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SACİLAM ve ŞIK KUNDURALARI 

DiL BAYRAMI 
' . 

Türk siyaseti 

Almanlar iki işi bir 
arada çıkarmaya 

mı hazırlanıyorlar? 

Kalkasyada eğer lngi
lizler harp durumuna 
müdahale etmezlerse 
Alman ınışini durdur
mak her halde güç ola- 1 

caktır. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

K
afkasyada Alman ham 
11.'Si tekrnr hızlauını§hr. 
Cenup taartfuz ordusu 

Hazer kı)·ısıudan, orta Kafkas • 
yaıden ve No\.·oro~isk'den aşağ•ya 
üç isikaıııelte ilerlemek yolunu 
aramakta<lır. Calip biır ihtimal 
i.lc Growi petrol kaynaklar• pek 
yakında ele geçirilecek '"' bun
dan soıua Alman hedefini Bak-U 

yıl dönümü 
kutlanacak 

Kurumu 
Ebedt 

kabrine bir 

mensupları bu sabah 
Şefin muvakkat 
çelenk koyacaklar 

Tiirk Dil Kurulta~~nın ilk la~ ihi toplantısından 

Bugün, Dii Bayr<.ımanız<lır. 

Elbedi Şef Alatürk'ün Tjiırk dıi

'önde tasarladığı •büyük inkıtıa· 
bın ilk hamlesi on sene evvel, 
bııgiin Dil Kurultayının Dolma 
bahçe sarayında topbnmasile 
ba§lamı.ş ve baııarılmıştı. Türk 
dili bu sayede pürfü:'.erden ve 
parazit krl'melerd"n ayıklaıı-

bir intiba 

---------
Bir İngiliz Mecmuası Diyor ki : 

• v wz 

Türk milfetinin, gerektiği zaman 
yurdunu korumak için iaşe bakı· 
mınden ne vaziyette kalırsa kal• 
s1n şiddetle döğü,ecek ~erpçi b!r 
millet o 1 d uğuna !Üphe yoktur 

\..... ___ _ 
lngiltere bu sene memleketi-

ıF --···- =--· 91 l mizden daha/azla mal alacak 

1 Milli Sel ~ 
• 

Dün 58inci 1 
doğum yılını ! 
idrak ettiler 1 

Milli Şefoniz Reisimmhur 
İsnıet inönü di.in 58 iı1ci do-

1 ğu111 ) ıHarını idrak etn1i~ler
dir. 

' 

!\filli Şefimiz İsmet İnönii, 1 
25 eylfıl 1884 tarihinde İzmir- j 
de doğmuşlanl.r . 

1 
Bu miiııasebetlc a:ı.iu: Milli , 

ŞefinıYLi capdan kutlular, k.en-

1

1 
ılisine daima başımızda geçe
cek uzun ~e saadetli yıllar İ 
dileriz. ., 

Londı-a, 25 (A.A.) - Londra
da çıkan Ekonomist ıncmuası 

ibir yazısında diyor ki: 
cTürkiyenin !hareket tarııı 

İlıgilterede her zaman lôyik ol
duğu gibi ial<d:r edilmemiştir. 
Fakat bu memleketin J931l ilk-. 
teşrininde imzalanan karşılıklı 
yardım mu<lhed...,,i ile müttefi
kimiz olmasına rağmen harbe 

girmemesinden dogan hay al. su
ku tl! ne kadar umumi olmuşsa 
harbi.ıı çeşıtli seyrıne bakmıya 
rak inııı;ıterenın müttefiki ol
nıağa devam etmesi de o derece 
umumi bir memnunluk dt>ğur
mu1;oıur. iBahset!iğimi" ihayal 
sukutunun başLca sebebi Orta
şark durumu ile bugünkü <ı;ke-

(pe,· aını 3 iincü ;ahifede) 

--f.\!.'.(i:f!-C:f.tf,f,):(j- • ' ____ _) ( . 
·Kafkas harekatı 
Taarruzları püskürterek yeniden 
bazı toprak kazançları elde edildi 

mı------

KARNELi ve KARNE
S l Z EKMEK 

Seliimi izzet SEDES 

Şahlanan pil asa nihayet 
gcuıi uııya aldJ; gelecek 

nes.lin dilinılc bir etsaııc nrnlı-
h1ku sayıh<ak inanılnıaı. bir 
suret gÖb-leriynr. Bir ~·~1.t1dan 
w yagız. :yarış hn~ \anlar-tnı 
geri bırak:.ea.k biı hııla dört ' 
.nala ko;:.arkeıı, bir ;yandan da 
st:ratosfl .. re e-.ristn bilginler.in 
balonlarıııı al~akta bıraka -
ok bir hafiflikLc yük>el<likçe 
yük<chyor. 

Bu hlll kesmek bu ,ükse· 
li~i önlemek kabil' mi~ir? De
ğil midir'!. Bıııııı lkfı~at ıe Ti· 
~aret Vek:lliklcrnln ıı1li~a,· ir

Jcrine, bu i~in ı11itt-chass ... sla -
rına bırakalım; ancak J{ocaeli 
ve Edirne ,·il<!yctlerilld~, hat
.fA Balıke;iTde. Bur>ada ekme]· 
serbe,t iken j,ıanbıılda kar
neye- bağlı kalıua~ın1n b;r tek 
iyiliği kaldı: GC"liri nıabrlut 

vatanJa~ar, fakir halk üç yu• 
gram ekıneğini on ~-l'di kuru~
tan tedarik e:lebiliJor; ~oha 
dolayla.rnnızda eknıek o.erbe,ı 

jJc.en İstanh1ılu karne) c bağ -
lamanın başka hayda;,ı 'e doğ· 
rusuuu istersenjz ınaııası da 
kaln1aın.şhr. 

ve Batun1 tc~kil cde.:ektir. Sov
yc:lcrin Kaikas~·adaki Alman n· 
kırı..Juı bundan öıt:c.)·e durdura • 
cak ölçü<I<! hüyıik kuvvetle~inin 
nıevtut t.!duğunu zannetmi)o -
ruz. Cğ:ı.:r, hıgii:zlcr Ortaşarkın 
(·•nnil ttini kL~;umak n1i.il.3bazası 
ile i'ltn l'afı..,_~adaki harbe mii
dabalA etıueL.lt:-r~e k.Rnunl::ırdan 
önce AlnHın ord u~unun J{afkas- . 
3·0 h,Uh1~ını taınaı11Tan1ası galip 
ihıirual dahilinıjedir. 

• rn.JŞ, 11-. 1kiki zenginliğine kavuş
nlu.ştur. 

Yine .bu scıyedroir kı Tüırk di
li sadeleı;ınek ve güzelk'Şmck 
yolunda bugünkü ha'"ne ulaş
mıştır, ·gün geçtil-ıçe de haikki 
benliğine kavuşmakta ve zen
ginleşmektedir. Bundan <lolayı 
Dil- KuruJ.tayının toplanchğı gün 
[)il B<ıyra.mı oJarak kalbul edl!" 
m;ş •e o ıamanda·nb<'ri her se
ne kııtlanmı\itır . 

(De\·amı 3 üncii s~lıi!ede) 
b - _:::!! 

Moskovaya göre 
Stalinqradda da mevziler alındı 

Yakınlarda bir gün istan
bnldan da ka'1ıı; J;alduılacağı 
muhakkak gi·b: ılir. Ancak kar
neler kalktığı giin ekmeğin hu· 
günkii ıniktaruı n ~etn1iş. st'k
sen, halla ~ iiz kuruşa ,atıl -
mıya~ağını h~nÜ7 kin1sc- ten1ln 
edectl durumda dcğildh·; bc
iedi~·c narhını11 İst' bir ekmı>lı: 
buhranı do.Uurnıa .. ı beklene -
biliı·. 

Atlnntikte 

• 

ikinci cephe 1 ı 
için Vaziyet . İstanbıılda da, An k:• rada da. 

Iznıirde de ekmeklerden kar
nenin kalılır .imasına taraf -
tarız: l\lalıdut gelirli l'atandaır 
]arla fakirlerin korl1111nas1 ~ar-

Almanlar, KaU;as istilasın• ba
şaımak i~iıı çok biiyiik ölçiide 
kıı~vele ınuhlnç değildirler. Bii
)'ıik kuvvetlerle a~ılınası iMıza 
eden bölgeleri a§nllşlar ve Sta
Ji.ngrnd kesiminde ıınıva{fak; -
yeti •ağlama bağladıktan ve 
No\.orosiski, Tc'l'Cki ge(İp sev .. 
kulcey~i ehemmiyetle nkk!alaTI 
)'nnp ilerlemeye başlad.ktan 
son_ra bii)ük kuv\iei ihtiyacın -
d:ı 11 kurtulmuşlardır~ 

Alman -Japon ' 
harp gemileri 

birleştiler 
---··---

Bu suretle iş birliği 

jBugün Temyiz
de mi;rafaa var 

çok müsait 
---•mı---

Amerika sonbahar 
gelmeden cephenin 
açılacağını söylüyor 

file. • 

Vilayetler yalUJz 'c Jalnız 
mahdut gd:rlilcrlc fakirlere 
kame vel'nteli ' ;e bunu mu -
hakkak vcrınclidirler. 

AlmnnlEtrın Kafkasyaya inme-
leri dört bak1mdan ı,endile-ri 
i~ııı hayati ehooımiycıttediw: 

A - Sovyet Rusyayı Hazcı;. 

Volgo yollarından mahrum bı • 
r~kınak. 

B - Orla,ark "e Hindislanı 
frhıHt alı.na almak, 

C - J\.afkas peırol, made.n, 
l'ıin ve lıuhubo.t kaynaklanın ~
Jetnıck 'c Karadeniz ınuvasala 
ve münakale e.ınniye-tini açmak, 

D - Japo-n~·a ile nıuvasala te
min etrnek \1c mukve111e1: har ... 
binin te111l)İni kurınak. 

artık artmış oluyor 
Bl•ı,lin 25 (A.A.) -- Alman o:-duJ::;, 

rı b;.ş Jtun1andan!ıgı aşag1drik1 tı~b- ) 
lığı n~rcıtımlşt.i.r: 

Mtişt.t•re'ken )'-3.ptlan dcni.z. haı-e
lketlc'!'i <;PJ'\'OV<'l!t; içınoe o.:ınıa.k üzr
re, ja.pon hal'b gcm.--trL Atlı\nt;kte 

harı"lt-et ~;oprı.n l'ı.fih\eı- l{t;V\.'ıe~İ''Ti:;

lf" ll'rıı~ı~a gı'.lm:-=tıc:rd,~ı· A.~ 1n11L'ln hnı b 
gt'!nı~lcri, 1apanynın haııbr. gir~in.
'firnıbcı'i 1Iii11d drn·:7~1ıd-e 'japou kl1v
vrtleriy\e "l·;. beı·abl•rJigi :y&JJ111ı-rıC<ıta 
ıi>'lrlunu•yorl.ardı. jo,pon cleniı.ınlt.ık.rı
nın n111.1ydana çıkı!;l, n1r·vcud -is tıe
ı>o.berliğinin şimdi AtJ;:ınt;ğe d:C! 17ş
mPi.n~ 1:l1'kfın vı>:rrnı·ik'iilir. 

Bi·· jaıpon ri" '?lİ7.a1·tusı blir rıl.rrıi<:tl 
üssün!'.' gelm;ı; '\'e n·ıi.:.tcru:"t~lbrn keı<ll 
ü..9'1'i.ine ôörınııek jı::n tı"•kl'.ar clefıtze 

~çiln'ış::ır. ----<>----
Bunun i~indir ki 1 hatta Rus 

ımi<.lafaa" l{afkasJada çetin ol
~• ve İngilizler dahi har'he mü
d,!ıale else Almanla,. Kafkasya
Ya inmek, bunun af'ı.kcri, siyasi1 

iktı.1.:.adi neticelerini kazanmak 
t1:crübesinc glirişn1ek mecburi -
)'"liııd.-d;rler. Yine. Kafkasyaya 
i.nn1clcri ile nıcrkez ve şimal 
Rusya•ı ·ı· brşı olan askeri dn
l'unıJar tnda hiçbir alfıka araına~ 
.ıııak gı;-rektir. 

FAKiRLERE 
1 ŞEKER TEVZii 

-... ,. -. 

Almaular belki de galip ihti
ın:.J ile 1):.r l' andan ]{afkaslann 
i•tilii'1ııı tamamlamak teşrbbü
siıne glri.~"rlerlccn bir yandttıı da 
Sovvct !oi.

0

1tıal ve ınerkez. ordu· 
l"rını çcınberlenıck, imha eyle- ı 
h!l'k g~~·re:iui güdccf'k, öniiınüz
tlcki 6 - 7 harp Jıafla"1nı buna 1 
1ah'>is rrlc·fl~J.;]e-rdir. Ancak tıe
tire ahnnk ?11ihr.kiin olacak ını, 
l~ur; or,111,11 imha nJ11nabJ.ecek 
ıııi?. Bu ayrı bir bahistir. Fakat, 
Jl.hn2ııfarın yoı.''"" hallerine 
1'a~n1r11 hu nct:ı::cyi aln1ak:' gay
•ethıe İ<'S<'bbü, rdeeekleıri 
'il~ Rı"ları; da dlorindcn gele
bilen biitiin imkanlarla mııka -
\'l"tnt:"t ,tn1rk ga~·rctindcn ~("ri

,e dnT'Jl yuakları mnhaklo.ak -
' 'levanu 3 ü.ıcü sahifede) 

imkansız olduğu 
anlaışlld ığm nda n 

vazgeçi di 
Ankaara 25 (İ•klla·m rn:ılh;Jl: • 

ruı<lenı) - Evvelce çocw. fa
ltir ailelere 'ı<'ker """ i için üç 
bu~ulk nc«1:;or. lira talı 4> edil -
mıi~tıi. Bu tevzı~~tın irrı.ıkanroe ol
duğu anh;~ıldıı,'lndan sarfı'lla.zar 

edilm ~ofa·. 
Bu paranın hasfencler inı~;y. 

cjiıa veya lüzum hasıl <>luırsa Kı
zılaya tahsis rdi1m<?~ mu•vafık 
görülmüştür. 

-----o--·-
Amerik~n 

Ankaradan 
Er çisi 
ayrıldı 

Ank~T ?S • tii'«?a 11 muhrıo;.,Jn ... 
dı·n) - A. <'ı-ie<Jn el(' til bt.i ak
l§BJl°i{I toros &h~rc !ı• rn ':kt:>tıne 
g'!ı,1,K ~ıaere. ~h 1 :ı~"{ııeı1 41:>1 .l
mı~ıı· .. 

---11111---

Suçlu~ar kendire· 
rine müdafi tayin 

etmediler 
Ankara 2i'i (ikdam ımı>haıbOrıir. 

den) - Aıılk'1rada Atatüıı1k !bul

Kuyb~d 25 (A.A.) - B1Kü., 
cep.'ıelcrdcki hali hazır du~um 
Almanların kayıplaiMJJı teliıJ' ct
mekie güçlüğe uğr-•<Liklarım gös-

(D,;\'amı 3 iintii . ahifede) 

Şark c:eph~inde yıkık 

Berlôn, 25 (A.A.) - Alman 
orouları ıba~kuınand:anlığının 

tebJ.iği: 

Kafkasyada Afman ve mi:ı'.tr
fik kuvve.fl€ri <iiışman taarruz 

varında Alman büyük elçioı Fon c ~ '-'ff ) 
Paıpene karşı Y•'P~lar. suillkast 

1 

S . · . ~·4 itfi:tJ •!ıW ===---9 ..) 
•favası dwya,;ının murafaası ya-

::~~°!'.~ ~:::~i 9c:z: ~:~j~ Stalingrad harbi 
s ırne başh;y ~ea~1ır. g 

' 
bir şehrin. görünüşil 

lannı püskürterek yemden .top va n d e l v i l ki 
rak kazançları elde etmişler<lir. 

Kafkasya kıyılari açiğinde dü' R1" ev cephesini 
man d:eni2 lıeder..erinin bonılbar-

dımanı sıra:snda iki Rus yük ge z ı" ya f et et t 1• 
misi b<>mlbalarla ağır hasara. uğ 
ratılmiştir, :MbSku:va, :.?-5 (t\,.1\.) \.' !tire R.it· 

Ct·phı "'-n: 1J.Y~l';,·i eıuı,:.~t. ·. j '< h ... 1-
'Stalingrad bölgesin·dıc hücum Jıar nı'1:.:ı5ında b'1-1hınan Vl'Jılde, isıtih-

kıt'alaır1 çetin savaşlardan son.- kamJan t<U:<Jk e-tn 1 iş "C' o gün al;-
ra sokakları VP .ba.şka müstah nan as.i~J<:rlı~ Jronıı.ş:TYt;.'ftux Kcr.di-
kem stratejik noktaları i~aJ et- ~ cep..lııe ku·ma!'lci:ını LiJlJ U:;e-n:(. 

Al::ıdurrahnıanııı avu~tı Sa -
·kir Ziıya <barodan çıkaırılanllj;- ol
<luğu>ııdan müdrleiuım .ımililk Ab
dunaılınıana yeni bi~ müdafi 
seçırıı..,,ı lüzU>munu !bildn·mfilj'ti.r. 

F'."-<ıa.t k•em:l i..-;l bugü'll< karlar Y<
"" bı.r müdafi tay iıı etmiş değil
<lir. Dı.ğer suçlular &üleym<üJ, 
Pa'Vlod' ve KoTnamf da müıdafi 

refa.k:at rtn1((<te itJ'. 3t yi' ıod1 o~.an 
mi§1erdir. 

1 
·bu ktUY19nda.nın nııeziyt.·ll~r Vilki !i 

Alman taarruz ordusunun sol ka- Şimal oophesiıı<le düşmanın zerind,, .. ,,,.,ik b'T ı,,.. .. b"·"~'""~ 
(lJe.-amı 3 iincü sahifede) (Devamı 3 iincü sah;fcde) 

nadı üzerindeki !:zyik ziyadeleşti( L_ _A_K_l_M_T_l_V._~ __ K_ü_-_--__ K_._,I 
BEr lieiftada 25 bin ACman ö~dürüldü -

tayin etım,,.,.,ıioılerdir, 

l\fo,lı«>'J, 25 (A.A.) - Sl!vyı·t 1 
1 

M 
.. _.e Skııhnt;ır:.u '\'e ı-h.t.üdcıık bö, .. g~;"ed1'ldC 
'llX"'aa usulen alcnıidir. Bu- J 1 _şidıQıpt]J ('41~ Pl • ı~:"t a .. ~}ltn1~1Slt.. t:t-. Baş-

ntın ;çin ilnorıd!rp.Jt0ıma.t:ı]t '\"€ ffi·at- kn t"phı J•·"il ör.vımh h;cıbiır dıe-ği-

J ~~~(_D_c_,_a_ın_ı~~-u-·n_,_·u_·~s~ah~i-Ic<l~e~)~...:..':~k~~il~<~~~:._ı,_-~~~~~~~~~ 

ı D ,. n gece Aba ozda 
bir cinayet işlendi 

----- ---------
Azime isminde bir kadın sevgi
lis~ Niyaziyi sofra bıçağile ö~diirdü 

Diin saat 19,)5 le Tarla'lı~m
<la Aıboıwnlo Güler soJrnğında 
bır kadın•n lb•r erkrğ vurı.p öl 
l1'Ü Y!-ı<·~ i1e 1;et ce1 

, en 1bir cı
n.·,yet ·şit ı nhşti 

Y Jp\ g nm ta1ıkıik • a güre ı-a
d:sc ~ 1< cerrv n c·m·~ir. 

Gü!er sok:ıgınd. k· urrıumi ev-

i 
leri11 9 numaralı -la rcsı"dc çal.:
~an .. A..7ıme uzun bir n"'~irldetten 
b<'ri sabıkal lardan Gala talı Ni-

Niyazi 
!:ilk :; k Az 'll('rı n \ anıı'n .,..Hir 
~ saatlere•· Lı ·aıbcr kal.r. Azi
me hiç bır c>rk~g{: 'k r~, göster
mrdiğ btJ'Yı..k bir mııhaJ!ıtbct'~ 
N"ı· z \'e ibngl•d r Her defa :-.ı

Y>Zi) t' bır :ı:a ça el> mev1,t-
111ektr ve rnt.n ık sık urnumi 
e\:"' grlmcsir."C- seb<p LlrrıaK a-

d.r. 
{Dnah~' 3 üncü sahifed"') 

ş:.iınn,~~·· dü~ır,Bnın ycıptı.ğı ıaarr·J.z-

1.ar pL:.ı,{üPJiJJmf.-ıt\.'~ı·. 
.lVt~z-ck.J:i.. crptıı· .. ,c , · a:n~n,!'<H'Jlt 

Rtı-..s nıİlıW:lia·a ı~:ıtla:·ın:, rok:.ı4ı-.ıa tıe-
~vUb~ 'fr!'i a 1k·:,r. b;ra!~•1ın11..,ıır. 
TtŞEBBl1S SOV'iI:.'TLERiN ELİNDE 

'"a~«ngton, 25 (A.A.) - SL:!Jın
g.?".:.dın ş&rr-.31 lxı..t.ı~ınd-a Ruslnrm a1-
n1<>.ıı oı·dusunün s.o. ~JD.3.dı ıüı.stüı:
dl!{ı La~'.k1Pri zi_yadelı·şm~ ve dil~ 
manın taııl:t "lf ı:·ıyJ.-0.-e kıt'~;ıa.ı:ını 
Stc] in.gıratld.ın ço'knr:ı·k 7JOrunda bı

r~{ır. .;·tv·. Alm.a-n1tır St..1Fcıg1'3.d ô
nü:ırtı•n geri a.d•k:.a.n •kı.m:vrt1~ı' 
Sta iı~··ıd:'J'J ~;.n~aı lr tı yanın.a gön
de 11(•;,; sı.·rrtyle :lıı::·.·Jı-n-ııeğ<' dcvoım 
cdC'tTik l'lliS" ı d·J d .. ,,.,; ~J ~·aiı~ı-ı<ıi;(
t.acfı ar RL .. Jann p1'()jı 1 .<' :D"l'İn ne 
QJduğu b;lınrr~~nııc~~.!e bo:.'thı r aln~a.n 1 
çe\ir. 11" ha.ro!ı: t .,: saımı ..• , ı.:e ~) .. ı 

ır n !itı ·veı ırr • ıol Jui,ı-ıaıcfii,Qn vı;
rar k Ş"Oıdı 11J..11C• 11y1 -. .. n<:te bu•u 
oon ~,hft cı:"' )ı .ikG.Ei.P"tı t .-ı T'('tı .. 
n. gut. :J<l~ıı a;, :Qrd>r 

os r.L 'Lİ'K AL 'ux KAYIBI 
M "'1<<>"-. ~:; (/\.A ) 

rn.rn, batı t 

'.,~~~;" 1

:Dc: aıı~: 3 iin:~ •abifede; \ 

Üç •• netice! gaye, uç 
~ ~ğcılık. kaı·akcılık sp<>r· 

U::::e/ Jarıuı ko.ruı11ak ga;resı .. 
le kı.ırulın'uş bir Dağcı -

Jılı Kuliilıümüı, vaYdı. 
Kapıları, halka, ılcniz •porla -

rıııı sevdinnek ülkiisilc açılını 
bir •İl'lnda Deniz Kuliıbli• müz 
vardı. 

Temelleri, biniciliği ihya et
mek muradile atılmış bir ·Sipahi , 
O<:•t' • mız \•ardı. Bugün bunlar 
dan birisi g:.z'no, diğeri dans 
ıµı]onu, ü~ünciisii de kumarha
nedir. Dağcılık kulübü ·;n salon
larında: •Kiiçiik dağla beıı ya
rattım~.. di~· t'n k<>danıan]ar, 

şampanya loku~lurur. Sipahi 0-
cağmd:. yapılan müsabakaların 
•hare.ket lruman<Lı;ı•, hakem ta
hancasile değil. c•zbaııd lokma· 
ğile vııri!ir. Ve Deniı. Kulübünde 
nıoda lıal:ne giren .. yüzınc nıü

sabakalarının c-n hararetlis-i, ba
kara n1asa~ınd" '\tuku bulur. 

Biz~ hinieil1l(n, tlağ, \•e deniz 
spı>rları'1•n bıı kulüpler tarafın
dan korunup yiik>ellilmesinden 

(- Yazan:-, 
· ı t~ac~ Sadutlıh 1 

çok1an ümidi kcsrk. Arzuu1uz 
ise hakiki c:t'ılıreler;nc el siin,..,c-k 
değil, sadece rehr....-Jerintleki n14iS· 
keleri İiidirt.mekten ibar~ttir: 

Allar. · dağlar , .• dt'nizler, ken
di isimlerini. sahte birer hiivi -
yet ciizdarıı gibi ta~ı.yan bu ku
liiple-ri dolfluran ze\·ata: 

•- Bbıiıu namuıuza ne işJer 
göriiyorsunuz? .. "t di~;eıni)'Ccf'k . 
]eri için, onların koru~ au11~ a ~ 

caklaİJ bu htı.kkı ınüdafaa etn1t·k 

bizlere dü'j<'r. Falıat, bu ıuaned 
suiisthnalin hesabın( soracak nıa 
kam n1ali1.n1 olınad1ğına göre, o 
n1üesse-se 'ilhiıı1erinin insafla~ı· 
na sığnınıakfan ba".!ka çarcıniı 

yoktur: Bu itibarla. onlardan rİ· 
ea e-delinı, nıiie..,~e~("lt:rinc, ;yap· 
tıkları i~e u~·~un birer isinı bul 
5unlar. Zira o t.uliiıılerin kapı -

(DC\~nu J ::ııcü :.alıifcde) 
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SULTAN 
VE 
REŞAT 
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[ Yazan: ZİYA ŞAKİR No 11 1 

E11Ver paı;;a, derthal ~iiri al.a
.ak -o talihte sadrazam olan
Taiiıt paşaya gelirm~: 

- Bunu ncşredersen ıhalkın 
üzerinde çok iyi bir t<ısir husule 
get rir. 

Demic;tır ... Bunun üz-erine de 
bu şiiri parlaık bir suı<ette deı~ 
celmeleri iç.in gazet<ı rn mec
mualara el aLtından emirler ve
nl•miıştir. 

Bu ır.ese.lc, biraz da Sultan 
Rrışadı·n karakterini tayin etır.e 

ye b:r <lelildir. 

* BÜ hükümdar, en büyük ns 
iını, hissiy.atini sakhmakfa gös 
tcrmiştir. Yüızleree insanm (İ
d~m} evTakmı imza eden .. ve 
et.dardan bir tek tanesinin bil.e 
(haklı} ,.e)ıa'.hut {hakısı.z} oldUr 
ğunu taıhkika liizum görmeyen 
Sultan Reşadm, kendisine (Pa
cii,ahı Derv~ Nihat), (Şehriya
nı Melek Haslet dedirtebil
n'•e•i, cidden bi>yük bir maha
ret eserldir. 

Asıl garibi şuıias.ı.dır ki. ken
dıstni l:ıem saray dahilinde ve 
hem saray haricinıie şiddetle ta 
kip ettiren Sulta'!\ Hamit bile 
onun tı.akkı.rıda çok garip bir hü 
ıhim verm~ir. Ve bir gün on
dan ba.hrederk.en: 

- Birim birader o kadar ka
l'aat saı\ılbidir ki, kendisine ibir 
tekke şe}1hliği \ersem, memnu
nıy<"tle k•lbul ecrer. Ve onunla 
iktifa .,.vler ... F"kat muhitinde 
kiler. a~gğ.7.lfüük ediyorlar. Ona 
müt.emadiyen akıl hocal:ı.ğ.ı ya
p•sorfar. Kendi ildba1lermi, be
n·m ölümümle temin etmek is: 
tıvorlar. 

~m~çtir. 

otuz ilç &<0ne zaııfmda !stanbuk 
daı muhtelif ye..lere süı.gün e
dılen cem·an yekun (735) k~i

d'e'll hi.ç o!maı:s:ı. \GOO kişisi}, 
(Veli,~ıt Reşat efoend\) nin uğ
rcma kurban gitmiştir. 

Hı.ç 9liı!Jhesiz ki bunlardan b;r 
kısn11', 'ha~İ}"'elerin şıerı-eri·ne ve 
ifli ral.a rına uğr.anı.ıçlaıdı r. 

Fal<at büyfrk bir kismi, baki
kJ len (Velfaht) ile g izhce mü
nasebetler tesisi'I!e.. ve Sultan 
Hamid, hal' ederek onun yerine 
(Reşat efendi) yi ta.hta geçinn<ı 
i,:e uğr•şmışlardır. Bu maksat
la ela muhtelif l<ı!lfk:kül'.er kur
nıağa calışmlblardu-. 

(Veliaht Reiat efendi] sene
krce, saltanat hayali ile yaşa

m.t'tır. Fakat son de.ecede cür
el>iz o'duğu için, bu !atlı haya
le karşı atilarr.<.mişti r. 

Ha tt.ıl. onu ic!as etmek için ku. 
rulı;n teşekk"üMer<leiJ bir k!açı o 
ikPdıı.r kuvYetlenm;ştir k, eğer , 

\ ·kerıdisi biraz cesaret g&terebil-

ı 
ıııiş olsaydı, bir anda Sultan Ha 
m!cii tahtından <levirell:ıil.irdi. 

Fııkıat onun t'freddütleri ' 'e iti-
nıı.!:sızlığı hem kendisini seıne· 
]erce Dolmırll:ıaıhçe sara_vinin o 
k.sTetli ,·eliaht dairesine hap
setmiş .. hem de fb'.r çok müte
şcbtislerin felaket1.eri1,e r<>:ice-
1erım?şti. 

* SuJt.an ıl\Ieciclin ışdhıza·deleri-

nin tahsil d<evreleri kısmen be
ra'ber ve kısmen ayrı geçmiştir. 
Şhzade Hamit efendi, ilk zaman 
!.arda 'büyük !biraderi Mur,2t efen 
di ile tahsile baş~m+·· Fakat 
clerste11:ne munt.a.zama..n çab.~ma 
d:ği için bir hzyli ger! kalmiş 
Ye büyük ~raclerinden ayrıl

nıi.şbir. 

,.-- - ----·"\ 
Vurgunu 
önleyecek 
tedbirler 

• 
İstihsal bölgele· 
rinde liat tes~iti 
zaruri görlltlyor 

Beledı:ve iktısat mlidfülü
ğü rr.-evcut kadıosuna ua·ve 
edilen 9 memurla bugünkü i
aşe i~l-erini istenile n şeki)ci.e 

idare etmenin mümkün olma 
<lığını, bifüassa fi.at kan trol
lerinin yapılamıyacağını ala
k.adarlara bildirmiş.. Aldığı 

cev<ıpta bugünkü bübçe du
rumunda müdürlüğe yeni bir 

tahsisat Yeı·ılemiyeoeği kas
dedilmiştir. Bunun için bele

diye iktisat müdür'i.Yğü şim

dilik kont.ııoner müstesna di

ğer iaşe işlerim mümkün <>
lan dü2"nle l€'tWir etmke:e
dir. 

Alakadarların söyled'~ine 
göre esasen piyasayı kontrol 

işi ile vurgunculuğu önle

meğe imloan görülmemekle· 
dir. Çünkü tacirler getirdik

leri malları fazla fiatla a-ldık 
lannı söylemekte ve yanlış 

fatur,. tanzim etmektedirler. 
lıu sureee gıda maddesinin 
mahallindeki fiatı anl~Ia-

mama kadır. iktisat mfrdürlü 

ğünün .o1ikadarlara bildirdi
ğine göre vuııguncul.uğu. ön
lemek ıçin ısHhsal 'bölgelerin 
deki bel<;diyelerin iktisat mü

dürlüklerinin fatµraları ko.n

trolü ve sahi€ fatura tafl2ıimi 

ne müsaade etmemesi lazun 
gelroekkdir. 

Alakadarlar i.siJısal lhölıge

lerındeki tQptan (sat"l) fi'!_t

Ja.tının resmen teslbitı ıçuı 
mittacaalarda lbuluna.ca.Jcl'.a.-
dır. 

•H,füuki Suı.t.an Hamidin bu 
mütale:ıısı, kat'iyen doğru dd\il
dir. Sultan Reşa-1, gerek şehza
delik, gerek veliahtlık ve gerek 
hükümdarlık ;ıamanında h!ç 
bms-e-den a~ öğrenmeye lüzum 
~rmem>ştir. Ancak, ,kendisini 
öyle göstermeyi çok büyük bir 
ı~ ·l!ıareti.e idare etmi§tir. 

IBu fikrimiz, belki biraz garip 
gelir. Fakat bize bu düşünceyi 
veren ,onun saltanat makamına 
g.(,Çmek için müte.addit defalar 
Y''Ptığı teşe'!>biiıslerdir. Veyahut 
h;ıriçten yaıp.ılan teşebllıiiıslere 
mu.vafa.kmt göstermesidir ... Fa
kat bu zeki. ve hissiyatını sak
Jrmakta gok m•lhir olan zat :J:ıü 
tiin bu va:ziyeUeri o kadar iyi 
id:•re elrn\ştir ki, !hiç ibir zaman 
Sultan Hamidin eline kat'i bir 
delil vermemiştir ... Ha.fiyelerin 
ytiızl.erce, binlerce ve be~ki de 
yüz binleı:ce jurnal!arına rağ

n·en. daima ve daima masumi
yHini mıı:ha.faza etmi~. (Derviş 
l\l<ıhmet) liğlni muhdaza eyi.e
miştir. 

R<ışat efE'!ldi is€, kendisinden 
!bir sene sonra olrumaya başla
dı[ı halde derslerine muntaz.am 
lbir surette yet~~··· Hatta ba 
zt del'tslerde Hamit <!fen.diyô 
ıgeçmiştir. 

-Oç şehzade, hemen hemen ay 
ni lhocalardan ders alımşla:rdı.r. 
Bu hocalı;;rr da, şu.al.ardır: 

Bir lursız ese sa
dıkta yakalandı 

suaan Hamidin saltanat deıv 
rirde, -(Arkadi} vapuru ile sü
rül<ınler müstesna olmak üızere-

1 - İlk okıınıa ve (İlanhal) 
·hocası - Gerdankıran, Hoca Ö
mer efendi. 

2 - Arabi denSle:ri hocası • 
.Akılmb Hoca Hasan erendi. 

3 - F.ers hocası - Dağıstanlı 
Şerif efendi. (Bu zar, 1293 sene 
sinde, yani Sufuan Ham:din tah 
ta çiktiğini·n ilk senesi içinde 
M~hat paşa ile <kğer v-.ükela a-
1e)1lıinde meŞJ:ıur (Sd1tal•ar is
yanı) nı tertip eden ve sonııa• 

(Arkadi vapuru) iı.e süzıgün e-
. dilen (Gürcü Şerif der.dil de
ğildir.) 

4 - Hk Fransıoıca Hocası - Sa 
kizll EUhem P:<.:şa. 

5 - Hesap hoca>ı - Namrk 
Peşa. 

(Daha var) 

Üç gün.evvel cezası:nı doldu
rarak h.a,piShaneden çıkan sabı-

kalılardan Afımet evvelki gece 
saat 3 te Galata İskele cadde
sinde 28 numaralı :Miha1a ait 

tütüncü dükkanına damdaki 
kiremitleri kaldırar.ak bir debk 

açmak suretile girm:Ş ve yak
tığı b ir mumun ışığın da dükkan 
dan çalıp götüreceği şeyleri top 

Lamağa bfşlamıştı.r. Bu esnada 
devri.ye gezen iloi polis içeroek.i 
işiği görerek hırsı·zm girdiği ye
ri araştirm.i§Jer ,. e ayni yer<:l'en 

k-end1ileri de içeri girmjş!ı!:d.ir. 
Sabik~lı .Aıhmet, boş sandı.k.hr
da'Il bir;ne saklanmak is~mişse 
de po}isler tarafwdan yakalana
rak müddeiumumiliğe teslime
dilmiı;tir 

1 KDA M 

c ~ÜNÜN İÇİNDEN .•• J 
Fiqat . ~ . 

panıgı 

Kış gelmeden hmneı.ı hec ' 
kesiu ~·üreği-ne, hak.Jı oJa-cak, ta· 
sası dü~müştii: Bu gidişle iaşe 

durunıu ne olacak'! 
Her aile bakanın ve her çai1şaıı 

adamın dima3'nı bu sual, \'akitsiz 
düşı:nüş ka:r1ar gibi, üşüttü. 

İ~le tam kışa girerken, sanki 
korkulan başa -ı;eliyormıL,cası -
na, zahire 

1 
fiatl.arınd.a pa11iğe 

benzer bir hal baş göstermiş bu-
1unu..vor. 

Piyasa adeta liyevr iıe'zeyau -
la.rma dü~nıüş gibi abuk sa-Oulı: 
••Y'lkla.ı au bir durumdadır. Za
hire fiatlarmın koğuş kary11lası 
başuıdaki fiat grafğine her gö .. 
attıkça dehşetle sıçramaı.tan 
kendiııizi alaınıyorsunuz ve te
laşla: 

- Doktor! 
Di~·e koridorlara f.oclayorsu -

nuz. 

Bir çoklarJ ise bu hastaltğuı 
dGktorluk bir lıaslalık olmaktan 
geçtiğine inanıyorlar. 

Halbuki piyasada gerçekten 
ümit söniJürüci.i bir yıkını ve 
panik olsa bile, hasta ba§'nda, 
soğukkanlı kalabilmek, tehlikeli 
hakikati göıebilınek için, \•a.zi -
temizdir. 

Evet, f;atlacr, .ortada bir sobep 
;>okken, saat başında fıdayor. 
Fakat acaba ot tada gerçekten 

' bir sel>ep yokken mi? 

Teşhis loo}-nıak istersek, 'bir 
sebep değil, çok sebep olduğu
m• derhal görürüz. 

En önce, tam kışa gioildiği aft 

olması bile -uüUıiş biT selteptir. 

karşısında •. 
Yazan: HAYR} MUHİDD/i\" 

J 
Yaklaşnıakta olan kış ınevstınini ı 
tç:.n~ paralı zümre serbest zahire. 
üzerine ıalıl.rsa , zahire el · 
bet yükselir, Fiata binecek 
10 - JO - 50 - 100, batta 500 Jm. 
ru~tnı bn doynlaz kiler\& in~auiat 
içiıt öncıııi .ı11i olur? 

Tüccara bırakılmış piyasa du
runıun1ia, bir taraftan miistelı· 

ljğiu kış üzeri mahna kısması, bir 
taraftan otal.,bn böyle hararet · 
lennı-esi., tabii olarak, bu sonu<::u 
'erecektir: Fiat bet dakika arta
cak: 

Tii.:carca kaide burulan başka 
birşey olaıuaz. Zira tü<:car, yal· 
111•z ticar-etint ve k3-r1uı diişilnen 
ve koruyan adamdır. Devlet ve
ya halk menıuru. değildir. Amma 
bizler bataryalarla gürlerer.ek 
bağırıyoruz ki: 

- Bu, vurguncıtluktur! .. 
Fakat 1üccar \re ııiyasa, bu 

gürleyen bataryaların kuru sikı 
olduğunu görmüştür. 

Oturdukları yerden \•urgun .. 
culara ateş püsküren iiç beş nıu· 
barrir değil, devlet adına konu
şan eski Ticaret Vekilleri bile vur 
gıınculuğım boğulacağını, fiat . 
lara her'!"y pahas:na istikrar ve
rileceğini en kesin \'e ezici ,SÖ'l· 

!erle söylemişlerdir. 
Faka!, p:yasa, buna biÇbir ~•

•nan gerçekle~memi~ bir hiddet 
edebiyatı gözile bakınağa alışmış 
bulunuyor. 

Piyasada ne milli vedanın, ne 
ahlii.kın, ne naınuslu tacirin, ne 
de devletin olorilesi lıakinı ol· 
ındıkca dain1a anarsi o1ına'sı 
tabii • değil midir? • 

Çünkü zahire piyasas.ına, bu, İ le (ortada bir se'bep yokken) 
mü>tbiş bfr abanmaya s.<>beı>Iİr. kFşesinin tercümesi ... 

·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!o!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!::!'!!!!! 

1 İhraç mallarını 1 Bir adam vapur-
tağşiş dan denize düŞtü 

Bir susam partisinde 
toz toprak bulundu ! 
İhraç edlil.en yağlı tohumlara 

yaibaııcı mackieier karıştızıldığı 
gümrükler beşmü•fürlUğünre 

teSbit edilmiştir. Son günlerde 
Necip Hancı<ya ait •bir su.sam 
ilhraç partiSinde külliyetl'i mi k
t&,da toz toıprak bulunmuştur. 
Keyfiye~, Ticaret vekıiil.etin.e 

lbild\·ril'miştir. İhraç mata'lannt 
ta~ ağır cezayı müstelzimdir . 
Bundan -böy'le ,diğer ihraç mal
larının lhracmdan evvel esasti 
mua'J"'ne edilmesi karar1.~tirıl

m'\ştir. 

Parti Nahiye kona
reıerı ay başıuda 

başlıyacak 
Dün, Kara.gümrük ve Çayır

dere Ocak kon<ıreleri yapılım§. 
yeni idare heyeti seçimleri tı.
maırılanmı.ştır. Bugün de Çırçır 
ile B. :ı::ıliçldnin, yarin Kartalin, 
Pazar günü de K;ftğıtıhaneköy, 
Mecidiyeköy ye Pendiğin Ocak 

Araşhrmalara rağ· 
men kurtulamadı 

cesedi bulundu 
Dün al<şam saı;,t 5,45 te ıeqp.. 

•·üden Yalavaya hare.loet eden 
Maltepe vapuru Feneryolu açık 
larina geldiği siııada. yolcular
dan. biri derme dü,şmiiştü.r. Yol
cuların b.ağırı.,'<'lllası üızerin<ı va
pur duı'muş, denize sand!al· indi- . 
rilerek ar.ı:ştırm.alar yaıııılmış

tır. Fakat kaza.rede sulara kaıPı-
1-arak boğulmuş ve arzştrınala. 
ıneticesıne ancak cesedi buluna
J:ıilmiştir. 

Üzerin<:!<e bulunan nÜ!fus cüz
danından ka.zazedenin İ-z.n·ıklı 
Necati admda b!ri olduğu anla
şıhnıştır. 

kongreleri yapılmak sureti\e 
Parti Ocak kongTeleri sona er
miş olacakt.<r. Çatalca kazasının 
son Ocak kongresi de evvelki 
gün tamam\anıniştir. 

Ayfrıa.şından itlba:ren nahiye 
konıgre'ıerirı.e başlanacak ve 15 
gün devam edecektir. 

En nihayet bu çocuğun cese
d' getiroildiği zaman, omuzunda- • 
k ırıce 'bir beni görmüşler: 
•Eyvah, evlıki'ımı:ı! j~te ıevli
dimiz budur. Nasıl öldü? Nasıl 
öidü?, diye çıt'pınınağa lbaş!.a

ıın.~r. 

VAŞANMIŞ M .JTHİŞ MACERALAR 1, &r. biraz zaman geçin-ce ırmak 
ta bir ceset bulım•şlar, Bdbun 

J .o·nası ·ve lbt'fbası: .cİşte bu evl13. 
<:Hm!zdir. d<emi~ler. O zaman be 
ni tutup karakoi.a götürdüler: 
<Onu sen 'boğdun!. dediler . .Ni
P et iş ma'hk.emeye düşW. Fa
'ka• hiç aklima gelmiyen bir şe 
kilde mahkemeye düşlü. Ben ha 
kiırJ.,,,e: cŞ..ka edi:rorduk. Hat
ta, ben giyir.ip şehre d<>ğnı 

yola çıkmağa hazırlanırken, o 
suda yüıüYordu• dedim. Sözü'-

Bu iddia üzerine ölünün arka 
d&sı hemen yakalanıruş. TaJıD
kat, tahkikat! Bütün de1.il'ler a.. 
ie;1hinde ... 

Dinlenen şırbit!:ec iki arl<ada'Şl 
Si\'Olo nehri kenarında gördük
J.t.".ni söylüyorlar. ıl\fahkümu 

da tanıyor.lar. 
Bir ar~·hk çocuklar ~.a·kala~ 

n«.ğa başlam,şlar. Ma<h.küm ço
cuk arkada.şmı kolundan tutup 
ırağa süliiklemeğe b:ıi5lamış: 
,r,t r.i b0ğac~ğ:m! Seni boğaca
g.rn • diye 'bağ1rmağa !başla

n1ıs. 

İki adamla bir kadın mahki'.ı
<l"Ull böy.le tehdit'.er savurduğu
MI S3J',:.lıatle işitmişler. Bu şa
~ı .. C:etleri &inleyen mahkeme de 
id"m kararını vermiş. 

Cocuk mavi gözlerile bana ba 
k• ordu. Kolunu koluma geçir 
m·~tı Nasıl bir gün evvel Bil 
Porter'in koluna girdiyse öyle ... 
Gur<liyan arkamizda. goridorda 
bir aşağı. bir yuk.arı dola$yor· 
dı.k. 

Dedi lti: 
- Evet, iıakJı:ımda söyknen 

ALLAH! N BELASI 
Ya z an : 

AL iENINGS 

lbu sözler dqğrua'ur. Fakat t.i,i
tün hakikatin ta kerı.disi deği!ı
dir. 

İsminin Tim olduğunu bildi
ğim genç ma!hküm, derdlni dök 
m€ğe ihtiyaç hissetmiyor gil>ip 
di amma, fakat ııöyliyecek sözü 

olduğunu da anlatmak isti~'!Yl'
du. · Onun için çekili,p gitmiye
y:m diye koluma asılıyordu. 

Hiç tanimadiği bir adama kar
,şi gös iği b-u itimat ac:nacak 
şeydi. 

<Ben sadece kendisini götmeğe 
ıgelmiştim. Sabah güneşi yükse
liyordu. Boyu, bulunduğumuz 
katın penceresini aşan ağacın 

Y•praklan da hafif hafif salla
myordu. 

Tim hiç korkak görünmüıyor 
du. Yüzünde en küçük bir aza
:bı.n ııerresi bile yoktu. B i \akis 
orada kendisile loonuşmağa gel
diğim ıçin, 'bana karşı derir. hir 

fefrika No. 43 Tü r lı: ç eai: 

'.IUAMMER A L A TUR 

miımettarlı.k. saııgısı gösberiyor- j 
c[ı;. 

l 'Bir taraftan da anlabyordu; 
- Mösyö Jenin.gs, siz anf,ar

sı.nız tall>ii! ... Ben ve arkadaşım 
Bdb Vitmey o Pazar güırü ırma
ğa yıkanmağa gittik. Şakalaşma 
ta!<Zında 'birbirimize saldırıyor
duk. Yani • .ıense, ver kül.Mı gfui 
lbir şey ... Hiç bir zaman biılbiri 
mize kırgınhğım:.z, darginl!ği
miz o}nıaın.işti. Fakat belki de 
fb1.zi uzalc!aa görenler, biılbiti

mi-ze saldırışl.arımızı ciddi bid 
şey, ne ·bileyim kavga filan sa
:ıııyorlardı. Bir aralık &ib gafil 
rı:aman;mda ayağıma çelme tak
tı. Yere yuvarlandim amma, o 
dıı benimle 'beralber yuvarlan
dı. O daha çevik d.avTanarak, 
lben ayağ~ kalkınağa uğraşir
kPn, üstüme çumandı. Böykce 
sanıki bir .güreş yaptık. Nfüayet 
lben yakayı sı~·ırdim, yerden fir 

ladım. Aı·kadaşimin k'01una ya
prşarak: oıDur, şimdi ben sana 
gii.steririm, )ıiİrli bakalım sı.;ya! 

Ber. seni l>oğayım da gör!. c!i
ye 'bağırmıışım. Hani kolundan 
da tutup onu suya doğru <ll·rük 
lem.eğe çaLşı<yordum. Alt tara
fı birlikte suya dlişer, yüzeriz. 
sahile çıkardık. Şaka da ·biter<li. 

Tim anlatmasına dev'm etti: 
- Ben ga,.,te mÜ\·ezziliği <ı

den;k hayatımı k.azandığım i

ç:n. çalişına vaktim yakl.s ıyor
du. O gün Pazar ... Bili)'Orurn, 
gazetelerde bol "POr havadisl~
cie var. Beş o.n kuruş daha faz
la kazanacağım. Bdb Vitneyi o
ı·ada bıraktım. Giyindiğim glbi 
şehre koştum. Bol gayet gürze! 
yiizmesini bildiği için, onu yal
'D:z bıraktığımdan dola~·ı hiç en 
di:ıe duymuyordum. Fakat on
dnıı sonra da ~rkad~ımın ıbir 

da!lıa '\-fuünü görmedim. Ara-

' mc inanmadılar. Hil:kim şah't di 
ye gösteri!cn bir kaç kişiyi din
ltdi. Yanındaki ID21hkeme ·aza
tarile tfislooslar etti. Sonra ba
na cönerek: 

- Seni yalancı sıer.i! A~kada 

~ıııt bcğarsin da-, sonra suçunu 
iııki\r edersin öyle mi? diy" ba
ğ rdı. 

Şaşırdım. Sonra arka~n,dan 
dP'. 

- Seni idama· mahki>m ettik 
mi dedi, ne dedi, işte öylE bi.r 
ş~y söyledi. ]fakat size b1•r şey
ler söyliyeyim mi? Hiç k-0rlanu
yorum Mister Jeninıgs ... 

Bana öyle tatlı \'<El masum ba
kıj ordu ki, bu kadar saf konu" 
şan bakışlarında rdıunun ici 
o.kun;rn bu çc,cuk muhakkak doğ 
nwu s.öyfüyordu gibi ge1ıdi ba
r.a .. , 

(Dalla var) 
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200·0 kişiye {DIS POLifiKAf 
paras ız 

yemek ____ , __ _ 
Tacirler belediyeye 

maracaat ederek 
vaıiyett bildirdiler 

~ehrı.mizin tanınmış tacj,,leri 
lbu kış ~hrin en münasip .bir 
yerüı<le günde iki bin )'OlosLıla 

ucuz yemek vcrıfuilecek 'bir lo
kanta açm•ğa karar \'ermişler 
ve bu kararlarını belediyeye 
ıbil<lirmi~lerdır. Belediye tacirle 
re, her türlü kolaylığı gösteı-e
ıceklir. Belediye l<'cirl.ere lbir 
fak ir ölçüsü leıfuit etmelerini 
bildirmiştir. 

TeSbit edilece.k evsafta olan 
200() kişiye bir<er kart verilecek 
'buıılac her gün bu lokantada 
rruayyen saatl<ırde bedava ye
mek yiyeceklerdir. 

Kakao yağı vurgun. 
cusa tı vkll edildi 

C1·hangirde Yeni Yu'\'.a apar
timanında 5 numarada oturan 
ve Tahta k<lede Hasircilar cad
desinde şekerleme mağazası sa
h 'bi Panayot Kangclidis evveLki 
gün .kakaoyağı satışında iıbtikar 
yaparken cürmüm~ut halinde 
yakalanm;ş ve milli !.."Orunma 
m ü.cldei u.m u mfüğin e wril.miş

tir. 
Kangelidis. getirttiği kakao 

yağını, mali.vet fiatına nazaran 
kilosu 647 kuruşa satmasi lazım 
ge!;rken 13 liraya satmaktan 
suçludur. 

Suçlu, dün, m.il!d !korunma 
müddeiumumitiğ\nce yaıpı.lan 

se>rgusunu miiteak>p tevkif edil 
mişlir. ----o----
Kristal Gazinosu ge

ne mahkemeye verHdi 
Taksimde Kristal gazinoısu sa 

llübj, dün, müşteriden fazla pa
ra ıılmak suçile milli korunma 
mahk.emesine verilmişUr. .Ha
eıbey. namile maruf bir şahsın 
.işlettiği bu ,gazir.-o iki ay kadar 
evvel yine milli lrorunma mah
kemesine verilerek neti-eede ga
zinonun 7 gun müddetle kapatıl 
masına karar \"frilmişti. 

Dün gazino salhiıbi ile garso
nunun d~ıruıması jkirıd miJli 
korunma mahkemesinde yapıl
miştir. İddiaya göre evvelki ak
şam gazinoya giden Zek; Uya
mk adınd.a biri yarım litrelik 
'bir şişe rakı içtiği 1ıalde kendi
sinden, tarife fazlası i~c para a
linmi-ştjr. Bundan başka, bütün 
nckilerin mc7e ile \"erilmesi i
ca-p ederken miişteriden ayr:ca 
meze porası da alinmıştcr. 

Neticede, mahkeır.e. .gelmi
yen bir şahidin celbi için başka 
ırüne brrak1lmıstır. 

Slnemacı~arın zam 
isteği reddedilecek 

S' ~emacılar bir ıhey.et te~kil 
~derek !beledi) eye müracaat et
m!.şler ''" bugünkü fiatların lbe.~ 
sene evvelki sineır.a fiatlarına 

irc•ını, yani meV<cut fiatlara be
.şer kuruş ila.vesini istemişlerdir. 

Alakada·rların söylediğine gö
re belediye encümeni bu tal.ehi 
ilk toplantısında reddedecektir. 

Pamuk döküntü'eri 
ihracında çıkacak 

ihti laflar 
Pamuk döloüntl\lerı Jlhraç edi-

lirken kon•trole tilıbi tutu.'ması 

kararlaştmlm~ti. Bu işten mey 
dana çikacak ihtilafları 'he.lJ<;t
mek üzere bir hakem h~y<>tio teş-

1 
kil edilmiş!ır. Heyet, Istanıbul 
>hracat başkontrolörü Şadi Dile
ğin 'bı;şkanl1ğınde. Süımeııll>ank 
fabrikaları iplik şefi Salahattin 
Soysallıoğ~u. Çukuı'QVa pamuk 
1hracatçıları bir•:ğinden men
sucak mühendis! Celiılet:\ın Ed'
ge ve İstanbul Ticaret Odas rda 
Hasan Öviınç'ten müre.1..keptir. 

• Sıra yumu rtaya .fili 
geldi? 

Son zamanlarda şehre az mik 

tarda }'umurta gelmeğe bllljladı· 

ğırıd n f:a• 1ar yük,,.,Jmeğe yüı1 

tul'l1uştur. Esasen yü;.ısek oları 

yumurta .na tlarının son hafta
da sandik başina 10 lira kadar 

İt a lyanın 
vaziyeti .. 

Ya.zan: Ali Kemal SUNMAN 

O
D tal~·· ile bir giin İngillerenia 

muharebe edeeeğine ihtimal 
verebilmek için her halde 

orta<ia ıtek kuvHlli sebepler ol• 
ınak lazımdı. Halbuki ~ıı son ye
di sene evveline gelinciye ka
dar_ 935 İtalya ve Habeş muha
rebesi - İngiltere ile İtalya ara
sında öyle k<>skiıı siyasi bir düş
manlık belirmemişti. Sonradan 
olan siyasi husıım•t nihaytt 940 
da Avrupada Fransanıu yılul -
nıası srralaTında malfnu olduğu 
iizere askeri sahada da düsman
Jığa dökiildü, İtalyırnın fe"taket 
arifesinde Fransaya harp iLin 
etliği gibi İngiltere ile de mu • 
harebeyi göze aldığı göriildü. 
Halbıılıj geçen h=-pte İngiltere 
ile İtalya, Fransa müttefik bu
lunuyorlardı. Daha ene! de Ak 
denizde İtlyam ö~·le İngiltere 
ye ale~ lıtar bir da.va>ı y-01<-tu .. 
Fakat 111 ~on yedi seki2 senelik 
devre İtalyanın İngilter<ıye kar
şı diişman olduğu devredir. 

İtalya her biri 35 bin tonluk en 
yeni zırhlıları yapmağa kalkar
ken Roma gazeteleri de bu zırh
lılar yapılıp bittikten sonra Ak
deııizde arlık İngiliz donanması
na yer kalmıyacağını yaz-ıyor -
!ardı. İtalya · Habeş harbi sıra
sında ise İtalyada İngilizler a -
le~ h:1ı0 söylenmedik söz kal • 
manuştır. Nevil Çeıııberla~,.'in 

Almanya ile ja1>0nya ile olduğu 
gib İtalya ile de anlaşmak yo -
!unda çalıştığı hatırlardadır. Fa
kat artık İtalya şarki A!ri.kada 
bü~iilc bir imparatGrluk kur -
mıı,ştu. İta !yanlar artık u:nd de· 
uizi sahillerine iııdikleriıı.i söy
liiyorlardı. Bu bal bir gün İtal· 
ya ile İngiltereyi silahlı b'r kav
gaya kadar sürükleyebilirdi. Ni
hayet 940 ynzında İtalyarun harp 
ilan etmeslle İngiltere ve İtalya 
birbirlerine silıihlı cfCşman ol -
dular. 

Fakat bu haller rastgele de • 
ğildir. İtalyanın da Almanya iJ.e 
iş birliği kurması, Alınan tara • 
fınııı da İtalyadau istifade et -
mek istemesi ~ı~p tabii görülen 
keyfiyetlerdir. İtalyanın şimali 
Afrikadaki yerleri bu harpte İn· 
giltereyi vurmak için Alman ta· 
ırafın.ın pek ziyad'.l işine yaraya
bileceği gibi Akdeniz'de de İtal
yan donanmasından istifade e
dilecekti. Zaten Libyanın ehem
miyetini de İtalyanlar Alman-

. !ardan öğrenıniş değiller.dir. Da
ha çok evvel Libyanıu ileride 
oynıyacağı rol .yalnız oraya 1 -
talyadan gönderlecek muhacir • 
Jeri yerleştirmekte değil, ınüs -
takbcl harple İngihereye J<arşı 
almacak vaziyetle alakadar sa • 
y1Jm1ştır. Onun ic~ıı su son on 
senedir Llbyanın "'ask.;ri • si~·asi 
bakımdan türlii tesisatla !ıu:ıır
Janntası11a ça11ş1lınıştır. 

İtalla Akdcnzdeki vaziyeti ile 
elindeki adalarla, Afrkadaki )·er
]erle nıiihinı bir deniz ve hava 
üssü demekti. Tabiidir ki böyle 
büyük b:r harple İngil!el'Cye ka1 
şı İtalyanın da knga)".a girmesi 
Almanya içfo uyı:-un gelmiştir. 
El'velce Alman generalleri he • 
sap etmişlerdi ki Akdenize ba
kim olmadıkça Libyadan başlı-
) arak Mrsıra doğrU istila tasav· 
vurlarım tahakkuk ettirmeğe 

maddi imkan yoktu. Vaktile Na
polyonun da Mısırda muvaffak 
<>lama-yışı Akdenizde kafi haki· 
miyeti eld" edemeyişnden ileri 
gelmemiş miydi?. 

Fakat bahsi bıı zamana getir
mek lazım. İtalyanlar çok iş gör
düklerhıi ve mihverin müşterek 
davası uğrunda cok fedakarlık· 
!ara katland ı klar;ııı düsiiııürnr
far. İlalyadaki ııeşri~··ı· ile~ide 
ıneclerin alınınak i~tendiğlni. i~ 

tal) anın biiyük bir imparatorluk 
kurmadıkça bu harpten ıııem -
nuıı çıkanııyacağını anlatmak· 
tadır. Harp be daha bitmemiştir. 
Fakat b:ı !l<'şrirat ıuanalıdu. ital 
~·anların çabuk b'ı· zafer ümidi 
ile hu knga~ a giı ıııiş olıııkla 
yirmi Jedi aydanheri uğradıkları 
zaJatın bundan sonra olsun te~ 
!afi çarclNi bulunup bulunma • 
dığını diişünmeğc başladıkları 
anlışılı~ or. 

yükseldiği görüimü•tür. IHO a
detlik yumurta sandrğ' 53 - 60 
liradan 68 - 70 lira;·a cıkm r. 
İstanbul• günlük ·'·umurla gc~~i 
150 - 200 sardukl r 

• 
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=;:[ANKARA HABERLERi=]= 

Muhtaç çiftçiye to
humluk dağ ıtılıyor .. -------~ 
Zi raat V ckalcti tohumluk miktarını 30 

bin tona çıkardı ve 
Bank a vasıta siyle tevziata " baş l adı 

Ankara, 25 (İkdam M·ıhab> 
r'ndı>r) - Ziraat Vekiıleiı t.•ra
fndan simdiye kadar muhtaç 
ç.Hçiye dağıtılan tohumluğun 
a-zami m"kları !Kki~ on bin to
n Ll geçmiyordu. Bu sene bu mik 
t;.r 30 bin tona çıkarılmıştır .. Bu 
m"taın 2fı lbin tonu buğda~·. 5 
bin tonu da arpa vesairccLr 

Ek·m mf'\·simi gecmeden tevzi 
a• r1 lomamlanmast için ter)bir-.. 
ler a1H1mıslır. 

Tdhuınlu!;ırı mahallerine gön
derme \'e d;:.ğıtma işi masrafı 

Zi••ot Vekı;'iletine ait olmak üze
re Ziraat Bankası"la Yerilm:ş-

tır Yaliler emrınde bulu 'an t<>
humlıık1arın muhtaç nuıhallıere 
tevziine ba.~l;ınm~tır 

Çiflçiler devlet his.sesi vüzde 
yirmi beşler< bağb. oldukl~ı yer 

!.ere telıalülc!le getirerek teshm 
etmektedirler Fakat bazı yerler 

de anbarsızhk, iş çokluğu y.ü.
züınden miitı>külat ile karşıl"Ş'ı.J... 

nw;lır. Bunun üzerine ge.,.~n 
günlerin kıymeti göwnüne alı
narak mahsulünü getiren köylü 
ye azami kolaylık gösterilmes< 

i-çin sıkı emoirler ·v-erilmi~ ve ted 
birler alınmıştır. 

~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~ 
Alman profesö
r Ü konf erons 

verdi 
---<>--

Harp va sulb cer
rab!slnl anıatb 
Ankara, 25 (İkdam Muhabi· 

riııden) - ŞeıhNmizde bulunan 
A man Profesörü Dr. Zanr
!lıueg but;ıi·ıı s&at 16 da Nümu
ne hastahanesinde S.hhiye Müs
te~arı ye 20 cten fazla dok·torun 
lhuzurunda çok .tıliıka uyandı
ron b.r konferans ,·ermistır. 

Profesc:>r bu konferan"nda 
h· 1',> crrrab,sinin umumi hat
larını ç ıerck teferrüata girmiş. 
.su'i• ye harp cerrah.si arasın

dakı farkları ve cephe hekimi 
ıle cephe gerisi hekimi ara.>:n
da vn:fe noktasından me,·cut 
!arkları anlatanşlır. 

Konferanstan •oııra S.hlıiye 
Ve<:fılet:nce Prafesör şerefine 
bır çay ziyafeti \'eritmişt.ir. 

inhisarlar V eki
li seyahate çıktı 
\ An kara, 25 (İkdam Muhabi-

":ncien) - İnhisarlar Vekili Ra-
1[ Karadeniz bugün şehrimizden 
trenle Samsuna hareket etti. 
Vekil Karadcniız hav:.Usinde ~ir 
tetk:k seyahati yapacaktır. 

Askerliğini yapmı • 
yanlar memur 
olamıyacak 

Ankara, 25 (İkdam Muhabi
r\rden) Adliye Vekaleti, te;>
k•la~.ra yaptığı bir tamimde 
askerlikte muvazzaflığını yap
man1ış VC'\ a ihtiyata aıı.:.nrnamiŞ 
\'eya çürü~e çıkarılmamş olanla 
rn asaleten memur olarak ta
yinlerine imkı5.n bulunmad:ğını 
bıldirm.ı.ştir. 
Diğer Vckaletıler de bu mealde 

"· mırrıler yapmışlardır. 

Hıf zıhsıhha dairesi 
reiıdiği 

Ankara, 25 (İkdam Muhabi
<inden) - Sıhhat VekıaLeti Hıf 
7ısı;ıblıa d.iresi reisliğıne Reis 
muavini Or. Bilal Idil tayin edil
m~tir 

Kafkasyaya iniş 
başladı 
(Başmakaleden devam) 

tır. Bu itibarla, Alll1an · So\·~·e t 
harbiııin onbahar hamlesine \e 
en kritik devresine ginni~ bu
lunduğmıdan ~ii,pbe edemeyiz. 

Birincikauuna kadar gerek 
KalkaslArda. gcreôt Rus erpbesi
hln diı,:er ke~imler;ııd~ alınacak 
netice hiç ııphe ı ok ki harbiu 
i·tikbalı bakımındau gerek Al
ın.:ııı~·a, gerek mütt .. fiklt'r hesa· 
bnıa birçok hii~üınler ,·• 111t) e 
ı-..ti"ait olacak ,.e ikinci dtin) a 
bu~uş.nıa~ı n~u 111uk.addera tını 
»ıılletler ve taraflar hesab na bir 
ı.., li •J dmlatmı~ olu<aktır. Bu
~l n İl·indi r ki, harbin Ciı n iin1Üz· 
dt·kı G - 1 haftalık seJrı taraflar 
~:aı ha~ ati bir eheıunıiyeti ha. 
İzdi.- ,., Kdka,ların imanlar 
t-1 rıe di.i~tue~i bir ha~ h deği ik .. 
l"ğin kaynaklığını tmiı ooe • 
l:Ck ınahi~ et ifadesi i indedir. , 

Ş0KR0 AHMED 

Üçlü paktın 
yıl dönümü ___ ..., .. ___ _ 

Bugün mesajlar 
teati edilecek 
B~gÜın üçlü pı;,kt devlelle.ri

n.n ittifaklarnı i!lııza ettikleri 
gunıin yıl.dönümüdür. Alman
ya, Japonya ve iıtalyanın imza 
ettiği bu pakt ile Berlin - Tok
yo - Roma m;hveri kurulm!l1' 
tu 

Bugün Hariciye Vekilleri l:ıu 
paktın yıldönümü münasebeti
le .b'ı'birlerine mesajlar giınde
recek•erciir. 

--o---

Dil Bayramı 
(B:ıştarafı l inci sahife<le) 

Dil Bayranu ıbugün de' Anka
rada ve yurdun lher tarafındaki 
Jialke\•lerinde ve muhtelif t~ 
~ahürlerle kt.rllanacak, konfe
ranslarla günün önemı belirti
lecektir. 

An~,,~ 

Ankara, 25 (A.A.) - Türk 
Dil Kurumu GeneL Se~reterh
ğinden bild ;rilmişti r; 

Onuncu D il Bayramı d layı

siyle yarınki Cumartesi gü.nii 
Türk Dil Kurumu mensuplarJ, 
başta Kurum Başkanı olduğu 

ha,Jde saa:t ıo.:ıo da El:ıedi ŞEjf 
Atatü1·k'ün muvakkat kabrini 
ziyaret ederek Kurum adına bir 
çelenk koyacak1ardır. 

Kutlama rıyaretleııini k~lbul 
için o gün saat 15,30 dan 18,30 a 
kadar Kurum açık bulunduru
lacaktır. 

A~am st•at 19,45 de Kurum 
ad nu. Ankara radyosunda lbir 
söyle'' verilecektir. 

Türk Dil Kurumu Onuncu 
Dil Bayramının bütün yurddaş
lara kutlu olmasını c'>T!dan yü
rekten diler. 

Ş eh ri.miZde ba. yraon. 

Ş hrimiztlcki bütün Halke-\-
k-rinde Dil Bavrı:omı münasebe 
tiLe zengin tören programları 

tertip ed'lmiştir. 
Bu meyanda Beyoğlu Halk

evi Tepe lbahçesit1de büyük bir 
tören tertip etmiştir. Törende 
milli oyunlar da oynana.caktır. 

Eminönü IHalkevinde y•ıpıla

cak törenin programı da ş~ 

dur: 
P raf Dr. Sadı Irmak'ın 'Dil 

devrimini belirten konuşmasın 
dan sonra eski ve yeni diLi mu
kayese imk.ıinını ~>eren ~iir ve 
nesirler okunacaktır. 

1. - Divan Edelbi.valı parçala
n (Kemal Emin Bara) 

~. - Tanzimat edebiyatı par 
calari (Adnan Öğüt, Aliıeddin 
Ören) 

3. - Yakın zaman e~a atı 
parçal<ırı (N nınan !K rlıbay, 

evket Evliyaurde) 
4 - Halk Edebiyatırdar par 

çalar 
5. Teım (Zor N '.ah ve 

Deığişen Adam) pıye:ı•.c=den 

Diyanet işlerinde bir 
t ay in 

'.Ankara, 25 (İkdam l\Iuhab -
rJJden) - DiyanPI 4ler• 7..at 
t lerı mildürhığür.e D< H&san 
Fehmı Gökal-p. mahs, ıdare 

ı.tbe müdürlii.ğüne Gülpa:ı:an 
kayrrakarn Eıniıp Elba} tavın 
~d im şlerd.ir 

llCDAM 

Volga'nın iktisadi ve sev
kulceyşi ehemmiyeti 

Volga nehri Rusyanın can damarıdır. Staling riild'ın karış karış 
müdafa• edilmesinin baş sebebi bu n~ hri e lden çıkarm"amaktı r 
Volga nehri, Sov~·et Rusya

nın, ilııtisatça da, sevı.ulceyşoçe 
de, bir hayat d mar;d,.." Rus
ya, StaLingr•dı kıry.bederse, 

Volga nehri, Ruslara tıızmet et
mek noktasından, bütün ehem
miyetini kaylbeder ve ·bu defa, 
bu büyük nehlr, Almanlara fay
dalı olur. 

* Volga nehri, Mosko\•sn!n şark 
taraflarında akmağa başlar ,.e 
bir kavis çizdikten sonra, .Ka
'"'n• şehrinde Bir dırsek vücu
de getirir , .. ., cenubu şarkiye 
doğru yoll&nırken pek geniı;ler 
ve bazı yerlerde, göt manzarası 
arzeder. Sag sa.hrli de, gittikçe 
dikle~ir ve öyle bir \'azivet aılr 
ki, StaUngrad"d•, Volsk nehrı
nin mecrasından 300 metre yük 
selote bulunur. 

Volga nehri iUdbahardaki fe
yezan zamanlarında, sol sahil
de, uzun mesdelere kadar ya
yılı< ve arazryi suları altına alır. 

Nehrin suları aza'.d!ğı zaman 
ise, zaten sağ sa.lıikle bulunan 
kenar kasll'balar, iskelelerinden 
bir kaç kilometre uzakta kalıT
lar. 

Yazan: !rl. RASiM ÖZG~I 

Volga üzer;· de, a'Z o'mak.Ja 
beraber, bin metre uzunluğun
da muazzam <i.em•r.volu köprü
leri vardır. Almanlaı·, Satl.n
grad'ı ele geçirdikten wnra, bu 
köprüler. tay·yarelere i) i b!rer 
hedef leşk!I ettikleri içiı., lrh
l'ke ı:lt na gireceklet'Cİ"r. 

* Volga nehrı. c.enede, H5 ile 
170 gün arasında. buz kitieleri 
ile örtü~ü 'bulunur. Böv'e 1k~n. 
Rusyanın, t>irinci der~eede b:r 
ticaret y•olud,ur. 'Bıı su yoluyle. 
. imalden, hı.()ubs-t, kereste. mey 
\'e ge•.r ve cenuptan da petroİ 
naldedilir. Bu n6hrin kenarında 
llıulut1an 16 mcı asrın. ka'e eri, 
.bugün, bi~er işlek ti.carcı tl"A'r
kezidir, 

Sın-yet Rusyanı.n. ml!{Dlur ü
nivers;ıesile !bir irfan merkez; 
olan K~·zan şehri, Volga rehri
nin kenarındadır. Bu sclürde, 
muazzam kiliseler, ehemmiyet~ı 
keşiŞlıaneler, Müslümanlara ait 
bir cok mescitler, camiler va~ 

Sovyetlere Göre 1 Almanlara Göre 
(Baş tarafı l inei sahifede) ı (Baş taralı l in~i sahifede.) 

Bir rus birl.iğr, 10 gün .:.ü.re.n ha- )taptığı şaş..rtma taarruzları pus 
rtjkıfıt !)J~ınd.a., üç rrı.e::ic.l!n maıballi kürtü.lmüş \.Te 36 Sın:yct tanki 
r ~ geçirmiş ve 5.-00G den l•zla at- tahrip olunmuştur. 
rr..an O:duıml~UI'. Almaın}..ar blok-
h:ıvzl.S.I" \'e tel örgüler f:~r\.sır.'' Lıti- Stz~.ngrad dogusı..ndakı: d~-
ca clıır~ktt'd•r. Ça..rp~malar ı .kse6ya man hava ala.nlart gündüz \'ege 
;i)ğW. gü~iise o:nr.ık gıel.işn,clcted:r. ce 'borr.lbalanmıştır. 

VOKONEj KESİllll'iDE Sarı.tO\' civarındaki pclrnl de-
l\1io-'f.<vva. 25 (A.A.) - Voron<!J poLarı gece borrlbardımanlariy1e 

Cep00"•fl.dl'ki l.."'8S~:n!-erc.\en ~t çoğuın-
da ş<ildı•tli mUhaı'Ct>c~ ır:-evam et- ateşe \.·eritmiştir 
me!at<'<i.r. So•-y,t kıl"Aları oon gün- Volıga berzahında iki petrol 
leMıe LBpt• ;tiiı:~,; mr"'"r:; s~ğ'.am- ~emisiy\.e ik! bü:_vük mayn , ... 
:d.-rıl.l.Şi.at· \'e müte'" it alman hı.ı.cum- rniitlimmat yüklü bir tren bu 
lar.nı püskürlır.;ü.,lı't'd>r. VUzlı·ı-re ! neıhrin doğusunda tahrip edil-
alrr.uı öldürdlmüş vcyıa esir edQ- mi~lerdir. 
mistı.... ~·ıca ·· ·ından gıın·.n~t 
de a.' ı nmıı,:lır. i'Don ceophestr.d<"' 1te~·an ki't-

ALMAN VCAXLAJU aLarı n<>hri geçmegc çalı.şan Sov 
Lı>ııdı ... ~5 (A.A. l - Lond,ra vr- yet kuyvetler:r.in teşıilil>üsü.ııü 

sair :ı-~rlerdıen alınan haberler, sta:-
J,ngıııd içLn t'n ırıınreii lf(\nJ.ar ceç- nkiın bırı.ktırmışlardtr. 
t'ğin.l b<!<linnelolerl>r. AJ:mı:ru&r, o"- Voronej cil;aı;,da <tiişman bos 
dul..-ın>n ba,.lıoo ağırlığını Kafi.2r- yere taarrU'Ziarinı tekrarlamış-
;.\'19. üzeııinde top~a.ınakt.aıdırl!aT Çün- ttır. 

kü Stal;ngred'da yapıJoo taaııruzl.ır Ce{Jhen:n merkez Ye sima! 
loend>ı.-ı""e p<*: .. ıır l<ıaıyıp!o.ııa mal 
olıruıl<ll'Rdır. kesimlerinde taaı:ruzLanımza de 

Km!lot'du 'kuımmdanl:ırından 0,_ , vam edılm~tir. Düşmanın İlmen 
,.,....ı 7.uı-.ı'1ef, nimanlzrm bun n gölü cenııq> doğusunda yapt• ğ: 
0ı1beş gün evvrl Sta.langr.ıd üttır<ıe ıınıllıal.li taarruz Ye karşılık t;;.-
gönderıdıAcleri tayyare .saıyı.s1ntn Ü('- arruzlar kırı\nw~tır~ 
le biorinl Jrul[.anmoğa başl•dı~orım 
•· ' '"" · t>r. A1'nan propıog:wıdas, Alınan no1:t11I ne.~ 
mi1rt.i st.:.ıtngna<!.ın l"ll~ların rlhıdıe 
'1--:ı 'ıabi..,.,.,~i fl'rrlne d"1tıt'll'&ktad,,. 
BİR HAFTALIK AL:!\IA..'{ KAYIBİ 

!>! "<ovo. 25 (A.A.) - T~• aje.r>
'!l:lTI", bi .. tt'lgra.f:, g('('en h.ı:tf't~ Sta-
1rtı.grf'd muharı bei.r.de 25 b!ndPn 
ra.,..ta. elmanın ötdU.ğüm.t btlOirrne-k
iıed.ir 

Dü ~ece Abanozda 
bir cinay~t işlendi 1 
(Baş tuı•dı birinci sayfada) 

Dün de soat 14,30 da Azimf
nin yur:ına gelen Niyazi b;r ra
kı sofrası ile ka..şı la~ır. Ge~ vak
te kadar berslber rakı içerler. 
Fakat Ni_vuıi sofradan saı<iıoş 
olarak kalkarken Arzimeye ba
yağı gözlerle meıhtelif şekilde 
>tekliflerde lbutunmııştur. B u söz 
lerden son derece si nirlenen A
zime ite Nfyazi arasında l\ıaşla
y~·n söz kavgası kızışm·ş, rakı 
masası üzerinde bulunan bir 
sofra bıçağını alan Azime Ni
yaziyi 4 yerinden yaralamıs ve: 
•Öli.lyorum, yetiŞi~!. diye bağı
ran se\•gilisini krnlar iç:nde ka
pısır..dan dışarı atm~ ve mer
divenlerden yuvarlamı~tJr. 
Umumı evdeki bütün- kadın 

~·e erkeı..ler odalar;ndan d • rı 
fırtaınışlardır. Deı<ha. za!bıtaya 

tıa r ven'hı!s \'e ge1cn !Tıdadı 
sıb i otomdbil' ile kaldmlan 
yaralı • >'ll2ı Bevoğlu hastaha
nc'!indıe ölmuştiır. 

P.1' r Azı!l"e\ ı tutmak ıs-

terlerl<e p<'"Cerevi k,ran Azı
t!'<' vo i !eri" iızenne de talbaıt-

ardak, e1it1c ne gcçm • tmış, 
n h.-.; odada polislere atacak 
b:r "Y bular-l\' ııca zclııta me
murlarına tes im ohr<qtı..r. 

füddeil.!mul!''lık had seye el 
lto} ıruş•ur 

Berlirı, 25 (A.A.) - Yarı res
mi b:r k"ııynaktan b:ldirili}'IJr: 

,stalingradın yakınd· dü~ 
ceği ııidia edilemes~ 'bile Alman 
kıt'a\arının kayd-eltöği büyük 
terakkiler r.etieııı.i. de düş.;,an 
kuvvetlcr.n;n zaafa ui';rad:ğ 
ttl;mi n edildbil. r .. 

Alman askeri mahfillerinde 
Stalingrad'daki durum hakkın
da dün aJ.:ışsm. i~ri sürül-en mü
taıea bu merke'Zde idi. 

Berlin askeri mahfilleri selı'T 
üzerine yapılan ileri 'hareketin 
asla durdurulmamı.ş bulunduğu 
nu bil;ikis bir plln dahilönde 

' teNkki etmekte olduğunu kay-

de<fyor. 
Sovyetler kay>plara bakmak 

sızın ellerinde ne varsa, muha
relbeye sürmektedir, Hal:lıuki Al 
man komutanhğı büyük bir ham 
ı.e yapmaktan kaS<ien çekiniyor. 
büyük St"lingrad zafe.rini bil
Aiınan milleti ve bütün dünya 

direcek lhaberi daıha bir müddet 

bekliyecek olsa bile Alman k<>
mu.tanlığı p!ıanım değ!şt.rm;ye-

cektir. 

Vandel Vilki 
(Ba tıtTafı 1 in.ci abıfede) 

tli". B çak al an tıı.arr....ııarınm a
ka <'le fl:'al dıııı bu Ol'ııhed ce
Sflel nn C.zer.Nien ~ Vl ı ile 
kend reıfato.• rtm~<e <> o A
mı> ·lk:ın asken eksper;erindım g('

nı-ral Brııdle7 ve Yaıt.a,y M' lrl 
ııip!"'l Nıden Colc ı{Ul.efü olm111-

ır. 

Amcrlk.&n heye-linm b.i<ün A,...ı 

kwlordu "run wn ...ıere OOın 
inJ.TL 3.tı kArşı:im.da pıt muto21.Ml
li.8 o "·•'rıilr 

d r ie'*ı ır R.ı.s bakırın n da 
çılttığı \·erdir. 

Yine bu nelhir kenarında bu
lunan, Lenin. Jn doğum ~·ıeri 
cUllyano\'ski>, bü~ün Rı.ı..J aya, 
!buğday Ye paıtate, gorderiı· 

* "\~0 1iga ne'hri. Ku~ibi9ef (E\·\·eı-
k ismi Samar.>) da, 200 >r.et.re 
geni:;J:~irde bir liman vücud<> 
f,\Ctirir. Volga ne Ural arns.nda
k; gen;s arazinin s \•ah toprakla 
rmda ~·et:sen külli.'etli miktar
daki •buğday. lou lımandan. gar
bi Ru.<ı.vaya gick>r. 

\'olga ü:zcrinde, bir de, 33-0.000 
nüfuslu SaratcJ şohri vardır. Bu 
havdi pek sıcak oldu.ğu için. bol 
k3"PUZ, kavun. balık yeti~tirır. 
}..!~·şJ-ıtır Jlus ha,·varının Yalanı 
da 'burasıdır. Nt:Gırin cenuba 
doğru döndliğ'Ü dirsek.le de. Rus
ların en ll!Üh;m .ftan;;.yi merkez 
]erinden biri olan Sat1ingrad 
'bulunuyor. 
Volga nehri, nihayet balığı da ci 
varındaki çalılık'arda av Jıayva 
nat da bol ol• n bir bataklık arr 
ziden geçtikten sonra, balık ve 
havyar "hraç eden, Moskcwaya, 
Baku petro!ler;ni gönderen 
Astrakan'da deniw dökülür. 

Almanl&r, Stalingradı el•.cr'ne 
,ııeçirirlerı;e, 'borularla ve sar
, çlı gemilerle merkezi Ye şar
ki Rusn.,~a giden pC'tro1ün y·o

lunu keseceklerdir. (Zaten. şim
d:den daha, Alm:ınlar biı neLcc-

* Volga r.ehri, bütün Rus 11~ 
hirleri içinde, kanal sistemleri
le, en mükemmel bı rsu yolu
dur. Ruslar, Çarlar glbi, açacak 
l2rı kanallarla Vol.ga nehri va
sıtasile, Hazer, Ka~adeniz ve 
Bafük denizlerini lbiıfuirine b>ı·
le~tirmek istiyorlardı. Bunun 
için de · ba';lamışlardı. Don 
nfthrtnin, bu.gün kanlı_ tıa rp:k.r 

cereyan eden dil"St'ğinden (Ka-
121Ç) tan Stalingr.ada kadar foir 
kanal açmıslnclı faka·t harp, 
her şeyi durdu<du. 

* 
Volga nehri, Stalingrad ıi.ze-

rinden, orıa Rusyaı~ın hı.ılıulıat 
\'e soircoini şarki ve merke7J 
Rusyaya naklecliyor ve me-rkczi 
Rusya ordularının da ·petrol · -
ti_vac·nı temin eyliyor. Bu hal 
göstcr;r ki, nt"h'r, Rwıyada, bu
gün, hem tic'!.fetçe ve el.aha zı
yotle de sevkuLceyişçe pek mü. 
lıim .bir rol oynuyor. Rusya, ~e 
bunun içindir kiı, Stalingradı, 

kar· karıı müdafaa ederek e>
den kaçırmamağa çalışı-yor. 

Suikast davası 
(Baş ıaratı 1 ioci<le) 

buat mer.suplar;.na salon.da yer
ler ıryrı.lın:ştu". Ancak Ceza ve 
Teımır,;, muhakemeleri usulü ka
nuoonun tıiliciirnlerine göre maz
nunlar mürafa.ada lbuluczifo -
cekleri gibi kendileri.nü bir veıkl l 
ıile de temsil edebilirler. Fakat 
meıznımlar m evlrut: ı selec bi>:ıat 

;.;ba'11 viioutt etıınek t alebinde 
bl.lhınaımııı:lar. B u vaziyete gö -
re, y.a-rır. (ızugün Temyiz lıiırinci 
cez:ı. dairesi evvel.i maznunların 
celb' ile te*1cikatııı evrak üze • 
ri.nde Yl\P•l.'Ilast husııs!arından 
birine !karar verecekt:iı:. ».Taık 
üzerkde tetkJkata karar veril -
d iği takd .rde salon<la dinl ici 
bulumnıyacaktır. Fakat maıznım
lann cell:>ine .!;;arru- verilirse mü
cafaa tabla.tile başka bir güne 
i<alaca.ktır. 

ki de dokuda Terek nehri mec
rasııu taki.p ederek ilerlemekte 
dır. Buradaki Rus hüıeııml.arı 
pU.Sk rtü~tur. Şımdı So\-yet 
k t'aları kuşat!lmak teıhl.i.k ·ne 
waruz bİılunuyorl.ıır. Filhakika 
Alman konan bir çeovirme ha
l'<'ketine tl!J<!b'bus e'miş rdır. 
Birıncı Alman kolu şil!'al doğu
ya doğru ilerlemckted r İkin
ci k<M iSe u istikametinde bir 
yol tutıtuktan sonra şimdı cenu 
ba doğru sarkmağa l>aşlkmlf" 
tır 

SAYFA. - J ' 

ıc DAGARCIK... JI 
Dil bayramı münasebetiyle 

Ben coeukle-u, bir h•flad1r 
ha ... ka bir ~-c·rde nıi~allrlikte bu· 

1 lunan anne-n1, ~Ö.\ le bir ıo~ktup 
yaı:1n ı~tın1: 

•Ha.ı..rrti i~tİJak111u..a tabi\ı'el'İ 
nıuka\e-n1et ol aıuı;\·arak ruzü 
.eh <lidele.rinıden dü ınüu l.,.,,;;ür 
ri7afl olmaktadl2' ... i l aa h ır-

i\lektubun bu sa tırları oku • 
nurken. rahnıefli anneciğöm, üu

<c şöyle bir derlenip toplanır v e 
olt lllJ'aftaki ,atırlartla da tıp'IJ 

dua <'der gibi ellerini a~ar, MI' 
u.1.uo, ağdalı, anla!o.ılmaz ciitttt~ .. 
niu bi t işinde innini bastırır \C 

ntekt n ıt ı;;on a erinc:t> o da son \ 'e 
dalıa içcr:den gelf'n bir emni .. 
yelle açı k ellerile yüzün ü sn az. 
lar. 

Bu nıan7ara karşısıu da tab iı 
o evin oldukça müne' •·er sahip
leri bir hay li gülüşür "' ınek • 
tubu oku)·an y·üksek 1ahsil giir
uıü~ zat da bana inşa \'e .kita • 
bett~n tan1 oıı nun1ara,·1 \·erir . . 
anneme de söyle söy iM; 

- Senin <ığlan bu yaşta bu 
kadar y azo.r.a ileride muhakkak 

Türk • • 
sıyasetı 

(B~~ t arafı birıuci a~·fada) 
ri imk.anlann hakkılıe anlaşıla
m:ırr.asıdır. T•ürki·venin dı~ si-• > 
yaseti Türk dcdetirin bü1ünlü
ğüc.ü korumak gaws;nı hedef 
tutı;yor. 

Türk hi.ıkümeli b;r cihan har
binde tı rafsız kalmanın tchlı

kelerini bi! yor. Bu memleket 
safdilanc bir ıyimser!iğe kırpı

larak sad-rce ~ir mukaYe!e ile 
kcndir.i umumi harpten ku!ia
r 'bileceğ'ııe inanmış değild.r. 

Türkiye 19.W 'azın.n naziK gün: 
!<?rinde İngil:~renin mü<tefikı 
kalmakla müttefık rın zaferine 
glıveııd.~.nı bütün dunyaya ilan 
etm: ·tir.'a 

S'mdiki vaz'velten bahseden 
İrgi"z mecmu~sı ) azısı'lı ~yle 
b:t'riyor: 

•Tiirki)ıe Haz1randa Mısırın 
yıkılması htimalinı ne kadar 
soğukkaı~lıkfa kar.şl.am.şsa. 
ş:mdi de Kafkas) ayt teh:liı ecten 
tC'hlike örüıc<ie a;·ni soğukk•n-
1 lığı gösteriy<>r. 'füı k yenin ha
reketi askeri hareketin gel' ·me 
sal!halarını lhes:ıılıa katan d:ıir 

nı e m 1 e k e t i n hareket.dir. 
Türk milletinin gerekt.ği zaman 
yurdunu korumak için iase ~a
kımından ne yazİvette kalırs 
kalsın Ş:ddetle dü~üşece1< harı>
çi !bir millet olduğuna şü:ıtıe ~ok 
tur .• 

İ11gilteM il.e f'icari 

"ıııii•ıtıselıetinti= t'e Ta.!Jflıİs 
Londra, 25 (A.A.) - Tımes 

gaııetesl lbasınakalesini Türk -
İn.gil>z ticaretinin gösterdiği bü 
yük iı k;safı tahLile hasretmi tır. 

United Kingdon CommerciıW 
Corporation faraf;ndan imzala
Jltn yeni mukavelelere göre, 
İngiltere lbu sene Tiı.r 'yeden 
~e~n seneden de faz' a mııtısu l 
almaya karar vermi~tir. 

Times yazıS?nda şi:ivle d'i) or: 
.Yunanistan!& Adelar derı 

zinclekt Yunan adalarının mih
ver dea •tleri tarafındm işgalı, 
Türkrveve mütemadıven dw'na 
fazla f ngiliz malı gönd~i!rnesine 
mani cı3mamışlır. Türkiye İn
giltere ve Amerikadan tıilha a 
demir mı:mlılatı ithalini art.ııra 

cağrnı ümit etmektedir. 
İnıgiliz metodlan Türkler iiZe 

rinde iyi lbir tesir bırakmıı.ıtır. 
Ti~ari münasebetlerin kuvvet
lenmesi sıkı v~ namuslu itt.i!a
kımmn muhafazasında hlç şüıp
hesız ami( olmuştur. 

Romen 
Nazırı 

Maliye 
çekildi 
• 

Macar Harbiye Na• 
zırı da istifa etti 
~ 25 (A.A.) - Rumen ına-

19<1 nazırı S1ıo<"Tlı:"11ru'nun ..uta et
t;e; .-nen bldbl.molı:tecSr. Ytrin8 
nafi& mi.iBı.eaıııl'l Neocu t"'1>a J"Qll
mitJtir. 

Dı.... ri>etten z;ra&\ müs'opn 
Oar>E::l Pana zıraa.t nxz.ırhi~nn tS7in 
ed.ımtştlr. 

tACAK BAitBtvE NAZIKI DA 
Bu6ııp"ş~. 25 (A.A.) - Maor.r 

N&'-i, h 'b'ye nazın -al B r
ta'tUn iııtif-.ı !tlll>ul e~. ~ 
'\".eılDıUn teklifi Uıerine N.aib, nıU\e

lıllİd tıenen.I Guillaumıı Magy'yi \ 
..Wll rııild.afu. ııa.ıın tar•n ~1ım'ı;l • 

en y·üksek bir yerde ba>katip 
olur. 

'\'akıa b'.Taı sonra ~n ~ük'Ck 
bir ~·erde ba~katip olaınadık~a 

da orta bir yerde sıra katihi o
r~ im ~t K. Ka·~·m n'dtn 1 nP 
kan! damlı~·ordu. \~İn<" in\a, ki-
t ııbet ,.e biraz da edebi.va t· kıtap
larmdan. o zaman ki ı:az~t~. ınec. 
wualardan ve suradan burada• 
asordııcım k~. ıstılah, terkip
leO"le bir tı>knn parçala r kaleme 
alarak boyuna am1nerim n g0-
2üne ~riyordum. 

Bir gün buluaduğum daire<le 
birka~ yüz g~ncin girıu i olduğu 
bir ıuüsabaka imtihanını da a~nt 
beyiık özlerle kazarmı,ttım .. 
~imdi bir o dile, bi rd~ ougünkV 
di~ bakıyorum da dit inkılab ı • 
mızıu tez zamaııda y·nptığı bu 
i~ler k~rsısında, her dil bayranu 
geldikçe göğsümii kabartarak 
bizi kendi dölimize. kedi ben
liğimz~ kavuşturan bu ba~'ra.m. 
lan can ,.e gönülden kntluJ o -
~un1 . 

Oa..,an Cama/ KAYGILI 

( ABINTIYA ;• J 
Uç gaye, üç netice 1 

( B31 tarafı 1 inddel 

lan.oda bugünkü levhalar dur -
dukça, yarınki nesli, .Dağetlık•, 
·Binicilik•, ve •Denh:cilik . ke
lin1eleri.ni 11 sahici manalarına 

inandıramayız. Eğer bu binicilik, 
dağcıhk, ' e deoizcil:k kuluple -
riı1i.u nıak.satlarJ.., bu ıı.porlar1n 
l<endilerile birl ikle, i.imlt'rini de 
üldtirmek değilse, hu rkaml7.a 
dudak bükıne1ler anırız. Hem 
bu harehetin, bir bo.kınıdan keıı
di bünyelerine uy~uo dü~tüğünü 
de n ııutınasın l ar: Zin, kulüp -
lerinin Ôsmine bakuıca, spor Y•ı> 
lıkl aruıı sanorak ~·orulmaları 
Çok m uhtemeldir. Bu itibarla. 
lllÜesse9elcriııden, !iJ>O<Un k-endi· 

inden ı;o1n-.ı adını d a sürerleTSe 
rahat göbeklerinin t;elismesi yo· 
lıında manevi bir engel bile 
kalmam ı olUt"! 

Moskova ya göre 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

teıımı;ktedir. Bu kay pl<ı.<" yaz 
ıa...rruzu 611':.s.ıııda oİm!J9 ve bil
:haıır;a SJr, ça:rp"'"1alaroa m~da· 
na gem>" lıır. Gazeteler b~ı;,..,rikü 

dururrı;n Ye halen me\-cd sarı
ların, müttefiklerin 0.."U'V'VetlP 
harekete geoınele · ve başka eep 
helenle miir<tcrok i&birllği Ya9-
ıma'lt için v~n fovb ..ide 
müsa lt old ıığ !il'. u yırıımd.'1l&rlır 
far. 

Müttefik lrunell~ri 

\'aşmgwn 25 (A.A.) - Ys;pı

!arı '1esapl3'ra gore Alm.ır~ a 12 
rnily~n, R"5ya 8 m:ily(>rı ,..., İnr 

gil-..re 500 mil)~ ·er ~ ·-r -

m~ır. Birl~ilk Amoolk:ı. 12 mil

Y"<>r- kişilik r omu baıı::rlamaık
tad"lll". İngilizlerle A:nenıkıalılar 
taarrt12lannı eon h,.dde çikard•k~ 

lan 7,snan Alroo.n orduları he

men ldimilen erimi'.ı o\acalctır_ Bu 

hiıdisenin geleook: s:ınbahardan 
evvel ~ ge.kmesi ~er.rnekı
tedir. 

Stıokiııeıhn 25 (A.A.) - k>'t'
ç.n doğu kı)'>lannda kara. dentt 
\'e bava il.-ın"Vetlerinin mİQi.cll'ek 
manevraları de'\•am etıme eclir. 

Bu ımanevralar, rntiMB!Y!el bir 
istili teşeJ:jbü..<üne ka ·ı mern!e

ket:n t1asıl müdafaası 15'<! -
ll'ekıtıiğin anla.met!< için yapılmak
tadrr. 

Berfin, 25 (A.A.) - Ga>Jet• ~ A· 

rnr~ -n muharr~rlf;!'tf!i:"k-n V"ng90:r..ıı1 
S'Dith .. n ~n deffl.P"itrıi, ım..11.t_!f k·er 

an.sıma an!~'ık o'!d4f, • a dt'

Ll •YlY~ r. A!llf'rtiı::J:n. m tTiırl 

!'f& Vaştncm•ı ınahfiJ.lte-r ır:n sov

.,etl,~,. birlıji •1'f' Oii:er m\lt!fr ~ meın. 
)t4tet P: &n!mda h "":bı ~n an
l&Ş!T14• ıl<ıtan ·dolayı byg> ~ıuı., bu. 
hıncluğoou wylcmş•tor. M. S ttıı·e 

göre, mOttef;ıJeriQ b, sr!l<' Aıır.an. 
yaya b ı ikar:ıdı b.y<11< b'r \aar· 
ruuı f!!O<.'m"1t !ı\ı•u•ıındıı.lti ' d'er!
ni ka'Sden ge.-ç:Bk.l~hrn:iek '8tt'tre
d '. ıi b:ıol;ikında Rıı< mJl..tinde bôr 
un ·anot~ (()k ft~ıit'dır 
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~ Türkiye Umum Mümess!lliği 
~ SADETTİN SÖNMEZ •• M. LOGOTETİS 

İstanbul Sirkeci Horasanciyan Han Numara 7 /25 
Telefon: 20412 T.,Jgra f: LO&E..'iZ - j, [anbul 

, 8AKAl,;ltANEBA~l HORHORI ADDESİ. DE: H l S \ '<I m 

Kn: • Erkf>k 
Ana • i lk E O•ta • Lise 

Yatılı . Yatmz 

oJ :ı t-3\ıawı. FM. 1.ale+Jo(;'r.Jı. t.a..ı. t..:.• .r·ni yo.ıt·111.ra b:y. ını 

17 ~ kariardrr E<·nC'o. w.cı.nı ı,.. "!ltfltırcia.n bcı.ş!:ı.r Cnı · dıı7.lı 

li:ıı:lııiaım•••ıiıımmıl:lıl•11ııiı111• vı'"..:.a.ıt!'c nakJtııd.: ır "flekdkın: 2o!>.1o mmmmım1111ıı:ıımıma;&umma 

istanbul üçüncü ic· 
ra memurluğundan 

937/4561 

~n .:.a.d. Atrnıet Neco~·e ma.a 
trı.J:'4rdı rt: • :ye 4( üı- 1 ro -42-
lktıı·uş •Xi l~J;C bo, ·ju Külii.Jı~«.-

öac ıl!f'ı.f noen 
UJ7 /456İ ay ı 

,.., 
ytt Vt 

.004- . 
lıt.ır.. n 1e söı-c v~zl

ı ;uy n 1-rr ;,-ap· ı: 

İ> ~ . Jh!Jl 

"'"""a llcs 
t 

~ ~ ı,;ede E 1 "' 

K ~z P.Jesc-• ~ -
,<, • 2 • )t' l 2-ı ~ti. J ~ 
mazbut K el cf•şı1 'sındt' 

nı b:na 5 •a.:ı ~ ga v.Jk!mrlan """ 
n nl"I' r h .n.nın p3r ya. \"- \'-

e r \"!'lbroı ~!ir 
EV'· ?ı"'fnni klRllt'D b-

ı~-.&ıı~n '8 kLSa~en l)lı(nıı: cinşl. 

t k.vr uo ı.-t'.tı.'"'" ı.un,ııı 1' n. ı.. ' 
(ıH', t,;Jl'll't?) ıı .ıd.i OCC.;;\ 1 Jlı .ı.La..: o~ 1 
h.ı;.ı a.1k.a" bahı;Cy~ kilµ V<.. ~ılt. 

Jia.hço ;}o 1;4 th.cfr. Aradan <l ı·~arı.:ı j 
• ı.y, 'mı~ v! .,p 26 l\o. lu ~ n l>a.h.
(,' f's)n(" go; ··r. Koı 'd u:n •o e •) 1 
00:) \ie o r 'vf a 1 varriır i\Sf'ı..:ı 1 

P-ııt.;. ç•ı n , rd ' :ı "a ır ı\ Tua j 
ık .t ı de bi oda , ~ :......;r h' ıa " 'l"l 

Br · ka' Br so1 n. zı ırı ikt/ 
ve t-. r he tıd r 

n-· o-

"atrı-J 
• ri" 1 

n..1 .k. t• ı tı ı::' b r 
Zı ı kJ.t "'J< k,,_ 

P< ~ r (). ·.<ıda uı~rnc K<ı-t-

' ç ı'ı:ın -nr .. ıi;vr-:ı n M~·ffı.ıh.e u; ... 

anını ?S-IT ı~,\ k - n' ı <: :ıt d.ti4:" 1 ;ı<l 

(·01:.:J:t'ı :n ıta>~ olup oı·ta 1_T ... lak 
t. • r·y(! b t' pt 1ru· İ ıı:o--..tlı-
t:- .. B~Mr m· 'ı b ,.. yr "17-
fi ı" D ğPr•nıclt• i)tı ag 'Ç \'<l1'Cır. 

Jfrl'T'c-i Jıı:Rt' H 1r sofa fi?.er•rıe k"l"'
~t"'" . .art OC'.Adır S•Jf.ada t..e ., ı va -

<lır. Sota.t!. t \ ~ 11 J ~ k 
•y-OJıılıık n aha.ı va ~ 

'f.c ı .. L B sı.. '' nı bi-
;rı1~ k .. • n • y ~;d ... 

Ut ) u .ıı:at: n:r. 01~ d 1 ; ar-
~..da l ()<.hl o 1up cacıcı.e t;ı,..-.:tınd~

J. ,, r:cian.ın i· ·~avalı ba::'.{o ta'!'oı 
~dı B na h an \·C clOrt k tl·d.r. 
D: h li :11'%,~, n t,.o.,,':-.e ~uhta('t1r 

1-1 a':~11t Töul.f k.:ıy-Oı ı: ll er 
'P.t· s ... hafl1• Unun ;:cha ı (250 ·r::?) 

<•lur hı: ndı:ıtt (141 n::') w -<" ;ı.h
... , p t~ t k::t!t bf!la n1ıE:lbni. vı' gPTi 

~ l "' n•4caM b:?.hcrcı:ı ·. 

Ttl.t.hr o .mıan k.ym l: G.i>yri: m-en
touı r n b .. !'ldnğu nıC\;iıt·l!'l ~ !L

r tf' r.ıVtd:ıa ;} ole ~· ... rı ~ ·<ıf!;:J-a, 
c n.r("! nY. h~J.ç bultı;ru1:4'.:.l!ii3. bıın.ı-

nın al"sa Vt' b:.·asL"l:n t r. ma 
~l).(} bQ; bJ, rt'-'.,. y'"h r'"ı:..r"l 

1 ra k:.y,...~t t.nkt:- (<· 1rr· · ... 
- i rn:ı gayrin cn!\...ı..·u.n. r:.·itr

n ı.a şJ.rt.namesı 10/101942 t ıhındt>n 
.-ııI· (J\ tt.rı 1 45til ~·o. ı;ıe irlantxıl 
lil.tm(...•ü İf '"':l da r,..auı;n n ıeyyıen No. 
ciı") h.-11~1~~il gôl"'eiJt~ffiı('Sı i.ç1:1 a('tl;-

1ıır ih1nCu y.aı1ı o'ania•'dan f;;.z,o 
· ' ' '"ı:üın.ı.t ;1hn.ı·k -~!:yci.c-r _;~bu ı:art

r~a.m y v-e rncrm.rr y t.irn-21: rnü'l""
c<Ult ~tr:ne- dir. 

yu-2 - .-\ tt r·ı~ya !şt '< ıçin 

k<::rıd.:ı yaz~ ı kı~ nı tin (r~ 7.5) nıs

l-.hn.Ce pı y ak(csJ ve :\1, :i bi!' ban
ka.nın tf-m1nat me"Atubu t.evdl rde
l "t ittı.r. (.Iadde 12-t). 

3 - İp<Jt.~ aah bi alcıcaklı'.-.-ırla 

tJ •Qer a ı.:ı.kcıC!arJa.rın ve ırtifa::. h<M!'..:ı 
ıı hı1hlcrın ·1 tayr·:ı~c-nı\ul Uıe\-.rıdtiki 

hak:laınnı hı.;us:y'.c fa'.z '''' va:- ı
f , daır ol .. n. iddta!nrırı :~bu } an ta
. .-ıl~nd< n ıt b~l.':t'n -- 15 - ~~ .çin ... 
riı • pvra-k ı mı.J.:ıbitelc-I-1~ bi rl:ıktı• me
n t:!' ~t-t-n 1 ıe bı ·&nne-:e ri ioop Pdf.'-r. 
.A~':n lJ.~~·~ırcıe haklar1 Tapu. Sicill i. 
lı fanb it Nmtı""l kı:a !':"1ış bfıdellnin 

• 
1 

KUPONLU· VAD~Li ·MEVDUAT 

1-IEQ AYIN 91RiND!; PAPANIN ~AIZi V[RtUR 

;TÜRK·TICARET BANKASl·A·S 

Her ne vı kıymetl i 
• K ve ı A 

HAILDILA~D 
Ven.'\.--ej;ıniz parai1 n k~:şilıg.nı alabilır.ck i~u:, c'd Jıyct !e tanm
ıı ~ Şnrk I1ah T.carctc\~ !1! b!r kere zıJf.rtt cdlrı~z. Renkleri, 
~:.bit \e fo(vka~.:ı.dc dt,.,cn 1;.ı vcı gelen \C~ıU f ~1e f\'!t· r n:ı..ı süs-

1(',Yi'liz 

HALI TICARETEVİ ŞARK 

IV:USTAFA CABBARZADE 
Bal-ı ·eke:;p: Di ... dün<:u V-k f 

Sahjbi: E. J Z 7. 1'. T, N~riyo l 

1!~ s ılrlığı yer: . Son 

p.;:~y 'ö:JT! ~ ..t.cHın ha:- ç ıKt ı .ar. 
4 - Go.::ı"iı'rı'.-en gUJloı> e.rttınr.a

ya ,~l ra1' ro .. !er n.rttıI'ıTl&' ~ı1.ne

Şl.a1r.a.ı1)11(S nı l>XLötın.'.lŞ \ (l lilırJnı.! 1 1 
n öhırnau aımıs ve bl1n:arı t.t'1l"a':11tn 
k b•;l •·t.rnlş ad \<:' i!,ıb. r oh;n°ır.ıı1·. 

:; -- G ay. a 'r< nık.:l 23/10/42 t'.ari 
hinde cınna ı:ı.: 11.J :.na l 4-l 6 ya 
~iOar İ!'-1.,nbul ÜçimcU ier<ı n.ıemur-
~g..ınaa - 3 - C:c.ıa bağn.ı..ı.ll'ı{t.a.n · 

$ n.a en ç<M aı1\ııar.:t ıhaıe e.dil~r. : 
Ş.ı kadar ';(:' aı-t ! ırına N>d ı · ı gc..y1i. 
-m r.tctJ l ;ı;ın t.ahrr •n cO l ır:· ş olan kıy
nu-!fıı tın aı (t:f. i 5) mi Oulır.ak \"e. 
cr:ı.tış '6ty<·n·n "J)aeaa,!lJ .• ı. ri.ıch.a.nı o.an 
diğer a.!.ıira.k:ılu,- o gay~ rr:.f'nıku] "'!e 
t.l:rn.ln edilr.ı ı".P b1.ı f,11trf!l,e rüıı:-

hon: ol.an :ı.: ... f:t:t!lL n y,f"'<:'Mıl.:ından 

tv':ı f'.\:,:·r:ı.k ... ·e h·:~m b~ p~ra-
yn çf'\'n"' Jf'! tı• p:ıy- t.-rr:a r.nas.ra!
la,ını tır" ·avüz c.tm. ~ !'111-tt 1r. SayE:.d 
böylr •b.r be-t;rl 1Ac r ~n1c·f-6f>' en 
~ aı-ttranın t.a~htaK .ı bailcl ka~n~k 
l.ı~ı·ı~ c..rt~ır."r .. .ı o~ g~n dıt.:a ' 1d ! e 

c!llı~ < !?/1 t /19 1!? t. .. , ne "-E :ır?."'" <'lf'n 
pa7c'llrtf'ı<:İ gilnü oı::a2t 1J-1r y.a lc:ar.nr 
r'~bul ÜQıJl'l'Cli icra ıırrr"rJu.gını
,ıa arttırn~ bucic:i. t:i!ll.$ t!;.tty-enin a 
laca~nn rüçh<1111 ola :ı a1aca..\ lı~.a :-ı n 
rr.rc•n,n.ın chın !~!a. ~}rrı.-ık Ye b undan 
ba.~a pgrzı.ya ('r\•i1"'rı.c ,~ pay"a~t·r

rna ır:t~rar!armı l N'" \-ii z l"ftrr.,."k şaT

tıi' .c en (Ok arttır.ına lhalf' ed il!r. 
BC(y:e f37Ja b ir h!>dı l'c al~c ı c;-ın-..a.z-

D ircklöıii: Cevc!et 
Telgraf• l\la1bansı 

Kara bilı:in 

sa 1-.c 
ıt i';<f '. 

y. 

6 - G;-ıy."l n.<'nk.ul kend'.ı:ille ıha c 
olll!',an ,kh.· ~ dı rilaı \ ·r-ya vC<rılı.ı,ı 
n 00 t·t ıç n e pare.y ı \ıel".ıtf'.as.t• Jilı~ 

lo k~ra ı f..:'&h o! t>:n: 01&. ':ter.crz:;ııı -
d n ~Y\C eo )LV:ls,k te .kliı-W bu-
; .l:Jr\ k·,n lı:Sl' arz <: trr. . ..-: o.ldui".ı b1-.... 

de-~ıe a.lma.,.3. r.ııı llı.ırsa ono. • r22ı 
oTma:zıc;a \'(. ;ı bulunmama hHmı·n 
yca: gi.tn n .• nldı ~:~ ~J'\1 •rnaya çık.t

rıl.p e'l (:"O_:..c. antıraıı::ı. ih3},1 rcii.!.-r • 
İ .< t-..a .e a ı·~· mda ı !. 1$\: \.e gr <,'Ofn 
gi.irlr'ı· ç\11 ~: 5 t!.C-'l h • • · 'P <ıl~~, c .. k. 
f<ı " z \{' rı:ğı J' zar~r?ı-ır Qy"'ıca hi.:Wn.P 
h:ıı.J_ t kAlnı ·kElrın TT'·rnırJriY"timzc-f' 

al:c•riaın tal>s;J oloı,,,ıi ~~la<!d<• 133). 

7 - Al?'t.· ı ~rtıtırırl be-<l "'U h<lr'-
ciı: ular. < ),. o. nl7. T ... p:ı f:.-Mğ h :-
c::tı y n.nJ .x- l~ vf!!:<•r •:ıvu t.< 
1' .·i \"e ;Jıa'~ ~ı .r pul..J. ı1n Vf'!'tt.C-

ğe rt:'oburd"r 
lo1.;!erak;'iıl vtt. gl'('l' tt-rı-.·i'rat ve 

tanvfut ve rlf !l.tılı:y•(• rusum undsn 
ıııiı~t"\·ı• 1 1ıt BP1eci·ye rfr:;-unn1 v ıı nıü 

ıerc ~ n vJ·k t cac"<'sı ;:,l·c:ya a:C ul
Jt' .: y~p 2~·ttr ,.a bl·<leFndf..>n 11 nz:ı 0-

lur. ·r. İ lY.ı ,';<'yri rı ~Tıi<JI (1/2) h~
~ · v ·~=- d:t ~o ter.Jl .ı t1rıh.+ Le:~ 
ıta~bı;l tlı;-Uncü ic a n··ı'·nı~,·!uf:• or~1-
~ul'd>il- .i.qbu l.l; n vı• g&ter i]Le.n aı t.:.ır_. 

rna şartnan• ı .sı ci ı-r~;ıı<J:• :;atıı;~.a -

ğı [1•1 cı ın ıı ( ! l~i7 /4&61) 

• 
1 

1 KD AM , 
GOZE KRE 

• 
.Hakiki gi_ı Lelhk krcın ı 

GÖZEN PUDRA 
en in.re tut-.n pudra J eııi 

•enklc r 

n Briyantin~ 
Kri•tol ize n likit 
Yağlı • Yıı;::-..ıı 

GüzeUik Sütü· Cildi Gsnçleştirir. 
Kadife gibi bir ten yaratır 

&OZEN ALLIÖI razib renkler Lavanta çiçeği 
SE\ Bt;~i 
OYA 

GÔZEN'in dört kokulu losyonları 

GÖZEN'in Dudaktan Kalbe 

ESMER 
HÜLYA 

Parfumu 
Itri ya t depoları Göz(! n ınüesse~ef, i Bü~• ük Pos tane cadf!el;.i .. o. 5 

'· 

·jnıalatha nemi<in 1 den 3 numara ya kad•r İDEAL marka 
gayet saglam ve ta •arruflu SOBA , .e RORULARJ 'alışına 

ba!;.lanm ıştır . 

Toptan , .• perakende sa tı ~ yeri '.\!. GÜ REL {i2lal• Ferme
neci ler ~•ni han 4 -'o. Telef on 41040 

f nhiaarlar 
CİNSİ 

s. w 56 'l. ı ınp:ı:ra , 
200 al,t 

, 57 
Muık V\<S 

Rii4>i t l 9X2{){) 

Jtsµlt IJ:IX:!fıO 

G. i C %ft3 Sl<<><L' 
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20 

60 s/ın 
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J( • 
1 OIJ > 

.ı 

2C • U G fı~ 78 

J'ı.I\. .c..,:ı ons ııc m Jcda ·1tt•·ı yo.1 lı 

tın allr-='lOlk 

2 - P...ıa .k !: ı n D-f:! cum gü·ıJ -t ıt 9 :tO <ln. 
k4 n .iıo)·onuıo.la ;.· il• c;""k'Jr. 

,,'\. ... 7:. 

3 Z •• p;ı. 'l f(t~ R ı at nııınunı·l<r h!'r SÜ'!\ oJled<'-'l 60•1'T<I soru ge .. 

çE 1 .§u~·d· gunı cC.Ji 

4-İ1't~.,, np:•v.r 

!'eri f.·~.t UZf'r noe:ı <> 15 

';ıTl -'fı-n <'hınnr 

ıt,· ""I ~·ly ~ı oh.nat• ı.-.ı:ı \.<• ıwırıliı t..ı:"-J t ı·ri ·1· ,;_ 

t-Fını:ı.at ıx:ra . 1 ~ b• !i.k1.f" ,,,~· .... ktır 'koın !".yona ıni.J

( ıoowı 

---- ·--- ----- - ---- -· 

Askeri Fahri kala r Umum ~'üdürlüğünderı 
Bir yüksek inşaat mühendisi ı. lınacakhr 
lJJ'O'\tn• ır\ııLır Uı!ım l:.ı. ı • • 'k•·ı. 11'€'.<· tıtın .a t1M~n1 <..nı fTl('t( .ı'ie- "I!- ·~-

ğırlrk i. ~artlaı· G:llr .n-0.• ~c!"'('tli bir Y'l~<'!ı·K ~nt-:;,;. nıo\ıe "''sı ;ı ~nr,<" rı'k1 r 

ı J\ff"J'l1lıı n lı:..3ıl...ır.n nun t. Ci.I ır..adc·~ırıne ) •. .zıJ: • . ~.a. ı h:•··ı.. bu··.n-

nlCk 
2 - M-('t'Öıui aı.skcr1;k vaı.ifes:nj ' t a rtm s bu. ı.1n11~.;k. 

3 _ Vcnlt•~k ücı'f't :}656 sayılı kanun lı~!Kı.inılenn.(' fhl"f' '' ~u:l e:i:ı,<c Htth: 
Mura.cact e(l-(•O("klt-rin sa~ah ve oF:unak:ı a1:fr~'e-ri yı:zı1ı <1-1-ek(.·ı 1 kriııf 

~;:;g r:.ı. y.~ılı \'-t•5k.Jıl .. ı ba*J ... yaca.i<,nıdır 
A J lu-vıyet c i..:-L<iıanı vc;·a n1l1; cddcık sore1.i . 

13 İyi dunı n mr#Jato;Eı 
c _ 0.k'ı;l .ah •İ<<n.a Y'esı V!)"".'.l JT}t\J.;adda!< 91.1 tti '"'9nba'1Ct mı aıı'<'i\. f"L. 

~ t;ıh'iu ıC.l.m-Ş ••!P ~1a l-ıl 3458 .süy111 knıı.tına güre alt:'ıalıd ıK~.a. f·oen 

y :ıu "(<. ıl1'iih•.:nt.tı"' x \JIU· ··.l.1a n ·~r _, a...·U \·ı_ya e:dd.o.J< ~ ;"":'1· 
J) _ .-'\.'Jk• \};. r·ı h ~ .. l-slka:a ı Vt:Ya musa<l<la.· surı·tı. 
E _ Ev-1.('ke \.)lı~1:Xla.rı )"Or~croe e.ld~kla~ btl!lıSf' \ii~.:~'rın :t"'~ı vı ya 

(10235) 

l Kadıköt Vakıflar, MüdH!lüOH ilan~rı 1 
ı .. ı· Ktıı""ı.t..<; 

M· ı'\·, r_.,,r.1 t ... 1 lfryn~r:ıj 

ı:~ 

68 

\lı~ki""l:ı .'\.tİ'k \ Talrl·· n..ah 1 ~t"'S;!1ım Ahac Düci~ .<11Jr...,.ğ~11<:ia- yrn· 57 k-a..p ı 
No:} \'t' fiO tr1r•tj'-• unıı.,.bbaı SLJ1'ıası:1dttı:.<i ar.·anın 1r.ilJ<i)'tiJ'l-&n ~Lşı zım
m 1 <' n .z:(1 .. ttııg 10 ,rt l r~ı1 :rı.;ttı·. 'l!t.:ıl-esi 1/1(\/~2 l~rt-fı'r-.bt> günü 
.,a t 14 dı d)r it..rk· ~~t·in aı.ikJ ... '"" :ık ~arın }cıl · '' 1n ~ mü . .raca.cotl.arı (11 2) 

Teknik okulu Müdürlüğünden: 
n1(1tlan1...ırı 2/1 0 942 v.e F-en n.ı ıııl\;ı·h ı !fu k-ıBnııl g i-

r!.tt ıırn4iJ-..._•n'~n. ] (1 /l0/ tı42 t:ır·h :if•rinde yıapı 1 aca...."t t ~J'. 

L"ı-w!Jh.,n!1va ~;l'Pc<ık..enn bu günJercıe ••a at 8,3() da c-Ocı.ıld:t b'!liunrr.oi ılf.rı. 
Ok"1lun 1942-1 943 C.ğTı · 1 iım yılına J9/ l 0/942 p:ı1.rorl4•~i g ii.nü Oa şlu ru:ı<."&

i.n. (ı!'lll1UI. (80) 

~r. - IWLCL - 1911 

l 
l 

KAFKASYA VE 
PETR<'L HARBi 

1 

iDünya petrof ,istihsa-
ı 

latı ve Kafkas ya 
y AZAN : Kadri Kemal KOP 

- 4 -
naz: r.trl 

b e · k. 1 

do!ı haı-bıır" \.""E' 

bu t,:ııllıku rlün.ra ha.. bı-
nııı 111.~ı..!d..:.'"'.a.11 K•ı1'oısya'da ·..n~~ 

yı..,.n ua~Ct'.<t' .. kan;-:at!.Jı.1 l r• .:.lit•ü

yar:U" Bu, ı fi.• ·ı:.t·lt~!~ !ki, K fka& 
1 pı_4·(1.,Cl'l a l,•nr.luı 11 ılın. geçtiğ'. 

1 vak t rtı!:il,,r en hl"-'VCk .~:15 ll el E
r~nrl('n kacı·rın.~ vı l:nıa :nur bu !! -

L:hı ıkazan'.n;.ı;. \.'f rrlet1ne gcçırm ... 
o t u ı· ı J r • Bı.ı bnk ~ cin-., :.1J.1-
n:t J t ··-:" 1ıfn.:en bı.r &'.~ahı·1, ~ıa.1°

ka )':ıtd:ı. ve S-Ovyt t R~·a~l'Od...,k: \43-

ziy -~Cmi •rli.1.aliıa fı;;d·!.'; 1 ofo:.tC• .. ti..:" 
ii uıpter. €-V\•_•1, tll . .,ıya ı;ı •·1ıl istlh 

..-al atı .... c:n ı cic, 270 111i
1J on t;ı 1 idi, 

13.ıH,Un 2UO tn•lycın lu11tı 1\.n'f"r'ka
d:ı., 10 rn.:y,'Yl tonu mc:: ezi AvrtJ
p.1 '.'t: ~!~1:·"<l;;., 4.i tr :.}'vn ton ka

lf:.:rı da Rusya ve Yakı~a-irta- · t.+h
Ml l'ôıJ.n t .;d;, Bl· 4..5 n.ifoon ton 
pttro~Li:ı 30 mrl.rr.ınu Rt:ı!i._yad:l., 10 
m·~J"'Ull'..., i.~un•ct.J. \ c 5 m 'YOn~ da 
Ir.Ak ~ ç!kı · ı' ::yor 11 

19·1 J .ı;c-:"'!eBı'!'ldt', Bu. pt ı ul:m: ı· 
':C 63 n;11d.arındaAı f.-tihsa.1atı, Ha:ı.a 

.dıenı'Zı .... "- ınna V"' Bıtltitı tP.ıhnni dP 
h;~\·,ı e-d'f"n J\·ıx·"ı';·on )~ll ·Jnıa<.~asın

<iı.'l c · h-r;:"'Tl.yoı~ıu, 
~"-vıı.ıp:-ı vı::. Ru~)'anın SLılıh ıa.ma~ 

ın!rl!:iı~•\:ı !it•nı· ı-:.ıc i?,•ih5.a.!·ütı 5f l~ ynn 

ton o htr21c h.~"'!>1.amn"a1t.ta id;, Ve bıı • 
~arEyat bF- ton f.:!zlıı~iy!e A rı.ıp.ı. V" 
Yakınş .·~ ·t;i~;ı· J1· k.'l ·ı!anı~'Oı-
dıu. Av.up..ı. v Y 1n..: ·k~n t:sa-
li (' s;) tr lyor tın ol.ır ı'-t t. sb. 
1 :ı.'.11 ~•ı R,. :y k-Pnıôl' ho '-<.I.C~ 

d" 30 n ib·on ton rı't"Yl1 'c:;t 1.n ve 
31 m '.yo•1 ton pı•t,.nl i&tttısnl t'ıtımr · ·

·e \'t gt rı k._J\'"tın 2.4 nrilyun ~rı 
nı •·o; de .oı\,·ı J.>:lf'H -ı!'ty;ıe ,1 knr

!'Jl::t ·ı 'ıı.t 5ciı, 

Ruı:.·ı Kaf!'<ttsy.ı vı~ Hazıer dıeınizı 
J.~ ol 1 ;:t]>:ıtını k:ı)ix"t1:J:İ b'k-<lir
dr. J.,.tıh.-;aü m; çkıuk ol:ı!l Rusyanm 
d'~e .. bülgP.lı 1 r:r11ıe&1 p .. trol kuyuıJa

riy]c iktil:ı etmek ?Tt«fu.u.riyı·tiınde 
k<"lac~ .. tk:ıı· Ru.-')-~<ia p€·1r<llri.ı ı bu1un
d,tğn ,"1:' işlf'liJdin: &'"l··:ı. 1ınır 1.'"!rc:?-rı· 

yo' lı U··all r' nıınf.a'.a. ttl ~1 \"flYa Vo}. 
gan•n şsı·""'ı~:ı bu·lumıı.v«lar Bugii:n
iklü So\·y('t hL'ıkıi rıı·t"n;a dar mıcr

'kezi. .o!tn Ku 'b.-j f'irı b!'ıt.~ıı.ca, or-
1ıa. ş;n t R~ a< :. ~ .. fn:-d:ct c·yc.:

rı':lıl.1:1 v? ca.t-.n ~n10.Jc.1e P1.'T1t1'-d~. a~

g da lfazcr •jenizlı: r. ,-!m.J.1. d~L 
~ ı ı " v h!;,p. i R usy ~ıs3-
iet·~1 r• !) ~ _, tf"~il "'I. p(• 

,..,ı a :ııı y >r'!l"l dı.. Fal<ııt 

bı n .rd; pı 11'>1 ha!il 
SovyPt R· ·anın 'l.:n'Ulfni ve b hL· 

h"'·'O iht.:v 1-oJa nt kn ı v cak 
~ b:r h3.,.dc:' o1m n· ~l.1 be bı •• bu 

·f)f•tı\J l , bn g.ıı.x • A!ı.:ıı:ın RU'S 
h:ıı·bi s'"'ha 1 rı•-.r l'!='rtll d,•, JI:{'I ar -
lı-..ı'n bı 1.!~·ı'l'E ki.1 ..rr fi'ltl:< olrnrı. 

:v ..,1 ·~n ı·o.'/< m · u! say,ımtn; :ı. 
o'c'uiı l'ı r !"l(iriı kff'id 

Rl sy, "•k nırtı"01 nı;nt -t•ıt .,.ırıın 

r!.ı.ı1"u·1,ı,.; hnl.:"·ı:ı.<l:ı v~Jrc!'k h:~ba
ta ~rı= ıc Rlliıy nın pf"ctro1 mf 'kez" 

o!ıarak !.>i "lt>ll B.1'ru 860.GOO nLfua
}u mııazz;r.m \'!!' ·rıcOeı-n b. ~"hi·· 
otu-o hı·rrı<>n K.a"\~! c\afcl.ı...,n<.l mu
'\'aZ; "ti- .v l t'.i'!~ b f't!ı('Tt V( bıJ d'"j!'
}• ··:., r-enulJur.ıJan l!~Ç~ 3132 ~Ho-

Acele Satıhk 
Husu.'ii )o~ap ı'.n·.ı ş, .dar.ıoli ve 

'ç manlarh çlnko lı a;>1ı BUZ 
DOLARI VE KELVİNATOR 
MARKA 4 ayak, evler i~'in , az 
mJ,;t:ırrıt;l buz dola~ı ve ilci 
a<lu :;ık her mağazay • la -
zı .. tı (~;ron ) ile pa.st a-~e1cr 

v• rr,ııiıallebiciler içın LÜKS 
TEZGAH aceie sat:lıklı r, ta
Hplc.r rı 
Yunus Seviç'c n;üracaatlarl. 
G2lala . .O.rap cami Bergamİıt 
soka~: No. 3 teldor. 4J n 7 

s '-ıhk ucuz ev 
.. 

Fcn<'T Avcıbey ınahall""i Şise

hane raddesinde 4.5 numaralı 5 
odalı, mulfuk, ev altı, elektriği, 
çift hal5s ı , kııyusu ve hiiyük 
bahçe"i olan e\' arele sohlıktrr. 
İçindekilere nıüracaat. 

ı:n eaı •c b... J)tf..rıı bu. U'Sl' :\" l l' batıda 

ve Kôı'ad<ıı zin 00.gu 58.h l tı-.od ~ 
l:ı::."ı;n• '"..a .·1a o c;:. b: ...,_ J:ı.kt:1-
ll.: Tifl'.61"'n gı~P.ı b •• p~1Nl ,f(. 

P..a. 'i.L1~aıı .... , ko .fa .. ~ -ıl r "-e oıy ' 
z .. f:;,,r cı-a b r ~ .)"f a dr ı J ı ._ 

, n dl t... jl I'.(,'{' 

K. fkasy<: ırn tk ·~c \'(! en l :..Jlıtn 

pı,l('I.;, y.o.u K&f'K.3 .. ja W' !-.. :ın ~,

rn:ılnoı·... gN,ıE"r Vt' Tl.az"r c.~~z.: • 
k~1ı "s.h·i Pde b·t! ı;::.un "'raı.Stı:tıch 
K a !a"ô..'\.n ba.ı,t1ıayat·11k, pt:.t.ı"<'l ku~·..:
huı.ı ,.,, tası. :Yf'b:l!".ıC c: -ylı: mc lcır" 

bulu'l< n :.:on.tlOO r 
g~e:'tl;, ~~. 

sa.r.lan /\4 ra\ir~ ' 
tof yo'i.v' mal f"!' U·~· -

y ·1' ;:t;~ ~ı..dır. ~!!0,'100 rdlfı..:o u 
Kraısnod .. ~ gı 'ıen b:r 1>:>:-ı::cla 
53,000 n ·f , ;\1: .. O» p ro bo!-
ill'-' n • ( ~ "(I;: Y [ 11~1.l flo.'<;C"I 
\."e 90,0UiJ nW'....., L.. b t: şrh • o}::ı; A .. -

' !"Cif' ş .r.a!ıe .. g:Ct.':1 p('t ~ bo -
~n.a k.rn,J.şıır, Rl:!ll.Jr ~1<!- "'P bi -
g~,11 <'-Y ı b • boru iıe Ka ad z 
E':h J:ndı-.kı Tuapse m.::mna b· t.
mtş~ardır. 

Tu1p e ~n1anı.,ın Ef.ht>l.:ıt h tkf't 
h.:!omi 1 800.000 tondur vr h un % 
7:1 rn~kiLarını pt•tN>l t g.( fhr~

tP.ct!r. 
Ev\,lk g:ın Brı .. t..ı!d: ı "ıerı b'.f" 

rar!)."O habr-r. yı..kor>C.J .o ı gf? -E:T'I 

-:\f1.t;,op \ rrosn\ " ... oı 'haznE"1 "' 
l''"":Jdkm~ c ıoJllı· .r h et 
ıcyd' >\l. op v Grosıı 'd k r·•L 
ro1 ktı\Hın •nı ru ... 1ar şm-. ~'f" k.n r 
ba~ka nf'zk,.z.1c.rdı yap L'<" A:J 

o şrı..1t 1 .1~ 1~1n'b ~r«.1 k .1ı.~ -

m ın1 ,. b nlardan Pn .:ı ~ b;r· 
nı' karlar · d r:ı<! eMı y &:1t'fd· , 

12 inci a.sırdon ka na Y'U ~ <:u;'I. 

J'<arı vı' nHHı'6dd't f'<'?'k h~n sar y-
l.arını ·'lt.ıl\'-t cd('n ıılı'Jdle.rn B· J: l 
.ş("hı • :. h;ıt ;.a~~t" b. ·· r,. ıt " h-ıi 

rrııanzarasını arz-etm~lrr 

1917 - 1919 .. ıwı .. ..-.ıe 
Aatrl>aycan hl .. Urr.ctlıı -:J k zı 

ol:ın Baku'nun şlmal"Dd tr.ıtıa 1 ... -

'k:UJ~l.eı·! vı• kJı;Uk laôrjç,aları.;~·'!" 

nıcşhur b l;..r.an T<.'t.fl'L'Y Gv·'Od (L,. 
Vil .e No. ) yah şt hı ı le-. a k -
da b;)fi-.. prtM •.:ı '".Ytb·n~ hı-

ns.n B • y C:--or (1 \Y Il "::ı r. 

)>(· ) b~y z :, b • ' • 
i<.\J ı.:e 

'VC' -~ 
ıılrr .a e 

en o 
pctro! lıö ....... n;:ı. t· ·l yı fn..-U~ 
r )... & "!" da.c!1 E .. 1 Ze!'dii 

h•'bin n b (ate gıod ) n 
ed"'n Su. ,han ":::!lı.t"Y• ş<h • 
~::ı bıir sub•• hJtL)'· ı· b ı el 
na bağl dl 

.Şunu d.l i!;l\'f' (in ır.alı .. ~J 

,, 

S-:-vyct R•· f\.~1rıın y· ı...., ., K&""t.ı y:;

d&n Sf'fl.f'tk h~t.;t1 1 et g pe• " , • 
mtrm1 .s· ~ -:ı. 1 • .. ·:ı <" !'!l n te ti t

:T·&~, ve mP">t',ı• b bak1rr..ıı11n ...-.t;
tal-'ı f'<.L'.dıg' t,,..kd ·dıP, ş r. !f K"l'"
kaqy a 'y ıı :va vıl.a.l-J ·c Sv ~d '"I '!'r• • -

.. rn ha•'bill ~h,..m-"~t· b. k t d:-
'hrı 1t+.a tl7. ~_.J 1 ·•1,.. 

~ı30 
7,40 
13,45 
15.00 
18 ,00 

19.30 

J9.45 

20 ,15 
20,45 

BİT Ti 

26 /9 / rn4ı C:l'C\IARTr:~ İ 
Pı'tıg-aın ,-p nıeın. 

Ajans 'u~bel' 1 t' . 

A ian~ habr>rlerı. 

Temsil 
Proı;; r.a m v~ .li.t"tıı . .sa t a;'ti. ". 
Mı"Tll'!ı:..ke:l. sart r.ya~ı ,.,,,, A
j~ ns h:ıbe: l<'t •. 
Kon~:nıa · C'I'ü•'t DJ K J ı.: -
n';U .ı<lma ) . 

Raoyo z •tt" . 

J\l Ü"'l(, Şd ~I \ t.,.. k ., (.,.. 

21 .. 00 Konıı~ r a. 
21,15 1\lU..oK; D"a 
21, 4-.l Kv:ıu~a: 

22,00- ~1 J"~· 

Z.4,. Yİ _ Şr-tı rem iını nah.ye t"'° 
::ı.l<lıft""Y> hın't~ ouı:d.nn ı K..,y~1-
t•m. Y(n' ·nı •. lnc:.ltıı ı d. ı e!: ıır. 

hiiGc'rr i yr.1<-bur.., (;~5 

H{l.n· .. t J{u~ . 11.:::ı · ~ 

Gaziantep Befediye Re"sliğinden 
1 _ C.a:ıiant.rp Srıkdiyeei I. ııektı'tk ruti'ik:.>:.-ın n Vl\t 111\S:S mnrte! du1 ·z 

,.az nı"."l toruna ait A 17 ~,.;.nde 6 ~det 1-.~: l«.o[f.4!1 · iöktu.rt..:n 5191.> -ı ı 
taTrhinıiPn ıt.ba.ren bir ay ~r~ ;t.;epah L3rf .ısuJ.,le ..... ksı ~ye- koo.

r o-1,JıŞtur 

2 it.n.c" ııat.ye!.i 5/10· 942 pl&A ' • • a:Urı l ~ .. ! 
t..'ll<iifl<>.- m<·zln"ı" gün w raa<1r buhıoırna la 

3 _ Bu ~ ait a:ıı-tnnme tH·dell;ı:ı oiara.k. eltktri'k 

cıG:11AbiJir. 
1 

4 - .'Au:tw n -:nen 
dugı.: 

1 "" 

~kine 

}uıt !JO .rn n) 

( 0016) 

ç KLER • 
1 

HASAN KOLON
y ASI ÇIKTI 

Avrupa ve Amer;kada bile emsaline tcs.ıılü{ cdilemıyetek dcrr...,J e n•(i< 'il) ılrr~re limon (İ~cl<leri HASAN koloııya"1 bü ük fedakar hklar netic•si i<tihu•ına 

80 _ J/8 - 150 - 1/3 :ıoo . 1/2 4;;; - ı kilo 90U kuru~a sahlığa çıkarıl u;ı~tır. NESRiN Limon ~içekluı 

mu.aff ak ohnu~lur, HASAN Depo. u •e 

dahı çılW. 


