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llarp Akademisi mezun· 
arı d·pıomalarıaı aldılar ı 
,:ı:kara, 7 (\'akıt muhnblrlndcıı) - Ho.rb akade. 

" b· bu seneki mezunlarına diplomal arı bu;Un bU. 
ır törenle verilmiştir. 

'tör 
!leıı~ ende BUyUk Mil!et Meclisi Reisi AbdUJhaJlk 
'ıı'lG ıa' Orgenera l Asım GUn:lUı:, birçok komutanlar. 

l' r t".ılunmu{lur. 

l{urınay eubaylo.ra d(plomo.lan BU vUk Mlllet 

MecJiPI Reisi AbdUlho.lik Rende. tara{ından verilmlş. 

müteakiben mektcb mUdUrU general Ali Fu:ıt Erdem. 
gll kurmay .subaylara uzun bir hitabede bulunmuştur. 
Gcı.eral Al! Fuat ErcJemgll kurmay subayın vasıfla. 
rrnı anlatmı§, aulhde ve harbde kurmay subaylara dU. 

~en vazlfelcrı çok vecız bir surette fuı.h etmlgtir. Ko.. 
mut.an, modern harbi anlatarak kurmıı.y ıubaym bu 
ho.rlidek! muvaffakjyet sırlannı da anlat"llt§br, 
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Mısır cepheslndll miilldlklcır ve Romel kuvvetlerinin harek!Hını cösteren hartta 

istedik, 
yaptık? 

Mıs ı r harbi Marsa Matruha intikal etti 
ingilizler 20 bin esir, 350 tank, 
400 top ve binlerce araba aldılar 

Ölı:UsUz kazanç hırsı ile hareket ~den Uç, bel)'Ü7 

klşlnfıı \'Dt,nnıı kıırşı t\şlklir olan Z.'lrnrhtrı ıı gidermek 
;} ol ı dbette vardır. Ticaret ve lkti11.&di rııallyetleria 

erbeıltl!ğlnı bııhane ederek milleti soymak hakkıuı 

hlc klnıııeyc, hiçbir zUmreye tanım mıalıyız. Hıl'lh 
polltlk8<'ıların, millet idaresi Uatünde dahili ~·e harl<'i 
bir ııi)aııet yUrütmelerlne asla müu.nde etmemeliyiz 

- lS.'\IET t ?liöNU -

~ Yazan · Asım Us 
~rnle'ket1e olan tkttsadı söylenen faydah neticeler yerine hlr 

,, ~ 1kAJet etmeyen blçblr iki balta sonra bilhassa gıda madde.. 
.rOktQ :ta r. O kadar 111 ııllı.l'ıyetı lerlııjo fiyatları üzerinde umumi bir 

)t\a~lnkların IUnillerl bile menı. yükselme hareket i ile ka1"3ımıtık. 
111' göstermekte ön safa Gerçel•t en ''gıda maddelerj Uzerlu. 

t6ıı Bu manz:ıra pek gııribdlr. de tlcı&rct serbesttir., karan llAD edt. 
~ erıın17.e ınanmn.k l11teml- lince her tarafta rekabet hareketi 

UIJla beraber z:ıhlrde çol< baııtamıştı; fakat bu rP.kabet lstlbsııl 

't olan bu mO'j&htıde, eec.Oc yerlerinden ıstıh!Ak merkezlerine yl. 
~il~ acı bir h:ıkikattır. yecek eşyası naklederek fiyatları dü. 
"tla ııürmck için deği l, blltlk l ıı gerek Is.. 

r ınağdurunu gaddar ken.. Uhsal bölgelerinde, gerı•k latlhlAk 
din gösterir! merkezlerinde e le geçirilen her tUrlU 

~ ttbı Ort,adn. herkeııln elkAyetl. gıda maddelerini toplayarak atoklar 
'tden fı;lerln asıl mes'ulleri yapmak l'e halkın ihtiyacını darlıış. 

it... ~d~n lkl\yeı etmekte en tırmıık ınret1)1e .flyııtlan ytlkt;elt
~"<111!1 görilnli)'Or. mek ve aradaki tf)&t f a rkmdaa ""1-

ilffık Saydam zamanında fade etmek ıı:ın idi. 
't bir karar vermişti. Bo s ne Elim olan cfbet ıudur ki evvel~ 
"-ıı lıııbnbatm mllstah tllere il- hO"metln iktisadi sahada koydu. 
'hıı toburnıuk ve yemllğin mlk. ta t;akyitl!.'rden ııtklyeı edenler bu 

dtkt,a.n sonra tamamı bil.. defa da b}zz.at kend!lertnlo teş\.ikl 
"'-r"ttn alınacaktı... Bu karar netleesı olarak tatbike rlrlıllen ser. 
"' l;;ta. !JlkAyetler Ue karşılandı best rejimin netlcelrrlnden ijlkAyete 1 

' lrnseıerJn ıstedlklerl ıu idi: başladılar! Bu arada etrııfı karart. 
~11bubatın kendine lAzını ı makta veya karanlık göstermek te 

tuıı almalı, cerlslnlu alım menfaat uman blr t,ıtlnm poli tikacı-

~ lerbeaı bırakmalı idi. Hat. lar da faaliyete geçtlle-r! Böylece 
~kette hububat alrm •tmıı hükfunetln cösterdlli bliyUk hUınU 

~., ~kılırsa müııtahııll malının niyet esertne vk dao ve insafa ıığ. 
~ ~ 1 beBlnL otuzunu para.sn mıyan bir kartıhk .erdiler! 
.""'"ııı_ lete brrakablllrdl. Şimdi blikCmet yeniden blr takım 
'tt~ alım satımına kısmen ol. tedbirler hazırlamaktadı r. Yukanyıı 

tt verllll'flC le adamları bR.. naklettiğimiz vu:iyl'f, (Ö1: llnttne ge. 
~klerdt. Anadoluııun dört tırllinıe yeniden takyld yoluna glderı 
ille bliytık ııehlrlere yiyecek bu tedbirlerin mucip aebeble.rt k olay 

~dl. Bu suretle tıı hayatm. anla111lır. 

'-."' )il llnauru kendini göstere.. - - ------------
~' rıltaekııtınden !JlkAyet l'dllen Sark cepbesın•.ıııı 

t~&Uan kendiliğinden düıe. l&V 
t piyasaya bu tarzda bir 

~el'llaıtyecek olum fiyatlar G •• •• t k l 
~ kaeıınekte devam etttktnn urcus an as er 

t.~bat ınüstah!l)llcrlnln fat ih. k 1 1 tlttç tt kmlmıt olacaktı, Köy. şosesi esi di 
~ Uer butday, arpa. vesaire 
~t ıı-ı ekmekten vaz geı:ecek. 
~ ,, ~erıo.e tüt tln, pamuk, lıı.en.. 

' 
11evtr ıtbl malların eki. 

' ~illiyet verecekU. Bo ıso 
~ 1tlo. bU.y\ik bir tehlike teş. 

.._~u. Sonra bu tarzda ıtkt. 
~ "- . r Yalnız hububat mUatah
~t~rları da detıldl. Bü)Uk 
\..~ ~er nevi eeya il.zerine 1f 
\.' 'u ve esnaf da ayııl fikri 
\...' ~Orlardı. Bunl:ı r blikftme. 
~1 ihtiya t ~ddelerfne el 
\ ~ 4iotru bulmuyorlardı; lt 

.O ~ faaıtyet eahHı kalmıyor 
~"' ectlllyordu, 

Moıkova, '1 (A.A.) - BugUnkll 
Sovyet öğle tebliğine ek: 

Stalingradda fa.brlkalar mmtaka • 
amda bir Sovyet b!rliJ'I Almanları 

iki mll.stahkem noktadan altnlf ve 
bir dUşman bölUğUnU yok eımııtır. 
Staıtngradın fimal batısında 8 Al • 
man blokhavu tahrip edılm!ştlr. Bir 
piyade taburu yokedilmlıttr. Naıçıkın 
cenup doğ'Usunda düııman tanklarla 
hücum etmig ve ağır kayıplara uğra. 
m~tır. Tuapsenin ıimaı doğuıundıı 

çevri!miı olan Alman grtJpu yok • • ı 
dilmiştir . 

yoldan ı;ıka.rm11ıardrr. 

Kahi~. "1 (A.A.) - Oru eark 
İngiliz umumi karargahının mü~· 
terek tebliği: 

r>/6 son teşrin geceısi, ve dun 
8'inci ordu düşmanı garba doğru 
tnkibe devam etm;§tir.. Düşman 
ıırhlt kuvvetleri bakiyesi Fukn 

'~~~~----~------~--

Vilki'nin· Türkiye 
hakkında beyanatı 
Xe,•york: 7, (A.AJ - f. Yen • 

del Vilkie, burada söylediği bir 
nulnkla demiştir ki: 

Şim:ıl Afrika ve Türkiyenin r.t· 
rafındaki çevre hıırhlmizi kozana• 
cal',!ımız yer olacaktır, 

İnllbaım şudur ki, Türkiye, bu 
)memleketi hilhas~ıı rloltunun fet .. 
hinıle annyol olarak kıılla nmıık b 
tiyccek bir miilecaviz için çok kor 
kunç bir mec;ele teşkil etmektedi r. 

Nev:rork: 7, (A.A.) - Sö3ledığı 

nuluktn Vllkie ilk c!iin\'B harbinden 
sonra Türkiyeda ,.flcude geliri! •n 
eserd!.'n bııhsetmlştlr. \'ilkle bu "" 
seri Am<'riknlılnrıı "" insn nhiı:ı 1-

m:ın verecek bi:- mlslll olarak zik · 
retmiştir. Hatip eski engellerden 
kuMulan ve hangi ırktan hangi 
memleketten olursa olsun, insanla· 
rın kabiliyetini isbat eden Türkle • 
rln sevildiklerini söylemiştir. 

Vilkie Türklerin kendilerine ta 
arruz edecek olan her memleketll• 
cnrpışmak azminde huhınduld:ır1111 , 

Türkiyenin harbe gl rmek istemedı• 
~lnl ve kiminle göriic;tü ıı;it>m hc~r 
sin kendisine Tlirk hududuntı @e';e 
cek olan ilk askerin ve onl1 takibe 
cesaret edecek olan diğer askerle .. 
rln yok edilece~I kanııatlnde bıılun 
rlıı ltnnu söylediğini belirtmiştir. 

Paras•z giyim eşyası alacak 
memur ve müstahdemler 

Kanun projesi bugünlerde 
Meclise veriliyor 

Ankara, 7, (Vnkıt muhabirin .. 
den) - Umumt, mfilhok ve hnsusl 
bütcclerle belediye billı;elerlnrlen 
ve 3659 sayılı kanuna ltıhl müesse· 
se ve teşekküllerden aylık nlanI:ı· 
ra parasız gly1m eşrıı~ı verilme-;! 
husıısunrla hazırlanan kanun proJe 
si bugünlerde mecli~e vrrilccektlr. 
Umum!, miilhnk ve hmusl bilice 
lerlr bclerliye hiltı;elcrlnrlen. mih•s 
sese n leşekküllerden aylık nlnnl:ır 

,. 
Gıda maddeleri 

fiyatları düşüyor 
Gıda maddeleri piyasasında gev. 

§eklik devam etmekt.dlr. Yalnız 
dUn kuru bakla üzerinde satışlar 
olmuı ve fjyatıar n kurup çık. 
mıştır, Diğer gıda maddeleri fjyaL 
larındakj dUşüşler devam etmekte

dir. 

subay ve askeri memurlar, mOstah· 
demler, amele, işçi, hamallar har!ı: 
gedikli erbaşlarla takım bn~lar, gr 
dikli subaylar. mülcfc.>rrlk mfü;lah • 
demler, okul ve pansiyond:ı çalı stı 
rılnnlar, posta, telıtrnf, telefon me · 

•murlan. köy eğitmenleri ve öl!ret· 
(Devamı Sa. • Sü. 5 de) 

Hal Ok 
Nihat 

İstanbul Emniyet 
Müdürü oldu 

\ ~ t\l hUtUn memlekl't ha\'aımı 
\ ~rfü feryatlar tabii tesir. 
\....' Alerhum Refik Saydam 
\ ~ ~ &'ellp vaziyeti tetkik 
~ -"taflr& derin bir rztırab duy. 
~' .:.ıa. g(dlnce evvelden alın. S-' birlerin ıslahı Ub.ım geL 
'\ '-' tbıe Tardı. Fakat ömri1 
~'t ettnedı. Onun yerini ŞUk. 
\ ~n hllkO.metl aldı ve ilk 
~ ~tt lı; iktisadi sahada umumi 
\ L ~ •lıtemı tatbikine karar 
'-'~da muhtelif ~ya üzeri
~ olan eller kaldınldı; 
~ lıta :ıı•tah lllerlno de )'Ur.de 

Ukrayna.da çetelerı bir ukerl trenı 

1 (Devamı Sa. 4 Sü. 3 de) ... __________ , __ .. 

~ "tttıB•nda kalan mallarını ıter
~ "t -.ı ilk hnJı:llnı Vl'lrfldl, 
\ ._ ~'- rbe tteı ıatlkametınde alı. 
~ '-1'\tta 1 kararın Uk z:amanlıırdıı 
\ 'llttcırıe büyllk bir memnun!. 

Gıda maddelerinde fiat artışları, ekmek 
karneleri ve ~okantalar hakkında 
Valinin beyanatı 

Vali ve belediye reis! L1'ıtfi Kırdar 
ıokantalıızda karne Ue ekmek veril. 
mesi §Cklinin kaldırılması ve tabldot 

usulUnUn konma.at ve kart tevziatı 
etrafında dUn kendisiyle görü§en blr 
muharritnize a§ağı~aki beyanatt a bu 
lunmuştur : 

"Yeni ekmek karnıı.lerlnjn t emini 

IAyet tebliği olarak gazeteler tara • 
fuıdan ilb edildiğini billyorsunuz. 
Bunlar arasında vata.ndaşl&nD bir 
kısım kolaylıklardan ıstlfadeleri tah 
dit edilmektedir. Mesel!, lokantalar. 
da karne mukabllinde d&ht ol•, ıatlf 
terlye ekmek verilmemeli .,.. mll§teri 
nln ekmeğini beraberinde getirme~ 
mecbur tutuıma.ııı gibi ... ' ıtmı unutmadık. Fakat 

'-- bu Melblrden ıeleceğl müteakip &1mtA balı PrAl'leıE'lllı Ji-. {J)evamı Sa. 1 sa. 6 da}. 
I 

Yeni emniyet mndürftmUz HalOk 
Nihat Pepeyt 

(Yazısı ot ııcüdı) 

Almanlar ağır toplarla 
lngilizleri hırpaladıklarım 
bildiriyor. 

• 
Kattara ya\ağı kenann· 

dan ilerliyen Yeni Zeli.ıı
dalılar Romel kuvvetlerini 
geçti. 

• 
F~ka, Mars&matnıh ara· 

aındaki lngiliz tank lan Ro· 
mel kuvvetlerini çevirdi. 

• 

tecavvllz etmektedir.. Bagilne ka• 
cıar zapt:dilen malzeme araımı. 
da 350 tank, 400 top ve tnnlerce 
araba vardır •. Cenubda tcrkedilen 
İtalyan tUmen1erinin tcmizLenmeo 
l'ine devam edilmektedir. 8'inci 
crdunun ileri hareketi devıım edi 
yor. Bir gece evve!ki ağır ·omnba.r
drma nJad~m sonra tayyarelerlmzi 

1 dün dalına. ricat halinde b~ılunan 
dUşmana karsı alı:aktan hUcumla.o 
nna devam etmişlerdir. Ma."'Sa • 
Matnıh'un ga.rhirıde yapıla"l ve 

ı bilhMsa. muvaffakiyetle r.eıicel~ 
ııen hUcum netic.esinde dU~m:ına 
ağır kayı';>1ar ve?'dirilmiş kıtııla· 
rile ara.ba.larma büyük 'hasarlar 

s-.rtJan üzerinde ile-ri hareketimi• ika edilmif;tir. Ağır bomba tan u• 
zi durdurmağa çall§mışlard!:r. Fu.. terimiz gUndilzün Bingazi ve To~ 
kat Zirhlı kuvvetlerimiz, kuvv~li roka hUC'.ım e-tmi:ılerdir. Tayyare• 
hll~um.ları ne~iCC9i olanık gamn cilerimiz Bingazi'de bir petrol ge
dogru daha zıy;ı.de ç~kilmpk meeo mieine ve Tobruk'ta h!r ticaret ge
buriyetinde kalmışlardır. Elde e- \ misine is~l-et kaydettiklerini bil· 
dilen dir mikta:rı şimdi 20,,:x>O'i dirmişlcr•iir .. 

Maarif Vekilimizin aydm yurldas1ara beyannamesi 

TLirk inkılap enstitüsü 
çalışmaya başladı 

Ankara,7 {A.A.) - Mıuı.rrit 
vekili Ha.ss.n Ali Yücc-1 V!lta:ıdıı~ 

("' -

lebelüttarık 
2 inci cepheye 

hareket üssü mü 
olacak 

I ngiliz liloıunun bir inamı 
hareket etti 

Londrn: 7, (A.A.) - Rommel 
sahile doğru geriledikçe mihver Ce 
bellttorıkta toplanmış olıın İngiliz, 
filosunun hareketlerini daha hüyuk 
bir endişe ile takip etmektedir. La· 
lineadaki mihver muhabirleri fılo 
nun bir kısmının şark istikametin 
de hareket ettiAini bildirmekle ,.c 
bu gemilerin Maıtayn gittiğini tah 
mln etmektedirler. Almanlar, tn~i· 
lizlerln çıkarmn manel"raların yap 
tıkl:ırmı, b:ıhkcı ve teneuüh semi .. 
ferinin filonun hareketlerini takip, 
etmelerine mani olrluklarını ve Ce 
belittarıkta bfiyük lnşe Te miihim 
mat depoları inşa ettiklerini say ( 
mektedirler. Cehellttarıka dört ta~· 

vare gcrnfo;I geldiğine dair bir şa 
yla dola5TI1nktadır. Cebelittarıkın 
müttrfikler tarafından Anupıırla lm 
rulııcnk ikinci cephe için bir harı• 

ket nokt ao;ı olaroğı dıı ~öylenmektr 

dir. 1 

lanmıza. Türk inkil!p cnst:tnsü • 
nUn kurulduğunu bildirmek ve 
c.nlan cnstltUye celp ve eşya verw 
meğe davet için aşağıdaki be:;au· 
nameyi neyetmiııtir 

Bilylik miletimize-•. 
Aziz yurddaşlerıın. 
Büyük miııt ~efimizin g,.c=en yı! 

bUyUlı: millet m~inin ac;1'~ nu
tuiklarmdalci işaret ve irtatlan 
üzerine 4204 numaralı lı:ımı.ı:ıla 

(Deııamı Sa. 4 Sü. 4 del 

r 
Stalin 

Almanlar bu harpte 
Rusyanın nerele
rini işgal etmek 

istediklerini anlatll 
İkinc i 
cephe 

k urulsaydı 
Almanlar bag&lnk ti 
muvalfa~ lyett 

lrazaaan·. azlardı 
(l'a:m 4 11ciidl!) 

Tek taraflı mese e 
karşısında değiUz 

(Ulus gazetesinden lktıbas ettiği_ 

ml.z bu yazıda Falih Rıfkı Atay bu_ 
gUn1'U durumda hUkfı.!Detin takip et

i ti#i aiYueti p.eeteleria " tatandaı 
!ara -- - Fi 5 

7 

hl '9Uıt. 
--tedtl'·• Bir karlkatUrün mevzuu 111: ley. 
Jek yavrularından birini, bakmak tt 
zere, 111vaamda alıkoymllftur; lkla : 

Yazan: Falih Rılkı Atay 
cı yavrusunu da tun·aya ftrlatmı~tır, 

Leyll·R'ln üstünde "~·udııu., yuvada. 
dakJ. yavru listUnde "meınur,, ve a 
tllan yavru Ustlinde de "halk., yau. 

lıcllr. Ea batta ıunu haber verelim 
-. - •• kadkatllrila oıktıtı p.zetf". 
ne de bu karikatürü yapan reaeaın 

ttln menfi bir dlifUn~miz )Oktur. 

(D11H11nı J net "11/fada) 
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- O kldın lcln ,ehlrde türlü\ 
rinyetler vor: güya kocnsile hnhı 1 
lns hayatı geçirivonnuş! nundan \ 
CT"Yelki koca~fle geçirdikleri hn:>'tll 
da başka tilrlfi de#ilm is 1 Ilnttii kıı• l 
dınlar nrnsınd:ı adım "el"li kı7.,. 
koymuşları 1..iıkln ge_rrektcn üı~ ı 

kııdındır, :ralıut kız. Her ne ise. ,.,. 
nu kendisinden ba ka Allah hıllr-

\'ellere de inanmıyordum. Onun h.'\ 
iti kız olma ınn Ye ko~nlıırile bir 
baha kız hayatı sccinnl~ bulunma 
~ınn imktın söremlyordum. Hanr,ı 

hurlııla erkek, kollarının nrn~ıon a· 
tılmış olan bu nefis mahlfıku. e!','i 
pek nz bulunan bu m hllıku , kol..
hımadRn, okşamadan, tatlı Ö7.ünü 
emmt.>den bırokacaklı 1 

ya!... Bu aplnllığı ancak bt.>nim altı SP. 

llltısadl bablıler 

Yurdumuzda fiyat nıesl'leııi :ı l 
ne günün mcvzuunu teşkil etmek
le ve aki.o;Jerini meclisle, matbuat 
to velh~ıl her tnrafla göstcnnekle· 
dir. 

Bir taraftan de\ let fj) all::ırın is 
tUc.rnrı için azaınl faali:ı-eti gösterir 
\ren cliger taraflnn matbuat bu en 
1ıayatl meselne lilıım gelen cheııı-

1 Bu zor günlerde miilki 
?;,irliği yaratmak ve kuv· 
vetli olabilmek ıçın en a~ 
kazananımızla en çok ka· 
zananımızın ayni çorbaya 
kQfık ıallam'"ı lazımdır. 

Büyük bfr meraklo ~ordnm: ne C\"'Yelkl toy ,.e z:l\'aflı sel erin· mi~·ı·li nıınektetlir. Biz ıle bunun 
- Derter<br pek y:ışh bir adanı Ya.ıınhilirdi! icln hu h:ırtaki ~azımızı serbest pl· t 

değil, nasıl oluyor da böyle bir h:ı \'ıısa me,·zuuna ,.e bin netice fh nı 
yat yaşıyor?. • * * Iııra lahsis ed cek ,.c fiyatlıır:ıı 

- Bıı mevzu üıerlnde inceden Dertedarı sörclüm, Yilzilndc silik hnr;> ''akınsile ilcili ol:ırak yüksrl · 

Yazan -

argaa ÇARlKtıl! 1 
inceye ara.,tırm:ılar :\"apmadım ya.. h" ıı ı · ıı · ı ·ı · ı •-• - hir keder st>ziliyorrln; hu keder ~: ıl ınc uı <:es nı .tıs:ıc ı mı ıa .. ımın 
Kulağıma çalınanlnrı söylO~·orum... ınncıı sevilen hlr kııelının ayrılıl; ılnn ırtkik elınrHc çalı~nca~ız. 

Hen: de öyle blrşey ki. doğru olup iztırabına hic hen7.emlyorou. İlıtl 
olmadığını t:ıhklk imkftnı yoktur.. Harbin niçin serbest piyasa) :t 

rns ız, uysal bir n;!rı çekiyordu. fi d t d"W' • • • h Bu kJldın, kimse fle görüşmez; blr m san e e mc ıı;ını, nıçın arp ı:ı 

Yere gi!mez,ancak krndlsinl zl,are Dikkat eltim, Bana olan bakış mnnlıırında fiyatların lıüllin müd:>.· 
le S!'len mlsnrirlerl ağırlarmış? !arı cfa soAuk cleğilcli; haltıi bu b:;. halelere nığmcn tcdrice:t. mü dalın 

Sustum. 1dmde \"eni dü!tümlr.r kışlara, sıcak cfemek mümkündü. le olm::ıdığı tııkdirde hoş dönclürii
buyüyordu. Tuhaf tılısımh dü fım· Sesinde hiddet ve dar~ınlı~ın ?:er cfı bir süratle ~ Okscldiğlni ilmi 
lcr. Onları çözmek, hakikall 5nüme resi bulıınm:ıyan temiz bir ahenl. ccphetlen tetkik edebilınel.: icin H· 
scnnek f tiyordum. vardı. Bu bakışlıırla ve bu sesi,., carel scrbestislnln hangi şartlar3 

Dostumdan dah::ı b3zışeylcr öğ- adetl bana imre.ndfAinl anlatmak dayandığını ,.e bu ~ıırllartn horrı 
rendim, hii~bütün meraklnndıın; istiyordu. vakın->ile nı;ili ol:ırak ne ı;;ibi ta • 
hepi.si bence oJnğan şeylerdi; falrnt Elli yaşlarınd::ı, bevaz yüzlü. va hav' iilfila maruz kııl<lıklarını telkik 
onun hlUu kız olmnsıno, kocnlarHe kur ve gayet sert zannedilen bir etrueliviz. 
bir h!tba kız: bayntı geçirmiş bulun :ıdamdı; onun içindeki uysal ve 
masına aklım ermiyoldu. mun~ zümreyi ancak ~k ıecrübc 

Neden sonra bu mevzu üzcriıı- il gözler ve görüşler farkedebilir
'dc bu kndar durauğum için kızıyor dl. Tecrübeleri olmayanlar o ırı 
Tc kendime soruYordum: ve fazla ol~n vücrıdda tunç 1taaıır 

- Diyc.'im ki, hepisi doğrudur, sert bir yürek olduğunu ~anneder
sana ne? Bunun faydası nedir? O- ferdi. 
nunln niçin hlllii meşgul oluyorsun? Çabuk ohhap olduk; fakat h\i; 

Harp bir istisna rarzedildi~i tak· 
dinle. ş:ıhst toşebhüs Ye rekabete 
dayanan serbe t ticnrel sulh ve ik
Us2di hayatta ı bit adıleclilehllec('• 
ği zamanlarda bUliln ıliger ikti5adi 
sistemlere naznr.ın bir tekômül ıır· 

zetınekte ve bu lekiımill kenclisi:ıl 
fiyat makaııizmesi ve pirasanın o· 
tomatlk olar:ık teşkili ~eklinde s js 

ıcrmr.l\l-edir. 

Şnhst t~ebbn ,.e rekabete (!<ı· 

aı:ıltın:ık ınnksndile ılcvlct t:ıln·il!c 

rinc yatınmısı F•ı.ınıdır. 

Hunu da yurdumuıcla temin c· 
de<:ek yegline çare umum1lcşccck o· 
lan vcsikn usulüdür. 

Talebi lalıdid ederek elde ınc' 
cud emtiaya göre, ~ urddn yeniı.lcıı 
bir iklisadi müvazene ~·nrntacak o 
lnn bıı usul sayesinde ri) ntllrın ıs• 
likrarını temin etmek mümkün o · 
l:ıbllir, Salın almak imktınl:ırı keli• 
menin tnm manocırnda bir defa tah 
dld cdlllnce ellerinde serbest o;•r 
maye bulunan para sahipleri pnro 
lannı isler istemez ılc,•lel tahville· 
rinc vatırmak mechurlyclintle k.ı · 
lacnklar ve bu şekilde de büliin spe 
'kOliisyonlar önlenmiş olncakbr. 

Bundan haşkıı lınro zamanların· 
da, reknhelin o:-ladon ~:ıip o!maJı 
nclfcc~lnıle nazarı ti ikk:ıtim ize tqr 
pan ikinci mühim noktn da, bii!iln 
iktisadi lr-kiimüliin duruşu \"e piy:ı 
aya nrzedilen mnllıınn kalilc 111• 

barilc çok düşiık oluşudur. ~falının 
ne Yazi~ elle, ne kotlar fena olursa 
olsun ihll~ acıııın fıızl:ılı~ıncl.rn do · 
lnyı o;fı rlı lelıilccePlıı 1 ıılrilk eden 
mlİ<;loltsıl Cıcuzıı m:ıletmck \ ' C çok 
dıı hn r:ızl:ı kazanmak kıı~gu ı !e m~ ~ 

lının fyılıCıne ikinci der<)cede e 
heınml~et vermekle ,.c pi~ asnyo, 
hiç ıercddfıl ermeden rn kcilü mal 
l :ı rı <;Urmckletlır. Bu hnrckct he~ 

gün hir p:ırç:ı d:ıha umıınıllcşmck· 

le Ye her sun alımın mal dilnc :ı ::ı· 

znran d :ı lııı fena bulunmukt · ıtır. 
Giiriifüyor ki , h:ırp zam ııılnrııı 

ılıı ri.rrıtlıırı scrhe ı bır.1kmak inı

(.;İn'iıl hir iştir. fiu işi llicc:ır \"e 
ınhst:ıhsilın lıiisnüııil elinden, ,.c 
,·nıııncc,·erliği 'l tlen bcklernck i e 
l'>lis:ıdi bi;- dii,iiııce değildir. lkti
snıli ıııc elclcri düşünür ve üz!'rlc 
ı ıııuc rııulıokcın~ yürüliirkcn ıııcsr. 

lenin his~ı tara narını ikinci pil!\n· 
da lıırııkrnnk ve binnetkc tiiccar ve 
mibtalısili sırf kendi menfaaUcri 
pc-:inde ko5nn ve menfaatlerine cıı 
nvgun gı len şekllılc hareket eden 
insanlar oimnk iizcre mütaka el· 
ınek ve on~ göre tclhirler nlmıı'k 

mechurh·etindcy:z. 
Harp muhleklre glihnekte ve ken 

clisiııc hiiyfık knzonc imkanları \'er 
ınekleılir, Bu ka1anrııı nereden gd 
eliğini düşf:nmek iizilnlfisünü hile 
çok gören bu mııhreklr kazancını 

fakir lınlkın sırtından yap:ıcnklır •. 
niıııırnnlr,·h kcnı)i<;lnclt•n bu fırsa
tı alıırnk ve hunun için ne y:ır>mak 
lilzımo:a hiç çckinmedı-n millf c;e 
lilmct 11~nınıı )''tlpmok lôzımihr. 

Çarıklı. 

Hiküme·e t 
edilecek hub 

1 hakkında ' t 
\'llfıl ellen tebliğ edil 
Vlliıyctimiz dahilinde 

dar, mnlılı'.ll akdarı, arı>' 
teı.lim tarihi birincllc~r 
hatam bulmuş \"C mısırııı 
rihi ikinci teşrin sonuna 
tılınıştır. Bu müddetıcr 
und:ı hukiımt·lc borçJ:ıC 
bııhat nıikdnnnı alını ı1I 
etmemiş bulunan must• 
lerindckj bilüınum hııb11

1 sayılı kar:ır mucibince t 
tır. M:ıhc;ullerine hu sure 
c.-ık olan m uslnhsill('rlll 
t ıı rihinden llibarcn on bt' 
de me,·cuı bilumum hllb 

sı mukabilinde alım d r 
teslim c!mclerf mecburi 
1 • • • t'_,,ı, 
mrıyctı ~erme f:(' ıı w 

kında Milli korunma 
muaddel 55 ''C 5G'ıncı 

niıı lnlhik cclllcrcqi lt.>"1i 

Mlııafircten ochriın!zt ~ 
be!l gUnlllk muvakkat el< ~ 
rını Haydarpaşa, Ga!ata , 
yolcu salo:ııanndakl eltlll 
rmdan alacaklardır. !st~ 

'il faz.la kalmak lstJyen!en 
rinl temdit ctt,lklcrl W 
bit olunduktan sonra uıu Jıf 
!arını oturduklan kaz.l ~ 
lıklarma bağlı ekmek "1 
alacaklardır. Bu şekllde 
her be§ günün bftiml.Iıd" 
decck ve on& göre ot t 
ekmek bUro!an muvaltıc
nl vt.>rmeve dt!vnm ~1 

Onu unu!mahydım ve buna ca~ bir :r.aman husuc;i şeylf'rden kona< 
Jışlım. Mademki evli bir kadındı mndık. Ben de ona birşey sorma -
'Ve ben 'de onu ko~mıı~tum, birJe.ş • dım. Hatlli karısını bir gün odam • 
mck mfımkün müydü? i:la, bana yakarır nd:rette sörmi:ş 

Merak eltim, birkaç sabah ayni olduğumu hnlırlamak utanma hissi 
sanHe onan evinin önünden geçe .. Teriyordu. S:ınkf istemeksizin bıı 
rek gczluli)"e gltmck 1.stcdim; her muhterem adama karş1 sııç işlemiş 

1 ~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~~~~~~----~~-~---·----~---y.ınan bu sistem nonno zamanlnr- 1 

mcrfnde onn portatif sandalyeye lhn. 
yarı uzanmış; dizlerinde bir balla Bir aralık içeriye bir o<ları. gel· 
niye, solifun ve siı~ün gözleri ka · di; ona hakarak: 
palı, hareketsiz gördüm. - Arabalar hazır efendlııt, ya 

J\ıuhimln çarpıntısı giUikçe a• rın sabah erkenden yola cıkacak • 
?dıhyordu; o manzaraya alışıyor • larl 
'dum; fakat hic lbir zaman köşeyi Dedi. 
1anı(lmJJe geçerelc yolmna devam e· - Posta aratialan 'de!ll m1' 
demiyordıun. DVnüyordum, ya l;Q. - Evet efendim. 
rıırs5ha geliyordwn, yahut gezinti - Beraber kaç Jandamıa gidi ·· 
mi tiaşi-a yollardan yapıyordum, yor? 

.Kırlarila öörtnl\1 nt ko~tunırk"n - Her zamanki gibi ild .. 
Cif!eçevizlerde geçen me<ıut günle - - Hqır yanlışlık var. Ben ku
ri halırhyordnm. Vedideyi şlrodi maedana rica etmiştim. Daha dörl 
tekrar yanımda nulmak, beraberce, kişi verecekli. Yok!ia söylemedilfıı 
şu sonsuz gibi görünen ~"C.Şil ovada, mi'! 
yaun sıcak siinlcrinıle serııplnr sl> - Bilmiyorum efendim, f'mre• 
rünen, uz:ı'k ,.e esrarlı sanılan ufak derseniz soralım! 
lara koş!"ak orzu!lile yaaıyordurn., Derıerdar od:ıcıya: 

Nr. ynzıkki bu pek uzak bir' h:ı· - Dana Ş3J.:ir efendiyi 1.i•ıl! 
yaldi. De<JI. 

Onu lio•/duğum günü ızdırapl;ı Saklr efendi jandarma föşç:ıvu 
hatırlıyordum; giıtikçe ortan derin şn imiş; gfldi. Kadronuıt d:ırlıi{ın · 
bir J>işmanllk duyuyordum. O gün elan bahsetti; posta arabalannın 
ben ne sersem, ne liudala imişim!. muhnfaz:a ın:ı ancali iki nefer ,·eri· 

Du his ve düşünü~ ihlilali için· lehildiğint söyledi. 
fü· vnzifemi ihm:ıı etmiş, kıımancln - Faka!, gidecek olan yaln11. 
'.\"c kontroıa rena lı:ılıle ~vşelmişim. posta değil, oğlum; bnnımlar rla ı:: 
Ad:ım1anm bunu hi ermekle gecik dec~k 1 
medilcr ve ufak terek Mr iki yol ııı. Öteden li:ıŞka bir tanıdık <;ordu· 
Juk hemen baş süslerdi. ' - Ne o Defterdar bey, yoku • 

Bu hôdlseler bende bir :cıer le- nuz mu v:ır! 
~irini yaprı.: Gene kırh::ıcımı kın·. Zavallı adanı yor~rın, bücrli. 
nıdım, eski seri, nlik, uyanık', h:ıli- bir sesle cevap verdi: 

·da çok kolaylıkla iktisadi m.üvııze 

neyi te is eclelıildisi gihl her ne\'i 1 
iktisıırtt teı.ümüle kolayhkla yol :ır 

makin ve ıamanın caplann:ı kol.l\' 
lıklo intihale edebilmektedir. 

Fakat Ondokuzuncu ve yirmın 
ci asır haşında hüyiik ikfüadl tc 
ktiınülünc imkAn veren, yol açan 
bu büyük T'C hnrl'lmlAde :ı;lsteın, 
harp zaınanllnnda lalbikat sıdıası 

bulamamaktadır, 

Cünkü; 
Ilarple beraber se.rl:icsl tlcaretin 

özünü teşkil eden rekabet büsbü • 
tün ortadan kayboldu#u gibi şah t 
tesch~ll{i n iklicıadi tekamülü ya• 
ralan muhil de mevcut dellildir, 

İıitihsal, sahasında, piyasay11 ar· 
zedllen eşya ile piyasadan talep c 
dilen e ya mikd:ırlnrı arasındaki 

mü avalı tesis etmek suretile iktisa• 
di mfivaıeneri lemin eden rekabet 
hnrp zamanlannda plyuadan tnlr-p 
edilen emleanın birdenbire ço~nl 

mnsı lıuna mukal>il de istihsalin ll• 

zalınası yüzünden ortadan gaybol· 
muş bulunmaktadır. 

Rcknlıet ancnk islihsalin faı1n 
oldıığu müşterinin intihap lmkfinı 

bularak nazlandıltı zamanl:ıritu ıhı• 

~abilir. Halbu ki, II:ıdisel'cr bize 
gö tennekledirler ki, harp zaman • 
larında tüccar malını satarken ınllş 
lcri)·e surat ederek cok yukarıdan 
bakmakla ,.e bu şekilde hütün inli· 
hap imkanları y:ı Lıü~bütün gaip o1 
ıuaktn ve:rııhııl da çok d:ır bir sı\lın 
:u inhhnr etılıcktedir. 

mc döndüm; !:ı:ışkalannm önünde 
c ki şah i~·etim devam ediyordu; 
fakat adııma knpandılhm zam:ın ,. . , 
J\cndımi bırakıyordum. :Anlıror· 

- Rcfikaml.:ı annesini ~inde,ri· 
yoruz aa efendim; onun için .. 

Piyasaya nrıedilen eşr:ı mi!.'.dn· Birknç saniye sustu yon gözle, ' 
bana hnkarıık clev:ım elli: rının, harp lhlivaçhırının çoftalm:ı 

öum ki. hend~ bir bedbinlik vnr •• 
'Onu ne :kadar maıçkeJemek i"itesern 
gene başını !kaldırıyor: 

- Ben buradayım, ben Yarımı 
Oijor. 

.. * * 
' :Kohyalı arkad:ış yeni haJ;erler 

getirdi. Benim Yedidenin eski ko<'<ı 
:c; ı olduğmn her tıır:ır:ı yayılnnş für 
ııkş.'lrn onun lıan:ı geldiğini, oıl:ım· 
cfa bir ın üddet J.:aldığını. sonr:ı nğ 
laya, ıığlayn, h:ırııp tıir halde cvi ııo 
<töndut4 ünii bile duymuşl:ırl Simdi 
Yedide kocasındJn ayrılmak isti • 
yomıuşr A .. nlıne4 fstanbııla gide • 
cekmiş! 

l\·cdidcniıt serbest olm:ı ı illli· 
mali ümid verh-ordu. Fa.Jrn ı bu ü 
mid pek bno;'u. M dcnı:..i ),ütün ş , . 
hir :ır:ım •.ttlaki :ıliıkııyı ogrcnmiş 

ve bi .ıJ.şam onun od:ım:ı kadar. 
ni nu:rrnuştn: koc:ısındn 

ıı ~ rılm:ı ının lhenim ~üzümden ol• 
'-Juğunu bilmezler mi~«li! 

Cirltin bir rol oynamış olac:ık • 
fım; :Evli bir kadını n:rartmald 

Fakat onu arnmaz, İslanbula git 
me ine gllı: ~"Umnl"Sl\m mesele k;:ıJ. 

nıa7.dı. O nbt he lşte te5lrim ol· 
:ntıdılt nnıJaeak Ye şereni bfr mllf 
ı-.. Jmmanchnı nJmıtJcta ıfe'""" ~ 
il cccld int. 

Jlaj ır. ontl :ıramnk fikrinrlc ne· 
jijldü». Halk ara.sına yayılan riva. 

sı ,.e istihsalin zorlaşmnsı yÜ7.Ün - • 1.iıd ellik, efendim 1 
elen :ıuılması neticesinde arz \'e ta· Digeri alıldı: 
lep kanunun tabii bir neticesi ola• - Yaıı:ı! •. Böyle ansızın! .. 
r:ıl< fiyatlar tok yüksckJcrdc leşşek - Yok, ansızın <leilll, on licş 
kül etmekle "e bilnelice piyas:ı. el · yirmi Riinclür diişüııiilüyorclıı, 
lerintle tok para bulunan zen~in • - Sd,cp? \ 
lrrlc \'a7.iyellcn istifade edebilen, 
hayat şartlarını günün şarllarile 

mütcnnsibeıı l>ernber yürütebilen, 
muay~·en kütük bir zümre için le} 
kil etmekte ve bu şekilde piyasadan 

Bu scer bana ti:ıkan güzlerintle 
biilün mact>ral·ı okum:ık mfimkiin 
ilii. Fakat bu imkan şüphesiı kl, 
yalnı;>, benim icinai. Bnşlan savma 
ve ıizgıin hir cevap ~erdi: 

parası az olan Teyalıut, parası sa• 
- lIJç: kendileri öyle isleöller, bit kalan muayyen gelirli insanlar 

ne yapalım ı ya bfisbülüo çekilmek mecburiy~ 
Acıdım: Onda tesellisf clinoc:ı tinde lctılmnkla veyalıul da ihtiynç.

olınmış ldmsel~in hali vardı, Fa· Jannı zanirlden iıaha aıla tatmine 
kat ne 'k:ıdıır da mülcTeJ..kll bir 3 • \lğra.~arak güzel günlerin yeniden 
damrlı. On:ı Jmrşr cuynınğa başla ~ avde·ti ümidile yaş:un:ıklodır!ar. 
dığıın Jıiirmel nrlıyor Ye yerle~i • Bilhassa m<'ııelenin en nhim ta· 
yordu. O Jrndar ld, öeni · hııra:r:ı rafı bu fiyııt yükseJm~ hadisesinin 
\'edirtenin :rolu üstüne .ııelırt>n few :rıılnız lüks, ikinci derece-de etıcrn· 
saıiüncru eser elli~im anlar olu~ or miyeti olan eşyalarda olmayıp ayni 
du. ·- ..... - - • zamanda en hayali e.n znrurt, hndi 

sinden feroğat edilemiyecek olan 
gıda madde1<'rinde de oluşudur. 

I $ $. 
Akşam geç vakıt k:ıra\Riılta gel 

dfm, odıunıı ÇJkiım. Enıirberinı: 
- Size bir. mektup gclirdilcr, 

bey! ~ -~ - - -

• 

Didi. _ .... 
- Kfm serlrdi\ 
- Rir l:adın .• 

Gccenlerdc -· 
\ 

ıı~hn xndıo frnı? 
,(De\"lllll1 nr) 

Halbuki rnilll halümdnn hepimi 
zin yaşama<.ı lüzımdır. Bu zor gün· 
terde rr.ülkt birli~i ~ arnlmak ve 
l:unelli olabil~k icin en az lı:a· 
ıananımızıo en rok kazananımızın 
ayni eorbaya kaşık sallarnı!'ft, para 
sı çok olanın ı~~ tada parasını da· 
ha başka milll ''nz!fclerıle kullan .. 
ması mesela, lnbaran J!nra hacmini 

Tek taraflı meseleler karş smda 
(Başlarafı 1 net aaufadu~ .c.anacağl ıo}lyonlıua da aııla vul'~ 

Znten bu, bl.raz aııağıdaki mlıııı!J bu d:ungıı r vurmıyacağrz!ı, DUnyannı 
glm baslıca milli davalamnız lt}ne her tııı:ıfında ihraç çaresi bulıınma • 
aldrfıınız bir me."Clenln, hiçbir kötft • dı~l içın, bol ,.e ucw. maddt!ler ol • 
nl)etf olmıyanlıır tıuafındao dalll, dugunu kim bllıneı'l Ocnc BaşvckflL 
ba:ıan, 00 kadar hafife alınihğnu ,_us m.ız. bir yanda aı;lıktan adam ölürken 
termek ı in yaz.ıyonız. ıo;:ırmak 1 ter düuyanın öbUr ucwada fazla buğday_ 
dik: buğdayına \'O baıil.:a matısullerf' !arını J akan milletler olduğunu sUy. 
ne tn ytfk.,ek Qyat,ı venllğimlz tlft~; lemr rui, midir! A.rka~rmızıo b:ı!ı 
acaba ynvodan attığıma "balk,, ara scttlği tUcca.r, ucuz buğd yıru Tor • 
ıında mıdırT Aeat>a ku.ancmı ...,; ki,) eye c,a.,ımak için bükllmetten kil • 
g11ndellğlnJ bugünkD hayat pahalılı tUcUk lkl ~ardım i&tcmektcdlr: dolar 
tına nydurao scrbes\. eaoaf, %6 ku : ,.e gemi! ,\Jıcak bir de bu başlığı 
ru,ıuk ze,·t·n yaflarnn 2 •0 k _ olduğu gibi okuyan vatanılajlarıo 

" 
1 

" uru,a 'lk d dU ~ ü U 1 O l ıacan tuccar, Kunı~meclen Bostan ı uyguımnu ııun n z: • - ye 
eıya küçücük yelkenli aa.nclab lle ı) ya, eğe.r hü!c(lmet. becerikli olabjlMI, 
liraya kömür ta,ıyan kayıkçı, bah • e.ğer bu akıllı \'e bUnerll tUt',carm ke5. 
ı;elerde gilnde iki buçtık liraya klrh.. tınden 1 tlfadc edcbilııo, bcm ba.rıj 
me yapan lrıçJ, ayda iki ytb Jfraıtan deni til atına ekmek yeriz; heua d~ 
a~ııfı olmamak tlzt.>re lıtt.anbultt:ı dUlddinlarınuzda hamur ı,ıerlnden 
klratanmadık boş yer bırakınıyan geçilmez?,. Cenup Amcrlkaı;ında buğ'. 
yığın yığın misafir vatancıa,ıar, ;\'UVQ day var; Ka.ııııdada buğd:&y var. Bu. 
dan attığımız halk arasnııd:ı mdıırf na ne hacet, biz:ıat Amer}kaldar bl:ıc 
MCM!le nedjr? Mulıtettm 8ar~oğlu. buğday \'adet,mlşlerdir. lluı;tlnkü me. 
uun da ilk nutkunda söyledi ;i Uuıre, lele, Okyanuııtar lbtUnde lhll)ııt 
hayat pabBlılıfmdan lıllha.ı.!4>t n:tırab maddelerinin bulıınruıı.sı mıdır, onla. 
çekenler, g"elirlerı deği,mlyen vatan . rıo n:1kh .. 'llilebllaı~ı midir? Bur;aı. 
d&!).lardı.r. B:.ınların da ilk aafınııa ay. la lstanbııt arusınd.t kOtllcük kayık. 
lıklı ve ücretli memurlar gelir. Dev. tarımızın fcllketlerlnl yazanlar ı;cne 
lct mUdahaleııinln bJtüa vaUCclerlnı gaı:ctelerlınlt değil midir? Aııglo • 
bu ffli:murl&ra gördürllyoruz., Bu me. Saksonlarıo tckn5 kayıpları ve ıHkın. 
murların maa,ıarına Z3tD yapm:ll4 hları bakkıo:ta berglln bllbol m:ılQ,, 
demek, diğer fiyatları dahi alablldt • matı gııı.etı•ıııl:ıdl'n öğ'reom}yor mu 
ğloe arttırmak para bollıığıuıu.n bil • yu& t Bu tüocanıı, ~llln ~hOJ bir 
tün çneıe,.inl çekmek gene ba,veklll. noktasında defjno b.ıl.:ındu!ıınu b.ı.. 
midn tabiri ile, bJr fıuılt daire içinde ber vettnlerden farkı nodlrf 
düoUp kalmak oldul!uno bjllyoru-ı. Grçen sene §ehlrlerfmtr-e çok kar 
Kaldı kJ bUtUn karfkatllrler, bir iki yatılı, belediyelerden bazıları birkaç 
senedenbe.rf sadece mı:tmarlıır .ııınıh. gün caddeleri açamadılar. O vakitler 
DJJl aelaletlne olmu,tardır, hlltüo memlekette bil' btanbul cükta 
önce memur, mütekait, dul. yetlru aln1ıı dola hktJıı bel:<i luıtırlarııınız.: 
gibi, beslemek zonında oldllklan ile "-A~ ustu bilkametten bir el 
beraber, yalnı:ı; İstanbul 2ebrlnde bir. koma karar1 alınız, yarıu aabalıı 110. 

kaç on bfnl hayli aşan bu sınıfa yar. kaklıarda b}r avuç kar buhmaz.sı. 
dım f'decetız. Ac:lba sabit gelirli ve nız!,. Eğer bunu dlyt·n bir, gWen bir 
yardım ed.llecek vat.nda.,ıar .ııadece kaç ohıaydı, elmmmJyetl yoktu. Et 
bunlar mıdıt'f 111!) bir geıtrı olmıyao. koyma siyasetine konan uınııml t~ 
lan ball( aeh&Delerlnde ~eme &ed. his buydu. o kadar lıl bu siyaset 
birleri d&hi aıaa BIUnhnet, dlfer Jıa. §imdi bizi bugllnkUnden iki mJsll da. 
k}kl mnlataçlan arayıp bulm~kta ve ha fyl halde bulunduracak bile olsay. 
lmdatlarma ye(.bmekt,e devam ede. dı, en ağır ft.>laket lı;lnde bocaladığı. 
cektir. Bu b&lllste gazeteler dabf salA mıu ıı3yllyeooktlk. Acab3 Saraço~u 
blyetıt olanlar glbl hUkQmete taT • hllkQmetlnln tedbirleri dahs cfdıllye 
alyelerde bulunurlana banda.il kim mi alınmı11tır.? Dila dU,UnU7orduk 
memnun olmaz f Fakat lt1ylek kari. 
katürUnUn mevzııu bu mndur1 Bıı 
k&rlkatUnlen aJmablleeek Uk den, 
hükQmet kendi memurlarJle beraber 
kendi bıaşmm ~nl aramakta ve 
halk tabiri ıçlne glren mlt)·onlan lıteıı 
di tallhlne terk<'tmekte olduğudur. 

Gene bir ~ arkada,,1111ıı.m ilk 
saytasmda lrf harnerle bir tİİ«.arı • 
0111.m dı' pjyasalarJıı.n dört; buçuk 
kurup bufday tfllDln elmiş oldufu 1. 

IAo edilmektedir. Bu arkadaşımızın 

da Jyl niyetinden lipbe ettftlmlı; 

yoktur. Fakat, meaeJA, hJç talAbi~U. 
mfz yokken kendl9lne gene ~11 ceva. 
1111 't'Cttblllrlz: '"Bu t,üccarı bulunuz, 
getlrebflf'oOetl bütlln buldayları Tol'. 
nk mah!luTierl onlf birkaç mi ıı 

kirla ııatııa a.lac:aktır. KeoJlsJnln ka. 

ki devlet mUdahaleai ıçlne aldı.tmuı: 
köyl~ artık bir buğday tnne l elmıl. 
yecektl: üııtUne \'arınanız. dafa ı;ıka. 
caktr; 7.atl, eski tlltUn ımcakçılarma 
benzer sllO.hlı kervanları cLığlarda 

gören,,-ardı bu zayallı lctiyll\ idi bugtıo 
terane b:ıııkndır: köye refah değil, 

kumar, içki ve dağılma. görüyoruz. 
Birine! sınıf kadm tf'r&llerl köy ka. 
dınlarına HSO llrnya esvap yııtbtlre. 
memtktedlrler. Yahut. devlet, TürkL 
yenlu ıa.,e talihini Sıtlanıonun ba:nl. 
yetine bırakmıııtar. 

Bizim bu mtUAluı.zalarımız, mem • 
lekette pahalılık olmsdığı, ııkmtı bu,. 
luıuııadıfı iddiaları mdır t Bo mWA. 
bazalarda, vurgııneulıık, llya' oyun. 
euluğıı, yolsuzluk olmadığı d:ı,·a ı mı 

vardır? Hayır? l;onkat :)Ukordl\kf neş. 

rlyat lıansmda, 
~kmlık verici, ballO 
uzak tııtucu ve onu uet ~ 
oUpbe ettirici, bilmedi ıı1 
her baldo kötU bir De1 
gUn okuduğum bir Y 
de\•riode.kl mOISllllyctsiZ 
Fran aya verdiği 
ıDdcn Françols l\I~~ 
"Çok defa haklı olılurı"' 
da haksızlık.!,. 

Bir harp ekononıl•I ıP 
nıllll müda.taa politl~_,..ııı 
dır. \'urguoeuluk. ,v~ 
blrl bırakmak, bir yeıai -, 
tedbir tnmamlam1'k, bO ~ 
davamız ıtlndedlrler. lşl ~ 
deo tıkarıp, balkı blr1Ji~ 
ler, bUkametten ıllpb9 
V87.iYCti takdir etı:ndt 
ıtıırt tarın zorladığı f 
ber birini ancak fdareıJl'.ı.J 
ynr, va:ıife, bak ve ~ 
nü kaybeder bir bale 
davamızı al kalıuıdıl'I~ 
zlm i~n bu clhAn f 
!rinde milli varlığı ot&~ 
~ta, her gerektiği ~~ 
~ıplaklrfln da b31mcla eı~ 
tanlarmı, hem bDrriY • .,,-

1 

yfı:ıblnlcrce m'll\t.ıanıu,_-ı 
beden 1•e onun arkaa•D, ~ 
mek ne pabuç. ne ~--~ 
kadınları ve erkekleri .,.. JI 
m~ ıı:Ua dQ3cn ko~,,; 
mesafesi u:ıakta yaıJl'fP~ .ıı 

Kur-tulu~ mUcacle~.ul' 
ren gerıe bir mllU nıncP" 1 
:rtz. Daha clddl olm~ 
niyetlere hitap edJYOf'oj· 
le.rin hfçbjr ııödl, tenldll 
da de~ildlr. lHemleketl• 
rektlrmdltl bir ba!l"1 

mak :r.ıuurett de yokW~ 
ser, daha ıevkll, fakat 1 
bak ve mcsultyet _,._ 

ayırır.ı, boz.ucu .. -e cıatrl~ 
ıe,Urlcl, yapıcı ve toP'~ 
kici Ue. zorlutu barP oP 
ıll\ha arta.c&k olan idi 

lalım. -"'~ 
FALbl JP".. 

Kllçllk Dopnm ser ;_ 
lun bu blklyelerl bel' 7 
gocuğuna ta,..ıye 

lılkAye 1'1~ 

Beyaz~~ 
baydatl"" .. 

Ynnn 
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FJ o L 1 T 1 K A ' 1 Wl!iU.Wlf dKik\I 
ıl i Şefi dinlerken Mahrukat ofisi odunun çekı-

'"<öy1Cı 
v sine bir lira zam yaptı 

ve pahalılık ------... 
ile, höylii kazanıyor demek, her şehirli kazanmıyorj 

k gib: hatalıdır. Gördüğümüz bazı tipleri tamim 
etmek as'a yerinde değildir 

Yazan: Sadri tiilTEM 

Kıırabiik f,ıbrikalnn eski umum 
direktörü ~cncıral Scyfinin l lıınhııl 
hrlcdiycc;i nı:ılır\ılrnl ofi i ııımıı11 
miirliirliiğiine t.ıyin edllclı~ini ) ıız· 

mıştık. 
Yeni müdür i!le naşlamı..,lır. A 

mele yevmh·clcrinin artması "oln· 
yısilc ofic: oı'hınun erkic;ine bir lirn 

z ıın yapmıştır. Bu zam k:ır ırı ıHı ı 

den itibaren kesilen yrni ordino • 
ı wdıı t:ılhi'k rdilmei{~ l~lıınmıştır. 

OCis ayni zamandR şehrimh! 

kfılll\'elli mi1'ılıırdn odun ve kö ~ 

mür ~ctimlCk üzrrc teşebbüslere Rİ 
ri<;m ic;tir. 

-·-
--filllf8iili0 

··~-- . ''''''''" ·' '•' '''"' '., ,,,, "' ,, 

Alet işler el OğOnBr 
Dlllmiı:de blr ata .Ozu: "ilet l~lrr, 

el ôğilnür,. bükmüou vermltUr. Bu. 
nun, her Z&ID&D ve her yPrde mutlak 
bir gerçek olduğunu iddia ed(l()flk dı:. 
ğlfim. Çıiokü bauw, bir tcı< adam
dan. engin yantıcı ku\"Vctlerin rı,. 
kırdığını görürüz. 

Sinan, Süleymaolyeyi blr tek taJııo 
pergelle yapt;ı. Ehramlardald taflan 
buı;lınkü defme vinçler bile kaldıra. 
mı~or. Halbuki o dağ gibi kaJ&lar, 

•••·ranu nltln ~-ıkddı '!., llOnllarmı 

karı:ılaJao aö~erjn ba.,ında "eünkl 
ha:r.ır dL'ğtldi:,, climlcı;i okunuyor. 

''DilnJa pahalılığ1ttuı vukuunu yalnız l'öylilmüziln 
yuldcnmcıılni istemek bÜJ Uk bakıuzlıktır. Hem .kôy
Jünfuı k.alkınmaamı temin etmek, hem onu 11.addeıı 

a,m fi.r&t hır8uıa k119ılma.ktan koruıuak lizımclır.,, 

Feci bir kaza En1ekli, dul ve 
yetimlerin nazari 

dikkatine ... 

ı yerden kırk euı metre yukııelmt.'lkı.e. 

1939 harbi, as.kcrl·ktc bir jnkjlAp. 
tL Demire gömulerek telrerlelderl 
kanaı )'apan hu., blitün e&kl tabl19 
düsturlarını alt üııt elif. Ona "ydcll. 
nm,, damgasının \llrulu u da bu yüa 
dl'ndlr. F akaı bu l ıldınm parıltı ... 
an<"&k karanlıkta ı:-oz ka.Jnathrdr. 
Ka111 taraf da dcmlrl' hül'ÜJldÜkt4ı9 
'e tekerleklere kanııt hız.ı venıo fea 
ıurlarına erdikten l'!lr•ra ı• ft!llll 
detfıti. 

~n bahsederken e
0fsa-1 

bir ~ılde ko~ lu tiplerini ya· 
ısteyenlcr vardır. Bu tip 

~iirtdyenin nüfusunun dörl.l 
ı.tğunu teşkil eden kö~lcrdl' 

~ olsa.. 
~ U~e\i bir şekilde anlahlan 

1>1 had<;iı kazanan, hesapsız 
~n, cebi bu hnrcamRkla tü'etJ en. . servetle dolu, i~tihUk 

hıtJ ınterıde çoskıın clolıı dizgın 
~ a artan ıns:mdır. 

t tın lruh lüks dı;a rıı) a, kah ku· 
tı ;1'1 ına, külı tom:ır tornnr pa 

aJonayn aşık olduğunu söyler-

..._ °'aıın· • ~ ~r, şuarcıuz hir ticaret ha ·ıı 
l'ı estıği bir sahada elinde is 

' b ht1Jnnan, binbir hile ile bir 
' 

11lidaYt hlr avuç altın, bnhn
~lrnayJ isteyenler de buhınrı· 
~ ehirle'l'de. kasabalarila bu. 
~ ll'~ailüf miiınkündür. Fnkıl 
~~ huffin Türk kövünlin tipi 

11 h~talıdtr. H ıkıkate hiç dr 
,<'~lrHr. 

lnıta ı;.t'hrin yan münevn .. 
,rıırıda, hayatı hakkında bam· 

telakkill'ri olan köylülerden 
l'ıııın hnynt tonlarını dl'ğiş • 

' 0ltnalan birden bir hayret 
·or. 

r:ı lii haklond:ı ımi~:ıd olan !r, 
Orl'erinc gene hfırliscler insanı 
it. lJ vrct edi yorıız. Ve bıı sı' 

bij I;, tek rn t ı;ıcldi~imiz insıın 
liiıı bir kitlenin. köyiin tim 

~Vonız. 
• hadise böyle de~ildir. 

~iin 'l'ıirki)edeld vaziyetini 
' onnn servet derecesinı 

'bne-ıt icin memlckette'•i k1v 
"'

1
• 'kö:-. de ekilen sahal:ırın 

• 
1 

hl'llaba katmnk litzımdır .. 
~~a. Türk kö> ü ekonomik 

~~rrnından üc karakter aı-
1, tr. 

~ .... Otarşik köy .• 
a , Yarı Otarşik köy,, 

1 • Pazarlara ba~h mübadelt' 
~ lıh~ııl Ynpan kô)krdir. 

'lllc köv iptidtıT. i}\tisad1 şart 
\ rıı:ı~rıtr. Bıı köv krndl istlhsıı .. 
~fi· \al"\~ ı t fstlhliik ederek yaşar .• 

l''ı-ı ın •bhsi.l fazl:ısı yoktur. 
~ ır Ottı~k köy, l\l'ndi islihw 

t ;~nir, unu istlhHik eder. İs 
ıı..:_tlıısını paz:ıro ııölfirür. Ru 
~n tl'Jllc,•vüclerinc n:ı7.a • 

lr C temin eder. 
"- 'ldele için fstıhsAl yapan i>ll 
.,. hağJı köyler artık emlea ik 
rı:ı hududu içinde dünyn 

~t a Sorc h:ıreket etmekted;r. 
'1-ı de, katanı; temin eden köy· 
\g Otarııik, TC pazar için çair 
~~lerde yu~:ıyanlar arasınd:ı 

1 ltn olabilir, faknt bu köylin 
ltg~lrıı değildir. 
hı il havat sc,•iycsini yükselt 

ı le, ~Hmin mesgııl olduğu, 
Cdind ~· 1 d. b" 'd" d ıqı nil\'tl ar nn ın ır .• ::Yl 'l'urk rejimi kurulduğu 

~. eri tahakkuk ctllrmcğe ca· 

~ nı :\- 11 koloni haline 'ko
" n]ı İmparatorluğunun son 
~~c J..ii~· bctbaht bir manz. • 
~ rı;e ba5l:ın11stı. 
: 

1 
e şu ckllde Cl're)nn "t· 

J 
~ 1'u1 deki el sıınatlcrı k:ıpi· 
l'fr Tarın ardınn kadıır açlı~ı 

~.,l'\ı lcaıH ıncl:111 r.ılıal rııhııl si 
" Pa fabriku nıamiı).itı üsliin 

11 tı olchı. ÇıJ,rıklnnn durnw
' "'-ıdo"an f ıci:ı Türkiycdc 19 
ltılı·~ 0 rt ı ınıl:ı hiiyük hir sos 

h 1llla "l'heıı olrnııstıır. Bil • 
~ ırıl'rc akınlar bn~lamışhr. 

1 
.\1\11ı'folunun harabe halin" 

h hu tip olan 'koylerin lariM 
t 11 

a Herlcmişlir. 
llıba 

l":ltorluk mt"tlllck<'li crnebi 11 1ttrırnrıl'•ımı. vnbıınc1 lrnn 
a., "<'nebi "nıth ;r.lı ı;irkellcrc 

l'n 1'iirkh-c• oı;adcce ham 
l'rrıle~ r-ti hıılindl' bıraln!r 

lSMET INÖNll 
- Mecliain açılış nutkundan -

rar.Jar yaparak ~ :ışıırdı. Buna mu 
kabil memlclrnti k<'ndiııe pazar arıı 
yan ecnebi seı"TlHI \'esine nçık p:ı7.ıır 

hali ne koymuş! u. 

gazııçepıecıe Kara Ahmedc atı 

deri fa.brika.smda ı;aıışan Haralam 
I bos. zaçyağı kape.ğmı aı;tığı aıradıı 

birdenblre fırı.ayan buharla yUzllnlln 
muhtelif yerlcrindı'ın yanmı~tır. Saç 
ıarı, kaşları, kirpikleri tamameıı kU 
olan Haralambos, baygm blT bald 
Balıkll Rum hastanesine kaldırıl 

Ill - Memleketin yarı koloni 
şartlarına göre i.;tismarı memleket 
te acaip şıırtlar lmsııle getirdi. Bu 
şartlara göre Türld'.v<"dc ham mııd 
deler, zirat mndıf<'lcr ~ayet uruz o· 
I:ırı:ık scvk<'dllh or. Bıın:ı muk:ılıil 
sin:ıt maddeler pelc pahıılıyn SC' k 
ediliyordu. 

Bu mülhis le7.:ıd nihnvet öyle Iılr 
hol aldıkl, bir pallo ıılmnk için bir 
sürfı koyunu salmıık, hlr kulu kiti-
rit alabilmek için üı;. dört kilo ar
pa sııtmak !Azım !ı<'Mi. 

Ru mıınr.tırtı bir mll1elin sefalr 
ti, bir milletin tnrihlrn silinmesi i 
ı;in yRpılnn lrnrrketin hlr sııl'hns' 

fdi. 
Müstakft millet kcn1i ikfüıııU 

büliinlü~ünü. miivazencli nlrırnk le 
ı;ise mııvoffıık olan millrıtir. 

istik.HU harbini takip eden Lo. 
zan muahedesi millete iktisadi is· 
tiklal için imkanlar bahşetti. 

Türkiyenin sanayileşmesi, kô'' 
kalkınmasının temini hep bu mnk 
satla yapıldı. Bu harp başladıkta'l 
sonra sinRt marn ilerin birçoğu 
pek pahalıya hariçt~n gelmt'ğe bns 
ladı.Ru vuiyet önünde Tilrk köylü~ü 
nün zirai mahsullerini kiymelleıı 
dirmek bir zarftrettl. 

Bu kiy:metlendinne hareketi 
memlekette iktisadi bir aksaklığıı 
yoJ açmış de~ildir. Memleketteki hıı 
halılık dnvasını hül\\ımctin aldıgı 
zlral mahsullerl ln'.Y'l'lellt'ndlnDeııin 
den ileri gelmektedir. 

Ancak zirat mahSt1llerin hü'kll • 
melce kıymellendinnesinin yarattı· 
ğı variyet bir münmne unsunı ~J· 
mu~tur. 

Para kaıanm11 tiirbc köy tipi 
görüp bütün 1tö~·Iü1er zengin oldu, 
balınlılık bnnlann yüzünılen oluvor 
demek, şehirlerdeki !;efalete dü~en 
in~nları g~rt'rek hiifiin Ş<-hlrlılcr 
kazanmıyor "df!'l'Tlc\ korlar yanlış o· 

lur. 

- Beni masanıza çağırdığınız 
için teşei!tldir ederim. Burası be • 
nim muhitin: değil, kendimi sudan 
çıkmı~ bir balık gröi bctb!lht his
sediyorum. 

- Buraya ilk dda mı gtliyor· 
sunuz!. 

- Evet ve ayıu zamııııda 9.:ID de 
fa! .. Benim alıştığım ve istediğim 
hayst tarzı bu değil. Hem borada 
canmıı mk3n ve beni Uzcn manza. 
ralara da şahit oluyorum. 

Gözleriie masalardan ltirıni ifa• 
rt ediyordu. Baktılar Rey karşı .. 
lannda.ki masalardan birinde, ol· 
du~ açık bir tuvalet giymiş c.la n 
Lol§. Bassano, ve rıabık boksör 
Lev Bmdi ile beraberdi. Rey bir 
hayli i<:miŞ olacaktl ki gürültülü 
kahkahalar koparıyor, etrafın dik· 
katini ü7Jerlne çekjyordu. Co~on 
ve aritadac:lannın geldiklerinin 
farkına bı1e va.rmamı~i. 

Lo19. onu ikaz etti: 
'/ Gülün~ oluyommuı &atum 

herk~ bize 'be.lnyor. 
Etrafma bft.kmdı, ilk defa ola· 

rnk S'lıondakilcre dikkat etti. C"..öı:· 
!eri Maytland'a ili!1incc hayretle 
bJ)iidü, göz.lerine inanam~·ordu. 
Birden ayağa knJkt:ı, yan ~de-ti• 
yerek ve ~a11d11tynlara ~~aak 

salonda ilerlıecli "• e~ki ratrı:.no· 
mm masasının önilne gelin<'t" !Ö.)'· 

lendi .. 
- Sahi o imiı: !. 
İhtiyar bamnı kaldınp on~ c:Ak1t 

:r.cy devam etti: 
-Demek artık yuam~ğa karar 

verdin bunak! 
lhtiVBZ" homut"dandt~ 

- Havdi ittine dclihn~· 
- Sana içimdc'kilcri rlmtme • 

de gidece~~mi 88ney'OrsRn ~idr. • 
nıyoMmn. sana. but JtfUlibatl:trdıt,,.111 
hınaeağrm pis hatis! 

mı§tn"· ---o---
b• I b ·La müclürü lzmirde ır a nR 

mahkii.m olJa 
.lzınirden haber veril\iiğine gö. 

Naldöken Palamut fabrikas1 re, b .,_ . · •. d .. - !nstiliz Con fa r11•a ıc:ın 
m~ uru ., , .... • 

·ı n kok kömüründen ı..ır .ıtl.$. 
verı c 1 1 Bra'" 
mını muh!l.St~bccisi ta yan ~· 

t . , vermiş ve yakal9.nart'k yo l)e • . 
mahkemeye se-vkcdı1mıetır 

Muhakeme !onunda mUdür liç 
ay hapse mahkflln ~dilm~tir. Fab 
rika müdürü şimdı hapıshanede 
bulunma.ktaclır. 

Balık bolluğu 
Fazla mikdarda balık tuteıması 

na devam edilmelı:tedir. Son günler 
de küçük balıklar da tutulm~tar .. 
Et f . , tlarında hafif yükseldıkler 

ı~ a • tl ·.ı-
1 sına müka.bil bahlı: fıya arı uı: 

oma a-
fiklür. En·elki akşam ve un gece 

balı!ta çıkmadıAından balıkçılıu' bu 
akşam balı~ıı çıkacaklardır. 

Ancak bu fiyatlann da malml 
bir hadde tutulması., milletin tesa
nüdü hesabına bir zarurettir. 

Bugün önünde bulundo~umm 
bazı meselelerle JuH-şı karşıyayı~ 
Onlan karşılamak bahalıhğıı karşı 
ci ddl sedler olacaktır. 

Mesela, son seneler ~inde peşiı: 
Para ilo yapJlan hükumet mübaya 
alanndaa ..,. bahah3Nl .. t.ıan mel" 
Jarm gelirinden hanl oı.n .seM'et 
pazarlıllra mla miktarda alıcının 
çıbnasma sebeP olnnıştur. 1stihsr 
Hn mslttlut. 00 mahdtlllu~a na~a ~ 
ran ahC1nın ~nış olması 'tialnı 
hhğın sebepleriııH1en 'titri olmafbtr 
Bunun 5niine g«mek ear~erini .., 
rayanlar, bu surette hem l:;&hahlı~a 
hem de servetin daAJnık bir haldL' 

fay'do!l1T. hale ginneırinm önüne ııe· 
çebllir. 

Sa(Jrl 'Erfwı 

~ l<'n v:ırı koloninin karal\ 
tn d~ Tc tirai ma: • 

1 
~ .. kl., i'klirn elmrklerlir. 

Otluk l abancılardan islik • 

Mavtland'm kan:rsındatl ifı1-etr.· 
le:ı.-c ~t'U'rdu., <iaha doğru~n r(ik· 
tü. Eı-ki patronunu yukardan a§a• 
~ 911%dil. 

lstanbul Def terdarlığrndan: 
4 0:'>6 sayılı kanunla maıışların ı 

bi7.zat alm:ıyan emeklilerle, yfık~<'k 
mektebe müdavj.m erkek çocukla • 
rın ve rfu;düml isbat etmemiş bnlıı 
nan küçüklerin yetim maaşlarım 
zamanınila aJabil~leri için bu 11· 

vın 25 inci ızününe kadar mensup 
~lcluklıın malmüiliirlüklerine mli· 
r:ıcnatla ikinci aMı allık maaş yok 
lnma muamelelerini ynptırmala:·ı 

Hizımd1r. 
Bu müddet zanndn yoklamaları 

nı \0crmiyenlere Kiinıınn evYcl .\ı; 
lll lık maaş1ann umumi tcvziııtın -
dan sonra maaş verUeceği Bfın o~u
nur. 

90 lira bulrınJu 
TeJrinievvel 94! ~in~ 90 lira 

para baJanmuştur. 'laip edenı'D; 
paranın cinsini, hangi tarihte ne 
rede, ne suretle düşiirdiiğiiııU iı-. 
bat edip pa.rasmı almak ilzerr etr .• 
niyet ikinti şaboye müracaatııan 

i1iın olaDlır 

M anilaturacılann 
müracaatı 

partiye· 

Perakendeci manttaturacllar,, ret 
sleUmhunımuz lsmet ln!Sntııııın nu 
tukla.n tızeriııe, halk p&l."t).aine mUra.. 
caat ederek, kendilerine emredilecek 
her hususu yapma.ğa hazır olduklan. 
nı ve bUldlmetin emr,ni bekledikleri. 
nı, her tedakArlığa hazır olduklarm• 
bildirmişlerdir • 

Şeker satq1 durdu 
Yeai bir emre kadar teker şir• 

keti, bilumum şeker •lttJannı dur 
durmuştur. Anknrada şeker hakkın 
da yeni bazı kıtrarlar hazırlandıltı 

da hılheır vennnıtk!edir. 

Cild haıtalıklan cemiyeti 
kongresi 

Der:f ft cild hastahthn cemlye 
tini v:tHık konııresi bu aym :!1 nde 
yltJ)ılaeakhr. Kongre, & gı1n 13,30 
da f'tibba odası ntoırtlwnnda topla 
nacaktır. 

dir. 
Uzağa git.meğe ae lüzum nrT Bi:r 

İltlklıi.J muharebeain.de bir lunk kat 
nl ile barb fcoolnin "tur,..uıa çıkmı~. 
tık. Hem giığüı;den bqka 11lperimiz, 
pen!,'emizdcn ba.tka 11Hihımı:ı J ok. 
ken." Değersiz elde en güzel llBlent, 
en namlı uatalarm dövdüğü kılıı,.· \'ar
mış ne çıkar'! İkla! de kısır kıt.ur. 

Fakat bir debA, kayuayao ruhunun 
\"Olkanmdan bir ~ık .orgueu hı1lur'9 
rnak Jçln iınkAn.lara muhtaçkr. Ona 
bulduı;u glio, kendlııln de, dlinyaom 
da ı;orlinüşü değltlr . 

Son muharebenin paUadıtı cllnler
dıın, ta yakın zamaalare kadar, sa. 
ferin. bep vaktiyle baurlanlDlf ordu. 
lara yAr olduğwın ı•rdük. Harbi, ytı. 
reli.len &iya~ kafa ve Aletta yap&ı.. 
tını eöyledller. Baurldmu. Poloaya, 

otmbet :mtl.rooluk nllfuwla, toprak. 
lar111111 zenglnllğioe, ııaaayldekt öne. 
mine rağmen onbef gönde *'9rUdl 
gHti. 

Şimdi, .Mnıırda hul(ilm llÜrell ıa.... 

ca. göstcrl3or, ki ııt ılannuzm 11akJa 
\&rruı,.. Alet i':lrr. rl öğüntiJ'IDÜI. 

11kerllklen uzal• ı;ıı, ılıın, kara barla. 
!erinde bec."crik!li:r:ll~n 11.' ,,.'\.kalar ~ 
pılanlar, ı,te en ıı"t ıd kul1Nllldanl9n 
yendiler. 

Nlçln? Çüakli toJı. zırb, tanlı. 

uçak bakımmd11n ha">ımlarına 0-tth~ 
dürler. 

Buuda bizim için bir d"1'9 ~= Ba 
va koV\•etlerlne en bliyiık bir det-1 
vermek, yurdumuzun her buaalmda 
bava alanlan kurmak, bunları ka. 
bUııe yer altnıda yıtpınak. Da.ma.rla,. 
runu.4a ıa.,ıdıtımı:ı yaraddı' ceT. 

heri tlatilnde vaktiyle en ket.kin ııa. 
hçlar parça.laa11U3tı, Bugün cJe hJIZlh 
hldarmuz kare11mda en azgm orda
larm yürekleri erlml'Jldlr . 

HAKKI SUHA CE.ZGIN 

Beyoğlu kaza kongresı dün yaplldı 
Cümhuriyet Halk Partisi Beyoğ · 

lu kazası kongresi dün yap1lmıştn-. 
Kottgrede C. H. P. TilAyel idare 
Myeti reisi Kayseri mebusu Smad 
Ha;)ri 'Crgüplü, vilayet C. H. P. idı· 
re heyeti azalan, Beyoijlu kaymaka 
mı Gnfur Soylu, umumt nıedis aza• 
lan. Beyoğlu Nahiye Müdürleri \"e 
daha diger birçok zevat dinleyici 
olıırak hulunmuslardır. 

Parti nahi~ teskilAtına seçU • 
miş olan delegelerin hepic:inin mı. 
r.ır olduAu yokla~ neticesinde an 
la!lılarak kongreye tiaıJlanmı~hr. 
E~i ııehremini muninlerln<len llr 
lf Gfineri kongre reisli~i-ne ~cilmiş 
tir. C. H. P. Be'.Volhı kua nıi8I Hik
met Gelenbet ld11re ıteyetlırle till' d 

nelik me4'aisini hl1diren nt>O"I " 
knınuş. ldare heyeti heaplan tet
kik Pilildiltft:n sonnı nıııpor tasvtı> 
edilmiştir. 

Ntthivt'lerıden ~ olae Cftlel 
terin va~mda t01>hnntM' ahit '\'iti 
yet k~ngresine şrö~n'bn~ blfa1 
edilmiş, st'rbe!lf lı:ono9111ıtil1ı m~· 
lif kim~let- tfi7. alarak -,e. 1jahal1 
ht, hnhran Te lınltm bM:6ııtele l&r 
Ş1 v:n:i frl ffl ve lı ifft&rM'Tfn RfılıJh 

ntlim 
Rey iaJanklr tir eda n. 1IUI • 

kabelc etti: 
- Hanr gelemiyeceğtm Ben 81' 

tik ~ dfilim. Bura,. Dıllr ıe 
lip beni gli~ etmeğe ~ 

Ba.basma hiddetle ~. 
Devam etti. 

- Şimdi~ kadar pawıaatıktan 
!:ektiğim sıkmttyeter. Temiz bir 
barda temiz bir elbise ne b1lhm • 
mtımda ne ma.hmr sanki! ~n W 
"1 )"Oldan gidiyorum, aynı l'lJi 
ıten ~yebilimdııln 1 :&?ti a,..,. 
lamağa hüton var ım9 ~~ be· • 

telbirlere yardımcı olmak mevı.u • 
larında ifAdelerdc bulunmuoı;Jardır,. 

Bu arada hilhasc;a hükfımet .,. 
saltlarına ~ 'ıu J:Ö~ennek lanm ol
duljn yolun l:ı b<"ynn::ıtta bulunul • 
muş ve tır11 ,;., lrıhdiı'!:ıtı kannsıniJıa 

bazı kimsel ı n türlü hilelerle ı;tr 
kara borsa ih ,.,<; ehnclerinden tl
kAyet edilmiş ve hona sıkı telbir. • 
lerle mulcahrle crlllmesi temenni • 
ııindr huhınıılmu~tur. 

Btı arada bazı :ı:engionlerin um,,. 
mun isUfRill'c;inr 1nhsis edilmesi ,n 
•ım ~elen ıak~i aral>tılannı h~ 

mahiw•Hl' 1-ullnrmıhnndan ve keti 
'di snht!i:ltırınıı hasretmcleıinh 
JflclJ'9f olunmuştur. • 

Bu ctflelclerin de vitllyet ~ 
ıdlttı bfldirilm~i kllfiut edlld~ 
90ftn ~ idare ~ intihatt ae 

""""""hlr. 
Yem MM"e hl!~ '""ıbt ~ 

"1bnec. :A?nbf JJ~im ~P-M. l'enel 
Naff, 1Mlll1"m Mehmpl[ :A11 'K~ 
solttr J(Jltl'P!';f nmnnrlarmaıtn BatiR., 
eelAt Said Te llf'lrrli"\"l" (tatm1 ~ 
men aasına1m JTııfüt Tıt,..- ~"'9n

Ctım. feı~\.11µ fıhnbttr. ' 
1'tınifan ~ "ritfM l'~ 

M! 'R<-vo1"u ltMttın nannna ~~ (le-- !Mçflmfoı: TC forıJanı,,.._ ,.... 
fia'"' ~t~tir. -

Olldidarda konferans 
~ 'Osküder Halkerln~ 

Muhan-ir F~ııl MRhmu(I Kıwakuril 

Cb>oGŞ1na ~ ~o· mevma n· 
zerin~ "'-" ~tnıns ""'recetttr . 

Altın fiyab • 
Dtbt fiir ~~ Mhnnnn fivr 

fı ~.90 11nı. tül~ ftttPnrn bir #rant 

'" •it ise 521) ı, ıır11Rln. 

bftnm Myle ogru olm': -------------
Oliitr. 

Con Ben net eoğuk bir eelle al 
ı (JZRHTMENJ.HU }",\/lD/H cn111 r; 

- Sena gıel diyonmı! Ti REISLIGINDEN 
Rey hiddetle bağırdı: 
- Beni rah&t bırak! Att* tie Ceımlyetiml!; ausından lııt.. San· 

nim hiç bir işime brlpıaym .. A· 9f okuJa a~eni Yurnl !yisaa9t 
nm!llda nasd el5a bir lln mim~ nııı:ılesef M'tHnırlfan f'hedi"en n• 
~ lr~. bu h~n ~i lirıtllC, 1r~l'rli ailcc;in<' vr s \ın Ar" 

CJl9mt dflha tyi:'! k ı l ırıı 1~7·, P•lrrinı 01· o;ıı., rı1. 

Bahı• ~eh. 
- ~l oifum 9&&1m8 dime. t>~ 

n in ivffiğln için ~1'8yotum • 
Aynı zamt.ndll elilli ReJin CllllU· 

zuna ko.yıOUŞtU. Rey ~d; 't'e $111 
bir hıtreketle h.~aki?tta ba• 
baStOldnğunu nnuta.rak bir toka~ 
attt. Con ~net eıendeicdi, earı 
san k.es11di. fab.t ~ Te ağ -
mırlan tek lrefinıe ~aaT. 

Tam bn sırada Etlt 'P.ennet 
tiaba. oğul etrafnıt ~ 
:>lan blabahğm aramnda ~n;an 
Vniyeti demat kavıwıtr. E!kit.ini 
dda '\"U!'mMma ma11f o1malı: melt· 
.eadile delibn!mm ~ ~ 
mi!ti. ha.zır beltliY<>ri!u. Falıst Rr' 
de luı.~ Yoktu ~nm wn 
radan farkms Yal"!!ll'I}, bur gitı" 
ı't onmtt411tn. 

Enl dudatk'lı titre~i ne~ 
de iBC a~tıı~ bir lıalde : 

- Gel baba buradan ~elm. 
·- ~ Mr) 

sa 
~ -

1 ~ 

1 
::ıt: 

!·--=-
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Mısır cephesinde 
(/tu~ıı11a/ı l lıCI SCll/l<lllll/ 

lfomıı, 7 ( •\,A,) - İtalyan or. 
dular: umumi karargfıhmın 8ıl5 noı 
manı.lı t~li,ği: 

OlOrı Ma~·t M .. :ıtr.ıhun ~inınl bt:1 

ı:es:n le mı!cad!lc devnm ~tıniş .. 
tir. Mukcıiıil taarruzlar ynpan rr.ih 
\'er lııı •url"'"' dUı}man zırlıh ko .• 
Jnrrnı k.."\t:''"l'r:! ıı::!rr.~mı~l:ırd r. 

Tcsk\11-::ıimiz birkaç gece l art". 
kC'ti esnasında Mnltnnın h'l\'d 
meydnnlnnıır b'.>mb~lam1şhrıi.r. 

İngiliz tnyyardcri dJn ~t"Ce C::. 
ııova Ü"erine bir akın yartl"ışıar. 
dır. Sehrin b!lh~s~a merkc::- Vl' 

1-al'"k rnrh·1ıt lcrine bombn1:tr rlii". 
ı Ufü; ve hı"""C'Ciilır tnhrib.ıt h•:su. 
le g-clmi~tir. Sivil :ıha!i arac::nd·ı 
inıcliyr kadar tC'Sl: it :-dile'l k,:;.-ıp 

1 r 20 öltl ve 51J yn ralı~·ı bıılu:nk. 
tJdır. DUşr an bcmhn tayyar::lı-ri 
ııin en a si;'l iki~i ıılevlcr içinde 
<'IU"ürillınU7~Gr. 

::\Iuharı>be ıuıhası 

l..ondrn, 7 (A.A) ..... En son haber. 
l"re glSre Mısırdaki \'nZiyct §Öylı:dlr: 

Sekizinci ordu Rou1elin zırhlı ar~ 
elleri tarn!ından tcşldl edjlen perde. 
yi yıkm kta ve çekil:nekto otan mıh: 
't'r kuvvetlerini muha:-cbcyi kabule 
ıcb:ır iç n b:ıtı iStika:netl:ıde bUyU:t 
bir knv ıı halinde ilerllyerek yayıl • 
mrıktadır. 

Sol cenahta. Kattara batazı kena. 
rından jlerliycn Yenl ZelAnda kuv _ 
\'etleri Mı3ır hududu 1sUkametfndcki 
) nrı.~ta Rom el kuvvetler:ni gt'Ç1I11,. 
lerdir. 

EIAlemeyn'ln 188 kilometre batısın 
da bulunan Marsamatnıh muharebe.si 
belki de bn;ılamıştır. Suka ile Marsa 
matruh arasında Romelln geride bı. 
:-aktıCr i>UtUn kıtalar onl&n çevjren 
İ!"lgillz tankları ve topları tarafından 
dovWmektedir. 

Eld:ıbba•da 

Kahire, 7 (A.A) - lngilla kttal&rı 
Eldabb&'ya vardıkları :zaman burada 
.kJ hava mcydanmı düşman cesetleri. 
le dolu bulmug!ardır. Eldabba istu. 
yonu da bombardımanlar netlcealnde 
tamamen harap bir halde bulunuyor. 
du. lluncıan başka ıs vagonluk bir 
trenin ve birçok vagonlarm intllAk. 
Jar ncUceııinde hBrap bir halde bu • 
lunduklarr görUlmU~tUr. E!dabba ve 
Fuka yolu boyunca varçalanmı' bir. 
çok cCBCUere teııadUt edilmiştir. 
3 İ~lyu tllment tuuta dlltUrilldtl 
Lonara, T CA.A) - Haber aımdı.. 

ğm& göre, Polonya ve ·rrıyeste tU • 
menleri de dahil olmak UEere ti tta:.. 
yarı tumenl :Mmr ceph~lnln oarlt 

kesiminde bir tuzağG dUeUrUlmU,tnr, 
Amcrikadıı söylendiğine ı;öre, Fo .. 

lôi'Ore tUmenl olduğu glbl tesllm ol. 
nıu~tur. Romclin vaziyet! sUratle va. 
hitnl"cmck!edlr. Bu vaziyet u#radığı 
insa:ıca kayıpların ve bin!erco la§lt.. 
ların İngJizler tarafından zapted'1 _ 
ıne!•nın neticesidir. 

Amertkan nraklart 
I<a.hlre, '1 CA.A) - Amttikan ha. 

T& ku\-vetlcri kRrıırglhıntıı tebliği: 
R1cat eden dU§manr hırpalamafa 

devam eden Amerikan bomba. uçak. 
lArı :yollarda lıtflmı, dUşman araba.. 
Juına çok teslrll hUeumlarda bulun. 
mu§lardır. Birtok arabalar tahrjp, 
b,rçokları da yakılmı~tır. Amtrlk&n 
avcıları b;r meııserschmit dll§Urmü§. 
h:rdjr. 

Çorçil bir rapor aldı 
Lontırıı, 7 (A.A) - Buı;Un öğle U. 

.zerı n~rcdllen bir tebliğde blldlrlldi
gine göre, Çörçll, genera~ Mongome. 
rlden es'r edilen dilşman asker! ile 
el,. geçirilen mıı~emc hakkında tat. 
sıla.th bir rapor aımı§tır. 

Rlt,ter n .. d esir ~dlldl f 
Lt;ındra, 7 (A.A) - General Rltter 

Fon Thoma bjr tcftlr; esnasında esir 
rdUmişUr. General zırhlı bir otomo_ 
blldc ı idl, Romelin ıahst muh&fızlan 

Jcendlslnc refakat ediyordu. Otomo. 
lbll bfr lngil~ %1rhlı otomobUl tal"L 
,fmdan ate§c vcrilmlştlr. Bunun üze. 
lrlne general jle malyetl•Alman oto. 
.mobillnden aUayarak kaçmak teşeb.' 
bD-1.lndc bulunmuolardır. lngiUz mut. 
rczcs:nin kumandanı kaçanların ar _ 
kumdan bir zırhlı otomobil gönder_ 
m~ti~ • 

General, nııı!yeU yet~mc~e vakit 
kalmadan esir edllm!ştir, General 
Fon Thomanın caarcti j!c Fon Stum. 
pe'nln ö!UmU mlh,•er kılalarrnı iki 
kıymeUt generalden mahrum bırak. 
maktndır. Almanlar Balkanlnrdakl 
nıun.Uakjyetıerlnl ve Yunanfstanm 
za.ptmr genio Blçllde Fon Stumpo 
borçludurlar. Romcl bu general.a 
tank tıı.blyesinl öğrolm{ltl. 

Fon iThom& iıre Sedan yarma.smı 

ba,,aran,'Alman kıtal:ırına kumanda 
etmiştl.•Gcneral 1talyırnlara. Alman 
tabiyealni ve metodlarını öğretmek 
içm A!rlkaya gönderllmi§tl. 

BerJin,7 (E.P.) ~rline gelen 
haberJcre. nazaran ~lısırdnkı il::!· 
~muha.rebe yine Mars:ıın::ıtrı.? • 
hun'~~a:rtun'dt'ki ibir bölged~ Nitü"l 
ırzı ile d•vam ctmek:.t:dir. Dah'\ 
tifalde, kuvvede tahkim ,.dilmiş 
~ J lfte'Vzileri:ıc!e c:erey:ı:> 
..ten ~er Jm strr.-tf daha 
'!i;ndo\blP hareket !hRrbI karekte • 
rl~~ ~~nınaktadtr,. Rom • 

melin kullandığı etal"llteji ile, El• 
alemeyn mevzilerinin p.ıiJ'ndaki 
sahalarda, y::ıni M11tr · l4hya hu
dudunun şarkmdaki mıntakada 
yenlden 1gifü.1erle çarpışmak 
mlimktın ola.bilmiştir. RmnI'lel or· 
dusuıı:ı:ı ~~ırba dl)ğru l'İn'ltincle 
mütemad:yen tak!p edildiğ; halü."'lt 
da 1n~ilizler tal":'fındıın ortııyn 
atılan ha~ller. BC"rlin c:ev:-elC'ri' 
nin fikrince, doğru değilclir Bil;'.
kis, 1\1ıstr • Libya huduclı.:nun §Rl" 

kındaki mıntakatlo kismi c;arpışına 
hıırekct\.tnne ayrılmıs M.ı)iik bi
muharcbe rerey:ı n cttr.ekt~ ol 
duğu :ınl t<'ılmakt::ıdrr. Mr.rs.-ı'lıat • 
ruhun Rn'rkındaki sahndrı A:ntan 
ha\•a kuvvetleri toprak mu!•arebc
lerine büyük bir reuv::ıffoki;·etıe 
ınlldahale etmişlnrdir. 

Berlin bu şeref' ilk defa o!arnk 
Jal~lnr halinde Alman U!:akları~ 
Nn bu i~~ tnhis edildiğinden bah· 
se-tt!ğine göre Alma lı::ıvn k11vYet• 
lelin son glinlerde mülıirr. tnkvi}'c 
Rldtkları anlaşılrr.aktauır Buul\ 
r.ığnıe İr.s;ilizler Mısır • :.iu}a sıı· 
hnsrndP..ki umumi harp bCl~esınde 
hava ku\'vetleri b:ıkımmcn'l ı1ayı.::ı 
çok Ostündürlc.>r. • • 
Alman atır topları faaliyete getti 

Berljn, 7 (EP) - Mevsuk bir men 
hadan b!ldlrlldlğ'lne göre, birı:ok gU;ı 
ıcrdenberl, bugün birinci .,e!a olarak, 
Romel orduııunun Marsamatruh cıva 
rmda lngillz!erln ağlr tanklarına kar 
!!iZ .koyduklarından bahsedilmektedir. 
Romel, dll~mıunn haber! olmaksızın, 
atır müdafaa ııJıAhlarmı geriye çek. 
meğe muvaffak olmu§tur. 

Hattl, bugUnkU Alman reemt tcb. 
lfği, Alman ve ltalynn kıtaiarının 

ve Romeı hava kuvvct!crjnln, .Mnrııa 
matruhdan Elt\lemeync giden ıose u. 
serinde, karar taarruz hareketlerin
de bulunduklarını ve Mongom~rt or. 
duaunun bUyUk zayiat verdlkterını te 
bartl• ettirilmektedir. 

Romel mukavemet ec1ı1or 
Berlin, 7 (A.A) - Sallhlyetli mah 

tnıerdezı bl!dltlldltf ne ıöre Fuka ile 
Manamatruh arasında J'l:'1Jilen har~ 
klt aayeeinde Romeı manevra kabj. 
J!yetınl temin için kendi kıtalarlyle 

Seklsjnci ordunun ler unaurlannı te' 
kl eden uç arasındaki mesafeyi kA.fl 
derecede .açmağa muvatfa.k olmuş _ 
tur • .Alman ve ltalyan kıt&ları Kat. 
tara vadisinden .Akdeniz aahjline ka. 
dar cephe hatıannı muhafaza edebil. 
mj;lerdlr, Bu suretle bu kıtalar çöl 
harbinin bUtUn taarruz' imkAnların • 
dan istffade edeccklerdlr, 

Gene bu mahfillerde beyan ecllldl • 
ğine ı-öro bu tabiyenln faydaları da. 
ha eeaslı bir oekllde bc!lrmbtlr. zı. 
ra general Monı;omcrl, kıtalarının uğ 
radı~ çok ağır kayıpl:ır 111!tlceıılnda 

açıkça elverj§sl.ı: bir duruma &'lrm(ş. 
tir. Bundan dolayıdır ki mihver kı • 
taıarınm takibi hareketi bUyUk bir 
ihtiyatla. yapılmaktadrr. nu hareket 
tarzmı :Mongomcrıye kabul etUre:ı 

diğer bir sebep mı ia,e mQ,kHlltıdır. 
Filhakika moUlrlU te~klllertn la;eııl. 

nı tanzim etmek ı~ı. bu te3kl11h ha. 
nket Uılllernden uaaklal'tıkları nlıı • 
bette bir gUçlUk araeder. 

lngillzler l9-t2 iklncikAnununda S, 
renalk'dekl ilerlemeleri ıonunda Ro. 
mel tarafından pUııklirtUldUklert za. 
maıı bUnun tecrllbeılnl yapmı:ılardı. 

Buna ınukabU mihver kıtaları Uııl~. 

rtne yaklaıınak .bakımuıdan Claha el 
verlıll bir dunıma girmektedir. Ro. 
melin Ji'uka ve Marsamatnıh çevre. 
!erinde lnglli& zırhlı bl.rllklerlno tim. 
diden teıılrl darbeler lndirf'blm" olma. 
aı mhver gerl ~ekilme bartkeUnln 
mükemmel -bir aurette cereyan -ett'
fini lııb&t eder, 

lnkln mUmkUn olmayan kayıpları 
na rıtmen Alman ve İtalyan tUme:ı 
Jerl bUtun muharebe kudretlerini mu. 
hafflza edebllml§lcrdlr. Bu yüzden ge. 
neraı llongomeri geni§ çevirme ha. 
reketlcrinde bulunam&mı:ıtır. Esasen 
!ngi!lzler, mihver :kuvvetleri :tarafın. 
-dan lıllzıt'lanıuı ve artct kuvvetler ta 
rafından mUdataa ed'Jcn mııyln tar. 
!alarmda ve tank çukurlarında ol -
dul<ça ~hemmlyetll kayrp!ara ut:a • 
mı§IPrdır. 

' 

Bundan ba§ka §ti dıı. kaydedJlmek. 
tedJr ki tn~lllz hava kuvftllerinln 'fa 
allyeU dUn kUçUk ölçtıde olmuştur. 

Öğleden ıonra ylllıuz blrkaç İngiliz 
keılt uçaft muharebe meydıını Uze. 
rinde görUlmUıtU?', 

••• 
Radyo pzeteslne göre 

Şimdiye ka~ar gelen malQmata g!S. 
re m;hv~rlıı, kuvvetlerinin Uçte birini 
kaybetllği kanaatini \'ermektedjr. Bu 
vaziyete g-öre Romelln lıılaraamatruh 
da ,hatta. So!lum ve Haltaya'da tutu 
na.bilmcat imklnr aulmıstır. Karsa. 
matnıbda futa duraklayac:atını t&h. 
:rnin etmiyoruz. Romel!n çekilmekte 
olan kuvvetıerlni .Mısır hududuna tek 
mek istediği anlafılmakladır. Fakat 
mfhver kuvvetlerinin daha gerilerde 
L!bya topraklarında mevzi intihap 
etmeet mUmkUndOr. Genlf abıı.da 

çekl1me daha mUıkUtdUr. Zira a~t1< 

... s1ae kunetıt taraf i9fn daha enıtn 
daha lyi manena tmkAnı vardt?. 

- Radyo gaze~sl -

Bulgaristanda 
meçhul tayyareler 

Sofya: 7, (A.A.) - Bubrnrislıı• 

nın bazı mcrkezlcrin<le G , 7 Sonlcş 
rin secesl tehlik«: işareti '·erilmiş .. 
trl. Wlliycti nıeçhııl uçnkl:ır Jluı · 

ırnri~lan üstünde uçmu~l:ırdır. 

Hinaistanda 
isyanlar 

Modern bir silah fabrikası 
tahrip edildi 

Banskok: 7, (A.A.) - lngiliı lıii 
ktınıctinin alınış old11ğıı biitiin tcıl 

birlere rağmen, D:ın·arda tezahürat 
t:ı bulunan Hindliler modern bir 
ı;iliıh fnbrikaıııııı tahrip etmeğc mıı
vaffak olmuşlardır. Al'lll kasah:ıdn, 

,.e Ahmednhndcla polis karakolıı ta 
ıırruza uğrnmıştır. 

Kongre azasından Anand H:ıo 

Hindistan müd:ıfoası k:ııııınuna mu 
hali( hareketle lııılunduijundan le\· 
ki edilmiştir, 

Liyona tayyare hücumu 
rişi,7 ( A.A.) - Cunııı, cıınınrte~i 

gecesi Lyon iizC'rinde t:ınnrclcr uc;-· 
mu~ıur. Uç:ıksnvnr toııçusu nleş nç• 
ınış ,.c GrccnYilch a;rnriel :.rn.30 ılnıı 

ltiha~en ı~ıklor ünı'lün1lınii,ıür. 

Cenova üzerine akın 
Londrn: 7. (A.A.) - Bııı:Onkü 

Cuınartcs ıtünfi neşrcrlllen h:n·a nr. 
z:ırclinin tchlf~l: 

===== 
Seylanda açhk Sitalinin 

Bangkolc: 7, (A.A.) - Gıda m:ııl Moskova: 7, (.\ . .\.). - Tas Ajan .. ı 
de!eri meselesi Scylanda slltikçc sı bildiriyor: 
naıik bir safhaya ginne.lı:tedir. Se:rl Müdarna dc,•Jet komitesi reisi 
lan.d kongre il.eri selcnlerinr!e~ Hal Stalin, MoskoYa işcileri mcbııslfl~ı i· 
1.lıın hlhl.f rclı~lne göre, bırcok le :\loskova parti ve sosynl teş'kılle 
Hindli \'C Seylanlı kıtlık yiiziındcnı ri meburlıırından ınlirt!kkep So\'ye 
iilınli5lür. Bu znt, lngillcre hükiın c tin 6 Sonlcşrin y9 ı:.ı ele ~ aptığı re'' 
tine hiloıl ederek, hu Ynıi)•eli ün kaliide torııantıd11 o~ıığıdakl raporu 
temek it"ln rlerlınl ııırınt" i!c saır ol>unrn~tur. 
mnf!dclcrinln yollanınnsını l~lMtlş 

lir. 

Balak Nlbat 
nurdur valisi HalQk Niba t Pepeyı 

lııtanbul emniyet dircktbrıU~Unc ta. 
yin edilmivt.ır. l&ta.nbul emniyet di . 
rektörlU,U vazifesini yapmakta otan 
Klmran da Burdur valil\ğjne tayin 
olunmuttur. 

Tayin emri bu eabab vilA)•ete teb. 
lit edilmlştjr, 

Yeni latanbul emniyet mUdllrtı 
Halllk Nihat Pepeyi bUtUn lalanbu~ 
ıuıarın yakından t&nıdığı ve .evdi~· 
dgğerlj bir idareclntlz:llr, 

Kendl!i Fatih kaymakamlığında 

İstanbul va!i muavtnliğınde, <:ama. 
ya kaymakamlığında ve Blllıs valili
ğinde bulunmuş, en ııon olarak d& 
Burdur vallllğjnde meıkQr çalı§ma. 

tarı kaydedllmtıtlr. 

Burdura ·vali tayln olunan emniyet 
mUdUrUmtlz KAmUranla ı::urdurlu. 

tar pek ae\'dilderi Halflk Nlhada 
eyi bir halef kauı.nm~ oluyorlar. 
Kendisi fdarc mealcğlmlzde değerli 

mevki atmış bir gençtir. Her tklsinııı 
de şimdiden yenı vazi!elerlci kut. 
lan&. 

Bütün .ı\Trupa içinde bir za!~r 
yüriiyü~ü ynpnn \'C birinci sınıf 
kU\·vcl olRrak tcliıkki c<lilcn Frıın • 
sıı kılalarını bir darheilc eıen Al· 
mıın kıtalnrı , ejer bir filt ıı11keri 
karşıkoymayı yalnız lıiılm meınle • 
ketimizd • rnstladılarsa "C kıır~ıkor 
m:t ile ele knlmııyıp 1\ızılorılunıın 
clnrheleri altında, tayıfedllcn mc·ni 
!erden 400 ldlometredcn rnzlrı ~cr!'
leme~e mecnur t-dilıli.Jcr ve rir.ıl 
yolu nıerinde nıııntzam mi!~rcl:ı 

top, kamyon ve cephane lerkcyle
dile~e, bunıı sırf bir tesadüf de 
nemrz, Bu olar. :ralnız harbin kış 
şnrtları ile i1.0h edilemez, 

Sovyet Alman c<'phesindc ııskcrJ 

harekatın ikinci del"rcnin tek v11s 
fını, teşehl>ii~iin Almanlımn eline 
RCl,'lmcsile, cephemizin ~'l"fl halt 
ic;IB.;amctindc yarılması ile ve Yoro 
nt'j, Staüngr11d, Xovorosisk. piali • 
gorsk ve !\lor.dok hül(lelcrine gir~n 
,\lm:ın J;ıtahırının ilerlt'mesi ile A:· 
ınıınların lehine bir,. de~işme teş:\il 
eylemiştir. 

......... f 

nut"'-'-
ne dair tanzim edilen bir P11~ 
!unmuş ve bu piliinda mtıer 
sunu 10 Temmuzda norl58 d• 
ve 2:i 'l'enıınıızda Sl:ılinSr3 
Eylülde Sarntor ,.c 25 Eyıülde 
küılc bulıınıı•alnrının mukaf1fr 

Junduğu :ınl:ışılınışlır, •" 
Mosko\'&. 7 { ,l\.A..) - Tn~ • 

liııi:ı nulkunuııdau = d 
Birinci dUnya harbinde 0!/. 

gibi Avnıpada bir !kinci b 
buhıntluğu ,.~ bu ikinci ce~ 
mesela 60 Alınan ve ::o 
mUttefik til'7.enini kendicı~rıe 
tiğini dil17Unelim O zaman ce 
mzdeki Alınnn krtaln?'ru.n "11 
lıe olurdu.? Dururlarını!l a~O 
cak bir halde olana~ını ta!:ıtl1 

n:ck gUç değildir. Bundan dil 
b, bu hal Al.nan fnışisiı:t. Jtlt, 
için fc!2.kctin h;ışl:?ngıcı nl 
tr. ŞUnkü bu takdirdt- ~rt1 bugün bulunduğu yerl'te def. (1, 
ht Pokof, minsk Jhomir ~' /, 
sa cıvanrstla bir mahalde ol~ f 
Bu Alman faşist ordusu d•~ 
yıl yuıkb. yıkı1masınrn arif -
de bulunacaktı. demektir. e~ 
böyle olmamr,, i!e bunun. 'ti. 
A \•rup:ıda biı- ikinci eepbentlt .:J 
cud bulunmamasının Al,. 
lrurtarmt!J olftcaktır. 

ST.r\U.NlN GO~DEIJJ( ~ 
Londra, '1 ( A.A.) - St&ll~ ı. 

ibUlllinlD yıh'JllnUmU mnrı .'! 
ku;ılorGıı,Ya hitaben :ıe,rettlll ';J 
del!k emirde Rus ordusunuıt ,pt"j 
kadar Almaniann ve mOttefi 
orduıarmdan 8 milyon ktfl1f 
rebe dııı ctttg-tn\ beyan etınl~ut· 

Hızı1aya yardım Diin S<!<'c anır bomhn tın·yar<!le ı 
rlmiı Ccnovava tn:ırrur. ctmlşl<!r • 
dir. Gidişte ve cHinüşt ha,·a ~artln Ankara: 7, (A.A.) - Tiirkiye Kı 

zılay cemiyeti umumt merkedn • 
den: 

Avrupııda i:~inci bir cephen!n 
yokluğunclaw istifodc eden Alman • 
lar ve mütıcfikleri, elde mevcut 'Jfı 

tün ihliyııllarını cepheye sokmuş ~ 
lar \'e bunları bir lek istikaıncıtc, 

cr.nup-hatı istikametinde ileri ala • MI 

rak burada büyük lıir kU\'\'Cl iis • Vallaln bayaı•" 
liinliiğü yaratmışlar ve mühim hir ~ 

rı ı:lkHikler nnrtıniş ise de hcıtcr 
Ülerlnde mü~:ılt hlr h:wa hulıınrlu 

iıunrlnn t::tnrruı teksif eılllm1$ Tr 
müe~sir olmuşhır. Tıı:-.·r:ırelerimlz 
rliinrliiklcri zam:ın hü ,y ük y:ıngınlıır 

dc,•nm elınC'ktc idi. 

İrana Amerikan askerleri 
mi geldi? 

Ccncnr. (TP.) - lraıır]n mc\'• 
cııl olan So,•yet l>ılnııtının Jo•mı r.· 
7.amı,Knfkn5yn rrplıc~inc SCYketl:J· 
mi,ıir. ,.e hunlıırın ~·erine yeni Jl' 
)('n .\nırrikn kılAnlı Y<'rlc'>mi~tir. 
lr:ııuı Relen Amrrikn rıo;kerlcrinin 
ınikl:m 50.000 ılı>ıı fn1ln n?cluğıı i 1• 
ılin cılllıııeklcdir. Bıı rııkkıun Sov .. 
y~t kıtnnlının trunclııld mevcu• -
nun Üt'lc birini teskil etmektedir. 
ı-·nknt bu :ıv \'C hirlncl kllnun ayı 
zorfındn <llğrr Amcriknn kıtnalının 
lrnıın J:C'lt're~i tnhmin ctlilıncktcd:r. 
Amcrikn hnva km·,·cllcri trnnıı, tın 
'kil r.ılilınr.lcri cok kolıw n 1:cliklc:l 
irnnt edltmlş olnn ''hn\•nlnnmn. 'J)ist• 
IC'ri,. Rclirml,lcrdlr. Ve hu snwrte 
rın:ıı cılllrn her hlr ~:ıhaıiA tnyy:ı .. 
re mC'yılnnlnrın tc~ls ttmt.klctlirler .. 

Dola oepbeılade 
(B<ııtaraf ı 1 ncide) 

Stokhohn, 7 (A,A.) - Kafkas 
Mra da~:&rman ayrılan )'tıl llJx>. 
yunca ilerHyen Alman 1'.ol~ınun 
6 ıont~n a.kşamı Gro:ımi l'.'nd\l•t· 
ri bölgeBinin Ordjinikid:.::·'ye Ti"· 
lise ve l<nfiaıs arım böl:;eve ":ağ
layan ve son işlek kara yolu olan 
Gürr.i•tan Mkerf ;ııo!esinin kestiği 
bn~ıı teeyyild etırnifl sayıJnhiiir. 

Söyl~ndlğine göre bu ııo!c ftrtl • 
jinikidc'ye takriben. 15 k\!001~tre
lik mc'3af~dc bulunan Ba1ta :ıt.ıı • 
sahasının memen yanından lı:eril • 
rn.:Rtir. lJUyük cndiis!ri bö!ges; bu 
suretle ktı:.!llcn terci~ cdilu:in;ı·. 

Berlin. 77 (A.A.) - Almt\rı or· 
dulnn bn~um:mdanlığmm tebli· 
ği: 

Batı Kafktsynda mevzii bir bas
kın hUcamu ile dU~ınan ü:ığ' mev· 
ziinacn. atılmıştır. 

Alman piyade te~illeri 'l'uapsc· 
nin !':İmalinde siddetli bir ynğmur 
altmd:t yapılan inatçı muharebe
ler esasında. rara.zi kazanm15lar • 
dır. Aleln.girin dClğusunda dU~mırn 
mukabil hücum!:ı.nna ka.?1• yapı • 
lan mUdafaad& inat~r Nr mulıt:trc
beden aonlıl 30 SoV\·e:. ta:ı1:r tah· 
rb edilmiştir. Alman hnva ku\'Vet 
leıi de bir :zırhlı tren tabrih etMiş 
tir .. Gürci~tan atıkeri ~·olund.ı :ıntıı.· 
lann hnreketle?i k:şif u"cı:temr.:z 
tarafından bombardrmRıı:t tibi 
tutuJmu.~tur. 

Salingrad 'kesiminde m~vzit mu 
:harebelc?" o!.mt1'3tur. Snvefl v: pike 
uç:ıkla~ Volganın ~og•!!!u!1Ja. 
topçu menilerin i bombrı lC":n•şt:r. 

Cephenin merkez ke~im;n1c hil
cum un4'tlr·al'rm!Z dllıımanr:-. r.irı;ok 
bcto sığtnalclatını tarrip v: içinde• 
ki Rskeri imha etmif)1crıli:-. 

Hava kuvvetlerimiz D\•in" ''e 
Volga nehrJer.inin menb:ılsrına 
y:ıkın bölgede Sovyet kıt:- hazrr • 
lıklarile nk1h·e hıtreketlc'!'in~ hit. 
cumlar <la bulunmuı:;Iardı!'. 

Bir ~ece hücumunda J\fost:,J\'n • 
nm şiır.:\1 b:ıtmmda Nr lıavıt mı-y• 
danında bUyük yangmfar ç•k:ırıl· 
m~ttr, 

fük1$ehir manirnturacıları anı. 

larında toıılııdılcl:ırı 580 lira 75 ku 
nı,u cemiyetimize teberrü ctıniş:.ır 
dir, KmJay hu yardımı şükran1:ı 

karşılar. 

lalllllp eaıUtbl 
(IJn,tartıfr t inci 11nfltaıtnJ 

kıtrulan Türk inki!D.p tnrihi cnıı
titünU ilıni eamşma ve yönetim 
kurulu çalı~malanna ba~lnnıışur. 
E fJ s i z inkili'ıbı?XU.zt incel~elı. 
onun önemini yurdun içinde ve 
drı;mda. tanıta~k ebcdite~tirmck 
am3cını gUden en&tit.U, :rr.akladmı 
~erçeltlettimıek üzeTe bir JcUtUpt.a 
ne bri,müze,bir nrviş,kurınay: ilk 
ödev e:ıymı ur. Bu mUCS!Cf::lcrde 
iııkillbımu.J& ilgili kendi ycr~~k· 
telimizi a.ydınlntacak, m.llli başa · 
nlarmuza belirtecek her tUrlü ki
tap. belge, efya ~lannc:ık Ye \"a• 

tandaplara açık bulundum\acak• 
tır. 

BilyUk rnilct meclisimiz, 1nkilap 
tarihi en9titil!!ünl.in yUse-;c t4'rihi 
önemini !belirten bir dikkatle rco
mt devlet daireleri ve lmcıuııi l~~i 
latlarda mevcud belge vr eş:ımm:ı 
cnstitUye nrilmesini kauu:ı!aşt.r·· 
m~tır, Büyük millet mc:'lliıı: 
mitin cMtilUYe kartı bu dC"icrli 
v~ tesirli ilo.".:i'İni tjükranl& nkilip 
davalanna. h:mıeti zevk 'bil~n yurıi 
öaştamnwn da nynı al~ka~'J gcs-
tere<:ekleıine gUveniyorJz • 

BüyUk meclis.in kararias:tırdığ'ı 
esn:ıJ&ra. gtıre yu."'Cldaştar ellerin 
deki, inkillp ·tarihimize ilgili veo: .. 
kA of)'a!I cnstit•.lye bl\ğıı,lamalc ve 
ya ıkendi adlarm3,nakleUnek yıhut 
sa.tmnk Iıususlarmda ecrbeot bıra • 
kılmışlardtr. 

Enstitüye atılmak istenilen 
''t'eilta veya. eı-yn!lm rleğ~ri il~ıi 
cianD)lnrt. ve yönetim kurulunca t'l· 
yin oluna~aktn-. 

!stik1A1 ve ink.ilip taraihrle ilgi· 
~i lbu tilrlti lbe!ıg"e ve t'§yayı bağr11-
J ayanlann i~imleri enstitiin\ia §e 
ı~f defterine ka)1t otunaralc ktn· 
<lilerine kurul tarafından ter<-f rlip 
kmssı verilect-k ve keyfiyet radyo 
njnmı, matbua tvurtallariylp mil· 
Jete bildirilteektil'. lbu k".>nt!1arla 
ilgıli bclg~lcri kt-ntli h:saplar:na 
saklatmak -veya özel kolekPiyon • 
tarmda b:.ılundumıak isteyenler • 
<len bunların konu ve vastfian hak· 
kında enstitüye bilgi verenlerin 
rıdlan şeref ddt<'rine yazılncnk • 
tır. 

Her tüt'lU mllracantlann Anka· 
r~ <!il ve tzrih • Coğrafvn 'aktilte• 
s.indelci TUrk inkillp tarihi ensti · 
ti\sll mUdUrlllfUnc yaprlması:ı: rlel'l 
ederim 

BUytik Tliıic mil~~inin ~ıUc-e e:ıe
ri o'an Türk inkiliı.b:.mn ht-r t!iı!'
hMma ft.İt b!-lge eŞy::ı ve eııerlerlc 
Türk inkilnp tarihi en~UtUsür.il 
ve tnı1ttitilniln yti.kRrda !nY'lnn 
miize. nrviş, ve kütliplıen .. 1-:'rirıi a 
zenginleştimı:-n;n .,ir yu!'t ve ın?.i 
lap ödevi olduğunu takdir ettikle
rinden şiiphe oJmnyan bütün yurô 
ca5l!ırrn eruıtitUnün gc!:~c:sin~ 
ye gayesine gcrekle,tirmesine y~r 
rtım edec":"klcrine inanryoru?:, Tii':"k 
inkil!bt gibi TUrk fnkilAr> tarihi 
en'.!titUsli <le Türk milletinin malı 
ve ş~refidir. 

tıılıiyc muvarfakiyeli t'lde etmişler- (8oflorolı 1 nci ~ 
dir. Ciöriilüyor ki, artık, Almanlar, Tatbıkatta bunun birı;ok ~ 
setcn ~·ılın ya7.ında Alm:ın taarrurn iare yo! aı:tığı sörUlmU,tur. ~ 
nun ilk ayinrın<lR oldu~u slbi :ıyııl lokantaya karne8lz gitmakt~ 
zamanda her üç istikamette, cenup rislni kaybetmemek ve aıe 
şimnı Te mcrl<cı btlkamctlerin'de mck için mUcMcsc aahlbl 
[HM"UF.R l{CÇeC~k derecede lcUVYCUi ekmek temini için e&ralCr 
dc~ildlrler. Falcııt hAll heman«i bir •e flat farkın& bakına.katıııl 
istikamette dddt hlr turruı tanılm buraya :tıaıı vurup yoısuzlııP 
edecek kadar kuv~tlidfrlet'. teşvik ve idame ctmeır~r. 

Djğer taraftan murakabe t 
Alman hasını da dahli olmak ü ....... "'.J 

ı;Uçle§mckte ve mtl3teri ıoa- v.ı 
7.cre yahanc1 ba~ının tcfslrleri"lc ı!an aldığı ekmek mukabllln;,.ısdf / 
hakılır~a. bu tnıırnıııın csa1 hcd::f verip "ermediğini tayin ve 
!erinin lırozni ve Rakö petrol h'il 1, . . " _ bir vaziyet atmaktadır, 
~clcrlnln ı'ııali h~$1cll ~ıııı;ı dOşıııııı Lokantada ekmelt ve~ ' 
lchilir. F:ıkAI hi\cliıı;elcr, hu farnzl~ (' ıununca aadece ıokanta:yı t.tdf~ 
yl bıt ııurctte yalanl11tnnktadır. melde mıleasuede el&mılc ]»lllV.J 

Gc~nh~rlh~ Almtın r.enclkurmrıyı ma.mak makadı temlne kail,.._ 
na mensup bir ~uhRY nskcrlcrlmi' J tır. Bunıı vat&nd&f iOIA DOY"'~ 
f~r:ıfıncfan sir edllrtl#f h.?ldc" fü:e •

1 

külfet addetmekte dofrıl ~ 
rınde Almanlnrı n ileri yurfıyıışlcı •· Karne kuponları ikiye aft"'~ 

P gl
wtl ı.~ırmıar ve ekmek a&Uf ,.rıefl 

UlllZ '1•• yerde Y&rdir, ~ 

.. 
,... Lokantaya gttmedea •nt!..& ~ 

daş en yakın yerden ek~..J 
(8a~tara/ı 1 net ıa11fada) 6iylo gelebilir. Bu k&tlU~ 

menleri, ilcrct alan yardımcı m•J ıl zahmet değildir, .~ 

limler, işlt'n el çckllrllcnlcn:, \<'klj 1 MUVAKKAl' M.R.Nl!l t!fl':f 
Jet emrine nlınanlar, acıL:l:ın tayin Gene bu meyanda muva~~ 
edilen Yeki!, memur ve mllslıılı-ı nelert vermek V&Zlleal uo • ı.ı! 
demler, sııb:ıy \'C askeri memurlar rowna haareaıımııtır. nunt't..-1 
dan açığa çıkarıJanlnr , radyo ya· darp&§a, Sirkeci ve Galata .,,,.
yırn müesseselerinde dalmt surelle lonları ekmek bUrolancur. ~ 
çolı~an J'C\'llliycll ıııınntklirlar, bir latanbuıa ilk relen Y&t&Jl~' 
defrıya mahsu~ olmak Ozcl"C hlrer tczkereallo o runıcu •yaıa&t I 
çift ayakkabı ve üçer metre elbise dl&'er veıııkaları y&nm4a oJ.ıtl 1 
Iik kumaş Jlarası7. olarak nlacaklnr· tanbula gıkacafı jçlD 1tola1uJl';f 
dır. Giyim cşya~ı te\'7.linden knnu. zlyetlnt tesbit ctUnnk _. 
nun neşri tarihinde T:ıtifo haşınr1a Jı:arnuinı alacaktır. -~"'• 
ol:ınlar istifade edeceklerdir. Dai· Muvakkat karneler bet ,.,
rclerince herhangi bir şekilde olur· larak kabul edUmlfUr. ...,_, ._ 
sa olsun Ölcdcnhtri elbise ve a~:ık Daha !azıa oturacak ol • ~ 
k:ıbı alanlar:ı clA ayrıca hu Jcnnun lwıdukları kua i&f• ~ 1'.. 
hükiımlcrlnc Jıüre giyim e~yası ve metlerini temdit ettlrdikl•rlS'l '
rilecekllr. 1kl ''e)'ll ıiahıı 7.İyacle Ya ederek muvakkat k&rneı~rualliP' f 
zirc~i bıılıınönlnrın istihkakı no;li len yentıinl alabllectklerdır. ~ 
Tazift'lerinc ııöre tayin <'rlilcct.'kllr. kilde he~ defasında yolcu ~ 
Bu kanunun neşri tnrihinıle \';ııirc kadar ırıtır.k zorundaıı kur ~ 
de bulunup ta i~tlhkaldarı olnn gi· ıııcaklardır. ~ 
yfm C~yasını Ye İslihkııkJnrının tcc. Gene aon alınan kar&rl&r n 
lıitr<lc: \'esik:ıl:ırr olınndan islifa c· l~kan0talar için kabııl edi!e~ ~ 
denltr, kndrolnrı ilga edilenler ve- )emu l!.stcsl ve ~bit fiyat 1'Jıı 
ya kanuna göre ,·ozlfclcrindcn ynya usuıu de vardır kı, ma~dıJtı"...J 
meslekten çıkarılanlar \·eye azil~ n • ft)-at!arının !lsteıerde alabi ~; 
lun:ınlıır, muvakkat mehlyelleki hi7. •gUrı yllk!elmcalnln anıın:sa. ~ 

il •t f 1 ı· 1 • değl!dir. Ayrıca bu maka 
mc ere :ıı masr::ı er ıp crınden R' d 1 ıcıerl ~..ti' 
Iırınn l>:ıclrolarda bir senech·n .lZ a 1 !telCri saydıslız Y.~aı! ...... 1e~ 

.. ld il • 1 • ı·h.ı yen sayılara ın rmeA. DU1--~ 
mur r. ~r ıç.n J5 ı uem edilmek ü rfyetln katlandığı m&hruf111Y•' 
zere l:ı)•ınlerı yapılanlar, hu kaıı.r d 1 1 1 d ra~' 

h .. k.. 1 · d • • a ~ng n er n ııa ece pa ~ 
nun u ·~m rrı.n t.n ıslıfıırll' ed('!ttİ ne dayanarak mahrumiyet 
ye~klerdır. Kanunun tatbiki ııır;ı. rfn gözleri önünde lUk!I "~~ 
!illlrfa lıaıırlan:ıcak hryannaıne Tc buıunmala ma me dıuı ~ 
cclYtllcrclcn islifade cdemlyecckler· umum! ba~tta ıa!rrut ~ i 
rfir, kanunun lalbikl sıruında h'l·· zihniyetini hlldm kı!maktır• • 6'' 
7.ırlen:ıcak bryannamc \'C cetveller- LtlZUMSUZ FtYAT ~f 
le diğer lı<!r türlü Yerakı ve Yeslkn '.NA MEYDAN VE~...-. 
~ırı !>ilcrek kullananlar Teya hunlar Pjyasada lUzumııuz f!.Y&t ~ 
m:t'rınrle ''e hunların lmllanmnlnrın ıertne meydan vermemek to1° ~ 
dıı her ne surellc olursa ohun ln!ı... deki lmkAnlarm aou haddi d•~ 
rir ''era sııl htlnıAI )·apanlar flı; makta olduğumuz maıaıodtı'· ~ 
seneden asağı olmam11k fiıerc nl!ır jçln mesaimizi en gole ~ :;-ıı 
hapis cezalnrlle ceulanilırılacokları gıda maddeleri Uzetjnde te~ 
J(ihi sebebiyet \'Crtcekleri hn7.lne bulunuyoruz. -". 
7.arıırı da kendilerine on mi~ll ola· Yakmda yeni Ye daha .-stı 11 1 

rak reı>cn 1umin cllirllccektir. Ye · tarla :kontrol ı§inl ~ e,;fl' 
rilcıı ctzalar ftcll f'dilmt\'t'Ct'k, hu, mcrell bir hale ~tlrmek :ışt P"; 
suçları i5Icycn !IUhııy. ns'kcıi, si\·ll deytz. Meşru kazan~lartJl f..-~ i
ve mt-murlar ,.e mOslahdeınlt'rlc kan memleketııı içinde bU1tS9 ~ 
şcrikll'rl hakkında müddt1umumt • kmtııı ıartıan, hcrhanıl bit t ·~~ 
likçe dnlrıııfan dolru:o.·11 tnkibat j<' ve bahis menfaatler! ugnıısd.t ,
rn rılıın:ll'ak, muhakemeleri mc,·Jrn· fakat muhakkak aurette lll 
fen yepılacıı ktır. ~klbetlerinl bıılacaklardD'· 



• 
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f~ükellefiyete tabi 
kamyonlar 

J tıı nb:ıl 'i6y~tiaden tPblii o
ıu.mın~ur. 

ı - İkinci devre i3 mlikcllt"fi• 
vetine tabi bilumum 1raroyon:ann 
d{ırdlincU ltMi'csi 9/11/94? paıaT' 
tesi gUnU .sevkedilecektir, 

14oate NIDotvUl'den çevtrea: N. AID(ED 7 ı-.-ı .... .._+-to 2 - Sevke tabi kıımyont:ırın 
plaka numaraları aşnğıda göster1i 
miştir. Bu ka:ı;yonlar o gUn :l'O."'lt 

10.30da Suluına.lımet rueylan•ntlıı 
gctirılc0ektir. 

8 - 5 - · 1 ciın, benden ne istersen yapaca • 
9

1-'--Pll\--+--f' 

late So 'l Li k di k ğun. · "-cı . nya ı e ıa. en U· Nntalia f'-aşırnuştı Fhlrnt \'azı- -~,_~_,.,.._-iııııııııır~_,.. 
-._ lı'ilc geçiniyorlar. HalLuki yeti idare e"'t.ınek ıamndı: 
~ardan dal;a güzelsin.. _ Af~rin. çocu~u::ı d:di. ilen 
'1b ne, ~özlcbeklC!'i d:!:ır: zaten benim sözfune g~Ie~ı;i:Ji 

~~ lf bir halde ihti~ar kadı:ıı biJi,ordum. Gel şimdi sen~ giydi
dik{~u. Fa.kat bir c;ok sc:.vlc- reyim, 
~~ duymuyor:lu Bunun!n İhtiyar kadm teIA.,la sandığı a~a 
~ r, orıun ne demek i!t"'diğin~ rak içinden güz.el elbise' er ı;ık~ır;p 
t ::tt. Kn1isinden para. iı::tiy:ır Kristineyc giydirdi. Gen<,: kn:, hn· 
~ nııacnk yolu gö~te':iycr<l.•ı. yaunda ilk defa t.öyle g11ıel el • 
!!_'1h .son sözlerini sllyleJi.: bise giyiYordu. Odas:ua ~iiği 

Ot c Duşun kızını, dedi o;~şün v.akrt kendini tutamadı. Yi1zil ko-
So'la.p ver. ) wı yatağına kapandt, ~on Jefo. 

~f nya odn.yn girrliiğ; V'\l:ıt hıçkrra hıçkıra ağlnmağa ba~lıd~. 
~IJ~eyj başını cl!cri içine alm.ş Saatleree, günlerce o halde ag· 
""""?'i lnyacaku. Faknt fazla bırabıadı· 
~ e oldu Ktistiııe, diye sord..ı. tar Natalia oday girdi: • 
"""" ç kız: - Haydi, dedi gidivoru:r,, F'ay· 
~ l'lata.ua beni kovuyor.. 1cr..; ton hazır.. O gece ihtivar ltadm 
~ İ!tiyor, ben ncre<teu para eve vaJmz dondu. Kristinc öbllr 
~~ bana yol gdsier!)or.. gün ·fayıonln getirildi, 
~ Sonya. ben.im yaptığını s-"i· 

·;:.!id:.r. Açlıktan ölür f:ıknt 
~kadının söylediklerin: ya· 
~ h- Sonya oona yıırdııııet .. 
'·eı.:._~~ırnetc;iliğc girer bir !ok· 
~ ·~ &ki ~selcre r~zı ()}U

ıı;_ Saşita bir şy istemi,-orum,. 
bana '"ardım et 

~ J • 

~~Palım Kristine, burada hiz· 
~ bulm:ık ~ok gı.içtt!r. Yilz
'lıatkadnı erkek l:izmtçilık arıyor 
s:u:ı.!ann yiızde onu iş.b~· 
~~ • Sorıra. sen hi%ır.Mçili~c 
'· ~il Yerde rahat k:.'in:n~z • 
~a~~.da olduğu gibi. ~rnda d:ı S -.Unlerin korltu ıçınde ge
~la zorla sni lde etmek ia 
~ (a r "c yahut kendi rwı. .. ls. kı~ 
~tlef'de bile kendilerini kurta 
~ .:ıar neddc kaldı Tiflis gibi 
'~e. 

~rıre taHhe boyun eğmektt"n 
~ Ç°rre yolı:tur. Ne ~:ıpalım. 
~ 11c biliyorum ki iyi bil' iş de
~8.kat ne yaparnn Bizim 
~bu. 
~ llYa, korkuyorum antıyor • 

, korkuyorum. 
"-._' ICorkunçtur,.. !nann·o:"'Jm 
l. ~raun ama alışıram. 
~c llayrr Sonyn, sen '11" bana 
Sİ k~5Yl:n.e, Bana iyılik vaptın 
~::1 da '\'er. Ben ~lb:t iş 
~ 0 

• Ödt-rim, 
, ,_güldü ve sonra: 

' ~t yapacaksın Kristine, ki· 
ı..: eeni himaye edecek, dedi. 

ı._., ı.ı:ı.taıia gibilerdrn batknla· 
~ ""Otll ctmeı Onlar da kazanç. 
~~~\l için. Sonra senin r.ü· 
'1~ da yok. Burada Nat~ 
~y yapmansa poli&' ere ya• 

11ltllitı ın. Seni doğru köyilne, an 
'tt, babanın yanına gönd-:ıir. 

);,~n.e bütün bunl&rı dinledi. 
~p verecekti. Bunu d~üne
~ . Kafası işlemiyordu, Son 
'~Cti.nde bir başkası olsay • L.' Sc IÖyle derdi. 
-, \art~iıı t-izd~ fazla nen v=r, ki 
' cı ~ tuz ediyorsun. Bizdn in· 
~ ~:~ ıniyiz.? Canın is~~rsc ra· 
~· isteoıczsc de!olup gi • 

'--' Sony:ı böyle d.iveırr.ezdi. 
-~l'du da. Çtlnkll Krfat;nc-
~~~li lıc-rkcse, en t!l.' kalpli 
'ıt ~ b;J.e saygı telkin eder 
~ ~ t idi. Uste Sonya onun bil 
ı..ltlit .hatırahrınt biliyo!"C!u, 
~ ..;1:1. o gece ağzına bir damla 
~~ <1 koymadı. Düşilnnrordu. 
-.."..~"Otunek onun için Bl :lmdtl. 
~-._~n ~ni hava!lmr, '?Ila.D 

~' en kUçUk bir ts§ııu bile 
~~~ Seviyordu, Fakat ond:ı 
~ sev~n tek kimse yoktu. 
..._w;;:a ~a babut onu iild~ 
'1.~ ~uh. Kendi kendine 
lıı...~bqladı. 
~ ~ya doğru -ıı5.11ü,.or, hu-
~· &7..~ himaye edece« kir.: 
~~ -~ po.ra.m baakınam 

~it Sorınnm da elind" bir,ey 
~ ,tlll \'a.ra o el& Nat-.alianm. t...' "'-. da niçin bana vereee'.c 
"'t, il lende benim gib\ kaznn 

~~~'klan Ktistincnin <><h· 
~ ~· Yatağında l;f"l'lDdi 
~ :"'""5lllDIŞ, yibll U)'!knauz bi?' 
......_ '11onra buruşmuştu: 

S: ~ diye kendi kendine ba· 
~ !:>aşka Çaresi .. Evet al•· 
t~~ • onıa.r gibi, ben de on• 
'IL)ll)!lca~. Ben daha gl\z· 
tt. 0tııard:uı. Ha ha .. Güz.el .. 

~ C\li • 
~ne, yatağmdan ftl'ladı. 
~ ÇIJ>lak üQ.ll b~ cht;nı:k 

tı11ı oda.qms daJdı: 
~ldün_ Ben geldim .• diye 

lt.tediklerinin hep!',Di 

vııı 

Yıllar geçti Kristinenin ;,nnesi 
caba.ar kızhrınt özlediler. Çocuk 
bilyildOkÇc annesini arıyorl:u-. •mu 
buima.k jç!ll her çareye br.ş vu~· 
yorlardı Marika kızının otur:nagı 
sevdiği köı-.eye gidiyor, ağltyord~. 
Beba..c;r onu dövcıUğü az~rlarutı 
için az

0

ap duyuyordu, 
- Ah bilsem ncredoiir. Bir 

dakika du;-maz gider Getirin.um .. 
diyordu. 
Ya~n sakal bırakmış ve i!ıti • 

yarlayan babasının yerine geçmiş• 
ti.. Ç-OCU'ltlan da obn~tu., KıınRı 
iie geÇinemiyordu. Bu hal ,,~ ~~
zan Kristineyi hatırlntıyo:-du, Ko~· 
de YM<>n'un mareresmı bile"llc.r 
Kristina.nin ~"Uğunu gös~riyor: 

_ Sana ~k ben.ab•or dh()rla:'IJ 
o valat derin drrin iç çeki.var: 

_ Ah ne güzel kızdı. B::n hay.ı• 
trmda onun kadar cana yakın ve 
güzel .kız bir daha görme:lim. c!i· 
yordu. • • 

Yeni yeti§en gençler K:nttıne 
yi tanunryorlardı, Fakat kövd~ o
n un için de&ta.nlar yrullimı,. §e.rkı 
lar uydunıbnultu. 

Onun 'fevgisi kalbime bir ok 
gihi saplsndı. 

Ondan sonra artık gözler~m ur 
lrn görmedi. 

Dst.ianın Kriatinesı~i gördük • 
ten sonra gün(len güne crim~je 
başl&dnn. 

Ne olur gilzel im. . 
Bir def& gözlerime bali 
Gözleri o kadar gilxel'ki 
Bakmağa tahammUl edemiyo • 

rum. 
Bunlar ve bunlara benzer sayı

Sl2 destanlar Kristine i~n söylen• 
misti. 

Bir gUn Datiaya. 
- Senin Kri.stinc Tifliste iroiı; 

dediler. 
Ba.ba bu haberi al~tan sonra 

para biriktirmefe başladı \'"c bir 
gün kendi!\ini Tiflise attr., 

Trenden iner inmez uluorta yi.l· 
rüdti, Nere ye gittiilııi bilmiyordu 
Mahalle aratannda kaybo1du. onu 
bir otele ~rdiku'. Datie l:erk~'le: 

- Burada Kriltine adme& ~ 
ze1 bir kız tanıyormusunuz .. diye 
soruyordu. Zavallı ad:ım bir cevap 
beklerken gillüyorlal': 

- Böyle adam aranır rot• Yi!> 
Yerce Krist.ine var .. diyorlardı. 

Biri. 
- Polis belki bilir. Poli~ so-:

dedi. Datia ~ten fU ce\"'\b; aldı 
- Bs.ba, M'll bu sevd ıı.lan yaz 

geç .• Ti.fij,ste i!imle kimse aran • 
r.-a KiımıeEis bdln bu ka&tr sa· 
m~ Tifliılte nasıl y,_,.,., ~en; al• 
datmı§lar~ bunda öyle kin4u yok· 
tur. 

Kartka kocam gelinceye kadar 
helecan içinde Y8f8ıCÜ. HUiyalar 
kuruyor, kmn.m geleceğini kucak• 
Jaşacald&nnı, ona büyümil~ olan 
çocuğunu gfıetererek: 

- İşte ~uğun di)'eceiini düt'U 
nüyordu. 

Datia. tolunu sallarak bombot 
gelince Kıistineden ta.ııwnile ~ 
eli k:etilcr., -

IX 
......._ -~ 

Kri.9tinenin Natalinanr:ı evı'.le 
~-er1eşeliyı1tar olmnıt, ondan ııton• 
ra daha birçok :kızlar bu eve girip 
çılmıışbrdır .• 

Nata.linsnın evi tiıcili ec.'kisi Gi· 
t! değildi. Or.a.da iki katlı, °b"yan• 
mış güzel bir ev kunılt:ıt:§t". 7.en· 
gin bir ka.n kcıea ıoturuyordt:. Çt.1c 
d~fa evin önnnde ytızllr.Un muh· 
telif yerl~ dofnınmış Y~§l: bir 
kadın do!aşrp. gelip Ji!CÇcnlt"re:-
.- -- . 

Solclan sağa ue o~ağıda11 uııJ.:arzva: 
1 - K:ıçı)or (iki kcliınc), 2 -

Çifte knrdeşler, bir pchlh anlık tn· 
biri. 3 - Ağızl:ırda dolnşan. 4 -
üvc vatan, 5 - Dir mev im, cem 
edaı'ı. 6 - On (!Ün C''''el istifn et 
Iİ, şart edalı, uzunluk, 7 - ~ir er 
kek ismi, s - Bir hayvan, hır hay 
ret edatı, ahzedcr. 9 - Bazı mah. 
lôku mej·dana seıirrn şeyler, lO -
\lf.ıbedcn ikf h:ırr yunyana, uzak 
11 _ fstanbulun soşfi) c l'erleriıı• 

den fıiri. bir edat. 
nırrıkü bulmacanın halli: 

1 - Arabaya bin. 2 - Soba ku· 
ran, K. 3 - Abus. harabe, 4 - Ba· 
kışan, cUfı. 5 _ t, ka, iş, re, 6 -
Yu~. Talih V, 7 - tro. runal, mi, 8 
- Dam, finolar. 9 - Oc alan, al. 
10 _ Yır, T, hlak. 11 - Kas, te• 
rekc. 

• Tetekkür 
Sevgili refikamııı, ve annemizin 

cenaze merasimine gelen veya telgraf 
ve mektupla kederlmlzi paylaşan 
d08t)arımıza muhterem mebusıanmı.. 
za, ınuhterem vali ,.e belc!dlye rejaj 
Dr. ı.o.tn Kırdar& umumi meclis Aza 
mıa bUtUn belediye menauplanna, la. 
t&nbul ticaret ve sanayi odasıııdaki 
ltadir§lııas arkad~lara, Beyoğlu hal
kevine ve merhumenin tedavisi eana. 
aında kıymeUI jlm! varlığı ve inaan.. 
1ık dolu alAka.slle b1z.l mjnnettar eden 
Dr. İbrahim Beaim AlıgUn'e candan 
teşekkUrlerjmlzi bildirmek hususun • 
da muhterem gazetenlz;ln tava.s.sutu. 
nu rica edujz.. 

Merbumesıfn ze,·cl 
Kocaell mebusu Subhi Artel 

OiuDan: Tank Artel, Eftal Artel. 
Melih Artel 

'Askerlik ilanı 
Eminlinıi l'trli A.~. Ş. den: 
Süvari T i;m. Has t og. Mesıı 

327 (23281) 
Di,. Thb. Utm§. All Rfza o~ t~ 

map Fehmi (38446) 
Top. Tğm. Hü elin Celdl oA 

Tu~t 331 (52750)' • 
Yukarıda adlan yazılı subayla 

nn ~ubemize müracaatları ilan o 
lunur. 

SEHIR TiYATROSU 
Sıaal ....... 

OB4U &18111 

Nuh 
KOımDI KISMI 

.Aarileten Baba 
pazar gönleri 
u,so da Matine 

Ber rereembe saat ıe,so da tarUal .... , ... 

3 - Bu gi.ine kadar ya~ıtaıı hir 
k:ıç ilan ve tebligata rağmen ge • 
tirilm.iyen kamyonların sa.'ı:p vev:ı 
sö!örleri Milli korunma maltk~lTlt. ... 
eine verllmckle t-crab~r beıı:riu 
knrneleri istirdclat edilecek v ... lıcl" 
hangi bir §ekılde talı~~al~'l.m:J 
meydan veri'miyecek . 

4 - Kamyonlnnn mü.t.ehıu.sıs· 
lar tamfmrian mueyene!li yP. ~l"?
cnğından gösterilen .saatte 1ortan• 
u yc1'ine getirilmeleri llım:dtr. 

E - l~bu ilan tebli~..ıt ına1'iy .. • 
tiı.ciedir. 

34137, 3490, 3553, 3!,43, :l5fıt 

~568, 3601, 3002, 3609., 3 32'3, 
i:649, 3681., 3720, 37.f3, 3740. 
~741, 3757, 3773, 3775, ~'32i, 3S27, 
~S83, 3893., 39 03, 3908. S~3f', 
3939, 3963, 4911, 4081, 41)5~. 
4060, 4066, 4072, 40!11, 4'.ı.10, 
dJ15, 4117, 4121, 4123, 4130, 
4159, 4167, 4169, 4172 417?., 
4176, 4185, 4189, 4l!l2, 42H, 
4216, 4225, 4349, 4253 tS!W, 
4257, 4.258, 4266, 42~2, 42A3, 
4264, 4318, 4228, 43?7, 432~. 

43::\!), 4310, ·1341. 434S., 3.!39, 
3fi12, 3646, 3558, 3.~6~. 33q1, 
3603, 606, 8639, 3642., 366(l., 
3674., 3706., 3716., 3732., ::\7 .. ~. 
5763., 3772., 3780., 371la.. !.13R, 
3842 .• 384., 3844., J~ ı5 • 385?,. 
3868., 3874 .. 3884., 39<lct., 3·n s .• 
~922., 3946., 3959., 39!11., :~9fl6 .. 
4613., 4.923., 4081., ~ooı.. 40M., 
4087., 4090., 4092., 4(){16., 4.099 .• 
4104., 4111 •• 4112., 4137., 4141 •• 
41l2., 4137., 4141., 4146., ~M 
4155.. 4166., 41138., 4170., 417~ .• 
4183., 4186., 4190., 4191., 4194. 
4202., 4224., 4.226., 4233., -42.,5., 
4245., 4248., 4250., 4262., -L."\l7 •• 
~271., 4283., 4320,. 

Çlatalca. 

19, 64-.. '11. 83., 84., 85., ~ 
105., 109., 1] 2 .• 114., l 15., 
1p9.> 11ı., ı1s .• 1'19,. 1so .. 

.Silivri 
2 .• 14., 21., 30., 

' 
Niıanlanma 

$R., 
117., 
lST., 

.Mqla Meb'll.IU DaelEll 0qa.....-J 
tucttJn Çalıtlano kısı Seniye Çabı. 
lar Ue Devlet Şilr&aı baamdaa mer. 
hum Emin Ardanm otla Ankara ava. 
katlarından Dr. Sadık Artum llftan. 
ıanmalan Nlpııtaımdakl evlerinde 
aile ve akraba mublı. ~lade tea'ıt & 

dllmlııttr. Nlfanldara eMG ~ 
ler dllerlz. 

SAHJBI, ASIM US 
Bosıldı~ı yerı VAKiT MATBMSI 

Umumi N.sırlyah idare eden 
lelik Ahmel Sevugll 

r _ ıse- 11&nınarreeld'ln Of lllları 

Vbnde, omutlıırmı sllldt: 

- Ne uımıeu olacak.. EIMeJJ ltlzdea ... ODUD Me

c1aln0ald evilll bile• yoktur, eter bu akpm ve,u.t ywaa 
_ 1--.. "'"''--- da onc!all haber ptlrateme Juaım 

.abe.b ·---~ • • ~ 
lle ._.eda.ine glcleı ona orada ararm. l'llcymune -. 

• l)e.Daldr gtllümd': -
-'sdeo razı oı--. Yarma..._. A.Dalı kerim. 

- 'l'lUlrl ... 
r muba"kwlr &itmekte.,... t"dl. Dcdlğtnlz glbl geı.mezae ve 

emUerlnden bfrlslnl ebe ba&ırlapr, He. 
yorsaıuz sarayın 1 

..tnJz aemıcuerl.mjzclen baoka bir W a,ak da 
dıWıe cfder .. , .. 

f Ne yapalım kDçllk hanım. illi ona llH• •tze refakat eta n. 
... -Ibold aarafda ~ka dokt.orlat ,o~ sıı. q lıa ,..... yor, uo 

:mcto katıanınıa oımazduuZ. 

-u-
• DlCLEl''İN 1)ZEBİNDE..., 

bDytlk anntslnln verdlil ve Deoaalriıı ma.: Mtymune, -
valık gördlllll karardan çok menmun olmuttıL 

Biraz sonra herkes yatatma çeklldL -
Ertesi glbı, zeynebln biraz barııretı dilfmlllt ulırabı 

tisfifier gibi olmUJtU. 
1 Meyıuune, gece verllen ka.rardaıa cayar ıUı& clrdtlfll 

bU,yUk annesine ıararla Medalne gitmele tetvlk ettı: 

) _ Annecttlm ! dec!L Eize ccsterllea tytl!klerden \'8 

astline harckctlerJnden dol:ıyı Zeynebln lmcJadıaa utmabo 
r 

714 ona muıı:ıkkak lltedlft beklmı boJmalaym. 

t Bunun Uzcrlne Ubade, Denanktı ~ rıUeafl ~la 
gemi~ j hazırlatnıaamı eöıledl, 

- ,; -

1 MEMLEKETTE 1 

Mısırdan pirinç ve 
şeker getiriliyor 
lınılr - Şchrimlıdeki al:'ıJ,adar 

lara gelen malılmata göre ltlısırdaıı 
10 blıı ton pirinç n 10.000 ton şc· 
ker ithali için Ankarnda rniııokcrc 
ler cereyan etmektedir. Bu hu us
ta mütebakat hasıl olmuştur. 

.Mısırdan getirilecek şekerler ve 
pirinçler büyük şehirlerin ihtb acı
na tahsis edilecektir. 

fstanhulda bir fabrikatörün Mr 
sın sipariş e)lediJi bir parti pi· 
rlnç lzmire geUrilmiş1ir. lstanbu'a 
naJi.letiilecck olan pirinçlerin 15 
tonu lstanhuJ memurlar kooperalt· 
fine aittir. Kalan kısmı serlıestçe 

İstıınbulda satılacaktır. 
Bu pirinçlerin l:zımire kadar m:ı

liycti 87 kuruştur. fstanbulrln na 
sıl bir fi:ralla satılacağı rnrrakln 
beklenmektedir. 

Bahkeıiıde buğday fiyatları 
dütüyor 

Balıkesir - Bundan birkaç haf· 
ta önce şiniği (16 kilosu) 13 • 14 
liraya kadar yü.helen buitday dün· 
kü şehir pazarında 9 .. 10 lira üze• 
rinden salılmışlır, AIAkadarlar b~ 
dıy fiyatlınnın daha da dilşeceRI· 

nl söylemektedirler. 
Nitekim dünkü buğdaylara pek 

nr. alıcı çıkmıştır. 

Balkız harabelerinde bir 
"''V enüı,, heykeli b-.ılundu 

Adana - Müze ?ıılildfırümüz Na· 
el Kum, Gaziantep, Nizlp, Balkız, 
Kilis. hııv.lisinde bir ay kadar sü· 
ren tetkik seyahatinden avdet 'Cl• 
miştlr. 

Bu tetkiklerden elde -edilen en 
mühim netice, müzemize ftllyet ki 
metil bir Venüs heykeli gövdesi 'ki 
zandırmıştır. Bu heykelin belden 
aşa~ kısımı 21-3-1931 de Gazlan· 
tep Maarif Mfidfirlii~ elile müze· 
mize gönderihni,ti. Du defa, Nizip 

lhtiklr: DU/~69 

ch·arrntlakl Balkı.ı: hnrabcsi etekle. 
rındn bir u yolu knıı ında bulu• 
nan he.) kel sö,·dcsi (Yenfis Genfl• 
ril) in ('il siizcl kopyalonndan biri 
olup, .Müzedeki heykelin gO\ desi ol 
duğu tıılbikı.) le nnlıısılmıştır. Zat n 
çok de~erli parra olan ali .kısm 
Jm gö, de eklendiğinden eserin kıy• 
meli tıuıınmcn nrlmış \e nıuze mu· 
him bir esere malik omuş buun • 
maktadır. 

f zmirde tütün piyasası 
İzmir - Son olarak 33 - 35 bin 

ton tahmin edilen tiltüıı rekoltesi 
tamamen idrak edilmiş, kırma anu! 
li)esi ihcr tarafla sona ertniş n bal 
yafomn birçok ycrlcrrlc bilmiştir .. 

Yalnız Alaşehir 'C ha,nlisi bir: 
ez geç kalmıştır. 

Piyasanın ne Yakıt eçılac:ılı be 
nüz belli dc#ildir. 

Pi) asanın geç açılaca~ı riTa,.ef 
leri de vardır. Bu riva~ eller, ı::c
çen ene mahsulünün henüz elden 
tamıınıllc çıkmamış olı.nasından ile 
ri ıelmektedir. 

Tkaret Vekaletinin ı>h asa "., 
fiyat durumu hakkında tetkikat lall 
tınna1c: fizere t:r.rnlrc göndere<:c~ 
I\IÜlehassıs beklenmektedir. 

Adanada istihlali 
kooperatifi 

Adana: 7, (A.A.) - Bugün A• 
'danada bir memurlar lstiht~k ltoo-o 
peratifi teşkil edilmiş Ye milcssb sı 
aliyle vali kooperatifin statusünil 
imı.alamıştır. l\ooperallfin gayesi 
Adanadokf memurlara ucuz. ııd:ı 
maddeleri temin elmektir. 

Y okıul çocuklara yardım 
Ba)burt: 7, (A.A.) - H.alke~ınııı 

yar ımı ne eocnk esirgeme J,;uru .. 
mu tarafından 118 yolmıl çocuAa 
elbise ''erHmiştir. 

Karar Hüliaaaıdır 

?ırfiltt koruıınıa kanununa mtıhaletetten 1ııtanbul Fcncrd" T&btn m\. 
nare caddeli 102 numaraıia ekmekcllik tlcaretııe me§gul Yıuıı oğlu Yorgı 
hakkında. 1.st.anbul ikinci milll korunma. mahkemesinde cereyan eden mu. 
Jaakemuf neUcc.mcle 9111:lunwı nuı eablt, old~daa milli konmma kaau.. 
amaua 3112 To N/3, 4 '" eli 1lnc:ll maddeleri muciblnce be§ llra para ce.. 
- 6demesmı 'ft' yedi gOn mGddeU. dDkHıuıun kapablmasmA ""lıllkOm 
bt'lleşUğinde Clcretı a-.ıı:Iuya ait olmak üzere karar hlll&aaaaun Valttt 
•.-tulnde De§re!\ilmesıne U.8.942 tarihinde karar ~di.. (11'5) 

Deniz Falnilıalmı Umum MiiJürliifiinJen: 

DenJa Fabıikal&n Kulwlebulnd& lat.lhd&m edilmek Uae~ dllrt 11c.. 
retli memur alma.ca.ktır. lsteklllerln dilek~ ve icap eden vealkalartylı en 
geç 15.11.942 gtınU a.kp.mma kaclar GölcUk Denlz Fabrikalan Genel llU. 
dilrlll#(lne n.;tıracat.tlarr ve bu tarihten aoııra vakj olacak mUracaaU&ruı 
nazan i~ibara alınruıyacağı. (1221) 

Belediye Fen lıleri Müdürlüğünden: 

lki mlltebaara moUlr tamlrciane ilıUyag vardır • 
Yapılacalı: jmtilıaıı ııonunda gıs.t.enıceklert ehliyete g6re (4)' lfraya lla

dar yevmiye ~cektv. AaJ.iPlerln Belediye Riyasetine lı!ıtlda Ue mQra.. 
cut etmelcrl. ,(1228); 

-w-

Tecrllbell vulr, Melefan Sadb Ue hllkO.mclar koauıur. 
!arken bu ıar)p kdıkJı a4ama ıtıpheU bir 13de 1takmaktaa 
kencUnt alamadı.. 

JIWdUDdar, gltıuhlm pt.lnUtl nrmıtm haberlerin taraı. 

lı\tmı Mr an evvel dlnlemete eabırea.Janıyordu. Ellnclekl 

b!JJdUDdanık .opuuu JUIDhkl 8eCllnı bırakarak, yerfndea 
bku knnıldMrr stbt oldıı. Orada bulunanlar, art.ık orada 

razıa 1ta.1maıannı Em1Dlıı lstomedll'l.Dl anlayarak blrer, ı.t
rer dJp.nJ'1' ''ktılar. 

Selman, Nf&J'Ul lıarfclııe tıkmea doğra kapıda bırak. 

ığı merkebi.ne ~erek lle'manun aarar.uı.m ıoıwıu tuttu... 

-ao-
tlEDAlNJC B.ı\RJl:ıa:T 

Elme"mun 9al'&J halkı, oglln akfalD.ll kadar, hekim 

Behzadın gelme.fnt a.bıraızlıkla beklediler. Fakat heklm

dea ~ •Jııer alamadaJar, O cwr.t ltllya- bir merak 
tçiade~. 

BlU... prea-. Ze7aehla 1ıılrclea""9 •hıtlnln artma.ı 
79 pluUUll latlam•hlı JildJulen mtdefılala l'Uatmbjl 
a:ırıt7 ballanı hayli tel&p dlltllrmUtttl. 

f · Geao lam ıtttlkoe a.rtaa laarare& dereeeehd ser- Da. 
uııir ele ~k ~o batla4ı. Blltüa banla.-. ,.,_ 
seoç premet ıeno eara,da bcılGDaQ 441v ......... ..._ 
etal muayene " teda.t etmelriM eee,,,,'de ........., 

Denulr, 9&1'aJll' 1ıAra. ... pı, lt,eJe......,.. ...... 
.rek bekim Setn* ·~1' ta •-ı et QI& 

Ne%W ....... d. ~ •c:M ... -., .._ 
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ile saba 
' 
öğle ve a a 

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dislerinizi hrcalavımz. - ..... .. \·~:, .. , .. - .. . . ... · -~ "!' 

i/Umu n Resmi· Daırelere 
Veya o hükümdeki 

M üessesat ve Teşekküllere 
Rel!lml dalrelerbı veya o btlktlndekl mllesııeeat ve teşek!'llTierln cazetelerde oeıredlleook UAolan. blr 

llmttet etrket tnnıfından kabul ve gazetelere tevdi edilmekte idi. Bu llrı11tet ,lrket elyevm hali tal'fjyedııdlr, 

Bu defa yeniden teıekkül eden ve bütün Tü;k matb-. atının alakadar olduğu 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi il8nlar 

t.,ıanbul Falih Sulh icrasından : 

42/G:-18 

Fntih l\innao;li mahnllcs 1'aş i 
mıım soknk No. 23 de ve Karaman 
Sagır semli Hora Hovrellin mahııl 1 
le.si Mnlln sokak 3 n;,ü dairei bele 1 
dıye 37 /39 r:ıkkamı ehvahla ~Ich-ı 
met Ali kızı Zelihayıı Abdüllı'ıtif os 
hı Hasan tıırafındnn 30 lir:ıya ipo 
tek edilen 1307 tnrih, Fntih tapıı 

dnireı;inln istihlıl! defteri fiS/21!! 
rnr:ıka ,.e 3090 sıra ~o: sınd:ıki ve 
yeni 13 No. hı hanenin ipolek herif' 
llnf mezldır Hıısanı fs1ihlaf eclcn 
:\fahmııt oğlıı Ali Tuncn tediye el 
mek !ınrtiyle ipotdtin reri ,.(' fekki 
hakkında rlni~mi7e müraraııll:ı 

mrzhure n:ımınıı çıknrıl:ın ödeme 
emrine verilen meşnıhatıı ve z:ıhr 

tııı-n "apılan tahklknta nnznran lkıı 

met,.fıhının m<'~hullyeti ha~cbilr 

hilfılelılilt inde erfilmis olrluğunflıın 

il5nen tebll~ııt icrasına karar ''eril 
miş olmııkln t:ırihi ilnnrlan itibnr~n 
10 ~iin 7nrfındn mPzbııre 7.r.lihanın 
Fatih Sulh frrn Dairesine mOrac-a 
otla bir ~na itiraırln huhınmndıl'.: 
tnk<llr<le ipotek bedeli alrnıırnk o 
pott-ı!ln knld1rı1 :ır:ı!h tehlill m:ıkn· 
mınıı kaim olmak üzere il~n olu 
nnr. l415!l0 

Futih kazası tapa ~icil mu hafı:· 

lığından: 

Tapuda kawh h11lunnmav11n Yedlku 
le Fatih Sult:ın !\fehinet . :'.\fah. hke 
le caddesinde bir tarafı Foti Dolos 
arsnsı ve bir tnrafı Artin ve Kara 
bet nrsnı;ı bir tnrafı fc;kele cıHtrlE'~I 
ve bir tarafı Orta sokak ile çevrili 
eski ve yeni 15 kapı numaralı 1110 
metre arsanın ç-0k eskidenheri Ha 

cı ~fehmedln iken 30 sene ev,:el 
vefatilc evliidları ı.tehmet Nec;ip ve 
Hns:ın Hüc;amctıine kaldı#ı ve :'.\feh 
met N'csibin de 25 sene evvel 

8 

• 

8 tlnnl"'ffP!r! 

Eıek~rık 7;~"~; 

,._ 
BugOn her husust• tasuruf y•ptı6ınız gibi elektrik. 
cereyanını da koruyunuz. Cereyanı korum•k lçlfl 
parl•k •••k verdiOi h•lde dehe ez cereyan serfed•" 
ıTUNGSRAM KRİPTOfl: •mpull•rını kull•nınız. 

• 

- A 

Şirketin mevzuu iştigali: 
Resmi daire veya o hükümdeki dairelerin ve müeoeıelerin ticaTi mahiyette 

olmayan ilanlarının gazete ve mecmualarda c:esair Üan yapılan yerlerde neşri için 
kabul ve. neşir vasıtalanna ıevkedip nqirlerine tavaısuttar. 

1 an 
20 Ağustos 19l2 tarihinden itibaren İstanbul Ha.yvao 

vefatile o~lu Abctuh·ahibi terketti & 
iti ve Ahrlıılvnhihln de 24 ~ene ev· W 
"Vel vcfatile evlôtlan :'ofehmet Itı 

da ve m~:ı.bah:ı.da koyun satış j~lerbıl t&mameo terketmb old 

btldlrwı, ,.e muktezi muameltıt resmen tescll edilmiş oldufO 
Diye yaDlı bulunduğımda.n bu.'idan böyle reemı daireler tl&nlarmı dotrodan doğruya: 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

san ve Feyzi ''e Şaziment ve :\ltı 
kadder ve Habibe ve Fnize ve z_. 
kiyeyi terliettiJti ve H:ıo;an Hüsıı

mettinin de 15 ~ene evvel vefatllr 

cvHitıarı Münir ve Hatice Leman 
ve kıırısı Binna:n IC'rk ve Binnozı•ı ı 
da ' 934 senesinde vefatile kızı Ha· 
ilce T.emanı terk eylediği -ve bina 
cnalr.yh şimrliyc karlar da hunların 
niznsız ve fasılnsız taoııarrunarındn 

gene bazı talep ve mUrll".:ıatıara devam "dllmekde olduğoaO 

~ümden, kflyfiyetf bir daha tanjbe lüzum ı:-örüyonırn. 

C.tinderll~ malların hiçbir ıuret ve sebeple satı~ını 

etmeyf)('eğtmı ve hiçbir mesollyet kabul etmeyeccğimt, yanıışJJlf 
hal kalmamak ttzere bir defa daha tlAn eder, 1&yın mü.,terileıiO 
ve tevt•cclihlliıe ı..rzı teı1el<kürü vazUe bilirim. 6.ıı.&" 

MEHMED BA.'f Resmi ilô.nlar Şirketi 
no göndermeleri lazımdır. Bu yeni şirket bütün resmi ilanları bir intizam dahilin· 
de ve kanuni müddetleri zarfında ve günü gününe İf tenen her gazetede neırini 
temin etmekte olduğu gibi hasılatmm % 75 ini de Basıı BiTJiği yardım teıkilatına 
vermektedir-

hulunduAu cihclle senetsiz tasnrruf lllı••••••••••••••••••••••••llll~ 
eşkilline kıyasen namlarına tescili 

T culiye halindeki bir §irkete veya diğer türedi mı tavaısıtlara gönderilen rea' 
mi iliinlann dairelerinin ma umat ve muvalakatları har cinde, gazete adları deği§ti• 
rilmek suretiyle neşrine fe§ebbüı edildiği öğrenilmektedir. 

Binaenaleyh resmi dcı reler, ilanlarını clileclikleri bütün büyük ve gündelik 
siyasi gazetelerde netrederek{her yerele her keı taralı; dan okunmcuını temin ede· 
bilmek için doğrudan doğruya ve yalnız: 

lstanbul Ankara caddesi 80 numaralı Kaya Hanındaki 

islendijtlnden bu arsada bir gün:ı 
hak iddia erlenler var ise mahallin 
de tnhkilaıt ve mesnha '.\'llJHlnc:ı~ı 
20. 11. 942 Cuma gı1nii öjtleden ev 
vel ol"Rrla hazır bulunmaları ve,·n 
bn miirlrlet içinrle ~nltnnnhmetlr 

dnirci mnhrusasında Fatih tnım s1
-

cll muhafız.lıltın!l mfirac-ant etmele· 
rf lürnmu. ahi tnkrlirde irlnreve 
karşı hir diyN~el:l<'ri kıılmayncaı:lı 

il~n olnnUT. (41!i1fi) 

Türk Basın Birliği ve ortakları 

Resmi ilinlar Şirketi 
HAFIZ CEMAL 

"LOKMAN HEKIMu 
oABILIYID M"OTEBASSl!:D 

ne göndermelidirler. Telefon: 21025 

~IM-

vaıUı kız, derdlııi de kimesye açaıı:uyor, *6Dklt edlleceğtnctan 

kodmyordn. 

Zeynebin blrdepblrc b t,alıj;'lnın arttığmı görünce ona 

bab~ ederelt hekim Behmdm nerede kaldığını gerek De. 

nanjre ve gerekse btiyillt annesine ~ıkca söyJemeğe ve -.. 

rayın balkonundan ona sabırStZlıkln. g6zlemefe bll§Jadı. 

Kruı balkondan Dicle nehrinden geoen her kayığa ba.. 

kıyor, kAb, eokıığ'a nazır olan pencerelere k.,,up, ora.dan 

gelip ~ yolculnn glJulen geçlrlyordo. 

l\'thayet br.ı tükenerek yatak oda~ çeldlctt. 1'sttı.. 

no yorgnnı i)ekerek uyumak fst.edi, takat blr turltt '1)ılerl· 

ne uyku girmiyordu. 

Blrdonbirc yntaırtan fırladı. Giyinip teıkrar 6zledlğl 

eevgilJ nı bekJemeğe bnı,ıJ:.ıdı. 

Bu eefer içinde doğan tohat bir hisle, Behzadm nere. 

de tso-geleceğtne kani olar glbJ oldu. Biraz merakı zatı oldu. 

Ağır ağır yUrliyere.k koridora ~. Nerede iae &ev'1-

lbt- k:ı esma çıkac:lkmı' glbf kalbi heyecanla. çarpryolıda. 

Koridorda 00,una blrkuç dakika beklettikten l!Onra 

ba!lcona g~. Tekrar gelip g~ kayıklara bakmağo. 

b&§ladı. 

Nlhnyeı ayakta durmaktan yorul:ırakı ora.da bulu~ 

bir 1 kemleye bltnb bir bnlde oturdu. Ay ışığı altmdıı bir 

zın evvel ymınlanna uçan kuı,ılara bakarak, onlann b.ar&o 

kctlerjyle Rehı:adm gelip f,l"elmlyeceğl h:ıklnnds te,faUT et. 

mc,ğe koyuldu, kendi kendln1ı: 

- Şu kuş MI tarafa s:ı.panıı. Behzat J:'(llecck. sola 

l!3P"J"SB gclmfyer.ek diye f;(;y'lenerek hem vakıt geçiriyor, 

be:n dE' ko~rın u~şlarmı takip ediyordu. 

Harnnurreşlc!'fl Oğullan - 1315 -

Böylelikle bir iki •at kadar oyalandıktan sonra aya. 
fa kalktı. Tam gt~ce!f 111rada aaray lakı-IMfnden bir see 

kulağına. akseltL ltlerakla bıılkondıı.n eıflllp b&ktı. Btreey 

söremedl 
Dilı)ıine, d~llne 7.eyoebln odaamn gtttı. İç.eriye girince 

büliik ann~sını pren5e5in yatağı ucwıda durduğunu cördü. 

Denenir de orada idi 

Zt>ynebln yanııklan fazla hararetten penbeleşmtş, g-ö~ 

len sUzUimu,w. Yanındaldler milt,eeea.lr bir halde eesaız 

doruyorl:ırdı. 

Denanlr, Meymunenın lçerlYe girdiğini görUnce boğak 

bir sesle: 

- Hekimin ynptığmı gitrdün mü? deıll. 

Meymune ~-ap verdi: 

- Ev~. çok geç kaldı, Her hnldc bir mazereti çıkmrş 

olarak_ 

Ubade, llCSu karııttı: 

- Ya Selmanın gelmeyl,lne ne derRlnfz ! Bize ona ara.. 

m~a ııöz. verdiği halıle, ondan dıı bir haber çıkm dı. Bana 

öyle geliyor kl ~h:r.at, Mcdalndedlr. Keşld bu sabah onu 

or.ıda nramağa gitseydim. 

Dc-nıınlr ııeslendl: 

- Y.ıırm gelmıuse, Me~ne bir adam g-önderlr ona 

oradan çağniırnı. 

~leymune, atıldı: 

- Yarın, bliylik annemle redıılne gliftp onu evinde bu. 
lnr. boraya ('Ağtrırrs. 

Den~nfr, güzel ~ sftterek mırıldandı: 

- SJze zahmet oJacalc_ 

1.htikAr: Ul2ı2:t9/2SO 

Karar Hülaıasiilir 
Millt ko:un:nıı. kanununa muhaltetten ı - Kasrmpa,sda ~ 

yuda Nalıncı Bayır sokak 21/1 numarada otunır araba ııurucn.Ud• 
oğlu Sam: ve ıı - Kasımpaşadıı. Tabakhane meydanı bahçe içli!~ 
n;arada oturur Mcnmet oğlu Remzi haklarında İstanbul Ucıncı ıııi 
rcnma mahk,..mesinde C."lreyan eden muha.kemesl nettces!Jıde ıd 

1'üll sabit o!duğur:üan m,ıli korunma kanununun S2/8 ve :59/S, ' ı!l 
muclblncc beşer lira para eczası ödcmelerıne ve hUkUm k&t'1le;, 
ücreti auçluyıı. ait olm.ık üzere karni hUlA.sasıntn Vakıt gıu:eteJitl{ıı 
redllmesjne 20.6.!>42 tarihinde karar verUdl. 

lhlikl'lr: IJU/!:10 

Karar Hülasasıdır c1-d 
Milli .l;l)rLJnma kanununa. muhalefetten Bcşlktaşca tCOylCI ~ 

de Kilise kar~ısınıa 39/l numarada mn.nlfaturacıUk tlcaretJle ın etO 
rahim oğlu F:..at hakkında İstanbul blr1ncl millt korunma mabll: ~ 
cereyan <:den mubakemeıti neticesinde suı;lunu::J. !illi sabit olduğtl11~ 
korunma kanıL."!Unun 32_69/3 Uncu maddeleri mucibince beş Ur& 
zasr ödemeı'(:-;,; ve yedi gUn müddetle dUkkn.IJınm kapatılmasına ~ ~ 
kat'lleştiğlndc Ucretl suçluya alt olmak üzere karar hUit\sa.sinıt'(JS 
gazetesinde neşredilmesine 1.9.9-i2 tarihinde karar verildi. , 

Tir iye Ctlmhnrlyetl 

ZiRAAT BANKASI 
&W'Wllf cartbJ: 1>188. - Sermaye.a: l00.000,000 l'Dm ,.-11 

~Ube ft ı.j&w> adedi: ıeıl,. 

zıraı v<ı ucar1 oer oevı ı:ııanKa muameıeıert. 
Para Dlrtktlı enı~re Vl.000 Ura lkramtye nrtyor. 

---~..-...~ ·~n'~~i5"2~ 

l.1raa t 8aJık11 emaa KWll oo ra.u ve lhbanJil c.uanı:u ~ 
o u 60 1lrUJ buJuna.ı:Jara eenede • defa çekilecek ımra tJı9 
.Aııa lf()re ıkramıyı- cıagruıacaktu, 00' dl' 
ı IMieı ı.ooo UnLb..11 t,ooo Ura ıoo adet 50 llraldl !'.ıtoo , 
• • ısoo • ~ooo • 1%0 .. '° • ili'° , 
' • ZôO • ı.ooo • 160 • ıo • 
rn .. ıoo • &.000 ,. .ıtf 

DIKKA 'r: Hesa~taımdakf paralar tılr eene ~~ 50 ~· 
:Qpııyenıere ~ çıktığı takdirde ~ 20 razıune ..,.ueee 

KIVal&r llenede 4 defa. 11 Ma1't, 11 Baz1ran, U SJlOi. 
u Blrincik&ııUDcıa Qeldlecekur. 


