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Veni Hububat Fiat-ı 
ları Tesbit Edildi 

tevziine tabi Karne ile Ekmek 
şehirlerde her nevi hububat 

alım ve satımı memnudur 
İki büyük mese

lemiz vardır: 
ekmek ve kömür 

Piyasada memnuni
yet ve hazırlıklar ••• ----

J •
1 

.• . en mühim Ticaref ve Ziraat Vekôletleri son ka-ç ıf erımızın 

iki davtu! ~alledilme~ rar etrafında talimatname hazırlıyor 
yoluna gırmtf bulana 
yor. Bu, Saracoğlu ha· Anj,ara 16 (A.A.) - Ticaret 
binesinden beHediği· Vekalet;nden tebliğ edilmiş
miz büyük bafarılar tir: 
için bir lali hayırdır. 
M üstahıil, müstehlik, 
memur, her türk yurd· 
Jatftnın bu çok ehem· 
miyetli memleket ela· 
valarında · hükumete 
yardrm etmesi vatani 
bir vazife, milli bir 
borçtur. 

l"azan: ABiDiN DAVER 

~ Ün)ıa harbinin ıne1ıı:Je -
C:::J/ k<>tim'1.dc de doğurchığu 

iL.tı~adl b ~ıhranı.n 01uh
teJif mç~elc:Teri ara~ında •Ki ta
neı.i Jı<,P"inden nıiilıinıdir: J'.k· 
mek , . ., kömiir ııı ,ele ri. 

l::kı;u•k, in'<ln muki<ıesi, kö -
nıür dl" butıin malducleri i~lcıen 
\"'C bll b.-kunda11 'ıangi~inin da: 
ha ınıihmı ni:lu,'lı kolayca kes
!irilemi3 cıı iki lıa) ati maddedir. 
Iki,ine de ,;ddl.'tle nıuh1'1c12; 
iki,ini ıl<• ;ı;:i3·acunna )eler de· 
recede l eli~tirntl'kle mii!..clle -
fi7. 

:\lerhuın doktnr Refik Saı • 
dam, keııd; halatına rual olan 
çok l orw:u bir gayretle bu iki 
hayati da\ala.rı loaUc çalışıyor
du. Rahıııctlt Baş\Ckil in bütiin 
s-alı!}malarına \C uğr~arı _ 
D~ ~ağmcn, bu iki .ilıtiya.eııı tc· 
~•nınde ha<• ak.,aklıkla.r görül
du. Bunun böyle ohn..,,ırun nıuh
telif •ebeplec: vardJr. Bu se • 
b~plerdcn bazılar1111 insan gii
cwır de hak.im -0lan tabiat ya
ratnıı~'" da, b:ızıları kcındi ku
surlarnnızdaıı doğmuştur. Ken
di ku.:,ıırlarunızdan ileri geleıı 
sebepler arasıuda, merhıım Bas
vekile ~ol göı.tereıı iktı,at mü: 
klıa5' ı>J.rıııuı yanılmaları en 
başta gdir. Xaıari bilgileri ile 
bdki de pek parlak olaıı bazı 
müteha"ı•lar, lili ve pratik is 
'aha'1nda, i tenildii!i \e bekle '. 
nildiği kadar, nım .,ffa.k olama • 
ııu~lardır. 

• 
Şük.rii Saracoğlu kabin-e~inin 

tc·~ckkiil <'ı1,.r etıncz.. il•k halline' 
m..:4·hnr olduğu n1es~lelcr, hu 
ekınek 'e kömiir i~leri idi. Bu 
iki nıiilıiın darn}ı halletmek iein 
nıerlıum doktor ıt .. ftı, Sayda;., 
kabinesinin nlrnış oldu:"'lı tedbir
lerden ivi netice \·creııleri kuv
Vetleııdi.rmdı:, ~ iirümeyenleri ise 
hemen dei\İ~tirnıd,; icabediyor
d u; ta ki im işleri yoluna ko3 -
ınanm taın zamanı olım yaz ge-ç
ın in n k~m sıkıntı çcldlınc· 
5in. 

'nr•coğlu kabine inin, bu hu
susta hiç vakit ka}·betmedi~ini 
bu) lık nıenınuniı etle göriiyo · 
rıız. Te,flkklilünl!n daha ha.fla'1 
olm.ıdau ekmek nıeselesi içia 
Hın. tedbirler alıııdı. Dünkü ga
zeteftrde bildirilen hu tedbir -
l~riu nııimen iz , .• rı, c.J<ilc • 
rınden çok daha ba it ve prııt• 
0~ması, şimdiye kadar tatbik e· 
dıleo lısulün münckkid ve mu• 
arızları tara!rr..dıın i!Ni süriilen 
lıarşılıık Ç11relerc ulgun bulun -
" '1dır, Köylünün biitün iıJjİh 

tSO. ı;, SA. 3 L " 

istihsal ma•ayetl<>rindeiu '!mu
mi yüksll gözoııüru tu.tula
rak hububat mal15u __ flat!arır.a 
zam yap:lıma'll hli..~umı:tçe !:a
rar a:tına alınınıjLr. Bu karar 
mucibince buğday, çavdar, ınah· 
lüt rr..>.r: aı<pa; yuld ve ak da

rı mal16ufünün tam"m:r.dan: 

Dlnya lir amı 

ka~ısınaa 

r 
"Kurnaz ve karı sık 
oyunlardan hic 
birine kapılma
mak azmindedir,, -·-
Ordre gazetesi 
Türkiyenin na
zik durumunu 

belirtiyor 
V~ji 16 (A.A.) - Ajansın hu

susi muhabiri bil<l.::iyor: 
Marsil} üda ç>kimakta olan 

Ordre gazde<i (Düıı'.;·a dramı 
kar~>Stıı<la Saacoğhı) başlrğı 
.alt:nda r.- q·<'ttigi bi•· başmaka
lede kahincsi.r.i tamam!Jnnış o
lan yeni Ba~\c1>ilin TlL'k ır.ille
fnfa nıln:nda n,;u;yct fi:kr.iınıi 
oonıokra~i pren 'r !t"dc yuğur
.mt.o;ı olaı~ ~ı\~c:t rkür. -:ti<llık. bir 
arknd3şı s.fntilf' ken<lisinrlen ev
ycJ gelen hükumc' l<'nnı s'ya • 

. : tl>r'nı tclcip ed('('cgci kay • 
de tt ikıten sonra d i'Y<>t" kı : 

·Ttir'kiycyi ku.rtarn.ıs olar. . . ' D<t1' ıın eser>ıi tak'p eden bu-
günGcti 'rütik iı;.:r.re aılrn1lar1 ken· 
di !'ıi)-;"ıSt"'~·<'rire tam b:r iryti.~-cıaı 
'C'~rrek hususlarını:!;. pek ti-tiz
dir ler BaE<an m'-'~ le ~tlerin • 
de yalnr, ve orta şarktaıci hare-

j 

CSO:>:tı. SA. 3 I' 7) 

BERLIN 
ELÇiMiZ ____ , __ _ 

Blırev Derede 
HIOer ve Rlbhen
trop'a veda ettt 
&1,18 AA) 

a - istibs n1r~ı.ur.ı. 5C :or.ü 
kadar olan zr.·.l~ta·l <>iUe,.e a,t bu 
eins hubuıbuiın lıer bcrin<len 
yüzde 25 ~nin; 

b - isttlısal m:k·. •1 yı;z tc 
na kadar oıa'1 miısrnlı,;ııleie ~ 
bu cins hı,bubatın b~r bır.n.n 
yü7de 35 in .n; 

c 1s+.mal m:k~.ar11 100 tonu 
tccaı·Uz eder. mü.">taJ~sınere ait 
bu cins hububatın her birinin 
50 tona kadar olan kısmından 
yüzde 25 "nin 50 t0ndan 100 to
n·a kad~r o'an lı:ıs.mmdan )il.:de 
35 inın ,._ 100 torudan fazla kıs 
m ;nır, na vüzı:le 50 ,,inin bedeh 
pc,•n tediye ediiml'k suretile 
cieYIC'tro sat,nalınması~a karar 
'rerikn ·-;ti ı:. 

Bu rububat.n Tic•ret H Zı· 

raat Vrliı.I ı n ıarııfıııoan müş 
lkrd:oı hazırlanac.ak cı"an tali
matnamed~ y'12ılı müdietler 
zarfında Tı ıptak Mah ullerl O
fisinin veya of's namına müba
yaa yap:ı.c.:.k olan Tüııki:ye Zi
raaı bankasm .n al!m te,.,.kilatın:-. 
aşagıdaki yazıl' fiatlarla 1€slim 
edilrnesı meeburid. ı-. 

(SONU. IB. S Sl'. 3) 

Fransn hii.k\ımet reisi 
Pi>cr Laval 

Fransız gemileri 

Lavaı Amerika tek· 
liflerini bir nota ile 

reddetti -lngilte~~ gemilerin 
dO.şman kontroıı. 
ne geçmesine mı-
saade etmlyecek 

(Ankara Hab~rlerl J ~İNİN ıvarıovo 
oKlin ~09ins1t -

o ®MOSKOVA 
Vyasma -~·oıais~ 

0 1{aluga 
o • 

!' Rvasaıı -

TVLA\ l>ENSA 
"' 

l Karsta Ankara 
haftası yapılacak 

\\ !"1içurıl\sK 
l "TAM80V 

.. 
~ROHES SARATO'/ 

Rossoş 

HAIOO>J' ' 0 

1\ , o Kupy~ ..,. 
roltava ·~ 

R.OSTOF 

Şal'lı. ceybe;,ini il l'Cn ıtp oolgesin deki ifıarekalı gO ... tcrir harita 

ALllARlıABA 00BE 

Cenupta 
-------

Kovalama 
savaşları 
oluyor 

• 

Voronejde 
-------

·A ı ma n 
kıtal arı 
geriledi ı 

• ı 

Voroşl lofgrad Boguşar ve Mile-· 
şehri zaptedildi rovo boşaltıldı 

:Berlin, 16 (A.A.) - Alnıan 

orduları başkomu,•anl•ğı teb'iğ.: 

.M ,,ko , a, 16 (A.A) - b,·1• , , · 
!fl<'§rCdilt>n &,n•yı'~ f~'bl-ii.J~ 

· C~amba/pe ... ~embe gf'C'csi s )V

Yt•t ~1t:ıla.:.·ı \Tvronlz bölce:ni.e ve 
l\Ii.llerovo'nun c ':>ubutı<la yap:an 
nı:uıharebelı'rc i~ak e~le;."di. 

-mı~~~~~~~~ 

ozan gününü de orada kutlamak 
üzere bir profesörler heyeti gidiyor 

Allkara, 11 (A.A.l .- M .. l'i1 ve- (~nm11lar vereccld ve d : rtı!• 
lr~l-ğjııııi t . 1 il••·•"'." Aı:lUlra U- tan ela <)>ğu bölc•l<~ a.Oltadar 
tJ,<. · lt'SI Dil n Tarih • ~a t<ıeo ~raliOı: lron•=~lı.r , d • 
~-L-1" · ·ı "-~ k ~ ~ ~- ~ c ..... ~ 
.ı:: ·~ '\~ · ı e- Yu,..~ Z•.-v.... ~ t ı-tip edoceok ve a 11 e:-aŞ•ııı.'fı'.!a ... 
1 ""' P !ı•oör ' ~nle-:nd<.'tl mı- lard:ı b '.:ni('Ot);tır. 
ı'tfol ep 1 ) l" 1 b'f ~ • fj: kO!te 
•"'kanı p"t'O'!P ~- Dr. ŞE'\ttet .-.zız 
KallSl>'ut:n ~·tanlığı .. uırla K&l'S· 

• b~ e! • Aı*nra vemtesi 
balta ııu aı:aıak ~ e Lo n t:ilnllnil 
ı>rad kı>tlam ~e 18 •rmor.\12 
1942 t'\ın ı. t ı:llnll Ad!ur.adan ba· 
met e~c •ır . .Ankara U11Wer&ıt""" 
bt,-di Ka ı ta b 'r r !!ıır. milli kül· 
tll'*":nle '!cill b"l<:ular Czcı illik kıın 

·Japonlar 

Temmuz 
sonunda --··-
Ruslara karşı 

harp açacakmışl 
Ankara 16 (Rad0 o ga..desl)

Japonları!l Mançuryaci:i büyük 
lruV\·etler toplamakta olklıığu 
gôz.e çarp.-r.aktadır. Bunun Rus
yaya kar;'l bir hareketle ilgili 

olduğu aynca i-<;atd edilmekte. 
dir. Bu harl'kctln :emmuzur: 
sonlarında yapılmazso. en geç o
Jaı-ak ağustosun ilk hafi snia 
b~lıyacağı bilıhilmcktedir. l 

iKiNCi 
CEPHE 

Son manevralar 
da yapıldı -Rusfar bu mevzu· 

da çok hassasiyet 
göster·yorlar 

A'nk:-.ra, 16 (Ra<l, o Guc•c
so) - Yunay'Clet Pnss aj<ns ~.ın 
rr.ut>ab:r:ne göre Ruslar !k Je> 
cephe rı-c;cJ,s>cde ha yd 
göt;l.t:rmekte<lnlcr Rı.s gJZ.tt· 
leri ik'nc> cephe~ n dufıal açı' 
rnas1nı .ı.s.tcmek,.ll-ı .. ı._ ... ir.ıa..ız 

gazı:steıeri de ccp"-c'lin açılıno
sı üzer:nde ısreırln d;.ırma •t 
dırlar. 

Niyu2 Kronik! gazl'lc·.:. her 
ne pahas.,.,a ol a o un So..:
ycUere kilbi! olan. her y amımın 
yapılmas nı ıste:nekte<Lr. 

S d.ıf;'Uckl Avustralya ,-
zetes' dıyor ki: <AmE't• an 1'1-
gilizler ilenci ccp.lıe açmoKta 

(SO. T. SA- 3 SC. 4) 

DOGU AKDENIZDE BiR HADtSE Doğu cep1112sinin cenup kesi
rr.:ınde kovalama savaşları ara· 
bkı;ız dı:va.m etımı:ktl'dir. D~
nıanın kuşaıılırmş Ye yolları kl'-

(SONU. S.\. 3 St). 1) 

BERLiN 

Ct:'}>l"lı .1.1!n d ~ı-: -"-~·'·· . c: n ... e mU-

hiroA~~ ı~~.:~~· ,o~~~'.~F.;~E)\ Bir Türk gemı·sı· torpı·ı 
Pl·SKl RTl LDI' ı 

\ a~;~~;;ı~J l~" •• -.~;ı."~.:.ı:~ !:~ 1 en i p k a raya oturdu 
gı1·el::ıılın~ olan .. ~.....7ıan ;Ktt::.i .... :-.uı bu 
.:-adan pii«kürt, ·1 Vt• atmışlardır. HALKI 

Harbin yakında 
zaferle bitece
ğini ümit ediyor 

----ı---

Lozovski 
Son harbi Rus 
askeri kazana-

cak, diyor 

BİR Knrn .u.· JIU'F.Ti KAÇTI 
JII<l&ova, 16 CA-'>.) - ·yl eı lcb 

ligh1c ekt.I~: 
Vwonej bölgcs,ııde lnr Q<>k iı.esirr

lPrde kuv"·etıJe-rtaiz kJl:lı ta:ırı'tö2-

larda bdunaı<>k ~na a'1r kayıp. 
lar \'eıod1:~nişlC':"d;r, B~r ~eıt tarlt 
bW-Jiğl lbfiyük b'r ci'iiş:oon miJf;·cze
Ôinin ,ku=y heyct;nı kaçın İi1\ nıec 
bur ,,t:n~~ir. Es::ıe..· .-ı.h:n:.111s ve ve
slk:ı.br ele g~ı,;;n,;ştir 

M•·:ı~.,., oeplıesime M'1.$<.Q\-anm 
bntrsm:ı lı<'r kesiminde kıtaıarımız 
Oüşr.amn 3 ta•ı!ı.'1.raUUu pu-skürtm'ils
tllr. Kıt,.Jım.mız mukabil toamr.la 
"'e c;icidetU bir çaı;.ıJ.~an ıı;onıra 

m<Uı.0'1 bir yerlı zoptctm'.ş'.r • 
Rn kadar ab:::> sı;b:;y '~ .,__, öl

dilrülıı..U...tür. 

:il ".a\"anın ş·~al batıs~ Kal:
nin cı~ht<ri:n ·n -t>· .. ~ kf'Sr.n!e..'indc 
Al::t a"1-:rr aı.ım kalan m:.ıteaoolt la-
~aru~1anla. buJ.Uu.nu:ih4!'d..ı· 

Geminin kurtarılmasına çalışılıyor 
Ankara 16 (A.A.) - Haber aldığımıza göre cloj.,'ll Akdeaiıde 

2,000 tooiliitolu.k bir Tiirk petrol genıi>i torpill .. nmkj ,., grnıi ka· 
_::_y~ otıınımştur. Gemiııiıı kurta rıbn&Sına çalı~ılmaktadır. --------
Kapalıçarşıda dün 
dört dükkan yandı 

.. ı~~~~~~~~ 

Yangın benzinle işleyen bir makinede 
altın bilezik erlttllrken çıktı 

•ı------
Bo· ı·,, :6 (A.A l - M•c:,·!d ı:azc-

tele-!'ir..dt b; "inE." Re-r i4 ~i mldı.a-
bırfı:nd•-n bil 1 l"'il·rh~inıe gü!'t' Bı•rlln ... , 
,ılc-r rn'Jfınr(.bcnlu yakında bit("-ct
ğini Umht. edİ)'OT:öl•'. BJn.latın .ahrri'i- 1 

AJ,'.\IA'\l .. ~R 3 Bİ" ·ıwn·AnE Balta limanında da b" kt 
Kt:Ll .. 'lxnoı: . ır yangın çı ı 

(SONU. SA. 3 SÜ. 5) som.•. SA. s stı. !l 

Lom.a, 16 CAJ\.) - MOO<nva Dün a.:'iam iiz.:rı Kapalıçar • 
da ;ıJ.ma:ı •"-'-<'r:c·i arlradılıl•rı.,>n <'' "'ı.da kitıyunıculada bir »angın 
Z\_V()I"! • .J 

çılam_ış \"e dört diikok.aı. yanmı~-
tır. 

Yaptığın:ız lalrlriku:c W·" h<ı· 
dise şöyle olmuşhıT: 
Kapalıçarşmuı k~yuıl'lı..'"lllar 

SO. T. S.4., 3 Sİ}. m 

..,... ..................... Yeni Tefrikamız ..... · ................. -.. , 

Sultan Mecid devri 
Baş pehlivanları 

(C•ı•· ••• ,, ••4 .ı:;ııtş iJI 
· Köylü olduğu kadar halkcı SaracoQlu fakir 

halkın da yUzUnü güldUrecektir 
•ı------~ 

Pehli\Anlık tarilunıizin parlak salıircl~r•ni teşkil eden bli)iik 1 
, e methur giire•leri bü ilin heyecan \'C tclerrüatile size 

,.e meşhur gilıeşlcri bütün heyecan .-e lereNıiatıle sİı.t' an
latat"l\k olan bu lefrikamızda \'eliaht Sultan Aziılc ).'o:zgatlı 

Kel llosanıo, Kazıkcı, Arna,·utoj:hı, Kara :Manda, A lu, ı 
Al..-'"")tınlu, Haht-kli gibi namlı p~ı.Jıvanların ı:ııl't'.leriuı 

2e\ '.le oku) a<·ak-.nız. 1 

Saracoğlu kabiue,iniıı ilk ic
raatı iç politikanın can danı.a
rına ha nıak oldu. Bu damar 

bıığdn~ bo~ta olmak iiU're bu • 

YAZAN: 

GELAMI İZZET SED~ 
l iizde elli 21am ~·apıldı \ e a~ı<-
lar kı'ınen erb.,,ı bırakıld 
haberi du~·ulıınc:ı b<'r yerde du· 

~ulan se\İnç delildir. 

Çapma göre mahsuhiııiı 'eni 
{fotlarla lıiikiınırlr 11ık1aoı 

PEK YAKINDA ~ ı 

bubattır. Yeni kabinenin bu işe 

hl'nıen el atıp bu daman aç
nıa&ı bitviik ~<·birler d1'ındoki 

sahır1arda da ~·enideıı verimli 

hareket kmin edrce~ine: •Hii • 

kiimet hü~ iik 'ehirlerıle ia e' i 
ii~liınc aldı: bı;bubnt !iatlar.;11 

sonra geri kall'n kı mını piya • 
(SO'.'\ l', SA. ~ ~U. 'l 



SAYF.A-Z 

TAHiRE 
Yazan: ZIYA ŞAKIR. 

- Tal:. le aevarr. edecek ·in 
cif> ne <>k ca ? •• Dü:;>ttnı.i. k:Jııt.. 

n. Seınn olabilıt. ... -egın b.r y 
var.ıa a1JCak. (k:ıdın) o'lma l'tır. 

B.ı mu~ (Haeı Mehmet 
'fakı!) nı.r.. odaya ginı:esite ne
ticelendi. Bu sert dü.~en müç
te. klin huzuru, tek söz sö:Ie • 
ıueye manin. F rWıniı> 

amı i ~ yetiııdarı fırlıı • 
yarak: 

Emrinirzi, kızııOO t.eb\iığ et
tim. Tııbılidü- ki hazırla=ııva 
başlı~ acaktır .. 

Dc<d .• 

F:ılu'Ul!Jlisa, bafnı önüııe ey• 
dl. Tek" ııü.ı: l!Öy'ıemcden, odayı 
k!rlcrıı.ti. 

Bt.ı ha.&e garıq k= üz.erin -
de \.= ı:ıu.yük bir tesir b:..raktı. 
Odasına k;ı;p:mdı: 

- Bu, !jJ:r Z".ilüruhir .. Hahı· 
cesfne bir Jı;til:ıda ttır. 

Dıye, hiingıir hu !!Ü.r a.;lam!l· 
ya başladı. 

Ooon ı,1ç".AH1lcl:ırmı 

od ya lcı:ış<ın d iısı: 

·ıerek 

'c yapa! yaV"rUm. Bu, 
1' r adettir. Ar..'anedlr. Bur.u 
ibv,J!!)aya, k"msc ce••ıo t edl'!Illez. 

Diye>, onu teselli) e başladı. 
Fakıat buna, iınkiın btılamaılı. 

Fahrünmi5a, Molla Mdıımet 
(le evk-ll<il. Kocaııt da, tıpkı ba
bası gibi, son derecede muta.as· 
sqı ve ım!hafaza.ldl.r bir ~'Ç'tL .. 
Bu adam, i1k i) olaraık karıs! • 
nın haya4ını ve ·bil:ha a l<Wtap
larla uğraşmasır..ı mendmek 
is+..edi. Fa.kat Fahrümıisa, ona 
karşı kadınlık vekar ve J:!a~c
ün o kı:ıtiar güzel kullanıdı ki, 
pek fazla ileri ı::idemedi. 

Ge:'ıc;; kadu:ım, biı'biıini nıüte
akıp iki oğlu ve bir kızı oldu. 
Hem !rendi aücsi ,-e hem zev
ci.rıi:n ailesi zengin oldni:,'U için 
Fahriiruıisa bu ~ı dash
larına teı'ketti. Kendlsi, htaıııl 
daires>ne çdkı:ı'l:di. Bütüııı zanııa • 
mnı cıh:nnaıkla geç;rdi. 

E• .• a.i<liği zaman babası ocıı. 
(K32Viı:) e on b<-ş lıiloınetre 
ruzalclııı, kıü-çük bir 9ift1Jk hediye 
et.ır.;.;ıti. Bu çiftliğin ~mda, 
cenr.et balbçelerini andıran bağ· 
lar ve zümdlt gil>i yeşil ağaç • 
lar arasında, (~t.OO:W) adı 
verilen zarif bir kıöşk bulunu • 
yurdu. 

FahrünrJisa. hayaiırun pek; 
çdk günlerini bu 1.~1! kAlpana
ra'k roU'1\'CZİ bir hakle go<;i!ııi • 
~or. Fa.stlasız bir ı;urette Okiu • 
malanna devam ediyordu. Şe
hlrde buhmduiu zaıruııılaroa 
da s:lk :ı.ık babasının evine gi· 
diy'll!'. orada kızlık hay ;t"'m sal 
hatıralarını 8İnesiııde s~kJayaııı 
klli;ficuk dairesinıfo k.alm:ıı.t.an 
bü.yük bir z-e\·k du;yuyıon!u. 

Görülüyor ki Fahrünnisıının 
llıı:ıca ·ıe olan mücaseb<:ti ~ • 
cak rcmni bir izdivaç rab•~:ıı.:ın.. 
d:ın h:ır.:-uti. Kcndsne zevç o
lan arr ca:zıa.desinı, esasen kü • 
çuk ·.,.ündcnberi SC\'m0'lldi. Ni-
te1'i.m, evlor.ıdikteı: soııra da 
SCVrr:'mll.işti. 

Evinde hlllunduğu zaman da, 
iıkinci k.a tial<i geniş lrukiıplı a~e
slnden çllr.mıy.rdu.. H~ z.evo
ni bile cırada kabul ed'!yordu. 
Ve onu.cla, ar.cak ev işlerinc da
ir konuşuyordu. 

1''aıkat buna wık?Ml :oevci 
Molla Mehmet, FalıTunnisayı 
çıldmıa ıa ı.- mıııhaObeUe se
viyor. Ondan, bir görge · i ay
rılmak istemiyordu. F:ık:ıt genç 
kadının çİ2lmiş - hJduttaD , 
blr panr.ak bi1e ile gcçııneye 
cesaret edemiy'Ordu. . 

•• 
DÜ ÜNCELERJ ALTüST EDEN 

BİR KiTAP 

Falırü.ımisa, lr1.o1I.a Cevııdm 
ewnden dôııdüMen sonra, kü • 
tüphanesJı:.e kapaııc!L şidjetli 

bir merak ve salıırSJZUkla Şeyh 
Ahınedin kitabını açtı. BiJyı1k 

bir dikkatle olmma;a başladı. 
Bu kitalım her sahifesi, OO'JU.111 

önü.n<le yenı bir iilcm açı) uı u. 
içinde yaşad • .ğL ist>lxiat ha)alı 
siliniyordu. Baıııbafea bır dıüJı,. 
ya cani myıoıd a 

Şe)iı Alımc-t, Resulü ekrcm 
efendimizin asrrea kadaı· OOııı ü.
yoı'da O asırda.ki sa.nııiıti;~ti 
coŞ!ı.un ve ır.ütehassir bir ban 
He taril ecliyorou. 

İslamiyetin, yalçın kayalar • 
d= müreılJk.ep bir dağ gibi kuv· 
vetli olduğtmu anlatryw ve bu
gfin (meııhep tefı'Jtaları), (ba
tıl itikatlar), cahil softadann ve 
mollalanr. kafalarından ıbğ' • 
muş hmıf.elerle sallııbetiı:ıi kay
be1ımıiş olan İslam.yetin elim va· 
zjyeUne, teessiiflcr eyliyordu. 

(Resıllü ekre:'l!), vicda.n hür
riyetinden ba~a birşey düşün
müyor.. ve ashahna da dawa 
bunu ta\'lliye ediyordu. 

Bu hürriyıet, kadınlara da şa· 
mildi. Müslüınac. kadını, sade- 1 
ce e\"lnde bcr işçi, adi bi'I' amele, 
erl<E,;inf.ıı zevltiı>i tatmin için 
beslenen süfli bir va ·ıta değildi. 
Kadın da erik.ek kadar hün-i.. 

yet miıılanna malikti. Camiye, 
meııcide giderek vaaz dinliyw • 
du. 1cabeVtiği za.nıaı:, erk.o.lalerin 
bayat.ına karışıyordu. 

(Daha ur) 

OKUYUCU 
SIKAYETI 

tl'~a BağlarbaŞl!lıd:ı İ· 
cadiye Küırdçelebi 9'.lkağnıda o
turanı bir c4n.ıyucumu:z yazrynr: 

•Otıırmakt.a olduğum semt· 
t<! gece ve gündüz a<;dtta o
t~ imkan. ız kılacaJ.c: de
recede sivrisinek vardır. Eren- / 

,köy ,-e cİ\'arıncf.a tatbik edi- 1 
len sivrt..inok mücıtdclesiniın 
bizim soıntte de yıtpılmas.ı hal
kı i:>.'aç eden derdin ortadan. 
kalkmasına yuıyacakhr. Bıı 
semt hallruıuı sivrisincltten 
kurtarılma ını lstiyonrz.• 

ŞEKER 
TEVZii 
----.~---

Sıbbat midir e 
direktti verildi 

Aybaşında piyaıa
ya toz şeker 

verilecek 
Yoıkııul a:lelerirt çocukla

rına verilecek bedava şeker 
için vila ·et; sıbbat müctür!U
ğüne l1zım gelen direktif> 
vernniştir. Sıhhat nıü.dürlüğü 
tacirlerle temasa gcrm ş ve 
§ekerlerin paket haliıı<le ha
zıdanması i.• 'li hane başla
m~tır. 

Verilen mah'.ı.mata gc)re ay
başından itibaren piyasaya 
bol miktarda toz şeker verile
ce kıtır Yenı kampaıı anın 
cıkıma_ ndan sovra halka toz 
cl<er Yerilme~ine başlıya· 

cak'1 r. 

~NÜN iÇiNDEN.;. 11 ı LOZAN 
I~ J BAYRAMI 
Şimdi idam cezası haktır ! 

Yeni biikı1metiınizin ilk bü • 
yiik kuran nwmlekcliıı ia..., 
problenıiııe yeni bir ~ii,- ,.;;,. 
ınek oldu: ilk olar;ıık hububat•ı 
serbe. t satı~ı ""ste<Uini kabul 
ell.i ,.e salı~ ffo.tlarma ~o ;;o zanı 
lAplı. 

Yeni hifkiımetiıulıiu ilk bii
~ ii k Jw r aı UlJ i.ı..şe rlısü•ni Uz.., .. 
rinde alıııo:ı olma,ı, ıneomlel<etin 
ekonomik kaM<ıuma ve •aşc si
~a,etiui bixinci planda, bihiik 
bir ciddil et •·e azimle ele aldt
ğıııa şüphe bırakmaz. 

Gerçekte de, bugün, y:ıluız 
bizirn 111cınlekctimiz içhı değil, 
bütün dünya dedelleri için iaşe 
i.şi eo önemli ve cu çetln bir 
probl<"m olarak hiikiinı sümıelı.
tedir. Bunu ç-.ıpra~>k bir dava 
haline getiren "'lıeplcrdcn biri 
de ~ işinde ınüstah il, halk ve 

Yazan: HAYRİ MUHİDDiN 

karına ko:-ar. Bunu )'enu1"k Çok 
ı:iiçti.tr. 

:unta~assıt, bu harpten öuce 
mibtııh,il alc~·hiııc rnüstchli.I. -
le ittll:&k halindeydi. Malı miis· 
taJısiJiıt elinden ucuı alıp nıÜS• 
tehlike ucu~ 'atmak politikas1nı 
kullanıyordu. H arpte mii<tah -
sille birle~ip mw tchlik ak:ylıine 
dönn1ii~tlir. !\lfıtava!)st:t, dainıa, 
miistruısile piyasa Iaitından üs
tfuı fiat \'erecektir. 
Hükôınetimiziıı lmbub t ko • 

hında aldığı ) eni kar:ır, nımıus
lu mııtavassılı da kara boTSaıun 
tafıalckiinıündcn l;urlaraadı.tır. 

Zira kara borsa bütiio mahsulü 
çckemiy«ck, s .. rbest mal bula
bjtec<'k·tir ... Titrkiın zeytiııyağııı· 

da )-dııılan tecrübe 1nu,affak 
oln1uştur. 

Progra m hazırlandı 

Üniversitede büyük 
merasim yapı lacak 
24 Temnıuz günı. üniversite 

merkez biı.ası:ı.da saat 15 te ya· 
pılacak cLazan günJ.. nün prog 
ramı rektörlük tıırafından haz.r 
lamı-. , ır. Pııograma göre saat 
15 te törene şoh.ir baı:ıidıoounun 
çalacağı İÜ • marşı ile baş!a
nacaı.hr. DevlEtiler uanumi h • 
kuki ord:naryüs proiesör.ii Rek· 
~ör Cemil Biılscl .Dünya ııiza

ııınıda Loz n. mevzulu hır kıon 
ferans wrcccktlr. Bundaıı son
ra bir profesôr tarafından cİk
t!sa;çı g,'izjj,;·le Laı:an. an1 tıla.· 

eak ve Mckl Hikmet Gelenbek 
<Avukat gij üyle Lozan• konuş 
masını yapacaktır. Alımaıııy<.ya 

g:den savlay Asım Us'un ha-

l 
mutava,sıt arasmda üçü:zlli bir 
ça•pı5ma oluşudur. Kara horsa 
denilen fol:ik.et.<n bu çarp"ıma • ._____________ dan doğduğu aşikihdır. 

Şimdi namuslu müstahsil ...., 
namuslu muta.Yasstt için, bükıi· 
'™'tiıni:Dn yeıtl siyaseti sa~ e • 
sinde, geniş bir nefe:; almak ka· 
bil oldu ve muha.kikaık ki, hiç 
bir füiir kalmı, <leğil:lir. 

zırladı \ı .Gazeteci gözüyle L<>
Zan• karüCŞı Tarık Us tarafın· 
dan okun:ıcak ve Hııkttk F:ııküY
tesl talebesinden Mch!.:ha Şar
man ite H ü~amettin Atlı da • 

•Gençlik acl na Lo7an. ı a"'ata-

ithalat eşyası 
fiatları yeniden 
tesbit edilecek 

Bayat pahalıbtımn 

Anine geçilecek 
İıthal:ıit ~asının ve herpten 

evvelki durumu He fiat seviye
leri Ticaret Vekaletince yeni
den tetkik ve tesbit olunmakta 
ve ha~,.t pahalıhgın önüne geç· 
mek lizere yeniden bazı tecllbir
ler alıımıaktad1r. Vekaletten a
Iekadadara gelen b r yazıya gö
re illha!Ut ~yasının fiat hadle
rinin ilftıalat birhlderince kım
trd ed!l:ıken bazı nc.k aların 
göz(inünde bu1unduruln a~ icap 
ettiğ.• b'ldirihn~kte ve sat.., ve
saikin;n tet.k;k olunm&sı lüzum
lu gıörıühnekıtedi.r. 

Yazıda, (!imcfik.i halde rnha T o
lunan bir m lın maliyet ve kar 
hadrlın>n aym mal:n harpten 
evvel kaça IT'al edi!ip ka<:a sa
t1'kiığının tero>ti de isten:rnek

tediır. BUlulan hıuı.1<a. itlıalat eş
yası fiatlannın Tüııkiye - A1mıan 

ya arasında yapılan anlaşma Ü· 
zerine neşredilen sirkiileırle giis 
ter;len mraç f;atran sıwiyesinl 

mu.!ıafaxa. euınesi noktasına dik· 
kat olunması lazım g~ 'bil· 
dirihnı>ktedir. 

.ıııeoe yaralandı 
Taıil21başınoa Ai'i adınd'a b.lr 

kaptan Şölıxet adında bir genç 
kıza kendisile beraber ge=eğ> 
k>k!if etn4t>r. Genç kıız hu ta· 
leh> ka'bu.1 et.ın~yiııce kaptan ji· 
!etle ŞChretın yüzünü mütead· 
dit yerlertlen kesmiştir. 

Vaziyet.n tehhiti İ\in Şöhret 
adliye dbktoruna gönderi~ 

tir. 

l\lüst:Jısil ,.e halk bakmun • 
dan: mı, yoksa mıtta\·a::ısıt zilin· 
re baıkıınıııdan mı jsi ele almalı? 

Artık, yi.ne ına] ~.a.klayanla.r. 

biiyük sdıirlcrin kara borsula -
rında hububat kaçaMıwlı ed"'1-
ler \'C devletin Dl\ ha.Jdı, adil ve 
nıilfi iktı~at n1tL\'Rz.cncsini )ara
tan iaşe ,Pyasetini vur;uncııluk 
cinay~tilc balto hıyanlara kar • 
şı, doğrıısu. idam ttZası lıaktJ.r. 

caklaroır. • 

Şehrimizde bulunJn Vekıl!er 

Laz.an Günii i.i.nive-rs 4.ede y~pı-
1acak tö<ende hazır bulunacak

lardır. 

Yeni hükıimctimfz, ~ ısi> • 
te.mle ez.ilmiş olan müstalı•il ,.e 
lı:ı:lkı yeni kararile kuriarımı 
bulunuyor. Zira köylünün daha 
ziyade para edcıı mala t:ıına 
ederek hububat ekiminden ka· 
çmıwı"1Da bir ..cbep kahmyaca-

ğı glbi namuslu köylii bugünkü l--ADLJ'YE :J 
durumda mahsııliinü de a~ık ve ı 
seıibestçe satabilecektir. Sata • • ID 
bilerekti:r, çünkü resmi fiat a- -------KOR ORLARINOA 
şağı yukarı Kara borsa ajanla-

~;:;:nd:~. :ıl~~~ıd':.rd'~i f~t - Kurşun boru hırsızı 
Esasen bundan dolaVldır ki 

bukarar,karaborsalt

0

kalbin- b•• ıb•• ı •b• k t 
::~vuracak"" biiyiÜ< dru-bc. u u gı 1 onuş u 
Vakıa d<onomide d<"ğişmn 

bfr kanını •·ardır ld her riimre 
.l<endi çıkannm daima nİı;bi 
m.:ıı1ı.,;m<>mULa meyleder. Yani 
müatab.s il de, m listehlik de, .mu
ta va.s.s.ıt oda daima daha biil iik 

EDEBIYA'f. 
VE FEN 

FAKÜLTESi 
Yeni binaya sımya 
EasUtlsldeabDacaıı 

Yanan F.debiyat ve Fen Fa
kültesi binası yerine yapılacak 
yeni fakül1e b'nalannın proje
sinde değişiklik yapılması karar 
laştınlmıı;ıır. Dün ünivenı'lteye 
giden yü.kı;ek mimar profesör 
:E.)nin Onat ve doıçı'nti rektöre 
yeni proje etrafında genıı; iza
hat vcrınişlcrdlr. Cağaooğlurıda
ki ldmıya enstitüsünün de y<'ni 
yapılocak bi.nalara i:ılıak ed1'1-
mesi kararlaştıntmıştır. Yeni 
proje · e fen ve edebiyat fakül
tekri binası SC"lırianizin en bü
yüık bin a~;ı olacalmr. 

~ .... :---------~ 
Boruları keserken evi sular 
basmasın dige neler yapmış? 

--- --------
saçı ok köçlctlktl., Boraları Leblebi 
mukablllade vermesi yaşıli ı anlatıyordu 

Kügii.k amma. mık.adar kü -
9'J.k:? Ancak 10 yaşlarında gö -
l'Ür>Üy<Jr. Biılcği kendir.den çok 
büyıük bir gençle birHkte kıelep
cclcnm:iş, :ııayıf, çeliıınsiz VÜCU· 

dile adeta ona asılmış gibi bir 
h:ıli var. Yüzü güne~ten laıınuş, 
gözleri yeşil zümriit ~bi ı-şıl ışııl 
p.ıırhyıor. 

Hilkiıın &JrUyor: 
- MahklımJ.Yctin oldu mu 

hiç?. 
O şaŞk:ı.n ne cevap veıımesi 

icabettiğ\ni birden .kıc6tiraııııi:Yor 
ağ"ln açık d uıruyor. 

- Hiç haıpsc girmiş mi) cüx. 
e'."\'elce 

- Yak giı'mroim. 
- Nercıde o~ıınwz? 
- Fa>tilıde ... 
- Anan bahan ne iş yaparlar? 
- Babam yoktur, annem bir 

yerde ç-ahşır. 
- Kardeşlerin var mı? 
- Üç ta...e kız amma bôt-i bü-

yük evli Karamürsel'de koca • 
sııın:. yanında. 

- Mekl.("be g'ı.diyıor mu:..ı.ın? 
- Hayır. Üç sene karlar dku· 

m~tuım. 
- Neden bıraktın? 
- Annem göt><ienr.«11, ikare-

me!a satmamı ist<.'<li. 
- Kaç ya.~mdasın sen? 
-12 ... 
Hiı!kılm bir müddet ruısuıYOr, 

se.oir.de farkufü.en tees..>ür ile 
ilave edi,V'Or. 

- Ba~ diyoc sen eviniın er
keği imişsin de! .. NEden ra!ıat 
dur.madrn akmin e\0İndcn kıur

ŞU11 'horııları çahooğı ibiyaıt e • 
rur.din. Senden bütün mahal • 
leli şik~yt"ld .. 
İddianame okundu. Kıüçüık. 

Koroğlu, uzun kılıcını beline 
takmıştı. Sarı b~-ık'.lı adaıının da 
eelinde t()J>ıııAfa.rıru dögen genif 
'bir kılıç asılı idi, 

1 KD A M 'm TAR t H ... R O 1'.f A N 1 - No: 166 kırdı; 
ıkurşı.ıın baı;ı;.ları çalıp satmak
tan suçlu, mtfntelif vaık'alar bir 
ar3ya toplanır.ı5. Hfıkiın yine 
ısorı.ryor: 

İkisi de adamlarının hareket
lerinı ite.mali dildkatle IA'!t.ki ed1 
) orlardı. 

Bı!:-ği t~ rı lbin:lirL!iiye işli
)~ .haydutlar kemali süratle 
hazırlanıyorlamı. Çok geçmeden 
her iş oh;.p b:ıın ~<ti. S0n bileği 
ta., rn :;vn ı<ılıncı b·leciikıten ve 
en geriye kalan yeratn sakini de 
ycmeni.'.crini a) ğ.na geçirdik
ten S'f'~.ra Kiiro~lu elle"·n• kal
çalarına dayı •arak tıpkı b'r or
du J..uma:-dam gibi teker teker 
::'.rkı:rla~'arını muayeneye başta· 
d> • 

Kıl:olannı, hançerl~rini, bı· 

c·1ı.lannı. birer birer bözden ge· 
ç rdi. 

&nra sarı bıy>klı adama dö· 
:r rek: 

- Ta ıra.mı.. diye ba 'tı.rdı. Ta· 
m:ırr. ve zn<,kemm~l .. 

Bürhanettin de t>pkı onun ı:l 
bı el!ler:ni kalaçlarına dJyıyarak 
salıntılı bir yıirüyüşle hayd•:t
hrı .kısaca muayene etti. Ve a
kııbmre ak sakanr iri yan bir 
~ayduda yaklaşarak 

- .Domuz Aii!• <!edı. Sen 
brrinci kolu al ve çı.k. .. Gidece
ğ n yeri bi >yursıı.ıın ya ... 

- Tekrar tarife lüzum yok 
"il i? 

- Hayır ağa .. 
- Haydi öy.leyse ... Vak.it kay 

betırreğe gc:ımcz. Hayvanların 
bu1uıııacakf'an yerler de mıalum 
ve göz:lerini aça aça ilave etti: 

- Bak bir defa daha tekrar 
ediyorwn. Bu 2.hıam lkıan d'ök· 
mek lüzumsuzdur. !Mümkün 
mertebe işler:mizi sessirı: yap
mağa mecburuz. Anladın mı? 

- Beli ağa ... 
Ak sakallı derihal yanına on 

kişi alarak salondan çıktı. Uzak
laştı. 

Sarı bıyıkl, adam, cKöroldu. 
na oonerek mırıldandı: 

- Ben de yanma on k'şi ala
cağım. (Hasan) roı1ıalarla ka-
1ırl{ırı ıam zamanmda orada bu 
lund\ıracak! 

Ve cevap vermesine meydan 
'bır:ık'lnadan delikanıya sanld.ı. 

Yanaklarından öptü. Gözleri ya 
sarmış1ı. 

Sôylediği gibi haydutlardan 
onunu da o a~kasına a\dı. (Do
muz Ali) nin arkasından, seri 
bir yürüyüşle salb-ndan c:kt.ı. A· 

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
dbmlan. da ken<li.>ini takip et· 
mişlerd.i. 

Ş mdi yeralt! sarayının bü· 
yük divanhanesinde yiıııni hay· 
dutla genç silirhşörden !başka 
kmwc kal!rnamışt.. 

Ha .. b-olk az daha unutuyor
duk. Kı.rmızı gehnci~< ile kesta· 
ne saclı k•:zı da hesaba katınız. 

Sarı bıyıklı adam ile arkada;a 
rı umk'!aştıkian pek az SOı11ra 
Fatma. yavaş yavaş delikanlı 

ya yaklaşarak kolundan tuttu. 
Dırdak!an OO]rnuş, yüzü.,de 

renk 'kalmamı~ı. Gari)'I bir heye 
cana es·ı olduğu her hareketin· 
den belli olA.ı(l'Crdu. 

Genç sil.3.lı.şör ona içten gelen 
bir yakınlıkla a.ootane bir nazar 
aUetti. Ve, yıuzünü tatlı!a~"lırma 
ğa çalışarak ooıdu: 

- Ne o Fatma? Ne istiyor
sun .. ;s:r dileğin mi var?. 

Kırmızı g(,linc'ğin, işitillir işi· 
1.il1mez bir sesle: 

- Bcli ağamı... diye mırıl
dandı. Bell .. . Bir dileğim var. 

Ve, gözlerimde güze~ gözleri
rin:n ~erinde birer şimşek 
çakarken sesini yükselterek iı.l.
ve etti: 

- Ben de geleceğim... !Ben 
de seninle beraber g:deceğim. 

D<'likarlı bir saniye düşüınür 
gıbı oldu; sonra kat'i ve 11-ly .. te
gayyer kararlar telıım eden bir 
ha~im gibi kısa ve sarih, cevap 
verdi: 

- O!amaz Fatma! Olamaz ba 
cını .. 

Genç kızın kaşlarında ani bir 
çaMı~ göze çarpn. 

Di~leri biribirine kenetlenir 
gibi oldu. 

A'Vlllrtlarını asabi asabi oyna
tarak genç sil.llışörün yakasına 
sarıldı. 

Ve m ni mııH eller'nden, 
mevzun ve yıum~ak korların.dan 
ümit edilemez b'r şidıcktle deli
kanlıyı sarsarak suratına hay-

- Neden? Neden olmazmış? 
Neden? Hee .. Sıöyl.escne .Köroğ 
faı? Neden olama=ış? Neden 
ben de sizinlıe gı.lemezmişim? 
He? Söyaesene? 

Genç s·~. ikl elini kalça
larına dayamıştı. İki elliıin baş 
pamıak"arını kılıcının kay~na 
.t,eçhıınişti. :Beyrkfarına çaplluııı 
geııeni.ş.ler veren tebessümü 
dudaldarındl:ın sil'tııeksitz.in ce
·van verd· .; 

- Gece yarısı mağaraların
dan çıkan haydutların yanında 
senin ~in olamaz ... Bizim yapı·· 
Jacak tı • sürü işlerimiz var ... 
G<irımedin mi SabahtanbC1"i ha
zırlanıyoruz. Kılıçlarımızı, ·han
çerlcri.mizi, patatarımızı bilcıttik. 
Saatloe-rce lbaŞ!xışa vertl'ık, lko
nuş1uk. Efüeue ad<1makıNı b;r 
itvtiyflta muhtacız. Böyle bir za 
manda seni yanımızıı:la lbu.lun
duıım;ık cnğru olmaz. 

Ve.. ıı:.rııl rı:ı" sarışın kızın, 

el'an yakasını bll'akrnamış bu
lunan eilni tutarak çok tatlı bir 
sesle: 

- Anladın mı baeı7. diye sor 
dıu. Anladın mı şimldi? Kim b lir 
nasıl bir wrencam geçireceğiz! 
Belki de bir daha buraya dıÖn· 
mek hiç birimize na.'lip olmıva
caık ... Eh ... Doğ= ya ... Böyfo 
b.r Fergüzeşıe seni ka!m~k h'c; 
iş:.m.e gelrnee." Daha var) 

- Nasıl yı:.pt 1 n bu iş:l anlat 
ıba'l«ı !mı. 

- Ne anlata(Ymn. O?du efen.
dim. 

- Kurşuı: 'boruları nıe yapı • 
~nndun? 

- Leblebiciye götürüp sah. • 
yordum. 

. . 

- Kaça satıyordım? 

(0.-vamı 4 iiııcii &ahllcdô) 
. ...... 
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... ... 
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Böbürlenmiş 
Karpuz arı 

Bazı karpııdarın saplan bıı • 
ruhnuk suretile hmn .k.o ılıp 
ı:ertrlldiklcri göriilmiiş. Gar.ete
ler, Hal idar oinin, halkm .. ı1ı. 
bati bakımından bıına mllni o
lu -,ını yazıyorlar" 

Biz n.ıyoruz ki karpuzların 
saplarııu burnnlar rpuuıılar 

değild' . 
Ömürlerinde akıllarından ge

çirınedıkleri fiatlara, iri inci 1'1· 
neleri gibi atıldıldannı görün
ce karpuzlar galiba kendi keıı
dileriı>e saplarını bıytk yerme 
bllnlyorlar!!. 

ClllIBIZ 

E- ~ ... -.--~-~ 

POLiTiKA DIS 
Sırbistan dağ ... 

larında 

1941 ilkbaharı Anupa h•Jıi
nin Balkanlara da geldiğini gör
dü. Yugoslavya o mtwaimde is
tilaya uğradı. G en seferki bü
Y harpte &J:b' 12Jl kendini 
müdafa:ı. ettniıı, lakin faik kuv· 
vetler kar~ısında, Alınan ve A· 
Yl•!ur~a - l\f caristan ordııları
ru., htilasına ıığr:ınıı~tL Bu &e· 

fu de Yugosla,Ja istila edildi. 
Jler iki harbin ba~langıcında 
Sırpl ar için ilibN birbiriııin 
ıu ni oldn. Yine ltirbiriııe 'b 
zi~·en iki ke~ fiyel ur: Geçen 
sl"ft"r memleketlerinin istil:ha 
u~'l'acbğını görcıın uplar Yine 
nıukavenıetten vu ge~i" • 
!erdi. Şimdi de dRHnıvorlar 

Geçt"n ilkbalıard~ Yı ao_.,l~v
ya parçalandı, Ilınatlar ';.yrıtdı. 
cenup İsliıvları pallıil'ı d"4ıldı. 
Sırpların muknemeti lıırno::ı rağ· 
mı>n ıbğlarda, 1rnığaralarda de· 
"am .. tlll('ktemr. 

Subistan krallıi;ı, 'u:p • Htt· 
vat - Slo,...,,. kralhl':ı n·ya en 
son Yugo,lavl:t krallığ-ı adla • 
rwdan hangisi \ cr~lirse \~rilsin 
Sırpların siya<oi leş k!·üllerino 
kounmş· isimlerin ıl::ı:i tigi gö • 
rüldü, Fakat nrhk ınlleııdele • 
sinden Sırplar sn '1.ııda da \'32l 

ge~me..ııi:;lerıfü: l\fenıleıketleri • 
ni gene kurtarncaklanna ınana
rak ujfr""1yorlar. Bıı mukne • 
met barekıcli ınaliım olduğu Ü• 

:ıere geçeo se.nedenlııeri hazır • 
lanm•ktadır. Sırplarla beraber 
Yunanlılar da vardı. 

1. .... nna.ıı~stanıa istili.sı üzerine 
dağları aı:arak, tiiı-lü müşkülat
la kıendilerini Sırbi0.taııa '3tabi • 
len Yunanlılar orada kar'!ı.ı.·a
cakları tehlikenin daha .. ~ olma 
dığını biliyorlardı. Liılcin mü,c.a.. 
dele~ e devanı için d.alıa l'lve • 
ri.)li •:ı.ha Strbistandı. Bu mı;. 
cadcJeJ e geli-şi güzel bir ıuat'<'ra 
değil, ınnotazanı ve nıü-es ... ir bir 
şekil ..rrmck Hlum gehli. 

Geııôl·al )Iikailoviç'in bu ha
reketin ba§ıııa geçtiği öğ~nil
ıli. Geııı.er>.al geııe ma!Uın olduğıı 
ii.ı~rc Yua-o. J a ,· y:.ının D ad:Nve 
N azırıydır Bö> le bir zamanda 
Harbiye !\ınınnın i i Londraıho 
bulunm,,.ktan 1iyade, kendin em· 
lnketinde eli siliih tutun! rm 
ba~ma geçınek olduğunu göste
ron Sırp general iıri n emri •J.. 
tında Yur.mıhlar bulunduğu gt• 
bi diin,\·anın öbür ucundan get. 
mi~ Yeni Zelnndlrlar da \·aırdı.r. 
Yeni Zelandhlar da geren ilk.
balı.arda İngiliz ordusu Ue bera
ber Balkan harekatına i<tirak 
etmiş, sonra eıs.ir dii.ı,ıneklen..e 
birçok Yımaı&hlarla beraber Su: 
bistan dağlarına kaçmamn yo • 
lunu bulnıuş, ını:cera .nıeraklı ·ı, 
gözü pek delika<ıhl:u:dır. 

Bunlar mümkün <>.'abildiği 
kadar il~ "° tc~da\'İ ına-lzemesi 
,.)arak gitmişlerdi. 'ekadllT sü
rereği belli olmayan bir müca.
de!.,nin hazırlığını görmüşkr, 

fakat söylrm<'ğe lüzum yok ki 
kaçarken ancak yükte hafif, pa
hada ağır olanı götüre.bilmiş • 
lerd.ir. Bununla beraber Yen> 
Zelandalılar '9in bu macera pek 
cazip göriônmüştür. •Hele ba • 
har ge)"'1ı, bizden ball.'oedilıliği

nı dünya duyacaktır.. diye ga

liba bir de şarkıları varmış. 
ŞiddetJi kış Sı;bisto.nda mağa • 
ralıırmda h ep g izlenmekle \'8 

bahara ha-nrlanınakla geçti. 
Sırp komitacıları hangi ayların 

lşe yaradığını ötedenber' bilir • 
!er. General M.ihailoviç'in kuv
votJeri de herhangi bil' rnıınta· 
zam aııuha.rebe harcık.eıtiııe i . 
ri~k değillerdir. Hep nrazj • 
den istifade cıclerek uğraşı ·or
la.r. Sırbın, Yıınanlının bu hıı· 
susta b!iyiik babalarından tiğ • 
rtınilnıış bir tecrübesi vardır. 

Bugünlerde • ırbistandak.i ha.
l'Ckata dair diıny nıatbııattna 

ufak tefek habnı:lcr tıınaıkıa • 
dır. Bu haıbcrle-r Sırbistaııd 

mukavemetin dl'l'eco<d içiıı bir 
fikir vermej;-e yetmekt,.dir. Sır· 
bistanın e'ki an'nnelerine göre 
kuzguni k:ıpkara bir knz u b"r 
de şahini varmı~ Bun lar'D her 
lklsi de Sırpların asırlardanh~ri 
ne mıicadeleci oldı.ıklarınm i~· 
ret.i sayıtmaktadır. Kara kuılt" 
nun yavrulamak znmanı ilkba 
bardır. 



.HAVA~ HARBi 
ingiliz ve 
Amerikan 
Filoları -M üştcrck hareket 

planının temeli 
tcsbit edildi 

Loııdra, 16 (A.A.) - Ameı :kao 
Afıui.ietcd Pt'(c:lt ajmsırım ha.va :mıı

bııbö:ıi lnc::ı;z ve Am~.·ilc.,ıı filoları 
ta.nı.!ından yapılan hn.va nklnı!a.n-
nın ten..._,ı, Ş("'.:il lmak üzered:ir. ' 

Y·....,kl·~ A,meı 'ka \·e ingiJ;r. hava 

91. ha:uı-n y:;:.pf:fklıı.rı müzaıkereler

de l\l"bver· ta aJ1rııı:bn Rn<:.yaya kM-

0• kaU.n>lıı.n ıcq. · ve fabr&aların 

ttllır\b ~E!k il .rl • e= !ı 1Jt,. surette 
le<f,.t etmelcte<11' I< · 

CALMANLABAı 
OÖRE _J 

( Ba.ş tar«ı.fı 1 ıi11ci sayfada) 

61'\m1 · münferit gruplar boş ye 
re dağı:;ya JoGru bir yarma ha
reketi ~·qıınıağa te~elıoJ:ı.cis etmiş

le1dir. ş·antıı~·c kadar düşman 
tarafı,ndan verilen kayıplarla el 
de eo.ikn ganunetlel'.n sa.yıs' 

l!ıenüz tes!ııt edilememiştir. 

Hava kY.vve<leıimtze menısup 
bü,yük teşkiler, $ov-yet geriler._ 

ni ve düşman bağlantı yerlerini 

şiddetle bomlbalımıışlar '\•e bir 
9)k düııırutn kı:Y':J.arını dağıtmış

lard:r .Sa<Vaş uçaklımınıo: Roe-

tcıv şe-h.r'ni ve Kafkas kıyısının 
muteaddit Hmanlannı bomlba ve 
ma.a '.>Ö4 ,Ya;,"rnuıruna ıutmuış
lardır. 

H-.rp bak.ınınıdan Ro.stıov şeh 
ı-inde önemli sayılan hedefler-· 
de büyük yangınlar çıkanıştr. 
Aşrıca, büyiiJı: bir yük gemisiı 
tanl isrr.letle batıı-ılırnı..~ır. 
Düşman, ehemıniy~tli tank 

kuwetlerile ve zırhlı teş.ltiller-
le V<>ıtınej küprübaşına karşı 
Ya.ptı.gı taarruzlara devam et
miştir. Kara kıt'alarımı'Z hava 
kUJ\"vetler'aniz1e sıkı b ır iş bera
ber!igi yaparak düşmanın bü
tün hücuınlannı kanlı kayıplar 
verdirmek suretile püskürırnüş
tıır. 

Berliın 16 (A.A.) - Alman or 
dır.ıu başkumandanlığı, doğu 
cetıl'ıesi merke• kesimindeki mu 
harebcler etrafında verdiği taf
si!Gtta Alman kıt'alarının Orel' 
in şimalinde ve batı ş'rnalinde 
Soıvyct tan•Tuzların1 püısikürt
mck suretilc çıok büyük muvaf
fak:yetler ka.ı:andıklarını söyle
mektedir. 

:V oT<>Jlilofgr'<ı.d a.1ınd• 

Ankara, 16 (Radyo Gazete
si) - Bir Nıman gazetesi V<ıro
şi~.fgrad'm Almanlar tarafın
dan ~gal edildiğini bildirmekte 
dir. Bu şehir D<>n nehri üzerinde 
Rmtofa 125 kilı:ımetre mesafede 
bulunmaktadır. Bıı şehirde ağlr 
sanayi ftlırikaları vard:r 

Bu hı>.ber henüz resmt tı>bliğ
leııde bihi' rihnemiş5e de işgaI 
keyfiyeti kırbul edilebilir. 

Günün tenkitleri, 
(Ba~ tarafı hiTinci sahifede) 

sayn arzedecek rlan çntçiye ye
ni bir giin doi;du. 
Sarncoğlu .kabinesinden, h1ı • 

yırlı işlere yol açan bu ka•an 
nılimkün oldni:u kadar ge-niş • 
letm<'Sini Lilhnssa büyük ~ehir· 
lcrdc ekmeği serbest bırakuıa • 
sıııı d'lcyeceğiz. 

Bii) Jk şehirlerde k.nrne u. U· 

lü ÔC•aın etmeli, fakat hiik!lmet 
karne ile saf buğdaydan ekmek 
lenı'nindeı> 2iyado • karı.şık ol· 
sun da uruz olswı • preıı.siplni 
gıidcr k :r3't'tlri nafakanın fia· 
lını rttırmanıak çaresin.~ ba.k· 
ıı.aJ iır. 

Saf bul!daydan •·kmeğin ta • 
n i scrbe-;t yirmi kuruşa da sa· 
lı bılir. kat biivle dar z:anıan· 
da esa ı her tü;lü gıdasını 
2•ltınak zorunda kalnıış olan 
~lkın "lihayet bugünkü ıı11rk 
lizninde,, ıbir !okmoa ekmeğini 
01 

un alabilmes~ hükiımM.in h•r j 
l>c Pahasıu;ı olw·sa ol5ua bwou 

1 

Fındık müstah
silleri toplandı 

---·---
Banka ıoo itin lira-

lık kredi açta 
Ordu, 16 (AA. )- Ziraat ban 

kasr fıııd ık müstahsillcrioe ye
niden )<ÜZ bin l~raılık toplama 
kredis: a~ıştır. Bu münı;ısebet 
le fınd1k ..ckol.Le•'nin teı:lbiti ;. 
cin I=di korperatifleri odare 
heyetlerinin yapmış okluğu bu
gün.kü umumi toplantıda vali, 
Ziraat Barıkası ve satış koope
ratifi müdürleriJ.e gazetecileor 
hazır butunmu · ur. Toplantının 
mak'3t ve gayesini anlatan Zi
raat Bankas müdüründen oon
ra koopE·T"'ti fçilerle bir kı:mu.,<ıma 
yapan vali, hükumetin müstah• 
sillere karsı kaı!and:ğı fedakar
lığı ve zirdi istihsare Wrdiği bü
yük chcnımöyeli belOttikten son 
ra her işimzide ilk erıdi:;emizin 
milü b:rlif(n vcdanlar.mıza hi 
k:m k!~dıgı vazilP ve mecburi
yetleri dikkat ''e ha&:asiyetle 
yerine gctrnnenin umumi se-Jıa

mel ve rcLhın bilicik şarh ol
dc 'tnnu söylem.•tır. Müstahsi~ 
!er bu toplantı neiicelel"inden 
fevkaTarle memnundur. 

BAŞVEKİL 
----·---

Yani tebrik tel-
graftan aldı 

Ankara, 16 (A..A.) - Şükrü 
Sara0<>ğlunun Başvekalet ve 
Haricrye Vcf.cl1.e1i Vekilliğini 
ahn:.sı !iı:erine Yunan Başvelki
li Tsuderos, EJ!ganistan Ba1Ve
kili Meheımmet H"..ş:m Han, A
merika Harici.ye Neureti Ve
khli M. Sumner Welles Ye Fele
menk Haricive Nazın tarafın
dan çekilen tebrik telgraflarına 
Başvekil:miz t.eşckküı1.e muka
bele etm1ştir. 

C SOVY~TLIRE 1 
- 06RE ___) 
(~ tari%jı 1 mri sayfada) 

in~, yüz elli ltiJ~:nn~tı~llk biı- cephe 
dP cerf"Yan ~ Don coo.tıllftbeeiae 
amıan p'yt1.dııe ve moıOrli.i kU'VVeotile
:rlle sa.ır kuvvetlr.rden ınılırL-lkf~ 80 
ıtüınenin, 4-000 ıt:ulkın ve 3000 tazyı;ya
renin iştirtıılı: etligi talırnm olutımaiı: 
tsdıı:r. 

Voııonej'de "~e en ku\f\·rt! i aiman 
baFkıoının y114>1ldıiı B<>gu.şo.r'ın "°"" 
bullda K•LJloıdu 88-yıca {Hik üstl!.n 
lkıu\~\-eth ı:1h.~ ka.rtr"7ia.şml.Şttr. Düş:nıen 
ş!mdi şimaldl4n cenılA>a dl'Jğru gi. 
6.."n b~lıca şlmen<!i!er bıl.lltının her 
iki la.rafında da hMt>mdlr. Sovyet iu 
talarmm gt"'t• inde uzanan tıö\.gede 

dem'ryolu şebekesinin h:.Cları ""Y· 
rt'k old"ğundan bu k1"tornfa kttala
rın bir cepheden d!ğPr!ne rnı!{lirm 
:ııoı·lı.G< çc!o im<ıktrdor. BJlıarl<a Vo
tol'l<'Jde ahuın k Yir>'.:ın inanıkna
'Ya<eak kadar aj'miır. Il"TZı ooKt:ııJso;
d .1J.ır.an ı ~r!e-ri 81r::;ııı.d -! rıının ce
Sl\dlcri i'rzc·~ndcn sü.-ün-erHıt. Iı Ntı
mok!.'tdirl<'r. 
~on mtııh..,,rl"ıbcsl şi'l't"!'f':tı ~. ki1de 

e!ik; zamanla.rda Y&pıbn i<ahr:ıan.an.. 
11:< mıüca•t..ıeı,ı•ı-U ar.im" kk'1:ır. 
Sovyet a:-".<erler; diiş:mnı kono.H ka
yıplarırun d.iıı..t nnsline u,!fl-aıtınak"w.t· 
dırlar. 

Ilogt.,,....rın CNıup böl«•Sinde a 1-
ıoon b8*ıısı 1za.lrnea1:1$hr. Ds.Cıa ce-
nubda Doeoeç üzM'inde Sov.Yrt ktw
, .. ııeormln Liıf'-r&'ı t- e!i;ıcten 
sorıra şar'Aa dnıjru fkı"oci. çt1til~l eri 
z:ıriiceo;rıc!e losa bir •iB<CmN hastı! 
olcnıuş'..lH'. Sovyet mevzf!erln!.n Aictar 

n!!lıninin hang; ııahi!°IQd~ btı.luıııkllk. 
ları malüm olmama.kla b<ım~r So\

yet ve Altna.n lruvvetlett:nıin yeni blr 
mUha-rebeyıe başlama« ü.ıı>re ha
zırlık Y~U>a şü.ı;tıe ;ydctu.r. 

İKİ ŞEl.Iİ.lt TABLiYE EDiLDi 

Loııdra, 16 (A.A.) - Gece yarısı 
Mo.;kuv n neş.'"Cdilen So-.y t t.eıı
• I: •!l.ua krtalan Voron -
da çarplQ'm ya de\' m :-

Scn"Y•t k lan a.ğı,. ç ,matardan 
m• D ve Milleco_.u bo-

ş::tt:ru; rdır. c~...,run lı4<a ke. 
iınlc ıinde ~ğieildik ~r 

iTiZ 
Jllüoder.., tımızu> ookl.ıJ!'ıında.ıı ı 

c.Kad..ın Değ.l m;. rorr.Urunı koyama-
dı'<, otıOr dileı iz. ( 1 

fakir Ik temio etmesi gerek· 
tir. 

Sa coğlu lıö iu olduğu 1.--a • 
dıtr da halkcıdır. Köylünün l Ü· 

:ı:ünü glild 'rd il kadar şehı.rli
n.irı d1' yiızünü güJdurec<·ğÜıe 
şüphemiz yok1ıtr. 

SELA~ıl iZZET .SED&5 

IY eni Hububat Fiatla-1 
rı T esbit Edildi 1 

Afrika Harbi 

(Ba§ tarafı 1 inci sıhifede) 
Bu~ay kil<ı<;u 20 kuruş; çav· 

dik 15 mahlüt 16; mısır 16; al'pa 
15; yulaf 16; ak darı 15 kuruş. 

Muayyen müddeti zarfında 

te.>lim edi.!miyen hububat bu 
mikiide-tin hitamından tiıbaren 

.aşağı.da mündı••·iç ten:zf>laUı fiat· 
1.arla 20 gün dalıa satın alına
caMır. 

!Buğday H> kurııç, çavdar 7 
kuruş 50 santim, mahltrt 8 kuruş 
illlll6: r 8 kuruş; arpa 7 l<uru.ç 50 
santim; yulaf 8 kuqış; akdan 
7 kuruş 50 santim. 

Bu oon müddet zar!;nda da 
maliarını teslim etrniyen miis
tareilleorin ma! kıayınal.arı müm
kün olan bütün yerleri arana
rak bul,unacak mallar alınacağı 
gibi salı 'pleri ha!klkında da mil· 
11 'kıorunma kanununun cezai 
hükümleri tatlbik olunacaktır. 

Bu te'bl!ğimize esas teşkil e
den 365 ve 366 numaralı karar
lar 2/1S:l64 ve 2/18365 sayılı ka 
rarnamelerl.e mer'iyet mevkilııe 
'konulmuş oluı> bunlar 17 Tem
muz 1942 tarl1ıh resmi ga~etede 
intişar edec:$tir • 

Karne ı1ıı> ;s;..,'"Tll'ek .... ""1ilen , 

~·ehir/erde ı~ 

.Aıııkara, 16 (Radyo gazete
si) - Huıbubat hakkında bülkıl· 
m&ın son karan ımalılmdur. 
Müsta~il muayyen miktarlan 
hükümete yen. yüksek fiatı:a 
satttkıtan sonra mütebaki maiı
suhlnü iaşesi hliküınctçe der'uh 
te edilen bü.yük ş hirler haricin 
de serbestçe ~ataiıilecektir. 

Kartla ekmek tevziine t5ıbl 

merkezlerde 1ıer nevi huibuba· 
t:n alım ve satımı m~nundur. 
Buralarda 1Ü"tum1u. ckıınt'klik 

un devlet tanf·nden temin otu
nacaktcr. 

Köy.Jünün muayıyen m'ktarla
ra göre borçlandınlanık tes
lim edeceği hububatın m\lıhafa· 
za ve alım mcııkc'Zl:erine sevıkin
den Jroy lhli'yar heyetleri mes
ul tutu!acakıt:r. 

Ora l lııo\e !!" ~ıt m ul.00 
hüküme•e verilecek miktarlar. 
mua.vcven niöte'bler dahilinde, 
valıler tarafu1d.an mPmur edile
C"k eşhas ile köy ihtiyar heye
ti ve subaı>ı ve kıOy dağı tnna bir 
J.:ği menrnpl.arı huzurunda ks
biıt edilecek ve kövlü tahak.kuk 
edecek miktarla borçl.andırıla· 

cakltır. 

!Borcland.nltlııkları miktar hu
bwbati hükO.mete teslim etme· 
ın>ş olar.lar mahsullerini başka 

Kapalı çarşıda 
dün 4 dükkan 

yandı 
(~ş Tdl atı Birinci So.yfııd.ıı) 

içinde 77 /79 numaraJı ku~·uımcu 
Haısanm dü·kk.anında <benzinle 
çabşan ve cŞarlmar.. dıeni:len 
bir makine v.:ırdır. Dün hu ma
kinıe çalı.:ıt.ırılara.k al1ın b'le'llilk
ler erifldiği ibir sırada ben1'İıll 

parlam.ş ve y~rgm ç.:ılımıışLı·r. 

Neticede ateşin çıktığı diiMka
na ve biı'OOriıııe !:ıitişik ve btr ke
mer bölme içinde bulunan 81/83 
numaTa!ı Jerıryırin, 85 nuımaralı 
Hacı Melmıedin ve 87 nuınıaı-alı 
maır.ifa~uııaıcı On-niğin dükıka.n

laıın11, !Jütün ah.şap !aısmılan 

yanın.ıştır. 

Klll)'ımı<:u dültlkanları s:igıor -
talıdıT. Dükı<anJ•ardaki eşya kı& 

m<'n kurtarılmıştır. Yangın hak
nda tahklkat y~pıhnaktadır. 

yere nakl.Niem(>z ve serbestçe 
saıamaıJ.,.r. 

Bir nalıiy-e veya k.zan n borç 
landığ• miktarın yiizdc 75 i !es· 
lim edile! ,;i takdirde mütebaki 
miktarın t<'slimi bckleımıedcn 
mahsulün kiiyli!ye kalar kısmı
ntl satılmasına müaade edileb:
lıİ«. Ve T:ocaret Vek:ilı>ti lüzum 
gfüülen ııa~1iy,e ve kazalarda bıı 
nisbeti azalt:;bJir. 

Pi ya."<!dls ,,. E"llımııı iylrt ve 

hbrhklar 

Diğer taraffan buğday satış
lannın kısmen ser!:>est bı.rakıl
ıması 1starıhu! piyasasında bü· 
yük bir memnuniyet uyandır
mıştır. Allfıkadar tac:ırlerin fikir 
!.erine göre bu karar köylüyü 
daha :iyade ekim yapmağa N'Ş
•ik edecek ve bugün bülün düın 
yada en büyük ihtiyaç mad';lesi 
olan hubub;ı;t istijı:sali süratle ar 
tacaı.tır. 

Şehrimı2idekr hıiliuba.t tacirle 
ri satışların serbest bırakılması 
üzerin<' ist~al mıntakaların. 

dan mübayaatta bulunanak i
çin s:mdiden te&'rler a~ağa 

'b.aşlamışlaıdn. Bu makı>afüı hu
bı.ılbat tacirler'ooen bazıları dün 
'l.1icaret Odasında bir 00.plantı 

yaıpmnşlardır. 

lzrııAr g'cı:Zdekri1ıin •tle~..;yı.tı 

İzmir, 16 (A.A.) - İzmir ga
zeteler> hiilkı'.ımerin hububat me 
selesinde ittihaz etin~ olduğu 
kararı mübtefiıkan alkışlamakta 
ve tasvip e<Qnekttdir . 

Dünkü Yeni Asırda ekmek~ 
nin hallolunrn~ bir ~ olmadığı 
ıha.kkında b:r makale nesre1ııniş. 
Q!aın Hakkı Ocakıoğlu bugün 
.S:'l'inci karar• başlıklı başma
ka1esir.de ı 'kum< tin 1ı<:31arı.nı 
Tü;M iköy'lıü.<ol'le refah yııtlarını 
açacak \'C hal.k.ı sıkıntıdan loo.nı
yacak bir karar olarak sekianla
makta ve şöyle donıekte<I 'r: 

•Türk o1"ll.lliu memleketini k:o 
ruınak ic. n sil'f.Ih başın:!adır. 

Tü.t:k köylüsü de aıynı mukıılil
des gaye uğrunda !şl>aşına koş
mak mevkiindedk Bu rŞlaşı. 

,.,m eke i ku r , em 
;;l>~ma koşanları refaha kavuş 
turacaktır. B~·le mes'ut bir y<>
l;u açımak için çok cesurane bir 
ıkarar almak.taı tereddüt girlter
ırciyen Sar~lu kabinesini can 
dan tebr'k ef.mey.i bir vazife bi· 
li<y!Oruz. Bu karar aıynı zomar.da 
yeni hükf>met!' karsı beslC'ren 
umumi ve büyük itimadın pek 
ycrirode olduğumın ilk miisbet 
delilini el'mize Yermiş bulun
ma!ktadır 

ikinci cephe 
(Ra.ş Tarar. B.r•nci Sa;yfada) 

aciz aklırlarsa Bitleri mağlılp 
e1mek hususunda pek az Jn.kan 
kalır.• 

Ortada görülen bir şey varsa 
<> da İn dtereye yardıııncı kuv
vetler n gelmekıte devam eırne
s:dlr. 

ngilizler 
Mevzii bir 
taarruza 
giriştiler 

---•ı---

Almanlar da luırfı 
taarru:ı:la bin iki yüz 

cıir aldılar 
Lon.dra 16 (A.A.) - General 

Audıinledk, mahdut hedefli bir 
taarruıza girişm k Bu Laarruz 
Eliillemeny merkez kesiminde 
yapılrnı;;ıır. RaınroeUn Tele! -

• isa hartına ka~şı yaptığı üçüncü 
gece taarruıu ak.im kaklık.fan 
sonra Auc!hıhinleck, karşılık ta· 
arru~ için topladığı ala)<ları ile
ri sümıüştür. 

Kahi.ııe, 16 (A.A.) - Ot'laşark 
İngiıiz tt!bligı: 

forkez kesimin(!e 15 Temmuz 
günü erken sa:; e c ilerleven 
kuv~leıiımı Ecakmeny'in • ce
nıııbundaki tepenın batı nlıhaye· 
tmde mevcut he<!efleri ele ge
ç>mtişlerdir. Esirler alrnmt · ise 
de sayısı henüz bilııın>i)or. Öğ· 
11.>den sonra düşmanın 1ıank kuv 
vetlerile blrl<ikte yaptığı ıkarşı 
taarruz püskürtühnüştür. Şimal 
kesiminde düşman 14/15 Tem
muz gecesi Tele! - İsa'ya kıs· 
men yerleşmeğc mıtvaffaık o?
rn<ı«. kıt'alartınız bu bö~ede te
pe'l.eri mulııafazaya devam e1Jrni.< 
!erilir. 

Dü.,'lmanın muhnrebe bölge
sindeki bir kumıay karaıg'Mıına 
hüctım edihrıiş ve büyük bir 
kımey-onun yanına bom!balar düş 
mü-!liir. 

Kahire, 16 (A.A.) - E'üle
meyn cephı>sinin me~kez kesi
minde mfatefik ku·,·vetleı<! Sıah 
aksamı faaliyete geçımişlerdir. 
Mulharel:ıe Çarşamba günü ak· 
şama kadar devam etmiştir. 

·Mlüttefikli'r tarafından yapıt

lan mahdut taarruzun büyük 
b.r kısmı mı.ıvaifak.iyet~e netice 
ler.m'~tir. Bir çok esir alınmış
tır. 

:Alman 1ebfiği 
lkrlin, 16 (A.A.) - Mısırda, 

dü.<manın F 'lem~·n merk-ez ke 
siminde büyük kuV'.·eUerle ya.ptı 
ğı taarruzlar pü:skü~tülmüştür. 
İnadla. yapılan savaşlar sırasın· 
da Kr karsılık taarrırz net;.,.,. 
sin,j.e 1200 esir alınm.ş ı:e bir 
.hayli zıııhlı tank ve otomobil 
yıokedimıi."lir. 

Berlin halkı 
(Ba1 tanfı 1 inci sahüede) 

nine g;,re "°"' bOh :a kadac R • a. 
da son zafıe"r kazanıla<:tık \'P. bu za
feıı"l ha-rbl n ı .ycLend1.:'tcek &yut 

ıır.-;.'1\)·e:tr'ki !ıadös,,ll'r t"k l:ı rd c~
tlr. 

J.<)ZO\'SKİ 'İS BEYA:-.1.\TI 

At:l'.c:ırn, 16 (Ra.dyo g 7.C' So) 

Sov•yet habe-ı:lcr bü..l"'OSu ın.Udıir mua 

vinl Laz.o\ kıt YE'~aıncı bafl;ın top
lar.ıt,.1cda beyana.•ta .builmllrıt'k d1'
ırı5şt~ ·• ki: 

c.A\man - $o\)"t~ barb~ 4 r&\'1Jld.'

kGc: bir OOkıs n)llçıtıa benu'r, Biocia

c~ ra\·tınd Sovyet - Al'l1a11 hat'bl... 

n baş· ıtı 2"ınanchr. B .ıda al
rr..3nlar hef' tarafta tıücı..zn e1ır1!işlt-l' 

w topm.lw.nnl a y~r a2m1Il·~ 

.tardır. İkinri r.ıvund bİrin(.t k!ırıun

dan mana k:•dar dt'vam t'df'n za.
mandı.r. Bu zaman da Sovyet kıta

la·rı lleırl•·n,jşlt"r ve l'G\'Utııdu k.Q:an .. 

nı~iaroır. i..İÇ,.:u.'l\Cü ra'\Uld ~ıınJ. ba.t 

!ayan alman taarruzudur. Gi>rüUi

ya-r h.; a lnl3 nlar kta2aoo1Dktadu·Jar. 
F•kaı 4 ÜllCÜ ravımd ba;;Jaymca oıx> 
r'lı;r &n')'e'! Mkcrleri a!mıı.nları ıı.a.
lııa vt ı'<kceklo<-rdir. 

İKİNCİ YA. 'GIN 
Yıre dfü> aılıışam RL-mclim -

sarmcfa da bir yangın ç' 'lŞLr. 

Ba:talhıanı cııdfleır.~de ~O na-

Av1'ıı-ayıı ihraca }:ıızıı·hk 

Londra, 16 (A.A.) - Pıyade 
ıkuvvetleri ile zrnhh alaylardan 
.mürekkep Kar.ada kıt'ala<ı ta
raiırdan lıı.giliz deniz ve hava ı 
kuvvetleriııın iştiraki!e vapıl~n 
maııevralar rona erm tir. Bu 
manevralar ş'mdiye kadar Avrn 
pa sulaTtndn yapılan taarruz ve 
istihi mancv:ralı.nnm en bi!yü
ğüdür. Bu harelrat uzun hafta
lardar.'beri yapılan talim~.erin ne 
toc""id:r. Talimler esnasın.da pi 
yade kuvvetleri tarafından d<>s· 
!eklenen bir ço.k zırhlı ı ~ıtlar 

İngütcre sa·hi!Jerinin mu'lıleli.f 

noktalarına çıkış harekelleri 
y.a:pm•,•ar&r. 'Fransız gemileri 
,,....~~~~--.--. ...... .,,,.....~ 

'llara 

s":-I;mt pencere kcnarıra ... ~1· 
tıaslr' bırakarak ge:ıırr c k -

m.,,.tır. Sigara pencıere}~ ve 
k ,)la . : rı tutu•t~, ateş 

c ğı ıımış ve r. hayct y<>'.J>jıen 
lst,n e itfa.ye i t rafından a.teş 
soııdtı iüınilşiur. 

-" 
16/7 /942 tarihinden itibaren gazetemizde ne§redile· 
cek bilümum ticarı ilô.nları doğrudan doğruya kabul 
c•meğc baıladığıınız gibi Ankara caddes:nde Kahra 
manzade hanınd ki ilancılık tirketi vasıtuile de al· 
maktayız. Devamlı ve büyük ilanlar için hu&uai tııri· 
fe tatbik edilmektedir. Sayın mütleril imize bildiri-
rız. 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Londra .16 (A.A) - Şartlar 
re olu~a c tır İn"ıltere hüıkıl
ret:ti, İ ke " • Y• kı Fransız 
bı 1' ı:cm.Icr n dtıŞ'.'11 '! elı:ne 
v~yıı c; sınan looı U<>'u alt,ra 
geçmN;inc rrüs <le etımek ni
Y<"'ir.de d• 'l!d. r. Bu l<ar~r La
valin p1t, ganda nazı~ı Faul 
.ll.!ar·cr ' n bu,g~n V < • basın 
mpl.ınt• .ıu bild r B 1!-ındı:n 

oc ıra bll ak 'll Le dl' ıla veril 
m , bu it 'lma.k. a r 

.M. Welles v •ı ı b va ita, 
B'r'c .k A , <a !'.!,kılın t ın 

bu h". uş tar• · 
t ık okl;.ğunu 

t..r. 

ta . a ı:rıu· 

k V'd > lem1s-

• Denize ~ırme meselesi 

Düıı bir doktör ;azeı.elcl"İn 
birjodp: •Karpıtz kalw~ ~u~·a 
d\j.şn>eden deune girmemeli 
ıni?• dj~·e bir yaıı ~·aZJ1u.-tı. 
Sayın doktor bu yaz~ııda 

d~il karpuz kabuğu Sttl a düş· 
meden. hatl:i bütün )ıl, hatıi 
kı ortasında bile denize girme
mizi hararetle tani~ e ediyor.du. 
Doktor bir ıloktor olduğu i~in 
elbet de bu ya'Zısında haklıdır. 
Falı! budeki daru. tiryakiliği 
gi:bi deniz til}·ıkiliği de bıırı.ıları, 
hele gençler, hele çocuklar ı.ı,. 
rafınd1m pı&k iirııla vardırılıyor. 
Şlındi heT!ıangi bir gün kalkın, 
Bo-,'l'ırun iki ~:rbilini, Kınnkapı
dnn Ba.kırköye kadar olan kı • 
yıyı bir dola~ııı. görec.-c iniz ki 
denizde bir alay ('Oeuk, bir alay 
geDt; .• Hiç durınadau yüzü:vor, 
çırpıruyor, hopluyor, zıplıl·or, 

balıklama atlıyor, kurbat'al<ııına 
gidiyor, dalı~·or, çıkı~·or. Fakat 
bu işlere s:ıbahtan ba)laı'ığı hal
de ta ak"11ma hatta gettye ka
dar bunlard n ne usanıyor. ne
bıkıyor. Bunların içinde zayıf1 

iki büyük mese
lemiz vardır: 

ekmek ve kömür 
(Bıpnakal"en devıın) 

~aline hükumetçe el konulması 
yerine. kliçiik çiftçiler, hububat 
mahsullerinin yü2de 25 ini, oırta 
çiftçiler, yüzde :ıs inıi, büylik 
çiftçiler yiizde 50 sini hükiıuıcte 
satmaea mecbur tutulmu~lardır. 
Aynca •.mÜSWısilleri lıeme'll 

kimilen Türk köylüsü olan hu
bubat fiatlarına takriben yiizde 
elli ZBJU yapılarak hem hakka, 
hem adalete, hem de milli men· 
faate uygun• bir yol tutulmll§· 
tur. Yeni ustılün sadeli~i, halk 
ve adalete, memleketin zirai, 
ticari ve iktındı büııyeeinıe uy· 
gunıluğu, eknıek davamızın hal· 
ime doğru l*k mühim n ellll5lı 

bir adım atılm olduğwııı gös
termııktedir. Böyltte ordıımm, 
resmi teşekkül!..rin n muay • 
yen bazı ttüyiik şehirlerin ia'!cısi 
temin edildilvtt'n \onra çiftçi e· 
linde kalıtn hububatı, i~i hil· 
kUmet tarafından temin edilen 
~birler haricinde, sannakta ser· 
best olacıııktır. 

Hükllmelin bitfün m'""'leke· 
tin iaşe<-ini kendi t'linoe alması, 
mcmlclı.et ölçüsünde mıraız::ı:am 
teıkilita mııhta-ç bir i.~ti; bu ka
dar geuİ'!j teı,kUatı, kısa bir ,.. 
.-t>da kunnak ve işletmeık 'm· 
kansız deoııilec~k kadar gii>ç ....., 
karı· ık olduğuna ı:öre. yeni a
sulüo prııtik !ladeliği, işin lbaşa
rılııooğına kunetli bir dt-lildir. 

Kömür davasını gelit>ce, is -
tilı"81, naJ..il ..e tevzi gibi üç 
cephesi olan btı me~Iemiz, es:ı· 
sen, bir nıiiddcttenberi ümit ve· 
rici bir yola girm' bulunuyor. 
lCömür n Linyit istihsali art -
malota oldıığıı gibi l\lünU&lat 
Vekili Amiral Fahri Enginin, 
matbuata yapl.Jğı son demeçten 
de nakil i~eriniıı infüıanıa gİ.r· 

d iği ve daha da gireceği anla -
şılıyor. Yeni limanlar y&pllMllı: 

arzusu ~inde koş.ulı•r.keıı 30 
yıldır temizlenmesi ilııN') edil· 
miş olan &..ğli limanmıu:ı alhıa. 
yet orayı .kaplıyan tı"'mi leşfori 
lı;a.ldırılmak 9UJ'etile iı;e )'arar 
bir hale konulmağa ba~anmı~ 
o.iması, pek yerinde ve hatta geç 
kalmış bir ~irdir. 

0Nn411 C•nuıl KAYGILI 

\ar, eılJzı var, kansl'Zı \'ar, has
tası var, türli.U;ü \'ar, a<'aha, bun 
ların hangisi doktor ntuasene • 
&İ11den gP~i)·or, huı.1ardan han· 
gi,;oe deoode bu laıd.ar durma
n sn, iıoplam:an1n, zıplamannı 

kf'ndil~rine fayda!, ""~ a ~anır 
olduğunu aırahı kim ..ıiyliiyor? 
Sonra bunlaı-m içinde ylinne 
bilı-.liğiı><len da'=•> a, a\.,ntı· 
yı. -fora bpılıp giime &ideıı· 
Jer de caba! 

Kendmi >oğulc: suya a.ıışt ... 
ınak, denizle do't hatta senli 
benli olmak hiç şüpbe,i.ı ki her 
bakundaın çok iyi ,.-e faydalı ı;ıey
dir. F.aoket cılulıktan IuıJ>tırga • 
ları sayılan, benzi bt>lnmmu gi
bi sapsarı, koUar 'ba;,al<lM fa
sulya sırığıodaıı çelim. iz çocuk
ların hem de poyraz havalarda 
dudaklan mo.ınor ohltl(;ıya ve 
çeneleri ıtnmıpet çalm<:J)"ll ka • 
dar denizin ~inde çırpınmala -
rı acaba ne der-eceye kııdar 
doğnıdur? Say>n ve derin 
bilgili dolotorwnuı bir de hu ci
heti anlatsa nekadar iyi olur. 

SARACOGL. 
(Saf Tarafı Bi •. 'ci ~lıl!'f•dJl) 

kıetle,.g, med Ye ce:zıideri arasın
da 'DW'lı: idarecilcrJ •tarafc;ııılı<k 

ve siyasebtıe isUkrar. poli ikıa -
la.ııı:na daima ba[ılı kalarak mu-
alhedelerin harfi harfine tatbi
ki ha;USUbia mu.sir da\TaQa -
rak Tiirkzyenin mülki tamam -
lığına halel getirebilecek her -
hangi bir meeelede en lruçii bit 
rn~aya yanaşma.rr.akıtadır
lar. 
Saracoğlu hü:kt.iıneti hamin 

ta başlangıcında ke:ııdi selefi ta
rafından çiı.ilm:iş olan bu si -
yasete, şark Aıvr~a.>ındl' 
gelet> çok der.in değişiıkWer -
den sonra yegıir.e tatbiıki kabil 
bir S,;yaset olduğu bakımrııdac 
da tamamile sadık kalacaktır. 

Çok ince ve çok suıpl blı- dip lo
nı<ı t olar.. Saracoğlu biiy<Ük dev
letlerle k"Ul'llljlmak, pazarlıık !'t
mıek \"e onlara •&m bir il}biııHği 
vadedece'k ~rde maiıarlp~rin 
~urnaz ve kan7ık o,y11nl9rından 
lıtç bJırine kapılmaımak a21ınin -
dedıir. Saracoğhı biı-..'Ok cit'falar 
lngiltere ile sk.ıtıeditrruş olen 
tedafüi iıtlıifa.k m ıısdıedesine sa
daka tiı>i tornin etmiş olmaıkıla 
lbera.ber birçok defalar da Al • 
maınya ile olan paktın \ıe Al -
man - Türlk !ktısaıdi münaselbet
leninin bütün t.Jıemrni~mni 
de ffiE'ytiar.a Ç9ka rmış \"e kira ve 
ödünç vıerıne karıun u llıe Ame -
rika tarafından T:ürkiyey e ya -
pıbn yruıdını.ı da kü.çümseıme -
miştir. Türlkiye tathi'kıi fC\<kalfi. 
~ gii.ç bx bitaıraflığm ır;..~te!ııf 
incellklerinc bağ! '.drr. KcrJ:.L i
nin emniyet ve bitaarfük rıııwt: 
kalannı, zsıman tlerlıodikıçe m~ 
lekctıinoin yal11 z huduıtl;;.rına
loadar geri çıe-kııneğe de karar 
verım:iş görünmt.'ktedir. Falkat 
bir taraftan si\Mıını elinde tuot
makla beraber blr tıaraftm da, 
kenldJ hudutk nna doğru çcl<.i - ' 
lir!.:ıen mulıawbe sahalan ı:ı. -
tikçe geıtişl~kıte, kı!ıxl!i hıe 
~tıtıfkçe yaklaşmalcta \"e ecnebi 
propaıgarıdalarma Türk mille -
t.irJn qu1<1kanhlığını ve siııir 
mukavemetini ço1< ağır bir iır 
tthana tabi tulımaktadır . 

SaraCQğ!u iictkların ağır yü
künü bütün ınıes'uliye-tlerile bit 
lilcte memlclretımin birçok teh -
ilkelere maruz olduJumı bikl'iği 
bir zamanda omuzlarına alııyor. 
Boğazlar meselesi ve llıibsadl Çamlı ve Kandilli kömürleri 

hava hattı ile bu limana bağ • 
lar.ıdıf:ı takdirde, fena havalar -
da dalıi senede 10 gün mü tes· 

..ıı,;ı, Ereğli limanından gemllere 
günde 2000 ton kiimür )iikle • 
rnek kabil olaoağıııı muhtcceın 
Amralin verdiği teminattan an .. 
lıyarak seviniyoruz. Kömüriin 
tevzii de, fakirleri ve orta hal
lileri kömürsüz bımkacıı.k. ve 
:rcnginlerle beceriklileri ihtiyaç
larından fazla kömür ~·>i,....,ak 
b4'jı boş bir um! üzlük yerine 
hak adalet ve miisavat pttıısip· 
lcrioe uygun yeni bir nstılt' bağ· 
lanmıştır. 

" muhasara kıenclisiıı.i ciddi müs
küller kar~ı;;ında bırakabili~.' 
BımJar harbin inkişa1'ı ile vürü
y-en meselelıerdir Her hald~ Tür 
kiye tarafından ittilıaz c-dikn 
hareket hattı her ne oluma c-1-
sun, dünyayı altüst eden bu 
zincillden kurtulmtl!Ş ku'~er 
kar~'sında en mtiyatlı dü.,<iin • 
cı>lerin \'e er. iyi yap:lıın hesap
ların bile altüst olup olıınıyaca
ğını tayin e-tımek kimsenin elin· 
den gelmiyen bir şeydir .• 

aracoğlu lwabinesiniıı, kömür 
me eleı;inde de alınması kabe· 
drn başka tedbirleri de alarağı. 
na Y'e bu I,i, daha iyi yürütece. 
ğiııe i.n yor 11%. 

Bô lece iç işlerimizin en mii· 
hinı iki davaSl halledllmclt vo
luna girmiş bukınuyor. Bu. ye. 

ni kab>neden beklediğimiz bü • 
yük başarılar için bir (3Ji hayw 
dır. l\liistnhsil, mi1'teJılik me
mur her Türk yurddaşının, bu 
çok ehemmiyetli memleket da· 
valarında hükumete yardım et-

l 
mesi de \·atanı bir vazi!e. milli 
bir borçtur. Allah muvafCak 
etsin. 

ABiDiN DAVER 



SAYFA - 4 

VURGUN .• 
Yazan: Murat Kayabaa 

~~~~~~~-=-~~-

K .• ~ b~ f·lll yaş.!at H1i.1~ "&0.rd;:. En 
ouy~ .··~'"k c.sk. batır~ ın~ aolat
ırJ:Kt ı. K .6\ t. dıe onu 1.aruillJytı; n, hl
lıt.~t)' f' .uün' c;;:.nk'u iyen ht"ıne-n h~uıt'll 

)'4'*u. 
o g\in Baiıa Ş; ~'" lr;ıhvc ,. can) 

Utmnde. ka.1.cı ag-..zlı~ dt:da.\ld!'Jt:ri.ı 

n-,~ın etrafını çeı\,-e">'t>k-,~n k&h
.,,.~ ;l.1tcada!J1 « nr..- l"!l&i:i nat:roı ;a.r'Jnı 

b~-e f'd:~"V!.ri.u. 

B•bn Şcl"'1': 
- S""8t. bir ctiııdü .. d<;1·e 9Ö:'.e bof

;..ı:. k'erll<.qj-Un gübre k<Jkan mahal 
leJ •'l'in<lı>n biı•ne gi<lecıelt1tim. Y"1-
nız detllcfn, ~ın eheır.rn<yeti banQ 
J"'l:'ıı!W: ,.., sıc>oı> unuttu.r'-(j"ordu. 
Tam ~ ""'Y ~".f<Dl.-.ı~ tramvay
d.ırl !nd'lr. Traım'1lyua at\<adaş:mı:. 
n:ç lC()[l:_~am!'qt:~t. t;."nliz <ie l,;.;~t";il}Q. 
şac:-ıgı.rrne a:ıbnı:yi talıayyUl etno.ı:ye 

ıco.Jı~ıyıı..ı:dt:K:. Ar:k~rm; 

- Şa~i: e1.;.er jyl 11e1.iee alıBPk ya
çadJri:. 1-~zde Y'···mi beşi bizJ11 ... de<li. 
Diloiün<)yordızın; bu k~dar mühim bir 
ıs için «i od&lı bir <'V nasıl lnt.ilıap 

clt~ti.? ·~ .ı\.:~adaiunın rııalW cc
npıız. br<kroamış olmıı1< lç'.aı: 

- Ya .. Ö'.rle ... dectim. 

A,,"1kadaşı•aı. s :h ~ g lıı ->' nı.:Clt.~· 
K dine gJvCnt \"Jı'l.;l.. lf ea cL-vap 
verrı.nP" k:n·a rıncia.>"'<lı, f.ıh.:ıt onu b""u.n 
dan va~~:;~r'en bt·~~ gö:"C
nıed.~ğ~) l> r ~ı·p \"<JJ'dı. D~ncıü 
ve soeı..--a: 

-- .r'ı·na l.Ji.r şey dt•ıı:,:J, lı-em\'.n y ... 
nn ;~ ·ba~lıJtıh.n. E'a!!.1t. una:iUn.e.t 
eaglJm dt>ğil n: "? ~ Kc?'?C.;!:>-1ni te
nr ne1'\iırn. E!"l~i ,i.in b-..ıi.uşrn.ak ü1..e
re a.>Tıkll.k:. B•,n b\: ~itı sonl!'n.-.ı dü
fil,n(iycxıxtum. Ş-Ophe~ı onun gi.klcri 
.öniinde ait;.n p3rııt .. !.ırı \"'"aı-d..ı. 

* Feriloö.)"<lelci ıübrr tııokulu &Atağın 
en sonundaki ev.in &nü.nı.; ,el.dil". Pcn 
oert"ler sunc:,ılc:ı. kap~.ıydı. E\r1n ct
ır:ıfını do!a.,tıııı: Ar'.ca taO"aftaki p;w:e. 
:edrn rçeriyl t.ara~ı eW~. K.:n1EO 
yoJr. Kapıyı mayımınc\A'Ja a.çıp ôçe
J.i gird.ik. Ayak scsı~··~.:i.nize kar~.ılı..i.t 

verilmedi. S<' lda:.ii kapıyı açar aç
m<ız Ha~ geri çcltild.L ve: 

- St.t>! .. Bir kadın !tyl.cyo!", dedi. 
Ben mAnasız bir gürilltel çıkara

ra'k kttdını uyand·ı:-tlırn. Han~n~ ya ... 
tıağ~ çok yaıkJQ oluğu iç~ u-yanon 
kadıDla i;;ö.; g-ü.ı.e ıc~ıverdi. Hlisük 
bir heyecanla: 

İç1n'Zdei<i bı-yPcaı•a r2i*:Ucn. bıeni 
citt•n.""'r.:....,!r içtn olacak: - A .. A.,. Au Kı2.l..ın~ ..• diyfl h.:ay-

kwdı, Hı"r."1> nılld•hale etru<>m la-
- Şaki-, ya her f'Y boş çıil<ar.;r, zımdı. Hamd; lfe kızı s"'1!llaş doolo;>-

o ınm..ı...--ı ne yepac~ğız?. Hetn ht.'n.111 tı. 

ıO&~enô;gin . .e gö•:u bu ~ t>Jraz aa tr-h- Hamdi en sene rvvı-1 Anado1uya 
~ h ruuş. Ne dersin? c.:1,;ye .:1.ırtlu. g.idcn k:ı.:ınıu i-rtanbul:ı dön.riügi.itır 
Ben ciı.:.c.kbl "1:': dPın bihaberdi. B'r tk.i alikadas Iiam 

- Çcrbadm dJrtt_•n n ka~;fı kttıl- diye kaçc.;rçılık. iş.ndfln tstifade cde-

ADLİYE 
Koridorlarında 

(Ba• tarafı 2 ioci sahifede) 
- }~e-;.·;~~e .P r ... dzg;ı ı~okbi 

nr:'yordu. 
- Kim bu lc.olc!oc.1? 
- BihniycrUi11'. .• 
- :'.'fasıl bihPczsin her zaman 

göttirüp \criyaı•ır.'UŞo--Un, hdç ta
ntrı:~~ oh.u.· rr • .-ıısun, adı ne id·~? 

- B:ı....,;;~ortmı, 

Bir tfı. ... i~l oıı l'tr. h-m; iıll 5Ö:ylc· 
ani~m-, sır s:;kl•y an bir hali vnr .. 
Nek~dar ?;Jrloıı:dt ise de kbJıe.. 

bicinin is'Olaıı 1r~a etmedi. Ha
kim de t8"ar.:l.1n ''az geçip bu 
nokt.aya elırnıımiyet veıımö~·or
m1rş giıbi ba~ka su.;;l sordtı: 

- llfusluldar:n kuryun baru
laıvı ke>erkcn e\i basacak su
ları lııiç düşiinn-ez misin? 

Çocııılt bu meseleye ehemmi -
yctle covap Yeriyor. 

- Koparmadan e\"\-el mus -· 
lıi<lan ı kl~yııp onları kapatır
dm1. Hiç biı ini :ıçık bırakıınadım. 

Salonda herkes ona bak;yor, 
Jı:en<l'3inc klr'j.1 bir lı·is ve mer
hamet havası ya.ratı.ror. Kaba
ilıa.til',j bir çocuık scliyetile or
ta.ya dölı.ü "l'.lr. Sar;ld .suıçum iş
te buduu-, ceza.'11 n<.>yse ooa ra
?.IJ<'llll• ıkmek istiyor. 

Her gün beş km"ll.~uık kadar 
bir leblebi akl:>ilın-ck için hır -
sızlık ~'<len bu çocı•k yapi!ıfida -
nnı söylcmeği b:r kahrarnanhk, 
bir cesar~t sanıyor. Çünkıü da
ha o kadar ktiıc;i1k ve çocUk loi ... 
BliLbül gibi konurnyor. 

AYŞE GÜL 

sırt: d~n. l!..:·J"'fet e!.ı:ncd ama. te- rtt- sürpriz yapnvaık istcmişle..'l:li. B!:-
%1ı;cddtidl'.' Ü./ J. .8E'ofm bu kadar nu HalncH.)~ anla ttı.."T.: 
f.at"i Kôr. 1 .. 1 u:nı ona ba~a ~rylı:L" - Vurg!lD ..• dcd! .. Tam \"1..ı:rgurıa 
ııaı. la ı:ı:.ı. gelmi<;iz. 

İılıı k t'i olarak ;C y!iz!lııu biliyor ı ... _._~ .... -.,.. .... ,..,.._~"-""""~----,. .. ,,,.,,. . ...,.. ... 
irs hırsızı mabkGm 

old11 
.rr.uydw-r.? Yo!cia ~iiçOk te olsa bir ~ 
•<-::veı eıo geç:rml,'k beni bu ıı:.:s llOCU~ HABERLER 'ı 
mi ıct;rrrAş'i. ------------Onun bir müddet ;ronuşma<ian dıü-
ı;fll>üşUııü bıı.'l!ar-.ı ha:ııle<ltlm. F'lha
kik> tahmiıılmde yanıJmamı:ım. Bi-

- Sen bu •5• k::.t'l olaraıc b'liyor 
mu .. n-.. di)~ soıtlu. Herr:.en cevap 
\'Crd .: 

- Serun kadar. 

A41ca<llli§ıın başını salladı ve: 
- Ba ga!!am bir J~ dı!ğ:l arr.n:a 

yola t~ık ber 'kerrc ne YlJP'l;m,. 
Y · l:tı.-ı. .\!!ah ver.om de n>zıl olm1-
)·a ım. 

Aı:ı,~~~ımı -tr-ı:r.i!'lı e!fu! 

- K~4.iao;a, birader u-n bu m~ ie 
oin fart: değ!l!ı..n anl211Lın .. 

A ı~ ·"'-.--nJı..l .l"ÜZt. CJ.I ..... t"neke 
ta'b .ı.;ındaıı b;r &l:ara a?dı. Gide
ccg.n z. 'l'\ın son d:J!lemeci:::c g!.!lcL.
~niz. za:n n beyec .. r..larwr.u;.tı. 

- MutJU.;ıı .,....ıut 1 :1:c:ı al~ın bu1ncn
/:!Z J,ı·g·l ır.i. chyuru ... Onda AJr.pri

k•·Ya a]~::ı an>maya ''deıııle. 'n h.,.,,. 
com va= Faıl:WJ"delti L'<. ı:o.:!c 

b"r evde c.ltı'lm n.c t:1 v....;"'dı. FJ:l!tat 
WlJn b::l<liği ba•i!,aydı. r .4ı elif n·:e-::r 
lckei.iınloen kaçak ol.!.a... getır kn 
mOO.m rr-1'1D1.a.:.'<ia ;ı ~n \'C' n U( ·~:be
rtıt ·: sı ~e~~ ta ·aft.:dan 11:.ı .~li.! 

••n>llell<lc snitlatıl,y-~•ı. Ezcümle Fc
ı·ikıöyde mand.'1'ıu·a giden y<ı!un 

eohır..<lakı ev d~ bu ôşe tahsi3 <dil
nJIŞli. l·u.c .., t>f'eıJdi Oı::: ı Gayet 
n"::IU~rlın> dedı.g:, yerdı!n d\;J. r......,. tı.ı. 
Hciltümet e,sasen bu mültim ltaçıılrı;• 
~ .. esini tru::rlp t ttiği için iki emek
ta.r poı.ı,.;n ke:ıa:li hesc.plarında taJt;p 
ve k~f ~eı-iı>de çalıı;ma ı kah•l<ii. 

iv!" Huır•llıl'rı bu haberı aldı~ı aıü 
rriın ~- ilaln'<'<>e karşılaşmıs
tlc, Ban.-ı ö~ ·cndigl!ıi açacağ'ını ZJ~ 

netı™:r<mlıım. HalbuU o yanıma so
k,,ldu, f:ıstld r gibL b;r Si?"!•: 

Senir.Je çok mühim bir şey ko
nq.al'9ğ>m, dPdl, ben l~:ıayd cevap 
VC""dim: 

- SQylj,yecejıini biloyorum. Asıl 
haV11.dis bende .. o e~len!en b;rinin 
ad.~siui tc.<adü!oo öğrer.,!lm. İster
~ b<'rober bu iıi b:tllcde'fi.<n Yüz.. 
el<- y :mi beş ver'~ar. 

* Bu yıl yapılacak üniversite. 
!haftası için rekıtörlük çalışma
lara başlamıştır. 
* Meyve ve st•bze fiatlarinın 

verilen karara göre kontrolüne 
Sa1~ gününden it1baren başla
nacaktır. HaMen çıkacak mal
ları alanlara kabzımalların mü
hürünü havi faturalar ve li~el"er 
verilecektir. * Elektrik idaresinin 94{) yı
lı hasıl&u 2 m'lyon 760 bin !ıra
yı bulm~h.ır. Sanayi müessese
ler bu miktara dahil değiklir. 

Kira bedelini arttı. 
ranlar mahkeme. 

ye verildi 
Kır. •·"!T' .• niycdc Nezah.:t U

çar; Fıa{lık.ıda Vas:liy~dis adın 

da ,ki kişi s~bcpsiz YE«e :caı bc
<lC>li~rin: yÜk.."icitttklerl için 2 in
e· m<:'.i korunma mahe<emesine 
vcr.lm~•le"c' r. Nezahat bir 1.ra 
va,;liyadb 22 füa !azla para 
ist€rnişlcrd 

Dünkü duru;-naıfo \'asil:yad 
sin dük:kinına tDm r yaptırdığı 
iddiası üzerine dinlenen beledi
ye in~aat l,,leri mııııarlarından 
Anf Hi'<m«! FOGfor trunırden 
:ıonra'.!<; bedelin ni;;betsiz oJ.du
ğunu söylcm>q vt- dükkanın ye
ni vaziyete göre bu durumlarile 
birlikte ancak 18 ı:ra fazla k'
ra ile ver'lt>bilcceğini ileri sür
müşt&. 

Vaziyetiı;ı tetkik• iç:n mahke
me b~ka bir güne bırakıldı. 

Sahibi: E. 1 Z Z E T. Neşriyat 
Direktörü: Ct\'dd Karabilgin. 
Basıldığı yer: •Son T•lçaf• 

Beyautoa de.rııin, Basandan 
çalld:ğı bakı.-, örs ve balyöıleri 
Uııkaparnr.da demırci İsmail \'e 
Azize satmaktan suçlu E<I rneli 
sabıkalılardan .Afınıedin 6 ıncL 
asliye ceza mahk<:mesindc du
ruşmasına nakuın ha. lanmıştır. 

Evvelce 2 seneye :nahkiı."11 e
dilmiş iken bu defa bir sene 
sekiz ay hapis ceza>: vcrılmi~tir. 
İ9111a 1 ile Aziz de çalınmış e.,ya 
ahnakfan suçlu olar:ı '.< üçer gün 
ha{>Se mahkl>m o!ımuşlardır. 

L4stlk vurguncuları 
mahk6m oldular 
Karaköy<le Rahbın !astık ti

careiıhanc::ıinclc beilıer Jiı.stik 80 
liraya sat,fonası kap ederken 
600 Lr:ı ·a sa' lklığı ihıbar ediie
r<-k oir ci1ıımü.mec,<hut tenip e
d imi~ ve Re.tıp 10 lbtiğe 6000 
lira al•ı:kcn yakalanIT!ıştır. Suç 
Ju 1IiGi Kozunma mahkt-mesır.e 

verilmiŞ\ır 

Galatr.sarayJ Fa < r.ist ·k kap 
kmacıl:ğı yapar.''' " ke., fazla 
fi:\t!3 T_ıs1i.'.< ~att''!I ı;ôrıi1müı 
2400 !.raya c'.Ort liı>: k satarken 
bir cürmü mc;:'ıut yap:lmı'jt:r. 
Faik n1i:.. i k... ~ur.ır.a :"'ahkcmt:s!
ne sevked.ilro.~şt!r. 

____,,_ 

Baba, Oftul hapse 
girecek 

Günu·ükten ~ar~ rr.anı.fatu .. 
ra eşyay. bile-ek· ca• ın almak
tan suçlu Ha~an ve oJlu M<:h
mc-din 5 inci asliyt.: Ct:la mah
k=cs:nce mahkümiyetıeı-ınc 
karar verilrnii<ir. Bu.nlardan Ha. 
san 6 ay hapse 174 lira 63 kuruş 
10 para, para cezaoına, :\Iahm<.>t 
te beş ay hr.pis, ı-ı;; lira para 

ı cczas:na mallı:Uın edilmişlerdir. 

iKDAM li-

Bu haftaki at yarış Askeri Tıbbiye Okulu 
"T b. E a ıp, ezacı, Kimya, Dişç:, Hukuk, ve 

"" larının programı 
Binııc; ko~·ıı: Ilırndil<ap kosıı.'"'ll. ı 

3 ~:a:?Jnclaki yerli )'Clrj1nkan j 
İngiliz erkek n dişi taylı:rına 
rr.~JısustL i;,ram;.ytsi 3-00 l'ra-

Atın N o. Sahibi İs nıi 
1'1:r·neviş 
'J'i,.yaki 

Acar 
C«.ı 1<ın 

1 Suat Ks.raka§ 
2 Suat Kın·ukaş 
3 A. E:r10k 
<!. J\L Ek.in 

Bir defada 2000 fi l'ali\c b.r ik-
İkinci kosıı: J 

ra.nıjye ka>.anmamış olan :ı ya
şınrlaki yerli sal'kan İngil" at 
ve kısraklarına mahsustur. İkr 

1 - Nur~. Yıkılmaz Yavuz 
2 - Salih Temel Alemdar 
3 - Fclııı:ni Sismaroğlu Buket 
4 - • • Demet 
5 - Nur; Yıkı!imaz Şcnkız 
6 - F, Fitaltıoğiu K F..seks 

Üçüncü koşu: 

4 ve dalıa yukarı yaştaki sar
kan Atap at ve kıs.aldarına 
mahsustur. İkramiyesi 255 li
radır. Birinciye 180, ık;nciyc 55 
üçU.ncü~·e 20 lira tevzi cd Jecek 
tir. Dubuti<yesi 2,55 liradır. Sik
~et 4 ya.~ın:d'ııkile. 56; beş Ye da-

l - t. Hakkı Tekçe Sava 
2 i. Hakkı Te~ Tuna 
3 Kazım Darıca Yavuz 
4 Mu~iafa Turgut Sevim 8 
5 Şcm9etı n Ta tak Bahtiyar 
6- Fclul'i Vural Tarr.ın 

Dördüncii ko, u: :ı:·aıoua 1:oşu.,u 

iki yaşında ve k()§U kazanrr.a
mış yerL sal'<an İngiliz erkek 
ve d'şi tayJa,a mahmstur. ikra-

1 
2 
3 
4 
5 
6-

Fehmi Sismaroğlu Pulat 
H. All»ra Gü·so.y 
FJı.:et Atlı Varadin 

~ » ZehTirrı.ar 

Suat Karaosman Ren 

• • Vido 

d.r. Birine 22'.i, !<incıy! 55; ü
çiin, üye 20 !ıra cevzi ed.lccek
tir Duhuliy«-l 3 liradır. Mesa
fı-s 14-00 n.ı:~rt.'<iir. 

Ye~• :I'aşıyarnğı sı'klet Biııicioi 

:ı 7R Sok nlay 
·3 72 l\Iustafa 
3 5V Baha 
3 50 M1met 

ram1)'Csı · 355 Jirz.dır. -Birinciy.e 
280; ikinciye 55, üçüncüye 20 
lira ·xra'IT'i~'€ tevzi edlleccl:ıtir. 
Siklet 58 itik>, ır.uafe 1800 met
redir. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

58 
58 
56,5 
50,5 
56,5 
f-6,5 

Davut 
Rowaı't 

Bayrıım 

Ş:ındor 
Mehmet 
Zeki 

lıa yukarı y~<1ıakıler 58 kilo ıa
şıyacaklarılır. 942 senesi zarfın
da kazan<lığı •kr:ımiyeler yeku
mı 300 bayı dnlduranlara üçer, 
500 ]'rayı cio'<l:.ıranlara beşer, 

700 lirayı d.oklul'ıtnlara yedi~er 
1000 lira \'e daha fazlasını ka
zanmş oJ-aıilara onar Lira ilave 
edilir. '-le~fes: 1600 metredir. 

5 
5 
7 
5 
n 
4 

İhsan 
Reşat 

Rıdvan 

Baha 
Zeki 

Ahmet 

miy~si 51)() lı~od.t. R_ "nc·ye 400 
ikirı.ciyc 7~; ~ı~üncüyc 25 lira ~ev 
zi Pcl.lecek'Jr Duhu:iye , 5 r
rad•r. Siklet 56 k'lo, mesafesi 
l oııo m~m><lir. 

2 
2 
2 
'.! 
'.! 
2 

56 
56 
06 
54,5 
54~ 

54,5 

Bayram 
Zeki 
Re~at 
Aıhmrt 

Sokolay 
Musfaaf 

Beyinci koşu: Satııı koşıı.s-ıı 
4 ve daha yukarı yaşıak; A

rap at ve kısraklarır.a mahsus

tur. Bu kO§uya giren atlar 200, 
400. 600 lira ohnak ÜZN<' satılı
ğa çıkania'blllr, 

1 
çiincüye 1:1 lira tc·vzi cd"lecektiır. 
Duhuliyesi 1.55 liradır. S>klet 4 
yaşındakilere 5~, beş ve daha 
yukarı ya:şta·ki'.er 60 kiloouı'. Sa-

İkramlycı,i yüz eli' beş h-
dır B:rinciye 110, ikinciye 30; ü 

1 
2 
3 

Kazım Darıca Yavuz 
Zekiye Aydem;r K. HiJal 
Fazıl Kocagiiney Fidan 

tış f:atı 600 liıra dlanlara dörder 
k'!f nıtı "'e' ~;1.ir. 20() lira onlaı .... 

da~ dörder lcifo tenziJ. edılir. 

'.l!esafcsi 2000 metred>r. 

7 
4 
5 

G4 
60,5 
60 

R;dvan 
?\.lehmct 
Yula 

öğretmen,, sınıflarına ahnc.cak talebe 
kayıt ve kabul şartları 

l - Türloye cuınht:ıfyeti tf'be:t .... ~w:Jii.n bu.-t;,nrı")Ok, 

2 - Soy.:.d: ve fotoır...ıfı k.end4 nüfusu il•• b ~ı;kte an. "" ıbaıı.ı.n•., n• _ 

fi.iti ttlı.ğı 1-lerırıı ibr?z etmek:. Dunlıa-rd~n heıiı:'!ng:i b+risi vı.ın,t et~ ıse '""ütu• 

kayd;t~d•:ın b'ı-er ll!ll~cklak suret g.Jti.riL-nPsi lflzıındır. tEbf>'\·flyn.ne ı.ıd ~u. 
!autma V(>Si.kakarı m~lrtep~e eöı·3fdiikten ı-:oo.ı-ra hPmrrı iaaıe t<l;Jir, 

3 - Li;C'dt'n p~ iyi Vt·ya iy. deıuedı! n;eo"l:un olmak. 

4 - Li.s..•yi bittrme \'C olgunluk ci:plc,:r..i?~l \·eı·ınek. Ha , ~.::.::ı :at>.. se 
mtfdi.ir.f~ ctıxh~n bir n\tıs.addak vf>Eıik-a ·ve askPtt tnm eh!.ı>·e· ı"tt~C ı;Ubtt•rme« 

5 - On ı.eJ.17. ya§ma. basınış ve yirmi üç ya~~~ı-a ,ırmeu1 ... ı bu:ı.mı1;Gk, 
6 - Ç~ek aşı ve&lra.;ı göstel'lne!< ve ıam IE~ ılJ(l ••kPı1 bi" s ft>I he· 

yet l<mıfndan muoyeoe olır.Nı: •Okurun raıı« üı•rind., toed'.ıtJ; fotoğı'llfl 
bulunıa.ca.k.Crr .l 

7 - Kenttslı!ı~n ve aile6ini.n fena hal ve şOhrrt ıahlbi cST.ı...dı~ v~n ... nm 
n~ı vr n.ik.&ıhlt bulunmadı{:~ hakıkınd~ maha:ıt zab1tc. tarcf.o.cbn t..'\91'.i~,.i bi 
\"-l-S~!{a güsteT:ınek, 

C - Baha ve: :ı.na. ölımüi !se bü1li!ıt. baba ve an::ı, ıiWl'J.~J. dayı, l-.a~n. tr)·L~ 
kız ve e.rkek kardeş ,.·~li olabi:liı'. Su k:ı.dar ki an:. ve bal>anın ö.ı:iUltlf?l"İn& 
d'R~ reoıı ı b'r ·kMıt ccı...,,~JidiT. · 

9 - Kabul ed':.rlidcri kcndiler'ıı.e tebliğ l'dil:di:t'..en son~a veJ;.si la.ılı(;n

OOn ,.e ~MiMt-n n11.L!a<ldJ\k okulda örn-e~i yaz)lı Uı:ıahhüt senPdi •J.."U~"' ,.,. 
rilt'cı•kt~ı-. 

10 - i X 6 büyijkl!J:<\e 6 kıl'&. !Oto~ı'af. 

11 - .Pıiekteb" kat'i. kayıt sr..u411r.elrri y J<:z.rda iıstenilr.n ,-esa •. 

len ""'"" Eylül sonıuı.d<ı yapılıl'. 
L'seden pek ey' du·ec,·de mezun u?:iınlar bi!lümtihan aı,,,.-. 

İyi doreccdp nw.zw olanı1ar k<ıdroci.n !ada tclıp of·ırsa. ı~tt>l~.:?c,· .tr..ı~.:n 
da ·J-"ehaocı d!i-1 ve r.Graztyı de-n:> milsaoalta imtiha..~ yapıl· ca:. \(· (, çok nu
mara nkınh:ır neçilcııı:<"!ctir. İm,-.fhan eylül a.yı Plk hattruiıaıda- Y~Pd'ı.l'~ 

12 - Lisfı.dcn bir sene "vvel ve daha e"\"\·el rnecu.n "Ja!l...Xır bı 1r -dd~· 
ti ncreoc ve ne- .,uret~ e cı"tirQ:kl~rini bildirmt·ge \'e t4:"V0tA-:I mP-Cbu:nıı.ı· 1 ar. 

(489) (7til 1) 

Eskişehir Belediyesi Elektrik ve 
Sular idaresinden 

1');.lti.şı·h!r bt'le-JiyMl E~-e· tM ve Su:aa• ida;:esi:~ lsla"S!Jo"l.>ndan ,.ag..:c· "!\ 

n:ıh.Uu :ıoca.."t blfıer tonu 3 r ··a muh2mmen bodell· n'.az.ot '\ c behi"r t.r.ı 3 
liJ>ı rnubamına> bedelli yag 3/8/9~2 faıı:tı.ine ,.a,tl>yon p<<« ı;Cuıii .sa,ı 

15 de iha.!•('ıSi i.C!'J edil•mt~t üzere kapnh zarf t nlll+J e . .ı; , T,cye kDnulr.ı.uş-

tı..;.:::.-. !\ILtlbıd'.Iıl!'W""n bı·del 17712 iira muvaJdkc.ı.t tfm.i.:\.~l 13~8 a <lO k:ı..l r. 
Şe!"tnameler bed""'z olaııı&: • .Elskış..lıir b!'led .,.,... El<liı.trik '"' sulaı :!dore<ı 
rmldü,: \ğtindcr. ver:l:r. TJFplorin ~C' ..,,.ıt ö~ ~~ tlzrre FJekt. t v S"Jlaı 

td;.ıı·ı·~i !viüdiirlüğUne miirnca-atları '\e ,..90 mırı.aralı ka:. 

resindı h• 2ırlnyac~ler;ı !eklif n·pk .. Jplırile rnuay:yeın c-\..ın ve saatte Eı:lt1-

:;eh!r B"lediye.ô Ei~tı.~k V•' sular Tl".ilfürt'Jğ:J. bi-ıasıru:la lıı • .mrala<ı ıLin 

olun ır (7&!7) • 

Devlet Orman işletmesi Kars 
ferit Bölge şefliğinden 

mün· 

1 _._ Gö!c '.k.az..<1€1!l&n Şı"·ı-ef ıYLSl~ı n\t·\'kı.ı.nC.e istif ea · ~ 7C8 n.ft -e lf'".ıı· 

kfıp 714 ~tt; ... m!kiı.p kert.ıstelik ~TI> tom t ğu ~ı:k a?i'ırJmıya kı:ıa\ !
mu.,tı.ıl'. 

2 - Muhamn:;en bedel 11531 liradıır. Şar~arr,e ve m.t<a ve 1 e !>"> j esi 
,Ai)kaı;:a, J)etı.•}+>t Ol 81'\ '§'oO<rı-

ITAİdUl"l"gUflde gö. Li'eb;ll;·. 

3 - Aı~!=ıa Ka."U Onnau mild"" tı!.'Ünd<> 27/7/042 t:::'ihbdc pazuıe\ 

gi.intı saat 14 de ynp.i...<>Caktır. 

4 - :\-1.rva...;.;kat toc:ıinat 865 liradır f7487) 

İl<ib bahisler 2; 3; 4; 5 inci ko J şular, çjfte bahisler de 2 - 3; 4 - 5 
ine· kuşular fuerindr-dir il D. ~ımir Yollan lılıtmı U. M. lllılan 

=============================== .......................... 1 ..... 1:&11 .. 

17/7/19i! CF~IA 
713'.> Pıg::-a.ı·~ ve n~re u. saat aya..':.. 
7132 \1ücı.ı;..h· n11~zu ı.şh telim. 
7,4.1) Aj•ıı..~ 1K.bPrleri. 
7.55 ~lilzlk. 
8,35 Ev ıt .s:aa ı:. 

• 12.~0 Pi'gl"~ır:. vı' r.~eın. t;;;ı.at ayOMM. 
12,33 ::O.!Üzü. 
12,45 Aj:ı.'15 fıab•rlexi. 
13,30 Milı-ik: Şaı'kılac 
18.00 Pıqgrarn) vn nem. :saat ayarı. 
18.03 )\.[li.l~t Fasıl h• yeti. 
18,40 M\ltlk: 
19,00 Kll'O.!Şm•. 

19,15 l\'f'.i~~k. 
19,30 ı.ır-mıe:,P:t 'r:at ~a::ıı Y.e A-

jars h~berleri. 
19.~5 :\!ÜUk: Kl5.."3< t.ıi"'.ı: mil<lti. 
20.ıs R>czyo gazMe<'. 
2tl.4·.~ :ll\i.zilc. 

Aleni Teşekkür 1 .\IrJha~ 'a bNiL·li .286;ı.s (Trnii F<'k~ b-n :'i'?ı yuz ot ._ bı ) Ura ol '"l mı.;.t 
ı•·I't ı•bat!a4550(dört i>ln be~ yüz e:l-);':1lo amc,· ... n!' 1ırv'ha, 4.350(di;rtbi;-ı ı.ir, y !z 

e!ri) k .o öriihn... ve ôrOln ı • ~ k'.arı.U ... ,at, ~tel"! ci. \""e eh aı., 3850 
(i.f.ci b.n sı k...z. yü ... lli) k)lo sa'n·atı-a 3/A 0 • ,to::./194:! paz 1 gıcll ..ıd! 

(15.30) ün bP (.ıt'Jzr.ıt::, Ha::ı-daı·pJşiHla Ga: 'b' <atil dahiliındc ico:n cy.m ta.;a.

fın•jotJ\ \ltG.pa~ı z.."-f usulile sa'ın a!l!h"lcak":::. 

bını. c-o.'m'ı.• · • ol<lı:.ıgum b:ı· ha~ı.a

}.ktn:l kıs .... bir z:.n ... ard'J k· ı.:-t~ldu

ğu: l fi3')W.'j)JŞ..ı; A.~ .. i t--a'::ır.fo:
ıılin k:l)-.l ~tli b3 h<'C.dıni y~n 1\JOOy , 
Zaii'~' 't'f' ı-.ıı.i'h fi) anv 1 ıy ;.1t1 çır. ... sa 

1 

bir 2n:r.l=ıC'a bizzat bazt.k. \"(' r'!u.f 't 
ellerilc y.;;JY.;n kı.)"!nf.•Ui opl' ·tö · sa

yın albay Ral:l.1 dt-ğı•ı·li opl.':\;~öt 

MU:i'3 .. 1tlı'r:e. baş htm::·:re \'ı' C6ger 
btiti.in h~iİ'rı !t'~·ı• h.JS'tan<n n tC'ıniz 
41'..iz;ırr: :Jıdaa \'e eQ.-.ıtı rile.n can<l::,:ı 

alfi"a. ,.c baıktmd~1 dul:ıyt alenen 
!niİIU'lf't VC Şuk :rı}ar 11111 Jnulı.:ert'lt'., 

gaııetc:Uz vasıtaeJ, iblağını "1eri..'1 
saygı:arm?ıla ric:.. f"<ierin1 
Sü\:arj ön Y·ilılb:ış:. :\Iı-mdl h D~tr 

21.00 Zira:lt b:<.v.mi. 
22,flO ?:Jüzilt: 

22.S.O 

~1ıcml ":::c~ seat ·&yu~9 A~ar.a 

habcrlc!'l ve Jıo~ahır. 
\"arıı~t p• .... ,g:·am ve kapRn.ış. 

Bu ışıe e ~-rı ... jl)'tryen!t>ıin 2147 (Ik .. bı..n. ~üz k ":ıc: )"ed') li 63 (allir.!I 

üç) kwrı şıtk ınuva~ıı:t tcrr.1nat, kc •~urn..n tayao. e".it!ti ,. k:a.r!.J. tt'!tliflı.'r ni 
ırht<'\·; nı·fJar:m ayni gün •Oat (14,30) an dö:ıt otuza k·.da· k11n el""' 

ı~~s!iğ'inP \'C'l1flll~h,:i lfızıırnd·r. 

B.J ı..,~ a.it ıı;a.ı:t!:l"amel\!t' 5'om~·ocaı.n parasıız o!fiıı'5.k Q;cÇ: ılm.~ar•-· 

(7696) 

Askeri Tıbbiye okulu müdürlüğünden 
H<ı1en. s..ı..J.0.a b ~uıp i~r:ci devre kanr.p:.ooı tetr\k 00.ırnırş olan Askort 

Ti.bbi.1·e ~(·i~"'..t-i>i talebeleri 16/Ai.'l.:F>tos/942 d~ üçüncü kacr.ıpa J&tl.r~ cJ-"'~~ 
4-09 - 'i656 

------------ --- --
DEVREDİLECEK lllTiRA BERATI hrı.a.!tbul Asl"> !! nıa.ıwc:-..r.~ı ıDnc! 

lmlct&< dai Uldcn: 942/486 

Nina da öl'<lü, değil mi? Eğer 
b•,ni sevi}'!<lrsan söyle. 

O zaman; ıaş kesilerek dev:ım 
ett : 

- B r gün matmazel gelerek 
bana dedi ki: Ben ko\·du. 2\Iel
rı::si olan o obe karıya sekiz ay
lık ge'be olduğumu söy:emiştim. 
O da söylemiş. Heyhat baba 
Parvu; s;rriffil böyle bir kadına 
te\-di etm~m. Bana; iyi para 
verirse sakJ:aınağı vadefımişı:i. 
Bu sabah; Ko.z'lrn beni en aşağı 
mahlukılar gi.tıi tahk!r eUi. Beni 
a:tkoy bi<ba Parvu; amma bu
rac.'l-a değ.! köyde tenha bir yer 
ara!» fiüngür hüngür~ ciğerleri 
pa·abyacak g•bi ağlı}"l'.lrdu Bo
y;ı . Burada değil diyordu Bo
).1r rr.es'ut o~uğı.;m ve sevildi
ğ•m bu ,lam a!tmqa değil. Bura 
d~ oimaz. Anam u1anCIJldan me 
z:ır.ndan ka~~ar. Ya zavallı ba
b,c-~ım'. Bai!Ya Paı·va blr zabit 
le gil .,ah işled :mı. Hangisi bili
w :sun. Nas'tı3ılerini dinleme
ı: P. ·m iç'n ~ni af:feı \'e eğer ba 
hamı görürsen onun b;r dah": 
yüzüne bakmağa c""arctim ol-

Söz MODAF AANIN 
na\'ara dini merasim yapmağı 
redclet1 i. Çingeı:eler, çalmak ;. 
ç'n ccsetl1ni mezardan ç1karıp 

altın di5lerin. şi.lkti.ilcr ve lesini 
a.: kr;ıx.1<lerc bı"aktıiar. Köp.ek
ler bcl~i yü:.·eğı ii yc-rn:şlcrdir 
di} e i<üylJil~ onları da öldürdü 
kr. 

.ıOtı..>nı<ıtrk Btnd gf;.n~ligi nilz:rrnnı 
ha\·i RaJyo iah! .. eJc:-!> bcı.lalnnd~d 
icat I<;in t::ı::wsat , .... n.tı.lel&ı.dt•n ahn· 
m:~ ol<ın 25 ~rnmw. ı 940 tarih ı,:e 

3010 X·>. lt~ ;h~:: ... beratının ihti\.":l 
t'b1ıig; hı.:.k k bı.ı. .K·•n.ıe ba~a.'ima de
vir \' ·y tı·"1. :cadı Tı!!"kiyedt~ nıcıo.<uı 

/µl.t• k·"'Y ıxıık iç '1 sa:L.Uıiyl•' d.aıhi \'t:

ri&ciJ-lt•cl'ii t~'tli! ı·dil:ı~tı. t•~ olma•k
la bu ht.Jfn:-.a ral)ı..1, tna.Jün:at ecJtı.

rnek i:;.t!)'"erJerin G<tlatada, Aslan 
Hnn 5 '11<:1 kat ı - 3 No. Jnro m.üro
caat ey1enı~ıer; Han olınn:ı-. 

P;. tc rn · Jl Kl s Vı :.;... -t•ri. 
A!t>c«~ d., Leon t.ı-..tır.cıo, .M. di 

Ka:no: bol \T Ktn \Ptt-ıL'ltl alı:ryt,.

ce 22/ lı 942 tm·JhiJldı.! rknme etl.li'r 
alactıga daır dj\ st"bPh.Je g.on.·-:ı".•r. 
bı da.a a"-"fıalı me>J!n'l.r mahlli 
~ ı: .·t:gln /. \'(' h ,(' ı lr..ltaıdu~ • 
n..rz ye: m,.~nul Wc!.lg:u 1e ye~ ile .e: ' 

_Y_az_a_:ı_:_P_e_t_c_r _B_e_ll_u__,Ç~c_v_ir_e_n_: _F_ik_r_e_t_A_d_i_l _No: 83 e9iiiiiii-'ll 
madığın. r.öyle. Ç\lnkü y~adığı 
m biliyorum; b:ze mektup yaz
dı. 

Ve loo!ıl::ırının araSlna dU.,<:til, 
Köyde onu nereye götüreceğ:mi 
bilemiyordum. KOt'budan kor· 
kularından kimse onu kabuk 
cesaret edemezdi. O zaman; or
man civarında bir kulüıbe<le ır 
turan bir akrabamı hatırladım; 
oraya götürdüm; orada dl>ğura 
na kadar b3kma~ razı oldu. 

Para·rnız kalmam:~tı. ~1'-ltına
udin verdiği bir yüzüi,'1i g:dip 
şehiroe sattım b<•5 yüz ley al
dım. Yar ı eeza parasma git1i 
yarısile de çocı.ık '<;in bez ald' n. 
İki hafta sonra m::ılınazd dün
yaya, beş;kil.o domuz ya'l1ru•tt 
g'bi sağlam \il yusyu>arl k bir 

çocu'' gelim'. 
Kalam çatlı:;ordt.: 
- Dc,·a.m et baba yalvarırım 

sana .. 
- Çocuk kulübede, siu bekli

)ıor. 

},laLmazcle gelince doğurdu -
wn üç haf!a sonra oı•:ada~ kaı
boi<lu. Me olc!u)'•ınu bilmiyor
dum. HE< taraf"a aradm. 

İhtiyarın ı;iflleri büyüm•·ş, 
bara bak:yordu. Korkuyordu. 
Tirt!r titr:." du. Du<lakla:ıı·d::ın 
b<'yaı bır sal~ c ak,y.ırııu. B;ı,;ını • 
eğui: 

- Ka\ıb ığu gü ı.lierber. ha 
yat bana b r ccıl1 c-nrı~m o!ıdu 

:Wisyö N K< • Ah " n be" bu
Iam::ıdır 7. Çoc ğa b~kmağa g. t 
ro.~ı:m. Xc olursa olsun Bo'lar, 

afiedH~in:l. /IJ:r.ma; kanın:.zın 
~an~d:!· ·~ıatn1a2cl bTi.in.:ıh !şiedt 
is1,;; kaderi.o imi~. Ccrabt }fak 
öy:e '6tcmi« Onu affodiniz. 

- Söyle balıa Parvu. 

-! Bu ka.(ia'" Boyar .. Ha unutu 
yu~d-m. Korlı:.ı layık olıduğu ö· 
lümü bu dJ srf'I. Alrna~la·· gıt 
tikten ikı güıı '>Onra köyde ıan 
darına oL-nadığı iÇin kim oldu
ğu meçhul b:r kı<ç kişi gece Bo
yarııı ev;re g;rd;kr, uşakları 

vurtlu'.ar ve çatallarının pasian
n1.~ U\larırı KvrOu~u:ı ba!"sak
la:-:" ı !..a~ı.__ıar. r .. 1. ): dört gün 
so. ra m(yd<-<r.a çıktı. Fareler. 
bur,. ınu ktı.a~!or,n. ve karınını 
ö1 ~Ji.iğü gccE in<'g.ıiıı aL p baına 

nlt~ ş ! ~ s::ı) d ğl parmaklarını 
yemi.~ler<li. Küylin papazı bu ca 

Er!esi gece ellerinde meşalc
letlc dört kişi onu tch:ır deliğe 
att!lar, üzcı-me kireç ,.e su dök
tü!L"r sonra da mezarın üzerine 
ik ağ~r de'-rı.,.n1en ta~ı koydu~ 
Jar. 

ŞL•rHii artı~ Bo:yar, hcp.o,;iıu 
sö~ !edim. Hepsini... Hepsin ••.. 
Lınct o1sua. 
V~ b•·ba Parvu bitap. yığırdı 

k,ı·d .. 
XI 

Tc.'ıis olun.duğum Labrri du 
yu> mıı b r kaç köylu koşup gel 
mişt>. Hemen hE'psi bcnım g.bi 
t<'rl' s Hiilmı~ oı ~for ı' yar
lard:. 

(Daha var) 

Boyu<.u 4 WıoU sulh huk-lk h~m
ltğ:r.riıen: 941,·;ı7 

Bo•yoğlu :;cşl• Lape hastah..,wııde 

~lan altında bukıruln Gal:!'lada Keteı; 
Hüse\ .. ·n JJ.Lıcı 10 nı.m:;.nrada vapu1'Cı.Jr 
lukla i~;ga• eden \ :.s ıf oğlu Ha!'
•e Fatnı:A:ın dobnıt İstanbullu 
1307-1308 doğumlu lsm:., 113'.'<!kı 
Dencaoıa..'"ın 1 OGh'°lliyc• tıeldm 
rapo;• e talıakl<uk etmıl v• bu hal 
hacr , ımurop gor"'~ ~ ' 18/1/941 
tarıh de bacı.: altın nlınn=.na ve 
mahc a ,, :ütealli::; ~:erin vu:l tayin 
cm·rn Mıetor ~!urad C"a!ita.+ \"I:' ... \\ ;,ı 
kot N' net:Jillalı C.a!<ıelır.an tarafın
dan g6r0mf'6iııe karar vcr''mlş ve 
keıt'~ ı;ııcl•n lJAn •d"lm' ldo. Bu 
ke: Murad C.ıd<atan Arıkara
da bul mn""1 lıesebile yerine istan
ln:l B !fl.. avuk •tarından Far~l: 

r<Blme üı!"ı·i.nc daveti.) t"lıı:. ü5r. 
tı.•bliSJ.ıe kaı-ar v~ri'im~ ve keyfy ~ 

19/.Ma:r:•/942 ı..,.,hll :İialnm ga, t -

e&ııdt' bir a.y ıu\.idc:l..~le iU"'l ol ...nıı.:"M..~· 
tu. B:ı davet11 t be-t v•' !!9i 61 ~.;2 
"tQ1hi ıde ~i. dL' i!bat1 \ <.' ıt t 

rne<ti • .o.ixtlen eıyabuUuıa ma ''tıl ıc 
ı.crasına karar Vf'..rilt.,rrlc bu a.."""1. n 
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