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Adana, 26 (lıadam muhabl rlnden) - Ticeret Vekili Behçet 
Uz bu sııbilı. MersiııcHn ıehrimız e gelmiş ve tiiccU", fabrıltatör , .. 
çifıtçilerimiııle Adanayı alAkeland ıran meselelerin hali! ~I;: ah"-" 
tak tedbirler metlııde ıızun gör !lşıneler yapmıştır, fü.l'kevi v .. 
liI §'E'!'efine bir çay ziyafeti verm i§tir. Ve.kil gece saat 2~ da .t. 
kellderuı:a harel<d etm i§Ur. 

Müttefik ihracına karşı .• 

Balkanlarda Mihver 
tahşidatı arttı -----

2 Büyük Alman generali Balkan· 
lara gönderildi. Metaksas hattı 
M ajino toplarile takviye ediliyor 

St0kholm 2G (A.A.) _ Müs-
1'.kıl Fra:ıı.sı~ ajansının muhabiri 
7azıyQI'; 

Stı>kholın'un urnum.iyetle iyi 
m,"!Umat alan mahfillerine göre 
Amanların iki bü""'k aske"' f" la JU 'I şe-

ı 0 n general von Manstein ve 
general von W•ich Balkanla,,a 
ı.önder:l1n4tı,r. Geçen ay, Maca
:rıstanın cenu;b Rusya cephesin
~kı Alman kuvvetleri gurubu
nun ?aş kumandanlığına tayın 
edlıdığini söylemişti. Adı son za
manlarda s>,k sık geçmiş olan von 
Weich geçen ilk teşrinde Stal'n
grad-Volga- Don cephesinde bir 
:numaralı Ordu gurubuaıun ku
mandanı idi. 

Rusyada daha 
kısaltılmış cep .. 
he neresi olabilir 

Yazan: SOK.RO AHME.D 

Alman ha<p lebl•ileri, Şark oep
bti.lne aıd Lki ba<J..l&eie fazla l'er 
vermcie batla.clıl<lr. 

1 - Dqmaııw USl.UD kDvveU Ve 
ID&beme Jıe zayiata ba.lnnaa.a.u, hiu 
41..WlllMlan salüırına.ı::ıı, 

Z - hışıll çok f'dıletıl ve aman. 
Rı. olutu. 

Reı.nıi lebll~le'J'den baıık", Mihver 
n.d.yoları, Cazt!lelerA, souuıeri de, 
M•bver mmılekeıteTi umumi efkirma 
bu iki fikir eLraJ:ında. neşrıyat )'aıt
JD.a.ktadır. Adet.a, bllhUMa son iki ıun- \ 
dcuberi, bu neı;riyat, da.ha sistemb bır 
teJı.iJ alwıııhr, denebilir. 1 

Dun allşam, D-l'I .H, AJma.ıı &Jansı, 

earır. ceplıesin<kkl vazlşell hulasa 1 
ederken, blnlerce k1JomclU'eUk bu ıuun 
&e.Phe.o.ln, kı.s.a&Lılması ıuzum. w za.ıru..I 
retınden bahesdi1or. Ve YaJwıda Al· 
man ,·, _,ueı kurmayının bOyle btr h11.rt1-

•eı.e l.evessül ede:cej:Qıl lilDJ'tüYordo. 'I 
Yine ~ui ~s:ı s-Orıe. bugonkü uzun 
..-e s-en:ıı cephe kısalt.llmağ-a, müdafa.llSI 
daha emi,n ve knJay yeni b•r cephtd.e 
nıull.arebe.lere devp..m edilecekl.ir

4 

f '\ 
Ankara 26 (radyo gaze-

' teai) - Mihverciler Avru 
paya bir ihraç tq~f,büaü 
olduğu vakit uykuda av~ 
lanmak iatememıektedir
ler. Pariste ve Viıide Mar 
ailyada oduğu gibi aıkı 
tedbirler alınmaktadır. La 
val Pariı poliı müdürü ile 
uzun uzun ırörü•mü.tür .. 

Diğer taraftan Alman
lar bugün Norveç sabille
rinde görülen İngiliz ko
manda kayıklarından bah
setmektedirler. 

Struma 
oadiıind• 

Londra 26 (rady<>) - Rus har
binin seyri ve şimal. A!rikad•ki 
Mihver ricati üzerine bir mütte
fik ihracına k>rfi Balkonlarda 
mihver tah§idatı aıı:ınıştır. Me
tdt•sas hattı, Fransadaki Mojino 
istilı:amlanndan get'rilen toplar
la tecltiz olunmaktadır. 

Strurna vadisi de hususi bir 
ihtimama tabidh-. Bulgaristarun 
cenub hududunda yığıl.an 200 
bin kişilik m'hver ordusu Doneç 
havzasına gönderilmiştir. Bu or
dunun yerine Bulgarlar konmuş· 
tır. 

Varlık Vergisi 

ilk kafile bugün 
Aşkaleye gidiyor 
Suriyege kaçan 17 mükellef 
Gazi Antepde yakalandı I 

_ Şehrimi!ııde 'Varlık vler~irJ J 
ödemediklerinden dolayı Mooa . 
daıki kampa göncrilmi; olan mü
kellefler bu akşam tren le &;· 
kaleye sevıkıounac1klardır, Bu 
kafile 38 - 40 kişil.ilk.tir. 

Dün tutulanlar ve hacizler 
Birinci listeye dahil olupta 

·bulunaınıyanlardan tiittar A
leıkısandr İstavri de dün tutul -
~uştuır. Bu adamın, .arar'.d1ğını 
ogreı:_ınce Fransız hastaluınesine 
yattıgı anılaşılıııııştl!', Kendisi 

288 'bin lira borçludur. Maliye 
şıIDeleri dün de hacizlere devam 
etmişlerdir. 

Dün haciz olunan e:pr3lar da 
peyderpey satı.lac.aklaı:'<i · r. San
dal bE<lesetnir.de satılacak mah· 
cın mücell'herler arasında o:ı ve 
ddkuzar lbin lirahk iki )Jırlanta 
da bu.hınmaktadır. Bunlar teşhire 
loonm ıııştur. 

Diğer tara~tan Kcr.tyadan iıil

(Devama. 2 inci say! ada ) 

Askeri tebliflerde oephe ır.ısaıtma. B 
JllD man.,.ı, :eri çekilmekllr, Öyle ..,._ u ha. r b 

1
• n en 

laşllıyo-r 11.i, Rusy•daki Alman ordu.. 
ları, bu kış, ıreçen kıt Olduiıı &lbl, 

:~. :~,~~ c:;d=~~.as~~:g~·::· heyecanlı ha be rı·. aı.mındeki va..ı.lyetin vahim oldutunu da 
J'tn.e Alman resmi t.ebUğleri & ık j 
ifade etmişlerdir. t ca -------

Halbuki, beklenen hadise b d ğ'J- • A m er "k d" k l . d . 
dl, Al .... an o'.dula•ının C<çen

1

\,:t~ıı l ara yo mer ez erı ın• 
edlndıtı lecrube vardı Ve Hkba.b l • • 
danlllbar•n,Şarkoepheslndek,,::: ey1c1lerine bı"r davet yaptılar 
sırtıtı yapıldı Ve bu k•o Rus ••f · . ..., ...:;erı- v· 
• 1n dalı_• iyi •artlarla devam e<leceğl . aşıng~on 26 (AA.) - Birle- harp müddetince bildirilmiş ha,.. 
•• lıat.ıii b•llrll•eeil Mihver kayna&, şık Amer•kamn bütün radyo mer- berlerden daha heyecanlı h•ber-
lanndan blldJrilly<>rdu. kezleri dün akşam dinleyiciler'ne ler mevzuu bah's olduğunu tah· 
Şark cephesinde haklkt vaıyelln ne ~ıtabederek, Çarşamba sabahı, min etmektedirler, 

eldutu tamamlıe bılbı•mes. Diz bo711 1 am saat ıryarile 2 de radyoları- İN"""'<>rk Sun gazetesinin bir 
lar içinde, senit Ra& ovalarında ba- nm b d - ·' 
ııen, tümenler b1Tblrıttlnd"9 &11nİer.., . aş~ a buunmalarrnı rica yazısı bu intibaı kuvvetıe..dir-
llabu almı7ablJIJer. Baberiıı dünya etmışlt?rdir, Bazı gazeteler bütiln mektedi.r. 
efkirı umu.mtyesfne Yayımı herhalde 
ıok l'l'(l ve cilo olmakladır. Şimdi, 
Ol'fada IDıl'V<'Ut mer•k mevzun, Ahnan 
•en,ı kurmayının, kısaıtı1mıı yeni cep.. 
ıı,,.yı nerede tesis edecelidir. İlk enı.a. 
Hler, kdkaslan tamamım tahliye ede.I 
:ekleri şeklindedir. Ru~Jarm, stratejik 

A
edt·fJ d.,., Aı;ak denizi görünüyor l 
:Zllk d • • 
· c-nızlne inecek Rus orduları 

efer··ı • 
. • sur~ le hareket edebilirlese, mü. 1 

b 1m Alnuın k . . 
,.. 11vvetıennln rıca.t hattını 
aesmiş olurla?. 

Bu ~ıt, Alman ordulanı:un Rusyada
lıl vazıyf'Unl l·üı sen ki 

' e lf"\'velki Na. 
Pol;on orduJariyJe ntuk 
b•ıe vardır. Fa.knt a~e..:l' edenler 

, un·~ mama.k li• 
aımdır kl, :NapoJyon bo 
m zcnna uğra,.. 

''· ve Yanında birkaç ki ·ı il F -lay d.. .. . li e ran 
a onmu:ştü. Bugün Al rd 

1 bo , manou.. 
.~rı n1lmu, 'leğiJdir. llOyle bir lh· 
ımate de Yer Vtttnek lıidb;eJerl tp 

(Devamı. 2 lTıci sayfada l 

Akdenizde bir ( 
milyon tonluk 
Mihver gemisi 

batırıldı! 
Londra. 28 (A.A,) - AkdMtiz b3'J 

kumandanı Aİn•r•I &lr Hanry Bar

"'ood, müttefik denizalt.ıJarunn. Ak-

denizde blr mflron tonluk Alman v.e 

it:ı]yan ı;.emlsl batırdıklarını bildir-

miş ve demJılll' ki: 

'Ve denlzalt11arımn kinci milyon te

Da varmak lcJD ev• baıiıımıtlardır, 

Marsilya 'da 
İdarei örf~ye 
ilan, 250 kişi_ 
ida m edildi 

Londra 26 (A.A.) - Fraıı•ıı dev
let ·r.adyo postası bu saba hkl yayı· 

mında, nıarslJyuda örfi idare ilin e
Qi]diğ!ni biJdtnnışhr. 

Yeni bir .e:mı·e kadar, boşaltılan bi
nalara kimse girmtyecektjr 

Zürih 2.6 (A.A.) - Reuter > 

Cenevre gazetesıne ' gelen bir 
«ılgra!a göre, Marsib·ada 260 den 
fazla kimse kurşuna di1il<nı§tir, 
Bunların 70 i }<ad.ındır. 

f Ç Ör Ç i 1 · l Alman Kumand!1nlığının kararı : 

Ruzvelt Rusyada daha kısa 
Mülökatı bir cephe kurulacak 
.AJııloara, 26 (Radyo gaufe. 

si) - İngfüere ile Ameriıka 
arasında görüşmeler yapıldı
ğı, İr.gillzı Başvcf,;ili Çörçl
lin V~in~b:mda bulunduğu 
Milbver tarafından söyleniyor
®· Miih"fr ıkaynaklan bu 
gıöııüşmeler halolmıda yeni 
ta.!ısiıat verm'kett? ve göriŞi· 
len meseleleri şöyle hüiBsa 
etmekrtedirler: 

Berlin bildiriyor: -
Dün, Doğu cephesinin geniş kesimlerinde Sovye t 
baskısı çok arttı - 2 aydanberi kütle halindeki hü. 
cumlara başka hiç bir kuvvet mukavemet edemezdi 

Hususi Rus teblfjj'I Diğer cephelerde 
Sta ingraddc: k • 

1 - Şiınai A!rikada :F'ra=-1 (Dwarnı Z nci sayfada) 

En son 
Daki~ada 

Aldığımız 
f;İgroflar 

Almanların en SOn Vazıyet 

Bütün Garp 
Medeni yetir. in 

müşterek 
cephesi 

Maclrld ZB (A.A,) - cABC• l'He
tesinin siy~i maharrrl bucünkil baş. 
mpılralesiııde, dolu cephesini cbiu. 
mum Avrupa mmetleTinin ve bütün 
carb medeniye\intn müşt.erı·k erphe
sia namı ile vasıtJandınnak<tadır. 

YILZI tu suretle hitam bulmaktadır: 
Bugünkü harp · sa.Jtanahlk iddia e
den allel~r için, 7abot. bu V.tJ'• 10 
ayaletl istila etm' lk fçlo defiJ, :ra hf'P~ 
si veva. hlcı tcw yapılan lopyekUn hır 
harbdJl'» 

"Vakıt geldi,, -Alman mill eti topye· 
kiin f ' dak arlığa 

davet edildi 
Berl 'n 26 (A.A.) - Voelkis

cher Boobaghter gazetesi cvakit 
geldi• başlığı a•tınd" neşrettiği 
bir yazıda Alman milletini, ya
şayış tarzını tı>pyekı'.ın harp ieap
larrn• uydurmağa ve bu suretle 
cep!ıedelki a.Slreı'lere düşen y.ükün 
bir kısmını paylaşınağa davet et• 
mekted'r. 

~---:-ı 
Gaydan·n, r hbap• 
ları Adriyatik de
niz ne 170 "harp 

gemisi,, ile 
çirmi~lerdi 

Ball<an l'iilardısı geııe ortada •. 
Harbin ıbaşında, •Balkan. · !wli
mesinin oe kadar dil pelesengi 
oldnğunu batıırlarsınız. Dedikııı

dusıı Jl<ı, hadiseleri ile, .ınlaşma
ları, anlaşmaımmklal'J, cephele
ri, muharebeleri ile dal budak 
.-.,,,\mış koskoca bir Balkan mese
lesi •• 

Eski diplomatilar, Balkanlar 
için barut fıçısı derlerdi. Bal
kanlılar, bıı teşhisin yalan oldu
ğunu isbat için yıllarca çalışt>
lar. 

imhası sona 
erdi! 

Moıkova 26 (A.A.) 
Sovyet hususi tebliği: 
Stalingrad bölgeainde
ki Alman kuvvetlerinin 
imhası sona ermi§tİr. 
Alınan §ehirleri bildi-. 
ren liatedıe Kuporoık~ 
naya da bulunmakta· 
dır. 
Sovyet kuvvetleri Vo-
ropev">vıı demiryolu 

istaıyommu ele geçir
meğe muvaffak olmu§
lardır. 

Londra 26 (R•dyo) - Şork cep
ht?sinde Rus taarruzu üç istika
mette inkişaf etmektedir: 

ı - Kursk mınıakasınd .. batı
ya doğru, 

2 - Voronejdeı:ı kaçan Alman-
1ann yo1uflU kesmek r · .; l~ v· 
Harkofla Viyar.mava doğru. 

3 _ Şimal Ka!kasynd•. 
Rusların zaptettik
leri şehirler 

Sovyet tebliğ'nc göre Cenup ba
tı cephesindek' Zozno - A leksan
drovka i<lare merkezlerilc birçnk 
meskun ye.leri almışlordır, 

Cenup cephesinde kıtalarımız 
Krosny _ Manytck, Yurav~e~ka, 
Bbgodatnay mesk\ın yerler•n• al

mışlardrr. 
Ş'mali Ka!kasyada ol'du ları~ 

mı-ı, Belaya Gliıı• idare merke':
le demlryolu durnf!m1 Kar~alı
noskaya, Feldmarshalsky, ~rıv°': 
lny, \Novokubaookat'a '.sm

1 
ıdrı~ekı 

mühim yerleri zaptetmı§ er ır. 

Rostol boşatılı -
yor mu? 

Kahire 26 (A.A.) - Afi ajnsı
nın öarendiğine göre, Don ve K~f-

o ·ı , k-as çevrelerindeki Sovyet ı er.eme 
si Almanları Rostofun cenup do· 
ğund1ki kuvvetleTini ş'mdiden 
boşaltmak zorunda bırakmıştır. 
Bulgar ve Rumen liman laı'ındaki 
bütün vapurlar NovOr<lS'.sk Hma
nın• giderek orada bu iş için emir 
almışlord•r. 

(Devıımı 2 nci sayfada) 

••• 
Stalinin günlük 

• em rı 
Londra 26 A.A.) - M, Stalin 

xız.lordulor yüksek kumandanı 
sıfatile b'r günlük emir neşret
miştir. İki aylık taarruzda 102 
dü•man tümeninin ezildiğini 200 
bi;den fazla esir alındığlnı ve 13 
b'n ıop iğtinam edil<rek Kızılor
dunun 400 kilometre .ilerlediğini 

bildiren Stalin: 

Fa:kat, bu ilıarple beraber, or
taya öyle bir Balkan ınesel<ısi 

çıktı ki, sormayın .. Sağ olsuu!Rr, 
Gaydanın, Ansaldonun ahbapla
n, küçii,,ük Adriyatik rle.nizi.ne 
170 parça harp g~ınisi ile gire-

! •- Kıtaatımız 1'.1üh'.m bir zn-rek Ba kanlar işini fililledi•:er. 
Bekli dünyanın her yanı bir fer kazanmışlardır. Rus asker:e-

barut f,ç:stdır. F·kat. bu barut ri Leningrad mulıasarasını Jo 
fıçısma fitil sokulmadıkça, ne kaldınnştı~. Da·ma ilerı, n>zl 
ya.nar, ne patlar. müstevlil.,tinin bozguna uğratıl-

Günün n1odas1, gene Balkan· masına ve muazzez vlıanımı~dan 
lar~ Allah hakkında hayırlı d· kovulm;ılarına doğru yiı:rüyı 
sin! • B. SABiT • . !im., 

J 
Uzak 

Doğuda 

Cenubi Pasifik 
te mühim ha
reketleroluyor 

-------
Çfn ordusu Krang • 
Sf de JE ponlara kar 
şı taarruza geçti 
Vaşinıgtnn, 26 (AA.) - Bah· 

riye naı:ırlığlnın neşrettiği res
mi teh!iğ: Cemııbi Pasifikte mü
hinı harelretler olmaıktadır • 

Uçan kaleler Sainıte Isalbelde 
a<l8"nıda Re!kata'da Japon mve
zilerine hücum etmişlerdir. Bu
rada yar.ıgınJar çıkmıışt.ır. 

Japon uçaıkları Espiritu Sanw 
adasındaki mevzilerimize gece 
hücum etmişlerdir. Henüz tal· 
silat gelmemiştir. 

Kıtalarımrz Guadalcanal'da ha 
va alanımın bahm:ıda Ja;ıorJara 
hücum etmişlerdir. D~manın 
şiddetli mıuil<avemetine rağmen 

krtalarımrz stratejik elıemmiye
ti haiz altı tepeyi zaptet.m.işler -
dir. 110 esir alınmıştır. 

Cin taarruzu 
Çuııgkir.g, 26 (A.A.) - Resmi 

tebliğ; 

Çin ordıilan Nan-Oha-Mi:ng'in 
batısında japol}lara !hiicum et
miş ve ağır kayıplar wdirmiştir. 
Çin ol'd'Usu Kiang - si t!'Yaletinin 
şimal batJIS'l!I'.ıda da japonlara hü· 
cum etmiştir. K>talarımız japon 
lan ·bazı ileri mevzilerin<! 1;irmiş
ler, birçok esir ve ganimetler al
mışlarıdır. 

-
Şimali 

Afrika: 
8 inci Ordu 
Zuara limanı
nıda zabtetdi -···--
Savaşan Frensız 

kuvvetleri de 
Trablusa girdi er 

Kahire 26 (AA.) - Orta şark 
lngifl:z umumi kar.rgiıhı teb;iği: 

Dün öncü kuvvetlerimiz, mev
z'f ileri hareketlerde bulunmuş· 
!ardır. kıt'alarımız Şimal kesi· 
minde Trablusun batısında bu· 
lunan Zoara liınarunı zaptetm~ 
lerdir. 

Trabluıa sahilden 
ihraç yapılmıı 

Londr. 26 (radyo) - Fas rad. 
yosuna göre Britanya donanması 
Trablusgarbın zaptında son de· 
rece mühim bir rol oYnanıı.ştır. 
Sahıle çıkarma gemilerinden 
mürekkep bir kuvvet douanma,. 
n•n himayesinde Sek · zinc; ordu
nun ileri unsurlan Trablusa g~ 
rerken Tablus şehri sahi!ir.e ev
velden kararlaştınlan zam•ndı 
levazım ve takviye çıJrnmağa baş 
lamışıır. 

Mongomerinin Trablaıa 
gİrİf merasimi 

Londra 26 (A.A.) - lı:ıgiHz 
bayrağı Trablus üzerinde dalga. 
!anmaktadır. General Monlg<>
mery, Trablusgarb VaP muavin! 
Prefesi ve belediye reisi ile şeh
rin dışındaki yollar ağzında bu-

(Devı:mı 2 nci >ayfada) 

Piyasanın ayar!anması 

~ bııan- ... _,,. 

H RDdisl de bir cem17c& olayı 
oJdufu balde iktisadi baklkatJer 

içtimai hakilraU..,.den ~•k daha b
sastır. ~leseli 7enl bir &detin \'eya 
fikrin J'ayılma.n için, ne 7apa.slar, mut. 

laka ıaman ~rkla.rının epl işlemesi J 

ıa.zımgoelir. Fa.kat iktisadi biidlseler, 1 
telsiı dalgası gibi, her büdu bir anda. 

şipin lşl dola.şJ\'Cl'irlcr. Banlar da blT' 

nevi elektrik hassashiı vo.T. İşte plya.~ 
oa dediğimiz iktisadi hıı.l<J"kaUn de 

böyle el .ktrlkJi,ini anlanuıs olmamız 

ı-erektir. Piyasaya, tüccarın lkJ..tll ve 

ampirik anla.yl$1 gibi, yalnız mal ci
rip çıkması tesir etme-.ı. O politika.dan, 
hava •arttaı:ından, dünya durumun

dan, halkn ruh ve batta, sinir duru. 
mu.ndan bil;boyiı.İıa ieSır 7aimurları 
altındadır, 

Bn kadar lıa.."""5 ve o:vna k bir ha.ki. 
bil ı....,. lrad~ allında tutınü eııun 

Ycaa1u HAYRI MU"1tnnt11 

ı~·· volt ırllt . .... li 1>11&'11nlttı ...,... 
JbD.D ha.kiGtl fOYi.f.: 

B.ıiyiilc şehl•l••de lıil7lllt tleart ıılıt 
T•rıt P•k o kadar 7ok, İstat>bula b;ı,. 
J'iik mil~·asta mal l'ollren fa.la dolll . .. 
O halde Ista.nbuı piyasası atvcuııla 
larfedeeekllr 

İşte b'z diyoruz ki, plJasuın b• 
türlü durumlarını a~·arıantak imkbst 
tleii!~ir. N~ YaPma.h? Tüccar nı.11h ge 
Uremıyor. lslih~a l Jerlerlndf' maı du .. 
ruyor. Yaınlac::ık şey ellbelte ki !iU• 
•ırr: Malı getirmek. 

Onun içindir ki. yo.ln1ı v.nel piya· 
saya egem~nlik eden büyült sehirlf'tİ· 
b1.iozd~ Ya hükümet veya bel divf'Jer·m~ 

ıe «ereken stoku tayin edip m•hallirdtn 
gcnktiği m.ikt=-'rda h·~men ~" kfvrre· 
eek ve bu sur~tıe piya..o;;ayı dalma aya.r. 
lı bulundurab ı lecek bir (ply3 avı tan.• 
•lm ve ayarlama ofis)I kunılmauhr.' 
kunıla.biUr !'l.anı"-1r.da~·1z. O Tak•t fl
Yalların k<'ndiliğfnden artmalarınf 
ıneydan verUıneınış olaaktar, 
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T ~ J ?,,--- ~ Alman komu- -- -------........ --
~f:J-j ~ =l ;J(<r:9li] il ::f J I SEHiR ~~İ ıı L ANKARADAN) tan ,ığının kararı]] su L TA~ ıt R·E ŞAT 
Rus ordularının bütün kış taar- ~= HABERLERi Kömür <s;;:,~"::ru :::·~,. ] İTT1 İHA TÇI LA

1 
R 

ruza devam edecekleri anlaşılıyor is i hsa i ;:~:;:,~todik bir ıekitd. L Tefrika Yut.a: ztvA ŞAKtB No. tıs 
• inci ordu ba· r---------""' ~ loaşlanıış- Mahkeme salo- Berlin 2ô (A.A.) - Alman or- -~----.... -..---------
..,.. *'Sna ıill- ı Yazan: Emeldi K.urma1 1 tal'.Bıt y•r'fl Kua dulan umumi karargahının tebli· iftar Adeti de kaldı.rılınış, gaızete- aimı.ıe, bütün naz"rlar yen' r 
8ille ile.i<mck· 1. SACIT 1u kazs.na•, nundan kaçm'!lllk Günde 9 hın tona çıktı ği: Doğu cephes uiıı. geniş kesim- terde illlr. edilmişti.. Buna raııt· pı;an parlaı.. ün ı~rmıılariyle j 
tMir. ~.ijl ~---..;.;,,;;.;.;;.;=;;.----' )'aıı.i Azalt deni. "' An'Q.rıı. 26 Cİkıdam muhırbl· !erinde Sovyet baskıs• dün daha men Sultan Reşad, ltıiıha.t.çıılarm \.:ak•• ecekler-: •. 
bnetlez ~ıilclaıa Tuııas h•· z:lne lmnk Alınan mu'VIW<lasmı • k f f rlnd~) _Kömür, alınan ted· şidd.,tli olmuşıur. Düşmana kar· tı.ül<t:imet edkıinmdan lıa~a- O gün padişah, Tophancd 
d11duna vaım.:şi.a ... ·.ur. Zınua il· bsu~, Almanilar Stalınçad JSteyen mev U • birler sayesind~ islihsal wrimll şı cereyan eden ş:ddetli müdafaa ra IJ<olli ~lı İttihalçıları Ram&· (Nusratiyye) cımlsine selamlı 
maDf"'D diişmo,i ıiuı veya saat tlalı:inden daha bliyilk bir =~- bir hadde varmıştu-. Halen gün çarp•şmalan esnasında Alman kuv· zanıc ın..,telil alışaınlaclfıda i.f. ettı. Seliınlılı.tan sonra, Dolın 
me,..,ı.,..dir. Tunus huduıiuııda lübiyete uğrayacaklarldı.r. Yok, lfr IDb re •"'•d$r• de 9 bin 1ıon kıömur çı.k<ll'ıl.-bil· vetlerı herhangi bir yarına veya tara d&vet ediy>Qr, loendi ~on- -Oahçe sarayın ı. büyük meıras' 
"° llareı hattı boyDJl<b )oıi ha· Almanlar çekilmeye muv.Uak •- - md<tedir, Alrnacak tedbirlerle sarma ha?iOkAtına mllni olmuşlar- la.rla yt:mdk yı.yerek. hapsin( a:J· aaloounda muayecıe meusim• • 
~'= •~•.-enı-~or. •inci o:dıt al~ Ruslar Ha:kof üzerin- m" fA l"'ldJr•• fak ... f ..... rı a'n iltifatlara 0aıtkeylemeye -''ld' s Jt R d ·-·I - ~"" ' " a.. ""' ""' ınW\ar daha artıtrılaca.kıtır, dır. Aralarında t.."-ük bir Hırvat , • ra ""' ı. u an eşa , n~-
GıKı- ve ı::ıceriı .,.;;fü cival'.!2la den yeni bir ihata harekeıine li• ~ "' .. M"'< "~ pek ti.wıi;yeı veriyorl.lu. Bu uh•- • ez ·ı aıw 

- •- t""kili bulun. 'n stalingrtd. müua- n om .-yem un•ıorm• • e .~ 
-arılıUı.tan wn•a Tunu.. lıarbwc rişmeye ınııcbnr olacakiardn. * Bır' kaç h~""-"- ·-k'•~-·- M b 1 / v ·• mey.wda, kend"'ır.in markaısmı. ı t iıf d cd • ..~.v.= .• ~~ e us ug,.. filer', haıap o' muş -lırin merkez 'liinı:e, memnuıı ye a t 
bmaJlllJlle ifıliik elauf olacalı.· 3) Voronej ch'armıiaki me7· faili Sıileyman oğlu Molımet .,. •· taş.ıva.ı altuı saatler ve sigara bir tebessümle .;;:umsedi. da 
tir. daa mıdıarebesl tanı.aml)'le ve ismi~ bır mevkuf dün ikinci ve cenup kes mlerlnin dar bir ye- tab.ualırı. enfiye kutuları ıilıl .. -

b tal 
0 

[ / n'n ,,.,kJlmider ve fena hava şart- zırlamış oldu~u birine• rülbed 
Tunıt&la S{ab liuıan1 ım ba- üyü.k mikşasta Almanıarm a· SU'~ ceza ma!ı.kemesind~ du.ruş- lp 0 an ar .- • hediytoler vermeyi de UDutmr I d h 1 "k 

l lamı' argın· n uçaklarla dest.ekle- mec:di n!şan ırrının, er a vu 
pı.a d~en Keman ııua . .akasu- ~>'ilinde netittlenmi~ıi.·. Bıt ml.SJ yapılr:ı1ken ıtıirdeooire get'i yorda. 1 -~ t 

d u... d Ha '··-· --- •--- n-e'· yeniden cesur•ne bir müıda· M .... . ,,, nıd laya dağt• arak hemen or ..... a a• ıia Al.man tııa;ruza devam ei- saye e .....,. or usu rA»f • döıımio. ve ankasında durmaiota .. ' e,ırı.r•tyelı.n wanı an sor.ıra, 
K k hl. 1 - ..., Al!•• t fa~da bulunmuşlardı.r. . klimasını 'rade etti. mektedır. Bı;uu durdurmak içın urs ş~ r....-i üzerine ilerle- olan Jandarman(., W:arıııe &l· rr,;UrBC aa . 8 Tin )'e• ı ~ 1Ut!ıeıer, nişanlar, miHkiye iı· · 

f Kub.n V
• Manyt~h bö''.,,..lerinde Sultan Hamıd devrinde nı • 

Aınel'Wn • Lı.ı.gi.iı: kuvvet :eri ıneye ırsat ve imkiı.n bulmuı- dıırarak kasaturasını kapmak is· k A 2 1 • ~ .,- niliormaları alevhine de -birce- 1 
t'ramwara >a.oun ediyorlar. tur. Tahmin ettğl.mis üıere Do- tem'1!ir• UllU 500 Ü 9~ Ç İ düşman taarruzlar• şiddeti! çar- Wf.aı:. .açılnuştı. Demdkcat 1-t- şan meselesi, cid:kn iptiz~ e u 

Remel urılu.su. 'Iunu.s.a ıreri neç huzasında haıp, Rw ordu· Mdhmet jaı:darmanın <belinde- • AnI<.ıra, 26 (İkdam muhaôi· pışnular sonunda püskürtülmüş- tihatçliar, halk arasında miiilıim ramıştı. Fakat hi • bozulmıy 
1 nh 1 n ·ıe l . 1 "· K .ı.. tu"r. Cephnn"ın tashih ,·oin evvelce b' rf •--ı. ~ı.. bir usul vr.dı ki o cl.ı bir n:şa· irli.Dat ve muv:wı asın1 ın ata· • nın 1 r "YlŞ ı:ı:y..., ur ... , ki kasaturayı k.apamayıııca lw- rinden) - Mebus iDtihabı tı.a- • ' ır s.ıı """'"ı yapan · o srm ..... 

u ecl~r. ı.at•cliı.ter ne tenuı> Barlı><>l ve ~k denizine d.oirıt ridora !ırlayara.k kaçmıya tıaıı- zırlrklıırma f.aaliyelie devaın 0 • karaTlaştırılan hareketler metodil- -ve !nıihteşem iml.liormalarla el.. nın verilmesi en aşığı Tütbe 
.,,... ııe UTia Twıusı. sabile mıl· uzanınkatadır. larnıştır. Jandarmalar laTel>n • lımınalktadır. Dci:ı.erlerin lall2i· bir şekildt yapılmıstır. maslar ve p<rla.ntalt ni.,qniacı or- başlar, en yüksek rütbede kar 
v.U geçen ıuuhim y.. .... aUl ll'illn 4) Staliııgradda çevrilml~ o- dan takip edilen sabıkalı kaçar· mi yinni bir gün sonra ııitirile- B.N.D. ajansının aslıeri tadaa kaldll"IIJ:ş.ard.ı. kılardı.. Ecneb' hükümdarı 
°'MV8"!'f~a.rciır. 

DOGU CE."PHESiNDE: 
Sov,-et onlula.ı. ljimatl Ka1-

las,.da 1·e Voroıı.ej u•phcsııı.ı.e 
miilıim ınuvafiakıy<>l.er elııe et
~lerdir: 

1) Kafka,yada RuslnT Sal:ck
dan Tilcorcç ve Aruıavirden 
l{rap&tkin ıize.;"ine iki koldan 
ı;ür'atle ile:ı.:yudar. Gaye. dalı• 
cennpta 'e h&tıda b•.:lunan Al· 
man ku\ryel.lcrinin ıg.eri~ıni çe
'irm.W., hiç <>lma=a Kerç boğa· 
una do;.ru !ili}hrma!..tır. AJ ... 
nu:nlar RJI •. ·f• doğra ac"'" ç<>
k.iliyorlar; i>) le ki ~4 saaı için
de S.-yetlcr 2000 kamyoa e.:e ,e
~innqlerdir. 

2) Doncç havzasında Yoroşl· 
Io!zadıı u.rkan Rus ordusu i.e 
Kıı.tlaısyaıiaıı ric'at eden Alman 
tilmeııı.c.ri aı11.>ında m~ıw.u uu 

1aa Alman· Romen kuvveıı..rı. ken düşmüş ve telıW:eli surette rek he) eti tellişiyelere verile . muharriri ne divor? Eski devrin merasim! eımasııı:. prensleri ve ~efirleri müsıesnı 
nin aJrıbeti ilmlisızdlr. Banu ar- yaralanmıştır. cektir. Diğer taraftan ı...ıebu9lu- Ber'.'n 26 (A.A.) _ DıNB ajaıf. da &i):.leri k.amaştıran o parlalr: olmak üzere hıç bir k:ınseye. 
tık Almanlar da kabul &tmiş~r - ğa nam.zetli,i;ir.i kıoyma rnüraca. sının askeri muharr!ri dünkü ya· parh.t kıyafe:llerden artık eser birdenbire b'r'nci rütbeden niş>' 
cliT. Almanlar k.ş harbınin güç· Bir muhtekir iki atları tevalı ctmck,edır. Şımdi· zısında doğu cephesinde kış har- görülmiyordu. Vezir rıitbesinde verildiği görülmemişti. 
lük:.erini talsiWiyJ.e yıuma&a ye kadar parti genel seı<reterliği- binin Jlünden 8Üne şiddetlenmekte l>ı:lwıan devlet ricaU ıbile, Sim~i- Halbuki Sultan Reşad n:Ş3 ll 
başlaılılar. llı.lbu..lu bu ı.ış harbi- J T f •• 1 ne yapı.lan miiracaııtlarııı •aıy:ısı olduğunu kaydetmekte ve bolşe- yan redir..gc>tlar :ve !starı,bıJ.ır.. ihsanı cömertliğ"nde Sultnn Ha• 
Do çok iyi iuııuandilla:ın.ı ilan yı a una sur ·ı 2500 Ü geçmiştir. Bu muracaaUa- vi.k ordularıRln iki aydanber' de- giyci'Sk merasime o side eJbtse. midi de geçm •. mparalorluğufl 
ef.m~7·<:'Nlı. Bu sene Jaıı, ~en •• I k nn 9'Jğu tahrırer. y.apııd•i(ı giı-'i vam eden kütlo halindeki hücum· J.erle ·~tirak ediyorlardJ. - ıl en yüksek ni dnlf ndan birinci· 
sen.elti kadar şiddetli d~ildir. gun edi ere 1 bazı kimseler de Ankaraya geı.e- lannı Almrn ordusu ile mütte- Sultan Reşad, İtıt.ihatçdaruı si olan blr.nci rütbe ıre::id'i n!-
Geçen sene Almanları end~ye • " rek namzetlikleri için şalu.en mü- f:k k•talardan başka hlç bir kuv· bu m"5e!.ede samimi davran.ıp şan•nt def'aıen vermekle, fttıh•t• 
düşüren, Rus ordula.."1 d ğil deh- r"'aat etmek'·dirler. d · ,.. bil.. davrnnmadıl<larını tecrübe et· .... ıara olan bağ.ılık ve tev..ccühil• - .., vet:n mukavemet e em:yece.,ı r 
şetli kıştı. Fakat bu sene kış tle- Zc h!ri limon tuzu hassa belirtilmekted, mele '>ltedi. Ve bu işe de, Baışma- nü göstermişt:., (a,.kası var) 
ğil, lı:ış hM'bine çok iyi hazırlan- Satm alınacak 1_ d beyinci Lutfi beyi memur etti. ---•---
mı.ş olan Rus ordulan olsa ı:e· t..iye t::ahalı satm şl Şirketler Muhlrrir yazısına şöy.., evam Bir gün sarayda, İttihatçı c.a- G 1 .• f t ' 
rektir. Şehrimiz tiiccarlannd~n lzak Ankara, 26 (İkıdam m-uı!ıaıbi- edi ··'or: zırbr içtima ebnişlerdi. Lut.fi e Ce .1\ J JT J Da ı 

5) Stalin orduya günlük em- rinden) - Naf~a Vekfileti izmır Eğer Almanya ile mütır!iklcri bey iııı fırsattan islı.fade etmek 
. ., _ Ba.:ıur, lzmirden kilosu 9!J kuru- 1 S ş · k . km V 1 ·ı Do '-'rlerl arası -da-
rınde •Jlomi!• emrini tazelemiş . U ı~ etır.in hü e•~ ~tlll a· o gı ı e n neu.: ioin., b\• VÜ:<oEla meclisine aire-şa satn alı:Lt:ı Zıe.1irli asul c,J;.,,aiid ..,.~ , __ , k • .,-
ı..r.Tahmin eUi'-iruiı f.,cre Rusı:ı.r lınm~ı ~i bitirmek ki karla örtü'müş step..,•uen ay· rek sözü dön"·''""'""' ool2~tımık-

" madde.ini limonıozu diye bu.ra· ._ , ı 'k ğ -·"" ..., 
bütün laaş taarruza devam ede 1 da Ana.Jcilu tıuccarlal'l.na IJiO ku- üzeredir. ı.zınir Elektrik Şirke- maya başlayan oo ~cvı 1açıdına tan sonra: 
cekler ve Almanıa,a nefes aldır- ti de satıoı alınaaktır. mnkaveınet etm'.Y~ek olso ar ı Av - Zatı şa'hane, mUhtelü mera-

r~tan o atmış ve birinci milli ko- ' k 
mıyacaklardır •. terkez ••e Lenin runma mahkemes.ue verilerek Diyaı'bakırda tren bileti rupa. boişev:k oıxiulann•n arşı· rasim<le, nazırlarır. pek sııide bir 
grad cephelerinde de yeni Rus 5VO !ıra para cezasına, iki yıl almak için cire't faısı veıi- sındı ş:md titriyerek diz çöke- kıyafetle bulunmalarını hoş gör· 
bıaı·rwüan .beıklenebiiir. mw.:ldetıie de Vanın latun kaza- kası gösterilecek cekti. miyorlar. Vukerayı kiram3 malı-_c 

KISA DJ~ hAbERLER ""'ı 
'-~~~~~~~~~~~~~~~../ 

.. .. h'_.__ Ar.foıra, 26 (İkdam muı'ıaıbi- Asıl ehemmlvetli nokta Alman sus. parlak bir üniforma yapılma-sma su~nıe ma ... wn eQilmiş • 
tir • rind..ın) - Çiçe:ı: aşısı okiuğwa baş komutan'•~nın bu büyük sına taraftar görü•,üycı:-lar. H•t-

dair vesika ibraz etmı?yen'.er An taarruzu ne kadar bir kuvvetle tıl. zatı ş•hanen'n bu arzuları 

Din •ehrtmtt_cle hava ytne bozmdt 
ye ..q.m. dofru su'u kr:r yatmıt" 

*1r. Gece ';dde'fl bir fırtına ('tmı•td'• 
Kandlt11 ta.."ıa.1har!e&İnde-n ıtdıtııru• 
m"lümala ı-ö-re rü7rir ı'd~etı ı lrar.1' 
esma ve suhunet detectill b"re tnm'f' 
tir Fırtınanın hütün denlılttdı• tıad 
k~r olrr•"'• muhteme-ldtr, D'ter • 
raftan 1Fkvir11er cuma cünü fclf 
•A.Jattdon fatıwııeı» l'ÖJlermek1ıeıcJlt
ı ..... 

* Amıolerdam 2S (A.:•.> - inıııı. , 
•:ı.ş,, naaarı. lord \VoollOJ:l"nDD diın bır 

ııu-u:k 901'1J.;' rek JıaJJu d.. ..tııa •• elemek" 
~mı·i;e b r .ı.e"e daha d.ave' ve e.u:.ue:tt 
7crme »a~;ı•_s rdl&ei:e &qvık e&ımi.~ 

lir. Na.1.u b&U.a a.eDıt-11 oıaza& vapar u.
lıtı cluLuı.w!t UL.t.U7 ceıA"mN.ı.e nıa.
r~ li.a.Jw;a..a .zurlukWt Uerı surnw,. 
ııır. * L.:ııı<lra U CA,A.) - ll&va mz&l'· 
himuı l.f..-1.u i"·: """° l'ı.X>t ı...,...ııe~c.auı 
ce.1up "°•" ••J •.a.rJW.a. p.Jıı. az hava 
ra.ıl•reu .... ruw,~ut. 

* llAn&"~<>I< 2d ( A.A.) - Uindista
n w .._ .. -'. &..J,u Al.....ıa.:.c-U~~e btt- f 
cwı Ba.:.ı.ıku ... g .. b r çJ._ krrc..... .. ~ı 7a.p1-

ııc.U.ır. ·. lJu·a~ llu..ıunao Llllwı U·ıı.d.
tilcrın huzuru •le ~-auiLWe.> ıu ~vve!& 
blr «b:.Yr4ık çır~urı lorenı yapılmas& 

kar-.ar13.1.,r.ııı~~u- . Bu 1.t>J'l. nde mtlll 
ram ba,.,aı:ı~.daıı 110nra .ı...'nd bn· 

rat1 çellUc~ı-r. * Anı'1'ıkaoın Albnt.ik byı~ınds 
bir Vm.ın !8 lA.A.) - Çımentocbn ~ 
J'Atıılaıı 10.500 t.c.ntuk Li:>erıy tıpınde l 
b 1r cem,!. w llt~aıe .. a'-ınuı h2.;.ı.ı.rlanma.sı 

'9·n bir ıatim nı"*.es,;ne rtlir;lmiştir. 

Bı.ı ~eminln Lot.un•uk , .. .! 8'Cn...fliti. U.. 
lıer~y llpımle.ki tcnLlcrın w.unluk: ve 
ten• JıklcrıDJn &7ıud.tt. 

* Londra ıs (A.A.) - Bı'ltanova 
&Ja.ıwtnın lllil\.'Kıltk m.ah .. bırl. Oria
~· lmlharel:J·l~rı,: in Alı..\al1Y1' itaJ.. 
_yaya 6.000 UCJi.s m.al otJutunu yaıı. 
YO'I'. Bu:au• 4 bini hav& savaşlarında, 
ı bini. de 1erda &a.b.:-ip .cdıJ.m.ltlir. 

* l\loskovr. ı6 (A.A.) - Tas ajan.. 
51 \..~cvıe~ ahl...jı t)lr llauere ~ı.ı. 

~ Be'••na~i ifÇJ.lcrıa W>n inc•..U 
h.lva hu.camJ&ıt esnaw.uua cuk At.&.;&> 

!ar Yet -rbk ,_.._lıluarım ~ veri,.. 
7or. * lltıllno 21 (A.AJ - tıaıraa ca
ze.eı...-1 A.Lınanyaıwı Konu bıı,ylllt cJ. 
'4' vou l\lao-e.Q.)rn·.u·n aı.um~wcı du-
ium )'11 .. uu.u.uı., mu.nasuLu;;Jdı b-r...,. 

re"-i yaıılar netrc'mektodır&"r. * Lendra 26 (A.A.) - Amlrallık 

dA·"'eııJnın &ebl t•: incU~ deruıau.ı.ı.trı, 
Akdc.nızt:e .rcnıUe.ıı 5 mıhver rı..m.JJ 

bahrın.aşlardar, B•r altıncı diıışm2D ~!· 

::nin batttı da talımAn ed·lmclı:ı+ 

1 * l:UC11A>5-Aireo 26 (A.A.) - Ar. 
Jııuu .. n barblfe nazuı silih fabır.Qlan· 

IU C' ... -ım" ve bU& unkil ver.mden mem 
nu.n olduiu.nu raltat, harp m•l~ me-si 
I~tJb.saJita Jo l'f'D ı u.ç .. t "2J'idi icap 
etl-fl.ııl W7! m14tir * Lond a 2ı' <İta.d:to) - Buriin 'ı 
l\IO&kovadan blldiritd:ilne cöre büyük 
b·r Amer•1;ın remi Wiles• t k b r 
vap1tr b 1Je kaybetmeden Rusyava &a 

tim o va!:ıl olmuştur. 

* B~kreş 26 <A.A.) - tkı yıl evvtl 
Rumen barol:.·rından kaydı s:Jineıı 

l'•h:ı d avuka~brdan a kf41 birrr hu 
da ilıı: bu kararın bnutm....,mı lste
mif;tir, Bukrq.leki •Ru:ınu. barııtarı 

b-rl il• bv m.tırıeatJarı r...,d 'ıe'-"nifttr. 
Bu suretle iri ırktan olmıt.7an 1430 
,. ...... •·1t 1·"l':lrın"a ıevv .. ıo~ ver lm'.f ola.J'.11 
k.- 7örörlill<te l<a~ oluyor. 

Vilayet ı•e Belediye: - . * Ş.,hir meclisi dün valinin 
reisliğind>e 3 dakika süren fev. 
kaliırle bir toplaııtı yapm.ştır. 

Toplat:da mebus seçur.ı için 
teşel<l<U! edece.< te1ıtış hcyetir.e 
daimi encümen Sızalac :na imve 
Glarak MWıarrem Nail ı.c Tw
fı.k Am.!allın ilavesı kararlaştı
nimıştn-. Şehir meclisi t>ı;giın 
gene lopl:arı.a<:a.lotır. 

* Vali. dun Ankaradan şelı.ri.
mize dlönmüştii.T. Verilen ha-ber
ler valınlı: müesseseler ıçm lü· 
zumlu mi!ktarda ma~en kömiiir.l 
temin ettiğini bildirmektedir, 

* SerClıdwyan ve miiş•emüi
tm:n ~aıhipleri tarafını:ac beledi 
yeye bı.r buçuk mılj."On L;ıa mu· 
kabilinde satılma:C i~tend•ği bil
diri-mektedir. Bugıı.r.ıkıl şehir 
meclisir.rle bu hus~-ta p,ö. :l:j.ıne
ler yapılacağı sanılmaikı .arlır. 

Ekonomi: 

* İstanıbul Bölge Saı>ayi Bir 
!iği faaliyete geçmiş b:ılunmak· 
tadır. 

10 J<4den fazla işçi çalı.şt{ran 
müe1Sesel-orin kayıt m.ühieti dün 
aıkışam bitmiştir. ikinci kayıt 
devresi te'krar iltıc edilecdotir. 

Birl:ığin idare lıeyeti, dün ilk 
defa O:arak birlik rei.>i dnkıtcr 

karadan tren bileti verilrn-ediii karşılayablld'ği ve el altında ne taraf•nırzdan kabul bıryurulacak 
ve aşıs12ların Devl-et Dcmiryol • kaudr ihtiyat bulu'.ldurouğu no.k· olursa. ün'.form• bedelini de biz. 
lannda seyahat edemiyeceklerl tasıdır. Elverişi; arazide daha kı· zat ken.dilezi tesviye buyı:ıracd:-
f,allkınıda ba:ı İstanbul gazetele- sa bir cephe teşkil edecek yen · bir !ar, dedi. 
rir:>e Ankaradar. verilen haber e3 as müdaf11 ~ ... ıt• kurulacağı tah- Genç nazrrlar. bu tekl;ften hoş-
clıoğru değildir ArL'<,.rad• Çi<"l>k min etmek güç deği'.dir, landılar. Mem<tıınlyet iftde eden 
hastalığı !!Öriilrrediğinden böy· Bcrlin 211 (AA.) - Alman ha· teo.ssüm1erle birbırler 'ue baicış· 
le hir teclbir d'ii~nülmemi;;tlr. herler ajansının askeri muhab'ri tılar. Sorra: 
Yalnız Diyaıı!ıakırda bazı çi· 

,..,.k k 1 .... 1 . . . yazıyor: - Modemki, zatı şahane böyle 
.- va. a •rı g<ıru mesı uzerme ı Bu pazartesi akşamı A man arzu buyuruyorlar. Biz de, iradei 
Diyauba.kır islruıyonu.r.ıda -Ou ted,. · 

kumand,~'ığı Rus cephesin•n da· hüm1yunlarına ittiba' etmekte bir bir alıınıruştır. 

Hariciye Hukuk 
Mü,avirliği 

Ankara, 26 (İkdam ıootıahi
rirıden) - Harbve Vekal«i 
Hı>kıık mü.,-<.avirliğine pt~e;:ör 

B. Nihat Erim tayin oil.Jnmuştur. 

Halil Sezen ba;fl<anh,,"ında lx>p· 
lanm!ihr. Birlik umumi kdtibi 
Halıd. G"1.eryü2ün An.l<.aıaya git
mesi kararlaft: r ~ • ~itır. 

* Altın f:yat ' arı yulc;elmekte 
devam ctmoktetiir. Dil.r.. bır Re
şadiye altnunın fiy&tı 34 lira idi. 

Adliye ve Polis: 

raltılmasıııı ta~arlamaktadrr. Ye- beis görmeyiz. 
ni esoslı müdafaa hatlı tertlb °' Diye mıırıtdand•lar. 
dilmek üzeredir. Derhal. bu mese!e etrafında bir 

Ş • "" A" "k müzakere başladı . Pad ş•hın ter-ma l İl) a zisi (Vidov'ç) in iyi bir terzi ol· 
madığı ileri sürülırek, yeni üni· 
formanın ıerz ' \Boter) e yaptırıl(83ş tarafı 1 inci sayfada) 

luşınuş ve İtalyan ınvmurları; 
resmi ve kat'i tslim muamelesini 
orada yapm•şlard:f'. Bu esneda 
hazır bulunanlar, iki askeri polis 
memuru 'le bir kıç yüksek ıüt
beli 1ab't, gnetcciler ve okseris: 
arap olmak ü~ere 100 kadar sı: 
vilden ibaretti. Merasim, 5 dakı
ka sütmil~tür. 

Trablus şch rind-e 30.000 İtal
yan ile 25,-000 yahud' k~l~ıştı~. 
Şehirde İngiliz askerlerrnın dı
siplini çok büyük bir teSir icra 
etm'ştir. Şehre ilk d-efa beraber· 
terinde gaydacıl>r bulunan kısa 
etekli İskoçYa piyadeleri girmiş· 

ta. 

ması kararlaştirildi . 
Sultan Re.1d. tıı;hatçı nazır· 

lann bu k 11arların<lan <'Ok mem
nun oldu. E'.biseler, derhal ıs

marlandı. Ve epevc• mühim bir 
vekün tutan bedelleri de. padi
şah taıra!ından ıesvi~·e olundu. 

Sultan Re~ad, fttihatçılaTa 
karşı gösterdiği cem 'leyi, bu 
kadarlar bırakmndı (Kuyumcu· 
başı Kastan:aro) yi çağ•rtarak. on 
beş yirmi t. ne ka<lor birind 
rütbeden moeidi n· anı yaptırttı. 

Bir k"<' ııün sonra, kurban bay
ram idi. Yapılacak !;ayranı mera-

,- 1 

r Jkuyucu mektub~ 
Aşı kağıt!arı neden 

vedlrr.iyor? 
Gozete!.crde okudı:ğum teb~iğ· 

ler üzerine bir çok vat.ıncir..:;'aı 

gibi ben de aşı o1maK üzere f' • 
t:h dairesi aş• memurluğuna mu~ 
racaat ettim. A~ı odukt•n sonra 
memura soruyorum; 

- Aşı o'an!a:a bir kağıt ver'l· 
miyecek mi? 

Memur veri l miyr-ccğini i.cııbe-> 

d•T9<! tekrar müracaat ed . lcre~ 
aşısı tutanlıra kağıt verileccğıui 
söyledi. 

Halbuki aıı olmıyanlara ek· 
mek karnesi ve: lmiyeceğine dY 
ir bir takım havad: s· er de vnr. 

Şayet bu havad•sler dcğru i· 
se ay başınd• yuzlerce. halta bin 
!erce vatandaş :ı.ıı k.iğıdını nasıl 
alacak. bunu merak ed '.yorum. 

A~• yapılın vatandaşlara bir 
kağıt veril:;p de •'< ncı def> bir tı 
kım müşkilata yol açılmasa ol• 
maz mı? 

F•l h: Bnbı Na'l:i so1'·< No: 11 
Muammer Özalp 

slKDAl\I. ın Tefri'kasc 7 • 
Bir insanın izzetinefsi herhangi 
bir meseleden rencide olabilir. Fa 
kat gene bir insan rencide olan iz -
zeti refs'ni böyle mi tamir etme
ğe kalkar? Kımbilir, siz de kadı
na ne a~r h'karet1erde bulun· 
dunuz. Bilak s s'zin ondm kusu
runuzu affetmesini rica etmeniz 
daha yakışır. 

* Haytlarpaşada Dev:.et De
miryollanr.da ça!ıı;an Izzet Uy· 
sal eV\"elki gece Karacaahmet 
ter. geçeuken ır<>zarlık 2rasından 
önüne dört kişi çıkmış ve üze
ri'.· -> bulunı;ın 180 lira parayı a· 
lıp kendisi! i ba.jladıktan sonra 
kaçmışlardır. Güç halle bağları 
nı çö..""Ellıilen İzzet po!ise !nÜraca
atla başına geleni anlatm~ır. 

S:zoasan Fransız 
tebliği Başmakaleden 

devam 
Çörçil Ruzve.t 

mülakatı SEVGİLİM ELA GOZLU 
.. ' Türkçey• Çeviren: Mu;,,,_ın_e_r Alatur·-:-=~~~~-ıı 

Bu mii4='inin k1ymeti 
bakkıuua şımdılıic bir şey bilm ... 
rorum. F.•k•t şu dakikadı görü
nti.j pt'k o kadar <:az:p değild,r. 

Bu işe karışmak istcmed ğimi 
dt·miu de size ı;öyled.m. 

- Yani bu i~ o katlar z:ıhme· 
tr değmez demek istiyorsunuz. 
P .. kı, s:ıe aç•:ttan beş yüz lira 
ver r~t>m ..• 

- D•ğil boş yüz, beş b n ver
seniz, gene ben bu işe karışırım . 

- P"kila bu işe kmrınak:ste 
rnr-yişın:zin sebebini olsun söyle
mez misiniz? Yokso b1hsctt'ğim 
kl.ı::t ranryor mu~unuz? 

- Hiç · ıanunam. Belki de 
bundan sonra tonımak nısip ol
maz. Herhangi bir •eb..ptm mü
ess~c:eniıde ça1Jı:tn bir k:ıdına 

karşı kio bağlavabilirsin'z. Yü
zünti-zdn" bunu on'ıyorum. Ça
lış!.ırdığmız k31mlar.a karşı pek 
civaruuıı olmadı.~ ci• tahmia 

ediyorum. Namuslu bir kızın •· 
leyhiı.de ~rı.ihal almak ne demek 
tir? 

L•yo hiıJ.deıten kendini tuta
ıruı.yordu: 

- S ıın de ne mal olduğunuzu 
ben hü 1iin dünyaya is bat edece
ğ'.m. Bir defa hakkımda ifti!'3<1o 
bu:ıı~tluğunuzdon dolayı sız• 

""'h 1<emcye verecc;'::m. Hakikat 
şt"lJr ki, siz dl:nyada hiç b'r işe 
7J.rar insan deği!.s:niz. 

Tarling bir s'gara çıka:r•p yaktı 
- Hakikat öyle değild ' r, de

,]i, ben m insanlar ar.ısındaki na .. 

mu$kar şöhretim s>zin bu kötü 
iş:nıze karışmaktan beni mene
der Belki terbiy~s'zce konuştum. 
Teklif ettiğiniz yüksek p>r:ıy• red
dett m. Fakat dediı'!im g'bi kötü 
bir iş için para dahi kabul ede
mem. Eğer nasihıt:mi dinlerse
niz, siz böyle gülünç bir kin ve 
iııtibm sevda..ınd.14 vaz ı.ı:eciruı. 

T•rling, ÇinU hizır.etçisine ;şn· 

ret etti ve yavaş yavaş kapıya 

doğru yürüdü. 
Layn gözleriyle kend'siri takip 

etti. Kapl kap•nd,~ı sıradı bcr 
hamlede ilnive fır'.adı. ş'<ldetli 
kapı·yu ~çtt ve sivil memurun 
üzerine yürüdü. 

O anda iki el ko11ar•~a yapı.h. 
ve kend'sini wkrar odaya ve bir 
koltuğun içire atlı. 

O sırado bir baş yüzüne do~ru 
eğild:. Yine Ta<ling müstehziya
ne bir sesle d:di ki' 

- Layn, siz cın~er sınıfına 

fena bir mi<al t~k'I etmeğe baş
ladınız. Bereket versin , mahk.Um 
olan arkodaşınız hala hapishane· 
de. 

Tarling b•~ka bir şey söyleme
di, od•d&.n. c:ı.lttı, ııitti. 

'Devamı yor) 

Soyıguncular te~bit edilmiş ve 
bunlardan Aıhmet y<ıkalanmışıtır. 

*Sarıyeı:ı:le Su!ar caddesine 1 
numarada otıırar.ı doktor Bur· 
haneddin polise müra~aatla o
turduğu evi 50 liraya kiralad>ğı· 
nı, halbuki kendisinden evvelki 
kirac:nın ser.eliği 195 lira ile o
turduğunu SÖ)•lemiştir. Ev sahi· 
bi Ali mahkemeye verilmiştir, * Zabıta, dfrn Fatih, A·ksa-ray, 
Şe"remini. Balat ve Çarşamiıa
daki fmnları lo?nlrol etmiş. tar· 
tısı ooksan 1261 Ümı>k hulmus
tı.ır. 25 fırır..cı cezalandınlmıştır. 

Varlık Vergisi 
.1h~ t.-rafı 1 iaci sayfada) 

clirildiğir.e göre vaı'lık vergisini 
ödememek mak;adiyle Bursa 
İstar.lbul, İzmir ve Ankarad; 
muhtelif hrihlerde Suriy-.ye kaç 
mM< için Gaziantebe gi:ien 17 1 
musevi, mahalli za.bıtası~ır.. u· t 
yankliği ve vaıifeferine bağlılı
ğı sayesinde birer birer yaka
lanıştır. 

Londra 26 ( .... dyo) - Savaşan 
Fransızlar karargahının resmi 

tebliği: 
Yiizba~ı Farbil kumandasın· 

<V.ki Savaşan Fransız kı'taları ce· 
beli Nüfuz';:eyi geçt'kren sonra 
plZartesi günü Trablusa girmiş· 
!erdir. Bu stırelle Çat gö 1ü hudu· 
dundan Libyaya 39 günlük bir 

Yürü '-·ü~en sonra Sekiıinci Of'"· 
J • iki 

dunun Tr,bh.:su i~gal'nden 
gün son~a Sava~"-11 Fransı'r."ar 
Akdeniz sahillerine varmışlardır. 

Tunu• 
harekatı 

Cezayir 26 (AA.) - Ş'mali 
Afrikl Amed:an umum! karar· 
g~"' ın ın tebliği: 

Ousselıı> vadis'nin doğusun<V. 
dü<'ll1on cebel Bou Dabcus tepe
sini iggal etmiş v• o zamandan· 
beri ilerliyememiştir. 
Bombardıman ve avcı uçakla· 

rım.ız kara kıt'a!arımızı mütfmla· 
diyen <lesteklcmişlerd.İT. C..-eee. 
bombardman uçaklarımı• K•'1'0U· 
an bölgesinde düsman hava ala· 
nı ile münakale yolların• bomba· 
lamışlard.ı•". 

(83Ş t&?afı 1 inci nyfkda) 
müb lia edememek olar. Bl•im kana,.. 
a&imlze &öre, bu riluntaırda blr k-ere 
daha. lel.larhı eltirdiiımi:1 cibi, AJmaa 
orduJarl bUIÜD lli.maJ aakınhsa. oek· 
mekLedlr. İJıs,an.., malzeme Ye 7l7ecek 
k•matinl kola7lık Ye aitr:ıtle ya.pama.-
7an tümmlcr. gerek •eyfiyel, ıerıek 

lttmm.iyet b.ıkunmdan eolr. wa7·dJ.-ııJ.,,. 
Ba tümenle• ıu:bk tııdı;lsi cibl oı:tin 

mutıarebe vazıf .. Jerinl yap3.Cak halde 
dei;ildiT. Belki d•, ba&iin. Şarkl&kı 
bir Alman tümeninin muhsttıbe kl1'· 
mf't ve kabiliyet., 194.0 senesindcilt bir 
Afman a1a7ının muharebe kıymel ve 
kabiliyetine düşmüştür, 

Bu takdirde, ceni, b~ eepheyl tut.. 
mak ve durmadan Baldıran Ruııı bir. 
llkle'l'ine kartı Sf'rt bir mii.Jafaa :t,,.. 
pabilnvk için, tlah& fazla kyıda Ui· 
mene lbtl7oe va.rdır 

Stalin, son nec-s-r.e llifl rtlntu.k emk· 

de, iki •1' frlnd~. 10'? Mfbttr tamenı. 
ntn f'zildifint. !ti bla ~tr ahndıfmt 
sliı,-temektedir. Alman reneı lıarm&3't 

~in - buıünkU. ,artlar alttnda -
bn za,·lat& drrhıl lkmaJ e'-.tk kolaJ 
d·ci;ildlr, 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 
lar arasındaki siyas' hd.dise:er, 

2 - Birer milttelik zaie.ri t;;W 
dirir..de Rusıyanın ıneVK:i, 

3 - Ruzveltin cenııbi Ameri 
k.ada takip ettiği politika. 

4 - Denizaltı· telılike.;i ve a• 
Jmma.sı zaruri yer.i ted.ııir.:er. 

Lond:ra. Çörçilin Amerika.dl 
olup olmadı.ğı hakkında süıkü'lll 
mUhafaza etmekle Lerabet 
miihim görüşmelerin Vaşingtoıl 
da cereyan eltığir,i bil.dirmeııt • 
ted.ir. Hatıta bu görüşme 1Nın ~ 
na <>rmek üzere oldu.ğunu, ya· 
Jrınra bir teıbliğ ne'}redi1eceğİJ11 
lııaydetmektedir. Lor.draya gö· 
re görü~elerin birisi a3'.·eri, di• 
ğeri siyasi olmak üzere i:ti safilıa' 
sı vardır. Sıyasi saDıaları arB· 
sında Şimali Afrika Frar.s~ 
durumu da lbul.ınmzk.taılır. ---- ~ 

Rlnatnale1h, A1ma.n orduJa~ blll 
'-1'· daha b.u.1h.lmqı bir Cf!'J)heye C'f'k., 
Jirk,.n, l't"('l'D sene bu bat'elatda ıot 
tuk.Jarı hatta kadar ~rile7rblfr1eC' 

ŞUK.RV AHMEC 
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:Q;ünün Mevzular_ı _.J) 
Radyodan ilhamlar 

Y.ızan: Nüzhet BABA 

Tetkikler: 

Mühim 
edebi 

IKD&• 

bir 
eser 

~radyo dlaleyenler; ~er 
~pnd ..ıeıı, yerli. yersiz a· 
ıbın S®l.ll< tekcriemderden bı:k· 
111:3mıilarsa, doğr113ıı ainirlcıt 
.pek. ııu.~-..ı:tli. 0"'1ıa"' iazuu gw· 
J?'· Bı:ıncı cihan haııbini.-, ıcığı· 
a.._ cacıgııu blte.ı bızim ..esil, pek 
lıfıi. _•ı.atı.!!'8r Jti o zc.manKı mu· 
harıp JlÜnırcler ~ propa
~ ~ kMiar y~ı, 
~u ka.:lar ;~ bir şekil 
ılnıımut!ı. Hat ta oıı.ı baku:sa
- -. harp tebl;ğieriJıde bL. 
le t:{ir.e batan ve kaagı ı.ıınıua
yaıı. tılbe.ı ed;, ve üslü,,· b 
harple g,;,çeıı harbe r~et :. 
mı.cak mert-0~ " 

oluyoruz. Baksn nasıl? Fillın rad· 
yo ista.sşOnu hasmı olan tarafın 
diliyJ.e radyofunüt bir temsil 
tertıp etmiştir. Kaı'Şl ceptıenir~ 
hem de harp edeıı miımr-.niıı 
moralini boıımC lıçtn seçilen 
mevzu şudur: ıusınen iakni za· 
nıTC(, l.1me.ı::ı da ahialUilZ~a 
teşvilı: ,üzündm bir a~ ya
hut su.bay ailesi kötüıhlğa seWoo
lımmıışıur. Cepbedcıı ...,n.., ge ,..,. 
subay, yahut er şeygili brısuı~ 
bu halini ~ek b<>r ~e li· 
ıı.et etınelctedir. 

Radyofonik piyesi yazan pro
pagandac:run &aıem 1'.u vve.ıne 
gore eseı- ya iz bırfti<.foCak ma· 
hıyetıe, :yllıut da sadece bır ko-

Ytllarea önce dkıuduğwn ro
manlarôan hat.ınmda kalan ve 
tazelıbini luita muhafaza eden 
eserJer arnsııı.da Halidd Edıbiı:. 
•UrUJlll kahpeye., Reşad Nurinin 
•Aşk GWleşi• ve Et.hecı lı:zet 1 
Benicenin ·Yr.kılacak IG:ap. ro
manı vanlı. Ethem 1zzet Beı:ice
nin • y Akılacak . ıao. ıru okudu
ğum vakit dııydu,ii11m eoebi 1~
ki ve ıi<ie-ta içi.nrde bu4:ııdı:ğum 
alevli tıir his dünyasını ger:e Et
hem İzze-t Beni::enin ıı eseri· 
ni oıhrloc-n duydum ve o aJev,j 
iıis dür.yasında yıışad•m 

o tuk Değnekleri 
İhtiyar hizmet· dinlemek:tn de-
çı k.ad•n. yarı GNakleden:~ rin bir zevıı:a 
aroıad.ğı ka Sevfett.n Orhan :ıtapı1.zyor, -:·· 
pıctan, t--<ırin a· g:r. .dalgın ,ıa· 
)'ıt:•n lilak ak· 1uyord~. Bu 
şam içinde gc•en ziyaretçiyi gör· 

1
, parça da bitince: 

meğ" ça ışıyordu. - Mükemmel, şaya11< hayttt 
_ Lüt.ien bayan h.lber ve- d•recedc güzel çılı:yorswıuz? di 

riniz, kıendisini ı;örmek liU:ycr 1 ye söylendi. 
rwa - Musiki, hay:ıtımın varıs•dır. 

r'aket, hizmt"lçi 1<.adfu, bu S'ÖZ. Bu genis ve sessiz evOe, İıan• yal· 
le i d~-maml<j göriinüy:ır, karşı- nızlığımı ancak bu >rbda<ım u-
sın.da duaıı ve kerıdisir:a hitap nutturuYor, d:ye genç kadıı içıni 
eden adnmm, hiılıl yüzüıııi seç· çekerek cevab verdi. 

. ...,... "ayıg_n \.-c ,,. ...... -
Pı hıc ha:le ge!miıztir. M.e.>ela: 
teı;en harbin •<.ı ---- ·-bet- . . .~~· çem-

. ~ alınan bır ta.bUT pi .:ı.
dcsi •mın.a olunrnurtUT • ....:.ı·-·_, 1 L,. İf ~ r-- ""'e 
uu· ade.si.1' i bu h<ırple· u "-kimi . . ·~ u.ıı:em 1 

enn bir taı'>ur ~eri tekeı-
taker ~;;rs#klan d "lırldc 1 
r"iyl ··ld·· · eşı sa· 't;~ e o ur11Lrn!.ı~i..llr., ta:-..:ında 

;:;:ımış l<ıb~rir.Qe ukı.ya. 
ve bu da biLın!yormı.ış gibi 

t!d.YOOa te\ırar dink>yere · · 
deı.i bulwıınu•van, . • .. mı 

-., ';fŞe tııneyten 

Wlaıxla.j varsa ı; !su:. ıberi 1 
Acaba.ir~lara ne ollu?. di
~ıı. Hem harpten bu 
~dar ~tukl.arı ve h~p bir a
ğızdan haııll!n mes'uli.ı·dini b· . 
:k.alarıı:a y uklemck · · L. i<Ş 

· · ıç.ııı ·;ır Y<>''· 
~tr tu•ttunluki.arı haide ıı"e
eıı ~andaıı:.ı, ln• kaJ.. banc= r Ya· 

"'• sırf tule ve <1csıse ta
rafına kaçı~ Lır! 

..,!em~?.'ılcarl-~~ dşr.da kaJ. 
-..., ç• e, •uaı·bin hnd ' · 
1 rin ) ultunnak . li eın. 
m al me:..ık.leri 
~ . ve efsane kalımyor !ilan 

ınilletın fal&n>rı m • 
to r&k "ayYeı:. bir 
n~ . . P-l">asınıla göıü otaıuğu.. 

. iddia edert;,ıı ve bunu f l 
rnıHet e>lkdr . a an 
t ı umumı~·e.•ııe yı;t. 
u.~eğa çıı bı,ı:.ı<.te.c ı:;.:.ı.ı, 
tabıye ekserı:y,. 

0 
k ~ 

ikıJ"a tıı.iıa:k b' ' l adar ddı ve 
ır na alıyOT ·ı· . 

sanı, · ., ın-
ınen:acan ziyade Lir . 

de b1'nô!tıısı k"?' Gr. Sankı ::. 
l~e yolh.U D'->.>aJ'cle d g . 1 
rofur, Oaşıııd,a k.en.cü r e mık- ı 
berlettltrı4 s04İ . lerıne ez- 1 
f :at daiıa taU. e~~ll~apag-:1 gibi 

ak ı o..rr.aga "" r ar tekrarlayan "· ...,,. 
di;erın ık.azlar 

1 
spı,.,,r efon. 

iht, • ıa falan nulletin 
'YACı \'armış gibi b 

çe. ihtarları falan . u •Kardeş· 
mıl!e: YUtu 

YOt' mu sar.:h-vor' -
ÖyJe.e; s:ıhid~n pro 

cı e.feıxlil P&ganda-. ere acımak 
Eğer akk eh d geı ek.tir. 

• . m enen en .büy;;;k 
ze!<a uıs:ınlartbn ~t" · 
edil:mediysc . k. b ur. nez. 

ı en ke·di h sa.o: ma beşere • . , . · · . e-
haıkim ol~u•~n !lila ıa .. aJ<•ıselın:ın 

.:"> Ula ar•Jo-• 

medya tesirini 7aratacalt dü.şül<· ı 
tmtedir. Fıı.luıt t>u taraf, mesele
nin ve ahl21ksıthğıı:, a.ahıy~lmi 1 
ııeg'I§ tıreceJ< bir cihet degi.idır • 
Biitüu gaye karşı cqıhenuı mil· 
neviyalında ~i y 1 iie olU'rSA 
olsun bir gedik açmaktır. Bu ga · 
yeye vanııak içi.c ber yoı, her 
v:ısıh meşrudur. Bunu ben cbü 
yıtk ahlilsmı.1<. teli>'!d<i ediyo· 
rum. Bir Türküzı ba~<a ıarlü tıe
Li!.:ıki edem.i:yeceğine de tarihi· 
mi?-in bir köşesinde sili'k kalmış. 
fa.kat çok yüJk.se4< bir ausuli ir 
had edıyoru-m. Fi;an asırda fa~ 
Tüıtk baŞkuımanı:lac.ı, uzak bir 
ülkede bic düşmaıı kale.ini sar· 
ınış. Kale ıızun zaman da)' an· 
mQ. Ask.eri bu muhasar .. dan oi· 
dı.a:<ça baıkıtlğı, aralarrnd:< .sıla

Degcr li edip : 

cSL'll de ı;evecek.sin!. 

Hüıunünü verdiri~""" :yaptığı 
çok derin ruh tahlitl i i.e genç 
klz 4-blecinin ınoo tah.uJ.u;i 
yapmakta mü.ste~na bir mlltlıarel 
göstermişt1r. Ualübun kıvraklığı 
ve m<rlıaverelerin klJV'VCt;ı olu
şu Romanı bJTakmarlan okı>t:ı., 
amiller arasır.ıh milhim bir yer 
tutmaktadıır. 

Ş:mdl}'e kadar heyec~ı A>iı: 

aşk romanııu bu kadac zevJtle· 
okumad.ığırnu bildirme.. ısterim. 
Bu roman, berkesin Okl!'Yacağı 

edebi Jcıvmeti iiıstı.iıı ibir eı.erdir. 

K. O. 

ya. dair aD.:ler drob~ı bır güıı r------
diişmaı:ıc!an bizim larafa bır ca· • Bugiinkü t'rogram 
ııus çıb gelmiş. luıleleruıın p1a. 

1
-·---------

nını, nereden ve nezaıman hiı
cum edilirse alinabileccğ'.ı.i u -
zun 112adıy11 TlW'l başk.uına~dan 
lığına izaJı etmiş. Bu icanLm 
ôil.kiınetle clinleyen baş ~u.maıı

1 .Si Proırtm 
ı.u 11mNsı.ıır. 
l .41 AJ:ı.ns 

Hı-lerl 

1.55 Miftik 

dar., hıma Joarşı ne y.aprn~ bWr 1,30 IUpaıı,. 

mısiniz? D~ıdan .Lııtıak e- IZ.30 Prostam 
den casusun ve kıenıdi "9l<erınin ız.u Müzik 

lZ.41 A.İ&DI 
gözleri önüı:de, cvvelii ca.su.swı llal>mert 
getirdiği planları yak.trrıruş. on· ıı.st ._..... 
dan sonra da; casusa dluıereık: 

kendine lıayn oı!ınıyanaı:. bae ne u.tt PNrnı• 
hayn <>lur kı!. diyera.. kel ıe.;nı 
vurd.unn"i-

lK •S &liizftl 

U.41 Koa-

19.00 ...... 
lUG Ajans 

Habttlerl 
19.45 Mihlk 
ıo.t5 Rad10 

G&7etd • 
t0.45 Mlbllı 

!1. .. Kuaulijl'lla 

ıı .15 111 ıı.ıı.: 

ıı.ıs Tnnstl 

ıt.45 MiWlı 

eı.ıG AJ&aa 
Hab<rleri 

UM~ 

Bu hareketin bence bfr izaılıt 
ŞlJdur: Ecltek hile ve hud'a tle 
dövüşmez. Harp e, ın.eydaaJdu. 
Eder erkekıçe dövüşürler. 

i"1anl>a1 Asll7o 1 ıncı lı11lnıl< malı· ...,__,,, 

Hi:z:me'linde çalışmakla ifti· 
bar ettığimız Tür~ mikroronla· 
rının aytrı1'ı vasfının propagan· 
da yapmamak. hele propaganda· 
ya alet olmamak gibi ha:;, Tiir:k 
&arak-teı-isttklerini cıharu i.o.tili 
eden yan,gı..r.ın or~ında gene ci· 
har.a taruttı,ğıru görnıS:-le göğsü-

Mildli•I: Ömer, Milddeiale7lı: Jlrtl. 

mm - bu düzme . _,,a. 
l~"lflen ~ Pro~agar..da; ha
liktir uı tıır gayretkeş. 

• müz gururl.t kabarıyor. \'. edi li· 

b.a: b&.owbul ıuı k•l.feri.f Mllh&di• ı...

1 lı;ıloaer ma.hal,esl Tabla minare -.U 
Nt1. 34 de rkeıı lıaleu ikame'Ca.Ju meo-
buJ l\lı..ddei Ömer Lar-Jlınrtan ruüJ.d~L, 
ateyb &lellha aJeyhlue açdan talakw 
a,es.c 1 Jı davası içıo müddetaleyhln 25/1/ 
943 paza,l1.t.6t runü saa' ıo da roa.tıkc· 
memızde ha.zır ltu.hınma.tı.ı ıuzuma •ti 
nen tebl·t odılmesi htrlne muın.a.

•leyhln n ı-ün «l~ venı b;r .. e
kH ..-ond.crm. mH ne mebn.t hNtkm<!• 1 
PJ!P k2rart ıtt•bas olt1Dm11ıt Vf' ımJi 

:~, J>rOı~:.gar.dasmın ,.00_ 
l a.~ la:ksıı:, ı.k. «iüll , . . .. 
l<uk!Uğıi..nü .. ' -rır:e oo-
..,- de go:ere.k mldemi-
. n lıulandığuu ,;, il. 

1 ~ • •ın..a-Jı. 
6;:.nııı.:ır.. isyan ettiğine de ş,;},;t 1 
" 

s2nla yaytm yapJn Ankara kısa 
dalga postahr:n:n ~ yakm, 
dost pü.~mon doğru ve propa· 
ganda.<ııız haber almak i;tfyen · 
lerce sıibırst..lıkia beklec.. i~n i 
bi:m•k de ifMı<rla kayoolunacak 
bir ba.,"1nclır. 

kıhnan bu karara ait •hbamamen-'ll 
bir nti.stıts1 tla mahkeme dlvanhanf"Sl

ce ıutlmı• '"" kr•f;.,.,.ıın -. t- • ... , 

müddetle il.inı için lalıklkot1J1 10/2/943 
çarş:unba cunU saat ıu IH" uırakıJh .. ~ 
oldutu ~bl i ycc-lne reçmeık Were 

1130 olunur. \8550) 

oktorun hatasE 
2 çocuğu öldürdü! 

Burdur Asll70 lııılııık ma.h.ke-.ı

dea t<Zıi53 

Burdurun Konn.k mah:ıJJeslndcn 8Jıt.

hk-e5•rli I\Iustata Taşalep k.u ve Ce
mlJ ıno t.....-uı Kemzly~ •uo taratın· 

dan t;rf.anm YuJü: k.a.ı:u.a.ouı Basık 

nah•yes.ı.nıdıe mu.kım olup elyevm •ka
mt-ıco&ıu m~hul buJuu:uı t;rzu.raıa.lu. 

Mehmel oilu ru muhendl:.l l\l..slafa 
Cemil suc .Jeyhfne açtla.n t(rt- sebe
bile bof.anına. dava!ının Burdur asliye 
hukuk mahkcmeıtinıde url mubake-
mesl .awwta &araflann bnfı'nma1arı. 
11a dair ver1len 31/lZ/IM2 tarih Ye 
653/&.51 6&)'dı k•arm miWckialeyhe 
ıune ilintn tcblik ecliımt!ı me&k.6.r k..._ 
rar ahkiıJt;.lndan bulum:aakia işbu ııa.

nın ne!ftl tarihinden itibarro oı:bef 

.-ün lçiede ltba karar alf'Jhine l••Ull 
roUa.rına müracaat etmejifl takdirde 
bilkaWD lkt.~a.bı t.atlyt;l cyVycccfi teb

llf makamına kaim olmaJı &Uere ib.ı:I. 

Has!alara ç"ıçek h t I ... . as a ıgı yerıne 

Dün ı!:r~~=!=d=ü~ :~~ Y~ pmış ! 
racaalJta bulunan Remzi is:r.in- r:;;e bır doktoru çağırmoştır. 
de bır adam, iki çcıeuğunun bir du _ bor ~lırk.larının uyu7 .ol· 
c::a-'<mrur.. yanhş troavisi yü . b ~unu soylemış ve te.lavısme 
zun~'Cn. öldili<lerini iddia etmiş _ ıa:'d~:"'.'·. Fa~aıt tedaviye baş· 
tır. ldochıeya göre 6 y:ı~ınaki oö- iı 

1 
bır gun soma çiçek 

lu ile 6 aylnk """''''u b' k b asta ığına tutulm'"" olan "av-,--..., ır aç gun nılar ··1nı·· l ...., , 
evvel hastalanım"'lardır R . 0 UŞ erdir. Çocukların 
· . ı ., · eınzı cesetleri m 
~ anu armı tedavi ottirmek . . . orga >kaldırılmış., 
Beyoğlıır.ıda oturan Er : akıçın ıni.ddeıumumilik ddkıtor h~-

m«n IS· da tahkikata ba~aı:nışt.ır. 

~1 r..ı::şc.tyAT: 

Se dl ı..eyıce sın 
Tüı1< edebiyat tı:rihinc YaJn. 

~~ak Kila~, '.1şk Güncıı. Göz 
~!arı gıbı bırçok deı:crli eser

ler ınal <:den gütide cdi11 ve ro. 
nıaD1.'ı l::Chem iız t B~d®nııı 
•Sen de Se, cceıksın. i~iınli r.,.. 
man.ı .kiı.,p lıalıne int-ır.r et. 
Dl şılr. l\lulıarrirıa . 1· 

1 . en kı)·ınet ı 
c er erınucn bıri olan bu kita-
bı butün okuyuculannm.a W.· 
rıırctlc ta v.>iye ederiz, 

1 
DEVREDİLECF.ıt iRTiRA l!ERATI 

•O:° uka.ra ma!ı~us ba.n,.o, pliJ. oyan 

l 
ve Jıınna...~tlk c!b1"el. rı,. bakk--nda!r.1 

ihtira için İkütıa& Yekileüaden •lm
Dtlf •l&n Jt Son kin.na 1941 tarih Te 

%996 No. lo ihtira berallrtıa ihtiva 
ettıfı botluk. lta keırre ba.ış1'Moma d 

vlr \'e Yahut icadı Türkıyede men: 
f.lıe "••ab<llame.ı irin l&lihlJ' da.hl 

-.erilebllect-11 k1II edilmetıe elm.a,k.. 
la bu. hu._. faıla malumat ed~ 
lsfeytnJer a Galalada, Aslan lıan 5 la

cı bt (.J No, lara ınüra<:aaı eylenıe
lerı lilz&IJIUI ııaa olu.ıurr. 

Bir Jllna. 1&lm alııı-&ır. fdare-

olunur. (8537) 

İBTİRA BERATI DEVRİ 

cnava ve Gaz KompreMJT~de 

Kompreuiyon mah:ıtı~rini sofuLnıa ler
••bu.la• bakkınJ&ki ihUra lc•n b.<i,al 
vn.ılelind~n alınmq o:an 30 eonkl.
nun 1941 tarih ve 3093 No. in ihtira 
bc.ra.tınm Jh&lva eU,fl huk • bu 1- ere 
ha.tkuma devir Vf'ya.hut Lcadı Tllrl..l-
7ede rne-vk•l fille- koyab•lnıck lei'n sa
lah ·,.et •nhi verUeb•Jttefl t.elı .. 1 edil
mf'kte olmakla b11 b faz.ta m.a
lli'llaı rdinmek lstry nlerbı Galatada. 
A-ılan Un 1 nci kat J..S aımaralan ı 
müracaat eylemtlerl Oi.ıı olunur . c 

Dıreldörll: Cevdet KarabU&IA. 
lu ap kıiti.ıphan•si tat"8ha· 

d.an çıkarılaıı bu gılzcl c din 
t.yal& l:ill ıuuştur. 

Sahıl>i: E. 1 Z Z S T, Nqriyat 1 
Jı:adllı;ijy BalkeYfııdeı:: 1 

Je mıiracaa& •ılllm.nl. Tel: OH& Jlasıldığı yer; Son Telgra,f matbaası 

meııe '-"'r~du. Bu ;:iyaretçi. ·Dışaııda :yağmur yağıyordu 
.gcr.ç bir tcgmcndi. ihtiyar kadı· zaman zaman müıhiş gök gürül-
nı. !.i>zlcrice lı\kayd görünce, bu tüleri duyuluyordu. B r rrüddet 
seı~r: şur.dan bundın konuşlular. Bir 

- BIH'ası, Tar'a sdkak 8 nıı· aralık gene kJdıo; 
mara '"~ ır.i? _ Bakınız, diye odanın dlğer 

Dı:ı-e aıt'du. ihtiyar kadın, ba· tarofındaki kütüphaneyi göste-
Şil le; rerek. orada başkı nc~ı.r var. 

- Evet! Lütfen bana onlardan b" kaç h 
Der g\bi 'bir işaret yaptı. Son· nes:n: a~ırmı sınrz? diye tulı bir 

ra, ağır a,gıır kapıyı kapayarak 1 ses1e r codı bulundc. 
ırurı.ldandı: 

_ Bıraz bel<leyiniıl Genç teğm•n, bu ricay yerine 
Bır mua.tiet .ııonra kapı açıl.dL get'rmek ü~ro derhal yerinden 
Ayni ihtıyar kadın gorür.dü. I knlktı. Or:ıya gidip notalan ald•. 

Eiiyle, genç adama, ıçerı girme- Dönd~ğü zaman gen~ kadını, pi 
sini işaret ellli. O ıçerı girir.cc, yanoncn yanından avn'mış, şez· 
kaµıyı K•pad~ Yuuudaıı geçer- longa LZ"nm, •raklannı ve d z. 
un, or.a; !erini bir şalla örımeğe çalışı) or 

_ Beni takip edıııiz! gördü. Ona y•klı~tığı 2aman 
Dedi ve yw-ümeğe başladı. Ge- genç k•dın tatlı blr tebessüml• 

niş bir sof.adan geçtiler. Bir mer- şöyle dedi: 
divenden yukuı ç!kıtıtar. Bir or· - B raz yorgLnluk h'ss•lt'· 
ta salona geldiler. Kcna.rdaki ğlm için, p'yanOdon aı'Tı'dım. 
kapıla1ıılım birini açarak içeri Hoın biraz b•n• apbel!irrd•n bah 
girdileı-. Girdikleri odanın scı- sedin. Bir ş•vler anıa:ın. Konuş· 
kağa bak.an pencerelerincıen bi· mal!" o k:odar ihtiyacım v:ır ki. .. 
rinrn önünde b r şeı!ong üzer ne Genç •dam. ono noıala,-ı ver-
uzanmış ve di.tlcrini ial.la. ört- dlkten sonra karşısındı b'r ko~tu· 
m~ geDÇ ll'e feVkala.de gJzel bir ğ• oturdu. Güzel b"r a"btış ve 
kad:n otırruycrdu. Elindeki kita· sıralıyışla evvela çocuk!uğundan 
bı okuyordu. sonra tahsil havatından. •evohat-

Genç teğmen. ya:lrlaşa7t.1k onu leı-ôndtfl ve b:lhass' ınu•ikiye o-
seliımladı ve bir nıek!ıup uzattı. lan fazla düşkünlüğünden bah· 
o. m~im bir yüzle mekıtu- setti. 
bu aJdı. Göz gezdirdikten son· f;onç kadın. onu: senelerdt'I'· 
ra: beri tanıyorm11• ııibi gelivo..ııu. 

_ Hoş g•ldin?z! dodl. Ağabe· Dikkıt ve s1mfmi~tı. sözlerin! 
ğim, mektuplannda dalma s!z- d nliYordu. Saati..,. g•~·or, hala 
den bahsediyor. Bu gece. misafı· konuşuyorlordı. Bir ara1 ık. saat 
rimiz olac•kmışsınız. Buna mem· gece yarısı üçü vut'Clu. Deükanlı 
nun oldum. S•ze. odanızı kendim hayret:e: 
göstermek isterdim. - Nası oldu da. bu vaktı & 

Durdu, bir yeri sancımış gibi t:k. S•zi, 90nu g•lm"" <;i)zl•rimlr 
oldu. Sanki bu acıyı duymuyor- rahatsız etmi41 ofmlvavım, divıe 

. mırı•dındı Genç kadın telaşle 
muş g;b, ilave ettı: 

cevab verd': - Afedersinız. b'raz rahotşı· 
- Hayır. havır! bi 1 !ıkis. Yal- • 

zım. Bı::;ıun ırın, yerinizi, Fatma 
" nJz stzitı istirah1'te ·htiv"Cınız o-

haoım gösteı'Sın. Biraz st:rahat lacak v:..rin ttk .. a,.. k"nuc:uruz. 
ediıı de buyurun konuşalım. - Çok isterd;m Fakat, maal-

İht'yar k•dının. genç mısafire esef bir saat sonrı buradan •v-
göst•rd"ği od•. ı:ek rohat. çok hoş rlmıs olnc,ğım. Tr•l''m. bur•dan 
bir kö§eydı. De'.ikanlı odada yol- sab•ha k•rşı dört buçukta geçe-
mz kalıneı. sırtından yığmurlu- k ce . 
ğunu çk"dı. bir kenara astı, Ay· Gene k•dın. bunu hiç beklemi-
nanın önüne geçerek şapkasını yordu. Se••"1lı. aneak: 
çıkardı, bosını taradı Sonra bi· _ H'ç d•ğ•l~ odanıza çekilip 
raz d'ıılenmek ic n. koltuklardan b"r sıat istirahat ers•niz, diye 
bir'ne olurdu. Bu sırDda ev'n i- söylcnd'. 
çinde güzrl b r piva!'o •esi du- _ Burada da rahıtım, diye 
yulmağa baş!odı D•lil<'nlı, ya· genç teğmen mukabele etti. Hare-
vaş yavl~ bü• i.in lx'nliifini sarın ketime kadır yanınız<lan ayrı!a-
bu ah•n~in ·ç'nd•. ıı'tılkçe büvü- marn burada kalmam• müsaude 
lendi. Odasından çıktı, PiYano 
ses: birı.7 rvvrl aynltiı{'rı g'Pn'C Ka
dının '>dasındln _gcl'yordu Ora· 
ya gelince, kapının acık oldui!"u· 
nu gördü. Gürültüsüzc• blr kac 
adı,yı dıh> atarak icrei girol. Bir 
kenarda duran piyanonuıı önün
de genç kadının 'nce profili, par· 
lale gözler! tuşlar üz•rind• kel<ı
b•klor gibi ucusan parmakları 

görülüyordu. Parca b'tti. Genç 
teğmen, etlerini bll:'i·birine carpa .. 
rak onu alkışlamaktan kendini a· 
lamodı. Genç kad:n, birdenb're o
nu odada görünce •aşırır gibi ol· 
du. Erkek k h•fifce; 

- Beni affodiniz! dedi. Belki 
sizi rahatsız ettim. Fakat, musi
k"yi çok severim ve siz çok güzel 
ç•lı~·orsunuz. 

G<!nç kadının yüzünde mem· 
nun bir man., dol,gtı, Bu hal iso 
misıfirf': cı:t~a:-et vedri: 

- Lü:fen ne olur biraz daha 
çalır.ız. 

Genç kadın tatlı b'r teb<>ssüm
le n~ta1arL karıştırmağa bııs:1ldı. 
B'r p>rça ayı:dı ve misofjcine 
dÖ'1dÜ Fakat, o, biraz evvel dur· 
duğu y~rde ayakta idi cülerek: 

- Buyu•ı.ın z. oturunuz• ... 
n;, .• or.a k•od'ne yakın kol

tuk!.rdan b rinı gösterdi. r sa
:firi oraya oturunca, piYonoya 
dö dii, çalmığa başladı. Onun, 
yanında bulıınması, kend·s·ne 
sonsuz v blivuk b•r heyecan \'•· 
riyordu. ıGenç tcğrn<n de, onu 

ediniz. 
Sustul.ır, gitmek. doh• henüz 

birbirlerini tanımadan avrı1mak 
Bu. çok acı bir scytli Uzun müd· 
det övl<> sessiz kaldllar ve h'ç b"r 
şey konusın•d•n ııözleri !!ÖZ1erin· 
de ruhl>Tile konuştular, Niha~t 
g~ç adam, oılasıno çıktı Bavu
lunu hazırhdı. Aş•~ıyı 'ndiği za
man, genç kodını, kapıya dayan· 
mş buldu. Elcktrij!i söndürmüş· 
tü. Sa!onu, sab•htn ilk ışıkları, 
şöyle, böyle aydınlatıyol'du.. O· 
nun ellerini avuçlarına aldı. 

_ S ze bir şey, bir şeyler söy· 
!emek ist~im, diye mmLdandı. 

- IIoyır, hiç bır şey s5yleme· 
yin: diye genç kadın onun sözle
rini kesti. Birb·r:mize gözler!m;z. 
le her şey söyledik. Simdi gidiniz. 
Fakat bana ıstırab ~rmek, haya· 
tnnı lli!hirlemok 'stcm:...,,.sanıi, 
beni bir daha görmeyiniz. Mek· 
tupta yaımayın. Beni dü ünme
meniz la7~m. 

Genç 3d:ım; 
_ Fakat, bu ni~in? 
Diye sordu. Aynı anıla, grnç 

kadının 0 sözleri kend:~:ne ne~ 

den söY!ediğini an 1ar gibi oldu. 
BJc klarır., şalla ii"ıuşü, kondı· 

sinden kütüphanedekı notalm 
ist yerek yer değ şt rişı ve · · 
dı de elektr'ği sönuk sılon kap · 
sında kapı davayarak ayakla· 
ları üzerir.de hareke s z dun •u, 
ona hnkikıt:; b·r yıldır m sür'•· 
tile ve obnca açıkhğile anlatıyor-

JIJlWA-a 

( Harp Cephelerind~ 
Rusyada kış harbi 

Yazan : Hamid uri IRMAK 
Mevs'mlerin harpleria talile

rinde <19İm• büyük rolleri vanlı'. 
Napolyon Bonap:ırt'ın Rusya 

seferinde soğuk, kış, don büyük 
rolünü ıfa ctmi~ti. 

1941 haz•ranının 22 ine' günü 
Sovy"' Rusyap karşı Alm-'nya
nın b:'iladığı harp, <n seLahlyetlı 
şahısların ve kı.·:ardanla:ın tah· 
minleri g b G lı •fl2 da bıltrlc=e· 
miştİ. 7 b.riuci kıinun 1941 teri>;. 
ne bdJr devam eden Almanya 
ordusu taarruzunda Sovyet Rus
ya 0 r<i ısu 10 m~ydan muhil'<~ ı. 
ni k~'!betm~. Lehistaııda ışgal 
eyl~iğ: arazı gib:, Letonya, Lil· 
vanyl, Es:onyıyı Bukov na Basa· 
ra·byayı muzaffer ve ilerli~n Al· 
m•nya ordusuna bırakmağa mec
bur kalmış, ilı:incı cihan horbin
den evvel Sovvetler itlihad1na d•· 
bil Ukr:mya, Ikyn Rusy•. Doneç 
Don nehirleri havaliS:ni. sanay· 
madenleri. iptldal maddeleri ve 
mahsu!at~ ziraat s1halar., 100 mil· 
yon> raklaşın nüfus!le Alman or
dusunun işgal.ne, ist'lasına ter· 
'keylrmiştL 

7 brrinci kanun 1941 den sonra 

1942 ilk b•ha-rına kadar Sovyet 
Rusy.1 ordusunun taorruzları de
vam eyledi. G•"eral kışdan bahse
dildi Kıcın soğuk ve dr.nlnnn 
Rusl~ra ,·ard•'1lı oldujtu ~ö··lerd' · 

1941 birincikAmm ayında baş
lıyan Rus ordusu kış barruzları
nın,6 ay kadar geçen :ıj3m>nda 
kaybetı kleri araz'nin büvük k•:· 
ınını'l ~eri ılınınasını temin eylı
yeceği tahmınleri de tekrarlandı. 
Fakat Alınan kış müdıfaa hat
larında esa.sh sırsılmalaım hu· 
su~ gelmeıl.lti görüldü, 

O hnlde 1941 b rinci Hnunun· 
da başhy•n SoVY•t ordusu ktş 
mukabil tauruıları Alman ordu· 
sunun vniy.-t'nde hiç b'r sarsıl· 
ma husule getirmedi miT 

* Rus ordusunun mezl<Ur kış 
taarruzunun en büvü.lc tesiri, Al
man ordusu üzerindeki men fi 
rolü 1942 v~ı taarruzunun geç 
başlamasında görüldü Sonra da 
bu taarruzun şark cephesinin bü
tün kes mletinde değil, yalnız 
cenub v• r•nubdo~u kesim'nde 
yapılma$"J• ~ovy" R~~ &du· 
sunun 1941-42 kışındaki ,..arruz
larının Altı"anva ordu§undaki 
mer.fi tı>siderine di.ğer bir delil 
teQldl ettt. 

194.1·42 kışı. fevkalade ~ir 1cı, 
ld' So~nk.. baromotrede sıfırın 

alhnda 45 deY"CCeve hdar dü<t
mü•tÜ Rushr. kavdevledii! m:z 
10 büyiilt meydan muha~si-

ai kaybederken terkeyleılikleri 

pbirlerı Jalı:mışlar, fabrikalan 
madenlerdeki teaisat• tahrıp eJ· 
!emişler, dem'ryollanlll, '\'ago ... 
ıarı, lo'lromattnert ~zmupar, 
mahsuliıttan nakled.-rned k1erini 
yak.ırak köylü halkıa bile bır 
mikdar tavuk!,. koyundan baıka 
bir '4'Y btr•km&mışlardı, 

Şıddetll lnı ve doa i&ra göre 
muhasım iki ordudan Almanların 
el.~:leri ft ayakkabıları. kendi· 
lerinı korumeğa kati gelmemif· 
t'. Ruslann esasen o muhillerd. 
daima devam eyliyen şidd•tli 
kışlara karşı evveldcnberi bulun• 
dukları geyinmek, vücutlarını 

muhafıza eylemek u:,\; eı-i daha 
mü'8•t olmuştu. 

1941-42 lc1ştnda Alman Oldu· 
ıundan 300,000 asker:n soğuktaa 
donaralt öldüğü sö,-leıı.d.1, . * 

1941-42 kıştndo A!manyodaıı. 

kadın kürklerine vanncaya k•· 
dar toplanarak cephedeki aske
re g'yecek tem:nine calı ılmıştL 

Norveçten. Fr.ı.nsadan, işgal e
dilrı:ıiş dieer mom'eketlerden ru• 
lü eşyalar ıoplonaraıt ~•ne asker 
irin cepheye gönderilmi•tı. 

1942 43 kışı. geçen yılda.ki gi
bi şiddetli değ. ld r. Fak•t Rusya 
topraklarında Kafkasyays kadar 
ilerleyen A'man ordusu, o mın
takınıo şiddetli kışı ile karşılat
m•ıti. Şark ceııhesinin orta ke&im· 
!eril~ şimal kcs•m nde kış. soğulı: 
buz, don homen her k:s aynıdır. 

İ'.tinci ıe~rindft yağmurlar, çs
murlor. birine: dorlar sonra buz
lar, nehir'.erin dor.ması Rusyada· 
ki d•ğişmez bir ha!d'r. Bu doıı 
mevs m!eri şı:batta dcıhi devam 
ede<' ve Rusların Mılimitos de
dikleri donlar b·~lar. 

Şark ccphes'nd•ki SovYi't or
dusu taarruz'3nnda rlde edilen 
muvııffakiyetl rin n·m:lleri arasın· 
da kış vey• gmenl \(lı büyük b•r 
önem arze.<lemektr~ir. 

Silah hususı:ndaki fng l~re 
~ B•,.ltsik Am<rık• vardımhnn
dan baskı Soı•vet cırdusu mane
viyotı. Alman motör'il vasıhla· 
nnın \c1eonıeV'1l""·"clP r,.'c' 87. ;crti

fade edilen vasıtalar 1-aliııe gelmıı 
si d• d·~ i!T'ill~end r Ge<:tt 

\'1hn slddeıı; ""''"'" Almın •s· 
ker'nôn manev'nt·nrlı vaptı~ 
tesiT de bu Amillerin arasııaıdla 
sıyıht'. 

Eski harnl"r!P o·d·ıllu ı;ribi 
,.ft'ldiki yrni t"'\4::":"\c vncıt .. a1a .. 1a 
:vaoıl~n mlkadf.''ele-d• d•hl lrııı, 

h"'bin talii ÜZ<'•'rde şaşmayan 
tesırlerin; 'fa .d'v.,r. 

lzmirde çok feci bir 
otomobil kazası 

• 
2 o· omobil çarpıştı 6 kişi yaralı ! 

lzmir, 2ı6 (Telefonla) - Kes· 1 
telli caddesinde oturan o'.omo 
bil lastik kaynakl;ırsı Haydar Gür 
adındaki şahıs kendisine o.it l>u· 
lw:mıyan Menemen b~lcliyetin· 
de kay-ıtlı 3 numaralı bır taksi 
tomo!:ıi!iY'le eniştesi maraflt'OZ 
Behut kız kardeşi Faika Gıir, 
Saıbiha' Oğıız ve çalgıcı HÜf'I:ii • 
yeyi alarak Kordk>nıda gt-Zi.ntiye 

du. Genç kadın önüne ~ıyor, 
derın bir sükut ve azab iÇ ndı; 
ve bu sahnenin sona enncs1ru 
bekliyordu. Erkek, kadının. avuç· 
!arı içindeki ellerini dudakların• 
götürdü. öptü: 

_ Siz' wlıyorum. Dedi. Ma· 
di!m ki siz öyle istiyorsunuz, de
diğiniz gibi hareket edeceğim. 

Hoşı:a kal:n. 
Genç kadın sokak kapısınin 

kapandığını duyuncıya kadar o
rada kaldi. Sonra kapının kena· 
rındıı"<. pe«ielerin arkasına sak· 
ladığı koltuk değneklcrıni aldı. 

Gidebildiği kadar sür'at!c sokağa 
b•k'n pcncere\erden birine koş· 
tu. Oradan, genç teğmeni, göz· 
den kıyboluncıya kadar tak.bet· 
f Sonra yatak odasına giderek 
soyundu. yatağına gird;. Hay 
tında bır aşk rüyası olarak ka· 
lıc1k olan bu gecekı temiz hiiıı 
ralaf'nı tekrar görebilm • iimi
dllc gozlerlı.i kapadı. 

çı.kroışlardıır. Bu sıTada Bornova. 
da muş.erı5iru bırak.p Alsa.rıcaııı 
ı:.t•kametınaer. gelen Vi! 1zmir 
•bclcdiyesınde kayıtlı şoior Tah
sınin W..resır.d~.:ı 49 :;ayuı taıksl 
oıombıli ile Haydar:n O"'Znbili 
arasında l.mıır Pa.!a.s önur.de ani 
1ı,.. musaıieme vuku ge.mı.ştır. 

Müısa.demenin şi<keıı.iru:kn her 
iki , olx>mUtıı ... ., camları kır .J::ııtı 
gibı makıne ak:saın. da tamami
le hurdahaş olmu-ştur. 

49 ı:.umaralı ıak:sinın şoförü 
Tahsinin, camlann kırıimasır.dap 
ve direksiyonun ciı~i-e"in~ rMp· 
masır.aan dişleri k:Tıiın:s ciılı ve 
d . " udu.ları yarılmı.şt,r, 

Diğer o~mobııde bulunan ·ç 
kadın ve iki erkek te ın toUI 
ycrlerir..den yDralanın slardır 
:aralılar, ilk te<lavilerı Y•P 1mai. 
u:zere memlek.et fıasta'.ur:esıne 
sı>Vh.edılmiştir. Şoför Tah•irın 
yarası biraz ağı=ca.d:r. 
~ümhuriyet müd.iei mwnilıği 

mu•ademede diltkatsızıık ve 
tdetıirsizlik ve bcleci r.iznnıa ri· 
ayet.sizltk olup olır.ad ; nı te.Jıi· 
te çalışmaktadır. 

BEYOGLU HAUtFYf. 'DFS; 
28'1/913 •alı c'Jniı saat ıs de H:>llı· 

eTimiıin Teı>eb• uıdakJ merkez• b na
sınd&,. Ord. Prof. F·lhreıün Kerim 
Göb.7 tarafından cS'"!l'llltl v• ADM'· 

malin budndu• mf'vı:ulu mühim. bir 
ko fi"~• v riTf>,.elı.Ut. 

ae11ı... &'elebillr 
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o<lenlere, ll""aalkir :r·-.ı-ı&ol1111j 

o •am•nlar, A:nQPada, Böna&m, 
- , .... lıımıldama7a. Teoe.tdüi lıa
••ll•llorl 1...ı lıollrme3'e .... ..._tı; 
faka• ital7ada, o 1cnt ocleblyo.i, yonl 
&"iuıtl ana& ve 7011l ilim lıeniis doi· 
mamış, Aryoeıtı'lar, Torkuato Ta.uo1lar, 
Jılal<1avoller'lor, J.e<ııı.ar dö Vlnpi'lor 
Jh ..... ıı;..a.u.J't.a.r, Kafael'ter me)'daııa a&ıl· 
--w.ıı. llıri ... 7aıılılt<a bir llllu
liıı 7•Pllll lllarleıl Lütor, bile daha 
d11111ua s0Lmnn11U; fakaS tn.;ıı;e
tle «V•lkld:t namında bir papaa me:ı• ...:.a ~. 4ıclbddl bir fılua:r> 
lJe.ri aüımiİll: •H1r.16ti7antıtm ıa ~ 

manlannda olduia slbl boıtr.osln mal 
...,111.ıe ınu olmali"' lhımsold;ıw 
ldd<a tderok &<ima ll•ll.ouiİIMI IQan e~ 

Avrupa tarihinde Papaslar 
ve köylüler hareketi 

ııiyo odl1orda. Ö71• ikon, -. 
recllyo boy un •imekleııı _. 
rordu. Bole cı ... lıanlldcılrl 
totkllit& 1llulma;ra.... rilıl "'r 
kt arıodbor4a. 

BıllıİİJDdat', •üfM " ............ 

- lun>wlaıı da .... ~ 
«ıı. Btt tııo'afa omlrlu .c;ı:ıder 
h<11<osl ..,..ebo1l~orille IQ'au da 
dl:r<>rdıı, Ba emirlere ıı.aa eılonl~ 
ohıyordu; falıat loJıı.nlar, l&kk 

ırabtıe ffndl. El<>ba4ılal', polltibet• 
• t<i, lar, ~ &öder servo• aahlbl olm .... 

Jaa Blil'de, .... 1ı1I tn.ıııa ııapu> ludı, Halı: lddluma, mezhep laraf· 
ıwa l<ıolri al•ında llalanJardaa b ri idi, lıırlıiına bir liirum llaJ.ına.ınıtlı. iHJ.. 
ııwı.... ıcıdiaGıı& cö<•: .ıı.ıı•se, elinde 

luln, &ö1IüJerla nfah1, rahab ne 
buluodııio emıaı fona idare eıVyor- ııonurlanııda idi? A!a11t ve sül<une 
da. BwNlan doıa:n, o omWtt hallı.& d~ ean ai17orlartlı. BWtlimelle blrl°'Uler 
j,~ idi. M&lıınılıkn alınan onda- b11 defa &<ileri teııl&lle sirl1Ulor. 1 
hk blr tıııdakedan bafka birfeY de.i•J.. 

• ,Jaa BU., Ya,&i7etın bir tılrm11• sil'-41 s.dlla ise versl aamile alınamu--
.ı,: Paııauar, emıik ve arıW ııalı•bl dlfinl sôrlince, iı;U)>man ~tU: falı:al • 
.ıe.tıı, bak" tıevslınia bira mphafn::ıı nl1i.da, yani 1414 6ıt'.nu1Dde, iMi rili-

slllk meooleainl halletmdı 1iMıO'e, Alolabıllrk!'lll.-
ıııanyıuım Ba4 dülı•lıiınclan, Komtaıııı 

BobemJa. .....,,ıır bir memleket idi. ııoJırinde ....,.ııu KOJl&'l Jant Jl&Pll 
Öyle ikon ııaııazlarla as•ba<ıole.r Mil· mcolisl to)lla.ndı w Biio'le davamıı 
•iıl, balll, U7lıi Jltlı. faı.trdl. ı mödaf.,. - a..ıe on:ra uvel 

Faltlr balll, DOunda bir menfaat &lir• dl ed>I • 
«ütu ~-. pı.ııaa jan Bus'un lj;IUal Jan BÜS, ıttmekle tereddüt edlyor-
-.ııebinl ilahi bir vah:r bild>, N•· da. hllııaraw veııvosıu, llenclime 
ileeıua 1101e vuaeatıııı dUfUIUllOJOB b•o bir a&r21 coJmeyettflnl temDı 
...ıtzadelor de, ı.:ıı.... emıı. ... ı de .... -· eline de oaj; .. 11m s•cllp &<Jo. 
e-rmek lursı ile H"Vi.DCe Galdı. Ze.Ds•D eej:lne dair bir tm•nnime Ytrınce 
papazlara ıelinee: Oıı1ar da, ellerin- ııap;ua emnt1et ••Jeli ve KomlaDt'a 
•tlli mali mülkü kaptırmamak billya. ...,., .. -. 
ille JODJ mezhebe bir O&D ı.urtann .~ Koull, Biiıı'll 4lnWI n n.trkrl. 
iti ııanıW. Artall, berk06 Bus''ıi idi. ııl hıris"7aıılıta aJ!lırı lralda ili, at..-

Papu JıııJe. bu kolu "Ye tam muvat6 &e yakılmasına karar Yerdi. Papu, ne 
falı•70Une ptl& kalıl.ı, amma it :raınıa lmpanl<ıTun ~-an. ne d.o ol.,.. 
aasar•yaı&a ı.:alıllll)lı.. Tat.bıkat.a kim- deki eınennimeden lalr '·~da sördü.. 
ee y•n•ş•m•7orcla. J\.SihadeJ.er, papaz.. Y.ak.a.Jadıiı sib1 a&.qe atıldı •e 7andı 
bn llOJ'Dlar.l çalıflJ'Ol'W, pa.pu.laır JıM. &iW. 
b•l'lf:r kaııtırıı=naya uiraflY"' tardı; jan Hm, Hl5 .. .....ınde 1ıolı.ılıaJt, 
lıoııal cı., &J'Dİ mezhebi b...ıılmemAlkJe Bohonaya'datl karsaııalıll bmam>le 
b•rbirlıne .kafa 'atabili7orda, Fakir .haJ. basiırılmıt&ı; fak.al 7ent mnbep, bu 
ka &elince: O, bu vuiye\ kart16mcla. dda A1maJ17aya sirayet etmlttl. Dem 

raırus. baka llaldı. .ıe, bJır muddel aoııra ,.kil d•llfürmek,I 
Jan BÜI, o;runa setir bir ııa- clo- ll-omünhllo&e lııllılAJI •-il ıureille, 

j:ld.i. Vaazl_.la, it1"inlt.r~ ba~ı, ı...- AJ.manyad.akl, ilk mürhUer, hırsız v• j 
id.llaama aevk.Wyordu. Fakırl.rln ... , .lıaJ'dal m&kuloı aorsorllerdl. Şolıirlor-
Wı.:ıı.rı kabıa.J'dı,. Ne yapmd leab e$.. dekJ ftç.ller, körlerdeki fakirler &1'~ 
tii-.ne dair de södortlrrıı oaıuıde bir .....ıa, cljeb•t BuS» namına isyanı kc>
lll""'1 vardı: ı riü<luyorlardı. Birlik alimt&i de, ba.1;-

13&9 &e11eolnde, Pra&'da, bir lıalıta:ra h lıaba bir ayakkabı idi, 

muıkoı!de• yaj; söturon bir ııaııazıa ı İlk kii)'I~ ioyam, H31 ..-nde, 
]{ahııdll<r a1aJ obai.,U. Halk ayaklan. Des dilluılıtmda, Vorms tehrl olvann
aıış, bl&hm Ya.hudll<.z tepeleııerek ve da patlak verdi. İsyancılann a1U:la-
ın.lluı yafma ed,lerek int.ikam alın- nnda cBa:ndshoh• yanl •it.Ufak kun-
ıruttı. Bohemya kralı ve Almanya im- du.ra.sı• vardı. BUDdan dolayı bu kua.. 
paratora olaıı dOrdUncü Vwnçe Ja.s'da ma da, bu.ndan &0nra.kl köylü isyanla.-
bu hard<de lnmuş, bütün Töton ra- 1lDa da, beıı cBundohub» n&D1l veril-
21•pJertnl memleketten kovmut ft 41. 
m.ülkterinJ zapt.ctn:üştl. A]manyacla, köylü kJ.l'a.ml&T'I, devam 

İşçJJer,. kö7hiler, ltu mi.ti •ôa önü. edip pııyordo; fak'&& beD\U komUniM-

ne alarak harekele s<çt•ıer. K•lı..,ıe.rı Jlfe döl<ülmnıılşll, 

bhribe, külupbıuıel<'l"I ya(maya, ııa- KOMÖNİZ!llİN MtlIDEciSJ 
ııazlan komıen bqladılar. ÇaldJl:.r, 
earptılar; fakat yalnıa papu ve ktli. 

ıe mahyla donmadıtar. Safa sola da 1 
Mtdırmaya bqladJlar. 

Bu ıaima. bu bofu'111a, bu kltal 
on sene kadar eürdü Zenrin "Ye ma.-1 
mur bir memleket olan Bohemya ha-

H70 larlhlorlnde, köylü luyamlan 
devam ederken Hans Böhm isminde, 
Dü:s mesleiinJ ıi.lik bir ada.m ortaya. 
,ı1<1ı. Halka: 

1 Devlet 

cAllalım hükumet sürmesinin yall
ıa.tıiını, ıuııflar ar.smda biç bir fark 

.. 7 

Demiryollan ilanlan 1 
Muhammen bedeli (1525) Bin bq rüz yirmi bq lira olaıı (100) :rüs adet 

.ıarran•a a.bclest.hane su hunesl pma ıdırnsı ve su musluğu ile komple ve 
C50) elli add Klapell htl> hunisi (12/Şabat/1943) euma ~ünü saat (H,30) 
en dört etnda Baydarpa1\'ada Gar blnail dahiJlndekl komisyon tarafmdan açJtı: 

e:blltme u.wJl7Je utın alınacaktır. • 
Bu işe c1rmek ite7'nlerin (114) yüz on dört lira (38) ott1z. se1ıtlz ~'D~luk 

muvakkat iemina.& "Ye kanunun 3ytn e&''ll waatkJe blrtlkte eksıltme cwıu saa
tine 1ıac1 ... komisyona müracaatJan lh mdır. 

Bu ite alt f:ırtnam~r komisyondan para~ olarak daiıtılm.a,:tadır. (834) 

T. C. 
llRAAT 
e.ıı::ı.N W" A Si 

''-"·pAOA• 
8tRiKTiOE"-' 
124.J IAT·,~11 

SENEDE28,000LIRA İKRAMJYE 
Ziraat Banka.sır.da kumbaralı ve ihlıarsıız tasarruf hesap· 

lannda, en az 50 lirası buluruıc !ara senroe 4 defa çekile
cek kur'a ile aşağıdak plıina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 A. 1,000 liral.k 4,ooo L. 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
' • 500 • 2.000 • 
f • 

40 • 

250 

100 
• 
• 

1,000 • 
4,000 • 

120 • 

160 • 

(0 • 

20 • 

f,800 

3,200 
• 
• 

4 defa. 11 Jizlran, 11 EJIUI ve 11 Blrincikanıııı 
tarihlerınde ('eklltct !,tir. ., 

DiKKAT: Hcsapiarındaki paralar bir sene içinde 50 lira 
dan ~ağı dıi;:m ~enlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla· 
sile veri!e("ektir . 

Tlb7orcla, 

Beş asır evvelki Avrupa kıyametlerinden !llUDO~ ~lio\ 

ve kargaşalıklarından bir kaç sayfa 
İlıran, bu ckla, fOhrln l~e t 

llJ'orda. ]{ohan dl l.eyda, aUIL .... 
dı, .kuamm önünü alclı; fakııa 

totil:le bulunan baf »İlik•-· 
&an<m.. bilerek, blr hasluıı lıattk 

ııe tebri .. ıııetu ve Yolıall 41 L< 
iJe re.lslerJ &epeltdJ. Bu •ııare&le, 
-.ın<i&, 1'70 seneslncie moüoıı 
hail davaluUe lıatla7aıı, ao11ra l&o 
nlstllj;e miiıı- olan w 90ll ctııı~r 

de td- eden Js:raıı ve kı;raalar, 
lıa:rd 1534 ....... »zlnnuıda -
ı..ını verdi. 

öo·h·e·mvada·n ~ AıüıanYa·ya 
Yeni lıtiltilmdar, evvollrlslnd.., •• 

.... bbardL Bat plıılı:oııoson a1duu. 
au inlıl- llira~ k01fl Waren 
ı...ı..ıı. M01claııa seUrllmlt olııa ,.., 

,, -..tııa• kanunıuııı ıatvotu. llütıiD kod 
ı ıret ve oalllılJ'oll, emrinden bariee 

fdtmaJ'an on illi lıllılme ver.il. 
Sı:almıJ'acaiınU> mUJd•1- ıı-.ıadı. 

1 
Onan kldiasına göre: 9.MemJe'kttte hil-
ltiim ve nüfıu; kıalm11&0ak, falllr zOD&ln 
lıir olacak, bütün ...,..ııor l<all<aeallt., 
llliltllmdarlarla as-badolu bl)e alın 

Wrı ile ellmellterlnl bnneeo&ıardı.» 

Bu müjde, AJman7&11m her &aralın.
da bLr sa!Jan DJ'andırdı. Klylıile.r, 

yeni ııenaınbu;n e-1 allna s•rm::;ro 
llot117orJardL Çoll ıeomWon, Bohm"un 
emrinde otus bin l&lp to111Mıdı. i,ıe
rbıde bdınlar da v..-dı. Blrlılrlııe •bi
rader•, cheJDllre:ıt diye hHap edl;ror· 
ıar, J'ın .. il oı... olma1•nı b051iyordo 

Bau Böhm, ordunna f1$1 •ü:r.eD 
veriıı lıaroll-ole seçme1e tıa.urlanırun 
7al<alanı1ı; mü,.ıdl cibl dırt cllı1 alf1e 
al&Jarall 1akılılı. Cemaa& ele daiıldı. 
Ve dılılaıl eemaa•ın lıu ferdi, ilendi 
löJ'üne, Böbm'dan aldılı nifak ve lha 
illi! lohv.mu blrlllde sötliırdll. 

Seneler •~r, tarihin cK6J"lWer 
ııarbl» diye ka;rdeltii' bu kı7ıunlar art. 
makta devam <d-1ordu. UU senOll• 
de, bütün Almanya Jı.yan i§lacle idi, 

Tam o 151ralarda Muton Lüt.,,'de 
m•rdana cılunıt, m°'hebinl noşı'e bat
Ja.mıtta. isyaııeıl•-:, ditı davası &üdmQ.. 
JOJ'lıirdJ. Yerine 'cört. klı:nilr:ti: dlall, 
au ıJe&, ananayc ria7eta lddia.sınd"' bu· 
Junuyoır, kJmıJerl de «emliki, araz.iyi, 
parayı, ~nrlan ve onnanlan, milsar 
..,ı ıuetıl.t; P&J'la.pnall, büküm 'Ye nüfı;ı... 

su, lmtiJ'ul•l'J kald.ıl'Jnah JoU)>ordo. 
D;ıu bir kısun 19e, doj;l'JJdan dotro· 
7a: cK01lü "Ve lşel idaresi kurmalı:, 

emir ve kumandayı kendJ ellerine al

m&k» dava.ruıda balaı1111orclıı. 

Tuhafı fU kl: llohonıya'da olduia 
ıibi as:ll.z.a.deler de, rahıpı.er de, &CDl'·D 

burJuva.lar da ayni une.I 'Ve endışeıer. 
le, bu hareketlere •ıtırak edJyorJa.rdı. 

Za&en, BO-Jun, 7akıl~ea. komuni.zm. 
Mz c.t>l olma.t~ b.lebler itidale dön
müştü. 

Meseli, yukan Sveoya'da, ı.teııilen 
1'1ler, lt mad.ıtdo toııl&nllUff<. Bu 
maddeh:re •ore: 

Papu.l:trm, r6h•ni daire halltı &ara.
f ındao ıntıhap ve adı, ti.ı}arlll lııdiriı .. 
me&J., arazi ve iaıre verıııerinln ten. 
&ili, eeuıa:rı.n ada.lct.e uyauruima..;.ı w 
hat.fletiJmesi, va.klf usuJtıDü.n k&ldı

rıtması, evkafa kalan emJ.ı.k.in bir Jul. 
mı uzerwde as.iJzadelerin veraset hak· 
kı k•la.ı.amail, &Sllı.adekr &a.ratından 

zaptechlnıı~ olan emli.km uma.ata. ia. 

d~i, aS·l~auelerın kara ve su &\.'Cılıtı 

ve ormanlardan istifade haklarının 

az.atılması, fakirlere ya.rdw ı,ıerln•n 

ta.nLiml !hteıılyor v.c son madde ile de, 
bu lst.m.iJen şeylerden herha.ligl:;injn 
İncil'in emirlerine mu.raylr bulunduiu 
ls.ba& edıJdifi fakdi.rde ladıline mu
vaf'akal ed'lecefi bıldlriliyordu. 

istenilen şeyler, pek muted-ldl; k .. 
bul tdibelerd•, bır müddet evvel şı. 

mali i talyada odutu sıbl berş_y 7olu 
na liter, llöhm'un SaÇ•li't koıuunis\lık 

tohumu da çurur giderd). 

AJınanyadakl 1.3ilza.detcr, İtalyan 
derebcytf'...ti.ne nazaran <L..ba. kuvvt~ii 

'diler • .1\Juhkem ve muazzam şalolar
nuı Jıımayesl .Vtında h.r:te;ye kar91 kl>
fabııeL-tllleı .wl .u.on".&ecc.k. taleplert 
reddet.t 1 tı..·r ve k:r hi".c1 bır defa. tlaha 
komunl:r.ınin, o korbıuç v: bt lfth fa- ı 

ci-ırun. h1>ı-lla.ına Ula me;y .. au vecdıler. 1 
Butun kuyliilcr, ışciler ayaklandılar 

Şe.birJere, ka abal.ı.ıra, derebe) Jer•n şa
tuJazm.a hucu.n1a baştaı.hlar. Hcn;eyi, 
tn mW.tahk: m mevkileri biJe yakıp 

yaktılar, Ji;a.rşı durmak lsteyenJerj öl· 
durdule.r. Mal, P&l'a l&bibi oldaJar. · 

O pmında J'qa..Jnq olan bil' Alma.n 
a.uıode, ı;ör4ııklulnl IÖJle tasvir odl-
70r: , 

cıı:6ylülcrlıı keyflııe dl7eet1< 1nlıtıı. 
B~r biri bir... aııilzade ktsllınltli. 
b1ı;J kıyafeUerial terk-elmişlerdl Mo
daya ıöre, mavi lordele.lerle s.~ü be. 
7u elbiseler glyiyorJar.. başlarına, 

ti.i7lerle donatılmış ı-enlt .. Pkalar ce
çh1yorlA.l'dı.» 

Parola: Mal, miJJk ortkahğı ldl. Her 
asilzade, pap:ı:ı, :ıena-in burjuva soyan, 
aldıj-ının bır kt.'ınını t.ka.rıJe':lik cemi· 
yetı 'riane sönıicriyor, teı,Julita yardım 
edJyordu. 

Bu sııcm, 14.24 ıe 1425 arasında bir 
seneden fazla dt!vam etmedi, amma 
AJm:ınyanın bjrçok yerlerini harabeyf' 
pevlrdl. 

De11tbeyleri, uihayet. gaJfp relmiş. 

Jeır:_di. Bu dtfa da, lntikam ıı:ıra•ı on· 
prd!\ idi: Köyhi:Jı·re, her türlü eza, <'e

la, reva ıörüldü ve boyunların& daha 

kaha esaret zincirleri l'c~rJdi .. 

4 4 4 
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Alman:rada, «Köylü !ı#bl• ....... aJ. 
tmdakl komönluıı lbl.i.1"11 b:ı.>lmlırkeu, 
•1u1e, Tomas MDDoer"n H5Z ı.enes<n• 
de taı. eıuıı Analıaliat bar<lı• 
ti aJevlenf7ord:&. 

Anabaı...•'lilr bir nevi rifWlill ı.

ribtl idi. lll~ler'de incıı1e ~ ba9-
l&m1f, Uk bırloll7anlıll &e1101Crlnln lıa-
7atmı la4t davasuu ileri alirmlitill: 
&..-kem urüaavt olacd:, mal mülk or. 
ialttı.h lemlıı olımacakb. O da, .köylıl
lor ve halk arıısmda b417tilt lılr taıaf. 
'arlılt bald•. 

Aııab•llsller, bidayette ırilkiııellerL 

Dl mubataza edi7""• rdı. Sonra, TeY· 
ratı brış•ıranıanı.... biri, orada Aşar-

... lıallledllmedlii.nl ·-· iııeıı·ı.e 
blıJ•kw:, Tevrata sore de hareke&. eW.1-
...ı lrs.ıe.nme7e M.tlaDcb. «KöyJüler 
hrbJ:a •iDt.rlken. An.aballA IQ'anı pat.. 
a.11 vercll Ye neUce Umü.a.lstllie mila
eer olda. 

Da tervaı., köylerde ve uııteUlk
lorl folılrlerdo «Kardqlilt eemJ7ellerl• 
meJdana soUrdiler. Giıya, en temiz hı· 
rls"7anlık ıwnın. lıareket ocli7orlar, 
«AH. ım, her ,rUnahı affedectk kadar 
merhameu var.> di7erek bel" türlü 
etinnü lrtllliptan dan sert durmuror
lardı. 

Tıırlnson havallslııdekl MoDıavzın 
tıehrl, Anabal_•&'lorln merJııul idi. Mal 
mlllll mliftoretu. Berl<Oli oalışmadan 
717lp içi7or. aevk ve sefa ediyorda. 
Ceteıer, mana-ı:tuları. tatolaıı, arveı 

ahl-plerlniıı evlerlni basıyorLr, yafma 
e~erl fel'leri llrlolhav:wıa getiriyor- 1 
lardı. Munsier'cle bwılan depo Edıyor, 
aıoıı.ra eemaaıına tevsi ediyordu... 

Yeni mezhep, va.ad ettill bu tatlı 7&· 
p7işle l'Özlerl kama.,tı..ruor. avıenesl

oJ arttlnll&kta devam ed1yordu. Ef' .. 
fart .,,ıırı de ikinci bir tııerktz olmakta 

101ıllanedl, Orada da, idareyi eline ! 
aJan Ana·baUstıer, elvaT köylerle ckar

dqllk lltl!akıı adctelliter. Yatma eL. l 
tikleri mallarla, zevk ve selah•t ipin
de ;r:ışam..",ya başladılar. Ne ka.nun, nı 
alzam vardı. Her.kes, istediği gibi sal

"'-""' olirüyordu. 

Bu ıkfa, bu de!ışotıl lthlllreye Jlar. 
''' :&ıarten Lüter ayaklandı, Proes&aıı 
dıırebeylerlnl hard<ete soçlrdl, 

Mtmtıse'I', kuvıretlnl Frankmbavnn'· 
da iop1amı<Jtı, Burada, ylue 1925 se
Msinde büyük bir harp cereyan etti. j 
Köylülerden alh bin kişi telef oldu. 

1 
Yak-aJana.n reislerln ve bu ara.da Muns· 
ttrln de başı kesildi. 

iııtıw. böylece, bast>l'JlmııııU, am. 
ma mehzep öJmemiştJ. 

KADINLAR DA lllÜŞTEREK 

Anabatlst larlkatı, çolr dal budak 
salmı~h. Hattl Avu.stul'J"a.da, İsviçre. 
de bile ia..Ta.lt.arları vardı. Ordularının 
boı.ulır.uuıdi"n, reislerin ölmesinden 
sonra da, ~r.heplerlnln kald.lertne 
sadakat cöst.criyorlar, blrblrlerlne yar 
dımdan ~ri durmuyorlardı ve bir 
&'Ün, yine o ~ı ~:ıadeU elde edeoek.Je
rine in~oıyorlardı. 

~ ı~Ullce, ltllr&k PJolerl ı iıJı karal'J: Herkes, ls .. dlii kadar 
lı:ovvotknlyordn. Nih&l'el, llaılmlar ,karı a12bllecolı, letedttı lalll&ll dl> lla-
4& mtişf.uellı. bir me&a& lıa.llne ıtnıı. 1 nsmı l>op1abllecelıll. 
Bor tarafta, J'ODldm ııroJJOC&Ddalar Niü:, büıön. reisler birer ._ 
alovl...U: dııı 1e11•1• kada'r, Allalun dairesi meydana setlrdl. BoJ'lllla lla-

hlikiimoU Yenld<a llunılack. Bu ne dııı d<i"tilrliJordo, Bu ııaı. ltiraa 
&leeye, umumi bir leJanJa VIU'llacak oclenlerla ıı.atası koparılJJ'ordıı. Jlaflıa • •• 
Tiulller bılo :raı<tıma coıeceıı: ... bu b-- ela en llüeilk -11 .... 
1li1ll'lla lı.aıılu.ıDI alıilac:lk.> denly... - ııe• flddelli idi. 

. ~ ......... IMlaa 

du. 
Folemenklıe, :ıı.n tıa!ılUorlacle, Bo· 

hOJDJada, sıı .. ,, .... Lehı.ıtanda Ana 

bat.in mertıe:llerl .. _ •lmlt. -
ııa&"anc!alar a1mq 1öriimliflü. Stıru
bJUT, blda1otte -ıu:ehln cKodllntl, 
mukaddes merllesl aayılıyordu; falla> 
merkezlik teıt:efl, daha. flOtıra, 7ukarı 
ilen lıanasm.ı.. da Mmıst.:r tolU"lno 
intikal etil. 

Derd>01lor, hlilı:ümdarlar tazıllt ve 
tıenkilden .-eri cturmu7orlardJ, amma 
Anabatktk"rla de hötün llÜ.ratile la. 
ı.ı...,.. devam odl)rordu. 
MımstTlor 1532 seneolnde, 7ant mes

lıeıı reisi Monslt'rln öliimlladen yedi 
aene sonra, :raıııl4n boledl10 lntlhabm
da, tarikatın en m .. hıır reislerinden 
IJılsl, belediye rel•l'Jine intihap edil
mekle merkes oerettnl ka.zaDm.lfJtı. 

M<'l"kezdoıı, bor tarafa d,....tanme. 
Jer ya7.11ıyor: 

«Gellnjs, her ne Wersenla burada 
..ar. En zeııclııler gibi 7afa1 ve &011-

nlrS!nlz.» 

DeııJ;rordu. Bu bö7ü:k vaa.d.Jara kapı· 
lanlaJ', 1-'" r taraftan koşup •tll:rorla.r
dJ. Bir ı..rattan da, 1atmalar devam 
edlyO!'du. Kill<;elorl, yalnız lalırlple ik> 
t.ifa etmiyorlar, isimi: rinl bile rihln
lerdeıı silmeye blkıııyorla1dı, Mezhep 
aır.a.rmda. eski hatıralan ytr lalma-
7acaktı. (1) Senenin taksimatı, )'or~ 

tu ve pazar ,-ünleri ka1dırıldı. Jlep ye. 
nl fCJ'lere, 7enl fikirle-re iltifat vardı. 
BilhUba krıYıtsı~ 13.rısn bir hürrtyeı 

Yoba11 dl ~dt, llaJıhn n ... ~ 
... lıiilı.timolmell &nU5Wlda idi. Bu
JlllD kin, on 11ıı blılrlml •e •nadan 
kaldırdı, Clomaııi ve ntbanl bii,tiin 
kudret ve uliltl7~U eli.ne aldı. B:'I' sa
ra)' Jıa:ralı J-7& bqlaılı. istedik. 
terine rütbe, mewı, nişan "Yerl7ordu.. 
Mbtsavt 7_..,alr py..ı - olm'
mJlllıa. 

Jt-tinlottilı, aorıu reis Yolı:uı dl 
Lel'da"ııın 7mnra.j"u albnda, ölüme 
mahküm OlmaıJtu. Şehirde ne ll:ular 

mtia:.vtı-t, IUJ'l'.Cotıı ..,. .. 7i)·e.:ı>1t 
Y&l5a ıara)'a lapııdı. Aşlıauelrr. Jf. 
J5,s elmlı &lbl idi, Bülıllıııdar, ti •ıİYd 

aldı? 

Pdı lıoI1I ki: Bici 

Cünl<ll, llo sene ıaonn, Fel-eıılj 
J'olıa ndl Vllh•lmııln bmi.ılde w lı 

dura., titredi ve Anabali9' lıaJ' 

acı.. Etrafına optananlarıa eırata 

dırdı, ,.a~madı.tını bırakmaL. O 
knmllalsllllıte .karK kılınea, :ruu 
lllJI &itti 

Tarih 7oklanmea. ba bc•ann• 
7U ve saman .-an niibeıtJii k 
bilr el.mokledlr. lllevzuıımmu atik 
etmetlltl ipin bunlar tlzerlndl- d 
7a lüzum &Öl'JDÜ)'Or V0 balıslııalR, 
rada, nlba7.et verbon.a. 

lstanllul Levazım Am.rllsinden 
Verilen Askerf Kıtaat İlanlaı-• 1 

J 
Ellm..,u'lla b!r xoolzemP. dicp u lmşas ı yaptınJ.acalct:ır. Kapa.4 :ı:arf1a «bllt· 

m:tıi 9/2/943 salı günil saat 15 ~e Ankareda M, M. V. • No, lu ...ıın &ima 
lo:ırnİE!)'orıunda yapılacolktır. K< f bedeli 54,134 Ura •7 kul"ul ilk teın-..ıı S958 
~radJr. TaJ'plel'ln lt2'1JUDI wslk ırile .. kllf lllflljuplarını llıee oaat.'ndııın bit 
saat evvel !kxmilsyaoa vermeıer.. (2223 - 855) 

A.,<ağıda yazılı etlerin kar ı .zarfla e!miltı:neıerl 5/2/943 cuma gUıb(l aal 
15 de Ankarado M. M. V. Bir • >. lıı sa l!n alma k.cıuni$yOll.Ul)da yapılaCIOda. 

Tatplerln ll<antınl vesjkaJar•ıe .<lif moııauplarını ilınle .saaitnd.en bir .... ev· 
vel ltonN<ıyona vermeJerl. (2201 - 585) 

CİNSİ illik tarı 

Sıjjr O'l:I. 
Kc;run et( 

kilo Tutan Temlaatı 
-~~~~- -~~~- -~~~~-

180, 000 ıtra lira 
100,000 147,960 20,070 

bavası içinde yapmak, başlıca onıd 22,500 kilo .,ğır ~ aım. <Ur. Ka pah zarlla ekslltmeol 5/2/943 pers<m-
ııııınıyordu. be gtinü 5"at 15 de DenlzU a u1 ııatın elma lıomıl!;yonunda yapıll'Caktır, Tab 

1 1 1 min b«!cli 18,000 liradır. İL'< <mlııalı 1350 liradır. Tal'plerln kanımı veııllta. 
l\lwıstor, yalnıs ltanl01ler d yarı d 'l tarlle tekJ,:f roektµplannı \ha: saatine! en bir ...,t "'\"'•I Jr,aın;eyona Vttme-

Me:zlıebo •-ıar. olmayanlar hlcrel leıi. (2143 - 387) 
etmiş, malları mtisadırre olunmuştu. 

Yalnız, bir calle Tardı: Bu tam hür· 
riyel, lmlin' ve asaylfe lmklin bırall-
mı7ordu. 

B~her ltiloaım& tahmin ed n fia:y1J 85 lru:nı<ı olan •2,000 k·lo S>ğır eti ka· 
palı zartla eklsltmeyc lronmll'I' ır. !ııale.J 29/1/943 cumn ırünil oaat 10 da Kıt.rs 
askert rahn alma komt...<;;yOnUI)(. a yapılacaktır, İlk teminatı 2705 l.ir3.dır. TiJip. 

Ratıat y.,.yabilmt!k için, hilllüm ve i<r'n lıoan:ni ve9kolarlıe tek':ı m<ttlup lirını ihale 8"allnden blr """t evvel lw· 
nüfuz sahlbi b;r reise lht.lyaç vardı. "*>yo:na ı. ermeleri (2144 - 368) ----Elb•rl '(i le bu da bolundu: ]{ohan l\Ia- 5000 ocet tımar fırçası, 5G!>O ooet ip yular başlığı. 4500 adet yerli h~ 
tlı lsmlndeki reislerden bira, hliküm- ve .5()0 adet &:at.ooa kıl yem toıbaısı tto.p:ı lı zarfla e'ksiltımey.eı konJrruştı..:r. İhale~ 
dar oldu, Müt•crek emlak ve emvali sl 29111943 giillü saat 16 da M -rzi!0ıı aslııeı1 <;ılın alma Jromfay=un~a yapı•a
lda.re loin, tam Saliihlyetli, hiklmler caiktrr. Tahm!n bedeli 37

1
000 ı.ra ilk tenrl.n.a.tı 2775 liraQır. Taliolcrin ttanu:nı 

lnl•hap olundu. Şehirde büyük aııha- vesikalarllo tekl'f ınektupanıu ihale saatinden bir ı;aat evvel l<omls.yaııa ,,u. 
neler kU1'uldu, her aile 1emciinl bu· . ın<?!erl. (2145 - 369) 
ndan alı.yordu. -------

Anabatlst saJtanah, böyle atını, 7ü
rürıken, şehir, bat piskoposun kuman
dasında bulunan blT ordu tarafından 
muha.~ara olunda. Yo1ıan l\fat13, bir 
huruç bar~ketl ND»ıDd.3. ölünce, ye. 
rlne Yohrn dl Leyda isminde dlfer 
bir hükümdar oldu. 

(!) Fr:!ır_,;ız bl)ytlk ıJhNiiliııde dıe, 

aıııCan evvclkl ve soma •trtı~ lleree de 
bu gibi ~aralı!dar ı:önülmOş ~D'· 
lercır. 

Beherlrııe- 5•3 kuruş tabinin ed.ien 5 000 adet lı.lıllm pazarlılda sa.tın a!Jnıı.. 
caktır. İhalesi 29/1/943 ruma günü s:ıa ı 15 de Ankarad<ı M. M. V, 3 No, lu 
•at:n •~unda yapılaa!J.-tır. K:ı.t'I teminatı 4072 lira 50 kuruştur. Ta-
liplerin belli vıı1<ctte konıio.Y<ıc• gelbele ri. (2156 - 400) 

Dlcrinde 80 tıa 100 buhar beyglrllk komple lokomoblJ elcıktroJen l'l"1lft bQ. 
Junupt.a bunu eatma·k ls~yenJe.rin fenni eV5aflarilf' birlikte flat ve te.J m ıa..ı.. 

ıarını biJdırlr teklif mektuplarını en BDn 6/2/943 cuma ıünü.nc kadar An· 

kara M.!\j.V. in.,aat dairesi reisliline nya l\IJd. V. Z No, lu satın alma ko-
misyonuna göndC'l'Dlelerl, (2191 - il8l 

Mü
0

lea!:h!t nam ve hes1>bma 1.5/1/943 laı'bi"'1<- paızarlıkla milnr."rao<as1 ıı~n 
)\lman 5() tQn pr'-Tic 3b.mu.'la talip çıkm.adı.:ından ~rnr paı.arıkla eksiltrıe. 

·e ik:onulmışlur. Evsa! ve hUSU5l şartları lromjcyor.da görillcb lir. İhalesi 
, /2/943 Mlı gil:ıil s:ıat il de yııpılacaji?:.den ı.tdd'lerin ltat'i tc:nı:ıaıı.., le 
ıa:~lyed~ Y~k Scbay akul·:ın~akl asxerl p<Eta 920 $tın Olıruo Joo~ı.- a 
fJroc;:ı.atlan. (2203 - !ifl6) 

Türkiye iş 
l==KÜÇÜK İCAR IIESı\PLAR.==f., 

an kası -----""':' 
As•ğwd yaz1lı !ıow;ıd çel\kler paz;ırtcla ~ın elıruıc"1<tır. İholesi %!/! ·~43 

o.lı gü.nü &:;at 15 de A.nJuırac:a M.!\.l.V. 2 No. u sntmalına kon syo~da ya t· 

lacaktır. K~t·ı temlıını. 27ü lira 50 kuruşur. Tııl:plerin belli '""' ttc lto&nı>· 

1943 iKRAMiYE PLANI 
Ke,idelerı 1 Şub•t. 3 M• y>S, 2 Ağustos, 1 lkincite§lİn 

t&rih)eriıa de J•Pılır. 

r 1943 ikramiyeleri 

ı • .ıet 1991 Liralık = 1999.- Lira 
1 1 ttt • - 999.- • 
1 .. 181 • = 188.- 1 

1 1 777 1 - 777.- • 
1 • 661 • = 666.- • 
ı • ıss • - 555.- • 
1 • , .... • - 444.- • 
2 • 333 • - 666.- • 

10 • ZZ2 • - 2220.- » 
30 • .. • - 2970.- 1 

60 • « • - 26t0.- » 
250 • 22 • - 5500.- • 
334 • 11 • = 3674.- • 

Türkiye İş Ban kasnı• pa1a yatırmakla yalnız para bıriktirmiı ve 
fau almış olmaz, ayni zaman da taliinizi de denemiı olursunuz. 

yona gclm~l"~. (2214 - 819) 
Kilo !lfm. Beher kilon M.ı.rkası 

llol'Jlf::!.. __ -::---=::;:;-;-----~ 
---11-,5-5-8--:8::9------.77 Z - T6W l 

8,12 ı 48X3 13 ZT8 l po1dl 
1,700 12 N ZTI ) (Kilit!. 

, 893 11 'il ZTJ 

ııar ve kald:ırım :raı>tJrılacııl<Ur. Kem.le v<e ç+v1 elhetl ~ ~.,. 
"°"tir. K:.'filf bedel! 18,228 l'ra !!O llruruş !oat'l ~lnatı 2435 Jtra 35 lwnıfluı', 
İlwıle6l 29/1/943 rurna c1lnQ roat 15,30 da ADkaÖrada M. M. V. • No. lu .9&

fJn alma kıamlıııromıı><la yapılae&k!lır. ı·aıı.pı..rln belll vakitte ~-- , .. 
ııderl. (2228 - 654) 

Kuıuozy<ıh•l'a meV'Cut O'V!18C ve şartla dahilinde 10 1on uit nilrlk paur
lıltla •atın ~tır. İhalesi 29/1/943 ruma günü mat 15 dle Ank.ara.c:ı.. l\! . 
M v. 5 No. ıu ,alın alma ~· YQP1'1<::i<tır. Ta.hırıin bedell 90.000 lı· 
radır, Kat'! 1-0ırJn&tı ll,500 llradn. Taliplerin belli vaJ<ltte Joomıi:ıo'ana ge:ıneler• 

(2220 - 623) 

B<her tonu •O !lr&dan 250 • 750 to.ı dola!lllt ntımunotl <'V•>fmdl elmıık 
11zere pazarlL~la sat:n alınacllktır. İha!esl 29/1 /9U c!um• günQ at 15 de An· 
karada M. M. v 2 No, lu sat ., alma kom~ yapılac.."'ktır Ayn •rn 
tal-pleııe de ıhale edilebilir Tahplerın bel!I vaı;itıe komi ;yoo;ıa '1rn • .. 
rı. (2174 - 474) 

Beheri 25 lruruııtan 55.000 adet a.nba wkerltk parmağı p3Zorl:kla tra(:n 

almacıı.ıttır. hıa1aı 29/1 gu cum fÜ'lil saat 14 •o ı!ıı Ank ta l\l M. V 2 
No, lu Eatın alin l koscisyonunda yı.pı1ı caktır. Ay ı ay 1 11pler d e 

ı <dllcbfllr, İste>lilerin td<li! elec..ıtle11 mr.ctar l>.erlııdcn kat•ı tem n.otı.r•le 
'•m•••••Cllii:iillilll••mı=ı:z::.:ı:.ı:ı:ııı::ıı:ı:o:ıoııımllöZiiım::::a:'-' bOlU valtllte ıromı..yoea ııelmelert. ''U7~ - HS) 


