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İdhaliit Malları Harp ekonomisi 
bürosu işe başlıyor 

-~~~~~~~~~ llll!!lill!-~~~~~~~~~ 

Sabit gelirlilerin 
ıstırabına careler 

' ~-~~~~~~~--~~ı 

• 
geçınme 

aranacak 
- -1-

Biır Sovyet şehrinde Alman askerleri yürürken 

• 

Toptan azami kar 
hadleri tesbit edildi 

ldhalô.t eşyasının muamele ver 
gisi talimatnamesi hazırlandı 

A nk'ara, 24 (İkdam muh .. bi- j 
rim:le n) - T karet VekaJ.,,.ti, ha ,,..-~-~,......, .......... ....,,... ..... __ , 

Şark cephesinde! 
neler oluyor? 

T ürkiyenin harp sonrası iktısadi 
politikası da tesbit edilecek c-·-=-=~;;- -==------·-J riçten ithal edilen ve edilecek ı · • B s E • s • 

olan bilumum maddelerin tap- 1 1 1 
•tan azami kar hadJoerini teSbit 
etmiş ve 15 Eylülden iti.ha.ren ___ , ___ _ 

Yeni hareket ham· 
leler i ne doğru 

Sark cephesinde yeni bi~ 
~onbahar hamlesini bek
lemenin günleri içinde 
bulunulduğu muhakkak 
sayılııbilir .. 

Yazan : Ş!JKRO AHMED 

B ü liiıı dikka t gözleri Sta

lingradd aki sokak mu -
hareheleri nc saplanıp kal 

d1ğı i~i.ıı doğu ccplrnsindeki son 
umumi dunun hemen h emen 
ih mal edilir gibi olulor. Hallıu
ki~ bu cephed~ şima lıJrn ta ceou~ 
bn kadar hemen het bölgede 
bir aydır ye r yer Sovyctrer ş:d
detli taaı-ru:<lar yapmakta , .e Al· 
man müdafaasının zayıf n<>kta
s: nı bulmaya bii~iik ehemmi -
Yet \'ermekte dirler. Bu böyle 
olduğu gibi Stafaıgradı da bir 
öliiıu 4::Clldeı esi hali'ILC sokınuş 
<>!ara k ,\lma n ı>res tijini ve ınane
'7il· atını burada bozmak, ;,.·eni 
hedefler iizeriııde Alman ordu
sunu faaliyetinden nıeneylemek 
taktiğini kullanıyo rlar . Umumi
Yet itibarile Alman müdafaas ı -
n ı ıı bütün kesimlerde kuv,,etli 
olduğu , c hiç b 'r müdafaa ter · 
1ihini11 Rus savleti karşısın • 
da bı>Zulmadığı bugiine kadar 
Yap ; l :ı,n denern.ıfor ıkn anlaşıl • 
nııştır . S tali-ngrad miicadelesinin 
de, 'a nun a ge li nce, bu m üca<le lc 
artık l\ arsı f(arşıya iki ordun1ln 
ha"rhi oln;akla n pkmı~tır. Niha·· 
Yet, Ru,J arıın öliim fedaileri j]e 
bu şehri behemelıal zapta tahsis 
<>!unan kuv\·etlcrin karşı lıklı 
ın;i ca d el csi Stal ingrad durunıu .. 
n• hakimdir. }'akat, günün biz
~c ınera k n1evıuu şudur: 

- A lnırın tnanuz ordu~u ne· 
~edediT, ne yapmay a haz.ırla • 
ll1 jo'or?. 

t} lıillin >&n h aftası içindeyiz .. 
'reşriuisn ni ortasından son·ra 
llu•y ad a simalden cenuba ka • 
d , 1 b' ar herhangi büyiik ölçü ü ır 

harp yapmğa iınk ün o)mad1ğma 
:tıa 7.arafı Alma.nlaT"tn ~· rni lıaTe· 
k('tl('r içi n 6-7 haf!ala n ka lmı ş · 
tır . Bu l ın ft alar i ç ıııtle acaba ye· 
n,j bir hedefe doğru taarruz }ıam· 
l~s·ne ge~ecckler mi, yoksa bu- 1 
ı:ı 1nkü durumlannı muhafaza e· 
d'<',·.e.kler mi?. Yru1i, Stalingrad'ı 
düşürmek dmal ,,.. merkez ke· 

' ' ~ 81 11\.l e.r i ınUe 01ü.dafaad.a kaln1nk, 
l{a fkasyaıla ınümkiiu "la bildiği 
'-•dar ilerleme k hudud u içinde 
k ; ı_ '? 

'-"Yet muhafaza edecekler mı . . 
ll iı-C'e hnnu.u bö"Ic o lıuasına ve G • 

• 7 haftanın müd afaa ve olu-
•ıına b ag",lnnınakla gecir'·lmcsi -
~ . . 

e lllıkôıı yoktur. Uer halde, Al-
~an ordu-su·nım yeni t.ıi,r ıaa rrU'Z 
32•tlad ı1' ılla hükınetmek m an

lığ. n i kt;:,.sıdır. Aksi halde Al· 
l>ı an y aı· ı taarruz i ktidarından 
trıaln·unı hale gclınl~ ı.aimak ge· 
; "'k t;,. ki, bu Alına~ t>rdusunun 
l• •b"ı . ~ · d b . 1 ~ şım ,:.' en k a~· r tn1 ı~ o ma-
1 _ıl<mı ektir, Vazi ~'et böyle olma-

dııiına .. 1 
l gorc A nı an ta a·rruz. or-

t il< 11 .. k' 
1_ nuo nc:r-edc toı1irtnd1gı ha ı
~·ıt 

en lr.~rak. 111 C'~ zuudur. Le.nio-
Rta tL d" .. . lif 1ro ... uşurnıcye nut os va • 
•a lı" ) Urun1a mı, cenubi Kafkas-
.;n n tanaru.ıııı istilaya mı ha-

la.uıyorlar ?. 
•. ~ · 7 lı:ıfta ichHl c Ru• nı ork rz '" ' . . 1 nıa ı ordularını imha e dt'.b il 

(De , .-ıru Ü~iindı salıiiede)_ 

Ankara, 24 (İkdam muhaıbi
rinrlen) - Yeni kurulan haııp e
konomisi ıbürosu :liybaşında fa
aliyete baŞ:ayaar; k\.ır. Büro, Tür 
kiyenin :tıarıp sonrası •ırtısadi 
politikası üo:erinde de şimdiden 
tetkiklerde !bulunacaktır. 

Bundan başka, sBJbit ve mu.ay 
y>en gelirli vatanda~larıın maruz 
bulunduklBJrL geçim .darbğın.r 

hafif!,etec.-k te>d!birler ürzeri'!lde 

tetkiklerde bulunmak ta büro
ya vazife olarak ~rilmiştir. Ay
ruca yalhanc.ı devletlerin ha"'P i
çindeki H<tisadi vaziyetlerini de 
takip edecek olan büro faydalı 

gövdlüğü ıtedlbirleri hükUmete 
tekJ,if edecektir • 

,ı3üro reisUğine fayin edilen 
ıNccdet Altın a~'b3%ında J\.nk<L
<aya gelmiş ve vazifesine baş
lamış olacaktır. 

Amerika Cumhur J Doktor Göbels bir 
Reisi diyorki: yazısında diyor ki:. - -11 
Biz şerefli ve de- '

1 
Almanya hayat 

vamh bir sulh sahası ve hare
y a p m a ğo hazır ket serbesti si için 
bul un m aklı y ı z,, harp etmektedir,, 

---· -
Reis Ruzvelt harp Nazır hart>in ma·j 
gayelerini anlattı nasını izah ediyor 1 

Hamilt<ın, 24 (A.A.) - !Mi ı;t.er 
Ruzvelt Colgate frniversirtesincfo 
söy lediği kı..a ıbir nu tukta §Öyle 
dem~r 

. Amerikan millleti şereffo ve 
devamlı bir sullh yaıpmağa' hazır 
lbulunmal.ıdır. iBu sefer sullh 
u mumi olacak far . Koruft:raorıs ma 
sasın<la Ameri.kanm sesi a-ğıT iba 
sacak ve çok büyük bir rol oy
ruyaeaktır . Amerjka k0d'1!!erans
ta insan lı ğı n her yerde ve b'01" 
sa;hada mukadderatına <l-Oğru 

scıUıcske il.erl.emesini istiyen bir 
milleti, 

0

b üyük Amerikan m ille
tin i t.e..ın.silı e<l·ecek ti r . 

B izim gayem iz berkcs içi'll a
?anıi hürriyet tem~ n etmıek>tir.> 

MADAGASKAR 
TESLiM OLDU 

ı:ıı 

işgal komutanı bir 
beyanname 

neşrederek dedi ki 
---•ı---

"fransız bayrağı 
yine çekilecektir,, 

Pl'Op.agauda NanTı Dr. Göbels 

Bct!iırı, 24 (A.A.) - .Alınan 

P mpaganda Na~rı M. Gi.JbbelB 
.hai'talık Das Rei.dh mecmuasın
d a yazdığı bir yazıda şöyle di
ym : 

Bu ilıa:ıibrn, milletlerin lhayd 
§ı>rtl'irını bir kere daha, t an
zim et.me-k gi1biı derin ıb i r 

mün:isı v::ırıdır. B u itlba rla h are
k et noktasını ve gayeyi kaylbeıt
memek için '.l>ütü<n lıoı1J gayret 
ve faaliyetler in i b u nokta üze-

(Devamı :ı üncii sahifede) 

Kafkasyada inatçı 
mukavemet kırıldı 

------aı------ . 
Hôkim tepeler ve Terek üzerinde 
Prişibskaya şehri zaptedildi 

-~~-~ .. -~---
Bütün Rus taarruzları r.ıkim kaldı 

Berlin, 24 (A.A.) - Alman ı 

orduları lbaşkomulanlığının teb- 1 
liği: 

Kafkasya şimal batı kısmında \ 
topçu ve hava \kuvvetieriy~.e 

desteklenen piyade kıtalarımız \ 
bir çok '.hakim tepeleri hücumla 
alınıış ve düşmanın inal\'ı mu
kavemetini kırm•ştır. 

Slalingrad<la evden eve şıd
detJ,i muharclbcl<:r devam etmek
tedir. 
Şımalde mülhim dü~m2-n taar

ruzlarına karşı ya'Pılan müdafaa 
~\·aşları esnasında 34 Sovyet 
trnkı tahrjb olunmuştur. Düş-

(Devamı 3 'incii sah ifede) 

c •--=== 

meri)'€te gi·rnı.ş say.ıtacağı cihet. 
le bütün a1ılka 1,ılar.a !bi ldirilmiş· 

t ir. 
Di>ğer fıaT<ıf:an Ankara tacir

leri bugün Ticare-t Odas.ında tap 
]anarak lh& sınıf tacir için pe
rakende kıh hadlerinin tesbiti
ne ve alôkadar makıamlara arz 
ve tasdik ettirr\mesine karar 
vermiş1erdi•r. 

İTHALAT MALLARINA 
MUAıMIELE VERGİSİ 

Ankara, 24 (İkdam mulı<bi
rinden) - Gümrük ve İnhis·ar
lar Vekaleti giriş muamele ver
gisi hakkında b'r talirn~tname 
hazirliyarak gümiiTklere bildir
miştir. Talimatname 1 Teşrini
e\.Ve•de rneriyete girecek ve ev
velki hük.ümleri tamamen orta-

(Uevamı 3 Üncü sahifede) 

====---• l 
J 

---··---
Dahiliye Vekô-

1 letine geçece-
1 ği söyleniyor 

\ 

Ticaret Vek ili 
d ü n Ankaraya 

döndü 
) A nk ara 24 (İkdanı mulıa -

bi rinden) - Ticnrot Vekili 
. Dr. Behçet Uz İzmir tren ile 
1 bııgün şehrinlize dönnıib: 1iir . 
1 iaşe işleril e halen , ·ila)'<'l 
' ve bcled i~elerin mcsgul olma· 

1 

, . ' 
]arı hascbjle iaşe i~İnin ida· '. 
r esinin Dal1 i1İY <' \'ekfıl etine bı· 

I·~ rak ı la~ağı hakkında bazı şa · 
yiaJar dolaşmaktadır. 1 

Alman lhava Jrnvvet'ıeri Tu
apse limanına karş; şidet'J ıboon
lbardıman taarruzları 'Y'Gpmı.ş

tı< . Büyüık bir yük gemisi tutuş
turulmuş ve k>yı sula.ın.da baş· 

ka b ir ticaret gemisi ile lbir iıi

maye gemisi hasara u.ğra·tılınış
tır. 

Stalingrad'da çetin 
muharebeler olu~or 

" -· " Mareşal Rommelln 
hastal&ndığı 

Jıa•er veriliyor 
'I'ere-k ncJ~r1 ü.zcrinde Pri~bs

kaya şehri şi dlie tli b ir çarpış
m adan sonra i§gal edi l miştir. 

iKiNCi CEPHE 
---11:2,__ __ 

Yeniden bahis 
mevzuu oluyor 

---·---
Almanlar N o r -
veç sahilinde 
geceli gün d üz-
1 ü tahkimat 

yapıyor 

Ankara, 24 (Rad'yo ıı:~ııete
si) _ Sovyet r adyosunun verd'
ği bir habere göre Vaşingtonda 
bes yüz binden fazla azası olan 
bi; sendika hiiyük bfr toıplantı 
yapmş ve ikinci cephenin a
çilmas:n1 istcm'.şlerdir. 

1\i[ı-hver knynakları da ik"'l'ci 
cep.he ile mcogu1 bulunuyor'.:ır. 
1v1ihv€r ;,: aynrıkları bu mevzu 
üzerinde hufiisa o:arak diyor ki : 

(Dcvaı.'1 3 iineü sah ifede ) ·--

-
Almanrar 
kamyonla 

200 tank ve binlerce 
hücum ·ettiler sehre 

• 

Londra, 24 (A.A.) - Muhte]'f 
!bitaraf kaynaklardan Romme
lin Eliılemyn'dc akim kalan bii
'Cumundan sonra hastc1anci ... g.
na dair haıber!er gelmektEd;r. 

Bu hdberleıin Almanlar ıa,-·afın 

dan Rommeliıı yenılmezlik !'i"Jh 
retini muhaf.oza etmek lç!n ya
yilmiş olrnasi da muhtemeld,r. 
Hatta bazi ~a~ialara göre b'r 
!boğaz hsta•uğına tutulan Rom

melin cenup Alnoanyada Fr··ıı

donstadt'da 'bulunması Ja muh 

tcn1( 1d~r . 

------------
Almanların 12 hücumuda püskürtü'.dü 

MoS!ı.o'°, 24. (A,A,) - S--''.Yrıt ög
le tebl·ği cl<1: 

S'.alıngr::ıdda ş:ddetli b:ır n,;uıharc

be de-\ 3nı Pt.mrktdı!r. ~f~l"\'C'!" ku'V
vı-;..,t:rtn•n müıkıf.•r··e!.· t(.a:-;·11z.lorı cılll~

ırnana zğ:r zay;at vrrd.iıril0 re:-t pili-
'k:ürtü1·1nuş1.ür, Bil' 'kes!mcle &00-, baş

kıa b~r kesi.n:ıdC'.' 450 ve bir ü:;ıı.i.."1ü k"
simdı' 800 a]m ı> yo;_k M'lmi.>lcrdir. 

Novros.isk or-nup dog .ı-OCaki ?ı.1 h
ver ta• r1ı.12'..arı da pu&~ "1.ü:.;rıJ:.s-

1.ür. o:i~an burada :ilt.l c:.~ıer k~J
betınıiş!.ir, Sovyet il.:;:m·'"~ı:rr· ~3.!" .. ı

hk t;tarı"Uz.lar yapıTILŞ~-ar ve di;,ş·r..a

nı geri atmı"·'a!'d1r1 
Vol1kov Ct'Phl'Gindıe Sinıy::ı.vilıo çe-v. 

resindt~ki bütün J\.filn-er t:ıaıTuzları 
düşmana a,ğır ·J..ey::plar ,-erdD-:-iJerı lkı 

Sovyetlere giden 
yardım kafileleri --------

Ahn2nlar 3 muhrip 
l kruvazör ve 5 y k 
gemisi babr4ılar 

---ili 

ı:f.SJ..::ü:tü~rı ;~:i..r·. 10 M·;hıveır ur;ağı 
dtişi.1ıii 1ımii.Ş'!Jr. 

TAK\'İYE KUV\'ETLERİ GELİYOR 

l\Ic.~OO\"'a.1 24 ( A.A.) - sıa fa:ıgrac 

celııc·n.n.~rıı·nr at.J~s.k için \'o~;;:a 11-
yılarH'!n kJll;)X:t:i ını'ıkıta d:ı yenı 

S<n:yet krta]a-.rı gı'lınııakir.ıdir. 

Mo koı n, 24 ( .-\.A.) - R-E'u•ler a,... 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Berlinde ikt Alman genci casuslu_k 
yaptıkları için tevkif edildiler 

Berne 24 (A.A.) _ Berlnfirlen lbil~hilcli,'linc göre, lıer ih'.si de 
Alıman ola.l !b&r genç Drnr.la ıbı 'I' er kok casusluk suçu ıle Berlinde 
tevkif edilnnöslerdir. 

Bernı? 24 (A.A-) - Alım.an bası nı apEl i.JlrHrnla.r: k-ı,:ilerhıden 
jiJ<iııl'Ilin engellnır.e harnkeıtletr.ı su çu ile Breslav ce.-oubı:nda iıdaım 
edi)d!iiklcrinıi bild rmc-kıtedir. 

[ AKI TIVA KiiR 
Dört Yıl Evvel ve Bugün! 

1 

Lon.dra, 24 ( AıA,) - Viı;;i, Taıd)'o
su. Ta l'anaııiv""eı .. i n düş.tüg.'iinü bugün 
kab'lll ctnıJşür, Ma<lc-ıgad;:ar um:umi 
v<ıl'isi Anncttc, Fran.;;1?. ıku1V'V€tleri
- ·n ü.st'lln düşman kJıt'alaf'1 kar~:sın
d<.ı. .ka.hr:.ım<inca. ınıu';;:avtmCıt rtl.ikten 
-sonre. trsl"m o:lm'"'k bl~ ı.::-UrdP lrol
clıkJru·ını ~csnırn rr.Uaieıın.ic~ı t n.::ı..zır
lığına b ild.iıını.işiit 

Hind Eyaletlerinde Londra, kafi lelerin 
yerlerine ulaştığını 

bildiriyor 

IF 
;,, . Scq:et harbi sırala
rında henı.e-n bütün dün· 

~· a rad:\'olarJ , \ ' C hen1en 
bütün dünya gazet~leıi: yer :yü
züne şu ha\:adi .~1eri. ya.}IJOrlar~ı: 

r Yazan:-, 
1 Naci Sadullah 1 
mayan Sovyet kumand anları, 

m ahirane F in ınaue,·raları ö 
ııiinde şaşkına dt>ndü ler! .. .. 

İŞGAL KIJM VTASLIGt. L'I 

ımrANNı\ \il 9İ 
!Am.dra. 24 (A .ı\..) ı ıına.na.rive 

-arlyosunda bugı..:n öğiCd•:D l60llra Ma 
o.:--s;;;ıttil:a.rıa~i müttefık &w:vvı~tı.er 

baş_".."OJ))tıtanı .general PlAltt'ın be
ll·anıHttnıesinin Prans.ı.oa, teroüın1flı:;. 

okunmuştu ı·: 

Seyaırıı1.-.ı.•n'lıt'ı:yL b lr iıı·giliı kurmuy 
s·...hııoıı o.lruınıtı: tur. Bl\)'GOnJm't)dt· 
başlllCQ ~-u OOh 1 r .(ÖW ç::ırpnı...k

blır; 
1 -- .Aı..cke-rl maili.k/'11 e!f'l' lı..--ur.ılc1-

caki.ır~ 

2 - Haşl~""l'U·rın kam.ırı.a V'C nıra

ha i OrC ve OOetlf~Te r aye~ k'm.in 
ıı:ıesul\y(: t ni dı• r·Wlte rck~edir 

J l\1 :ııht.ıl' i me-rııuı l::ır b'J.~ı.;n1u-

t.anın. tal" matı dalıl':"d • h.'lrek t et
,(Denıru 3 ünc iı sahifede) 

-------m 
Kongre 

diridiri 
taraftarları İngi.izleri 
yakmağa başladılar 

Yeni Dcl!hl, 24 (A.A.) - Teş
rii me<:liste demeçte bulunan 
adliy<' nazm S'r Suıt,an Alım t 
yapıl~n bazi v~et ~arekeUer 
hakkında i2ahat Yetn1i~tir: 

Geçen Cuma günü Biih'ar t•ya 
letıiııde Na ra.} anpur'un bat1 ~ın

da d\'~en bir <skeri uı;ar,ın·n 

n 'lirettcbat hnlk •ar ·f C"" clo
diırü:n ı. t;ır. Pilot duşuk n ol
mii tü. 
Yi~c E -ı.r <''i Jp· 'n<le Maho

rah1da hımaye n ü.frf'ze~ınrlen 
'bir İngiliz sttlbayı ile 4 İnıgi1Jz 
crj pusuya dü~uı u rek otomo-

lbHden jncrken öldürülmü1~ti\r. 
Dincpuı"da 5000 k-.şi bir Jl"l!ti 

karakoluna hücum e mısL Hal 
kin ba~ında el'er;nd" kongre 
ıtıayragı bulunan korgre ;hası 
v'" ·d ve bunlar n ba7. sı sılfılılı 

di, ... 1ı.ıt...::\-tn t c·drı" poLs n1t.

fctli,1 n•U•\' r d!rı d ri yakıl
ır .r.. Keza Lampat'da bır pa
l s mııfettişı :.e iki polis ır<'mu
ru d.ı ü eri ·ne p'Ctrol tlökuk
rek dir.i d'rı yak lTış'ir B.aar 
ey !di'e nıcrAt'Z eHletleri1-,de 
v ba,·ka yer1ctde dr rC"smi me 
n1urlnr öldüı ütmiL~ti.ır. 

Bt'l'lirı, 24 (A, .. ~.) ~ Alman üt
nız:ill~ıı'arı Spıiizibtl'g ile iz.:ınia arr.
sı.ru:la S!l\iYCıt. 11nı;;.n.!arından g•Jcın 
\."'C Aın•·riko. ve ıugiliı: l2nıl:l n.]..:ırına· 

doğı.ı.ı ycıl ıalan~ hÜ'.}'Üİli ~ısn111 alJl.ma 
) ''e ye yük gpnı·lPrinden n1i.ın·kkıep 
t~r dii.-ınıan kaf' .ı s:nıe tı31a,·ruz eıt
n ... 11 ,'dır Hu ltaf 1ı•ye k:-- ı yapı;an 
\e b- r ç k gü l.er sü•ren ·nu.d1ı ~ar-

" .... ırıda de-nı '.l t ':ıorı -P' 
ml.'1. rnu.hrıb, bir yardJ;;meı kru-
"azör \:!,; :;,o bın tcııı1~lto t:.1tarındıa 

1 b 1 ı ,~rnışla: , r, Baş-
ı.o tor1 De vö!h 0n1 00-

z:y('!"": 

Rı qv .)a ere yıo}a ç:!k n 
ve A• 1antitk"· hall.Jl.d-e seyı{._ 

d~n g dk t rl:y~ gı ... 
dıcct ·kl a.1la a vaTm1f1aırdııı• 

(De\ nmı :ı ü,ııcü oalıü~dc) 

•- l\tini ınini Fın]er, dev gı
bi Sovye tleri cin gibi çarptı. Za
ten, gepeu korkusilc ayakta du
ran Soyyet rejimi, lurmız.ı bnl -
11ıumtından yapılmış oyuncak 
bir kale gibi, ateşi göriir göımez 
eriyecek. Bitli St>vyet a sl<erleri, 
cephelere, ılş>ndıın kilitlenmiş 
tanklarla siirülüy<>r. AçLktan 
nde<ıi kokmuş insanlar tarafm
dan şişirilen kızı] balonun pat· 
]ayıp içindeki bütün hakikat • 
Je-ri boşaltn1asına , ıninj mini Fin 
siingiisfinüıı hafif bir diirtii~ii hol 
bol kafi geldi. Fin tNrit kamp
la~ı artık, yektmlan milyor>lıırı 
aşan Sovyet esirlerini istiap ede· 
miy<>r: Zira ubennemi bir re
j imin ·eninden kurtulmak fır-

\ 

•abnı bulan Sovyet ad raleri, 
gece, gündüı. Fin topraklar-ına 

iltira ediyor. Askerlikten anla-

H epiniz, o sene-nin gaı.cie le ... 
r inde, bu kabilden daha n<>ler • 
okuduğunuzu ha tırlarsın ı z . ... Tc 
gariptir, \:e n e a cıdır ki, o gii n· 
lerde, •propagandıı " da ntgası, 
yukarıya ancak küçiik bir k ıs • 
rnmJ yaz-aib i l'Clij\ım lıavad.sle -
re ( ! ) değ'il de, 'bunların pr opa -
ganıla payım b21irten sayılı ~ a
::u)ara vunıldıı ~ . 

•• 
Yine aynı sırlarda , canlı. can ... 

sız birçok ı:.eşir \: asıtalar ı , bü tiin 
Y"' yüzüne. şu ha rndisleri ~ a
yıyorlordı: 

•-imanlı , talimli, \ e tepe<kn 
brna Va mü,-r:ll3.h A lınan ord usu, 
n5rnağlU ptur. Bn önünde duru l 
maz or du 1 1akiplerin;, co~kun biı 

(De\.Umı 3 üncü salıifede } 
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1 TiHATCILAR 
l_v_a_za_n_:_Z_i Y_A~Ş_A_K_ı_· B __ N_o_1o_j 
'enlıarc~ (Mevlevi tariki) ne 

ın.ıo<.p ederek artık ker..di6ıne 

o •'Olıd a ma~ evi 'bir zevk arama
ğa başladı. 

ıı eı\U ı daha (\'elıa.ht) olma· 
dn ı <:>-Vl' l (Edirnekap.ı~ı) ndakl 
n"•v levi cİe~gilhının şeyhi Ce
ma tlin efendiyi kendiBıne 
(n,uı, ı l) ectinm:.Otı. Bazı (ayin) 
giınlerindc ibıı deogalıa giderek 
(Hun•kar mahfeli) ne çekilip se
'f' a ı 'eyrı-ttigi g;tı.i, Cem<ılett: n 

de ıh ıle iger mcvlevi 'J")'lıle
rını dt• sık <>ık dairesine davel 
edoer Onların okudukları 

(M€'tinev>i şerit) i büyük 'bir 
:<e> k •·.e ie-.octle ciinlertlı 

Bır kaç defa da (EyGpsuıtan) 
da'k \'llahari~·e mevl<>vi.tırnesi) 
r e gilm i , \'e ora'daki dedeler

de hustı.>i milı a~etle.r tesis 
ctmı'):tf.. 

Shzade Resai efendinın fbö:l·ı,. 
t'e K\<e tekke dola,,.ma sı bazı sa
r y erk anı taraf ndan tı•A; gö
"U ~ rr:oed . Bu vaz.yetin a!oe\i11n
d S ı Lt.an Azize bazı sey1cr !>ÖY 
lcnd ı. 

S ultan Az' z de (M<' l°te,·i) ta
•.k.ııın (mllhrp) lerindendi. Böy 
e oımak~a beraıber. y egeni hak
kır aa yapılzn ded i koı!ul,ara e
hemmı)et '·erd i. Bır gün Resat 
e ftnd) !lıuzuru".a celbetti. A
fak; 'bazı .5eyler konuı;!uktan 

sor. ra : 

- Efpndi! .. Hanedanım ulan, 
b.r hayli (Ehli tarik) zuhur et
m~tır Fakat hı.ç biri, sizin ka
ı:i:ır s:ık s.k t.ekk~lere l'(iln1ezdi. 
Bu bapta biraı ı111'3ak etseniz iyi 
o ur 
Ded ı. 

S ulta n Aziz. ~akaya ge'.mez 
h r ı ukumda• olduğu ı~ · n. şch
za<>c Reşat efend in·n i~·ine b'r-

. ı>b'rc b.r ürkeklik geldı . On
cfar :> nı-a, amcası ndan Z" '' al.
rr. ' d. kça. mell'le,•i dergf lı la rın
da n hiç birine gidemedi. 

Sulfan Hımıit lalıta çıkıp ta 
ken<i si (Veliaht) olduktan son
ra \'aziydi 'b.rderlbire değışti, 
Çünkü, Hvc\.i Sultan Azizin ,.e 
sonra Sultan Muradın (Har) 
ed' 'rreleri yeni lıükiimdara tam 
n:anasile :\lir ibret c'crsi vermiş .. 

Herk ·ten e\'Vel küçük bi .. aderi 
(\ elı•hlı) ol.an Reşat eferdiyi 
ta•aı;l'ııt altıra aldırmak ıürzum 

' mecburiyetini hissetmişti . 

Fa kat ilk za.manlarda lbu ta
ra ut pek ·ıkı değildi. Hatta 
Re~at efendi, bir kaç kere. yine 
d ' n·hıara g:de'b·!~k fıf!'at;nı 

e!d (" mişti. 
Su•.tan Resadın en fazla m"i 

g "l olduğu şeylerden biri de, 
iT rlh) ti. Ecdadına ait menk•
beleri dinlemekten ve naklet
"1N'kt~'1 pek hiizzederdi. (~a•hna

nıe) tarzından yazı1m,. olan ""' 
ki tar' !er, elinden di :cııdi. 
Bu.n 1sr:n ekserl..,.ini, hen-:.~n he· 
meP e~berlemişti. 

Fakat tar•h husu•undaki bü
tür bilgileri, sadC'Ce eski pa-Oı
şaJıl.rın med.<b ,,.. senalar;nın 
hudutlanru geçmezdi. Oımıanlı 

barifoniıı sryasi "-mL&nna ait 
Uıiçiıİi.r malôına-ta nJU* .değil.

d>. 
Bu h ilJcümdar tahta çık t~ za 

man kendisini bol bol allaşlııyaıı 
1.ar, ooun edebi'yata de mensup 
olduğunu ve hatıiıi barıı (Şaha
ne) şii.r~ri lbuı:.ıtıduğıınu iddıia 

e t.mişlcrdi r. 
Llk:in Su)tan Reşaduı ede

'hryata ıntisabı, (Gülistan) ile 
(Haiız) m drvıtnıııı ok.umakt.a.n 
ibaret kalmiştir. Ve bi.Llün tıaya
tında, tek bir satır (~iir) lb>le 
yao:mamıştır. 

A:lirL. okııyucularımın ı.çWıde 

bu}unan ba.z.ı ıoeva.t, ihtimao! ki, 
(Çanakkale zafe:ııı) ni müteakip 
<>rta~·a çıkan şu şiir :hatırtıya

c• kı.ardır: 

Savlet etmişti ~kalle-ıft' !>er-
den, balım 

Ehli İslıi~n ikA hmmt kuviswl 
lıird.eon 

Lıikiıı imdaıdt İlahi ı,oeti:ıip or
~ 

Old.u her bi1- ™'feri ;1.»lei pu14d.t 
beden. 

Asl<ıe'r "uldtlaT'tmırı ~/,,;, az. 
mJıı.d.e 

Aczint eyledi idrak 1ıil"'1JJ0 cW.ş

men. 
Kadiri lıay9iı;yeti pamaı olaralc 

ettı fiı'Ot' 

Kalbı İslama nüfuz f!'J/lmıı.eğe 
gelmiş~ 

Kapa.mp secda, !'Ükrmııa (Reşat) 
f!'yl.e d1ııı;. 

Mülki İ.lô.mı lıüda eyNı1e daim 
·'fe'men.. 

Üwr:ne Sultan Re$achn par
lak üniformalı resmi konularak 
(bır ş : 'ri garr-4) (Şiltıane bir man 
zumei dıliiııii) diye bütün gaze 
tel-ere ve me<::mualara dercedı
lcn bu ~iir \"eyalı'llt manzume ife 
Sultan Reşadm en küçük. bir 
münasebeti yoktur. O zamanın 
pek ort" halli lbır şairi tarı>f•n
dan uydurutmuş ... Ve gizlice 
parlı~aha t.akidim olu ıınıUıŞt~r. 

Sultan Reşat, bu şiiri kendisı
ne ma ]etmekte hiç hır !beis gör 
mem:strr. Ve en evvel. -o sıra
da 'bir münase<betle saraya ge
lE'n- Enver paşaya 11"\~t<>~m•ı;. 

tir (Daha var) 

' il 0ÇUK HABeRLER 1 
. 

*Yeşifk.öyde Nuri Demirağ 

fabr>l«ıı;ı şallörle rin den nt>r ah im 
ni\!u !Hilmi bir obcımdbil ç ıa.,_ 

tiğini tamir ettinn<?k !baiıa.ne

sıle götürüp S5 liraya satmak
tan ıki~ci asliye c<'Zada 6 ay 
hapse, 1700 kuruş da para ce
zasır.a mahkum edilm.iştır 

* Per:;embe günu beled ye 
ikt1>at müdürlüğü, Türbedeid 
beled'ye fen ôşleri mli ürh· ü 
b;nas!r.a, Skoni Yakum ıh D.:ir 
tunda Sb:oni Vakum rr·ÜcSS<'sesi 
b:nana. Slooni Vahm 'tin Dör 
diincü Vakıf ~an.ı"1a ta.ş.nacai<
l<ırdır. 

fK:DAM 

Kundura 'I 
f iatla rı 
düşüyor 

(GÜNÜN iÇiNDEN.;~ 1 
J 

Bombalarla kafalara 
Yağdırılan geni fikirler., 

. 

• 
Kadın ayakkabıla· 

n hiç sahlmıyor 
Rağlbeleizlikten doiııyı a

yak.lı;baı !>atlarında y tızde 20 
ıtisbet.inde b>r düşüldü.k ib~ 
plet'~ir. Beyoğlunda lbir 
kaç ay evvel~ hraya sa~ 

!bir çıft ""°" :.yakkaiıı 18,50 
!ıraya, 30< }iraya ısmarlanan 

ibtr çiııt erkek kundurası İlle 

26 lır•ya dii.,'V»ÜŞbür. !Bıltıas

sa kadın ay&kkabılan ü:zerin 
de son günlerde hemen 'he

men hiç iş olmamakt.adlt'. 

Evet, bu ikioc1 cihan JıtıırDI 
ha~alard.a nluyan bcrmbalar ve 
bralarda hoınurdayaa tanklarl• 
milyonlaJ'Ca b"fları emrek ka
falara )"eni hakikatler )'llğdırı
yor. Bunlar1 insıınlax kan kusa 
kusa, fakat nihayet zoraki aala 
yacak.lardır. 

İnsıwnbğa böyle d<ı~!Jerie p
len bu netaın&ll, mütlıi' ha.ki • 
lıatle.r nedir? 

1 - İnscelar ~hirlerin.m ve ken 
di vilcutıerrı.in isloeleileri ç.. -
t..-dayarak ı:-öreceklerdlr ki d;in 
ya 5 kıt'adaıı nı.üreldoep değil • 
dir. :lfodeoiyet V<> teknik ·<lün • 
yayı tek bir kıt'a hali.Mı getir -
miştir. Hala tereddüt mü e<li
yorsunuz? 

İşle harp! Avrupada pall.ayan 
harp, bütün dünyanın politJ<, 
sosyal, ek.onomlk, kültür, ahlak, 
t.,knik ~e gfüıliik hayat ciJıu • 

, !arını ııarça parça etmiştir. Bu
gün, (harp pek uzaklarda.) diy<ı 
blr şarkı tutlurarak hiç b!.r me..ıt\o' 
lckette hiç bir insan yan gele
mez. Çünkü, kuş uçmaz bir çö· 
lüıı bucaj;"ln<laki yarı çJplak in-

Kunduracılar, bu durgun

Luk böyle devam ederse fiat
ların daha da düşeceğini söy
lemekted;rler. Kunduracıla

rın iddi~ına göre ayakkabı 
fiatlarınn lbu kadar yüksege 
çıkma.;ınin sc•be'bi ~'İ, kalf.a 

gündeJ,klerin'n yükısek olma

sıdır. Şehrimizde, ka<im is
kanpini kalfalarından ek>erıi

sıni'l ayda 200 J.ira:ı;a kadar 
iicret aldığı söylenmektedir. i sanın donunu b"Je harp tuhıf • •------------....t tunnuş bulunuyor .• 

..... • • • &iki hiç kimse farkına va.r· 
Vatmatn ve biletcilere ıuadan bütün dü.nyıuıın nekadar 

b birbirine son derece ·kenet.len -ir miktar zam miş bir h'1le g<0ldiğini bu harp 
yapılıyor kadar l•iç bir olay isbat edenı<>-

,, t b·t ı.,.; k"'· - miştir. Dünya tek bir ııı<>deııi· • a man ve ı e ,,. yo ..,gu 

Y<U411:- HAYRI MUHiDDiN 

7et ve tek bir tekoii:'e doi:nı .kau· 
lar ve al&vle.r içinde yuvarla -
uıyor. 

2 - i.ıuanlar, bugünkü ölüm 
taş~ı erıwım<b, h.iç oluı.a.
dık bir dehşetle görüyoriar lıi 

bütüo dünya milletleri uyan • 
:ınışlardır. Hiç bir iııı.saıı yer yü· 
zünde medeniyet ve tckniık ni
metleri·ni.n taksimônde hiçbir .İn· 
sana imtiyaz kabul etmiyor. 0-
lllln için ı:-er~k milletlerin ~'"1-
deki insan hıbakalan,' gerek 
millederin b:.-birleri arasında 
hakiki bir mü•avat kurulması 

çures.iıı.dir. Dünya, bu prensip -
.ler üz.eriıwı dayana.n yeni mil -
Jetler arası bir politik . sos~·a.l -
ve ekoıımnik ınuvazeneye doğ
ru yüriimekledir. 

Her şeyi para k.ıyın<!tine bağ· 

layan medeniyet son dakikası.nı 
ya~makt.a<ltr. lnsan emeği yeni 
düın.yanuı ister isteınez temelini 
teı,.kil cduektir. 

Ya bütfüı diinya tek bir fab
rika gibi riyazyieli bir konforla 
çalı'!'ln b'T insanlıktan ibaret o· 
laeaktu-; ya, bövle bir kışla ha
linde sürüp gitıneğe mahkfun . 
dur. 
Yavaş yav.&Ş, hemeon !ınınen 

Jıiç bir insanda şüphe.kalmıyor
ki i.nsanlığm bu büylilı: damları 
hallolunnıadan bu harp asla bi
temiyecekfr ve yacmki sulhu 
bu hakikatler dikte edecektir. 

Yiyecek 
maddeleri 
sevki işi 

• 
Münakalat Vekaleti 
geniş bir program 

hazırlıyor 
· !Münakalat Vekıa)et4, !büyük 
l:manlarda ve hınterlantlarında 
bekleyen gıda m.addelerinın in 
trzamla İstatibula sevki için bi.r 
program haztrlaaınaımu alaka
darlara bıldirmiştir. 

!stnbuJ ve diğer biiyüJı: şelıır 
ler için hmanlarda bekleyen gı 
da maddelerinin süratle maha).. 
!erine sevkine çalışılacaktır. Bu 
nun için deniz ve demiııyolfarı 
idaresi müşterek bır pl'Clgramr 
la hareket edıeceltler ve diğer 
tüccar eşyasına teııdhan bu gi
bi gıda madde!.erinı sevkeciccek 
lerd'r. Pragram yak nda tıazır
lanacaktır ___ _,,_ __ _ 
Kamyon lastikleri 
1200 liraya düştü 

Bir m ddı t evvel kar~ borsada 
k;.rr~on liiııtilderinin bir tane -
seni!' 1600 liraya satıldığını biJ,.. 

d :nniştik. 

Öğn•r.dığ mi7.e ı;:öre son za
manlarda l.lstik kara bo.rsası 
gevşemiş ve kamyon liistiği fi
atları 1100 - 1200 l:raya kadar 
düşmilışlür. akadarlar ıfiaUa -
rın düşmesıv: piy..saya ei aitm
da.ıı ot.oır.dbil lii.stiğ i çıkarılma

s, şeklinde ızah etmketedirlıer. 

yüzünden el•ktrik, tramvay ve 
tür.el · şıetmesi umum müdür -
lüğünün çok müşkül durumda 
ol<luğu gıöz önünde tutularak 
Belediye ta•&fından birçok ted

birlere 'bn.ş vurul.muş. Net 'cede 
mewul vatman ve biletçi ık

.retlerin<' zam yapılması ka<rar
laştınlmıştır. Ay ba~ından iti
baren evvelce zam gören bu 
gibı mu&taiıdem:ere yüv.de on 
beş niSbetinde -b>r zam yapıl -
ması karar~tırılmı.şt.r. 

· Pamuk döküntüıü 

1 
AD LJ YE--------, P•mu'< do'1vun tulo> ·<r. arn5ıtı.a ha

'kki poınuk eı kar>ıtmla.nılc ilıra.

-------K ORIDORlARl ND A -- cat yapıldıııı, ~<tıı>:nt ı Oınıcı<nın ,.,.._ 

Geçen yıldan kalma 
zeytin yağ arı 

Edremit ve Ayvalıktan gelen 
haberle:de bu •oo'.gelerde geçen 
seHe ma•hsuliınden kalma mü
him miktarda zeytinyağ.ı stoku 
bulunduğu bıidirilmekloedir. 

Stok zeytinyağları, 15 - 20 ton 
luk gayet büyük f çılarda sak
lanmaktadrı. :'.\fü>lehliği.n 'bu mal 
ları satı.;a arzelrr.ek istemediğı 
şehr:m!zdeki zeytinyağcıtar ta
raf r.dan söylenrr.<>kledır. Dün 
~"hrimiz,le t<:ıplan zeytinyağı 

ki 1osu 160 - 171) kuru'Şlu. 

Trenden atlamanın 
sonu 

Evvel!ti ak<ıarr. GülI'.ane par
k~r.ın arka ta .ı. df'nd.aki tren ;,-o
lu kenarında bir adam eğır ya
ra! olarrk bulunmu.ş Ye hasla
r.eye k21tl•rılm <tır. 
Yapılan tJhkikatta, yaTalının 

Rizeli 329 doğum;u Fey'Zi oldu
ğu ,.c a~am geç vak' t lıenden 
atlc.m k l~terken diişüıp yara -
lard.ğı anl3§1lır~tır. 

hL ~ t. parQ.ı..."ıt l:'"!IC'ırm ııee m..,rraaı 

''Bı·z onu vurmasayd-.k :n~ğu. ;;,~.,: d~~~~ ~-.~ 
ıi.J:ı.raç {'d bneıdı>n e\"\'lt'I\ r.ıtrukiaı 
.geçırMıeoeJ.ti ya:ıılm·~tı 

O bı.zı· şı·şleyecektı·,, ve~p~~.:~,=~.;:r;::ı3-4 ~ 
.., mUı1c dü~rlint p3l't ini redite'tml§-

t r, H'f'yr tin t ~~Jdkülihxlen f'\~l 

h9.rire, ıoo lnı L••d:< rri<ik! p;ırnulc 
kaC'lrı!dığı !\nlaşılm1ştll', -----1111-----

K üçükpazarı n eli bıçakh üç kaba• 
dayısı adiiyede ifade verdiler 

Kü.çükpazarın elı bıçaklıı üç 
kaıbadayısı ~dl:ıyede ... 

·Eh bıçaklı üç kabadayı. de
ğime bak~p ta eski devrin yor
gaocı İ<ımaWet'i, topa4 Tevfil.
leri, Turşucu Cemalleri falan 
gilbi muhitini haraca kesm ş, 
kell·i feCi, !bıyığını burmı:ş ka· 
badayılara ·benzer üç kisi sanma 
yırı sakın! On beş. on alt. o:ı ye
di yasmda cocuklar ... Hü.·eyın, 
1..'litı7.a, Yasin ... 

B;r!nci sulh ceı.da soıguya 
çe.ki!diJer. 
· KU.cükı;~.ucl:ı. ·eyyar s.-hC'l 
İneballu Emn·'l"h oğlu ?lksta
fayı muhtelif yerJ.crinden bıçak 
lam1slar!. 

Poİis, ikiı:>inı kelepçeli, lbir'ni 
kelepçe>iz ge irdi. Ke•.epei>.izi 
bı<?ak sokm·ırı<, yalnız, vurula-. , 
nın <'llerini tu''°" uş! 

Önce ona 90ruldu.: 
- Nasıl oldu buı :;• 
Henüz sakalı çıkmam,;;, tüy

süz del'kanıa bir iki yutkunduk-

tan sonra: 
- Biz, .dedl.- Bir gün evvel 

inciı ald..k ondan ... Yarım kilıo 
J:12rası Yerdik, ekısik tarttı 250 
gram verdi! Biz de eksik vendi
ğin.i sö:;~<'<i'ik, tamamlamaısım 

istedik ... Kafa tuttu ... Biz on<ı 
o bize biraz at!ştık. Bıçak çekti, 
bac:ğ!ma doğru savurdu. Haf'f;
çe sıyırtıp geçti b:çak... Kav
gr:ca tutuşurken ayırdilar ... füz 
de bırakın ııittik. 

Ertesi ,gün, yine oradan ge
çiy<><duk. <P ... takımları geçi
yor!• diye 1M ~1tı. Bi-z de, .sen
sin!. falan d1ye ÜZerine atıJ.dık. 

Yine bı<:ağ•nı çPkti. Meydan ver 
tn('dik b:zi vurrr.asına... Arka
daslar d;ı,lıa •tik danandı. .. 

Hak'm sordu: 
- B:çağı sen mi soktun? .. 
- Hay>r, 'ben sokmadım, tut-

tum ·a1n z! ... 
- Kim soktu? 
- Arkada.; ar ... 
(Devamı UördDndl Salıiledel 

Pirinç fia tları 
Dün p:r>nç fiaU. rında biraz 

düşük.!ü.k olrmış~r. Piyasaya 
çıkartılan bir padtı pi.rinç, tqr 
tan 140 kuruş üzerine fatura ve
rilmtşt:r. Maamaffü, el altından 
kito başına 15 - 20 lmruş kadaT 
fazla para alındığı da halber vc
rilmekled r 

Eyliıl dcevresi imti• 
hanlan Salı günü 

sona erecek 
Çarşarrlba aKı;;amı biten lıse 

ve <ırtaokulların hütür>!emıe ınr 
ti'hanından onra dün lıse sruı 
smıJl.arın edebı ~ at ve fen k* 
]ar r.ın devlıet olgunluk imti -
hanları 'b~aır.~t:r. .Edebiyat 
koll.rı ~<b:yattan, Fen ko11arı 
matE"tratil1 ~en ımUhan vermı:ş

lerdir. 

İdam mookiımlar ne zaman 
el-ektrilı: sandalyesine oturacakr 
larını 'bilmezlıer. Her biri daima 
hır, iki, üç .gardiyanın nl"Zareti 
altında<lırlar. 

VAŞANMIŞ MÜTHİŞ MACERALAR srl'r.1 .i~e-, iıd:om ce1.asıın·n tatıbikt 

ernasında orada O~azır !bulun
mak\• ğ•m, cezanın tat'bikini teyit 
e<len ·bir rapor hazırlamakl(;i.ın 

Bugün orta okul 3 üncü sı -
nı.f!arın söz ıi iıntihanlan nMi
ce'eneck, ~·arın. lise son sın:f

ların felıs<>fe gn:plart VEJa ta
rh i'e t•biiye [:rLv!ar veya fi
zik\.cn imtihanları yapılacaktır. 

19 eyliıl salı günü tü.kçe kompo 
ziSoy()n im~lhanı ya.pılmak sure

tile 'oiitün eyliil aevresi lm~ı -

Haopt.'ihanenin ,öfü!.er evi• 
dcnile-n kıımına gir<dikten sonra 
artık onlar için hay;ıt b'1' kome
di ofmu.şt.ur. Uzak:an ins<ın!ıarın 
halierile alay ederler. Fakat bir 
gun idam saati çakır ,.e bütün 
hapillhane derin 'bir süküta da
lar. Artık il>ulun çehreleı- dcğ;ş 

n .. o<tır. Sak?>jlar lb.:ı;ka.'::~nu§tır. 

Kımse k;mse ile şaka etmez. 
y e~"i adaleler takallüs et
ıı: §ı.r Sanki 'buz g:b i bir el lbu 
adJm!. .. <I"uı kalO"ıer:ni bi.<rm:1.kta 
<l.r. 

Hatta ekseriya. gecelen irultl
ler, h.ç .. ır.klar ı~ıtili!'< Mahkum
l ~r n ço;:u uyuma'Z. Kimlh.lir'lıer 
b1r1 ayrı avn ne.er dfrsüniir':er. 

İDfu.'Yl 'L\.HKÜ~IU 
Port<:r bir sab&h :ı kında i

dam edilecek bir mahkumla gö
r°'mıeğe gitmi.şti. 

Çünkü önünde yaşxacak bir 
ha1'1a ı, sek.z gunü kalan mah
Wmlara bazı imtiyazlar ibağ~ 
!anırdı. Meseia lıapi.ıhsne avlu~ 
surn!a şöyle .biraz ge.:iı.ır.es.ne 

ALLARIN BELASI 
Yazan: 

AL iENINGS 

Ha'tta kendısı•ne- garn.ıt.:;rlü 

büftek, y.abut tavuk kızartması 
ikram edilirdi. İstedi •7int yazLp 
okumasına ses çıkarılma'Zd.ı Hat 
ta saıbaha kadar hücresinin e
Iektr:iğini yaks<da. gardiyanlar 
a'.dırş eimezdi. 'Belki avd:c,.:.ık 

mahkumun kıorkusul'u b!r par
ça olsun dağıtır diye ... 

Porter'n böy!c bir idam malı
kilmu iLe gıörüışn:eğe gitt'ğini 

görmil'Ştüm. 

Bu adam Bil Porteri kıolundan 
t'lltım.ştu. Ya.nlarır.da gardiyan 
da olduğu halde, kor:dorda bir 
aşağı, •b:r yukarı dolaşıyorlardı. 

BEn de yazı masamın !başın• 
dönmüştüm Beş dak;ka sonra 
Porter yıJZi.L gözü karma kar;şık 
rnüteheyyiçilı'rl.alde odaya gir
di. Yumruklarını öyle .tkıyordu 
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ki, her ha:<le trnakloTl avucu
nur ıçıne lbatmıştı. 

Bir lro:'buga oturdu. :Mendili 
ile aln.ndaki terleri sildi. 

- Ne ol;lun Bil? dıye sordum. 
Yavaşça cevap ver<lı. 
- Jen:ngs ser:den bir ~y is-., 

tiyeceğim. Git, bu çooukla gö
rüş. Hem çabuk git. Böyle feci, 
böy\e karkun\ ~ey görmed:m. 
Ben onu hiç olmazsa şöyle obir 
delikanlı zannediyordum. Ha1-
buki o çoouk ya.hu! Fakat kor
ku ned:r !bilmiyor o başka Ba
şına gelecekten S<ınki haberi 
yokmuş giıbi... Çok genç, çok 
genç! Genç le ne kelime? Çocuk 
dedim sana! Ömründe .bel.ki bir 
d<"fa olsun. öJ.ümle karşı karşı
ya gelmiş değil! Aman koş, o
ıı.ın için bi.r şey yap:ı.biliırsen, 

yapa! m. 
Hailbuk. r.,..n •bu mzdıkı'.ımla 

hiç konurınaw •tıın. Yalnız lbi
ri.sir.i öldürciuı;iı iç.n uızpı,·hane 
ye ciıi~tüğünü bi!iy<>rdı"m. Yir
m' üç yaşlarında kadar var ta.h
ının ediyordu.m . 

- Jenings btn;m koluma na
sıl asıldığını gördün değil mi?. ı 
Saf, herkeo.e itim.at eden 'bir \'O
cuk ... On ~-edi y2p:da iıni.ş! Ba 
na hJ.9b:r sw,-u ohnadığ;.nı söy
ledi. •Her halde masum oklu
ğum anlaşılır. Beni buradan 
kurtarırlar. diyor. Krmbilir 'bel 
ki de söyled ' ği glbi masumdur. 
Mavi gözlü, tatlı tath bak••lı bir 
çoouk• Hiç böyle insan id&m e
dilir mi? 

On yedi y3şında ÇOClhk ha? 
Hap:!fuane direk.ııörünün k.ıti'!>i 

vazifem lca!bı idi. 
Bir çocuk ha? 
Düşününüz, şimdi ne güç lbır 

vaz;Je ile karşılaşmış bulun'll
yordum. Hemen ~'erirr:ıden fır

lad,m. Bu mahkı'.ımi·yetin h•ki
ki sebeplerini anla.mağa kQYUl-

, :hanları bitirilıecek ve 1 iJkteş -
rin pe~em'be giinü tectrisata baş 
lanacak."1.ır. 

dl. m. 
Ve öğrendim. 
'.Bütün deliller çocuğun alıeY'

hinde ... Bu zavallı bir Pa'Zar gü 
nü ögleden sonra, yanında ken
di Y" larında 'bir arka·da.şı oloo 
ğu halık yüzmek ve yıkanmak 
için Siyoto ırmağının kenarına 
gitmişl-r. 

A<kşam çocuk eve ya'n .z dön
müıs. Arkadaşı geri gelmemış. 
Üç hafta sonra, ırmağın daha 
ile.isinde ,sazların arasında ce
sedini bulmuşlar. 

Artık tefossutı halinde bulu
nan ceset moııga kaldırılmış, za 
val1mın anası ve lba.bası da ço
cukknrin uzayan ga,ibabetiJı

den erdi~elendikleri için s .k sık 
mol'ga ·lirler, yeni yeni get.i-

1 rilcn ceseUere 'bakarlarmış 
(Daha var) 

(SÖZ 
\. 

OEL~ 
Zehirli 5 kuruş 
Beyazıtta tütün ve içki bayi. 

!iği yapan. Nesiııı adın.da bir; 85 
kuru~luk bir işe nkıyı 99 im· 
ru~a satarken suç Ü>tü yakalan
mış. Suçlu üstelik memurlara 
nqvet tddifmc kalk.uımı , bun· 
dan doLıyı dı zahı tutul .. rak 
millı korunma mahloemes9.<ı ve
rilmiş 

5 kuruş vurgun için l>eli wı
füne bela. değil mi? Bazı kim· 
seler büyle 5 kuru~lu.k ihtikar 
için btınra tnböah tuhaf bulu· 
yorl • Halbuki, i ru aslına ba· 
karsan i te böyle olmalı: 

5 kuruş için S bin lira zarar 
görmeli ki bu illet ki>kıinden lıe· 
mizlensin .. 

CIMBIZ 

DIS -POtlTI 
Finlan.diya' nın 

• • • 
yazıyetı. 

YC1ZC1n. Ali Kemal SUNM .'1.N 

reilattdiya da bu buyuk r harbe karı~:ıı oldu. Al-
manya He beraberdir. 

Ku>yaya kaqı dôğüşüyor. Fa • 
kat F'ın1"rioı A:merikablarıı, A • 
meri.kahları.a da Finlere karp. 
ealı:idenberi teveccühü ,·ardır. 

Finlandiya ile Amerika birbir • 
!erile resmen muharebe Ya&iy .. 

tine ı:-eçID"em~lerdH-. Finlandiya 
bu &eler Almanya ile bera1-
Kusyaya karşı harbe gr~tiktea. 
sonra da kaç de(adır. Amerika· 
hlar tarafından kendilerine ta" 
siye edikon şu oldu: 

- F'uılaııdiya lnı kavga)& bir 
kere nasılsa kanşmış oldu, fakat 
zarann neresinden dönülürse ili 
dır. Biran ~\ve! çekilk.e haJıı • 
kında ha)·ırb olur,. gibi. 

Finlandiyan>u ayrılarak ı.a .. 
şacağı yolund.a bugünlerde ç.ı • 
lam m-a tle.r karsısında da hay. 
ret duyubnamaktadır. Finla.ııdiye 
939 - tO da Rusya ile çarpı~tı. 

. on.ra barı~b. SonRI Alnı.anya 
ile berabcır olarak geııe harbe 
karışm~ oldu .. Finlandiyan.m •· 
zim ve 9ebetını, Fi11le .. in nasıl 
~etin birer mulrarip oldugunu 
tasdik hususımda imdiye kadar 
d.,,,t veya düşman her taraf itti· 
fak ~elıuiştir. 

Lakin u.zD.1> bir harbin türlü 
icapla.rına .ıa,.Mlmak sonı;uz kuv 
vet ve ervct -nhal.arma malik 
olmakla kab:Jdir. Burada iş med
<li hesaplar ~erçevesİlle giriyor. 
Şinwli Finla.ndiyaoın böyle mu
kayeseler yürütmesi de tnbii 
sayılacaktır. 

tıcind Nikolarun ordul.an \'e 
zıl'hhları Uzakşarkta :iaı><>nlara 
mağhlp oldukça Rus~ada da bir 
ihtilal ha.reketi ~ göstermiş, 
Çar da Fin}:mdiyanı.n 11nıhta.riyet 
hukukunu daha genişlei.,..ek F:n
lere öyle bir fertna1t yollam:ştı. 
Ruslar .. rtık Finhındiyllnm işin<ı 
karışm•yorlanlı. Ayni zınmanda 
Fnl.andyianın da hükiimda:n o • 
lan iki.nri Nikolanm o memle -
ketle alaloıısı ise orada yeti:şti • 
rilea çileği pek !evmektıe olma -
sın<laın ibaret gibi bir 'i"Y imiş. 
Her sene çilek mev•imin<I& Fin· 
Jandiyadau . soora Pelrograd, da 
ha sonra da Leningrad ruan • 
Petersburga sepet sepet ç'k k ge
tirilir, saraya takdim edilirmiş. 

Finlandiyarun iyasi ve askeri 
tarihinde geretı umumi harbin 
son seneleri büyük bir yer tut
tuğu maliım<lur. Alman ve Kus 
miindelesi Finlandiyada kendi· 
ni göstermekte ~ikmcmiştir. 
Fin:aııdiya istiklaline tamamile 
ship olduktan sonra lmvv<>tli 
komşulan tarahn<lan vakit \'akit 
müdahalelere uğramaktan kur
tulamadı. Geçen seferki h:ırbio 
sonlannda Alman Kayseri kcn• 
<fi oğullarından birinin ba~ma 
Finlandiya tacını giydirmeli is • 
tcnıişti. Bu mümkün olamadı. 

Finlndiyarun Ku,yadan büsbü • 
tün ayrıldığıoı Sovyetler 920 de 
kabul ettikten sonra i~e yeni def' 
Jetin Ru,ya ile Almanyaya kat• 
şı siyaset: ne olacağı Avrupa -
ıun f'.mal taraflarındaki politi· 
ka ""1r'eyanlarım talcip eıı.,,,.ı..,r· 

<e en meraklı mevzulardan bitİ 
olarak kalmıştır. 

Nihayet 939 da Rusya ile Fiıt• 
bndiya harbe tutuşmuş, İngil
tere ile Fransa tal'i>ndan Fi:n • 
lndiyaya yardım 14ısavvıırla1' 

filiyırt saha.._. geçememişti ıı-1 

nuıı sebel>i de aş;kirdır: ingil ' 
terede o :r:manlıi Çemberlaycl 
, . ., Fnuısadaki Dalad1ye hükU • 
metleri Fbıla:ncliyaya müttef~' 
]erin yarılım edcceğind<?n bab· 
sehruyor değ;nerdi. Lakin RUS1! 
yı açıktan açığa dü man etnıci' 
istcmcdikleı~ de anlasılıyordtl· 
Nihayet Finlandiı amn Ru.-va ;i' 
banştığı oğrenil~re Lon.U:a. '

1 

pari.te de geniş Jıir nde · alrfl' 
mış olı'u: - Finlandiya kendi '. 
sin.e e<lilecek yardımı bekk"~ıl 
<len barıştı: d<"diler. ;;ı 

Bonl•r Finlandiya b• h. iıı;o' 
g.,~:~ "8fhalandır. Bugün f,.r 
landiyantn harpten bıkmsaı , 
vayetlcri (.,.. daha ısrarla t.,1' 
rar ffilmelı:tedir, 

========='_,./. 

Bıze (Fılrem z Türk I!• 91 

Kurumuna verınız) de<lıkJer' 
uıman h.ç tercddut ede r 
mh ·z. Göklenn korunma 1 

na terdh <!'dcbilcceğım ı tı 
'bır mesele va-r mıdır? 
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Yüksek Müh·endis 
Yetiştirilmek için 
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iktisat 
85 

Vekaleti Avrupaya imtihanla 
talebe göndermeğe karar verdi 

veya bu derecede tahsil görmüş 
ve iyi ahtak sahibi i:ıulunmaJarı 
v-e 1ba.şl.1ca l:ıas<taliklıarla ·malul 
olmamaları 13.'zimdir. Bu evsafi 

!haiz ta!Vpler, Ankarada Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsüne 

ve İstanbuİ Sümer Bank istan-

Ankara, 24 (A.A.) - Bize ve
rilen malümata göre, made.n, 
izabe, makine, elektrik ve kim
ya yüksek mühendisi yetiştfri.1-

mek \'e bunlardan bir kısmına 
mensucal v·e kıağct ihtisasi yap
tirilmak ü:ııere müsabaka imti, 
hanı ile İktisat Vekiiteti yaban-
cı memleketlere 85 takbe gfuı- bul şubesine bir ,is!lda ile ni!lıa-
derecektiT. Müsabaka imtiıhanı- yet 21 Birinciteşrin 1942 <ta~iılıi-
na gireceklerin Türkiye Climhu ne kadar müracaat etmiş olma-
1·,iy-eti vatan,.daşı ve Tük .ırkın- lıdırl.ar. Tal'\plerin 23 Bi1inciteş 

dan, 17 yaşını bitirmiş ve 25 ya- l'in günü sıJlh.i muyaeneleri ve 

~:m geçmemi{' erkek olmal.:;n, 26 Birlnciteşrin günü de imti-

Lse olgunluk di<plomasiui alıniş hanları yapılacaMır. 

--------

Köylüye 40 bin . Bu fırıncılar hile i~ Ofisten un almak, 

pulluk dağıtıldı memurlar da yan'.ış bordro hazırlamak 
Ankara, 24 (İkdam muhsbi- S U Ç U ile m U hake m C edilec~kler 

rinden) - Ziraat Vek-.l.1eti köy 
!üye pulluk tevzü işine büyük 
J:ıir önemle· die'vam et.makiedir. 
Şimdiye kadar köylüye verilen 
yerli yapıı pull.uk sayisi kırk bi 
ne yakindir. Önümiizdıeki. sene 
hu miktarın bir k.aç misli!ıe çi'
karilması için tedlbirler alonr 
maktadir, 

Su sayıcı aleti ithal 
edilecek 

Şrhrimizin muhtelif esemdlffindıe 1 
13 fırın 6ahib~ La.,.c:re dairel.erinl' ver
dikl•or; ckmı:11c ltupunJ:ı,nıu, vc·ıiJoo 
mi.k1ı:ırdan fa:ı.la ı:osteroıd<. ourewe 
ofisıden fa.zi.a un alınant. suçi-1.e; \.'e 
i-aşe daire~eri memı.~l~'lndan En.. 
sar Çetintaş, Fehmi U:ranık, Tani< 

Ya.Ih, Salih Bal.kı, Mehmet ™-a1. 
Melih OJmıırtP, Süle:)'ll'ruın Soyhı ruı 
karne kupunkı.rını n.ok...c;an aldıkları 

ha!d<e fazla al<mış g1bi bordro dol
durmalarmdan dolay~ MUU Korun
ma ımüddeiuınumi]iğlno veıilmişleır-
dir 

Bu ıkıarne yolsuzluğunda.ıı suçl'U 
fırınctl.a r şunla.:M1r; 

Tmim.de, İstikl.'il cadd&--inde ~
ki Ferah, ayni frrın1n Trz-gfıhta

n Ziya ObaıY, Taksimcf.ıo n Taohı
baoında ilı:I fı.rın sah!lbi Wd<o Yrı!,v~-

Tos, Asma!.~iltc Mlı..Clltafa Şev

ııtet, Yüks€klmldıı"mda ünn ida.re 
a~e.muru Ha.saıı t,;~k:.lr, aynıi flrındaı 

işçi Ali Ç••kıa.r. GaJ ip Drde cadde.. 
5inc!e Me-s°lıt Okul. Topl.t.Gpıda :L\Iu
biddinı Ayrı.et, GaJıatada Yorgi Til.
loriW., Ga l"lı::.da Anest.i N-lrolayidis, 
ayni tıırınrla t~tar. Li'ınıbro Go
ro Galat.ada fırınct Y1.)rgi Knı,;a.Qi

di;, Gal.utada Lü:l~cihendt"ık soka.
ğ;ıııda fırıncı AJ, ayni lı:rındla,. tt·z
gahlar Nuri Burg, 

Fırn~ı!~rla anI:::.·~rak ıo.J:dtkları 
ıkıa;nı.e '-dedine naı.:af'.an 1.a.n7.im. etUk.
leri bordrolat da karne adf:>.d1ni faz
la gOstl·rn•ek suretilp vszif,. ve rr.2-
'lnur~t.!-erinde s:..ıi!:sli:rna Heri gO~ 
len ~e mıımurlsrı Ye suçlu ft'!'W

clla:-ın m·u:hak.nme!eı fne btriru:: nı.iL

li korunma mahkeme-sinde b<0ş1ana-
cy.khr, 

ispanyada Krallık 
kurulması etrafında 

Stalin - Vilki I 
Görüşmesi 

'Ankara, 24 (İkdam muha.bi
rinden) - Bir İstanbul firması 
.hükUmete müracaat ederek 20 -
25 'bin kadar su sayıcı aleti itl!ıal 
etmek tck!ıi:fiude bulunmuştur. 
Dahiliye Veloitleti veliJi.klere ih
tiyaçhırını sorunuştur. 

İki yeni cezaevi 
açıldı 

Ankara, 24 (İkdam muhabi
rinden) - • dliye Vekaieti Er
gani ve Malatyada iki yeni ceza 
evl açmıştır. Bunlaroan Malıat
yadıokinde 35-0 ve Eııganide de 
:şimdilik 40 malı kum çalışacak
tır. 

Şark cephesin
de neler oluyor 

İnhisarlarda is
pirto buhranı 

lozanda bulunan 
an• Donjuan ile 

laşma yapllmış 
:Bern 24 (A.A.) - Berner Ta

geblaıtıt gaıwtesinin r.fa~rit mu.
ya Kral dıaı>edam a•r.aııın:ldaki: 

habiri General F.ran!k-o ile İspan
rrıü:zakerelemi sona endiğiınıi lbi:l
d i nmEJ!-oterAir. Mü~a 13 üıccü 
A lfons'un ü~iiıııcii oğlu olan Don 
Juan b~a~·a Krah olacalk'1tı.r. 
Te-mmuz ayında Gen.eral Fran
konun mura'lıllrnsları Lozıanda bu 
luna.n Don Jua.n ile görü~müş -
ler ;dl. Kralhğıır., ne zaıman ihya 
edileceği heTI<iiz mallıın cleğıillii!r. 

Göbels diyor ki : 
(Baş lara(ı 1 incid<ı) 

rincte teksif etmek lazımdır. 

Bu har.p esnasında Almanya 
!bu prensipten biTan ı,;ıe inhiraf 
etmemiştir. Alman milleti emel 
1erini her 213ınan bu esas dahi
fo:de i.zah eı:ı..rek istiklal, ha.yat 
s&has1 ve 'hareket serbestiı.si için 
ıha-rıp etmekte olduğunı.ı tasrih 
et:ın :ş lir. 

Bu fadadam sonra. yanyana 
yaşıyacak ruan Avmpa ınilletlıe 
rinin de yeni nizamda ıhak ve 
mcnfaatlıeri olacağını o5la unut 
mamalıyı'Z. Haııp normal bir l:ıa 
dise değildir. Hi-ddet ve. İ·ntikam 
dU)''guları ekseTiya insani.an 

Y•uıhş lha!X'ketlere sev.keder. 

Mu'haci1'ler tarafından çıkarı• 

lan bir gazclenin verdiği lbiT ha 

herden ve Reuter ajansından 

bahseden Doktor Göbbels, ya'.ll

sında ıbu mesele hakkında şöy
Je diyor: 

Harpten sonra iki ya§ındm al

\, yaşına kadar bütlin Alman 

çocu klarınm yuvaların~.an ah· 

J:l•rak yaıbancı. m-emleketlere 

ôöı:ı.deriılıne<ii w Oralarda •tam 
25 sene tutularak te.ıtbiye edil

m!.'leri wım gek<:ekm.iş. 

Bu h.ab<'ri resın-en Reut-er n-eş 
:retmemiş olsaydı İn,giliz ıI:ı.ükü

rnet adamlarının aklında hafiıf

lik oı.duğuına hüloınedecektik. 
Fakat şimdi -Oöy'te lehte bir hü

küm vermemioıe im kıB.n yoktur. 

Çü.nkü bu fikni İngiliz hükUıme
t:inın müsaadesi ve nezareti al

t nda ,çıkan bir muhacir gazetesi 

ileri sürüyor. Düşman larımazm 
ne!ter vapmak kabiliyetinde ol
duğunu VersailLes mua<Jıedesi 

~bat etmiştir. Biz kat'iyıren e

tn'ı'iz ki İngilizlerle ,\meıikah· 

lar,n kaf sında çok .k.ötli nıyet
ler .vasornaktadır 

---0--

Hir fsyeç gön üllüsüde 
tevkif edildi 

Stol<!holm 24 (A.A.) - SNB. 

.A.rt n iı.nınge-n ~zee-1si, Mauriu;t 
\\'a"-"<'11 adın.da Isvecl: bi. sey

~ ar ta<' rın tevkif edilct,ğıni bil

d·r;\"Or. WarodelJ, gonlillü ola

~ak h 'n,et ettiği F-it!.lan ·ya -

<i ki a'-kerl şa,.t~r hakkınıt. 
Sovyet elçıliğine ma.'ı:i, _, "er
d.ginı !.raf etmiıst r 

' . 

Lond rifda alaka 
ife kar,llandı 

Londra. 24 (A.A.) - Xremr 
linde Slalin ile Reis Rıı11vcl.ün 
şahsi mümessill Vandel Vıl'ki 2 
saat kadar göriişmüşlercl'ir. 

v ilkirün 1'eyaı1Jalt& 

Moskova, 24 (A.A.) - M. Vil 
ki, Mosk1'wadaki ist'ıhkıamlart 

geızdiklen 50nra bunların her
hangi bi< şelıi.l'd.e gördükJerinden 
çok d'a·lı.:l' sağlam olduğunu söy 
lemıi,ştir. 

Vil'ld, Al!manlarr durdu,ran 
hatları 3 saat tl'Tti§ etm'ştir. 

Al'rnanların durdurulduğu tarilh 
tenberi K0ıı:ılord'u i.stihkıfurı ta
burla!'l ıbu müdafaa haıtları.nı çok 
kı.wvetlendirmişlerdir. iM uıha
fızlık eden kıtalar araslnda M. 
Vilki, ünhf'ornıali kadint•ar ve 
genç kızla~ •görmüş, lrun.lard'an 
,bir çoğu ile görüşmüş. hepsinin 
cep1ıede ~ilel<erin~n bir ki.ınıse 
bulunduğunu öğrenmiştir. i!I!:. 
Viıld lbüy:üok bir mühimmat ve 
siliıfu fabrikasını gezm!ş, sonra 
Stalin ile 2 saat ~örüşmü~tür. 

MiiUiJooıt;.ı 1alci.slcıi 

LondN, 24 (A.A. )- Stalin • 
Vi'lki mülakah bilhassa görüşme 
nm uzun sij,,,mesinden dolaya 
Londı·ada lbüy.ük bir aliı\Qa u
yand1<mı<ıtır. Vilkinin Sovyetler 
I!iTliğindeki ikameti 27 ElylUle 
kadar devam ~ektirr. 

ALMANLARA GORE 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

manın Vo1g,. doğu ve batısında
ki dem.iryolları üzerinde taş.ıdı

ğ" takviye kıt'ntar ile Sa0ratov 
civa•rı.ndalci akar yakıt depola
ları yeniden alınan haıva kuv
vetlerinin taarruzlarına uğra

mı;;hr. 
voronej sima! batısında diiış

m.anın .Yeni taarruzları\• akin1 
ka·lımıştır. 

Cepheni'll merkez kesimin<le 
lkuıvvetleriımıizin taarruzı ~ıaıre
ketleri tam bir başarı He devam 
etmektedir. Dİ.i'jman.ın füjev ya
kınloarındaM kar.şılık taaoruzla
n püskilrlü1'müşLür. 
Oepherıin şimal kesiminde 

Ladıago gö~·ü cenulbund,. giri~
len M.reketler dfr.nwının netı

cesi,z karşılık taarruzları ve ~d
detlii muka•vemetine rağ·en t.op
rak ka·ar4rıç!aıifo ltıitiril.'.;f..ir. 

Hitler Michel Anto
neskoyu kabul etti 
Bükreş, U (A.A.) - Romanya 

b~vt'lk.il ınuav:n; ~1 chıel An:t.a.rıesco 
tle HitJı•.r gu~l;ıııınr.~rinin :betııı.~·n 

h:ı.kıklnda şııOO·y ·n r ~k ı k
ttıtı . ..şp.t. :rrJU'h:!ı!aza eo rfl_ıt-QtMi.r, 

Bukı:oe-ı;in. iyi hah r alan rnuhfrl\eri, 
gJ. u,ı;·ı f"lıe:i-ıı g<ı b bır ilı.1iuı1 ·ıe Al
nı;,ı.ny.a. Utl.i.sat na'Zcrı Dr Fı.mk' ın 

~on gün .~.rde Ro:r.anıya'da.n gPç~n-e 

a~d rk.tisadt .~ler eLı'aftn<ia ya.plldı
j":ı.n1 t:ı1rm \n t>(.rr;cıktr -O' r. 

IBi.iıkı!'eş 24 (AA.) - ıBaşvekıil 

muaıvini ·ve Har ic IY e N a:z.ırı Mıic
lıel AntineSkıo. Almatl(Ya<la Voo 
Ril:ber.ıh·O<p iJe miih 'un mi.izake
ıreler yap~lkr!.an oo.nra taıyyare 

ile dönmüştür. Michel Andnesk.ıo 
yolcu • .;ğu eı.nasıı>.da Alman u -

ımıi karargahır..da FM1rer ta
rnf nıd:ın ~ul edilımıştir. Ker.
als'!'le rclııikat ıxlenk. ıı he-µ 
'JirLlkte 'örurJiiışk•r.dir. 

inhisarlar Vekili 
seyahate çıkıyor 

Ankara, 24 (İkdam .n:ıu!'l!a·bi
rinden) - inıhisarlar Vekili Ra
if Karadeniz önümüzdeki bir 

. kaç gün içiJlde Samsun ve hava 
!isinde bir tetkik seya!lıatine çı
kacaktır. 

SOVYETLERE GÖRE 
(Baş tarafı 1 incide) 

jansının bir muhabiri bijdiri;yor: 
S!ai·•nı:rad. daki sokolk mulilırrebc

lıeri ~iddeUi. kanlı ve ık.arma.kan.şık 

dewm etmektedir, En küçük t>ir ıro
rumna 1rnk.An.ı. vel'en her yerd.en is
tifade edil'Yor. Mı.haTibler, d<'Vril
miş oıomobilt~ a.nk<a8ltla, yı:ıont:ı

ların g.urisi:ne ve g.ı.2'E.'teci .knrlüb~ 

lerine sığınına.!:tadırl3.ir, 
Fak..ı kfııglr e;·J er ;yi miilioataa 

11-•ile-ri teı;JUI etmeldooir. 
EVier ele 8'0!:'iri-lüa.ce ıhe r iki taıra.

tına. ha.v~n 'lıopllart vıe hofi:! topl~ 

!kıcmtthm.ak su·rrtıi~e bunl:aır birer ka.
lc O:>ahııe ifrağ 00 'lımeıı:t~ ve bu klil
~ iik loplar, baz.an bina'llın ikinci ve

'"yıa. üçüncU lka1ına kııd11r da çıll.......U.

ırruıkta.dır 
KAFKASLARDA 

Mo•1rova, 24 (AA.) - Ceptıeceı 
gel~ wn bıll>erlt'ı-e göıre, Saeyetk:r. 
Ahnanları NOV'OPOSislt.'in dı:ığu cenu
bunda önemli b;r tepeden ~ 
ımişlerdir. 41)1) alman öLa'lürü(ımüştür, 

200 TANKLA llİİCUM EDİLDİ 

Moskm<a, 24 (A,A,) - Reulıerin 

lh\lı.)lEi n11Uıhabir bi~ı"Yor: 

Si.alingra<lda dün şim.di;y,e kadar 
görülen so.J..v.ılk ~nuhardbelerinıin en 
şlddıetlisi o~m.uştur. 200 alınan ta.n
'.kı a-c bm!iet"Oe pityad~ erl'tti t:a.şrya-rı 

ibi.rQok ıkaıY!ö'IOnlıar birdenbiı~ şehrm 

ımerkez.inc ıbucuıın . .e'f.ııni~tır, A1m.aın: 

lopçusu •"dd•~l'l bir baraj e.ueş; aç-
mı.şlır. Almal'lı uça.k!ıarının 
l'elıi d~ ınWtıııiş bir gıihi.il:tıü 
yoroıu, 

ınotöı·

çıiltal'l-

Rus muhafız biırli.kleri benzin şi
şPleri, tüıCEtkıl.er, el tıomlbaiaırı, tıanGt
savar t.opları gibi çe.şitJll si.liıiblar kul· 
lanaırc.k lka.p!·a.n~r gibi ciöğ~üşk;t·
<iir, Alımanların l:? hıüruıı11u pü..:ik.ür
tüi1nm.ş ve soka'k nıuha...'"':(.bel-erinde · 
42 tamk •iwll:ınümaz bir h:ı.l'E! gel'
rilin:ıiştir, i\.Iiidafilet" bu Qa.rpt..,.~nalarda 
bir adım t>;Je geri n~Jıa.rdrr 

Rwd,.r dün Stal.ingradın ooğu şi
m.alind.c, aıvcıI.a.r hima:Ye.sJ.nci-e UÇQn 
rus borrı.ıba uçakL.iırtn.Mn. şiridetli bir 
bormbüniımaınınıd,:ın sonra, müıte-.addit 
lıÜOUımlaı'da. bulu:nmuş'tardır. Düşman 
1a muııınretıey., tutuşan bu rus kıta
Jarı Oıırmııil<>ı"ı.n döğiişmed<:l('.dir 

SUBAY YOKLUGU BAŞ GÖSTE.RDi 

Kuclils, 24 (Ra<i[yo) - .AJ.ınaıılal1illı 
subay za.yıiatl o 'k:ıd.a.r tı-fn:tur kıi 
bölülı:l<ıre 'bile eılbnşlal' taTa!ın®n 
kuman.da CdL[ım .. ktcdh'. 

TAYMİS'İN l\IÜHL\I Bm YAZISI 

(Baıımakalediın davamı 

nıek teşebbüsüne gir~ınek için 
Ahnan başkomutanlığının bütün 
imkanlaruıı cepheye teksif et -
m~ş olınası, yağmur ve çamul' 
mevsiminin ortaya ~ıkaracağı. 
müşkülkıri yenmeye hazı:ııLm . 
mış bulunması şartbr. Bu "'1r-t 
başta geld'ğ.i kadar 6 • 7 hafta
nın böyl<ı hareketi başarmaya ka
fi olup olmadığını hesaba kat · 
mak da şartların en başıd;r. Mü
cadele en son ve en hayati dev
resine gelip çatnuşbr. Hesaps.z, 
tartısn: bir hareket harbi ansı· 
zın bitirebilecek vahim panik • 
lere sebebiyet vercbi.Jir. Henüz 
Sovyt ordusunun 6 - 7 hafla için
de im ha edileb.lleccğiııi göste -
ren hiçbir emare ortada yoktur. 
Bu böyle olduğu gibi yine Al • 
manlann bu k!sa haitalaı için
de Rus onlula.rııu tarfunar ede
bi..receklerin<ı insanı inandıran bir 
kuvvet görünüşü de doğl'nsu 
pek mevcut değildir. Fakat, bü
tün bunlara rağmen 1942 yi boş 
geçirmemiş olmak Almanlar içi.n 
bayatı bir ,,,...,buriyettü. O hal
de, AJnıao Başkomut.anl1ğı işine 
en çok elverecek bir teşebbüS<ı 
baş vurmak mccburiye$indedir. 
Bu 6-7 haftap, yeniden Alman 
nıaieti.ne sabır ve hızlanma yo
lunu açacak, kolay fedakarlıklar-' 
la büyük, istismara müsait as -
keri, ikhşadi ve siyasi neticeler 
toplayacak ve lı;ç olın112Sa bu 
halde gösterilebilecek 'bir hare
keti ancak faydalı hafo sokabilir. 
Görülüyor k~ bu durunia ve se
beplere göre Alınan Başkomu • 
tanlığuıı şark cephesinde yeni 
b'r sonbahar hamlesinin hazırlığı 
içinde görnıell!1lye iııı.kan ~·oktur. 
Belki de bugünkü durgunluğun 
iç'nde beslenen bu yeni hamle, 
kara kış gelm.,.Jen önce cenubi 
Kafkas~'ayı istila, Hazeri kontrol 
altına alma, Ortaşarkı tehdit et
me h~ınlesi olacaktır. 

Yazan: ŞUKRU AHMED 

Japon memurlcıtına 
suikast meselesi 

Tokyo, 24 (A,A,) - Ma l"'2ıyod'1> 
Penang'dcilci ja.pon ma:hkıeıınasi 'baha
laıyıcıl.rk \"~ yükock j.apon rnemı... ._ 
~arına sai:kıast suçlarınd!a.n, <iıoJıan 
biT ı:ok komünis"~ Clümıe v-e-ya ~ını-
1ıeJYf a.ğı1r !h:ı.pi.s cez.aları.nıa ma.'"11..-C.ın 
e-tmiştir. 

Amerikada kundra 
imalatı tahdit edildi 

Vaşi'1gon, 24 (A.A.) '- Kun
dUıra imdatı ;ç;n kı·sıntılar kon 
muş, modellıer ve renkl<er tallı.-
dit edilmiştir. -

Sivi~ hizmetler için çôooıe ya 
pılm'ası da yasa kedilmişt.iı:. 

Dünkü nüshamızda İnlıisariar 
idaresinin ispirto stoku kalma
dığını aJdığımio: malı1ınata ve 
hususi Nki 'amiUerinin söyledik
lerine atfen yazmıo;lık. 

İnhisarlar idaresinden a·rdiği
m;z bir mektupta idareden kim 
senin gazetelere beyana·tta bu
lunmamış olduğu ve İnhisarlar 
idal'E6inin hususi ami!iler ta·ra
fından y<:pılan r~kilari kendi 
patenti altında p;yasaya sürdü
ğü hakkındaki ifadenin dWıru 
olmadığı, adç_renin yal-ni.z husu.si 
amillere som" veıxiıği lb;tdlril
mekte<lir. 
Şu noktaya,i~a,et edelim ki 

ıga?ıeteci hir h!ildi.seyi taıhk'k i
çin mutfaka umum müdürlüğün 
sal,alüyetli erkandan tumtu
raldı !beyanat atmağa muhtaç 
değildir. Hfıd:lseleri taıhklk ve 
teSbit yolunda aliikadar herkes
ten ve her inhisaT mensll'bun
dan malümat alabilir. Nitekim 
;spirto vao:iyeti hakkınd1< aldı

ğiıniz malumatın idarenin mek 
tubun.da rneskôt gcçit.cJ.iğfDıe ~ 
;re, tamamen doğru olduğu ta
hakkuk etmiştir. 

Idhalat malları 
(Ba' taralı bir.nci sayfada) 

dan kaldı.ı!a<ıaktır. 

Yeni hükümlere göre, ya;J:,anct 
meınleketlerde imal edilmiş o
lan maddelerin Türkiyeye giri
şi muametc verıgi!sine tabi tutul 
maktadır. Bu veııgiden muaf o
lan ,.e devletçe ithal edilecek 
mallar yeni talimatnamede taıif 
edilmektedir. Talimalnaınenin 
diğer maddeleri veııgi matraih 
ve niS'bet'erini ve ceza hüküm
lerini ihtiva etme-ketdir. 

İkinci cephe 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

<Artık ikinci ce-phe ~çılamaz. 
Çü.nkli ikinci 'bir ce;:fue a.çmal< 
mevsimi çoktan geçmiştir .• 

İbnci cep/r.eye lı.a.=irlik 
Stokholm, 24 (A.A.) - ·Nor

veç sahil.eri !boyunca inşa ediJ
mekte olan istihkamların yeıpıl 
masına bir miiOOett.enıberi daha 
hıızh bir şekilde devam edillı:liği 

:!:sveç g~zeleleri tarafından ha
iher verilınekt-edir. 

B2<ll in~aat yerlerinde çal.ış

malara ne gündüız, ne ge<:e 

:ne de tatil günlerL nrhayet ,-e
rrilmemektedir. 

S"1ıi1l-eri deniz ve kaN mayn 
tarlaları muhafaza etmekte, ba 
za nağır top bataryaları Z'Cüm
le körfez ağizlarinde ati§ talimi 
y.apınaklrdır. 

Londra, 24 (A,.'\,) - S'.<IJingra
dın 31 inci gunıUn.de .A.Lrm~Aar zor 
bir dw·unina bulunuyorlar, Eger a:
manlar Şthn a:m.a..ğa muva!fz.k o:a
mazlaı'S.l <iıoı];u ~OOMa.a hattın.da 

riaba enli'n mt~ ı re ~< l~oek lm
kfı.r .J'll"ia n :rn:ı.hrı.un ka. · ac•ık-L3.·'-d .. r 
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Ada111~ağı1 ö:.üne kouulan iki 
ka~ık pilavı }Ö~'le bir ~üzdükten 
s.onra garsona döndü: 

- Ben bütün pilih· ;,ted:iuı., 
sen yarını getirnıişsiu! 

Garson: 
- Hapı: dedi, yarım değil, 

bütün getirdim! 
- Bn pilav bütün mü şimdi! 
- Bütüu )a! 
Pilavı tekrar ıek:raT ve sağ

dan, soldan, önden arkadan sü
zerek; 

- Bu, bü tü:ıı olursa ya bunun 
.ya.ruw nastl olul'? 

- Onu ustaya söyleyin, ona 
ben karışmam! 

Bu sefer tezgah ta ki ustaya ses
lendi: 

- Kemal usta bu pilav yarım 
uıı. biftün mü? 

Usta gülerek: 
- Eskiden yarımdı, şimdi bü

tiin oklu! 
- Yahu, şurada kaç tane pi • 

rinç var ki buna bütün diyor -
sun? 

- Ben tabağa korken sayma
dan ko~dunı. Ü!?"ntue-Lsen sen 
bırer hiN'r say bakalım, kaç ta
ne imiş? 

- Demek şimdi bu kadarcık 
pilav yirmi iki buçuk., 

- Bu;::iinliik öJle! 
- Ne deıııek bugü.,lük öyle! 
- Barnıuelre yükseldikçe ta-

bii o da arlocak! 
- Bunun yağı da bir tuhaf, 

eski.den sen hep hılis Tıııb.
kullaıurdın ! 

- Tra b-roıı bize dar ıJd ı şimdi! 
- Neden danldı? 

- Nedeni var nu? ~lühare-
ğin lııurnu büyüdü, bacalara pek 
uğr.amaz oldu! 

- Öyle ise sen de artık Urla 
kullan! 

- İşte ozaman pUiivı fa.bağa 
kepçe ile değil, tane ile saya sa. 
ya koyarız. 

- Sen saymada11 ben ,.y.ı-
b~ tabaktaki p'rlı>çleri! 

- Kaç tane imiş? 
- Yüz ellide,. fazla! 
- Daha ne istiyorsuıı? De-

mek ki tanes.i apğı, ynkan se • 
kiz paraya geUyor. Bu zaman -
da sudan da ucuz, hnadan da~ 
Üstelik Y"ğı, tuzn, biberi de ca
ba! .. 

Daman Cemal KA.YGILJ 

ABINTIY A ::::-..: -==J ~ . _ .- ~= KflREK (Baş tarafı ı inci sahifede) 
mt!k şartı ıle vaı'f<-leri bOf.larır.daı 
kai.a<:altla.rc!Jr. 

Madagaskar 

Dört 
ve 

yll evvel 
tıugün ! 

sel gibi silip süpürecektir. Bir 
şanıarda devrilen koca Leh or
dusu, bir yumrukla ezilen koca 
Fransız ordusu, Alman ordusu
nun fevkalbeşer heybetini isba
la kaf:dir. Korkunç tıpıkla.n, 
•pike- tayyl!relerlc, düşmanları 
üzerine müthiş birer kartal gibi 
inen hu ordu, tarihin benzerine 
rastladığı kuclıetlcrden değildir,. 

Hepiniz, o senelerin gazerele
rinde, bu kabilden daha neler 
okuduğunuzu hatırlarsınız, Za -
ten Alman ordusu 'böyle tanı -
tılıhğı iç'.ndir ki, harbin altı haf
ta süreceğini iddia edenlere bı
yık albnd:ın ırülümseyeııl...r bii- · 
yük b'r kalabalık tutmuyordu. 
Şimdi bu harbin 16 mcı ayının 

başındayız. Alman işgali altında 
kalan Sovyel lopraklnrınm genİf
liğin<ı, ve Alman tebliğlerinde 
bildrilen Sovyet zayiatının bii -
yüklüğüne rağmen, yalnız •Sı
vastopol kalesi, Fraııs.ız ordu -
smdan fazla h:ırbelti, "Bir t>ek 
Stalingrad şehri, bıitün Avrupa· 

dan ziyade dayanıyor ve vaktile, 
dasitani bir sür'atle yürüyerek, 
1bazan bir günde yarını düziine 
Sovyet şehrini işgal eden Alman 
ordusu, imdi Stalingradda so
kak kavgasiylc meşgul .• 

Fakat göreceksiniz: Propa • 
ll'~nda \•as;• lnrı, üç yıl evvelki 
iddialarile bugünkü \'aziyet ara
smdaki tezadın biiyüklüğünden 
karkncak dPğildirler: Zira pro • 
pa~anila nezrctıcrindeki pence
relerden hiç birisinin, hakikat 
deryasına ... nezareti yoktur! 

Fon Papen Buda· 
peşteye vardı 

Berne, 24 (A,A,) - Ber::ne gid<?.ıı 
M. Von Papen l'ı;IQ'OiU' dev.kı>.t nabi 
.Aımrıı.l Hor~ 1ıa":ı.fınWın Bu.d-1-
d~ ka<bul <>c!J!t'1Iriştir, 

4 - 111:1')".l"'tl bazı dilrümle.re ..,_ 
kı'r! ınOJ!ılremeler bıı.kacaktıc. 

5 - Ma.tıa.W ma/lkooı.eler ibk• 
Cıcliiecek olma.k:la. bera-ber bir müd
det 1ıatı1 rdıleceldel'liır. 

6 - Başkomutan be-. hiç 
l<ımseden lrorkımad.ıın Ş "" gW:ü 11~ 
ııooma.t bir 3ure1ı\e n~J okruısıru 
tavsiy~ etmek1aedir, 

7 - FI'<ll'.1$Jz beqrağı, çl)kiiııre<;ı mu
tad Yo!'rlere yine ~JC'<>Clı",;,. 

Beyannllm.eai o.kıt.r,ıaın subay, gece 
,.......ğmm. şiınrullk deva:m ed.oc~ğinl 
s.öylıerniş ve heıf.ıt(IEl.in 1.ngilıi:z v-0 fr:m
sız nıten:rurl.an 1ıara!ında.n '~r~lırcckı 
eın~rllTe i'l1l.a.t PAmıf6ini ;slemjşt.i:r. 

İŞGALİN GAl.'ESİ 
Londra, 24 (A,A.) - Reuıber aj<ın.

Sl!tlm a9keıi muhabiri bililiı('Oyur; Ta
aana!'iv'in Bntan,.a k.ıt.ıl&rı tarafuı.
d<1n işgali, V'Ş'nln Madaga.ıtı:Lr'c>ııki 

mut:aveımetine bMkın·"~ nı"ba,et ,.er
m'lş!r, A- pm:ıjiude!<i ci<.'<ı>z ,.._ 
ileri ııe.- llflliY10la '-1 erll!mflş idi 
Alınan bılt.ünı tedbiT'lor" Ma~&

k.ar lioıartiarının Miıh..,·er tırafında.n. 
ve bilh:ıssa i"POn.iar tar!ındn Jcu.l-
1&.~tllllllFtua man< olımağa matuftur, ___,___ 

Sovyetlere giden 
yardım kafileleri 

(Baş tarafı 2 inci sahifıede) 
Harl'buıki bu hayati yol fu>erindr ,.,_ 
f.er yapan \.'lap..lrlar::ı lHıcı..:m ('t.lr.ı·k' 

Çn alm8>nila.r b'Jyü.k h•r ili'l"""·' h 
çok ıe::r.::stı Mzı-rl*la-r yapmışlll!'"dl 

Bir ~ denıi71 ~ı \lr.;:;ler.:.r.;'.o:ı. ~),._,·-::ı 

&.lJrna!l hava kı..n'V'rt!.er.i için Norı..-e
çin sima!ırıcııe ilç biiyiik haıı:a rr.ıeıy

dmı.ı ve b' r çok iniş o;:,hsla .. lrlz:r
foıııımş bu~unt1J"l)Nhı. Son jlÜtll-.e 
ynl;ıa.n<'l. lo:ııyn!ik:loırd<ın golrn Mb'1' 
iendf' aTınanLann daha 25 iniş ~
&I. v·ücuda getinnE'k m&k.aırl'yle bti1ı.. 
Irrct'. No1·vrçii işçiyi çahştıcdıkiıan 

bfütiril ')'ordu 

TEŞEKKÜR 
Oğlum İlhan Alıganın cen·a

ze ,töreninde gerek biıızat bu
hınmak gerek telgraf ve tele
foın.ia taziyette bulunmak sure
tıile büyük elemimizıi paylaşan 
sayın dosHanımza minnet ve 
şükranlarımızin aıızına ta·vassu 
tunuzu ri<>a ederim. 

Albay Hüsnü Algan 

8esmf Dalrelerln ilan lşleri 
Hakkında Mühim Bit 

TEBLIG 
Şimdiye kadar resmi daire !erin il3n.larımn neşrine tavas

sut eWın merkezi İstanbulda Erzurum Hanındaki (Türk J\la
arif Cemiyeti Resmi İlan iş !eri Eürosu Limited Şirketi) tas· 
fiye h Jindedir. 

TicaTet kanununun 232 inei maddesi mucibince mahkemenin 
tasvibine iktiran ebni~ bir şüreka karım olmadığından Erzu -
rom Hamndaki Şttketin mu ameüta devamı kahil değildir. 
Bu sebeple ilanlannız>n doğrudan doğruya 

İETANBUL ANKARA CADDE>İNDE 
KAYA HANINDAKİ 

Türk Basın BirliQi ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif Sirketine 

gönderıilmesiui rica ede!'iz. Şimdiy~ kadar Erzurum Hanm 
dıki Şirke~ gönderilen ilanı arın da Şirketimize tevdi edilme· 
sinin bildirilmesini tavsiye eyleriz. 
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ILOR~N~ 
MODELi o 1943 

~ W. 167 ~ - ~ LAMBALI 

~ ALMAN Tekni~inin Şaheseridir 

N 
• 

~ Türkiye Umum Mümess~lliği 
~SADETTİN SÖNMEZ •• M. LOGOTETİS 

f~tanbul Sirkeci Horasanciyan Han Nuır. a"a 7 / 25 
Telefon: 20U2 T<>lgrnf: LORESZ - lstaobul 

HORllORf ~DDESİ ' DE; lllSlSİ 

İLK - 03TA - LİSE 

K ı z 
Erkek İSTİKLAL LİSESİ Yatılı 

Ya tısız 

Tı\LF:BE KAYDI İCbl HERGT)N Mi.' RAC·\AT J . DİI.EUİLİR. 
ŞBKZADEBA~l POLİS KARAKOL U ARKASI TELEFON; 2?534 

Kilis Gümrük Muhafaza taburu ıatın 
komisyonu l:aşkanlığından 

alma 

v.e m.lı.t.. 

K•lo 
•• i'..llı.ı rr.e"l 

bed.e:ı 

~~~~~~~~~~~...:Lr;;::.~~ 
Be-n .. rn 12000 5400 00 

M 
tE1ı !ırwı,rt ı 

V K. 

40:) 01) 

l.:J•;; l n~· , ta "·11. 
ı:unü Şf kl1 s~ıati 

.ı\ - Tabu .ht•y1lcl çın yc!dı'."da J~ı J bı z.-n ~ı t.:T11fşr .K~)•fUln1~şt ır. 

n - Şartnan1('$1 .kom~;yonun<l.-...dır gö:-Jl ve bede- '- •ılıınrlJ ı;. 
C - EkısıM:rre tabur 1' .. ı:ıugah ~da ya.p·ıaea.ktır. 

KAFKASYA VE 
PETRf'L HARBi 

Coğrafi 
Kafkas 

• 
vazıyet ve 
milletleri 

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

Kafkas dağlarındaki muharebelerin gaye
sini Sovyet petrolleri teşkil etmektedir 

YAZAN : Kadri Kemal KOP 
- 3 -

ço';< g çh .~.ı<' m-ut. a .;.ı t L'r.f".;;<~ \'C 

açı.-k t:..,.tn1arl:ta.du•' ar 
KaCk "1hl e d:. :an ş >d k· 

!1Er~ ge; d&nlığln d.of;naaiıs.ı t<.c n R ı 
pt'lro! · t'1~ lô~'iltn 'l GS n n 

Krz. Erkek 
Ana - i•k HA YRiYE LiSELERi Orta - Lise 

Yatıl ı - Yatıs ız 

Takıbe k<ı.yd.ın:l devanı olıur .. n1ektad.ır. E...~ ta'.ıebi'TI.~ ta:..~ ~.•'.li:ni Y'--*trra'!-U.'ıt b.ı~ıf-annı )""(-n.]~ eri, lfukr.ılı . 
~1aıı:ı.cuot: H.Pt' giın JO <>an 17 )"'e k.arla•O.r Ecnebi ?isanı S,!k Eımllardan baş1aJ'. Güııtlüzld t.ı!OOı• rne ~~ı:n husus'i. 

l1ımı••111•••••••ııl•• v~:tile n& - "t'.li ir ~Jıefon: 2053Q lll•mıa:m•••••iıiıil:ııııiıiiiıiıi 

D - F.la,.;i,1:meyı' g·:"ll'l~ ~t.eyenier tnu\'ı:.J<'~<' t t.emt."1<.J:. .r~v. \'f)"'R n~ "'-~

tubunu beled ye vı· tAc:aret 0ti:ı..:ı:ı ve r!{;ı ·ı':ıl. t{'f.ı;~ r nü;. t ,n'.ı 1-ı11J Kı:ıı>ah 1 
zartı~ r1 f'ıks~·ırr.:P. sa:ııt~ bir s~at rı•v\t"l tk~rrı:.-.u ıc,..n .. ,.{D ba~ol' 'ğlT!~. 

n_"ll kbuz nnlkabı!ınde '\erıını:~ O'lnraterı ve ·~ ıme 93'3-t nde- d,J 'lı.o:nü.yonıc::rt 

i.ns~n bün:ıes'n'n en mükemmel 
şekiJde 1kişi~afına _yaroyan ttır

temJz hava bu ıfağlık arazidci 
:n~•nla1"n fiz;k gdişmesi iız:e... 

Iinde .büyı:ik bir ro' oYnar. Bi
nicilikte H' ot·cılıkt.o mdıaret
ı~rlle, bü.ny€:Zl'rir:Jck; cc·v,·ali -
yet \"C zekcil arıl<. korn.şu ' arı nııl

letkrın ta rıih'e "ne gi rmiş ve 
on'st ara~ında üın .a l mış bu lu
nan Dağıst.,,nlılar. Çere.;ler, Le-L
gilcr, A'baza!ıar, Usetier g:'bi he
m~ hepsinde Turk .rkından 
gelen .bu insan;ar, bu memlek
tin a 1 halk.nı teşkil cderkr. 

Apohı ron ye.rmıaC:11: ı re btt UC".l'!l 

da da Konç bulr.ızımn ) ı ':<!:ı. 
'\"e K 1rac!«1'2'in C.oı.,ttlSUn;:b;.;i A~' 
bulunm t~t;ıdır. S· '!t d:ığl rt:ı Ol S 

mmt n a:-oa&c. tnı 90 "l' ~ ~ tn 
(Ya.lb z) rlı:<tk~ ı F !e>clr ..ı ğ ı· -
km!B OOa da 2.50 ft\. otl)(.•t' Y' b:ı
}ur, Tep.ı"ti; b i ı· at ro..; Ş{'Ctı ..t. $();",

nı~ b r ' A-an vltn Flb ·ıız· m et-
haz..:r bulıınnw;:.arı ilW o:\ınur (!.laoo) 

ş~ diş, nezle, rip, ro atizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

D. Dımir Yolları iılıtmı U. M.J!l ia rı 1 
Mı.Jııar:n Jım btdı JSOO (b ~ Sf kiz yin.) l.i:'a olcın 15000 (vn beş biıı) 

t;g rr111ıg~I k<>nıuı•d (6/1 irıci t.>şı·m/1942) salı ı;-J. ü saat (14) on dü:-t:e 

lJAr,fd:.irpa;:Ca Gar b.ı:Jls. OOJı. ."'1lıt.ldt• kv 1 sycn ıu..-..u!uDaı: 

\ihı..ıJJ~e satın :ı '1na«dc . 

' 
Bu içe g.rırnt'k e:-t )eli '(""!'ln 1:\.5 fyı..o1. <>blı z. bet) C: lık \'lli(•ı:t.at U n :ıı:ıt 

lta.r..unı.ın ~;!l -rıt · \Ef&. ~ bl.r' k.'Le- dmiıtmr gunü ~·~ &l.<t.da: AO-

mı.~na rr:u.rt.co.aUa.rı azrır.drr. 

Bu « a~ ı:Qt tn~ırr..e~€'f koın-S;)·unti:Ln pö~z olr..ı·a.k <iagıtılıT .. 'ktadır. 
(10l89) 

Beyoğlu yerli asker lik şubesinnen: 
J\~a.ğ'!da mfl!?"ı s ıılı Rıb. y '"'ın aet <" Jbr-n!ze rn 

~J.rôe hzk rında ıt.:ı. r: l.: bat ,:>apıln.c:ı ı ilLJl o'urı.r:-

J' ait bcba · ~ n oif 't \ •• Gu\'("n 3:'!1 ..s:? 
Top Tlr.n. \'clı:r·a o.,: ı Aa? So)·rr ;ı.0-101 
11.y-..ı.d ""pı, c. fi. 49222 

> > ırJ ., og'u 11 i KJ .1h:..Sdlı 50233 
> > Re.n ı ~ 11 J.J ..... t p' r • 49105 

cceo.·~a ı. g t k-
1~?8 (1033~) 

Sahıbi: E. J Z 7. F, '!', Neşriya t 

B!ısıldıiı yer: .Son 
Djrektöıii: Cevtlel 
Telgraf• Ma tbaası 

Karabilg ın 

• 
Acele Satıhk 

II usu si ya.pıLmı~, ıdareli ve 
iç mantarlı ~·:nko kaplı BUZ 
DOLARI VE KELVİNATOR 
MARKA 4 ayak, evler ıçin, az 
nıi.ı.>t'.Ul1"1 buz dclnbı ve :.ki 
a•fot ştk ht!r nıağalaya la -
zı ·.ı (Neon) ile pastanelcr 
'/':! muhallebicıl~r · or.. ·· KS 

TEZGAH ace:e sat•l•ktır, ta
J:pı ·n 
Yunus Sevıç'e müracaatları. 

Galata: Arap rami Bergamut 
wkak No. 3 te'.cfon 41237 
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DOKTOR 
Ba ız Cemal 

J,OKMAN HEKiM 
D.'l.GILJY E MÜTEUASSISI 

Divnnyolu 104 
\Jrı· """ " s:ı1tlf' r1 : 2.5-6. T• l 2!391 

Fatih nahiyesi Çırçır 

1 t w ' sem ocagınoan 

1 
25/9/9-12 cı.."1n&.. :umı sa.&t ı• ıo d:ı 

yaµı.~c.: .. k ola..'1 st ı-.e -k k ı"g'"fs-ır. • 

Çırr .. lu ı:r ca"tl ~ • : ... ı t>-

1 
ca..'t b ?UI ınd:ı ~ :t. :a1n h. z b lun

:u"'ı J'ıca ol 1 ını.o . 

Türkiye 
k t 

Cümhuriy t 
1 

Merkez Bankası 19 
p 

- 9 - 1942 Eylül Vaziyetı 

i f 
Kua: 

Altın : Sah Xllornım 74.&Hl,476 

Banknot ... ... ... .. . .. .... .. . 
U!altlık .. . ............ ... ... .. . 

Dahild~ld Huhabizler: 

1(1.1 954.041. 
l7 ,351.2i;5,-

193,(1';7 36 

Tilrl: Liruı ..... .. . ... ...... ...... __ ..:5.:.54"-''-"754=.1~9 

Hariçteki Muhabirler: 
Altın : Safi !Ciloıram 23,!1-18,01 3 
Aıtma tahvili ltabil ıubut dövWer • 
oııer dövwer n .Borçlu ~ ... 
lıa.k: iyelert. ... ......... ... ·•• •· ••• ... 

Iluine Tah~illeri: 

Deruhte edilin o'fn.lu nakdiye 
ltlll'}ll llı .... .... . .. . ... .. . ..... . 
Kanunun t - 1 tncl madde\erlr.ıe 

tevfıkan ha..ı.1.oe ta.ra.fmdan rtk1 
1edl7at .......... . ... .. .... ...... . .. 

Senedat Cüzdanı: 
T1cır1 Senetler .... .. .. . .. . . ....... . 

Esham ve tahvilli cüzdanı: 
(Deru.btıe edilen evrııık.ı n&k.

A - (d iyenin karşıhlt elham •• 

33,684 ,700,38 

49,528 3C0,75 

lSli,748,563.-

24 ,221,621,.-

359,968,676,2_!! 

t•hvill t ( ilibarl lu7metle) .. ... ... 4-1,9!19.5'.ıl,93 

it - S'<beal esham n tahvilli . .. .. . ~506,4-13,2 1 

Avanslar: 
Altm ve dö•iz üı.ertne ıvalll ... . . . .. . --r. 3,oq~,31 

5,733,464 .95 Tal:vilAt üzerini' ıvana ...•••.••• .• 
Hazineye kısa va ôcli ıvans •.• ... . •• 
Hazineye 3850 No. lu ıtanuna ıöre 
açıl ı:ı n a ltın k&l"Jllılı ••au •••••• 

Hilisedarlır • • 
Muhtelit 

250.000,000.-

llEKÔN 

LİRA 

122.498175,4.) 

.154.754,19, 

R3.2l3,097 13 

l 34 526,~42,-

55.500,043,1 7 

255.736.56!.26 l 
4 .500.00ll,

_1 ı ,467,9J0,38 I 
l ,021 .9!;6 ,359 .801 

19, q/11)42 vaz.ıycti 

Serına)e: 

ihtiyat Akçw: 
Adi vr fevkalicia ... . ........ 0 , •• 

H U!".lS! ......... ... .. . ... .......... .... 

Tedniildeki B•aknotları: 
Deruhte edılen ev~ nakd17e .. .... 
Ka nunun 1 - 1 inci mıııddelerine 

tevtikan hazine tarafınd an. vW 
tediy. t •.. . .. . ... . .. ..•••... . ....•• 
D~ruhte edi lm evrakı nakdıye 
tak iyeıi ... .. . .. . .......... . ..... . 
lt•rıı ltft ta:nımen altın olınk 
UAveten Uıdı ville .,aı.edl lm .. . ...••• 
ReC!Skonı mukabili ıavet.en teda-
vüle vazedilf!'D. .• .•. .. . . .• • ..... .. 
Haıinryt' ya plıın ıltın tarşılıkh 

ıvan~ muk ab ili 3902 No. h lta.nun 
Mtı rib lnce Hivet.en ted•vil le yaz ... 
dJler. •.. ... .. ·- · •• • •.• 

MEVDUAT 
Türk Li ran ....... .. 
Al lin: !=atı K:lct.rt m f.77,4'.:2 
3650 No. l t; kl nunn ~Vre Hıız!ııeye 

ar lan mukahi'~ 1.Cv<i~ olıu -

nan altınlar : 
Safı Kilogram 65,551 93C 

Döviı Taabhlldatı: 
Altı~& tahvilt k ab il d6v irler ........ . 
nt ltt-ı döviz'kr ve alıtaklı K.Urlnı 
bRk iyel~rt .. .• • ... ... ... ••• ... • •• 

Muhtellf • , , 

0.412 135,73 
-!:,OOD,000~ 

134,526,942,-

~ 0.000,000,-

2::8,51j0,000-

175 700 000-- - . --. 
l ı:ı 81F.H: 8·1 

l .~2i.,H'i4,05 

'13,124,167,90 

2a. rn1 ,oo ı .s,ı 

~-
YokQ;ı 

' 1 Teınmm: 1938 tarihinden ıtibareD iskol ·~ haddi % 4 A ltnı Ü•erine avana % S 

1 

1 .İıtA 

15 nor ono,_ 

15,412 135,13 

G3$,ı•"942 

1 
ıı~.052,90/;,891 

7& l~U67,00 

28,107,061.81 

..... ~. 

ADLlYE 
koridorlarında 

( 6 a'l' t.:ır a fı 2 inti 'ahilcde) 
O:ur.( 'k ncı ddıicanlıya) 

kalk, .. En ar~at baka• n1, nasıl 
o':dtı? 

- .A.rY...cıdaş:m1n dedigı gıhi . . 
İ"cıri eksik \·erdi. K;,•.-ga etı.k. 
E:-~esi gün de küfrftti· P ... ta
k.rnle; r! g<'r. yor!> d di. Üzerine 
a~ıtri k .. . ATkad.a~a bı~·ak salla
dı; b:z de onu . . 

&n mi soktun b1'ağı? 
- İkimiz! 
- SPn k~ç defa soktun? 
- B<'n h:r bı~ak alt m yal-

TiiZ' •• 

- Hcps. o kadar mı? 
- O kad .. r. 
- Olur. (Üçiin<'Ü d<;·kanı,,:\' a) 

Sen c::5vlP şimdi, nas:l cLl.dtı? 

Bu oeL:kanh hepsinin ~ aşİ1"1: 

17 yasınd·c:ı ,·:ır' Koyu'du anla.t
mağa; aynj hikayeyi t<:krar et
ti. 

Kaç rW!a 90klun b:çağ. '.' 
- Yalla'• ,;.ı)rt bes bıçak at

tım arr.ma, say sını pek habr1a· 
ni Ofllf!: .. ' •• 

Bnnun üzeT!ne h.&l·(m sordu: 
Peki, n.ç,n y~ptın bu ışi? 

Kavga e<lir.w hr".nr.n bıça\:13 . 

mak n · Jiızım? .. Şiır.di k~bada
yıL;.; zo.rr.anı oimadığını biln1!
yor musun? 

O boynunu büker~ k cevap 
\'€!'di: 

- Ne yapalım 1ıiikim bey, b itz 
onu VUL"masaydık, o bizi şişliye
cpkti. .. E·'.zim geJ1.çtiğinıiz \•ar .. 
Daha ya~.mız ne şurda?.. O, 
otuz b~ş kırk yaş.nda koca ~
dam ... Gün görır.eden tem· le
nlrsck yaııık dP.ğll n i 2<-? 1 • 

O. herı.:ese böyle ) apıvor eksik 

Kafkasyı:ınır. rn kalr.balık şc
lar.n büyük Öft>m verdiklerı ve 
birce:\ ,.erleriııi kaplayan or -
manlı:-Jarın arasında ve bu dal
galı, sert dağ'.arın çcrç<>vcledik
ler• saha içindedir. Ve yine, Rus 
larn büyük önEm vcrd k~eri ,~e 
Aln.an! rın da boran ('\ve] ye
tjsırek istedikleri cpctro', ku
yukır nın mül' m b:r kısmı da 
bu da.,;alı aroz, içerisinde bu
lunmuştur. 

Kafkas d2ğlannı şima':icn ce
nuba yarıp geçen iki müi!ıim ge
cit bu sılsi!c dağlar ortasında 
ğfüc ~arpar: Bu'llardan biri b u 
sik; 't dağt:r:n orta mın1akası
nın ~.malin<le ye 110,0()() nüfus
l•ı Orj<>ııikidze'den başLyarak 
K~zıbck dağının batı9'ııdan ge
çer ve cenupıa nüfmılu Ti'.flis 
şehri"'' ,nen Darial ge,· id; olup, 
dıfer i de bu silsilenin ~imalin
deki Al:.g:r'de,, ç:karak dağ sil
si~c.sinın cenup batısı n;1ntaka
smdan geçtikten ~'Onra cenupta 
Kutais'e varııın ve orada PoU -
Bakü dcmiryo'·una ka,·u~an Ma
mi"°n gl'~i'did ' r. K afk -ada 
başl:ca karu ~'Oı.u olarak istıfa
dc edilrr.ek' e hu iki gcçid;ın, 
v.:ı.zrn ormanlarınistil3.sından ve 
kl~ın k· .. r}arn }ıücumun<lan ko
rur·al:ilmcoi için Rus hüküme ti ı 
her yı l miHemadi bü~ ü k gay -

( 

retler ve para >aıietmeklL•dir. \ 
Kal";<U. dag: arLnlın ~ r. , .ı , ccnı:p., l 

OOtı ·ı:gc'f": ,yle ıç '\."'G.d.İı.._'!'l:tıdı• 1n~b

ı.u.l n' 1e\:!-._:-tla k şın, 1h'.rann.ıl', n1~·~, 

curg( n. d·~budak. ı;'tl<;nbık, n~çaa-

G:at;, }ı;E: t,ı.:ş.ı , ... .ıın, aT'<i1', ormı.l'J'lJa
nr..a. SA rı ~ nır. B·nl • ın b:lzt-

1.arı R::i.l'ıerce sU mk"9:i 
1« kap

laıın buhınur'a 
Sovy t ~da;"(.6 . t,;~Ki lsmi \"'ladı-

ka..,;k.; 0 1 a:ı ~ ~n .:rdını ci.f·g ~:.iıı:e-
't orta, mr~h:.ıı· ı~ ft.:: s. o.ı· Ç('kiıt 

o.~n Orjonıkıı'ye ıuret.l•n Orjo:-nk!dze 
2rl:n1 '\Ercii . Eskı' ç:r da ı· tara
JJ.llıd.an ~t.:att'j'•k • ;iyf'it i.> r b.-a'.a 
oa'rak ·n~a edilm ~ o1..ı.n b:; şehrin 
1784 u: hlı rinde rı.ıs Ktar :rı.e •~"l·an 

a'lıctı J'" ~ r: lrt ;-in b:1 ~ n a·ınu1 ya
tıştırı 1·r~ında b~·ü:k ro!ü <'lmu~

tnr. 
1811· -181 4 tar·h.f'.&'i. a;-& :l(!a aı;ı.

};ı.n n hur GL.emtan ,ı:::ı.{.t .i yolu 
da bJ. ~~hre b.ı:: nmış!ı-. Bir ço!.;: 
tar... ,. 'tt'ı ... lıeı"rf ihtiva ı'<i n tıthit. 
eivardıuk; Jköylcr.f• \(' ta uZ3lltla-:-a b 
dar ,·~ı. an boğaz..· .... a W" t::ı · va<iı

;ar,ı t :-1t m lı r lıı<!~Y-t·t aı:-Z('ıdcr. 
y .... · rcia ;adl g"'X·4'!1 Pot· - B:: ~u d-e

miı·yolunun şl.rr.:R' ucu Kaf'kt.. ya'nr l' 
l"'(·m.ııt> böl.goo:ndcn vr Ka'I'adCn:z sa-
h.'i.ncl.t"fl t~Pk :;:imRlıdf',k Tu:;~~
yT ~ oraJrn d1 doğuya t!onerrk 
r.;,ıft - Petı"Ol k.tıj.·u!ar: \'(' bü~ i'k U.S
f-ıy Jı .. ıer·yl<" n t.•har b~lunan 

1\.la :{np bö!~sir.t ge~p • .ı\1ın<:ıv~r'OO 
RoS!!:of g dm do: ı."ryohtna ~vu

şur B•ı ne rtal<ada c;k y<ımaçh ıf<)g-
1.ar sal: l ya'!'ıarna'-ta, 1 Vf' bSdr 1 

O-t'Tr..nn1 ba yoJr..1 dı$Ji stır ·t.t.r.- teh
d it aıt 1a b11Jıtırıd ::"lrl!L..~t -'·r. R~l5-

tar 1890 <'a bu &a1h'ldrn 5<' 1 n C:-ır 
Anf"nkc! ):ClUJll'.ı, se,'ıe-r~n iahribah
na ve O"lli:tnt;,rın ı:.tıJlsın~ karşı 

veriyormuş ... Biz de ~ey')'ar sa
iıcıyız amma, 'böyle dalavere -bil 
moCviz .. 

El b:çoklı üç kabadayıdan po 
lôs kametg<i'h senedi alın ş. Ha
kim .~·vbflcrire lüzum gormc
di. Muhakemelerine ka<1ar ser
best birakılma~an" a karar ver
di. 

Eli kelepçe!' gekn .,,. ka11l•-

RT 

-rcıfın iı.J Vf' 1.ıu ., lıı: n ı 

rafia. 'Tlda ırnıüttıea-o t ı&O
i\.ar,.. a a "3.S'Janıl 1 S. 

me-ı h<> l:ır:>fmd: ' b 
kıt de !' ımi\1.ar. 

,. -

dah.ı. nı ıin.;da 

: n ı n\ ,na \~ .ııl.ç-3 < 
("Ü üb ) aıo~ryoe I<"< 

"'· 

E,bO.t"' ı. '\~ 5143 tr1Cl't"<> 11-tifaıTI(lO... 
ki Kazılı 'i. d ğ!ıannın a \- e ıro-

ıkut: y :nrı.ç!1Jr1 \- bu y r.'!l ~ı. 

b''l<lt Kl, rı sı.-tla ati.et b • te.> -
rrj andıı u- v-e eıağ a ın s- a· ı 
cW'lm bır surette karı a 'l ö ı b •
'un·, , B c!:ın b~k ııu el 
b(~ ı:ımııı. :ıa: :ı, 
lx:.kL ade.;oJeı· o c.ıuk-ı; g: n 
zengin ı;: mal i<t-- r, BtilY\I "
rol m-enb ll rı. sıa&k su v ı;6'. r 
hazin! ler \'"C h~p naen dab:ı k ·.;,·-
metli bu· ıınan ;ı.,ı arıgo:ı.nez e.kSC'ny:l 
Kr.!ka d ğ~ar!nln et ;.L:lfında go.,.~ 

çarp r, D<ljfların b · rok m:ı.ha .(' .. İll 
d<' cuın cl~Jıer mt'VCL 

Ka!.wyamn flmtıl doğ-~ ıx; :ge< .,,_ 
de ve \'oJg.a ılı Ku"'lll<In nf'hi f ı 

arasındakı gm~ 56ha)"'a Ka ıf

~eri dcnıLıru;kle ,.., b ı ... ı..p cr 
Kar.ıd.en'z Bfl V~Y'f;:O ndRn at;i(lğJ-da b -
l urur"'r.t.."l<l •. , İk ın bur .. .ua t ... ır. -

,rniy!e a_ yaidır, Sı gllk ar 1k1~ın s 11-
rl'."l' a:t 30 CCTtc y•(• 1.a. d~~·

tat!i gib; yazın da h:ı :"11 l'M 43 <'. ,..._ 
0<•yü kada·r ı;~a :· , K alm 4sta_n, so\· 
y et so·yaLst cl.Wl~h:.u- yet . . ·nde m h
tar bır ı:ı'.~;-"t; t ola"n.!t t ul!'~a~a:
rılm ış.t r. Bu mı ' . .xn !l \'\i:iyz.t ~ ... ,._ 
kı•z.. E: ~ ta 'dır, K l'l k a t'ipllP • 
yaı.;n <13 Wum fp·tl"'la ... b~1ın 

hın'.kını r;ıh:ı. lm etmr! ... ~ \'e :zn .•~ 

sokm S.W.a.tl ı r. 

A'lınan - Rus ha ·bın n ~ı. - -
~i iri' s:a fmın ne oi~l~CTg h ,(
kında. h :ıuz kt gır. bıı· ~y ~ö_y~e::ıf.
nx.~~--e df', KaJ:ka....,.ynckı ("('T{~· :ı ı f

mı•kt ı ' b·. unan hnrbın • P etrol n r
bi> oidı.ğJ.nu bO 1 etnı k :tZı:l ::1 r, 
J{at:{a!f)' \·e ıxrt. l rr..e;:z;L-an. stı 
rek SO\yt:t p.Jh~k~ ~ı bak ;!]d':ı 

v e gı re.'. <' A "nan ve Rw harbi h.. 
kırn1:-a "'an b~r b'r eı-md.en a:y r:-
nl.B.yan t.ck bir r- <' h~ ~ 

tal~a <el 1'11.ehd r, S n lde 11'. 
va'y.L v,. u.err·cz (Nın'e: n 

1ik old ğu g b~ bırı~:arnk c r 
ve K"f.'{· :y3;ya do ru but-J ı ~ 

tiyle n ~ta rrh111 -a. -.,,an 
'ltu\~tJ' rin1n, şUp'I-\ ~ ydk ık5 t: 1 

Mırd.f'f~(>rini K.st'..rn.~ya pet 'O 

1vl etı tc-ciı', 

c -
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DiKKAT: G°"cl~yc 
evTak gt·ri verilınez. 
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lar, kollannı sallıyarak a<lı<~<' 
den <;ı k tıl a., . Fakat . .. Ağ'r yara 
lı Mustafa hasta~.a nede yatmak
ta . Bakalım işin sonunda. b u üç 
elı b1<akl de!Jk anlı;1;a mahk<'me 
ne d y<'Cek • ... 

lnc. r yuzundcn ç kal' suç in· 
cir çek rdeğ !ll dolduracak m.; 
doldurmı:1 a<'ak m ? .. 

lk.-lam muhahiri 

z ÇL 
taro) ınız. Ke)J<!kten ve dök ü lmekten kurtulan sacla rını~ u,ar \ ~ •aç bas l4hklarından ve nıiluo pi ardan azade kalır!Jııı.. 
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