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YAZAN: HOSEYIN CAHiD YALÇIN · 
9 Eylfil 1922.r. rar .nurlu saacafımm. dikiyor _ ki~yufu vardı ıve gerçi 
Bu tarih, Tttrldbı amıi inön. du. "Lozan" müzakereleri çetin ol_ 

de bütün dünyanın baş eğdtfi Artık Türkün kendine yar ol muş, düşman hürriyet ve istikla -----------------------
günün yıldönUmüdür. mıyan talihi yenilmişti. Artık, limizi ımimkUn olduğu kadar ı• kt•ısadAı meseleler 

Bundan yirmi sene evvel ta_ Türk, namusunu kurtarmış, son az tanımak için bir hayli ter 
9 (*] mam bugün saat 11 de Mürsel düşman neferi de Akdenizin dökmüşlerdi. Fakat bunlar bey 

F ransa Sefiri M. Bompar l faza edecektir. Paşanın süvari fırkasına men_ mavi suları içinde kaybolup git bude idi. 
JBe daha anlayışlı dav- Ordulann teşriki mesaısı sup bir alayımız "İzmir"e girL mişti. Türk 26 Ağustosda başlayan, 
raıuyordu. O ıktısa<Ji hakkında bir askeri mukavele yor, tam 3 sene, 3 ay, • gün Gerçi 9 EyJUlden sonra da 9 Eylfılde biten karşı konulmaz 

:apıtülisyonların tamamen kaı· yapılacaktır ve bu mukavelede düşman işgali altında kalmış toprağımızın şurasında bura _ taarruzile hürriyet ve istiklali. 
ıtı)aibıJeceğıne ıhtimal veriyor, taraflardan birinin askerinin di- bu mübarek Türk şehrine tek • sında sinip kalmış düşman ba_ (8onu s.. 4, Sü. 1 de) 

~li k~ı~asyM~ ~"ında ~~~ar~ın~~ ~~~------------------------------------

Vekilimiz dün· 
W. Wilki'yi kabul etti 

tadilatı kabul ediyordu. Türki- geçeceği tasrih kılınacaktır. H e e 
Yenın mülki tamanuyetin.in te- Bulgaristan bu muahedena-
tnını hakkında da tahriri beya- menin kendisini~. T~rkiye ile arıcıye 
batta bulunmayı mumkiın görü- uzlaşatllk tecaVU7.l bır hareket-
Yordu. te bulunmasına dair olan ahka-

9 Ağus19s sabahı, Rusya sefı- mı Romanyadan vahut Roman
rı M. Gris de Cavidi ziyarete ge- ya • Türkiye - Bulgaristan ara
~erek iıç hükiımet yekdigeriyle sında yahut yalnız Romanya ve 
ık. r teati ekmeksizin bizim tek- Bulgaristan beyninde bitaraflık 

l:flerımıze cevap vcremiyecek- esasına müstenit bir mukavele 
1:rı ıçın cevabın biraz gecikece- olmadıkça mer'i olmıyacağını 
gın· söyledi. Rus Sefiri iktısadi beyan ediyor. 
kapitülasyonların tamamen kal- Bulgarlstan askerinin. sefer-
d1rılınw;ına taraftar idi. Adli 
k~p. tillisyonlann kaldınlması- berliğı Bulgar hükumetinin mU-

nasip göreceği zamanda icra e-
~a da bır itirazı yoktu. Sadec•e, dilecektir. Bu}gar hükiımeti 

llıl 
--~~~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~~~-

•• a I •llren gllrllımede Aınerllıa Biiglllı Elçisi 
de hazır bulunda, mluf lr buglln Ebedi Şef 

Atatürlı'lln lıabrlnl dgaret edecelıUr 

• 
PARA BOLLUGU 
Muhakkak ki, cihanşumul bir olay karşısında 

bulunuyoruz. Her tarafta görülen tediye ve 
iştira vasıtaları bolluğu eşya fiyatlarının 

yQkselmesini istilzam edecektir 

Yazan: Ord. Prof. Şükrü Baban 
döndürücü bir rakama vilkse\. 
diğini ifade etmek ki..fidır. Har
be takaddüm eden yıllarda lN 
bütçe (50) milyar frank teli, hat 
ta bu rakam bile SOt>} alist bil· 
kfımetlerinl.n işbaşına gelmeei 

Uaaflığa rıayet etınemızi ve Türkiyeyi bundan haberdar ede-
8Mkerı Alman heyetını gen gön- cek ve aukerl tıareketleııi emrey
dermeznlZ".l ist:yordu. 8-- Sefiri Rus hükümetinin Jiyebilec.?ği gUnü bildirecektir. 
'111rkiye hakkındaki dostça ni- Görülüyor ki Bulgarlar bu 
Yctlerıne Cavidi ıkna etmek İ::i- I muahedename ile hiç bir şey 
tıyordu. o da sulh taraftan ol- vadetmiş olmuyorlardı. Roman
chiiuınuzu, taleplerin vakit ge- yalılar ise tahr.iti bir taahhüt 
ÇJrdıneôen kabul edilmesi çok vermeğe yanaşmıyorlardı. 

'.Ankara 8 (A.A.) - Birleşik 
Amerika CumhuıTeiai B. Ruz • 
velt'in p.hsi mümessili Mister 
Wilki, bugjin öğleden evvel H11._ 
riciye Veklletinde..Jlarieiye Ve. 
kili Nwnan Mene111tncioğlu ta _ 
rafından kabul edilmiştir. 

dayı ziyaret eylemiştir. 
lıfister Wilki, aat 19 da Ge _ 

nel Kurmayında, İkinci Reis Ge 
neral Asım Gündüzü ziyaret et_ 
miştir. 

D ilnyanm içinde çırpındığı 1 
büyük boğuşma ve bu

nun icabettirdiği masr&flat, 
dansa iştirak eden ve etmiyen 
bütün memleketlerde evvel~~ 
hatır ve hayale gelmiyecek ka
dar para bolluğu doğurmuştur. 
Napolyonuıı maruf ve eski sözil 
daima doğru kalmakta ve harp 

merine bu seviyeyi bulmuşt:ı. 
Fransız umum bor~lan artlll 
milyarların son haddine daya'l
mış ve bir trilyon (doğru ve 
tam olarak 94 7 mil var) fr anp 
erişmiştir. 

(Sonu Sa. 3 Su. 1 de) 

Ankara 8 (A.A.) - Bugün ağzını açmış bir dev sribi paru 
Mister Wilki şerefine Amerika istemektedir. Artık bir fikir vct· 
büyük elçiliğinde bir kokteyl mek için Fransız bütçesinin 
parti verilmiştir. (250) milyar fra.ı,k gibi baş.-

Hariciye Vekili Numan Me _ -;;:==========;;;::::;;;;;;;;::::;:::;:;r;;;;::=::; 

tııilnasıp olacağını izah ediyor- Sadrazam Sayid Halim Pap, 
du. Alman ittif 8.kından fikren git

tikçe uzaklaşıyordu. Romenler-
BuJgarlarla ittifak ve ıe anıaş11mamasını, harpten iç

tinap edilmesini kat:ı surette ar-
SİJ8Sİ luliyetler zu ediyor, biz Almanlara ilet 

İki saat devam eden bu görü§ 
mede Amerika bUyük elçisi de 
haZır bulunmuştur. 

.Mister Wilki, Amerika büyük 
elçisi ve refakatindeki r.evatla 
birlikte öğle yemeğini Şehir I..o 
kantasmda yemiş ve öğleden son 
ra saat 16.30 da Büyük Millet 
Meclisi ~isi Abdillhalik Ren _ T alit Beyın Bulgarıstaıııfa olacak değiliz, diyordu. Hatt.iı. 

Bulgarlarla ımzalad~t Sayid Halım Paşa A'lmaııların 
muahedename 10 Ağu.;- bizi aldattıklarını bile gizlemi

b 1330 da İlrtanbula Jreidı. Mu- yordu. Çünkü Sayid Halim Pa-
a.htdenamenın mühim maddcl'!. şayı ittifak muahedenamesi İm· R u s yad a 
rı şunlardı: zal~a ksnrlırdıklan s~ada 

1'-drc1.fla.rdan biri bir yeya bir- Bulg~r kıralıyle ~ıuahede Jmza-
ka1.; &ikan hükumeti tara.fm-1 la:ıdıgını Al~n ım~rat~runun 
dan tecavuze duçar olursa dığer agzı.ndan ten•.~n ctn~ışlerdL Bal- Al J 
1-&t da :mbttefikının daveti Ü 1 bukı a~ada. bö~le bır In\lahede maa ar, Novoro· 

6758 ).erıne muhacınıe harp ııfm et. olmadıgı şımdi ~eydana c;ıkı: sisk 'de 
ınege deıı hal bulün mevcut km_ yordu. Almany~ ıl~ aramızdakı • 
~eUer1yle hiıcuma geçmeğ~ mec ~ua:bed~namenın ımıasını tas: eaır aldılar 
burdur vıp etmış olan nıızırlarm ~psı 

lier 
0

ıki taraf evvelden anlaş- Almanlann Bu[gaı l~rla bir itti-
rrıaksızın bır veya birkaç Ba~- fak muahedtrıamesı ynptık1'n· Stalingrad kalesi böage-
kan devletine harp ilan etme- n!l, . Romanya1'ların Alm:mla~la . . • 
Ilı'* taahhüt eylerler. Tarafl:ıı- ~ırhkte harekete geçeccklerıne sınde tepeler Ozerande 
dan b rı müttefikınm rızasını manmış bulunuyoı nrdı. bir çok mOhim mevzileri 
ıtıtıhsaı etmeksızın veya. evve~- (Dev&m edecek) elde ettiler 
den reyin almaksızın eır Baı· Hüseyin CaJdd y ALÇIN 
kan. hıikiunetine harp ılan eyle
mek mecburiyetınde kalırsa, 
d ~er taraf, askerle müdahale 
E-hnek istemediği takdırde, ha
)ırhahane bır bitaraflık muha-

(•) Bu"dıotı evvelki yazılar: 
31 Ağu&'ıos, 1, 2, S, 4, 5, 6, 1 Ey. 
lıiJ tGriltl4 nü.sluılarwltZda Çık _ 
m'CŞtır. 

BAŞVEKİLİMİZ -Şükrü Saracoğlu tetkik seyahatinden dönOyor 
rnonakalat Vekili lskenderona gidiyor, 

iktisat Vekili Ankaraya avdet etti 

Berlin 8 (A.A.) - Alman ordu_ 
ları başkumandanbiının tebllji: 

Hem kara hem de deniz illtihltimı 
olan Novorosisk'in zaptı için yapı _ 
lan muharebelerde düşman son de _ 
rece fazla miktarda kanlı zayiata 
uğramıı olduiundan şimdiye kadar 
ancak 6.7~8 esir alınmıştır. 
Şimdiye kadar ahnan raporlara 

göre, bir çok harp malzemesi harı -
cinde olmak üzere 14 zırhlı tank, 
her çaptan 90 top, bir zırhlı tren ve 
bir çok ıemı zaptedilmiştir. 

(8onu Sa. 3 su. 4 te,. 

ÇöRÇiL 
DiYOR ki: 
"Avrupanıa 

kartıt!aı saati 
alıakkak suret 
te çalacaktır,, 

• 'lngiltere ile Birleşik 
Devletler arasında .. 

' Harp ptlnlan Uzeri 
tam anlaşma yaplldı,, 

Ankara, 8 (Radyo Gaze. 
tesi) - İngiliz Başvekili B. 
Çön;il, bugün Avam .Kama
rasında harp durumu hak
kında bir demeçde bulun· 
muştur. B. Çörçil'ln bu de
nıecindek.i esas noktalar 
§Ulllardır: 

1 - Maltaya son gemi ka
fileleritıin varması, bu kah
raman adanın h&yatmı ve 
mukavemetini uzun aylar 
için temin etmiştir. Elde 
edilen neticeye nıisbeten do
nanmanın verdiği kayıplar 
fasla olmamıştır. 

(8onu 8a. 3 SiL ' M) 

Trabzon 8 (A.A.) - gecık Erzurum Vali Vekili, Belediye 
rrıuştir. Reisi, Müfettişlik erkanı tara • 

Türkiye ljimdiye kadar harbin dışında kabluja muvaffak oldu . 

..__lk giınd<'nberi misafirimiz fından uğurlanmışlardır. 
-~lunan Baı.ıvekil Şükrü Sara~- Baylmrtta 
~ ll ~e Orgeneral Kizım Orbay Bayburt 8 (A.A.) - Trab. 
"'ı 1.1abah saat 9 da şehrimizden zondan dönmekte olan Başve 
'Yıılınışlardır. Vali ile Komu _ kil Şükrü Saracoğlu ve beraber. 
~rı Bıt!?' ekili vilayet hududuna lerinde bulunan zevat saat 17 de 

&dar uğnrlamışlardır. şehrimir.e gelmışlerdir. Başve • 
A~knWM I kilin geleceğini duyan halk şe. 

~kale 8 ( A.A.) - Trabzona bir methalinde kendilerini kar. 
~~~ar bır seyahat yapmış olaıı j şılamış ve alkışlamıştır. 
-,,vekil Saraçoğlu, buraya gel Bir müddet Halkcvinde ka 
:1~ \e Kays dye doğru seyahat larak Bayburtlularla görüşen 

!"ine devam etmek UZf're S."lrtt Baş~ekil Kayseriye gitmek U 
~-de harekC't eylemişler.dir. o_, zere halkın saygı ve sevgi te -
~ U Müfettiş Nafiz Ergün (Sonu Sa. 3 8ü. 2 de) 

uzvelt'in sözleri 
• 

'llitler, Rusyada yıkıcı zaferi kazan
maktan bAla uzak ve acizdir,, 

'Dogman Av rupadlmutlaka ezilecektir,, 
. Ankara, 8 (Radyo Gazete
~~--: Birlqı"k Amerika Cüm· 
,::-u-reıai lı(ister Ruzvelt b.r 

nemencioğlu, misafirimiz şere _ 
fine Marmara köşkünde bir ak_ 
şam ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette, müttefik devletler 
sefirleri ve sefaretleri memuri_ 
ni, Hariciye Veklleti erkanı, 
yerli ve yabancı gaz.eteciler ha_ 
zır bulunmuşlardır. 

Mister Wilki, yann saat 10 da 
Atatürk'ün muvakkat kabrini 
ziyam edecektir. 

TUrk oazetecilerı 
Ziyaretlerine, tet
kiklerine devam 

, -,, 
:fi ura 

Kafkas eteklerinde şehirlerin mevkilerini gösterir tersimi harita .• ediyorlar 

TOrk gazetecileri, lngiliz Stalingrad ve Novo-
Harlciye Nazwma Türkiye • k f d 
hatıralarmı canlan.dırma rosıs etra ın a 

fırsatını verdı 
Londra 8 (A.A.) - 'J;'ürk gazete • 

cileri dün de bir çok yerleri gez _ 
mişlerdir. Bugün· ölle yemeğinde is_ 
tibbarat nazırı M. Brandon Brac • 
ken'in davl'tlisi olarak bulurW!ukt3n 
sonra Hariciye Nazırı M. Eden tarıı_ 
tından kabul edilmişlerdir. 

Ret;mi mahfillerin belirttijine gö_ 
re Hariciye Nazırı TUrk gazetecile • 
rile görüştüiii için çok memnun ol_ 
muştur. Çünkii bu dost gazeteciler 
M. Eden'in .şahı;en daima büyük bir 
alaka aösferdiii bir memleketten 

(8onu a.. 3 IU 7 ete) 

(Bir İsYiçre guel:esi) 

~~-~--... ~~--~-
Novorosisk Limanının elden çıkması, Rus Karadeniz donanması 
nın faaliyet, hatta mevcudiye•ı hesabına ağır b'r ziyadır. runun
la beraber, bu dunun, Kafkas harekatının gelişimi üzer:ndt> bU ~·ü> 

tesiri h:ı.iz değ]dir. • 

1 Yazan: Emekli General Kemal Koçer J 

B ira.z da geç kalan Al~an ta- de, Ruslar insiy:ıtıfi el le l'.>u· 
aITuzu, geçen vılın hemen lundururken, Almanhr, oral .r

ıbütün cephelerinde yöneltilen da kat'i bir miid:ıfaayı terrıh 
darbalanna rağmen, iki buc;ıık ettiler. Bununr kuvvet tasarnı
aya yakındır, cenuptaki kal11 ı fundan ileri geldiği de snnıL 
hareketlere jnhlsar etti. Hatta, nuştı. 
merkezde ve şimalde. .-ok yer- (Sonu Sa. 3 Sil 5 teJ 

Kömür sarfiyatı 
Hallı ihtiyacı üzerinde yeni tahditleı 

için tetkikle re başlandı 
Vekill~ Heyeti taşkömür sarf'iyatım tahdit ve istihlikin a

mltılması .ıçin yeni bir karar neşretmek için tetkiklere ba~la 
ırııstu. Dahiliye Vek&letinde11 ı= 

vilayete gelen bir yazı üzerine 1 r•ı•m·--··---
bu mevzu üzennde karar ver- G" 11 

~k~a:-ı.~8)~~ ni~~ unun ilhamları 
dün saat 14,30 da viı&yette vali o 
mua.vini Ahmet Kınık'ııı riva- Yazan: Hüseyin Rifat 
setinde mühim bir toplantı ya- Om.er Hayyam ile Mevli-
pılmı§tır. ~ efi 

nanın en n ıs, en taklit 
Bu toplantıya Kömür Tevzi olunamıyan ölmez kıt'ala-

lılUesseeesi, Elektrik, Tramvay ...ı..._..ıe 
İdar- Sular, HavAaam, Lı. nnı, ~ ve dibi şairlerin ..._, ---= ruhlannıl§Bdedecek bir mu-
manlar, Deniz Yollan, lırtısat affak 
İşleri Müdür ve MtimeMilleri ·~· v ıyet ile naznıen dili-
tirak etmiş, 2 saat süren- bir mize çeviren ve kendisin.in 
+n.nlanudan sonra almması ıa... nükte dolu, kanatmadan 
"""Y iğneleyen ve hicv edi-
am gelen kararlar teebit edi~- lenleri de hazan güldüren 

• m.iştir. Bu kararlarda halkın kö- §iirleri ile "İk.inci Eşref'' 
mür, istihli.kini azaltacak hare. ünvamnı kuanan "Hüsevin 
ketler de bulunmaktadır. Rıfat" m "Günün tıhamla-

Nakliyat güçlüğü, İstihRll az. n" baehğı altında "Yeni Sa-~ça.ır. Sohbeti" daha yapmış ve 
~_radyolarla neşredilmiştir. 
~ Ruzvelt d!'mistir ki: 
~.1Yonlar1a AJman, Rus cep
lla nde ye.ni bir şıddetl; kış da-

hangi bir muva.ffakıyetsizli:;r· 
rağmen Rusya mukavemet ede
cek ve Müttefiklerin yardımı ile 
son Naziyi de bulunduklan yer
lerden ko\•acaktır. 

"Salamon adalarındaki mu
vaffakıvetlcrimizi mühimse -
memliy.z. 1',ak'.lt Midvay'da biJ
yük ölçüde Japon taamızuJttı 
durdurduk. (Sonu &a. ~ Sli. 3 te 

Türkiye - Hoca efendi, ıu cenazede tabutun neresinde bulunmak 
bğı ve vukuu melhuz müşküller ba.h" içiıı yazdığı yeni ve 
gmönünde tutularak verilen y~ müstesna kıt'alannı DeP'e 
ni Jfararlar dün Dahiliye Veki- ,bafhyoruz. 

~ ~ğe mahktim gibi gö-
1'.üııilyQa.. Vukua aelebfü:cek bet 

sevaptır? 

Nasreddin Hoca - içerisinde ve · •6t0Nniedn 
neresinde bulunursan bulun t 3:~=~~.::ı Yarından itibaren 



Yazan: 
'M. Zekl Korgumıt 

Bunu gören Ebulharls, ölmftş 
diri1nllşe döndü: 

- Allrdı senden razı olsun! 
hayata kavufjtındun! d ye 

bağırarak kard şinin boynuna. 
ıoanldı. Ebu Ali Sina, bu minnet 

e •· d · uzerıne: 
- Ya lharis! dedi. Sana 
una dikkatli olman.ı, ya!bs.nct 

yere g: ttiğin zaman her ta
in en inceye gozdaı g& 

Jmeni tavsiye ederim. Sen bu 
kapıyı çmağa ıazı olmadın ve 
gen d-nmek hususunda ısrar 

t n. Sözünü tuttum ~ gen. 
ondüm. Fakat seni aynı kori
ordan götürmeyip başkn bir 

ko ·d rd:ın götürdüm. Bu yüz
d n k alı bir duvar ile karşı-
) tık. pı vnzi.fesi gören müs-
ta 1 n gizli bir kuvvet tara
f... la.n y ne y rleştirilm:iş ol
tl 1 u gorerek hem ha}Tcte, 
h eh ete duştUk. Sen, ha.ki-
k lmedığin icin hn}Tet ve 
c ~ dıişmekte samimiydın. 
! r l uki b nım hnyretirn de, 
d et m d sahte idL .Mak.<>a 
d m ilmıts zlığe duşürmek 

d r kn ıyı çmak hu-
b ardım etmeğe 

m ur b rakmaktı. Sozlenmın 
d ~ ul ıgundnn tiphen varsa, 
~ Jelım m w aramıza girelim. 

ulharıs, şiddetle kafns&ıı 
B lladı: 

Beni da.ima aldattı!hn .için 
nn çok kızıyorum. :::" l nt bu 
z l y~ri ırakıp dam ğaruya 
em em. 

ty amma., buruda ol:1m 

' r. 
- Hayır! Öhlın yok, hayat 

' r! 
- S kı.n aldruımayasın '? 
- Her y meydanda. ıken al-

d..ınm:ı.k kabil mi? 
- Lakin kapı açılmadan ev

\'cl boyle söylemiyordun. 
- O zaman gözlerimm ontı.n· 

de k lın bir esrar perdesi vard1 
S m li bu perde ortadan kalkını~ 
b lunuyor. 

- İşte cahil insanlar hayatı 
b ·ı tanırlar. Ancak görcr le
r d dnklanna, hissettil: c 
r n .. • inanırlar. Halbuld hm a
d mları böyle diı unmezler. Ka
l n d varların arkasında daha 
mükemmel. d:::ha muht.l' m bir 
h y3.t ola.bileceğini akıld n <:ı
k:.rm zlar ve o kalın dU'lı rl.ann 
a nilfuz ctmeğe çalı ıı . 
l r. Çok ıler·dekı ıst kb 1ı gor-

k, kc :fetmek de bos 1 r. 
• ızi, devrini ıkmnl trulı1 bır a 
l m; h 1, c n çek ı:-ı n bir h sı a. 

k .al tse um·u ·rın. be eri ıh
ı rın hıç olmıyen, da ma 

e gü ı ka.lan an~ ıdn 
u bu çocuk, dolgun me
nı u rtan gösteren ann -

kuc iına çırpınar,.k n..ı. ıl 
" t n:e, ins nJ r da kel 
~ enı şeyler ' eden s
ku ğın oyl tllm k 

1..c l r. Hayatta geıilemek ol
m...d gı g,b~ yerinde saymak da 
~ > tlur. Hay t ıleri. koyu 

0

kn
r nlık d 1 a, d a yurumt-\'l 
"lll.reder. Çunkti ıl r de gorülen 
ko}' u knranlıgın ötesınde mutl.1-
I vz kama tıncı bir a-vdır .ık 
' dr Gece ıle gimduz bunun 

b _ ıt mi. al dir. İnsan kaTarı· 
, celere d ıl, aydınlık gi.ırı
lere k r ve bu gündüzleıc 

l "u"'lnak .ıçın karanlık gece-
1 r<l • yolculuk etmcğe katlanır. 

lhnns, kard • ınin sözünü 
ı. t : 

- Kiıfi, kfı.fı... Bu roasall&n 
s mra anlatırsın. Şimdi şu yeni 

Nakli vo 
lktıbas hakkı mahfuzdur 

fu"'billharis böyle düşünmekte 
haklıydı. Onun nazarında ha
yat sadece yıeyip icmek ve ya
tıp kalkmaktan :ib~etti. Oku
yarak filim olmak sevdasına sırf 
karde Ebu -Ali Sına.dan geri 
kabnam:ık için lmpılmıştı. Eğer 
Ebu Ali Sinayı öldiırmek te
sebbi.isleri akim kalmasaydı, 
eJmdi Fllülharist.cn rahat kim
se olmıyacaktı. O zaman, şimdi 
içinde bulunduğu gizli cennete 
dil5lllc'ır fırsatmı gerçi elde ede
miy.ecelrti. Fakat heı halde ge
rek köyünde, gerek başka yerde 
elamsiz, ltedemiz bir hayat sü
recekti. 

İbne yalmz kardesln1 'kıskan 
dığından dolayı talip olan l!Tuül
haris ile ha.kiki !bir ılim aşığı o
lan Ebu Ali Sina arasında baş 
döndürücü bir telakki farkı var
dı. Ebu Ali Sina, hayatta mide 
dolgunluğundan ziyade flldr ol
gujıluğuna kıymet veriyordıı. 

Yalnız midesi iç!h çalışanları 
hayvana bc.nz tın.ekte hiç tered
dut göstermiyorduö Ekser.iyc
tı cehabt içinde yuzen hemcins,. 
leri hakkında bu ağır htlkrnü 
vermekte haklı olup olmadığını 
bır kere olsun dü ünmemişti. 

Ebu Ali Sına, "Gizh Cc~ . 

net" in her tar ı hayran \•e 
memnun bakı. larla seyreden 
krudcşine: 

- Ya Ebillharis, dedi. Taw· 
dıgırnız güneş ve sema tepcmız
de olduğuna nazaran b1.1 bahçe 
yerin altında olmayıp UstUnde
dir. Çok eski zamandan kalma 
bir yer oldu~ d:ı şu cskl zaman 
ışı 'heykellerden anlaşılmakt w 

dır. Buraya yakın şelıırlerde, 

koylerde oturan ınsanlann b t 
bahçeyi görcmıyecek kadar ba
kar kör oldukların hayı·et et-
mlyor musun'? 

- Görmedıklen e nıalüm? 
- Görselerdı. bahç yı bu 

halde bırakma1.lardı; kısa za 
manda bır çol h l e getıru ler
di. Çunkü ın ıuılru yapıcı olmak 1 
tan zi.yo.de ~ıkıcıclırlar. 'Bir e
s r meydan gctirirlc e. \ k ı-
1 meydana get·riımış on e eri 
ortadln k ldınrlar. f ıu-p eder
ler. birb rleri ı oldtirmeklc> im 
naat etmeyip m murel rı vira- ı 
ne yaparlar. Kilise ehli camıle
r, cnmi ehli kili wll'ı-i }ıknr ar., 
"Medenıyet eseridır. 11una do
kurunıyalım'', 'T r W kıymeti 
vardır, buna zarar vermıye

rm., demezler. Koc koca bına
Urı mnn niklıı. ta tutamk 
har p ederler; dU..cunanı uuuz 
bu akm'.lk için çe: mcle"ı korte 
trler, kuyuları ta;l , t rnkla 
dol lurur r. Bu· dün, bugi.in 
b<h le o du~ gıbi } arın da böy
le olacah-tır. Zuıı zaman d~i. 
şu·. y y tarzı d ğı ·r. fok tt 
nsanlnr değ mez. Tahrip va
sıtalrının düne nazaran daha 
çok ve tesirli oldugunu, ileride 
büsbutün tekiunhl edeceğım 
sôyl rsem her halde hata etmis 
o~am. 

hlbülharis, itiraz etnmı olma
mak ıçin: 

- Haklısın, dedi. Diişünecek 
daha mühim bir mesele bulama
d1ğım zaman ben de aynı na-
zanyel rle kafamı yoranın. Smı 
nı ·~be hey akılsız! Dünyaya sen 
mı nizam vercOOksin ?" diyerek 
kendı kendimi paylıınn. 

(Arlmsı w.r) 

c 
iyor ki: 

Üç ayda verilemiyen 
mektep şahadetnamesi 

İstanbul 7. okulund:ın al_ 
chğım h:ıdetn:ımemı zayi etti _ 
gımcıcn b r .ıretınln \ erilmcsı i_ 
çin cap eden vrakla bırl..ktc Mn_ 
nrü Müdilrlu ime ı Haziran 942 
gunu murnca t e -:tim. Aradan 
üç ay gibı bır zaman ı; ,.. ı ve 
Maarif M urt :ıme m tetıddit 
d •7753 ~ıh evrakımı sor_ 
clui::uın hnldc c\Ttıkım Eminönu 
1.ı :ı.rtf urluguna ı: eril -
m· hr, daha cevap gelmedi de_ 
ne.rek bu i Qç aydır sürün _ 
cemcdc bırakmış! rdır. Alfıkıı 

dar makamların dikkat n~ 
celbcdcrım. 
As. Posta 246t> 1 rt. Sb. erlerinden 

Adli Aytaeı 

emur ar kooperatifi 
Bu sabah Vilayette muavin 

Ahmet Kmık'ın Reisliğinde bı:
toplant1 yapılacak ve statüsü 
tasdık edilen memurlar koo _ 
peratifının çalışması etra _ 
fında kararlar alınacaktır. 
----->uıc---

Mekteplerin defter ihtiyacı 
Kağıt ve mukavva ithalatçı; 

ları birligi Mektep defteri ima
linde elveriıııli kağıtları jmal ct
tirıneğe başlamıstır. BUtün vilii
)'etlerin okul dedı ve talebe ke-
6atıeti gözöniıne alınarak tevzi.
ata yalonda başlauacnktır . 

M bkO.m olan 
memurlar 

Bundan b~r müddet evvel üs 
ktldar Yerli Mallar Pazannd~ 
bir suııstimal olmuş Pazarın ııe 
fi Mehmet rıfle satış memuru 
Ali anlaşarak bır çok kumaşları 
dıcıan kaçırtıp tiupları yüksek 
fiyntla sa.tmıştı. Üsküdar milli 
korunma. muhkcmcsinde duruş. 
maları yapıl n suçlular cezaya 
çaı ptırılruışlıırdır. Bunlardan 
Mehmet Ar~f ile sntış memuru 
Ali 4 der eye,· ara yerde mu. 
tavassıtlık yapan Reşad 3 sene 
ye, seyyar satıcı Yorgi, tüccar 
Mehmet Şerif;, yine seyyar sa_ 
tıcı Ha ıI il Bünyan ve HabibP. 
adındn.ki da k ın dn 3 er ay 
müddeti hap· cczasma malı .. 
kiım edılm1 l rdır. 

Sn a or asmda 
soyg mculuk ! 

Şehremınınde Uzunyusuf ma_ 
hallesinde Mektep sokağında 19 
numarnda oturan Elü dün gece 
i den çıkarak saat bir raddele _ 
rinde Vez r caddesinden geçer _ 
ken onüııe mechul bir şahıs çık_ 
mış v<>. içinde 35 lira ile bir al _ 
tın ytizük ve yüzük tnşı bulu w 

nan çı:ı.ııtasını elinden kaparak 
kaç.mı tır. Suclu nrmımal·tadır. 

Kepirtepe Köy Enstitüsü 
Edıme (Hususi) - Lülebur_ 

gazda faalıyet.halinde bulunan 
Kepirtepe koy Enstitüsü açıldı_ 
ğı rihten bugüne kadar bölge 
vilayetleri hesabına 621 köy e _ 
ğitmeni yetiştirmiştir. 

Müessese kendi talebe ve eğit 
menlerinin el birliği ile 8 odalı 
3 katlı bir bina vücuda '!etiı· _ 
m~tir. 

112 metre derinliğinde iki a _ 
det de arteziyen açılmıştır. 

Okulda işlenen arazi miktan 
250 dekardır. 

1 B ··ı .. u un ithal madde i f igatları si arışten 
önce ithalatçı birli [er kontrol edilece 

n e bilet :jl 
bul n mıyor 

Bu üzden 16 araba . . 
seferden çıkarıldr 

Muhtelif scb plerden dolayı 
tramvay idaresi vatman ve bi_ 
letçı bulamamaktadır. Şimdiki 
halde kadroda 16 münhal bu 
lunmaktadır. İdare yapılacak 
müracaatlarda eskisi kadar ti 
tiz da vranm.ıyacak ve vatma~ 
ve biletçi } okluğu yüzünden iş_ 
leyı::miyen 16 kadar arabanın se 
fere çıkanlmasına çalışacakttr. 

Vatman ve biletçi yokluğu _ 
nıın ücret azlığından ileri gel _ 
diğı sanılmaktadır. 

Ek eğe 20 para 
zam yapılacak 
G~nlerde fırıncıların Bele _ 

diye Ikiısat Müdürlüğüne müra_ 
caatla nakliye, mahrukat e i§_ 
çı fiyntlarının artması dolayısi_ 
le ekme teki narhın idare et _ 
mediğini ileri sürerek bir mik.. 
tar zam istediklerini yazmıştık. 
Beledı) e İktisat Müdürlüğü f1 _ 
rıncıların müracanbnı haklı bul 
duğundan ekmek fiyatlarına 20 
para kadar hır zam yapılmasL 
nı muvafık gormüştür. Bu itı _ 
hat la yakında verilecek bir ka_ 
ırarln 600 gramlık bir ekmek 
16,5 kurusa satılacaktır. 
~---->w.c:---~ 

Parti ocak kongreleri 
devam ediyor 

1 eyifılden 27 eylfile kadar de
vam edecek Parti Ocak kongre 
lennden t3 ünün daha idaı;e he· 
yet1 s ~inli ve aza dileldcrinin 
tesbıti dün yapılmıştır. Bugün 
de muhtelif kazalardaki ocak
ln.rd n yine 13 ünün idare heye. 
ti seçimi ynpılacald:ır. 

Dün ko~rel ri yapılan ocak
lar unlnroır: Güngören, 'Mura
diye, Köprülıi, Kocamustafapa.
şa, Sultanhamam, Paşaköy, Ak
vJran. İsa. Haciz, Karabeyli, 
Değırmençayır, Hac.ıınehmet, 
Kılıç. 

Kolunu makineye 
kapttrmış ! 

Feriköyüııde avukat cadde _ 
sinde oturan ıve Şisli mensucat 
fabrikasında çalışan işçilerden 
Erol isminde bir kız dün kolu_ 
nu işlemekte olan makineye kap 
tırarak kmı:nışt;ır. Yaralı kız Şiş 
li hast.ııhanesine kaldırllmıştır. 

Fiyatları yü e göu eril n 
•tharne mü aade dil ·yec 

n 

Bazı ithalatçılann ve bılhas_ 
sa Mersin ithalatçılarından ba_ 
zılannın yabancı ihracatçı fir _ 
malarla anlaşarak memlekete it 
hal ettikleri malların hakıki de_ 
ğerleri fevkinde fatura aldıkla_ 
nnı ve böyle memleketimizdrn 
d .. viz kaçakçılığı yapıldığını bu 
ar da ithal olunan bazı manüa 
tura eşyasının hakıkt d ğeıi 
50.60 kuruı::1 olduğu halde 200 
kuruşa kadar fatura ibraz et w 

tiklerini bu yüzden mallann pi_ 
yasada rağbet görmiyerek tev _ 
zi edilemediğini yazmıştık. 

Bu işe ehemmiyetle el koyan 
Ticaret Vekaleti döviz kaçak _ 

çılığını önleyen mühim bir kn _ 
rnr ihdas etmiştir. 

Bu miihim karara göre itha... 
!atçılar her nevi ithal maddele_ 
rinin siparişinden evvel ithalat_ 
çı ve ihracatçı birliklenne İnfi _ 
racaatla ithal cdece:i malın 
menscini ve nev'ini bildirecek, 
birlikler bu ithal olunacak ma 
deleri umumi bir kontrolden gc 
çireceklerd.ır. Bu suretle ithal 
maddelerinin fatura fiyntlannı 
menşclerindeki fiyatlara uygun 
o up olmadığı kontrol edilecek 
ve yüksek fiyatta olan madde _ 
lerin ithaline müsaade edilmi _ 
yccektir. 

Ellerinde şeker olup satmak. isteme
yenler şiddetle takip edil~cek 

İlk şe.ker mahsulü piyasaya r-
arzcdilir edilmez aylardıınberi 1 yı 1 • ,.., .

1 görülmiyen toz şekerin normal 
fiyatla sablığa başladığı da gö- a a anan ısıl çı er 
rülmüştür. 

Şeker §irketi evvelki gün Es- • 
işehinien ıo vagon, dün de 22 Bunlar ellermde 12199 
~n toz ~e küp ş~ker getirt- paket çivi bulunduğu hal 
miştir. Bu it:ı.oarla .~yasada te-- de satmak istememişler 
ker bollamnıştır. Dıgcr taraftan 
belediyE?, ellerinde şeker olduğu 
halde pıyasaya arzetmiyen tacir 
leri ~te başlamıştır. 
----~uıc:----

Gazi bulvan Cumhuriyet 
bayramında açılacak 
Belediye reis muavinlerinden 

Lut.fi Aksoy dün Ba~baros 
meydanında., Gazi bulvarında, 
fühendis mektebi önünde yn,.. 
pılmakta olan imar ve teşcir iş. 
lerini teftiş etmiştir. Lütfi Ak
soy alak.a.lılara direküfler ver
m;t.I Barb3l'OS türbesinin 27 ev· 
liıl Barbaros ihtifaline, Gazi. 
bulvarının Saraçhane - Unka
panı kısmının Cümhuriyet Bay
raınına kadar tamamlanması i
çin çalışmaların hızlandırılma
sı lüzumunu bildirmiştir. 

Verilen malfımata göre Gazı 
bulvarı Cümhurlyet Bayramın
d:ı Valinin bir nutku ile ve tö
renle açılacaktır. 

Düşerek yaralandı 
İç Erenköyünde oturan Nem. 

lioğlu Mustafa ieminde bir du _ 
varcı dün Kadıköyünde Şabana 
aid evde tamirat yaj>arken ür.e_ 
rine bir direk düşerek ağırca 
yaralanmıştır. 

Tnhtakalede 6 ve 14 numa _ 
ralı dükkanlarda ıinşat ve maL 
zeme ticaretile me gul Jalt ve 
Naftalini ~dındn iki şahsın c . 
ünde mühim miktarda çivı ol . 
duğu halde bunları satmadık _ 
ları haber alınmıştır. Bunun ü 
zerine dün kendilerine alıcı sü 
SÜ \•eren Emniyet Kaçakçılık 
Bürosu memurları mez cur ş.ı.hıs 
lara bir müster· sıfat.yle gide 
rek çivi almak istedikl rini söy 
lemi ler fakat mağ'aza ahiple 
ri çivileri olmadığını bild'rm· 
lerdir. Bunun üzerine yapıl n 
:rama.da 12199 pnke>t çivi bulun 
muştur. Mallar müsadere edil _ 
miş, suçlular milli korunm 
mnhkemesine verilmişlerdir. 
~ 

Kırklarelinde yaptırılacak 
yeni olml ar 

~me (Hususı) - Kırklar<' 
li Vilayetinde b·r kız Enstıtii tı 
ile bir akşa.m erkek san'at oku 
lunun inşası tekarrür etmiş VC' 

her iki okul için şehrin pek gü 
zel yerinde arsaları ayrılmış _ 
Ur. 

Seçilen arsalar İstasyon ve 
Hastahane ana caddeleri ür..e _ 
rindedir. 

54 lirasım çaldırmış 1 Kongreye davet 
Sebze halinde kabziınalhk ya 

Bir dolandırwa! 
Tahta.kalede Şekerci sokağın_ 

da 3 numarada oturan Osm::ı.n 
dün Mahnıutpasada Hürriyet o. 
teli kıraathanesinde otururken 
yanına Şükrü isminde bın ge . 
lerek: Bana 26 lira ver sana ku 
maş alayım, demiş. ve para}, a.. 
lır almnz kııçmış.tu·. Şükrü za _ 
bıtnca arnruruıktadır. 

pan İsmail dün gece sergide ya C.H.P. Fındıklı Semt Oca~ı 
tarker. duvara astığı ceketinin İdare Heyetinden: Ocağımızın 
cebinden 54 lira parasının ça _ 1942 yıllık kongresi 12 9/ 1912 
lındığını bildirmiş ve şüphesi _ cumartesi günü sn.at 15 de eski 
nin de sergi bekçisinden oldu _ Salıpaza.rındaki Ocak binasında 
ğunu söylemiştir. Bekçi hakkml yapılacağından kayıtlı azaların 
da tahkikata başlanmıştır. gelmeleri rica olunur. 

dun~ d bırı.ı.z doJa.cı:Uun. 
İkı ] ıdcş ger"Çelrten yenı bir r-------------------1

--------------------

d Y } a çı rnuşlaı~ı. Fakat bu- Arkalarında uzaktan bir an l'.:Jı=::==================mum• l likaya dikereh hakim 

r .'Gizli ~enn~t'.'. demek da- da yaklaşan bir homurtu işitti= ı" N T E R A R 1 ~ ha ıuna.sıptl .. Görulmedık, kok lcr ve keskin bir ışık yıkık ka_ o. 
l n ı~.ık .. renk. renk ç <:eklerle pıdan içerisini bir anda aydıı:ı.. == == - 9 7 -
d buyük bırbalıçe ... Kaun ıatıverdi ~~~AA/'-. 

bir. esle: 
- Sus? diye haykırdı . 

- Genç kız titriyerek sustu ... 
~zleri bu çelimsiz adamn dik 
Ji kalmıştı .. Ferhad da bir taraf 

X X I I 

OTOMOBİL VE FAKİR 

gtwdeli, ~ yapraklı ağaçlar. · lki ka~deş göz a.çıp kapaya _ 
Yer yer g.kar sular, ç($Ileler, cnk kadar bır zaman içinde ny_ 
lınvuzlar ... H~~u~ann et:r:.afın- dınlığa boğulmuşlardı; hemen 
ela Uıhtl~,. kur_s~er ve ağızl~- bir hamlede sıçrayıp karanlık 
nndan billür g bı su :ı.kan bu- b" k ~ btizWdUl Bolarnn yolu üstünde birden _ 

.. kl. k ük. ı·· h h k ı ır ovııga er. yu u l ç u ayvan ey e - • bire baskına uğrayan Ferhat 
Jen .. Hulusa, sahici bir cennet. İçeri giren z5ya ne mehtabın sekiz on çevik haydut tarafın .. 
Yalnız bur leri,, gılmanları ek· soluk ziyası, ne de bir meş'ale - dan sürilklenerek arabadan a _ 
sik •.. Çiçekten çıçc;;e_ anlar, ke- nın ölü v~ san ıeığma benziyo~ şağıya indirilmiş, ağır bir da.r_ 
1 lder konuyor; ~g. .. dalln.- d?. Bu mukemm~. ve ~uvvetl~ be ile bayılmıştı. Çuvallar içine 
rında yavru kuşlar otu.cmyor. bır ampul ışıt;rı 1di. lşıttiklerı sarıldığının ve sırtlanıp götü 

B;ı g;zli cenneti ins..'Ullaı na- ses bir otomobil sesi idi. Gör - ··1d·· ~.. ·· fa k d d ~·ıdi-dükl . lda . De ru ugunun r ın a cgı • 
sıl omıu~ da bulamamışlar ve ~ yo n gel yordu. - Kendine geldiği zaman geniş 
tıaıırıp etmek i.mkanım elde c- mek kı Haydarli.bad'dan hare - d . b" k d dı Ba 
d 

ı ., Eb Al" s· 1 ket etmiı:ıti \'e erın ır uyu a san . _ 
eımemış er···· u ı ınaıun ~ · §ını kaldırdığı zaman gökyüzü 

ka ı bu su Uenn ~ev~m. ara- Otomobil saray harabesi ö _ nü görebiliyordu. Nerede idi~ 
m kla meşgul ... ~illhans 1se _0 nünde durdu. 1.çinden Hti Avru_ buraya nasıl getirilmişti? Et _ 
şahane dekor ıçınde geçır~~~'l palı çıktı. Cemşit ve Rahmi sak rnfında kimse var mıydı? Hiç 
rnhnt;e ~es~:!ı~o~~:~ı~uk i Iandıklan kovuğun gölgesinden birinin farkında olmadan da .. 
~or. :t d. ay.rılmıyarak eğildiler. Otomo _ kikalarea yarı baygın, yan u .. 
:_~ Arltk okumağ:ı elveda... bilin i1:i lfım~a~ ct:rafo. ya~~ yanık k_aldı. ,. . w 

s yfalan toz tutmuş kitapları lan .!şıgı ~u iki Aıvrupalının yu_ Hayrı Senk m küç~ _o$1u ne.. 
okuyup gozlerimi kör edeceğim zünu asa.gıdan yuk~~a ~~dm_· den so~ra bayıltıcı bır ılaç~a aL 
yerde, burada haşmetlu bir kı· latıyor ve onların çızgılerını dP._ b ye~ saat kadar kend~n~en 
ral gıbi ömur surerını. Şu ~<7a- ğiştiriyordu. Bununla beraber g~ış o!duğunu ~arkedcbildi. 
cın inde her gün öğle tl- iki kardiş bunları tanttblar. A. Ağzı zehir gı"biydi. 
zer b raz uyku çekmek cana caba bir kabus mu geçiriyor _ Bir örtü üzerine serilmişti. 
can at~... Bol su, bol güneş, lardı ?. Rilya mı görilyorla.r, bu Elleri ayaklan ba.gil idi. Yaki • 
temiz he.va, çeşit çeşit meyva korlamç yerde bir hayalin kur. ninden bir ses :işitiyordu. İnil • 
nıhnyet çi"C'k kokulan. kuş cı- hanı mı oluyorlardı? Itendile _ tiye benziyen bu sesin nereden 
vı1 ıh . 'f$fl dan daha gtlzcl rinden be.~ adım ötede Tabun Ne geldiğini merak edecek ~e en kü 
h ~ mu? babile Maksvel duruyordu. çük bir hare)cetie bulunabilecke 

hale gelmek için de bir hayli za_ 
man .geçti. İniltinin geldiği isti_ 
kamete bn.şını çevirdi. 

Kendisinden Uç adını kadar 
ötede birisi daha uatıyordu. o 
da kendisı gibi bir örtü üstünde 
idi ve bu bir kadındı· Yavaş ya_ 
vaş gözleri dnha. iyi görmeğe, 
şuuru daha iyi işleıneğc başla _ 
ymca büyük bir teyakkuz ve 
dikkatle baktı. Elbisesini, saç_ 
1arını gözden geçirdL Bu Mel 
lika idi. Evet Melika.. 

Birden vaziyetıni unuttu, kal_ 
bi şiddetle çarpmağa başladı. 
Ah, acaba rüya mı görüyordu? 
Acaba hüla kendisine zorla içi_ 
rilen zehrin tesiri altında değil 
miydi? Gözlerini kırptı, ağzını 
açmağa çalıştı. Yan tarafa, Me 
likanın bulunduğu yer.o doğru 
dönmeğe çalıştı. Devrildi ve 
belki ancak kendisinin :işitcbile 
ccği zayıf, cansız bir sesle: 

- Melika ! diye seslendi. 
Hiç bir cevap alamadı. Sesini 

biraz daha yükseltmeğc uğraşa 
ra.k tekrarladı. O da baygınlık_ 
tan yeni ayılıyordu. Gözlerini 
kırptı. Kendisini çağıran bir ses 
vardı. Yahut belki de o da rüya 
gördüeilne kanaat t:"etirerek ce 

vap vermek istememişti. Faknt tan genç kızın fena bir muame 
bu çok zayıf ses, tekrarlanıyor_ ley~ :nanız kalması korkusu 
du~.. . . . bir taraftan hiç bir harekett 
. ~zlerını dehşet ve korku ıle bulunamamak aczi ıcin<fe hırsın 
ı~ı tı:raf a o.rnattı.. Etrafınd.n dan deli olacuktı. Falı:at birden 
hıç bır şey gor~me~ı .. F.awkat gı~ aklına Haydaı ·b:ıd k pısmd.ı 
b1ı:Qe ~~h olru ak ışıttıgı sesı rastladıklaı-ı fakır ge!di Baş ı 
tanır gıbı olmuştu. D~ıdaklann . cundaki adamın yuzu ona fa 
dan ~cı ve ıztıraph bır ses çık_ kırı neden hcıtıılatmı. tı ı Hafı· 
tı. Bırden yanıbaşlannda o za_ zasını yoldr. ı. Bu, 0 ıdi. 
mana kadar farkında olmadık 
ları bir adam peyda oldu. Bu. Bu Hind ·nın marifeti n ha 
anlaşılan arkalarında duruyor kında Saranın SÖ) lt dikleri, o 
du ve bundan dolayı ikisı de gÖ :nun Regcnt 's Hotel'de de'ı , 
rememişlerdi. asırma ı, hulasa T bun Neb t:i 

O zaman ikisi de henüz bir mn k d al yhınde gi ı 
birlerini görüp yanyana yattık _ kuvvet ola~ak onu kull.uın · 
larını tesbite vakit bul m dan .aklına ge dı. Tam o sırncln b 
baş uclarındaki bu korkunç takım sosle isittı . Bu er, e; 
mahllıka gözlerini diktiler. Ona ni · ~·r kuyu san~~ı Y r' do 
dehşet ve endise içinde baka ru ~ Ursekten gelıyordu. Ay ' 
kaldılar. • - sesleri seı-t biı toprak merdı . 

Bu herif. bir dal kadar ince, venden iniyordu. 
uzan boylu <v<' çenesinde çamur Bunlar hiç şüphe yok a :ı. wı 
gi~i bir saknlı olan bir Hindli da o up b tcnlcrı t kıka g_ff !l 
idı. Keçiye ben~yen bir hali, bir HindlılE'rdi : Hu ız Hindlıl<' 
manzarası vardı. Yüzü, gözleri, Bas uc arında:ki f:ikır on! • a 
çenesi, sakalı ... Fakat insana doğru döndüği1 için Feı h.. b 
dehşet veren en ziyade götleri. şını ç~ irmelr kuvvet \'<' fır 
nin P~t;sı idi . tını bulan MeU.ka'ya dön• 

Sefıl bır kıyafetı olan Hındli nwıla gözgöze goldilc... 
bu yıldırım. sa.çan ı:-ö:zler ni Me.. -.ısı , a•) 

Mihverin bizi y nme • 
benim Joe Luiz' i 

yenlJl m gibi bir ş ... y ohm 

Evvelki &ünkil b·r yazı 
Am-erlkamn ıstihsnl ·tın .. 

dan bahsede'rken g~en yıl ay~ 
300 t&Y) yapar en bıı yıt 
2000 tayyare yapmaya b ı ll1' 
Brrleşik Devletleıin i ti' b • U\ 
tasavvurlarım bir hay 
mn fuıtah ola.c ~mı l ~ 
Anknraya .varan Amerikan miiJ 
mı!soili Wılki, ne ha~ llenn 11&' 
itikat olduğunu haber v ıl A.-' 
merika geçen ay 2 O , .S 
b n tayyare yamnıştır. Bunun 
gelecek yıl on b ne çılmca ını 
söylüyor ve şunları ilnve edi· 
yor: 

'~Mihverin bizi yenme ·, be
nim Joe Luiz'ı y.eıımem gibı hit 
şey olur." 

Joe Luiz dunyaı ın en müthit 
boksörüdür. Kimsenın venemc· 
dlgi bu adamı Wılkı'nm· yenn C· 

si nas 1 imkB.nsızsa Almanynı ın 
MütW klere galebesi de o ı
dnr imkansız olduğu g-.Jst ll· 
mek istenmiştir. 

Bu harbın fabrikalarda l a
nılacağı ıdd a olunuyor. F,g r 
bu böyle ıse WJlk.i tarnam..yle 
haklı çıkacaktır. Çünku Mü '
fiklerin ıstilısali, Avrupa vt> ~
yanıo sarkındalti uç Mih r 
devletin· o ve buulara tii.bı uııl· 
letler. n ıştihsalini ş.md Jcn ~ -
çiyor. Bunu açıkça goru;ıorı · 

Geçen yıl, Alman ta~yaı lt ı · 
nin İn;::- lızleruıkmden çok o. 1 ·
ğunu Cörçıl bıle ıtiraf e • 
n t yıl değild·r. G ~en 
Ruslara karşı Alman mo 
kıt l.ırı çık fa"kti. 30 o 
mC'tT •l k bir cephede taJrru 
t crJ halde ez ci bu l -. 
H ıs tnvya.re ve tan rı n 
tat af cuıyorlardı. Bu yıl 
k lometrehk bır ce lhl e t 
ruza geçmısler ve Sov et ı ı 
törlü l.uvvetlcrinin t uırruz 
biliyvtlcrini hfilfı kır 1 1 ı 
dır. Almanlar geçen vı l 
bu yıl yaptıkları taarr g ı · 
şobilsclerdi Mısır mesele ·ıı J • 

Ynlomınrk davasını ç an h l 
lederl r Akdenize b ı b 
b r ba~a hfı.kim olurl, rdı l 
ayl tta hazırlanan . m:ıh 
pl n r tertip et ,t 
g r.st kleri taarruzd, hL r 
ne \' ramann ]ardır. n 
kak kı bu ht 1ef g ıp 'F' 
meyn le sa.pl unak cöldr 
met ·e rce g a p b 
ğıld .) 

Bunun da s beb füt1 f' 
rin istıh ali ıle Mıhvcr n ıs 
·ali a.ı asındrı.k farktır. K 
tara.fırı ıstihsali 1\1 hvl r n 
si,nıd den geçmeğe b l"'mıstır 

B r taraf zamanda.'1, ot kı tn 
rı.f b londan istifod0 re • 
't vır. Fakat bugüne kadar b 
kı harbi son erdir nıe<lı 
.nıvere galıbiyet kazandı 

n adi. Şu uç yıl içinde bır ırl 
baJ kınlarn sahit olduk: b·r 
r.ı yıldırını harplerinde Alm 
ya ve Japonya muvaffak ol 
Polonynda.n, Norveçtcn, G rıt 
ten. Peıl Harbure kadae ne f! 
knınnş'&..ıncı muvaffakıyetler g 
dük. Fakat Mihver hcns ' 
de mola vermeye ve 'Müttef"ld 
rin hazırlanmasını bekleme\ 1 

mecbur oldu. Simdi Rusy'l 1 

knn gövdeyi götürüyor. Fak 
Ruslnr için en :kötü neı;;ce bıl 
'Mlhvere isteditini vnptırn · 
yacaktır. 

Çünkü Alman baskmnand 
lığının bu yaz taarnızunda h 
defi Rus ordusunu imha ct.ın 
d ğıl, .kızılordunun bcsleı•nı 
kaynaklarını ele geçirmek old• 
ğu ŞJ iki aylık hareketten n 
laşıldı: Petroller ele alınacak \" 
Rus motörlü kuV\•etleri b:ı 
rcketsiz kalacaktır. Hr.lbuk 
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1 
fia Vek Ieti yeni bir layiha azır

ba l dı, b a göre ergi 6 liradan 
lıyarak 36 liraya kadar yü~seliyor 

Yeni Gin de 
tekrar taarruza 

geçtiler 
• Avustralyada bir malı 8 (A.A.)-

· Ankara muhabmmiz t lefonta bi diriyor : 

~ra, 8 (Yeni S:ıhah) - Nafi& VekA!etince hazırlanan 
Yal vergfsi IAyilıası Başvekilete sev:kcdilccektir. 

Ycni Gıne'de Japor k vvetlcrlıl!n 

Oweıı ı en aştık! n 
ve Por .. l\.1or0 <'"by i.Stıkametı:ıde ce _ 
nuba ._oğru ir:dlk i r ml bir t b 
!iğde bıldirılmekt<d •. Jopon kuv -
vetlerl mdı Port l\'.loresby'e 80 ki_ 
lometre me;afede lxıluıı: ıaktadırla . 
~ tel:ı1ilı: e maruz kalan ge 
çitteki mutteflk kuvvetleri .dil<>m2'i 
taarruzlilrının ctevıınıh baskıs.ı alun_ 

~ l,:ı! ~ 6 liradan başınma.lrt& ve diğer Vergi nisbetlerine 
uo liııı.ya bdar edir. 

'yllr ese ou 
f!. ~ıırıı., 8 (Yeni Sabah) - Dcmiryollar İdarem, yeni bina· 
~ lndığından eski bina "D~nıiryoll:ır Meslek Okulu" haline 
~ Q •lerek 29 ~n bavramında açılacaktır.__ Buraya, 

da asü daf hatla-ı a çcltilm 

.kuı lllezwıları musabaka. ı:e almııcaktır. Tahsıl mud<lctı uç 
-......:::..:_ 

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

!erdir, 
~ 

Ruzv itin sözleri i tis dl meseleler - Bq tarafı 1 incide -
"Akdenizd , Ortaşarktakı telı 

likelı durumumuzu muclrik tıo •• 
~~~~~~~11~~~~~~~ 

ARA BOLLUÖU 
& - ~. tanfı 1 i11Cld4! - r 

an ak den bu trilyon hesa ·,ı 
~ felekiyatta olan mesafe
lr 111 }'Uvarlak bir hes pla 
ırı ! rıu:ı de kullanılırdı. Şım-!ı 
P t UJı bir devletir borcunu 
"'n-ı:~en adel ve rakam halini 

lıul B . '1i rıt .. myanın masrafl:ı. i 
lı r n~de on beş m!ly'lı sterL. 
11 

1 
c en yuvarlak bir hesaptı 

g ı1t'1 3a hunun da trilyon fran-
ı in görülür. 
,~:be gırnuş de çıkmış veya 

<1, • ha ter. çıkmamış ohr .. 
ı:r ~ Jel'e a~t ve m h JJS g[')ı 
nıuc n bt; he'3anlar hakikat~& 
ııı " 

1 
eley hıç iRt rak etmem 4 

~1 keaerin de para mukadı.le 
\ e az çok gôstermiye yar .. :-
·~ • raza fırtınanın tam:ımiyle 

bla k !arak hiç bır tarafla 
~ haı r tıaglarıtısı olmıyarı. kerı
tey1 •nae Y<ı.şaınıya ~alışan fsviç. 
\1 re na..ıan ıtıbarc a.lırs;ık ls 
r fr ngının satı alma kucı
ııı.;11 kı Q ı ~l'.lder de gozö
lo 1 t •'.ılmak ş rtiylc h:ırp- 1 
ıııa, r WeHu duı uır.ı • z:ınn 
'r ı.;J~,, dört ınıslı artını. tır 
~18 1 21;; •1 y :ı fran • yernıc 
-Y 

1 
~-y n ı'lrang ı ık ı· .ır 

leı: le Jrk naı a.:- :e if c edı· 
~ ol a y. karı 3()() 
ırı !"n 1 r k hır mikt..ı.r& v , . 
t ır 3u m ek~· fusu n 

I.)' ı b le m ~ı rtu
m mlek .R 

r D a b ·!1.ınun v c •• 
k n iğin ı' n a !aşılır. 

k t wnumi •e-
de· 'Jd T, C....: ,. 
L-Jn,...u;; nı Lı

u t stok·ı
y ı tecav.:Z el-

kı rptrn e\ veli< -e 
UÇ ınısLnden fazladır. 

1 <kak ki cihanı; ul hır 
bulull'.J v• ıı·uz 

J(Urlinen bu ted \'C 

'/ vı .tıaıının boı ı.., 
Yatı ı:: yükselmesin IJ 

ce · r. Bı. hal ha ·;_ 
Cd len mt a haroten 

t e ahengm tak ı:ı 
dı bile 

Uk.ı durunı büsbü -
ıu ıstikametıe cereyan 

Ve ra!a.r her ta.rafta ip-
,r ı k n istıhsal edilen 

r • ll' ~1 vn yapıl n h zmet. 
" n rıı ... arurrtlcrı <lolavı~ıyte, 
t l:~Iı ı tır B· ıenalcyh · p ı 
v~ ırın tcsırlcrı daha büyiu; 
t., t taraflı olmak icabetroıı;-
1 na ra~men bırcok mcnı 1 
ı t • de f raza l:ıalısett .Tinıız 

ı, ıs~ c , lngıltcrede ha 
liılıı h~ lıgı, para bolln~ ve 

r. lloKSa 'yle muvazi git· 
h ı 1 t. Çi. ku dcvictler müt-
1 ı v 'f' ların önüne ı::e<;mek 
1 ı:rı <ıKa ve ,tahdit usullerıy. 

ı 1 tın tın alma ka.bJıyet· 
a;v n !a dırmışlardır. Mu 
tın . lıır meta ,-<'ya hızmetı sa
tl;ııı :.ıt ı~ n yırmı misli tıroe; 
ilan t ege razı ols:ı o mets
'~ ıke maddi ınıkaa kal-

:tıö ... r l 
ı t1ece fertlerın elinde ka
'l-~r.,,. ııar.ılara gıde<..-ek b.r 
h , ulınak Jii.zımdır lşte 
h t l rtııler p.yasaya surülc'1 

l 
alkta, b ka bir kanal ı.e 
·ı· , P n g rı almağı c.uşünmü · 

~ tq lıu da muhtehf memle 
·ı bebaşka başka şekıll ~ 

Q a raber an Ziı11erinde 
~ t krazları yoluyla ma:;. 

'll<>k 1 ?al n e k disnı · 
11 . edır 

~ IJ lik Rritanyada ınecb·ın 
h

\Jkulll:;t ı.ıı; .J çıkanlnmiır. 
r herk kazancınm 

111 t lUıu mecburi olarak 1-
llJ a~ Ve sonunda jade o-
~ Uzerc b!l' hesap ta blo-

F lttedir. 
Q• 12 

• 

ni önliyerelt onların kazanç! rı
nın akim hald~ bıraktlına
ma.sını lemin gaycsıyle tedavlı 
le çıka,nlmıstır. Köylü., şimdi 
en yi müstahsil olmak bakı
mından, ç.ok kazanmaktadır ve 
bu zümrede tasarrufu, para bl · 
riktirmeyi çok sever. Bunlar:ı 
kc enin ~nı ııçurmak wrdur. 
Fran.sarun çıkardığı bono la' 
yüzde üç faizJidir ve ~u hususi
yete maliktir ki, dört yıl zar
fında muayyen şartlar tahak
kuk ederse bonudaki meblağın 
tamamı veya bır kısmı sahibine 
iade edilir. Bu .ı.hval de ,;ayılı
dır: Evlenme, doğum, yeni h:r 
arazi satı :1 alma. nıiras, zirai 
b.r afet \'esaire ..• 

Böyle bir halın mevılana gcl
mesınde taHarruf sahibı bono
ımnu başa ba.~ alabilir. Ru du
rum, p..ra biriktırenlerı bcyhu · I 
de yere servctlerıni l'llerindü 
hapsetmekten nıenetmf'ğe ka• ı 
gElcbı. r. Htikümet bu usule ye-) 
n v<> caz p hır çeşni vermek için 

1 
bonotann ne r'!ıl hnll roe tasar
ruf sah bine tesvıyesı .cabede 
c iT rı tay.n et.rek i<;in bır de 
mus.ıbaka a<;nn~tır: j 

Köylü ve rlı kilçtlk tasar-
ru sahiplcı"' ellerindekı para
ları d<ıı.1e i gosterecet:ı muay-ı 
yen yerlere yatırmalarını tem;n 
ı baş a mahirane ve insanı 
çekicr turzlıırı da aral?'ak ve 
bulmaktan hali kalınmanı~kta 1 
dır. 

• lunuyoruz. Avrupada. Alman 
yayn hücum yapılabilecek dört 
nmhtelif cephe vardır. üstak. 
bel harekat hakkında tafsilat 
vermemi her halde beldemezıı. · 
niz. Fakat emin olııbilirsiniz ki 
Amerikada ve A\•rupada ln 
maksatla hazırlıkl..r yapılmak
tadır. Almanyanın kuvveti Av
rupa muharebe meydanlarında 
knhnalıdır. 

"Bu dört büyük harp sahne
lerini hı<; bir zaman ihmal etm:
yeceğiz. Hayati ehemmiveti ha. 
iz bazı askcıi kararlar alınmış
tır. Zamanında bunların ne ol
duğunu ö~:rcneceğiz. Şimdi!\ ; 
~nu ııOyliycbilirim ki taarnız'l 
geçmeyi hedef tutmaktR}'ız." 

Miat Ruzvelt, bundan sonra 
geçinme maliyetinin istikrarlı 
bir hale konına:;ı davasma t~
mas ederek ~yle demiştir: 

"Da.lıilde, ciddi bir iktısadi 
buhranı önlemek içiı:ı derhal hıı
rekete ge<;mek lazundır. Eğer 
üç ·rı veya altı ay ılJ•'lldersek 
çok geç kalabiliriz." 

Mister Ruzvelt, nıhayet ınuh
tenf cephelerdeki durumu g z
den gt>Çirmiş. demiştir ki: 

"Rusyada Hitler, 'bundan bı• 
vıl evvel elde etmış olduğu•.u 
bıldird.:gi "yıkıcı zafe.r" i ka
zanmaktan hata acttdir. Hitler, 
müh m Rus arazisini ekle etıni~
tir. Fakat Kızrlorduyıı 'll!lha e
d· menuştır. Ruslar, Her hangi 
b:r cephede Alman öldürmek!;('. 
ucak ve imha etmektedir. 

"'Pasifik durumuna ?:dince: 
Burnd:ı. bir Japon taarruzu dur· 
durulmuştur. Fakat d!lsmanın 

B:zdeki tasarruf bonol.ıruıdJ ı hala büyuk kuvveti vardır. \' ! 
dıı nakde tahın'Vtil kabiVyeti b!l· teşebbüsü elinde muhafaza ·~c-
kıınından evcut olan 1 olayl•lt ınek islemektedır" 
!ar atıl rmayelenn devlet ka- ı 

1 s&1ar1na. akmasını temin eyıc- Kısa Aı· ans Haberleri 
m.istır. Böyl ce her me lekett,•, ._ ___ _ 
"8.rll bolluğund d-ığahlleceı 
mahzurl.ı.r tahdit edilm' ve pa
ranın nı .. ba.dele vaaıwı olarak 
knd et ve nüfuzu muhafaza e 

eğe çalışılmıştır. Çün kil her 
m • 'clret inflasyondan ve bu
nun akıbe · 1den vebadan kor
kar gibi korkmaktadır. D ·re
nın terbü ı:Jenebilecek tesviye 
ı;;uretleri de hem para m:ktarını 
:zaruri olarak çıığaltmak ve hc.::ı 
de bunun do~a.bileceii fena. 
neticeleri önlemektir. 1ıüısat 
çılar ve ııuı.liyeciler bu canbaz
lıkta her gün yenı perendeler 
atmaktadırlar. 

Htist") in Şıilıri.i IlARAN 

Başvekil dönüyor 
- a .. , t.raf 1 incide -

:Eahüratı arasında şehrimizdeu 
ayn lmışlardıı· 

Kem"b, 8 (A.A,) - B3Ş\ekıl1miz 

bugün saat 1 de lcasabamıza gel. 
mı ,ler ve at ı S de halkın coşku ıt 
tezahurJeri aro ında yolların" devanı 
etnuşlerdir 

Dinık, 8 (A.A.) - Bu &alı>h 

eht'llnlze ~(·len Başvekiliıulz yarlm 
saat ra yollarına devaıR etmiı:

i:rdir. 

* Vai!n:lon 8 (A.A ) - Jiar,t<ye 
Nazırlığr Küba ıle bi anlaşına )nl_ 
zalad;tını bildı.rw:n1 tir. u anlaşına 

Birlcşık Devletlerle Kubanın m~t.c
re~ arbi id elen hususunu ali. 
kadar eden çolt §ilmullu 11..·keri bır 
anla;;ınıadır. * V>11 8 (A.A) - Bilkreo'den a_ 
iman bir halıett r,Qre Almseya weı 

Ronıanya arasında rnühirn jktisadl 

aıı!;ışınalar lmzıılıınmış\ır. ı * Viş.i 8 (!l..A,) - B "'leli La_ 
val dün, Arjantin se-fin ıle Portekiz 

... ~~~~~ ·;~;a Nur 1 

evv iki gece öldü ___ ,., __ _ 
Merhumun cenazesi bu 
gün törenle defnedilecek 

Eskı. Sinop ıncb'uslarından doktor 
Rıza Nur, evvelki gece Taksimde Sil 
lün apartıman.ında kalb scktesind<'n 
ölrnüştuı-. Cenazesi Bcyoglu ZükOr 
hastanesine naklolunnıuşt.ur, Cena.ı.e 

Wreni bugün ya.pılacaktır. 

Rıza Nur, 1879 dii Sinopta d~a
ya gelnılştir ... \skc.ı-i 'l'ıbbiyeden yi..lı 

ÇetinKaya, 8 (A.A.) - BaşveJıt:ilı. başı olarak çıknı\, ve Hl03. inkılfı .-J 
ıruz saat 18 cie bur"l_yiiil gclm ler Ye hından sonra meb'us secilmiitir. Bır 
yarım saat sonra 70 -u1a devıı.n"' aral.ı.k iliumyet ve tt.ilM• Fırkasına 
etmısle ır. da ~. Mil!l Zaferden ı;onnı 

Mihıal·:-OUi.t ı'eh-iliııi ı fctTcıMcri Bilyük .Millet Meclisi ılıaı.ıına u • 
.Mersin 8 ı A.A.) - Kayseri, ç ım· . Sıhhat VekHliı:ı, Harklye ve 

Sivas ve Malatyada tetkiklerdt3j lt8leti vel<iltiii yapmlf, L•nand.ıı i _ 
bulunduktan SORra buraya ge • kıncı murahhas olarak bulımmu 
!El{ı Mtinakalat Vçkili Amiral, tuı:. ıs2~ de sıyaal hayattan çekilerek 
Fa11ri Engin, veni bir kanunla.' Pari.se ııtmiş, tarih ve edebQ·a~ta 
devlet demiryollarına devredi • utraşır~tı. 
len ?ı.ler.~iin liman işletmesi ve 52 eseri vardır. Kederli ailegine 
tahmil tahliye işleri üzerinde tazıyctıorimızi bildırir!ı. 

telkıklerde bulunmu:;tur. Aıni -'------------•I ral Fahri Engin tetkikatla bu • 
lunmak üzere bu ako;am şehri . 
mizden lskenderuna hareket et.. 
mi~tir. 

lkHsat ı- ·z; Anko:raya döndii 
Ankara f'relefonla) - Bir _ 

kaç gündenberl Karabt.ik ve Zo~ 
gı; dakta tetkikatta bulunan İk 
L t V<'kilı Sırrı Day refake 
t ki Zl'Vat ile birlik""e bu sa • 
C.. k trenl.,. iehr;mize avdet et 

\ 

Basvekilimiz Şükrü Saraeoğlu, 
b~ saat 8,25 de buraya ruu· 
vasaliıt buyurmuşlaı ve istas· 
yonda vali, mebuslar, mülki ve 
askeri erkan tarafından istikbal 
edJınişlerdir. Başvekilimiz seya
iı3tl?ri esnasında yaptığı te
maslardan çok memnon, sıhhat 
Te neşe içinde idiler. 

Sa2 t 8,30 da vali ve mebus 
Abd ıllah Fu-at'ı da refakııtle
r ne alarak Kettıa.h'a hareket 

1 AFRIKA'DA 1 
lngiliz seyyar ko::arı ı 

çekilmekte o!an Alman 
kuvvetlerinin gerilerini 

hırpalıyor 

Def ·erdar ar 
arasında yeni 

tayinle 
Ankı:.ra, (Telefon! ı - Hak

kan d te!'da.rı Aptulla.h Vana 
ı.rar:ı.ıı defterd:ın Sayit Kazan 
Çoruma, ı·ars defterden Ferid 

Brezilyanı isf al bay
r mı muı asebetile Cüml r 
reisi bir nutuk irad etti 

Rlo de Jenelro, 8 (A.A.) -
Brez:lyanın istiklfil ooyramı 

m ln setıetiyle Cilmhur Reisı 

Vargas söyl~ bir rıuQlrta 
ezcümle §Ciyle ctem.:;tır: 

ihver vvetle i Erkıb Eta.zu:e, Kırklııreli d fter-
d:ın AbdulLıh Aşok yaya, 

Harp halinin ilAnı bW askerl 
sd1ada muhariplik durıımumı 
koymuştur. Ha.rtıin fiili icapla. 
nnı karşıl:ımak i sef eriıeri • 
ği tamanıl•m•mrz lazımdır. lk
tısadi sahada ış funirleri w iş
çiler hlikfunetin etrafında S1kı 
sa:&ar teakil ediyorlar. 

artı ' eski evzi
lerine dönmüş 

lunuyorlar 
Londra 8 (AA.) - .Batı çölünde 

pek nz k.Jrn f:ıalıyc ~ olnuıştur. tngi., 
lfz. seyyar k ll rı çekil ktcı olan 
A .ı ku .. n c: er h:r_ 
palaına <tadır .. ·1r 

Artık "il. hvet K 1J vet1 erı csl· me\· 
ziler .1e d ı n buıu Jro l . 

Yı,ı 8 (AA.) - il ' ç.ılu dn:. 
i:llıru:: haberlere göre, Alın 111 havn 
kuvvetleri dL . anın k ı.vplu 

luklanna v tıa ıı ın ıaarru .. 
<>nnişlero.r, \' ulrua gelen hnva tar -1 
pışmalarınd::ı 15 rıuttef k ur: ğı tah_ 
np edilmlstır 

İki Alman uc;:ı;.ı kl)' •tır. -
RUSYA'DA 

- Bat tarafı 1 nclde -
Novoro iSk cevre- 11ıJe h a kend .... 

lerioi müdafaa etnel ... te ol n düş 
man gruplarıle so.v:ışlar y ıpılmak = 1 

tadır. Tabr:p tayyar lerı Adeta yere 
stiru,.nurcesinc alçaktan uçmak sure_! 
tiyle Sovyet koltı lnın şehrın cenup 
doğusundak.. &alııl yolu merınde b" 1 
lunan i.<l~t'ta.?1nı bombardıman ~ _ 

mtştır 1 
DıL-.;rnanm 100 ta~resındcn US i 

Terek üz:er.ı.nde yapmış oldU:U ne _ 
tircsiı bir k<.1rşıhk taarru;nı e nasır-_ 
da yok cdilmi.: tır 

Sta:ingr;ıd kalesi 'b6lgegindf' Alm~·n 
kıt'aları dıl anın tnadlı btt' muk:ııı_ 

venıetine ~en tcf)Cler ·ız~ınde1d 

bir ı;ok mevzilerı elde etınirterdit", 

Çok kuvvetli bomb u klilr le kı" 
mesaft"li sa aş uçaklarr ordunun ha_ 

rekô.tını d c::teklemı.,;lerdır Şehnn ce/ 
nubunda Valga nehri llı=ind• bulh_ 
non köprUler geceli ıundüzlu bom • 

berdı=ın edilmiştir D ~ ceı: hesi ı 
nin ort.a kesiminde yalnız evzll 
savaşlar olmuşWr. • 

Lenlııgnıd ber cqı ıde d 
manm yr:ı oldu blr ('Ole tear. 

K.ocat..!i defterdarı Ril til Ege ı 
lfal •yaya, ?< .ıtya d fterdarı 
1>' "~ dın Balkan Kırklarcliııc, 
M:ınis:ı. defterdarı Mustafa Er-
tan Kocaelinc, Kütahya. defter
darı Fehm.! Karhan Manisaya, 
Eliziz deifterd:ın Su:ıd Kodat 
Kütahya._>-ıı, Amasya defterd:ın 
Hamla K:aıı Yo~gad'- Yopad 
d fterda.rı Vehbı Akl.ayı:. 111 ra· 
<U, Sınop defterdarı alih KllŞ.-

1 kocu Karsa, Gıımiışh•,2 d•'ter
clan Süleyman Ertok'un S, op 
defteroarlıklarına tayir 'erı ıra
dcye iktiran ctnıi~tir. 
----..... >ıııc-----

Sekiz Norveçli 
idam edildi 

Stoı .. hobn 8 (A,.A.) · Oslod . rcs_ 
n1en bıldirildiğine göre, Başvekil K s 
ling' n t yini gunu oı.ı.rı 21 Şubatta 
yapılı:T\ swkasUere iş\..;. aklcrind n 'e 
21 Atusto. da 1pscn okatın~ lı:i pn_ 
lj:I, dairesi bı:--asına karşı yapılar: sui_ 
k:.ıstlerde de allkadar bulunan e 
_Norveçli tezalarmın nffı ıı:in yapt_ 1. 

lan müracaatlarJPln reddcdilmesı il_ 
zerıne Pazartesı s:ı.bahı dam edll 
mişlerdlr. .. 

ta i 
• 

rosıs 
- Sa1 tilrllfı 1 ln<:.de -

Kafkasyaya doğru hsrekituı 
geliştirilmesi. bu slıtunlarda. ı
zah edılen, önemli sebeplere :S 
tinat edebiLr. Ancak, taı>.rnız 
ordusımun, Rus ana ordusunu 
maksada rametruedikçe g-ayeı«
m elde edemiyeceği meydarJa
dır. 

V a.rgas, iıükiımetln memleket 
ha.!nlerine karşı sız dav. 
ranacağını, fakat Brezil) a ile 
harp halinde bulıman memleket 
tebaalarnın ka.nunlara rınyet 

etmek \C meml et müdafaası
na iştirak eylemek ş:ırtı ile hiç 
bir şey en korkmsnsl•n icabet 
tiğini söylemiş ve Amerika kıt· 
ası milletleri arasında tcsanfüı 
zaruretinin g. tgidc nrttığıru be
lırterek sözlerini bitirmiştir. • 
Rumanyada yahudilere 
verilen ekmek nisbeti 
yüzde 20 ye indirildi 
Bükreş 8 (A.A.) -- iaşe Mil<t ar 

hgının ncşrcttıği bır 1to. nr muclbıu-1 
oe bWldan mnra YalıudiJCTC ek:mel~ 1 
istlhkı:ılu Yüz.de W n sbetındc e~..., 

obrak \'erıl~k1ır 

v -
Boti ve Batum varJır ve bu !i-
m nlar,, hele Alnıaı. htl\ 1 fit.la
rmın d:ıimi tchd dı altındadır_. 
lar. Fakat. ne de ob-ıı. bu do
nanma yi?ıe h r \'nri·Ir ı::öst, rc
cı;ktir: "Başa ~elen çalnlir'." 

Stalingrad, g. çek+n uzağı 
gören b.r dikkat ve himmc·tle 
tahkim ve takviye eılilıııls mi
dir? Bu §e!:..r için son kan ıhm
lıuu akıtılacak mıdır? Kafkas 

Kızılordu, bundan bövle lıir 
adım dahi geri gıtınemek emri
ni almı~tır 'e Stalingrad etra· 
fındaki çok lamlı bo "l'!l:ılar, 
bu buyruğun yer.ne ge ril'.'llclı: 

.şahikaları aştlarak petı ı le ka
vuşulacak mıdır? Asu Alma'l 
ordusu öntimiizdeki allı hafta

;~~ 
B'r kap "ıcak yemek 

AH J 
ler yapabılir? 

} r a: A. C. S•r•{ oll• 
• 1 stanbul ceza C'\ bulu-

nan movlruftan fakir 
ve uslu olanlarına sıcn.K ) 
erllme:ıı içm 

kışJamak Jfivmdır. Bır 
açanın blrkaç hap'o 
ğım ı;;öyiıy "Sefiller" mııhıır~ 
rinnın bir ccz:ı evi k 
~ ins:uıca 'e şef 
muamele &a) dL' 
ğın en büyük bir b ıd:m 
ğını "Hugo" bıı ölmez 
ishat eder. 

Okııllarda kafa! 
m&k . t l§l.kla.rla do 
l:ı ııcvkedileml.y mmc-t::!of!!,1'1 n 

delerin~ sunulıeal. ı;ıt k b~ 
kap m kle ed 1 ec k-
lerını ed r, dim~:ı ccneıı 
neının atı mahk · ılıı.rın Jın. 
ya.tında sefalet ve a.çlıgın oyna. 

' ı ühim ro lİ tct ·e v k t 
veya fu-sat bulamıy--..:ılardır. 

"I" tül Mendeş" ı:J>· nre v 
h :red;ıve · 
kurharu olarak bu d nyad:.ıı 
göçtüğü zaman, kocası ka r 
kuvvetlı b:r ir olan fadaro 
e:ıd etrafını saran g te ı 

!ere şu sôzleri sôyleoişti: 
- Ben kocamı kalbine nı, 

desmılen ol buldıı,,.öı=u, eslerı 
ne ba/;lı kalın.ık istıv kadın 
i:ı.1'.a · d rs olsu.'1 j ye, oy!, .. 
mek n kendimı alam ıvnc ğ ı rn 
dem:ı;tı. 

İşte bunun ıçindır ın, ceza e· 
vınd ceza. n nı çc~.r.ı kl me 
gul 'bu talihs zkrin bclkı bı: 
nı~ hnımıyct~ln acılııt> nı girl.•r 
roek m baş m'dJe r~ k r 
ca'< bir kap ,ıca t yem dc bu 
c.ok nasrrlanmıs r ılı! n b : 
ita yu ... :.. tmak h r mkaı. 
sız b r §"Y sayı im ar <irr . 

Türk gaz0t · ci. ri 
cel 

f 

- eq tar~f. 1 in' ac -

t>ıuunm k.tad.r, 

ifa c y Nazın ıle TC 

.ruzlar ha a kuvv • •ının de ·~u,-a. 

kiyle kısm01. karşı klı t'n.ıılal'l3 

püskUrtiı.lmılştur. 

6 "" 7 Eyi tarihuıde vyet ha. 
istend gıne iş.a.rc-ttir. ya, esas orduyu yenm k g.' ı n 

külfetli b!r başan)ı sı;':dırab;te. 
cek m'dir? Bu sorulara ce\ p 
vermek için Eyüp sab.. :.;. 
zum olmadığını zannedıytmım. 1 ıı 

va kuvvetlerı ha\ mut-a~ebel ·n • 
de 125 11ç11c kaybet i;leıtllr Bu mu 
harcb<'- ttalyan. Hırvut ve Macar 
av uçakları ;,tırak i• 

Manıelıallvon Bock ordula
rına düşen vazife: 

-. 
0~4 

A) Kafkaslara saldıracak or' 
dunun emniyetini ist.hsal etml'k 
üu,-e, Stıilill{;t'ad lıölı;esinde 
toplanan kızılorduyu zarar ver· ~IEICIC===:ımcıı:m y ARL"< AKŞA.! 1 

bataryaları tara1 ndan 
de yerde yok edı 
remiz kay 

miyecek b r duruma getirmek, 
•YY•.ı BJ Kil} baamazdan önı:e A i- s AY • 

ıne 
So.,yet TebUiı 

Mask.ova 8 (A.A.) Gece yarıRI 
tebllğine ektir· 

Staliıı.gl'adın b<.ıtıısınria bır · JV,-et 
birli&ı d· mamn arka ,.,itaya y.ptığt 
dört taan·ur..:. pusk.urt kten sonra 

me,·ci e ~ekilmek ı:orunda kal 
mıştır. 

Stahngrndln cenup ba sında biı • 
çok pdde14 Alınan taarruzları p(ls _ 

Jı:\1rtillnıüştür. Düşmana atır ltayQ>_ 
lar ...,rdirilmlftir. 
Novoı-ooisk çe.'TNiade Almanlar 

So»yct mevzilermcle bır çedik açma_ 
a rmıv•ffak olmuşlardır . 
Mozdok yakı larında Alına ar bir 

m kün yerden ç1kanJrnışttt. ı 

Ba;ka tarn!larda So<')'et birlikle_ 
n 23 Alman t:ınkım ıahrlp etnU:ler 
ve müs!e'vlileı: şimale doğru çekibnek 
zorunda bırakıbmşlardır. 

Çörçil diyor ki: 

manana ordusunun kat'i t~ 
büslerc geçmesine imkan ver
mek, hatta. bu ordo ·ı,., .ış !ıh lıği 
yapmakla. hülasa edıleb:Fı. 

MUdafaa ordusu, cen ptıt uğ
radığı kayıplara da ÖIV!m ver
miyerek, üstünlük elde etmek 
i<;i.n, öteki cephelerd büyük 
kuvvetlerini kaydırmııu.cak ba.-

1
• 

siretini göstermiştır. Moskovn, 

Yeni Sinema Mevsimini 
CHARLES EOYER - JEAN ARTHUR 

TO RKÇE SOZLO Rus varlığının hakiki hır .sem- ı 
bolüdür; büyilk kuvvetler, fü- Ulll•• 
zı1 mczite.J:ıön o kudsal mabedi KU\-vetli, Aşk, M ·era ve Lüks Filmi lle ~ılıyor. •mıt.tl 
etrafında yığılmıştır. ---------

Tımoc;l'nko, ödevini ha~nıış j f f; l E l di 
olmakla övüne'bı!ır: T bb<.isiy- s an u e e yesi Riyasetinden: 
le büyük bir düşman ku'livdini Belroiye tub"1crlnden nıhsal.l:ı.- ahnm11 ve ~ı - dc,-.m etmekte hu 
üzerine çekmiş, öteki cephelcrın lunmUıi olan inşaat .-e \amir•t zumlu çın>ento tin yapı "e tamır sahıo 
yükünü azaltmış, ve hı\ ım or· lerinin dil erine ı · -k ve feruıi mes'ulıy1.:ti deruhte etmış r-uhe. ıdıs 
du1annın doğrudan dot'.tn..-ya el ya numarlar tar.!! dan Ummn loluıan çunento miktarını gosterir mufr 
birliği ynpmalarıru gfu;leııtir- daıh bir lr Ie a oldukları l<a:oı ita ak:mı ve Belediye Şubclerı Mu 
miştir. Bu mülihazala-a ek o- dürlüklerine müracaat e)iemelcri lu !ıln .Junw· (9812) 

!arak, şurası da ehemmiyetle ••••İıım••••m••---------ıııiıll::l:Zı-m•• 
kaydedtıebilir ld, mes!cku.n ye- ,.,. h k Oh l -d -t:şezı Rus mareşali, başkomu- ı e ni il U lJ U U/rÜğÜncfen: 

- Baı ı..rafı 1 fnc.•de - 1 tanlığına ıbir znman kazandır~ l - 1'942-19'3 ders yılı tçın Yuftıe d s ve t. me:ı:ıuru kımnlRmıın .,1 

2 - Dieppe akını harp uzadık-ı mış ve kara.kışa kııYu.şmak fır- f'l•I n makm fllbelerıne talebe kayıt mu:ırneı in. ı E;r!Ql'de başlana 
ça sayısı artacak çetin ve kanlı satlan hazırlamıştır. Ancak, 30 Eyiı)J a son verılceektir. 
çarpışmalardan bırisi olmuş- şurası da muhakkaktır ki, Rus 2 - Devi. imtihanı \'l'rmiş o 8 okul moz"nbrı •ınnla olgun! 
tw·. Bu, düşmana kaı'şı yapıla. ordusu, amacına erişmek için a- hn\lhanı vcrmlf Lbıe mczunl:ın sına, .. ız kabul olunur 
ea.k müstakbel harek...tin bir şa!!1· dakı· roı·u· d~, neye mal olur- 3 K ı ~-~--· · --•·ü b · .., ~ - 3)'1 ve A"""' !çın c~ .lgllor okul l<aptstnda asılıdır T• 
mukaddernesidir. sa olsun, oynamak mecburiye- dan 60 paralık pul gönderenlere 5artname yollanır · 

3 - İngiltere il~ Birleşik tindedir: 4 - Teşrinievvel bnşlangıcında yopılacak ııııt f;ınav1<trı gunleri. ayr 
Devletler arasında, harp siyase- Al Hasım ordusunun çok ıaz<leler!e n ed•I ktır. ( 0901 ti ve harp plinlan üaerinde tamı muhtaç bulundc.ğu kaynakları _____________________ 1<11 ___ _ 

bir anla.şı;ıa yapılın~. Bu an- kıı,paınak ve ikmal yollarını kap- 1sfanbu/ 0u••mru••hler1• 
b m~ .. dunyamn her "!-8mında tırnıanıak, 
mil~t~ harp s&hnelerine !P- BJ Bu işi ya.parken. telıifısı Başmüdür/ügünden: 

B ;..."-'l Mıı;miaki baako-1 l!li~ kayıplara uğramamak, 1 - !st:ınbul Gıimrilkleri ıçın 150 soba borusu 40 dirse'k ıo buks 
· """"'' . ~ C) Taarruz ordusunu le&· • · ~ut~kta yapılın radıkal <ie- bit ile diil;er çok daha önemli tura, 8 şapka, 2 adet halk lipi 2 No. ve 2 ad«t Zonguld•k tıpi 5 No. kömuı 

~klk:rden bah~tmış ve de- hareketlere iştirakten menet- aobast .. ıuı alınacak , .. 30 adet soba brdurolacaktır. 
mı.,~ ı; 2 - lhale 17/9/942 Pe..,ernbe günü s:ıat 14 de )'1lptlacaktır. 

''8 inci ordu. şimdi hakiks•en me~~vorosisk limanınm elden 3 - Tasarlanan bedeli soba boruları Jçın 1,80 ve 5 No. sobalar !çiu 6 
hl"l' ıamankuıden daha-kuvvet- . .,. ve 2 No. sobaI;ı.r iç~ de 28 zer Unıdır, 

!idi Aldığ •· ........ 1 pek b" çıkması, Rus karadenu: donan- 4 . ~ klı _......._ r. !!l _,.,e er u-
1 

"aali•...+ h~tt' u - ı,,e · erin Jhale,saatınden evvel,_ 7,54 besal>lle pey a~çeleri 
ük
. im o+ ,, masının ı: ,.ç ... , ... a mevc - . B üd !ilk . 1 1 _ ka-~-• .._.:ı-... ,_ 

y o . u~~ur. diyeti hesabına ağır bir ziya- nı aşnı ur Ve%nnruıe ya ırınawrı ve mnu ,......_.rile blrlıkte Baş 
. B. Çör.çıl, M:oskova _seyal:a- dır Gerçi, Rusların ciinde, do- _m_tld_u_rı_d_k_Sa_tına __ 1rn_a_K_o_=_· ;_·_u_n_•_ge_ın_ı_e_ıe_r_i. __ <_s1_as...:.,> _______ _ 

tinden şoyle bahsetınıştır: · yı dil klerine .rore hıç de 
"Moskovada ben ve Hariınan, nanına e ~ "ohw 

Reis Stalin ve Molotofla her ~e- barındıramıyan Anapl, ~ n, lstaııbul Deniz Komutanlığından: 
Deniz lisesine ve Gedikli Oltulu a kayıt oluuan talebeleriıı geçme sı 

navları IS ve 16 Eyl6l M2 ı:unlcri YJpılacaktır, Herbanii bir mazeret yil • 
zündım gelmıyenlorin Jıntihenları bugünJenien sonra yapılma>. Bulür. tal• 
belerın bu tarlhlerde Kıısımp ak! kaJ'ıt ve kabul konü<yooımda •• · 
g de bulunmaları c977 4• 

yi açıkça ve tam bir samımiyet ınaJı: üzere Nazi mücrirolerir:i, 
le tetkik ett.Jı:. Rus zimamdar- fecaati rin yapıldığı memlcke~
larına, mümkün olduğu kadar !erde mahkemelere sevkedile•e. 
yardıma Jwşacağımız hakkında ğini söylemiştir. lm:ı.J.ız bükiı
itimat telkin ettik. Rusya. ıo-' meti bu ,;(izlere iştirak etmek· 
nuna kadar Hitlerizmle çarpış- tedir. t::::.=====================:;:::== 

Üniversite rektörlüğünden mak azmindedir." Avruparun kurtuluş saati çal-
B. Çörçil, şu ıılizlerle demecı- dığı zama.ıı - ki bu saat :nıı-

ne -son vermiştir: hakkak surette çalacaktır -
"Mister Ruzmt, müstakbel &ynı ıam•nda ceza ıııı.ıı.ti de çal· 

neslllere un•ıtulınaz lıir ibret d- mır; oJa.o.ııkt.ırı 

Geçen :rtl askerlik dersi denm mıiddetlııı doldurmamış kız talebe ı 

14/EylüVD42 de b.şlamak ÜzeJ<e ıs günl.ilk bir kur. açılac:ı.kıır. Ta • 
taburu komutanbbna baş vurulması. c9'1U> 



Yazan: 
M. Zeki Korg ruıl 

taıı• n 
duv rd 
yazılı 
du: 

rı 1 

K 

10. 31 
• 

o 
r 

N kll ve 
lkt bııs h:ıkkı mahfuzdur 

Bir garson 

Sabah a11 Sa al a 
~ 

ik· mütt fik 

iki ayrı nutukta 
bir tek gör" 

Bir iddia 
Beyoğlunda Belediye soka 

ğında Küçüktünel hanında ~ 
numarada oturan Frans _ Fil _ 
yos dün zabıtaya müracaatla 
evinde kimse olmadığı bir sıra_ 
da ayni katla oturan Frans Fi. 
rovızı tarafından gardrobuna 
anahtar uydurularak (1600) IL 
ı asının çalındığıru bildirmiştir. 
Suçlu sanılan hakkında talık.ı 
kata bn lanmıştır. 

TAK V 1 fA 
Hızır 127 GOM 252 AY 9 

13~1 10 1358 

EylOI 
1942 

Ağustos 

PERŞEMBE 
o .. Olle . !kindi 

28 

11.04 5.41 9.18 -..ııı 

6.35 13.ıt 16.47 VuaU 

Akpa Yata buU 
ı 2.00 t.34 9.21 asanı 

19 30 21.05 4.51 Vasati 

ABONE BEDELİ 
Türkiye 

1400 Kr. 

750 • 
400 

150 
• 

Ecnebi 

2.700 Kr. 

14fi0 

=ı 800 


