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TiCARET VEKiLi YE 1i KARARLARI BiLDiR 

elkoyma hukumlerı ıle iaşe teş-1Dün yurdun her tarafında 
kildtı ve MürakabeKomisyonları!_üyOk .~~yecanı~ _kutla d 

_ lJ lJ S l . . •Lt" Ef Universitc ve Halkevlerinde Lo. ka ırı ı. atış ar serbesttır l 1 1 . zan'ı anlatan konferanslar verildi 
1 

Fiatları Belediyeler Murakabe Edece 

r BEHÇET UZ DİYOR Ki: ""\ 
maddesine tehaltlk gösterilmemelidir. 
Resmi ve B susı müesses ıer seneli 
ihtiyaçları ı derhal m 'bayaaya k • 
kışmamalıdırlar. 

ı - Mahsulün hemen toplanıp yar
dan sıkışık yerlerine sevkindeki isti
calin sebeblerını ber vatandaş kC1rlüye 
anıatmaluhr. 

2 - Arz ve talebi en iyi ayarlayacak 
Belediyeler ve Ticaret Odalarıdır. 

3 - İlk haftalarda hiç 'bir Uıtlyaç 

~------------------'· 
ikinci cephenin 
kurulmasını 

beklerken 

Öyle sanıyor11z ki olay· 
ları daha bitaraf bir gö· 
tÜ!Jle tahlil ve tdkik e· 
Jen tarih, bugün ikinci 
ceplıenin kurulamayr 
f! ""'. en büyük mes'u· 
liycti, iki yıl önce bunun 

,yıkılmasını hazırlamış 
olun yanlış Sovyet po· 
litikaı;ına yükleyecektir. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

(E5) ir harpı.., hirbirJ.,rile ka
lg) radan ir!ilıatı veya de -
· niLden kısa muvasala" 
olnuyan • müttefiklerden biri, 1 

Ankaı-a, 24 (A.A.) - Ticaret 
Vekıli Dr. B~hçet Uz bu ak~am 
rad:>ada aşa~ıdakı komışmada 
bul.unm~tur 

c- Azi:zı yurtdaşlarıım, 
Geçen hafla hububat h<tkkı:ı

dakı kararlarımızt anlamıken d:i 
ger mese1c-lcr1mize de sı.ras:ıe 

gelcccJim:.Zi söylem ştim. Bugi.ln 
tle r- · stc lılı. ve m · ı ah ili 1' 
yakından Hg 'lcnd ren ve biıtıas 
sa ~eh ·r'e'!'"irnizd.e f<'na sıkın+ı

lar d •iuran sebeplerin gideril
mesi maksadiLe hı.ikiımctiniz:n 

~ndükleri Ye aklığı y.on ka
rarlar üzC'rlnde duracağım. Hw
bulbat htkl<ında alınan son ka
rar, uır~umi efk:ırıd:a ve onun k,y 
metlı rr.ümcsslli rnatbualıa gii
u.:: ve ürr. t vcr:c, akisler .);op.!ı. 
MC'mlekct1n dört k:işesinde ~ıkan 
gazE!elerimiz, beğend kln-ı bu 
karara~ ehemmiy<t veşuımulünü 
}Jiyfü7c '!lalatmak çin gi" el yazı 

mü feT<'k düşmanın n~a dii• • 1 R STO nıaııların büyii.k Qlçtide taar;u.. F 
:ıuna uğradığı zaman, ötckilcıriı1 

ona \ardımı çok güç ve hazan ALI D 
adeta iıııkim>ıı olur. Bu, ı;eçen 
harple de böyle olmuştu; bu 
harpte de. öylil olu ·or. 

Geren harpte, ınerke1.i impa
ratorluklar denilen Almanva 
ile A\•ustnrya - Macaristan mi.it
tdikleri Tiirkin ' Bulgari, • 
tanla brrnber, birhirlcxile kara
dan irtibat h"lindo idiler ve Av
rnpnnu~ ort~Hilndaki coğrafi ,.a. 
ıiy.,tltrinin merkezi olına ın • 
dan i.t"fadç ederek hir i~ haller 
•cvküknşi takip edebiliyor ve 
hi ·bôrleriıte ıniitekabil yardım
larda bulnnabili~orlal"dı Bu 
dr1 !etler, müdnfaarla olduğu 
r.1bi taarruza geçtikleri ıa111an 
da, UV\ rtlerinı istedikleri <· p· 
he !" yıgmnk ömkanma malik 
id !er. 

~ı.,.eıa o Jınrpte, Çar orduları, 
llvu,turia • Mncaristana çulla
ııınea Alman ardulan batıda 
İngiliz - Fransa • Belçika kııv· 
vctıt-rı kanısıooa rniidafoada 
kalarak doj;uda müttefiklr.rinin 
imdadına tti i~ orlardı. 

lkrlin . l•tıınbul yolıınıı aç -
rnak ıçuı Alman, A•ııstııry 
Macar \e Bulgar ordulan elbır· 
ligile · ırb1'1ana kar~ı Balkan 
~ferini açtıkları zaman, 
ıtıuUefılder, Sclaııiğe "'ker 
çıkardılar, fakat deniz mu • 
\a ala hatlarının uzuııluğu yü· 
rıvıden bu yardım za)'ıf oldu; 

ırbiı;t ıı kıırtarılaın:uiı; tıpkı, 
bıı harpte, 'lihverin pptıği'Bal· 
kan "'ferin.de l"ugo Iav)'a ,.e • 
Yunıuıi tanm kurtarılamayışı 
&:ılıi. 

( O. I", SA, 3 ı;l), t) 

-------
Rosto{ ta ki Rus kuv-
vetleri imha edildi 

• 
Popola .Ol Roma : 
"Stalingradın yaroş
lıuında büyük muha
reh"\~cr oluyor ,,diyor 

Berlin 24 (A.A.- _ A'ıman 
bJşJ.'..cmutanlığı terafı!'dan nq
ccd:len husu i teblig, ha,·a kll\·· 
vdler•nın t 'rli yaıtlıır. e hare 
kı:'c gc~n Alınan ve Sbv , kıt 
alJnnın bUtün ct'plıc i>oyuııoo 
yaptıh.' b:r yanma lıarc.k n
e. n sonra RAst:ov ş ' r llr1' 

tahkem ~vzileriniıı ele cç. 
·,;ni bi nnekted:r. 

Bu ünc'l' şe •• r inaUa yapı
l ~ çarpışmalaroan sorua hü
cum:a zaptcdirnüştir Burası bu 
yiilı: bir deırniryo! ı m<orkez o. 
duğu kadar yıükııek <·h 1iyd

ıe bir Rus limanıdll'. Ş hirde 
geri kalıan d.:şman k """etleri
nin tcmizlcnmd&ine devam e
d.Jmektedir. 

:Almıın teblıg 

4 (A.A.) Alman <>r 
mutanhgı teb l: 
n n bil iık d rseg.n 

d ki tiimcnlcr' f:: seyyar mıi! 
re2cler m•Z ycnıden ye Y'j sa 
v~a sürtller Sov) el ku> ·ct'c-,. 

(SONU. S.'I.. S SU. 1 J 

1 

4 - Tacirlerimizin ıekA, abillyet 
ve menfaatleri herhangi bir 'bub an 
dolmasına dalma manidir. .• ,___________________J 

Ticaret Vekili Behcet t:z 

' lar yaZ<.Ma.r. ıHü:kfımete her ln
raf•" ı oir ÇQk vatandaşlaraan 
ve çeş.tl, ıe,:ekldiller >niiımcs.; :
!c • .nden bir çW< teşekk~ ve teb 
ru< tı;Jgrafkırı geldi ve bu kara
ırm halkın uımumi lasv ibir, . ..z 
har olduğu anl~ıldı. Biz de se
v m<lik. Şimdi sizlerden beklcdi
_ç· m1z ;ı1cmleketin ekmek daY::
;uu..nr,ı.ır.ııı;:ıı;,'·41:....ıı..;~ 

bu .müh -ı ad .ri>dan i~ · ne-! celer 
almak iç;n ısti_,na.:nz r., ·r Tuııku"'l 
,·az.fo ıı:)ması dbir:iı;• J aprnö
sıd•r- Eknne:k tı~ı.n!ısı mem1e~;e
tin llıer yerin.de devam etmelı..c
dir. Bu umumi sıkıntı, çJf'çinh 
tnahsuhlnü <;abL k istihsal ede
;rek .cı.;\:ete olan borcunu ver n
c"ye ka<lı1r da devam foceku.:-. 
Her Tii.,,:~ çccc1gundan i ted•;;.
miz ç ftı;iye iııtlc.;l.n haık ki se
bepıc!'lni anlatmak, dU) u. 'Il.k 
ve çıfü:ç'yı bu busuata teşvik c'-

(So. :ı.·. s~. s ~i". G> -----
, 

Amiral Raeder 

Almanlar -------
Altı ayda 
616 gemi 
batırClılar 

• 
Batan gemilerin 
tonilôto tutarı 
3, 843, 200 dür 

TEHLiKE I 

ARTIYO -Çarpışmalar Rostof 
bölgesinde oluyo• 

• 
Moskova Radyosu: 
"Düşman durc'uru· 

lacak ve tahrip 
edileccktil',, diyor 
l\lo k::>va, 24 (A.A) - • ;r,y t oı:· 

le lcbı ğ;· 

23 Tem 'D'JZ gPCl-.C:İ s \') e 
lt.: \'otvn j, AJ ı l k .ı 
ç-en'i2. ı:: ve Rostov bölgt!' e n 
rnanl ç :"PJJill laru . c p t 

baiı- a k't'- lerıııde onıe. ıJ~ t.ıçb c 
l '.I k o(ırn"ll!Ş •• 

(İkdam - Asmila'l1'kal a \'C 

.._ ·o,01;erkask Don nehrinin "i .. 
mal kıl .. ında buluıııı•akuıdır. 
Tcbliğlerd ndı g"ç•n 'inliıes
ka şehri de Almanların i'il:nl ct
tigi bildirilen Ro,tof ile Alman 
tehdidi altındaki Stalinı:rad a
rasındadır.) 

DO. • 'EHRI lzt.Rİ. ;nı:ıu 
!lV~~I,1.R 

1 ş h . . e rımıze 
geliyor -·-
Reisicumhur 

Yurd seya tine 
istanbal istika· 
metinde devam 
etmek 
akşam 

dan 

zere din 
Ankara. 
ayrıldı 

Ankara 24 (A.A.) - )lilli 
I · Şef, Reisicumhur İsmet İnönü 

n>emleket dahilindeki sera • 
hallerine İstanbul istikaıne • 
tinde devam etmek iizere bu 
aksam saat 22 de Ankaradan 
hareket buyurmuşlardır. 

Rei ·icuınlıurun1uz Anlara 
garında Büyiik Jllillct l\kc -
\j,j Rei,i Abdüllıalik Renda, 

/

: Ba \"ckıl \C Uarki)·e Ve.kil 
ukili Şükrü Saracoğlu. Ge
nel.kurmay Ba~kam lllare;al 
Fe\Zi Çakmak, şclırinırLde 

bulunan Vekiller, Cıımlıuri • 

Ünh·er:.itedcki toıııanUda 

IAlZan zaferinin ı ~ uncu ' ~ dö
n ihr. l diln yurdun f\er taratnda ol
duğu g:ı,; ~chrimlzde de heyccan,a 

•ilan nııtır. Ru mtın:ı.oebet!e dıin 

a.ıt 17 de CnJvc.-si•e meıl«'z bôna
sır.<la bir lllrcn y pılın~tı.r. Tören.le 
'..\t1'arif ,~ k-li llasan Ali Y•"!ce:, vali 
V" belediye reisi Dr. Lüt.lil Kırdar 

• ~k!ör Lozaw anlatıyor 

ile p~f'sôr er ve- r. • ... 
(urunu tur. Ş h!r b:!:ıdosl..i :ı ç 
tı lst~<l;J "'"liil• 1<> ene 'başla ş 
ve tl~ve,.,,;te rekt<:r Ce ·1 B IE l 
Dı:nya nızammca L<r..an> me ı 

bir kot: şma yap d M". Rtxd.o 1: J. 

zafer n elde edı nesi içl~ M. . <'f 

(SO:o\U. SA. 3 SÜ. 0. 

Üsküdar Halke\'i reisi ~ii ınıe mıi,ab!.alarmdan "1el 
gen~lere Lo zanı anlatıl or 

==-.,.,,-=-==-:-=--==--=-==--==----=---- - ----
r----------------~__;;;,;..,;;;~,;;,._,~ 

f A~ka.ra. Haberler f 
'---------------------------J 

)'et Halk Parti<i Genel Sek
reteri \ 'C 1unuıni idare he)·eti 
iz.aları, mcb'u. lar, gcnt.•rol -
]er, Ankara \.:alis.i 'e garni
zon komutanı. Anknr~ ı:n1ni· 
yet l\lüdürii \·e merkez komu
tanı ,.e diğer a~keri ,.<' n1ülhi 
crkc'in fayafu1dan u~UTlan 

'nıı.ıardır. "ıHub bat kararın ait 
t Amerika Hariciye 1 talimatname çı 

azırının Nutku 

''Muhare e 
aarruzla 

Kazanr ı r,, 
-------

• Bali üş ana 
are et 

bildir 1 
karşı 

edllecağln! 
\i •ıngM'l !?4 (A.A) - Am '· 

riJ< H<rict}eNzı'"l .ı.H,'1, 
n , k am radycda Arr rrk~n 

m•lktı. e ;,·ı .. bcn soy! nu
tı.k.t ı:. ass' şunl.'1"1 soy r; -

tir· 

cMu arebc a cak du~manıı t.ı 
arruz etmekle kazanı\ab lir Hu 
duUan'tll:zın ıç ~ckılro k ,.e 
d'iişna"l ta aIT' zları. ı pu crt-

so. ·ı . sıı.. 3 tl. ı·ı 

Makram Paşa 

Mısırda muhalefet 
partisi rda 

" r. 

--------
iklim şartlarına g-re Vilayetler iç 

son teslim tarihleri te b t edlidl 
A .. kaı a 24 (İkrlr.m •. uh"bi

r nde ) - Yer hubt ba, k ar 
r a,. es. h.ıkKll'C 1< t.ıl • a•na
I"e bugı.n Le = mekt<tl. 
Ta.ım tnr.m<'dr, çıftç n , hü-

1 
kılı 

Ben hugi..ine kadar su5tum, 
birşe~ ~Oylemcdiın, bir §~~ l·az
madnu. Fakat İ>tanbulda dev
Jet Konser\·atuat·1 tiyatro ~ubesi 
talebeleri Antiı;on'ıı km'il et • 
me~l· ba~ladıJ..:Jan gt"'Ccdcn, ~c.'b
rinıi<dcn a)·rılacakları güne ka
dar 'c ondan sonra da bu tem
sillerde bıılruımıı~ nekadar aklı 
başında, ı.özü sohbeti yerinde 
ki i gördümsc hepsi de ayni şe· 
3 i söyley ip şikayet ettiler: 

- Eminönü Halked, temsil . 
lerdeıı eHel sahneye söz söyle 
mesini biJcn birini <;-ık.aramaz 

mı~dı?. Eminör.ü Halkevi reisi 
olan zat, tiyatroyu dolduran hal 
ka sahne ·e binat gelip tesekkü 
edrmez miydi? .. Ne di;·e iki 
cümk ·i drğil, ik.i kelimeyi bir 
araya getırip söy !emekten aciz 
birini sahneye çılı:ardılar , . ., nil 
di e o kekeme zat • sanki Hal
ktwi reisi çok kutlu bir şııh•i • 

etmi gibi - omm ııdına tiyat
ron gelenine te ekkiir elti?. 

u n uamele bilmenıe1lik. E-

atı"l n 
SOP tc. m t ih:~n vı ye •Jerın 
;.klim §a rı. 9. tc l: t cd m -
t r. 

(SO. T. SA. 3 !ot. ı) 

para etmez! 
YAZAN: 

l.2ELAlltl İZZET SED~ 
miııönti Unlke' inin sahnede ,..,ı 
SO;) l tti.~i kisinin :.ahsında or • 
~aya koydugu. belli ettiği ııezı 
htanbulun içinde bir ukdıllir. 

Bu bii3·Je ili.en, Jıaklkat. i1..in 
doğrusu bu iken ne yapıldı? .. 
Eminönü Halkevi pohpohlandı, 
alkışlandı, öğiildii ... 

Yanlı~ hesap bn! .. Yanlı~ lıe
up Bağdattnn döner deıni-.:-ler, 

ben bu Janlış hesabın, yok yere 
alk-ış ve öğm<'nin Bağdattan dc
'(il, oldukları yerden dönn>esini 
iliÜJ-Oruıu, bu istrğin1 de mt"nı, 
lekele hayırlı olaca~ına inan 
beslcdğimdcndir. 

Bazı yerde arslan kılı para 
etnıC7~ .. 

San'atıan anlarnıl·an bir kral 
en m~~rnr re.saınların )apfık
ları resimleri, eşek kılıııdan fır
~a ile ~·aptıkları için beğcnm~z
miş. Bir gün kö~ !eri dola,ırken 

ısosu. s.ı\. 3 sl'. sı 



SAYFA-Z 

Yazan : Zl'Y A ŞAKIR 
D-.yc OO\ .. p \'erdi. 
Bu cı.-vap, l\wlla 11-Iehmedi ~

ş;ıla.ıt:ı.. Gılr.lerdı.-nberi kendisin
den malıruın ya,."'1.ığı ger.ıç ve 
dilıb!.'r ZEn'CCc:<inin ellerini, a~k 
ateşlerile yanıp kavrulan elle -
riııfn arasına alıdı. Şöylece ko • 
nuşmay a h~laodl 

- Falırür.n;.;a!.. Senden, ne 
i.sto:lığiıni a~<:a söyliy~ek de
ccccde kuV\tle malik değ·llm. 
Çünkü, S('~in karşında daiına 

!kcnJ\mi n:>sıl kü<:;·k gördüm:'t', 
l:ıu.gıi.n de ayni mt!\1<.itle ve ayni 
va7.>yette)'hn ... Seninle, hrr lıac
gı bir münakaşaya girmcğe ce -
sar€•~ vulk. Biliv'Ort1Jll ki beni 
dmal ın:;ığh'.ıp edcc imin. Onun 
ıçln. J a)nız bir n<>k'.11y1 dliştine
r k sanı ooruyonıın. Yar i: ha
b:ı""ı ve ;n' ucamt kıZ<l1 "tr1 aya 
wbep '>lan dil~e<>lıerir.dcn v~r. 
ge~"'? geç•ned iğini ôğrern k is
ti:oomm. 

- ~ fehmc ! . Ben, i.rlıban?arın 
e.r. t~ii 'l'ir hak.kı.r.ı nıudafaa e-

)~rı..'1Tl. Fııikat babamla anıuca
ın ·n o hakkı ayııklı>r altında çiğ
nc.m::k tst-Od . !erini görüyorımı. 
Artımızı:la öyk- bir uçurum var 
!Ol. onun derin "ğ"lııi hi<,iıir ş~ 

\ıin ıbuld.:ra:ınıyacağır.ı zar.ınedi.
~,..orum. 

- Hl;- bir fedakarhk etmi -
~·eoc k mısin, Fahrünnh;a? .. 

- Xe fedr.karl;ğ'ı? .. 
- Bi '1:7. olsun, onların ilki -

di'tlctini t.e9l:ıin edeceok bir f~ 
da-ı.az,Wf< ... 

- Y3'!li., bana, göz baka baka 
hz 1<-'kati ç'l!r.etml'k mi 6--ti)'Or
>un? .. Bak .. şu halime ,.e va:ci
yi'tine ok .. On ~ gündür şu 
bodn.mda mtıhpus ılnıyatı ya -
ş. orun._ Bu, bır zulüm, bir is

tibdat değil mi? .. Babam ki, ~ 
nil' amucandır, Sı>J1in baban !d 
beı m ııınocnmdır. Bana, lıer -
k ter. •lııihD rahim l'e ~ofik da<•
ı-ırnınalan lJzım gelen bu iKi in.
san. niçin !ı:ına -bu zultr.ü reva 

ag,r t.iğır ,,~1l .. yara 1< ~u ce\·aoı 

verJI: 
- S.:uıeı, yalan _,.-rıı ~i"yletmek 

i~ti)· >. ~~u ·, .. Bu, be~.iıll yapa -
rnıyacahUli bil' işt.~: 1...tehmet. ... 

- Baı.a... Çlo.:t.klarına acı 

Fahrün.ı::,.ı. .• On !ır,,ş gü.n<lür, 
kendi:ne ıııal : k dc,;di;n. Ser. -
den mttbıum yaşanı<· r.ın acı.şına, 
artık tdlı,.nımül eclem.iyereğim. 

Ve, bo rnt. billciilen ı;-ocukları -
m1ı1 gGr<l~ik~e deı d i.ı nyenın en 
şecllt •Zl4!J ve utırabıı 1 lıissıct -
mckte:"Lrt. 

Fahriiıı•ıi sa, sükut etti . B~uıı 
öcüne c '-'Jİ. Gözlerinı tloldllran 
Yll~ l~ı-, ;c>Ld gibi parlıyan elle
rin in ii.crine damhyordu. Ker.
dk>ini çııgınca uır aşı. ile sevdi
ğincleo emin bulundc;[:u koca • 
sile, Ç'('l:U k !arına karsı ka lbiıı<le 
bü; ük o.r §t'fkat hiss.>di}'Ordu. 

Ger.ç ve azımkar kadın, da -
knkal2 c ae.·am ~deı. l.ıir nefis 
muca~ c . ...:;i gecird .. fühavet, şu 
kJrarı Hı d ı. 

- felunel:., Yalnız birşey 
yapabil.rim. 

- Ne? ... 
- Babamın ve arnucaınm ya-

nında •uküt ederim. Onlarla 
münak•~ya giti;ımekten içtinal? 
eylerim. 

M'llla Mohmet. buyük bir ha
raretle kansı.r.m ellerıne sa: • 
nldı. Onun önünde eğilerek diıl- ı 
leriı:!e karımdı: 

- Kitli. Bu da kafi Fahrün
nisa ... 

Diye, bağadı. 
(Daha var) 

Amerlkadan getirile· 
cek otobüsler icin 
bir fiat tarifesi 
hazırlandı 

göruyorJıır .• Ne ,hak ile- beni bu- B"I ti 15 20 
k 

r ~-a harısediyorlar?.. I • e , r • u· 
- İstediğin zırman, buradan. r u ' o 1 il c a k 

derhal çıkdıfl~ Fehrü.nmsa. 
- (Acı acı güıl<>rei<) buna, hiç fii.::ım~lııka~anledil.!ıke~~~);er_e 

tıuııhe t'l.me, .\1ehmet ... -Ben, . er. en oe ye ':"""'u:üen-
lııür Lı'r kad· ,,_, • . . . n..ın şehrıını~ get><ıldikıten "°n-·u ln OruUgl.tD"r. ıçın, ur . TL ... , __ ,l • 

tedi"ım' zaı"a •·- ·' ra hangı ıuaı.uuua ~a1.ıı1t:r:lacagı ,. • n '""'p.uarı açar çı- i' 1 ol • . 
kabilirim... Lak:in Len, bana "edilnı'e. ı~ ~rınHm ne

1 
acagı tesbıt 

zulüm ı:de:rle-rden dalh · ade ;ştır. azır an~n tarıfe bu 
ır.sar.i·'- .,,_ r- ,__ ·ı a ~ günlerde ~alia Velııiıletine gön-

. "" "'"' ~ue vug ı gorun • de . ~ ki' 
rnek istiyıo•:ım. Bir ev~at sıfatilc rı e ır. .. 
.~"-- , · 't t _,,. ' Gelecek otıabiisten 6 sı Beya-

.V<fmlO .• ırnne ı aa <-u~"O • t 'l ,_,. ı.;;.., 2 d T k 
B . zı - "' c-c,..ıye_, >J e a --

Tum... urıo.ıa, on beş sene, }ıir- . B "-t _., işi ti'· 
· L • ._ 61D1 - eşıı< al' arasıı"'a e ..,.. 

mı sene, ı~ .-:.tta •uaYat .. mın oonu... . . ~ .. . ; 
na ka··ar 1<n'··m i.. 1 • "' eektır. Be;:i:kıaş 1ie Taksım ara- j 

u . ··- .,, e, aynı .. a- d b ' '- 1 k . 
aı· "JS'er~ ·e'rın 1 .. ,, , h.. 'b' sın a •><et er 15 uruş, Beyazıt 

ı ~ • · ••ıt. ur :r ·ıe M '"" k" ınd d 20 ;~an ,.rı"lıs .•• _, 1 ı ec;uıye or aı-..s a a 
6-H-l' .. .. ... ~ r.....ı·Jna.;a on ara · 
ka~1 d mı' b' · ı.: •.. _ , kıı.r"~ olacaktır. Bevazıt - Mecı--.. "' a a 1 rr ıs;ran ı~t:U.e ~ · 
ooj~ • diyekıöy hattı iki mınta.lı:aya ay-

rılacak ve mıntakı>lar Mecidı· 
- SPn r, bü·biil•in haksız ol

duğuru iddia etır:.iyo.rum_ IIat
t5, 'J~!>amln a.:nucan•ın biraı: 
şidddli davraııdıkllrına da ka
r.aal ;;et r · yMu?:ı, Fahrürutisa .. 
~ onlara .WZ geçire/bilecek 
hir n.<':ı<i:le l>ulu·lbayoım, gider 
~yaklaı ıııa kapanırj•m. Onların 
l'ıidd ·tır.· i ı'. ko~ir.t . <;al"; ı l'd.m. 
böyle bir harck<'tin, hiç bir fay
da lenı~ etmlyec'rir.i bil<~jğim 
~~ i·le, s~n:ı ~elıi'm. Sana val
~·an.fv u:ı• . Ser.del!, f<dak.it~lık 
bek..i..._j:o. ·'-~ 

- Ne yapay.m, :Mehmet. Ne 
istiyc;-sun7 .. 

- Bahana. (artık: fikrimi de
ğŞti dim.) rt'. c haber gönder • 
meni rica edıi~wn. 

F .. hr :m,.;a~ı ·1·1d2klannda 
acı bı: ~t"1e:s.~m btliıdi. BG§ır.ı 

ye'kıöy - EmiııOnü, Karak1'ıv - Be 
yaztt olarak kabu\ roilm~ ve 
heor :mıntaka mukabilinde 10 ku 
ru•l•:k b:let kesilmt'!'; trkarrür 
etm ş g'bidir. 

. ,,, ........... 

1 1( 0ÇUIC HABlfRLER 1 

* PazarteGJ günü Vilayeıt.te 
bir p'antı ~·apıl•cak ve vilô.yet 
ve ziraat işler· gör.üşük!cektir. * Muhtelif \icar! meselelet
hakkında Vekaletıten bazı dilek 
ferde bulunmak üı;.,re 5 kişilik 
bir ticaret heyeti dün İ2ımirden 
şm.rimize ge.~r. Heyet bu
radan Anka-raya gidecektir. İz 
mir tacirlerile birlık:te 1.stanbul
dan da bazı f&cirk!rin Ankaraya 
gi:lrnes; mufo€'!Tle:ldir, 

Odun ve 
Kömür 
. Satışı 
---.~---

"\ 

Bugünlerde Ofis 
yeni fiatlarla sah· 

şa başlayacak 

Bıı muıd.detteoberi k.iırniir 

sat1şlıırırıı durduran mahru· 
kat ofisı bugünlerde y>r.e kö
mür ve cdıın sat"iına ba~l.ya
cakıır. Hafla ıçınde yapıla
cak biı· toplaı . t•da b r t;ekı <>
dunun kaç liraya .satılması 

lazım geldiği te>1bit edılecek
tır. 

l\!aliyet fiatı tesbit ed ildik 
ten sonra r re farkı depo ki
rası \'e nakliye ücreti h esap 
edilecek ve az ıbi r k5ı: il'-j\•esi
le odun fıalı il' ıı edilecektiT. 

Bu fialın 9 lirayı geçrniye
ceğı bildirilmektecl ;r, 

l\.ievcl..l kô!nür Ye od.-nlar
Ia ~ eiı.r,.nıize getlrjlı11esi temin 
ed len yakacak maddesinin 
vt.'.ııde eli i ihtiyat bırakıla
cak ve kı.ş <rde tekrar satış 
yapıla ca kıtır . 

Ofis A'em<Lğı ormanların
dan yen den yarım milyon çe 
ki odun g~lirt·ıneğe ba~lamak 
5-zeredir. 

Atılay 
/eri 

şehit-
• • 
ıçın 

---·---

llCDAM 

(GÜNÜN İÇİNDEN.;; JI 
Sayın Yeni Adalar 

Kaymakamına .. 

Sayın ~·eni kaymakam! S..lki 
henü~ Bti~ iikadudaki makamı • 
nıza tcryrir etmediniz. F nkat, siz. 
den en·<l Bii~iikadan ın şika -
yetlcri, n1asanrı ba~ında, sizi 
bcklrınektedir. , 

Biiyükadz.n\Jl ne ıni sikaveti 
olur? Örle demeyin Manu~ra· 
nın hu dört adaları denize ter . 
sinr kapatılım~ fağfur kasl'l-ere 
dönmii~tür. Bir dokununuz. bin 
ih i~itirsiniz. 

Yiik~rk ıniisaadenizlc, evvela, 
bu oordiiz adalıır adıııa en bii
yüi:rii konu~Slın: 

Bir zaınan adanııu boyntuıa 
billiir kadın kollan ı;:ibi dolanan 
cnnıın ~·ulhırı gelip. tatil giio -
Ieri istanbııldan ı;:öz ya~ları ı;:i
bi huııgür hiingiir akan ~ iiz bin
lerce halkıu gö.rdüğii gibi •• gö-
rccck~iniz. o yarin ho~·nunC-l 
kalım~lır kolları.. • 

Bir damla çam kokıNı kok . 
Jamak i~iu uizarn ~·ollarını çiğ
ne~ enler birkaç ton hayvan pis
liği koku~ilo genizlerini tüssii -
lem-o~ e n1ahkfımdurlar. Harp 
"Va~a, adalarda nıı ,.-ar? 

Umumi snğlık kontrolü bakı· 
romdan Adalar, hürriyetler a -
dasıdır: 

Tatil giinll'rİnde buralara kaıı 
ter i~inde bosalan biııler<:e hal· 
kıu buruular; gübre kokll'lunu. 
fakat sttaktan çatlamı• ağrıla.rı 
Taşdelen adı altmds adanın ta. 
ğunl-ı sularını &ön1iirürler. 

Yazan: HAYRI MUHiDDiN 

Ada~·a Terkos gdıııiştir, Fa· 
kal insaf gclıneıniştır Hiç kin1· 
k çıkıp da on bhıleree halkın 

yayıld•ğı Dile, Hıristosa, !ifa -
dene birer terkos !'t·~nıesi ,yap· 
mao1ı~tır. 

Bahçelerinde kıı) u ol mı)· an 
uzak e»ler tukcr.. serabına kur· 
ban gitn1i~lerdir. Çiinkii ne su
cular su getirir. ne- horu oluıa· 

dığı için Terkos verilir. Ne be· 
Jediye "ncün1en kararının nıild· 
deli bittiiti için, araıozla su la· 
şınır. 

Biz.zat Bel~ıli) e d~ll'esinde on 
be~ giin önceye kadar yangın 

söndür1n~k i~in !iitı yflktu. Son· 
ra: 

- Bu ~ene adalara harp zen· 
ginleri gelmiş! 

Diyen, biz la\"atlıtl.:ı so.)'uyor. 
Siit GU kuru~, yoğurt mahalle
lerde 80 kuruşa satılıyor dersem 
öbür ta.cafı elbet anlayacak ka· ) 
dar irifsin•z. 

Adalarda oi~in ıınzar kurul · 
uıııyor? 

Biz. harp zcnginkri, üç giin
de harp fakirlerine dönelim di
ye ıni? 

Sayın yeni kayınakaın! Ada· 
lnrın, güzel vatHnın bu en nazlı 
dört evladının ciğerinde namus
lu ticaret, imar, sağlık, temlı
lik gibi dört yara dört yerinden 
işlemektedir. 
OnlMı kurtarmaya geliyor -

sunıız değil mi? 

"Ya va z,, da -.ır 
Hıtllal yapılacak ıı·-AD L j y E 
erG,ı;e:~~~a ç~~:~~e~1a~ KORIDORLARINDA _J 
•Atılay. denhaltıımzda şehi-t O· 

lanlar için önümüzdeki pazar. iki kişi ile aynı 
te•i gfüıü saat 16 da Y..-ru: zırh- zamanda 
luııı·•da. bir ihtifal yapuuaklır. evlenen kadının macerası 
Yunanistana gizli 

koli götürcaier 
beraat ettiler 

Bundaı. ·bir müddet e\"Vcl Yu
naniStana hareket halinde bu• 
lunan Du.,"''.upınar '~urunda 
ar~tuma ue ı ices nde 10 paket 
kadar Yunanistana müsaadesi'Z 
gönıcierilme.k istıenen koli bıılun
muştu. Pak.etler müsadere edi
lerek sah:pleri Yordan Volga, 
:Mari; Kıore.mel'.il, Merıanaos Kas 
ti hakkında takihat yapılarak 
;n:ahkemcye vcrılmişlcrdir, 

Dunş"'a neticesinde ,lıııldise
de kaçakçılık ımah'ycli fıörfr!h 
aııemi~ ,yiyecek ve giyecek ~ya
yı i.htıva ('den paketleri ins:mi 
b,ır maksatla yardıma muhtaç 
Yunanlı do!lı'11nna göndermdt 
i~troikl-cri anlf..şılmışhr. A.leyh
lerinde ~uç unsuru ve del.ller 
ıbu.lunrnadığından dün ımaznc;ın
:arın ~ı-aelair..e karar verile 
ıniştir. 

Lastik vurguncusu 
Arnavutköyünde Ji,,'tikçi Faik 

fazla fiatla 4 olonııohil !:.k~iğin.i. 
1200 liraya satarken suç üs\Un
de yakalanarak Milli Korunma 
mahkemesine \'erilınlşt'.r. 

Yeni Vali Muavini 
Münhal bulunan Va:ı Mu~vin 

!iğne B~ikt:r~ Kaymakamı Rı· 
za Ünal tayin edi~tir. Rıza 
Ünal aybaşına katlar yeni vazi· 
:fiesine başhy acakıtır. 

~~----~--... --~~~-~--
1929 da dolan çoçak • Ntltaı kaydına 
ıapılaa lllve • llakllli ve yalaacı koca-
ıu - il•f •• boıja .. a «aval 
Mahkemeleri a; lard.arı.ber.i 

me;<Gul ed.yordu. Bi.ı'hirlerilıe 
reare.ıı <>vh •bulunmad:-kları 

'ha}de iki kişi bi.rbirler ·ne kar<ıı 
<kan - l!ıcıcalık Jı.a k•kı iddia edi
~"Ol'fardı. Er.k.cık kadına Üs.l<üıı:lar 
asl:iye )'.c;>lcu:k maHi<E'mesinde bir 
b<>:fanma davas açmı1, Josdın 
Kı.dcl<öv sulh hukuk mahıkeme
sindok: d::vasi:.C nafaka talebin
de lbulımmu~:u. 

.Meselenm aslı ~u idi: 
Hatice adırııd:ı bir }:adın 192'6 

yılında ~brahim ism.r.de birile 
edi. 'bu}unuıfken aynı ı.a.manda 
Hakkı adında bir erkek i~e he
r.bor yaı;aınıak:•clır. 1929 da 
Ha'kkıdan bir cocuğu dünyaya 
g<'lince. İbraJıi.m ile evli o1du
ğundan Hakkı ile evlenaııenin 
rr.-!o_.r ... ızl ·ğm ı düşünerek lbir 
hileye b'4!"U·r:ınuşlur, 

Dostu Hakkıya demiştir ki: 
- Çocuğuıınuzu senin nüfus 

kiığıdına yamlırac2ğım ~uk 
sende giirünüııce de biz bi:dbiri
miZ.:n oluır, karı kacei, say1lı'hz. 
Çürll<ü ben de onun annes;yirn ... 

IBu suretı.e adanu bu şekle ik
na cbı: i ş ,.e işi sağlama oağla
dıklarını sanmışlar. Bi1'lilcte ya
ŞMT>ağa devanı etmişler. Yalnız 
kadın çocuğu Hakkının nüfo" 
sımda gösterirken cüzdanın bi:r 
ltıö~esin.e Haldkının karısı iım'ş 

gibj. kendi adını <la ilave -cttir
m işir. 

.Az zama·n ııonra da hakiki ko
caısı İbrahimdım buş;ınm•~ır. 
Fakat bunlar nılııahlarmı teıxli
de liiızum gömn<'m"ş'er, her lışinı 
sağLama •J:ı.a.ğlandığına hükmet
mişlerdir. 

Aradan sc-r>eler geçtikçe Hak 
kı ile Hatice geçrmsizli k yüzün 
den sik sık clarılmağa ay.ılmağa 
kal'cş,yor:ar. ikisi de ayrı ay:rı 
ITT'.ahkeme1.ere kıcışuyorlar '~ 
boşanma, nafaka a?ma da~·aları 
açıyorlar. Fakat bu dava henüz 
neticelenmeden Hatice. Kııc<m 
geçenlerde ka,·ga ederk-en kolu 
mu kırtlh diyo Üsküdar asi.ye 
ceza mahkeme~incle Hakkın:n 
ale,•hine yeni bir davn açııyor. 

Ceza !hakimi suçu varit görü
yor bundan etol.ayı Hal<tkıyı 6 ay 
h:ıııse mahkum ediyor. Ancak 
kendi cKarısının!. !rolunu kır
mak ta mevz,uııbahs olıciuğundan 
ıbu cezası 9 aya çıkarılıyor. 

J Bır iJı.üküm tomyize gidince o
l r.ada ıtaraflarm i·krarile ını--fkaoy-

l 
yet olunmadığından karı koca
lı!<larının resmen te~bit cihetine 
gidihneden bu cezanın aı1titırıı1'
ması doğru bulunmuyor ve ka-

l rar na kızan tekrar Üskürlırr mah 
ıkl'lt11esine geti\'Or. 

Bu sefer mahkeme ·bunların 

Köroğlu ,.,.t>dinf yerine getiren. 
.ııd41m.1.arm ta-k·!i.t edilemezı gu
ru.r "e ellerin; kalçalarına dayt-

1 KD A M 'ın TAR 1 H vf' MAC".. R A. R O M iı.. N 1 - No' 174 b.:cı! Ofu oyucuların göz
ler'ni oyacai'ı-z! Riyakar sefil'.e
rin ;Jııcğazlarmı Bolu miütisinin 
saorığile s•kacağız bacı! İnti!<am! 
İınl'ıkam! İrl<k3m alacağı bacı! 
İnt'.kam! · 

• ya.:ka yeraltı sakinlerini şöy':e ... 
BlT ci.zöü. 

Sonra ınco bıyıklarını bura. 
bara, y._k."'l!'k oı:sle baykı:r.dı: 

- Ar.:radzştar! Bu ser\"et si
zind:r .. Bunu lbı.>n size hediye e
d ,.o um. Ben! Yani rois:niz! 
K.örcğ'.ul ... 

Ha otlutların yüz~nnde tasav 
vuru 1.rrıZtiınoız b:r sevinç dalga 
landı. 

N.asıl? Bu OOt"Vet kendilerinin 
oluyordu ha? 
Kulaklarına bir tür! ü-inana.

mı~'Orla<"dı. 

Hay anastnı! Bu servet ken
di1.er nin oluyordu ha?. 

Hayır hayır... Muhalokak iti 
reis, oclarla a-lay etmek isi.emiş 
ti. 

Atk sKA<lı ha)"dut, emniyet
~ bir tav.ırla: 

- Reis! ıded:i. Sah mi söylu
; "(Jl"S un ? 
Köroğlu biitıJ.n c:<.\diyeü\e ce-

vap verdi: 

- Evet .. 
Ve anında emretti: 

- Sandı!klard:ı ne vaısa hep 
sini dışan Ç>ka.-ımz !Boşaltınız 
şu sandıkları! 

Yeraltı saltinleri bal peteğine 
~üşen kara sinekler g;bi san
dıkJara yaıuı~ılar. Acul hareket 
1ıel'le boşaltmağa başladılar. 

Az 90ilea a1tı sandığı dblıdurarı. 
ı:ıılsiw servet ayakılıın ucunda, 

YAZAN: 

Nizamettin Nazif 
y•era.ltı sarayının !€meli toprak 
Z'0mini iizıerinde; tıpkı tuz!buz 
&muş bir billiır ~.yna gi.bi dökül 
mü.ş saçıliıruş 'butunuyodu. 

Genç silaılışör. sarı bıyıklı ada 
ma yakla~tı. Sot kolunu onun o 
muzuna dayıyar3"ı: kulağına ft
sıldad>: 

- !Bürhanettin! Atık tıiz zer>
giniz o fakl.r. Artık onunla baır 

ba<a müe<d..,lc ·cıdeb:lecek bir 
ku • tin saMbi o'ıluk. Artık 
lrorkma! Emin ol kı.vvetind~n!. 
cB(-<lo·t'1 tn Ve:.i• nin ,.a.r~ m~ 
rı-una Bolu sarııy' ·ının anaıh

tar~arını: teslim edeceği.nlız gün 
· y a.kkış ı yor! 

Bu sırada cFat.ma• da, yanla
rma yanaşmış bulunuyordu. 
cKöıtj\lu . güzel köyl.ü kızının i
pek saçları aro ... ına pamıakları
nı 'bir kard<'ş şd'katile dakbra
rak kükredi: 

- İntikruın! İ1"tik<.m bacı! İn
t>ka.m alaoağım•z an yakiaşıy.or 

Bu spn hi'zp •'.cı genç b:-Z:Zat 
B:.."ı.• F·üf:is' nr k • ~ed"'.'i>rrlu. 

Bü-.h:ınettin• in l:ol12rı, içten 
gden bir arzu ile • Köroğlu . nun 
~'('\ik.t<'n cö'oül:mü~ bir in4'k : m 
a.b'.desLne pek bcnz!yen vücudü 
ne dnlon dılar. 

Krtr.!Zı gelinciğin gözlcrinclıe 

k"•l bir şimşek çaktı. 
Önl.,.rinc Y'fıılan servetin aza

nnetınden te<l(.'°1'hüş eden, ~ıld·.:rı.r 
gllii o!ıan iıaydut!ısr ne o!d ·P·u
nu h:Imeksizin, b ·~'l!ur haykn-ı?' 
laırla g<'n.ç ,,;]\"ıhşörün son sö-.t.!eri 
ni teokrarladrlar: 

- hıtikarn! İn-tlka.m! intikam 
alacaitız bacı. hıtil<e111-. 

SON 

Vilayette bir 
toplantı yapıldı 

---,..---
Hububat alım satımı 

konu,nldu 
DÜI' sabah vil;.)eete Muııvin 

hh:r.cı Kın!k'ın başkanl.ığınna 

bir toplantı yapılınıı;ılır. Bu top
lanhda şchrim i zdı· bulunan ih
tiyadarı tf'sbit umum müdürü 
M ~mut Scr<b da ~azır bulun
mu"ltttr. 

Ziraat :;!-<·ri etr.afında yapılan 
kıcın~malarda Vf'k.aletiıı kar.arı

na göre Eynıl soı,una kadar köy 
W.yü borçlandırma i~inin tamam 
!anması takarrür et.miştir. Bu 
,mıi;Jı:lcl -zarfında devlete verile
cek mahsu 1ler t.oplanm1*, alın
mıs ve 'hıf , !'dikniş olacaktır. 

HUBllBAT ALL\i!I 
Yen· fiatlada ve alı~ §ekli 

üzerinden hUbubat mtıbayaatı
na b~!llanm•<lır. Diğer taraftan 
eski fiatlar iiıerir..,...c-n ev-velıee 
y~pııar müıbı:>vaaların farkları 
da ala.kadarlar taraf ı ndan ~wsap 

lanmaklad ı~ 

Fiıııt fotik:nın öcl<'rır.-cs i nc ya
k;nda haşlar.acakn:-. __ .., __ 

Hırsızlık 
Rekortmeni 

1& suçtan dolayı 
mahkemeye verilen 
hırsız mahlu\m oldu 

KO<.'Q dınada bir: 1940 senesi 
Şubaİ ~yıncla istanbulun muh
telif seıntlerind< 9 u bulan h1r
s12lık vak'asından dolayı yaka
\anarak ,.sHye 7 inci ceza ·roah
keınes in <' veri lmi.şti . 

Dün duru=asına devam edi
l.en suç1un un hütiin suçları l:c'p

lanılarak 2 sene 86 ay 4ıapıı•ne 

kaTar vcrilmişh. 
Koçonıın ayrıca Üsküdar mah 

ıkemesinde 8 - 10 hır~ızlıl<ıtan açı 
lan bir da,·a51 daha bulunmak
tadır. _., __ 
Sinema lloltal• 

IUl'ıızları 
iK mlk.p.d B • kaı.-

kağında oturan Yervant adında 
bir çocuk dün arkada ·ı Necdet 
ve Rullıi ile birlikte Marmara 
s!nemasına gitm'şler, ele.kıtrikler 
sönünce koltukların yıüzl!e-rini 
<kesmege lbaşl!hillışlar>Clır. Bunlar
dan blr kaç tanesini pak.eıt ya
parak kaçarlarken el.elctırikler 
yanmış ve hırsızlaı· suç iirreTinde 
yruJııınmL,lardır. 

Sal>tiyen lıırzısı çocuktı.or malı 
kE"lTleye vu. hniş!.erdir . 

karı Jrocalıklzrıoı 11üf\.L'itan roru 
!.ror ve gelen ce'\'3P Haticenin 
1930 da llbralümıd-en boşandığı 
ve halen dul bulunmakıt.a o11du
ğunır göster:yo ·. 
Artık her ~ey· anl~ılrnrş , .. -!" 

aYlardanberi mahk<emclerf oıya
layan davalan kend !,iğin.den 
sukUıt<etmiştir. Hakkının avuka
tı Yesa-ri oğlu H. Celll Yardrmcı 
dav.acı Haıldkıya: 

- Siz evJ.er.me dairesine git
meden evlenıni~siniz, diye şaka 
ed'.yıordu. Hakkı da: 

- Oraya gi tırneğe ne hlzum 
vardı ki! Çccuğumuz olunca bir 
i:>nibir'mizle evli sayılmaz mı
yız? ve kendi kendimize evlen· 
dik d;y~rtlu. 

AYŞE r;tU. ..... .... ... .. ... ,,,.-------, f s6z &ELİŞİ 1 
~--- ----~ 
Zenci beyazlatan!. 

Okudunuz mu: Amerikada bir 
profesör uzun tecrübder<k!n sou
ra, nihayet. zencileri beyaz yap
maya muvaffak olmu . Zencile
rin ,-ücudünde ültra \·iyole na
ile önce be~·aL lekeler ohıyor, 
sonra bunlar biıtün viıcııdü kap· 
lıyarak zenci bembe) az oluyor
muş! 

Bilm.-yizki zavallı zendlere 
bu uzun eziyetleri çrktiTmeye 
ne hacet \i&r ki. Bunun ga) et 
kolayı 'ar: 

Efendim, zenriyi bur aya Is • 
tan hula getirsinler 'e bir kar -
puz sergisinin önüne koysunlar, 
oldu bitti. 

Zira zenci karpuz, kevun fi. 
atını görünce dehşetinden o sa
...t bembeyaz ~ecrktir! •. 

"I&tBI 
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DIS f;ôi:rrlKA 
MI SIR 

MUHAREBESİ 

M 131rda \:sziyr ' tabii bir 
halde de,·aııı etmek -
teclir. Tabii olan bal

dcn bahsetmeğe çok defa lüzum 
görülmiycbilir. Fakal ~u wıı 
haftalarda l\lı,,ırda • fkiırın sii
kündau a~·rılman11~ f>lnı.ası ye 
ukayiin ncticaoıiui beklen'M.'kte 
dikkate değer bir agıılık gösl~r
mesi <hına! cdilebilecrk keyfi -
yctlerılcıı değildir, ingilizlerlo 
.Mihver ku,·vetleri arosında de
vam eden ınııhareb.?lerin sontt 
nereye varacağı merakla sorus· 
turulurken 22 haziranda Tobruk 
dü~iiyoı'llıı. Bunun ise yalnn: 
başına kalabilecek gibi bir \'ak'a 
olmadığı düşüııülmüşıü, Çiinkii 
Alman tarafrnın mm·a!fakinti 
asikardı. ı<.1bcrte o nnl\•affakl :
yellen ı.onrn siikün ve ne~·e ar
tacak. Mart.~·al Ron1nıt·l de cınri 
altındaki kıt'aları daha ileriler< 
götürec~kti. Niteki111 ;ııadau rok 
gcC<111et.len altı Jed.i gtin sonra da 
lfer~a :\latrulı'un alıudığı öA "' 
tenilmi~ oldu. 

Tobrnk dii~er dü~r1t2 ~Iarr· 
şal Romıuel de daha tv\el giri~
meği hcsa hına uygun görmediği 
pek ~henuniyetli biı lıank .. te 
artık bundan sonra ı;ctecek de
ııiyordu. Alman tarafıııın ınii -
nakale vf' irlil>at hatları İngi -
!izlerin ıtohdidi altına düsebi -
lirdi. • 

Dünya harbinin Afrikada ce
reyan etmekte olan k•smı son 
bir ay zarfında şu sa(halarchıı 
geçıni~ oldu: İngilizl~r C'\·vela 
geri çekildil<"r; ağır uyiat ve • 
rcrek- Sonra ıniidalanya g~ti • 
ier; Alınanların taarruzlarına 
dayanarak. Şiııwli de ingilizleria 
nıukabil taarruza g"çnıi~ olduk
ları görülmekterur. Demek ki 
ne Tobruk, ne de .Me"a l\Jatruh 
çekilişi sekizinci İngil'' ol'du • 
sunun asıl kuneti J<mlnııs ol
duğıı manasına gelmiyordu: İtı· 
gil.İ"Zlcr geri çekilerek arkadan. 
yeni ku,·vet alabilmışler, Al • 
uıanlar da kendi iislerin.ı.,n u • 
zakla,mı'!lttdtr, İngHiılıeriıı Ö· 

teclc11beri Afrika muha.rc le • 

rinde ehemmiyet vermekte bah
settikleri keyfiyet hep Mihver 
tarafının ileri lntV\'rtlcri ile ar
kadaki üsleri arasındaki mesa -
hanın gitgide geııişlt.:m~i ne 
kadar zararlı olacağı uoktasmda 
toplan1yor'llu. İ~ilizlf'rin yeni
den ele geçirmiş oıduklan yer
leri tahkiın ettildeı·i öğrenil 
nıektcdir. 

Eskiden Afril."aya giderek o 
kıt'anın mah1m olab'len ~·erle
rini gör'llükten sonra dönen Av
Tupalılar her halde hayli mü -
balağah taf>ilit ,·ererek bu se
yahatlerini anlatırlarm~ . Onun 
irin bir İngiliz şairi ıle o kahil 
seyahatlerle istihza etmektenı 
kendini alamanıış; tsağı )"ukarı 
şöyle demi~: •Bunlar haritalar 
çizerler, türlü yabani resimlerle 
bt>!jltıkları doldururlar. Çöllerde 
bir tek insan bile yok, Şehir oı. 
nıadığı. için her tarafta filler 
var. 

Fakat artık Afrika ı.ıeçhul bir 
kıt'a degildir, O İngiliz şairi Af. 
rika kıt'asını böyle küçültmek 
istiyordu, yok9a Afrika sahille
rine giderek para .kazanmış, zen· 
gin olmuş Avrupalılarla mı eğ
leniyordu?, Her halde ınuhak • 
kak olan şey Afrikadan dönen
lerin çok müoolağalı lıikhc • 
!erle kendilerine bir ehemmi:.-rt 
verdirmek istedikleridir. Lakin 
artık huna da imkan kalmadı.. 
Afrikanın bugünkii c<'ğralyanın 
bilmeıliğ'i yeri olmad1ğı gibi o 
kıt'ayı dolasıp ueldiPerini SÖY· 

leyenlerin dediklerini d<! tetkik 
kabil. Bunun gibi Afrikadaki 
rouharcheve dair gelen haber • 
!erden de bir hüküm ~·karmnk 
mümkün oluyor, Çünkü frika 
artık dün) anın diğer . erlerile 
rabıta tesisi için aylarn ıne ak
katli yolculuiin kallanmalı Iazıın 
gelen bir di~·ar değildir. eki • 
1inei İnıgiliz ordusu ile- .\breşal 
Roınmel arasındaki mulıarebe
ııin ge<;irdii;i saChalarıı dair her 
gün dünyanın her taı afında ma
lumat i tenilmektedir. Fakat 
o İngiliz şairi bul:'iin . ağ olsay
dı, IUısır ve Libya hudutlarında 
cerc»•n eden hnekitı gösterir 
şimdiki mııkayueli haritalardt 
artık fil re~imlerinin değil, tank 
resimlerinln yer tuttuj;unu clV 
recekti. 
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·SON HABERe;ER 
' , . ' 
~ 

Karşılıklı 
Taarruzlar 
---mı---

Türk Gazete
ciler Heg'eti -lngilizler Mihver 

kuvvetlerini Elisa 
nın ötesine etttlar 

Berlladekl Zırlllı 
Kıtaat Mektebini 

ziyaret ettiler 
Kah.re 24 (A.A.) - Ot'<aşark 

İr.giliz tebl .. ği: 
Diın kuv•vetlerianiz, bic: gün 

e·vYel \'apılan savô.'ilar sonunda 
ele ı:~ç.rdık'.eri me\'7.i'eri sağ
lamlama1tla me~u!, olmu~lard..,. 
Sima! ve merkeı kesimlerinde 
~umuız ı:e zırhlı arabalardan 
mürd<kep de\Tiyekrimlz diiş
n anı "ırpalaemağa de-vam et

~lerdir. 
C<nUp ke.<'.rııil'.dP ka}'Ci-a de• 

•!-!'r bir h~dise olmamı.ştu-. Haiif 
bomıl:ıa uçak:ıı.ı·ımrz merkez ke
sinundci<> di1-man ht'<ieflerien 
'bır sıra taarruz!.an yapmı'h ır. 
Av b<j:n )3 uçaklarım ız <lü~man 

k. u me\-zilerile tasıl.larını 
!A!l balam ~lwdir. An:ılar·mız 
bır d""mı'a S:vkas te ·kilini ya 
kalamı>lnr bunlanlıin d-Or<l,ünü 
ve bır .J\lman av l)' agını a:ü~ür
mü~lrr \.('bir ,\lrr:a" ke~if r.,.._ Jır 
ba ~çağını da tutustunnuşlar
dır. 

Alman ~eibli!)i 
Berliı:, !!4 (A.A.J - Elale

mcvn nıc\"Ziı etrafındaiki ~·d

deÜi çapı""ıalara dn am c'<i:l
mekteclır Siwa v&hli.'lt Elatyan 
k.ı.t.'aları tarafu1dan i":gal olun
mu.-;tur. Alınan ve İtalyan hava 
kı..••vetlennc mensup gruplar 
kara hareiketli!ri:ııe ie.<irli taar
ruzlar'la iştirak etmişlerd r. 

1'Iıı1~rebe1c1in gelJŞ'fr•le•i 
Kahire 24 (A.A.) - Oclıiııleck 

Eki~:ır.evn'ın cenubunda 50 kilo 

m'Cıorelik ceı;'he üızerin.de taar

ruza devam etnıelııte ve i1<)rle
mc/.cted;r. Üç kesimde muh: re

l;le çok şiddetlidir. Rornme-1 kay· 

bettiı:i arazi'Yİ teıkırar ele geçir

mek içm karşı taarrıv.a geciyor. 

Yüzlerce İngilrz tankı \•e yen~ 

gelen daha b•a tanklar sava
şa iştirak e!:ınekıedir. 

Zıı:'hh alaylar araııında yapı
lacak es..,,!ı muhart!benın İrgı-

lirLl.erin kik.nne-trelerce ilerlemiş , 
buruıııduklaN orta kesimde cere 

yan elımes' muhtemeldir. 

Şimalde &nmıel. k.t'aJarı El 
İsa t<'pesinin ötesine püı;kürtül

miıştü r. CenlJ,!l1.a lngilız kuvvet 

!eri ilerlemişle.-dir. Üstünlük İn 
giliz hava oı:tlusrnıdadır. Alınan 
esıTler Roınmcl oniusunun son 
muharebelerde çak fena ilnrpa

fandığuu ve ıroh ver alayların

dan bir çoğunun Nil deltasına va 

r.ıırn'""11ak yüzünden cesaretled 
kırı'ldığını söyliiyıa.rlar. 

rALMANLARA) 
'-- GOBE 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

nin mukavemetin: kımu.şlard.r. 
Bu münascıbetle 69 hücuıın ua~ 
basile 29 tıqp tah.rııp olun.Tfl.uştur. 

V aronej şimal bı>tısında ol
d~a mü.hım dUşman taarruz
w rı, karşılık ıaarruz'larla yoke
ıi. 'ıın :ştir. 

Vola:w c~sir.de ve Lenin
grad önıinde 'CN.iıJman tarafın

dan yapılan. y.eni taaITu'llar a
k;m kabmı.ş ve Savyet kıt'.alan
nm hal'ek<!'t mevrı:iJcri ı~ ateşi
Iıe tahr.p cdllnı.iı,rt.ir. 

Ye'nii bir ""1ştam<ıı 7ıa"'*eti 

B~rl"n 24 (A.A.) - Şir le 
Cı ~,ru kaçmak SLltelile ~crr bor 
clrn kurtu"ına~a teşeb'büs <>den 
Ç'Ok büyük Scı\,•yct kuv.-eıkri 
gruıpları r.nısto! dblayların:ı va
ran seri Aıınan kıt'~ları taraf n
da" ku•aMmıştrr. Bu g"Uplar 
irr .ı. v;ya e5ir ed lmek üzcre
dcrler. 
Ay~ı kes nx: St kar-as.'-

n'cı i~ali de bir çoık kaı..,.Y n ve 
s !ı ele geçrre-- ni m~mk n 
kılan onemlı bir hareket olmuş
tur 

Sıını. aıud dorıtytarındaki Jıarp 

a 24 (A.A.) - .Popolo d. 
~a g zelesi yazryor: 

B 1 Don l'ehnndcn, diğeri 
Mı!lerovo'dan dılğuya diağru iler 
k•yp'l ki kuvvetlı A'ıman zııiıh 
kO u Stali~ada doğru ~-ii:rü
tn<"kt~r. MuharL-t>c şehr:n \'O" 

~Jannda gel~li')'tlr. 

Bcrlin 24 (A.A.) - Tü:rk Ba
sın Heyeti Berlin civarında zııh 
Jı kıtaat mekılebirtiı ziyaret et
m~ ve büyük bir tank lecnwe 
m~nenasında hazır bulunınuı;
t.ur. Mektep kıomutanı k"ndil.e
rine ,Pi.r öğte ziyafeti vcıımiştir. 

Heyet muhtelif cepheleri do
l"'ımak üzere dün sabah Berlin 
den hareket etmiı;1tir. 

Türk gazetecileri Bedinde 
gcçirdikieri üç gün zarfında ge
r!'k sakeri gerek siyasi nakam 
ve mahfiller tarafından c:ok na
z· k:iı:e hüsnü kıı:bul giirıni.iş'er, 
za.z ve kram edilmi~lerdi.-. He· 

yet reisi Necmed1&in Sadak bu 
d-08aııe ka·bu!rlen d;afayı 'bura
dan avrılır'ken Alman makamla
rına {

0

rşek'kilr1€1.;ni b:1:di~TÜŞt r. 

ANKARA 
HABERLERi -Hububat kararına 
ait talimatname çıktı 

(Sa~ ı.ara[ı l inci sahifede) 
En snn teslim tarıhi Seyıha" 

İçel Hatay vilayetleri için ağus 
ıos sonudur. 

Antep. Mar<lin; Nazil1i; hmir; 
Muğla .çin 15 Eyl(Lldc; Edirne; 

1 
K.n'!dareli; Tekirda€ı; Çanakka
le; 1stanbut; Balıkes i r; •Buı:sa; 

1 

Bilecik; K<.<:aeU; Maraş; D:yarı 
bakır: Hal.clı-ı ve Sıirt için Ey
lül sonudur. 

Af'Yon; A.ğrı; AJna.>ya; Anka 
ra; Biıııgö~; Bitts: Bo1u; Bur-
dı..r, Çankırı; Çoruh; Çcru-m; 
Denizli; Erzincan; Erzurum; F.s
k:şe.lıir; Giresun; Gümüt!l'ıane; 
İı;parla; Kars; Kastamonu; Kay 
seri: Kırşehir; Trab:ııon ; Tunçtli; 
Samsun; Civas: Sir.op; Van ve 
Y~at için İkinc.'.:e-şrin san udur. 

Toprak Ofisi ve Ziraat Ban
ka ı 0ubesi bulur:illUyan yeı;l•er
ck Ofis adına mtiıevassıt roill:ıa 
yaacı sıfatPe belediyeler ve za-
11ire bir·!ikleri, haki'ki ve hükmi 
şahısLar ta!imatnıune hiikümle
r ;ne uygun olaralk , .e doğrudan 
~uya müıstahsihlerin bcm;lan· 
dıırnıa ~mda kalan ve '!l'Üstah
sil taafından satılan malısulü 
alabi~eeekkrdir. 

Toprak Mahsulleri Ofil'i e-m
rin<i-e çalıı;mıyan defıiımenler 

de yıl!Jk istihsal \"ast!al<>·rına gö
re müb:.yaa yapsbilec~k'.•ud.r. 
Al:cılar tcoıbit olunan fiatlarla 
Ye peşn para ile mahsu'.i a!abi
lccekler<lir. 

Bakliyat azami 
fiatları tesbit 
ve ilan edildi 

Ankara 24 (İkdam muhabi
r nden) - !Bakliyat ziiımresine 
dahil mad<ll:lerin azami f"atla
n hl.tün bir DM'\'sim de\·an:mca 
cari olmak üzerı> tesbit ve re;;
mi r,a-ı:etede neşredihn'ş'tir. 

Karara göre: 
En çok yüzde üç yabancı mad 

desi olan lıi<"inci nevi ku.ru çaLı 
tasul'Venin kikıısu 24, yeşil mer 
cinregin kilosu 18; naturel nobu 
dun 14, kuru baklanın 13 ku
ruştur. 

Bu fiatla~ bütün. istihsal ·bö'l'.:'C 
lerinin istasvon °"" i.sıl<e1e olan 
vilayet veya kaza meılkezlerin
de çuvalsız olara!< müstahsil n 
toptan azami ~at:s fiat' r ,lır. 

Almanlar 6 ayda 616 
gemi batırdı r 
(Ba~ tarafı l inci sı;.hi!cde) 

rin(', deru:t:altil.L r omuta.c.,;, Dven.:.t=e 
aşag "'"'•Jı gö.'l<icmı.,,,.... 

c.Altı e.ydanbe~·i d nıiz llLia.rınız, 

Amer an aahi.l.i :ıçlkl.-.rını:: .J, ~ ;_ın 
ı r ne t:a ı, vart kıyet 

.. ne C( .. \·eren a.ınanwz t: "' mü
cadele <:ıç:.nışt. . Bu a.ttı 1* mi1d
dct zarfında b tün harp almelerin
de 3,843,200 tonllbloluk cerr.an 61~ 
gemi batırılını~r. Bu 1"l<tlndan 
2,917,600 tonilato •utarında Wl gem; 
ır.OO.hast:' A,nıe:llı:an sularuıda b,._ 

tırıl~ • 
E1'I ttli niz muHlfalöYet erden 

ve aevınç duya • ze ve 
ıa,metı• mıkott.ebal arınıza, :yU'gUD 

1-* bilmez faa' yP ruz ve elde etli• 
ğlnlz b8$8nludıın dc!nyı sa=nı.I teb 
l'il<lerimi güıııler'yor .> 

Amerika hari .. 
• 

cıye nazırının 

nutku 
(Bıı~ tarafı 1 inci salıifede) 

mekle muhareobeyı kaz4nama
yız. 

Dİ.İtilnan ta,; Y"'eleri ve deni«
aııtııla;ı oncak onların taarruz 
kaynaklarını yıka!>tlirsl"k tahrip 
cdileb.iir. Dü.~maruarımıza kar
'i' en süraUi ve en tesirli bir tara 
da hareket edeceg;z ve mihver 
kun·eılerinin t..hrıp işlerinde 

bulundu:Oları dünyanın bütün 
ncikl.alarında onl.ara ta.Jrruz e
deeeği'Z. 

Geqci muvafiaıkiyett;i~likler 

bizim cesaretimizi kıı mamalı ve 
bizi zayıf <iüt;ü.rmcmelidir. Bila
kis bütün askeri ve hakiki va· 
tansenrleri ıkuvw•t veya kuv
Y.et tchd;idi (;nünde sa-r:;ıhmıyan 
parlak azim1e daha kuvveLı.i dar 
beler indirnıC'ğe seviiı;€'tn1elidil". • 

"vl. Hull, g<'c;en harpkn sonn 
kn iktısatcı buhranın sefaletin ve 
karga,;ahklann m•iswrek <>mni
yete mı!!! me"fatf.teıiıı lıôkim 
kılınmasından ı!cri ge:<lıginı kay 
dı>H kten >·onı-a .,öylr rlf>ıni,lir· 

Harp daha 19:ll de Japonya°' 
ri istiliıy;ı hasladı~ı zaman pat
~anı1rt·r. 1\·l;bY~r dM·lC'th:•riPden 

her b'ı'i ondrn soııra hudı"t bil· 
mez futülıata gir mi<Hr. Bonla 
rın Ron hedefleri de Am<'rika 
Birl<>Şi!k devletleri ve batı yarım 
küresi idi. 

Mktc·r KMdcl Hull nuLkurda 
bı>günkü hal'f.l<'rden \'P ileride 
)mııt•laca'k sulıh tlür"·asınd:m 
uzun uzadıya b .. h.senni-?tir . 

KoT'Clel Hull d'iyor k>; 

Harp tarillıin.ir.ı en gaddar ili -
mamdarlar tarafıPdan sevk ve 
dar-c c:iilen <li1'"1an11.rtmızın bu 
mıtmle'<cti ve diğer bühin mem 
leketlcri esaret altına almak i
çin yapılan bir teş< l>büslüı-. Bir 
~!:j mil~-cr1erln g.ö1·üş zaviye
;inder. bakı~:lığı 7aman ise bu 
harp, türr ~ -timizi; ye,v .. larımı 
7.> ve varlJğıımızı onuhafaza et
mek mak» .. dile ya.pılan bir ö
Him - dirlm ımücadelesidİT. Ha -
şin tahakküm \·c fütuhat kuv
Yetierini yıkımak a>ımi·nde birle~ 
miş bulunuy<ıruz. Bu kuvvetler 
~·enildi.ği gür. herkes yenıiden hür 
riye-t!' kan·şaca'klır. 

Müstııbiller bilmelidirler ki 
ürriy t ,;k.ı · " a in -

den sökülüp atılamaz. Fütuhat 
hülyaları !hasta dirnaiilarm ese
ridir. Hür üıısa.dar da şunu öğ
renmeli ye hi>bir za.man ~mut -
mamalıillrlar Joi hürriyeti teh
dtt eden 'büyük tehlike uıyanıık 
•bulw,maılolır. Hürriyetlen fay -
<lalana<hiln-c!k. omın tıığrur•Ja mü
codek•yi, malrrumiyeli ve ~atta 
ölümü giYle almakla ~ildh·. 
Hürr;yot haklonı , hün~yeti mu
dafaa •a11;yetind.en ayıramayız. 
Dünıy ada ıı izam ve asa,yi,ı; v~ 

ltiden kurarken birl~iş ~İ . 
lelkrin diklkat vdc>eegi bir r. fk
ta da mütecaviz memleketleri, 
'bunlar ba.,.ıka mİllet\erle harı;ş 
halinde yaşıyabHeeek 'bir hale 
gelinciye kadar, nezaret akında 
bulundu~maktır. Bu nezaret 
devreşi ~k tabiidir kıi Almar.
ya, İtalya ve jaıponya ile ortak
larının, wk üstünlüğü idrlia e
tlen vı> ktM·ete dayanan nl!l'n -
fll'r fehefelerinden vaz gN;t'klc
riri ikna edrci bir ~ekilde i:ııpat 

edecekleri güne kadar devam c
deeektır. 

r SOVUTLEBE 1 
'-- G0RE __J 

(Ba:ı tarab birinci sa'ılfede) 
ı~n bH1t kıyısına si.o':-1tıüştür. D~n1a.n. 

mLL'cc.:!Jll taarruz t)'&pmEıktadır. 

Mo&o.: va, U (A.A.) - Sovycl lcb. 
H~: pkin e, düşmanın. kaybett:gi 
ınevzilıor 't!::!irar tde geçİ!?'n.(\k. için 
, .. oıxınej U.tHgesin:~ ıh.tıyat kıu,·v t.l'r 
gct.i~-digi ıe:tdirıbyı.r :S:r k.esi:r.dc tarıh 
l :'\ ve piyadı·<irn ~ ilrt~ep ö-

n bır a~ınan ku et bir Rus si-
1eooaııar bırı..glne üc n et.onft'"' 

t •• H";C't.::nlar pıJ kur ::-ıu.1 \'C S v 
yet kıtal:ırı ilerlem 

B iCka bı - Sovyet bir dl r. n l 

Ç• 

oıd 

e< ~ bır n =on ele ııc-
1 , 100 k r d n""' .ten 

Londr , 24 (AA l - l\l va d 
ye; g ın og som ..ı. R s n -
!etme heyecan ı b•r h p !fapm 
ve <Vatanımız tehloked d n a d ıc.. 
ten 9r'>nra ı1CiYlc d VBlT' ebmlşt.Ir· 

~Dl :muın :ıınc- , ek. ve men1 ı 
lflket ne ~ dl'.l'"m ıfrebil-
mdc !Qin lı'ltiln Miyat kaY'Ulkları
:ru bl a.raıra iopl ı.;tıır D' anı 
d ..:rn ak., ve g PC birer 
kale :yap:-ı iç.n t; ıa , lanpcr-
ve~ b>lap e<f;yon.ız. Geçen 13 ay
lık s<>\·aş esnasında So~t v .an
pcrvrt ı b.~Je; ce k ani k ar-

ı:ı;, 'ı"'liş V a 'P""'•rt;ıc 
lh!yeeanı slımt de ~.. . B~ 

LOZAN GÜNÜ 
(B<l§ tııra.fı l inci sauf11da.J 

İlrnf't İr.ö'\~i'nl;n )'ip: jı TJli.ıcad il'• 
Y" belırtıiKtcn sonra <J.ı.lrrya nı0::<ı1:nıwı.~ 

da L07.anın mıJlilıık, e&t!:ı-nı·nllk. ba· 
;iı~llı.llk \ l' e~ıt k oıduğu ·lt-
rf'oi4, •bı.r ı·nten1·· vonol niıam.n bu 
~ı~,. <t"lyaı)l.113!\1 gert"kti~:ni ik\vP 
etın İıf\..-l- Lozo. :ıı kazandn .:\liilı Şeıfin. 

başıınl7.da oldu.ğuıı.<L.n <i.olavL gene· 
}ıg-n ilt,y :iugll ur::.urr.i ı:te"\<nce it rcü
:mo;.ıı oldrııtk ~lill\ Şetı• n.irv1et "·o 
~ükrarJa.rüıı bci ·rlı.nıişt:r, 

bir o.ıte ·opLın~ ı a ı1lıde kut&:ıl'l" ve 
caLcA gun' kutl ı ıı:ıw 

tımtD.\R llALKı \" İ:>il'.\ ÜZME 

Ticaret vekili ye 
kararları bildir 

R~tnr<İt·n sonta 1.taliyPC". guzile 
L~aı:ıLn ızahı yap1'mış \.'l1 baro reisi 
Alt\ltk.i H K.nıı-t C.relf'r,bek a\·1,kıııt gö
zilı> Lo1.<Un anldltntşlil·, 

G.dz('ıleci güz:}, L~zal"t ytıız~n A.::un 
Us'un yoı.ısını okt;ya'l Tarık L'~ Lo-
7a1ıın m;ina•ını bf'llrttiidt'ffl ~nı:a 

derniııı4.!r ki: 

c- Sulh konfcr .. 1"51 oro ıl :n si
~lı ın:;hart•bcsindı'n 110nra ıki ta
ratın 1nurdhtıaıs heyetleri arasında 
yı.pılan bir harpı;r, Bu harpt.e ınil

cad~le va. ıta ı zt:ki \'C ır.a.nt.k, Li
.ıaı- \'f' irı!an k;,;\·\·el}a.:iı.J'ıt Onun 
için bu ıharpteı bo.ızan .&i!Mı il.r ga
Hp ol~n taraf nıtoi;;llıp olubiı:r Na
ııl ki O'J111anh irr.p:\r:ı.ktrluğu zama· 
nın da ack.t•.rt nıuhaı·~be meydanla. 
nnda :t.rzanı\ınJii zaferleri yeşil ına
sc.ı etr.ı.fııı.cıa kayıbeıdenler çok ~örü!
•nüşlur 

Su\h konf"taıı._'h yı~i' nıa~a rt a
fında ze:i"5, fikir ve irfan ve mantık 
mi.icadfıl ·i olduğuna ,KO•·t• , O ır.da 
l11lt10.~? blıgilr.C.:.J. top yı-kün haı'l)
lrr dı•\'J.ı'lCie basırun da mW nı bir 
tr.E"\ıkil \ a "Citr. Ziı .ı koni'cro:ıı ;t_. mü 

ta:.,flnr 
haıkl: o:rlun:lanna Pfklt" urn111·i;ı. ?yi 
inıOO:ı.-:-nak ın ""Cbl ·iyt•ti.Nic<tirlf'ı". 
Bunun Ca yegane yolu &ündPlik. ga
tttelcr e hrr ikl t.:ır1oinl iddiJl~ıruu, 
ie'Llı•riı-. g~:.nu gilnilr?e <'n~fırı t ı u.mi 
,,-pye anPlrnrkltir 

Bum:iun ~-ra M<'tılika Ş.;.rınan \"e 

1-fÜBô'fl'l~ttın N ... kli gı'nçlik adını k.o-
111.N'nuşlar ve ınr ,,p btt retle 
&On \~f'rllır:~tlr . 

HALKEVJ,ERİl\"nE 

Uilu i::~ı~ Haı· ... tı\ u•rinde uı• Loı-1 
zan ,günü kutlanııı~, thatiOiP• 1 ... u 
nln olıe:1:ıı11 'ye tirı; ·bel!ı-tn:~h·.n;hr. 

Bu uıey.:ır.da Kadıköy Hb'.kt•\.ınde 

bir k.on1ı·r-..... n.s vt: ,. .u~ ... ıı.utc;ıkJ>c.ın 

1lkinci cephenin\ 
kurulmasını 
beklerkeıı 

(B~t..knl .. den devaını 

Geçcu lı~rpte, &u•~a. ınıitt.. • \ 
fikleri het ıkı~tıgı ~•n•an bü
yük taarrırılu yaparal< fedaki- ı 
rane oıılarıı: }.ardı•nıra ~\U.'!; 
fakat. müttefikler, hıç bir zaman · 
Kiisya)a b• doıirudaıı doğtu)· a, 
11e de bil\'a..ııu esa>h surette 
yardım ed"memi~leıdi, Arada 
karadan irlibat olnıa)·ısı ve de· 
niz ınu\-clSata-sınıu uzunluğu, 
müttefikle• ara~ında hır ktunan
cb birliği bulwımatıHlSI ve birn 
da her milletin, İtalyanlar tara
fıııdan •ınuka.lde,, sıratı i;ı.:ı.fe 

edihoös olaı'. hodk~•ı.iığı Rus -
ya~ ı bondi yağile l<Rnulmağ:a 
mahkô1n rt'llişti. Çat orduları 
kendi yağln;ıe kavr•ı 1a k.avnıla 
nilıayet bü• büliin ~ anınıslardı 
,.e u.eti~cde Rus~· a, 1917 Bol~e' ik 
ihtilalinden sonra, :ı nıort 1Sl8 
de Bre~t-Lil ovsk baııı rnua!ıc
desini imz•l ııya ıak ı üsbiıfün 
malıztııı ~ı,;ııııişh. l<'.1lıat. Rus· 
yanuı lııl zar;1una luı(ı.ar devaın 
~dcıı !nukı \•cmctj nih:ıyet, utiit .. 
lefiklerin C:1! P ceı•iıe,iııde son 
28feri kauııruaların · I• ınin et
mi~ti; çünku i917 ni>aıtmda h1r
be gir-en 4'\ınerikan1n yardunı 
gerçekleşmek için muhtaç oldu
ğu kıymetli zamanı bulıııuşttL 

Yine gcçeıı hupt~, Alınan ve 
Avusturya • Macar orduları, 
1917 soobahnrıııda İt&i)anları 
Kaporatto hr ziınetiu~ uğra ta -
rak \'ened;i< yolunu lnttukları 
sırada, Fransa ile 1Wya ara~ın
daki J,.arn y<rllarından istifade 
ederek enbucak yetl~lirilen 
Fransız Jngiliz kU\ \•ellerinin 
yardunile İtalya dü~ıııan taar
ruzunu durdurnıu, \e böykce 
biisbüıiin yıkılmı:.ktan l.urtul -
muşlu. 

Rusy anuı şimdiki bıi3 ük dün-
3-.ı harbinde de, g<ret• kiiçük 
dıinya harbinde oldu~u ı:;1bi, 
nıiltteiiklcrile karadan irtibatı 
\oktur ve deniıden muva•absı 
~ok uıundur. Bu t!eCa Snv ~tler 
Bb1i" nhı r.lı> hine ha ka amil
ler de vardır. O zaman Japon a. 
arkadan nırmak icin fırsat imi· 
lamı ·or; bili\kis Rusyaya Sibir
ya demir ·<>!ile silah n cephane 
, eriyordu. Gerçi, bn defa Rusn, 
Türkin f.111 DJUharip olmadığı 

'.ll'SAB.\KAL.\.Rl (B r 1 . . ·r d 
Di1n Ü:/.(udar J(vlke-ı., lA>zaı• ınua· a"? tc.r• 1 ınc-ı :ıtahı e e-) 

l1t~t'3İllıli y .. döntı.nıtınlı par a.tt bir n rı;.tiı~. Ouun canlı ve m~rtıa-
pt'Ojfı·.an1Ja nıll«!ll tŞt r metl.i bir Ylirt•ğ .. \'ardır. Duyar-

1'1l•ı .. <!'·:oı 6a. ı lb,30 da S: cık sa daycllıamcı.z.. EJincieki kendi 
halk plaJııı ıa cıv ı·ı•ı..sı cvukt1.t Ht>~-ıd ·yiyecegir.i dahi verecek kadar 
Kayna·rı.,1 gen.:,·lcı·i e ~nl<!yan lıir c.-0.nertLr. İdare iarnır1erimiz:n, 
nutku ıle b;...~,•ILı~-1.t !{t>:şat K<lyruı.r p , d · 
nutkut:Xl::ı ı•zciln l. '1t."!.r-İştir k.. ur~ı ve .tter te~ekkilllcr ba~-

«-- .f.\·iıııı.7.in ter-tib .J.t ! 1ı-u spor- kanlarımızın; mahsulün hemen 
ıa..ı gUnunü ın'...;..l;,ıp ı~hı:ni;.::in şanr toplanıp yurdıln sakı..şıJc J.'erleri-
lı \'t.• e-bt.'Cii y p_-u-,a odan biri olan ne se\~k:r:dt~ki ist:calin sebep-
ı..ozan sulh\..iJ'rWl din.J.!1~ yılına W<sa- ]erini yer ~ 0r unlatn1aiar1nda 
dür t'lt<rdil<. Lozan mi.u:ad•leden yıl 90k büyÜK faydalar gönme-kte-
n1a_yan. doğ~ffitt.f•n kw·k."!ı:.ayan, e- yiz. 
bt:.:A!ılt&111, hUr v~ bUıYUk mı!Jutin ba- , 

Hüklımeıiniz.ln aklı,2:1 diger ;:a-ıUig-. yUce blr eserd · r. Bu af er ~ 
ınUl"ıJe.-le yapılan mücadele, feda- yeni kararlar da şunlardır: 
karl'1< ve ıerogalie kazanı!.mı$1ıı-.> Yeni bir kararname ile vi-
Bundım ııon:-a yüzme yarı.,'>lorı ya- lıiıyet iase teşkilatını \'e raıt mu 

pıJmıştır. rak,.be ve tesbitinde çaiışan he-
100 metreden birinci grup O-tıan yctleri kalrlırıyar ve bunların. 

biriıx:i, Suat ikinoi, Sllıveyk i.itil.."lcü 
vazife , ... salahiyetler;nı ma'fı2lo!du . 

lk.incı ı:.ı·a~tan: 8adeu.inı ı) rıll('i ll 1be1.ed ~"'eler-e devredij"'Jruz. 
Özdı"lnlr .ı~:nciliğ~ tkaz:.ndı. Bundan b ka ye-r ~ eı· etkoyrrala 

100 mctı'C<lc kurbalamsda b;r:ııd rı rla menc'dryoruz. Bel<'dıveler: 
gruptan Biı..;..t birinci Harlton tkic!ci, Tıcaret Odı"ltarından ve diğer 
ikinci ::~ ptan Nı jat birincı Diyonis mahaili te~ekkiiJlt"rden .~~1ifade-
ıJ<inci. lendirerek ve milli kıorurıma ;_a-

60 nıe:;.rctie birınci gl'up: Ercumend 
nunurıun \'et-aiği bütün saliihıo1rir'll!f, 1\'l:t tafa ikineı. ikinci grup-

tan: Hay t'._. n bınnci Il!'h<.'ct .-c::ıc~- yeU r ·:c Uf' ledh . .ı. edı.\ JJ uz. 
d'r. , BCtiin g <la maddekrının fi.d.a 

500 mel.ede yi.ı?.T.•d" K~ı.l b'- rını st'ılbert bırakl\"O· \e te~bit 
rinc;, Sadettııı. ik•ııcL K, im L.alJ .. r· da k,\J rıyor...z. 

All<..Jnalar:da D~J.n l>i.rınc 1 Orhan Ş)try.di niç1 n ~j~·1<· vaptı.ğım\Zı i-
lki;ıc~ 

100 ml'~rr !jJ•ı'bı•'it finalde üıJıan za:h ede)' ıfn: 
birin.et Sa:ıdet.t.n ik'ııci, Su:ıd tn· ııci.l. .Malumdur k, iktısad.n en eski 

ıoo rnetre kurbaıa11ıa flnalde Bı \'C en sa<::k> kaidesj olan ~Arz ve 
ıaı birinci, ,."lt·jat k.nc:. talep, in tesir '\"C nüfı.;zunu ta-

s.o iıı?Ll'e !:.nalde Eı'Cı.iın...nt bi.lın- m:ınl'i.~·le berlanaf etnnek ltoJay 
ci lluyrrttın ikinci, Muzo.ıtfe(' ilr;cın- bir iş değ'il.d r, O cok dikkat,'İ 
cü oldular ı •- k ayar aıı.ma"' istet en "'k naıi -Yarışl3r bitlnct> Loı .. ıl ır:~ka atı ,...-· 
adı \'t'Tllcn hcdiyı• \~ ınaduly ~ar bir mesel-Niir. Bizde ve her vcr-
tr~i ı-dı.di. s:."tl:ciJe-re birn ~ı sa- de arz YP talebi en lvi ny&rh~·a-
ah., ikil'K't \"f' ü('il.n<:il grlenlc•re do cak ki mühim ktk reÜeG'iE'~esi 
birı•r m:.>da\,Va '*'t't«:idi. ,.a .. dır. BP1ed;:ı-·e1Pr ve Tjcoret O· 

A ·am at ıs de de Raht.,..· ••- <laları: Bı;nlar her yerde o ma-
lonLr.rio.1 pro fc..c;ıör Sup.hl !>fu.ı'• i 1Pri 
Lor.an hatıra) !"l!IQ <lo;r bir k-oı ı"ans hatliıı en jy' en anneli: ralkının 
v('rn ı~t . mul1it.nin ·n ıvaçlar.nı ve tica

-. 
için, Kııika,y·ada iluncı bir cep· 
hede harbetmemcktc ise de, de
diğimiz gibi. şimdi t'nkdnğu -
ela, bilyük bri ordu bulundur -
mak mecburiyetindedir. O z•
man, Rt"y·anın yanıncb Ro -
many• da vardı; bu defa Ro -
ııuı.ny· adaıı başka Fittfandiy·<ı da, 
kar~ı <-.;phededir. Geçen harıı -
deki Avusturyanın yerini kıs -
men ltaly a al mı tır; çünkü İlal· 
ya, doğu cephesine Avuslury·a 
kadar bUyük kuv.-etler göndcr
ıncıııi~tir. Fakat So,·y-ct Rı'-'Y a 
İ\in cıı nhim vaziyet, bu defa, 
hemen ™'men bütün Alman or
dusunun kendi.ine kar~t kulla
tnlmakta olmaS"tdı.r. Filvaki ge
çen harbin birin.:i giinünden iti.
haren füen me,•cut olan ,.e Al
n1an ordusunun dainıa yarıı,ın .. 
dan fazlasını nıe,;,gul e.l<>ıı ikin· 
ci ce;phe. bugün sadece '"izde 
kalını:ı-tır. Aııglo-Sakson de, !el 
adamları, gazeteleri, radyola
rı, amele teşekkülleri n parla· 
mentoları ;kinci cephenin bol 
bol lafını edip dururken Alınan 
ordıılıtrı Ka.fkasyaya doğru sark
maktadırlar. 

Geçen harpte, ikin:: i tephc, 
filen mevcut olmasına rağmen 
Rusyayı kurtaramamış fakat 
Rus cephesi, harbin ha~ıııda bi
rinci 1\.1<.~rne nıcydan n1tthare-bc· 
sinden itibaren kaç defa miitte
fikleri kurlardı.ğı gibi en sonun
da Amerikaıı ordularının yeti~
mesini temi.n ederek onlara son 
-zaferi kazandırmıştı. 
Şimdi de nziyet aynıdır. Rus

ya, b1r türlü kurulamıyan ikin
ci cephe~· i beldiyerek kendini 
feda etmek suretlle miitlefikle
rinin zaferini temine çalışmak 
r;onmdadır. Fakat unutmamak 
lfızımdır ki Sovyetler Birliği, 
bu harp patlamaııdan biraz ev
vel ·ve patl~dıklan sonra tuttu
ğu siynsetle bugünkü vaziyeti, 
dalıa ziyade, ken<l i lıazırlam"§lır. 

Uııııımi kanaat şudur ki eğer, 
So\ yeller Bir fiği 23 ağustos 19:19 
da Alman)'& ile bir anla~nıa 
yspıp OitU adeta teşvik etmesey
di hu lıarp olmıJacnktı. Yi.ne U• 

nıunü kanaat ~udur Li Frnn!>a
nw eri yıkılışında ı: Joskova 
dan rmir alan Frıın ız koınii 
ıılstlrrimn de bü) ıik dahli ol 
ıııu tur. 

Bu harbe Sov)et Rus1anm 
iş'iraki mukadderdi; Sovyetler 
Alman) anın ~ U2un gülmekle 
\akit kazanmak istemi lcr ve 
Frunsanm bu kadar çabuk yıkı
lacağını inanmamı !ardı. Gtt • 

ret uısuller n.: kt1» ~ ç 'li~b<>tle
rini bilen. her i•ten anlı)'an çe
ş'tli meslek'ere mensup teC"rCıbe 
li 7atlanlan :ei~kıkiil <'tmL'}ler
ı:f•r Hokl ve yer"1tle kararlara-
13n ,.e Elr,.,k m!'<fuıırive-tird~ e>

lan ve ha.k ta,,ıfmdsn seçi'miş 
ma'•aılire hT ~k mes'uli~·e\ler---·--

Günün tenkitleri 
(R~ tnnıf1 1 hıci ıaııfndal 

lı'r 'kıöy\füıün na. ıl ele geçir· 
rliı\i bir ressam fırçası ile bir 
şeyler bo)'adıguıı görüntt: 

- Fırçanın kılları ne kıh? di
ye sornıuş .. 

Köylii Krala bü~ tik liıl' ctruŞ 
olmak için: 

- Arslan kılı! demi~. 
K-rat S<!\·inm~: 

- Nihayet bir ressam bu.la • 
bildim! •. 
Hatlwuızın bu cahil kral ol-

111.,th4tna kİ.m$e <>iipltc etm.,,.iıı. 
Arhk kö~·lümüze bile kinini 
;valdızhyarak yutturmak ihti -
~·acını du~ muyoruz. Halkı ay
dıı>latmalı: \ azife..ini Üzerlerine 
alın~ olanlar biraz olsun keıı
dilerine ııdmı>lidrrl r. 

SELA~ıi iZZET SEDES 

Topr k ~111hsulleri 
Ofisi Mücürü 

Ankaradan geldi 
Bir mü.dootenberi Aııkarada 

fbuıunm.r.,ta ola!.1 İ:ıtanbul Top
rak :Ma.lısulleri Of:Sı ıınildüru 

dün şehrim'ze a\"Öct et."llij>t'I". 
YENi NEŞRiYAT 

Şark ve Garp hika· 
yeleri antolojisi 

lluseyin Cahlt Yalçının bjr önsö
-zünü ihtiva eden bu f.' r·rdr· Am('ri
kan~ Rus, Alırr.<ıın \ . .., Fr-ar-- ız n:uh:Jr· 
rirlerirWn en ~n h~:ıtıreler.i bu
lurnnak:tadı.r. Tavsiye edl'rill. 

sında, garptaki Alman taar -
rll"&u ha~ladığı zaman, harbe gi
:recckti. Sovyetler Birliği'Rin te
cavü:ı.i bir harp yapmak iste 
n1ediği ileri sürüleınezj çünkü 
bütün doğu hudutlnrı boyunca 
bunu kill;ük de,·letlere karşı 
yapmıştır. O zaruaıı, l\ioskova -
nın, sabah akşap isteyip ı!urdu
ğu bir türlü gerçeklC'jmeyen 
ikinci ecphe, kurulınu ve git
t:kçe artan muazzam kuvvet • 
!erle takviye edilıni:, bulunacak
tı, 

=-============ı çi, biraz vakit kazandılar; fakat 

Öyle s nıyoruz ki ola}'ları da
ha bitaraf bir görüşle tahırt ve 
tetkik eden tarih, ik.nci cephe • 
~n kurulanıay~ında, en büyük 
mes'uliyeti, iki yıl önce hunun 
yıkılmasını ha7'1rlamş ohın yan· 
lıs Sovyet olitik.asına yükle\'e• 
cektir. 

. y canı ermek if;in yalnız bir 
şek vı. o da. h -dte~ gtçmdc 
v mf'!.Tllt ·ı:-t·n ly •ç nı ça:ışrn.J.k

tır. vıı. n,,,erve k bunı. biliyor ... 
~k t o'an tal1Jıhk'1.r•nı 

r '> ma" <lw'uruln 
ed let'ekt • 

Polonya, Fransa, Holanda, or· 
,·eç, Bel~ika , Yugos?nya, Yu
nanistan lı ita Romanya gıbi 
müıt fikkri kaybettiler, Sov -
)-etler Birlijti h"5abııwı, bu 
devlet, en ceç 19'41 mayı - ABiDiN DAVER 

r 
1 Vekaıe 

tebliğ 
Ankal'a 24 ,A.A.) -

Vek.alelindeıı tebliğ 

fo: 
1 - Fiat mürakabe 

~·onları, liat mürakah 
leri ve vilayetler iase 
!atı kaldırılnuştır. · 

2 - Ticaret Vekiıle 
koıunu~ bulunan lıer 
da maddeleri iizerin 
koyma lıükmü kaldm 
Gıda nwldeleri satış! 

besl ol,.cak, ancak i 
mürakabesinin ihtikar! 
deleye ait salıihiyetleri 
di~ e encümcolerince k 
laeaktır. 

Satış harn.-etleri, ıuil 
runnuı. kanunu lıükün 

te\ {ikan bcledi)·eler Uı 

dan takip ve kontrol 
cektir. 

3 - Suha. ı tMkilah 
rılmı..~ ve yerlerine t 
heyetleri ikame edilnı" 

le de bağlı buiunan bu a 
ların herhangı bir ilitı:ya 
des nde hıı,;ule ge\E'cek g 
1bıihk!erm ve ihtiicarın 
lü.nde ı·ereC't'kleri kararı 

'bette yüzde dok.an daha 
li \'e daha yerinde olaca 
led:ycler esa'!>en kendi \"8 

ri o'.an bu 'şle rini görürk 
di Ticaret Odalarının. 
ve hük(lmetin müzaha.-e-t 
d:mlanr.ı daiıma yanlıö'l'ın 

laeaklardır. İcap ederse 
lu yeni kararlar da alınae 

Şimdi bizim. *ikım 
mü.e99eseler'miaden: 'ta 
nı en bazı rica\ar.mız o 
'1:r: 

1 - Halk. muvakkat 
man için bilhassa lk ha~ 
h · hir ihl.iyaç madde.i ka 
da tehalük gögtemıemelıd 
tıyacı varsa ve bu iht•)ll\" 
acil d>:>hi olı<a mutlaka ,ıı:,;, 

mal ·r .• ~Maıln-u~·<>tin ze 
·n menfaatlM-imiz 

tatmak :sti)"'1'1.m1. Bu ben 
çin bir vazifedir.• Fikrini 
Li '!rendi ll('fsine, oonra da 
fın<ln·kikre aşıla,-,ak \'e t 
etmek yıolunda ısrar etn:e 

2 - Memleke-rn muhtcli 
k .... dc, mLhlelif ıııtih!ak. 
kezicr.ne liiızuımlu şeylerin 
.mesi on beş yiruni gür.e ba 
d'uğl,,,dan biiyCk miktarda 
tın alımak meW<:iirde olan r 
ve hı.<susi mües<ıeseler iiıni 
de c·F1at serbe:,"ttir. hüti.i.n b 

l: k ihhyacıınn d rha I temin 
cel;irn ve etmeli) ~m. SC\-da 
k4}ılır.•-:n:oalıd:rlar. 01'lar bu 
t yac;1annı bi~ iki a\· oonra 
ha bol ve daha ko<ay bulaca 
dır. Ani hareketler, piya..ad 
zumsU<z fakat zararlı darlı 

doğurabilir. Bu da halk h • 
ı·Uihiy0.<ine fena te.;lrler ya 
Bu ltilıar13 müessese idı~re e 
ler de sabırlı ve tım kinli ol 
Jıdır. 

3 - Tairlerimiz her m 
lekette olduğu· gMıi bi?.de de 
zeki ve ~k becerikli aıdarr 
dwr. Onların zektiı ve kab;';v 
leri heNıangt bir buhranın 
ıoosuıa daiıma rnt9.nidl• ve 
fatlerinin icallıı da buıdur. K 
di teş<!'kkülleri, onları da'ma 
kaz eder ve .a.ralarmdaki kıö.ü 

tem.zlero.ek için yine kendi ar 
l.arınd.a müoadele ederler. Bu 
larm. içinde her t11Iafı aTrlatı) 
.. um i.diasında, :zannında; gaf! 
tinde bulunanlar da ek.sik de 
dir. F.akat bu gafıllerin u1'u>t 
!arı bir şey de vardır ki: Bu 
zararı yalnız memlekete dei; 
b'ızzat kendine olan haris b:r 
zanın çok defa kullbanı o;clukl 
rıd!r. HudL"1tsuz ve gay.riım 
para kazanmak hırs ı kın.sc ta 

fından farlm:lilmez -zannede 
bunlar, keı:.ciilerin!n haik ve h .. 
kü.met tarafından ne kadar i 
ce bir itina 'le tal<·p e<iil<i k',er~ 
nin faNunda deği\lerdir. Bövl 
!erine de tavsiy~ma bu g·ıııf:e 
uykusundan uyanımalarıd.ır. 

Her ;ş;n..l~ °'1tığu gili' b 

hususta da en faytı_a\ı bildi~i t 
bi•l.eri alan lıükümet:e ha1kıım 
zın esnaf \'e tacir1erimlzin v 
her türlü t'cari te~k\:'.ilerin i~ 
te'ldi bir iŞb'.rlı!ii yapu".Jaı-ında 
eminim.> 
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İSTANBUL 
. """ 

Dördüncü icra 
Memurluğundan 

Eım~ H E m Bank~ T. A. Ş. 1s anbul ~u~ r.c hi,. cı de
«-ce \ <' sı da ıpotek olup ta mamllla --J500- bin b s ) U2 lirn 
k )'1Il1 t takıci r edi.!"n Bakırh~ K 2rta1'epe mahaltesjı ·n İncirliyohı 

·a n d es · 25/24 \;en· 27 ·a pı nu n. r l . rk(>n. 1 cir ı cad'd'e, 
r,;ırbcn R ak tından '\ k_ t, r mfürez l 
hari•ıa n . r lı taı ıa, ccnuben mukaddem Hal> b el) C\'m Ham1ı 

13 .. ~o. lu kös bahçe:.ı, ~ınGı Muka dem ad le ci)e'm İbraıni 
anc 00'1 ı , '-' .k :nC:n Ha ı<a, '.Mt · "U Arıf le ıt Bel1lll 

A mn Va ;e Sult rı ', kfı c a . ·:ı d. m .. f-

rcı. tarı~ ı-n E:'V'S. fı: 

l 

4 

mcrr 

1 m<'nkul B· k. köy t11c· .AJ.f t 'o"un ılze ınde es-

o <lu u g hi sol 

r. Aıika tarafı ) ı
b.r !.el !>uinmar.-

2915 m C'tırc 

t. ~ -
'resinın 

1 anda 
am ye 

C'Wl -

ıa~!ı'ttrrna 

ye bunları ta-

nun hü-

c: tt "ırm a net c e 
·· clıam olan d.~ r !aca rın b ga imcnkul ile 
alacaklaı·ı mecmu unda f z1a ohr. k ~;c !bundan 

para\ ç V1' hne ve p. 'J laş tıııma m ~rafları ı tecavüz eıtmck 
(k 1<!J ana ihale cd Hir. Böyle b:r bfjcl elde c<lilenıcz-
11. maz '\<? satış ta'e bı d'i_cr. 

ka ııım 

e hale d1u m c d ıha veya 
f e 

1 Nakledelf. 
f l\funnımer Alatur 

d ' dedi. 

Snm derı lal hiık · r.u '\'erti.İ. 
Dam~ l. kı karı ın t.afası 

ıba a ) erlcrae uçu rdu. Ken
disi, ıç'ndek. hakım kuckeiın ne 
olduğunu sez mem· ti amma, a
ca'ba karısı ôyfo m ydi? O kim 
b il r han.gı snıoit bir :fıkri tahak
kuk ettirecek )Ollıar ı dü~niisw 

du. 

le ~ünu 

Hulasa cvlemnı , çocukları ol
mus, bu k adar y~l beraber yaşa
rn1ş oldukları haFde yıne birbir
ler ne alısamam1ştard . Evde 
ba~başa y.alnız ıka:.ciık arı za
man, ıçlerinde şöyle bır rahat
ı •- ve sükunet h ssed~ceklcri 

yerde, b!lfı.k's b"riıir'k!ri:nin kıar-- Gcklijl' ni hiç h..ıbeı al.m~-

Yüksek öğretmen okulu satın alma komisyonundan: 
TG~ n fry~ ı Tı l.aı"ı İ e ne\ i ----- -- - - ·-- ----------

p ı~ c 
Zcytın t:.t~ 

eti 
(' 

et.. 

25000 K. 10 O 

2000 > 24-0 00 

lOCO > 12'5 00 

3000 > 60 00 

1200 > 72, o 
aooo > 32 ro 
:1000 > ıs ro 

:5000 T. 5 00 

3500 K. 155 r:ı 

lOOO > lMI O 
lCOO > 165 •O 

2 :!. 00 ;-~ 

4€00 00 

1250 00 

1800 0() 

864 00 

000.0-0 
3GO 

12.50 00 

4300-0 1 

54~5 o 
1 (i 

Açk 

27/7 942 > l4 , 
93,75 27ı7 W2 > 14 > 

135,00 27/7 9~2 > 15 > 
li4e0 27/7 912 > 15 > 

72 C-0 27 7 94 .. ) 15 > 
27 00 
93,75 27/i/9-!:2 > 15 > 

~60 1 o 27/7 9 .. 2 ~ 10 > 

(!(j 88 

112!\0 ... 
"'' 9'" 1 - .ı- 11 l'- ~ 1ı 

123 75 

8625 
ı -~ l m >Qrt' )lye<:ı lI 7 !>42 t: ncıcn 

~ Yı.ıi -

:ıt.in<Wn 

ö 1 kPn l· n .. rr.1 \"'t e- , \C I~ r i :ı' ten 
ok 

.~,) ··-----·· SÜMERBANK 
Yerli Mallar 

Pamukl 
Alma 

Pazarları lt1üessesesinden 

Te •zi Ku n 
~ olan ara. 

Jstanbul Beledi) c Jıudutlara dahilinde ikıPllt"t cıiip de heniİI hirin<İ dt'uc pamuklu tc\ zi ku· 

pt>ntt almamı ol:.n a~ ın Jstan huJ halkının a•:ıgıf!a g(i terilen m alıallcrdc:ki <'kipi erimize J 'ılus 

<iizdanları 'c L1 rnck k:ırncleri ile 31/7/942 glinti :ık<:amma ka d ar nıiirara. t eder-ek teni kupo-
1.11 alnuıl ... rı \C bn iııriht ıı soı ı a tC'\zİıııt ı emıır cl.pilcriıı \,zifolcri nih.Ht lulacığından sn· 

;'\ ın lı k n bu m ıddct rfın b h<' ıı 1 mi rutlnı ı il. n olunur P:ımı l.hı kt ponu tc\7İi· 

ne mc u c l'lmı olan ekiple ı imi ın hail<!.: 

1 - B l ·' ıtta \ czncolcrde I ctaft; U, Ik l, 
2 - Sult nahmettc Adlı T p Müe 

ın-c' kii bina nu 

5 - Be og unda Tak im ~um kir c i bın:ıl ında 

6 - Bc,iktasta Ka~ makamlık l>in ındaki d. •rci mahsus:ıda. 

7 - Ü:.kudnrda Uncular sokagında, 

F, - Kadıkö~ iindc Kaclıkö;} Yerli M llar paz.. rJarın ıfa, 

9 - ll ıi~ ükadatla Adalar ka~ nuı.kamlıgı binaçında 

TÜRKiYE 

ZI RAA T 
CUMHUR YET] 

BA KASI 
Kuru u~ Uuih!: 1888. - Sc rmaye ı: 100 O 00 TUrK l rası. 

S be ve ajans adec11: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Pa ra b iriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyoı·. 

z·raaı Bankasında ktm1bn ralı ve ihba-rsız t. arru:f he ap
kur'a ile .. ağıdaki plana gö anlara senede 4 defa ç kilecek 
kur'a ile aaşgı<laki plfina gö re ikra mye clarr tı1acaıl .. tll'. 

' A. 1,000 linbk 4,800 L 11 lOIJ Adet iO liralık 5,000 L 
' • 500 • t,"8 • 120 • " • 4,801 • 
' • 250 • 1,000 • 

fi • 100 • 4.80t • 160 • ZI ı S.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar b r sene nde 50 l'Ta-

clan ~ağı du m:yen1€1"c ikr.:ı m1<l c çıkt~ takdi.rde "O 20 fazla· 
'Sı ever C<'c.:.ctir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birincikanun tarih lerinde çekilecektir. 

Ok u Satın Arma 
Başka hğ .. ndaru 

w • 
ş11 ·.1 huzuru dan azap du)'u
~ nrla.rdı. 

CcmıJe roguik bir t.-. \ ırla sor· 
d\J: 

- Neyt> ) utm1yorsun? 

- H'ç tı~J...-um :>ıok Canım yat 
mak :stemiyır. 

- Ö) leyse şu klmbayı sön· 
dür. 

Cemilen ın de uykusu yoktu 
da, ayıdınlil<ıta kocasının yüzünü 
gö~k mı istentlı:1 iOn1 u aca:OO? 

S ami lamba ı söndilırdii. Taraı 
.ç~a çıl-tı. Gayriihtiyari sokak
f ar a 'b2'kıtı. A , sersen g.enç'liğin
de, lbi>y c sdk-ıakl rcUm ne çok 
ge-üp geçmiş! . Fakat oiçi ıralha.ıt
~ O günler ne mcs'u.t gtlnler-

'FelrHıa o. 
( 48) ----

mi . Sonra .;e ye g rdı. 
c~mıle ~ımdt: hep be). z rcn

gaı ~utı!unnu§".tu. Turı. a1etlcri be
~·az, şapıJrnlar t~yaz; ~skarp;n

lı2Ti. ~-oz, moıo l:> al aı ı beya~ı. 
llr-ıafındn ~er şe) ı b eyaz görmek 
i~yordu. 

S ami o<laci~n çıktı. Dipte, 
iküç.i.ık çocugunun uyuduğu o
daya .gırdi. Baktı, bakıtı. Evet, 
sillına.l. güwl ib.:r çocukıtu ! Tıp
kı anası gi.bı! Ken'Cli kendine dü
şiliıü~ ordu: Bu yıabancı tdıum 
bende."1 çıksın Va~ııhi akfım er 
miy0q- • 
Yanı Sami .oğluna lkar~ı da hiç 

'biT muhabbet duymuyo;du. 
ş mm .a~ik ~uğuna cskı . 

nt "' ı. 

y ı 'e A-

Fakat :m· 
\':lp' I1 s 

ıA ! Bu çocuk şımd: kc-nd!
s•nc• pek eıv.en ha.) .. :ı.a gc'.nı'ş 

görü:nüsordu. Bır zamanlar onu 
ünı•t d ve bekler ·en, ş.mdi aya: 
ğına dolaşnn b r m !flİ telakki e
diyoı'Clu . 

Bir aralık çocuk gözlıerrni aç
tı. Ytanu~ clJle alnına dü n 
saçTarmı 'lralidır<lı. \' c başını çc 
virerck S am ~e \bol·tı. 

Mürc-bt'oise Sim'~c I> goz • 
şart>t;ııe.> çekilip cı rre · daha mu 
vaf .k olacaığ<m a tm • e<l 
Fakat Sam vrn )er nde d 

yoc, ~uğ 
kı)o.rdu. 

(Dalıa ' er) 

1- . 

25 - TEMllVZ - 'i 

MOHiM iLA 
Gazetemizde bundan böyle her hafta Salı gunu 

ilanlar aütunu tertip ediyoruz. Satılık ev, satılık 
kiralık ev, iş arayanlar, iıçi arayanlar, zayi. 

ilanlar 6 satırı geçmem k üzere 50 kuruşa neır 
bileceğini mulıterem karilel'imize bildiriyoruz. Jla 
deli damga pulu olarak da gönderilebllir. 

~----------UIEJ·-------~-
BOYOK ADADA SATILIK AR 
Emlak ve Eytam bankasınd 

Büyük adada Maden mahallesi 
Ayanikola "Yılmaz Türk,, caddesi 
ada 182, pafta 39, parsel 12 kapı 26 
maralı 4525 metre murabbaı e"ki B 
vista aaz;nosu arsası 30. 7.942 perşe 
günü saeıt 10 da açık arttırma usu 
satılacaktır. Teminat akçe.si 453 lira• 

Fazla izahat almak isteyenlerin s 
gününden evvel bankamız emlak sc 
.sine gelmeler i ilan olunur. 803 

istanbul Sıhhi müesseseler arttı 
ve eksiltme komisyonundan 

ha. 

Beyoğlu Vakıflar dlraktörlüöti ilanı 
No. c 

17 

Eskişehir Belediyesi Elektrik v 

Sular idaresinden 

lahibl: E. J Z Z E T, Nt"Şriyat Direkwrü: Cevdet 

Baaı1,dlj'1 ~u: •Son Telnaf. Ma~ 


