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Almanlar Sovyetlere h1:1rp ilin 
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Loııdra , 2~ (A.A.) - Daily Sketclı gaz.,lc~i, So,,ye1 uçakl•<ı
nın Il~l ... Rrı~t~nı bombelanı:ıları iizeriıı.e Ahnanlarıu, Rus)· a~· a 
harp ı lanı ı~;n Rulgatl11ra g iWkçe 2iyadele.şen Uıniyeler..., 
bıılunduklannı bildirmekted :. \ ~. 

Hitlerle birçok Generalleri arasında 
mühim ihtilaflar çıktığı bildiriliyor 
Mareşal Fon Bok azledildi 

1111~~~~~~~~-

• 
ıse İhtilafın Generallerin taarruza, Hitlerin 

~inlenmeğe taraftar olmasından çıktığı sanılıyor 

1 
-Romme' de hava kuvveUeri ile tak· 

viye alamadı~ı için şikayetçi 
Stak!bo.ım,, 23 ( A.A.) - Sv-e~ıskıa. 

Pahalılığı 
önlemek için 

-------
Müdahaleciliğe 

1 ı 

1 

Dagbkı.ıdeıt gaz<:.tesinc göne Von Boc
kun cenup dı~:{'l oı·du.sıu b.a§kurnan
da:nlıgırıdan al .1n:n:JCi•ı gıöi·üıı ı:htJJ• 

ftndJn eı.kın1il•~i.tı iÔJ<, Bu ga~tcy·c gö
J"f' 1lon &J.c&, aıyni z.acı1:~nda Stat•n
g;l'ada hiıcum OOilıneksıiı.in, kuvv-eC.
J-cr! Kaıfk:ı.sya haı-ekülir:da ~ Jpkı'!l111 1~-. 
i<:ilyordu. Von Eoc;.;, St:ıkr.ıgrrıd1n A ! 
n~ıan1H.ra ('"Oık y:ikı_.;;ı·k hlsan ık:Qly:ıb~na 

mal o~acağı kanaalindoe idi. 
MİTLERLE GENERALLEltİ ARA-

ctönmeden ı'&pda· 
cak işler vardır 

Tüccar, macı, toptancı, 
perakendeci gibi unnır
lar artık kafi derecede 
tecrübe edilmiş bulu- ı 
nuyorlar. O halde.. i 1 

Yazan: ŞÜKRÜ-;;;;;;;; ; / 
o 

O 
aşe işleri nele' c meselelerin-
de şimdiki cihan harbinin 
iklı •adi tesirleri içinde kal-

ınası zaru ri olan Tiirkiycdc Cüm
huriyeı biikiımeti iki fü r lü ted
bire ait esaslar iizerintk yürü
dü: 

ı _ Gıda maddelerinin biJ,. 
ha.,a ekmeğe ait istihlakini tah
d it, satı!jlarmda lam ve kısmi 
müdabaleTer. 

• 

Stalingradı zaptedeme-diği ~ın 
az!edild:ği bildrilen 
Mareş~I Von Bock 

SINDAKİ ANLAŞ:lIAZLlK 
Londra, 23 (A.A.) - l~eı.ıtr>r;n =ı·"

kcri mu·Jwırt·i-ı•i Y:i'ZJ)~Qr; 

Httlerlc' g-eıııeraUJıeri arasın ... i'9 yr
d'f:n iıh!Alfıf çı.~ığı haı~~kında habrle:; 
gı11mıeğ:e baş•:c!ını$tır . Bu gıJtıi gilç
lük:lrr, ~liphL·-:z i~: .. d.ef.aı oJaı•aık ba~ 
gö..q~errnıiyor. Fa!-1:at 1bundan ev\·e·ı 

Alman gı•n.el kuı'ln9'.yJ lhti(yart tawi
yr tıtf.tği hal-de Jiit!er tahJG'kıeteri gö
ze a1l l(Yordu. Şimdi ise vaız.:Yet tıeırsL 
Tif'dit•. Hit!eıı'in pi<1Jıı büyü~..- ve kuv
vetlıi müast...-ı.h~<e.:11 bir ·ınıliJJ(aa h1ttr 
1ıt.' is rderı k rok :yort:1: ·ı:ı y•e bLlıyü., 
kayıpla·ra uğr:>ıyan tilımcınleır'liı, lntk:.ft:ı 

ha·~.:J oıiur olmaz is<f.ir::ı•h.J·t ettirn1t~ 1 • 

gaşrsini hedte-f tutl'!VOr'. Bı.;ırııd:an b:ış~ 
kG Jl itl<:r bl\yJGt ku\''\·eC.rri bahy:ı 
.naJcleyiıen1I-' tasavvurundodır. Buna 
ıntııkaıbil A~man g Pl!'ll"] ~urmay1 böy 
~e b:r hartkr>t:n irr "1.çiı11sı:z vıe <'!Ok Lfh 

(Devamı 3 üncfi sahifede) 

İhtikar Suçluları 
~~~~~-.. ~~~~~-

2 - Ekmek istihlaki tahdô,. 
ıl.ine, 24 vilfıyetteld nisbl seır
bestiye m ukabil , 42 vilayelte 
devamla berab~, s atışlardaki 
tam " c kısmi miidahaleler i, el
lroymalan kaldırmaya, toptancı 

mütevass ı t taciri \• İcdanile; mil
li menafii gözetme, koruma h is
lerile, hareketlerile karşı, lıar
şıya bıırakmak~ 

.... 
azamı Vekaleti Adliye 

verilmesini tamim 
ceza 
etti 

Buğday ist;h saliitımızla istih
laklerine tekabül e<len ekmek 
sarfiyatında ıuen[ i muvazeen \1e
ya açık bulunduğuna d air he
•aplın, Jıu husustaki tahdidin ip 
kasını mecburi k ı ldı. Gıda mad
delerinin yağ, hububat, bakli
yat, hayvan yemlerin; teşkil e
den arpa, yulaf gibi losımlarile 
pirinç vesairede elkoymaların 
istihsal üzerinde aksi tesirleri 
goörüldüğii n eticesine \iarılılı. 

1 • 

!
!Dürüst bitaraf-

1 

( 
lığını mu haf aza\ 

edecektir ~ 
) -------

Le Temps Türki· l 
) 

yenin vaziyeti hak
kında bir makale I 

Sta!ingradın nıüdala1'sma ~ti rak ed"n Sovyet kadınllll'l ev 
mııhar.ebelcri hah.kında kurt görürlerken 

neşretti 
Vişi, 23 (AA. ) - Başmalka le

sini Türkıi(yenin vazoyeline tah
sis eden Le Temp<> gaz.eıesı ;,~ağ 
daJ.."i m akaleyi neşre'lmi~tir c. = f,j!.'t-i:l!i!:f;i ı (ı))j • ) 

•1\I. Von P apen tarafından ·a
pılan :ıon demeçler Türkiye ,-a
:zıi:ye1ıi me<ıele;;.ı ~ beynelımıilel 
safBıada ilk safa getirmişt.ir. T Ur 
kiye hahlında -ecnebi gazeteleP 
tarafın.dan veı' len hailıcrlcr lıa 
ıdiseler obirbiı-im takip eottiıkçc; 
h>ndU ğ;r.den boşa çıkım ş ve 
Tıüırk kabinosfoı.'n ımur,{arreratı 
ç<ıık defa yanlış t.efa•:Tlerle karşı
lanmış olduğu için 'I\irkiy me
sele;ı uoı:n anc2J< büyük bir ını t:
yat Ye teenni ile tetkik edilımcsi 
lazım gelcceğin<le şüphe y<:<kıtur 

Hırk.iıkat şudw ki; Tüııkıl)'e J:ııiır 

Kafkasyada Detkoje 
Şehri de Zaptedildi 
Stalingrad' da ve 
şiddetli savaşlar 

civarında çok 
devam ediyor 

-------
Şehrin merkezinde ilerlemeler oldu 

Berlin · 23 (A.A.) - Alınan 

ordu!,arı umumi karargMımın 

1€ibli ği: 

Kafkasy~d:a düşmanın şid -
detı: mukavemetine rağmen Al
man hlicu.ml2rı deYam etmek
tedir. K a'!ikasyanrn bir Hrnanı 
önünde bi r yüzer ıh·a\'l.lZ ve orta 
t onajda bir gemi :ııom'lıa isatbe
tile ağır hasara uğramıştır, 

S talingradda va civ arında 

m uharebe son derece şiddetle 

devam etmektedir, Şehrin mer
kt zinde )en.de n .iler!.emelcr Jtay. 
de d i11miştir . Di.i-tman ın k·-3 rşı hü
cuıni:a r ı krrılmştr. 

Voronej şlma:Ln<le dll;m1-an Jahrza bile bdçten gelen ta21yi!k 
25 tank kay'betrniştir. C€<phen'n 

1 

ler ıka rşıs>r..da boyun eğımem ş 
merkez \'e şıma.J kesiminde Al- ve tam bir b1iaraf\ıokıtan ll>aıret 
rnan 'hücumları mu\·affakiyetle olan siya5etiıııi sonun a kad ar i-
lbitmiştir. T'8!}'yareler g<'Ce ve ı · d arne etti-rnmk azan ı n<len 'h.i~bir 
gündüz Rjev bö',ges:r.!:lck' önem- vakit uzaklaşmannştıT,, Bu siya-

(Devanu 3 üneii salıifed e) (l>e"l'anu 3 üncü sahifede) 

c. • ) 
Stalingrada yeniden 
takviye gönderi di 

-------~ .. ~~~~-~~-
-Tf m~~~ 6~,~~ 1 Bir birlik Almanları 3 kilometre ko-
Alman yanın \dar geriletip yanlarına hücum etti 

l Tabi memleketler 
ı~ artık zaferden 
il Babsetmlyo..-ıar 1 

Miittef ikleri 1 

Çok sinirli 
• 

l..Jondı-a, 23 {AA,) - Th.ırnes gazr'
tes"ııe göre s:.aıJıngra<l:n J>OJt'lıak mu
k\;r:.·n~t: .<\Jınıcırıy.,nın tl!hl!ı1 rini dJ. _ 

r;:üınriüıtınrkt.f1tfr. 

Time.s diyor k'; 

-Şehre tufanı andırır yağmur y w 

gıyor 
Mo&ova, 23 (A.A. ) - SioV')"IClt &Qı

b~th t._ıbıliği: 

S~at'ugrad '\"'C Me1Xlıek b ö}gclerim;iie 
gt'-Oe sa .... aş·..aırı o!ın1uştur. Öt eki CC'P
hcil~ı'Clıe önı·mli hi.ç bir cı..:.M~·l« yok 
tıur. 

Alnırı-n ku"\"\."etJıeri Stıa!u::ıgradm. bir 
QOı.lt. so·k;cit. arını dşgüt] etrn~ş.1~ rdir. 
Ştıhı~\n bstı şlm:.ı~;nrle Kııı1ordu kı.LV 

veLlt~r·i: toprak k;.ım::.ınım'iŞlar, ş:dıdiet1i 

mwhc:.! 1.:foıı. ıc!"cl oo sonra önemli bir 
yolu t' 1-e guc;,':·rmişlerdir. J\I>ezdle'k böl
get>ind, Ruı"J.ar pe-şi sıra ıey.:ıde kuv 
vrtl g~J'f"n 40 tan.ktıl yzpLğı hlGıcı.;!tlıu 

p;.ıs:ru r1ı."1: il; l< 1!"d;!ır. 

· sıöyllrnıjjyor. B lr mrahale A lr.a•n!l.aır , biı 
çok soka .• darı e....t\ f:e'Çırmegı~ mu.va:ı.
tak 0J.:r.14lc:rchr. D~ b<ış.ık.ı bir ta
.r::ı.rtaı ytptıık.·!'a.m hücumlar p'Üsk,ür
ti.i-ln~j:ş V(' &00 Alman öltl.ü ıiilı~r.ıüş
tiir, 

StaJi:nwa<Jın dıoğu şimalinde <l'ü'.
maırun y-apUğl ~<.:ıı~ti,i hücuınnar ı_,üs 

!cur<ülnıüş>ür. 1000 Alma.'> &d\irol-
nı~ür. 

M eııd<•k böges:ıı<lıe diİljln<ı.noı.n. ~ 
laril-ı~ \~e maıJri:rııt'· . ıp~ıdesJ,l f)<llf'J>ış.. 

(De\•amı 3 üncü sahifede) 

Olacak şeyler peşin
de koşalım 

Selami izzet SEDES 

Y eşilaydan .Y•~• ol~nlar 
çokluk değıldU", Y eşı laya 

karşı olanlar ise azlığın azlı 
ğıdır. Biz çokluk i~indryiz; 
an<ak bu sefer azlığa, Yeşil
ayWın yana olanlara kan~tık; 
Yeşila:vrla<ı l ·ana olanların sa· 
yısı, karşı olanlardan fazladır , 
bu bakımdau Yeşilal· mutlu
dur, hele olarak şeyler peşin
de ko~mağa başlarsa kendisi 
içi ıı de, azlığın az.lığı içinde 
bıılııııaıılar için de mutlu ola 
caktır. 

Ye";ila.:, dan yaoa onlanlara, 
mcıulckctin sab iden aydın, dı· 
nıağı s.ıhidrn ışıldayan , sahi· 
den a~ ırbaşh, konu~ruas t sa· 
biden ) erinde İnh;,.&rlar Ve· 
kilinin " İkhsadi Yürüyliş• 
n1c l·nıuidısn1 d a çıknı~ olanına

kal("Sini okuınalarınt ta\' SİJC 
edc r:z. O makalede Se\'>ıııli
lil;c k adnr bütün nıez i ~·ct le ri 
n ef, inde tı>p l anıı ş olan Raif 
Kara.deniz La~ıı , - , a bulunduğu 

idarenin halka, llalkırı sıhha ti
ne Ye~ila ydaıı çok daha fazla 
h izme t ettiğini anlatıyor H 

aıılatnıakfo -da kaJmıyor, is 
bat ed iyor, Yeşilayın himıet
leri ise senelerdir, ~1k1naıa 
saplanıp kalıyor. 

1\fcrkez heyelinin fevkalade 
toıılant.ısında verilen son ka
rarla. bu hayir kurumun\ın 
da palanadaıı vaLgeçip çıkar 
bir yol tutmak istediğini se
vinerek gördük: 

Ye-ş.iJa.v .azar.arı bu sene 
merkez binasında biı· • Gen t
lik okum a balonu• ile içki fe
laketzedelerine bir dispanser 
a !: acakların1ş. 

Ha ~ö~·le ... M<>~·ha ue sa y ısı 

azalsın, kin1se rak ı içnıcs; n, 

İnhisarlar içki istihsalini a
zaltsın gibi istekler birer çık
mazdır, fakat okuma salonları 
açnıak ; içki düşkiinlerini tcda 
viya çalışmak ç ıkar yoldur v e 
olacak şeylerdir. 

Olacak şeyler pt~inde ko
şalım. 

Ankarada Belediye 
• 

ieçımı 

Ank~ı·a, 23 (İkda.n) )..IuJ1,ı-O· 1ın

drn) - .Beiled".sye mecJ1s bt~!l ,.,.ı 
loplarr:.ısınAa y-er;.ı ~·e<,.' nı:i-n b:tıi:.1c• tı· ŞA

rıiınTn beşindt' b:tş}<ııy ;1) 9 uınd:.t b •ITH -

s:ni !kPra~] a-<11.ırıl:rıı.-:t.r 
Tam ve nisbi miidahleler den, 

elkoymalardao böylece vazge
tilmesinin daJıa fay dalı olduğu 

kanatleri fazlal aştı. Ticaret Ve
kaleti, oııun teşkilatı arasında 
bulunan iaşe miidiiriyetleri, fiat 
ırıurakabe komisyonları vasıta

&'1e yapılan fia.tlandırma, bele
diye ler ınarifetile tatbik e<lilcn 
llarh usulJerindeıı vazgeçildi. 
Serbesti usulünün tatbik ; ile be· 
ra-bcr rekabetin, Ut!'uzla maııın · 
başlıyncağı , de-ı;am eyli~ cceği 
tahmin olundu. 

Ankara 23 (İkıdam ın uhabi -
xinden) - Gı da maddelerinde 
el konma kararo·na muhalefet 
suçl arının cezalarının infaz.ına. 

ve bu kab'1 daval.arm takibine 
arlık lfüum ka·lmadığı Adliye 
Vekiıkti tarafuıdan tamim e
dilmişti, Temyiz mahkemesi u
mumi heyeti bunu ıboıan b ir 
.karar vermşitir . Bu kar.fırda 4e1ı 

k O'.)·ma kar a rının kall.1<masına 

rağm-en iş!ıenıd'i.ği zamı.sn ınerıi 

b ulunan bu karara göre suç 
teşkil !'den bir fiil cüri1m v as-
fını muhafaza eder ve binaen-
2.!eyh davalar ta:~ p ve cezala< 
tirnfaıı edilir.> denilmektecbr. 

, Hiıl<im, cezayı kanunun ta
yin ettiği hadler arasında tat -
bi k hususunda ta.kdir hakkı -
na maliktiT. B u takdir hakkın ı 

kullanan ılıak iorn suçun vehame
t:ıni nazarı itiıba·re ahn.sğa mec
·burdur. Bu vehamet suçun icra 
vas1ıtalırr1na, mevzuuna, ic ra tar 
zına, suçtan .zaray göıene, ve 
uğranılan zararın ağırı11ğına, 

k asdôn ağırl·ığına, suçlunun su
çu· işlemesiı:e saik ola·n sebep
lere, seciyesine, cezai ve ad':i 
sa1bıkasına, fert, ait e ve cemi
yet bakımından " aziyetime ve 
daılıa. birçok diğer ha11ere taal

luk eder. Ce2anııı muttad b:r 
surette asgari haddinin tatibiki, 
diğer kmıunl,arda ord:.ığu g.'ibi 
miUi korun ma kanun u tatibikaı-

cBu iab'i: 11)(-n1~1 ıkrt~Jr·n t:t:·rnıe
si, hM'btn g;rd"~ yeni biı- c:ı~r.trn.<ı·.ıııı sa 
dece i~ıuır01":...ı f . Mcskıova rı11 lit.:.:l•afaası 
nasıl 1941 in sonı.bo]ü o~n1UŞSa, Sta-
1~ngraıd miiıd.:'l!!a.a:-:: ı da 1042 n1n sem ... 
bolüdil.r A.'ın;an<!a: bu ~11 <la h;def
·~ef'ine ~~ıramr:yıaca·kı}:;l•rrdJr. Almaın
ıyarıı:ı tfıbi!rtri a,.a. ında h"yal inki
san vnrdı r. B-:.1 tcibiler aı'..:lslnrla şı,-ndi 
itazya.yı da şa.y:m.k )cf?2rmdı !'. G El,· 'll 

yıl gösterillf.n. giJ.ı,·Pn :Y 1 :ne ~...ınrJi s! 
n;rli;:~ hüı"·ı:.ffl .-ici" ' ted'r. Bu t...'i
bilı•ı-. bu yı.: d Ri 3ya harıb'eı~n nok
san ~al.a-cağı ve bt!' 1tış, J d t1ıa ka. :-

J\Iot·ko,·a, 23 (A.A.) - Sı>V\}"tıe tt'b 
lii;i ri<•:ıı.rle, Sta(,'.ngrarld:al-:i t!"V!-erin 
gündr bir kaç cbefa c~ı(ln ele gfçtiğ:J 1 ICIMTIVA kiJAEK 

Bu kana atlerin, tahn1inleriı1 
hakikate u~·rn adı ğ ı son aylarda, 
hafta ,.e günlerdeki t rzah ürleri
lc neticelerinden .ınloşılıd ı. Ne 
YapılP...ca J, ll: neler yapılabil irdi? 

fark vi15Jcticriıniıdeki te t~ 
kik.terinden geri dönen n~~»ekil 
sayın Şi.ikrü Sa ratoğlu, Ankara
daki beyunatında iaşe i~lerine 
ait önenıli diisün ccsilc h iiki'1n1c-
tinin esas kar; rını a nlattı , Dah:ı 
evvcı ı. e sonra An karada n \·eri
len haberlerde T icaret Vı>kiıle
lince bu hususla alınan ve a lı
nacak karnrlarla ta tbikine baş

lanacak tedbirlere ai t nıaliımat 
\ierilm e ktedi r . Bunlarda n ~arı~ 

hın milli ekoncın;, ia~e esa~ları
na ai l kısıınlarile birlikte b .ı gü
ııu ıı ica plarına göre tatbik edi-
1.., ..ı.. tedbirleri a~ağı, yukarı 
llnlaın~~ bulunmaktayız. 

Serbe5 tJ, şinı-d i ki esaslar 'e 
~aı· tı... dairesinde ademi müda-
1:.aı r estinin 

Diğer taraftan Adi·~.,, Vdm-
1eti vurguncuların ica1bında ka
nuni cezaların anmi ha.dl.erile 
c,e:zalant!ı rıTma>an hakkında -

alakada rl.ıı;ra mühim b ir tamim 
göndermiştir. Bu tamımde ez
cümle ,,<iyle dcnilnıektcd'r: 

Amer·kan 
!'ayıpla r ~ 

tmı zara uğratı r ; bu tatlbik t<.r
zil<> h i<,:1bir zaman devletin bün
yesi iktısat ' 'e milli mü<laf2a 
bakımıııcian lt§yıkı veçh.:le sıya

net ed:Jemez. Bugünkü fcvka -
Ji\i!c şartrarın icabe!!i~•liği bu 
lrnıoundan beklenen gsycmn el
de edihr:csi için ceza'ar111 sa".ı

sil!!)t.;r;Jnıcsi 13zimdır. 

1.<.;:;ıcaığını gt•z ününde tutUJ.'ıOr!ar. 
BLI mt•m:e':l' t!cr0 yp: 1<ın :- 1 ırk ı d 

(Devaı~• 3 ünt:ii s•ıhifede) 

J aponlarc clün bir fy e ni sistem ihtikaı~ 
t e b liğ ııfşıe tt iı er ' davas ı.na du··n bakıldı Takyo, 23 - (A.A.) - H .f} ı ı 

bşındanberi Amer ·k<:lılar U:1.ck 
doğuda 6 zırhlı , 7 tayyare ge
mısl, 14 k·ruv<ıı.ör, 8 toı-pido 

nıutır:ıl>i ve 2 ) ardıı:mcı gemı 

kayhl"lm;sıerdiır. 5 zırhlı, 2 tay
yare gem:si, 10 kru\' zör, 6 •tor
pıd-0 muıhri'bi, 3 yard ncı gemi 
de hasara l!ğramı'.tır. Bu kayıp 
lar, Birleş}k Arneri!ka deniz lkur11 
vetlerinin takr'beı> yarısın teş 

kil etmekıtedir. İnsruıra kayıplar 
14.000 ·ş; tatım n ediliym. Ayrı 

<~ Aı nikahlara ve Hollarırlalı 
kı a ati dcnizalt• !i"'lııleriııcler. 

64 u lıatırılın!Ş, 38 ha a Ui,'f<l-

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

Sami Abuafaın maHaruıa haciz koy· 
duran tacir de t e vkif edildi 
Talıtakı lede 1" ııd kcılar so -

kagında 6 sayılı Halil hanı a -
tındaki wağazad h rdavatç,ı İlya 

oğl'u Samı AJbuafın magaza -
sında m<>V<.'llt kü:!l'iyetlı malı 

mu•azaa ydli!.e eklen çıkarmağa 
tc1Şdlıibüsünıden ktaııiüul mill5 
korunm'l;l müıddeiun•umiliğine 

ı.·erild~ğjni ve sor.gusunu müte-

n1ı ... 11k 

Suç ı Ahuaf.a, muvazaaya 
i~•.rakten suç~ sanılan luccar
dan Refk İskndiyarın muha
kem<'>lenne cfiin ikinei mil" Jro
runma mallıkemesinde başlan -
mıştır. 

YapılMı 

kendisir.e 
duruşmada Abııai, 
sorulan sual11ere ce-

Almanya da 
da idanılar 
başladı 

---ı;ı;ıı1----

Peok oposrar ted· 
hi;f rej;m·ı1 : pro· 

testo e ttiler 
LOtl'd.r3, 23 (A.A) - Kı:ırOOuıist 

)ll'Op..;ıgana{l.1.3.l 9i.r:{ii .. t;,:'n1ian01~3 el
'\~J"işjı bir ro;nın bu~muŞ!.u:r. Vtttanaı 
i.l~t BUÇu!ıdaaı 7 k'.şn.in ö~ıihnc nıah

lklı:n ( .o-t:'!T~'si n:a-na·lı b; t btrciÜredıl.r. 
Re-mi 111.;: ı l}erin lYı.1 ~iti' Un1~&·ıet-

J cır et: ,J'ın<l.a y ... ptıgı tef :r)cr, hJdi
sıc·ı:Wn hık.ki roa"1'l&Sl01 Q:.»cı> bctlı.qn 00k 

t r.chr. F' lhttk.G<.:ı b~ı 7 lkt{l AJ~.-\ ~ı n'bll 
J<tin.u mu.<aı emel nJl>wıu g~v:,-e'-
1nflğ" l.eıicbbi.1. e:t.ı t • ıe th. m (,'(f 1-

m:<;'r Bun~<xn b"· •l:a ~ f''\:vel de 
ıı k~ı gıtiı J.>ı.r ;ora nı$ oc ·-.~ a~ 
l..ı.rı ç"n idan edi)m>e;I B lıa.rdan 

biri k~dın4. Bun!ar aın~ak b.l:r ıka<; 
m1sal~ lb:ı.T'ı!' :r B unla. ber.a
bür bıu h!idis< .lcrden 'k ı i nı~ti.ce;cr 

ç>k>aım ><1'• ~cel &.oonık l<lz~.-. 
Fakat bunl::ırm, h:ırp uzad~'kça Ç10ğa-

1i salı i!cdc 

Cabası da benden! 

/A 
dı Jfıznn değil~ .an1m~, 
gizlemek için söylem•· 
yorunı: Sahiden li\zım 

değil- bir "otandn~. dcdete, bir 
miktar para borçlann1ış, ve bu 
borcmıu ödeıueğe davet edilmek 
üzere bir İıa~ li aranmış, fakat 
bulunan1anıış. Ş~u1 tl i , biln1 eıu 
kaçıncı icra dairesi gazete :;abi
iclerine; o rnl:ıııdaşa b itap edl"n 
kocaman iliın lar bastırıyor. Bi
r er açı1t mektuba bcnz~yen ve 
nıuh·tclif gzctelerde tekrar tek· 
r ar neşrolunan bu ilanlarda o 
vatandaşa hukuki bir lisanla de· 
niliyor ki: 

• - Arkadaş, seni aradık, ta
radık, adresinde bulamadık. Sa· 
na, bir miktar daha mühlet ve
riyorıız. Bu miiddet zarfında da 
gelip borcuııu ödemezsen, başı
na gelecekleri kendin düşün: 
Zira b\ı işin ucunda, hapse gir
nıek biJc var!.. :. 

De\iletin alacaklarını ara-
m aktaki sab ır ve ciddiyeti, dili
m ize yerleşmiş darbı meseller
le sabittir. Bıı itibarla, işin bu
raya kadar olan kısmında, hiç 
bir fovkaJadelik yoktur. Fakat 
Tiirk~ede: ·Attığın kurşun, iir· 
kiitt üğii n kurbağaya değftıcdi ! • 

( Yazan: 't 
1 Naci SaduUsh 1 

şeklinde bir söz vardır ki , in-, 
sanlardan, te1niı1 ettiğ i scnıert"
den çok üstün bir zahnıe! i~ti
yen verinısiz işlerden. bôh:~ t ir. 

Eğer şin1di adının yazı1mns;na 

Iüzuın olm1yan o vatandaşın 

de\' lete borçland<ğı paranın 1:3 
huçıık kuru~ tuttuğunu söyler· 
scın .. o sözü bu i ş e. «Bjç il !Tl~~ 
kaftan . kadar uyguıı bul ursu
n uz sanır un. 

Tahsildar papueuııu eskitiyor, 
hakim vaktini saricdi~· or. İcra 
dairesinin toıı- tomar kağı tla
rı, icra n1emuru1111n alınteri , \e 
daktilo h.anuuıo göznuru harca
nıyor. l13nı diz.en 1nürettibin, 
ilanı düzelten musahhihin ga ·• 
:rctiuc kı)ı1t)-' Or. İIRnı basan ga .. 
zctenin kağı dı , ,,. mürekkebi 
de, göze alıuan masrafın cabası

dır: Bittabi, büfün bunlar, hep 
o, 133 buçuk kuruş i çin ~ 

Unutulmasın ki, gazete kol
leksiyonları , bugün ortaya bir 
tek misa lini koyduğum hu (ea
n1ii lün1 sal·ı s ı z bcnzerl<'-rilc do ~ 

(De\' 3mt Üciindi salıi!ed~) 



• 

SULTAN 
VE 
REŞAT 

TTiHATCILAR 
Yazan: ZİYA ŞAKİB No 9 j 

Sultan Reşat. pederıne ç-etc -
m~m~i. An.•• i~'miz g: ıbu 

huıru ·ta, ıbüyü'k biracleri Sultan 
Ilmı<la 'beııremışti ... Çcıcu.Jdu -

ğur.~ o>ıluğu gilh< bü.yüdiıkten 

sorır.a rla dain1a ra, kısa ve ağtır 
a~:r k<•11~ma.k a<let'rıi muıha.fa
za i'tmistL. Ancak şu var ki, 
iarı«i e~) tına ve (m<>vlevi 
t ır k:ıl') ttin erkiln ve iı<Lbına 
ıia r .hır ·ba.11is açılacak olursa, 
i te fi 1.an1an Suttan Re::ıadıa bir 
c•t•!rn«ıhıld ge!:r. IBu mewular 
l't• 'f nda. uzun umn ve tatlı 
:t1ıJ1 mUbahase1..erP giri--in:li. 

Sulfan 'R"!' t bira.zerken 1alı
s le Aıe·•es etti. Ve ona da lb"\'lik 
b radcrleri Sultan Murat ve su~ 
13n Hamidin hocaları drr~ giis
tcd(. 

Bu <mıarla ilk hocası (Aklkalt 
Jıoo. llasan Efendi) d:r ... Bu zat, 
{J del'\>tl en yükse. al'm! ... r·nd<'n 

ioıl. Kendio.ine tevdi ediloo ,ehza
d+--~l"i .e>\~·"E"la mükcm1ııef, !>Utet· 

te okutup yazdmiıklaıı soıır;ı, 

lı<an l<a' 'e:erini ôgreW. Bi.r 
hac ~i de (Ar:ııbi) ders! verdi -

fa.kat Sutı.n R~at en fuızla, 

Lg<'rd .. n kıran) J5kı.b; .le m~ 
wıur (Hoca Ö.ıner del'!'di) <l<>n 
,ı.fade etti. 

Bu zat, çok nzifepel"\·erdi 
Kend°"' (il ıye) mesJ.ekine men 
sup olma bera'ber, tamamilı> 

taı '<SUptaıı iirzad'C ve çok lıür 

f:k rh "di. Ders'\er'ni bil re' kten 
;;.-,ora hzadclerc d~·a hadi -
dlı Qrnkikında birçok şe-vlrr an-
. tır. Ve akıl erdiremetl klen 

r-., seldM' !ıakkmda uzun eza -
d ya iz;.hat ·verirdi. 

Eğer 1bu ~at ibir mlıdd!'\ daha 
ct"hZdde!erin k.~iU ile ıme~ul 
,,ı aydı, üç şehzad<' - yani; 1\lu
rat, Ham.it ve !Rc,at c:f-ıı · r -
d:ııha çok açık 'fikirli ve daha 
fnla umumi malümatlı yet:şe
celer<li. Fakat tnına, tal'.ılı mü-

saatle etmedi.Ömer efendı, etliye 
Ye sütlüye karı.:,an bir lvım&e ol
madığ alde 'her nasıı... 'iıu zat 
aleyhinde Swtan Aıize barlı y
ler wylendı. Her işıtt:;g'-ne ;na
rıacak kadar se<f !bir hükümdar 
ola.n Sultan kJjz d{' derlıal ga
zaba gelerek: 

- Sövleyoin o herife .. Bir .da
lıa saraya ayak ıbasm...,ın. Efen
dil{'r'n de karşttiına çıkm sın. 

Diyerek JTade etti. 

Pcdi,,ahm bu u·adesi tc-blığ 

l'd.!d'ği zaman Ömer efendi oka 
dar mtil~S6.ir oktu ki, ıbtr t.:...ra
fına felç geldi. O gılnden itıba
ren, e'·inin k&;esine çekild lliç 
kimse ile görü.ınıedı. ~am lbe~ 
ı>er.e ıbii) .«e mürne\'İ ya~adık-
1:ı.ır sonra, hazin bir seki ki~ vefat 
c-tti. 

Bu taba devresin.de, fü: kar
cles ~.:ine b:ı4bir1erindcn ayrı ~-ol 

!ara sapm.şlardı Sultan Murat, 
ııarp ilimlerine \'e b:lha,sa frcnk 
edbiy.•ttna \heves etm''· o!.<luk
ça iyi ransıı..ca -Öğrenmişti. 

Sult:;ı Hamit, Jbilhas.sa (Ak
küh hoca Hasan Ef.) nin tesiri al 
(!'lde k,forak araıpça tahsiline 
<l<'vam elmiş. Hemen ıl;emen 

ramazanlarda (hı.:zur dersi) ne 
gelen (ulema) ile münak~ya 
gir; lcek derecctlc, (hcdis) i!
ru·ııcic ve (Buiıar>i ~er f) kıraa

tinde· ilErlemôşli... E.~er hildisat 
miJsaade ed .. p de derslerire bi
raz dı;lra dev:ı.m etse\xl.i. hoea 
Hasıı-n ef<"r.<li tarafırcian k:m -
disioe ('cazct) \'eril~ekh. 

Sl'lta. Reşat me. far.si ~isa.

ıcır.a n;erakı sarın <tı R:lıa..<sa 

(Gc!btan) okumak\tn 'büyük 
bir zevk afmı~tı. 

Bu zevki, gitt'k<"e arttı Öyl 
b;r gün geldi ki, :ırt k (mesnevi i 
serif) Ü<' 'lneşgut o1maya lba.1 -
ladı. Ve o~ıdan d1'l.tl lbfry'i.ık 'bir 
{ezzt'l a'u (Dalıa ,·ar) 

reni Sistem ihtikar Davasına Dün Bakıldı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

vahen, Refik İsfendiyardan a.ı. 
d ğ, 60 bin lirayı, kendısile bir 
ş:nket kurmak ü?.ere B!dıgı, 
faka1, tam şirketi kurmak i1zc
re lbul.tınurlarkcn, askere git -
'[tini, lbu yfuıden irket kur -
mağa im~n kalmadığ.n , Is 
taı:-'lıula. dündügü vakit Re 
f k İsfend;yııT,a ~irketi kı.:r 
malanın terar tck!if e'.tiğin, 

'bunun üzeriııe Refik, Şerif 

Cürda1 iSminde b;rir. dl' (>!'lak 
almalannı söyleyince hunu ka
·hu< etrrediğini. parasın da ia
dr etmec?if!i · çin kcn<lıııuıı ic
r-ı), verd>gini ve bu ,u_etlc 
m<;>ğazasır.dakı ma11ara haczi 
ıl.t·yıı'i l<e:mulduğunu. bunun 
i<,ın n:" !eriye mal satamadığı
nı Refik İsfendiyarın vekiline. 
on on lbeş gün haczin durdu -
ru'rnas:nı bu müddet zarf'nda 
~trayı ödt>yeceğinı bi diıtl gini, 
ç .kü, 60 bin J.ir:ı.nın bir buçuk 
sen~ zarfında nncak 15 b.n J:
rJsını han::.sm1ş 45 lbin J,iı-ası -
rı- n eYinde olduğunu SÖ)'1<:di. 

Abuaf müteakip ReC•k İsfen
d.var da, esk'denlberi Sami Abu
af-_ n 'b~bası Muiz A!buafü or -
taklık ettiğini, çok dürüst bır a
danı olduğunu, bilahare kendisi 
ilıwyar'ığıı ı i~ri sürerek ara -
larındaki ~irketi fcSlıedince, ken 
d:siıı;n b'r müddet ticarethane-

sio: kald ğını ve "'tc bu sırakırda 
Sami Aıbuafia irket , apmak ü
ze.re ~r.!~-ştıkiaru 1 60 bın lira 
verd ğir.i \'e askere g:n p gel -
dikten oonra da ortak u:rraya 
razı d!madığırnan araJ.,r;nda 
ihtı!Qf çıktığun aniat.mı~ \'e A
ıbuafın pıırll"ını iade etmed:ği 
gibi ille şirket kural m diye ıs

rar etligmi, buııun Vzerir.e 60 
bir. liraısını almak üzere ma -
lıııa haciz ko>ıdur<luğ"unu söyle
mistir. 

Bundan sonra, vakit Ç'()k ge
cikır. ş olduğundan geler ık. şa

hit dinlenememiş ve idd.a ma
kamının da isteği veçhık Refik 
İsftr.d \'ar tardından Sam A
'buaf <kpD"una t"Çlıncü ic•a va
:.ıtası'ıe ()<)nan hccze alt do::-;ya
nın mahkemeye gönde-ı; 1 ""."l'eSı 

için müzekkere ya?:ılmamna ve 
para verilmesine şahı\ o!duğu 
iddia edilen Sahavetlin K,ral, 
kaçakçılık bürosu şefi SeJ"Vel \'e 

bürodan Hadinin şalhit ol.arak 
celb!ne, 3 .bonodakı pulların tam 
ve usulüne U)'"gtln olup olma -
dı-ğı lıakkında iu:Jıat alun.:nak 
ÜZA're ıpul müdiriyetinden bir 
memur celbine. her iki suçlu -
nun sz•bık mahkümiyetle-ri olup 
oımadığmm ceza evi müdürl.ü
ğünden \'e 1ta=t Dairesinden 
sorulmasına ve Abuafın mev
ln:foıı durusmasına devam edil-

-Un tevziatı ga· 
rip bir şekle 

girdi 

1-1 a l k, f ı r ı n c ı i 1 c 
bakkal arasında 
şaşkına döndü! 
Ev\'elkı güı:kü salı günü 

ekmek karnesr mukı.ıbilônde 

i"leyenlel'e tın ·verilecekti. 
E\'velce, •bu şekilde un tevzi
at fırınlarda , c her pazar -
tesi günü yap. •ifdı. Bu sefer, 
tevzi günü ~alı, tc\·ziat yeri 
olarak da nalıiı·elerdeki mu
a.vyer bakkallar seçilmıştir 
arn:ak salı günü brrçok bak -
kallıra giden vatandaşlar un 
bulanıan11 'ardır. B .. kkallar 
mü ... terilerlr.·c şu ızahatl ver· 
mi:;lerdir; 
•- B:z esasen OO) le " 

:;eyi" kabul etm<"k istemıvor
du:k. Israr ettiler, pek eledik. 
Bu sefer de toprak mahsu!
eri ofisi kaı ımıza ç:ktı, un 
almak için istida vermek, bir 
gün ka)llxdcrek formalitesi
ni il,,-mal etrr.ck _lazım gclı -
yor. Ne mecburi ·et'.mız var? 
H,~·di 'bt:r'll da kabul ede -
l m dca·k. y'nc olmadı Zira. 
!'aldiye masrafı da b.ze yük-
1< niyor. \~ani., bur: un manası 
~~dur Hem ofbte ugraşa -
cağız, mes'uliyetli \'<' hi.ç 
b r kar b!rakmıyan gire
ceg•z, U.telik de nakliye ve 
ke.,e kağ.clı n• saire masraf 
nam. altında ceb:mizd.on pa
r~ ödeyeceğiz. Üstelik karne 
az ç·kti. çc.k ç:kt, g:lbı baha
nr!erle rr.ahkerr.el.eri bo~·la -
mamız ihtimali de y'Ok de.~il

dir. Bunun için un alıp da-

iKDAM 

ıc GÜNÜN iÇiNDEN ... JI 
Karaborsa Nasıl 

Canlandırılıyor? 

Aarabol'~anın oa:.ıl kurnazca 
bir taktik kullaııdığını görüy ... -
SU1U;.t ; iıl: 

Pi)a,ada (p:rınç 2:;0 ku~ 
sıkaui<, ıeytinyf.ğı 200 .. fırlaya
cak, et 5 ·lira)• sıkacal.) diye ba 
raj balonları usuru~orlar. &n, 
kendi h"5abıma, bıt iiç rivayeti 
aJni zamanda halktan, hakka· 
tınıdan, tiiccardan i~ittiın; son· 
ra da gazetede okudum. 
Şimdi siz mii•tahsil olunuz. Bu 

Jıiiküınler piyac;anın i~inden 
tiiecar a~ından 'erildiği için 
elinizdeki malı arlı.k çıkarır ıru
s.ını7.'! 

!lterak oluıınıa,ın, elbette ki 
bu balonlar uçurulmadan, ayrı
ca toptancılar da gerekliği ka
dar mal •lok etmişlerdir. Şüp· 
hesiz bu şa) ialar, acık rniibade
le)·i birdenbire bir· bıçak gibi 
kesiyor. .\lal ortadan ka) bolu
yor ,.e karabGrsada, el altından 
tekrar hararetli alışverisler ba•
lı)·or. 

Karaborsan:n bu oyunlar·•, ~.a 
sen. klas'k boro;a O)unlaTid.r. Za 
man şartları \'e pi)-asanın psiko. 
lojik durumu da pek hisli oldu 
!ru için nıüth:'} ba!jarılıyor. 

Bugii n. Ticaret Odası lronı'b
~·oul;::.rnun toptan fiat ke!,tirmiş 
olıualarına rağn1en, ne ze;\•tinya 4 

ğlna, ııe pirince toptanc yine (a 4 

tura 'ermemektedir. Çünkü k~ 
silıni~ fiaLn çok üstiinde fiat is· 
ti.ı-orlar. 

Bu karaboı ı;a OJunlornın ne 
kad'11" bas:t olduğu ortada değil 
ıni'! 

l\lal saklanu~ olan tüccar fi
atların görüln1cn1i.ııt dere-ceyo 
~-ük~leı·eği bulonla~ını uçurun .. 
ca kendiliğinden miistab;ilden 
mal gclınesi inıkc1nt kesİJİ\ eri· 
yor. O v•kit istif ettikieri malı 

Ya.wn: HAYRI MUHiDDiN 

istedikleri fiata yük elliyor ve 
adeti isterik bir düşkünlükle ve 
~ alvart.arak sahyorlar. 

Piyasa.la şimdiye kadar bu u
sul yüzle""c defa kulla-wlmış, 

edinilmiş beılau !>f:rvetler bu 
,<'!'ilde edinHm'~· bu servetler 
yağmacıların ~anlarına da loir 
kalını~br. 

Biz karabor,,a)a .karsı te~kilat· 
lan deııı vuraduralım. Karabor-
sa çok tan ve k"ndiliği.nden te~ -
ki15tlan1n1~ bulunu~·or. Zira, }·i

ııe bor,aların a~·ni olarak. kara
borsanın da pek b.ulağı delik 
ajanları olduğundan ~üpbe ve
re-ce-k ola!•lar göriihnektedir. 

ıu.,..,ıa, geçen sefer. innik hak 
kında hiç ki111,e bir "'e~·den ha· 
berli bulunmazken, elkoyrna k":' 
l'arınd.an tanı dört a~ önce irnıik 
pi:vesadan zerresine kadar top· 
lanmı.h. Bu sefer de pirince )e· 
nıdeıı elkonıııadan 15 - 26 &ün 
iiııcedeıı pirinç piyasadan kalktı. 
Bu ajanlaru. 'arsa. maliiınat ve· 
renler ba:kkmda şiddetli takibat 
)·apılmalı değil midir? BorM o
yunları bild'ğimiz tabii borsalar
da bile kanunla yasak edilmi .. 
ken karrıbf!rsada-ki o~·unlvr ~r
l>est ıııi bırakılacaktır? 

besi mi bırakıl•rnktır.? 
Göriiliiyor ki p')·asa ister ser

b"t bırakıls n, ister bırakılma· 
:..ın. her ne sekil olursa olsun, pi
yasanın i(:inde y·:?ıe karaborsa 
faaliyel'ne dcrnm edeeektir. Zi
ra büliiıı servetler bu •a)'edc e
dinilmiştir \e edinenlere de biç 
bir zarar ge1n1em4tir. 

Bu sebeplerden dolayıdır ki 
piJasanın içi11de karaoorsayla 
doğrudan doğru~·a ,.e ezici bir 

mücadele gerekliği şa~maz hir 
ekilde belirmektedir. 

bfY!tmak istemivoruz.. 1 - --- · --- --• 1 • 

Bu sözlere t-"ı: bı""ey ılave 1 ADL J YE---·-------------::. 
edecek değ;üz. Yalnız, G1>ç ol- lr- ı 

kma.~nıslma.agsaazetelH yalancı çı - ,.L C(OR!OORLARINOA---
ve şu ramazan a - ---------

yında halka kolaylık!,. un ı 
lme 1.u u .. ster· t;m. 1 

diyorı.:z. 

Pek yıkı da pirinç liraya 58h~p Çtkmadl 
1 1Jatı ııo kuruşa kı.- p 1. .. V 

dar dtlşccEkmlş o ıse rıışvet veren ayaııam 
dükkan bölmesini teftiş ettirecek nün, öğleden sonra, Vali ve 

Bcle<liye reisi doktor Llıtfi Krı
darın reisfiginde ı.11ır.tnka ıktı

sat müdür'ıüğünde bir topl&ntı 
~·apılm tır Toplontıya, T:caret 
odasının pirinç rbt:kiın ile mü
cadele için seçtiği p; rlııç komı
te. i azzsı ve bC'!cd;ye ikt :sat 
müôü:rü 'Ljtirak etmiştır. Pirinç 
tüıcciırlarından mürekkep o'3.n 
pirir:ç konıites. iı.z.a.sr son za -
manlarda fevkalade yükse-len 
pirinç {iatl.an hakkrn-'!a, ızahat 
veııni~lerd" Bunlar, yem mah
sul a' ndıktan L'lnra pi1-.r.-cin kı
losunu 100 - 110 kı:rı.:,a kadar 
yiye<1r.1e<:eğimözi, bunun teminı 
!çin de el konan yüzce J() ,.e 20 
ni9betindcki mah.,ulün tam<men 
or:se tesl:mini lxkleme<kn İs
tanbula hemen ma\ ,gönderil -
mesini istemişlerdir. Bu husus
ta Ticaret Vekiı.leti nezdinde ~ 
~eli>üste bulunulacaktır 

mekle ber;•ber Refik I1'fend.iya
rın da d<'rhat tevkifine kl!.rar ve
rilrt:. Duruşmıı b•şka güı::e bı
rakıldı. 

Y~JkıJZ gıd-a ın&rddt-~I lb,Lik.itrı ııu? 

&:ıgiııılfıde rak.t ~ı tion da alh yu
rüdü GUıı got_:.çm\fOr ıki 45 deri~ ea 
.ı.:k ı~:ıı'tı d :;K,...gr.a, yı..o.ı..e .>-o;..>~1 ~ar .. 
EuQ:ı..ı. ·b~r lki :kjİjl tnahltf"rn:erlc 1'Zl. 

en_ f•tn.Csin! k,tp1 bı:.n~'aıı:tkm bıZ 
n1~h · t:ı .. <la.\':lSJ. .daha· 

5u('lu: Ncs!ıın \ .. cyanan ' 
B~autta w t,JUncU dC!lciclnı ..,_ 

hlbi. 

5, çu: 85 l<k ra.\ı,yı --.a.n.a sa.t
mak ve rü.~vt't \-e1·n1t·ik. 

İnll$&r rr.en:urları, N,;ıos nı \.":ty,.;
ı~arnın ıbu ih.t.iıt.;.ırı ya.pa. glW:l~lie ol 
du.~l[OU h&ber &lıy<1f'.ar. Cünı:ü mf'ş 
l!Jld yapıl3c<ifl<, Fa·k.:. t, bu lŞ'"J' mcanu.r 

i'd .rn Nı·cırJUt:tin ı.lı!• Recebi l'.fe&m 
• ruır .J..kladJ.r. Çünkü, blr harta ev
veJ idarryç gideı'Ck ruhsa~·n. 
a.,m1;, v~ bu ve.::;ile i-!-c de_ meımurlaın. 
tarumı.ııt • Mlmlurlardan Necmrt
tın, Qiikktlntn yakınrnda. . &ördü
gü b r haır.al• bir güınil-ş lıra. veri
~r. bir B5 l-i'.< rakı a '.ım sk 'Üırel'fl' Ne.. 
s:ınc- ~eriyor, Nf~tni', ·r21\..-ıyı veri
yut·, grriy-c 10 ku11uş ılad.c ırdiyor. Ii'a 
1n:ı:l A.:."r, ş'4'C lif' ıo kuru.şu rr:Qmur
lara ... -e-ı\'.yıor Memurlar da tı.r-merı. 
dütt.ana @'r~rok cü>mü m~şhıJDu 
yaopıyork r ... P,rlci, Nef<im: . 

- ~ri po!is go]ımeyınoe ei'Di 
n)L'{dna n.aın! 

Dyior v kap:.nın On.ün.de n1R.rnur-
1.arı., e1üf' göj.!J..:;.ilf'r~~ ~tı~r! Pv!·..-; 
~\yıor dı.!ı!·~·t';:r.tl.a.kl şişf'~e-r F30';:-n.ıt~ı 

V1l ztL"lt h tul.ma bıı;laruyoor Da 
e:n-rada N-Osiın, merrıur Necın.eıtıt~nin. 

aJ· r.a ıb361J'Gr, b~ ~m çak~r 
"\"e ('}if'Jf\ k·Ulbe görırudcn blr on.luk. 
ktı.ı;~t f.T. -~t:rıyor' 

- Armam id~reı tt! 
Ob~c 
Mı mur C.ı:ı polise: 
- ButYuru rt polis c.ı~. mua

mcl,• Y•ı>ma:klan vııız ı:eçm...,. 'O'n. 
dUtit~ncı Nrs.ım e~ime on ı~ra 

t~ı! 

D~yor '~ rakı ihtik:lrJ..'lM'l için ' bı:r 
dıe riı"if\ crt kul't1l.)1'Qt·: Nı-,i.rn ôıe bu su
ıretle =il korunma mı.hi:tınll'Wıi tıoy 
luy<>r. 

sonra; 

• .. 
c duktc.n 

- Ne del'S.l.U N~·~. s.-.ı. t'3kllf1. 
fazla f1Y1it.I.a ıtttımıs, -wt.eiik merrA1re 
da rü;ivet venni~ıin?,. 

- Hayır efrndlm, bM'ı h:a ~aı AA
re L\ranın riİnünci· n 15 kuruş '\"f'r
dim.. Bes kl.IM. unu yeııp dı.ı.şU.rmti:;' 

- ~liemıurun a-ya;iır..a basar.o& 10 
lira rüşvt'it vıerm1şsin: 

- Haytr t~e-r..ciim, hrpsıi yal'Eın, siz 
(Devamı 4 üncii sahifede) 

Kazar.ınfi!k güç şeydi. Keç Fo i 
!evin te-kr:ır tıapislıaneye dönü- ı 
şiı ibıiı- şimşek süratile ırr,a!lJl.."Üm- f 
Jır ara.<m:La )·ayıldı. H~r mailı
kô.m Foleyin başına gek>nleri a 
ueı.a lker.ıd muka.ddera1' gih sa
yry >r 'e cemıyetle müc· elede 
b<J,Ş8 çA="1k imkitr.ı olmad .ğını 
mr Clefa daha anlıyordu. Haıki

btte, hapLSlıaınE:de tı~rkcı.; cemi. 
) me lca.ı'Şı btr.k:ıdar açık müıcade
leve ~>r.işın ~ olan k<!Ç.i if,atl1 f'o 
k?ve karşı sankü iblr Pe;"gard:ıer
tt giıbi <lerin 'b't· bırğlıhk güııte
nyıotıdu. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR ki hapishancde'hir pc)ı;ta pulu 
bile ıbir h3zine kıy•netfo<le<liır. 

Neden? Çitnlcii Jıer maJrküm 
'lı:en:fu>ni mağdur adde<:! tyordu. 

Foleyin b~ı:na ;:elen bu yeni 
fehillı.~ hapiBhaneye de şayi o
lur.ca heı•kes doııwp kaldı. 

Halhı.ıkıi. Foley zaten ölumiir_ 
iğine gelmiş iıtr adaııı.ciı. Bu 

<adamı tuıtup yenıiıclen hapi..-.lıane 

re t1'1!naıkta ne mana vardı? 

ALLAHIN BEL Si 
Yazan: 

AL jENINGS 

Zaıteı:: aya.klı çekiç ma!ıııeııin 
de gej \~ ilııi a.y, ona ~i gel 
.ınşti. Foley teyzesinin evine 
döndüğu zaman, behkıi .rahat et 
ııwcteıı:: sonra, daha lou'VVellcnir, 
tl.aılıa. canlanır, yıanJregk1iBkl~ 
ve.;ıgcqmeğe de !karar vermiş ol 
duğunıa göre, lbellk:i ba.mb:4<a bir 
•dam olurdu. 

Fakat iŞtıe ;..:ılunun üstüne bir 
llİ'Vil. ımemnr çıkmış, hiıç yolktan 
a-damı.n ba:;ını helaya 9<'.ikmıış fa 
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kat açtığı bu belüyı da öluımı~e 
ödemiştı. 

Foleyin niçin tekrar hıa,pima 
neye diişt.üğünü hepimiız öğren
m~. Daha ıızur. mü<ldet yaşı 
yam•yaeağıru zaten bili.}"Oruulk. 

Foley ıçin hapioıhanede bir ·a
ne açrnağa ıkarar verdim. Mak
sadım, E.'()n günler<ıni daha rahat 
ve asude geçirnıesinıi tem\ı:: et
me-'b.ıten ibareblıi. 
~;mi lbeş ser:ıt, b'iıTi on seni, 

Türkçeı 

'1UAMMER ALA TUR 

k.imi bir sent vel'tl: Hfoukı m.ı.1-

kümlann verclğ bir tek senıt oo 
lar i<;in büyü•k bi.r fed;;,karlıik sa
yılırdı . 

t,~ılcı,i, Foley için açılan ·a
ne 1r,ie>ine girsir. diye; her mah 
kiırr. cebin'1ı dibinde ne l.ahnış
sa, vermeğ~ adda can tıyorou. 
Beş .>er<t Yerımek çir.. stlıah -

tan ak,ama ka.dar kendİ><ill!i s~ 
gı.radaıı mahn."m lden tıiryaık:iler 
vardı. Şunu ı;yrıca ilave ed.eyım 

Raydkr· 
- BenL-n -in de 'ti rdofaır ya«, 

dedi. 
Raydler p< ;la odas,rıda çal:ş

tıgı iı;•n, ~;elen ımekt.upl:ın:la ft:ı.a
z:a:. ııasıl:$a ;ptal edilmemıış pul
ları al.r \'e 'bL say'."de ayıda 'beş 
altı dolar kazanırdı. 

Hülasa bu suretle Foley ı.çin 
~5 clolar kadar bir para tıopia
dırn ve bu parôlyı muıhı.lbbetli bıır 
mck uıpla 'kendis ne gön.derdim 

ELEKTRİK SANDALYESİ 

Her evin. her diikkanı.n, her 
ır..ıığa.zarın, her müe .. esemn 
kendine rnahstrs biT ruhi. b:ır hU 
viyeti vatıdır. Hapshanel.erin de 
öyle ... Faka1 hapiS!ıanelerin hali 
acıklı olduğu için hoşa gYl:ınez. 
ÇüTt~ •böyle roües3<.•selerde ö
lümle alay e<H>n 'nsanlar varoır 

(Daha var) 

Barbaros 
. ihtifali 
programı 

---·---
Pazar güaü büyük 
bir tören yapılacak 

Baııbaıu, i.lı'ııali :n eyll.:ıf pa
zar günı< ılıer yıl olduğu giıbı 
büyuk b'r t.füerıle kutlulana -
caktı-r. Dün saballı Be.ikta~ ka·y
makamlt.ğ nda · lif aile ~il: oir 
boplantı yapılmış ve bazı ka -

.ra('lar a~nmısl1r. 

İlıWfal ,programı ai>n t.omam
lanm-ış ,.e a~tiıkal.ı daire ve mü
e9Se>eie-re b:ldırilml,,tır. Bu pro
grama göT'e gürıdü:z ve geee şc
'hir d'onatıfacak Gece Baobaros 
tth'bes. örür.Jen gecccek va -
purlar pro.ıeJ.-j!lifr!ıerini Lıı~ 

ciogru "~'· rece>:le r. O gün 
iht far.ae b.z.r buluT?a<:t•k t 
kıfıer saat 9.30 da Be .'ktaş tö
ren &.. rıt'"üa \'f?rlcr1n' ahmıs ota
caK'arJıı· İ'ht. ral<J saa·t 10.3Ô da 
bıtQlanacakt r. Bad!>aros dev -
rınaeki denız ui k ~ietindeki 
iki er dıteğe bayr.•k çekecek ve 
cer; z bandc.,u bu >·rada i'<tik
lill marı;•nı çafacaktır, Bayrak 
çekme t.ören nden sonra tür -
beye çel.enkıle, lror.ukcak ikı 
manga asker havaya üç el si
kiolı atacaktır. ~ikla_s kayma~ 

kamı , ... bcr deniz subayının 

söyJvyecekierı hitabeden sonra 
törere son ,·erileceklır. 

Deni" t•·lim alayından mli
<ettep bi·r talbu~. yüksek deniız 
ticaret okul.n k>z erkek hse ve 
orta okulları iı.cileri, <levlet de
-nı.z yolları ,.e !.mantar işletme
si, armotörlee ait sefineler, kaır 
tan "" müretteL•3·tı, tleDiz eo;

nafı ve iıak teşekkU!teri o ,gun 
ihl!falde h<>z•r buluna.oaklarhT. 

Gıda maddeleri 
fiatları 

Gıda madderi fiatlarında yük 
sekl'k dev~m etmektedi'r. Dün, 
bir kısım f;atıar ~yle id:ı: 

Bakla çu'\'alllı 36 - 37, nohut 
iri çuvallı :>-t fasulya dökme 45 
ku~. Fıa!'lar toptan fiatıdır 
Zeyt:n v .. sadeyağ, fiatı ı·l.e ,P<

r.rç fıatlar.nd.ı dcıhrklık ~"')k
tur 

Okul defterleri 
it.ıı.· fat vt ihracat bırlikl.cri u

mumi kiıt:,plığı, sırf talebe iıh
tt)~..ıcını kar~ı1amo.k üz.ere Sa
rı ye beyaz renkte mektep def
ter''t'ri ytptırm>ştır Bu defter-
1~r,. mektep idar.e!erinin. giiste
Teeeğr ihliy2ç nL'4bet:nde mok
foplere verıkcek, piyasay.a ç> 
arılmıyacakt.r. D<'fterlıer, 16, 32 . 
43, 96 yaprak' d:r. F"alian, 3 
kurı:ş ile l:i kurL~ aras:c.dadır. 

* ıBeledıye Reis mua,ıni 
LüHi Aksc.y ~er>erı kıôpek ve 
keciilerl.e miıcadelcve hı;< ver -
dirmiştir. Son üç ay ıcit>dıe 3503 
köpek ve 1011 kedı fldii!rühnüş
tür . 

* Çamlıca .ıkı kvl'U 1;ıe-ledıye 
iarafınd.m 100,()Q() !ıraya satın 

ahnmıştır. 

r 
~Z OELiŞİ 

YALAN 
Bir gazeteden: 
- Pirinç tacirl<ri diyorlar ki 

pirinci 2,;o kuru~a yiyeceği-L? 
Amma bati! ha! .. E\·et, pirin· 

cin bu gidi~le 250 kııru~a çıka· 
cağını sa.ı ı11 tacirler bdki dogru 
sö~·lii~ orlar. E'akat (yiyece_::iz) 
liıiı ~alan. Yalaıı, ~ünkü: 

Pirinç 2'i0 ye ~ıkacak. fakat 
onun .~111 yivenıı eceii-ı!-

• BU DA BİR HAL ÇARESI: 

(ikdam) dan: 
- (Halk tip>) kunduraların 

perakende o!aralı. 26 liradan a· 
şağı satılamı1acaı.,'1 anla ılmı~. 
bunun irin şimdilit.. (Halk tipi) 
kundura da uya d.iı m~lür, 

Halk tipi kunduranın u~·a diis 
me i feııa bir ~ey değil! Doğru-
wııa bakar un bıı da bir h .. ı 
~are idir. Zira halk. •>akları stı 
içinde ~ol tığı Z&D'Bn ha.lk tipi 
kundura giym~ olur ve.selam!! 

CL'\IBIZ 

!~ - E\'LOL - 1114! 

[DIS 7'otrrikAI 
Gemi kafilesine 

taarruz .. 
Ya.zan: A!ı Kt:mııl SUN.\fAl'l 

o 

O 
ngifü:ltriıı, Amerikaltların 
Rusyaya malzm1e gönder· 
mek suretüe .,tiik.leri )·ardı.

ılUll bir kısmı da ~imal tarar
d11a buz <lenzi yolu ve be) u do
nizde Arkartjel limanı ile ı.,mi• 
<'dildiCi nıaliınıdur. Almanya 
denizaltı ve denizüstii gemileri
oın Norveç sahHleriode pek el
' er )i ü•leri olduğu da modW.. 
dur. BUJ'alarda pusu kıırau va
kit vakit gelip ge~en kafileleri 
avlamak, Arkanjale ~ıkınakta 
olan İngiliz ve Amerikan .nak
liye gcınilerin; n hep•ini detil
se bile bor çoğunu baimnağa ça 
.Lış.ıuak Almau tara(ı iı·in en ç.a
lışılaıı bir i~tir. 

Bugünlerde ~·ine bö~ f .. bir ka
fik-den bir çok gemilerin batı
rıldığı 'ü~·li'ndi. Fakat İngiliz ta
rafı da bu söylelenlerin miibıı
lağalı olduğunu bildirdi. Her 
halde ortada belli olan bir key. 
~-et ı·:u ki o da bü)·k b" kafile
nin böyle pusuya tutulduğu ve 
bir kısım gemilerin battığıdLr. 

Şimdiye kadar Arkanjel limanı 
ile İngilra 'c. Anıerika11 lint:ın· 
!arı arıısnıdaki rniinakalat kesi
lenıemiştir. Bilıikis Rns~aya göa 
derilccek malz.erueım buz deni:zi 
yolu ile de ulaııtmlına•ı hep ka
bil olmaktadır. Müıtcrikler<:e 
bu da bii,ıiik bir kar<lır. Fakat 
karın yamnda Jı,.,. i~te olduğu 

gibi :zarar d ""rdır, Vakit ı·a

kit karilclerin taarruza u/:.-ra
ması, bir kısım gcınilerin hatırı! 
ması da böyledir. Gemi kafilde
riııi tertöp etmek ge)i,i güzel bir 

;,, değlld'r. H"r ihtmal giiıüııü
ne alınarak kervanı hanrlamak 

liozmı geli~ or. Kafüe~ e .katılan
lar ara•mda icabmda kaçab;ı... 
cek gemiler bulunduğu gibi bu
nun ak,>ue olanlar da ,-ardır. İş 
te o uınan öu taarruz. karsısın
da hal gü~le~iyor. Her iki ınu
nıuharip taraf denizde birbirini 
birer suretle koğulamakt.ı.dJr. 

İngiliı: deniz kuvvetleri ~ oJda.. 
ki kafileleri himaye e<liyor, Al
n1an deniz ku,·vetlcri.de Ru!-._ya 
ya gönder'len gemiterden ne 
kadar çoi:'llnu batırabilirse bun11 
kar bildikleri için ona göre uğ
raşıyorlar. Fakat ..Oyleıııeğe iü
zum yok ki bu taarruz tşt do 
kolay olmamaktadır. Çünkü t .... 
arruz edenler de taanuza u;:,rra
mak , . ., batırılmak telılik . ile 
kar,,ıa~ıyorlar. • 

Arkanjel kışın bir çok aylar 
bu• tutmakl:ı meşhurdur. Fakat 
şimdi .ıra~ ı bilenlel'iu anlattık
larına göre cesinı buz kıran ve

saiti ile kış.n da 0 lima.ndan is
tifade •nüınkün olmn~. geçen n, 
Rus~·aya malzeme ~önderilebil
me>i lng'lizlerce muıaffa.kiJte
le ba~arılnııştır. Rus) a) a nıahe 
nıc göndcrnıek i~:ni g(jru.cktc 
olan iuı;·ilizlcrin ded:ğine gUre 
taahhütler \·a'kt'n.de •·eri.ne ge
tirilmiştir. Tanklar, tank top
lrı 'e tel5i:ı <:iba71arı ilk gön
d"rilecek ınahemedendi. Bırn
ları yollanmıştır. Bunu da İngili..J 
donanması temin ~tmi~tir. 

Şimal Ru•yanııı limanl.:m.ua 
kı mevsiminde vapur işlenıi;ı e
ceği, çünkü o tarafların hep hın: 
tuttuğu dü ünülnıiiş ~ de yu 
karıda işaret edildiği gibi buz
kıran vapurları iho limanlar kış 
mevsLnıiniıı en şidd~tli zaman1n· 
da da açılabilmiştir. Yaz ayların· 
da ise hu ııı.kliyatın daJıa kolay 
olduğunu SÖ)lemeğe lüzum yok 
tur. 

Şimali Rus limanlarına g;t. 
mek İİ'lere ~-ola devanı ederken 
bu .-cfer batırılan gwı 'ferin ne 
suretle bö~ le bir nkibete uğra
dıklarına dair olbette ileride tat 
siliı.t nreeeklerdir Tafsilatın 

sonraJa bırakılması muhar'pler 
ce glzli kalma91 lauııı gelen bir 
{Ok no'-rları bu ·ırada birbirle
rine öğretmi< olmamak iç'ndir. 
_:l\uraki tt'{silittan .anl"ktlneak 
olan ne olur a olsun ş:m<liki hal· 
de malanı olan ke f') etler ) ol< 
d.-ğildir. Bunlar ara ında me e• 
la şu vardır: Bu harbı kazan· 
mak içın deniz )'oll~rıuı keı.ıııe1' 
te tazım geli)of. Alınan tarnfı e
linden gelen gayreti gö.,terııı~ 
kin buna calı,acal..tır. 
·Diğer ta;aft~n müttefikler d• 

verdikleri 'Z8yiatın derere-i .ıe 

olu a olsun yine muvafiak.İ> ti.il 
k.,ndilerinde oldui;uuu ~ylu)ur 
ıar. 
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=r;:\.. ANKARA HA B ERL ERi ::;J=:: Sovyctlere Göre Pahalılığı önle-
<Baş tarafı 1 incide) k • • 

Ekim Seferberliği 
Devlet elBe dört yüz elli bin dekar 

arazinin ekilmesine başlandı 
At~ıcı·J 2a (İOOria.nıı ınuhcıbirlnden)-

z. :~• Vt"-:<a\.e-t.i ziraat selt-ebe-rli~ 

~e·. 'et l ti'.lc ~leti!oo ik'-OnıbinaJat• ve 
çit1..i·'·ltııııtue,, 1ıahıuın ~r&.h ~"yoıı:aı-

1· n<lı, Y.;nta nı:cıktrpl-erOde, hara.lar 
~eı' . .f."<Ae1".itlde .tıüyli'k f;..g '4y1•t göster
n ı.=-< r. 7.ı'ı'3.t kornbin"1aı'ln An'kS«.._, 
P·ıl ... 'lı, Nigde, Yerköy. E~ş{•htr, 

Ko1ıya., Afyon,, pJ,.·akö.v. S!ıfra, Çar
,·rr,ıha vr Fla\;,a grı..rplarnlria · 800 b'in 

d?ı'lc1'"'hk a.ıoaı.i nadaB tQ;lo.1ıiştt~·. Kom 

b•nla.r.1.n 231 ıtı·aklötii toprak iŞ'J('rifi.
de çaılış!ı.Trhrrafd.3.dır. De\·Jıet zirai tj-

lrhneleri r;ifUnttet·~ dıe 1()() bin deık-ar 

aı.:rzi ha.zırta.mı.ştl.l', T-Oıl1W11 ~~h istıaa 

yanları \•e ziraıaıt mek1ıepllp~; de tıer 

seneden xİ!)'ade fıuott)'ttıerirıi bı:ci.ıaın.-. 

dunıışl.aıı"'Chr. Haı•alıa-rda dıa !kıinl eıa;... 

halan ğ~etmlıı, 50 bin <l<'kac n~
dıas y~ı"Qk ıokintt" ba1lıa.'11:1şıaı-&rr. 

Veloıi]et, devl<>t elilıe yapılan zira-
1 

oılıle ic<ıop e<>en bübfuı te~ı·'.et'i aıklı-

g.ln<ian t.şki 1 ı{ıl hunltnalı bi.r ek!rn n~-a.ar J 

Hartciye vekilimize 1 Almanyada 
ameliyat yapıldı 1 idamlar başladı 

(.Ba~ tarafı birmci sayfada) 

Ameliyat muvaffaki· 
ye ti; oldu. Hastanın 

sihhi vaziyeti ıyı 
\(cı ... • ... 23 Ci ... <.i~m- }.ıt.~b:rirı... 

dt11ı) IttJh;ılov. bl·luna·n ııa.ılc~yıP. 
Vt.lk.!L .ı'lLıına.ı1 /ı.Ien(·.~1enc;og,uoo bu 
!ftı.ru !:ı«at 11 d!." A.rı'kora Nürnuaıe h::MSı 
t~h:Jlll'i:i!l<l>e A.\-ID'?l•r.yad3n gelPn prv
fesör 7ıavı•l'bnrg 1.·r· i~ a~istanı taı"ti
fı.ı?da..ıl 1'11'U\"ıi•ffa'kiyıet~i biı· amelityaılı 
yrı.11·ı· ı~ı"l'!oır. l~aric-'..ye V'tlki1'111izin ah
'\tı1· Jl ·:11'.·ycei §':;y~nı ın•>.n1ı11t<n·yelıt.tir. 

ALMANLARA GÖRE 
(ll•~ tarafı 1 in<:i sahifede) 

lı 3•keri 1ıedefkre hücum et -
rr.i.cl.er, depoJ.arı ve denıir_yolu 
t.cs· .... !{•rini ttihrip etmiş\erdir. 
Ealı';cılar yar:madası sahilin -
de ö;eml; bir Sovyet mevzii 
nrnrn!fakiyell.e bomb.:ı!anmuş -
t.r Ahn~n ve F'n a \'cıları cep
henin şima·I nihayetinde 19 düş
llli:i.'fl uçağı düşürrrrüışler, kendi· 
!eri hiçıbir kayuba uğnamamış -
ta rd;r. 

DETKOlE ZAJ'TEDİLDİ 
Stoklıolm 23 (AA.) Stalin-

gcad kesiminde muhasımların 

fa&lisetinııe ve )renır.ek a·zmine 
rağ.moo dünkü gün hi<.b'r yeni 
önemli hf>tlise o'.ınrdan geı;mi.ş-

tir. 
Katlbal.ino - Dubcwka kesi -

nı:nde SoYyet kurmayı üstüste 
karışı taarnııılara geçmekte ise 
de ciddi neticeler alamı.makta
dır. Mannıafih Alman a·skerl 
m•hfilİerinin alıiıkası şimdilik 
Staliııgr;dfan dıoğu Kafkasya 
ccp.lwsir.e dönmektedir. Alman
lar, d~ğu Kafkası'ada c:\.Un bir 
htiı!ttrııla Detllroje'yi işgal, et -
mıslerdir. 

Mosko\•a bu mevzilerin terke -
cl:i~<liğini henüz k~bUl etmiyor. 
~ .. 'f<camn fih Mozdok k<:>simcnde -
ki AJman 'baskısı ayıı.ı zaman
da üç istikamette artmakta~•· 
ProklatMya merkez olmak u
zc .. ·e A~msn h.'"'Ollar1 ayni zaınan
da Oı-conikoye istikametinde 
d(){(U cenulba 00ğru Groz.ni isti
kamelir.ıde dıoğuya doğru ve Ha 
zc•r denizi istikametinde dıoğu şi-
1r;ıle doğru i!erl,emeğe çalışı -

yorlar. ,_ 
Daha 15 cyluld<> Atman mıı:f

re>eleri Hazer sahilini l• kip e
den Mekachale :.le Astr~gan a
rasırıdaki denüryolun« ulaşmı.ş
lar ve bu ynlu kesmiş'ıerdir. Ta
rafsız ıniiış<ı<hitle~·. bu kesim<le 
yakında önemli gelişme!,er bek
leı-·ektedirler. 

Taymise göre 
(Baş tarafı 1 incide) 

l:tndAı•rirııi g.'l•Pcekte br~k'T,.,~cn şey 

lh-·:tklkıında {lyc,l.'.ni1f.:t.ın r ıbu1tLnuyor. 
Jlwl·"ear, Bli'ıg"ıı• ve. R~n ~e1l<•ri ni ... 
h.;vet, nutukla:rl...ı gol'et~ m2.ı~..,ae1e
r 1111 vt> Y•·huc·ı-e-.r a!ıcyhı drkı ka
nı... ..-ır. q,aunıbn to-pı·<" ,·~::ı~·!, ıTlu-
afuız:va k·ifi o madığını \~l' ır-e:nı.lr

~ '..:ı :I\d~n f ıha mii b• .t fed-aklır ... 
l ·.n l' 't.· m"<";.v:ı.i gllrl·Y~llal'· }'· ka11 

h,ı k, bu Jı..:l(j, l!~r'.ıık:.::t·ı·ı ,y3ıpır..ağJ mu 
t y ·1 cıl .... d.oğı ü;1n ~' Lriyor' '.'r · G 
çen y l lfr.lll'\>~f:'T"in s·ddet l taı·~·ft .. .i. ol 
d .J a.nnı i&l.a 1·dP..n \ r. A~ 'f'..3n Z11-
f. •l'ı ı:d,; n r ı;n hlııunci..ı :1 ,, S<J..V 
y~n _ı.::·ıı.t , t> y1!, .ı.;:-..iı':'.,.'~ •nr 

g... \en'yoı ve art·': m·b\'tin ı~.f·: ın

U..:tı balıı.':ıL~'·TIİJOrl· ·. Bun!ar <iıa BLI 

cıc n" ~~an na.1l ku:rtttl'Ltr.•u:acağl> 

C·xl~f"'~ güı·Olüyor.' 

Nı, vo k 23 (A.A.) ~ G~nera! 
Elt'Ct. w: ık rnı,anyaı·ı tz.rafın.dan di.i0"l 

tı a J b;r raıd:J(I po.<;\l:t ı açıı_ .. 
r DLl poota:lın \~·rif.181 Wilny.ı

rı.Tl z ·lLO.m g.O!"cn :rr.cnı 1 k"t~er\r;" he. -
:~·k~ b trrn k• t:r. 

P•>k.,. A )o....., rrullet<ne ho'ııben 
... r. ''IJ. c::öylonıı ti : 

fT;-.,1~:,~t .ş t1 i~21l-n en ı;~v'ld• 

ıa01ıt·k oiti'11 vr. Alff~:::nıy·~--. Jcy;gı veren 
b- r tJk:ı~n ha.r{.J\:(' t oldu ğLtna şüphe 

y ı('.u 

İTALYAN PİSKOPO'\L/\.Rl 
i.+.a.Lya.n hududu, 23 (A.A.) - Re

ck'-ı:: 

İtaı.,.an p:skop05lıan, İta:yan i,gali , 
el1ınd« i:ıuhlfY.l.ın Skıvanyada tat'bık .e- 1 

dilen tL·clhi.ş r~nini Musso1ini nez
dinde protNtıo ~ın1·~il€J'ilir, 

Pi.skc>vo~1a.r, uzun mu1ıtıra ile !ıaı
ş'..sl~rr ıln:ra!undan yapılıan mezalim~ 
ı~q1ıesini vf•rll161rl~ ve tşg.ail -a1tınd'aki 
ınıeıır.l•rkte'<'ır~n l1Ppşiru:l'Eın a~crt ve 
ft11~\st ınıi'il;.;J•cri tdıa.resı.nin kaldirılınrcı
sını ve .si\ il idarenin .iade rdi!m~-iınt 
1;<.tern'f~K . O·ii'~f"r. 
BERLThİN İDMIJ,/\.R HAKKINDA 

GÖRÜŞÜ 
Bedin, 23 ( A.A.) - Yarı 4'C.9nı1 

bM· k.:.,.vnt=ııkban bi~diriliyor: 
İn~ılli". lstilibarat .a·j~n.ı.:ları, ıthtiın~ 

ki \- L!hba~·aıt n~zırlııg:rxt:;.;ıı aldtkları. 

bir d.1·oktıf üzc:ir:ııe, Alrr.'3ll'lya ile 
•nütt'l·f1ı:...leı-'.ınin işgal! aJtm.da bulu
nan ıTirm:e'lcetlrr<le 'bir çok kirr.sır1c
r)n ktan1 {'diletiği hakf'K"rndıa uzun telı

gra!la" c-cikın1ıdkıbedPı'Jrr. 

Burad;,loi •~MhiyeltaT moihlil!'eroe 
b~1h•t:ldiğne gör,~ İrııgili-z aJ,;ırıs1a;n 
'laı•afınd.r!tn veril1en rrlkaırn1aı: taıma -
m'l~ uytlwmaıdır. • . 

F~ka1. :dınımı1ıar rrh~klkınd3. Ingilliz.lcr 
tar.afıl'Jdan ileJ"İ 9ilır'üll~ -ralkam'fiaT 
bir fın icin doğru olarnlk: kabul ~C'
col< <ıls<:'k lıilt• mıır!aor Almanya llıe 
mültefiklt•riın~ oişgali a~ttmıdia bu'Punaın 
m<'m!\<>k(•tleıxl yaşryan 150 miJtynn 
İ~ndan aı.ı:roaık Pk rhemmi)·ets.iz b:ir 
kıısw.tmn İngiliz propSJ:3"1.d:.sıının tah 
rikh,r1ıı.e kapıldığını g~1ıı1 rn1('ık~d.ir. 
Bu I'Qıkaın ~arın nnıka"Yf'~ lbal~s 

rr.evzuu okın mem·'eke-t:ıeııttlrki nüfu 
sa n.azaran h"l'rlr.ı:n-gi doğru !bir flie
beıt h.llo '1ffi'f'mez. Cünliü fotırşuına 

d1ızJlrn1edn ("Oğu y~~~ll!'(fi vrya ko
ntfr~igutit', Mah'kuın <e<lilenl~rin 1"r 
'kı.~1111 '3.·sıl ha1ı:t küttrleni .ilfl lkat"ıştıı
rı"m::P"l"ı::ıik lı5zım tllelp,11 bir trflt:ı.m 'bel 
1i 1·'\!:"1.t po!'tlka ~:ıngstf'r1-er:.c..;r. 

İP"!!:17~,.,'İn aç-ılkra ·ham h3ı--tria-t~
nltı bir cii7.'ü <>l•ar<:.'k 1f' 1.ff,:ı..-.i e-trğ; 

b:,. toıkını ha·r('ı\-rl!-E".-i d .. .., bt""'Inr ıtın

?.ıı·l.şına.kt:ı.ı:iır. nıı ı:f'bi <"iJrürnU~ri iır
tik'°'~ \'l \" tl"'ı:-v:~~ <'<lrtılf'-rirı 1 :ı.r1" o!
dı •1 ı•ı C'C7.a1.arı cnı·n:1•n"sı. #,"'"fJ 
l-t"''·ir.t,.. h••l·ıırı"ıı fl.•.,.,~..,.a .. , ! '"r'eıış:u 

bi·· l"'••.-ı t n h:oik'~rCır 

Fon Bok 
azledildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tkkı" O.LUUg;Urııdd. ı. .. ıar L'ıci."y-1.lf'. Çürıl};:ü. 

oı·tudıt henüz. rıı.o*:ı:ıp ec.ı.lin1't'n1oiş bü
yük bil' Rus ordu.,u v~ııdır. Alman 
Jroın:ıL~nlarıru...T'I. ıJ.~:naatint• göre, Rus 
o!'duları ~ınh.a. cdi:tnceye krıaar taa.r
ruzıa dı·vam e~f\ic l:,z;nnciu· 

Veırilecdt kara-.ı.· r.ıe oh..;$<1 ol-sl!J1 
A1nıanj1Hrın taub~k t•tınck zrorund3. 
k;~~çr..K:;;rı ::;t.ratji t(h'.ıi:kıeJerl~ d-Olu
dur. 

Allnanln.r Staling:-001 zaptrtm.ez-
lpı-:-e, ~k"ert p\fıl'l'l·:trıncia büyüic dıe

~:.._.Uk?~~klpr ynıpma.;.;: ıx:ıru.nd:ı ka'l<a<Xı.k. 

1aı'dt.r. 

Bu tal-;·d .. h'Cic K'ı<Jtkaeyadcact A!•rc.an 
o.tduL<ı rıı t°.:ıh!::::;;ı·yt' g.)Jx:crıJi ıgi>i 
Sta;ingı•adın ş.:ınaHndfl'n Voronj?. ka
d_;_:r 11z;.zynn şi·maıl Oölgrlıdekı Alma11 
!ku\ftve-t~eri~1ln durumu d.a b•hllhkt·ye 
rn:ıı·uz ka!.nıı.ş olac.:il-.t'l.t. 

RO~E'l'IE DE HOŞNUT DEGİL 
Lonrdn, 23 (A.A.) - Bı·itaı:'Ov~: 

Da~lıy .ı:.ı::.sp~ıs gczE't('s', :;-ıabarcı 

men-: 1 f·.k<tlcrdıt• top!ıadığı ma~Uoıo.t:. 

-daıyarıı::t2~.k. Ron·.ınel llr K~-~rtng 
ar-~ı.~ ı.~oı, bl!yıü:K ~r fikir 1> - ~fı bu,ıun 

d~ığt 1han.""k1nı:f.rJkıi ş.,,y ::ııyı t y c!. et. 

rrlf!k~~r. Sö.>~ı l naı- ne c<> -e 'Kf's 
s<: . ...:ng:n ı.;_munü kal<- n~ 1"' 

n ~ı .-\i ''tada ft; .• 1.is.ıne 3l ce 

de .Y'ED:-d ('lm rlş olan h-aı.-a ıruv
vct~ı ı pı'C'ilstı) (•tn• ·r 

I<· ı~·.,1ıg'in u r.u•nl karaıg3ht 
Rı r. civTıırınd.:.dır. Romıınel. vak,n-
~ 11 .,.·zı-cr Vl' t ;ıyu!"-.e iJe oraş-a 

~t n t-r Kf ~sc-rl!'!"'g·n mr.vcut hü.~lfn 
fiilo\aı'1.n Afrik-ay:J gönd("'Vliğı Y"ôhın

d::ı. cevap v ı·diı..ri söyl ı l,Yor Hrr 
h:,.ıde ıı c;trptı güz önündf' tııtma'k t.. 
ca.p tdt>r k,1 1 Alınan hava ku\'ı: tit'ri 
<>tinden • , oıJ ı1 ,,,., a'f<t " F ,..ı 

ııf g•ı biı· şe) - r ı k t an ar ı 
lı.ı~ v"1.a.k ~;u, n ~:>ı.i\!l,; fdi:C ·k:ı-

d; v ı:Z &ın f'ditın1z t .... rd~ haki ... 
kal y,;oc-.ak:;.tnıı.. s·ı: ~rak1e.rır ZJ. 

lr:e~c&k otan u<' ·k lbulutia ile ge
.... v«>ı·u7. Şt--h.irl-rtitı tatır'p i.ç..n ge ... 

y-oı. u. Qe ı~ uz, gı&t yoı z 

mağa 6eV<ım <ıdi!.yor. Len<ngr.ı.d m e l Ç) n 
<.-cplı6.!:nde Scrvye:t •topçusu 3 günde'll 
beri düşman rnev2lil(·rin.iı OOnıballa

ma:k.tıa.dı.r. 

LvTldra, 23 (A.A.) - sı..rngrl><lın 

aşk.{ır ve kD.ıdLn t>rkoek bütıÜl!ı s1w1' 
111üdWi1eri ıneye nıal olut'6a olsu.n tu 
tunmaıic hususunda. Stalin t·.,l·aı.cın

dau vıea·d"en ıeınr-c tD-ın ınanıaısH 1 r: i.taıart: 
etme-k.te-dirk'r ALm'3.u rtopc:l1Su ve ha.-
va ·kuvvetleıı1i Ouıu11~:kblZt1\ ,şeihti 
bo.mbaııxlun.:.~na de\rgın cd·jyor. Dış 
ına'ha~lell•ı1de Alma.ırı•~;)'l'lln :ıaıp\:ı~lş 
olduğu baıt sokı;;ıklo 1 1~1 Ruslar g.eri al
ınaıla 1111uvaı1!21k c/.ınu.-;laır>dn·. Alman 
l.'.ır- 8t.alingradın zaptına cl"1'1• olıın 
bir hususi 11'.blağ;n pQk yakında n<>Ş
l'edifec(lığini ±l't•'a·:• eöıeli epeoyoe oltlu
ğu haldr ~-z böyl·r bior tebliğ n~
rı:'<iilmemı~tir. Halbuki Alman mil
kti 'bUtl'U aablf'SIZ! 'kla 'bekiy.or. 
, Diğer taı-afta.n StaHngrtıdd'a çok
büyük kay.ıplar-cı.. uğım1* <>}an Alnınn 
oıdUIS"l.Pnun Rtl3Ya<la. y("ni bir kışı ·na
sıl k-ııırşı ]!atyacağı Alıınan .n:ıtll]clin.i 
<-tl't7ündıU·11J.n{'.ge b::tşlaıın.1Şll:ır. 

· Stokıbolnı, 23 (A.A,) - Rcuter; 
Von Bock taru1ün<lıan St.a~ngrada 

l:<l~ı yı:ııpLlan taarruz son 24 sa.at 
İı.>indıe pak 3Z ilC'r]en~iş V'E'-YS. hiç H~r
ı]•~yeJnemiştir. Berli.ndPn grien ha
ber)e.r dl' bunu 1ıeyid etn1Efktediı·. Bu 
Qr1>1berl~1"1-1J ~ıava- şartı-arından ve Rus 
Iarın .in.adlı mukavrır,.ctindıen bah9e
a.:ı}ııı<ı.1-.~·. AlmJJıla.r iı!<.ı crphede 
bir<lıcn eürpı~ak zorundadarl·a:r. Srç_ 
nıe Alman l<ltala.rı şı.hrin sakaıkfa. 
.rın-dv.n kPnrl~l(!orJ'ne ıbir yol açm.2ğa 

tı~ııaşıı•ken T'tll'l()Qeen!ro A'lnıa.n sol 
oen-aftınıa ıl.-ı:ırşı 'tıafl.•rruzlıaı'jnı rtıe'k3if 

rlmekıted:r. Sta!liıııgrıııdm ş;mnH gar
bi varoşuın.da AlmRnkırr pa'k: d-erinle
'J"e k.a.dao• dJrrlem.işleı"$oe ôr bu kesim 
~ Oık; ıst<k:a.mebten ya,pıl"'1 oaı.mıza 

karşı kıoymal.arı ôca,p e'1neılobedir. 
Ko.,..,.Hn..<ı< ;ıe Dubovaı.a a.ı'3smda-· 

ki krınme Roolar lll'tilyat Ituvvıet.!ıeri 
getirmi;'<ıro;r. 

Alınan rnih\llCl' hı:.ıberl!:!,ı:ind~ Al-
:nı a rıflar l':ıı S f\ll'ls topo l mu.lıswı rao.ında 

ku1'l'3nı1an ağıt" toplarl« bti.rük lhav.aıı 
topkırı grıtirdiklecl bkiirıil.rr.P~~teciir. 

Ruslar ise Volıganrn :karışı kıy!Sıruı 

yt-ıi!ıcştirdi'l~let'i ağ?r top~aı'la muka,.. 
b('lıe {'lın.ektecürl-er. 

Mo<ılrovll\ 23 (A.A.l - So'"Yi't kı
falaı,, Kruıe]; oephıes'ndR Alnwnla· 
IMll tahkime 9a 1 ıştık l.a:rı bir kesim.d'e 
önrmlıi bir tepeyi elmtşlaırdır. 

KAR YAGIYOR 

V.ş;, 23 (AA.) - M- bil
diıildiğinıe göre, buz d"""2ı( cephe
sioıld.e Omr 'l'a.ıımaya b"-1>taıını,"1ıır. H~r 
iki tıaraf kJll içiı> tedbh·ierini allmak
lad>rJ.a.r. 

Bir birlik 3 kilometre \iJerWi 

Ankaa 23 (Radyo gazetes;)-
1\Ioskovada Stal:ingradm düş -
miyeceği lhakkındakr kanaat 
kuvvetlenmiştir. Bunu icafbettt
ren sebepler şunlardır: 
Mareşal Timoçenloo Alman -

1arı durdurmakla kalmamış, 

düışmanı geri al.ını§tır. 

!Bir St>V'j'et birliği 3 !ciloınet
<e kadar ilerlemi.ş ve geriletti
ği Alman kuvvetlerinin kanat
larına taarruz etı:r:cğe d<>vam 
etmiştir. 

Alman!a.~m 1>il.esl 
Almanlar Stclingradı hile ile 

ekle ebmek için Sovyet asker -
1eri,nin e?ibiE'esini giyditdikleri 
bil'Ç'Ok birlik'ıeri Sovyet halları 
gerisiı~e indirmeğe başlamıs -
ardır. 

Şelıı-e ıx.kt.·i1Ce ge'bit-iidıi • 

Lor..dra 23 (AA.) - Reuter 
aja.nsının hususi ınuhatbiri ta
rafından bi,dfridiğiııe g-Ore, Sov
yet n1u•hafaza kt'atarıına m-en
sup takviy·rlcr geceleyin Vo!ga
yı geçerek Stalingrada varmış
lardır. 

Şehre 1!ufa.nı .wı.cbınr )Mğ.nıuır!a.r 

'!}ağıyor 

Londr.a 23 (AA.) - St<hin -
grııd mu~ardbeleri hakıkırnda 
korkunç ve ha~·t€t verici tafsi
lıat alınmıştır. Caddel-erde, yan 
sokakl.ard.a, meklepl<:>:rde, mağa -

zıı,larda, evlerde, halta odadan 

odaya, çatılarda okluğu kadar 

mahzenlerde de çarpışmala.r ya 

p.ılmaktadı r. Bu hanpte piy<de

nin yaptığı en kanlı ve mailıi

yeti it:barj'ıe en şaşırb-cı ırnu~ 

harebe de burada cerey~n et -

m ktedir. 
Alman ka~·rplu " kadar bC:

yüktÜT ki, Von B()('k baz: kes'm-

!erde ileri hatla~• 

İt~llyan tiiırt•n'er: sürmek zo -

runda ka!trl'lışttr. 

Cı nıa giir.üııden.beri lburnd.a 

tufaPı andır~r yağmıurlar yağ

makladır Ruslar.11 r1:1<de geri 
ile muvas...:ı'!a ve munaka1eyi te
m·n için Vcılga nehri vardır. 

Alman' ar n tdtukJarı yol.ar yal 
nız st~lingrad etı•af•rtk• dolan
makta ve buraları b rer batak
lık halini alnı bttlunm ktadır. 
Bu lıak,mdan Atmanlann uca·k-
la takvıye l'olla :.ak zoruııck 

kdllT'uldL'l İza1. o uraıbilır .. 

(Ba1111al<alıedeo devam) 
ademi mlidahalenin ruhunıt, 

ma_nasuıL an\811113' 8Dt aulalllilk 
isteıniyeu vıırg'ILDcuların ceza
lannı siddetlendirecek knunlar 
hazırla~acak, usul\er, nizamlar 
konacak, tatbök.atına da siiratle 
başlanacaktır, 

Tahdit ve elkoyma zamanla
rındaki gida mıı<ldeleri fiatlari
le o zaman karaborsadaki fiat
lar, serbesti ve ademi· müdahale
den sonrakilere nisbetle daha U· 

cuz görülmektedir. Hakikat te 
böyledir. Bunda arz ile talep gi
bi ilrlısadi esasın tesiri mi ha· 
kimdir? 

Belki de bu da olabilir, çiinkü 
halk saflannda y~yılan sözler 
arasında nohut, fasuJye, soğan 
gibi bazı maddelerin bu seneki 
isti-hsaliiıin geçen yıldakına nis
betle az olduğu bel1ırtilmekt<>

dir. 
Bu gibi sözler, rivayetler arı 

\'e talep kaidesine tesir için vur
gwıcularla mütevassıtlar tara
fından mı i~aa rdliiyor, ~oksa 
hakikat midir? 

Bunu, Ticaret Vekaleti, 
bu maddelerin ist1·hsaline ait ra 
kamları bileceği için elbettc_da
ha iyi anlar, halka da anlatabi· 
lir. Yalnız şu var ki, :ıo milyon 
kilo geçen yıldan kalam, 40 mil
yon kilo da bu yılın istihsalini 
teşkil edecek olan zeytinyağla
rının arz ve talep kaidesine göre 
şimdiki 150 kuruşu bulan fiah
nm yarısına satılması -aksi ka· 
ziye halinde- lazımgelirdi 

l\Iulıakkak ki, tabd.itlerdeıı, el 
koynıalardan şikayet eden srzla
şan toptancılar, mütevassıt vur
gun-cu tacirler, serbesti usulünü 
de istismar eylediler; halk \'e 
memleket zarrına, milli ekono
minin selameti aleyhine yürü
mekten çekinmediler. 

Yiııe anlaşılıyor ki, bu vazi
yete kim ne derse desin yine on· 
!ar sinsi ve menfur rollerini, ilı· 
lira"• dayanan hareketlerini 
kolayca te~ketrniyeceklerdir. O 
halde ne yapmalı? Elkoyma ve 
müdahaleler devresine mi dön-
nıeJi? .. 

Köylünün, zürraın, nıüstahsi .. 
lin lehine olmıyacak bu eski u
sule avdet asla tll'Vsiye oluna
maz. Serbestlikte sadık kalmak, 
ev,·ekli tarzda m ü d a h a l e l erde 
bulunınanıak esasına göre hü
kümetçe. Ticaret Vekiılet'nce, 

belediyelerce yapılacak yalnız~a 
ledbriler vardır. Bu tedbirler, 
••urıuneıı)a( hakkında cezai l,tü
kümlei arttınnı>kln birlikte, bat
ta onlardan daha fazla tesirli o
lurlar. 

Hükuınetiu alikadar teşkilat
ları birleşerek müstelıli.!ı: 5ehir
ler balkı için lıer semtte en a:z 
b ·r kaç tane olmak üzere koope
ratif ma~azaları açmalıd,rlar. 
Bu maıiazalarda satılacak gıda 
ınad.delerinin her ~eşidini ayni 
teşkilat müstahsillerden sırtın al
malı, az veya normal karlarile 
halka satmalıdırlar .. 

Bu usulün tatbiki, ıııütevassıt 
tacirleri, toplancıları, pernken
dırciJeri, vurgunculbrı. kooP"era.
t'fler Ciatına •.. al satmağa, aksi 
takdirde mallarını satamamağa 
mecbur eder. Böylelikle hem 
müstn.Jı<il faydala.ıur, hem şe· 
lıiEli u.,uz yer, hem istihsal faz. 
)alaş>r, lıenı de elden ele fiatla
nan maddeler üzermdeki vu -. 
guıı.,uluk ve ;,,tilçilik biç değil
se azalır. 

SOKRO AHMET 

Madagaskar'ın 
Baş şehri 

Dün zaptedildi -Bir lngiliz Subayı 
Tiinanariva rad

yosund konuştu 
Londr , 23 (A,A ) - İrıJ;!ız kuN

vetlc·,,ıun 1\ltlnrurı.:..1"J.ve-"e G'iriliklf·ıi 
h b • b a;KŞ&ın\ Tarıa.nıdr-1.vr r :ır o-·o 
ıs_ ~ t 6' IU C$# v ;,..ı.gr ~nın 

b~ro lı ke.s.J. .ca • 1,...:r rı 4'.'b6r 
in.,gıız b v h"'m. şı*"f:-> o· ı:.,..,~nf" 

't'ırı 01 tı. • Jngı ;;; ~ uvv···.t1ıı•ı·1 sa.artı 

ır de Jan.rnı.n" e gtrnÔJiıf'tıdlır Sü. 
Kllnt-' t ooı.u.. , lu.g.'111 • 

' ' 23 !AA) - 22 F,y•uı a'k.ıarr.> 
rf ıer. tcbjtğ edı ~n,<1.ır-

İrfı~ıı:IPr Ahtsirabe I"' '1'.'11.nan.a.ri\.--ıe 
ara..<:.nld.:*i dmnıryu:.U u~e butu
nan İ ·on<.-on' h:-.\ad.a.n bomL<llitiımış
!ıardır. 

23 Th~Ol sabnhı B"t'klv·ıııe ç•VTr
si.ndr h '.9'i1k a"ı& !aelıi.veQ. olti ğl.l 

•la'ri\nı ~ı.r 

TÜRKİYE 
set evveke Dr. Refik S~aıın 
tarain:dan takip edilıııiş """ Şi.lk
ru Saracoglu tarafından da ayni 
metanetle mulıaiaı;a edılınekte
dlıl'. Hal'bin inloişa.f,,nda görüler. 
taılıaV\'üllere, Türldyeye kıoınşll 
'buluo,an memleketleııkekıi diplıo. 
mabnk f21ıiyetlerin .med ve ce· 
zi'rlerine ve bazı hükıimet mer
kezlerinde yapılan idrliakı:ra rağ 
men Tüıımyeniıı siyasi veçhesk 
de !hiç biT değhıltl!k l'O'kıtur. 

Bu siyaset müse'.[•fıh bir b,ta
ratl!lotır ~ manası Türlciyenin 
aıııcak kıer..di milli topraJcloarmda 
taar~"\Wa uğradığı taM ırde mü.
dafaaıy a geçmeWclir. Böyle <bir si 
y.;e1>Ln bugüne kadar tesadüf olu 
nan ıbin türlü s.~-asi ve lkitısadi 
mü.§lkıiiUer arasında ve Tü;rkiye
nir.. ateş bir çemberle çev11Llırrı*ş 
olmasına rağmen bütün mulha-
1' plere karşı tam bior dürüstlük 
le tabbik edi1mi.ş olmaısı anıoalk 
Cüımlhun·eisi İsmet İnönii'nıür. 
ve onunla beuber çal!;jan lacın 
gösteı,dikleri a.z lm ve iyıi görür; 
sayesinde müımkür. ok'hilm~ılr. 
Bu ,hfi bjtaraflık siyasefö>'n. 
.müıtemadi ,.e değişmez b'..r tarz
da, !b.ir tı:ıraftan Alınan - Türk 
dooluık muahedesile, bir cihetten 
de İngiltere - Tü~kij·e ;ttiıfak.1le 
telifine muya:!fak olunması da 
kayda """ takdfoe değer 'bir hadl
se aıdıdedilmek .icap eder. 

Muharebenin Kafkasya ve 
(Karadeni'll salh;.!1eri.ne ka<iaır 

ile:r!emiş oln!aSl, Mısırda yapı
fan savaş'ıar, İrıs•n ve Ira·k'da 
mlilhim miktarda İngiliız ku-v -
vetJerinın taıhşit edilmiş alınası 
gi'bi hadiseler, şüjlhe yok ki ye
ni bazı yaziyet!·er ihdas ed.Tek 
Türk mi"etini ıklha büyük b·r 
te-yakkuzla ha•eket etmeğe :nec
lbur e<lebi!erek mahi.ı·erl«lir. 

Hatta Rus Karadeniz fikr 
sunı;n Türkiye l'mar.!arında en
leme edihne;i meselesi bile 
mevzuu haılııwlsa, Ankıııra hü -
kut1'etmin miıletler:ras> kaide
lere· tı;memı~e riayet etmek su
l'etile bunu Uıalledei!eğ<nde §i.iıp

he edilemez. 

S.AYFA -3 

Rakı Buhranı 
inhisar/arın elinde dirhem 
s t ok ispirto kalmadı ! 

Son zomanlarda, ~hrimizde, 
islendıiği kadar ve bil!ıassa orta 
iboy şişelerle rakı bulunama -
makta olmasından şikıayetler 

aıtmıştır. 
<Bilindiği gibi rakı dedet in

itiı;arı aLtrındadır ve 'bu i le meş
gul olmak ürere bir de müski
rat inhisan vardır. Bu hususla 
:!!hini sorduğumuz İnhisarlar 
umum• müdürüğünden bir zat, 
.b'2:e şu izahatı vermiştir: 

•- İnlhisarlamn piyasaya sür
düğü rakılar ekıseriya hususi a
millerin yaptığı xak.ıLarchr. İn
lhisar idaresı, bu rakılan husu
si fnnilJerden alır ve ü7erine 
patentini yapıştırarak satışa çı
k,,r1r. Fakat son sene zarfında 
rakı ıstih!"1ki 7 mil~-on litreden 
9 mil'.)'On litreye çıkmı~tır. Bi
lindiği g>bi rakı, Soma deni! n 
maddeden yapılmaktadır. So -
ma yapı:r:aıt iıı!hisarı da e'ıi -
mizded.r 'e bu iş için Pa~abah
ı;ecJ.e bir fabrikamız vardır. Fa
kaı fabrikanın istilisa!ıfı.tı, faz -
la istekleri ka~şılamağa lba.ş

lamışta. Bundan do1ayı şimdi 
gıünde 10 ton üzerinden çalı -
şan falbrikan.n. istHısalrini arttır
mak için tecibirier alıyoruz,, 
HUSUSİ AMİLLERE GÖRE 
Bu ilahatı aldıktan sonra bir 

kere Ge hususi amillerin fikir-
1-erinı sorıiuk. Bunlar da d.yor- , 
lar ki: 

•- Memlekette rakı darlığı 
hu~;u'e gelmesi için hidbır se -
bElp yoktur. Zira, meml.eketi -
miz. üzi.:un v-e Qol:ıy1sile ispirto 
menılek€'tidir. Fakat, bu hum 
ır.2adclerden hakkilc istifade et
mek şartile. İspirto isti:hsali için 
lm!'.anılan ham m·ddey<:> Me
las denir. J\1e~s, şeker istihsa!J 

_,asında elıde edilır. Türkiyıe 

şeker fabrikalarımn <;enelik me 
Ms istihsali 10 bin ion kad. r -
dır. Bunlaııdan ınaaJ.esef bayı -
kile .istifade edilememek.tedif.. 
Yamız Eskiş€'hiıdeki şek.er :;ır

kef.!erine ait bir tek iııpirto fa>b
rikasında meıastan par.car küıl
besinden saf alkol clde edU -
mekledır. Tuohal, U ak ve Al
pulıludaki. meliiıslar kendi halin
de bırakı.Lmakla ve öyk>t'e çü,. 
rümektedirler. Hdbukı, kanun 
mucibince inhisar]ar ida.r~inin 

mu1.laka bir ispirto fabrikası oJl. 
ması taq,ımdır. Bu fS:brrka, 16 
senedir bir tür~ü ne kurulai\);J
di, ne de i'1!lirtıı istihsal edildi. 
Bu karun, 1926 da ka'bııl edil
mişti. İr-Gıisarlac idaresı, 4257 
numaralı kanunla da ispicl() is
tfüsahni inhisarı altında bulun
durmaktadır. Böyle olduğu hal.
de ispirlo islfüsali için hiç bir 
müesseseye sahıp değildir. Bu 
sene, ş<>ker fabrikaları az ispir
to ver~e inhisarlar idaresi 
srokunu sarfetrmcğe medbur kal
m1'jtır. 

İdare kanunen 10 mi1ıYon iit
re halis i!l11'irto bulundurmak 
mecburiyetinde olduğu halde 
bu.gün elinde bir diı*ıem bile 
stok yoktur. t:ıı>irtosuz içki o
lur mu? Bu cilıetle. müsl;irat 
daıı:ığını gayet ta'bii kacşılamaJı: 
lf.zımdır. Üstelik de harice me
fils satıyorlar. Mesel.a. son gü.n
lerde Bulıgarlstana 1500 ton me
las satıldı.· 

İki tarafın da söylediklerin; 
aynen yJızdık. Buna bal<kalla
rın, bey'iye w.hğ;ndan dlolayı 
ileri sürdü ki er' >ik5' etleri de 
<:'k1<>rsek va:r.~·eti trr\' r etrn'ş 
oturt: z. 

Türık efk5.rı umumirı"esini e- r "'\ 
sash .bir surette meşgul edebi - AKIN1flYA -~ --=J 
lecek yegane te!J-dit m.e-nlbaı Sov 1 

____ - KfJREK 
yetlerin BOrğaz.lar üzerinde em- ----- -~-

nıu edip giderse, 133 buçuk ku
ı·u~u kurtarıuak u,brru::ıda a~gari 
133 liralık kağıt n mürekkep 
harcayan icra dairesinin hesabı, 
k~disine iki Jira borcu olan a
damı aramak için, TraMatlau
tikte kanıar.a kiralı~·au alacaklı· 
nuı bütçesine döner: .!\-Jaaıuafih, 

bu san1İn1i ika.zın1ın nazaTı dik
kate alınacağım biç sanınadıj':.nı 

için, bu bütçenin ıarar h:ınrliiİ1'e 
şimdiden bu fllct'ayı ~:azmak uğ
runda harcadığını e111r-ği, za1na· 
nı, kağıdı, ve mllrekkebi de im· 
tabili.rsin'z; 

peryalist baz1 idıdi.a~arda builun- '-----------
dukarrna dair yapılan i~aat ot- Cabasıda benden 
muştur kf bu tehdide karşı da (Baş taraf• 1 ;,..,, .. bi!e<le) l 
Londra ve Va.şinıgtıon detlıal An- lııdur. Ve bunların bir ~·e!..-üııu 
karırya teminat vermekte gecik- çıkarılacak olursa, görüleLektir 
memişlerdir. Buna rağm-en Türk kı, hananan zahmetle, harcanan 

zamanla, lıarcanan kağıtla, ve 
harcanan nıi\rekkeple. alınacak 
karsılık arasınd&, cuk defa kor· 
kun'ç bir ntsbetsi.zllk- \'ardır. İh· 
timal ~'mdi bana: 

ve Rus münase!ı<:'tl<:>ri, ohiJlıa.ssa 

Von Paıpene karşı yaıpılan sui-

kast fan1erinin muhak;:omesi <:'S-

nasında oldukıça mü-Şkül şartlar 

içinde cereyan etm~tir Aıllnan

yaya gelince Von Paıpen Tür -
kiyeye haıibe girmeği kaıbıı,lı et

tioği ta•kd'irde Nımanıyarun ken
disine Suriye; Filistin, İr&'ll ve 
!rakı yadetmiş olduğu ılıak.kında 

İngil'o: gazetelerinin 'hail:ıerlerini 

kat'i surette yalanlamıştır. Yine 
Von Papen'in, vaziyet ne olur
sa olsun AJmanyauın TürlCye 
ile su:ıım mu!ıafaı.aı €deceğine 
dair olan beyanatı da bu vazi
yetin mütalıeası esnas1'11da ay
rıca kayda şayan @ÖFÜhr:ek 
ic&beder. 

ÖLfl'M 
Sarıy~rde albay Hıisnü Alka

n ın o.;l u T • ksı.m lı.seai so 11 sınıf 
talebesinden ilhan Alıkıan mı.ip
teta ulduğ;u ha1>ta\ıktan kurtu
lamıyarak hayata göılenru yum
muştur. Cer:arıe>t ·bugün Üskü
daroa Yeııicamiden ög.e n~m·
zını miiteak,!:p kald.rılacak Biil
bii!ıd('re-sindeki aıle makberes• -
ne defr.edilecektır. Ôlli}e Al -
Laıhban rahmet ve a'lesıne baş 

saglıgı dileriz, 

•-Ne yapalım, de,·let alaca· 
ğından vaz mı geçsin?. diye
cekler bulunacaktır. 

Bu da zararın, benden gid~n ..• 
Cabası olsun!. 

Eğer devl"t yaptığını takTibi 
hesaba rağmen, bu işte kendisi
ni karlı sa;vabi!İ'yo1"a, nzgeç· 
mesin. Fakat eğ"r bu hesapla, 
devl .. tin 'ardıil:ı ııetie~ beııinı 
bulduğum ~eı..;ıııdaıı {arklı de
ğil~e, de,·letin haz:ne~ini, ve 
milletin enerjisini, tebnrüz ettir· 
rueğe çalıştı,frım grip bir nis .. 
bet>izliğin aşikar 2ararlarmdan 
koruyacak pıatik bir çare ara· 
ınak zaruridir sanırını. Yok<>a, 
alacakları tahsil sisteminde u
l·u.lagelen bu kırtasi teanıiil de-

Posta rr.iidüdl'rİ 
arasında 

A:rkawa, ~3 ~i.~ar r,ı. 
de:.1) - Zongu:.cl. r pa:st' r J: 

K-d N.~l yı·, rrgd n H· 1'::-
kt Znng : ldaga n.: ıki \"e t:ı.7 r: 'I. 

m ·,1-en:Hr. ---..---
Bursa Defterdar ığı 

Ani<a.ı·a, 23 (İkd3' ll! - b .n-
<leu) - B;.,ırsa dı ftt rt:i l!.ığ r. , \ 
g:lrr ~y:z kum;..,.y r.u .:z~ ·n " 
Haıyrett.i.n tayin e.chln:işf r. 

1 fst anbul Bele diye si ila n lar ı j 

• 

TıJ.hmln 
bedeli 
865.00 

1577,1() 

1657.32 

1768,00 

iıt tc
mauıta 

64,BB 

118.28 

124,30 

134 lQ 

C<'rr:;ıtp::şao. H..,..ki ve Beyoğh lıA:;lalıa<ıd~rlyJe 

ZEynıııp K;lm il Dvğu '.'r:( "' \>.e Fıcti.rn l"k.ıa.pı Sıhhat 
moı-k• ziniın yıllık ilı<iu'ac: ôı;•n. &lmacıık (366) !t'ID 

boyaz ""' (la 9) l<ilo kaşıı.r peynir;. 
Oı.u-ro.ılllpQ.9&, H.ai:iıt.'lki. Beyoglu ve Zi.ihr,·\'i h ı.sta\1Jk... 
Jarh.:a.,taha .. ne k~r-i.y)e ZrırfM'P ~a~l Do .vmPvl, Edıi.r-
nrkırpı Sıhhat ın1f'r'A'&İ ve Üskü.ı;li:tr Çocuk Bakım .. 
l"Vinin yıl.!ı:k iht(V"acı için aLınR<.\lk k"'UrU uzum 1 ka· 
Y1"'1. tl:ryani Pı.,.,.ıık.. 
ceraıtrpasa ve: .Beya~.u lıa.staharı..;lrt~Y 'i' Zcyt p K5.· 
m 1 Doğuıme\·i, Eciirntkap1 S.hh<J. n 'k'e'?ıi y.(' ü ..... :[i ... 
dar Çocuk Baıkı:n:..e\.-~ı.in yulı.k ill~·y:.cı için ~! na-:.ı.k: 

9~6 aü<?t limon ve (~5182) adet y '~ı1a. 
Crrra:Lrıa~a. Ha..~. BE'yoğl:ı ,,c Zi!"hre• i ~tr ık1af' 

~~ i_· :--anp1~riy\e Zey'-nt-p !~3111: DoğU.!TI0\'"'- vP F.dir
nf'lk.apı Sıth:hat 'IT'.-f}I'k z_iır.._. "1 y ..• k !bı.y ... eı iç; ahna
c2k 1192 lcilo rc<:,cl 

=-825.00 2&6.88 Ha::;~k. hastaha.n ı~. iç-in ~ınac:ı.k. 15()0 kilo ıdcofil 
pnmuk. 

988.00 72.60 H-.fzua~ı.hJ\3. liboratu\~rı tı·criibe hay\·an . ..ı ının y.l .. 
Irk .ihtiya<ıı için aJınacı:k 4800 kilo öhanıı., "'800 ki:O 
pancıtr ve 500 ad.at marul. 

1975.00 148.13 Cern>hpaşa, HaSt'L1<i \{' Bt'y<>ğiu Jı&;talıan~l~riy!e E. 
diı-n.a:..:aıpı Sıhhat 11nerkıfzrinin yıJlrk Uıhy.rı.c.ı iç.n alı
n~cak 395 kilo terey~ğl. 

4771,7-0 357.88 HllEekıi, Cerrabpaşa, Bey<>ğ' ı, Zuhl'&d h::Etolıklar 
ha'Stnıha1W'1ıeriyJ.e Zeynep KJmıl Dog·JIT:€\.-. Edıi.1'C1P• 

U..:a.Pl Sı.ıbhat mP'r'k!Pai ve Üskit...J:ır Çoouk B<iokıme-...-l
ytl · 11;: üıt!yacı )ı;.'n alın.uca«. ı>ej tiın, ı>e-yt..1 ya"' ve 
sabun. 

Talımin bedıf>"Jil;ı.rl He ilk te-mina.t mikt?.Ian yı:lrarıd'11. y~2ı11 lf:lıeT" ayr ayn 
açık fllıısdttmeye koırulll"uştt r. Sl't'tnamel~ri Zabıt '"" :>.ı:uıı.mellit Müdürlü~'ii ha-
1$'ninde göı.•l1leb'!Jr. itıall<"ıi 9/10t!H2 curr:a güttü ~aat 14 ~ Da.iır,i Theürren
de. yap ~ıacaktır. Tali.plerln ~lk f.çn1ina.t makbuz veya ~ktupları v.P ~.cın rı~ 
itJırazt nm. gelen diğer \-es·.ı...-;ı.: r-le lb -e ı:iir.ü mı ıyyen .:ıc:ıtte DairnJ ilJ.c'\i> 
niD<ie bub.ınıoı.aJıal'l. (10396). 
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Devi.et Demir Yolları Meslek 
Okuluna Talebe Alınacaktu· 

Devret Demir Yolları Umum 
Müdürlüğünden 

Devlet De:r.ir x·o"l;p·1n~n rr.uhtrli! lhtısns şubP:eri için m-etnı.1!' yrti!Ştir\1-
r.n<k. üzer(' Anikarada bir cDenıır Yol Me~lı·k Ok'ttlu> tesis ediln;iştj ... 1\lek;tep 

ya.Lılı olup tedrisat müdde~; üç sen~dtrra:benin her ttr.rlü eiblse. y;yect"k, ya

tacak ve trdris malremesi idHrece para-Sız temin edillr. 
İ$btt mrktep meıur..i3rt De\.·let Denir Yollarında Hse mnunlarına mah

&11s nlaaş v.e ha.kl.arıa. sah~p o!Ull"lor. Askeri-fk müh"1t•tlefiy1,_•tcı.erinô.e kısa hiz

mete tabi tulu!urlar. 
Dı..•nılr Yol meslek okulunu iyi de:ecc1erdc bitiı'<'nler arc;.s111da v(•ya-

hut mr~:f•k hayahr.Ca yü'ks-Ek t>h~iyc-t gös't-eı•eııler1nd< n C<:nt>bi m<'m1t.,kct-

lf•rde id;,.•ı-e hı .::c.ıb:nn yü.1.tsck t~hs.:l ,re ~htı.:; ... s ya,pltrı.mak üze:·c her sene ııy

\1ea ta ı bı' \ rr.emt:r seçi!cceklir. 
KAYIT VE KAOCL ŞARTLARI: 

J - Tii'f'k olmak, 

2 - id.i..I'!;'miz bc--k:rntc-r· ta:-c:ı.fından yapılacak s::h!ıat ve ps.iko~f'knik nn•· 

ayrr. cJen"nde sıhhatte ofduğı.ı anla§l mak. 

3 - 14 y1~;ı11 d() 1dtırmuş VP 18 ya.ş: . .nı bitlııırrem~~ olmak, 

~ - A<;ılacak nıü~-a~aka imtili.anıncia kazanın.ak_ c.imıı.hanlar tü.-kçe, ma• 
t~ma•&, ve t.abtat lı;Jgi.sin<l~n yapılawktır.> 

5 - En rız. orta okul mı~1..unu o~mak. c.tah.~l sevi) esı or:a<ıan yLlkı:;.ek olan
lardan n~r·glek oktL!unUıD biı-;-inci sınıfına kabul olunurla!'.> 

MÜSABAKA lJl-JriııAXLAlll: 
Anık.ara, İstanbul, (}Jaydarpaşa ve s:rkPcİd(') E· :{işeh.ir, Balık,•sir, Af. 

yan, İz.nı·lr, Kayseri, Adana, 1\1a1a.tya, Erzuru~ şehirleı'>indP işletnıe müdü.ı.·. 
lüil~rınde l/Birinciteşrln/942 perşeınbE g'Ü.."lil yapılacakiır. 

·rali·pler nihayet 30/EylU]/9'12 tar~'hitı.e kadar in1t;h:ın o:ma~t. istedikleri 
~rleı'Clc·kj Dt>mir Yol~arı İ~]E'tm.e ll1üdiirlükJerine bir<!'r ôilekçe il~ müTa.. 
caat .ctnııe.Jjdirlcr. 

Dtldt-çıelerde l~işt.i.rill'cek Vt'ı::.~alar şunlardır: 

1 - isteklinin bu gÜ!lkü haline Ui)"'gu.n fotoğrafı taşıyan nillu.1 hüvi. 
yf't cfrz:Qanı. 

2 _ Mekt-E;p C.ip1on1.a.~1 vcyabuıb tasdiknanlcsi (bunlara y.ıpış~ırılan fo-
toğraflarda talebenin bu günkiı. halinlgösterccektiı·.) 

3 - iyi huy kfığıdı, 

~ - Nı kağıdı. 

İş1ctıne nıerkez1erinde bulunan i!'tekliler yukarda göslcri?en dilEkçe ve 
vc9ik<.Llarını bızzat ~letnıe mtidü.rlilllerine götürerrk bir kayıt numara!:iı 

11.kıcak!ardır. 

Diğer yerlt•rden gf'lecck irlt•klilcr,20 den 28 eyIU)e kadar C'n yakın de
mO)'ol istasyonuna gı~lcrek !şbu dilr.ltçe ve ve9ikalarını istasyon şefine 

gOstcrectk ve di~ekçe]rrini kay1t ettirdikten ve istasyon nııühürilc mühü ·)et

tikten sonra ştyeh::ı.t ecit.ceklcrJ trenin, tarltl. numara, ve sa"iini yazdıracak

lar ve bu Vt.:5.!ka. ve <.lilı'k~e ile tı:rende ikıinci nlevkide parasız seyahat ede ... 
ctıklerdir. 

i;,au istekl~ler mür~caat ettik]cri istasyona göre en yakın iş~l-'t:l~f." rnt'r

ke"Z.ııne giderek orada iJT,ti.han olmağa mC(.."burdur)ar. 

.AJ>cak nriirac:ıat brih!.er:ndc.k.i tren vaZ":yctine göre· girlrcekJeri ..,n 

ya'kın işle-trne meı-k-€z.ine 30/Eylfı.l/ 942 tarih.indPn evvel yeti~('n;edik1erl 

t..-ııkd•rde bıı tal'ihtcn evvel yı•tişebilecekleri a·ger işletme. nıerke-Llf?rin

dM ~n yakınına gidıırek oracia imtihana gir!'b;lecı"'klerdir. Tall'bc yolda 

kontrol t~Msn1da üzerlı rinde bulunduracak1arı i~bu vesika]~rı katar JT'.€'

murlarına gc>s~erE-Crklerdlr 

ı.;tasyon ardan bu surf't:e şlctme n11 r.ke2Jf'rine gelen t::ılebr d<.-r·ha1 iş ... 

1ehr.~ nüid\h·Jük}('!'inc mür.rca<:ıt l'der~k yanların<laki vesikaları yukarda ya

zılchğı g.ihi bizıat c:.l;".;.k~:d:ir i.ş!ft?"nryc verecek vP knyıt nuır.-arası aiacak.Jar

dır. J5Wryonlara f1I.:lır2ca ... t ı·oc-ce~ıdP.r o, gerek i!"<'n]ı•ri ~klemrk incr.e, 

vakıt kn:ybf ... t;nen\ek. ve rahat ~7.. o~mamak ve gerek yukard<:.kı tar:hlf ... r<le 
i~l.ehne nlETkf'zleriue yetiş b.ln ek ıı; n t~Ml "'~z1yctJe:-;ni f'v,·elrit'rı h:hklk 
eLna·l<'-ri n~ı:11J:ıat1eri icabın<iar.Jır. 

1.1ıekliler..n işl<:ttı.c .n1crxı'z.erine. rnüta-=aat Uirıh!erine göre n1Ü$-abaka .. 

dan t'vvel v~Mut mü.:;aba.k.adiln sonra işletn:-e mi.ıdül'li.iklt·rinde tf\sbit edi

lecek tarih ve s:::ıetlrrdçı ~:llhat heyet~erince muay,,nelf'ri yap;Jacaktrr. 

Müsa,baka in11üıorıından ve muayen4•den sonra istt'k]ı:er, neticeyi bc-·tt-

1errııtks.i7..i.n -~etme ın~tdücli.:."kJeMndcn alacakları paras:z s<•y<Jh.at ınüsaade

nani'eJerjlc geldikleri iıstasıyona d&ıece.klerdir. Bunların arasında 11eiiceyi 

imtihan yapılan ~Phiı·lerdıe al:11ak lstiycnler bulunu:sa bu arcı.ı'-ar:nı '\'O 

or3d..ık:i adrt>slerini c1i]-ckçP~er;nin altına yaz.dırmalıla.rdır. 

.Aınca.k bunla.T nu;ktc-be k<ı.bı.:l edil n~zlıersr dön.rccldcri yed r>rc paıLJ:sıı: 

seyahat haJdtı.m knybcd-erlf'r. Sıhhat muı:ıyQnEs:inde ve nııi.is<tb;1'ka. imtilia

nnHia k.:.17.an.aınlarm adıı-eslPr~rıe tebligat yapılır. ·ve Ank.arcıya kı:ı.JaT pa... 
rasız seyahatleri aıyrıca terrtin olunuır. 

işbu rı~eaıa. okıulnnda töh.sil edeo er tırış sen.elik n1ecbı..ır'.i hizmete tabi 
tutu)a.cak:laıı.ndan mf'lktcbe girerken gct.i.recekle.ri noterden ı<ıusad<'lak taah

nü.4. Y('nedinin nUn1unesini ·işletme müc!Jrli.ik)eri.ndi'n tE:<ia;ik cdect:.~ rrd'r. 
(78~2-9975) 

~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-

Acele Satılık 
·Hususi yapd:miş, idareli \ 1e 

12 45 Aja.mı l>:ı.bı·rlcri iç· mantarlı ç'nko kaplı BUZ 
1300 - 13.30 Müzik: P<şrev, """'"; DOLARI VE KELVİHATOR 

w şaı~ılar. 
18.03 Müo•k: Çifte fa~ıı. MARKA 4 ayak, evler için, az 

iKDAM 

ILORlENZ: 
o 1943 MODELi 
R W. 167 ~ a {§) LAMBALI 

~ ALMAN TekniQ!nln Saheser'ılir 

N 
~ ===·= Türkiye Umum 

SADETTİN SÖNI\!EZ 
Mümesszlliği . •m M. LOGOTETIS 

.,... lstanbuJ Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7 /25 

Kız . &kek 
Ana - ilk HA YRiYE LiSELERi o~ta - Lise 

Yatıh - Yahsıı. 

Tv.leıb:::> ik·ı:ııydJJmı df!'\lan1 olıu:nmıakt."ldn·ı'. E5'k' ta-:ebı'11:.n ta.l\s.irt,'erini yc.:tırarak ıkı3.•yıC:-ar:nJ. ~i:oem"'.ıeJ'i lı;iı.ı:,;1ldtr. 

!\11.ıra ..... .ıa.t: Htcı.r gti..in 10 ~an 17 fr! lJ.:.aı.:iard~r. Ec!IE'bıt !ioi:ını ~ın<: sırnflardaı..~ başlar. Glinciüz!ü ta\oht:ı. ın:r!!<ıl<-ıb:n hususi 

vf;'~a.itile in'üikıJ:ech.lir. '11elıf.d.:ı11: 205;3-0 

Gayri menkul satış ilanı 

Üsküdar icra memurluğundan 
Kadıköyünde Üzerlik sokak 11 numarada mukim iken halen 

ikam1>tgabları meçhul Nevvare ve Neyircnin Emval Eytam idare
sine izafeten hazineye masrafsız (204) lira borçlarından dolayı ip<>
tekli bulunan Kadıkyünde Tuğla cıbaşı - Hacı l\lustafa efendi ma
hallesin.in Erenköy caddesinde eski 4, 4 mükerrer kalp yeni 28/l 
kapı numaralı evkaftan lllil2but Milırimob Sultan vakfından (sağ 
tarafı Ali Rıza hane \'e bahçesi sol tarafı tüccardan İlyas bey nıaa 
köşk bağı arka tarafı Seyit mabnıut efendi hane nıaa bahçesi i>n 
tarafı Kayışdağı caddesi ile mahdut (1035) metre murabbaı mikta
rından ibaret ,.e tamamına üç yemh?li ehli vukuf tarabndan 540 
lira kıymet takdir edilen tarlaları nm 2280 No. lu kanıma te\'flkaıı 
açık arttırma ile satılmasına karar \'erilmiştir. 

Vaziyeti hazırası: 
İşbu tarla içinde temel ve kısmen faş meuut olup iki tarafı 

1 telle tahdit edilmiştir. Halidir. 
· İşbu gayri menkulün arttrrına şaı·taamesi 22/10/942 tarihinden 

itibal'en 9~S/2383 No. ile Üsküdar icra dairesinin muayyen 
numarasında he.rkcsin göTebllmesi için açı·ktu. İlanda yazdı olan
lardan fada malumat almak istiyenler işbu şartnameye \'e !139/2383 
ılosya No. sile memııriyelimize m fö'Caat etıırnlidir. 

2- Arttırmaya iştrrak i~in yukarıda yazJlı kıymetin % 7,5 nis
betinde pey akçesi veJa nıilli bir bankanın rteminat. mktubu lliv
di edilecektir. (J\1adde 124) 

3 - İpcteı... sahibi alacaklılarla diğer dlakaoulann ve irtifak 
hakları sahiplerinin gayri menkul iin-ri11deki haklarım hususile 
faiz ve masrafa dair olan idclıala nm işbu ilan ta~i·hinden itibaren 
15 "1.in l:çintlt."' evrait1 müsbİtlerilc bh·]ikte n1en1uri.yetİnlİ2c bildir-

i mcleri icabcder. Ak5i lıalde lıaklan tapu skili ile sabit olmadıkça 
satış !ıedcliniıı paylnşmasmdnn hariç kalıdar. 

.( - Gös(cıiJen gi.inde a.rttınıı aya işt~ak edenler art:t.ı.rnıa şart~ 

namesini okuP.tlL.' ve lüzwulu ma 1Unıatı alını.ş Ye bunları tamamen 
kabul cimi~ ad ve itibar olıuıu~lar. 

5 _ Gayrimenkul 26/10/1942 tarihinde Pazartesi giiuii saat 14 
den 16 ya kaılar Üsküdar icra me murluğuııda iiç defa bağırıldık· 
tan s<rnra cıı çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli mıı· 
hanınien lu;rıneti.n yüzde •5 ini b uln>or. ve-Ja. ~atış isteyenin alaca
ğına rüçhanı .,Jan diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu 
gayrinııenkul ile temin edilmiş ala caklarıuın n1rcn1uunda11 fazlaya 
ı;ıknıazsa an c;ok arttıramn ta2hhii dü baki kalnıak üzere arttırına 10 
gün daha temdit edilerek 5/11/194 2 tar'hiııde Perşembe günü saat 14 
den JG ya kadar Üskiidar iera me mnrlııi(ıı oda~ında arttırma bedeli 
satış isteyenin alacağına rüçhavaı olan diğer alacakların bu gayri 
n1enkul ile tcınin cdilrnİş alt:akl.ar ı n1ec.muıındrıu fazlaya çıknıak ve 
muhammen kıymetin yüzde 75 ini tutmak şartile en çok arttırana 
ihale edHir. Böyle bir bedel elde eıJ'lme:ıse ihale yapılmaz \"C sahş 
2280 numaralı kanu..na tevfikan gc ri b ı rakılır. 

6 - Gayri menkıı·l kendisine ihale olunan k'nıse derhal vep 
verilen mühlet i-;!nrlc parayı ver mezsc ihale kararı fesholunarak 
:.uı!i.inden evvel en yük&ck tek Lifte bulunan kim ise arzctmiş ol
do~"ll ber!el!e aln1ağa razı ol;ıı . ona, razı o1nıaz ,·cya bulunmazsa 

ı 
hemen 7 yün miiddetle arti!3'maya çıkarılıp en çok aTtlıran,. ihale 
t•dilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen giinlrr için % 5 den hesap 
nlıınaoak faiz ve diğer zararlar ayrıca hiikme hacet kalıneksnın 
meıııııiy~timizte alıcıdan tahsH ol ıı.nıu. (l\Ia<lde 133) 

7 - !\.l•cı arttırma bedeli haricinde olaTak yalwz tapu ferağ 
harcım 20 senelik nkıf ta,·i:t bedelini ve ihale karar pııll:mnı ver
n1eğe mecburdur. 

Miiterokiın vergiler, tenvirat ve ta11zifat \'e tcll3liyc resmhıden 
miice\·ellit belediye rüsumu ve mü terakiın vakı,f icaresi alıcıya ait 
olma~·ıp ••ltırma bcddindcn ten zil ofonur. İşbıı gayri menkul ta
mamı Jukar,da gösterilen tari bde Üsküdar icra memurluğu 

1 
ocf~sında i~bn ilan '\'e göstMilen arttın·nıa §artnanıL"Si daire~inde 
$a.hlaeağı ifa nolunur. 

ADLiYE 
koridorlarında 

(Ba~ !•rafı 2 lnci sahifede) 

oktrın.aiğa il&ve ed!iniz .• 
- Ne .i,.lil:v"'lf'.sıİ-'!1 

- i1*vc -ediniz eııcın.dinl. okunıağa! 

- Ne ilave ~dey·11n Nesim? .. sen 
benim oordıuk.!arırrın ce:vnp ve~· lb~<a

yım .. 
Etraftan f:lfill1ıvlar; 

«- Okuırıaga. d'cvanı rc!'.lr.ııiZ> <ie
nıek ;sıfyor gaLlba!.. 

- Nesinı: 

Bu ınımnurlar biı:- ıh.a.J;ta. evvıel 

beniın dl.ikfkıcinım:ı .gt-1-c;:ilt•r. ~Neslm 

&L'ınl yak~ıeaıgı.z;> <1eıdi.lcr. Bir ha.ft.11 
sonra da gıeJJp bu tuza.ğı Jcu,-cJ.u·la~'.. 

Hfr~1. dooyaıya, ı1i":'tiri.Jırniş on lıira-
1\kı gooiıc=t'ok; 

- B~ı ıpaıra .sennin dt•.ği! m;? 

- Hayır, bt>n·iın d!C.llcii;1ııın1 ııf~ok, 

clııı· bir dili:~lcl.n., paıt.ı:d!l)•a gür-U.Jüye 
dıü'.-\k:bının örJJındıı~ 50-0 Jrişl! topl'ar..dı, 
O lı;:Jd:ar a.da.nıın önır.de nasıl ı·ü~"et 
vc-rebilıi.rin_ı! .. HP.p~ yalan. J\.fıern:ır 

loerııd1 ct,b nd't"llı çrJc· f!p vı'J'Cii ... 
- N<;eo:nvbtin paiıayı poMse veı<ı·

ke.n ·kzy,iJ~ı c.·a..tı,•ı·ı~k. fni\ni o:m&'i.' 
stenui.şs:n '! .. 

- P . .:.ra.nın bf•nin1 oiım'31..1ığını an
latrne.ı~ i~t.iiYur<.'.lL:n\ cia O'tlldan .. 

Ha'T.:::1. ~ nıhsiarl-:H· nıunurları ve 
pu~,· ·ş:ıhit ol·a:."ak d::ıbrnda. 

Hanıal A.,ı::iı..... üz.er~r.tde..-ı ş1rıl .şı:rıl1 

saif~1-ert flik'Pn hll"P .1J ·bir a<lzm., tta
!k>:n k.Pııd:.aine ye.:nin t"klıf «t~yor: 

- Gö~düği.ln-.J, bild·:ğm.L d.o-:;C..oğ

ru s{'.yıNyıcceğ>"l1re nrurm.ı~ı:m vp vic-· 

adt!ım i;zı·ıııne y·cmln rd~ı'Iİ.m de. 

Aşlı• a ık ahk ba•k11yor \:ıe :ıtll'>llrf'Q.1·. 

- Sf1Y;ı!;r.:.;m11" oğlu.nı, tl"k!'ar ~t sö;·
Jcdiğ:ıri .. ·•ftnı.ini bt n ;"·tn~~yı'<.'Cğim, 

~en ı ri~c(·lks.n! 

}ij.kı.ıın ıı--.!c.ı a.ır ediyor. ~~ı· 
Ş>f'Y an;~!'YJ'...._V'O"r. N.ihayet şt;yrJıı~ 

ye-nııi.n~ b'.:ıceırıdbiliy•u!": 

ite tHı· 
bir' 

- ıo J.ira '1)1'f."'ı.:lıe,in-l göı·m<J~ 
.naınu~ı.ı:~ vl:'ı vicct.:-.n1ım ü7'€:ıo.iJ'ıe ye-

Nı'.ii·m~n on liira veı'Cl'ğlni po.J:is de. 
gö1•ınfırr. .ştir. Ya.lruz, inıhı,-:;au.· mt".ınu

ru l\11!'.''(':l.ı 1ı::n•ı.n (lJlıi:?.ıd::iŞı RıeO'~p gön
dt:Jtj.ı"."'lü Föyiilqo"or. Buna d.a. Nrsi.nı 

yinP lt.:az ıeıd·'.ıyıoıı•: 

- r >J'.,k'f•"ı::ln. bir b&~ va~·-. O, 
bö:t1~·enfn 2ri:<"a"ında. !ci·i. Göre•ne,zdi. 

'• •• 
1\-Ia.bk( moe, Rıecnb:n durduğu ~e

d.,·n, Net·nıt•:l para vt•~'Cl.iğ:i yerin gö
rü]i.ip !!Ö1 ;llf'm}y('(. ..... ~·n:~n an.:L~~,1maıe:;ı 

iç~n .mc:lrJ .•Yndı• k ·~.;f yr.p;l'füLSıcın. vf! 
ik.eş<if i.k."t>Ei.i.ı11Jı NE::..rı1ıti,•ın. t.aJıı:.i(":n 

ka!'ar vr-r.i;! B<J:..:~: 11n·1 ., 1 ob.:c.a~ k'm 
se-n~n s·.ırh'p ı;ı•lu.'l1'0dıgı. şu on lir.a h;
kfty (>si'! ! . 

ikdam muhabiri 

19 00 Konus.urıaı (Ziraat Sat~i) mlıstnncl buz dnlab: ve iki 
19.30 1\1· mr~J~~ S;:..u.t f~~.tı 'f' zjane;1 a<lct şık he-r mağazaya lci - #a::;ı11::ııı:;;a.:ıilti!ZIZlllO:llll:Ellil'llllElll:ı!ISGl!s:;;!IZ!llllöil:ll11l1Mımım•l!lllmlC31" 

19 45 ~~~~.r:o oak:ka. 1 zen (Nrnn) ile pasianeler DevaJrl resn~iyeı~in !Umarı f21tkrti ıte : 
ı v" muhalleb;ciler içır., LÜKS 

19.55 M•uıık j. S. B<ıdit'da'1 S<>nıat.aj TEZGAH acele satıiıktır, ta- İnıalüt!ıancmizin 1 den 3 ııuıııaraya kadar İDEAL 
(Ydn:z kem·" ·.in) gay.-: •nf~lam ve tasarruflu SODA ve BORULARI 
ç;;,lan: Li•}Q.) i\rr.ıı: lipler'.n b 1 

ınarka 

satışına 

!'.() 15 
21.00 
:IJl)5 
21.45 

Galata Ferme-

. 
· Yunus Seviç'e müracaatları. as nnııntır • 

~~..., '""°""''" ı g Toptan· ve perakende satış yeri M, GÜREL 
K<ırnıt,ıma (Elvin sa:ıti). Galata: Arap cami Bergamut 
Mlizlk: Mii,,.,k sohbe<lerli sokalk: No. 3 telefon 41237 necıler )'Cni han 4 No. Tel•f on 41040 

A $'~ §""'# 
Mll'JA'k: .R.ad;yo seTJofııi <>:tw;-j 5lı••••mıınımllli!A•ı:amaall 
tr""1. (Şııııt; Froo A1nar). P. T. T. U. Müdürlüğünden 

Salıi:hi: E. i Z Z E T, Neşriyat 
Resıldığı yer: .son 

Direktörii: Cevı!et Karabilgin 
Telgraf. l\latba•sı 

~fu;;aınıaıf fl.o}ueT•}• . .I{ n;zrr~tin\• ifa iQin :<laı<:daı QIYJ~J:nn V(:. fiJi b'.zın.nt}t;rinf 
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Sa-ç OOkınu gi.ire-llı.ğlıı rn 
b.ıı.ı•inci şartıd.ı.:r, 

Petrol Nizam 

KAFKASYA VE 
PETR,..L HARBi 

Kafkas Milletleri 
ve idare şekilleri ... 

-------------
Kafkas dağ silsilesi güzel bir gerdanlığa 
benzer. Sarp ve korkunç yamaçları vardır 

y AZAN : Kadri Kemal KOP 
2 

Js!omı:yetten önceki devirler
de Kdkasyada. hükumet kur
muş <11,an h·ükürr.rdarlar, Sasani
leTin Riyasi \'E! i·dari nüfozları 

altına giı>diktcn sonra, Zerttiişt 

mnhrbi d;e bu nüıfuzla lbı.n., -
'her Kafkas ülkelerine gm:Ii, 
•Zer.daı.-ıes.ta, nl'n ÜJJ'l•rne-tl, ıbu
ralard.a kendilerin>C cat.e~gode -
ler• k·ur.mağa ·\·e garip fryin!ı? -
rini bu mııı°'>etıerdoe icraya baş
la'Clılar. Bugünkü Baku şehrinin 
ıbuhındıığu Aıpdheron ywrıma -
da,;mm doğusundaki Soura·k -
lıani'deki ,gaz kadbonlannın fi§· 

Jurdığı kuyuların ort·asın.da bu 
ıeski dinin msıbetl-erinıe ait ıc11-

~az ha'iii göze çarpmaktadr. Kaf 
kasyada petrolun o tarihlerde 
de mali:ım ve kull>&nılmış ol -
duğu lbu surıelle de hat11·a ge
lebilir. 

Bugün yeni dünyanı'!! /bir ha;rp 
oohenınemi haline ,getirdi'ğ.i Kaf
ka,.y a bö 'ıgeııi XVIII zj nci asır 

lııaşlarmda Rus idaresi a].tma 
girmeğ<' ~aşlamıştı. B11 giriş, 

XIX zuncu asrm sonlarına ka
dar devam etti. Osmanlı· idare
sile MoskQf çarlığı ar-<sında s1k 
s1k tek.Tar cıtlerek yıl.1s.rca uza
yıp giden sürekli ve kan'u harp-
1.er<fon sOO'a Kafkasyanı:n cenup 
bölıgeleri de Rus1.ar:ın eline geçti. 
Kafkasyanın Ruslar hesabına 
ink.~af eden fütuihatı, niilıayet 
bu.odan 65 oone kadar eV'l/€1 
son·a Prmiş oJlclu. 

ça,r RU'syas;, çeşitli t~biat gü-
21elllklerini, insan varhklarıJ11 1 
zengin petrol kaynakıarını, gü· 
mü~. ıb~k-1 r, man·ganez, kurşun 
ma·dıenlerini iıJılh.~a eden v·-e iki 

deni2ln ortasında ıbul.unan cşs!z 

Kafkasy.sy1 ele geç:rdikten S'On
Ta hu memleketi i<lar·e ·bakımın
dan 10 eyalete ve bir müstakil 
sa.ncağa ay:;Tdı. Ve heyeti umu
miyesini1 Tifliste otuııa.n bifl" u
m~mi valinin jdaresine vıerdi. 
1914 hanbi p~tladığı vaki·t Ka.f
ka""a umumi vali ve komutanı 
Çarın amucıısı idi. Ve o, 

uımanki tqprak ölçüsü 472,554 
kilıJmetre kara, nüfusu da 7 
milyon 300,000 kadar lhesapla -
nan bu memleketlerde yukııır:ı<la 
adları geçen çeş,tli insanlar ya
şıyor ve fakat Çar ida.-esinin 
tatlbik ettiği poli.tika yü>Z"iinden 
ıbun!>Grın hem<'n hepsi hinbirle
rine birer d'üşman olarak yaş.
yorlardı. 

Mmtıakanm şimal bö],gesi11 -
deki eyaletler şu slil'Ctle taksim 
e<lilnıişti: 

Ku.'ban (merk-ezi: Yekatermo 
d~r), 

İstavropol (merkezi: İstano
pol), 

Terek (merkezi: Vladıkav.d:as) 
Dağistan (merke'Zi: Demi,ıılıı;.n 

ŞUl'a), Cenubi Kafkasya eya -
Jetleri de şu tıaksime tabi tutul· 
muştu: 

Baku (merkezi: Baktı), 

Yelizavetpol (m<'rkezi: Yeliza 
vetpol). 

Erivan (merkezı: Ericvan), 

Tifüs (merkezi: Tiilis), 
Kars (merkezi: Kare), 
Kutais (merkeı.i: Ne>vrosiski) 
Bu suretle muht€lif eyal"tie-

re taksim edilmiş o!aıı bu mem
leketl€r h.ı:k.ikattl' iki müıhim 

kı.>ma ayrılmaktadır. Bu taksi
matı tabiat, daha doğrusu Kaf
kas dağlan yapmıştır. 
Adı bütün bölgeye (alem) o

laııı Kafkas dağ sill.silesi, sağda, 
me~ihur Ha'Zer ve solda lbild',ğı
miz Karadenizl<'l'iıı kucakladık
ları bu m.emleketin oı-tasındısn 

geçer ve bu ülkeye zarif bir 
gerda,nlık süsü 14eri•·. 1200 met
re uzun'.uğunda. 6000 me!Teve 
yakın baş döndürücü irtifolarile 
çok arızalı )'i.iksek tcpelerı. 
asrp ve korkunç yamaçları, ilın 
va eden bu dağ silsiicsinin bir 
f;'Ok rnahal'lerin<:l<' yemyeşifı or 
manlar ve keE.if fundalıklar gii
ze çaı:ıpar. Dağ'~r.nda her nevi 
val"i~i iha'.Yvan sürüleri ya~•r. 

(Arası var) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden 
Bir yüksek inşaat mühendisi alınacaktır 

Unı'Ull':l rrnıüıdürlüğ:ümi.iz mt'rkrz trşkf]ilt.ında ~t.j:b.dam f<i'ınilE'k ü21C"1-e ::ı .. c .. 

ğ.claki şartlıaır daire;.ind(I: üct'<'tli i!ir )"iiG('k inşJat müh.erdisi alı.."lZ.C<jktır 

1 - ~It'!nl\JJ"in lranunıınun 4. cü nındes:nd.e ;yı&zıh ev~aırı hıaiz buh•r. .. 

rniıık. 
2 - 'A'l.ııdbuıri askerlik vazif-esint :fa f trn.iş buılun.ır~ak. 

3 - Veri]<:~ iicret 30~ t>ayılı kanun hüık.üıı1Jerine göf'P lPsb:t edi:<:c<·klf.:r 

J\:Jüraca~ ed.eoekler.in saTiih ve okunı:ık1ı ad\·t>t.!~ri yaz:Uı dilekti'l.e-rinc 

fl&ağrda yamlı vcsik.ala.·n bağlıatvaca~claıxhr. 

A - Hiiıvlyet ci!zdıa.rıı veya mılf'a&!aık su.:.-eti . 

B - İyi. durum ma2lbataboı 
C - Ohı.l şab<!dPtn.anı<esi veya m\lstU:l.dak SllN"tı ~abancı rneml<'krt-

~ tahsil etmiş o}a!nkn•ıın 3458 sa!Yılı kmıun.a göre e.lınala.rı iktiza PClfn 

yti.k'.S{4k: m'iiihcruiisılik nılwa:l:ı.:ı.meleri> aEb. veya musaddak. EUJ>et•. 

D - As.k-eri.ik t-erhls vesika.Jarı veya arı·ı.:.scrld.cı..\. su.reti. 
E - Evvelce çalıştıkları yıeırJeı1rle aidrk!an bo..rıısP.1rVi~lerin aslı ,.fJ'a 

(10235) 

•il~· salıbi biltün dünyaya yapılmış 
olan denenmi> ilaçlar için bir garanti işa

lretidir. ·fi~· ilaçlarını bütün dünya dok· 
J 
torforı hastalarına vermekte ve bu ilaçlar 

milyonlnrca insan tarafından kati bii emniyet 

ve irimarl.ı kull~nılnıaktadır. 

l s K LANYAS 
i YOKTU 

Şıpr, Fujer, Baılıar, Leylak, Yas emin, l\lenck§<!, Revdor, Suvar de Paris, Fruivcr, Skandal, Arpej, Losyon, Larnntalarnııı nefasetleri cihanı değer.,. Ha.an Deposu ve Ş ubeleriı 


