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~Hububat satışı serbest bırakıldı (Ankara Haberleri] 

F. tl · Yüzde Elli Zam Y aoıldı Müna~ali~ ~ekili son ı a ara tetkıklerını anlattı 

Sükrü Saraco«Iu ~ o ----=. 

---- --

• 
nı 

\l Hükumet diğer bir kaç mühim 
mesele hakkında da tedbirleri 

birbiri arkasından alacak 
~~~--.... ~~~--------

yeni karar hadiselerin seyir ve hareketlerine in-
tibak için ve millet menfaati, Hak ve adalet 

göz önünde tutularak alınmış bulunuyor 
-~~ .. ~-~~~~~-

---KARARIN HULASASI-----.. , 
Hububat llyatlarına yüzde elli zam yapıldı. Kaçtık çllt

çller mabsul:er!nln ylzde 25 ini, orta çiftçiler 35 ini ve 
blylk çl!tçner de ylzde 50 sini yeni fly tta btlkllmete 
satmata mecburdur. ütebakl mahsul ee~bestçe satıla

. bilecektir. Hlkimet biiyOk şehirlerin iaşesini tlzerJ11e aldı 
~ ~ 

• 
Behçet t::ı: 

-----------
Kömür havzasındaki tetkikler-
den sonra mühim kararlar alındı 

Ankara, 15 (İltclam muhabi
rin.den) - Münakalat Vekıli 
miz Amil:al Fah:r-l Engin, dün 
gazet.ecilcri kabul eder& kö-,-

Mihvere göre 

ı Reis Ruzvelt 
l ikinci cephe 
açmağı aslô 
vaad etmemiş 
---•ı---

ve 

mıır haklıında ,u dı ıı.t \(' bı.-
hınınıuştur. -

•- Adliye ~!ili '.\l '-l,fa te 
İklısat Vekilleri arkada lanm • .ı. 
ki:il:nür h.avz:ısına vapt gıınız sc
Jahat Joer hnsu;ta foydal o, uş 
tur 

Havzada könıllr ısth sa:ı ı. k-
rile m<'~gul olan ı: n • mü!lena:s 
lcrimit. \'C ır'i<lürlcıi!'ll!z bı:yuk 
faai.'YC!le ~aLşıyorlur htıh~ali 
artwm:ık hususunda ,Yııpmak
fa oldu1<ları hazırlıkl;ı- ı( n geç 

! (Devanu Dürdilncü Sahifede) 

: ı--· ~n~~;;, ~aber/:,;~.:· 
'I ıtonu 3 iincii tta.'lfamızJa 
'1 -· ~.,.._ . .___.._...,.,,..., ............. ...,.,,..., ............ -· "' .. ... . .. 

Ba e il 

Doğudaki on 
altı günlük 

Alman taarruzu 1 

Hükumetin verdiği 
yeni mühim karar 

Ank:ıra 15 (A.A.) - Aldığımız haberleTc gö~e ~eni Ticaret 
VekilimiL, encik' ı,--iin İcra Vcl<illeri Heyetine geniş iLahlarda bu

•l unııııı}tur. Bu i:ı..ıhatı dinleyen Ve.killer Heyeti, en başta ekmek 
lıulunnıak üzere birkaç mühim ve müşkül meseleyi lıiı:an eVTel 
halletnıek için bunla"> bir l<cr! daha tetkik cimi~ \ e icabcden 
tedbirleri hirb'1'i arka•tn<lan alınağa karar nrnıi~tir. Bugün menı· 
leketimiıin birçok ) etlerini eni mahsul kaı:ıı§ııncaya kati.ar dar
lık ~iode gören VN.iJl,•r. i':" Jrnbubattan ba~lanıak Iamn geldiı:iııil 

Karar her tarafta 
sevinç uyandırdı 

Komşu sütunda 0kuyacağmız 
Anatl'olıı Ajansının 'b:ldiro iği 
hüiiü.mctin 1'ararı ~chr'mizde 
ve b!lhassa ziraat ve zahire ti
ca dile m~l bulıınan!ar ara
smd~ fevkahide •b. ' memnuni
:;tt \'C seVln~le karş!lanmtstır. 

ıbeı·leri arası.;: da ıiııt defa vcrdii:" 
bu haber üzerine ~cc geç \'uk
tc kadar n1Ütalcalarına müra 
caat ettiğım!z z:ro..:ıt ve za ~ırc 
işler.nde n-rliteiıa~ s ve pıyasa 
ile yak•n:icın uJ;iık,~na.ı· bulunan 
mubte\if ı1:'vat. SaraC(J,'.:. kabı

ne,ir n bıı kararını gerek l11("fl1 

Vaşington 
Londrada ise ~ 
Cephenin derhal ı· 
açılması lüzumu j 
bildlriliyor 

Anktı:ra, 15 (Ra<iyl) ~tl:'.t • ) - R ıs 
~ a.ca ı..: r.,ıp CC'r:~1~nsaı \<JhLn duru:
n~u ~-cinci cephı •:C4..•1E-ı>inı c. C..ı.l?
l~ırn-~ gös".,.,. e~ee; l~t r: •-
bıl'tll S!t:~lh A\"lf] K&.:1 a .l.Slnda ı:vy 

Kız Enstitüsü-
•• • • • nun sergısını 

ziyaret etti 
Ari. ··' 15 \A./\ - S :> l 1:ıO • 

vdoil B. Ş <ı s · coı;lı. I; l".ln .a~t 
15 tt•, ~.:ır2da İ ,... Paşn .z t:lS-Mareıtal Timocenko· 

nun ordusu, 15 gün için 
de pek fena bir sevkül
ceyşi vaziyete dii§müş· 
tür; bu ordunun çevri
lerek imlıa edilmesi ih
timali olduiu gibi do
ğuya ve cenuba doğru 
ric' ati de ayrı ayrı mah 
zurlar doğurıır; Timo
çenko ordu unun vazi
yeti vahimdir. 

l'azan: ABiDiN DAVER 

JA.. iman oı·dmu, doğu cep
~ hc,indc Kmlorduya ka-r· 

~ı, büyük ölçüde taarru· 
uı ba~lıl alı, bu;:iin 16 gün olu
lor. Bu yarım •l lık hareket, 
":\f. far"5al Tiınuçcııko orduou i<in, 
e.ıa b' • 

Al ır vaıi3 et doğ:UJ"ınu~tul·. 
nı.ıııılar, C\'\·eJi Kunk eh a • 

rnıda Rı · .. 
ıs ccphesmı l arını~lar, 

sonra, lI<ıskorn - Rosto{ demir
l ol 
1 il.na \c Dtm nclırine ıarıııış-
~;- bu dcıııir~olwıu kcstikle.ri 
gıbı Don nchri.niıı doğu kıyıla
rı_ııa da gcçıui'1erdir- simdi ge-
nı .. 1 .• ... ' :.: 

• ~ 0 çudc bir çevirme hareke • 
tıle Start d' - -1 ı~ra a dogru Il<.'rle • 
nı;<ktcdirler. Btı ihnla harekeli, 
T.ı.n10<;.e-ı•ko ordu~u için, pek bil· 
l ~·k bır tehlike te~kil cluıcktc • 
dır. 

ıı: . • 
•llb cephe", takriben 500 ki-

loı~cirt.• ı:_eni5Hğinde bir ~nh:ıda 1 
) 

31 ıln~ı,_ \.-~~a <:hkınüs, \-e ){ızıl· 
ordu, ıkt;\ e B\'rıfmıst r S' d' k ~ . -.; ı . ~ ın1 ı 

•ı tı·. '\ orone<.' il<" Rosto{ a;a~ıu- 1 
dakı l\Jart»al T;ıno~enko ordusu 
ile Vornnr~ ile Rjev ara. ındaki 

1 G•ııl'r:ıl Ziiku,· ordu"ı D}"rı ayt 
rı h<trbetmek ııweburiyctinde 
bıılunu~·orıJar. ç·iinkü Alnıa.nlar, 1 

bu iki ordu ıtra,ında Rus cep • 
11~,;ne n1u\.·a~i olarak şiınal .. 
rcnup i tikamel ııde uı.ıınon çi f. 
te hatlı iki dem n·olnnun ı İ•İ· 

ni dp ke ıııi,Ierdir. Bu demir • 
yolhırından İıiri önre Kuppn•k· I 
da, sonra Kur.k'ıııı do"usıında -
ki Ka:torııa\a'da. öteki )[o,ko- 1 

'• · Kafkas;ıı hallı da Vorunej· j 
de ilın;_,lir. (i<'r i _ losU\'3 ile 1 

Sıalhı:graıl arasında baska de • 
ınirJ1>lları \'arsa da, bunların bir 
t~n indMt ba,kası tek hatlıdır 
Ve ç<rt hatlı ·olanı da ~ephcye 
nıuvaıi değil; aıııııddıır ve llfos
kovn~ n d<~il. J"uyhi~ef'e git • 
11•cktrdir. 

lı l{csilcn '\!o ko\'a - Kaf.kısya 
•ttı da dahil olmak üıere Vol· 

(50. U. A. 3 st'. 3) 

. - (SONt:. SA. 3 Si'. t) 

-~LMANLABA - 06RE . ~ . . ' 

Ruslar 
bozguna 
uğradı~ 

• 
Düşmanın ricat 
yolları kesildi -··--iki ay içinde 700 
bin esir arındı 

Be.!,n 15 (A.A.) - Alman !e<b 
liğ•nce şöyle denil;nel-'ied'ı·: 
Şa7k ccp.'ws.ndc Alınan ve 

• P"'U~~ef k kıt'a1ar, büıüıı taartuz 
ccrtıt>i ı;c·nişlil\ tlc süratJe iler 
leme Leuirlcr. Dü mcın artçı1atl 
ıtır~ llıp t.:diln" ... k~ -.,en ise da-

. t !mı• ve nıhn olunr!'u,;tur. 
Dur:r'adan devam (>('en b'; ta· 
k.r esna.;ında le.<killer'm,z dü<
man kollrrın bo;guna uğratm,'5 
lar Ye düsman gcrılerinde •ark 
ile irtibatları "'l kcsmişlcrd:r: 

Hava kuwctlt ~imiz ger: çekil 
m<'1<!E olan düsman kıt'ala,ına 
kaıv taan-ıularına dt'liaw et
ı: ktcd'rkr. Ro.sıofa yapılan bir 

ece ıaaıruzu neticesinde ~ _,_. 
<l<' v~ de. 'Q:u ksisl rmde g • 
r, yangır ç k rılm 

Vronej köpriibıı na kıırşı ya
pı n ır..:'ıim düşman taarruz
ları gerı püskiirttl)mü• ve Sov
~Ptl r 31! t.ır < k:ıybıı'.rn·,ıerdir. 
Piyat1e ,.c tank teş.lciller: Vom
nejin şimali g.ırl:ıisırde - &w
~·<'t k.t'al2rıı )ıok etm IPr, 126 
dü.~mı:.n ,ınkı ta"r p ryl~rc i~l<'r
dir. 

Ceph r m ~ k(' •m t>d<' 
...çm arruua 

• mali iıi 
ıu tahrip e-

nıuz .a'" .. ,,.., c re ' u-
\•affak ~rtı. r· ; ,nn-

(SO''. SA, 3 Sl. •l 

Timoçenko 

Pravdanın' 
makalesi __ , __ _ 

Cephe gerisinde 
yapılan faaliyet 
tenkid ediliyor -·-Amele ve memurlar 
gevşek çalışıyor 

(F<a<l,r gazele'"') -

Dün akşam Ankara rad)osu
nun saat 19.30 daki vjı:ıns lıa-

-

SOV'\'ITLfal 06BE. 

Almanlar 

ISOSt'. !H. 3 SÜ. 1) 

"Hür Hindistan 

'l ltcıgi nutll~: ı~ ~u: bi: ceph~ aç-1 -
ln.'\Sı }üz ,-ıL.ı ~a·ı.e bir n 'l..>et n.
C'. ·~t , rlt.r. 

1 :ı hv - , 3n :-:~o Tay:I 
-:~·tt.-sh)Jı:: bı. r: ... Je bot... t 

<·e:.B c 
:M.Jlot ~ • p; e b ıl: c 
~ı· vo;.Jıc)d;e tıu!u ımad.ığı. ,;~ bu n:;ev 
'Zllrla ~ • la l•r·..ı ~~lan olt! ' bı -
ci -r-Lr.ektck _. 

Btı!ga,. ra~ ~ •'1zc,, b r.ak;ı. 
}(ı...<k-1 .. bt.l -ı ~ı:.tln &an..""n Eı.:veu .. -e 

titüsünde a\:l~ 'I' S<"!'J.: "" .. ' ~u-
y 

;._, l .-

rı ı <ı..!ı. ı ayrı geLn:ş'r 'tt hft' sa· 
Jo. l n ·.ıtıh o ·~ •.._ -r ·c.1 

l't1a1,1 ...zahat ;ı1n1 ~laı • ·s:ı.~.:ı b:'Ş<-
v<'kıl tC' ir 1'( 11':".. "'g oc ·nt.r:n 

M f Jk.-in.ci bir O:..,.Jhe i~ :\t'l! \C-r (ıf\dt· - U.ı. uol:?yı cn--tot 1 .... j
1 

l' '\il' oğ .. 
U•• t t e ı• k 1 e r 1 e !erini irorkı • ıst yen A~ •' .1 • 

Jar ştJTl(l: de böy <' bo'!" oln a. .- r • .11"t'":1 hey ,!c··. u- Jı y J Pk. 

\'t1 f'"lk:l.Lı~iru" göı•C'" biııy tn .< f ... 

t · tü ı lıu k: ·• • a ı L!~r t • · ı.:b~· b .ı-a .:1't ro:ı.t ;s b i r yerde d a V a b 1 r 1 İ ğ i 1111 

"')" yo-ı;~·~._ ~A.'~ \ı~ ~'ı_-='°b'°'uç-cu--::oda='"''"sc'""ı-g".:-' Y ~-- <l --= 

geriledi ı yapa~aktır,, 'Fakirlere parasız 
• Böyle söy l eyen k d .... İ J k 

Vorenejde 35 bin Gandi lngiliz oto- ş e er agı 1 aca 
k d. d'k 1

ritesinin de çekif-
ayıp ver ır 1 mesini is t-yor 

• 
Şiddetli sava~lar 

devam ed,yor 
Mosk:ıva, 15 ı"".'\. \ ) - Sovyel 

ögle tebliği: 
14 Tf:' 1uz gecesı .u.uv·vet 1erl 

miZ. Voronrıde Vt! Bv;guşar c • 
n p çcvre"ın<le dlı.'>ll'a a ""'~ 
sıddctlı sa,·a -br \'apl!' .- ııd1 

Cep'1cnin ba)•a kc •,ıkrirJdC' 
maddi h-ç b'r cf ğ« ~-l'k ol 1a-
m1~t'" 

\''er )De kc'i rı ''rll' dur:11ada ı 
devanı eden sava lar<b dli ·maıı 
tesrlilimizin ~:d etu!-.'1 (.'C\:rOOe: 

Voror:'.·ı replıesi'rıd" 
'.'.l1J>k<>,·a ıs (A.!\_) - Sm·yct 

ek t•'hl:ğ' şciyle de·ı~ektcdir: 

13 T~rr.rnuz gtiııü hava kuv
vct:crim.zc mensup birlik'er cep 

1 
J.rn,in mulıtcLr kcsımlcrindc 64 

A.a1an tankı. a<;ker ve barp mal ' 
2Cme yiıkl:l 16.> :rnrr~~ıı \'C 

beş toP •a r P e mi~ ve 1 asara 
ugratr.:: lr. 

V;ro J çe' re ı~ savnş şid
'lc de\ a ctmckw<i r. 
Yalntz tc ı-.: tr nbxlen bıri tn 

ı-a ~r bu c ~ede ı ldc edilen 
:rı • cc Alnı nlar n•u zzam ka 

yıplaTın gost - e e vete._ Bu. 
tc ' ıllmiz al e'ı çevrede 
10 gıi sıirc \ .;ıra nd.:ı 

Alır nlar <}lü v ~k • lı ol rak 
35 bı su'b ' ve er k vtbctmışlcr 
clır Ku,vct c i ·., a\nı çevred 
'6 tank. on ı r rhl• oro.tnÖıbil 
' l'> k·my n t hr p cy!cmı r 

(S , :- 3 Sü G; 

~ 
lhnd lideri Gaııdi 

Yudha 15 (AA) KongrC'-
ruıı ,cta k >ı,itrs! t& 2fınd n ita 
blAL ve nc:--l't. .... d.1er: krtrı:ır ~ ır

lııgifiı,, siya.5i o:ooıites.'lnin Hın
di;:.ar;Jıın çuı. lnl'Csinı ta\'>'-\ e 

Gandinin he'l an.atı 
Vardha 15 (A.A.) ~ Göntd 

ml!'htclif sua •ı - ccvJp ~ ''ıek 
de. ' tır ki. 

• İngi'iz't'r muz.ı'kcre ıi ka 
'bul üte.! !eri takdi.rJc b ı 1 g 
Kra'lıgı İ\ - çcu 'yı ca :trr. 
İngtliz.Ier Hi ıısL k 1 p · -
tiler h aba katn ~ks. tar .. -
d k; n «ı'kdiirdc ll>İY.!, k<'re hı 
Şipt-<=! nmmJ...iinrl t 
o!JritE'Sioiıı çcıkilııı 
i my~Ic ya;ı r!. a 
Jı r bir k•rga alık~ 
pıl.ıcaktır. M 'ul, 
ti "'lılar h' 
!T}; u k.!~4 t 

u. "> 

• 
Vilayet 
lzk bir 

emrine 4 5 O O O lira
t ah sis at verildi 

-------------
Be men tevz ata ba,ıamak için şekerler 

paketter halinde bazırKaıuyor 
Sh.'1at ve !\~·m : ~Iuavenet 

V•k: "< '' ~oı.: 1 n;ldcre yaııiım 
eurek \·e· bu .U'€:erı'l çı:ı<-'Ukla
nnın sı- "aL rurr.ak caksa-

k ye- i kararlar iti _ • ct!ni,· 

tir. Bu kar~rl<.r•n tatl:ıik. e gc
çeb'lmek için lüzum' t~x·ld: n 
.kııruhnası ve •ahsı at n ayrılma 
sına ba.~lannuşt.r. \'ckl! t ılk c· 

(SO:Sl'. SA. 3 ci'. !\ 

ASMALI! 
- i,ı._. dedi. Almanyaılau on

ra Inı:iltcrede de \ ıır;..'tıncıılarla 
miicnd"'le ba~Lır:ı .. 

Biraz sustu, aklan sar.lrmış 

gtj:ıJerini gözlerimin içine dikti. 
- A.<mıalı kerataları! dedi. 
Ya~aınakta olduğumuz ol:ığa• 

.nii~tii ~ağlarda ihtikar ,yapan • 
)arın, \.urguııculukJa ı.cn in o • 
Janl rm, halkın <kri'i ni ~-iize • 
re! r•lı•t edenlerin amansız 
dil m~nı <>ldııi:.•ııııu ~c'i titrl'i'e
rt~k, gozleri Ya..,nra .• ak. di~lCt'İnİ 
ı=reırd.ataral, 11nlattı: 

- Bilirim dedi, ceza oı~kadar 
iddetli olursa <>Isım g<"ne de 

lıii) le bed yuadılı::ıJılar y•pacll!k· 
la ı parlar; c.an1aTı pal1a~ı .. 
na da ul a h. lkı soynıaldnn ge
ri dunnazlar Fakat bu höylcd;, 
diH onl.arı sadf't'o ~iirmrk \'<',·a 
MJ>'rtmt-k do• ıı drf:ildir, İn-

YAZ AN: 

~~ıt izzı::·r sED::_I 
giltere de bii.ını gibi düşü.ntiyor, 
o da in. anca harclll't erli ·or, 
ı:urgunrularıu kafalarına kes -
rni)~Or, sadece siirüyormu ·. Ben 
bi.l işte rnhşi olmaıı tc:rdlı ede
rim. Doğrusu bu hıı""ta Al -
mani.arı takdir eıli~orıını. Yıır
gunrn n1tt? .. \Turu~:cır kaf~ını .• 
Haklacrı ,-ar. Ben do ol•am kc
scrinı kafalannı doın11zların, 
kazıklarım Jıınzırları .. 

Biraz su~tu, dii"ündii:. 
- Dünya b._.r giin biraz daha 

kötiilemeklc do\'Dm rdi. or. Sı· 
kmtı her ~·erde bira,., dalın ar
tıyor. Belki bizde ı!e arl:ıt"aktır, 
bt'll.i t<>k d•l•a darıl:\ kalacağı -
tnız giin!er ola~aktır. Bunu gi)z 

·soxr. SA. 3 si'. 5) 



MYFA-

Yazan : ZIYA ŞAlllR 
O n ali.r t·nı b' az <l ha 
~ ırac .. .> §d'~iLdc ®r.l r ,·erdi. 

1 i;;.li.di ~ Fııl rürnisının 
cleı. P4 gramiarımn eı ba;:•n -
da, :!o dereleri bıtlOOu)-.ırdu. 
Ilı g<-nr \"e cm.,alsiz deı ece<le 
gj ·l k>z, ilme :k ı o kadar 
hl?\"eSle alı:lmı.;ıtı kıi, bi.r taraftan 
beba!mıdıın dcı-s alııken diğc-r 
ta ftan da amcalarına müraca
at e<ii&'llr.. Onlann ilinılerisıı -
<l<'n de bı."yUk mlk(yas!a i'1tiıf<ıde 
eylhorou. 

Fc run nisa, her.<iz on scl<iz 
; a•lanna gekFğl zam~n, (Ar.ap) 
hsanını ·· n kaideleri ve iııc0-
JJld rile ($reıı:miştir. Gerek ba
b n ' ~ büyili< am -
c ı (Hacı Mo!la Salih) ile kıü.
<;Ük amcası (Hacı Molla Ali) den 
ald ~, tefsiı· dc:11Sl:erlle, (Kur'anı 
Ker.ırn) in m" e!'(.'Ca.tına da 
kfuıılkn nikfuı etm st.i. 

Büyfk ıı.mcıısı (Molla Salih) 
(l!J büyü1c nni<le · ,.., mii<'
erd~l. Ll] Gll) t müıte

ıp b"r saltanat U:.raftarı ol -
.~ Kazvlndeki hfrkiımet er

•n en has müşa; "rlc ·n • 
dendi. Bu yüzden de bütün o 

t'e, bilyıük b ·r Lü.fı za ma-

Fa t F'ıdırüım!sanı.ıı kİıçwc m 
oa ı, ne bsbll.1!ına w ne e -.yük 
a.n c::sın bemıemıyord . O ik.; bü 
yuk hmulerinc t.isb t.e uz 
~ gençti. Aılılak itibarı1e de 
gay munis \'e saJ<titili. Kat'·y
... , m a r,> degil<l Faık .. t 

aile ·ı.-a2liy<ı1l dolııyısilc, hür 
d.üiilncdi göriır.mck!C'ıı de miıc
ten·. · Ancak, Fah.rümıisa ile 
gayet açık k.omışm. fan çek'n
mlyordu. IIatUi. baza.n derin de
r· n ir · geçirer<:k: 

- Bu müc;t~tlcr, bu ham 
sofu shoadlar, (Caferi) mezlıe.. 

· aslır.ıdak.i ,;afiyeti gittik:• 
ce ~!dar edıyorlar •. Bu gidiş.
le, 1rnn müı:'WV"erleri acasın<la
iki meıııhdbi Jııisleri:n ita tili o:ıa • 
caklar. 

rnl t \'akit habasll.e un.<:a.,ıntn 
taa blarındıın, h:ın· sofu ııkla

nndan •c bilhassa hi>'ln'ım<•tin 
mü.~:C'bidc ne siyaset lt>t'iııe 5.l<>t 
oJma.lar.ındaııı şikaye1 cdi)m'liu. 

.Fahıiinr· · on üç yaş,'l'a geL
d!ği zaman, art.ık görenler! hay
rel'lıere düşürecelk ~ede gü
ze~ Bütün Kazvirı zen
ginkri ve o civard:ikıi derebeğ
lcri, oııuı:la ixlin.ç ebm"'k için 
biiyiillı: servetler vadc1ım<'ldte -
!erdi. 
F~at günür. birinde a:mes' 

onu ününe oturtaı-ak: 
- Krz, mı Oıı üç yaşuıa gel -

din.. Bi1Jiıııı '!ll<lmlt.'kct te hu ya~, 
tam evlerıııne çağıdır. Hazl'!'lan
mıya ba~}a. Ba.ban seni eder.
diriyor. Büyük amcanın oğlu, 
(Molla iehnıctJ ile l"> leııdi.ri
yor. 

Dedi. 
FalıTÜnnisa, bi:rdenl:ıa-e sen -

dclcd.. ..• Ev\•chl, derın bi.r hay
retle sı.ık:iıt etti. • a, adeta is
~ ar. ed r gibi ce\'a.p ,·ereli: 

- BaOan:- n beni C\'lerıUmın~~ 
sı için lıor ~en e ·el OOıııiın 
fl.itl'ınıi "' rması lfızım ge~ 

'? m.ı •• 
DooL 

O zaman aııneıil'e aralannda 
şu şlddc,tll münıal<a.şa re. ya.:n 
etti: 

- Ne .. senin fikrinf mi!. 
- Ev-et. 
- Sen, ki.ın oluyorsun? .. 
- Ben. ben ol~-arum. •• Yani, 

kendi sahlbiın. 
- Hayır ... Senir., llxmıiın, '!GıI'

dcşforinin. hepiıni:zin sahilb\ ba· 
bandır... O, dilediği giıbl hare
ket edel" ... Onun aırııtB.Dıa w-1 
en küçük bit- 1füaz ha.klkııDJllZ yok,. 
tl.11'. Sana, babanın emrini teb
liğ ediyorum.. Haz>rlan. Evlene-
coksln. 

- Fakat, ben evlenmek iste-
miyGrwn, anne. 

- Ne yapacaksın?~ 
- Tabsı1e devam ed~.iın. 

Di~ kadar cesaret göe
te:riynrou. 

iFahrün"nisa, kıilçülk ~ 
1- ..... . . ... (J)aha var) 

• ••• 

le taıman.<?n uyuşınuır-tu. Onunla 
daima se<rlbcst ioonu!jOO:yr; hatta 

fil M•ha'ııırmın O.ra•""*1, bir 
fa var. (B..Ui) memel>>ne •aı:iı: 

lanılmdün e1'llPlll cı:wı!ümatta, Folı· 
l'lon<$anm - y•ci (Tahore) rıôn -

ınırı adı, (Mfü~ı.d Hacı lift& 
met Tak ) olaı111t o:iicredi ıx lştlr H~l 

;c, Tı :lir.'n.ın haJ'•lına ooir (M'r., 
M :Z.a L. Roocl) adnda .M7'{>.lk;ıh 

lmdın ırdıar<'ri~in bijyii!.: t ıklklar 
0 1 arak ::r32ldtiı (Tabirilı The Pı;re, , 
Iran s greateflt V."amr..n) isml.nri{ı.ki ld 
lapta, Tahlrenin p«krin.ln adı (ll cı 

M lla Sa .oh), b(iyiik aıa...,.ının aCı, 
(Hacı Mol:a lllelıır.et T ) olaıalı: 
m.ık.a.yyt"ttır. 

B.ı Amerika!, .dm da <na .t) 
mcm binin en tarumn ~i.Y ııe.. 
riııden oldıığu lçln, (B:ılıl) -bi-

n. ıb.h~ o!...n (Taıh re) ı1İnı 
b bası hııkıkm<lak ı atma 

o. !. mı;hr 

llcı bu ilıt' llt• llWU.edec vezi. 
y ıt ol çin, b"z.zat (Babl) 
Ie::<lı n ö~ ııdiğolm iami ~ -c~ rd;-
:Y'<> \' bu b.ıpta f<:ı., 1 m<ıluann-
' z<vatm, btze ~it,a.tı öğret .. 

meln nl rka ~"Orıım. z. ş. 
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* Sahpazarında hamallık. e

den Cem· ·erekli Hayri adında 
biri dün denize girmiş. fakat 
yü:oınck bilınK>diğinden sularııı 
cereyanına kapılarak boğulm'* 
tur. * Dün öğleden 90r\ı'a Parti' 
merkezinde okullardakır YQ''<sul 
çocuklara yardım işi etrafında 
\ıir top:antı y:;.pıl:mışlır. * Vali ve Belro'ye !«>isi Dr. 
Llıtfi Kırdar dün sabah höl.ge 
iaşe müdürlüğüııde meşgul ol
muştur. 

Den iz bank ıuiisti · 
malı davası 

Dün birinci ağır ce7.ada nak
rzan bakılan Deni.zbruı!k SUEısti

mal davası do. sona emı ve 
maznunlar hakkında ileri >ttrü
len suii~-tlmal idcHası sabit o\. 
matlığından suçh.Jarın beraetle 
rıne karar •·erilniş iı • 

' (GÜNÜN İçtNDEN:;. JI Nişanlısını 

vuran ·polis 
Ruhi arımızın son sistem bir 

1 

\ 

Dlalll daru,ma 
sonunda hapse 

mallll1l.m oldu 
YClzer gramlık 
kataıar lçlade 
satılacak 

JDhiıarlar idaresi ha 
zırhklarını bitirdi 
İnhisarlar i<ırtı·csı çay ve 

k:.h\'enin 100 er gn.ınhk ku
tular derunll'!lda satıiması i• 
çin lazım gelen tNibirlen a
l nmaı.ta<lır. Bu k• tuların ü· 
zerine yapı<tırılacak olan İn 
hisarlar idaresinin yaftaları 
haı.ırlanmı<tır. 

Vekalcrlen emir gch r gel
mez .sehrimizdeki bay·ıere bu 
k tutarla tevziat yapılacak

tır. 

8 şöför ceza-
1 andır ı l d ı 

Bunlar son kararlara 
muhalefet etmişlerdi 

Dün 8 taksi şoförü emniyet 6 
meı şube müdürliiğü tarafuıdan 

cezalanduılrnıııtır. Bunlar ~ 
ter-· almamak m~eriden faz
la para istemek ve yok:uyu ya
rı :y-olda brralmnak suçlannı i -
tem· ferdir. 

llanıelerbd kay. 
bedenler 

Dün vı!uyete müracaat edip 
dur.ek karnesi ka)'h<>ttiğini. bil
diren 315 ki 1ıin istekleri red-

Kara "'"'"- "urı._,ulllC'uı • 
dao ev•·el, hiiyük ka:ıançlan 
çenelerin scrnta,yesi olan zünı .. 
re doktodamn11.dı. Halbuki bir 
meınlek~tte doktorhırın ~in
leşmesi bir felaket.ör. Çünkü o 
memlekette sağlık durumuuını. 
de:hsct n'rici olduğtnıu gösterir. 

E\·el, ~·oWa, tramvayda, tttıı 
de, Yapımla etraiuırıa bak1111Z: 
Tam sıhhatte bir m- yii~ii 
nıulir göTürsünüı. 

Hepimi:!; h:ısb IDIYllE? 

Hayır. Fakat, büyiik bir kıı
~u.rnn1uzu ~11urla-odı..rnıa n11z ge ... 
~e.lııtir: 

Bizk;rde, bitim zihin terbiye
'i iti) atlarııııu arasıu da, sıhhat 
kontrolü ~unr1u11uı yoktu1·. 

Uknlahk ediyOl' değilim. Şe
hirler dolıı"ı iıısıuılaruruzuı biç 
hiçine sıhhatsizlik ba!akbf:ıuda 
yüzmderiu.deki sebebi, oilk def..,. 
,,:iue kendi yi.iriiınüze ,·mma.k 
istiyonun. ZiTa, bıı sebe{ı. sad.,_ 
ce, bir ~mır terbi).,,; noksanın· 
dan ba,ka bir ""Y değildir. 

Sevgili baylar! Tabiatio kor· 
kuııçluı,-;.,ınu, okullardaki nıiis -
bet ilim tabsitlerimiz tamaınile 
be~ ni~ıize yerleştiremeı:n.iş gi • 
bidir: insan, tabiatin W;hıde, ıı..r 
saniye yüz hink«e ölüm ü" • 
tiinde yürüyen bir canbaızdan 
farbızdar. Bir saniye, sııhhat 
kaygıntzı unııttunwı mu, ölüm 
~urumuna uctıınnz g<t.ti! .. 

Halbuki bi-ıler hemen biitün 
iiımiimüwe bunu unutmuş ya
şauz. Teveldriil E'iki cemiyet • 
ten lerilttim.izde kalma bir nrh 
dıtrunııı. 

Y~;ş~~aaf lllrlllderı \' 
lllll'lllacü 

işte bu rulı dnrgıınlıığu.nu 
darltelemek ve ebedi bir hare
kete geçirmek gerektir. 

Bu• Anupa memleketılfrinin 

kadın veya eııkek insıonlannm 
her an, her §eyden Ö1- salıhat 
kayga göstermeleri, hatta, bizi 
çok zaman kızdırır. Ilalbuki, bu 
iıısaıılıuı aramızda yüzüne ha· 
kar bakmaz s.ıhhat mükemmel· 
likleırindeu derhal teşhis etfe • 
bi)iyoruz. 

iBa~ailar, manifaturacılar bir 
1 kleri birliık statülerini Ticaret 
Vekaletine göndermişlerdir. Ka
saplar fırıncılar, odun ve .kömür 
cüler de aıybafına kad:U birer 
lbirlik vücude getireceklerdir. 

Tütüncüler Ankara
ya bir heyet daha 

gönderecek 
'Tütün tiplerin\ tesbit etmek 

üzere Mmtaka Ticaret Müdür
Süğünde ~landtklannı 'Y~
ğımız tütün ihracat tacirtcri diin 
öğleden sonra saat 14,30 da i.k!n 
ci bir içtima ya.pıruşlaroır. Bu 
jQt\mada standart tütün tipleri 
ve ambalaj şeitileri kararlll§'tı
r ı lınıştı r. 

tBu t:pier, standard= ~"'On u
ıım:ımi ml.'tlürlüğünün memur-
ları tarafından tetk:k ve mühür 
lcnecckt·r. Öğrel"diğim:z-e göre 
tütünciıler bu hafta tekrar An
karaya bi.ı· heyet göl"derecekler 
ve alınan kararlar hak.kında Ti
C< ret Vekaletine ·.,ooat ,·ererek 
bazı tlıl~klcı'<ie bulunacaklardır. 

Yunanistana 1 

gardım işleri 

Dumlupınar çar. 
, •• , ...... llare-

llet edecek 
Dumlupınar vapurunun ha

reketi b:r kaç gün daha geciıke
cektir. Çünkü vapura yüklene
cek hamule henUız ıama.mlle ih
zar edilm1 · dC'ği:dir. Ö!:rendiği· 
ımiıze güre vapur bu defa yalnız 
iızüm ine T, fın<lık; fasulıye ve 
tuzlu balık götürecektir. Vapu
run arı<:ak önünıü7ldeki Salı ve
YS. Çarşan,'oa günü hareket ede
U:ıilece~'1 fa!ımin edilmektedir. 

eksik! 
Yazan : HAYRI MUHİDDiN 

a.nfu biycrlojik "" psüc.o • 
lojik makitıalardan başka bir 
~ey n>l? 
Raı.ı~·orımnuz: Bu in,;a ncla 

sıhhat kontrolü ciha;u henüz 
yok. Şu insanda alı.lak Jııon trolü 
cihazı eksik olaılıild iği gibi. 

Gelesiye yt>mek yiyor112, ge
lesiye uyuyoruz, gelesiye çalı -
§tyoruz, g~le.siye ya~ıy<ırıvı.. Son
ra, kedimizde aolıyamıııdığunız 

bir Mhhatsh:lik bissediyoıruz! 
Yeni ~·etişti_,eğimi.,. nesille

T iıı. rııb maldneleri.oe, en mü • 
kenınıel insa ' makinelerinde 
bugün bulunmakta olan sıbha t 
kontrolü eih112lıuıın da ilaveye 
mubıı.ru.z. 

Her Türk, bir doktor Jcadar, 
kt>ndi <ılıhatini her an kontrol 
etmek itiyadıo1 edinmedikçe 
giirbüz bir millet yetiştireme • 
JİZ. 

1 

Ölünün ailesine taz• 
minat verilmiyecek 

Bundan epey oiı müddet ev
vel Fatıhte nişanlı ı Hayriinni
sayı ve onu narkada" Şükranı 
tabanca ile öktüren pı:ılis Ali 
Rltla bir:nci ağır c<.Za mahkeme 
sinde 30 sene ağır hapis cc-~ası
na \'e kızların babasına 1000 Ji. 
ra tazm'nat veillDE'ğe mabkUm 
etm~ti. Suçlu tarafıoden tem
yiz edilen karar Ali Rııı:aııın le
hine bo'lulmuş ve biri'1cl ağır 
C!'Za mahkemesine gelm "ştir. 

Dün yapılan dur~m,.,aa. matı
kel?lt' krzlan n babası tarafından 
!bir ta?llllinat taleob' mevcut ol
madğından sadece Alı Rızanın 
30 sene hapsine karar veımekte 
ild.Ma etımiş \'e 1000 lira tazmi
nat öclı-me kararını geri alımış
tır. 

Meyva ve sebzelerin 
halka satış f iatları 

~~~~~~~-.. ~~~~~~~~~-
Belediye hangi meyvalarn nere
lerde kaça satılacağını tesbit etti 

Mtl.lterlye latva glatermlyea ve pa'a
hya mal UJaalar mallllemeye verilecekler 

Meyve ve sebze fiatlarmın sa
t>Ş1nda halkın alrlatılm~ması i

çin gc<;cnlerde belecli~ e tarafın 

dan ncşre&Jen fiat listesinin 
ameli bir faydası olmildığl görül 
müş, yeni b:r tedbir ittihazına 
lV.rnın 006!1 olmuştu. iBele<liye 
:iid.sat müdürlüğü yeni bir for
mül k1JJbul etmiş ve bugünden 
itiıbaren J:ıu fomrillün tatıb ·!re 
geçilmesi karar l!l§tıntıın~ır. 

Şehir ıki grupa ayrılmıştır. 
Birind grupa daıhil olan yerler 
şunlaı.:lır: 

Beyoglu Balıkpa.zan, Şi )' 
MaÇka; Aıyazpaşa; Boğaziçi; A· 
dalar; Kadıköy; Anadblu şiınen 
dH'er güzergahı Yeşilkö\)r; Ba
lurkıöy, 

İkinci grupa dııtı il yerler de 
şırnlaıdır: 

İstanbul Ba.lıkıpazarı, Kasım
p,.,qa; ŞiŞlıane; Em"nönü; Feri
köy; Tophane; Beşiktaş; Fatih; 
Af<oora~: Eyüp, Samatıya; Edir
neka;pı; 'Tupka.pı; Kumlkapı; Yt
nikapı. 

'Bu grupların ayrılışıııda dük
lci:ıl kiraları ve. hale göre olan 
mesafesi nııızar it' bare alınmış
tır. 

Bütün selıızeler ve üzüm çilek 
k<raz; kayısı; şeftali; yaz aııınut 
lan iooir; erik; yaz elması; muş 
mula birinci gruı:ıa dahil yerler-

rleki manav dükkanlarında 'hM 
SIJJhŞ fiatına yüzıde 50 azami kfır 
seyyar satıcılarda yil?Jde 35 aza
mi kar ve iıkiııci grup yerlerde
ki manaviarcla yüzde kırk, sey
yar satıcılarda yüzıde 30 azami 
karla satılacaktır. 
~ meyveleri anınut; ınurıı; 

portakal; maııdalina; taze tın

dık; kavun; karpuz; kestane ve 
ce1-~2 'biri1 i grup tyerleıdeki 
manavlarda yfux:le 40, seyyar sa 
tıcılarda yüzde 30 az21ıni karla 
satıl~caktır. 

A;yni meyve ve sebzcler ikin
ci grupa dahil bö~lerdeki rna• 
navlan!a 'iİl1Xle 30 se".YtVar satı
cılarda yiluxie 25 üzaıınt kıiirla 
satılucaktır. 

Turfanda me\'\'e ,.e seıbzeler 

her iki grup manavlarında yü21-
de 30, seyyar satıcılar.da yü:ıxle 
20 azami karla satılacaktır. 

Her dükkan mü;ı!criyc halde
ki satışlar<loa altlığı fatUrayı gös
termeğe ve azami had esasına 
~re diledi((, "'k itle satmağa 
mecbur tutulaçaktır. Fazla fi
atl:ı satl!j yap3nlar m•!ll korun
ma mahkeme ine ver:Iecekler
dir. 

Haklen geçirilımyen meyve 
sebzel~r de o semrteki fiatla.
dan faztı.ya satılaımeyacaktır. 

j D_IS ~oCifiKA 
HiNDiSTAN .. 

H indli reisleri:i yeni top
lıııııtısı dikkati gene Hin
distan taraflarına celı: • 

nıcktodir. Hatırla tmaı:a lUzıım 
yok kl Hiııdistaaıı> ast.eri me -
selesi, yaıııi o eesim ülkftlin mü
dıda&M işi zilııiuleri birinci de .. 
recede meşgul etmektedir. İııgi
liz tlll'af>nın bu bahi•te ne de
diii illl' malumdur: Harp oılıevam • 
eltiii miiddetçe müdafaa işi İ'o
gilterenin elinde buhtnnıa!ıclı r. 
Hindli reislerin de """"' itibarile 
bunn ıhığru ltulduttlıın söylen
mektedir. F.Cer Bindisı-taki 
milyoal•ca lriifusun hu luıırbe 
iştirllııl iyiden iyiye temin edi
lebilirse o iilıenin müdafaası işi 
daılıa az >ı0r olacaktır. Hintlis .. 
tanuı komşulan mubtv-t gös
tennekte devam ed iyOl'IM'. Rus
ya i:le Çin Miıverin iki kuvvetli 
l8'l'afı ile oi'raşmakl...... Hin
distan mriezcledir. Onun da be 
nıikadelede .....mt'i vaziyeti • 
nin i..ap eMirdiği bliyük işi g;,r. 
mesi bekleniyor. 

İ~te fng;lterenin de, Anıeri -
kan1n da, bir kelime ile nıütte
filıı&erin Hind ctiyarınclM> istedi. 
ği böyıo hu.lıisa edilmektedir. 
h~lizler, ilkbaharda Sir Staı: • 
ford Krips' gibi Bindistaıı da • 
vasına pek teveerühkıir bir deY• 
let adamını göndererek Hin41i 
reislerle müzakereye sirifınek 

suretile keınıdi taraflarından ltü
yiik bir hüsnü niyet gösterildi
ğini ısöyliyer~k a zam•Mrlıeri 
de a~tık Ilinıtileria baaa iyi bir 
suretle mukabele etmeleri sıraSI 
geldiğini ili,·e edttlıer. 

Bununla beraber iş o kadat da 
ade değildir. !agiltere - ilindi .. 

tan -lesi diye bugünkü ha.

le gelen keyfiyet lıirdeahire de 
vücude ırelnıiş olmasa gerek. 
Geçen umumi hıırptea ~ 
ile şimdiki dünya harbine ka • 
dar sürükl ... ip gelen yVm.i se
~nin biriktir<litl hiöıeltır, 
\•ak'abır ve kırı;uılıJrJ.ar uwdır. 
Bu itibarla kenGi kendilerini 
tenkit ed- İllJKilialcıırin dedik • 
!eri ihmal edilir gihi olmıy acalı:. 
B1111lara göre - yirmi ııeııırıdir 
B lndistana klM'fl İngilizler ara
~ında rur alikas>Zlık baş göster
miştir. Riıııdlııtancla olap bite•· 
!eri bilm,,_,k, Bin<lliler •asın• 
da yübelea seviyeyi farlretme
mek gibi 1ıir hal. Meseli bugiin
kü H indli reiıılerden jttaıbaria l 
Nehru hiç ihmal edikıcS gibi 
§ah iyetlerdeıı lleğUdir. lkwta 
rağmen bugünkü İngilterenin 
ileri gelenlerinden bri Hindis
tandan baho;ederlrıen jarnhartal'in 
iJıgiliırıce bildiğine ha)"l"<!t etti .. 
ğiıı i ııoğuodan ~ırmıştır. Bil · 
Larp çıkmadan ve Hindistan me
ı;elesi isi.er ist.!mez bugüıııkii e
hemmiyetini daha ahnadaıı ev• 
velki vakitlel'de Binclistan işle
dne İııeilterecle orta derecedeki 
balkın hiç merak sarmadıı,.'ı :ı.a
te.n malumdu. 

Ye bink<n, haY'ktrdı. Sağ eli.nJ 
gögsü üzerindMl a:ııuarak Çde
binin dizine ooğru uzatan bi.r 
ş;<J etfo; ha~t<.rdı: - Yaz! ... 

1 KD A M 'ın T A R 1 H ... M A r .,,.. 11 .\ 165 gelinciği onun yanına getiriver
mişlerd\. Çünkü (Fatma) uzak
larda. dcl\iidi. Ha)dutlar, genci 
nasıl yeraltı sarayına sokınus
larsa onu da {1)1e esrarengiz m~ 
calart'lla rn.i3afireote icbar etmi,;. 
h:rdi. • 

Beled ye iktısat müdürü 
Safvet Sezeı> dün bu hususta 
v .. rye i<.arat verTI'istir. 

Asya haritasında kırmızı ren
ge boyamınş üç köşe bir yer. 
Ö)1e pek de büyük görünmiyen 
bir yer. Britanya ile or20111. ara
sı da U7l&k. Arhlı. orada ne olur
sa olsun İngDt-.ı..ki halk ~in 
merak etmeğe .ne lüaun vardır? Aradan tam bir ay geçmişt1. 

Yera).ı sarayında bi-r fev:kalii.
~il< 1nr.Mwıtu. Haydutlar yer 
yer ~ümeler ~il etmişler, ha
rıl harıl çalışıyorlardı. 

Faıka.t saikın loeınd'ilerlnl buğ
dav ül\iıbmcJde m~ul' zannet
me esır.i-z... Hayır tıay r ... 
Yor ıı sarayında meşgüliyet 

.ke r mesi hiç b r zaman böyle iş
leri istihdaf eden bir manayı 

tazammun edemez. 
H:ıs ır ayIT ... Haycı.utlar ne 

'buJday ö,; tüyorlar ne de buna 
benzer hedıangi lbir i~J.cri var. 
Onlann heı:ı&inı rne~ul eden ~y 
pek başkadır. Ha)"di merakınızı 
tahn'k etm!yelim... Dootlarımı-

2ın ne ile mesgul olduklannı b!r 
an evvel söyli) elim: 

Yeraltı sakinleri bugun kılııç
laMnı, palalarını, hançeıleriıü 
bıçaklarnı ,,ımcklc temizlemek
b ve b:lemekle meşguldürler. 

Duymuyor mll9Unuz şu iru'am 
sinirlend'ren gürültülerı? .•• 

Bunlar büyük 'Salonda çalışan 
<!öt büyük bileği taşından gel
ımektedir. 

Her haydut sıra ile silMılarını 
a kesklnl 'riyor; sıonTa. 

yemenilerini geçirerek kılıcım 

lbeliııe takıyor \'C bir krnarda 
bağıda~ kuru)'<>I' ... 

Tam b.r a) danberi genç silah 
şör yera.ltında her sözü derhal 
infaz edilen bir amir olmuştur. 
Ş mdi bur-.ıd.a o ne derse o o

lur; o ne ıstemezse onu yııpımak 
kimsenin hadili değildir. 

Kor seyisin oğlu yaralarmdan 
zerrece muazazp bulunmamak
tadır. Güzel Jrestane saçlı kımı 
sayesinde tamamile eski haline 
gelmiştir. 

Ona artık cAsılzade., cBey
rı:ade. d ye hitap edilmemekte
dir. Sadece • ITöroğlu. demııek
tedir. 
Köroğlu ..• 
Evet kıöriln oğlu .. Kör seyisin 

oğlu ..• 
Bu içinde bütün bir intikamı, 

lbütün b:r kiru gayrzi; gazabı; öl
dürmcğı!; lresmeğe; kopa.rmağa 
aznnetmiş bütün bi.r kuduı-gan 
savleti mezceden bir hita.pt11'. 

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
Bolu sarayında haklın olan 

alçak katilın ,kendi eliie gözle
rin! oyduğu adamın oğlu!. 

Bedretlin Veli> nin sü~kaır
dcşinin cğlu ... 

San bıyıklı a.dam, tııhtezrıemin 
sarayı ın-e!ca HtJıaz eden hay
dutların sabı rei::.i, yani .Bcd
rettin. n öz oğlu ve hakiki va· 
risı, genç sihllı.söre dört elle sa
rılmıştır. 

.Artık büyük: günler yaklaş
maktadır. 

.tntııbm günleri adım adım 
yaklaşınalııtadır .. 

.Bolu sarayındaki gas•p mel'u 
nun son dakikaları gelmi~ çat· 
~ıştır.• 

Bunlar, (Bi.imanetti~) Jle (Kör 
oğlu) nun fik rleridir. 

Genç si!i\ıh.<;Ör bir an CV'Vel 
· in' bitirm • e az 

Ne olursa olacak., ne yapılırsa 
yapılacak; fakat .Nıırcttin. mel 
ununun kellesini mızrağa geçir 
tecek dakika geciktirilmiyecek. 

San bıyt!tlı adam ile Köroğ
lu işte şurada, t.am karş,mmia
ki köşede yanyana ayakta duru
)"Orlar. 

Yaıııbaşlarında yere .diz çök
müş, hüngüır hüngür ağlıyan bir 
kadın gözünüze ca~madı m1? 

O da h'zim Fabma• mızdtr. 
Evet Fatma .. . Kırım7.t ge

lındğ' n ta kendisi. .. 
Çoban (Meme!) in maşukası 

'.Fatma ... 
Genç silıiıh;ıiirün. ant içtiği 

gün, yani "'is olduğunun lk J!Ü 
:n[i ağzından çıkan ilk em'r bu 
olmuştu: , 

- Bır kız, kırmızı şal erlı bir 
kız daj'fbasında yalnız kalmı~<lır. 
Onu arayınız ,.e bulunuz!. 

Haydu !arın bu emre .hop b'<" 
den ven:Ekleri cevap ise kı3a ve 
sarih olınustur: 

- Peki re:s!. 

Bütün bu kı>nl1 sergüzc'i\i bir 
kaç saat içinde yaşıyan kız ra
hat bir döşek bulur buhnaz der 
hal derin bır uykuya da~. ve 
bi1' sürü k.abuslu rüyalar gör
dükten sonra ancak ertesi gün 
akşam üzeri, yani genem hika
yesini anlatmasını müttakip ken 
dine gelcıbilınıi•ti. Binaenaleyıh 

onu reisin yanına getirmek güç 
ohn'31Tlı1"ı. 

Del:kanlı sırf şallısı için o ka
dar knn driktü~ü kızın Ee..güzeş
tini sarı bıyıklı adamla beraber 
dinletlı"'tPn sonra onun da ko
lurdaıı b;r kaç damla ka'!l gü
mÜF; kfı."'ve d2m1atlınlm.uı ve o
ııa da tıpkı kend:si gibi ant i>ir
tilm~ı. 
Şanlı SC'V'&ilisi g0zle?\· öniırde 

kdledilen köylü kızı ı!e babası
nın gözkri ovulan del •kanlı ve 
d~ •t ~larır.da yarı ölü b'r hal
de va'hı;' kuşlarla yırt•cı hayvun 
tara pe~kcv çekilen sarı bıyıklı 
adam; kar.dan ve kindl'll yugu
rulmıış brr akı !re taşl11Tı b ıt>i
r•nt- b~natı1'rnı~ üç "kl:ıı;eli bır 
ntikam l"l'-1 amını and:My"Orla~ 

( ıoz 
.. ......... 

I EL I Ş l ' 1 
" 

__ _, 
Bir soygun .. 

Aksarayda oturan biT genç 1 

pazar günü genç biT bayanla Su· 
adiye plajına gitmiş. Del!lı:aolı, 
denize girip yıkandıktan sonra 
bakmış ki cebindeki 65 lirası• 

nm yerinde yeller esiyor! 
Lüks plaj ga:rıinosunda biT sa

fa etmek be"esiııe kapııl1111. de
likanlı)'l meğer gon bayan soy
muş.. 

Şu halde, demek, hayıuı da 
ça lgıb bayan im· ! .• 

• SA<'iIR VE DİLS~LEK.. 

Gazetelerde -yıe de bir ha· 
ber var: 

İznıiriu sağır ve dilsideri nİ· 
lıayet htanbulıın şub<'Si olmak 
istemişler!. 

Acayip: n ... mck orada da ma
aş zammı istenen lıusnsi rnües
&e e sahi,pler:i 'ar!! 

Kendi kenclilerioi t~d e• 
den İngilizlerin ileri sürdüğü İŞ· 
$e böyledir. Sörl...,eie lli:rum 
ycktor ki Hin.!irtacı meseleli et· 
rafındaki neıpriyat da mıa:.teJ,if. 

tir. Öyle ki hcil tereyi )"llllllf 
b ir yol tutmuş gidiyor diye hiil<· 
mctmek ist iyenler bn iııld:iaları· 
nı k uvvetlendirmek il:rere gene 
İngilizlerin dediıklerlnden, yaz .. 
d.ıklwrmdan pekila delilleır bu .. 
lup getirebilirler. Lilün hil.küm 
veriı1ken de ne pek il.ari gitme!' 
ne de pek geri k•lınr.1.ı imiş. 
Hindistan mesele ile meşgul o
lan fııgllbwi hep o yu&arıda 
işaret edilen ' se, e benzut -
me!k olnu acak. HHodıli bir reis' 
ingiliue konuştuğııc ~n in 
glliz bukııabild ı..; ıı bi Jllndis· 
tanda konu ıılan.. en a dort 
yüz ç~t dlli tetkik edece.\ ka 
dar o büyük ıucnılekti nlanı 
h11Susıınıla a-.iın ve sc'bat ıı le· 
ren İngilizler de •·ardır. 

Jeri ara mda ibtiliıf 

nba neden? 
kını 1 

Et:.ı utıızlamasıııı Mlr~ 
ACABA llı"EDEN? 

1 
beke"'" bıitün İstanbul halkır.ı 
i.(lerirıin )ağı er imi• olına m 
dan mı?M CIMBIZ 
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Cephede 
faaliyet 
olmadı -

Mevzii Alman 
cank hücumları 

geri püskürtüldü 
iBerlın, Hi (A.A.) - Alrnan 

tebliğ!: 

MJS?r cepllıesinde mülhim İn· 
giliz keşii kuvvetleri cenup ke· 
s1mlndc yaıpılan lıir taarrmodan 
SOI!ra geri püs'!l'ürlülimüşWr .• 
Hava teşkilerimiz düşmanı ağır 
kayıplara uğratmışlardır. Mo
türhl taşı tl.ar tahı·ip edilmiş ve· 
Ya hasara uğratılıınıştır. 
Maltanın aske>ri hedeflerine 

gece ve gündüz taarruz edihniş• 
tir. 

İngiliz harp tebliği 
Kahire ,15 (A.A.) - Çar~aın· 

ba günü ne~redilcn müŞterek 
<Jrta şark tobliğı. 

Şimal kesiminde a~am geç 
Vakite kadar hiç bir faaliyet ol
mamış fakat ondan ronra d~
:rnan tankları \'e piyadesi Tel 
'El İsadaki ileri pı:ıstalarıırmza. ta· 
arruz etm'.şlevclü-. Muharebe ge
ce de de<Vam etmiştir • 

'V iı;iye göre 
Vişi, 15 (A.A.) - Kah;re

den alınan bir tel;graf, Mısır cep 
hes::nin cenup kesiminde bulu-
nan Avustralyalı mevzilere kar 
şı Alman tanl<larının taarruz et· 
tiklerinı bildirme'.ktt><lir. 

Karar her ta
rafta sevinç 
uyandırdı 
(Baş Ta.rafı Birin<-1 S~fa<la) 

leke1in iaşesinde ve gerek iktı· 
sadli vaziyetinde fe<ahlık ve çok 
mes'ut neticeler verecek fevka1a. 
de hayırb ve isa-betH bulunduk
lıar".ını bellrtrn" erdir. 

· Bu mütare:tlro:a göxe, hıı!bt>1:ıat 
.fiatlarma yüızıde elli zam karan 
~ela memleketin büyük köylü 
ve çifltçi ekseriyetini terfih et· 
miş, miilbayaa kabiliyetini ayni 
n18bette ~ğaltmuş ve ayni za· 
rnall(!a onu azam> ekim ve is

tfösale sevıkedeeek en hakiki ve 
ITIÜesosir amil olnnuş bultmacak 

r<t•r. Köylünün rnübayaa kaibili
ıvetinin artması piyasada alış
v~r'şi ve iktnsadi faaliyeti art
iı>'acaktrr. Mahsulünü değer fi

l alla sat,rnak ômkfuıını bulan köy 
)l'ii çe~itli ihtiyaçlarını daha ge· 
nış .mılcyasta temin için va<kuv-

t.Vet1le ve ajans haıberin ·n •~ıun 
dak· t · . · .,,., • 

ı 'ı . ı. avstye<le d'e işaret edildiği 
.g.:bı en samimi gayret ve ' 
'ıçıııde istihsali arttırmak nfeş e 
1 b 11--· se er

e ıgıne giri~ecektir 
1 iH:'"k' • ' "1 u umetin hulbubata yaptıtğı 
( J:ııo zam nısbeti karşısmda kara 

1 rsa felce uğrayaca'' . · 
°'~hsuLd ha "' } enı 

_. · ""' .. en Şka geçen seneler 
'ım".:ı;ult:;-den olan <Tirli ~alla 

'<itJı.; d ..n b .. , 

· e"nal meydana cıkarıla-
1 e~k ve pi}ıasalara akın , halinde 
mal gelecektir. 

lf !Buğday halen hükCıımet !ara
mdan 13 buçuk kuru~a alın· 

n;~I<rta idi. Buna yeni kararla 
~uzıde elli zam y>apıldJ.ğına göre 

2~~~an sonra buğıd~ytn kikısuı 
.,,, k .ruş on p&raya ahnacak dc
"'e tır. 

1 
Hükumetin iaşesini üzerine a-

ac • · .. agı şehırler, malum Qlduğu 
~zere Anloara, İstanbul bımir 

:dana, ve Bursa gıbi büyük şe· 
hırlerdir. 

Hulbubat satışının serbest bı· 
r ı<rlnıası bugün bulunmıyan 
11 ~karra \i:Sa re gibi ım<iau. ma 
nuı 'llddeler'n de tekrıar piya 

ksaıarda görünmesini mümkün 
•lacaktır 

S Sayın 'Başvekilimiı; Şükrü 
at"acıoğlıı tam b·r halk ve çiftçi 

Ço.-ugudur. He rsene tat'lini dO~ 
~l .. o 

1 
gu Odemiş dıolaylann.da köy 

hu ve rifrç: ile en y2.kın tem:ıs 
_alınde bulunarak geçirir. Kör· 

tunun ihlivaclarmı ve vazivet • 
ni senclerde~beri bu çvk y~k n· 
~an1 \'e içinden görüşün hem 

1 
ah:a \•e ada1ete hem de rncm· 
eket ınenfaatine en uy,;ıun olan 

rııı karann alını:nası~da lT''l· 
'il'\ b'r fuııil ot.duğu da belirtil

il' '·ted" ... :\ J?, 

Japon yanın 
hariciye nazırı 
nutuk söyledi ___ , ___ _ 

Togo, Japonyanın 
durumu kaya gibi 
sağlamdır, diyor 

11aiıl)•>, 15 (A.A.) - HaıiCiJ'~ na
zırı Togo, söyledi~ bir nutıticıta. inr 
g;Iiz - A~an - Sovyot cepile
s<ooen balhtie<ler~ {'7.ciian'l" d<>roi<;11ir 
ki: 

Şarlcl A.11" .ımıharebe<ıill>n ba<;ın
du Ameorlkıın ve i!Jıgiliz Pr<ll"''ganıl&. 
sı önüıınü.tXteki 3 :;tne z;'...ıriında. müt. 
tefi'kl e.rJn ha.ı1b haızırlı·lı:Jarını tamam, 
l1:1::yacil.ld:.ıl·ııın, sonra ta-a.rı·u;za. geıçe

ce!<ltrini Jddfa e<liyıoo.ıdu. Soııt zanıBD 
hı<t'Ô:a bu 11lıeınh~S.r·tler, içilllde bultm 
duğı;..uıuı. ~c;rı.onia. en ıı.a:zıik sene ola. 
cab "Ol ve ~..ı.~ 1 11blnı ;]kibetfn:i tz.·.Yjn ed~
C(Jıııi :,öyllişorlar. Bu yefli aurum 
Avg!o Sakoon ımem ıekeıtlerlllin doğu 
..:\eyn"& 1k,ı. dt>v-amh :hrzfmetle-r ~eti

c&-:i11rie ço"n:. snlHr!'ız ık <iuy'ln .ğa. baş 
lruıdlk•\aT111-a aL~ttir. 

Nizır, ~11ı!l\ıer clevletltri d~trumuı-

nun el'an 901t mü~ard oldugLınu be
lirtl.ktı·n son;:a Birnı<d),)'ı.l yO'}U'flll.ın 
ık:apa.nn~ı 111.Ut("'o.'.l.k:b Çuıoıgı'.dng re
j.in.ıi vaıı:yrtin.in pek güçleşLiğint sö~--

1en'.liŞ ve SÖ?.l e1•i.n.i bitirlıik€n j.:.ıporı-
J;'11.'nın öuııuıı.uru, k:iSıyu gi>i sııglaın 

olduğunu ,.c ıJıaklı• dava ı:g'L'Ulld.a 
\.'Ul'lı~:::.ın japonyan1n zaferiımi<'n hiç 
~ll:phe edilt"tniyec~n·~ JLi"'e ı·yle
lniştir. 

Mihvere gore 
~Baıı taratı biriru:i sabliede) 

.sınOJa vadim lnlW"<ltn dı@;>r. 
İKİNCi CEPHE IL'\KKINDA 

MUTALEALAR 
Berne, 15 (A.A.) - N'"~"dıın 

biJdlriHyor: 
DoJu <.-ephesind'l• son gi.ınicrin c:s

lkeri hadf.sc-\ıeıtinder:ı. ooura ili.'lnci bi-r 
cephe kuıı-L.hnaslı işi ye,nkien Aı.r ... ıeri.. 
ika J:ıa:;ınıL<ia Ç<JI<. geniş ö'çü<ie ı,a. 

hi> mfı-zuu olmak!iıı<lLl". 
VlaşUlgiıooı Poı;t garetesi şuıtJarı ya 

ı:ı;yıQr: 

c:·Fq:er Rt.lf(Ya nrut'.ıa}ı:. sut•rtte bir 
ıiki!ıoi unphcıye m-ubt.a.ç ise, hiç ~ü.phe 
~)!k kl buHu.n za.manL $imıd'ic~r. Ç'ilı'lki.i, 
l..aleu içınıct-e btrlund'U.gu ttiti.Lk~ kat'i 
IYW a:ı.:ı.r.u:sac.<.nıuı.z. Son ay içinde ha
vek:...-\l'l:n gf"hşme ta·r7.ı Tıln:IO'('eı,.lto or
dulaı.·wı ,t.a.ıu. bir OOzgun -tci.Wdiiac 
nıe."ttl.J.l. bır~ktadır. Bu taattl.rlrd.e, 
Avnuıpada bir ~k.4nici e.E!}l1c kuru.i
ana.sı. için Rtı9:1a1nuı ~ k};fri~ israr
la. yenıi!emrstne hiç de şa..~h<ilr'. 
NeticeıSi bu kad&·-c- m!E'Şk.u;k bir ha.re. 
kelin ıtaıh~kıLrkıu ·l.>i.iyiLlc: ıxırf uk:Ia-r.La 
çevriltıni~ olHıi'Jiiıir, fu~·t b~.gi.i.ı:ı Rıı.ı:s
Y& üzerıin<le ta ~t ed1len muR.ZZ&rrı. 
bns'l>:ıyı 1ıafifl"E-~n~k için b:r .ı-;ey ya
pı.lm:ız:-;et, Biı·lıeş1k ırailleıLiorirı.1 yaz 
bittnedtıt f.elilket!3 bil' du~ı.:ım lkıar§""" 
sı.nıc!·o ka 1.cC'a'iı:ıl'aırı pek aç!t bW:' t:ı akikat 
olar~!k be-lhmektedir.> 
Nuvyoı:k Herald Tribun g~aıetesi

nin a~eri mli'trh.as;ısı da ,s6#•lc d-e
mekte<iir: 

~.Ruslar.ut cenubta. istil.:!~nlar, ma 
yı.n tarlı>.fı>rı. "' ~ anevzilcriyle 
ikinci bir ım.i.dafa=ı nattı teoı::·is ede ... 
bilmiş olmı:ıları ilıtimali pe\< ~
tır. Düşmanın tank ve uçak bakı
ım~nxkıll fi9"~tınlil~ünü bet;;ı:'ııt."D. Ruıcyll. 
ha.'brrleri, Ttırıoçcr.th."!O'ınrun. karşılık 
t.a.am12 yapablln14* l<;:n gl'Tckli ku.v 
vctlcıle ~-nhib 0Jrrrı~d:ğu11 ve ye·n.i mal 
zeme ne tazr ih'!':iyat :k.!•t'aları :topla 
nmcaya ikad:ar Almıanlaırı Vo~1Ja h::ıL 
1ıncia ve Stalina:rtıd önündıC biraz 
dlıııdu!'lrw.ğa niyetli buhı.rtduğunu 
göSteı-ını1..:~leQ:Lr. Btr y(:Ilıİ nı'ild<:lfaa hat
tlÇKia rau.ha verr..ut gö.steılll"Jek ç-ok gü-ç 
o~a1'..l:ı. beraber inikt'l.o&1.z c1:ğ:l<lı:-;,.,, 

Hür Hindistan 
(Baş Tararı Btt•\!\.i. SOn'fad<ı) 

edeceklerdir, lngiliz çeloi.llır.e -
sinden se>nra !rongres partisi 
de damil oldu·ğu halde pa'I'tıiıl>er 

ihemeıı hemen otomatiık bir su-
rette dağılacakıtır. Yeni parbi -
ler teşik.ili ve lıntta ayni pa~,tile
rin 'kalıması müınilciiıııdüır. Faıkat 
ibuıııla:r harrclı ibi.r suuırctte bi.rlıilkte 
ve biıdbirini tamamlayan şe!kıil • 
de çalLşac-a!klnrdır .• 

Mahatnna Gıuıd:i şu..,la:rı da söy 
lern4tlr· 
•- Hür Hir,dı,;'an~ t<> • 

f1k1oı:le dava birligı apa ltlı 
söyUy.ıbi.iıi.rlın. Fak<' hür Hin
dist<ının ımilitarizme m~ iştirak 
edecrgı, yoksa Ş"i:ddete bas vur
ımamwk !Iİl)·asetini tr.i SC"CC'ceği 

belti d ğildi• 
Kara.rın "k~Irri 

Arıloara 15 (Radyo ıeı;tesi)-

B. B. C. nin Yer.ıi Ddlliı"deki mu
habiir bild:iıriy>or: 

Kol' gres partisin in ~'E!rdLği 
Jmrann nc"1" Hinıclistar.ıaa heye
can. 7DI' u-mış değiLdir. Buna 
sdxp karar.ıo infazı L;in derhal 
f te gcçileceginı bildinınlş 
oln •.ır.~ıtlır. 

A_- J., dığ na göre de-u A:orat
lar, rr.ü.<ltimanlar bir ve di
ğer bazı partiler bıı kar~ra mü
zaheret etmi:yecektir. 

Doğudaki 16 
günlük Alman 

taarruzu 
(Başmakaleden devam) 

gay;< ve Kafkaslara kadar lUll• 

ruı•n sıılıalar<la 5 cif! lıatla bera
ber 19 demiryolıı -vardı.r. Bu b.at· 
l<!il" üzerinde gliu de !{85 askeri 
tı·eu tahrlki miinıkündür. Fa • 
ıkat, Jukal'ıda da söylediğimiz 
gibi asıl :\1oskova • Kofkasya 
t;iLle ha L!ı kesilmiş olduğu için, 
merkez ve ~imal ordularile ce
nup ordusımLm en kısa. yolrum 
ınuıva-salası j.nkı,tıu.\ uğramıştır. 
Bu kesiliş Rııs ord,\lartt>ın brr • 
birlcriu.e sür'atle ~·ardını etme· 
ı..rine iınkau lrırakmamıstır. 
Alınan ordularının sür'ati b,. . 
ŞMnd·a, geç ve giiç yapılacak 
)•ardımlar i..e tesirli Vil favdah 
olamwJ:. • 

Maıreş~l Timoç.,o•ko ordusu. 
bir .ilı:ıta ve imha tehlikesi için· 
de buhmmakla bera<beır, şimdilik 
hcmüz Volga, Ural bölgelerin
den, A•ya Rns~·asıııdaın Kafkas
la:r<lruı ;kına! , . ., takvive edil . 
melde , .e handan gecl<;n AngJo. 
Sakson ın"alzcmesinden de f:ıy
dalanmakla<lır; fakat şu bir.kaç 
gün i<;inde, deha giiç bir vnz1 ... 
~·etle kar~ıhışa<::ıktır. Çünkii <lo
ğu~·a doğr.u ilerle~:pn Vifl simdi 
doğıı ce-n·uba ffi}11n~,iiş bufunan 
ALmıııı çedrmc lıarekec!~ Sta • 
liııgrada vardığı zaman Tiıuo • 
çenk.o'nwı doğu He ınm·asalı>Sl 
kcsileccıktir. O zurnan Maresalin 
ordıısu, lkurtulabilen kU\'Velıe • 
rik arkasrıu Ka>fkasy.aya vere • 
rclt lıarbetmek ınecburiyetiın<le 
k'1lau.k.tır. Bu t.ııkdirde valnııı 
Katkas lkaynaklıtrınd:ıoı v; İrı:ın 
yolile gelen Anglo-Saıkson Jar
dıımllo{lau istifade edecektir. 
Mareşal Timoçenko, doğu isti· 

kametinde. seri bir rlc'atfo or • 
dUSll!ııntn bir kısmını Almanı. iha· 
tasından kıırtarabildiğr foik<lir
de ise, Alnmalara Kafkasya ~·o· 
lu açtlmı.ş bıılun.acıtkhr. Eğer 
Kafkas~'aila, ayn bir ordn var· 
sa, Tiııwçeııko <loğuya d<~ 
rlc'at etmekle, Kafkasyayı ~çık 
ve müdafaasız bırakımş olmaz; 
fakat or.ads, Almım taarru7.lıın· 
na .ıı:z çok dayanabilecek kıt\• • 
vetli bir ordu yoksa, Timoçen
lro'mın doğuya çeıkilmesi, Kaf
kasıar i~in çok tehlikeli oll!f, 

İ5te Tlnı<>çenko or.dusu, 15 
~n gibi kt.sa bit" zaman içinde, 
böyle. fena bir srvkulceyşi du • 
ruma düştüğü içlııdir ki . henüz 
kan bir rnağliıbiyete uğrama • 
rnış ve imlıa edilmemiş olınası
ııa Njj:ıırnn . Londra He MO!lko
' 'e, birkaç gündeul>cri vaziyetin 
,·elıanıetill'deıı bahsediyorlar. 
FiJvaıki, bu ordunun vaziyeti va
lıiındir; doğuya \'e cenuba ı;e· 
ıkile:me<llği tıı.kdirde l.aınanıile 
sarılarak imha edileceldir. 

ABiDiN DAVER 

Fakirlere para
sız şeker 

(Baş tardı 1 iııd sahifede} 
!arak İstanlbul vilayeti emr'ne 
45000 liralk .bir talhsisat ayırmış· 
tır. Bıı lrulısisat ile yoksul ailele
rin çocuklarına verilecek şeker 
satın alınacak ve vilayet bu ay 
sonlarına doğru tevziata başlıya 
cakıtır. 

Vimyete 'erilen emre göre; 
şeker tevızii şöYl.e yapılacaktır. 

Evvelit. bir tacirle anlaşılacak ve 1 

şekerlerin 2 şer kilııluk paketle
re konulması temin edilecektir. 
Bundan sonra • her semtteki 
mahdut gelir'li vatandaşların 
t~bı,tine geçilecektir. 

Avda eline 30 lira geçen b;r a 
ile reisinin 5 ve 5 yaşından a
şağı olan üç gocu~una, ayıda eli
ne 40 lira geçen blr aile reisinin 
de 5 ve 5 yaşından aşatı dört ~ 
cuğuna her <;1')Cuğa ayıC-a yarım 

k !o hesabile döı~ aylık şeker 
,stlhkakı ll:ıirden verilecektir. 
Pek talbii olarak el'ne 30 lira 
ge-ç-en b:r ailen!n çocuğu ileten 
a(.ağı ise onlara da bedava şeker 
'erılcecl<:tır. 
Şck~r !!"1.ız'at. hav,r ~ucssese 

lerı tarafındaP yapılacaktır. Bu 
günlerde l;ıu ııibi nıücı;,;eselerin ' 
m 'kliir!eri v;ıavette mu avın Alh 
md Kınık'ın ba..'"1 °n1ıfi•"•fa b;r 
tnplantı v nacak ve vazıyeli gö
rü: ecekleNiir. 

Mihver gemi 
ayıpları 

I 15 (AA.) - &;, h rta 
z· u>da, Rus d ı!an, rıa!lt:k 
,.., buz dcrn inde ı,'P Y"ltıln •oooo 
ton lıcltü: ı , b tırm c:l dır. 

va ".ll7. b JK dı_"ftlz; Dl.in 8 gemi 
batıırıJ.mıs'l•r 

Ankara ha~erleri .1-=:C~n=A=G=A=R=c~ı K=·;;;;;;;·· ;;;;,;;;;;,;::.] 1 

iskele ve . rıhtım Sıcaktan sonra fırtına 
•• • • 

mururıye resmı 
~-~~~~~~~~~~~ 

Belediye ve basası idarelerin aıacalllan 
lcretıer yeni esaslara göre tesblt edildi 

Ankara, 15 (İkdam muhab:
rinden) - Bugün n~foen bir 
ikararnaıne ile hususi idareler 
,.e bele<llyelerin ellerinde bulu 
nan iskele ruhtım ve geçitlerden 
alıınacak nıürul'iye ücretleri cet 
velleı·i ila.ıı ed'iJmi~ir. Müruriye 
ücretiııin taryinind" esas malın 
nev'i ile ,gayri ~afi miktarıdır. 
Maim miktarı ya ağırlığına ve
~·ahut haC'IYliııe veya adedine gö. 
re tayin olunacaktır. 

Kararnameye göre, ti.caret eş
; ası üç sınıfa ve nev'i itibarile 
de bu sınıflar içinde muhtcl;f 
grııplaı·a ayrılmaktadır. S:nınar 

Sanayi birlik
leri kurulacak 

---11:1---
B u hususta bugün bir 

kararname çıkıyor 
Ankara, 15 (İlııdam muhabi

rinden) - Yarın (bugün) çıka
cak bir kararname ile Genel sa· 
nayi birliği ile bölge sanayi bir
tiikleri kurulacaktır. 

3018 ııumaralı kanunla hilkti
met ihr•~atçıları birlikler kuru
muna m"<ll>ur tutmuştu. Mllll 
k.oru'l'lıma kanunile bu sal31ıiyet 
iilhalat tacirlerile tQptaneı \"e 
yarı wptancı, perakendeci tacir
lere ve sanayi eıibabma teşmil 
ecUrnis bulunuymrlu. 
Hüklımd bu yeni kararile sa

nayi erıbaıbı arasında da birlik
l<ı:ııı knımaıktadtr. 

1 ş m Ü d d e t 1 e r i n i· 
• 

:ı:amnamesı 

.Ankara, 15 (İkdam ,ı:nulıabi· 
rinden) - iktısat Vekilliği iş 
da'ire<>i tarafından ha"ı.1anımş 

ol'1n iş ımüdıdctleri nizarnname
si')'ıe aralı işler nizamnamesi: Dev 
let Şfırasınca incelenmesi bitiri
Jeı·ek yüksek tasdjka aıızedilmek 
Üı>ere Baş·vekilliğe 'V'er;fıniştir. 
Ağır ve tclılikeli işler baklkın
daki niozamname projesinin ha
zırlanma.sma devam olunnnakta 
dır. 

Samsun birincı 
noterliği 

Ar.kara, 15 (İkrlı.m lrrıuhabi
rinden) - Değerli hukukçula
rırnt~•- Bıılıkesir eski birine[ 

ağırlığa gfüe, mikap metre üıze
rine ve adetlerine göre l:erete 
tabi olan e.;ıyalardır. ~anın 

nev'i ve miktarİı .h."Onişmento ve· 
ya el biletinde yazılı miktardır. 
!Bu vesikalar bulunmadığı t~k
di1tle mal sahibinin beyanı esas 
olacaktır. Yalnız alakalı memur 
laı· bu mal bt.yanını şü1Pheli gö
ıii.rleııse bu mallar frzerinde tet
kikat ya'[lacaklaudır. 

Bir kap derunuıııda muhtelif 
cins eşya mevcut ise, bu eşya
mn en ağır ücrete fübi olanına 
göre malm tamamından ücret 
alıııacakt·r. 

.. • '"' noo ,,, ., 

Teşviki sanayiden 
laydal~aan mlesse

selerin harçlan 
Ankara, 15 (İkıd3!ın muhabi

oinden) - Teşviki Sanayi kanu
nu 1 Haziran 1942 tariihiııden iti 
baren yürürlükten kafkıını 0 ol
duğundan hu kan undan fayda
lanan sınai müc~escleI"i mua
fiyeti de sona ermi• bulunmak 
tadır. Maı:,·e Vekil1i;ıı bu husus 
ta ilgililere verd'ği gir emirle 
mllafiyetten ist:fad~ eden sınai 
müt•.sseseler. n ruhsat tez.keı·ele
r· harcları muaf olml\'an müest 
sekr gibi tahakkuk .ettiril"rek 
fevkal&de zamla birlikte almaca 
ğıııı bildirmL<;\ir. Yalnız muaflık 
tı:ikmı y'llından başladığııııdan 
1 Hnziral'a kadar geçen be:; ay
lık müddet içindeki işler mııaf
lıktan istifade ettidl€cek ve ta
hakkuk y~lnız 7 ay için yapıla· 

caktır. 

Sıtma mücadele teş
. kilatının maaıları 

Ankara. 1~ (İkdam muhabi
rinden) - Sıtma ırıücadelesi 
mes'ul mufrıasopl>ği buıtünden ;t;. 
baren IU~n."Olunmaktador. Sıh.'hat 
ve İçtimai Muavenet Vekilliği 

mücadele mıııtaka rne:rıkezleriy· 
le bu mıntakalara bağlı kazalar 
da bulunan müca&!le te,;ıl<Jlatı· 
ııın maaş ve masrafl2nnın ne 
suretle veri.H,ceği hakkında bir 
talimatname hazırlamış ,.e ilıg:
lilere y>C>llamıştır. 

noteri Bay Rüknettin Sir..er Som 
sun biI'.ıı1ci noter1iğin·e tayin e
dilm;,;tir. Kend:is:ne muva:ffaki· 
yet dileriz. 

Hükümetin ver.IGünün tenkitleri 
~!!:!!!!!!!!!:= !!!!!!!!!!!=~!!!!-!! 

diği yeni mü- (Baş tar:.fı 1 inci sahifede) 

hı. m karar (;nii·nde tuhıp şimdiden tedbir 

(Ba~ tarafı 1 inci sahifede) 
görmiiş ve ötedeııberi hazırlan· 
mrş olanı raporları ve teklifleri 
bir ıkere daha gözden gC<:ire:re.k 
bir karara vasıl olmu§tnr: Hadi
selerin seyir ye hareketlerine 
intibak içiıı alınan bu karaor her 
zaman olduğu gibi bu dela da 
mitlet menfaati, haık \ 'C ada~et 
göz önünde tutnla.rıcl< ahnıınıştır. 

Bu karwr, müstahsilleri hemen 
kamilım Tiirk iköyliisü olan hu· 
bubat fiailarına takriben yüz<le 
elli zam y:>pmağı h"m hakka 
hem ada.Jete hem de milli men· 
faate uygun bulmaktadır. Bun
dan başka. bu ~•ın,, bu sene alın
mış , .• alınmnkta <>lan 1942 se· 
ne.i malısu!ler.iııe <le tesmil e
dilnıi,tir. Yine hu ikarM:a göre 
kiicük ciftciler mabsulle.rinin 
yii~de ,'ırn;; bC'jini, orta ~ift~i • 
)er ~·üzde otuz lıe!ini,. hü~·ük 
çift<:ilcr 'üzde ellisiili hiikume
te bu yliksck fiatla $a·hnağa. 
n1<•cburdur. Bu )·üzdeler ekin: • 
}erin ornğ'a geldici zaman ya • 
ııılmış veya ) npılacak tahminler 
üzerinden Ji<?saıı edilecek ve müs
tahsiller bıı miktarlar için borç· 
larıdmlacaktır. 
Hükôınd, bu yüzdelerle res· 

mi te~elı.kiillerin •c ınuanen 
hü\ ük sehirlerin ia~esini üreri
ne a!Molı.tır. 

hı l>ahsil boreıınıı ödedıkten 

sonra elinde ka.lon bütün hubu· 

almalıyu. Vu.rguneııl"1"J aı.sma· 

byız!. 
Sanki birşey söylemek isti • 

y<>rınu.:juın da o dinle~ek isle· 
mil onnuş gibi elini kaldırdı: 

- Yoo!. dedi, bıı bahiste in· 
saııiveti. insanlığı oori sürntek" 
İns.;,iyet, insanlık lınsanlam 
karşı gösterilir, ben insltilllan 
asmalı, insanların 'kafasıııı ıL.--es• 
meli denıiyonon. Ben domuı:rı • 
hırdan, !ıınzırlardan konıışııyo· 
ru:m. Muhtekir, vıırgımcu bir 
h:ıyvandaıı, bir hlllı71trdan, bir 
y.aban dDmı&ıı.ndan başka [bir 
şey değildir. işte bunun için: 
Asmalıyız! diyorum. 

1'alktı. i.5aret pa.rıııağını ·~ 
,-ada sallodı: 

- Baska care yokhı.r dedi, 
muhtek~i. n:;.g.,ııcuyu asııuıh! .• 

batı i.aşe.'i hükumet tarafmdıı.u 
)·apılan şehirler harirrnde sat • 
makta serbest olaca!ktır 
Yukarıdaki kararlar alıcma • 

dan "'"·el memleket hububatı· 
ııın, meınlekrt ihlİ) ıı-euıa yetip 
yelıui)•ec<'ği tetkik dilmiş ve 
~·etıniy•cekmi~ gibi dii~iinüle • 
rek karar1"r alınma:uıın daha 
ihtiya.fü olacağında ittifak edil· . . 
mi~tir. 

Bu iri haberleri bi7.e \"eren 
menba şu ta.-slredt" bu\un11yoıı" 

Ha~·di ciflçiler: İş b8'<ın:ı .. 
Ilarmanlarımzı ie tcdiğini:ı yer
de l aıpınız \'e ne~·e !cinde yeni 
ekin hazırbkalrı1!-11 ko' .ılıwuz. 

Evvelsi günkü hal'a, sabahın 
oııuınla.ı akşaınıır altı buçıığnıın 
kada tadından yenuıe-z bir J>a· 
va idi. Yazın, hele temmuzun 
kelii wı<:ak öyle ~ıkardı "" sı
cak dediğiıı.2 böyle olurdlL A· 
rabistaıım bazı yerlerinde lkuıu
bnn üzerİllle konulan bir çiğ 
yumurta, iki dakikanın içiıde 

bskatı loesillyormu.~. Salı gü • 
nıi.i, öğle ile ikindi arası Boğazın. 
bol ağaçlı ve bol sulu bir yeriu
de bnim nenle sepetindeki ka
şar peyniri •k!aktaıı kcn<li ken
dine ıPişıniş, bütün yağlarını sa
lıvernHş, adeta erg)ıı biır hale 
gelmişti. Siz, hiç tavuğun sa.r'a 
nöbeti g~rdiğini, kedinin, kö
peğID ba~ıldığmı gördünüz ıııü? 

Biz ovvelsi gün Çırçır SU)·un· 

da bunları :Hleta göriir gibi ol
duk. Öğl<" ile ilııindi ansı dikenli 
çalılar <!ltında yarı sarh~ pi -
ncldeyen bir ta\ uk, bir aralk 
sıcıtğın o yenilip ~·tttulmaı deh
şetiııdeıı, iıp1.< sa.r'ası tutmuş 
gibi kenruııJ yer<lcıı yere çnrp • 
maya başladı. Dilleri birer ka
rı.ş dı~a.rıdn durmadan solıı~·an 
iki köpek: 

- Aman. o irtiğiıı iz ""riıı su· 
la.rdıın bizim yiİ!l:üıııüze de birer 
avnç serpin! 

Der 1'iJ>j uıelôl mehil \e firak-

o_. Cemal KAYGILI 

lı fır.aklı yüıiiınüze baka.rlaır • 
keıı, ötede a~ni dıırııuıuda b~
deıı iındat lıek.lel cın ıay1f bir 
kedi Upkı bir insan gibi ba).ıl· 
ma alilmetı.-ri gösteriyordu. "öl· 
geııln., soğıı.k suyını bolluğ!llla 
rağıueu, jçİnıiz<!~ bir k.crt:cik 
ol;ıın: 

- Oooh! 
Diyen yoktlL Kadın er&ek, 

ı:<>hık çocnk, herkes: 
-Oof! 
Çekiyordu. Vakti! tepelerde 

Jı:üif bir rüzgar yok değildi. Fa
kat eooo kıble idi, inha~ ılık, 
hatta Si<:ak cst:ği irin dokuııdu
ğu şeylere rüzgar değil, .,.,ftaf 
htiın tesiri yapıyordu. • 
Soğusun <liye so/:u.l; su dolu 

koular içine .kıoyduğumwı: <lo
matezler, hıyarlar, biberıler, e
rikler, kay1>.ılar, kendileri soğu
yaeakları yerde, bes dakik:ınm 
i~inde o buz gibi ~:vıı hruıııam 
suyuna çeviriyorlardı ... 

Derken saat altı~·ı hilmenı <>n 
kadar g~-e, birdenbire batı ka
rayel tardfındaki gayet yük;.ek 

n.~a.çlıklal'dan bir uğultu, hir 
haşrrlı, bir çatırdtd.ır koptu. Fır
tına başlamış, yani ezcll kaide 
~·erine gelmişti: Derin <lıırgun • 
luk va:riyetiuden sonra büyük 
hareket .. Yani bu harbrn birrolı 
safhaları gibi. • 

r- SOVY.~TLEBE J 1 rALMANLARA) 
'-- OORE - \..___ &ÖRE -

(Bll§ t.auıfı 1 in.ci sayjada) 

dır. Tanklarla taş!'ltan ni,<;ancı si
lfilıeııdazları.ıım Voronej cephe
sinde Ah:nanlaı·ın :şgalinde bu
lunan bir köye gehnişler ve der 
hal bur;;da ~-ok.ak mubaı'ebeleri 
ba§lan1Jıştır. Tanklarla desıekle· 
nen sil.fuhendazlaD!lllız Ahnanla 
r1 kıöyıdcn atnıışlaııdır. 

Bqgıı.şar cenup çevresinde bır 
liklerimiz, sayroa üı;tün düşman 
motörlü piyade ve tan.klarile 
şiddetli çaı1'ıı;mıalar yapm~lar
dır. Bir keslm:ie kuvvetlerimiz, 
bir yan hareketiyle Almaıı ların 
lt.e~diler-ini• sarma1arı:na manı 
o'tnıJ§laırlıT .Aln:an lar bur>ada 17 
tank kaytbeını.işler, 900 eren faz. 
1a subay ve er telefat ver:ıniş
le< ,.e ancak Alman lhtiyatlan 
getirilidllclen sar.r~<hr kt, kuv
vetlerhnlz yeni müdafaa me\-z'
lerine çekilmişfol'dir. 

Alın.a'IJ!ırr geri çekildiler 

Lonıha, 15 (A.A.) - Mosko
,.a rad~·osu Voronej cephe,,in
den aldığı bir telgrafı z.ikrede
rek ,öyle demekted'r: 

.Ku\-vetl<!rimlz düşmanı 

nehre kadı.r püskürterek biı:ıbı· 
ri ard-.s>ra bütün Alman mevzi
lerinı geri almıı-ğa muvafilak ol
mu.~lardır. A~m:ınlar bir kE'sim
de lx>?ıgun hallııde geri çek:l
mek z<:ırunda kalınışlard r. Bu 
saıvaş esnasında lbin kaıdar Al
man ö1dürülınü~, 4 tank, 41 tank 
savar top 11 sahra; 19 havıan to
ıpu ve 46 mitralyöz tahrip olun
muştur. 

Lun.dra 15 (A.A.) - Moskn
va kaynakları Almanl3'1"m Bugu 
sarin cenubuncla ve Kanteml
;.,,_-skanın şımali şarkisindc iler· 
lediklerin, bildinmektedirler. 

Alnıonların ·Stalincgrad ile 
Rostofu hedef ;tı;füaz ettikler> 
ani.aşılmaktadır. Stalinograd 
mühim bir sınai merkezroir. Bu 
rada Sovyet tank falbrikaları 

va~dlT • 
Sovyet haberler bürosu şefiı 

Lowvski dün kendisile görüşen 
İngiliz ve Amerikalı, gazetecile
:re: Almanların d~hşetli bir dar· 
he yiyeceklerini ve bu anın geç 
kahıı.ıyacağını söylemi']l'T. 

1 ,.----------------,, 
TEŞEKKOR 

Sc,·gi!i zevcim, babanıız ve 
kardeş;miz: Rize c~rafmdan 
Tahsin Kal!<avanın müptela ol
duğu hastalıktan kurtıılaınıya . 
rak araınızd,.n ehedi surette 
ayrılması müııasebetUc büyük 
acılarımızı p:ıylaşmak kacliTŞİ· 
naslığında bulunan akraba ve 
do,ılanmmı ayrı ayrı teşekkü· 

re tee»siirümüz m11rıi olduğıın • 
dan muhterem gazeteniz vasıta· 
sile ""ltıranlarmıtzm anını ri<:a 
e<leriz. 

1\forhunıun zevcesi, çoetıkları, 
knroe]ileri, damadı 

( Bll§ taı<afı ı iıı.Ci sayfada) 

smda 446 Sovyet atnkı talır;p e
dilm~ştir. 

Alman hava ku~·vetleri Mur
mansk hava meydanına taarruz 
ederek hangarJ,,..3 ve garajda 
buluıııan tayyarelere tam isa'be' 
ler kaydetmişlerdir. 

Rus loııı,epları 

Roma. 15 (A.A.) - P<ıpolc di 
Rıxıııa gaızetesinin ·saret ettiği
ne göre, Ruslar iki ıey içinde 
706 bin esir \'ermişler; 3940 tank 
la 7100 top kayıbelınişlcrdir. 

Timoçenkomın multaı-erııen 

Vişi, 15 (A.A.) - Ru~ haber
leri, Timcçeııko ordulannın iler 
lemelkte olan Almanlara karşı 
acı ve zalıımetli bir' mukavemet 
ya!Jtık.larm<lan bai:ısetmektC'dir. 
Bilhassa bu mukavemet Bo"gu
çanın cenubunda görülmekte
~r. 

lllUBAREBELEıı.iN VASIFLAJU 

BerVn, 15 (AA.) - Alman or""
ları lb:rf<JUm.'l.Ild<ıchğı bil.cliMYW: 
Doğu ceph:r.s'.nin ccınub ket.irr.ir.dr 

~-w..öe>n düş..,,an ccphen n blltii.n ge. 
ni.ıliiı'nd<! du."l?llWan kovalannwif.a.
dır. Bütün bu muharebeJ.rı.rin mil-
mt'YYiı. vasfı.., A•naın kıt."llaTının seri 
kıtl:l.l&r tam.tın 1a.n1 rlt"at Y•J'l?a'T"ı ke

silen düşrnon 1ıoplulukaıına bi"Mlen.-

ıtıire lb.ücıinı ıeıtmelorldiir. ş;dd<ıt;ıi 

arocı sava.şl:ı.n esn,a,,llld:ı dlüşman 

ynkedlllrretı:ıcğr. çalışmış ise de IM:?f' 
türlü mı!'ltavürrrell kırılınış \'e bu. 
esııada yalııı;z bir te.k Alman ~li 

12 dı.:şnı&n taıikuıı l:ı.::ri:ı <r~ı etmi:ı
tir. Buııd>ıJ1 başka yfuleTCC esir a.
lmrr..ış, ki.ı 1 ...iyeUi mkktal'da top ;gt;.
nam t."Üdmiştir. Bir Ahnıarı z:ııhlı tü

meni, bir ırınağı ror)an"llş, bir köpr.il 

başı tesis C>l:niş ve düşmwı te<!k' ll e
nrni yok e~L:ı:.,,.~-en san.,·a he:.x.ki!'1lt'rine 
d.tvam e\.ın41ir. Stu:ka ve tahrib w
çaklaııı ıricat halınıdck! BoJ'Ş("Ylk kt
ta.lart..na bjııbirinl ıla;kinıb ~n dalga 
!ar lmlinde taarruıfaı' y<ıpmış1.ır. 14 
1iemmu:ııda *imaU Dnııetz ile Don •· 
cr.a·sıooa Wtıaınan :yoll9.ı.I'dıa 500 araba 
tahı'lb edilınişU r. 

Ta;hr&b uçaklarln:n ınıit:-al.vm ate ... 
ı;>i yt~ıkın <lili,mao. !oolluı'l"lın ş:ı~ın
lığın! dahıa ziyad.ı;ıı attt!rrrn1ş Vf' bu 
kollar, hava taa.rruızlarlndon k--açrna
ğa ~'"hı.tde yere Ç'(llış".lll~laırrlrr. Boh
şeviık.Ier, bomb<.ların ~<ım itxı.betinıe 
u~an 'küi.~iyetlıi ıııl.kt.a'"d.a top v& 
tan.it terıket.meğe m< cl·W' olrm:şlar

ô.ı.L. Alır.an hava 1-..t.."V\·r..tteri bo!~evik 
cehhesi g('r;.sincle dün de ağıır ha<::ar
Ja" ;"'P~"Ml1". S•pa yolla<d.an ille 
hatt, tutıma~a tcq'lJbüs edıen • taşıl 
kolları :re..\ ('tli!nıoış. bir çoık traller 
tam t:sabı Ur inrınıc etnliş.tir. 

Pravdanın ma· 
kalesi 

(Baş ta.T<ıf\ 1 inci scrııfadll ı 
bir disip1in .ist(•mf"ktedir. Vatan n.ü
cad<!lesiııdı- • Ö<"lnh'Y"lları, •u ,.nııarı 
gayet nı\J11Lıeam bir f("kı~de çahır 

mat.dır. Mu...l-ıarebrnıfn a.~av .nlmast 
bunomla ınümkündüır.> 
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ır • ı, GÜNE BAKIŞ 
l.b===============================ı~l 

Hububat fiafına zam kararı 
mesut neticeler verecektir 

lf>.gt ·• ·Ce .ı. j • mt'ft "~°1i:ı 

ll , aı~ad':ı:.- cdiı..'n u .ı·;-liü.J .ı. ...... 

n:ooan d·"nic( ot. 

B n: •ırJ!-tict'h! tıyatl.r 19~.ı h -
t .J e\ \ l~ .. ı ~<" Q"'şt ı!c } z -iO 
... ·... .,;. J!l'.HJ ı.a.'bir~ıı C\ ı• k<ne 
tı b; ~ ı• ,... .) ı.;clt' zo !ız.1"'!~ .1 . B .... 
Yı.. · :,,. :::rJ r ... A:lnl .. t.ı..;1 .;.. ,-~a. ı..• &ı
ı, , j.~n-ı:!~H.! 1.ıf>!H ve "'z z:ıı.ı~!, -'?'l 

tı ı··.Jl.e-t~.: vlma'l\lc.ıl.... .;i.n h ıt.t.n:ı: .. 
b;..t.;f.'.'6ırı:d:en y:-ıJ:.n 100 rr.ıi~an 
faı!'a &h~rliı:ı tah:-, (·l·nrr ış. 'Y'ibdf' 
2'0 •• :;~.ş WK.:n.i..."ll k~·-:-· ~aJttklaıı za
u.r!an. k.apatı~·ruşt . 

.h-Jem!e:kt?t.i: • zd~'). g;ch., ,rr.<J:u • .ı.dt> ! e
ri ·f' e~:,,., ay.:kkabı, ç<l'rr. ıı.:,Jr• g:.bf, 
c~re.eJ[ k 1.Z""Jtırll'~ bazı •!:ı.vıcı
ı~r bıi j};cfü l\lils'-b!ll VtT ; fl:\'i, 

.,,v. hı.rt iviiy!:ı ;ki k:.slrr ~an bitS. f~
!D ~- ... : .. : y~pa.'l 2~ t:(' t; J'\'\ft.. 

:li rn.ı.,.a l z~~-ı·ı'Ciir B. ,.,y.i.I 
1:.ıi·(ta-; f·'.it n.....;-ı.7ırti:". nn:'l..-1 t co
ınJ:nce b.:- a azi)i e-1< ~, ailı•.s e-'radı 

n~n y Yl'ı.: ,, ı:.a.~ s-:ıt ~.. b• ğ 

t:ayt, h41hı.ıb-t al!ı .. y a.nı:rıcyılfı 
S.!".:JOır. Eun.I:ı.r· ç.J'1tl•.ıı:-·ır!ar 

G yı·cek' m:c<lıelerin~ d~·'.•1: uıırna
)'-!":>1 ı• vcı.:ı b ı o;enmayı•nic.ı taz;a ~ 
=t.:ı ;;;· <ok!o kuru T).Ş fab .k~-, 

h:.u.u.-: ı;ı.:ı<.ı: C:t'ı..>RD:, ı... u.ıı.a tıeL.

~.:\hJar:, .İl.!l . ·i ti.ılı~0h:ı.ı~:rr SôN\-P
• h. zırla,Jar 
r.~ . .:.ı''lrdı."'h 31"\..ı.;la ·Ca l-.· s.·iC' gt>· 

,f·n "' y ... g!:"l(.c.i·k <ll'.c..li>-· e.4. "· ~ ~
Ll't.i;.~ıJder, ~--o;~luğ..ı h·~;..; l'Jffi n1 -
t;:;.Iı.:;J vcy.:ı ı.:,;,.·iü ·l , l ~ı, s:.~ t. gı•I" 

r ,na .ok o~~ h:... ı;: hat'·.ı ıtL.t!.a;!o!'":::l" 

(\Y U J.'\r\el~ı/prdı"i\.ı ıcı,.' .l \'e Ih~

bct f. k .,zançu. :a ırr..lfki.lb"l ~k lôltı.l'
d.cık! .. ,tın ab:.ı., \L'<iı.:•~. nct\.:c • lı
ba.1'1.: ~tlJı.:;J1, ı;ı:. :;l k3.b·l';,>t1'Jcı'i, 
ı.r tp,.;)laı. .. ;:ıza.,r. Dunu r.oetıct."sincıc 

i.sı1 ch..:.eriye~in j· .. şa ... :..hl ..:..ı.:.:~:.ı 

tı•rn dev;m ctU e:..ı rrc i1!cle bt:y .ili: 
ve §üırn.ull:.ı b.>zı.lı\lUı~;'a: n,.r_yd:ına 

reli.r. 
Dı.ı !tıba .. ,.a y(".tb ŞiJ~ ı S .. ·r cağlu 

t.a-t>•:lıfs..nın ha 1·-bs.t f7 ıkl-nnn t::ı ... 

ribe-1"" yü.ı..r:lıe elli z:..tm y:ıı>:nak h~ı.su

sun:ua ı krr;:.r hak,. acı'fı'.t.,l ve m1ill 
n:.:t.\nt.ıati tt-u!.ino h.ı<l , çıcJt .&abe1fi 
oıınuş \'IC ta .n z.:ıın: !':n.Of'IJ.l ·•er:ı~ ış

ti .. B:ı Iı ı~ "' mi" Iı•kf".!tie v~ bil
had.!.a b:.i::yü'-: e'-t>e··iyet tt!Şlı t•d<n 
~,.~ı .,,,) (\:\.i) lü-n:;n ~.;:.:ılk.ırvnnsınd.1 

:n(~''.ld tes.rl'Cti ,oı J..7ı«:tı;l rrıl.lhak
kakt::-. 

D. N. lRMA.K 

lstanbul Asliye 9 uncu YE.-..t NEŞRİYAT 
Hukuk hak i mliğinden Yeni TQrk 

4 686 tv:a!ınd.an ı;:-
Dil\.'!.c_ 'r ·' r. t F.11ı i .Jl t-.ı· r. 'ld.:'n 

~- ı: Ki.! ık -e so-k:ı~< II '' .ı, Cl.SlT!: l l ' \"(' 112 ı• 
arada ;nt· ·11 • r M .. ~ • 

ti ruccmu
..!:.._yı:.ır !bir 

43. ır.-..: it:"" "\ 1::.sfıy G.ıf .. cı... yı.'ı. 1 

Bu l 1ac. ~ D 
(.A.! hoyotL'?da g 

t.t,.!. .. ht.. da\ .ı · n dt)..\,'Vl 

M. n,eyıll"'Yt.ı c va ıh-ı ı. e c!a
\! fY • ve t · b · r ı ı t '11 ,, c iiJ -

-tev ' t' <u ite - 1 
t· !crr m.. u 
re- ı bir ı ~ 

!O! tnCi.Jl •.~o· !le.. 
.g.,yJb'rı"ıa. y p· ıı '2:l "' e 

1 oı:: .. rs bir k':ı lı Jrıl-
,e-a en (Y . T' ~,) Lt •. ı)ı.ıcı.: -

c nde ~f. r.lt-'yha \·a1 . ..ı,yt ;ı ~::.t 

f b :'i....:l bfr .. be 'CC J " dıg \ 

t: t.n gebe k l~:.,;. ş n tlt ••b t 
v.<. g...n:-ır:...'"l an ... I 1?<!1.:n.n.1. 129 

ı:~>c-.J ~ac..'c:ı si. c b-ıce ıt. al(~~r -

n d:J.\i.g""d.: . J..I. h:u.._~:tpı::ıı. l.:ıola na~ı .a1 
"t.: rn ale~ h · ru~ bi:- st:'"- ,, c: ıt!tl ı e 1 
,-rnlcien ev !"'21CT.en")t ı; ... '\; Clesa ..ı i 1 
ır:uh~ 1·..-. l ~ .ırı ~ o."f:ıiınc nü• 

ıll'dl:ı.iı• OO<fır ol:ın 27 / Il/ 94ü !MJhJi I 
il~-n ber:zbut l\I. ~ı'(')·h: nı .. n.-c. _ ı•t
goi..'1t:-n u) '•'-1.ıl•J .,.. .,c rr .. chJ.i 04n 
tr..ıl't.'t.nLn. nı<ti~(>me d \"~ ıı.'l nr~e 
tJh!< '-'t~ g<ızt:!e fie n şı"i.nc ,.,, ililn. 
t;'lr-iJ n' l c ~.,... gih·fi lf'n ıt ·.Ja rn 
o: ı beş .:nn z, ."fıncb t.-..,r1·" zt dav.1 
t'll.-, eff.ği taık.J.ın;ıe ı .. --:uıı .iıkt ı 

ka•·\fro:, rJ ·yccc~i tı·bl-~ rı b!rt· 

ı"Zr.ız ... ta. -j ~ oW.. ı.. 

r- B Ö Ş K -"'\ 1 
Sarıyer, Hidayetin bağı 

nam mesire kar:-.ısında 87 nu
mara]: takrılx·n bi r buçuk 
<füııum ça'll. manoh-a "" ye
m:~ ağaçlar; i'e bewnmış b ir 
ba!"I\., içerısınde ıiç katta ye-
ni oda iki sofa Harem S{'}~m-
lı.<. g i:ıi ik, daırc olarak kul
lanılaıb:lir. Ayrı ikl 'kapı lı. 
On ötki.Z Temmuz Cumartesi 
saa< 11 de Bcw~1 11 Jiirclün-
cJ sı " huK maıhk rne~ 

iaı·afın<lan J;aA'i :ha':e~· ·apı-
hp satılacrakti r i\Ivharr, e., 

1 

ka nl <.ı! ·rıı.ı.k t z -e .! .. 1 >l • .l'!". 
(4818) '••k•ı)'lll--l'-·s'.·.'i·z-b .. :~-1 .. ;-.. a .. d .. ,,.· --J ı 

-ls_t_a_n_b_u_l_S_ıh_h_i _M_. u-•• -e_s_s_e~ere; Artt~r~; j 

Eksiltme Komisyonundan : 

. (ı""l.. 

l:üanı<k 

Sth!J n1t~rıs.ele-r:m 19'42 ır.R.i J.J,ı cilrn:.e~ ~ııtlyc(!ı k:ıpal :t rr t-..;,~ı 

) • <>ınıb-.uşl<ırr. 

! - EkJı;j)t, -e 22/7 '!•.:..: 
re 1 ~1 mu ''«ıet 
eı;-ı;.tır. 

a t 15 d~ cag~ ı. e• ı f:ı S:!:ı.!:ı.at 

i.op 1 an.:::.ı k3'1' ~ • '\. J'Cp O-

2 - l\Tı~mmcn t Vf' Tıtıvak1(at ti"m"Lta' vuka: 
'J - kt t ~P.l' ~· • t.a. l 1 Ç0 ... _a, gL-:ııe: ll..ıw 

g .( · l'l ti • 

1t":-
j.ı gorrı...ı -. 

4 - İrtdtlrlıv 194:? '·11 Tıc-art>t n.cr "" ve...·~ ~ 2-l!"IO a-~·"J~ı kt•' ·m-
d . yaz!ı '\~ 1ka:a: lln bup ' ,yet,• m va...k:ıt tem n;'l .. rr• .ıt.~ , \ (~ 'l Racka 
,cıt ],JLiJl!e bi:...li c.ıe b , g, 1 \C ~att.e" "'.van:t. ge. E _ • 

5 - T.-ıah1 ÜÖP. • t \: gı .. -er' rlalı\g<1 resrrı=. \ .. ta3.hıt: di.in 1f sırrJ n mü· 
teı. ~Lt :.ır rr. Jflar ' " · e-rl'. ~·ıt Ş&e'ı.-le "':lÜ:'· n. ,~ öc ec •ı;~ti;-

(7314) 

Münakalat Vekili son 
tetkiklerini anlattı __ , ________ _ 
Kömür havzasındaki tetkikler. 

mühim kararlar alındı den sonra 
(Ba~ tar~fı 1 inci sahifede) 

tikçe iler!iyo . K ömcir istllısar,. 
n , ~ :ırtınası 'halin.le k~ra<lan ve 
de: 1iz.::Jen bv nrt:~t k;ı•or,ı~ıy..:trak 
ŞC:ki~d~ nakil ,.-,k '·nıo.l' ı ~ı tetkik 
c-tınek ,.c ona göre ,:arr!er ara
m;.~, •cap c tmckt.,Oir. B:ıgün de
mir \'C dPnıL:yolları va.c.;1.'-itLaları 

istihsal edilen kömürlcl'İ tama
men ııakletrnckt<'dirlcr. 

K :~ aylarıı«da denize açık a
ğızlardaki tahmil ,.e athlive zor 
luJdannı orfodan kal'ılınıc~k ça
rele!' bub11ai mecburiv~tindc
Y""· Kozlu\J.ı >tıhsal edilen kö
mürlrri ıcahırıda ZonQ"uidak•a 
nak!Pder~k lıu- limanı~ «hmil 

ve ta11Lye \'<:.Sıt~1la rından istifu
de etır.eK: ı ;in halen yapı1'rnakta 
olan ZDngu~d~k - Kozlu tüneli 
in.!'oc'.'it:n:n tf,mamlanmnsı ı<; n 
tedbjrler al~masına te\·l'~-sill c
diımiştir. Aynı sure!le İnağzın
da fst 'hsal cdiTPn k.i.Jmürleri de

ınıiryollar .yle içer've Ye\a Zon
guikiak'a ta··nmr.k ·çın in~aatı iiç 
a~'tk bitirilec~k b'r kör hattı ve 
mak:ı ·n insasına baş1anma~·il i

çi"\ em:r verilm. t r. Kandili[, 

Çamlı, Kiıe~·lik ve Teffienli ma
dc 'e-!rdf n ;stihsJ! edilecek 
koınürün f<""'a hava•.ar<la n'lk1; 
ıçı b • mıntakan.'1 l~ - 20 'k lo 
met"<' n"saf s ndc bulunan E
reğl Hr::1;:ı. ıı"!a bir hava ~.a~tı ile 
bağlan~-'~' üzer~ı J"• nli.i 1.'1kere 
yapı 1mış \'t: bunun yrtpı lahihr~e

si için etirtlcr v:ıp ır 1meıs1na ka 
rar \ erıım şti. 

EREGLİ Lİ,'.\!A."\'L'<-DAKİ 

TwıiZLiK 

J::nğli lınıa.ıının k:~ ayfarın
da Havzaya kiimiir yükle.mck 
Ü1.<'ı·e gden gemHerimize mü

Jı;m b." n«·lcc t~·kil dtiği ma-
14 ,:dur Bu limana,, yinn'. otuz 
senrde•,bcri enkaz lıalinde bu
ltııı ·, ıı c>ki g00ııılcr. vapmlnrımı 

7.1n J ~ rn nın ~si i f~rle kabil o1a11 
kısmtıı~ dcmirkrıwk:·jpe meni 
okiµKları \'fl i>·J SE'İ><'f>teıı ·hunla
rın tr~ zlenrn lt>rinc büvü~ biı· 
'h:i~aç bulunrltı!'u htrkes.,:e bl
lınm<·kt 'i" 

ÇJKARJLA~ G.EJ:'>ll E.'TI{AZI 

~2 Hare.randa Limanlar U. 
Mudürlıt~<i.iniiıı 50 ~~n'ıık 'bir 
lnacu~1rısİ)·le b.r rOrr.'>rkarünü 
b1 lı!nann gc.:'1Jerd~~: .Ev··velU te 
:r~ ·,le:ııc 5nH'.1: .ye . .;ini YliP~P ya
p;::rrr. ,"·ac,.'.:,1Yl'Jt }ıakk ı n la tecrü 
bc-ler yaptı~ 1 ı k. Bu hususta va
rılan ne•icc n1ü'$pCt o:.ıu~ur.·dan 
lim::.nın en ço-k l.st:fa~c· ed.Hecek 

kı&m ı.ııuaki Ycşil!J'ınuk, Persiya 
ve B('\'koz nar.omdaki batmış g\l 
mi1crin çıliarıJınıas ına ba~Janm ı -;> 

tı r . B·.- hafta •>nd<' Ye<jilı rmak
tan ıkisi büyük biri küçük ol 
mak ü~ftl ü.ç !razan W' geminin 
dij\e r aksamından saçları bir de 
mir direk. ik:· vinç oıı kilit zin
cir ve üç gemi demir' çı.karılmış 

tı r. Bu çalırımalara k;şa kada r 

Mvam edilecektir. Bu ü~ gemi 

pa~alanar-ak ~·kar:ldıktan son
r a aynı mahalde bulu nan s~m

percivanı ve Ueyheliada v~pur

lcriy!e kısmen ç ıkarılmış olan 
Adh os Splriclon, F<ıtika ve daha 

90nra da Şirket, Aya:::cık ve· ~fi l 

let vapurlarının enkazı ç ıkarıla 

caktır. Ereğli liman ının şimal 

doğıı köşe.~inde bulunan bu ge
miler t emizlenecek burası tam a
men istifade edil:r bir !'mal" ha 
!ine gclecc>tir. 
Camlı ve K andilli kö::nürleri 

hava haıtı ile bu limana bai'(la
n ın<:a !cna ha\·a la!"da dalı i sene

de on g:'.n müste;;ııa burada ge
m:Jere ;ııindc 2-000 ton kadar kö 

mur yükwmei< mümkün olacak
t_r Limanın ten1izli,:;~nc devanı 
N.11 rken snhil b0_\• ıı~c? ya:mn~ 

ta 'lla•1 Kartal, Ltıtf"c ~fr,.in
nn: Gafoıa, Yunan, Cide; n:mit 
rıs; c.-..:ı.k \"e 1-l ıl1et v;~purlurı ... 
nırı t .K -I da çı ı\nrı.lmRk \"C" bu 
sur(:+ı,~ iln1an1 tanı ır.ar.asiylc tc 
m.zlcmek kabil olaca~,tı .. Bu a
ra.ta. Kozlu koyunda bul unan 
t:dımi! ve talıli~·cyı engel olan 
Se!iinik vapuru ·ıur ~nkazıııeı 
çıkarılrr.ası da tetkii< edilm:ok
ted:r. 

DİREK TID!İ.N İ 

H:ınaya <lir~k nakliyatın ın 

koratln•l d<'m ı;.ollariyk \ 'e kam 
yo .. 'Jlarl~. drııi1,den de mntörTer 
ve küçük ~"ıpurlar!a muntaza
n.uın tleva111 ctti ~i gürü: : iÜ l Ül' . 

Temmuz ve Ağu~tı:ıs :;ylarında 

bu naldiyata <l ;,lıa fazla hız , .(>. 
ıiL'"."IE>:; için alfık~d·a:- makanı!ar 

arasında ,.e,.i k ararlar \·cril!T''§ 
ve liı.z ım gelen tcrt ba" al ı nrrı ~

tır. 

L"mak - Zo!lgukiar arasında

k: dem .o)OİU hattın n i~~· ilcrimiz. 
atrnf.ndan ta rn iri t~e devam c~ 

d . aif• ye bu mr:-·anda bir çak 
trRv~ .;h:r:n degi .... t riiult?i yi)rü~ 

mliştür. Tnrn r işine daha bü,vi.ik 
mikyasta devam etrnek it.;in i~çi 

bulmakıa·k l'(Üçl\i:.l('Yi ortadaıı 

kaldımı.tk hizımdn· 

İzmir Nafia Müdürlüğünden: 
1( _ .. ! n ulil ~ :1" e?i.:~lt-cc..,.L i:{r. edfl ' o?"'n 4-0-lli ~ • 10 k.ırı.:f; 

ı·e;. Of"dı.:.li İz:r•:~ \'l!il.yı·t'i Dr-fte-:Ttrırlılı: b"-'l.Miı 'kahttf, r *"'i. t ""'..:'i. i.~kl 
<,•: 1{'..l'Wt<ll·'3.' n dol."')'! b"ı .. ~'il' nillrl!ıic .. 111 pa~Q.:·!ı · .ıro.nuld ~..ı.n~ 1 U..tc Jtıl,! c-

ruı 1490 ~ıı. yt. 1 iHMcun)lP.rı ıı"' •c, .. r kan r.uvaı!"'(Jt tc"ır.l!n.3.' ehlisct ve 

Ti<-:tır·:. o ,-c 1r1 
• b-ı ,..;te neı· güıi X~!'J:ı. ın.ix.LJ·l ~ .ı. ~c ütf"'-

'. <J ıcıo.ı •yon• boş V'ı:mnl ı (3991 ı ( 7573) 

Yüksek öğretmen okufu sabn alma komisyonundan: 
}.1·~a; dn rinsi 

EJ...n1 '· 
S:ıd!";.'ı·,.,g 

Zc.yt 1!' J OğJ 

p:r;nc-

Zeytin k.~K?$İ 

Pntat.,~s 

Kuı:-u ,. ... g.,~n 

Y UllH'U."b 

29 *'.;t;k)n-. ~ .. 

ı:ıooo K . 
000 > 

O<JO • 
3000 •• 

1200 • 

3000 > 
2000 • 

25000 T. 

Tthln>tıı Yıl' '1' ~rı 

10,50 

240,00 
125,00 

60,00 

72,00 

32,00 

l&,00 

S,OG 

2625 
4600,00 
1250,00 

180-0,00 
~64,00 

000,00 
360,(}() 

1250,00 

4800,00 

İ 'ıK t.c nı n:ı. t T a ·;r 

196.38 27/7/942 

360,00 27/7/ 942 

93,75 27/7/942 

13:i,OO 27 /7 /942 
64,80 27/7/94 2 

72,00 27/7;942 

~7;00 

93,75 27/7/942 

3Gn,OO 27/7/942 

Pa1.;ı ı·teE, l \ 

> 14 
• 14 

> 15 
> 15 

> 15 

> 15 
> lö-

Açı~ 

• 
• 
• 
• 

> 

• 
Da;,:~ıç ·~~i J500 K. ıs?;,oo s•2s,oo 4ıı 6 ,88 

K.'Ta ı::ı-;ı < ~ 100-0 • 15(),00 1500,00 ll2,M 27/7/!:42 • 11 wJı 
Kıncı <·ti ıooq > ıeso,uo ı6öo,oo 123,75 

s. ı_ ptl 1000 > 115,00 1150,00 66,25 

1 - CX<ultt1r.Uil.11n 194.t. n~li yılı lh.t~yacı olaıı :y 1.2~:d:ı ya,zı~ı 9 parti yJyf"fı··· 4rra.d{~leri }l/7,!H2 t:; ilıind'eo 

!~tl>.:-:-r·n 15 gCu rr,U,!ckt!e m:~.,,:; "a·~:;.ys ~v:~·uf .nu,,.ll•·· 

2 - İha·;c 27,.7/942 p;.ız31·Qi gü,;.ı.r .. u li.laları.ııö.a ıoste.::Hen sa-a.ce.dc i~t:tt>.btJ.l E.."itck L·scsi 3-a:'l cW~ . Yuk

se:r ır.c&:t~t· ~ •1) .. ı~n...c;:>(obro]{fı:ltlC t('lp_ ...... 'l?ca1t ok~1.1ı k<»n~-onu hırzu ·~mrl::ı. ~·apı1acnktır. 

3 - Ş.1ır1nanl(,,•c("~· her 7,1.na,1 o!tJl t~~·t-s'r, İ·1' görJle~·tr~ 

4 - istekı~<"ı·ın rrn.:"~kkat tf>nııı~•ıt rm.ı.'.obocu V" til'ar-et ~S'!1ın yftıi ,.j} \'t:$~k .-ı ~re 1:.o~ rk~ J1<4'. r oı ~ıe 
fro:ı"'.!'.Y~:: tt:Ü"ac?.Ç.ıtl..,~ı -.·e usul.l dai:-ı'!inde ha~ı!"}uy<acalkl;ıf'ı k<.ıp:Jh ck!:i~t~r.{'y'f' n:,, rtıt:,,tli.p!a..")Dı iha e ı,..LJ+ OOrıı 
bir ~:ıt e-vv<::llnc ~<l ... : nı.n\.bu rr.:ı"::ıbirf',c· ..... vı·ı"!l1.1•lı ·,·ı. 

5 - llUi.~i'u™~t\-C flyat l~·-r:: tc&bit e ıl\."11. e: .. .l;ı b c."Oe}h)'' öd.('nlrkru kar.ı.ıl':t Vf"ll::t er, hcı·ç ve ı•e,.: 

ok' l t~·a f!nd::ın m1.itcıdi.!:!:.C.;_: '."t .... ye c~ ı ~ltcM:•i;-, (7430) 

7 ,3() 
7,3"2 
7,55 
8 .35 
12,:10 
12,3..'t 
12,4'.5 
13,30 
18,00 
18,03 
18.45 
19,30 

J\l-tl) 
19 53 
20.1.i 
2t1.4;1 
21,00 
2!.lO 
21,31) 
21,45 
32,31) 

22,50 
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P l(ı~ı·anı \'t" 

\'·ü.t .. :dı\.,n Lı,_.. 

.\l ü~ 

f~vin Eaa' • 

~nı'.ıl1. "·:;t ayc·Tı. 

çalıf1l \. !ıın. 

P."OS;"·!":"•lll ve l f! ı>ın. ~;·,.,1 •• y ... 'rı. 
.i\Iü~ :-c: Sa.--J..., ve •t.:ltuM· • 
Na.~j hab!'ı-,eıı. 

,?ı.fii:ci!\; Şa .. ı•kı \'•~ tüı 'k,ı!<'r-. 

P :-og:'la.P1) \"l! ırı"m. f".U;ıt ;,yar;. 
'.'.IU.ık: 

ine<' ~~ 
2-lı· 1ıJc-k.ot E.ı; t ~-~·at c A-
jaııs h~l.ıerlı•rı. 
s . ...,,itX'-t ıo cı x ~ 

',!f k• Ş;nııd 

He• ' · "> t;r.Z''İNi 
:vı 

z -.~at ta..._ ... . ı 
ıı.t 'k: K. iL 

Ko:ıu 

::\'l.iı . .IK. 

)!ernJf•'lo ·t ıa• , A.i 
h .. bı"lll"lı:ri \e '.Rı"l lar 
\";ırı.'"'fd pr-ô'J"G'l" \"•-.. k..ıp;-.ıı,ı::, 

DJ;VTIF..DİLF..CEK İHTİRA J3ER..\rl 

tL'be-rı:-.ge ... ~ r~"O a.h.:...,e 111'111-

<l·' v.vı:.."1na ·h~ .. ~:!"1.ln :r • 1·
1t.;r ~"\C'S.~-

n o •ı-n ...h ı.ıs tc f.';b:ı!> ıhakK.r. la'<1 ocrı!. 

İt;· 1 i t•o:Ot \1ı•k·i.:..c· t ;•ııd•:;n D- n·~ıl1~ 0-

Ja'l. } Q tt."IT•"'l.U' 1Q40 ~ \(' 301 l 

No. l t i11 it·a ~11!.tını.1 _,,ı• \'..t. e·~.ği 

huk; !ot: btı lkr!"'·~ b.ı:::ı\Jsı..1 .• ("(" r -.."'t
y ı.da ~ede. 41 ':t Liu_g_ 
:.0,rT..34~ ~ :nl.o\hiyct l . · v-cn~?
~>'. ~i tı)XiH! ı J.ıİJnC'.n;tı: old~~mdan 
L. ı , ~/..a tnı.ia .:~ .iün:;.t f"d.nrr.~ k 
ı.sley< ·\ f';:n G~I~~ ı:ı, Aslan har 1 
i•rı k)* 1 -3 nmOO.ralar:ı Jn .rac::ı .. ! 
1 y;(.l~ lı:r! ı :a.ı. <•l .aı.l:-. 

-------- ------
m;vm·u~Lı.ıc:.x .iırrinA .. l3EHAT11 

i\If\. {, h teoh ·y ,l Ye- :r .. ı T.a~ılı!l~ 1 
, <.: b ı rc•h.': c ..:i siyan ~i l "'s t rlı•n 

v • .. "·'" 1 o a~ nıf"v:ı- il kı 1d~i 1 
ih!ir:ı. i. n ·ı:,r!, oı ı :.?'.l t--ıxı ' • 
ıı.n 193 '.ırh \."' :437 ·ı • •• ı .1. ih-
tt,, •. b!" t ı ihtr.:a r'•· .. b • . • k 
btı k~r e b-:ışn.~ f • .:ı (lr\ · \d y;ı\ı .t 
t·.:c:Jı Tu.ı :{')' 'l~C "'"~i:' "{u f.ilı N'.\)""ıııak 

}Çıı ı(":ı·a et ...... \t • .. t.·t·.:~gı t:ıt. r 
t:diln.f'h. c o· ':-ela bıı J A '":ı L,_".l' 
aı11liı L t"<i"ll"'I":• is!~)-nJ:ı dl G 1-
Jatz,,. ~ A +." ıınn 5 1- .. t 1 --3 
No. l.ı ; ı n·\J ·ı•rat l"y}ı'o:1 e1·~ı tl~ 

0h.ınuı 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşriyat 

Direktörii: Cndtt Karabilgin. 

Basıldıjtı yer : •Son Telgraf• 

Askeri Tıbbiye Okulu 
"Tabip, Eczacı, Kimya, Dişçi, Hukuk, ye 

öj!retmen,, sınıflarına ahnacak talebe 
kayıt ve kabul ıartları 

1 - 'fuck:yr l'li •n-h:ı .• yeti tt·ba _ t u~un Jak. 

2 - $: 'ı \ "f fot•J.::-~ .1 kC,,1~ nı.i( JS"" .i!t' b r}ik~e ana '-'l~ 1>aba TıJ11 

f.·\ls ki.lğj!lar 1 •lf.;. ibı ·J . .,. •·tınck. ll~- '<tın hPrtı~ngS bir-..:; \'ı~ra~ c·tmiş ı "' nüfus 
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~nl:7'·:a vr ı.k..-.h..rı. ııekt!.µ.,e göıiitdi..~: ~ı SC'li :ı J~11Mlr !:l. ;"' tdtl r 

3 - Li~t~e!ı pei<: .:yi ,., ya i~·· de '<•'f.'dC me" ın cıln14.ık. 

4 - L~ı·J btt r·'rr'=' ,.e rlg~ n•lu0s O.ıplcm ı ve 'l11Ck JJr. rı TY.l . r ~ 
ınüd..ır.ryctır.>0.ı.;TI b•r i111ı...:·'1'Hl .. \ VCBİık.3 \:C -..C ·i lanı (' ,.\'C-·lla.'.liQ gor>•ı• b~K. 

5 - On sekrz. ~·r.f:i.·n::ı. bn :Tıı1 ve :yıı:ı ı uı~ y~. :;..ı g' l'! ı: ~ t "":-r. 
fi -- Ç';nk u. \"e.-i.ı:xı g.)-~":e.ın• t< \'C 1.211 tesco:·ü!Ju t-1 b. 'nti <-

J'Pt •.a f xıa, ır. yene o. rı! -r()l rl nıx•. ;<zf"ı n: l' t;.. f J'" f· 

b 1 C"l.'• 

7 - Kcn ·~·n \"' ile n fıı.n.1 hnl '-"e şöhr t sah i o 

nşınh v 1 r k.... ı• r. ''- h:ıkk •. 2-:la "T. lıa llı n.b•"_,, • ! 

\.t' \: g·:ıstr"m('"t. 

8 H '\. nn üın j ,, buyi·ıı: l:>aOO '-C..,. ... anı.:, 

kı:..:. \l! t tl :K .-ro•'·c veli ı.:ııalA •• Ş·..t k:ıd:ır kı ~r .... v~ ~ba. 
.... "1 ı·r ... ni bıı· .k{ığıt geti.n:ı:ı•·' d.r. 

dığı d, t"U 

t. boı 

1, • t ... 

L ..ı.:dtt 

O - Ka-. ı c t!?tle · · '""" 1·leı ·ne tt-'bl~;;: ecı: .dr. -.:1e-n :ırp· \. .·;~ toı. 

o•n \'"' noterl'.~tı:a rnı.ıı:,a.edak ~i.. da Orn:eğ:i yazrh taahh·'• sen ü• vku1& ,_;('\ 
r:le- <t'.ır. 

ıo - 4 ~, s tıüy-G;;.li>., tc G k.! 'n. toh)i! • r. 

11 .. ~.r,•!i~C-b'1 'k2.t'İ kJ·)' l1 Sl~ıl..l<i i):e:..•!JI :i l-t-I'l ~c-ten iM \:Cs:dk \~..,Jdik-

tr ... ~onr<L Eylul soaundil yapılır. 

J~ı~c i.f 1 ı4 İ,lı' <il'J'~C('tlc- n:C'~un o?."'lnla ı." bi OOnitıh:X.:ı a! "lll' 

i ~· ı:trccı d·"' n'"'Lnın ohır:';:u· ~d. ci, laz1a ta p olu "l. tfk!ı·c at':a'i..n 

<ia 1.y!tb:..;;.c~ di-1 ve r~:)'ri.Yt.'<h:n~ mü.t-a~a l:rtlihanı yapılae::ıık ,.t f ç..ıt n1: ... 

iı'l.al'a :-1-nr.Jar ~. ·kt::·. İa:hb.:;.n cylü.1 ayı ilk ha.ft:as:n<.I ş-apıhr. 
12 ~ b ~ sıen .-, ..,...,,~~ı <"Y ô 4ah& el uı &\Wlı olanlal"' b u nAtd<t<t -

-t; ı··erede \·~ 1lC ooretl' gt'ç·htı.i~Ie"" 1i bı1dıl:ı.-rı.. ·c, ... "\·e ti"\'Slk:tı ~00\.! ıar. 
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lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Bay •!c Postahsnc b~ası Adliyı'! k.Enı G ınc c · za. rr.(; 1

• • • • Ü~ ~-

de yaptııı~a.-•. ;..;: ta ,oiroıt işi 'Z. oırı n.J.tt:ı~ı· n· 1 ' .. he ...... . ~.:n ... _ =t

Pttl;"'ıı n k ~-Yin:ım · si n'M.ıcib)r.ee •lÇJX ~e V(' yı..n v· hıt fia: .a gı• t...mlr,1 

e-:"~ iı.._ ;...r.· hl'n'.C" ı u1ocib:'.n~·e z.çık l+.::'" j1.::.r.f.)'~ ko.n.u.lnuı=;tır 

FJl.~ tn ı• 2!1;7/9.ı.2 ç:ı.r~a·:rba. ~:n,ı r:ı:-tt 15 de B. P J'tahar.. ">!n.ı 

et ~ l.,. i~kı ·i ,ff)~t-ıvinr ~ O<ffi.sın<la .top.la. "t"a~ viidurluk. a kren~. 

:Y••r:hı.~ 11r 

l\:ı• t bem-1· 917 liı a 26 ' ıru~ n· ,.a,;\' • tlnlm't 71 l ire "K "'..: 

bı -
-,da 

~r<ı .p.C' l ce~ı ve ~· -1.ıırun~J('f'i:- gcı.r~nf'IC t•f n"uva' ·""{at trT. ~ıntl.:: w. Yfl .. 

!_-m iı .• r t~ ı·~l~7ıi3 gitnlcırhctle mr-z.:\i;" !r.Jdü:•lük: rf k..ı1t"n •cva .. 
7..l ..cı ııına ,.e l'Il az ıbir t;ı~üttc 5CO lır-ll .<. bu. işe brıın:: · iş '}'"apı' ı:ıa. 

, ı;ı ı<lat1·~<' tıı1d'eı-ıı o :'ımı.-ı uld'Ugu vE'S'btn a ~: ır.,.d.r 1. i.itn'."Yıbul "\. 1 fıYı.:~ ne 

•nJ ;•l·a~·~ıa CK': ır.e tartl1~n<i-n tatil gVn,\.•, t h:.ıı·ıç üç ı;-..... 1 t v" ı a ';llUŞ 
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-t"''\ a~ Ti"' ··ı•t O"'~ .... ı \'f~ , m t\ ~'" · ı-rı ı+ .~k 

"-~ ı1P t:on • •y -a müracaat l°' (7 .ıs..) 
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lstanbul vakıflar direktörıugu ilanıan 
-------------------·----- -- - -------- --------

Bu ara:la, A~an ask:reri 
gızlh 2a'h!re bulrrıu~t iimıdile her 
tarafı ara'lıtır.J'.l'flJrc ı . İl'-'t!~iir
lıırın sakktl.C<ları sor kuz '.a:o> 
ı C<'ıleri C:e alldılac. Köyclc 1'"0pck
lerdc11 baı-ka bir şey kalmadı. 
Ar~tırmala•a nezacct Ni " 

Ko.~u. b:r gt:.n lrır •u<ıt ada· 
burada ka .. d. l1 .. aka• 1 atma"":rHn 
yanma gelmedi. 

Cq:~ıeye giden k.t'ala: 'e<:e 
gim<lüz gelip geçı}O iu. İ(le ın
<lc .. '\lmanlor, Tl.ır'kler, ~Iacar!"r 
.il • arla"; ri.ba nC' !:." } m be'l 
b • çok m:Uctler vardı . Kv' '" 
g-r<C kafaT!!ar kadL' a-~·JDa ç:- ı k~ · 

:;-orlarclı. Öne lerı ka< ınla r mu
kavrmct •ettiler so:nra alıstı:a, .. 
Tı.. k1 rdei ~orkt.j\J•~ardt; çün
ki: hep i~i.z çocu:{ ;·aı;ıtı:k~ lrını 
tic •·muşlard, 1\facarlarda:. da 
çek niyorlardı çüııbi Rome'l ço 
cukların ı fıtına kc) up ye<lıkle
rı'li tE'll1in ediyorla:d . A 'manlar 
ıa Avu>tw;·alılar;; da'ıa emni
' Mlerl va•m. Kad ınlara biraz 
demek. . kc-r ı-er -urlarci 

- Yeter; N.~a nerede? Ça
t k sösle 
Du;madı ,.c devam etti: 
- İlkb;;lı~r olu~c" n'a 1m;.zcl 

tclrr,arr ~ y~lerınıi ti. Evle rtı.c~

g l olu\ o• resmi t b1 ğleri oku
mPk iç n muhtarlık dairesine gi 
(İ \'Cl;..ju , PPmbe ve raf.§ln 2ab:t 
le beraber a•la gezint")e ç• ' · ı• kla 
rı z""n-: an1ar müstesna ,·:u11ndan 

Söz MODAF AANIN 
lımiiiüiiiii) Yaza:\: Peter Be!lu Çeviren: Fikret Adil N;: 829iiiii=i 

b'r da~ıka Jyr,.;n11Joı il.lan. 
P.ıs<atyadan c\'\el Koııbıı gel 

c.ı ve ke"'ldini gOrmert i~lcdı. 0-
mı• kuc~tlaaı ıc hala cvııniz.rle 
olan zabitlerle beraber bayram 
için €V•.ne davet e1ıt" Benı de bir 
.kenara alarak tchd~'.. E t tl : 

- Sô ·le yok~n gı·bertinııı. 

Şaraplar nered ? 

- Heı'lıat; Boyar; yemin uk 
rım ki bir şey kalmndı. 

İraııd ı ve dizümı• tükürdük
t C'l sonra be~ b•raktı. İkJ gün 
ibiztle kalır:ı1< yiyip :çti . Asker
ler a'' eti ile az balık ,getirrnis
lerıa .Am.ma Pek az. Çi;'\kü aç 
kalan köylü'e- giilü ço<tan ku
rulımı:şlardı ve otmıanda tek av 
hay'\·anı kalınamı~tı. 

G .tnıeden ev\'l'l Korl•u rıad
ımazeli çağırdı. D u ·madan hir 
şeyler sôy!Uyortlu Bir ça1ıl·~ın 
arkasına gizlenerek <l',ıled m. 
Ma•muzelc deci. k : 

c- Ynbunc lamJ l, r ı n·Ja 
bana h2'<aceı eltiğiml·'n seni ar
fooiyorum çünkü k·" <l1nl kav
betmiş~in. Anı.rn a neden hala 

oklrn iıa ... a •opla~ ı ,J ta b:ze. 
ctcı~oufıı•n eve ge'ıni,"Orsun? 
Yortular il;L.1 bı r çok misatir ge
leccJ<. Gd. ?rlcza-1.ır arası da 
n~ cLyc _aıı'o ot..1. B~kle<liğin 
gehı. yec~k. Ben sôylüyoru'll. 
B erı. valiy~m, her ~c-yı bilir im . 
H.rı.ız; ı;ebcr<ll. Allah benden 
anan. ~aldıgı .-;in oğhı oldu
ğunu id'dia etliği Di:nııriu'yu ö~ 

<l iirdüğü ıçin on u cczalandıro ı . 
}l aydudı.n esk, ... in b r i ... (Bu 
ı-~da ne tlıtl:;';ini pek aıılıyama
d ın Boya_ .. ) Hem !\i~a. anası ; 

s :1\'iya kim bil vuı· musun .. Bük 
r C'otC b:r ... hr' ;>ı silrüyor. (Af
fet ben! kırar ı>ttığ.m ic;in bu 
s0z:lerı Eı::,.ar . ) Bu evden ka<; 
e\'im seni !x'kliyor. 

:.\'fatma2f'l1 rerldct~" VP h ~kıra 
raı< kactı. 

Yortala. , ı.K:JP ,. nu•h.~ bir 
J· der i~·nrı' gı c· IXt <. ) zciman
danbcıri od ... ., ~ T'1 ~ km1y..,r; 
bütı 1 gLl c' u\Xlr~u. s~nr~. b:r 
Ifaz:ra g"nü Alman Z<Cbitkri 
ah ıda b ;r kaç asker bı rakarak 
g !tiler. Pcrr;bc ıaıb 1 l K orb.unun 

C\'İnoe ıu 1 cr.ı<::ı-n ıharıoi.) c oraya 
n.k tcuil:n1'" i. 

\latmazcl'n kcde~i beııi en<lı
.şcle:ctiriyordu. TE:: ;;.,·ar l'rr n1eğe 
ba ... !a!TI1ş+ı. Faka: bir gi.irı bir 
mek!up aldı \"e dc-'ıal se\·ind .. 
Beni ç:ığ? rJ ı ve : 

- B ab:, Pan·u dd '; gidiyu
runı. Bura~ ı ~vk !:lık11 t h. 

V Korbunun C\'ınc j:İ\,'. G.t 
mcın~i ·'1 rı e kabil.;e yaptım. 

~una yalvarmak vr geri gc
t lrmC"k için hıç olmaısa \•ir.rn~ 

<lC'fa .vanına g~tt i nı }t.ıku. rltıılt
rrctl;. Ko1bu uJ bir ı;.İn ben. 
nnur {;nünde görü er kırbaçla
dı. 

O ı<t.fk1cn SOn!"u kl1"'ı)"anız 

~fösyö N··l<ob da F;o~bıınun hiz 

met.ne giıd' .Muhtar iJir kaç de 
fıı burnJ·a ge; . ...:rc.k hak;cın ızda 

rn 4!·11~ ~ yier öy1edi. Ki)ydc her 
l.t.·:, benden kaç;rm-.:ığ~ ba5ladı. 
J{adpı ' J. ... a · t ık rrez~:ıl"'a'"a bak
,.r aı-. istemiy0r1at"d:. I3cr m~sgul 
o'rr .ı.maga meC"bur oldo.tn1. Gece 
gel p ç•tleri söküyorlard ı . D u
Yu~ ;ı:·dunı amn1a çıkınağa ccsa 

rd edcmiJ''.:>rtf'..ım. K atom::. b;r 
odun vurı.p öldiinirlerd . F~kat 
bir gün gc!ecegın ıze t:w1n ol.du
ğun1 i<;in, ) aşan1ağa • l. sizi bck
lcmcğe mcc!:ıurdunıı. 

Sonra Al.. a aske:·br' de çc
kill:p g~tti!l''.!.' T 1.;: ba~ı:nr. kalma
mak çin yar rn{j bi-:- k,; '• 1..-sı.:z 
yetim a 1:dım VP a'ıı rın samani ı

ğ ı n:ı yer1estik. 
,.ı\h :'"ıı1ö.>yö • ~ikola, bUtün bun

la s: e söyleme!{ içi!" ben ser
n•ckle Allrh 1'ana nC' ti;,'lr b:r 
ccz:ı. \'er Ift"n anı< 

Yap ık:cak bır sc·y de 'Pk, olan 
o!du, eldrn bir ~<;>~· gelmC'Z, Yıı
p:h.:air \<'k r~y ycıı ' hir hayata 
ba~lrrnak. Amrna !-iımci·!ı 1~ bir2z 
ist"rahat ed1nız. ).'lac1am1!1 crla~ı 

na b1.,. )'·ata~ hazı ı~y1n1 Hastil 
olmdl'r7"'2.3n korkuy·orum. 

D(·ı· am rt. 
G ayret Piri. fakat ~raı·la 

- Hi~ olmazsa bir Jnlmıa b:r 
Ee~,,r y ~·in' .. ı\ teş ya,<nyrn~, E;7e i
k' yumt:rta haz:ı'!ıyay ım. Sa
m~..,!: k4 a b~ 1• taı.,~uk saklr;.·ab 1-
dını. Y' :niz, kPnd'nizc gelirsi
n:?. 

Devam et ba.lr. 
Bar.ıı yaklaştı baş n ı ı! .zkri-

• rne kovda, rica, ırnı tekrarladı. 
Onu kaldırdı.."n: 

- Baba Pan·t, örü r·U"I 

meti:ıim SOl' nu dlr cc - k -
dar kU\"\"ctlm var 

(Daha ,-ar) 

ı s t anhuJ Vakıflar Baş . müdüriü v ünden 

U':ı; a ·t, En tlh:jl' J)ibe~i m W..et>i 15 Dtik·~ ·· 1 

n l '.;ı.rıı:: a 

Ba'nt Koı-ıt .aş 13 • 

J.ı ntn a.ylığ. 
IJ. K 

1 :;o 

1 so 
s .... ·.ıçhanı•, '-li .aı• /l(yas Carr ı hcıiı?arı 15 

YıJ<.u.~:ci.l ya.ı..lı rr,ah<..t (lt' 94.3 sı i. ::;ı m.JY ~ • kal a) l r k 

üı.C". e il~:nı uzatık;.,.,~t · İ tt,lc~!rr 171' u /942 l'1 . ra gı.; Söal V1b\.~' 

kaJar Çc ...ı:.arı.t.,td İstantınl \'ak 'loı• >.ıaş ""~ irlUgu•dc \ k t o k.:-
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TÜRKİYE 

ZI AAT 
CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş tari:lti: 1883. - Se rmayesi: 100.000.000 Türk lirl!Sl. 

Şebe ve aıans ad•-d1: 26:; 

Zirai ve ticari her nevi bı1nka muameleleri 
Para bir iktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Z,raat Bankasında kumbaralı ve i~ba: ız tasarruf hcsap
kur'a ile aşağıdaki plana gö arlara Sl'l'ede 4 defa ~ :k:i.l<>cck 
kur'a ile aaşğıdakl plana go.• re ,k• aıml-y e <la' •ıloc aktır. 

' A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet ~o liralık 5,000 ı. 
' • sot • z.eoo • 129 • " • ,,800 • 
• • ıst • ı,ooe • 

" • ıoo • "°°' • ıa • ıt • a.zoe • 
DiKKAT: Hesaplarındaki p aralar b :r sene içınde 50 liTa-

dan aı;ağı dUşıı;yenleıre ikra miye çrktığı taıkdfrd~ ';lı 20 fa7Ja
s'lc Vf!r Cf'Ckt!r. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Birincikanun tarih !erinde çekilecektir. 

• 


