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ehir Meclisi Seçi - · 
mi Yarın Başlıyor 

• 
ıaşe işler· 
Dahiliye Vekaletin
de bir büro kuı·uld Parti namzetleri ilan edildi 

Zaman 1 - - Ticaret, Ziraat ve Dahiliye 
• • j Parti Reisi Diyor kİ ( •gir Aıman ıaııksavar topu ilk haı;ara sev1<eru1ıyor V k•JJ . k k ) k 

Kımınle t • - '"~~,...~~:~=.ea)I A~ar.129~~~m~~ha~~ top anaca lar 

b ? Yeni azadan beklediğimiz iaşe, S t I . . . era er• Paha~dı~, Ma.hr~k~t, Münakale, 8 lngradl Şımal 
---- Temızhk gıbı ışıerde ardı b • • 

den) - Tiraret Vekületince borç
landırnıa mevzuu etrafında ,;ıa
yel.Jero yapılan tcbligatuı vak 
tinde yerine getirilmesini tak'p 
etmek tiıcre Dahiliye Vekaletin

de bir büro kurulmu~tur_ Bu 
büw borçlandırılmış miktarla • 
rın cksik>İz olarak zamanında 
alım yerlerine teslimi etrafında 
~aliliklerin çalışmalar.ım tak;p 
ed""eJ.-tjr. 

r ' ikinci cephe Almanlar'ın '-===kesilmezmesaidir:-- atısında ılerledık 
etrafında iddiası 

Zamanın kimin heur 
bına çalı§hğını ancak 
1942 ydı harp bilanço· 
.su tayin edecektir, .. 

Ya.zan: ŞVKRV A/JMED 

A iman Hariciye Nıııırı 

Fon Ribbt-ntrop 2amarun 
l\lih.er ııam H hesabına 

iı;led.ğine kani bulundııf,ıınu son 
nutku ile haber verdi. İngiltere 
da ha harbion ;ık güniinden beri 
2a.ınarun kendisi ile müttefik bu
lıın<luğu inanı içindcdiT. Bilhas
•a Amerikanın harbe müdabale
sınden bUnra, bu inanı yüzde bin 
L.unet bulmıışhır. 

iki tard arMında kat'i he -
ı;;aphı.~ma saati gclnıedcn kes -
tirıne biT biikme \ arıuak mi.im
i< ün <ıla.ıı1'z_. Alnıanya harbin 
diinlüncü yılı içindedir H bu 
<lört yıh lıiıkim olan zaferlerini 
lan.-ıı01, canını, n1alzooıesini, va
sıtalarını omaya sürerek kazan
mırştır. Binaenale,>·h kendi kcn - ı 
-dı,ondcn 'ermiş, k"'1di kendi -
Jı·ndc!' harcaını'§hr. Buna kar - 1 
t,ılık lnı(Jtere hütlin Avnıpa lı<ı- ı 
ğalannı Alınanyanın kar~1SJ11a 

çıkartarak döğii~türmiiş u ken- , 
di harp hazırlığını yapmak için za 
nıan kazanm~tır, Jlıili\ da o vazi- 1 
Yettedir. Rusyanın mukavemeti 1 
de,·am ettikçe İngiltere arkasmı 

•onsuz Amerikan harp gayretine ı' 
da) amış olaı ak hazırlık gör -
nıekte Rus ve Alman devleıi 
e.r~sındaki müsaraanıo ronu ... 
nu se) <e) lcmektedir. Dışardan 

bakışlara 'e hadiselerin hu tanı 
~cyrine göre zamanı İngiltere ve 1 

An1crikanın müttefiki saymamnk 
' mümkün değildir. Ancak, Alman 1 

llari~iye Naıll'ının da belki hak
lı uldıığu bir nokta ''ardır. Bu 
ll()ktanrn aydınlannıa.sı ve za -
ınannı kinıc 3·ardını ettiğinin bi .. 
lıakkın anlaşılması için 1912 yılı 
harp b>lan~osunun güıönüne çık
ması gerektir. 

Eğer, 1942 soınma kadar Al
manya Kafka,,Jarın istilasını ta
ınaınlamı~, Sovyet Rusyanıo mu· 
.kaveınetini hırpaLnnış, Ortaşar
lu tehdidi altına alınış Jıalde bu
lunur ve 1943 ilkbaoorı sonul!a 
ka<lar da (Kalkas - Hindistan -
Mısır) dcmukrasJal:ır ccphcsilıi 
~ıl,nıa)a .hJU\'affnk o.Jur5tt bo 
takdirde zamaıım ayni zamanda 
Almanya 'c l'llib,·er heoahına ~a
lı ınış olduğu da meydana çı -
l.ar. BuJlc bir durumda zaman 
bıibassa buı>dan öteye Alman -
:!'a ve 'Iıh\er hesabına çalı~ma
:ı-a daha çok verimle ba~lar 'e 
>rıiit.tr!J.Jcr içioı Avnıpa kara -
••na çıkmak, Almanyayı karada 
Yenmek bir hayli :ı.orlaşır. Ve 
lnüıtefikleric harp hazırlığı, za
bıanla iltiCaklan ancak Okya -
nu,la.rda miiradeleyi sürdürnıe
Y~ yarar. C,'ünkii, böyle bir du
ıuında Britanya adaları dahi Av
~pa kara~ına allamak için bir 
u, olmakt n çtkar ve Alman ha
'1a filoları l\laltaya karşı tatltik 
~ttrklrri mulü aynen B"1anya 
•dalarına k&r~ı tatbik rderler. 

Bunun içindir ki, zaınan.:n Jii. 
?1 )ardım ettiğ:tıi ve edece~ttni 
1Yi-ce ke.;tirmek için haki\aten 
IS.z hup blançosunıın ~öıöni· 
1le t.ıknı:ı>.ına iJıtiya~ H lıi<UID 

1staıtbul umumi ır.eclisi dör
düncü intılıa.p devresi için parti 
naınz.cdi olarak seı,-ilt>nleriJı isim 
!erinin il&nı münasf'belile, Pa.r
t Vil.ô.yd İdare Heyeti Reisi 
Kayı;eri Mebusu B. Suat Ürgüp
lü dün nra11buat erkanına aşağı
daki demeçle bulunmuştur: 

•- İstanbul Umumi Meclisi 
dördüncü inti<hap dt>vresi fıızaluk
lıklan için Parti namzetlerüııiz 
sayın İstanbul halkma ,.ııan edil 
miştir. 

İstanbul vilayetini tem.sil gibi 
şerefli ,bir vazifeyi kmanmL~ o
lan ibu arkad<aşların dört yıJWc 
çal•şma devres'rıde mes'ul icra 
mı.kamlarına Y"Facakları kuru
cuyu ve bulucu ya..dımarla vi
liiyetin her giiın artan dertlerine 
ç2reler bulacıoklarımı eminim. 

Yeni medis arkadaşla.-ını~z

dan Partinin bekJ,,diği, yalnız 
tophmtı esnasındaki dar faal. 
yete müırhasır kalnuyan ve ıb.ı
güni.'n ana defterini teşıtil e-

(SA. l, stJ. 3.) 

.l'. enı namuııerden: .mrına.r 

Zeki Sayar • 

C. H. Partisi Istanbul nlaye11 
idare heyeti reisi Suat Hayri 

Ürgüplü 

.lem namzetlerden: Mıi.beua: ı 

Ragıp Devrcs 
..., ,o, • 

(Partinin tebliği \e yeni nnm zetlerin lam listesi S ı. 4 de) 

( LONDRADA M0ŞABED1iLER ) 

lngiltere harbe 10 
sene devam edebilir 

~~~~~~~ ... ~~~·--~~~ 
lngHtereyi tahmin ettiğimizden çok 
kuvvetli, son zafere inanmış bulduk 

Yazan: ABİDİN DA VER 
Londra, 28 (Tds:zl.e) - Bu

gün İI>gırteredekı Jka11)('1ı.miı 

'büt" Seyah<tımi>.iıı 'burada ge
çen günlEri .her bakım-Oan ~ok 
faydalı oklu. İ11gilteren n harp 
gayretlerini ) a •• ndan gorook. 

İrg.lı z ın:lletinin haleti ruh ye
sm:, zafere olan imanını teckı.k 
ett k. Bu memleket ,.e millet 

vardır. Şimdiki halde Anglo • 
Sak onluk r•k az döğii'l""ek ve 
fakat döğii~türerek >.acnanın be
zaberli.ğini; Almanlar da döğü -

ş rck ı..anıanın imk3n 'r mii~a
~de<İni planla}lırmaJ·a ve ka • 
u•t1,.)a ga~ret .,.ı;Jorlar. 

SUKRV AHMET. 

<ıugünkü şartl.r içinde azmi \'e 
imanı ~arsılmadan daha on r.e
ne haı'bede'lıil:r. İngiltereyi tah
m:ıı ettığımizden çok d;dıa kuv

vetli, sağlam ve son z;ı<fere inan
rn•ş lıuldt.k. Seyahatı>nrz n b.
Tinci faydası buciur .. 

Muharip İogilterı.yi tanımış 
f>lm•l>, il.<' .e . !ayda<, y•pt mız 
bütün ıemaslaroa devlet ricalin • 
deıı, ga1etec ',erden İIJ€il z mu 
lıar p kU\'\'el eri n mı..fı~el'f 
11116 rlarna Ye ame eyc k dar 
tı<-rkesc Türk'ye \'e sivasc•i 
t. klonda çok faJd maliın al 
vrrd'k herkesi elım'zdpn grLcli
i;' lrndnr Jdınl.t•ık Baş'.a lll 

(SiL 3. Si:. O 

~~~~~~~ .. ı~~~~~~~ 

takviye ' Şahre Volgadan akın akın 
geliyor - iki önemli cadde geri 

1 alındı • Mozdakta hücumlar atıldı Diğer taraltan Tiranı, ZiraaAı 
ve Dahiliye Vck.iiletleri iaşe mev
zuunda Vekfıletlerw alakadar 
eden işleri göriişmek ,·e muha
bereye meydan kalmadan k:ı • 
rar1ar almak üzere aralarında 
zaman zaman toplantılar yapa· 
caklardır. 

:Mlooloova, 29 (A.A.) - Sa-·yet 
ötlc t<'bkğ· EikJ: 

Stal.-ıgrtıd Ç'~ ... ·resi: SJ11.ytt kuı.-
vet!cri burada CJ.ş.n<ırıa ag;r kayıp
j&r verdinnPk 8Ureti;e <ldıetıl.e (,.·clr
plŞ!Tleı~<Jf:adır. Hücwn t>dcn 200 t.ı.rı!k 

boo:gun& ~~t.ıl". St..ı ı~ı-ad f'.maı 
bat.asında kıu.Yve:lerin~:z bi.raz ilt r
Jımilfler ve düş;ııan mii<i."faa hat
la~ girm~!e~r. 20 top alµunı:
t1r. 

M<>:;ıdc.k ~evresinde d~roon ianlc
laril~ p.:yadeısirıe ka~ giriş l~n inad-
11 bir sıeıv~., d.evam etrr.ı>-k.tedr. D~· 
manın ·rr.ıü.ker~r büıclJ111ları pu·k T

tiilınüş ve 6 taD!c tahrip ed i Jmi~·tjr. 

gelır g• ımc>z ""'''3ŞI girmekte
dir. Bununla berıdber Pravda • 
ga>:ete~ıı .. , göre, Almanlar da 

küll.yelli miktarda. takvıye ge

tirmekte Ye bu kesimde henüz 
(M .. l. SÜ. l) 

(. . ) 
Kafkasyada yüksek 
dağ geçitleri aldık 

~~~~~~~~--

Batı ve n1E'rk.ez cephe nUe ku'Y
v{'otlerim.iz bir tepeyi ~"l et:n.i~f'r'

dir. p;mü.rtü!Pn ka~ıi~k t.a s ·rıRlar 
ı&tt~ında Cıtişnla'D 800 ::.ı.:bay ve er 
lr:a.ybftırn i::ıtlr. 

11.:i taraf ta takı;i1JC etliyor 
Moskova, 29 (A.A.) - C':p!ıe

den gelen telgr..;ıflara g,;. e, 8\a
JJnıgrada Kızıl rchı takv'yp ku\'-

İStalingradın Şimalinde bir çok 

1 
gedikler açıldı - 15 günde Sovyet 

, uçoJc: la rın dan 964 ü düşürüldü vct1erJ ak1n ak,n 
1 

Bir habere göre \ 

Gnl. Von Leeb) 1 

de değiştirildi ıl1 1 

ı, a l 
j l Von Kusch[en Şi· 1 
: mal cephesi ~aş· 
komutanhğına 

getirildi 
Nev - York 29 (A.A) 

1 

:BrHr. 29 (AA.) - Alman o-r
du.ar1 başY.omu!anl· 'ının 1.C"bli
ği: 

Kafkasya.da ve Terek cenu
bundaKı Alm~n kuvvetleri, sarp, 
ormıonlı< ·\'e daf(•k araZtde kuv 
v< tle tahkım edilmış ve inatla 
mıudafa.a edi~m€'4 '. e bttlunmuıı 
dü<man mevzderinı ele gcçir
mjş!Prd ' r 

Alman 1w\'a kuvvetlEri 'fou
apoe havzasını bombalamış ve 
Karadcnızde orta tonajda iki 
gem'Y- hasara uğralmıştu-

Stalingrad icin yapılan ~arp:ş 
' malar t'Snasında dün iP.ath mu-
harıebelt:r sonunrl.ır i~hrin ş:mal 

kısm ndak toprak!arda cc\'am
lı taarruz-arla t.•r rok gedikler 

açıimı.:-;t_r, Düıman şimsJdenbcri 

keııd ni kurtarmak için bo..0 y_ere 
taarruzlarına devam etmiştir. 

Cl'phede bulunan Macar kuv 

vetlE ' '• maha"i l•arruzları ba
şarı ile bit.rm işlerdir 

Cephenın merkez kesimındekf 

hal.[ dü~man taarruzları m -
vaffak.ıyeUe püskfrrtülmi.ıı:ıtü.r. 

(SA, 3, SÜ. il 

1 Litvin_o_f__.,M_o-sk ova· 

ya çağrılmış 
Vı§, 29 (A.A.) - Berlındcn 

.i~·:ren :rli{'me ı;öre Rusyanın 

Vaoiı:gtun büyük elr.s ı Litvino! 
Mo.,kc ·aya ı;ağınlmıştır. 

1 

-Times mühim 
bir makale 
neşretti -Bir General ya

kında Fransada 
cephenin açlla· 
cağını söyledi 

1 Açılacak ikinci r<'phenin :tı1ruaıııa 
sü)·li;yemiyec~ini bildiren 

Mister Atlee 

Lond. •, 29 (A.A) - Titc es i~· 
:ıetesi, ı.o:;ıfer etraıtt jisı ba.ş]JklJ bJ"' 
y a..nd Villt·e'run Orl<ı~rloa " 
Mo..<4«>\.~ya y:a.ptığı S(')'ah!ltin büiun 
b>rl""1uş ınilletlec·e biYük tJcr h.:
ımet. et.nl-elk iize re ta111 .s rasındo \ :...
ki o!dugoou söy:e n kled;r 

Bu ml.ihafazaCcar ga..:ı,tı:>, tı2C'iJJl 1e 
diyor k.; 

V • ·:e, k!ıncı cı,:phe- :<"hindek v-
mumt arztı[}'a vuz ıh ve !k 1\.'VPt ver

i SA. 3. Sf. 2) ----- -

1 AKIMTIV.A l<üREK 1 

Stok'holm'dtn Nev - York Ti
mes gazetsine gelen lü tel
grafa göre, Fek! Mareşal Von 
Ku•-ohlcn, Şimali Rusyada 
General Von L<'cb'in yerine 

A'.man lb.ışkumandan1ığına 

tayin edilm•şt.r. Ayni telgra

fa göre, yeni kumandan Le

ningrada karııı büyük Ö'.çüde 

l .• r Kış harbine 
h 1 k 1 

Takdirname kazanan mücrim! 
az 1 r 1 ar '~ ~:r~:ı:~,:~n dünyasrn - ( ya zan: -, 

bir taarruz hazırlamakta ve 

·buna dair emarekr ~örül 1. 1 

mektedir. , __ ( __ .,, 
• 

Japonlar -Sibiryaya taarruz et• 
meyi iş!erine uygun 

bulmuyor 
umdı'll, 29 (AA.) - Brltmı-,va 

ajanıstnl'n baş nruharr;rinıin lemin t't
tıg:ne göre, Alnxınlıarın, jı.ponlarJJ. 
Sibiryada Ru&la:a ~J'r;.ız f tmcr.ıe
Jı•t-inden hiç m-erımun ol.madı:klıtn 
.A:ma.nyad;.ı..n sızan lıı;.,b< rle:·den ;n,q
şıl malctrad ır. 

japoın}.arın P aıı L~ı.gtına 1,jT. -

ıanııık on.la ı Al'trl.Ç)a c..·Pphe·stnden 

uı ;ı" c; turnı fll Sfb -yaya günoeıv.e~c: 

zc.nı.:11~ bı .1 mı...h!e.ı.ncldi kı 
bu ta ~.,_iman . , .. Y.JkiOJ..ii hatı11, .• 
!ecri<' r. F"'.l< b J•..,.ınl<ı , li' ntti Y•· 
pı!:.a :ne b r Sıb ja s~ fer nll k'flC' 
b r cephe a ~ a ağ ve bunun 
v maJJ ıı:rdıdn ~yade n:attefıkl'\"re l'a-
ra.,a ı kaooat..ı:;:d ~r. 

J pıonlarn s .. d~c ır..tıvcr r.~ti(' 
t k eı ne ya. m iÇ' n fııiç hır teh! ~ 

\SA. 3. ~Ü 2) 

--• ;;;;;;/) da, ·ha)atta muvaifıı1ıı 1 Naci Saduileh 1 
H'tl b• olmak•,_ ck.,eri)etle - tıpkı bü-

1 er yarın fr yiik ikrami)c kazanmak gibj, 

k k ele geçn1c~i adına ·~ns• deni .. nutu verece len tc.,adiife bağlı bir netice de-

- ğil mi? 

Hamburgda iki 
yüz bin kişi kışı 
geçir cek e'v· ı 
den mahrum 
Arlkara 29 (Radyo gaüel.esi) -

Hiıt.lerin pcr~be günü (yann) 
ooyl!-yeceği biT r.utı.tk ile kış yoar
dııını m•?v., ınmi açacağı bildri
liyor. 

Ru,yada kış yakle}ı)·or 

J\10.ç:Co\ a 29 (A.A.) Reuotcr 
aj oom.n hu usi mı.ilıbir. btldi • 
ri)ct .. 

R....,-ya, oıd .... l ı· be:ıkmek 
iç n ı ... 1 a~n:ıık t ususımda 
hiçhır gayret ve Ic<lalkLrHktoo 
~'<>ki:ıımıemdctedir. 

Pravda ~ d'yor kı>: 
R11Synda kış yald~adıc. 

SU.iıng•ad d<ıla} l.ır <laki l<a lar 
CSA. 3. IOİ.'. 7) 

Bir ,·alanda~ düşünün ki, ka
fası zeka ile, )iireği hii~nü ni .. 
yetle, ve vücudu sıhhatle dolu
dur. Fakat fl<ir ailesinin tek da
yanağı olan babası iilür ölmez, 
Jıayatın bütiin gaile•i, bu \atan
daşın omuzlarına töker. O za .. 
rnan, ona dii~e-n mecblıri ,azi.le, 
ihtimal ortasııu henüz geçtiği 

tabsiJJ; duhal lıınıkmak, ve ha
yata atılmaktır. 

Fakat, bu merburi) et oı:ıu, kül
türünii genişletmek imkarundan 
tamaınile m~hrum bırakmayahi

lir. Ve o vatandaş, faraza, gün
düz ggzcte ıuüvezziliği yaparak, 
,.e gece me~ baııe garsonluğu e .. 
il-erek kaxa1ıdığı paranın yarısile 
midt'sini, yarısile de kafasını 
be•le~ ebilir. Bu oayede, günün 
b~rinde, onu, lise, hatti Üniver • 
site programlarının ~ok üstünde 
bir kültür sevi)·csıne y(ik~Imiş 
lıulabiliri2. O takdirde, o vata»-

da ın bizden, bilgisi, zeka~ı, ~c 
li.}·akatilc mütena~ip bir \az1fe h. .. 

temek hakkı dc:H midir? 
Fakat, gelin giitiin ki, eli.ııde 

yaldıılı bir diploma hıılunmıulı
ği blıtiiıı h,tikbal iinıitit•ri.ai .kl'n
)1akk1nı asla tanılaınnz. Ya~ iter· 
Jcnıi~, ve bu diplt1-:nayı ele ge -
çirmenin çağilc birlikte me-ru 

yollan da ÇGktan kapanmış hu· 
lunduğn içindir ki. o 'atanda~a 
mukadder obıı akıbet, besledi-

ği biltün istikbal umtiler'ni ken
di göz yaşlnrile sündiimıekten 
ibarettir. Fakat o yatanda~ıu re 

sar~ti de zekası k•dar kıınet -
Jiysf', bu ınağlıibi,yf'fe razı ol ... 
mayahilir, , . ., keoJi kendine: 

•- Benim, diyebilir, hayatta 
bugünden daha bü)ük i§ler gJr
meye hakkım da, Jiyakatnn de 
var. Babamın erken ölüıniindH& 
beıı mes'ul drğilim. Onun bana, 
tah>ilimi biti~meme yetecek ka
dar ·en·et bırakma)ı~ndan ben 
me\111\ değilim. Cemi) ctisı bana 
tah~:I ımkiınların• 'ermcyiı,in 

3, ~i'. 7} 
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1 TT i AT C l L A R 
ZİYA ŞAllİR No 15 1 

!).,n«t Cl'.akıt n pıı a, ka.ıın 

o r~ \erı ll-.n1 t c{'"" di_:,~ çok e-
1 en n }'t..'l \l"ri~dı. 'ari:-;&dı da, 
~:n 1 t·n onu .... n .s: elde tıut

rr' ı · .. Pod «h o!dugu ııaman 
ad en 'uksck ik1l.1al ll1{:.\·kl ne 
!;('Çm<:'<tı. 

Ce,.'.ılctt.n pa..:ı, bu :tı<ıar Ü7A· 

rir< ft.-ı.a ho 1dc ki:~ etti. Eger 
Hl aht tllm •. t efendi, ~ayet b' r 
ı:.u ms-te ı<L.ılban olursa, kcrıdi 

l.,tlı emr'!er· ele, bir 1ıcda heba 
oı p ~;dte<'kll. 

c~~ıettin puc:a b r n1üdet de
ı'n ü:r düşünce gc:;:rdi: 

- T"'ıek~ür ukrim. Memduh 
bey Bc1 1 znccl niz, ebedi.) en u
r.ulu .r .\ ~rakl r .. Ş·n"'" efe'1-
d h.ızr 1.. ... ıinin emektar7;ır1nd'"n 
'• e m~hrcm arla'111arından 
(0.-man efer.dı) (l) ge!ecekt:r. 
}.lı:sele)~•. okluğu g.bi kend .::;ine 
l'eK-:~1.. ı··m. Erendi h<-zrelled
n.n s1> derecede ihliyatiı bulun
ın .... 'ar.:nı. tavs'.yc e)•:crim. 

Dedi. 
l\leındtılı ~~r, ·müstcr·~1 ola-

1·0'..: )al ~11-:a n-\'dPt cttL Ertesi 
s: oar ta erkenden Şe~·lıülisla

n ı" v 1 ısına gickrek. ~ün gece 
damat CelalPtt ıı pa<a ile o!.an 
nı.u· 1ki.lt1 ha >Pr \'erdi. 

} ·tesi ~un, (Çarsa!T'ba) di. O 
1:J.~ l<' (\'üke1'\ ITl"C!isi), Car
§aır::>a ııurler" ıçlima ed<'rdi. Bu 
m\i.ra"iabc-t r, danıat Ce!31ettin 
pa a da ırecl.•e gelmist. i\fem
o h bey ,adra2amın i.stedıği bir 
"'rakı mccı sc got;rd'ği esnada. 
Ce\iılettün pı:ıa, kendisine giz
J ('C b r ı~aret etti. Ve meclis sa
lon nu'l ' rındaki küçük oda
ya geçti. Orada '!IIcmduh ıbeye: 

leseley,, Osman <>fendi 
ı;"sıta:-:it.e. efendi hazretlerine 
.o.rzcltiır 1\1üışarünileytı .hazre-t
l.erı, (.".fok.lUtJ\"U bey mücsterih 
ol.>urlar Birader'm, ecnebi se
firler r., •e.men kalbul etmedik
çe \'e onlarla ıbiuat gör~edik

Ç<', kt'ndisinin 'hiç bir davetine 
k2'bet <'imi ı•eceğmı. M<"ktupçu 
bev r bu hbarını da bize k<i'!SJ. 

• olan s•dakatlerine delil addede· 
ceğ'm.) buyurrnuş'.ar. 

Dedt 
),!eınduh bey, hem 'büyiik bir 

hürmet beslcdi·ği Hamit efendi
ye ıbcivük bir hizmette bulundu
ğundan ve h<"!Tl de bu vesile <le 
kem:l ;ine bCyük 'bir il4bat ,kapı
s a~ıruya muvaffak olduğun

dar, son de:rC'Ce sevindi. 

Vel a~t H~mıt dendi i<e. der
t>al b .ad.er Reşat efendinin da
ıresıne, hır adam gön.derdi. B,r 
~ -'-ai'e ile onu kendi da!resine 
cl;.\·et etli. 

- B.rader! Vaz yet, malüm. 
BU;~ u1< h .aderin !!ıastal"ğı lhak
kıPda !lir.Ü türlü rivaydler de
\·eraı"' ed•y1or Bir kaç gürı daire
ler.muden <l-_<arı çıkm>yalım. 

iill · tek~yyız ibulunJ!ım. Şayet 

bir yerden bir davet vukubulur 
sa, g tmiyeUm. ~adakatınden ta 
mamilc emın oimadığımız hiç 
kımseyi de huzurlarımıza kabul 
ete! ye' m. B 1 raveı<1ere de böyle

ce tEraf mdan ha.her gönder. 
Diye, sıkı 'bir talimat \•erdi. 
:Ayni günde, Sultan Muradın 

ik1ı~ei mubeyiııcisi (Seylt bey), 
Veliaht daircsir.e geldi. l\ILthim 
b r ( rade) l"bliğ cdece;;ınden 
bal dcrek Hamt c[encli~in hu
ıuruna çıkmak .astedt. \re _huzu
ra ç kt ~ı zın1an: 

- Sc,·i<clmeap efendim•z; se
liım bu,·uruyorlar. (Yarın ögle 
yen;eğ.nde, bliclin birader!er ·ve 
şehzadeler, (Ki~'betiy~ kasrı) n
da 'birleselim. "Beraberce taam e
de ım.) Buyurdular. Bı.-hemehal, 
teşri[ buyurmanı.zı arzu cdiyor
I~r 

Dedi. 
Vel'aht }famit efcntl:, bu 

sözleri ciddiyetle dinledi , Son
r::ı: 

- Şc\'kelmcabın bu J!t.fatl:ı
rma le>ekl<ıür'e mukabele ede· 
r:m. Fakat iki gündcnbcr; ~id
detli 'bir mide rahalısızlıt:ından 
fena halde muzt;,ribim. Ta•oiple
r~n tavs;yeleri rnuc.b:nce, per
hiz elmekteyjm. Onun için vflkl 
olan ciavcl ,-e ziyafeti sen·yeye 
maalesef i~t rak eyliyemiy-ece
ğ.m. 

D:yc muka'b~!e etti. 
Şehzade Reşat efendi ıle; kü

çük biradC'l'l.eri Vahdettin. Ke
malett n, Nurettin ve Sülevman 
e(0d.ler de ayrı :yn birer ba-

l hane gösk1·m'şler, N"c'lıeli,e kas
r~na git~emi';-lerdi. 

1 
(ŞeYk Ef .:i kad. n) ı ınaksa

d>, -eski dev'rlerce o!dutıu g:bi
b r cırpıda bu Şt>hze..ı.,•-er n vü
cutıer' ni ortadan kalo;rmak ... 
Oglunun ha.st.-lıg. odJayısile 
kend·si satteııat (r:aıbe) sı ol
mak .... So·rayın ve hükı'.ımetin 
bütün nüfuz ve iktidarını eiınde 
toplamaktı... ·Fakat. 11.ıunu \'a
pamadı. TaLih ve tesadüf. şehza
deler n \'e bu ar< da Resat efen-
dinin ha,·at•nı kurtardı. 

Mutlak olarak Nık!mryeti ka
fasına ko)ımuş olan Şe\•k Pfzi 
kadın, ihtimal ki b3şka çarelere 
•baş vuracak, mak adını lbehe
melıal tatb'k etmek i~in, ne 
mümkıi.n ise yapacak ı. Fakat 
·buna mkan bulamadı, Z:ra Su! 
tan Murat, ancak taht nda üıç 

ay kalabildi. Onun hal'ı ı'.c Sul
tan Ha midin saltanat makamına 
gelmes: üzerine .art!k (Şev'.~ Ef 
za Va ide Sultan) ııı iklbal ) ı 16-
zı ıb'rdenıbire oonü,·erm;ştı. 

Fakat bu har.s kadın, öyle 
kolay lro!&.y mıo.ğliııbıyeti ka'bul 
edecek şahsiyetlerden değ'1dı. 

Nitek:m, Çırağan sorayır.a ka
paPdıktan sonra, g'.diden gizli
ye mücadelede de\·am etli. o~ 
!unu tekr;,r tahta çıkarab lmek 
irin, muteadd.t vasıta 'lra •nüra
caal ederek e\-ve'.a (Softalar is

yanı) nı tertip '!ettirdi. Sonr~.· 
>:' zlL kom lalar le>'< li ç;n bir 
çok entrikalar çc\·ircii. Ve nıha
yet, (Ali Suavi )yı de elde et
mcğe muvaffak olarak, (Ç:ra
ğ~n vak'ast) ile orta 1ıı;ğı "\:elve
leye verdi. Bu kanlı ı:ak'a,'Sul
tan Hamid:n e\·ha•nını l2hrik 
etti. Bunun 2ararını da, tam o
tuz iki sene, za\'allı millet çekli. . --...--

(1) Sultıan Hmnit talıtıa rık

tıktan sonra, Başm'1hcyincl) o
lan (OS?nan beıı) d.ir. 

-----ı----

Şchrimizde bu ad 
altında bir t üro 

ihdas ı d üşünülüyor 

• 
Ankarada tetkik 

lere başlandı 
'\'urgunculL•ğa mani olmak 

i~in Şt'hrimizde bir büro ku
rulması dü~ür.ülmektedir. is
ti·hbaı bölgeler ndeloi lbeledi
yekr Jıer gün bu büroıya tel
gr~ fla gıda macrdeleri toptan 
>at ş fiatlarını bildırecekler

dir. Büro da burada muhtelif 
maddelere giire nakliye mas
rafı, kar lıaddi \'e diğec mas
re:f' r· ıLi.\·c edecrk. bu suret 
le 'bir ır adden n azami kaç 
kuru;,,a sta lması taz:nı- geidi
g~ni tcsbit eyl ,-ecelt p<y~ayı 
kontrole çıkacak. memnlara 
rı>hıbcr - J:,ıe \'erccekt r. 

Ankrrada "ou hu cq\, tet
k kler yap!.lmak.~ci;r 

Tıraş bıçağı 
vurguncusu _____ , ___ _ 

J KD A l\t. 

Bi çeki odun 830 kurus 
Perşembe günü odun 
tevziatı başlıyor 

--------------~ .. --------------~ 
r.1~mur~a r koo~•erat fi k ömür ve odun 
d ğıt mak için e S u-3 lar t es llit e lti 

İgtr.;:bul memurlar kocpcra -
tin ay başından itibaren ortak
larına .:>dun te\zırılma başlıya • 
ce.kıtır. Kooperaı1ıi le dahıil ohın

lar a.ldıkı!u-rı odur.un parasmı 4 
t<i'ks tle ödeyeceklerdir. BİT çeki 
kesllmi~ 1neşe ociıJnu 830, kesil
ııicıın\5 790, yilroc yetm~ gürger. 
yüzde otı:zu kestane odımunun 
kesi\mşinin çek<.ı 800, k.cshlrr.e
mL;ıinm 760 kurll'ş üzerinden alı
cının ,·ası~ına depoda to:;Lım e
dilecektir. Y ;ı '.:ında n:anga·l kö
mL:rü tc-ı·z~::ıtı c!a y~p;laca!kt·r. 

B'r kiio odun köır:tirü 10.5 ku
rıu,tan SSılılacakılır. 

Och n 2.lıc !ar en az bT. er. çok 
on çoki, kömür al1<:11ar en az 
rno. en çok 1000 kilo ala biiecek
lerdar. 

Koopcrn· .t vaıkında kıOk \'e ma
den lkömiIDü de le,·zi edece!<itiır. 

Kok kömürü tevziatı 
Kok kömıirü te\·z~ı:.ıtı, yeni e

saslar hazırlıır.ır.al< tizerc durdll'
ru1mu~' u. Bu ayın .ık hana -
s.ndan it':baren eykre yenir.len 
tc\'l.l.'.>la ba~k-r.acaktır. Burnun 
Jç!n ~\'t'elce beyanr"1!mc veri.p 
~ıra aLm.ş clmak şarllıt'. S"a nu
maraları ga'l•leleı le ayr;ca iliın 

olunucaktır. Yaln:z, t i~arethane, 

n1a~aza, Cukh.tln gibı saOa kı;ıl -
lar.an yerl1..-rc !:.o"- h.Omürü \·cril

mc!nesi çin İktısat V kalet n -
den yen., err.ir gtln ~, _.ı. Kalöri
ferli apartur.aıı rnhi'pleirne, kö

ır.ür \"'eriln~~~De rle,·am olı:r,a -

caktır. 

~~~~~~~--.. ~~~~~~~~~ 
Dokuz Otobüs Ankarada mÜ
lskenderiye den him bir toplantı 

ı::ı getiriliyor 
B ir ldhalitç.~ u ç •-- Behçet Uz'un re· 

isliğinde yapılan 
toplantıda iaşe 
işleri görüşüı~ü 

~•nchk traf bı~a- i Bu otobüsler Har· 
gında 1125 lira biye . Beyazıt ara· 
vurmak istemiş sında çahşacsk 
Gal:~w:.a &nkalar c,rodcSin 

de elelct.ik malzı:ımes i:<ıaıiıtcı-
1..ğ. Yllt!ı:m Ardon K~•:ıiboğlu, 
:mağazas ıııa ,gele:r.. kuırk·yonıcu 

Kel'T'ııJI Süırcre $atbğı 3 sandık 1 
(75 bin adet) tıra~ bıçağır.d:ı.u 

1 
lıra fatora h:.vlci para alıır.<ik su.
retle ilhLkar yaptığından, 'll".illi 

korunma rr.ik!de •ummr.iliı;>ine 
Yerllroi~ ,-e dün <lurtlŞJT'aısına 

haşlanmı.~tır. 

Dünkü du:-uşmada, suçl!.l An
dvn K.-.. l';lunun sorg ··u )a • 

pılm ·, komisrcncu Kemıil Sü • 
mer şahit olarak dinılenm.işLir. 

Keıml fadesir.de, kendi,.:'r.ioı hir 
Uromi~;.v'>ncu olduğunu, mağaıza~·a 

maıl &lır.nğ:ı gtttJtğı.i ıJmnan •üzerin
de 5000 ! ra o!du.;:unu, tcra.ş bı -
çaklarırun kcnd.s!r.e 4,5 kuru~ -
tan satı.dığ.m fatorasının da o 
suretle tanzim eJUdığııni, fkat, 
parasının 6 kuru;;tım alıntdığını 

bun n ü:ze~iını? k yfiyet. ihbar e
derek eurmü me.huıt yaptwdığ:
•'I, zira •JU r.c \'İ boçaklar.n bı;;giııı 
p ya.sal.la en fazla 4.5 kunırn sa
tılması lik::ıııı. geldiğini, halbuki, 
3375 1 ra tutan bıçaklara 4500 li.ra 
paı-a \·crd'g;r._ı söylem .:-tir. - . 

Suçhı Andorı Kasaboğlu ıse, 

kendisinin falc>ra harici para al
readığın,, fa1orayı da kenc:ilJmin 
imza etmedi;,'lni söy lemı;ş ve su
çunu inkfır etmi~t·I. 

Mahkeme, neticede, suçun 
mah~·et: itibı:rite Andon Ka -
saboğlunım teV'krfioo ve duruş
manın b:ı.:ıJ<:ı güne bı:rn'k.tlmasına 
karar ,·er.ıni.'!'tir. 

B'r müdedt en-el İ -ken.deri

yeey giden elektrik, tram\'ay 
ve Tünel işletmcs. umum müdtir 
muavini CeLal dün tayyare ıle 

~ehrimire gelm~ ve Mısırdan 
·getirilecek 9 otdbüs hakıkmda 
Valiye izahat vermişt:r. 

Verilen malumata göre 9 oto-
hüsün şehrimize getirilmesi için 

vasıta lbulunmu~tur .. 
Pek ,-akında gelecek otdhüs-

\er H< r.biye - "Beyazıt arasında 

işl.yecektir. 

J t. OÇUK HABRllLER 1 
* Bır müddet e\-vel. Beşiktaş

ıta Güler sineması locasında 

sevg'.!,is, Tuıkla fena lbir vazi

yette yakalanan \"e evli <bir ka
dın olan Ayten ı:e Tarık, dün 
7 inci asi ye ceza mahke.mesin-

/ de ih;er buçuk ay hapse mah
k(ım edi!miş!erdir. 

* Son zamar.larda şehre z 
miktarda kuruf:ısulye gclmeğe 

1 "ba~lam.ştır. Bu )·üızden !ıısulye 
fiatları, ·cinslerine göre tqptan 
60 ila 75 kuruş arasınd•dır. Maa
maf.h, yakında ~ehre miihim 
miktarda kurufasulye gelmesi 

beklenmektedir. 

Kuru bakla fiatı da dün top
tan 36 - 38 kuruştu. * Gazi köprüsünün kat'i ka
bulii muamelesine esas olmak 
üzere bir ihtisas komisyonu teş
kil edilmiştir. Komisyona fen 
;şleri mü.dürü Nuri riyaset et
mektedir. 

Tetk:k seyahatınden Ankara
ya dönen Ticaret Vek ı, Dr. Beh 
Çet Uz'un reisliğind'e dün Tica
ret Vekaletinde mühim -bır top 
lantı yap:ldıgı haber alınm:şti.r. 
Öğleden evvel başlayıp 13,30 a 
kadar devam eden bu top!aııtıya 
öğleden sonra da devam edil<l.
ğ! q,:ı,bcr verılmiştir. Toplantıda 

yeniden in~ i~leri etrafında lba 
zı mü:him kararlar alındığı anla 
şı!m(; ktaci1r. 

Gatatada bir gen• 
c in cesedi den iz· 

den çıkarlldı 
Dün sa'baJı, Galatada yolcu 

salonu önünde denızde bir er
kek cesedi görülerek sudan çı
kar:lm:şlır. .Müddeiumumilik 
'hadiseye el J<oymuş ve ad~;ye 
doktoru ce,edi muayene ederek 
morga kaldırılmıs na lüzum gör
müştür, 

Morga kaldırılan cesedin iki 
gÜndenbcri denizde kalarak te 
fessüh ettıg> anlaşılmıştır. 

Ölünün lız~rınde bulu~an ve 
Kad:köv ni1fus memut'luğundan 
alınmış. lıi.İ!viydten Antran•k 
oö;lu Norf.ıan Bogo.s adında bir 
şahıs olct ğu le~b·, edilmis .r. 

Danimarka hl a r mal 
almak ist iyor 

Danimarkalı 'bazı itbal:Hçıla

rın rr.cm!eketimizden mal ithal 
etmek iç:n teşe'bbtıslere geçtik
lerı haber verılmekted:r . 

Danimarkalılar memleketi
mizden ham madde al•p muka
bilinde maki.ne ve makine ak
samı vermek i•temek'tedirler. 

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

Hcı'lialde 'bu .lıuyu.ndan ' 'az 
,:eçtıgine emın olduğum ... Na· 
sıböyliyey m, fl:Air centi.tmendir. 
Ht.kümet onu bu fena ihuyun
d&n vazgeçmesi için, ölünceye 
ka(l~r b•;rada yaşam•ğa mah
kum mu ett. desem, memur mıı 
ett d ~~ ne.ı~e. ıkisi de bir 
y la çık.cab. için ... İşte öyle bir 
~dam ... 

~! k Ke rt mekteple 1ken, 
'bö\ le t Gt)O.~t.uk hi 1 ~dyelerıni 

~evkl a ~ıerai. Hapıslıaneye ge
l p te Jen!ı 5• ısminde b:r hay
dud r Jığı zaman, muhakkak 
iki elr• b. yunda, çan' yarma
'S o r ad.!:.mkı karşrJsc::acağtnı 

3 '' ~ )'l'r<iU. Mulıavyık;inde 
> \ 'e b·r adam vü<:ut bulmuır 
en, ben:,. g i b'.r bu\uk met-

r - " nda. 1 kendı }-1~1 nde bir 
adıın kar ısınJ11 ı;öı.ince, hay-
r , d Cıştü. , 

Kt>ltuı::a o1urdu. Dereden te
)e P - nuşmnğa başl.adı. Ne
! n e t nim de çenem açıldı. 
):.: tren soymak s~n'atında üs-

VAŞANMIŞ MÜTHiŞ MACERALAR · 

ALLARIN BELASI 
Yazan: 

AL jENIN G S 

tat olanların bazt mace::ı~arm. 
anlalt m. 

Hık1ıyelerım, muhterem aya.n 
aza..nın ço.- •hoşuna mı gid.yor
du nedir, elterıni dizlerine vu
ra vura mütemadiyen ı_;lilüyor

du. 
Nihayet bana dedi ki: 
- Sen hakikaten çok ,e\'imLi 

bir mikropınuşsun Çok namus
lu aileler içinde, resmi maıhfil
Jerde send<!n bana baht:-edenıer 
oldu. Şimdi ina.ııiyorum k, sen 
hakikaten, namus denilen cev
heri kendi ü-zerindc hıç lekele~ 

Tefrika No. 4 7 T ür k çe si : 
~IUAMMER A L A T U R 

rneden mı..ba(. za ediyor "r C i
dip sev .~ içln l\lak Kini.ey ile 
görüşeccğım. Dogruyu çek se
ver ıbir adamdır. Senin tahL,·cn 
.çın, ne yapmak Liz.ırrı-sa v::ı.p
ma :\. \'azifes ni üz,crur:e aLyo.
rum. 

Muhterem iıyan fıru;ııı n, bu 
vaid. beni öyle sevinç içınde bı
raktı ki, kendimı sank. ertesl 
gün satıverıiecek zannedıy-0r

dum. Haydi >formaliteler uzasa 
uzasal n;hayet bir hafta ~or.ra. 
seıibest hayata kavuşaca~ nı.ı. ta 
hayyül ediyordum. 

Artık zihnim başka hiç 'b.r 
şeyle me~gul almıyordu. 

HALBUKt BENİ BAŞKA BİR 
HA.Pi.SHAl\"E DAH:A. 

ARIYORlv!UŞ' 

Bir gün D . ..,.,S ıie koı ido.rda 
kar:_11a.ş ık. D.rektör L~ar~t et
ti : 

- Ben:mle beraber "" aha
ne gel! decL. 

D.rektfö.ün yıizünü biraz en
d.~eli gördüğüm için, bu da,ve
tin alt.ından hiç te hoşa gıtın.i
yecek bir _eyler çık.cağtnı an
lamı~lim. 

Teliııfa SOrtnUijUm 
- Ne var, ne o1du Mister Dar 

bi? 
- Sana ooyUiy"'Cek 1b .- şey 

var amma, nasıl söyliyeecğiıni 

bilemiyorum. 
'6u söz lizerine tclii..~ım 'büsbü

tüıi arıt,. 

- Babam mı o1dü? 
- Hayır, 'baban ölmedi. Fa-

kat sana kö'ü bir oyun oynadı
lar, Şu dakika ı;ffed'lmi§ bulu
nuyorsun ve scııbests:n. F<•kat 
seni Li,·en Vort hapishan-esi bek 
Jiyor. Orada da b'r mahkümi.vc 
tin old ı~ıı kın. buradan çıkar 

ç kmaz ç '. yak"l .ı•acaklar. Ög 
rendig rr." gür , kardeşin de 
o hapıSl'ilnedc im•?· Soraum. Sen 
bu hapi<] 3ne hesabma da beş 
.eceye ınalıkiım o nuşsun. 

Şaç..rd:m. Ba~a yerae de beş 
su.~lik mahküır Y" "a •·eden 
ellı sene O<'gil de ıbeş s ne! İn
sar '.arı böyl bol .keseden mah
kUm ettı .,;.~en sonra! 

'laha 'ar) 

istanbul 
Kurtu luş 
Bayram ı 

----- ---
6 Birinciteşrin gu

nü büyük bir tören 
yap ı lacak ---·· 

Tören Sultanah· 
mett" beşhyacak 
İstanbu1un kııctuluş günü

nün yıldönfımü münasc!IJetile 
6 Bır:nc'leşrin Salı günü şehri
~ı.zd~ bl'iyi1k b:r tl)ı-en yHpı!a
C<ktır. Ti;ren saat 10 da Sultan
al··mcl ııı<·vd&nında ba;;lıyacak 
ve törene i~tirak (-<iceek kıt'a 

·ve te:iekkül.!~r tram\'ay yolunu 
tak'p 'ederek Taksime ç•kacak
lard r. Taksimde f.bid<"ye çelenk
ler konuhıL:ak, ~ö~~;('\'ler \•erile
cek \'e İnönü ge<isi önünde ha
ZJr1<.. nuchk tr lıün önünde .bir ge 
ç t re,:nı yapı:oc. ktır. 

P.ı'Qgram ıkt güne kndar aı:a
k;.:.:ııara bdd r· ıecektir. 

-·~-- • 
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lDIS tı)Qt;Y;Kii 
ispanya ta htı •• 

Yazan: Ali Kemal SUNM,\N 

V uvarlrıL bir h~~aı>la ~·ir

ın i sene-denberi lspau~·" 

birka<; ti.irili inkı1;,ll ~e· 

(·İrdi . Geeen unıunti harple bita4 

~af kalın;~ olu n İ"pan~·u o harp
ten sour~ kt>n.di biin,yesiudcki ra· 
Jı:ıt•ızlıklarla sar,ıldı. Genemi 
Pe1·iınodori,·eranın yedi ~ene is
tediği gibi hükün1 ~iirdügü de
\ ·ir bir giin suna erişti. Sıra ui
ha) el Cu mhuriyet inkıliıhına 

gelıni~. fakat aradan be' altı \e• 

ne geçtikten .sonra dahili harp 
l.ıa:- göstcrnıi~tir. ispan~ a iki se
ne bu dahilı harbin !->ar~ınt151 ile 
buhranlar geçirdi. Bugiin arhk 
İ~pan~ a d;.ıhili harbi :;cc:il"ntişJ 
di;n,ıa harbine kar.,ı da b·ıaraf 
kalım~tır, 

Ceza gören esnaf 

Ulkin bıı seferki harbin kar • 
~·"nda da bitaraf kalabilmek kl 
1ay oln1am1~~ır. Akdenizin gar 
binde n Atlas Okyaıııı,ıında is 
panyanın Coğra(ı 'az iyeli oııa 

askerli k~c de a)'rı bir chen11ni

yct .-crd:rınekledir. Bu harp baş
ladı ba~lı) alı İspan)·anın hangi 
tarafa geçerek kvga~ a .karı~a -

cağ ı ndan çok hah. edilmi~. ihli
mnller yüriitüln1ii~tiiı-. Bir kı ... 

~un İspan~ollarda İ'p•m~·anın 
tarilı deki büyiik İmpar&torlıığu
nu ~·enideu kurınnk enıellcri de 
lazelcnmi5tir. 

Bu~~.:n ·rde. ~ehrimi7in her ta
rafıl"da beledi)'e 7.chıtası tsra
f!ndan esnar sıkı ·bir konrole ta
bi tutulmaktadır SatL,a arzett:ği 
mallara etiket ko~·mıyan esna
fa siddetli cezdın- tatbik t-dilr 
mcktedlr. 

Bu faal yet cümlesinden ol
mak üzere Pazartesi günU be~e

diye zab tası ne" iChr n muhtelif 
y~rter;rd0 yapılan kontro1lcl'de 

33 •bakkal, 23 kasap, 6 kere; 

he!,·acı, 21 ~cbı~ci ve mctn4:V 

6 sutçu 2 sucıı. 1 iskcmoeci, 1 
kuru kaıhvc·cı, 5 ,ba! ... k\ ;{ttt -
flyeci, 8 tı.ittincii ve kırtas!yfci, 
1 r.albur, :.! kundura ma1ıZ<:n:csi 
satan dü:kk:tn, :l c gEı<:i, ~ .pas
tacı. t fıl'ınct, ~ zeytinci, 1 sa
buncu, 1 ycmi,ci. 2 kiimürcü ol
mak üzere 12~ e.,r.af S2Hıkl.:ırı 

mallara etiket koymadıkları gö-
11ü-ler~k y;J<i·r m ce1.asilc ceza ... 
lar.-dıdrrı. $1 a r<lı r 

Manifatura eşyası 
sat an hırtuzlar 
Recep Yılmaz adında b'r ha

malın ar.bara nakletme.k tizere 
götürdüğü bir miktar manifatu
ra eşyasını ark< daşı Receple u
vusarak satmak suçundan 'hak-- ' 
k:r.da açılan davı:', dün, üçüncü 
asliye cezada net <:elenmLştir. 

Hamal Recep Yılmaz, s:rtın

cia bu "'yayı götürürken yo'da 
yir.e Recep i,mir.de b;r ;rkada
şır.a rast!am~ 'e atkit.daşmın 
tek\'f; üzerire eşya'! satr-.ı,ğa 
kararla<tırrr' lar \'e Sermet A
zime ism nde i' ,J.::.dına sat
no §lar1ır. ı-IalıkeTI!ede, Sermct
le Az:menı~ bu C') an fıer Pc 
hda r, bi:erck ald ' a:ı idd' e
dılmişse de lıu hu.,us sabit gürü'
mem ş. net:ı>ede Recep Yılmaz 
b'r sene ,arkadası Recep de 6 ay 
hapse mahkum edilmiş. Ser>neı
le Azime lberı.el etm;<lerdır 

( siz$ OELIŞi ) 1 

Hangi Darı ? 1 
Sirketi Hayriyenin gerçekten 1 

ad~ boşa değilmi , gerçek ha),rlı 1 
şirket. Bir müddei önce mem ur
larına zam )·apına k iru,afı gös -
terd i. Şimdi, gittikçe arlan ha· 
yat pahalılığı karşıs ınd a ) eni.ı<!n 
zam ~ apına~·a karar vernıiş.. 

Bunu ~azan gaze telcrin1izdcn 
biri: 

_ Datısı diğer hıısusi mües -
seselerin ba~ına! 

Di~·e dua edi)'or, 
Hanı:-i darısı. azfz karde,im~ 

Dart ~in,di ate:} paha.sına!· BİT 
hani ~u y~ ·1i çıkan ''"pirinç pi
lftvı yiyeıniycnlerin İcat ctti.k • l leri kumdarısı: bile razı) 11.• .. 

• 

TUHAF EY! 

Gazetelerde •u haheri okuyun· 
ca tubnfsamam k kahil deı;il: 

_ Stalin;:radda Alınanlar lıir 

kac )·iız Hden daha çıkarıldılar!. 
Allah Allah: Demek oralarda 

d. lc..rııcı dertte! .. 
c:umız 

Bö~ lelikle İspaııl anın lııgil· 

tere aleyhine a.çıkhtn açığa \'a• 

zj~·et alına~ını isli) enlerin he .. · 

sabına göre Cebelüttarık iizeri • 

ne bir harekoı bii~ıik bir ınm af 
[akiyet tcınin edecek \'C ntha:yet 
C<"heliilt•rık tekrar hpan)·anın 
olunca arlık Akdc.nizin Atlas Ok 
yauusuna açılan ı;cçidi de :uih
'er tarafının elinde bulunmuş 
olaea.ktı. Şimd iki İspan,rnda bnu 
ku, \'etli cereyanlar \·ardır ki 
maz'deki i,paııJa lınt>arntorlu • 
ğunuu hatralarını tn1clen1ek',:.. 
dir. 

Fakat bugünkü hal n• kel fi· 
~ eli daha olduğu gibi görebilen 
i spanyollar Cebclü ttarık geri -
diı:ı.i n ingil iLle rden alınması na

sıl kabil olabileceğini dü~ünınü~
lerd ir. Sa la h i~ et sahibi lspan -
l o lların 'akit vakit Celıelü tlarık 

ta İgilİ1: kuınandnnla r il e görü~ -
tükleri vakid ir. O me\ ki.in mü
dafaası içi ıı neler ypıldığı. geçi
de hakim olan ka~·anı n nasıl o
yularak içine her t iirlü nsaitin 
~-erleştrildiği ve saire. Hep bu 
samimi ziyaretler sırasında mi -
safirlere gösterilnıi~t ir, Ancak 
kabul dnıek liızımdır ki İ panp
nın bu lıarpte tam bir bitaraflık 
ıuuhafaza ehnesini ileri sürmü~ 
olanlar pek nıü~kill sıralar ge .. 
çirınişlerıl'r, Çiinhü İngiltere 
için her şeyin deJil•c bile pek 
çok şe~·in kaı·belduaıınu z3n11ct
tiren snnteler olınıt'!lur. Öyle bir 
sırada (~pan~·ada fngilterenİu a
leyhine harekete ge~sc:•di ileride 
biiyük biiıiik karlar elde edecek 
di:.·e dü~iinen bir kısıın İspan • 
ı·otlar ,·ardı. Bunlarm açıktan a
~ıi(a mihver tarafma geçerek bu 
harpte müe>sir bir rol oynamak 
yelundak faaliye ti ~;nıdiye ka
dar neticesiz kalmı~tı r. 

Bngüa dün)a malbuatıom 1,
panya bahsine ndri etmiş 
olması artık muhariplerden han· 
gi t anıfın lehine o memleketin 
nasıl bi r ,-a~i ) ol alacağı nokta
sında değild ir. İspanı·ada Kral • 
lığın iade ed ileceği JSrarla söy
lenıııek ted'.r İş le İı.panya bahsi 
de bu ' esile ile lazelenıni} alu
~·or. Yoksa lspaıı~ anın hitaraf 
'azi) eli aTtık beo lı ellidir. Sabık 
kralın küçiik oğlu bir gün baba
sın;n ) erine İı.panya Kralı ola< 
cak göriiııüyor. 

Bu takdirde d iinya matlıuah 

için menu tekrar hararetlenmiş 
olacaktır. İki bü~ iik harp ara • 
sın da İspanı a da hü iik inkıl:ip
lar geçirdi demektir. Cumhuri • 
ı·etteıı dahilı harhe kadar elan 
de,·re ortalıı:ı cok ınc gul etnıiş
ti. İspanyada o ırada hlrçok , .•• 
kayi geldi geçti. İspan\'a dohilı 
harbini i'" müstakbel dıinya l"ır 
binin b:ı~lan;;ırı di~ cı n' anlar 
vardı. Sabık Kralın İng:ı1t-rede 
tahsil ~i;rınü~ oğlunu tahta çı 

karmak >uretile lekrnr Krıllıı:a 
a\det e'lildigi takdirde 1 p•nı• 
~·eııiden siyLSet ,1cn1 "ni met-guJ 

l'decektir 



Fransada Amerikan 
Tebaaları tutuluyor 

Madagaskar 
harek a t ı ____ , __ _ 

Tulear Limanı mu· 
kavemet etmeden 

teslim oldu 

-------
Brezilyada Almanların tevkif edilmesi üze-

rine işgal Franıasında Amerikan 
tebaasından 1780 i hemen tevkif edildi 

----
Petenin Valiye gön-

Vi~i. 29 (A.A.) - Haber ve
r 'digiııc g-Ore, Brezilyadaıbirçok 
Alınan teıbaasınm tevkifi ürerine 
4-gal altındaki Fransada Brezil
yachki Alınan re.cvkufların sa
Y»mı kaı';iılaınağa kafi gelecek 
kadar B.rezilra teıbaası ıbulunma 
d.ğndan mistile muka·bele olmak 
Ü1'ere 250 <Birleşik Amerika va
tar.d•şı tel'kif edilmişti,.. 

Bu le\ kifatı Fransız zabıtası 
yapmş l'e tevkif edilen Amerika 
Han Alman işgal kuvvetlerine 
lesLm etm'.ştir. 

Teı-1.:if edilenler 1780 i bııld!u 

V:şi, 29 (A.A.) - Amerikan 
büyük c!çiLiğinin resmi ıbir kay 
n•ktan öğrendiğine göre dün 

Sovyetlere Göre 
' (Baş tarafıı 1 inci sahifede) 

say: iIBtiinlüğünü muhafaza et
mektedirler. 

Rusların Ş<lhir içinde yüksek 
bir mı>halLi geri aldıkları söyle
niyor. Eğer lbu halber teeyyüt 
ederse, durumları çok düzelmiş 
olacr·ktır. 
Şehirdeki muazam Iabrikala

r~r. icin<le ve Volga boyunca 
tn<•w:ut den'·z tezgahlarında şid
detli savaşl,ar dev.r;m etmekte
dir Bu arada Alman hava kuv
\'et[eri bahtsız şehrin bakiyele 
rini toza kalbelmeğe çdışmak
ta ve Rus avcıları Alman uçak 
!arının bi1»i>k sayı üstün.~.üğ.üne 
:rağmen mütemadiyen karşı ta
.aruza geçmektedirler. Son Wb
liğkre göre, Kızılordu kuvvet
leri iki önemli caddeyi ger: alr 
mı,;lar ise de Almanların şehrin 
diğer kısımlarında mevzilerini 
dli<zelttikleri itiraf ed:lrnektedir. 

Almaıılar J;ô.h galip, kah mağltip 
Moskova, 29 (A.A.) Reuter 

ajanstnın Moskovadaki !hususi 
rnuıhahiri .bu. g.ece ıverdiği bir lha 
ilerde Stalingrad'dakt durumun 
hı<; bir zaman ·bu kadar vahim 
Dlmadığın• söyledikten sonra 
şunlan ilave edôyor; 

Alma:nlar, kıah ga!Jp, kıah mağ
lcıp olarak yaptıklan kanlı sokak 
ınuıharebeleri esnasında bir çok 
~oktalarda arazi kaylbetmiş ol
ınalarına rağmen şehir içindeki 
kontroLlerini genişletmektedir- 1 

lcr. 
.Mare"Sal Timoçenkonun şehrin 

ıbat: ~imalınde yapüğı ş&şırtma 
karşı taarruz bir parça ağırlaş
'nıı~ttr. 
.Almanlar mıılı.a.smradan vaz mı 

geçecek? 
Londra, 29 (A.A.) - Alman

lar, Stalirııgrada tayyare ile tak 
viye gönderm:ışl;erdir. illunlar 
~iicum kıl'<lfarıdır. Britanova 
ajansınrn askeri muha'biri, ·bu 
haıberle Almanya-da yapılan ba
zı demeçler a\·asında bir müna
sebet görmekte ve Stalingrad• 
da rnu<hacimler in durumu zan
r:edildiğinden çok d aha fena ol. 
duğu neticesini çıkarmaktadır. 
Almanların nefislerine itimad1 
kaybetmeğe ·başladıklan intiıbaı 
Vardır. 

BinaenaLeyıh Almanlarm Sta
lı.ngrad muhasarasından vazgeç 
mek mecburiyetini i<htimalden 
uzak tutnudıktarı tahmin oluna 
bilir. 

STALİNGRADIN ŞİiltAL 
BATISINDA 

Mudloova, 29 (A.A.) - RöYlrr a
Jar.JS,nın . ~ :r.habiri ıbildit'iycw: Sov ... 
l0etll·r S4' ıngradLn şimal tı:ıtl:Stnda 
1 .~i n11e--.:kUn Ye bir miistah'kem mev
';.u Z;l1>tr t•ıt\işle1ıdir. Volga ile Don 
n•.'ihrın·n ::ıı usı tamamen harp ı:ah

'*s- ohı: u~tur. 
l\ll·er-kez cr-ı:d11'sinde gP.nero 1 Zlikof 

(\. v etlP .. A.ınan ceph•·s·nv.-Jc ged"k 
•"9Jnı'"' ar ve 25 yt'l' kazanm'-Ş1;:ıNi.tr. 

n "Tl.'Z tıapçu bar.ıjı ateşinden 
;.J. ~ a Ln himaycısincle •ıare-

flıı:tt n \·vct!e!'' e 'Y nılı ;şt:r. 
~~· Y t.ıer 87 ine\ Aluwn e\ zı-
r ı1e h! , t , işleraır, Rus ham-

le tınekted~r 
l\Ium. • al :ınlı.rın 2no ta~l1.;~a ve 

4 .ı y >-tık· arı .. u .11r mu-
' a ı .. yı ~ e püı<::1ki.i .. tulıni)şb~ıf". 

llİ.iE\"DEKİ TAARRl Z 
•. 29 (Radyo) - TiijC;x!eJti 

Y \~t taarruzu df'\ I ed;yor. 
r: &'~~ 20 n1cSkün yer 'ınmış 
ıB~)l} A ın:a...."1. öldurti.11cmü")tur. ·A an
lal"' Or:ı-n nı-llei·nin. ş\nlaJ.r..OCu t .. ma-
lttıen t i 1 erdir .. 

tevki~ edildikleri lbiLdirilen A

merikan tebaasından :başka 14-00 
Amerikalı daha işgal altında bu 

lun&n Fransada tevkif edilmiş-
'I'evkif edilen Amerikalıların 

adedi şimdi 1780 i bulmuştur. 
Tevkif edilen kadınla,r cZoo• 

lokantasına @etirilmiştir. Bun
ların Vittel'e nak!,edilmeleri bek 

lcnmektedir. Tevkif edilen er
kekler ise &ıint Denis mahalli!
sinde toplanmıştır. :Bunların, 
Birincikan.un ayından.beri 280 
Amerikalı tutağın bulunduğıı 
Conpiegne tecrit kam,pına gön· 
<lerllecekleri tahmin edilmekte
dir. 

ikinci Cep he 
(Baş tarafı 1 incid e). 

n·.l~tfr. Vilkie, zamanı mütt-eDıık. gibi. 
kıullamoo"k~an ise ona ci'üşma·nı mu.a
melesi. M.men::.n daha iyi oldı.tgu 'ka
naıa tin d,etli r. 

Time.s yazısını şöylt' ıbLiıiriyor: 

Zafer in~kıılıı dwhiJıine girmeden 
Almacy-a i!k!L cephrd~ birden veyıa r 
daha f~\a. oephelem., QlifP C~'311< 
ıneobur1yrtindıe ~aln~aıı ,-e a.1.ınan. 
~.3kttl·rri 1918 dır ofıctuğu g•bi m1> 
haı'l·be .ı.neydanl:.ı.nnıda. Anverik:an 
ve ingi.!iız a:~kt.•:rleri tarıaftnd.ın rnıa.ğ
luıb «i.·1l·melid.·ir. 

İKL"ICİ CEPHE FRANSM>A 
AÇILACAK 

Loıııcira, 29 (A.A.) - İ<ı;g.Ji.ı. ı·ad
yosuna beyM"Jatta bul·unan i:ıir ingıi.

liz gl'n-erali sunları söylemıiş11ir: 
r,ıı:t.Hh•flk!er yıakıoda AvrıupacLa '\.'e 

galib bir ihtımalle Fra'111.Ydda taarruza 
geçecpıkl-erdir, İngiltz 00t.ııa1".ınlı&S1 ile 
ingiLz ıhava kuıvvetlrri n·.!iJ.tLrfikle
re müessir bir yarx:hmda bu.Junacak
la rıchr. A:..rna.n !ıarı mag!U!> ctlec:eti
nüzden. €'n1in oldu~Uil:nıuz gıl.iın taa.!'ru
.za geıçl'Ceğiz, Frans.tı mH·le Pru \'ak
tı.nd.a. lıaibe-l'ldar etınP1'1: lboousu•ıldailci 
vadiını'izi yerj.ne gl:'tit-ec~iı:.. 

Bir İ talyan gazetesine göre 

Roıma 29 (A.A.) - Mesaıgero 
garotesi, İrııg liz ha.c1biye müste
şarı Lo.rd Groft'un Biiyü/k Bni -
tar.ya taraiındz'l! Sovyet R uıs -
yaya y~pılan yard:ıını halYJk:w.ıı:laıki 
sö~lerini tefsir ederek bu sözle. 
Tin MOOkıo,,aıda na&! loaırşıllandı
ğtr.ı bilmek merakılı birşey o1a -
cağını yazı~r. 

deı diği mesaj 
Londra, 211 (A.A.) - Doğu Afri

ka. baf,.tu.ınıa.ııdu.nı genet".al PlatL'l'll 
umı.mil k.arraııgı:.l:und.a.n n'fş~dAl~ 

tebliğ: 
Bu salı şaba1lu Dauvvelierimiz Moa-

daıgaskıar'ı·a ccnub ıba.t'.L kl31'1ısır.ıdta. 

'bulunan Tulcar'a as-ker çı@{ıaı-rntş.. 
tar v-e 1hnaau hiç bil· millkıavemeUe 
lta~laşmadan işgal et~Jerıfü. 
Doğu ve batı is~~k·ameLinae iler1~

mekte olan kollar.ımra bir'bkJeriıLe 
irtibat ~eısı.. olmişlerclir. JBL".Yiel'1tle 
Madaga.slkar ada.sının lllÜhim demıir
y.olu elimıize geçmi!i bu!uıruıw.~r 

Tananariv'den cenılJba doğeu aer. 
lemı:.kte ıolan kt:JV1\'e.tleqlnıioz. B"lıc.i'.Y
yi işgal etmi§lerdir Az Jnuk.avemet
le kıa11ılaşıLımştır. Antsirabe ye doğ
ıru ileri hareket devam etme:k1cdi'r. 

Çörçilin d'enıeci 

Kudüs, 2.9 (Sad·yo) - iMister 
Çörıçil Avam Kamarasmcia Ma
dagaskar !hakkında bir beyanat 
vermiş, Fransız mukavemeLinin 
daha ziyade sembolik olduğunu 
söyleıIDştir. 

l'ETENİN l\IESAit 

Vlşl, 29 (Aft,.) -1\laıı,>al• Petain, 
l\ladaga.,&ar umumi ,-.li& 111. An
nerye gönd~rdig; b•r ımesajaa tıa
hasa ,ayle dJ)"'()r: 

BL.tyük: Britan:ya l\'fca.c:fat(!ll$.:arı zap
\rıietı;Jlr, falloaot toplara ve makinelı 
~ü.Ceklere l<a11iı !doyan a5ı[ bil1Yük 
man~yı, Framız kalmak buısı.z>un.. 

doa.kl loudretlı irod<•rıiZk bertaııaf e
demez. 

Framl'Z "-e ye!'l.ilere ıı:tıab eden 
crı·esaj1n b1r yerinde de şöylr öenilı.. 

mı:iktrdir: 

Tani!clara ve uç;ık].ana k.arşı k.oya
bilmE·tt: ic::n göğG~eı,;TJıd~. haşık-:a 'Si
lfthları olm.aıyan ve :zıafl'r i.iJrnidi]e 
değj J f<kact vatana borçlu ol<lwkları 
frda~frrlık. dtrygus-\Jc gün!eroe çar
p~lk~n çrkinn.cyen 1ca'hrarn.:ın. ... 
1tklı.arı di.myan:ın hrr tarafN'iidıafü ka
dil.";tina~ insan'Lar lıer 'li31fil&n tcikdirle 
Qna.cnk1ar'dır. 

Şehir Meclisi 
• • 

seçımı 

(Baş tarafn 1 inci sahifede) 

den tlr,!;e, ıpahalılık, mah.-ukat, 
münakfe, t€mi2Ek, sağ1ık g:bM 
işlerde 'her an artan, faydalı Yil 

ardı kesilmez mesaid'r. Sayın 

vaLnin \'e ibelediyenin !bütün 
mes'ul insanlarının 'bu işleri d·a
'ha iyiye ve iler'ye götürmek i
<;in ne giiç şartlar ioç!nıde ne ka
dar çalıştılolarıru görüyorU2, 

Bu feragatli a1·kadaşlara en 
mü-ess.:T ve müsmir ya.rd:n11 yap 
mak başta istar:bu.lun aziz !hal
kı olmak üzere onların mümes
sil.erinin ~na ,~aziiesidir. 

·Burada ıbu şerefli vazifeyi se
nelerce yapmış olan \'e yerleri
ni yine Partimizin kıymelti aza
sına devretmiş bulunan eski ar
kadoşları saygı i:e anarız. 

F'.iılha:Oll;:,a Loro Groft, kıgi~ 
renm Sovy"'t rr:i.Otıteflk,i .iıgın yap
tığı fe{kıkarl!klaınn truıilbte oşsio: 
olduğwıu söylemi§1ıir, BÜ•<.<>r. -
ale}111 Stal n ikıinoi ilü cepihoe a
çılıınasım ısrarla isteıiken Lord 
Gıuft, lııgilliereruir. Ruıs.ııa~·a mal
zeme göndermek içjn ağır feda
karliklara kıatlıınd:ğını w bu 
nıalzemenıBn büy~;;;: bjr kıGml'.l;ı;n 
rleniııin cl !bine g;~tiğin i or.a ha -
tırlaıtuyor. Bu sıııretle Lortl Groft, 

başıdığı tipiık kıırpit:a.r ıst zihniyet- ! 
le harp mııılııcmıesir:i ve Btilşe -
vi!kler t&ııafından dö!lciilen !kanı 
aıym değerde tı.1tu!Ul%taıdır. 

Yeni meclis kazandığı c20. 
genç, enerjik, tı 1ı;5un, biLgi sevi
yesL yüksek tecrlıbeli arkadaşİogilterede hazırlıklar 

' !arla yaplacak sıkı temaslar y.a-
Lcmdra 29 (A.A.) - Yüız btn- pacakları seçimlerde ve çalış-

dec fa~m anııeıle Aımer.Lkmı aııtt'a- malardoı. da g-Ostereoekleri şüıp-
ları için İngi1terede loarnıplar ve hesiz Dlan dikkat ve aliıka, P ar-
~va meydan.lan inşa eımeklte- ti ve nalkın miiışterek müzaha-
dir. reli ile ahenkli bir 'birle{imeğe u

ATLEE'NİN DEMECİ 

Aılkıara, 29 (Ro.ıt<-o gaz<ıtes;) 
İnıgiltert• b~<:ıveıkil muo.v1.nı Mister 
At!e-e Otta\ . .,.J. söylediğl fbir nutuk
ta iki.n.ci ceph(~n.in nerede ve ne va-
1kit açılaca.&wı 00yllyeı:n4yeceğini b.i.1-
d'irn1iştir. ---o-

Japonlar 
(Baş tarafıı 1 inci sah'ft."de) 

keyp g~rmeık is.teme e~ • ar .. 
dır. 

n°t<' cihrt:ten &.iim.ı.n,ar. japon-
1.arın Llı.ük şarıkd.a.n yalnız ;n utte
fikll'rı deg'l büliln Avrupolı.uı kGV· 
~naik is~Nı.k.lcrini an:lamaga baila .. 
llUŞ . .al'dl r, 

Belçikada ayaklanma 
hadiseleri oluyor 
Beyrut 29 (A.A.) -- Belçil'<a -

da bu son gür.lerde kanşı:klık.l!aır 
olm...nctadır. Oharlel'\~'d.-, 3000 
E"""'...I ras:),er ·~an etmı~tir. Anıvers
de Lıc birç'Ok yeılerJ ı...J.!ir~r 
vı.ııkua elm 

laşınca yenilmiyecek da ,.a gör
müyoruz. 

Çeşitli halk daval,arıru dai0ma 
uyanık ve yurda ıbağlı enerjisi 
ile takip ve tetkik sahasına ge
tiren değerli malJbuatın .ayni 

yolda artan yardıml•rından as

la müstağni değil'z. Bildirici 

çalıışmaları arasında ·yardımıcı 

bir rııhb gösterecekleri ledıbir 

ne kadar kıyınetii olacaktır. 

En ağır harp vaziyetleri için
de sulh şartların, ıJame ett r

men:n Jlı'l..;cizc:sini ~;jst ren eş~ 

sız Şef.mızin crnrirde \'e etra

fında lam biri "h.lindc ar lan 
iyi ve arasız ça ışma lı..tÇ ır gun 

heder r> 1 r.Qn l r \ olm cak
tır.Cı • 

Al~ıg m z malumata göre !s
tanbu. u umi =üsi aza se

ç:m.ne yar· n baış anaca~ \'e 9 

ffrinciteşrill ak, mı '1<.>na ere

cekt r. Bu husı.>t ki bli.ün ha-

;ıırlıklar :kmal ed 'm'~lir. 

KDAM 

l ANKA R_A __ H_A_B E_R_L_E_R_İ __ J 

'Milli Sefil 19_41_f1!a_s_ra_fları 
K ai ' i hesaplara göre 
545,573,841 lirayı bu/da 

.. 
58 inci doğum 
yıldönümü 
münasebeti le 
lngiltere ve Da
nimarka Krafla· 
rı tel:I rik telgraf-

harı çektiler 
Ankara, 29 (A.A.) - Cüm

hurreisi İsmet İnönünün do
ğumların:n yıldıönümü mü
nasebetile İn,giltere Kralı Ma
jeste 8 inci COilÇ, Cümhurre-
1.simize lbiT tebrik telgrafı 
çekmi§ler, Cumhurreisimiz 
d e İnıgiltere Kralının ıbu tel
grafına hir teşekkür lelgraıfı 
ile mukaıbelede bulunmuşlar
dır. 

.DANİMARKA KRALININ 
'IlFJBR.İIÜ 

Ankara, 29 (AA.) - Cilm
!hurre'si İsmet inönü:nün do- i 
ğumlarının yıl<lıönümü mü
nasebetile Majeste Danimar
ka Kralı ile Milli Şef ara- ~ 
sında tebrik ve teşekkür tel
grafları teati edilmiştir. 

-..ı 

Londra 'da 
m Üşahedeler 

(Baş tarafı 1 inci sahifed~) 

Çörçil ve Eden ol,mak üzere İn
gÜiz devlet ricali biz:m siyaseti• 
mizin rı:hunu pek.iyi anlamı,ş

lardır. Temaslarımız bu anlayı
şı takviye etti, 

İngilterede göroüğümüz samı
mı hüsnü kıtbule bir misal, ver
mek isteı;m; Cumartesi günü 
habe11Siz Kolize tiyatroouna git
tik. Mihmandarımız tiyatro mü 
dihüne biz!eıi takdim etti. Sa• 
Majeste Krala mahsus locayı 
açtırd ı. Perde arasında kutisf.e
re giWk. B~ artis t olan güzide 
mugaııniye b'zi kapıda kal'Şıla

dı. Müdürle !berrlber lbizj. oyun
dan sonra bernbe1-ce kal\we ic
meğe davet etti. Miidürün oda
sına girer girmez fevkalıade lbir 
heyecana kapıldık: Çünkü du
vara iki Türk ıba·yrağı asılmıştı. 
Ortada ıbiiyiik bir sin.; Ü>zerınde 
zarif fin•canlar ve lokumlar du
ruyordu. Bize halis bir Türk 
kahvesi ikram ettiler. İstan.bul
da Tuka•tlıyanda çall§rnış ıbir 
Kahire!. halbeşi buimuşlaroı. 
Kahveyi o pişirmişti. Artistler 
ken.di ellerile kahYeleri ve l<r 

ku~ları ikram ettiler. İvl.n Lay 

ismindeki çok güzel sesli artısti 

memleketimize davet ettik. Hal
kın, !bilhassa askerlerin çok sev

diği lbu kıymetli artist bu dave
ti memnuniyetle kabul etti. İs

tihbarat nazın :M. Brenden Bra
kenden de mihmandarımız y.a~ 

sıtas;yle ıbu artisti ve baızı arka

daşlarını bize giindermesini rica 

ettik. 
T ürk !bayrağının sevıgil.i göl

gesi altında gecen çok samimi 
y&.rım saa.t !bizim ~in :pek t.a-tlı 
bir sürıpriz oJıdu. Ingilteredeki 
güzel ikametimiz işte !böylece 
tatlıya bağlanmış oldu. B u yazı 
burada gördii.ğümüz çok samimi 
ve iyi kabulün İn.g'liz dostlsn
mıza bir t~ekkürii.dür, 

-

Sovgellere 
levazım sevk t -------
uoönderllen mal-
zeme Alma&yaya . 
diz çöktürecek,. 
Lood a n ( A,A ) _ Rusya.ya 

ııra g" Illp.}Fndn İg;··~
l'C'/e d r. Li.S bu an bır k D e 
iı;in y .. pı.l n m ... jffi~ &O.ı nan harp 
nruclıy tl. ı\ l ts.t'r> meımw: ıa ~ ı.nL..:n 
biri şöy e o.eın\ı~llr: 

cBu gonderd ğlmız E'O!:ı k.afı e n-
diye ka&-t' göııd'4.•ı lk.ıer·rr ıı.in .erı 

bı.ıyi1ğiı<lur. I erde da.ha 4'ı-.uazz.am 

!kafileler de göndl.'"rPceğız. Bu goncf'er
dlğ~·z malıemcl r A a.nyay& diz 
cök.ti.rrL'<.:t' h.t:r .. 

Anokıar.a, 29 (İkdam mı.ıihabit'in-
00.) - 19'41 nı..all yı!ll kai'i hrsap
larına göl'e ıno:akfu- &·e11en-in ıt.urnum 
maa.ı-a.fl!!rl 545 mtl'Y'On 573 b:'Tl. 841 

Lira. J6 ktaıusbur. llususl. kenwıJa!'

f.a vf' f<-Vka.~ide varld.at~a ka·rsı!ıan:ın 

ıı.rıası·1:1.f'larda. bu m:k1.dr 

1941 ma:ı yrlıncUı. haz;,.., 
da.11-ildir. 

Utntın11 

va.r;da<ı 004) mO;roo m bin 438 l.it11. 

19 kl>rtı;-u buiırrwf-u~. Bu m;""°rda 

t"'oio:>lade wrida.t da <!ııh'ldıir. 

Zamlarla 50 lirayı geçen maaşlar 
A.ııkora 29 (İkdanı muhabirinden) - BaTJ belediyeler 50 liıraya 

ka.u ar ob n memur ınaaşlarından asker &i.lelerine yard ım parası 
kesmiyord u, Fevka lade zam dolayısi le bu ma1lşlar 50 lirayı lttaviiz 
ettiği ~iın bunlardan da asker aile !"l"ıu~~aır ı~ued ıUTpll!.!: •<f!·'"l 
Dahiliyu Vekiilelıiuce taıni ııı edilın iştir. 

-----~1ım------

iktisat F akültcsi 
mezunları 
-------

T icaret ve İkt·sat 
Vekaletlerine im· 
tihansız ahnacak 

Aııkara 29 (İkıd Mtl m ııih"1bıhin
de11) - İk.ttiat fa kıültes mezun
ları .iımtihıanıs>z Olarak •moaret 
ve .İlkılııs•t Veka.1etlerir.e memur 
o.laMk alır.ıaıbilecekılerıhır. irnıt.ı -
sa:s ınevlkıileıtndek: tıı:i!<ı.:!Uri ücre
tinin taın.aımını almıc'.cta oilaıııların 
terfillerin'.n r."•'1 ya.pıltJ;,ıJleceğ' 
Mal;ye Ve'kıaletıirıce te~J;ıik edil-

ı mektedr. 

Üniveı raite haftaS1 
devam 1 • 

eaıyor 

EU..zığ, W (A.A.) - SeMımiz
de 23 Eylülde açılan Unc\·ers;te 
!haftası dev< m etmektedir. Her 
gün Halkcvi salonunda profe
sörler tarafından konff ;·anslar 
verilmektedir. Bu arada, mis~
fir',erimiz Tuı:celi ve Vililyelimiz 
.kazalannria li!tki.klerde lbulun
muşlaı·dır. 

Hafta, 30 Eylülde Rektör Ce
mil Bilseli'in bir nutku ile kapa
nacaktır. 

Alman Sefareti An· 
karaya naklediyor 
Aıılkıara 29 (tkC.am mcihıalb:ir n

den.) - Yaz mevsimd müoo.>ebe
tile istan.bW!dıa bulur.<ın A1ının 
sefaDe<li bir ıııcite~t'in ortru;ında 
Arıkıarara ookı1edccektir. 

Profesör Zaverburg 
Arılkıara 29 (İkıdam mı.ıhwbıirıiiı:ı,. 

den) - Şclıı·imute bulun= Al
man ıpııofös-Orii de>ktor Zever<burg 
bir i1'1 girne loadar istaırJbllia gi
deceıkıt;r. Pı'Ofo,,(;r İstaıjbui\d"'ll 
ıAnlkıara.rn dönecek ve bir hafta 
sonına Bcr1!.ne avdet edecek.bir. 

Galatasa ray btkımı 
A nkaraya gidiyor 
Ankara, 29, (A.A.) - Ha0ber 

aldığımıza göre, istanbu1un Ga
latasaray taknnı Cumartesi ve' 

Pazar günleri 'birer ma<; yap
m ak üzere şe.'lır '.mize gelecektir. 

Bu maçlar, Demiıspor ve 
Gençlerbirliği takmlan ile ya
pılacaktır. ----

Dün 9'"!ceki elek -
tri k arızası 

'.Dün all<ı§"'U1".ısaıat 21,15 sıraıla -
ı:ıında şehrin bütür., İstadbıııl ya
kaısı:r.ıda elekıtrulder sönı:nıüı;ıtür. 

ı O dlilcifoa kıaıd ar devam eden bu 
l'ıa:lin e!drtri:k idaıresiıri.n Beya • 
zıtt.1ıki şulbe~ ı:ıde vukua gel:en 
bn· parlama arııı:ıodaıı ileri gel
cliği li!ll·lUi~hm~t:r. Bu Ül'l7-" ~ıan
gın sanılar<.'k tfaıyeye h:ııber \"e
rilmıİlj, fa>kıo:t itfa ye geldigi ,,._ 
n:iın ateş görmedigi ı9iıı dön -
müştür. -ö. 

ş K 

Evkaf varidatı-
nın arttırılması 
-~-------

yeni bir kanun projesi 
hazırlandı 

Ar.ıkata 29 (lkıdam mlih&bir n
den) - Hazırlanan hi:r projeye 
güne vô:knf i;.'lk<tmeler istıikixı!le
rini.n saı"tllır_ası '\-eJ'a orm.anlıtrın 
~şlet lınesi husu.sundıa \"aik.iflatr 
u.muın mii<lüııfüğü ba:;J<ıa bir mü
essese ile bhıliktıe çalışa!lıi.le • 
cek1bir. Pmjc v.akıflargelırleı1 -
rJr. arıltmlması gızyefille hazır • 
a aınırnışt ı. 
Nafıa Vekili Konyada 

Kocya, 21! (A.A.) Nafıa Ve
kili General Ali Fuat C€ibewy 
dün saac 16 da şehrimize geimi~ 
t r. 

A lmanlara Göre 
(Baş tnrafı 1 inci salıifede) 

Cephenın şimal kesimind,, >bir 
ta~rruo: sırasında kara ve hava 
kuvvetler.miz bir çok Sovyet 
harp mevzi!,erinl tahrip etmiş ve 
düış_man kanlı kııyıplara uğra

mıştır. Mevzii düşman taarruz
ları ı:kim ka!mışt'r. 

15 giinlii le uç.ak kayWı 
IBerHn. 29 (A.A.) - Askeri 

kaynaktan öğreııildi&ıne göre, 
Eylülün 15 nden 28 ,ne ka.darge
çen zaman zarfında Sovyet 'ha
va kU\"Vetleri 964 uçak ka)ibet
miştır. 

Alman a\·cılan hava sa,·a~a
rında 816, kara ordularının hava 
karşıkoyIT'a topçusu 131 Sovyet 
sav.oış ve av uçağı diişürmfıışler
dir. Ba<;ka 17 So,·yet uçağı da 
ve,de tahrip edilmi~tir. 
' Ayni mü.ddet zarf·nd. ALman 
ha\'a km'\·etleri doğu cep.ıe;;in
de 77 uçak ka~'belm ş bul.un
malaladır. 

Berlin, 23 (A.A.) - OJ'd.u ıbaş 
kumandan'ığı 27 Eylülde Voro
ncj k.öprG'"şmda cereyan eden 
sa'·B.§!ar~ıı sadece me\·zi.i oldu
ğunu bildirmektedir. Bu savaş
lar esnasır.da b:r düşnıan üssü 
zaptedilmiş ve b:r çok esir al.n
m.,.t:r. A!m::n :opçı:sıı ,.e Stuka 

' ta,;,,aresi Vo..onej'in batı şima
li~de dilşman hücumlannı püs 
kürte~ek 15 Sovyet tankını harp 
harioci bırı:.kmışlardır. 
YÜKSEK RAIQl\UJ: D.'\G GEÇİI>

LERİ ALINDI 
Beo]in, 29 (A.A,) - K aflc""3"\da 

Alman dağ kttaları düşmanın inad>lı 

onu.trawmet.<ıe .ııagınen il,.rlem~ 

<l<wa.m t'der<k 25 f'yl'lldie y~ 
rakımlı bhlloll<; dJat g<>çid;n; •apt et
m~ııe rnuvaı:tak: o.lmu;lard.r 

Stokholm'de bir ca• 
sus şebekesi meyda· 

na çıkarılmış 
Slıo'kıholITTı 29 (AA) - Slıoik: t 

lı.olım'da miihJım biı: aı!ikıeri ca -
susullk "şi orfıaya Ç' karılınııştır. 

Sovvet tw":zm bürosu <lıiırelkıtıörü 
V aıs;~,li Siıdoreıııloo ,-e birçok ba.Şka 

hıslar te\•kif edilmiışt ır. 

,LIJll t\ 

Sinemasıııda 
,,... '\'"l:ıı J1 ,;:~ı bır hay;,..t rom·ı.n ..• 

K 
ilk nk mı te~Jıl ~dee<lk Siiıpe.r Nm ... 

1 S M E T 
B.,; Ro d"· (Aıab cımn KI?'! nın wwtu·lm.az kahramaru 

HEİNRİCH GEORGE 
REjİSÖR: GEZA. V BOLVERY 

• 

SAYFA-3 

IAKINTJYA 

KORE Ki 

Takdirname ka· 
zanan mücrim! 

(Baştarafı i inci sahift'de) 
den ben nı""'ul değilim. Buna 
rağınen; niçiın şef&ltflC: nıahkü· 

uıwn? Mademkıi, hayatta mağ • 
d ur ka lın• ıııeuın bü liin yı>llan 
surat11na kapanmıştır., o halde 
beıı , meşru sayılmayan kuı·ıııJuı 
ç.are-le r i araınakt.a nı azur göri.ilC' 
ınez miyin1? 

l\Jade111ki, cem iyet, her vatan: 
daşa bir d ipl<>ma sah ibi <>lmak 
iınkauuıı hanrlam.adıgı haJde., 
kendisin<le lıer vatauda~tan bir 
diploma. istemek hakk tnı b ulıı • 
3 oı· ... Ve madoınki diplomanın 
sah tesi bile, liyakat'n halisindl>ll 
makl>ul s:ı.yılıyor, ben de, salıi -
-cisi11 i. alatoad1ğun d.iplonıanıu bk 
saht~sini ediutr, \'e hakiki anah
tar• ancak talilıli va lan daşlara 
ınüyes.ser olı.n ikbal kapısını bu 
n1aymuncukla açarketı , kend.:mi 
k anuna karşı değilse bile, •ıİcda
nın1a ka.rŞı mazur, masunı göre
bil irim ... 

nJJem ondan sonra, dürüst ça. 
Jışıuak, ~ok çalışınak., ,.e memle
ke te elimden geld iği k:ıdar biz-. 
melle bulunmak sınetile, bu k.a.
balıat>ıuiu kefaretini fani~e ö • 
der, bu suretle de kerıuimi, mec· 
buren göze aldığım bir sahtekar
lığrn vicdan i cusın dau kurt.a -
nrını !. .. > 

Acah•, .kend isini sahte bi<c lıu
kırk diplomasile "aı.ifeye tayin 
etıtiTen, su.ura; açdan bütün kurs· 
ları tam bir ınuvafiakİ)etle b>
tiren, birkaç yıl içind e, bağlt bu
lunduğtı Vekaletin birçok tak · 
diruaınelerin.i kazanan, ve k.iha· 
~el suçu meydana çıl,rak mah -
dirnamt'leriui kazanan, ve n.iha
)·eı suçu meydana çıkarak ıııah
te ıniydi? biln1i~·orum. 

Fakat biliyorum ki, aram;zda, 
bir~ok diplomalılardan daha li
~ al..atli, birçok diploınasızlar var 
dır. 

Vakıa, vazifede yüzde yüz eh
liyet •·e nıuvalfaki.ıet göster · 
ınek, vatana bı·~ı çok büıill< 
lıizınetler b~mıak, batta büni1 
beşeriyete parmak ısırtacak bir 
keşifte bulul)llıak bile, hi:r va -
tandaşa, bir sahtekarlığın kanun 
ön ündeki wes•uJiı·e tini bağışla -
tamaz .. F akat acaba,_ vntandaş
lann bila istisna hepsine, b!rer 
diploma alabilmenin kapılarmı 
açık bıılwıduramadığ11mza göre • 
diplomasız kalm;ş J;~·akat sa -
lıiıılerini, alakaınııın lama.mile 
mahrumu kalmaktan kurtara -
nıaı mı~·lz?. 

Vakıa, bili) orunı ki, henü, a
ranııula, ceplerinde birer yiik • 
sek mektep diploması olduğu 

halde, b.irer iş bulamamış va -
tandaşlar bile ,·ar. Fakat ımu -
tulmasın ki, d"plonıasız Hyakat
liler, diıılonıalı işslzlerden pek 
çoktur. Ve üstelik yine unutul· 
masın ki, o d'plouıalılardao ro
ğunun işsiı:z. kal~Iarı da, farazat 
liyakatli fakaı diplomo;ız hir 
vatanda.,'8, uğrunda sahtekarlığı 
hile göze aldıracak derecede ca· 
zip gözüken şu ·Dik'li kayma -
ka.ıulığı . g'bi mütnazı makıımla
ra ve feragat istiyen uzifelere, 
gurur ve istfğnayle tepeden ba
kıp, dudak büküşlcrindendir!_ 

Kış harbine 
hazırlıklar 
(Baş tarafıı 1 inci sahittde) 

Voronej ÇC\Tesiı'.ıde1<i oım.aclar 
ve Lenin.gradır.. par.kılan "1'.l'l>ba,. 
har yapraklarile örtülmü,,ü 
Ordu ve millet, çeneler •k,,!l(Ot -
Jennııiış, yuımrı.ıliar sıkdllll'§ · k:on.
ci bir kış harbi geçirmeğe haız:r 
ibuılunuyw, Bu kı~ m.ahrumi.yet
ler1e dolı,ı olac:ıik faik.at cleri 
getiırecekıtic. 

ALMANYAD.'l EV Bl"HRANI 

dan g.flen 1ta.bt>rlere gör~ 

akınları n('tı:.ce· ndrı ortaya ç;C-;.an t'V 

ıbclı.r:ını o lca.dar buy K :.r eren11-

miyet ahr.ı. ... tır ki hükt". r>t b ışi. 

ballrLrr:eık ~ n Dr Ley ı ta .. -z.:f et .. 

m~ ''e kı .. .ı~d- ın~ gen ş • .,:t' l'iy t .er 

ve-nn·t~;"tir. 

Hamll:nrrı:' la iki :ylrz b·mi<n 

insan k.ı.sı geçirrceJt. e1ıvl·r-~i n s
kf'nleı"Cien ın<i.hrum ka ;>'l""tı.r. B~ 

rr..ende Uıç bıa. kişi elver:.şsiz yeıl"r· 
de bafln""'i·aklı:\dtr. Bombıl.1'rl1ıu•rı f' • 

d•len diğer ııeiı:,-lercl<' 111 ..az>~rt ic
n.adlr. 

• 



lstanbul Umumi Mec
lisine namzet göste
rilenlerin listesi 

C. il. P. iıılihap yoklama talimalnam~si hiikümler;ne 11yula • 
tak (11) ka,.da ) apılan yoklamalar s<>nu:ıda İstanbul Umumi 
lllerL~i 4 üncü ntihap devresi için asli ~e y~dek azalıklara seçilmiş 
ı>?an adları \·e sanları a~ağıda 3-·aıı Iı arkad:ı~ları C. ll. ParCsi nam-
1..1.c!ı olar.ık ·a) ın :..e~:clcrc bildiririn1. 

AOı\LAR KA.ZAS} 
1 - /\\ 

1 - ~! h cfci n On-
E.; ıd;.b ! 

DAKIRKÖY KAZASI 
d Sp 

;,ızası. 

I\'. .J'l o.: ı - Abdü-11.--a~r 

E ••. Av t. 2 - Ş life Ekit
leı. A\'ı/.{..:tt, 3 - H.-yı·• flt'J~·aeıı.g
lu ııa1Qxıac, 4 - Abd 1 h Ece-
hı.ı "\ A\~ 

REŞfKTAŞ KAZASI 
As i J.Utaı-: 1 - ~Iebını·t Arit 

~ , ı1111uml .meclis azası, 2 - .E'e-rit 
B ~ .... , uıııurr.ı ncclıs a~ı. 3 - Ab
dıJ..' d'it• Kar.ırr.ıi.in-s'.:k, uınurnt me-c
~ ~l~ı. 4 - iıısan Namı.k Poroy. 

Umwni idare heyeti azr.ı.sı. 

Yrcl<k a.z.>.l:ır: l - Y"5u! z:ya 
Or.1 n~an, a\ :ıki.11, 2 - FahreM.;n Feh 
n11 Bf :l'n, Coct..:k d.ııktıoru. 3 - D:ıl'Bu:ı 
AlkJbay, tocca., 4 - Sı· t·Y'Jnan Re
cı:-p Taşı:ı0glu, ecz.ae>, 

BEYKOZ KAZASI 
A."' 1 .aı.a.a. 1 - Melı!net Ali Gök

;t n, lJmUnıi .ecJ.is azası, 2 - Fı:r.t 

E 1, uıınumi ı e<"(ls aza.$1, 3 - Ab
,d,ııl l h VaOdı, Kooo racılar cemiye
\ı ıt ı, 

Ynri.elc aa.:ar-: 1 - Arif Tirya ·i
oglu. P.lal'.)'t<ien. n)litek.a.it, 2 - lb
~ 1 Ar1n, A. H sar }l'llr.-t tabrika
it p~crirxtcn, 3 - H.;s~yin Kök
hırr.k Bf',-f'·ıın. m-erıkez nahiyP.i :rei • 

• BEYoGLU KAZASI 

C. 11 P. ı.~tanbul Vıl;J,, 
Jıılarr Hey'pti Rcisı 
JC~('tı 1'-tebusu 

S.JJ.ÜRGÜPLÜ 

kur 4 - S "• Sönınt>z, 5 - Ct'ma
l ı·cı n 1''azıl Erkn, 6 - Halil Hil
nı. llygıJMr, 7 - Te-·!·k O:iaç. &
M e ıl>:ı A m Söız n, 9 - Mıme<ll 
Ila id Ya'13roğl•r, ıo - Zahrt Oral 
t.n.l41t11 meclis at<ılartnd.'.ın~ 

11 - Vasfı Aktin, r~ccar. 12 -
H..ı ndı Sanal, Ecz.acL, 

Yt•deık Azalar: 
J - SırTT Em·cr Batur, T.ı!>b! 

nnİ71aıhzaT t (•\·ıi. sah~!, 2 - İbra
b.~m Gülı.an, l'uccaT, 3 - Sudi ~ 
y:tı~tlllı<IZ, Askl'Cİ teiı.:a-Od, 4 - Abdul
]a.lı Te~t.at, Yed«ule ha\·a.gazı fab.
rika ı miix!ih'ü, 5 _ Rır.:ı: Pare!, He
-t:ıp müte.ho ısı, 6 - ~lüçtrıba Or, 
Şi ıl<Clıha!YrO)'e mu~a..-b{> müdür mu
avinı, 7 - Hulıis4 Ç;ıt.:ılcalı, t"(maP 
fiibrrkaısı müdürü, 8 - JfaıJan Maz
tı.ar Oürrdi!, Şeıhr(tımini Halik.evj rci&.i, 
9 - Ce13lettin Fl'yyaı, A'VUlcat, 10 
- Mrtımed Çetin, Emekli baıu-:ye 
yaı'bayı, il - Reş;t Çav-dar, Emni
yet Sandığı mildü.rll, 12 - Mehmed 
Err..in, Fene.,.dr tüccar 

KADIKÖY KAZASI 
A:tıl Azalar: 
l - Naci A.i 11.ıora'.J, 2 - Reşat 

Ba,;'kıaya, 3 - Haydar Uzel, 4 -
Cemil Cem urnum1 mPclis azalann- ı 
dan_ 

Yedek Azalar: 
ı - Kemal E• el, BJklkal, 2 -

Muaırımer Şenöz, Eml.Ak trohibJ, 3-
Hal, Fikri Tolon, Emeldi albay, 4-
R~b.I R<>f'l< G<>ı!bon, Mimar 

SARIYER KAZASI. 
Asli Azalar: 

ILORE:NZ ~ı--111 :1111 
1943 MODELi 

w. 167 ~ D ~ LAMBALI 

ALMAN Tekniğinin Saheserirlr 
• 

Türkiye Umum Mümessilliği • 
SADETTİN SÖNMEZ •• 1'. LOGOTETIS 
İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 

Telgraf: LORENZ - lstanbul 
7/25 

Telefon: 204.12 

Baş, diş, nezle, ·grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe iiihnabilir. 

İSTANBUL l\iŞ.~NTAŞl - KARAKOL KARŞISJNDA 

LiSESi YATILI • Y.>\TISIZ 

ANA - İLK 

IŞIK 
KIZ VE JiRKEK 

ORTA - LlSE 

KURULUŞ TABiUİ: 1885 -TÜRKİYENIN r.N FSKI HUSUSİ LlSESIDIB. 
E:-sati ara ında ş .ta'.Ü en ehven ve .şnh<i menisat oeklrn'\t'Yt"fl bir i.li!n müı,~ (•s.dir. GU?..dı.: b·ı· ta ı.n1 
ney'etine :y1.;ı}i.ktir, ÖnUrnuzdı•ki ders yı!ınd:ı lisan tcdri~tuıa bllhassa t·hPmımiyet Vt'rılectk; m:rs !t-aat!/ıri 
dı~ında husuıt.f ;ifan 1rul'f!an açılaca!~, nHtzigP ~tidadı olan (Oeuıkların bu hu:;u~·takı gelişin'l'İTlf' de ör.<"m vp-

riJı crı;:tır. Telffcn: 80679 rl 

r •GÜNE BAKIŞ• l 
L ==============~ 

ŞiMDi VE HARP SONRASI 
MiLLETiMiZE DÜŞEN VAZiFE 
Lıberal ıklısat sısteminin ş•m

d'k; diinya ticareti ve onun mü
nakalat zorluklarile imkansızlık 
!arı kaı şısmda, döviz m.inıalan 
önünde taubikat sahasından u
zakl.:ıştrılmış ol<luğu görülüyor. 
Ge<;en 19 uncu yuzy•lın, içinde 
ıbulundugumuz 20 inci yüzyılın 
14 senesi içinde nsarılar ve mil
k>tler, Lberal lklısat sisteminin 
sayısız faydalar11ıı gördüler. Bu 
u"ulün tatbikat ndan husule 
gelen bollukla hayatın ve re
faın nimetleri iç.mlc yaşadı

lar. 
Her meml.tkeLte bol yctı§en 

mahsullerin ıst:ılısalatı imkanın 
son ni~betlerine kadar artlml
dı. İ l<'lilen ;.pt dai madde kay
naklarının verimi fazlala~tırılr 

dı. Yeni, yeni kaynaklar bulu
narak isletildi. Bu yüzden ve 
yeni m;kinclcr dahi icat oluna
rak kurulan fabrikalarda seri 
h"linde mamül maddeler hazır
landı ve düny"anın her tarafı
na satışa, S<!vke hazır pek faı,. 
la mamül, madde stokları mey
dana gct.rildi. Rckalbetler, u
mulandan fazla ucuzluklar te
min etti. Durmıyan arz veya 
piyasalara mal yığılması karşı
s1nda ta 1epJerin gev~Ni.tği görıül~ 
dü. 

l 
daki mi'şhur !!ÖZ,i UP esa5ı"~3 
değil, tatbikatınd d ğı,ın• k ııu
sulc gct ildi. 

Harp için para J" zımd r f.ka t 
mutlaka altın para Jaz,m dcgıL 
Gümüış. kağıt, cinsi ne olu a 
ol.sun, istihsalat ,.e imalat ı e 
ka .... 5ılık 1 1 mevcut paranın lu -
mu vardır, Kar~ılığı bu tarz.!.ı 
mevcut 'bulunmuyorsa, pa a n 
altın olm. sının da kıymetı, c
hemm'yPt yohi~ur. Ma~ H 
para, mübadele iç:n bır vas t -
dır. O halde mubadele edil('Cek 
istihsalatı ve mrımüı. eşya, J e
tecek, ihryaçları karşılı) , K 

tarzda degilse alt; o, gümü ~ a
h ut kağıt para miktar hesapsız 
olsa dahi ne yapılab.l:r ve ne ı
şe yarar? 

Kıtlık veya iktısa<ii ıbuhı-< n 
zamanlarında paran_n fert .c:, ı

çin ehemmiyeti, ıbüyük kıymeti 
olabilir. Çünkü paraya raz!aca 
sahip olan kimseler, ehemm.:.
yEts;z miktarda azlık, faz!~ pa
rasile ıhtiyaçlarını bulur, bu
lunmosı !1Jümkün olan her ~yi 
temin eyler. Fakat milJetler i
çin, devletlerin, llıüküme:'.erin 
hayatında vaziyet böyle değil
dir, böyle bir mikyasa göre bu 
hususta hükümler verilemez. 

* Tütl<•Yt Cümlıurrycti ilıü.kü-
mctin -ı ve Merkez Bankasının 
teda\·üle çıkarmış olduğu para
lar, hangi cins kağıttan 'Oluı sa, 
olsun kıymetlidir. Çünkü Türk 
milletinin, münb't ve feyizli top 
raklarında yapt~ı istih~' lata, 
kurduğu falbrikalar:nın imala
tna daya.myor. Karşılıı;ı vard r. 

Ass i azıalar: ı - Ekı-e:ın Tllr, u• 
nuıııi mecl:s azala.rıntll.lnı. 2 - Tev
~k Ti;rı·gun, 3 - Jltik~ ·ye Emin Ko
-.ıl, 4 lla~an lll.l!Kı Oı.oo, 5 -

1 - Dr. A!ı Turhan, 2 -- Sadi 
Özt!fn, 3 - Te.,l'k Aı11ca, 4 - 1',e
rit Ihma! Umun,ı mrcl;; azaların
dan. 

Yı:'dek azalar: "---·-- SARAÇHA. FBA!)l HORHORCADDt~sbmE: HtSUSİ 

Keramet altında ve dış, iç pa
zarlarda alış- vcri~in altın, gü
müs paralarla yapılmasında 
mı):<l ? Mal bulunmaz, yahut 
kiia)<l mıkt::rında olmazsa pa
ranın a1 tn, gümü.~1 kfığıt gi.1b: 
cinslerden birile, .bir kaçile, hcp
sile birlikte' tedavülünün ehem
miyet ve kıymeti olamazdı. Pa
ranın kıymetini., karşılıği ma], 
bir memleket;n isliılısa'atile i
maliitı temin eyler, onun bulun
dıı.ğı.> vaziyeti bozmaz, ehlike
lere karşı iEe ayakta tutar. 

Mademki paramızın karşı•Jgı, 
esas te~kil eden is!ih;alatım >Z'a 

ve imaliıtımızla tetkik ve muka
yes olunuyor ve böyle yapmak 
en doğru b:r ) ol, bır hareh t
tır. O halde Türk halkının mus
tahflı fabdkôlör, işci, köylu. 
rençber bütün zümrr!Ninin bu 
sebeplen ye bu yüzdt·n de ıst h 
salatını. imalatını kifa\(t n iis
tünde, çok üst.ünde 'Ilıkta a ~-
karması lazımd-r, zaru•idir. 

r ..Jl N(.•ıoll, 6 - Jo"'a~dr- L;endal, 
~Iunıt Fl.1ı•lun, 8 - Mustaf3 

Fa ıı: Aş:.ın, 9 - Mt>Sla!a Şevket 
ıu oıt, m1ıır..t ırneoi'3 azal rJPian.. 

10 - Naz . .r Kazım Erat, eır.eklı 

.,. 1ı Jl - Saıd öıısoY. nak\iyı•ci 
J2 .:__ lltyrı Akyı.i-L, n.U:ıem:LJs. n -
te...nıı.t, 13 - Ragı:p Dcvrı-s, dakWr, 
14 - Dı·. Suad Gr,:, Dok.Oor, 15 -
D s ra:!lr<t Teı.e ı. Rclıert Ko> 
ı. J Jı uo:: er·r.d:et>, 16 - HUEeyll'I 
ıncın . .'a~. Zıraat Bank: ı ınuct'JriJ, 
11 _ ).lı,h!r .. et AH 'fJ.r..ey, Zıra3t 

B.ır.CC:ısı müd~ •ü, 18 - l:t.net Somf'T, 
Ec.:M.Cl, 19 - llal:s K. yll3.r, lş Ban- ! 
t..A ı "Ai'düırü. • 

Yt•drk. A:L:J ;ar: 
1 - Na•l SoydDm, Ecz:ıcı. 2 -

Ce oli $a.ld Bt1kel', A .. ·lJ.k.aı, 3 - Per
tıcv Jo.ıtl•, :Cır..nıyt!t SQ.ı~ruı;ı n1ı.ıhasc

lıt- n,.Jduııu. 4 - Sırrı Tıtlpar, 'l'uc
t.a .. 5 ~ Sı ~ıt.n ı~cl t. Baker 
ş, ı ı·tı .ınuı'rmrln mi..~ll·l U, 6 - Ne
~ t Ha A t0>y, U !.us gdzettcıi İS: aın
l:>t1 muhab .•, 7 - Ls<ıd Ce-.ınal Pa
lq . , t-..ını klı har c:.ye m'l'ınııru. 8 -
J..ı fa H.Jlkkl N lçacı. Knnyage-r, 
9 t 'P Ö • ynak, Dı-U icra 
ıı rıı, 1-0 t.:e'• e 1' brt Ü!l "'t"-

ııtp, ~:YJn. 11 - Ali ~taztı r Pamıiı·, 
IA;"ı ~r. 12 - N yazl Y ·er., err.ckli 
Th t J1 u, 13 - FCyli Cı:n, F...c
ııatl, 14 - At.:ıhu Ayg .• , B~y.an, 15 
- Suad Kan~~ınan, Tlıcrar, 16 -

Falı!ro. Ai'J.l' l, Bayan, 17 - "''" 
<.:· vOO.r, 1'.lvda Terı.;.ı.anesi sab.bi, 
ıa - JJ,.snu Guık.-=ın. .~al~ post~ 

rı) u, 19 Jlu..ınü Olç..y, Eımt>k-
11 v:ılı. . .. .. 
ı E. iL O, ·u KAZASI 

A ~ Azaılar: 

ı - iıbrahim Sabiı• Y P9Cıy, 2 -
n. r k Aıhm«i se-vaı'!: . 3 - n L"t"P 

JJ.;,ı 'ıA:tı, 4 - Atı U l l.-nu.ııi rr.rc
Je rı .. r:..o..! S - '\:·aıtJ1 Çati<.nL?r, 
J<mn.y.et SavdJ~ m- · r 1nuav ııJ, 
fi :l.Rkı Sav.ar ).t mar. 7 Dr. 
S: :f•yf" F.rol. fAl!\t-f .. ddk1ıoru, 8 -
s tl r ~ter lfrı·kez lla.nk. ı mü-
• ı ;,;ı 

\" ,...k ... \zala:-: 
l St : , s ·iPııı '!Vr -tıa r'"h· 2 _ 

J ~bı ııan,3", ~u!i ~faı>yd$ "->l, 
,'J - "'-"uh l:ı Erg;rı. Kıl""·'< J n.,.?ıi .. 
,,,,. J't'ir.i. 4 - Dr. İhs~n S:Jtm.j C:ı
tR.n Kımy9gc , 5 - Yrkfa Rarıp 

fr> 1.Jır :ır .r. 6 - AltJStQf. Ra
~J't l~·an.11, ~tfımarrJr, 7 - Ş<,.t...i 

,..,,~ '.t'"' ~ "1-1: :ılb.-.v S - Dr o: .. 
tı1111 'rdrı'- no-~or-• . 

h"Yl:B KAZASI 
~"-':! Auuar: 
J - N ..ı:-ı O;ı.gdf· len. 2 - LU.tti l 

CıJ!.:1, 3 - R:Jli.iı Tor.g.~ır. 4 _ K;iJ.11n 
S11J..ı.·.S.I Dt:ıs.ın umunll n1l'cl aza
).;1 .nd;>n 

Vl'd<'k A.Jt:ıar: 
i - l\TeGL-1 N:ııiki, Ay\iaJ11Sara\Y un 

fıobr"'-~ı mud'irri.i, 2 - Şaban Öv 
b.ı!c,ı~. 1:1}~...ipCı:· Tuğla fabı ~ı sa... 
fhh. J - Al"f Br·şer, Ey1rpte -tcZ3:cl, 
4 - Koır.al ü, .. r, Eyıipde diş do~ 
t;rıı. 

FATİH KAZASI 
A,11 A1.a t.""lr: 
1 - C.-vuot İ'"<l<ray. 2 _ ~ot.o 

•BJ(lc..,'1u, 3 - Ziya Enıı.n ı.ı:~ 

1 - Ari! Sa.>lan. MLifı•ah.hıt, Y. 
11.'llrr.ar, 2 - Y~uf "htardin. Kol:ej 
kflt-Oı umumi , 3 - i..._rnail H·:ık'kl 
Can~'"k, Erneidi subay, 4 - Nimet 
Günaydırı, C. H. P. Eoıi:y.J,, Ocağı 
İ. H az.ası. 

0SKÜDAR KAZASI 
.&ı.ll Azaht l': 

ı - FarUk DneJI, 2 - !llacit 
7.r&ı ri,... Ol<ıtar, 3 - Muharrem 
Naili Akdı>ğ, 4 - Kimı 1 Kaymeıı 
Un •ın i Mecl· azalanndan 

ıte X Azalar: 
ı - Vahdrt P&c.t'!, .l\'liütpc.ıhJıit, 

2 - CelM KC<.'iler. • av .mat, 3 -
S;,d1' SevP.n, ı ı:nek,ı ~]bay, 4 -
Sait A.C\tan, C. H. P. Kt.s;klı nah."yf' 
re~s;. 

Acele Satıhk 
Husu•i yap:lmış, idareli ve 

iç' mantarlı çinko kaplı BUZ 

DOLARI VE KELVINATOR 
MARKA 4 ayak, evler için, az 
m'Jstamcl buz dolabı ve ilci 
adet ş•k her mağazaya la -
zı"!l (Neon) ile pastaneler 
v<:> mu.hallebiciler iÇ' ın LÜKS 
TEZGAH acele satıl:ktır, ta
lipler.n 
Yunus Seviç'e müracaatlan. 
Galata: Arap cami Bergamut 
sokak N"o. 3 telefor. 41237 

Kayıp Aranıyor 

s~ z ~nt de be.-i adı·esi meçh p 
bu u.rı .. n Abd ·ra.htt:au oğ u Ahın.et, 

oğ'u Ferıutı tara!ıır.ctan aı-anınıakia

dır. Adresini \·e nrı e<le olctuiunu 
bilerı vcıma ~an·yet 011 ına. aŞ(!ğ"ı-

daki adt>IU b:Jd ::ını•Jı-ıri r;ea. o:u.
nnr • 

.~<J 't"S: KOC'am tafl p sa A abat" 
lit')Pıııt ma.hıa esi M".k.l p 9Cknk 

No, 20 SflJlKJ\ 

DOKTOR 
Babz Cemal 

LOKMAN HEKİM 
1>.m.ILIYE l\IÜTEHASSISJ 

Di\>anyolu 104 
M1r .. ,.me •.Utıri: ı.s-ı. Te.1 ttJll 

İ··l~r>bul A.9! .ye ( ~Tıciı hulcı* JıQ... 
lnnıljğ•nden: D. No. 938 /11 77 

H~:tice Vcd-a vek 1i tat"Jllf\dan 
m.üc!dciUnln 14/6/9:M. tarihli Noter 
eenı·diJ e ~atı olan 19917 ~ratlın 
Abidin paşa ve Ra:s:h D-no varisle... 

rindt: n taJı :jJ.1 istcjile 938/1177 No. 
ile ~ılan davanın yapt . .an mtdıaık.e-
m,eg netke-sinde; 10444 i·ra 67 ku
r~ın Sab :rP, Suphıl N:..ri. se<Ia:t 
Nı.Jt'i, ve Ce-1.iıl Nurinln vere~tinden 
kızfan Pt.r\..OO ve Nl-ş .. nc.ı.en t.ah6ı-

Kız. Brkek 
Ana. İlk HA YRiYE· LiSELERi Oma - Lisr 

Yahlı - Yatısız 

Ta1ebe bydına der\arn olıu.nmcl\t.ndor. E~i ta:cbı·nin taJ;;;. iııWr""'ni y.ttırarak .kaıyıthı ınt- J""'lı eınl(l.lıeri. Iı:°ı:t.ııınchr, 

lturaccat: Hf'.r g\'n 10 <tan 17 1"' k::ııda.rcı.u-. Ecrııfb \iısanı "i4t s1nıtlardan bnş;a r. G indilzlü t..tleb<> ıı-.t.1ctı.oibrn husus2 
vr,Eaıl.i]~ r . .M.lecfllir. 'I'tcl.('fon: 20530 

ıBirleşik Amerikada dünya al
tınlarının ii<;te ·k..'sinin, 30 mil
yar dolar kıymetinde altının bu
Lunduğunu biliyoruz. Buna mu
ka·bil mihver d vlet1crinin el-. 

Jrrindekı altın, dünyadaki para 
ve külçe al1ın mevcudunun ii.ç
t.e il>iri m"ktarında bile değildir. 

İLK - ORTA - LİSE 

Kız 

Erkek İSTİKLAL LİSESİ Yatılı 

Yalısıs 

TALEBE KAVDI iÇiN :m;UGÜN MLRACAAT r DİLEBİLİR. 
ŞEIY.tADERAŞI POLlS KABAKOLU ARKASI Tf.LEFOS: 22534 

Adalar • Anadolu • Yafova 
Kış Proğramı 

Hattı 

Adalar _ An.iC:CJ • Ya i<>\!l ha.ttmc.Ja l/Bır ncı tc Jr./1!'42 J.,f rşanıbe 
~1 u.1 en ıLb<lrı·n kış p '°~ramı f::ııtiblk o, •. ~.<:!<:nktır Yen pt•oğr:ım 1 kı·k'ı're 
asıJım ş \t' cep nüsıha:;aı1 da gişe'.c:·dt> y.ıtıısa ~·ık&r.ılm:stı.r (:!:54) 

TÜRKiYE CUMHUR1YET1 

ZiRAAT BANKAS! 
Vuruluş tarııhi: 1888. - Se rmayesi: 100.000,000 Turk lınn 

Şu be ve ajans ade<ı.i: 265 

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

Ziraat Bankasında kııımba ralı ve ihbarsız tasanuI htsap
kur'a ile aşağıdaki plana gi; a.ıılara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö re ikramiye dağ·tılacaktır. 

• A. I,lltıll liralık «.a~ L.11 IOO Adel $0 liralık 5,009 ı.. 
f • 50I • 2,toe • UO • " a f,IOV • 
• • 2$0 • l,IOO • 

" • 1.. • 4,IOO • ıa • 19 • UN • 
DİKKAT: lieseplanndaki paraiı.r bir ı.ene içinde 50 lira· 

dan aşağı düşmiyenlete ılıra miye ı,;ı)<tığı takdirde % 20 fazla. 
sile veril eı-elrtir. 

Kçr'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikinun tarih !erinde çekilerektir. 

lile ckı.\'11c:Va. verilmrs ne ve Ra .. tll •ı 
D ino vel'CS('SİTlıC ıı: l1 linıce on':ar hak
kındak~ da,·anın da vaki ·rk 
9arf1n;za.'Cfa.ı.1 ve d;ğe:-1ı'ri haıkkın

dak~ oovdnı:n da IJ1.i.:rl1ru zaman nok
tasınd.;.n t"eddın~ 28/2/9-11 \arih~dP 
kB.r<lt' ver; n;, \'t' m.~ôıdıeia'e)b!Pr

den ş:şlitie tJ•1ıın.an ~ gı Papa 
n a;yan ;:;p:ırtınlüll;r.da ot.ı-ı-an J\.IU.
veddP1e gOOc f'r:!ı·n ila·n ~\Jl"eti apar .. 
tıoüln<l:ı bu n:ı.mıJa k'n-1'e c;ll'JJ' 1 ô.i:;ı 

bcyawıe iade edil:11iş ve dLOvcı.cı ta
mfınoon Mezbuı·c M'üveddrt. hakk:n-. 
brıt~b* ı ~nen t.f'bl!.ı;~l i<'rosı ta1eb 
\'e ırnıaıhk.en t>ce dı• i~·bu husu.s l\arar-
g r MrrlllŞ o· ug:ıondan yuıkarda tka .. 
metıgf.hı yazılı mrzbur(' MüYeddet 
bi.r ay 2.arı:.ı.rıda nıaliten1<Eye :rrı~:ira
cna~ 4•tn1ıi:d gı ve.rJ bir .. -ekil gön
<krm("dııf. takd rcic Jıa:Ji.:kındaki ilfım 
hıi.ıknıii:nütn kl-lJ: "<at;y-et ı'd,ı'{'eği i!:in 
<1lumıı·. 16/4/9-ll (70) 

--m::ıııı:-" İ.!-•taJ>bırl D• ff'Oıy !JI 

Sl'HİR TİYATJ!.OSU 

Sa-! 20.'.l-O da 
DRAJ\-1 KI~MI 

HiŞ MASALI 
Yazan: W. Şolr<q>ea·e 
'Dür~ :-<'9: Jı.tı·ftı.. t f "Sın 

KOMEDİ Ki l\ll 

YALANCI 
Yazan: Cor1-0 G<ılc'bn 

Türk.çegı- s. l.io.:·ay 
C'unıaı ... ..esi 'ı P. :ar G ı:-:leri 

15,30 ci.a 

l 
2 

14 
10 
40 

·.r. lŞ 
BANKA Si 
K TASARHUF 

tl}:')APLAR! 
2 fkinciteırin

Keştd.(1:-dnf! a,.r. ı ... n 
ikr;ıım.yeler 

Mel 1000 liralık 

> 500 > 
' 250 > 
• 100 • 
• 50 • 
> 25 • 

ıo • 
tj(>"' ........ 
.~ .... ,,, .;,.~ ~ .. '} ,, 

. 

* Mihver dev• t!eri 1939 hal'-
binden evvelki yıllarda olduğu 
lf'lıi, harıp içindeki seneler<le da
hi kiığıt paranın kıyınet:ni al
tın kar<ılığile değil, istihsalat 
ve ima 'atta kifayet usulile mu
hafaza eylediler. 

Herkesin hild·ğ: Napolyon 
Bon~pa~t'ın llıarp :çın .Para, pa
ra, •yine para ı:ı.zımd1r> tarzın-

, 

, 
Devatrl resmlyenln nazarı dikkati ııe : 

gayet sağlam ve lasarrıınu SOBA 'e BORCLARI '"8tışma 
baslanmı.tır. 

T<>ptan' ~e perakende satı~ ·eri M. GCREJ. Galata Ferme
neeiler leni han 4 No, Trl•I on 41(J.10 

Devletlerin w m.llellerin h"
kiki isCklaUeri, su>h ve\ a ha p 
y11Jarında olsun. istih•ala•;nın, 

imalftt;nın vaz!yetin<' bağ.ıd r 
Böyle-ce harp sanayi:n n ve m1Li 
rnu-dafaa- tiyac,.-.!ar1n.n tem 1ri, 
müdafaa imkanları hususunda 
dahi :oo.rluklula ka""-1 ~-maz. 
sı,;h yıllorında yabancı deviet
lcrle milletlerin iklısadi ni1fuz
lar., harp yıllarında müqa!ıak
J.cıi. boyunduruk altına a'maı< 
terr.ayüllcri mevcut olam.z. 
Milli mucad;:,lc yıilarnda mu
vdfakiyet n iımille•ı r.ra ırc.a 
bulunan Türk paras.nıl' k f eti 
ile kıymeti, Tii k millet n.n 
tihs.l hu ,usundaki gayretle ııı n 
verimJ~rinc dayanmı.;;:tı. 

L beral kt.sat sbt 'T1 nin. ıl -
ğer bir tabirle millet 1er aras ıc
da az \·eya kısmen """besi ti1 r.
rctin ta!llamcn terki imk3.n1 n 
~o<tur Ancak, d~m·a iktısadi 

vaiyeti, ş.ıııd.k harpt<'n evvel 
oldrğu g:bi şimdi \"e sonra ua 
mdl.etııııi'.4', füt yaçlar r.ın lblı
yük kısımlarw• bi'2•t .st.hsaıJ 

zaruri kılmışl r 
H. N. IRM.4K 

3019 Pl91~ ÇARSı\. IBA 
7,3-0 Pıogı·a:rı. vc- n ır .:ınt :-.;y:ırı. 

7,3'2 \.'ı.l\: rlu.."rl z~ çet rtu•J ım. 
7,40 AJ~r~ haberlı rı. 
8 3<l !lfuZ•k. 
1!.,30 P 'Oğ•11.ıın ve n1eın E4lat a3 an. 
12,33 ~l dık· Karışlk proJ!° am. 
12,45 Aj.o.\!'19 bab rleı··· 
13.JO MU.-&k 
18.00 Pı\ı_ı:ram Vfl' mel Ecıat a) ö.r.l"J. 

18.03 l\~li?.lk: Fa• 1 h.,,..,ıi, 
18,46 Müuk: 
19,30 :M•ml~.,t soat •yarı "" .... 

Jilns haberi r 
19,45 M<iı.ok Y ırltan .e.lr•. 
20.15 
20.45 
21 (l() 

21.15 
2l.30 
21 ~ 
22,10 

22 so 

Rad} ·> gazı te 
Muılk: 

Kc."~ma· (E 
l\J~~<: 

acat ı 

T•m••il - K"mg.! A.lc ı 
1\.zill: 

!\t~ l leket raa• ay rı, A ~ 
h:ıberleri vtı Borı:: ar. 

'\~<11 ınki pı•oi;ram ve r~p n .. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. N~ıyaı 

Direktilrü: Cevdet Karabil,1la. 
Buıld.ıiı 1er. •S«it T~\ı:raf» 


