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Rusy.aya büyük bir otomobil 
lasUği t~br:ikası gönderiliyor 
Vaşington, 31 (A.A.j - Detroit'daki Forti !istik fabrikası 

f 
BÖkülecek ve !bütün parçaları Ru~yaya gömler:ıerek orada 
yeııid~n kurulacaktır. Burada, fabrikantn senede l ınôlyon oto
mobıl Hisliği imal ed.,.,eği bildirilmektedir, 
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Milli ŞEF'DEN 
Aldığımız Dersler 

1 
Milli Şcıl lmıcıt lnö

nii'niin Z9 T qrinie.J: 
ocıl puıembcı giinü ak 
ıamı ;Ankararla vm4 

lcın Ciimhııriycıt ba
lcn1ln11 ıercıllcındirJilt 
lcırini lıaber c>ermi,
tik. 

Büyük Şef'in hitabesi baştan bafa, 
bi2leri }eni vazifelerle bezemiştir 

Ylllrarılri rcı•imJcı 
R.incümhur l smcıt 

lnönü ile Ba§Vekil 
Şükrü Saracoğlu'nu 

relikalarile birlikte 
Cümhuriyet balosun
J a görüyorıunuz. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMET 
D 

O 
ııönü, Cuım.lıuı:i-yet Bayu-
nuudaki kısa hitabesi ile, 
hakikatte Tiitk milletine bü-

tün ömrünü doldura<:ak ölçüde 
geniş bir faaliyet ve vazife ıl>
rcktıfi vermek zengin! 'ffeni gö•· 
tcrmioştir. 

Bu hitabede bugünün §artlı1T1, 
yarl'nın i&nk8.n.la.rıw, umunıi du· 
ruuıumlnu ve &tiye krtf"§l ol.wn 
vazilelimi.ı.i, milli \aı.iielerimrti 
bolu boluna buluyoruz. 

Biz, bu yazııtılldu Şefin şu 
cüınLlt.-si tir.terinde dul·acağ1ız: 
•- Doğru yt>ld•n sapan soy

suzların ne kadar marifetli ve 
lüleli oludarsa olsunlar eo.ttıde 

ve sonunda lu:.ııhalde yakalana• 
caklaruıa zerre kadar şiiplıe eıt

nıcyuıLz-• 
Büyük Şl'<f, hiç şüphe yok ki, 

•doğru yoldan sıı;ıan so·ysuzlaır> 
w1ıu1ni vabf, içiode: 

a - İl1tikircılar1, vtı.rguncu· 
ları, ist~I~icıi, 

rümektir. Bu itit>arla ilıükiııı:eı· 
yı, ,·urguncuyu, i&tifçiyi, ;uii:rtıi

nuılciyi, kaçakçıyı takip etmek, 
millet haklannı hile yolu ile 
gasbeden.leri ele vernttk, hükiı-

(f)evamı 3 üncti sahifede) 
lb . 

M. Eden mühim 
bir nutuk söyledi 

------
"Harpten sonra en korkunç 
mesele Almanya oJacaktır,, 

~---~-.. ------
Alman gençllftlne fstili akidesi aşıla-. 
mıştar. liu zor ışı esaslı bal edeceğiz 

~~~~~~~~~~~~~~~ ... 
• 

Milli Şef lnönü'nün bugün Mecliste 
irad edecekleri senelik nutuk her taraf ta 
büyük bir alaka ile bekleniyor 

PARTi GRUPU DüN TOPLAHDI 
Meclis Riyaset Divanı ve Parti Meclis Grupu 

idare heyeti azası seçildi .. Meclis 
Reisliğine Abdülhalik Renda namzetgöst~r~ldi 

ması dii§ü.ııüln:ıii<j işi.ere, i.rrıar ve 
haım1elere ve bu meyanıda mem
lel<etin iaşe ve ekonomik vaıdye
tiıııe doe temas ede~ekleri tahmin 
olUillmaJ<tadı,r. 

PARTİ GRt:PU TOPLANDI 

f 

1-.r,ı .$üGtı-.U s..~racotl.;.ı'nı..ın rı·itiHfncfe 

~opılc..miı. Bu 1Dp-i1mtı ru:t.C:h!lne6ırll 
l:l:i.iy'OOt I\.1-.Jlet Mecld.E>i riyactt'"'t: divanı 
:ntm:tbı vr pa::rti u,~·clis gur~pu re.ig 
ycfic::'l!c6!c idare hı'yeti ~clcritı.ia 1 

K'\"m~cri h·~ıil ('d~yoı'<iu. ı 
Gene! ~~;:ınl;·'.c divanınca BiltY'Uk 

Mt!1Jrt l\ı'Jııc1fisi ı·e~liğ~ne ı1r.1n.u.ct göt;.. 
.Am'<ta-r.:ı, 31 (AA.) - C, H. P 1 terilen Çs J,;;·ı 1n<bu."'u Mu<ita:ia Ab-

mecl~s gu-rupu tNTilın1i hı~yf1':.ı b--..ıgün diı.!ha.Jı:k Re-nda i!.=ı t•ı·is '"'a.ti1Jıik1ıc-

I - 31/10/1942 - ,,,,ı ıı d~_B_ı_!fV_e_-_____ (D_ev_a_m_ı_3_i_in_c_ü_sa_h_if_ed_e_) 

(•~~ ~.,.__·•) 

Afrika . ·Hara>ı ·.c:.: ··· 
~ J ~' ~ ~ .. · f ·' .~ .. <.;.•.. • 

INGILIZLER 
Dün sabah 
tekrar taarru
za başladılar 
llerJ;n. 81 (A.A,) - ıı.euter 
~uci ingi JS:. oı·dıiSU:l)".lll, blJ 

Babalı BQ!alli, ~ lıa2ımr.1ıa .,... 
hıdığını, Alman hab<rı('I' aj•ııısı bu 
akşam bil<lhımaıcted>r. 

Aıünı fl jQ.iliS şun.!uı flin•c t>1.mek. 
tcd4r: 

cTauruza yeniden b~Janıdt. iç~n . 
gen'Cl'ail Mo~ornt'ry cenup \'C rnc:· · 
k~ !kıcsıa1-,cr.itld~ talk.\'.i.ye gC"1!'.cm~
t&r, Bu ~ıl...''Y'C 'kıt".4·,arı '.(,(~d<' b:-

(Devaını 3 üneü salı:lcde) 

Karne 
böyle 

tevziatı 

olmaz! 
----ı---

Ruslar bir taarruz 
teşebbüsü yap ılar 

Bazı birlikler, hal
Almanlar Stalingradda yeni arazi ka%andılar ka çeşitli müşkilat 

Parti Grupu tarafırulan tek.rıw 
Meclis Riyasetine namzetliği 

kaimi edilen Abdüllıalik 
P..end• Meclis kürsüsünde 

---Sovyetler, Nalçık'da 24 saatte ikinci 
defa geri[edi~le:rini biidiriyorlar 
Bctlin, 31 (A.A:) - Alıman sfr a1mı~lardı.' 

urduları 'bsşkomutanlığmın M:ı 29 Ye 30 İlkteşrin gii'nleri iÇin 
J.i.ği: de Rt~;:ar 130 uçak kaybetmi§-
Naslık yalanında Alınan ve tir. 

Rumen kıtaları d.şğınık diiışınan 
unsuı-larnı yo]< etmişler ve ço.k 
Eihemıniyetli bir noktada bir ne· 
hil',geçidini zm!aıınışlardır. 

Sovyetlcre göre 
Mo.s.lwva, 31 (A.A.) - Cuma 

günü Almanlar durmadan bü
(D~vaını 3 üncü sahifede) 

çıkardılar -Bu yüzden bir çok 
aileler karnesiz kaldı 

.:ınunek karnelerinin tew:ıi işi 
dun akşam lbitirileımeıniştıT. 
Mahalle birlikler.inin bir kısmı 
evleri ooLaşarak karneleri da
ğıtmak suretile vazifelerini is
tenilen ~rtde y~tıkları halde 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

b - Sui~tiın-alcileri, 

1 c - Kaçakçıları, 
d - ıHıtlet lıaklarını bile yolu 

ile gasLedenleri, 

Loıod:ra, 31 (A.A. - lskcçya 
'hi~ldği tıuplant:sında beyanatta 
lbulunan ha..Xiye nazırı Edoen 
harpten sı:ııu-a A\ırr.ı.nyanm 'bü
tün meı;eellerin en kıorkuncu ol 

mağa devam edeceğini söy'~ 
tir. 

Ankara, 31 (İ.ktlaıın Muılı!lıbirin
den) - B~ik Mmet Meclisi ya
rın (•bu.güm) saat 14 de 1ıop1ana>
takıtrr. 

Stalirıwadda lıücum ~ı~aları 
yeni arazi kazanmoşlardır. Düş
man çok kay>p verdiğiru:len şeıh 

.-in ecnulbun<lıa hücuımunu dur

1 . • 

ı~o~oorna G'ÖNmrlçEmsiJ 
c - l\hlli büoye3 i ve milli 

itinıad• sarsmak yoluuda g~yreı 
gösterenleri .. 

ı-.asd.,tmış bulunu)oriar. Dün
yallin bir feli<ket kası'Ig:ısı için
de ye.r yer cehennem aıe ... ·Jerio.c 
büründüğü bir devi.rde h~ şfrp· 
hesiz memleketimiz de mudıtelli 
tesirlere ve rü-ıg:irlara kiı!ıidi<. 
Ancak, her vatandaşın birinci 
milli vaz•fesi her türlü menfi 
lcsıre karşı k<>ymak ve milli 
bünyeyi sağlamak olduğuna gö
ı·c ) ul<ar:da sıraya koyduğwnuz 
'a~dlaı-ı ıtaşıyanla,rın btt gün 
mutlaka yakalarını ada·letin p<;n
~esine te5Jiın almak da yine fert 
i ı.: ı· ı lı.epin1ızirı biTLnci \1 azifcn-ıjı:z. 
d ir. Milli Şef bu gibilerlıı enin
de vo sonunda yakalanacağını 
'ait Luyururlarken nıuJıakkak 
k:, her Tiirk ç<>cuğıınıı da bu :yol
Q.j v~ı:i{clcndırnı ~ 1.ıulunuy-oria r. 

H t• p!ı:.ıiz.!n teker t.eke1· ))-iılıne· 
n1iz ,.e takdir etmemiz ıazımdır 
ki, bu rlcıfaki harp şu ve bu dev
let n birilJ~ri·ni vurınas.ı, topr;,ık 

k.zancı harbi değildir. Dünya
nın )·euideu taksl1uj, nıillctleır 
haritasın n yen1den tan.ziııni har
b dir. Buııuı1 için harp sonunda: 

a - Taksime uğranıı.ş toı)'[ak· 
!ar \"C menfaatler, 

b - İst.Udallınini ka)"belı>•iş 
devletler ve milletler .. 
ı\rasmda bulunmamanın yır 

!unda lmlunnıak, ona gÖTe ayar
lanpıak ve •müstakil kalnıa~ı. 
kayıtsız "" şarts.z hakim bulun
hlO)'ıı. esas hedef tanıınak Jiı:nu.

dır. Türlıiiye CuınhuriyeL ikıj. 
darı dört harp yılı içiııde Milli 
Şclin lıilbassa tebarüz ettiırdiği 

~ bi •asla bir tesadii! eseri Ol
mak ızıo• Jıu lıekf ü7.erinde bü
tün kiyaset \'e iktidarını göstıer
lllİ:jtW, Türk çocuklarının tla te
ker teker vazi{esi bu d<Wayı 
&a.ii:l.amak, bu hede{ üzerıiude yü-

E dıı demiştir ki : 

•-Bir dünya devleti olan İn
giltere imparatorluğu bu mev
ltiden çekilemez. İngiliz cami11sı 
vatand•şı sıfatile bu husuS(ia 
çekin.gen olmayalım. Milletimiz 
idare husu~unda uzun bir te<:
rüıbe saMbidir. İnsani ve mane
vi kıymet his.si kendisinde geniş 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

r- '"l 

Atlantik 
Harbi ..... ,. .. 

Alman denizaltıları 

Yeniden 111 bin 
toniuk 14 gemi 

bahrdı 

:r.:rl1ıı, 31 {A.A.) - Alır.an or
duları Başkumandanlığının hu· 
suı;i t<Jb l iği: 

Şiddcllı sonbahar fırt.ınalarıın.a 
r:ı.gmeıı, Alman c:J;;nhıaltıları At
Ja;,,trk deni,zinde düşman gemi 
ka. ili:-ier.oo karşı hareketlerine 
devaır. etıınW;.lıenlir. 

Dun >b.ir Alman deniııaltl gr.ı 

pu Kaıııarya adaları açı<.'<.larında 
bit ıi~an gemı kafilesini ~·a
ka)amljotır. Buı kafle cıenuıptan 
g<-mle'lote ve İngilt.ercy<e rloğruı 
gıtmekte jdi, Karaniık ·b.ıısınca 
denizallılanrııız 'kı.ll'l\l'e~le m'Uda- j 
faa edilım.i'S ci~n 'kafil<>ye h~p 

· rden ta;rruz etmişler ve \';3" ~ 
fak '!'ikiince-ye k~dar tıovsekuııı 

1 
111.000 tıı.n!.awluk 14 geıniıy ' ha- , 
tırml§la-rtlır. Bt> gc-rniler Afr;Jra- 1 

dan :iıptid..i ınad·fo gC'tiıımt."kbe ~ 
>diler, 

111. Eden 

Bu tıoplantıda yoklama yapıl
'ılılııta:n sonra, R>eisicuımllmr Milli 
Şef :Lsmet inıönü senelıik nuıtuk
larıını iTıııt buyuracaklardır. 

Saaıt 14 den '.it.ilbaren MediS 
,;alon undan naklıen Ankara rad
yıosu tarafından bütün yurda ve 
düyaya yaıyılacak olan Milli Şe
fimizin ıım'!!ul<ları büy iiık bir a
laka ve ehemmi\ye>tle belklcn
mcktedir. 

Milli Şeflm!rzin, nutukların<laı 
düıiist dıs politikamızı lbeliırttik-
1ıen soru-a 'son sene içinde muılı~
lif sahalarda yapılan ve yapıl-

Bulgar takımı ikinci 
maçtada yenildi 

• 
Fenerbahçe dünkü maçı 2·1 kEAzandı 

• 
• 

Ftneıbahçemn büyiik Fi.Vet'i diiııkü maçta 
Bulgar ka.\f'crsi le karşı k.anjıy• 

(Yazısı dördiiııcı1 .sahi{eck) 

duımnuştur. 

Iİ'bdyan ve Macar kıiaları , 
Don nehrini geçmek üzere düş
man tarafından yapılan teşıılb

lbüs.ü püsküıı-tınüşle!'Cli r. 
Dcğu cephesinin diğer kesim· 

lerinde ·değişik\'k olm:ınııştır. 
Hücum kıtalarımız bu büyük , 

sayıda B.lo.Jdıavz ve muih~l"€ilıe 

mevzileri tahrip etmişler ve e-

Talebe!er ve 
Terbiye ••• 

Değerli Maarif Vekilinin ta
le belerin teı-biıyesi mev2ıuile 

d.eTsleri ka.ı:l.ar hatta ondan faz· 
La meşgul oldu.ğıınu ·biliriz: 
Saygı ve ciddiliği bir taT<lfa bı
mkmış kültüriin ne k>yıneti 

vardı,.? 

Çocu.klaı-ımı=ın iyi ve fazilet
li tatanda§lar olaıl'ak yeti§Uril
mesini ~crleriııe <!Zanların lnı 

hass.asiyeti1'e rağmen, bı1hassa 

no:kil vasıtalarında görd.üğiimiiz 
ban hcidiscleı-, bizi dü§'iindiirü
y<>r. 

Şelı,.e iu.zak semtlerde otil.MJ41, 
talebelerimizin top!a.Wığı ııa

kı1 V<l$1talaı-ında olanlar, fko:r· 
şıla.ıiıklan kiübalilikten miiıees 

sir oımııktadırlar. Brr hakikat 
olduğu için ııcı ile kııııflediyo
ruz: Baza11 grupla~ aro.,<'\nda si
gara iç-eııler, içmeyenlerden 
çoktur. 

Talebe hayatının te~~ ve 
kontrolü.nün, bilhassa on14.nn 
toplu bir halde bulunduğurııu 

7!'1kil vantalamuLı haben&.--ce 
yapılman, alınması, =-uri ted
birierin 'll<'kr olduğunu tam bir 
isabetle göstermesi Qakmıuulan 
~ok faydalı ola~aktır. 

DOGU'DA VAZiYET. KARANllK 
~~~~~~~-111:·~~~~--~~~ 

Stalingrad ve Tuapse'yi almadan 
Alman kış müdafaa hattının kuru:· 

ması imkansız gibidir 
Doğu ceıjhesindlen dün gelen bcrlere gi:ire bu ordu, ilk AJmaru 

haiberleı, '.harp duru;munu.ıı ka- siperlerıni zaptetmiştir. 
ranllli< alduğunu anlatmaktadır. 2 - Yine aıy.ni kaynağa gi:iro 
Vaıziyeı hakkınıda esaslı fikir ve- K.alini.n cephesinde Alma.n.Jar 
recek •b ir yeni malfunat gelme- kayıplara uğr~lardır. 
miştir. San duırum, şöyle hula- 3 - Tuapse çevresinde sa~·a§'-
sa edilebilir: !ar devam etmektl'dıir. 

1 - Stalingrad'a Mareşal Ti- Biıl.ce mıJhalokak olan bir nıık-
moçen:lro'nun gi:indeNJ:i.ği yeroım ta şudur ki; bJltıassa Kafkaslar-
ordusu gelmiş bıı.hxı:ımaktad.ıT. da karın yaığmrya başlaı.'llasına 
Rus kaynaklarındaın ·gelen ha- (Dev>mı 3 ürcii sahifeıle) 

a~-il:tif ılC41!1~miB 
Fener -Leveski maçından 
memlekete fırlayan bir sorgu 

D ün Beşiktaş Şerci stadında 
yapılan Fener - Leviski nuı· 

çmdan lıalk boşanıyor. Halk dal
gası saat 18 de ana caddeden 
oluk gibi akrnıya başladı. Cadde
yi tılı.ayan bu kalabalığın geçiş> 
belki yarım saat sürdü. 

Bu g~çidi hayret ve sevinçle 
seyffftim. Önümden akan bu in
san dalgası hep genç adamlar, 
C ;' •-. u gi!BÇler ülp 
dalca e rken 2ibnlme mes'ut 

" m Üf"S"llİn ba)'Uğl ~ili

)'Ot: 

DüşüııüyO'fum< Şimdiye kadar 
ben hiçbir bar, hiçbir çalgı!~ ,«a· 
ıı:ino, hiçbrr sinema {ilmi, batta 

Yazan: HAYRI !1UHIDDIN 

hiçbir göster; görmedim ki hu 
kada~ binlerce genci kendi istek· 
!erile bir araya toplıyahilsi&ı. O 
halde memleketimizd.:, sp<>r, gö
nüllü o7duları yaratmış!~. Genç
lerimizin nabızlarında spor aşk1 
''urmaktadıır .. 

Beşiktaşlı sporcu bir dostumu 
gii'rünce hemen bu brye<:an :mı 
söyledim. Spottu delikanlı lııe
nim hu bön heye<:anmıa gü.liim
ııedi ...e lraJIUll iiy le pek coşlna 
oo kalabalık olmadtğını, ncalı: 
!i . 6 bin gençten ibaret olduğu
nu, on btn leı«e sayılauk spor 
maçları çok gfüüldüğl\nii söyledi. 

(J>evanu 3 ıin<ü sahHcde) 
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SULTAN REŞAT 
VE 

isEHiR~ '!l~u~G=Ü=N=D=E=B~U=.~~JI, 'fUTU-N!DIS~PO~ 

Davaları 1

1
. Bizim Erz tsl r 2-lhıH-aeytin~ ı: Paınnk IHRA~A 'ı' RuslQrın istediği 

ITTiHATCILAR , = ıa~•. su-.:ım ıağ-•. ~ııbıınhık ıağ Yeni bir nı'zamname yardım 
(bunların da miktarı insafa ve ı . 'ialnıı AlmanJa ıllıi, haın Htlediıe klım·ahane•inin a\ilca- h ~ z l r l an l yor B fl:''."''·~ltın ı>·~~i miinıes-! azan: Z 1 V. A ŞAK i R No. 42 1 _, 

Karaborsayı 
nasıl 

yaşatıyoruz? 

ıuaddesi kıt olun bir ıııcml•kette Sll\ll kalmıştır,) D ;ıh. ı>br~k.' bır\<>k nıtto 
değil, Amerika .,.;bi ilk madde 1 b l .,. 3 - Halis knlıve: Nohut, fili· ıarıp va ilam 1n<ı1111L-.. 
ka~ nof'> olan bir di) arda dahi, clık kabuğu ka~uTma>ı. Ba sene 10 milyon k~tleri dof.a:ıan B. 'aııdcl \/ilki-'"· k"i1. Sn!tan IIarr.idın ~k 

1. . ır.a g,tı.ı. D ,.,.., • nra. el!:>ı· 

:::ıi"'5ıı ckg~ li1 eıt k bazı ~vrak-
1.;>! ~ n17a1attr.r...k ~·in huzuruna 
gt: ,_.n Süı.::yJ·a Pıu; ... ·ya b1r hCliylı 
titu·arta ~·ıı!tıl"d!J'ktm 9.'nra, dol 
g~r,·a ~ r il, c.n verd~. 

Lıe ~uıı!ar, Sl. tan Hamit sa
r •\ ı11 hu.sL":o::y(At·~ti~l:ienıl? ... 
lleş<!1 t:fondi ytlzün«:'cn bir 
h~yl k'~•<el<' r felaket" u'radık 
ları g hı, !.ı:-clhirti ve ıhtiyatlı 
d "'Vrangniar da tXJyıc."Ce ır.L.kafat 

b"ı.tı.,r'crtli. 
l>l1•>hul ( lıtilıalçıl•r )ınrn 

u~rad•l.ları bir iel;il.et 
t~ta11bu •, (A."'<eri T.l;ıbiy.e) 

ek' oiııöc• lc.·şl!~.iitl .. ·urn ilk 
(Qsn ~r 'ı İtdhad · Teral,.ki ce· 

ıe.i) bır k&ç hiiküınet dar
" ~. ; cd·kten •n.ra, \1310) se-

_, czı, 1 r...,arcn yen. b:r se~<le 

'f ye n· k'<A>:~.n son s:· 
r t ~· l , 1 n..'ue.erJtl en ve CC"f!1:y~t n 
.;.e fe~ ·:.X azalarmda~. (Se· 
~ k'ı Nazım) (1\!ı;:rl: A•!-met 
Veıc..:ıni) ve Ali Zühtü). İs tan· 
b'1lılan fir'r E:ttıler. 

1Par1<11 e gitLl r. O tarihte 
PJr. o prk •cli1iıne bir hayat 
ıı~'i1.ctC'k. Suıttn IIan~JCle ve 
Ba'bı.l. ve . "'ha\ar :·azın gön· 
v..:,rrn ·ıc mc-şgul o:an ~\.hmct 
f\ , &\"'~-. b r, t er 

B.ı Jç gene ıı Par.oc firarını 
f..l nı e-eıen, L~t~~nbu!ciakl tİtti
h :. ~r) d B~n • .r J:.iih~.soa 

s~ıar. kli N- zıma h1 ;.sL.ı. ·i hır \'°4.-

:..ı .. e ve .. lertd.i. 
)J'ru 1 bu vaı;ftyi ifa ettti. 

İ r. ldaki (cc·m:):el) in vazi.
~ctı ' iz..1h ctt kten S4Jrra. o 
c mıyeh takviye c~ın<:>k Ü7~re, 
Per. :_,_, de b:r şı:l>e açı:ma:;ıı.ı 

A t R;za De,·e teklıf Nt:. 
A t Rıza Dey bu tci<t.ie 

m J\"..-fakat gt..ster<li. Pariste'r.i 
vatanp<>r\'Nleri tnplayar:rk. !;
tar!'hl 1<.lı,J<i (Om~anlı lıı' ad • 
Cc:rrıı·.cL) ~Julı vf>rd.;. 

Ut.:t1l.u.1 ncşn')ata tı •. -;.iar.dı. 
(:-,t,.- '"rtı '.'e (0.mıanh) g~z<:· 
'<::«ri ~ K • .r.ld, Banlar, bir çok ( 
g:'lh va . .;•ttı!ara müro.taat olu- 1 

r.arak istarlbula gör.derı'n:oye 1 
Ilı :ııı la ~..d. 

1 
Bu suretle (ocmiyet), c;d<U ; 

bir ehommiyet i<esbelm~, Li. Ve \ 
l.toı ~:.ılda da bir çok m:i1ı:m 

~vat (İttihackıla) aras!rıa g:r 

1

1 

ın . ,,;<'l'd i. 

Eu t-emiyctc ~;ren!er.:ı ara- 1 
sınd.a; D•V nı r.hıhaiebat Re.s: 
Bey B.'.!bü Seras~ri (l] ı.eva· 

z m dai::('si :\1.t-h~sdbe k ;e.re; 
l\lı:dürü !lact Al.met E:wci!, 
K ca "us•~fa p ~.:,d~ Bedevi 
der 'h ~e)ıhi 'e Kabz. t~~ c:;mi 
Sı ha 'bi şc~<:ı N;ııli E(cr.<:!:, l\ci· 
n1l.411Cİ T<'rnkkt rrcı!--:.!f'bi r)e!"S 

nRZırı Hti.;eı,·n Bey ser:>,~«!rlik 
ır.c: k!lmL .. ('ry •.. :.'rrı !ta~~:,ı·an1 

s~rk DL,., Sü•ny! Dev1 et rr.ü .. c!
de c:mum• -i Kemal Bt:>:', mc·· 
>ıı·ı d.ı;<'"" D m &er P:ı."!Q· 
nır p<1'3cıi O!T'<'r Şe•·".! 3cy ts-

1 
[ l] O ckı•irde Harbiye ııg;:ıı· \ 

rerı) ne bu n4.m vcrıl1n.1:;tir. ' 

tan•bulun sayılı müne\'\'erlerin· 
den Nahıt B<-y, İhs~·n &.-brı 
Bey, Kolağası llili>eyın Bey. J~h 
&- <li Bey, Halız Ali Eieııdı ve 
oaiıe g;bi kJ.ym~tlı zatıar bulu
nu}ordu. 

O:miyet, gGn gcçti.ltçe aza a· 
dedini artırnı:~,ı. lfottiı. (iy'e bir 
gün geldı ki. Zaptiye Nazırı 

Nazını Paşa ile İotaıioıı: Mer
kez Kumandanı Mü~ir Kiızım 

Paşa·yı da muhitine aldı. 
ç.o:, ınü.kemm<:! b:r p!.iın tan· 

zim ed,!di. Bır larart&n Mü,şir 
l~82':m Paşanın mua.\·~netile, 
diğer taraftan da Za.pliy<· Nazı
rı N\iz:ın P~anın müzahrretile 
İstarıbulda bir karışıkl,K vukua 
getiril,,cclı: ... Hüklımet, bu ka
r .;;ı~lıgı bastırmaya ç.l:şır· 

ken, cemiyet cr;.;an taraf•ndan 
Dolır.:<J:ır.l~ saray na g'd'1crek 
veliaht Reşad Efer.<l""' (biat) 
<'dılec k... Böylece, Sul•n Ha
·mdi;n saltanatına hitam ve
rilecekti. 

Her şey hazırdı. Hat<a b<ıre

ket günü büc, kararlaştı"ılınış

tı. 

Fakat o günden b'r kaç gün 
ev\'el L>ir a~am. cem:y<.>tin mü 
himcc aza1arırdaıı. Nilmunei 
Terakki mektc-bi mü<lıirii (Ali 
Nac?!r Bey) Tuknthyan gaZ:no· 
suna g;tti. Bir lıa.~di r'4;..ı içti. 
Sarhis o:duğu halde k,?ıdan 
çıkarken. cemi-yet erlcin:ndan 
birine rastgeJdj, Ona. manalı 
b~aı ş_eyl.er OO:,-led.i. Bu sôzl~ri, 
sar::ı.v halıife1eri.ndE'n b:ri iş:tt:. 

Deııhal kO<ja rak Sultan l!&mide 
b 1r ıurnal verdi. 

Ali N.chr:n evi basıldı. Tcv
k'f cdi\,· i. Saraya gütürü lerek 
i.:;ticvat;dan get_)rildi. Bu adıam 
'ILÇ bir ~y sak~ama<lı. Camiye
ı·., ·bü~un tcrtföa\;nı, cıldugu 

~oi ~.'l'h<'r ve<"dı 

Derhal bü~·iik m:kyas'.a bir 
l!"•:kifat başladı. Tevk:f ı<l'l~n
lerd<'n b!r..iir<la hubna ''rla A· 
li i\"JJ·i r aras11 da yüz~e-şt.rmel-er 
vapı:dı .. G'-zii cemiyet, tama· 
mil<' meydana çıkımakla bera· 
'ber; hazırlar:mtş ok?n p:an da, 
bi.>tün 'i'ferrüa ile an]a,ıldı. 

Bu me,e!E.><k. Re•ad f'fer.di· 
nin altyhine netice vı>rdi. Bir 
1taNıft~n. rem:yetin et'r.3n ve 
azası Anadolıınun. Ar~b :-lanın 
A!.!rikar.ın mul:L<·lif verö,:,rine 
st.~rgu.n eciilirıkt.n, d'ğ~r taraftan 
da v<'liaht RL'Sa<l Efcıı<i'nin et
raf·na daha sıkı bir •arn<•l·d 
çe-tı"'1"r' ~vriidı. ~ta r'.ünya 
ile a1i.:~sı, t.2mamı!e kPS.lcli. 

Bu 'a;<'a meyll.aı a cıkmadan 
ev\·el, İstarbul tkl!h~ c ~) ı, 
Re;cd Efı:-n<!i •·!e !"'rı> te•n.~a 
gelmi~.eı-di. Burla ·~br. i:ıazı cü
r~k;.\rtar a~3·n ~·e~·<'R1f'1ir~den 

sonra <l ·.enci \ı}aret ne g:r:~-ur 
lar. f(!'<ad Eferd r.'n 2~-ları 
t3r.~rf"r1.ö:ı.n !t.ı~ı::.?"'a1ara nrtılı;. ve
mei<ler <ll!'ıt.ı\.rkeıı onlar;n ·-a· 
li!rina sokuluy·urıar. ı.ıe!{~c.p 

ver p nl:yorlar. Hattiı. sarava 
g1r"JT.~\·~ bile mu1tatfa~ olt~"Or

la'l'd. 
(Daha yar) 

Rüşvet veren alan 
sıibi nasıl cezaya 
çarpılıyorsa, 
borsadan alış veri~ 
edenler1 de mahkum 

Kara• 

etmelidir 
Aklı baiında. yazısı okunan 

lbir Ç<ık eser '~h,bi b'.r<lo6t şu 

hlldi....,ey. anlıaliJ~ 

sun'I kauçtıl; kullaruı orlarnı».. 
4 1

. ııııı sen nuılıu llıı l•r• >"pli"· 
, - Ha 19 harman çayı: ÇaY kil O ıatıldl ' '" ~ 

yani, bu Enats salıııuı Yoni salanlar lın çt 'tli kftkuhı otla;a uk yardım ıııev~ııuuda u. (_ıir-
Diln.)tt\o da ~ı•radı demoktir. llu ~nü tu··ıun.. rn...ı.a .. ı;;..,nnı:''n çıl ve H ll"1'\ı>ll\•ıı •iııô r•-, bir nıiktar ta~· iline i· •ay<·ılar ~ ' ,..,.,.._ .. _ . ·. ~ ~ ' ' " --Biııı'nı ı· t b ı · b • ' ' ~mn · t · · h. ti ı mı Aııı..,ı'· n •·e tıu"ılı.. ı· ·· s an u pıJ3'a>ı u kırllllnllmış ~ayı l<'krar kurut· .. - unıyf< verıçı nıa ıyi! e o· .. ~· • .. ,. ı: ıru• 
gayretlen geri kalmaJı, lıir tka- tuktan 6'ıra y•nldcn kaynatıarak d~ Pl\1"'1ılmıştır. Yapılaıı ted- ti 1~ 11ll u ·~.rı l'l?ııu.ı lı~unın•i•ıt 
rl geriLk -e k blli.ue t•i,llı. ola- ,._ . i b' 1 t"- 1 kilılt•rdMJ, yalnı,. ~r!ıni:al~ 12. hlr h..,~sıy~t ı Mll111r. 

.. " ""'"" ır s "" a ... il V u ... · ı · •. " k telakki etmiş olacak lci, bir 13 milyon kilo miktarında ııöti.Uı · ., .. , n n «•aııı. riirüıı. •• 
k 

5 - Ta'J<' ıüntiik yuınurtaı Sa- a•~ku bulnııdu"'• nj 1 ı.... 1,. rup, .,.layın ve tedklk •t ·ı·ıra 

Ço Erzat"'l 0 • ı·•ratnı"~lır. "em 1 •- ı.ı "' ~ .. ~ a., af•" ,.. " • "' ' Türk tlitünl riııe hpr\çtım tıı ~- ....-·~ • Hr 114• aıına-t udıır. • ~ • ". .. amura yıımıır ... nııı ... r~· •11,ı u- """' d • k 
<le, talıiıleri mcnıleketle IMıl bo-1 na betınlıp ~lkll•ılıııa ı ~·kllle •- Ru·l~ra derh~I urıhııı ~ .. 
bulunan lordan... lılr nevi bihı~·e d<>ll ııı•~I. !er arltı~ın<!an Ticnrut Vı~fılııt!, ııılmıhdır!. · 

B ı 'l _ T•"" to•iı.1 K .. ı. 111 .k 1,.,.. Tlirk tütün~ ov~a/ının mıuhıı<~a 
un i.rı. ev barh sahipleıriniıı " ".... , - " "" ,. v ·ı . 1 ' . ' - ııl~·ı d, .. , .• kun11"'1111111 kııl•k edı\erek ilıracot y pılnıuııını te· 

aı e l'C.'15\ 1ı.•r_;;ıu1, dikkalinPı sun· .. " - • .. -.. "'t '" • c· 
1 

.. Jtl .. rıııa hı'r ıııi'·l•r ı•rtlı,·ıl•,, ınııı nı~k.ı.ııd le taJk!kler )'ill!ltıı~-
11'")'' ınr \8t. fe sa,\ ıyQrnz: ""' .- "" "' .. \I-.., b m;ıktad r, lluııuıı gayı•vl, tl\tiin 

1 - Halis Trabzon yağı: Yiiz- uyası... st;rndurd•jasyı.nu yapıl'lıık dtJllil, 
d• t ı •- k , Glirii~nı· mu&unu•? u~:·ııı Er· • o uza Mr arusıııua mısır tlj,tün!Ni tipi ı tıu•!ıt r Ilöyle-
unu · r d · k ıaı•lar ıı• kadar kqla~· 1111~1 e· • ıusa orcccsındc ku~·ru Jikle }lenwn Jwn:cn rukin«ız va· 

dilmektedir, N<' kimya mııade- ,--
'"'iç ~·a~ı. (sarı ren;;·i bir yum ur· · .;ıi,ett~ uuluıı•ıı Tüı • tüt"ııı0r.-lesı. ne yıllarca ufrıı:.5t11>k, ırn , •- ~ •· " " 

ta sarı ı içinde bir ıniktar bo~ a· '·" ...,.uoratu:ır ... 
ıun halledilme<ile t•lde ctlilmi.r Ya~as.u pratik ıoka! .. 
tir.) Çuvaldız 

nlıı ~ılbrit~j'<ian kurtuun s cı

hetine gi<lilınektediı Hazır · ıııuı 
tipler tıı&di'· cıı.ldikten sor.ra tü
tün ihracatı yenı lıir m:zaır:rJ&:me 

c- On oormalık bir kitaıbım 
vardı, Kağ:t almak istro:ın. B:- ., 
liyorsum:z ki k~ğıt artık ser· 
be'<ltir. Bir çok maddelerin ~r
bC'st bırakdd:~ı zaman evli)'• 
değnq~i gibi ortadan ka.;'bo1ı:p 

1 

sırra kadem 'l>a•tıklannı gör· 
dükkri halde kültürün bıı teni 
mad:J<'sinin neden scıfue<;t bır.

kıl~ına aklım bir türlü ermi· 
y~r. Ki<ğıt. Manbuat Umum 

---ADLiY E---·----... ~-------, ı ~ı~~:.ı.mıcn 1ıııhJ'ndc vapılı.cak· 1 Bcı senı:> 10 milyon kilo aô.ar 

K f?IDORLA lf1' ___ ....; tütün rhraç e<:lilmi tir. F~lar, 

ll, Vilki, Jıa'\I 111kauılar da v~r· 
uılitir; \'akııt Ahnaıılor, ıı~"ııx 
htlt•k•ıı, iki A• ruı>M bü>·tıklu
ğüudeki Sıınııtlrr llirlltl tup· 
raklarındaıı, y•lnıı 1.:IM.000 ı.11 ... 
kiloınotre•lni, yani, yliıde ulıı t· 

ııı işg11l od lıilml ltıılir. I' ı. t, 
elde edill'lı bu liu''" oltı; SıJv• 
)~tl\'rin u \·erimli togr,.ı.larııu 
ihlha otnıektcdlr, :;~,) etluiıı 

bütün niilusunuıı yiizde 36 
bural .. da ya}ıyordu. Harp etı.

düs,trisinin )·üzde -11 i, ,;izaat e.D

diistris~ndcn ~·iiıdc :l9 u bu top
raklarda faaliyet halinde idi. En 
2cng in buğday tarlalarını ihti\·a 
eden t;kra~ na, şimdi Almanlarıı> 
elindediı-. 

'.Mü<lürlü!:iinün ta<ıvlb'le- ·ba.!.~m 
istWik koopcralifind-en \"erilir 
kcn di>rt ay da iki kitap ç:ka
rab'!.nıi~tim. Fakat t><;Uncü
sünü h::ızır'.ad~~ın1 zaman kağıt 
derdilc karşıla~tını. 

Nereye baş vurdumsa <}'Ok! • 
dediler. Nihayet, bir tanıdık ku

lağ.ma fıs>kl•dı. 
- cE6t>r ikinci hamur k3~idın 

tıcıpuna 20 lira y~rirseniz s;ze 
on top kadar buk.lıilir>rrı '., 

~1er~1:'-ıa forduın: 

.c- Ner~d·en bulaac'l~ ;ını.1? .. 
c- Müs:adenizJ.e onu sövli· 

y .. mcm. Fakat bir tall:dık da 
var. Bii)lle hatır.ndRn çıkılamı 
yaca.< d:>.>tlar olduğu wrr.an ve 
rİ)"<JL.• 

Ve, ben, lnpu 20 liradan. h'ç 
de ıı·i olmavan kiı.ğı<lı alciım hem 
de memnun olartt:{ ...• 

Bi7. m kanun\E rda rÜŞ\~e-t ve

ren. rüwet alan kadar eezava 
carp:'•r. Ş'mdi, sortıV'OrU<t: Riiş ı 
wt k3dar milli 'lıoyat ic:n oir 
fel&ket olan-.~\.ara bo~a • ve f 
.. vurgunculuğu• ,bi~er~k ve bl~
miyerek le~ .. < lden, koruyan .. l 
oçanrap 1u.1· 1-nl 1ü1n,·~ı·ukza.?lonçl< rla hayat l hnkkı ,·c:enleri ni,..;n ceza.ya 

Hal""D. ~u Sl'a' ;ıelı:>b:·l'r: i 
t- Ne yçpa! ? İ:-;tcC•ğ ,izi 1 

p:~, sadan r.orm.,.I ~ek:J<.ie ten' n f 
edem·\ ruz Eg-=r bö~-:~ 1t.{ııbir- ı 

lere ha) \'tırma2.3:ık iş'.rn 1 ya· ı 

rını ka 1
, c'" k. Dunu, biz .vap!'Tlaz 1 

t;...,,ıt bz<; u~ı yapr~·or! .. 
Fakat b.r uc C:ü~ününUiı ki. 

bl.itliıı vatanda 11 r, t nı b;r şuur 
\C ~r'ayt~ ı e, K~ a borsava kar 
~ı tan) b.r ~\~:tct ,vcıpm•-i·'ardır. 
o ı n12n. isl~f i'~rin he-1:-p.slZ 
malliırı nıiiıştcri bulanı.ayınca ne 
olacaktır? 

Btzt.-c bu me.-,.ele, vat;:rda.şld.

rın ~oir ı<ir&k nı ~lesi 'l~d~ğu 
k;,dar bôr kanun ve t.."C!b<r me,· 
zt:crlur ŞEHİRLİ 

Kırk Ya!iutda saçına bir 1ıayil 
ak ıiUf;lCr:i>ş bir kadındı. Ger.ç ya~
ta dul kalın•l· Çalı1ıp hay t ıu 
kazannn)a rr><-cour olmuş. :ller
hum lro<:asından kalma dört o-:ialı 
bir '"' srıh!iDı imi~. Şiır.di 1>:r ki
rac>Sı aleyhıne dava açınl.j. Bu
radan tito~zıi kcn>tii~ .... ı ve kiracı

sı ağ'"lıntl•:n dinli~elin1· x·üreJ~ 

yanık ev salhibe'i hiıki r.e a1'la
tıyordu. 

- Bm on senedır fabr•kacia 
çalışır m. Kc.:anı r:J1metl111in ve
fabufan sonra r.iıncrde mı.ıhı.aç 
oln . .lda:n kcrdim kazandım, keıı
d. yngı-.ıla kenci'.Tl k:.vruldı.m ... 
4 ooalı e\·irııin alt kat.ndaki ikl 
odasın• da.:ırı~n kimya , vcrnlın. 
Üç serr..~ir C\İli"'- ·\';.: i; ·b.r k.ıQı;.:L 

vardı. Aliah i>0~nut ol..un çc;< 
iyi insanlardı. Koca»ı t<~ı·~da 
rrı.enıuriyvı aL.nca t.rıkt.dar ... 

- As,ı ına.eleyi ö.nl&~ .. 
- Sor.ra efcnd.ıı. 1 rı.:·h~;-. ~t • ..k~ 

~· c.;.\·\:cl o.<:r.: bt:r.laıa k
0

r..ı!.a
dun. Ki!·al:ı.ınaı. 0Lı:dın1' E\ ·~11-
u·, t3. ~cr.~l:g!n·d rbcri toz krı:
u~~ .... .., .... ı ır ..... · ,u_f~.-.:a ctt g.m r..e
;.·nı:: Vi..o. 1 r. ) ıITl ,Y\ih:O:"l f'ep _.«l.iı
J. r ... İ.-in !arkına ,·~rd 1'. \'ar
dıw amrr l, nedl so· r.:ı. ... 

- Nru; 1 çaldı!al'? 
- Ef?n<lim, L ... n ~rali; .. va, 

Si:b,~lı:Jr ç:k.tp i~-.r.c r;i<l!J .. • ;1\ ... 
.A..r.<:ak .. :~~i.ırrlur. t ·:e <.!öı.üyo: 
rum. B,r ·,Çil!l eve g.:ıldig'rr za
m.an ,·k· 1.;ı".kır lc~en!n~in ynk cl
duğı.:r..ı ı;örd:m. S·ırdı.,n-. Bu 
han:m. gün<llLZ misafirlige git
t~.11ı, tu sıTG.da b2l!çen u L"'}!
tap1..·rtlt.: . ..;l!:<!cn ·h r:-.ıu girm'.:. ho:
n:.n: .cğrnl<:rimi l:endiledrLn 
~a.ı1 eıqırlaı·ı~.ı ç:.ı.ln:ı=i o~tlu.ğunu 

Ev Sah.bini 

:;Ö\"
1 edih.1 r B<'r zt.YaJı aa J.P

dı-u~ yakddtm u.mrna, ınandı:n 

da. Sonra. bir gtln kuo&J!""ın
da ... , annern<.ien ya gar kuıt: le· 
riııı, b:r b· .. ka gun k) tnet .• La
lJ.:; İr:..u n:ulı l.Jd· <lL!'."\' r hah1n !Le 
eski ..'.aJ ~.an ~i ke~arlı, ou·~tt;..!: ba
kır nıangnl· :11 çnl~n<.L. Fak~t, f'ı..l
lah bu C: :fa a:a~:larır.a cfoL,.'1.r· 
dı. .... ~·rı gU11, l;L~ ~:-.,;T~l.!n, k.~
raıcı·m HJ.sı'!:ycn;ıı kocas~ Rc.n:
ziyı bunları çarş:da 6at~:·!:en 

gür!nÜ~! c~:a .. !bana h;ıocr vec
d:. Bcr. <l2 h .. noen pol:>e koş~· .. ın . 
lvlangalın1lr h;.ılım1 satıfci:~ı :ı.-cr

k:"cic t.ıı..1:\"k· 
Hakm, sı:çlu karı k.;caya ~'" 

du: 
- Buk ne di:o""Or. baktr le~'"'O

lerJr.i, ki.rpcstni, halJıStnı. m.an
gal.nı ça}rr:ı 2 :itnlz, dogru ır.u ~-ÖY
lü)o? 

Rcımzl oovap Yerd;i: 

- Ne rri.ır.a~cı:X-t.. yul~n . o bi
zı ednd.n ~ıkamak i·st~·or. Bir 
sı,,bcp bı:lcnc<1dt, iftira eciiyor! 

- Neden e-:dcn ~tkarınıs!k is
tiyor s!2 7 

- N~den olacak, !·zla kira .!e 
brı5ka.sıra vermek için ... Zıı.:Tan 
malütn, ev ssıhıp!2r'i artık t nu 
:>det c.!ondi. . 

Ev sah'-bı Ş&limc·ıt köpür.':.ı: 
- A .. • .. bir de be~· hem ya

lar.cı, tıenı de l:a'}~sız Ç!k&rn~ıya 
ç •. Jı:ıyor~. Şıdıidim var hakim 
bey, oo.•larken gören şa1'idiırn 

·var ... 
Dun:.-;.ma, şahit dinlemek için 

bwıka güne bmık:ldı. 
Öfk~li E'\' sah.lbi. rr.ıi.hke-me'ka

pı.>uıdan çıkaı,ken, hiddetle sı.-

240 _ 23 1~ k-.ıru~ :ıt·asındadıt . ---· ---
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Vapuıcular birliği 
Ankaraya bir heyet 

~önderdi 
Duri<..i sJy;mıziLı ~500 tıra 

ka.dG.r u1~n Tür:.._ ,·apurlJJ'ıtl!n 

B~lgari~tau sul·artnu e[c-rler:ne 
n1r~. utir• ver ld:guıt v:::ı.m1.~'t k. 

Öğrerdi.~;ır.!7.e goıc Türk va
purc;.;.larl b;rlil;!i. '"lt.ı.Vlun i~~!"ıll. de 
lıall!·lırl'ek ;·:llere Ankaraya bir 
hey'et göııd rmi<t ı'. Hcy'et, 
~l.ı.r.·akat·ı.t \Tc_.\iı1ctü1ı .. ~r, ~ .. ..,_cbi 
~t'f:r tekrin. K :·adc r .. z d~ u
lar .na SC'fer ttİCCC:k rfuTk V3.tJl;l"· 

lar:na. c.çr.~· i bandıralı v:ıo 'lll:· 

!ara tatb;k edil·en nadım i.ıcr<ıt· 

lerinj 'ern~el-er!.ni-n temınint ri
c.. e<İE"Cektir. 

~ ·- _.. __ ---
r~"ekt( p~erde yeni 

ders s~~·ıeri 
2-faarıf Vekahet:n~ orta k'<i

risat rrıl'.e~_,cs-el~rı iç.n tef!Qit e
ci.'~:ı. yeni ders saa Jer:n~n •a!
b:1<.1ne \0 ar.n !':.~~htsn tvh:.ren 
baslracaktır H-: .,k;ıllu ıçıı de 
viljyt 1\le.arif Iı.-1Udüriüğu hır 
cet\ ~ 1 z.zn'am tır. 

1 ~ n:ıck 1 cp'.~r.cie der;sl<'rf' s_J
bal !arı 9 3tJ <la baı;lnaca,: ye 
ak.ş2n: 15.10 C:a bı..ec~«Lr. 

Orta tcdri~at d:; cier:,1cre .:ıa
'baıh dokuı;da b.., · r.:.c8'k. 15 . .;5 

te .ıon ver:.('<; ektir 

Altın fiatı 
Bir Reşadiye altınının '>atı 37 

liraya çıkn- ı~i'r Külçe altının bir 
gr:;.m fiı:lı ise 515 kura.ştur. 

===--=-=-=-·-=== 
• 
kılnı~ dt;;lcı i arasından: 

B. Vilki') e ı:örc, So,·~·etler 

Birliği. ~·ıllardaııberi bu Alman 
taarrllZllnu beklemek.le idi. Ara· 
\arındaki ailemi tecavüz pakt na 
r&Jğnıen. tarihi dü~nı.:ıcının k-en
diı;ine sıldırac3ğnu biliyo-rdu. 
Si.alin )lllardanheri buna haz;l'
lannıı~tır. Fakat bu lıa71rlık, 22 
Hazkeu 9U dcnbcri deı anı eden, 
yiuı.i, 4.00 günü tam:m.h~ aıı tari
hin o.şinj görıncdiği k.::ınh bir çu· 
tı:l'nıa neti<'e-sindc ;ış:ı'rı ~ ul~nTı 
tamamen erim~lir. Halbuki, çolıı 
ağır kayıplara ut'l'an11~ ohnasw.a 
ra~ınen Alınan •\ı,., p makin.,.;i, 
kuYvctle a.rnkta bulunuyor. Bu 
bakımd•u, önümüzdeki bahar, 
feci neticeler geti:rcbilir. 

B. Villd'nin hu gurü~ii, yitn~ 
Rusyaya de-rhal ,.e çok tesirli 
bir surette yardım yapılması, 
Sovyetlt'rin istediği yard>ma 
tamamen inhlıak ediyor: İkiıt
ci ceııhe mi açılacaktır? İtalya· 
ya bir ıhraç ııu yapılacaktır? Lİ'll· 
yada R<>md ordusu !Jkıştmltnalo 
Almanlar Rusyadan kuvvet çek.. 
nı~)·e nıi nı«hur edilecektir? 
Ne olacal«n olmah, Ruı.ln.r, Al
man taı.:)"iki ka:r~1..,ında yalnrz 
bırak'11mamaltdır. 

İugiHzlerin lıaşlıı an Libya ta· 
annıu bu İ>teitn bir iiaıleoi ola
b : lecek m'dir'!. Bunu. öniinıÜ.Z· 
deki giinlt"sin olaylnrındau anlı· 

A. ŞEKİP 
-= 

Küs be satışı haraı etli 
!ia.y·van yemi oıara~< kul-nl~ 

Lan kü!lb<: satlfjlıırt, tatil gün!e
rındı:> bil~ devam ı:>tm"itir. Cum
hmiyet Bayramının üçıiru:.'Ü gü
nünde, ~ ~nj 30 Te r1nie\·v:f'ld·e 
şcitriınıWe 500 ten pamuk küıs
besi sa.tılın ~tır. l)Okme fiat lv,5 
kuru.ştur. 

----------------··-
- Acaba bir şeyler m. duydu 

dersin? 

- Yavuz hı~ız ev sahibini 
.\)astırırmı~! Amma. ıbeni kxıla,y 
kolay lbastmunazsmız! .. 

Bankaların açtıkları 
krediler 

tanzim edilece Latin:er sordu: 
Acaba buraya kadar s'..ı.i ta

k p mi elti? 
Fakat .grnç kJz Wşôle me:ıiı 

,,..arEıt '~rdi: 
- Z:.nnebmem, dedi. belk. de 

brn aldanmış olwihrim. 
Elen ıni.>saade ı;tcdi ve ai-el9.· 

ccle D~>:on.,ayr park>r. n yoh:nu 

tutt.u. 
Akad< lni kapı.:.:n:n rr:.:!'ıdi'\·er~

leriı•i çıiotı. Faka< tııhm.n E.>t· ti• i g )Oı, kapıyı kapalı buldu. 
'f.,J.~ r. 1h ç&ın~~;-a m .. cbL.r o!d ..... 

Ilir ı~i saıı;) t sooı-a.. kapı ar
dıı kaa r açıldı. K.ı.r lo'yu k•r· 
~- .ı .. da gOr-uıt<.:l', iNln~i kafo. dur
nıu~ ı;ıbi)tiİ. Fakat Kar.oo ger.ç 
i<.Jz,n gdd i" ı:o:·<..•Ke ~-..(.a:e 
n·~ ... ı tr.6-lnJ.ıt blllı.im::c-di, eğ'.le· 
rl'lı; t. ... l"n1 \ c.ıtli •;c ~ l \·erd:. 

7 --
0 n\,, m sut olı•J. n bn-:<..ç 

d k•J,• "'·ve!, P S.baot yen bü· 
N :.ı•ı<l.ı ynln.oz bulun<lugu za
ın tl, l)~ıu'V:t.U JÇ\.:r~ye gi~<.işt:. 
Bvrdunı oca,.:;a 1.iu~ 1 u. y'-lrüciü 

b.r koıt•ı •a <ıturarak, e~li be~a.z 
e:.~r n1 at~e IB tt~. 

ı a!ıa>1<01 ktmselcr olduğu za· 
rr :ı, lioroonı patronun karşıısın· 
da n aerece ır.ute\aZ• '" kıbar 
b·r adiJ'lll uııvrı ta 1<ın.yv.du. Hat
t;ı kcııdi.,,nde patrona daıma bo-

"iKDAM,, ın TEFRİKA S INo. 22 

Yırıan· 

A· !;Ostos M111B 

)Un tjiO'ı ·bir ir.,3n halı \-anlı. 
F'ah:ıt her l~· 1 de yalnız krıl

dıl~l"rı zsnan, Bvr~nı'n:n bü
tün bu tavrı ve .1aıi d 0ği~i,y~rdu. 

Bu V2Zİyotten şu anı~,ılıyor

du kı, dans ak:..ı<leıı.ısi ııı.üciürü, 
patr• rt•nı.n bü ıin sırlnr:r.a viı· 
kıf bir adamd:. 

Kalk.p ma.an.n Ü•tlir.deki pa· 
kı:tt~n b r sigara yak' ıktan son
ra: 

- Schastiyen, dedi, bu akşam 
sen·i bıraz end:r~li görüyorum. 
!fala para ~INi se .in zi nin. çok 
iOl<J:igUI edlyor galha! 

Po; Scbastiyen: •Evet, öyle!, 
der gibi başını salladı. 

- Amma, sen de hiç düyınur 
yor9Un be b.rader! Bugünkü va· 
ziyette yıl<!u g!ıbi yaş:ıorsun. 

- Azi:z do$tun-., senin nasihat
lanndan da artık illallah! Benim 
i<;in paran n hlç l;;ymet' yoktur. 
Hatta p;.ra<ian iğreniri:m . Fakat 

ne yapaynn ki, bana Uızm1 oıan 
~eyler de parasız temin .,cJile
myor. 

PrncC'rcııin pcrdc.") ... 1; .:tçt •. n-~'
von-şuyr parkın~n 1 -:.ıklar:ı~.a bah.-tı. 

- Bazı insanlar O.:.na gır~lu. c.:
ycn1i~·ecE'ğım, fal;eı.t hast:t ed!
)urlar. K1»kan;yorlar. Şn.s .mr. 
a~ıldıgını. ı.'()k param olduğuııu 
ı;OylL'J "ılar. Hdbuki bu rruc~'~
sede kaznnd1ğım1z pa.ran:n yarı
sından lazlasır-uı başka birill-:n.İn 
cebine git\iğini bilm:yorlar. 

Bordr ni ka.1tarını çattı. 
- Bc·n sana •u Am:ı.> K:ızi>nir 

deni;cn her~ten yakanı kurtar· 
manı kaç dtfa \av-siye ctn. :~>tim . 
Sdı~ t!yen perdeyi kapayı.ıp 

geriye dön<lci: 
- Öyle 1,öylüyorsun amma, 

ben de onun hıssesini topycl<ün 
satın ahn3ô'ı ıkend:sine teklif et
medim mi? Fak&t heriıf oralı ol
mt:)OL Çünkü menfa.:-.tinin bur 

-
radn oi<ll!ğUn'll lhilı)'"Of. Kaç dofa 
ken:d".mi zor tuttum, namır:<;ı.t:u 
boğ..zlıım:yapm d!yt> ... 

&>re "" kendi kendine kcnu
şur gfbı : 

- Elı, hani bu l') de pek ö.vle 
İl>:J;ıır <J .. gil! dc11. Ne diyL"<:ck
t:Orn? Bı nı çağırtm~sın. Bır me
.:>:ele m~ ver? 

- H.e.-.<'plar hakkında b:ra« 
göri.c:clını, dcdi:n. 

- l!\; tV yolu~r:cla! Lonrlranın 
en mi.!.L ... ,&.t.sts mu:11aSPbeci!-ii gc
l:p de tt\ikik etse, bir sa1'tim 
yanlı~l:k bulıma.z. ı 

- Bu haber iyD... Çünkü ben ı 
de Kazımir'ln bu ~ere burnu
nu sokn~ası:nı isetn:i:yorum.. 

Bordoni yüı..ünii ekşitti: 
- Yönı kazancın az geldiğin

dm filiin m• şik:ıiye:t ediyor? 
- Su a~ kendisini görece

ği:m. Bakalım, görüşmemi.zin asıl 
mevzu.u ne olıaıcak? 

- Kadn,ir'ın zaten b~ka İ:jİ 
gı.cü J1e k:i? Onun •çin cleoğ'l mi, 
zı:>ngin adn:m oldu çıktı? Fak.at 
eğer mt:ha.>c'be dcfterledmizde 
aks&klık yukı;a, on1JJ1 da hakkın
dan gelebiliriz. 

- Bana kalırsa, ona karşı nıe
zalcelle hareket clmek daha mu· 
,·afık olacak. Çünkü KaZ.:m r ilı:> 
lrovga etmc:k, bizim ıçin tt:hEkeli 
de olaılıilir. Sonra bu a<laım jüdit 
Aş'uı da<Stu.dur, b liyorsun. 

- Bu Jüdit de amma k.ıcLn 

ha! Aca"!> aoa.ip U'\'kleri var. 
Kı:>ooi kend.me düşünüyoru:n. 

da, ac;;;ba Kadm:ı"e n€<\en bu 
k:ııdar ai<lk:ı gösteriyor, aııhya· 
mı yorum. 

Bordoni dışarıya çıkmak iç.n 
aya.ğa kallotı: 

- Bunda anlaımıyacak n.e var? 
dedi , Jüd•t kını iyi para veriııse, 
OllU ahbap tutar. 

Sebastiyen yalntz kalmca, ken. 
d.i müdürünün bu son rozlerin• 
yerinde ,.e haklı buldu. 

Zaten Sebastiyeni d~ndi.ireo 
en miiıhim mesele dıe Kazimlr ile 
jüdit :ı.rasmd.aki bu sıkı müna
sebettı. 

IDaha ~ar) 

D:Ye mırıldam)"Ordu. 
ikdam :'.fo11abiri 

C::-GÜNON-? 
~iklopedisi 

Alfred Rozenberg 
Alman nasyonal ><>sya<:st par 

tis:nin organı olan Fölkişer Boo 
b .. nter g<zetcsinde, yeni nrza
m.n bir çvk yenll'klerini ar.la
tan B. A~fred Razenberg nazi 

Aknanyasının şeflerinden bcri

sidır. Gazeıccidir. B. HitJ.enn 
en yakın i'i arkadaşlZTıooandır 

Rusların hacbin ııet.:c!.'6ılloe 

muahkemet<ıni i6l.<:di.ıı.!eri lider 
ler arasında R<Xl'l'niberk de \'ar· 

dır. Bu zat, Münijıde i.lk pcrtı 

'hareket:erinden t>;ri çall'Şmakta· 
dır Çekoslovakyanın tarrnıın<>n 

ii15al:nd..,n önce Almanlar Sü
dct bi.>:ı:es:ni aldl'k1arı zaman o
rada G<>darter, yan., hüküm •t 
müme..«.ılı olara.k bulunmuştu. 
Doktoc La~ıba berab"'< yeni m
zamın biJ:hru;.oa sosy •l \'€ e~~ 
r:nı B. Ru<;en.t>erg hazırla.mışt.r 

Bankaiann gıda madaeleri ü~ 
:ı:ı:>rine ;\'ans muamelelerıni k~ 
rneleri, piyasa.da, hi&S1'dilir Ct· 

re<:ede bir gen;9ll.'lne doğurm~

tur. 
Buıııdaıı b~'ka ayni gayelerle 

bankalarda türlü naır.lar <ı!tın. 
da taciTlere açılmak~a olan kre
dila-in tanzimi de mttkarrcr
:dir. Bu tanzim işınde mt•a> yen 
b'1 tarihte ~ılmış mutedil kre
diler e.>aS tutul:ıcaktır. 

Yeni hububat an· 
barları y ~ pıhyor 

.o\nk•ra. 31 (A.A.) - Topra.k 
Mahsullerı Ofisi Umu m.Miidür

:.iğü emrıı:de Devlet Demı~
lan Uır.uın Müd~rlüğündeıı ve 

Zıraıı t \'" · ~..eH silolar kom~>>
nuı:d•n devren ahr.an 44 l),n to• 
hacmirde »ile "" atıhar \ ofis 
tar&fın<l:n muhtelif ,.erleıde 
in'ja ett'rilen 60 bin tonl k aıı · 
bar mevcuttur. Buııla..a ıhh~ 
ten Ofıs Umıım Mıtdtirliiğü 42 
sene.si~ memiei-etım .. :cn muh 
teı.;! yerleıindıe H hın k.nıu'.< 
an'tw: iıı.şAsına bwıınnc lıı: 



D vlet Resim ve Hey-
kel rgisi Açıldı .. ~~~~~~~~ 

Scraiyi Ba§vekilirnh: açtı. Maarif Vekili bi.
nu!uk BÖyl~di, 3 c11~re ınükafat verildi 

ht.Il.l[' 

Ali Yücel 
$ '" .. t n öne-

dır. ~rg.de 8 hPy:Cccl 
-.;arıd:.l·, 

10 bu.u.i 

ju tıı·yE.ıt\.:ıce t.ctttlk. eo.ı:crck m.:.i-
~ f v ı•ıeoW.cr juılla!.d:('; 

ı - cu.eı san:ıt:ıaT ,a..ı. • .:1erı..., ö4-
rot.nrn h<')'ı:4oitdl'{l ZO!<i Fı.\k İz<>r'ın 
t:Ma.s3, ba.şında 1l.bi4.su> 

2 - G-Ozel Soll(ltia.r Ako<lf'f!lİI> ll~· 
rpt.c lı·1iuc:en BeOri Rahmi .Eyıl.lJ>Oi
'ımun peyıajı. 

3 - Anl<ıı.ra Atctilrk Lil~ş! rrsOıı 
öirl"L' .neo! E.,ı·ı>f üren'in •R' aı Pal'
kı> s.b~<:l,;ı."Md~r. 

P..:.ı~ ı. vr <lavE-t 1 lı>r <>.çıl1r.ıa tö-
ı·"n' en SOl1t":i. cerg.)"ı gron~lrr 
tcbloJ t \'e bQst ı,.ı birer h' ,·rr lct.
k'lk l ·ak J ll'Z .Sf'.l'.f'g4.

t.ı .. J..f'ı.n-

eyı ı ~rı 

Sıe.111 )"&1'1'".1 ıa e lıer ı..r 
b ııı 'ac~1~· t 

Pa ifik'ie /ŞARK . 
• , Cephes1ı,. e 

J an on don an mas 1 ı (Başir.rafı 1 inci .:: 1 ıifede) 
I' ti•n r lö.arruz etm •r de sa' m o o 1 a r dan l J~~:,1~~€~e mU\·~~ k r ~ '11 

Ç .3 k ı' I d ı' Na!çı« ri'ges.n..ic Soı· • t"lan 
U 24 at ç:nde k·t'.cı d !arak 

• ~<:>rı cck d.ik~:inl b. d.1ın~~Ier-

Bir Japon sozcu~u 
diyork~: 

"A •jfu s traC ya nan 
günfe i sayılıdır" 

''a}'r.gton, ::ı (A.A.)' - Albay 
Kı ox Üapoıı d<:n:z kn vet:eri-
11 ıı Sa ..... ;, an adal..:ır:neıan çekH
'di •iıı bı;.J,rnıişfo-. 

\" ııgt.arı. 31 (A.A.) - Gene 
ra cLc i\rlhurı.ın t.çak'arı, Sa
iorr..cn takmı adalarını terh.etn1iş 
o..ın:u.Sılla reğrr.~n. c·e-ron ÖD

nanm~ına kar~ı ~;arruzlrı.rina 
dl·\~ın c ıncktcdirl~r. 

Jaı>oıı iÖl!ci.lsüniin beyanatı 
c;,~ 1'11. Y, Jl (A-A.) - l'kln1:"1 a

jJ.t13U·L-,, lııi'ci tt.\.l!;n!: g,U cı.aT.ılb:- 

lı ( g;ı ~ \:ıt"'y;cıd'~ \Ju!~ıar:. j:~.Pof'I 

~·r. ~ ı ' C" .ı • ~'iio,Ju joJ : ı rı.. ota de
n~ {' 'k~. 

- l~ r1l·~· ·t An.~· ,:a <.'.ı0narn;.a

ı n n :ı \C:llc 'k.Wğı u'!~r·r::c·• ıncveu!. 

ol".iı,.::J· .. 111 Oft:dl'Tlb<:11 b: ') (!Mk. Fa-
; ,t \'(.IZ'~r. ı ..n 1ı r~' •.:-n r n1L o:-

~:z. C' \'C 

h 

Hircl. -. r •t ~·' 
:- 1 n g1.ı11l• t·ıı.'ıı ..... y~lt cldu,.; 
:{ ı r-,. 

n söy-

lVI. Eden bir 
nutuk söyledi 

(Baş tarafı 1 ınd sabiftde) 
ökooe .nk,s.<f etmpir. 

Acı 'f1!)1cr &Ö} !emek :r.o
rurıda kaldıgıma müt~ssiriın. 

Füat ·"meli bunları W)·~rr.ek 
lazım. Sulhu bir iS :rahat ve 
ge\"-?eme d.evl'esi sayınali doğru 

değiltlıe. SuMıü 'biı· mükafat 
l>'')'rn:ı.k ·d.ı oog<U olamaz. Sufü 
kcrübelerle yapılan ı•e daha bü ı 
yük tccı ühelerle idame €dilen 
/bir ~'eydir. Öyle 'oir s~y ki biz 
cnıın iç:n prsLk ve tes:rli bir or- J 
garizası·.:ın yapmak ı e onu mü
dafaa n v'"r- t!a1 ara malik ol-
m < "undayız. Geçen re!er biz 
<bı..nu »apm d k Ka: l~aca!iı-
11' n.!!S'elel .n .en korku. r <ı-
t nı A 1many dır. H:tler bir a
ııza de· il bir nla~t ir B~ J 

ha.,,t n :sıon a w ve a:;.:cn~ • k 
2n 'mca h.ç k t•r ut ara
lıd .• • tler \'P H tıe ı.zo m:ız:-

... e rı zar; a bi ;. e avnl 

mL 
1 

k=ı.r31sı1 aa 

bu u" C'a~ '!. ... 1\ 1Tıar" a ::>On ı.a

n Qn ?'da ıki ke c < bır a.:ı. rdaı 

l1I" 1.: !' l 11 v' · i·.ı aı .,u-
s k. -;tır b nlı: rın 

a, r k ğ.t ı:•r-

atılacaJ.: r kı. mza i 
l.al nıa.ın be,k enl\':k 

,\ 

u-

dir 
Thnoı:enko'nun. leni tdarruzu ) 

S'oKl:o:m, 31 (AA.) - Sta· 
I:r d müdafı!rri ın \ ui<ünü 
lıafıı dm\•k iÇ''l T,moçc~! o Ş<'h
rin ceı uun<la ~l'tl b:r t .... <ırruza 

ba .. ~:_..ın ... tır. l{up. .. ırrur.oie ve 
, Bal;t> lv ·~a mahaller ıı<le ,>.:1.<lefü 
1 

1 
1 

çarp·-malar del'am c •M·:k~cd:r. 
· ?.to{..;ova 31 (A_.\.) - Riiyter 

rnulı~ ~J~rı bılıdi!i)Or: 

Suv1,·et1einr ~iınal yaıil.rn or
ôu~1ı D"n ka \--Sin 1!'n S!alingra
da ;,%en Alman kdr:dorıınLn 
sol k,ı,a.dı üzcr:nde Rı;m<'nlein 
müdafaa ettiği yeni siperleri 
hücuırJa zapi.etm ·--ı.:r. Alrranlar 
mı crn&hda h;z a mu i faa tesi
~·tı \·Ücude g<>!ir yör!ar \·e haf
talaıdan beıi ceı ahla'" n,n mü
dafaası için bur&y·a asıl Stalin
grad:ı- gördedıklerc kcdar ![}

yeni 'et mliorr.cle .gGU: .. ·üo m m 
n:<•n )·;ı~'·orl&r. 

Lor Jrn, 31 CA-"..) - Par:s 
rac!, <,ura göre, Alma.ı!, -·. ı-oı

gt.'1~., Rı·s!arın S:..alirıgrada gc
t:r:li!-.lcri gHia. m~dcit'si Ye> :hti
\ :ıt ~ ı·vet da as•r.t Curdur-
.rL <"'ı ~.r. ---
Karne tevzıatı 

(Baş laTa{ı 1 ind 'ahifode) 
'oi k:ı.nıı bütün bir mahalle h&l
kmı v:plandıJ.-larl binaya çağır
ını-1 rd.r. Bu yl:z<len he ın izcii
hanı. olmuş, hem de b;n~rce kt~i 
ka.rr.~sini a!anıo:m~tır. Kumkapı 

nalı._yesin:n Bcyazılta T:ı\-şaı:

taşı Partı oca)\ınd toplar.an 1\1.ı 

mar Kemal mahuae.-,i bu n~e~ 
:ıı• ndadır. Bu b:rlik nı·!iı halıkı 
nüfus cli.:ııdanlar'le cenk meke 
ziııe çağırmış, sonra d~ nan et
t;l!i meoai unıam m'..icdetınce 

=-ş bEc:.l~dn bu;ur:.m:..ml.:i. :var~m 

s:atlik bir çalı~rr.a esr.vs:,;da da 
a.pal"tıman kaptcılarile gönderi
l nii(us cüroanlarmı kabul et 
m~miŞ, her afle rei.()!nin aü(>'Si 
cfradiea ait cüzdı..:niar1 alarak 
fl--iızat gelm.esini ileri sürrnüstür. 
I:Jvleriı:de dc&il '~ re t;üdi ·ba
·ıntııa bulur.an '1i!e r.:ü;' .ri b. ~ta .. 

'b: birhk azası.nın arzu bu,·uı-du
ğu s"~ te hazır bulun::ırna ·ıgı için 
b:r tek aileler karı~e5·z ka 1 rrı·ş

tı~ l'lı"!'al e biri ·'ıeri 1<ı;rr:el ri 

y 

':"{!:!.t'\~ sa.,·nr. s.r n 
r c yerle- .;t; \:af' 

r b a ma r rt •a • r. v -
a arı dik .. 

b ; 
t 

lesı 

ı z man \'C 

Bu 
n snnr.& ap 

J. tahak 

Cumhuriyet 
Bayramı 

Dost Devl~t Reıı• 
lerile Milli Şefimiz 
araaıında telgraflar 

teati edildi 
Ankara, 31 (ilıdanı l\Iulıabi

rindeo) - Cuıııhııri> etlıııi
zİQ 19 uııru yıldüııümü müna

ııebetile l\1i!IJ Şd isme! lnönii 

ile Alman De,let Reisi Adolf 

Bitler, Fransa J)evlet Reİ>i 

l\fare~al l'elcıı, İtalya Kr~lı 
Viktor Enıanuel, Japon~·a İm

paratoru H iro llito, İıı~'iltere 

Kralı AJtıpcı Jorj, Aıııerika 

CuıulıuTreisl Ruzvelt. İran 

H!lkilnıdarı l\fchm.-t Rıza 

l'~hlni, Efr:aıı Kralı l\lclnuet 

ZR!ıir Şoh ara ında tl'!lırik ve 

te-şckklir telgrafları !cali 

ı edilıuişt.ir. 

Cephelerde 
günün çehresi 

(Baş taraiı 1 inci sahifede) 
rağmen, Alman kı~ miioa:fa~ hat
tının kurulclu.ğuna dair hiçbir 
bekrli )<&hır. Çünıku, Stalin
grad \'e Tu&pse d~cn Al
man müdafaa lıaLtının kurulma
sı ç<:ık guç olacaktır. 

Bir } arım a.v şeklinde ~~-n.u
den cer. ha doi:ru UIZall•ıll Al
man kı~kacı, Tuapse ve Stalin
grad'da, •b.ri ~imal ucun.da diğeri 
oenubL:.n mcrk-cze yakın l"Okt.a
sm-da olmak üzere ik.i Ç!kın!t yap
maktad r. Buralardaki yaziyctin 
keııc!ı lahlcnııe neticelet•mesinr 
<len once, Almanların dcuı:nlı 

bir k müdafaa hattı kurma-
ları k 2>0r olacaı<. çünkü ll)Ura
lardaıı geri aUmak. ve kay:p
fora uğramak .. ht..a:allen d~ima 
me\'cut buluracal.tır. 

Bu hr. knndan rıltf,":tuJa kı~ harp
leriı 111 karakıteri oiru1 RW> taar

ruz '"' ALnan mılda1aa sı:l\ aş
Jarın: n bı.;.larr.a ,;ı, a ı:.cak, Sta
lingrad ve Ta .. ps.'nhı iık:lbcti.nc 
·bağlıdır. 

lllısır cephl,·iı1d-e ı:Jııırnkltyan 
lı:.t-.:k.:ıt yenirll'll c nlaı;:naktadır. 
8 Jınd ordu.nun dü.ı sıJı'"''ı 1€1<
rur ta;l.rru"Za g.~\tiğ· hlJd'~lme!t
te<Lr. 

rıco.a.lb 

Memle ett 
i~Wl!<ıoA~ıı 
Sıvas cer atölyesi 

okulu bif4i 
Sivas, (İkdam) - s·va:;ın son 

senelerde çimento fıılbrikaıi!le 
beraber J>ıız;n.cl.i{ı güı<l eı;er

lerden biri olan De1·et Deıınir
Y'Oll,mr.ın cer atöly~-$İ okul kıJ· 
manlarnın in~atı tamo.mlıı.n
ıruştır. 

llıı münııscıbetle bu sene oku
la 240 ~ırak alınacaktır. Bu çı- , 
raJdar dört senelik bir yet.~ıne 
devre 'nc\&n sonra, Devk t De
ımiryol.1ar1 atölye ve fabrikala-
rına te<rni~yen olacakh.ıd•r. 1 

Gaziantepliler Demiri 
yolu istiyor 

Ga7.la~tep (İkd.rr.) - ~en 
ay topl;.ııan parti koıtgres>r:de 

G zi;;ı tob.n başlıca JhHyaç1«
rın.dan bir~1 ol.arak Fe\'zipa)a -
Adana demir Y'llı,ınun bır l:olu
nun şehrimize kadar uzatılm3..$ı 
dile~i ileri sürü!.mü~!.U. Y Paıdıın 
·beri Caziantepli!en~ gerr;e ·ter 
mesini bcklodı ki.eri bu arıu, me 
oo.;:anınız voşı!aoile Naf.• Ve
kiıletıne arz<cdilmi ·tir. 

Gaziantep, ma:Omdur ki '->ü
yük bir ticaret merkl."ı:dı.r ve 
çeşıtll mahsuller ihraç c<l~r. De
ınir !-..llunun şehıın11-ze geıwrı~5 .. 
bu Nıracalın artmıısırı \'e :to
lcıy~a<n,ıı<ıını temin edc-c<>ktir 

Dem'.r:•olu burJ~·n kaduc wa 
r.ırsa, 70 kilomelreı·:- b r k cı 

koll~ ~ !araş viıÔ}'cLrıin de- d4-
m:ı;. ·~na kavuşma->: m.;.n ku:-~ 
olacaktır. 

Milli ŞEF'l'EN 
aldığımız d rsler 
(BAŞMAKALEDEN M. \B.4 T) 
mete Ja.rdırncı un:-.ur hali.ede 
bulunmak her Ttirk rnlJndo ·· 
nuı \ azifeleri aras.1na ,,frn1i ... tir 

~ . ' 

l\1illi biinyc~ i ve milli it madı 
sarsnıal\ yolunda gı) ret eöst1>
rcnleri öuUıınck, ele , ·erm .. k de 
fert fert milli vazifemizdir ve 
yük~ek efin te-\·di ettiği hi.~ • 
metler urasnıdodır, Milli Şef: l 
•. ·- :\lillete Japı~a_<ak .en tes;rı; ı 
uu.şmaııl.;:m kendi oıe •fmadım 
sanmak olduğıuıu bir an batıc- : 
dl\n ka~'trınaınalı-dır... !' 

Derken hi~ üırlıcsiz bu ınem
loketiıı hali• çocuk larııu da bu 
yolda bii)·ük bir dikkat rokerek ( 
vazü'elendirm!~ lıulıınu~o~. 

r·~~~~~~~-.,.-~~~~ 

( IÖI HA YA'j1 "J 
--~~~~~~~~~~~·-~~~~:J 

o eniz in altındaki a ı tını arı 
çıkarılmasın~ çalışılıyor i 

Mal'Unlk adasına bir dalgıç gurubu gitti 1 

R "ln. :ı c.vk ,., r K ı olan A- Ftb_ ' J; r· &J.-.n:.ı:a.n j ~ C'a. 1 
a~ı <Jl.ıbr, F.. dan )Iar- Jh.t ''\! l~n t:, nte n ... 
lı·r_,-... il~ı.o", tıl6 a.;. iJ2:.ı..~ yuOO;.n attın \: a- ı « içı:ı f 

o an Sen - Lua v ... purundlic'- aJ.tm t..ğ'!'"uŞln.!yo: {.kgllc ~ r: B 1' A'n 1 l-' 
l<ü it ... ~ Ç~"11'·•"" üvre b r IDıl- ı ,,_ c;eı;.ı $C')'"C.un 610 UJO cl.<n l>'-
g•ç bcyC"t n'ln gıt:,.,_ iır1. gö.~ıcc tv;- rüJi a!tın 0 CU'lllnı.. ry • ~1() ton 
ll~ fu-rıu he"9l.aG.ı.t. ı: Dt r.ıı n çln- ciı:,:niz suy .. n an bir g ım a t.n (lK.3.-

de nEl<• 1 ..ıtın ,.a.; rı.abiı<-. .~ ~p •'-"""'· ]) ~ 
Bu, d Jı.;z.Qe altın nı.:ı.:cnJ ~n· r- suyJ.n.un bJ. heaıao·, lir rı · Bo- yo 

la.~nin bi_l.La.m,ı.11 ~ul :: F 'rııt. - &kt.•·~ıes -n·u tır yaı· ta-
1.t-ıha»a l9J4 - 1'1~8 Jµı.rµ )'ıllnrt huccüu etn !.n ~el.yor .. 
dçin.;ie, Avı~..:paJan O ~h:. • Be ç-ka muı ... 
\ ı F! an~ya ad o .. .... ~~ r W;uya Alt..n yüık a ~a.r..ı:~- b<1Uı.nhın va-
go .<1.P .en i!ltMO!ciı l i:.ş.y;.,-ı \"3IJ'.a'- p:ırıa.r:.n 00 ·tnoa Sen .. Ltt \r.>l)UI'\1 

!ardan l-·t ço~u . .'\ n dea ultn- gı lt 'kterl'·r. Bu va:vur. 016 d3 a:ıaytt 
..!il t l:J.r f n ıan b~ 111 .1 ı tı. a: z1 l tuh;.: bi.r yol lıitt.b edcı-e.ı: 

: g-t'\n ih .r;. ı,·ın er \~e ,. 6ı•.>&·x;lı a .cJlt\ Fra :ı .b :...~ü·re-

u o <4 il' tJCiıın d """'-n · llt.'5' ı , Iondllll o·""" 
a ' r: a•·, h ~ te y.lk.L"l iç:c-

1>< p l"l>'°mf,..,., Bu-
iör~ HOO loıı. mil<-

, hP ff ' g · eden 
t.<.· ı n &ir. 1C ;ı..ır • c ı'. BiJ'l'ünkü 
fl J'.a a ı· bu a :Jnı.n •aıc pa .,..).a. tc
"'''. ~ e:ı t:ru ıu a;t e<Ir~:;ı: 7 
rı ,y r T.... •, yt.tı., l' j se-

k Tü~ bü' .. 

GÜNÜN 
İÇİNDEN 

(Bı. 1arafı 1 inci sahifede) 
Oalıa iyi, Demek ki benim dii.n 

;:ördüğüm ı:ençlik dalgas., ı;por 
okyanu•ıımuzım };e _ilct~ kıyı
larına Yuran .kli~ük bir dalgası
dır. Bu ok~·anu!. önünde j e: Jıi.ir
metfc 'c Sc\·inçlc irkiJ1n e111ek 
kahil d~ğildir, 

Çünkii, ı.porun Tiirk ruhuna •·e 
Türk bedenine Jrl'Iİrccci;i mo
dern c•1ctik önünde heyecan 
dıı)'nınmıyn imkan Yoktur 

Fakat, gözlerim!~ gördii'<iim 
bir olar karş.sında, vicdw,;;nıı
zın dudağıııı pek şeyrek süsli
ycn bu Se'\'İnç giiiüm"'eJnl!ıtinin 
J.ıirdenbrre donduğunu itiraf ede
ceğİlT': 

rr.a.l o'ı::ı.n S. o-ata 
<i<:· b"l"'.:.n altın ,.e o g .. 
CC\!hcd.>Cf1! n ya g'·)~U 

c en rL't 1> "'s. ika;)ıfar 
~-ar.ması, Frar.~2·uı t.i>Y ,. 

ıı.:ye"!. tedbtt"'.. .aım<.ı'Y n c:bur 
t . Fahlt, • lııı.•n bıt.r. ı \ 
r.ı.~ ·n, AArı;.nla", ip 
eciıccc~ yo ıı \C ha~'k t, 'F'•.a 1-

\:: Ct::3U.3 t, ~ t at' ... ~l Vaflıt'3::t. e }y:.},J.r 

aldı!<rr. G-Mlıi, Frar.:s:~a ff./r r Jı;. 
~ k! Uıt&ıt.:ni:.: a..clıi:;.ı r:."4! b. :-krn 
b r d :::ı12a' ı OfJU b ıtı 'lnP.')'.a ll?U" at
fö'k o:c". A.ı:an ı::ı.z'!<! r d. b"
ııu büyüt~ bl zaf r o'-a: il 
t.!er. Oür .. W bu a-'!rıl'n.ı-'.a 
ha.,, rna ~ rt:m göcrde ro ,ı . 

* S En - LJ.1 \ pun.ı, -I - Ad.1-
~ının k~rasul rmıcia ba1ı'ıt~ 
~-n b r..u ("lk::l !c Fraı ~

laı-.. ait b.r ., k o!dı foodBn. ~ .n
fwia.n b r aa:c:ç gr ... va a.o yıa gı-1-
re ~ •rd!r. Gtırıl!iu•n b ıgı no!ttarla 
y .. p.ı n ~ 'f're gv • b.ı-~'lq. s;ı.ı.ç ve 
ço n olır..:;' · ber.1b ı ~ t ı çı

~. T'Jr •. aı'c rrii:n.1cü.'?1. o1Q-CL tır. p,~ biJ... 
,·.ık sl'•.XV.:tn y&r:ıı.:.ı ç ~r:r.ıl.ı: :n va.-
~ ı Fı"an MkUnıeot p ıı<t o .;.,;.k
tr. Bu gr •. p, Sn - L 'n!n ~ 1a ... 
nnı ıni.._..,f :i(!'l:~P Ç1futl ıtb; ... 1"'1.."nf', 
l<.ıymet!. yu,:.l(or;· e b : >l!f olan di
k~" FJ'1lr. !Z \·cıpuı ııl:'.!Z~ s n ı -

Jer! de >" 1yüızüne çll<a "° •
!':~dır .. 

•. ------.....: 

lı~-
Bunlar ne bl 
futbol tenkf 

E k.ide!l, amma cok c>kid 
güzel luu...l too.kı;lleri okı 
:)ımdilenle i:se bu ıenl.idler 
~u, ne k•dar •Ud4iıı, ne 
ya un kıısı~ or? Haldi bu le 
lerin bi.ı kısmındaki ıfade a1 
1..klarını, ü.slüp bozııklukl 
l.ıir tarafa bırakalım, faka. 
larııı lıe111en he.ıı->inde ) aln 
!el.eze ııol ııtao Jıiicu.weu 
kalelni l.u11<ıran kalccilc 
ywıluından, ıuelı:ıretler' 
batka bir ş.:y<lca b hoediln 
Mesela, •on B"'Jikta ~ _ 
nıa,ındaıı l.ıalt>edC'll tcnki 
bir ;.kio•ude sııde~c ~uuları 
dtik: 

Şeref, birinci ı:olii. ik · 
bö)le attı,, lhhnıet Ali. ıı· 

kurtarı~ında şö~lc. ikinci 
OO) le u'talıklar gö•lerdi ' 
ha)et l.aptan lla ı da takı 
ga)et ı:üzel idare etli. Faka 
ötekiler ne yaptı? Takımın · 
uıuhaciınl-eri, muavinleri, ıu 
!ileri ne )aptı? 

Şiikrü na~ıl oynadı, yanı 

kilere na.ıl yardıın etti, go 
d6ğuran usturu,ılu paslan 
Yerdi, nıuavlnler, hücum-et 
nasıl beosledi, Yavuzla Hı 
muavin hatbnı aşan Bıılga 
geriye nas.ıl pii-klirttii, ka 
~aklaşan gol tehHkelcrinin 
sini kaleci {oslashrmadt )•· 
lnrda elbet ha{l;nn da. beki 
de ha)li t . ir , ... fa · daları ol 
Birinci hıülaynıdan senra 
ne itin oyıtndan tıkarılıp yel 
bir ba~kası g~ldi? Okudug 
bir, iki tculüd )H.ı;mıla b 
dan hemen hemen !üç 
yoktu. 

B:ma ö)le ~li or ki, 
futbol tcnkidleri olsun, 
spor yazıları olsun, son ı;a.ı 

!arda ~k sudan karmı) a b 
dı. Bunlara binn: ~ağ, tuz, b · 
bahar, tarçın kar'!brsak dt 
kisi gibi onları biraz lezzet 
d ir•ek az fe.ııa olmaz! 

O•man Cemal Kay 
-- ı 

Düu •porcn caddeleri tıkayan 
hu ı:eııçl k dalgaları i~indc ı:cnç 
kızfaı-ımızı ı:öreıucdiın. Yahut 
tı!Jkı dt"niz da!gal~rı üıtüne d~ 
kühnUş birkaç yaprak nıanzarn· 
sınd3yd1Jar. _1'1'isin? 

.., .ld:lıc' &.>r.., ş:.ritı ..,.{ ôillC'' 

Genç l<ızlarınırzda da delikan
lıfa ·uıı 12dnki spar ruhunu nicin 
yaratamadık? Hu •orgu, ):tı;ıl
nuyo.f"'...3m, avt olınuş bir to-ı> gl· 
bi mas meydanlarmdnn nıenı le
kete sıçrayan bir sor;:udtLr. 

DENNA DUBBIN'I 
91', ton •.V' .ıe, ı•;Jıeıncf°"'"""O vt p~ 

AşlK.Çöç<eğ 
ilim ""' t~\r "'3'!., - 1'l" ~ )"I . """' Vf cenılan a.lkıfl.ı;nwalc ~ bt1 

SÜMER SİNEMASINA 

Mtclis bugi.:n 
toplanıyor 

1 
Bu iiinıat nas·L s:ır ılır, hu 

yoldaki dü~uıanlık nasıl hleıı!r'?. 

1 
a - lenfi propaganda ile, 
b - Menfi ne~riyat ile, 

.200 Atmen 
zincire w 

as eri 
f l .u, 

l\1'oskı;t a, 31 (A. 4,..) - &w-
bıl-

B U r. Ü N Sener.>n en l;.'.viık Kvrr.e;ftol ... 

1'ÜF.KÇE SÖZLÜ KAHKAHA KASIRGASİ 

M<'tlı~ A..~ŞAK "-U...\.61HKYA .. ,..-'ı.ı ŞAHESER! 

(Caş t:ıı:alı 1 inci alıifedc) 

.:rı..r:.c r. , zct g .. "' :ı ı\) ın !11"-

00.~ Lır ~ (' G·r.r.-cn. \t B~r

ı:a. revbtısıı ll.t I~t ç t z .c S\ . .,..:::; 
rr.\.."bu.-.u ş, U'!~C~tın Gkn~ .t. y'ın nacr.
Zl'lL.ck;'Cr n· tt~f 1< " k:l.•bul t•uJmlş 
ve t;:l.ı.ı ı.p l ~ ,.l.>. '."' •;ııc C.:c Tt'tlıb

ZQtl rr.ı.:lı ıı Ho ı &. k-a -..! • S-<yhl;n 
u1e-b-JSU liiJım,l U.ıaı roiV:ı t:liJ'll !C
çi.ı'ru :'ti r. 

B ... ı: •'-D NJ.r.ra T. oı.l>z.1171. n usu 
H~-n ~~ ı. ..... '!l rı ~ ' "e cı .ii ye 
<ie\~aı ı.: ~ r. ilik c ~ t:O::.l n • :,.ap
t::ı. B ... >i.o• .>r·ltL ~r el~ 21 ~-ıU·-
~ıer~~t· l'J'.ıt.Se~ a \--u.c::1 kJ.,.J'ı:>~ 'i!c .. i 
~411 ı:~da i ıuleri ya.~.ılı 7"'-'~.u.cın 
p ·l't r .... z.+'ti.;clı r• t...._,?..r·ıilr e1sı-jş 

\e g1.AılJ-> :dare h;.yt.:ti az."ı · .. : ı.r_.u 
da y.iıı·• »rt!•'l' a_,"'<lğ,ld4 l,,ı 'ti-l'ibr..lş 
olı:l.n z~tloi" sc-çi n1-i'tır . Ruzn.ıunedot• 
~··ıı r. t' o!m.:ıd1gtnd1n Wp~o.n

t1y& so-n VLJ.'İlJT!:,vı· 

Bi..!y\:.k ı-t·.ı..E. 1'-lrcı.:-i• aaru ;}:r.iı·

leri: Jt .. l~d &:yr ..... A~r., A\·ri Do
gttırı Ç :ın:~ı '.'1, İ f~ ·ı FL r .... A.'.pa.ya 
Mard 

Buyi.;.:A )rf.l'let }Je,ı;,gi f·.~·d"·t di-

' nı 
)1, ctı t(.,..:ırn S.ıh.r Sı n Bıngöl, 

Jkll<\ı Ko~•·ıi Ga7.1'ntcp, Hamc..ı 5' 4> 

Çltk. J-L · y Kr r. Tur;.r. I J...""\"ta, 
V51i1Cl· B i n K nycı, \'eri" l'z.t:r:r 
·ui.3.lıya, 

F • r,r c :ı. .-...rı.pu k!.ı -e fu yet.ı 

1 

c - Jlıtilciıeılıi:ı, sıkıyı, paha· 
lılıı;-ı ~u ,.e bu s.ebelıi ele a!arok 
adeoıi nıenınunluk hı:tVft$Iıll ya
ratuıakla, 

d - iti ili lı;iıı ye) i t l.il ~ 
her • arlıg ı 'ledekmekle .. 

O halde, iltilli ~din: •Dııgru 
l ol dan sa ı>aıı >OY•ınlaı .. d:ye 
vasühu1dırdı~ı ı:ünırenin çerçe
,-eJediginıiz bu faali~ et uustLr
lnrı i!" beraberi' ili ~ir kere daho 
gözöuüne çlkıyur \-e bir arada 
nıikade!e ıne\'lUU i!;ine !!iri)G.r. 

Buna görr. Tüı k c<>cu~u kalı. 
vede, kü~«İe, p:azar .. 1a, r-vde, çar ... 
şıda, her tiirlü ne,.-iyat nı1!v
zuunda ve ıazetede, umunıi hı .. 
yat faali»eti içiııdc bu zehir un· 
surları ile de nıiıcadele elınek 
zorundu n vıni!e..ind.cdir. Değ
rudaıı d(>ğruya m <lli bünyeyi, 
milli il 'uıodı sa"mak bedefiııi 
ı:üdcn hu un.,urlara kar~ı, dik
.katli, dq ırulıı, rnz;!eli bulunmak 
mecburi~ eHndcyiz ve Milli e
fiıı b'7e te»di ettiği nıilti Jıizıııct
ler aı-a..ndadır. Filhak>l<a. dört 
harp yılınJ rağmen, nı i lJj biinye
n1iz çek ku\·vetli, ınillı ı;::üveoi-
mİz çok yiiksck. milli kudret 
ka)·nak:.arnnız 'e ce\'herleorimiz 
çok ••~•anıdır. Fakut. ne de olsa 
azann hafi' H~İ~~t borcumuz ve 
vata-n hizınetiınizdir. 

T 

KOY 
' 

a~ri · g.::e ~·;re, P rede 00 l ' an 
\"e Ri..'..-i e")riliesiı:e giımek t m 
)'en 200 aUcr ZJ.~c-rc vurı..:ı1nı:ş 

,.e toplan1a k~ınpla.rtn• sc\· ·e
di!m:şt'r. 

Afrika harbi 
{lk~ hrsfı 1 inci sahifede) 

Kahire, 31 (AA) - Mü; terek 
orta ~ark hnnp t.c'bligi: 

29/'JO/ ilkteyin gcceı;i •·e aü.n 
:-ni mevz:~er1nıizf" ka4! diıŞITtS

manın yaptrğı taarruzlar zayi
atla gtri pü.sktiıtiıın'ı'.,tıir. Çö!r 
de mü~tefik hava birlıği daıne 
edilmış W/W İlkte,rin ge\!e'ı ve 
günü ik:ri iniş s•h,Jan ile riib'Cr 
hedcllere yap,lao taarrt.L' a ı-a 

deum edıinı4tir. 
Ağır oom'ba tayyar.:,J.:rimie 

;yeni.den taarruz t:tmi~~l<>r<t·r. 

Milli Şelin kısa lıit besi her 
bakımdnıı en büyiik der-;lerle 
doludur; baştanbaşa bizi yeni 
.-azifelcrle bezem' ru idedir. 
Buna t,öre, her Türk çoı:uğu al
dığı vazifeye sadık olarak 20 nci 
ydın giiue i altında ileri hede
fine doı;ru inkıta ız, tere<ldiibii.z, 
tam amile aydnı ) fuünıek duru
mundadtr, 

SCJKRV AHMET 

S!:n masında 

Lb J f. n ""® 

KOZU 
r 'l-ir. ~~ilk zıate Ü -
Tü~ ~ :.ı.. 

.Ja.1 Gun - Lı>y'A !.1 
•mmtt - En\ 1 '"E'c.-dJlUl 

r:= i· 
V'f" İ:"\Y t.~nlı1 

Se '-"1'1.: •• ,.5 - 1 U - 4 ,5 - 6,~ • 9,U ::.1' 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR 

PO i f iYESi 
1 EK VE SARAY 

SİNE..~ LARINDA 

• 
ıa r.a ~ ~l rn yılıuu 

MERLE O'BERON 
Tarafındlln yaratılan tamamile renkli 
ve k ah k a halı • a h n e 1 e r 1 e dolu 

CEYiZ A CiLA 1 
NEFİS KOMEDİSİ : YAKINDA 

M IE L E K 0 te 

Şeref u ""'''"'°n' oşa.n ... Z..!<ır g'>..:ıet•r.e )'(ıksel•n ... S•h.,.-erkn· l'lbcscri 
<TÜRKÇE> 

DEM i R TAÇ 
Eugün LALE Sinemasında 

Görü.mt'!Tlt-ş b'r heyecan. ~ ;au:ı: b.c lı~rMı~k.1-a 
yor Kapı.aa {'ı.ı mıen-a .c:'i.n .ıittı r Yf'f'Wnn;.z. 

alk~kıru. 

!u.p.-.. t:nı:z:. 

D 
Tuldon: 43(ıdli 

AT: Bu tı.m acrIJJ z:ann,ıd.a İ3 r.;Jıe LALE vı1 T.Al. sıine:wW.a.nr •. 
o.a da eo:>~jln.ekiiL.dır. 



SA:YFA - 4 • · l ·tc DA. M • 

·~l GÜNÜN .M.ESELELERİ 'j 

Fenerbahce 
' 

- Bulgar Avrupa aç bırakılarak teslim 
• 

şampıyonu olmağamecburedilebilirmi 
Leviskiyi 2 - 1 yendi Arazi5inin yüzde 5 5. i e""il;;,Elen A v r up a i le Rusyadan 

---------111 

Oyun çok canlı 
Perşembe gtinü ~ikt.a.-,!a i!.1< 

maçını yıcıpan Bulgar şampiyonu 
U\'iski dün de ikinci karşılaş

mas:nı Şeref stadında Fener
b~ ıle pptılar, Stad ilk 
moı;a yakın b:r kala.'balı.ğı 
yıne toplamış bir ha'ıde 1di. Fe
ne-rbah ·e takımında büyük Fik 
rctin oynıyacağı hakkınd~f:i 

neşriyat da tesirinı gö;termlş 

<Jlacak kı stc.dın diirt b:r tarafı
nı doldurmuş idi. 

Oyun saatı y•l<laşıığı zı;man 

,,.,...,,ela Bulgar Levi&ki takımı 

San Kırmızı çizgili furmalarile 
sahaya c;:ktılar ve ha'okı selam· 
kdıar. Bunu müı.c3k·p Fenerli- , 
!er sabaya gelerek Şeref sla
dınadki şeflcrimızin büstlerine 
g~I "bir çelenk koyduıar ve 
bundan sonra halkı seliiımladı-

1.ır. Sah' da ıki ıa,\ı.mın renkle
rinden bakınca dünkü ma~ bir 
Fener - Galatasaray karşılaş
nYo<>ı olduğuna şüphe etmemek 
gerekti. Mutad seramoniden son 
ra takımlar şu şekilde karşıya 

dizıJ,d;ler. 

Leviski takımı bir evvelki 
maı;;ndan ufak bir !adille yer 
aln'1ş bulunuyrdu. Buna muka
•bil Fencrlıler Cihad - Muammer, 
~hrrad - Ömer, A\i Rıza, Aydın 
F3cret Naci., Müzdap. büyük 
Fikret, Halit. 

Oyuni. hakem Saminin idare
sinde Bulgarlar başladılar. Fa
kat Fenerli.Ler homen mukabile 
gc-çtıler ve ikinci dakikada Müz 
da~!;n Naciye gelen b'r pası 
Naci çok güzeL bir şütle Bul.ı;ar 
kaleisne attı . Ve Fenerliler bu 
suretle ilk gollerini güzel ·bir 
ijıücumdan sonra yap;verdi!er. 

Gol<lcn sonra Bulgarlar can
h rdılar ve oyunu mütevazin 
lbir ha'.e sokmağa da muvaffak 
oldular. Oyunun dakikaları ile
rlMik~ zevk'• ve sür'ait azalı
yordu. 20 inci dakikada Bulgar
lar bi!!ıassa ı;ağ cenahlarından 

Fenerl>ahçeyi t~'ııyike koyuldll'
lar. 

Fakat ·im tazyik uzun sürme
di. Fenerliler yine sağdan hücu 
ma geçtiler. Bu hücumların bi
irnde "Ve dC"Vrenin 15 inci dalti-
\kasında szğ açık F,kretten Na
cıye geçen bir pası yincNaci 
güzel kullandı ve takımının 
ikinci go:ünü de yaptı. Bunu 
müteakip bir Leviski hücumu. 
Fener müdafileri tarafından 
mükemrrcl 'bir surette durdu
ruldu. Bunu hemen t•kip eden 
'bir hücum esnasında Müzdad 
orta çi:zıgiden yakaladığı bir fır
satl Bulgar ·kalesine \kadar gö-

ve sur 'atlı oldu 
türdü. }'<Kat bundan :stıfade 

dmesıni b;lm<.li Ye takımını bu 
suretle b.r sayıdan mahrum et
ti. Oyun 40 ıncı dakiakdan it:
lbaren tcl<rar yavaşladı. Ve d~

:ha fazla Bulgarların müsm:r ol
mayan hücumkrile C.evama baş 
'.:ıdı. Fennlilcr cie bu hücumla
ra sık sık ve da'ıa tehlikeli o-
luyordu. Maçın b:rinci denesi 
bu ş ·,ilde ıki tarafın çok Ç'(' :n 
çalL~ması hı.tinde 2 - O Fener
bahçenin lehine bitti. İkinci dev 
reye Fenerliler başladı:ar. İlk 
dakikalarda Bulgar futbolcüleri 
mağlCloiyctten kuctulmı:k için 
Fener müdafaasına yüklendi
J.cr. Bu tazyik on dakiıka fası

liıs:ız sürdü. Fakat bu zamrn 
için<le Leviski futbolcüleri $ayı 
çıkarmağa muvaffak olamadı
lar. Devrenin J 5 inci dak.iıkaı;ı 

oynanmış o!mas:na rağmen F e 
nerliler kendilerini ta.ki!P ta21Yik
ten kurtaramamı~lardı. 
Bulgarların bu baskısı n:.ha

yet semeresini \·erdi ve 21 inci 
dakikula sağd<.n atılan ibir kor 
nerdcn ıstifade eden Bulgar sol 
içi plıi.sc b: n;uruıla ta..<rnıının 

b;r:nci 'lio:linü yaptı. Bu golle 
tekrar canlun.:.n Fenerliler hü
cumlarını Bu]<:ar müdafaas.oda 
indimıeğe ınu,·affak olar;;.k taz 
)~k sırasını e!A) aldılar. Fakat 
Sı.rı Llcinrdlilerin bu tazyiki u
zun sümedi. Bulgar fu~bolcüleri 
kendilerini çabuk topl:d1jar ve 
yeniden C\hadı müşkül pozis
yonlara soktular. 3j inci daki
kadan itlbaren Feneri.ilerin hü· 
cıım iistünlüğüü a!d.ılar ve Bul
gar k&!es:ne inmeğe başladılar. 
Fakat son gayret semere verme 
di v Fenerliler bırinci devrede 
yaoptıkları iki go'Jc salından I-2 
gali1) ayrıldılar. 

/ı.ıln:uı AKIN 

Bugünkü Maç 
Bulgar Muhtel iti son 
maçını Fener Beşik

taş ile yapıyor 
Bulgar fubboküleri bugün ~ 

maçlarını yine saat 15,30 da Fc
ner4>•tıçe stadın<la yı>pacaklar
dır. Bu'ear futbolcüleri .karşısı
na muhtelit takım en kuvvetli 
ka4r06ile çıkacaktır. İki klüp 
ınuMeliinin ,öyl<'! ı;ıkmaS\ mutı 
temeldir. C>had - Murad, Ya
vuz - Hüeeyin, Ali Rıza, Ömer
Fi.kre, Naci, Hakkı, Şere;f Şük-
rü -

VÜ!PKiYE curJDHUR1YETi 
ZiRAAT BANKASi 

l.{vuluş \Mıııı' : 1888 - Se rıııayesi: 100.000,000 Türk Unsı. 
Şube ve ajans ade<1I: 265 

~irai vt. ticari her nevi banka mL-.ıneleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumba ralı ve ihbarsız tasarru.f hesap
lı:ur'a ile aşağıdaki plan a gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdaki plana gö re ikramiye da~ıtılacakt ır. 

4 A. 1,0GO linlık 4,00IJ t.. 11 100 Adet $0 liralık 5,000 t.. 
' • 500 • Z.Ke • uo • " • , ... 
f • %50 • 1,0IO • 

tO • 100 • «.OOD • 111 • ZI • a,?00 • 
DİKKAT: l!esaplarındıık.i parai.ır b: r sene iç!r.de 50 lira· 

dan aşağı dü..cm:yenlere i.lı:ra miye .,;ı.k t ığı takdirde % 20 fazla. 
sile verileeektir. 

Kur'alar aen~de 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilrrektir. 

lı.tanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve 
EksJtme Komisyonundan 

Sıhha~ ve Lçt!nıa1 mua~nrt \"fktUc·tin{' beğlıı aydın doğum. \."e ('OCUk 

bekan (.'\~ı.e aj.t 2-4 ka!rım madcn1 ~a açık ebfıl~ye konu '~tur. 

ı - Eksil:mc 4/ 11 ; 942 ça.:~ günü ~;h,ha,I vr içt.una.i muovenet ıııı(;.. 

':1.il'lü''Ü b<n•1111ııda tcp;anan kı:mıieyonda 19ptl;ıcekt1"-
2 - Muha~ bedel 4522 lirorl ır. 

S - "\!'1'1li<loa: l;mna.!ı 339 Jjı·a 15 ku,"Uljtur . 
4 - isııı::4c;lb ~tiranıvi t"l ;ışrne g·..ı..'"t~P~ ~o..'Tl·~or.da gö.-ebirrler . 

~"'- ı ldlhl.eır 1S42 )"ıiı 1,;csr.e.t od::.&ı vt'Bic4-~ 2490 sa.y1lı n.ounde ya.-

Mlı \•Wka'.ar i;e bu ıra yet.er m~ka.t tcmio.ııt maJ\ıbJ.% \ "t"l"<I. bllJ1k:a. mdc
~le ııeı;ı ııiA v~ sl'.2":ıl~ l<l>n~ ,..ur..ıım . (1 ro. ) 

ahnan a ra zin in vereceği m ahc;ul, ablukanın da yanllaa111· 
yacek iaşe zorlukları yar~tmas~nB önleyecektir 

r- yazan : -, 

J H'. Nuri l r malt 1 
rup:; kıff.Sir.d (.,,-.!. Jtışıe mc.:Cıei.eJı•ri:;tn 

J"' '1;\rııf rr.c:~ en.d~;:-1.."Sr ta~:t.'l'\Cn or-
11a:::11rr ka ·p<in'.~ bu un;,;..ç ·k mı-:> t.'°'11:-Avn: "''!"J yu Ö! ·l.Liü 10 mH .. 

yO.\ ~i-1.0-0-0 k·IOıTII tre kare
aır B:r kl..orrıttre kaI\.·,>·ı • 47 

r. .ı.l.J4 c .!hı -t eıd..ıycı. (;e;,_1fn 19 .un .. 
cı yut. yıld;uııo-eri ~ar.ay.ün Avı upa
cr.ı~. inkı :-ıh nu!~sı.:rı küylıerd-.'.'n ı.L 
yaC:t• şeh;r ı .. Ce \·c ~·;:ıy.i n,ınta

k . ..Ja.r_ında t~p a:ııl'-a.j..na ,ebcp o!.
n1 .. ;jtar. 

1 1 d.:ı devan, ey.,;--m.ış, rr.uo:.d•·!.c yıl":ı-
rLTida a:O! .ı:a.:..111 ı ... .-,ıt;.'f ıı hcı.IQ.11 

!11~:!ıayeUw. ;.~· ~.ic ~·.1 ı· l o1,..·mJma-

ı,;J"' \·t• 1: 1 .. )'"IL It~.>'3 '1 111 l>ı.ığıj~D'· 

la hubı.:.b::.•. ü. l'3' 1'.'l' ı·i\ıfı·i,._'i o\·•:- 1 
ları, z~piohı-; .. .-·:ı n•-"'nk:Ur 1.4C.O,UOO 
k·l rı~t·c aı-qz.;ııı:n ,~ 60 ~\..~::.n'Hld t,·~

ki! C'Y'cr. 

Avrupa l..;t:.'asının lmıunıi nu1u~u-

nun Y<'•ıa". ·ı 470,00J,OOO nl't ... U!'fa ... 
r·r.QJ<iır B·r k!.011rtr ~ kaı't:y.f 47 
r.uf ,-:.uıı ıı::t. ... l. e'ı.n. ·llf gö!C ı.iı-:ı
;..tı· t 1l'\C-/ .:.ı 3.."&l· CSf....:>Cn Uilil;Jlli 1 
nufus b~.- :\yı ve n.l,; .... ~Jz1. hubı..:.ba1ı, 

ın~\·ı: -v~ !.'f":rzcyı k~t nıitk:tıa,rt.la yc
t:l:i'-~ımıc..i;r:- n-;iJ,ilt~ bu'.tn11'Jluyor. BU 
E!'f.brp \'.I! va:ayeıt A\rupa;da ara.z:.
IJ;n, baı.ı n:.lJei!t!rdı..ki 1.:iz"e ve az. 
ef..._i:n sahası m*U:ınna göre orte.Ja
mil 'LQ.rz:!Ja % S:S irıi:ı (1ciJme.,ine ve
ya •ş!4'1.i4ı:e;Oi1l ıaHooıı cdilmclııc 
aıni! o!nJ"".1§1!1.ı:. 

Av.rup-~da sana.yı:n ~satı b~lll3s
-8"l-;- bunu·n ıu't~~· alat1llk ka.ralorchr 
ve denıiit'.ıt.11·dı~ nckPya.t va61taJa
rını:iaki tı·:kBmül , haz.rr~n ma
mul rnadtı.c.ıenn düyanın diiğel' kıt'a 
Jaı·ınd<ıl<i miJJetlere ııönderilımcsi<ıc, 
ora!a.rdan 'her türlü ~ mad
de!erio bol mi.kj.:ırdo. ge'lirilm~siııc 
yol açm~-:, gıda mr.ckk~~eri daı•lığı 

bu yüzden Avrupa kr!'asıOOa. bah:s 
mt·vnıu o!!llarnı.ştır. 

18 inci yüz yılUanberi Avrupa rm1.
!•0t!~ ı..;ndı n İ:ıgiltercciı::n ~a A1-
rr.an)a, İt:ı ya, Frall.!a g·bi bJyıük, 
Hollanc.a, P;.rrtt'kiz, Bt'tçıG<a, İspani)'a 
gibi kUçuü: d~!et!c:in, m:iı!let:('rin 
ci .. hi d.ger kıt'a:a:·da m" t•rr.:ekıe 

sahibi oJmala·rt, san:ıy.Jc i-pt'!dai tn.:!d
de trımini -iş:erinl dı~ lkolaytaştırmıŞ"' 

1.ı.r. Anc:ı!k. İngd.betx"Jlin d<Jba büyitk 
mi.ı·~tt•mlcl<e~cı·c 1 lptidai madde !kay
nı:::L,larına sah~p ohm,·ı, -sarsı~-e mU!k
ıa.,,; iJl'(rdai :ıı.:ı.dd.deri lO'~dlği rn-0<
tarda eJdı' ctn-.ıesinc f,tni.L olmuş, 

ipt.dot madd~)'er tt:nvDi • hususun
da blr tarnf't.ı..n zorl~ık çeken, diğer 
taranan da İngilit.•renın m(ydanra 
~l'd;iiıl zw\i<i.aı', m::niııfar k:ı.rşı
::;ı"'ad ıka~an Alır.a.aya. ve İtalya, si
lfthl:.ız .rekab· ~ ml.cadr]CôiDc g·riş .. 
n.•şlerd:r. 

Gf·Ç'f'n UUH.ı:nıı h-fP ~ re

ko;.lx,"1..in, ~!~~ılı nıLicade~ı"')"~ çcvri.l

mo linin iıt'rıC(-si id:. İ.rı:iitore abio
ık.::.ı:.ı, sJahl:ı nu:Jcade::eoe bu dcv~
tin k:.w.anrr.:ı.~~1:i i\.millcırin ba
şında idi. 

M ual111 d'~?erin, 1919 da. oiınrıala-... 
f!Q n '\; <· l"OO\Y, Sc n je.ıımon , Tri
yJ on su:1hnan'ııf\~~inin h~:k

sı'Zlığı, o haı bin g.a.J!p!eri arasnıda 

buhuıma.;ına. r.ağn1t'n lddia ve be
y~ edırn İt.alva, re.)im brr...bcı·l~
nin de inıı.~ ı:i'ınl~e bu ba.rpte .Alı

n.•1rııya y~nır.d1 me\·iı;i almış, onu..,
lo. mtittr•fk halde 1939 miicadl"'le-
sine 1.§tir:.k ey-ll"'ml~Ll. 

Almenya ve italy;ıda, İrO!tıerr jJe 
,b~-r nıücade!cyc, umrrıııt harbe h'3.r
bc mzır:ık, 1939 dan e"'"'li<i ;yJll.lr-

sı !:):11 c'.a_ş. \.(.Yı k .. !~~·y .. t p 1 L.-ıın:n Zırn~t1!.c·ı~d f•nnl trSu;J,ç:·ı.n t-a.tb~ıi, 
geı·Ç"Jlclcş+q· .. nıı•·\ı:-e Uü1l'Jn g.yı·ct- Dl.l:ı.inı.toı~{a, }J:\)Jla:nda g•Oi ki.lQÜk Av-
Jcc;.:ıı saıPf"'j·;ı'Tiliç·11:. İkıir.1e1 cihan h'1•·- rll'[.·J. mtJ:etJ,r..ndıilk'ı ;.rn.z::ı.1'n rkiı~\n-
b~n:n, bıi".J:lCSr.ci·e o'.du_:::.ı gıbi cı.b- ci.c dOcıibl b::t·na ZSO v,· Mtt~ 2S-O 
lt.k.ln..n tc.st.1 ·lt"rılıe r.ı-;h Yl'L en ·-;n.:yc- k>İo .rıwıhı_,ılin1 al.w-zna.·ını temin et.-
('(.'~ı b:ı~a.c; ::;ıl ev ıı..~k taıhm.:nı.eı·n1 .n.:j\te -Oi. B..ıl:a;;.ı(~lJ.nOO bu ~Mtuı· 
h•lilfi .ka.oı-3'.ıerin in.g-l~·:ıf\ic 6(.h, 109 tı Y~ ~'\'J""Ed.3 Jl4 ü billuyor-
h"->"I buldu>;u göı:Ulüı--u:· J939 ı-a,-- du. Ko·ııad •. d;;· 130 kll:o ic'..ö. 
b:ni:n -S.lfıllı ve n1ücadı l'f SJ.hu&ıru:b mu . DörJm b<::şıoo elt~ ıı01len rr..ahS'u-
,·ai!ıaJciyet!f'r~ sona crd'iriicccgi ka- lün n11-ı1~tkt·tı:~~)d-e nlllhtıehf yıila... 
n.aatlcri.~n kuv'V'etl(lnmc,sj, lMA.'\'a üs- rın o:-tcıaıma D:.saıbt'ıc &5 kiloyu bul-
lıüıılüğü, i;<im:i cr,plıe h.:aırlığı, j0900 duj::unu ~'<lerot'I<. ~'""1e 
ya dıoocnttCE:ıM ÜPtÜ1'1 1h3:rp ~bıe- daha kol::ı.~ cs:.-;lal'a malik o1wu;ı 
Irri iılş3~ı pl.an'..arın!n btbi&Nttıruı Rı.ı,,"'3da ÇRJ'lık zG'Jn&r.ıı.ndJ rr~z~ 
&rl~~k Aı~rıKada, Jng:ı!t('r(..'de zafer 4ru_r ar<ı~i tt"1•iıy.ıiti. ·dön::- .. 1 
amili ballzıdr bııl<ı.1.ma.~ yor·aç- -d-cn- orlalarr.<ı 12-0 !<ilo "maı-o·~;""eI.: 
ll'.11Şt1 !'. ' t l 1 • . . . ~:ı~.< a d. Sovyetler flı"i!wı1 ı.ıiraa.t 

A .. rupamıac;_ rıutuı; kesa:fCt.J.t'.H\ ckıım uısullcır-4m tutbiJt )Jc b mo.ilrta- . 

Fuıdd< !"'1'rô, S!ÇQll. Tatla -ve tıUtün tııD"e' ~ ölctüı-&-. Bir 
ııec<;<1 ;ııagt-ı r<mn. k '~" p<8ırına üııeriıııe siiııüHip dıo llardel'in bu
l~ yere bıreDol..- bu mülılemmel ııdıo1. ıııeıvc sove y;y.., fa 
r M-c.- derhıd ö lll.ı•ler. K~ tın- farel<ıri ~ ııı.ro bı.ıjılcy 2ehôr
ıenıcı.en sCJµ-r>elidi ı'. B~ 25, Mlıcun !#!inde 50, rf;ı/e 76, da" sah.a&nl!n a?.lı~ına, ~rl~iınra.. karşı d" .. u · rı btr 1 

oıta.rşi plM.ıından b.ı~~ bir plilnm oourr.de 180 kUoya. ç:Dı:arrnLŞ'ıa-rdt. 
tz:::ıbO!ci AJman!)-"3tlıaıki birhri scı':i dil.şilu AI'lmlniLı·rm arendj m.cımlt-Ooetl c ı·i ndc 
ceJ.er a·ıuınrla bulunU\)"On:lu. ta·tibıt~ ~·lıodJcleri :i.1·~nıt uru:lrri b -

94 1 hazi.raır1111ıın 22 9' ı"llliC' Alm.:ı.n.- marn.en tenn!diı'. Dan!...'l:ıarlc:a ve }Tol- r··---------------------------
.,.... Re ıııı illınışl:w:. 

BASAN DEPOS U tt ŞU BESİ 

yanı:n Şark ce~~1.ıdl' Rucyaya ·ıarnada olduğu g:o: is1ı-h.'>?31 m'~t.:ıırı 
1aaTruzoo.dakl a..•1v·Ii, pt'tı·il temini Aım....n:yada ôönWn başl!la 280 ki!.o-
ile ~rabrr, g~ cid;ı;n ~:ı.laııoo 
.ır..a ! ~ olrı~ok t.t ~c~ı E'yller A!m:ın 
a...:tcrJllk, 6ya~et ve dı·v:.:.ct ada:n.kı

rı, Anglo - $.::ık30nl~·rla. ~y:ıcağı 
ş-üphı-S:U. rrJucad~!edıt•, SovyoJe r Bir
lrği R\J}~"t16Ulln Avrupa ıkıt'a....c.ı sa
h-a~ına. d~tıil 1",."?liş topr:-lk:a)'ından .i.s
ıtıi!a-de e<liln1<.'ı:;.ıt lüZlhnuna k.:UV. ol
rnuşlordı. 

Gı'çrn eylül ayın:n 23 in:le üçlü 
po:ikıtın iınrz<">ının :;ı~cioör.ürruü müna
teb-et·'.ylt:' söylcd:gi nutu~t.a I\-'I. Rib
berJ.~op'un, Rusy{lda A !.nıan;yanın 

kaz .. ndığı ara·z~n 1,4.CU,000 k!loınL't-
re ka·re o '.da,ğur.u ·1 '"1: 1;.11 görül-
mi!~ü. 

Gi.Çf'n. <'*•an Mrfı.nrlıe A1..meny<:! .. 
nın aı';lz:isi, Rl.;.ı.yadat\ tu haı·pıb~ :mp. 
t<y:ı..ı.;ğl 1,400,00-0 kJoır.<>tr> ka<e 
3.;-:ı.ı.idcn cl.aha az ·bı.;.llm:ıloft.tıta fdj# 

1939 h:l'r'b;n<lıen <M-'\'I l A""Ll:s.t:UT}"a
nın llhaitrr.d:-:n, Sü&ctlrr?1• rr.e~..:ün 

Çc'.<o•·ov'~" t.:illrm}'t't'nde•'.<·t s<1-

han.ı.n ~aJ~nth·n sonı~'{i A]m31\Ya 
ar2ızisi da.'ll y'""' Rıı oy>& i{gaJ ey-
1-e<!~ği mi.';(ot:tr kıiff'mf'ı.ıır !kt!ıredcn az
dı. 00 rr.r·l;yon Alma-n:ya nufus11na 
k_.·:-şı, Rus-,yo..:.!a z;,:pt v-e isti!a eyl('di
ği m.aheJiıerdc({; nıLllusu da 9-0 m~l

yonduT. 

* A
vnıpa.'ı:;. va,<ı.tf olar>ı< % 55 ı 
{'ki]rn 3•T1\~;n.ın \"t?.r&ğj n:uh
te]!f mah~ulün bu k1t'.artl;n s~

~:n.krine ktfqy.M etmcmc<=ıi. hiırcb'n 
uZ2rrıJJllc iaşe f'J'ldi~ı·'eı1rWı çoğa~ 
rr&~ına sırbf>p o~uyol"du. 

Rıeyatk.n zap~~un<:rı 1.400 00-0 kl
lomMre ko·re a.razinôn <*ilcUğlnc gö-

ya <:ıkn: ... ->rnc_ş, t:ıkQ.t 2-00 kiloda.n da 
e~-Ck dt·ğilıdt. 

Ri.ıısyc:.rla z.apt()/unan 1,400,000 k1-
!orr.ct."4-\ kaı·r aııu.inln % 60 kı&nı

nın ekil..'llo(,.>a!e e!.jc cdılcedk rr:a~ul 

.miktfl.rı.nı.n, ~.\:mıan z:ra:·t usullerı-

nin t.atbı-ıti nıı."Lcrs:nj dö:ıüın bJ::
:na hl(: o}m.a71 (l ~O-O k':Ioya tınrı'
m~ı miiırrJı;ünrlUr. F&i<~ .t bUJ!un he
~n Vf' billw~sa hn.ı·p y;ıll:ırında müm 

kün o~ac~ğ. ıcıı k<'!:rdC;.;ıeıtıH·yiz. 1 
Bu n4J.$'rf·3frp göı-c A 'ım<l'!1.yanın, 

R~y:-cd z.apt v-e i:-;tıld t"YltdığQ aro:ı

z:yi 1'!.'n.ni z:ı-a."·t usul!e:"ylt· t''imıC-

5'r.i, ışJeti~rr.•·s1oi ~m ni, a~adan 
C.::ığ~ı1 izşe z3r)tıı:illl.;"ını Caıyı.-.n1Janu

)·~.ı~ vaz: tı• g-"'"U~ m:'1t~l·~tc bUyük 
\'C ~~ı 5"11•1 o1:ıe·~tır. Ba ilt:xır:.a 
:ıfıe.rcşaI GöL:ng•ır. A!:ua.rıy;•m.."'I ha
strr.l:.>?'ı.rt1n bJ mr.ım:t. "'*t~ nılicit:"l-Yt 

cf.e.·an1 ct1;?'"!rıf"k Vt1 ia~ zorlukl;ı~ 
ıınıd-an yırnrm.>"Ceteğt hu ru:ı.md~~i 
söıolerne, ldd"'1fa:ına lr..ıt v~rm<'lr 
l~Z!m gi?'!iyor. 
.. , ..... ., ...... ""'" 

Dr. Ha!ız Cema 
I.OKMAN HEKiM 

OAciLİYE MtiTElJ ASSISJ 
Divanyolu 104 

M"~,.,,,,e .... u,. rı: ! .5-8. Trl · !!198 

Sah ibi: E. I Z Z E T. Neıriyat 
Direk törü: C~vdtt Karabilııiıı. 
Basddıjp v~r: •Son T~lırıfo 

Deniz fabrikaian umum müdürlUğUnden 
Gö1eük' dPlljz JtJ>rika.~on ~in dömncüye ihtiyaç görülrlü~ündf'n Jg.. 

le4tli'.eNı iyi!~ lr."ıgı<tı ,.. -ı'V"1e<'lle imt:tıan e<tilm~·k üııere L""'"ı rnıi1. 

düı1üğ? rr.ünıt":lntlr..n. 1006 

( ___ ıst_an_bu_·ı_Le_v_az_ım_A_m_ir~liQ~in_de_n_) 
T<r.nl'ı.ık~e.:"t"kıo nn.ııbtı:)Jıf çap~Gıma ker<stı:ı ifficill ioçi1l yı·.n:ı \W~\lt ;ı:z 'ıuı 1 -

lru-:ı!nuş b.ırııaır ~oqdhı (Guıtı~it) satın aı!ınacaktı:. Lolrorn1ob;IJi vı·yahUıt TM 

tö!"lü, o:abi:(>oC'bti g:.b~ !rr.O:.Ö!"9İlz ola~k yaJnız. tt.q,gt:ııı da ola-bilir. r::ı.'ndc• bu 
noCı\..ı!ı n1J.!tincf>i olup ta sa.ttrulk .istcycnl'El'in Art<ara v-ey.a. :İı,Ui.rııbui'd:tıki 1\t. Y 

V. Satın ain:a koousyonla!\ıno:ı mü.raca.0.t etımre-Jrı-i. (1565 - 985) 

1 e TAKViM 
'rfj~ii.'• •h,•an.b.ul •!"•,ıe<1•;yesı• . .. , . 2. Teşrin•. PAZAR 

1 ·' ŞEHiR TiYATROSU 1 
!İl Soat 20,30 da .----'-• 

DRAM KISMI 

-ıış ASALI 
Yazan: W. Şakesı>eare 
Turlı:t.,.;: Ml'fbaret Ersin 
KOMEDİ KJSMI 

YALANCI 
Ya zan: Ca.rlo Goldonl 
TürkçeOI: S. Moray 

Cumartesi v~ Pazar günleri 
15,30 da matlne 

Her Çarşamba saot 11 de Çoc:ulc 
Tı.yat.roı;u 

~mlbe gtinti sat J6,:ıo da taı>
ht m-at:ne. 
p~zartl·si günü Dra.m, salı günü 
Komedi tiyotro!arı k..ıp<.ılıdır. 

1361 1942 1358 
Hicri 

1 
Rumi 

2 1 19 

Gü.n: 305 Aş: 11 IIl!l.lr: l~O -
E • a n 1 Vasati 

Vak.iller 5. D, s. D, 

~1- U.Uet 1 24 6 31 
Qğle 6 51 il 58 
ikindi 9 41 14 47 
Aqam 12 00 17 08 
Vataı 1 33 ı8 39 
fmc::alt 11 4~ 1 4 51 

DİKKAT: Gaz:!lrye &ö:Jdeıilen 
evrak gtırl verilınez. 

re, buırtıdan al.ıııJl.c3'< rruı.lısı>l ile Av- J1rlll•••••mıa111illlmmlllllmmm•ııı::::mmamm• .. •••m•••mmm=m•m1111ım•••ıt11ı. 
===============================-== Bilumum Resmi_ Dairelere 

K . TASARRU1" 
HF.5APLARI 
2 İk•nciteşrln 

Keşide.sina aynlaa 
ik ram.yeler 

1 aceı 1000 lirıılılı 

ı • 500 • 
2 • 250 • 

• ıco • 
• 50 • .. ;~ 
• 25 • :i ... ~ 

Veya o Hük ümdex i 

Müe.ssesat ve Teşekküllere 
Resmi dairelerın veya· o hükümdeki müesscsat ve IC'~kkülforin gazetelerde neşredilecek ilan• 

!arı, b<r ı.m.tet şirket tarfaında n kabul ve gazetelere tevdi edilmek te idi. Bu limited şirket el
yc·lm hali t< ·ti·iy<-drdir. 

Bu defa yeniden teşekkül eden 
rı1~ tbuatın1n alakadar 

Türk Basın Birliği ve 

ve bütün 
oldui'u 
Ortakları 

Türk: 

RESMİ • 
1 LANLAR 

ŞiTkfin mcv~ i;<tigali: 

Resım.! daire veya hül<ümdek i dairelerin 
gz.,.ete ve meomualaıda vcsair i lan yapılan 
d'p neşirlerine tava=ttur. 

ve müessesele rin tica rl mahiyetle olmıyan ilanlarının 

yerlerde neşri için ıka bul ve neşir vasıtalarına sevke-

Diye ya.z>lı bulunduğu.ndan bundan böyle resmi ilanlanııı doğr udı:»t doğruya. 

Tü~~ Basl'"',,. Birliği ve Ortakları 

RESMi iLANLAR ·ŞiRKETi 
ne göndermeleri liızımdır. Bu yeni şirket bütün reani ilıinlan bir intizam dahilinde ve kanuni 
mücrdetleri zarfın.da ve günü gününe islenen her gazetede neşrini temin etmekte olduğu giftıi ha· 
sıliıtının 9'o 75 in i de Basın Birliği yarılım t<'Şklahna vermektedr. 

Tasfiye halinneki biT şirkete veya diğer türedi mutavasııt'era (liinderilen re~i ilanların daire 
lerjnin malümat ve rowvafak atla rı haricinde, gaıı~te adlan deWi .riliııeık surelı le neşrine teşeM>üs 

edrldıği öğrenılanekted.ir. 

Bi11aenr.ıe:;'h resmi daittle r , l.iarılarını diledikleri bütün beylik ve gündelik Sİ;.) asi gazetelerde 
neşrederek her yeTde herkes tar atından okunmasını temin edEtbil mek için <Wğrud<ı·n d~ruy• c 
ya lnız İstanbul A nkara caddesi 8 O numaralı Kaya hanındaki 

Türk Basın Birliği ve Ortakları 

~~~~~~,~~~~ ~~~~~;ou~~ R E s M 1 l L A N L A R ş 1 R K E T i 1 
iyi ı....ı ı.agıtlaril.e birlikte !mtiıa.n edl!nıeir ~ Göl'"-* dıeoi:ı iobıika]o.rıı ne gönderl?M!lidicle r. Telefun: 21 ()25 

gi'nel müdil rl~ -nWra.c:aa1arı. ~--••••••••••••m:ı••••••m•••••••••••••••••••ımıtl 


