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I<udiis, 2 (A.A.) - Yafa ve Hayfada 100.000 kl.<inin ve
ba seromi.11! aşılanması için gerekli tedbirler alınmıştır. Fi
listıroe bütün ahşap evler )'}kılacaktır. 

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

VARLIK VERGiSi Ruslar V eliki Luki ve 
Elista şehirlerini aldılar Tahsil şubelerinin yarın çok 

anlaşılıyar kalabalık 

Anoto Sakson dUn
yısına kendimizi 
iyice tanıttırmaltyız 

lnıiltue ve Amerilrada 
Türkiyeye karıı büyiilıı 
bir uvgi b.ıılenmekle 

beraber bu iki memle
lııette ve bilhaua Atla• 
Okyanuıanun öte tara· 
lında bizi tanımıyanlar 
çoktur. Bu iki büyük de
mokraıi memleketinde 
elk&rı umumiyeyi iyice 
aydınlatmamız lazımdır. 
----- --- ........ 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A nglo Sakson dünyasında 
yaptığımız seyahatte 

İngilterede n çok daha 
aiyade, Aıneriknda Türkiyeyi 
anıyanl:rıı.n, Türkleri ~dam a
kıllı bile11lerin, Türkiyenin siya
ı;etini iyice kavrayabiıcnlerin 
pek az olduğunu gördük. Helo 
135 milyon nüluslu kocaman bir 
kıta olall Amerikanın htT tara· 
bnda, tahsilde bulunan veya ha· 
yatını kttauan bir çok Türkler 
bulunmasına rağmen (bu ytird
claşlartlan bir lr:ımıı, meseli Tev· 
tik Fikrefüı oilu Haluk a:ibi ııa. 
zılan ;ıe yazık ki az çok Ameri
kalılaşmışlaırdır) Türkiyeye ge
lip giden Am<:riknlılardan. çoğu 

mern;Ieiet \le mille~ lıar~ 
pek ıyi fikir besliyorlar. Bunlar
dan seyyah vapurlariyle İstan
bula ;;c:ip biıı kaç so,at, iızaınl bir 
gün kaldıktan sonra geri dönen
lerin bizi tamnıalarına imkan ol
nıaınai<la beraber, onlar ıla bizim 
kuyruklu ve zenci olmadığ:mın 
öğrenmişler; lstanbulun ve diğer 
gördükleri ycc:derimİ%İn güzel 
manı.arası.u sevnıişlerdir. Bü
tün görliştüğümüz Amerikalı· 
lar, Türkiyeyi göıımek ar21ısunu 
candan i:ıbar ediyo-JlardL lf'ür. 
üyeyi tanıyanlar ve samimi ola
rak sevenler, ancak muhtelif 
\0a:r:iiele~le memleketimize gelip 
bir müddet oturmuş olanlardır. 
Junlann da hepsinde tekrar Tiir· 
kiyeycı gelmek arzusu pek kuv
vetli olar.ak mevcuttur. 
Amerikalılar umumiyetle ve

falı insanlardır; tan ştıkları \'e 
dost oldukları kimseleri unut -
mazlar. Vaşingtonda ve Nev
yorkta göııüştüğümüz, evvelce 
memleketimize gelmi1 Aınerj. 

kalılardan bir ç0<Jıı, Türkiyede
;i do_;tlanna seliiın götiirmemi7i 
hararetle rica ediyorlardı. Bil
hassa Amerika Hariciyıı Neza
retindeki daire şeflc•:i arasında 
Tiirkiyenln bir çok dosfları var: 

lı. Fakat bu 135 milyon ins:ın. 
dan 'Iiirkiyeyi iyice tanıyan ve 
Türkleri bilerek ve anlayarak 
.sevenler, pek !azal değildir. Bu
nunla beraber, asıl büyiik kütle
yi te;jlcil edım Amerikan vatan
daşları da Türkiyeli hiç tanı
madı!./ 11; halC#~, m11>mleketimi
u karşı iyi duygular beslemek. 
tedirler. 
Buoıın •ebeplerindeıı. hlri, ge

_sen iıarpte Almanyal!lll mütte
fiki olarak itilaf devletlerine 
b~şı. harbe girmiş bulunan 
Turkıycııin b defa dürü t bir 
b
. u 
•taraflık muhafaza ederek llfıh· 

ver ~•ııhesine iltihak etmemiş 
01.ı~a~ıd.ıı\ Bu umumi se\ginin 
dıg~r bır sebebi de Tiirk inkıla· 
h dır. Ebrdi Şef Atatilrk ile 
inli Şef İs~ıet İnöniıııiin ya· 

rattıkları bul ıik inJ..ılap "Ve 
kurdukları Y•PYeni Tiirkiye, A· 
m rıkada çok i~i tesirler hu le 
tırtimıi tir. 

V•ktiyl Amcrikdaki Ermeni· 
lerlo Türkiyeye düşn11n diğer 

(Dnamı 3 üneü sal fada) 

olacağı 
----------------
Defterdarhk memur adetlerini 
arttırdı. Sel: dan . itibaren hacız 
muamelelerine başlanacak 

1'111111, ""''* ve•&"lsl aülıelldkrt- ı· ilenen 45 - 50 alb'oııdaa sonra ıanıı 
aln bortlanm eeaaaıa oıaraıı ciıliye<d ıabrılcoılı miktarın ııormaı 61tik'rle 
Itri - rlbıclür. Defterclarhlı miilı~I ..... ynjlnı,, 1ar1181D1 lıaJaeatı -uı 
lellerfn ini ..,. &'llnden iSlllade e<Je. molrlaclır. Y- lıoJlıAbkl&n ılolan 
M ver&"llerlnl iılemtk lçm ı.ıı.ıı mıircaat etutt halde !'Vasmı ntıra
fU)>derine ıenlt ölıtüde -eaai ınaıanlara sıra numan.n Yerllttek 
edueldeıinl lhırap •tmlt Ve ltbtımlıl ve n'llJllSl'a ahnıf olanlaJ' llllb ıiinil 
tedlılded Alnı>flH'. Para alıp malıbus v~.at - J'abr"1>11eiı<lıkrdlr, 
vere<ü memnr mlktanın colll.ıruf. Bab llÖD-•n !Ubaren ıatınlacak 
l:tahat ........ k büro şeflerini anbr- vergiler :rüıde bir ..ıı:ı. 12 Sonlıi· 
m~ ve ıniil<ellef llslelerlni verıt ala· ınmdan ltlbren de ıüıile üt ıamla 
cak memorfara dafı'nuytır. Şelırl- alınaeaııı17• 
m.lzdekl mükcUeneriıı ödlJecelkrt 
mllıtar 344 milyon oldutuna ıöre i- (Devamı 3 üncü sayfııcla) 

Hitlerle Görüştükten Sonra 
Laval, Parise 15 yaş 
ihtiyar dönmüş! 

··~~-~---~~-

4.eminılı: Cilmhllnleisi Ruzvelt.in 
yeni nsinı.lerinden biri 

r 

Ruzvelt 
• 

Müttefiklerin 
harp ga yele

a n la ttı • • 
rını 

ı 

1 
«Vazifemiz, medeniyete 

karıı yapılan 1ekavet ezi
linceye kadar bütün hür İn· 
sanlık kuvvetlerinin İftİra
kile kuvvetli bir baskı yap-
maktır.» Alm aa Führeri, Laval'in oturmasına bile 

meydan vermeden Almanyanın 
\..,, __ __ __,) 

boş 

r 
laf d~ğil filiyat istediğini bildirmiş 

Proess: 

1 

Madrit 2 (A.A.) United 

Belçl.kadakı• s.ıaruyetli kaynaklardan geıen 
Fransa haberlerine göre, Laval'in 

1 
yakınları, Başvekilin Parise dö-y a h U d l• ı e r nüşiiJıdc 15 Y•Ş ilıtiya.r1amı.ş gö-
ründüğünü ve Mihverle >§bera-
berliği yapmik maksadi~ tatbık 
etliği siyasette karşılaştığı en 
kuvvetli muhalefet yüzünden çok 
bitkin bir halde bulundıı<ğunu 
söylemişlerdir. Lavalin manevi· 
yatını bozan başka bir sebep de 
Hitlerle olan görüşmesi esnasın
da uğradığı ağır hacalettir. Hit
ler tarafından !ovkaliıde SQğuk 

bir ıavITla karşılanan Lava!, ken- , 
disinc tek kelime siiyletmeğe 

meydan vermeden mütemadiyen 
söz söyliyen Führerinı şiddetli 
iiablarma maruz kalml§, Alman 
devlet şefi, Lava le, Fransanın mü-

--··'-
Londraya göre: 

Almanlar Liyejde· 
ki bütün yahudiço
cuklarını top!ayıp 
götürmüşler 

Londra, 2 (A.A.) - MüsW<il 
Belçika ajansımn bildirdiğine 
göre, S. S. krt.alarına mensup bir 
Aste;ımene tecavüz edenleriıi 
Brüksel ahalisi 'Lırafm<lan tes
lim edilmemesi üzerin~ Alınan 
lar on Belçikalı rehin~·i kurşııı
na dizmişlerdir. 

Bundan başka ayni ajansın 
bild.irdi.1\iı:c göre Liege'deki bü
lün yır: "ıdi çocuklar ailelern -
den ~lıomışlar ve kamyonlara 
bindirilerek bılinmiyen bir yere 
gönd~rilmişlerdir. 

tareke hükümlerini bozduğunu, 
General Jironun sözüne sadakat 
göstermediğini ve General Wey
gandın doğu Prusyaya gönderil· 
mediğini söylemiştir. 

, Vaşinı;ıon, Z (AA.) - Rtis Ruz. 
veli, mölldlk milletler birleı;a.ıeslnln 
b\r.nci Jı1döndmü münMebetitc yap .. 
t1tı deme(le, birleşik milletlerin mü.
dat:ıadan taaıTU~ ceçtill:Jcrinl ve 
bunlann harptfon aonra da pyretleri
ne müştereken devam etm~lerl kay. 
ti lmelerl rel"tkt!Jlıı.i kayd<vleılikten 

•ara sôrl~e ~lan ill\vt '!'tmlttlr· 
«-- Blr)e1Jik mJlJet.ler, sulhiln mu

hatua v" ldamesinln chinyının htr 
mlUetl için hayati z:r.rur.etle'Ji.n bl.rlu
el t oldufuna kanidirler. Ba.,Jancıç

ta, 26 millet Ana - Pakt ımtalamış 
ve müte..klben başka 3 millet de huu 
!ara iltilıal< •Ylemlştir. Ana - pakt 
lmzalandıiı za.ıruın hülün dünya va. 
zydi çok reel bir h•I alnuşb. Bunun 
le beraber, 1942 yılının ilk &'linii, Al. 
)antik mukavel•slnln dünya ideallle 
blrbirln~ ballı olan hu mıııeııer: aa. 
keri tttavüzün. ınuahedelerhı bMul-

(Devamı 3 ünd sa~'fada) 

Bugün 
tlrUııeii sah;lede: 

T<ılevi2yon yarının en büyHk 
inkılapçısı olacaktır. 

Yazan: A. Şükrü Esmer 

• 
Dördüncü sahifede: 

Değirmenci Hoca N;ısreddln 
(Hikaye) 

Almanlar bu şehirlerdeki bü
tün yahudi ailelerir.i de bir yere 
Uıplamişlardir. 

!Führer, miittefikl.,rle lşb;rliği 

yapan Fransız şahsiyetlerinin 
yüksek sayısın• kaydettiklen son
ra Almanyanın boş sözler değil, 
filiyat ve hareket istediğini bil-
dirmiştir. • Yazan :Hali kar nas Balıkçuı 

(Devamı 3 iincü sayfada) "==========-•• 

Smolensk şehri yarı kuşatıldı 
~~~-~~----.. ~--~~---~ 

Almanlar Veliki Luki'nin ellerinde olduğunu 
ve Elista 'nın boşaltıldığını bildiriyorlar -
Sovyet öncüleri 
Rostof 'a yaklaşıyor 

Moskova 2 (AA.) - Hususi 
tebliğ: 

Mttkez cephesinde ıutalorımız 
kati netice veren bir hücumdan 
sonra demiryolu kavşak noktası 
olan Veliki LulO şehrini zaptet· 
mişlerdir. Ştbirdeki Alman gar
nizonu silahını teslimden imtina 
ettiğfoden yokedilmiştir. 

Stalingradın cenubunda kıh

larımız Elista şehrini zaptetmiş· 
lerdil'. 

Stalingradın cenup batısında 

kıtal arımız Tormossin idare mer· 
kezini ~al etmişlerdir. 

Şimali Kaf'ı<'5yada Sovyet kuv
vetleri Tchikola idare merkezini 
zaptetmişlerdir. Ganimet ve esir 
alınmıştır. 

A!L.'\fAN TEıllUGİ 
iBerlıin 2 (A.A.) - Alınan u

mumi karargahının tebliği: 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Fransız 

Timoç<:nkonun yerine geçtiği 
b.ildirilen genen! Zukof 

Birliği 
Kurulacak idarenin mahi
yeti etrafında mütalealar -Gene al Jiro, siyasi mevkufları 

yılbaşı ve kenoisinin seçimi 
şerefine serbest bıraktırdı 

Loııdre, 2 (.\.A.) - Şimal Afrika-

ı~~~;;;::;;;;;;;;;: 

Deniz inşaatı 
-••t--

4 Amerikan 
zırhlısı hiz. 
mete girdi -·- 43 Japonlar da 

bin tonluk iki 
yapıyorlar zıhlı 

Londı·a 2 (A.A.) - Nevyor<: 
radyosunun bildirdığinc göre, 
Herbiri 35,000 tonilatC>luk olan 
İll<liana sınıiır.dan 4 hattı harp 

, gemisi, d•h• şim<l'idrn hizmete 
girmiş bulunmaktadır. 

Çunking 2 (A.A.) - İnanılır 
kaynaklardan haber alındığına 

göre, Japonya kırk üçer bin to
nilatoluk iki zirhlı yapmaktadır. 
Bu zı.rhlı!ar önümüzdeki ilkb•· 
hanla b;tecektir. Bu iki zırhlının 
ad> Kil ve Şarid:r. 

Bundan başka knk•r bin ton'.-
10toluk Satuma ve Aki zırhlı1ar. 
da önümüzdek~ yaz bitmiş ola
caktır. 

AMERİKA'DA .. 
Ayda 5 bin 

uçak yapıhyor 
Nevyork 2 (A.A.) - Birleşik 

Amerikanın ayda 5000 den fazla 
uçak ıo~ ettiği ve t:caret filosu
nun 20 milyon tonıilatoya baliğ 
~lM:ağı resmen bildil'ilmektedir. 

da.ki s113!ii durumun manz.-.rsı ruc· 1 
te mensupları ı.;rııkte İngiliz ve miil 
tetik yasi ve d·P1omatk m3bflllerl
nln bqhca me gale n1evwunu tekil 
etmekkdir, 

G!'ncral DOcoı ile ceneral Glraud 
tarafla.rından sıra.sile 7ap·Jan Ye pek 
7akın zamanda bütün Fra.nsıw luv· 
vetJerinln birleşmesi tmkRnı bulun· 
dulunu cöotcrcn bildlritılerden beri 
burada sorulan ve cevabm·n Teriime 
sine süçlükfe uğranılan SW11İn, biit.ün 
Frannz.JarJ Alman tahakkümönden 

Tarladan 
Geliyorum 

1 kurtanlan Fraıu·;ız topraklarını ctra· 
tuın toplaya.uk olan yeni otoTitenin, 
Fraıı,;a ve impara.torlvfuıı muvakkat 

(Devamı 3 üncil sayfada) 

Büyük Röportaj 
Yazan: A. Şek ip 

.L --C Mahalleler arasında 5=" 
Tramvay azlığına 
pratik bir çare: 

Fener bahçe ile Galatasaray 
dün 1- 1 berabere kaldılar 1 

Türk köylerinde geçen 18 eıylık 
hayatın meraklı tafsilatı 

Nevbahar mahallesi halkı birer merkep 
satın alacaklar ama şehirde 

binmek için Belediyeden müsaade istiyorlar J 
·• 

e·r caddenin yapılması içinde bir 
mE.halleli bedenen çahşmağa razı ı 
Bu si.tunlarda, lstanbulJularm 

ınuhtc' if d !eklerinu tercüman 0 • 

)urken, balkın bir noktada dü

şünce birliği yaptığın• şahit ol• 
duk: Yol meseles•. 

bir llQt ile Eyüplülerin dileklerine 
karşılık verilıyor. 

Bunda. son üç sene içinde E· 
yüp kazasında yüz bin lirllık yol 

Bu röportaj serisi Türk matbua tında intişar etmiş en re-
alist yazı cılacakhr. Güzel lbir üslup, meraklı bir mcvru ve 
orijinal tablolar" 

Kö_qün Muhtarı söylüyor: 
"Ben, kendimi bildim bileli, bu kadar 
toprak sürdüğümüzü hatırlamıyorum. 
Allah da verirse öııümüzdeki harman 

çok mahsul alacağız.,, 

Şı•hrin döıt bir .ı.ııına sel'pilen 
mahalleler, Aı navut ka'd rımı 
nıo hasretı111 çeker durumda. Bu 

hai, be ediyemiıtn de gozüne 
ta p~ olacJd: ki bi?• gönrl rıkn -

Y pıldığı bildiriııyor ve fazlası 
Iç;n de bütçe,in müsaıt olmadığı 
ıleri sürı.ilı.iyor .• Barut yok!• hi 
kfıye i malılı!l. Bu mazeret. bız ı 
d~ kabul ederiz. Lakin ~lediye- llünkü }'ene• • Galata aray m~mdan bir enslantaııc 

' (Maçın tafsılıitı ı·e bugWıkıı m<ıç 

Arkada,ımız A. Sekip, 18 ay köy köy dolaştı: 
köylüler arasında yqadı, on! arın hayatlarını düıünc 
ve görüılerini yakından tanıdı. Türk köyünü, Türk köy 
lüaünü birçoğumuz tanımayız. Türk köyü hakkında bi 
diğimiz ,eyler efsane gib i, hikaye gibi hayal 
lerd°ir. Hakiki Türk köyü nedir, bugün ne vaziyette 
dir, nasıl çalıtmaktadır, hak ikaten zengin olm•.ıs mu 
dur, içki İçmeğe mi, bara git mei:e mi başlamıştır? .. 

Yarın İKDAM' da -(D<:umı 3 üncU &ayfada) '-ırn a.t lı.a11<-rler 3 mcü hı ed~) • 
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s·uLTAN REŞAT 
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Ayan, mebusan, d<vlet ~'l'kttnı, 
· skcri -.mer~. kiimilen (T.ıl sa· 

nu) nda to, iannıı la ·r. Ar
tık b<yat t:nek için y~nt u-

md r ki )O lamı.. 

T• • ifaL 1 vazifesi ı if, e· 
de'lle:d< n [, .uı; br za it ıçcri giT 
di. Yii.ksek sese!: 

- Zatı ph n•, y•o.>yi ç<:yrek 
gc'Çe, s3ray1 hıimn,·unlar .r.dan 
h~rckt>~ .ııu:ı .:nltı!:ır. 

De 

Sa da, ~ .. tıni.k .. ı ıı; ın'.11"'1-

tı; ·ıti.ldi. BU:tun güzl.r, cep 
er n ,('.ı.k lt ıl it r. ... l:lt r Ü· 

4etinle tenıcdtii7. ettt. ~u halde 
bir kaç ııkikaya kadar • cn.i pa
d • • Et")'a.'1t mcyclaıu ı geçe
'ek (Taht k:ıp.sı) r.d 1 crıye 
gi ec ~ti. 

B C<lenı • gccikme<L . .EV\"t."la, 
&yazıt m ..-~anuwı o· .ula a 

'Cl<fen ve ıpnnı da Te.ht kıı· 
p'.'llin iır.i\ndrn ki.:s!:in birt•r bcmı 
sc ı , 'idi. Bu borı.br, o clovı in 
cıs1t ri ta!in1ı;.tna.-.n ·;sinde ııov-

t o' oo (te{ !ı1'11ane ı borusu 
ili ... 
Bır<kı;hire, Beyazıt :n .·da

nından: 

Padişahım ~ı:ık ya~a. 

S:ı. k~ işitildi. Ve b · r ilti da- j 
kika •ııra da, foz 'bulutları ara
zında g;; •lükıle brkdilcbilc:n, 
ıkı atlı qİl kupa araba, dolu- diz.. 
gi ı Taı-t k p.auu \eri girclı. Bu 
ara banuı etrn!ı, h• ket ordusu
na me.•ısı;-p sü,· :ı :zab"t Ye ef • 
!'adı İhc Ç€VJ.' inıit-1. 

Şf:ıııdı, Har~i)'c Nezarctinm 
av lusu.r.Ja da; 

- Sdfun dı.r!. 
K '1.lr.aııdala:rı ve: 
- I'J.d;;:ıhın 90k l a• •. 
!J::ığ~;şnıaları ~,ıl ::roodu. Ye 

H:ırbıye Mektebi t..I bclen°)'le 
:1ar<:>ket arduısu e(radı · M{~TUti· 
yetin ;Janıncian sonra -0lı n • ~u 
zrlayı roylc!ll"ytı baş~.:ımıslar 

dı: 

Biz uc idik, ne oldu!,?, 
Sı dı hürriyet bııMtık. 

ayci (Cemiyet) de, 
Esaretten kurtuldu'k. 
Ya~a;nı Niyuller, ı:n~erlcı •. 
Var !sun bamiyotli askerler, 
Otuz uç senelik hayıı.1 •nı, Dol· 

maO,..hçe · raymın terı'h.ı \"e kas.
ve li bk kii.~fitıde, halkt n u
zak ,ıarak gcçirc;ı ycııi hüküm· 
dar, bir<lcr.blrc ta~la~ t ;ı ba 
v'CIVi'lc<l<'n, '.ba karnıak:ır ık gu
rult!ilcrclen ü.rkmüış ve .>as rm:· 
gibi, büyuk hır IK·.ı ccan 1 inde 
i<li. 

Araba. Hnrbıyc daırf in" Kıl· 
pısmda.v ı;iııerck (Hıb kar mer
<live:ıl n binek taşır.a yı.ııaş
t 0 r umaıı, Sultan R d ayni 
i'l<'yecaıı ıie arabadan iııoi. E\-vc
lit ~ıı \'C m5r.as.z .narnrlada 
etrafına g&. g<'Z<lirdi. Sonra, 
garip ve gene miuıas,z bir tarz
da gulumsedi. Arkasmcl~ki re
diı>g()bun düğmeleri, oir saray 
ağası gibi, yukarıdan aşağıya ka· 
dar Far.sıkı ilikli idi. Sulta.n 
Malım-et, ool elınl, bu sımsıkı 
fükli redingotun alt r.da.n taş
kın görünen karnının ilı;tüne 
kıoyar.ık, sağ eli) le etraf udak.i • 
lere birbirir.i takip eden !K'lam
lar vc-rdı, 

PadlşııRlı binek tll§ında karşı • 
layan Alunet Riza bı:ıy, lıemm 
onun clioo sanl<lt: 

- Şcvkclmeal>'. Mcışmtı} tin 
ilk p;ıdişalıı, zatı şah.aııesesıniz. 

Diye ba.ğırdL 

' 
(arkası var) 

aı·avl, tı<.ırh;ye Ne2aretı daires.ı. 

ne yak:lı; .ken, yaQgın kulesinin 
b yr. •· a ı:c,1u:e de, myu ,-~e Saffet Arıkan 
çüru;,ıi re~ine Atlas frwuıe be· ve Vo n Pı pt: n 
y.ız ;oe.nkli •pekten (tugrıı) ,. 
leruni~. (hv,.,..ı.;.r hAJ'rağt) ç.<:kili- ge dile.-
} ord·ı. 

Berlin Büyük Elçimiz Saffet 
Y cı\t pa:l ~h, D ılma l"'hçc sa· Arıkan ile Almuı,yıuun Ankal'a 

ıayuun. \Cl oot ~" · öniiııden J Büyük ElıçSi Von Papen <lün sa
kiı~uk b..ı.· i>timbota biıııııi.s, Ö· ( hahki trenle Ankaratlan ~rimi· 
r.iüıdc b r lclavuz -.-o etrafında 

1 
ze g.lmışleı:dir, 

cla ıı:tfuafız j,;t:;,.;l>;ıUan olduğu 

ıhaldc l:ıırkci islı.eıeısine geçmiş· ı KOrOıc HAB 
ti. .. O•ada kendisin! Mahmut 1 ER 

------------ 1 Se·;kct paşa ile hamke• ordusu· 
>:a ım~ı.sup büyük rütbeli erkan * Karabük demir ve çelik ı 

'
·e "ı ora ka"•"• .-lor·'· Ve fabri'<&lanna yeni flltve oluınan A0 \ ,._ııı.,,.... W, 

pacl.,<.ını 0 kapalı unbay'I bindir- kısımlanı: faali}'E!'le geçmesi neti· 

d ·kt '--ndil . tl b cesinde Karabük mli<!sseselerin· • ro ,..;ura, ...: ı er o ara a-
deki kadronun ta:h .. )'t'S'ne ka· lar ve .,,!arla orru t;ıkibc- ba~la· 

ml:jlardL Ayni zamancl.l Suıltan rar vc-rilmiştir. Bu cümkden o
larak fabrikanın teknik ck"ln.ın 

.Mu nedi takip odcn arabalar da, 
yeni ı-el;ahd olan clı1."'1e \'ah- kadruıruııa eı makir-.e n.lfüendi. 

si, iki elektrik mülıendi<>i, bir in.-
deddin of endi il;>, Padı~lı ın o- ı ki 
gu1la.T.ı Ömer Hilmi. Ncc 1'.C'ddin ' şaat :nühen.disi, beş :mya mü· 

Jıendb! al.n!K'ak.111· 
ve Z<yaeddiıı ofer.dil r de nr· 
dı. 

P adi h için ıenüz 'l.ıir maq 
} apıiıramıştı. Tabiidir ki askeri 
ba'lıl ·~ı· l.arafından ha.,l:a bir 
ma çalıruırn.azdı. Buıı1 bina
m ~ ~nıı hiiloümdan Ha~biy<> Ne. 
zar · meydanır.da aellmlayan 

* Bir miid<lct evvel .kurulup 
bazı sebeplerden dol•yı !.aliye 
'le geçemiyen &r:ıç !ar koopera 
tıinin yenider. faaliyete g«çmesi 
kararla~tınlnıııtır. Bu l• urn ... is l Ticarot V.,kaletiyle ınut•bakat 
hasıl olmuştur. 

i.KOAM 

SEHiR~ 
ıiDavaları 

c ' =c::= Esnafı da dlnleyellm =ıy;:= Tramvay 
ve Elektriğe 

zam işt 

roıs Lı>o11rrnı 

Cocuklara kumar 
horetilmesine son 

verilmelidir! -------
Çoçak esirgeme 
kurumu yanıış 

solda 6ame ... 1Lr 

Eskiciler de işlerinin azaldı
ğından şikayete ba~ladı!ar ! 

-------------
Günün en geçer metaı peçavradır. 

1 Musevi ail ler hiç eski satmazlar 
l'::Skici!c in derdleri vnı. Ağ. • leriıı hemen h i muscvilerclir. 

!arını açmak istem:y,1r1ar. Esnafı Biz mu i!Vilet", eski Satan •muıre-
dınlemege memur ettiğimUı mu· vi ye kaz l'astgeldik.E•kı satan 
harririmi<:, ışrttiklerini ş!iyle he lar daha !az:~ Tuıklerlc Rtun· 
liisa etmektedir: lardıı·. Errr.~· lt-r, hemen hiç 

_ Biz e.kicileo, .,n .İor ··gö- eski oalmıyorlar, Es':ldeı:. bir 
rülcn .esr.aI• lanız. Halk ,,asın. C'Skicı ı;tirıde 5 lira ka:"4a'1ırdı Bu 
da eskki dendi mi, nedense akla dediğiınıı arpten öno~ idi Hnrp 
islilıla ve i>tilrfaf geliyor. Hal- ten 0<mra kawn~Jnll7., <;' k nr t•. 
'1ıınki, bizim işimiz k.1d~r ele-- Günie Hl, 15 liraya para me-
·miz• iş <ı'Z<ln. Elimizi brlt-.mi· d.iğimiz .::ılur u. Fakat !;Jmdi $· 

yonıel bile. B:r •c<..:ki. yi 21 y,.,_ ki nlııl" ;;o. mı cc>k .zaUı. Bu ~ 
ruz, olduı;u gP:ı! çuvaln l:oyıliyt>- ;_ geç('ll f< re ı;ayis ıı) ·<la b 0 

ruz. Srrümud.aki t-0rb,ı.ınn da l:i<l •. Git1ıKx;~ nr• tı nlh· ~ <.>t lbu· 

Meclise bir kanun 
Hiyihası v t rlldi 
El:ektrik 'fnnwa) ve Tünel 

<şletnl<?Si ·umum likli.ırlüoğü za· 
rurl masraflannı karsılaınak ve 
i~ci ücret1crin yaı.ulan z3mları 
;;deyebılm<k · in Tramvay, Tü· 
ne! n Elektnk iicrellel'İJl<> bir 

.:ktar zam y~plmasım Ve.kfı:(!c 
teklıf <lmi§tı. 

Ko~,·luc yc·k~tirı:..n kuır.ar 
ın>t.kıut·~lr1 ~oculc ıı~ıl:tk,ı bü ma· 
ğa kal<:m, d"ft"" par:ılnrıırı a~ır
mağa d \am C{l\yoı. Bütün iti .. 
ı-azlnra. tcnk.tlere \'e · ıct' fl· 

1"\h,n'l11 !nSlıl ._-, ~k•Ill tahriptt 
e.·i giirulrııiyou kamnr r •krcpla
rını ger J1·

1
e doymaL h4r }ı: ~la 

a~ılapu (par:ı dolapları) geoç 
1ı·m•yüt:erı kı:.mor. ve sciahet 
çirkôbına <l.ogru ~oneltınckte ıs· 
.raı· t- iyoL 

hiç bir zaman t~:nılıımıy ak gıiı kit halinı "aldı. İş r.zaldıgı 
kadar ;ıı1a,..tıgın1 .görınro:k. "çir. c3kicı· ad~-ıli '1<! a.zalm~k. tıı 1 

'l'o~ba doldu mu ,en yakıc 4 dır 
mcrkr-ümizc gidip ~ıtıyol'Uı::, Şımd , ookaklarıia e.-ki>ı t<a -
tekrar rokakbra fırlıyoruz. Bir dar fazla •C>klci. )" ra tla~'(,~ 

Münı:.ka' ·ı Voka!Nı t.r ,dan 
3,vıp c<l• w zı.nı tckli'.i için 'Jir 
kıııun lfı\'ilıası lınzırlaomış \'C 

Mcıc115<! St;vke:dı ~ mişt1r. \' f"rilcn 
malUınat:ı uore MecHsiu önü .. 

'• 
ıııuzckkı topl.ıntı!ar.nda, bu Jıu-
su>tn münkereler \-apıl><: .. kt r 

Tilimin edıldi•?ıne nazaran z.ım 
ıtay'Tıası ..,focli<len Mktıkhn scı · 
ra .ş'U:L •tar. 1tı.b;..r ~ ~Ut~r\u"';e 
g•rtecktir. 

Haki'<atm b'itün çıplakhi\ına 
v<' bıituıı mat'>r aı ·~ haklı ıt. az
lama rıı!:men (dılaver iıletleri) 
ni köşelerde muzır fraliyrtiııc 
d<'Vt.rr. eder görmek en k.ttı ~-.ü
ı'(;kH bahahrla, en vurdum duy
maz y<;1lcrı bile kan nğ!atmakta· 
dır. 

Çotuklarıııı biu•t oııııia kadar 
"(jlürm«k imkiiııır.dm mahrµm o 
olan b'nleree ta!c.•be babası şo-

t-o.k kiır.~lcr, bu kadat e~khu<'j, mı w=? Bu g:d· le bu n 
paı'lalla~m:,; e~yaııın ıı.«ıl okp tarihe '·a....Şı.r;Eındal' !0 >•k:u o-
da ,>ôra ettiğini anl.~5·:.mıyrır - yo~; z•. 

lar Şimdi daha ı.ııla paçavra UZ'c· 

En fa~la merak €'t'ti ·len ş, y rıre ıJ~ı:ri5 oluı-0r • ÇJ;ıı.ıw, 
hu! Halbuki diiııy:ı.da para ~-tn:i- biz !' ·•vra dendi mi, nP. G rsa 
yo&n ~ı.ç biı" §CY yoktur. Mal olur o~n. ;ıe·bulurs:..k alıyoruz. Da· 
da p•rı etm~olur mu? Y•'lcr ti ha fada yunlü pa<;avraiara rag· 
orur. 1 ·::nıetini bilmeli. Eskld· bet .;. rd>t· •• 

----~~~-.. -~-~ 

Zinc:r :ikuyu 
cinayeti 

Milll Ko·unma mah· 
karnelerinin faa1iyeti 

'aktulün ı.kreba• 1460 Dava karara .kıiklaıxla türeyen bu ahlak ka· 

paıılarının ev!iıtlanr.a geçirdiği 

zehirli dôş ızleriui giir<lüğıi vakit 
bir ~eflrnt kurumuı.a kaı ı itki· 
det ve t~-essür durmakt. dır. 

sından biri nezaret b a ğ 1 andı 

Biz yaztlık, .Ta dı (Ufun· 
y) dl.vayı ıeşıih etti, .Cumbu

riyd• makinelerin kaldırı'.rnası
nı i;;tiyorut!• diye b"ğı.dı, •Tas· 

viri Efktır. vilayetin ve cmneyet 
.rrü~ürl\;)"'{jrün razarı di1,..katini 

çck:i. ,sou Tel~ıJf, Cr<:uk Esir· 
geme Kurumurrun müdafaasının 

gülün·'lii~iiı'ü he1irtti. Bun• rwi(
ın~n hA!i kttm•r re.akineleriıain 
··n,-r,cslni, ifsat a'etlerinin çahş-

masını ,.,, faaliyeti~o dcvt.Jtı et· 
m<"''ni ne •1e ızah edel;m bolmi
yo,.uz. 

TekrJr <llvorı;z \"<! v•1maktan 
1bıVm1vıtJrıtc?· Bu nı.tklnPle .. <>ocu.k
ları kl'm.tı•bn vaprrnktadır .. Bu, 

m•kineler bir kur~ma bclkı mad
di bir kiır tl'min etıvıekte fakat 
bır ~ehre ~niş zararlar vermek· 
tedir. 

:Pu makôneler yü?ütıden bazı 

talebe mektabe ıtidccctiii y('tde 
bu m:ı.1dne•erin bışttıcla tD'plan
m,kıa ve kıymeti! \•akitlerini öl>
d!irmektedir. 

Emniytt müdürlü~;; kumar
'"'aı1cl.ı:ı.ti bastı~ı ve su(1:ul:ır1 mah

kem~ye v<rd·ğô halde nirin bu a· ı 
çık kumar oyuı;una göz yum· 
maktadır? Niçin sobkh kumar 
oyn>tanlar ve bu oyuna i~tirak 

altına al:ndı 
Yı'bası guce:;i Zim:irlikııyuda 

feci lıh" c:nnyct i41cnm2it•. H§di
seye vnzıyct eden müddı·ıunııı· 

mi Zi} a Yngan ve SJrı~ er j•ıı· 
darına kumandan• Bu~ıuucttuı 

An!an t.~hkikatlLrııı• dim <le d<~ 
vam. etmişlerdir. 

T•htikat sonunda eııııyetı ö•u· 
nun akrab•sından Sarıyerde Tür 
be sc>\<Jırlııoda <>turan yorgancı 

Maksudun işlediği zannı hıısıl ol
muştur. 

Maksudun vakn yerin_. 1 ,orgu
su yapılmıştır. Maznun~> sorgu

su y pılırkcn cinayetle alakası 

olmadığmı idd;a etm~ir, Mak· 

sut nezaret altına alınmı.ştır. 

Tahkikata devam olunm•kla· 
dır. 

roğum 
Ku'Uletli doktorlarımı .. wı A'ımel 

A1"-·ltrıyunlu,.ım dün s:-bah bJr 'kıı: ,o. 
cuiu o~mt1ıttur. Ana. b•baemı tebrik 
eıltt 1UlUl ömürler dileris. 

eden lcr V8kalanarak nıa.'ıkcmcye 
verilmemektedir? 

Cocuklara kurr.ır mikroplan 
aşıhyan .bu :rı-akiuelcr artık dtr
hal k;ı 1 dırılmalıdır! 

ŞEHİRLİ 

1 

Nfillı '.Koı ıını:r.a malık<ı!ıelen 
mü,tr.kıl o!ar,,k ça L'm:ığa lıo~la-

1 

dığı giınd<·nlı< L 2760 m•lli kır 
rurur.a ;,,ı gelmiştir. Bu ·~krll(:n 

1 550 t~nt:ıinı.: ırıalıken'.(Ct.: ad:cıni 
t.•kip kararı vl•r;lmiş. 2210 tanesi 
hakkın.el• ci'1va •~ılnu ti•. 

n:r ctumorah ~1ilij korunma 
mahk<mesi 724, iki numaralt ırıah· 
kPm" 736 karar vnmi~tir. 749 da· 
va d• 1943 yılına deı:red'Lı:niştır. 

H:ndistana gide• 
cek gazetEc·rer 
İngiltere hükiuneti tara[ından 

Hindistar.a d•vet edilen gazete

cileı· ]ıeyctinin cuma günü Anka· 

rad•n hareket edeceği" bildıril
mckted ir. 

Heyet Ulus ,gazetesi başına· 
harriri ve B"llm BirHği m<."Tkez 

idaro .heyeti reisi Falih R•!kı A
ta)', Ah"Sam gazetesi başnm'ı.ar

ı·i<"i Neemcddın Sadak, Ajans mü
tlürü Muvaffak Mcncmenr.:oğlu 
Ulus g.ızetesı muharrirlerinden 

Burhan Belge ve Cumhuıiyet ga
zetesı muhaırir:{.\J inden Burhan 

Felekten mürckk"ptir. 

Necmedclııı Sadak ve Burhan 

Felek çar)ıımh• günü Ankaraya 
hareket ed,-ccklerdir. 

-------

Cami halasın-
da bir gencin 
cesedi bulundu 

• 
Cesedde yara ve be
re göründüğünden 
cinayet kurbanı 
olması muhtemel 
Dün Sultan Sewn camii hala

larından birinde 16 yaşuıda ka
dar tahınııı t.U'.en blr çocuk ölü 
olarak bulu.ı u~tur. Cocuğun Ü· 
zcrınJ.c göıu~ n daıbc, JE:k( vt: -;,·~

T'aı~arı zıtbıta:cla c· ıa\-·ct ~iıı>hc. ... i 
uyandırmıştır. 

Çocu·ğun hiınyetı dü hmi.ız 
anlaşılm1'dığı için ceset morga 
kaldır; 1 mıştır. 

Müddcıunıumilik \:t"" zab!ta 
t~ıkikata başlanu~b:. 

Halka pamuk-
1 u tevziatı 

• 
15 gene kadar 
başlanacak 

Yerli Mallar Pazarları taT>lfuı
<lan halka kı'§hk pamuklu men· 
sııeat tev-.ıiı için icap eden hazı,.. 
!ıklar U.maınlanmış ve bir mil· 
yon• y:ı.k:n leni fişi bastırtlmış
tır. Bu f:şler, mahalle birlik~c
rlne verilmiş ve kısmen dağıtıl· 
m.ştır . 

iBırlikler, i?kmck karnesi tcvıi· 
atını bıtirdiklcri >çin mensucat fi
~ daoğıtmaga önümüzdeki hafta 
içınde <icv:ım cdece.klerdir. Bu 
seıfer de, ptıru.klu mensucattan 
yalnız bir cııı:-c :ut olmak üzert.· 
her r.üfu~ klkercsi s.ıJı•o:ne 5 
metre \'(ri~ ... ektır. Tevziat giııı

leri ve kuponların ııum3ra sıra
ları gnzetelel'le iliın edilecektir. 

Mensueat tevzi,İne oyın 15 in· 
den itibaren baştma<:•ğına mu
hakkak nı::zırile bakılmaktadır, 

Yılbaşı 
Hitabeleri .• 

V eni s.enenin girmesi tnl!• 

lıarlp taralların olev~t a 
danılaruıa yelli be~ anaıta bu
lunınaga ve,ile teşkil etmekte;. 
dır. Ba~ln u ~ıl içiude daha 
telin ,,aihalara gi.ıcctj;ini anlat 
makta, büttin bu hQ·anat muh· 
telif farklarla ittifak cdlY<J>r• Kaı 
tılıldı mulıaHplerin ~3' !emek 
le birle~tik'ıcrl )"cgHııe nokta
da l>u olsa gerek. 91:l ,·eııi gay. 
retler, ) eni hıdakarLklar i•te 
~eİı bir sene olll('ak. Btw.a hiç 
bir tarafın ~phe,i ~oktur. Harp 
h4'r ınuhıu:ipten ~iı•ıdıy;, kadar 
pek ;:ok gBJTcl ve pek ~ok kda· 
karlık 'stı:ın. Harbe glrm~ olan. 
luruı h. r lıiri +[,. tanı ftıretic a 
zlm •·e •ebat güst rnre kcn<li 
Ş<"ri"[ini ınuhafn7.a ehni , harbin 
lıer ~:ıın ında daha oref kaza· 
ıılicak JıarcJ,ctlerde • lıulııoa ak 
murnffakıytlcr elde clmisı:.r. 
Yeni yıl hit.belerini vu bak m 
dan ~kurkeu, diulcıken ı: .. ,kcrlik 
t:.rihhıi~1 her ı.oulıarip tarafa a· 
~ ırdıgı serelin lıi. _esi ne. ka~tar 
bily!ik ~lduğunu dü•iinım·ıııt·k 
kabil ılegilıilr. . 

Öyle ki yeni >eıH.· vcsik>hle 
söyloocıı hitabc!eıde mücadele. 
nin bu yıl daha çetin ulacağını 
kabttl Phnt'.'.cri kcvfiveti uıuha· 
riplerin bi.ı:birioi İ.üÇük görme
meleri itibari) le de ıbkkate de 
ğı:r, 

Yoksa kar~lıklı muharip],,_ 
!'İn o=rbirini hiçe Nt)·nıalr:rı ka .. 
dar vanl ş harck<'t olamaıdı. Ye· 
ııi hlıubelNde bu nıiihim nokta· 
.du itala) n dii':"ll ıti;rülmi~·ur. 
Dcınck ki bu yıl içinıl<.> lııı çctiıı 
mücadeknin girc·r • i safhaların 
.ehemmiyeti ~r l.nrnfça l•kdir 
edilınd<tedir. 

Gelecek S&fhaların çetiıılii:.j 
bu harbin ınübim bir humsiycti 
ni teşkil eden diğer bir ba!Jcıı 
ileri geldiği mah1mdur: O da 
nıüe11dell'Uin dünysııın müııaka
lat ve irtibat yolları üzer;nde ol· 
masıdır. Her iki kuvvetli mu, 
rlp Ulmrenia karf'lıklı vaziyeti 
19.U dP şöyle beli."!Dıişt!: Rusya 
ile Almnn:va, Çin ile Japonya 
karşıya gelerek dövüşmektedir, 
İngıltere ile Amerika gil>i rueın· 
lekeler de: 

l - Dllnyon ot g~ltlerinl el 
terinde tutarak; % - Elk:indeki 
servet \"e kuvvet memh~lnrm
dan istifade ile harp malıcmeı<i 
yetişıir.1111'k suretiyle kendilerini 
harbin büyük birer deposu hali
ne getirnıl.Jerdir. Bö,·lelikle bu 
hal'bin a~ttği eıı bÜyiik husn 
siye! le )·ofları ellerinde tutan • 
lann nynl zamanıla harp malze · 
oıeol d., yetı,tırerek kendi müı • 
teflklerinde muhar~be meyduı
lar nda dövüşeııler~ ub~htnbil
dikleridir, 

- D ..mek -0Mıı hatırladınız, de· 
,1-, belki ism'mi de ;ş;tmişsinizdlr. 
l ger i~mimi bilmiyorsanız, .o ka .. 
dar ehem.mi)·.:~! d• yoktur. 
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aıkl bir adamla görüşüyordu. 

Kaplan Raben ağzındı koca bir 
ptpoyu kal. n tiutlakla~ının ara
sındı oynatyoı·du. Yüzüne ba
kar bakmaz nalet bir adım oldu· 
ğu anlaşılıyordu. 

Liıkio harp bu kadarla kalma 
dı. Çünkü geçen sencuiu •ou ay· 
ları göstı.'1•di ki dü,·üşınck sıra· 
.,;ında İngilizlerin Ame·ckahlar. 
la da kendilerine diişen rolü al 
mışla.-, Biiyük Okyanıwn \'e Şi. 
mali Afrika harekat nda görül • 
dllğli ııilıi muharebe sahnelerin· 
de 7eniden faaliyeti' goçmişler • 
dir, 

Amerika ile iııgilterenio yal. 
ttız lıarp malzemesi yelistirmck 
ve dünyanın pçillerinl .;,uhafa. 
za etmek vazifesi ile de kalmıya 
rak ciıığrudau doğnıya muhar1> 
be hıtrekitına devam eıl•ceklet'İ 
besbellidir. Buna bakmea 943 
sene51nın çetin ruüudelelerle 
dolacağı kolay ke r ... di!ir. 

Yer>)cien gülümsedi ve pvaş 

P'"''i- S<>Sini tat•ıla.,tırmaga çalı
~ar,1k c.k-vam etti~ 

- Ümid edel'İm ki, şimdı daha 
·yi. :niz. S'ze böv!v mu•mde ya· 
r•:ması hiç b<J<i birşey olmaciı am
m-. ne yaparsıııız kı m«:buriyet 
hasıl oldu. 

iç r 1• odun yanmayan şömlne· 
)e b1kb: 

- ş:ımdl QClğı y~ktıracağım. 

Yvksa si-z bütün gün bı;rada uo· 
n rsıııız Bari birşeyler yeseydi· 
r.iz ••. 

El~n yerindı·n iı:ı.!ıfçe doğrul

du: 
- Demek siz beni biitim gün 

buı ada h"P's mi edeceksiniz? 
Gelen adam, •ğz:ndakı :rı püro 

~ig~ ras•n<lan iki nefes çı:ktı. 

E.(·n bu söz ka;~ı»nda bi.r•z 
asoıbıl<-,,ınişti. Hlı:kl~tinden ytizü 
pcmbelejll>işıi: 

Cannn, de<li, siziıı bu otla· 
mz hi.; de o kadnr fen• bit oda 
d<ğil. Yani barııd• rahalsı7. ol.

·• bir 9t.\ıep yok' 'mkı siz 
ş'md.ye k:ı.dar buradan daha Ta
hnt od,lar<la mı oturdunuz' 

Şimdı kim oldutiuın• u >n-
b:l m, ,Y,<li. Sebastiycn b:lna sioz· 

\ AÇOIL:, KArPDM9 AÇUlb! 
l'-· ~-9-: 

A\ ıcıtoı MUiB-=.. _ Muammer ALATUB ~~ 

den sakırıımarnı tavsôye <:ro:şti. 
Sizin isminiz Kn:mi.r değil mi? 

Her;<{ müstehziyan~ baş.nı sal
ladı: 

- Ya•a! dedi, <lem<!k ki Se
baslôyen benim hakkımda size 
malumat v.,rıniş. Doğrıışu 'beo:m 
için ncJ,,r söykd•ğini öğrenmek 
isttrd.m. Şu halde Jüdit hakkın
da da -bazı şeyler söylemi-tir. 
Kısa boy'u bunu soylcrken, 

s(jzlerinôn genç kız üzerinde ne 
tesİI· bıraktığım anlamak ıçin 

dikk:ıtie b.ı.kycmlu. 

Fakat genç kıZln bır şey~er bil· 
medigıni anlayın.ea, memnunİ· 
yet1e başını sallayarak kuırıya 
doğru yüri1d!i. 

C*rıç kız hemen verind~ıı fır
luit: 

- l\fist"1' Kzo5mi.r! diye ba
ğırdı, eğer beni burad• dana ·bir 
da,kikn fazla mahpus tularsanız 
ııon·ra ~işınan olursunuz. 

Kısa boylu a~hm gülmcile baş· 
l.ııb: 

- Ben de s~zi bırakırsam, son
ra daha çok pişman olurum. Za· 
ten 'ben de s::zi burada yirmi dört 
saat.en fazla tutmak istemem. O 
vakte kadar sabırlı olunuz. Sizin 
bir fazilet hissinize hitap ediyo
rum ama, siz farkında değilsi· 

niz. 

Jü'Clit Aş aşağl>da, balkonun 
penıceres:nde bekliyorou. 

K:ızmir içeri}·e girince: 

- Mat:n·a bana bir ~y söyle· 
di, <le<li, Elen Stırrlhop hala bu
radaymış. Halbuki sôz bana bir 
saat içinde onu o"t><lan kaldıra
<:ağınızı söylemiştiniz. 

- Bu şimdilik mümkün değil. 
Çünkü ihtiyarlı bôr hareket ol· 
maz. 

... Peki, Mis Stınlıop'u bura
da alıkoymak sanki daha ihti
yath b:r hareket m.iı olur? 

- Evet, onun burad• fazla 
kalması benim de hoşuma git
mez. F ık.at herh.ıldc önümüzde 

ki akşama kadar burada kaim.ısı 
muvafı.k o!·ur. 

- Muvllffak olacağınıza unin 
misiniz? 

- Kaptan Caben'i beldiyo
rum. Neredeyse gelir. Herhalde 
kabul edecegirıl zımncdiyorum. 
Moneı'a İsmindeki vapul'Una san· 
ki şımdiye kadar az mı güzel 
g ... nç kız biınd<r.I i 

JüJit biran <lüşündu. 
- Bu adama it'.m•t ediyor 

musuııuz? Ne yapacağını ıyice 

.biliyor mu? 

- Elbette 

Ka2mir sinirli siııirli güldii: 
- Bu vapura binen kız~r Sln· 

gapura çıkanlırıd "· Oradan ten 
liıa !ı"r wkağa gö.ıderilirler. Ve 
bi~ caha buraya dönmezler. Va
pur bu a~am hareket cdıyOl". 

Dur bakayım, galiba kaptan gel· 
dl. 

IşPğı öıü bir odada, Kazim<r 
az •o•.ra, k»• boylu 'kaptan kı-

Rabcnin uzun zamandan 'beri 
Kazimir'ııı sadık bir dostu oldu
ğu mt.dhakkaktı. 

_ Derrt<>k ki, .bu akşam mu
hakkak hareket ediyor8unu.z. 

- Evet, saat beşe kadar Jı.ö

mÜ" alacağız. Sonra siızin ha· 
mule <le vapurda ... Şımdi polis 
bitaz stk..L! Onun için bu sip1rişi 
vapurun hareketinden birkaş d•· 
kika evvel tcslım edebllccğim. 

- İyi ya! Siz paketi vapurun 
Jıareketine kadar muhafaza edi· 
niz. Fakat beuim söylcmc.k ;,L(>di
ğim ba~kı şey var. Hani •rze bir 
genç kııdm bahsetmiştim, Onu 
da göti.ıremez misiniz? 

Kaptan başını kaşı<lı: 
- Dogrusunu isterseniz, bu iş 

benim o kadar hoşuma gitmiyor, 
dedi, birinci sebep kızın kendi 
arzusile gitmek isteme}" id·r. 
Hani o taraflara laz•m bi" b r kı· 
zı olsa neyse! Z1tcn ooyle yol· 
cular seyahate biraz z<:'Vk \•e eğ-
1'e1ıce katarlar. Fakat bana teklıf 
ettiğiniz şey bamba~ka bir şey! 

(arka ı ur) 

·' .. · 
Ansiklopedi 

Sovyet kıtalan Külı:119yada 
Kalınuklar Cürıfuıunyeiinin 
merkez.i olaıı (Elista) şehrini 
zaptetti.ler. 

KalmW<lar deınicyola az, çöl 
mahiyetinde bir yerdir. Bt!!"alar
da yola benzer yerler n.ad.ir oldu· 
ğu ı;iol Hazer denizi.ne ı·e Voı -
ga mar.sabına yakla~tkıça saha, 
geniş halaklrklarla örtülür. 

BLttası bin yıl ;kadar önce Mon
gol M.ınlarının AvrLtpa Rusya· 
sına gcç;t yeri idi, Avar süvari· 
!er, Hür.lcr, Pcçenlder, Polavcç· 
!eri, Hünler, Peçc;nkler, Poloıveç 
tHer. AtiL'ının ölümünden ron.
ra .,53 yılında Hazerler bcrıı.ya 
yerleştiler. 

Muhtar Kalmuk CiimhuTiyeti 
170 bı;ı nüfusludur. Buıada ya. 
~aya~lar şar1'ıtıın gelen Mongol· 
fonn torunlarıdır. 

Ruslar XV!ll irıcı asırdan iU. 
haren burada yaşayanlar ure
riııde tesire bıışladılar. Bir çok 
dahili harpler ve aşiret ka<-gala· 
rı Kalmuklıın:la daima gön.ikn 
şeylerdi. Sovyet idaresi ,;d<ictıı 
t:ızyikkrlc Kalmukları birleş -
tirdı "-" onl rı bır cilmlıuri~ \le 

Yakalanan tir salı· 
kalı pol sin 

elinden kaçtı 

Toph.ınc ve Galat.• semtkı inde 
birçok ev soyan m"'jhur sabıkalı. 
!ardan \hmet zabıtanın devamh 
takibi aaycsind• ,·akalanmı~tı . 

Falr•t Abnıet ımidcıeıum11mi· 
Hğe sevk!'dilirkcn polism etinden 
kacmtş ve k.ıybolmustur. Mlıd· 
deıumıımi.ik hırsızı kaçıran ııo
lis aleyhine dava açmıştır. Ah
met ıddetle aranmaktadı . 

topladı Bu ~urı
kezi Ei,ısta n hı 

Bıı c.rnrhurı 

ba.]ka üç b< k 
Buralorda } aln e ektı ık ııwvC\l 
tur; munta1.am )Olln hfılfı apı
lamamışt.ır. 
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olacaktır 
japonyanın kayıpları; Televizyon yarının en bü-

7 Ayda 586 uça::' 80 gemi tahrip yük inkilapÇISI 
eı i di, 40 ı da hasara uğradı 

muhlcnıd ol.rnlar 6, hasar< uğr•
tılcnl·r 14 

1.fol-Oout-ne 2 (A.A.) -Geueral 
Mac Arıhur umumi ko.rı;.rg;ilu 

taıa•,"dan :>1/nıoy.s/9-l~ d<·nl:cri 
rıc-şrcd'lcn 2, ttbl:ğin tetkikinden 
çı n ıu: ııct ye.- J ·ıc, Japoular u

ç •k bakırr.'.ı d~n en ·ı şu kJyıp
ları vum' kr3ır: 

T hr;p ('<.i!ltnkr 686, ~ğ.r hasa
ra -u lr,,tıllj1 ı::ıhı·ip edildikleri 

'Bütün hu Japon kayıpları iha· 
va mllb rcbe'~ri nct~c-sindc ol
muş bul\lJrdın b~~ka seksen Ja· 
pon gt!l\i..<I de tahrip editmi-ş, kırk 
geml ağır hasara uğr.1tılmış veya 
muhtemel olarak tahrip edilmiş 
ve altmış gcnıi de hn.s.ırı ı.:ığratıl· 
mı.ştır 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~-~ 
Bulgar 

Vekilini 
Baş 

•• 
mesaıı ----

"ı..u'gar 

ratı 

edilmek 

mükadde-
tayin 
üzeredir,, 

.livLya 2 (AA.) - B nkiı 1!. 
1'11Qf yt.n. yıl r. '"''~ebcıılc t:C'i
ı ı:lt ;i bi.r nıcs jıia eıci."m.c :iÖJ'i(: 

t.. i·:nT_,tır· 

t.- Y: . nıttln bu tc.r' i dt:vı e· 
de hıl\'Ok mu~~ lcriu \·c bu at.ıdıı 
Bu da,r nıi h)tı-nin muk'.ldc!cr;.ı.t! 

tayin edilmek u1pr~dır. 'Bu'g-r 
m.!ietı, kendi bimğıne kar.;ı y•· 
rnla ,Ak iı.cr tCı.'.:8.YÜzl\ k.ırs la} .t .. 
hı n':ePc h zır buluııına'ıdır .• 

iM. Fmr ınc:: .. jını ~öy, bıti ·
ınt·Ktcdir: 

Yc·ni yıla mLit\efil;Jcrim,zin 
s1,1ı 'Z.af.c!'i ka?aröcaklarına. olan 
cirrın gU\'l'n)miz1e ve adalc. .. tir• 
mu . .ı{fer o'nc11gına, Avn.tıpaci.l 

yeni bir nizamın kurulocagın:ı 

• • 
ln2iliz müsafir-..... 
ler dün geldiler ----·---
Şere ı:erine bir öğ· 
le ziyafeti veriid 

Mcmlekc\irr.ızdt• nı af r <>l•
rak bulunan fngı!ız parlamento 
heyetinden Lord Ttıiot ye Mid· 
ter Ved<lcrboın dlln sabalık• 
trenle Ankaradan ~elrtömizo gel
mişlerd:r. Mis:ı[ir:er şcrofine dün 
·aat 13 de İst•nbul k:übüude h•r 
öğle ziy.tlt:ıi vcrilmjşLir. 

Zly•fdtc Tıirk gazctecn~ ... 
den Hüseyin Cahit Yalçın, Abı
din Danr, Asım Us, Nc-cmcddin 
Saook, Zckc,.iya Sertel, A1ımet 
Err.in Yalman. v& Burh•n Felek
le İr.gı'ız konsolosluk erkiinı h•· 
z,r bulun~uş!ardır. 

olan Rarsr:.maz ıma.!llm'zla giriyo 
ı uz.• 

--------
Ruslar Veliki Lukiyi alcı1ar 

muazzam fabrika • Şehri Irk evini Edisonun kurduğu 
otomobillerle dolaşabildik. 

bütün gayretler silah imalinde 

Amerika da 
eferber edllm:şt;r 

R
f'lj Ru.zvct' Ue Y&»tıhcuı ınti.· y 
Jik:..\ hetıre ... lnd.b Amrtikayı ,. azan: 9'\ 
,;yar•ıunJ• pr~ri&Jl.ll .ıa .... ~ı 1 A c .. k •. l'C.'smer 1 

yulmrı ........ "•d•lın"ı 1>Wıaa.quru1L 1 • y u ru ~ 1 

Re-s. krn~ln tak.ip ett .. ti yolu 1 
anlatmı1 ve bu ~-ula ~ip f'der,.,.k A· ş~tk.ttiııin b.uU~l 'hlr ~hrl gib4.ir. Ba. 
m.-.r1ka harı• ••vretl~n hakkm~a u- şeh r N.Yl'ft be.ki yilı..ü bulan ba.ınk.lu 
mumi b.tr l Clr td.lnmt"k müm1'Un "la. Ö('Ü.ktİl ('.en.erat f.Jlo t~k. fa.l>•A.U.... 
c~ıııı fı.by.~ li. Runu ayni t:.l· rtıle ba fahril~•\•rd." ~.1.:.1 ' mölm11' 
kip tir.ıck için b;z" v...,r~lnıiıf bir t-!J;lll vw ~.ı,.•n evt~rind(-ı.. ioa.cetUr. Ol.o~ 
teLi.kki tltik.. 'l'aınlan proı·rma gti- moULUerı., lıtr ~Tt" (:Jk.Jıo.""alt · orad.ln 
l't', Nf'\')·orJ;.3 düu.. rt'k or...:1:1.n 30Ja ll.o ttıeıaır•u utmnnl ıuaus:ırı:ınnı ~y.-l-t.litr. 
yul"cBfı:r. Yani Ameril<anın t'trefır..• i;te su labrika, işte bu f!\.b-r~k, bura-
da b:ır halka ct"Vlreoejlı. Jo,evalıat b•r da şu, ~urada bu imal rJiHrdl, F~kat. 
ay !ı>UrCıet"k, b·.ı~\yıncaya J.. .Ur hl" f'imd\ he-r t.a.nıfta ı:alnJt , yaııtı.ı:n bir 
l.ıaft• d.ı ~eç\le:ındt'll blathn Auu-nk:ı teJ' lmaı t'.ı.llsn4."lkd•r, SJU.h v! harp 
ee-yah~i beş a1lı lıntbl devanı rd"" malılt'me.ı,L B\ltuu SJı:eJı«"bdy, . al-
rf'k4\. l'.rf',r•m buu:ı _.orf' t&nz:i.m naa lu.rp it"n ç.oılı.-.&nıd1.ta«~lJ'. nır bus 
f'411di vr ~e ~lam&\. u-ıı...-f! ''" 1 ı •· j oc1:4n b'le 1 apt1nn~or. ... a ı r n.me-

"c,·yorlra &\df't. ettik. tika. ailf'.Jnio evd.~kf kont .. wıa. te· 
eovyork1an ~ıkhklan ı:o11ta il« mia için )'aıul•• ,-U. bir ~iL ttıra 
vlra1lıfım11 bu Yili1e._a mı.:r- yerıne buıun harp sL-ot.:lrrlııdekl ~ 
k zl olan All.ny l}e:.rt c.tmu~· ket"ltr·ll d~ı-oanl.arıoı cbha f.~ 

tıur. NcV)"ork a.tldı on mil)·on nwu~ öllıifeb;hnt'lerin\ l-t>ınl.n tdeet'k ilP-t. 
lu b•r l!(h·r uhlLIU baldo bu \İli7eUn Jer imal f:!dilmeklt-d'r. 
ll'lf'rkt'Zi "-lbanyc.ır. Rud:,.on uebrinin 
U.rıMe ı..ı- Alll&JU', •'liJtti.ıı 
ldar'i merkeı.l olduğu gibi, btb'bk bir 
sar.a.yl nı.rrkı-.ld.T. NeVTork va..•sJ sı. 

fal-1le Ruın·rtı, uma sama.u Albe.- ı 
nytl& bulumnu•lu, Falı.at bu mınt.l· 
da Alba.nyden de daha mül:tim bir 
•na1l şchrt SheDecta.ydfr, Bura.:l;ı. 
d.un:.va.ca t.a:nuım.111 ceneYal '&l~kl.rlk. 

S 
chenf"Ct.Ad)''nn en mii.h•m b.a-
llyetl·..-ıttc1<-n biri d.e tclı.alk 
tl3lıada arat .. rmal ır 7•ıub.n 

büyü libor.t•vrrıarıa .bwadA •ıı
ı-maıanıihr. El~Vik ı.ehri. Edironunı 
.l''knotinl yaşa.UQ:lkı:.d>T.B11 libora
wvarta:"da Aalf'r•kanın en yiıke'k telt \ 
nik dlrnail..,, dalla miilteınmrl harp 
i1eUerhıİD lm.a.li it111 ıeo~ (\mduı t)&

IU<DIÜllMlırhır. Bu Uboratuv,.rl,.'oda-
kl çalışw•·••r o d•,rece ıiıl d.irltt kl 
bWJa::ın J'&!l\M bi.lo ya"kl.ı:. mak mDm 
k\ln df-iilCfr. 

memurbn blr rol< noı.taııınw.t snal
leE·mia ~vap verme.fite ihtira.ıh gö ... 
riınce, blı de su.'\IJer nrmaKtan çe
lrind..&. 81111.anJa ber r, teb.rin e-o· 
rvo~ibıdea Mlki de DY.181 .,. .. binle 
~ varan t....~ik- ad&mlar, meın:unar 
11e ~lerıa gc<f': ıWKlii& humnıJ.h 
faali:yıctıe çon. ııı....ı.:..n röıuJ:ıı.(" t iJır. 

~rllunm bit ~"" r.br'k:ıarıuıla ol 
clo.tn gibi. r-1 .... ktrik ~llf'ııtdf' tlr- btht:ri 
Pe1~i.zer ıU&""'n U<' tk}p olmak v_,rre 
-.irm,I dtu·t u.t çaJ1oŞJUaAıacl1r, 

Sc.henecbJ>''oı11 fa.aliyelltı.ill.Jleıı , 
b•ri de bu ~irde i buyük: l"11dyo 
merkealdır. lij.U orta ve k.ı;a dalga· 
lı•r uı.~rude nı.1rl7a.L y&palt ~'"\ıt'ıu>r. 
tdy radY«' 1('~1 rl, General (]e"t.b'ik. 

!l'k.tllnhl malıJ:..r. HıJ r d>" ntut:!'i--

!l"~nLn !'\iid...,et rı ı ~lyan:t ettı1'. vt 
kflllG.i att ı· rı Ue ı n all ili.. m 
lekellmirddıl akraba ,.. tıu.ı.ı tara 
&<'limlar ~oD.ıclık. 

uibn ura rad~ o~a b ilı it. .. 
l~V-Sİ)C>ll l lcrial llll'duk• aıa,. ( 
ıum o.du~u trı( .. t, radyo u.z: Jr:· 1 

tan ~:-c•n nakb okiuiu &lbl. &f-ı ~'z- ı 
J'C.ft d• 117 .. \kı.an b'r man '"raJUD nak 
1-dlr. Telt"'VITJ'ol) llf'"rt.tt& t.e-ft.nmu.I f't. I 
lnıf'Mlıt vt. ter.röbe h&Jlocledll'. F11'kal
Schentt.u"dtkl tecrllbe eri r'-'·~iıkteıı 1 
sonra banan bU.Ja't biıkbsle ua u.e-t 
old.uiwı• buaat ~f't.rdlm. Bin an· 
ıattıkların• iorc, sctıoııe<:ta.d,'dl'l<ı 
teltvis'.'"nn l&ta.,. or.•, •lli m.il daıre 
lçJnddt b-r maıısarayı aluk &JDI 

daire ~- oılel"l olan evı,_... T•J'· 1 
maktadır. •.relt:\~JOD akli ustüııdf' kil 
('lık bir tkram olan bir radı:o ma· 
kinefnd,-n ibarelti1" • .Bu. radyo m· °"ı. 
Uf' l ıı;:ır,t nnttil ct.bt, etra UW1 Wttün 
~e !<inf'ltt13 da rOriiltn,..ktNllr. M tli 
~i l"4r Mrıe•&Yt e\:bıiz&o. 11ıt-J'rl'de .. 
•ili,-orsan-n. FıQ'4tt1 Sdıeneet&dı' Is- , 

ta,..you• ş.iın4iden tııttada iki sun 1 
....ıı "'"""" ııertdl r0st•rmelı.le n 
~w mil bir daire lı'indeld halk da 

Faner. G. aray 
1 -1 Berabere 

---·---
Dostluk kupasını 
Beşiktaş kazandı 
Ü~ kli>p an md• lerllp e4•11p blriıı· 

el 'a ~·anG klJa.A Fenerba.b· 
çe • Ga.la.t:ıar~· ara. .. mWı;i m&ç dü.n 
Şeref b-ı.:dıoda bu m&<'ta ebeınmL 
,-eWe muttm.a ip oJı:n&yaClk tlerec 
az bir ~ i:rclnla bul1IJlıllt.Mlle oynu.. ı 
.ıı. Ml&orr<a 13&11C ı.,ıı..,. ruıı.oı 
~ı NuriıWl klar~slade la.kımlJr şu 
katlroa.rlle alıa~a '8tr alm.1"lardı. 
~ERBAIICE: Cihad • Lebib, A· 

li · Ayd.1n. E ıd, Ömtt • B•\ı~, ~ ·a.cı, 
?\le-lih, AJt J:ı.ıa, likr.!-\ • 

GALATA.SAR l': °"""" . s..ıun, 
Alam<• - Orhan, Arll. llla..Ua - Ga-
7auC€"r, G.ındııı:. sa-Ori, ;:\tuı1\lftr, 

Hil<mrt • 
Gala\& ara da Farak ve CerıılJ.., 

re11.. ~ .ı,, ıura.ı \&kı.ınla-
nnda yer ııhnamııı;Jaıdı. 

Oy na Ft~l'r! l rin hbcl! J~ b~

Mı. i:t ela· 1.)atar 1 1-ratm da 
ırelip ırıuıı-1 ol ııaı.ll~ ıerJ>or.IJı, 10 
llJU'&ı <.akiı..taıa J·"cnıerJllcr ?\a('inin 
çek u:u.ktan fi&\ urdutu bir ,Ltle IJk. 
~cllt·riııl kaıan....ı.a.r. JJnndtı ~.,. G.ı 

la ara1J1Jar ttir-:ı% lı:onııUJ:ar, fı.k&t 

l'l'"nı .rba.bc~ miinAl&&»'"'lftth hi9 bit ~ 
giiı'em.-dıler. Buna hUlka ı• • .,,.rıı. 
lı:>r :O uncu <\Uikada tdı.r.ar blr 1271 
fıroa tı Y .. •alıi ;1 ılar. Bunu Osman kur 
tara.blldi. De\ renin bund.a.D ı01traki 

"""'""' iki tarafın ~l-"11• ~~ 
ve. 1'·rlwı t · lP'e:ner teL Df' biLU. 

lkin(-t li.c,·redo Ga.tal=.&aray bkı-

ırunda GundlUhn ,. rlne- BüJend KoC 
m ftl. OTWQ hrıla başlayan Gal:ıta. 

E-abyW fi" blrinrl •a .ik:aıla G.a:ınnfe

r n •- aiirlt" \>f.rab: rUk ) ıl nru 7ap. 
tılar. 

Bu &al'• G:.. l&!Carayı t"as>laodı:rdı 
ve Ferıl'r blt• .... t hirb rlnl takip l'dea 
Sarı - Krr:nuı:ı lttirmnbrına nuru 
b.ldl. o..-un ....,.u --~ çolı. 
aiailk 'n ıİIUITUD S'~i,.~u.. Buna 
yaimuron fJİd.d!"tlenrnlf bulu.ıunası 
ınııe.!ll!lirdl. 21 lrcl dakik.adan iliba.rea 
oyan !'eft!~t; "t"t' KTUP •rop ha41. 

.. ıer tıkmala nwılı.ılı. 

Sı\'\ ~·ı\ - ~ 

Pekmezli piyaz 1 
Gi.ınüıı -en - rüre u. atlı~ı ~ ... 

cii tahin p<'k.ml-ıi:fü. Mili: t,:i 
buı c•k.dm rl" seve H kış .. n 
lcri bolca y d·m. O zamanl~r ta• 
hin ile p<ıkmezi p•1< kaba ~ >a. 
b;raz da ham•! isi ..aya a ha· 
l{ıyo"Cın c:;mdi ç ' \ orl:ır l ... "ııJ 
bu biz;ın eski ı;öz nğrn ına. h< c 
t.:.hiıı taz<, pekn•ı-2 de halis Ü 

zfun ohmea '!'! Mehn:eı, ye! H< 
lıt ısk~• köftes uskurrnı ',ka
"""' \'e bol larn. ızı bibcdi f !
yenin üzerine tıı.hin pekmez ne 
de güzel y.Iraş:yor Fakat, 1 a ı 
tc baznn ufak ı efok yen'"" tklaı 
da oluyuı. MCSC'kl, d~u bir kc 
~pçı ve 'Piya-zcı da <1ldağıı gibı .. 
ad mc&ğı2, köf({; il~ pryczı tıka 
bas;ı ycdltlcn &Oııra dü\;k"n s.
hıoiııe .bir de l>lıln r,e\;ıı('Z sov· 
led•. Malum a, şinırl; kcb•pçı \C 

pıyaxcılaı m bir kısl!'ı tatlı ) cr\
ne tı:.hiıı pekm z .bıılı.indurıı) G."

lar. Daracık dUkkim iyice k ' b•· 
hk clduğu için kı!'B.lıla düW:• 

ıbi zat<n ikide lıir •aştı ")"Ot 

dıı. 4te bu ııtt>'..k, k<nd:ıslrıt''. 
- llana ba de tah"n pekmezi 
i)cnil'ine<, adam, tozg.1hın al· 

tından yakaladığı pclrn>cz ibrıgi· 
nl elindcl<i piyaz tabağıııııı i :.ne 
boca e~esin mi! Ooh, )C Meh· 
met, ye! diye ı..sıl 'buna. yani 
ıpel:mezli fasulye pıyaı.ıua der· 
Terdi. 

Pı?kmc-ı,li fasulyeyi y:ızın her 
mide kaldıramaz ııma t:lıinli fa. 
sulyc yahııisin pek kıyak kaçı
yor. İnınmazsa:nn nde yaptırın 
d• bir tecrübe eclln1 

~an CemaJ Kavırılı 

RUZVELT 
(Baş tarafı 1 nci sa) fıı<1a) 
~ u..rek~U.erfnia t.;:anıl.m edilf'• 
vauşeh.n, Lndı mu.~lt'"ek k.LtY\'e.JO-

(Bıış torafı 1 111ci ISJfada) 1 
K•fkasyanı-.ı doğnsuııdıı ch~m

malar;na razı olduğunu bildir -
mişlir. Bu kararın ~ticesi ola • 
rak bugünkü har-biı:. en kınlı sa
vaşı )apLlmıı;t:r, 

1rtı;eti11.Jn. buyUt te:-:ı!t• ii vardır. Al· 
b«nı:ien otomobil ile Scheı f'c\a:t1't;ye 
rllUk. Am•rlkanıa en buyiık 'anayı 
merkez ııd'cn b~ri ol· n bu bölged? ilk 
ttsı.ı •kklrlll irad ..ıtn F.dı<on ta ..... 
fı.ndıw .ku."1WnıL~. T""rii.bc W>l>ralu
\-art.;:ıcu:n ı..unnak !t:n rer arı,.aıı E ... 
eli.sön, 1'el·york ,.-iı&yeUnln o 11amaıı 

bo$ tarla ve ormnb71D.:bn iıbareı 
olan bu m.ıııl4k:..11"& gehulıt ve ilk 
bhıa)'ı 7aptırillltf. l\ılüleva1.l blr ti.» 
ratu\•ardau 1 ,J.Lıan bil tr•lsler bu· 
l'Üll d.Unyauıa ~ hityük tr.nıayl ıru. ı 
rwnlan halini atmı~ır. Bııı;ün1.r.iı. ıe· 

neral El kh·~. iı;di90 11 ta""'Pfı ·da"\ ıl· 1 
r"şl en ~W im ı:ıııwe.s dir,Generaı 

E",.\trlk 1..-.b"lnl f:ı-1 \mJ.ı<n l"f"L+ur. Be• 
1 tilrllı elekllilı: lUe.,eTI moto<ter, .ı.ı. 

aıamolar, bakır l..Ut»r, ._.ı~tr·k ütii
I••. ··ve at h"T tvr"li r.ıttıer, btn ılo
ı~rl•f'l • GenerJf E1e"1-..UC • hel' Ke 
her la.briJraya ~<"hnişttr. , 

Elektrik fdırln.in f brı Jarmı ancak 
dışanl.ııTmd 'll otoc;obUl,.r ioinde res
dlk. Fabrllt.a!ann ıç·nı a.,.rı a)'n do1a.t 
ID!'I< giinlrr vt Mlkl de h>flalart& 
omana tht.i,.aç cO*rrot'L..1'. Bat'ıca 
faall)tl~n blrln.ln •·")'J&re motör· 
teri im.ah <ıldu~un• r.Or··uk, Fa'lu.t 
büliiıı raallyel buna müıılı'1t cı..cıı. 

ılir, Sdıeneııt..dy, h•rplcn •vnl sulh 
zamaumın k~nfor1an l91n ,-W. bir ce.
t•I -a •nal e" il r'bi, ,ımd.t de 1ı, 
samanının 1"" bi.r te tt tf~d.ürltcü n.
f:datrını •mal e:m~lt:-dlr. 

~l•viıyon al•lle<Ue bıınn ott~k. ı 
t•dlrln-. • 

Bl• bi>7le bir l~:ı 1<:rldlnln riiA

'6rllm8114• bıdmlclal- rlbl. •· 
~ .. ~ kapalı od:ı icb:ıdeki bareok:K
ln."'lml1·n ye R~lerlmiıin ~lon ııi.l;t ek
ran &2:('("1ne akseUi.rrlldilinl ıttM.ik. 

Sou 711"ar ..ufındaki icatlar lns.nlı· 
na h.aJ'al1rı11da Urin ve •i.lmallii 
ialıılli,,p'ar 7apmıştrr, l.le~ trlk. ıra.

mol•. -·· radyo hDDIArtıı hor 
biri aın bir lnl-li'p KeL~Ur. F-.. 
kat -~trtfl M: gr;mofonu da .ı -~ 

_. ela icat fil.en Edlsonııa şclırin
dekl eeriibClel'I ıorılUkL ·n snnra kU 

Millem:·oii diMliık •e•krl, 1'aıı ha· 
bmlerinia müdtha~l eJmuuı bil-
tün :rr,1'.ini sıfıl'a in:ftrmı~rı. ıo UD<:-• 
da'k~lutdAn itibal"t.n Galal-.1Sa.T2:vlı'ar 
Fene-r ble!-ioe daha hzla hUC1llll& 
b..ıam,.ıarttı. 41 Dl<l ı1o •·ı1ı.t.ıa Fe
n ... lilf'r kmrillerini lepladılar ve Ga 
la.Cıa.s?n1 kate&'oe 7ük&e,.4.ilu. n. ea 
_.... llt:hh'n k•'VTeffi bir hucumtm11 
$)""M•D fe.:ııoaL-f&rfı\-fa .. urtar"L Buua 

aaslrtı oıa..._t C'lııwl <la fert-ıa~o 
bJıo usbWı:la Galataııar:ı,..~ bir 
.. 7••nn •~ ve ..., a..lok 
_.. • b'r ıolirii faVlll ~ ı . ı 
b.......,...~.~~ nib&)-~ t-nl' 

51 ve en ııoa.kAd.des pre_.,p OlJll.ir&a 

ilibari .. e ba."°' •fıııılll'.&1.h&Ul t"a U.K J..,ea 
il ela• hia.rr•J"elta aa~ ve ua .. ~y.r 
IJiı t<JD·D l>deA ) .. CİU>e il.mil bulWUll· 
masa DM;ut.e bll. lh\!.UIP..CJ"İD ~rar 
iade ff ıt:~ kaa."VDl wn.n lrrdır. n i){!tli dü· man pi . . cit ve zırhlı 

teşkilltri h•tl ,ıın z1 y:ı.rmağa te-
,·bbi.,; otmi~1 crıhr. Bütün toar

ı uılur dü.,<"Jnana bıyıp verd ıılc· 
n· ;'rÜı;kürtülmi:.».IÜr. 29 t~nk 
t•lı11p e-Xm•~tör. 

Don k '.mindc clü~m&nuı y<ııi 
t.ıarrıızhrı dı ç.lin ınuhaı-.?btler
den ı;onra akim k>lıf.1>t:r. Alman 
kıtaları mcva{fctkiyetli k..ı.rşı ta ... 
.ırruzlard• dü~nıanı geriye sür
n< ·1.-rdir, Bir nU.·mı.n z,rhlı tu
ı:ayı d;gıldmı~ ~·c 29 t.uıkla oıı 
dfüt Wp tnhnp cdı!möştir. 

Vdiki Luki ihliııat ııokt<!:;ını 

tutun K~"k:!lcılmiz Sovyet'.~riıı 
ara'>lZ 'aarruzl.armı şlıl<ictl• mu· 
kavenıctleri'.<o püskürtmü 'ertlir. 

Rjcv ~wreslrde 25 ilkk!ınun
d•tı 31 ilk\Qinuna kad&r S::Oü c.;ir 
almmıs 1910 tanki.ı 582 \op tah
rip cdılmi.ş veya e!e gcc!dlnıi~rir. 

EI.iS'.fA BOŞALTlLDI 
Etr1in 2 (A.A.) _ Kal_muk 

SlL•;ılermdc dün faaliyet ke;i,f kol. 
lan lı;ırı,ket"1'rinc ;uh:sar ctmiş
t'ı·. Alman kıtal arı Efüta ~ehı ini 
l"man·ile ta/n.rlp t1tikt<n 50lır.ı 
boşalt mil}' rdır: Öyle ki d:l'şrr-an 
b·'" 1ıarabeden lı~şka bir şry hu
l~rn·mıştır. 

VELIKC - t;UKİ ALMANLARIN 
ELİNDE 

Berl:-n 2 ( ~ .A.) - Rus cephe
sinin orta k&imlndcn alınan ha· 
lıe• ere göre. S, •yctltr!n şfddetli 
taarruzları Vııl<ki Luki çevre.sin- 1 

de devam etmektedir. 
V. tiki Luki i>;linat noktası sağ

l•m bir $Uretlc Alru•n kıtalannın 
e. nde buJunmaktadLr. 

~t.ler "ltostofa yaklaştı 

. Loııdra, 2 (A.A,) - Röyterr a· 
ıans:nm Msk.rıva mu.!ıa"biri bildi
riyor: 

K zı}Qrdu 1943 ~ ılıra R<>stof 
, c _ ımali Kafwyaya d 'ğru v~1 p-
tırı .lcrleıııclerle gırı~ or, • 

·Alman art~ı ko.v\·., !~tini bcr. 
tar f od.ı K.ız.lurdu istilacıları 
l 'l'lr.ü-cn"l d ırıir)'01 ıA oyun.,a 
Sa 1 s ve Rostwıı <i<ığru m rhamet 
'· ı ı..maı"a' ır. ıl ıi Sı>v
~ rt birlıklc.ri sin di .IW a ç<. k 
j ~k'nlo.şmıı:ı 'lı~kn• :-or. 
Alma11 lcuırumdını t.-lim olmadı 
. 1 ndra 2 (A. A.) - Röy ter a-
3arutnın1 Masıtova muhabinıı
C'"'n. 

Vclikı ~ r,,.,, deki Alman gaT
ııızonu kx>mutanı gen 1 Solıt'Ter 
<: · .,..ı.-k ve-.·a te, ıı olır klan.
sa :.,, rnı. ·yı., atkorleri~ın ölü
mılne ve aılelcr.ının en ~gır m
ııılkme muarr.clc .e tfıhi tı. .....ı • 

Sovyctl.er bu garnizonu yok 
ctmi:krdir. 

V~liki Luki, Moskm·~nın 4-0 
kilometre ~imal iınlı., ııdadır. 
Bu yeni ufer Alınnu ;n)ıizamı -
nu1 pek yakırad umumi bir boz.
gunluiin dönmesi müımkcn ulciu
ğunu ı:ö•ternıcktedir. Bir çok 
güı:lt:ıxlcnberi mcrhez ceı:frıesi -
nirı: şın~al kesiminde kayda değer 
hiçbir :;ey bildirilmediği içir: bü
tün ~ikkat gözleri Sıwyetlerin 

hayret ey andıran i<a<,;:ın.çlar elde 
ettikleri Moskova cenup bat:sı
na çcvrümiş ve pcn;ır.leşm~ 
bulun~yordu. 

Şi:ndi birdoobiı't• i>ülün göz
ler •imale dörmü;t.ır. Veliki 
l,uknLn dusn'lcsi, merkez cc • .... 
siıııdc Alman müdafu 5istem.nin 
temelı olan ve 280 kilometre 
rr,.esok'<'.c hulun.an Smolonski a· 
dl bir 'lehlikıc karşıs:ndo b:rak
mak1adtr. Sm{•ln.sk '\imdi kıs-
rrıcn kı·~ıt hnı~tlr. , 

Buradaki Alman mc\-zileri !i
len ~ulunularr.az bir lıal almak· 
tadır. Sovyc:tler taı·afındaıı 
Somlrnsk etrnfı.ııda çe\•rileıı ya 
rim daire şimdi ~imal cioğuda 

Veliki Lukidcn g, rr.c-kte, Rjw 
batısında bir kaç kilometrelik 
bir ı:oktnya .kaci.r ula.,makta -
dır. 

Fransız birliği 
(Baş tarafı 1 inci<le) 

llilkmet.i olarak mı sayıla.caiıı· ı yolı.· 
sa: Fmllbız mlllt"tl kendi buküa:ı!:l tar 
znu dilf'd ğl «·bl ttet·u.e.sÇ~ seı; r.~e7e 

bel.ar kurtarılan Frı.mıız top•akl:nn 
da. Fransız mtııfaatJerhıi te.d\·ire me· 
1nur !Q.dcee bir idare .şeld-nde mi tc-
&akki ed leeeilul bulmak nokt..sında. 
JDDııd.enı;ç bula.nmaktadır. 

M.t:tı.elf"Dln iklnel şekli Ame:rık3n hü 
kÜmt'll tarafından ileri •iirülmf'k&.e 
n anöı?a.faa elll.lllDakla Ye İncili.ere, 
do ba·11 re) teri rlt'afma topla-DAkt. 
dr, 

~iRO BİR Kı.·ıın SİYASI 
lllEVKUlLAIU TAHLİl.T. 

ETTlımi 

Ceıaylr, ;~ (A.A.) - lraıı ı.z )·ük
k kom.h.l'r)iji a ıdakL r aml trbı. 

illi ~bnöti!r. 
Gon raı .....,., l'ran• blrllfl le

h!Me ~ üoett "'"*" ~"""1iille
ri :rüll.-cl.., tevlı.if edllmlş lıulllil&• 

tUerla :re11I J'ıl n Uııclisilıin 
Fra""' 1 frika. :r k..,.-it bml..mli;nt 
ta,·ini munaseb<·til rbe:,t bırakıl· 
mal rı k:ır;annl vrrmi,şli.r • .SPr\ıtest bt 
rakılıua 1'i. tabtıye e-ditenerJn '."1ıl7asi 

dıışiincPlrrl ve m.ı:nfıtltri ru.z & itn-
dt tııtu !llllltn bir \ar 

lalb'k -··--

B 
ı.ı br ıhyan tlrke< m.üdli.-ii 
\~rı mtın.1trı.vı, JDemar Te mı.is 

t:hd~l 'e malı~·.us ola,, tokan. 
ta"'a bir üj1e yenıeii v.er4Jler. On1Ja.11. 
som.. d• şelırl w b bl"llryı, dalıa 

d-,...,..... '""'"''•lnrı dut..şrruya l>a,I,._ 
dik. Sclıencclaıl.I' General Ekk!tik 

Ang osakson 
' .. 
ounyası 

(Bnş taran 1 iıııci sayfada) 

unsurlar n yaptıkları miıı.»sir ,.e 
muzır p ... lp.t_ganuanın .\otu te:sır
lcri art k. ~ .. urun1ş; şmui Anıe:i
katln, eski Tilrk do tu düşmanlı· 
ğından eser linlrunm §-hr. Zaval
lı "liunaıw;!aoa yaptığııuız in
sani )ard mlar, lngi;te.cdo <>ldu· 
ğu gibi Aıuerikada d~, ıelkiıri 
tnııu nı:y.e üuı inde mükcııı-ınel 
bir tesir bu$ule getirnııştır. A
ınu;·:k1da pek kaiabalk olan 
Rum n~ Yunan ccmasti basta 

' ' Nevyark Rum melrcpolidi Ati· 
nagor ıs olınak üzere, Türkil eye 
dostt11·iar ve Türk.ye leh:nnc, 
bi"""'1 asla yapamadığımız ve 
yapmağa te~büs dahi clnıedi
ğim!z canlı ve teı.irli bir p:opa 
gandı yapmaktadırlar. Vaktiyle 
Türkiyeyc düşman olaıı Suriye 
lilcr, Lübnan! lar ve ; ~ire de, 
şimdi Türk dostu olmuşlınıdır. 

Ermenilerd~ıı temas ctt:k~erİ· 
miz de, husumet değil, bi:itkis 
dostluk duyguları güsterdiler. 
Bunların aleyhim;~ propagan
da ya,>hklarını du)m:ıdık, :lO 
yıldı. Ne') orkta yaşi) an Ba 
ha Nişan ismindeki ih!i3 ar lo
kantacı Ermeni, Atatüıkleıı ve 
Milli Şd hmet inönündcn 
•:ıJiziın büyük adamlar :nız• eli· 
ye heyecanla bahsediyordu. 

Hem de yalnıı bize karşt de
ğil; Wr akşam lokautasını doldu
ran Aınerikalılara hitaben irad 
ettiği k:<a bir nutukla, ha1

', 

ınuhlb bir Türk ı;ibi konuşarak 
~ T u "ki y e Cümhuriyetini, 
Türk nıllletini medht'derek bn 
duygulaını izh r ehni1ti 

Fakat Amerikadaki biilüıı bu 
iyi bn-a) a raj;'Ulen, tekrar edelim 
ki Anıerik.ılılru' bw bl ·~or

la.. Müııcn er 'c kıılai: delik. 
gaZl.'tedlor aramıda hilt', Tür 
kiy-.:.Jc. lıir Almnn aC'!~e?.1 heyeti 
bclunu11 bulunnıadı!ını. Alınaıı 

zı,,.aret ettlfi:lnıta bu ilk fAhl'lkaP 
Amert ·aldan~. b~rp sanayii faall)"!'t~ 
l•ri lıaklund& bi'r fok rak mları ver· 
-mekiıe'n ~k~unlPrlni df' ı,rördult. Mo 

1 se'i lşel sayı ı ~iwli tut:atmalı:tailr. 
ScheDH"tadr•u kaç ~ı oahıu:f'Of"! 
Öi:en !'tnediJc:. btibsal t'(liı,_ n. f.lF.J'&Mll 

nr-vt, ~saf1 ve hele miktarı pek lıılllll 
olarak giz!i lu.tulmaktatlır. Zİ)'are"°' 
gözlerlylo ne göriırse anc k ona. öt· 
nntbi1lr. Bize fa.bTikalan rö:,tel'e& 

Mahalleler 
(1!•' tararı 1 itıd •açfatla) 

miz maksad•n1ızı ıınhl) amamış 
Zira, (oot) takı • esa.~cn Tll(;'Vzuu 
bahscıiJ.,.n Rami - Ed:rnekapı ~
IU• cümlesinden ynımmn bır <lal· 
gınlıi;a l<urbao gıt:i~i ı:n!~ıl
makta, çünku biz Rami - Edirue
k•pı yohmdan bahsctmcd;k. 

Bu cadde ile b'.r!cşcn Eyüp 
Ş•f• Jıavuıu geçidinin (yo! -cli
~{ni kuU•namıyoruı?J acıklı 
halini •1.ah eıtık. Umm• ki •la· 
kalı rl'"mur ar oal,a dikkatli u.1V· 
rJnarak badema v~zmadıklarırnı· 
z1 d•it:I, yazd,kl:ıı'.ımıza cc\"ap ve
rir!lr? 

Eyl""' k•zasını bir yana bıraka
lım. Fabt d'ğer eri ce oynı vazi· 
yelle. Fminönü ka ımn çevre· 
si i~·oockı h'rok mah•lle sakin
leri h"'P iskarpin ve listik pıra· 
!ayan cadde ve sokaklardan şika
yet ettıler. 
Fatıh kezasını dolaştık. Orada 

da aynı konu ıle k>rşıla.•tık. M•· 
scla, Çap:ın n Nı:vbuhar mahalle
si halkı (Kızılelma) adını ı:tşiyan 
cad1c hakkında şun:arı söylü
yorlar: 

Gestapo'mnun' Türkiyedc çalış p 
çali~ınadığını, bu teşkilatın 
Türkitcyi tHyik cıflp e!.me<liği • 
ni . .orup ıluranlar oldu. Biz, su· 
nllerine ha~ ır diye cevap verd!k 
ı:e şaşıp kalı)"o~lnrdı. 

Am~riluıda, ~imdi Türkiye le
lıiııdc ~-en sevgi bovuından isti
fade der~k bu dnyg11yu daha 
kunetlrndirmek \'R Amrrikalı
ları Jaha c a 1ı bir sıuette Türk 
ıluslu yapmak lôıımdır. Bunun 
il< ı ide biu rok. bü) iık favdası o
l:ıbilir. 

nu çok miıhim konu a nnn 
tekrar ıU.nm k 'o Anglo S• k on 
dün) ına kendimizi tanıllımıak 
i in ne '.ııımnk lilzım ı;eldiğini 
aul· 1 ak istcrinı. 

ABiDiN DAVER 

o kanaat" ıl"fmi"itir ki tel~v~,.v·n ya .. 
l'lllll1 en ~ lnk laNISI olRcakUr, 

arasında 
•- Caddo·miz, ZÜID!'Üt aııka 

gibidir, İsmi vardır, 18kjn cisını 
yoktur. Bu bakımdan (Kızılel
ma) ııın tarihi yadı bile mevcut
tur. Daha 1914-1918 harbi bitme
rn•şken ıııahalkde ynngın u!nıuş
lu. O wırnınkl it(ıiyc ateşe yctı}· 
ııği h•lde ;·ar>gı!lı söndürmek .ka· 
bil olan-.anı: tı. Çünk'i ge~it bul-
mak ıniımkıin dei(ild;, -

işte o günden bugüne ka:hr, 
bclı-d;yrnin tnnziın clt;ği harita
da 2Q met.relik b'r cadde olan (Kı
zılt!lnıa) yı y&ptırumadık. Bize 
ıhcp şu cevabı veı·d,.er: 

c- M<rak eımcyin. Ge)ecek 
sene bütçesine tahslsot kcındıı. 
Altı ıy sabrdin._. 

Sabredin, hem altı ay değil, 

senel<·r ve seneler. Fakat hır tür
lü muradımız• eremtdik. 

!Bizim adımtza şunu da yaza
\ıilirsinlz: (Kızı'elnıa) caddesinin 
bir sokak halini alabılmesi için, 
bütfrn mahalleli bede.nen de ça
lrşmağ~ razıdır!. 

Bu teklif !hakkında biz müta· 
laa beyan etıneyoruz. 

Nevbahar mahallesi h•lkının 

başka bir dlleği daha var. Diycır
ladd: 
•-Tramvayların hali malünı. 

Bu hususta ilori. ı;eri W etmenin 
de ycrs[z o•duğLınu müdr;kiz. 
Çünkü band.ıjın rr.emlekelinıize 
edamla damla, geldığlnı b•liyo
ruz. Fakat tramvaıllra asılınağa 
da artık talıommüJümüz kalma· 
d~ Bci<-diycd ıı ric• ediyoruz: 
Şehir iıç;ndc merkeple dolaşmak 
ya,.ı.ğını kaldır.;ı" Zirı, hepimiz 
bırer uzun kulnklı fılozof sahn 
.ılarak ·ş :mize gidip ge~mek fik· 
r'ndcyız~. 

~ize kat.,.,.a Ncv·bahar mahal
le i.ui brr ııolt:tırvı uııutayorlar. 
Bırcr cf lozof, ttdarik etmek ko
lay ama acıba bunu bu zam a 
asıl ) eceklcr? 

Dil~• ma<"•ıı ll~flf-9'~ ACJ'•l"a 
~a·f''•" t>l"Tan ,....., .. .bHr dMUuk 
kopam1 kau.nm .. oltlalaP. 

BugünKu maçra,. 
BqiiJı !(lerof •• Fener Al&dlaruwl& 

ı;, -ıanna <leyam. f'd.Q-11.tir, Fe
w •dıada :&•umpeıp • Danı .... 
ile 8iiloymaa1J'e • Tabbnle ş .nf 
·~ela Bqltta, • lleykoola \"e
fo ela ısı-.porta luır,la$licalı.ir, 

. Ba ma•rdan e-n ariill!mıni \'ela ile 
1sta--abal1opor a1'1Dı1ak dlr. Zira be1' 
iki takm ite ft'ac;-larmd:a müsvt 1'WT&D 

ıb diınlllnculük ifln ....ııcacıot• eım.ır. 
w·.ıer. •• -- ""liecsl -.;; 
TÜ 1 :ria edet.-ek ve • da milli kwme 
maçlaruı.a lşlinlt ~:u,ııecd<tir, Bun
da ndDlayı bu ınüsabakanm l'Ok ~tin 
tNmesi m•htemeldir, 

8 inci Ordu 
-------

Vadiülketir l!atı· 
stnda iV ihveri 

gerile ti 
. Kahıre 2 (A.A.) _ Orta Ş-ırk 
lnGiliz ku\-vetleri müşterek harp 
tebliği: 

Dün müfrezel.,~imiz V•diülkc
bir batısınd• faaliy•t göstermiş
lerdir. Yapılan bir çarpışmadan 
sonra d~man taşıt ve topçusu 
geri çekılm;ştır. 31 itklcinunda 2 
İtalyan olomobili öncü müfreze
lerimiz tarafından t.lhrip edil
miştir. 

H itlerle görü.
tük ten sonra 

BöJlffe birktlk n.>11•"·•. b~ ••• 
kavtlt'1'• tmsa.a.ıaa.ı.ia, &ar-l:lı•n d: .. h.a 
Jıir .. mı ha~ eu lı.aılrcll• iL. 

&ifa.la -·ı "'f r-dır. S. Ul.f;.k 1a1~ 
ms mado.i k•vveUtıci ıu.zua41ea de .. 
iil,. lı1Jll umaa ... a e-be...Jy.:a drvam t 

decelt nıbi ltaloil 1~11.rt lıatımınclaa 

ela t)OI< lı:irn"eollfllr. 111.•ıt:.".ıea"' -
........ wa 'il-bak e.aıea l.aler lif 
..;u t.. Wrl.fl:W, &elal•ke er.as .... 
'•'Wc•hnap blrl•ll:, c-k mffzal m.7 .. 
n vennlt ve banlar da b•rlrıı!k mil· 
letferla müdafaadan t.a.rrna C"f'("laı&o 

s1ni lmft etaişllr, .. ııa.,.... ohbıle uclar lıeflıa bit 
1rir tıarJı&eı, laaaıalar, llıarp NOraat cleY 
resinin, daha. harp i~·nde ikr.a, tttae. 
ıe-sıaıa ce<el<li"'nl vr -nn K 

,.ııklelll "' MI) ... _ ..... •1"twla 
ve kencllleriol ""'eri ltaaanclvan birli 
ila blınt ~·n.ıe .. la& ı.ır ra1relle 
devam et~;ımcsı liiıAulnma ıaıuıır 

edecrk terooede ılNl"larına lıilluı ol· 
llUDWllarfilr. 
.. J'rl bhl üe 11.a\ arlan bir vulfe 

belıJiTK: 

ı - Ualn. bôıliitı ..-..ı7 .... ı...,,. 
:rapıian ııeksftt laaaamlle nillı>ttJ'O 
ka.claT inantıtm tıeluDil hür ,.c ser
b"'* ikDVV•~'rlnln 11.lill• hl;nıl• lş
tlrııldyte ı;olr. lnıneUI bir baskı nPıl ....... 
ı - Mitlf'tler arasındaki mi:inase-

~tterl11, bubarlılı. lr.avvetll"Tlllin bir 
clalla nil!n ve laillı.'ıftiiai c~irmly
ll Of''klkle ertlp ve taDXlml, 

3 - Allahm lnaJ'etilf. btt ne h:a· 
fl..Jaıbil a~ı. t,.rnlıl, ı.lirrlJ.t 
ve .,........., billb _,,itina !aJ'cla 

lamma11 lcla. laa 1'b"rlli J'•P&lıaaa-

Varlık 'ergisi 
(Baı larah l inci 1ayfada) 

Bir rolı. mülırn,ner NIJ'fletklrrl 
mlltana ,..... J"irm•aial vererr-. lt&e 
lıa _. •e lı.reclilcrlaılea hJ'tlalaD· 
ılllWın için borçlarım ıu bir tan.la 

da - 5 • 12 8oakiDllJI arasında ;;. 
demeti l-ktoılirı.r, Ba ,.;;.••• 
--.ıea sonu ~cek ilk .... 
&a ıcı .... >'•••l.<tak v•rst lahsllih
~lJI "'°k.lde • tnba ••ki&rdaa 
fazla oloaiı ann • .mlı.lador. 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) BaDıuıla ~ratıer deftr:'tlrlılı. S&h 

IBiıtün bu çıkışma ve sitemle- ı;iiuiindca ıın...reo öd1'ıun•mif ver. 
rin, Laya\ ayakta bulunduğu sı· en.,. ~in dahı.lıl omnl• ununu hl 
r>dı yapıldığ ve Foorer sözünü 11.iimled.nl letbita b,..ta7aea11.11r. o. 

btf riiLlilı ....... ~ ...... ...,.ıerım 
bitirinee, Frınsız B~ekilinön ...,,ı,.eaıe•, .,..ı milıld içlııft > all-
Kont Cıanonun yanındaki san• racaklan verrl tutıı.'"lnda hazinr ıı... 
dalyeye oturmak için müs .. ade no v• talıYıitı veya bank• temına• 
i;;ıediği söylenmekk'<iir. • me1<tabu verirler.., ba müı.rtldle• 
V ]le ..;1_ llakluncta ctalat9 •mnl• n-.nu ve 

ersai 'il..., 28 kişi tevkif edileli pi- -.,boriyeli ıaıı.ıı.a•mı bir 
Vichy, 2 (AA) Radyonun ıı.,- cerl bt•alu•ealı.lardıa 

b;Idird.i-ğiııe göre Versıı.illes'da vaıııır. verclsl mölı-elı.flerl nrrııe. 
yirmi k" ı tevkii ediJmişlır. A· rlni .. , .. n ödt·mrilkerl halde yüzde 
ralarında dört !ti;.-i kendilC'!"ine bir n yüzde ilı.l ıam müddrllnd•11 de 
polis memuru siisfı verm · !erdi. l<tlf•* l'IDMI< ... • banı.r borçlarım 
Bunların evkrind~ yaı>Jar. araş- lanıa-11 ödeJ"i.o<e • hdar F....,.._ 
tırmalarda hükümct dairelerine Zli1111&. Deftl>oya., K•• dalları .-e 

ı 
a.t bir çok milJıürlcr. salrtc }ı[i. Mnurl r•~' .. ı..d•ni k'1>h•ll>elleri

ae söre wiılr.eri a&)l.•yrti haiz o'm >•• 
~)et ~daııları \"e d.ger ıç iı- umumi lıi:mrll<~de, nhut da ı ... ıe.ıı 
k !eri bulunmuştur. . • ı.,t.rlnde f.1lı~lmlarakl•r ·ır. 
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f 
1 !Un: Ll:ıtA LİRA LhtA. 

1 
1 

1 

Değirmenci Hoca Nasreddin Altın: StJi x.ıı..,ram 74,616,483 1&4,954·.CJ52,a6 l!enıuı7e: 

Banknot ... ..• ..• •.• ..• ... ••• •.• ..• 16,082,951,- İhtiyat Aks..ıc 
ff&klık ••• •.• ••• •.• .•. ••• ••• ••• ••• ••• 160,002,26 l21.ım.!I05.e2 

l 5 ,()()(), 00() ,-

AdJ •e fevlcai.4.d.• .•. . ........ _ _ 

r YAZAN: "\ 

'==============! Halikarnas Bahkcısı l;==:;a 
D•lıildüi Mulı.alıirhıt: Huıual ...................... , .... _ 

Teüvtlldeki B.uıluıotlan: 

1,412,135.73 
6,000,000,-

. 
13,412,ll!S,73 

1'tlrk Lir-. ............... .• :' ...... l ,072,183,63 
~.748,563,-

\._.__ ________ ..) Bari~teld Mulı•bUler: 

Alim: Safi Xlloııram 27006,210 
Altuıa tahvili kabil -beol dövizler • 

38,115,800,78 

Deruhle ..ııı.sı evr&lıı ııüdln ••• •M 

Kar.unun 1 - 1 inci aıaddeı.tııe 

levtlk:uı baaiıı• taratmdaııı. Ytıd 

l 
olup kaı'§ılıJ<h hoplayışımizin 
neye benziyeceği gözümün Ötı>üne 
geldi. Dayanamadım. iBu sefer 
kahkahayı ben salwerdim. Gül
dükçe içim açılıyordu. Allah be-
lasıru versin .:;,!diyetin, yoksa ne
..e<leyse •D• duruyoruz yahu?. 
diyerek herifi kışkrrtacaktım. A
ağçlara, dallara, tepelere bir hal
ler oluyorou. Onlar da sabırs12la
nıp Y""lerinde zıp "il> hopluyor 
'ene ıiu1'llyeı'UZ yahu?. diyorlar
dı. Kendimi zor tut\um. 

Bir söz SCiy>emiş olmak ır;tn 
• !rell demek buralısın.• dedmı. 

[ 

ela mandolinler gfüi öteıı dalla-r, 
yapraklar ve l'İil1!i"arlar deryasm
da, '> edamın yaşadı.ğı ooımeıti . 
kaçırmıştım, Dilnyar.m OOı tür
lü 1<.aygu;!Mından brkııp usandır 
ğ:ı.ın kara anlar olurdu. -O zaman 
değirtneoıcl · Nasred<!ını, lı:,; bek
lenmedik ;lbir anda !hatıra gelive
ren bir türkü gibi aklımda Çlll",. 

Diler dövWor ve llorçlu tllrinı .. . 
tıoldyelerı .......................... . 

Hazine Tah•dUui: 

Deruhte edilen eww n•lc<Ur• 
karı;ılıtı ............... ..••.....•.. 
Kaııunun e • • inci • •dd•lvln• 
lev1ıltıın haine lan1mden YW 
tılrıdl.1at "" •• • ••• ••• on OH ••• •• • ••• " ' 

!Sneılat CIWlam: 

60,540,734,13 

l 58, 748,5'113.-

24.7~3,064~ 

Tlearl &eıı.ller ... ' '" ........ . ... ... 47ll,4:13,l67,14 

&alı.ua n t.hvllit elbtla1u: 
(D9nıltte ~ .-.ıa D&ll-

4 - (diyeln l:&rpblJ ilhanı ... 
- toımlit ( IUll&rl Ju;rmelle) •.• ••• ••• 46,l!ll:l,179.93 

a - l!lerbeet 111ıam .,. ıaı...ııat ... ... lO soo ı;ııo ao 
__,_ > -· -

Anular: 
Altın .e d6vlıı botdM - •••••••.• 
Tahvilli llMrlae • .._ ·- ••• • ••••• 
Huiııe,.e tın va.ı.ıı .,,_ •.. .•• • •• 
llui.ııe,.e SIH No. l u ~ &CiN 
açılan .ıtın ~ •- ...... .. . 

Bluedarler , • , 
llütellJ • • • • • • 

4,466,96 
l~,600,227 ,41 

1.4411.000 

9.596,030,42 

ied.1711 ........................ ..... . 
Deruhte edlla emolı:ı .. ....,,,. 
bak!:r•ll .......................... . 
K•!"lllıll tan:ıome altın ....., 
llive16n 16d&Yllle nsedll .. ........ . 
Reesl<on t mukablll llAY..ı. -.ı.-
V'Olıı v•ıedllf!'n. ... , ...•• ·•• ••• ••• •o 

:Hıniney~ ~~pıl"" ..ııtın ikanfılı!ı:lı 
a•:ı.m mukııblll 3902 No. ıı U
., nclblı\.. ili- &edııYill• -
ıdller:. · •.• ••• "' ••• ••• ou <'•I •U on ... 

MEVDUAT 
TQnr Lirası_. , .................... . 
Altın: Sat! ltlloıram 877.422 
1890 No. it" kanuna llln 11......,. 

a<;ıl•n awm mulı:&bl]I iıt...ıi olu
IWl ollmlar. 
Sat> Kilo,..,. -

Da\"hı Tultlıllilatr. 

llll .Mı.t30 

ı 

Altın• Uhvlll tı:al>ll dllv!lıler .•• • ••••• 
Dl,.... ıll'vlzler n .ıa..ıı:ı. Jt111toıt 
1-akf!reler! .•. ••• ... ••• .. . ... ••• ••• 

Mu1ıt..Ol • • • • • 

133,1165,499,-

41,000,000,-

134,llOO.OOO,-

IOO,GOO,OOO.

lll9,312,454,06 
1,234,lt U ll 

'18,lU, IO'l ,!!1 

~13,115, ...... ,-

l:IO,HlıtlC,11 

'71,l'*,117,IO 

·-

'Jı&Jm ,1Wt,,. 
181,M3,t1()1,31 

Ama da SJCaktı. YeCd'<tirm~ni 
ta tep_edcydi. T, vali ve boyaları 
S>l'tlayınca. bepeye doğru tmnan
dı.ın. Teı>den gömleğim sırtıma 

yapıştı. Sanki Arşjpef sıcak ha· 
vada bir Poteydide, içinde mru;
m•vi bir ateş eriyiıp kaymyordu. 
Yükısek y<l'yiirünün üstündey
dim. Al'tım<fa, girintili çıkıntılı 
burunbrın, ad..Jal'in, k<>yla:rm, 
bszm ~kmııık ta§!, baziııi basalı, 
beyaıı; mel'lnE!', somak; m<:ımer 

ve poefmden oldukları içi"!'; ora-· 
da çakııyorfar, beride ağı>r:ıyor· 
lar, Jrarartyorlar denizden- çııkaıı 

mavi alevde samıaş dolaş ol•ra-k 
glrdaplanıp kıyı boyunca · fırdo
layı dolanıyorl:ı.rdı. Hemen işe 
koyufay.ım dedim. Sehpayı dik
tim tuah d•yadmı. •Oh ne allı 
bu.rasL kl.1§ uçmaz kff'laııı geç
mez bir yer!. dedim. Deyirmeııi 
boş sanıyordum. 

!Bil>rsin.irı: ya DS81Z yeıde dağ
lar, den:.,,:er, ağaçla.r, •bu ağaç
tı••", bu daığdı.r, ~u denizdir. diye 
kendiLerhıe taktığımız adların
dm, sıı'tlarına g.çhdiğlaniz telak
kilerimizden, kimse yok d!iye ge· 
!inler gibi soyunarak, çırçıplak 
durmaktan korkmazlar. Fakat 
nı.ünasebetsiz bir adam peydala
nınca hemen ürküp örtünürler. 
Dag basbayağı dağ, ağaç bildiği
miz odun, d<ın1z de beSbeMi de
niz olur. Bunları kim bihnez? 

- Evet evvelce kay>ğımla şu
rııcıltta bal>lt aıvla.dım. Sonı:a ben 
ıskerc gittim, bcim k•y•k da gü
rültüye gitti. Ele., avuçtakHe şu 
değirmeni yaptım. Köylerden ar . 
pa l:ıuğday gctitirler ben de öğü· 
tiirdüm. 

- Miişteıin çok mu bari? Ya
ni çok mu öğütüyorsun ıpM• çı
kıyor mu? 

- Miiştel'im seyrektir. Para 
d• seyrek çııkar. Geçen gün sif
tah para öğüttüm. 

lardı. Karagünlerin .karaın.lı
ğında güılıüşü bir !§tk gilıi aydın· 
lıa.ıı.ırdJ. Ne tulhaf adamdı. N~ 
esinde har lııyivere.r,, bh· hamt 
lrudretıi vanil. Gönlünün bütün 
yivlerinden pervane gibi döıİe 
döllıe fı,r!ar, mütiılş bir inlilfilrla 
aksederdi. İr.sanlaruı uğrunda &. 
mıü:r tüıketıtiJııleri bir sürü ti.cari 
ve.ya başkaca koıııvansiy=el iş-
leli vardıır a. Değinnenci N--ro. 
diınin ciıu~ ooınl'-lsurıdar. par
layan bir kahıkatıası, yalnız o goö
:reneklerıi budalalık menzilesineo 

1 
indirmekle kalmaz, :fa:kat ağaçla
ra, taşlarıı. •ŞU• ve •buı. ya ·bulaş. 
tııran :ın'aneye ait y.alan1aırı tam 
bir nişancı gibi vu:rıus- berlıe.va 
ederdi. lııısan dlsur:ı, dağ-, ~ .. 
den.iz olsun, her şey, gıilÜ§ÜJlür,, 
sağnağıındA birdenbire bür olur
du. Bayağı, jçim açılır ı'enıblar· 
<hm. 

denizde dolu yelken sııı;vnılduğu 
ça€1arımı habrlamıştı da degir· 
menin kanııtila:ru:ıı açmıştı. Bel
.ki de değii.-men ye1ken.Jerinln 
!ır fır pervaıııoelenıişlerıiııe, güılü.
şiinü ı.açıp etrafu serptiriyordu. 

164,052,~!lG.se ~ 
4,500.000.- , 

YEK-ON ;:ies.ııs9,891,31 - , -.-IC-J-.. --· 

1 Temmus 1938 tarihinden ftibarea ı.ı.,.. '., ı.~d"I tır. ' Alta llzerhı• ~ cıc, 1 

~Beyoğ lu 

1,la,189,&tt.Sl 

•ıA 1 "'\ ı an arıJ 

Fakat aksiliğe bakın ki değiı·
menin kapı.sı gıcırdadı. İçerden 
beberuhi boylu, keçi sakalJı, si:v
ri külahh kargacık buııgacık bir 
adom çııktı. Bana doğru yiiıiidü. 
Başıma bela kesilecekti. Kendı 

kendime •İster misin herlf kısa
c:k bir geldin ve sa,fa buldunfa 
savuşmıya!"llk baı;;ımın ucmıa ka
zı.k gibi diltilsin? dedim. Neyse 
vürüyiiş v-e görıünüşüne bakıl'ıl"sa 
l\'ıfı kıt roımat!ozmalımn birine 
b•nz;yo.rdu. Herif seke seke gel· 
di. İ.çimrlen çıngırağım hoş gel
din de-rken dışımdan d• «<ıWrha
ba baba!• cIOOim, 

- Me:dıa<ba oğul hoş geld;n 
dedi. Yanıma duı·du, Bakışından 
anladım Jci bana aldırmadığını sa
ııacağııru samyo.d'u. Ve yüreği-
mi kırmaktan çe.kindiıği ~in yü
rüyüp geçmemişti. F•kat yanıma 
gclÖp dul1n!~u. Laf s..rası Jıe.. 
mimdi. 

Ne diyeyim? •B·ugün haıva çok 
güZ€h dedim. 
Durıgun yüzünde, dudaklları u

fuktan yav>!j yavaş yeni doğan 
hilal gibi gülümsedi .• Tmı söy
}ro'" a oğul güzıel değil mi? iBu
rahkta h"P böyle olur?. dedi sa
m·miyetinin şiddetir>deıı, sözleri 
taşıdıkları manadan çok d'aha 
fazla anlatıyOl'lardı. 

- '.Maşalhh baba farkudasm 
demek, 

- A evlat sen buraya siftah 
geldin. Ben Galiçyada ,askeı•liık 

eWmdi. Ham yağmur yağard'ı. 

Gök.mü, yoksa üstüme çöken 
kuırşun bir Jrubbemi, fena biı· W
ya mı b;feme'TJ<lim. Kemiklerim 
>ki sene güneş görmedi. Burarun 
,gü.neşini bir görsem, başka dile· 
;mem gayri diye özler dururd'ıım. 

- Şıuad•ki kuşlar ama da cı
vıldaşıyor. 

- Nası 1 paz a öğüttiin? 

- Basbayoğı öğüttüm. Wl' de 
g:üzet dayak yedim. Herifin biri 
a.rpa çuvallarile eşeğine binmiş 
geliyormuş. Cebinin d;bindek.i 
tütün torbasını çıkarmak için, 
cebinin üstündeki dört p•ngano· 
iunu çıkarıp, arpa dolu çuıvahn 
ağzına tıkmış. Orada unutmuş. 
Ücret olarak bana bir şişe rakı 
getirdi. Arpasını öğütecekvm. U
llUDU iki gün sonra gelip alacak
tı. Arpanın içinde para olduğunu 
ne bileyim? Arpayı olduğu gibi 
dt!yirmenln lıonisine dahettim. 
Köve varı'11<!a, herif cebinde pa
rasını aramış. Bulamayınca tozu 
dumana katarak dört nala yetiş· 
ti. Ama ben arpayla banknotları 
.çoktan öğü.tmüştiim. Herif haytr 
öğütmedin illaki parayı· çaldın di
ye ayak diremez mi? Yahu etme 
eyleme, göreydim öğütfu miy• 
Wın ıled1rn. Heriıf çaldını da çal
dın diyor ve başka demiyordıu. 

Öfkelendi~ öfkeleniyordu. 

A be adam hiç panıkanot öyü
tiUfu miiı?• diye kabanp kabarıp 
üstüme davranıyordu. İzbaııdut 
gibi bir adam<iı. Yüzü o kada.-

• tuhaftı ki gülm~n kendimi a
hkoyamadım. Bankanotlar gü'l"e 
gitti .liye aturup ağlayacak de
ğildim a .. Ellinde topu topu ikıi 
lira ve biraz da bozukluk vardı. 
Onları verdim. Keşki kay bola.n ' 
para benim olaydı. Herif bari be- 1 
nim ile bıera ber gülerdi. Herif ı 
hem paramı çalar, hem de de-

ğrmer.ıJe öğüttüm diye güler, be-1 
nim le alay edersin Jıa ! diyerek 
yaradan'a sığmdı. Sopayı sırtima 
bir vurdu veriıştirdilti deme git
sin. Ne diyeyim a oğul? kı1tık l 
şenlik döğün dernek buracıkta 
göm'.ilür derB'.in Şenliğin mezarı
dır dedtğir. yerden inıadına şen
lik fışrl:ırır. Kendimi tutayım de· 
dim. Ag:ıımı büzüp yumdum. Vay , 
semni"1ı yuman? Zorla değil a 
şu halimize güılesim 'geliyorou., 

Herif ;ıurdukça oopay! ben de 
'basıy·m~um kahkaJhayı. Ne der
sin a oğul? Ben gülüp dururken 
herif iirkmesiıı mi? Bir aralık 

Vakıflar Direktörlüğü 
Satış Muvakl<at 

bed1'11 teminat Semi! ve Cinsi No. 11'- Tamam> SO<rı. seferde değirmene uğra
dığım zaman bana değinneniı:ı 
yamında mezarını gös' ·ruiler. O
nu bir gıü.ıı, değirme.r.ıde ölü buıl~ ' 
mıışlarımş. Değirmeni lboşa dö
nüyor, adamca€1Z'l da ,gıözlfili de
ğinncne 'bakar vaziyetıte bul . 
muşlar. ıBen ardayıken kırlan.
gıçlar upurruıı V<: hıı:lı VJCUiıla· 
tile, paTalık Jmlıçlar gibi gök ma
vilerini dilim dilim l:ııiçiyMJar.. 
dı; ve dıığiımene çığlık §E'ritle
ıür.i dolayoclardı. 

Kimbilir. belki SIQll anlarında 

Güneş de bir değirmendir. Sa
rı_ ışık kaııaıtlan fıldır fıldır 
döner> derdi. Belki ,gıöz!lerini 
ıkapar:<er. gündüru de güneşin 
aJtın ışıığım belki de ,geceydi de 
aıyın gllnıüş ışığını ve yaıhıut 
yıldızlar öğütüyordru. Çünkü al
tın buğdaydan kar gibi ıbeyarz 
ve yumuşak un yapmasını sever
di. Etrafıma ilıakındını. O an bi· 
le etrafa dalga da:\ga yayı~a.n 
deviısfı kalııkailıaıımın aksini işiti
ya-d'lll!Il' 

LI. K. LI. K Mahallesi Solıağr Es: Ye M;lt Mr. J>ıı. 
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80 

5 25 H"'ll<öy sıu;1üc' Tokar Ansa 38 2ll tamamı 2129 ~S 
35 Beyoğlu Ca~•ııı· Ayva Ahşap 3 3 11/$1 7 ot 

barwka. 
il 25 K'Ü<;lk Bclıel< Piiklk5ııltı 20 12 4/1,2 o 00 

caıitll.:rl Afı,,"'1p lıane 2!'I /1 

Yulkarıda Sdka"n: ve kapı nurrıaral;:larile hi&"~ m;ıktrı.r'oan ,vazılı ah.,..;a.p ev vea.rsamn n1iilk:Jyet!1'eri Jll!§ln para ile s.a
l<lae;>ğuıc<ın 15 ~i:>:J milıdcktle ı>çı"< art' rmaya çıiro.,Jnuo>tır. İbıaUel•ri J4/4/943pıen;emlbe !l'İ]llÜ san l.S de B~u Va• 
kııOar idhresı.°t:(t.! ypl'laoo.'ktır. İ'Ste}diİÖ--in hf>ilan!1da yıar.ı::ıh mıu,.,>Ukıkat Wn1.irla.t ak.(eleril(' birliıkte .Alka:rot Mahlü'lat 

kalem;:ne ırrılÜro.caat~nrı. (~898 

,-,-s-ta_n_lı_u_l_L_e_v_a_z_ı_m_A_m_i_r_li_ğ_i-nden--J .... , (: 11J !:% meral 
Verifen A s ker i Kıtıtet İlanları 
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2.IRAAT 
~ ... ·~ı 

" "-- / ·DAo..o..• 
B IQ iKT iQE N 
RAWl.T-ı;oı;Q 

SENEDE 28,000 LİRA İKRAMiYE 
Ziraat Ban·kasır.da kumbaralı ve ihibam11Z tasaTruf hesap

laruıda, en az 50 liı"ası buJunar. !ara senıede 4 defa çekile· 
·cek kur'a ile aşağıdak plana göre ikramiye dağıtılarek!tır: 

4 A . 1,000 lira lık 4,000 L. 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2,000 • 
4 • -40 • 

250 
100 

" 
• 

1,000 • 

4,000 • 

120 • 

169 • 

40 • 
20 • 

4,800 

3,200 
• 
• 

Kur'alıır eened c def&, ıı Hzlran, ıı Eylul ve 11 Blrinclkamm 
.arlblt~nde ııekileed<l>lr. 

DIKKAT: Hesaplarındakıi paT alar bir sene içinde 50 lıiıra 
dan aşağı düşm'~'·enliıre ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla
sile veıilecel<ıtir • 

., \-_..;....,;--~----~-""=--·----- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Aşağıda yaıııı sığır ~r; kapalı zı !la el<&ltm<ye konnıuştırr. nınueı .. ; 

2()/1/943 çarşambn günü saat 14,30 d.ı. !li!ilfıs fil:ikeri sat.n nJm.a. kıoı~lV(Xr.'1.l!nd 
yapılacaktı·r. T.JiplcN.nkanıırnl vcs'k•lnllle lek.lif mektuplarını ;;ı,aJe ...tindon bi< 
aaat evveli komisyon.ı veı~leri. '2005 - 2574) 

C>n&i Miktan 'l\ıtııl't Tomioıı4 
ton lir.> lira 
450 237,500 17,2~0 
145 108,750 6,681 

+ 
Aşsğırlıt yaızı!ı lwru üzilıırl.•r kapr ·n;,,;rfj., dlcılltmeye konoı:~r. ituıeleri 

9/1/943 cumariaıl gUoo tı;zalarında yHılı saııtlordc Urfa askeri ""tın alma 
korni&yonwn.00 ~~.T.a.Jip}erin kllnunf vtt;:{Q]ariJe teıtHf mektuP,:armı 
ihale sauıtJ.er.in.dlm bir saı.at (!V'Vel kıomisyena veıınoelt>ri. Evsaf. ve ş111rOOaJ:nl$i At--ıı-
karo, İstanbul Lv. ırrnu-litlerln<!c görülü• (2008 - 2577) 

İlıole SGJ>.tı 
10 
il 
ll,30 
13· 
14 

M\kuı·ı Tut"" 'l'ematı 
x~ 1 ') lira lira 

100,000 00.00~ 4,500 
100 000 60 000 4,500 
100,000 60.000 4,500 
100,000 60,000 4,300 
l00,000 60,000 4,500 ... 

ıı.ıı..- i!üln•una ll8 l<t1"uı; 1:ılhınin >ıı.;ıen 50,000 ikoilo Miİl" eti 1"opa'4 tuırlla 
dtı;iltm~y~ koııımıııı;tur, İh·Jesl 19/l/941•·lı günü ooat 16 d>ı :Mi.mat· Sinan <ıdte· 
rl 60-lın alma i<~rıda yapılarok.tıı. itk teminatı 7500 liı'lldır. TııJ:iplcrin 
ı-taru.ıni ves~kalıErie t.dtlif md'ı'Jt:up1.arı.rıı ihale sautinıden bit' Sailt rV\•el k~ooa 
vermd.erıi. Ev~e.f ve: ş:ırhımesi Ankaı•a, İs1nbuil Lv. am.iı~Httertn..ıic eötUlür. 

(2:()12 :--- 2561) 

* A'i"ğıC.e yazılı ctleıiıı kopalı z:utıa ekııillımeleri 11/1/943 pııızr'ieol gijnü 
'""t 16 da Kırı~k!ıle .Afk.el'i SaJ!l/aı okcru satın almo kıom'~ ,-ap>lırcalc
cır. TUplerin kanuni vesiı:'iıa.1Dr1le te!k.liI mektı.ıplarlDU ihale roatindlın b4- saat 

j evvel ~Lı:yoına vermeleri. «2038'> (2686) 
Ciruıj 1\tlkia.Tl Tuta.rı Teminatı 

kilo Ura Jira ------------ ---~ 
Ko~wn eti 
Slığır eti 

33,000 44,550 334l,21l 

3JJ0('1) 28,400 ~· :ıo 

* ~ too. ıeı- veya ipl~ balyalık kum o>f. müoJeolthit llllım ve hesabına açılı: 
eksiltmeye ·kıolıulmru:jtuo·. İhalesi 15/1/943 cuma günü •ıı.ai 14,30 d'a Erzw-um 
d<eri saıt1n <ılma llroınisyruı""1>Cla yapılacıılttır, Tahmin bedeli 24<>,000 !ita lııt 
t.eminatı 1325() liradır. Taliplerin belli ve!kitte komiiyana gıe1meleri, 

1 • - - ·- - - - - -• • • - - - - -2 
3 
4 
5 
6 
"I 
8 
9 

, __ • • • -- -. -- - -• - - -- - -• • • -- - - -• ' • - -- -- - -• ı - - -- - -
ı, _ • • • - - - -

1 
-• 

SOLDAN SAGA: 

1 - Sl:rab, at yetiştirilen yer. 2 -
S<rln, 3 - Bil" içki, nota, f - Tersi 
anıt, oran ha.yvaıı, 5 - Yatlı a:
fa,§, nota, 6 - Kış sebseai, ': - Telli 
çaJ,-ı, nota, 8 - Bayat edatı, Ai'M'uı. 
Jtelu, 9 - Bugü.n ktı devir, noı.. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 

l - Badanaya yarar, kümes bay. 
n.nı, 2 - Dli, 3 - T ersi der inla,Ur. 
1Dıell, 4 - Utranılacak (Jey, Jli(':ap, 6-
Toptan «ebte ve .ftleyVa satılan yo; 

Ben. 7 - Blr uzvumuz. 8 - Ter&i 
lilzel &aın't, Uıl, renk·. 9 - Çok de
flJ, kü.rm.in üst tara.tına daha. ya'itn 

,uiinkü lıulmacamı:ı·n ""ili) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
S_ A y •H AıSr D 
UN • ş__. Y•S 1 
V .A s AT • k f L -·-AF • RA S ıJ:: _Y il 
_h o D os •B A M 

'• R T S A LE• E 
Z• z - - , 

A L A y •• _, 
E y E T • -- Sen onia'rı bilm""'5in, rüz

gar susar da deyiı·men dururSa, 
ben onlara döner bakakalırım. 

Buraları insan uğrağı dıeğlldir. 

Şu lruşla"ı.n nah rn taşlar ara
ııında (elile bô.raz ötedekj taşlık 
yere 'bir çakıl attı) habire taşla· 
rı gagalarl•r. Çmpınır çırpinir kl
y•metler kopari:I'lar. Oraya hey
be çuval koymazlar ,]ti buğday 

w un- düştü de onlar, yiyorlar 
diyelim. Ne etttklerini bir türlü 
kestiremedim. Gagalarının taş
lar üız•l"Önde bk tık ettiğini Ciuya
rım. 

, korkudan faltaı;ına dönmüş göz
lerle bana baka kaldı. Değn<ıği 
elinden düştü, büliin. gücü kuv
vetiyle tabanları kaldırdı ve ar
kasına ·bakmadan kaçtı. Gill
düm! gli.ldüm, .. güıldüm! 

Türkiye iş Bankası 
1==KÜÇÜK iCAR l lESAPLAR== 

1943 iKRAMiYE PLA ;= ı 

•2034> (2686) 

+ 
500 tem ııal:>tes lkıı,palı zarfla cKt.;llmeye kaı>mU'.lur. İh•lesi 16/1/943 C\Jmar

tesi gıünü E'ISQt l l de Adapazurmda ~eri satın alma lroım~ yapıla· 
cal<.t10._ Tubmiıı bedıeli 190,000 Hm, k•i'i teminatı 10'150 füacfJr. Taliplerin 
kanun! v••füalarile 1ıEklif mdı.!uı>larım ibale oaatlncl<>n bir sa.ııt evvel tw:nJıı.. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

_;_l e 
RA L 

o ıı 
O• A. K 1 R 

(Burada güldü) ne efesin a o
gul onları seyrederken burnu
mun bayağı sivriJd;ğini. ve kuş 
ga.gası oldtığunu duyarım da 
hop!aya, s.rçraya, zıplaya kuş o
hıp takla ata ata aralarına dal'a· 
sım gelir .• de.eli. Bunları söyler
ken duygusuntın şiddet~~den ra
hat duramadı, kuş taklidi :jestler 
y>ptı asıl tuhafı bir elde fırça ö
teki elde palet benim de onu tak-

, . ' . . k .ı. 

Ert,;si günü ıbir eşek bulup 
öyüdülmüş arpa u.ı:ıun"· herife 
göbiirdüm. Unı.ıın.u da, pankarroıt
lan da :iahat rahat yem~ .• 
dedi, ve güldü. 
Gülüşü bu dünyanın derinin

den mi, öt€Sinden mi? yüksek!-
. !erinden mi diyeyim, işte öyle 

bir y~en çınlıyor w · mulhitin 
gürzelliğinde yayılan Homerik 
bir efsane hava!lır.a tempo tutu
yordu. Herif neş'esiyle, titreyen 
mavileTe telbessümıürıün alaiıni 
semasını kateyordtı. 

• •• 
'Ü kargacık bu11gacılk d~ir· 

mencinin dişine bakınakia amma 
da yallıl1m~tmı. Çür.Jtü ağacın 
yamrı tyıumru gövdesine bakar. 
ken. daha yükseklerde, J"Ü2€al"" 

Kqidelu: 1 Şub•t, 3 M• yıs, 2 Ağuııtos, 1 .lki.ııci lef1"İıı 
tarihlerl.a de ,apılır. 

_ 1943 ikramiyeleri 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
z 

19 
30 
60 

250 
3" 

• 
• , 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1999 

"' 888 
771 
itli 
555 

'" m 
m 
it 

" u 
ll 

Liralık = 199,._ Ura ,.,__ , • 
• 
• .. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

= 
= 888.

'117.
'86.-
655.
'44.-
666.-

_ mo.-
- 2970.
= 2640.
- 5500.
= 3674.-
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• 
• 
• 
• 
• , 
• 
·• 
• 

Türkiye Iı Bankasıaa paa yaU rmakla yaınız para biriktirmit ve 
faiz almq olmaz, aJni zamanda taliinizi de deııemiş olUJ'sunuz. 

"""" vemıe1"'i. (2044 - 2'106) 

+ 
Bilumum malzemesi w amelesi ciheti aııkeriY""ffln ver;ım- ftoere ı:ıaııta.. 

luıne clvarııımı b~lreler p.:ııvyunu inşası l!Çiık cl<fcillm<."1'9 ~. İhalesi 
19/1/943 S<llı gjjııü ooat 17 ele Gelibalu a"l<eri ,sn;ın alma ~ yapı.
lacakUr. 

Kcş(f lbedoell 38il8 li»ıl 65 """1ıJ llk tenllrıotı 55-4 lira 86 lfur.-U•'. Taliple-
r;,, belli v.ai<;tt-0 llıı:ımf,yıma. gelmeleri. (2046 - 2708) . .. 

Bilüm"1ll ırııalzemesi cibet! askeı-IJl!den verilmellc 'l'U'{ile iki tıdm &llbar 
İltva ettirile<:<1kıt.lr. Açık ekısil""""'1 18/l/!143 pnuıl'!esi günü saat qı beııte G eJ\ • 
boluoo ad<eri sat.ın alına k<>JnjQonun ., yııpılac.ırt>r. K<Şlf ~i 3133 lira 
93 ikuruı; her JDU,ıi.nin ıı.at•t temicatı ııa lire 18 kuruştur, Tal!pl<ft> belli -
kiılte ikomJ..-~""'" gelmeleri. (2048 - 2710) 

+ 
15/12/&42 tarm,indıe milnakıoası i!llnolıımın 63 bitıı 100 •""* w ...Urerıln 

Hay<lıtıırpaşaı:Wn Sl~ecil)'c n<Jl<il l<ılınıil •e tahliyes;.ıe teklif e<üı.n tı13>at ma
kıamca gall görüldüğüoır:ien ıpamrlıkla ı ıiiMlte!ıGl)'Q lı.ooulmı.tıııl-Ut". H- ı;artbırı 
ld~h gijrul<bilir. Muva1<11tat iemnatı lö009 liradır. :İhald e;1~3 ~
,amiıa günüı sa.a.t 15 d2' yaııılacağııı.dlınisteklilenn tem<nıat v~ td<Jlf mekJ.up. 
laırHe Hal'biyede Yedı:S< Suıboıy dlrulunckki aBlr.<>ri ııcıııta 920 ootın "alma kom& 
ycıtl'1ruı. -alları. (:WS3 - 2761) 

Salıllılı S. 1 Z Z B 'l'. 'Reııri,..t Dfreltffüil: C.vdet Karalıilgln 

B~ldığı yer; •SON TELGRAF• mali>auıt • 

1.30 Procram 
8.3Z Müzilı 
1.40 Uaberl.., 
8.55 :&apanlf 

ız.so Program 
lll-33 Mimik 

ıı.cs Haberi•~ 

WO Oymı hı>· 

va.tarı ve 
• '.İürküler 

18.08 ProgUIU 

18.03 Müıı•k 

ı.u Jtonuşııı& 

19.00 Milı'I' 
19.38 Haberler 

19.4& -· ın Daldlo:a 

19.55 Fasıl hey eU 
20.15 Konuşm,. 

2030 Müz;k 

zı.oo Konuşma 

21.15 Şarkılar 

21.45 Müı.ik 
2230 Haberler 

~2.50 Kıı.p-

• ı ' Dr. brahim Denk eı 
Balıklı füıst.DalıiJlye M!ıtetıa ıs ., 
Beyoğlu Ağlıca.mit, sıı::nzağacı.. 
Çöpltikçeşn-e sokak No. lS 

Tel: 42468 


