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ŞfJ:"ı:Aç İ STİL OLAR 
GEl.MİŞTİR 

ııtR YHDE ARAYINIZ 
.1 

Milll Sef 9 Dün ldapazar·ı Ve 
Arifiyede Tetkikler .Yapıtlar . 

c. o) : .. 
• • 

ıStali~gra~ ~ü•üvor 
Moskova, Aliİı :~~lar.liı· şehir 
sokaklarına girdiğ·ini bildiriyor 

. ~~~~--~~~~ .. ~~~~~~~....:.~ 
lnönü, Demir .!Ve Tahta Fabrikasile 
Arifiye Köy Enstitüsünü Gezdiler - .. -Reisicumhur 

·---
Anka raya 
vardılar 

il.met~ cltttıal ~nrıısınt 
Avam Kamar21!11J>dıt •enWş olıtıı 

. i,.~ nıeb 'ıııJıırdan lll i,;lıer Bna 

iKiNCi CEPHE 
iSTEKLERi 

Almanlar cenupta da 
Volga'ya vardılar 

r~zııu ~~ eic<-i \iıacrme <liin ı....-aretl.i 
b&yranı gıiinü yıııpya.. Adaıııa _.....ı,.n ı.ı.- göriinüş: Çar~ 

bi<r 

Stalingrad muda
f a ası uzadıkca .. 

·-----~· .. --------~ 
Stalingrad'ın nihay.:t 10 • 15 gün içinde 
ztııptedcmemek Ahnan ordusunu ve Al· 
uıanyayı çok mü,köl bir durumıı sokabilir! 

Yaz.an: ŞCBl\'O AHMED 
CE!.. l•~i"gra.d ınüdahası ha· l 
e;;;J};iı in~ila sürU.}·or. Al -

A<lıopaları, l1 (A.A) - Rci· 
sicümiıuır jrdJııü <lıün ı,;ece saat 
.24 1e !husu'i lrencr'l0 btırava 

~ei.m<şıerd>r. G«:i>yİ lruıkdnde 
geçiren MiM Sı.>f sad sck'Z"rle 
yanlacmda Maarif Vekıi)> oldu
&U ~ıa-kie tren1-l rirı<i< n iı1't:ttk 
koodilerin l;arır;·fam2.ğa ge!mi.ş 

o~n Va-1il Koı:-ım&kLtm, Komu
tarllar jJe Parti, Bö::dlye '"" 

• Halt<ed Rci:<kı vila)el •·e kaza 
mı:z. memurlar.na ~lifaılta 'bu • 
·luırımt:şlar ve ke<'Jd :eri;,, görüş· 
m•rdir. 

Rcis1cümılnır ismet İ'nfuı.ü 1 
ıbund~n s011ra _;staayonun dışını 
ıblduran Ad&ıpa<ıll'rı halkının 
içten .ı.ez~ü.ra:t ve atkı~lları al"a
san da otl.>lnOl>ille:rine binerek 
ıdıcırııi.r ve taht& fabrikasma giı!

ımifüe rıiir. 

Milli Şef fabrikayı ve yapıllam 
;~]eri en uJlak l<'ferriia·tma 'ka

(SA. 3, SÜ. 5) 

e. 
Amerikada ve 
Londrada yeni· 
den tazelendi 

• 
Taşıt uçakları lngil 
terede emre hazır 
vaziyette bekliyor 

Aıık~ıra, 11 (Radlyo Gozeue- 1 
si) - Jngılteri>de 26 ha"!' endüS 
lırisi fM:ı!rika.&>nı'll 4tl dehı@'e<i 
hi<- heye1 seçmiş ve M'u<\ıeT Çör
çili ziya~ ede<"ek hrnı<!'l'I bir 
~kinci cephe açı-lm.asını isl~e· 
ğe karaır vermiştir. 

Dun l!Giakıı:ıond'da ıtopl~mın 

Tredünyon kongresinde de der 
hal b:r ikinci ceıJhe ırç•'ması iı;

tfftmiştir. Makim>ciik>r delegesi ı 

Almanlara Göre 

Şehrin cenubundaki 
istihkamlar delindi 

Ber1in, 
ord!uları 
telfü'ği: 

11 (A.A.) - Alman 
Başkumandan'.ogımn 

Alınan ve miil«'fık kıt'aları

run taarruız neticesinde NO\"oro-
8"* ve Tt'rck keBimnde yapı· 
lan çetin muıhaubelcrle yenJ a· 
ra2i kazançl!arı elde e<lil~tir. 

Stalingrad önündeki roüstah
kern sahada muharebe 'devam 
et'mektedir. İn~t'h muharebeler 
den sonra şehıin cenulboodaki 
iİ!l!iıhkiımllar delinmiş ve bu ma· 
halde ı:tai:ıi Vol'ga nehl"ine varı\.. 
nuştır. Dıüşmarun bütün ~aşut
ma taarruzl.arı ge.ri pü:skfuıtül

müştii.r .. 
Mııtıarebe ıayyarekıiııden 

nıfüekkep filolar diiŞmen mu
kaveır.etitıin Jillid'i. olan mev.zi.
Jere ve So\~etilerin haz.e.J.ı.et 

(SA. !, SÜ, 5) 

l Sovyetfere Göre 

Novorosiskte sokak 
muharebeJeri oluyor 

Mo.•k<>va, ı J (A.A.) - Be 9"0.h
kU Sov,ı;et lebJİ'!J': ~r tı.lh,.,.... Stıı
l~·arun OOtuı:ında ve cooup bılitı

... - M<»<i<>k ç<>·r""'1ıde ve NOllO
ı·oJiek rokıaidarır:ıd.ı .savaş.l.ar :,y.opri-
l'llijllrr. Ba,;Jm C('t>i><>l•rcle hiç bt1" dt
~ yoktur. 

MOOkova, ll (A.A..) - ögı., ü~t
ri neşı•edıil; en .sııtn'yet tt'b.~KD eki;ı;
de StaN:lgrad'ın cecubt garbi~-inde 

baıık>ı biı· şehrin de tahliye • e<!;!dO~ 
ili O:ldir.iln~. ialdıl Novoros1"< so· 
kıakla:ınde. inatlı muharcbclel'i'Il de
vam et'~ ilave: olUOı1naki.adtt.-. 

Ji.1<-j,, kıayUedild.g;ne göre, Slaliıı

ı:radın garbında SovyPt lnı.tlıan te· 
tin .müdıaı'.aa rmıhuebe]efli y&.pml!k
ladı;rlor Bir 90'.lyet lbir~~ üç taamı
"'' geri pü.s.kfu'1müş ve 6 t..mk Ulh· 
rip elmitı\ir. 

Başka bil' 1<1Csim<le O'lun).Wc tii
fctıl)f'Tle m.!iceihhez alman!ar so-..,yet 
hatlann<ı. glrm''1erdir. Bunların yilı· 
den f.a.ı.l~f\l ö..düriilonütttiir · 

Sta~1ılgıf"Cld;n cenubi g~ıt,i~ndt~ a1-
(SA. 3, SfJ. 3.) 

mantar, bu müdafaada.ki l 
RU8 inat "" km ,·etini clkilrı u· 
mım>ı) el~t ıı . ~ auııak, nı%ku
l:itı iz.ah C-l lcuı.ek, kMyıpla..-ıaı. 

ınüdafıae,ıuı yapmak :roı-wıd<> 
kalmışle~ıhr. So\') elleriın biiyiik 
bir dikkat \'e ios:ınii~tü bi<r gay
retle tahkim etekleri S!aHngrod 
muhakkak kıi, h"r A.i tmaI kuv· 
wtıleri için de bir ıııeu.r hiz • 
nıe'l;ni gör.m-cldıe ve bun.ton.la da 
k.almıyarak iki !arıtfııı muka\'\!• 
ınet k"b:Hyet>ııe d.aya.n•n bir 
•ı;rk damaı· hiımethııi görmede • 
tıedir. Her iki ordu büfün imkan 
ve k1ındlerini buraya yığ•~·ı>r, 

htıJ"aıiaki nliittı nwıkınesi bu 
kuvvl"llcri ça~hlan içiııde eriıti
H~or ve kwılarıuı b<r sel halin
de ·St<ilingaı! dam:mnd"1»> pılı
hlanınak ve kapanmak iıml<an
Ja-.r .. 1111 ranııamile orıalbn .ka.lıciı -

(S:\_ !. tj. 'i') M dag· 
D~sseldorf şah ri ş g a ı e 
yıne bombalandı 1 n i 1 iz 

r 
Başlandı 

tı:ı .. ak akıtıyor. 

i\ıılaşı·h) or ki, Sovyetler Sta· 
li.ogradı Alnı.an o.rıdusıınıı av -
lanmk '"' ""'1ıt ge.lmer.r. z.ıyieta 
uğ>ratmak, bir 'loş daha k:ızan
!".1ak iiııı:rdi ille çok evvdd"" 
tahkim etın:şıer ,-e S"--ı;miş.l.,rdiır. 

Volgadau ve Kazakistanda.n is • 
tlfade ederek şimalden ve gui<len 
her türlü ha.-p km \'eıt ve !.a:ka·· 
'inj huraya yığıyor, sonsuz biır 
nıubıveın.ci sedd.i halinde ~ur-a .. 
da h.,nı t•riyor, hem Alman oır· 
dııı.ıınu ı.c1'&b peşinde k0<janlaT 
ı:ibi soluta solutı; eritiyor. Her 
lı alde Rus <ıtil usunun bu meza:r. 
lrktıa b>ra"-arağ• ölü sayısı az 
İleğrJdir, fak.at Alman iilülerin'n 
••ym dn tlaha az ol:ınıJacal<tır. 
A.ncnk. her ne paha:,ııın <>lW'SS 

l '"'un Alınaıı·lu her türlü hesap 

.. 
Şehirde büyük Qd d 
yangınlar Çlkb a a a 

kuvvetleri 
ilerliyor 

LomJra, 11 (Radyo) - Dvs· 
seldı,.ooJ' ~;ri 3lğlır suret~ bom
haruıman edıllnıi<(ır. Şehi,de 

basarlar ol<luğur.•u \'e yangın
lıar çrMlğım Alm•ama.r d.ı .kaou1 

İşgal sebebi hakkında Çörçi! 
verdi Kamarada geniş izahat 

e1tıme«ı!edif'!er. / 

Vi»ıi sa.ym Ba,...,ıri liaııide ...... lıaı Şe'hiT baııHyösünün yarıırfı mi1 

V. V l· ı kı· Kug""dOŞ' .. u·· S 'te ~~ :i~=·~a;;ı:~i!~.r~~ !:= 
uda lbir ç<lk izabe oca;k'J.an ve 

------•ı------ yağ r&sfi~<'lııan~eri bulu.nırmık
tadıır. 

TÜ-RK -.. [ 
"Türk hükümet!nin bitaraflık kararla· iLıondra., 11 (A..o..ı - Haıva 

neo:a>rotinin tebliği: 
flRI sonuna kadar muhafaza Gdecek• Dün gece bGm1>a ta·y•yarelerin 

lerine tam bir itimat beslemekteyim.,, den miiıre'kkep bii<yük bir t..şki!ı ı· 
(SA. 3, SÜ. 7) 

__ KuıJ.üs, 11 (H~ı.s.usi) - Reisi· ı-----------..:.:..:._ ______ _::..::..::_::::::~ I 
cümlıur Ruzvel't.in şı;b&i mü.mcs 1 r y . T f . ) 1 • 1 
sili Vand<?:I Viiki ibı.ı salbıaıh Bey- \... eDJ ·e rıka ffiJZ =__):;==::~ 1 \ 
ruttan buraya• ge'.mlş \'e öğlie . 1 { aulgar~standaki 

BULGAR 
TİCARETi 

zyemeğini Amerikan se<firi ile ( malJar &Ür'atfe 

bi~:~~·ern~~~· gaııe~ile~n Umumi Ha rnte u 1- geuruecek 
sorduğıu. m~ıllılelif @a;~ere c~- I"" " --·---
:;:~:~a=:~m~:~:.~:·de :~: tan Reşad' ı n Ro 1 ü •• Sofyada bir ticaret 

ateşeliği ihd s edildi , 
ığiniz gib< mııh~elii dC"Vle~ rıcis· 
lerinıe Reisicü.n'lfhıuır Rll2l"veı.t:n 

=n 

Viş.;ı 11 (AA.) - Maıdagas • 
kar'dan alman son haberlere gö
re, Ma~u:rı.ga'da ıkaraya çılkaıı:ı in
giJ.irlle<" şimdı Tananariıve ol;j,j • 

lı.a.ıııetinde ;JerlemeMediTler. Mo

ronıdal\ialtla ill<imci ıhiT ihraç llıare
lreti yapıldığı tıabeı: v~rıilmekie>
<lir. Bu :kmimde'kıi İngi1 ıı. unsur
la!rı Aııtsr ame'ye doğru i.la-le • 

rnekıtedirler. KU'\'Vetler ııırasır:

d.'.lki niılbetsirı:lik ezı ~w. Kara • 
ya çı'kan İng'ili'zler n ku'V'Vetii iki 
tümen C>!:ıra.k taıhmıın edilmek • 
tedir. Fraı:ıı;Jll ıld'alannın mev
cudu ise büo/illt bir !kısın• yerll 
ohııakı üzere 1,500 lkıişidir. Bu 
!karaya çıkma 'lıareketler.i ruıılı: -
'kııı!ıia alınan ılıaberler Fransarla 
~ülk. 1»r lıeyeca.n uıyallldırmıştır, 
Gaızetcler ~!ki halde ihlç lbiır 

(SA. 3, SÜ. 6) 

Sütten 

-

Bıılgar Ba.şYdıiii F".U.f 

BULGAR 
MECLiSi 

D 

Mühim Toplan
t ı la r yapıyor -Başvekil Türk 
Bulgar de>9tlu • 
ğundan bahsetti 
.No!JJ - - .A 

?.ft"CJ~r <!ün t-eıp .ı·Nt -erk h.ıkü -e.1 nı 
SJyasetı ve ha~'L"i \aı:ııyı'lı bu .. ınHia 
haıfVekı.l Fılc.i ~a.raf1nd;in \-'C' il "1. 

JZahrıtı cllii1t'lllt
0

:;;.ff. Bu g;ıı· u..lllll. 

komsu rrı.Ylını.1ek.ı·tler.e nıü:ıA!:ı·bıft.. 

il Jı·rıı.nd-eJ.1 bah.ı:ıeden F :cı{ bı.na.- 1ı1 

TUJ'k Bulgar n1ü·n~ı~rbt·tlı1 r;nJ11 'li'Ü

kıemmel ol<i-uin.ı..au söyJ t~nlşt.ir. Bdf
vı·.kil Bu.1€-arist~ın ilı' Ronran)'n o.ı .. -
s~ mev<:ııt bun.<.:ı mese-·c r'l·ll• 

KırNdra muahP<i ıdr•1 t;Ollf~ L .n~ 
' mile hallt'<.\i}n~ oldıJğUnU be!:r!Jı 1J 

ve n-eticC' o!at·a« Eu4ı;ar harici y. -
ee-til'J.llJ ~YP k.:ıdar tııkm <·d·:a-. 
ırof<iarı a,yrW.rna<lıt:ını ~yle~t ı. 

UCUZ YEMEK 
----·---

Valinin geni 
bir teşebbüsü 

----
Her lokantada 

tabldot ucuz 
bulunacak 

Ş<-hr;rnızdi>ki ıok .. malard. ye 
md<Aerin çok pahal• olduğunu 
.gören VaJ.i ve Belediye Reisı 
,Dr. Lütfi Kn-dar <Jlr\ta hal'ii Ye 
fakir !lıa}ka daha ueurı: yemek 
teminine t~bbüıs eıımişliT. 

Dr. Lütfi K1rda.r şehrin bü'tün 
(SA. 3, SÜ. 7) 

um ş! ve tahlil tlı~ınıla rastlad kfan im 
t;"t'tin mii-ıla!azyı yıkm<ı.k, Sta. - ı 
liıı.gradı <'le geçirmek a:ı.mİnıle· ır.esajlnrını vcr'mek ve Amerj- Padişahın riyakarlıkları -

~---~----~---~~-U:rler. Burnyı ne Leninçad g:. • kan h.a"!P jscjiho,a'Ji · :mn hakiki 
~ı, ne S1rnstopol gibi somaJa -çehra;i.nı bu şefl<'re anlat.malı: 

1 
"""lııam;ız!.ar. Şaık so..oferi'lle bag· .maksadrnı gülmekk<Lr. J3 a • 
ı hii1ıiu lıcii<11>la.rın birinci kilit da fınsattcın b1-i.fadc ecıereO< g;t 

1 ittihatçılar arasında baş I 
ihtilaflar 

Anik.ara 11 (A.A.) - Alllığr -
mız maliırr.ata göre Bulga~isl.a
nın gerdk dıJ€nıdan. dı:ığruıya. ya
pıfan i.lluJiıt, aııracat, geı-ek 1ırar-

sit ti.caretıimizin g~ inlki.- Italvada sütten Almanyada ag" aç· 
şa ilıiolayı.ıı le Sod"yada lbıir ii<:a- • t 

~1lktas1 Stalingradın nihayu da· t:ğ'Jrı m<'m1i>keôerin iktısa<l1 d'u 
• on beş gün içinde dfüiirıiJe- ruımlanıu da frıeel.,.,,,...k1.eyim. 

"1<>nıesi, hatta mııka\'em-;,tm U· Bwaıya Orlaşı;.-kın d:urumU1-
7uması Alman harp pl:lıınıı ve , J"U tetkik ı.c;i.n geld'ırı1. O:r\aşaılk 
..\Jmaoyayı ~ı>k mfü,kül bir tlu- • h.ki hari:>in ktazamlmsısı. <çin ne 
~unı..., sokabilir. Miidafaa ve mu- 'Yapıma:k Nizım geld'iğini valkinen 

·~''<'llW"tin bu k~ı!or ırzn.ın1s 01. \',\Öreceğ;m 
b - tSA. 3, SÜ. 3.) 

Sl!l\111 dahi Al:ırnn ha·rp Jilli-
~:nı "1sırtt.;;ı '"' bozduğu mu • .. • .. • ..,,.,. • 
••lııkakur. Bu gün Ramazan 

...... '"' ... "' 

t .\.iman lıc;,abı, Stalingudı 
•~ı Volga }'Oluım k"""""'k 
nıcı'k . e;ı; \ c ~ım.~l Rus <Jll'dulan 

(SA. 3, Si'. 4) 

Bugün Ramazan a·,t"Ul.lll ilk 
giin11dür. İkıdam, bü·tiin okut·~ 
!.arını bu dini a:r müııast>betile 

ıtebı ıı. ede?. 

gösteren 

Ü5tat Ziya Şakirin Gazetemiz için 
hazırladığı "Su'tan Reşad ve İttihat
çılar,, adlı eserde bunlarla lcraber, 
••akın tarihin ibret verici hadise ve 
• 
sahnelerini zevkle okuyacaksınız 

C Pek Ya~nda Başlayacat)ız J-' 

____ <s_A._3._sü_. '_ı tan ve Finlandiyada kadın saçla. 
Dg miryolu mesEek d k 
mektebine talebe rın an umaş dokunuyor 

deleııi verm>eğ' te1tlif ettlkdm de 
lıabe<" verilmektodi.-. kaydına başhyor 

Devlet Deınüryo~1arı İd~, 
A:ıılk.arada yeni kurnlan demır
yol mes:ek m~nc talebe al· 
mağa karar vermiştir. Yaıtılı ve ı 
tedııis mudıdeti 3 :.ene olan bu meilr 

tebe gir<ebi~ alt şartlar dör- ı 
duncu rohoferıüllde'ı lrla1·emn 
iliın.ı.ıııda tıalı edilm"'1<1cdrr. 

Şehrimi2ldıe;ki m&ni~atma ôlhao
liııtcılarma İtacyadan yapıları. -tek
lifler, İtalıy:;ıı:ların ham madde 
mukabilinde biıı.e )"Ünlü 'louını.a§ 
ve pauiklu JLertSU~'!ll1. vermek iıs
ted'iıld er n.i gögteıımelkıtedi r !«. 
İlal~·anlarm lbi'l.den gıda mad • 
desi ıs' el:l1kleri, ll>uııun mUk.aıbi • 
lindc .. ıtınıı.ınyum ve Sıöire harp 
malzemcsı a•a'tına yaırar mad-

W,len babet'lerden italyanları 
eiHıten kumaş yaptııklan a:r.laı~l
maJrtaıdır .Insa.n:ı garip gelen hu 
haberin teitn& foakınıından ınüıt 
k.ün okluğu "\'e İ'.calyada bir mijd 
delltenbe<-i sütten yün yar-tık · 
lan şehrimied<.'lk alakadarıa.ı-,,a 

(SA. ::. s\i Gl 
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KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

r 
• "'

1r--ADLIYE-----f 
Beledıyeye ·L_ KOR[D()RLAR•No•--..: 

Gelir Kağıt Satan Balıkçı 
Yakın Mazinin Kanlı Hı:tdiseleri 

Kaynakları Ealık tutmayınca kağıt satıp, Lamla 
yapıp müşteri avlıyormu~I 

ticareti 
No. 29 Ya~an: ZİYA ŞAKİR 

~------------
F~·k11t ar.awın k ~" b:r .za;n.a.n 

gc_,ne--"'n, o cith ıl ·e basi ·«öylıü, 
bu) ü.k bic i:.ıl•) e-t olı.,·eııcl .. 
H k la,afm!l'lln ke<>dis.ııe, 

l\{ut< i<-:, Veü) oovanı ""d-
d:. 

Geııer.ıl Pot.emkı.1, yiı>e Er
tı.t'Dl ca. Uibiarı ,·~ıta:::,ı~~ bunu 
oğrenir ogrenmez, bI~deI"..hi.re ır 
kdd .. El\ ·""11 buna ,nanmak ıs

lCul'(;'~i. J.'akat yapt • t kAı~ı:a t 
dogru olduı;unu ö ·..,.enioce, ha.y 
ı-ct etti. Sonı·a, mukarldes veli
n.n ;<Jhrefüıe aı i bir daıbe in
dıı ne.k ..Clll. ,.,a yctindeki en ce 
:-.uı til!-mdnda.nlar:nd&n (Miralay 
Pl\er) e: 

- Gtt .. (Şeyh Mansü.t·) u ) a 
' a a. F.ıx rmi, loollarıı.ı bağla. 
BL.:Jd} a getir. 

Emr.ni Yerdi. 

l\lira.l;.v Pı.ver, Hıç teredciüt 
•ı..r.l'd<-n bu emrın M:rasma grnş 
t T"rek, Moı>1ok ve Do.ıı oka
""" arından ınlll'Ck.-k~p gö'Lid<ı 
uı r fı.rka le kil etli. Şe~1h Man
.;urun ikamtt "'tııği (Ald) kö
:'-·üne ~.cesurane b:r hare· 
ketle lk>rloedi. 
Ş )ı.ı1 Man ür, bunu tı~or a· 

lır aı.n.-.z, dcıtha (Cihat) lbayra
lU" •• r&m.el! a<'h. Kendi.sine ina 
r.anan çarçabuk etrafına a
u .. DLF. ·;n Ceccn ve Dağ- ıan ka 
b.'lclerinc .;;cJam.r.r yolladı. Çc
ll'I .t:rln haı·p usu1ii mL!C"b .ce, 

;ı.fa., te. ti balı aldı. 
... 'f!1 1",~aı, toon aldtğı te"ti-

b , gar.et bas.itti. Çeçen usuiü 
mı cıoince, dert.al k.öyünü tallı

•·w e'.n• ' . 'Biil- n l·a•k· \ e hay 
\anla '· k ormanların <lerin
ilık' fıx- »nırt rmiş .. K• ;.,; 
d o orn1an n kenarı da p~ u
yd g~rm·ı.şt 

.. nra1ay Piyer, Şe;1'il ~1an-,(t
rur pliın•nı ıab<'r alınca, k~v

\'etiru ikiye ayırarak loüci;k kıs 
mıni. (Aldı) köyü gönderdi. 
Bet.Un evl<'r;n yık,!ıp yakılına.>ı 
için C'!T1ir \-cr<F. Kendfai de bii
' C>k ku.rnın başına geçerek Şeyh 

f\sürun bu u u~•u 'OetT'.ana 
dt>ı?<"ll ~ll'rledi 

Ru-< :Miralayının koca bir f 'l'

ka~ına mu.kabil, Şey'h Manı;üru.n 
ku\'\·etı. i><; yüz s t.ihlı,yı rni>teca
viz ~11iı. Miralay Piyer. bunu 
bil.diğı için, derıhal hiieo..ıma geç
ti. 

yh Mamur ml!b rane l:ıir 
rnarıe\~ıa ile orman:n 1çinc d~
ru çekilW. Kenrltsini takip eden 
k:ı;zaklan da oraya çekti. 

Orada, müttıiı; bir mils<deme 
!baş' .dı. MJ?alay P.yttin 'kazak
ları fena ha!de sıı.rs,ldı. Yerdi~<
.E'ri tek!at·n dedi, gittikçe aıı
tı MiTalay, (Aldı) kıöyü e g<in
d<'rdi_;i kuvveti de. çarı;;:bu~ bu 
raya getirtmeye mecbtı:- ·adı. 

Fak 1 Çe en'leri dağı.1ımaya mu
vaffak lamadı. 

E.-v '. ani.idafaa vaziyct l!"de 
b11lunan Şeyaı Mansür, b'rd<'n
bire taatTuza g{>Çti. O kÜl\üc~ 
t.">Uvvctıle, Rus fırkasının draiı
nı çevi"1i. :Böylece, pususuna 
düşürdt.-ıü kazaklar., param par 
ça etti. Ve Mira.la.y Piyerin tam 
alnına da. kentli elil.e'bir kııırş\ın 
yerleştirdi. Ç.ırlagct o cesur ve 

Fakat biraz dı;ha onun mazisi
ni derinleştinneğe ç:ı-l!ş!ığnn za
man, bir .şeyk?r hatırlıy,.madır 

ğmı ·göri.ıy.:>rrium. Bana ba,"1111 
gösteriyor, sonra .ııaşılli :kı el
le.· mn arasmda s.;.k>YQTC!u. Bu 
mc\'2'uda lbirbirmi tıııroıyan an
cak ıki üç cümleyi ağzındc.n ke>
p .. ra bi \iı.V'Ot"Ci 1.>m. 

B z !\,laralat'm bir c r~yet sc
o<'bile hep~anrye girdi;ğ ni bi 
• ' .rduk. Bir e.d.. mı boğa:ıılaom.ış 
tı. Fakat kımsc onuıı bu cina.re 
1i ···-ı)eroes~ne :,aik 01.an sebeple
C'i bı!miyc:.rdu. Zaten k ımse de 
b se cpieri öJrenn1eğe 'ht yaç 
Ct.."'Ymamştı. 

O za.man, eğer rnrsa, b<. ada
m n dos:tJar::ndan hirınin ismi
,.; Öj\ren:Op. ona roektuıp \·aza
.rak sormak aklıma. geldi. Mara
lat'tan bunu öğrcnm~e çalış-
1·m. Ilır roaJUm:ı-t alabilmek i
_c"r• bafo:a.; nı b;!cmeğe gayret 
ed ~<>roum. 

Derinden gelen bir sesle kesik 
kes.k: 

- Bı mi.)'Orum, diyof'du. ba-
1ım ailn,<o . Bir z:ımanlar kafa 
na \'urmu"l"r<lı. Bir kömür va 
ı;on'll beni yere yıkmıştı. Bilmi
yorum, 

---s::---- -1 
mağrur kumandanını, kan-lor ..,... 
ç'n' yer,e set'<ii enl bir proje ize 

rhlde çalışmali'r 
yapılıyo• 

İhtlkir suçundan 5 lira ödeyecek 
Rus fırka.;ı feci bir şekilde hac 

bı kaybetmi<jt.\ .. 7 &i zabil ol--
• mak üuı·e, 600 ü müteca.vız ka
~aı.. Çeçenlerin k•l1<:ı.ı1dıvı geç
ti Geri kaıan elrı>dın da si'>\1\ı .a
nt al'arak velbiı-birler:ııe bag 
lırnarak bir süırü 'halinde, Çeç<~ 
ı >tan dai}larının ı.çle-rıre ·g'i;n-

ı 
d!'riio1. 

'Bu karılı harpten, ancak bi.r 
kaç kazak zalbit ve ne<fe.ri .kur

' tulabildi. Bunların arasıNfa, 

1 

(Bayrıa~·on) ismin<i~ lbir de ~ür 
eti Prer"' • bu-lunmakta idı. O ta 
.r'hte henüıı: mülazım rütb:.>S!r>
de o1an bu Prens sorı.ra!ar• (Ge
neral) ıütlbesini üı.raz eai. Ve 
Rus c;eneraHeri arcostnda. fev .. 
kalihle temayüz eyleri<. 

).IÜTITİŞ BİR BA KIN' 

Şe~1ı Mansur. açlıt;ı CJıat 
baıTagının bu ·lk: muvaffak~'!'
ıni, daha büyük bir zaferle let
\•iç etmek islcdı. Hemen o hır.da, 
(Kız.l Yar) kale3inin üzerim! 

n etti. 
Fakat bu hiiıcı;mda, Şe;h l\fan 

uı un kı,ırveti• az değildi. Çüı:ıkii, 
onun ılk muvaffak>:-·etini ıhaber 
tlan Çeçenler. detfıa-! siıah1a..ı
na snrıffiı•~lıar ... Ve ()na ikihak 
<'\ jemtş~crdi. 

(Şeyh l'tfansür) bu lıa.re~etile, 
!büyük hır hata etm' oluyordu. 
Çii>r.Jkü (Kızıl Yar) katesınin 
(Kazak lıartı) ndaki en n:üstah-

1<<'!11 k:.1.elerden biri o'<lu;:,unu 
bJmi) ordu. 

-------
Belediye bu suretle 

imar planını tat
bik c dece k 

Beled;ye, ,;cı;r kayn•kları
nı arttırmak ,.e beş yıll.!k i
)!JCU•'l epıııAeıO>t ıuiUrtd JUlU 

&decek par.y bul:ıbilmek i
çın mLJıim bir proje ha.znJa
maktadır. Al:ıkai , fen nıi;t.e
ha~· .. sları taraf•ndar. üzcrin
•tie durulmalota o•an bu ro
Je i!e b le-diye 1,5 milya.- tlra 
para ıc:nkı edebilecekt:T 

Bu proje yak .. da tamam
larıani~ ve kat'i şeJd.ini almış 
o}_cr.k, 'Projenin tatbiki için 
li!ı:umlu olan bazı kararların 
çıkarılması i~in beledi:tP. Da
hiliye Velc3'etine b:ı.şvu .. a
cak.tır. 

Verılen m•·liımata gi.ve pro 
je bütün lıa<lkı alakadar ede
cek \'e -onlara bir hüHet tah

mil etmıyeccktfr. 

Yen <:ami meydanında, Yaı;e{ 1 
oğlu Elyazar iıınıinde bi.r seyyar 
,;at>cı gelene g~e şlk geçıne-t 
kıiğıt satryor ... 7,5 kurıış tane<ri .. 

Bu aralık yar11rıa sivri ibir me
mın geliyor. Kendine rrüteri 
edooı vcre-e'.ı: scruoyor: -

- Kaıç kı.ırtıış tanes: lbu ·~t
lann? 

. - 7,5 kurt>:j! 

.Memur,' iojin çıinde .ih\iilaaı: gö
rüyor, Y a..e-f oğlunu yalk.a paça 
göti.irü~r... İş ımaUcemetilk o -
luyoı; gel zı.ınan gil zam.an mu
h- ·emeı'<ll son duruşma:;ında -
Ytz. 

Y a.sef oglu, lbt.kime, 00.ıru, lba.
basll!'.ın a.dım ! liın söyledil<ıten 
sonra •ne iş yapal'Stn?• sualine: 

- Ben lb likcıyırn ... Balık ~
tarım ... 

- Düılo'kanrn var mı? 
- Dü;l;lkan ne gezer !haikim 

bey? Elimde l.~porta....i_le mooal -
lciı:rde ~ ... • 

- Pl'kıi, ser. ma.demkıi bahk -
cıısın, n içın lciğıt sa·lryorol!ll? .. 

1 
- Bakın anlatayım hakim lbey. 

Ben 36 Yll!iımayım, ser~lertlir 

balıılııcıllk yaparım ... Heı· gim 
'·------------ baldk pazarma ·ner, l:ıaılk al!'l', 

Parti Ocak 1 hal.k sa;t21rım... Beş on kuruş 
Kongreleri sermı;yenin içir.de 'kavrnlur giı-

. derim! Biı- ,gün jl ne Babl®.ane-
Po rti Ocak kocgreleonden o-

nu ün yap:lml§ ve Ocakların ye indim . .Ba!ktun o gün tba!A: 
yeni idare !heyetleri seçil:mtş.tir. y<ık; ~em deh~· yd'.ı: ... CE!bmne 
Dün kongreleri yapı'k;.n Ocaklar de beş l<iıgıt param vardı. Lc.ıkı-

şun'L:i. rw r: ma parasını çılka.rınak içiıı. ne 

İkitel!.i, Tfrrkali, HÜ5e")'inl~, yapsam diye düşündıim. Bırk-
Sırapınar, Langa, Edicnekapı; tım, <> gürlerde L~ geçmez kıl.-
F( hik<i.v Sultaııçıftliği ve Ki- gıda raf/bet vardı! Tuttum T:ıh-
Tazlı. ı 

Bir çok 'bataryalar, a devre 
mahsus en son sıstem toplar, 
müteaddit gi.izide .. taylar, gayet 
km•vetr isLhk;ımlarla n't;.hafa
.za e<li.!cn böyle bir kaleye yapı
lan hücum, iyi bir n~;ce verme 
di. Qünkü Şeytı Mansuı un kuv 
veti hen pek az ,.e !ıem de he- 'Bu,giın •k-ol'l'grelerini yap.u:ak 
nüz intizama girmemi1 olan adi ol.an Ocaklar da 9ırnlaroır: 

W<a enin yolunu. Kağı1ıcı Neı:ıtım.. 
OOıı. beş l!iralık kiığıl aldnn. He

sapladım tarı.esi beş lbuıçulk Um -
r uştm bana mal olıd-u. Başladı>m 

yooi ıbuçı>k .kurUı:i"' sııtmağa ... 
Sonra işte ma.lum ... Yalkalancl~ 

ı''l:i>h1ı JT>t'calıitl.erden ibaretti. Paşamandıra, Bu~barıe, Kan-
Şe:-'ıı Mansür. a7. ka\sın bu bii !ıca. Cı!bukltt, Fır.dıklı; Toptıa-

yük hatasının cezasın çekccc·k· tH', Bn-birdirek, İslambey, A .... 
ti Fakat K1r;1..ıl Ya't'.kalesı n i-s- 11avutköy Kemer1:urgaz. Başl-

tilıkiim' ri!e batak.lı:t arasında biiyük Küçilk}'Jlı, Ycıu Kariye, 
lter.dlc'ni sılql!ran kaz"k fır- Büyü•kdere, Rutnı'lihisar, Gü-
kasın• karşı cidden kahraman- rr~ere, Hıimitli, Çeltiklcıöy, 

ca mukabc-Je .gösterdi. Ve büyük Kervansaray, Do~aıııctla• ve Çek 
bi" te!ılke geçir<i>klen sonra, J meköv. 
kazaklarn elinden gü~~ii!kle ya- ----<>----
kasını sıyırabildı. 

Llkin bu mll\•a!l.ılriyetsizjiic 
Şeyh Mı:.nsüru ytldırmadı. Çe
ı<;'Cll dağlı:.rına çekilir çekilmez; 
tekrar (Cihat) hakkında nu-tuk 
!ar vcrımeye bat;la<iı. Ve yer..-

ı den bir hayli kuvvet loplad.t. 
Açtığı m <ddcs hayrağ>n ta
hhin! .bir dl"fa dı>ha tecrübeye 
ka:qtı. 

Fakat bu dei~. hücum noktası 
nı llegışlirdi. EV'Vekl (Kazak 
hattı )nın "l.ay bir no1i<. asına 
yük'.oendi. O me'\·ki., iıSk::ıt et'.i. 
Sonra. birdenbhe sağa oonerek 
K•ul Yar ka'loesi ii'zerı~e lbaskı

na geçti. Bu cür'etkiırane taar
ruzla, k.a1enıin istiıkıl.mta.rı ara
sına kadar girdi. Kale lıar'OOı
deki evi.eri, kiif;kleri, bayları, 

baılıçe1eri ,ş.idde~ tahribe giriş 
ti, 

Kanun 
Borsa 

na 

maddeleri 
duvarları· 
asddı 

Za.hire ve Ticaret Borsasrna, 
lM illi K-OitU nma Kan wı ı.mun 
fal& fia~la veya müvazaa sure 
tile mal satanlar, piyasaya mal 
arzctmivenler, mallarını satmak 
ıstem:y~nle. Ye ;htik.i.r y-0}una 
sapanlar hakkındaki 1hüküıınleri, 
büvU·k ~·azı~arla ıa•sıhnıştır. Bun 
<ian, Bor,;anm, serbest pıyasa i
lc oynıyan taciı,leri, nas:iıat su
ret !e ~<ala getirmek gayesi gü· 
dürlıiğü anlıa~l'.maktadır. .• 

Altın nalları 

iil.Ui... ı 
- lüğıtlan yürlıde otuıı: beş 

!karla sattığın sıxbi<t oluyor, nıe 1 
dersin?. 

- Ne doy eyim hiı!k m lbey .. Ben 
laiığııtcı deg'iJoim iki... Balı'.lcczy:ım 

ben ... O gür: bahil< çılkmadı diye 
beş on kuru.;; çtkaralmı dedim., 
SoMa hrP6ini yedı buıçulkıtım de
ğ J, .bazılarını da y-üz ıpıır:xlan 

s;;.ttım! . Caı'hıillik işle ... Ne clıiye-
yim ... 

..................... 
Işik geçmez ktl.ğıdı sa:-şnııda, 

d~:. k1 r;ı,sı ve ı;air masrafı. ol
mm:I ığı halde, yi.izıde 35 gi'bi !a
h:ş b'T ·kıiır otcminllc fuotıiık.ar yap
tığı ..ı:b;t olıduğ'l.ı ve Jtağntladan 

bir ıkısrıı mı.n lallesini yüz para

dan saıtıtığı .iıddiası ancaik lker.di 

kavli miJcerredjpde ikaldığı.OOan 

beş ha para cezası ve 100 !kuruş 
mahkeme masrafuıın kendAsm -
den taflsiline karar verildi. 

• •• 

dur. doığma balılkçı. hissını .... eren 
Yasef oglu ile .h-onuıınwılııtan 

kenırl:ınl a lamaclı ın. 8ot'dlım : 

- Şimdi yi.n.c balm,ılığ1 ya -
pıyoc InU<ıUn, delikanlım? 

Hafifçe gülümseyere•k evet nı.a.. 
~a bhs•-.ı saolladı ''e laıve 
etti. 

- .Ba.<ıka r.e ~ yapacağımı . 
- Nası! t<>l ll>allk ç~ lll'U, 

!Cf' yoJoı.ında mı? 
- .Bell'i olmaz k.i... Balik bu 

bazı çıkar, iba7Jl çkmaız! 
- Çdnna(hgı zamanlar yir..e 

b~!<a Ucarel y awa mut>--un? 
- Yok camın .. Geçenleroe bak 

tım yine balık yok, lihnba ~ 
arayanlar da çok. Blrırz şişe al
dım haşladım Ş'W'sıda ibımıda saıt-
mağa ... M~eriler •pıılhalı! çak 
palıa.lı! ... fihln 'Clenıeğe ıbôşla -
yınca kıoı'krt.um, şişeler; akhğım 

yere göuüp ııcrdim! 

- Nrocıı lkonlııttm? 

- Neden olacak tekıı-ar mo.h-
lremeyi boylarım ditYe! .. 

llulam muhabiri 

Bulgar hey' eti 
dün sabah 

şehrimize geldi 
Bugan mızakere
ıere başlanacak 
Şclırimize geleeeğ'ni lbilıdi!'

diğimi?: But.gar heyeti dün sa
bah Sirkcc1de TK:aret Ofisi er
tııa.nl ~arafından kaıışılıa1111Jış'ar
d1 .. Heyete Bulgar dokuma fab
rikaları Birliği Genel Direkt!lru 
Simenod' r'yaset etmekte ve he 
yet fızasıııı Tasaro! ile Yorgiyef 
t~I eotrrEktedir. :Heyoet dün 
Ticaret Ofi<> Umum Mii>dü-t-ünü 
ziyaret eJmişHr. 

Pamuk alıp, pamuk ipJiğ· v,,;. 

mek için ewelıee yapılan anlaş

mayı kuvveden füle çıkarmak 

rnaksadile ı;eftrimiıze gelen he
yet 'bıı sabah Ticaret Ofisi .. ııe 
ımü-zakere4ere başlıyacaktw. Ev
velce yapılan anlaşmanın tatbik 
~>ek.ileri beş on ~n içerisinde 
'karar alun.;; alınacakıtır. 

Mi il Korunma 
mahkemesi ne 

ver8fenler 
Tahtakalede M~luncl Kap

tan isminde biri etiket k yma
ıınak ve yüksek fiatla çıvi sat
m:.•ktan; Gaılatada Ada /hanın
da Cemi~ Kızılkan look kıömiii1Ü 

!iatlarını yü-kııeltmcğe matLlf 
f.il ve iıareketten; Biiyükada~ 
da Kumsal Altınordu caddesin
de Sait Genç, kok l<ıömiirimü 

tahdid;ıt hilafında satmaktan 
Mi!J1 Korumna 

Altın fiatları di.in biraz düş
miı.şıiir. Dün bir a1tının fıatı 33 
lira idi. Krlı.ğt 6tryafetile inaana ca.na- 1 mah ketnı"sine verilm~lcl':tir, 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR 

ALLARIN BE ASI-
Yazan: 

AL jENlNGS 

Fak<ıt lbi.r d.eiasır.da l\laralat 
müp em de o 'a, b'r şeyk!r ha
t.rlar gib< oldu. 

Ben dikkat .itesilmiştim. Nas;! 
heyecanla kulak kaha~ttığuru 

ta.;avvur cdelbilirsini'Z, Ağzın

dan çık.an kelime parçalarını 

zihnıme adeti hakkediyordum. 
O sırada beni aramağa. geldi

ler. D ... ektör çağutııyorrnuş. Fa 
kat Maralatın kar~L>ında ciylıe 

nazik dakikalar YR§)'oroımı ki. 
daha yarım saat k.aiesin önün
den ayrılamam~tım. 

Direktöriin yanına girdiğim 

.zaınıan, Darbi çok hiddetli .<L 
- Ne<>eılerdıeydin şimdi-ye ka

dar! dıy.? bağudı. 

Ceva_P. verıned.m. 

Tefrika No. 29 Türkçesi: 
~IUAMMER A L A T UR 

< ALL..\HIN !BELASI> 
~IDıNİSLEŞİY'OR 

Ha.ni n de siniı:l!enm('miş dıe 
ğildim. O kadar 'Uğraşıp uğraşıp 

tam bir netice almak ümidı be: 
Lrdiğ~ ~ırada, beni çağu:un~-:Iar

dı. Maralat ta belki bir şey söy 
li~ecekıi, söyl'yıememisti. 

l3enl c·agıran adan1ın b.:ğıra 

'bağıra korid:>rda ngelmesi. 'Ma
ralat'ın taın b'ır şeyler SÖ)ıliye

ceği sırada ürkUtmü~~ü. oonl 
d.ğılmJ!!lı. Şimdi işe }"en'oon 
'lr.ı'lıan•ak icap 'yordu. 

Bu zavallı adamııı ağm,.dan 

bir şeyler kuırtarrııak ümidim 

1 
de za:t olmlilğa başlamıştı. 

Arbk ne yapacağımı bthnedi 
aim için, ani bit karara t;'ilıi okı-

ı 
rak. her ffYi di.raktör Darbi'ye 
anlatt.m. Her -ak<;am k-cfesın ö
nune g Uiğimi, cAlta'hm behiısl> 
denilen e<i-amda se.zd;ğim Mıi 

haletleri, çaluımşı elma hikaye
sinı söyledım. Adeta ağhyacak 
g'biytlim. 

- D 'ırektör. banı.l .nanınız, dıe 

dim, bu Maralat A!'ıahın bed
baht yarattığı, ş'mdi ·aklll!ı kay 
betmiş bir .kı;lu<lı.:.r. Yarı deli 
ol<luğ'llna şüphe elm;)orum. 
Çünkü günün ıblrinde kafasına 

müthiş br şey vurulmU!j, yahut 
bir \'agıon kendisini ezm1~. Bunu 
da bana söyliyen kendisidir. Şu 
"" eminim k., lbu adanı iyi mua 
mel~ görii.se, bir çocuk gibi, 
zarars:z hale gelccek_lir. 

Darb>, sa nk.i ben de akbrru 
kaybetmek rüzere imişim gibi, 
yüzüme 'bakıyordu. 

- Direktöııüm, SİZE hakikati 
o!dUğu gibi söylüyorum. Şimdi 

Mııralat ben·m cliınden yemek 
yiyor. • 

Direkti.ir dıedi ki: 

- Eğer bu söyledikleriniz d~ 
ru ise, onu ı:ı.rtık od.emir kafeste 
rulmakta mana ynk:. Yann çı
kartınm. 

Ertesi sabah bir kaç k~· ilıir 
likte, kaies>n öniitıe gittik. 

.Direktör, kapının aç!lmasını 
em.retti. Mara!ı.:t, ka!abahğn 

geldiğini görünce, hemen yı'ıne 

kiryesine büzOOınüştü . Çünkü 
lbu gelenlerin hayr için gelmc
d;klerine inan.•yoır<lu. 

Anahtarı taşıyan gardiya.r. ile 
öbür ga-rd•.•yaıılar korh-kıı tit 

<"iyoırtlu. Daıibi anahtarı 2\dı, ki 
lidın içinde çevirdi ve kapıyı aç 
tı. 

Eğler direktör, birdenbıre sü
rat'ıe g.den bir bkomot1fın ö
nüne atılsaydı, ölümü lbelki de 
bu derece muftı.a.kkak olmıyacak 
tı. (Dalı.o var.) 

E V.I N O EN 
KOGULAN 
BİR KADIN! 

lllddelumamlUk 
kadıma m11raca
atını reddettt 

Kadın, ( :nınct bir 
çocuk aldı diye ko• 
cası evden kovdu 
Dün T(f)kapıda gari,p bıı· a.le 

vak'ası olmuş bir kamı'ju çocı.ı

ğu yüeün<len ~ir k.<.<lın, kl:.1r.:91 
taraılından ·kapı dı~r edilm~ 
tir. Bu gariıp Yal<'a .,.O.VI~ OOnt;t;
tu.-

Topkaı:ıda Meııcit sokag•r.<la 
oturan .Pat.n1a i~m ıxie lh:r ktd1-
na, Alıye ;iSnıindckı 'bir ko~u-
9lt başka lbir ev l~ınacaRını ve 
bu esı,ada çOC'Uogurıa bakamıya
ozığını eöyl:yer.ek iki yaş:ndırki 
90Cu.ğUI'.U ,.ı·ine al·p bakmasını 
Tica ctm:ş, Fatma da bu t<'klifı 
kabul! <"lmı~tir. Fakat, Al ye, ço 
cuğu Fatmaya bıraktık.tan son
ra ortadan kaybolnıucı. biı· daita 
gelip çOC'Uğu aJm;,mıştı.r 

Fatmamn kooosı vak'ayı i:ıa

bcr alınca: <Biz ker.ciin ·,ı be-s
}iyen,ıyoruz, b:r de çCJCt.~a n1 1 

bakacağ'Z! diy. .p ~ i-Oıdetlenc
rt·k ]<a{',Sını ı;ocnkl:ı ber,..ber ~
den lroğmt:.•lur. 

B'.r Mida ile Müdde.urııumı
Liğe murao;ıat eden kad· na Müd 
deumlAmi'lik yapıLcak bir 
muamel.e o1 madıi!ı CCl'a-bı v~ıl 

mi!j't.lr. ___ _,, __ _ 
Ticaret Ofisi 
Çalışmaları 

Pamuklu dokuma ve 
.çuval getirili yor 
Tıcaret Ofisi son ;ki gün oe;in

d 7 m.>lyoıı liıı:.~ık mr.l satmı~
tır. Satılan malılar arasında çu• 

va!, ka,.,aviçe, dentir ~mber, 

jusL "\.ceaire buk.Nı:maktadır. 

Ofıs. Hııı<L1:öııdan yer.iden 

:001 miktaroa çuval ve kanaviçe 

ıget:.rccektir. Evvelce sipariıı e
dilen çuvaı ve kanaviçelerin mü 

ilim b.'r kısmı dü.n iskcnderllll 

il.imanına. gelmiştir. Yol.:ı çıkan

~n mal arasmda pamuklu do
kuma da bulunmaktadır. Pıımuk: 
lu dokumanın 100 lbalyesi bugiı.n 

!.el'de şehrimize ıgo!ecekti.r. 
Ofis çuval!.arı 150 kı.ıruş i.."ze 

nndeu satmak.ta ve piyas:ıy• kır 
maktadır, 

~~-~'>-~-~ 

Yapa tacirlerine 
malları barice sat
mamaları bl dirildi 

İst:•hsal mıntakalJ.~ında yapa 
ğt ""tın al.an tacirlerd-en. bu 
malları harice satm;yacaklarına 
.dair ..,,aıiJ!ıüt!lnamaJ.er alınmıştır. 
IBundan, yapa·ğıla-nn yeı'!i ıfclb
rikalar için yakıllda satın aiın
ım:ısına başlanacağı ve icap eder 
se yerli faobrikalar hesabına mü-> 
tahsil ve tacirler clind.e bulun11n 
y~ağılara etkonacağı mirıası 
çıkarılmaktadır. 

. ,, ' .... ,,, . ,, .. 
1 f( UÇUK HABl!RLl!R 1 

* İstaıllıul T~rak Maihsul.
leri Ofisine ıre•but olarak çalı
şaııı Afyon İnhisannın had.er.na 
İktı6at Vekil.etine bağl!ı bir mü 
düırıli.ik iıalinde çalı~ın.:>sı kara.r
fa!>lırıimışıır. MW:lli.irlüğe İlhami 
B~lak gelirilmiştJr. * Zeytinhu.rnu çimento falb
rikaısmd.aı calıışan Sefer isminde 
bir amele falır'l<2da makitede 
kalın bir tallıta ke&erken, ani o
larak f• an ıın • ta aağ ka
~ırın Uıerine ç~mı< ve bi>yük 
'bir yara açmıştır. 

Der•ıal Yed rule Erffi('nı has
tahanesine kal'dı.n1an ye~aL ora
da ölmüşmr. 

Şüpheli bir ölüm 
Sikde (l(ı>ran ve bir m<>törde 

ta"fa' k edoo Şooan evvelki gü.n 
ça ştığı mooo..de ağu yaralı brr 
hn ~e bulunmuştur. Derhal ı.

man hestatı anesine naklıedilen 

il - EYLiJl - ita 

Y...-a" : Ali Kem.ı:J SUNMAN 

A_ ıuerik.a k..&.asının enıni • 

~ .ı t?ti bah imle B~k 
de' let-!.er tar~budaa i 

tli) e k::ıdar nasıl bir ı:-ayrct >M'

fodildiği M.r ,·esile ile kendiw 
göstermclı:t...tir. Amerikanm g&
neralleri ik AmiraUıri bir tıraf
ı.,,. aıJoeri tetlbtrla-ioi ..ı.rloeıı 

V;r;iııgtoo hülı:Uın.,tinin mpkı -
ın~tıJarı da kJıt'aıuo orlastttda ve 
a'ağısnıda balunan yakuı, tızak 
ıiıt,er komşuları müşterek uva 
uı;-nnoılıı bi•lc~~iTıueğe saiıl!l)Or
b.ı. Bu >uretle Amerikaıun La
tin ıırraft da Anglo-Salüon iıl&

mi ilıc • birliği ehnektedir. Bu 
jshiı Jigı ttt'Pl'!ln n1üdıtaa'ı ~1bi 

keri amillerle olduğu kado-r 
iktr;ad.i ha~ a da yayılmakta -
dır. Zakn bu harple ikt..adi \'e 
a>kfli . ebC'pleri birblriıte :iriff 
olduğu da 8'ikirdw. Omıa i-çiıa 

harbi b~mak ~ de gene • i· 
.milleri bir araya getirerek müs
bet >urettc birlıc'l'ittbileo tar.da 
ua-..ip ,..:acakhr. 

Buınınla Amerika ıur- ruii. 
u[aa balom ı.ııdan Pa.ııamı b -
nalmı korunrak için Eln 'er 
Cumhuriyeti \le Birl~k Ame • 
rika ara:madaki an~ şimal 
~ eeuup Amttib11111 _......; 

t~riki me.a.i yolunda yeni bir 
hareket olımıştur. Paııanurıım 

ya'l.-inind.,ki G:r1apagos t.pl1l 
ad .. lıı.n Birlt§'"1: Amerika- kıw 
vetlcri ile birer üs haline geti -
ril~ektir. Bundan ba~ka ~ne 
Ekuador ;uhllindeki Seııhelena 
burnu da askeri bakımdan ehem
nıiycti itibarile An!e-rikalı kuv· 
vt!llN torofından işgal edilmiş
ti. 1'.:lruador sabi!; -.c adaltrrı bü
}ii k Ok~ aııus harbinin genişle· 

me i H ileride alacağı ~ekli iti
barile şimdiden Pırn:ıma.nııı va
zlyrtioi dü~üwnek lüzumu Ame
rikan amir:>\leTlne<> elzem gö -
rülmcktedir. 

Esk>den Hattü~üva Cumhu
riyeti diye süyJ.eııeu bu me.m • 
lkelin resm.1 .ııod.ı Ekwı.ılor ola • 
nk yaztl•l onfıuş. Bu cenup A· 
merikantn bu cumhuriyet'nin 
hndırtlan imal ve şimali ŞBt'.• 
kftiı, Kolombiya •·e Penı ile, 
sarkı cenubi ve cenup tarafındı · 
gene Peru, garp tarafında tla 
ziiyük Ok~111J11S ile biri~ • 
teı:Hr. Dünyı)'l i1oi müsavi par
ÇltY9 ayınyor diye taTİf ecı·1en 
çizginin üzr~inde olduğuna göre 
o memlek.etin sıcak olmaııa ha
tl1'1l gelirse de bile11ler:a anlat
tığına göre Elruador deııizdM 
2850 metre yüksek olduğu için 
havası serir.ıniş. 1755 de meşhur 
Liıbon zelzelesi olduğu vakit 
ye.'li dünyanın btı Hattı..tiiva 
viyan da ınüteessir olmuş, daıı. 
sonra 1797 d" büyük zelzele dalı( 
gönnüştiir. 

Bu gibi vd<ayii de ne ka
dar eskimiş olursa olsırn vakit 
vakit Ekuador'u hatırlahnaıkta• 
dır. Sonra oranın güzelliklerine 
dair yazılanlar da dlinyaıun haf 
ita yerlerindeloilere Ekuaılor'u 
tllll.ltuıağa yaramıştır. _ 

Bu harpt't' Ekwıdor'un kendin
den balıııettirmeııi Mihver ta>ra
f.ma karşı Anglo-Saltru>on tarafı 
ile işbirliği etmiş olmaSI 'e mü
hiıa üsler olacak ) erleri şimali 
Amerikıtya bll'l!'lun•sı ilo oluyor. 
Bu !ilin Cumlıuri)-eti Seathe~
na burnu ile Galapagos adalan 
irıeri1tdeld hüinıiyehaclen vas 
geçmen~tir. Fakat kıt'arun mü
daf!WISl itibcrile kendinden iste
neni yapmıışlu. 
Malünıdur ı.; Milıver tarafı 

için, bilhaıssa japonlarca cenubi 
Aıne.rikanm Utrn CunıhııriY"t
leriııden istifade etmek öteden • 
be~i düşünülmüş bir keyfiyet -
tir. Panama kanalıırm wzi)elİ 
daha bu harp çıknıt>dan <'nel 
yeni dünyayı düşündürüyor, b 
nala edi~ek taarnı:ılarda dah• 
ziyade japou *8ra(ından golece
ğiııden bah•olumıyordu. KaruılıO 
nziyelini ö~ le tel>li~ye lro • 
ya~ak bir taamız ger~i şirndiy~ 
kaıl r japoal:ır tarafından "iikl 
olmamştır. Faloııt bunu "n 2li • 
yade AmttikaJ.lar büyük Ok ' 
yanu"11n o tıırafında kw.di al ' 
m oldnkılan ı.,dbirlerin ve btl 
hazırladıklan ehemmi ·etli l<U~' 
vetlerin t~o wriyorla.r. 

Şaban yıı.pila.n blıtun teda,·ıY" 
.ra ğ'men ifade veremeden olıniJİ 
1ür. ~ 

Ö!ıı.ım, adli tab>plık e 'P' 
görüldiiğünden ceset morıı::ı 1;al 
dınlım:;tl'l'. 
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f ANKARA HABERLERll 
~----------------------------"' 
1 Tondan fazla kömür 
t aksitle verilecek -K6mtır tevzi talimataameshlde yapılaa 

de Ol • lkllk din illa edildi 
Aııbra, 11 (İk<iam Muhabi- ı 

~ind""l - İnli.sat Vekfilel:,;rıde 
hazı~:anan kömi' te\rL"i. ve sa ... 
iıç ;_,1 talim:H.Tiame.s'nln 17 inci 
ınauidesım tacU eden kara-r bu
~i.ııı;okü resmi gazetede n~re

J~ml~r. Bu mıddeıie yapılan 
tc.ı<ltlin nı~tni. ~udur: 

<Ankaradlı soba 'başına toesh'n 
maksad:le husooi ikamet.gahla
ra ıı.. r 6er:e ızarfıoda en ç"k ikl 

ton. "<ıba adedi ne <llursa oAsuu 
~em'an üç ron, İstatıbıAci;ı 'bir 
ton, ikinci sdıa çuı yarJlll t.olı 
ve rem·an iki fonu geçunez. An. 
k.ar:O!a · i, lstaı>bu'tda 'bir txınu 
,geçe11 m,Jotar bakısio:le v<-r.ilccek 
t>r. D.ğer vı.'»yetlerde yukarı
daki esaslara mi.i'.ıenaz·r olara'I< 
·ıgere.ken tedbi:rMo.r en büyük 
ıni.iı.kiye amirk>ri taraiuıdan a
lmaca-k.lır. 

• • • t 

Çok yerinde bir karar
1 

Hususi kooptlr atifler esaslı ve sürekli 
teftişe tabi tutulaca k 

Al>lı. .. ra, 11 (Ma.m MıJı.abirin den) - '!1'oaret Ve.-:t'.et.: hu .ıısi 
loo<ıperı:ılif şirketlerini esa.!Aı v-e sü.rrk~ IDir teftiııe ı.&bi tutmağıı 
ı.~ral' \'Et'lll 'stiı· 

iKDAM ..:__ Velaae>in 'bu kai'a çok ·sabeıtlidir. Maıl!iım o~ 
iı:uore son 7..ama!'faTda lb&zı koop erat.dl.enle .iplik l\·esai.e gibi mal
:ı:eme be;'!Ziatııı<la yo'lsu<zhıJd&r y .ap.Jdığı llı~Jıık:ı.ııd'a .ş~ye'ller vu
kı.. bu1mu:ılu. Silrekli ~&iş yols 111JlWcları örAeme;ye yarıyaoaldl'r. 

• • • Zeytin yağı ve sabuna konan 
b ütün fiatlar kaldı rıldı 

ADltara, 11 (A.A.) - '.Ncaret Vekli.fotındeın. tc-bliğ edı1.ıııiıttir: 
Zeyti<'cyağı ve se bum Vek.ıleıt çe tetıiıiı edelen esas fia'lltalrta bu 

fıaıtlıa..-a istinaden te.>bit ed;!:miş olan maha!:li fu>JanU 93".ış natları 
12 Eylı'.it 1942 tııırihô.rııden itibue n 'kaldıTımuşt ... 

kay makam ve Vali 
muavin ler i arasın

da nak i~ l er 

Ankara, 11 (İluiam Muhabi
rrndcn) - hmir Vali muavini 
Ek.cm Yalç>nkııya Knııoya vaı; 

mwwiı~ğrne, MMmaris loayına ( 
anu Fuat hmir vali mu<Winli t 

. ı:ıne, El:h mit aym;ıkımıı Ce· 
ıa.p Sey'han V11li rnU<lvinli.ğıne, 

.O.."lr.a:'C<ye k•)<nı:ı.kamı .'\lkif 
Kars vah muavin4:iğine, Konya 
\•al!i ımra\'İni tstıim KiYıs kay
makamhğma, Kars \·a.li muavim 
Ş.C.noıf Edremit kayım.a.ka.nı3ığma, 
Sc~11ıaıı "Üi muavini ALi Rıza 
M~rma.ns kayma-kamluğ;ına na
'.til ve ta·yin edtlmiş1"rdir. 

L z mıuz kağıtlar 
to ıaaacak 
\rKara, 1t (İkdam .folıabi

"' rJen) - Maarif Ve.hiıle-1.i yap 
t>j:,'l !bır .t· nimle, VeKi!ler Heey
ti kararma müstıeniden lüwm
ısuz ve !kırpıntı kilj!'ı.UaI'n ta_ıjla
narak Süıı:er'ba'l'lk eml'ine ha
,ı>:ır bulundu rlll:ması >lüzwı> W'lU 

Dild' rtmi.şı.: r. 
Baş VekAletln bir 

tam ;mı 
Ankara, 11 (İkdam Muhabi-

inden) - Başvelııakt 1arafm
d&n ya{ulan bir lf.amimde IMi!Pi 
Müdafaa ve inşaatından gayn 
ııı""'~{ ıç•n B~ckfaletten ml>s .... 
ade ahnm.ıma a.rtık füztıım .kal
madığc aU.kadarlaıra bi'lxlfrifuılş 
tir. 

- Hayır, dedi, böyle bir şeye 
inanama 

Bt:nim role halberdar olmadı
gım bir şeyden o nasıl lhıo.berdar 
ola.bilir, bu b.ior. Sonra Papas 

· y-le tr..enfaat üz.erine lhesap'"'r 
kııNibiJ.eeek bir adam değ>l: Bu 
IQ •• 

- B rinci noktayı ben b_J. 
ledt'medim. nasıl öğrenm· bilmi 
yorum ..• Yalnrz ıkincı ı~o.l<ta\a 

mce bunu sana ben deg ı. 
kası ooy ıyec~k .. Bir dakika 

c,~ . 

G 'der le b:ı51ı. Gelen g3r
sona, ao.a,ııd.ı kendisini ookle-

n avukatı çağırmasmı söyle
dı. lk> dakika sonra ıa<vukat. ko
l nna çantası. gaycı mül'efit 
h r çel re le ;ç!'ri gird Dosya-

çık"rıp T;nanın önu= 
ko ·du. Bun · r, P>:ıopa.s aleyJıine 
1asnt edthnış malüm do'Jyadardı. 

Tina ku.pkuru ·e ateş'Wen ya 
" görlerle okt mağa !!r kıd • 

'k y r"m saat okudu. B es
l'ada addn. susuyorlardı O
t!. Ja ağ>r b r hava vard, "e de-

Beden terbiy esi 
mük ellefiyetinin 
verdiği neticeler 

Ankara, 11 (İkdam Muhaht

rindeı\) - !Maarif Vekll'!etıi va
lllildere 1Yapt.gı bır tamun ile 

beden t€'l'biyesı müelleflıerimn 

çalışma tatıııtMının. verdıiğr neti 
celer hıı.ldk:uıruo 30 ~Jelle kadar 
ha;mrlana<:ak !ıh' raporun Veka

lete görderlM!esınt rica ~iş

t:r. 

Tobruk 
Limanı 

• 
Çok şiddetle 
bombalandı 
Lonıdr" 11 (AA.) - Tobrı.."n: 

1 manı y~ ılıoınl>an!. 'l.:i!l e -
d lmiştir. Çıu~:rr:-ha giin'Ü Ameri
kan ağır 'b?mba uçakları şelıre 

taarrurı: em:ıişklr ve ya.ng•n:1rın 

ç>kmasma sebebiyet vermi;!cr -

dlr. 
Çai'Şamh.ı gooesi Lıgit ~ bı>rr.

lba uçakları da lıiır;ana ha•ruz 

elırri§rer ve lirr...ı.ııda tıuhrnan 'ben. 
zin depolarında. şiddetJoi m!·ilk
Jar oldugu gôriilmüşt.iir. 

Yazan: 
rin bir se5'"21lık ancak bir o'u 
kar<ı•nr.da muh !az.a. "1 'en \e 
duyulan bir °" rı;, 

Tina son satırı bi1ı:'l'1 
do,,y vı k dı Avu.kata iade 
etti Tavrında k.'.ıı'i kararını 
nr·ııi:ş insanlara mahsu:s vekar 
verd· Ayağa kalktı. Babasına, 
boğuk bir sesle· 

Baba, dedi, lbu tıü.n btmlıor 
doğru .ılabiliır. kıd>ul ediyorum. 
:Fakat ben karar mdan dönmiye
c~m. 

- Hangi karıaı? 
d m ;ı.dam.n ya~ na 

dO e •ım. 
- Fa~c: t .•• 
Tına 'babasının ne diyeceğıni 

bıtivordu. Siizunu kc$li. 

SOVYETLERE GORE 
(B•~ ı...-aCı 1 ineide) 

nwoiirıc bttyt.ık taı'4; ~ pty.Mit> kuw
ve1ı'er:~c 111.<cı..:n. c ı .J• <dir. :vt:u..k.a
bil ta&rrııu g. ·ı.·ıı o\ye-t~r 11 tnnC 
t.ahr;p ~t.11 ıt'r \ 500 .alnıan öldür-· 
m.U.,~{.'("ÖİC. B:r W\YE'l \>;.(':1.~ Jl:r"'5-

kı'.ın bri.:.~ nı...l:Iİ\J 1 tt'rk t>l.n;.~~r. Düğ:
n:oo ~g;r 'kJ~ pl.ar pat 1ı. ın.a krt.....-ıle .... 
rın~ J:t"r'l plL"4Ü:ı't<.ı·tx bir kıl(' .i0-

J.w11gı e:11 ge.çit'n\.eYe ın.;va.ff<•k o1-
mı tor. Dahuiye ~ '"...&.z • .,,ı'l ta~ 
ratınduu ınüd:lfa.a ctlLfll bir ke.,in-u-. 
dı.: bir ı'-OmPn lıüllıfı;ü yok ed !u-.. iş!~r, 

Mı"• ıc.ez ccp•tt>t.ıı&:-r·dt' ~\":'<:~ k1t.a.l.ii.
rı büy\.tk bir nll·i&tk. ına~U\n do .. 
ayJ:1. ııL:l .ka.n .. r kı·ııGi'-e-1~;..ı.e yol ~

ml'ıjİc.i.-.d1.!', 
:.loı(lw\>, il (A.A.) - Reute a

j1t.ı-ısmm ~i ınLihebİr;-t:t·ıfldeın l>'
rt bJdc "iyor: 
Stal~ad üz~r-11P ti)k .. n yakm 

tehli\Go bu- 9o1< alman v,, ;LaJ;y.,. 
"..frıuenfpr.iıhıı b'-lr.ıor) gclaı "9İle a'r't
ınlflu. A\ı11an:ar ciddi kayı,pl::ır pa
d~~na w~yeL ınüd.a<aa~rın<:aki a:e .. 
dFkılcı-; geni;:t,f!t.ıni.1t~rdir. A1 ın.1nlaı• 

bilha~ill 'havlill tC,:'"il}ıeriı t..ak,·iyc c·t
ınektediı lrr. SovyPt o'l'ildafa~w;ını :rar 
rnak i.çlıı e~r ı s •L i.h o J..;ı. ı«.tk b'. ndf'n 
ta.ala tQ.yyıO.re kul ;:tt\dnı·aktadır. Rus 
iloüd;:;J. .. ~ l:iıOCl d.~r1.:ce ~4dô.ctH ol~ 
ı.ı.~Kta .ci.f\ ::.ı:n l'lıı~ekt't'" tlı ru"'-
ar son 24 f::'J.8t i<;- ndc 5 Jn ~ t'tUn mo

h ~i:i t<"rkehr.eQc zoıvnda k .... -1.nHş!ar
dır. 

NO\ ot.'()• dt"n;,._ UllS~l .S4t•lııCa pt>~ 

~i.n ·u'ivı•\lf·re 1ıı; ... ış1 k-eıtd.iıtıi :.na.L

I11 ın~ıdafaa t;.tın.efttodir. Şehit• ai(•..v
l\·r .ı\.;n..1,,• u}oo.111 .... .n evte:cirı:ı Q'Jki&n 
dumanln.r~a ka~tdJ'l". Ştnrtn ~im~~l 
ga ıobaıt.ociek! ınehallelerde rll.!Jer ta
ı.ı.c .. tmdan çenbe--· i,;ne .. ı-..ş olan 
.alm~1 mü:lııezıcaıi ıl>ın ölü v.c 9 tankl 
l<i>~ 0011ra dün ıl'ce lalovi

ye alın!i '"" ...,ıı;roc 1cni<ien iler
laıti>,flıT. Her k~"J.1 ~ak, her l>Y 
~ln çai'P~ olmalc!.adıc. So•~ 
ktt.a.ları ve bUh.,... bahriı'e silah 
t>D<l:a'1:kırı dün f'oco ıı«ldıetl<ı ırwlclı.· 
bil ~ g<w;"<>>.;ıı...o•r. Gece giln
tilla: dı.JTm,a<ian. a.~U.U. .topl.&ır Norvoro
:Jİsk ~obt-.i.n.i saıanakta.dır. 

MO!f<oro, 11 (A,A.) - M vw
da·ki ll'U9\J'91: muhnbi.r.l:!?'rden bh-i1 ya
zıyor: 

K&flaıs oeııtıeııcıd<> Mozdok'da n'ü
l .. ıın almu k~ ·vrtJ.e.ri S6.r'Jlmıı;t.ı.r. 

• \.·yt.;.15.c.rtu el~ ~\"Q\l(.•ırı, ;,...f14..l.!i 

b'r anı:tid.e:<· alman ~rl.ll.J6<""' roeto· 
d'"k });r ~:,:·cııttt trıuizlrın~r. Tı•
rıeic nehı1nm digPr lbiır· nokta ı:.nda 
sovyetlerln piyade louıvvelle.ri, al
nıaı:ı.ların e-Jleonde bulumm. btr k.a
seblıye ş<m;,ld.en "" oorıtıl>lıraı hiıcwnı 
et~cr ve alıtıanıhı.rı nehrt ~ 
mü;ılmlir. 

Son 12 ~ İglnd;ı terek Mhriı>Uı 
C\"1Up SdhJ.ı<ıde almanl&rın köpcü. 
b:l.şı olaraok el!erjJJde tutmakla ol
duiclıırı <18.ı' erazi şeM.; hi."'"'1Ul11H' 
de~ ul•lını~r. Be~ı altnan bir-
1.Jcleri, ba1'lıall.mia toptıldar- !ta
dar su l('idd.v D!Oukkwt t-.alde harb 
etnW'i.."\!'<\•rler 

V. Vilki 
(Baştaralt 1 inci sahifede) 

Siz de ~' l«l•r rocTSin'e: ki 
•m'ihver.in ka.zar.ma..t Ortaşarkı 
Jeol;Jkc>te \<e aÇl.ığa sürük'ley-ecek 
·tir. Fa-kat dt:!r.:Okras:ler h-ı.ı<bi 
k•:zamrlarsa llıiçbir taıp.ra.k ilhaı
'.kını ık::L"Ul <•lmiy<!<!e1.1erdi:r. 

SUTiye Lübrı ,,.-dan iyi int'ba
larla .. ynldmı. Tü~kiyedm a.yrı
•t;,ş intibalarını da çok ;y M.i.r. 
Tikk l'ıül«'.ınıet'nin b'IGrai";ık 

ka.-atiarım sonuma kı>dar .muha
.faza edccc~r.ne tam ıbir iti
ma·t ibes:<'mek\eylm. J\lib;er as
·c·rloerir,in 'Iıirk toprak r ndan 

ı;lCÇIJl<!Si ne mW.oode et:m'yecek 
11,;r. r ne de ka·t'i :ıt:ınadım '\'ardır. 
TiinkJycnin dürüst lblt.:ıraflık 

&iy a.'lE'tleri ne karş> österdikleri 
Jlkev<.ne şeref v.e.mı.iŞler \'!.' mü-
tllizlığe llı-ay.rruııım. 

R"'5ya ba1<ıkuda siz n-e 'bilö
ycrstil!OZ boo de omı bi"ı1yorum. 
,1''<ı:ı·1t Amerikan yal'C!rmın:n Sov 
yetk.re daha ~ra tle gönderlJ,.. 
ll".es'nin yol.unu da aıra§tır:ı."111-
(ğl'ID. Esasen Ame-riloan yard.,ım 
<hiç bir czııman ekısilm'yeook. bi
z1:1k.is art~c:i.d:ır » 

Fİ K R E T ADİ L 
- Bana devrcıtiğ niz ter\'ete 1 

gelince, onu s 2e iade i~m her 
zaman emrinı:ze iı.moocyim. (A
,·ukatı ;şaret ecJ.c.rek) MÖS)o 1i 
Z!rn gelen evrakı Jıaz .. lasm, 
bunlan bana denederk.cn nasıl 
okumadan mza;'ladıro ı:sc, aynen 
ii:V'J'l'ce za1yacağım. 

Ve k.cııdi.llden emin imve et
t· 

- Bakoal.ım Pcıp;ıs, bu Mdise
) i de ogrenırıcc bcnı yanından 
k.ovar mı• Allaha ısmarladık. 

Golder iten atıldı, T nanın 
yohıınu kesti: 

- T a, kızını. • Bunu ya-pa
mazs.n ..• Ya:pamazsııı , 

- Ne)i yaııamam?. 

Stalingrad \ 
müdafaası 

(Başmal<•l.eden ı1.,.. .. ) 
ile savllflllak bedeflne dayan• -
y<>r idiyse bu he68p eıı az l!ö - :ıe 

giiA ve yine etı "" 100 - 150 bin 
~ilik bir in~n ve bir okedn 
eıı.erji Hı HSıta Xayb.nu ona) 
olmuştur. Yine Almau plana ce
utıhi K..tk:ısı.ra ve Orbışaıika 
ten•rcüh etmeyi ta.arlayan lrir 
plan idi jse yine zaman,A>Mrji, 1 
vas.tı. i<a~-bı bu be<H,f ii7.erinde 
ele mühim bir gedkme .-e y>p

.ranu1a amili oln111şt11r. Zira, ı
i:ki cepheye de teyeccüb ede-bil. 
mek ' " kari neliceli nnıh..,.e· 
bett.r yapmak için me\ siıuin 

müsaadesi gün ı:eçtlkÇ'C daral -
maklad<r. Yirmi gün içinde Kaf
kaslara kar yabobilir \'e geçil -
ler bir ay SOM'a kardan tıka:na
bilir. 

Diğer ttphe bölgelerinde de 
soğuğun, ka.Tın bastunıas.ı niha· 
yet 1 - ı,s &yhk bir llla.Dlan r...,.. 
!asına buğhdır. Göriil<iyo.r ki. 
StaliıııgTad mirdafaa,.unn 1l1Jll • 

ması Alınan ordt na başla 7a
nıan olınak üz.ere birçok ey 
k.aybetfumi)tİr. Bu nıuka,•eı:ııet 
\'C mü<! faanın daha ınam:ıst ille 
çok şeyler kaybettirebilh· ve 
hatta Alman onhısıınu kar ve 
iuyam<'t gün~rinde geç-en lı.ışıu 
acıl:ırın•lan daha çok acı 'e ka· 
yıba duçar edebair; harp taka • 
tine, hwrp !."'~~oo ve Ahnıın
lımn üurinde hayati menlaat 
tasavvur ettikleri Kaııadeniz mu
vasalastnın açdamımr.osına bii • 
yük t>esirler yapar. Ucr şeyin 
ba,.<anda Staliugr;uhn zap!ı .k.a • 
da.r Ru• fil<'Sın>un d2 imhası ve 
bnnun başarılabilmesi iç.in Ba
tunıun da dü~iirülıne,J Alman • 
!ar içiıı bmuei uereeede ehem
mi)·ctli bir hedef te{'k.il etnıd<
teılir ki, StaJingırad diişmedikçe 
ve çok ;,,..,.n, çok vasıı.., çok 
nıa.fz.eınc kaybına vesile olduk
ça Norvosiski')-.ı inıe.n kıwvetle-

1'in Poü, Zohum ve Battıma doğ
ru il<ırlemeltri de nıüşküldiir. 
Rus filosunun bu kış da Kıını
deniTJde kalmıaısı ve faal olmast 
birçok Alınan askeri hesapb .. 
rııu altüst edetra rn Ahn.,. -
yanın iktisadi ınülih-zalarlJa bü· 
yük engel tq:1ııil edtt. 

Görülüyor ki, Stali.ngrad:ın nıü
dafaa!ll uzadıkça Alman.lar her 
balunıdaa ı.u - YJ9 ı....._.ı. 
ıııuta:..a rr.U" oJu:.,·o r ve b UDdan ö
teye bun a fvsat vennemek içiıa 
iıiitün kuvvet ve takatkriıı.i yığ· 
mış olarak Sta:lingrııd ön.ünde 
Rus ınukavımelini bir hayli yıp. 
ratmış \'e çillrerlmiş olarak bir 
an öıı.ce kal'i nC'Üce alma) a ça. 
lı,<Uyurlar. Belki -de bugüırlerde 
şehrin zaptı babl"rini akıcağ..,, 
Fakat, ne dt' olsa mubakkır'k ki 
SWngrad, gercckt•n tar:ı(lann 
harp talihine biİJlik ölçüde f:>e.
sir den knt7 neticeli bir mey
dım harbi ve dönüm ı:ı.oklası ol. 
muştur ..-e olmaUaıbr. 

SVKRU AHMET 

Ekmekrk un mua
mele vergisinden 

muaf t u tu'acak 
Ank&ra, 11 (İkdam Muhabi

rinden) - MaJ.iye VekıUctı a!ta
kadamra yaptığ> bir ~:mde 
vergiden mua.f değit1lllenleroe 
llı~kın ekmelohk .ihtiyacını kar
şılamak W.ere belediyelerce ö
ğüttürülüıp fırın'tara ıevz,i edilen 
uria~ın rnUAmele vergısimen 
muaf tutır~masını bildi.rımi~tir. 

No. 42 ;;;;;;~ 
_ Serveti bana .~de edemez

sin ... 
- N~den? 
_ Çiinü mahküm ofac&ğım 

muhakkak. Deliıal haciz konur 
ı.e elimden .alir1.ar. Ke1'di.nı cii.i 
şiuın:c).e'billrsın. buna bır şc:y 

yeme.m ... Fakı.t bizi ..• 
'fıra, da·Jıa fazla dınlıyemedi. 

Takatı kalmamıştı. G&otcr pen
ce-relei kapıyon ağıı· kı .. mu• ka 
d:fc pcroelere ve üzerin<leki sı
yah nokta.tara takıldı. Bu nokta 
l.ar, tıde2onlar çızeH·k !harekete 
geçti !er ı.ou vi")'e bilyeye ll'izbc
beklen:nc doğru ilffledı!er. SOfl 
ra ıızaktan bı.r QGn S<:'sı d,...,,,. ..... 
bura başka çan14r katıldı, sestıe.r 
githkçe aı•lıyordu, d~an<dmaz 

Milli Şef 
(Baş tarafı 1 inei sahif..de) 

ar tetkık uyıırarak fabrika 
·miiıl-.endiıtJ)Cell izaJıat aldılar. 
.a.,. buçuk sa:w süren w <lıe'Ck-il<>
ten sonra fa!bıTkıa.nın •partıma
nmda bir ,müddet istiraha~ btı
yuran Mifü Şef, bu fab:rikan n 
7•'l1li alat yap;l.ın<ıı lhUBU=u 
'\·e şimdi yapı lan araba vesafre 
fşinden ba,.<>l<a ne gibi ~'j!leri ua
pabilece~i ıh~kk•nda a-lakad.Ar
ara suall-er tevcih eıın; r 

'\'e aldıklıan eevap1arxl.tn mun
J>ıı.myet g&te.rm•ş'er<hr. 

Reısıcürr,hUtr İn.önü, sok2-kları 
dolduran ~tkm co;i<,ın ~ı,;.şıa

rı arasında fabrih<la ayrı' ··r:ı.k 
HaYtevine eref verJnkıler ve 
mü:teakiben ııeh r ôcinde bir ge
zinti yap=Q~·.·rdıT. Her ge.,11.ik
leri yerde en içten bağlıhk ve 
sa~·gı !eza1ıürlerı!e ka rs '.:.rnnrş 
Dlen Milli Şef saat 11 <ie Adi
yr~·e gitmek iilzere buradan ay
rı~m:.....,laı:dır. 

A~İFİYEDE 

Aı'if.iye 11 (A.A.) - Reiıııcum
bur İsmet İr.futü buraya ,gelerek 
Ar if~ye köy cn&UÜ.SÜ'TlÜ ~eref -
lerıdirır.ı.şle« , • ., ha~·anı.n ya,;r.ışh 
olm.-.s.r..a ra.i;'IT.m ta!Eobenin ~ ap
trklal'ı enst.iıü pav)'t>rlar,l'm 
inşaatım yerinde tetkJk lbuyu. -
raralk tale!bc•ye sunller sormuş
lar ve iltifatla bukrnmuşleJd.ır. 

Eeııctltfu.iin yapt•ğı .işleri en 
ince r.r..J!.;ıtasın akadar tı!1fidk b~ 
yuıran Milli Şef bwr.ı:lan sonra 
eı:ııfütü 1aJebe ikı:m:t.OJMQn ~ııt 

sesle söylediği istiklal marşını 
ve diğer m fö ıparçalan dinlem;;ı.. 
ler. Enstıitiiıde .gördükleri çıılış -· 
ma ve ıntıaoımrlan memr.ıtmluk -
laı:ı.nı iıılıar buyurmuşlar ve kcıı, 
dileı<lr>..i ~-ie gelen zevı.ıtla ve
dalaşa·rak humısi trel'l'lerine lılin-

. enir. 
Bu elSl'l&da Erutımi 1alcıbe.«i -

nln alkışları ve •yaşa! var ol!• 
sadaları arasında Ariıfiyeden ay
ırılm>şlardır. 

Ankara 11 (A.A.) - Cümhı."r
re .. si M"Jli ~ f İnönü bu nlc,;am 
s .. nt 2~ de Ankaraya döıımüşler 

ve 1ı0rda. Bü~·iik Miller ı:-c1isi 

Reisi Abctünhalik Re'lllda·; '3.~

vekil Şükrü Saracoğlu; Anlka

rada booruın Vcokiner, Ci::ı~llıu

riyc<t Halit Pır..tiSi Umumi ittaıro 

Heycli iiza1~ n, Mebuslar, An

ka.ra Vatsi Ye EnmiyM Mı'.dü
~ A n kara Merkıez K~ı<.anı 

ve diğer '3skerl ve mü'lki erkan 

ta<ra.fıııdan ikatt\;ı'taıwn-ı;f rı1.ır. 

MAARİF VEKiLİ ARD'IYEDE 
KALDI 

Arifiye, 11 (A.A.) - RcisiN1n-b-..ıır 

İOOl>ii'n\i.n ·"<•fı>M.tl«Tında Arifİ7C1Q 
f'clnl'iş olruı MaaMf Vok'flô H""'3t> 
Al; Yücel eru t:tünii.n misafiri olaral< 
burada kıa.!mı.rtır. 

ALMANLARA GORE 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

m€v~ı.eı ·ı:e siddet~ tuarruz et
,.,,;sterd•r. 

RjC'V k,.s·m,ndc t raf m<7dan 
,.;,lpı1an taarru.z.Lar mC'V7~ii mu ... 

vaıfiak:yNlcde nelicelenımis ve . . 
düşmanın muk&bil taarrııw1arı 

kanlı ksyıplarla gerı pü;kürtül 
rnüştür. Bu arada 22 tark tah

rip cdilm'~tir. 
La-doga .gütfüıün cenubunda 

ve Leningrad önünde diişmaıun 

yen:den yı:.ptığı, ta:;M'UIZlar aka 

meıe uğratıhnıştır. Bu muhare
beler esnasında Neva'yı geçmek 
.teşe'bbü~'lr.ıde bulunan SaYyet
J.eri:n 25 ma<vnas& batırdmıştır. 

biT hal aklı. ve ayakta olan Tina 
kaskatı kesilerek babasının ko!
lanna dÜl\>lÜ. 

Goldor ile avuk:ıt güı'.'üşoerek 

onu yatağa uzabtırdıLar. 
GiTili DE Y ARThf... 

Şoför, lo?ı;ketini gözlerin;ıı ü
zer ı.e eğmöş, uyuyordu. Papru; 
ise göıılerini takı;i saatine dik
mişti. Orad:m he'· numara ooş
tükçe 3 dakika geçtiğini aırLyor 
du. Fak<ıt kaç numara d~mii§
tu? :&Lmiyoıdu. O sad<.'Ce her 
üç dakikanın geçişi ile alıikadar 
d • Acıt>a Tina tam bir numa
ra d .. tiiğ~ cmada mı gelecekti 
yoksa, d. ül<ten sor.ra mı• 

Gö-dcerini bir tilılü oradan a
yıramad;ğı gibi, düşüncelerim 

de bu basit mua=actan ayıra· 
mı yordu. 
Şimdi ha-yat on ;ç.n bt.ı me-

selenin tıal!iıı.e inhısar ~tm tıi. 
4te bir numara daha d tii. Gel 
medi. !Belıki oteki numara düş
meden gelir. Yne gelmedi, 

Ve 'bu bö) le, ooatlerd..'T &
vam edı)-wdu (De\Bmı ur) 

.SAYFA - 3 

ıc DA GARCI K ••• JI 
Aldı Yine Kasaplar! 

Kel'ftllle A>Jı., > alıa.t I•'tthatla 
ŞirUı.le oldlJ'İİ'U gibi esoabıı, > a
hut tütt8ftll biq .özü bırakıyor 
öteki alıyor, Şimdi >'- aldı' 
toptaııcı ka~apfar ve ald.Jar da 
neler söyled.ikr bakahın: 

Neler •Öyle)ece'lder, bü> le gi
deı.>e imi Ju~ doğru, hele lnş 
onıwada el yiu çok pahala,..
cak, ha.ı.ti kılosu iki yü:oü çok 
geç~cekmi~.. Bu 1u , et > iizüo
den lıali.nıCı, geçen b,tan daha 
çok beter olocaluuı~ ... Onun i~i:n 
bu işle a1.aı. .. 1ı ıruıkaınlar sim -
diden ,.ı. tedbirler aİma.l.ı 
imi.1!. 

Bu •esa~lı tedboir. oııü h1'r 
zaınan, hn ·enle bol bol sö~ 
n>len Jrullamlan ve her i5te, be
le yiyecek, içettk, giyecek, ya
kacak içlerinde adeta giin~ bir 
ku!Janoleıı l>ir söz oldu. 

Şiımnıttn esasb tedbir .ım.. 
ııutzsa imi,; .. Pflrl amma a &özü.. 
illi sevdijjimin toptanci kasap 
ba~ıları bu •HaoJı tedbir. 'lledi
ğin nedir ki ı;.e ·n.. unu bir de 
bize deyin, bize anlatın ki gö
relim! 

Et ~CTİD<le şinııiiden lı.em 
esaslı hldbir alııuruısıru .istiyor
sunuz, hem de bu esll9it tedhiriııı 
nasıl, nemeue şey okhığunu söy
lemiyorsunuz! Hu esa>h tedbiı>in 
..., olduğunu biız ne bilelim? Dtt
seoiz ben de size derim ki b.-
811pı\dt davan, sıl!'.:rı seçen sİııı, 

Sütten kumaş 
(B•şta'afı 1 inci sahifffl) 

tt·~lim edilrr.elutodir. 
Birııc vel' kn malümata göre 

İtı?lyanlar çoıc miikıtar<ia süt ster
lize e!ıt:ilcten . "ınfa 30 ila 50 mi
llin - veya sütün hacmine göre 
santim - cl>'admda ely'1! elde 
e<tmekıtecI:rlcr. İtırlyanlar, bu cl
yaıfl.a•1., t.ahii y:ün elyM lk~tı
rıları.:, dOkuma için liı'zıın olan 
ham madde temin edilklil<ıt.en 
sc>nraı kimyevi ve teknik lboczr rnu 
amelelere tabi tı:ıtıryonlar, neti
cede lrumaı yepıp rneşdana çı
tk.anyorbr. Bu şek.ilde mll'ame
leye tıib> tutA.ılım siııan b+r kıs
mmdan da sü.t taru yapıild>ğı lbil
dirjJımeıut . Ru c ilde yapı .. 
lan iruma.şın maliyet t ı&l.ı hıık -
lmıda bi.Tşey bi!iıınıeme\l;ı~c<ilr . 

Alrnaıııla.rı.n da .ağaçtan bu şe
ıııiJde kumaş elyafı ~-aopt1klanna 
göre bu haıbc rı ı,ayrı n•~<n><iin 
teıaJdki. etmek doğru olnı.3Z. 

Bunlardan ~«ka Fin!aod\yada 
kadın snçl:ô.rmın cğiT:·ıl""' ~i ile ve 
k:myevi muamc·leye ~Jı.b: tui'.ıukı

r;ik yün lkı.una~lar y .. pr!d.J1 b\l
dkilmeloted ır~ 

Bu i:aberleri, Ankara.da yeni 
'ku ll. lan ha-11> ekmııc>mi;;,i <la:ire -

s~ithale =· 

Madagaskar 
(Başt~rafı 1 inci ~lıifede) l 

tt.fuirde lbulwmıanııııkla ve resmi 
t"bliği neşretmekle ~:ti.fa eyle -
me!k:tedıir. 
ÇÖKÇİLİN • l.'\DAGA~KAR 11.\.

REK·'\TI Hi\KKISD'\Kİ l!EYAN.'\TI 
!. dı a, l! (A.A.) - Çu!"t<I Avam 

karoi?l'"B.sında beyUNıt~a bu,'.llıı:andci 

l\'ıadago..-ioar'd& "°" hrel<ot. rln ta.'ll 
bıc ınu":i:fak>yetle ,.., pE!i< az ka.-
yq>ic.ır.!& u....ı1ııicı·ıeıudijio- ~yletnQ1t.i.r. 

Çöcç;l lrükiı.met"1 NI'd<ca~a k:ı.c
şı yen.iden h:ırekeı.. ceç 1"9;Q 
karar vPT'drğin; Av:;~ k.ıa.aa86ına 

anlatmış v~ gudült"a gı.,,.yt"ntn adanın 
garp sahiltnde' - b.": iıC'8. nod.taüı.rı 
~ıe goç;rm.i'k <>ldıığunu ı;Qylsı'.lşl-r. 
Duşm;ın dt."t't zaltılarrnuı :.hı <lan ha.
rN...-ıeolı• geçef'('Jc Moz&nbtit 1tmlCll•n
da ,rl}ılh: gıerniler\nP ta:ırıı.rz f'tmesi 
ıniı.'"!;lkül'Ki\Jr I>er,embe gf.lnt f~ir 

\.ak.ti Majun.ga, MoıoJ'ICl.ava. ve No
s-Oc'yr t"-aı rı•ı. ( dıltr~.ı \·e bü,.iık bir 
nıu.ka.vcmct.t" :itar~3,f'ı\mo.d.an hafif 
·aıy !Il' _a -la bu ır ..ı •r z:ıt> tl'<lilm4>

t!T M:l.Jt.aTiga !tdı..,l'\ gunouz tıesl4m ol· 
\LŞ 1\'lonılndciva ve Na.."be {<"in ya

pılan ıra:. t~t t!.e-r de tam bir mı...vaf
!::JtıyeUr: ne' C'f"l,•nı.tn14tlr Dt'""r..ıa, 
ra ,.e hav ... kuvve t!cr, ... 'il ra.k et. 
tilı:'•'ri bu ha~ketler •7 r!<=ın 
pibnl&'ra gOre yapJml ır J.ırr~ z 
cl"'tlubl ve prk( AfNka btalııarı tle 
cenubi Af•••ka hava kıwv~tltr ha.-
1-ekata işt!ı·.~ etır~ •d.r. 

Zıraat 'Vekili Anka. 
raya d6ndl 

Ankara, 11 (İk.ciam Mubabi
iınde'n) - Ziraat Vekili Şe-v
ket Rrşit Hat~u bc'<liln şeh
rimize döımıiiştür Ve io 1 son 
•yalıatiı1de Eskiş<'.hir ve Kora

eh mülhaka1mda t "k'klerde. bu 
\uıımUtS. ki'ıyhl'erle konuwafar 
yapın~, tohum ıSk'ih ta19>'tı!l
ların. A&paızan pulh*: f<>M-

&emıiştir. 

lizunçııy ırı geçe,. siz, oradaa 
nteı:balııı> a ı:öçea slı, ellett pa
hayı hiseu siı '"' el ..u,.vUıDU.o b 
füini içeıı ~;,,. Geriye daha no 
kaldı ki biı· ~ şimdi esash ted • 
!Hrdon dem vDl'll) orsunuı.. st
U.ıı şinıılideu esaslı ı.edbir ~ • 
diğiııiz.: 

- Haıı.iya ey et yiye.a!-ır, duy, 
<hık, duyınaıl ! deme) Üt, hec 
·ey gibi, et de g;tt•kçe yükse • 
.leeek, hatta bu ı..., mübarebıı 
kilo.,. iki yüoü çeı.' il:' ~ b .. 
herimz olsun Juı! 

Diye şİmdi4eu lwlakluı bu 
ııahahlığa al~lıMıak V'e şint<lo • 
dt11 yani eı he.üz Jiiz lı:.trklı:en 
birçok kinı>elel'r tmekeler, çöm 
lekler, h.attıi lııüplerle kı':'hk ka
VUTnıaJar bıısıitııt.ınaba o baş • 
b! .. 

E.<a!J ı ~~bir, es.ulı INbi.r .. 
Anladık amma ıı.ed:r ~11 esaı<lı 
tedbir bir de onu Mi> leyin ba
kalwı! Et ~iıı alı.ııaeak e--.k 
tedlıirin ne okluğunu ka>&p bil 
,_., ve ..ciy~ btJDu ktl'a • 
duraeıdan öğreuıeuk d~ğiliz a .. 

Et, bu la iki yiisden çolı: faz
laya mlayaeak:uus.. Ha> Hotik 
çıka (*) oowı etme de, loemiği
ııı.e de biz 4 ..tulaır, gayet uc:ı"' tıı.
raful4bn! Sade suya ktftv fa -
sırl;v~ nohıtt, pet.t~ yeriz • 

Otman Cemal KAYGILI 

(•) Eğin, Arapkir ta.raflaruxla 
hafif tılir beddqrupr, 

İk i nci Cephe 
(ll&ştıınıiı 1 >0.ei abii'ede) 

de de"rtıa' '!ancı b r er e açıl
lil.OOmı iS'leıniştır. Faıka 1 rn {
yon 526.000 kişiye kıcrşı :ı mıt
yoooan li;,,ıla i ~lll iııtcğın n'<i 
ıitdilmesi'lli bu "im '.5h.:,Ycı.t< 
miiımıessiliere lıırakılıınasın.:. ka
ra~1'ımıaşlardlt. 

Londrada.n ge~en bM- l abu-e 
güre de jşci kıoıııgru;i ayı;ı m.,. 
a.Me bir karar vermiş ik uıd 
cep!ıe işinin sa6biyetli kimse
lere 'bımlu'ııııasınt ~aıln~tır-• 
mı;ııır. 

~<;çiler, ıkerJıH1er<rıe ilen eının 
\•eriM:ği 0alna.l1 hi~! en 
sun eemine !<..adar deııle&!iye
ce ]d.,.,. ini b;lıfum,., le ı1d · r. 

Londra, 11 (AA.) ~ Bi~ 
buyüılt İngiliz ııı;and.an d«:ri si 
löh ve millıimmaot t:ışıyacaık ta· 
şı t uçaldan heline ge•liu~'ştrr. 
Muhtelif ceplıeleııdıe ça.rçabtllı: 
ve m(iıim milk<taroa si.1~ ve 
mıüilıımm::f. ısten "rnei<f e oldw
ğundaıı ıbu tayya-reler, yüıklerin• 
a~a:r ve iı.erulwte lhaızırl 
mı::Jardır. ---..--

Düssele orf 
CB:ıt tarafı 1 indık) 

DüsseldrOf eııdü>lm şehri ve 
g;,c-ftıi A!ma.nyııda bıı.rka hedetlıer 

iiıHiııe şrddeUi bl: aJo.n yap
mıştır. 

Av servisi ne mensup ıayya" 

re<er düşman ışgali a1tında l:ıu
lı.:r.an ~; .Jôar üızerıne ~aernı 
7.İ l·~f uçuş!a.rı yapm1Şl:a.-dır. 
Bu k~ tıa-reıketeri esno,,nda 
b.:r ~an ta>yyaıresi tatırip e
dilmi~r. 

31 bomba bayyuemaı diin-01.e
miştir. 

Ucuz Yemek 
(Baştaraiı 1 iılı.c:i sahif'ede) 

b.i(yüt. loltantacıla-rilıe lokaııı.t
cf1ar cemıyeti m,j<megs;lı!erJni 
dün beledi-yeye IJavet emili; ve 
kendilerine bu va.z:yeti b"!clo:re
rek &ıer Jckt ntada umuz bir, 
ta•bldoıf &hıJasını i~mı.~ir Lo
kımt.acılar esas it.>lıanl-e buna 
.rmıvafaJtaı etmö../lt>nlir. Saılı gü
.r.ü hl<inci bır tapbııtı yıapt!.acal< 
ve kafi ~ekli ve ıtabldolt ü.creü 
.tesb!t edıleoekc..r. 

TUrk Bulgar ticareti 
(Sas tarafı t inıi nlı>foıle) 

ret aU.,'leliği iıd.ruwıa 'lmw gö 
I'Ülınlişt.ür, Bu vazii e:; İkt:saJ 
V ek.ıilcti e3lci .m u ü rlocmdeo 
dolotıor Sa1ih Ad il s.., l tayi..'l. & 

d Jmiıı;ür. Yeni ı.icaret atıışeı;; ı1d 
memlMet arllBW1d3ki mal miıba. 
deleıer· in in11<ıisı;fına ve clJGer 
A"irupa mernlek&I inden gelap 
d-e Bulogaclstan huıdut ve knan.
larJnda be.k.Jeyen mernkkıeı.: · 
aiıt e,..)ltal\ll\ lbira-n ewel se-.;Jairıi. 
t.ır.""1>e cal:ışııcakbr. 



r SAYFA ·- .ı 

Devlet Demir Yolları Meslek 
Alınacaktır. 1 Okuluna Talebe 

Devret Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

ı.>Pv'.et Dem'.r Yo1la'"tnrn mLıhtl•Irt ihtıi~JlS şutH~ıeıt·i iç;n n:ııeını\1!' :r~t.iştirJt ... 

u-<-k üzıe.r.c Anıkarad.a bir cD+>fl"Wt• Yol M~1-ek Oln.du) ~sts e-Ckl~tir. ?ı.1.ektep 
l)'"Atıh ç-lUp ted:-i.sat mıtidıit-1.i üç .. ~. Tu l'Ç>tTMn h\'r türlü eı~se. y~yıec.e.k, ya-
{~-oak.· Ve;tİ1.d:ı~:s rl'ıoaıfzen1.esı" .fd~e paresiz teıitn ~ed,ür: ~ ; • 

i,..-ou n~k-p nı.e-ı.u.ıleı·ı Dt•· ... J-et De mır Yol-la.nılda llsfı me-.t:unla!·Muı maıh

llU:s n)lıa_ş ve J-ıaklaıı.·.a. sahip olarl-ar. hB:ed •• -.k mi.~tlefıyete-crinjl kl~ hiz... 

ırııı· ~ t;;bi tullıhırlar. 

1 
J~~ir 'ırol nıes1<ek o-kıuhrr..11 iyi de·-eeei~-d• b.ıı.renler SJa~i!nd:... vr-ya-

h t:t nH~:r.iot MyaLH1da yi.ıkseok t-h[iyet gOS'teıııe-~ı.-i.ndMl ecnt--1.:ıı tn(·mlt-kcl-

J:t·rdr id<fJ'C' hı .sih~na yLlık..~ t.c·tı..._--41 \'e h~s yapLl":·fmek L»:ere iı.::-.:.· d.·n.e a~-ı 
rıc-.ı ta!•-"bc ,.,, n-reırvuır s<..->.çtleoekttr. • " • 

M. 
--

SABRI AYKAÇ 

iN = 
DERi ELBİSE DiKiM 

EVi 
Her .Jieşi! deıı"den pollo "ı;el<et 

ve.bayan ma'utOian n~lt ve av 

oll>iselrri haZlr ve :ısınıuianıa yapıln. 

Anadolu mü~erimi-ehı s;paci peri anvla 
ruıa göre muntazam oluak iımal edilir. ~ayııJ 
mü·lt>aW.illere lrolayik gö9terilN-. 
1 . 
. AD:RIS: GALATA NECA'l1 BE Y CA.DOES . ' 

• . NUMARA 49 • l>l 
KAYIT H; KAJll "L ŞARTI,."111> • ' • 

ı ................. aıım ................... , 
1 - Tü ... 1\: o:n:..ak, 

2 - İdarenuı ıhek~ıı:ılıeri t..a..r::..ı.-xıan yepllacak s!Wlıll.t ,,e ~tkot.ı>k.'n<i« mu-

$ıy.ffi.t"l~1ıf.l'KA! ~rhhti tı.c o ldt.ıgu <in ;.._şY! ma.k, 
3 _ 14 ya.ş;nı ooı<turnruş \ . .., 18 yaşını bi~mr.ıe miş olmGk, 

4 - Açılacak mU:a~ hı)tJınu~nda. k~ .... i,mıbtitc:ınla ... ll.ıxria;;e-, ı:ruı.

iııeıına'lıir, ve tab&a.t b~tg.itJin.dıt>n y11p1Ja-c<iok.tır.> 

6 - En .az t>rla ~ul ımızunu o-lnlt't-k. ftah&l 9P'\.,.iy~si ~ ~·uksdt oJ.aıı
Jardan m.P:s.lek okuJum:n tı&rinc\ sıınıfına kıabul olı.wh:rrlar.> 

MÜSABAKA İMTİHANLARI: 

Anıtarıa, i.sta.n.bul, (Haydaı-pa.ş:a ve $1.k~oidıe-) ~.şehlr, &hkt-W, A1~ 
7 on, iuı'l'k·, Kay3eıri. Adıailö:, M:ılitly& • .Erzurunl, :aehirlıeılindtı ~t.me mtidUr
luıld<ıt'lrule l/Biriııcft>eşrln/ll42 pel'§~mbe gi>rw yapıl<oakiır. 

TaHJ>l<ır ruh~ 30/Jtrl'l'.ll/1142 tarllw"" kadıa,r im.ti.b.an o!aıa!t is_leı, 1 
~tı..rlerdıki Th .. ..mi.r ·~{o]lan İşfer.me Müdüdükierine .bı.rer riıilek~P. 1Jt- mrl!ll"«· ı 
«Ui>\ ı· ıırr..J.;did er. 

ı _ i?.tlklinıln bu günk\.l lt.<.l·n-e u}'g',ın fQ~urı t.aşı)'an nulu.s bii1'r-i.

OTf't t:Urıdanı. 

2 _ ~1i'ktcp d?plomu.<>ı \'t-y.ah't:tıt ~diknanlflt>İ (bunla:a ycipı.ft.ırıla.n t.o-
t.r..gr~fla'('(."l'.ı ta.:rbe.tı-ın bu günkil halini ~ttu-ii:t.ir.) 

3 - İyi huy ktığıdı, 

4 - A,ı k-:.ğıdı. 

ı;r.-tmff n~(·ıMı.!~r,lnde bulunaıi i ·tt1tcli1.E-r yubt'rla. g~ilaı dil6Jaı;ıf' vr 
vr~ik-e.larmı b 1r.ı.oıt ~l~tme müd;~lerine gö\ürert>k bir k-ayıL :rıuıne..r.ısı. 

.ı.ıı J;aca k l ar-dır 
Diğer yerlerden gelecek iPlıt"kl-lcl•1 20 tleıt 28 e:)'liı'e k;..Oar 1•11 ~·akın 01•

mıryo) ~ooıına ııel~k ~· d.il~ ve veı<ikah>rmı ""'sY"'1 i•f;,,e 
gosteıY<'e-k \"e Q;ilekıç-e!Prır.-i k1iJYıt t1tird"dd•'n ve istm::yon n"iJhüı ıle rnii.h'l.iri.e.t

tı"fl son•a :eıf'yrhat <!-d;,~ekl.eri tı""t:•nin, tar~h. nı..mrvaı~, l'e sa;:t:inf yazdJrciaıl-

1.ıı· V<' bu Yt•$Jca. ve d.ile!;.ce -iJc tre.n-<l-e ikincı m-evk1de parasız seyahe1 f'dıe

ct·J.. lıE""rti'r. 

iı.;::n.ı lste'kl;Jer mfir~t f"tt~f"ı-i istıa.:r.ı·onıa göre en yakın iş~et.-ıc ma·
kt:ı.irw! .g;dt•rt:k oooda inı~a..o. olma..ğa n)~-bıu'rlurlar. 

Anca~ roüTa.ce.at tariblıeri~ı.ddti. tren v-.ı.zıı,~ct.ine göre 

ya'km i~letıne me.M;wıw 30/EylO.l/ ~2 la....;J:ııodeı; <>vvel 
"Wı:~di..rrle bıı tarihten evvel y-eti:}~teoek1eri- diğel' :iŞ"JEtn~c:. 

den EJl ~k\.."'1.lna g'dı1 rek orada Unt4han.a girebiJ.ec~lerdi.r. 

gi<le'--ekleri P.n 

yeti~-Pm'Edikle.~ 

n·.erkezl~·rrı

Talebe yolda 

lrorıtrol ft•na.5-ında. ü.zıer1r..rinde bu!und-uıa-c-akl.a.rı i~"bıı. ve:si'kaka.rı kat.ar rrııe-
mur1'anoa göstrrecck!e··di .. 

İsta..yon,a.1-dan bu su~le ;şl~me m.trl<~lerine g~J.,,ı Uıkb.' dcı~ oı;.. 

leimr. nri:dü .... ıüklc-Mlıe mlir~caat ederPk yan1a1'ındak• vMk>aları yıı'c.aro:: Y?
eı1-chğı g-ıbi btxzat cı·lfı;k.ad&r ı~'.etmıC"•yc vet~ ve k.ayrt numıara."'ı alacakla~·
cır ist.,ı;.yv.nlıara rr_iir~ca.L!.1. t•ri C"E'klerin, ogc-reık 1.rr"llır.ori bıekiem,..k iiızt"r:t>. 

vaJt-ti kıayb<•tn;C'rr.tk \"t' rahal-ız ohr.amak vP. g-e-rclc :yv\Lard •. kı 1ilrhlı•r<l-E'" 

i~l<t"t.nlP. rrwerk:(lzlerine yPtisı>·b!lmck ,.ı.ç-ln t.rf"n vnziyıeıt/.er:·ni f'vvr!d,~n tahkıık: 

ctın.eleri menfaatleri lcabıı~dandır. · 

İ\llt~!l.i1~n 1ş'.eı1Jr.1ıp m;enK:ı'.z]e?'"in.ı:• rn·t.i?'aca-at 'lfıı.;.hlerinr göre nı.üsabak.<ı

da.n evvel "\"l",Yn'"l.ul rr.Gıqa.baU.<l:-ln oonra 1.şıetme mıtıdürltjklr·rinde tBSbit oo:

lr.ork: 'L-1~1 ve s-z."<.Jtlerdc s:;hhat heyetk-rince mıı.ırycnelı'rt yapıla~tır. 

ı.ı~~ha.k . .a im1i.ıhanınrl'>'"'n v-e muayene-den 60flnl istek!i'.er, neticryi bek

k>ı~,ks!zi.n ~e-trr.f~ rc~:ıc:LUrJ~ı:k!-.n<l~ Q..facaklaı•ı pa-ryı:;.ız sf'yahal n-,U:saa~

ıll~le-r:),(I' geldikleri ı,.,tasyon9. dörır•ceiklıerdir, Bu11ların. a·ra~ın<.la ne~yi 

imWl...111 yapı!an şoh'.r!erdc a!n1ak i..:;Uy.e.ıııl.er bulunursa bu c.rru.-arını v~ 

oı1':.!dak1i adırı··s.1-erini dileJt.ç~:eıt.ıl:n altına ya.ıxhırrnalı~ardır. 

.A!"ııca.k btml.ar mektebe kabul eclilrnıe2J.e~e dön.(•cek.lt>ri y.crlpr-c para~l~ 

~ahaıt ~1111 k:a-yt>ede·rltr. Sıhtıııt n-wuııyfl1ıf;E;inde v-r nııü+;a.baka inl'l.Ph.a
nmda kaz1ln.a.n3-ın adır<CSJ tl"iooe t.pbli gat yapı-hr. Ve Aflıkar~ya. kedar p~ ... 
ra.....aı seyatı.-ıtle.ı·.i aorrıca Lemin olunur. 

~ n-.e-ı!ek. obJJ.li"ldn U:ffil edaı.lcr bcs ~!i·k mecbur~ hiı .. nıete. tabi 
lluılıı;)ıııcaklıı.r>JJ.dan m<>t<td>e giTerlrerıl gf'W~lei not<>nlen musaddak \aoh

tnrt ~in numune-sın~ <i:tE·t1rne müdö.Thh!l-eı-ir.dt•n ıedn ·:k ed~i~rdiı-. 
(7322-9975) 

~i: E. İ Z Z E T, N8§riyat 
Basıldığı ye?: .5.,,. 

Direktörü: Cevdet Kara bilı::in 
Telıraf• Matbaası 

1 

Eski lambalar kıym<>Oi cereyanı !&raf e
der. 
Tasarrufun bır vazife olduğu bu Hman· 
da neden daha ileriye bakolınesın. 

Bundan sonra, deha az cereyan sarfettl· 
ğı halde daha parlak bir '''h veren yal
nız TUNGSRAM KRlPTON limbalarını 

kultan•n•ı.. 

Bakllrkv.y 5u.lh llıu&iu~( h;ı.ılbmıl~gin .. 
den, !H2/52 

YENİ NEŞRiYAT 

eni ürk 
Emi·fl1Öl1li Jialkcvi tarafııı.ldao çı ... 

!oaJ'ıl;ııı> •Y Jık (Yeni Türl<) IDPC"""-"'
Slll!ım ll:>--114 ı;a~ısı bir arada. ola
nt.k ınti~r et~şt.f.r. Bu nüsha© is
kıfcdeT Thrbl"Ptt~n Ser1e1d~'n+n 2\.1:.em ... 
do:ıh Şe-vi<M ES<l01<fal ile bir rı>p0rtajı 

.ve yaAr SaWı Zıelıcinin (Aftrnet ııa
ftm) ha~Jond.a uı.uın. bir t1..üdü, M:. 
S. ÇQ,pa..,gl-uo.un eıiJ<Ö İst.anbut.. a;! 
l:l'İI' yaı.ı.s.ı ile '1')"!"1Cl\ ceiiıli>'<l kö;ı>l>
ne ıve Fat.iıhin İstanbuılu .u.btıına dai1' 
oo\er"""1 malcaleli'r vard1". 

Sammya b<>led>ye şııi>I."-~ od•cı 
Hasan Oı.er'ı.n ka-rısJ KU('ükpa.1.a.rl 
Şt"Vket>yr Mahallcbici ookoi<: 36 ve 

Bakırköy 1-1 üst·Cıviye sokak 16 nw

mıı.raka"!"dıa n"l'Ukin? Slrltan ÖZf'r ak=-y

hint' d\,-<l.ığı. tenkisi ıratakıa davasınm 

caırri ~enı~ind.e daıvah Sulterb 

öz.er g«tterilcn adrt>ti1oerd-e bulun

mgd.ğı ve ilt~teanı nrfıÇjlıUl k1l!

~ından HiırıTn tı•bJ~~jt yapıl:ır.a~ı 

gıyaıbEın dı.ı1'UOŞ(lı.3ya. G~.am!a evvel
ce ıhüllmn O}'l.lnan on Hra. n.-Jatkanld'l 

dava 1arlhi c;l.on 3'l/9/Ml ta.rihind()n 

it.;barf'n beş liı·a.ya ten21llne ve ba.- 1-------------
dt:n:ııa. lc<J·<.la b1·~ 1 iı·.a naitıkanııın da- ZAYİ - ~.ez.ek ~n Baş.. 

..,,...ıruıc netı<.v..ıinin MMı5'if\l\llt köy>; 
vaıeıdan aJınaı-:ık d.aıvalıy;;ı veı.1i•Jme-

ıllt: ok<ılucdwı. 940-941 """"""'de 
'Sine te~r(Y.itrıi kabi-1 ol.ma.k Ü'.l.CN' aldığınıı t,Wbad~ıni ~bpttim. 
:ıll/3/94-2 l<ırihm<lo g;y<Oben kQ~a>' y.....m; aı..,..ğmıdru> ..ıt: i•üıirı Jıüi<-

verilmıııtir. Teb!iğ m"Jrnmına keim mü ~. (662) 
<>]mal< ü"frr. ;,ı,;n olumn-. (664) Süleymıı.n c.ğlu şen! Çt"\in il No. 

Türkiye 
A k t 

Cümhuriyet Merkez 
i f 

Bankası 
p 

5 -
• a 

9 
1 

- 1942 Eylül 
f 

Vaziyeti 

Kaoa: 
ıl.ltın · Safi XlloıroM 7+,616,4'1& 104,954,043.09 
llankııol . .. •.• •.• • .. .. . ..• •.• •.• ••• 9.532,594.00 

UUAl•k ............... , •.• ... .•• •.• 221,DOR.4~ 

Dabildeki Muhabirler: 
'l'lln: Lirası ... ... ... ... ... ... ... ••. 719,179,3~ 

Carirkki Muhabirler: 
Altır. : s.ıı JGJoıram 23.~.013 JJ,6&4,700.33 
.Nbna tahvili kabil terbut dövizler • 
Oıter döv.;.ıler Ye .Bortlu i:llrin& ... 
\ı«kiyrieri •.• ... •.• ••• ••. •.. .•• ••• •. . 50.8'77 ,597 ,13 

Haıine Tah~illeri: 

Denıht.e edilen evrakı n.akdl;re 
hrplııll ... ... ... ... ... ... ... ... ... 158,748,~~.-
Kanunun 8 ... S lnei maddelerine 

ledlyaı •.. ..• •.• ..• ... ••• •.• ... ••• •.• 24.221,621.-

Senedat Cüı:danc 
Tic•ı1 S<metlu . . . . . . • •• . .. • . . •. • • •• 

Es:lıam n tabvilit ciisdanı: 
(Deruhte f'dilen evr;;ıkı na.Jt- ;-"' 

A - (diyenın k.trtılıjı esham .,.. 
tohvilJI (itibari SlyD\O\le) ••.•.• ••• 
8 - Serbest esAa.m ve ta.bvll6t ...... 

Avandır: 

Altm ve dOvi.r: U.ıe:-ine •Yant ........ . 
Tahvillıt üz.erine av ana . , . ... ... • .• 
Hazineye hsa vacieli ••ans ...... .. . 
Hu.inc70 38~0 No. lu Kanunt ~ 
açıJıuı altın lr•riıll lı avaıı.a ....... .. 

Hi-darlar 
lllııhtelif • • • • 

351,303,474,22 

•H,931),3!>11,93 
] 0,5-06;44:.l,45 

3,096,31 
S.800,326,42 

250.000,000,-

YEK ON 

LiRA 

l 14,708,546,04 

719,179,3'1 

84,51l2,3'J3,81 

134 1.ff.:G42,-

351,303,47~,22 

' ' 56,445.843,38 

255.812,422,73 
4.5-00,000~ 

12,70&,190,89 

1,()14,284,992,40 

Serına7e: 

İhtiyat Akç .. l: 
AdJ ve fevll:a'i1de ..• ..• • .......... . 
Hıma! ............. ............... . 

Tedıvülıkki B•nkaotları: 
Deruhlc edUen e-vn.kı nak:di7e ...... 
Kanunun 1 - 8 inci maddelerloe 
tevf.i.kan hazin• 'Lan.tından vlk:.I 
tıedjyat .................. ... ....... .. 
~ruhte ecı;leo. evrakı oakdiye 
bti:k ıyesi . .. •. • ... ... • ·. · .. . . . . . · · · • 
Kllnı:thit tam:ıınen altın olarU 
ilaveten tedavüle vu~dUen .......•• 
Reeskont multıibili Jllveten teda-
vUlt vazedilen ......... ........... . 
1Jaz1l!eye yaphan altın ke.rşıh'klı 
aTt.n! mukabili 3902 Ne. lı kanun 
mucibin~e illve!.en tedavüle vaze-
dilen .................. ... "" ··· ... 

MEVDUAT 
'J'ürk Lirası . . ... ... •.. .. ......... .. 
Altın · Sa!\ Kilog~ 877,422 
llf;O No. lu kanuna töre Hazln~e 
atı ~lr- avans mukabil! tıYdi otu ... 
nan altınlar : 
6&.l ı Kilogram 55,541.,930 

Dövis Toahbl.ldatı: 
:.\Jlına ıah..-lll kabil dl'<vizl,,,. ...•....• 
Dir~r dl'\vizler ve alacaklı ~lrlnı 

'ıfıklyeleı1 ... .. • • .. ••• ··· ••• ••• ••• 
MuhteDf • • • • .. • 

Lir. 

9,41:!,136,73 
6,000,000,-

15'8, 7"~,563,-

24 ı221,62l ~ 

134,5~6.942,.... 

~o.ooo,ouo,.-

!88,500,000-

163.700,000,-

ll 3,-037 ,279,56 
1.234,164,00 

78,124,167,90 

27 ,61-4,413,$9 

~·-YekQ11 

l Tommm 1938 ta.ri.bindoıı ilibıına isku ' • haddi % f Altın llurine avaııı % J 

LlılA. 

15000.000-

15,412,135,73 

026,7~.1!142,~ 

!14,2'il,443,ôl 

78,ıl24,Hl7,9() 

27,614.413,8& 

137,135,88!1,27 

] ,Ol 4,284,992,40 

: 

LORENZ 
C-7~di-<Y ·. 

1943 MODEL/ 5 ve 6 LAMBALI 

• 

- ·167 W . .. 
Atman Radyo tekniğinin en son eseri 
of an bu makine sizleri memnun etme· 
ğe hazırdır. Bütün Anadolu LORENZ 

1 Acentalarından temin edebilirsiniz 
'-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 
.- TGBBiYE 1Jll1J dl MfJMBssiLI . 

Sadettin Sönmez M. Logotetis 
İstanlrul, Sidııeci 11..-..-iyaıı haa ....... ua 7/'F.J 

Tekfon: 21M12 Telcrai: LOB.ENZ - İi>la1>J:.ul 

- ~· .... ~ .... - • ~ '. ' ·-.: - • ı .' ~ • • •• ~ .. 

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

icabında günd•· 3 -kate altnabllir. 

Kız - Erkek 
Ana -ilk 

•· Orta• Use 
1 Yatılı - Yat111z 

Taleb<· ..-.ıythna başlanmıştır. Eski !.olebenln Ey!ülıuı b<lı;İllP kadar taııstt!eı . .ru y«l-- loa;yrlla-rını. yeniiemeJeri 
!<i'zımdır. SmıJ bütün.leme •mhlıanları.na 31 AjU'ol<ı6 Paza.r<e.ııi, Lise bilınne lmbluınlımne 8 EylUJ Salı, Orta '.k1S<m 
eleme im1,tıanlaTlr>a 10 FqJul Perı·mlbe ve <>lgoolul< ımtihonlarına da 24 Eyj(iJ Perşembe g(irıü bı<şlmıecakhc 
MürQCQat. her giın 10 dan 17 ye k.<IMiaTdu-. Ecnebi ldunı H:k. sırufl<aırdau başlıır. GiilMhDlö ~ ınNdehkı. hwust 
vrsııitiyl., n&ldediJ1r. Telefon; 2C530. 

Tlrklye B.ömtb' Satış Ve Tevzi Mftenesellnden -
KD 

30 Ağustos 1942 tarihli 1kdam Gaıctc~:ndc 
tişar eden ve hakikati• alakası olmayan (Eti Bank Ci
bali kömür bayilerinden ) başlıklı ilan uzerine aşağıa 
daki husuıatı tavzihan ıayın halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intthap 
edilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür Tev· 
zı Müessesesinin namını kullanmaya hakları yoktur. 

2 - Maden ve kok kömürü bayiliği yap~ak is• 
teyenlere luzumlu r.ıüsaade mahalli Belediyelerce ve• 
rilmckte ve bu şekilde l;ayilik yapmak müsaadesi ye• 
ri!enlere müracaatlarında Müessesemizce kömür veril· 
mekle iktifa olunmaktadır . 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKIJAN HEKİM 
OAHİLL'E MÖTEHASSISJ 

Divanyolu 104 
Mn,.ym• n~llerl: Z.5-1. Tol !!Z91 

ZAYi - Faı;h kıııym&omlıgından 
a Jmıış oldu·ğum. nıı.lifw kfıığ;dını.ı koa.y
be~tıim. Y~nl..W a]acağı;mıkırı .. ,k•
.:ıin1n bü'krni.i Y'l'~tur (663) 

Fat.k Kı.ı:ı..tc-1 SUie.vnıltıı Arıcıla.r. 

Fenni 
Sünnetçi 
E:vl~roc sunttet. :yapılma& mıu~id olın11yilnhırıla tsşnıdnn 
bılhaaia &Unnet için e.elıtn ve gayrim-.ig iuılc. den bu 
amel.iyeye 1ht.ıyaıcı olan y~~J.ı.ın bı\.İlYük, ku ;... o}6w ,,_ 

ınt•Ji:yatlıan mtııayt:J1.dııal'\Pmric :yapıiır \'t'" 1'tir~hatlt.·.ıi 

~t:min olunur 

KABİNE: Beı;oi<Uıı; Erip A."""1ınwnı, Td. ~~395, 
E V İ : Suadiyt, isıa,.,.on ;,rkası, No. 17, Tel: 61773, 


