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\ Sah p u Bışrnuharrlrl. ~ iZZET BEN1CJ: 
11 '----...------------------=' EN SON TELOBAfLARI VE BABIBLEBI VERiN AKŞAM GAZETESi 

3 Aylı·= 400 r 
Gazeteye cönderilen evra.k iade edilme1 J 

En başta 
GELEN 
DAVA!. 

I<eyfi şekilde 
fia t arttırılışını 
Önliyebil mek tir 

Gelişigüzel fiat arttırıl· 
rnasının önüne geçilebi
lirse her §ey yoluna gi· 
rer. Bunun için de sıkı 
bir mürakabe, ticaret 
ahlakı, paranın kıymet· 
lendirilmesi gibi tedbir
leri sağlamak lazımdır. 

ETEM iZZET BENiCE 

l'ürkiyede giin.üırı mevzuu: 
• - iaşe \'aziyetinin ferahlatıl-

lllası, • 

._ b - Bayat pahalılığmın hafif· 
"'tilınes; 

Gibi iki ana dava<lu. Bunun dı
IU:<la 1lornıal kalkınma gayretleri
~>.< ve günlük halk - hük\ımet hl .. 
;3 erıınız ıtt<1umi hayatmuza ha· 
Qllldir. 

Sayın Şükrü Saracoğlu hüki'ı
llleti \'e Yeni Ticaret Vekili iaşe 
~:nha_ya_t ~-a~alılığı me•-zıılarını da 

dı goru unc \'C prensip ka.rarı· 
na ·· g-ore ele ahnıştır. Yeni lıükfı-

:e.t~ Yeni tedbirlerini ve senıere .. 
ruıı .zanuınla idrak t'deçeğiz. İn

te '-aııyl'thıin ferahlnn1ası: HükU
met tedbirleri, sıkı bir koordinas

~-OJl \'e tiran serbe tlik, rekabetin 
İıktlllıesi; çiftçinin, ara<'ı ve top· 
la11ır1 ı·· . . ı>ecarm ıyı niyet \'e çalış-:;as. ile mümkün olabilecektir. 

a) at pahalılığı mevzu una gelin
~·: hunun en haşla bu memleket 
ıçıu gayritabiiliğini tebarüz ettir
llıok y · 
sıı.1• erındc olur. Memleket mab. 
fi at ve ıııaıııulatrna ait herşeyin 
atı ınuvnz . ··ı .. .. b' 1 1 d-e cncs.ız, o çusuz. ır ıa .. 

• . artmıştır ve bu artış hergiin 
traz dab 

Jtıekt . a hız alarak devam el· 
edır, 

llııJJu- ik" 
ı -. ı s .. bebi vardır: 

tabi;- ~ıatı4rııı •kevfc mayeşii• 
tioiıi ~ıl<!ıı şekilde bir arttırılışa 

o..,,UlSt 
2 - li" ' Yapıl ıat mürakalıesinin sıkı 

a111~n 
111.n led • ıası \'e ticaret ahlakı-

Fiatı r Leen zala Uj;'l'aınasıdır. 
lıald ar hak;katen görenek bir 
ntın:~..- taınanıilc keyfi olarak 
tu-1~1 •dır. Karaborsnlar bn art. 
'te d'a~ tahrik cttii; kadar sıkı 

"'PlinJ' b" .. · ı - ı ıı murakabcnııı y-0k-11Ru da 
ıı k' ~rttırılt~ı çoğaltmaktadır, 

a ıkı vaz· eı· ı· . inek i i ıy ı ~er~cn ıyebıl-
ıtııı, ç n şu nnktayı bclirtnıek ta-

dır ki 1' d 
her liirt"' e ın e yerli \'C yabancı 
herk h~ ~addeyi bulunduran 
l.ın "' ıçbır kayda t;ibi olmaksı
tıı :;;ı.•ddenin fiatıııı dilediği gi
sarı b· 1rtn4 kta ,.~ hn artfırış 

ır ŞCkild~ , ' w·· J" t 4ıt.ıııil 1 ' 'e .ıer r u me aa 
"arak baş di>ıırllirii<'il bir 

t::..-- 'Devanu Sa: 3, Sil: 3 de) 

Y._aziyet-
~fağ, ve doğu 
don nehrine 
oğru Alman 

•ku~ı devamda 
ıe!'!"~Üu öğleye kadar gc· 

d . • erlere gijre, bilhassa 
ogu cep! · 

şö 1 ... '.•sındcki vaziyet 
y e gorunnıeloiedir:] 

Vororı,.,.t R 
tı.lkım ··~.' .'.' .. u-slar vaz:yete 
lar '- gorunu)'or!ar. Alman-

·uuracta · . . . .. 
b '" . Şlmıdılık tedafu" .• vaz; • 
ıkat V Yet almtŞlaroır, Fa-

dogusun~!"O§ lo.lgradı.n ccııup 
Ş;a.ti.etl"d' a Inu.lıarebelcr 9Qk 

J ır. 

ça:~~s tebliğinde şiddetli 
Miı,. · arın devooın ettiği 

t'O\'l()(Jan b·ı.--~·ı 
aı.ı.cs1.,ıı nıerne-

tn<>vam. Sa: 3, Sü: 6 da) 

RUS Cephesinde 
1 

:voroneçte 
iki Alman 
·alayı daha 
yok edildi 

, 

Vişi Sovyetlerin Ros
tofu müdafaa etmele. 
ri n i şüpheli görüyor 

:Cenupta durum: 
Alman cenup orduları lruıııund•~• 1 

-==,_,,=Fo=n KI-c-=is=t ==-=ic i d di, şimal dej ~~ 
j Ü m i t V e r i C i ! Doneç kıyılarında Alman 
ı •nöbetçileri 

'\~~ı.D:,ton, :?1 (A..A.) - Voronej 21 Temmuz 936 

. ) l\USIR CEPHESİNDE 1 

· ingilizler 
10 gündeı 
6000esir 
a 1 ala 

• J n g i 1 i :ı donanması 
Marsa Matruh'u iki 
gece a r k a a r kay a 
bombardıman etti 

"TELEliSA,, 
kalesi I ngiliz
lerin elinde ! 

Milli Şefimizin 
Tetki Seyah 
Hasanoğlan Köy Enstitüsünü 
gezdiler, talebenin faaliyetin
den ve m ah su 1 vaziyetinden 

memnun kaldılar 
AJ:kara, 21 (Tckfonla) - :\!illi Şef Rci•icumlıurumuz 1 wt 

İnfhıü dün ak~Hın saat 23 de Orta Anadolunun bazı yerlerini 
~•~rıı1t·I~ iiure Auk:ıradon lıa rrket bu -urmu~lardır . 

. lılli Şefimiz dlin yanlarında refikaları ; e B•şwldl ŞiU•rıi 
Sararof:lu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, Maarif \'ekıileti 
:IEi tc~•rı uldui:u lıalde Hasanoğlao Kii~ Enstitü>üııii Ş<'rcflcn
dirillişlcrciir. Rri icun1hurnm u:r: talebeleri atiilrr-df' ~al~ırken, 

1 
in .. ~aa.t. )_"parken H deınircılik, dülgercilik, diki5 işlerind~ görj 

"-.. nıu~lerdir. . . (Dn,anu sa: 3, ~u: 6 < \ 

Boğazlarda
ki hakkımızı 
bütün dünya· 

ke.:ıın1:nde R1.1Slar bir .kôy!.I geri almış
lar ve • .ı\J~nJ:ıra 1500 kayıp ver~r
mişlt.\rdir, 2 A}ı11:an ala)"i imha edH .. 
nıiştil'. 

Vorone: ıuh "11 hücı:.mla zaptetmck 
artkk .o\lmaı:ı.~r tçin m~ün olmıyao 
bir şrydir. 

ROSTOF'l':ll llITDAFAASI 
v,.., 21 (lı..A.) - Jllal'eşal Yon 

Bork (t·l~ı!m(4c~-. olan Rı:ı:t kUV\<-etleri
"'" r:caı bt!a:ıııu kesırı<'!;e çalışmak

Alem dağından 
124 bin kental 

odun getirilecek 

Loııara 21 (A.A.)- B.B C. İ?-
gil.z kuvnt.erı dıin Elakmeyn 
ceı~esinin !ı(r tarafında mevzi
lenr mu afa..:ı etrn, 'cı-dir. 2000 .i 
12 tlm1ım~zd~ olrr;ı· 'U:.cıc son 
zaır.or '~rca 6CGO mih\ t,• es;"' a
hrurııq:tt. 

KAHVE STOKLARI 

Niçin iki aydır hala 
Of isten inhisara 

.devredilme i? 
ı ya tanıttığı-
) 

•• 
mız gun .. 

Bı..mdsn 7 sene evvel, ~u.ı.: 1936 ~-ı
hoın 21 ioc>e ı.,-i,rede M<>mrö IG!ea
basın<la, Til.:~ İııtkklnl'nin b:r Pc~~hı:i 
Qaha tr.n1an1Janomış v<1 Bu.iRzların a
ıııl 88hibi ola.n Tü1'k.yeyc l;.a.y.1.Mz ve 

(Dc\'anıı Sa: 3, Siı: 4 de) 

SOVYET 
uçakları 

• 
ALMANYA'DA 
Künisberg şehrini 

bombaladılar 

38 yerde yan
gın çıkarıldı 
um<l"a, 21 (A.A.) B B, c· llLB 

ta.:nıarcler-i ŞaL1:,1 AlmJ.~·~ ,1.(ia K&Ls.
barg şı··hrine aırtın t.d" tt~ «Sk-f':i h-t
dc-tleri ve fab:1°Kala .. ~ boı::-baı:U mJn 
etn1)if}(•.<ii •. 

Rus tayayrel· ni b\.: aı.iın.da 38 yar.
gın çlimrmış1. r1t._···. 17 s ~h rr.1ı elan 

r 

tad.r. 
R~~~:ırır.. R001()f 5ohrL"l.i müdafaa 

ec:r t>i:n'~C'k!e:-i n-ıechul '1bi ca
rilmr.'f'ktt>dir 

l"t"KSEK BİR TAYLA ELE 
GEÇİr..iı.Mi~ 

V'ş:, 21 (A.A.) - Cenup Ulkıraşna
(Devaml Sa: 3, Sü: 6 de) 

" vyasma 

'M:ahTukat ofisi Alemdağırıanki 
ormanlarda saıtrn aldığt iki yer
den 124 bin kental odun keserek 
§ehrimize naJdet~e~i kar~rlaş
.tır:mıştır. Bu iş onumuzdekı cu
ımaıi:rsi gülnü b'.ı- müteahhide 
verilccc~r. 

I'\ l<vasaıı 

~ENSA 
ııı 

Miçurirıs1<. 
o 

SARATOV · 

bu y .. ng.ıılar1c ·1.::. pı'<k. \fı . ..,.<iı.r. R;ıs 1 
tayyaı\'!eri aynı zr:mıt\JJ Vorcxnrj 
yalmuı<i b c depod• ;oo f çı po·!ı:ı:>l 
ia:nhQ. etr,.,~lı r'CF:. ---......--
lngiliz uçakları 
şimdi Alman 
ziraat böl gei e- J)()gu cephesinde bOn iki günlük rnziyeti gösterir Jıarİto 

'========-==================~ rini yakıyorlar 
Almanyada korunma 
teşkilatı genişletildi 

Lon :-a, 21 tAA.) - ll. B. C: A -
ma?•yada h.J\ a tı·hlı:.&tSt:ı.e k :ı~ ko
runrn;l tc I\.· .ıtı kOy?<'rt.' ,.e: ka~a.ba a

(De\ Anu S... 3, Sü; 5 d,) 

KISACA 

Nerede şu IAsttkler? 
Hangi ~orörleo k"'nuss2~ız1 ı 
_ La ~ik: \·erı4T.e:ti dt! gı ııe üç sc

net:.ir vı:rdıg·m isLidJya h:..a oir c~vap 
ala.,....a.:hm. Araba.;.n ~anı}d ... ya.tı~r. 

Yahut ta, 
- Btr Jamılk 6M> iira beyim, nru:ıl 

çıkacağıt bu işl.."l ttinden?. 

Dcre:ni dıiıtl,,r;.iniz. B:ı.m mft-hut ta 
bu dl'rdi ~:l:emis olac .. k .kı: 

- Yahu :net·ede ı;u İng:lt.er~ ve A-
mf'rıkacıı-.n gc~eo orı b:nı ·:ce otomo
bil JAşti,ii?. 

Diye b11ndrn sordu. Güfer(>ok.: 
- Ben ı icser'.ya vitrır.:lı•Jıdı~ gö~il

yorum. ü~t yıanını Ticaret \-.ekilliğ:n
s!en ögı·-c~rr.ek. Dl'Ü.'llkUn •. 

Diyerek. il,he ı-ttOr.: 

- Topu topu memlekette 15()() -
2000 faksı var. Bun:'~ra bir <h·(aya 
mahsus olmak üzı·r.-ı llı!:.1ik. verııse 
acaba arabtıla:-ı nıuhııfaza, t;ık:JS: f.iat
Jcritıi tcn?il bakı.ır.lıllıl'.!.an Galı.. !~ydalı 
ol:maz mır. ,, 

A. ŞEKİB 

asaya S he 
·n Süre 1 r 

Kağıt Üzerinde Kalan Bir Narh 

56 kuruşluk pirinç ne
den 120 ge satılıyor? 
Plyaıa:r• toz şeker verllmedlOI halde , 
bazı bakkallarda 130 a toz •eller satılıyor : 

:s.r nriıcid« f>'.9\'Cl piıtııç ~at11ları l 
r.eı-1>: ·fo't bırakılUıtl 1 ,.{'. kl!os..ma pe-
I""~Pnde- ol;;.r;:ı);: 51 - 56 ıkır:ı.ış r.ro• 
ır.:. kh•ğu t. .. ltft bl: "°" buJ<J<aJ;ar 

gizli olarak. pirin.ç somaittii ve k.i'o.:-t:

na da ııo - 120 kll1'Ufj isi mektedi:
le-r. Hiç bir Y"rde f'!'!'bit edilen 51-56 

(De,·amı Sa; 3, Sü: 5 tiL') 

Brıta'lya b~ ri)c-s. a;rka arka
ya :k eee-, !arsa l\I·t·uhu borr:
bard;.'l'lanr. 'ti bi tulınıuştur. 

!ngi'iz r~dyosur."n ceph..deki 
nıııhabi.-i E! ,. istaS\oncrıur. ba
zı şaıyia~ar h-ıa!ına fngili:ı:leri.1 e 
JJndc oldu.,.ır.u bıldircreı;.: Bu 
nu 'Y b'l'yorum. Çünkii bu sa-

(DrHmı Sa ı. SO: 6 d•) 

Ameri kada 26 / 
milyar yeni ver· 
gi tarhediliyor 

Kırtasiyecilik zihniyeti bura
da da kendini göstermiş ! 

İnlıi,arlar l:mwn :lhidürliiğii- 1 
nün kahve \ e ~ayı kopalı kl•tıı-

1 
!arla \'C hile&ıı bir ~ekildc ı;aıışa 1 

ba.~lıyamanı~Mna sö ·Jcndiğine gö- il 
lt' 'ear t is'nin · na çı-

karrlı,ğı birçok !ornı.,Jıtel.r •e kır
tasi ınuanıl'lrlt"r ~c.-bep 0Jn1n.: tur. 
Bu husu,taki kanun iki al C\ nl 

çıktığı halde, İnhisarlar idarCl>İ 
(Dh-a ı s. 3, S · de) 

Liiyiha Ayan Me:c• 

~~~'.~~~::z;~~:: l~ .. ç;m;._KJl _____ im-·~----... ;,;.--v .. __ ~~ 
mr··<>a" ~!eb• san MNhsl tamf:·•d• iş ve hamle çerçevesinden: 
<lili.ı k nı1 ol :'.131'. k '''r. l 1\:ff"rl nf' A 

se,tkol-.:l!'ı 1.şt r. Bu JI 
1 

c AP •
1 

;a- A H L A K ı M ı z ~ ' ' 
nıo ge,. cCJ< yıl var><fat, 2ö m>ıydr d< • • • • 
lıarti n !3zlay:ı ba:.ğ ı:.la~.:;.kt:ı-. 

Yugoslavya da 
Sırp çetelerine 
karşı kat'i bir 
tenkil hareke -

-2 

ti başlıyor 
Çeteler bir şehri geri 
almışlar ve 20 ki 1 o· 
mel relik bir demiryo
lunu tahrip etmişler 

Lora.a n tA.A.)- B.B C. B r 
İ.sve.; g.zc« iL. hab • \•ero -

1 ne gorc Yugus'a\'.}ad.ı Gtnr &' 

:l\Iıhaı \ ç.n O"!Cı. ... u Alm.. l .. t 
tahıye •çır. daha fazlP kı- at 

(De\"ar. ı , a, ~. SU: 7 ce) 

Ağı işçi 
Karneleri 
İaşe Müdürlüğünde 
bir tetkik komisyo

nu kuruldu 
Ağır ışç;l~!'in bir hey~t tnra

fmdiin }er>nde koontrol'lerinc ka
rar V(r!~n~.ş~. i"aln1z bu ~k ·de 
bi_ heyet teşk>line imk.iı'.'l bulu
namam~ olduğundan bu işle 
m~gul olmak üzere, iaşe müdür 
lüğür.dc bir kom syon ku!'lt!muş
ıur. Bu komisyon, şehıinıiz<leki 

müesseseforcie, fabrikai.arda ça
lışan ağır işç ~<:rin vaziyet.mi ci.ai
rr.i olarak koıı rol aıltında vulun
du~acak. ~imden ayırılan, yen; ~ 
giren \'e yahut ağır ', i ka..., est 
alması ~lıım gelirken bunu r..!;a
rr.am;s olaıı1ar •halııkında tet'k İ<l<'.
yapacakt:r. 

A HLAKl.' KAY. 'AÖI 
Ahlakın ka~ nağı din \'e o

nunla bernber fikir ... 
Nitc.kinı. e1 ~·a 'e ha.Jiselcriıı 

sır.:·ı.nı ara~tır 1 na banılcstııde, ilk 
te<tlli zemini olarak fikdn de 
kaynağı din .. 

Fikir, e'Leld«n C>hcde doğru akı
şında, dine zıd hareket cttii;i şc· 
killer altınd.ı bile, ilk mcu~t>hni 
i.ııklr iktidarına malik olamaı. 

Fikir. b31ı salıiıılcriııdc Allnhı 
iııkfır etn1•:ı·I.:' kadnr gitse de, Alla
ha inıan vc-.~İc<:-ıJc do-;:dugunu na· 
sıl r;izliyebi;,,? 

Bugiin heTkcs·~. hangi t'İns ye 
n•İllcttcn olu a olsun hliliin in· 
san tophıluklnrinın istinat rttP'•: 
alıl:"ık miitearifcleri (büt n m:ı~<'· 
'\İ doğrulıık, İ) ilk. tenfrıltk, gii· 
zellik ulçülcr:) mutlak ol:trnk rıılı· 
]:ıra dinin ÇC'ktiği tcıne1 il~ rinde 
duruyor. 
Görınek fiilinin. gc;z. ıı:1k ve gö

riilccck nıadclı.: gibi iir ana şartı6 

na karşılık. tek şut halinde din 
olına~aydı in~an me~ :ıı na gele
mezdi; ins:ın ntl')"dana grldiği için 
din dı-ğdu, din doğduğu i~in insan 
meydana gdd:; ılio ahlakından 
ruhumuz, rıılııımuzdan da din ah-

ı lakı şekillendi. 

Dinle beraber ahlaka kaynak 
di~e gösterdiğimiz fikir de, koodi 
baoına yeni ahlak he\ krltraslıkla-

~ ~. . ~ 

rına kalkıruş. her ınadrııden muh
teşem heykeller :rontnıu~: fakat 
bunlardan her biri, de,·lctini za
yı{ fan:cdip istiklal tesclıbiislerine 
girişen küçiik '\C birbirine diiş
man valilikler gibi merkzilcşeme
mi~. ,·a.Jnalnr dün~·a~ına hUkinı o
lanıamı., kiidi.k frrt \'e müeerret 
nazariye kadrosunu a~anıarnıştır. 

Ile'}eyc rağmen miislakil bir 
ahlik yontalıilmek iktidarında fi. 
kir, ~·e-pyeni ,.e baınba~ka hir diin
ya görü~ünc da~·anan, eksil" iz ,.e 
teud,ız bir $istem örgüslidiir ki, 

l\ECİP FAZU, KlSAKÜRF.K 

bugüne kadar bu ~is.tem! ;den 
her biı i de dinlerin ıııiitearifel~
mi~ ahlak kalıplanıı: beniın.wnıck
ten \e bir bedalwt in,i;ııkilo 

muhafaza etmektcu ileri~·e ge~c
n\Cıni~ tir. 

Di:ı~ zırl harkct eden fililr: 
- :\ladeınki duılc alakan ,.t>k 

onun getirdiği her~e~ i unut, .. g~ 
ri.) c \er. ~·cJıııit'n htll ,.l :'·np! 

ı-:n1ri11i alsa \"t' ( ·c-r.i)nin du~·· 

n11.va nıecbur oJdugu bu tniiktlic· 
fiy,.t "e mc>'ııliyet ~·ırsinı; ~tik
selehilse, eli nltındaki kfün.ıtın 
bir (Kncs) dL"'llınnı kindl" 1:-·ı.tan• 
ı,.,a çüziildügLnii, dogıldı nı, ; -
l~tt'tliğini göriir. 

Ha) <li, bilmeden d ne ·iizrlc 'üz 
bağlı l~~lnıı:; ve onun ınirasından 
fa\llnlanı:cı' ol,a da. biitiin bir 
dün~·a gtir" üne s:Uıiı> fikri, y i 
bir a1ılab lıe)k•ltrnşlıl, liyaka
tiııde farı.cdrlim: 

Öylenr ahlakın knynaı:ı, ya 
hın, hakikı rn mullnk 1>larak din, 
yalınt da eksik.si, 'c te<ad ı:ı bir 
diin) a ı;ürii.:;ünc- sahip it.kır nuın· 
Zl\ttlf'!)İdir. 

İnsan ve e~:rJyctf ... • bunlar lan 
n ı biri .. ne de öteki hultuıur, ils
t lik nınzitl.cn gelme iti adi ahlakı 
da bitlenirse

4 

o insan \ e crmi~·ete: 
- Eyvah, e~vahl~! olwn: '>en 

de ~e biri var, ne de iiteki:. >ilah· 
\'Olmak tehlihsi geçiriyorsun! 

Diye haykırnıaz. 1111 .. ınıı? 

i. le (Ahlak nedir?) ve C Ahla
kın. kaynağı) İ!iiİınJi b11 ik; esastan. 
sonra~ henıen vakıalar diin~ a~·nıa 
sıınsıkı bağlı nıi.İ!)ahha!>. ahlllkınıı· 

za gc~iyoruz. 
Ölçii: 

nir ahlak ttliıkkisi olmıyn n iıı
~nan hayvan \"e ce-n1i) etin ~ürii 

olduğunu; bir ahliık tel<ıkkisinin 
de\ a din, ~·ahvt büfiin bir diinya 
~örü~ii inanz1,mesirıden ge-lrl,:Yini 
ıııu;Jak bir kamın h•lindc ~ldt tu
ialım! 
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HALK FİLOZOFU 

DAVANIN ÖZÜ 

Türle Dıl Kurumu, onuncıı 
71hru idrak elti. Bu miisıa
.betle. Ankarada 1ıtr sergi açılı .. 
)t>r. Kurumwı onu.ocu yılooııü
mii, a~·ni zamanda, büyü~ Dit 
KuruJta~·uıın toplanacağı sene
)e ı.osa.lüf etmiştir. Kurultay 
da, ıbu yaı: t.oplanıyar. 

Bazılan, dil hareket:ı.rinl, 
yalnız ilmi sahada bir faaliyet 
sanarak, yapıJan qler üzerinde 
şıı veya bu tanıdn mülalca ye 
tdsirler yüri"rtiiyorlar. İlim ba
kımından ııeticekri ölçiıye vur
mak dahi bizi mahcap ctmiye
eek durunda ike.n, dil lıadise
sinin.. bu memleket için ayui 
zamanda hiiyük bir içtima; ha
.rek"t ,.e daha açıkça;ı bir s;ya
si dava olduğımu wı.,iinmeli

yiz. 
Dil inkılabı başlarlı:en, 9u in

kılabın gayesi olarak, yalnız gö-

REŞAT FEYZi 

rii graıner ve ~ntalııı kaide ve 
nazariyelerinm tüzi;çelcştiril· 
-W gibi 1-it ve şümulü dar 
·bir fikir iiuriıııde durulmam~ 
hır. Bugün, rnırasır medeniyet 
ve cemiyetlerin mihverinde, 
clil, şuurlu ve nıôi~r 6ir . ilah 
ve vasıta olarak kıymet kınan.. 
mışttr. 

~-te, Türk Dili Kurumunun 
yaptığı en miihim hizmet, bo 
kıymeti bilme.'<., t:ıkdir elıuek, 
onu kullanmak gerektiğini mil· 

li ii:uura a~ılama.s.ıdır. Dil da
,·asının şiinı.ul ve ehenımiycti

ni, bu lıakımdan idrak etmeli
yiz. Vazifeııı.iz, bu idraki yay
mak, kökleştirmek, ateşlemek, 
dai.ına tuel~ <>imalıdır. 

Bu göriişle, TW.k Dili Kuru
ııumuo mcvıki ,.e rolü eLbette 
takdirle karşıkınacalııtır. 

1 İş mükelıeii
~~~~~~' yeti konan 
UC'IJZ 
DLİ~İL 

Galolelcrde. ucuzluğu medhe
dilen ~u tabıa kadı.ıı ayakkabıları 
l>ile, ilk günlerdeki fiatını muha
faza etmlyor. 5 liraya satılıyor, ı 
diye, ...,,·inilen bu pabuçlar, evve
li Ü<; liraya idı. 

Kimbilir. bu pabuçlar, bu kadar 1 
ucuza salılnıalarrru,. şu pahalılık 
zamanında bir haysiyet meselesi 
ad.detmj,.;ler. bira"L olsun, tnırTI11la
rmı kaldı.mak istemişlerdir. 

TELAKKİ 
-J\IESELESİ 

Ş.nrk ~<.~plirsı murrarene1'erfn .. 
den bab ·ede" İngiliz gazeteleri: 
•Ki;tli haberler geliyor.. diyot:. 
Fakat, bu ifadede, biz, ba ifade 
Jıatası göriiyoruz. Çü.Dkü, 'kötüliik, 
iyilik de, tıpkı güzellik gibi, bir 
tda ki m-.lesi olduğundan, me
,.,ı.;, bu kötü baberlu, karşı taraf 
~n. ~la eu iyi lıaberlcnW. 

:EVLID<ME 

İLANLARI 

Gazetelere, evlenme. nL5an"lf3n- 1 
lan verenler, yedi lat cedleriııi 1 
de 'ayar, dökerlerdi. So.n zam8ll• 
l•rda, ) at..ız lıirleşenleriıı, sözle
şenlerin kendi adları ile iktifa 
ediliyor. Bu tellıis neden acaba?. 

kamyonlar 
b:tanbul Vi.&iyetinden tebliğ 

olunmuştur: 
V~t beledryek!rinde kayıtlıı 

üere'tli iş mükelletfiyC'ti tati:ıik <>
·lunan kamıyonlaroan btt kısınma 
tamir ve salr sEibeplerlc bu mü
kellıefiyet tatblk edilim-emiş oldu
ğu.,dan bu vasıtalar için '23/7 /94.2 
günü.ne kadar noksanlarını ikmal 
etıınek üzere bir müiılct verilmişti. 

Bugüne kadar her ne sebepti! 
olursa olsun mıü.keDefiyetini ifa 
etmiyen bu ka'bit kaır.yonlar rnüiı
letln son günü olan 23/7 /942 per
şembe günü """"t 10 da. Suhan
almıct meyrlanında toplanmış bu
lun2caklard1r. O gün gelm.yen 
kam~n sahip ve !j!Ofö.rkd lıak
atında mifü k-Orunrna kanunu hü
lkümleri dahilinde ba.\oibatı kanu-
11;yooe bulunulacağı gibi kamyon
ların plıô.ka ve ben:zin karneleri 
alınarak se;Tii.se!erkırine müsa
ade ediJmiye<:ektir. 

Ptırti B<!!yazıt nahiyui auıla
nnın Boğaz gezintisi 

IBeyazıt nahiyesi C. H. P. idaresi 
l<cnd'.sine merbut o.an tekmil o
cak idare heyetlerinin iştirak;ııe 
~·arın!.; çar,:amlba günü Boğaz
içinde Hün~yunda blr aile 
tq>lanbst tertip etmişlerd'r. O 
gün K~den 8 vaıpurile g:CWe
cek.tir. 

Bilim Oonuın Cemal şöyle dedi: 
- Ilımlar, yılWnın evlenmele

ridir de, henüz, akraba ve taal- 1---------------
Jükatm haberleri lıile yoktur. 

SİGARA 
MIBALAJLARI 

utavaSsıt lazıa 

Bir kuzu btk4yesl 
Kuzu besl<.meiı: ;oe;1kıcU tattınız nu?. 

Vakt.'71~, ben. l>a zt;'ke ba;)'ilırdmı. 
~ bahç .... ohı.n bir t;\1(1.;• oturur
duk. Daima llç be, ı. .... ""Utm.ız burun~
cı.. . .sor,..,., kıpı. b.a>lacı -er, ali
,_,tle Y<'ıw. 

Zanum. o zam.m 6l'~1. Size, b1r ye
ni .kı..eu hAm1e-i au!ato.yım_ İlki ay 
ladac e> vcl bir ,..yt;ye Joöaıünc ~
dJk. B'r ııoo, pazarıi«ı g~dvın. 
B.,. ııdaıneağız i<T.R~ •ieyvtd\ı: 

- na.yıll, ıı:ultr b« ıarıe •la-
y~n. cledom, çolUk <:Ot ·• e<* bi.r 
nriiciu t lcnir, ill!ilri.i. lit eı, yeriz. 
Bu et "' ıtmııa cı• ı11:1msı ır. 

Uz:ıtmıY< l.ıı~ ku:U)'u alclık. eve 
ıet.rdlk. ı: .;: ma f dı;p ttJa bir 
yer ,.., ılt. oı b" , taoıına a,mı., 
ıp :ıld:k. Evin ballı; sı • .ıoc. k.J'şı kır

ıarcıo. =~ l\R<hr olluYOt", ı,;ç dur
ma.dan Y·:ı-nnlu.. Ti.7lu:; daha vradle 
beyJz.Ja.ştı, tcntS~endı. ııa.rvana bir 
can gpldi. Hi.fylı.yo-r g'O· dl. Gözü.müze 
üyl" gö!"!lnüyordu. 0<çeo güm bir ah
Uııp, biDrn kuızun g/iz 4i"":!ı~. ;s,>ar 
l tt.i; 

- Ş"'1u m, bir nohn .. ın> ,.,.,,, b;
~i çağtr, otır.alım, b.."lıbçcdek'i çamın 
altıııdıı şöyle ze'1kl• bır yiy<.Jim ••. 

n.ıotıım, ~ ıil>i ôeğJ... Ku:ıu
nım bayatı sona enn1lk üzeredir. 
Kı.oımet bu - '".-nış. EvV'('llti gün ku
•ımı kos'.C. Derisbl ruz~o, hay
_, kllçiW!llloçe kilç' ... 'tlfl. ııı:W>a.llğa 
ol~u, n·h::ıyet Jç.i:rrd(.'ıtl, lrl b~ hiad1 
!<ada- bir şey ı;ılo'..ı. Ş;!Jt •• laald*. M:e
raıkla: 

- Hele ı;ı.nu bOı" tartai>m, d<dik. 
Tarı.tık. Allah sizi iruıniJrSın. 1a

ma:m 4,5 ktlo gelmt·z m;?. 

Mrfr.oo, o büyiİ;ı'erı kuzunun iııeldsl 
cı.til, tüy !eri İmlll· ııa:ı, lçinlo kJBla.. 
ballğı, ayaklan çıkınca bu kadar gel
<fi. Heap ettim. Tom bir buçuk ~ 
balan-, iileberi ycdirm;şlz, maı>ıtal 

e~. Ku:zunıın a!ınıe.ı 8 Ura idi. 
fizc rine rnur:ıtflan da ll~ve ettim. 
Dll;ıündihn. Kllaıu. kas::.plan:i.a satı
iıorıdan daha fıııı:laya geldi. 

Meter. bunlıtr ka""'k Jruıulıwımlf, 
büıvilmcız, <Qlect' kal.ınnış... B~ 
c:i!>9inden ols:ıytlı, satarlar mı idi, de-
senl:zr, ... 

R. SABiT 

Agah Sırrı iki konleram 
verecek 

Mel:ı'us ve tanınmış edcbiyat
çıla .. ımızdan AgaıJı Sun Levend 
divan edebiyatı hakkında n,; kon 
1.erans ,·ermek ilz&e şehnıııolı.e 

cel.miştir. 

~ Sırn Levend divan ede
~i:ya tmda hicv ,.e mzi~ is<ımi 
lk lmnft>nrntı , 28 t uz -sa.Jı. 

günü saat 18.30 da; divan edehl

ya.tın.da Tiiıık ve Anadclu, kadın 
ve ask is'.mli ikinci loon!eraru;ını 

da 30 temmvz perşemlbc şamı 

ayni saatte Emir.önü: Hal:kevi 
lronferans salOııunda verecektir. 

-----<>-

PQfObalıı;e fİfe ve cam 
labrikası genifletiliyor 

Paşabah<;e şire ve cam fabı -
.kasına ila\"c oluoscak cam atöI 
yeler'.nin pTojel.eri h:rzıdanmış, 

Velcilrt laraıfıruian da muvafık 

gi>rüı'1ınil,'ilür. Y~da ir.şaata 

i:ı at;il n ıl acalııtır. 

Bir zaman.dır, but neçi siga
raların mukavva kutular içinde 
değil, kağıt aml>ali'ıjlarda piya-
1'3~ a çıkarılacağı l azılıp duruyor. 
l:lu, bir h•k•ına doğrudur. Çüııkii, 
Jı ak:ka ten bir kısım halk sigara
ları o ka<hr sert ki, a:rtJ<:a mu· 
kavva ~!nde muh:ı.Iazaya lüzum 
~luhi yoktur. 

. "' 
Bazı maddeoler var ki, neıı-en p:ıha

h oldul";ıııa. bi• lü .ıl .ıd ern:.-;y<>r. 
:ıı.talyet f.atkı..; ı<>k .., .ı olan bu 1----------------1 

AHMET RAUF 

Kayttride 180 bin liraya bir 
Halkevi binıuı yapıldı 

Kayseri (Hususi)- 100 bin li
ra sarf, le şehrimizJe yapı.lan ye
ni ve modern Halkevi i"!'aaıt.ı 
tı:trntş \"e eski bina yeni. binay8' 
na~lı:ıhınmu~ur. 

maddel6l'. ıbin bir m'..ltava.ssılttan CP-
1 , t!<ıt•n sonra, diM<iıırlarde. m:thiş 
bır ~\ '.t..ııe sa.bip oluyor. Du rıed..,_ 
<.Ur!. 

Bu bes:ııbı. maliyeti bıliııen a:adlle
ler (!%etinde yıı,pöb;liyı.,tu.ı:. Biln edik
leri.mit ..,.rı. 

Daha normal zarrı:ı!llama dahi, 
mtW]Pk~ln tl<tm.dl h&yı;<l.mda lüzu.
munda.D. r~ıa m,jbva!: t. mtVIC:ıt ol
maın <t>ky.le, ~n gOnlüiü 
z.a.r.aır ın.i.81a.kaşa edilen bir "'-zu id!. 
Bucün ba mutav.uı;ıt sayısı Qak dalıa 
~ırr. Her ut.>ıvi nıad:icn.in .mt'n
balarınd.a y:ıp•lan mil.o;abPcie ve t~
kik:(':f', bu- ıtfdıic('yi VPT!mlf~r. 

BURHAN CEVAT 

r 
~DEBi ROUAN: 38 "'\ 

AŞK ve GÖZYAŞI 
Yazan : S E L A M i i Z Z E T 

.__,, ___ _ 
BİlW\Cİ KlSL\I 

- B da d~ ... Hal<l<ln ,...,. .. O 1 
9 bencn çxulı= u:rılır ... Baba
m b<"1>ID (;ocı.tıJ islt>d;t"1> ye."'de, 

ıs~-a ~·m ı b> blzyı;.!ilrllm. ı 
- Tıuı: -n •• Çocug• T".ııız öldil

rc ~ ya k~e karr~ 

:ı~ B. ..aıı Kaırınn bar şey ı.,c;yli~· 

cek C.Jt.11' a eocı. ;,:.ı • za k.~~ıın ka
r~;.ı ı ya amı olır- rh! nı IV.."fi ~niz. 
Ilı n-.:.z .dl.IJ"ln ~ti mı?. 

- D~m~ 01.ıcak. 

·- Kan.ın na.ı:ıırı.cda l.')CUl'lun siz:ln 
c;ocl .\ ·1u..?. ok L ::unu iıce~ .aöy!t'
ıyın•z Çocu slz.ın aıt;.nız1 ta. ~ac::ık

tır. 

n, da do~. 

- İitc ı:ıni:ı de, lstemcsıentz d~. ço
c ığua Soyadı Na.rlı'dır. Onu idedıgi
""' gib• bl)yiltür, h>tla dıom]e!tyle 
biz:zat m~ O:abiHruı~e.: 

- Yüz.üoll bi.lııe &örmek ;s.~ mi:ro
nım. A.lı:dı ba.na or.un yQzJ:nu gös-
,..,. n! Onun p~ o:dtığW""ı ıı+ry<>-
ruı: .. , f.akat bLma ra.ğır.en ın3.3um ol-

dutunu da bll.iyonmı. ·o ('OCuğu ""'a 
em-....nıtt ed.tyo:um.. B·~ pa.re. ver..ri.m., 
Sen bakarc:.n. 

M ~a Na. .. lı p:.ırayı vere.~, k:ım-
bur sııydı, C<-bme koydu. 

- T~rkicU:- c l'UI', ~. 
- G .le gG1e. 

Ka.mur gıtt~ &>n:-a ıı~"..ata 
• rll ;· ~ derin b•r <lilşunl't'Y'O d~l

dı.. Bu piçin kammuc ve h~ nıa
z:arınd:a çocıığu ldil<:ki e&!<ccğaıi bu 
ina ;ıcadar dJ(jLırı:r:.amırti. Artı:k içi 
rahat ett . Ortada litr ~il:<. ,~aç;ırma, 

çocL.lt Q<>lma h:idi>esl ydkıtu. Çcouğwıu 
is'l>!diğ gıbl, !91edöi; yeı:dıı bUl"il.lnı<•k: 

h:ıttı idi. Buna J<ö,,.enin brııııı-1< 

l!cllı!Uyeti )'d<tu.. Ko.rıoı cdir de ona 
çocı:&ULu ça,dığın<hn be<h<;ed\'rse ve
rcccti Cc'V~bı biJi:yordu artılt... ~ 
karısı coc .;guuıı gornıEk i .erıse bunun 
c:ı "' t .., va"!!; tl'l':n ;.,thm alnut. 
h rrr. de lt1I rıs:ııtt k end>n>e "*1 siki bağ
, ztıtı ,. Ona ... Mt~tdc!ıa~t. L{'Pf'

cio>n bakan karıı.ı k:ı.ı·s,,.,,da dize fil>" 

r • TA 
H ;;rı·i lıiSS ıı.c:-ı ı;eı 

TEl\IllU:Z P..ECEP 

8 7 1 
Vıl 942 A3 7 va.~: }.~a 

Vııl<il 

TEMMUZ 
s r S D 

5 46 er.ne, Cj J 

21 
13 20 ötıe 4 <4 
17 18 İıtİ.1><1. 8 <2 
20 36 Akşan 12 00 

SAL 1 22 31 Yaı:,; 155 
3 36 imse~ 7 00 

ı.c cf'ld.i. 
M~1afa Kar1ı i.-,:nP gücıüııe devam 

edfıt. Kıar .. sının gelt;> 1._.~,odl~ -he
.ap 1ll)(OCağı gilnil b'.Jdfyonlu. 

Bugün grlmf'di. Engin gOz ~;lan. 
ru. ka:ılıınc akıtarak, 1ooQat;ına bic bir 
§ey belli f.:~TI:k, sC35iz sadaıız iz
tır:ıp ,....,yordu... se<'!ıioi" Yusutt.an 
b habf•r gr-t1nnesial ~iyordu ... 
Hcııil:ı ı;m;dni kesmrmişf; .•. H"rhal
<le K=ıın ile S""!!in buıpccltlll<', Yu
suf• da k•vı:pı:aktı. 

G..nler &o'çıyor, K• naındaıı haber 
ç =Y".rd<ı. Enl:Ôl <ı<!:ı•ı:mlan dışarı 
ç~I'iu. c;·e kapan."IOJŞ!ı. 

Mustafa !:arl. ıııyre-f-er iç;ndeydi. 
Coet.ol!\mu k>'l'beden be kadın bu de
l't"CP sa.k\n Q,ao.;. ir ID1ydi? •.• Ya Jransı 
piçinö ~ ,.ahuıı ta l>enüı ha
ber almrunl,tı... İyi amma. bu ;caıiar 
zamar.d.:r O'X'u.iım'J areyıp iOJ"lfn.~ 

mı.ı)'du?. 

l\lustafa Narlı yine ş!lphe!t•nmiye 

baılndı; evveU düşı.nmüğü gibi <)OCUk 
S1'Vı;min. QOCuğu ol•eaktı, Bö<yl~ de 
o!.sa Sevginin sık ılık Ene;inJ. z:iyal"Et 
edip do>rtlqme<i 3zımdl. Mlbuki 
SC".'lli:n b;r 1<ere b.!e ıelmeml,:;b ..• 
Gaftl>. ~nlaıılmaz b;r şeydi bu' ... 

:M"""fa N"rh işe'\ fa.t<mı:I& dğildıi. 
Enginin gizli giz~i aJ!1adığını görml
yot'du. Kaötn ıcceh ri odasına l<ilit

( Dnxım• 1:!lr l 

Hare Vaziye i 

Aşağı Doneç ve Don nehirleri 
arasında iki tarafın vaziyeti 

(Yazan: İ. S. Eski Bükreş Ateşemiliteri) 
Doğu ceph~sinde: 

Alma.nlara ı:örc, ce.n.upta yağ

murlar dindiğinden cenup ve do
iu iStiluını~tle.r.iııde takip ycnidetı 
ve tam ~ile lıa'jolamıştır. Ilava 
lmnetleri Rostaf ~aki 
dii§m•n kollarını b....w.al1M111şlar
dır. 

Rll'Slara göre Millerwo'da ş• 
cletli çarp malar olmuştur. V<>ro
şilofgrad şeı.r; boşaltılmıştır. 

Moskova ~u haberi vermelııtedir. 
Rostof ,.~ Stalingrada doğru yü
rü)·en Alnı.an ta.zyiklerinin az.al
dığına dair ortada henüz .bir ema
re yoktur. Crnııp istikauıetüııde 

yapılan Alınan ileri hareketi Vo
ronej • Rosl<>f demiryolunu.n iki 
tarafında ~cııış cephede yapı'lmlş
tır. R ardcı kıt'abrı gece gün
düz muh:ıre be ederek Almanlara 
ağır kayıplar verdirmektedir. 

İki gün C\'Vt'l, Almanlar Rostof 
şarJınıda Don nehri boyuna ge
niş cophecle vardıklarını bildir
mlşlerdL Iluna inananlar, ya~ıla
rmd:ı !\iman ordusunun Don <ıch
rini sür'atle cenuba gc~cceğini o
kuyorlardı. Çüıı.kü onlar, ~'il> gim.
denlıeri cenup Rus ordtJannın 
çovriWi:,,;ai ve insba edilecekle
rini ku\·vetlc tahmin ooiyorludı. 
Tahminleri çıkmay_,a, şimdi on
lar da Rostofdald Rus knvrntleri
nin çevrihnesindcn bahse basla-
clılar. -

Rostof şarkında Don nehri bo
yu.na gen~ cephede ,·ardıklarıını 
söyliyeıı Almanlar, şimdi bu böl· 
gede bulunan Rus lı;ollarını hava 
kun·etlerilc bombalaılıklanuı bil
diriyorlar. Deınak Alman ordusn 
Rostof ~arkında gımiş cephede 
Don ınebri şimal kıyılanna henüz 
V81".tnru~tır. 

Bostofdaki Rus kuvvetlerine ı 
geliru:e, bunlıtr herhalde Mareşal 
Timoçenk& ordulanmn hüyiik kıs
mı oln1a!>a gerektir. Rus ordulart, 
bizim anladığımu:ı göre, Stalin
grad - Rostıof arasındaki sa.lada 
kendi mulıartbe şeritleri içinde 
şarka ve cenuba doğru çekilmek· 
tedirlc.r. Bu M>bepl ~.ı.ld 

Rus kuvvetlerinin büyük ordular 
halintle tasavvur edilmesi yanlış 
bir mütaleadır. 

Haki.kat sudm ki, Maresal Ti
ınoçenloo ...;"::- ceıııahım V~lgauın 
köprü b~1>1 sayılan Stalingrada 
ve sıel cc .. aJunı .K.afkasyanııır kapı· 
sı addedilen Rostofa dayamak ve 
bu iki ıııevki arasında uzanan 
Don nelıriniu cenup kıyılarına ya
Pı.orarak bir Jtıiidafaa cephesi kur
mak imkanını bulmuş ve bu mak
satlıı ıınlalarını geri çek.miyc ınu
vaf!ak olınırştur. 
Almanl:ır şinwli daha ıriyade 

Ro51<>I istikametinde ilerli,.Mlar. 
Burasını ~tmaldcn taarruz \'eya 

daha şarkta Doo nelıriıü cenuba 
geçerr'k geriden çevirmek sımıtile 
dii iinlıilirkr. VHiyPt bn bakım
dan llusl.ıır icin tehli.kdidir. l\la· 

reşal Tiınoçenko'nun ~tof'da 

uzun müddet dayanın, k ınaksadi
le buraya fazla kuvvet çe!anesi, 
stratej' dıınım U:abıdır. Burası 

düşerse, cenuptan ges"" Kafkas 
deııniryolu da kesilmiş olacaktır. 
Y.lııi Stalingrad'ın Kafkasya ile 
irtibatı kalımyacak ve dcmiryo
lile petrol scvkedilemiyecektir. 

Bizim fikrimizce, Rostoidaki 
Bıı.• kun·etleri de çevrilmiş de
ğildir. Bımlar Rus sol cena.lıını 
teşkil ediyor ve şimdilik geri çe
kilmek imlJinı ellerindedir. 

Buz. için yeni bir münakasa 
açılacak 

Buz nakliyesi ve satışı iç n on 
ıbeş gün sonra yeniden bir mü
nıW<asa y·apılıacakıtır. Da'mi en
ciiımen ilhale şartnameslıtl tulil 
etmiştir. :Elv\'elee fazla fiaUa sa
tış yapımaktt:ı.n ve yahu.t buz bu
!u'1durmamaktan dPlıayt bayi hak 
d<ında zamt tutulursa buz müte
aılıhi<linin bele<i>yeye yanını.ış ~ 
tluğu lemin&t a'kıçesi varidat kay
dM-iliyordu. Şimdi yapıJan ~di
ıat ile bu :ıtıeyıt ,ayru bayi hak
kında üç defa zabıt tutulmasına 
göre değiştiril1ın4ri.r. 

Yenl şali.name ikl senellk ola
rak h-azırlanmoştır. 

__ ,.;..,--,._,, , -..an l>elediye yem 

ihale yapılıncıya karlar ılıer ta.ra
fa ka'di vasıtaları ile buz gön
derecektir . 

~,f .4/IKEMFlER: j 
İKİ GÖNÜL 
BİR OLUNCA 

Genç crkt • yu.zınaı;n: go.tlerındeo 

terkır a.karak. tı.ın mıA-~le karı<ec 
icinıde, h--er.ıdılnl, blll'Ek~tinıi n-..z.IJll' c&-
1"1'1- °".;,, b ,o;r de!"!'cien su g<•tirdi. 

Söylt!di, söy lcdi. l 
- Zaten, dcd:. malikomedeyiz. Bo

~ağız. Yarın ôbü.~i.in ayrılıp ta. 
hil!'iyctlme &ahip olunca, kimlt> olsa 
evl""'1i0m. Br müdclet ev;-el evleıımiı 
olma:m. kaınurıen da SUÇ sayıJmıısa el\• 
rek.ttr. 
~ eı1«:11< otıırdu. Cebinden çı

i<ı:ı..-drğı b<.7az mtniille. Jl*al<lacın
r;.. -n

1 
olnır.d:an, yanakla.ruian akan 

ter-le:ri siJmiye ba~adı. 
Gcoç kadıo •Y"C" kalkt>; 
- Vallaıhi efendim, eledi, ben bilmi

yordum 'hli o:duğunu ... ~er bilsey
dim, dıı.rup duııd<en cıe.-;z başımı 
dore suka.r mu-d:m? .. '\h etu:ııdim, ah! 
Benim bJ.ş1IJ1a g\?lenlcr ktmselerin ba
Şllt>a gelrnemiırt\r. Ah eıeu:ı<m, bil3e7. 
diın.l ••. 

- Ya.rri, evll old•.ığıınu b\lmiyardu
nırz HaşJ:r.ln, öyle mi?. 

- Yemin ediyorum etcadim. Val
lahi. biUttti bilrr,iyordum BiEı•m ..• 

MCd:>.'1;J sı!a~iylc m&lkcmedc ve 
Haşmı n ber.iiıı: niM!ıı aıu.r.:ı.. bulu
nan Nc::ahet, 

- Yalaııı e!end•m, d('di. N8"ıl bij
m;yort. ~ dc:!ıa &;;:.1le beraber o
tnrrtcn EOC1lımı .-:ıyarttı. oo•u.a bu 
.şler, omın yilztmen ı;ııcıı. Daha da, 
ben< ~n ayrdme on. =tadı zıorladı. 

Nk".hl.arıtlil yapt!Tdılar. Büttln kabJ1r 
hat N°'""-nl!r. ın.ir .• HnşiuJCt.r.n ziyade 
"""1adır. Ş ı:: '• bir de. zeyt- gibi 
su~un yü?:: 2 cıJcma_'lıt: dftiyor. A. ti ka-
b3hatıin bL"ı;.< gü oncl;:ıdır cfcr:.dim. 

Bir iki valı t &l:!llikfl.. Hakim, mu
hü.kemccin bıi141Jııb bi ı(;.'J.n:U \ e kararı 
tı•ifuim l'tti. II~irrr--11 evli <*tuğu hal
de Nel1!'r..iıl!e e ... ·l~diiı, :N'~:rm.;ı:io dıe 

Haşirrlin evli utdu~~ın~ biJ('-N'k evi "'n
d:iji ..;,;t g;;,ıtWJ:r<>=du. Til.ı'iı: Ceza Ka.. 
m:nun..., 237 ncl mad.Cesiındı be,incl 
fıkrasına göre ht"r iki 1 de alt~r ay 
baı;ıee m:ı.lık!im cdild;[er. 

Mab!l<eımıden çık.t"1arı zıımm:ı H•
,tm!n önec1ci karı.'iı Neza!'ı:et, Ha

0

şimle 
N erirnaıa. a, 

- OOO'tı! Dcd'. Ob oksun! Hiç ol. 
u-.az>a, a! t1,ı<ır ay h•ps.:-t:Ordim yaJ 

Ne:ır.la. otvap verdi: 
- Biz, b::ıpiliıan"'d de beroberiz. 

sen. keı>..di clıcıdine yon! 
- Y2itna )'Ok, <!<>dl Nezallct... Ha
P~e sıiızp husus.! <Xia nı;aca'kl::ıt' 

da beraber mi yatıracalk!M' zannt:d1-
yorstmU%. K~lann hapidwrıe>i ay
rı ... ET'kdtlerin ki a:yrı . .. 

Nernıln, ~ne bl.r ş('yler söylem'Ye 
lıaıw'laııı]Ol'du. füflm. 

- Bıır.ıt. tl('di. Bırak ae...-l;fi de, 
yürü! İki gögül bir olımca 8aırrıanlık 
Sf'Yttan olur. O, patlaıs;ın., pa.tlasın; al
dımta! 1 

Nerınl!lıİl1 k<lluna girdi ve siiriiide<"
"""""' götu.."1ll ... 

ııt'SEYİ. BEHÇET 

=~ GAZETE KONUŞMALARI ) 

Kundura Gıcırtısına ve Nalça 
Ç akırt ısına Dair. o o 

'l'abiat bu ya, kundura gıcırtı
smd.an, t<ıpuk tak•rusııman ve 
r.elça çatırtısw.dan tı~ hazzet.. 
mem, tüykı:Un dOken diken o'ur. 
· Kundura gı·C!rlısı, alımın çalı
mın, afurun tafurun s~skiir, ma
nasız, yckahenk; Cll\"lk sestir. Bir 
in.sanın, sab.:;.hııa.n akaşama kadar 
ayalı.farından çıkan o seslere ta
ha.mrnül etmesi vurdoımrluymıa7r 
lığının a13meti, uğradığı yere gö
{iirüp ba~alarını rahatsız etmesi 
de, en inaaflı b:r hillküm ile say
gısıı.J.ığının delilidir. 

Gıcırtılı kundura aldı yürüaü. 
Bilmem dıildket et.tiniz mi: Sokak.
larım.ızdan gacır gucur b'r kö
sele ve meşin seli akıyor ... Sala
purya dan ç:n mıodeKne kadar 
her numarada, düız.taban, kemef'
h, tnpuk1u, alltıpaırnak, içl:ıasar; 
dışlıasar; kemlki!j; taraklı; lö:;>löp. 
apul apul, fingirdek, seksek yaş

T1; orta; çocuk; memur; tüc-car, 
çmıllc, tezg:ihtar ... Biitü.n aYaklar 
gıcırdıyo:r... Tek istisruası yalın

ayak1ar ... 
Kur.Jura gıcırtısı d 0 yip geçmi

yel:rn .. Etmr-ze bir kaynana zı

rıltısı alıp sOkak'arda ~ 
ne d..,eceye ka<lar hakkırnozdır?!. 
Ku dura gıcır'.ısı ile kay!l'lana zı
nlitısı arasında niıJı.ayet obir kaç 
perdtlk bir fark var!. 

Ayak, kabıının gıcırtı ahengine 
uymak zaruretindedir, 1<1puğun.u 

yere sert ser:t vuracaktır; topuk 
vuru.; da, vücude yalpalı bir eda, 
omuzlara kabarmak ilıti)""cı. ba
şa da, arkaya ~ru b.r ~hlanma 
verecekiir; tevazu ve mahviyeti 
eörpülelT'eğe, gurur ve nüm•yişi 
lııörüıJ.-.;Leıı:ıeğ-e başllyacaktır. Sakı
zı bile şişirip patla.tmak için .gı· 
cıu 'kuJlanılır. 

Bence. ııüzel. zarif bir kundu-

rada gıcırtı, b.r illelıdr; güzı l ve 
zarif b.r genç kıııd.ıık.i ağız k.:ııı.usu 
g>bi ... 
Mütevazı, hayır, aleli.:de .:bir 

kunduranın on al.ılı on sekiz lira 
gibi, küçiilk memur maaşının he
en ~e birmden fazlıaya saı@. 
ciı.ğı §U zamanda bir çtft kundura. 
a!Lp dıa gıcırtı illeti yfuıünden gi
yememek, heriıall:!e pek hazın <>
lur!. Bu1'dan ~ürü, kunduracı
lara bix iş di.işÜ!)'Ol', vitrinlere dW
dlk.leri gül yaprağı biç' minden 
~u tu·n da hafif tank nrodcl;ne ka
dar çeşirTI ayıaat kalıpfarın" .ao 
lfra 20 kııruş•; c28 lira 30 kuruş• 
giO:ıi kılı kıık yaran adil eller ile 
f aıt koyarlarken küçüciil« bir de 
!hüviyet varakası asGınlar: 

cNeva f;;slından gıcırtılıdır!•; 
cSahibini beŞ yüz adımlık yerden 
haber \0.eı-irl•; cGıcn1ıs., Haydar
paşa garında en kala<balılk zaman 
da bü~ün gıcırlıları bastırır ... Bir 
eşi, falan meŞıur fıkra muharrı
rJıin ayağındadı~!.»; cKusursuz 
gfuel olmaz ,bu kundura gıe.rtı-
5 ızd:ı.r !. > ... 

* Di1imizde gıcırtı cklCb ve cla
cımak• kökle•. nden ge'Jr; fakat 
malk ağz.ında cK• yerini d<aha 
kuvvetli olan cG• ya bırakınıştu:. 

Bu kökten gel.en k<>limelerin 
!hepsi ,insanın sindri üzerinde talı 
riplcar bir mana if.ade ılıd.er; ev

vel!:i ..gıcu<ı. yı alalım ve kun
durayı şöyle bir tar.afoa bıraka!.ım: 

Araba gıcıntısına tahammül e
dilir mi?. Ev"rnjzin önünden ardı 
arası kesi'mi:Yen Clküz arabalarır 

nın ge<;tığmi düşünelim .. Ne hale 
geliriz!. 

Kuyu gıcırtısı: Vücudıüm-.l:ziiıı 
üzerinden geÇen bır tımuk gibi
dır. 

Kapı gı<:. rt s•: U~·ikumuzun baş 
d ·· "'1!anıdor, beynimızfo kudııdur. 
Eski Çm tarihinde ölünı cezala
rmclan l:ıiro idi: Sonsuz .bir kapı 
gıcırtısı d:nlernelje mahklım o1.an 
bafı<tsız, nihayet feryat ve f.gana 
llıqlar ,çıltlırı.r, eUer:.Oi kem:rerek 
ölürdü ... 

Gıcık: Boğazımızın tnharrii§ün 
den hasıl olmuş dayanılmaz kö
tü bir balilir. 
Gı.c&lamak iti doğrusu gıcıkr 

lamaktır: İnsanı katıltan, JxıyıJ.
tan ve halıta öliliiren bir çe§it el 
tecavüzüdür. 

.Gıcırtı. n111 kunduralarda mı:ı
da unsuru oluşu, yanılmadığıma 
eminim, sari bir sindr hamalığ:dır. 

* Kundura gıcırtısının. yanında 

bir de nalça çakırtısı var; ayalk
k<ıhnm dayanıklılığı baknnmdan 

nalça hoş giiriio'rii:r; fa.kat, gıcırtı 
içinden tempo tutar gib' çampara 
çalmasa ... Hekı baz. mahir çele

lbiler var ki, birine; admııda: 
Sağ ayağının burnunu hafil, 

ökçesini kuvvetli 

Sol ayağının bumunu kuvvetli, 
ölı.çe&ini hafif; 

İıkinoi adımda: 
Sağ <ıyağmın bumunu ve ök· 

çesini- kuvvl'tli 
Sol ayağmın burnunu ve ök>

çesini hafif; 
Üçüncü adımda: 
Her iki ayağını hafı'!çc sürliye.. 

re.k ... 
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Q I Ş P O.ıl'f iKA 
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Mısırın iç ve 
cepheleri 

., 
YlUCUI: Ahmet Şülrrii Esma 
Mihver ordularilıe Bı" ta ya 

kuvvetler; arasında 'M?Sırın mu.. 
'kaddeı·atını tayin edecek <Jan 
ırn'lllharebe vukuıbuJlmak•a iken, 
iMıs1rın iç poliiiikasında da buh
ran -alimetleri beliıımi~ir. Mısır
dan dışarı sızan haberler çOOı: sıkı 
sansüre t:alıi tutuliduğunda.n bu 
bırhranm şümul \"e manası hak
kında sarih rnalbır.at edin•nek 
mümkün değil<Jo r. Bununla bera
ber, batıranın Nahas Pa.şayı en 
y>akın iş ar'kadaşlarını feda ed.e-
1""" Veft paı<tis'ni tasfiyeye ka
dar ileri götürdüfrü anlaşılıııak
ta<lır. Nahas Paşanın bu razik 
günlerde işba§lllda bulunrn11S• 
ımeınleketle süıkiın ve fatikrarın 
devamı nmuna :;;i.iıphesiz hayırlı 

olmuştur. Çünkü bu zat M ırın 

en kuvveı1.ı ve en cesaretli p< ı tı

ka adamı olduğu g:tıi. mcnsu p 
olduğu Vaft da Mı:sırııı en büyük 
siyasi parıti.s.id;r .. 

Partinin iktidal"dan u:zak bu.. 
lunduğu sıralarda Mı.sır, kıralm 

nüiu2uua dayanan ve İn,., ~ı.Jc
rin yardıımkrına maıfuar olan l:i.r 
tak.ın sönüik poı.t:ka ad mlar• 
tan.fmdan idare edi mlş.ti. Vişi. 

ile siyasi münasf'betlerin kesil
mesi. yii2üınden B ·~kil ile Kıra! 
a..a.sında çıkan anla mazlık ueeri
ne Naihas Paşa aııs12.1n ikı dan 

eline alınrdı. Vaft öd.eO.eııhe~ se
ç.im.in tazelenmes;ni, iktidara ge
çiş'.n.in i1k .şal'tı olarak ileri sii.r
m~ idi. P;;rtinin o zaman pal'" 
lamcniodak.i mensırplan bir avuç 
mefrı'ustan ibaret olduğuna ı,oöcce, 
bunu da t:ıbH göıımek l5z.ur.dı. 
Seçim 1azelcndi -..·e Vaft Partisi 
parlarnemoda eıfci bir ekseri'.l'et 
!kazandı .Bı.:ındıa n sonııa Nahu 
Paşa, Mısın demi:r bir er ile ida
re etın.iye başladı. BaŞ\·ekil, M .. 
sırın harp karşısındakı va~'yetıi 
ni açık ob'l~k iza-h erli: Mıs-.r, fi
ld olarak harbe g'rmerneltle be
raber, İngi~ı-e ile ittifakma bağ
lı kaltıcaktı. Fakat M'5ırı İııgiJ.te
reye ve mü1ıtıefik1ere bağbyen 
yalnız muahede değH, aynı za
manda yük ek menfaat d.. •· nce
leriı idi. Nahas Paşanın, m< ver 
ıpollt'kasmı ta~ib ederken kul
·ıı.rı<S<tıt· ı-., lerle h..P 

halinde bulunan @v~erin p<>
lfüka adamlan b'.le kullanrn.:ımıt 
!ardır. B;ı...,..·ekile göre, m.l;.ver, 
u!er kaızan.aeck olur"ta. :MiSK" 
)'alnrz · i'klıilndm değil, hatta 
ha) at ba.kkmd•n da maıhrum ka
laaakılır. Bu siızlerin, Zağıl,ül Pa
şanın halefi olan ve uzun siyasi 
lıayat1'11lll bir çolc senelerini de 
1nctJtere ile mücadele halinde ge
çiren bir po!ı:<ika adamı tarafın· 
dan söyleıınnesi, her t\ıraJlta hey,._ 
can uyar.dırdı. N:ılıas, herhalde 
'Mısınn istwual:ine candan bağlı 
clımyan ~ adam Mğiliı. lngı
liz do.<ltu da sayılam'a2"<!.ı. B< ve
kilin bu vaziyetı mJıver m'1. fıl· 
lcrinde hay~et uy andırd'. 

Na.has P~a.1ngiliz - "Mtı:• mu· 
ahedesine baj;'lılığı ve nıü; tt.fik
lerin zafer k 7.':ll'7"alı."ına ) a•rlt
mı, ı:ıolitka,nım hareket ne>;.!ası 
olarak ele aldı. O günd€!liber. biY 
tfuı faaliyetine Jı.a'.kı m olan dü
ŞÜ'llce de budur .E,·vetl cb ncl 
kıol. adı ,·erilen mihver taraf'ar
;Iarile meşgul o1du. Bil' ı man!ar 
Mısırın en nirluzhı polit·ka a· 
·darıNaırından blı-i olan Mah::r Pa· 
şayı tev'k'J ettl:'di. Al>ıhğı tedbir· 
lere lt:ı.r~ gelecek olanlarr. ka· 

(O.vamt Sa· 4. 56: 6 <lı) 

, Biri!"i.zi."DE~oı· 
. t1•pımtzın lı 
Bütün bir semtin 
sıhhatini teh,ikeye 

_düşüren kuyu 1 
Z(>,.tinb\O."DU ~ nci ' ı;;11c1t· :.-P 

.~dı.!ı u c.l•teb ı ı, ""1e h•-
ya~ a!'l'k rn ::as :u ~dan 

C.>ğruya y >l Wıe• e bth s ye 
havı 1t uYa ve ~r. Jla bu ... 
ki bı. k u~ ı:chp g ~n r >
t:klcrı Jl • 'tf+;unı cn.~r MI u C 
buraı::nn su alm2iı:tadırlııır.• Ş 
bu kt>Yl.<nt.ıon pis suyu yaruıır:I•<• 
cf\·a kuylan. da &lı:S.J.k on 
da bo::: l'"'"Alor Bı; l1L'1 i::"!İn b 
ya akan meı::ran:n ]taktıı ı aıı ve 
mecr1....n.m mekt\""lp batıçPe.ilde a~ 

~ılao.ı.k bir çukura veriknfos.l b.a.· 
dehu bu ku.fııl"'1 suy tamamen 
trmi.zlen~"k ıçcrisin:ın topr. •1r" 
doldu.~Ia:-ak eV\·tlct" ak n pı . · .. 

)n diğttr k'1Y'Jl"l"B ç:~tmc·"ı -$ 
t.·mini }l2:ımchr. ~ıhha.t Müdilr ii .. 
t:iınan ve Be-lec:f.T" Re 'nif"' 
ehemmi:re*le nazarı c: at.ini ,...ı. 
tıNt.eriL 
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)etleri tliiıoeliyor, fakat aşağı 
Don bölgesinde Alman taz. 

Mi li Şefimizin 
etkik.Seyahati 

triıA\ö iLS E::IL.-·E: IR~ 
y iki ~çe şidde-IMli arttı
nyo.r - MiSii' cephesindeki 
Jıarek8U ialı:ipf istidadı 

- - . 
(B11 ;,azının ml'lin!ed Aııadolu A
jaıuı. sJ!tonl•rinden aıınm,.ı.r.) 

' Telhia eıleıı Mu.•mmer ALATUB 

A 'nı'M teblığleri, Doğu <:eplıe

aitıde .llQll günJ.erin yağmurlan 
~- ·.&ğıııden düşmanın oen up ve 
doğu isti.l<ametler:n.de yen'den 
\'<: t~ıın suret!te t,;.k:plC't"ine baş

laı:d•gını l>i1ıd'ôriyar. Şimdikı hal
ile mmver kuvvetleri •-şağı Don 
n:<>cra.sı bôyur.ca ilerlemektedir
ler. Root<ıf şclın de d>Jğuya doğ
ru geçi'~iş bulunmak.tıdr.. 

Rus kt!liğlcri, .Mdleroronuıı 
nıtbımda ,-e Voroneç kesimin

de şıddet'i çarpışmalar &rluğunu, 
V ı:tışilofgrndın tahHye edıldiğ:ni 
bi)d rnncktı;dir. 

S!a!ingrı?d tıtiıkamethıde de Al 
nı.ın ta2yfu §iddeiini roılalaştır
~akta ve şlmdi, Röy.er muhabi
rire ~re. neticeleri >'aılıim ola
bilecek hfu1evi bir ya~ başlamış 
bu' u nımıı.ldaıdır. 

A'.manların Don ile Dııeç ara
"- a ,eiulmek.t<- olan Rus kuv
\Ller nı ~~ ' Don ndrriru geçe
n çcvİ.I1ınok .isteclikloeri an
h-' ıyor. 

Vo.roneç kesiminde ise, ~..z;yet 
R~rın lch!nde görünÜ)O)r. Al
man~arın bu kesimde tedafüi ..a
"L'yet!erini muhafaza eGtAkı\eri an-
\a,;ılı )"Or. • 

AFRİKA CEPHESİ 

'Ka'lı'.re t"bliğkrine göre, seki
.?Jinci İır.gi~i$ ordusu bütün du
rıtt.Jaı'<ia me,zileriiıJ muhafaz<a 
ed)yo.,, 14 t.emmzu.dan.beri 4000 

es... alınmı;;br. Sıa.n günl.erde kum 
fırtnıalan kara ve ha-.·a h:ırNcl
tına mani o'.ıx:"alaaadır. Mahalli 
Ç:>ıpışmalar hic bir in.ltişaf isti
Gad> göstenni)"OC. 

( ŞEHiRDEN ve 

* Ber~in Biiyü:k. :Dr.ilig'i~ tayin e.. 
dilen Sc.1!et Ar.ikan bir haftaya kadar 
.,.cnı r.1z:t~ ba~h,..acaktır. 

+ .Edime, Bin&ül ve Çankırı Val~ 
lor•<!~. * illalqe Veıc.ı.leti Araz; T"""' K<>
rm~nbnn.ı .çoıaltımo-a karar ver .. 
ıru,ılir. • * A:-.k.ra Haı:p Okulu ııanıma ,,,_ 
pılını.; olan tıpor sallas.ı Cu-
nuı gilnü törenle oçılııcaktır. * l!:ıh1'li( \an'bl•rde -memleketi
,,..,.. g• hr.iı; olıın 311& it;,i -ntoıııdaş!ı

bm za altımı~. * İmıirde, çardap. ç*ıp 5'gara 
İçen b-r k.dın, si&ıt.NtJl aömiiiı'mcdoo 
llş:ıtı, at1L1Ş ve çıkan yaagın notice
Sıint.e d•r d.r~ yannı~tı~. · * ö~. 'l!ı.ön Balaban l<~nci•I} 16 
n-;:n-ı. c .. man. ayni l<l!yden u ya
~ ş:)tif,,y, kaçC!'lnış ve ,.akaian
rnı:rtır ------
Sarrafın 980 
lirasını kapıp 

kaçan deli 
Yakalanacağını anla
y'ınca par:aları soka

ğa serpti 
l<a>"aköyde sarraflık yapan H11-

•ielıo düıld<B.nınrla para !:>llyorken 
içeı,;ye biııdenrue .bir adam gI-
ın · sarra!m önüne yığdığı 930 1"' 
rtyı kaptığı gb ~ağa baJla
m~ır. 

l'araların.n gittiğ"ni görea. sar
«:1 da dülikandön çı.ı--..ır soy
gunOUntrtı peş;ne dü.şmilş, Kanı· 
ıtöy cacl3esinde onu kovala.rıny.a 
başlamıştır. 

ll:u-isf.onun lbu takibine halk ve 
~ıta da iştirak etm~ nihayet 
?'~alan.acağını anı.yan bot adam 
ı~ ~l~~e avuı.''.adığı paralan ge
~İhcl sa\urmuştur. 
Ga!atı:da oturd'.>ğu çe bir kaç 

<lefa Ba k:.rköy :lk .ı. hastanesine 
€"<np çıknb '"c iaınUıin .Hüseym 
Olduğu aru-.!an hırsız yakalan-

llıt;ı! "". 
:Delir n cadıılc}'1? savurduğu pa

raL:ıroan a".cak 34-0 lirası bulun-. 
nı-..~ur. 

---o--
Montrö yıldönümü 
hakkında konferans 

Elm nönü Halke,.;ndcn: 
Bu akşam (21 1rmmuz 1942 

•alı) sa-at (21) de l\Iontrö yı~dö
tıuınü ıınünase'bet'1e ~·imizde 
YapıJ;ı.,a;k meraslın programı a
~~ çıkarılmı(.U". Giriş serbest
tir. 
1- Söz (1.l!ontro): Dr. Yavu.z 

Aıl:ıadan tı:ıra!mdan. 
ı- Maıı.di:ılin ve ı:tü&kıımeriı. 

=;~=•n1=Y11:1>=
8

·~=;;eıı=·e=1ıu-=ı.a=v=•J Kanada Birle- [İngiliz tankları- 1Bu sabah anka·ı 
~~;.,~:·az~::::ı.~~~ :~a~ 

1 
şik Amerikaga j n~n Y~_rısıR~1~ya- r~ caddesinde 1 

dan kalkmaııbğını yaZQ"'.)r. • ? d b k /J 
Vı,ıi}e gö.1!; mııılıarei>e 40 ki- ml geçzgor • ya gon CrIJJyOr lr QZQ 0 U

1 

( ı inci Sah:.Itden Df'Vlm) 
Evve>a mar~'l':;ıoı:!uk aüilyL"sini 

gezen Milli Şefimiz atlilycd<>n çı
k.arak eoot>tünün ambanoa gir
miş, erzak> göroen geçinniştir. 
B"r ekrn<'ği muay<me eden İnönü: 

- Bu ç<>k !hamur, diyor; bunu 
siz yapmı~~r must.ncız? 

cu!klan da göımek istemiştir. 
Tekrar otoır.ob llere biroliiy<r. 

On da!oıi.ka sonra enstitünün ta... 
la larında:y rz. Köy çacukları !\lile
r inin ba,.mdadtr. Hasadı yapılmıı 
el<inlter, taliıaların orlasucda ö
beklenmiştir. 

l<ıımetreti'k 'oir cephe üoıerJıde ald l 
li ""'edi n-' -~- il Visi 21 (A.A.)- Bosron Her a· ·ıcJ 1· b' 1 ge 'ısr.eı<ı r. .D<:>>'"'"' m' lVe:r ' B iden lr ısı et ı ır to aı_u,,·etlerlr::ın sayoca üsl'im bir gauı!esi yen.i bir ktll"r~I'. bay- DIJ8JA 1 genç O -

Enst.tü ımüııfürü· 
- Hanr efendinı, dıy>0r. D'şar

dan ~·orırı:. 

1ı:ıönü so.uyor: 
- Mahsul nasıl? 
- Geçen senekinden daha aır.. 

'dfumıan '.ar<;.sında bulımdı;klıa- rağımian ha.lı6ct.mclıtedı.r. Bu ye- A m er, .. a D vapur mobil altında kaldı 
• • ni Y"1'ıl~cak ol.atı bayrağın yılr • rına işaret edilmektedir. Y3plık- d Jıl 

Ihneği Başvekile de gösteren 
1nönü enstıtü :müdiirüne: 

Ba,wckil, tarlanın bir köşesin
de ~,ğıJmış olan çimen.in ıç'rden 
b r başağı ala.rak OV'abyor. Etra
Uıu samıış ohm köyfüleıtlen so
ru.yor: 

ları hii'cumlarda m.ılıver kuvvet- dıdarı arasına Kanada yıldızı. a klfİf8llD8 Cam 
leri dü~maııdan 2000 esir alm~ gu-eoektlr. 
!ardır. 

GANDİNİN GARİP BİR 
MAKALESİ 

Gandin,'n kendi gazetesinde 
ya?.Xlığı bir makale müasebetile 
Londra r:ııfyosunun bir mütale
asmı Ankara Ra<fyo gazetesi şfry
l-e naıkJedi,'Or: Landra radyosu. 
bu mı;ıa.leasında demi~ir ki: 
.Gandi bu ) az1Si1.e bir mee!ZUp ol
du.,,"ıınu ı;östermiş!ı:r .• 

JAPONLAR SOVYETLERE 
SALDIRACAK MI? 

J "!"lı:tY<mın Mançurya.ia Rus 
sınırlannda tahşidat yapmakıta 

olduğu ve yaaond:a RU3)'aya sal
drracağı haberi Aımeri.kan kay
n aJdarıından mütemadİ1'"'!1 taze
lenmektedir. Röyterin Vaşi~n 
mutıab'ri de bu ihtimali müımkün 
gö:rüyoı-. 

Bu fikiıdft bulunanlıar, J ıqxın
lann Rıc>~tof ve Stalingrad gibi 
ban şe-hirler Ahnanlar tarafın

.ı.n uıptedi1'ir edikn&, So\.")"l!'t
lere kal'Şl Jıü,cuma geçeceld~i 
la""hüt ettil6eri söstcmelıııre
dirler. 

MEMLEKETTEN ) 
MÜTEFERRİK: 

*Maarif Vekili lia9lll\ Ali Yü
cel. dün 'be~n teı<biıyesi bölge bi
nasında kulii;p ~lıtn ve 
eSki, spor idarecilerini kabul ede
rek dilekle-ıUıi n mii~alanra 
din~erniştir • * Sebze ve mt!')'llG satış1'ırında 
fatura usuliilıi:m ta'llbrkine bugün 
başraıı.ımştı.r . 
* Vilayet, -if mükellefiyetine 

tabi kamyonların ayın 26 srna 

kadar noi<ısanıannı l<ırn~mlıy.:ıraık: 
müracaat etmelerini teb1iğ «m:ş 
tir. Gdmiyeııler hakkında mil11 
laıruııma lGınwıuna göre ta:Cioot 
ya!utacaktır. 

* Ye.rH M al.lar b<!şinci ~el"'!;ıp 
pamdüu ro<-"llSUcat kupon ıı..vzi
a<tıııa 23 H'l1JIIJUzda b~ıyac.;;\<hr. 

Tabtalrellede ba ıı
bahkl ilanlı hidiS9 

" Gel, karneni 
vereyim,, diye 
karnını deşti! 

Bir lhUyar da evinin 
IJodramanda 6 

lsuluda ı 
Küçükpazaoda K.antarcıkı.rda 

çal~a.n 16 yQ§larmda Rizii oğll'U 
Hi.ise~ adıında bir genç bu sa
bah T.ab-tt.okale caddesinden ge
çerl<en Ali iımıinde bir ~a.hsın ö
tekine lbetıiklne ekıme'k karı:ıesiı 

saılma.kia olduğunu ,görmüş: 

•- Hey arkadaş kaı<neden hlz 
de anJıy<!-lım ... denııiştir. 

.ı'.li, Hüseynin bu isteğ'.nr fena 
halde içecleıniış: 

c- Sokağv:ı ;çine gel de karne
ni v.ereyılım .. > ıii~·erek deillı:;.nlı 

yı yakas.ndan tutmğu gihı· tenha. 

bir aralığa sürüklemiş ve bıçağı
nı çekerek zavallının höğrıiıne 

saplaııruştır. 

'Bu b.açk daıbesl teı;i,,ile Hiise

ym yere yuv:aruuımı.ş. ;ka~mak 

istiyen carih memurlar ta~.a.fın

dan j"akalanmıştır . 
Beyoğlunda şmıa1 sokağında 

Abu~ aparlıma.nmda oturan Mif. 
Şôll adında bi< ihtiyar da ciün 

bu arpartımamn bodrum katında 
ölü. olarak bulunmu.,'llu.r. 

:lh~·arııı ce;edmi muayene e
den :rd!Oye doılotıoru ölün-ün vü
cudCııde ,bir tabın sıyrıklar ve 
şüpheli yaralar gördüğünden ce
sedi mDrga kald:uım;şıır. 

KarıllDI öldtren 
1Euyumc11nau 
malıakemeıı 

B'r •.Y evvel Par.gı.lt.da Gazi Ha
laA:ir <~<id.,,.:ooe Hilsnill>ey apo.rtı
ınan:nda bi.r cin:.\yf't işl.c.o:ı:lş, Leon 
adııxl• bi' klJYU'1l<'U 20 senelik karısı 
Dirohlyi kt kançlrk: yOz.ündcn 8 ycrın-. 
den bıçakbyara\t öl.:ilrmilştü. 

Bu afle faCl:... .ı:ıı:ı ouru:ımas:aıa bu 
sabah ııtıb<tc;i 2 incı A il"':!Zada ba?
l.;nm:>tır. Fakat akli durumunun tes
biti içi.,, ilk ""1-gusunu müteakip ~ 
bı AdJ Müplıo<lehaDC:.<iDe ~edil"" 
Leoıı h~.ndaki rapor henüz lkrmıl 
ediJmeiliğindeo ılurupna ba,ılta bôr 
gilne talik ohJ:>ınu,ıtu.r. 

Kahve stokları 
(1 loı::i saıı.~n Devam) 

ofis elindeki mallıırı henü:z den 
ala.-q vo hu yiW!ea şimdiye 
kadar fiilen bir harekete geçe
memiştir. Ticaret Ofisinin bu mal

ların dovri içioıı ynpılmasmı nnırl 
gösterd~ muıımeleler gittikıçe 
arttığından bu iki ıaaddeain İnhi· 
S11rlar İdaft:Sİ tarafındaD satışına 
bıışlamnası için daha bir müddet 
g~eceği aıılaşdmakWhr. 

En Başta 
GELEN 
DAVA!. 

<Başna1ı:uedeıı D•n.m \ 
sllr'atle yayıl.aıaktaılır. Filıakika, 
Milli Koruama Kan..,., ....ulır. 
1\li\ll Korunnıa l\tahkemi!leri 'Rr• 

dır. Fiat mürııkabc trsisleri vtr
dır. Belediyeler vardır. Şehir :.a
h.tası vardır. Teftiş hcy'etleri 
vardır, Fak•!, .ıütün bunların faa
liyeti ya moftii kabuı:ık.a, yalıut 
da a11<:ak te..:ıdi>fün kendi ayak
larına getiraii;ı suçları takip tı
çüsüne mütJh .. sır bulunmaktadır. 
O halde. bir ılercceye kadar naza
ri olmaktan iler'yc geçcmıwıekte
dir. Geçemez de. Çünkü, h<>r alış
veri - edenin başına hükümet lıir 
polis, lıir milletti,, bir >ııeınur, bir 
lıikim clil<ernez. Bu öyle bir dava
dır ki, hi"kılmetio tcıftıiri !:adar 
ın.üs4.:ıtı ilin, aracı~ tüttarm, 
saU.:ının ,.e alıcıuın da \'İcdaru, id
ralU, milli terbiy · ve valanse
vedi.lı: suuru ile alükahdır \"C bat· 
ta ta biÜikte au .. iyade di.siplin 
ve sistoın ifade eden unsur ferdia 
bu vasıflarııhr. 

llloa«eessüf kauııç hırsı, para 
bollnğu, ferdi nakiscler ve biraz 
<la bilha~sa tstaırbııl piyualarrn
dalı:i satıcılana topluluğu bakı

mmılan milli teri>-.ve, ;.Irak ve k.a· 
nıkte' tehalüfü fiatların bugünkü 
durunwnu ihdas etı:ıüş, salıit ge· 
lidi v..tan~ar dışında herkes 

al.tığına ve 11ladlğına bış.ı sata• 
ğı111 ve ııatac:ağıııı uygun fiat se
viyesine sari bir halde uydur· 
mak va:riydine düşmii:ıtiir. 

Bu durum ~inde ve karşısın
da görülüYoT ki, hayat pahalı· 
lığını durdurmak en başta k<>yfi 
fiat arttırıhşmı önlemiye ve fiat 
ımürakabc-;ini, V"trguıııc:uluğıı, ih· 
tikarı hatta •) .....Unli tal.ip ve 
tcftis unsurlarına• <la~·anara!< ten
kil• 'ba~lı bulunu)or. Geli,,igüıel ı 

~ . 
fiat arttınlmasının önfıoe geçıle· 

Vaşıngtıon 21 (A.A.)- bgihe
rede, Ruııyaya gönderilmekte o
lan malzemenin taşını ~ 'le uğ
raşrmık üzere hususi bir. tc~liıt 
kuı·u-lmuştur. 

İngilı'.eredt! y apılma!<ıta o ı.an 
tankların '-nen t emen yarı.sı 

Rusyayıı gönderılınek1trlır. Son 
:zamanlarda &wyetlere 142 Jolro. 
motif ile 1000 v~n verilmişti. 
\Nwrıt<ll umar.da 1 senede yır 
~:ıll'nası rr.'Ünf~ün o'..an JıP,J. 1000 
vaı;rın 10 haftada ~a edilmiştir. 
Vaşingt«> 21 (A.A.)- Ahnan 

uçakl&rı AaneTi'ka<lan Rusyaya 
gitmd<te olan biır ~ kafilesine 
taarruz elım'şlcr ve 220 kEd.ar 
bomJOa a~la.-dır. Rus uçakları 
müdahale e1ro'cı ve 'b1r çok Alınan 
uçağı tahrip edil.m4itir. 

Kafl1e yoluna devam etmiştir. 

Sallte irinin serenler 
(1 lnci Slbifeden D<!vanı> 

gören ıınubre'kif''.<!rin ı;dresimm 
~an aınbelajlar içinde ni}"Sta 
ve tkarbınat gibi maddelerden 
y.aptıkları lromprimeleri • k .cin 
kttnprirnesi• diye satım.akta. al
du4lan anlaşıJmşbr. Piyasada 
Jl\C\!C...t Jıu ı:ıam a!tmdaki bütün 
~elerin takılit Oftlp ;çinde 
hiç kizıin buhınrnadığını sayın. 
balkım1Z11 aruıder İm.• 

:i!;ıtabuia ~kın bi~ vi:liyetten 
gönderilm'ş olan hu kii<"ilk t'cari 
i!Wı harlkti zatında ~ mütum • 
biT ıınemleket meselesini ortaya 
~almdr. 

Malum oldu~ iizere k:ioin yap
..nak ve satmek inhisan KIZ>laya 
veriliıniışıtı.i. ıPiyasadaki Kızılay 
lc"ııinlerinden ba~a tekmil kcnin
leril'.l sahta olduğu anl.aşılrnııkia
dı.r. Vabandaşların hastalıkların.
dan isrifade -ettınek .istiyen sırtlan 
rtı:hl.u sahtekarların bu, bay&ğı
dan Ç<JC. Gşağı; edna hareketlen.. 
nin ~k çabuk önleneceğini =...'t 
ed;ıyorın:. Bundan !bir loaç ay l!!V

vel hmirde bir Y aJıuduıin ayni 
şekilde işı.cdği bir sıı.çtan dolayı 
;yakay1 ele verdiği henüz u~utıill
mam tır. Bu mesele tahkik edi
lirk.en~ piyasada a')ıni şekiJıde rah
te •"Pirini.er bulunduğu hakkın
da vaır.ılJnakla olan şikayeıler·n 
de ~azarı diMkate alınması iiıı.ım 
dır. 

l:ııtikar ve sahtt>ka..ıığı ll'iitün 
b'ır me'1lleketin t:ııın marasile ka
nını emmek sure• le mevk:• tat
biilre ko\'8n >bu gJbi adamlarla, 
emniyet ve sıhhat te~:o ı.tıtı elele 
vcre;ek rri,icadele 1'tıme-kted:r 

Blu veni sahtek.irlann yakında 
adakt:n pençesine teslim edio!e
ceklerini üı:ıUt ediyoruz. 

Mentrö konferansı 
cı .inci S:iİllı!eden Devam) 

~ız ı:u .. -.ı.lima•~- M'lılt'.tleıııxası. bir 
rnta.kavc~e ile bütun dünyaya ~sflc 

ttirilmio\'i. Bu surct)e Boğa,ı,11<1rı 
:atdcimi ho.\kwıı ~n ehndıen 
almış olar. r_.m:aıt M<ıab~~ '*' 
Boğ•lar faslı da b<r ulııle olmak<aıı 

.•. ıJm·cı v-e bübiin rni!lıctler ev sa .. 
Çl\A3f • '',/ ' ı:.-
bibiniıı 0"'~ h:ıı.-awu da tos~• 
m<>ctıur oLı:nuşJaroı. 

Lo2M JYiu:ıbedesinbı Bojtaz!ıır huk-
• - •·1 •--yıdUU şöyle huıa.. «l.1ıclı: t.-i: lf:Q._'l•A Vl.-

~"'uncur; MaJU.0.1 oJdt.ıt".u. ~·1'.l, 
mu .. ~ .t ~ın . 
muaheaenin .BUgaıla.r~ a.ı t·~ı a go-
ce, TUt•ki,Je. hiM"p .tı:ı lindie c,l,tuğu _ 2>11-
maa. yaıaız çal'J>lilığı. de;1ete k..-şı 
ı:ıoga.z!arı k::ıpıyaL& t·ct•kıti. Iia!b~ 
bi!c.ı,'tlf dc,·~etıertn getrolerı. ve tayya-

-!E-rl gı·~bıle'Cl~denlt. Ba k1y1L \·e 

~-:ot. sı:ı -11 zamanı:ıda oJdugu Cihi, f:.n.ı'P 
zamanı.~r! da ~az.lan at •'- bD"ak
mak delneı..tıen ba~ bir G"Y cı g.eldi, 

.a:.oııtr ıruab.eô ·• lıu pCırı..ızu d~' tc
ın.z1 .r. ;:;, aayri as: ·rı bir mıntak• 
b.:ıl°ne g-et.r:len B.,ğ:niatdaki bu gay
ri tab\i ti o-'..a<lan ı.a;a.nn1Şt1. 

o giınder'bcri ceçcıı 6 6"'1e içinde 
qunya abıı"lılli.ain .bugi.:.n ıl bir se
yir alrn;.ş Ci Qugurıu bılıyorı~z ve ha.rp 

3 tesıni:ı ı:asıl btr gün Iloğ::ızlarm bir 
11. iç ıE-3 1!ıi~ ı11-. -:ıfesiıle ya~lı:tşn11ş ol
Cuğ .... lU bÜCÜyoruz. Ba mCldd(•t i(-!nd.c 

TLiMtlye, Boğn-1111'& ait beyn lmilP 1 
ymi hüküm!erı:> tamamiyle sadak kal
ır.ıs ,"i." bu ıadiıllk.atini ıhcr zaman is.-

bat ""' tir. 

bilirse her~eyi ist=hsal ,·azi}"etine 
ve piyasaların serbe'.('(li;;ine bağlı 
olarak birdenbire düulclıilir. Bn· 
nun idn de bir ye ııdan lıükiimet 
sıkı v~ disiplinli mür&k;ı:.Cyi, pa
ranın aı:n}tılarak k•ymctlenmesini 
hfıkim kıhnrya çalı~ırkc:n bir yan
dan da köyliiden şehirdeki gez· 
ginci sahcıya kadar her \latanda· 
şm Tiirk vatanının saadet ve sela
metini J1er menfaatin illerinde 
tutması, hiikilınete g<'r.İ~ ölçüde 
yardım etmesi birinci şart bulu· 

nuyo~TEM iZZET BENIC:E ı 

Tiiı k B<:.j:ızların her :zaıT'!an TOrk 
1.;a!acağır.1 butım dilryı,ya ta&!ilı: ~ı.. 

4rrn ?vI<ıntrö Ml.Mave!f".<1~, f~M"i tari
lbnri2in en p•rl11k sab:tcı.ır 00.·n biri
ni ıe il eder. 

IBu sabah 9tllat 11 ~ Ankara 
ca<ildesi.n.de Vrl.ii.yetin önünde fe
ci bir kaza ol.ınu;ıtur: 

- Bu ekmek Ankaradaki ek
meğe benzem'Y(lr ,diyor; tertiba
t111ız1 alan-it e'kınl<'ğinizi de ken
dinlı y~p:nız. Tal~ye ne kadar 
ekmek, yl"lll-Ok veriyoorsunuz, 00-
yuıyorhr m.? 

- Talebcni-n 600 gram ehnek 
istihk'.akı vardır .Kerdilerine ka
nnlarını <fc>yuracak kadın- yemek 
verihrek•edir. 

- Nasıl bu sene eltin? 
- Bizim a<azin n ekimi drtanın 

aşağısındadıır. 

- Arpa.kır nasıl! 

- Rahmet olmadığı için a!p.1r 
lac fena. 

Başrolııil. l:u (;Ö.Zlüitlü ve çolc 
genç droylünün yürone di.ldlcatle 
<lıakayor ve ~yor: 

- Ne iş y&parsm, enac babaı 
var ~ı!' 

- Babam ;vdk, all!llltl var. Ba!ı:-

HÜQJÜ Dinçer "1!n:nrle 1324 
doğumlu b.ir w önündeki bir 
ka.ınjyvnu tak.ip ederek hisıkietle 
14ağı doğru j,nerken tam İ<Öfeyi 
dOneıceği bir sında ~ağıdan ge
len nafıaya ait 387 numaralt o
tood:ıii çılııınıştır. Birdenbıre bu 
olnmolı<Ue çarpışrn bisikletli genç 
yere y;ıvaı:t!anmış ve otonıobil.in 
altmda ~alarak haşır.dan ağır 
surette yaral.'.lnm~ır Yaralı C1?r

raıhpasa hastanes.ne kaldırılmış-
-ta. 1 

D~ rl!aneye giriyoruz. Esmer 
yfu:'lü ve ~ s atU köylü ço
cu.lcl.arı örslerini" lbaş• dadırkı.r. 
Şef, on'.3l'a r.elcr yaptıklarını so
ruyor. A!ınnn cevap, köy çucuk
larırm deınireili1."te de h.aı'.kik.'.!ten 
muvaffak <ıkluklanm ortay.ı ko
yuyor. Soba boruları, g""!iıınleı, 
i:Jrikler, zıra:ıt aletl.eri bu on beş 
ya~ını €e9miyeı> çoculkları.n her 
gün yapıtkları .işlerdend· ... 

kallıık yaparım. 

s·nema yddızı Mae 
Vest boşanıyor 
Londra 21 (A.A.) - Sınem& 

yıldm Mae Vest Kocası Franık 

- Çocuğun var mı! 
- Dört tane. 
- Kaç yaşındasın? 
- Yirmi <l-Okuz. 
Başvekil, lı.ü,ı. lüy\i elinden tuta... 

rak :Milli Şefe yıiklıışıyor: 
Val.las aleyhine zuHl:m ettiği için 
bil bocşanına davası açmışı:r. 

Kağıt üzerinde ka
lan bir narh 

(1 inci S:>lı;ied"n Devam) 
~ üze.r,ioderı p:r.nç bulma!< milm
lcün olamıunaktcld.ır, ~llar t.anı.
dıkları müşıerı:-t.'lftn:! y(litsek !iatle 
P'('lnç ve"1'.>(1iole ve tanımadı!danna 

ise <p:rioç J'(li<lur> dC'lr.<· lc-dirlcr. 
Halbaki pirincin bu ka<lar yübeimesi 
iç'n h"; bir s('btp :1<)lttur. - oa
tışla.r •·•rl.>cst b>ra.kılmadan cwel her 
tantııalti balaallarla balb 51 - 56 
1a.ırı.q,11.ıın muota-.ıan &atı~ :T"P•l
ınJlllır. 

Aklbdarlara bu yolda bir ÇOılc fİ/.
kıiyotlerde buluoulmUftur • 

Diğııt taraı:ı.an. Şeker Fa.iıırikalan 
~eti piyasaya lıı< fdter ,._._,;,,. 
olıail&<lığı güodenberi toz ş,.ıc~r"' fi
&tı :kesme '""""' ~tir. Bazı bak,. 
l<allar 120 - 130 kurup. lııız ;drer 
oa-ladni:ır. Bunların bu mallan 
nasıl bu,!:,bildldeıri belli değildir. Es
loldeıı mal ıiltlam,. tüccac!!lli!acı al. 
dıldan .saıuknal<!adır. 

Yeni şeker mıımulü ~ orta
sında piyuay1L çbcaiclll'. Şe.k.,,. Şor

'keti de ancak o aman toz lf!'6~r ısa
tışın'8 başhyacaktır. 

Yatakılı.anelcr terteırr::Z, E ,t;tü 
yeınc4dıanes.i büyük bil' intirlam 
içinde. Öğre!:ınenler: 

-Bilhassa çocuklar, lıu binaya 
büyük emek sarfctınişlerdir. d'.. 
·' rlar. Bu lbinamn kirenı:.t.:L-rini 
looymak için sliı.ı- n altında 32 de-
recede çalışmışlar, kiTI.!mil1erLn 
iitzer~ndek) buzlar• e:·i~erek dürna 
ı;ıral~:ınlıc. 

Hep b.'nien bu .kocaman binanın 
damına bakoyooruz. Köy çocuklan 
'Y&ptııklan tşi nıühimsemed<on IQ
k.ayıt duru)ıc>ri.ar, 

İnönü onların bu enerjik ça
~·nı C>&'üyw. 

Elektrik s.ınlral!nın bulunciuğu 
binayag~ı 
Sanhalı 'dare eden köy çocuk 

lan. de) e bir elektrikıÇ;, ~:ıdar 
>slerinin c~-ler çe Şefin sor
duğu J•er .suaie yerinde \'C rnü
keımıel C1?Vaplar venn.işlel'dir. 

Burada :\ıir müildet i.sUahat e
den İnooü, Ha.kıkı Tunguç ile ens
titünün umumi çalu;ınaları üze
rinde k.'.ınu.şı.ıyorla.r ve b';,·ü. köy 
enst Wsü mezunlarının kaidıra.
cağL kanzatiı:Mi i2lhar edi~orla•. 

şef. ~u dirokilli veri~=: 
- Bu enst>tü~r yurdun her ta

rafında çoğaltılrnalıd;r. 

TARk"\.DA 
Ya<'m saat sonra dı arı çtkt)'l'.>

ruo:. İ1lönü, tarlada çal!l'an ~-

- Efendim, diyor, size dört 
çocuı."-<lu bir ıhtiyarı taıkdlm edi
yorwn . 

Şef, gülerek .kıöytüye !Uilat <>
di~r ve dülckiı.nmda rıe bulun
<hığunu soru}'Or 

-Diikka.nda küyli.'.ye yar;yacak 
her e,"l}'a var. 

Köylülerin ıaöylcdlklerine göre 
bu.raıbki toıpr:>k kısıııdır. Her s-e
ne ekilemez. B:r sene ekilir biı' 
sece nadas yapılır. 

Bir 'köylü: 
- Bıı sene, dedi. ll<inler Sl>o 

j;'lık aldı. Bizim civanmıaiaki bir 
iki 'kıöyün mahsulü iyi değil. 

KÖYLÜ ARASINDA 

Tarladan ayrılan Şef, ~ 

kil,ailesi ve maiy.etlerile birlii<ıte 
Ha.san Oğlan k.öyüne doğru il:er
lemiye ba.şladılar. 

Bülıün loöylüler, ıkıöy odaar..n 
önüıııd.eki me}-d&nlığı do\d~ 
Iar. Billı.usa başöırtülü ıkadınlar, 
İnönünün otraünı seı--giyle sard .. 
lar. Or:un sıınını .okşzya olcçrya 1<1>
ıııuşımya 'başladılar. Yolu.n. ~na
rına dı1cilımiş yaşlı nineler sevinç 
içer;.inde gözyaşı döküyu-lar. 

Köyün bahası, oğlu, her şeyi o
lan İr.önü onlar111 dertlerini dinı
lemiı:;. Bayan İnönü dt> köylü k.."Z
lann ve çocukların işlerile yakın
dan ala.kadar olmıışlıı.rdı.r. 

SON' TELG._AF - Bu \'l<Zİ>'Cli e
hernm1ye1le a.lllk.adıar1~rın naun cf'i'k... 
katine lııcıyanz.. P•r:nç için Murakabe 
K~J-anı.:a:.a.ı.n flat namı 51 - 56 
k:ur~ur. Halbuki bir kilo pirincin. gö:z 
göre göre 110 - 120 lwruşa &atılması 
l>u na-rhı kôğıt üzerinde obınkm>kt.a.
dır. Be!ediye ıı.e.sı jjl ve Fid .Müra- f=================="'===========-
i<&be ıqiı:.ıatı h'-"""'ıı har~-eıe gr.~•· y Az i y ET Yugoslavyada 
rek bu i!ı!i:dırt öıılemdidder. Evvel-
den ı;ak;an'1$ o~uı lıo.ı (Elk<'rlen (1 i"ci Sohı!edtn n, vam) tl llMi Salıitedeıı D.·v-) 
norhlan fazlaya .ııataolarL~ ela ny3 si; Ruslıırın buradan da çckilclk- görıdenneğe mecbur etmiştir. Bu 
şel<'lde ~ddo:.ıe tcc.<.yc!eri l:iz mdı.r. leri zannını ve.rmcltte<Lr ikıt.a•tın k&t'i bir netic.c alm'lk i-

---<>---
lngiliz uçakları 

(! inci Sohifeden l\cvam) 
ra k.ada; teşmil olur:ımu~~ur. buna se
b<p clanı.'k inı; !i-z l:ıyr-relerinln he
d<>il~l" ainıl mtn!1*•1arotı seçı.gi 
re~.en iı!m oh.a11,.._at.:tadJ.1:. Emıı:-e gö
re gece, gtL"'düı tı~ yerde bi servis 
vazi!cd• bulumc:lc:t.-. E< bı İl'Ç>ler 
v-e hat!A harp .,...len bu ıe..·. ·r teş

loi!atma ı-oi ~ıy:ı<-.ıtlaroır. 
I,.... teşi<iliiıt; lııocır>ma vasıtalarnıı, 

"1htlke işareUe<in> hnırh:ra"' - ve 
.rua~!Cin, mKiz::Ierırı.. hB)"'\-a..r.larm, 
zirai a: ii hn k:cıruıım;oılııw. kmıôn odc
dWIOr. 

Rus cephesi 
(1 inci Sııbl!eden Devam) 

da Alman.ar ilcrlenw!-~dlcler. Rus 
kuvvetleri Roslof şeJı,·ine dDğru çe
kilmtrk.tedirlf'r. 
Alm:ın te!:>liği, bu ilerlt·yiş -csıaa~m

da yüksek b:r yay}anaı ele gr·çiril .. 
dtğini bi~dinnldatedir, 

VOl'Ont'j ke~mlnde Rusklr1ll. yaptlk
ları l.aarrıızlar afıtr z;ı,:riatıa geri a!ıl
mıştLr, 

Londra, 21 (A.A.) - •B.B.C:> Mos
~ ,-adıu;, hu<:U!Sl ınıı' aoiclcıiz bildiri
yor: 

vocoşllovgrad '~ Taıanro&"<lan çe
k!lmek•• cl:m Rus t<uvvetjui dU§ma
na atır kayıplar verdiım~tedirl~r. 
Bu riC3t harck Llerl muntazam suret· 
te ya!)ılı:r:.a-kt<Jdır. C'enuptıa vaziyet 
ciddi is-e de Şı:r.<.ı.lde fıımitvardır. 

Şimdi Cf phenin ı n iyi ~!=ı 'ro
ronei'ciir. 

Don nehrinde Almanların ku.rd'*.
ları köprüleri ş'1ndi Ruslar kullan
maktaôır. 

Almtnlar hala VOl'Onej K'hrirıin el
ı .. ,:ncte buluııdu~nu i<l<h el.mekle
dcrler. Berlin rady<!Ou, D<.,, ~ 
muhar('l.Jesine kısmen bitaı. ş olaırak 
bakılabilt'C'eği.ni söYIMnişt:.r. 

ALMANLAR BİR Ş.ElI'lE 
DAHA ULASTJLAR 

Viş. 21 (A.A.)- Sovyet RıIBya
da Alman kıtla!.arı Kons!an•:novs 
kaya ~ehrine waşmışlard•r. 

Almanl.arm ROG'..ofu - diğer cep çın göni!er.W;ğı anl~:ımakıadır. 
helerde ayınnıık için - M•llero- Diğer taraftan dün a~.:ım Moo 
VQrun cemJburulan da aşağı Don :km·a roo'yoı;u General M.lıailo-
'nt-hrine ulaşmağ:ı çalıştıklan an- V>:çin karargiııhından giindcnlmi~ 
laş:lıyor , olan bir t®liği ~l:mışt'r. 
Almanfarın ç;:lci'mekıte ol.an Bu 1.ebl>ğ<! göre; cenUilıi Bosna 

Rus 'küili kuwctlerinin Don neh- ve Hcrsekte viısı oolgeler ve Sa-
rin. n aııkasına ~ekilırneJ.erinc ma- .a~i:ıosn.a - Moıstar arasındaki ge--
ni olmak. Rusların ı.c bu kuvvet- ıciş bir mıntaka •"Udi vaur.pcr-
kri c;üır'al'!e b•l nehrin ar«asırıa '\"erlerin koııtro1ii altına g'rmij 
cekereic yeni bir müdafaa hattı. ve Ko.,ilsa şehri ,,.:i.rdat olunmuş 
tutmak 1ıedefkrini takjp eltıkleri tur. Vatanpet<Verler K.onitsa -
anlaşılm~ktad:. .:lıfos'..ar arasında 2-0 kilOllT!etrelik 

Jto<;<o:f bölıg-csiııde \'aırlyet he- b.r §filıt'rı<Ll'er yolunu tahri.p et-

nüz miiplıemdi.r. mişlıerdir. Bir çcJı: gençler ntan-
Afrika cephesinde ise tepeden perverlere iltinek eQ-nchedir. 

tepeye menii carpışmatar, esir 
alttı vermecel.er devan 'E'di)ıc>r. 
Har~: bugün de kat'i !:ıir ;,,.. 
kişafa doğru isüds.t göo;termemiş
t:r. 

Mısır cephesi 
(1 lnct Sahi!eden :oc.-.:ım~ 

balı istasyonun önü~den geçtim 
ve uzakta bir kaç Almzn kıımyo
nunun enkazı duruyordu B r A
vustr~.alı zaıb<t de bu ist:ısyo
n un bir saat için J.:aybed.!l:t'i\iıı.i 
ve Sonra bir ,gece hücumu ıle is
tirtiat olunduğımu s0)1!cdi• de
mekıedir . 

SÜVEYŞ VE İSKENDERIYE 
BO.\mALANDI 

Vişc 21 (AA.)- Süve)ş kanalı. 
ve ts!ke;nderiy~ Aiınan uçn ki.an 
ıaarfından !boonb•rdmıan edjlmiş 

tir. 

Dört kath bir 
ev çöktü 

Sulta=ıımetle Yc1"'b&l3a coddı·ıdn· J 
de Muharrem Efenöi S<Jcağırıdtı 19 mr 
mardı 4 ıı..t!ı ahıap ~v ~ün lJ'.rdr.rıbi
"" ~Ui.r. Nillu>Ça blr zoyııı.t :.<*- ı 
tur. 

İKDAM 
Gazetesinin Tica

ri İ!anları 
ikdam gazdesi mii· 

diirlüğiinden tebliğ edil· 
miştir: 

16/7 /942 tarihinden 
itibaren gazetemizde 
nepedilecek bilümum 
ticari ilanları doğrudan 
doğruya kabul etmeğe 
baf1ad<ğunız gibi Anka· 
ra cadduinde Kahra· 
manz.ade hanındaki ilıin· 
cılık ıirkeii va6llcuile de 
almaktayız. Devamlı ve 
büyük ilanlar için hususi 
tarife tatbik edilmekte· 
dir. Sayın rniİ§terileri

mıze bildirim. \.,, ________ _ 
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Ehlisalibe Karşı Kıhç Arslan 
DENİZ KLÜBÜNÜN 1ı ,_-.. ~:-~--·:-.·~·,=~-·-·· ı 

11 

Deniz, Toprak Ürünleri 
7 •nci "'ne "'v··n"" m,.,,a...-, ,..,,,Je 23 Temmn F<>r•MfJf ::1 9 . • ·~ o 'JTRK ANONİM SİRKl:.'Tİ MÜESSİ'SV•ll',,_.1)1•'. '•. 

n.ı 11.~vı: te-rti'p r-d. en bakırnıın 8/8 CL•ı\a' ·;ı·~ W<.>'1.H' a tN"tı • cdıld.g; 1 , "' 
!An <Jlwı... . iDAR F RLY ETİ -·· ., '•." J . Deniz, Tupr<.k Ürünleri Türk Ar,onim Ş:rl:eı, te<;'; rnmmıi T.ey-

' 
Yazan: M. Sami Karayel -J 

E. h~isalibin bütün emeHeri, Türkieri 
'"'umeliden ve İstanbuldan çıkarmaktı 

'-•••••••;;a•••••••••••••••ll~ 21 Temmuz 19~2 \eb, Şu•kete b;r mürakip seçnıel: ,-e üarctini tay" e~n.ı•k Wt'rc ; 
İ.!ıtanl:ul Ziraat Mektebi Satıııalma Komis- ' , jAğu~to• 1942 paıat'tesi gik.ıü saat 11 de ŞiııO......ıiı. t ··"' .ı.~. Tut"n 

yonun dan : lb oo P•oıır~m "" Memıeı.e• s.aı i Gümrüğünde, Liınoncularda 10 nu mtıral: meııkez: 11fo top'.ın~cıı;ı.Td~n 
Ayarı. 1 müe;-sislerın bu toplant>cla bulunrr.a lan rı<:a olunur. 

ım;ılardı.r. Sclçıık Anadolu i.mpa
rr. :.orlut11nun inkır:ızm.a ne Ruım 
İn,p""'·aWı-Ju;;u ve ne de Ehlihalip 
~ebt'p ol:ına.ınıştır. Bu dev kuvveı
l : bu Tüıtk Im,parator u:;;.ınu y ı
k ·.ıoomı.şlard?r. 

<>.,.man.11 Türk.lcr'ı. k~11~1 Ehli- tl·h-ıvtt ~ci;.1' ar:* c~ ıltn'<-~ı· kWı'!l:ntoi't· r. B··h-er ton kdttun nakl,ye muhanı- .:.ı. (\~t,..1<.>ırı.:.t r\Ll P At;:on). ---

1 

YO<llkul<! G <lıonc ,ind,•n 72 ton Gazı.o~• ~"'nıncuı rıa)ka' d. bu!Ul'rnn mek- !8.03 l\:i>O!c Ila«;;u D.'ıı.s O"!;e tıa- -

saliır ordul.ıuıııın saldın,ı çcıi< en- m~ıı bodeıı n lira ve ı ıo.ru101. 48 Hra Go klt'uştur. EJ<.;ııtırııc s .. yoğlu i,,tik- ıs.<s lllu.,,.,: Tit•..:ul.,r. 1 Ticaret Veki!eti iç Ticaret Umum 
1"' nd V \ l 

1 
c .. ı .... ır lO. crddL i 319 ntıın:ır"~ I,ise-Jer :\l~a.sri>e,..;Jgındı~ tc.~lanan kllın~·oııcİa 31/ 

1 

19.00 lionuşu!a (0ı·ı'1~'f'.., r:e Saat.i). &..c••d•• 1 •• ..., •• 
reoa rr. c, 1 nuco u ~ çw.. J<t 9;2 Clllr.u g,inJ .aat 13,30 da y•pılac::!.tr isttkl':er;n bu işi y.cp ·, l'c"k 19_1:; Müzik. F:ıııl llı•y",•li. l "''U Ur UgUnden: 

hwxlımctı"d(."11 sol".U',ı tcşel<!1.."jl e- ~bıhy,. .. ttc '.;a.l'~'Oı a sah"p o":du...ıtla ını E)mn yet 6 ?net Ş..:bı•d<!'n alnmış f"\"11t'k 11:>.30 !ı-1 ·n~h·kı•ı. S1.:...t Ayarı ve Aj:ı.n.s T .. · · · • · 
Öt' 0~:.ınl. İn1parat0ü.·luğuına !.le t('\"S k rtr: ('!rri ve vaktinde, ari.: gc~en muha .ebeye yatıra.cakıarı ilık ter:ıi- 1; .. ıc ·}eri. 1 ;· UtıKı~acie. l"ıayat s~g-ort? ışı~· le mc~ul olmak ü.' e ı-' nu 'i }-:_:. 
karşı Elılı~a!ib". dcvo.mı<l•ıır. Hı- nat p:.rası m.:<bu•u •e nillı< cu:od:ıniarlyle bi.ı:likle krcor.isyona mfiracaallan 

1

1H5 Se.•t><ı.< ıo o,:,.!<a. kum~er daı~smde tescıl edılerek elye\•:::ı faah)t•t hnh de b ur ." :..c. 

Ana.dolu Sclçıık İmparatorluğu, 
A~ıııdan gc ltn Türk akm~mile 
= lımı.~ ve birl>iırleri arosınria se
n<.:N·ce devanı eden n;ubaı-obelcr
k teieıssü..'ı ederek nfilıayet y;kıl
mıf.::-. Falvırt bu yıkılma şek:en 
v..U ohnu,.-.tur. On üç krallığa ay
rılJn Anadolu, bu on üç E"'irli
ğin en klJ\":ethsi olan Osrno.::: oğu!
larmw ehn<le k.ahnı~tır. Bu su
retle Aadıohı &lçıık in;paratoırlu
ğunı.ın d~ı sayılan Ü5ma.l; 0-
gııl!arr hükumeti An:x'ofoyu tahtı 
hı.ıkım.ı~e alaraK bu ulkeve ne Rum 
kr.paratınrluğunu ve :::e

0 

de Ehli
ga i.ibi hfılı:im kı hnameytır. 

rh~tiyanlık, Osmanlı 1 "ikfrmetine ve .o'ilr1na..T.l:;i he .. gun ~Iuhasebf'cil;k!en görfiJ> ö~•Arnneleri. (7698) 19Jı5 MUzık: l'a.Sıl 1-le:ı-'L-tı P 1
" erramı- J·on Ha._yat Sıgo:-ta Kum.panıya.sa:.ır., Türkiye UJL,.Uitil \eki~ Ou Kt ~e: ınura 

kar:;ı tertip ettiği 1'.'hliBali!b:n ma- - - - -- -- - ı n:..ı İ'.. ne K1 "''· 'caatıe H nıaddc·den fbıı:ret olan esas muokaveleıl2.ır.<''ın·::' l ;ııc •C.-

nas b• 1b' ·:n cleğişmi; b'Jlu.::u- lstanbul D•fterdarlıg" ından •. 20.ı5 ıı..._aYv Gluc .. "· <lesı ı;;.rıç dı-"er ına:l<le!erinin tadil ediWigini bi!,lll'lnı< 'e ı~ ın '"" _, y ~ 20.45 AI~J: Gl)tn ...... P.J;JOf ve . .\r- len evra'kı \"ern:"st!:r. KevfiYct s:"l';orta ~:r•~ lcrı·~ ·ı tot'•: .. t; 
y;ı.-.u. ıi::ı bu .Ellılıs~liplerde ar- f • o .,.. "~ •• lŞ c r 
trJ- KU"dwe gegrnck hılyası ta-! D·l':e"Jarlık l,ıno-, ön C<pQ•' k;.;rnınd:ı )·opıac.k la.nırat ve ta&llıt i>leri 21.00 ~:~laTr:a:,_:~m~n R•;.-ınıaıı;~·~,rı. lfbc.-;ık-i ~a.~,kın_d;>kİ :!5/Hazira~/1927 tariJ!i kr!!uM;~ niü~.Jt.rnc ;,,·:,~~~ 

ko:tI.-o lı :z.:.rf U"'U ıy!e t'' ı~ t."YC ~~ar!.::r.'"tr. ~· · ,.. .... · rromllnıı~ l')l -'1-] il" ı mamile suya di·,,,,"1liı~ b:,· halde iai. ~ 21.10 l\l · k· p' , · 1 , (Pl) b • ...., m= a Jn ° aJ cı:-. 
Ehlisalibhı bütün emelleri üs- a<o.,.rr.' ıo;sı9u Poz~os, gön il S01<t 15 de D •lterd rl:~ b'""'ında l\Ii'.- 21.30 K:...,~r.a 

3

ı~~~~~
0 

s':,r~U) . 1ı- --
:1 E. 'Mc i\t .:ıJrlüğü.udr müt('fc.kli..l lromisy('.."trla j·apıJ::ıcaktır, K('şıif bedeli manlı 'l'üırkler:ııi Ru.m.eliden ve (73ötH,50J Ji "'· muvaJ<k•t ıtımlnat (4940) :~adlr. 21.45 Mil:zi.k: KIAsik Tü~< ~rn,;~i MiS 1 İ t b ]d i k P;'Pgr.ım. (Sci: )\!, ·w Ce- lrlft Ç 'f8 dl• Jl:1i/li oyunlar festivali için 

s:~n U. ana mz ~ gayTe"ir.c c1ü;;- MJnaka"iR l'Vt'~: ı1·ı11 F,;nB,f~ !\'llidürlüği.1 .... .!' zörüu~billr. ist~c'.;.ıı' n en az • 
rr. uj'lertlı. Hcr.a. ana, Ana<lolıra b 1 • ıaa Lt , (01)1>001 J»nh ou işe br~ ·r •ş ,.,,,,,~daı·ına dalı· ,·1" r·eler·,rd,•n 1 2, SO' ruj) 'ı Cepb•Jer•j .. ~ - .... "!f · rı ·rt ~~; .. t Jıy ı. ve Ajn:ı ~ 
hiı~<ın ol,'.na~- f~irleri . ta~ü..:'ile Jr"'.ııış o!<>ı.klar.'. :·"".'k.:ılo:" ..ı.rı.ad<n istan'bul Vil:,Yc"'1c nıW-acaatla ihale gü- ı Haberl<'r' ve B •"ta lor. I 

toplantı 
1 F.aı1'nönü !fal.kc·•ı tnr: f .. -ı 

A.nadolu Sclçı.ık İmpara!.orlt>ğu, 
g~rptıen tıir sel gibi aıkııp gel<>n 
hri<ıtiyarı ordularını kıra, kıra 

~ :ı.klarmı bu ülkeden kesmi:;ler
ciı. Faik.at Osmanlı hükümetinin 
t4."IC :kıkii !Uıııd e ıı sonra E !ıl lSQ li p o r
dul arıııı ı b;ı~k.1 şekillerde teşcklkül 
elınıiış gıöl'e<'.eğrz. 

Osmanlı Tüıkleri Şad.J Rvn::ıya 
yar .. lstaıb>.ıla lıakıi.m olduı;;tan 
s:ır a vt: hattJ bund~ en·cl Ru
ınelırve .n[li::mı oldukları c;.aına..'1 

:F:h liııal:ı.p Ol'<L . .Jannı.r tekrar ca.:
laı ıdıgını ;:oruruz. Evvelce Ana
dolu Selçuk foıpar:> orluğun.ı hii
cııı.'n ed"n hı.risiiyan orduları şim
di de Osmanlı 'I'ürklcri üz€ .,e 
sa.ll.iıırn :y.a ~aam~lardır. 

Tfu1k tariloirun oo safahatını ivi
cc ı;:avra:m;rk iç>n Ana:d.oiu Sek~ 
bı,-<fı.me1ıine J.-arşı olan Ehlis;!ip 
harekatını bütu.ıı dfvrile ,azrlı.m. 
v ... sonra B<Ayiılk A;y~J:n &kın 
«I op ?.Wi,-ol!arııı hızile ve birbir

M>r.i.ne düşen Emirlerin muhare-
0<-leriJ.e m<llhvolan Anadolu Sd-, 

Sil) a clli~n 115tu. Eh1lialıp lÇ.i.ll lr.ilc.d ~ t.;:,_ g.ınıerı har,..ı; 3 gün C\·vel e]:axrnış fi'}!yt>t ye 912 yılın=! at 1"ica'.ret 2.:!.45/2:? 50 i·n:-ır'~i I";-çgr~,nl ve K:J-
~-kJ~ri Rmr.l:\!~df"'.n afur ak e-n b..ı- . . Vf' - lal'iy}ıc mm kk~t tıeımr.natı rmı!:ıte\'li. ,.r 2490 ~yılı ık.anunttı tarilatı 1 pan;c:. 
Y1JK brr rra\~aftakı~yct ifJL 1- ı.:t b.;:ı_. l: nnış kapaıı ve ~:u....:ıJ.r!ü z ·I dcı"U..ı:.illda teJciif n .,Lı..plaruu ----------·-----

+ lt':ah.: gı 1a sıat 14 de t.~ıclor Kccn syon Rf'.l3l;ğinıı? makbuz mwkab' ·ooe tevcı J 

1
• l l "ı 

l l Lnlt".r 1. ı:.ı 1 J) 

Türkler, 1·ÜTkıüstan fı,~riic - - - - - - ----
İ.'.npara<..cl'rluk V(' i<'r.~ .... ıçııı.de y··k k z· E . .. R k .. l 
dab-: bir surette 1. t <:rar c<lerc-k: u se ıraat . nstıtusü e tor üğünden: 
yaş.ımıya alışkın oldc!tlar:. or~- 1 1 - K· tınım.mız ee- hane'Sbn SE:nel?n. er= ilitiy,cı t.0 .i;it ettltilen mc- o yun la r 
da Bü.>.ük Har.lara muti.;,.~ 011· jhilr:-r. n br t .. r v erind, n açı:k ekf ~ı.:ıe su:"t"tiyJc jhalr :l yapıltı(":ı<~ı -
itaat ile ve hLırmet ile baglı bu- 2 - 136 xale:n eczan,., :nciı<l=en fiy:.tı c2800• )jradır. I 
lunmıya alı,;tık,a ·ı dhct~ H~li- 3 - i:ır.ıle 6 Ao-stos !).12 gJnil saat iı ae fü'Ö<tör'ü.: bina.s..nd•k• mü.cır"-- Festival 
felcr lmparoto:-luğıı dahli.Jıde 'k.ı ko rı'"YO=' tarar,ndan yapıl:ıcak"r 

1 
· , 1 4 - 1lu.-..a...~t ~-n::ıinat c;;, 7,5tur. 

yer e~ınce ÇO-' ı;eçrn eden bulun-
duk Tarı vilUı etlere sahip k<1Sıl<li- 5 - Ş:~1,t.nn~ni ve o""ıha faz]n izahat a17""'ak i:Jtiyen:!cr~ Eılt!iititii. Da~re 

1 !\!üd~:ı gur..' n Wae;tat~~rı. c7808> «5546J 
ı~r. 1·ür1~le:-, Ara~istan üJ;·.c.:>ine 
VL Haliicler diy~rıııa mül&üınan 
ol:lukt.an ~onra yerk,.miy'C oa~l<i
dı or \"'e ço~: geç: __ dm ~er: ,Wk
}erı ycrlc.'dc sahi,_ 'k.ır'aıı. "" lıa
ı.1111 o?:iu!ar. Buralar<. b.ir tı&.rd

nu) eti rn<ıtlaka takı~drlar 

B:itWı Tuı·~ !!' llctiı ~ı. Bi.ıyıik 
Hiıl<snı ~ li telakki edilen İran 
BüyW< Selçuk İmparat.orlu.'.:unU'lı 
ismini hald>n oldukları yerlerc!e 
huibelenle imamlara o:.Uı._.,ıııya 
ba.~ladılar. 

Görülüyor ki Türk süırüdcn ay
rılsa dahi yine başa ve kökü Sü
riye tiöbidir. Hakanlarını bii,·iik 
ve ulu görürler, lcon,luJ;!an ~er
le."C hacomi dahi olsoılar Ba)'iik 
Hakana tii:bl olurlar. 

--~-

lstanbul Defterdarhöından: 
ı Yan l1l;;1 o: n Fcnı Fıı1,wte ı bması ciuvsri.ür 1:.n yık' 1'ıl ıHı V<' rr.o°l(,z aı·ı· 
I n:.n n::.xwdılert ıt ı..err!ir. 'rı:-ı ta.:ı;z'tü. \"\: tef;\·iyc: .ışler·) le l ıkhrtlıın duva rıar-
d ., çritacat: ~- 3t ma~-: rr,pc;:i k.:p!lh. z:arl ~uli.rTe arr.IıTm.:ıya çıka ilin ştJ"'.", 

_\rt! rrr...ı 5, 8,'94~ Ça. nl'?· ~ Eaat 15 dr· Det'werdaı .ık bı.nas~nda ).f, li 1 
&rJ.;it;;: \ill<lurlLıct...nd~ n-ute-şıe"ıJo-: korr.iısyo!'.<ia yapı~~:ıct " Muhn t:.ınıt·~ be-
cıe:i (800) l'ra. munklrnt temnıtı (600) J.U:ad.r. ıtüt~ah.'>it bu teminat b<'- 1 

-.!i ha ~ .... '"lıCte (5000) liı-n 1 ·.k s.y :ıc.a bir barlk.a tı'>_miı:ıal mektubu vı•rcct.1c.tir 1 

1 Fı :ınt ""apo: \-e p~\)jı!si ve umur.r.1 şartnamesı lfil!t Emi.:Jt :\1:00ürluji!nde güt-U-

lkbJ::. 
İ~ klilerin muv:ıldi:at l(mina+· ve beş bin jirel•k banri:a. m!:k'tulbuınu ve 

L"1uır ... evl 2490 sayılı ka.nuın:ın ta.nifat:. d.aif'€sillde bazırJanm·ş k&palı ve mÜJlür
lü ZJJrf del"W1Lllıda Wkli! ni.\'~tuplarıru iha".e günü saat 14 de kad:a:r KO'Jnıs,yon 

Rr.,lig:ne ~akbuz r..lu.1{ilbl ~~e tevtli etm~1e.ri. (7819) 

' iLAN TASHiHi , 

14 . 22 Ağmtos 

Bil"tl~r Miili riJango gişele
rile F.,,,ıi,al ):tptlacak gazino -
"larda s:ıtılnıai.tadır. 

Her türlii iıahat için, Tel. 233~11 

AS!iRRLİK İSLERİ: 

Şube~,:e davet 
Beş KtaŞ A!J. Su.ıh Xı.'C:fl.: 
A~aı......s. :1- • • yazı. \"(. 5b. , r '1 

(~4) ,nat ı.arf·n Şb. mi>e müroc:ı

a~arı, • tn~r.ri tü.di"rle h~:J

rıır.ca (1076) sıy·iı ka"•:T ın "' d·i!'i 
rnahsu una g~ nı~;.:nı•l;,;o yapı;ac.a.

Gı i]5ırı olun1J1r. 
Saıt Beıkıicnl'!r 

s_ . .r:.i A: ... 
K:.ı.J!'<:i İ::.-fercliyar otlu 

Fahr1.:Ltin Gürsel 
R ·'f~k .Alcgi. -ı 

Ali Naki EııMyol 
Hay"111r 531;.ı1 T ~·~ır 

HALKEVLER!NDE: 

çuk hükün:etinın inkuazım <la 
g;,,terdı:n . Ve, bu inkrazı:laıı son
ra da tıeşe-kikül eden Emirl.derin 
!Ureıtİ teşel<tküiünü tebarüz ett.ir
d;m, Bu \-ukUdtlan sonra tarifı.in 
vücude getirdiği hattilıare.kcti çi
zee.oğirn. Ondan sonra Osmanlı 
Tu~kletine karşı Ehlisalip faslı.na 

Sultan Aip Arslan, ken<liı<:<:e 

halef olan Me!('k Şohtan başka 
Tutuş yahut Tan~ ismiaıde bir 
oğl'll daha varoır ki ~ıe:ek Şah 
lıııı:iisine Mı-;ır Halifelerine ait 
olan Sur-'ye ile ch·arlarll'll ver

1 
Gaze' C'mizin 19 Temıruz Pazar nüshasın( a neşredilen 

Mi!!~!~ ~!!~ ~!.~~~!!!!'!~ !:~ı!!~1~~!alı 
Çarşı Amacılar f> nuını-a.ralı llU&eyin llikrni ve Siil.eyımn-n Sırrı S• r.yr..r l!alk~ndf'n: 

24 ı:. zan ı.af gU J r-re-
~lağazasında 6/8/S42 p~be günü alınacak kupon numaraları :!Wıe Bilyiil<d< roç Bryıız Peıtc y1i=e 
(559001 - 559300) olduğu yazılaeak!loen tertip soh,·i olarak Havw.undo uım.'fTJ yüto.ıe müsrıbe.l<a-

mişti. 
(:>59001 - 559000) ~klinde dizilmiştir. Keyii:yet tavziıh ve tashih la.-ı t.ertip .,ım.,ı.r. Mc ob•kalar B•'-

' 

vlunur. dıen terb'.ye.ı;i yüırınıe prc-grdllaıa gö-
(Dıı?oonlt voı:: re yapılac;;~~rr :\t:Waba~<ill.a:a saat 

-====:==========·====~ Kapah zarf usulile eksiltme ilanı _1s_ı._b_,şı~_""_<:ı:'_1"'-· ___ 
1 

geçro'.'ğiıın .. 

Samsun Valiliğinden: ı Bolu Nafia Müdürlüğünden : 
TAŞ i H Z A R 1 Er.••' Yt' k'llluU,, iŞ: Gôy<aıi< - Na!lıiıan yolu:ıria O "+- 000 -

1 - Sam:: n - B:Jra ;y<>lu.:ıw U + 5'0 - 45 + 000 k•l'-"<ı tro.ı.r; c:<ı
.ıoo 2.5i2 m tr"! mikabı ham· tt-~ 112.a?'l kapa~! za4~ı usuryle iba\. ı·<i-i!mek m.c
re ~ıt..'.tme,.• koochnuşt•r. 

2 - Ek.s;JLfr.e 3 Ağu~toe 1942 LarJıine rast1-van l'az&ı1esı günu ~01t 16 dıa 
vı~ .... et on· Encu.ıntını.ncW yapı:acakt~ 

3 - K~! b•d•t; (30489) liTa (52) lou..'"\lfi vP ır.a~M tl'l'.";Palı (2266) 
~ra <71) kurtoştur. 

4 - Bu ,e a-ı.t ktşıf f'\'rakı "i • sun Nafia ~Iüdu-l.iğü ve \r- 1.a)ı't naım.ı 

F.nı. "'1ıel» :kftlmıındc olt'P istek 'er bt"'d rJ.Sıı.ı. ola.N.k ht•· g'ı.ı.n töre.IJilir'"e ·· 
. 5 -- İsi4-'A_;~pr Kı_3ı1P tarihinden ~n geç ÜÇ gün Cvvel Sa o,.n Va: !:ğı:le 
~ llt\ mür')Ca!i.L eaerek a.:ı~ .. l.ı'"ı eh Hyt:t vCJ:.k .sıııı \'e ca ··l Ecnr:ıe i11t Ti-
e11. (Ki.as~ \it'1fti::ı 1n..ı. tıekli m ;.ktuplarım t>kil"m<'ler' 1Azın .d r 

6 - tr.ıll.t "'Ye gı fcC'K 1
{'r yaln.ız tıokli( n::.e!itup.a.rını havi \·e !::::1.p .... l bı= 

ı.a 1 'f "·c fi.çuilt'u nl:ıddede yaz· mı vak~ı::At tPı ".ir.at .,~ .. ';.lı,rzu•·u ve bt-tnc~ 

nı.ıdded(' Y• z., "ır"t':Jk.:>la!'ı bir d:ış za-'"f i~ "" kr.ıyu"1J ve ır. Tht': • :'! r: llr •-apa
yil ait ıhi':•_ gunu s;uıt 15 c kadaı- makb '7. mı·- hilintle Ua ı i F.nc'Jmt-n ReiUi· 
ğı. 1 v r.ıdt· vrya iadı· 41.:ıhh.Ut j ol rak: pn-;taı ıJe gön<lr-rmi~ olma ;;ırı: ~-

z l\:ıs:tada lacak g ~· ,1?'1cr kab:ıl uluıınaz (761~} - --
İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 

1 .. MZ c·.. artesı gil Ü s y J'rnU- s.:ı, c k ı.J. ...ıa İ !aııb 
f\ •· l ı~.ıf'ı.x!a.!l dil ... _,J ~ i!l ilftrı. f'O Cn < :l 1. tel k ~ ()..' 

1

-;s + 000 Kt.o.;ıı:-t.:eıeri arz.sında Uzundere vt: Çtlıe;r ,;;öp.::ülcri i'.t} Kür;Uit köP
ri..i v& rnenfezl-cr injaatı . 

K· 1 b"<kl 144041 ; m 96 kc ,wtur, 
2 - B;ı şe a.a §3.~a·~ ..... ~:e;. ,.e evı-ak ş-..ııı:,ou""dır: 

A - El; ,· t~e :-t,>""rr.L'Sf, 
B - nr_jtavt•le p:Y~jt'sıi. 
c - Bayıcd.ruk i<le:i g('<>Cl 
D - Köp , \"ı' !TJC'U:M:iı•r!! da::> husuYi şnr b?ame 
E - Ke~ i hul.J a.. ... ı, sılsil("l i ... yat cet"·ı•llt:>ıt. 

l~ - ~ ' Ve Kı.)p.: J - (ı~l ~Jl'tr.iir:.l.C'Sl. 

İ!! ;~·er:~·:-!" bu şn -tnnrr. 1ı•ri Y•' C''!i:ı.~ l .&~. J Nafia ).!üdilrlüğünıde göre
bıllrl ır. 

1 3 - EIG!ıt~e 7.8 !l42 to ..ıtbnl:ı C•:ma gr•l s:at 16 da Bo!uda llill<Uııı~t Ko-
l r.ag·-Aa Nafia J\llidiırJ-Uğ od.:ısında yApJacak ı'. 

4 - 'f . .Nıit.n11• i-:.J.pJlı ..:art usuli;lt• ys.pılaca)\.tır. 
5 - 1:Ji~;sıutı1J;..)'' e e.,ı,.nck c•n ctek1;nin 8453 ,,,,"fl muvaıkfkaıt terninat ver-

11 "' b~:- .,,., iJ::::.,":.a aş.~6ı1a~.;.i ves .. :a!arı haz o' •P gfu"1.ı• ı'lit'9i lftzuıı<lilf 
! f'cnret < - ır.ra l«!;rıtlı b· lırı hıi:ı n ela v~ka. 

!? it r o r. -:,· ~tirak c-dı1trek ~-:ı ~l\ıı e gi.JnLirıd'fn en az. Uç 
gı.m PV\t: (100.1)1)0) ıı ~ ..... yaptığı "18 ,. r \·e .. ı,l a ibraz fdtv•..!:k VtlLyetten 
a'ac 1 rı rt'} t v kula ını te'ki,_.. rr.ekrt ıpıJ ın<ı koy;.ıca.J<la.ı.-dır_ 

1 

6 - T<:: • )] ) '< da ~ i."K:.. dd~e ynıılı ganttcn blr saat 
~ li , d r H • ~ r Da :-esıne g-t"tı.if . "Ck E«sHl -w. KomtıEy u Itı~ı~.i-

n~ bı ı ıml.t'lhi 1 i! vf :at~ kt"r. Pt; t ı • g·· 1<"r .orc-ek Ml \tuplar· 1 t~i-
b #'b" e 22 T mm· z 942 Çar:ı>an ha g .nü y.Jp: <"ak·ır 

Koh u:ı- ila;cy ~c :\. vasıta1 
.... :ela bfı,-nC'"mılC' k:ıblo a.oş "1. gom ıııo ıı yr-" u d"" i, 'Y a. t K.3.a •• g1; ' olrr. ı ve C:J\, z "fın n::fi'"ı.V-

n n ,ıe iy t·<' k p.: t l o!:rr.3!: ~ ı: "'!lr T:>.;6't da o .. ~cıkrr. ter ka" 1 r,;:ı..ru ~ O- ,.aıkt..r 

1 eC l • t.768 ... 

Gazete konuşmaları 
('.? inci &:h:tc len Drvtım) 

iB;r po~ıka, hayır, hayır.. bir 
csıtep• nota.5'le yiıırüyorlar!. 

* Fı>k'den l<>tanbuhın cmahalle 
hanımları• nııı takunyaları ınq· 
hur<lu. Kapr kar~ı kxım:şuya, kö· 
şedck: b~kkalü, çe-:mwye takun
ya ile gid!lirdi. Takunya: Yalın
ayaJ<, şıpıtı.k ter!Akle, ökçeli ter
likle giyilıdiğ:ne ve g y<E:n ayağın 
meleke ,.e mcharet!Pe göre çe
şitli t' rntı:ar çıkarırdı: ın1halle
nirı mcş'hıır si~n::ı.ları takun,Y~$t

n.n S<'sın·cien t:.nhrd~: 
- Hu!. KapıYa baiı.ın Ha.,ife 

I\-Io1'ıtı bize gelı yör!. 
- İrr.arr1ın gcEni kayr.anası:e 

kavga etmiş ... Bahçede takt.m·a 
,~ı;ruV'ür! deuiHrtli 

19-12 nin kundura gıcdıs. ,.e 
n.ka cakıTtısı. İsıcınbı:lun es<jci 
mahal]~ lıaıwıılarnıın takunya 
t.kırt.ısını gö l'<İC! b.raktı. 

REŞAD EKRE:H 
Gda."l ..... n na.z .. r d k t!er celp "~ y!iyel i t. olu.nur (78~) 

~-===============================================~======================,==== 

Zabıta Rom:: No. 34 ) 
1 

Sen mi Oldürdün ? 1 
\ Yazan: EDGAR VALLAS Çc,iren: 1'11U\'DIER A_!;:',..~-'.?!_,.) 

Le"!J &c>nı.Je açık açık konu.şu
yorum. Ji-OŞııraa 8· ;,m ~"<>r değil

"'"' Erkek tavırlart!'ll var İyi 
·b.r i<a\b sah.bi olduğuru:za inan
m..k ı.stcrmı. Onun ıç"n bu mura
caatimin beshude olmıoyacağına 
inam:::ak isterim. Şimdi çeki iıınza-
1..vayım, Bankalar saat üçte ka
p~ııııyıor .Bu akşam, İngilt<ıreden 
tı.ııı.ıı· memlekete olursa olsun, 
h 0 rcket etııneniz için mii~ait Yak-
1ınız var demektir. 

1 eli baş.n- kaldırdı: 

- Bu husu•-ta mutabık kalanu 
)·acağız ci dl; dünyaı:ın hıç bır 
sc-I"\·eı.. bt•n: Ingiitcrc<len al)'ıra· 

m"'- Burnda ka:ımaklığı:ını ic.;p 
et.iren oiddl sebepler de \"ard•r. 
Fakat b r pazar!lk. yapma:< i•~e

diti~l'e goı e, b<:n de bır tekL!'te 
bulunayım. 

Can Lelı n1 as" a dnğru eğıl<l~: 
- Ber 1 ıle di>ı,<iin gününe ka

dar görili}n1emeyi s~c vad~d(·rim. 
Düğün ne zaman?. 
Fridınan k,_,aca düşündükt~n 

sonra= 
- Pl! r~cm'beyc! de<li. 
- Pe!<iılit! Çarşaınba ak:şamı 

Hilfırda gPlcbi•ir·m öyl<'yse ... 
!ihtiyar yine tere(ldµt etti, ba

§1111 sallıyarak: 
- oıu;, olur, ded;, 

C-On Le!. i:ıesabı gıörüp lokan
tadan ç•kar t:ıkmaz Fı.-d.-na:ı te
lefona gır:erek, Frank Suttonu 
çağıl'dı, ikı kiı;i -0n dakika kotlar 
konuştular. Bu muha\'e.r·cicn 
meın!lun kald gı an•a,ı.an F.ıd

nıan otomob"'" Vinbelden'a doı:
<il~ 

Berıi baıl:rn>ının gdclıgın. işi-

tınc,, rria ı a ç-.~~ "'nna n
(] C'll"' Ld. ile lokanbrla •crt 
~;ı. 1(,. k ...ı u' 111 ohnasın a!'l 
~o ·-. iu F ~a ı. t v ri , t..-s'e· 
1 • ·ne~ k1rkusu küne' bul-
c!t. 

Bcr.ı1 f .cana ç;cyı r1~:d :.ru !\en 
Fr"" '"'1'-ın kendıs.nc ta,;.ıldı: 

l3er:l. sen ric amma fem• 
hu) hı.bir ~ız. imişsin ha'. Lo'ka:ıta
ya knvmak iı:iıı baııa uydurduğu'"! 
m?salı hatırlıyorum da. seni" he
sabın'1 ben kJ2;ırıyıorum. 

GEnç kızı"l kendisi~:ı ınıaıur 

göstermesi~e vak!t Dıı-akmadan 
ciC'\'a1n ett : 

- Con Leli ile l'ZUn uıZun ko
nu~tu:n Dc\ğrusunu istersen, iJu 
delikanlı bc·nim de J-.~uma ı"t· 
miyor değil. Kötü mazisine rağ
men, onn .n~ant CCL';.~d-en t~rr ... -
l&rı y·r Fai<at Fra "'k•n bu ada
mı ısı&•lı f'Cİ<•ro"P.cef:·ne de naıı

mı; nnım. Liıkin btnım de bu 
yc-1,Ja bır tenübe yapmam lazım 
gdı.cvdi, lu tccri>beyi Ltli üze
r nde )"lpmn,·ı te!'C>.'ı ed.e!"(lim. 

Guı~ k•ı hil'fifçc gerıl.ed:. Cün-

kü r>e zam~ıı aın LcLnin kötü 
ıaraearınd•'tı, hatt.a ima ynliyle 
d:ı"ı.i, bilı,edılse kalbi burkulu
) ). ı. 

Çayeıda' bir yudum aldı: 
- Herhalde ona k~rşı sert dav

ran'11~dır.ı7, d('ğil mı b:..,ba? 
Fridman güldü: 
- Üzülıme dedi, bila!<is çok na

z;i< muamele ettim. Hatta ;,endi
sine :rnazısını tekrarlıya'bihnesi 
için iki bin lira bile takdim ctıtim. 
Fakot kabul etmedi. 

B('ril'in kalbi göğsünden fıdı.

yacaı.1< gibi oWu: 
- Niçin ona bu parayı vennek 

is t.ed j nıiz? 

Fridman cevap vermeden ev
vd biraz durakladı: 

- Bu memleketi teı<kedip baş.
ka ycrle'fe g;L,in diye! Hiç olmaz

sa bu 91.lretle seninle Fraılk'm da
ha :;ı..kı anla~uıanız imktlnları ar
tar. 

l'zunca 'bir sükiıt fasılası geçti. 
- Paroyı kabul etmedi. Lon

drodon da awı1mak istemi}'lO~. Fa
kot bana ibir ~ey vadetti: Dügün 

gününe kadar scrir..lc gürüşni

yecek. 
Beril baı.blığını pl'l: iy' tanı

yordu, Fridman söyli:veceği mü
d:ıim bir fFY olıdugu rzaınan, sesi
ni yükseltirdi ve ş?m<li de yir.e 
se-ini yük3cltcrck: 

_ Beril, dedi, dü.'iinüni.iz çar• 
şa.-nba~·a değil, hemen yarın ya
p1lac~k. Y0 Y trıı, cumartesi sa· 
bahı, Frank S~trtıon ile n\kiılıım
zın JuyıJma:,;;ıı i.q!;iyoru.ın. . 

Genç kız sarardı. Nerdeyse gfu
ya,ıa.n hoşam' ereeekti. 

- Sen bu i7di,·aç hakkınıfaki 
fikirleri.mi bilirsin. Artık bu iş 
obun, bitsin. Kararınnı nişanlına 

da bilctirdiım. Bidayette o da se
nin gibi. ;tiraz edecek oldu. Çüın
kü perşembeye göre ha.zırLlk ya: 
pıyordu. Ben 15.f dinlemek iste
ımediıın. İşleri pek.ala yolunda gi
den Frank, ne zaman istese, mü
essesesinden ayrılabilir. Beri~ 
'benim hatırnn için b:ı işi 9iir'atle 
bi'ireceksiniz. 

- Yiıni yarmdan sonra ıını? 
(Devamı var) 

(2 ·ıı:cı S'lh!fl"den Dt!vam} 
faL.r1n1 eZ<.'C-fl'gıni bi ı.hrdı. İc. .. ~~ 
.iş:t"'.r\ni d~çı k·1 ..,;.""'•1ıya <;a!rt:1. 
L,~~r 11l!iır ıst Ja teh kc.jıne n1a
ru:. :<alma-n ş uL>ay,; , Nahas Pa 
şa g;r: :t!J.: te~ebbU~lerde lılı Li 1k 
wriuga u grımııyaı:'aktı. t'okat 
anı'ıYerc!k"':> 2Q m•.' ıstanberi 
kazdntiı~L:ı:,. zaferi•""~, ).f1~1:-da 

kavnaşrnalar h.sı.I ein İ$1ir. Mih
ver propıag.ır.das;nın bu fı,·3att 

kaçırmak is:.c~ :yeceğ; tal1m.i."' e· 
dile'Jilir. ııı~ırııı ir~p..e uu.:· ~u ,. i-

' o • 
neı1::m~ bir pol!tika taarruzu iki 
ayıd .. n!1X-"r! cit.:vnm fl'tırnektedi:-. 1\Iı
smn işgalôni h€def edinen askeri 
ta&r:·u-:u Bri~anya km'\·ct!e!' 
karşıladığı gibi, bu poLt.ika taar
ru .. t.uru da ~\a· .vs P.c: 'i kaı.,;da
ar.:-ı;::ı:- ~Trh' P~§ay, en1ın -bi:
yerc nakle<] r, .beşincı J;o'_. haK 
kır.ela -'"" te-dbirler d, r, ydh'l· 
cı!ar d:.:clıa ~,k, rniiırakabe attıra 

al nır partisı:ıi tasfiye eder. Hu
J.a.sa. Br::tap~ J. kUV\"C~~cri r.ı,sır:1"\ 
drs ~rhes'ni müdafaa ederke~, 
Nahas Pa~a da iç cepbeyi koru
mı;·a uğraşnın<tadır :\frSır o nC'
rece naz!!: günler yıa.~'na\--t~d T 

ki iç cephe ile dış cephe ara;ında 
ya.kın münasebet vardır. Eğer 

~a1ıas Par:ı iç cep'.h0vi muh.:ıfaı::ı 
edemez:sc dış cephe y.kılaıb'l.eceği 
gi.b;, İngilizler d .. 5 cepheyi mu
ht!rza edlmc1Jersc, ıçerde cep
he nam;na hiç bir şey kabı.,ya
caktır. İ~ ve dış ccp.._,-e, '!" r .. I.i's·'1-
cla· · b<J(;t·l!'<: b•n tezclı.ürlcrk> 

de b·~l o!maEat!ır: Dış ccph('de 
va::.iyet na3ik'.EŞ',;ğ· z•man, der 
hal. iç cephe~<' de b•1lı-:-:ın belir•. 
Bu buhran İııkenıderiyenin tch
J.ikeye dü~tüğü sı.ıralada en had 
bir sa!'has:ınıa gitmişi· Fakat İn
g.Jiz kuvveilen> El&lemeyn cep
hesirufo tulu,., alı, sükiııı tecır;c, n 
geri gelınril;te<lir. 

s-.h 1r ve Ba~uhırr!rt F.t .. m fzzpıt 
Ber.lce - Neşı-ı:y'lt DircktôrQ 

Cevcet KAR1'BİLGIB 
SON TELGRAF M.\TnAASl 

1 
haz r~anan \'i: b:r b r l1 ' ~rk 
o1r.n rrJll iv,, ur' df fc· 1J\'ı:..li \ın 

ı hazı!'~k1aı n ba.5} .... nn " 
E,, rr iıdı.i'"' u 1nrrf nd. n dfın 

trı.:!•~·:ıat mc-r.~wp,ı...rınL hn c.,•ay 
'""r il""' § ıbu arnd<:! • li'i rıvı· ,ır 
ı ... -;-ti\ a: r·r Wamı c'-J:ı-ür 11 -

ı ne ,oluna·ı \'(\ h, l'\ üıe: ,,. 
iare~ tevzlı K r a .. JflJ'-ln : t•· 
va: t.'l"t..:/ . rı. cu fır ~ ;::r:. }; 
ITıll!-'.tUr. 

hr~n F'c>ıtival rr ,ı~rt.ır.cc 
nıu-h.dif taraf'ar.nd •kı (')VUJ':' lr 

,-a'".taı~ır1 1trrıı"' '"'~ 
ını.ldcr~ııncJ olmı.1 ı •

ıara de\ arn c•}u "in n'k· 

için ne!'t l 
progr"n-.ın 

çJn c.·alt;' 
t..dır 

J."Est.rval 14 agu a br ,·n-
ral< ı:r hafı s ·rec <ve son ~ı:
rak 2~ ağuı:'oo günü 'il~ ı; si 
Ka ı ltöv FP~e"b~r('e 'ı <b 
l-ı.·..ı.ilc, lıir n·.at ne 'E; b aıP 
Ye : rek r>.haye. bulacaKttır. 

Bakırköy buz ba}ii hakkında 
tahkiluı.t 3·apılıyor 

Bui:::ırkoy bt..z ba-)":·nın muıtea.;ı ... 
dit ihtaı·lara rağmen F'l.orya ve 
Yc,.;J'kövde buz sat.1 rm.ıdı.,~ an-
1.a_ 1cı l~{ h•ükk "'l<l''' 1ah'h ~ata l:-aş 
};ır.! •rı"ıc.""1r ,.1.Zİrt"'Ct tedbıt nl ı~· 
dukan sonra B2kırkoy ba)ıı <Je
ğc :L foct'Xr 

.ı\dalaca n• D"1 zın en ser neık 
ta!r r:r:t be]('(· ·e lı?'" ... ınotor

lc'": huz nr..k' •.:m.erk.'c:<h•!-e!" 
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