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GÜNLÜK SiYASi HALK G .A Z ETE S 1 

r'~-----------------------, 
Amerika'da yeni bir tip gemi 

inşa edildi 

'ra~ingto-n 15 (A.A.) - Yepyeni rn-0del bir !!C>ni te1.gaha k~ 

nulmu§tur. Bu gemi torpile kar~ tamamıle n1ahflı7..dnr Grnıi 

m&töıleır vasıtasile hareket etmı>kte-Oir, Şiındihk bn~k.ı ta(,;. 
lat Yerilmiyor. 

~ J 

Nihayet .. ... ~------------~ 
Dün Maarif Vekaletinde 
Köy Enstitüleri hakkında i 

~ı· 
t il 
· ~ EkmeğeFasulye,Bak-

IGw1an'Cetıkdler;i 

Bu mihneti kendime 
zevkedemsm ! 

SELAP.Iİ iZZET SEDES 

izahat aldılar i 
A~karo 15 (ikdam muhabirinden) - Reisicumhur İsnıet 

1.nönü bugtin ~hıaTif Veli.aleti mesleki tedrisat ıuiist"'Jarlığını 
~erefl<'ıtdi.-m i~ler ,.e bıM·ada alakmlarla~d·ı.n köy eııstrtüleıri 
lıaldrnıda izahat a lm1~\ar 'c ı,; r ıııii<ldet ıne§gul olmu~laır·dl!'. 

1 

"~ ... - -..._. _________________________ .... 
Günün suali ve günü., 
beklenen kahramanı 
Stalingrad düşerken Mısır ve 
garple yapılan yeni deneme •• 

~~~~~~~~1!111-

Afmanyanın [çtnde bulunduğu durum 
ve Rus mukavemetinin tehlikeleri 

Yazan: ŞÖKBÜ AHMED 

la ve Nohut karıştı
ranlar yakalandı 

~--------------~--------------~ 
iki büyük değirmende ekmeğe katti• 
mak için hazırlanmıt on binlerce ki· 
lo fasulye ve bakla müsadere edildi 

- ? ' 

Bunlardan 4 fırın işleten bir değirmenci i 
meğe" şimdiye kadar 55 bin kilo fa~ulye, 
80 bin kilo baklıt ve 20 bin kilo kaplıca 

~ unu yapıp ekmeğe ı.catmış ! 
ı ... -- -

Ş airiu: 
!\ dı neti kendnv' _eı;k 
etmedir i.ıl<'nıde hüneı· 

Ganı'ı ~adii feJ,ek böyle geUı· 
böyl<' gider ... 

Beyti Jaşadlğın1l.z. çağa IJi' 

de uyı,'lın; sahiden de bu giin 
leriu Jıiiıı.cri insanuı n1ihneli 
kendisine ze\•k c<ldıilmosrdir. 
Sayın BaşHkifon't de san 
yu: d:.,; grıis.indekı biı· dcmı>
cını\-..! bı..,Je.rc b .. •:.-,t ta\'.::,

0

}'~ et· 
ti, bu 1a\•:;-;~.-("ı;;"11 i!haın alan -
!ar bütün dün~ .ı sıkıntı çe • 
ker~cn sık11it J:. a Cit) anın.anın: 

gerekttr dt,t'ı..! ,:~ii! ,·eriyorlar. 
Hepimi., d" lı11 r'klrde~·iz: 

henı 1 ıi:rkiın ~ır~\-:-ıtıda he-r ~uk
suU11ğa kı.fllt1~11adığrn1, heır 
m.hneti kl'"ı,disine Zl"\ k ct.ınr i
ni b-ilnıedi~)ni k'n1sc iddia c .. 
de.nıcz. 

Ancak O.,n, ~u htanbulda. 
nıiJınf'tt. keudisine 2.C\ k etnıe-si, 

-Y,.GTUm. ~ünkü: 

A
J,J\1ANY A ve Soviet 
Rnsy~\ Başkuınan

danlıklarının tt>bLğle 

Biır !jdıircle soluık mııherelıesi yapan Almı>n t.>xu erleri 

~ . _, c • • ) f 

~ LONDRAD~ 1 Stalingrad'ın Garı da 

Belediye teftiş heyeti reisi Ne 
cali Çiller, son !(Ünlerde ekmel!e 
bakla. fasulye ve kaplıca unları 
karıştıran iki imalathanede ani 
ief!i•lcr yapmış ve mühim mil<
tarda bakla ve fasulye, kaplı· 
ca ile bu maddeierin unlarını 
n1üsadere etmiştir. 

Kue'~.f.rıında ha\la <;ocuı!;un1 ... 

la ~·ağlmır altında nıornobil 
bf"kler, kalabalıkta.n 11·a•ınve.'" 
b~neıne"1.ıken önün1dt·n hc•r <'n\
re \.C her :rasağ:a n1e~ Jaıı o
k~· arak ge~w1 lnt~u~i taksi • 
leriıı zifvsu.na bularu;\ oru n: 
del'letln verdjği ekııı<'k istih· 
kalamı ~ükı'<>dnek kem]J,ip 
yal'ı aç gezd'ğim giiul<1· ~·et -
1niş beş 1k.untşn ycrchil('n bol 
bol ekmek bnluy<>r: ~-~l"ya · 
tak nohut, k·zs.:rtn<:ak paıates 

aradığım aksamlar e\ l&dcn 
irrınla.ra tep~i tepsi bi\rekler 
gittiği-ni. fırın.Jardan et·lere- oı

yın on dördü gibi ln1a·m11ş im 
ger IC!\ger n1akarnala-r gel.J~

ğini göriiyorunı. 

ri, Staliugrad n1iistahkcn1 n1cv· 
kii etrafındaki cok kanlı muha
rcbeoiıı varacağı neticeyi dah:: 
fazla sarahatle belli ~diyor. Al· 
:ınan l\larcşali Foıı Bock\m ida
re eylediğ'i J{afk::ısya~ Voroncj, 
Stalingrad, diğer bir tabirle 
Şark. cephesinin cenup doğu ke· 
liİmindcki biiyiik taarruz lıarc
ketleri ne zantana kadar dev•HS.'! 
edecek? 

:MÜŞAHEDELER \ Almanların Elinde 
ı . ·ıt l -·--
: ıngı 1:1 ere l Sovyetler Mer ezde 
i"rttk~ayatım~d·l Taarruz Ediyorlar Ahnan orduları Baskonıutan· 

))ğınnı Sark Cl0 ph<"~iudcki yaz ta
~rruzlaru1ı cen·up do~u kcsiıni 
istik.n•ctiodt• te-k:,i f eylcın:~ bu. 
lunn1nsı hangi gayeleri istihdaf 
.. ,li~onlıı} I<a!kR• µetrolleı·inc 
lla~n$mak ga:yesilc birlikte in
l!İI :ı ve Arncrikan yardımlar1n1, 
Rıı•:va ile ınü,tcrck hareket ha· 
zıtlıklarına ait planı bu kesim. 
ele akiııı hırakınak. ku\•\•clli ınii
dnfa~ iisleriııi ortadan kaldır
nıak Afn1a1\ Başkonıutanlığlnın 
\'f' Genelkuı·ına.v hcyctiniıı hi. 
x-:hci dii~i.incclcri olabil'.r. Bu ıta 
ınevcnt ~a.ftfa-rııı tetkiki ile uz4lk 
ihtin1allerden sa:rılan1nz. 

Kafka•yaya ulaşan, Stalin. 
Jrr;ıtl ınH~tahkenı mevkiini ZR.U· 

1r.~cn Alınan "ttt!usu Bakiı 
petrullcrin'n bnluncluğu IIazcr 
d,_..nizi, gart) '>ahHine, K afkassa-
1ı 11n İran '\'C irak i.izcrlerinc ;-,.•ü~ 
rii"""ıek lı~rcketlerine devanl et~ 
m.,.k i-ster. F"kat bunun Orla
~nrk kesinıinc ait lnsnı ı Slalin
~racl ıniidafaasıu111 lcay~ttirdiği 
tarnan ras.ılası ın.ün21sebetile ln1. 
~ilnde11 yarına ba~arılabile
~ek bir iş gibi hesaplana· 
rnaz. ÇiinkU Sovyet Rusya ordu. 
~n bugiinr ltailar (lctianı eden 
Alınan ta?.rrnzi1e cenup ıltıi!n 
ıc~iınindc bozul111amıs1 b1tlnn
tluğ11 to-pra!!"ı adın1, adını n1i.ida. 
faa kudretini kayn1Ctmemisf"r. 

Runn ınnkabil 'ine bu kcsi.nl
<'lcki tn:nnız hareketlerinde Ma
~sal Fon Bock ordusu grupla. 
l'ın1n f.'n Cincnıli 1nuvn[fakiyetlc. 
ri, ileride keuılilcr; icin tehlike 
te~ kil e<lebilecc.k Rus, İngiliz, 
i\ın~rilrnn miistcrek tehdit ve 
taa-rru?.uııa ba.slan:ı;ıc olacak kuv 
'tvt1i ,.c n1 iisf::ıhl<r'n1 fuin'ln1a 1 

lın:!ırlık il·İn bekleme iisler~ni 
l-!•r•·,r;ıf etn1İs olnıakfLT. l\In. 
lıakknk ki, giiniin sorusu en haş 
fil, Şarl;; ten t(';~İnin merkrz ve 
" "·I kf.'simlerindl' ne ola(·ak? 
ı, . ., bareltir. St•F~grııdı zaptcy. 
lt ~!i~tt'n so~ra Almanya ordustı 
l ... a~·kunıani!anhi!;ı bu ıki kcsirı. 
dc·tı hirjr,dn V<'\ a her ikh:.inrfc 
l:i>deıı hüYük t~arruz harekdle 
l"int• has1ı}·acak nıı? Ilu '.';oldaki 

ıs\. 3. SÜ. 4) 

1 . delerın yoklugu l 
l ', ile mağlup 1, 

edi'emez (1 
\ 
Yazan: ABİDiN DAVER 

ıJ ı 

LONDRA, 14 (Telsizle) -
Denizaltı harbinin başlı-

ca gayesi İngiltereyi aç, ham 
maddesiz, petrolsüz bırakmakla 
ma_ğlilp etmektir. Harbin dör. 
düncü scııesi ı;tirerken milyon
larca !onluk ·gemi batmış olma
sına rağmen bu gaye elde edil. 
mekten çok uzak f(örünüyor. İn
gilizler aç kalmak şöyle dursun, 
her öviiıı üç kap yemekle bol 
bol karınlarını doyuruyor~ar. 1 

Şeker ve tcrcyağından ba;~ka her \ 
şev boldur. Kuponla verilen 
seyler ihtiyaca kfıf;dir. Kısaca ı 
denizattı lıarbi İngilterede doha 
bir iaşe sıkıntısı vücude getire. 
niemiştir. Ham maddelere gelin 
ce henüz fabrikaları gezmedik, 
amma, Gördüğümüz bütün baca 
lar tütüyor. Askerlerin teçruza-
tı Jüzummı<lan fazla mükemmel. 
dir. Halkııı kıyafeti ele harpten 
ve bombardımanlardaıı yoksul
luk çekilmediğini ):!Österivor. 
Yelnız lüks csya vapılrruvor. 
Mevcut stoklar sarfediliyor. Me· 
s<~la me~ur Atk:nson ko1ôn:va-
sı kalnıamıstır, kolonva istediniz 
rni ya yoktur, VC\1a mini mini 
bir şişe veriyorlar. Cünkü bü. 
tiiıı ispirlolar ordu iht'vaçlarına 
veriliyor. Deniealtı ·ha!lbi v.e 

bombardımonlar İngilterevi sa
ıııldıl)'ı g'lbi ham maddesiz de 
bır:ık~ı.mnnııs~ır. Pe>tro1a gelince. 
rlbette he"r!cn öı ccki trndar 
lxıl dr.-,i ir. Iftısusl otnmobillrr 
<;of: tah.d'.. ~liln1 ;~Pr Ti'~~ •. t T_01'!~ 

drrıııtn o koranı--·ı ik'. ~-.dtlL oto
büs1rr gC'ne eskis, gı üi ve tece ı 
vcır latına kadar is, r fo.:;l\eri 
o1omobiller ve ls:a':'."'t' h rp 
t n öı:eeki ile k· ya~ t: t. 
kadar ::ııl ·tır. D· ttııl" . ık 

fSA. 3, SÜ. 4) 

r-mri-r Y . '- enı Tefrikamız 1111!~--... 

Sultan Reşat 
ve ittihatçm ar 

Ziı a ŞaJ..ir;n yakın tarihin· ka ranlr "~ h<')·~rnnlı 
neklt.'tleıı ı..ı .-i ilocıu« .a1ıa .. ıııirde 

......... r-~~~~~-

lı adiı<-e ı l'l'İn i 

Almanlata Göre 

Terek'e doğru bir 
taarruza başlan
ması muhtemel 

ı 
Sovyetlere Göre 

Stalüngratta yapı
lan karşı taarruz-

Berlin 15 (A.A.) - Almaıo or
duları ıba{ıkumandanhğının teb-

1 .. ği: l 
NOl\'()SiSk 'in l't':nubu ~arllıi6ıi.nde 

ist:ITT~m s.iıstc:-mıiııode kııırulmuş 
olar., bir iaibrikalar bölgoo d:üş -
ınanın inatlı muka\'tC>m<'l:inıe rağ
ıncıı z.aptedilmi,,ıir. 

. Terek nelıri üzerind" düşrmı
nın şiddeti mukabil laarruıılıa·ı 

luı·ı}mıştır. 

Hava teşki llerkin kı'.YJ'.Ile<lli 
y.ardm ile Alman k1t'ala•:ının. Sta
lingrad'aı yaptıkları muvaffal<ı> -
yetli hücu:nı yeni arazı kazanç -
lan temiın etmiştıfa·. 

Rjev'i.n şimalinde düşm.a., !k.uv 
veıtli 'bir topçu yal'lhm le yeni -
den taarruzlarda bulunmuş' ise 
de her hımfta. <kani> kayı;pl;ın-la 

(SA. 3. SÜ. 1) 

Bir Alman 
• 
ıınanına 

taarruz 

rar muvaffak oldu 
Moskova, 15 (A.A) - So\'

yet sabah tebl.ği: 
Dün gece Staliııgradın batısı 

ile cenu,b batısında· ve Mozd.ok 
çevresinde şiddetli mtıharebe'.e'· 
olmuştur. Diğer cephelerde e
hemmiyetli değişikl,J<:lcr yok
tur. 
Tebliğde Rusların merkez ce!!J

hesinde bir mahalli zaıptetmiş 
oldukları ilave ed'lmektcdir. 

Sovyet tebUği.ııe ek: 
'J\Io.skova, 15 (A.A,) - Sc;v

;yet tebliğinin ekinde sovyet kı
•talarının S~aliııgrad'ın g;.rbin
de müdoıfaa muharelxleri yap
maij:a olduklaJ11 kaydec!İ lmek,
tedir. 

Bir kesimde di~manın hücu
mu püskürtülmüş, iki alman 
tankı talhrip edllmiş ve J 00 al

( SA. 3, SÜ. l) 

Demiryolu Meslek 
okuluna talebe 

alınıyor 
.Ankaradayeni kurulan De

miryol Meslek Okuluna talebe 
almması kararlaçlırılmıştır. Bu .... 

Vi1helm!'havendcki 
o_niz:Jtı tezgahları 

Şiddetle tombalandı 

1 

yatılı c;kuh ik"'bu.l ş.a•·tıarı i.i • 
çimeli fOhacmizıdeki >dao-eniın 
ilanında izah ed.lmektedir. 

1 ıındra, 15 (AA.) - Bomba 
rel~r;l'd<:n mürekkeb bü.

y üı;. br ll~kil dün gece Vilhel
rrı..'!ıavcr:n, lacorruz etınjıtir. İ'1~ 
giliz ıa_y3.) re,.-erindcn !k.s.i dön-
n1em ıştir. 

Alu,an Tcbliyi 

Berlin, 15 (A.A.) 
!ebhg': 

Alınan 

Düıı ge<c ngilh lan areleri 
şim ~ l Alnı .. ny a balı ii?tc t;;arruı 
ctn~isierdtr llJ. 1.ı\ c: .. (1-Sır.da ka
y p.?.r '\a•·d<r V in• lllf'.iıafen 

ht n ıh.am<:>'g~ h o n ma:l"'.a:
lflıcrırıeı vang n tır ~ kmış m ... daı 
z., orlar kd d<'·d .mı w .l:ı na
Ji:i ha d , uf.rr .. mıst r Gece .,. ..... ~-
t· ·aı ıl1 z a av bat~,.; ala nıJ!: 

ta ırw e 1 n t~ \ar 'trd.211 4tinlı 

Ekmeğe yabancı madde:lerin 
unlarını karıştırmak için geniş 
mikyasta in•alat yapan fabrika· 
lardan b!ri Ayakapırla Ebdüle.' 
zelpaş.a cadde•inde 226 - 228 nu 
rnaradaki değirmen sahibi Meh· 
met Emin Gençerdir. Bu del!:ir. 
mende gizli 60.000 kilo bak\e, 
6.000 kilo fasulye, 4000 kilo kap
lıca bulunmu~tur. Bunlardan 
bir miktar da öğütülmliş ve çu· 
vallara konulmuş halde ele ge. 
çirilmiştir. 

Ticol'İ defterler üzerinde yapı 
lan tetkikler ııeticesinde bu iab-

' 

rikaya şimdiye kadar 8(}.545 ki. 
lo bakla. 20.673 l<ilo kaplıca 
54.888 l<ilo da fasulye ı:ıetirilmiş 
tiı-. 

(SA. 3. SÜ. 6) 

Halkın el..,neğini b<Tlanhm h;r 
ltamlıcde ;,...ı..af.a.nı.ajfa nıu,·affa.k 

olan belediye ı.,Iti.j heJ"ünin 
yenl ve genç reisi NC<'.atl Çille,r 

Ne yalan 'öyle\ t"Yim. h:ıl 
böyle- rkeın b{'"ll bu ınJhne1i k~
dime ze~ k edı>menı ! 

Iktısat Vekili kömür 
vaziyetini anlattı 

Belediye iktisat 

müdürlüğünde 

Karneler 
~~~~~~~-.. ~--~~~~~~ 

Meğer nasıl 
sauı?ıyormuş/ 

azaltacak :yeni Kö•nür sarfiyatlnı 

tedbirler almak zarureti hisd oldu 
Dün saat 15 te Vilayet Parti \ 

Merkezinde Iktısat Vekili Sırrı \ 
Day'ın başkanlıi\ında mühim bir 
toplantı yapılmşı ve üç saat slir
rnüştiir. Toplantıda kok ve ma· 
den kömürü sarfiyatını tahdit 
üzerinde müzakereler yapı:mış 
ve bazı hararlar alınmıştır. 

Dünkü toplanhda kömür satı§ 
ve tevzi müesseseleri umum mü 
dürü. Denizyollan, Şirketi Hay. 
riye, şeker fabrikaları i>;letmesi, 
İnhisarlar Umumu Müdürleri i
le Vali Muavini Ahmet Kınık, 
İlctısat :Müdürü Saffet Sezen, şi
lep sahipleri, Havagazi Traııı. 
vay, Tünel İşletmesi Umum Mü
dürleri, ile bir çok fabrika "e 
müessese saıhipleri ve di.~er alıiı
ka!ılar hazır bulunmuştur. 

VEKİLİN BEYANATI 
Toplantıdan sonra gazetecileri 

kabul eden İklısut Vekili Sırrı 
Day Milli Korunma Kanunu. 

nun cezai hükiimlcriııin şid~:!-

Jendcrile«"ğini bildirdi~teıı ve 
yakında, 'hükümetin ve, eceği ka
rarların ilan edileceğini sölyedik 
ten sonra şu beyanatta bulun. 
muştur: 

____ , __ __ 
Fırıncılar, karne kn· 
pıntılarınıda kirnbilir 
ne zamaııdanberi fiş 

diye sunmuşlar 

•- Memleketin en mühim ih
tiyaçlarından biri olan nı<ıdcn 
kömürü nıevzuunda lıükümetçe 
maden kömürü istihsalinin enıni 
yet altına alınmasına ve ayni za-J Fıf!ncıların yeni bir lıileleıi 
manda maden kömürünün yeti. meyd;·ııa cıkarılmıştır: 
şemediı(i sahalarda kullanılacak BHiııo':;i gföi fırıncılar her 
Jin\~t istihsalinin arttırılmasına F.iin hLJ;ktan loplaclıkbrı e.;'Tl k 
ve ileri senelerde istihsali yük- karpcı~-ini, büyük bir karır .ı 

(SA. 3'....~Ü. 2) _ __ (~'' · 3. Sl. 3.ı 
:.:.::.:...::.:...:.:.__;;:=-===-"-="--"'~-=--~-

1 AKIMTIYA KiJ EK} 
Okuyucularla T anzşma 

Ş
u meşhur .. kaıra<ı\ıi':a kur. 
şııın sıkmak. tabiri, ga

ze1eci:n.i:ıı, kendi haıro -
ketini tmif lçin i.:at ettiği bir 
tablır &lacak. Sahiden. bizim 
y;ıpt~ğumz işin, •k:ı:ranhğa kur
flUl sıkmak. tan ne !arkı , ·ar? 

Kaleme sarıLiken, a.kbmız 
=~ . gözlerimizi di>rt açtığımız 
halde, çoğıını112, körlemeden a
teş eden sr.kaT avulara benııe • 
mez miyiz? 

Meseli, şimdi.t içine yeni i:ımza 
attığıır<!'l bu siit1ıntla söze başlaır· 
ken, nıi.lı..."T,ofondaı konfcır~nı:; ve
reıı biı- hatip gibiyim: Mıılıatap
lımm kinıkrcliır? Siyasi, >çtimai, 
iktisadi, ahlilki, vatani, nıilli, di
ni tdiikkileri ııediı·? Bllnı i~ orunı. 

Yazan:--. 
( l 

1 Naci Sa<.!u!lah 1 

laba·lığm içinde, hor sı1uft-au. ,·e 
her çeşit insan •ardB'. es.elik, 
bu alaeah kalabalıı;a hilap cdoı 
ga-zet-eci, • o tren yoleulugune.ı 
olduğu gibi .. muhatap~"·1nı giir
mek, muhtelif suallı>rle iskan-Oil 
etnıek1 taıııntaya. arrlanıa,,·a (:a~ 

lışmak imkanımı da sahip dcğil
dJf. Buntın içirulir t.i gazc-leı.:i, 
mensuplarrnı t~nın1adığ1 hir lll'-"1! 

]iste, .kendi. jlİ ni;rcllcri!e ltrf
kese ,: araınabilece.t.ıin.i san,aın, \ e 
bu. id·dialı gii\ e-ni:;.le ldu-0orfıa ko
nıış.an sevinıli lıir safdi)dir ki pa• 
tavnlsız bU' gt.1-\'e7.cuin a-cıklı Ukı

bct,ffie uğrru.na) !şı. t:ok parlc.:'.k 
l>ir fa\ih esetiılir. 

Btteke1 ki. gazc!erin'lı bu ııar· 
lak ıal'he karn~ııı"" ilıtimolı 
oku~·u<"ulaıil{" tanıs.1uası ui-:;.h(>lın

de ııırı.ar: Zira, - bilha. n okn · B U GÜN \ ____ _ BAŞLA Dl 
, __ , 

) u...... rnu~.crd,r ::ıcrı Jıali.ııcle ~ılw:ırılııı.ıkta ola.ıı lll{;iliz ~umbanlııuoıı u~.tl.l;m 

Gazete, k.aptlan berk°'" a.;ık 
bir meclis gib:..u ... Hele bizde, 
bir gazete etııafma top laınan o
lmvucu kaJaba!ığı, • ayn a)·~ı 

y~k-rr giWkleri halde - ayni 
vasıla)·• kullan.an tren yokufan 
kadar alacalıd.rr, Bu aln~lı Jı,._ (SA 3. s\'. 3.) 
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SULTAN 
VE 
REŞAT 

Zeytinyağı 
fia tları 

tesbit edildi 

[~NÜN tçlNDEQI 'Bir döviz kaçak-'li:>IS'.POurfKAI 
Her birimiz Jıem yarımşar, hem ÇISt ya!alandı M~dagaska_r ~e 

·k · / b ı Hın t den ı z ı .• 
ı ışer o maga mec uruz. Kaça çııarlıa lııa- I 

ITTiHATCILAR 
1 Yazan: ZİY ŞAKİB No. 1 j 

Birinci kısım 
Jlsşratlyetten Evvel 

SULTAN ı\JECIDİN 
ŞEHZADELF.Rİ 

·..ı.:ın tarihin en mühim hadi· 
ı.c eı i, Ounanlı hukumetinin ·ı5 
ını. padi•nhı olan (Bcşlııcl Su!· 
ı.,n Mehmet Reı;ııt) devı"inde 
c~revan etmiştir. 
Bu~ün için1izde. o devri v sı 

nnlar oz d~ğilcEr Ma1buat s y. 
fularına ti~. n devr·n vak'al•r·ııa 
a b r çok yazılar l!eçın·~tit· ... 
F na.•. ı.:: ıc-k Su:tr.111 I<cşadın hu 
'" vetl -; •I" ve l(ereı< nnun dev· 
rinde hükCımetin mukadderatı-

.ı ıa ·n- nkıı (İ tir.ntçıbrı h 
"' d be ıırrin~ da:r inL '1r e. 

Cd ı b'r ~1·k rivaYet1erin e~rar 
dlj·•Uıı İ!"l ı. herıli...., trı1nan1ilP cö
zu·ıne ıc.;.t.r. 

Bi7. h11. lcfrıktı ıı:I , o 4;-:-... ren 
f(ıZ hussuiyetin ve münasebetle. 

n 1<:lerinc ~ire<.·eltiz. \rı:., ci:'r~· 
yan eden Mdiseltre vak,ııırnn tc 
mas t"tmis olan ze' Jlt· n al:tıı':'
mı7. notlara ve toplao•gırn;z ''e· 
..,tka1ara istinaden, bir l,:ıv ı n·ıi1 
iıını vuk'alar nakledrr:->""ıi,. 

Bcı vak'anın nakline başlama 
ciar N'\·el. Sı:ltan Reşadın <oh;i. 
vcti hakkında hirnz malumat 
w "'Devi faydalı huluvoruz. Bu. 
nun için de yazılarımıza, (Sul· 
t.an M<>cirt) in •ehx:ıdelerl r~
sında kiiçii 1- bir mukaye. e ı op. 
ma kla başlıyoruz. 

••• 
ııltan Mecit, henüz 0luz dcı

kuz va;:ııı.da ı?Cnç bir hükümdar 
<- d:ı~ıı halde. mübtela nld·ı~ıı 
(Verem) hastalıl(ından vefat e

<>rJ.:en, beş şehuıcl~ terketm 's-
tı fl•Jnbrdan dördü sırasile Os. 
m;ı~lı tahhnı h:aı etti. Yalnız 
"'" ı;rh?ade olan (Süleyman Se. 
'n E'fendi), tam elli •·asına lrn 
<J. r ya~,,,tıl!ı lı<ılde. knrdesleriPin 
nail olduktan saltanatı ihraz 
"'1°mC<J, Sul!an .l\kc;din •ehza
deleri arasında, hu bakımdar bir 
kl• ·na te,kil evlcd i. 

SLitan Mecit, daha çocuk savı 
1 cak ya~ta bir sehzade iken ba. 
b ... sı (Stıl\an Mahrr.ııt) tan gizli 
o a-iik 'çki\.'e lıe\'es etmic:, ~eh\·a-

• H ıulara da fazl ca tema,·ül 
ııo:termis!i. Lakin. on se-kiz ra· 
5·nda tahta cıktıkt.an sonra. ar. 
tı.- kendı.sini büsbütün bu 'ki 
ze vkve ~efahete kapıp kovvcrui. j 

Eski saraylılardan intikal c. 
den rivayetlere nazaran. nru hu 
sefıhane hay<1ta te:ı\'ik eJcı: , :., 
başlıcaları, ze\·celerinden (<;, v1c 
Efzill idi. Son derecede lı 's 
ve kın~an<: olan bu kadın, fE. 
fend•I ini sım'tkı elinde tuta
biL"ne - cın, onun en kücük ar
ZUi..ırırt \ 0 ·inf' i!etirmeyi ,.e en 
ehen-ı.r-.ı ~(' tjz n .. vül?erini rn. 
ki.Sa" e .ra , , '" <"

1 ~a iş !::'!Üç e
dınmi ı. 

Yak n ılin sarav kadıniarı 
~ k mühim roller o\·na 
!ı zeki, haris ve billııu 

k.ıdının en b!ivük 
. ()~ u (1\Iurat efendi) 

,.i tahta «ecirmck... B'rvl ·ce 
(Yald<' Sultan) !ık mak~ n ııı 
ih•az cdl'rek saıtnnat '"r1'·ekt ,, 

V~kıa. (Ba k dı~efend"l l•k 
te ona biiyük b"r erd venniy<'r l 
de~ldi. Fakat onun baı;lıca mak· 
sadı. sarav hakimiyetinin tam:ı. 
mile baııın:ı. ı:eçmek, eski devir
lerdeki (Hürrem Sultan), (Kö· 

İra Maralat bu emri' akhrma
dı. DireUörün m;\Çasına do!;ru 
yurudü. Ihr9eklenni masaya da 
yadı. 

- Affeder iniz. dedi, bugün ] 
bıraz gi.nkJiyiı:n. Kusuruma bak. 'I 
mo.yınız. Biliyorsunuz ki uzun 
uman burada değildim. Grev 
çıktığı •çin, başka yere gidip ça
~mağa mecbur oldum. Ben ta
nıw>r. unuz değil mi? Tepenin 
üst· nde"ki kiiçül<: eviıı taksitlerı
n rn.nnta~"maıt uetirir. ~ize e. 
r.:-:ı;m. Simdi hastahaneder çık 
tı buraya geldim. Fakat ka
rım ortada yok. Acaba nerede. 
d , b ı._, or musun z~ Bana söy 
le · ·lerıne göre, onu e,·den sız 

ıkn hnıı~sunuz. 

Gözlüklü adam ~ciyle bır doğ 
r·_~:{ıU: 

- Haaa ded ı. ort.ıdan ka.1 bo-
l > t.ak.,itler"i vermiyen ustaba'jl 1 
F: z Ocğıl nıisiniz'? Do.:.tum, .-,iz e
vmız ka · bettinir.. Pek haklı o-
1 raJ.: k,.._rınızı t \de ı çık;trdık. 
Hem de bizimle öde ui!raııtı ki. 
Evet. evet. şimdi hepsini ahtırlı. 
yorum. Bir türlü c·ıl-mak is!t:mi-
v rdu. İnntçı kan)'! evd<'n ~tın 
cıya !tadar akla kar-yı s'!Ç•'k. ı 

- OlabiEr Acaba şimdi nere· 
··• Dor;.;.·c1"ını 

sem Sultaıı) vesair kadın dikta 
törler gi.bi, kendisine mutlak o
larak hükınıivet t<>mi'l etmC'kti. 1 

Ya.za11: HAYRI MUHİDDJN da ile eu talddkuta, 

Harikıılude isvebazlık ve fet
tanlı~ı .le Sultan Mecıdi sıms·'(I 
elinde tutun bu kurnaz kad1n 
cok iyi biliyordu ki, es~;eıı z;ı. 
\ [ ve nahif b'r ı,~h:;iyct clan 
(Sultan Mecit) gece ~ündii~ •c
:ıneye, hen1en hemen 2ii,1lioilı1 
bütün s allcrini şehvani ara:u!a
rının tat.mini.ne dPvam ctt 1 :tçe, 
tez zamanda büsbütün eri,·ip l(i. 
<lecekti ... İste o ıaman o~!u !Vfu. 
rnt efend. ~aıtanat ına ltnnnn., L!e 
çecek.. Kendisi de (Valde Sııl. 
tnn )!ık ünvanını ihraz eckrek: 
mutlak hiıkimiyetini ilı~n evlivc
cektL 

Viıkı• ortada (Veliaht, Ab· 
düla·m efeııdi) vardı. Sultan !ile 
c:d;n l(Özieri kap ı ır kapann.az, 
Osman'ı tahtına n sdıip c !ncak 
tı .. Fa•:at bu zeki ve haris ka· 
clın, bu ciheti de çok iyi hesaola. 
mıştı. (Abdlilaziz efendi) vi 
(Veliahtlık) tan isk~t ettirerek 
oğlu (!lftırat efendi) yi o maka
ma l(ec:irmck için Sultan Mecidi 
zorlamıya başladı ... Eğer İngll· 
teree hükiımetin;n nüfuz ve te
siri i;;e karısmasavdı (Sultan 
M<'cit). biraderi Abcllilaziz efen 
diyi vcliahtlıktan iskat edecek .. 
ve (Hıdiv) ünvanını verere:.: 
(Trablusgarp) valiliğine yollıva 
caklı Fakat, İngiliz scfiriıı 'n mü 
dahalesile buna muvaffak olnına 
dı. (Şevk Efza) kadının bu arzu. 
sıı da. yarıda kaldı. 

\~ t k ... r .da a rzet tı · rr.ıiz .gibi, 
(St>ltaıı :'vlt'Cit) vefat ct'b:ği z.a... 
., an, 'beş t'hzadc tcr'k<>t..-nişti. 

Ve bunların hepsi de lba.;"ıl<a ~ 
•ka ı>hlıak ve !!IT<"ttelerdi 

E,, 'büyük Şt•hzade (Uu.r , e
feı1;1:!'), ıp'kı 001rsın.ı il>P~'<lr

dU. İÇ!d ~i ve şehvani ze\'kleri 
se\'İ)onlu. 

~-lklefza kadı11 efeııdi, ı!roc111-
smı nasıl idare etti i~. oğlunu 
da o şckilck> <>1'ooe tı.."lm:rya h'a· 
~ r vermişt!. Oglunwı, =! 
glir.ıün iliırinıdc salta!'a: ır.ak.~ -
mına gc.,-ece.ğiodl'r. eı~. ool. Ko. 
ca.mıd-0n sanra ta.Ma cılkarı Sul
tan Azi:z çok kıudrı-t!i ib,;,. hülküım. 
dar olmakla lber•ber. !bu cesur 

-------
Din piyasaya bir 
miktar zeyttnyağı 

geldi 
-------

Azami satı§ fiatını 
• 

tzcirlcr 140 kuruş 
olarak tesLit etti le r 

B.r nıiiddettcnberi piya. 
saya ze.vtinvaıiı gelmemekte 
idi. Dün. bir Iinna, piyaıra.va 
b'.r m;ktur zeytinvagı çıkar

mıştır. Fiatlnr toptan esası Ü· ı 
zerine t,lcirlt;r arasında . (iy. 
le tcsb t cdilmi<tir. 

BL buçUk asitli 140. ikı bu 
çuk aıı tlı J'.!8, ıiç buçuk asit· 
li 136. dcirt bucuk asltlı 134, 
beş n itl. 132 kurus. Sabun. 
luk ı.cı tinyaglar, yani 6 • 7 
asitliler 115 kuru.;. 

Dedigimiz gihi bu fiatlar, 
toptan satıslar icindir. Buna, 
navlun, nakliye, perakendeci 
kan da ilave Pdilince bugün
lerde zevtinya{(ını kaca yive. 

ccgimiz meydana çıkar. 

Vazifelerine 
devam etmiyen 

memurlar 

Harp içiude dciili-ı; fakııl .rp 
zam ı içlndeyiı, Bu de-mclrtir 
ki ı...,.., çvj"l .. rmdı>kindeo bils -
biitlin b:ı~ka lj8tılar ıneydana 

gelıniştiT. 

Bunla.ra uy~lım mı? l\füca -
dele mi edelin1 ·: 

Hi~ ~pbe yok ki lıuırliıı Tıir· 
kiy<ıde de, dimyımıp her yeria
de oldııı;u ıribi, emniyetin de, 

ı 
1ekar teker lıer t~ de bütün 
sı.kıntılı.m bu harp z""'anı iPn 

( de olmanın yarattıl.'1 ~arllardan 
gelmektedir. 

Içiıniıde insanlar ur ki dün· 
ya<la koca bir harp, )&ni •11U • 
) onlul'C"a in·s&run g4iriilınt>nı · re .. 
hemıenıli btr ka\'f:U-" oldııpıu 
~ alnız ga<cle ı;ahi!cluiı.de me
ıaklı bir lc{rilıo olarak okunur 
bil'şey ı:-ibi gürnıelt btiyor. Ken
dini, kendi günlilk bayat \'C bul
~ afaunm yatında, uuktaıı, ınill
hiş bi.r volkan temaşa eder gibi 
g.öı mek i~temekteılir. 

Halbuki harp, ,eket'ııwdcVi 

dill.'lnelcrin iplftuü bil<' h•tu • 
turmuş, yeıl}ek ıua;,ası (istiiode· 
ki ekmek dilı1niniz•n içine kadar 

kuına wlrnı&k da v.p~111d11 bulun· 
madık, llalbuki pek ço,'llmllz, 
ılM letteıı, ıılya ad·1n, d<on...,.ik 
tcşo4ilatını ·~.dan, ~ııııdcn lıun • 
dan harp rııhuııa ııymasııu hti· 
~ oru.t; aınma, k'('.'1lfti ruhumu'lu. 
hOOW. böyle bir nıJuı, hal'.lt U· 
ınanı ~artl&l"JD8 ııva11 bir rolı:ı. 
ı:eçirebilıııi hatta• hı di ruhu · 
nuna böyı.. bi.r ı:<>ııo'tk eleği; 

tirmeyi akılmlldı>u bile geçir • 
nıı~ de&':liı, 

Çektit,iı..W. U11b•n çop , dü.-
5uruı , ·iyi~. ya avı). çalı "}. iş 
yapts iti)·atlanını;r.ı lıozmunak 

inadıııuı.dan ııeHyor. 
Onun lçi.n ııerek {ert haliıode, 

ge-rek c"mİ~ct halinde bütün 
Tiirlıheniıı hugtiu lıar;ı zamıını 
nrtlı>ruıa uyup uyınanuık, mu

kavemet etmek veya ,uurlu ve 
i~emli bir mlicıodel h&mle • 

sine g~çınok gibi , sılnı>hlı bir 
<7e~i, de.-r-e<ıi) ya,adığı şüı>he
~11dır, 

Halbııki buı:Uııiln konfllU'U, ra
hatı tektir: 

Hal"p umanı· > rll;ı.r:ioa u.v • ' 
m k. 

girmi*tir. Bu da ll'Sla tevüklil etmek 
Buviin yodiğiıııız loluııanm !l\ll:ı>a~ında değildir. Bııgiin, hir 

i ·inde harp var. kiın•eye meçhul cleiildj.r iti, bıı· 
Bizdik ·ki harbiu men~ _ nun da açık, fakat zcrrlu bir ma-

mizde her alandakı lesırine kar· nası ,.,.ro,,_ 
şı h& ınc.•ltkte V:) ~· i teki Darp zam&nı şartlanııa uymak 
Tiirkün bir ııı.üca<lrle • ubu lıa • denıdk şudur: 
şıma~ nı •c!lun ctnıe)~ c•balı • İı;tilılikte ~·.,.un ad.:ı.m; fıııkat 

---•--- yorduk. Fakat bunu de~e. istihsalde iki adam olmak! 
Bazı m em D r 1ar1 D asla, harp zıananının al.evk>ri Yani ~·erken yımmpr, foka·t 

11 ndeliklerl ._"'Sil" I içindr. oldı.ğumwıu itıkilı etmrlt, çal:şırkl'tl l'ki~••.r olmaya ~ _ 
ıı a" ili harp :realitesine karşı baş?mızı buruz. 

Dıin sabah belediyede, Reis 1 ========================== 
1 muavini LCıtfi Aksoyun riyase- 1=---ADLiY E----------------= 

tındc toplanan belediye memu- ı ' 
rin Joomisyonı.uıun ımfn.aııo'.le tcş ., ________ KORIDORLARINO A -...:ı 
kiliıtnda vazl!elerine devam et. "' 
meven ve işlerine Jakaydisi gö
rülen memurların tecziyesi ka· 
rarlaştırılmıstır. Bu memur1'arın 
şimdilik bzer gündelikler kılın 
ke•ilmesi. kararlaştırılmıştır. 

Borcunu ödemejie giden 
külhanbeyi mahkemede 

,.e oür'c:~kfu- :lı.:ıdı.., cğfonu ·rar: ~,_·_·----------
eı."\-el salt.anut rr.<.>"itiinc geiil" - 'ı t.. 0ÇU2{ HABl!RLl!K ' 
:mek m gizliden gidh<> fıı(Y 

mıell a ı ı t h ı 
kapısı ı zorlayınca pollıler kendtıbd 

" -erı'lııikalarma g;rif.ım,ıı; 

Mevzuumwdan hariıç kiııqiiıı 
içır.. bu ~Nırı 1burıııdJ ~ 
edemiy-eceği-ı:. Ar.cak, (Muır.aıt e
fendi) ,-:, Osmanlı taıPt;ına çılka
ran iım·ıı ri.n ar· <la. (Şc,"kicf
za) 'k.a<I n ı n da bü yUk tb:r · 
olduihı.r.u zlkrdmc'kl<' I--ıt.ifa -ey
liyooeğrz. ( DaJ,a va1\) 

Yakuplu cinayet· 
fai i 15 yıl hapsa 

abhilm o~ u 
Bir mtidet evvel Bakırköv ka 

usının Yakup]u kö\·ünde b:r ci 
n vet olm!l•. Arif Tözer ismi~de 
bir ~enç karısırı çifte ilı> vura· 
rak oldLU'müştü. -

Dün :kinci ai(ır cezada bu ci
navetin muhake:nesı sona <>rdi. 
rilmiştir. 

Katil Arif Tözer 15 sene hapis 
ve 5 lir:ı aiıı.r para ceza.<ına mah 
küm edilmiştir. 

VAŞANMIŞ 

* Aybaşından itibaren on gün 
deYnm edecek. olan Sehir Mec
lisi azası seçimine başlanacak. · 1 
tır. Beyoğlu, Sarıyer ve Beşik
taş kazalarından başka bütün 
!kazalar Parti nam:".etleriıı!i ooç
mi. lerdir. 

karakola gittlrmlfler 

* Ticaret Vekaleti teşkil.it. 
!andırma um:.ım müdürü Avnı 
S•kımııı şehrim.ze gelmi tir. 
Tetkik! r yapacaktır. ----- -~-

İp!lk tevzU akkında 
yeni kararlar 

i' -115 t v c.k!\ !<.>t' s:ın:ıyıi tc!l!<! lk: 
!·€" c·ti. trikotaj fabrikalarının 

kapa Hesinin nasıl tesbit edile· 
cc,?ini tetkik ettiPmcktcdir. Bu • 
hususta bir rapor hazırlonmak· 1 
taıd,r. Tr lwtaj fabl".ılııalarına iıplıik 
tev'Zİİ \'e imalat ha'k!kmda yeni 
kararlar verilec~~i anlaı;ılmak. 
adır. 

11.fiıbkeme salonundan, üstü 
başı hirpanl, böyle olmakla be· 
ber biraz da apaşvaıi, yüzü kuz
guni siyah 35 • 40 yaşlarında bir 
adam cıktı. KılıJtı kıyafeti, bir 
işçi, hatta kömür !şile alakalı bir 
isci olduğu h~ini veriyordu. Si. 
yah yüzünde, biriken ter habbe
cil<leri teker meker yuw.rlanıyor 
du .. Mahkeme salonunun sıca
rjiıdan mı, yoksa, sıkıntıdan mı? 
Bilmiyorum. 

:!l!ahke:ncsini dinleyemedim. 
Halı merakımı ıııcıkladı; vanına 
sokuldum, konu•mağn basladık. j 
Bir yabancı ile konuşmtk ker.di. , 
sine ne tereddüt. ne de en ufak 
bir sıkıntı veriyordu. Çok sami· 
mi idi. Ve ... apaşvari konuşuyor 
du. 

Ben de onun konusma <empo
suna a~ ak uydurmaiia çalıştım: 

- Nedir me>ele cancai{ızım?. 
- Hiç canım ... Sarhoşluk be-

las< başımıza ııı;elen bir iş .. 

MÜTHİŞ MACERALAR 

- Kavga falan mı? 
- Yok ... Lokma meselesi! ... 
- Ne lokması? .. 
- Her halde saray lokması de 

ğil! Ekmek. ... Ekmek... Karne 
dalaveresi falan yapıyorum san· 
mışlar! Halbuki sarohşluktan 
başka bir şey değil ... 

- Allah Allah ..• Hiç yoktan 
bir iş desene ... 

Coştu; ba.,ladı anlatmağa: 
- Bir akşam, fırının birinden 

ekmek almak istedim. Eh.. ma
lıin1 ya bizim ~ibi admaın cebin. 
de her zaman para buiuıımaz ya. 
Alt tarafı kömür .amelcsivim ... 
İn•aıım paralı zamanı da olur, 
parasız zamanı da .. , Beşiktaşt:ı. 
girdim bir fırına, Üc kişilik kar-

. ne zula ett:m Mangizim olmadı
ğını söyledim. Yarın akşam ve. 
ririm, dedim. 

- Fırıncı seni tanır mı? 
- İsmimin Ali olduğunu bHe 

bilmez! Nevsc adamcagız razı ol· 

gibi hast.ahane direktörüne de an 
latmıııtı. 

ALLAHIN BELASI 
Dev aciam artık l(orile benze. 

miyordu. Tl'll"Jzdi. akıllı, uı;luy-
' du, !akindi. Yalnız biraz vorl(un 

görünüyordu. Herkes kendisine 
o kadar ısınmıştı ki, direktör 
Maralata ölüm cezasına mahkCım 
edilenlerin bulur.dukları yerde 
bir iş verdi. Yazan: 

AL jENINGS 

nerede? 
Mar;ı.lat kendıni tutaouyordu. 
Gözlüklü ad<>m bağırdı-
- Canım, senin karından ba

na ne? Taksitleri vermediğin 
içın ev. geri aldık i~tet Sana 
söyliyC'<'ek başka sözüm yoktur. 
Karının bekçisi değilim ya! O 
!loadar se\·iı·ordiyı;en, burada kal 
sa,·dın da, ~ında beklese,·dlıı. 

- Sert söyleme! Onu madem 
ki sen evdl·n dışarıya attın, ne
reye g'ttlgini de elbet bil r in. 

- Ooooh Çok sö~ ü yorsun va 
ıi"u! Senin karından ha anne, de 
dik, anlatamadık. K'.mbilir han. 
ı:i cehnnemin d.bine gitmiştir. 
Defol <karşımdan azizim, seninle 
fazla ul(raşacakp vaktim yok! 

Maralat bir hamlede masanın 
kenarını döndü. Direktörün ya
<ı:asını tuttu: 

- Ne <!edin? Ne dedin? diye 
baf:,rdı. Bre h ıroız h.crif, bre na 

Tefrika No. 33 Türkçesi: 
~.fUAMMER ALA TUR 

mus.suz adam! Ne dedin? NP de· 
din? Bır daha söyle! 

Maralat acenta direktörünü 
şö, le bir ~arı;aladı. Direktörün 
hala o acayip vaziyetini rnuha· 
faza ettiğini görünce, aklım kay 
betmis ı:ibi, adamı iki omuzl-anıı 
dan •akalavınca, sandalyesinden· 
havaya kaldırdı, tekrar verine 
oturttu. 

Direktör hiç beklemediiti böy 
le bir taarruz kar<ısında. vine 
ters ters konu~vor, baITTra bai;ı . 
na polise haber verecei{ini söy. 
lüyordu. 

Nasıl oldu bB:nmez. Maralatın 
iri parmakları birdenbirP direk
törün boğazına sarıldı. Sıktı. A· 
damın kafasını bir kaç defa sal 
ladı. 

Bu kadarcı~ da kafi gelmi,.<ti. 
Vak'ayı gören acenta memur. 

}arı hemen polise haber yetiştir 
diler .. Gelen polisler, coktan can 

vermi'i olan direktörün vücudü
nü Maralatın elinden zor kurtar
dılar. 

Dev adam deli olmuştu. Po
lisleı fara lalın pnrmaklarını di 
rektörün boğazından çözebi\. 
mek i.;in, ellerindeki sopalan 
ö,•Je insafsızca kafasına vuruyor 
!ardı ki, nihavet Maralat bu ka
dar sopaya dayanamadı. yere 
yuvarlandı. 

O vaziyette Maralatı polı,; o
tomobiline sokmak ve karakola 
gö!iırmek basit bir iş oldu. 
Kısaca muhakemesi l(Örü!ı"ü. 

Hatta avukatlardan hiç birisi 
böyle bir caninin müdafaasını 
bile üzerine almak istememişti. 

Katil müebl)et haP"e mahkCım 
olc1u. 

İşte İra Maralatın bana ve Bil 
Portere anlattıji:ı facia budur. 

İra tamamile iyileştikten son. 
ra, bu ~eçen macerasını oldııö.ı 

ÖLÜM EVİ 
Hapisahne idaresi İra Maralatı 

•Ölüm evi• ne mtmur etmişti. 
İyl kalbli dev faydalı olabilmek 
içn, hücreleri süpürüyor, bekle. 
yen elektrik sandalyesinin tozla 
nııı alıyor, koridorların mermer 
lerini temizliyordu. Günde iki 
defa da mahkfıml;ıra yiyecekle· 
rini götürüyordu. 
Öğleedn sonra da eski •Alla· 

hın belası• kah şu mehkiımun, 
ıkah öteki idam mahkumunun 
hücresine giderek dama ovnıror 
du. 

Uykusuzlukları içinde, daha 
yaşıyacakları mahdut ~uıılcn, 
hummalı bevinlerile saymağa 1( 
raşan, uykuları uykusuzlukların 
dan daha kabuslu gecen bu in. 
sanlar için 1ra Marala! sanki AJ. 
lahın gönderdiiti bir nime ol 
muştu. 

Ben de sık ~ık f(ider kendısini 
zivaret ederdim. 

(Da.ha v.r. 

ita laıadı -Kaçakçılar 1300 lirayı 
185 ku uıtan de>laTa 

çevireceklerdi 
Emniyet açakçılık bürosu 

memurları dün bi,r ciırmiı me~
hnt yaparak döviz kaçakçılı~ 
yapan bir borsa acenta•ile, bu il· 
cenanın simsarını yakalamışlar. 
dır. 

Cürmü meşhut oö.vl olm14. 
tur: 

Dör<lüncü Vakıf hımınm a.>
ma katında 23 numaralı yazıha· 
nede tah\·füıt \ c bor ·a acentil.ı;\ 
Salti ol(lu İs.k ismir.de bir :Mü
sevırun döviz •,çııçakçılıgı yaptıi!ı 
nı ö/!renen kaça. çılık bürosu 
memurları dün sabah kendileri. 
ne façc~r kılı.e.ı vererek bu acen 
tnnı,ı komi~yonluculgunu yapan 
Hüseyinle tem,..; etmi.~lerdir. 

EV\ elc..cn numaraları tesb:t c 
dilin.· ı:ıoo lirayı Hüseyine ve· 
rerek mukabilinde dolar temin 
edilm<>sini ve buna mukabil.be· 
her dolar için 185 kurus vere· 
ceklerin! södemislerdir. 

Bunu üz~cine İ<akın vazıha· 
ne !ne girip çıkan Hüsevin !ste
d:klcrı doiavı temin etmiş'.ir 

Bu . ırada memurlar cıiruıü 
me;;hudu yaparak her iki kaçak 
çıyı yakalam \ardır. hakm ka· 
sasında yapılan aramada 950 
dolar bulunmuştur. 

Suçlular, 5 inci ceza miıddeı. 
umnınlliiiine teslim edilmişler 
dlr 

Yiyecek madde· 
leri fiatları 

Gıda maddeleri f<atlannr:la 
sa13hsızlık devam edivor. Dün, 
toptan pirincin kilosu 148 • 150, 
nohudun 55 - 56, kuru lasulye
nin 43 . 44 kuru~iu. 

Bakla fiatlan da yükselmekte 
devam etmektedir. Geçen hafta 
toptan kilnsu ~3 kuru~ olan bak. 
la, dün 36 kuruştu. 

Ankal'a7e ltlr be1et 
gitti 

Ticaret Vekaleti, iaşe işlerini 
ve ticari vaziyeti görüşmek üze· 
re bir topJ.antı hazırlamıştır. Top 
Jantı yarın Ankarada yapılacal<
tır. Toplantıya şehrimizden Mın 

1 
taka Ticaret Müdlirü, İzmirden 
Zahire Borsası komiseri ve Tica· 
ret Odası umumi kJ.tibi iştirak 
edcceklerclir. 

Bir kadın blrsız 
bir polisin evini 

soyuyordu 
Kadıköyündc Kurbai!alıdere 

sokai1ında 21 numaralı evde otu
ran polis memuru Ali Rizamn e· 
vine evvelki gün bir kadın hır. 
sız girerek bir takım eşyayı bolı 
çaya doldurııp k 0 çmak isterken 
biz.at ev saihbt poli.s tarafından 
yakalanmıştır. 

Hırsız Hat'ce hakkında taki
bat yapılmaktadır. 

du. Aldım ekmekleri ııittim eve. 
O ~ece habeyi kırdık ... Ertesi ak 
ıam bulut gibi sarhosuın ... Mgn 
gizim de var. Gittim yine aynı 
fırına. Vakit adamakıllı geçmiş: 
Kepenkler kapanml-'O Yalmz ka
pının kepeği _yarıya kad.ar açık. 
Vurdum yumruğu, zorla açtlar. 
Daldım içeriye. Ekmek falan a· 
lacak değildim. Bir akı;am evvel 
a1dıi!ım ekmeklerin parasını ve. 
recektim. İçeride iki tane ffiP!l\Ur 
varmış. uGel bakalım buraya! 
Sen fırına balta olup zorla ek
~k almak istiyorsun! Bir dala
veren var elbet!• diye bizi ya· 
kr.paca müdür;yete tıktılar' Fı. 

rıncı davacı değil amma. te 
mahkemeve kadar geldik. Eh .. 
bir senelik te sabıkamız var ..• 
Bakalım ne oıacak? ..• Görüyor· 
sun va . Bu dünyada iyilik ya
ramaz. Herifın para.mı verelim, 
borcumuzu ödeyecm dedik, alt 
t rafından Çapanoğlu çıktı A. 
rr.a, sorhuşmuşum! Olur a .• İn . 
san her zaman av k ı:ezme.z ya .. 
Ne\ sc, b~a l?e1 ' çeıt.lir! 

Dedi. 
Gıiliım.•Vi ere·. 

dotru yür!i<lü ... 
:merdiverılere 

Alı bövle diyor. bkat, acaba 
mahkeme ne diyec&k? •.. 

lltdam muhabiri 

Ya.zan: .-'ili Ketı.al SUN !AN 

1\1.&dag si« r adası ı.rtık tama· 
'll"c mu td·k,edn eline geçmek 
lunaniizercd.r Acir.y:: çıkı.riltruıj 
üzeredir. Adaya -çıkarılm~~ olaıı 
ingiı z kıın-ctleri ileri yor. HinL 
okyar,u.sunda japonların nere
lere .ıı.adar varmak Jsti'y<'Cekk?
'·.,e da r olan bahis de bu mü
nasebetle ta...,knmıı;tir. V:§i 
Fraı .sas.n.n c1ınde bulunan :rvr .. 
c.ıııg;,sk,rı.d<es.ııın askerlikçe mü 
him bir mevkidı> oldugu kaç ay
u.ı· erbabınca tekrar edilmekte
dir. ~nsıo - Swon tarafına kar 
§l japonl•rın iharbe girmft!i ü:ıe
rine r.ı·nd denizinin ajlardan
'bcr bir kat daha ~emmiyeti 
nı nrttırd•ğı aa ınalümdur. 

ıHiıcd okyaııuşundakı Mad<ga&
ka adası da bu itibarla mütte
fikl,.r>n ·11mal edemedigi lb.ır yer 
olmuştur. 

Jli'pOnlardan en-el ariayı · al 
etmek müttefikler ;çin bilhassa 

elecek haı' kiıtta oıynı.y:ıcağı 
rol dolayıı:;ile ev.em ~rülmüş, 
buna teibbüs edilmisti. Fakat 
atian'.n 'bir kısmında· daha Vişi 
Fran,asının emri altındaki kuv
vetlerin müttefiklere kall!i• mu
kaYemet ne rastgeliniyordu. Son 
ge~en !ıabcrler arlık o mukave
metin el<" nllıayete ermekte oldu
ğunu göstermektedir. 
tMadag~ıskar dolayısile H nd 

okvol'usu bahsinin taZ"eknmesi 
tabiicEr. Çünkü Jıııponlardan ev
vel Madagaskarı Vişi Frans::sın 

dan alarak bir ü.' olmak !iız2re 
1rnllıınınak müıteofiklerin rna1:

so'dı a yaramaktadlr. Aocak 
Hind den zinde ilerleııı<:k eme
linden Japonlar da Yi121g< )ll•i · 
deg;llerdır. Hınd oky.anusu duıı

rar.ın dlğ<'r büyük denii.lcx:n
cien şu itibar!.a da farklıd r: 
Bu ıieniz n şimal tara:fında ko
ca as) a ülkesi vardır. Bu da va~ 
~ıl ı:r.cvsim I'Ü2'garları ve hava 
ceı e' an an bakımından Jt.ğil, 
bu ok'.\•rnusun saıhllerind.e ya
şa~ a. ı::nn ces"1 çe~!d olması 
cF.,cUndrn dikkate değer. O hal 
de Asya kıt'a•ma ı.akim oı.~~. 
diinvayı eie zeçı· n.eğl Jetedlk
lerin söyleyenll'r ıçin Hinci de
niz! ıhma! edileetl; gibi değil
iır. Mihnr tar•fı Hind dcni
zın"fon kendi rr at-sadma ı,;öre 
isi f~de etmek ı· ı nUş ve is;::•.· 
cekbr. Singapur ci~den •·ı· 
vel Hind deniz;ne Japonlann 
ge-çebiLmesl Japonları çok dü
şündüren bir mesele idi. Fakat 
Singapur ft>ir kere ellerine ı;:e-ç
tıkten sonra onların artık Hind 
okyanusuna da çaıbuk çıkalbile
cekleri bekleniyorou. Bu mu.
tadla japonlann aylaıca ewel 
giriştikleri tecrUbeLer iBengale 
görfezindeki Andaman adala
nnı ele geçirmek gibi ehemmi
yetsiz olmayan bir muvaffaki
yetle net~elenmiştir. Lıiikln bu 
da Japonların ilk aylardaki ça
lbuk rzaferleri sırasında yapıl
mıstır. Müttefiklerin deniz kuv
vetleri daha başka sa!>alarda 
me~uldür: Atlas okyanusu ve 
Büyük okyanus. Onun içın lfint 
denizinde Japonlar daha seıibesl 
kalabilcekilerini dü.şüıunüşler
dir. Sonra g.ene bıı denizde müı
tefiklerin deniz üısleri azdır. Bu
na mukabil Japon tahtelbahir
terinin buluşarak müttefiklerin 
hatp ve tka.ret ,gem.ilerini /batır· 
mak için ıpusu kurabilecekleıi 
yerler vardır. Cenubi Afr:ka ;ı, 

Siiveyş arasındaki el.eniz müna· 
kalau bu !harp ;çiıı pt:k mi.ilıim· 
dır. Oradan müıhimmat ve mal
zeme taşı~arak şlmaii Afrika
daki Mihver kuV\-etleriııe karşı 
gönder lmckt.erur. Sonra r.gi-

z Ye Amerika cmilerin n ke· 
za Hind den z . ·olun don İran 
körfezine çıktıkları \·e Ru.•yay:ı. 
edilen yardımın mühim !bir kıs· 
mı da bu sur tlc teml, edJdi
İi• maliımdllr E r japon taraf 
'.Hind dE ni,Jnd miiıınka!Uh 
hakikaten kt e uğrata.bilsev· 
eli mf!rver leh ne en büyük isi 
~·~rmiilı olacak ı Haföuk ja.pOll 
an ira1leri H d ok)ianusunda 
büvük teh: ke.erı oze a'mağa 
liı um görmem lcrd.r 

Japon tıohtelb h!rletin n-~t
t .. 'ikler·n yardı yol'arı ste· 
dikleri gibi keı.e!'ledik'er. c)ı'! 
a<;iaakrıdır. Burada den zlere ııı 11 

~·aka ·t değil, fakat dcvaomı ıı· 
ret· hti:tim ol~k in neler lf" 
J.;}ece mescleıı'n k~ndili nıı· 
den orlava ('ık!I' ktadır D ı :11 
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Yalnız asker için şark vHAyetlerıne 
Ud karşılıklı katar tertip edildi 

Ankara 15 (A.A.) - Ce
katarlı:.·rında son :'f<tmanla~~ 
.jlÖrÜlen i<:oVkalilde izd~hamı ön
lemek maksadile, mevcut yoku 
katarlat1ndan ba~ka biri Hay- 1 
durıaşıı - Ankara - Kayseri -
Sivas - Erızurunı, diğeri H<ıy

datıpaşa - EJ;;k;~ir - Afyon 
- Konya - Adana - Jlfalat-

ya - Diyac~aktr • ra•ında ol
nrnk (i?,cre ve yalııız .zinli er
lere ma'h't • kaı"Şı!~kh iki ala
rm oc-.fC< k.oıım•rsı kararlaş

Jlltf?tıı-. 

E"zurııma giden kalaı· aynı 

z~nı:,"1da Çelinkaya'dan Malat
yay, da irtibat vcr('C{>ktir. 

Erzurum irtibatını temin eden 
katuı- d1er ıeumartıesi günü saat 

ALMANLARA GORE 
IR•'! tarafı 1 ind sııhifede) 

gı>ri atıımı..<rtn'. SJVyetler.i:ıı ıbiır 
zırhlı trC!'.li lblr .bomba taa.rrmu 
.r.et ı~nıde tahı• ıp cdilm~ti.r. 

Berli•n 15 (AA.) - A.'fueti 
tk&ynıı1darda•n öğrenrildiğine gö -
l'<' Staliıgradm en ibüyiik garı 
iİmd Almaııl&rın elinde bulrnı-
ma:kıtsdır. \ 

Beı,Nn 15 (A.A.) - Sal.Mıriıyetli 
Almaın moı!ıfillreriııJn lkaı:ııa,a'\Doo 
güre Starm,grad muJıarebesi s<ı
na erme!k üzeredir. 

SOVYETLERE GuRE 

19,30 da, Diyanbakır münase• 
'betini temin eden ka lar da. keıa 
~ıeı' cumartesi günü saat 11,15 
de Haydlil'paşadan hareket ede
cektir. 

Dönü.>;te bu katarı ... Eıızurum
dan /her salı gliıııü saat 21 de 
keza Diy.a111bakndan her salı 
giinii saat 22,30 d• ha<eket ede
ceklerdir. 

Çelink~ya - Malatya irti
batı ıpıt:<artesi günlerine ve Ma
latya - Çetineya Mibalı da 
çar~amba günt.erine rıı.s:lamak

tadız. 
İlk katarlar Hayda•"Jl"-:i:tdan 

19/9/ll42 cwnartesi günü, E:r
zurum ve Diyaıibakırdan da 
22/Q/OO salı günü haı·cket ede
cek1€rd'1'. 

İktisat Vekili 
kömür vaziye

tini anlattı 
(B~Larah 1 lnci 1111kif,,de) 

seltecek tedbirlere tevessül olun 
maktadır. Ancak bulunduitU!llUZ 
şartlar lçinde ve istihsal tempo. 
muza uymayan bir hızla iııtih· 
lakin artmım müvacehesinde 
kömür sarfiyatnı tertiplemek ve 
lhtiyadarı sıralamak zarureti de 
hasıl olmuş ve şimdiye kadar 
ınüml<ün olan yapılmıştır. 

Akıntıya 
Kürek 

(Baş t.arau birinci sayfad1l) 
y,ı.:ttlar tar3Irııdon ywzılMı mek- \ 
tuplu saye mde - viicut bularak 
yavaş yııva~ kemalme lkuuşan 
bu gıyıtbi tamsına, gaz"teciyi, kor 
şırııona çıktığı kalabalığ.n yabaH
Cllil ka.lmaktırn, her ·ı.ri\n biraz 
daha kul'tıınr. 

Fa.kırt bu, o1..-ııyucıı ilre yaZ1et 
,.rasındaki miinasehet!u taıbii 

-'~'- iki, ''-' taırafı d" hos.ııuL scyı'Bl..ll uı.:t. ~ 

edocek 1ıtr kıvamı buhU116'<; u -
ııttnca bir ?.&nılWla müfev ... kkıf -
tır. Ben, galib.a - birao: teoı can~ı 
olduğum içi11, - si~ yıaba1l'e'ı k<tl- \ 
malctaıu kı:rtuhıı.ımın ke.-tmıre 
b;r yolwıu .bulmak io;teıfun, 

Hatta ~lki giilecf!ksiniz aınınra-, 
• llU'.m daJıa doJ;'TlmmU i..~t~ 
niz, zateıı gtitesinh diye söl'lii -
)onmı • hiç değilıte Mr Lomı -
mzı, \'e hiç olınazoa bll: p'>rra·cık 
tamya.bilmek içfiı, g.oırip bir ça· 
re~·e hile baş vurdum: 

D11 si\tnnıı a.çıu.ak davefini ka
bul eHiğiı.n gtiıuleoberi, gözl" -
:rim her Y.crde, ell~rin<le, veya 
eep~.inde bu gazeteyi taşı;ratn 

vataırda~J.ıı.r aradı. A:rod;ıl<la:rıım1 

nercck göl'düyMını, - yeıi'lle göre
ya yanlarma ol'Ul'<lum, ya peş -
Jonue dü1tüıu. Smıre onhı.- ga· 
zetclmini okudular, ben de .. On
lar• okumaya ~ışttnı. 

Bu gütı, bu sa yede, içİ!n'İTden t 
h~ değilse bir ]Dsmmızı, ve h~ 
olmazsa bir parçadk tıı.'lllyOl'wu. 

Gülmeyin: Daha illo giiı>ii;nden. 
~,;..alığın bıı kadarcığı bile, 
- blisblit:ll.n yabancılığa mlirac -
calı bir manevi kı1l'd1r: zn.ıı, 
- evfore Ş,enlik - içiıuizde... hiç 
okııyucu y.ij-.ü gö~ ola:nlar 
bile nır! 

İKDAM 

Günün suali 
ve günün bekle
nen kahramanı 

(Ba~al<aLedeıı devaııı) 

föti.nıallcr karşısıııda bir anda 
bir •lfayıx• cev-Jobı veı-ileRleZ. 
Ceııuı• doi!(lt kesiminin Kafkas. 
ya ile Voronej ve Staliııgrad dir· 
seğiııdeki )lare.,,al 'f'on Back or
du gnıplarmın tıuı:rruzlanndaıı 
sooı·aki büyiik nıuvaf:fakiyetler 
neticesinde Sovyet Rusya ordusu 
bozguna uğrıunıı ktruı masiin 
koldı. 

l\lerk.,.,, ve ,,;mal ke..imlerin
deki Rus ordusu grupları müda. 
faııdan ba~ka kıımu taarruz. ktıd
rctini muhafaza e•ıl.,nıektedir. 
Bfö ilk taarruz hareketlerlııiu 
ccı;up doğu 1.esinıindeki ınisalile 
de ııöriildili'ıii veçhlle zaruri olan • 
uzaması ;ı:ımanlarında ne de ol- ı 
sa hwrekat esnasıoda bll,vlik ta
bii ruiniayı teşkil ederek Rue 
k1'ı da ;vakln~mı•h~. 

Bu haller, Stalingradı 7.aple}. 
!edikten ı;onra Al.,.an onlusu 
Geııelkıırmayının ve Başkuman. 
dıı11lıkJllJU tatbik edecel<leri pliı
ru kesin olarak tayin eyJen1eı;i j 
lıiç şüplıc }'Ok ki zodaşhrmakla
dır. Diğer taraftan gecen ay 
Diepı>'te daha evvelkilere ili'ne 
olarak grııiş mikyasla ru;keri ih· 
rac denemeleri yapan İ<ıgilider, 
yine Fransa sahil şehMeriııdcıı 

Şerbnr~ harı• Hınanmm şarkına 
s.on ~ünlerde yeni bir ilırnç te
şe'bbüsüne daha ııi.cişın~lerdir. 
Son teııebbiisii daha evvel ve 
huzı.rlıldı karşılı,vRn · Almanlar, 
İııgifölere Diepp'teki tanda bir 
nun affakil·et kazaııdırmamış

lıırdır. 

(Başt3'·afı 1 inci salıifode) 
nıan 6ldürUlmüş~ür. Ölüler ara
Sıt'da· zabitler de vardır. 

En müihim iırttblıik merkezi -
mizden olan İstanbulun ı:ıeniş 
sınai ihtiynçları kadar halk ih
tivaclan cfa ön planda tutulmak 
tadır. Bu sebeple bir taraflan 
maden ve kok kömürü ihtiyacı 
icin tedbirler alınırken dH\er ta
raftan da vilayetçe odun ve o
dun kömürü teminine çPilışı1-
maktadır. İhtiyacı sıralamak 
mevzuunda bilvasıta veya doğru 
dan do.l!ruva kömür sarfivatını 
azaltacak bazı tedbirlerin de a. 
lımnası zarureti karşısındayiz, 

.... 4 ............ ..,..._ ... *.., • ... ...... 

Anlaşılıynr ki, Almanlar Şark 
ta boğu~up ve ölüm dirim ru<İ
beUer'ni tayine ç:ıhı;ıdarkeıı 
garpte de her türlü faarruz ve 
tecniizi teşebbiislcri anında ön
lemek gayretin.!en geri dunnu
yor ve giinii geçtikce tıu mecbu
ri.veii bütün aitırlı.il'ı ile hissedt 
yorlar. 

' StaUngradın cenubi gaılb!sin- 1 
de hücum eden alman tankları 
sovyet U>artal1,\'al,ar1 taı•iJlfnıdan 

taıhrip .olunmuştur. İki roınen 
piy<ıde bölüğü yok edilmiştir. 

JV[erke-ı; cephresinde sovyet kı
taları dl1şmanı m üst atı kem ·bir 
mevkiden çıkvmışlardır. Ya
kınlarda yapıl.an bir ça•rpışına
da 4.00(} dfi.,<mıan maktul düş

milştiir. Bir çok ganimet elde 
edilmiştir. 

Mozdok çevresin<>e alman tankı 
l.:ın rneskıin bir mahsıle akın et
mişlerdir. Sav,yct kıtala<1 bun
ları imllıa etmeye çalı:;ınıaktaclır. 

Mo>kova, 15 (A.A.) - Kuv
vetli bir topçu i)lteşi ile destek
lenen Ruslar, diişmanın ~on 36 
aaat zarfında zaptelmiş olduğu 
yerleri r~ıi alrmşlardir. 
Pravda'nın lbir makalesine 

gıöre 'bundan evvelki tcb!iğl<ır, 
Staliıırgradın batısında ve ce
ın~p 'batısında vukua gelmekte 
olan mtıı'harebelcrden ve Volga 
lhRttından balh:;,,dcrek Alma·nlra
rm cenuıp - batı kesimini yal"
ın:s olduklarını iddia ediyordu. 
Bu~unla beraıbeı' Rusların yap
tıklan karı;ıl:k bir taarrm, va
ziyeti eski haline irca etmiştir. 

Maliyede yeni 
tayinler 

Anka:ra, 15 (İkd•ın nıuha
o;rioden) - Maliye Vel;;;lleti 
tetkik tıeyett :ııeisli.ğine Rü.~ü 
Karay, Maliye müste§ar mua
vinliğine ban Pınar ve tefL'.ş 
heyeti !°eisliğin.e de ltstanbt:D 
defterdı.ırı .Şevket Adal.anın ta
yinler' yüksek UıS<lika iktiran 
etmiştir 

Diğer memleketler bu tahdidi 
ağır tedbirlen QOktan almış bu
lunmaktadır. 

İstihsalimizden bütün vurdun 
yakım ihtiyaçlarına tahsJs ede ... 
bilecei!imiz kok kömürlinüıı va. 
nsını İstanbul halkına ayırmıs 
bulunuyoruz. 66 bin ton maden 
kömürü de ayrıca yine ayni mev 
zua ayrılmaktadır. Buna rnl!
men kok kömürü vakmai1ı itiyat 
etmh bulunanların vanında o
dun ve odun kömiirü yakmağa 

nlışmış, hatta yakım vasıl'& lanm 
buna ııöre tertiolemis olanlann 
d~hi ısrarla kok •köm!irü iste
mekte olmalan hakikt ;htiy.ac sa 
hiolerini avırt etmekte, teskiltı
tımızı müşkülata uilratınakta ,~ 
hükumetin bir çok fedakarlıklar 
la aldığı bı.ı ı;ıibi faydalı tedbirle 
rin tam semere-. \."e~Min i zor'.3.Ş 
tınnaktadır. Bu zorluklarla mü 
cade!P idn avrıca IPılb;rlere bas 
'"nrnıa?T1 mecbur olacağımızı gö 
rüvorum. 
Bulunduğumuz sartlarla her 

sahada coğalması tabii olan zor 
luklara ancak hükumet oı1ı?S<n 
larile halkın ve h;ılk teskilatının 
:ıhenkli ve fera~atli calısmalan 
ile cevap vermek mecburiyetin
de olduğumuzu vatani borc ola. 
rak her birimiz her an hotda
mak ve her hareketimizi buna 
ovdurmJk, bu vazifey'. birbiri
mize hatırletrııak borcundayız. 
Cümhuriyet Hali<; Partisinin i. 
dare hevcti reisliğinde al§ka!ı 

---------------------

Belediye iktısat 
müdürlüğünde 

(Da~ ta-r,.!ı birmci sıı,yfada) 

yapıstırarak Belediye İktısat 
Müdür!üğijnün ekmeü bürosunı 
,götürmekte, karşılığında fiş ~fa
rak bununla Toprak Mahsulleri 
Ofisinden un tedarik <'!mekte
dirler. Bu b!iyük kağıtlara, $a. 
vılmas: sıirafü ve kolav olsun 
dive, ikişer yü7 tane ekmek k.;r 
ne f;~ı vapıştınlmaktadır. 

Anlaşıklıi!ıno ııöre, fi~ler dik· 
katli savıhnadıi!:ından bu vazi
vetten istifadP,., kalkısan f,ron. 
cılar ilci el<mek fişinden ven' bir 
f\s im~li voluna sapınışlardıt. 
ii'zerinde iki honeli bir rakam 
bulunan fis;n bir rakamını, di· 
ğer bil' rı~in de diğer rakamını 
rkırpıvorla~. sonra bu parcal.~rı 

vanvan~ v~ tPkbaşma bir fi• E!';· 
bi rb!ivGk kAl!ıda ve biitiiıı füle. 
rin 3rasın'• vaoıstırıvorlar. Sa· 
vımda hnvlP b;r •Pv k'"'""nin ıık 
lına '1P1mPıli~i "'bi <.'likkatıi kon
trol de PdilmPdiiii fcin f>rıncıJa.. 
rın smrlivP kadar Ofiı;;ten ne 
l'l"iktar f"11A uıı alr<,ltlon tahmin 
edilemz. Dün vanıJ.an bir kon
trol netice•indP büvlik kıil!ı'.lar
dan bir çoiTunda v•sati 75 fazla. 
fi• ~ıkmıtıtır. Kontroller devam 
edecek, ve s~c!u fırıncılar malı. 
k~nıeve vertlec>'l<tir. 

Bu is icin beledive iktL'!lit mü 
dürli.iiiünde iic kişilik bir komis 
v-0n seçilmi~ti.r. 

arkadaşlarla yapılan buııünkii. 
tqplantımızda ~mür istlhliı:ki -
nin tanzimi işleri. üzerinde fay
dalı olabilecek m!italealarını dın 
ledik, bu düşüncelerin alacağı. 
mı.z tedJbir lerde lbiıe f.ayıda lı o
lacağı ümidindeyiz.• 

M18ır'da Tohru~ yapılan ,,. 
knrma tcşe'bhii;ii de yine Alman 
mukabil kudl'etini tevakkuza 
scvkcdcn bir hôdisooör. O halde', 
Almanya henüz diıMliri bir halde 
bolvnen AnE!'lo - Saksonluk ale. 
miıulen ı;ıelebilecek darbelere 
karsı da haz1r, uyanık ve mllea. 
dç]eyi kabul edobilecek kuvv .. t· 
t~ bulımm•k ihtlva.cındndır. Bu 
ihttyaç ise her şeyin başında Al
ınan:va\•ı Sovyct mnkaveınPtinl 
imha evlenıeve 5evke.ı~n bir '1-
ınil Juıvveti olarak ortaya çıkı. 
vor. Din:a.Pnnlcvh. A.Jm~nvıı Sta .. 
İin«"rad'ı tlii<.:1it<mekla "'"'lti J!1tve~ 
sine vasıl olamamış bulunll<!ak
tır. 

Gayeye varış anc~k 1!143 yı. 
lına Rus ınnkavemet:ni tam•,.,;· 
le kırmıs, Ortasark An<!l<ı _ !'•lc
sonluk cenlıesinin tehli'keleri'li 
ö,,lemis bulunarak cıkm~klıı 
mümkiiııdiir. Ahnunva. buna 
nmvaff•k olacak mı? .. İste, ırii
nün kdıramanı ını~ak hu ~ımle 
en doğru ce••'ll,.1 VA•o.hlJ .... n o1n"PI 

ŞÜKRÜ A11~fE:D 

LONDRADA 
müşahedeler 

ma• (llrafı 1 incide) 

küçük ingiliz ordll!Su !fiınd i dört 
ınilvonluk büyük bir ordu ol
mu.Ştur ve durmadan mazot ve 
!benzin yakmaktadır. Bu ordu
nun ~trol L'ıtiyacı tamamile 
temin edilemektedir. Şu lnalrde 
~ngiltere deniealtı hatibi ve 1:ıom
bardımanl11r yüzünden, petrol. 
süz kalmış dei!ildir. Har-bin üç 
senesi içinde aç, ham maddesiz 

1 

ve petrolsüz kalmamış olan İn
l(ilterenin bundan sonra hayati 
·maddelerin yokluğu ile mağlup 
edilebileceği tasavvur edilemez. 

Şimdi l>irarz. !eril'hlaıntŞtı. Ki
fabm s;ı!hiıfoclerini birer birer a
çıyor, okuyı><du, diğer taraftan 
da düşünüyodu. 

ş,, r ~nilren ''e hemen daima· 
Cemlyeı.ın kcndisile al.ay ettiği 
liıalılüklar oidder, iıw<1>n üstü kıiı:n 
seler<li. Falk<.t bunu anlryaıbil -
Inek için imanın büyük hir az;ı,p 
ÇE-km ş olm;:sı gerektL 

BiR P AP AS UÇTU ••. 

O za:nr r., !ıer nu.sraın, hatta 
her rı.ahk<meıı n manası loor 
tierubirc .P ıymet \'e şaire karşı 
karşı bu}riik lbi.- minn.eltarlıık his
'" fX'yd. (!i~·ver.ıyordu. Ve o za
?ıc"1-. ş·. ,ıR anlaı;:ılryortlu: Biitıün 

gün fon.>d tembel oturdu\ğu zan• 
ncd:iien meyhane k;;.,.,ıerinde !OÜ
l'<\nıjr ı;:i> görlınen, asabi hali,,_ 

r del <ı cJ i diye h ll:lomedileın .şa
ır Yt;z\,·rce i-r..sanın pa!)'ına düşro 
ır.tırMıı k~ndisiıııde toplayaıo ve 
<.ın ların t< s 'l'!eTini aZ'a llma'k mi&· 
~3<lıile iiir hıilin.e sokm:ıık, 'böyle
ce nımıtaı 'plerıe tC»el!i venl".ek 
ıc:ln uğraş<,n, bütün m•"asil ir
t '"' i bu ı..r;urdur. Ve düşüın -

Yazan: 
ımelk Iazm:dır lıii baı.ııın lbir 
iru;aıı::.ı bile cmayetlere, rın n r>te 
sev,kerd,..ı oztı.rarbın, .şair leı1C€ 

imıana at olanı nefsinde top1ar
s;ı, her !ıaltle, !k:arlı b!r alış veriş 
günür.dcn sonıra dii.'.kkanın:ı lka-
payarak evine dönen c:naiın ra
hatlığını <:nda bu!aın.a.yıız, 

ş:,ırin bu vasfır.ı il<~ 

toplamış en 'büyüklerden !biti o
faıı Bc.ı,><J(tair.e Papası tesell:ide 
gecikmedi. iBu sebepten Galatis 
ile Makııris crondii.jd.eri zmıan, 
der r b' r keder içinde lbulacak
lannı eaıııiıkl&rı Fa.pası, ınışll u
YUT Q:ıuldulrar, Merkurls barğnlı: 

- Anıma ~dem.sın! Biz senin 
~-n k<>i<UYOCUZ, Prenıı l=t • 

f İKEE T ADİL No. 45 
1 ·ri 'burada uyku çekiyor, Hay
di bakalım, kalk: İş başına. 

Papas külerek uya.ııdı. Dem, 
paça yataktan fıralya.raık lharız 

ol vaziyetine ,girdi, Fiyakalı bir 
selam çaktı: 

- Emriµfz komutanım! 
- Hıı.h şöyle. Yalnız giyin de 

gıe !bin nonda bll. 

- Saat ka.ç? 
-Alk 

- Beş dakikaya kad.w iıarru'ıın. 
Yinıi beş dakika sonra deha 

.tıaı:ır değildi. Giılatls !Le Me:r
k<>r.is tekrG!l' odasına geldiler. 
!Bir hayli payladıktan sonra 
Gatat:is dedi ki· 

- Golder ile Tina oteldelıer. 

Kimseyi kabul etmiywlar. Sa
lona inmiyorlar. Yemeklerini <>
dalsı:uıda yiyorlar. Yalınız. b~ 

a~m, Golder, bir dootuna ak
~am :yemeğine davetli imiş. o
raya gidecek. 

- Dostwıun kim olduğunu 

öğrendiniz mi? 
Pacııa:.ın bu sualine Merluıris 

ce-vsp verdi: 

- Prens hazreUerin<n zeki
sına 1hayran12. Uıkin kendilerini 
f112la düşünüp de yı:ı.rıılmasın 
diye bu ciheti de tıılıkik etmiş 
bulunuyoruz. Hatta, daha şim

diden bütün tertibab da ahmş 
bulıınuy?fdu. Prens hazretlerine 

Milli Piyanko l ---
Dünkü keşidedc ka• 

zanan numaralar 
Milli Pıpang-0nun II. inci ter

tip 2, inci çekilişi dün Ankara
iia 19 Mayıs Stadında saat 15 te 
ya-pılmış ve çckiliışi kala'balık 
bir !halk kitlesi takib etmiştir. 

Bu çekıl.işte •kramiye kaza
nan numaraları aşagıya yazıy<>-
ruz. 

25.000 lira kazaJıa: 
250159 

10.000 Vra kazanan numaralar: 
173001 :J335Hi 34917'5 

6.Ql.lQ Lira kazanan numar.aolar: 
021517, 057679, 195,753, 2Al07M, 

. 273099. 
2.000 Lira kaaznan numaralar: 

013580, ()Eı!J94tl, 087901, OOM87, 
110469, 175125, 1(\9248. 212100, 
2191'34. 210098, 25436'2, 264007, 
307138, 3ll7999, 322638, Jl)l{)'.21, 
a63972, 372747, 378993, 360679. 
1.000 Lira kazanan nuınaral.ar: 
O!H2<JQ, 004582, 006W8, 000525, 
014140 015253, 015S4'0, 018977, 
03091:!, 034486, 036319, 0514tr.l, 
05774-0 c.63ı196, 076689, 002448, 
003051, lOOfifü, 1005()2, 1~10, 
1194-W, 135832, 138255, 1'54882, 
15552'2 Hi5718, 100005, 17:.!651>, 
173445, 191002, 200897, 200000, 
21093'2, 218771, 219178, 219908, 
224028, 225924, 226494, 228583 
246137, 25'2143, 25490~, 26229C, 
264151, 289258 29a734, 299906, 
328976, 32982l>, 3367'52, 339732, 
346055, 347956, 357987, 361200, 
:rnl:>SO, 381349, 387704, 3841674. 

500 Lira kazanan numaralar: 
Son dört rakamı ( 4987), (ii'N14) 

(9419) ile biten biletler, 
100 Lira ka-zanan numaral&r: 
Son üç rakamı (8<n) ve (947) 

ile biten biletler. 
50 Lira kaızanan numa:ralar: · 
Son üç rakamı (848) ve (900) 

ile biten biletLer. 
20 Lira katzanan numaralar: 
Son üç rakamı (()57), (008), 

(:t34), (642) ve (Bro) ile biten 
biletler. 

10 Lira kazanan numaralar: 
Son iki rakamı (:t5) ve (51) 

ile biten biletler. 
3 Lira kaızanan numaralar: 

Son rakamı (O) ve (9) ile !bit.en 
biletler. 

ikramiyel.ef' ~!ere çıktı? 
25.000 lira bü.yiik ikramiye 

kruzanon 2501:;9 nu·maralı bllee 
Sivasta satılmıştır. 

10.000 lita ikramiye kazanan 
llıiletlerden 175091 nuınarat.ı bir
let İstanbulda, 333:>16 numaralı 
'bilet CebeliberQkette, 349175 nu
maralı 'bilet Rizede satılnuştır. 

5,000 lira il·•amiye kazarnan 
bilreıloerden bir tanesi iBoldaıı, 
bir taneslı Manisa, Yooıgat, Di
yarıbakıi ve Ankarad.a satılmış 
tır. 

2.000 Lira ikramiye kazanan 
biletlerin 6 tanesi Iİstaııbul, 2 
tanesi Ankan, bir tanesi Erzu
rum. Adrupazarı, Butısa, Denizli 
Daday, Ünye, Trabzon, Orhani
ye, Zonguldak, Tu.rgutlu, 2 ta
nesi de Kayseride satılmı-ştır. 

Türk gazetecileri 
A merikaya gidiyor 

Londn, 15 (A.A.) - Halirlııa
zırda İnıgilte~yi 'Ziyaret etmekte 
-0lan Türk gazete<!iled yakında 
tayyare ile Amerlkaya ,gidecek
lerdir. Amerikm·yra varıciık5.atın
dan biraz sonra Reisicü.nlhur 
iM. Ruzvelt ile hariciye nazın 
'M. Hull tarafından kabul edile
ceklerdir. 

dil.şen vazilfe, bu ikinci kıız ka
ç ':°ffia' vak'asındrıı, birinciden 
!hiç de darba ağır değildir, 

-Yani? 
- Yani sad'E'Ce bit: figüran 

rolü. Saılınede gözü,kımesi lııa:fi. 
gelecek. 

- Papas kahk~al;ı.rla gii4ü
yordu. Giyindi, Merkuris'i ku
cakladı. O tarzını değiştıirerek 

devam etti: 
- Evet öğrendik. Kiıfisya cad

desinde IC. O/ dıwetli. Tanırsın. 
- Nasıl tanımam! 

- Or~l)'a gidecek. B~orsun. 
Evleri bir bahçenin içinde. B*ı 
iki otomdbil olup. çtkmalanru 
lbeklıiyeceğiz. 

- Niçill? 
- Çünkü :yemeğe giderken, 

cadde niıllıeten, o saatte kala
balıktır. Yeıookten sonra ise 
de insan yemekten sonra da· 
!hem tamamen tenhadır, hem 
ha ~kayd, daha tedblrsi2 olur. 

- Doğrusu, Fakat n ;ı;aman 
çıkacaklar? (Daha varJ 

. ~AYFA-3 

NiHAYET 
' · (Baş tanlı 1 ioei sahifede) 
Bunlardan 261 çuv•l ,bakla u 

nu, 38 çuval kaplıca unu, 588 çu 
val da fasulye unu imal edilmiş 
tir 

Öğiittüiiü bu unların nereye 
satıldığı da araştırılmış, satış 
defterinde .görülen isim ve ad. 
reslerin mevhum -0ldul(u aula-

. laşılmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

Mehmet Emin Gencerin Küçük· 
paz'1.rda, Fenerde, Çarşıkapıda 
ve Niı;antaşrnda o!nıak üzere 4 
fırını bulunduğu anla;;ılmış, i. 
mal ettiği ·bu bakla, fasulye ve 
kaphca unlarım kendi fırınında 
da ekmeklik buğdav ununa ka
tıştırarak ekmek yapıp sattığı 
anlasılmıştır. 

Bu değirmenin faaliv<'I: ge· 
çerken hububattan ziyade bak. 
livat işliyeceğini alakadar ma
kamlara bildimıedi~i ve ruhsat 
ıalma<lı~1 da göıiilmüstür. Bu ba· 
ikıından da bu imali\thaııe sahi. 
bi hakkında takibata gecilmesi 
Vali tarofından alakadarlara bil 
d~r-ihnL'3-tlr. 

Mehmet Emin Gencer nı'llt 
korunma mahkemesine verilmiş 
dört fırınının da kaı>atılması, 
unlarıııın kesilmesi, değirmeni
nin tatil edilmesi için Vali e
mirler ,·ermiştir. 

Belediye teftiş heyeti bundan 
başka bir fabrikada daha ani lef 
tiş yapmış ve bakla, fasulye, no 
hutlarla bunlardan ~pılan un
kır müsadere edilmiştir, 

Galatada Raka makıırna fab-

rikasında yapılan te~ neticee
sinde bu fabrikanın değirmen ha 
!ine çevrildiği görülmüştür. 

Bakliyat öğüten bu fabrikada 
15 çuval içinde ve ayrıca 2,5 san 
dıktan fasulye bulunmuştur. Ay 
rıca bir çuval fasulye unu, 4,5 
çuval da nobut unu bulunm~ 
vaziyet zabıtlarla tesbit edilm~ 
t~ • 

Bu müessese faaliyete ıı:eçer
keıı hiç bir :idıırl makama haber 
vermemiş ve rııhsalname de al 
mamıştır. Bu bakımdan da bu 
müessese sahibi aleyhinde takı. 
bat yapılrnasunı karar verilmiş
tir. 

BelPdiye teftiş heyeti reisi bu 
husustaki faaliyetine Plıemmi
vctle devam etmektedir. 

Bulgaristanda 
isyanlar çık
maya başladı -Stoldı.olm, 15 (A.A.) - Sllf

yadan bildirildiğine göre Ma
kedonyada kanlı 'bir isyan çık

mıştır. 

Müteaddit Bu<gar memurlart 
Rus uçakla.nndan y'~-ecek v.. 
malrzeme aldıklar-; anlaşılan asi
ler tvra!l!ından öldüriilmüştür. 
İsvanın merkezi olduğu z..an

nedilen Üsküpte idarei örliye 
ilan edilmiştit. 

Yolları Meslek 
Alınacaktır. 

Devlet Demir 
Okuluna 'f.alebc 

Devlet Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Dev~et Demir Yo11arı :n 1n.utıt<-"l.if tl'\8.s şubelıer.i. için ıneınu..r yetiştir.il
mei< üoıere Ank•rada bör cD/"ntl'r Yol M""1ck <»<>Ilu> le6i& edilmlştlr. 1\Itt:t<'ı' 
:yatılı olup tedrisat müdd..-~ üç """""'1'1loJbeoin her -.ırlü. &ibioe, yiyeoc".<, ya

taoaıt ve tedıı<ls ma.lzen,.,.; idal'C'Ce pa....wz temin edili<. 
i~u melct<>p ın<-zunlan Devl<>t Da u't' Yoilannıia lise meo:uııhrı.n• nınh

ous ~ ve lıa.kla<la sal"P o! . !u. A&«.ıok mü90!1et\.yetelerinde kı.oa h» 

mrte tabi tututıur:ar. 

Den:ıl.r Yol mcsick okultınu iyi <ıe eceierdıe bitw;.enle"r .ar&ıınd-a vryJ ... 

but meı{lek hrayatıncra yiti09!'k rbl'.r"t göotreı""11.erindrn ..,,...Ol In'E'mlcl<cl
ı.,l'de ldare hesııbma yfil<ıs.c.1< toıı.<J ve 'b""1a yarptırıi miJ< ü<rere l:ı.eı· ••ne a1-

rıca talebe ve memu.r eeçi:C<'<k~r. 

ııtAYIT VE !lı\Bl'L ŞAllTLı\lll: 

1 - Türk obnı&k, 
2 - İdsc~ıı~z ııeumıert. tuı;.{ındao. ,yap.ı.la~lı:: '!=;Jl't)at ve psiko~ik n::u-

ny-w.elorJn1c sılıha.tte. old~·~ <snla~i -ıak. 

3 - 14 y"Şllll do'duınw' ve 16 Y"Ciım bitirn'ıelnif olmGlı:, 
4 - Aı;ılacıık -baka imtibıaıııı&a ~ c\ndiM'1lar tUrl<ı;:e, ma.

temalıl!<, ve tabiat bilg.i.>rrukn Y•Pıllll'31i<'tlr,> 
5 - En az arla okul merunu o!ınıı«, ctıılu;il &eviy-e.si <>rladıln "ü"""'"' oia.n

lıa.rdan m{"Slek: 01.-ulun\l!l birinci. sını!ına '®bul olUD11..ui•r.> 

MÜSABAKı\. İMTİHANLARI: 

AJ*aro İstazıOOl, (H&yd-arpaş.a ve Sinitı~c:cJe) Edl.i:ıcıhi-r, Ba!ıke'Slr,. Af.
ynn, i,.,,,.;, K~y~, Ad.ana, Malatya, Erı.urum, şebirlel".nde ~tme ınud;;,,. 
lii!lderJOOe 1/B.Mıciteş!'iıı/!142 pef1>eınbe günü yapılacaktır. 

Tallpler nihı>yet 30/Eylill/942 tarlbir.e ltadotr imUb.an olm'.ık. lsted!":leıi 
~derdckıl D<>rrıir Yolları İşletme Müdürlüklerin<> birer d.öl~c i~ müra
caat etmel.idöı>ler. 

Di~l<>rdre i:lşt.iri!OC<ılı: vetit<ıllıı.r ~G1:d>r: 

ı _ isleldiniıı bu günkü halıne ıvguıı f~·afı ·taşı,,an niiluıı h";" 
yet eGrz;dam, 

2 _ Meıct.eı> di.ploması veya.hu~ la6Qilııname:ıö (b~ara yı.pı,,<Otırı!aıı fo-

~ ta.iebenin bu gü&<ü balinlgöst.erc'Ceklir.) 

s - i1' huy kağıdı, 
4 - Aşı kr.iıdı. 

i:Şktme ıl'..erl<~n~ bu.luııan C>teklller ytm<da göS!ttilen dllekve ve 
";~ıarını bizzat J,,le•me mt;1:rlüllerine götür«Ck bi<' koyıt numc.ra>ı 
tılwct.'k larciı.r. 

~ 7.,-ıerdeı geleodc ;strldllcr, %0 dEn 28 ...,ı.cııe -.,.. M yalan d!'
mirYol Oı!uyonuna gclett'k işbu G!lcı.ç,, ..e ""9ik.a1arını islasyon fefine 
ırooterecel< ve d~lerilli kayıt ettlrıl:ikten ve istaşyoıı rrciillüıile ın!lbürJet
tikten S9!ln ,.yelıüt ede<:ekleri t.x•nin, 1.arib, l>\l!IDlll'&, ve ... atilli yazdıracak

bır ve bu v(l.iil<a ve dilelo<;e ile tnode ilriııci meovbde pono<r 8"yllhıt ed&
~r, 

jş,u isı.e-klôler uıürae:ıat ett.tıctcri l.tlıoiJl<A• Clil'e en ~kın işle ime ıı-. 

lcezin<ı giderek ooaöa iıntilıa.ı olın•ita ~ · 
Aocalr: milr-t -'ndd<;i tmı va"-ye'liı>e göre ıidocelr.leri en 

,..ııcnı i§ietıne med<aine 30/Fa{Ol/ 942 ta.ı'rh'oıde11 enel ,.e~şeme<LJl<W' 

takdiroe bıı t.arilılen evvel yeti~lece!<leri diğer i~Jetm~ merir 'erin
ıı..ı aı y~ktnına gidert'k oradra imtihana g;rcıbil~elrlerdir. T<Llct>e yolda 
konlrol e,,oosı.nd,B. U...rlerindre bulll'1duraeıılı:lo.rı i:ibu vesiı...l<>n kr.tar nıre
murlann• g<i<ıtereccklerdlix. 

İırt'8syou]a;rc1An bu suretle işletme merı..-ezler!ne ı:elen talebe dcrlıal <$

le'\me mrildü.rlillderirıe milnı<>ı>:ıt ed«ek y.an1"rmcia1ı:i vesik:aları )'\lkarda ya
~ılmğı. ~bi bimıt •IAlı:.ad.ac ~].,~neye verecek ve kayıt numarası a!1l.Calclar

dır, iotasyoolara müraea.at edeceklera, ~ trCit1let• ~em!'!< ilrret'e,. 

vakJt ı.a,.t>e1ımem~ ve nlı&f.sız olımımalr: ve gerok yukard•I< taı.;hJ..,.drt 

~!etme meriı;~erine yetlııebllmclc lçöıı ıroo ,.ız;yg>.eriru c"'"'lden taWlıı 
etmeler< mentaatleri icabmd&ndır. 

iı~lıe'l&llerin ı!şlebe mıeri<ezterlne m\lra;ıeat tarilı\.erine gör< nıü .... baka
dan evvel veyahut müsai>alr.ada.n """"" işletme mi.idüı'lükl er"1<1e tQM>it ed.i
leceıt tarih ve sııa.Uerde sı!ılııt h~~tl ... iı>oe mueyenelsri yaptladlltta. 

Mllsabalııa lm1aııınmdan ve mu~eıı<>.ı.n "°""" ;.ıeıdiler, ııet;oeyi tıeE
~ l\\11~ m(ldi]ır)ü.'cl.erlndeo e.Jacakları pamsrı: seyahat mll3aade
ııaroe11'lile ııı&ldlkloeri istasyona diioecelderdiı•. Bu11la:rın oırasmda neticeyi 
;,,,,1ıbac yapılan ~rler<Le alnı.ak isUyenk,r btı.Junu.rsa btı arııula.rım Yt 
.,,...ı..ı.1i adr~;ılerini dileJtçeler<nln a]tma ya:ııdınnalılardtr. 

Anııa.k bunl.ıır -ktebe kabul edil neı:Jense d&W:ekleri yerJ~rc pa.r...ıa 
~ b&l.1am loa:ybederl<ır. Sıhh•t mua;yt'n..,inde ve mü..-S. imtiha
rı:M:ı kauıııı:nbı:ıın adresleıOOe tebligat yepılır. Ve Ankaraya kada~ poı.. 
ra:ıııı. ..,..ıı<ıtıeri aırrıca temin ohın.r, 

~ .-Jtt< olııU:hmdn lı&!wil edan er beş 9e0e]ik mecburl hlzınete tabt 
.,.,.lac;ıld<ı rı.ndaıı mektEi>e girerken gel4ııeoek!eri not.>rden musa<l<lol< taıırı.. 

bü!t llf<Mldioin otimune&ini ;ı;letme mild'lidiikWriııdcn 1'edtırik edeco!dcrdrl~. 

'7822-99'15) 
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SAYFA - 4 

1 AL 
30 Ağustos 1942 tarihli ikdam Gazelcsınde in

tışar eden ve hakikatle: alakası olmayan (Eti Bank Ci
ba li 1' ömür bayilerinden ) başlıklı ilan üzerine aşağı• 

daki husuıatı tavzihan sayın halkımıza bildiririz. 

1 - Kömür bayileri Eti Bank tarafından intihap 
edilmemektedir. Bu bayilerin Eti Bank ve Kömür T ev· 
zi Müessesesinin namını kullanmaya hakları yoktur. 

2 - Maden ve kok körr. ürü bayiliği ya!lmak is .. 
teyenlere lüzumlu müsaade mahalli Belediyelerce ve• 
ri!nıekte ve bu şekilde bayilik yapmak müsaadesi YC• 

rilcnlcre müracaatlarında Müessesemizce kömür veril· 
mekle iktifa olunmaktadır. 

Bu bayilerin satışları, nakliyat işleri ve depola
rındaki muamelat kendi mesuliyetleri altında ve 348 
sayılı Koordin~syon Heyeti kanırnameıi hükümleri da• 
iresinde cereyan etmektedir. 

ANA. JLK 

ORTA - LISl. 

is·r .4.N&l'L • ·işA1'>TA5l -J<ARAXOJ, fu\R~ISJND' 

L i E i 
Kl'Rl 1.1 '. }'A Kİili: IU5 -T\;RKh [.M"I T"I E SKi ııumsi Ll'-ESJDIJt. 

KJZ Vt: lffiKEK 

YATILI • YATI iZ 

.. 
~a u ır ıia ş( alı en t·hvı.n vrıe · i JJ)('nJaat be.i<Jı nı 3·en bll' ı..·n1 nn~ı ~:.t-..s d"r Oü-.ı.ıdc b tah.rn 
hey et nıe nııa .ıık~ • Örümuz l!Jti <k-t; • ıhnd.a )ı......::anı Wdrı"'a~na bıl+ıa"lia ı>br yeı verı·~k, dt'l'S ~tleri 
tlttirtH!a t> .1'!:• ı .ın. kı.J!'r.1::ı "l açı <BC'ak 11 w.i.gt .s :dadı oJan çocuıklo?r.1.ı~ ou h1ıs ~tak g~ • nnn~ rle ör.em ve-

" rJ(lctirt r Te fon: 806':'9 rl 

Dış politika 

Madagaskar ve 
Hint denizi .. 

(Baş torafı 2 i.ıci oahifedc) 
1r-rc tJmam;·,c tu·kin1 olan Ang
lc - Sak.;on taralı muvakkat za
m"n i<,· n BUyük okvanusda bu 
lı.;ik;mı) eti japan;<.) J 'bı ak 
1Jldu. Fakat mütteı .dcr:n a:·a$ r.
daki yardım yollan tieni:<den 
tamı.mile kes!lmcdik<;e mihver 
tarafı <;in kat'i galebeyi temin 
..ımek kabil otmıyucağı öteden
il< r' ngilrtlerin ve Amcrıkalı

Jarın müdafaa ett'kleri bil' do· 
vad:r. 
Madagaskarın taır..ımile müt

t<-fildcr n eline grçmiş olması 

rou adzııın Hind okyanusundaki 
c1u mmiyeti etrafında bu harp 
do!.ayısıle Eimdiye ;,adar söylen 
m ş olanla ı bir d~ha hatırla-

• t•1,;aktır. Hind deniz:nde büyük 
\'e kat'i olabiiccck muvaffak~

yctler elde etmedikçe Mıhvcr 

tarafının H r.d:stan üzerine her 
~langi bir arekcti de-vamlı ofa
ınıyacağı ö!cden'ber ingiltz~rce 
!-:üyl<:nmiş olduğu m ... Iürnclur. 

Acele Satıltk 
Hususi y~p:~m1s>, dareli ve 

ıç• mantarlı ~.nko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVINATOR 
MARKA 4 ayak, evler ıçin, !lll 

ır.J>hmcl lıı.oz dula!bı w iti 
, ,1ı:t şık her magaz3:1 a la -
zı'll (Neon) it-:' paS!~ııckr 

ve mu.Jıall<'b' ·ı.-r \''f' LÜKS 
TEZGAH acele s;,t lıktır, ta-
pler.n 

l:'"'w1l!S SE:\~··e n.u'!"ncna.tları. 

G.ıl ta Arap can ı Bı.:rgoı.-nut 

ın\ıw< No. 3 teldor. 41237 

.l'E1'il NEŞRİYAT 

AHMET 
Ab Halil Yonc" 'nın kalı::me 

ald.gı eser .satıışa ç'1<arılmış -
t.r. ..l\hmet..- bir menı'.ekct <,;'()(."U 

~unun bir~ ir türJ.ü maıc~~a ·:e 
dok dan harat:n. carJGııdır.n 
VL' ukuyu<:uyu baş~an sonuna 
:kad~r mer~kla sü · kliyc:ı mı ili 
b:r C'SCrd.r. F:yatı 50 kur.ıştur. 
Okuyucularırrııza. ~~vs ye fde:;z.. 

DOKTOR 
Rafız Cemal 

LOKMAN REKl!lf 
t>:•. '-:İLlYE l\ItTEllASSlSI 

Divao)olu 104 
V1n:•1~neı a1t1trl: !?,S-8. Tf'I !!:\!'~ 

~-11!1 ~k>amları vakim1 hoş ~ {irmek, ıyı yc,mck ıvi ' 

r 

Jçmek 1yi muz k d·n!ı·mek 1.Stiyt-n.-

MAS • 

Beyoğlunun P kı ba.- mll'hıti • 

İ.'1Lik151 Caddesi. No. 451 .stüclyo> nun Ü<iünde, 

g,pariş ii2.enne huo;usi akşam yemekleri. 

c gıdi.'r. 

Sou.nızı evvPlden t.;min r·d nJ<. Telefon: 43848 
Bııgıinden ı bar n "-""'!('l nor A tiseıı ~ " r r nda 

BUGUN AÇILIYOR 
M a sa r:i k ve a r k a d a ş 1 ııı r ı 

TÜRKiYE CUMHUR YET) 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarııhi: 18311. - Se rmayesı: IOu.000,000 Türk lıTesı. 

Şube ve ajans arleai; 263 

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

Ziraat liankasında kı.unba ralı ve ihbarsız ta&arruf hesap
ltur'a ili' aşağıdaki plana gö a.nlara senede 4 defa çel<ıi.lecek 
kur'a ile aaşpıdaki plana gö re ikramiye dağıtılacaktır. 

• A. l,Ootl Dr•lılt 4,016 L.11 100 Adet $0 liralık 5,000 L. 
t • soe • z,eee • ızo • " • c.aoe • 
• • 2511 • 1,800 • 

" • 1.. • 4,0llO • 16' • u • 3,ZOt • 

DİKKAT: Hes~plarındaki para!ar bır ~ene içinde 50 lıra
dan aşağı d~>yenlere lkra m•ye .,,,ı.tığl tal:dir<le ;. 20 fazla. 
sile ver.lerektir. 

Kcr'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekile<"cktir. 

'I is fan bu 1 Be ı e diyesi i ı an ı arı 
Üküd r K ."'3.~ı,.! ~ l--3 . 

hııfaa: a -ır.an \'.<"sah b xutıu: c•~ni)f~ 
İ.>• hı mf>" •n 21/9 94:! p1z. gt.:"1 

t{l.~r.ı(_ 'l ~ p t 1an rt ı ,· <1· n.. 

") n , hı a u x~ n 
l.Jda l.ıcıı:, '-"~ ,, n 

me})J ~<i(' s.-:ıl '~-

((IOOOR) 

P. T. T. U. Müdürlüğündcl) 
:m·..zıo! a&1<NJ 't lı.on.<'ıınf :fa çı" ıdar<Cie a; la~ ,.e fıil' 

hızınetlennı iknıal eden P.'f T. merr.;;.ı.r]ar• mıırac~at arı '1.a1inoe 

:c~ü~' .ı:~ "~ ~~r1~na<;eı:~~~~ ~~:'.iv~t :~};ı.Z; ;1,~~L1~~ l~~nı 1 

IEınniyet s ndığı n1üdürlüğündeıı 1 

( KocgfT .:1 ~ ... ı" Akarca Ök ~ c:~ ro · ~eh K' a rr K "'l Ba~itn 

1 
l~ayi't Er ...... t. rı.nın<le ~.d ı• n ıa l;.r"Kt ·· pilr, ıçır. >eri -
len ·13'J65 \e 82e48 n :~Te ı ltono VI' 1 dMıt Z ı İ 'İ &A· 1 

t l ~lir. :fı.:nısı \"P' ıl ~ifi ,-ı t.~k;snın h nm ohr.a(h.Ç! ıJ<"ın oru-
r . .ır. [Ôil) 

l K DAM 

o i .5-6 
Lambalı 

ORENZ 
\__,,c0 

l. AN RADYO TEKNIGINİ 
ŞAHESERiDiR 

LORENZ 
Heı dalgada nea ses ve dunya raayo
larının en sağlam en iyi malzeme ve 

en şık radyosudur 
Telefon 
20412 

ANADOLU L O R E N Z ACENT ALARINDAN 
TELGRAF: 
LORENZ 
ISTANBUL TEMiN EDEBiLiRSiNİZ 

SADETTİN 
Türkiqe UMUM 
SÖNMEZ 

Mümessili 
M. LAGOTETİS 

İST ANBUL, SiRKECİ HORASANCIY AN HAN No. 7/25 

INo. 14 
00 Elmas 
315 Lra 

No. 21 
23 Elma• 
2 pırlanta 
345 Lira 

. ~~ ,~ · .. ~ - ~ ... - . ';..,. 

iNo. 32 

2'2 Eln'"' 
L. pır:ızntı 

;ıoo Lira 

Jqo_ 2 
3 parhın\a 280 Lira 

•ŞOVALYE Yıit7ükleri 14 uyar ("·~~'i<krmın ~:ıtuı kısımları 12 "yar alhnd<indu. 

Yiirl'Ukl€nn ve çıçekler.ıı asıfaırı resin.leı:ıckn çok zani ve da'ha z eıvkb ve <:aızılbdi.r. ~ıml.:'r bu giı rellıiığ> göstemıı.vor 
Ta...-adan sıpaıtş vukuunda. po sl.a ma,rafı olarak iKi LİRA bede ble Jx,rab<-r p~ı ııen gönd••rilm~li dir. 

(------------------------·----------~-=-, \. J İST ANBUL EMiNôNO No. 8 
, _______ mml!l __________________________________________ I, 

.'lı.rte'flhhıdi n4nl vr h~ahına nıubayaa 01..ır.;;cak ve rrnr'h rr<·n be

del. (27 500) linı o]on !OQO 000 tut:a 3-0/9/1942 çarşa.ıııob-~ günü 'al 15 dt 

aı.,-ı!c tkt::iltme u.sıı.lü ı!t.:. Ankaı·a.da idare binR~~:.na 1.oplan:ın m{'•·kı ~ 9 uncu 

ki'ıın•ryonc-.ı satın Cilın<'lcakt·r 

Bı.ı. :..şc girmf:"k 1stiy11nleı· n (2002 50) ıir<:lhJt mıı.'\a.kkal teınını&t ~ luı

nunun t.!ytn .,111~1 vı .. kala.ı. he.m;lenayııı gan ve sR.Qttıc idı g.t""Nn f!.4-.0--.S

y<m rı•lfL,_;in<t" b\llı.ınrnsl:ı.rı lfızınldır. 
şartn;w-r..elcr Anket :tda ıra]zıeT"',C dı:hrl't>ıoo1· 1 H~ı:yoa:ı:-... ~da t.e~· :uı ı \"f' 

(9988) , . 

1 D~!~~~e!~;~-:2!!~ n~~a=ı~z~~!, d~~~t~~~: 1 
ga~·et sağlam \'e tasarruflu SOBA "'' BORVl..ARI . alışına 
hnslanm·.;tır~ 

T1>ptan • ,·e pcrahnı1e salış yeri M. C.ÜREL Galata Fernıo
ncciler ~en i lıan 4 . 'o. Tclofon 4l010 

A. Hamdi Başar büyük ve son eseri 

Bir Medeniyetin Sonu ---

Nafia Vekaletinden 
E'K" 't.ıl·'·.}e kc:ırnılan İ"'-" 

1 S:J Jşleri B<kız ıxl şuh<' n'l.Ud~ r J:!li b01J(• s )(;·nd~ bı.Juna~ TOk.a .. 

KarovaEı ~~ s;.ıhil ..ulamasının 1kmah içrn yapı;ac;;1k o'.an sı l-::ıma ~ k~, 

t:a.frı)at ,-c irna~tı .sma:yc \e iş~('trne bin~:a ı 'n.şaatı t..h.T ... n edılen k.ı·
! bı•df'1i 1rat \.ab:Hi esası fuf'ı•ind<'n (l-665.93.1) lira. (86) kul'ı k ·• 

2 - Ek.~:ant' 7/10/942 tarihine rast.la1an c-.rşotınba gün La t 15 oe 

An:C~nıda Su i~! 1 .-ı re-i ... ligı b:nc.tı ·t;indc topi<t~ n Sa ekR!ltrı.e h:.(.lm cyor.u 

00:.ı.<:tnd kap,Jiı ıarr usu· e yap !ac.:akt.r. 

3 - istl"' .... hler ı·k.:.ıltm":' ~nrtnnn\ft·~i, ff>t.ı-ı.t .. ı\ f-!· proj· ı, h y ciı:-ıı.K r 
!eri gt-nel şarlnaır.csi, wnwnl SU İŞı! ri /f>cnj 4.. ina. J)(?Si ılt.,: h l~-l:.51 \:e fen 
ni şnrtnc-:.mı.1 :eri ve proJelrri (50) lira (00) kur,, kaı-şılığı d S ş t'rL r~

lsl.,ğinriı n <lfabiliı·1t'r 

4 - Eksi.ltm<-ye gil~bi:nıt•Ş. tc.;i.n ıı:.tekhler,n (64.329) Jı:"a (58) $ıJT .. -

J,:lı( muvs· k t t.ı·mlııat vermesi ve el J tı'l:lf:noin ya.pli C"ağt c.ı \d{'n en L: 

ıüıç g\ıu CV\.1•! bir Ctlt'.kı;ı ile Nala. Vt:kaletin.p .. ,.ca ... " ·de t' bu 
nı;.ıh:sus olmak iız re v 'ka a'maLEn.ı \'e bu \-~ kayı gr.ic:'t~ı nel ?\. ' 

Bu rr: l\ıddet iç 1 1J \-1:'6J.<.:-O t.cğin<ie bulta1ım.;ı~ anl.a ekf;ı t t ye ı: :-e z ı 

5 _ i~k·kJ.ilt>rin tukJl! ı ıektup.lannt ikinci 1n.-ı-dded4• y~ ·J saattt.'ll b 

Nmt Q..."\C('stnc ka.dar Su İşie-ri rıf'islijir>e m ~b··'>: itarşıiıg.nda vt;ııır.cl- ı 

1 32ı.mdır. ~ olan grcikmt'!<f't' k1'b:.ı.l ed.iln'rE-Z. (9707) 

Kilis Gümrük Muhafaza taburu satın alna 
Başkanlığından 

A11ı1l.;;.nın c!M ve roiktcırı l.Iuna"'l-a.,n 'M '11}; t t...t'. m rhi gı.ı.r.J 
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