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ALMANY AYA HAVA AKINI 

1-.lnı S (A.A.) - İngiliz Han Nımrlığ:mın teblii:i: 
İngiliz b<ınlbe tayyareleri dü n sabah Emckn ve Bremerho· 
no ile batı Ahnaoyan cl.i&'erbecklleri hi~bir ka)bıı uiramak· 
saın bomborlamışlardır. 

EYLÜL 

19 4 2 11 ABONE 3 aylık iSO 6 '1Wlık 750 y:l ,k 1400 GÜN LUK S ıYASi H ALI( GAZE'fES İ 
~·-------------------------

Ruzvelt Bir Konusma Esnasında Dedi ki: 
Avrupaya yapılacak ihraç 
için tam on iki yer seçildi 1 

Milli Şef inönü -
Edirneden Şehrimize Döndüler i 

latanbul, 8 (A.A.) - Reitıicumhar Milli Şef lmıet lnönü refakatlerinde Maarif 
Vekili Ha.an Ali Yücel ve grup reiı velı:ill«i Hasan Saka Te Hilmi Uran olduk
lan halde saat 23 de Edirne ve Kırklareli tcYahaüerinden lıtanbula ••det buyur· 
mU§lardır. 

Almanya / RUZVELJ eu harp dü,manlarımıza karşı faali· ~-~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~':!'! 
yette bulunan birletmiş m illetlerin 

Ş a r k h u • bütün ordularının, donanmalarının 
ve hava kuvvetlerinin lfbirliği ile dudunu D·voRı·· 1 1 kazanllacaktır. Hitler u Yıkıcı zafer,.i 

Ç İ z İ y 0 r • kazanmaktan hif a aciz d ir. Hitler - Kızdorduyu imha edememiştir. 

Görünen vazi
g et budur •. 

Almanya için Avrapa
da şark hududu Bu:ı:cle
nizinden Ural önüne 
ve oradan Volga boyun
ca cenuba ııe Kalkaı 
müntehasına inen bir 
hat olarak çizilmek ir 
teniyor. 

Yıuan: ŞÜKRÜ AHMED 

A Jwanya şarkta ne ,-akte 
~ kadar döğü,reek ve ne

reye kadar ilerleyecek?. 

Çorçil Kamarada 
d. 

Güll'iİn Jıi>ıliscleri aınısnıda nıe
l'aklı bir soru mevzuu da muhak· 
kak k~ bu oluyor. Ha.k.ikateo Ut· 
110~ buea1.<n Rusya içinde Al· 
manya D<!tıeye kadar eftlebilir 
n ne vakte kaliar döğü~ebilir?. 
Öyle bir altlı ki, her köY,!> bir 
Alman neferj nöbetçi bırakılsa 
geri:dıe Anglo-Salcsonluk alemi 
•le döğüşceek tek Alman eri t;ıaJ. 
maz. Bunun için, her şeyin ba
şında Alman genel komutanlığı 
J.endisi için Rusya içinde JriJ: 
durak noktası, bir budut hattı 
Ç'İ'mıeye meeburdnr. F ilhakika, 
Almanya için ideal olpn şey 
Sovyet Rusyw:yı kamilen harita· 
dan silmek, &yada l-üçük ve 
hinıaye alhnda devletler t~kil 
etmek ve bunlan sünıürmektir. 
Fakat, bunun kabil olamıyru:ıığt· 
nı en aşın hayal sahibi Alman 
dah.j takdir eder hale gelmiştir. 

Başvekil Digep baskınından 
· Balı çölü harbinden, Moskot1a 
Görüşmelerinden bahsetti 

Böyle bir du:runıuo ihdas e
diJ.emiye<:eği anlaşıldığına göre 
Almaoyanın davasını bugün iki 
hedef çekiyor demektir: 

A - Sovyet ordusunun külli 
lmvvetltırini imha eylem.ek, şarl< 
miid<ıfaa ,-e hudut hatlarım çiz· 
mek 

B - Anglo-Saksonluk ille • 
nıinden gelebilecek saldıranlara 
karşı müdafaa kudrc!iM sahip 
lwılde bulunmak ve mukavemet 
UD•urlarıııı nefsinde ctınıeyle • 
lllek. 

Öyle anlaşılıyor ki. ı\lnınnya 
içtıı Avrııpada şark hududu bm 
denizinden Ural öniine \'C ora ~ 
dan Volg• boyunca eenul>a ve 
kafka. müntehasına inen bir 
hat olarak ~izilmek ;,ıcniyor. 
Yahut <la Ladoga gölii cenu • 
hundan Volgaya varan Volga 
ı:•rp ,abil.ini ihtiva eden bir hat .. 
Alınanya, b n yapab'lmek ve 
~~ ni Zllmanda Rusyayı kökün -
~ n kC's'l"p kendi gölgesi lİZ • 

tine devrilen bir nğc~ bol.ne so· 
lı..auılnıck g.; reti üıc. 'tıdedir. A· 
İ:"<'ın kökii ı!e Stal"ııgradın ;-cm ı 
ıuka, emeli ,-e Vol:gadaıı sı • 

lrıale do"ru ~ık1larak .)ınal '\."C 

1Hrrkez. Rus ordularını a~ ni 71• 

Jnanda arkadan "ırarak iroh• 
~ lemek \C Ru•)lyı As~·· irine 
Yaz yı( bir halde, , .• inhilal ha· 
l'ııde ürebilmek ~ı.klolan kal
ıoıışt.r. Ağza kolay gelen bu ga) -
•~ti hakikatte ba ormak heDIİ'Z 
ço · hem de pek çok gayretlere 
'• zaınana mütevakkıf olmakla 
hoab.,.,. Alman ordu n belki de 
Jq4.I ilkbııhnr ve ) azında An • 
&:lo-Saksoııluk alemi kar!j~ııa 
Hln.& 'c .cib.;,t rıkabilmek için 

( ~A. 1. Sif. l) 

Çörçil diyo r ki: " Son toplantımızdan 
beri harp muvaffakiyeti bize doğru 

temayül etmeğe devam etmiştir.,. 

Loııdra, 8 (A..A.) - Başvekil 1 
M. Çôrç<il •bug\in Avam Kaıma-
rasrnda hı<rp vazi~ti hakkında 
bir nınuk söy~miştir. 

Ay.a.ğa kalktığı vakit nrebuıs
lar taraf..:ıdan afu§larla kiUŞıla 
nan Başvekil fitirnaısız.'4<. 'balc
tiri iıaklundıa elem~ bulundu 
ğu giindenberi dokuz hafta geç 
D"J'i oMuğ\ınu hatu-Jattıktan son 
u sözüne şöyle de'Vam etmiş· 
ti<: 

.Avam Kamarasma o vakit 
göstermiş olduğu it.maitan ~ 
L:yı miJmekar,..ğırnı bir kere da 
h a tekrllT e<i'Crim. Mitlet.in azmi 
ıı gösteren buı gibi deliller harp 
z~manuıda li • hükCımet reüri
ne en çok yard;ııı oocc-e-k QoıniJ. 
Jerdendir. Bır B:<.<ıvckil ancak 
kr.-cıdisıle bcnıix-r m ii tt~ ""' 
s.:m•ınİ ka·bine arkadaşları buı

lur ve p'.ll".Jm<'n!onun ezici bir 
cl>er>,yeti" k:ııvvetlencJtrilmi§ 
olı.ır.;a ha"lı'n icap ctti!'dı.gı scy 
J be"'lim yapuğ,m gıibı, H ııa
h'l<'Cek bir mevk e geçmış ohıT • 

. . 

Hqvekil Mister Çör~ 

Ç<iıç;J;n bu demecindeki e6as 

noktal~r şunlaroır: 

IMaltay-a soıı gemi kafilesinin 

va=sı, bu kahraman kal'e a
CSA. 3, SÜ. 4) 

==r~Yeni l Tefrikamız ==.)~==-., 
Yazdığı eserleri okuyucularımızın ııazctemizde ııe

ni~ bir alika ve zevkle takib ettikleri 

ÜSTAD Z I YA ŞAKIR 
Gazetemiz için yeni bır tarihi tefrika hazırlamırtır. 

Yakın tarihin ıimdiye katlar nf'ırredilmemif çok me· 
raklı ve heyecanlı bir •alharını nakledecek olan 

bu esere 

-( Pek Yakında Başlayacaoız) 

V:>'l"ı't(..ıın 8 (A.A.) - rurleşik 
devletler re1>i M. Ruzveh, rad
yo ile neşre<l;lcn bir ocaıklbaşı. ılro
nuşm~_-;ında, haııbin Aınıeriira 

birlcşık devletlerine 1943 y"1.tın -
da r.şaığı yu an yüz ırl ly;rr do· 
lara ;n,al oi&caı;ır. söylem.;ştıiı'. 

M. RlrllVelt, harp haıdiscl<."ıin -
den <balu;eierek derr.ı~ ik>: 

M',yonls.r\?a Almruı, Rus cep
he;:: e ~·er.ıi Uor ş:ddctli kış 

daılıa geçir:r.<>ge ına iküm gım 
gözi.ıu:uyw Vu.h.-ua geldbiiec<'k 
herhangi mu vaHa:ki:Y ets.ızLkk-re 
ragınen, Ru..-ya mukavemet cxlc
cek ve müıttef ijcJcrin yardımı 
ile cilıeyet oon • • azıiyi de ~ -
raıplarından 'kO\·ac:::ktır. 

Vıwdel WıHkk Hariciye Veki linuzle bır ar&da ve gazetedlere b~yaoat nnrlw-ıı jl'oniluıeldedir 

S"1<:ıınon ~alarm<lrJ i . ~ ·af
faik" etlet"'.ı.-n. 'n cllenJ.JT.·) e 'ıra 
büyıüdosememeli'} iz. l''a.kat 1. Xi • 
way ada.;ı zafer·nın e-.he,nm i)ıe -
tini •kiiçii:m>·eınek için de ~eıbep 
~-dMur. 1.-Eidway'c.la büyük öl\·ıi
de japon UıJJ:ru:ıunu durduTduık. 

Hariciye Vekilimiz Vandel Vılk; 
Şerefine Parlak Bir Suare Verdi 
ıı"M'lr M"d f '!Misafirimiz bugün Atatürkün 
i 1 1 u a aa ~ kabrini ziyaret edecek 

.A:<deni:ıxh! ve Or.ta arik~a, ıeiı.-ı 
]ilkeli tl=ınuııu mudnk bu
u • t . h·"otııili<ln•' "· 

da iyi un ;tler ''ardır. 

i İ 8 f İ k r al 1 1 Vilki dün Millet •Meclisi ve Gene 

Avrupa bö4;esın<ie hcdeı:Ln , 1 
.Ahnanyay a knrşı l.aaXTU!lld'ı:T, lı ü
cumlar yapılabilecek en az on 
llııi muhtelif ııokıa mevcuıt.tuır. 
Müstaiııbel projeler hı:o::Okrr.da 
ta.fuilat vermem\ her halde belk
le~z. Fıılrnt emin olalb; -
lirsinıiz ki bu ma'kısatla burada 
ve Lııglterede hazırhklııa: yapıl· 
ma!kttaı:br. Alınanyanın kudreti, 
Avrıırpa muılıarebe meydanların
da '.klrılmalıdır. 

Birçok J;4i, ılruvvetlenın .ı bu 
dört bölıgalen şu Yeya bu böl
geye t<;ıhşlt etmoklioğiımj~i ıtav-si
ye ediyor. Fı>kat lııçbir !ki-. 
bu bölgelerden herhangi börin:n 
teııkroilineruu i,,1.err;yor, Pek 
tabi, Rıwy~ya yardımdan vaz 
geç:mekliğ'.ım:i; yaılıu~ b<ü"ün Pa
sitikd japonya, veya Akdeniz ,.e 
Oııtaşarlo Alınanyaya bıra&ma

mııı veyahuıt da Alınanyaya ıor~., 
<~A. 3, se. R> 

-Y eni tahviller 15 
1 

Eylülde satışa 
çıkarihyor 
-------

Tahviller ikrami
yeli ve faizli olarak 

iki kısım 
Ankara, 8 (A.A.) - Haber a d -

ğınnza göre hasılat? t:ımam n Milli 
Müdafaa bbyaçiar}nı karşılarr;.J 
ürıcrr ıhrac ed~lecek olan Milli !ıiü
da!aa tahviller; 15 r·y üldt>ır 30 <Y· 
lü e kodar satı_<,> ~··> ııınlacaklır. 

B-.ı: tam: "': ta :ıl~ \'r. ikramiyeli 
olmak uıe e it.:ı nev·d,r. Fn zh talı.

'ViLerın fa z.1 yüzde 7. Jlc.f""...miyr!' 
ta.hv•Jl.,,.,n fa;z; ytızd<> ~ a :r, ıı.. .•• 
m yeler aç ndı· ktr'.i b.n, on beş bin 
ve beş hın lıralık hüy(lk ikramiye
le· \'al'd r -aııiıı'd ae•;'<l, m 
do:!• <\l<>c<'kllr, 

(SA. 3, SÜ, 2) 
,:==:::;;;;;;~~~ -~~-~;;;;;;;~~::;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;'.' 

(•ı~ ===-•) 
Novorosiskte Hala 
Çarpışmalar Oluyor 

---~~--... 
Almanlar 67 58 esir, 14 zırhlı 
tank aldıklarını bildiriyor 
De •ltn, 8 (A.A.) - Ali. nrdt.-

ları b .ıt~nhğaun t.d>J;ği: 
lit·n ~·ara ~n' <lr d<-nız ıst hk -

ır..ı 0 an N-0v-0 1..'ln :uı.pt için ya
P~~n ımn:ır<ıb erde CİÜşman 000: 
d,..rece fazla m ktarcia kan'ı zay at.a 
uğram·~ 0 ·ııl'und"n şitMıy~ ~ 
anrnk 6,758 e;or al!Jlmışt.ır. 
ş :nd Y•' tad..- •hnan raparJ.;za 

gö e • çak harb mai2em .. i har.-
cınct.: o 01111< ...ere 14 z .ınıı 

heı ~pwı löp l><r uıtılı trm "" 
b' çok 1tem> ~~~or. 

Kovoro&iı* ~ •tıde bo:JlA ttn· , 
d ini ıu~dell€ ıOOdafao. etmoıı.t(l 
olan d&Lşman gn;;.p'.arı~e .ı.v~ar 

ra{lı.lan:ı.lt1ad:ır Ta!rr'.O teır.rar rl 
a<le-\a y< ' 1 ırehü~~ "";aktanı 
uçmak ..,ı y, Sovyet l.<>liar nmı 
,,.ıırm " nv;> el<'~• satı;! 10-
lu Cı2..,.lcde bOJlW'.'&n taş ••tını bom
bardıman eh 

Düşmanın ıoo tanor• .nden 
Te ı:zeriUU. ~ apımş o,d ·~ r..?-

( A. 3, st'. ~.) 
Sokak muhattltelcri yap 

Sovyet 11.tferled 

Kurmay ikinci rei•in i z iyer ttt etti 
Ankara, 8 (A.A.) - Amerika 

Cii!nıhurreisi Mister Ruızvelıın 
§absi mümess.cli Mister Vaııdel 
Vi~;u bugün öğleden evvel Ha
riciye Vekaletinde Harciye Ve
ltilı Numan :Menemencioğ'u ta 
rahndan kabul e<Hlm~tiır. 2 sa· 
at devam eden 'bu gör~ıtdc A• 
merika büyük e)çisi de haı.ır 
bı.ıılunmuŞw. 

'Mi"1er Yaııd"l Vılkı, An.erıka 
lbü;ük eiı;ısı ve refakatinclck 
2evatl:ı birlikte iiğ;e yemeğini 
Şehir Lokantasın® yemiş ve 
c.ğ'ro·en sonra da saat 16,30 da 
Bwyi.ık Mill<:t Meclisi Re:si Ab
cru8ıa) k R<:ndayı ziyarc .. eyle
m' tir. 

l\listPr Van.dd Vilki saat 17,30 
ek Genelkurmay İkinci Re:si 
Orı::eneral As.m Gtlndiaü ziya
ret e-tmiştir. 
DAllİC'IYF. VFKİLJ Rffi SUVARE 

VERDİ 
Ankara, 8 (İkdamı mtıbal:ıh·ind<>n) 

- Bugı;n Cdllil\) s at :ııo.so da H•- ı 
-:-ıci:J c '\'"ekll.ı N ıman R fat :L1~ne-

mencroı;!~ Vandel Villti şerefine 
Mz·ma.ı a k.Cjcüud b r suvarP VCl"

mişı-.,-. 
Su-"\arc,·r rnıultP!ik 'flftf'tırc h·r v 

hariei ~~ f)rıkAnı le ecncbt ve yerli 
g"""!« l r da>"'~ fdilınişt!r Vifi<I 
:rarm Cb:ıırun) sa;ıt ı O d.ı Ata tilrkün 
ımu-,:t at kabr ni z·)a t dece..~ ve 

b<l' <e'omk 1u:ry.., !ı.tır. 

A.~ .Blİ'l:l K ELÇİLJG!'.'.DE 
Anlter•, 8 (A.A.l - B ~ n ı -

t<-r Vand<!l Voll< f"-'!'efm(1 Aıneı·'ltru> 
l:f~k elçiJii:ono., bir kokt••yl parU 
'er1lmi r. 

,.CQ222 - -------·· 

IBasvekil 
-------l Bugün Anka-

r a da olm ası 
i bekleni yor 

----ı---

Saracoğla Ke ab,I 
Divrf ve Çe fnka

yaya a uor 1 

Ankara, 8 (i'.<dam J\!ı.:Jıabı
rınden) - Bir niıddettcııft:ıerı 

iDoğu ve Karadcn z viliiyelol.e
rinde bir tetldk seyah:ıt1 'Y~P· 
makta olan Ba,wckılimız Şükri. 
ıSaraooğlunwı yarın (b J.n) 

şcl>riırnze "' deıı bekle Lillekte
dir. 

(SA, 1. ısÜ. 1> 

ÇOCUKLARIMIZA OKUMA 
OGRETMELİYİZ 

Tfrrkiye ve kısa dalga Ankara 
rady&.Ullmı müdürü az;z dos· 
tam Vedat NecUm Tör bir iki 
şikayetci, hele sptk~lenlen ö
türü atıp tutmalannu dinledi, 
dinledi de: 

- Jlfkteplerimizde okuma ki
taplanmız var amma, okuına 

dersi, şu eı;kı kıraat dedlğimj.L 
ders yok dedi; çocuklanmtZa O· 

kuına oiiretemi}·oruz, bunun itiu 
de spiker olarak alclığımn g<"nç
lcr okuyamıyorlar. 

Vedatla buıtlan konuştuktan 
bir iki ıün sonra (Va · :llıu) niıı 
bn konu üurıne yazdıklarını O· 

Rdum. O da k:ııNıat&iı:lik!<'n şiki

"' edi~ ordu. 

YAZAN: -ı 

c~elıimi izzet Se~-1 
Kelimelerin sonlarl.1'da \'C or· 

talaTındaki •aitn• harfini alh
gırnn:don. •ya'nit ~ i •y3nilt 
•Se'di• yi .. sadb ,.e ·Cnıni'• yi 

•Cami Jllilhğımııdanbcri harf

leri yutınuk adet haline g;rdi: 
- Bi kere, ıı.ıtıa bikcc · Gide· 

cem, gelcccnı. Mustafcndi, J'at
maf!ım ... 
Derneğe başladık. Konu)ma di 

liııllz bu hale g'<!lince de, kıraat 
dersleri sıfıra ineli. :\le•cl5: 

Evvel zaman i(inde 
\Sil. J, Sl'. 11 
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KAFKAS 
ŞAHiKALARINDA 

Yakın Mazin in 

Yazan: Zİ A 

Kanlı 1-f ôdiseleri 

ŞAKİR No. 26 
-~~~~~~~~~~~-' 

Çünku ı; 17kın Cn•an"nın ru
huı><fa, ıs?:ihı k::(Qtl olnu:-·an bir 
macerapcrestl>k aşkı v:;rdır. 

Daha on üıç ysşmda iken, evi
ni Ye ail~·>ni terkederek meç
h bir seırrıte firar ebmiışl! ... 

- Acaba nereye•:. 
İtaJyan tarihçi, bu suale ce

\'&p verın>yor. Yalnız bir müd
det wma lbu küçük serseriyi, 
(Dominiken) rahipleri arasını:ia 
~üste~or. Ve, aradan ~ k geç
meden de, {Misyoner) ~ıarak 

Şari<'a getiri.yor ... Bır daha 
- Acaba, nereye• .. 
i• alyan 1 arihçi. evH•ll Filiıs
ı den bahsediyor. Soma, genç 

misynıı<'!'i (Kıbrıs) adasına ge
t r ~'Or. B> üddet sonra da A
nado'luya ııtlatıyor. Art k ora
da. dolaştırmaya !başlıyor. 

Genç ve serserı misyoner, a
cab ne yap>yc!', vazifesini ne su 
Tetle ifa <'diyor?... Burı;sı da 
meQhuL.. Ancak b'r kaç sene 
sonra o, {Peıersburg) da görü
l ı or. Ve orada yerleş:ıyor 
Mi&yo~ C-ivani, bu yerleşne 

esnasında, sırtındAki Patı elbi 
ses'ni cıkarıyor mu. ç karrnı<
yor mu?. Ve bu lıızıl (Or!odokıs) 
mı '>'tinde, (K"tıolik) propaıgan 
dııs ~apıyor mu, yapmıyor 
mu? •.. ltal)an tarihçi, bunlar 
! akkmda da mıttümat verrn YQr. 
ADC k. g~.r>ç m'syııneriın bnra
d-.ı da ) ir. macera haya<ı'lla dal
dıg nı. ve hatta Petersburg'un 
ca.pkırhk ve oovardal k iı!cm
Jcrınde büyük b:ır nsm ve şan 
k zand <rını naJ<!e-dıyur. 

- Sonra~. 

Sonrası, daha ımiTh m. Adeta, 
b r roman mevzuu... Bu koca 
scrsC'r~ bir mlhldet sonra, Pe
te. bu. 'da da sıkılıyor. Birden 
bire ka k.rak (Kürd' an•) a 
geliy-0r 

- İyi amma. (KürdiStllill) ne-? 
re-s~? ... 

İtalyan tarihçi, yalnıe ecnobi 
<.'<'ğra.!ya kitaplarında babaolu
nan ibu mevhum or.evki hakkın
da da sar h bir malUmat vermi
yor .. Buna mukabil-, misyoner 
C'ıvaninin başmdaki pa-pas kü
lfıh m11 bır sarık sanyor. Beliı>
deki (ZU'tlnar) ı çıkarıp <ınun 

yerine lb:r derviş kemeri takı
)'Or. !Bu maceraperest İtalyan 
gencin, oradaki (Tekke) 'erden 
b:rnin (ŞeJ{ı) Lk. pogtuna Otur 

t or. 
Eski misyoner ve Ji e iti §ElbY, 

ş'md:i b r takım kerametler gös 
termiye b~lıyor. Derl'ı:ıl etraf• 
na ·binlerce halk toplanıyor. O, 
bu ·nsan kirUelerinden on!ul'ar 
~eşkn ediyor. Ker<Fsi de yeşil 
b r bayrak omuzll.l)"Or. Bu ortl 
1 rrr önüne düşüycı.r. S. as 'e 
(B:: lis), (A;balcılı::), (Kars) ka
lelerini xa ptodi;u'. Ve hat ta, 
(Tifüs) kalesinl de ele geç'ri
\'Clr. Adeta <ı havalinin ~ükü.rn
dan olıı.veriYor. 

- Sonra? ... 
- SoDTası, yok. 
- W.açin?. 
Şunun için ki ... MeŞhur ltaı.. 

yan. tar profesörünün (Resmi 
Jwlet ewak ve yesailti arasın
dan bu!p çılı:ard!ğı maJOımat) 
!burada b.:rdedbirc tükeniyor. 
Adetiı, çocuTarm QYTiad>ğ, mini 

mı~· b;kınlar gibı b·r dıı:da ~ 
nüver.iyor. 

Haya-! kuvvetim. en kfü;ük bır 
zeka e.seıi i.le dahi ayılı edemi
ye<:ek derecede maJıaretsiıJl.iılı: 

gö.•teren bu meJı.ur tarih profe 
sörünü ayıplamıı.ma-1> ... Tam o
tuz sene uğraşarak Kafkasya 
hakkında en mühim ~eri yaz
mııı oltluğnııu id:iia edı>n İngi
liz muharrirlerir.den (Oon F. 
Bedi ) }jile, Kafk21 kahramanı 
(Şeyh )ı!ansı'.ır) un k;m o'.d11ğu 
nu klJ1k.le bulup çıkaramu -or. 
:l>frbtel'f .. ivaytıtler ar8b'1lda, 
bccalay.p dUTııyor. 

Halbuk> bu zatın hay ah. çok 
açıktır, Ve onun Jıakkmda, çok 
kuvve vesaik vard,... Çarlığın 
r i evrakı arasnda bir hav:li 
'Vesikalara tesadüt edJeceği .gi
lbi, Kafkağya hakkında ciddi tet 
k;kler yapmış ol.an Rus alirr:leri 
de onun biJriin lhayatınt .ihtiva 
eden bir .;ok malümat toplamış
lanlır .. H~füı bizim tarihler:
mizde bu zata karşı liıkayt dav
ranınıyarak, yurdunu aslanlar 
gibi müdafaa eden bu asil Türk 
çocuğu hakkında epeJ<.'<' yazı
lar yazın !ardır 

(Daha var) 

Üsküdardaki 
suiistimal 

Yerli Mallar şubesi 
memurları senelerce 

mahkum edildiler 
Bir mü.ddet evvel Üsküdar 

Yerli Mallar Pazarlarında bır 

suiistimal yapan Pazarın Şefi 

Molımet Arifle satış memuru 
b:rl erek dış.arı gizlice bir ~-ok 
kumaş çkarmıış ve yüksek fia t
la S8'lmış olmaktan srnçlu olarak 
Üsküdar Mi11i Korunma M:ili
lterr. :;inde muhakemelerine baş 

lanmıştı. Dün, bu mıııh keme 
sona ermiştir. 

Mahk<.>rne, Şef Melunet Arif
le satıış memura Atiyi dörder se 
neye, müte\·assıtlık yapan Reşa 
dı ili; seneye, seyyar S3'!1Cl Yor
glyi, tüccar ME&ımet Şerifı, sey 
yar satıcı Hali!i, Bünyan ve Ha
bibeyi de üçer ay müddMle ha
pis cezasına mahkiım etmiştir. 
Diğer maznunlar berı;et etin.iş 

lerd:r. 

Üsküdarda bir yara• 
lama •ak'aıı 

Üsk.üdtrda So!aksinan mahal 
le.sin.de Hancı sokağında 9 n u
m arada oıuran H u:usi, e"V\ clJsi 
g('(!e ayni semtte Külhan soka 
ğmda oturan Fatma isminde \bir 
ge .. ç kadına tecavüz etmek is
temişt:r. 

Farrnanın bağırma.ı Jızerine 

mütecaviz boçağı çekerek ka
d nı ~ surette y arailrnıştır. 
KendiWıi yakaJ.amak istiıyen po 
!islere de tabanca ite at~ aç
m:şsa da kimse~i yaralamasına 
meydan wrilrneden yakalan
mştır. 

Yaralı Faııma hastdraıı~e 
kaldınlnu;ıtır. 

KO MOR 
SARFiYATI 

Vekiller Hey'eti 
sarfiyatın tah • 
didi için bir ka-

rar hazırhyor · 
---.·-

Vilayette mühim bir 
toplantı yapıldı 

Vekitler Heyeti taş kömür 
sarliyannı tahdit ve istihlak 
azaltmas) için yert bir karar 
neşretmek için tetkiklere baş 
lamış\ır. Dal:iliye Vekaletin
den Vilayete gelen bir yazı 
üzerine bu mevzu üzeri.ndc 
karar venrek ve aliıkadar da 
.relet'in ooktai t'azarıru tes· 
bit etmek içın dün saat 14,30 
da Vilayette muavin .Ahmet 
Kmık'ın riyasetinde mühim 
!bir toplantı yapılnıtşlar. 

Bu toplantıya kıömür tevzi 
müessese5i, elektrik, tramvay 
daresi, sular, havagazi, li

manlar, Den~oTian, lluısat 
iş'.eri rnlidür ve müme illeri 
iştirak etm~ 2 saat süren bir 
topl-ırtıdaın sonra alınması 
lazım gelen kararlar ıero·ı e
dilm ir. Bu kararlar da hal. 
kın kömür i tililakini azalta 
cak hareketlerde bul.unmak
tadı r. 

Nakliyat güçlüğü, istihsal 
azlıjjı ve vukuu mellıı~ müş
küller gözönünde tutularak 
al, nan bu karanlar dün Da.:tıi-
1.'ye Vekaletfne gönderilm;ş.. 
t r 

\'ekiller Heyet.i bu kararlar 
üzer;llde de duracak ve "C§
redeceği kara~larda Vilayet 

1 
tarafn~dan gönderılen care-

1 1 ler d yer alacaktır 

Saat Kayışı 
ihtikarı 

Sirkecide K.olomb:a n>..a,ğıı.:za
sı sahibi Blünıental brraderler 
ve mağa'Za teıagiiblan blr miiş-: 
teriye, 75 ku~a sat •hnası Ia
z·m gelen bir kol saa.ti kapışım 
125 satarak ilıt.kar yapmak su
çile mir.! lrorunma maıhlı::emesi
ne ver:Jmişlerdir. • 

Dün yaplan dwruşmada s«st 
ka .. sı fiatının soruT.rnası için 
muhakemenin !başka güne bıra
kıJm3s·na korar Yerilmiştir. SIB" 
!ular gaj'Timı>vkuf olara 'l!'tma 
keme ed ':m:k.tedi.rler. 
--~-

Sarkı .hlığın sonu 
Fatrhle Niş<ırra caddesiııcle 

o:uran Hayrettin aduırla bir 
genç dün gcee saıiıoş bir hal.de 
Eyüp caddesinden geçerken rast 
ladıg. AyV' isminde genç bir ka 
d a sarkıntılık etmek i.9:emiş
tir. Kooın, sarhoşa yoluna git
meğe davet etm'şse de dinlete
rnem ~ kad:m tutup tenha Str 

kaklara sürüklemek istemiştir. 

}{er.dini müdafaaya mecbur ka 
lan ka.d.n eline geçildiği büyü
cek. bır ta-şı sarhoşun başına iıı

d·rmiıft'r. 
İfade veremiyecek kadar ağır 

yaralanan Hayrefün hastahane 
ye k:.ldın.lmışur. 

~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

YAŞA MIŞ 

l.KDAJ 

IC GÜNÜN tçlNDEN ... JI 
Piyasadaki Sıkıntılı 
uammanın Esrarı 

-3-
De\'let zaviyesinden piyasa, 

şii,P}ı.,,.iz, en ~ kadroounda 
alınmak gerektir. Yani başta 
milli müdafaa ohnak üzere milli 
ekonomi, milli iaşe, miHi islilı
sal, milli tkaret baİı:ımlannın 
heJ>"Ôkı birden: 

Btı demekt.i:r ki baküııatteki 
bütibılüğü ile. 

Devlet bunlan birbirinden a. 
yırmaksızın, topyek:frn çÖ'lÜm -
Iemeye mecburdur. 

Devlet önünde!<; topyekün si~
teınler şunlardır: 

Sovyet ·•lemi - Otarşi siste
mi - Harp ekonomisi siste -
mi - Serbest sistem. 

Sovyet 'st.emile otarşi sistem· 
leri bir rejim bütünlüğüne bağlı 
sL,temler. Bunlarıla devlet, istih· 
ali de, ia~eyi de, isı.ilılak.i de, 

ticareti de topyekun kendi ya
par veya tanzim eder. 

Harp ekonomisi sistemi:ode ise 
istihsal, ithalat, ihracat ve istih· 
lakin hnrp ihtiyaçlarına göre a
yarlanma ve kontrolünü ele a
lır. Bu sistemde çok defa ('ara
eı) nln yerine devlet geçmek 
durumundadır. 

Geçen hüklımetimiz bu siste
mi en makul bulmuş ve bizde de 
tatbikini denen1°ş; fakat, bilin
diği gibi, iyi sonuç almamam.ış
tır. 

Çünkü istilı.,;aJ ve istihlakin 
tam kontrolü kabil olamatruş, 
mal ortadan ç-ekilmiş, tacir ve 
milstah. il bir kara borsa mey
dana gcli.rın.ôjtir. Bunun üzerin.,.. 
dir ki serlıcst siste-ne baş vn -
:ruldu. 

Halbuki serbest sistemde is -
tih~aı hacmmm büyümesini te~ 
vilc j in rıatlan yükseltmek ça
%esizdir. Değil iç piyasada, düı.
ya piya!lllsında da im kanun de-

Gazi Bulvarı 

Cumhuriyet ay· 
ramında açdacak 

!Beledi~ e Re!s muavinlerln
den Lütfi Aksoy dün Ba.baroo 
meydamtııda, Gazi Bulvarında, 
:Mühendls Mektebi önünde ya
yılmakta ola-n imar ve te,..ç.ir 
i'§lerini toftiş etmişt'ı-. Lut.fi Ak 
soy aliıka '.ılara direktif.ler vEr
rniş, BarbörOS türbesinin 27 Ey
lı'.ıl Barbaı>.)S iht:fal:ine, Gazi 
Buh>arınm Saraç'lıane - Unka
panı kısmının CürnJıuriyet Bay 
rmına kadar tamamlanması . 
çin çalışma.tarın hıızlanchrılması 
lüzumunu bild rmiş'..ır. 

Verilen malümala göre Ga-zi 
Bulvarı Cümhuriyet Bayramın
da Vaı:n.n bir nuıt.ku lfe ve tıö
renle açılacaktır. 

Çivi !'atmayanlar 
Adliyeye verildi 

Talıtakale caddesinde o n iki 
nllnlarada çivi ttüccarı J ak., 5a20 
paket -ve yine aynca 55 sandık 
'balar çi:viyi muhtelli nakliyat 
~lan.ııa. dağıtmak SUT'etile 
satışa aıızetınekten imtina su
çil.e dün mil15. korunma müdd-el
umuımiliği.ne ve.nınu. muiıa.lte-

ACERALAR 

Ya:ıan: HAYRI MUHiDDlN 

ğişmez. Nasıl ki bizde altr.11 fi . 
ah yük.5el.'°"~ ta lwiçredeki dış 
piyasalardan altın piyasamıza 

hücum etmiştir. Nasıl ki Suri· 
y.,, Filistin gibi serhe>t piyasa 
memleketlerinde İngifüler fi • 
atlan son dereeeye yükselterek 
her taraftıuı mal hücınnu usulü
ıı-e baş vunnaktadı:rlar. 

Serbest piyasa sif:ıım;nhı fay
dalan, §iiphesiz, müstahsilin Joo. 
runınası, :ınilll ticaretin buhran
dan kıutnnlması ve her fürlü 
malın serbestçe odada bulwın
bilme~in.i gerçekler. 

Fakat, arz ve talep, yani 1nÜ5-
tah•iJ ,.e müstehlik sed>est ol· 
duklan i~in, fiatlarm ke "!iğin· 
den dil me :ni temin edemc-z. 
Çiiııkü, müstahsilin elindo ol • 
nuyan mal fiatları da umumi o
larak dü ınedikre hiçbir miis
talısi! kendi nıahnın fiatını dü
şüre.ınez. Diişiırüneniz istihsal 
durw ve ıııüstahsil s.-ere:!ıli oldu.. 
ğu içiıı en büyük karı kovala -
maktan vaz geçemez. Yeni mah· 
su] geı;,..,e işte ıneseliı yeni 
mahsul patates piyaaaya gel "ş. 

40 Jrunııtan aııcak ::o - :ı.; kınufa 
dü~ebl~tir. Zira genel f'ıat 
nıuvaz~rnm nisbeti, hiçbir 
nıab daha fazla düşmeye hıra • 
kam.az. 

Onun içnidir ki serbest piyıua 
sisteminde devlet ayni zamaııııla 
fiatlııırın umumi düpnesi yo -
lunda elronoik teılblr1."'r alma
ya mecbcrdur. 

Belki bu bir nevi (mil.s), yani 
(muhtelit sistem) demek olıır
sa da serbe t piyasa s. iumini 
memleketimizin ~ l'1 _ 
duTab:.!mek ve tanıaımla1 abil • 
mek için başka çare yoktur. 

Pratik tedbirlere gelınee blllln 
son bir yazımızda lradwlaadır
maya çabşacağz. 

(ET MESELESi 
ehrimize bol mik· 

tarda kasaphk hay 
van getiriliyor 
Geçen yıl olduğu glıi )ie'l:ıird;e 

bir et S•kıntıs• giirülınemeli i
çin celepler küıçük lba-ş hay'Van 
gönd.l!ren mır.rt.akalarualti mü

messillerine ·ha.her göndererek 
~·hrimize hayvan sek<'dilrnesi
ni istemişlerdir. G ~ rileeelı. tıay 

Vanların !banndırılacağı yerler 
tesbit edilımiştir. 
Diğer taraftan hayvan tacir

leri bel,ed;ye iktrsat müdürliiğii
n• rrüracaat ederek. get rilccek 
kasaplık hayvanlara y<'m teda.
ril<i için gereken tedbirlerin bir 
an ewel alınmasını istemiı;-!er
dir. 

Verilen ımah:ımata göre; nak
liyat ücretler'nm artması et fi
atlar.nm bir miktar yükselme
sine sebep olmuttur. Bol mik
tarda harvan geldıkten sonra 
'bugünkü fia tarda bir diişiilı::lük 
t;örülmi ecelae de fiathıtın an
ması ihtimal. ~ azalmış ola.cak 
ıır". 

me sı:>nuna kadar çivilere el k.oo. 
muşmr. 

süratle şehre, h~ memleket 
hudutlar>a kadar yay>1mıştı. 

Tesadüfün sevltile cAII.ahın 
b ; • > denilen bu ad::mın yeni 
yerıne naklıedilınesi merasimin 
c hnz>r buluıı<lum. Çünkü ba
na ti p shanen:n öteki ucuna i-

k uzere b r kağıt \'erm· 
'1 bu kağıdı götürürken. 

n rızar2ya ~·lı.it olmuştum. 

BELASI 
Herkes onu ~<>'mm en 

v a h ş i adam, olarak bi
lc'yordu. O kadar ki bu adruru 
gö~mek istiyen ziyare!cilerin a
dedi !ıer gün biraz ds!ıa utı
yordu. 

Dar b r k<Jr'doroan ve cardı-
r n arasından geçiyordt•~ 

G ·d) • r h'.,bir şey kon~u 
~ ı 1 rci. II ıtl ~ct:şe gorunü
~ ' dı 

B.rdenbirc hapiShanenın sağ 
c nahına duier hücrelerden bi
r r.in kaçı.sı açı.leh \ c en sağlam 
yü -!eri arsac:o.k b:r manzara 
pe c- a c!d . cAllahın be;;isı, de 
n'ı.i n e:Jam bu a an hp:ıdan çı 
ı<.m!mış yürü.)wdu. KU'VVetr 
oı "ğu uzal<tan tnlaşı!aıı omuz
ları, ri gövdes", uzun boyu,, kıI-
1an gorunınryC"\ vücudü ile bu 
rahküma şöyl<> k balos+a in

.;an denemeıxıi. İnsana -lben:zi
ven guril d-cmek daha doğru o-
1uıdu. 

Önünü, arkasın. sağını, so-
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lunu al.an 'b:r düzineden fazla l:ı.t'ı JÜrütüyorlardı. Hatta lbazı-
sililh1ı ve süngwü gar<hy anın !arı, r· aksilik et.Değe kalk-
arasrnda, o vaziyetınde bile, yi- hğ ve ya'hut bir parça durmak 
ne heybetile, cüsaesile, yürüyü istediği zan:an, süngülerin n u-
şü ve •bakısı ile llıcp 'ne haltlın cu ile, o haldekı zavallı:ıya do-
görünuıromu. kurım:er:yorlaııhl. 

Öy e uzamıış sakalı ve gözleri Maralal".n her yeriıı.e zincir 
ni ıııüxerine du•en öyle karma vurıtlmuştu. Elleri kelepçli ıdi. 
kanş:k sa.çlazı vardı ki, halı.ika- Sağ ayağına da kııca ıbir dem1r 
ten kim görse, bu ber·fin insan giill-c bağlanmıştı. 
olabileeeği!l'den ~ ederdi. Her ·ıeriye adı.m atışınm za-
Üstündeki elbise i8e par-..mpa.r- vat. ya mu:hiş b"r ıztırap vertfi.. 
ça idi. ği belliydi. Fakat cA11alı•n bela-

Ga.rd'.yar,Jar kend.lerini uzak s1t de en bu adamın ~dan 
tutuyorl.ar, ellerill'dek.f ı.ıırun so-- en ufak bir ş'~et iniltisi bile 
paiarla ıterek;. kakarak, Mara- _ ~,duyulımı~y<ırdu. 

:Lş-te ben bu adamı böyle bir 
manzaranın ve dekıorun ortasın 
da gördüm. «Allahııı beliıs» 
kendisi iıÇin hususi surette hazır 
lanmış ol.n c.Ma.likane. sine gö 
~ürulüyordu. 

Herifı demir kafese sonular 
ve ka.pıısının üzerine c.Alllalıın 

belası. diye bir de levha astılar. 
Bütün bu i·şler eski dir<oktör 

Koffi'nin zamanında cereyan e
dlyordu. 

•A1lahın belası. deııı:r k~.fe
se konduktan scmra, btırası iıa
pioıtıaııenin bir aıevi seJ'gi yeri
ne dönmii,ştü. Herüin şöhreti 

Bunu nüzerine h!cbir in.san
lık dUJ uru taşım>yan eslti d -
rekı:ör Koffin, bÜ. adamı halita 
teşhir €'(!erek para kazanmak 

• fikı-;ne düstü. 
Yarım dolar mukabilinde. zi

yaretciler 'hap;,,llıancrun sag ce
nahmdaki korodbrdan g~ .. "ile
rek kafesin .örrüne gt't yuı-, 
evvelce bir insan hayatı y :ır
k.en, ~imdi burada hayvan~~ 
rılmıış olan acaip <!T'ah'üku sey
red:yorlardt. 

İra anıla t böyle il-
mekten hij hO§l.anmıl-Ordu. Ka 
rarılhk kafe,in en geri dibınde- ı 
ki köşeye büzülüyordu. Aı-t k o
nu bu k.öş •r.ıden çekip almak 
mühim bir meııele tesk 1 edlyor-. 
dv- (De\•anu \'ar} 

Tiftik 
Fiatları 

o-

Tacirlerin fiat artlir• 
mak talebi reddedildi 

Alakadarlara 
t bfigat yapddı 
Tiftik ihracalçılaroıııı, hükü

metin te'1b.t ecLp 19 Haziran ta 
rıhli ga7.etelerıe ilan E!lt.ği aza
mi ihra-ç fiatlarını axttırmak i
çm teşeboosl<'re geçtik'erin~ 
lbuna diğer tacirler:n itir;.ı,z ede
rek !iatlar yükse!tiJdiğı tai<dir
de bu işte asgari üç milyon lira 
döneceğini söylcd'klerini yaz
mıştık. 

Memnuniyetle haıber aldığımı 
za gö.e neşriyat.ırnız a!Iıka-dar
larca ehemmiyetle karşılanmış 
ve tal.ep reddedilmiştir. 

Tiftik ve yapağı ihracat blr1ı
ğinde yapılan son toplantıda 

hükumetin red karan alakadar 
l.ara bildiriliı ,tıI Toplantıda 

İn:gil: z k o ı;xırasyun mü me--,,sHi 
de hazır lbulurımııştur. 
Mümessi~ zam ya.pılmış olsay 

dı İngilizlerin tıflil< mübayaası~ 
dan vazgeçeceklerin· açıkça söy 
Jemiştir. Bfrlk, hükumetin, tes 
bit edilen fiatlardan fazlaya mal 
mUbayaya eden Wrtrlere fark ö
denmiycceğinl ve ihraç fiaılan 
nm da arttırılmıyacağını ayr' ay 
ri tebliğ edecektir. 

Parti ocak kongreleri 
ı Eylü!dAn 27 Eylüle kıtdar de 

vam edecek Pa.ıı Ocak kongre
ler nden 13 nün daha idare he
yeti .seçimi, a:oii dileklerinı t
biti dun yapıhnı.ştır. Bugün de 
rn ı•elif ka:zala akı' Ocakla.r
dan yine 13 nün idare heyeti ae
çimi yapılacaktır. 

Dün k.ongrele.ri yapılan ocak
br sun J.a rcl ı.r: 

Öıigören, forad ye. Köprüler 
'Kocunustafap ""· Su.lıaıthamam 
Paşak5y, Akv:ran, ha, Haciz, 
E:armıe} li, Deği.rmençayır; Hacı 
Mehmet. !(ıhç. 

Şeker Mahsulü 
İlk ~eker ma:h.sulü piyasaya 

arzedHir edilmez aylardan~ 
görülmiyen toz şekerlerin nor
m ıaa ma ığı 

da görülmÜif/tür. 
Belediye. kend:1erinde şeker 

olduğu halde piyasaya şeker ar 
zetmiyen tacirlri teııhite başla

ım;ştır. 

Gelen haberleııden anl8f11d.ığı 
na g-Orc bugün de Eslı::işeiıirden 
şehrimize bol miktarda şeker 

gelm:ş olacaktır. Gelen şekeri.er 
lk olarak. ~ekerci ve gozozıcula

r verilecektir. 

ve 
ı ba 

ilet i 
adı 

Mı...ıteliıf sebeplerden dolayı 

tramvay !dıres ı Yatman ve bi
letçi bulamamakta-dır. Şımdik.i 
lıalıC!e .kadroda 16 mudhal bu
lunmaktadır. İdare yapıla.:ak 1 

muracaatlarda c-skisi kadar fi.
tiz daırrarmıracak ve va:tman 
ve llıiretçi yokluğu yüzüınıden iş
ı:yemeyen 16 kadar ar:ıbanm se 
ıfere çıkanlnıasına çal .:;caktır. 

Vatman \'(? biletçi l'()ldırğu-
nun üereı a·zlığuı.dan ve ><ıdiılıam 
dolayısile iıjin ağırhğından ileri 
ge?d"rği santlmakta.dır 

, .................. .,,,. .. . ...... .. 
t S6Z GELiŞi ) 
~ J 
Kıyame\ Anketi 
B'ir gazete şöyle yelli l>ir an

kete bailıyacağın.ı ilan ediyor: 
- Harp ne zaman l>itec:eL? 
- Onu bunn bilnıiyonız am-

ma, iyi l>ir bul değil mi? Be· 
kor anke iligi bakımıudaı>! 

Çünkü, Allah bilir, i e kıya-
mrle kadar &i iy bir --
ket!.. 

E Bİ. l>E'l' 

Tra ıon kazalan-ııda11 birin • 
de gurü!nıeıniş bir duğum ol -
muş. 

Bir b . :rn 4 erkek ~o.uk bir- 1 
ıl doğnrnı ! ÇOM: nu he~ 
si de, Allah bağışlasrn, sağ .. 

a'lı:at, o le samy- ki, b11 
·;r • nws'ul ha& üt-

se' inci i~inde bile lıl•den • 
bııre >erinden zıplayarak deh • 
şetlc şunu sornıuştıır: 

- Aman yarablıi!_ ayakknhıla
rm.ı kraber ge irt! il r mi! .. 

cı.muz 
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f DIS TotlilIJ 
Şimali Afrikada 

Yıızaıı: Ali Kemal SUNMAN 

M
ısır hududn irindeki aıu
baNben• .. )'eni bir saf· 
ha. ı görüldı,;. Çolı:IJn • 

it-eri hazırl-ınnukta olau Jl.lih • 
ver tarafı sekiLinci IDıı•lr' ot<la
uDıvı .}:eni bir ınuhaveıneti He 

kar ıla-;ml'jln 
Mar~al Roınınelin teşebbü • 

su ele alarak baret.ele g~mek 
bienıesi şimdiye 

0

ı<adar tabii Ci
rülüyordu. Çünkü lıaziramn or• 
tasında Tobrukta kczandığı mu
.-affakiyet Alman !'fare. ali ~in 
nıiisait nıevsim g~hnce daha 
ilerlemek ve Nil vad~ini ele ge· 
çirmek ,Suvene bildm ol.ıralı. 
ümitlerini ıerto.İfli. u \'ar ki 
Tobrult nıuvafCaklyct; hiç kti -
~ültiikcek gibi olmPmakla Ia
reşal Runnııel kendi l.ttvv<>tle -
rinin ıığram, oldııı'.,'U zayiatı 
hesop ehni.~e<ek ılegıldi. Yeni 
nıuvaffakiyetin nl· ~ t~i ile aske
rin ~-ürünıe i . ha·t1r-.n sonu ve 
tanımuz baslangıcı lınftalarında 
Afrika 'ineıi ııltında - . vki de 
artn ol a bile lan,.al ile · · 
diişünnıeklen ge.-, hİmanuştır, 
l\lihver im "etlerı J, ır huda
du i~inde ;ıerledikce arkadaki 
üslerinde-n nzaklaşıyonhı.,Mih _ 
nr !a<afı .11'lr l:~dnlu .çme 
girmekle it•leôııdcn üZaldqm..ış 
yeni ihtiya\l&r kar~»mda ha -
>ırlaıımaga mecbur kalmıştır; 

deniyorLlu. Arod-ın ::,cçcn 7,aman 
~uyar lak hır hr .. arı!n \iç aydır, 
ü~ ~> lık yaz m vsimi ki lıcr gü
nün )inni ciört sıatmdc gündüs 
saatleri arttıkça .ırtnııs, geceler 
de k,.aJdık~a kısaımı~tı. Afrika 
barlıinden. çöldelti tıuılıarebe -
!erden öi;>Teni-len ~imdiye kaıda1' 
aı; tlci\'ildir. S1tağ .. 1 Jdd~ti geç
me l, gece ile gıiJıdiiıün bir ol
ması her "ki muhar;p nfça 
istewyordu 

Şimdiki hareka! da Jaz so • 
nunda lıarı- faaliyctiıı, uha mü
sait günlcrıle cereyan Ltmiştir. 
Mareşal Romıııel'ln iı..,. .. kata gi
ri!jmek içiıı bu müsait ııiinler -
den istifad~ edecegi <!,ha evvel 
tahmin ed'l'yordu Şım~iye k.a· 
dar hep lıaınlık J<>• illÜŞ olaa 
Mihver taralı ye::.i har~lı.eüııi do 
parlak bir muvaffaLiıetle neti
eelen-dirnı~k istc.mi~ıi:. La.kin 
seminci lııJ:ifü o•ılın;ur.uc da. 
hazulandığı, dah:ı kun·etlendiği 

gösterdiği mukavemdtcn anla· 
şılmaktadır. nu iki nıııl.3rip ta
rafın son hareka~ ııef<c..-.in..Je 
kendi ha!Jemre ı:öre .ınlctn.ış ol
dukları şubırkaç n .. ıa olsa ge
rek: 

1 - ihver tara{ :·<'r>i ha -
rekittan bü,-ülı: bir nefaeye var
mak istemişti, Jik;n kır ı da 
bekleyen bi.r muku•: ıt.et gör -
mü tür. 

2 - Mihnr tarafının hı ma
ka vem et kar.ısında muvaffak o
lamayışı bir hezimet değildir; 

3 - iııı:iliz tarafı bundan son
ra bekledikse beklİJcbilir ve 
kendisini cir.ba ku\·vctlendirerek 
tedafüi azi~ etini ı;itgiıl~ keııc:.ı 
lehine çevirebilir. 

4 - llolihnr taufının kaç :ur 
ılır baurl<ml gelişi ıüzel 

olınaııuştır. Stık.izin i ordunun 
l...arŞlllllldaki nı vaHal..i)' .-tsizJ:ji 
de iltver iMafınm iııli:ıamm.ı 

bo'Zllıamıftır. Baad.uı da anla • 
şıbr ki Martşal &ommel iri ha
zırla.omadan yf'Dİ harekete .r~ 
metııişti; 

5 - Alman fareşali, ~irı 
bımd.ut soııra da tızun lıir 
hazırlık devresi ba~t·yor. Bu ha· 
zalık devrinde yeoi kuv,·etle • 
rini getirirkea inpıiz t.anmnıa 

Ak.denizde artacak 'Lın faaliye• 
fn' hesaba katmak me<buri e
tmdedir; 

G - Sonra far•.~! Ronımel 
hareket fır atlarmı da Jca~ırma
nıak meehuriyctind•dir. Fakat 
durup beklemı: i bir t!ı•lıi, ileri 
) üriiınck ist:) er k h~rchtc geç• 
ınc!Iİ de lıir tiirl • nlacnkt r. 

1 - i ıali Afrika al>ne inde 
cıalıa b m harebel r de gü
riıl ek. Liıkin l\lar :ıJ mınel 

zerine ~ur yere u M sır 
hudutlarından büsb!it ı dışan 

rmak .. 

lıarekete ge m~iııe 
ı:w.11 g(irii1111iyeceltfır 

ın 

8 - Bu taltirde Mı. ır budu • 
!arı dahilindeki nıuh~rel.enin İn· 
giliıı: ra ._ t dt" ; bü · ) 

foydn ha bir ınü4del n ıs 

i1mi_ erek hanrlanma nki~ 

, e imk n bıılabılınc i olacak. 
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Amerikalılar Galapa
gos ve Sentelen ada
ları nı işgal ettiler 

~------~ .. -------~ 
Elnlat6r lılktmettnla ml saadesl ile Ga-

1 a p a g o s ta isler teıl ı edi ldi 
Quito, 8 (A.A. )- Birleşik A· 

merika kıırwetlerinin Gal.ııpa

gos .adalarile Sain.t helene adası 
ını il)!l.al ettiklerini dün aıkş:am 
Mlill!i Müdaiaa NBıZır:ı Clll'lo Gu
errero bildirmişt'ir. 

Bu adaıan işgal etmcl<ıle Pana 
mıa kan.alma karşı yapılacak hez 
'haD!gi bir taarruz ölJJlenmiş bufo 

Almanya Şark 
hududunu 

• • 
çızıyor 

(Baş tarah 1 inci sahifede) 

bu gayreti gösterecek en a:ıı Vol
ıın.mn garp kıyısına tamamile 
haklın olmakla Rus - Alnıruı har
bini neticelenmiş sayarak müda. 
faa h1ıline geçmeyi derpiş ede
cektir. 

Bunu yapamaz ve 1943 ilkıb~ 

1 hor ve yruunda d11 yine bunu 
yapabilmek peşinde koşarsa Al· 
manyanın durumu iki ateş arn
sınıla kalmak bakımından çok 
çetıin safhalar al'7Jlltmcye başlar. 
Muhakkak ki, 1943 yazında in• 
giltere v;c Aıncııika da ilciııci 

cepheyi açacaklar ve bilhassa 
Ahııanyayı havadan yıkmaya 

ve felce uğratmaya çalışacak • 
fardır. Hava bombımimıanlan -
nın dsha şimdiden Almanyada 
miiessir olduğu ve şehirleri kö· 
künden del!lileb~keek bir şekilde 
tahrip ettiği muhak.kııktır. Bu 
talıxibat üstüste geliı: ve her gün 
bin !erce tayyare Alman sanayi 
nıerkC'Zleri üzerinde u~maya ba§" 

· Jarsa mukavemet dıınunu ha • 
kikaten çok rorlaşır ~.., halkın 
çektiği rahm<>t ve meşakkat -
ler de harp gayrelıini tavsatmayı 
mudp olabiliıı. Her halde, bü
tün bu hesapların yaıı;lması 

•çiru!e Almanya şimdi hayat ve 
öliimünü en başta şarkta ken • 
disioe bir müdalaa hat ve hu.. 
dudu çizmeye bağlanuş buluna
rak şarkta döğüşüyar. Göı;iinen 
vaziyet budur. 

Sl'KRU AHMET 

Defterdarlar ara• 
sında nakil ve , 

Annra, ~~~:~·::.Lir~eır)' 1 
- Hakari dıel:teroorı Albdt.tllatı Va- ' 

na, Mwı dcltel'OOn Saiı Kıt.zan Ço

ruma., Kars dd'l>eröa1'1 Ferit Eıık.lıı 

Eluzığa, KL~klareli defterdarı Ab
cl-,.ılJah Aııulı: Amıısya;ya, Koca"1i 
defterdarı Rıilftil Ege Ma-l&J;raya, 
Malatya de.ft.erdarı Muhltlin Ba.J • 
kan Kııılda.ııellııe, Manisa de:!lerdan 
Must&fa Eııtıan Koca~, K-Utaıı:yaj 

Şimdi Papas ile Tlna başbaşa 
idile:-. 

- Tina, ne di4ünii:Y'Orsun 
- Hiç! 
- Baban gelmiş, seni görmek 

htiy<lr. Ne dersin? 
Sen ne dersen onu- yapanın. 

- Beni seviyor musun Tina? 
- Çıldırıyorwn. 
- IBana. inanıyıor musun? 
- KeJ>d,mden ziyade. 
- O halde dinle! Gidip baba-

nı .göreceksin. O sana, benim 
bir serseri )bir dolandı.rıcı, bir 
<irahoma avcısı olduğumu söy· 
liyecek ve beni denhal bırakıp 
dönmeni >stiyecek. 

- Dönmiyeceğim Yorgos. Ve 
SÖzlerine inanmıyacağım. 

...,_. Neden? 
- Çünkü yalan sÖylem:ş ola

c k, iJ'Lra edecek. Halbuki ben 
seni biliyorum. Böyle b:r şey 
'l>upmaııa ihtınıal olmadığını da 

ılı yorum. 
- Ohalde hazırlan. 

nacaktır. Ek~lıör kıyısmdia,n 

1.000 ltifum.etre ıınesafetle ve Pa 
nama kanalının Pasiiil ağzıııı111 

1.800 lti'o.metre cenup batıısmda 
bu1un:a<> ve hayati bir dlıemm!i
ye-ti haiz olan bUJ Heri üslecin 
Amerikan ktJVVeUeri tarofıındaııı 
işgali Ekuatör hülkUm.etınin mü 
saadesile yapılmtŞtı:r. 

• 
Yeni yol vergis1 

layihası 

6 liradan 36 liraya 
kadar yükseliyor 

_ Amra.ta, 8 (İkdam mubıılıirinden} 
- Nafia Veküelinoe hazırlanan 
yeni yol ~ l~ihosı ~ 
Jet.e s&v!re~. Yol Ve'l'gisi & 
J:iro<lan l>eşl-ta, füj!oer .....-gi ni.,_ 
betlerine ııöre 36 lira-ya ka<!<ır ;rük;• 
seliı'<>ı-. 

Milli istikraz 
(Iraş tarafı 1 meide) 

Halkın>121n l.stil<ııoza geniş nük-
tarda iştirakin.! tem;n için tahville
rin m'ilhim bir kısmı 20 llralılt ku.
püı'ler halinde ihraç edilecekti.r. Bu 
'lru]l'İIDerd~n baŞka 100, 200, 500 ve 
1000 hrahk kupürler de vardır. 

Yeni tahvillerin ihraç fiatı yjjzde 

95 dir. Mesela 20 Lir'llııt bir tah'ViL 

19 Jiray.a satılacaktır. Yeni tahv!J. 

ler urnum1 ve husı..st idare!ıe'ri ve 
bele<IQ>"eleııce yapılacak arttı.rma 

ve eksil !ııne ve muık..vclc.le.r<k: te
minat olaraılc ve milJJ emL1k E:atış.. 

Jarında satı; bedeli alaraiı: ü.erind~ 
ty:ı-zLJı kıymefuı k.ıııuı ed.illeceklir 

Bu talıvll!ere ait tai% ve i!or~
;relerle it:fa bedel\-eri her t.i>rlü vw
giaen muatllr. 

Bu talıviller, t""""a 20 Jiralıddıı.D 

ihraç fıiatıan ol.an 19 liraya irJerni~ 

faizleri de zaın <odi l mı:k s w-e tiyle 

w yaln12 10 iruruıı lkom(syon nıu

ııcab;linde Ziraat Baııkası ş~ıi 

tarafından her zaman bamiUnduıı 

..._tın alınabilecektir. 

Yeni tahvilleri satm alanlar, 
istedlklexl taJı:t!rcle, bu tahv;Uer mu
kııl>lllnde nakit ;rerinıı aınor~ 

sandığınca §imdiye "'1d.ar çıkarcl:ıtu;ı 

olan tasarruf bonıolarını da verebi
lirler. 

X<:n.! t:ı.hvillerio tıütil:n bankalm\. 
dan tedariki kab;Jd.ir. 

Hallk.ım.ızm, ha:stlatı taına.men or
dwnuza tah-is edilecek olan bu is-. 
tilcraza, devlet.in diğeı• i.stikraz!nrm
da olduğu gibi, biiJ:ü:k: .rağbet gtıste- ı 
t"CCC7;nden Cnıu.ıciz~ 

dı'°'fterd.arı Fehmi Kurtlan Manısaya, 
El~ c\eitcrdarı Sı.:at Fuoot Kü~ 
ta.hyaya, Am.ıısya def!Q.rdarı Hfunid. 
Kars Yot:ıoda., Yo.zgad derterdııcıı 
V•hbi .Aılclmya Meıısi,,.,, Sinop def· 
1ıerdarı Salih K<>Şkucu Karna, Gü.. 
m~ detlterdarı d~"3man Eı>
tok'un Slnap dıt>ft.e.rdatlılcla.rma i.a
:rinle.ri taş~ iktirar etır.l)tir. 

de Papas ile sevgilisi şunu da 
ka.rarlaştmmşlardı. 

Tina e>tele gidecek, baabsı ile 
konuşacaktı. Papas ta, kendisi
ni, ayni obomobil ile, parkın kar 
şısında şair Parusos ile onun e
vine ıginn.-ğe karar v •:l"k.leri 
noktada ibekliyeceırtı. 

'11er şey dedikleri gibi oldu. 
Tina ·Büylik Britanya• oteli 
önünde indi. Saat 17 idi. N ha
yct yarım saat, bilemedin bir sa 
ate kadar ıgeleceğin. söylJyerek 
ayrıldı. 

.Büyük 'Britanya. otelinin en 
lüks odalarından bh-inde Golder 
kızını bekliyordu. Tina otele gi
rince, .babasının -0turduğu oda
nın numarasın sormak üzere o
tel kalibınln ma.~asna ilerlcli. 
!Fak ı buna lilzum kalmadı. Biri 
si ona yaklaşarak: 

lki gene ku1;aklaştılar ve .mem 
nun. inip bir otomdbile b ndiler. 
tıaııa evv~l, Papas Atinaika Nea 
rtlftdürüne t.elefon etnüş, bızzat 
l'inanın Büyük Britanya oteli· 
ne gitt'ğini söylemişi. Otomobil _ - Mat.rnazcl, dedi, babanız 

Şark Cephe
sinde 

' (Baş tarafı 1 inei sahifede) 
t!ce;iz w bt~ıiıl< ~.uzu "'""'sın
~ yok edilmişt>r. 

Sta]lngııad _kBAesi ~eoirıde aJ.
man kl~<ıl.arı dü<ırnanı.n inadlı bir 
mUkaveınetiı>e ~ILğınen tepeler üıııc.. 

rindeki bir çıaıt mev.ılJ«i <!ide ~t. 
mişlerd.ir. Ço.it ıruvvem ~ ...., 
çııJıila;riyle kıaa mesafeli .avaş uça.lıl 
1.arı txrdllll>Ul> lıa.reloefuıô dj)stel<].e... 
ıniS!erdir. Ş6hr.in cemJbooda. VoJgaı 
nehri •ii=iod<> bulı.ınan 1<1>pr\hler ge.. 
celi giind'ü7ılıü bomb .. rdıman edOlmiş
tir. Doğu cebhesi:ııin arta kl'Simlnde 
yal°" mev>ıii eav•a.r o~tur. 

Leningrad çenber ceıihesi:ıııd.e dilıf. 
manm 7"""'31 olıiııtu lbir ç<* taar. 
I'U2!lat haV<L ıruvvetıerin:!n de '11irr.• 
k?>"Je kısmen Uqıı!ı4ch ~tru2ilarlaı 
P üslırii1'1ilJJm>(lıştür. 

· 6 ve 7 eyl\ll tarihl.,,;nde ••>'•;-eU 
bava lkııvvet!fri hava muhllJ:'Elbe
lerin&e 125 uçak lııayibetıı:ı;ş]erd;r, Bu 
mulıanebelere italyan, hı:rvat ve ma
car av uçaldarı da lo'tlra.ı. etzı..Jdl.,.,... 
dir. DDşmanın 4-0 {ayy.,,..i oçalr sa
var balaryatarı !a:ra.tıOOaıı tahril> V< 

üç tanesl d~ yerde ;yokı edllmiı;t\<". 
Beş ta.yy""""'*' kayıptJT. 

Rroma, 6 (A.A.) - StafanıL ıı:• 
jan&mın Kaik:asya cephesinde-· 
ki llıususi mı.ıılıabiriı biıldltiyor: 
Şehrin teslim olımasından bi

r a.z €'\'\>el kaçan Karadeııi2 Rus 
&onanması ş:imdi Batılın ~ıkla
rında dolaşmaktadır. ÇiirıJ<ü kü 
çük ve tesisleri az olan iBatum 
limanına bu donanmanın rbütün 
ıgemderi sığmamaktadır. 

Moslrova, 8 (A.A.) - Sovyet 
öğle W!ıfiği: 

7 ·Eylül gecesi kırt'alaı·ımız 
Staliıııgradıın dloğusuı ile doğu 

cenubun-da. ayni zamanda Novo 
rooisk ve Moodok böl!gelerinde 
düşmarua çarpı,şınışlard'lll". 

Cephenin lhaşka kes:·mlerinde 
önemli değişiklikıler olmamış
tır_ 

M-0slrova, 8 (AA.) - Sovyet 
te!bllğlne elotir: 

Stalinıgradın batısında ş dtle-t 
ti mu!harebe devam etmistir. 
Stalingradın cenup !batısında. 

Sm'Yet kıt'ala~ müdafaa hare 
kMına iştirak eytenUıılerd!ir. 

iNlavntosisk bö1gesinde, tank
lula şitldetlıi• bir çarpışma de
v2ım etmiştir. 600 Ahm.n öldü
rülmüş \;ıe 12 dü.,=an tankı tah 
rip edilmiş.ir. 

Mozdok bö\gesincfo, bir nehri 
geçen Alman kıt'a.t.arı ile çar,p'JŞ 
malar devam etmektedir. Alman 
hücumlan püsl<Jü..tülmü~ür. İ•lıır 
A]man bölüj:;'Ü m:naıa edilmi~. 

M<XSilrova 8 (AA.) - Soın 24 
saat içinde StaJ.in;gradda Rus mu. 
knvemeti se:ııiliır şe-kıik!e ll<ruıvovet-

1enm1ştir. Cem~ batı ceplhesiBe 
Almanları ıpüskürtecek miktar 
da takıviye kut'alıan egl•miştir . 
Rus topçusu bütfuıı ccp!lıe 00.. 
yuınca bir baraj ateşi tesis eı.. 

mdştir. 
Kafk2skaya Rus bomba m;ak 

aan attı.k1an bomba.Jarla dağ 
)"Olları.no taıh1·ip 't'bm<"loted'ir!er. 
Rus kııwetı]e-rl:nin faaliyetini 
önJemek için Alma!'},ar en SO'Il 

model bir ııı~ak o~an Messe=h 
milt 109 u kullanımaktad1l!". 

lltD.ı\M 

Çörçil kamarada 
beyanat verdi 

(Ba§ tıırafı 1 inci sahiiede) tası ve yeni bir l:ider verilmesi 
daııırn hayatmı ve mukaveınıetini icap ettijj'i. açıldnr, Harp kabine-
uzun aylar için temin emıiştir. si, 8 inci ordu kx>mutanlığına 
Elde edilen neticetere göre, db- general Gott'u tayin etmek üı.e 
nanınamn vel'Cliğıi kayıplar faz re idi. Fakat bu esnada .g-eneral 
la dl.mamıştır. G<ıft faat h1znıette öhnüştü.r. 

Dieppe akını, harp uzad~kça IBer. iıwgü.ııkü tertipten menmu 
sayısı artacak çetin ve vahşi • num. Başkomutan Gen~al A· 
Çarpl'Şmala?1Cl.an biriııi olmuştur. Jelıı;and.er, 8 iıiıci ordu kxıo;nuta-
Booı, Di€.pP<! hücumunu, tam nı General M-0n~omery ve Ge-
geıiişlikte harelııBtın roı.ıık:adde- nelk\H'lllay IB~kanı tank ı:njite-
nıesi bir hareket gibi telfild<i e- lhassıst Genera~ Mac'er dy ekilbi 
diyorum. Düşman, liman.larır ihtiyaçiaxımıza uygun olan ve 
mıızdaki faaliyet lhakıkında ve e!imizıdeki ekiplerin en iyisini 
Amerjkan tümeclerinin. devam- teşkil eden !bir ekiptir. Genera~ 
lı ve süratli bi.r surette gelişi Audlıinleck kendi talelbi üzerine 
hakJnnda bir 9()k matl'.'ımat ve me'luniyet alnu§"tır. Som·adan 
emare elde edebilir. Fakat düş- !hizmetlerinden istifade edeeeğ) 
tınan ne zaman ve nerede hücum mi2 ümidindeyim. 8 inıci <>rdu, 
edecıeğimizi bil.miYor ve- bu. hu- şimdi hakikaten Ilı-er zaman.kin-
susta İrıgil;iz ve Amerikan tef- den daha kuvvetlidir. Alidtğı tak 
sirleri ile yardım görmemelidir. viyeler 0 kad.ar büyük olınuştui 

Shrap;fuire İnıgiliz kruıvazörü, ki bu ordu, küll'i kıs.mı itibari-
lbatan C:.nlberra kruıvazörüniin Ic yeni b'r ordudur. Önümiiı<de 
yerin.e Avust.ral;yaya teklif edil ki bir çok aylar 2ar:!ında Mısı-
miş ve Aıvııstralya tarafından nn müdafaasını muvaffakiyet-
kallıul olumnuştur. le idame için malıaretimize iti-

Tôcıuet ı::cmileri madınu.z vardır. Geçen hnfla-
Birleşmiş milletleı;in yeni ti- ki çarpışma, sarfü surette mem 

caret gemisi inşaatı, torpillenme nuniyet vermeyki bir maihiyet-
miktarını kat'i olarak geçıni:ş ee de-ğlldir. C-esaretle yeni geliş 
ve oorpiUenme miktarı frzerin- meller beklenellıilir. 
de du.ımıuştur. Denizde kayıplıar .Amerikan uçarkaJelerİ hava 
daima çok ağırdır. Fa.kat :;:~m- harbinde yeni imkiinlar açı:mş-
muızda, Ağustosta ve Eylülün fıır. 
ilk: haftasında bınııdan eV\>e!ki 
aylara ni$etle bir iyilik vardır. 

Te<llhJftltz sonunda, İngH~re i· 
le Biri.eşik devletler arasında 

harp siyaseti ve lıarp plinları 
i.izerinde tam bir anla,,'ll!la yapıl 
mıştır. Bu anlaşma dünyanın 

her kiSnunda biHün harp saha
larına şamil bulunırnaktad.ır. 

Haziran ayı ile E!)'lfüün ilk 
llıaft.asında İ~illz hava kuvvetle 
ri Almanya ü-zerine, geÇen yılın 
ayni devresinde atılan bomba
ları nbir misli dalha faz.lasını at 
nuştır. 

Londraya gelen Amerikan heyeti 
Tam.muz ayı içinde Ruzvelt 

Büıyük Bri'tanya.,.-a pek ziyade 
önemli bir lıeyet g-O!ııdermiştir. 
Bu huısustaı o zama.n hiç lbir de
meç y.apıLmamıış clmakla bera
ber heyet !Bide.sik Ame:r&a or
dusunun başlromutam General 
Mat.shal1 ı r:e don afl'm a bzşkomıu. 
tanı. Amiral King ve Reisin şa·h
si mfunesisli M. H'opkins~' ihti
va etmekte \di. aYlnız Avru.pa
da d<'.'ğil bütün dünyadaki Mı
:rekatımızıın gel<ecekte umumi 
sevk ve idaresi hakkında· önem 
li karşrlar ve:rilmi'ştir. Dünya
'l'lın bütün kıstıntarmda bütün 
ham bahasmda olduğu gill:ıi ge
:ıWH ist.ili<;al ve id.are tedbit<
leri bahsınıdııı da tam anla,ma 
'hasıl olmuştur. 

11-Iısırdııki kumanda değişikliği 
Mısır'daki ba..~komutanllkta 

.radikalı deği.;iklikler yapılması 
ve orduya yeni bir hareket nok 

Moskova ziyare.ti 

!Mioskovada ben ve M. Harti
ma•n, Reis StaJ.ine Mo1otnf ile 
ber şeyi açıkıça ve tam bir saıni 
miyetle tetkik ettik. Rus zimaın 
dar1arına kayıplara ve fedakar· 
lıklara- bakmadan mümkün o~ 
duğu kadar süratl-e '.Rooyanın 

yardımına koşmak hususundaki 
dürüst az.m'miz hakkında iti
mat telkin etti.ıxl.ik. Moslrovayı 

ı/i,yaretimden sonra .:ihniındıe 
belirmiş olarak kalan keyfiye, 
Rusyanın sonuna kadar HiUe
ırirı:ml.e 9'1•pışmak bahasLndaki 
sarsılmaz aıımidir. 

Son toplantmmdanb~ri harp 
mmraffak''yeti bi@e doğru tema 
yül etmeğe devam eyJemekte
dlr. 

Rus ce-plhesine gelince. sad'ece 
şunu söyJ,'yey!m ki bıııgün 8 Ey 
11'.i.Jde~z. 

Çörçil, nihayet şu sözLerJe de
ınecine son v.ermiştir: 

Nazi mfarimo!cri mahkemeye 
sevkedilecek 

Rıırzıvelt, müstakb<'l nesille
re ımutuim.az bir ibret olmak ü-
-zere nazi müıcrim!ler'.nin feca
yü n yap>ldığı memleketlerde 
mahkem-et,ere sevkedileceğini 

resmen söylemi~tir. İnıgiliz hilı
l©meti l';:ıu sözlere ştir'1'k etmek 
tedir. Avruq>ada ku.<iuluş saati 
çaldığı zaman -ki bu saat mu
hakkak surette çalaca·ktır- ayni 
zamanda ceza saati de ç.alımş 

olacaktır. 

r ANA. İLK 
ORTA • LİSE 

lsTANBUL NİŞANTAŞI - KARAKOL KARŞISINDA 

1Ş1 K LİSESİ Y:ILv:.:ı:ız 
KURULUŞ TARİHİ: 1885 -TÜRKİYENIN F.N ESKI nususi LİSESiDiR. 
Emsali arasında. şe;raiti -en ehven v·e şabGi men!aa.t :be~lern.e~~ lbi.r ilim muı'ss~.es:dir. Gtizlde bir to.!inı 
hey'etine malıktir. ÖnıWnüzd.eki ders,... yılında lisan tedrısatına blHı.assa eJı-emmiyet veri\e(:ek; ders saat1ıı)rl 
dışında hu6us.i: iisan kwı.!arı açı1:ııcak, müzige istidadı o.Lan t'OCUiklann ı'buı hU8U6taki gellş.i.n?ine de önem v.e
~ilrceklir. 
EskJ ta.1ııbenin E)>ll!\~Un on beşi1'e karl!ar !kaoyıtl:>rını :ıu--'lerrı.csi. aksi halde bor biti< lddlo ed.eıniyecekler! 

run olumır. Telefon; aoei~ ................. ,6 

miş'tim. Ben gazeteci falAn ta
nın>ıyorum. 

- Hex halde bıı senin kaçtığı 
nı gazeteye yazan gazeteci ola
cak. Hex ne ise bize lazım or.fın 
bu değil ... Ne zaman dönecek
sin?. 

ADİL No. 39 ~~ - Dönmiyeceğim baba! 
- Nasıl olur kı.zım? Eğer S>-

29 nwnrada sizi ıbekliyor. 
Tinıa, bu zatı tanımıY'ordu. A· 

dam: 
- IBen, dedi, babanızın avu

Katıyım. Sizi b~kliyordum. 

Tİ'lla teşekloür etti. Ayrıldı. 29 
numaranın önünde bir an dur
du. Kalbi, 'hcyecanmda, duracak 
ıgibi 'di' Baıbasına karşı nil..>ı! ha 
reket edeceğini bilm:yordu. 0-
~u seviyordu. Hem de samimi 
lıır evlat muh, bbet ile. Llıkin 
hl(! ,bir zaman baba mulnabbe
tiıı:in kendi arzulan ve b:Bhassa 
saadeti aley'.hine bir sulta sek' n 
de tecelli etmesine razı değildi. 
Bu noktayı bır defa d<>ha şu da 
kikaaa hıınrlaması ona kuvvet 
ve cesaret veNii. Kendı kend'ne 
babam bana ne şekild~ hareket 
edetse ona göre bır vazi) Pt alır m 
diye kararını vererek, k•pıyı aç 
tı Eşikte durdu, bekledi. 

Golder, kapı açılıp ta orada 
kııa;nı görünce ayağa kalktıı.. 
Kollarnı ı;.ça.rak koştu ve: 

- Kızım! Tina! 
Diye haykırdı. T:na da babası 

nın kollarına ı:tıldı. Eskiden, kü 
çükken üaramazlık yapıp ta a
ızarlanacağ•Qı bildiği ;,jama.rular 
yaptığı gibi, boynuna atıldı, a
yaklarını yerden kesti, tepindi: 

_ Baba... IBaba... Benim 
genç baıbacğ•m! 

Kucaklasma, öpii.\;me faslı ar 
tık bıtın.şti .Şimdi Golder so.ru
yordu. 

_ Tina, neden '*ıunu yaptın? 
_ BaJ:ıa ... Size bunu mektu

bumda izeıh etmedım mi, neden 
soruyursun? 

- Biliyorum. Sen gittikten 
sonra bir gazeteci bana mektu
bunu getirdi. 

- Ben onu Nikıo Galati.s'e ver 

kılıyor da dönmemek istiyorsan 
bu ciheti merak etme. Herkes, 
senin aldatılmış olduğunu bili
yor. Nedaımet bazm d1'ğil, ek
seriya en büyük fazilettir. 

Tina ha)Tetle !babasına !baktı. 
Onun ihayatında- ilk defa bu tarz 
da konuştuğunu i~itiyordı.t. 

- Fakat baba, ben nadim de
ğilim ki! Eğer bu yaptı~mı tek 
rar etmek icap etse seve s-eve 
bır daha vaparım. 

- Ne diyorsun, 'Tına! 
- Bir d::ha yaparım diyl:)rum. 

Çünkü arekeılerimde utanıla
cak hiç b.r şey }"Oktur. Ben sev
d ·m adamla berıober saadeti· 
min peşine düşmüş bir kadınım. 
IBu fena 'bir şey re • 

Golder b r an sustu Kı21nın 
gözlerinin içine baktı Sonra 
sordu: 

(DaJıa Va1') 
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Ruzvelt bir konuşma· 
esnasında dedi ki: .. 
{Baş tarafı 1 İIKi salı.i{ede) 

taar>wıu ıeııli.efımekliığıian:iz ciiı:ldl 
olarak :isteneme.:. Amenilkan mi.1. 
letıi emin ol®Hir ki im dört bü
yülk dıaırp ~ ıısın-c:ıan lııiç l!Jatrıi 
ihmal e1mıiıyeceği2. llayatı ellıemr 
miyett-e bazı askıeri kararlar a -
lı:rııın.ışt.rr. Zaman.ınıda. lbu mese
le !erin ne old uığuı:ıu öğrenect!k.
.si.ıı!iz. Bıı ;nıeselelerin ne oldu
ğuınıı diiışman da öğrenece'klb1r ki 
büfün .bu kB!rarlar, taaxırurz.a geç
meği hede-f tutm&iııtadır. 

Bugün Pearl • Ha:rlboııır.daıı 
tam d'okuz "Y sorıTa deniz aşırı 
memleketlere-, umumi hıuilıc gi 
ırişiınizin ilk dokuz ayında frı;n 
saya naklettiğimiz asker sayısın 
d'a.11 tam üç misli asker gönder
miş bulunuyoruz. 

Bu ilıaxp ni!lıayet di.işmıo'Illar;
mıza ka.şı faaliy.ette ıbulunan 
IBirleşniş 'Milletlerin bütü.n ar
duJ.arını, oonanınalarmm ve lıa 
va kuvvetlerioıjn i:;lbirliği iJe ka 
zanoı.lacakıtır 

Ruzvelt, bu.ııdan sonra g<>Çin
me maliye1inin ;stikrarlı ı,;,. 

hale korunası da.vasına tıemas e
derek cıöYle dentiştir: 

Daıhilde ciddi bir iikıtısadi lbulı
ran1 önlemek için tleıtıa.l haı'eke 
te geçmek lfızımdı.,. Eğer üç 
dört veyahut altı .ay OOklersek, 
çok geç kalabiliıriz. 

M. Ruzvelt, n!lıay<>t mu.btelif 
cephelerdeki durumu gözden 

BAŞVEKiL 
(Baş tara h 1 i ııci sahifede) 

Aşkale, 8 (A.A.) - Tralbzon.a 
kadar bir seyahat yapmış olan 
Başvekil Saracoğlu, 'buraya geJ. 
miş ve Kays-eriye doğru seya
hatlerine ~vaın eı.rrı-ek Ü-zere 
saat 22 de har<>ket eyleıni:şler

dir. Üçüncü U. Müfettiş NaZ:if 
Ergün, Erzurum Vali Vekili, 
Belediye Reisi, Miiıfetıişlik erka 
°'' tarafır.dan uğurlanmışlardır. 

Gii.müşharı.ed.e 
Gümüş'ıane, 8 (A.A.) - (Ge

cikmiştir) : 
Traıb.rondan gelmekte olan 

Başvekil Saraçoğlu ve r.e<faJ<a
tindeki zevat saat 13 de şehri
mize gelmişlerdir_ 
B~ekt.l öğle yeın<:ği.ıli Gü

müşhane ıınelbusu Hasan Feıhmi 
Oıaç'ın evinde yemişler ve bir 
mü.tldet istirahat ettiklıen sonra 
saat 15 te Baylborda lhareke-t·ey
lemişberdir. 

Baıyburt'tıi 

B.ııyburt, 8 (AA.) - Trahzon
dan dönımekte otan Başvekil 
Şükrü Sarac.oğılu ve beraberle-
rinde bulunan zevat saat 17 de 
ııehrim ze gel.mişlerdir. iBaşve
kilin geleceğini duyan halk şe· 
llıir meıha\!nde keıı.c:lilıerini kar
şılamış ve alkışlamışbı.r. 

Bir miiıddet Hıüke,;o;.de kala
rak Bayburt'lularla görüışen 

Ba..<:vek:ı Kayseriye gitmek üızıe.. 
re llıa.Jkın saygı ve sevgi tc>Za
llıüratı axası.nda şt>.hriıniııclen ay 
nlnu~l~rd!r. 

iktisat Vekili d.öndi< 
Ankara, 8 (İl<ı<!am ll\>lı.ihabi

rinden) - B;;kaç gündenberı 
Karabük ve Zorı.guldakta tetki
kat!a bulunan İktıs~t Vekili Sır 
n: Day refakatindeki zevat ile 
!birlikte 'bu sabahki trenle şehri
mlııe avdet eyle~ti.r. 

MüMkalıit Vmli ts~ 
gitti 

Mersin, 8 (A.A.) - Kayseri 
S<vas ve Malatyada tetkiklerde 
bulunduktan sonra burıaya gelen 
Münakalat Vekili Aınira-1 Fahri 
Engin, yeni bir kanunla Devlet 
Dem:ryollanna devredilen Mer 
sin liman işlelımesi ve tahmil 
tahliye işleri üzerinde tetk~1<ler 
de bunmıuıtur. Amir.al Fahri 
En.gin tetkikat!a, bulunma~ üııe 
re bu akşam şehrimizden Isken 
deruna hareket etmiştir. 

Bll§tlekil Emncıtndc. 
Eriın.can. 8 {AA.) - Sayın 

'Baş\•-ek.i.l:i.miz Şükırii Saraocoğlcu, 
bugün saat 8,25 de buraya mu
vasa:!at buyu.mnıştar ve istas
vonda ValL Mebuıslar mü'lki ve 
:..Skeri e~kJ-}n tarafından istik;. 
"oa{ o!'dil:ın-i§lerdir. B31JMôkilirniz 
seyall12tleri esnasında yaptığı 

temaslıardan çok memnun, sih
h<ı t ve nerş'e .içinde idiler . 
&ıat 8.4-0 da Vali ve Mebus 

Abdul!.ah Fırat'ı da .-efaka.tle
rine a-larak Kem:ıln.a hareket et· 
m~erdir. 

BAŞVEKİL KEMABDA 
KeTU'lh, 8 (A.A.) - Baçv<-lcill

m<z lıu S>bah şehrlml>e ~elm!fitt 

geçirmiş ve demi§t.ir ki: 
IRusyada, Hitler burıdan he

men hamen b:r yıl evvel e-lde et 
m~ olduğunu ll>ilrilroaği • Yı>-ıcı 
z.ıı.rer. i k.a:ıanıı:natan hala a~ 
<!;.,. Hitler, mühim Rwı uazi6itı9 
ele geçirmiştir. Fakat Kızılordu 
yu imha edememiştir. Ruslar, 
heıihangi <t.ğer ııa cej:iıede ol
duğundan dJahıa. fazla. Alman 
öldUrmelcte ve uçak ve tıı.rE im 
ha ~tnıektedir. 
Pas~ !bölbesme ge1'in:.'e, bu

nda bı~ J aııon ta"rl'U!Zu- dı.ıır
duırulmuştur. Fa.bt düşmanın 
hfila hüyük lrudreti van:ı,.. ve 
teşeııibiisil elinde muiıaıt~a e-t
rnek isteınelctedi.-. Düşman kuv 
vetı. daıt>eler vuracaktır. 

Rwroeltiın. nıııtk'ıı ~ndı:ı ) 
V3§ingl.on, 8 (AA.) - Ruz

veltin hayati .önemde bir takım 
kararlar ve-rildiğine dair oJan 
sözleri ile Alınanıyaya kaTŞJ ta
ar.ru.z yapılacağı llıakkkı.nda va
adi ve Rusyanın mukave>mel<! 
devam edeceği yolunda ve:·d ği 
temillat bütün mahfillerde mü
naka,~ mevzutı teşkil etmekte
dir. Almanyanım Avrupa .haT]l 
sahasında mağli'ıp edilme,;i ;cap 
ettiği yolıımda Ruı"Jv~ltin söyle
diğ. söz müttefik t.aarru.zunun 
(hangi harp sa.hasında daıha faz
la muvaffa.kiyete erişebileceği 
e:ıakbııd.aki ;ııaz;ır{;elc:".rb nihaı

Y<>t '""'.rmrştir. 

Günün tenkitleri 
• 111 

(B~ tarafı 1 incide) 

Bir padişah eğlu, 
Kır 1arda • vlanırnuş 

Anlam peşide 
Mısralarmı: 

Eve zuma içinde bi 
Padişam olu 

Kılada 11vanınuş 

Aulaın peşinde 
Şeklinde okuyan bir ç--c:uğua 

tıel8fiu%ll1lu dÜJleltmek, lıu şe· 
kilde okumayı yaııll§ saymalıı 

aklmııı.a ge}ınez oldu. Bunu - iü 
raf edelim • İstanbul Şehir ti.
yitrosu gelişip ııürbüzleşinceye 

kadar farblnıed:ilt. San'atkarla
nmız :meydana pbnca feryadı 

ba tık: 

- Fena lronuşuyorlar!. 
Derken arkadan radyo imda.

dnnı.za yetişti. Spikerleri fena 

.onu~tııkları için te.nk.ide baş
ladık. 

Fena konuşuyoruz çüıı.kü funa 
okuyoruz; fena olruyonız, çün.kii 
okullarda okuma dArrsi layıkı ile 
verilmiyor. 

İlk okullarda kıraate çok ö • 
nem vermeliyi2, çocuklannm:a 
oktmı.a öğretmeliyiz. Eğer bu • 
günkü hal sürüp giderse gelecek 
nesil ne "Jliker bulur. ne haiip 
ne ele san'atkiır. 

Selami izzet Sedes 

Rıza Nur öldü 
Eski Sinop mebu:sları'!ldan f?r. 

'Ri'Za Nur eV'velki gece Ta.ks'mde
ki ap:ı.rtıınaruııda kaib sektesin 
den ölmüştür. 

Kayıp Nufus 
cüzdanı 

F•tiı nut .. memurJ\rguııti.an alciı

jpm nuı.,. bliviJ'el cillld:ıınum t:ı.J"

bettim. Ytnisiru ç!io&rdılımıd<ı:n ..,.. 
l<!ıılnitı lıllkmü dlıradığ;nı illin ede-

Fatih Mlterllk 5ubesmdeıı 321 
doiumlu EmrıJl.i"1ı oğ:lu s.ıatıat.ti:nı 
ikiz. 

ve istasyonda kaza tı..lkı ııu.tıo
dan karşıl.arunışlardır. 

İst.asyanda etrafını saran hal
kın dileklerini dinleyen. başvekil ,.,. 
rı.m saat tevakkuftan sonra yollar~ 

ııa d<>vaın etmişl.;,rd;r. 

BAŞVEK!l. DİVRİKTE 
D>vrik, 8 (AA.) - Başvek'li

mjz bugün saat 1 ere kaazmıza 
gelmişl.erd';T. İstasyonda kendi· 
l.erini karşıhyan halkın i!hriyaç
l.aı-ı etrafında kıonuşan , Sayın 
Saracoğlu saat 15 te halkın coş
kun tezahüratı ar.asında yolla
nna de\'am etm'.şlerd'r. 

Başv.,kil Çetiokayada 
Çetinikaya 8 (A.A.) - Başve

kilinıôz saa.t 13 de buraya gel • 
mfşler ve istasyonda Sıvaıı V:;. 
Jisi i!e inti'lı~p da•irelerinde tet
kt:klerde bulunan Sıva.s melb'us
ları tarafmıdan karşılannr.şla.r -
lar. Başve-kilimiz yarım saat te
va:ı.ıkıuftaır. sunra yollarına de • 
vam ~tmişlen&. 
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iiiiiiiiiiiiiii SULTAN M EC i T e= 
DEV R 1 

BAŞ PERLİVANLARJ~!!!!!!!!!!! 

Yazan: 1\1. SA Mİ KARA YEL 

Kar:•ııı:k.irin en ;·.,y4<ie nazarı 

<'• J<l<a~inıi celbeden i>u pehlivan 
yaµılı a<l~:nlardı ve bur.lar peh-
1ivar.dı. Çünkü Kar:ı:brk:r, pah -
hvanların r.csıl giyinıükleıini 
bilird. Kaıabokıirin rr.eraıkı art
t1. Bir agr;.cm di.bine oturarcik, 
onları' uzd:tcn scyretmcgc ve 
C.:1ılcn1eğe ·h ')·u:.du: 

Cenıa.-t içı.r..cıen brris it'!i sesle 
ı,, ""ıuyorou: 

H~ 'i>ir~ey yaıpamaz on<ı!. 
irr.:&an mı var?. Bır saprazda 
bastır:or ve küır.ıde ile aşırır onu •• 

Bir diğeri cevap ver !Yordu: 
- A.ırmı.~ da yaptın 'ha!. Kıı-

•asc>ghı, onu öyle yenebilir mi 
be?. 

Si';ah ad&nılardar. birisi de: 
- Vall<clı, cfendiırnı zin baş peıı_ 

lıvanı onu yerlere sererek lke -
mlklerfai kırar .. 

D°:y>)r<lU. Bu oozloı: Kara:be -
kıire birçok şey !er öğretmişti. 
J\J;la.ını.j.'.ı ki, bunlar b~ pehN
vanlardır. 

Çiıırtfalk altmda oturar. iki loif 
vaııdı lci, lbunlar d-Ovrin en nam· 
dar p00l:iv"1!lannd~n !&!er .. Bi
ıi:; mc;Jıur Arnavuıtx:ığlu idi. Di
gcrı dı; genç ve zinde Kaıvasoglu ı• 
K<ı<:a fürn.~:m idi. Her ~,.;_,ı de 
Su tan Azrzin ba~ pehl -vanı bu- 1 

lımuıyordu. Kll'kpmara ;:ü~ 
gicı..:;ıor ı .. rcJ ı. 

Ka-ıC<cınır ~-iEthğe geld gınc.L 
ı ocı gı,ı;ııJ çıfU'>< s:::lı bi Alı A
IJ"- "l.~t:t \ cçmle ç i ı;;,. eda -
l;ı,r.r:ı tefti,;n ç ı.lmııştı. Kiı!h~ a ı 
da yaıı;ı:da.., !uru; ııdu. Alı <l

g ı l isu.f,r ~ala. ını gı ... der gc
~· yor..iı.ı. Ü9 turlü rr...dir oct.ı
'ı \-··clı. Bur.lar ı;öyle taksim o
lumrr.;çtu: A~ağı tab~ka<lan o -
12n'm~afır odaları. .. Orta t.ıba
k., .m d.ılıa temiz mlsa1ir o+da
laıı... Zenginler ,.e kıöarlara 
rn ' ı3 m..-.f?r oclala!"ı ... Ka -
zf«:::, pcımii:-de olduğll::'.dan a
Ş:tı,'l ~ad.n mlSafi.r odala -
r ııda·n birinde idı. Kispet zeniııli 
dı• ı>!Ut:@ı yer<k! lı d unıyw
du Ali ağa, K:ıv.ııkcının yattığı 

ocl~a grdi. Gözıine dmaı'tla a-

- Oğlum, ne ufanryoı-sun? 
Peynvanlık aıytp mı söyle? 

- Evet ağa.ın, bina gür~; -
rim ... 

- Küçü·~ ortı.ya m. g.ilıl'!ji 

yorsun? 
- Elh!. Allah n<! nasip <!ttiyw .• 

- Anadolulu mu~un sen?. 
- Evet ağam!. 
- Nereye gı.cJ;yorsun böyle?. 
- Kmkıpınara ... 
- Kırikpınara ı. ç geklir.. mi"!. 

- Hayır uğ;.m .. Buraları bil
meyoı-dwn. 

- Peki oglum... Ben sana 
y a;-dıın edecc~lm... Seni bexn
beriıınııle götünx.-eğim. Bııırada, 
bn.e g<d:inciye kadar ınisa.fiT ol .. 
Kırl<:pınaı·da da l>E'nim mi.;afi -
rını .kal... Sana üç beş kıurll§ 

harçlık uy-dururıız ... Aferir, r.ana 
koyu ana<.Ivluhı 

Dcdıiliten sonra aga şu emri 
\~reli: 

- Bu adımıı başka ve ralıat 
bir yere al .. Sonrn blı!im peh
livanların yemeğinden ver, iy 
bak ve wle ... Bi0im orta pt'h
lh·anJarla da \dmar, yaıpsın •. Bu\ 
suretle bq -0n gün beslen ·,µ id- ı 
man ey lesı:a ... 

D,'<lJ. Btk+ıi de: 1 
- Oğlum, kenrlıne .) ı 'baık Bı

Zim kiiçi:k pc"ıl:ıv~nlar ,·ar. Or.
lar1a da kl'llan v. p!. Ben, onla
ra tenbO: edcriı1ı, senı e7Jm<' ı n
ler. Ezmeden idman ver::rler 
sana!. Boka da ye 'e .c. Hay-
<li brJka) ım . Anad<ıllll«.n Y1 
ka:r uca."':c• çt ·~r .. Klsb tin ol
dtı.rtuna göre sen, biı .ız da vağ 
gü~i mliyorsuıı galba! .. Kml;:
:pıır..:>rda 'kÜ\Üik ortay• kuır~a -
rıf""..an sana bol para toplaı :en .• 
Hay{]i seni göreyım .. 

Dedi v~ a(Yrıldı. 

KMıya, dcPhal Bekıf' bu d 

bir ooaya ald;. Alı aııanın b· 
pchtlvanlnrının ycn,e:ı:.lerindcn 

vermcğe 'ba~ladı. 
( Dalıa rn,. ı 

iKDAM 

l . - .. . . ' . .. . 

--
M. 
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YENİKAPI - SANDJKBURNU 
CAKiR GAZiNOSU 

Sayın müşterilerinin 
vaki ısrarları üzerine 

ile sabah, öğle ve akşam · 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayını 2 1 kadar seandarma 

TÜRKİYENiN SES KRALİÇESİ 
Hamiyet YücES~;s 

VE BESTEKA R 
saıa.ı-ıa.tt t rı 
PINAR'ıa 13/ 9/42 pazar güııü ak§aoıına 

devam ede ccklerini bildir ir. 

. -. •' "" . '").. . : - ~ .. >'- - -~ . ' • . .· 

Teknik Okulu Satınalma Komisvonu Başkanhğından: 

l.9)'>an"&k 
Pırtı .a 
J..aııaaa 

Havuç 
Kerıev iz kiı.lk 

D<>ma~. ı:lolınalıl< 
Bcze!'Yr. ıaze 
Tli.ZIC bek.ıa 

C•"ı !""~""' 
Fa<uly~ ~6 
Ftl-"U iye barbUJV
B>bCr dolma!"' 
Tabe ya.p,.ak 
Yır t'Wması 

Ta.211 bamya. 
Semizot~ 
Ta.!>~ :kab~,c 

K :-nı bahor 
M 'Ul 
Pı.tlıcan bııııı 
~ saliit 
Eng ">lir U: 
il yar 
I n:... 
D re tn 
T ooğın 

l!l._y DOZ 

Y iil rJ: sa rm.Jl' 

n.> <abagı 
Nane 
Sanı <:E1':: kurı: 

Ebf-ı:ümca 

5000 KHo 
10000 > 

5000 • 
2500 > 
2000 • 
6000 • 

500 • 
2000 > 
1000 • 
2001) • 

3000 • 
1000 • 

400 > 
500 • 
600 > 

4000 > 
3000 > 

. 1000 > 
ıooo adet 

20000 • 
lOOCO • 
0000 > 
3000 > 

25000 > 
5()(1() • 

10000 rl ti 

l~O • 
1000 kılo 

1000 > 
2000 adet 

200 JtJ}o 
600 • 

18 
11 
18 
10 
18 
17 
18 
22 
25 
:;3 
28 
20 
20 
16 
4-0 
10 
18 
20 

5 
~ 

3 
ıo 

4 
5 

2 
3 
3 

"° 16 
s 

fi5 
:ı.o 

Coı;ı 
Kuruş 

25 
2~ 

20 
20 
25 
25 
19 
25 
25 
35 
3~ 

25 
25 
22 
45 
18 
20 
25 

6 
8 

3 
10 
5 
il 
2 
ll 
3 

40 
20 

J 
70 
2Ş 

Azı 

Talımln bl'deli 
'l'utarı 

L, Kr, 

000 00 -
1200 oo\ 
900 00 
260 00 
a2o oo 
850 00 

90 00 
440 00 
250 00 
6i() 00 
840 00 
200 ()() 

80 00 
80 00 

200 ü-0 
400 00 
'40 00 
2i'0 110 
250· 00 

120!. 00 
200 ü'l 
600 00 
120 00 

1250 00 
lOo oo 
soo orı 

450 00 
:ıvo oo 
160 00 

co 
130 00 
100 00 

Çoğu 

T:ılım in be<le li 
Tutp.rı 

L. Kt. 

1250 00 
2400 00 
1000 00 
500 00 
500 00 

1250 00 
95 00 

6-00 00 
250 00 
?00 00 

1050 00 
250 00 
JOO 00 
ııo oo 
225 00 
720 00 
600 00 
250 00 

00 :oo 
1600 00 

300 00 
600 CTO 
1~0 co 

2°·0 00 
J(l(J 00 
ıorı oo 
4!fll 00 
400 ()0 
:oo 
~o 

00 
00 

140 00 
12.~ 00 

18725 00 

Y d aa b1'..'wıan T<>!mlk Oi<'>l ınun 1942 rr."11 yrlı lhtly&cı olup yukal'lda cins ve ın3tdarl,t tahmin bede+ yn
zı ı 32 kalem yaş .el:n:e ı•rtnan.e<inPg>örc 24/9/942 perşem'lıe gtinii •aat 14 <!>(' Gü:ııjjşsuyunda Y.Ul<sek lfülırndis 
ma: lrb. -. >ha.~~slr<ie tuplan;ıcak 'koml,,onda Jhal<'$İ YO'Jlılmak üzere k.lpah zart usu• ı~ {'Jcı;iltmeye konul
muşdu.ı· lı.ı{ tt-.Jnı:ıat 1404 lirad "· İs+.dt:ılerın. şa11nam<'Sinl ionnetc ve 1l4c 1.cn1inaı yatırmak Uzere bir gün <'v
' ı:ıllr.e ;s. .. ... ar YJhilz'daki okulumu2a. ~ t-k$ıltme günü. Giimü.ı;suyundaki YW..sr1< l"·fu_ ('ndit Mt~c:bi muha:--e .. 

besi- gclm-eJcri, 
T k if rnrktuıplan ~ t.nıet:ci btlt ıf.iıJ<t cvrtline kadar mei<buz rnukabili.ı::ılle \ er:!n1ıvl h':2:ımôl'I'. P ıf::.ia<'"a vıUd 

g• c ..,., >er k;ı,hul ~diln' z. )567) 

1#9/J- Nl:&lJOS)IA!\UE C.\DOLSİ'IDI! HUSt:si 

YENİ NESİL İLK OKULU 
YUVA - İLK KIZ - ERKEK 

'J'ihl'11çe - Fı~rwı.ı.ca Öıgt'-t·tim. Yuvada ~ilık b:J: yıl 

a.;ılaca!ttır. H~r 1fikı tı:a:rıt ynp:W-. 

İ< lanlm1 NişGlllaşmcia Karakol karşı:;m«a 

IŞIK LiSESi 
Ana, İlk, Ocla ve L'sc - Yatılı Yat;sı.ı - Kız Eı1te\: 

TESİS TARiuf: 1885 ' 
Türkiyenin En Es ki Hususi Lisesidir. 

ıa:ı•brJ>in 15 Eyllll gcinünr ka<iar loa:'l'dmı ;,eu.ı..mest lizm.dır. 
Kayıt için bt:: gün 1nü:acaat .:;ııınabilir. Ta.rltna.me isteyiniz, 

TM.U'ON: 8H79 

.--•ORiON RADYOLAıı:sı 
3 nalg«h 4 lrombOlı SUPER HALK RADYOLARI gdmi(tôr. 
R ·\D"\"0 PAZARI: Galata Tiınel ~ad~i No 17-l 

istanbul Belediyesi ilanları 

jl,_ı_sıa_nh_u ı,_v_ak_ıfl_ar_di_re-=-kto_· rı ... ua_u _i ıa_nıa_n ... 
K:yra.:ti Peyakçc~i 

L. K. L. K. 61lı olan :renbil ilişti. Bu •hi'l' p<-h- S 
füan zer.ıhilinc ·beneiyordu. Kah- ~OD"' ~ 
yosma sordu: tf'••zı::mıaım .. 1111111111 ~ 8AllACHANEıiA 1 HOltBOlt CADDS;;i:;nF: ırosı:;si 1500 00 112 51) 

Unlrapanı H .,.;ı Ka· ~hmf'\ Ul<ıbtol1-lnri(> Ab<l:u'<di ooitcim<la. 
- Burooa kımler misafir?. 
- Bir kıişi var ağa hazretleri.. 
- Kaç gündür burada? 
- lıkıi gündür •. . 
- "• biı;-im ada.m?. 
- lfallbt<'l' efendim. 
- Nrubur mu?. 

Bu Pazar günkü 
maçl a r 

İstanbul lu1ılıolo ajan! "°"""· 
13 Eylül paı:.ır g...r.ü yapı~ac-;;k ]ıd: 

maı;lan. 
Fı·ner Stadı. 

- Eıvd ağa h02rctleri. .• ıo H<lıil - HaJiç ha?.emler' N -
- Neden anladın r.aihur ol- hat, Hayri, Neş'et. 12 Fener - Sc-

ctuğuınu.?. h·ymanlye. Hak~rr: 'lor: A. Ao , 

Er Je zeııı!>ıli göstererek: llhılıtar, Mucyyet, 14 G::faıas"nıy 
· - Davutıp .~a. t:rJlC'err1 ıri $-.:k.r\ 

- işte <ığam, zenbili ıburatda Fa"!ıl, MuOOr. 16 Bey'toz 1 t 
aısılı •. K>yafeti de t .. m natbur.. Spor. Hak«ın!eı-1: J\I •z f•• . Dr, 

- Ufak tdek OOr aıdaıı:n mı?. retl<n, SadıS, 
- İri kem::Jdi, kuru lk:ara lbir Şı•!'Ef Sıadı: 

•ar.lam.. Fakıııt 'lıal.,;iz., 10 DoL'U - l 1.ıkl<ll. Hakemler: Se-
- İndir .ba1<aıyım ~u zcn'b Ji!. ( Hiam, Sabahatt:n, z:ya. 12 B• ywı,, 
Kahya zer.bilö :indirdi. Ai!'zını - Eyüp_ Ha!«•n-Aer: Biil,.nt, Z«I<•, 

..... Sa it. 16 Ve-fa A;tınl1..1g. ll~ke n-
a~"lı. İçinde pehlivan kiSbeti ya- ~r· Re>at, H .. y;ili, H. Oz»r 
t1yıoırlu. K:lbya bunu görünce Hı\KF:\I İD'IA:SLARI BA'lLAOI 
h~'.}'l"etle: Futbol tıa·kernJcl ~ •ene nl-
·- PhJtvan ıkıiSbet.i ağa tJaz - d$ ~ çorşamba gunl• ri .aat JP-

retleri .. DC>ınek bu adam ?<"hli- de Beyt>ğ' .ı Hal·kr.vır.de ~·•!ışmııga 

vaınnı.ş!. f'ııkat hiç pelıHvan de- bas nrms•ordrr 
n<JCEJk yeri yok... --------------

-Ne biliyıcmrun? Berki ·yi bir YENi NEŞRiYAT 
1'f'.hlıivar.dır. Burada mı, çağır 
·baokayrm?. 

Diye err:ı T verince kfıhy a, dı
şarı ç.!kıp Bokil'i buldu ve ge -
ıtirıcli. Ali ağa Bekıi.ri şöyle lbIT 
efrzdü. F>kara gördü. Ancak hi
çünt omaya filan güreşecek ıblr 
Anıı.dolu pehlivanı olıduğuna 
hukımı:ılıU. Keı:xlisine sordu: 

- Oğlum sor" pehlivan mmın? 
BeC'!lir, şaşmlı. Kend&r.i hı ç 

belli etmek i.'l'~mlymdu. K1'-ıpet 
ortada idi. ÖniiDC bnkara:k suıstu. 

A!i ağa: 

TAK M 

Eyi 1 : Çarşamba 

1361 

llıc ... t 
ŞABAN 

27 

9 
. A,J: 9 

1358 

RumJ 
AWıstos 

27 

Jlıı.ır: 127 

Kırbaç yarası 
ı.ı. Fa~ n Pol<l<an' n yuka"'

daki lsiııUe yeni bir romilnı çık· 

ın.ıztır. Ok zyu.cularım za tJ.V.:o.;;'e e

der!;:. 
<>-- -

İslam· Türk 
ansiklopedisi 

39 uncı.;. f'I ;·'1:. ı n:ı .t.Jı.1 yazr.:al1& 
dolu o;.ara·~ .ıa~ı d.~ ~·t.ı. ·,r, Pı'Oi-t:-

9ÖT KAmil Mira ın A.şUra h.ık"tmc:b 
badls, fık:ka~ ibl..ır ba~rlln.!a. ında 

c1ülı. m t~t.k: !tleri vard1ı. Bu tı 1 -
ta m'C\ı-ZU h d ~•1 1' de gösı.erilm 

.M. Şaki' UBill Taşır hıl'k·ya~ h 
n·ıl:'ıdan c.ı:şura hakKın ·ı hal" lU"oii

nt·lerlıı.e. ı-:ralc-ddin sar;ıyda ~is a 
ıcvıi n1ı•.ras.ımi ve lısUra gu:ygüycı.

larına dair ~ıynıctU t~tık ~!crdt' bıı
lunmuşl~rd· ~. At mad<i· ,.nrle Pro
f f'SÖ"' isrOa!J Hakkı İzn irli '-C ()ı"N"r 
Rıza taraf.arından l~n, Kur'an ve 
din tarihi bakınılarından cok n ıl
bim telkU<.lcı• yap,Jmııtır . 

ZAYİ - 1stanlı•ıl Zi!'aat ntii<filr-
E z a -n-2 ' Va&ati h.ı,ğUr.d'C'rı a1m•-ş ddugunl 4730 No. I 

Vık:\ler ;;. D, S. D, ılttlat rapor ~ftğıGı111 zayi ettim. 
Guntş 12 04 6 ŞS YPn nı çıka:-a.ca.ğııı'dan eskisır. nt ı 
Oğlo e 41 1l 11 hükmü yotc:or. 
l~-ndi 10 18 16 47 Du. ""' GökE<\Y 
~kşam 13 00 19 30 

Ya\&ı 2 31 21 !1.5 ı ZAYl _ Kcm:rnpı orta ll'<'k"'-
• '•""•""• k ___ -.ı .,o_,.;;2.;.ı .-..4;..,_..;:.51~ bın<:ı.tn a. ığun c plon.~ır.1 2a)d et l 

t.'m. :r<>nlsin; al•~ağıır.d!'1> r~'5:n ·~ 
Dİ:KX!l.1': Gaz.leye .ıöOOertJen !Wi<Jr • .i OY<>i<lur. (653) 

t- \orak .Cl1r1 \.'erilrı:.t:ı. Kt'ır~.ıl Saceal 

Kn - Er•~k 
Ana -ilk HA YRiYE LiSELERi Orıa •Lise 

Yatılı• Yatııız 

Ta'<be kay<l"'lıa bıı ~rnı.ı.,<rt:r. E'kl taleben:n EylaJUn bcc;in(ı kadar ta.ı...;tıer.ru yatırarak kayıtlarını ycn:Jemelnô 
.:~z 'Td:r. Sınıf l:n.:• Jnleme '!r•tihcın'arına. 31 Atı.ı'tos Pazarte.si, Lige bitir:rr.e Jmtthan!arula 8 Eylül Salt, Orta kısım 
elf""1ı~ ı ntlhan!a.rına 10 Ey?UJ Pr~l ~mbe ve olgunluk imtilıanla.rına da. 24 E.YlUl Pi!r.$1 n1bo cünu b_,ş!an~caktır. 
"'~Il!. .. 11;~at t--{lor J.:ün 10 dan 17 ye ::otdardır. EcnEi>l lisanı j)k sırutlft!!"d.an badar. Gündüzlü 'talebe meldcb;n hllSU51 
\:f'~'l:t"'":f" rıiia.k:edı!ır. Telefon· 20530. 

istP.nbul Kız Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonvndan 
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mı.:ı:ro.arıaırıyı c ıra: .. 

ha .. t n b<.dıc1lcri ve ~lk 4~rr n tl~rı ya2Lı yirecıtk ve yoılkac41ik.;aTd.an (Et, şekı1 r, kuru er2~, tNtdıeyağ, ZPytırıya,!, 

sabun \"ı! ılC'yt;n t&nt sırrın) 31/8/lM~ giIDfı:ı·<Je $uıp.;4•.ı z " ,.e a.çı~ r!:. .. ~hmelCTden y .. !nız odun ''e ma.neU ioö
rr.ürt.'-ne vl'nlen f;aı yrM.!>c-k gO:i\.!düğii':"'den ' chğPr1e'J"•tıe h·ç bir isWk" rıkmad.gınıdan <E•, şeker, kt:r-u erzak, 

sa.dfyag, 2.Pyt"n )'ağ, :sabun \'f z •ytin ti>n~ n ) p:ı a,~~ ve mütcb~'tis;nin aç.k t }a)iltmclf: i Ol' goo ı:ı.at• ar.ık 
l0/~/1942 per»e:nbe gibü &aat 14,30 dan l\iba••n B~Y~k' ıncia İslik'ı'l caddcıinde ist<.ll'lml li!der muıı~I:
&;indt tüp.mı.an kon !.cyOJJd:l ih;;TeJeri ya.p 11ac~r. 

2 _ is*rJi!c ılık tenı nat,aru:ı bel' gün ,.e ıı:. ;.t•en f·vvel m,:-z'!t'Cır muhasOOr. v~uı .nt y • rak temi\ t 

ır..:.'1.10....: .... ;.nJ -ı.;ç 1942 yıll."l'1 :ı:l ·r.caı-e~ OedL .ı. ~•{-& LBJ:ırıylc b'.rl.'k~~ ltom!syona gı·l~.t'r. .ı.: ... l! oluı::ut. (9Gl8) 

eski H2, yen! 112 No. lıı <!" r.ııtırıuıı pıı....,.J.ıida mu.ı&)'!'d,..; 10/9/942 per
t<'n.be gl"urii saat oıı be~l.c icra edOect'l<Iİl'. l•t~Jt\l~~rin Çetlib<'rlit.ırta \"•

lu!Jor Ba:ımüdilı'lil;Ja ıruıh!\Mt k<ıl~m'r.4' mü.•ac-alllılan. (9804!) 

lat an bul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

J.'Iu,kaddrnra İ.rlanl:n.t!da 

16 da 2127 s:ıytlı muafiYet 

An~ ra ra<id~e Reşilef~nd. Han :!\"o. 15-
rıw..alnarı>':Mıl m;z plastik .._.,a fatmı<ası ••-

b;})i ı.ken lhal'Cll'\ fllfül'd.t olcluiclaıı. blilinl'~-en l'r1uıhı!in ve MUnir Emin iwf" 

deşlcr : 

,:"\trkı_1ar1, ılnkhı)·cti v-e- :rt-<.1en doğd1ı!u 6448 soyılı 29/7/942 ~.:Z.lu tCüm.
hurJye-t> ,-e 8539 F"Ayılı 29/7/942 günlü cA m.t a:azf''ııtlerile i1A.n eôUC"IJ 

ct-12'i.t li.a.ılln lf:.!3 63t,y.:iı k~nunla gö.ı;.t.e-rilen 30 ~ müdd.et urlısı<l.aı 

&!emedôğ<ııax,en b<l p•r:ıy, ".ha:rc1 10 gün ôçlnde veznemize ,.aıımıadığ•nı 

ta.kdlrdr, Talıs·il Em' l bnıunu hilk üır'cıine ıtöre hal<iun1"da 1aklbaı ya.· 

ıpı\;..cagı. tcbl~ yerin.f• kaiın 

K. TASARHUF 
HESAPLARI 

2 ilcinrıt...-ln 
K'"'liJ~Jne ayrılan 

iltram')'e!<r 
ı adet ı 000 liı111ıl< 
1 > 500 > 
2 > 250 > 

> 100 • 
• 60 • 
• 25 

Sa.bibi: E. İ Z Z E T, Neşriyat 
8asılclı41 yer: . Sml 

(9782) 

D irektörü: Ce~..!et Karabilci• 
Tel,craf• Matı.-


