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Kana 

Türk-Bulgar IGunwı'lenlulkrtl 
münasebatı Vatandaşlan istif

c i 1 i Qe teşvik lstanbul 
tinde Ankaradan hareket ettiler· 

Anloıtt 16 (A.A.) - Rdsicumhuırumıız Milli 

Şd 1.ıım« İuiinÜ' bu ak{'am ı;aat 20 de lıususi 
trenkrile lstanbula .ıo:ru şehri mizdl'1l bare

lıel buyUl'lllUŞlanl ır. 

Şelimh Millet 

Meclsi Reisi Abdülhalik Renda, BaŞ'-ekil Şük· 
rii Saracoğlu, Vekiller, C. H. P. idare heyeti 
azalan, g<"neraller, Ankara vafüi 'lif' emniyet 
müdürii, merkez "" gamison komutanları ve 
Vekiiletler yiilı:sek m<'mll!'kırı ta rafından u -
ğu.rlanmışlardR'. 

-' .!§-..;_ . 
, 

Demırvotu 

~}' . 
v ı't'azov1<a 

So..:yet 

B ·cdand b ••yJe?jlilillii~!~~il '' Stahnı;rad.ıaı.; Alman taa .. ruz istikametı .. rini "" 
un e vı 1 r o nıüdafaa hatlarını gösterir harita 

- • 1 Mıt.a::noır&n4=< jc-.-------=-=-=~ -=;;~=~~=~-·===) 
Halkın ekme i ine hile Antalph~a:a= • ~ S d • 
karıştıranlar en ağır talingra ın bütün 
cezalars: çarpı/malıdır istihkamları alındı 

-·-----~ ---------------
Halkın 300 gram ekmeğine bakla unu 
karıştırmakla bir milli ıurrı düşmana 
tesl'm etmek arasında milli ahlak ve 
vfcdan bakımından ne fark vardır?. 

Yazan: ŞCKRC AHMED 
(R\ün gazeteııız hlanbul bo

~tediyesi ıeıtiş heyeti re-

ka't İıaurlamaktan b"'ika nedir?. 

ı-1 
asna~: 

Km• ... -
İngilizlerilı ilni luıttkah üurinc 
teslim olan J\fadagaı;lıar adası 

Şehire bomba ya" dı 
• 

Almı.n kuvvetlerinin Volga nehrine şehrin 
merııı:czinden de ulaştıkları bil dirıJdi 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman 
O'l'du'an Başkumandanlığının 

t.ebl~i: 

lan çeLn muharebeler netice
sinde büyük kay.plnlıa geri püs 
kürtıilmüştür. Rj~v civarıncia 
düşmanın tekrarladığı ibır çok 
taarruzlar geri piıskürtülnı~
tür 

is: ııin lıüyiik bİ!' mu..af
fakiyC'ıim haber ,·erdi. Bu mu -
,·affaJciyel haberi 'lekadar gij:CÜ· 
müıde ,.e giinlümiizde takdir 
h'.s.,; yoraıtı ise malıi)cli hadi • 
~e de içımi7de o derece ı:zlıtrnp 

"" endi~e uyandırdı. Meğer, bir 
fo brilra "' bir değirmen istan
bul halkına hükfuııefaı binbir 
ıahmel ve emekle tahsis ettiği 
>af buğday ununu lağşış etmek 
için hani harıl çalışıyor; bakla, 
nohut, fasulya, kaplıca unu çıka
nyor; bunları kendi f.ınnlarında 
\e diğer fınıılanla ckmeK haline 
ı:ctiriyMmuş!. İşlendiği haber 
H·rilen bakliyat maddclttirıWı 
iman on!Wnleue kilo ,.e çuval 
;.ı.., he$ap edilmektedi.-. 

Ceza kauunlanm12 tağşişcilik
Je oWı hfyaııeti arasında suç· 
!andırmak hakınundan büyük 
farklar ,.., büyük \'asıllar ara -
rn<ıkla, te"Latlar kaydetnı .. ktedir. 
}'akat, diinya harbinin dördün -
cü )">lmda, binl>ir buhranın bi
ribirmi kovaladığ• bir dene için
de, Türk milletinin gelttek ha
di1><-lcre ve ihtimalltt<' karşı. dün 
olduirundan dahe çuk bir saglık 
ve sağlamlıkla ayakta buJı11'tma
sının birçok faydalar millilıa:ıa 

Madagaskar 
Muharebesi dün 

erdi 1 

Dii,<man tara!ıııdan Terek ü
zerıne yapılan ıbir kaç taarrU'Z 
kır:lmıştır. 

Stalin.gnıdn za.p!ı için yapı· 

lan inatlı mUharebEer esnasında 
pek geniş arazi kazançla<ı eld<" 
edilıni.stir, Ha,·a kuvvetlerine 
menoup teşkiler kara ordusu
nun mücadelesini destekliycrek 
Volca nehrinin ağzı Jıölges;ndc 
di.ışrJJ n t-av•~.e yv 1.arı '"" taar 
ruz C"tm1şerdir. 

Ceplıenin ş;.n1al kesimınde Bol 
şevikleıfa rul"\'Ziİ ileri ha:-<"kct
leri ~k1n1 lbırakılm?~ltr. 

Ladoga golünün cenubunda 
zayıf düşman kmıvctlcri çem
bEr içine alır.arak yok edilm !§· 
tir. Topçumuz U?9bil ('(J.len iyı 
ııcı.i rler'r dü.ı;m;,nır top<;U mcv 
zl r:ni ıblokhavuzlarını ·ve ıst.i· 

nat nokt.aJ.arını bombardıman 

etmiştir, 

Denıek, •al buğday unu halk
tan ~alını) or, yerine gıd~ !uy • 
meli çok noksan bakliyat unu 
konuyor. Yani, ekmeğiınkte, gı
daımııa fCJ>at kanstmlı)or. Gıda 
hak.kmıız cksilliti;or, midenriız • i 
den, kanınıızdaıı, kU\'\'etiıuizdem 
çalınan bui:day onları kan bor
ba)a süriilü.)·or, 3ahut d;ı pi)a • 
"'1da tanesi 60 - 70 kurıışa teda
rik edilebilcu clmıeklcr meyda
na çı!u)or! 

Yin<' teftiş heyetinin rueyda-

ve vadeylediği bir zamanda hal· 
kın tağdiyesinc tahsis oluııan 
buğday ununa fesat kan~ıırmak, 
devlet anbarmdan fiş tcrfibi ile 
binlerce kilo dmıek ralmak ne 
•tağşiş-, ne de •sni~imal• vasfı 
ciirnmiılin çerç~i i~inde ka -
Jaınaz. Fe~kaliido :ıamanlarm 

fevkalade tedbirleri ''•Tdır. E • 
ğer, zannalbnda bulunanlar ha
kikaten bu suçların sahipltti ise 
bunları bir •ibretj müessirb tc~
kil edeccı ve bu yoldnki her 
türlü cesııı et isti<laılım luraeak 
şekilde cezal&ndırmak; onların 

vatansızlığı ve vicdansı:ı:1ığı kar

§!Slnda birinci vatan '" adalet 1 
vazifesidir, Bu çeşit al"·alde 
11omıal su~ ve ceza na.snitleriniın 
dışında diişünnıcye mecbul"llll. 

ŞÜKRÜ AHMED ıı~ çıkardığt b:r suiistimal: Bin· 
lercc, on brnlcr<:e lıilo el.mcğin 
bazı fırıııcıl>T tarafmdan fiş ter-
1.ı>leri ile dcvk?tte-n çalınd;ğını .• 
bize öğretiyor. 

, __ , 
Bu hiıd;.;deri i.am etmeye 

ın:ıhal y<>ktur. 800,000 nüfuslu 
lwskoca bir şehirde he<" türlii ha· 
di...,, suii•fmal, hik blt'sızlık o
lab:li.r. Fakat, insana ılü~ünü -
hıl';e şu adamlıtrın yaptığına ba
lı. p da: 

- &u ne viedaodır böyle?. 
Demen\CVe imk3:u \'ar n1ıd1T?. \ 

L'dkı, hu nİfomlar bunu 3 apmak· 
la fırsaıt. ıı. i.•ti.fado ederek ~h- 1 
•an çoı· J;iiylik scrvetlcr yap - ı 

ın 1~1rtlır. Ji!'elerı ile, ta~~.i~J::ri 1 

il , gıılalnmnak k 'diye! nıiz • 
ti n ça!d1kl:ın unlarla veya dC\" 
kı anb r111dan fazla fiş <iistcr -
ntl'kle a-ırdıklan cknıcklel'le 
lt.:ın, haıı1aın, apartıınnn sal.ahi 
olın Lırd.'r, Ancak, bir ilısan 
Wl<l<ad..,. ham "iedanJı, nek.:ıd r 
lınra dli,ilnceli olmalıdır ki, bü
tün ııu ~ aptıl.larını bu us.i nı~n· 
laatini Türk halkının •ağlıKı Ü· 

•erinde tutarak yup:ıhil•in \C bu 
}l>ldau kti ap ettigi "'nette ha· 1İ 
Yır " fe h aru•hil in! Halkın 
30 granı ~kıne-ıji.ııe, onun gıda 
hi e inr hile, {esal karı~tırnıak· 
in hır n1illi s1rrı dlisıııana t~lim. 
elıne\ ara••nda mılli ahlak "' 
"İ<'dan bakımından ne fark .. ar
ol.rr?, R<iyle bir -.amanda, ha kın 
l:tda~ındnn çalıuıık. halkı z"fa 
tltı~ar eıme), m ili bün3 eı c sul· 

l Türkiye'de 
ı mantar istih-

sali başladı 
---•ı---

llk parti 50 bin l 
kilo mantarın fş· 

lenmesine 
baş; ntf 

'Alı kara 16 (İkd ı t dibı 
rinden) - Son zamar ar m<'ın 
le et.in 'Z nrnntJ sıkıı "ı 

bulu.nduğı.. n.ah'.ım ur. Ziraat, 
G~mrıik ve İnhısar a \"ekAlet.k 
rl Türkiycde m~n ur çıka ac 

om«ın rnevcut olı p olmadığın• 
tc,kik e 1 rmişlerıL·. 1 '<. t.cecie 
Ga" ırd.;ğ, Kadirli' Hatay ~r
ma'Ları;: ' Saç! 1< ne'in n 

mant ş me e ı evsaf na yaıt.n 
mantar V<"rehileceği •esbit edi:
m şLr. Bu nE:lice fuı>üıe der
hal !r m ntar ışlctrnesj kurul-

mc.s ve ılk parti o .r · <' 
k, mantar çıkarı! g k 
11'Cğe b ' r. L.r, 

\ıın 

m.lD-

on -Ada valisi radyo 
ııe ,.Ateş kes., 

emrini verdi ____ , __ _ 
Mütareke müzake

resine başlandı 

Voronrj bölgesinde dfu;man 
mülıim kuvvetlerle yeniden ta· 
arruzbrına ba &m!Ş ise de yapı 

iov\.iTLsaı oıii 
.·:... . 

Merkezde 
i 1 eri 

harekat\ -
Port - Louis, 16 (A.A.) - Tntltlna 

ı-ive rad.,yo6u ögir. üu.·rt Madagru;kar 
wnunlt v.ili&i A1el';n. ~abEi ~aıa::ıtını 

n.c•şretmı-ştl:;-. \Tali bu bty&.natmda a
tH; k<<SJ~rı·;k ını.ieakereyt!' b'a!l!af'lll.f!BJ 
i9n J:-.gi"..a. 'k".ı'll1and~n~ığıne rn'Ur~tı-

h<tslar göndEnidig.ni •ôylcm•~r. Muharebe bö.lgesi 
Bu ts;.ıber btr \'i.")'re'k &aat sonra n.-

Y'l'!IO !:iare'L radyosu 'laralın<Mın ~ ·- b i r ç ö 1 c d ö n d Ü 
diln,.;tt r. 

Adadaki ileıi huekiıtı •---
L<mdı'O, 16 (A.A. )- IJ<.iıu Af,;ka s ta 11 D g r a d 'tak 1 

ba~urnandens. turaimd.an ~ilen 
M«ıc.ı,;a>J<ar !et>Lk•: .. " AlmaD kaflblarl 3.ılr 

K!ta'.arımız ')"Olları u~rmoe nıd..-ı !i 
gt,:Jd.kleri enıl!:,ı•L;"er.e \"C y""pt.~darı mü tı.Tc::fJ\O\-a, 16 (A.A.) - &J\"Y(>t •ı-o-ı 
sadcmC'lere T<lı:;nll:n nı}'n.ın~ jlt."1. \"e- t~:. 15 Ey1ül ~~inoe SoY~t·l ı~:oı-l 
J'İCİı 1~ill~r k. ytl~~h dir·er. Bu ıa:-ının stall.n(;l"adın b<ıtl*ı Jıe el ;ıup 
l..ırvı.·etl<"rin Tananıariv fuıer\..rıe 1lt?ri ~ında \o'e Alo2Jd.ok Çt.'\ ·~nd dL.ş.-
hare'k1 "..!erırrti :Fra.™'ız k.~ct.ierj n:anla 1;:;;.rpı~rışla.rdır. 
~ın1d:;)ıe kad..ır az; muka\~{met g~tr- D b'er ıeph(']c!'d,ce 1Y.üJ~nı.. bi.r d<.·~, 
n~'cı· f~ d" yol üı.ı•r~n..-lıe \'ilcı.;de ş.klik. yıok~ur. 'ı 
get rıloo nl:'-'\o; l "!" b:r ı~rça geci.k: .. !\~ıt('..ioo\aı 16 (A.A.) - Öle uz~·
~·ye Sl'b~ o.n u tı.r_ B· nunla bc·eı.. J(!ı rıcşrt"(l':,ıE'n Sı-n·yet teb 1

- .znn e'tin-. 
her dü.n kıb · r· • ız bü:k\ı.'.D('t. nııE t~f'- dt tylıe dP-fl"'JmcMeoı . . ,~ 

1

. 
2. ne yur. yo de. h.'ttü. d l yakın bu.. S~.aıdıln &ali>lnda ~ ıart .---
1 . .'\ndr ~._:ar,, \"ıl .ş!J:'d ~-j ş· t (' de\•~ • e.to :t'lel.ı.: D 

(SA, 3, ıa!. 7) (SA. 3, . \.. 6) 

a ., t! 
-------m--

l~üstelılik aleyhine idhalat 
ve ihracatçılar anlaştılar! -ihracat malları nastl yüks lti!iyor? 
M.ıst.elı K aıey!ı.ne b LJ r.

c la t: ı ...... t.<'1 l· r "1l.r;ısında 

~Jr .ın gızl bı• anlaşn a me -
ela çık l;, t r 

Malum olduı;\.i zc hııkfı-
mH qnr kıs m ihracat malları
m a, ıhraç mata'larının hanç
tck• '-ur....muft koru.'llak mak· 
~.d1le az&m1 satış f. 1 arı koy
mı t..r. B ara a t ftığe ~ a-
2' i salış f:atlar> konduf;u, b: 
kısım ilirD ak. ı fa•-

r ım ı)•Taıt ene w•rd k
fıa• ilı. artt r-

b1'.>I re g ·erek, 
yat uzennc bu 

ıa. p'er'.'l red < dıg n y•zm 
tık Bu sefer ihracat<; .r, :.zam 
s .. tış f atlan k nmuş diğer :!I -

la. n fıatbr ıı yuksP tmek yolu
nu tutmuşlardır Ancak de
'fa, dcı{;'Tudan oğ uy:ı ılıukılmet
tel' zam .ıS'<mPğe 'bazı tücc la-

l ·'· 3. s~. o 

5 illi. 15 Eylul arasınoa Sov ·et 
kuvvetleri J,215 tayyare kaybc· 
mişlerdir. Bunlann 9~ s: hava 
muıharebelerindc, 43 ü ordu k-ş
killeri tara!fınılım düşürülmüş, 
üst ta:·afı yerde tahrip edilmiş
tir. 

Ayni müddet içinde şark cep
\hesiııdc 87 tayyaremit kayilıol 

muştur. 

Fln ve Alman deniz ve hava 
kuvvet1cri bu yaz iı;inde 62 Sov
yet denizaltısını taJırip etmişler 
<lir. 

ISA. 3, • Ü. 1) 

Va~ngton, 16 (A.A) Sa-
lomon daian mu a ı be ı yt. nı 
b:r •· a}a g rmokl d Vaşmg 
tona ge:cıı sor h bcr'cr bunu 
ı;ustermektcd.r. Bu h1c~'e<de 
japrınlar:n grçcn eıımart< sin
de b<:'ri Amerıkan bah ~ye si
LJ ı ,..;ınzhlrın· Guo1ekaral ve 
Tu1:ıgı"dcki nıcvz.ılerinden çı

karn~ak için geni'i ölçüde bir ha 
rekck tpşabbüs tttiklerini anla
tıyor. Resmi rap0r1.ar japon ta
arnızunu"l şimdiye kadar Ame
rıkalılar arat d:ın d niz 4ssu 
ha ıne getırılmc 'ne mU\·affakı
yel .. <'vere' ola Guadnlka
nal u cnnde teks ( cdil<lıı.; 
goste ekt.ed • Muharebe Ja· 
por. ar n şidG t ı bır hava htlcu
mu ile başlamış sonra • öner"'' 
ıapon kıt'aları adaya çıl:mağa 
muvaffak olrn ;J ~ \e ava ata 
n;na kadar keftdiler'.n ) ~ aç
mağa teşebbus ctmişlcrd r. Bu
n"ftJa bera~<'r "" sen h le e 

fSA. 3, . tl. •) 

-Utronun 
dostça 
yazısı 
----ı----

''Türk - Bulgar mu· 
nasebetlcri samimi• 
yet havası içinde 

gelişmektedir,, 
Sofya, 16 (A.A.) - Tiirkiye

nin Salya elı;iliğindcn büyiık el
çilik pa)esile Hariciye Vekiı'eti 
Umum Ka!Lpl ğır.e :a\ ın edilen 
Şevkı Berker, Bulg r gaze·,cc;
lerile yaptığı bıc görü:;mede Bul 
garistonı terketmek mecburiye
tinden dolayı duyduğu samimi 
teessürü beyan etmiştir. Biiyük 
elçi demişt.r kı: 

•- Bu'gar Ye Türk mılletle
rinin ll:ıüyıik saadeti varyana 
sulıh halinde ya<amalar dır. Yı:
ni vazifemde de Tıirkive •le Bul
garlst;ı.n aras1ndakı saJl' rni mü
nasebetleri daha z'yade kun·et
lendirmcğc de\·am cdeccı;rımdrn 
emin ola:biJirsiniz. 

Türk0·e •ulh ve tar<iınzl•k 

siyasetinde devama azmelmiş 

bulunrr.aktadır • 
UTRO'Nu •• J f!AKALESİ 

Sof\'a, 16 (A.A.) - Yarı res
mi L:tro gazctesı Türkıyeye has 
rdb~ bir yaz.sında diyor kı· 

.Kon~um z Türkler t•m bir 
tarafsız! k sıyaseti gütmekte 
devam edeceklerdir. Türkler 
yalnız kendi hudutlarmm em
niyetı \"f? mcmlck•Jc.rin n ıktı

sadi \'aziyctini'l inld>tuilmes 
le ' "1er lJ. • y şunu 
ısbat ~dıy(>r ki Ankara hüküme 
metı anlasmazlığın başlangıcın 

danberi tuttuğu siyasttten hiç 
b:r suret~ ayrı'ma'ıc r. yetinde 
değildir.• 

Utro, yazısına devam t derek 
yakınlarda imzalanrn Türk -

!SA. 3, SÜ, S) 

etmeyelim 

Bir ~"'.adaşı il~: ·K?rkak•w
Dcgı1ım, çeıkı~me,,,nden son

ra arkadaşı asreddiu Horaya 
geeeya""ı u1ezarlıkta heha 
pişinııesini reklif etmiş kor
k.ok olmadıi,mu isbı ! için Hoca 
teklifi kabul u gece pr.sı 

mezarlıkta ate~ ~·akıp hch·a~ı 
pişirııı.efe başlaını~: hcl\·a kı
vama gelince mezarlardan bi
rine ı..aklanmış olan nrkadaşı 
kolunu uzatınış-, 11cl'\'anın ta .. 
d.na bakmak i'liycu Hocanın 
dini tutunca Hoca oo;:\uk kan
!Jlıkl:Y. 

- Htle ~t"1c etn1e deınt~, 
cv'\·eHi diriler, sonra ölüler! 

Gazetelerdc resmi bır kum· 
mıın: •Vatanda~; e\·inde kile
rinde buluna.n nıah \'e zahi • 
re~ i idareli kullan: ak•11a) a
cak. kikn1aya(':ık, boz1tln1nya
uk ınnlı sakla; çabuk buıu • 
lan malı birjktirnıekte foyrb 
yeri.ne 2arar yardır .. il.inla-ını 
oku~ .ınca akluna ,nıkarıdaki 
fıkra geldi, 

Nerede ise i.--.tifcH~re neleri 
hıtit edeceklerini öğretttrj.riz! 
Edcı;nde, kilerlerinde malı 

olanlar degil, olmayanlar "" 
Yapınalıdslar? Bunu sii~ le -
mck. Onlaı·ı düşiinnıck lô.21n1. 

İstifcilrrin i liflerini ko:u • 
mağa bakmadan ı;nre hiikı'.ı • 
metin ö!;ütleıini dinlern~. e • 
nıirlerHıi yerine getirmiş 'e 
bunun için d<' kilerlerini bo< 
bırakmış olanları korumaiıa 

çalışalım n darlığa göğüs g~
rcıı, mN!rleri kadar k ele.ri dı 
tamtakır olanlarla •in) eder 
gibi kilerleri kadar mideleri 
ve keı.eleri de dolu olan ki,; • 
leri bugiin artık: 

- &:rulıııayacaJ.. malı sak -
la! Öğiidü ile yeniden i'tiid
liğc teşd'k eınıiyeFm. 

Pirince el kondu 
Hükumet bir kısım malı mu
ay yen fiatla safın alacak 
Ankara, 16 (İkdam muhabı-

Tinden) - Bugün resmi gaze

tede ne redilen ibir kararname 
ile husumet, pirmç ma!hsu ··ne 

el :.oymaktadır El konulacak 
pirinçlE'r !!Mı! yılı zarfında is'.,h· 
sal ed;lmiş ,.e istihsal ed:lecrk 

(SA 3, si'. ~' 

ı 
Gazetecinin 

kiJR 
çilesi 

N için .AL.-uılıya kürek? .. • 
Dündenhc-rl, her rastla -
d:jım dost benden bu • 

nu sorul·or. Bence, kalemjn 
akınlı) a lı.ürek çekmekten 
kurtulabilmesi, yazan;n ol -
duğu kadar, okuyanın da •İl·i 
niycl• o,a 'bi olınJ1sına bağlı. 
Dikkat ederseniz. görürsiinıiZt 
ı;a:ıete >ahifclerlnde yer bula.n 
he.ıncn biitün t<"llı-Jdll'Y, temen· 
uiler, ~n ·harcıalem. cümleyle 
suna erer: 
•- A\iıkadarların naı.:ın dik

katini. cclhedcm!-• 
Gantele!'İınizde daima kulla· 

nda gelen: 
•- Jlfevsuk bir menbadan öğ-

1'"'1.d:ğimixe göre! .. > 

•- Salahiyettar mebafilde 
söylenildiğine na:ıııTan! .. • 

Kah'linden, • şah<an bana d.
ima nahoş gelen - birçok müphem 
n kli~el"Ş'ID~ ibare!.,.- ara<m -
da, su: 
·- Alakadarların nazarı di1ı;. 

btini celbederiz!... dimlesinin 
de nkılnsı biır yC'l'İ vardır. 

O •mevsuk menbo• nerede • 
dir? O •saJaJıjy..ttar meham. ne
r~iT? Ve o •alakadarlar. kim-

( Yazan:-\ 
1 Naci S dullah 1 
lerdi-r? Bunları iığrcnmcl<, h•! 
lıJmseye miiye. er olmaı. 

Şüphe yok IJ, gaule oah'fe 
!erinde )·er ulan yazılarla dog
rudan dl>'~ya, n~·a dolay s le 
•alakadıır• olan, bir~k ,alon -
daşlar va•'. Fakat nınalcscf, bn 
aalika,, ek. eri ·a nıli~ bet dcgiI· 
dir. lfatta o kadar ki, bazan bn 
yazı.run •nahoş» bir •alaka•• ~;la 
ka!l'şılan.ması ,daha onun gaze • 

_tede ncşrolummasından bil" "' -
el ba !ar. Zira, o yaunın, u 

veya bu bakımdan mahzurlu 
olup olmadığ.nı koıılrol etmı·k 
vazife ile mükellef kılınan •ne 
riyat müdürü,,, hazan, biz:inı f'· 

seı<imizde, bizim aklımııdan bi
Je ge~memiş manaJar, ve~·a iına
lar sez..,ek kadar •e\·harulı. dır. 
Bunun içind'.r ki, •iyi. niyet i
mi:r.in •fena tefsir• i, baun l>iı» 
le, kendi i~i:ıd,n lıa~lar: D·ı
şardakilcri io,e, arhk. n rın. is 
kıyas edin!! .. 

($.~" 3. Si. 4) 



SULTAN REŞAT 
----==---=-=-----V E 

ITTiHATCILAR 
1 Yazan: ZİYA ŞAKiR No. 2 1 

Dün k ü kısmın 
h ü l isası 

Suıtan ?.Fecidhı zet'ceıerrn,. 

den Şet'I• Efzii, yakın tarihin 
:>«nı.y kacimlaJ'ı araa.tıda çok 
'llıülıöm roUcr a.yıı.mmş olan 
zeki, haris t:e bilhas8a cür'et· 
k:ır bir l:adm. Yegiine gırye,'i 

Abdi.ila:.iıc efe11diyi ı·eliahthk
tan jgl·at ettiruek oğhı Sul· 
ta · Muradı talı.ta geçirmek. 
Şn•k Efni kadınefımdi, oij

lı tıtı.n giinii.a. l>irhıde talııa 

geı·~··r:Jmdeıı cmifldi. Koca.
·'"'<('"' so11ra ta/ıta çıkım Sul
t,,f A ~z çok kıı.dretli bir lıü.
ktımd,rr olmakla. beraber bıı 
cesu" ı•e Mir'etl.:<ir kadın oğ
lun•ı ! r an cruel Mltanat 
•ne-t'kıin.e getirmek iı;in gizli
deıı m.:liııe oa111y entrikaları-

1 gırtinıi§ti. 

Salt .. nal Z<!\'knden murJdını 
ııJırıyan ve bu~dm dolayı da 
IJw:.. ·aırler taralından (Sultan 
Muroclı n·a murad) diye tavsif e>
_ ,ınaıı l>u iıç aylık pad;şah, aca
hJ (Hüktimdarlık evksafma ma 
:ı . n1:ydi 01

• 

llu su•le, birden'b;re; 
Evet ... 

Vcv but: 
- Hayır .. . 
D€mck miin,:..iin ık>f..>iı.d'r. 
Çüdü Suihm , !uredır. >eh-

zad ·lı:t devrinde etrafına top
lar.n1ı.ş o'.ıı·n münevver zümre, 
ona bir çok yüksek vasıflar at
letrr.!!ler. ir. \'e 'bunların başlı
caları da; zeka, dirayet, feraset 
nezaket ve hürriyetperverlik
lır 

F-.kat, Osrnanlıı hanedan;nın 

iç•r.de ya~ıy~nlar ve Osmanlı 
·oe'hzadl'icrinin içyüzleri:ni he,.. 
kesten ı ri ~nıyanlar da, Sultan 
~urat rı;.ldnnda, aynen şu sÖ'L

!eri tA?!:rar eLmi.ş!erdir 
- Bazı ~ehirlikrin (1) riva-

} elı.or.ne nazaran, glıya Sultan 
MurQt .>Ol\ dere<:ede zeki imis. 
I\ \•J,al:ide hürr;yelpNverm'ş. 
B 'tlin ge<.."ClEt"ini, sabahlara ka
dar un:unıak yazmak!a gc-çirir
m'ş. Ei\rr saltanat mevkiinde 
kalsa .m:~ bütün (lllilleti Os-1 
rrnırye) n'n yüzü gü!e<:ekmiş. 

(!Iukıimeli sen iye), Avrupa 
ckv"'tlerini fersah fersah geçe
rckmiş ... Bunlar, zamanın icabı ) 
duia>ıSıle, o dcvr:n propaganda ı 
c ·~rı tarafır.dan mlibalağah bir 
., !i 'd uydurulmuş şeylerci.r. 
!l!aksat ta. halk arasında, Su~
t~n furada kal""l 'bir se!l' at· te 
mir etmektir Bi1., Sultan Mu-' 
r~ 'ın bulun havat•rda, .cıvle 
bovl~ bir ız bırakan, en küçük 
b'r z i<iı. e'.;l'"1ni h.tıTlamıyor z. 
Bab • g 'bi, pek kü ük yaş•n1a 
ı 'e pleliı oİJn ve hayatını 
geç · giiııdü~ fası lasg bir suret
le çk• \'e kadın zc:vklerile yıp
ralDn Sulta!" :Mt•raıta zeka ese-
ri gi)ster('Cek kada:- ~ağln.111 ka· 
fl ve sağlam ~uı.;r aramak. aktl 
k5r d0 ;;'ildôr. Zaten yarad.1~~, 
ze1 9, Ce\ıfh-erini. ondan esi~C · 
m'<'i. Ne kadar (bön) bir 
şı.-\ızade olchığu, çehresinden ve 
gözlerinden b<>lli idi .... Kendisi-

(1 ı ,c;,11raıı tlilıiri.dir. (Şelı.ir~) 

demek. (&rroy haricinde yaşı
yan) demektir. 

nin b: r resmıni al.ınız, bakmız. 

Çehre~iııin lıat!ıorını, gözkriııin 

d~rin \'C sabit bakı~~:ır:nı iyice 
tetkik ediniz. O zaman, bu bed
baht padişah hakkında derhal 
hükmüııuzü v erirsiniz. Zeka, di
rayet, hürrtyetperverlik ve sa
ire ~; b; bor lak;m mezıyeticrle 
dolu olduğu rivayet edilen bu 
kafanın. h-Jmboş o1duğuna çar
~albuk kanaat getirirsiniz 

Bize kalırsa, hem Suitrn ~!u
rat tarafıcrlannm ve lhrm de 
c::t~<i s::traviıJarın birbirir~ ııt o
lan 'bu ii<i ifadelerinde de mü- · 
balaga vardır 

Vakıa. sa!lanat lıaneıia,.,:n n 
i :;ıade zı hur eden bazı nılimtaz 
sahs;,;·ct'er - mescıii, (Faı;tı), 

(Yavw.) (Kanuni), (3 üncü 
Al·met) (3 üncü Selim). (2 inci 
Sultan !fsmil)- gibi parlak bir 
zclrJıya malik değildi. .. Fa1cat, 
yine s&llanal hanedanının ekse
rıyclini teşkil edenler gibi ona 
da (Ahmak - budala - veyahut 
nıl'cnunı denemeui! 

Kcndioi L.e bir hayli zaman te
m;sla ırnlunmuş olan b'taraf 
kadrn ve erkeklerin rivayetle
rine göre :ıekıisı, ortadan llıi
ra-ı avşağı derecede idi. İcki ve 
kad,n kadar okumayı ve musi
ki_vi de teverdi. Anasından. şid
detli ıbir >hli<as sirayet etmiş

tı . Fak2l çok Jrnrkak olduğu için 
ıçin. amcasının (itazab:n:ı uğra

maktrı.n çekinir. Bü~·ü't rrı·kylls
la ~aray entrikalarına girismek
ten ictinap ederdi... F.n g>;ze? 
('arpan tarafı, -tı.pkı bab1'1 •l bi
çok n112ik, çok terbiydi, ;;ok has 
sas olıınası idi. Bilha,.•s~ kardcşl0 
rinden (Reşat) ve (VahdeWn) 
efendil<'r gibi, riyak•r ve i'<i 
yüzlü değildi. 

Sultan Mecidin sefahatten 
yıpramış ve arlık verem hsslo
lığının ikinci de;Tesine nıerdl
ven dayamış bir zamanında hasıl 
olan bu Osmanlı prensi t:rlıiidir 
(normal) bir şahsiyet o!amazdı. 
Maddi Ye mane;i dlüYiy<lini, 
(tereddi\ en lrnr ramazd . Bü 
yük işler yapamazdı ... Nilekim 
hayatı, tamamile silik geçi!. Ve 
n~ayet, Çıra.ğan Sarayının kuy 
lu ve örümcekli blr köşesinde, 
adi bir yağ mumu g:ıbi eriyerek, 
sessizce sönüp gitti (2). 

(Daha var) 

(2) (Çrrağan .samyırıda, 27 
yıl) aılmdaki ese-riımizde, ( Sul
tan llftı"1t) ın u.mumi luıııatı 

hııkkınrla. pek mufassal 'mah1.
mat ı·ardır. Z. Ş. 

....... ... .. . , .... .. .. .. ,,, ,,, ,,.,.., 

Parti ocak kongre leri 
Parti Otak kot> •rı:·'.ni•·e dün 

de devam edılm'ştir. Ocaklarda 
~anan Partil:le:- isteklerini 
bildlrmi~ler ve yeni idar~ heyeti 
üzası scçm:şlerdir. 

Dün kongrtlerlr.ıi yapan ye i· 
da re heyetlerir.i '">en kongreler 
~unlardır: 
·· Geılkpaşa, Boğluca, Shıgü
zel Bcylıerileyi Kömürlük, El
malık. 

Bugün kongrelerini yapacak 
Ocaklır ;-.ı.nlardır: 

Süruri Hodıor, Sineklı , Kıizi· 
miJ~e. 

VAŞANMIŞ 

r------..... 
Mangal 
Kömürü 
Nar hı 
---·---

KömClrctHer bir 
kilo ll6mlrln 14 
karap satııma
sım istiyorlar 

Kömürcüler Tiearet Oda
sır. müracaat ederek bu se
ne Bulıga-rislaııdan 7 kuruş 
otuz paraya ve;va ~ kur~ 
mübayas mümkün olacaığı
nı nukliye, slimrük vesair 
ma"aflarla l>eraber istan
l >ulda l<önı ürün 14 kuruşa 
salılzbj~cccğ:n! iJeri sürmü.ş

ler ve mangal kümü.rü nar
hının ya k~ldmlmasın, ya
hut la 14 l·urusa çıkarılma
sını istemi~lerd;r. Teklif, tet
kik ed'IE'Ceklir. 

Ha va gazından 
şikayeti er ço

ğ·alma ğa başladı 
-------

lr çok saatlerin de 1 

bozuk olduğu 
sanılıyor 

Son günlerde İstanbul sem
tir.deki havagazi cereyanı azal
ğu için n,;, çok evlerde havagazi 
ile değıl yemek, kat.ve p:şirmek 
bile ,gü.ç'.e!:rni~tir .Bir çok saat
lerin de bozutdıı?;u, fazla gaz 
verildiğiri yazdığt yo!U11da şi-

kayetler yap' lmtŞtır. · 
Belediye makine şubesi mü

dürlüğü yapt.ğı ta:hkikat neti
ce-siı:dc siTketin muka-vel.esini 
gözden .geç'rll"eği lüzumlu llıul

mı.:~tur. 

Şirkete bozuk evsaflı gaz \'C• 

ri!diği i\·'n gazın hafif oiduğu 

biltl;rilmckte l.o,c de hunun ı!oğ
ru olmadığı €anılmaktadır 

İktı!'at Vekilinin 
dünkü tetkikleri 
Şclır-.mizde •bulunan ıİktısat 

VekiU Sıırı Day, tetkiklerine 
devam etmektedir. Vekil ,dün 
öğleden sonra Etobank kömür sa 
tış ~ubesiı~de meşgul olmuştur. 
İktısat Vekilin'n ·bir iki gün da
ha şehrimizde kalacağı tıalber 
\·erilmektedir. 

... .. ... ... ":e ... '"' ,., 

11( 0 ÇUK HAB L! RLEK 1 

* Bu13aT"' ,tandan alınacak 
mangal k;imlirünc mukabil, Bul 
gar,st.! n bızclen balmumu ala
ea'kltı-. Fiatlar, vagonda !eslım 
kilo ba'1!na 5 liradır . 

* :ı9 t'amvay ar;,bas:. vat
man ve biletçi bulunamamasın
dan do'a~· .. seferden çıkArılm~ 
t>r. Vatn:an ve biletçiUğe talip 
olanl,ar de şimdi verilen ücretler 
den fazla ;stcmektedirler. 

* Ş<>lrrimiı.e Çatalca ve Şile
den taksi geldiği 'bu suretle ben 
zin sarffiyatmın arttığı görül
müştür. 6 mcı şLllıe müdürıoliğü 
bu hususta S•b tedbir1cr alımış 
t ır . 

Jl:DAM 

ıc GÜNÜN iÇlNDEgı 
Sayın Bay!. Utan! 
Dün Ankara caddesi yot...p

n un dibi'1de, ban.ka ınenıuru bir 
aı·kadaşuııla ayak üzeri koııuş
tuğwu sırada, bu gencia y üzü 
lıirdoobire delışetlendi. Arka • 
S<na .bir hançer ı.aplaııımry gibi 
gijxleri bir auda buyfülii,cr, ı.özü 
ağ11111da Jurılt.la~ıp tıkandı. A· 
deta fu-lctüıu. • Onun gö:oleriııia hu aıı-a 
<klı.şetle talrıldıiı )en hızla dö· 
ı>i.ip baktım: 

Üstü buş.. parça parça ve &yk· 
ğmdalü büyiil< lfıs tilderi ayağın a 
hru,nal iplerilc lıaflaıımış sem b.tr 
diloocin'.ıı tütünciiye elini uzat· 
makta olduğuııu gördiim. 

Önümde tıkanır gi bi <ıtan genç 
tutuk tutuk: 

- Tuh ııta ıuna:r: herif! diye 
keke ledi. 

Sonra bau.:ı döndü: 
- Şu adanıı görii ~·or ınusun. 

ded;, bankada tam 21 bin f;rıısı 
var! .. Dileniyor! .. Vny alçak \'ay!. 

Ne ' nanılmaz korkunçluk de-

Yazan: HAYRI IUUHIDDIN 

ğil mi? Evet, bir iasarun bir u
) uz köpek lan daha r ezil bir SÜ· 

r iinmiye kada" a·lçalabil~eğioııe 
i nanabilmcmize imkan yoJolur, 
füı.llnıki hakikat bu kadar al 
çaktır. 

Hak ikat bu kadar alçak! 
Zira: 
lşt.e yiiz ııı;.i) uularL-a l iralık 

servetler döı>eı> piyasamız ' e 
iş te yüz binlerce lira sahipleri, 
s .. yın sayın baylar .. 
Bunlaırm içinde : ıne Lu llan ek· 

meı:,oinc utaıımodan a\<,,Ç açan • 
lar ar, BC§ on ku.r uş, beş on 
b'n kuruş daha vıtrmnk içm, di · 
kıımek içrn, çalmak i~in .. 

Runlnrm yirmi bin lirahk di
lenciden ne faTkı var ? 

Ey ayağındn1<i yırbk lftsl iklc"' 
le yinıni &Jin lira s t a ':'knıa kö -
peklerden daha al çakça sürünen 
~efil dilenci! V e ey muhlc~cııı 
mağaza, depo ve apartımaltlan 

içinde fakir halkın ekıneğiıı" ha
la avuç açan ~aym ba~·! Utan!. 
Uta n! ... 

Bir polis memuru Komiseri 
vurmak istedi odasında 

~~~~~~~ ... ~~~~~~~ 
Kaçar ren ke-n'I tabancasından çıkan 

bll' kurşunla beyni patladı 
~~~~~· ... !~~~~~-

Vurmak istediği 
çaldığından 

Komiserin, 200 lirasını 
şüphe edi!iyoı du 

Evvelk~ gün. .Bil.lrıt'ii.öya.c bır pol .ın ı 

ö!'Ül'Illle netıluelf'n. .. '11 ka. T'..lı b:r ha<t•:;• 1 
olmu,tur. 

Ycrı:mahalle pcılis karaı~~lu :wm.l
Fıeı..ı Ş<'vke1 bir Jta.ç gtın evvel, ma&.a
sıruıı ~eJ<ın_;.,., i<ı<rıdcğu 200 · ı;r,.yı 
çekrr.{>Of'd.~ b~.ı.!am'3.ynı.ca, oradun pa
rayı "kır.in a 1::-catt1n1 dür;ünmiil ve 
~.)"I>İ k.ırkkola lir ay cvvd intdsop .,ı. 

m~ olar. polis ınC>munı Selim Sırrı
dan şüphe etı:1Sşt.;r. Ko:ıııser Şevket 

;>•ayı o.ııdan ba;;k .. k!:n_."€nia. :ı.1.mıya 

Köprünün Üs -
tün e ir adam 1 

ani o~arak öldü 
Merdivenden düşen 
bir genç te hastane

de vefat etti 
Dün, köprü üzerinden E:ınin

önüne doğru gelmekte otan bir 
adama ani olarak fenalık gelmiş 
ve olduğu yere yıkılarak öl.ı:nüş 
tür. 

Ya.pılan tııihkikat sonı.;nda ö
len adamın Osman OJ!U Necip 
isminde taşradan gelmiş lbi, şe
hıs olduğu anlıi.ştlmışlır. 

Ölüm scıbebi etrafında tahki
kat yapıl.maktadır. 

Memivend"1ı dilşiip öldü 
Eminönünd-c Yemişte Yarım 

hanın bir odasında oturan Meh 
met oğlu Musl<Jfa gece odasına 
yatmağa giderken, taş merdiven 
!erden düşerek başından ağır su 
rette yaralaqmış ve hastahane
ye keld•nlmıştır. Mustaia, dün 
kaldırıldığı Ceanhpaşa :hastaha 
nesinde ölmüştür. 

Ölümün sebebi :hakkında tah
kikata başı.anmıştır. 

e&guıa kart1ı.aıt getit"Crck 200 lira pa
rasnm byoolduğumı Sel ·m Sını.ya 
l?IÖYI~ \' • haberi OliJi> olına.chğı.ru 
801'!l'!UŞ1ur. Polis Sclim böylo bir şey 
dm hsbC'ri oln,.;.dığlnı, ru.tta çekme
ceye p~rıı konduC:unu dahi tJi!.mıedigi
nl söylernişlir. 

Bunun. üztrinc ba~ konU..-,JCti ha'brer 
dar eden Şevket, baş k:ol'l'ıiscr gc-lin
oe, Slime ~n r;ıkmas~nı söylemi§: 
v>e S81im dışan çı!cm>ı-tır. 

Polis Selim Sım, l<eıxilsine ana ta. 
rWcile is.nndda bulunan komiserin ha
rukr:!t:ue t-en:a ha.lde ~iınirJew.~ ve 
kulağını kapıya dayay9.rak lromiser:e 
~ laorniırr nra•:~a oelC1' kl"lnt'l'Ui-

ınu dnltıniıl;!r. Bu sn.ada kuıtl·:. 
sinıdf"n şüph pf.:ldlğ-ni Ye komi4rer 
Şe\ılt~ton doğrud<ın doğruya kendi
sinıi tt'ham t!ll:ği.n.i. i#:tinoe siıatıııra. 

"°">!arak od>Y.t grmôş ve ·lromisr Şev
ketin ii7ıerine b'.ır el ateş eırn;,Ur,Şrv. 
a,t>rı ani bir rff<!ôşi ile ilk trurşuu. boşa 
gitmiş, Sliıın b!r el da!ıa aiıoş ~tmiot;r. 
Bu kul"Şunun da ~ ıgitrne3ne rağ

men ırom:96!' Ş~i<.et <Ah, vuruldum• 
din yeno diiı;milşti!T. 

Şo'ioı>!in y-ere seıi!ı,,,.; ü;;er..ı~ sürat 
le karal<oldıırı çıkıp gi\mek ist:ym Se 
lim ebıde t.3banca, pıuıl'l.'ajı tel=ktıe 
olduğu thal<ie kt>,a.rioen ,;yağı tal<ılı,p 

düşerek tabanca." a~ alm"l "" çı
.ıo.n k.ıı<şun lnşuu ;s.ı.eı ederek bcy
n.inl pa.rça'amştrr Polis Scli1n Sırrı 
kanlar :\,4irıdr. y-ere se~'rniş, kurtul
mak i •~ vurulma tıanüdl yapan ko
m•...,,. Şt'\i<eıt u!ıılt bir Y<lfa d:ı.hi al
mamıştır, 

Ölen S..!ırr.ln ce•edl mo'lP=l lmldı
rılmıştır. Müddium>um il1!ft<ı9e ~ahklkıı
tı devam ~!mekbedir. 

Yoksullara parasız 
şeker tevzii 

YoklmL ailelerin çocuk:Jıanna 

verilecek çaramz şeker için ya 
pılan hazırlıklar sona ermiştir. 

21 Eylulden itibaren 'himaye ce
miyetleri vas ı\,asile tevziata lbaş 
!.anacağı sanılmaktadır. 

MÜTHİŞ MACERALAR İra çok mes'ut ve sakin görü
nüyordu. Kirrıbilir kim, kendisi 
ne bir çiti kanarya vermişti. 

Darbi bu kuşları kendi hücresin 
de bE,ı;lemesine müsaade etmiş
ti • 

ı.~ kuş:ar:na öyle dikkatı.e 
-.. .. Uma.rJa bakıyordu ki, çok 
gcçn nden kuşlar dört oklu, y;r 
mi oldu. Öyle ki, a!'tık İranın 
hücresi hakiki 'bir kuşhnreye 
donm~lü, 

ALLAH J N BELASI 
Yani dQğurduğu 'hastahanede öl 
müş. Fakat çocuk yaşıyor. Bir 
kız çocuğu ... Kendisini gözümle 
gördüm. Çok gi&oel bir ktz! Zan 
gin /bir aile bu kızı evlatlık aldı, 
Hem bu aile Klevland val.isinin 
en yakın dosllartndandır. Kızı 
evlatl•k alan muhterem kadma 
senden hah..oettim. 

Kcırk1.ınç cÖlüm evi• r.e gi
~. ·er sakın sakin sandalyesine 
oturmuş olan bu ç-..m yarması 
gibi adamın, böyle mını mını 
mah:u><larla muhabbetle uğraş 
t•ğmı görünce, ~aşırıp kalırlardı. 
K ı.ıoşlar da keneli sahi.'bine öy~ 
aJı,,mışlardı k,, kimi gelı.r O\l1U-
1n:na konar, kimi gelir avucun· 
dan yerdi. 

Terkedıldıkleri dört duvarın 

ara~n·rla, sonsuz yeislerine rağ· 
rr.en, ıdam mahkllmlan bu ma.n· 
zc.ra:bn son derece hoşlanıyor
lardı. 

I'ıtrınl 'd:k!ara tlayanm ş sol 

Yazan: 
AL j EN/N GS 

,. .. n b.r yuz, bu rr.anzanp sey· 
rede<ken kim biHr hangi hülya
lara dalıyordu. 

Birisi sesleniyordu: 
- İra! Bana :bir kuş ·getir de, 

şöyle bitaz o~ıyayım . 
Koridorun ucundaki hı.cre

de başka bir ma.hkum da şöyle 
sesleniyordu: 

- Mefüa, diye ad koyduğun 
kuş yok mu.? Söyle ona da, 
Toreadordan ıbir parça okusun! 

Bu ~damların yaşıyacuğı gün
ler sa},lıydı. Fakat İra ile kuş
Ları onlara 'bir hayat ve üm:t va
ad. g:bi geliyo.rdu. n:r iki gıin i · 
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çinde elektrik sandalyesinde 
cm vereceklerini 5deta ur.ulu· 
~·arlardı. 

Bir gür, direktör aleM.oele e>

das!na g~Mi. Bütün gi.ınünü 
Klevl.ınd'da geçirmi.~ti ve çok 
telaşlı görünüyordu. 

Bana döl'c':~: 
- Bir şeyler ke-:.;fett'.m, d.edi, 

hemen git 1ra Maralab. C:ıuraya 

1 
getir! 

Deıiıal koış\um. İra'yı allP gel 

1 

l 
Direktör ded k:: 
- Ot··r şuraya İra! Ve sükii.

nctıni mıt.af,za et! 

Tü r kçes i: 
MUAMMER ALA TUR 

Kcrıd,s.i dahi sesindeki heye
CJna hakim olarruyorou: 

Ani.attı: 

- Bugün Klevland'a gittim, 
Fevkalade bir şey öğrendim. 
Sen blze olmuş bir vak'a anlat
mıştın, değil mi? 

İru end'şelenıni.şti : 
- Evet efendim, ded;, !başım

dan geçenleri anlatmıştım ve si 
z.e bütlin \hakikati söylemiştim. 

- P<:k.tıhiı, şimdi beni dinle! 
Bir kar•n olduğunu söylüyor
dun. İsmi de Dora değil mi? Bu 
zavallı kadın, evden kqj;rulduk
tan soııra, çok geçmeden ölnıW.. 

Darbi öne doğru f'ğ:ldi ve da
ha ağı rbir ses!e devam f'tti: 

- İra , şimdi hapi.<fuan~f'lin 
mağazasına gidersin. Kend'ne 
or•dan yakışıklı tıir eısvl\4> seç! 
Ayakla~ına da bir çift iskarpin 
uydur .. 

Ve sesini yükselterek i!Ave et
ti : 

- Seni affettiler! füz bu işi 
Vali ile beral>er düzene koyduk . 
Resmi muamelesi de ikmal edil 
miştir. Yarın gidiyorsun 

İra Maralat hu sözleri işitin
ce, kulaklarına inanamad:ğın
dan mı nedir, adeta ted.cMıüş 
etmişti . 

(Daha ı•aı\) 
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Adliy.ede jlDIS PôıJTIKAI 
d Ü D k Ü Al~anya iize-

f 
rıne akın .. 

a c) a Ya.zan. Al< Keırı41 SUNM1lN 

Bir dolandırıcı 
adliye pencerem. 
den atladı ve beyni 
parçalandı 

Dün, adLiyede kanlı bir vak'a 
olmuş, bir adam .poliı;in -elınden 
kaçmak isterken adliye biua
suun arka torafında ikinci kat 
ıpenmereleri11dm !birinden :.şai,'1 
<lü.,.;erek ölmüı~ür. Jliı<lise şöyle 

olmuştur: 

Vaktile ıı;:ün,,-ükle çahş:ın ve 
bilıilhare buradan kcndi.<ıne ~

ten el çektirilen iBeşiktaşlı :\':€3-
ut cğlu F~,··i bir;n; 20 lira do
Ja"'.:dırn~aktan suçlu <>!arak dlin 
sO"gu hakimliğine geİiriı.mişt•r. 
Feninin lbuııdan l'\'\'cl de bir 
kdç doland.rıcılık sab kası oldu
ğD hı.dirilrr.elhcdir 

Dün, saat H.3-0 da acllh ey<' qe 
tirLen Fevzi iki1'('. k~t!ıı, bir a
nılık kendisını gel.ıı:e po1Jsin 
elinden kı.;rtularnıt k:ıçıı.ak. iste 
m?~. sdl:,·c·n~ ı ar~:a c11h~tinde a
çık".bulu;aıı 1<'nccreyc doğru o
lan<::ı h1z'le koşın~S!7. başlan1!s· 
tır. Anfa~olclığıııa gÖN', adli~<? 
b:ııhçesinin derinl.Wı,: bilmi>CD 
Vi? pcr.cere irtlfa1nın kt ?fHl2n 
görülen ctdde seviyesinde ol· 
duğur.l! zanneden l•'c\ ka\·P 
kurtulmak ümid\le ,per.cereden 
atlamış \'t: aşağı yu,•arlanrnış

tır Feninin beyr.i taşl.ra çar
parak parçatar.mnk suretile öl
mü. tür. 

Adli tabip Hikmet Ttimer ce
serii muayer.e ederek defnine 
.uh.sat vcrmi~tir. Had;senin tah 
kıkatına Müddeiumumi mua
vinlerindcıı Cc\·at Özıpay el koy 
mu~tut'. 

Fuhşa 
Teşvik 
Davası ---·-·---

Kızını da fuhşa teş· 
vik eden Ali Osman 
6 ay hapse mahkum 

oldu 
Alemdarc.L yapılan bir fuhşa 

teşvik cürmümcŞ!ıudunun ikin
ci ağır cezada b%'lanan nmha
kemesi dün sona ertlirilıniştir. 

Sultanallunette, Alemdarda 
bir randC'VU evi açarak bir ta
kım genç k11ları ve :bu meyan
da Sabı.lıat ism:nde bir kızı ve 
bizzat kendi kı:zt nezahal.i fuıhşa 
teşvik eden Ali Osman isminde 
biri suç üStünde yakal.anmış

tı. Dün yapılan duruşmasında 

suıc;lu suçunu inkııir etmişse de 
mahkeme<:e suç sa'bit görülmüş 
olduğundan Ali Osmnnin 6 • 'Y 
11 gün hapsine, fuhşa teşvikin
de suçu sab' t t;öriilmiyen N eza· 
lhatin annesinin ve Nezatıatle 

milnasebeti iddia edilen Hamdi
nin beraetlerie karar verilmi'° 
tir. 

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

( s6z GELiŞi "' 1 
'"-- __ J 

Öyleyse gün 
doğdu! 

G'"""telerc!C'D: 

- 19 - 20 eylUlde Anıkarııda 
birçok şehirlerin kulüpleri ao:a
sında e:lıcılik mibalıalı:- yapı • 
1 a<:aktır. 

Hah, işte tam bmte ısptt mil
sah..W.. tmaobul kulüpleri>ıe 
de gün doğdu demekli.r" 

- Neden. mi? 
Çjinkil, -. şimdi ıel, bi.ılm 

l.-ulüpl«İn atıcı!ıi-ın.ı seyret!!. 

• HALKIN TASN1Fİ. 

(ikdam) dan: 
- Vali, lokaatala:rdan UCU% 

tablidot tertip etmeleriııi Öste • 
miştir. LokantKı.lar UC\a J'emd< 
yemek isti:ven halk için bir tab
lide>t lli;te i huırl~lan!Jr. _ 

A, !manya Ü7.er i ıı e yapılan 

~bava akınları birbiricıi 
te:kip e tmekte bomba tay 

yareleri Almanyaw n sanayi,,. 
ha>ınıa bomba y~.,.m.. 
Bu harp başladığı zaman lngifu 
ta~:Yarrlcri AJnıanya ii-•eTİıHle 
g"~ u.;ardı. Fakat yalnız be • 
yanoame y»ğd>rırlll'fch. AJma• 
ca yazılaı bu beyaa.aıH:Deler 
çcmberleoımi.ş bü~ iik paketler 
haliııde gol< yüzüne <:"Tk.arılw, o
radııoı çeonbet-ler çö•ülcrek 
yaprak Ya,Malı: aşatıya uçur-ıa 
!urdu.. 

Almanlara o zıtnıan o beyan 
naınelerde tN<rar edil... de şu 
idi: 

- İngillerenin Alman m illeti 
a e ka ,ga,,ı )Oktiır. Almaııy:ıda 
bugünkü ida.re bir kere ~ekii»n, 
onda.n sonra Alınan rnill l"ti ile 
batı~mak kolaydır ... g; bi. 

O zamanki Çemberlay12 İugi~ 
lere,,i gerçi Almanya,ı·a luırşı 
harp haH ilim etmL' ise de daha 
doi':ru dürüst ::kıi laral ar...,,ın<ia 
si lah patl ıwııanuştı. Yani tam 
manasile öyle k~io bir düş • 
ma nhk )oktu. Onun i~in bir g1İJ 
bir İngiliz tan arcsi beyann•nl>C' 
almak ilıc-re Alınan) a frıl"rine 
gid l"LCk çabucak dönü ıı.ce d ik • 
kaH celbetmiş. tayyareciye llİ • 

çin erken geldiği sorulmuş. ODID' 
'erdiği cen p da şu olmuş: 

- Beys.naıneleri bep;İni pa • 
ket halinde aşağıya attxn. dö • 
nüp geldim~ • 

Bu cevap tane:r eciııiıı daha 
üstü<ndeki yüksek rütb!'!i amir
leri hiç memn un etmem~tir. Ta) 
ynree-İ) e şöyle demişler: 

- Ya o çen berli kiığıt pad<oti 
aşağıya düştüiü zaman ııok.ıılıı · 
bir Almanın başını )·ıorarsa! .• 

939 senesi ıK>nbabarmda bal 
boy le idi. 942 senesi son.b.ıha rn• 
da ise Almanya iiuır;ne gi:lcrok 
bomba yağdırmak daha kolay 
gebne".dedir. Bu • daha lııolay 
gelmek. söru lngoifulerce yeri1ı· 
tfe &'Örülüyor. Çünk.Ü beyBDDa • 
me atmakla bcımba yıığdıı-mak 
arasında geçen zaman 2ariııı.da 
İııgiltettde büyük bir değişiıkl'.ok 
olmuştur. İngiltere üzerine Al
- tayyarelerinin bomba a.ta· 
rak öt .. yı; beriyi altüst etmekle 
bu ha rbi kazanmak ~1ih ver ta· 
rafı için müıınkün ol~ır. 
Fakat bunllll ing'.lizlercle uyan
dır~ ıı.krulfunel var ki onun 
sevki ile buc ün Almanyaaın mü 
hiın merke:d.,..iJ>i ıahrip etmek 
işi birinci derecede görü bnek -
ted:.r. Hava akınlarm•.n buyle 
sıklaşması ' 'e gitgide daha tah
ripkar bir derecede müe.i;.r ol
ması da şunu göst ,,.mek tedir: 

1 - Almanya üzerine gltmek 
için İngiliz bombardıman 1ay • 
yareleri arlnuşt:r; 2 - Alman • 
yadoo gelecek akıııı lan knl'f.Aa
mak ;çin İngiliz avcı tayyaftleri 
çoğalnuşt.ı.r. 

Biz kısım İngiliz askeri mü • 
nekıkidleri Almanya iizcrine 
bomba yağdırmak için """im tay 
yareler yapmak işinin sonuya 
bırakılınıw ftkrinde bulunnıuş
Jardı. Onlara göre İngiliz bava 
'kuvvetlerim donanmaıun ve or
dunun ihtiyaçlanııa ıöre aritı • 
rlll'ak wa, hava ve deDİ& kuv· 
vetıeııa ııras.mda tam bir ahenk 
kurmak lhımclı. Ftı:kat görülü
YOll ki zaman ıeçtilıçe bom.bar • 
dnruın tayyaresi yapmal< Öfİ 4• 
bir tanflı>ıı ilerlemiş. 

• 

Lokantacıların bir 
tek l" fi 

Lokantacılar cemiyeti ~ledı
ye daimi encümenıne bir teklif 
yapmışlar ve ucuz tabldot ye
mek listesinin mah\yf!li hakkın· 
da izahat venn' erdir. Belediye 
daimi encümeni dün listeyi tet
kik etmiş ,aU.kadarl.ardan doa i· 
whnt almak için henüz bir ka
rar veTınemişt'r, 

Li9te encüm"nde incelcnecelı: 
tir ... 
Bunulııki (ucuz ye-mek ye • 

mek isilY_en halk için) ö'ZiiDll 
pek anlıyamadın.ız mı? 
Anlaşılllll}·acak bir y yok: 
(Uctrı yemek) yemek isti -

halk için di~·or: 

Yemd< yemek iıstiyen halk. 
o, ayn 91uıf!!. 

CDlBIZ 



·ıs'ON ·- HAB·ERLER 
•' - "; ',, - ~ -. ,, - : . ~..... ~ 

•• 
Uzüm· ve incir ihraç 
f iatı tesbit edildi 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Eg-e k u ru 

sası 

kuru inc!r p iya· 
açı '.ıyor 

üzüm ve 
Cama günü 

/\~gara. 16 (A.A.) - Ticaret 
Vekalet.ıı-ı:ien lebli.ğ edilmişlir; 

l. - Fiıze mm ta kasında b~ı se
neye ait kll<ıı inüm. ve kuru in
cır piyıısalannın 18 Eylül Cuma 
tgti'Ilii b;ış\anı.aSt !;ararlaştırılmış 

tr 
2. - Çekirdekslı kuru iizü

mtin kutuda teslim şı>rt ile tip
lerıne göre toptan İzmir ihraç i:i 
atlan şu suretle tesbit edilmiş
tı.r; 7 numara 58, 8 numara 5'9, 9 

Tobruğa 
yapılan 
çıkarma 

---·---
İngilizlerin iki ha rp 

gemisinin battığı 
bildir iliyor 

• 
Limanda da mü· 
him tahribat ya• 
ptldığı anlaşıldı 

LoTlldr&, 16 (A,A.) - Amira!li-lo 

oeb\ij!i: 1 
Am.raiJ.ılı: koruıe')'i Tubrulc "C'ğıiıırla· 

kıo son Ml\Ckctler EBilOOında 5l!ı ve 
Zulu harp ge.1nilet"ıi.1l.in ka:ybıedaldiğici 

ı~i.?"L' veıu~Skle mütıcessiı'tir. Zuıluııu.n 

,-,:ııylıaın <1~ erler<mıdrn ı.ıoıı...ı kuota
r .ı.n'*<l' Sili ıxıtı.rıldığl sırada Tob

""'"" yelunında buluıııeyordu. Ku.r
•a.n\ .ruı.c00n bir ço~ saıi ve &aJJm 
k ;ı., .. Y" ç ı·klıldarı wnı.ı.J.ırı.ıık:I. 

LİMA1''DA Y4PILAN RASAA 

Londra 16 (A.A.) - Tubrul<o fıaaT

rtız edeın Komandolan lıA<nil gemller 

lbUllları Jiln1'l<t& f.!etirmlştir. Gemileri 
h.:.rt1:\;yf' f>dı;m İogtl.i..z uoala1An b!r çıolc , 

stUk.aları ıhasara uğratın~!ar ~ bom .. 

haki.rını denize, gemilıeN!ıett uzağa .ıı,t. 
maga ınc-dl>ıır ~1imişl<>ı"dr. Gemiler İıı-
locıx!eriyey,,, d.tinmdı: frzı>ı-e lhı!l.r<i<d: 

numara 61, 10 numara 66, 11 nu 
n:ara 72 ku~ur. 

3. - Natürcl llıalinde torbadıı 
teslim §Bl"tı ile kuııı inci< fob 
İzmir fiatları da aşağıda göste
rilen şekilde tesbit olunmuştur: 

Standart 1 numara lOô, 2 nu
mara 103, 3 numara 9(), 4 numa
ra 91, 5 numara 86, 6 numara 
83, 7 numara 78, 8 numara 77, 
9 numara '115, 10 numara 00 ku
ruştur. 

ANKARA 

HABERLERi 

Bir Kaymakam 
tevki.f edildi -Kendini sahte şe

hadetname ile ta· 
yin ettirmiş 1 

Anhra, 16 (İkdam Muhabi
rin<l<>n) - Dikili kaymakamı 

Kemal :Etiler tevkif edilerek 
mahkemeye verilmiştir. Kemal 
Etilerin saıhte şahadetname kut 
]anarak kendisini bu memuri
yete tayin ettirdiği anı.aşı~ 

tır. 

OrdnDllD binek hay. 
van ve ta,ıtıarı 
Ankara, 16 (İkdam Muhabi

rindE!'D) - Orduda saWpl-erine 
ait binek lh~an ve taşıtların
dan ölen ve harap olanlar için 
fevkı:lıiide zamanlarda da tazmi
nat verilmesini t eminen buna 
dair kruıunu tadil eden bir proje 
ıhazırlan.nuşbr. 

Ankarada ıltletizm 

müsabakaları 
Ankara, 16 (İkdam Muhabi

rinden) - 19 eylı'.'ılde bir kısım İs 
tan bul aUetLerinin de iştir akile 
,9 Eylül aUetiz.m müsabakala1'b> 
yaptlacaktır. 

ıd~tikle.ri sıırada. TobnJrla m~ 
yaı>gııı.la.r ol"""" şi<ldl)'tiyLe yanımak

ta idi. Şidd0t:li iı:di!iıkle.< olımuşiıur. 

Depolar pnmı,,-tır. ]li(ı' çok rıhiıımlar 

y>kılmı\1'ır. Şelıt"in iç~m kcrlliıı«ll 

mıildarda m iidahlı-ar - yıı.mp kill 
olmuştur, Müttefik uçııklan B~ Vilkl İran Başvekili 

ILDAM 

!Pirince el kondu_[ AKINTIYA IY eni bir marifet! 
(Başlerı>fı ı illci ııalıifeıfo) KÜREK (Baş la1'8Ö birinci ıı&yfadıı-) 

ol.an çeltık~rie bu mahsulden rın başka bir.yol tutınağı tercih 
henüz Is<bıikalard3 bulıınaQ pi- ettikleri görülmektedir. Ve bun 

rinelerdir. Gazetecinin dan dol•yı dı" !başta yağlı te>-
Alıma Toprak Ofisi memur e- bumla rolmak üzere bir kısım ih 

dilmiştir .Ofis !bulunmıyan yer- Ç i / f!! Si racat mat.larıımzn fıatları yük-
lerde, Ticat'l!t Vekaleti btŞka l,e- seltilmektedir. 
şekküUeri memur edecektir. 

Ecnebi maddesi yi.i?de i:ıeşi (Ba~ t:.rafı 1 inci sahifede) Azami itırı:ç fiaUan malüm 
geçmeyen çeltiklerin kilosu 2'1,5 Aleyhinde yazdıi,'llUZ vatan• olduğuna göre ihracatçılar, a-
«nebi madclesi yüzde üıçü geç- daş, teııkid ett>ğini:ı hatasını dü- caba fiatları kendi zararların 
memek üzere p<rincin kilosu 66 zeltıııenin yolUilldan evvel, iken- mı yükseltiyorlar? 
kuruş üzerinden. salın almacak- disma mes'uHyetten .lr.urta:ı"1la - Hayır! Bu aradaki fark, itha-
tır. nw çaresini anr. Bu çareyi de lıatçının takas mukabilinde ge-

Bu fiahlara maim alını yeri.ne c-kı;eriya, gaze('e(:iyc yal.ancıkk, ti1teceği mallara rnukalı<l ihra-
kadar teslim masrafı ile veı:gi siyasi günahlar yiildeyeceik de- catıçıya prim vermesile karşıla-
ve diğer masraflar dahilıdir. recede ilotiye va.rdwanlar bile maktadır. Verilen bu primler 

İleride muhtelif nevi :pirinçte- var<br. Bn yüzden, gazetoo>nin ise -tabiatile itıhal mail.arının fi-
rin fiatlarına zam yapmak için adı, «müfteri-. den •muhalif. e, atlarına !binmekte ve fark, müıı-
Vekalete salalıiyet verilmiştir. ..mü-revir. den •vatm hainı. ne te'hlikten yani halktan çıkarıl-

MahalHn en büyük mülkiye kadar , bir çok sıfa1lara kavuşur. maktadır. Bundan dolayı itlb.a-
i'imirleri çeltik me'llsiminde istilh Zira, ekseriyetle «tenkid., «ala- Jat eşyasının fiatları. gün gcç-
sal b(j?,gelerine giderek ta9:ı- ka-dar, ın dikkatinden evvel, öf · tikçe artmaktadır. 
minlerde !bulunacak q,cyeUerin kesini ~eker, ona, taml:r arzu· Şimdi, yağlı tdhunılndcn ke-
çalışmasııı-a nezaret edecekler- smıdon evı'el, mukabele iMiya - teni alalım; 
dir. cmı duyurur. Ve •hata• nm Ketenin azami satış fıatı 70 

ÇLtik fabrikalarındaki çeltik- •örtbas. ohmnıası, Uıshilı olun· kuruştur. •Bu iiat\an yüzde 7,5 
lerle 1942 yılı mamulü pirinçleri IDll'Sl!ll8 miiraccalı bulunduğu i· fon, yüzde 10 ihracat vergısı, 
fabrika sa'hipleri mahallin en çindir ki, ga'lele sahifelerinde, yüzde 3 ü de komisy(>n çıktık-
!bciyük mülkiy>e amirine kararın tedn,,i edilmiş dertlerden zi - lan sonra 1,cirin eline net 6.'.J ku 
neşri tarfuindcn itibaren 3 gün yede, •alifk,.tlar, im7.alı utebip• n" kalmaktadır. Hal'buki, ~on 
içinde !beyanname vereceklerdiı-. mektupları yer bulıı~: Hatla ba- giliılerde çuvallı keten fiatları 
Beyanııam<>lerdeki ,pirine ınik zan orlaJa konulan hafa, tevil d d 

şehrimiz ıfaruü piyasasın a ~ 
tarı 15 ton ise (15 ton dahil) edilemiy·ecek kadar fahi• ve ört- k t .,, poda teslim 71 kuru.'a çı mr.ş ı.r 
yüzde 10 u, 15 tondı:ın fazla ise bas edileıııiyecek kndar kocaman Aradaki 8 kuruşluk farkı tik-
bu miktarın yüzde 20 si lhükU- olduij-u halde. •alakadll-l"zat., ga-1 car zarar lhanesine mi ,·azacak? 
mcte saltlacaktır. 15 tondan faz uteci sözile davrıımna•yı kibir Buna ne liirı:um var? Bu fark, 
!asının yÜroe 2-0 si mal sahiple- kır..,ı bir tenebbül saydığı ;çin, 1 itlha-l-at.çıdan prim olarak altn-
tinin v~s.tasile teslim yerl~ine kaleıtı, akın lına karşı -kilnı;• k 

' r .., makta, itihalatçı ise bu far ı se-
getirilııcektir. bir kürek mevkiindea> knrtula - ve seve vermektedir. Zira moka 

'Bu ka:rar gereğince el konu- maz. !bilinde takas sistemile mal ge-
lup satın alınacak mahsulü or- Size, _ halınma gelen bi.nler- tirtmcsi, serınayesini iş!P.tmesi 
du ve resmi müess~selerle lhalk ccsintlen aymırak - nümunelik -ve flayrimcsru karlarını bıra-
ihtiyacınm satıı; ıfiatmı . tayine .bir de, misal anlatayım: kını;: m~rı,; kör elde etmesi 
Ticaret Vekilliği memur edilm;ş Bir tarih-de, ıssn bir Anaıf.olu mümkün ol•caktır. 
tir. kö~-iinde, zE'k i bir İstanbul ço- Keza. susam iiatlan f!7. 67.5, 

_ • cuğıma rasfüıılnn: R&dyolu ve ayıçiçeğ; 41 kuruşa çılum~h.r. 

Saıomonlar harap" bir kahvesi bile olmıyan :i!ııracat frctları malhdut ve mu-
o köyde, tam yedi senedir mu - ayyen oidu.ğuna ~re bu fiatlar 

(B&.J faYKJ. birinci sayfada) 
göre Amerikan kuvvetlerinin bu 
hücumları püskür!>erek mevzile 
rini muhafaza ettikleri an!.aışılı
yor, japonlar '&da açığına kuv
vetli deniz birlikleri -getirm'.ıılcr 
ve bu birlilclerin uzun menzilli 
topları Amerikan mev.ıileri.ni 
topa tutmuı;Jardır. Fakat hatar
yala.-la lbMıriye sHahendazl.arı 
~ukabele ederek en az bir düş
man gemisini hasara uğralmıoş
lardır. Yeni Ginede Avustralya 
kuvvetleri dfu;manı Port IMores 
bü'ye 60 kilo~etre ıncsaledl! 0-
ven - sı~ııley ~~ra dağlarının ce 
nııp kısmında llıii'ıiı zaptediy<n
lar. Maamaıfinı, devriye kolları 
faaliyetinin arttığı. haber veril
mektedir. 

Cenup batı Pasifik kom.u:tnm 
d.e-ği§tirildl 

a!Emlik ediyornıuş. Bana~ neden yükseJ,tiyor? Bunu se-
- Müne,·verleriıniz, nıemle - lhebini yukarıda kısaca anı.attık. 

ketin bakımsız köşelerinde va - Arakadarların tedbir almasını 
zife almaktan kaçmamalıdır, de- temenni edivoruz. Zira, kek"-1-
niyor. Amenna! Fakat, mem - tdhumu, su;am, ayciıçeği dahil-
leketin bakımss, ve ıssız iköşe- de de istihlak edilmektedir' Ke-

ten tdlıumundan Beziryağ, su
samdan. susam yağı çıh-artılmak 
ta Ye yağlar da yurdun her ta
raıfında olduğu gibi şclırimizde 
'b'l,• istihl-ak edilmektedir. Bu 
gidişle bu malları işleyen yerli 
fa brikal.arın bile ham madde 
bulmakı.rı zorluğu b;ıı;ıg>österirse 

Jerd>deki vazifeler, ıniinevvtt • 
!eriınlı;e münavebeyle gördfi -
rülı:e olmaz mı? Mesela beni şu 
kuş uçmaz, kervan geçmez köy 
mektebinde tam yedi. &ene unu
i'llp, im vazifede hisseme d~en 
nöbeti, tükenmez b!r çile kadar 
siiırdfümek, lnsaıfa sığar nıı?• d i
yordu. Hakkı oldu~ da aşikar-

d lıa'-·r.-.t etmemE'Jidir: 
dı: Zira, :ıssn: yurt köşelerin ıe J ,_ 

Türk - Bulgar 
rnünasehatı 

""' mıü.tı>..ıdit h•va a1a.nıru da ııom -- Slhe•U ile konustu 
balam.;ştır. J .:. 

'Mellboume, 16 (A.A.) - Ge
neral Mac Artlhur, bugün Gene
ral Kenııey'in mıüttefik1erin ce
nu,p !batı Pasifikteki hava kuV'
vetleri kumandanlığına tayin 
~·e eski kumandan General 
Brett'in başka bir vazifeye da
vet edilmiş olduklarını bildir-

vazife nlanlann nöbetlerini ·bir, 
iki, ııı.ihayet üç yılda değiştirmek, 
ver'1ııli bir feragati, bedbinles· 
tirici bir çile lıaline soknıaman'ın 
ilk alda gelen çaresiydi. Fuka·t 
lıem şahsan o mağdur vatan11aşı. 
sev>ndi:rnnck, heın de bu •nöbet 
değiştirme• mul:ünü, faydalı bir 
pTensip şeklme soktunnnık eme
lile yazdığ..ııı ya.z.ı, akla l:"lmiye
cek kadar ga.-İp bir mukabele 
gördü: O yazının inti~armıkn 
bir müddet sonıra i:ğ-rendim ki, 
yedi se.ne süron çilesinin dolma
sını bekliyen biçare köy mualli
mi, bir gazeteciye dert ya nınak 
suçile sorguya çekilmiş. 

(Başt.a•afı 1 ind sahifede) 

,Buligar ticaret anlaşmasının 
muhtelif tatbik tarzlannı Türk 
ildis~t zimam<larla~ı ile ııörüşüp 
tesbit em€k üzere bir Bulıgar ti-
caret heyetinin Ankaraya hare
ket etmL• olduğunu bildirmek
te ve makalesini şöyle bitirmek
tedir: iranaa Emaveıad 

dağına kar yandı 
- - -1• ---

Kış şiddetli olacak _ 
Tahrao, 16 (AA.) - Eyı.1lün 

son günlerinde Emavend dağı
na çok miktarda kar yağnuış ol
ması kışın Rusyada ve Ortaşark 
ta erken geJ.eceğine ve şiddet!f 
olaca,ğına dai., beslerı,en ümıt>e

ri ku<VVetlend:irıni.ştir. 6000 met
re yüksekliğinde olan Emavend 
dağı Taın:an şehri'Ile bilk.imdir. · 
Kar umumiyetle bu h;waliye 

hkteşrinden evvel yağrııamakta 
ruz. 

- İşte orasını bilemem. Bek
leriz. 

- Ga!-atis, d~a ta.fsiltıt verdi: 
_ IO:tomobıkin bi.rıin.d.e, üçiil

müz olacağız. Öetkinde dört pa
likarya. Tina J:ıabasile çıkınca, 

bizim otomobilden öteki ot.om<>- . 
'\Jile !bır jşarct vereceğiz. 

- Ne<itn? 
- Bir defa adamlarımız, ken-

:J,s•nı tanımıyor. Sonra, olabiltr 
y eovdcn baska 'bir kadınla bir 
e-rkek çıKabiJir. Yanlışlıkla onu 
bldırrna<ınlar diye. 

- Gr,.,,.,ı Fakat işareti nasıl 

'Vereceğj" 

- K<1p.dan çık ... nın Kaldırıla
cak k.ı: olduğunu anlatmak içidı 
otomobi\aen bey27. 'bir mendil 
~a!Oıyaca[;t,, Adamlarımıızt d.,.._ 
hal önüne ge-çip kucaklıyacak
ar geti:riıp !bizim otomobile ata

e;;kl•r. Sonra onlar bir >Si.ikame 
te, bı7 de aksi istikamete gide-

Ta'hran, 16 (A.A.) - iM. Van
del Vil.ki !Başvekil Ati Süiheyli 
ve Nazırlarla birlikte yemek ye
miştir. Vilkinin Birleşik Ameri
kadan İrana gönderilecek malze 
me mesele:l!yle ko.bil, olduğu ka
dar fazla Amerikan mütehassı
S!nı hizmete almak hususunda
ki İrak hükı'.ımctinin arzusu ü
zerinde Başvekille konuştuğu 

:ı.anııe<f lınıektcdi~. ~~ i q;;adı;ı n 
Vilkiyi huzura. kabul etmesi iıh

timali vardır. 

Amerikan ordum 
4,5 milyon 

Londra, 16 (A.A.) - Amerika 
da ordunun yakmda 4 1/5 mil
yona varaceığı tahmin edilmek
tedir. 

mi~tir. 
Brett'in erkı1ını harbiye reisi 

olan Genet"a\ Royce da vazifesin 
den almI!l'1tr. Amerikada başka 
bir vazifeye tayin ediecektir. 

Kenney, Kanadada do.ğınuş o
lup 43 yaşındadır ve Amerika ha 
va ordusuna 19117 de grmiştir. 
r Kt'l'bişl. 16 (A.A.) - De Gaull'i;n 
mtdıar:p Fransızların rr.ırahha.<ııları 

50 Franst:ı: tayyare-cioiftn KllılorcJ>u.. 
~"'1 bol.;ğ ilk ecn~bi hava lih>sunu teş. 
k;J ıJoocği v bunların yıı!mıda RıL..,.._ 
,., .. var:ıca.lıılan ho.ber verilmeoltledi<'. 
~Btın:lar, Frtıl1tıl15i rnuhaıteb06inin eski 
taY)l'1reilerdir. Kenıdlle rme albay Tu
ır...,, ~umatıd:ı. edPcel<tir. Filo, kış 
ııelmed~n evvel, Rwyaıda. oepbG bat
'ındıı bukınacalchr. 

İşte, •alakadarların nn7arı d>k
k:ıtini celbetme. nin, hazan ooy
Je hem müştekiye, hem de elçi
sine pes dedirten lıazin bir fı/kı
beti va-rdır. Arhk niçin akmb
ya çektiğimizi anlatabildiğimi 
sanılığım kürek, biz clkscrya 
•m~ maksud , a ilerleteme -
dilden başka, - bu hadisede ol
duğu gıöi • çok defa _ iyi niyet
lerle dolu bi<;....., - başlar:ı.mızda 
da pM'lllamr ... Fakat bıına .. ağ -
men, ı;llıirli bir .gardiyan gjbi yü
reklerimize dikilen meslek aŞkı 
bizleri, bazan ım sert akılt>fı]a.ra 

BiR PAPAS UÇTU ... 
Yazan: 

Merkuris atıldı-
- Prens, o me eleyı de hal

lettik. Benim Vu•yağınenide· kü 
çük bir evim var, oraya. 

-Teşekkür ede<im. Fakat Gol 
der ne olacak. Herhalde !bir sürü 
patırdı. edecek. 

- Deı!hal edemeı. Çünkü her 
halde on, on be dakika süz ooy 
liyemiyecek !halde olacak. 

- Aman. .• Adama bi.r şey ol
m-as:ın. 

- Adaml.arunızdan biri, A
merikada yaroı.mcı polis o
larak çal>Şllllı§. Grevlerde fa-

u . Fazla he ala-

&4&<1Fktili .;g il 

FİKRET ADİL 
tarl etmesinı biliyo.r, 

Bir an susan Merkuris, müs
tehzi, il.1.ve etti: 

- Merak etme, sevgilinin ba 
basına 'bir şey olmaz. 

- İtinanıza teşekkür ederim. 
Onun için sormadım, herife bir 
şey olursa adam yerine sayarlar 
da ... 

Gülüj}tüler. palatis sorduı: 
- Akşama kadar ne yapıwa

~? 
- Hele şınıdi Orfanidese gi

de!.im. Orada kararlııştınrız. 
Orfanides denilen yer, he

men c'.Büyük Britanya. ote-linin 
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idi. Fakat büdiğimiz bakkal dük 
l.nini.anndan değil İçinde, bir ıa 
rafta bir te2lgfilı, bugünkü tıabi
rile bir bar vardı. Buraya, At.i
nanın en tanınmış simaları ge
lir, giıya, evlerine öteberi alır

larken, şöylıe, ayaküstü birer ta 
ne atarlar; pek tabi!. Bk tam
dık .görünce bir tane de ona ıs
mar]jarlar, tanıdık, bil.ınuk\ılbe

le ıkram eder ve böylece birer 
taneden başlanır, iıçeriye dim
dik girenler, dışauya halif yal
palıyarak çıkarlardı. Hulasa, 
'hoş bir yer. Vakıa arasıra, bak
kal dükl«inına kocalıuını ara-

<Bu1gar - Türk münasebetle
ri samimiyet havası ıçinde ge
lişmektedir. Öyle gözüküyor ki 
Bul(!(arlar!.a Türkler her sahada 
isbirliqi yaıpmak ve bugünkü 
anlaşmazliığın net;ces< olarak 
her türlü •i!<"Cimsrzliği yenmek 
için !birbirlerine yardım etmek 
arzusundad:ırl:a<.> 

ka.-şı çektiğıni:ı. bu nankör kii -
reği bir lahza bile elden bırak • 
maktan ııneneder. Gönüllü llrii
rel< mahldlmları gibi, o aşbn 
kamçısını yer, ve kürekleri çe
k eriz: Taaa Şapa oturulı1'1ya 

kadar! 

amnın, al:ıbaplar, >ı;terinden l:ıiri 
ııin karısını gö:riince derlhal onu 
selimi.arlar, ikram et:ıneğe 'baş 

!arar. Sonra, karı koca, hirbjr
erine payanda vazifesi görerek 
kol kola çıkar, giderler, i.ş taıı... 
ya bağlanır. 

Papas Atinaya döndükten 
snııra, lburaya ilk defa olarak ge 
liyordu. Deıihal etrafı sanldı. Ar 
kadaşları: 

- Ne o, çift geldin, şimdi tek 
kalmışsın! 

Diye latife ec!i.yorlardı. O: 
- Merak etmeyin pek yakın 

<la yine çifte oluruz. 
Diye cevaıp v.ıriyor, gül~

yorlardı. Bir aralık, bl?- fırsatını 

!bularak Merkur.i8e sordu: 
- Adamla.. nered.e, otomobil 

buldunuz mu? 
- !Her şey hazır, sen mttak 

etme. Saat sekn buçukta bulıı

§a.cağı.z. 

ıc DA GAR CIK~.~ 

Tekerlekli Evleri 
Ameı<lı<ada harp dolayın1e bir 

talkını tdl.--er .k.ld!i eıv !er Jıca.t eıdıl.
ID 'i, lı.aırp malıııemesıi yaıparı ,... 
mele, şiıım:lit !bu tekerlekli eıvlt!O"
de otul"u!YQT \"e istedktle:ri za • 
man, istedilkleti yere evlıe!rı.1e bir 
l.ikte gid~larmış.. 

Ha.r.li ne olur, ifj!güuı.r, beoeriı.. 
li h.T usta çıkıp da ayni ev -
leııd-en bi.zde de yapsa.. Ameti -
k-adaıki tekerleklıi evler ibeN<i d• 
bi:rıkaç katlı, bol konforlu, il:ıalıtQ 
bamaımlı, aısarıısörlü filan şey -
len:lJ.r, Biz öyle; ndm g<?\'Ük, 
trı;rr.ıvay ve orobüsJerj11 bu ~
lığında, hlç olmazsa ör.ümıüzrle-
!ki yağmurlu, çımıwrlu, lkarb, f;r
tına 1ı lııwalar ·i<çi.n bu te!,....,,.le!df. 
e'Vl-erden şöyle bir !k'1tlı, ve en 
çdk idtl. üç odalı lan da tıeırle 
icat edilse .. Saiba•hleyı ın evlıe batt< 
la bio:~>kte ise, güce, 

0

ça:rşıya, pa
zara.. AkşamOOtü )i!lle evin İçir..-

de ol<ı:ıalo semte .• Ve ~m y&

.ıneğinıden oonra da tE&rar ayr.a 
tertip Sir>eıııaya, ti.ya<tıroya.. 

Üsıteli\k, a.c!iha ben sİl1€11\Q ve
ya tiyatroda iıl<en eve lı= fila.ı:ı 
giırd' ml? dıiye msaı- gam .ar
kada /k.aW-. 
Bıınun iki üç odalı.sın, da. 1Xr 

taırafa brralkalım amma, hani DL
yojeııio f ~ıısr gibi altlan ıtıe4reJ:.. 

lekl ı <bi.rer, iC<işe.r klişilfilr ve ~ 
di kendine yuv:ıo'.lana.rnlk g.irlcn 
ar.abalar y.apılsa .seı:ııtl.eri wleıriruı . , 
uuk olanlar bu kış hayli rahat 
ederlıerd:i. Yoıksa bu tranway, o
t;:;biis, ororndbil klıtlığ11ıda semt
ler işleriıııe, güçlerine uzak o
J.adarın .işletri yaı!ıeyW... y ab.ey 
malıey, ~ gel-en çellciliır. işin 
ası•! tadmd= yenffi(YZ tarafını k> 
sın geCE yanlanı:da Beyoğlu 
iilemleriroen dönecekler dii: -
şfin!;ünı! 

O.mum Ccımal KAYGILI 

SOVYETLERE GuRE ALMANLARA GORE 
(Baş tarafı 1 iuci<k) (Ba§ taııılı biı"inci ..ayfada) 

dar l>ir """'"'d" r>iY'-" ve tarııı: ku'V- Bertin, 16 (AA.) - Askeri 
'\"ı d·C. .. ""l!-c Ç°"- n1ık-:.ctııcia ta.)~ tahşd k kl d 1 ·ayna ar a na man lhaıberlere 
-etn11: C1 v-e birle.aç :ket'lc yenion ~drii 
"'"'rruzlaraa lbıhumnufur. Düşııwı göre Alınan kuvvetleri Stal;n
p~k lıuyük J<;ey;plar pnh:>sıııa !>azı grad şe4l.rinin merkezinden Vol. 
'°"'''i ikozancı eioe etmeye muva.Hak gaya varmışlardır. Şiddetli so
o:n.uştu~. 'l'oır,/llmuzuıı at.,,,ıe 6 Al- kak muharebe:eri de\•am edi
man tankı n~ıuHanıJ:maz hrr tra.fe gt.i.-
ri:lrr:~r. H&.\'3 n:uh"rebclt•r.iın.de blr yor. 

Sta_li,,,_,.d """'"'n n bütün 1.ok gür.de 35 A.lroan t<rraı"'' C:üşü- • ..,.- ~~· 
l'ülmli,;\ür. mfütalhkem ku.ak~aıi. kari ola-

l\!oıodok \ıö;g~:ımde kı';ala.rınııı. l>ir rak g~ilmiştir. fl'mdi Alınanla.,. 
cüşınım t~a.ıruv.uOA.l ıı.r'l püS.türtmüı;- Sovyetlerin biı'biri a roma son 
!er ve 6 tank talır'p etm:şl"<'<Lr. Toy- dakikada lbazınl.a.d:ıldan kaaelıe
yal'Cıt:!!'itniz 4 t.&ok!a a.::kt"..r yüklü tak;. 
r!i>rn ıoo karnyur.u 1ı:ııhrip etmişler- ri almakla meşguldürler. 
wr. Şehir bomba yağnwrıma nı.lu.dıu 

Novrosıi.Sk.'in ceı.ınubu ~ 

ba.>uıye siJfj!Jcoda:;,i.arıauz 3 gün de- Stoköıalm, 16 (A.A.) - Ofi: 
'V&m eden muharei>Qlec net1=inde 
düşmanın bir piyade tıabunır.u yl:lk et Stalingrad şimdi ikiye bö!ün-

ı mişierdir. 1 müştür. Dün salbah şehrin mer-
Atlaı>lıil< !ı.losuııa memup bir dzıi> kez istasyonunu ele geçiren Al
~ bo:rliğimi.z düma~ıa bi&aç mu- man hücum kı.t'alan günün or
lkavrnet mrlaıini taiWip etm/.ş ye dilf-
mırn b:ılaıy.ııla.rın sıısı..ı...rıw;;tur. talarına doğru lbaraobe!erin ara-

M<dtO\·a, ıs (A.A.) - Ba, 1ı:uman- sından geçerek Kasaçi ada;,nın 
öa.ıılık, Sovyet klt<ıl<ıırının bir karşı karşısında VoJ.gaya kadar iJer
t..larruz y&pılrok: cenup batıda Al- leınişlerdir. Bununla berıılber 
rnmı hücum kı\alannı püs'ı<ü.~ şehrin büyük bir kısmı henüıı: 
ıv onl.ıuın ~nin bu Witik nokta iRusbıırın lelitıde bulunma-kıta
sındıı. yeni bir ilen! hal'ektl Y•ıı<r>•-
Ja.T'lna miaı.i olmuı old"1clarım dır. Berlinde sanık!ı.ğına göre, 
bUdirn-.ı>'s;\-Odir. Gooe )"lnsı t<b. göğüs göğüse yapıfan soka)c mu 
I~. S:~"':J'cı kı.ia.tarınaı Sıtltlingradı:n harebeleri so.n mukavemet mer .. 
ba~>.Sında Almanların zıı1hlı t!l.ını>- kezi düşünceY<" kadar de'llam et 
1erin giı.mhiz yavmış okMtları bü.ıün K tl k 
ta.arruzların pfuıkürlö.lmş oid~ ılı.. nıiştir. l!Y'Ye erini koruma i-
ve edilmıı\ııtıedir. Bu fevka!M.e :ıid<let çin A\man kumandanlığının 
li wulOOreber.ıin en ıı:a:ı:ik Anlnda gar- güvendiği çp.rclerden iıiri şehri 
o:foxma ~iye l<r..ıvvet!eri gelm<ştlr. kesiıf bir ~ba yağmUruı:ıa tu
Von Bodk i;ıe qıMyi yannclt iç;,, ...n tan 'bombardıman 1ayyarelerl
biT gayretle mtiyat lruvvetlerini al .... 
Ş(' sı!'><muştur. Tebliğde ayneıı şöyle dir. Alman mahtfillerinde söy
den'1m<ık>"d'r: Lendiğine göre Stalingrnd bom-

•Stahııg1'ldın Wı>mıla luı.rp bü.tün bardunamnıın yanında Varşova, 
:ı'ddet."Yle devam ediyor. Almıı.:ılar, 
ıaarrwıa. geçmişler ve bir m!<t.ada 'Rôterdam w Coventry bcıınbar
ilenle<n>elie muvaıffl< <>lmı.r,;>lrdır. Kı.- dımanlan cBir çocuk oyunu. 
tatımız ke.rşı taamını geçmişlen:lir.> sııyıla,bilir, 

Koıfk>lsyada Sov;ret kıtaları, .AJ.. 
ms.nl&n Grozney petrol •ehaııııı.ın ö- Staliıııgraduı şimalinde de Al-
tesinde Mıoızdok çevrooindclt( n"IVöi- manlar !biraz ilexieı:nişlerdir . 
!erinden ~:tl<ıarmışlı>ı:<ILr. Vomoeziı> Ruslar vaziyetin saatten saa-
"""ubo.mda yul<ıarı Don boyundıa mib-

•- v"'-'-'....+'"'"' gı·~1ememek-ver kuvvetleri, baıı!<ı:ı blr •ao.rrırı. da- ,.., -~~-~- -
ııa yapmışlıaııchr, falkat llıu taamız, tedkler. Buna sebep olarak tı. 

btaeyafa.rın ve siprlr.je lıA\1111 !.oı>l•- Almanlann temin ettikleri ara
rının a1ııWıle püqkürtülmüştür. 

MEr..KEZ CEPHESİNDE İLERİ Zİ kazançları değil Rus k:uvvet-
nlır.an bir telgraf, Rus kıwvıctl:oeıtı>in lerinin tazelıenememesi ve tak-

HAREK,{T viye edilememesi kyfiyeti gös-
MoSlı:<Mı, 18 (A.A.l _ Ol:plııed<11 ıterWmkıtedir. II>iğer cihetten 

mrl<ez lte9mde ileır!e-k1ıe <>ldukl•- Ruslar merkez ist~syonunun 
n bildirmeJote<lir. MU!ıınEbe bö~ işgalini tezk.ip etıııekted.ider. 
geoiş bir çöle dö.'lmii:f'ilr. Almanlar --------------

f<t.irle<i blLrap ..ılp :ıerlııırino müs - Cebelu"" ttarık 'ta talikem tıaU<Lr ~dırlar. Yol 
geç.\lerin, kuvveU.I ı:ı<>k1ııılaırıı> ve 
nehir ııeçllleriııbı m&,,;ul_,. olıı(> } h •• •• k 
Alınan lop ateli aliı.tıd.a tıu!unmll6ınR yapı an uyu 
ve ~ edi~ h iç bir nokta mrr-
cul olmamasın& rape.n Rus l.-u:vWt- manevralar 
len l>u son günl~e hir ço1ı: 1oasaba 
i:ı11aJ. etım.işler vıe bir ~r Alman 
öHidöı=üşl...rdir. 

Ke.t'! liımil a n~rcosi ootll. 
zaman, ıımm için ç>-\~yor. En fazla 
antrnemanı biz :yapil.·ağız, blrind biz 
ı:ıeLeoefiz. En tu,..etli 1ıi2 o~ 
Şınd!n ba.lıle kazanmış oldukumuz 
muvati3l<i~er, ;,ıı;ı.ı,a,ı >çin biter 
müjdedir. Biz, iJ>Ul<sek bir JO.vnşla 
gaôlgı g<elmek, muharebe meydamnda 
ytııııme'k t;ısıı.,,..,...ı.md&yı:ı.. Yapt,ltja. 
rmıız• d~ı etmeliyiz. K.2.vuşnıık 
;ç1n urun müddet lil.ı.ırlanrn:ış oıdu -
ğırmuz saa1ıin rıeldi~ bu ut<le. mhit-
1~ erll'!l'imizden :ran. ;rolda 
d:ıJrmalı: isle;~ hiç kiıme "'"'"'~ 
rum.> 

Madagaskar 
(Baş tarafı 1 ina sahifede) 

Balı. Ş!ına!. sahifind Aıılılıııı18d= gi.. 
den ırolları.mınn dm• cenupta Maro
~ bölgesinde mu....ıta-ldytle bi-

tm ~ bir ..,._ ~ hati!lcetilel 
~ ol:ı:mlt )-..PUklart baskı bu 
io1 m<VVJcl arasında lralmı.ş olan Fran.. 
ru: ı.:uvvlle.rinin "-IJ.ni ije n<!liclen
..,.;ı.,. 

Limanda btr gsml 
IDilllk etti 

Lalıinea 16 (A.A.) - Evvellki 
g.ece ve lkıı.<mıen dün sai:ıaıhle-fe. 
Ceibelıütt.ankta hava ve !kara 
kuvvetlen müşterek manevra.Ia.r 
yapmışla<"dlr. 

BIJOOan başka malzeme yülklü 
altı tiıca.rert gemisi, dün lımana 
g ımııiş ve deıiıal tdıli:yeye baş •. 
laımşt>r. 

Biıraz !!001'3 M<denriZ'den gelen 
lııır deniızal'tı, limana girmişlıir. 
Saba<hleyiır., yOOtlü olduğu mıı1 -
zemeyıi. tabliye etmeıı.."te olan bir 
wpuroa bir (ru.d.Mı. vukua g!"l

ıniş olduğ:undan vapur, ktç lara

fın<lan 00.bmağa başlamış ve he
men 'l<anya otuırtulmas: çarele -
rine baş vurulmuştur. 

İnfilakın sebelbıi ma!Uın değiJ. 
dr . 



SAYFA - 4 

i!ilo. 14 

60 Elmas 

315 Hra 

INo. 21 
23 Elma~ 
2 pırlanta 

345 Lira 

No. 32 
22 Elma~ 

2 pırlıanta 

SOO Lira 

.... 
No. 2 

3 pırı-.ın ta 280 Lira 

•ŞOV AL YE• Yii-zükl"eri 
YQrı,fik.Jerin ve çi.,....kJe-r.;n asılı.ar. 

gıi?.elli ği gösl<!rmiy or. 

14 ay:ır çi~eklerin!n altın kıs:mları 12 ayar aliındA..'ldır. 
resimierden çok zarif ve da.ha zevkli ve ca:zı•lxlir. Re»imler bu 

,J 

Taşradan sipariş vukuuncla poıst a masrafı olarak İXİ LIRA b<.dcli le beraber ?"'>;inen gc)ndıerilmelid>r. 

Istaııbul Fenni Mezbahasının 
-- Ekstra Koyun Ve Sığır Etlerinden 

uc 
f" Temizlik "e n~fasetile nam 
~ pıbş <arzun ~e imaliı t.b anesini 

L 
kazanmış '"" tnııınaHıd:r. Ya 

ı:önn<'ye herkes •crbttitir. 

HER SOFRANIZDA HER YOLCULUK VE GE- l 
ZiNTİLERİNIZDE BULUNDURUNUZ 

Kız - Erkek 
Ana -ilk 

____ ,..} 

• 
1 Ort.o - J i e 

\'ahh - \atısız 

Talebe k&ydma baıçianmıeil.T. F&t1 ta leben.in Eylülı.in b~tılr kudur •1.&ilsi \!tr.ııı J atıraı-.dt .kayıtla-nnı )"ln.İ1t"mf' ~er; 
lkz:ımdı:r. Sı.n ıf b UtünWme ı~ihaıaları.ıla 3.i. Aju .. toe Pazartt•sı, Ike b~t;mıe lınfhan; .. tır.Q 8 'Eylü? &ı.:ı, Orta l\1!1rr. 
eleme imt>lıanla.Tına 10 ~1111 PelJ•'mbe ve olc<Slluk imtih;;ııJarına aa 24 Eyhll Perşembe gunü o. şlanacoktır. 
Müra.Cfia t her Ctin 10 dan 17 ,e kada rdır. Fıcı:ııetıl lisanı ilk ~inı:t,lşrdan ba-.lar. ClınrlüUtl ta~.ebe mı·ktPbfn husu!'t 
veaaitiyl~ na.Jtled•Ji r. T•l•ion: 20530. 

' , . . . . . . -., 

. ile sabah, öğle ~ye akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınız 

Acele S t lrk 
Hususi yap ... lm ~, dart. ~ ve 

A. Hamdi Başa"' büyük c eon es ri 

Bir Meden "yetin Sonu 

f KDA M li - F.) I,('J, - 1. 41 

@!+., 1943 Modeli W. 167 5-6 
~rı. • · 

7.32 
7.40 
'i'.55 

Vücudürrruz.ü çalı~tır .. lım. 
Ajans habt"'r!-eı~ 

- 8.30 Mıt.oik: Ka . ..,,.:t 
ram (Pl.) 

12.JO Progra?n \"C }.fın!eket 
Aya:rı. 

12.33- Mii'zik : Karrşilk prog!'1.m 
12.45 Ajans hoberkr'. 
1300 - 13.30 M(tz:lk : Nft..avent 'e. 

l-li.oaz n1aktaml~rınıdun ~ : •kı-,· 

la r. 
1 8 .0~ Progıarn ve lrt-e.m; ı~(-t sa•t a-

yarı. 

18.03 Fasıl h t'Ytli 
18.45 !ılüı.ıi...\; Saz E.·er 1eri. 
19.00 Kom ı (Ziraat &:<il•) 
19.30 f\1emf~k.ıe-t S ı.at ~:-ı vı .r.j 

heb lerı. 

1945 seı~ ıo d.:.'~o. 

19.55 J.-1, \! ':\:. K:ıı~ ın:ı.kam' 
şaıiıa' •·. 

20.15 R ad.).:> Gfil'.Ctc.sı. 
20.45 Mti,.lc Filn. MüııiW {Pı) 

21.00 K<>n~ına (f:\~n saati). 

Lambalı 
L 

ALMA Radyo Tekniğinin 
Şaheseridir 

21 .15 }'[ ~le: 1\Iı#.•k eo'.hbet:ert. 
21. 45 M li:z.iic Jla<ly.o ~nfun 

truı. (Şet Feri<! Alna".) 
A. B:.ii(.1knc,r; 4 ti:-.cl! tenlon.i 

22.30 J.fernleke:. Saat .yarı, ajansı 
.h.:ıbPr'"ri YC Bot';ia!a:. 

z Her dalgada ned ses 
dünya radyolarının en 
sağlam en iyi malzeme 
ve en şık radyosudur 

22.45 .. 22 50 Y:?nnki pn..gı-n: 

~apanış 

Telefon 
20412 

r - ~ 
Anadolu LORENZ acentaların• j 

TELGRAF: 
dan tt" mİn edebilirsiniz LORENZ 

ISTANBUL 

s· b..ı.. ı l güzt'l n t'n 

Türkiye 
SADETTİN SÖ 

UMUM 
MEZ 

Mümessili 
M. LAGOTETİS 

biırln< .ar'>:! 
İSTANBUL, SiRKECİ HORASANCİY AN HAN No. 7/25 

lstanbul ikinci icra memurluğundan: 
lJ· ·-iyf'yf 422 JirJ. 96 k:...• ş \t::n:~ borc:lu 'J u:.;.!'3.cl ]!Jli,in B,lr,ı4a }i zır

ça\ J'Ş m 1 e ncc kayd n C,\.ırbacı ~e~. "e n:ah lı r: K:ı. pe.. ı r tsı ':;.a
ı;: :'ld .. c&!i.1 3 \• J •ni 14;~0 •n.ıma.rıı.'.ı $-ki~ n J..ku. borcu~ otie \~ nı<'s nct("' 
!!tl.50 n .ıir ......... lı k:ı:n ma gO.-e tan·.r:nuna 4000 J.ra i<~yrr·C't tc.'kd r en Jm:.ş ıe 

1 g"dy 'llPn!.,,u u n1ı:ı-zkılr !!:?80 '1Utna n!ı •don 1 ı,ıooro a~' rrt! :ı a kon l. 

nıuş~· . Gc::yrı ır...Cnku~lın evsafı: BJ1. t:ıa. lI·zır..-a,.uş .r lesin~ k.,y'r·<"ı. 1 
Ç ı ba çrşmc.~ \'t ır ..... !li.e-n Ka:p:ı"rcçı m 5-("ıkağırn~a r td.. 3. ye i 1-1, ~O 

nuır.~:-:ı·iı &i~·r ~kı eydi: Ko-· b şında'!ı··. So.~~ n d ı;ı .. ·i (ın ro~1,:~ı t yvkt ,..! 

t-.ıı). B!n:ı~.rı 1 zc-m':t.i s '"11 ..,·)d·r. n.ttı:-.! \~.t )"l•kı.Jş so'k" •mcıa 20 num •· 

M, SABRİ AYKAÇ 
- -- -

DERi ELBİSE DiKiM . 
E Vl 

r,·; r:ocrr.._ n ~lt: Ze ·n k:ı',t1 ınc ct.\;eı :. !014\ g-~! c-ok. \-- c• r-he-..'rıC:e 
Her ~eşit deriıkn poHo uket 

spıda'l ı::···~!"'1 ıf.'n1·ni ı;·n,cn~o ş::ıp dii c'i clie,.:-.er r:v •l(' ır.l..;~·:<-'r kııyuru 
, ., ha~an mnntotan u("'ak ve av 

:alt.ı ocak'ı, ilt1 &r..r.iı Oiü \.C a k!:ı.da k ~ui<. 8 .\ ı o! n m t h· 
dbi,dtri hz>Lr \'C ısmarlama ;ı-a pıJır. l!r. n ı-. •: SJk · ~. Ôf) b ·s:ınıaJ; ç:~ı:ıla!'l z .:- · kıı .. ,, 2! </n:: lı r s;:;han, ı.:C 

vr ı, ı· so!a lizerinde b:: o\lc.?, so!ad;ı yü .:. \C- cio p \·e a!'ıt-.p·k:ı ha ı "·a ·d·r. Anadolu nıü~terilcrimizln siparişleri a rzula 

'\~c IT:l'"n\C; mıı::1uk taşı ın!:vcuttur. n·rinci ka~: B.r S:Jil \;.~erin" tY.~ o<lad !'. r Jna göre ınnntazam olarak in1n.I edilir. Say ın 

ı:kincıi k:. ~~ B\· sofa f;z" ~'le bas;k t:ı\r.41 1 b'r oda . ı.emın ('ıLko ci~ _;, t·troiı mü1eahh itlere kola)'lk gösterilir. 
d~ı\'ıır ılcorl<:.ı\ k!u ~ra olJp d!J;l'r CV.n bu kısır:ntıı:;ki duvarı -:ç lt&p~a!r:a!:-

AD ltES: GA l..ATA NECATİ BEY CADllFA'>I tlı•·. l\.Iı•rr.L,·rn b1<: C:u\a. :-;.ıt1.tbı.:t~;d·!'. E' _ır,.tr · teo'~ tı nıe-.cu·~t ri nd ytla. 
( 10) Jıra k ra , ~.e Aııo.'Oh ki k•r:ıcıdır. • \.11\IARA 49 - 51 

Kalp:ıx<,;l ç~.;·n:·si. so~g:·.da (14.) n...ı.:1'13.::ılı C\: n·ge: C\.'in >:...n duv ... r:y:el•••••••••••••••••••m••••••••ıd 
n-ıü~ieı Cdf.r. A;yn'.t.J!"zı jıı da. B:xir·u ., }.a:_nÇa: S:>k.,'-t cı;:ph('f.inn kap;:;: b" - 1 
lu"P.-:h~ğ~ı g·b, :z.ı nı n k ":< 1 m:·divtr:c 1n.i.'c ı ~il ~1i t,·mko_ k:ıp ı , ~u k-örrül'l~-ı 

ği.1, b::- Eab.'t t .t.t~·h n.etu:.t r n.u.:Jut ta71, n1a,tiL o~klı, iç ndc a:~t:.ı.r1<3 tıı:lüsı 

bu,tin-<ın :n-, a tb:ıhtı:-. D i,-.:::r cv1e mi.i~trı .... .,_~. k •yuoı:-u var-Qr. l 
z,1min kat: Sok-a.k:n:ı dO. t basan.o.:.. a çıkı1 1'!'. Zemtnı renkli ç;::ıt dtif;eli b:4. 

bö'..11;:.l"Jık ••,:e sura uzcr nt do~"b1 olan bir odtı. \'C ~!a dige.ı· b:r dolrıp van:h . 
B ı-. ci )ta' B ~ :cof z" b;:··nıh. y·L~ Ye d\')lap <J;an 2 o a. ~r da. n~~:nıı f 
ınus.uk ı;;,~ · . ah .. t:.ıı Kit b r h ~ı Yarti r. l 

Ç..ıtı: B~r •o!oı uı.~ı ~ b ..k Oı:- oda ıl! '1'1 çımro ı·t..~rı dc\a .or·:t»l~~=- 1 1 
t<ıı'a;:)ı vard r . E~-eı:t!"İ:i ~1~.ıtı otup ay 15 , ı:a ile Aı~f K;:ı·.fu:;.._bey k1rcıciır. 

U mi rvs/L B~nan.n beden dJ.van klrg:1', dah·H . a-Jcsan:ı ah~pı··. C<"p~1e<lı" ı 

ko·e teşk<l eden penc t-'rt't •,ç, apı ve k a t .si!me'eı·i tug- a ıez>.,n;, U101: &as! tG- ı 

m , ·okt'Jr. Ifududu : Tapu kaydı tbidir. ~~ah• . .sı: tTrr'Un'l. n;ı ahası 64 ır.~l· · 
Il' ol .ıp buın.d;ın 6 metre nuıabbaı arl{ada ayd;nhk, geri ka.an b:r:Lıdı:-. Kıy-

' : ( 4 000) l radlı'. · 

i .. ou ~Y ; nın .... · ~ \l n ·:rıi l Jki.ın1-:cr dai ·~r.ue p..lr~ya \"'!'.:\. :}ec·eğ-r.dt n 
a.rtıtır ı.1 şar...n:ı.:n~i 18/01942 'ca.r:hind n Jt:b;:ııc:1 38/483 J·o. i;e İ t.J.r.bul 2 •n! 

• 1 
c ! •1: daiı'51 n rr.UlJ")·cn nu'l-ıa:as .da bıT'< n gö:b:..ln-ı..'!i 1ç-n a.ç:k• -. ı .. '"r.a 

ya:tı 1 oı~ı.!nı<lan faz1~ n:sl?r:-.at atr.ak ;_,·tiyPn ı·r. :ı;ıbu şarlr..a•11ey-c ve 935/4&31 
ufl. )·a :N'o. s.1.e JT.emur:~' t ı.c n1ür:::.ca t t·tmelı .. :. 

2) Aı.ttı-r.:c.ya .,ti: ak ç n yukarıda yaz:lı lk:)It:C1,:in '.'i7,5 nıSbet.;ndc- pt•:y rıtt.j" 

Ç'(:. .... a n .i b r b-..rk<.nı:-ı •ı:ııir.cıL m k~ bu u 1...".cl t.-deıce.ı<lir. (~f ... dde 124) 

3) Jpotek a .,bı ::ı1::.c.ı.'t,ılarla diğer nl5!<.ı iar.a:-ının ,.e ırtıJ .. it 1-'ak ·ır·ı • -
~4 pleı. ·n gayr l' ıı.Kui üze .. in(J kt hakla:ır.ı htı$US:iylı' fc..ı·z '\:C ;nas:·afa <l.:.ı. r 

c.\.n dd:.a.:ar ı işbu .lj!1. den ~~ba on beş g:un ıc.;• (lr f'\7. kı mü,,.b. 

'f.41 c _>:le b:. n ye• 11 'zı bıld'ı-ır: 1 r· ·ca.p ec:eı·. A~ h~~de ha.Jr.';:ı'"ı 
r ı o:Ii i!ı s,.ıbı. o.n-.ı a ea.tı;ı 'be"' . ., payla,.nıa ·~Can h~ ıç kG.:r-

4) Gt.ıst:i!en gu • t. ~t .. ya ş~:;a kı p..,'l! ... arthrm9. t:e""tna eaıi oiu.:-

n ~ v luL m ~ ma1ünı .. ~ o.o'mış \~ tr onlaı ı t O};. n krı 1 t "ş .ıd ve ıı.:.tı. 

1 ' r 

Çünkü ·"~·-· .1• -...... • 1 açfarı bütün 
lyorılarca d f d dünyada mi· 

e a enenmiştir 8 
ilmi era~tırmal . · • ~. ilaçları 

' arın nerıce/erile 
tecrübeleri kendisi d . senelerce süren 

n e bırleşrirm i ştir. 

Ankara Belediyeler imar Hey'eti 
Fen Şefliğinden 

J<• ııhıı :t\.aSi'.ba"lmn ınE~Ün ve PJ'ri n-c~ün t:.ıtan 500 ... •a ... l :ı 

mhasının tft:vıye münh.ı:ı~s z 1/500 vt~ tıe svtye müıd:ı.anı ı l/ iOüO \'e 1 /!!:'I~ O 

, e l /4000 n1 ~-a lı1rında hallı haz ır mı.m z m.a harituia"ırun a '1~1 • "· 

p, lı za:-r U6U'.ile ıcklS';ltnııeyc konnıuılur. İ~n rrek.t1.1, bfdf'il 1150(} Ura , .• 

mu.,·• at ı, ru.ıa1atı 862,5 l.r<:ıdır 

T.ıkr l'ıTb 5/10/042 tn. ~1;nıeı müea :lif pozRrt.c.sl günü s at 15 de K.rş • r 
Be)(.'< ı:·t da'rf}~nt\e topıaoat:ak eksiltr:e kn:n;."f)·onı..uca yaplıacald r 

}..~ 11rr«·ye ~.~rak t>dc-cc-d<·rin 300 hektarl.k b'r k;:ısall!lnu1 ha 

mantarlı ç:nko kap!. Bl'Z 
DOLARI VE KE.1..Vl.'IATOR 
MARKA d aynk, <'Vkr ıiçın, az 
m.ısta.rııel buz do!mı w· ıh 
,,ı,t k h r mn :az;ııya l:ı -
z,,, ( 'rnn) ili' pastaru:+r 
ve mu ;:ı ll<'b.i(!!iJer İ\' r. LüKs 
TEZGAH ;u,ele satılıkhr, ta
!rpler n 

1tNJenj:yctlenn d"C. ğı ve ~t ~ı -- 1'11', Jcn!')et :ı <l m~u ı
• 5) Ga}""İ o.nkul 7/10/9~2 tanhınd.e P" 

1 n ;, 1 "3..Tib"C Ik;r.cı 1cr:ı rnemur1c.g> dıa. uc de:! bağr l t n S-O'H"' 

n J\ ....N'ak.yet.c yapt.ığ•nı mubeyyın :-Vafia ,~ ki.lctinden ~, cakıa" bLJ ı; .

f,yc'l ,~;i:k .. sı lu llıale gun,i·1d~·n ·üç gün eY\'t lınıc lraı!a: ili d yel r J r 

M~ ~tı FeJı Ş.1 \ı:ı!lC Jl 'ı ... '"3<:a.at • d.\! ."t"ıı:. ~ lı n. Vl Lı '."l ı · 

Yunus Scvi.ı; 'e mılracaatları. 

Ga'at:ı: Ar:;p camı B<'"r,':!mUt 
srJk:ıık No. 3 telcfor. 41237 

DOKTOR 
-Hafız -Cemaı--
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