bit 
gelirli suuf lı&kkında pratik 
iz~hlarda bvlıınrular>a hi.,- şüp· 

hesiz miisbet hizmet na etmi~ 1 
ve yerinde bir 'azife görmüş 

"hırlar. \ 
SÜKRIJ AHMET 

isi • .-.n1J~ı un ı~ .... ll.: ıı~ ı.. y-:-all'll 
nıurı~u.;cbl tı.<' dlııı ~lhtım.ıa..d.t· 

par "k bir toreorı yap,)ın,ştı·r. 
SLtb:;.fı.n <:r~'('n sa~t.;~rind r 

.i~ibrırc-n c~<iJc!eri chJ dı:r~n halk 
tCrEn ·n b~~iılyacağı su;1.J..n<ih
ılı.et rrıP?danil ı Vt' k;t'a!a.rın f>C
Çl"t{gi trnm' y cr-ôldcs ni, geç·.t 
re::nni yapılJ<'(lk 'J''"M:sim mey
danını oolclu11nağa bu~l<.m:.;tı'!". 

Bu muı'Ju g; n mucaMbetii.e 
şe'hır boyr~Iar:a <l~-" t.ı'm:~. 

IJıcrkf's ~J~ :rl'miM ,f; 1 ~• ~· gıyıı.--ı. 

m t r. 
Tör1'·!' J:jlıT ' tOtrtk kııl."a

]ar, c.ıs.keri \'e sivil ckulh:ır ıalc
btsi ile ri•j;C"' lPstık~ ·r t'T ~a,. 

9,30 d...ı. ult rı . "hcruo:- m~"Ji tl.ı.n ::ın 

le • J 
1

Voronejde Alman 
Hatları Yarıld -Sovyetler Kletskaya doğusunda 

Don'u geçtiler. Timoçenko ordusu 
Stalingradda 125 kilometrelik hat 
boyunca baskıya devam ediyor 

Mosk.:ıva, f (A.A.) - Bu saılıah 1 man ala:, ımn yed; hucu mu pü:r 
nPı--rc-dı:co Sovyet tebliği: lciirtüılmüştuı. Stalingrad'ın <İ-

Kıt'alar mıı dün gece S!a•lin- mal batısınd• Sovy.-t kJt'aJan ar 
grad ve Moı.dcJ< hôlgelarü.nde rnzı ıkaza·nnıı~larclır. 
düsman km-vetle:ile muharebe- Novormıisk'in ~u cem.fı>un-
J<' dev.ım ctmiiJerd 'r. da Sovy~t kıt'al~:ı ka!liı lıiiı.ı::-

Ü1<'kl roph<>lerde memınıiyt>tlı ma gu;erck bir U>pe) i zaı;ııtet-
biı· d<."giışı!i<lil· yoktur. miı;ler ve b:,- Rumrn talıuruınu 

Staılin.grad'da 15 tanklı bır dli§- mııha eylen ··ıerd;.·. 7 diit-man 

<l< hazrr!anaD ~ .. ~ıcr ni alml§· 
lard•r Tor-en komıılı:ım s•4lt 10 
da b r cmır \"ermıs w· hozırla
naB baL'll'j'a 21 ~tın1 1v_p ata ı 

törcr.ın ba~ 11.1d.ğ1·nı bı\dinı11~.ş-tı.r.ı. 
Buınlan soıra, i !Jnbulu ku: 

tulu<a k~·,·u~turaııı ~ehil kahra
m(mlar iç:rı bir dakika !hıi.ram 

vaziye·in<l-c dUTuımuştur. ihti
ram duruşu bött.ıiktc sonra tö
.ren kcmtaanı hı k1erf' t!mir \·e
ttrek Tak5im n1cydan na (!<>ğru 
J'Ürüın·e1ı r·ı:", bılıcHı mL tir. Ön ~ ..... 
-ı:ı;' t·n 1 ando , uğu hald s
.k.,,; Tıl:lb ·c o u1u, ·ara ve de-
ıı.z b rL "İerı. poııs 

rt!%C , lJ ' 
te ·<' t.1'ebes 
ıle i.ze'!t:·r, 1i tl"Ier \e f'!'J1aI cc
rr:iyetlcri mu ıa '11 1"' :- "ti -ıi
~·oiışk trorıwav ~olu~u • '<ip et
Ir~ lcıı:lir. A ı ty ''cpruden gı r 
krn vapurla,~ d~ u.k~er ~·ala

rak a]a\ l S( a'JlTi.Jl' slaro T. 

(De\ amı 4 iıneü 'a\ fada) 

Hırvat ordcSarı 
Başkomutanı 
MareşaD Kvater-
nek i tifa EtL· 
Bı rlin, 6 (A.A) A n.< n rau-

yosu,-,un vero.ği bır h~l>e ·c gorc 
l!o bJ)C Nazırı ve lln'\'at kU'\'· 
vctlen B:ıfkun.and:ı111 l\fart~al 
Kwatunck ;Jıhi öt~cplerd<'n clo
fayı D!"Vlet Rciısimd n \'az f<'l'b· 
d<'n affmı ıstem.,,<rt"r. Ante Pave
liç ]\fare~alin lm istcgini kabul 
etm~ Vt' H.ırb:ı;r • e.zırlıgı ile 
BaşK·umand;. Ir.ğ ... i. 'ne almış

tır. 

Almanlar Jlın atisl:ından 
~ıkarılıyor 

St:Jclv;ln, 6 (A.A) - Hına
tı tnnd:ıki Alııı;m ekallryeLi ı;. 

(AJIRA~l . •• bU 1) 
1 

tanlkı tuhrip edilmı•ıt!r. 
, · . - ' (AJIK.\SI S. 3, Sl. 6) 

T O R K 1 Y EY 1 \ -:(~=_=:_=A~m_e=_r=ik~a_d=~an~~M~ü-"--ş=a~h_e=d:e_ı=e __ r=_=):::-

f 8 Z Y İ k için ) _e_ıt_ıe_1_u_· ı_akat ___ , __ _ 
\ Ruslar, ufgaris· 
l tanın is ti lası nı 
i kafi görmüşler 
1 E. b. S• \ sır ır ovyet Ge-
l nerali istila planını 
; anlatmış 

Sc>fy a 6 (A.A.) 
bild r 

D. N. B. 

Zora ga11>tes b un Sl)V)let-
1.er ~ L lga io an tul)' at a 'it· 
l rı irıı;ık husuc;::=o:ıııl n ~ 

Jlı!a 

ta 

zı 

"İleri memleketin ~ anayii olması lazımdı r. 
Türkiye siyasi istiklalini muhafaza için hiç 
bir yardıma muhtaç bulunmamaktadır,, 

Yazan: ABİDİN DA VER 
l'\e\ ı .rk, f, ('f~)<İ zlc) - \;•un ı 

bir ha\ a ~ olt·uhı~undnn Stanra 
il..i gün•Hir Aın<.·rik .. ıda. bu dina

nıik ın<"n:tlclettr~i:ı, Bu t"Ş. İL 1 
2.t"Jl~Jn di:-nr ÜZ('rinıııde- derin 
bir İntıba bıraKh. HUAl!n 1. Rıız
\elt hey et' mi· kalıul etfı. Cum· 
hurrei i anına .}ı1huz ile gaze- 1 

feci alarak aptıgı g zl tef M'· 

ahalinden bir gun end dun• 
mu. \e Amc1·ıknn ga-z('t cif rini 
kabul etmı ıı. Bi•, o ırada ol
d ıdik. Treıünı"z bir §ehrın is
ta )Onunda dur uı;u za ~n he-

m<n inip u~al..Ja Va<İngtona git
ıncıniı. ,.e gawterilerin kabıl· 

ilinde hazır bulunınan1ız bildiri]~ 

di~'e de ı11ihınandoırnnı:ı u\'ak 
bulnmaTMak ihtiınalinı dü ... undü 
, o h4ır. de guelt•rı ler le btıra her 

111. CtıL•eltle goru rnıcdik. Kn.
dıs nın üstiıstc gaı:et \:ilere tah
sı ed rrk \Uklı olınadığı halde 
sırf Türk matbuat he 'etine kar· 
~ı brr te\t'(tııh eseri olarak biı:i 
kabul ı-tınek liituf -. nezaketin· 
de bulundu. 

IARKA l :,,. ı, 1 • ~ 

Şapoşnikof -Lenin nişanı ne 1 
taltif edildi ·---

Mareşalin Blişkomu-
, tan olduğu alanlandı 

J\T -•\ov 6 (R. ".) - S 'yet 
Mar< lu- Ş p 'kıil .r 
60 n"ı c. gu y ıldon u m .a· 
""bEL 'e y, pı.an t<ircnclt J\fan
ş:ıl, 4 n ><0111Jc t,1lit;f ed 1-
•»ışt..ı. Bu '•l§<ln ll!arc.a 'n lC
z:Jord c:~ os-,c · fevkalad< 
)4fd'°1'•and a) \enrr ... r 

ıll a t l ap nik •f Ç:ır or-
du>.. K ~ıl • lu) a 
ılk Ma ~ , le r s• at ı 

<hK V kufu J 
Sov1\"e<t.; ı <'n ~' ;ı..:~ı J\1( r 
dir. JMJ Son•e~ nırdı bcr Ge-

IARKAlil .. 3, ti 1) 

-------------

Ame ·ka ılar 

Japonya a 
Vakla ıyor 

-------
Andreanof a a( - · 
rarun işgali Japon· 
ya-ys bomb r ı· 
mc:ın "ihtimeı·ni 

er t dı 
0

<VJ<>r" 6 !AA) \a ng 
w .. d &oy~<.r ~ı e gorc A dre· 
ancf ü.dal rır.ı.n A~nrr~ka'ııl r 
tnra1ında11 i~'"'aJL K~ !ia, Ottu "·e 
Agaltu adalann<la Japonl<.uı 

tutun'l'11aları. um elin.. onadan· 
kalctır.11~t1r. 

Salomon adaları!' n şg~ 

k;dar rl ş

d e 

ö· 

h:r 

Şimdiye kadar Almanya 207000 
kişi idam etti 

Londra. f> (A.i\.) - )ft..-.koYa rad>·o unun pa:tartc'-İ ali.. am 

)"ayunında. Alnıiılnların harbin ba""ındanberi i:ı-.gal altındaki 

n1emf"lketJerde idam o-lunanların ~ayısı. 100.000 i Pol()on~alı 

olmak iizere 207,000 .ki,i,e ,nkseldifri bildirilnıistir. ı 
\. > • ~ - .1 

EKMEK iŞi 
Karne ile Ekmek 
alabilecek olanlar 

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

Memurlarla Dul, Yetim ve Te
kaüt maaşı alanların miktarı 
Ticaret Vekaletine bildirildi 

~~~~~~-ı~~~~~~ 

Şehrimizde ekmek istihlaki arbyo&' 
EA;n-.l.:.t.e kam.c uoulur.ıun ha

len tatl>iık e-dılmdı.tı oldı.rgu 'J"· 
hrrlerd<m ve ou me) aııca An
kara, J,,.-..an'buıl "· İzır.jroen de 
l<'aldJr,Jn:aSl karnı-la~rrış gi.bi ol
duğlltlu d'i.in ya;zn ~·ık. 

Hal<·:> karne 1»uııi kaldırılmış 
bul'Wl::nı. dlger ş..,Jı.ırlerdc o d~<u 
giıl>i şdiır m:7dc de bu uısul ·kaJ
dmJd,ktan mnra ~murlara ve 
·bunların bart:.:.'1~ h kara·n-..11c::ı .. - İ 
ne göre "" lem c mecbur ol- ı 
duUarı a.lel~. l• d • )._· m ve 
teku;..ıt ve \a n .i; rnao. ·ı 
alanlara ka•ne k c,ız ekmek 

1
1 
AMERIKADAN 

BUGDAY 

te-~llrıc dc\am eo.!cce. 
lar iç ın iktiza ccJ.c < , 
nu iı.rınlara Ofıs \cm 
''a.ın e<leccktir. 

Tiı:c-ıret Ve~: l, ~Lha'l .'lhZdt' 1 
dul v<'tim ve tcknıt n J .L.ın-

Jarla· mcnıular '' bıınlar-ın bcs- ' 
lemıyc: mecbu • d.ıkl rı kimse
lerin mıkto. ,m Vı ii) c·llt'!l. •<>r
mu~ H' \'il1ı;ı et de bunları <~ 
lb 1 eder~ Veka~cle l> lıliTrrJ tır. 

CıVAR KAZALAR. u:· 
al 

~ 

Demir şilebi \ 
yola çıkıyor 

................ 

3 fsveç vapuru· 
nun kira bede· 
linde anlaşlldı 
Ankara ı; (ikdam ;llııhabi· 

rindcn) - Amerikadan bıı~· 
day getirme!. li7erc 6:i00 ton· 
luk Demir ':'ilepi ho~ırlan

ınaktöd,r. .'il<'P al ... ununda 
) ola çıkacak 'e te,bit edilen 
) hı takip edebilİl"'.e hir e
feri ili a~'da ) apmt'? olarak· 
tır. 

1 

Bundan La,.ka J<uçten de 1 
üç \apur .LJralanarakLl •. Ki· 
ra bedt'lf ıi-Lıf"rinde mu\:a(ı1.kat 

ha~nl oln111!-ıtur .. , 

A 
·n Beyanatı 
Uyandırd 

~------·~----~-

Cep henin mutlôka C?çılacağı bir 
kere daha belirtildi. kinci cephe · 
hcızırlıkları son derece ilerledi. 
Ruzvelt ıe Çörçilin beyanatları 
\'""' g~nn, ö (AA) - St.ıl -

nın kmc CEphc • d;. r olan son 
~e} c.nDt hak :\.l a Pıut .. ıea )'t 

nitt: harıcı)'.f' m •.e ar, M. 
er \\ e. e g. !.<1 • ıop-

nda 

1 

Bu hya~atı bÜ) < b r dıJ<.• 
Jıatl<' cJku<lur' AmerıKa B.rlc
,,k devle: C'fl hukumetin • Sev 
)<'t ktıV'.etJe.,T.e m. tl te~ 'e 
blc~er.t:ıı nrüan.kw c1 n butu 

(ARKASI "· 3, ~tı. 3 

KüREI< 
•• 

1 
Kabahatten Bügük Ozür! 

B iT de, ~e~ahat{en dtlnıen ga

ı..e-fecileriıniı:, Alman ·ada. 
irinden Olii ~ıkman;ı bir tek ev 
kahnaı\ığmı )·azdılar: Halbuki, 
ei::cr .:'"l.lnıan) a hu dercı·e ııru'H
n11 bir n-:atl'u\ İ\·;urfe olı.aydt, O

l< deı . herid< n takımlar ta!ıırıp, 
fttthc} ntat..li"rı tert'ı, eder miy
di?. Ilolk haleti rulıi~cs'ni.n fut· 
hol ma<;larilc me~gul olabilttek 
dunınula b:ılunnıa"ndan belli 
ki. propagMda iftiralarına ll/:71-
J•n AJ.nanJa. nurmal hir nıh 
süki'ıneti i~iııdcdir~ .. 

İşte, bir Türk (a?ılnnını, faraı.a 
Viyana gibi, 2aman ıarnan bonı
ba )ağnıuruna tutulan bir Av
rupa ~ehriude maça çağıran Al
man federa!--yonnnun emeli, bu 
dii~üncclıcri de yabant:ı se)irei
lt>re henims tchilmek olsa ge-
rektir. 

•Ga son ,,. ticarette ern1a e-
nin dQr lte iic:Unun rekliama lıar
ranmn'\ı Jüıuınunu Mi:) Jer. Bu 

m! al den de belli J.:i, iı a"'t 

J;a,ı;a ındo, ma<ldı mane\İ ~n.,r· 

)

0 .n a)ni 1n· ·tarını prop gdn· 

r- Yazan: -
1 Naci Saduaah t 
daya J)ırn1ak. inkur 
bir 2aruret\:r 

olunn1az 

Bu da\·rtten alının:tsı Jlıün1kuı 
olan bir der:-.e kı aca nıin1 koy
duktal. soru'~~ hubı r \·crr) İm ki, 
Türk futbol takım.ııın Alman· 
)3) a gönderilnH ... inden \ '3Z c
çiJn1iş: Zira, Almanlar, da,·et t·.
tiklcri takımın )'Ol para-.;uu l!t'T• 

ml)or1armı;... Bu ııf'~!t..eyi,. ve bu 
stıbebi holka bild"ren hır •I""' 
ıııuharriri~ ~11 "atır'-trı Ja ila' ıı: 
edi~<>r: 

•-.Su nt:ıicc) i '!\"\.İıu.:lc kar l
Ian1nk 13ı.ıınthr : .:l·ıa futbol l2· 
:k.nl11mı~, ıtıİllİ YP ttınsili b~r 

n1at; y.-ıparak duruınıf .. dc~ildi! .• 

Bun~.ın d. anlısnıtıL ki, Tiirk 
p6r ıdarcciJcri iç"n, 11,i\li ınah -
~.ıt~ bir •. qıı~.na J;al•ulnııc 
mani elan endi e <n'lmek kor-

kusu d ~gi ldir ı~u tlıolt ult·rin ~ol 
m~ rnflarJ lıd(ndi-i tak liı<l{. 

JDe;anıı JJu.dilı.cü SaLılcdel 
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SULTA REŞAT 
VE 

TTiHATCILAR 
\ azaıı: Zİ Y A ŞAKİR t'~o 22 j 

l~tl ..1 l ~OO\as;na ~· ;Jı f1k çin 
r ·flllı\en araJc:t'l ~\lı S;.;.:.ı.Y·n n, 
!-;. .. •r.KJ ~ ı .P ı tJ-.;aıp "'rz~t:ndan 

Lt.vlık bir n,ı-·rrııH.1" yet h i.ss<1: 
J• ~t 1 ,, ı:.a.t, 'lvn dert'<:~<lıe lwr
kak ot«ugu ;~:in, bu art.:~yuı ne 
r'lÜ.~. ve nl· O't.' menfi şıe kitde 

r .. ç b·r OE'\ •p '~ıımoeırli., 
Ancc.:ık bn g:ıbr i..;ıt rcie ı<ıı1!4an· 

-_Lg c1. en1~ın a·lam:cır na., ~a, ... ~t 
nı.ı,hu 1nı d·ı •rak ~\Li SHa\', ik te
nta-.. ~ltl•.~rinl \~ ~ın c\.erf"Ct! 
tıt ı·a!'I u-an ile "ak: ki n12ıba-

tl n üf,;rpr ... :ıof'.e r )~ tav~;;\·(' P':i. 
Mi.!sir Fua~ P -:an n tll(lhdu

nıı ' Al, F'l.: t:t ~ Bf'y) v:.us:ta ··!{' l;j_r 

n d·~.m (K-n >ÇJ b •l "' Q'.t 
l;•ı· ı <J.,.ıı, Sui!ıan Re,,ad n h u
.;...,:,iyetJ.erıne <lair bir c_.ok sP~ler 
~rendım Bu arana. t~ıb id:r i<i 

Ni Su,.vi •bcllısi de ge~·ti.. Bu 
z..,~ l\..._rı:.. ı x, nen şu sözle r ~>~-le
J.: 

- Efe!l'd'miz, ilm ve rfan eh 
lııle .Qk .~ j.nı-et \·erir1erdi. ıBu 

c·:.ı:ınl drn Q!mıık üzere, o <levrin 
r ·• ·u f şa-lı> iy~'b'er·rden r.lan Ali 
Sı il\ Eferı.rfye k::.ı-rı <lıa te''<'C
C'L.Jı't"r i Xiu"u ·ş.r ·JT'.l-..t r. f+' a
k t C.."' ıı;rın \CfK'c;.-:ında n oonra, 
b'r der~ d"'l•i .,., 7.at•an f1><;lı.>et

tı:ki.eri \·;..k değ' 1 d~r. 

Ded. 
Sabit B"v·n ıfr.aye•;.,.,, ~aıa

r:a.1 -ı.o·:..ı.11 lı.l:,r!h ~t.n1P:i 6 İ (.ı.~n

d >( • n) ~ı ın - yar.i, Sultan Re 
.._~t rı vrı- •:ıL:-t zaman nd .... i<i , ... 
l, rm ıJr!n<lan _ h ıı:ar , .ı\lı Sua
~ le g,irü~müşierdir. \ie b r de 
f ı l da, ~ra•3nnda ~'ii• .e b: r 
n t..ı'!Jı.:ı\'tre ge-qnıi t ·r; 

Ali Sua\•i Ş2'rk.n ve r• n 
lıuıtiin il'ım:erin tetkik <>ll'm. 
ı '\lı ımivE'l n i.st&ba1i lıak;n~.n<la 

w11 ı,: n .. ,'ılın fık.rler eu n<tim ve 
,-'' f kirieri.min 1ıüla~ı n:.tı l 

m;,k ı.irere ek gavet yüksek ·bir 
pro~nm lertiı:ı eyledim... in
" 'l •" ffferodi hazretleri) ~•lt.ı
r:.al ma:kı, mını ihraz ederle-r~(', 

.: ·!lı·rmdrn (Şe\-'ııü"><l;ın) hk 
-1ti\'t"Ceğ rm ı.e bu pr ~r:a.m~mı 
~· ll»k ederek. t»S r; l>W•r""'y"n loıı

l nda istI.ımıyeti l:;aşrktan möğ~ 

r.r 1 kacitar neşreyliyreeğ nı . 
J.."'ni t<t.Srilı cdi ·n> )"r 'ben~

ı: •'l 1.ıu siızleri hayre!'.e ı.r le
nı~'er "e eı 1-ıra ~u Ct>va.bı "\·er
mt.:..1e: 

Bu ceı·;ı,;ı, ç<ı/; Ş"'' an, <l:Jokıat 
t r. f.1~er Ali Sua\·· Ç r.o, .. ,dırı ha
ı..: sesini, - ~1eıfkesce rna.IU.n1 olıan 

ı • ti rki!den 00.Şka . hususi 
., ı n·. !<.<adla yaptı i,e. hic şü~-

h.-:,iı ·k: oNı . yu'kar·d:ı-kı cev.;ıp 

tı.ıre~ete getiı~!'S~ir 

NA 'lfi~ KE)fAL BEY 
ve 

S l!LTAN' Rl:ŞAT 

O ı:levr:n 'h;i.di.eatınt ,\"ak 'ndan 
te)k'k t>Jcnle r, (Ve!.a>ı c Re,.d 
Efer.di) n;n '4 •ı•:ır.ıat \ı,r,ııı, bi
raz clia l\'••:'lık KetTal Bey.n t:;;, 
rilc ettiglr<lc·n ba l-.sener.er .. 
Bu 1 ü<rnü \·ere-b'hrıek ic:n. ev
vcı..i (SuLt;;n lfam.t) ile (N.mık 

KcıPal B•y) ar"":nc..aki rr.m'I -
~~bet ye vazı~cti t~bk K e'mrk 
:._ı ı.n,dır. 

S t::tan Jforn:t, bCıyük bı raode
•· Su,ı"n l\fo.ı adı ~,,k severdı.. 

Sul,tan Aziz.. kendi şclı'lllldele

l· ·r.'ıtkn ma<da d.~er eohıOOe
k rın b ~birler\nı s•k sık z'yaret 
e t.rr:f:·l<'rinC mt'nedinceye kad atr, 
i,.:urb"da ye nH1<ayet on günd(' 

b r. -Jı~r.t~l vefiaht """- lbüyü -
!ı r•d•·ıın n Kurbaoğal ;deredeki 
':o(i~üre g der. K endt.."i içki 
kukı:ııne.tfığı halde, ,·eliahdın 

:.,ret sofrasında bulur.ınakıı&, 

hiç b r bris göı.-ne71Cii. 

Ora<la; Mısı.- lı Musta.f.a Fazıl 
p t>a o drvr'n me.>hur banke-r
'"rndcn Köçeo)\'lu .'\g<>p, Hırıs
tak sa~ r Ahrrd Be)in oğlu 
~T<:-hrnet Bey. şai.- z:ya Bey, o 
c<; .-rrın C'n milP.evveı·lec!nden 

ş:naı;i vesaıre göbi bir takırn 
mühim şaBsi)~tlcrle t~r:ı~miŞ

tı. Bunla rın arasır..d.a, ( r-.ı . ....ı.: 
Kemal Be-y) de Yar<i!ı 

Vclıahdı·n ·şret o.afrası., :ı·al

nız içkıi·ye inh;sar e!nniyordu. 
BliL n bu ze\·at aı·a.;ırd,. mli-
h m Tl'~><ıhaseler ve m ü.-ıaka
k.a~a,lıar dıa cere)~an ediyordu. 

O tar hde henüz Q!Uz :ı'.ııma 

~~·;meın:ş olan ehz2'de m:mit 
Efcnd!,. konusu1~n Ei~zleri hü· 
; ük •bi t· dıldk~tle din>iyor. Çok 
ke,k;n b!r zekaya 1111al>k olduğu 
ı1.;·ir.., d:nkdiğ: 00.zler 11akkında 

r.era.. kr:r.dıne .b:r t~kar. mul>a· 
~c meler yürütüy-0r. En şidd~tli 
L..,anlardıa }!.iJkltmetin idare siste
rı rıi ve buna sebep olc.oın su:t:::n 
A- zin rrtisteolııdane harPkelle
r ni tcr·k il eden 'bu zatta r ı cl:ı. 

a"rı a.y~ tahlil ed y~rdu. 

:\.ha.vet ·bi.r gün ge"ôi ki, ıbu 
i>ret ,,.rıı ı;ı daj(~dt. (Ge-nı; Os-
·~r !ar) cem yeti te-;;ekl<ül e

derek Anupaya firarla >\)3sla.<lı. 

SLıltar Aıiz \°93'·yet.nd~!' ür
h . ek, Sul•an Muradı Ku~ba

g ılıdereden, Dolmoıbahçe sara
' ır. u..ı k~ (Veliahd Oıaire.si ) ne 
~e)bedcrek ..:,er<ii ~oehza~:!-e 1 e
r.ndcn maada- bütün ~"hzade
leri göz haps.ne akh<h . O za
man H~mit E fend. de Tu.ıoy.ıda 
k yaLı.ına çeki;erek kend• işi 

gücü ile meşgul olmaya başla
dı. Llkin, Kurıbaı:alıib·e<le-;Ji 
rrıühahase-:~r ·ve ·n1ün .... ~-.ı.ı~alari.n 
ir.t'.ba!arı, cınun zhnir:de ı~U\? -

vetli bir iz bırahnı~ .. 

Aradan b>r k;ı-ç .·e-ne g~çl:i ..• 
(Parıs se:~.si) aç:ld:. Sultan A
ziz. ser,:(ye dt•yet cdi~di. Deıb

clebelı bir r ay'.a AYrup:ayı gez 
rr.cyoe g den pad.~ah. •birnderza
ae:err. İ~ tan.bı. ~.a bıra~'{1naya 

eırri~·et eceme-o· .. \"t>"'a~ Mu
.. a.cı Er. di ile '!< hzade H r.nit 
~ıenciı!) y~ır.ına .ı.1 p göt~rmek
le berrner. di~t'r kLiç.(][; ş<'hza 

dr:>!-et\ de. en em n o!dı.: ~~ adaın 
1ar1 n r.ez.arctlcrı:r.e te, dı etti . 

(Daha ' ' :U) 

r "' 
KARNE ve UtJ 
SUiİSTiMALi 

---•ı---

21 Fırıncı ve ~aşe 
memurlarının 

muhakeme sine 
ba,ıandı 

ilk partid..!n 3 fırın• 
cı ye 2 memur tev

kif edildi 
Muhtelıf scmtıcrck! 2 1 C.

C'IL cıt:ın, ia~~ me.murJarın·tl 

Dl' k,;an f "ı nrerek ofisden 
fa zla un tem :n ettik leri, me
murlar, n da al<hk lan ı:oksan 

fi~!er: ıaıJ!a göstere rek bu su
ça iştır;l!cler !ndC'n do'.ayı mil
h k.ı;ır urJna Müc.kfe i Lımu.m ili

ğ'ir.e veri).111..:<:lr ni yazrmı~tı k. 

Maznunlar. üç ek;be ayrıl
mak suretile mahkemeye sev-

i)m i~'erdir. Dün Bi r: nci 
~~· '.!i Knrurma ıma tikeım es•ın 

de birlnci e-k;pin duruşma.."' ya 
pılmıs. meınuı·lar: 

dan Şc\"lc Farah, Zı ya. Obay, 
mizden "tı fade e t liler. B izim 
su<;urnuz .vok tu r. diye kendi
lerini müdafaa etmiş~e rse de 
mahkeme. neti~cde, f: rıncılar

cian Şev.ki F arok, Ziya Obay, 
P etcalc>S \'!' iki i a~e memuru 

nun tev·kiiine k~ •rar Y ennlş tir. 

Ya1kında diğc.-r ekipl-erin d e du 
rL!~a 1.ar ı yapılacakt1c. 

Yeni kahve ve çay 
ti atları teabit edildi 

İr.llisarJai" :.daresi, bugür.den 
it!oaren boi.yi!e r ,·asıoas'le kah
Ye çay s~J tı~'.ıarı.na başlaıyacaık~ 

iır. Fiyatlar söyledir: Çiğ kah
ve 500, çeltilınii loahve 630. çay 
13(}0 kuruş. 

1\ 0ÇUK HA!lt!RL~R 1 
* Memurfara \'crılecek birce 

lı<ınluk krimürün te\·zii için 
dün Be!.e<l.iye P..eİti Muav:rıi fü
fa t Yenal'ın ~anLgmd& h r 
toplantt }><·pl 'II"ı•lr. 

* üsküd:.r t ramvaylar he
yeti ı.;mt:(miye"ri. bi r tot:ıant.l ya
parak ta;iiye he) etlni :ıbı•a ede
cektr. : 

* Bir müddet ev\·el Balat• 
Hüsnıy<' isminde 4 yı.ı~ında btr 
çoco cı cdun ~ ük'lü ar.ıt•.ı>i!e 

ç. ı;rı;yerek ö!ümC.ııe Sebebiyet 
vermekten su~lu arabacı Nuri
nin duzu~mas.ına ciün sek.zillci 
asli) ede dev.ı-.m ecl rrJ ~. şafili lr 
ıer dınlenmı~. su•ç sab: , görül
mü~~e de ci ğcr ~ahill.eri.n ce1b~ 
iç:n durı..~ma t- .. ·~,;a gü.r.ıe b;.ra
k·1ıP..:~tır. 

* Brejj:l~·a kc:hve ş"'lı•ketin n 
feo·l <: '•!tr.cı;i .ır.uhteme'.d r . Bu 
maksçıd i ' e- bUıgiln ş: ı·kel ımerıke 
zir.<i€ f~v ı\al2de b!r topii:.rı t1 :'- a 
!)'larak <it':<etin f~ılıed·;ıp e<ilil
n- ~<'Ceı, re karar vc:'lceektaı. 

IKDAr" ---

[GÜNÜN lÇiNDEg 

Teşkilatlı ihtikar 
ı Karşısındayız! 

! !Belediye h;. tisat •Müdürlüğünün 71 
1 1 memuru mucize gösteremez. Vur• 

l gunculuğu iktisadi beşir.ci kol ola
rak ezecek ylldırım teşkilat lazım. 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN ..) 
J\lemteket vie<fanını maddi de, 

nıanevi de fena h•Jde k.enı;r~ 

mekte nl;ın 'urgnneuluıl,a kar'!' 
le kilat yapılma,,. gerekl'ği.tıden 
d~ın vurulurke11, birdenbire, 
kar!?111uzda \'urgunculuğun tcş~ 
.ki18tlanruış -olduğunu görii\eri
yornz, E\•et, te~kilatlı i.htikiır 
.ka rşısmd.ıy n. 

Sanmm, İ st~ııbul Bele~yesi 
,· urgunt'uluğu ilk koıılrole k:ıl

kı~ır kalk"maı bu halııik ate 
çarpnu"'t r . Valiın ız de, Beledi.' e
İklısal i\liidiirlliğü de ban uıı 
bakkrnda resmi deme~lerde bu
lundu \ ' e İstanbul pi~asa•>n<laki 
faturaların i ~ tihsal bölgelc r;nde 
t.auzinı t-diJdikJ.erin.i, bunJ naza .. 
r au beled iye hudutl a rı iç i.ııd.e ıa
ı. ; bata inıkan kalmadığmı bil
d irdiler. 

E' e t, fiat faturalarını istiyor 
s unuz. i\Iükemnıel dti2enlcrM1ri~· 

tir. Karaboı _ada hemen bütün 
y i ~·ttek maddelerinin g~n y ı
lın nıahsuıü olduğu, onun içiıı:t 
mal iyet fiatının değiı?mesine h' r 
sebep bulunmadığı beUi olınu -
tur. Faka t bu mahsul elden ele 
de1 redilerek >1rf .pckülfıs)·on i:., 

)·iıni stok her sa3t el deği~ti r
mek su retile, fiallar çıldırttlı
y or. 

IIeıu miislahsil, hem topta ı>eı 
olanlar f iat tröstleri ntt>yıbna 
ı:e tirmi~lerd i r. Karabor>ada fia!t 
bun lar keyi f ve nıenfa:ıtlerme 
göre tayin etmektedirler. 

l{ara bo "Jnın aja nları iter ta
rafla faali yettedir. Hükümetin 
alacağı kararları belki daha ıst.i
ııare haliııde) kcn, ıst i lı s al böl!ı"· 

!erindeki en ufak değişikl i ği da
ha hiikÜnıi't haberdar değilken 
takip etmekle ve her topta ncı, 
ınüstah il ve perakendeci kol
ları derhal hal>e>.·lendirilnw:kte-, 
ona gö re hemen t~dbir 1 e vazi
yet alınarak fırhııa atlatJm.ık
ta. masum duruşlu kaptanlar \ 'C 

tayfalarla karaborsa gemisi al· 
tın deniz ;nde yoluna devam et
tirilıuekted.ir. 

'Ve milyonlar dönmektedir . 
Onun için, menfaat hirliği le 

ç<ıktan teşkilatlanm ış ve ka~r
laıımış bir vurgunculuk me}<lı
na gelm · ti r. Her höliimde o bö
lilnliin sıra toptanclları, birinci 
ikinci ücü.ncü el tacirleri, müs· 
tah ; illcr.i ve pe ı-a kcnd e-<. le r i 
meni a.at bir !iği le tek 'e ınü,te
rek hareket etmekte, karal>or.a 
bu suretle lıer madde üzerinde 
hiitiin Ali Ct.ııgtı oy uuJnr ı n ı g.{;~

termektedir. Dainıa karaborsa 
di~- orunı. ~iiııkü beyaz borsa 
kalınaımştır 

Hakk .. ti 3nlaınak ;ç:n piyasa
J·a ba§vuran resın i nıakaınlara 

ise, elbette kı, daima yanla y<ıl 
güsterilm<ş, ~şırlmacalar kul
JanılmıMU'. 

El alİıudan milyonlar çeviren 
bu te ~k;latlı vurı:nn.culuğa kar~ı 
htaııbul Beledİ)esi İktısat l\lü
dürli>ğü11ün 7 kontrolörü, Hu
reti Yu::.ufun me~hur rüyasmda ... 
ki kıtlık olacağ ı nı bildiren 7 u
J ıf adamdan ba~ka ııe olal>iltı·? 
Tehdit edcbiyattn•n ise her nıev

i n ın ~arJuTu lı-O ~a hn~tır. Ö nce 
rea!İtcJ i ve hakika ti görmek. 
\ 'urgu n<:uluk d ü1nıa n ~na kar~ı 

ıııüeadele zihniyet:ni \·e prNıSi

I>'ıti de'l'i:ıt ir mek gerektir. 
'r urgunculuğu ikt~a di lte'!-İnc i 

kol ol.arak görmekte a.> liı b ata 
farzoJunıuanıaltdır. O \ :ik:ıt ez i
ri J ıldmnı te kila tt g~re.kliği 

2nlaşılır ı'e hiçbir w;uv le4:ı 

ed ilm<ıden ameli yat rnnnffak.i· 
J etl.ı yap olahilir. 

Bu ameliyattan ka•ıt, şüplW>

si.zd ir ki , vurgunculuğu boğacak 
~iddetli kanunlar \e s J<t sistem
ler"' hınıların en ba ~ta enerj• k 
b ir t~kiliıtla icra"dır. 

Ticaret odasının 
istediği aidat 

Tica ret Odasına kayıtlı ta
c;rleni.en od:,,,, kazanç vergıst 

t'~sı dah;linde V'eri)mes '.ız,m 

gelen ai<iatı ödemelerini ıste

nı:~tir. Bti.'l:a güre tac;r!er, v-er
d'kler kazanç vergisin n vüaxle 
ikısi ni!fO<'ıindeki me-b.'ağr odaya 
ödemeğe medbundu.rlar. 

Tacirle< bu talebı prote-sto 
.ruor~k k-. r::anç vergıs;nin kerdı:;, 

t;,l.e 4 ~cr.e zarfında müruru :ra 
mana uğradığını. halbukı oda
nın taci r 'eroen mesela 8 9elle
llk mfktart bile isted.ği.m wy
lem'ısier<Lr. 

. - ----
Küçükpazar cinaye• 
ti davası neticelendi 

Klı<;i.'•' :prızarda D uygu ı>oka
-~:nda 6 numa ııafıı e'\~de otli.ı 1·Jn 

Y usuf <>h~u Şefik Bostani bir 
ka,·ga esna~:nda 3 yeri'r.d en bı

çakla yaralamtf.{ sureı..le ölıdJü.r

•rr.ekter suçlu hsıınal Hakıkı E

rr.eğın uhakEme~i <iü.n ikinci 
ağır ceza mwkemefilnoo neti
celenmi~Lr. 

MuhakC'Ire r.eticesir.de H.C-<-
kıfl .n, Şef ıki kat:l kasdJe vur

duğu sEJb.t gürü'ımü~ \ıe 18 se-
h ' · el' · ı· ' at ne hapse ma Kwn c :ıır •. ş. •K 

K erxi:sine k~ 1ü.r edilmesi, e\·<Jıe.n 
<J'.cvı.;.lma;) •. d.ı \.,.....ık aulana.::;1 ;;ı.~r 

tahrik s<.ıyllci1gın.dan ceza 6 se
"e hapse ir.d. r .lııriı:;Li r. 

il..K İKİ TEFP.oİKAJ\UZL'f 
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mıl'. orada ha~ kfı;ğıtiar buimuş. 
~nç kadm mant.asunun :.ı.. 

tında saklı tuttuğu o<ic'ınle bağ'

lı bir paket i çıka:ıan;k masanın 
üzeri ne .koydu. 

[ı lıtiyar Fran·ı;s Şta1'1ıop L= 
d ra ch•a rmdcı Hnrmondhald.~1'i 

•Mnl:a>:ıc~ ~n~. son ~ı.ıleır;tı<>• 
?flf'lmtıl:tıı olı:lıı.ğımıı his~ 

yor. Gım<:/i<ii mes'ıut geçmmni§
ı ıı . Ocııu Ha,.ri Ur aktrisle ~·

t..-n-n ıtf< iç.in aile ocağtııı · tcrket

miş ve ı,;,. daha dönnıen,i,ıtir, 

Ha.rri t'tJ genç karısı sefıl bir 

/..ayııttıtn son ra ölmi41erdir, fa

ktı.t E'•~•• ismıııde ı,;,. lcızları ol

t>ıııştıır ııe t>u kız şirm.d i 18 yar 

~ntlad ır. 

Ülü rse.. 200 lıin t ng>'l.i:: ımı.n 
t••tan se,. ııeti Jüdit A> ismıınde

!;ı yeğen 'ne ka'n~n.kt•r. ] 

l .. ')ter ba ır eğJ i : 

- Pck;ilô, dc<l:, lv.n Vö:...;:~;-et· 

narney .. hazırl2run. Y r\.:i:. 'i· thıt 
f r huızurunda mza 1nu ... mele.::ti
nı de iama:mr.arız. 

şı nhop oturduğu kollı:ktan 

ı;uç!ük'<! a .Y"d'• kalktı. Oc~a 
ck>zru yakla~tı. 

Gençl:ğ:nde boyu bo<;u yerin
de b.< :ıd:am olduğu anla~ılıyı:ır 

dcı. FaJkat ş mdi 'k aıı!ı ur'.a}ffi:ş
tı , Dışar;d;. yağmur ve rüz.gar 
d'r..ll.;, t..ı . Şta n h p kulak verdi: 

1 AÇOlb KAPOMD AÇOIL! 
Y.san: Tiirkçeye çeviren: 

A..ı gostos MU. B =::: Muammer ALATUR 

- Galiba b:risi: kaıpıyt çalı 
yor, dedi, bu , .illk:.t te gel<'<\ kim 
ola? 

Az son ra hbımelıçi kü bü;pha
neye gelıcii: 

, Genç bi r kı-z s>,.; a< ryı:ır. de
dı brrı •ti oordwn, söyl m etli. 

Şah..ı;ın s-ziııJe görüŞ!llt'k a.nu 
eciıyor. 

Ştanhop'un kaşları çatıldı: 

- Ben s>mdı lcimseyi kabul 
edemem. Son derece meşgulüm, 
diye bağı rdı. 

- K.z., kendı söyleıiiğ ne gö
re, i>tasyondan buraya ıka.b 

üç k Uometre yol yürümC.s. Çok 

mcl",.rn bir mesele iç:n konuş
m.ık istediğ in i söylü:)'flr. 

O 2amun iht ı yar adaım : 

- Pe'kala, <k'di, gelsin baka
lım, k.:mmış b u kız? 

Bu haiber üzerine, gi lırneğe 

kal.kan note~ döndü: 
- Durunuz, durunuz ~ dedi, 

rica ederim, her !lalde eN!mımi-

yets:z bir zi~~ ret ola.,ak. 
B ir • ki san:ye sonra ka a-

çıldı. Ger.ç b ir kad: n gi ı .•. T e
recilaüt ig:rıd<! -0',dı;gu aınlaşılı

ymdu. Yirın ıi ,yiıımi beş yaşla
rında rb: r kadındı. Is!ak ~ç~ı_.rı 
~~kz.k!arır. a _yap;~ll'P.Şt. üı~tünıdıe· 
ki e.ıkı ınanro sırsıklamd . 

- Mister Ştanhcp ile görüş
mek "stı yorcıum, df.'di. 
Ştanhop yerir.den dıoğrul.du: 

- B uyu run, ded i, görü;mek 
isted'gin,z (l''ı. m ben ım. Ne is
İıjo"CI :)unu2ı? l(im.:_ı:n·?? f·_:miniz 

ned r? 
- İınnm Ada Kel.son .. 'beni 

a nnem göndemı. E'.en Şta.nh-0p 
hakkn<ia bir hEıber getirdim. 

İhti~·ar ad•un, ilePiye doğru 
bir ad on attı. Göz',eri biw.:r..b re 
parlad ı . 

- Anlaıınadım. dede, Elen 
Ştanh<ı.ptan h"ber rr:i get Tdi nız? 

O ben;m w r unumodur. Ne traber 
getirıd\riz, çab uk söyley. niz. 

- Elen öld:.ı.. <>fe nd im. 

- Öldü mü? 
Bu sual >htıya r !Jl ağrın ·'1n 

sanki ıron bir nefesm·ış g;.b; dö
külmüştü . T.ek.ıur yeri "e Otlir
du. Heım de y.ıohlır g ıbi ... 

- ÖLdü ha! Nasıl ö!ıdil? An
lat baı:a ya\'rum. 

Ger. ç kacı n biraz daıha yak
la~Lı: 

- Eı·et, ö~dü. Ben:m s:ze si'.y 
Lyreek çok söıü.m yo.k. E~en bir 
kaç aydır annemın evind-e oda 
tutmeş, oturuyordu. Bir gün 
hasta!Jndı, ,,atağa düstü. He
men dokror çağırdık. Dcf.<tcr da 
muı.yenedcn SC'Jlra. b'zc ya' a~ 
çıa k~r lulu!'} ümi<li o'ımaci gtnl 
s.iv!.ed • Za ,·allı kız gı'<,"'·n ı.alı 

günü ö'dü . 
İhtiyar adı;m ehni alnıra gö

türdü: 
- !''. ç in da.ha evvel bc'll a ha 

bcr \'ermed:niz? de.di. 
- Çür.kü annem knn :ııkra

bası 1·ar mı .yok mu b'lm!yordu 
l- •• • En son gün ~n:ulunu aç-

- İ~te ·bur adak. m ektu-plan 
oi:ı.:d~k da anlad ık . 

Yine ufak bir tereddüt ge
ç i:ııd ı: 

- İki lira, yedı ş:lin lborcu. 
kalıclı zavallının .. . Pansi')'Oll 
masrafı. . oor..ra 'ben de tren.le 
buraya gelm f.k için masr:ı.f et
! m . Arınem ümit edıiytor k!, siz 
b u .masraf'ıarı. . . 

Sözünü b'.;ti.rrr.ıemiş~i arrttG, 
ne isted iğı de anla.şı\m :şt1 • 
Ştar.t..cp ti l riyen el!.eri le pa

ket i a.çarken : 
- Üzlihne, b u masrafa v~r.

ri2 k:zun. dedi. 

Mektuplard•an bi r ;ni çı.kam•: 

Harriye fi ı~ad!oı• ... t"ta cıkutlt:ğu 

sıralarda ya:ı:dığı b.r me;,,tLl:ıu 

h:!<men tanıdı. 

- S iz bu mektı;.bu e>kuoduK
ta n sonra 1nr, huni \ıe aJTcs1 
öğrer.d_ niz? 

Genç kadın bir ba~ işare-t 'e 
.Evet• d€di ye ilôve ett : 

- MektU'bu okuduktan son-
11(;\ ~tzi n ~:t<ra0baısı o·ıd.Lğunt..""ZU 

rendik. B ugün gLmdüz gel cek
t:rr .• faka t çalı~l·~ m ;ç· n gele-
medim 

CDaha "'••l 

Yağmur ve tren DIS ~PoilrfKA 
ffiÜRakal8fl On Birinci Ay .. 

----· 
Trakyada yıkılan 
bir köprü yüzün

d n saferler 
Yapılamadı 
İstanbul ile Ankara ~>r"->ın

d aki tren seferle< n in teiot'a.r 
ı;.'~meğe bıışlaciığ:nı dün y av 
n~t k. 

Evvelki gi.in A.nkaradan ha
rekt.' t eden eb>pr..-.i, clün gece 
sa-.~ 20 de . Aılloara j'.>OOtast ise 
21.:JO ela Ha)·darpa~aya ge'ırnioı
Je ıl(E r, 

Dün de ~elır·ınıizden Ankara
Y' tre nler taJuık eıii:m~L r P<:c, 

t.:t ka rar• 14.30 da, e~pr'f'~ i:;e 
l8 de Ha~ dar.p.ı;şadan Ankaı:oa

y~ hareket ebmi~tir 
YağmUırlar ... p,.J!-:;ı,ı,ta :oo~ıgt>s,n

de tren rrıü~a.l<Jalatını seıkıeye 

'· 4'r:ıtnn:~~ı-r l{ad·n1k()y ile İ~ 
bı.bul aras.nda bi r küçü·k köp
ıuriiın _yıKı'rrnasl neti.cesırı.d.e ev 
v~Ik gece v~ dün gecek ~~v
rupa Kon,·ars:yonel~erı. Sü•ke
ciden h~· reıket edemem1~t i.r. Dün 
Sabah S,:35 de kıal~:ım ""- liıız <t1 

gelen Edirne poot:ıst da ka.-
ımamıst ır. . 

Tren m.Wnaka'iıl H ·rrn >y 
ı.re Ed rne arası.rd1~ı mu ntaı21a

m an devam etme-ktedi r. AYrt:pa 
yolct:l.arı . kamyon ve o<oom~:l

lerle şeh r mizden Hachrnıkö.,,ü n e 

gitmeü<te. Qrada ı>klıarma \'<ıp

ıma:ktadırla r. 

istanıbul- - Edirr e tren yolu
nun bugün açıl'llla" .kuvll'elle 
m•ıh-ıerneldı"' 

Çivi vurgunu 
muhakemesi 
Suçlu duruşma 
arasında baylldı 
E'-;,·e!·ki glir: 1uklu ·:rah kü 

çL1k çiyıiy. sQıksek fi)'lıt!'ıa .sa.t
ır\ôık >UÇt.Nian milli korı.orr:a 
Müiıdei um ~omillğine venlıd:ik-

1€rtn; yazd.ğ:mız Kapahıça~
da ç i, ·i he neti y a.pan Aıbdfrl 

Şen) Wıie Siııke<::de Liman a
~ nôt Abdullah y.;.~aı·.u muhıt 
kcme.>ine dün • laı:ci milli .k<>
rur.ma mahkeınesmde b.i.Şlan

rnı~tı'l". 

Y:;opılan duru~nrnda A.b<iül ı 

Şer.y~ çi" !eri 2'.!0 'kur~t.,.n 
Uman hanında Altıdull h Y:.Sin
a<n ald:ğını, hattiı. ;Ik mura.cda
tr.ıei4 kenai...i!"ıe ~ \'t veriLrr:ediğ'~ 

:ç n T icare t Müclü.rfüğime mli
racaö.t ettiğ.ni Ticcat'!Ct mü
dürünün, ka.p:cı.smt kıec<l -
sile beraıber giiıxkı.erek çı-

vı veri'ırr.-esır. i hikLrdCğin .. an
cak bu suretle \'e ·ü'.rnek nrat-
la aldığ.nt ve bır mlkt~r.da da 
:-<.3r •k(t)"arı .. \{ satttıgırı , ve ı.;ht kar 
yapmariğır.t söylem:~fa 

Aıbdu'fah :.-a<ın de, A'odul 
Şeny.üze çıviler .kecdi.sin:n sat 
m <lığın:, bu satışın k:ı ;bı!e 

Abdül ara:;;ntla yap:lmış <ıldu
ğur. u. ken<Hsi·nin haheri bulun
rnadığmı >öylemiştir. 

Mvh• l'.<En:e de\•aım roeıiken 

Alıdül Şeny liz birden bıre fena 
ı.~ar:ıık ba\ıgınl..k geçirmiş, mah 
keme salruı u·ndan dı.ş.arı cııka
rı [ınşt: r . 

Bir:ız kendine geldikten son
ra t.ek rar mabkcımeye alıı.mnış

sa da, mablkeme ifade ,-eremi
)oıet:ek bır hald e bulunan Aıbdü
fün s:hhi dı:nmıunu nazarı iti
ba~•ı alarak mı:hakemeye deva 
mın mlimkiin oJrrıadıg c.~etle 
ciurtı{ırr.an1n ~r: ne k.a.ra.r ver

miştir. 

( s6z GELişi ) 

Yeni torik akını 
İkdam yazıy or: 

- Ar \·ılı değil, kar ~, h ! Ta?
radan ~ehrımilıe tüccar akı n.ı h~ 
!adı. Ticaret Odasında 20 bin ka
)ltlı tücrar .-arken :!8 biı>e ç-.ktı !. 
Hay r<!~ t.:ı kiden torik akını fi

lan olurdu , ~i.nıdi tüccar ak ını 
ol uyor! .. Anıma . arada yin e fark 
yok ha ~. 

Zira bu.ıılaı da yine ilban to
rikkridir , büyük ba lı.L.lar, ~in i 
ka ide d!'ğ;,.mi~ değildir: 

Bi-. k ü<:ük balıklart yemi.ye ge-
l i)urla.r!~ <'L'\TRTZ 

Yazan.· Ali Kem.al SU.V ·\f 4.V 

A ylar ge<;ir<>r. Ha rbin U
zak Şarkta ~aşlı)an il k 
safhası ve Jap<mlar ttt 

h a rbe girnıesindenberi on a f 
ı:c cti. 7 m.kiınuo ~41 de bir de<ıı

bire harekete ge<:en J a1>0nla< 
ha~Langtt; la ~aş : rtıc1 ınıt'\.affa.k.i.
)'etler kazanarak diOııpyı hKy
ret.e düııürnıti,Jerdir. BU{:'i>n 1 
llkte-.r in 942 de Uzak Şark ve 
Biiyük Ok}allll> hı.rhi o.n biri,.. 
ci ayma ı;irmekt.cdir. Hep hatır
lada<lır ki Jaı><>olar İlkkantıınd ... 
,\kana kadaı olan üç a)·hk dev
rede Bü .ı· iik Okyaııusun cMu.lııt 
garbi kı;,,ıniıllda üstiiulükler'1ıl 

ı:österdiler. Harekete ı:eçmek 
için zan1arıt i)'İ setıui~lerdi, J)o.. 

oannıanın \e ha,-a ku\·\·elleri. 
1,:n hiına)· esi altında is tedikleri 
~erlere sevki~· at 3· aııahildi•er. 
Jap<>n ku\•vetlerin in çıkarıluatı 
Jerlerde daha çok "vel Kbe:!Nt
ci kol . ~ahtı..nıak zen1ini h.a.Lwl• 

m~ tı.. Japo.nla n n nere~-e ne ka~ 

da r asker çık3rabiteoekleri Enıgi-

1\zlerle Aınerikahlar tarafuı.W. 

hesap edilmi)or de ' iltli. Fakat 
~iip.h.e si .. ki Japon bahri y.,smln 

birçok e'rarı ı><k iyi saklanm~ 

olduğundan bu husu ta eneli 

J ürülii!ıu ii tahıu 'ınler ~aü 

ııetı.,ele rle uymamı~tır. J~poa 

lına kun·eti de Ü> le, İngili~tec 

başka taraflarda ~ok ıue~uklü. 

Aııııenikahlar da daba har p içiııı 

ınüe™r bir Stıl"'e'tte hazır d ~i:,.;1-

lerdi. İ~ te mıtın için Japonlar 

lıari>e ~ird ' kler i ,· aklıln u ygun 

olduğwıu dıi şüıııııı~lerdi. Belki 
de o fır , a l bir daha ele gcçıı» 

~ eeokti. Onun için ilk ayla rdaki 
harekat 1..-p Ja po n larıoı lıohU. 
olmu~tu r, 

G<!ç-e ıı on •) m ;varı-. böyhı 

geçm i~ "'ydırk..-n digcr b>eş ayı 
hii) ük hir durguııluk göst.erdi. 

J a ponlar <:enupta AHıstral~· ay ı 

ele ı:ıeçirme.k içiın ne paha>ına o
lur>a ol; un bü) iik bir ha rekete 

e;;ecekler diye !>eklenirken A
ınerrkal.ılarlo Anı> tr&l)· alılar a
ilanm nıüdal~na t.enı'..n içiıa 
gün geçlikçe durgıı.ııluk dC'Vr~ 

• 'ııde daha ~<>k çalışabHınişkr
dir. Giı,,.;d,. İng>la - Anıer ikan 
i. birliği Auglo - SakWıı faaliyet 
sahaları.u da a),rınış oldu , Bım
dao bö) le Bü> ük Okyanus •e 
U2ak Ş.ırk tarafı Amerikalıları 
<lü1iindürml'kte, Orta Şark tara
fı da İngilizleri ıneşguJ. etmek
tedir. Bö) lelikle müttefiklerin 
hareketleri de daha ziyade vu
zuh bulmuştur. Ondacı. -.ra 
Amerikan donanmasının faali
) ~ti göriilınii.ş, Japoı:ılarm ilk 
a) !ardaki ınu.-affakiyetı.,r''llm 
«>hep le r iııi de daha serinkanla 
tahlil ede bil mek kabil olmuş
t ur. 

941 , . , .. ,si ıı i hayete e rerkeıa 

harbicı umun1i \· azi~·c ti )lihv&o 
riıı lebhıde olup o lııı a dığ.m Ja
pon t arafı h esap e tmemi) değil

dir. Japonların İIJ..k i\Jıunda har
be girmeoin i de İngi l izle r umu· 
mi .-aıiye tin IUUn ·er lehinde ol
ıııadığllla bu delil sa yarlar. Çün
kü denizde ve karada kun·etlr 
olan Japon)·a diınyanın diğer 
kuvvetl i ıi<>Yletler ile muharebeyi 
güze almak iizere zaten hazırla
nıyordu . İstediği g 1>i harp ge
milerini arttırırke11 İugfüett ve 
Amerıika ik hiçbir taahhüde \e 
.kayıt altına girııı İJen Japo uya
nın gerek A•ya kıt'asmda , ge
rek Bii~ ıik Okyanu~ta bes led 'ı; i 
fütuhat emelleri 'ardı. Bu ma
lüm olduktan ııonra Japouların 

bu seferki Avrupa harbi kar~ı
s:nda bir zaman l>ekliyecekleri 
1e kendilerince en uygun gö re
cek~ri 1amanda harbe g ir ecek
leri tahmin ediliyordu . Şa ıla• 
keyfiyet Japı>nla rıu ha rbe gir• 
nıt~i d ~g il , harbe gir~ tarzları 

olnıı!"~tl'r. E~ <" r harbin un1unlİ 
' aziye ti g itgide ~lihverin leh i n~ 

olmaktan ~ıkarsa kendisi için d" 

bü~ ük bir fırsau n kaçacağ'lfl' 
Ja ponya dil ünnıtl~ ve Aıner i· 
kalıların üur~ birdenbire to· 
ar r uz ederek İ.Şe' girişnı: .. ti r. Ja .. 
ponyn :le olan harbm on bi ri·ı> 
ci annda mülahaza edilen nok• 
t a l a~da n biri de u oL.a ı:t'rek: 
Daha. Jopouy·a bü.1ü k roller o'/' 
nn ıobile cekti r. Gelecek al ı a r 
b~mı ı::ös tereceıP gibi JapO'll lar;; 
kuneıll -e ıayıl tara flarını 

daha an la !ac;&ktu. 
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=r;::\. ANKARA HABERLERi :;~= 1 TAÇLI DELİLER-===;::= 
L------~--------------------------r·caret Vekaletinin bir kararı 0 eli Petronun Hususi Hayatı 

fJianifatura, cıtsmir, çelik, saç ve 
tel satışı ~er best bı rakı hyor 

.. -~~~-~~~~ 
ı\ııkarn. 6 (İkdam :'ılulıabirind 1 halaleılarına •·~ alı~mıu da ta

"'H.) _ 1'itaret \ .. t:kaletı 1 ~iındi,ye ın::ınlt'n ..,erbest bırakılınaslna ka 
h.adar vurcla seıkulan tnanifatuı·a rar 'erıniştir, Bu ınallarıu bir 
e~l il~ d~ınir, çelik, saç le' ha ,. kls1111 ithalilt~dar birliğine tahsis 

ve her ciu~ tellerin taınanı:nın it olunnrakhr. 

Petro, Prusya Kraliçesinin ziyafetinde et kesmek için 
öyle kavramıştı ki Kraliçe bir çığlık atarak yerinden 

blçağını 

flrladı 

Misisipi 
Zırhı ısı 

-------
1ta1yaolar batırdık-
larını bildiriyorlar 
Bcı, "· 6 ( ,A.) - Baı;r ~ıgı 

b .. ~lll!l Ma }'Mıt\ ta<lyt~t;.1111 hv9\ . .ı..-.l 
l ~>1 b tıe ıt:...ıı. r •n i\1 .. •:s µl zı.hlt-

:;:-,ooo ivJ.,\ k. ~d. 1917 ~ de!~e 
ıı.:t· 111l ... ı. !:>" ,llı.d l 35,5 ~[~-

1n.-•t! et k ı! t;)µ ..ı, Hav.ı n"-"'afja 
VJ ta.-. ola a l:!,07 ti.all't:tnı·t.re-:.ıac 

l..ı n-e- ut"a '· .ı \'iH to;.ı , 5, 7 t-aı.•· T P-t

t 4 bpır~ 4: ıtın1;•1ııeı~ı··"'hk 12 to
\ ..ır ıd•. Gr-.nld.e 3 l:.yyare ı·e'\·-

<: ~ ,., l![." •lc.yla 1565 "ciı, 

\'.i. ı . tı..1.n, 6 (A.,A.,) - Bah ,ve 1 
t'I :r. tı r..1 ıtı~)'. zıı'h'ıs•'ltn İta 1 yan-ı 
1:1-,. ta -afııilian gfL.fd. bat•rıldı.g. hJ.k
"k•ı· ı&.ı:~ hi>bl'ri tefsir e~·uc·n.ten ı•n-

irak kabinesi 
istifa • 

ettı -• stif a sebebi ia,e 
işlerinden ileri 

geldi 

Vekiller Heyeti 
~~~~~~~~~ 

Dün d toplandı 
Ankara, 6 (tkdam Mwhabirin

den) - \'ı:okiller Hey'eti bı.gıin 
•a•t 1.1 de ~u~vek:ıleHe Ba~YP!cil 
Şt~ri.i Sar~cogltınu.n ryasetiı:ı<le 

tuplanm~tır. Vekiller Hey'eti
nın mutıtcüf İjler meyanında 

ia~l' i~lcri i.i2erindeki 'kon~ma
lar·na d<-,·am eylediği tı.Jımn 
olunmaktadır. 

Amerikalılar 
(Ba~ tarafı 1 inci •alillede) 

şı arasmda.ki me.safenin 2500 lci
' metre olduğunu hatır:aınıak

L&dır. Amcr:•kan taı-yareleri ve 
Jıa.rp ;ıemileri bu mesafeyi şim
d d<-n gN'b leceklerdi.r. 

Amerikan kudreti bu iki is
t:kamelıe faaliyette bu·lunmak'ta 
her defasın<ia doğan güneş im
paı at.orlu~un un inh:damına sıah 

ne olacak olan Japon adaarına 
yak!asmakt:;dır. 

Ar~reanof 3da~arından dördil 
her b ri K'ska adasından d<>lıa 
bü.Yıi'< b'rcr pa~:;dır. Aıneri.ka-

1 ia, ~aha simd•<iPn bu a<lal.;ı'

da "[Pri b'r Ku\·,·et t>p:amak
t..,aır. 

Lor,!ra, 6 (A.A.) - Yeni G · 
nedı- Oven Sıan:ev daJı:ar n a 
A\'ustralyalı kli\'"vet1er ilcl"'ıe--

B .. ,id•t, 6 (A./\.) - Ira'k ka
·:.ınc i cl;;ıııili n'ahıYelte !<'tı

•acli meselelH hakkında husule 
gd<"l1. oır [ikir ~ -rılığı ncti.c:e
"ı de isfüa e~mi~tir. Na·op yen 
;ı;a;brnen!.n te~ckkülü-ne 'kadar iş 
b3<11ıda kalmasını Başvektl Nuri 
P~adan rica etm: tir. 

1 
ın'oklC'<l>rlff. Bu km"\'etlor Koji 
ve hf:vola;,ava vaMl.s bulun-

1 makıa'd,.lar.. • 

Sihirbazın 
mari /etleri -Kaybolan Radium 

tüplerini polis bu· 
lamadı da sihirbaz 

buldu 

7ürkiyeyi tazyik 
(Bn~ taraL l inci sahife<k) 

yeti iç'n yapılan 
olmu~ ur. 

m3.11i 

Tacı::,.jlı~un dü..'jl11anı id.; di~
sızlt.•ruen ı;c:fret ederd;; 

bilb•!<ia halk kiil !erinin d·n· 
s:z::~,nden k koı-1<ar<lı. Şah· 

~ra}.·nwı riinı; eye pe-k o 
&aaar d'l-:i'-al ebmeldi. Oooriler 
lıu .<i.iımdardı Kil se de onun 
hü~ıim \'C nlifuzuna tereddüt· 
sii7 boy un eğm'~ti. Büyilık oğlu 

Aleki~in yerine vel ah.d iliın N· 

Lği ikinci oglu Petro p.,•,ro
vi;in doğ<iuğu yıl, kirse enn 
gtce her kim oluıo;a ulsun a<;·l
m•sını yasaık p1ımi,tt Kalıcııi· 

nanın bir prens d\:~ğurôuğuntl 

·h .. ber altnca, ~eceleyin Sen Pe· 
teı..:burg büvük kilıses'ne Çar 
·;,~ndi,;i koşmuş \"e şehir halli.
na bir oğlu dünyaya geldiğini 
di>rhal biJdirmck 'cin çan çM· 
dırnnak istem;,_ti. Fsıkar, Çartn 
emrine o kadar kat'iyetle itaat 
ediL~rdu ki, rah'pler, b':zza 
·kendisine Jıili:.e kapısını açma
dılar ve geceleyin çan , .. ımactı
lar. 

Gemilerin dlrekier·ne en ma 
hir bir tayfa g'ıbi trımalrr· 

dı; tek başına koca bir ya\ 
inşa edecek kadar çalJş ·an ve 
azimkar kr'. En küçük blr itira
za tahammül edeme:1ldi. Seya
J-ıallcrde, yabancı memkketle!'
de olduğunu unulu0\•eıirdi; ve 
yapmadrğı m:ir.:: ebetsizlik kal 
anaıxlı. 

Brar.de'bur.: prensliğinden ge 
çeı'ken, prens, mihmandar ola
rak kendi tesr fat nazının yol
faımrş•ı. Pehoo 'a~ıu. 

- Bu her;f de kim? .diye 
sordu. 

- Brandeburg tuprı:k!arn

da ka'.Aiı~.n.z. ırıüddetçe mili
mar.darınız! .. de ıler Petr0: 

- Çok a'.a ... Çak iı • .L. Heri· 
fe södc~~n ae booa bır kadn 
bu • ·n!. ded,. 

Ç. r Petro z vare~e g~lecek
"' s!.• aenıJdi mi. garp sa· 

Ta_;,·J. ıır.Ja b r ttJ, kortku ile 
ibcraıbe-~ ô.e l·~\ .. e-eanlı bir me
rak taı..:lard • re~'cH z2manJa
r1nda. ırecl.';)ın:n tadına nıuha"k
lwk kıi Qo) um olmazdı. Fakat, 
en nc~'eH anını da ır.übh b r 
fırttra tak'p ederdi. 

- 7-
r-Çemee-
1 Reşat Ekrem Koçu J 
\ " 

}l'6nora pr~n.scısıı Eiizabet za
m(lf1 r.cia Avrupanın en zarf ve 
en gü1el kadın hulowndarı ıd .. 
Petı>0 kend's:n. z;y.rete gittl· 
g.nck>, bi i.ı,1 ıİ$, ön1ründ:e yaıcna 
d.g hbalrklar gösteroi: 

Önündekr a.ltı.n oofra taokım· 
lı.rı-,ı b'r kere de pe,etes:ıe sil· 
d:. Sonra, ~ en1~n:. ~·ağlar sa
cora~. masa U:>tli.ne ye ~·f."'r:ere 

saçarak yedı. Dört bu<;-u• »at 
sofradan .kaTıcmac.i., t. kı; rı~ca.

ya kad;;r ~arap :cı.; h~r k3"ie
hin.i katdır:r iken de. Hyatl. ba· 
k•lım! Sıhhal:.me!.• <l:ye tıa~ .. -
rara.k snfradakiler. de z:! zcr
na ~ar'hos eıti. Z:ı\·a:~ı Eliz.:IDct 
Vers;.y sarayındaki mı.:h!bbe'e

lertnden lılr'ne y•rıdı~ hır :r."k 
tupta: cBu zi·yareti ve z ~·afeti 
tas\'ir ede-bilmek için. pek ça.!< 
llıgat karı~lrni:ğım• lliwe etm~ 
ti. 

1718 de Prusya kraliçesin.n 
b'r zlya<'.etinde, önündeki 

eti ayırmak üzere bıçağ: Ö) le 
bir k8\·r~•)"Ş ka,Tamış ıdi !ı:I, 
çar hakknda b.n bic Mrra d.n· 
lemi~ olan kr&liçe Sol.. - Şar!et 
ikorkusı:ndan b:r çığlık ata.rjk 
wfradc.n fcrlanıı~ıt. Petro, k:a· 
L"Çen..n b'leğinden kavramış 

- Kor.kana! Otur!. 
Demişti, fakat, krallç<'n" b;

leğir.i de ör'e ş:dd.etıe s kmt~tı 
kı, kad;nca-ğrz ik.:.ncı ç ğhğı at
rııış id • bu sefer l;ıayrete duşen 
Perro oL-n~lı.ı. 

- Ne olUJ'Or ... Ne ağmyor
sun be .. benim Kaler.!'anın il>üe~ 
!kemikleri sooinkindeıı d'"ha r, · 
ce!-

Demi~ti. 

Nıınn,,ailir ki. P t•o Alm~n 
pccnslerinc kar k~ten 'Ka

ba olmu-, ıa. Fransa Z.:sareotm
de, daima bir preons olarak ka!

~t1. Parl:iı ziyareti. .-:,ıro..sında 

1'ir muasır~ or.u şöy'le te·.:-vıir e~ 

du: Arkas ı:dl:.. h~U kn:b:.:m 

L'l'ı:e. 6 (A..A.l - Burıulakl l<i;... 
n.•:.:t-erin Dtr n'ilı:l 70.000 f. anıt de
ı;:ı•f' nae ik: ra um tupü g rib b-r 
~1<-'e kayl>o'·ıtıt tur. l!ı~iııit:;ı~ın 
:.::ı>'{ı.çlulı.rın~ ıbu•ına" ere pol1t:t Lc.."t"a
f :.lırl yapı:..Jt a~d"' gr·len \'t' gı:>!-

Gazete esir ed ~en bir SO\-y<!t 
ge .er ... lının sözlerini naık.!etımek 

ted;r Bu geıl1'ral ezciian.e Bul· 
gari5tanın I<:tzı.!ordu taı.::ı.f:nıdan 

'%alinin 19".-0 yazında karar'.aş· 
t•rJd,ğmı si.iylemişt:r. Plan mu 
c:b!r.ce SO'\·yctler Varıuya bir 
çıkar:rna yapacaklardı. Diğer ta
raftan da b~ka bir So\'yet or
du'u Dobrucedan Bu'.garist.ana 
girecekti. Krzı!oNlnnun yardı -
mi e Bulgaristanın tamam·ıe 

Sovyetler B.rfi;;i1>e ba,';lanmas' 
di" üdilÜ\"Orot: Sta•:n'~ sağ 

kolu olan Şciarof Bu!{',<i-ris.t•· .a 
gönderilmek üzere yük5e'k ko-
rr '" ' 0 ra-k tavin ed.m'şl.i. K.ı 
K z;:OCrdu Bı:·~arit;t;<n'n ba ha 
bts büyük şehrinde garnizonlar 
t"'kil edec"k lı. 

= ------ ~.=..:..::==-==-~'-'--'-~--"--'-==-==== 

n,ıyf'tJ. bJtün ıq €~!e-r ~ i.;llw~.ş
tı.r . B.ll'llLıJl tr." b:r ~·hirbaı.a mu
aC"a· t <th.:rın~ \e bu ada.n1 elin--
kı ra Jka va.sıt ·ıe ı·aıditlı'fT1L:ll1 gö-( 

tuı'il. •ılğt. · 11.tk.amıetl t('.:bı,l rtıt k-it'fl. 
~ıra ı a..· İtllnUT\ yerı bultır.ırııuş fe 
tt.ııp:e-r ınl\rd.Mıa c;;ııl~a.rılm.:-lı.r. ---- __ ....,,_ __ _ 
Şapoşnikof 

(B,ış tuatı l inci -,alıifede) 
.elkuırmay B<i~k.,n.lığıru yap
.nakladır.) 

Şaposnökof ba koınutau olmadı 
StokıhoLm, 6 (A.A.) - Ios

kıuva m hfiller.i Mare~al ŞaM· 
nllrof'un. So,')let orduları baş:ko· 
mutım!ığına tay n edildiği hölk
kJC<daki haberi dün kat'i surette 
lekraıp ctınişlordir. saıaı-... •yetli 
Sovı'et kay<naklarına göre bu 
şa)'İa, Mareşalin 60 ıncı yıldörıü
mü miin&!!Elbetiie Muskova rad· 
yo.m iie ga'Zeteler'.n yaptı.ğı lıa· 
raretli neşriyıırttan soma urtaya 
çtkmı:ıLır. 

Hırvat orduları 
(Baş tarafı l inci sahifede) 

<lcı ~ Dalımaçya, Hırvatıstan, 

n.,,na ·e Hersek bölgele< .. ndeki 
bütün Almanların 4 kö müstes
na olm~k üızere tahli) e cdi lig;.. 
ni bildirm;şt1r. Liderin SÖ) !et!· 
~ ne gm tıu tehlirn Al ar hü
·umeliı e Hın atfatan ara.>mda 

i'U2al nan bır a'!l :na gereJın
c yıı.p.lmıştır. Bu hlilg<: cııdeki 
A\manl ır Almanya) a gönder'· 
mışttr. 

Slonııı) a ve B"sna Hersekteki 
Almanlar 

Z gro'b, 6 (A.!I. ) - •D.N .B .• 
Ögrcnıldigıne göre Bosr Her
sek ve Slovanya'da dağ;mk bir 

ide ~ aşamakla .ıla.n 20.000 Al
ın.ıın~ı memıeket.ler e sadesi 
A manya ile Hırvat< tm nrasm
da ır anlaşma yapılın t , 

Stalinin Beyana -

Ylne bu general n S-,:)1·1erinden 
anla~ddığına göre bu pP:~n'.aı-da 

Tierık;ye de esirgen-memiştır. 

Gel'rr1l bu hus~;·.ıa, Türk · Bul 
gar hududu üzerinde Kızılordu 
tsrr.f rdan garn:ııonlar tesisi lü 
Zt:'Int:ı,u da nazarı itibara ıalın
d.g.nı :si>yletr.q•lir. 

Maama[ih sıyasi büro Tüırıki
yeyi b°'juna ta..fırik etmemek ı.a 
~c ıdıi;i kanaati.ni izhar er
.m:~i r. Krztlordı;.nun Bu~aris
tar.dak kuvvetleri ica·bır.da, bo 
ğazlsr meselesir.de Tüek~-e ü
zeri!?lde !ıa7lyik yapm::ğa illi 
gelecekli. 

Bulgar gaız...,esi yazı.sını ş&yle 
bitiriyor: 

Sovyet ger.eralin n <fşaa!ı 

Soqel'er bir!iğ'r.in Bıılgarist:ana 
karşı hazı.rla<lı~ı taarr-uz pianla
r n <ı bir dehlııu tesk:l ewekle
dir.• 

(Ba~ tırrafı 1 inı:i sahifede) 
ya.nd.m, yapmsk n ~-et'r.de b ll
ltırcit:ğhnu tckro.r etmoCğe pek 
az lüzcm vaTJ. ·r Zlra r . .1kümet 
bu pe>lit.ka> n. b,r ço:< defalar 
lbild.irm;ştır. Bu yaro.m elden 
geld ği kadar Scwyet hükümeti
n n emri re 'W' •sis ed.imiştir. 

Çörçılin cewbo. 
• Londra, 6 (A A.) - Bu
gün A\•am kamara·sınd!, iıkin
c. bir ce ~enm li:.zLmtld>3. 
dair Stalin!n Amerika'• gazele· 
c 1-ere \•ere· 1, cevabı hcıkıkır.da 

İngifü hi3ki'.ııın lin>n beyanatta 
bwur.u.p bulunır.ayacağ: Çör
çilden sorulıI11uştur. 

Çörçil şu cevazı yermiştir. 
İılgiltcre hüı<iımet.in·n şimd'> 

ki halde •bundan. e' ·e~ ~·apılıi.11 
•beyanat har,cinde bir şey söy
lemesine lüzum olmadığı ha-k
kınd&ki kanaatimiı;, halen roıır

haJazıı. ed:iyoruz. 
Lonıdra, 6 (.'1.,A.) - Avam Ka

marasında · ine: Ct"'11he rr:e~lf ~ 
·halkkı"".ia , .. erdig< <"f"\"aba. Çörçtl şun.
hırı i' ;ive elııniqlıir' 

5t"Fnin A-:n ·r··t:ılt gazet(<:.ıye 

~o. E~.ğ! n ektl pta bah rne1,-zuu 
o~an .bfya.natı p k tao:ı olar&k d..:u-
d ve tetk.k et' n'. 

StaLnin bahi.s rrf'\-Z.l.U o an mt::~-

Dl l \ l~I. SÖNlllYECEK P RLAK Gt'"II:Şİ 

K~ .A. a..-u. .• Kap•nn Bu ı o. J"!eörtl 

IİCILU:L Cl'.RTi:z n yaratı • 

DENİZLER ASLANI 
ER OL fL YNN • Bren da archal'ın 

Yarın 

ş ~ rlc ... 
-.,_...,,,.....·n "t"bar.en &. ne1 m b G ola 

LALE Sinemasinda 
N~ı'I> ı yer ..,..n 11rncl'den t: !>"tılır.aın. Te 

8J r.ı.n İınordi Wk \e Tan oı\m><r.a arırıo:b a_yn 
,, tlr 

ı 
t u...itıfi P .. \·am K r. a.ı m ZJ.-

- re ed p cd lm~;-Ec ·n aoran 
Aı:r.frik:a ı ~ .. -zE?C<." B~\f'n'e ba~./t""..ta 

ç0ı:,·ı. "lanGıli. bu ide sc~1-eyect1t e
ı· .e , Ave f-<l lE'ce t b r ol mad_
~!r.ı b d rmi.ş't.~;. Esk t:ı °ı)'"° n..a::ı:ı. 
oL:vt-·· St";ı ey Cl.l'J"C.~ r k:~ 
c~ 't" ı o Llf" •. .r d tt 't [" nı uıhıLJr, 

o~an ad la rt ;Qnunt:u.:.ı 

B~ı IÖZ
0

tr al.lc"Ş arla kaı .. :lanrı•~ 
tır. 

R ıya ilt B' yC.:t Br" r.-~·a arı-
aınd:ı ~t>-nf'i k ımısy r. e-1..-..Ieri bı .. 
k~.\Hl'cian ıı!k. b 1t' an!a 1 a nıı ;,.·c i 
Q'dug:l '.a da trm n t \er p V"-"'re-
rr ~ect ğ'. 1· :IO pa r.' 
ı ıncaır. Bt to: .... r·e U:lŞ\'(\ .. -11~ şa 

c \ah \·e,.:n şt r: 
BLl h: u:.:da ı!l.\ifr.Q::-ı~ .ı. t:ırtarak 

y ... '!:f. ~~~ bl"'yan:ıta. he'.. h... anın. 
"~uk . ~ 'fe edt·ce-k. hk; biT s0-
.11ım ,_ı:&,.1ur 'e n nal o!C.uJ: a 
.ı;.:-phf" o'.n-ayan böy' .~ b r r.C.a böv-
'ı• ye-:>·~ ı;ı;ıa:: e '"Ul:ı 11flı3sın. A-
\"Pm Ka:reaı:-&-· ,., <-'he .ıyet.!.e tav-
siye- {l<i€roinl. 

Bu k"O b• :-ana.tı ~~ Çör• 
c ;ci drf:ı a'ltışlarmıı.,oertu-. 

NeY•yo"k ·5 (A.A. )- Va~1'g· 
t.or;da Sll C'lıet lınlL~-or ki 
Hit!,,r. Gö.rıng ,.e Stalin · e•asl; 
b:r noktada muta:b,kt:rlar \"e bu 
ookta da b'r k·. daha ho11p edi'e 
ceğı ke~ ffyet.dir. 

!\~\-.}:Ork T. n<"S gazetesi bu 
ht·•c~a hülasaten d ~ ki: 

St3iı 'k ne· cephed .bah-
se'• CC..Tht:r!"€is. R~velt, A· 
m • ka'ı!arla İr. iü.z!er:n taarru 
Za geç e !ıt:S<ISUl'<i.ı S l"S z. 
l.and :klıır.nı "';·led· Şu hald'e 
sıa~ n, n lar - ce. e ker,dı: 

kend· ı,, ne yap' ıkla 11Jan _... 
lıa fazla bır t zv k era ed mez. 
CiJm'hLr r • R "'e o kadar 
kı g!'Ce gLi duz l r u pr je 
le mc,gıoldur. Mutte! k!enmn 

c kler zaman darbe iıı.d.re
cek kadar şimd' km"\ N nmiş 
bulı.-nduğunu St "nin .lrneıi 
m n ııp o ur Hü.cum hazırlıkla 
r z nredı'd :tinden daha fa.zla 
; .rmistir. 

c.; Mımı'.)t : ;o."'llrü~ Ut'> ... KOr:>ar klr
ıra~ı lioll .... r.dalı tt..1) faa~ra 

zi,·on:iu. Goz.E-r1 .. r:, burnu ve 
oğzı bü' UK ,-e dUz..günci;u 1·uzü 

.raz so!c.>t o :m;..:,.r."' r.ı.ı. n en 
giiz<"?di. S<lclar _ ~{:sa ke:;, M:ş. 
par!,· kesta~e ng:r.de öd •. Yıi 
~rü s.k sık bLru tl.!r\.""ü!'OU. 

Gözjer· s.f\. ~ k k :..cırı.n ~k'!a

sır.a Ç"''l'.hyorciu. G::ıel bir a· 
dam OlO.üğU mu~.u.kKö.~tl. f u:tat 
s~nir hasta1 ~ ve kötü ..;· tnı;?i 
ile 1.e5irir.den çoi< .e.vler k«)'

b'?di yordu. 
(Daha ' r) 

Amerikada 
Müşahedeler 

(Baş tarafı 1 inci sahifM•) 
Cıunhurrei::.i, bi.zi husu~ (&

!ışına oda;.ında ve pek .amınu 

bir surette kabul etti. Hepimi· 
zi.n birf!r birer elimizi slkara.k 
iltifatta b ulundu. Pek neş'eli 1·e 
zinde idi. Halbırlti on beş girnliik 
b'r ı .. rnş se)·ahatindrn henü:z 
dönmüştü. Gördüklerinden mem· 
nun olduğu aula~ılı~·ordu. Nite
kim. seyahatinden memnun ol· 
doğunu bildirruekle >ÖJ>e ba la· 
dı .• feml•kdin her tarafında 
l>ü~·ük bir ı:ayretk harp faal.i
vetlerinin de\·am ctt•ğini, gtten 
İlk:.nuııdaki tahminlerinin la· 
hakkukuna ci<>ğru gidôkl.igini 
gördiiğünii ,.e netiteden ınem

nun oldt!ii"unn so~·ledL Sonra ~e
yahat pro,.,amımızı sordu '"' 
Vaşington He Ne\~orkla oturup 
dolaşmakla memleketi tanı~ a· 
m1~·acağlm17t. he-r ta.rafl gezip 
görmenin fa~ dalı <1lduğunu ili· 
, . ., etti. Cumhnrreisi niki>in ve 
azin1kar tebesslinıiinü n1uhafa
za eder~k gayet sade n ,,.,,,,;ruj 
l..onu;u~ordu. Yü<de yii& b+r de
mokrat ~" h• çoı:uğu, halk a· 
damı oldui(u göriioü~·ordu. Ame
rikanın bütfw milletlerin ist;k· 
JJal1e.rini uıulı.aEaLa etn1~leri için 
çalı~hğ'Hıt Ml~ledikteıı !lıODra, 

kendi tel.ılL.l .• .i~iııe göre, her ınem· 
!•ketin ~ aln:z si~ asi sahada de
ğil, iktısadi :ıhada da istiklaline 
~alıip olma ı Uzım geldiğini 

?lkretıi. İleri olan memleketin 
sıınayii de olması icap Ntiğ:ni, 
l'+ıth,erin i~tenıi ile milletlerin 
mibl k;ı olnıa ı arzusunu ifad" 
ettiktt-n 'cnra, •Türki~·e~e ~ap
nıak İ!ttediğir.ıiz !t ardınıtn e'<l ı 

budur .• dedi Ve Tiirki,-enln ken
di si~·a>i istiL.liıline sahip oldu
ğunu ,.e bunu muhafaza ı:çın 

):ırdınıa nm.'ıtaç olmadıgmı ,.e 
ancak iktı ~di istiklalini kaıan
m:ısı için ~·ııırdınta ilıtiyacı oldu
ğunu ila\'e etti. Ve Runelt. ,;;. 
zii Alaliirk .. nor1<lederek onunla 
meklupJa, lığını SÖ) ledi 'e bu· 
nun na,ıl olduğunu anlattı. TiiT· 
kiye~e film çekıoi~e gideıı bir 
~:neınact~·a Cwuhurrei!,.i. l>ir ta\
:;ise ınektubu \·erıni tir. Atatürk 
bu ta\ ;,l) e mektubunu hü~nü te
ı:kki ederek filnı<İye her türlü 
kola~·lığın ~üsteril:u ,(ui en1ret
m~. ll. Ruznlt, alınan filmle
rin çok enteresan olduğunu ve 
Amerikada her tarafla gö•leril
diğioi n ç1>k beğ..nildiğini, bu
nun üzerine Atntürkc teşekkür 
ettiğini, bö~ itte aralarında bir 
mektuplaşma ba~ladığıuı, iktı5a

di me,eleler üzerinde do: mek
tuplaşUdarım ifade etti. Reisi
cunthur, •llenıleketim;zi i~·ice 
görüp Türki)e halkını aydınJat. 

manııı, a~ ni zau1anda kendi 
ınemlekelinizi de bize tanıtma

nızı dilerim• d.,dikten son:ra hey
et nan1101 ükrü Esnıer: •Bizi 

kabul etmekle he) 'etimize müs
tesna bir setef urdiniz. Çok 
müıehassb ..e müte<;ekkira. Tür. 
ki~ e\'e bir mesajınn. ,·arsa emir 
buyurun.• d•di. :\1. Rnl\'elt '"""P 
olarak ·Cuınhurrt:i.,,inize benim 
!oieliıularnnı gf.ltürünüz_ l'mtt e
derim ki kend l<rlle görii~Urilz.> 
sözluile lıe~ ıınaıına n lıaı et 
verdi. Tekrar elimı.zi .klı ,.e 
i~ i yolculuk diledi. 

J. Rnr1 elt ga el •ade gi in
m ti. Arka nda bej bir ke n 
ceket vardı.. Sı~ ah bir pap) oa 
kra..at ba~lanu iL ol kolund 
da matem alameti olarak ·yah 
bir bazu d t h idi. c:.:ınku 

hala anMsİ ·., mat&mi.ai f"~ 

ŞARK CEPHESİNDE 
(Ba' tarafı 1 ,...,, sahile-de) 

Leı'' gr d cephesınde rrüfre
ze.ı..:ı• ,n Z4ı ıaal ı o.r~ketJeri ne
t ~ndL• d n.an Uç günde iki 
büyıiık a''<er ka,,·betm:stir 

ı 
ı '"'ta.da p· · oı. lvpı ı.. te · • 'li'k ••r;-

eılı>on Ol şrr.an m u .... m 6<1yı ...tı..ı."""' 

1 

'" b 0 ld.1 •:.tea . B d" h n 

00\")'Ct donanmasa1a JT"CI'llciup 
ha\ a ku\·\·etlerı b._ du~n1nn u
çaK rr.eyJanın.... tuct.n1 ecte!-ek 
Yı;nkers tip!Pde 7 U<;ak t"1ıı p et· 
mı~lar \ie ayni tipte d·~er l:.! '-iv 
ı.:ça~ını da hasara ugrat1n·ı.-.lar
d.r. Ha-_·a muiharobcl.-ı .nde 3 u
çak dü~iİ!rulmüşkir. 

Tinıoçenko lrnvvelleri 
Don'u geçtiler 

Stoloiı:>lm, 6 (A.A.) - Alman· 
br. Staı:ngrad ceı,cnnereıır>e "a
~ ·sız efrat atn1akts. i*ler dE- Sov
:ret kıt'al· t·tnrn demir glbi sag
Iam makav-eml\t'ri 50.r:.~rrıc: ... ak
!ad.r. 

D.ğeı- taraftan Timcx;"''""' Al· 
manların sol cenah na yaphğı 
b~·ı aheste fak,.t de,·am'lı 
s14rette ~rrttırmakta ve A.ıın:i.n

t.1, cenL...ptcıın da .~ık ~tnn • .:..k~a
o.r. Tifr'C.~tnkıv'nwı Alrran svl 
cenalıır.a yaptı;," taarruz. 1:!5 kı
l0ı:net.re uz111ılu~unoa bır hat ü· 
zer'nde icıa ec!Hmektedır. Bu ta
r~t::rn So\'yet kı:'a1an Kktska
' a dog.ı • mlan Ikn nPhrıni aı· 
m..,..aırdır. So•ıet kıt•aıar m sol 
cen ... 'ıı ıaknbeıı 50 lcilometre ge
n.;Uğ'inde cenı.ıpta '<e<ıdi'~ <bir 
aehliz açmr~ ve oradan Alma:n 
sag cenahını diivm 'ye b~ t.,"""1'" 
ta·. Bu taarrıızu yapan X..t'alaT 
Sta\ingrad'ın 25 kilrunetre yakı
nın kadar gclmişlercl.i.r. Bi ra;ı; da.
oha ilerledikleri t"kdirdc Alman
lar muhasarayı kal<l•rmzy a mec
ıbı.r ulacaklar ve bu sene yap
tıkları seferde kazanır.ayı ~t 
ett.ıJ.erı eu b )'Ük 11ı>lun!ii'.ğü 

ko.~ibed~leı·dir. 
i~ ·. · , 6 ( A.,.A ) - R k.J\~·ct-

rı Sta .r r adın 75 ı-r. 1 ş ~ 

""da Klı t.."'*ay.l'("'oa taarrıJZa •e.ç-
kr ve ~ri h'lre'~et.r. de n r'l

ır?',..!ctr• uıun~nxiır Sovyet k :v
vet er n -ı rnP\ zi'rri ısli:h f'd.:i. m~ 
tir 

STAIEGKAD '.\Tl'H utEBFSİ 
:11:·:.ıloova. 6 ( .) YLi'ı:oen 

fa a ta ik \ r yüzlet"C'r ıuc-tfk 1 a des
te-k •'nn alman l!rt aları Sta! ngra
dln. en dar- müdıa.!33 4cı·~~ rnittlndf' 
k nd.':er'r.t> b .. yol ··ç~ ve ~roh
rin ı:r:e•tt,..,."n" uta.,mak tin • ·tı•
rrı: .. diyrn ta3't"JPt.nTar ;yap ttta.d.·r. 
s-.. ~qırad. hl\"& a.kln'aır. r. a 
,. .. n.dı·n a:ıe.s· er \"tl' alf"\'~er c.·ınd .. 

J ~ı r C('phe~r, ~eo·ea. tr ~n•f· 
!ar 80'\{\"• tl. !1 l!! ~:ı f~ rl.:ı rlüş... 

an Caar tz a ıw 1p ':I ıJ "J ::k'l-ı•.3J 
vt- ya'. •z et_ n !'! 

lL ~l sayc~ın .. ~ tao a ma.h:.a. t!

urrltkı ı ı ( en b ı az o r at... 
11 l..ıtır 

Sü\tye-l ituvvt ıe-rl,. S·ıı~ "l: dl 

lOJ, 110 k orrıt. tı c · ı.ld.a. .... ba-
t ·:~o...ı I ı.Jn bu} n.. dı;~' r .\~ 
n<a:->: cerıcıtt1.na. cliı."t3 dı•ı ., ..:. na 
gıl''fl'H-ğı· ~, ~ {{ k O~~ .ın·. 
HİTLEltİ'<I PL.'\"'I Sl l'A Dl STÜ 

P." a ğa.1.t~ı, Rowların. k. ht;;ıı

n·anca ın ti: •vevn e nsn J-1 ı n 
194~ Y•a.w 01ıa p .111 &ı n• SüYa dıt.ı

.şı..; :\:fü~. y..ııma t d.1 • Ru t;3z .. 1p. 

Rl k .. ·vetlf'r.ı., <\Qıyaınma~a ve sta 
l.r»gr irlt.i n-.ık ddP:. ,.aı.,ft'e 111 

ba.}3 rıın.a,..::, 4.~-1\. ve davf't tW:ılrii..
tt<Ur. 
l.Oft01'E,JDf:; l\LM.\"I H \11 , ~KIN .. 

Giır.iı..oi 
Lor»ra. G ( A ·" } - MO-,t...., •V• 

ı 'f· un;.;.1: ·,g1Jn b~ı-U ,.;tne C',._ 
, • Rı.;.:,:ı.r Vo!"llnf'J cf!phı·~ rrn bıt' 
k~ım;1w:ı~ ıa:.rr 1'7:a leıc;'l·1 oiışlr \'e 
ıdü~.mı~ lhBJtıı..-uıa & rm "'!e r. O
b1 ~t~ ttiıf\'lk.\er!e m ·eıfJı~z a-. 
k ... le:- Alm;m bb:Ma\'""4ları.n1 r·~ ge 
~im\i;ı.'er, rmfkavrmf't C'f"l~Pnni (e
~nız'er~!etd.'r. 

~!o..-1oo ... a ~.J.:+ı.ı t"Unt.f·ı ıı.W-e 
t:·~1 k1ed r: 

B' k• ım.n ng ·andında b rtk. 
!e :"'1*'2:dt'fl bi-ri ta:cıf 1 :lan di: rı. 

il :.Jda!aa. tertib;ıt•nda hus ''" ct"'tirf
len ç ·ıntı drrin!e,tıirı ~ 

Alman tebliği 
Berlın, 6 (A,A.) - A ın :ı ordu

.arı -ba.şkurn.aOOa-nl~ıNn t •b'. "· 
Kalka~yada d.t4m&n bd>irıni nı"t

l('aklb b•r p ıepcl<rdm atılm11ı
tı.r. 

Dı.işm'1n kiJi\-vet.lc-n dün Tuapdc' ' 
:ı> mal ba. ı.sında \'e Terek. bü)ge:. n
dr bi\'\ e!ii bir surt tte tah.t( \ ed'.t
m ş mcmaııuı ve dağ" :a:t'\~n •rini 
g~C"ıld . ıer\ ~• ... tlı muka"·emt'{e 
raıım<n b u-a lımak ııo "Ur. a lt1! 1 mı.s
iı.ı. ro u-. 

Stahr..gra.d seh.,.bie ZOJ:Us ~~ 
Y<!p.lan s· et! mlilareb· :e·-d-."'n 

•'lr.ı Y•"'r-i terakl;. "r k:ıydect.lıruş
tır.· Sa\•aş · ~an b 'lfn. k.ıılaf:1-
rnnızı d ek'.t-mlflet'd r. Şehrin t -
m 1 bıı. ~ıs:_nıcı:.. n. n b rhk erı .ı.kutı-

<...'lı lı:r d~ J:l'UJH.S>U t't"V -n:eo"e 
Hak olrr. .ış:a.rdır 

Dtm crphe "nd,. R r.el'.l - ıtalnn 
'\e "!\ta.car kı1a!arı dı r.1::!1 neotıri 
c··ı;-.neık 'ı~ya ilerkıne.k c;;Ml y:ıpt.1-

..: 'b<r ı;o:ik ha.rnlelerl pu (l.rloı lr 
1 l"l'd :r. 

~te.dkt~ ceph(",.siode> ba~wTar DE' .. 

t'oe~~n. dilr,,ımanıcı b r çok rtll'l

t~erm n ,-,a~rı'"" hart'boe """"' 
:ı l*1""i ta.hrib edi'rri..~ir. B, lstin:ıt 

~,ar~a bulı.:nan uırpra.n as-
e ("r: k.:smen . .:ı e-dilnis kı.sr.eın 

de ~ r n 1 uı::ruf.W'. 
i"!N'"rl eô. OnD.n C'tntıb 

:ı.lma'fı.far-ın. 7ar-t"ı• b'.r ta.arr . r9-
.na ır:ıcf.a dlln mGhm b·.. (lflPnıe 

kayôed-1· r-

EKMEK İŞİ ,----..., 
(Ba~ tarafı 1 inci sahile<k) S E S 

ver:rı',·tir. Zira wı verilmesı ]re. 

s.iurse c~var k.aza!ar ~kme~~z 
kalacaklard:r. 

Şdıri"I (!Jmıek sa~iyabı r-
gı...ıı biraz daha artır.alctadır. 
Dün, gi r.}ük un s:rf.,1atı 3 blıı 
Ç-rnlı bu lm"'}tur. BeJ.eci."5 e iktı
sat hfüdilrlüı;i:, ı.;n urf' atının ı 
r.:iç n arttı;;ını ı.eJ 1<:.k E.'\ır. 9k.le-
dir. 

BAKKALLAR...\ l -:'i TE\ ZİA- \ 
TL'i'D.\ AKSAKLl.hLAR 

D.:ğer taraftan, hor .al gunii 
halka, ekmek kartı ını?kaoilin· 
rie ve bakkallar \ asıtaı;ıle un 
te\'Zİ edilc'iğı malünı.Jw·. Her na· 
hiye<l-ek.: ınutcnA•: bakkailara, 
dun de t:n ,.er ini \ e tC\-z;ı.t 

)ap;Jlmışt•r ancak. Top~ak :\1ah
su!..leri Ofisx. her nat-. \ e)'· , mu
te:-.a,·iycn un vera gınden \'e na
l> yeleıin nü!w; ke,;;Ltleri de 
lı1r olmad:ğından bı;. "l ı;.ı.ı ak
saklıklara HıbEJbiyet . Yermekte
d.r. 35 bin nüfuslu Aksaray bö'l,.. 

gesine dün 2 çuval lllD ''eri!diığı 
g>bi Bey aut bölgesine ete 2 çuval 
un vorilrr'~tir. Bakkallara erken 
gıdeıııler, un alablltıı41.erse de 
b.rçdk kim ·eler un alamamlt9tır. 
Her B karııesine mukabil 214 
gram un veııilmel"ted;r A.ğlr 

işç_ilere bunun bir ır.ısli ,·eril
mektec!'-

iktisat Vekili geliyor 
Ankara. 6 (İkd~rr. .f. abirin

den) - İktısat Yekin Sırrı Day 
bu a~amki ek"t>reısle Istanlbula 
hareket etm'.,tir. 

mekte-dir. lasasının üzerinde 
küçük taşbcbekler •·c har,·an 
bibloları vardı. Bunları pek -;ev
diği aile çocukları için hususi iş 
odasında bulundurmak adeti 
imiş. Ruf'.\"~ltin, üzerimizde bı· 
raktığı inlıba pek derin oldu. 
Pek mühim işleri aruı.ııda bizi 
kabul etme. i. muhterem Cum
hurreisinin Türki)e)e ve Türk 
milletine olan seveisinin bir ni-
aııesidir. Bu sebeple pek miite

ha- · \e minnettar olduk. 

ixE;~ı . .utı •e Tİ'\"ATltOslr 

.D·:(r; ı.md:a. İ<ft t>. al c ... t ·1:1~. 
Ha:l'P ça.·;-ı.$uıdak ~yet?l b t:tUt a
da yat n ı;ecedc'n faal.. 
y • b~";yor 

s E s 
~hDı~ı n. TiY.\Tı:o~c 

s.y...... s 
~" t \-e t(•\ 

:ı:lara - ~ 't ~I - r ::ı 
i\ \-ruf>· 'e AITTııe ;JK en tan1n-
m111 yıld zic.rıru.-- (.,.PV ro gı E"D. 

;\t'Qlm• f L..'D. eP "- re 
,rura.ı.. oı.m....,tur, 

Yarın gece 
Saat: 21 de 

F \'k.a. ·tı . to~ Gala mu
ame w Gn, ~ °' rs'.;n em, 
ş !l., ~ - K, r. r b r looa:. -dla.:. 

HANGİSiNi 
ALAYIM? 

('l'O)i( DİCJt AND BARRY) 
Sazit, llOl.lü. darısl, özlü enf•'1! bir 
a~ ınacı ı. 

A.yrıoa; 1 - TlJ!tııoe söı '\1 bir 
spor ~h'Sl, ;ıu ~ ng.);z 
~; tOOl 'aknıı &.-oda l'l'l<IÇ. 2 -
Vald Daıey'i,. r~nllli bir çi.tı.ı.t< 

sen1'ıom. •. 
K:;1e 1 er ı><: ~ gür. r>ıkn 
it"ba.ren &çlf.:ttr.. Tt"'ldnn: 4-9369 

MEVLÜT 
RADYOLİN DIŞ MACl~'U 

sahipleri Necip \e Cemil Akar 
karde !erin pederi ri 

ME BUM 

Hüse gin Avni 
BEYiN 

'\·er· ıı et nryı ~ · .• bet.
le ııam:ızaıı Şe:'.fin 26 rı bugün.
lrii Ço"" b.a ak1 ına te;: "Ui ~,,. 

Mübarek Kadit gece11 
to>ravlb. .&ını n ' "P B<yoz• 
camii. Şetir.00.: mevl Udu nebevi 
:Itıraat eııt;:il~"llden merhwnu 
tamyant.ar: a. !);]oilml• d.Oı k .. ~ 
lt'Min. te.,ı;r l~erl ri.oaı olllll-JI.'. 



S-AYFA - 4 

stanbulun1 

kurtuluşu 
(Bi!~ kra[ı 1 iııci sahı[cde) 

Alay Tü <S.me vardıktan ,on
r. merdanda eV\"e1ce ~9b. t ~d'
Jf'n yer?'{'ı ın :.ılın ştı r Kamu
t ""'ın emri ;le Tak$.ımJt·kı tö
" n di> İst ;;.ı.U mar-ı 'l başla
mtş , . .,.. d rrgc bayrak,..-k Jnı r 
t ;-. 

Bunda!' '>nra ba,da Bded Y" 
r~n Vi :ıvc: t ve Po.rtırıin hn.:lk 
tr<'l<; Jl'JhleLf çeli>nk~er ah.de
ye J;r•nuhnu~t.ır. 

ElV\'L'<·e ha: .. r•.anan kürsüye 
ı'<·kn Ş( hı< Mecli..•i azru>.ndan 
J ,.:~m 'rur bcgUnli.n manasını 
il.)( lirU?n r s&y'.ev veıımi§lir. 

J? .. rt'm Tur dem t r k : 

iKDAM 

I GÜNÜN .M.ESELELERİ ı 
1 

Sovyet Karadeniz Donanması 
~~~~~~~~~~-... ı~~~~~~~~~~-

Boiazlardan geçmek istenmesi halinde 
tabiidir Montrö hükümlerinin tathikı 

1941 yı ı N'~nın .. ı 6 J .. ua A -
m.anıar.1, da;ba e .. ·\ el B 'ga ıta.n 
ve .i\laCQı a.uda l"u\ \. 't yı~ ı:.a.a 

.ı·ıına.aa sıonra Yun"n st'an \•' .H -
carıtJt&r..a t.u:ıtıJ"ı.tıL ' .Ba an. p .... .;...ı e
sa ·a,'lrı.a gore T ı,)e Cu:x:aLu~yeti 

bljr;Umet·nın harı ~·t: 1 ın1! sat~ ol-
':J" 3 g a S)r.Ja ya.nt 9 N n 

94ı <e S .. 13 g:ın 1\ rrnn · uv·vC(Jeı? 

ta.3f't:.J. n ı ·g ı ...; b r1bı r, Ti.ı.~ -
Yunan bl ud:!ı1ı.·ınır Ot~ t. ı fl.ı.: a 
)".ne A ı-tStlerl: kn"\:ttıcı n•ı 

k a·ır.;ıı "r~. kuırvr.ıJ.a • b .... h::\ 
'\to Nisanın :24 üıJ.tJ l>··des&ac.ı. lJ-
ın ·ıd:ı.--a, J <E\ g iJı i• rbı ]) >:ş d 

~hı rın·n liu ga.. l ~' t..ı , 

r- Yazan : "'\ J 

l,!;Iamit Nuri lımak 1 
.t l!Çtı.t-.ı.ı noerı s:ya.sı·t.-

Ot'\' ı t.ıtl e-r1 c ın1lnfı:,,eıt:ı e"-
Y k, d0;;.t-

4i ı. ..,. ı yeı V • ırr.ı el~. in b ,_ 
&U'r. en rtr:ınara,;; slna. lı ı; .. m. tı· ı 

o:n f ıı. 81Jh.ı~1 Ct'llU-bt K f\.;.3 .. 
,>ad. er' hare~etlerini de,•am tti ·-
sa ha odı ı .. p-.e, f>iJ' B::tı.ını 

g·b ... d·~ı·ı erin 7)$bet!e 1.;ilr bS.),

lüı.; !" ı~·nantırt da Alınana"ın ~
gal' h..1~ınde R , .. yanın Ka~a,• z 
/ losu.nu· :ık>betı neiJ:' 1 Ctl<ıcat-;t.r? 

Bu I :o boyıe b r V<ızıyı·ttc bı K• 

tı.:.ııl n1 oluı·, bflkt ol k n 1•...-ı!' bu
tırır Blft'!laı Tu i~·e;·ı ö !<.:.da·· 
l t ı..t'L.. 

n • .--.az. ;ırnarı g 

•- M ili d rriz l.sım·t İconu 
nw eır.11 al.unda tmi,.. bek~iyt'-n 
r 1kn t .. k 'p akn biz:c r tarıtıc 
tın zan~n destanla< yazmağa 
i:ı a:t•l'z Yaja"n Milli Ş..fimiz 
ya~'QO 'r.iırık ordu.:u \ Türk 
llılllctl! > 

f ~ı·: ... ·v.;~ o. ·r.:;ı u,·ın. t.J.r;,ı6:;17. ,nç n1;~tir. 

.g~yı c: ·
U! •stl ülkttt 

tıa,·etiı:et 

cy1e-

·irr.. n:a .na lt c.ı eylen•-e ..... j,o;.;~.ı11 .s 
h:ı.leı ınde l..ı::e-, L(lza 31"r.· l·ao r...r. 
10 t:ıı}t'tl 12 ıne l'J iınc-ı •• J-1 ünc..ı, 
15 vı• Hl ır.cı 17 VI" ıs rl('İ m..ıc~ıf>

Jer! .... ., ~lhrt!'trfl. l!. unC"J ır ... c:6e1t'ı 
6 .. 11ht r . 

• 

Nutku müt.t'akip gL<j.t re'm 
lt>:ı~ı.am;;;tır TrJJbünde ye-. alan 
Veh \(' B .. lcdiye fü:.isi<, Parti 
ı are he:ıeti rri~ı~ kıonıut.:n!ar 
°\'( ciğer .sivıl \- c- asFı-..~rı E: "~ ~n 
ı;ı ç>t n·:mı.ı yapan b'ılıklı:ri . 0

-

l<',ml arn 1'Ş 1.a rd ı r. 
Dun ög1cden soma da ~at 16 
}'~a4kl:da KM , ·t nlık b:

•·· 6JTida b< ';;abu l re~mi yap~
rı ·tr. \'uı, Parti rejsı ve Şehir 
.Mt-c·sındcn b'T Pe)C\, €S!Jaf IC
~tl\..<.Ü:1Jcri "Tmuıar'.ga g'<lertk 
~ ı"Ciuya olar:ı mını e .. \e n ran

J<.tnnl 'h.1< ıtm.s1erd r. 
VALİNİN ZiYAl'ETi 

l'u.ıı g(ce saat 20 30 rfa Va ı "' 

J•c. ul)C re Qı:- t r LÜl.I K r 
ti •r Tak ..... ını gaz tr ~J da o rıu 

n refır.c mU<d < r b r z \ fot 
'\-1(. Jl!Tlist:. r 

\'"alt zı\i~.1fctıc 'tir .... tı~' 1' ~yl:... 

~'ıC'r.e.k ~~ ııın orCu ~ ., - i<rar: ,ı 

~·d rl.mıştı-

JIAI.KEVLERNDF.: 
Dun g•ce bu~iin hahkn er n

•le istanıbulun kurtuluşu miına
f{bıt-tilc rôren"ıtr yap 1 :Tı -.. r. 

Dıin tant 15.30 da t!,kildar 
)l.tt. Prtt'l tlnr.sih br..tiren 
y. ~ ım~~ ,-, uer ır::e (Kurtuius) 

a.rlı hi- ba)• ( > kpe< €'1 

rf•.nuç il<~ ~o\.[.TI bs '11 <: 

'J.i1'ü111C J C C U c,,;.:• c a o!:!e 

'\.C ılt.1 ve a.1c:-t. ... cJ( f c·t• 
; ' ki :n ba) reğı saa 16 .>O 
l !didar mer<lan 'la 

' ~·-

r Burada bcklıH 
l r dosu İ >t ik·al " 

lwan Te-z;,l bir •ivil 
"k b giın'i c n b 
1 • 

ev· 10 yoksul gelin 
lendiril e c~ı, 

EMl:'O, ·u HAT.KEV~'OE.. 

,, 

Jr1anou n ro J s 
~uuı: Ti\ A nw. ·u 

s t 2ll .. ti 

DRAM J\l~'ll 
aat 10.~~ a. 

lliŞ !ASALI 
Ya~f<n: \V. SaJte ,ta r. 
Tııt."k~·~: ~1 rha (t Jt ~ln 

R OJltEDi Kl,:111 

YALANCI 
Yazıın: C'...&rlo C"n:ı n 
Turki;es-ı: S. Jı...io•r y 

Ç:ıe;; rnl;a • J 4 d.o Co..-uk 
~~t..ru:.u 

........ 

TAKVİM 

ı. Teşrıa: SALJ 
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S•> ~ ~ f a.s!.arıntk-t ~·~fşr:,..l'(' ~ ı 
.ebrp ohr.amışt~ Ç\J'nlrn flı.I< y•
fl'ıu İ ll&' "''r ve F!'.I. n .. a .i~e 939 ;y•h 
o:naı'(.;l Lt:lj~n ayının 1'9 ton<kı. lmza
.rıdlg:. ıı· -, ... ~ muaha.~., J n .. ü:Ctıa~ırnn 
teo~H .. i ftı...;elt-ı~· go ·ı !w ır!arıınu;r 
lı. 

H,4 1ıu'L1Nrıır &.::. ın, mı:ı::..u fl 1 ·~rc.ı-
~t"f. r.~ \-4! tv.; <ihu~;cn I iJ~·n 

\Ph.~t-.)'e "'l.l'n~. ~'l"U\Ü.Dt.I ı.ollıf"'UZ 

ital;n•.'lol tıoıllelınQ..! it. ıi~ Hl\lıiı.•tıi.•<..;.t:~ 
hül<'J ı. :~ ı..: !ın otu l .1.4 suı~:ette t .. t
b:j(·Tl' • :f'°1ibft,i <.'ti' ,l(.;{

0 
epa..ı;. ., 

~~im· nya ~rdı.~,ı b...,r.'01ln sorrra 27 
N...,ıı ~41 <le Almayı şgaJ e•r.°", 
bwP..ı !!J. nı:-a.nda L :-ı tn • 25 nis n
c.a. M·d:llı, O ~nL&)'1S 94J <le u -.Ltl,. !la~ 

.. ı.-la E~e d nllı.ıııa "'' d gı·r aoa,a
r n ı.;-ga.Ierı f.tk p (:,} t,.· ı 29 ıı~a

.Y.S ~.;ı d•· G r d üda n n !'u.da li
r.~a ın, ~~)oyilı:"('l:er·~ n~!ey 1 ed~

'C J.., :'\t\ı lı ıl! ~· ('(10!1 Aln1~"?n-
1ı .. ı n.a ...... "'ıL?a.a P:ı .ıt .. -

Y;,aıı ~· ,.._ v1. tler , :.n 
u j~·.nı.ş:.t., td.-kı 

Uı• \o ı::) t h _..ı.ıC' 

.B 11!;:;.ı.n!arda, g rbt Tr;:..l<yada.~ı 

ih d~. tT \e a.a71l · !!T;.y.ptınde:'.<i 

dt'g :::rr..!l r gııL, arkı At\""dcn ı. <i.da
ı . ..:k 6-:<ı.t ı,:Lllıun hiJ 1 da~ı 

T~·t.tryf!- Cu • u~· y~tıJıı y.Jt.r.®n a
. , laooırııdı. 

1 ' at: rı aha«! ~c 1ı-dcıiu1 nlCk
flat1~ a ~re lnra ~1$ oJ..,n Ttı . -
ye Cu l'°hU'l" yc-t?, 18 h:ıiı. .. ·an 94 ı eh! 
d ... h "-· "T ~ b\llitU et ..: r ~ "' 

<l "'""' B 

<lf i j -a--yom.ı:nu ı so ıa ela 1H 'l-

:ı :J4J dP Alına :.ıy-ı Le c1 .. !• 
ad n.r.ı y n 'fı. .-·IY<" 

!":\'t tl hU.ku, t.ı har ~-e ..,~ 

k '• nh!.cl'Jı ı'flJ sao t \'e c it 
t ·ta.da dt anxl:J.,1 nhı .. ! tyJ rri-

y.ect • mr llı ~e Fv.n. Paı-
pen'c f'f xı.; h •tı:n~h. 

l..o:-..d... , Ileı·ı .ı rir '°blllıd ... n EiC!..'l-

ra .! ~!et ıı\ fi"..yasc~ ala~ ..... rınu1 
~, 3 ;, ı ra lnd'l r. f'{ıi)'P Cu ,.. 
~ ı ;ı.ıkU ııı ı·nın nTıza)ad·t:ı n"t a 

huor\ l1m • r 11 · şrrQQ:: Jıal-
:;ıt. • tr .. d.a t.atbkinden huo.ı.

C: : ı_n ı ı ı:ıııiyctl 11 r e anlat!-
dıı.,rı gt~ru:n>l!~ ik n L ııaı p r~rın 
gJz t,e,cı· ne i ı ; , l!'l. k>unları 

tı .)"'QCi Ye taev etl0 1 <i ;,ın!~ ı ıştı. 

* 22 Hn;ran 941 d• 
a 

Alm nyc 
hl,,, ı- f-

thu ıyt•l.ı 1' ı-
. r ·z:1ı. y ,ı • ~1: ll ey-

c:m , So\"Y ,~l' B rl'ğı i.rwa'a:ııı~ 
o1d ;.!J ın .ı 1 ,-:ı.d('le·· d-ğ r d v .et-
i-er t ık:tı_~' mt :ıhaCeJ .,.ie u~ch.: 

ı:a ıı· b. 62dakat gos'. m· , r. · ·ust 

ı 
tı .. r&ft tar.tmı dc\:liı f•tt:nnrştır 

F'. hail<ı.~a uım.ırnl tarWıll'ı ... ·ya~i 
x~1r Jannd:l.r{I .n-uah. Genamel11r Joı

ıu la" 't• &eı"l!ı'T r.i. te ('<iİnc.: ŞU 

n ~:flye var !ı ·: 
Az \;ey:ı. Ç".:A'.t dı v; 1 ı ~n(Jabad~l··ı· 

... ~ , nıtl.d)<l biı · & n akidJP.rC-eıı 

b' · n° n ~na .•• hl..t..."'llm~e:.-ı t!a ~ 
n1; rn ~tır. ~ n.d~ hl:lt'\) tı;t.n.Uı· ci.::ı
h: bu mı.salle e !karttı aşı1 n.., ,.; , 9.19 
h ..... ı1bi ba.ş.- an .ıd~ n 9 ı&;u-n ('\; el, :?4 
ogı.ı.:.-1os 939 da . rı ilr~ı.ı~ oI'an 
fu•n,1ntya - &..~yı t,er B rligi tJo..-t 
ll..'li\: ve SJldınnarnaz ·:.... pal<l n.:n, 
_4 JhıZ •• tn 94 1 C.e bo.t.ı..;ar-... ıli ık· ta
rar ar J.n<.ıra. J,,;ıı•f);.n ba.ş ac:iıı.t.n an.. 
la ı" ışt.ı.. 

11 r •k 1 10 

19 
19 
32 
(li) 

3(). 
42 

DiKKAT · G!l2• teye 
e\ ı.;: it. r vE:1'"'lıneı.. 

4 ~s 1 .M de<. r n bc<c•' 

B"1 et:. ;. ıtb' p , ~.<l tara!lcı 11n 
ı' .r: t t." (,:~1 ıe.. r.i'Ja:. ıwe ı·

ı-r~ıt, Tı..; k;.>''' Cü:ı-... "ı yt-t.i ola n r.ı~tl

niif'l"lıet,enn.de b-ülün tarafl ".n 
daHn .ı-ı~ ı ~e bu 1 ·.rı~k' :ı ın._. zı
•T7.ln ; -~ ! t'J ler Eı • ;ı a beı ıı.be
'I'U;t~)'C C{~ h:..~ ·Yl·! 1 .1~ tıa•t(:i ..__(-
)o."' ·1':- .~l .;.t- t ·.k..l f"Y ıjen ta-
1 f ~J '• il'}'u_.kf 3•~1.iUl'.yttı 111' 

ht:.ıi· I~J'ıı.n, ı.'{lık';t... nn '"sunt'l"t
t•ltl M li'.;lfi!;ca \ I' ~n;«j (a<u:lDl tl'ıl'\ol!l 

f'Y 'yen twr~·tl!l>n fı •'n bı.2."Jl."l1a
s.ın:ı te;· o'" h ı.irlld kJf~. kc,-~
can: o d\. ıı h.;.\ı.ı.1a•nı, bu'ur<i ·-
ı;ur· ıf'!1 t. br hankoıü ~ı.-

d~· l.) !ı • 

+ 
15 T :ıu2 942 cı SA-rk CC'f'~·-

n n cı:nup "" ı ntlc b - o..ya.:ı A -
nr!ln;v< nın '!\] r~al Ft~r. &xk · OJtiu-
BL k and;. 1nda.1u .) n.z taaı :ıı.ız 

Kal!k~'l.)"ada Ter · k ıtt:i\' e :!'\1~ .k 
'ıa ,T,l lındit, /b,l.. a. d:ı. Sıt.ahngr (•d.., 
bü'.ıün ıet lt• hala dC'\ ~ırn '') e-
ır.ı 'ed.ir ~ .. ı..'("f'ht."S :ı.'.11' c 
00;,: kı-s 'min::ıe&l 1 .. '1 .an:ra 13 •. dTli.t.. 
iıR e1't"llp•r.ni, dı'"·«,mınc.lnh hur;ule 
gı•.ec < yı n ıınk'!Şa!lar n bu. g .. rı... 
den k t'i lb ı•.cdd t ~ 1J tine ~c ın tcan 

\')'tl F.tifı."Yil '11 tlafao o -
~<l<lı·tl-t. 

Al an 
' ndan .gma. olc.~ı .ı g~bı, bı

. -tar;ıf •·Lİ'.!'ri rn·11n ·1akldlı"e- \e rı ~ 

.,,F'ı leı-e del.; bu ccph• Lrr-wr. ı

o(.l!{ h'!l ı kı tlE n ı; e "' r yla ·<i k 
r\. ı( .J"lb.,..ıııt.ll! ol j or,, .. ,{ 

t · t1e f ~at \e .n-Jk... o~ .. Nf ı'z. 
B .na raoı-ıen. S:ı\a 1.opo.ld'3n son-

ı-a. Rt dn K ı r 
yı.J:.t b.t • b ılıın n 

1 z n ın-

11 
. __ :;:-_-_-___ _,, ı 

Kabahatten tüyük 
.öz Br r 

(Baş tarafı l ind >ahifoılc) 

Tiırk milh f~·rına ... ıncı, hezjnıet uı 
hrr ne,'i «'" ı,örüJcbilir: Ve bıı 
nL.n iç:ndir k , ınillı pur takıml
naı Lı ıt haı t:K ıtını, l.ıu ~irk m ulİ ii

rii 4: İ h ni:yetıle te d'.·İr edenlerin 
bu :-.~l ahattı n '\ O:ttg <' ~mek iıtiıı 
gü, lt•J' d ik lcri u.akd.i ~e. bep, öyJ(.' 
!:>ir n•!~~abakayı hazırl ı ks~ız· ola
rak güze ;\Jınak kaLahafıı dtnı 
~-ok daha ~ unt url u Oir ôzürd tir! 

Ude T iirk l a lı.ımının tem' ili 
bi rmir...abak a ) apınak f<>rtn nn
d.-ın n1uhrunı bulu nduğunu if~a 
t:tu ıc-k ir i.il, hu SCJ ıilh a. t in Aln1an 
fe dc rn ... yonu n un his e l i yü~ün
d.en akin1 k ;,tln1as ın L be.kliyt:n 
spor n1iinckkidi1 \- az '. fe sin i. 0 

id arct'. lcrd r n tlaha d urii:\l bd:-r1r
n1 ~ bi-r ,·a f ttn da~ sayıiaınaL. 

Bu •.•. artlar içinde, . p or saJı a l a

ruı Ja bii tÜ "1. ıni l le-ti incr tebil2-
cck hezıme ı Jı.rdeı. hl ı i, - bu ı:;,. 
d i ı,,, ~ fl t! olt!ugu g: bi lıcr zanıan 
inuladınıız:ı )- eır ... ett ğini unı.ı
mı.) ;.,t::ı~ı n ıLt - tc~adiiflt·r kcıu

l·acak tı r. Zira nıaw.allah, bu· 
günkü zih ni~ cthn!:tle, t·ı.ılı t!nnc
nıt: ça*ı.rsala r: 

.,._ \röl p;ıTası haıır ın ı ? ..• di
ecf'gıL. Zin ha r, bu kan.aat;mt 

nnıbJ)agalı bulınayuı : Zira sora
rın1 s.izc : - Uı1,r1yM.ağın11z man e
, .i hezin1oet bt·rt.araf, - bu.günkü 
A\. rupanın. .. Cehenncnıdeıı tıe 

fark ı \llrc.İ ı? 

H.lı"-,Yd:r ı KA:f!Cf>r .z 1il0d uıt.n ır• -

11·, ... a ''d .en '\.ıı>,)'t.t ~ • lıl>s t -
!ine t' Bo,{c.J.1aldan s•'<.'1l ... 't:~·-00 ı .. 
~ürvJ' b·ıhı:1,r, ını bLtglinCcn ?n<:e-
lf"':'l <-t'r <;~ır~,j ::\io <Ö .:.\ha(! ~I 
.n~.;..:ddfl.cı ·nın hi4J.n~eı·: ••ı;ı::<.ı.:r 
B6) c b r ha! ,~r 1r<~ o ·ıJ·•ahnclı· 

iıı.J:\ua ltı-rinl' gô·e l1art'k• t ıoıd:rc:ck· 
ı..-

T. ııtı; ıyp C\mIDı ıyıtı })oti.lı:Ü'l1t· -

n.n, (.foÇ.!a'!":nı vı- '"1i ttel i(lco'l~İ 
ff>.,ık. ~·r. n buguı,X.ı nı.;. d p rilv et 

lf'r ı (·\·u t rr:u haıdElı ını k ı 
gO...fıı "d:g.ı ö.i,, ~ \'e piJtl.hA:iwz. ~·,ı

ıku ar a rıayı•tl r, w,, nı de\ etleı·i a-
1.»:a ~nd :-an n l*SS!.r vı• muahade-
in., nedı<.Ur m .. ddc~ ·rin n v ı.mn

m! c .:u;:Jarının s rı.ısına. lı.rzı.:m vı· 
;..a- anl'tKI ı;:Qre tatl)l."k" dı dahı gv -

cc· d · EJ'Xl'a~ !Ti J ıtef t·rı:ır. z e 
do.: iları...., 1Z.l tı""' 1 e<lr.n ;yı ·kıti;gt"ı ;le 

.ıha f be ha .r f'· bulı.;.nan b ti.i., 
d•"V e lerı~ fıükümı1Ct:-:n ve ~'!.... 
lt"tl~<~ b:r .. ~hııa bilr: şup•hf" ebın -
yf<·' oklP...:ne kan~ atlı•rim ıın k 

vet! old :ın;, ""Yh·cb;ı r 

Vapur kumavbazları 
Son 2arı-;epla11.1Q uzun yolcu

luk yapaıı ı:x: t.a V•purlarında, 
kurrar oyna.• c<liarı öğrı>nılen la 
n1nn1 ş ~u.rr. ,,,,;.aI\.ian ~ü ev 
ve ki g ın, 1~1.rr: .. re lıarc r>rt t·rlcn 
İzm..:r \.ü} u ,. uır,t.Ja yine kı.:rnar 
~'-2 r! .. ı ' ffil1l;Ul bul nanlnr 
ke , k r <.: ı "Ubf me1nur•a ı ı a · ı 

1 .. lan ,,,ı,...:uı rı lcı, i r. 
Üzerll rındı ) "Pl~n r ma " 

bır ~< k '"k ırr!Oıt kciı,"IJıı.rı "" 
~::.r'oı· bulı: mu~tu~. 

'l'ahklto~a C\am ccl n;" it· 
ir. 

Dünkü gıda maddesi 
fi atla rı 

Dün, B .. ;.t\~~lunun g ~uk 
kaL:, di;• ':ıb•;ı,,nıh l>e i 
gıua nıadidt:,cr ı ın f cıt1 '• ''J· 
lt .d,· Mrrc mek 1::1>, l' tmly ' 
74, z~ytinya:? 2:!5, ~0ıı~.,Jık da
r1 ar µ2, Df' "'?Yle~<m f u1ye!,i 93 
l\.uruş Pıirır:-ç \C ndE Jcı 0 , bu-. 
lt;.ı.rn ... rı u:..t r 

Aske rlik işl eri 
Tıu"iılı A"KLRLIK sı ııı si.sDE:>ı 

ÇM.iRILll'Olt 

A.şa~.ün atık k~ ı le t y::ız1Jı ~ ı-
b. yjş ~ , C .~rı J.>t.GltLi? llJlUQC!ı.at 

f·tnıtff1' .ık- halde- 1076 Eaytlı k -
ıııuntı n t 1l> ._ edilcc ı:-: .:..·ı.1 o "'ut 

(1n3-94ô) Ka.:;;ıt nL."lıınra.ı p'y dl' 

t'·~ . o IJ.a&i.:n, 
{ 15063) K· y t t:'ıı> ;_.r;:ı ı ı>':;;a t 

• ı.-11."'.':ıı t~aıl lJ•t&lı o~·u İb.~bun 
Alı"'~ 

f 1746-0) K•·Y t Tl'l.if:n. a"ı p.ya ·e 
l g ı (J l r t•: \~'!'t!nı G<.iı; l 

(322Bf!) K y t :Ut.tın·~ r~ ı :\J•i :tl.ı( e 
l t r • 1 nı Al • ınmrr lu Abt 
r h. n. 

339 Doğumlul ar 
Ert P ASKE!:.LİK Sl 'HI·si.; illi':.·: 

l - 339 1.c bu cı.~ğ~~ı ~ı ar!a lr'L>"'-
rr.t'.'1 Yt' 1 tl {' .. ,fl '.n R\-: edıl?T.t k 
\: e 19/İ'k .. '.n/S42 p:ı."Z ·• '· 
g ı,lÜ t~ı..: t 9--d.ı. ~·dr •L rrn -

!ar 
2 - B.ı cJc: ~ lmluk!rci~.;ı luı a hız.

nK-tJ.;epl n.~ thır n a,y•ıa:a. c< ıa:ı
h:ıca.k1a~ı ili.tn uiıınt;.r. 

SMhibİ: E. 1 Z Z E T. N2fl'IY•I 
Oireklöril: Cnda Jtarabilı:-irı. 
Dası.ldJıjı l'•1! •Son T~lı:rtı.fa 

1 l ş iSE ve 
TÜRKİYE~--, 
CAM FA BRIKALARI 

Anonim Sosyetesınden : 
T."«b: < ,,ız1n 

..., ı gc K cy~ger 

l , yl~ b ;et • G 
11u nntaıı. 

fmı !:11 Kı 

!ı?'ld 

e ' 

11ı:ı1 nda yı·t 1 ın('k üzıcı~ 1 c1n L' lC'n 
thtiya<.·ı \"'2.I'Cl" Tc.ı ;,_.·ern ·r .. ı ı vı :ıı:c.-

ı ... ~ lı iş h rti k b «ı•UW 

7/10/ 1 9 1'~ (' A.RŞMIBA 

713-0 Pı<.•!;.r nı \ • 
7 32 \'ıUcudu Zil 

7.4rı 

R,30 

"""'' •:ya ., 
l ..ı!.n. 

ı 2.30 t r.y<ırı, 

J 2,33 !t p:'Qg "Qar .. 

12,4.j A. am h bt ler. 
13.30 ~Ilı% : Şa.i<ıloı-. 
18,00 p,oı~r<!.: ı; nı n saat yarı. 

18.03 :\lüz.:.. Fa . ..- hr,Jet. 
18,45 i\1:ıi')d .... 
19~0 l\-1,....ı\l(lk'\.t. .. t;,:;;·ıatlVf' A-

Ju., u.IY İt' .. 
19 .;5 ~flı,·'<: l-'u lte 1, ~lrr. 

2-0.l:i R~~· ga2.·tt~, 

20.45 ;\Lı.1.i(c: 

21.IJO Koı;uı.TI,ı iL'"' ~::..0 1•). 
21 lj 1\1üzu,;.. 

21.30 Tt.,.ı l - Kııngıl Aı 1 f 1. 
21.5l> \1 .,.,· 
2.2.30 :\l!•"?Tl 1 r llcf.t ~ t rıy;ı r-ı Ajaııs 

~· bcrl<·ri ve Boı s.Jor. 
22.50 l'".ı · p K~flanı~. 

oı: \ RLDİLI· n: ı-; iHTİRA 

(Ç4f~ " ... .klı ~ <İ:.. ~ .... , ,~ti d."11-
kıır:· 00;,;.z a· ı · ;'}. 1.:.ı ·,,, 
be c'hı:ız1) l)t'J.rqc.:l~ .f).t:_. ~• 
ikHısJd \fı>Jı:aleü.!ıd.e ı !'- •til1cıcıl f'()· -

!l'•t van :t5/f:.y:ulı 9 >İ0 t ~ 

3019 tı .ı .... 1l!t Jıti"a 'bemt>.n.ı.a : l t;_ 
VJ fl~ı.g; h ,~L~ b~l ritl'!'Te b .k7UiM1 

de .r \ ı·: ııh.ı 1 .cadı Tuık·Y ·ek lTı<.'\
,,. .. , f 1.ı kvy'"l ;,J.r r· ·ı ta)Uh.yt':'~ dah 

ve·:· 'h"ı·cr•g• tck.!,:f ed.ilmtrkıt.• o~-

11 ı. C<~ ... b ı lı ... :,ı.;:ı raz.la ırna'lPnat ,._ 
.-ı n ~ lt ~ ·n ı·T'in G• :ıl.2.dJ., A -
l~n ll<ın 5 r<·i kat l-3 Jl~tnoı.J!'i.~ı:.r(l 
nı_a,·:..c .. cıt ıt:y r ı~l.t' i ıı.ın. o:ıın • 

F A. 

HASAN FARE ZEHIRİ 
Fındık faresi, Sıçan, Tarla faresi , ... büfün fa r r ne\İ lerini iil· 

diirür. Bir parça yağlı ekınek 1 e~ a pas hrnJa ü~rine ' üriilüp d e 
fa rela rin bul unduğu :;t-re bırakıl ırsa bu miik.eın nıcl gıda)· ı se
ve seve lİl en fa re ler derha l ölürler. Kii ~ iik fındık [neleri 
için faTe buğday zehirlerinden se.rpnıel id i r. B 11<°rda) tn kntu ... u 
20 macun 50 kuruştur. Bii)·iik nı acun 75 kuru~ln r . Hnsa n depo
su ve ~uh<"1 c ı-i. 

~----------------------~ 
V'11QKIYE CUMHURIYETl 
ZiRAAT BANKASI 

Kwulu~ \<U'iılı'; ıııııa. - Se rmaye..i: ! Oil,000,000 Türk LnısL 
Şube ve a jans adeoi: 2& 

~irai vtı ticari her ne-ri bAnlra muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye •eriyor. 
Zıı·aat Banlcasmda kım>ba ralı ve ihbarsız tasa rruf b~p

kur'a ile asağ•daki plana gö arılara sened 4 dPfa ~k 
k u r'a ile aaşk.ıcl.akl piana gö r e ınarru ·e da{lıtılac al<t:ır. 

t A. 1,000 llr.Jık C,008 L 11 Jot A&eı IO lıralık I.• L 
• • . 5't • ı.• . uo • .. • t,811 • 
t • Z5t • l,OIO • 
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ı!CS1P .- :ına perestiş edlyorunı.J ke
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muh~lap clc..bl.iırtiııiı. Ça!.ıucak ~e· 
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mrtUrilmi:, tıut'!I krema ,.e zeytin 
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