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Belçikada Almanlara taraftar 
bir hükumet kurulacak 
Lr>ndra, 7 (A.A.) - Alnıanlann Relçikada laınamile ke-n

diierine taraflar bir hükumet t~ki!ini to•:ırladıklıırını gös

t<"re-n habe-rler ''ardır . Sana~ i merkezi kom.le ne karşı ih
za·ri bir tedbir &11nını~, pairo nlar konseyleri lilğ\•cdjl1niştir. 

~ J 
------= 

Memurlara Ucuz E mekı 
Talimatnamesi Hazırlandı 

Konstanti~ ı;ı:.aı,.,o 
(:rorlov~• • 

Bundan istifade 
sür'atle birer 

ede;ek olanlar Valiliklere! ~~IJI~ 
beyanname verecekler 

~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~' 

Amerikanın muaz
zam harp gayreti 

-~~~~~~-.. ı-~~~~~~-

A v r u pada 10 agda yapılan 
orada 10 günde yapılıyor 
Bu dinamik memlekette hiç bir şeyi Avrupadaki ölçü
lerle ölçm"k mümkün değil dir. Avrupa trenlerinin uki
lometre:ıı ai burada en az « mil» olmuştur. 

Yazan: ABİDİN DAVEB 

N evyork, 7 (Telsiıılc) -
Üt günd<"1'b.!ri Ne~york 
;•le \7a~1ngtonda, bu ınu

azzc.mı ınenıko.kctin ve d:ıı.;ım,jk 

rn!.l~tin m~afirİ} iz. 

N<!'~yorkuııı ~flak.e st'I ~elomiş 

b oıal.arı """'' bu şehre A "'"P"· 
:ı: .. ı.ı •. ı.,,.ınd,.., kn1t..ı~l<ıa bir 
mıall'?lara ve hlktusiyet \ eriyo.rısa 
im rncmlclu!ti:n balkı da A nu
)."1lılıara heD2<>mİ·yor. iııgillert><k 
v:a.k.wr, hatta n1ağrur b;r s(lğuk~ 
J.a.rL1lrk, Amer kad.a ise heJ e
t·ar.ilı, h..att:i içi. j~ine ığnıaz bir 
1"'·l ur. Buraoo lıi~hir 'i"Jİ Av
l"tıpufaki &lçülerl" ölçmek mü.nı
J.ı.<n değ Jdir. 

• • • 

'r Milli ş;;" ; 
1 

Ankara Belediye 
ı secimind3 
; reylerini verdiler 
) Ankara, 7 (İJ,dam Muhabi· 
1 r.ndcrı) - ~l'lırimizde bde-
1\ diye ı!l('.<'}i.si "'~e;inı.inc- de-\am 
, ol11ınmaktadtr. 
' 

İrnıo( İniinü hugiin S'aat 17,311 

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

istanbulda ekmek isi 
~------.. ------ ara=Deııı:5_ 

Şimal\ Katkas~a:n ve Karadcnizi g<lsterir harita 
Mütaleası sorıilan Vali, şehrimiz-
de karne usulünün kaldırıfmama- ( • • )! -

SOVYBl.Llai: Ol>BE· AlıMAKLAl\A ·a6aE 

s~;.~~;~;,;,-::-~·1·y;,4_~'.~~:~;~;i1Terek cenubunda Stalingrad'da 
~:~:d:·"~!~n~~~:~ e~=~,, "'~:m~~~ı.afnam<:lC göre, kar- M a 1 g o b~ k alın d 1 yeni mevziler 

ne usıılii kaldırıhmş 'ilayetler-

lc öltdeııberi taıniııı satışı ya- işgal edildi-
pılııııyan \·layetilerde devi.et Ye 

.ıııüesse,~ter bar~mleri.nc tabi Sta lin gra d'ın Şimali Garbi sinde sarılan •---
oncmur ve "'fostahdeııııcrıe de- S k t ı · t f d k" ember Lenin gra d kesi· mİTyolları bareminin bir \'C iki ~ 0 V Yet UV Ve e rl e ta ın a ı Ç 
sayılı cctveııerin'n şü nmı<iwc gi- daraltıldı Vol ga iaşe yo! lan bom ha landı minde büyük öl-
~en nıiit.-.forrik nıiistahdcm!er, -~ k"El . d çu""de savaşlar Beı-lin, 7 (A.A.) - Alınan or- buırua ordu tcıı "" en V<' or u" Jıu~usi kanu·nfıa-r-a göre maa~ a- ı lı 

duları E•'''ıımaııdanlıoının te<ı- nUıJı hüeum kıt'a arı aıvamın I lan vaizler, .ıDer.>iaınJar, hat bek- ?" b , l o u y o r 
liği: pek. fena ve arazinin arırıa ı ol-

çileri. rnüvc•ziler gibi ist:lhkak Kaıllk"=·-·•n rlb" k masııııa rag·meıı göğüs göğüı>e ya-
e«babr, alelumum biit~clerin °-,··~ şimali ga 1 ı.s-

'-- mında .natlı <l g' muıhareıbeleri. pılan şiddetli bir çarpışmadan m&ı.raf t<e-rtipleriml.en para an•u-
u.. 6) ''""'ılma'k.taıdır. Terek'in cenu- ı,oırıra mülhim J:rır petrol oolge-(AJlKASI S. 3, S . ~-r 

Danimarka-Alman 
milnasebeti gergin 1 

simle bulunan Malgol>eık 9<iırini 
za.pletmi'!ileı·dir. 

iM:oolrova, 7_ (A.A.) - Sov:ıel 
tebl:. ine ek: 

Stıa'llingrac! bö)gEıin<>e, 'ı' d
cteıtıli ça.rpışmıa!ıar dt'\.·E.·m etmııR

tıır. Düşmamn müfılim pi·yıı:de 
ve tank ku'll'\-elleri. J.ıbrika ~r 

.ı'...ımeri.lramıı harp gnJ reli ~ıı.k 
mu~zot.Ht» ve btt~ dö·ndtirüCii bir 
bw. almı~ bulu~U)O:r. A"·rupadıa 
"" aycb J·•pı•la.ı burada mı giin
c-e raprhyor. Nikkim Londrada 
İıloRD 10 bin tonJuJ. bir vaımrun 
A·mıerilmcb 14 giiııdıe in':" edm" 
Gj~'crıi üğrcnmi~ti.k. Dfj.r( gün 
flf.ı.tt.ra buraya g-elince ~u \"CtfJU· 

:tuaı 14 günde tkğil, 10 ;;ünde l·a
ıuLtnış ulduğıın u ôğrendik, 

ı
ı Rci,i.:ırntJıurııınuıı Milıll Şef 

t . ,,,- · lk?.,..dıseyi ~reflıe.ıdi:r~ ı NGTvıeç Na2i Jj et"i QuJısli f:'ı! • 
) ıni~er u Vnli ~e Bcle<liye 1 j Şark cephesindeki Danimarkalılann geri 

dönmesi hadiselere sebep oldu 

StaliD-c."I"adı?n şimali gcıı bisin
de sarılan düşnan kuvvctleııin.in 
rtrafındJkıi ç<'n':ber daha daral
tı1mui-r1ı.T, Aln1an \~e R·umen hava 
ku'\ vPtlC'n Sovyet h~·\;;ı m~dan -
larına ve Vol,ganın her iilci tara
f!Jlcla•k: düçrr.zının iaşe ıcülanna 

n'llal1ı.a~11~1 ~ti.k anlf tin de mt:"\'Z..• 
lcr(•n)il..C du1011iaıci'an hücuırrıll:dr 

yapnw<lan'hr ög•eye doğru, 12 
Alman ümkı bu mah<ı.1:.\min bır 

kısmmoı gl~ırn:lştir. Kıtalarnn •• , 

Amer.'Juı Jı.akikahm ,ür'al di
Jiarı.ılır. Bizi 1'e•yorkban Va
~ ngt<>:u\ gülfrren •lektri~li lren 
~ıa.ttıe 80 mil siir'al:le ı:idi,~or

du. Avrupa tre-nle-..ri:n'.rr .ııkfloı

metre si buı·ada en aL *'inil, oJı

muştur. 

Arncrik .. on ayda narple .. ı
:roasıııa riitğ,ıren görülım-eıniş bir 
J,ofüıJ. i"İnaedir. Yalrız şek<e-r, 
benz:rı, kauçu'k istilılaki ıoıhdil 
edilnıişıtir. 

• • • 
Nev~·llr:ku geceleri J§tk v~ 

renk tııf;ını iç.iınde bırakan renk
li ilanlar cb söndü>iilmüştiir. 

Rutıa <oCbep ıılt.mış kı:ıtlı binakı

l''111. tep~s:nm, yanım bu kii.çi>k 
lbriirne~l.1!ll'İl1 attmı'Ş mil uzafita.n 
görTilıruesi 'c: dü~o1an cl-enia:a·Jtr
lar•"" linYIJJlll mevkli.ni fay ~o 

imJrinı.nı verınesidir. 

:Ru meınlelret otoouobil tOOD.e>

t;tlir; ad.alil kati.ar otumobii var 
_,...mı miiılıalftga olma~. Tak:siıl<.~ 

r;oı ve he·nzinin talıdidine rağ
IQJlt'n h~r meyda11, her sokmk, her 
Y•l otonı-0bıl doludur. 

• • • 
Vasingtondıı sefalimiz şerefi-, ___,. 

»ıiz:e biiJük bir ziyafet '"""rnı. 
Zı~~reıte b'T~ok tanınmış sima
lar davetli olarak buhınııyordu. 
Görüştiiğümiiz zevatın ~oğu 
'™'mıleket.mizi pek iyi ta..,ma-
1>>.:ıkla l~raber bt.ıe kar51 do.st 
m<luJıilarım gösterdiler. Aımı:ri-
lr.H11n s:ıbık Ankara El~i>i N. 
Gtuv St>firimizin nutkuilla ce\·ap 
ııer.rken l>ü)'ük Milli ıjdimiız
U<>n hayra-nlıkla bahsetti H: 

•- Tanıdığım Devret Şefil.,ri

>ıin h~·hiri b"ni i,nıet İnönü ka
dar ha)'' r-aa bırak·ın.amı~tu .. • de
d~ 

Aıner ikan•n b zd<> bmıJ< tığı i~k 
İntıha çok iyidir. Hergiin lıirç<ık 
de\kt ;ıdamJarilc göriişiı~or, hu 
•nuau>am m-c,nılekot'.n baş d()n,. 
düriiui lı.arp gaı;retfori i=111ı!.e 
ttllC\'\:tİ.t cdİ)O!U'4--

1 Reisi Nevzat Tandoğan tara- v 1 Norveç le 
fıu<bn k"rş•lanmı~lardı.r. , 

Milli Şefiınn intihap salo- ( 
nunu ~crefleı;direr~k tezahti
rat •tr~~ısında re:, leriui ~ndığa 
atn11<_;}.ardır. 

Bulgat K··ah'' '·" YıJrlö1ııiıonü 
Arolrnra, 7 (A.A.) - Bulgar 

lüah Haşmetli Üçiin~ü Bo
rh,':n tahta ç-ıknıa~u1aı y1Jdö
nün1ii dolayısile, Cun1hurrcisi 
İsn1C"t lnön.ii ile· l.İt;ilın~ii Bu·r:is 
arasJnd.a tc.hrik ,;e teşc.kkUr ) 
tıe1ga.·ôf{~arı teati ed.lın!~tir. \ • 

Gen-i ş ölçüde 
-Karışıklık 

Başgösterdi ___ .. , __ _ 
\r- --~ Trondheimde ör-
Amiral Standley fi idares ilin edildi 

---· 1 -

Almanların bir darbei hükumet 
hazırladıkları söyleniyor 

Londra. 7 (AA.) - Daııim~ .. 
lwdr.f~i A1ırnan kuımandanı ger 
nHal Luu:ı.ıke, kıiıfi dcıı-ecede 
eııerjieye soıh ·iP S2JY1 lnıadığınd."n 
Jı~Jln~ genernll Heyıdiacl"t.k tzıyin 
~lfrıisıtir. A,ırnanlarını ibi:r dar
bci hü!J<.ürr;et ;"'IPmağa •haız.ml::ın
dık!tı. ı ri'\:-G!)~ti vz.rdıl'. 

Danımı:ıI'<:ıı hii'klımcti o.Nadan 
!k ald ın'lac;lkı~. 

s,{lt-&ı0>:nı, 7 (A.A.) - Da.J'Jiı-

Stalin tarafından , 10 kişi asıldı, 700 J 

kabul edifdi, Bü• jşçi tevkif edildi ! 
S'oklhıolm,7 (A.A.) - Uımu-

yÜk Elçi Amerika· rniyet'le iıYi h•ıber aıan m•11ı'fil,. 

markada son günler<le Ahnaaı- ~ 
Yt• i~e ilJ"Jii1ıaııebetl"':de oo gcıt'- l 
gınLık baış g00teJımı'3t n·. Bunun , 
h• kıki sEıplerı henüz miı,mıem

~ir. Dün Be1''i.n<le neşıed'i'.e'n ı· 
•csmi teıı.::ığ, Rus cPphesmden 
<ltıncn Do.n ıma.."ka•lı gönüilule.ı°'n 
bır kd>rnı Dani.ma.rlkaMar la<a
f•ndan mu"1akık:<ı;ıne bir şe&<ilde 
karşıfanrnasından A'ınıan hüku
metinin mrm·n,un oimadığını· 

bclirtmekted'.:r. Teblitliie, ha1u 
b<:ı~'k<li'e>" I" dlfğf~p.j1m>;;<liıkıeri 
t.ak.diroe Jren~.ilerine karşı ci.dıd1 
tecll:~r1Ett' aforrlbHeceği Dgni,n1ar 

y 8 d Ö n Ü y O f lerule söylrn<liğine göce .Mm~ın 
l.;ı.o, Ncırvlf<ç<lEik·i IJ.üt ün A 'iman i·k 
m~.ıl \.ıe i2~·C' ~<c•~emhıi bunmaığa. 
ma-tuf bü)ıl'I'.< b:·r ba<itafaıma pla 

Mos'lrova, 7 (A.A.) - Kuıföi
şeJ'dnı gelen Amerilka Büyük 
Elçi..<ô Amiral Slandley ll:ımaya 
gelm~' ve l\f. :Molotofla görüş

mül§ll:iir. Büyük Elı;ı yamıı-Oa aıa
:;;ernilileri olduğu halde Bfrlc.;lk 
An>.eıi1kaya gi:decek ,;e EıirlCı-iik 

Arr;er~ka itle Sovyetler-'1 lıa·rp 
,ga\)'TCl1€>";,nJ daha iyı lantzim için 
şah\Söill Reis Rm1.velt ve M. Kor
del Hal'e raprn-unu verecektir. 

_Am.ral Standloy'in yanında 

Birlt;l'< Amerika Hariciy<' Na
zırlıgı Rucıya şuJJe.:ij şefi :r-·ı. Hen
deıso.rı da •bulUıllmWl<tadır. Bü
yük El~i ile M. l\folot:of arasında

ki göri>şm'E'ye ·kendisi '"' iıj'l 
elm :,Şt'o·. 

Voocng<on, 7 (A.A) - lhııyı.ik 

El~~ M Standley'"' Amenf.<aya 
ı AIIKASI S. 3, ·sii_ 1) 

Piyango 
-------

Dünkü çekilişte ka-
z• nan numaraların 
tam )iste si 4 Üncü 

'ahifemizde 

111n ı,n keŞfed~1r;.ıı..'bi. Urzeri11€, 

Tron<lı.iıe:ını çevıres.ine öne-mli 
takıvi\e kıt.a'i ırı göndlerılmiışler 

<l , .. 

L'Ctnıdrn.daık1 Noll \:C:Ç hi.Jküme
tAJIKASI S. 3, SÜ. 1) 

Rom mel 
(AJlKASI S. 3, SÜ. Gl 

Liralıklar 
Berlinden Mısıra 
dönmiyecekmiş 

----a----
Aiafürk'ün resmini taşıyanlar ~eneraı Aleksandr 

l ınglllzlerin taarru-
tedavüldeıı 
An.1<.aı·a, 7 (A.A.) - Cu.ırilrnı~

yet ve Meı-ke2 Bankasmda"l v<
rikırı meliın:.ta göre, ~Uli Şef 
Rc.b~curr.iilur isn-et iröniı'•1iın 
ıc-:;ımJcrır:.i ta5J) i.ln \.'f' menit•1<e
tJm.:uıc ::;ctır lir:,eıı J.~oıda lk~ra 
u; .')'a·n 100 lirahk bımkınotlar
dan br. ku:n11nııı g.z 1ce 1r!IE! ..... l<..'
kEtin11lP ~ IKt.:ldL 0tı aTlİ]'°h m·ş

(IJ' Bu bur1<ıı.ollaı· rE .. k, şe-kıl 'e 
l t ıt ı ..,_ ıle AL türk'uın re-
Sim·t...r: '•" ,..,n tt"d vude 
b ıaon 100 ~c.l a-n...~ot a 
taı ,.1mt'll [w11Q;Cnı<'kt>'.'<hr. 

K<.ıu;yu uıgraır.ış rı.1cıı~ (br;ırı·k.

not.1 .. rın k.oc::ı, u c l ı ma ·~1 

k a /dırı ıg_or I za geçebllecejlnl 
w· de{;e-rlerı .bufonmadı~ı iıaık>- Ö l 

8 
d 1 

k nda ;ııütenddıt neşrtr1at ve 1 'I 
ı•iiır.Jar yaıpılmışoo. da hal!km her- Aııka:ra, 7 (fu!!cllyo GaZEl..e-
har~ı bir ı;;:t\;lde yaını'.lan:lk !IJ.uoı- si) _ Röytler aja5'lsının Kahke-
J<t 1 alnıos.mın ve zarar görm.e~'i- dc·Ki mu ha b,zi Bf'rl.indc bu.Jun.an 
11 onunc g~.ilnoo,i için 15 Bi- M••;cş;.ıl R<>!nclin Atr:ıka•ya dön 
riaık ı!l rin 1942 tarih:if1d.•un itiıbaı- rn.~'€.Ceğini bl :~L.rcmı~;ı 
J'l(.ll .. '\tat"' 'll•n res nll'rini ta- kail 1 11t.1-a 

, b llaı "' teda- , İngıl zln Af1·i u. UJ"' • 
§•) ... vdzluı<: ...,, geçe<.·ek ,.,,,,,1.,etıe-• 
v d·E:\Tl k~:'·clırı]masn a ka.rar ve-

1 1: ,. Loı«l'ıa, 7 (A.A.) - Gcnera r } .;tı· r. Bı: - r, vır >€-ile 2ar-
f - ııe lhCZ, z·!.i.!:11 ve i~ Ban.- 1 AJck~3'!ldCr Da 1) i\fir•or gaze-

l '· t• r.c İrg r ~kcrkr t d"n tıah-k rı 'arcl r.dan ek t , C<."l1" -

w 3 rene nı ıddet ı' , yGlınıa: 

\ 
ll'crktz Eo kns;nca kaı:ıul olu
nacaktır 

SC~[T)"ıı~ır. 

f:u rn "' A d< "'der 
(ARKASl S. t 

ing z 
u 4) 

(A.RKASl S. 3, SÜ. 4) (ARKASI S. 3, SÜ. 2) 

Erzincanda ölenler için gapı 
lan müşterek kabir bitti 

------· 
Pazartesi glntl ölenlı1rin kemikleri bl.-
y6k merasimle bu kabre nakledHecek 

ı-:rt..ı:-cJn, 7 (A . ..ı'ı..) - kiri me
:t.a lıkta u"'-!z.elt1dı•n cHenle~ i~in ya

pıJn-,ai<ta olan k.(.lb.;r~ı inşa.-ı b·t.n-1§

tir. l:rzincan beh.;di:y~sin-e jBüt)-+1.ik 

1'1i!ltt J\1'.eclisinin yap1ığı i'ki zn;jlyon 

lira ikrazın karar gün.il ol;:n 12 · b:
rinci tc•~r n ETizinc:.nın kııı1u!ut; (Ü-

nü olmLJŞtur. Ba güınıın maruıb .t~ 

ırn.ıtenc; ... ip tören y<1p:larakt1r. Tf.ı n 
progrunn Ç'(lk zpr.g n<:r. Zrlzılt:cie 
ölcrılerin kt'nııklı·r.i bu k<:.'b e mıc~._, ... 
.sin1lı• kcn~eaktıı'. Kr.z:ılar~an '\'4' 

rıah;yrleı'den mı·r:ı-s~nlt.' <ı'irak (·l

m~k ü.ı.<'re hey~tler gt>-Jmcg~ bozıı 
larmıak1ad.Jr. 

1 AKIMTIVA l<iiAEI< 
Bar K 

, . 
ı z ı ..• 

I• ki çoc11ğu olan e'Vli bir va
tand~. bir bar kıo:ına lufnl

mus •e sevdiği kadJDla evleu
nıe:k' i~ln, karısını boşamak iste· 
mis. Fakat b" hakikati mah
keı-;,e rsnasında iigrenen bar kı
zı dava csnasın<la ortaya al.Jla-

' ralı. hakiıııden söı. ;st.emL~, ve: 
•- Efen.d m, deııniş, ben, ~i.m

di huzurunuzda. karısından ay
rılmak isti~·cn ~u adanını na-

·ı· · · Fakat ken-n1eşru scvgı ·ı~ıyı m. . ... 
disile evlenmeyi kabul etlıgnn 

iki tane zaman, evli olduğıınu, . . 
de çacuğtı bulu•od~un~ı .. ~il~ 
yordlUn. Hııkikati, ş:nı~ ogr n
elim, ve çok nıütees«ır oldum. 
Vakıa beıı, bir bar kızıyım . Fa
kat ,.kdansız l>ir insan değilim. 
Bilnıesiııi isterim ki, bunt\an 
sanl'a, be-nim yü:.ıünıü görani~e-
eektir. Bu itibarla, ken<l!sinden 
bu2urumıı.da rica ederim: Sakın 
ben :uı J' Ü:ı:ümden kurulmuş yu
vasını yıkunasın! .. , 

Malıkemede, karı kocanın ba
rış.rnas.ilc stlna. er diği bildirilenı 
bu hadise) i ıı.e kendim ıı.ydıır
dnın, ne de ga2 etelcr'tni2in ro
man, ,:eyn h\k5yc sıi.tunlarından 
jktibas ett~ı11: Şu anda araıınız

da ~·aşıyan Jıaılhe kahramanı-

( Yazan: "'· 
l Naci Sadullah 1 
ının adresi 01aliıntd1ır. Ve •nlU· 
kaddes aileı-nin -.vesikası1. er· 
keğ ne fazilet dersi veren bu 
•\· esikalı ~ kadın , ha)atın .. eğ_riıı 
sanılnn yollarına s.a pan insan·· 
Jarı soyca, ve katıca, bozuk ~"\· 

yan cibilli~ etsi;ı; zihniyeti y<:r
dcn yere çalan canlı bir ve;ka
dır. İleri dii~ünentere göre-, ··n· 
~anları fena yapaıı. i~indc bulun
duğu cemiyettir.• U'akat şu b-ar 
'kızının, iki za,·alh. )'avruya 1..ıon 

larm öz babalarından Cazla •tı
)an efendi yüreği h"ze, bu dt>S· 
-doğru görü-şi.i, için.e bir tek kt:lı~ 
ıne ili,·psilc, şu ş cl..Jc so.kttna.n1 m.ı 
enırediyor: 

.,_ insanlaı·ı 111z.orla• fe-na ~·R· 
pan, içinde buluniluğu cemi) r( .. 

tir! .. > 
Şüı>hc,i.z, bu bar kızt da, yarı11 

fena bir in~an olacak: Fakat 
muhakkak ki, •İyi kal:ıbilmo.k 
ie.n, bu h:idis-cd·e.kinc bcı.ıt~r 

dalıa kimlıilir ne fedakarl•k:.,r 
~ap.h3'..t.u1, 'c fenalığa ınuk c--
111ct enerjisini ~on damla uıa 
kadar ıiıketlikten soma ..• 
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1 T Ti HAT C 1 LA R 
r iki Ç_iv.i "'l IC GÜNÜN lÇINDEN~)ı 
Tacırı Karaborsa zabıtası! 

lMemurlar 

Kooperatifi 

Azasına yiyecek 
maddesi de 

Tevzi edecek 
Yakında bir içtima 

yapıla.cak 

f DIS l>ötFr;kAJ 
Harbin şiddeti 
karşısında .. l l'aza : ZİYA ŞAKiR No 23 l 

Paric: ~~y· ;ri, 

T: p ~a'" '•nadı. B.'.'\b&...~ından 

n1 1ra..; kiıııl '.an (k r .. { mi~ycın f•ı."1~ 
lı:ıkl .-.;c \•ptı, lA'k mUsı 1 f2ne b:r 
ş.t< de 0 İ\' ~' l.ir~ıı p : Fran
"' kr.ı .,,.:.n·n del:ı:.:t e, su 'an 
A ı t .t..·a ede l'{ k: ve ;;ır k . '+

Jc.. •J ı •re '·ar ~ml.) aca.,ğ.r.ı.: 1 te
m•r• \'<'•erf."' padl:sah le ~yuş 
nızr\ m "<. ur ı,a!ıd 

C~nç 0- .. n~nLl~r K.Otnilası~Ln 

c :ı.ınını lr,ı>kil eyt:; ,.n ar"ada< 
Jaıın d.ı Padi' SC•kaklar.na. 
} ı.ız 'Ustu bıraktı. 

Bu nı'>f )·"t Jze,. e lbir müd
muG \~t ""~"!"'! J\lurad Efcncb. 
(~•· aPI ~ t,;ızhce j°ardım eti< 
Fai{J t i>lr 'tl"tL~ld<:t sonra, o da 
~ord rc.ı~ı para~ar n a.rka.sını 
ke• ,.,.,, di. 

Ar~cı.n )\ne ilx:r zaman geç
il Elı vel:.ı '&mık Ke<mal Be\', 
• ı r~ tl3 dUer arkada,;iarı 'bi
rer zyrer istanbuta avdet etti. 
( İ'bret ı 
t 

ma 

1n1 inde ·b:r gazeıe lm
·'!dı Bu gazeteyi çf<ar
Ocs1adı. O sır da sadra-

u '1.'~n Malı.mut 'ed.:rn pa;ıa, 

ımık ' a7.ıtıs. ı:ere.k hükümet 
\ l k!,erek p~d hdh üzerinde feci 
rol~r o ·ndmaya başlanı::ıc:ı. 

Tılb dir ki Namık Kemal lıey 
bu lı~ :E,, <layanamadı. Vaziıye
ı n vahan e e yüroo"günü ~ö>
terPn dctli makale'er ve ten
kJ:n;oı:ne.er )~I. 

Sl r;ruı;rn a'e)~ndC'lci 

bu rkLnı; cereyan n ônune 
g m k ls!eciı. Gazete!' n bütün 
rr uharnrlf•tfin6 ·rer rremuriyet 
J, n hteH y~rlere sl.;rgün ct-
ı.. • ~m le Kemal Beııi de. (mu-

orr Oık) ile, (Gel !>olu) ya 
ınatn:!i. 

Fzık l aradan ouk g<'c:mcdi .. 
Ku(luz ha,atlığ:nm Gelibolu ve 
ciViı!rj n<i1.l a.rtrrnası Ye teh!Jke.lı 

Lr t"" a,nası fiize11.ne mutasar 
r f • J ı:nık Kemal bey derh:ı.l bü

t'in 1mp~i<1en toplatt •. Bunların 
ı:flil rıni b·r tarafa, eılke~lerı

,. <1.ı.;e't' t ıra(a &e,J:<ettirmeye 
ba,laaı. 

C lıll halk, bu h<ireketıl hoş 
görmedi. l\lulasarr f aLeyhine 
.,100Jll.i b'·r galeyan. baş gOO
kı clı Namık Kemal Bey a;,ie
d" Fokat bu azli cana mrn-
net ·. n Namık Kemal Be.'" 
•1lıyiık ·l:fr .>'<'vinç ile İstanbula 

a v<le-t e 1 tı 

Bu >eyecanlı adam, fa.Oll..dir 

gose) ka'.;,~ne !>Ürgün ve hap
scd,.d,, 
Büyüık vatanper•·erin bu fe

lai<eU gün!eı'ı, Sultan Az'OZ:.O 
hai·ire kadar df\'am etk. Yeri 
ı>·d"i-.h Su~:ıan fo..ad1n, (umu 
mi afJ ıl&nı ilirerine Namık 

Kemal B y <leıihal İ>tar.buta 
ge.a.. Esk, <iostu olan yeni ıhü
k ümde. rı 4 )"aret '(<~ k istedi. 
[)o;'.:ruca, . 'ıma.halı.çe ~ar•·.rına 

g. i .. Fd.,.ı, g"1.1'J kendı:sın 

rr.~mııun dımedi. Çunkü Sul
tan Muradda, pek bar<z ti-r su
rette '-inneL aıiımetleri baş gös 
teı:n,:.,oi ve 'bu sebepl<'n dola.''' 
d· kenci'ginin (huzur) a ç•k
n~asına müsaa-de edilrnemi::ıti. 

Namık Kemal B~v, mıtitee.j-

s r :J)ir halde (,nt'7ar salonu) n· 
dan ç kıp mermer sa.hanl.ğa 

"yak asaca'• ı zaman, iblrden
b.re (;•eliahd Ha:rn't Eiencli) ve 
(,ehzaae R ·ad Efen<») lıerle 

kar~ılaştı ,İlk;. !birader, ha.sta bö ı 
rader ve ihükümıdar!arıru Zİ!) a-
rete gel\) l"rdı. ı 
Ham:ı Efendi, Nam.k Kema· 

1ı görilr gôrmez · kiLd'L Gayet 
illliıatlı b'r ~elam vererek: 

- Geçm~ olsun, beyefendi .. 
h~ ge' :nız. 

Decf. Fakat, arlık naiL oldu
ğu (veliaht) J·k ı;ı'atı, saray Joı 
p:sın<la daha fazla kıınu•ımas!· 

11 m< a't olrNdığı iç:.n, e:ikl. 
[ı7f'r~t:cı rbı... '.\.adar Ml)temelcle 
ıl..t fa ederek içer> g:rd 

F .cat ;e!rza;:le Re>ad Efendi, 
dura dı K,.,,diıı.nı hürmetle 
sel:ıml.apn Nam,k Kemal Be
yin kula~ na e[:.ıer.,k: 

- ~[ıt m ..• S•11:n gtıl:h e11babı 

k-:qr.ıa.le gi)~teri\en ka<J;:rn;i;şmas

lik, cidden Ş"'yanı tee<ısÜftiir. 

İn~a.llah. ı:ryık olduj\ut"uz me!'
tcbe< iıl.ln idrak buyuracağı
nız zaman gelir Dedi. 

(Daha nr) 

* Emönü Halkevi 'bu seneki 
Ci.imhuriy-e·t baıyrt~~ı~1ın ı 7engi.n 

---·---
Dün mahkemede 
tevkif edildiler 
Çivi ilıl'kirından l\lilli Ko· 

runın~ .\Iahk;ou1e~fne verilen 
Kupahçar;ıda Abdül ~M) Ü'L· 

le Sirkec; Liman hanı.od~ Al>
tlulf.lh Yasi.oin duru~ın.alarJ~ 

111 dtin lilli Korum"" l\lah
krıne~indv de\anl Hl:hnis-tir. 
E\'n•lki giin· du.cuııınıı Abdiil 
Şenyii7:hn u1uhw.h.en1e eıına4 

sın da h•) ılruarnıdan dolayı 
diint> tehir edilmi~ti. D\inkü 
duru,ınaı!a Abdullah Yasinle 
Abdül Şen) iiz, sor~ularını 
miite,.kiıı ınuhakeıne\erine 
JTIC\lkufeu de,·an1 edihnek ü~ 
ZNe le\ kif cdiimi~lerdir. 

Silivri 
cinayeti 

K.ahl kadının dün 
duruşması l:aşJadı 

Üç ay kadar en•el, SlLwri F.,._ 
lleriınde Emine isminde ılıir ka
dın tabar>ea ;le Ha:>an Kartal 
adı't'lda bır "' öldürmesinde<n. cio
layı açılan da\'anın <lunışmasına 
<lün İkinci Ağırceza m hkeme
sin<le başlanını:ştır. 

Emine bOrg ·unda, loocaı>ınm 
gündüzleri e'l-de ')l\.;p geceleri 
evde bulı.11nıı·adlğ1n,, b..r gece, 
kapısmın '}id<letli şicl<letll vıı.ruJ
ma 'la eıld ğu.nu duydugunu., ay
ni "3.!T1rulda h';r ad&mın yüksek 
sesle bağınp küfürler sa.vurdtt
gunu işitt ğ"l.ni, bunun ı.izer:me 
ovc•e bı.lunan tabatlCayı aları..k 

a~afN'a indiğini, kapr_va y&kl•:t" 
t~ı nman k"l'ıyı tek.ınel<yen a
dar.nn Lapı.\'t kırıp ıçe-ri gir<liğir
ni, namusuna teccn·üı~ etm-ek i:r 
tediğ"ni, bıı vaziı et k:m;ısın<la 
tabanc•sır. ll:i:r el ateış'l'E'dıiğ:ni, 

reütc.-cıı.\ i.zin öldüıj'ıinü söy lemi:j
tır. 

Err.rn~r.in ilk t.alıkikattak.! ifa
<l i dkunmuş, bu if de-si.ıloCle, Ha
san I~arta.1ı kendiı;;i-nV\ oldilrme
d m , korr. ulam.dan .AUi i:mm
dc viı·irwı öldürdüğunu soy!e
mi,,tlr. A..radak!i ınübayen~ keır 
dis,ndeıı sonılmlllj, •O zaman 
'bt!n h"Ol'ktum ela ondan ibayle 
sciyled.im, hakıJkat ıbudur• d.,._ 
m•~tir. 

Duru!n- a, ş~hit celbi ıı;in b"§
ka gune b.rakılm1'jtır. 
~ 

Biz karaborsanııı teşkil:itlı ol
duğu inan;nda~·tz. Buna hiç 
~iiph olnu~ t:1cagıuı i:Eah edebil· 
din,, ~a._111~ oı unı. Str,.klar ~lılkla
ntr, fakat her Sta:tt nıiiken•uıel se
kilde eldt•n ele dola~tırılabilir
~e; ge-çt•n yı·Ln -.tok nı•hs,ulii 

için istih""I bölgelerinde di>
!leııli faturalar ~apılabili:rse; 
borsa ~janları her lara(tan her• 
kesten önce haberler ahµ vere
biFrı:.e; k:ıtrabor~anın fiatlnrın1 
tuııtancl \'e mü.s.tahsit trö!<7tleri 
laJİ.tı eder.e; alınacak gi~li ted
birler her l ra.rel kolunun .rnü~
talısii. loııt.ıa,l·ı, ııorakeudecile
ri.ue dtrh;.al haberlenehiJirse; 
her ticaret kolu.ııu bir grıli 1 der 
idare eders.c bu kıırab<>r~a tes.ki-
lıitJanuıı" değil de ncd r? ~ 

Hiika'tn1tlio bu ticari g;.1n.gstcr
.li~t kar~ı ,feni bir ceza tedlt'.ri 
alacaf1"nı b;, ·.rteler haber \'trii
lcr. Haı:rlar~dığı bild.rilen ~·eni 
kanu..ttla vurgun..:unun biitün 
analı ınii.,adere olunacak. hiçbir 
işte ralı'.}tıtıhnıyacak. 

Ceza, ı•renı,ip baku11ı.n.d1U1, ne 

.kadar bli~ Uk olı<r•a o kadar fa)·· 
dalıdır. Buna hiç kim,,.,niıı ~ip
Jıc~i. olatt\az. 

.Fakat, .sadece cezai tedbirin 
aoeak nurınat zamanlarda dü
Hllici hir rolü olabilir. Tcşkilal
Ja i-:-.Ji.ren \'e ınil~·onlar d.önenı 

bir piJaı>ada, asla yeler bir ted
bir ol:ı.maz. Çiinkii teşkilat bu 
kanuna karşı derhal .kendini k<>
ruyacak tedbirler alacıkhr. lla· 
kiki \•urguncu gangsteri hiçbir 
za,rnan ınc~·dana ~\.karwn1ı,yacak
sıorz. 8ütiin ser\ et 'e tnnlwuı 
ınii aderc editemcnıesi i-çfn nıu· 
,·azaa tedJirleri aln1aktan kolay 
ne \·ar? 

Onuu i<:iu, bİ'.ıJce, J,arab-0rsa~·1 

1aın bir te~kil:ılla kuoıalınak ve 
bognıak gerektir. 

Derhal geniş ve ezici lt:r 
karab<>r-.. nbıtası sistemi kur
m~k J,iı, "" geli)·or. 

Bir defa hük(mıet •neonurları
nı, geçim hu.lıraoıoda hiçbir ö
zür btraknıı~·acak bir durwııa 
geçi·rd kten -.onra, karaboNa ta
kihatmı ka~akçıltk t~iliihınr-L n 
eo ecme ~rıcriuiıı idaresine 
yeruıeliıtir. Bir ~artla: I:erh.:ıl 
(karab~r-a tak.batından d<>layı 

rü vct alan 1n~n1ur mü.ebbct ha
pis cczaı;;:na çarµtır1ılır) di~·c !s
ti~nai bir kanun çtkarınak. ~r
tile •. 

Ondan sonrast ]JR."')iltir: 

Ya;r.an: HAYRI MUHiDDiN 

Ka~ .. k~ılık teşkilatının vui
fe;,i, hiitüıı bu yerleri lıergiw 
gelesi)·" kontrol etmeloten ib•
reltir. Sahtekarlık yapanın ee· 
zası miiebbet hapiı>lir. 

Ş!.tndi, SO.tt:lrun, kiın ne, nere
de ve nasıl s"klıyıbilir? İstihsal 
bülgel..rine de karab< "• miica· 
dele te,l<ilıitından birer kü~ti.lı: 
lıiirl> koyunuz. H i<;bir mal bun
lar tarafınd~n fiat \·e ınaliyeti 
kontrcl edilııtledoo \.e fatLtralar 
tasd~k oltuın~adan çıkarılmasın. 

Sahtekarhğın ~ezası ~·ine müeb
bet hapi.., ve biililn J11alın ıniisa
dc.residir. Sorarı.ın s'ızc, kinı, na
sıl salılek.arlık ed-ebilir? Kim 
uhle fi•l faturaları düzenliye
bilir'? 

N.e ohırı.,a olsun, bugiht duruın 
cd.ur ki, i<lanı y~rine en a~ğı 
ıuiicbı.t-t hapis "" ıned~ni hak~ 
lar.ian ;,kat cezaları !<abul edil
medikçe , .• çok sıkı, çok ciddi 
s~tf>uule te. S.:il:At ~ aratılnıadtk

ça karaborsanın nıil~ mılar p: ,n. 
ocağı söodüriilebileceğine inan
mak ~ok güçtür. 

İaşe memurları 

İkinci Ekipde 
tevkif edildi 

Ofisden no~,;an karne ile faz 
la un almak suçun<kn rnilii 
1korunma rrnahlkemes:ne ver/.en 
21 fu-ıncının \'e fazla adette kar 
ne göı;terrr<.>k sı>retile tbor<il'o 
tanzim eden aşc memuı(~r;nın 

ekiplere ayrılıaak mahikemeye 
lle\'kedildiklerini. ve ılk ek'ı::ıin 

duru~ıması di1n yapılarak 3 fı
rtncı ve iki ·aşe nıcmıı: runun 
~e\·kif edild'ıJ;nı dün yazımı;tı-k. 

Dün, (b:·rinci mj~Ji kor11r.ma 
mahemes •nde ikinci e!dpm du
ruşmasına baq'.amnıs ve soı• ·1 u

karını, mütec;.ıkip fırınci IVIı.·.~,· tin 
Arıeı Mes'cd Okul, A'.i Çw:.:ar 
ile 3ki iaşe rremw·u daha le\·kif' 
ecı.lm:,ı r 

Mabrakat ellsl me
murlara tevziat 

yapacak 

lci dcr.maoı. Viik·a ı<erd l"İ 

r gazete çıkaral'!' ıd Fakat 
, • U"' u k ga 1 lelerde y e rıe"Ti
~ aıa :ha lad B:r t·raftan hu
kün: !:ı l res ğ'ı a&'Vlh,r· 

bir prog~amla kutla·nayı esas 
dm·.ştır. Bıı cüml.eder: ciara k. 
ır"'ffileket:môırle ş'm<l ıye kacıa r 

vapı?mamış 'bır ~~ tıeş<li:lbÜB .,._ 
dilmiş ve 'hazırlıklar· na ıb~şlan
ru.'i'ır İlk olarak Ha,kevl!I1'n 
.Buyi.lk Zaferler Diyoıx.m11s. 

an!yle acacağı serg •d.e Tarihımi 

ıcn ve 'r.kiiiıb:mmn C" mUh.m 
~ahne:erı m<'<iern sahr!e te~n.

n.g.ıe ~s ve ~uz' ki pr0Jeks>
yanla canlı bir {ek <le ya~at :~ 
C3 ktır 

Bir taJfa dCla liman
da botaldu 

.stok gizleme,' i köküu:len ko
parmak .çio toptancı. perake.n
deci her tfrcı:ar 'e ~nafın, istlll
,sal biil~elerinde de her dllÜ,tah-

Hio elinde bulunan, ılepoo.unda 
bulunan, -s.İp&ri ,·crJ'ği "\·e n1u
amele üze-rinde bcluııan ~lok ve 
•nal mıktarını hergıin bildirecek 
bir li~tc\ i mağ~za \.e~·a bltro
lar1uıu kaııılarına aSım;kla nıü· 
kellcf olduklarmı bildiren bir 
kanun konulabilir. Halta stok
ların e\ 1erde .de ,a,klana.nıaına&ı 
için mttı)yeıı m'ktnıdon fazla
~· buluuan e\' ,.e apartınıan ların 
kaıular>na cJ..lıi ayni ~ekild., ale
fli listel<T koıı.ulroası mecburi 
kılınabilir. 

iMahrurlrnt Ofis:;. müe;.,,..şele

riıı ihtiya<;ları mlktarında adı;n 

\ 1e JOOmür t~vz. R·tını yap.rnağs 

devam etmektdir. Bu ayın 15 in 
den itibaren odun ı:e ll<'Ömür 
le'\tzi'alı 111eımurlara ~yapılacak

tır. __ ___,... __ _ 
Tan turacı OsD" a.o 
pehlivan kalp se .. _ 

e ::ddetli makaleler 'azarken 
~r ı • ra rıan eh ( Ge<> kıpa a 

r. a ooul nda (Vatan - ) ahı.:t -
S,, treı • ln leki p:yt»ı ~i oy
na tt •. 

Bu p:: ·esin halk üzer nde hu 
sıAe gen :'l J t<•s. rı mber a ıl'r 
al~z Sulta'!ll NUt. son derece 
gaz~ba .geldi. Namık Kemal 
Bey derhal ti!Yköf ed'lerek apar, 

ar ( 'ıb=' aaasmdaki (llia 

İLK üç TEF.RiKA."i:ei 
HÜLASASI 

ı)ltti!l•r Fro.1Ui~ Sıan.Jıap Lon 
.,ra cwarındakl malikaıır:s .dı; 

ot ·tıtdır. Fakat öhır oı.,._ 

r;in.ü y~kta oldt'4ım'< bil· 
digı ;"'1- t'<loSiıı! (°rJıtrrrı.'.~in& ya=
d ı rm afrta.d ır. 

Oğl•t Harrt y' sene q"tJet 
"""'"ii.oıiu ı ıerke;J.e-rek bir aJ:tris 
le cı•ıenmi~ vel sefalet içinde 
plmUştiir. Fllf<at Elen iSm.)':le bir 
kclan t'Ctrdor, bu. kı= ~imdi 18 1 

~a.;; ncWıdır. 

Fro•1'iJ Ştanhop bü.tiiıı •ert·e 
tını teırı;t~J okm l;m kıza bırak
maktr.ıılır. Falwt ilıti)f:ı.rın Jütiit 
i.m inde brr de !l<'ğeııi rn:l'c!ı'r. 

V ası~ " am .. 'lı-e göre eğer L'len 
t'efat edt'1»'€, reıı.•eti bu. /.:c&l.ınıa 
kal.rrak ır. 

Bır mm 11'uılı'.kôneye genç bir 
~·pgelıyor ııe Elerı n ö!dügti.1\ii 
1 al•~r ı·nıyoı-.] 

Ştant~ art.ık ıbir şey işitım'>
•ordu. KiJ~ıJk pıaketm çi?Hie 
bu.Ju nan bll' defıiıı rulısatiye.sl 

el ne gçenü;ıt.i Baktı, dkudu, 
\ı r daha dl<udu, sonra ruhsati
reyı notere uzatarak: 

- Şu ves:ka. her türlü ~ 

* Y z Sa imin · ı.ş t".1€'\"'ım.Il 
de de ".levanı 'ıme~• ., .. .,.la,.. 

' ra lbı dır. m ".r * Bulgarn.urdat> kıı'ıncıur ,,.,._ 
t.rme.ı< çin dun 8 mo•or rna
n m ooar h.'leKet ehm:Şlır * it.biat ,.,. 'hr caı B:.1 kle
ri Umurd K:it bı 'a\•el iizert.r!e 
Ankaraya gitm!~t:r. 

1 * Y<'rli ~fallar J<ia•cs: k-1l '.< 
ll1"'nsucat tevzi' hazır1 ·<.arı yap \ 
makta<iır. Ay sor.uııJa te•;ı:iaıta 

b~anac;..Jı sar.lır.al:t.ıd r. 

heyi orıacir.ı lııaklırıyor, dedi. 
F•.kat L"'ks!c:,, ·bılm"2>1!n, şu 

dak.lka r.e b:ı) uk bır azap \"e 
ıztıraı-> '"•'Ti yim. Art k Eiıen 
tçtn b r ·yapm.a~a ..rr .. ri.iln 
kE n1:1dı. Sizuen rica eder.m, 

LoAıs1ey, Şti. • e basar ffilıSlnPZ? 

YP~er m ı;elı de, b.r c'R. onun
ta kl:ınuşsak. 

B r kaç d•k-lkal-k a~ır b:.r sü
kü.t fus:l:ı.smdaıı. sor.ra, kapı 

•çtdı. 

İJıl:yar, yerinden haJ:ifce doğ 
rulmağa çalı ·arak: 

- Joo t, dedi, gel ba..l<:a'lım, 

eo nle konu mk 'hliyacında-
yım. Şu da a çal< kotü b r ha-
ber aJınış buluumaktayım. 
Jüdıt A'j bir ilci ad.m yürü.

dü. C'..örıinü.]ii:ııc ıbakılırsa, 'kı"k 
yaşlarında va.:'Ci:. İnce ve uzun 
boylu bir lt:.iındı. Sor. derece 
şık giyinn,;şti. İri_ s.y?lı, eöı.!en 

E\">' '"' gece ya rısmdan eonra lı
n'an.:ıa b r kaza olm~. Ereğ·:i 
liıı:ıarına ·.,yrtlı 15 ton!· k Sarı
guze\ m · ru Salitı oğlu Ahme
d,. ida md sebze ,.e mevva 
hali'1'lden ald•ğı yükle Sôll'a)1bur
nu önler'ndcn gcçer:'k€n bir Y<>

pı utn ç kard:~ı dal6a1arın tesiı-

r'Je •• , C>< ra olrnu~. bu ,;rada dü
me el~ .bulllnan !\l(>hır.~l .sminde 
hır Lvfa kı:-ndirti rlal~alara kap
tı:rm ır. T.ayfa kurt.arılam.~·a
rak bo'~ ~I rr.ıu.')t ı.rr. 

ir..>ar.ın r~<ıur.u oku);;nnu.ş gi- \ 
bi 'bak:yorıdu. Gelen _va.hancı 
genç k~dını ,.,tzerek, iht·yara 
,..,ordu: 

- Kötü ıb"r ho.'ber m: - dınız? 

- Evet, ben'ıın za\·anı k~ç:;:< 
ıor!ınum :Ellen ölmü~ ... 

J(Jd;t Aş l»r an pu• gl!>ı k<.>•d 
al. sonra ~a ına do 1 ru ·tOO.Ş

tu. KC'1unu ;J;ıtıyarm yr ... na 
cı.o!ad~: 

- A:nan, lbu 
doo İht)•orıtl 
şadı: 

ne kö;ü l:ıaıber 
k sa<;:ıar~nı ok-

B:hjıorun1 ;.:rcac ğın1, 
ş!mdi seni.n ne :ztırap çe-kı'ğmı ' 
1>i.J.i~·OTum. Elen tç;n ne bil)'ii.k 
ürr tler bcslemilştı n, değtl mi' 

İhtiyar cevap vemı · i. B"'?ı 
gt.,..~•nun ü.st::ine dü.ştü. SMıra 
·kenrus:nı toparlay'<!dk doı;rut

du 
- Jüdit ded. sC'll iyi bir O:a-

ciır.ı;.n. Bu kötü haberl- ge!11'<'n 
de şu gördü~n kadındır. 

Jüıd,t tekrar, gôz!erini yere 
eğm i· a :o-akta o uran kadına 
lxkt,, Sesini tatlıı!aşlı.rımağa 

çan,<arak: 

- Yai:lmuroan O'.lk ıslanmış
s:nız. dedi, ista3)xından buraya 
k~ .. r \r:;,)'a mı ge

0

ci.r. z? DL.:ruın 
_i.ze s.c k ır r;,ey ,gel rE)\m. 

Yabancı kad:n: 

- Ha.vır, hayır'. d-eclı. Teşek
kür ederım. B·en _, ağmurdan 
korkmam. Fak••t böyle !kötü bir 
lwbt>r geıiroiJ:Jınckn cobyı çok 
mG.tıEess!rınt. Çünkü ben E'.ıeni 

çok 5e\ erdim. HEf\'at.l<i, seCaılıetle 
pen~,.,;e,t.ğ:nı görüp du..uyar-

' d~m. Biz <le fahr ailey.ız. Fa- 1 

kat ona e:.Omdcn geleobilıen en 1 
l:~;üt.;: ,-ardımı dahi c~;rgeıme

m';t"ım. 

Jnt yar ŞtaııhC\p !>aşını tElkrar 

teslndea öl ü 
Taıı.ınT. ~ san'<ıtkar tanburacı 

Osman Pf . Iİ\'an·•n dü'l Su" i
yede h.r c10,turıu zi·) arete gider
ken kalb sekıu,ind"n ansız n ,.e
fat ettı.~,ni teeı;sıiı le haıber al
dık. Ce<naze•i bugün Göztape-ic
ki e\·;ndcn ka 1d'1·ı1acak olan 
meI'lıuMun bu iini ölü.nü ırus'k 
alemimiz için .biiyük ·bir kay p
tır. Ailesine~ sağlıgı dileriz. 

ka!dırdı: 

- Jüd t, dooi, kızcajl·ırıın pan 
S;)X>n otur<iuğu 'bu eve bı.raı 

bor<:u kaLını,.. Hay<>· git on liTa 
getir! 

Yabar:cı g-enç lkı-dın ibraz e
der g''b: o>du: 

- Eiena'.m, b•ze o k·adar bar 
cu -,y"Çık, r.r.aı,•atlı k11.ı:n ... 

Ştar.h()p stıbır,ızland: 

- l\looerr.lk ona bu k:.dar 11U· 

lı. •elbet gosterm;.pin. Bu para 
bil" ~·zdır. R<~a ederim, kabul 
ed~niz_ 

Jüd.'t genç ka<imı yemek o
dasına a!tiı On 1ngiı,,z lirası .ı.e 
beraber sıcak bir çorlba da ge
t:rdı: 

- Y~me-ğ:ni.ıi y·yin:ız de, s~ 
z, ben otomcbi'.imle istasy<ma 
kadar götürur.üm, dedi. 

Genç ka<lın koibul etmedi: 
- Teş€1>ıklir ederim, deci, 

ş:ımdi yağmur dindl. Ben yava..; 
yavaş g'der;m. Ya!nı.z lbu "'" 
ye'se so'.<an b r 'rnber getıım~
miıs olsa)dım keijke ... B'akat ne 
yapayım ki, gel p SÖ) J.emqıe 

mocbur o.'ı:lu•m. 
Gen,ç kadın rorib::~m ıç · 

porayl utanaraıt a.ki1. J · it ken 
u:l>ini k.-ıpıya kad«r '',j\uı:l.2.d • 

'.~ha u~) 

1V:<"ll1url3'r kooperatift, azası

na yapacag-1 te-vzia~:n neLıer ol
m:Bı lazım geM"'<ğinı teı.'lbit et
mek ve bir J\uwnü1'> lba~arna.."< 
içiın ba")'l'il·m .eıı:tesi. !hır heyeti 
idare top1·4n•tı.s ~-apacakttr Ko
operatif azasına istih.;al llıölı:e
ler.ı.den get.ıııne-k suretile yağ, 
pirinç, pe~ııir, Ye d~.i'{r-r gıda 

madde!.en de dagıta.,ak.tır, 

Brod1un vurgun 
muhakemesi 

Broed kı.:~~ ı.ıcare hhancsine 

aıt ıtıt:kar <!·yasın n auru._<mıa

sına ın.lli korunm" mal1k<:me
siıı0e dün o\"' dc.·vrun edtJ11'.ş, su
çu :.,lbar eden T:thir Cabi ile 
müda.faa şah:d Mu;ıır.fa Oioay 
yüıll e:;;L rilm i ~i r. 

Bu yüzl"';•tt><de müdafaa ~a

hiıdii Mu,,ıa[a Olc:lv, Tlilhir Cebi
nin taihs:o;an. İ=ir kı.:ıma~ı is
<EJıdiğini bu nevi kLmaşm da 
mağazada ıbt>Junmadığı <çin .ken 
dif;ine &ydk-. cevaıbı ver'ildjığini, 

Talıir C<>bi de kuma~ cinsi ve 
nev'i tasr h et.mc-di~ini., ne ku
maşı olun;a olsun salın aLmdk: 
istediğini söylemi·şlerdir. 

Nmıce<:ie. muhakE·rr-e, Orduda 
bulL?nan tüccar terzi1.erden şa
hit Nurett •n Kut..,alın l't;rnô"be 
suu·• tile ifodo-1 atınmatk 

.ba~ka güne bırukılm1'br 
---~·~-

Ticaret V ~kili Anka• 
raya gitti 

Ticaret Umuım Müıdü.rü Ah 
met Cemil C')n A karaya git
m:.,;tır. Uomı·m Müdlır otcmobil 
lası. ği ve or:~ ,.nırlndekı te\'zi 
maclclelen <l. ';:tınıı için direktif 
aLaca kur 

tık okul dan mezun 
olan talebe sayısı 
Mazd Müıiilrluğü 19H • 942 

dEr:> yılrda re~mi i~{ CAU lar
d~fl ımezun o'anlartn tbır l~te:-. -
n' hazırlam,şlır. Bu 1;steyc gö
re geçen de.rs vılı sonunda 3259ü 
kıtl, 4391 , rılock olmaik üzere 
765-0 ta·'ebe :·Ik okuldan .mezun 
o!.mu~tur. 

Bir hırsız 8 ay hap~c 
mahkum oldu 

Geçefl gün !imara gelen Bar
tın \'apt~ı· nda Ali ogfu Nun a
dm<la biri ~ lcu.Jard~n Ahme<le 
a:t bir ba\·ulu çal.p kaçarken 
yakalanrr~• dün \·enicegi Aslı~·e 
İkinci Ce'7.a 'l'1ahkemesinde suçu 
.sabit görülewı< 8 a 27 gün h"p
se maıııkcl!>. txlilm~t-r. 

İktisat Müdürlüğü ye
ni binaya taşınıyor 

Be'ediye İokt., .. d l\lüı1ürtü~ü 

Yazan: Ali Kem41 SUN.'rl . .\N 

,,'Nı. "11 ul:rn harp de~il. sulh
~ hır; derler, Her u..ı.:t 

ka\gn ~ıkınaz. Kav~a rl· 
m..k, tatlılıkla halledilemiyea 
mescl-elere kuvvet il~ bir ,..,ı..iJ 

"ern~k için oluruıu .. Yo-k~a c
suta barışıkl•k ~.rdır. Bura4ım 
tutturarak ı:ele<oek ~ıılbiin u· ıl 

olıua& lolzHn ge~r~ n.i ~;·ınd~ 

den di~iinenler ' 'ar<ltr. Dünya
da sulhün kuvvetlraııne!tİ ~in 
çolı~mıya önıürlerinin 3-0.ıun• 
kadar g.,~ ret e~n1i, olanlar \'ardır. 
Buularıu &ulh iç·n birçok dü
~Undükleri olacağı da talbiidir. 
F<ikat sulh ~terini dereee der.,. 
ce dü~üıac11 daha ba~kalarl da 
\ardır. SalalıiJct sahihi otacı
lar şimdi bir taraltaıı harbe ıle
nm ..derken dünyanın mii.8tat.
bel suthiiuü nastl sağla ın btr f!'"' 

sasa göre kurmak z n1 gelece· 
ğini de dii~ünü~ urlar. H<'rlıa!
de zihinlerini btı mevzu •te çolı: 
3oranlar. fikirlerini bll ııturda 
i1letenler 'ardır. Anglo • Sak
son matbuatında bu fikirlere 
ra5ttgeJinıruekte, nıevzuun su ve-
ya bu tarzda miinakasa edild'ı:-i 

ci>riiLmektedir. 

Lilki.n yalnız gazete 'eya mec
mualartn sütuıılarıudaki ırni.ina

kasaları" lıududunu a arak fi
lir;.tta rı• olup olmadığı da so
rulabair. Bugüıılerde Amcıika 
Cumburreis:nin Papalık neııdi..
deki şahsi mİİmC6silinin faalt
yetinden, Papa Oıı'.kinci Pi il.. 
g.örüş:m~lerinden. Va~inwtou:.a Jıa .. 
reketten bu mak~at1a manalar 
çıl<arıldığl bile görüLmekteıllr. 
Sulh yolundo çatı.,..nak Jçin Pa
ı1alık ınakanun'.n mane\'i tı:r nii
fuzu olduğu tihetle daha bıı har
bin ba~lau;;-t:ında Aıııer .ka Cıım
hurreisi ile Papsnın arasında 
bu maksatla birlikle gayret ve 
faaliyet göı.tel'ilmektcn geri ka
lınınaınıstı . Ondan sonra da va
kit ,·ak:t sulhteıı hah edilmedi 
değil. Fakat söylemi) e lü~um 
~ok ki muharipler daha harp ile 
, a_rmak i~tediklrri ga~ ele-rine 
\asıl obuadan bar"! ..Oz~r.ni 
pek me,· im•iz Sa) Q·orlar. Onllll 
için bu sefer de Rei Rın\ ell'in 
~alıoi miime.sil inin Papa!.k oea>
dindeki faaföetin~. teınaslan
na , .e mi.iza~~relcrne dair gel~ 
!haberlerden çıkacak mana UD-

' daıı ibaret olsa gerek: Hıorp da
lıa uzıııı sürecektir. Fakat har· 
bin ~'.ddellerini daha hafifletmek! 

kabil olup obnaıl!ğuıı araştor

rnak da lazımdır. Onun · in bıi
tiiıı muh1>riplerle de görusüle
Tek daha ınü~it seraitin tenıiııiı 
cihet'.11e ~idilnıek, huna çalı"'ıintak 

İ111k;l11!t.ız. göriilmeınektedir. Da-
ha ene! Papa Oıı'kinci Pi ile 
Reis Ruz\.·lct'~n :,ulhii koruımak 
yolundaki njesaisi harb·n ö1: i.i
ne geçememiş olabilir. Fakat 
katol'k kil:sesinin eıı büyiik ru· 
hani rei,i ile Birleı..i~ Amerıka 
Dedetlerinin Cumhurrei.s'n'u o 
zanıan atn1ış oldukları ad:.ınlar 
büsbütün faydasız kaldı .da d&
nenıiyor. Çünkü snllıiin istikbalıi 
icin o zanıan koousulm~ ola& 
l~r bundan sonra b:r zaman g<>
lecek ki üne hatırlınıcak , hu.ıı.
Iardau ı~iisbet kararlar çı i.-

1 

bugünden ıt:'lr.r<'n Fen Müdur
l1Jgü bir.as.na. Fen r1üdürli1ğii 
de Ecyoğlt.>nda Scikıon.i Vakum 

i
l bcna ·ına, SoKlllli Vakum da D(;r 

dür.cü Vakıf h~nıııa t~ınmağ;,. ı 

1 baj'a.vacakt.r. 

GELİŞİ ı le SÖZ --·"' Hayat Sporu 
Son spor havadisini okudunuz 

mu? Gazeteler bu haberi ~)le 
,·eriyor: 

- Hatırlık maelarında kmuı
zı taklın bclaz takunı yendi! .. 

Ne lıa~·r et! S11or gerı;t>kten 

hayatın a~nı: Kırmızı takım be
ya-z takun1 ~·t.nİ)·or .. 

Yani )·üzleri rnrduklarile bol 
bol ~i)·İll İçen kırnuzı tıkım, 
yüzleri ~·iyceeklerin ~·alnıı fial· 
larınıı gr\ is getiTen zavallı be. 
~-az takım:!! ..• 

• FiRAKLI TEFRİKA! 

B>ziın İkdam Y"ni tıc~ ttaolı 
lıir tefr;kaya ba ladı: 

- A~ıl kapın>, a~ıl! .. 
l\Ieraklı <>ldugu 'üphe iı. Fa· 

kat hu romanın ne olduğunu 
bilıniyecek ne ..ar? Yalnız me
raklı değil, firaklı da .. 
~üph~ iz: ı 
Az ıu.ıa~h bir adamu1 nde o- 1 

leeektir. Harı.in )ddetini. a.fd'
lebıuel<, tahribatın mümkün ol· 
duğu kadar öniine geç.n>ek. lııa 
maksatla biitü.ıı onı<ha1'

0

pler<:e 
kabul -edilecek b.r ~~kil bııd.ma1' 
yolunda Papalıgın geçen harplt> 
de çalı~tığı ~öri.ılmii~tiir. G~~~tl 
harpte .esirlerin Jaşayıs ~rıu:ttn.tl 
mli·ır.kiin olduğu kadar di.ızelt
•nck. ha"'tatartn, )aralılar n te
da\İ ve ist'rahatlerini temin et· 
ınek gayelerile Papalık tarafın· 
dan sarf edilen ga) ret o za,maukl 
ruuhariplerc:e u.111.tuLnıanu.,.tı.. 
Harpten srnra da bundan ç»lı: 
bahsedildigi gurüldii. Anc8'k bır 
"lİn de diin ile bir muka•e&" 
;ürütülür~e ll7 rok ~una ,·arJa .. 
<:aktır· Harbin dördüncü ~eııe
slııd.e .sulh yolıınıla f li3·otta b:1' 
lU.ınet ;;-ürulmotnektedir. Bitik~ 
harp ~iddellcni\ or. Harbin bıt 
siddeti karsı ında alınacak baı• 
tedbirler ,.~rdır ki Papa ()tiki": 

dtı• c:i Pi ile Reis RuH clt onları 
~ünrnÜ!;: olabil.rlcr. __,,. 

- l<-~duğ;; 'ı,;~ pazar gımi.ı ala<" 
lılarla mar~r• ını ta •'İr ed 

11 

hayatı!~ 
Atıl kapım, açıl'! (.1. ıııı; 
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Fransa' da!Sovyetlere Göre 
(Raı tarafı 1 inci sahifede) 

bu tar.~larLn i!lrJh.c:ııı • ..;ı ıçln muhar
rrıbe:er \·erıı1.s ve ôi-~~1'3 dv~
r bu t ı<~.::..ı~a. ... on~ b ı i ~ıt~iha 
eoilm:r-;' r. B~,->;.;.• ~r·n:..l' l n lb:r 
ı. rf"'S; b r gU-rde b.r Aln~aırı. p 1-

\t. "'~ oh urunu ır!rha t-\ 1t."ffi · 
tı r. 

t 
1 
1 TAÇLI DELlLER·==l~ il • DAGARCIK • JI 

Bir sinemada bomba 
patladı, iki kişi öldü -----------
lejiy9n donör 

nişanını iade 
edenler çoğaldı 

L;' i a, 7 (A.A.) - 1\h .l!")·a-

.)a b-,cuerJP.t1 l1 rııı1.ns z ·~<.:.'·lecl'll•l ı 
_._, ~ t i ."r(i ftfltJ C ~· -'•· :r ... K :...:ap 

·- -eıc 17 l~t..t:·,r~n trı.': ~r.:. ; .. al~ia:~- ı' 
l,;A •. t:o.<.ı .. t. I l•""ll."'a L~ Kd.a.a tt•"-=·-

lcr e ır . ..ın<...t'Jt>it.- t•tm~, 'IJon·ba ttr-
1.J. 1 . :id.3~lt:r ; ap lrrı ~t1r. 1. ... ç Jer 
bu Koar~Lddı~ t;a1,,·,r.ını\a bin !ur
l·ı ~!\·ıı.lc.-1 (; tt~r~:-ı:) o~ıar. RQnaut 
ı aı [ ı K-a laı · nd;_ ·tler gr("\' ' a..p-
11 ,Ltt ·d l·. 1\i111ar lat atöl\<!iere, 
tıo.:~ ı·a ·•.1: rn Jc- wıtrr.l ·cY.lıer 
\v·}.:•ınuşl r ve ~e ba~lann:a.rJlgı 
t..ı<ı:ILı'de 'll nohine:, ı ıdam Hic-
1..'!•l-..if·ci !dıd;<lin · ·ıerı :.lrm~-
1~.ıu:ı. 1.te toterar t>a:;lGı:m~tır. 
Vı~..:ıe ıo dı.n f..zla yLik~<k nıe
nıu.t ·bu prfljf'yı prot sto ma:(a
tıtııt.<id ~tHa t.lml...:.;ti.r. 
llıı- At ... ı..ı hiiro..;,, bombaland• 

Vi)<, 7 ı-\-1\.) - Ljun'dan 
a!ttı.m :li.ıbeL·!~r~ görtc.:, Frr..nsl•l 
1'.._,,ıı!erı tnplamaK i..ab::re bu ~~-ı!tir
-K n~.ı.rtrL.ut. A•ıı.J.ll 1 DtirO~u, p•
raC--\ıt.\.'.i a!A~C?flll SJ_at 10 da OOm

o~; rla tıtırip olı.ınm~ı.'jtur. 

Oorı·o'ya ka~ı suika,tler 
Lrnıdra, 7 (AA.) - Par!Stc 

Y,:a,"'h • lC'ı•hLan bir r:Jm ı:;üste
ru.<li-.{l :-·ırada .si.nema ...,11kmlclla 
b ı bon alıimL~tır. 7 s_ agır 
-oiı,,.Jk u.ı.cr..: 2U ki.ş.i ~·araıl'1run~
tır Bt..ıll«rdan h<i~L .. a:aiaı ı.nıı1 
t ... rııc öluııi· ·Jcrdir. Bu, Dorr'.ot 
uaHa.da.r kar~ı bir hatta 
ıanf ffl<* ) n~ıı lan uıe.;ııncü ~u~kz~t-
tıı 

L~jı\·un Donür ıt.~:ınlart 
i~de ediliyor 

r,,:-rıra, ·j (A.A.ı - R. ı t>er: 
B'~ l·ı'<.'-' b'ran,.z, ı.ernotya ı;n
t :;al •w:- Lcg • ıı Hooreur 
uıi:->an ının alıiınıeıtinıi ta;-.ma.k~itll 
,.._...,geçmr;de:·du-. 
Ifüküınct otoriter salalıi) etlcT 

aldı 
Pu-ı.>, 7 (A.A.) - Oe'\·let iRei.;i 

M=-""l Peten Briıtıınya beled -
) e r.:Islednden miirokıkep ib~r 
r·ey"c~ kabul ı;ıtm· tir. Bu mu
nUJ<·!>u~le ırat t~l,g,ı. k>sa lıi tabe
de Mareı,..a.l Fransaınm iıık?beli 
tulü.ıo:<-cle o.lduğunu, bu ııeheple 
hDkum·tm otoriter s;;ı\iıhiy~ti;,r 

~trlı:ğ o1 cÖ"/l<'Illi.şt r. 

NORVEÇTE 
(Baş tarafı 1 iııci sahifede) 

t Ahr.anl;oıı i r1i e i'l.in cl
t:·k. ri-, bl.ıtii.rl .ıuyı rr.ı.td&.faaıs.nı 

t~rci.l'Alen ''e her ti.!rl·ü muka
vrnı; ıti b.oi;'m<.lk ıç.m kllt".e ha in 
de tedkikıler yap>ıloları u; ·un
da maPUma~bar e<f·lm.;· t.r. 

Son l .,,.., za.rf nıfa, kuyı ı;o

yu r.ca asker tııısıvan b.rçok 
tırenlern baltall'am.ı 'larli<eHleri 

,ucda tcbr'p udild lmi oöy

!entr.l'kı~e:kr-

Sta:,. grı<d:n ş;n ..:ı ))a.t ,ında. 

biı- Sov) ert ıb;rl~ğ·, aU~ıı-rı".ln n 
ı t~ n1u.d~' ,nf t··n. kırara :<. 

b r n1 .~ıar aroı1.i k~·~l- ı rr..~ı .. r. 
B<.·ık.a b"r kc:;,ln-.C.e. 'I' "un 

bir n: .. ı .. ·t ~ rı ~- •.-JM\~ ı;:ırp::,

ma'ac ,·~p•'m:~ T. Btt m<'-·ktın 
traiıal, cihı:t kert erıi~o l11(' ge~·

o;: \·~ ~tnL:ı-.ci.d b:r ~g:rr.·z, llıu ma 
lınllı t~llli''c, qı lcm·ı .• vr. 

Sin\.t;n.1rrı·rıo bölg.esınde, <İİ..İt-;

n-~ıı, bundan ikt gün e\"·\·e-1, l~i 
türnenl·k b·ır kL\""\'Cl.e- n1 .. \7 \C'"
Nm~:ze- hi..icL.m eım1 tir. Dtl"':i'Tia
n.ı1 ~lıtun hücurrıları, k-cnd öine 
a~ır i<a,\lplar vill'dir!leı·ek pi'5-
kürtü~nü·~/ür Bu mufJ tr('ıhelıer 
ık, Aln-anlor ·1000 ölil vemU)· 

lcrdi>r. 
No\'O.. cer.up ooğu-

Sl.t'da k.ıtaı!arımız, {İÜ>en•n n 
n1iih~m i<uV\'""--·tıler tarö.'ftrr.dan \-a-

1\dı'n hüct.:ımlarını pi.wküı·tmüış
İer ve elde e•toklen ml?\-Z::leri 
s· kt .;umt1e tu tmuşlaıxbr. 
Sovyıtt rodyos1<ıı.ım bir lıitıı.bı 

MoskO\'a, 7 (A.A.) - :M ' o
"' radyosu bugün bütün Rus-
1;,ra h aı::ibıen şu ·;.iier-i si"Jıy·4ıe-

m~~ r: 
Heı:- Sovvet. v·o.ıta wr ınin 

bi.r tek \•a-ı:ifesi, bir tek düşün
de& o"rr,:ııhdır. DiL"!Il""n Ix10gu· 
na uğa'~nı'lfu.. Bu \"312fıf n.zam 
'"e di~prn iS!ıeır. Biiriin mı!let 
StaLln{ll'ad mü.cı"lıılfl!erin n k:ıilir"
rr:-anh~. ı:d&rn \"'e devaırr:1 t 2ıZITTlin 
ı:kın ~h<Cm ::llırı· lıdr ::;.mdı va
'liciı'ğ g b1 \~o)g , olu 1'e St.a-

n·ur ta~'.'\'e Ve mlİh:i,rrn1alt 
~ -

ürıd"'rı'd~:me ancak -0. t..'llır gi 
t') b ır el ı..-ıtp';.in· s~yet;irıde devam 

c...iıteb:Ur. 

Sııtltr•grcıd ~ıa•'ltnd.a biır J,ijy 

ıatındı. 

:.y,..,,.ıoo,·a.. 7 (A .. \.) - Sl<hlin
ıı r aıd < ııl baıt s nd a S.w. C't ler 
bir kovi.ı gel'> al'.ıml61ar n 1'.!00 
A~oman ::.."l:ıeri ~ok e«m >J,er
dır. KÖ\' cwa.rındıaki ,ıra•<! Af
men ce<;edlerlle eu'tıllın ~1.ür. 

Alma11. para-ıı'\i•'erf yok e<lildı 
Lnncir 7 (AA.) - Kaf,;;a<:;ya 

da. bir çcık ııo-talorda A.ıruı.n
l:n· p .. r ıJlçiller ... tma'ldt d r1.H 

Rus kı>n..:\!<:ri bunlurla bJ
yüık br k;smını E~l enn"·~1er-

dtr. 
7 tüm trnl'a edilmiş 

'

' • ~ ( • A ) _ Dır.itı t»•nh•-
ı,ı, ' .-ı.,!"\.. ..,, '1F 

91 nir; .,,rrul kes'.m "Cie, Ladloga 
bö1ge3 ı•de b-r kaç b !il~adarbe 
rı ç<:v" ış bulunan 7 Rlls tü.
me.rmin >rrJhı l>.ıl "°""' e."mişt'r. 

Almanlar Leni:ı•grodı. oa1 rıınk 
fikrmd.e 

~------------------------~------~ 
Deli Petronun Hususi Hayatı iş Arayan Kızlar 

·---- --- --------
Avrup~ olan Deli nıedeniyetine aşık 

kalclı. Rus milletinin 
inkılapçı ruhu onu h '.ç 

Petro ruhen daima Rus 
yükselmesi . . 

rçın çırpınan 

171-6 da Daıı n:ar:<al c.ıra İJ :1, 
~:·rda ycş·ı bir lıcıtH.', bo~v-

11unO[>. s;y._;1ı ii.Sk't!'r k.ravat1 1 he-
1ind<' de. yalancı eLmas döşen
n"'' gürntis tJkalı kemer ile gö-
1·ünm1iştü ·ruva~etini, kemik 
dü~meli cınl' tlİ.\ Ü b: r pelerin, 
ayni renkte b·r ~ün y-cle~ 1 ayni 
"L ma:~lan dar ıbir külot, ga.yet 
l:o.ba Ye tıopuktarı yömalı yi.ın 

çorc.pla•'a çamurlu bir çift kun 
<iura tarr.amlıvıordu. 

bir zaman küçültmedi 

- 8-
r-Çevtre•~ 
~~eşat Ekr~m Koç:J 

- Ku~.uk ''°a.fa.ı· 
hra daima teı-.:ıtı 

~·ük •<İ.ı

<"<ieı;m .. bu-
ra~ı t.a nl ·bana gôre! .. d~di. 

Ertt::-tl -gi.t.n ıı~rarısa Kral ı 1ti.lri
nır., gddiginm ü>i>ncJ eu.'Li d.e 
Jwnfü• YMİ ya.,mda bir <;ocıJk o
lan K~al OrıOO,rrıci LLi·i'n<n "1-
) aretleri.nı h<ııbul etli. I<üçü'k: 
Krah bü•k~ç d<"fa KuiV\ etı.i ıl_ol
larile ha,·aya ka4dırarak ıbagr 
lıa$tı. 

~ı;,,.>E.<l:ile darplıane:ı ;ıEflldı. M.»a
ı haza, bu r,,-,. :h. ~nd>sinı> msll:ı

sus g~c.;.xtleri ;;öo>teırnı~ fır

satım buhdu, 
!M.relii: D.. s Dô l:)erTy'nin 

Z-'1 ff<!'tir,d>e puk çok >"'"ap ,çti; 
siı ricri mutad iizc,.·e geı1\.ı.Yı, 
Km~ nal:ı!1 ·l~mri!bı »ar-
1.,......,ıuk .., ... C.;a1,3f~e r·enc:de oinıı.ı .. k· 
t.ı. k""'~rmlk içm Basrıle kGıpa~ 
rrı·k 7:,rLlTE-l.il!<le kal:a1Cağı n ı • 

a,:-1.ınden kaıçımı ise d , Fı1..·n

sı'i'litır, ~unu 4~1ebm~m·k oldl!!air 
Ru . ..;laı· da o an ~in Fıl'"anS•ZC9..YL 
uııt'!.~tu cıır .. Bu sözıter, ~t::cınun 
ku'.o.·'ı<"1arına c;;;~elnTı~dl. ri·.,."'yanon 
da, vanınd.aki Frans11 zadcıgit-

Buı genç k·zlar. g~zetclere 

'ercü«l~ri kiiçük kü~uk ilanllH'
!a bo~ una kendilerine i arıyor

lar, OrLaınektebio fiıan sıoKına 
kadar okuy·abilmi, de >onradan 
ailesinin ıarurete diiş.ınes i üze· 
rine mektebi bırakmak mrunda 
kalmı'ı, bunun ' in iınıl i ~ arı

)"Orn1u~ .. 
Bu is de yazolıane •· lalH>ra

(uar işi , dak•Lo isi. ka ı işi fi
lan olmalı iın~ .. 

Bunfartlan çoğunun kcındıile
rine i~ buln1ak için gaz.~lelcrie
ki iliin tarzı, uağı, yukarı hep 
böyle._ fakat, ha deyince böJle
lerine, hem de istedikleri ı:ibi 

'bir ya&ıban-c, bir 1iboratuar. bir 
daktilo, bir kasa işi nered., ? A
uba bunlar, ne iç'n kenılilerine 
bir terzi, bir kunduracı , bir ma
nüaturatı. bir tuhafi~-eci, bir 
yorgancı, bir halla«; ~ anıında ve 
bir konsen e, b.ir kumaş, bir tü-

tün fahrikasmda i .. araını~·orlaı 

da hep böJ1e ~·azıhane ve .'"·.:ızı

hanenı:.i lerltrde İ":> arı~ orlar! 
Feshan~de, ılikiınhan cde, ı... 

fabrikasında birçok tüfün ut 
konsenc fabrikalarında le bir 

~k ınattifatura, luhafiye .... ;:ı
zalarındı yiizlerc~ kaılın ve ıu.. 

çalısap dururk~u , .e bunlilrı• 
hev..i de gül gibi geçiıı.ir.keo , ga
ze~krle ) a>ıbtıuelerde !>em ~ 
ga~~t az biı ii-cretle i arama

nın, )'ıhut da yalvara yakarı 
oralardan i rica etn1enin ma... 
na~ı var ını ya? Çah~m.ı)'~ ve 

çalM!Mrak hem ı:iıl gibi g~itWJLi.. 
ye. hem ıle aliıı5in• ~ardım ~1-
mi>e niicti olaalar i~i ga..,ı.e 
süiunlı;ı ,-a~ıtasile ~iislü yaztba
ııelcrde değil, gidip • 1D11ga:ı:a 

'-e fabrikalı•ıla ararlar .. daha 

iyi ederler. 
Osman Cemal Kaygılı 

Kım'n van ı:d. bulunur!'a 
hulun.sun, nerede olur:;a ol

sun, çok sıcak mı geldi ceketi
ni, yeleğini ç karır, gömlleğ'nin 
(lü~·rr .. c.sıni çvzi~p b .. ğsiinu açar
d:. 

İs\·eçle sU:h muaııcdenamesi

ni imza eden muraı-tıa~İat"i ba
şında gecelik takıkesi, v ahn ayak 
baca:.larını meydanda bır&Jkan 
gecelik entar si ile kabul etmir 

tı. 

u suren yap• 1ması ic:.lıetloo bu 
z "[et·lt,rıOiE'n wnra k<lşmııt

lt'.ı m?salc'ir rum..ımerı sdbesl kal
m~stı Par::> civc.ıı-ındaki ıne~:. .. 
rc!t. r, saııaıy~:. rı 1 i ı;.,r".kot'8il·ı, 
müı ... 1•~ est:~('r· n · _ge'liL ~tese~i 

Gdh~n te.og.:.lılarnoo, aım(:lelec-

le gi.Fı.el bir müısilhe'lı.:de bulun· 
du. Kı-ilıa1'a.rda as.kıer!-e beraıbec 
çorba içti. P~·ri> ci\-a.r;nd:.lki ~e 

hir1er1 i .yareı c!IL>: Emrine E>ltt 
aıt'lı bir aıı'tfoo l'f>llEi.s edilmişLL 
Çarı göı.ıncık, bT.hassa Par~ ka 
dın"t.ırının günlüik merak ve ~ 
-0lmus.ı.u. P•ırl,; kibaıfarı ona 
t'· f<<li m edf ırıek ;ç:n (rsaıt ;;.ra
dı t~r. 82 '"'"'da ll"OO:mı Dö 
J\'ıtl.rtrne;l'..; \ b"'1:0yda i .ya.et 
ett~ ht;ta cilan. bu tarihi k.ı;.
nın yr.-twgın ın tıyl k ucuııa atu· 
r-r~ kerdr.sile bcr dr.ı.<;ka lı' 
dar konu~tu v·e hatt.ır,n s rdu. 
Fran2ayL zlyııırcıi hatıras ola
r~" L\ G:lan n1.adıdly~~ar müna ... 

n rıı. [ıs'·J;,-elorden su)a tL'~"' ·&ık 
kadar rr1{cl•y<li. Ma:ı~ dıe, ar
ZL.;~ur.a u)ghn b r kaci.1n buluıp 
bır oda) kapalı Fontenıb·-0 da 
o kad:ır çd< yedi .ve içti ki, mih 
nı .. ntla n cl.U.k <ilö Ai n t n ke nd:.S l.e 
avni arabz.ı_ya b.nmeklen konK
t~. Yo".00 kıısınağa bat;) \:lı. Pe
ti~ - Burg ke.;ab:;;sıııda durma.ga 
m<'IC!bt'or oldular, Ç<r:ıı üoı!Licü 
basını s~ip t.em-'Zicı:neik için liı:> 

kö;~ü kı<idın çağır<ldı. 

Memurlara ucuz ek
mek talimatnamesi 

F nans yı ~iyaret edroeği ar
zu.su öğrerolmce, Fra"""3mn 

şerefi.ni rencide edecek heı,h«.·ııgl 
nahoş i:>..r hadiseye me~ nan ver
mıyecek oı...ıı bir progı·;;.:n hazll'

lam.J< h3)·1i zor olmu9tu. Zit'a, 
bu seyahabini miilenekkireın ya
pan Rusya Çarını idaıı:e etmek 
nıuı!ı<ıkk 'k ikı nazik ıbir ınc:oe-le 

idL 

Çar Dünkcrk limaınııııa çik'tı. 

Avrupa medenrycıine i&<ı o
lan del.' Peıtro. ruhan, da'.ma b'r 
Rvs kaldı. D:ımağındaki ha"::.
Vk bi'.irunmn~ o:,,.vdı, gadd'ar 
U:traıfı, mı.:htf •k~i<: ki b"r muEon
ma telakki a4unrl~hdi. E' nciıe>n 
'kaın çıktı. canavaı h ~t -gı an'.;wr 
o!du. Fc-r<G.ıt, Rı-.s millcı·r~n yi.ik 
se"rresıi ıçin çuıpı nan cf;: h, ,.,1, 

ınk•rc~ı rt"hu. onu hiç b . .,. v • 
ıran küçültn-o<•Jl. 

SON 

. " 

Orada. Fn.ın1>a Kral.:nın gönoa·
digi bir t~riürt memuru taafın
d.ın kars.landı. Bu rol, lh ... şmeL
lu oonebin n, ,>ara sarfedenkeıı, 
ha K tarufl.I'<ian i"safsızca OOyul
mamasına dikkat edecekti. Par-
se Ma~ •Sın) edinci gW:ü :taal :rk
;amın nıunda ı·aı>dı. .Dajrut:a 
İ..c.ır Sarq· .r.da \·al:.0.~ Kral 
dairesine i:ndirilerek lıazırlaı>an 
zen~ hır oofi-aya otarlukiu. 
Parlst.ekı bu wk yeınegirıı yalnız 
yeai: a.tmL) kap yereek Ye çere
ze bakmadı b.le, b'raz ekredk \'e 
tu.rp i t Nİ, altı çeşrt ,,aralı 
ta<i na b"'ktı, t!t.i 'bardak bira ;.,
ti ,~e: a ~tümki.i ·e ·bs-J1a ·birw bi
ra d:ı.ha getıı'tn'. dedi. Soora. 
Luva"dan c •k:lr>.•_ \; keı ·li :ı'rne
tin>e •ta11':S ~ilen :\farc,,.al ViJle
roi'nın kıonağına gidclci.. YaWk 
oda3 nı pek bağıındi, fakat ya
n_nda.ki t' &k ocl&>-nt ,görii:n.ce, 

r =;:::c ANKARA HABERLERi ::;.J= 

Danimarka ·Alman ı 
(Bas '3rafı 1 inci sahifede) \ 

kal.lara . ..r i~~kt •• ır. 

Öğretmen okullarına 
300 parasız talebe 

Ankara, 7 (İkd ın l\hdıalıiriudeu) - ~laarif Vekileli öğret- 1 

nıeo ~et'ştirilmek iizerc bu 'e~ parasıı. 'e ~·atlı olarak 300 tale

be alnu .tır_ .Bwılar Balıkesir, İzmir, l~t:ınbul \e Kast.anıontt 
Öğretıııbn c!mUarma tevzi edilnıhlerdir. 

..... ..... ...,. ....... 
Günde 20 • 30 vagon 

mal ge.iyor 

.... 

Bir İsveç ti car et 
yeti geliyor 

Allktra, 7 (lk .ım MuhJbır"n
den) - Bır lsveç ncaret hey"elı, 
ticaret anla~ması tabbikal ı üze

rinde komışmak üzere hait~:ı 

(B• tarafı 1 inci ....hilede) 
!.arla köy eğ:tmuı 'e öğl'eım.,ıı
lerı otıelı:aiit, dı<I. ı etim ıuaasla
rile' ıııalüllyet , -e vat.ana lıiı ı11et 
maaqı al nlar, radyo ~ a:y1ın1e\ le
riııdıc da•ıuı ~aıı,_.n ~an·atkarlar, 

Ereğli haHası sağlık te~:ıatı le 
anıele biri gi mcıuu.rlariıle biilün 
buı\ların e. lcri. a.t)lte. bü~·iik. an
ne, .kız. .kanie~ , .e torunları, as
kıeı·ı baren1 \·e gedikl.Je r bare
mine tiıbi Gla.nlar:ıı kenıı:leri 
har~ ohu..al.. ii.r..ere be~lenıiye 
nıe.<.:~bur oldl'kları J.inv .. eler birer 
be\annaıııc dolduracaklar "'" 
ın~hall'n en bu)ük ı&iilkiyc n:a
kaın.ıaa \erece&clerdir. 

Bu bryannaıne\ere göre nıik
tarlar l>eobit edilerek. iki-;er nüs
ha cclv~Uer hazırlanacak »e 
bunhırd•n biri sür"atk Toprak 
~lah ulleri Ofismc göııderii>e

cekfa_ 

1 

Bu gib'leıe büı ükler için :ıoo 
gr•' ıtı, çocuklar içiı.ı 150 gram ek .. 
mek ,.e .. Hecekt;r. 

T"8ret V<>.kileti »ilayetlen 
)·aı>trğı b'r tamimde bu malü
nıatuı ._ıka~ eti ınuc:p oomıya
cak sek;lde ili.ıa ile topla.narak 
·iir'a"ıı.e gönderilmesini bi\dir

nt.i~t.r. 
. ISTA- 'BUL VALİSİNİN 
:\ttiTALEASl SORULD 

t<>klu yerine UB verilnı itti 

i"tenıi~tir. Fakat Ofü ilı.ö0ote 

yalw~ Kad•köyiin normal un ill

li)·M!mı kar, ılıyacağıtıı b"ldir
m '}!le de· nradan İlı:tı.at • lü,. 

dürlüğüoün emri üuriM Kadı
köye 7!? ~uul un verme~·i loa

bul etıni~t:r. Bu suretle Kadrkli-

~ e yakın ,füıye.l kaza lan balkı 

yine burad:n! ekmeklerini tcd.a-
rik edeeekJerdir. 

\ Sovyetlere 
1 yardım işi 
1 1 • Amerika • nglltere 
ve Rusya ara!Hnda 
bir anlaşma 
imzalandı 

vaşın.ıı"" 1 < \.'\ ı - n ·' ....ıt 
Arıı~rika., Bı.:yük: Br tan_y'* vP fillB
Y , A t"rkr. a la. ı~ ıı!ıer- t:i.rl
f n•:ı.n SQ,~eılerc HÜcek tı;ı:t> 
m~lzeır''h hakk!fl b r at. 
,nrza arnış~ardır. B ın13.$ma :ı:y ar 
darıl>erı yu'Urlukt.f" o an bun:ı ~ 

Z4:'r o ğı'\r an!~ arı d.a 1.ht .... a 
mefrtedıir. 

Vıı.ş.ng',>r, ö (A a..) B 
A erika Ue tng ıterP \ e 5.x.") 
... raı-:ırxla y<ı.Jl'il ... ye 
r~g ::ce A -.k hl 1 
7o<H>ll0.~0Q n;ı1 <o 1 :ı. 

a zt~e gönderf"C( lt e e b 
cıne- m kları k r.k•nı 

r 

faıbı l al .. 11nıc ~..a: al arttııt r-ıs .. 

be'J~ 1azla. ş..lc gt tlt P r 
t.ed r. 

Çd'<'K mii;forli rn di.ngü u dev 
r yeıer muıt.emad yen Tr<>nd-
0·ım sokcklarıııda ~ıekl~ 1 

d .-_ Bütıi.n A:man yük tr nlen 

.ırnV\etle s.1'.'.Jlıland · ı'm,~tır_ 
Nor\'eç röd;ıa>u Spo<rr:. §rfl 

<d&.re rJ 1"1•:t bu ~""'= saot 5 
de·n iıtib:ı.re sürürlüğe g:t e

ğ;ni bfd 11ıın-~•ir 

MOO'k:ıNa 'ô (A.A) - StaJ n
grad n iıd~fi''.erinin ~·ukünti ha
ffk'lım.o.< i.ç> n a;;ruı• Vo'ıgı lko-
rido ... ı.:1 ,.,. ir'€.11 Sı"Jl\J'C't ordC.<SU 
il<> ke<I n de iler em: 'ır Bu Sov 
vet kolunun or.cü rı il !"ıki'ln 
b~.r yenn \'31"0.f.;.ll'"ına k ... dar 
ul<t:m -.ıı.rdır. Stal r:gn. o n er 
kC'zinde 500 k' -ik'ri: b'.r A'm~' 

D·pl<>ıııatik mü.roa.,ebctler 
kesi.dı mi? 

Stc,.frı< w, 7(A.A.) - Dani
m<>ırka .~."'!llaı )a aıı:, ı·d .. 
rl'p.orratık mi.ınase-be iu l:esiC
m·~ g'b-lı . Keıpenhr,Jdrkı Al
man er a ~le~ Freiherır Von 
Rentlıe - Fiı '.<. 5ni oları!.< Ber
line gitm~~tır. 

Ar.karra. 7 (l<dcrn Mulı .. lbir,ıı
dtıı) _ 5 •il gıinlerde i'tl'au ı
m,,z aı tını~l ı'. Yalnız Almanya
<:ian de\ lrL Ye tüccar malı ola
rak gür.c.;~ !!O - 30 \·n.goıı n1al 
hud .a. -r.ızdan g rm~kıteıfir_ ----
Almanlara Göre 

(Baş tarafı linci sahifede) 

mı.ıvaffakı.,etle taarru, c!ır!A;ı

ler&r. 

ehr.mi1.e gelect'ktır. 

iahl'}arıar Midir 
muavlnllftl 

Ankaı·a, 6 (ikdam :Mıllıabıri.n
den) - tnh 'sarlar İdaresı .u
mum Müdür Mu~»inligine r,,.. 
piri.olu içkiler l\lüdlrü Ekrem 
Necmi lay ın i?d1Jr: tir. 

Au karadan ..erill'n bir haber 
~dır: unde \'e d'ğer bü)iik ~e
hirlerde karne u1.ıutünUn k-~1uen. 
kaldırılaca~ını bildinııi .ti. Bu 
lw.be-rjn ctı aia şaJi olınası Ü'Ze
rin.e b.azı fırın.c lar fırsattan fay
dalana·rnk noksan vezinli ekmek 
çıWrınıya ,.e onlarL birikt:rerek 
ileride fa.,,la fiatla .... tını)·a ~el· 

tcnm' lerdir. 
Fakat hükômet:n h nüz bu ( 

hu. ~ta b"r karar \•erınediği an

la"lınaktadır. 
Dün Ticaret Vekaleti Vali ve 

Beledi»c Rci.:.i Doktor Lülli Kır
dara ek.n'!t:k me\·ı:uu üzerind-e 
b.r yazt g.Uud'T~rek alınması dü
üııü~en tedbirler hakkında mü· 

ÖLÜM 
Ern.rk 'P 1 "'"' e ~ -

İhsan Ali Evı enosoğh 

Non·cıçte burun saıt.;h:yetlcriın 
~cr.<lllcı~ne t.wdi edildiği hü
-ı: m kıt'aluı k.um2J1danl!ğ1 ak 
•.:m .aaıt 10 da:n sab:ı'ı saat 5 e 
~adar ge:zıme yasağının 't:>t!b'ıki>
nı , e bı.:gıJ!den ' 1baren akşam 
t Jt 7 den sonra lbüıtün tıren le
nn hacdkol et.mı:anelerini <:m
rebnı.i;itır. 

Tr.,n:Jı& <bundan böy!e y;ı,lnız 
or.du ku·V\·E:ıtlerinln t~ırunasına 
ı.ı ı ,_, ed .loceikt\r _ 

S ı .-malar ve tiyatrolu- k:l
p;ıınmL~, İ.i!Ç k~Mn f.ı .a ha:xın 
g_.]<31,ıarda .,.e <'vlerde '• p antı 
y~pmdları meredilm'•lü Her
k"~ bu cır re d'.lkikaı!e ,.e harf• 

had nt ltaıııte medburdur Ak>i 
h.1re.kelWre ordıı. mu ,. e eı-

1 yecektır, 

t 

BiR ı;t,EKmİK F.'\RRİ .\ 1 
MUATL ı. nmı\Kll.Dl 

!A>tt:. a, 7 (A.A ) -

a 

ok c 

r, den z. ın.-

durtl maga. n rcbur ı~-
Dun kşam 10 Noı \: ı .a..am 

ştır. 700 iı-;ö t k..f o m~
But.üu 'löın i mü el r ak.-

mm 7 &;.nde k .. pa nm 
Ha kııı samı 7. <!_~ """~ 

t .. buru vcl< l'!i'lm = 
ikı ~ündenherı Len ng11 d 

c~:;de Siny21ıınoda büyüık 
bir m~hare'be cereyan etııne'k
todH. A'rn.,nl;.r .bur21d... 4.000 
kİ!i"' kaılbe1m·t~erdir. Af·anlar 
b ır çcikuaÇ"'1a h.l\·a ta. uızları 
:y 0ıpındkt:ıdıır. Ma:sadlarL hlç şü.p
hesırz: } eni bôr umumi ıaa.rru.z 
yapmak ve çar!ğon ...ık> dev1et 
merkezini ele gec:ı>rr.ekt'ır, 
Kış rrevslmin.n yakınlığı ve 

,sm.·yet kun..,.tlarinm Alır.an 
sol ~en&hı üstündeki tıesm Al
maı:ıLııra Stalingn:ıd m uhasarn 
sını kahl nmtlk ?JOrurula ka'aca.k 
,. r kcırkı:.ısu-rnll ve-.Il'll-Elk~e ,.e 
k("l'Jı:i;lerini dah:e haml!e".ere sev 
kotrr.ektedir_ 

ı yalak .Pdıl · ı?', &rço&. 
e te,.~f mtş enir 
KISLİ!\G PAR'lht~E 

S"oı<t>0! 7 ( \,A, 

mahf tere g e 
ohlJA! çılı:-

1""''--'''""'d.. bu p ı-t, 
b:r te

paııli 

~1-

, Krd Kr Ulvan ıkend:sile gii
rü.,<mek mcl;ısa.cti'.e D•ı:"nwırka
nın Eer1indeki oııta e!ıc:~.,i l\'I. 

trchr'i. ç~ğ ı.m'<-'t'r. 
G<..'tı;ıp-0 ~di [(eh;;teni, Dani

mal'kay iC:aF.'yi el ne ai.rr!fık 
kar.a· ile tehdıa <:>!Jrnekıtedir. Al 
ır.a.nla.r, R~s~ &da buıLnan Bol
şevfilt a'.e)!l:d;ırl. I:L.r.:ın&.rka a
'laylartn l gürt gör. ~rm f.ıe:U:.r· 
Bu han:k<\~ k2.:'.'IC:(t.1 yı' .. J. l.'111.Ş 

san·~ı\:ar ve 'bunlu 1n, mih\-eri 
avrı'.;,afı, tema·~>ill eden Dani
~arkalılar'n t("llkili ic'n 'kullanula 
cnklan t:tnün edl'~ye>r Bu a
lavl•· ı rre1'st p ol.aniar Kepen 
ih~gda . .ı:-h:r J,.r.de si:i<h'h ol.a
rak doh~mak''.roır 

Ş"rrrl;,,., ikadar 1ki pat:ırdılı 
nüm3'vis o"m .; \·e 28 ~i ya.ra
lanm. r B çok :ah\·e ve !er 
.K2.n'ta!rr: ya 0 'l Eıd 11n ' Jr 

Pa oaTCıro g ıı. ne ola ak? 
S!' ho n. 7 (AA) - Röıte-

rln hu> 

gorc, c .... mu d l\.t 

u Ler:mgrad ceril'"'·~ı

pış:m olan Daın 
lüderin merıl ı:ıttdkı 

$1ln3 erci ô g ..ır S 
• e D tır. ıuh azı ~ rı 

İlmen gölıinün cenuıbu şa ı•ki
sinde. orır:anl::k ve bataldJk brr 
arazide yap im Almaın ileri lla
reket.i :li14rr:ının Jnatlı ır.ııkave
metiııe rağmen ter.,kkller •kıry
detmE':tleffir. Aln:an Stuka tay
yarereri~ le Hırvat rrıllıareıbe 
tayyarel"rı bu mu~·a([;;kiyetin 
elde edilme ·'ile -billi~ ·a ~·ardım 
etm~Ierdir 

ROM MEL 
(B.ış tarafı 1 inci ahiiede) 

kıin €~:erıcae rnıç .. k az sil.oh 
'l:ıukı:riu~u ve tal mler 'ili b~lir
mNe'Il çok kuvve-Jıerir i bır du;r 
m.,,,ıa ç~·-?• nJ2.ı~ iln.irı.d.:ı J.
ci.~1~13.r. z~ımon.n artık gel.d~.ni 

so)··1:1rr ... tAI'. İngi!:x~r, bl<.ındo.•n 
boY"e : aı•rurn ~ ·ecek ikudret

t.ed.ı.er. ~..JIT' ıd."r'tr, -en rrro
aern s1llihlara bol bol s&ı.'ı.iP bu
uı .. :ıkw,;.t01r·:.ır 

K eıı tarafur arı u g.:mü'l-

1 er r rrem et d !h de oa 

ka 'br \"ili ft•<fo• Jcul!an 'lmas nı 

istemekcd>t"ler Bu ba,Şka vn2 -

f Ca"IOen fe00raSj1()nu. nı.ı 

sokulacak o:-.. eç v-e Hollanda 
aa!ti s ) a. i rcı ıme ben'Zer b 

reJİ'mı Da markada da tesıs 

ı;hıas munf< jndlo:. 

Amiral Standey 
(Ba tarafı 1 inci sah.i:fode) 

seya1ıafoı n sebebi hakkında so
ruı .. n ~'.lallere cernbm N. Rll'Z
\'elt, Bü~ ük Elçinın kendisine 
raponıııu yerrr k fö>;ere gelcüği
ni ve vak.ında \'Hi.fu,i b~ı.ı;:ı dıö
necet:ni bil<fumi:jtir. 
Cumhurreisı di,;er bir~'<l'k 'bü

yülk elçinin de Vaışingtm;" gel
mek üızere ~·-0lda bulunduii<tarıını 
ve Lmcriden Amerikaya varın~ 
olan M. Sıein Hadt'-n da hu me
yanda oldugunu bildirmiışt4r 

Va~in~ton, 7 (A.A.) - OOY)'l!'t
Jer Birligı nczdındeki İngılıiz ve 
-~mer;kan büyLik u.çllerine pa
zartesi :;ünLi n"'iredile.n Stali.n 
deır.ecı hr.ıl<Jkında aydınla~ıcı 
malümat almak talim~tı gönde
rilmk; olduğunu bildiren Loodra 
ııberlermi taisll" eden Ameri

kan Hrırıciye Müsteşarı '.M Sı.:.m
uer We !es d kü ba n kooie
racsında dem ır ki: 

Bu hususta t bir malüMat 
>o -ı u.r Amerlltan Bu Hık El ~sı
re l! bir l bn at gönd<rilme
n ı.;t'r 

Londra, 7 (A..A ) - Aıneril<&
ya hareket c.>decek o.lan Am n
'kıan Sef r Amıral Standl düın 
aikı.~ m S tabn tarafı :ılbul 
ed\ _ 11 e:ı~ u .• 

talea;,ını sorm tur. Vali, ekme
ğin kıart1e ile l·eril nıesine de\-aın 
edilme ile şebr:D el•nıek m-le
sinin li,ökürden halledilml, cla
cağı, aksi takdirde •erbcst ,..tı
sın seh:rde çok ınüşk:ü 1 dıtrum
lara ·sebebi~ et verecej,i ~·olımda 
nıütalea "'' bildirnı' tir. Val~ 
karlK""W ekmek <atı~ı yapıtıiığı 
«ünJ.erde kar uasılan g~r· 1 ri o • 
, e öııleııeıııi) en ~·ol>mlııkları da 
Vek:ilete gÖl!derdiği miitalca ın
da bclirtmi., tir .. 

AP.ıluıdarlarm \erdiği malü
n\ata gare, ~i,ıar kazaların un
suz kalınası yüzünden Kadıkö
)Ün uıı stokları tamamen bar-
canmıq \ e K~dıkö~· halkı ek.ıı,.,k
•iz ka.lınak telılikesi'.e kar"laır 
mıştır, Kaymakam Edip Yavuz 
Ofise mfüac:•at ede!ek harca.nan 

te-cfayl ıed ~'kl(ıo ( ıd • :.ı A rr n 
HCl>lS.nesnoe dün lMon -.h n<>U 
R hma .:ı ltavlJG'l!!UŞ\ur CerıW na
mazı b nldi. Po•e,çn4»' e\h'u öı
ev'tl Beıytt! c~i ş,,. CiJWi.fı. ktl·n· 
d.'~ Sıl\\ra & t nt~•pı ~.t}!g n-

-, A'I~ 1r,:;.,N1aruca ~ed· eeeıı:. 

"r-
,.BU 

GECE ___ , .. 

1 

s E s 
ineoıa mda 

GlNOEB Bogers'aD 
Harikulade neş'eli, •e> rine 
d;ı~·uın olmaz bir komed',i: 

Hangisini Alayım? 
DİKKAT: SES Sinema ı ve 
Tiyatro-,u Şe>h.r Tiyatr..,,unun 

eı.ki Komedi kı~mındıdır. 

Tele fon: 49369 , ______ ,, 
Ytkılan luvasını teıkrar \.hj·a etmek istİ)"en saade1r -su"atnı~. 
aşkı için çırptnan bir kadının hc)·e~antı bir hayat roınanı 

~E:VNlEBöN AŞKO 
TÜRKÇI> SÖZLÜ' - TORKÇE ŞARKILI 

Llhuti uaf;-meler - F.n atesli ar.lalar 

Ba~ Rold.e: 
Elmacı güzeli filminin 

unutulmoz ylhlm AZiZE EMiR 
Yarın llHltiı>elerdea iıib•r .. ıı 

TAK81.M. Slaemaaıaaa ____________ .... ___________, 



SAYFA - 4 

~ClLlLC 
Yazan: ORHAN KEMAL 

M>ı:kn'11n lfu:ştınl boya'ı bü
)'U~ ot r. • kapı-sı onünden 
ıc;e .. yı ııaı Jk h · · hil'I bir b~-

l. n.:roth<ı e gjde·1 tt.'fZ1ı.ı ;>.Oıl'-r ·Pl k
L•ıte ktlı.:ple.: le L..ı-- ·fıiarını b.ı .::;Jı
a~tc poıyei.:G t.-den lıL.)".ıt.: b~Orhilu, 
6 y. Vrıl ·~ u tuz 0ı1uelt·lı.r!, a~ı 
,. Jl:rıai\. .( ı fabriA.:ya ı;,~g 1 ~en ge
te yt'<ieğl ~·~ rrı, t.~ler1ndı1 'licsci<.a
j'ıtlan vı·ya kı.ı.~ük p.:'lireticrle l'\""'" 

)t'ı ·r-e donı·n ıabnKa )'Dğcll;lr;, n.!}'
d?.DCl lıa..n:.JL:ıt , ~ı:-t'.;.rında kı ~nızı 
~tt kaplama gbgü-n:le • ~·1 efın ı"'kı 
b:ı.-dıa.'k\arı 1ık1rd:.hı şıkııdala 
4G'1UUZ!' dıye dol:ı •Jn a .all"1'-'Cl-

~ ... (1) k·ilh .koopt·r~ı·.t b~k~lına, 
k!ıh k:a.snba, k;l.h , ·Jo~.,·a ,~r 11 ı.:ı-

1-...ırı bf.yl.ı~ c -ıt .. r i, y r ııı papuçl:..ı 
.<ı•·J:b US:l'91 ı-.;&.Jın. ;ı:rı Vt~ '-'1'l.!'r;,j3ı) 

oor:ırriı. 
L B•z.m oııkıa!'t:ô~ ıx ndi t..Ltr .. dJ1. 

· al'.1 buçuxla p yOO ulı:ı; rdü. JiJK t 

t n hiç o>na.-a Y'lmi ~'k ka c,,"\eı, 
lımunı mU~lrlc ,ıı a~·r:••e ;:ö
:..uh.mı'<k·a ç l\.ı'l", k.j.':rı• lı:l .. lf,•lakı b ... k. 
k:'"ı! ar:..b l J...'l }l.zırın uiiiıttı·~ı ti
ııu.r.dfn k \1 :ık: ·rlt..Wa:;c~·> 'TıA

t .. ıl ı .ıxo ~apa~. Ha ınc.l·a:ie ouc;... 
ı~iar>ndı.. D11.ar!:ır n. b:iCc;na.
,(;..ı ı dökoln .... t.nJıtaJ:;:~·ı .. 11. at:<ık

J;.ırı çoklir ~. ~rr:eı·! n cılu:kHı ç.rı

~"' k plı h011 ;ıp e.\ L 611 kou anıık ~ 
lı.n.klıtrında b e, ~olge g.b c! 11.-
1;:.uı kadın}, .. y;;baıtt·ı ı ıJ.:E<k J,;o;"dv.· 
Jcr mı ıba~lar,Jıct.1ki ö. t.ülf'.·ın l•t::•ardc 
.ıg)Z!a::ın1 n.upuyıp \f:.'la•·la dU\Jl'a 
OOr,<'t1erdıı 'Bıaılar )~Ji '1ak4 o-1·-
1a-lndt\ herıuı ;.ı.br ;.1 ... .nelt:l;ğıııı· 
.,,ı 1 , .. m ~ o :ınıa.n.lı i<.ı s, ı E.i:X ya 
ı.a .. u Alaı.ı ol-tUSJ l\:_J.ı>.l <?çılı-\eı.::.c 

f11-nı.JnDda G~ı < .z.. altınla gO
ı Jıı :'.".1d-. l'vt a.).t•nın ._!nele k oın-
la } o.ı t:ı~ı.:5t. \.e per nh·.~ . S -
••C aya. 'ae:,. lınh :ıı la;2. eir.-
1 r e ç e t kı. p "Z::ı- ık ~ ı.: • 
1 f c :c c,ı, 'Eşt -ek IJc.c t::.:;.11'• 1!1 

.n dokuı:nn daq·e~ind,· Pı11Clc,ı:.t 

t•dı•n ;:ııabt>~.sile bu av~u•ıvn b 1r o
da.~.nda o'h.ıuyı>r <ı .. dı, An11('.si buı:

dun on 114n~ l!\.'1.C'l YC:rın:den 0.
ımus •. o gün bı~giln blr daha. ey}f'n'
rreyı n kayiıı pı•dı• ını kızını bİroz 
~tmoırık bU~' )tını.o~, (..onı;n h••r l-1"..t d.i· 
g ni yeıı.ne geti Jr.egc \'aı TI\E. Bu 
)'ı•~ı rı p• ~a:;lız. o:an nışan ır.:, 
b ... •n d~ha lcô,eden görUnünce sttka
&a. fırlar, bi t,·oc-.ı~-t gib• ellı·(ını <'l~

parak bcryn;,~m· a-tı ırdı. o .ıaman 

ımıhall n:n tnp.r k e\lPr"""'°''. perdı•
lf' · . ,t ne,ı pencert l '•C...""Xn lx.;y;ıx 
ö•·3~ı:t.ı b;:şlar ız:ın:. k;lpıJar<la 

gPnç K z. h.ıya,!ı!ri p .. yc: •. h~Jnır. fı
~·ltı 1 !::f,;lr lJan:ı lk;ıda ~t ırd; 
J\1;ı ~ • ... T.yı• .fl()ıi \ ;_ın (3) k..:ç. 

b:tk: kt:v~,·rın ni"fll , .· ı.• 

Bi'u. onh.,·!n n::znıtn<" er'-.'fılf'n: -
:yecı',k ~.ıdllr yıı.!tsı·ktt! n·ı· ~r:~;.·n
' ı.n1 Çi.ır.ıkıü hem f. b ka nlı;h:ı.-:e
b.1fl'r.de kr r.ıL!u, bc-:ıı ric u.en. c
+.e-! n ıt iJar. _ a t1'ııin ç.x\ıgu' 

., ::: ı., .. 

-

0
g.ıa (;:..ı ıu-.E···· <hıv,·1 1 ·)·a!k . 
kit;u & b1 .. ~k""\ kJpı::lU•ia 

• ~'lıı(~n! n .t>enı gene hct a-
kitki g:ıbt 9t'ıkc.ı( k'1>!~ır1t1a 

2taf1 :ı<. j\''-' ı ıf.rdıri:. Kaync~:..n 
lht.:)'ar, ~-ıylf, t<Zt.fl bc")'lu b:r cd~'ll, 
a.nırrı<ian öptü, &QUrn bJkır u.ıı-.g.

lı· uia kapısının ttnOrı.oe nbC:e~l Jl· 
n~o1ga f;!k1ı. Btz dP ni-';aı.n'ın> a gu
Jı~ 1uylf'yt' yfrı1e~!rr.ı.Z y••d'.k. ve Gul-
1ü'p.ün :ı.• k••Pl ... .-::ıg.cia~ ... ı t•vine g·eı
dik .. 

O.-ta 1.. 'l' u bir k:ıd:n olan G ıJ 1-
nun duru bry.ız } ılt h~t:.t ı._.'çl'k 
bo::u,t ~d...ı. Ka Jrı c.rrbızl~ Jlte?
ti!mışti. 5-ın~~y:ıh~ p r!uk göı.1ı•;.:J9 
ı;a dı \;e .tıerıim (:~~1şllğun !ah.ika-
ı:.- pı ı(Jı.anı n.ı:l ., 1E"leyrl 1

, 

Kanıyı U J;JU .~~.f., ~f·· -divtwn b -
A:ı:ıda du.ml'1 bız ı .. ık, t t ')cruu. 
1Llın. r:r ~1a\. §1\C:. • .xooı.:..;" ~n 

.,;; n c:, ı fır • 04:.• .(' ~!ılı~·.,. .ık 

- B •'Y\JI'l~ t•'cn.o:1 , lı.1n~mla ! 

Milli Piyango 
--o---· 

Dünkü çekilişte 
kazananlar 

Büyük ikramiye 
Kastamoniye çıktı 

Milli p;y aııgonun Hi inci tcr
tıp 3 üncü ~-.,<,li>; dün· Ankama
da 19 .:\faıy,s Sılooıı:<l:a sa;o..t 15 
tc çek1im:.1 \ıcçckil'iı Ro:lııa·ba:' ... 
b.r •hal< l<ıüt~t'S> ti l.<ip ctmi~t,r. 

ikctmiye k.zzanan nconar~ 
l&·rı yazı}o-rt:fl: 

:)0.000 lira kazanan nımuır•: 
218206 

10.UOO lira kazanan oumar<tlar: 
0028(19 2(h,"2!Y-J 229620 ::.69478 

5.000 lirn knr.ı.na.ı nıunuahır: 
061771 089030 193796 216001 
238001 21'.)(175 

2.000 Hra k<ızan:>n nuanantkır: 
025!!51 (}2922~ 057770 072654 
('97304 1033'.!2 113511 1187~0 

Jl !i41 o 136:~'..;5 J 6801!4 175399 
lfl.1169 2"."51H5 2;):)9{)3 27M03 
290000 34·R2111 359197 3$64GJ 

1.000 l'ra lcaıoııım nıınıaraliar: 
0]]140 016595 nl7655 0200;,:~ 
0'22146 02~506 0236()1) 0Ull43 
n:m l oe 04 l 489 04aon o,ıı;oo1 

070947 
081J11 
1006?.S 
l :ı3rı:;7 
15'6135 
176751 
J e.'l9:ı.'l 
208698 
215009 
224:;66 
241179 

07314.5 
035243 
125320 
l 359Hl 
165224 
17700'1 
l9:J(;4 ı 
'.".:9814 
221166 
226795 
2416:l7 

073706 
087:142 
"lW455 

' 14194.'l 

7.3{) 

7.32 

7,40 

8.3-0 
12,30 
12,33 
12,45 
13,30 
18,00 

18,03 

18,20 

19,PO 
19.15 

19,30 

19,4:> 

19,55 

1 KDAM 

A/U/1942 PFR~f:\1RC 

P·~g"an-1 vt• n e•r. ~ ... at :ıya ı. 

\ 11 <'.t. ' · :t"•ı. ı.:21 t r;ı.ıım. 

.A..;nrG h11be:-1 ri. 

J\1uzik Kaf'1~1ık prog:otn. 
P>og:-aı,11 \'" ır;ern .saEL:t ayarı, 

:\1Uı:;~· KarışıJ~ p:·o~~--.~n1. 

Ajaru haberleri. 
1\1,ızik. 

Prog,;K.u1 \'(' m.ı· lı, s:..:t ~ya:ı. 

.'lii.zk Sa·~ e~ •lı.'r~ . 

{li'z.ık 

K<>nııq.ı~c..: 

?tf i...;oik. 

)tenılrkt·t ):t:ıt .;y. rı 
ja1l.\ tıabc ~e.ı:'· 

St.1-b••!j:. ıu da'!t ~ •.• 
Mia.ik: ı-~ası' hı-:yc·l. 

\C A-

20115 RuQJ·.., gto.e'c ı, 

20,4S Mübk; 

21 ,00 R-0n ~1;{1: (Ev.r. 

21.1~ 

21.4j 

22.30 

M<iıı.t~: Ml4!'iıi. S.'-"lıb,..1lı·r .• 
M·Llz·i<: 
Mt11l'~e.kt""t i&<•l oı ;1;r1, AJ;ırı-. 

habf' .. ]t'"L Vt' Su: « a-r 
22.50 ''ıı'<t:ı·-·: p+'t•,gr:ıı:1 "r k..rpanl'lf. 

A 'T>Sl!l(f<ı - ~H•y-!"1.113' Rıri·f.;'l cıt<f'-

C"'1alasar-ay Gençlik 
idare lir~ 'etin.deri: 

Kfübü 

Ev ı lre k ~ııb.'JtTr_Jr<: ı..ı ·•'tl'~t"ia ı. 1f'r· 

1ııp roı:1•n (i"ı·::s M~L : . ı iıoısı!<..t.:rl<· 

ıı~<:. ı n u.ka rı <ı~ar. n t~tı~un R~· 
F<ı' K..i!·ı:k Kt·rı.a 'r: 1<-:ııb.i i 1(ıtı.cı1 ı•
d·l.rı.....~~. 

B ı Vt"<i· • ''+> 'Tle'i1 •lh .• n , zıL h:-
tır .. !ını hh krrrt' OahJ ;ırrı~öik il, r~ 
re, ~ :ılp ~'l:r,tzın '\'f ITl'·ı "İl·.ııı~H.: S(

vc.l1ı}rın, ltl/İlx tı .,n/9'42 c~t:l·a~·
te,,i g:inu ıtı•rt l6 <)a rt rılki...r n.r
;;; ıgınrl~ te!·t~p c•<>ııiı n .Jytıf .: c t;ll

ır.ı ~J Prl ı··ca cl1 ı.n.ur. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neyriyal 

D irektörü: Cndd fterabilai!I. 

Basıldıiı nr: •Son Ttl;,...-af• 

Ü~t:ır A .•ye lilı·.rn.: JJ, k.11k f",(1-

~ıJn , ıgınrit'n; 

l, ."-'t UaJ'\.i.-a S <L • ~ lXla Üzıan I·, 12 ı 

~•İi.<ıgınıoa 7 n· rr•• :ı.da. Y.;oni li!:-Q-

7 nt.1?.a.;.,o \' .. ~ı 'l.J , ı. "ko, c,Jnı 

;ıd_·eı;.:.e \rU uı. "' Ka.ta ıt:ı "''' A
r1~:-.t(,1ı ~ <!·")1~erinı• fıÇL'c111 aıacc~ 

di.l\'R~ını_n !\:l'il h..ıi.l•ııoa!<tJ o!an t.ıh-
1..ta.t., Jıı~afııOOa; 

J\1iıttdt'tok·Y"ı·f": n mııJ<;;Q,li..,.ın;ı \t:

kil'E"ı'I tnw;,ı·;· iıe y·t.pı'.an ıta"lt<ik;,.tt.a 

-vr:..;. 11t • !,ndenKh.;'aiu ı.::ıg<•tı t nin avı.ı 1 
kat ık ını· .... Jt'gin.ıe Ç'l oiİlı:n:c i ve c.ı,_ 

J(ı'l" Y~".i·l N"'k(l:Aki1 il <le it.ti(c.ı ~t

miş bu ur:ı.J::bl yç n1tiOG<f!''.alı•)-'111' -

r -c..e ;.k:.o-.Z.4rfih'aTJnııı n't"\"fluli
yı·ı rw' b.r.:-.. en ,, .. ,..cı ,, .• ı~ıı.c~ tl'b
ı:g ... ta .1'1;:1'kn aıı•'1-t -.._v. g ~ır.+•<i.i.;· 

]e-r:r-rlfn .g:·:r~ll ·ııı·ı:ı d t~~..ı..nta Ol•-

n·n b: ıiı"-k.'l'•niıı t<.-.ıııt,"i.1e \t: tah
k;.katın 15; ı l/9'42 &<•:.ıt 9.30 ~ı 1all-
k ne 11...ıra: "-eı.i!n'' o;d -:urı<i<.ı.n n"l't ı 
:Kiı. g,tt·..Qq> g. :ı ~ :x1.;.lı·•·i v•f·ya kiı-

111.:_ ıi b . vH.ul ı.!o~der~r .• ·ri .• ı. ot• lnk· 
o ;·o~ h•l':.:.ıx ıııısulu , ı \ıaw nı•1ı·ri 
tt:-,ı.ur..ırı 1:01 .r. ıllfiOO,,..::-.ne ' t'\'f;. 

i<a 1 g:) ~1;.;rı·• <l. t91-ıl-: k~ta ıı~'Yan1 
ı 1u .... aı.:;j;; tı-1' 1 :.! ~ l~. ~ i'l" gf(r.rfk u.ıf'
rı i'nn cıl.ı:ıt'!ı·. D:""'J'a ~1114 (.')747 ) 

Bayram Pazar· 
tesi günü 

J~TA ... Rl'J, Mff'Tl'Lı'Gİ .'<Dl.S: 

B .r.C" 4 ~n Y'l <tr.•-:.<.-ı ı"<- ı -
~.1 ııo. ~ttfN fidtl);,.,c.ını ~t•rıf; •. 
y n-.c!- a'~ıbtIJ :ı r. ı·:.d .- '-': .••. t! •. a 
a., ~lı\ fPPr-. - n·h• grc.-tıos) Lı,~'

lı ·ı J(adıir. nn ı .ı .cl ~ .ı te•ı g· .. ıy'.i 

df· }i;;y ;:, rn- P!<-ll'f' ~ .. ; nLın :tr 

~.\DAKAİ nnR 

J~u. ra .. 

RıC'1::7....Jıı 

l•AMAZA 

63 20 

F"1 İ)'I İyı 
){ 1.. '':~ 

Sı: ıt l't;'ok~·io'.; 

~ !;3 

ı; BIRJNCl'TF.<;RİN - 1'14% 

2 
' 

Bunlar meşhur kaşifler. ciddi ilim adamları, 

terakki hıidimleridir Oıılarrn kullanışa çıkar· 

dıkları her ilaç. en güç imtihanlardan mu· 

vaffakı\'etle geçmı ş demekırr 

bunun kefilidir. 

Toprak mahsulleri ofisi lstanbul 
şubesinden : 

K.'.lrJc<ıbfy<le •r. C. Zira~\ &nk~ a 'VO'd ııx1a me\xut \e •.ı1ir-1'ı~ 
ait huıbuil11.ı•n ist~ılb .~a ı\..'Jklı ·~ b m'1U'ahhidı:• ~ıf •'ıliilecf·.,;tıd.en taJ;p 

o:anl.k~ın 9/10/942 cum..:ı J:ilnü ı::a~t ı..n dö~1:t.e 14 J..Jnı<ı..n ıır.nıındak• f;"'l~

l\')IL:•· ~nüı·ac.:a.ati;.;.:·1 r~l'a o·cr-..ı.,. • 416 

lstanbut Limanı Sahil Sıhhiye Merke• 
zi Sabnatma Komisyonundan : 

1 _ M.f';Uu·ı. .. ,..iı. llı:t~tabQ...rr,ıni için ık-uını~ \'e muJ...wwJ a. .. t.ariar t&:-.:f: . 
n-w.:ian. '\" •ıi!1r.«t şırt le- ( 162) t·ılcım n- .::ı ka~..-'t elbi-:r lt• ı Ye) ;..cie' k.ı.
pt.,ı a.;ıı"' OkJjl".'111· i'e o ktir:lt'l'C ·t:r Elbısf>n~n betı<.· ta.n.~-r .f.lık't bt·J• ı 

(6&0) ""' 'kaput.a11 bf h··ı· ıı<:ıt.~:ı (4,W) kLM 14-t.,.n 1.1-mt .uııın tu1a··ı. {1'454) 

lı;a<lır. 
2 - Ek .. Jl.ti\t' 23/ l(L 9~2 \i.11113 h\. :1 .ı "6ö.t 14 Oe Ga .• ~ d K~ ;'1.-h .. ~ 

'la!ap~ 1,.T·M·•ı~ı:daiı.i 1t·.,.ke?!nnz. ı-J sil~e korrıiıA)'Onumla >••Plı<ll'C.k 
J _ }-",.u JgJ! ·t şa?'t.,<ı,nc r. t"rkı;?•ın.ı. t'\.<Z'tı.1nd .... 11 l>ı<t<'ısfz. :ılu ... ntıJt 

Dl._, ı.ı:)(•lf f ı,"'C.:!'! tltlti'iı 

4 - !'1.fıl\3~~~~\ 1 ~.1t'.l t paı·St.~ı (11 :!.) ~:i .. .:ı lS) kı .. ·."'~ . 
5 _ p~,.ıJt.-,,ry,• ~::-l'C't.·1<:'ı•r n ~-rzi oldak urıntl dal .. 1942 yıl 1·ıcııı~·t () 

d:...sı \.'e&~ •~·! ı.1,: lı l\ll'L;ı.1. gılH ı~!{'ı·ı )·ıı.pLı-gın.._t d.,1ır J("'J"fı.• lı·.ı.· \'t&ka •hı-Q& 

~;,. ~11 11. 

istanbul Emniyet müdürlüğünden 
trı .. a""·~:.il ı'tlr'~ t vı-ld 'ugfı <--ıJ'"'Yf't •• :e "ne ;.u.un1u oı n. e-l~c. 

k<ı.,;.k ·t. k';'T.İılı!\ 'l:t• 20 ç·ft f~·d"ıl.n m•kıi,, ı ve ır.rıh.."la rrııt'-n. bl: l('}le:ı rt.şı!fKQ. 

f!u..ı 1 1 lı ~;r. 

E"~ ır. 2!/J0ı!S2 ,::ün'~ seı~ ıs ~:-.pı 1 t1-t11:1tt;I'. ·r· .pi<r:n aynı n 
V•' ayn f.& .. t-.r tlluO.t '.:_}t.4.ır: r. hlN;.tHf-ıdıa •ı İ.('~fJ<::.:.1 k '11 if~<>Tid ~urf.ıı.ıg.,"[e 
vı_• rı " Lnı :ıty Ji,l •ı ı'l'ıf>k it·ln Ş. 3 rJıtd-ur ii.ıs.,ı n ·ınta01" u. ı ~an ol· n • 

Cin6 -...·. _ •1:- :\f bwı<l'Ti(·n MA.".' 1"1: 1f , 1n~ı 
l)t?ba ıı.e • .ıt n l.aJl.;;..e li 

ıu:.lha<'ır~Pr \ :·dı. Evlc'f . ın ~-• pı 
t.ır,, t'!'lnoc otıı:-an kad!n ! .<:rln t ılc
rınue ,yu.n or&ÜJ~.-. kaı~aı:.f' k..ı :şı

:, .... b•r'orılı ~a~aşır. , .ı ı:a ~ı:. ı

hıı U.zy erkr:ı.. d..ır ı:ı.:t .• " a ·i11 ~ z
·l<:ırı ~ ı:. t. .ncc b::u •. .ık . ., ~ s k.ıJ •.• lı, 
.. ~. 1 . ları k\!Cflman k ·a;1ı:ı..r.ı. t•!.e>:
lı • şdkı]CaKlı. \·e ı!A Utlıı..J)1i;ı .i.lZ. ıı .• 
'l•t, .ıın mı o:duJdaı pı•k anJn ıL .. 11:,-

<l(tf· BlJ-'U un b;ı'.a~.--n~ 
Sırtırıd:ı ır..o· lv'l Jlff10e fııfar>E:ı 

vp;O' • 

0487:)0 
078004 
091362 
129681 
1303S:J 
175-008 
171'006 
204f<97 
21~825 

~~2524 

235143 
25~147 

278102 
2t~~8;;."5 

3l:J35ö 
327483 

2ıı&11 ı 2n41 l 
27K>&> WOCH2 
2!li4.30 2988.)8 
:ıt>Ml73 314928 

~{37~l43 

:>8247.5 

1:>8956 
178fı{J3 

194388 
210008 
221665 
227367 
241!6eô 
277738 
282363 
300399 
318541 
:>S!l65! 
334~5:5 

As. Tıbbiye Okulundan E b"ı'_ l;af,t,N, J::1,,.• :ı..111 

F(.0tin .. '1) ç· fı; 31;0 -

69 1 ı~ 

27 -
(32j;) 

Y·· aur~s ~ocu.K!aı· tlt·lıt':t:n ı, u-
) opek.c ıı ... '1, (;oı: t..,_ f:c nı 
c.!t vı ıp Y·~ ı.:t a • t09' Jk ~ tJc 
t. \ c .. ell nı ır. nı.ı ·nshn .~ g -

._ o de sola :,dpı cı t ~n "'' t;:t" 1 

•, mt")'d ... ruık t, ., 'dı. ·r ıp ı ) rtın 
t-ıı ,..,-:.,_n t 1.ı >aa. b .. "''f.a, Gı.J.Ş1n ç.ı

ıı d;i ~C\.ıtr.e • Dort b r e 
r. a Uey. ı k~ ~ta ll~u a ~· ... :n~ş 
J..t 'PiÇ l"luı;.l r v-ard. Daoıları c:,t \.C 
~ z. o~uı.ıı u 1 n bu tı ık K err.e 
iı' "' l .. «." urı..roı.. 

l'ıtl ve ,., ... r,,ptılJ .. TJat.1-;tı1:u bj•.<.

lt·ıı ~apa. ı, bcnı.ıa: ı r-ı..rı. vumt.Jt-
1< r •. gl:z..arınJ ok<ın, E crı1 Lıt.:.-tı u.-
ı ı-r ı.·af'\."a l.;ndır vr)·a u;'.1..-.lfrrl.yı 

y•r! .. re r)f:şuıe cJa, ,.<;ıı. ş ;.,ya u~
•••Y3. -'iun.ar.e kQfiU, kc.oh alt ata ü:...1 
lJ...-.l.C boğıı~al'ak VIL Uycın !.,OCU\tl::.
Iın l·a.<.w.ı b U.k:· lı J <' ~--ır ub noe 
.t-.yn3J'klıı u~cya k• 'ır. goz eıı!l.n 
k., :ar. J. n ıaun. kır ... z1 i:x.yalı 
j!fıça kar.sınrkler JJ.t•r kalk..ı ·f • 

ıı.u arna:yı !:f'l,;'P tf:- k..:•-;\iK b r yo-
1 

kuşu tı~."3.DJllC."a yenı ~l~Y\l go- ( 
ıo:.nLırdıu. lil'r;~it,ı gunı• b"'K'-' ı tJr- ı 

asının aı'rlınıaa batan ~ ıtt"Ş(n ;ı ... -
' J., ıS'!aS'J'Qn:..!n c"'b • go &;:f _ ı-:-; en 
k.otyı.:. ,,r.-Gil crlv.Jerı -:ı..~'n.Oan ılilı,-

2..ılur. &e.·.d~k.&. s;tıOun f:•brık nın 
kı•.şuıni lb<•)<1lı .,: nk--o duı-.;ar1 .. rı pt:n
l·ı· :f'$1f(tı. 

Jjtl'ıKİ(", t1'4f.'t' }i:aınl'}L 1;_ırla ının 

:..ı"k.a.,rr-"d d•ıUann tı•,ıf'5•rııt:. ,_ gı·-

t,,'P rt-!v; ~riıı ge-rıs ndJ .ktıyvolan 
al.öl'yıa karg ııın '-~tıı hlı tofl'61t-rııı~' 
vkat\ \C Y'- ı~a g 1tt ..cçe ar1"n .Jro
f'lk hJvlwı aı<ıtrl karı}ır1 if·Ittın V•)
.ıtl'UC.l l .t.vmurhı.s~ .. rata takırllf>l 

:-Py;t'~tıJl;di, 
liu ı::ıatte bJğ ,.-oıın .. ı d~ı ka!aba

lıııl!: aşım~. ı 1a~-yonu tt•hı t' bzğlJ

,.u-. aşfalt caddeden ç.-Jr:p ta \t.ıp
.ıo~ yolıara dü;;;eıı a ~er kıı;Hü~ ! .ı s
'lıl<. 11:3'.trlt~\l.ıı 1a1.k. hır, k.•'ru._-a lir

•h:tn f..o-:.ı.,,ı.;ar, Jet renk b-.ıs k
lı·Ot-1', n.oWlrle1ler, ~lü. ce;ek
lı• t1 terlı ılıiarc.tları ı::ı! ıc;•'.. 1ı1lntan
Jaı ı sır;rn E.:t!:;:n ):ıya halft ht·p 
;ırn• .,ı.ık..,.n't•te ~kilıı"ken, a:-::ıda bir 
} 1 ,.ı.'a ge~·ı'n vkıuı.-0tı llı•rın kald:ı•LJ:k. 
la ı t•'(l bı.Ju1..;.ırı iı,: 1 nt!e kc..J"Wlur-

1 .. ı Jo. 

- GC u bıcı! '" c.ı , ba 

i!-aııa c,;ok )<ır.l;i yuı .. 
_ T<- b'.i ,-ıfı'ı'\ "":, Ct di, &Lızc]c ne 

;ıııkı'!' a;,;,' 
K~ ı.ı 1L1J:l·~ kı rd elı~"' \"~ık~.ı

g~ ,:ı t bae r.:lk. ı -. u:crJhrnd,·n 
&Of:J.)ol (;'I 

4 k. \(, {•J' t:C,. J:l'l1l -~ • 
p:sı on .. mcı.Py'd 1 k. Oti )' 11o f-'~ ıı..-- dl 
1ç· rı ... ı n Ay < ~e b... c•l r.; .. ı. ... 

ÜU • (" ll U : T J: ;ı• J b ı k~ [!:; a l • - 1 

, k·~ , k.:·, < l!"' "':ı oa tı~a t ... -:.ı a i 
gil .ı~rd ı. N•;a."11 :ın• 1 

- f_,... fi"\'' · n • dc..ı·. b.rırlud1~ nu 
gtnl K,z <!'! ı k'()f)~ı. ın: ta~ 

]ü Ve:> .. ~~'.~~{;<.'""·" tn J.: ı; nı:~;k,rr .. ~ - (\ 
i . hı k \ ,"1 ! 1!1'~11, sen ç 't 

yııc: (J1·' 

4DE\'A::'-JI 1·ARl1') 

(1) A~l-.lıı~.t·ı: hl<.Y ... n kokii şf'r· l 
i::.E"tt•i. 

12) llobbab: T;ıhTIY'. 
13) lJodı \arr.u· Rıı.-a:v:ı ~~1 . f 

~~~~~~~~~~~- ı 

1 

Hava me&sup1aruıa 1 

verilecek t~zmtnat · 
.1ı~-ı:ı"r. , 7 (lrttl' :n ~1u'1c.ıb:r.n-

den) - Hava mensuıp!arır. ve
riılı <..ek. t.ıı.n >ıı ı hakkında b r 
lily.ııua !ıazırlanmiıkl;\'Clır. Bu J<..~ 
y-ıhaya göre U'Çll a ışt •ak Kle
cr'k l1a1·1ta z~Cltleri de bu 7 ... 1rrı
dan ıslıla<l<" cdece1derrl r. 

Mekteplerde Dil 
Bilgisi 

A!1lmırn, 7 (İt<d~n- Muh~!bırin
deıı) - ;\faarif Vekaleti iJlk
m<'k.tc;ı dördüncü, bf-şinci sınıf

larlle orta ve ır""lek mekteple
rinde nafta1'k türkce deorsi sa
atlerın<k<l l> r'nm dil bilgisine 
t2hsisini lıillrarla~t.ırmışltr. 

, . .. ' .. .., .. 

• TAKViM • 
ı. Teşrin: Perşembe 

367:)79 ~~3:!279 

389477 39:W77 
500 lira krı.7ıanan 11uc1ııaral.a.r: 

&m dört rakamı 4671, 6757, 
7668, 5009 ile nlhayet bufa.ıı bi
letler. 

100 1 Ta kn1~n;,ı,n nuınarQlar: 
uc r<k ... mı 3Hl, bM, 751 llc 

ıı .~etb-u1 ın 1hJ.1l't'cr 
50 lir~ .ka,.anan nunu,ralıar: 
&n u•· -akamı ~32, 362. 62~. c

r.•/ıa; H bulan biletler 
20 lira kaLanan .1u~narkkır 

Sen ıiç r<ılı"nn•ı Jf.6, 212, 305, 
3:!~, 471, 5~7, 3:53, &i2, !'1~4,962 ;Jc 
nıha~ ı t l lan b:Jcıler. 

10 lira k~zanan nunıarakır 
S<)n iki r;.r;.;ı;.ım 65 \"E' 82 ;i~-ı.· ·ni

h~~'tt oufrıı b.lctl~r. 

2 ı:..1 ı:azaıııan:ı numar.aLar 
Son rakıanıı 2, 4:, 6 "e 9 Z'l'e .r.i

; '')et bulon bfü{Jer. 
JK:!:lAllılYELER NERELERE 

ÇJKTJ• 
30000 lirnl.k büyi.L'< ikmrr,;ı,. 

·eyi ·kaz•"Jı 21810ti rıu:ıru;.railı 
bilr ı K;ı<t.ıır.onu<b •~:tılm~tır. 

10.000 J ra il<raniye l<ıaczmınn 

~· 1 •rti\' 092~:C9 r__.n~ıa.rah b: .. 

("(.\u!tlJn'\l.d. g.11,,~ı:'" .-ı~kli \;e n.o·m.zı t }i.,.y,t oltJn T-.bb, K .rıQ-.:ı l...i

hPntf .. c:ı "'e .t:.o:c.:ı" ı o tlif!r. 'J.n nıu!'abcıka ımUıanl.· ı 2-0/Drrın...:ı I! rin/!J.:12 ta
rjh nd·ı }~fn 1''"~ tı,ı;;ııf{· )l<lpı1~ea~-;tn· Oku1 uınıuız;1 ooıniz t İi. y t o):ıı o

t kuırl;,\'i.r. ırrt:11ana t 'C~bı!rnıE"'j iç1..'l ot:ı;lı r;:ı ... \.i.llCın~ .. ı, ı.ıut'i" ... ~', 1 \.{0.:f;cı 
1 almJ~:l· ı ı·ie~ () 1 u.nıur (l3,4l C452) 

il D. Damir Yotta-rı ~iş1111113lat_m __ a ~U.~M--. -ual!!lı;;ını ... ar·11 

1 ),f.Jhar.n:!c DCO lı 67Pfl (ır1tı b'l yt•Çı ~·~2) )jı:ı o .. ~ 1000 ti>ıı) k 0 

R•J').l \t.,.nk tlc lf-(){J CO.n) lt~ .. ı-·ıat ·~ vl'ı k t2Uıb ,-,., t .. ,.,·=ıı/l!M~) 
f:li gtinu ~at (!6\ r.ın a U<!a H .... eaı!"!lO""(ia Gar b ·ı n .. i. • nıu-t.kı 'l{onı.~-

.)-'Tln t.:::.-r.fmclo::n Jca.p:.lı ı..,tf "1ı!e ~at·ıı •.~ınac::.!tır 
B.ı "' J!'!l"lllflk ıs!eyı.:n rı lifl-2 theş ..,.... !~) 'ıra 5-0 c 1:) k" l~I .-1. n1,·

\-·a: .. :&c •. t tJ:n1nat, 1c:'"r.1D"ıı:rı ta:yın t•lt·~ı \1-ı.sxalat-!l 'filJl•!lt •ııı n •b~ıvI 7;...ı.·f

J:ırı:lt aynı gıın ttailt (15) on ol•>;t; .k.acı:· i<cmı.J rrı. '·i,!ır \T -rı ı· ı·· I;\-
:zll 1'(\ • 

.at i c ... ı şnrtı.•ı.n.ı, k(ııTı"c:;un Mn J'2.raı..ız o!;J•· .. k c"aı;-tıl...,;ı 1 ·t~;<~ı:-

ld AnJuın,ıda, 2()1);!9!1 nu,,r.ıaralı 

bilet Jsta.r.ıbulda, 229'!~0 nunmr<.Jı 
bileL Dc-Vr{!<, 269478 na.n'.~. uli 

bilet de Adarnıda '"tılmır t.r. 
5.000 lira t"":ın>.Y€ kJZ< • b:

J,tlerc!en 2 ta""si istp.nool, l ta
oc-s~ izır.ir, ıbir t..one;:.u Izn·ı~t, 'bir 
t~nc15i Torol ve bı;r f.aJ'l(·si uıe Es
JqooWe ...ıtılm ·fır. 

2.000 lirn jknımıye " bi-
ktJer.11 7 taın<·sı lstu'lllıU J, ;, w.ııc-

(.ı2fi) 

W& .? -~ ~~-; .= • --••« ; 
si A;i-ks--:ı vı: bırt.r tı:Jl .. '!.o. d1.' 
Kt>y~.ı:"t~i·z 1 M·;:~nisa, At\.hi._.:,.r, ~'\f
y·on, s·v"'~' Bu1rlan, }Jur ... ·.ı J\ıt .~ 

$.n, '\~ TC\nui!t..e .ı:.cı 0tıdn·,~~ır. 

l.fllJO rr lırn 
z:;:n~n bik1lr rın 7 Uü;:c..._cı:i Aniktı

r~, 20 tzıııc:ıi lst:;'1llmJ, 4 t:ı.n'fesi 
iznoirdP vt· <Hğetr~I"J l!e ) IJrdu
n,u•un m<ıl"rL1 ynh rn.l<> ı.•
tılm.ı;tır. 
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Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keseri 

1 calJ1nda günde 3 kaşe a~rnabilir. j 
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'VÜ~KIYE CUMHURlYETl 
ZiRAAT BANK ASI 

;· 

){'-'uluş ı.ırw:. 188H - Se rmayesi: Hkı,000.000 Türiı: ı.n.s~ 

:;;ube ve ajans ade<li: 26f> 

:Lirai vı. ıicari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Jfcr gun ikıı11:iııi tef'ri ve ı-:::i.oı:ıh;:,n 

1:rkrarlan..ın tnı t..:l"~· 1,oktf' k 1 J'-
1 .ııı:. denı!en yıldli Ootana. k:ıdar 
dıh:1 a.y fQfi.ılaıs.ıL sure , ın••ktı p. •,
ıın a4;ıl~1.;ıeı yakl.ı'ilP ta havalar ~<'-
J ın'.f)'Jn.cf! baghı.r!a yay _a.lart.~n {t_·b-

rr İ:<><: balfl'>rxll. 1 
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Bey o ğ 1 u V: k ı fi ar T•~ ::.: ••. tör ~~.:ü .:!..:::~. J 

Ziraat l!:ın.kasında kwnba ralı ve ihbarsız tı..,..,rruf hesap
kur'a ıle a~ağıdak.i plana gö anlara senede ~ dd• çı>kilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 
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ı A. 1.004! linhk 4,006 L. 11 101 Adet $0 liralık 5,too ı.. 

Bt.~n her aun ak.ş:.m U6lii lıağ 

) .ıı:ı~ınm bu h.tl.u ve t0 lfııt!ı n;ı:ın
'.lü.raE:nı uı.o:ktan rcdı relt n·~an

hııHn t"VllH1 1.:eldi.k~e •'llll\ çıplak ,o:,

,.a;ı:1arınıcla ha.bb~b (2) ~ırtınC:a 

ırıern11r·t en!iırisıle ~>kak kapısının 

• k', rrle beni bı·klı~r buJurdlJln. Tek 
loı.pıdan ı~!enı·n bu büyük avlunun 
ı~.g l, sollu i'ıll:>ı! r,dnhH'ıtırl:ın her bi
nnl bir aile tu.t~ın .... 1u. NişanhmJ ih· 
ı·)'a: ba~~> ve lırpunı 1cıb: A<ısı-
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DİKKAT· He5eplarındıııltl parai.ır b!r sene içinde 50 lira-
dan 34)&ğı dücım•yffllere illra m1ye \!ıktığı takdirde 'O 20 fazla. 
sıle verilecelrtı<. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylôl ve 11 Birincikanun tarih terinde çekile<'ektir. 

LRMON 1 
~öÇlEK.lL..lE~G . 

ÇIK T 1 
:lhtl>,11<> \e Amerikada bile """:ılin.e ""'2diif e<l>lmi~erek dererode nefi< 99 de,..,re ı;mun \'·~r'kleri HAS>\ lwTony•'t hii~·ilk fe<l~loarlıklar n•1'<'l"Sİ i<t:lrLarın.~ mmoff•k dmu~ur. HASA Del'<"' ı ve •trbdrrınde <<'P s 

1/8 150 _ 1/3 300 _ 1/2 475 _ 1 JıjJıo 900 J.uru'i'l sahlıi;:ı çık.:ır,hıu~iıt. J\ESKL" L'm n ~İ(dderi d" ıi çıktı. l'i~tları ~ıınlardır: Cep )'Şesi 35 - l/JU ~O · 1/S 100 • l/4 175 · 1/3 225 • 1/2 275 • l kilo :;~:; kuruştur. 
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