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GÜNLÜK SiYASi HALI( GAZETESi 

iki Japon tümeni bilinmiyen bir 
yere gitmek için Şanghay 
limanında hazır bulunuyor 

Çunking, 17 (A.A.) Çin söııcusunüıı ııild.rdiğiı e gere 
Şanghaydaki 2 Japon tumen ı bilinmiyen bır ye~ gilm<'k üze
re vapurlara binme,·e hazır bulunmaktadır il , . .... ~ 

"======================================================================================================-== 
,,_ m ._ -~' 

Milli Şef 
şehrimize 

lnönü dün 
geldiler 

fGöbelsin 
~makalesi 
' Harbin-ne za- 1 

Gec kalmıyor mıyız? 

Rcis:cunıhuTUmuzun ka.rşı.Jaıuşıudan iki mtiba: 
Milli Şefimiz P arti vilayet idare heyetinin ye
ni ve genç reisi Suat Hay:rı Ürgüplü ile ı...ra-

bu n' diğer karşılayaıı'laT arasında 

istas~ood.an çıkarlark cıı 

I_d_h_a_la-" t-_-s_i_y_a_s_e_t_im-iz_i_f R e i s ic u mh ur 

1 
HaydarpaşaJa hara• I 

t e s pi t etme i y iz.. retle istikbal edildile r 

man biteceği
ı · ne cevap ver-
1 mek istiyor 
( ·---
Nazır diyor ld : 

! "Zafer bizden da- ı 
I ha çok şey istiyc• 
. cck, sulh harb gibi 1 

birden bire çıka• 
caktır,, 

Berlln, 17 (A.A.) - Propa
ganda Nazırı B. Göbbels, Das 
Reiclı gazetesinde yazdığt bir 
basyazıda bu ha1>bin ne kadar 
süreceği meselesini incelemek
tedir. Nazı.r ci'yor ki: 

.Harbin dördiin<:u ~ ı\ında 

dost \'e düşman herhs haPbin 
ne kadar sürece-1.!"i ~ualin~ sor
maktadcr. Bu 4 Y. • zarfında yal 
nız harp değil, insanlar vc mıl
leller de bir değ:şme ge<;irmiş
tir. Biıtün memleket~erde bugün 
hrr ~ey da.ha realist manzara 
gösteriyor. Biz harbin iptidasın
da reaEst görü~le bakmıştık. 
Şimdi aldanmış değ!liz. Harp 

(S \. 3. SÜ 1.) 

ı 
Alnı.an asker leri soıkak muharebeleri yapıyor c-- ~---.-·) 

Staı·ngrad muhare-
bes i bitmek üzere ____________ , .. _______ _ 
Rumen ajansı şehrin tama
men işgal edildiğini bildiriyor 

------ı•------
Birçok savaş grupları lmba edlldJ 

Bel'lin, 17 (A.A.) - Al nc:n ord~ o
rı ba~lrnm<llldan ıgrıın t<.'<b/•g: 

Tt•ı~.c Cı2'erinıde dilşrnıanu\ ~t .. a 
m1*ı:l"~\e ra..ğmen .,.\.-a a. dPvnm 
etmcA.-.:-dır. Dusmanm ~:Juı.bJ. taar-
ı·uzlan p-..Jsl:urtülınü;tu 

S"11incr•d &K"hr: .ç!n m 

madan Hşn ·.-ıro ·• 
Don clphıcs:n<W a1.1 na: 111 )1fl.J-1".!f;: 

taarruzlar Maca.,. K_talerınlll kari. 
bticumıları ''" pild<ürt: müştür. Duş 
marnn lı:r ça;c. v2ş grup rı ~ 

yo~ ed lmrş, kısrren esti' alınmış v€ 
24 zırn tatır-p ed ~. 

Do••u ceplııe:in® <lCiışm~n Voru-

• 

• zamanın doğurdU6U gi.İ~·lü!i 
!eri yenmek, ih1isa~ları kar

şılayab>hnek, dorlıgı hafifi i

mek idn ıedb!r almakta, du· 
r umu jncele)"ip ise düzen 'er 
mekte biraz ı;t'<; kalmı~·or ıııu-

l. uz dersiniz? •• 
Şu köruiir i ini ~le alalım: 

İstihsal nü azald>, ~ tilıUık mi 
ÇOğaldr, taşın1a i~}ei·i mi 2oc
la tı? Her ne oldn i,e <>ldu, 
g~n kış hayli titredik. 

Biz titrerk~n bıı i~le ila>li 
makamlar, hazan kön1ür d r· 
ltf'ı oln1ad1~ını sös lediler, ha • 
zan kabahati titre~enlere ~iık· 
J.,diler, sık sık da şeh:re bol 
bol ki>nıür gele<:egini h aber 
'erdiler \e arada bir de . tat· 
b iki sözde kalan - kömiir ta • 
sarruiuna ka lkı~I Jar. 

Bugü n .ı., l umurta ka 
pıya geldi, kı nere.de ise 
eş'ğe ·~ak basacaı.; e1lühın 
on be~i ~az on b~i kıs ,.(;ıli 
meşhurdur. • • 

Nihal et sa~ın İklı>at \'l'i<İ 
lioıin , hrimizde incel~ıneler 
yaptı· ını duyul oruı. Sa~ ın 

Vekil •kön1ür sarfi~ atmı tcT• 
tipl.-mck \e ihtivadarı >ıra • 
Jamak zarun!li de haİi ile .,.ı. 
muştur• diyor. 

Tırnak cilası, traş sabunu, manikür 
takımı yer:ne memleket e sokacağı· 
rnız daha çok hayati maddeler vardır •• 

Yaun: ŞftKRO AHMED 

N credtn ne geldiğini, ne 
gel ebilcce.ğin i, hangi y o
hın kapal ı, han gi yolun 

<1çık old uğunu inceden inceye 

F"' kaladc hallerin fevkalade 
tedbiırteri hiç şüphe yok ki. can 

stkıcıdır. lıha l eşyasını bazı talı · 
d it \'e takyitlere tabi tutmak da 

ithalat tacirler:imiz:iJI tanını sı· 

kabilir. Fakat buna rağmen 

mem leket ve halk bm-çok şey ler 

Reisicwnhınunıuz MHli Şef 
İsmet İnönü, dün sabah Anka
radan şehrimize gelmişlerdir. 

Milli Şef, istasyonda şehrimizde 
bulunan Milli müdafaa Vekili 
General A li Kna Artunkal, lktı
•at Vekili Sll'n Day, parti idare 
be~·eü reisi Suat Hayri Ürgüplü, 
şehr;ın.izdeki, meb'uslar, gene • 
ralle.r, ..ali munini Üniv~ite 
.rektörü. profesörılcr ve ~ız. ınül· 
ki ve askeri erkan taırafındau 

Ren bölgesi Leningrad 
bin uçakla ve Terek 
bom balandı / onl rind 

,,.1 ki>ı; uıı g • °"' n yap
tığı t.'Ş('bbiısler dun <le plılet nnı

daf.a 6'1v.>şl. n ac aki<n lııalımştır, 

Dij.qman ~·gır Uy ıp a!"a uğr nı:;:lır 

RADOR AiA:>SThA GÖRE 
ŞTALJiı(,RAD İ GAL 

EDİLDİ 

Bu<f•rl , 17 (A.A.J - R;;<for a
jansınm B<·rlirı muhtlb'ri Slalingnı.dın 

b/)odmhno-.ıır. .- D 

tı>ı.tca: ~ br 1.fb g n<v-
rt:.me--;i b ~Qr 

Halbuki bu sarii,-a1ı tnlip
le.me ,.e jhti) a<:ları ıralorna 

kelfiyeti hali ile değil, daha 
geçen ~ başlamadan once, 
evvelki yaz ala.kadar n1akanı· 
lann durbin \e durendişliği 
ile kendini göst.,.,-m li değil 
miydi?. 

BunUJI için ban işleri ter· 
l.ip! .. m e ve ih ti~·açl acı . ıra 
lanıada lı«az geç kalını~ .,.,. 

mD)'tız? Diye d i.işünüsoru ın. 

tSA. 3, SU. 7) 

karşrlanmtŞlardır. Milli Şefimiz 
halkın tezahüratı ausında tren
den İllen?k Ha~dal'}laşa nhtın>ına 
gelmi !er, burada.n Floryaya geç· 
mişlerdu. 

b lm.iyoruz. Fakat, miimkün 
rnertebe Basra, İskendeının, Bal
kanlar , e Kazad eniz yollarının 
açık olduğunu, gümrüklerin boş 
l:.alnıad1ğını görü 'OJ'tı2. Yine, 
.ınagazaların vitrinlerine ı:öz at· 
hğ:ınız , ·akit birÇok ithal e~ya • 
llının yeni partiler haıinde ha
riçten gelmiş bulunduğunu gö
rüp öğrcnİJOruz. 

( İNGİL TE !l.EDE MÜŞAHEDELER) 

O halde, gelebiliyor, getirlHe· 
b tl.iy111. Fakat, öy le şeyler geli
Yor vo gelirtilryor ki ba~Tet 

duymamak kabil olmuy<>l'. Mu
hakkak ki, geti rtileu her ~y 
nıemlekete lazım ola n madde
lerd'.r. Fakat, normal şartlara 
Jlöre b unu böyle diişünmeye 
lnecbııruz. Bugüniin şartları 
İı;indc ise her gelebileni değil, 
t"ll ç()k nıuhta~ olduhrumnz ınad .. 
delerin en çok gelebilenini ithal 
<lnıe~e ıııechlbnız . BHfarz tIT· 

Fiat yükselişi ancak 
yüzde 15-20 arasında! 

-~-~~~~~ .. ~~~~~~-~ 
Lokantaların piş ireceği yemeğinformü 
lü gıda kıymeti bakımır.dan iaşe Neza• 
ret ınde mütehassı slarca hazırlanıy'->r 

Yazan: ABİDİN DA VER 
lıak ci l ası, tıraş sabunu, mani- Londra 16 (Telsizle) &t 
l.ür takı mı, a ll ık pucha ve bu gündür durmadan geriyor ve 
~·~·t ıuaddrler Turk halkı için görii'ıiiyorıız. Bir kaç gün i~in· 
J._ ~·ati ehemmiyeti haiz madde- de av uçaklannın ve tanklann 
ler ve metir!UT değildir. Bu tak· 1 talim ve mane,·ra lnrını seyırettik. 
<I.....ıe i thaliı l siyast>timızı günıin ı Avam Kamarası azasın dan olaıı 
fartluına , .• memleketin ihti • · Ledi Astorım büytik m nlilcine • 
~•çlarına göre aya.-lanıak, leni- ------------
drıı tesbit elınek liizumn karşı· 
sın dayız. 

sicde çay içtik. Ledl. Ast«un 
oğlu da Annesi gibi nıeb'ııstu:r 

ve Jedek den iz subayıdıT. Led i
nin sahip olduğu araz.ide dolaş· 
(ık. Bu fevkal fıdo güzel korular 

arasında 680 yatakLk bir K ana
da hastanesi vardı. Daha ev· 
velki seyahatimd e bir ziyafette 

(SA. 3, SÜ. 7) 
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Almanlar da lngiliz 
şehirlerine 

hücum etti'er 
---·-----

Haya faaliyeti çok 
şidde tl i oldu 

L<ma.ra, 17 A.A.) - D. N. D. Oj<n. 

EiJ, ir..eiliz bornb:ı uça.k'arının <ilin g1:-
0t' Rrm. OO~ne hÜC\JJTl ı tt/.;.~c;r;ni ve 
37 bomba uçağının dilfiirt~dügünu 

Jıd,la;rmi;,tir. Bu haber ~ « de 1000 
u<:-00\ıla yapılmış onı·.mlıi bir akın ba. 
h':S movzuu old.ı~unu gOO".ermclc.~edir_ 
A!kın bu ay ıiçlnd" Aln1anya.ya .)1ı.pı _ 
Jaın doıituzuncu önemli aıkın<hr. 

İNGİLiZ HAVA NAZIRLIGI 
TEBLİGİ 

Londra, 17 (A.A.) - HaYa Na
zırlığı tebliği : 

Dün akşam çok önemli bir 
bomba uçakları teşk'li Ruhr' 
daki hedeflere ·hücum etmiştir. 
Tayy~releı- şehri gözden kay
bettikleri zaman bir çoğu büyük 
olmak üzere müteaddit yangın 
lar alev saçmakta idi. Dün ak
şam ortalık kararırken hafif 

(SA. 3. SÜ. 2) 

Harbin ~arkta ve Orlaşarkta 
gibi dl"gİ ik1i.k.Jer ~ apacağ •n•~ 

Yo.IJ::r n ne hale geleceğini, it • 
l.alat qJ a>ına k• n:ıklık eden 
lııe lcketle.deki i>lhsal durum· 
l .uının ne vaziyet urzede.,.ğini 

İngiuerenın eski 
An ara B. Elçisi 

-=---
Türkiyeden 
hayran lıkla 
bahsediy or 

Kumkapıda bir kamyon 
bir dük k ana girdi 

h •günd~n tahınin etn1eye inı.
kiin yoktur. l'akat, günlerden 
değil. sa:rtl rden i6tifade etm<· 
h; mtinıkün olabılen hayati ih· 
11hçlarınızı müıııkiin olduğu 
l. dar nıemkkcte blrnn ön e gtı
tırtnıeye mnburuz. Avnt!>"dan 
l:~lcbilen her ugoo, Bn,radan 
><>la çıkan her sandık, hk.-nde
run limanına fıkarılan hl'T me-

___ , .. __ _ 
Slr Loraln TClrk 
k lyltlsClnl 6vlyor 

1.nıı<I", 17 (A.A.) - Sunda,y T .• 
mc ır•wl<'-"' İng•lt.tr<>DKı ~ Anka
ra b:iy ilk 6Jç;sl S:r Perc;y Lonun~n 
b ı· ~ bu)". b"§IJtl.:rla 
neı;retw le<lir. M kde den~ı;yu· 
ki; 

·..,; Tüıtıcyf')'i ..... f!wıdımn -· 
b ve ıd nık.lir. 'l'üricl<'< 

OllllJ'IC' eski Um"'11t uıııpa 

ta bU-'nci plit~da hu memleket 
ılıtı~n lar;.nı kaHa' an madde
ler 0ılmdlıd1r. Bunnv gö-re ithaJit 
tar.,lerimizi ithal ed fobilt'n 
;naddelcı baknıından ban kayıt· 
•ra tabi tııtmanııı •amanı gel. 

; >°•Hr \e halta bu il<3nci dun a 
r'•rbinin nkı~ tarihine, aradaki 
f)Jrsat l'rlt>rhaJeleriı'e naz.a.ran bir 

•> li geç knlmınıı; bi~ toobirclır. • 

ı. u• ı ara.nn,yorl . Bu ırrwrm

>ır ın 'Ô rt o m """1 k ısıın lan '. 
al· '"''"'· &J< <lı:Jl Halil! \'e .s t::n-) 

Kımu<apıdalri tütiincü \)ü ı..k ionı.na giNn kam~on 
.(SA. 3, Sll. 6) (YiLl.ISl 2 ın · .~hifeın.i2.de) 

Yeni 
işg a l 

• 
mevziler 
ed i ld i -

Geliri mahdut olan
J ı ara u.cuz erzak.il .. 

Sta icgracl'da ise 
hilcamıar pls

Crt idi 
Moskova, 17 (A.A.) - Öılle 

üzeri neşrcdilE-n Sovyet tebJ,ğı: 
16 Eylül gecesi kıt'at.arımıı 

Stalingradın şimali garbi k•smın 
da ve Mozdok bölgesinde düş
manla çarpşmışlardır. 

Hükumet, maliyet f iatile tev
ziat için tetkikler yapıyor 

Hül<iımet, zaruri ıhtiyaç mad- gelirli miistehlikleri çok faydn· 
delerinın gelıri maılıdut vatan- landır.ru:a-ğı mılluıkkakt:ır. Bu 
daşl<ıra az lciırl.;ı \'C maliyet fia- takdirde, ısteyen ve fazla kaz~-
tına yakın esaslar üzerinden tev nanlar ,serbest pi ,-asadan, gelı-
zil ;,;in tetkikler ycptırtmakta- ri mahdut ve az kazar.çlıJ.ar, ~·e· 
dır. ni bir tE:vz.iat kanalından zaru-

Diğer ceplhelerde kayda değer 
mühim bir değişiklik olmamış
tır. ı 

Gıda maddc'erinin serbest bı- ri ihti) aç maddelerini mal.vele 
Nkılması devöm etmekle bera- yakın bir •f>at üzerinden temin et 
ber bu şekilde tevziatın mahdut miş oJacaklard.r 

Leııingrcd bölgesinde ba.::1 
yerler al11ıd• 

Moskova. 17 (A.A.) - Gece 
yarısı ne~redilen Sovyet tebli
ğinin ekınde ka,·ded.Jd;gıne gö
re SoYyet kıt'a'.arı Stalil'l{;rad 
kapılarında ş;ddetli muharebe
ler vermi<lerıLr 

Arj antin de 
Mih ere 

Cephe lıyor 
Meb'uslar Mihverle 

mınasellatıe!i"ID 
eıUmeslnl ısted·ıerı 

1) 

Rıh ve 
fl._J) aber refüıimizin bir mu· 
.,--U hamri, bi..- meyhane) e 

P.tmiş: Garson kendisi
nr .ıuıl:k-. y<"rine~ ~k; bir 
•fi hdonhJ.. , •hardal kabı ) e • 
rine ,~f o rıhdanhğın hokka~ını 

geUrmi . Bu ı ndüf, mc lckta
:)unızJ, •·Tanrı bnyn1ğu. nu a
yak r.lt•nda giirmli; bir miislii
ınan öfkesi \.'.ermiş olacak ki, 
ıliiıı o.kııdu.';'lınıuz l'OY'1Smda ateş 
piiskf•'i~·or: 

•- D dckrinıizin hatıral<rrı · 
na hürmet kalnı3dı mı? E ki e· 
serle. c karşı nankf.i.rlüğün1liz ne 
hnd:lc kadar \ara~ak? Bu ~a~
g,,.n:I k ) üziinden, güzelim nh
danlıll~T meyhanelere dii• tü, ~ a· 
emin çubu};. de;.tcleri dama atıl· 

dı, \e ajç.zhkç1 can1ek3.nları tam
tukır kaldı!• 

Öyl<' öfkdi b:r ihh'.ıp ki, rıh · 
da lı;";:ın \ e lıoUa-mın n.e oldu
i:'llnu bilmcyeuler, A~·asof) a mo· 
zaiklcrmin \ enicami h"l'lnn • 
na dü end'ğiui sanıp !cl;"r" dl:· 
şeri . 

Ilalbuki, •rıh•, e!>kidcıı ıslak 
yazıhra "'rı>i l en unnlannu~ ku. 
mun; nhd<ınlık: da onun, . şİın · 

KiiRE 1 
Ruh! 

r- Y az a n : '\ 
1 Nacı Sadullah 1 

diki tuı.luklaıa bcıı7<0)<'n • ka
bımn adıdır. Rı11'1anlıgın hok ·a· 
sı İ6f'. ie ne, çıra i...,inJı.:ıı ~apıl • 
nıış •bt:tk mürckkel.ıi ile, •l'l<a• 
.. ani bildigim:z haınanı 1::.i .. 
konul.an nı..: nedir ki, 1.ıir çok' rı, 
ş:nııliki hardal kaplanm andırır. 

Şimdi, •rth• ln \aı"Cc~iııi .. l;:u
rulnıa h.!tgıd.•. •nlıdanhk bek .. 
Juı.sı11 nın i. ini •dolına kaleınit 
gördiii;ti. _.; tutl ... llı bezir su -
~unun ,yerini dr .,pl'likan. n1iı 
rt:kkt'"hi aldığı i'İindiı· k:, rıhd~n
lıkla bok' sına, .. !..Ürgiine u~ • 
rnmış ~ obaıJar gibi · ıne:vhane 
Dl<'Jlıanr dolaşın k dü ... n1ti • \"i 
ne ar(l'rİn o g;.ı.~onun µrattk J(' 4 

l.3-i·na kı. artık i~ \clı&.n1R an 
o 1niitck11itl(·r(• r,:,ndürült'h' 
tek, ınHna. İp h!rlr \CJLİ[e b !
mu : Buı:üıı peı·• le k. fr , 'P , 

-a~1ragan" kalpa'k\:ı, .,.,.ılık ıt-., 

o lcadnrrık da i~e ~~r:ın11\o '"? 
Anoe:ak bir n1ıı.rrıl;l11ıın ı?ntika 

-vitr'.ni"ndr 1 \t>~a bir ti)-a t ronun 
es.\ :: . ..;.t' ) 
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SULTAN 
VE 
REŞAT! 

1 

TTiHATCILAR 
_Y_az_an_: _z_i_Y_A_Ş~_A_K_İ_B __ N_o ._3_1 
'Dünkü kısmın 

hülisası 

Aln:, biraz IazlRea c:k;i<tı. Si
ma ı, uzundu. Bu ç:kı!t alın ve 
o zayıf çeılıre ÜZ€r:ndc, laıoii h.<d 
den biraz fazla giirünen burnu, 
bir anda göze çarp .. ca'oc kadar 
büyli k görünüyordu. 

1 KDA M 

,.. .. 'I K k d d.. b. ! Universitc l Um apı 8 un ır 
Eleme 

imtihanları 
---·,---

BektörlOil din 
ımühaa gADlerla.l 

tesblt etti 

kamyon kazas oldu 
Çöp kamyonu Azak yokuşun-
dan inerken freni bozuldu, bir 
dükkana girdi, iki kişi öldü, bir 

kişi yaralandı 

ı~ - 1'.il • - 194! 

Lokantalar l[DIS Pôiilı~ 
UCUZ yemek Yine Hindistan 

n1üdafaası ... 
verecekler -Vali bu hususta ba·ı 

zarlıklar yapıldıgıaı 1 

bildirdi l 
-------

Yazarı. z, K=al SUNJIA.N .. 
O 

n~!rerede Hindistan • 'ozın-

Su ita" Mecidrıı ZM!<-eleri n
den Sevi: Efza, yakın tarilıin 
ıamy kadınlan ara.1&nda çok 
•ımlı;m roller aynı>ml§ olan 
zeki, h<Jris ve bıllııuaa ci.ir'et· 
1-iiT bir kadın. Y egtiııe gayesi 
Abdülaziz efcniliyi ve!i4htlık· 
tan ıskat ettirerek oğlu. Sul
tan Mıımd• taht<ı gpçirmek. 

Fakat buna mukab'I gözleri 
çok müessirdi. ;Ba.ktıklar.nın Ü· 
zeriıı<ie daima bir tıaki.miyet i
fade ederdi. 

Ünıversite eleme imtihan
larının gilnl.el'i tesbit edil
mıştir. Elemelere 28 Ey!Ul
de b~lanacaktır. Hukuk fa
kültesinin birin.ci, ikinci ve 
üçüncü sınıfı da saat 14,3Q 
da devletler 'hususi huku
kundan imtihan verecelclıer

d'T. 

Dün, Kw-ı~.ı !«.oi 'bKr kJunı:yool nfhciycl b _ tı...tüncü ci~'tiıılıı.o.a ~"81'"-

k~ı olmuş, i çocl:k öla:1·...ç, bir 'pa.:aı\: ca..m..ti-nıru ve 1jJk1~ K"l- Valı" 
Eidıa.nl :Jğır :i~•~«! · ya·r.:ıJ.anını~.t:rı:·. v-rın.t..lru .Pô'«'Ç&'Wnu:ık. suretiı1e diic.k:a .. dülil Ankaradan 

döndü 

mo ~.eni be~·anatı l-C llaıl.A • 
meotodakıi ınünaka~ar Hin

d1>tarun müdafaası ın.,...,Je.-ini 
4azeleuıi§t'r. Hiad· tan nı.,,cJ.,.. 

s'.tı'i.n ge~•rdiği yeni saflıayl ta .. 
kıp eıkckcn altı &Jhk bi.c tarih
.,.esi de göze ç..-pmaktadu: Sir 
Staffoort Krips g~ ilkbaharda 
Hindi-tana gidecek reislerle gO. 
rü':'ın..ı~hl:r, 

Sı'Vk Efzıi kadmefendi, oğ
l•l1'-U.1' !JÜT>iin biriııde t.a.hta 
geı;:ecf'/ıiııden emiııdi. Koca
s.,ı.dan so11ra talıt<ı ı:kan Sııl
t;ıl Ariz ço': ku.drttti bir hii
k;iı>tdar o!m.ııl.:14 b~l>er bu. 
ces•ır re c:-iir'etkıiT kad.n o!}· 
lımıı 1ı;r a>ı evvel "Clltanat 
me-ııkiin.e qeti-rml!'fr için 9iıli.

d~n gi::li~ saray entrikakın
tta qiri.S'm. '~eti. 

Sultan Mccidin ikinci şehzade ' 
sı (AbdUllhıı.mit efendi) ye ge
l.ince O, büyük birader;nden 
bu hutün ayrı bir h:Ikatte idi. 

(Hamıt erendi), em v<>rem 
;, r babad<rn ve hem de verem 
bır a &dan dünyaya gelmişti. 
D dugu zaman o kadar zayıf 
ve 'l dere<:e kuvvetsizdl ki, da
k hlarca 'hayat eseri gö~tcreme 
d-. E3ki saraylılann rivayetleri-

e nazaran onu doğurtan ('>be i
~ yarnndaki kadınlar, ~~ade
nın olü olarak doğduğuna hük
mettiLer. Onu, yandaki odada 
bekleyen (Doktor, kız Mehmet 
b<:y )e götürüp gösterdiler. Mu
ayeneettirdiler. Aocak o zaman 
·:chı.adenin sağ doğduğunu ve 
~ &sııdığını öğrendiler. 

Hamit e.fend.i, valdesi (Güln.i
h .. 1 kadınclencL) yi pek çabuk 
> a betti. Hattıa, ·bir kaç kere
der. maada- ana sütü bile em
medi. Muohtıel;f sütnineler<len 
ml'ıne cmmekl.e lberaber vücu
dü bir türlü beslenemedi. Ç()('uk 
İJgu pek zayıf ve ne-ş'esiz geçti. 
Diğer şeh?.•deler gibi, sarayın 

ha>ır döşeh divarilıanei<>rindc 
k<>sup '!ez.nıezdi Daima ıbir kö

şeye çekilir, mahzun ve müte
c!Sir düşünmekle vak.it geçirir
dı 

Sultan Mecit, bu oğiunu, Mu
raL efendiden daha faz\a sever
dı. Öksuıfiüğündıen dolayı ona 
ç< il. fazla ŞE:fkat gö~ter'ı>di, ve stk 
s { • ~zuruna celbetti<Ji zaman 
da 

- Gel bakalım ,benim hazin 
evtaıiım. 

Diye yüzünü ok•ar ve iltifat 
C<furdi. 

Hamit efeıı<iinin yarad lı;;ı gi 
br çehresi de büyük birad~rine 
benzemezdi ... Murat efendinin 
s ması, anası Şevk Efza ka
<~ · nef er.diyi andırdr;:!• icin çok 
gı.izeldi. Hamit efendi ise, biraz 
annesine ve da'ha ziyade pede
l"ne benzediği için yüzünün sek 
T,ı ,. hatları pek muntuam de· 
ğ <L. 

Fakat ilk hayreti zail olduk
tan ~"Onra, yüzünü geni§ bi.r se
'inç kapladı. Elini di..-ektöre u
ıattı. 

- Ac1'ba yavrum, benim bu
rada oldı$ınıu bil.iyor mu? 

- Hayır, bilmiyor. Ona ilı.iç 
bir ,ey ;-öyle~ değildU:. Za
t<'n 'böyle şey söylenir mi? 

Ira Mar<>latm aramı.zdan ayrı
hğı da küıçük bir hadise olma
mıştı. Ertesi gür> ü:I.erinde 1''raz 
d r da olsa, lkivert bir kostüm, 
el nde 'hasır şapka, ayağ:na gö
re nas,Lı;;a mağcP'ada bulunması 
mürr.!.:üıı ounuş yenice 'bir kun 
dura ol l ~u h::.lde. r 'm veda et 
m ~' hem Uc tah't.Y<? tezkeresini 
a'rna'- ·\;rı ,rrt'ttörütı odasına. 

i: mişl . 

\ 

La on ""rece mütroeyyiç 
cs'ut C!<)rünuyr-rdu. 

1 • defa bana diindl'ı: 
- l\:ös}·ö Al Jeniııgs. dedi, 

bar.a b:.tün bu iy!li~'i yapan siz
s:r.rz 

Ve guı:lerınden ya;1ar boşan
d:.· 

- B.r kü ·ük elmayı bana 
yuvarlad<,';wız gt:.nü ben hiç u
n ut..ır ıruyum? 

Gözler:ni sildr. biraz tereddüt 
ea. ve n·hayet fısıldar gibi dedi 
ki: 

- 1\tösyıö Al, kl7Jm benim ba
~ımdan g<"<:en1er:n hic: birıni bil 
rr•;or ck>ğıl mi7 Aman bilmesin! 

Murat efendi, güzel... Fakat 
sevimsizdi ... Han.it efendi ise, 
güzel de(:il. .. Lakin caziptı. Ni
tekim çetıresinin bu hususiyeli
nı ölünceye kadar muhafaza et
m~ ... Saltarnıt zamanında bil
hassa huzuruna ka-bul ettiği ec
nebi kadmları:ıı adeta hayretle
re garkPylemi.şti. ... Çünkü, bazı 
garaıkiıir Avrupa mııharrir:eri
nin (Kızıl SuUan) diye ad tak
t,kları bu hükümdarı tı:nırr>ıyan 
!<ad:nlar ve hatta erkel<ler. onun 
cP!ırcsiİıi yırhcı bir kartal gibi 
tahayyül ederler... Huzuruna 
a<l<-ta bir ürperti ile girerl<>r ... 
Fakat or. un sakin. ma.~nır ol
makla 'beraber munis ve bil.-
1ıas.cı.a c37.·p cehrcsini görünce, 
:fikirlerin! detihal deği~tirirlerdi. 

Sultan Aziz, Avrupa <eyahati
ne çktıf(ı zaman, Veliaht :Murat 
dendi ile seh?.ac\e Hamt dePdi
yi de refakatine :ılmı.ştı. .. Pairs, 
Londra ve Viyana saray}arının 
rnl'hte<<>m sal<>nlarında. bir çok 
ıprenses'cr <arş,.wd:, ~lurat e
fcndfnin yakışıklı <;ehresi . .pei< 
tesirsiz kalmı~tı. Buna mukabil 
Hamit efendi, bir hayli muvaf· 
fakiydt kazanmi~t Ve lhcıtta 
ingntere kraliçesi. kendisini bir 
prensesi<> evlcnd!rıneye bile kal 
kısm15tı. 

Çok dikkate şayandır kı genç 
şehzade her nereden geç•ıyse, 
orada kendi lehinde büyük bir 
alaka uyandırdı. Adeta hüküm
dar olmadan eV\·el Frar.sada, 
İl\1ilterede. Alman~·ada, Avus
turya ve Macaristanda, kendisi· 
ni tanıttı. 

Şehzade Hamit efendi, Viya
naya ~\.diği. zaman hit"d~n-blre 

:ııasta!aıımı şfı. !mparnlor Fran-
ı:va Jozd. cidden büyük ve sa 

mim1 bır akika gösterdi. (Şön

Briin sarayı) nm en ferah ve ha. 

vatlar dairesini, !hasta şehza

deye tah.sls etti. Saray doktorla
rına da, gece ve gün<iüz bir n 
bile hastanın daire.>inden aynı,.. 

mamalan için emirler \'erdi. 
Hattııi, iki defa, t><lhzad~in da
•rcsine ziyarete geldi. 

Hamit efendi, bulunduı,'u mu
h;tin lisan ve adetlerini hilmedi 
diğı halae o kadar z"kı davTan
dı ve etrafındaki saray adamla
rını o kadaT dirayetle kullandı 
ki herkes kcndis nden ,..0 k mem 
nun kaldı. O zamandan it:!baren 

e imparator Fransuva JJzefle 
ar,,sında samimi bir dostluk ve 
muhab1'et başladı. 

Bu müna.<ebet, Sultan Hami---
YAŞA MIŞ 

30 Eylülde elemelerin i
kinci dersinden talebe imti
hana tiıbi tutulacaktır. Bi
rinci srnı( es3.s!,ye, ikiJ?cl sı

mf iktisat, üçüncü. srnıJ' ma· 
liye, dördüncü sın f kara, 
deniz ticareti derslerinden 
ımtiban verecektir 

·-------~~--~·' 
Bir çoçuk annesıaıa 
kucağında öldl. 
Düo, Birsen Mii:,erref adında 

bir kız çocuğu, Beyazıtta tram
vay bekleyen annes:nin kucağın 
da ansızın olmüştür. Ölüm se
bebi hakkında tclıkikata başlan 
mıştır. Annesi, çocuğun son gün 
!erde ishal ve bajmacadarı muz 
tarip olduğunu söylemişse de 
ölümü <iiphcli gören Adli Tab'p 
lik cescd'n mo'l!a kaldırılması
na lüzum göstermiş ye ceset 
mollla kaldırılını.ştır. 

--<>---
Almıın Büyük Elçiai 
Peşte ve Bcrline 

gidiyor 
Alman büyiik elçisı Von Pa· 

pen, Macar kral naib'nln daveti 
üzerine Karpatlarda bii ~v paı-
t ı;i ıçin cum~rlrsi günü B!lda
peşteye hareket ede<:ektir. Bü· 
yük ek;i Bud:ıpeşteden Şark 

cephesinde üçüncü defa ol.arak 
yaralanan o.Ç:lunu görmek li7.ere 
Ber14ne gidecektir. Seyıihat 15 
gl,n kadar surecrkl!r. 

dın saltanat devrinde de -Hal' 
oldu u zanıanlara kad~- de-

\•am etti. Hatta, iki devlet ara
sındaki siyasete de sir;ıyet ede-

ı rek, Osmanlı • A'Vusturya si
yasi münasebetine ,hiç bir su
retle halel gelmedi. 

Görülüyor ki Sultan Hamit, 
gençlik zamanında dahi kendi
sini ku!Janma~'ı ve ir~san!ar üze 
~inde tesir yar,mayı çok iyi bili
yordu. Ve daima her iışte, son 
<ierecede hesaplı hareket ediror
c' J. 

VeJ,ıııht Murat efendi, mağrur 
w kibirli idi. Etrafını alan mah 
<lut biı· zümreden başka kimse 
ile görü~mez, huzuruna da olur 
olmaz adanılan kabul etmezdi. 

Hamit efendi ise, son derece
de mütevazi ve gergindi. İcap et
tiği zaman, laZ1m gelen adamlar 
l:ı görü<mekten kat'iyyen çe
kinrrezdi. 

(Daha var) 

Y1io1Jlıgı:n,1z tahkik..t.ta. ve alt. · rlar-f pın içiılıe ~ ıni:şııi.~. 
d:ın aldıgmnz. ına!~llllla gör"'~ hit<U:-e Kurnık3pı .i81c>r"lf" cı;ıao-tsxı-c k.öprii 
t'ÖY.e olmu,,.ılur: b~HlıCUl lı~\;,11"'-'1 bu dük~iııl!•ı Ali flı-

BclıedJyıcnin çöp kacy:·y~w .. 'i.r;nrlan za temirıoe lbir.:.Sı tsl.Pbnt~r. A!ı 
~fÖT' H;.ı.:-a.n Y&ikeıin ldıtıılt'fiinatn Rnıa. kıe.-za ema&ı.n.d;. dük~lınln blr kö
<.Vı> laooıö-on.ı, sa.at on 1J;ı"' buçuga ciog- p!fJ.ne bü;ciilmtit sure· hayalını 
ru AA2'k yıokllıl;Nlllıda çöp lopi'i.n•(.<.kta kurtarmıışiır. 
l'.~('n !." a.re.l" katııryonun !ıen;er~ iıt ole.tak ~vnVn. .ij._kı.-r;et.dıeri 
bozıı~ ı'.: ş \'f olacı.oa J:rız"yle yd:<.\!~ a- alhılıria sürüklrnen, Kuır.1.<..apıda. Bay-

~~ ~"#' lb3i'..&ınıj-tıır. FrıcnJt·~•rı: N!flıto.\uş 1nabaA;e..CTJtit"' o-tu.r-an 1'ah-
Lutımı:i!g·!'ıt gören ~oföl' 1HU!}\.a.~-l;:~k o- 6-n og!u 935 doğıJrı,lu \'u al ile c-yni 
.en ~t( kto-• i.ı:Eıôn.ek ü;u(·ı<: ~ııycnu sokakta oturwı M•ğ'ı .. rOıç . .\rt.,ki .Yz
ısaga soıa zl<.za.klı l.Jir sık ldc :daı-e rı ";J"tt• lx::tf;nfcrl ·PJ.tç:.:.:r.r.ıraık de,·
ıed, ıdt t.br«:ıetı n1ucip <>'mey:ıcır.ık bir hal ölrrrlis~erd;r. Saika Ali Gültıekin 
yeı·<l·• t..:-ı..'kif t'1ımıCk: .ç<?Jı ./.r.t nramış-ı tdh.ii.:lelı 5UT<•:.te yar:ı!ı olıanı.k C"1.·-
1ır. Bu sırada k ı:yun b:·r ağ .. <.-a t.oô-ı· ı·i:ihp~a ha:ıt !'ulnesine ~aldınl<r11~lır. 
lamıŞ63. .O.o. ağaç kı~·ıl1nıış, y~ne htıını l\o1f:ddeiu11ıuml mu~n]t~.ndcn Yu
a!ıa.m::yan lk,aırnyon yeı.kWJ ~Vl irunı'- f'U[ z;yll j.~ CJğlU hfı.di..~nkt tab.
ğe Ot.•ı..··.ım etmli'tir. · k.:.kalına el ~u.ş ve Cilırı. k!aza rna-

hallin~e ilk keşle yıap~llntı.<ııtır. Bueün 
Yo:da ha»<L lıel1".<a vererek baı b;r keşif daha l""PılaNlctu-. Bozuk 

döndürl:.ci.i ı:.r hız!a g:den lı;;:ımyon ff"t•nli kamyonu )yioe muayıene etxıe
KuııAc-pl ~ IJTlR'Ydanın& ı.1lrdıığt den bdzmatıe t!karan Jc.azanın l:lÜE(:b

~n tro kam vtft'u bukruuştur. O t>ıp!<Ct'i ıheim1nda. taiOOata ba§.lanm.,.~ 
enda )-Ol üttenCıd·' oy.na.m.aıkle.. o.lan 

tır. 
ik1 çocugı.;. ~myon tckerJ.ee<.!ıert altına Asıl llUÇun. ffl('n;-erl u-,a.ntz.a.mım 
alaraılı: süril'i<le,ı>ı.""e lı-.ış)-am:ıı;tır. Et- kontrol ve ınuoyrnıede ihm"'1 g66Ae
rott.an .çı..ğlı1\l~at' l:.opjı'krn, Kurrimpı. l"lf'l~rde o1du ı kant.ati ba."11 o· rnnk
da Sa.ra~~~Jt m>lwl4'<t"l<!R !Gk:llJ< 
yap!! n A ~ i G üJıtıeıkin ;..m;nd.t> bir adam 
da kam.yonun sadmt.'line uğramış ve 
mıfut.a'.if yrrı~ ağıt" 1ru.nı:tt-e ya
l"<ıılıa~-Ur. 

"\-ene lı1ımı alam}yan 'kacrJ\Ml en 

tadır. Şoföı· H.aoc..n ft~~sir..t!e: 

<Frenrer birdPnbôı-e bozuldıt, tuıt
madı; hiç bir r>eY yapa<."$!< w-z.iye~t;· 
değ .. ' ı,• dMoııt>r. 

Tl".t.C.t'Cil .A~l Rızanın zaronnuı 3 
b!n ?im l.:adar okluğu .cnrrılmQ1(tMiır. 

--ADLiYE . 
'-----KORIDORLARINDA __j 
Şeytan arabasını götüren 
Hırsız şeytan mahkemede -Her hırsız gibi "Şeytan,, da çal<!~· 
ğını itiraf etmek istemedi 

:EW!fttlcie, mS!Om ya, qeıytan ırı.ra-ı 
ba6ı> d-a derler! 
Küçü.k~a bi.r ('IVin balhçc-

eirıde duran, ev sahlbl<ıin bir ~ıtoı.da
~- ait b>r c:;ıeylan &1'3bası.> bir gııoı.: 
yarısı kimbHiT han8i görüımıi!z şey. 

tanm _,ıııe bahçecleın sırra kad;>m bas 
mkj! Olura .. cŞey'an. a1'1b;.sı> ~
Bil be:OU d~ha çok l!zrm oİmU1l<ır!. 

Ev sah>bi ele. nl91 &ablbi de çalınan 
~kim o:duğurAJ gör~ler. Gl'ce ya. 
rı.sı ol.ın bir is bu. Nereden gö.rsün
l"r .. 

Amma, .n1:>lıaıl'Le ~i •;.eyi&n a
rabasın r• götore:ı hit'S?2 ~ y-01-
da rast}<."y,V(.·rrri...ş! 

- Sen km.sin? 
_ Ne-r,.dtm gpt4'rtyonrun blmu! 
_ Nereye götürüyorı•.m: 
Fi73n dedven, ~"f0=1an hır.nz ydb.yı 

t-lt"• ' .. ı 
On S<'!-iz, on dolnrz ;ıooıııııırl.ı bk cı..

J:Wu.Jı. As:fl. hırsızı yakalı~n bekçl 
<U"deııse mat&etn"yP gelrr~iş, mah 
lkeır-"Cle, r-.: ~l:ıi d,•llk•nlıye. mahl
ın-aiı sorulı;-yor: 

_ B°"~"' nasıl glnnişl 

- 1)3~ d1t'V!t.nrııdan •• 

- N• kadaır y~1t '"" du-
v-&rın? 

- iki Illo(Jl>re.. Belki lıOraz dıaba taz
Ja. 

- Dı.rvarda QJak. lbıııB6 ıNt. oyL«. 
t(lınsel< yerler var mı? 

- ''arrd.ır .. 
- Oradan iQeıi gir.i~ ml? •• 
-Zor! 
- Neden? ]k; metre duvara kunı;e 

çlklaılı .37. mı?. 

- Ç>Kıa.r! 
- E._ Ned<!ll. :ııor? 
-!! .. 
- Kıı.ç ı;ra kr;rmelind.e bu b;,,g. 

leL! 
- 40 !ôra. FJokat, blıoil<)et; boz rri 

•r<lık .. 
- B'>ikicti nereden çıkaıımıı; <Lfa-

r.ey-a? 
- BahQe kapısından .. 
- Kapı ·kı!r.>t-li d~&il mi id:• 
- Sürgü! ü lıdi, f:ı.kat. lçffi'i<l<n ııçı-

labiHr .. 
_ Sen, ,Joim'1ı 911 drgını göndün mü? 
- H.;:.yır. 

Hfi;"kiın :::l.IÇ'luyı !«lrı.ıyor: 
_ Ne der in? 8e1in için duvnrdan 

b·llıQe1<' g;rı•:'C!<: bi5'1tli'G oııtmıcısın, 
.s.ty.Jrl(lr, Bir· diyec"Cğm var nu? 

üzerirıde ('ı!bt~ ole. • ('f.;~, lk:lrli 
{Devamı Dördllncil Sahifede) 

MÜTHİŞ MACERALAR 

~LLAH l N· BELASI 
bpıyı açmağa gitmiş. Bakmış 
ki. ;htiyar 'bir adam kapıda du
ruyor. E'.inde bir kafes, içinde 
iki kuş ... İhtiyar içeriye girmek 
istemiş. Fakat hizınet>i solana
:ınıış. 

Tam da o sır'ad.a genıç kız, pi
yano dersi almak için, merdi
venleri iniy<>rmuş. Kapının ö
nündekJ manzarayı görünce ala 
kadar olmuş, o da kapıya gel
mi§. 

Yazan: 
AL jENINGS 

Bana hapi~anede cAliahın be· 
laııh dıye taktıkla ismi duy
masın! 

Maralat daha kırk alh y:ışın
da idi. Fakat çe.:tigı müt.'1~ ıı.· 
tıraplar onu adel:;i Uıtiyarlatmış 
tı. Saçları bembeyaz olmuştu. 

Hapi"lhaneden çıkarken sanki 
aLtmış yaşında g.bi görünüyor
du. 

Darbi t:ı'h.liye lci-ğıdını ve ka
nun mucibince tarhliye edılen 

her mahkıima verilmesi i· 
cap eden beş doları uzattırğı za
man. Maralatm iri elleri titri
yordu: 

- Sizlere na~ıl teşekkür ede
ceğim! lbilıemiyorum. 

Darbi taUı bir sesle: 
- 1ra, teşekküre :hiç lüzum 

yok, dedi, cezanı çok pahalı ö
dediğini Allah da biliyor 

İra Marala~ ellerimizi sıktı ve 
on sekiz sene ya ıt•ğı hapishane 
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den çıkarken, bi~ kafes içindeki 
iki küçük kanaryayı da beraber 
götürdü. 

KUŞBAZ 
Aradan bir hafla geçlı. 
İra M::ıraıanan hiç bir haber 

3c~II\amıştL1< 

IIatt..~ direktör endi,,e e'meğe 
de başlamıştı: 

- Adamca-i{ı.zm başına yeni 
bir foliıkct gelmesin dfye kor
kuyorum. Acaba kızını görme
ğe gitti mi? Hiç 'bi.r haber ala- 1 

madık ta meTalrım• mucip oldu. 
Darbi ;hapishanenin bu eski 

cefakeş misafiri hakkında ma
lumat almak ôçin, öteden beri
den S<>rUşturdu. 

Genç kızı evl5fök al.an kadına 
müracaat etti. Ona Maralatın 
'hapishaneden çıktığını ve çıkar 
ken de iki küıçük kanaryayı be· 
raber götürdii.ğünü bildirdi. 

, Çok ge<;meden bu teşcbbijsün· 

aksi belirdi. İra Maralarm kızı 
iıir gün bizzat :haplı/haneye, di
rektörü görmeğe geldi. Dedi ki: 

- Elinde kanaryalan olan i'h
tiyar bir adamdan bahsedilmiş. 
Evet, böyle bir adam biı.e geldi. 
Kanaı-valan şimdi ben besliyo
rum. ı:>-• ·'bir şey anlıyor gibi
yim. Bu adam ... Yoksa ... Benim 
!babam mıdır? 

Genç kız oturduğu yerde hün 
gür hüngür ağlamağa başladı: 

- Öyleydi de, neden şimdiye 
kadar bana kimse bir şey söy
lemedi? Nasıl oluyor da, bunu 
benden saklııyorlar? Haaa! Şim
di anhyorum. Giderken bana 
niçin c Benim küçük... IKüçiiJ< 
Doracı.ğun!. dediğini ... 

Genç kız kesik kesik cüınlekr 
le, bize >ht.iyar kuşbazın bu es
rarengiz ziyaretini de hıkaye et 
mi~ oldu. 
Kapı çal:nm~. bir hizmetci 

İhtiyar adam demiş ki: 
- Mis, şu iki küçük yavru ku 

şu satın almanız. rica edecek
tim. Ben faklı-° bir adamım. Çok 
memnun k.:ılacaksınız. Öyle gü

zel ötüyorlar ki ... İkisini de ken 
eli elimle yetiştirdim. 

Genç kıız bu beyaz saçlı ada
ma sadece meıftıametinden dola
yı kanaryaları satın almış. 

Genr kız kuşl.ar iç!n beş dolar 
vermiş. Fakat ihtiyar, ancak bir 
doları.nı almış. Niçin !beş dolar 
yerine bir dolar aldığına da ha,y 
ret etmiş. 

- <Hepsini al!. diye ısrar et
miş. 

O zaman, ihtiyar adam uzun 

uzun ııeııç Jsııza ba.km ış. .AHah:ı 
ı:ısmarladık, küçük Dur~ t'm• 
diyerek uzakta p gitmis. 

(Daba var) 

't'i:J. e- Br kxi . ...--.e RC'tfiı Doktor LU.t
'6 Ktı'Cklr ./'•.Yi.. i:l<:<a.ki tcm.aa!ar..n.ı bl
tıirrı~ ,.e dün sabahki <!2tb'P~~ ~
rimi-re ;ıı :~~ 

A:O>ı;ımız cna lııı•ta il\>~ Va.lı, An
karad.a sın;..i m:.l:~~er'ln k ür 
JJıiiy..,cı ı;t! meşg......; 0~11'1.~, bt•ı.t.d~ 
~'t!ı>gi ve _-mlerine yapılm;ısı. Uzım 

olan zamlar \ e rr ... ...n..-tan ctrafınd4 Da-
11:'f.ye Y••\t;J; P.e<:ep Pelkıcı' ile trı:nas 
e~?~t.ir. İnş.lGt tahdi<:iat:nın ~ldırıl
masından sonra yapılaca:k tıel~a 

İılŞa&\JDın neler o!a.bi.leoeğ'Uı.i aliıkah
lara '-tlh eIDıi.ş ve İnö!lil. Ftodyomu
ntm bu yıl İnşasına bt."ffiC' n b.'.:.tµırur:. a,.. 
sı i~:n nıüsaad.e eılmıştJ!'. 

Valinin wnhgı Jzaha"1 göre ya.k111-
da bu st«iyoınun ı!ınaşat.Kı.a başhıruı
oak ve m uteWıiıi Ue :yenô bir .. nıa:ma 
ya "·arıiacaktır. Bu anlaşmada. me.v
cUıt ma~'ZC:ın.e fiyatı \:e amt".le iicreW. 
göz tinilnde tutulacak ve hışaı.t rr.LtG
rafi. arttırılaıeak.hr. 

Vali, yr,,_ t;ya\Jannıın <l...,tiı-GI.· 
moo. ve l<ıık<ı.ntalarda tol>ld.ol 1.Eu~n. 

nün ıbriası e~rarında telr...lS'lar J'9.P
nuş w prçns:p olarak büyük iÜhr· 
lede bil\iln lok<ıntalGrda tabldot usu
lıi<ıilın ilııdooı lüz=u kabtııl edin~. 
Şahrirrılııde ;'ıdas ..r::ec<1< ırftb\lrl 
tıııb'.dot !,.atı vı• ycmf'k mi<tan '~ 
-'t adecil buı:ürrJ.e~ee Daimi Encü.
men -tara.tınoan 1<.ibi.t. ıed..:.U.·c8k:t&r 

''al\ lla...-age.zı şi.rlk.Lleı-fıti:n ~ 
ıi'.'e de .rr~u! o • ~ş. l!ir ·aç &llll ev
vel Yedi:k:u.:e lia\ .,gaı:ı ~ik.t'lir.e ve
rUn lkömi.i rk r' n kll !i te b a.k. ını?ndaıı 
düşi.iık o:dL.C nu gönnü.ş, dün Ilrn.nnı. 

roıza gıell'n \'alan \"3puru ile gel.erı 
Elı~··ttı.ik .ida:'C9in.e att küm~ın bir 
miitt .. :ı.n1 Ytıocüku.'e ı-ra,~ac-zı şi?fıteti

n C' YC.rdi rmlsth. 
Va.', 'lıubtıt>at e:L-nı ;ç;n belediye!~

re ver'.l<·n dirdctfüı bü:yüıt Ş(\hl ... ~rt 
e1'ttkadar ctnled-iğ:r.i bildi:"Miş ve lka.r
ne ı, lü i<ltb.•k \Cil~n yerleroe b<>l<'
di~ıel<'rin hul:ıubat stok• ;·a.p..,,.;,,rına 
•ltı:. ~• oltr..ııd.pu. ll!ı\·e d.m'ollr. 

-----...---
Bir vurguncu 

•• •• sorgun c zası-
n a çarpıldı 

.a 

Bpı vargancuıar 
ela teYkil edildi 
İpUk ihtikan yapmaktan suç 

lu olarak birinci milli korunma 
mııhkemesiı:de muhakemesi ya 
pılan Piyerloti caddcs:nde Meh 
met Artan dün iki sme 8 ay 
müddetle Kemaha sürgün ve 
1000 lira ağır para cezasına mah 
kiım ed''mişt r. 

TEVKİF EDİLE.."'1.ER 

Sırkecide Brot mağazası sa
hibi Simon Brot ile tezıg.ıhtarı 

davit Ruso, mağazada mC'VCut 
mallar; satıştan imtina etmek· 
ten; iaşe memurluğu 1.amanın
da vazifesinde yolsuzluğu görü
len, Şehremininde Sı:ltan ma
halles!nde otunn Kasını Altan 
!birinci milli korunma mahkeme 
sinin; mevıcudunu satışa arzet
memekıten .suçlu Beyqğlunda 

1 numaralı dükkan sahibi Portu 
Avadik ikinci milli korunma 
mahkemesinin kararıarile tev
kif edibnişlerdir. 

i .t ~ÇU~ ~AIS~-PI~~,, 
* Mllhtelif yerlerde hmızlık 

yapmaktan suçlu Jak hakkında 
ikinci aslıiye cezada yapılan du· 
ru11mas• sona erdiTilmiş. suçlu 
iki ay haopse mailikiım edilmiştiT. * Fiat "murakabe komisyonu 
}ağvedil.ıneden çay if.ncanlan 
4() - 5Q kuruı,a satı.lmakta idi. 
Komisyon .IB.ğvedildikten SO>'ra 
bu fiat 150 kuruşa !ıda ~-t r. 

Bir leıılD incir 
atacıa aa dişti 
Dün Beyr·tta S ~anağa ma· 

haUesinde Soğanağa camiirıde 
miiezziniık eden Celilı Akkan 
i~c r toplam:ık için ç:ktırğı. ağa.ç 

tan duşmüş ve ağır surette ya· 
:ra ı:mtf, az sorır.a da ölmüt
lfü 

Cesed · Adlt Tabipl1kçe mua
yerıo edilr:ı.,. defnine ruhsat ve
n:miştir 

Bundan bir ııeriee ç.ııkwıyaea
ğmı o uman söyleJenler bu!ua
dui;u gi<ıi bunun alısine olırrak 
iımide düşenler de çoktu. Fa • 
kat o zaman söyleni~ ordu ki Hin 
disıan me;,elesi.oi.n ıııüz.Xe.re d .. 
resi er l:'CÇ bir gün kapanacal."br; 
mii,,J,et Hya menfi <>!arak. Se
yahatin.in netice.ind.-.n ziJade 
ümitli !!'iirünen de Si.c Staffordur 
kendisi olmU:jhı. İng>ltere :i\los
kova elçiliğinden döndükten so:ı
.ra Sir Sta!ford, Ru•> a, Çin ve . 
Hind gı'bi nüfus iüba rile o bdac 
kalabalık olan iilkeluiıı bu harp
te Anglo-Sak;on davasma tanı 

bir surette i~tttakini s.>ınma b· 
dar temine çahşnıaıun elıenl ol
duğuna kanaat ı:efümi~ti. Çi;r· 
çil kabin-esine faal bi.c wıo.tır o
larak girince de .>&bık sefirin ve 
yeni N:ı:zırı.o. ilk İ:Ji H.iodistan 
meselesini de yeri.ııdt' tetkik et
:mek üzere Hind di3 anoa gitmek 
olmı..,ttL O seyahatin bü-.bütiin 
netice vennek,irio kaldığlm Sir 
IOtafiord'un taraitarlart kabtı! ~ 
dıe:ıniyorlardı. Bilfıki.,, syi1ısctte 

biçbi.r hareket ve sa'l'fedilen hi-, 
bir gayret beyhude olmaz, d>yor 
!ardı, Hindistan ııı~inin de 
yeni girdiı'.;i safha gösterdi ki 
Hindli kongre reis:l<ırile İnı;il • 
terenin ara>ındaki ihtilif kolay 
ca ortadan kalkacak g>bi ıki;:il

dir. Harp içinde ;.., :ıimli•tıııı 

mcsclesi.nl.n b,_;ka bir Ct"}lh&.>i 
vardır ki söylemeğe lüzum yok· 
tur. Hindistllill yarımadası bu se
ferki dünya harbinde ikcndisinı 
ma.lı5ns bir ehemnıı~·et alnuştlr 
Aııglo-Salcmn tarafı için ilin -
distam elde bulundurmak ve 
müdalaa etıı...ı. zaruridir. Hind, 
!ilerle do~rudao doğruya anla· 
şarak İhtilafları hep müuclııe.re 
yolu iıle halletmek fikr.iıı<lc olaa 
İııgiliı.k>r Si.r Stafford Krips'Uı 
mesai&i.ni alkışlamaktan ı..~ 
leır:ioi alamamışlardı. Buna mu
halif «>lara'k eski m1thalazakar 
ziimttden diğer bir kısm İngi· 
ıaw i...., bilha6Sa bugün ingil • 
teren:.. Hiırdishım bırakmasına 
im.kiın olınadığmı ve Hindli re. 
isJ.erle doğrudan doğruya müza· 
kerod.en hisbi-r müsbet netice 
ç.ıkmıyacağ11U ~!eri siiriiyotlardı. 

Fakat hiiküınetin girişliği i~i 
zorlastınııamak lazımdı. Onun 
isi:ıı s>r sq·rord'llil> re:;ehbüs
fori akim kalacağını söyleyen o 
İng;iliz.ler de manalı bir stikUt ile 
bel<ılemcği uygun r;örmfuılCTdi. 

GençlWtlcri:ııde IJindistaına gi • 
derek senek>,.ce kalnıı~, ça~ -
m.ış sonra ilıtiy:ırbyarak mem • 
leketlerine döumüş olan bir kı
sıın İngilizler kcndileriııi pek 
~rube sahibi sa~ dıkları için 
Krips gibi J~şsa ba~ça daha gc"' 
olanlara karşı biTaı da a<:.ryaru 
gülüımemiş olabilirler. Fakat 
Krips'in 8eyahati bü>büt.üıı ne • 
&"9İ;ı kaldı denemiyor. 

iugiliz tdıılifi, Biıntllilerln ce
vabı, Jrongren'n kararı ve saire 
ile geçen aylar urfında İ9e •'" 
kerın. bal..1!n:ndan Hind;,ta.n nıJ 

selesinin ilerleyişi durmamış, 

devam etmiştir. Hioolstarun ha· 
riçten gelecek taırrru.zlara karşı 
k:ıradw, denizden ve harnd•' 
müdafaa zarureti vardır. Ha"' 
bi k1mdi J.eh 'ne başarmak için 
çalışan Anglo-Sakson t&Tafı Hin• 
distan ~·ar·mıHlasınm mcvkiin • 
den azami derecede istifaıle·yi dl 
şünnıektedir. 

iktisat Vekili An
karaya gitti 

Bır müddcttP.nberi şehrimiL
d>!! bulunan İkti at Ve· J S·rrı 
Dav riul' akşamıti ekspresle An· 
liaraya dönm14tur. 

\'EKh.İN ZIYA.RET! 

Sehriın>zde b:.rtınan 1kt ı 
Vekilı S11n D~y. dun Cğledeıı 
s~ı:.ra VaU ve Bele ) e ReiSl Df 
L6l!i Kırdan. belediyede ziy~· 

ret etmİ$tlr. 
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ı [ANKARA HABERLERi=)= i Kuvvetli 
Jap.on hariciyesine Madagaskardaki Kiracısını öldüren Bir Bulgar 

ıc DAGARCI K~ •• JI 
ıstıhbarat şefi askeri harekat k d 1 O . k D e v 1 e t i Yürekten kopan ahlar! 

~1asayuki getirildi hala devam ediyor a ın sene yataca . • . . 
--• • -- Başvekıl gay~nın bu 

Bti.y&k Asya nazır- v ı ş ! m Q z ak e r 8 MelAbat, deli taklidi yapmanın faydasız- o ı d u ğ u n u söyledi 
liğuıa da Kazaoaokl talellinde balanuı- lığını aalayınca ağladı ve suçunu ıttral etti -------

namzet ıaıulıyor duAunu bildirmedi Ankara, 11 (ikdam Muhabi-
11 rinden) - Kiracısı Tabariıı Ba-

Tuloyo 17 A.A.) - R""1,_ bôl-
diginoe g<;re sillhbar&t bilroeu :;efi Ma 
sıyuk,tt Tan-: ha.ıı.iıoiyıe uaızrrlığın.a ta .. 
feı cJfltlV... ... t.iı·. 

Tuleyo, 17 (A.A.) - fr3 Y"wı«i" o
l<ıtı yeni jagoo lıııırlolye n=ı Tuni ;ıs. 
""ı<r•.n 1941 ~r>d~.rı ~~ hülrume
tıin ı:>tit;ıt:,cıra.t bürosu tre!i~l if.a et
~nf14ı..-.4.ıe idi. Ha.tcicSJııe DP .. uu··etl lı:i7.i!cel:tne 

Lo!l'dra, 17 (A.A.) - v..,h,. hülru
ır<e1i M<i'<la{.'a9lalrdııı. raülıor<.toe alıdi 
l!,'in yap,JQn İnıı\liz teklôlleNıiıı umu.
mi V'fi Anilet t.a.rfm'dan red'.dedildiği
ni ve Fnıruıız mUl<a"""'1Mil'o ed.v<ım 
e<le>ooijioıi bildirmektedir. 

rında ra.h<>an Gülizarı tabanca -i 
le öldüren terZi IMelfiha-tin mu
lhakemesi 3'ğır ceııada neticelen
dirii.ıniştir. 

llk celsede deiiük arazt gös
foren Me!Qhatin bir ~eyeli srh
!hiye tarafından muayenesir.c 

karar verilm:şti. Okunan heyeti 
sıhhiye rapru-u da ad~ye doktoru 

nun müşahedesini teyit etmek
te ve Melıl.hatin deli o'.ınad>gını 
!bildirmekte idi. !Bunun üzerine 
deli taklidi yapmanın faydasız 
olacağını anhyan Melı.ihat bu 
defa mallıkemede bir hayli ağla
mış ve 'hadiseyi it:raf e\rni.;itir. 
Neticede mahkeme hiidisede 
tahtik te gördüğünden Melahati 
JO sene hapse m•'hküm etmit-
t:r gtren ·ra·n: brilhaasıa K;mıt-On, Ham

luıı:. Poat>is, Vaşiı>gtooıia, Hol\.an<lo. 
ve- 1\t~n('H!ko&ı nnthtıeJıil' vazift."lıere !$.. 

Londra, 17 (A..A.) - Blıgilııkü per 
,ş.erube günü iyi b;r ~ h"°<!r 
a]ıadığma göre Maıcl81P-rdal<i in
ır>ln l\oollaı:ı mura<>ııas~rlıı. M\en rn'1-
zıııke1"' edlmct<.t.ıı alon ınüto.reıte :ıa.rt
ı.ar.ıııın te61>1t ve Gıa-buJün.e 1t:ada.r as:
'keıi ıuah;,.eii olmo!ktan 7ll)'&l!e maddi 
f'l't~g.el1ıeri.e yeıv.adJ.ayan ti\eti. ıhare.h-iet... 

:e"'1.e dC\""11 edce!ı:lrdir, 

---------------
:Y 11 OOi<lrr-,·5-!Al'. 

\•aı., tl.<:61.M', ~ ya.;,4.esi o!Bn is
tıJl.-wbaı':BJt lriirosu şe!hg:i111i d~ mı,,ııb.;;:raıw& 

Uir"QEkbır. 

MUAFİYET 
KALDIRILDI 

Nafia Vekili 
--~· 

11Banua için Mihver 
ile sılu bir lşblrHğl 
yapacaQım,, dedi 
Soiya, 17 (A.A.) - Baş\'ekil 

'M. Filof dün öğleden sonra kli
se mensupları ile mebuslar, 
yüksek rütbeli S'Uba\•lar, hükfı
met azası ve yüksek memur\ar 
önünde miilhim bir nutuk söyli
yerek •hükumetin iç ve dı~ siya
setini uzun uzadıya an1atmıştır. 

M. Filof sözlerine devam ede
rek bilhassa şöyle demiş\i.r: 

llir deği.rme:ni.ı dört fırını O• 

lan hir adam, !rendi değinDeoin
de övüttüğii fasulya, ba'kla, no
hııt unıa .. ıru, yine kendi dört 
brımnda ok.meik yapıyor ve bun
larJ halis buğday· e.kmeği dlye 
halka yuttW'llyormlJ§ .. 

· Ad:amcağn yine oldukça iıı -
saftı bir adamnrq... Çünkü fa • 
sulya, bakla, .ııohu.t !ıN ne kadar 
buğdayın yerini tutmazlarsa da 
ba§f;;ı fcsul~·a ohııak üzere yine 
1mnl:ar b:...,,. nimettir. Ya hu a
dam kendi değirmeninde bu ni
metlerin yerine mıs:ır koça<ıı. 
servi k<nalağı. deve dikeni, ca.lı 
siipürı:eM öviltüp de ekmeği .b1111 

lar1a yapsa jdi halimiz nice ölıı
caktı! 

Ah bu çabuk 'e çok kazııu
mw horsı ah! Bu körol:ı ·ı, bu 
yerin dibine batası Ye tez :zaman
da kııhhn,r iısmile kahrolası hu 

hırs ah! Birinci cihan boğu,...a
sı:ııda bazı vicdan.lıara l.ök sal~.a 
ve o b~mn son ~·ıllarmdıı 
hior.a ince ek>uııı'J Kit.lı•;ı,ne t<ıp

rağı dfthi yutlwan Ye timdi tek· 
r&if bortlıııyau kkhanıınilik lın
sı ah! Ne yapqı yap•p biran öa
eıo ı.....n vuracağnm vurayım, a
pa'l"tmıanlıı.rınıı kurayım. lüks o
touı.ohilim.Je, ntediğiru gibi sa
ğa, sola koU... vu.raynıı ve I"' -
ramb her buya, bet belaya 
k..,.şı sapsağlam durayuu ! hır"' 
ah! 

B~ sa.nnıam ki böylelerin" 
knrşı milletin yiirekt .... çektiği 
bu iı.lılar, nhlar onlann ya~ 
kar kals.ıu ve onlu, bu ahl:>ra 
vablara klll"Şl boyuna, · tedi'l<ln 
gibi çalsın .. Böylelerin.in bu ha
rcketiı:ri.ni biora-z da vatansızbk 
rulnı.nıl.a ara 01 ak gerek tir. 
Oıman Cemal KAYGILI 

Toküo, l 7 (A.A.) - Nankin 
bü.kiımeli nezdinde Japon ikti
sat müşaviri M. Kozuoaoki, Tok 
vo hüklımeti devlet nazırhğına 
tayin edilmiştir. Büyük Asya 
için ihdas edilecek yeni nazır
hğa namzettir. 

lı>ııdra, 17 (A,A.) - Vidry ra<l;vl>
w d'i.i.n akşram. AtnbajQ..'1ın ce!n .. "buı:..ıa İn 

.Y.ilJzJ('lri:n k:Ja..roaşıa. yenid.en a9k.er Çt -

knrdıka.rını blldir.ıru;ılir. ll~
dan ah~n son baberl-eri bil<iiren :r_:ad. 
yunun ıs.pikıeri Adıflbanın cru1ubtındi&. 
tor<G<f 1Qıkbiııdo buloode>1~unu oöyie -

miŞ!ıi~. 

--0--
Sanayi müesse· 
seleri IJina vergi· 

si de verecek 

Bir tetkik seyaha
tine çıktı 

Hükfımetin baş1K:a gavesi, ye 
ni niz~m esaslarına uyg;m oİa
rak içtimai adalete dayanan 
milli ve kuvvetli bir Bul.gar dev 

Arl.oara, 
17 

<iıodıı.m ll!ulW.b!.rin- !eti yaratmakhr. Böyle bir dev 
<1"n) - Nafia Vck'\11 Ali Fwd cebe- let ,ancak A'VI'Ulpada yeni bir ni 
ooy lı'4!iin saat 15 d-e hareır.et edm. zam kuran ve onu sevk ve '.da
Er,,un 111 tı'<"'l" bir ·~~<<k ~ti- de eden mihver devletleri ile sa 
ne ç>kırı;aık fule"> Aok1lı•a&n ayrıl- mimi ve sıkı bir işbir~ği yap-

(ı AKINTIY :: =--"'ı\ldhalat siyaseti-
l_-___ -_-_-_-K_ö_a_E_K J mi z i t e s bit 

A vrupaya çıkacak 
isti~i orduları 
talim görüyor 
Yaşiııgton, 17 (A.A.) - Ame

rikan ooııaıımasma bağlanan i.. .... 

til:ı alaylan karada hareket r<ı
pan \"e oud.a yiizen t.ankl.arl.a tec 
hize dilmi,Jti<. Bu tankl.ann hu
susiyetlerini bi1diren vasıfları 

lhakkmda henüz etraflı izahat 
bildirilmemekte ise de, askeri 
mütehasstslar A.lıigator tankları
nı nsuda yüzdüklerini ve kıyıya 
gelince kendi vasıtalarile karaya 
çıktıklarmı kabul etmek:rediT

ler. İstila orduru da.h~ şimdiden 
birinci bahriye sil.aJıend:nları 

tümenile dokuzuncu kara orıhı
su tümeninden mürekkeıp bulun 
maktadır. Bu kıt'ala-r Karolina 
simalinde Nowriver'de muazzam 
\bir sahada tal.im görmektedir. 
Başka bıdırlye silahendaz alayla 
rı da Lord Louis Munil>atten 
1<.t'~lannın yanında talim ed.it
mektedir. 

Arjantin 
cephe 

Mihvere 
alıyor 

(Baş taııı.fı biTinci sayfada) 

AIIJANTİNDE SEFERBERLİK 
İLAN EDİLDİ 

R'<l de j:ıneiro, 17 (A.A..) - Reiııt

oli.nlhur vaıııa• wnvın! reııerbet'tlk 
;ıı.n elnll,1ıi:. Bcttün ih~ytı.\ ku~er 

~reıi maıoamların verdıı'kleri. ilk jş&
~te ha.ztr buluıracalklardır. K<ırar - ' 
nnrr,eyıe göne, doğrna bilyiüme BrczH
yalı ilıe Bre-.:lywı. tJMri;yeli!1<' giretıılu 
~prağıın. :mtida.el.aısm:ı işıı.rak edecdc
lemtr. 

2-0 yıa.şmdan 46 ıyıaşına k.ad'3.t' bilt'\i;a 
lıı'kıeklıır .a5l:t aJ<!ıM çağlr}\n\ıı'Jr. 

llUKUK FAKl'.ILTESİ DE 
KAl'ATILlll 

8l>eıtw - Aiı"'3, 17 (A.A.) - Nez! 
11&.raıtıarı t4iebenln sat. s~ çı\1tniııkla· 
n 1ı;n;oe:\er clolain!;\<' h;;i<ılmi't ma
lorunlan !ı>tillrnk m<ikt>ebiıı< kspıı.lm•ğa 
lt!w'a.!" ·,ıemı:i:ş~i'Tdir. __ .. ,I....___. 

Oogolo iltihak edea-

~!~ ı~~!~ıy:~s. 1 
Fror.ısanm Sofy& eçlsl jules :s!-xı-1 

del, ı;.-eneı:al De Gııu\I ı.uvvetl«ine 
il'~'Gl.2.!c <·tmc1c twe.r.e istila. etmiştir 

-Nerede? 
- Çaldarisin evin in önünde o 

t >mobille bekliyecekler. İçeride 
sıy a L müzakereler var zanne
derler. Naııan dil•'kati celbet
mc7. Sl)Na biz de saat dokuza 
dogru gideceğiz. 

Pian fona değildi. Papas saa
t."." baktı. Daha biı· hayli va
k , vardı. Fakat yeriıode dura
rr au Ü arkad~ ·a\.ktılar. 
D.-arı ç•k lnr. 

Papas: 
- :Birimiz, dedi, Büyük Bıi

tany~ otı.>hni göz altında •bulun
c!rrma!ıyız Dtşarı ~ıkarlarsa 

ı..en1ız 3ıun. 
- D_oı;'rl!. Amma kim? ... 
Düş.ündüler. Bu i~i Papas ya

Pamazcb. Merkuris ise Tinayı 
'e balınsını tanımıyordu. Tabi
~! e nzife Galal.i&e diısurnrdıL 
kabul etti. · 

- Yalnz, dedi. siz de karş,<Ja
k k_.l:l'\'ecle, dip tarafta otuıu
nuz, çık:ırlarsa gelıD ııize haber 

Ren bölgesi 
(Bafliarah 1 inci sahifede) 

bomba uaçkları Visbaden bölge 
sinde sanayi 'hedeflerine taarruz 
ctınişLerdir. Bu hareketi•" neti
cesinde 39 bomba uçağı noksan
dır. 

Be:din. 17 (A.A.) - Dün sa
vaş uçakları tarafından büyük 
Britanya üzerinde yapıl.an taar
.nrz \hak.kında Alman orduları 

B3şkumandanl.ığı aşağıdaki t.a.·f
sibitı vermektedir: 

Dün gündüz yap!.lan hücum
lar esnasında Alman !hacfi:f ı.avaş 
uçakları cenup İngiltere saıhiti 
üzerinde bir çok defalar uçm~ 
1.ar, ask<>ri tesislere ve askeri 0-
uemde !\a hrik.alara ağır çapta 
bombalar a1mışlardu. 

Rye şehrinde büyük binaların 
ortasında bomba üı.f:ilaklan gö
rülmüş ve bu.ralarda önemli balı 
rlbat ol.ı?ııışhır. Aıvdet uçuşu es 
nasında bir A.ln1an savaş uçağı 
s:ih.Hde dolaşan bir gemiye ~teş 
ederek gemiyi tatuşturmuştur. 

Biraz sonra cenup İngiltere lı< 
yısın<i.a Eastboume şellı.ri keuı 
Alman hatif s:waş u.çak\a.rının 
!hücumuna uğramıştır. \Bu şeh

rin garına müteaddit bOi!Ilbalar 
dü~üştür. 

Çarşamba akşamı bir Alman 
savaş uçağı keşif laarruzları es
nasında Orgney adalanna kadar 
i}erlemiştir. \Bu adaların şıma
linde bulunan Faerislıe adasına 

bombaları.. ve tayyare siifilıları 
ile hücum edilmiştir. A'ıçak u
çuşla y>pılan bu hücum esnasın 
da tesıbit edilen hedefi""" tam 
iSabeUer ekle edilmiştir. Eııcüm 
le askeri baroakalar doğrudan 
d~nıya i~abetlerle tahrip olun
muştur. Daha başka askeri te
ıosler ciddi hasarlıa.ra uğramış
tır. 

Bir Amertkaa uçak 
gemisi battı 

~n, 17 (A.A.) - Y<•:ı1<~"' 
UÇllk geıtTW!lml, Mıdvay muho.r<b<'-'1 

'"-''""' 7 ı.a.z>rancla, sidd.tll bll>Ya 
,-;ı deztiza·ltı hüeumlnrına mo:ruz kal-
d~ SOMO. -:ıldığı bli\di.ı"1.."'1'Rkt<>

dir, 

Yazan: 
vereyim. Birbiriıruzi k•: bl'tmi
yelim. 

- Hay, hay! 
Galatis, Büyük Br!tar.ya ote

linin barına gitti. Kapı) ı görebi
lec<:k bır vaziyet aldı. Sonra 
düsündu. Tina kendisini göre
bilirdi Bunun iç'.n başka bcr ter 
tibat 1.9.zımdı, Onu. da bulmakta 
gecikmedi. Barın arka tarafında 
bir avııa vaI'd.1. Ot.elin çıklş lr.a
pıst g<iriınüyardu. Kendisi gö<
ler•ni ayırmamak ..artile b<r kö
§"VC otı.ı rabi Er ve oradan giren 
çıkanı görebHirdi. Öyle ·aptı. 
Çok ta ~k:Liycccğ;nl z:ı.nr,ctmj
yOi'du. Saat ~ ıı;eçmlsti. Fil-

Ankara, 17 (İkdam Muhabi
rinden) - Maliye Vekaleti aı.a

kadarkıra yaptığı bir tamimde 
1(}55 numaralı kanunla verilen 
muafiyet 1 Haziran 942 tarihin
den iEbaren ilğa edilmiş oldu
ğundan gerek bidnci sınıf gerek 
iktısad.i faydaları tasdik edil
miş olan ikinci sınıf muafiyet 
ru<ısainamelerini ılıaiz sınai mü 
esseselerin bu tarihten itibaren 
bina vergisilc de mükellef tu
tulmaları lüzumunu bHdirmi?
tir. 

,,. şllT. • • • • mak suretiy1e meydana getirile-
Sıhhıye V ckılı gchyor bilir. 

Rıh ve Ruh! 
(Baş lanfı birinci sa~ [ada) 

Aıf...,ro. 17 (İkdom Mub:ı.b<rin·t---------------
dı•n) - sın!ı.iy,, v~Jtjl.i H"".u.ıı .ıua- lngilterenin Anka· 

1 ~;reı':ı :~~;, ""'"""'1' X.4.TQ)ııla ra Büyük Elçisi 

aksesuar d<>lab1nda ~·eri kalan 
• rıhdaııJığııı ve hokka"1nın. mo

dern bir yan masasına kunıl -
masiyle kalöriferli, teJ.efoıılu. ve 
radyolu bir salonda, mwu şam
danı ~akılıncsı arasında ne f:rrk 

Dış ticaret Müdürlüğü (Ba, taraftı inci sahifede) 
!arın haltim;ye1ıi "Itın<Ia bulu:man bu 
tcıpral<1l•rda ye:ri hi:klimet.ıer 1'eşc!;:
Jı:ül ctn~tir. Tüıt<:iye ııua.ıa..ı t;,n.a 
naııarlı:ı b~<>r. 

Tamimde v.-rgi tahakkuku ya 
ptlmamı_' bu kabil müesselere 
nit -tahak.kuk muamelesinin he
men ikmali ili'ive edilmektedir. 

A1t"'1rfl, 17 (İkdam l\!ullauı.rin
di'n) - Ticaret Ve"k~\~ D.~ T.csret 
dJ..i rc~l re;~Y.ğı:.nıe mu.a:v.in ~ A-1 n.:ı.ır.ur t:,eyin <lilmi:tir. 

Japon Bahriye heyeti 
yarın geliyor 

AnkB t'1, 17 (İk<iıı.ın Mu~l>iiı"dı.
den) - M~mleke~m~ fl'tl~eeıli biJ.. 
d!tıilen V'~!ral Nomut":lnın riy~ 
tln.<lcl<ıi japon bGlrriy,. MY.1'fo1'rı c:•
m·arteıs1 gLinü seh:riını>e ı:ıuvssal:ııt e
d·ro&ktc r-i anıla~111rr.'adct.:.'dlıl'. 

· G~~!~!~N . j S~~~g~ ~~ 
{Ilaştarafı 1 j™'i sahife<!~) kıt'a!ıarı 1ıabiye bakımından e-

bütün milli kuvvet.in kul!ıanıl- heınmiyetleri büyük olan bazt 
masile za!el"f! var!lması icap e- meskün mahalleri zapteWniş1e.r-
den muazam bir milletler traje- dir. 
diSidir. Hudutsuz hürriy<>t ve- Leningrad cephesinde Sinya-
ya öhnem:z, !harbin neticesine vino bölgesinde Swyet lnt'aları 
ba.ğl;dır. bazı müstahkem noktaiıan zap-

'Muılıarcbenin ne kadar sü.re- ietmişlerdir. 
ceği hakkınclaki sualin kat'i bir Loııdrn ,17 (A.A.) - Re·ltter 

ce'\•abı yoktur. Nasıl ki bir har-
be tekaddüm eden günlerde bar 
ıbin ne zaman ve ne şekilde 1:>

kaca,~t da bilinemez. Fakat tec-
rübe şunu ispat eder ki hal'p gi
bi su!h da ıbirdenbire çıkacaJ..-tır. 

Alınnya hiç bir zaman taar
ruz prensiplerini feda eLmem.iş
tir. Hasımlarımız mütemadiyen 
pelccek teşebbüsü beklemişler
dir. H<>r veni yaz şimdiye kadar 
bütün S3'halarda lhar,p kudreti
mizi faz!ı11a~tıırntL~t..ıır. Iİy~id;aı! 
madde ve siiMı hakımından va
ziyetimiz, harbin iptidasından 

da..'ıa iyidir. Anglo - Sak.<;<>nlar 
bizden tıala çok •g.,ri<l' der. İıpti
dai madde ve insan bakımından 
c:ok zıen,gin olan Rw;yanın bu
ızün kolu, bacağı kesilmiştir. 
Haııp ku\•veti zay>flaınış t..filki 
edtl.ebilir. 

Vaziyet. !bize bütün zafer şans 
larmı bildirmiştir. Fakat bizdl"ll 
daha bir çok şeyler iı;tiyecelctir. 

FiKRET 
hekika, dokuza doğru baba ile 
kız göründüler. La.kin çıkmadı
lar. Bara dcığru yürüdüler. 

Galatis, kendi.>ini göstermek 
j•temiyordu. Bir an içinde kara 
rmı verdı. Bann bir yan kapısı 
Yh.:rdı. Buradan, .!Büyük Britan
ya• ote!inin 'bitişiğinde, ayni za
manda idart'sinde olan King 
J orj otelıne gidilebilcirdi. Del'hal 
o·a~·a ge<;ti. sokağa çıktı Ki>şeyi 
d'<inerek. karşıya, Zonas.m ~anın 
dski bara koşlu, Papas ile Mer
>:uris orada bekliyorlardı. Pa
pas, Galatisin acele geld,ğini 
görünce meraklandı. GaJatis va 
zıx_eti anlattı, HeD birden g!W.e.· 

ajansının Moskmadaki hususi 
muhabiı i H.aro1d King y.azıy~: 

Ruslar Terekin cenup sahilin
de bir kari§ taarruz Y'apmışlar
dı.r. Almanlar burada Grozıni 
petrol madenleri isti\"' metinde 
bir yarma hareketine leşe<bbü.s 
etmektedirler. SrıvveUcr yeni
den bir kasaba dalha alm;::;lar 
ve bir muharebede 80ö Al~anı 
kısmen yıar.a.l.amış, kısmen öl
dürmii'1lerdir. Almanlar nehrin 
Mozdok dcığusundaki -şimal sa
lıiHnde şaşırtma maksadile taar 
ruzlar yapmış\ardtr. 

Rjev - Viazlna cephesinde Moo 
kcıvarun doğusunda önemli b'r 
müdafaı;;, hatttna karş; yapılan 
ibir AJ:ınan hiicumu püskürtül
mi.iştür. 129 uncu Alınan piyade 
tümeni kumandanı general Rit
tau Rjev yakınında Y"!>ılan bir 
oovaştA ölmü'11ür. 

Almanlar bütün :t.a.yyarelt-rini 
Stalingrada karşı· toplamı~lar
dır. K~ra harekah da Almanla
rın istediği şekilde c~yan et-

:rini otelin kapısına d:ktiler. 
Golder ile Tina, yemeğe git

n.rdrn e">"Vel, bara uğrayıp birer 
\kt :çmişlerdi. Birnz sorcra '.'" ... a 
baba JUn kolunda. gülen b:r 
~ ti•le, dişan çıkıyordu. Papas o
nu bu ,·aziyette görünce "'1riT
lendi. Demek Tinayr babası wr 
La al..J<oymuş değildi. Halind~n 

belli OtU)'O!'qU. 

Galutis ile Merkuris te vazi
yeti g(irmii:Uer, ayni karara var 
m"?lardı. 

Galatis: 
- Müthiş herif. dedi. Kızı 

• k::mbilir nasıl kandırrr.J{;. 
• "' Merkuris tasdik e~ 

Ycrıi Till'ıci:l"' siya.si i;-W.hillıoô mü-ı 
dafaay:ı azmetrniştir. Bu ~ t;ı:n
kô.n!ar ~ büO'iildüT, Ti1ra;yeııin nü
fusu lalkriben 20 tro)'.YIOO<lu~. Türkler 
is~<itk:cri gel;.,"Illeyi t.rmin c.:trr.-Ok içm 
su)h ımıu ediyorlar. Tliı1< !iJ[.cıln'-1>1 
ad31mları bugürikü olayları e,.."\~-t.>c 
göt1mt.ı.ş1crdir. Tü.ılo!ıJ-~nin s;lah-
l:ı.rı k-irrıı.seoy~ tdhdit .f' tm7y.o-r. Ancak . 
s;tiki.tıl1ni llrorumnık !Ç'bı.dir, Bu to.k-. 
dire değPr bir msaıl.dfr. 

var? 
Fakat, .uııl>er el arkııdaşmuz, 

bu garabeti de gö•tenniş: 
·Rıhda:nbğı, -..-,, b.okkasiUl mey· 

haııeciden satın ald>ın: Şim -
di bu satnıları, kalemimi o bok· 
kaya batuoırak yazıynrwn!~· di
~ or ve yalan da söylemiyor. Çiin
kü onu.n böyle davrandığı, tas
vir ettiği hasretten tüten is ve 
bezior kokusundan belli! 

1942 yılında, kalem'ni, dibi 
likalı bezir mürdokebine batı -
rarak yazı ya.zan mulıarrh-, gÖ'Z- J 
leri enS<lSinde açılmış b;r züm
renin cıı.nlı sembolüdür: r.Jazi, ı 
•rıh. ı, •tamdan .. ı, eski tas1, ve 
eski hamamile, onun arkasında 
değil, önündedir_ 

Yeni Tülkiye hayatının en k:ı,yınıc:t
li unsuru lk-öylüdfrr. Türk: !ltöylü.lt'ri 
aOOn s:~~~bıi, mert insanlardır. Sa.ıbtJ:ı. .. 
tan ~ama kladar ç-a.!lşlrl><, tarJtıJa

~= E"kip bi\lOl'ler. Voı\an rnü.W:oam
m. çağırılınca sapaniarın1 bıtıl~ıar.ık 

silM>a O<lTı.ltrLar. Türle ldiyı!'iif;[Wjn 

'mı.harebt• s&hnıe~ CC'sar-e-tiuin hu
dudtı !YO' ~- Kf!lld'si:.e d~n ,~-
yıetinde buJunanlar.ı.n hıE"ps.i bı.ıno hür- Bana sorarsanız, cenı.iyeLiıı d:ı-
mcti öı;~wmlşlerdir. 1 lnu tekamül hızı önündeki rol-

Kerrcaldst Türl<'.l"" lbü~ürı lromşulo:ı.- leri ve mevkileri bakımından, o 
1~J.e i>ı>< müna&ctıetler kunnuştur. yazılarımızın üzerinden atbğı-

?.talral"1ni ikl adamdan boh&ederek mız •rıh• la, şu görenekl.ere esir 
bilıı:·rn.a:c ~1ıiyoruın. Atat.üık. ve I.nö-
rıü. Tlirl!t"yenm loend.Jııi mı.re efımd.< kalmış "'1'!lh. arasındaki beıız.er
i!,'in bu.lınak mazhlı.riyftıine nal! oldu- lik, bu iki l<eliuıenin ilnlast GU· 
ğu ik; 3<1am. İkisinde ele ayni o'.an şu sıııdaki yakınlık kadar büyük· 
il<ti ır.eV)"et v:ı.r; Kal" kadar sı.ğtem -tür! 
rumıus ve şe-rel, çok yüks:t'k bir va- --------------

Ticaret Vekili 
Burdurda 

taırıEJC\"€Tlik, İnönü gü\"e.ni-lrr.eğe JA -
yLk. nruJJr görülür göI'liş berraklığına 
1Y'3ı1':.k, insan.l.arı sevk vıe idQıre etıne

&:ni bi:en tör şeft:r. Keımıilis.t Türki
ıyeııin an'anelerinl crnm kadGr iyi mu 
n"1'ıl2'a edeoe!< bul"""mazdı 

Atıa..türk için sunları söyİXYC>oeğim: a ---
0 """1< ve lda.re için yaratı.lmış rad- V '•il •-tal J J 
yomdan bir mcsnndı. ölüırtl.m kot!<- e. n.u ya 1 a'r3 
muyo"".u. Harbi bi\i)"'OTdıu, ft!kat l<tızı takdlrk,'l.r lo.~ya .. .:.tta 
dökı!r.IC"gp razı d.eğfl.dı. Sulh onun baş.. il Uo Ma 

ııca ıraye>i ;di. bulundu 
memektedii. Alımanlar bir mu
harebede 69 tank ku!lanmtŞ ol
malarına rağmen So\-yet müda
faalarına girememişlerdir. Dağ 
muharebclerind Almanlar na
hoş sürprizlerle kaTşıl~akta
dırlar. Küçük ve derin bir bo
ğazdan bir Rusun :rehperliği ıal
tında ilerleyen Alınan dağ kıt.

alan gizlenen Rııs istihkam kı-t
alarmın dJnamitıe !havaya ~ur
duklıarı bdğaza bfil<im lbir kaya
nın -altında kalarak ezi:lmi~le1"Clir. 

- Öyle. Herhalde Papasın a
leyhinde bir hayli veriştirmiş o
lacak. üstelik inandınruşa da 
benziyor. 

Golder ile Tina, yürümüşler, 
Tifisya caddesine saıanışlardı 
Üç arkadaış kalktılar, yıw~ y:ı
vaıı ve uzaktan taklbe koyuldu
lar. Ha-va kar.armı.ş ve O'.d.dede 
gelen gidenler olduğundan, gö
rünmek rhtimalleri ~·oklu. 'Zat~n 
Golder ile kızını şekillerinden 
tak\p ediyorlard1. 

Merkuris. 

- Siniıileniyorum, dedi, keş
ke şimdiden kaldırsaydık. /'1aat
ler le çık.malaruu !>ek); yece ız. 

Golder ve Tina, hiç lb;r •ey
den ştiphe etmiyor, rahat rahat 
yürüyı;ırlardı. 

Niha vet misafir" olacakl:art e
ve girdiler, ka~ldular. 

P.>uaıı Jıiç konuşnaymdu. 

!Daha vıır) 

Antah•ıı, 17 (A.A.) - Diin >t<~un 
şererıerİIH' J{al.\tevi stı!.oncr...cta. w:-:il!'n 
zi~ sorı:.rı.ırdıa Ticaret Vefi'.\!i Dr. 
Bt~"' t:z, Antaly~cla göl'ciüğ'ii can
dan Sil mim! rezahün lııı t<'";dd<ÜT el
~ ıSOrllVL uz.un. v.e taao:iitllrar teya
natt.a. buıluır:ımı.ıştıur, 

VEKİL BURD1iKDA 

Burdur. 17 (A.A.) - T<c:wet Ve-' 
kili Dol<1ıor Behçet Uz bu se.bah ...,.,ı 

8,50 d.fl buraya ııe~. me't>ı:ııll,... w 
ileri ır.elıl'nler taro:l'JIJdan J::ıırşıtanm ~ 
tır. Doktor Beb.ı;et Uz ııd>tiınıax:le kı
sa b;r ~t loadtk.'lan soıtr<> İıımir 
trmUıe blnın&: fu>Jerıe ot:omobi\lıe Di
nara bamoet etımşti.r. 

Vilki İrandan 
R usyaya gitti 

---ı• 

Tahranda Şala lle 
bir uçuş yapb 

Ke>ill>lıef, 17 \A.A..) - Wend>ell 
Wtıkk K"'°""'l'e g~lm:şt>r 

Tahron, l7 (A.A.) - M, Wet'.ıiP[,ı 

w•r,ı;e, ı>:u.vl>i~ ~t:meııt ü""'1-e '.!'.tı 
ro<><Jan ayn\mll.dan """"- Şahı "1u>di 
ı.ı,.,.a.reıılle bir u~ )"Op!lla~'R .ı.ıc-t ot 
ıriıı'Jr. T.anm-e 40 dlıatıiaı. karlıax <ilreın 
~r hoıVl\]anma yapım~ ve po.be oehri 
tııwalairdan ..,-reııır.eıı: fırmtmı ve:.
~iir. 

Milııantn>ıi bi<" !nlf ~ ta;r,ya
reden g"ill:er yüıl.e ç>kan İren f8lu 
Reuter mui!ıal:ririne ~le ~: 

cBaıra ;;'k ucue tırsa.im'\ ~11diği 
için M. W<Jl;ıie'e ~irim. Asrıi 
:cunanda A!tıı<•ıôltamm enıiü;i._~ ka.-
1><,.yeilcıine de ~ür etm.,~yim. 
~ i\e çolı: sıkı bir dootl<ık yap. 
Qllllı; ıam .. ınııeınm.-.. 

etmeliyiz .• 
(Baıı<nak31"'1co devıuı) 

kazanab:tir 'e tacirler de ber
lıangi liiks nva tcferriiattan bir 
madde yerine l:ıayati hir mad
deıri.n ithali ile m~l olarak
larına nazaran kılrlarıw.lan bir 
şey kaybetmiş <>lnıatla.r. 

Bugiin memlekelle halkm ger• 
çekten muhtaç bulunduğu biT 
çok maddeler hıılmı:ınadığı gibi 
sanayi miies•eseleriınizin çoğu cb 
yine muhtaç bnlımduldan mad
deleri ithalde müşkülat çekmektr 
ve bilhassa· miiDakale darlığı bu 
müşl."iilat. artbnnaktadu. Lüks 
eşyaı>ın, bulunmamasının büyük 
bir eksiklik vücude getirmeye
ceği muhıık'k:ak &lan maddele -
rin ithalinin men'i .-eya bir ge
liş sırasına kmmıası en beşta 
miin3'kale darlığım gidere.:ek, 
oirhıe.i plandaki ib.tiyaç oıadd.e
le.ri hariçten gelen taşıtlarda 
yer bulaca'k ve bir yandan da 
yükte hafif pahada ağır ithalat 
eşr-ı.n nakliyat fiall.ı.rıııda 
husule getirdiği terclfüler ön· 
leruıı~ ol.acaıl.-.fır ki, hu nakliyat 
tarlfe~nin mütemadi artışı dA 
ayn bi.r hesap ve ayrı biır da
vadır. 

SVKRU AHMET 

lngilterede 
müşahedeler 
(Ba'j taufı birmci sayfada) 

tııruştığım Lcdl Astoc Pek ya -
man 'lurk dostudur. Sefiximizi 
çok takdir ediy.., ve oııwı mtt
vaffakiyeti ,.., Türk _ İngıi!.iz 
dostluğunu ta.kviye etıııe.k için 
ço.k çal.ışıyor. Sefir.imiz Bay Ra· 
uf Orbay Ledi Asrora kB'rşı. çok 
mirteşek.kircür. Astorluın muh
teşem nıali.kanesiıı.deu adeta te
msürle ayrıldlk, bizi o kadar 
candan bir samimiyetle kabul 
•·e .izaz ettiler. 

En çok a.la.katlllZl ceken bir zi. 
yafet ve mülfıkat da:' iaşe Neza. 
ret.inde Nazııla oldu. 45 milyon 
İııgilWi mük~ surette do -
;ruıran bu zat bize nasıl ç~tı • 
ğmı anlattı. 

Gıda .maddeleri mütelıııssıslıu 
taufmdan kalfu:i \'e vitamin ba
kımından yapılan telkilder üze
rlııo buriarumştır. Lokantalar· 
da Üi: kap yemek 5 şilindir. Lüks 
loka.ntalaroa lokanta sahipleri 
b>rkaç şilin faz.la almaktadır. 
Bu, fazla nıasraffarıru.n muka • 
bilidir ve hu.nun mili:tannı da 
İaşe - 'czare.t.i tayin etmektedir. 
l~ maddelerinde ii-:ıt yüksek • 
lığ;i ytizde 15 - 20 a.ras.ındad.'1' 

İaşe NC>:aretın.ı.. miitehass;,._ 
lımm .nazari olarak haz.ırlaılıkla· 
rı yemekleri genç kadııılnr pişi
rip ttcırübe etme.ktedirlM". Li • 
hana, havuç, et, bal k gibi mad
dcler kurutulup saklanmakta ve 
sonra su Hı'lvesile pişirilıll<>Kte • 
dir. 

Nebaii yağlardan yap:ılmış mu
gaddi tereyağlun leıuetçe h.akl
lı:i tereyağmdan farksızdır. iaşe 
Nazırı Noel çöreklerinde yen • 
mck ~ üç vapur dolu«ıı ku
nt frziim almak istediğini söyle· 
di. İıışe Na-zırı şiddetli denizaltı 
harbine rağmen 45 milyon in • 
sanı en stbht bir surctt~ beole
meği ba§llraıı yaman bir adaın-

~· 



SAYFA - 4 l KDA M 

11119 ..................................................... ~ ı! p:ı: .............. .... 

ıı 
1'~:.---J 1 i 

Nn. l4 

60 E!n-..ıs 

315 lira 

./ NGE 

No. 21 
~1 Elma< 
2 pırlani< 

M5 Lira 

iNo. 32 
22 Elrnıl'> 
2 pırl.anta 

000 Lira 

Ho. 2 
3 pırlanta 280 Lira 

Acele Satıhk 
liu~LJSi yap!lımış, idareli ve 

iç mantarlı çinko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVlNATOR 
:>..{ARKA 4 ayak, evler ~n, aıı: 

n~t.stı>mel buz dolabı ''e ikıı 
<•det ştk her mağa1.aya la -
zı•ı1 (Nc<>n) ile pastan.eler 
ve muhalleb<ciler '" ır. LÜKS 
TEZGAH ace:c saLlıktır, ta
liplrrn 
Yunus Seviç'e müracaatları. 

Galata: Arap cami Be«gasrıut 

ool<ıok No. 3 telefo" 41237 

Düzeltme 
G•:.:ttemiı:n 17/9/942 g"~kiı 

h.i.iı..'i ;l ı;ıkan İ:stanıbu İklr;ci 

• g{)V/\LY!:. ),..üzı.ı'"'"'ri 

1_7:"'J-7.'Üklf"rin •;f' (;"~"t.·kk-r:fl 8 LatJ 

14 ayar ~içeklt>rinin altın kısımları 12 ayar altındanıiır . 
ı-c.<imlerden çok zarif ve c!a!ıa zevkli ve caz:bdir. Rl>•imler bu 

n~r nu ·Juğuııw. clt gayr; n~r·nttu-1 j),5.

ınnın 5. ı•naddet,.~.d~ birinl"i arttı ma 

gfınd 8110/942 olar.agı )'('rdo 7110/!'.142 
t..!a -ıı.:o: ~·· n. ~tı Tc.t-l,•l".a.n :aı 

güzelliği gös!eremivor. n;ır. 

Taoradan s>par:is vukıı.ında porl a •nas:rafı olarak İKİ LİRA bedeli le berabc>~ pe•il'en gönclt:rılme!.dir Zayi 

Her nevi kıymetli -----

Qı ve· 
HAlb.OLARD 

vereceg.n;z pa!'liD.1.1\ ıı:arşılığıru alabıhnE'k içir., ciddiyet ]e t..ırun
' mış Şarl: Haiı Tıcaretcv .ni bir kt'<e ziyaret ediniz. Renkleri 
;abit ve fevkaliıde desenlıi yeni gelen çeşidJerlc evlerin;zi süs-

Ş R 
MUSTAFA 

leyiniz 

l E EVi 
CABBARZADE 

Fa~kapı Dördüncü Vakrl Han binası altında No. 70 

Diplomalı ECZAC aranıyor, 
Türk.iye Ş•r Fabnl<Mo.n Anonim Şirketinden: 

3869 -.yı;, Dal lcanuM.Jnun hlilc.\lıml~~ ınuo.lı\;\.Cle eoİ•-iiol -

<ierece ....,,;nden '!\ırllıı filtm"3mıı '"° d'ı>:Cmalı blı e.:ı•~ı aJ>ı,.
c~ktır. A.Jtı ı:r eon• .. k«ıdi~ barem '48.Dllnuna gere \1" r ıç.lelin"."' d•·
r~ ven.~l' Ev faıbrlbl. ~ra!axtiın k'vnin ed: t"\'fl.< vC' h r rıı. Jtta.r 

k·~ a11D8r.ak1ı!" Talip Q\an:-arın Yeni~ ...-i::ac-ıT\dı B tt Mnmda 

" u!lCti katt.ak.I Bürorınıu;; Y"· .:ı' mii.racaat!tri 
lmlll!iiıiiiiııiiiiıiiilliiiiıiiiiiıiiıiıııli:lıiıiiııiiiiiıiiiiiiıiiıiıiıııım:;;ımmı .. , ... .-ı:~·ıl 

•Dokumacılara Yeni lcad Rf!gulatörler 
Joptıdal e! ~ ... + Jı;>r ('f.,.ı d·'1--un""Y Avı .l"Q n. • ıwı kat'<y-

~D '"""'"' d;JtC(KıU.1ı1o mori, ~•a·wab• """"yen; icod Regulatör 
-~ 1":ıb0l olmuııtur 

Mutefleasıe uet~ .iıdıe.r't' ve rıl ı&~ mt-.>-diın& C ·• . · •n P!n !!:On 

Fı-=oız uoulu u~ -ısa eıdiln;.İ§ """bu Regulatör ı ..... do

.. unlACthic ıt1m'at.ini ~mük ra™hn18.E vt: çalışn..ı lrole:y ı:~.nı ~ had· 
d'ne vaır<i tıTnlşhr. 

Ff'T'cttları hl":" ~vmaeı.ya eJ'WlZ' d o:up taz:i.a t.af.s.ııüt v ,!ın o!m.ak 
~~mc. -a.ce:e ~~i \-e ad~ ·nı.i-T8'1caıQ.l,a:ı ı"<'a olunur. 

KiRKOR B. Pt.ISIRLI 

AZ SERMAYE iLE KARLI IS ARAYANLARA 
Zamanımızın en karlı i~i olan gazoo.culuk için GAZOZ MA -

1{~R.iı'1İZ bulunmaktadır. Tiraretbanemiulen a:t bir para ile 
gazoe tesisatı tedarik e<le-l>ilen bex müsterimize san'ah da birlikte 
tanı olıora.< bırk~ aat i~mde öğre1me"teyiz. 

Fa~la tafsilat \'e ;,.ıeklil.,.-in aıl-re,imize mektupla ,eya bi:uot 
mii.rataetleri rka o]unUT~ 

KiRKOR B . l\USIRLT 
ÇAJ<:llAKÇILAR SANDALYAC'ILAR S. No. 21 

isTAXBUL 

Gazman ep Be:ediye Reisliğinden : 
1 - G<ı:i&ıJ!c'P Br'.ea-y<'Si E;M,~ fob1'l-..ıın Vllf 158 motlrl Dute; raz 

mo!ö:ilne act A 17 l.J.Ô1lcie ti wrt .,.Ji<xhr "'1Lısı d.ökhlrülmes! ~/9J942 tarihin. 
dl:ı-ı ıhb'lretı bı. ay n.-uddet:e k.apaiı ın rl. ooa'Orle t·kıli-lt.rrrye lk.omntış!U!' 

2 _ i~ ka:'<ytsl 5/101942 poo:arı...:.; gtlnü .,,at 11 de :Y'lpiliıo::.ğmdan 

!Wlt.N!feı'ln rrx·ı.Jt"· Kil.'1 ve saat~ ~IJ't3ları. 
3 - B ı ;;;e a·ı ıcnoome be.Wciz oıa.'Blc ~ jşJ""1-ıı ida~ 

alnubılir, 
4 - M• .tıı."1'llJJlPP_ b«lt'1 (IOBOO) ~·ll<lll'. ~t lemiııat1n da 1110 lira 

oidLJİ!'J ~ olumtr. (10016) 

Silvan Jandarma Satınalma 
Komisyonundan :. 

r ı - Ol bin kJo p\rinç on bEııı b in ı.;:o erimi> oad<> ye.g klı(>aJ.ı ....,,la 
mıôıttın-..,, · koıııılımuşt<>r 

2 - PJ·incın m"UhlammEn kıymeti y : rrni <ftlıı1 bn ltra mu~ıakk:M temina.
t ı lROO J.rnd r. Sa<le ) oğuı mulıııUm>i'o b.'Cl.c!i olıu.z ,c<liı 00. beıı ,.;ı.ı; lioa ı..mi
oatı 2&12 ~ra 50 kunı.Jlur. 

3 - ihal<> 3 Bir'nc"<Şnı 942 cumarte<t Kl!tıö - 14 de icra eJölt"'*liıt. 
J'n lıip ola;:Uı• b.ı ı.aı'J>lo ta1'<t ecı;'~n ll8.aAleo bôr ~ ,,,,_l t<i<Jit mekt\C)la-
riı.- ...-ıır voe t.e-m«>.tları.nı k"""- nm1!8leıt. 19836) 

Sahibi: E. i Z Z E T, Neşrq.•t Direktörü: Cevdet KarabileiJı 
l!esıldıfı yer: .son Telpaf• Jıhtlıııw 

K TASARflUF 
HESAPLAR! 
2 İkinciteşrln 

Koe~idt~ln.~ ayn!an 
ikranı·fl'.1f'r 

1 ao.ı 1000 liral:k 
1 • 
2 • 

• 

• 
• 
~· -... 

500 
250 
100 
~o 

25 
10 

+ -~~l.· 

• 
• 

• 
• 

Cl-lrubçovi o.ı-tc <&.u u11tl.cın .. ldığ'ıın 
t..~iittıt'"llt'll!t k:rvbPtt:nı \~rni..~lni a.· 
Jacae:r..ıdsın ~'>~J~n ıııimo. y-0ktur. 

Ahmet Gun'kaya 326 

-----------

D. Dımir Yoil«n iılıtme U. M. ii lnları 
................... m:a ... ..., ..... ta.11111111111 

:vt.itechh:di nam \'f' hesc:ıb:nli mubayaa oitJ~ıacnk ve rnuı am ı·n be

de); (27 500) lir• olen 10~0 000 tuğ:a 3'!.'9/1912 ~" ,,,.n>b.> gt.nu 
a(,·lk ('.kısi.i.tmc .ı.Sulü IJe A:ıitarada idaı~ binasında t<>-p!3n:-.n m{' .. );ı" 9 uncu 

komi~yonca ~tın alınacai>.tır. 

Ba işe girmek ıc;tııyt'Lı]Prin (2.062 50) !irabk mu-vail:k;..t Wınıııet il<: ka

nun·ın t.Ryin .,•tti6i ,., .;ı\n]a.,.ı tıGmılenaynı gUn vf· ss.rıtrır ı:d1 gt:t;en ko:r.~ı>

yon ,.,,,..,ligi!nrl.e bulunmaları 1-azın;dır. 

şartnamıe-1er Anka ·ada malı:ıeır:.e dai~sindf', H-a:,ydaıııa.ışada \.f'<;.t·IH1n1 ve 

..-vk ~ig:nııe görül<b<lir. (9988) 

~----------------------, A. Hamdi Başar büyük ve son eseri 

Bir Medeniyetin Sonu 
Medeı' 'yetlerın doğu.} ve batı.~ı - Medeniyetin doğuşu 

ve ilerleyiş d<>vresi - Marksizm ve :nkılapçı sosyalizm - Me- , 
dc!ı;yctn çöi<li§ ve yıkılllj devruıi, iaşirlm ve na,;yonal S06 -

yaliz.ın - & medeniyetten diğerine geçiş - Yeni mcdcnı~·etin 
:kurulma ursurları. 

Mevcudu bitnıek üzeredir. Fikfr Jıayabı>da hadise te'llcil e
den bu kitabı her müne\'\'er okumalıdır. 

_ı 
7.30 Pıqıı'Orn ,-. !l!,.m1ck.e\ Saat' 

•yan. 1 
7. 40 Aj""" )<:ı.berleri. 
7.55 - 8.30 1.!U..:k: St'tı<fbnl< pa~•

Jar (Pi.) 

12.30 Prog"'m ""' :ı.temlü:~t Sool 
aşarı. 

12.33 Mü>lk.: K<ır~ pn>gram (pi.) 
12.45 Ajans haberleri 
13.00 - 13.30 Mii:zilc: :F\~,...., vr Tür

k.tiler 
18.00 Program vı' J.it'~ SJat 

"O"lM. 
18.03 Müdc Fasıl H-o;r..ti. 
18.4<1 Müzii<: Dana :Müziği (Pi.) 
19.00 K.onu,.'1ll8 (.İlk<\; ... t ....:ti) 
19.15 :ı.ıüı;W;:: Saz Eaerl"1"i. 
19.30 Meml«<ıet &ı~t o.;rarı vıe ajom 

bltııerl-:n 

DOKTOR 
Dalız Cemal 

LOKMAN Hl::Kll\1 
DAllİLIYE MÜTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
M'l:-ısJ'f'flt aa~Ucrl: %.5~1. Tf'l . ??391 

19.43 M~: K~:.Sı.r. T-tu'/\. MO:ti~. 
prog:·&ıırnl. (Şe.C: ~·I•":l i.!'t.\ C~· 

mil). 
20.15 Ru<!~ QQ.z(•tt\si. 

2045 Müzik: Ch,opir,\n osc-rlerlntlen 
(Pl.) 

21.00 K<lnUrn'l'ô. (EYın &llll4) 

ıı.ı5 ~•ı. 
2200 Müd<: Rady-0 S.1o11 o~

sı. (Şef: :;..,.p A~ın), 
22.30 McmlrtM sa~.t Ay~.rı, A]3.lls 

hobq·le~'i w Bol'91ll.::ır 

22.4~ - 2250 Yar1nkıl rxt'«rıım ı·~ 
kapoNŞ 

İLK - ORTA - LİSE . . ~ . . 
:~ iSTiKLAL LiSESi v~:~;~ 

TALEBE JCAYDI İÇİN UERGÜN l1Ü1UACAAT EDİLEBİLİR. 
ŞEllZJ\DEBAŞI POLİS KARAKOLU ARKASI TELEFON : 22534 

~------------------anı--~ 

lstaııbul Fenni Mezbahasının -
Ekstı·a Koyun Ve Sığır Etlerinden 

SUCUKLARI 
TN11iıLlrk , ... nefas<'tile nam kazanını~ ve 1-ımatlıdrr. Ya • 

pıJış tarzını ve imalalhall<'lSini görmeye herke<> •erbesttiı·. 

r HER SOFRANIZDA HER YOLCULUK VE GE-l 
ZİNTILERİNİZDE BULUNDURUNUZ . 

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

1943 eli 
La 

675-6 

AL 

LO NZ 
• 
~ 

Radyo Tekniğinin 
Şaheseridir 

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

/) ! 1 • 

"--! \__ ~:z ' L-utv 
Telefon 
20412 

Anadolu 
dan h·min 

acentaların• 
edebilirsiniz 

TELGRAF: 
LORENZ 
ISTANBUL 

UMUM Mümessili Türkige 
SADETTiN SÖNMEZ M. LAGOTETİS 

HORASANCİYAN HAN No. 7/25 İSTANBUL, SiRKECi 

,,ı ___ __ 
SARA<'HAl<LRASI llOllf!OY. CADDB<İl"iDE: JJllSUSİ 

Kız - Erkl"k H 
Ana - Jıı.. 

ADLiYE 
koridorlarında 

(Baş tprafı 2 inci sahifede) 

b.r !H ıı':.ıa.r Vıf" <.Uı.U~n yn'll......: ... ~ y. ıma
iı b ... pu:ıta117n bu·lu11'3n (<.• i<anlt ~- r 
dl'OC- boyo"Url'.l kır;p ~. 

rı'\'ap \'t'.rdi. 

- Ben c:r.lı-l'a<lım' .. 

M· ~ne bdk· ı11n ('.(• bt 

guıa:~ l!ta;,<lı. 

Ki..<1'$adan lt...mı:ı :l~~ .ı. cl<'-Mr 
man, 11.1. .. jz olun tı;;_ (-r.'cU'liz , .. c,..a, 

S.::.:tın bz.hçede bıı"Sikr~.,yın. :\1 l:n 
1 

ya., Şeyt.o.!la gri. 'el &! 1 • ri.ğı g_.,. 
c \.'Ytan u:'Ub3SJ> n:ı da JXk !..'tl'V°Cn>.1-

1nı·ı: (iece yıar~ı l\.ı;ndrı, .... •ıı{i(!11 ,_~·<·k

lanıp g.dıvl"rJrl.. 

l kriam mulıal..iri 

Mükellefiyete tabi l 
kamyonlar ı 

icta tnıb:.ıJ 'T1lfı:yt'ıt;1wk•n iı..tJtıl rıJ• rn

rnı.:ı(fur: 

l _ lı.incl d<'\'r<' UcN'\,. · rnıkrl-ı 

\<'I ye~ne. tlııbi b>!ilmuıo h111\)"0n "" 

~:aıır ~· ont-.}<e'rin iJ'linrt k:.ıfli:kısı 21 /9. 9.ı:: 

paoorl.f.ei gfrlYİi 9l"\~ IC«4<t.J". 

2 -- &•:;oe tı'ili """' ·OJJ1or 1 µ'lhl 
nwnartıları i:l:J:ıgııi.l. g~ı'l"/if:n,,cıtir. Bu 

• Orta - Li ile 1 Yatılı - Yatısız 

TlI RKiYE CUMHUR1YETl 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarıohi: !88H - Se rmay~: 100,000,000 Türk L'nı.!ı.. 

Şube ve ajans adea;. 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

z;nıat Bankasında kumba ralı ve ilıba."?<ı:z tasarnıf bcsap
kur"a ile ••ağı.:laki plana gö anlara senede 4 defa çekiılecek 
kur :o. ile aoiğıdckl plS.na gö re ill<'amiye dağıtılacak!ı:r. 

c A. ı,eo~ lınlık 4,000 ıh 11 ıoo Adet '8 liralık s.ooo L 
' • ıot • z.eoe • .u 
• • Z.Sf • 1,100 • • • et • C,Jlle • 

"I • 108 • 4,Mt • JH • ti • 1,208 • 
DiKKAT: flesaplarl'ıdaki paraiar b r sene içinde 50 lira-

dan ;,şağı dÜ.Jfll'yenleort• Lkra ıniye .;ıktığı takdirde % 20 fazla. 
s;'!e V4'·rtlPr.cktJr. 

Ku'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliıl ~e l l Birindkanun tarih !erinde çekile..ckıir. 

lru Y'<' r fl gUn se~ ıo O da Su!
İ:lah r"»C"ydaqndc top a?r.Jl-ak"..;ır ... 
dır 

3 J:Dlfryo 'a 'in n··iı~ ı-hıaQ;r.il'lı 

t "'1 ndon m"a.;MC<ll d~ ~.,,V-l•<•iln 

d;:\O m ay,_,n sıı"lııe :etim yct'r•ıf' ge-ı 
tirtln eıe-ıi 'iuı'lıdı.r. 

t - iıı>u i n leb~eat n' h y--

dir. 
3771 35~2 ~ij 1 3~05 3534 38-08 392' 
3~4 3607 4354 3434 3"17 4365 34 5 
35~8 m-ı; 3511 4039 4041 3585 4058 
4102 3';:-.0 4268 4!>9 3E64 4291 4Z94 
37()2 43:!0 433( 3432 4337 4343 4v52 
3424 3607 4354 C<34 35 7 4.!65 .435 
436G 5 ·O"le 3449 20 Şi.ıı 23 :. 
3514 Z4 ş,:ı,, 35.~ 

::: 

l 
1 


