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1 Milli Ş E?-E - ~.-.ı 
1 

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

Dil Bayramını kutladılar .... 
Türk milletinin varlığını insanhğın yüksek bir nbideı;i 

olarak milletlerin gözleri 
önünde yükseltecek eserlerden birisi dil inkılalndır 
Ankara, 28 (A.A.) - Onuncu Dil Bayram:t 

d<>layIRile Tüı'k Dil Kurumunun k<>ruyucurn a.,_ 
ne! JBaşk.anı olan Mi•Jl Şefimiz, Kurum Genel 
Sekreterliğine şu telgraf> göndermişlerdir: 

cDil Bayramını vatan daşlanma <M<ian klıt-

Iarım. Türk milletinin varlığını insanııgıaı 

\ 
yük ek bir abidesi olarak milletlerin gful.:?ri Ö

nüm'ıı yükseltecek eser cerden birisi dil inkıla
bıdır. Atatiir.k'ü.ıı yüıce admı sevıgi ve fiikrnn ' - -----

duyıgulariyle - yiiktı·kler· m i yeııid~n ağ.ria
ıi.::k. Vatanda.şlan.nıın Türk dil üzer nd<·ki ça
lışmalardan zevk duyduklarını görerek >ev ini-

l 
yorum. Bu seneki bay.ra m<i.a da büLn ~ühür 
ademiz ilgi göstermiştir. Tii'I"k dilı büyük b·r 
medeniyet diii olara;c ilel"l•yvr. Türk Dil Kuru
munun çalışmalarına teŞ<"klriir ederim.> 

1 
(Kı.ın"llonı twafmılc.n Mi'li Şefrmi:ıe çekil<!ıı tei-

9110f -üçüncü myfm>IA~d.a dır.) 

I ' 
Gemi inşaatında rekor 
------------------·------~ Amerikada 1 tezgah 

14günde1 gemi ya 1 
----------------

10,500 Tonluk bu gemiyi ayni 
ı..•mutanı edere ı!.irc.Uü v<'ıi)"' 1 fi P gemiler f 0 ki P ede C k 
. . ' = i") Çörril, 1 yılda -

'T 5,300,000 tonilato 

Sovyetler Voronejde I t~::~:~.~:<A~·ı:~r- ~:nize ~ndi. credi 

Y e n I• m e y z ı• ı e r a 1 d 1 biye müste:,an M. Fc.,.re5tal, Ll-
berty tip'nde gemı~r;n süratı.e 

Nutuk 
Bolluğu 
içinde .• 

Hitlerin 
Hitabesi 

1 
Stalingrad 'da Almanlar yeni evler 
Sovyetler mahalleler işgal etti 

inşa edilmesinden dolayı bah
riye enı:ümenı ri.~ini tebrik etmis 

' ve bu g mil.er.n h.!11bi, hem de 
10 misli şid<le~li haıibi, Jıa.be 
başlamış olan milletlerin mem
leketlerine nakledeceğini bildır 

-BAdlseıer nazariye
ler kadar kolay 

ylrlmüyor 

• 

----- ----
Harbin dördüncü yılı 
içinde Ruıya ve Alman
yayı bir yıl önceki ka
dar kuvvetli ve iştihalı 
bulmak mümkün Joe
ğilJir .• 

YaZlln: ŞÜKRV AHMED 

H emen ht'men bu haftanın 
'"" i:,i günü nutuklarla 
ı;eçü. Eden ve Ribben -

t.r,-..h'un "'~ly}e,;Jcrit ViJki,nin l\Ios· 
J..ovadaki IJcysnatı lı~ların i~iJı .. 
d~ rn ı.!Ulcrf'~~uı olRnlar1dır .. Har .. 
b•n dordüncü yılına adım abl -
mış bulunuı·kt>n ınubakkak lci, 
hayı>ta hakim olan hadiseler na· 
>.:ıriyeler luıdar kolay yüriimü -
yor. 

Sözler parlak, v•idli, inanlı • 
dır. Fakat, c!izlerde l>ir gev~me, 
ay:.ıkJarda nğırJ1k, l.ı.lt.Jtierde ge .. 

ril~ıne ya\•aş ynr.ş ,.c yCi' yer 
fıa~lamıştır. llcniiz, Auglo-Sak . 
Mııı iılcım i~iıı kat'i bir hukme 
\ı'arnıak, faı:la ııikUin \'C\.a bcd .. 
bıo olmak ıniiımküıı değ'ldi.r. 
~ıınkü, lnll'illere ve ArmriJ..a he
tıiiz harbin başındadırlar .-e ha
ı..-lık dnresi içiııdedirler. Bu 

baıılaııg;ç ··" huırlıl,. de.resi dahj 
hıı rki devleti içtimai askeri ve 
lk:ısadi )'or,;unhık \·ela zorluk .. 
1.,ra düşıiruıü'l drğildir. Faknt, 
bu ı.orlııkJ;ır heniiz harp saJıa • 
suk.I~ lı.1k ki vt:'ı inılcrini ortaya 
koyunı::ı.)·a l.ada.r Oüknte tabi o
l<.ııuazl.ıtr. Rns;ya \'e Aln1an) a ı
çiıı ise her halde \ aziy<>ı böyle 
değildir. Hatta bir tahdidi yı> • 
Parken ltu~la \:e Jlilıvcr .• için 
dcınek daha doi:ru olur. 

Vandcl Vilkfniıı bc-anau 
i;viıııscr değildır. Eğer, Sovyet 
ltus)·a haki·katc1> Vilki'nin tas • 
'Vir \le taı-if elliği duruma gel
miş bulunu)·ru-sa son uk•tlrrini 

"'tlcdiyor, dc~nektır. Vilki, ikin
., ceııhc açılmazsa ve büyii.1< ha
"' boıubardımanlan ile Alma.n
Ya tuhrip olunmazsa Rusyanm 
~el11ecı. yaza kadar muı..avaıne
tinj sürdiirıne.sinc bilhassa iktı
Sadi ve içtimai ıorlukların n1lDi 
1eşkil ed<'bileceğioi adeta iJı,as 
<der, haldedir. 

l>üu Ribbbentrop, kaç türlü 
ı·epbe ·~•iması tedbirine b..ş vu
tulu.rsa 'urnlsun Alman.) 1ın 
~0..,Yet Ru!i) ~JJ kdtürüm etınf>k. 
ten. •nent:d le111i~·et'~İni tclJ.aruz 
•tr · 
kıı ırıyor. I'~k?t, ceph~lcrc. ~a . 

n olan lıadıselrrın ıç yuu.ine 
Y.üil', nlılırsa AJın~n ordu-..unun da 
l:•t•a l >lki mayıs ayındak' <.a
'1..ır laL~, atılgan, luttuğunu ko-
llarır ol d • . "]" B nıa ıgl goru uyor. u • 
:un •.ıı bariz \esika" F.3 hilün 
ııtınesUıe rnğnırn hiila Alman 

"'dusıınun kat'i biT netkc istih 
'-1 ~d•DM'nıesi n• o yolıt ı:~ -

(SA. 3, SÜ, 4) 

---·---
Führer genç ıubay 
narr zetlerine bir hi· 

talede bulundu 
Berlin, 28 (A.A.) - Fütırer bu 

giın ortlu, donanana ve ha"ıa kuıv
vctler nıı 12 :;Ubay r..anıııedllıe 
h:ıt.aiben SÖ"~ almıştır. 

FüihrCT, gt'ııç a>ik<'rlere, huıgün 
Alman:yanın muı.~tleraıtı için. 
cercyaır. etmekte olan muazeam 
miicadelede zaferin.i bulaın bü
yil!k a iman tarihini anla'lmış ve 
ını.lıaya kem .-ine ter;lim e<ii'len 
asloerlercr. ba.)ında diişen yük
sek ,-a-z>relerin; kayde~ıtıJkıten 

soırnra Alman askerleriruh 

Adolf Bitler 

sı1marz iman;nı ve :zafere <ıllin 
Rııanaatini bıil.diııİniştir. 

Almanlara Göre 
&rtın, 28 (A.A.) - Alınan 

orduları b.ı kumarıdnnlığı.ı1m 

tebliğ;: 

Kaikasya ş'mal batı ;:ısmında 
Alınan v<> Slovak kıt'al31'1 .,.-tin 
ça.ııPış.malardan sorı.ra yük.sek 
dağlardaın birçok mevziler işgal 
etmişlerdir. 

Karadeniz kıyılannda b:r Al
man t<>11>il motörü bin tonluk 
b;r dü.şman gemiöi batırmıştır. 

Stalingrad etroflarıntla yapı-

1an çarpışına lar s:.,asında A!,-

,--------, 
Bir habere göre 

= 

__ ........................................ ~ ....... 
Mareşal Fon 
Bok değiştirildi 

• •• 
Universitede 61 muharrir Yerine General 

Hot tayin edildi • • 
ıçın bir tören yapılacak 

Loudra 28 (Radyo) - Tay
mis gnetesinin Stoklıclnı mu

habiri gazete~ine gönderdği bir 
telgrafta Mareşal Von Bock'un 

hastalandığını bildirmekle -
dir. Fon Bock tedavi için &r
line ;itmiş ve yerine General 
Hot getirilmiştir. General Hot 

geçen yıl J\Jo>ok<ı\'a ve Stıno . 
Jens.kte büyiik rul oynamıştı. I 
Şimdi 4 üncü tank ti:1:1eninin 
komutanlığını yapıyordu. 

Hakkı Tarık. Us ilk yazlları elli yd 
önce neşredilenleri tesbit etti 

}.1esll•-ğ:nı:ziın b.ı.yi.Wt.J:ıri adına bi- 1 
rrr li-8yg1 töreni )"qaiJrr:~ ;çın b3.6ln 
men.supl1:1rı nuntoka ıdıarc heyeti 
reisı 11-a.kJkı T~rJK Us'd<tn rıca.iarda 
bu:w;.rr~arrl~_ lisL.ad H.akAcı Ta"rık 
U.s, t-ir b~ yı!dallt>eri bu m~vzu 

i.ıtı:-..r.{ndı• du~ ve .kPOOiJerine jü
bq-e yı.ıpıl:ırıa.-;ı 1!i:zım ge-1'n:er iÇ".n 
b:r !ıt;i'll,U.I U:'sbit €·bmİ'ŞÜ'r. Üstad 
llakık.ı T:.ırtk L1's bjr ya.zrsınd.a bu 
!orınaı.ü :.-. y/e ie:ibit etm~tir: 

cJ!.e.n n1~eğimizin bi.ı)~i.ı:klerini top
lu hır h;.ı~lde an-.ı.rak da ~ygı."11121 
t') ·ltrecı"K ın.manın ge!di-ğ 1 ni hatll'
lnto.:ı sautı 00~.a b:r baş:a!:.gıç ..... Je
n:ık ;,_unıY'Qrum vt' heı•:ıangi' ~iı'fm.i

zin i.'1k yaz-;nr,J:ll nıcşr' gilri.l yar~ 

at;:·ı lıuldlı-t.--ı.ı gün b.r klie y.al)'1cağı

mw bt .... s.:ıygı t.O•·<·ni çin en ı::n•g.ı.ın: 

Japon Başvekili 
Tojo'nun nutku 
~~~~ .. --~~ 

"Şimdiye kadar 
yalnız ablukayı 
yarabildik,, -"Amerika ve İngi:

tere karşı taarruz• 
ları müsbet bir 
şekil alıy<>r,, 

Tok;} o, 28 (A.A.) - İmpara
tc uğa yardım cemiyetinm mrr
ku :-omJtes'nde söz atan ~
vck l Tojo, hurb:n boş ndanberi 
k ıanılun zaferler •ayes ndc el
de edilmi~ olan ııv rıtaılı <Luru
mu k"yılcttiktrn sorra ~vle de 
ırnştır· 

Böyle olmakla beratıer, bu
>U1': Br anya w B~r.eş k Ame
r Ka, bır ra ~ rı b» et'<'rden 
sonra bel"rnı s ge•ekcn kar n
tı. ge?e•ci!e rağır ekoı '11.ık 

1 A, 3. 6L'. 7) 

bir zank.on g rrn ) c•!vr diyorımı. 
Bir ~ bu:·a.d.1 mıes; ''lk tabiri d:l.

h.a geniş bir ltad!'O için kul !anılmış.. 
tır: 

Tiiriııoe ol;;.nıJı: ilk 1)'32Jbı ile 60 
yıl önce -•n illrrnhı<! d<ııi:mwı olan 
Tillnı<>ğe başliıanı, olab>lr., veya f;kiı• 
Gan!'i:tları yalnız k;tap guretitı~ gö
riilmei• ba.şlormı.ı olab.ir, veya !;kir 

(SA. 3, SÜ. 5) 

Bir Alnıan denttal bsı seyir halinde 

Denizaltı arbi 
Almanlar 
tutarında 

104,000 tonilato 
batırdı beş 

• 
gemı 

~~~~~-~~~~~ 

Bu suretle bir ayda 955,000 tonluk 
14 7 ticaret gemisi babr1lmu; oluyor 

Bcrlir- 29 (AA.) - Bu ay içm- ı 
d<:" AJrı ~ başk m !'danl>gı ta
raf ı yı ı hııısı.ısi k"'b J n 
n d_lır c'mu nı.ıina<;<hetle 

A lmar. Har "'ie • ' eti matı -
j llcıımd~ my leT)ci giıı e göre hep
si %.> l>.n ton.uk 1~ d;.şoon ~ 

caret. ~misı l;atırılmıştıır Al·IT'::ın 
eri r lıfi,Jc:1inde, ne .içır.

d<' bı. ali.'1 m d .ışım ın en bü
yi.rk aylıi<. g•'nti ka' •P ~n111 g.,,_ 
te-ıg:. str,,fie ~· ~tooir 

Berl<\r ~a (A.A.) - Nf ..-dil<'n 
hususi b:: tf•u iğ, A iman dPı ual

\1;.\, 3, Sl'. S) 

Sovyetlere Göre 
K~dtis. 28 (Radyc) - VO!'Ql!fJ 

çe,,.re$ndc So\."Ye"lfoerııı :_.'1:pt.&.kl.i ı 
bllCUm ni"ticsicde A.m;,ın .a n hır 
&lJl3. bl?khav-t. zaptt 1lim•ştu- Bu a
Nl\l'a 8 tıa.:U ve 30 top ığ'hn!!m ed·l
m?ştir. A ı-.ıantar \(•:·oı:.tJde lôOO 
ö}ü ve ;.nJ,j,'fıinı mPkıiarda rr . .alzPır.t! 
bırak :ı\l& g,,, .. ,,;tk~R. şlerdir 

BÜYİ:K Bİ.';ı\Lı\R GERİ ALTh"Dl 
Mo.-kova, 28 (A A.l - Op>ıeden 

dün akş:ım ırlen bi:· telgrafta SQ\·

yct krtalarmll\ S"'a.lin;::·a.d içınde bir 
çok bl!yi.ı!k. binaJ:ı:ı geri Jldı~ 1 arı 
bild rihı mteı!"r. l!.vvı·ki ~.Jh alrı.an ... 
lar, ~C'hir dCLh•l' , r hiçbir i!e: · ba
rrket kayd<:tn~e.1ıiflc"c!!r· 

BİR Al'LIK ALMı\:S KAUBI 
LoOO a, 28 (A.A.) - $r:>'l.7f't nı·-

r'yati.na göre alm.m ~rın Sta!ingrad' 
muharroesi.•"n llk 30 g!l:ıü uırfınd& 
200.000 tl'lelat v•rd ·l<'n ve 1500 
fa:)~t kaybctt k erı t.ahır.Dn ediln'.!.~-

'J\fosJ«:i\ a, .) - A - { 
rn&nlar, S1a 1 ·ngra<hn bir m~-
haWnde ilerlemişler, e\'den He 
ç<>k şiddetli savaşlar yapmışlaT
dır. Başka b;r mah~l'cde daha 
fazla miktarda· evi Ruslar Al• 
manların elinden alımştır 

Gceeyarısı tebl ği, S<>vyet kıt 
alı.rnın b;r çok maha1'ıe'!.crdc 
Alman hücumlar;nı püskürttü
ğiiTıü, Almanların cllerind~ tut 

tukları bir mahal'~den çıkarı'
dıklarını ve bu sa,·aş•a 600 tele-

ISA. 3 •. Ü. 4) ı 

Tayyare 
inşaatı 

---111---
Amerikadıt çeşitli 
uçak inşa edili; or 
--·--

Deniz, taşıt, bom· 
ba uçakları har• 
kesi hayreite 

bırakacak 
Ne·.,-,,,,;t, 28 (A,A.) -

.ta n·1ıı -e b;r-a ıc an G f('.'1 

l\lar:.:o, lır 01 crnu 'ja ,.öy'<t! yaız.ı-

y<Jr: 
Modell bUt.Jn cı[lı".,_,._ da JPı, ~1if:i1' 

biT hayret lj~a.:ıd:l!"acQ.ı.'{ t<:ıyyn.relrr 

inşa tt~'..rle-yız. ]3._)nııbaı~i.:.~narı tal)· -
vart•l"r;r..ı; ~n •rnü~eldtıJ a&'"i bir ar-
ııa.danın .in,Q>SJ.nı ik:ınal t:trnk üe€

\.eyiz. Kıt.a:ılın nakli rın tJ tl t<ıy
(SA. 3, SÜ. 1) 

Vavelin demeci 

"Birmanyayı geri 
almak için 

plan hazırladım,, 
Lnr.dra, 211 (A,A) - H>1ld'5ta.n 

orcLı!-aırı ba.tJ]romua t!l1 p::-:ıera "\~a

vel b1" ba: 111 tıo.p mı s1ırKka a11ları 

ooy:< lft ı: 
R~r ımı.n\l'em ctmekt d rf-er 
U. ı~ıik .,,. ı ,... ı ele ı• r e-.;

mez Jt-ıll<." c ııh y a~"1Cak ardır. 

Hav.. ıaarnaları ile A~ fena 
ha.de sana•!.~ r. 

){ · ,,..: k..JV\ t rı. b • l nd 
d · .rcu ls!rr. llf b 'fi y 

l' l'rl'.<ll'IY"'1 '" •lrrıııt >t n pllr
JJı hoı..ıJrwod_ııxı 

m.ştir. 

M. Forl'('Stal, ilk Lilbertıy ge
misinın den:ze ndiri'mesinden 
beri b;r muc;ze yaratılmış oldu: 
ğunu söylcnıışlir. Yalnız sürat 
'bakım.ndan ..ışılnıa ı kab:l ol
mayan bir rekor tesıs etmekle 
kal.nmamıştr. F~zJa o'arak B.r
leş ı.: Amerika, Amerı <an olma
y~ı diğer n cmlekct ,.rin top
yekün inşaat ti'zgaıhlarndan faz 
la insaat teııı;ahına I"'•' k bu•un 
maktadır. 

Bu münoısrlbet: YE'"• b Pd· 
'her <laba şayi o~mu~-ıl •· 
Amerikanın ill{aa•ç d~ha 

(ı;;:.'\ 1, ı..: r' Rl 

14 gunde kendi tNgahında r.>u· 
a:ızant bir gemi inşa rde-n gcnU 

i.nşaatcısı Hcnry Kei-.t'r 

Merdiven altında 
sa var! 

Hem de ithalat ve ihracat 
birlikleri umumi katipliğ.nin 

merdiveni altında! 
KarnboTha .. Karii!b<•r>a... I ba •~ .ıcı be""'" r <'• ~ı ol• 
Ned" 'bu kar~rsa?. mad•g ı .. 0<;lki b r <1<fa tı.-t; du-

Hü·ka\en, İstarlbu\da tıpkı A- §Üll~mi§leıdir. Bu gıb.Jne d<·r 
merikalılar:n (&yaz Sar::y) bal habe• verelim ki böy ~ ibır 

lar g!bi b'r (K:;.ra) bon;a mı ı Borsa •o;;cıur. 
vardır? Yo ,ur (:a gazete'.•~ '"" hl\KÜ 
~timal ~i-bi:__\-ok~arı, bô_)_'l_e-===~=~ (Devenıı Sa. 4 dPl_, 

1 KiM VA KüA K 1 
Normal Zamanlar! 
D n ... arllaruı birçokları, b "ıinti 
O rihan harbile, ikinri cihan 

harbi ar~~a S".ikı~an \C a
dına •::tulh dt\"re ... ~. denilen mü
tareke fa. lını •normal za -
metular. diye anı) er. Bu anı~a 
bakar•.-1nız, diin,yanı.ıı bu harp .. 
ten e-vvrlki 'azi'.\·e-ti •nornıal , 
yani •tb~i· idi. Bunun çindir 
kj. faraL4! ek.ıncg,i-ııin azh~ındao 

dert yanan adama: 
•-Ne ~'apalını. denüi~-cr, di .. 

J·ni sık: Nol'nıal :ülınan.Jarda de-
;:.;Jiı! .. • . 

Faraza et fiatlarının müthiş 
pahasındaki alc~te kanulatıla • 
rn nasihat hnz rdır: 

•- Buna §i.ikrebneli: z·ra um
ma! zamanlarda dei,>iliz! .. • 

Vesaiti nakli)·e bııhranından, 
kiralık ev yokluğundan ~ikiiyet 
ediniz. Ağzınıza tı!<a~ ac2klardır: 

•- lla·L~ızsın: Çünkü, nor ... 
mal zamanlarda değiliz! .. , 

Muhtekir hoUuğıından, insaf 
kıtlığından, ucş'c yc>kluğıından, 
ihtiya~ ç<>kluğundan ~ •ka silki
niz. Alacağı-nız ce\·ap, yine ay. 
rudn: 
•- Elbette öyle olarak: Ma • 

liıma: Normal zamanlarda de • 
ğiliz? .. > 

Şiipheoiz. hi\)le •öyleyenler 
hako,;ıı: ~ ~ildiTlrr. Ve .tiph.-.siz 
•norınal 1Ml1.anlarda. d '(İli-ı. 
M:Iyıınlarca ;~sanın ateş hatla -
nnda çarpıştığı, binlerce labri • 

r- Yazan: ) 
1 Nc:ci S dullah 1 
lı;.:ı:nın cephelere öl~ın ınakine.s:i 
kusluğu, 'e imanhg n olanla e
nı:rjı~·ni cina.}etlerin en W rıs.· 

k.3rlarınt ~ apn1ak uğrunda h~rc.:a .. 
dığt bıı de\-irde, sulh guııknnde
ki mazharyetlcrinin en uf~gın
dan mahr.ım kalmay·o hil< kat · 
lan.anııyaıı ınahll;k, }a anH..li~at 
ma~'tsınd&ki anu(".ınUan gobek 
atnıa~ını i~teyrn hir ~ıınn r k, ';;
]1ut da, yhngın )"ı:rinrlc sa,npan .. 

•ya patlatmak iı.t'~·cn k"çık h c 
.. sadist• dir. 

Fakal. cğtr bugün: •· 'orm.al 
zaınanlarda• c,lındıgımızı sa~ e .. 
)enler, •normal ıaıuaıılar> .a ın:~ 
sal <>!arak bize, diiny·anın bu 
harbin kopıı~ıından nwlki ha
lini gö~lerecck:ı:ı:,t!', bu garip 
iddiada-ki SUlll k.tfıJ.tı 3~İ>lOU7.J. 
halka ~·al;.~ siiktirl'n ~u pİr·nl', 
, eya patate-.. huhranındun 1.:< k 
daha şiddetle tahriı> tdcr; Zira 

-nıidelel"inıİ:tİ daha aı k41lorili ı;-ı· 
dalarla da besle~ ebiliriı; fakat 
kafalarınıızı hezeyana alı,tıra • 
maJrı. 

Eğer dünyaıun hu k rptrn ey.. 
\·elki o "özde .. _ ulh de\·ri ı tıno-r
mal• ol~a:ydı, nsnnlık,. hu ikİn('t 
"\"e kanlı .. kurtulu--.. \"ırpın1~1nı• 
göze alaook dere<"ede buııahnaı• 
d;. ISA. 3, ti Ü. 5) 
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SULTAN REŞAT 
V E =::_ ==~=--

1 T Ti HAT C l LA R 
j Yazan: ZİYA ŞAKİR No 14 1 

Ar~dan, seneler geçti. Sı.than 
.A ıiz hal' e<hhp ı.e oğiu. SuılUan 
!\lurat 1ahba çıkar çıkmaz, artık 
eı;ne büyük 'bir fı.rsat ve kudret 
geçmi§ti. İış!e o zaman bU' hacris 
kad n, b r (Kö:.'t'm Sul~a.n) rolü 
O) ıxmak ist'edi. Ve de7t>al ifeci 
'bôı· planın terli.p ve ta t/bik.i.ne gi 
r ~ıi ... Eğ · bu pi.an 'bir tesadilif 
e;.ı;ri olarak meydana cıJrnıarnış 
ols2 ydı, h~üz ,·e!i<ıht ·ola.n Ha
m' t efen eh ik küıçük ibirad.eri 
. 'lızade Re.5at efendi gizin 'bi
rer suiklasdaı kmtlıan g.decek .. 
O>manl h .. nedanı tarihinde sılt 

sı.k göriılmi.iı;; olan feci cmay~t
kr, 'b'r <bha td.keırürey!i'}"Eeek
tı. 

Bu esrareng.z ölüm teşebbüsü, 
~·· suretle keşfedildi: 

Sultan Hamid . .n ~altanat dev 
r de uzun müd·doet (DıWliLiye 

illa.z rlığı) gihi mutena b'r ma
kamı mııtıafa21a etmit;; olan 
(Memduh Raışa), o tariıhte (Sa
daret mektupçusu) vazifesinı 

fa e-tmekte idi. 
Bu zı.t, Sultan Aziz·rı ihal'ine 

fetva veren (Şe)1hülis1am Hay
rullah efendi) nın yalıJ.Sına yakın 
(>ır yalıda oturıııyordu. Kendisi 
ilıe d-e pek samimi görüş" :ordu. 

Sull.an Mınadı.n tahta çıktı

ğın n henüz dördüncü günü idi. 
Bir gün e'V\"el yen· padi. ah cin
net alametleri göstermiş .. !ken
disinden büyıük ümitler tekfe
y~nle-ri, derin •bir teessü.re gar
k~vlemişti ki; bunlardan b.ri de, 
~daret mektupçu.su Memduh 
bey<h. 
Memduıh bey o gece yalısır.da 

o!urup deTin derin di.işünürken 
SevhüLislam cfondinin ıtjiaların 

dJn biri geldi: 
- F.ğ(!r zahmet o1ma~a, b -

:ıoim ~ alı:ya kadar tesr'f lbwnır

= nızı rica edeceğim. Efer.d" 
hazretleri, pek ımü<ıim lbir me
ııele haıkk1J1da, zaWilinizLe gö
rüşmek ·;ı;t>yor. 

Dcd. 
(Memduh !be)·, lbu tf.a<vet.i me

rak etti. Hemen kalkıp ŞeyhüJ... 
ı>s"'1n' n yalı.sına gi lti. 

IIavrullah efendi, kendisin! h u 
su>i oda.;ına oaJ.aı. Orada, -o ta
r Me hen.ÜZ' genç ve yakışıklı 
b:r delı1o:ı.nlı olan- Me-mduiı bey 
ile ba,1b~a vererek şöylece sö
ze ba tadı: 

- &y o.[i'lun1!. .. Göriiyo.rsu
nul ya? ... Ne kadar müteessi
rim. Cünkü, ıb~nl<>roe büyük 
lb:r felAket.e maru7. kalaıcağtmllZl 
taihmin etmek!Ryim ... Bu saıbah 
<arava gittim. ElfondLmiz S' Mart 

r t hazretler nin raıhahızl k 
l~rı hakf ın , Valde Su tan haz 
ırct' Tile müı.iıkat dl m l· '<a-

,.'l 1 ~:ı lı~7.retleri, ("\"Vela <"-
f. <l ııı;zın hastalı,ğ>n n pek ,·a-
k ı da ıf. kat k ed<>eeğine da-
'r oozı yler nöyled· Sonra; 
(r ·. ın li anında , b'r ç<:k eyler 
dol!llŞlyor. Oğkuımun .hastalığı, 

pek fe-na dedikodulı:ı ra sebeb -
\et veri} or. Bu ,-:;ıziyeti e.rbal ı 
değ · t rme-k, oğlu:mun ha<Otalı-

ı: nın ehemmiyeti ha:z olmadı- 1 
·:na dair oha\.ka bir kanaıat ver- 1 

mek lazım ... Ben, iyı lbir ye.y dü 
şün ~·orum veliaht Ha.mit efendi 
ile şelı<zade Reşat; Kemalettin ve 
Nlll'ettin efendilere, (NiSbeüye) 
kas<ında (1) bir ziyafet te"tifı 
ettiriyo.llm. Oğtumu dıa oraya 
g<irıdereceğ;m, Onlarla beraber 
yemek yedirteceğim ... Tabiidi.r 
ki bu :ziyafet çarçabuk hAılk a
il'3Slnda şayi olaoak. Ve ~tumun 
hastalığının ehemmiyetsicı oldu 
ğuna kana:at getirerek 'her.kesin 
çeneleri kapanacak) dedi ... Seoı, 
Val<ie Sultanı.n !bu :f..krini ve 
sözlerin.i 'beğenmedim. Şehzıade
ler için lertiıp edilmi§ ol.an bu 
ziyafetin, bü.yük 'bir f;ıci.;; ile ıhi 
tam bulacağına eminim ... A
man ~ evladım ... Ne yapıp 
yaparak bu meseleyi veli.ah! 
Hamit efendiye haıber verelim. 
Dedı. 

!Memduh !bey, evvelce (ma
ibey n .kaliplJği) n de de lbuluro
muştu. B undan dolayı veliaht 
Hamit efendi ile tanışıyôrdu.. 

Halta kendisine kanş~ şahsi ,b;r 
ihürmet ve muh~t lbeslivor-
du. -

- Siz mera.k !buyurmayınız, 
efendi 'lıoazretleri. Bu insani va
z feyi, ben der'u:hte ederim .. de
di. Ve ilıemen yalıdan ç•karok, 
ecenin geç V'akti olmasıına rağ

men, Sultan Hamidin enj.şlesi 

(Tophane Müşiri Mahmut Cela
!ettin Pa';'S) nm ikamet ettiği 

(Kabataş) taki Sulan <arayına 
ıgit_ti. 

l\kmd.t'11 /bey He Celaletlin 
paşa, mektep arkadaşlığı etmiş
lerdi. Bu selbepten dolayı ara
' rında eski b r münasc'bel mev
cut olduğu için, doğruca paş:ının 
bulunduğu salıona girdi. O esna 
da şa:r Ziya ve edip Namık Ke
mal beyler de Cel~leltn pa~a 
ile, yeni pad'şahın hast 0 Lğı hak 
kında 1bazı şeyler göriiışmekte
lerdi. 

O 7.amana kadar Mem<lıuh .bey 
He bu iki zat Lan~mamı.s'ıard .. 
Celalett.in paşa: -

- Bu zat, >benim eski arkada
smdır. Ve sadaret meklupçu
dur 

:Diye tanıttı. 
Ziya ve N•m k Kemal beyler , 

'b r kaç dakika da.ha ooz!crine 
devam ettiler. Sonra: 

- Sadaret mektupçusu beye
feıodinin bu ı;aatte sizi zc~·aret 

elmelerlne !bakılırsa, her halde 
!bazı millıim devlet işlerinden 

bahscdccek~er 

Diyerek, çıkıp g:tt !er. 
İki misafir k.ap•dan çıkar çık

maz, !llcır.dr.ıh ·bey biraz daha 
pa.~aya y.aklaşt:. 

- Bu saatte, zatı dcvletler:'li 
r "":..., 1Z etrr-"'kteT'~ m ksadım1, 

derhal anlata) m. 
Dive. söze b !adı. Şey. ülis

tam Hayrullah efendiden duy
duklarını ,nidu,ğu ~ : b· nr 1 attı. 

(Daha var) 

(1 ) Bu kü\ilk Sar<ır!J. B<>rı-a:::i
çinde ( Bebek) sahil.hıdaki tepe 
reM ~dbiiT. 

Kömürcü 
Hileleri -Bazı tacirler kömü• 
rün 14 kuruşa sa• 
tılmasını bekliyor 

---•ı----

Kömür fi,ıerl ev· 
lere dağıtllacak 

Mahrukat ofiosinin llıalka 

dağıtacağı odu n ve odun kö
mürü için hazı.r}adığı kupon 
ve beyannameleri kayma
kamlıklara göndermiştir. Ma 
lbal!e birl'kleri vas1tasile ev
lere dağıtıfa.cak olan karneler 
her ay !bir parçası mukabilin
de bir çeki odun \'e 50 kilo 
odun kömürü ver:Jmek üzere 
4 parçalı o1acaktır. 

Vitayetin bu husustaki teb
liğinden sonra odun ve ~ömür 
tacirleri mevcut fıat1'36ı bir 
mi ktar arbltrmışlar ve halka 
nası l olsa ihtiyacının tamamı 
ver.lmiyecek diye odun, kö
mür satışfarını hile ile dm

du.,muşlardır. Kömür\'~ odun 
satıcılar mevcut malı satmak 
tan imtina suçu ile milli ko
runma ma:tıkemelerine veril
memek için dii.kkanlarında 

bulunmamakta ve :ı--erlerine 

bır çırak bırakmaktadırlar. 
Bazı lac'rlerin kış (bastıt'

dıktan sonra odun ve kömü" -
!eri fazla fiatla satmak gaye
sini gö<;terdikleri ani.aşılmak
tadır. İstan'bula teslim şartile 

ker.dilerine 8.5 kuruşa mal o
lan b:r kilo kömürü :leride 
Bulgar kömürü diye 14 kuru
şa satmak için kömürleri ş"'1 
rimize gelirtmemckte ve na
kil ,·asıtalarını çalıştırmamak 
tad,rlar. 

• 

il. 0 ÇUK HABERLER 1 
* Yemmahalle Çesme soka

ğında 5 nuıruıralı €'\'de oturan 
Fahrinin kızı 13 yasında Avten 
hasta!Jğı seoobile y-;,tmakt; ol
du'"'u haplardan 3 tanesini !bi r-

den. bir an e\· ı·el şifa lbulmak ü 
môdile yutınu:, ve az sonra san
cıla r bıssetmeğe baş'.amış ve ze 
hirlendiği anlrşılmıştır. 

* Fiat alcri,V'&ti mecburye
tine riayet etmemek ve falla
rın kontro!ünü m~,kill'"'Jiirmek 
ten suçlu olarak milli kıorunma 

m.hkerr.~ine Yerilen Büyüka- • 
dada manifaturacı Karaıbet Ko
çikyan hakkındaki duru~ma 
dün sona erdirilerek 62.5 lil'a a

ğır para zecasına ve bir hafta 
nıü<l.d • tle dükkılıııının ':<.apa.tı!l
rnasına karar veri 1mi~tir 

* Büyükadıad marulaluracı 
İsak Aroesta f.al alenı)etc r.
ayet etmemek .ve fiatların kon
tro . .ıne mani o~mak ka9dile fa
tura bulundurmaınaktan suçlu 
olarak ikinci milli korunma ma.h 
kemes;nJe dün yapılan 9<ln du
rusmasında bir hafta müddetle 
dü.kkaıoının 1<apatılmasına ve 
75 hra da ağır pıra ce-zasına 
m2hküm edilmc~tir. 

i KDAM 

[GÜNÜN iÇiNDEN ... JI 
Vurgunculuğu 

Çetrefil nazariyelere ne hac:et, 
iktısadın kaııunlan Bahkpaza -
rwda da görülebiliyor. İşte kü
piik bir m6ali: 
~çe1> gü.n EınRıönii Balıkp

urından geçtiğim zama n yeni 
çıkmış küçük palamutlar 2;; ku
ru.,.,. satılıyordu. Aksam üzeri 
almak iizere tekrar ·uğradığ>m. 
zamau ancak 3 tablada halık kal
dığını, 1ablalann başına müşteri 
yığılml'J olduğunu gördüm. Fiat: 
35 e yüksel~ti! 

F akat ayağıma üşenmedim. 
Hemen Galaladaki Balıkpazıı:n
tıa geçt im. Orada bütün dükkan
lar 7 de kapandığı ve o saatte 
ela~ ak çekildiği için balıkçı dük
kanlarmda ba lıklar kaJmıştı. 
Jl'iat yin~ 2S! Hatta bir tanesi 
20 ye indirm · ti. 

Yine i kbsaı kanununa uya -
rak. el bette, aynı s ins malın U• 

cuzunu aldım. 

Eminöııii balıkcılarırun ka • 
&aha l i \ar mı? Orasını bilmem. 
Fabt bu sona kalmış üç balıkçı 
buı:;ırelli talep karşısında 25 lik 

1 
balığı derhal 35 e çıkumakla 

. kendiliğindendb~11iktıs~d~.nu • n una uymuş egı er mı ır r 

Çünkü bu kalan balıklar bu 
fita da yine kapışılıyordu • 
Balıkçı tablas ı önündeki b u ha-

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

teşvik edenler 
ki kati büyütünöz, bü:tiin piyaoıı" 
ya naklediniz: K anun a~ nıdır. 

Evet, zahire piyasasında dıı, 

bütün ticaret piyasal arımızda da 
v urgunculuk ortalığı haraca ke
siyor . Bun u inkar etmek i.mkau
sızd ır. 

Faka!, m uh akkak ki, bu vur
gunc uluğu teşvik edenler var. 
İşte bu~wı !arkında değilmişiz 
gibi davranıyoruz. K imisi açlık 

korkusile, faka t çoğu aç gözlülük 
belasile mala saldırıyor. Zengin 
olanlar ımız evlernde garip bir 
dava açın ışlr dır: Ort.alık kasılıp 
kavrulurken evlerinde çatlaya· 
sıya bir bolluk yaşatmak! 

Btt Ü2enme, onları istif üzeri
ne istife sii rüklüyor. Halbuki i h
tiyac;n ızdan fa'Z.lasını satın a·l
nıak bugün bir cürü mdür. Çün
kü, ihtiyacınızd an fazla tek bir 
şey satın alırken vurguıttuluğıı 

teşvik elm~ olursun uz, suç orta· 
ğısınız. İster iyi niyetin iz olsun, 
ister kötü, feci hakika t budur. 

Daha fecii var: 
Hükumet nihayet sık ı basarsa 

vurguncuları yakalayabilir. Fa
kat onların bilerek, bilmeyerek 
suç ortakları olan bu vatandaş
lan h iç bir kuvvet menedemez: 

Vicdanlarından başka! 

Altmış bin liralık mal 
saklama vurgunculuğu 

~-------~ 
Geren şahitler dün m ahkem ede ifade 
v erdiler • Duruşma diğer şahitler~n 

d inlenmesi iç in talik edildi 
Mağaz'1'5uiclıı. n.,,.,-,,ut 6 b:n l>rallk 

malı tı.~ar Rt'l ~ ts.rernliy.arla uyu
şa fdk 1-...ac:z kcy.dru.Mnlık 6UTt•.ti]e~ 

mlU1f.eriyıe ınorıu.a.l !ia.tle satmak iste
-yer> hınja.,.l<;ı Ncısim Ahoo.fla 
rıu.ıvl1"'1ıeya lı!l<rıh<il'n Un37%>W> Re
flt İsfe--nd :yarın mıJbakruntı.sine dün 
ikinci m.ıll'ı lk:oı'l.lnm3 rnıa:tikıeme
ts e dl: ... ~ td im ·r. 

Dü<!lru durı.ışn~. geı:en cel00-
de eoruı moBl karar e.l:ttnıa alınan: 
İsfencJ?yJrın O..~lı ba.ı~ası.nd.a 
hl~ bır ka · ı mc·vcut olup ol
ına.cutı ve ban1t:ıaa ne kacia.r ~ 
r:ısı bulu<n<luğu luı'.<kında bnrıl<aırın 

Ct'vıabt <Ac.unnru' '\'le istenen iero. 
~ası t :ıkk edllmi~ir, Banka, 
Rıetılc k"enı;Liyarın hU<us1 bir t{O

eası ımıııvcut olmadığmı, anca'k: bes.a
bt carG• bub..ıc1dugunu ve ha.hen 53 
lira 73 kuruş bak'ye he.o<J.ıı <>lıhı-

1 
ğunu b: l diırın:,,Cır. Refik İ.ifeındiy:ır, 
gP..çen ce-lscıd·', Aboofa 60 bin lirayı 
\-erdiğt .WrhtP me:kO.r b:ın'k.a.da 120 
bı n k u .. T Q'b ı b L1htnd.ır$1.nu v r 
bunu'!l 60 bin !im ını aboata verd•
ğ'ini sby E."?rİ.jti . 

B :m.u mil.t.eaklh, pa'!"anın yanın

da vc-r 1tl ği b!ldır'.len s avet'tin. 

Kırııl şahid ohaırak 6inlf'.nrr ş ve şa

" d, Fef t.fenmyarrn parayı kendi 
ym.ında verd."ğini. fak.at, yaınınd~ !a
yt :ıood;,fı ~in n~ miktar oldv!'Jnıu 

b1lımediğtnl, :Refikle bacanak olduk
laıını, Sami Aboat askere gittiği 

"'"''"' nvJltavel·· mils\<Wdesl ıı.a
ıırlanan ve lcllrulmaaı karıa.r)aştı-

1'1 im ı.;ı o; an şi riı: et: n kt>l'Ul;ım ad ığın ı. 
adloemtn dön<fJği> uman R<'flklıe 

Nl's~m arasını ·a tt<<rar şir!c('t kur
m:ığa. 1ı bbüs edi.ldiği h. :dP, Reı!i

ğin arkac)aşı Şerif Gürd;,ı.lı da şı r· 

kete almak ie:terrb~ üzrrinr arcla
nnda ihtilolf çlktığı ve t.11 .,.l!er dıe 
bu :ı'Ü2dl'n şirlk!'tin kıunıl•rnadıgın< 

bunun ii~rine Rt·f:ğin pa!'Qısma. alı

malt ka<>r.e h::ıciz ~rdıuğurı.u 

söylemiştir. 

Neticed•, otahkikal~n dtıTinl!'fl( ''1-
mosı \·ı; cığl'r v.:ııhitlıerin d'f'r.1en.mcıal 

için duruşma ba~ gim~ bır~!

m:~ıı·. 

Okullara talebe 
kaydı sona erdi 
Orta okullara namı.et talebe 

keydi dün akşam oona ermL1·tir. 

Liselerin son sınıf tabiiye, mate 

mat:•k, lfelse[e ve tarih gru.pla

rının imühan'.an netiıceleııımiş 

tir. Bugün son olarak devlet 01'

ıgunluk imtihanlarının Tiiri<~ 

kompozisyon imtihanı yaptla-

c.k ve Fy'ül devresi imi.han

lar. bu suretle sona erır.'s bulu

nacaktır. Perşembe günü :ıutlin 

okulla.da b rdcn tedrisata ıbaş
lsnaca ktır. 

ÜniverJite, hu•kuk ve '.kt·sat 
fakültelerinin e leme imtiıhar. 1.a

rı da dün başlamıştır. 

Dudakları bi r m üddet k.nw'dan 
dı ve nih:ı.yet şun!.arı söylediği
ni sarahatle işitt:k: 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR ıınanlar trenleri soymuştum. F a 
kat hayd ut otu.p olmadığıma ge 
lince, !benden iz ... 

- Ben suçlu değilim. Bob'u 
ben öldürmed im. Ben .. . 

D:ı~bi elektr ik kolunu indir
di. 

O anda çocukıcağızın yüzünü 
m<> vı b r alev yaladı. 
Saçlarını yaktı. takallüs et

nu- ) ~nü ~m.şekler icinde kal
d: . Yi1ksck voltaj n altında vü
cudü b.r kı;ç defa gerıldi, gev
~dı. 

F,iekı rık ,geçer geçmez, ağzın
d !' h.,. ;ş 6CSine benzeyen hafif 
:b:r sav-ha dôkülmi;•tü. 

Daı'lıı elektrik kolunu tıi<rar 
ka '.dırd • Tim ölmüştü ... 

MASU''.\f OLDUGU 
ANLAŞILDI 

Haklbt n!hnyet kat'iyetle 
m .lm oldugu :a.man Bil Porter 
ce - m ı:, t'r n· . hapi aneden 
ık"Tl· bulunu ordu. Ben Timin 

m t ır.iy.ctini gazeteler:len öğ
rercLm. 

Sıyoto ırma • nda, sazlıkların 
~' nda cesedi bulunduğu, ar
k daşı Tim tararından öldürül" 
dü"ü nnnedilen Bdb V'tney gü
nii.'l 1birinde meydana cıkmııştı. 

Bv"o an& ~a n.a. ve t~!:>asın a yaz 

ALLAH i N BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

d:ği !bir mektupta Portsmot'ta 
ş buldugunu bildiriyordu. 
Arkadaşının hapishanede i

dam edildiğinden hi<; haberi yok 
tu. Adalet, müthiş bir hata iş.

leırJ,;ti. On yed Y"aş:nda lbir ço
cuğu sıuçsuz ve haksız yere baş 
ka !bir dünyaya göndermişti. 

\Halbuki ıhemen herkes Timin 
arktdaşını ırmakta llnğduğu 

kanaatinde idi. 
E...'< SONUNDA BİZ DE 

SERiBEST HAVAYA 
KAVUŞTUK 

Üç sene-derlberi Ohyo hap:s
hareırde bulunuyordum. Ba
bam; haberim ohnad.an cezamın 
tııç olmazsa, daha hafifletilmesi 
için uğraşıp duruyormus. Baba
mın tanıdığı b ir çok politika a
dam.k .. \ ~rd:r. B:m de, h.p.s-

Tefrika No. 46 Türkçesi: 

'IUAMMER A L A T U R 

·hanenin zengin müleahhitleri 
arasından dostlar t-dinm"it.im. 
Bu müteaH!ıitler de çok nüfurı
lu ıw;anlardı. T .hliyemi temin 
ç'n le;cbbü.>lerde bulunacakla
rını vadetmişlerdi. 
Sağdan soldan sarfedilen bu 

gayretler, galiba 'bir nel'ceye 
varmış olma!Klı ki, bir gün öğ
leden sonra, d'rcktörün odasın
da ,fişleri doldurmakl.a meşgul 
olduğum 'bir sırada, kapı b.rdcn 
bire açıldı. 

AYAN AZLSINDA:-l' 
:!\!ARK KENl'A 

İri göbekli, sert btk•şlı, fakat 
sempatik yvzlü, yaşına eöre e 
pc)Ce çev.k olduğunu derhal 
tahmin ettiğim !bir adam ıçeri 

g'rdi. 
_ Gazcleleııde çok defa çıkmış 

resımler.ini göraüğüm ıçin, bu 
giren adamı tan:m şLm. Ayan 
azosından Mark Kenna idi. 

Beni masanın başında görün-
ce sordu: 

- Dir~ ktör nerede? 
- Dı~arı çıktı, dedim. 
- Ben buraya Jenings ismın-

de b:r adamı aramağa gelcLm. 
- Ac2 ba aradığınız adam 'ben 

ol.mıyııYım. Benim de •smım 
Jen r.gs'dır. 

i rk Kenna bcnı şöyle bir 
siizdü. El ni, sanki kendis.nı ra 
hatsız <den bir s>neği kovalar 
g·lb, \ıavada salladı: 

- B nim radığım Jenıngs 

sen değils n, dedi. Benim aradı
ğım adam ~vvelce trenleri so
yan bir ha~·duttu •. 

- Evet, bendenız de ıbır za-

Bi r k ahkah a ko)"Vermesi üıze
rine ,ben d.e sözümü tamamhya 
madım . Öyle bir kaılıkatıa k .... 

- H~h, !hah, hah, ıhah! 
Adeta katılacaktı: 

- Ayol dedi, senin islakm ka 
dar boyun var. Trenleri soymak 
nerede, sen neredoe? 

Ne diyeecgımi d~ünciüm. 

Bır ayan azasının huzurunda da 
olsa, bu derece 'küçük di;,şürül
mekliğime iç'm razı olmamış

tı: 

- Muhterem efendim, dedim. 
45 r.umaralı küçük bir Kolt ta
'baııcası bütün insanları müsavi 
kılı: bilir. 

Tam o sırada Darbi ıçer ye 
girdı Bizim muhaveremız de- u
zamadı. 

GQbekli Mak Kenna ılı be 
ni 1~aret ederek, d rcktöN; so -
du: 

- Kimdir bu k..rmLı J•a
koz? 

Darbi şOyle cevap verdi. 
- Efend'm .tren•.,.; so::; ağı 

bir zamanlar kendi i~.e mcsl.ek 
edinmiş, fakat şimo 

(Daha ur) 

Lastik 
Tevzii 

-"·~--

Lastik yokluiundan 
1634 araba işten 

çeki 1 d i 
Şoför!e-r cemiy<>ti reisıi Hak

kıı. v.ilayete müTacat ederek üç 
aya yakın zamandanberi yap>l
mıyan otomolbiL last.ği tevzi a
tından ~rlt>rin pek q;iiışkül 
durum;ı dü ·tliklerini b;ldi~ 
tir, 

Diğer taraftan tıevziatm yen i 
esaslara bağlanması tevziatı ge 
o:lrtirdiği söylenmekedir, Gerek 
ıast:k, gerekse <hğer m alzeme 
sıkınt.ısmdan son zamanlarde. 
1634 ara!ba e;;ten çekiLmi~r. 

Bugün hrimizde 850 taksi, 
350 kamyon, kamyıonet, 46 oto
bü,; çalışıyor ki yeklınu 1246 e
der. Buna, eksilen 1634 ü iı.iıve 

edersen z btlhran 'ba;;lamadan 
önce İstan'bulda 2880 otomobil 
6 otobüs ve kamyon çalı.ştı.ğL 
meydana çıka r. --...-.-
Motör ihtikarı 

--o- -

Bir vurguncu 1232 
lira kir etmeğe 

kalkı,mış 
Dün ikin<:i mill.i korunma mah 
kernesinde mühim bir ;iıtikar 
da\•asına !bakıl~ır. 

İddiaya göre dava mevızuu 
şudur: 

Akşehirden İslanbula gclıln 
Ahmet Çil isminde !bir degir
menci değirmen ne 'bir mortör 

alma·k isl• m:ş ve Kw-ltıaym 

ismınde bir komisyoncu del.ale
t.ile S. K. F. şirketinden bir 

motor s::ıtın almıştır. Motör 
Ktoriısym'a H18 baya saülrruş 
dlmasır.a rağmen Kurtıhaıym 

molörü l:lJ2 lira fazlasile Ah
met Çile 2650 liraya satmı.,<rtır 

Dünkü dı·ı•u.şmada maznun 
kendisini müd•.faa ederek, bet 
InQ\Örü S. K. F . nin t.e~;ihlar ı 

E d,·ard Enzelberg'ten 2450 J.!.ra
ya aldığını. 200 lira da komis
yon koydl!ğunu, bu suretle 1650 
1'.J·aya Ahmet Çile verdiğini va 
suçu oiın.adığını söylemişt'r. 

Bunu müteakip, S. K. F. şir
.keti mü<lfüü İ>"\-eçT} Mi 1 Ru
selı şahit olarak dinlenmişti<. 

Mooür Fransıu.ca b lo'liği ;çın ;. 
f'adrni tercüman tarafından 

Türkçeye çevrı~m~lir. M el Ru
selı, f.iatla,ın maktu olduğunu, 
tezgahttrın buna .rağmen salış 
yaparken !azla para olması ha
linde 'bunu kontrole imkan ol
ma<lığ!n. söy'lm t~r 

Muhakeme, motöru satm alan 
Alı met Ç n celh l~ dir.lt'llmcsı 

.~n bs,La g:.ıne :ımakılm~lır 

( so~ c~· ··şı ı _ _ J 

Ne Olur ? 
Okud ımuz mu: P amuk fozu 

satılıyormuş, 60 kuruştan! 

Yanlış okunıadınJZ, evet; Pa
muk tozu! 

P irinç l ·er ine de n e çıkt&j;<ını 
duydunuz, değa mi: Kuındarı 
denilen bir ınaddıe! Evvelce ki ~ 
Josu beş on kuruşa olan bu mad
de şimd i 80 kuruştan sahhyor -
muş! F'kat, pirinç yerin., çor -
ba ve piHiv bundan ~·apılıp y e

n iyor! •, Jrinıbilir, nekadar oku· 
~ ucu , bu haberleri nıahzıın mah. 
zun oku~·ordur. Şöyle 'düşüne -
r ek, şii ph esiı : 

- Ah! Ne olur, şu kundura 
tuzu d a bir sa tılmaya başlasa : .• 

• U;\lİTSİZLİGE J\1AHAI, YOK: 

Apartınwn sığuı.o.kları kiralık 

oda haline 0etiriliyormuş, ne bu· 
'urulur? Fakat gazeteler bu gi
bi aparlıınan ahipleri hakkında 
iddetle takib t )apıtacığını ~a-

ZJ)orlor. 

Ya? Pekal3. Bu da mı olm:ıdı? 
Efendim, muhterem kiracı knr -
d ler, ınt>rak etmevin bizleri in 
arlık yer kalmadı sanmayın lıe

nıiz lıir ~·er da ha var: 

Heıtl birinci sınıf cadde üze· 
rinde çöp ""nd:klarını kirala 
11ıa.k! .. 

CIMBIZ 

ıt - EYLllL - .lH2 

(DIS 7PoLIT;KAJ 
Vatikan ile 
Vaşington .. 

Yazan . Alt Kt:mai SUN,\U,N 

16) ugüıılerd e Va tikan ile A
~ merika ara~ ında baı.ı nrıi. 

zakereler cereyan etti -
ği.ne dair lıaberler gelmektedir. 
Uzun bir sükıitten soınra Vali -
ka111ın vakit vakit böyle keııd i ıa
den bahsettird iı,>i olnr. Vaşhıg -
ton ile Vatikanitı a.ra...ı iyidir. 
Am«ika Cumbn.rreisi RuZ\'ell'iıa 

Papa - ilıiııci Pi neızd.ilıdıe bir 
mümessili ı ordll'. lngilt""" hii -
l<itıuetin in d e Vatikan'd a bir el· 
çisi bulunuyor. J\laliımdur ki Pa
paıı ıu devle ti hiçbir t araf 1,ı harp 
lıalmde deği ld ôr. F aka t harbi'll 
uzaktan yakından tesirleri Va ti
kanda da görülmek tedir. Orada 
da ekmek az ' erilli\ ı.t~. 
Papan ın cioımani hiiki'ımtiııo 

tabi olan yerde de m ahzenler 
sığınak olmuştur. Davadan g<e -
ı.,.,ek bombalaira karşı korun -
ına tedhirleri alınmıştır. İcabe -
derse diJ e camlar, elektrik ıaın.. 
lambalar ı mavi rl'.'llge boyan • 
rnştır. İngili'l' tayyare!M Ro • 
manın iizerine gelirse Vatibna 
da acı acı d üdükler ötecek tir
Daha buna benzıer ha ller. H arp 
uzun siirecek diye Papalık anı -
zisinde daha evvelden yığılan er· 
zak da azar, azar tevzi edilmek
tedir. Fakat kalolik kilise.inlıı 
ruhani leri zaten az yiyip i~me

ğe kendi!Drini alışlırdıklıtn ci -
helle kendil ermfn y iyecek sıkın
t ıs t n isbeten hafif olacak diy-e 
hatıra gelebilir, Ancak Olll ann 
da İta lyanın her tarafın.ta oldu
ğu gibi günlerce et yiiz:ii görme 
dikleri söylend<ğine bakılırsa ha 
bin ınahumiyeti hiçbir bir ta -
rafl a silahlı kngası olmayan Va 
tikaııda da kendini du:vurınakta 

demektir Vatikanın niifusu 1.000 
kişiden biraz fazladır. Fakat Papa 

devletini.o hududu içinde bulu
nanlar arasında yabancı diplo

matlar da varou. Bugün İtalyt' 
nın harp h alinde buluoduğıı 

ded etlerin Vat'k anda miimessil
leri bul uııu~ or. İngiliz elçisi de 
böyledir. İngliz elçisi daha harp 
ba~lanıadan evvel v.ırifesiııe ta
yin edilml . Ronıaya gelınişti 

İtalyanın im:iHercye harp ilin 
e tmesi füeriue elçi de Vati.kan 
ded etinin azazisne geçerek ar
tık orada kalmıştı r. Vatikanda
ki İng'.liz elçisiııiıı Londra ile 
m uhabere e lmosi bir meseledir, 
diyorlar. Çünkü Londraya ka -
ğıt gö türüp ge tirmek için bir 
memurun giilip gelmesi zordur. 
Onun için Vatikandaki telsizle 
İngiliz el~isi istediği gibi L<>ndra 
ile muhaberesini temin edebil -
nıekl t>d;r , Bu da gözden kaçar 
gibi değildir. Anglo-Sakson ta • 
rafının Vatikauda biri Ameri -
kalı, diğeri İngiliz olmak iizere 
iki ııııihiın diploı11atınıu bulun -
ıııası A.nıer!.ka ve İngiltere ile 
Papalık arasında)<i teına•ları hen 
kola,,·la !ırmakta, hem kun;et
leııdirınektedir. Prote•lan An -
ı:l<>-Saksou aleminin böyle ka -
tolik kifoesiu'•ıı en yüksek reisi 
olan Pap~ ile .ıüııa ebetlerini 
ı.-u,· ,·etleudirmeğe nekadar c -
henuni)·et '~rdikleri ötedenberi 
malumd ur. İngilte rede çok k ,.. 
tolik olduğu ı;'ibi Aınerikada .ı. 

milyonlarca kafo lik Reis Ruz • 
, ·elle rey \ ermiştir. 

Diğer taraftan katolik olma -
dıkları gibi Hıristi)a<ı da olmıı· 
yan ve kendilerini gökteki ına· 
butl1trtn çoc~lan diye ~ya<' 

japon lar da Papalık ile dostluğ"ll 
ilerletm..-ğe az ehaumiye t ver
ınenü,.J ,ro<r. Uzakşarkta ve Ok
yanus sulanndaki adalarda ja· 

ponların bu sefer eline geçeli. 
)·erlerde Rom a ili.•es:.ıe tıi b1 

kaloliklcrln bulundu 'unu düşii· 
nen TokJ o diploma tları VatiJ<aıı• 

Ja ıu üna~bata gir !sıı1ekte gc " 
cikmemi~ler d i r. Ilul~a Papalıi1~ 
hi(hİT tarafla muharebesi ,·ok ' 
tur, her muharip taraf iıe d< 
si.' a. 1 ne7akete ria~·et ederek ıııa 
nn•cb tlerni lesi· etnıeğe \'C ot' 
' ın eltirnıcğe dikkat ediı or. ll' 
da Vatiknndaki ruhani diploııı• 1' 
!arın eski an'ane idir. l\lc,cll

1 

ınüna hah hirhll' tarafla kes • 
nıemc'k. müııa ebet tc i edillJI' 
miş olan ıerlerl<.> de dostluk jıl 
rabilmck. 

Re 's Ru"·elt ile Papa on . J 
Pi hu harbin arife inde te r 9 
mesai cder .. k sulhun nıuhnfsıı'~ 
i in ;alışını !ardı. l"akat harb' ) 

( DeHını 3 üncii alıifed< 
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ürk Gazetecile.ri 
Dün lngiliereden laggtlre ile 
Amerikaga hareket etf.il er 
Llındra, 28 (A.A.) - Türk ga

zet;ceileri dün aloşam B!deşik 
.l'.ırrerikaya gilm<?k üızere ha,·a 
al&nında hareketlerinden az ev
vel Britanc>Vanın bir muhabiri 
ile yaptıklaırı görüşmede şöyle 
demişl.erdir: 

•- Büyük BTitanyada gör
düklerimiz dıüışündüklerimi'llin 

çok ij,5tünded'r. TaJrnyy'iil ettik
lerimizden çok fazla şey gördük. 
Bil,yük Britanya lıa:rp .gayretin 
den nasıl bir kudret meydana. 
g<?:diğini de gördük. Her sınıf 

halk arasında ·ne kadar sılo bir 
Hbirliği yaıpılmakta o'.duğunu 

gü rmekle ve milldin hükı!mete 
k~1 ~ sadakat ve inane~nııı sar
sılmaz old-uğunu müşahede et
mekle hayrete diiıştü.k. 

İr>gHizleorin !ıaI1? gayretleri 
i~ir. ne der:n bir hayra-nlık taşı
yoruz. Müttdiklerin kat'i zafere 
ulrı;acaklarına mutlak inancı" 

1ın:z vardır:.• 

Türk gazetecileri Londrada• 
ki demfrY'Olll istasyonlarından 

birinden ayrı·lmıışlardıLr. Garda 
uğı.;rl;rndıklan sırada İngiHz me
murl sriyle görüşmeleri çok sa
m·mi olmuştur. Ti~rkiyenin İn
giltet<e büyük el'Çisi garda bu
lunmuş ve yurddaşlanna uğurlu 
yolculuklar temenni etmiştir. 

Türk gazetedleri İll>gilterede-
ki ikametleri esnasında binler
ce kilometre yol ya.pm;,şlar ts
koçya.ya gitmi-şler, müıhimmat 
falbrika!arını gezmişler ve bir 
uçaktan kıy,Jardaloi ımüdafaa 
rnevr.tilerini görmüşler ıre 1bir 
kı&ım donanmayı gezmişlerdir. 
Bundan başka M. Çörçil ile bir 
çok nazırlarla da görüşmüşler
dLr. 

Ahm<?t Emin Yalman, Brita
nova rnı>haılüine şöyle demiş

tir: 
c- Gözlerimizin önünde harp 

eden iBüyük Britanyanm tablo
sunu gördük. Şimdi keza hanp 
eden Birle§ik Amerika ile batı 
Afrikayı göreceğ.z. iBrezilyanın 

neler yapt>ğıru görmeğ.i de ümit 
ediyoruz.• 

Di 1. Kuru mu -
lnhisarl~r Vekili( 
Tarbaltla ispirto ıs
tihsaUnl tetkik ettl Milli Şef imiz bir 

tebrik ielgralı çef;:tl Tun.at, 21l (A.A.) ~ Gii!llrük ve 
inh:s~~:ıar \'·1.;ıc,ili Ra.iıt Kar.adeniz 
Tu.ı11:ıldt ştkt•r ftıbrika!arınıda is
uirto ı.-rtıo.i-Dlli bakfk-ıWa tctktklet'Ci'C 
bu ıronıdıl.:'!i.:~o sanra şchr:mi2f' g.!lmıTş-
tlr Vr ·il, d:ün öğletien evvel Hal'k
ııvi~~ tübürııcJ..'erle tkıanşum'UŞ, öğle

den unra dn ehll .hayvan ser.gsint 
a-çaı~ .. k Vali, Pa.rti. Müfet'iiş.i ve meb
lfil:arla bl·rliktc.• E:ıbaa ve N:k:sara 
gitmt'ık üzere ~l'1m1z.den ayrılmış
tır .. 

F.ı<b<ı.1, 2S (A.A.) - İr.JlsarLar Ve
ki\.i Raif Karade-ni'T. Tokat Va1isi ve 
rnct>uısların1lZ\a bh·Hkt'e dürt N~'ksar

d:an şehrimize gelnliş ve buna&ı t~t
M<lerde lbulllill.dukıt.n oorıra Sa.mı
.&Una hareıket etmi~r. 

Zeytinyağı fiatları 

dün .de yükseldi 
Zeytinyağı dün ~qp.tan fatura 

He, 195 kuruş üz<erinden satıl

mıştır. Halbuki Ayvalık ve Ed
u·emitte 1940 - 41 mahsulü'!1den 
20 bin ton zeytinyağı stoku lbu-
1,u nd-ıı ğ•u 'b.ildl"ı.r i l:rne k t ed.i r. Ze y
t. ıııy ağı st-0kıçulara, fiatlarnn da
ha yükıselmes-inl lbekliyerek mal 
larını piyasaya çıkarmakta de
Yam ediyoclar. 

Breslav Panayırı 
ş _ hrimizde bir mü• 
messillik ihdas etti 

•Breslıhr ıpanayırı, memleke
t :mizde de 'bi·r mümessillik ih
da·s etnıi?ti.r, Mümessilliğe Nr 
manyadaki Türk 'J.icaret Odası 
""'lci Genel Sekreteri Zeki Tol
ga.y getir'Lm>ştir. 

'fayyare inşaatı 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

ya,.eleri de y•pızy'Ol'W:. Uıaık ve giz-

ArL'<ara 28 (A.A.) - Dil Bay
ramı; dolaıyııSile Milli Şefimi< ku
mru genel sekı"eteııinden şağı -
daılci telgrafı alın.ış-kırd1r: 

•B lrinai Tüıık Dil kurullmıyıının 
açıldığı Irutlu günülıı onuıncll yıl 
dönüımü'!1e d~en dil bayıraııım:ı, 
ilJk glini.inıdenıbeııi öe giirz.ıel ve 
zeng.iın tüT'kçen:iır; ba{y-rağıııııı tu
tan yüce ve sa<y ın varhğ:ınıza, 

'füı<k Dil Kımımıındak blitii.n ça
lı:şma :ı.rlkadiı.şlarıımla lblırlılk!tıe, 
~utlar, geçen dokuxııncu dil baıY· 
ramındaki yıüce httabn!l!:dan ve 
dördü'!l.Cü kurultaıytlailci eş /biçil
mez ilgi ve '.ılti!aııruo:dıın ~,uıv • 
vet alan Türk dlilc-iliği-nıir. ~illkı9elk: 
hılrnayeniz altında daha büyüıkı 
ve d.ah a il eni başarılara doğru 

olar.ca varl'ığı ·ile yıürumeık. yX>

lunda olduığuın<w ar2)eder, sonsuz 
şüıkraın ve saygıkırla ku1ısal elıl~ 
riniııden öperim, pek sawın Mliil'i 
Şe:fimiız .• 

Nalla Vekili Malat
ya ve Maraşta 

Mala,tya 28 (A.A.) - Şehr'ı'ıni'z.. 

dek>i tetloikıler'.ıne devaırn eden 
Nafıa Vekıili rellaıkatlerinıde VaD 
Faılıni Özen ve Malatya a:neb'us· 
lam Aıbdüla:nuttalip MıilimUJt N~ 
d11m, V asri Osnı<:n Taner bulu.ın.
duğu halde Sullıaır.ısuyu !harası 
dle köy ens!litüsündelkd iınışaatı 
gözden geç,l"Illli.şler ve SuTgıı su
yu oiıvarındalci ufak su ıbitr'lknıi. • 
tilcr~ndn ıku:rutulma·sı 'lç•iın ırna -
halllııde mühendislere d' ırekıtilf
ler veı<dlkıten ve Kun.rçay ile Siro 
köprüilerinrin yapılar.ası ıiçin ke
ş;fnarneniın lhza:rıır.ı emrebtıiikı • 
ten sonra Mar~'a lhıa:reıkıet et -
atınştir. 

!ANKARA 
HABERLERi 
•: ........ ilim .......... 

M a a ri f Ve k i 1 i 
-------

Ders senesi açıhr· 
ken talebeye bir 
konuşma göndcerdi 

Ankara, 28 (İkdam Muhabi
<indıen) Maarif Vekili Hasan 
Ali Yücel yeni tahsil devresi 
münasebetile talebe ile b r ko
nı.;.şma 'hazırlıyaral1 mekteple
re göndermiştir. 
J.\IU.arif Vekili bu konusmasında 
talebenin derslerine, ~ıhhfa tleı
<ine daha dikkatli olmalarını 

tavsiye etmekte ve konuşması• 
.ru Milli Şefimizin İzmirden ana 
ve balbalara hitaıben vukubulan 
ıııu ~avsiyelerile fbH.i:rmeJctedir: 

cAncak ahlaklı ve karakterli 
çoouklann b!lıgil<?rinden mem
leket faydıalanır. Yawufannız 
memleketin ilerisi kendi ellerin
de olduğunu bil.erek kudretll 
ve l:ıilgiH olduğu kadar ahlaklı 
ve karakterli olarak yetişnM?li
dir. Böyle yüksek bir amaç kü
çük yaşta mektep sıralıarında 

yerleı;irse sağlam olur.• 

Teşviki sanayi ka-
nunu ve taahhüt 

masrafları 
Ar.lkıal'a1 23 (h..-xtam. muhabirin.. 

den) - Ert.isat Vokii!eti teşviki .93.

naori kaııunu.nun ilgası CojgylSie: 
taahlrii'd n1as:'B.fla.rını ye'l'li~n tet
kik etn1.iş ve bu ma.srall<in pamu-k.-
1.ı rr.an'lü !lar ic;in yüzde 3,Gô, yün1ü 
ma.mullac için l/IÜ2<ie 2,00 olarııık 
teSbit et.mlş\ir. 

Ankara da Cumhuri-
yet bayramı hazır

lıkları başladı 
A:ıtkıarn, 28 (İk-dam muil1abirin-

d~Ii) - Şehrimmlıe Cum!ııniye't 
Ba,yramı. haz.ırl'lfıt].arına başlanmıştıır. 

Şimdiden geçid r(' n1i için triıbürıler 
hnzır!anımaktıadt'T" Geçid r~ine ge
lecek lı.ıcilor 23 'bi'rinei ıte:rintle bu
:rada olıacak!.:::ı"Ci.:r. 

Yeni Kız Enstitl ve 
Akşam San'at mek· 

teplerl açılıyor 
Ankara 28 (İkıdam mı.ilıallliıi:n

de.ıı.) - Maariıf V ekı'lıletıi, Tokat, 
Uma, Zcmgulx!ıalk, Demfirlli, Ma • 
ııaş ve ~ kız eııntlltıüleri, 
M~nıin, Ödemıiş, Niğld.e, Burdur, 
Aıkilıi5ar, Am~, Çorum vı> lz
ımıiııin Göııtepe kazasında ~m 
lkıız saııı'at dkulları açmaığa 1ııa • 
ra.r vermıl:.;tiır. 

Emniyet Müdür-
leri arasında 

!i üslerd~ ha rak.eU tclerE>k: uxınıı 
seııerl~r ,yapa.bilecek: uçal<.lar i
ed~ . .l!Msofı eiz!> <tutulmakta ().. 
lan yffii bir alet icad etti(.;. Bu alet. 
tao.ıy.a rclerl.n en k~itif sis taibakaı.::1 
tçfı:ıci i:stikaım·etini em·ni'Yetl-e tayin 
eıLınıeısine ınedar olımatkıtadır. Alman 
t..~aıkları, Poloırya'da suırpriz saye
s·ıl/de ga-lüb gelııı<ıJeı'<fü'. jaııon u
ç ·klıı.rı ~a Pearl Har~urd-. gene 

Sovyet uçakları 
Slovak şehirleri· 

ni bombaladı 

.An!<ıara 28 (İkrlam mulOOıbll • 
rinıden) - Emni1Yet uımuıın mü
dürlü.ğü arşiv müdüdüığüıı:e T"" 
caret V c•k.alctıi. evraık ımıüıdfüıii 
Ahmet Sungu, pohı er.ıstıiıtüsü 
dadııi1iye mli;c>ürlüğüne yülkıseık ıh. 
tisas .kun.-u mezunlaırınrlaııı ArzımıU 
Yumaık, Erzurum eınıruiyet: ımü • 
düırlü,ğüne :lkinc; sıırıı:f eınııfyyeıt 
müdiirleıı nd(n l<'<ik.ri Okıtaır, An
'kara emnôyet üçıüruıü şube a:nüı
düı-lüğiine Arıkıara vilii!Yelii hu
kulk · şleııi müdüırü Kemaıl Baş!k.al 
Tukıişehrlr maarif müdiirlüğfu!e ' 
Bursa kıız öğretmen o!kulu mu
all!imlerinıdıen Rüsaa:nettin ilJr -
kan ~ ed~lerdlır. 

1 Kııymakamiar arasın• 

·rpıiz sayoo.inde muv~!!ak olnw~
la~·dLr. 

Aın('t~k n u~ak.ları da harbi surp.. 
riz .a.ye5inde kazanacaklrd ... 

B:ziın ta.yyaııe Iabr~a!01.rımızın 
f· a. yetini t.a.hdfil l'debilecek h.!çbir 
t '•tı ;ıır:;: ııoı· uk Jo"Oktıur Daha iiı-•Ccdi
r: n W0.000 l bre s:ıı;tetindc cit•n:z 

'.\l:J.a:ı.na ı alik. rtn.ıı~u:nıuyorıuz. Bu 
tı:; .... , Jcürreiıırzın en uzak rrunt.a-

lha 'kaaar gidib İ!;i gOıı bllPceık 

?•i.lil dcrıız ur;a.'k.l:arımızın aö_rJığ~ın 
tki n slıdtr Bu ıııçnkLar. ·~1a.n.g1 
bır yere ~arDk ·benzin alırooğıa 
1 llf'lıd uı· 'kaınıadan Pasif!g n bir tara
f lan 6bür t.ırafına gidili gelebi
l·rler, 

1 .11u tayyarrlerden 500 ü. harbin 
~J'.4un ~ k:ini değişf.ircll;lir. Harbi 

"mıeden, har~i kazancJa sona er
~ ..!oC<ltn evvel ihtim..:ıl her biri 500 
c. 1 bre sıklet;nde veya d ha fa:tla 
a.g r ~a. ~n ızlr1ıbl.ar !'iŞ& P.t.mett 
ı~ ı:t d .. cektir Biz: ·bunl s mdı
CJ :ı ~rışa .OO~ru.z.. ' 

Alman 
Rruter: 

hud\l.du: 28 (A.A.) 

Geniş harek!At sa.halı nıs bı:mıba 

uç Jarı ooıı gıü.nlerde Braıtisl.ava 

ıile nududdan gelt'n ha.berlere göre, 

Zilina, Tama.va, TrOOansk·e ve Top
lice şeh:·rl"Crlne t;.ı.arruz ıetmi ·1 ... ,;·r 

Bu şehirlttM llıe1B ~c;;lov1ıky J .... 

Taarruz-&::ı.n biıtkaç gu:n: ve. Rus 

bomba uçakla.-, balG< e. n mÜE
tı v J..ere- kıa.r§ı isy na daV"et eden 

beyuru:ar>eleıri ;,,mı g~çen eeıı:rı~

re "tml!S bu.luıt~rlardı, Be)anrıa-

1neler n:ıs bornlba U>Ç<rlciıı ınm da.ha 

sıı:: z,iyat'etl.er yapacagını ve endllb-1-

ri merkezlerile de nirj"Ol ~islcriıQin 

bombalano~ını lb ldir;Y<>'!'<i"ıı. 

Ven.len habrr1 Sovyet uç 'k..annın 

akın yaptııkları · sw:ada lholkın el lıe
r'Lp cHoş eeidiniz> der gibi işa1'et

er y \tğ.nı iHlve et.m<kledlr İd>Üe 
ltaımları lf'lılilı:e haH l~o tmış ve 

una benzer gôJ-terı erin öırlltıP geç
mf le iç n stddt ... tedbirı:e.r li1ınm. ... sı 
eaınnt \."t ım!şt · r. 

da tayin ve nakiller 
Ankara 28 (İlkdaan mıilıl'l!OO • 

r:inıdeıı) - Ve:rıgiler tern:yılz Jııo
:ntisyıor..u reisl ığliıne maliye müı;;
teşar mua,vini Hüsnü Yuımel ve 
fuz.ahğa Bl>I'sa defterdal'ı Kemal 
Tokel, m üllküye müıfuttıişl'lklleri" 
ne Gürpmar ka'.)l'malkamı .Allıınıe<t 
Turgut, Helci.nlhan kaym,~kamı 
Eır.ıin Köl=l, Babaeski -ka)nna
,k.amı Cemal Babaç tayin edil -
mişlerd.r. 

Dış politika 
(Baş tarafı Sa. 2 de) 

önüne ;reçilcıuediği ınaIUınrlur. 
Harp çık! ktau sonra da on 'k'n
ci Pi ile Reis Rıızvelt arasıındak.i 
ık.stluk azalwanu~ artım ·tır. 
V1t'kanda ~iıudi cerc:van ettiği 
bildi irilen mıiza.kereleriu 'a.kli 
gel!nce dünya ınalbııatııu Jeni -
den me~ul edeceği aul~ılıyor. 
alerinic lecfl;tizf 

iKDAM .SA.i'FA .1 
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(Uaşrual<al .. don devaın) 

meın'ş bulunmasıdır. Bu böyle Normal zamanlar! H ocag J ~ ·ı El ·ı olduğu gibi japonyanın dtırak - l u e g l ; l 
lam:"'· İtalyanın lıiıdisder ara- (Baş tara[ıı 1 inci salıihıde) B 
smdao adeta silinıncsi, iktısadi Bunun içindir ki, beşeriyet bu e gi öl dürmeli ! 
şartlarıu Avrupayt yaşanıln~ sefer, o:norınal za•tnanlar> ın \ 
ve dayanılmaz hale sokması da •rzatzından kurtulmak, ve ha -
ayrı ayrı dii§Üııce ınenıı.1.arıdır. !isine ka\'UŞtnak uğrunda döğü·-

Görfüürı>r ki, nutuklar neka- şiiy<>r. Ve bnuuu içindir hl eğer 
dar parlak cümleli, ne de.rece şu kahbe dünya, karşınıza diki-
yü.ksek vaidli olursa olsıın hıl- lip de, sizi bu luırpten e\•velki 
diseler daha beliğdir. Bunun muvazenesiıliklerinin, hayasız-
içindir ki, hayalleri süsleyen, lıklarımn, ve konlrunç zıddiyet -
inanları tazeleyen sözlere rağ _ ]erinin biT saadet oldıığuna ye-
ınen muhariplerin .-., beşeriıı niden inandırmaya çalışırsa <>-
takati harbin dördüncü yılın _ n:İ, yüzsüz ve ftndık~ı bir şıllığı 
da daha ziyade birinci planda paylar gibi, şu cevabı \"erebi -

lirsiniz. yer almaya bll§laımştır. 

Durum her halde bir eks& 
veya bir fazlası ile her tamf 
için hiribirinden pek aşırı ta 
hammüller kaydetmek devre -
siııden uzaklaşmıştır ve uzalı: -
laşmııktadır. Galiba, bu harp de 
geçen harp gibi erkinıharbiye · 
leriu pHlnları, muhın1plcrin is • 
tlkbale ait hazırlık ve düşün. e
leri ne olursa olsun bugün biç 
beklenmedik içtimai ve iktısadi 
çöküntülerle bitiverecek ve nu
tuklarla vaidlede haJ..-ikatin a
lakası birdenbire kesliecektir. 

SUKRV AHMET 

Sovyetlere Göre 
(Baş tarafu 1 ind sıı!Nıfede) 

tf!at ver.diklerini bildirmekt<:tlir. 
Tebliğ.de, Almanlarn bir par

ça ilerlemeğe muvaffak olduk
fan bir mahallede pek şkideUi 
bir savaş yapıldı.ğı ilave edili
yor. 

Mahzenlere v.arıncı•ya kadar 
evden eve çar.pışrnalar olrnuş

t'\lr. Sovyet .hü.eum kıt'aları, iler
lemekte olan bu Alman kıt'ala
rının öncülerine lbir karşı taar
ruz y<pmışlar, 200 düşman ın.it
ralyıöz neferini, 10 milralıyözü, 

2 havan topunu yoketm'~ler ve 
esir, ganimet almışlardır. 

KıZ'llordunun, Alınan sol ce
na'hLna taarruza dev<am ettiği 
Staliograd ıbah şimalinde di.iş

iı:ıan 18 tank, bir çok zırhlı ara
ba, 30 top, 46 çemlberli havan to
pu, 90 mitralyıöz, 1500 iliı 2000 
asker kayibetmiştir. 
Al~r bir milyonw hticıın. 

lediyı>r 

tMookova 28 (A.A.) - Prav
da gazetesi, Almanlann Sta-lin
grad etrafı·nda ıbir milyon ldşi
Y.:· harbe sLiroü.lclerini ve yap
tıkları plana göre bu kuvvetin 
Hazer denizine vardıktan sonra 
Mwkovaya doğru dane<:ek ve 
nih<ıyet fırsatın yırdımile İngi
liz adırlan üzerine yü.r~ecek 
!büyük ordu olduğunu yazıyor. 

(Ba~ taraln 1 inci sahifede) 

Almanlara Göre 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

man kıt'aları şehrin şimal ma
ıhallelerine doğru ilerlemişler
dir, Ş ' mdiye kadar işgal edilen 
şehir bôlgesi tamamen düşman 
'kuvvetlerinden •temizlenmiştir. 

Di1şman .tarafından yapılan ta
anuzrar topçı..ııun ve hava kar 
şı koıyma bataryal,anıııın baraj 
ıatc-şiyle Alman - Romen ve Hır
vat kı.t'alannın t~lu halde gi
riştikleri hareketlerle tesirl:i su
rete püskürülmi.işü:r. Şehrin şi
mat ve cenubunda. bir kısım R,.s 
kıt'alarının yükünü hafifletmek 
içir. düşman tarafından y•apılan 
tarruzlar akim kalm~tır. 

Cephenin ş'mal kesiminde Ri 
jev yakınında bir çok düşman 
ta•arruzları kmlm-ş ve kuvvet
lerimiz tarafından .giriışilen ma
ha"1i bir taarruz !başarı ile bit
mişt:r. 

Ladoga gölü civarında Sovyet 
lerin yeni taarr.uo:lar da lurıl

mıştır. 

Düşman önemli kuvvet'erle 
Ne,•a nehri üzerinden doğuya 
doğru Leningrad kuşatma hattı
nı yarmağa te~3bbüs etm'ştir. 
Bu teşebbüs dü~mana ağır ka
yıplar verdirilerek akim bırak 
tırılmıştır. Burada 3S5 deniz ta
şıtı tahrip olunmuştur. 

BiMlara bayrak çe1Jci!di 
Eerlin, 28 (A .. i!. .} - Alman 

oroular haşkumandan'uğ Al
man harp bayrağın n 25 Eylul 
de':lberi Si alingradda komu" <;t 
partr.ı"ne ait b'nalar üzerinde 
dalgGland:.ğını bild rınekted r 

En·elce haber ver 1 '· ,i gibi 
A';JJ'an kıl'aları şehrin merke-
7.:nde şıdedtJ.: sokak muha«be- J 
lc·r.rden 'e ı;\-den e\e çarp.ş-

•- Geç efendim: Biz senin 
•nol11llal zamanını da biliriz! ..• 

Muharrirler 
jübilesi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
hayatı ol.arak bu alakası varl g<nı 
b~ ranuml h:21meti;o ba,;;ı.a bjr ö9-

~ına SE!'\o·k \~ haısret.mış olabilir. 
Ben ıbu ıSıfail böylece 5-0 yıl t..ışamış 
olmayı mesleğtmtzin blfyWt)erl ara
sında bir yer alrr.ıya h~ Yeı'd~re_n 

'\'a:sıflardan bi'l"i o!mak üzere kabul 
ettim.> 

Bir buçuk yıl ('lllııdiktan sonra 
'bu \•ası.fda o~a.n]arı a.r~"an Ha'lcln 
Tarık Us :rorucu 'bir tetrb'budau 
ron.ra ilık y.aız.ı.sı bir gazete vıeya b:r 
mecınuada, yahut .bir kit:Jp şeklinde 
çılkım:ısınd'1n en az 50 yıl geçm'ş 61 
zat!n '3.dını -toobit etmiştir. 

Üsl<ı<lın h:lzrrladığı mufa.<sal lis
tede isimleri yazılı olan 61 zatı bil
diri~o.ruz: 

Abdü:~hakMmidin kız i<::trdeş; Ab
düllhak !\Iilırünnlsa Ta.rb.an, B!çaktı 
zaode Hıılktl<ı, İsmJiil Feunl, Halid Zi
ya Uşalkl:gi·l, Osman Tevft'ıt Yal
man, Na.sUhi zade Aı.-;ım Efendi, Ab
durrahtnan V1:f:k. Ebubekir Ha
zıım1 Aıbdurrüıhman Adil, Ahmet İh
san Tokgöz, Ferid Kını. İbrahim 
Edlhem Dirv.::ns 1 Namık Onon U!.
gören, Cemil Said, A:hn\R!t RC'ş~t, 

Mehmet Ali Ayni, General Peııtev 

Deırni11han, kımıaıll Hakkl Erdenı., İz
mipl.i. Al~ Şefik, Siil.eyunan Faik Em
re, Mehıme~ N~b.et Ortanıca.1 Dr. 
Şi.tkrii Ktımil, Hüseyin Rahmi Güc
pmar, :ı~n"Let Tev:fik Bi}ge, Meh
met Cemil :ı.><>: zyaı~. ,Allımet z;ya 
Şenıo"'1n, Şevloot Gavsl Öııdön...,,.eız, 
M.eltmct Enis, Yu>uf Cl,'anal (Ce.11'11 
Molla), Salih sa.im Unar, Ali Fa« 
Üstün iôınan, A!lınııet Mac't Gören, 
Velid İ:ııbı.ıdak, Dr. Celı1..I Muhtar 
Özdo.:n., Hamıkl Hasan can. Abdıi'l
gani seni Yurdrnan, Osman Sena! 
Erderngi!, Halil Rüştü Akın, Meh
met A:tbi V~iri, Xirkor Kömürci.. 
yan, Rmlkmin Mahmul Ke!!!a), 
Hasan Saıınlh (Baban, ~~:roı: Rım 

Tevftlt, F;;b:ısllin Re.,ıt (Rum Bey
oğlu), Qs:nan Faiz Gilıı>dbğd.u., Naci 
Elldeniz, Fuad Ağı'<llı, Ziya Kara
mü.rs.el, MPl\me~ Efl)in Yıurli.akul, 
F> rc'y!n Caıhid Yalçnn, .K.ıızım U,. 
Tevfik Amir Kocamaz. Hayru}.lah 
Diker, Ha.lil Ment<şc, Haı;;m Si> 
ley:ır::an TanGıoğan, Mustafa Nazmi 
Aloo'an, İbraılı;m ~ki T:ı.mk, Ali 
Kamil A'\Qyüız, Ahmet cevd"t Öğret.. 
me-DDğ'.ıu, E:tdah.ı.tıtin Ttc-kirer. 

Ü>iad Halokı T•rık Us :yaZJBını 
şöyl.e bilirrnıtt<tedir: 

cTörc!ltiıriz ~1ecek ay içinde '\"C 

Üni'V.11:1 iten;n k!oı.'l'fPran.- •alon.unda 
ol:loak ve burada, bu zat'arın ctratr 
bütün ba-s1n m-ensupları, P. n ve fi
kir Alemi da.vıe-tlPri ne sanlm1ş ol
duğu hn.'de jıübilcleri yapılacakh.r. 

Arzett'.ğim esa.5lara ,göre bu lis
teye ililve edllec("k b3şk1 bir isim 
!kalmrs n:ıdır? Bir de bu tör(_'nde 
ba-sıp alemine en sen girmiş bltr 
ismi temsil ıederek tıı:\tiin J~llerin 
dıly.gulannı si:U'"liyebi~cc:~ bir gence 
~öz veı·ec('ğ:miz için yazısı bu yan
•ıın neşrinden evvel çı'kımış olanlaT" 
dan en (fellıC kız. vP erkeğin adını 

ve adresOıi lbu lma'k l.İy1ıcl!ıldayız,. 
şimdi bı.mları ba.na bilıfümetı: sure
file bu saıygı. vazifC"miz.ı. !Yapmakıa. 
bize yardı:ın e~lerini bü.illn a~
daşlarımd~n ve bütün okuyuoula
rımdan cH:a ediyoruım.• 

Mülkiye Müfettiş· 
Uklerine yeni 

tayrnrer 
Arıkara, 28 (İkıdam mtilı®i

•inden) - Ünve Kaym2kamı 
Cemal Şaşıoğl~ Girr~ K&yJ11a.
karnlığına, Kırı!klhan Kavınalka
mı Nail Ökıten K~lcafuaımam 
k.aım H:ımdi Oııaıt BurÇka kıy
maJ<amlığ:ıı:a, Sarayk!Öy kayma
kıaını Akıid' Ra'lıım; De~y :kıa.y~ 

kaymakarnıığına, Ta nas kayma
kı Avni Duru Göknar ka;ma
l=nlığnıa, B ::ıg:ıız!-i;ı·an ka,yma • 
kamı Hamdi Oı,at Burçak kay
kaynn.a.ka.rn lığma, Terme kay • 
m:.l'<ııım.. Mazlıum Develi)'''. Kı
Z'llcahamam ka~'ma!kamı Se) d:ed
d: n Osmanç;ğ. nakil ye tayin 
edilmi.~lerdir. 

malardan sonra t.Jık,m edüm ş 
evlerden mürekkep adaları ve 
lbetonlu sığınakları ele ge~•'lIW 
!erdi. 

Bu işte asıl söz salıipler;uden 0 _ 

lan profesör lUa'lhar Osmau rakı 
sarfiytının önlioe geçıuck için. 
bu zıkkımın fiatlarına fazla zam 
yapılmasını ôstiyor. İyi anuna 
rakı fi.atlanna zam yapılmakla 
acaba sarfiyatın önüne geçile • 
bilir mi? Ba-ııları diyorlar ki, 
bugiinün elli sekizlik, hatta bir 
yıldır ltnıış beşlik olan r-akılan, 
yirmi dokuza satıldığı zamanlar 
hem içki yerleri bugiiııkü kad11r 
kalabalık değil, hem de içkinin 
kapalı olarak satldığı yerlerde 
bu kadar sarfiyat olmuyormuş.. 
Demek ki içkiye zam yapmakJ,. 
bu işin önüne geçilcıuİJecek .. O 
zıkkımın tiryakileri bu sefer de 
belki e\'deki eşyalarını ;atarak 
onu tedarike kalkışacaklardır. 

Sonra bir mesele daha \'ar ki ı>-
nu da yine muhterem profesör 
kendi söylüyor: 

Son .zamanda rakı sarfi~·atının 

pek fazla artmasının sebeple -
rin.U.n biri de vurgun.culann, 
dalaverecilerin havadan vurdulo 
ları paularla bol bol rakı icme-
leri imiş.. • 
Şu halde rakıY.a yapılacak 

fazla zaın.Ltrın bu ıril>i vurgun -
culara ne tesiri olur iri? 
Rakıyı ztmtla filıin değil, başka 

türlü, başka çarelerle azaltma • 
nın yoluna bakmalı, eski ve yeni 
iiryakilerine bu ukkımı icirten 
amilleri ort&dlln yok etmeÜ va-

d • ' • ni hocayı eğil elilbeyi öldiirmeU 
ki mesele hallolunsun.. 

Yom rakıya yapılacak zam, 
kalantor ve vıırguncu tiryaki -
lere zaten vız gelir, orta halli 
ve fakir tiryakiler ise korkarım 
ki bu zamları başka ihtiyaçla • 
rından kesmesin ve haUi pabu
Cllllu, şapkasını okutarak rakıya 
vermes.in! 

Osman Cemal Kaygılı 

Gemi_inşaatındaljapon Başvekili 
rekor Togo'nun nutku 

(Baş taraftı 1 illci Sflhifode) 
mertebesine vardırmış olan in
şz atçlarından Henry Kaiser, 
l:ıaşka bir rekor daha tesis etmiş 
tir.: 

10.500 tC>Il hacminde Libeı'\y 
S:steminde lbir gemi 14 günden 
az b.r zamanda >Na edilmişlli. 

Bu gemi 4 gün evvel yani için
d<?ki tesisat yı:;pıldıktan sonra 
3 gün sonra denize :ndirilmiş ve 
gemi dün sürat tecri.ibe1erini 
yapmıştır. Ba'hriye encümeninin 
mura'lıbasla<1 bu esnada gemide 
buunmuşar ve geminin aynı tip 
teki gemilerin en süra.\lisi ol
duğunu söyfomişlerdir. 

Her şey 'bitmiş olduğundan 

encümen gemiyi tes'.ellüm etmiş 
tir. 

IBu muamele, tam yarı gece
de yspılm~tır. 

Yeni bir tı.çıa}e geınıisi 
Vaş.ngton, 28 (A.A.) Leksing 

ton adındaki kuvvetli tayyare 
gemisi, i~asının ikmal edilebi
leceği tahmin edilmiş olan ta
rlhten !bir sene evvel dün deni
ze indirilmi tir. Bu gemi, bun
dan 5ay evvel Mercan denizin
de !batmış olan ayni isimdeki 
tayyare gemisinin yerine kaim 
olacaktır. 

ÇÖRCİLİN lllESAil 

Londra, 28 (A.A.l - Birleşik A
mPrik.ı:ırun Büyük Britarryad-aki bü
yilk P'çisi r..'I:. Vin:and1 M. Çörçil ta
rafından kend"1"1e ,gön&erilen me
sajı ra<lyod<ı. cku:oo~r: Çörçil ez
aüimle di~r ki: 

Bütiln aünyad:a M;hverln t.eca-
vüzilioü durdurmak için ıya.ptığınıtz 

gayrette ·birleşn1iş mill-0Uerck?n bekJ... 
l.enen san t~dlbirl~r. çol!c ııazel ml
sal1t"r yaratmıştır. Sotı 12 ay Eat\o 

fmda 11k gemi ~lan Pa.tr'k Henry
niın de:r..ize .tnd\ri~inderfu~ri ge
çen kısa za:man zorfında hcmm 600 
ta.ne büyük yük g<om6lrıln io;ıa edil
miş olıması ke;rt;yeti adeta inanıl· 

maz ıbir şeydir, Bu mi5li görülme.mJş 

bir r<kordur. En iyimserlerin bile 
üımidleri ve intizarı fevlkinde bit 

başarıdır. Yu.rdıdql<1rımıız deniz ü· 

rerin<Je cenı,a.n edıen ~ili rmıru.

~ebrıı:e bugün bite... sene eıartırı.ı& 

5,,3()0,000 e yakın bıda gemi,.i bi.a-

DENiZALTI 
HARBi 

(Baş tl!'°sfı birinci sayfada) 
tı.J.ann.ın ş<mal atlantiıkte ~ • 
tereye doğru yol a:la11 A.meri'k.a 
.kıt'aLarından mürıil<fkep lj;j;r ~

fileyıi. kı'Sınr.n talmlp etıtılklecin! 

llııJdiırmaıctedir. 

Alırna'1 deııJıııaltlları cH!ind u
muırni vaı ~. sın:U·ıından 19 !bin 

t.ollj llaıtı:>hı'k bir taşıt gemisi ile 
cPasifiik Kraliçes.i. smı.fıır.ıd:an 17 
!bin ron.il<lıtı:ıhik ba$<ıa bir gemi
ve ·De'rlıy Shlre• sınıfmıdaın 11 
bn t=ilüoolı.."k üçüncü bir gemi 
·ıe lıÜ!r refukat muhribi batıınl. • 
.ınıŞtn-. 

Diger taITGi't&ır.ı Abna.n deniız
a.ttilaa:ı Afnlloa ve Ameı~ lqyı
ları açı:ğıınrla toıpıyekıln 57 tıoni -
l.ı.to tutarm<la 11 d üşınan tıicaret 

(B~ralı 1 inci sahifede) 
kudretlerine ve !bilhassa istihsa~ 
kalbiilyctlerine güvenmekte ve 
şimdi karşı taarruza hazır olduk 
larını göstermektedirler. Bu 
devletler:n 'bu maksatları kü· 
çünısenmeme!Jdir. Gerçek mu
ilıakbe h<?nüz başlamamıştır.• 

Bı:şvekil bundan sonra Har
biye Na7.ın sıfatile konuşarak 

şöyle derrtiştfr: 

cCenup çevresinde Japon or
dusıı şiı:ndi,ye kadar elde edilen 
aSkıerl neticeleri genişletmek 

için !bütün gayretlerini kultan
maktad:ır. Unrumlyeti i-Ubarile 
önemli sanayi tesisleri ~k bü
yük 'lıas~rlara u,ğramıştır. Fa.
kat bunların tamiri için yapılan 
çalışmalar memm.ın edici şeltilı
de ilet'lemektedir. Ordu ham 
m::ddelerin .T aponyaya kadar 
nakli iç!n elind<>n gelen yardımı 
yapmak·tadı~. Umı.ııınl durum 

,bakımından şi~ye kadar yap
tığımn şey yalnız ablukayı yar
mak olmuştur. MıüSbet biT şekiı. 
de ıiiylemek gerelcirse, Birleşik 
Amerika - A'Vustralya münaka.. 
lesi şimdiye kadar tamamile ke
silenıem~tir ~ merkez ve ce
nUp Pasifikle Ortaşark üzerinde 
İngiltere - H:ndistan Stratejik 
hattı tedrici surette kuvvclen
mişir. İngilizlerle Amerikalıla
rın kar§J taarruz teşebbüs-leri 

müts!bet b!r şekil almaktadır. 

Har'l:ıin gerçek gelişimi gelecek
te olacaktır .• 

Başvekil, Japon halkının şu 

altı nok: aya dikkat etmesi ge
~keceğini söylemiştir: 

1 - Maneviyatı sarsılmaz bir 
şekilde tutmak, 

2 - Beden kuvvetini düz.eLt
mek, 

3 - Hava toatTınlanna ka~ 
a~sız surette hazırlamna.k ve 
talimler yapmak, 

4 - Mi.ih.immat istihsalini da,. 
ha ziyade attırmak, 

5 - Ca.."llsluğa kar.şı korunma 
tecibirlerini kuvve<tlendinnıek 

• 
6 - Asker ailelerini de.ha iyi 

korumak, 

. Tojo sözleri.n.i Şiiyle 'bitirnıiş
.tır: 

Büyük Al;ya ha:ı1bi şimdi uzun 
sürecek bir harp tıaline çevril
mektedir. Bunun içindir ki git
t;kçe müSbet bir mücadele ma· 
hlyet'ini alacaktır. Düşmanı e:ıı

mek için biz çok engelleri devir
me k, bir .çok wrlukl.arı yenmek 
gerektir, 

geıriiımil de batırm:ışlard1r. 

Bir lspa.nyol g<mıisi batırıld.ı 

:Madrit 28 ( A.A) - Dün neş
redii lmiş olar.. İspanyul resmi teb 
l ıği, Mnnıtagoı1bea ispoo(l-ol ge

'ITWi:nin tıoııpilleııınesin.i keder u
yandıran b r ib.adse olaıralk tıey. 

sif etınekıted r. 
Gemi. ])ir i.nmlalrı müteakıibett 

30 saruye zaıı:fınıda batırmtıa:. 



SAYFA - 4 iKDAM 

?POR.fPM 
Günün ihtilaflı meselesi t 

Resmi dairelerin nazara 

dikkatine : 
Evvelce mevcut ve Maarif Cemiyeti ile birlikte hareket eden 
(Resmi İlanlar T. L. Ş.) tasfiye haline girmiş bulunmakta· 
dlf. Bundan st.m a gazetemiz de neşredilecek Resmi İli'ınlar 
16/9/942 tarihinde yeniden t<oşekkül ederek işe başlıyan 

Almanyaya gidecek futbol 
kafile-,ine 

1-Ialim 
A li Sami mi, Kemal 

edecek? • 
mı riyaset 

Alman !ipOr teşk'.)atı tarafın
dan vaki davet üzerine 12 Bi· 
rinciteşrinde Alrnanyaya hare· 
ket edecek olan fu~bol kafilesi
nııı kimlerden mürekkep olarak 
gi<lece~i ~i hal!,en csrarengiz
Jiğ;ni muha.faza etmektedır. E;v 
vclki gül\ işaret ett iğimiz g:!bi 
kafile reisi meselesi heniiiz hal· 
le-dilmiş değild,;r. Bölge başkanı 
o'.an İstanbul Valisi ka.fileyi gö 
.tü~mek iı;in .bazı rivayellere gö· 
r e istişare •heyet: az&sından Ali 
Samiyi bazı dedikodulara göre 
de Bölge Spor Servisi Şefi Ke
mal Halimi memur etmiştir. F a
kat haki.ki reisin hiWiyeti h•rnüz 
t e>.bit edilememi-ştrr. 

iBuna rağmen kafile ile bera-

ber gidecek o!,ıın ful!bol ajanı 

futbo l kadrosunu tesfovte uğr~ 
maktadır. Bu meyanda yarından 

itibaren Jki İstan'bul mulht.ebti 
bir ant.renernan maçı yapacak· 
!ardır .Bunlardan birinin Al
manyaya gidece.k olan oyuncu· 
!ardan mürekkep olması muhte· 
meldi r. 
Yaptığımıa tahkikata nazaran 

Almanyaya şu futlbo!cülerin gi
dereğıi kuvvetle söylenmekte· 

dir. 
K aleci: Cihıt!, <Mehmet Ali -

Müdafi : Salim, Fa·ruk, Murat -
Muavin : Enve.r, Esat, Hüıseyin, 
Eşfak - Mühacim: Fikret, Arif, 
Hal<kı G ündüz, Şükrü, Hal'it, 
S:.b ri. 

Merdiven altında 
bir kara Borsa var! 

·--- --··----- -
Hemde ithalat ve ihracat 

umumi katipliğinin birlil<leri 
merdiveni 

(Baş tara11! 1 in c.i sahifede) 
rn~t, niçin rnütema.d:yeıi Kara
lborsanın faaliyetinden br,.Jısedi

y orlar? 
Çi.iıııJ<ü hu Bovsanın 'binası, 

bürosu, memurları .;yo~-ctur am
ma ken<lisi vardır. Ve bir mik
rr•p gibi kt:sa.diyatımızı ktmir
JY'E' ktedir. 

Karaıborsacı çalışıyor ..• 
Şu halde Kara.boı-sacmın P.e

TCde çalış!tğmı bilirsek onlar}.o 
miıoeadele de kolaylıa-smış olur. 
Onu, yuvasında, iş yerinde ya
!kakr ve deliğe tıkab'fü'z. Hiç 
olnıa2~a ocaklarını pelo:i.13. dağı
t a•b !im. 

!Bu yeri biz kf. rettik· 
Ömer Aıbi t harımın J'1Hd'ven 

altı! 

altinda ! 
süpürge to<humları ve un har
manları hep burada alınır, salt· 
l.ırdı. 

Geçen harp zenginlernini 'bt"
şiğı, o zaman i~in bir Karabor
sadan baŞ'ka n-e idi? 

Bu han, Albct w Ömer Aıbit 
hanlarından ib2rettir. İkisi, b r
bin içine girmiş ve (Ömer Albit) 
hanı d:ye nam btrakmıştır. r. 
kinci Albdullhamit zamanında 

b'lmeyiz hangi Suriyeli pı:şa 

y~.ptırtmış .. . 

Şimdi, bir çok yazıhanekrin 
'bu hana t2şındtğını, ve bu han
da §iiyle küçücük b r yazrhane 
bir oda, bir koltuk bulmal< için 
de b!r nice kesı:ınin can attığını 
yakinen Cıilen!er az değildir. 

Karabo.rsa .. . Zahire Karabor-
sası ... 

Bııyıurunuz Karaborsaya' 

Ttirk Basıa Birliği Resmi ilAnlar 
Kollekt!I Şirketi 

tarafından idare edilecektir. 

Gazetemizin bundan evvel ilan neşrine ~ asıl alık eden şrrket 
ve teşekküllerle h içbir ala kası kalmadığınd3n bundan böy
le Hanlarm12ı; ayni fi<ıt ve §artlar dahilinde ts tanbulda 

Ankara 
Türk 

caddesinde Kaya 
Basın Birligi Resmi 

Ko!lek t if Şi rketi 

Hanında 
İlanlar 

mcrkezm e yollam anızt ve bedeller ini & aynı adrese 

göndermenizi r ica eder iz. 

İkinci İcra Memurluğundan : 
N!;kıola1 oğhı Komta-n-~ln Xö.·tıoğJuınun Siımon kızı Kal:yopi' Ma~!o 

>h• S<mon Jru:ı Folka Kocabaş o~lllllda.n al<hğı 2800 l •raya mukabil bir;n
ci <lcJ"ttede ve •=da tpot.ek tyJcd.gi Fat•h Eğriluı.pt MoJla A<i!ı:. ma hal
k>si K'UIYuUu ~'1.ndıa t).:./k.i 38, 40 yeni 38, 40 mrma.ra·lı iki ev me-n"reür bor
cun öder.ı.nr JTiı!'Sın.dtn öfa.i.rü 2004 11umarıalı ,kanıun vaz.l7-ed ve taıktti:i !kıy~ 

m.f:t ya.p.1.1'1r21'c t.amamına 2500 lira IJoymet t.5lk:dir -etlilm, kle ımıez.kUr kanuna 
g:Ore sa..tlşa -fı•Dkanl~tır. 

Gayıi m-enlkulün. umurni e-vsaiı: ~f>fzklır gayri nıeıi.-.ul Mola A.,'9kıJı ma 
hallesinin Eğr1kapı civarınd'a ~aydıen Kuyuf·u maballrsi· •mahallen Karn
göro"j ro1oağında bir tc:pı.ı. da1hil!nde 36, 40 taj nu.nıaralı aJlrjJ.p ıki evdi~·. 

38 kapı numaT.a1lı evin eıvsn!ı: ZPn1inı kat~ zemtn.i çini bir taşlf~ta bir 
oda , ımerdven altı zrn1ifil. 'krrmızı çini heiayı havi bir ma'bbah a!"kıadq u- · 
fa.le ırrııi.işfırrek b.i•t' baJ)Çc birinci kal bir "ofada iki oda.. bir ıhela ~ii.inci ka·~ 
bir oo.fadü karşılıklı.. iki oıdıa varılır. i~erdı> r·lektrtc t.es.isa.tı meVCt.~Jlul'. 
Alacaıklı Kalyopi Foi~ka otun,n1akıdbdtr. 

4-0 kapı nu.maralı evin. evsafı: Zemin kaıt ııemini çini bir taşlıXda b•r 
octa, mrr<:Liven- aın ve zemini çini hel~yı ba-vi bir mıaolilJ.dh ve arkada ufak 
b:r ba.Jıçe birinci !kat bir ooiada ka.rşıliklı llci oda nı-evcu.ctdur iç1nd-e elt.'k
tr;k te~tı vardır, eıytla st'lkrz lira ile Allmı-t"ci kiracıdır, hududu tapu kaydı 
gtb'.d'.r, •mesa.hası taman'til 117,5 metre muıabbaı olt.::y brunıdnn 90,5 metre 
murabbaı !bina mütc b.a'kisi bahçedir, kcyırııı 1 ti tamaını 2500 liradır. 

i~u ga),•i menıkullilrl a•rtttnn~ı şart:Jıamesl 3Uj9/9.ı2 tadhind.en ittbQ-
ren 94.2/1203 No. ile i~t.ar.ıbul iik'.nci .icra dairl·sin?n muayyen 1ın.ımaraE1-:ı
da he.ıı:ıves:ı:ıı görebilmPs.i içln a.çrk·tı"T . İ!dn<lıa yazılı cr~ıanıaı·clan !azla m,alü
.ı:r.at c.,~ır.a•k istiyrn1.:-ı- ~u. şartruı.mrye '-·e 942/1203 ~a No. f'ı1e .rn.em:ır·:
yeliınizp müracaat ctmıelidtr. 

2 - Artt.Jnnaya iştirak: için- yukarıda. yazılı ıkJ&ı.'Ylctin % 7,5 ni<Stbe1.;r.Q.e 

ıp,-y akçt sı v.ı•ya. 17,tJ1l bır bankanın temın&t sı-.ekLutbunu tevdı edrcf·ktlr. 
(Madd~ 124). 

3--İıpo.bek sahilbi alaca·~!ıhıra. d'iğı1 r a.l.l'karlariarın ve irt-f:ık 'ha"Aları b<l

h pl.erinm gayı•i meı-Mul üzerindek.iı hak:3rın1 h·ı.ı~u~ıle fa;z \-ı• rn.1.Srafa 
ri:<:ıir ol.an idtl~ala.rmı ;şbu il3n. rtariilinden ıı:bi)rpn 15 gtü-n iç:n.de e\"nı:'-ı 
ın L:,· 1Jitelf l"İlı• b:rJ~~{'tp meınuriyert;:mİ'Z:C O:!l..iirm.eJe'"1 ie:?b edr.r. ...6J'KSi •haide 
hakhı.l'l taptı .ı,}cıl'J1 ilC sabit o.ırna<lı!q;n E:ıt;ş 'bed.ı•ı nin pay•<:ı;;o!TIJS!n<lan ha-
riç 'k?aLrla-r. 

4 - G&terılen güındt3 a:raınnaya iştira!~ edrn:t!r arttınr.a şa•·tn4'1n~-e-

s.ini· cık:ı.ımu§ ve )ilzumlu mallımat.ı. aJmı.':' \'e lbl1nları tamanııcn ık.ıs.bul cıt
>J.n.ş ad vfi it. bar olıu11urlar. 

Evet. bı;ıbubat üz,erine ç~!oc.-ın 
Jord..::n bir çok }"~araboı-sa-cı Ö· 
me.r Aibit han~nın ıem~n katın
d a her l'.!i~ıı öğleye kıı.dar bulu
~urlar . Ort~dı mal ynkll>r, sad~ 
er l~f vard r: 

- Muiz aldın mı 't 

- Hayim satım mı": 

- Aldmı. -\ 

Acele Satllık 

Hususi yaptl.mış. idareli ve 
iç' mantarlı ç;n:ı:o kaplt BU Z 
DOLARI VE KELVİNATOR 
'MARKA 4 ayak, evler için, a2 
m~sıomel buz colabı ve iki 
atlet ştk her mağazaya lıi -
zı:n (Neon) ile pastaneler 
v~ muballebi.eıl er iç"' LüKS 
TEZGAH aceie satılıktır, ta-
1'plcr;n 

5 - Gu•y-ri menı:rul 20 /10/942 tarih.in<lt.> salı f.'il~ U. ı:;.aot 14-16 ya kad-R.r 

İ tanıbu:l ikinci icra me.mıJırluğt:?:'da ü~ Oft.l. bağrılıJ!k.-tan ron~·a en çok r.rt
ıtırana ~ruı.ıe -t:dilir. Şu ~adar ki, o.ı·ttırma b.._1dt• ... 1 gıeyrı trılel \.~l i.çin taıh
rr.;n eriilmtş olan 1~·m-E:tin en az % 75 ini bıJır.alk Vll safı; ~steyen"21 al.aca
gı.n.:ı, rüıçhaıru oian d'.ğeı- alacrutlıla·l' o g:ı.yı·i mtı-n:j{ıul ı~ C! t€m;n cdilm:ş i<:e 
bu surı'tlt' :rü ·hanı 0 1"'n alacakıı!arın mecmuuOOan iaz1a oi~l.'.lk ve bun
d-n~ ba~ıka- fPdı.~aya ı;.c:1\'i'Jl.11;e vı~ puylaşct.ı•nıa -m..ı51-:-ı.tlarını •tt·~avü.ı:ı: Pt.rr.e"A 
şarttır. Şayet böy?e b~r bedel t.e:-<.Ji.r c-d;lmt•zse en ç~ ... k ~ıral:·a~un ta t h:.11<001:.t 
ba•ki 'ka!nıa,k üzerr a?-tt1rrr:•a 10 gün daıha teıtnrin.t e<l-len•k 30/10/942 ta:-iiıi
n>' tı sa<l.üıren oum:ı gii.!llı saat 14-16 ya ~a,kıt• k:.arbul j·k:·ııci jcra. n1e
murlt~unoa, arınna bedeli 6:31:rş ist.':;-enin alacağına T"Ü'0..'1an1 olan alacr.lt
l.:.laı·ır. n'oECn:•tJtmdaJ) fazla olıma!k" ve burııd;;ın başka paraya -ı:~·vi11111e "ıe pay
!as'l·l:"11;,a n1a-s-!'"afla.rını te-cavliz etn1e-k şaı·t:Je en çok al ttıran.a iha1e f<:lil:ir. 
Böyiı? faz.hı. bir be.ı:Jeilf• aJıcı ;;:ıkınaua ~-alP ya·pı.JTrı.aı. '~ saıış tıa..!.e-b: d:iş,ı'r. 

1 
6 - Gz.;ri men·~ı.ıl lkendıislne lhalc o 1unan ~i:rı:3.e cilc.•hal vl\ya verilrn 

müG~ıet içinde parayı v<'rme~f' itıa•!e 6corarı :(etJ'loJunaı"atk ·ltıendi::d'ndı·n 

ı \"Yıl en y"ilit.--se-k tekjit't(ı bulunan kirlı ist: aı'U"tın:ş &U.uğu bi'd-elle ::.:]mağa 
t'G.z.ı oJ.urı;a ona1 nı.zı o1ma:ı vı•ya bullınnıaZ'Sn lhcmen 7 gi..'n mli.Jdci'etlr aı-t
tırmaya tıkarı-lJiP -eıı c;ok arttJrana iılude rd"ilir. iY.:. ih.:.!c arosıncl;;ki fa!'k 
ve geçe'll güın1er için %" 5 den hfll'iap oll!nacak faiz Ye diğt"r zararlar ay-

- Sat!tm 

Neyi alıyor1ar ne~/ı sutıyor-
lıar? Belli değil, claha dağrusu 
bfllidir de gazeteye \'O?.P'l<,!< d'ü~ 

mez ... 
isin g.:rilbi, :ıhti\~rı ön;cnı~k, 

ithalat ve 1'hracatt tev:!"n rtm€k, 
.tevıziatta vur>guncuya mal kaptıT 
nıamak için kurulan birlikler u
mumi katipliği de bıı hımdadır, 
bu hanın üçüncü 1t&t.in.dadır. 

Zalıir.e ve hull>ubat 'bir!'k'.e r i ile 
K aralborsacrla r arasında. demek 
ki sadece iki kat merdiveni var 
dır! 

Ne cür'et! Ne ces&1"'t! Ve ne 
)ii kaydl? Akıl eremiy0r .. . 

Dahası var : T icaret ve Zahire 
Borsasmın müfettişleri acaoba , 
4ıuı-.W:ara niçin uğramazlar? B ir 
çok vuııgun p~inde koşanlar i
çin resmi Zahire Borsası, saat 
12 ile 13 arasındıa, şöyle ·bir sa
a tçik bir sdblbet için b~urulan 

b ir yerd ir. K ara!borsada alan sa 
tan Kar112borsacılar, .,Beyaz !lor
"" ' ya §ÖYie bir iki saat ka<iar 
uğrayıp ba.ıı m uam"1eleri tescil 
e tti r cfik ten sonra tekrar .,.,, e li
nı Karaborsa ... 

Bu Ömer A'bit hanı .tar füii bir 
ilıandır. Geçen Haıfui Umıımi<le, 
y ine ayni yerde, zemın katınd a, 

) 

Yunus Seviç'e müracaatları. 

Galata: Arap cami Bergamut 
sokak No. 8 telefor. 41237 

ZAYİ - B:r ba\•uıl >çi!lde bulun.an 
h.hat cüzdnnı, iar- cıüziaını_, ad.<er

J~kıtf•n t.c!1h'.15 lciiğrdımı c.;aldtrciırm. 
y,..,nilerini alacağımı:iıan Eak.ilerin.!n 
h'i1.mnü y-Olk.L~f'. (698) 

Tc4<lt"<Mğlı ŞilıJı:."'.i A>!at.n&z. 

Fatlı &ttJCI 3 W•OÜ lhtııkr..k ~ 
Jiğmen : 942/94 T.,. 

Şıcıı.rem;,,.i Taşl.."36a p sa rı.m usa 
m aha lle:i K illi OO:l8k 2 n'lJ•mıa.ralı h a
nede muklnı ilren 18/ S/ 942 ta ri.!rin
de vefat ·C'<lıen 8abihan ın ilJl.fın tal'l
h;mlen itibaren .. ıaeo1< ve borç]uJa

·rınıın bir ay ve iciıc!};;.IYl veraset ~
d.cnlerhıin üç 3{f" ıçiOO.e nuh'kemc
rn ize lrVÜ!l"acaaUQ.irı aıkısi tın.1dr• tı<>re
k el-er.iilin h.:lzinıryc devre<li!eccği 
;1fü1 ol uınıur. (4Ş34) 28/ jl/ &42 

ZAYİ - E<l<ıbiyaıt faJcü,l'l.e6i ndoo 
aldığım 'hi.iviye:t ve paBOl)'u ktıybet
t irr-•. Yrni!e rini alaeağl1mdR·n eskile
r!nio biilomi.i .. ydJolıur. !699) 

Edebiya,t Fafkül tf""': ind n 
Rasi.tn Rodbplu 

ı·ıca hi~lronr hacıet tkaln"l3kts1Z'!ln mt'l1rornyet:rnizce -a.hc:dan tıtJısil olU'Tl;ur. 
(M•<lôe 133) . 

7 - Alrcı arhtum.a 
20 6enelı~ v:ık!.f tc .... ·iz 
burd~~n·. 

bedeD haric:n<Je olarak yalnrz tapu ferağ· l1aı·cın1, 
bedelini ve iha.Je );arar pullsınnı v rmeğe ınrc-

Müle-r<.S.Jm vergilf l', tenvirat ve t.Qm.zifat ve d.elİiifYe feffl1indt'n müte
vf'llit beılediye ru,un)\l ve mü:teraııtimvaıkıf icaı:Esi alıcı.va ai.t oJnıa)"ıp tıı·L 
1.ıı"nı.:a br.d~iinden tenzil olwııU'!'. İsbu gayri ımt.,n;,ı;,u:t y~.'kaı ıda gös'"..eri·len la
rihde İsıtanbttl ikin'Ci icra 1Jn€1111uTJuğ'-1 odaS1r .. d~ iş~u ilfı.n vt.! gö!?-ter~len ar·t-
t -.. rrıa .. o::a.~ 1 eımesi tt J"!..~·nrlıe ..-atı:laca-ğı i" t.ın tJ,,ınur 697 

f nh:sarlar 
c İ'.\iSİ 

5. w. 56 

• 57 
:i\·lu:knv\ es 
Ra,pil l 9X200 

Rap't ıax200 
G. İ. c. 3tın3 

22 s/nı 

20 s/m. 

60 s/rn 
ıı:ndiyo 

W. 565 
U . G, 68-76 
U. G, 68-78 

Skod."> 

Umum Müdürlüqünden 
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> 
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> 
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> 
> 

> 
> 
> 

> 
> 

• 
> 

• 

200 adot 
3-00 > 

50 > 
700 • 
51't) • 

3~0 > 

30 > 

50 > 
240 > 

10 > 

• 100 > 
' 20 ı 
> 20 > 

l - Yukarıda 
tın alınacaktır. 

c:ns ve mjkdarla.cı ya.ztlı ~ mpa.ra taıJ arı paan.rhık!l·a ı;o ... 

2 - P aza-rlik 2/ 10/ 942 CU011<t günü .<aa\ 9,3<1 da 

şubt1sinrlek ınt~rkıez aılun kom~ıllllda yıapılacaktJr 

3 _ Zımpara t aşl a rınc a,.i L nti.ınon.eleı· .her gün ogJ.e.dt.Jı ısıoıt1ıra sözü g.P

çeın şuibedr, görülOOilir. 

4 - ist.ekllilerin pöCi.ıarlı.k il;in taıyin olu-nan !05rı ~ sa.a tıır te-kl.i! r.decekı.. 

le r1 :f ;aıt üzerinden t;"°o 15 1"emin3t perasfle bİ"rl~Wte 1nı('zk.ür locmı~na mii-

rncaatlam ilan olunur. (1 0216) 

!Sde 
"' 29/ 9/ 942 SALI 

'1 ,30 Pt<ograıın v-e nıen1. saat ayaı-ı. 

7 ,33 '\t;Ll-cur00.1mu1A.ı çal ışt11 1alım. 
7,40 Ajans hab:.>cleri. 
813-0 Müzıt-: 

12ı30 Program ve m.enı-. saat atyarı:ı. 
12,33 Müzik: Karı.şıK pnoğram. 
12,45 Ajanıs haberleri. 
13130 Mü-z.ik: Şaı•)...ı v-e 1ıü.rGtüıLer. 

18,00 Pmg!'am vf' 'lr.-e-:n. saa t ayan. 
IS,03 Mfuzlk: 
ıa,.15 lVılüız.'~: Fas1l he.}·cti. 
19,30 1'.'!em!eıket saat ay~rı ve A-

jans Jı.a.bı:o-rleri 
19,45 Müz:k: 
20,15 R.."lı:iyo gazetesi. 
20.45 Mü.zi.k: 
.21100 Konuşn1B; (Evin saati). 
21, l 5 !Vf•üzik: 
21,30 K.oııuşma: (Soğlık aaLi ). 
21.45 I\füzik: Klfbsiık bii<tik m.üziği. 
22,30 Memleket so.at .&yarı, Ajans 

halber]ılri ve Borsalar. 
22,50 Ya-l"l.Tiki p r9€ra.m ve kapanı~. 

Fati:h sukh 3 ıüncü tn.tıkuk t~dmJi
ğinden: 942/93 T. 

Vrfat Totrhi Adı 

1/1/942 Ha.wa Ab<lull•b 
il/ l /&42 Hidazy ot !Iıı.>an 

21/1/942 Turna Süieym n 

21/1/942 Zahkıe Şerir 

22/ l/942 Sa~t ş":,ır 

31/1/942 Ras'me İı;nıa!•l 

5/2/942 Naciye S•lleym aı 
7/2/ / 9{2 Donna Miço 

B/2/942 Y<1f'r Rıdvan 

13/2/942 M<fu:m"'t GE'll~oğ; 

17 /2/942 Faı~na Lutfi 

20/2/942 Hati<!e Şrr'f 

2.J/2/94:! Emine Alı 

4/3/942 H:ı.t!ce Haoan 
7 /3/942 Ayşe Sü .<yırna" 

1·5,,1/942 üe.nıile Şı·ı·it 

18;3/9-42 ]..Iü}ga.n St:ıli-h 

27/3/942 Öıncr Yw;uı MuzııUer 
27/3/9-12 N.:?2la1:ye 1\1ılı.ı:.'.?la 

28/3/9~2 Mud')'e M• hınet 
11/4/942 z...,;:ha ll~an 
15/4/942 Haticı• l\fchn1et 
15/4/942 Fatıma ~-te?:tn-c· 

22/4/9!2 CEıınl·lı0 "\·t·!i 

27/4/942 M<>lıG< An 
28/4/942 Esma Vı•ii 

4-ı 5/942 Fa;.ına İbrahırn 
14/.5/ci2 '1"'•hıl'e Hkta 
17/5,19~2 1\.Iiu.t..ı.fff·r B<fı<~r 

18/5/942 Hti"<1Y'" ].!er,~: 
29/5/94.2 ilnıi~t.' T<:'\·fık 

3/G/!H2 İıy~_-,;adın Ha. an 
8/6/942 Enı'..ne 1hrahmı 

10/6/9'4.2 Ka.)~:ie H~~ı. i'b.rc.iı.im 
13/6/942 &ı J:ha Nu:·o>ttin 
20 '6/94!! Faı,11a Mehm.P~ 

2-7 /6/942 An na A1tge1:.~,i 
'1:7 /6/942 H,aticP Ha!"'an. 
28/ 6 / 942 A tiye Aıbciu. l•.ıh. 

Ber\."l'C:hLbal.:ı yU»<ı:.rıd:ı. V{'f at ta
rihıeri!e a11:a:-1 yaxılı GU"?"C"ba hab
tanc:;ioncI,., öh.:onJerin Han tnı·:hin.dcn 

itibaren alacc:.:ı: "Vı:' bor.;.uların bir 
A(>' VP i-ddiaıyt vcra~··t ('df'n]eri·nin üç 
a.y içinıd-e rnı:'thkem~'njzc mil'rae:aat
ları akısi talkıti~·dı.·. ten.''k,ı•:erınln ha
zineye devı·edac·ceğı ilitn dlunu-r. 

(700) 28/ 2/942 

Fatih sıulih 3 ÜID'<:Ü hı.ıiltı.ılk haıkiımı
Jit,:n<Ueır 942/4"3 T. 

Koca·nı~a p-aşa. Taı'Jıaa1·C mclk
tebi oo-knk 13/2 n.uımarada tn1*:.im 
ikf~n '25/3/942 taddl;nd-e- \.'ci-aıt 

vP terf'k"sine n1a.11S(JITl("ıni~c 
e<iıt•n 

vazl-
yrt ed:!en S ·•.rve-tin i]iı.n tarihlrı-den 

itibarln a~aca!k ve 'b:or>çlul~rının. bir 
ay ..... e i<l:ctiayı ''t>.raset ed.Pnleri.n~n üıç 

a.y için.dl., ınaıhl:\.enıen·.:ze n1'iiracaat~ 
ları al'!\sl h3 1d~ tı•1 ! ektsin'.n haı.inı>ye 

drvredileceğ: iltın olunur. 

(4933) 28/9/9'42 

GÖZEN KREM 
Hakiki fl"Üzellik kre-ıııi 

GÖZEN PUDRA 
en in••e tutan pudra yeni 

l"enJı:ler 

Gözen Briyantini 
Kristaliz.e ve l ik it 

l" ağlı • Yağsız 

Güzellik Sütü • Cildi Gençleştirir. 
Kadife gibi bir ten yaratır 

GÖZEN ALLIÖI ca.ab renkle• Lavanta çiçeği 

l
-SEV BENİ 

OYA 
GÖZEN'in dört kokulu losyonları ESMER 

_HÜLYA 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe Parfumu 
Itriyat depoları Gözen. müessesesi Büyük Posüone caddesi No. 5 

K. TASARRUF 
llE.,APLAR 1 

2 İluncıteşrin 
Keşidesin~ ayrılan 

ikracnty eJer 
1 nacı ı ooo liralıJı; 

l > 500 > 
~ , 250 > 

> 100 > 
> 50 > 
> 25 > 

Sabrbi: E. i Z Z E T, Neşriy~t 
&sıldığı yer: .Son 

Dire.lıtöııi: Cevılet Karnbile'İn 

Telgraf• Matbaası 

ı·n•••••mP..ıaa:ı•oı:• ;ıııı:meel!I SABAÇHANEBAŞI DORBORCADDESİNDE: HUSUSİ 

Kız . E<kl"k 
Ana • İlk HA YRiYE LiSELERi Orta • Lise 

Yatılı - Yatıs ız 

Ta!eıbt• ka:ydtnQ dıeıvanl olunmıalktadıır. F.sk. ta!ebenin taksitlerini ya.:ıtra'"Bk kn'Yıtl.ar·nı )""eniJen• er! 1a1.L-ı"'..d!r. 

:\ITJüı·ncaa.~: l-l ,,. gıün 10 <lan 17 ye kadardııT. Ecnebi- 1i&am ilk smıflardan başlar. Gündüzlü tal-eb" ın-ekLPıb:ıı htı-"USi 

v~aitil.e nıakJediJir. Tclıe!on: 20530 

ile sahalı, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayını:ı 

• 
1 AS KOLONYAS L LiMON ÇiÇ 

AYrupada tile emsali yoktur. Şıpr, Fujer, Leylak, Yasemin, Menekşe, Revdor, Suvar de Pariı, Bahar, 
nefasetleri .cihan değer •. Hasan Deposu ve Subcleri 

Skandal, Arpej, Losyon Lavantalarının 


