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Böy iakılibı, 
ziraat ıslahatı 

Sürgünler gittikleri yerlerde köy
lüyü bir kukla gibi oynatıyorlar 

Yazan· revzı Lttll llABAOSMAN06Lu. 

Piyasayı elinde tutan-r T ürk k&yünde lınkıllp ve zL' 
raatte ıslahat bahsıne ıe-

11.nce: Kolay ve tC51rı hemen go. 
ruk:cek, &emcres1 dcrhıı.I alınacak 
bir işin üstUnde değiliz. Bu işin, 
rnıuı mcselelcrlmltın en zoru ve 
nıuğllkı olduğunu bllmeoyenımlz 

Yoktur. Ztı:a dava o kadar eski ve f 
tortu yapmış bir davadıf. Bununla 
beraber bir kere slst-cml ve pren. 
slpl bulunduktan sonra en zah. J 

lar yine bu adamlar 
Hayat pahalılıl!'ı. orta 1;ellrll halkın müstahs!Un fiyatları arttırdıklel'f!nı 

omuz arma her ;Un biraz daha bin· ı iddia etmekte ve bu anormal ~ilkse· ı 
mektedir. Gıda maddelerinde s-örU· !işin bu sebeplerden ileri s-cldiğlnl söy 
len fiyat yilksekllğı piyasayı kontı-011' lcmektedirler. \ 
ve murakabe işlerini başarmayı Uzer. Zeytinyağ fiyatlarının 200 kuruşu ı 
!erine alan teşki!Atın gözü önünde. ı;cçmesi llzerine, Istanbul Vali ve Be. 
sabahtan a~şama, akşamdan sabaha, , ledlye Reisi Doktor Ltltfl Kırdar, dün I 
h:ı.ttA saatte bir1 değişiklik ı;öster-ı ze~ttnyağmlara toplayarak kcndlle
mektedlr. Al1lksdarlar, bu y\lkselişe rile bir görUşme ya~~ış ve zeytin-/ 
sebep olarak lstıhsal mıntakalannda ı (De\·amı: Sa. Jl, :-,u. 5; de) (0) 

.J-. 

Dlln ~azete<>llerlmlzi kabul eden Amerika Relsleümhuru RoMevelt 

illetsiz &:idUece.k yolların birının 

tistunde yUrlldü~UmüzU de sezme
mek kabU delildir. ÇünkU mesele. 
Ye mevzu ve esas olan maddeler 
l.ıysal v.e uy1:un unsurlardır. Fa. 
kat elimizde davayı hemen açacak 
bir anahtar formül de yoktur. Bun 
dan ba§ka asırlık ve küllenmış bır 
ateş glbl için ıçın yanan koy hum
ınasının panzehirini bulmuş olmak 
iddiasında da değiliz. Olsa olsa söy _ 
lenebilecek &eylerın bir katresini 
iöyleyebllmeil bir muvaffaklyet 
Uyarız. 

...... , ......... Emlnönüll-••m••~•Jk•dlnUyn<W ~ roaka;ı Türk gazetecileri 
Meb'uslanmız, dünde ~~~~!'.'.:!: Beyaz SaraydaRuzvelt 

Evve1~ Türk köyü ve köylüsil 
iledir, bizde köyle ziraatın müna. 
6ebeti nasıldır, çiftçi ve ziraat te. 
lakkisi muayyen bir mesleğin l!a. 
~i midir, yoksa hudutsuz. he
defsiz ve umumt bir meşıalenin 
tavsifi midir? Bunları bilelim ki 
li&zlertmlz bir çerçeve iclne alın. 
ın1ıı olsun. Şimdiye kadar köy !çtn 
birçok &eyler düşünüldU. ziraatın 
ıslahı için çareler arandı. Fakat 
köyle zlr•atln hududu bclll olma. 
dı:ı ıve manası mü.ı>hcm olduAu 
lçlıı çareler ve dil:ıilnceler oraya 
buraya serpilmiş ve münferit ta. 
rıeler gibi kaldı. Nasıl ki o seyrek 
tanelerden fııskıran filizler yabani 
Ollar arasında boğulup kalırsa bu 
Çareler ve düşünceler de oyle bo_ 
GUldu ve tcslrslzcc kaybolup gitti. 

* Türk vatanının en eski v-c esaslı 
toplulukları olmakla beraber bu
Sün Türklyede bizim anladığımız 
ıtıanada köy yoktur. Vakı~ ovalar. 
da, da:larda, bayırlarda, burun
larda, vadilerde birkaç evden baş. 
layıp birkaç yüz eve kadar çıkan 
insan ve aI!e kümeleri vardır. Fa. 
kat bunlar neden ve niçin bir ara. 
~ a gelmişlerdlr1 Bacalarından til. 
ten zayıf dumanlardan ve daha 
karşıdan yanına varılırken duyu
lan asır tezek ve gübre kokuların. 
dan ve akşamları tarladan dön. 
dükleri zaman köhne kahvelerde 
birikmiş veya duvar diplerinde. 
camı avlularında sıralanmış insan. 
tarından başka topluluk işaretine 
sahip olmayan, muayyen ve milş. 
lerck, maddi ve manevi bir hede-
fın yolcuları bulunmayan bu birik. 
rtıclere köy dersek öyleleri galiba 
kırk bin sayısındadır. Menfaya sü. 
tfilmUş gibi şehir ve kasabadan 
u:ı:akıa§°ffiış olan bu insan toplu-
lukları ancak coğrafya manasında 
Ve idare ıstılahında bir köyün ifa. 
<lesidir, fakat lktısadl manada neyi 
81tlatırlar? Bütün ömürleri ancak 
karıncalar gibı yıl on iki ay didm-
tnck ve bir neCls nafakası için di. 
dln:rnek olan bu insanların, gaJiba 
kendilerine en yakın buldukları 
~ey topraktır ki kendilerini bilml. 
l'erek ona vermişler ve ondan um. 
muşlardır. Bu birikmeler koy ve 
onların bu işi de zlraatse, köyle zl. 
raat arasındaki dUnden bugüne 
kalmış rabıta işte budur. Zlreatıe 
olan bu rabıl•yı dalma ve hatt{ı 
bl~ım için köyden :farkı olmayan 
kütük kasabalıdan baska şehirli 
de kurablldi:ıce kanidir. Köyün 
birinde bir ç!Ctlık veva beş on dö
nüm bağ, bahçe, tarİa sahibi olan 
~eya köylüniln birine tohum verip 

halkı dinlediler l t8ı::;~~i1:y'!:rn 1 tarafından kabul edildi , 
Bu dünya durumu içinde balolara 

ne lüzum var, deniyor 

Vlchy, 2 (A.A.) - Dakar'c!.anl --ı Vaşington, 2 (A.A.) - Cumhur ler ve millcakıben Birleşik Amcrl. 
resmen blldirillyor: ı ~-----------mıııııııı. ı Reisi Ruzvelt , ösleyln Beyazsaray_ kada bir ay sürecek bir seyahat 

çocukların bo~altılması işinin ba:ı-j mer, Zekerly.a Sertel ve Abidin Türk gazetecileri bugiln Harici.. 

Umumi vali Bolson, Dakar çev. K 1 
1
. da Hüseyin Cahıt Yalçın, Ahmet yapacaklardır. Bu arada batı kıyı. 

ıcslndc bUlunan Avrupalı kadın ve arta ın Emin Yalman. Ahmet Şukriı .Es- sını dı< gezeceklerdir. 

!amasın karar vermiştir. Parls ga. ' ~ 1 Oav~rden murekkep Türk basın ye Nazırlığında 1\1. Cordell Hull 
İstanbul mebu tarı diln Fatih ve Bir gün evvel olduğu gibi dert. zetelerin!n, Dakar limanına karşı hcvet~nl kabul etmt:ıtır. 1 ve diğer nezaret ııeflerile görüşe. 

Eminönü Halkcvlcrınde halkı din_ ler arasında iaşe meseleleri, geçim muhteme1 bir İngiliz - Amerikan Ek k d d • Vaşington, 2 ( A.A.) - Türkiye 1 ccklcrdlr. Basın klilbü şerefleri~ 
Jediler. Eminönü Halkevlndekl din zorluğu esası te~ki\ etmekteydi. hareketinden bahsctnıclcrinc rağ. m e er 1 büyük elçisi B. l\lür ir Ertcgün Va. bir öğle ziyafeti verecektir. Türk 
ıcmede Vali ve Beledi) e Reisi ile Yalnız bir liıre hocası Eminönü men, Vichy'de, bu kararın mahza şl ngtona gelen Türk gazetecilerine gazetecilerinin 'l'ürkiycye dönmek 
Parti İdare heyeti reisi Suat Hay. Halke~de karunlarımızın lü!·s Dakar çevresinin halen P<'k fazla safa geldiniz demiştir. Ga.ı:etecl l cr için transatlantik uçakla yolculuk 

(Devamı: 8&. 3, ısü.. a,· ele) = (De\'aını Sa: 3 SU: S de) - ı 1 pazar "Ününe kadar Vaşlngtonda yapmaları kararle.§mıştır. Dönüşle rl Ürgüplü de bulunuyordu. .. 
~~~~-----~----~-----------------~~~~~~-~~-~- kalmak auwunu gö~erml~c~~ Buen~ Alre~dc~ Ahika ve M~ 

Vekiller heyeti toplanhsı 

iaşe meseleleri üze
rinde mühim kararlar 

Ruzvelt'in 
seyahati 
mcrikanın sa

nayi merkezle
rini gezdi 

10 illa toalü lllr ı••·I 
la il glade dealze ID·f 
dlrlldltla• pldt olda C 

LiBYA CEPHESiNDE 

Dünde Mihver mev
zilerinehücumedildi 
Manasip çevresinde AIJih
ver mevzileri işgal edildi 

Bugün bu hava- Bundan sonra Nevyorka dönecek. sırdan gcçc_c_e_k_ıe_r_a_ır_. ____ _ 

liyc Ofis, un 
verecek 

Kartal halkı ekmek1>lıllk lçin
dfl ki\ ranıp durmaktadır. Dlin de 
bildirdli'lmiz gibi orı .. ın un vrr· 
meme<ı.I, hariçten mübayaa im· 
kimıızlıkları ka,,ı-.ında halk iki 
gündenberl ckmekııtı: ,.e ac;tır. 

Dün Kartal \l' <'h·arı halkı h11.
zat \'aUJe müraC"aatla dt'rtlerlnl 

döknıü,ler 'e. c;are aranmuıru rl· 
ca etml~lerdir. 

Oflo,e un \'erilmeme81 emri gf'l
dlği halde ,·ali, J:ıütün meııullyet 
kendi!tlne alt olmak üzere kati 
bir tMblr ahnınc-a~·a kadar bu 
havali;\·e un H~rllmeslnl oflo;h~n 1'1-
teml-:ıtır. Ofis, dün, :'\1a.ıteılt"Je bir 
miktar un nrml~tlr. DiA°f'r Jer
lf'rden ta!>arrufla burün Kartala 
un \ l'rile<"ektlr. 

Ankarada bulunan Ofü :'\Jüdtl
rü Şakir. bu m"'ele ü:ı:f'rlnde de 
alakadarlarla teına!>larda bulun-
maktadır. 

Stalingrat'ta 

1, 100 metrelik 
dar bir kesimde 

3000 top ve havan 
obüsü yağdırddı 

Moskova, 2 (A.A.) - Rcutcr A· 
jansının hususi muhabırl Harold 
King yazıyor: 

Stalıngradın içinde vaziyet \'ahim. 
leşm iş, fakat şehrin haricinde iyllcş
mlştır Şimalden \'e şimali şarklden 

Donun şarkındaki steplerde tarruza 
geçen ıuzılordu. bUyük bir gece mu· 

harcbeslnden sonra Almanları bırkaç 
dereden \ 'C .sırttan çıkarm ıştır. Kı
zılordu, bir nahiyenin varoşlanna do 
girmiştir. ş.mdi burada muharebe dc
\"am etmektedir. Almanlara yent tak
viye k ıtalıın ge'miş olması blrk ııç 

kesimde düşmana sayı üstUıı!UğUnU 

(De\·anıı: :sa. 3, Sü. 2; de) .\: 

eş on dönUm ekin ektiren hcrhan 
gl bir meslek adamı, hattA şehlr
dckı evinin avlusuna birkaç mey. 
va ağacı dikmiş veya birkaç kök 
soğan v-c sarmısak koymuş şehirli 
de bu yüzden kendlnl ön planda 
tiftçi saymaktan fıırlit olmuyor. 
:Suna mukabil evimizde sökilklcrl
rtılzl diken anamız veya karımız 
kendilerini niçin terzi saymıyorlar 
~11mem? Ziraat öyle bir lş ki he. 
~z meslek olamamış. bilakis her Vaşington, 2 CA.A.) - Reis Ruz 

cıns meslek adamı onu kendi işi. velt Vaştngtona dönmuştur. Kendi. 
hepimizin Işı ve mesleği sıymı si lkı hafta müddetle bütün mcm
hr. Böylece o, vatana ve millete ı leket çevrelerini gezmiştir. 17 ey_ 
PznU b::- :neslek halinde söruldük. lül çıtrşamba akşamı V:ışlngtondan 

Kahire, 2 (A'A') - Sekizinci ordu 1 Ruvl'ysad tepcslnın cenubunda Dey 
dlln gUndUz cephenin merkez kesimin- relmanaslb'dc bugi1n bÜyUk bir piya· 
de Manasip çevresinde mihver mev-ı de muharebesı olmuştur. Dün sabah 
zilcrine taarruz ve buralarını işgal şafakla beraber plyademız b!r Ital
etmlştir. Mihver karşılık taarruzları yan müstahkem me\•zi!ne hücum et· 
p\lskUrtUlmUştur. lngillz taarruzları mişllr. Tarruz, topçunun ve bomba 
başlamadan ewel şiddetli topçu ateşi uçaklarının kuvve•:ı 1.esteklemeslle 
açılmış ve sabah erkenden taarruza yapılmıştır. 

(.,..._. 8&. '• 81. 1 49) (~\'&mı ~. 3, Sü. 7 de // 

geçilmiştir. llerl hareketimizi bUyük bir tank 
Kahire, 2 (A.A.ı - Reuter ajan- tcşkıli korumakta idi. Hareketleri:ı 

sının Sekizinci ordu nezdlndcki hu- cereyan ettiği saha dllşmırnın geçen 
susl ınuhablri bildirıyor: (De,·amı ısa. S, Sli. • de) //// Çölde devriye harekitı. Bir 111b.sy huuıi bir dcıniye hakkında lı.a.'ıat \·erlyıır. 
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H b 1 
.Şehir Yakın tarihten yapraklar 

a er erı 1 

Fatihin acı gülümsemesi 
Yazan: ZİYA ŞAKhl 

-ıı -
Ban mUr..asebetlerle de •rzet. 

mışttk ki bu zat, • lm113ratordan 
sonra - Bl:ı:ansı.n en mühim şahsi. 

yeti idi. :Pt1uha.saranın Hk gününden 
rtibaren, lmparatorun yaınız harp 
işlerile ~şaul olduğu müddet zar .. 
tında, ~ehri o idare etmııtl ... Ken. 
dısi,ni (Fatıh) ın gör!ll<'k ısWmesi 
de, bu sebeptendi. 

l\.Iuzaffer hükümdar, (Luka -
Notarıb) ı huzuruna kabul ettığl 
zaman. iltifat gösterdi. Ve sonra; 

- Beldenizin, bizım elimize geç .. 
tı~ınden dolayı müteessir olmanız 
tabiidi<'.. Ancak, Cenabı Hakkın 
takdirine ek! 1nanmak tAzım ıeıır. 

Harbi, bu kadar uzattığınıza çok 
hata etlinJz. lki taraftan birçok can 
ların telef olmasına sebebiyet ver-

h.izık tabipler tarafından tedavi 
altına aldıracaklardı. 

(Fatih), bu geeeyı de kendi ka. 
rargclhında geçirmeye karar ver
mışti. Bu maksatla. <Velak:erna sa
rayı) ı>d&n ç•karkcn (1) Rumeli 
ordusuna mensup, Sırbistanlı bir 
l)efer önQnü ke5tJ, Elindeki kesik 
başı, (Fatih) in atınla önüne ata. 
rak; 

Padışahımı .. Allah sana uzun 
ömürler versin.,. bte (Kostan
tın) in kellesi ... 

Dedi, Ve usulen padiıahtan bah. 
şiş bekledı, 

CF•tlh), birdenbire irkildi. Yer
de yuvarlanan o kanlı kelleyi, kcn 
disini takip ede<ı (Notar&sl a ıös
tererek: 

- Bak .. hakikaten 1mparatorun 
diniz. 

DcdL başı mı?· 
Notaras. $Öylece cevap verdi: D<-di. 
- Şcvkeımcab! .• Kaleyi teslim Notaraa, bu talihsiz başı tanı. 

etmek. ne İmparatorun ve ne de mrştı, 
halkın elinde değildi. (Kostan. - Evet, şevketmeab ... Bedbaht 
tin) in mukaddes beldesi, ancak İmparatorumun ba,ı. 

Allahın takdırlne terkedılmi~\i... Derken, hıçkıra hıçkır& aııa. 
Bahusus, maıyetlnizde bulunanla. maya başladı. 
rın birinden dalma bıze mektuplar (FaUh), bir hükümdarın başını 
geliyordu. Ve yakında. muhasara- kesmeye cür'et eden Sırp neferi. 
nın kaldırılacağından bahsedilerek .cin, hemen orada kafasını kestir
d.tıma sebat tavsiye ediliyordu. İm dt. İmparatorun cesedinin de der
paratorumuz, bu tavsıyelere riayet hal buldurularak dini merasimle 
etti. Teslım olmak istemedL . defned~esi için emir verdi. 

Söz bur~ya gelınce, (Fat~h) in~ Biraz sonra, (Jan Jüstlnyani) 
maiyetind e bulunan l(S•dl r•tzı•m de~ de haber geldi. Bu LMin kah, 
flalil Paşa) bırdcnbire ena aş : 

ramanın 1 bindirdikleri gemi, d~ğer 
- Sulta.nım! .• Hiı.şa .. sizin mL .firari gemilerle beraber, çıkıp git-

yetmlzde. ıhanetl kabul edecek mıştt. 

" Kurukafa,, 
çetesi 

yakalandı 

iki çocuk, tehdit 
mekfubu yazarak 

bir adamı dolan 
dırmok istediler 

Suttanahmette oturan Safder a'CS.m· 
da bir adam. bir kaç gün evvel şöyle 
garlp bır mektup almıftır: 

- Bu mektubu alır almaz, Uç gün 
jçin<h Sultanahmet parkından girer 
girmez birinci büyük ağacm kovu. 
ğuna 600 lira koymazsan kendini öl· 
m~ bil! Biz sözUnU yerine getiren 
bir çeteyiz. Emrimizi dJniemezsen, ll
çUncU gUnlln •on saatinde ölmllş o
Jaca~ın! 

Bu satırların lmu.sını, bir kuru k&
fa teşkil etmektedir. 

Safder, bu garip mektubu alır al
maz poli8e mllracaat etmU,, polis mtk 
tupt& yazıldığı gibi hareket etmesi
ni S&tdere tavsiye etmiş, ve zabıta o 
civarda sıJu btr tertibat almıştır. 

Böylece korkunç kuru kaf& çete
sini sabırsızlık ve heyecanla bekll
yen zabıta memurları o sırada 12 - 13 
y~ınd& iki c:ocuğun Urkek ta
vırlarla paranın konduğu çınar ko
vuğuna dojtru gittiklerini hayretle 
görmU~lerdir. 

Mehmet ve Hu!Osi &<lındaki bu çe· 
te heveslisi çocuklar yakalanmışlar
dır. Çocukta.r karakolda verdikleri i· 
fadede ~öyle demi~lerdir: 1 

- Sinemadaki gibi heyecan duy· 
mak istedik, maksadımız Safderi öl· 
dUrmck değil, sadece eğlenmekti. 

Bu kUçlik soyguncular mahkeme· 
ye verllmi.,ıerdir. 

Turan Barda kız yüzün
h ıç kimse yoktur. Btı kiıfir, iftıra 
ediyor. Söyletmeyin. Derhal k•fa. 
~rn· kestırın. 

<Faıth>. karargahına gider git. den bir Cinayet ÇlktyordU 
mez, Bizans halkına hıiaben bir 

Oıve, bıtC ı rdı. 

f Fat ıh) acı bır 

•ıaııı paşaya baktı: 
gülilm•eme !le 

- Ke te13ş ediyorsun. lala ... 
Sırası gelınce. sen de sorulacak 
"crıerc cevap verir.sın. 

• Diye, mırıldandı Ve yicıe Nota. 
r:ds IJe konuşmöya başladı 

imparator. nerede? .. 
BıJmıyorum. ıcvketmeab ... 

Den. fehırdeki vaziyetı idare edi .. 
yordum. O da. surlarda harbcdı_ 

yordu ... DUn akşam, Ayasofya kı
l sesıııde bırle~mııtık. Oradan ay. 
rıldıkt.an sonra. artık bırbirın1izı 

~öreınt:dik. 

- Sakın. denız tarafından kaç_ 
nı~ olma.sın 

beyanname yazarak bunu, t<"llAI.. Dlln gece, Beyoğlundaki Turan ba
lar vasıtasile Biza.r:s halkına neş- rında kanlı bir kavgiı hAdisesi olmuş, 

1 

rettirdi. Bu beyanname, şu mad_ bar kızlarını ve mU!1leı1leri heyecan 
deleri ihtiva etmekte idi: ve telt4a dUşUrmUıtür. 

. .. .. Bara yeni alınan kızlardan Kiçanın 
l - Fırar eden halk, herturlu arkadaşına göz koyan ber mUşterl-

korkudan az~e olarak evlerine !erinden H1lsan adında bir delikanlı. 
avdet edecek -erdir. 1 kızlar paydOI\ ettikten sonra dansbt 

2 - Kapanan dükkAnlar ve ça.r- dışarda butu.,.mak üzere• sözle.ştig-İ 
şılar derhal açılacak.. tüccarlar, kızın yanına gıderek, kendisile bir· 
esnaflar _ve san~tkılrUlr, işlcrl gUç. ilkte gelmesini fqtemif. kız buna hid. 
lcrile lştıgaı eylıyeceklerdir. dctle mukabele etmiş, bunun Uzcft-

3 - l\.1uhasaranın son gilnlcrln- ne Ha.san kızarak kızı kolundan sU· 
de inziva köşesine çekilen ve bir rüklemek iatcmlştlr. 
iki gün sonra da vefat eden (Pat- Dehkanl:nın bu hareketini kadına 
rik) ln yerine, halk tarafından ye. 
ni bir Palrik seçilecektir. 

4 - Gerek (Patrik) ve diğer 

Bizans asılzadeleri, imparatorluk 
devrindeki bülün (h•k ve imtiyaz) 

Zannctıncın, şcvketmcab .. tarını muhafaza edeceklerdir. 

kar~ı tccavUz addeden Orhan adında 
diğer bir genç, derhal bu çirkin va· 
zlyete müdahale etmiş, bu suretle Qr. 
hanla Ha.san arasında kanlı bir kav· 
ga başlamıştır. 

Anka~adatevkifleTo 
ileri gelenlerden 75 kişi, nasıl 
ve ne için tevkif edilmişlerdi? 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 
B ıtndan tam yirmi llç 71!! 

önce eyrıll ayının sonların. 

da, bugünlerde idl Haymanada 
kaymakamdım. Bir sabah erlı:en. 
den müvezzi bir telgraf getirdi. 
Açtım, okudum. Ankara vali Ye. 
kili derhal Ankaraya hareket et. 
m<>kill:iml emrediyordu. Dört 
k5ylü arlı:•daşla atlarımıza atla
dıktan yedi saat sonrl Ankar.:tda 
Taşhanın önUndc bulunuyorduk. 
Attan inince Mülkiye müfettişi 

Fuat Beyle karşılaştım. Gülerek: 
- Hoş geldin müdür bey, de. 

dl. 
- Ne müdür beyi, yahu. ben 

müdür de~ll kaymakamım. 

- Biliyorum, fakat şimdi mü. 
dür oldun. 

- Ne müdürü? 
Poll~ müdürü. 

- Nereye? 
- Ankaraya, buraya. 
- Hayırdır tnıallah, bu da ne. 

reden çıktı?. 

- Hakanın kafasından. 

fstanbuidaki Hakanın değil, 
r~dakl Hakanın. 

Ama 
Bu. 

Halkın ve memurlar1n st"'çlmi
le Ankara valiliğini eline alan 
Defterdar Yahya Galip Beye o 
sırada (Hakan) adı talı:ılmışlı. 

Fuat Bey, 

- Bu tevcihe & bep ne? diye 
sordum. 

- Haymanada iki eşkıya çete. 
sini kısa zamanda yokctmek hu
~usunda gösterdiğin beceriklilik 
olmalı. 

- Dajiiarı:laki eşkıya çelelerint 
yoketmek işile şehirdeki po!ıs 

müdürlüğü arasında. n-e- münasc_ 
bet var yahu? 

- Kim bilir. belki Ankara 
içinde de yokedi!mcleri gereken 
çeteler vardır. Fakat sen bu sor .. 
guları bırak da hemen hükCımete 
git. 1-Jakanı gör. 

rckctte bulunn1al•rı ımk;;.nı yok
tur. 

- Ben ı;., bunu böyle bildi&im 
için seni buraya çağırmakta bir 
mahzur görmedim. Nckad&r sil. 
reccğint henUı kestlremiyorum, 
belki uzunca bir müddet burada 
kalaeak91n. Niçin çağırdti:ımı bi
liyor musun? 

- Şimdi buraya gelirken kar. 
şıiaıtıgım Mülkiye müfettişi Fu, 
at Bey söyledi. Galiba polis mü
dürü olacakmışım. 

- Evet. kaymakamlık üzerin. 
de kalmak şartile burada polis 
mlidürlüğü vazifesini ı:öreccksln. 

- Fakat burada bir müdür 
var efendim. o ,r:e olacak? 

- Eski vali zamanında tehcir, 
taktii bahanclcrile burada birçok 
namuslu kimselerin yakalanıp 

tcvk;f edilmiş olduklarını bilir. 
gin. O yakalamalar V\! tevkifler 
tabii hep bu müdürün ellle ol
du Şimdi o mevku!ları ve bu 
~ebeplerle zarı altında bulunan. 
larr serbest bırakacıksınız, Hem 
bu:1lardan biri tara(ından müdü
rün tceaVÜ7.(', hakarete uğraması 
mümkündür. llcm artık haklı 

veya haksız benim de Ankaralı. 

13rın da o nıüdüre güver.imiz 
yoklur. Fakat ortada bir hüku
met bulunm~dığı için ne onu kafi 
olarıtk n. de eent ta.vin cclc-blli. 
rlz. Şimdilik o evinde oturadur. 
sun. Sen hemen vazifeye başla. 

- Emrederılniz efendim, bana 
verilecek direktif1eriniz: vardır 

elbet. 
- ilk iş olarak beni ve ~'hri 

g<'ccl<~ri 13terna gürültusünden. 
sllcih sesinden kurtaracaksın. öte
sini t;Cn k:C'ndln bilirsin. l{aydi 
bakalım, Allah muvaUak buyur. 
sun. 

Hakanln yanından çıkınca dof!
ru poli3 dRtresinc gittim 1\:Iüdür 
genç bir MU!klyetl arkadaştı. Kcn 

dimi tıLnı\lp nıçın gcldii:imi de 
anlatınca zavallı &!alladı. Korku
ya düştü. 

- Aman kaymakam bey, ha. 
yatımı kurtarınıı, diye yalvarma. 
ğa başladı. 

- l\1üdür bey, bana inanınız. 

Hayatınız l1;in hiç bir tehlike yok. 
tur. Yalnız zamarıın, halin icabı 

siz 11tr milddet evinizde oturacak
sınız. h.taaşınızı da alacaksınız. 

Ben de pir aşkına sizin vazifenL 
zi göreceğim. Tekrar ederim, me. 
raka, cndtŞeye düşecek ortada 
hiç bir sebep yoktur. 

Bu ~özlerle müdürün yüreğin 
biraz su serpilmiş oldu. Kendini 
top1adı. l\fevkitnl ba.na. bıraktı. 

Yanına kattı~ım bir polisle e'!lne 
g:ltt!. 

Başkomiser Milat Beyi çağır. 

dını. Efde bulunan işler ve kara. 
kollar hakkında malümat aldım. 

So['lra ~ordum: 
- Ank.aralıhıır laterna 

tüsündcn. sil;lh sesirıden 
uyku uyuyamıyorlarmış. 
dir bu laterna çalanlar, 
tanlar? 

gürül. 
geceleri 
K!mler
sillıh a. 

Gayrimüslim vatandaşlar 
efcr.dim. 

- Peki. bu ınünasebctslıliklcr 
neden önlenemiyor? 

- Efendim bu haller, bu taş. 

Kınlıklar lVl:i.Harekedenbcri böyle. 
c~ dcvan1 edip ~eliyor. Bu vn. 
+and~şlardan pek çokları akşam. 

dar. sonra karalarını tütsülüyor. 
lar, önlerine liltcrnaları alıp !'O
k&k sokak dolaşıyorlar, bir kıs. 

m1 da lstasycn ve Sarıkış1a cL 
varlRrındaki bostanlara gidip ke
y:f ediyorlar ve sil3h atıyorlar. 

- s:z neden buna mA.nl olamı. 
yorsur.uz? 

- Biz kimseye birşey söyleye. 
miyorduk. Söylrmck değil şöyle 

bir yan bakınca hemen ~ldlp bu. 
(Devamı Sa. 4, Sil. Z de) 

ve~y~ç~~:t~~ ~~n:.or;~;~u,:ctk~~: ,-~ ı- xa 1 em 
nağına .yollandım. Hak•• bug~n j ... a 4. 
de Vilayet makamı olan büyuk ~ "~ _._,. 
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odada oturuyordu. İzin alıp ya. a ..... ~~ :.ıacı 
nına g?rince: 

l<.uruka/a çetesi 

a.ıo.su 

F ototelegrafi 

O knrlarnnrz hlı; 9Uphe8iz: kt, 

VATA~'m dünkü n115mda, 

Amerikaya \'armı' olan be' gazete· 
clnllzln oradan Türkl)-eye tehtzle 
nakledilen fotoğraflannı gönnü.,ıer· 
dir. Uzak mesafelere bu uretle fo .. 
toğra.f nakUne 1•~otote1egratl, nakle .. 
den fotoğrafa da Telefoto adı "eri· 
Hyor. 

Fototelegrafl yeni btr '"" detJI .. 
dir. Bunu son asrrn ba,ıarmda. AJ .. 
man Koch = Koh l'e Fran.5ız; E. Be
lin = Bölen tahakkuk ettlrmı,ıer· 
dir. Aneak bu miıhlm ieaduı mb#· 
bet bir saha~ glrt,ı son yirmi ıeor:ı 
içindedir. Fototelegrafl, aoo yirmi 
ene l~lnde bir çok ba,k.a ilim •e 

fen adamlarının bir dilzbye çalışma· 
tarı, yenJ yeni buluşlar eklemeleri 
.!IUretile gerçekten büyük UerJemeJet 
kaydetmlt ve dilnkll 0&ymuıda cir· 
dilğUni!z Jibi pzetecllerlmlzlo A· 
me.rlka.ya vardıkları giln fotoğrafla.· 
nnın orljlnallne yakın btr eüzelllk .. 
te o uzak kıtadan Ttt.rkiyeye nakil .. 
ne lntk:l.n verecek hale gelrnlttlr. 
Fototelegrati'nln sesli l.lnema. rad .. 
yo gibi şeylerde olduğu üz.ere her 
yıl bira~ daha lekemmill ederek kı· 
•• bir umanda orijlnalin blç bir pil
rUı<11üz bir yerden bir yere na.Jdedl· 
lece#! mobaklıalltır. 

FototelegrafJden bu.rilnJUk aacak 
deı,·letler, propaganda senılslerl ıre 
gazetelere resim .-eren fotoğraf a
centeleri istifade edebUmektedlrteT. 
Zira teiefoto ahm verlml radyo gibi 
hareııl1em denebilecek bir bale henUı:; 
gelrneml-,tJr. M~etA. Tokyedan Ber ... 
!ine kartpostal bliyUk!Ojtilnd• bir ro
tofrarın nakli a,ağr yukarı 280 U· 
r&Jo"K- mat olmaktadrr. Herkesin d~ 
pO§ta Ue o:ıun \-eya. kı a bir ~a-

ınanda muhatabına. ulaşablteceılıı: hu· 
~u,t bir fotoğrafı 200 lira masrafı 
göı;e alarak nakletrueğc kalkı,mıya
cağı tabiidir. 

BugUn büyU.k şehirler ,.e. kıtalar 

ara~ında. propaganda ve gaz.ete fe· 
Lotraflarının naklinde FototelegTa
fl3c ınüracaat edlln1ck:tedlr. Dün)·&· 
nın büyük merkulerlnde bir çok fo· 
toJraf alıp Termeğe yarayan lst.u· 
)"onlar kuruJuıu,tur. I\1e~cll Alnıan
;yada böyle ;\.-Jrml lkl. Fransada on 
iki ı ta~yon \·ardır. l5l'lçrede lıte bir 
tane yoktur. 

Bir iki ay e\•vel okurlarımı~ bJI· 
dlrtll#irulz Ut.ere ı\.nıerlka !!ıCftrinJn 

radvoınoza ecnıllekılr bir bedlye~ı o
lan te~ı'."atla llk def• A.n1erlk:adaıı 

meınleketlmiıe -=1ll•ii gününe bir fo
tuğrıt.f nakled.llnıl' bulunmaktadır. 

KOR KADI 

Çanakkal ede karaya otu· 
ran motör kurtarıldı 

Dünkü sı:ıyınuzda, Çı:uııt.kkalerlc 

Çünkı.i İmparator. evvelce btzım ~ - Hıristiyanlarrn dini Ayinleri. 
tarıı!ımızdan vuku bulan teslim tamamlle serbesttir ... Ancak, is. 
tçkhflcr ı -ı ı bıle reddetmişti. 111\m ask-trlcrlnlo de ibadetleri için 

- .. Acaba. en son zama~:da, ne- kili~elerden bazıları (cami) ye kal. 

Hasan. kendisinden kuvvetli oldu· 
ğunu anlaymca, Orhana bıçak çeke· 
rek yaralamak jstemişsc de, o sıra· 

da vaka yerine yetişen zabıta me
murları. feci bir nctic"yc doğru gi· 
den bu kavganın önUne geçmişlcrdlr. 

- Gel bakalım, eli ba~iı. dili 
bağlı tınmaz me!Aike, hoş geldın, 1 

dedi. 1 
Çok konuşmadıi!ım Tçin her qö. 

rüşilnde bana böyle hıtap eder
di. 

41 '.!. 13 .la':larında iki çocuk biri bir ~ey ıtôrn1edhn \e balt3. hit 
adama bir tehdit mektubu ~lınınf'dcn bunun: 

Bulı;ardcrc n1c\·kHndc, Yuna.n bi:lll• 

dıra.lı göztaşı ytlklU hır ınotörün ka.· 
raya oturduğunu ynznuştık. 

dli· ı Qğrendi~ın'ıize göre nıezl<Qr motor 
k, za mahalline \'ak tinde göndrri:~n 

tahli~iyc cklplcri tarafından kurla-gc;nderıuı-:-ırr \e eğer filfın ;)"Cre be' 
yüz; lira bırakına7.san krndln.I öln1ü' 
bil, ?.ira biz *'tözünü tutan bir çete· 

«ı\ktl baı:an dftlka.\uklutun enıir 

\·r hh:mctindedlr» demek olduA-unu 
relerde bulunu~ordu. bedılecektir. Diğer kiliseler, dini 

- Jan Ji.ı.stınyanı ağır surette ve me:ı:hebi hilrriycllcrini kAmilen 
yaralanarak harpten çc.kildıkten . muhafaza eyllycecklerdir. 

- Otur şura:ya karş1ma, Ilay. 
manadA. ne var nC" yok? 

İyihk, g.üzellık efendim. 
1-Ialk şükôn içinde lşi gücile mcş. 
gut. 

:\:iz, d<'mio::l<'r. Bu tehdit nıektuplo.rı· 

nın altında imza yerine bir 1-ı:uru ka· 
ta. re.sıni 'armı,. 'lllthı, d("f'll ml '! 

anladım. 
rllnu~tır. 

';unu açıkça sö~·ıc.,e olmaz mı~ 

PROFESÖR YAP~TALI? ı:;onra, onur ctcınır ~oınlcklilerıni (Fatih) in bu emri, derhal tat
:dare etmek !çın İn1parutorun esen 1 bik edildi. (Fetih) t~n bir gün son. 
RctnCn) kaµısı,da bulunduğunu ra (yani, 1453 scr:csl haziran ayı. 
duydum. nın ı ıncı pcr~cmbe gününden) iti. 

- Nasıl? •. Jan Jüstlnyani, ağırı· baren şehir, tabii vaziyetini aJdı. 

Orhan, vakaya, Kiçanın arkadaşını 
kurtarmak Uz.ere kendisine rica tt· 
mif olduğu lc;in karıştığını bildirmiş, 
Hasan lse sarhoşluk yüzünden yaptr~ 
,eını bilmediği hakkında ifade vermiş· 
tir. Vaka hakkında tahkikat yapıl· 

maktadır. 

İs.tat.bul hükUnıetile ... müna
sebetin kesilmcsl orada ne tesir 
yaptı? 

J>on.,ç~ alınan tertibat sonunda iki 
ha ·taı ;\akayı clC' \ernli,Jcr. Ç~uk· 
tarın nf"reden llğrenlrlerst ö~renstn~ 

ter yaı,trkları bu fena i"!te bir tek 
l"iabetıı taraf \'ar: Çf'trnin adını 

cKuru kafa ı;ete"ıl» koymaları. Hu, 
:t>u kafada olanların kökünden ku
rutulına"iı lüz.umuna bir ı,arettlr. 

Kendilerine sivil mamur 
susu v3ran üç kişi 

yakalandı 
roll"i, rakı ,ı,eıcrinJn iı:lnl enjck· 

slyon ID;nc~lle bo'jaltarak yerine ııu 

koyan birini yakalayarak ad1llr\·e 1 · .-... Evvelkı gece Galata.da YU.k:.;"hkaı· 
\Crmlı;ı. 

dırımda çok s-arlp bır hiidıso cerc· 
!IUl"cltc yaralandı. öyle ınl?. Asırlardanberl şiddetli münakaşa_ 

lstanb u: • iz mir 
seferleri 

- Bu hareket kayıtsızlıkla 
Röyle bir adan1 adll~·eyc verlJlr mi ti 

.. t d . yan ctmış r. 
hJç':' Tıp ~akul eliti~ e. crakı .,ı~ele- Sirkecıde lzmır otelinde' ntı3afir - Evet şcvkctmeab liabcr al. lar ve hatta kanlI mücadeleler ya_ 

dıgıma 'laıaran. pek ağır yarah pılan lntihaplara mukabil, şimdi 

olarak harpten çekilmış. Ve adam. tc.m bir sükôn içinde (Patrik Jntl. 

vapur karşılandı. Sebebi henüz iyi kav. 
ranmadıfı için lehte. aleyhte bir 
ş-:.-y söylcnn1emektedir. 

rlne enjek"ıyon» kür5üsU koruıı onu bulun~n Adanf!lı tUccarlarda.n Ali, 
da bu khr">tiye profe'Sör 3·a11ma1ı: ı YUksekkaldırımdan a.~ag"ı inerken 

AYINE~I IŞTffi ... !arı tera!ındıın, lımandaki Ceneviz habı) na başlandı. 
g ınılerlr:dPr. btrıne nakledilmiş. Arkası \llr 

Istanbul • lzmir vapur seferlerinde 
kış tarifc9i önUmUzdeki haftadan i
tibaren tatbik edilecektir. Tırhan va
puru her çarşamba gtinU Umanımız
da n hareket ederek pcr;embe gUnterl 
Izmlr" varacak ve pazar !abahı lz
mirden harekeUe pazartesi günleri 
öğle vakti limanımıza. dönecektir. 

- İstanbul hükumeti lehine 
bir ayaklanma ihtimali. .. AÇ'IKÇA SOYLEYTVER TJcarrt Vekaleti, fiyat kontrolh i

le beledi.) eterin \·a-ıifelendlrlldlil ;Un. 
denberl neler yaınldığını ,-e lhtikirı 

önlemek için ne gibi ('ahşmalardr\ bu. 
lunuJdufunu beledQ eterden sorınu~. 

Falıh. derhal (Sen Romen ka. --.--
pı~·) na adamlar ,gönderdi. İmpa_ 
ralor hakkında süratlc • tahkikat 
icra ediln1cısinl emretti. 
Aynı zamanda, limana da adam. 

lar yollJdI Onlar da, Jan Jüsttn_ 
·ani'nin nakledildiği gemiyi arayıp 

bulacaklar .. Bu kahraman kuman .. 
danı derhal karaya naklederek. 

Sabun ve p::tates 

H atırlardadır ki, daha harp ba'
lamaclan e,-\-l'I '\tare,al Görlnı 

"ü~ l~diğl bir nutukta ahun sıkınha 

o;,ından uzun uı11dı.Ya bah.,etmı, \.·e 
ltatt;t halkı "'ııkal uı.a.tınağa da\"et eta 
mi,,tl. Fa.kat )·eni bu.lu)lar netl<>e.~ln· 

dP artık Almanl·a(\a_ ahun sıkıntı'iı 

011111~ ftt·ağa bf'nı.l)or. Çünkü \.'lyana
d:tkl i;kononıi:"tt Tttrübr En tltüsü, 
ınühlm bir ke.,ıttf' bulunınu .• bir çok 
M!'nellk tec:·rübelerln mah..,ulli olan bu 
k~fe göre çan1a~ırlar 1>ah1.teo;Je \e
va. kaynamı'1 ı>atatesln arhk <tuyu Ue 
yı"-ana<·~k oluf"ta <ııankJ en birinci 'l•r 1 
.. ıı ~ a "a.bunu ile yrkanmı' kadar be-
' :ıl'lanıyormu'j. Bu buJu1 h~r balde. 
le\ :caluılP, fakat bofaıına dü~kUn ol· 
ın~J anı bile aç gö.tlll yapnn bu ylye
·f>k 1uttıtında p:ı.ta.t~i ııtabnn gtbl kul 
ıım&k ber yltltln barcı değil. 

'iE.RÇE 

( 1) Bazı Bizans tarihçilerinin ria 
vayetlcrıne nazaran bu vak'a, (Fa
tih) in Ayasofya camiinden çıka
r~k '\'elAkerna sarayını gezmeye 
gıttiğt esnada vuku bulmu~tur. 

Sizi görenler ne d('r? •Ancak kırk, kırk 
beş yaşında ya var ya yok. derler. 

Halbuki yirmi yaşında bir torununuz 
olduğunu bil eler ne müthiş olur. Deıtil 
mi? Belki de ben yanılıyorum da siz bu. 
na aldırmayorsunuz. Ah slzl daha. ya
kından görmek. iyice- tanımak istiyorum .. 
Buna da lüzum yok. Tıpkı benim ta. 
ravvur ettiğim gibisiniz.·· 

Herkes güzel olduğunuzu, genç &örün, 
düğünüzü bana söylerdi. Halbuki ben 
!'lıl bir canavar olarak tasavvur ediyor. 
dum. Hakikaten de bir canavarsuıız. Büa 
~:ilk anne! 

Gladys'e doj!ru yaklaşıp dikkatle sarı 
saçlarına, boyalı yüzüne baktı. Gladys 
ôc onun yüzünde Marie Thettsc'e benze
yen bir nokta bulmağa çalışıyordu. Fa. 
kat ço,cuk ne Marie Therese'e ne de Oh. 
vier Beauchamp"a benziyordu. Onların 

Jkisi d~ artık maziye karıımıştı. Ölmüş
!erdi. Dilnyada yaşayan ve Gladys için 
herşey olan bir tek insan, bir tek his 
vardı. O da Aldo ve Aldo'ya olan sev_ 
gısi idi. 

Bir kere daha dikkatle Bernard'ı" yü
~ünc baktı. Bu zayıf ve cılız genç ne 
anasma ne de babasına benziyordu. Yü
zü sapsarı idi. Saçları alnını örtüyordu. 
İyi tıraş: olmamıştı. Yanakları zayıflıktan 
•deta şeflaf gibiydi. Yalnız gözleri Ma. 
rıe Therese'ln gözlerine benziyordu. U
zun ve siya.h klrpiklı açıkronk 'özleri 

- Böyle bir ihtimal asla varit 
dcğlld1r. Kazar.ın bütün köyleri. 
ni, lckınil köylUl~rlnl yakından 

ve çok iyi tanırım. Bana mutlak 
.~üvenleri vardır. Bu sebeple ba
na danışmadan hcrhar.:i bir ha. 

«lfaber» de «Bir kaç dü. ilndürUetl 
!!>Öt.» başlığı altında ba'tı cümleler 
gördüın: Bunlarclan biri şudur: 

cFlkrln kanaati, her zan1an akhn 
kanttatine uymaı:.ıt A3·Incıı1i l~tir k1'1nln lılfa. bakılmuz! 

razaa: IMae Nemlro..ı.,, 

vardı. Bunlsr o zayı( ve çirkin yilz:de 
bir kat daha güzel görünüyorlardı. 

Bir müddet sustular. Sonra Bcrnard 
lchditli bir tavırla: 

- Beni iyi dinleyiniz, dedi. Eğer bana, 
benim odama gelmeu;eniz, beni orada 
eramazsanız sizi bütün gece telefon ede. 
ttk rahatsız ederim. Bununla da kanaat 
t'lıncrn, gelir kapınızda rezalet çıkarırım. 
Bana kapıyı açLr:caya kadar oradan ay
rılmam. Aşıkınıza mektup da yazarım. 
E::-<'r bütün bunları yapmamamı lstiyor
~anız, bana &ellrsiniz. Saint Jacqucs so. 
kağı alh numarada oturuyorum. Bura~ı 
hır talebe otelidir. Sizl hergün altıya ka
dar bekliyeceğlm. Gcleceksini:! değil mi? 

- Gelece{::iml zannediyor musunuz? 
- Eğer akıllı blr kadınsanız gelirsi • 

r,ız. 

_ Peki .. Bakalım belki g,.lirim. Fakat 
şimdi gtdlnJz. Size yalvarırım, beni bıra
kınız- Sandrfı.n.ız kadar Iena kalpli ve 
kabahatli de,illm. 

Bu sözlen korku ve. yalvamı.a tle ta. 

Ben bu cümlede dil':lilndUrücu hiç 1 Tathsert 
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rıştk bir tarzda söylemişti. Bcrnard ce. 
vap vermedi. Yağmurdan ıslanan saçla.. 
rını silkeledi. Kurşun! yagnıurluğunu yu. 
karı.ya kadar ilikledi ve or&dan uzakla,. 
\ı. 

XH 
O gece Mo.nli'yi alıkoymuştu. Açık 

pcncerenın önünde akşam yemcsıni ye .. 
mişle:rdi. Orman sonbahara mıh!ius ka. 
ıanhk bir sis tabakasile örtülüydü. Hava 
sertnlcmeie.. başlamıştı. Mortl yerinden 
kalkıp p~neereyl kapattı. Fakat açık pen. 
cereyc ra~men Gladys üşümüyordu. Bu 
şerinlik &deta hoşuna gidiyordu-

- Genç bir kadın bile benim gibi ya. 
rı çıplak bir halde burada otursa üşür. 
Halbuki ben üşilmilyorum. 

Diye düsündü. Kabil olsaydı denizin 
üzerinde yürümek, ateşten geçmek glbl 
imkansız şeyl-erJ bile genç, kuvveti! ve 
sıhhatli olduğunu isbat etmek için yap.. 
mak isterdi.. 

Nemli ve rutubetli bir ak:;Amdı. Ten
ha sokaklardan arasıra bir ot•ırobil ı:e. 

çiyordu. Fenerleri sokağrn iki tarafır.da.. 
ki ağaçları bir an için aydınlatıyor. son. 
ra. bu ışık dallar arasında bir aıtrn nokta 
olup kayboluyordu. MonU dışarının se
rinliğinden ürperiyor ve bı1yretlc soru
yordu: 

- Sabih, hiç üşümüyor musunuz? 

- Hayır .. Siz de ama sciuktan kor. 
kuyorsunuz canım .. Utanmıyor musunuz 
bu kadar üşümek size yakışır mı? 

Gladys pencerenin açık olmasını ter .. 
c•h ediyordu. Çünkü bu suretle Parls 
sokaklarından gelen hai'ıf ışıkla oda. 
biraz aydınlanıyordu. Uzak bir köşede 
küçük bir masa lambası da vardı. Gla. 
dys fazla kuvwlli ve parlak ı!i'lkl•rdan 
kaçınırdı. Monti sigara içiyordu. Sinirli 
bır hali vardı. Giadys bunu larkediyor. 
Aksi gibl nlütemadiyen gözlerinin yaş
larla dolduğunu da hissediyor ve kendi 
kendine: 

- Allah vere de bu akşam bana ha
şin ve sert muan1elc etmese. Çünkü bu. 
na dayanacak, sabredecek hiç de halim 
yok .. 

Bir taraftan da gözlerini kapayarak 
Bernard'ın yüzünü hatırlamağa çalışı. 

yordu. Blrd('nblre !\.fonti'nln sesini du. 
yU:nca ürperdi: 
~ Neniz var Gladys. diyordu. 
Gladys'in sesı litreyerek gözl•rl yoş. 

larla dolu bir halde şöyle revap v"rd'· 
.Vka>ı ..... 

karşlllına üç adanı çıkarak. 
- B:z sn·ıı memuruz. Sen Barho· 

şa bC'nzıyorsun. Senı oteltne kadar 
götürmek vazıfcnılzdlr, dc-mişler \"C 
tUccarın koluna gtrerck onu köprü
den grçlrırken cebinde bulun ln ytlz 
elit lirasını a.şırnuşıardır. 

Otele dönen tticcar, soyununca pıt· 

rasını bulanianıış, bunun ÜZC'rıne bü· 
yUk bir telılşla zabıtaya. n1üracaat 
ederek hakkının ar•nn1ctsıru ı.;tem~

tir. 
Zabıt&, yaptıltı sı!(ı bir tahkikat 

neticesinde bu Uç sahte nıcmurun Na· 
dir, Zeki ve Sabri adnda sabıkalı ya.ıı 
kesicilerden olduğunu anlay~rak ya• 
kalam ıştır. 

Utitlcrinde a~ırdıkları para bulun· 
muş, tUccara iade cdilmışt.ır. 

1,,-- TAKVİM -
3 BİRINCİ'fEŞRİN l~U 

CUMARTESi 
AY 10 - GUN 276 - Hızır 151 
RUMİ 1358 - EYL1lL 20 
HiCRi 1361 - RAMAZAN 2= 
\" \, 

GÜNEŞ 
ÖGLE 
iKİNDİ 
AKŞAM 

YATSI 
hISAK 

ZE\' .\!.ı 
6,59 

13,03 
16,20 
18,49 
20,21 

5.20 

Sadakal Frtır 

EZ''· . İ 
12,08 

6.14 
9.30 

12.00 
1,30 

10.30 

Kuru" Pa.r&-

Bufda.y unundan 63 20 
En iyi Iyl 

Kuru, Kura' 

----
:oo iM 
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R.AOYO.TELEFON. T .. ElGRA·F HABERLERı Amerikada 
uçak inşaatı 

-GECE HAYA Ti f • --T~ 

Saz öf eminin me~uı ~~!!·i!~;~;: 
rtdecegl anlaşılıyor. AlnıanJic, Jlu11-
ların şiddetli rnukın-emetlerl karşı
Utda ağır ağır ilerliyebtllyorlar. Kı· 

Bareme tabi memurlara, Ofis 
un temin edecek 

-----
imalat, ayda 
5000i buldu kahr 1 manlarl .~ .. ~:~~::~·:~:::·'..~ 

ol a mlh,·er ele\ lctlerne ı;t~·asi müıı:ı

sehctlerlnl ke..<;«etlnl bildirlyorılıı. 

Saz aleminde de bir yıldız 
olabilm: k için şans lazım 

811 haber. rer~dde~tJ \C .Arjanl lJ 
meelfsl bıma karar \"erdi. 

!la umaııdıı şehre bö btittin Jtaldıa 

olacaı..ıarıoa hUkrnedllerner.. Şdırln 

'

. 1 . rl .. 1 t"ba- t Ankara, 2 (A.A.) - Ögrcndi11-L, Ticaret Vekaleti valiliklere t~l-
o ~a 111e 11.,en r ı 'e ma,·asa- , . • 1 

ı·~ 1 1 1 dJ R rd mize ı;:or~ bir tcşrlnlevvelden iti !!rafla lş'arda bulunarak bu 1Ibıle. 

Nevyork , 2 (A .A.) - Salahiy et. 
il bir kay · aktan blldirlldltlnc ıö
re. Blrl~lk Amerikanın 1938 se. 
ne<.ınde 100, 1939 da. 200, 1940 da 
450, 19U de 1600 olan ayhk tay. 
yıre imalatı halen 500 i bulmuş. 
hır. !$imdi haftalık lmaUıt 1941 se. 
nesinden e\'vt"lkl yılların aylık imR. 
Iitını çok r.:crldc bırakmıştır. 

Hattalar geçti. Sık sık yıı.zı yaz. 
mak için a& \'trdlfım ha de bir tUr· 
lU ,u kalemi ellmt. alamadım, 

Bu karar Arjantinln, şimdilik mıh· 
9'et hlr ~ldf! oı~~a dahi, Birıc.. .. ıı. 
Amerika, Bre.z.ilya ve dl~rlerl ~n
rında hame Kirınesı demr.ktir. llol· 
ibukl okurlarımı:ı pek iyi hatıTlarJ.ı r 

ki garp ~arım kilre!\l de\ letleri ~ I! 

doğrudan doğruya harp füin ederi":.. 
,-,~ahut tla harp ilan edenlere 11111 

bir müzaheret belirterek mlh\E'r*' 
kıı.rşı aı:ık bir cephe aldıkları baMr 
lalnr1, Arjantin , ... ŞllJ hir nebze ih· 
tiyatlı dınranmağa lllLum gormıl~ 

lf!rdl. Hatta Almanya tl ıh!, \'ııpu· 

larıo torplllenmtsl ~üzünden, ArJ:rn 
tinin prot~t05ıma mukahil tee ııtlr· 

lutnl \'e icap edene tazminat \Pr· 
me~ hazır olduğunu bildirmek u
retlle Arjantlnin Amerika kıtası tir\· 

Jetlerinin 1 birliği ı;rupundan haı ı•. 

kalmasına önem \"ermişti. 

-ını ı~enıeın ser r. us o usu· • - _ 
n h d ' 1 1 baren karUa ekmek tevzi edilme- r\ln harcırah k•rarnameslnc gore un a\a mey an an, ası topçu mev-
~"- 1 ,. 1 h · 1 k h'l' d mckk olan bütiln \•lliıyctlerdc dev beslcme~e mecbur oldukları nüfus u""r, o ıtıı ne nn n şar a ı ın e 
\e ,ıccrı .. ındeıllr. Bu \'8'llvctte Rus top- let ve mücssesat baremlcrl kanun. adedini sol'tnU§tur. 

Dün akşam. şöyle yine Beyoğlun
da dolaşayım, dedim, bir kaç yere 
u#Tadım. Baktıııı ki, S.ı.fl~·e turne· 
:re çıkmış, Mil:.:eyyen Ankaradn ... 
Belki de dinlediniz, bir hafla var ki, 
radyoda okuyor. Duydu~ma göre, 
bug-Un yarın l.stanbula gelıp ~ean.sla

çu,u, Alman tank taa..;,,danna kar· !arına tabı ın mur ve müstahdem. Tlc:ıret Vekaletinbı sorusuna ce. 
şı emin hulunuy<Jr ,.e müdafileri yan lcr. askeri, mülki, tckııüf, dul, ye. "ap vr.rcn ,•il:lyetl-ere bu esaslar 
ate,ıcrile hinıa)eye de\'am ediyor. Al- tim maaşlarlle. malCıllyct ve hlde. dahilinde icap eden ~kmekll'k hu
ınanlar, \'ol~ şark ııalıllinde, şehrin matı vataniye maaşı alanlar "'e bil- bubat derhal verilecektir. Bu hu. 
tam karo:ıı;ına dü en mUhlm nokta- tün bunların bcslcmeğc mecbur susta bir tamim vilayetlere gön
lara paraı,Utçli kıtalar& lndlrmete le• olduklurr klın eler ve askeri bare. derilmek iizeredlr. 
.ra nPhlr üz.erinden &.';'mağa teşebbütı me dahil olanların aflclcri için ~k- Biitün bu işlere müteallik mu. 
etmemı.1ıerdlr. Tabii nz.lyet b6yle de- mcklik hububatın Toprak Mahsul. amelAt vıc muh~ratı Toprak Mah 
,.,n ettikçe, n118ıar Stalingradcla tek leri Ofisi tarafından tcmln cdllmc. J sullerl OClsi Umum Mildürlüiü 

VekiUer heyeti 
toplantısında 

tBafı 1 IMldel cıt 
fahının başlıca !nane.ısını görerek U· rma başlayacakmış. Safiye de kış 
yanınalr, şe\•k ile l.,e sarılmalıdır. Hiç Sl':Zonu ıcın yt.niden hazırlanan eski 
bir ahlik batı tanımıyan bir kazanç- t~mııe Mulen Ruj \"e yeni ismile de 
çılar takımı Uremlştlr: Sahte beyan- Istanbul gazinosunda kendl~lni din· 

kafan binayı bile ölüace~e kadar mil- sf kararla~tırılmıştır. takip edecektir. namelerle devleti dolandırmak. sahte letccekmlş ... 
faturalarla halkı dolandırmAk, paha- Bt.yoğlunda kala kala ı;idılccek bir 
lılık :;eçecl'k diye, Adetıı. ödü kopa· tek yer vardı. Şu Ne\•tat Akayı din· 

dafaa edeceklerdir. Yeni cephe ku· 
manılanı Yon J,l!lt> Stalln(l'8da •· 
mal mahallelerinden yayılmayı ter
cih Ptml' ve muharebeye leni kuv
' etler l!ookmıı,tur. Ruslar şiırtll bu 
yeni .\iman taarnır.unu kırmağa ça-
lııı~ o rla r. 

Slalhıgrıul mlidanlerl, şehrin şima
linde Alman killt me,-z.llne (bu AJ. 
mıtn mlldafaa tertibatına sün geç
tlkı:e yı-ni bir it.im \erlll)or. Biı. ..
de<>e miidafaa koıtulu dernl,Uk, kla
sik tabJri hadur. Fakat. ınilniıı hattı 

'e Alman tebliğinde ıörUldilğU \CÇ· 

hlle kiHt me,'Zll dt: denill) or.) taarruı. 
etten Rus !lt'yyar ordusundan da yar
dım görmektedir. Bu Rus erchı1lo Ü· 

urtnc lıU.,·lik kın'\ctler tc~k 110-

r~ıııc ~talinr;rad 'elırlnc yapılaıı Al• 
n1an taarrut.lannın haflnemeeine a
mil olmııktadır. 

)lare-:al Thnoçenkonmı 80 kllomıet
,,.lik hir ('ephe üzerinde tekrar ...e 
blı~ ıık kuHetlcrle Alman kUlt mev-
1ilne taarrııı.a g~tlfl iki ı;ün C\ ,·el 
ha her 'erıımı,ı.ı. 

.\lmaa tebllfl bu Ru• taarru11u 
lıAkJ.ında. 'u malfimah Termı,ur: 

rak fiyatlandırma tröstleri kum1ak. llyeylm, dedim. 
iktı.,adi ~artııırm normal ı:-etı~ml te· Bir parça erkendi. Gazinoda şu tam Stalingratta 

(B&ıJr 1 i.ndde) X mandan ağır kayıplara utratmışlardır lAkkl ettirilmek istenmektedir. Mllll otuz beş yıl saz llcmlndC' emek ver-
vermı, ve şfmall garbi varoşlannda limen göJOnUn cenubu şarklsinde ılUşıııan şimdi bııdur. Bunlar köy ve mlş, nı,.şhur .ı\ksıtrtı\'lı Hafız Yaşa.r. Sliuın l"akar 
Almanlar iki Uç yUz fnetre kadar tarafımızdan yapılan tarruz teşebbU.&· köy!Uyil, bUtlln istihsali kendUt"rine hem sazende. hem hanende o candan r nıino senrlerce uınck vermiş hakiki 
ilerlemişlerdir. !eri muvaff~kıyctle ilerlemiştir. La· suç orta,ı kılıı.r111< ~ehennt.mt nıf'kll· Ml'lm ı=lf'll.nlkll udi Ahdi , kılArnt-tl bir' ııımatr;ıır, dinletmesini bilen. dinlc)i· 

Bin yüz metre kadar u:r.unlııkta o· do~a s-öltlnlln ~nubıında son ı;-ünler nlzmanm a. .. ıı \l!lll'tnu 111eı-kf'zinde bl- insan gibi konuşlunm Şlikrii. Dıırilt· ı' cinin ıı.ılrnndan nnlı,yan bit sanatktır .. 

Arjantlnin mlh\ere karşı B(;lk hlr 
cephe almamııktakl lhti~atı 'f' Al· 
maııyanın bırna ayni ihtiyatla muı.n . 

helcsl neden ileri gcll~ ordu'!' '> lın ı 

Arjııntınln a~ni ihtiyatı goihterrııt 

mc inin sebehl nedir? 

Arjantin diğer hlitün .Anıerllı ı 

dr.\ lr.tll'rl gibi ılenıokra 1 Ye d}nılı. • 
r!Jct rrj lmlnc ha~lı olmakla b•r.ı· 

obUstl ve ayni miktarda havan ohllstl de çember içine alrnmış olan düşman ~ındq bu.Junuyorlar. Bazlı-ı::-an ruhlu Tli'mıit, onun ilzerlnde faz'e söz srjy. ve dcd.m ki: ~ ber. aı: çok ınlh,·cr ajanlarının tı-.. ırı 
Jan dıır bir kesimde 3000 kadar top içinde yapılan mııhıı-rebclcr neti('e.sln· ı zi yanıltacak1 ıınnı flıınınıık bıııla'ıılı· trıllnıi nııısildnln o lıirlcik okuyucu.;u l'aııımda bulunan arkadaHa sordum 

yağdırılmıştır. :Sunu mUteııkıp Al· tUmcnlerlnin yok edilmesi ya.kla.şmış- toprak tuccarları. mRSum çiftçi mae- !emeğe !Uzum ;örmedl~m kemençe-
1 

l\lf nda lıuhınu~·ordıı. l\fuhteml'ldlr ı.ı 
manlar hava kuvvetıcrfnln himııyesın. tır. Lado,.a ,.ö!U üzerinde muharebe kes! takıyorlar. Eııas. mllll mUdafaa. l'f Alcko ile karşıla~tını . Mııdemki bu kadlir tutu uyor, Alnı:rnya du, Amerika kıta-;ınc1 ı 

~ 0 ı ne diye böyle ıkincl planda k lmış ': de tank ve piyade kuvveUle U&lUste tayyarelerimiz bir karakol "'enliııinl mızm ''*' mllli politikamızın emniyet- MükP-mmel bir kUıne "azı, in~anı mlh,·cr faaliyetine en nıli~lt hul ı-
.. h No tçın sc ns yapmıyor, d dim. 

Uç hücum yapmı~lardır. Eıı demir yağ batırmışlar ,.e bir şilebi bombalula le. bu rıınsız, tehlikesiz nihayete ka· kcndlndf'n ,eçıren hlr fasıl dinlt'dim. nan bir dc,·letln milli hlr lıcn•re., ı 
rnuru altında Ruslar biraz ~eri çe-ı hasara u~ratmışlardır. ı dıır gitmesidir. Gayemiz bu olduktan Gördükler im Jçinde yalnız brnlm, Ü· Arkadaş gü'ertk dedi ki: kHpılarak kar~ı tarafa iltihak dmc· 
kUmişle.rse de tak\'lye alır almaz der. Şımall Afrikada hafif Alman mu· ı ıııonra yolun "aşırtmaı;lannı do~lt· zerinde durnıPk istediğim şudıır: Bir Çok istcdlln, fakat ){cnduıi bôy. sini nıah1.urlıı buluyordu. 
hal mukabU taarruza geçerek bir al- manın çarcslnl bulma'ktım A.clı kala· defa daha anladım ki, her me"lektc lı' ll<tncl plinda ~alışma~ı tercih c- ;:'im<ll hu , 11 :ı:i.)P1in değlşnıl-: olm 1• 

bay ve iki blnba~ı da dahli olmak U· harcbe tayyareleri El Allmeyn <'ep· ı cıık drt!llz.,. oldıı~ ~ihı saz Aleminin de mcrhul dıyor. ının tiebcplcrl ı:unlardır: Blr:lc~ik 
:r.ere bir J<aç y{lz Alman ÖldUrmUş· he.<ölndc dü~nanın batarya me\'1.1.e· Yllıl,\ dlt.rln ŞPker lhtl~ıl('ı kahramanları \'ar. Prmck kı, bıı kız bir so ıatkiır ol· nıcrlksnuı ııroı~ı'"and:-ıları; kıta t~-
lcrdlr. rlnl ve benzin depolarını bomb•lamı~- ı Ankara, 3 (Vatan) - Son zaman- ·r k h"kt h il {J dıı""•ı kııdıır mute\'aZı bir kad.ndı da .. 

1 
:;anUdlı; Arjı111tjnln en fı.ıı:lıı 11,.lli ol o ve ı;azll .. · ın ır fi<',,, p r 7.· " ., 

Stalingredın hemen ~imali ~arbl- lardır. le.rda bıızı ':t'hlrlerde şeker sı~ıntısı ı ı;Ur. hlr oku ı . musikinin bUtUn in· Dl\o;ündüın, hu .ıltındc daha bunun duğıı Brm:ll.)anın mlhH•rlc hıtrp h· • 

!_.. b 1 bl kö 1 ı ~kllme.ktc olduğıı yolunda Ticaret Y' ş . . r ı lh 
8 ııue u unan r ye Almanlar el- Moskov11, 2 r A.A.) - Yarı rt.Sml . cellkkrlnl bıldlğı r.n glıç nıı~ın .. Jcrl gibi ne yıldızlar vardır. Ne l!M ~·ıl· j ~nı.!c 0 nıa .. ı: m \Cr ajanlıuıııırı 
lld fazla tan'k v ilhl k Vdu\lf:tlıııo: vcnlen mtı.l~mat Ur.erine ,..fü,ferdlklrri fııalhrtin milli bünH· 

en e m . m .uvve~- bir kaynaktan bildirilcii:tne göre. Al- Yeldilet. Vlllilikler öııderdiıti hir hiç kendisini Rıkmadan torı-nnllm c· dızlıırı böyle meçhul birer kdırnman .. • . • 
terle Jkl g1.ln taıı.rruz etmışlerdır. Bır . e ı; '" . di • indı-n pcrd,.ler! kolayc bıılıışıın· oln.r.ık J<11lmışlar Ye kendil,.rinl ta- .}tı T.arıır 'en.••;f'k hir i"tiılal ;ıi~trr-
Sovyet blrlltı, on lki tank tahrip et- nıanla.r geçen hafta 2:; bin asker ve tıımim~<', h~r _)'~re ll\ırnınu kadar Şt.· ı dı;n anl~şılıın hlr kıtdın. ııanotkflr, nılmndaıı "Önilp sitmlşlerrllr. ıncsl; 1 ı:-111 altındnki ,\\ rnpa dt\ lrt-
tıkten ve 900 Almanı muharebe dışın- 400 tank kaybetınlşlcrdlr. 1 k"r ı:-onderıldığı '. ~llhassıı Istıınbıı1't hlr şıırkı okudu. Bir lllkııı tufanı· Dünyada h,.r 'fiCY şans mr5elcsi, o- lcrlnd" olılıığu s-ilıi fr.hlikl' Anı:ı•I • 
da bıraktıktan sonra blr miktar geri f'azla. nıııl sevkedıldığl halde peraken· ı' . . nun da elinden tutanı olsa idi, belki ha1.ırhk ıı. 'e mhnrcrit kalıuak e·ı-
k ·ı k d M b 1 d.. d de satıcılarda şeker bıılun111nama.<ı1 ııe- dır koptu. O yal~ız plıı-UzsUz ı;csi ile d ' 1 çc 1 me zorun a ](almıştır. e us arımız un e d 6-fl t il d h lk u 1 ... t 1 de şimdi hu iıltmin parnıakl& ....ö<:te· ·~es. - «Düşmanın çok bUyUk piyade bebinin tı;ıptal'lcı tücearlıı.rın bir kı~ım e., · evr e e a z~r n .. e es r .. ~ 
Stallngradm vımaıı garbt \'llrO"l•· . 1 • • d 1:'" çok ""l'-tl . t 1 bl rlllr bir ses yıldızı olacaktı!. \'e tank ku\-veUcrl, şehrin şimalin- .. h Ik d • } d•l nıalı pıyasaya arr.enıemelerl vtlıUnden 

1 

~ apı) or '1· oır "" "' erım z n • 
deki 'kilit mevziine hücum elmiş nna yeni Alman l<ıtaları gelmiştir. a l l!l e 1 er m"ydıı.nıı.• g~dlği kanaatini .uyndrıdı· le nadir karşılııştığı bir alaka toplu· Nihoyct bundan ııoııra dn boJ ga- • 
ise de bir mukabil hücum ile kanlı Burası her gtln takviye edilmektedir. ı (Bafi 1 htclde) = tını "c bu hususa gereken tedbir· ycır ve okuduğu şarkılar birbirini ta- zlnonıın ses yıldnını dinledim. Bu fi. Ruzveltin seyahat · 
kayıplara uğrayarak pUsktlrtUlmllş Almanların yeni tümenler teşkil et· I merakına, israfına temas etmi§ ve'. lerin alınmasını bildirmiştir. 

1 
kip ediyordu. Zavallı 'kız tam on Uç lemin şanslı kadını 1le, şanssz yıld.ızl (Ba.~ı 1 ıncldt.) // 

tür. n..A.. lnJ:'fltcl'(' \ 'f' Ame-rikadan 1 \'lliı• f'tle rdf' kı .. hk ıokl"' şarkıyı ıırka arkaya okudu.Bu hak ika İ "e EanatkA.rı arumda kendime göre j 1 1 R ll 87 _4 ll ,_ 
yveow tiklerini öğrenllm"tır. •- Kadınlarımız 50 liraya b r J ·1 ı;yrı an re S Ul:VC' il mı .:; 

wcJcn 98 tank tahrip edllmLŞtlr. Ankara, 2 (Vatan) Ziraat Ve· ten ııtız A!emlnfn meçhul bir klPhrama.
1 
blr mııkaya.<ıe y11ptrktan ııonra bu ha- bl h l k d 

.. Bir amele mahallesinde muharebe ayakkabı alıyorlar, iki üç yilz 11. 1 . r sey.a at yıı.p ı tan so ıra ı..: ı 
Hn.ftalarca sUren şiddetli mUdafaa 1 1 1 t 1 bl kili viJAyrtlere yeni bir emir yolh· nı idi. Ya clınden tutanı olmamış. ya yatın meçhul kahramanlarına do#· k B . d" 

"'lddeUe devam etmckte<ilr. Bu ma- ra_ya._b r .tuva c Y1 arıtırıycr ar, r - l 1 t ,.1 

1 

k ÇU a şam eya:ı:sar.ı;; a O"rnuştur. 
ı;a\'lışlarında Alman kıtalan bu " 1 k b k 1 bl 1 varak kıı1hk ekim lçln ayrılan to· şansı yo ( u ,.. • :ıeaııs yap3cak bir 1'USU ya ço acıdrm. nkU acımamak R . k • b h 1 . 1 1 
chtmmıyctli kilit mevziini çok üs- halleye gl.rmcğc muvaffak olan beş gun u .. ır ZI'!\' .ç n r ncc ço. hunıların ·yartlAn tehslstf'n ha.şka yer vaziyete llokıılmaımştı. kabıl değildi. ı ~ıs. :~ı erı vet ~ r f u~ c~ ' de. 
tun dU~mıın ku\'Vetlerine karşı mu- Alman tankından Oçll kullanılmıız bir i raba porl beş lira vcriyorı.ı.r. nu lt're da,..llılnıaınaııınn. \'t. mutlaka c;lft Bu, Suzan Yakardı. Bu saz Ale· Gece Ger.en .o z czgk arınbı ... ıı.nt· l al rı ııltirı. 

hale getlrUmı.ıı. ikisi kaçmıştır. nedir, scfahct değil mi? Kadrrhrı . " . . . . nı, uça ve o us a o ye erını, '· •• 
halaza. etmişlerdir.> Sokaklar k s· . d 1 h bu lüks mrrııkına sürilk:cye,l ba. c;ıye vaktınde vcrllerr.k cktırıJmuıne 1 ht• k k •• k ltm kamplarını, mühimm<ıl ve ik 
" '' Slalingrıul muhatt.lıNilnhı h11 ·c ıının e yapı an mu a- !olar ve buna mümasil s-=rah, t ·er. önrm verilmesini istf'nıiştlr. 1 Arın o u·· mal depolarını, yükleme Jım;ınlcı. 

kı ~nıına fu:la rlıcııınıiyet \f'rml~tlk. rebedc hiçbir yava~laına allmcU yok- IPrldır. Bu düıwa durumu ı~inde Mtmurlara UC\17. t'kmt'k a rıııı, dcmiryollıı.rını, hava altını r•-
~imdl 1;örlllüyor ki, Mareşal Tiın&e;cn- tur. balolara ne lüzum var. Rir kllnun. An~arA. 2 (Yatan) - )f Pnııırlara. nı ve ba:ika birçok lcs slcrı gcı-
l.o, "olga ile Don ara!!ındald hu Al- Bcrlln, 2 ( A.A.) - Alman orduları la bu liiksün ö:-i.inc ı;eçilcmcı, bu 1 m~iir. 

mi\tckait. r~ taın \e t'TAmtlf', urn fi· (~ı 1 lrırid4!) (0) 1 bunlar Anad?lulıı tüccarlara oğrl'li· 
;\'Atla ekmek •atr,ı hakkındR bir ka· yıığrılara. fiyatların nt'den yUkEeltıı. yor ar. 

n111n kilit nıcullnl yarmak 'e Sta- Bıı.şkumandanlı#:'ının tebliği: balolar kaldırılamaz mı?n ekmiş rar \ertııtıtı mal6mdur. Okrenrlijlml· diğlni ııornıuştıır. • Bugıin Yor.s-ada :ıürülnıfiş bu- Reis, Mi§ıJ:atı, Jtt..iross, Vlskon. 
lincrad mliıJHfilerllc hlrl~nıek ilk· Knfkasyanın şimali S'arbt l<ısmında,I ve içtimai bir dert olan sokaklarda ır r ött hu kararın nelic-e11l olarak TUccıı.rle.r valiye \'erdlklcı1 Ce\'apts, ı lunırn tliecarların ne '"a.zlyetto olduk- sin, Mınnesota, Nord Akot.cı Mc,n. 
rlnrt,. ""bat etmf!kte 'e haftalardan· t n idaho',•u •ıyar t t t Alman 1utalıınnın tamııru nctıce.<ıln· uryan bir vaziyette dolaşan, hiç tahminen 1 .. 1 mil~ona. .rakın ııUI'"" l!i!tlh.sııl mıntııkıılarında flyallann 1 ı rını biliyor musunuz? ıı n ve ., .. c c mış •"· 
hl'rl de hı.iyiik hlr nctl<ır. elde edeme- n Pa ıf k kıyılarını "Ol bo 

1 

bl · fk ı t ı ı U<'U7. _.,_ek ~atı .. ,ından lı.tt fade ede· yillu;ek oldu~ınu, mUstahsilin nııı.l j - aşıt Sevil, diye günlere<' yaz- s " )U l'"l di.ı:.ı \1111,,-etln a .' ni .. ,ckllde de\'llmın· de yeni arazı kazançlıırı elde edilmiş- r muş ı '" uza ı mayan çocu ;:. _... l A i y . l\1 k 
"' (·ektir. vermek istemediklerini söylt!ml'l"· ı dı~ıruz ve muhtekir, vurguncu, Yoz- gc7.cn re s, r zon • cnı c ·sıko. 

"an fu"' ıı ıuktadır tir. lara temas ctmls, hl'rgün göze çar. L ı • an n,ı 1 
n • • dir . 1 garla sUrUIUyor, dıye .sevinerek kay- Tcksaı; ve uyana yı ı;;ordi.tk1 n 

ırakat titokholırııll'n \erilen malü- Stalln~adın şimali ı;arblsinde kuv-ı pan bu acıklı vaziyetin önüne ı:e. t•b h . d fo;kı;crl~i Is tanbulda llkcar. lstlhsat 1 dr.ttiğiniz ndam. buı::Un Yozgadın en sonra cenup batıdan geri dônmu 
mat .. ltakılır .. Mare.o:ıal Tlm~nko- \•eUI bir ıstınRt noktuı olarak talı · ı çllmcsl ve bu -;:ocukların kurlar:!. 1 ya cep esın e t k d Ust .h il 1 b tU 1 ileri gelen tüccarlarından biri nlnmş- tur. J\ynl zamanda l\lısı ıpı'dekl o • 
nıııı turruz. c·eph~I \'olır;a garr ke· kim cdilf'n Orlo\' ka varotu hücumla ması için bir narckcl ya mak Iiı. (Batı 1 lrı,.lde) / I il mın a ·asın ıı m a s .o an u. c- tur. lı;tanbulla de~il. bütiin Türkiye dugfıhhırı ve Karohr.a. eenubund' 
nıırından IJt\n nehri dlnıeğlnln ~imal ıııptcdllmlş ve bu varoşun garblnde . p ay Alm~n Afrika kıtuı tarafınden carların, valiye !loyl edıkJ,.rl sözler, ile ı, tesis etmiştir. Kendisini bus-Un ki ordu kamplarını da lefh~ ctmı • 
kı,mında '~ nehrin ('f'!nup "ahlllnılc mühlnı dilşman teşkilleri çemb~ içi- ıım gcldlglnl soylcmiştlr. nıu,·affakıyetsiz bir tarnız yapılan kendllerinln 1Httmerll ihtikar yartık-ı lııtanbula da\'ct etaclcr, cmlnlnı ki, tir. 
hu hı nan :Klch:kaya'ya kt1ılar m.aınak- ne alınmlŞtır. Şlmal bııraj cephesin· Mebuslarımız bu arada daha b ' 1 lıöl"cnln ~imal kıyısındaki rn kuv· !arını açıkç itiraftan başka bir şey gelmiyecektir. Reis Iluzvclt, BC'yaz..~araya dont: 
••~ır. Runılan tııı-ıkıı hu Rııs taarru- de yeni şaşırtma taarruzları geri pUs-ı çok klmşclcri dinlemişler ve istek. vettl me\'7.iJ,.rindcn biri idi. Rıı me\'ZI ifade etmemektedir. Bundan sonra Kabakulak, Sa.rı Be· ~Undc basın toplantı.sının bu ak§am 
711

• Alınan orrlU!m lı,,in bir tehlike !a· k!lrtUlmüştUr. Bir ı;hn C'o'•;el burada \erin verine "'etirllmesl için çalışa. mayin tarlalarının t~l<il ettiği Labl- Sade ıeytinya#dıı . sade pkinçte ô.e-ı kir diye lAtanbulda.n ırilrWen tDccar• yapacaı:;ını ve seyahati hakkınd"1 
lılN'ak Mekllde tnı.ı.,ar ı:i5oıtcrmr.ğc tahrip edilen tank miktarı 12'1 e çık· ki • "' 

· · . ca arı vaadinde bulunmuşlardır. rcntın ortasındadır. Piyademlz. <'n· ~il. biltiln ı;-ıdıı. maddelerlnde. ~UtUn !ar da buGiln Yo.zgadın lleı·ı gelenleri ;azclccilcrc malümat verccet;itıı 
"" ha.,ıaırıı,tır. 0 malumat l)uilur: 1 mıştır. ı;cllcrle dolu bu höl"cden lıUyük ted· . 1 araaınıı karışmışlardır. Bunlar gibi blldirmistir. Seyııhatt sırasrııda r . 

1 Kısa meıır.1111 n1uharcb ta.\'" ... 1 . b' 1 1 "' b 1 , gıyecek c~yıunndR vt nlhaytt bütün d h 1 1 . O t A d 1 d ze i R - «MarC?şal Timoçcnko kuv\'et erı 1 c • ,,· ... e crı ır ere geçmttır. mec ur o muş. la· , a :ı. n ce erı, r a na o u a n- s uzvclte Asoslatct Press, Unltet 
Sta.lingradın şimal batısında Don or~u tünıcnlcrlnl desteklemişler ve Dekar boşa 1 b " ıyo :· kat akşam l<arıınhk çökmeden şl· ihtiyaç maddelerinde muhtekirler ak- glnllklerinc zenginlik katmağa calı- Prcss ve Bc:rnclmilcl Haberler Ser 
nrhrl boyunca ileri tıa.rcketlcri es· j müdafaa kanadını Don ile Volga ar<i- (B&l}ı 1 ı"eiılf') _ maideki ileri m!h\'er mUstalıkem mev la ı;elmiyecek şekilde pllnlar ihdas et şıyorlar. \•I ı mümessillcrı refakat etml~lcr-
nasında Almlln müdafaa mevzilerl-ı sında hımayc etmı lcrdlr, 1 zllnt ele ~eçlnni~tir. nıekte, hattA nıuhtekirlerle mücede-I Sade Yor.gatta d"ğil, Konyada, Kay dfr . nüfus kesafet le tiolmuş bulunma. " 
ni bazı noktalarda yarmışlardır. Aşağı Volga bögeslndo Alman ve sından ötürü alındığı SÖ)lenmck- Roma, 2 (A.A.) - Itaıyan ordu- le teşkllfltı, onların bu planlarını mcv seride ve nihayet bUtUn Anadoluda Londra, 2 <AA.) _ Beyaz.sara. 
Bnska Rus kiıvveUcri Stallngradın Rumen muharebe tayyarelcrt mühim tedı'r. !arı umumi karargAhınrn 85 numa- Jst.anbuldan sürüJ,.n bu muhtekirler, 

• kil tatbike kovmak irln, kendilerine ~·a d;;n "cu" nd" "8""tccll~r topl"11ı 
ta.krllıcn 130 kilometre şimal bııtı- şlmt"ndlfcr hatlarının tahribine de· DorJol'ır. un hücum kıtala~~ıın ralı teblıği: " .. mUstshsllln 'e mUstehlikin tıJeyhlne, J "'·u., " b ..... • " • 

sında bulunen Klctzkaya'da Don wım etmektedirler. Fotı:rore tUmi'nl, dUnkU tebUJ\'tle bil- yardım etmektedir. milli ekonomimizi zarara sokacak şc. sında reis Run:clt. Amerikan hal. 
talimi esnasında , bunların üı~rlıte 

ll<'hrınln batı sahilinde ilerlemeye Don cephesinde Alman, ıtalyan """ lk' b b 1 dirilen düşman tauruzunu kıran şfd. DUn Yoz.ı;attan ı;-t.lmlş bir tüccar- kilde çalışıyorlar.> .... ·ı om a atı mış, bırçoklarının o. 
baı;ılamışlardır.> Macıır ha\•a ku\-vetlcri dll•manı a- 1 ..4 detıi çarpışmada bilh&58a teına~ilz la konıı,tuk. Bize de<li ki: Yozgatlı tüccarın sôylcdlklt'rlne bir 

kının enerjisinden s1tayişle bahsı:-t. 

miştlr. Rcıs, 10,600 tonluk bir ~r
mlnln 10 günde denlıe lndirlldlğ • 
ııe şahit olduğunu söylcmlştır. 

.\iman tı-hli~i n .. ~fol<holmtln \'t'r· 
eliti lıu iki malumat tamamllr. blrbl· 
rlne ı.ıttır. Rıınıın l~n ıtlmdlden da· 
ha fll7la mlitalıla yllrütmek mlbn· 
4<lın değildir. '\'alnır: Mareşal Tizno-
1:r.-nkonun hu taarru,ıı. hlr hnkı.örUn 

.. ümüne ve yed! kl,rnın de yaralan. 
ğır sil~hlar ve her nc,·i ta..t1ıt bakı· etmittlr. Bu muharebede düşmanın _ lhtlki.rı müsta.hslldir, şey ilıh'<'- ctmeğe Jü%Um dahi görmu. 
--"'"".'-----""'::--:::-'.=:--:=-~-::-m-a_s_m_a_s._e_b_c_p_o_ı_m_u_ş_t_u_r.____ bir çok tankları tahrip edilmiştir. yapan yoruz. Bu ı;oz:Ier Orta Anadotunun 

___,__....~....,.....,...~, ......-.....-ıı:-.-.-.- Londra, 2 (A.A.) - Müttefık kUY· koylti<Jllr, köylü fazla fiyata alı~tığı haçı yanı~ kö.)'!lilsUnün dileklerini 
~etleri batı çölünde tarruza geçf'rek için elindeki malını çıkarmıyor, zarar ayna şeklinde lfade etmekten ba~ka 

'"I hiıtriine atılan yumruklara ben· 
~tlleblllr. Alman kunetlerl şlmdl)e * 
kaılar bu ıtarhe1erl'. ıta~anmı,tır. Bu 
Is arlık takat me ·ctcsl. MarPŞal Ti· 
trır'(,'.r.nkoı11111 ,·ey" Yon Ltst'in harıt 
1a'lhlerl Stallngrad şehrinde değil, bu
\ Jman klJlt mtınUnde \e Dorı nehri· 
•ıin orta nıcent"' bo3 nnda belli ola· * 
ı·aktır, Fakat ':'Ur&.'iı muhakkak ki 
ltus Baı:kıınıaııdanhğı \C Mar~al Ti· 
,,,~nkn, bu yan taarrur.Janndan \az. 
ı::~t"rl'k mııdafıtaya döncrJcnıe, çok 
hiı~ iık hıtfa işlemiş olurlar. Bu hUtiln 
~ıtz "r.ferlnl tamamllc kaybctmp.)( 'e * 
,\ fınanıara H'ni harrkfı.t lı;ln fınıat 
··~rmıok dem.ektir. 

Küçük lıaherler 
Çunsklng, 2 ( A.A.) - Çin basını Vilklnln muvasaıatınr h~yl'canlı bir 
lisanla yazmakta ve kendisine göst erilen şahane kabul tarzını be· 
Jirtmektcdır. Vllklnln mu\'asalatı, salvolarla. ka~ılanmış. hava ala· 
nından şehre kadar ba~aldarla donıınmış sokaklardan ve ne.,e için· 
deki hrukın arasındıı.n geı;işi hakiki b ir zafer alayı olmuştur. 
Vaşington, 2 (A.A.) - iyi bir kaynaktan öğrenlldiğlne s-örc, Italyan 
kıtalarının A\'l'Uf'8 karasına ı,:ıkncak olan mUttl'fiklf'rle çarpışmak 
üzere Fransadan geçmelerinin katiyen yasak oldu~ Vişl tarafından 

Mu'.lsollnlyc bildirilmiştir. Brenner ;-eçidi, ;-eçenlerde yıkıntılar neti
cesinde tıkanmıştır. ltalyan kıtalarının Trie.ııte'den ve Vlyanadan Al-
manya )'olu ile geçmeleri zarureti vardır. 
Londra, 2 (A.A.) - Dally Teleı:raph ı:azeteılnin yaptığı bir he· 
saba göre Rumenler Rusyada 300 bin kişi kaybotmlflerdir. Bu ı;11-

zete Almanlann Rumen bankalarını, büyü!< teştbbüılennı ve maden· , 
!erini ellerinde bulundurduklarını hatrrlatmakta ve Romanyanın su. 
ı-aUc yıprandığı neticesine ''armaktadır. 

BORSA 
:? İLKTEŞRİN 

l Sterlin 5.24 
ıoo Dolar 129,20 
100 f S\ içre Crangı 30 365 

* Londra, 2 (.A.A .) - Brıt: Britano\·anm ukerl n11inekkldlniıı blldirdı
~lne göre, şimal Afrlkadaki Alman hııva kuvvetleri kumandanı Ge· 
neral Kcsserllng ile l\lareşal Rommel. yalnız Afrika hartl<Atı için değil, 
fakat bUtüıı .:.kdcnlz ha\'zası için blr ba,kunıandan ta}1ninde ısrar 
etmektedirler. Rommel halen usul bakımından bir ltalyan genera· 

100 Pel.4'ta 112:~375 * 
ı•ıo ıs,·eç kronu 31,16 

t J;SHAl\I YE TAHViLAT 
kramı~ eli « 5 938 19.90 
~ıvas - Erzurum 2-7 20,00 
'
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linin kumandl\Sl alünda gibi görUnmektedir. 
Londra, 2 (A.A.) - Hava "Ner.a.retl tebliği: Dtln akşam bomba tay
yarelerimiz 'Ji'lensburs- denizaltı in.şut i.s~ihklmlarllc Almanyamn Bal 
tık sahillerindeki başka hedeflere taarruz etml.flcrdlr. Sahil mlldafaa 
ıen·isine mensup tayyarelerimiz Holanda. sahili açıklarıncia dUşma.n 

gemilerine taarrız et.P'lşl~ - ....na. tayyarelerimiz.den 27 si don· 
memigt& 

mihver lcuvvetıerinl Malassib mevzi· edeeeflnl bilse dahi malı satmıyor, ne olabllir7 
!erinden geri atmı.,trr. diyorlar. Fakat bunun nere<iPn ileri Istanbula dün :reni mahsul ()tarak 

Londra radyosunda konuşan bir ı;ctirilen ve burada tcıptan 180 kuru•, 
~eldiğini bir türlü tahlil etmiyorlar. v 

eöıcU bunun kUçtik ve mevzii bir ha· perakende :!10 - 220 kuruşa satılan 
reket olduğundan bahsetmiştir. He· Ben Yozgatlan geliyorum. Bu gün, 16• pirinçler de ayni ellerden geçmiyor 
rekat tam bir mu'w·affakıyetle ilerle· tanbulda ihtikar yaptı diye Yozı;ada ' mu? O ellerin me.~um kazancını bu· 
ınektedir. silrUlmUş bir suru muhtekir var. Bun- rada za\•allı halkın sırtına büsbütün 

Şimdi, mlh\'er kuvvetleri bütlln cep Jar Yoıgatb hapiste yatıyor ıa.nnet- yUklenıcğc ve onun gUçlllklc kazana. 
he hoytınca hatJarınm tahkim et· meyiniz! Bunlar Yo~gadın en ileri ~e- bildi~! alın terini, kesesine indirmek· 
melde me.ş~uldllrJu. ten eşrafından daha ltlbardadırlar. ten çeltinmiyen meşum eller yok mu? 

Londra. 2 (A.A.) - Rommel .Ber· Cqtlerı dnlu, kredflr.ri fazlıdır. Iste- Bu elleri kurutacak te,kilat, bu 
llnde Hitle".rin nutkunu dinlerken •. e· dikleri nıalı, istedikleri fıyata alabi· ellere daha fazla iş gl;\rmek lmkAnrru 
kh:incl Inı;"illz ordusu Mısırda Alman Jlr n istedikleri tilcca.ra eatabillrler. b~hşcttikten sonra, artık faZla olarak 
kıtalarına taal'.l'UZ etml;ıtlr. lng1llzler Bunlar Yozgat ta bulundukları rıdld· ne söyleyebillrn? 

Hastahanelerin un 
ihtiyacı 

Hasta.hanelerin d:ar bQlçelerUe ı;ı

da maddeleri ilı.tıyaçla.rrnı kıı~ılama. 
lan lmktı.nsız b ir hal almıştır. 

Ist•:ıbul ,;tı\yeU, dUn bir yazı ik 
Sıhhat ve Içtlmal Muavenet Veko'l. 
Jetine vaziyeti bUdlrmıR, ha laların 
gıda maddesi ihtiyaçlarından bir kU· 
mını karşılıyabUmck için hUkO.nıet 
bUtr,esfnden hastanelrrc oföıılcn bir 
miktar un verllmruıifun temlnını rıe!I 
f'UnişUr. 

Ruveyzat tepesi ile Elhayıneynat ara. detçe haftada bir. polisin defterine 
smdakl hatlarını düzeltmek ma.ksadl- tmıa atmafa mecbur tutulm~lardır. 
le harekete geçmişlerdir. Almanlu Atmasalar da olur. Köy köy dolaşıp 
ilerlemekte iken rical etmek zorunda mal mUb~ya.a. edebilirler. lstanbulda 
kaldıkları zaman Deylrelmenaslb ortakları vardır. Onlarla her zamıtn 
mllnhat arazisll"de husule getirdikleri mektıırla.şıp tlcart muamelelerde bu
bit çıkıntıyı henüz ellerinde bulun· ıurıabilirler. Istanbul piyasasını ga· 
durmakta idiler. Ingllizter Deylrel· yet iyi ta.nıdıklan için, yUkı:ıek fi· 
meııasib sahıumıı bir mücadeleden son yatlıı mal satın alır ve rıyasaya is
ra düşmandan aldıktan sonra burası- tedlklerl gibi hA.klm olurlar. Anado
nı tahkim etmişler ve düşmanın bU· Juda ticari, 5rt ve Adllı attOst eden. 
tun mukabil taarruzlarını geri püs· ıer, Istanbııldan sürgün diye orta A· 
kürtmUşlerdir. nadolııya gönderilen tücearlnrdır. Köy 

r; BD&I X ' 

1 P E K Sinemasın~q 

Kahire, 2 (A.A.) - Mısırda dün· IUyll mal saklama~a onlar alıştırmış- ı 

1 
kü ileri hareketleri esnuındw Jngfliz ıardır. KöylUytı kukla gibi onlar oy-

1 

:kıtaları merkez keaimlnde MUnaslb natırlar. Rüşvet, hll\'& parası ,ıbl, 

bölgesinde i~;al ettikleri toprakların bu;;Une kadar hiç kimsenin bllrncdl· ı 
tahkimine de\'&ın etmektedirler. ğ'i dalavereli Uca.ret: UıSUllorini, hep 

En büyük mat't'ra fllmlerinln &e\imll kahramı&nı 

W AL L ACE BEERY 
tarafından em allliı. bir t;urette yaratılan 

KARA BULUT 
Muau.anı n mlHhlş aabnelcrle dolu bU,)Uk fUm 

Di~er Rollerde: 

LlONEL BITRRYMORE-LflRİANE D/IY 
• Bueılıı aaat l ele t.enı.ilitllı matirıe t .,J.-. • • • 



m • -- -"'------= • - - -- • 

• VATA N a - J& - BU 

Limon Çiçekleri HASAN KOLONYASI Çıktı 
Avrupa ve Amerikada bile emsaline tesadüf edilmiyecek derecede nafis 90 derece Limon Çiçekleri HASAN kolonyası büyük fedakarlıklar neticesi istihzarına muvaffak olmuştu!' 
HASAN Deposu ve şubelerinde cep şişesi 50 • I / 16-80-1 /8-150-1 /3-300-1 /2 475-1 kihı 900 kuruşa satılığa çıkarılmıştır. N ES R 1 N Limon çiçekleri dahi çıktı. 

Ziraat Vekiline açık mektJ.ıp Resmi dairelerin ilan işleri 
(Ba'ı 1 in<"Jde) bütün beşeri h ;!erin ve tabii hı1~-

,c de asıl meı1 supları ve adamları letlerln taşınıdıgı yerdir ve köylü 
ta.rafından belli bir hudut 'çlne de bunların hepslr.i tasıyan il15an- 1 

almamamış, iyi zamanında herkes dır. Bizden farksız bir insan, bizim 
onu n içinde yer almış. kötü za. i insanımız. blıxlcn bir in~an Bir 
mantarır:da kaçmış. cnun nımetle- i mevzu değil, şehirlinin ve münev
rl herkesin nimeti olmuş. külfetle. i verın politıka, ıkbal ve p.yasa mev 
rl ise yalnız hakiki sahiplerinin\ zuu deG;il. Onun gıyabında onun 

1 
omuzunda bir yllk olarak kalmrş- namına konuşulacak bir rel)nc dc
tır, ğıl. İnsanın tci kendisi, hakiki in.' 

• Köylü efendımizdlr!- ul,·i sö- san. ulvilikleri ve süfliliklerilc be- 1 
ıünden bir zama::lar, Boğaziçi ya. raber ir.san ... Beştr .. Ziraat de bir 
lılarının bahçelerinde yarım evlek meslek ve her meslek gibi zorluk. ! 
çilek yetiştiren hattA ecnebi şlrkcl l~rı. kolaylıkları. nlkbeti, ıkb;tll, 

müdürü veya tüccar da "mai; dur huzuru, huzursuzluğu, kazancı, k L 
cfendil·k• hissesınt almak içın, yıbı olan bir meslektir ve yalnız o. 
A:.adolu bozkırlarında sapanının nu yapanların mesleğidir. O ndan 
arka"ında sabahtan akşama kadar doyanların. ondan geç;nenlerin, o. 
yahnayak tc.prak karıştıran hakL nu düşünenlerin, onu ölçüp bic:en
ki çiftçıyi ve köylüyü iter k onun leriıı knyıpta vr. kazançta, iyl gün. 
önü~c gcç.~ek ıst.i_y~_rdu. Bun~ mu.

1 

de ve kötü ~Ur.de onunla haşır ve 
kabı! bugun o mudur veya tuccar. neşır olanların mtHleğ:dir. 

·ıe sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazamarı dişlerinizi fırçalayınız 

kö:rlünün çok kazandıgından ad · ta. Cebinde bir küc;;ilk metre veya 
büyük bir h'.ddetle bahst'diyor ve perger taşıyan her adama mühen
ihhkiirın asıl kaynağını kendinden 

1 

d:s diycmiyeccğimlz, evimizde sö
ve başkalarından evvel onda gör- küklerimizl diken kachnı t<'rzi ~a

nlek ve göstermek lsteyor ve ken- yamayacaj!ımız \"e sabahları evin- l 
dir.i bu bahiste geriy,. atıyor . Bır 1 de kendi sakaltı:ı kazıyan ınsaı· " 

.lcri, bir ı::eriyc . .,. Fakat asıl top .. h<''"bcr ı::öı.ile bakamayaca#:ımız 
rak adamı daima yertnde ve sıra- gibi evinde bir ktçi besleyen. bah. 
sında .•.• O. ne geride durup sakla. çesinde kasımpatı yet:ştirtn. arsa
nıyor. ne ileriye atılmak için onu sında marul, soJ1:an eken ba~ka 
bunu itiyor. Ayaklarını mukaddes meslek adamına da çiftçi diye
toprağın üstüre sımsıkı basmış du- m eyiz. 
ruyor. İşte asıl meslekdaş, asıl köy. Bu izahattan sonra çı~tçlnin t&-

BULMACA 

toprak ve ziraat adamı budur. Bu- rifinl ve köyün tavslfinı ve hl'r J 

nu bulmak, bunu düşünmek JA. iklslnin hudutlarının göz ve gönül 
zı=mdır. Fakat, onu başkala.r ının de- kararlle çlzilmesinl idrake bırakı. ı 
ğ 1, pıyaıa ve borsa kahramanla. t rız. Bu idraki bulduktan sonra ise 
rının değil, hıyaban A.şrklarınrnlı Ttirk kOyunde ve Tilrk ç 1 flçllığinde 'ı 
değil, onun asıl kendisi tarafından, ıslahat bahsl i.ıstünde konu}mak s 
kendi ha.Us çocukları ve zahmet kolaylaşır. 1 ô 

ıazımdır. Asırlardır böyle olmadı- 1 
ortakları tarafrndıtn düşuttilmesll Fev zJ Lütfi Karafi'smanoğlu 

gı için koy denen şey b :r li.ır\ü A k d • f 1 - - 1 

kalkmamad• ve köy günden güne n ara a tevk er 'f-t-+-
lezatlar içinde. me r: faat ve hırs ( Ba'ı 2 ınc:de) 

musademelerı ortasında ikbal ve ra.daki İngiliz, Fransız müme~.si\_ 
refah basama41 olarak ezildi gitti. lerlne şlkAyct ediyorlardı. O nlar * da valiyi sıkıştırıyorlardı. Vali de 

Köyü idrakte ve tel3kkide ne bize sızıltı çıkarmayın, diye emir 
dün, ne bugün tam manasile rea- veriyordu. Bu yüzden biz de bu 
Ust olamadık. B~r kere onu hepi. ta~kınlıklar karşısır:da seyirci ka. 
nliz ayrı görüşlerle gördük. D ünkü lıyorduk. Görürsünüz, şimdi ne. 
Osmanlı şairi, köyü Ucra, sakin redeyse başlarlar. Ankara yine 
:amsız, elemsiz, hilesiz ve riyasız bir muharebe meydanına dön t r. 
bir .arzı mev' ud• veya bir tıbcl- Bu konuşmalarla yatsı zamanı_ 
dei muhayye:e,. olarak tahayyül r.ı bulmuştuk. Filvaki ;\Jitat Be. 
etti, fakat havasına bir gün daya... yln dedlğt gibi kulağıma tektük 
namadt. Dünkü dcvl :. t adamı ona sllflh sesleri gclmeğe başladı. An-
hiç aman vermedi. O r. u maddi ve laşı)ıyordu ki yabancı zabitlerden 
manevi sefaletlerin mukadder bu- kuvvet ve cesa[""!t alan bu vatan_ 

·cağı saydı ve ona merhametsiz, dBşlar şımardıkça şımarmışlar . 

gadd~r gözlerle baktı. D ünkü şe_ esasen zayı( olan ve fldcta bir 
hirli onun yalnız pisliğini ve tem- kukla, b!r bcstan korkuluğu du. 
bclliğlni gördü. Bugilr:kü münev. rumun& düşmüş olan hükUmeti 
\·er, onu bir takım dastani hfııdise. ve onun inzıbat kuvvetlerini hiçe 
lerln sahnt si sayıyor. Hassasiyetine sayar olmuşlardı . Hakanın hakkı 

n1erhametle karışık acalp h isler vardı. Herşeyden evvel bu tcr-
hcikimdlr. •Türk köylüsü, yalnız blyeslzliklere bir son ve rmek, 
saf, temiz, asil ve ulvldlr,.,. diyor. ortada bir değlşikllk bulundu~u. 

Bugünkü şehirli, Anadolu köyünü nu herkese anlatmak, göstermek 
tok, bol görüyor. Yeşıl ovalo.r, t-a- gerekiyordu. 
vadar yaylalar, su başları, korular, Zile bastırrı, içeri giren poliSt', 
tahayyül ediyor. Kuzular. koyun. bugün benimle birlikte gelen şu 

iar, melcmeler, kişncmeler, gıdık- dört Haymanalıyı hemen bulup 

Soldan ssğa: 1 - K~ dcr hal i. 
2 - El içleri: 1.;aret edatı. 3 -1 
Geçiş vergisi. 4 - Başına bir ha rf 
gelirse bahçevan aıetı olur: t~le 
meli b ir nev1 kumaş. 5 - Kısırlık . 

6 - Reklam; Sonur.a bir harf gc .. 
lirse fasılay la gelen şiddetli yağ_ 

mur olur. 7 - l\'tutfak Aletler i -
den; Ter;I: bir ku,. 8 - Kokulu 
bir ot; Ay. 9 - Halk arasında İs
tanbuldakl İranilerl göstcr;;o n b i 
tabir; Kıt. 10 - VermCj Tcr:si: ! i .. 
yaka; Bir nota. 11 - Beyan eda
tı ; l\.lar. e\·i leke. 
Yukarıdan aşağıya: 1- Bununla 

b eraber; Bir ölçü. 2 - İstanbul un 
bir semti; .l\1ecazi olarak: aks i. 3 -
Ceriha: Budala. 4 - Büyük; Kök
lcşm ış adet. 5 - Başa sarılan; 

Artma. 6 - Büyük; iskambilde 
bir kfiğıt. 7 - Dehşetli; Yüzdek· 
k ıllardan. 8 - Bir sebze . 9 - Ter
si: bir .sı::bze. 10 - B ir sayı; Ba, 
kır. 11 - İçtıklcrim izden; Tersi· 
bul a şıcı; Ses perdelerinin ince ve 
keskini. 

OÜNltÜ BUL\fACANJN HALLI 

]". İ~ RA'.'<K ASI 
K. T .'!.'4ARRUF 

llESAPLARI 
% llc: lnr.lte, rln 

Keşldeslne ayrılan 

ikramiyeler : 
l &det 1000 lıralık 
1 > 500 > 

2 • 250 • 
H 
10 
40 

• 
• 
• 

100 
50 
23 

• 
• 
• 

... . 
' ' . ... 

Hakkında mühim bir 

Tebliğ 
ŞL-ndlye kadar rMml dairelerin llıi.nlarınm neşrlne t&H.Awt 

eden merkeıl tsta nbulda Erz.urunl Hao.ındakl (Türk l\faarlf CemJ .. 

yetl ~nıl lli&.n ı,ıerl BUrosu Llmlted Şlrketı) tasfiye b.a.11.ndedil'. 

Tica ret kanununun 232 net maddesi mucibince mahkemenin 

tasvibine iktiran etmlş b ir şürckı\ kararı olmadığından Erzurum 

Hanındak i Şirketin muamelA.ta devamı k a bil de#ildir. Bu ıebeplı 

i!.Anlarınızın doğrudan doğruy& 

İSTANBUL ANKARA CADDESiNDE 

KAYA HANINDAKİ 

Ti:rk Basın Birliği ve Ortakları Resmi 
ilanlar Kollektif SirKetıne 

' 
g-önderilm,!inl rica ederlL ŞlmdJye kadıır Erzurum Ra.n..mdald t)lr

kete ıonderilen iL\nlarm da Şirketimize tevdi edilmesinlıı bild.J.rll

mesjnl ta"sl) e ederiz.. 

TÜRKiYE COMHURIYETI 
• 

Zi AAT BANKASI 
Kuruluf tarih i: 1888. - Sermayesi : 100.000.000 TUrk llluı 

Şube ve a j an• a dedi: 265. 
Zirai ve Ucart her nevtba.nka muameleleri. 

Para Oıriktirenlcre 28,000 lira ikramiye vert;yor. 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsı• tua.rnıt beaapt.azm.Sa. 
en az 50 llraoı bulun&n111r& eenedo 4 defa çekilecek kur'& ile aıııı&ı· 
dald plA.n& ~öre ikramiye d&gıtıla.cLktır. 

t. &ı.?c!t l ,ft&O Uralı.k 4,000 Un 100 ade& 50 liralık 6,000 Ura 

" • aoo > 2,ooe • 
6 • 260 • 1,000 • ızo • 40 • uoe • '° • lf.Kt » -t.,000 • 160 » 20 • 1.200 • 

DIKKA T : Hesapla.rmda k.l par&la.r bir aene içinde ::SO liradan Lf•· 
p dllfmlyenlere !krıunlye çıktığı t&kdirde 'll. 20 fazlasUe verllecekbt, 

Kuralar .5enede ' deta. 11 mart, 11 haziran, 11 e7lC4 
11 BirincikAnunda. çek.ilecektır. 

lamalar duyuyor. Sütü, yoğurtu, getirln, dedim. 
buğdayı ve yumurtaları tc:ln iştlha Bir saat sonra beş arkadaş yor-
kabartıyor . Zlraatse hem dün, hem gun atlarımıza atladık . A nkara-

Soldan "3ğa: 1 - Tcrtıtazc: Ek. 
2 - A~: Ezine. 3 - Kan: Sır;tt . 
4 - Ala~e: Ba (•b). 5 - Ticaret 
evi. 6 - Kay: Ha . 7 - Dıri pal;ı_ 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
26 EYLÜL 1942 VAZIYET/ bugün için kazancı ve kayıbı ber. r.ın karanlık, dar ve dolambaçlı 

taraf karışanı görüşeni olmayan sokaklarına daldık. 

hürriyet mesleki , temiz ve bol h&- Bir harta. sonunda lı\ternatar. 

\·a meşguliyeti, zevk ve aşk işi o... dan ve onların etrafına toplanan 
ı~rak gıpta He görülüyor. Yetiştir. "''"···.ırda n. eser kalmamı~tr. 
diğ i nl yemek, eliyle büyüttüğür. ü Artık si18h ~es i de duyulmaz 0 1_ 
görmek, canlandırmak ve çoğalt. muştu . 

mak zevkini cavidanl hayatın sırrı Rlr gün Yahya Galip Bey. ge. 
olarak gözünde büyütüyor. llalbu. ccleri: ~arhoş nara l a rının y-t rlni 
k i ne bu , ne o, ne dü nkü, ne b~ ııılzin atların nal sakırtıları tuttu. 
günkü .... Türk köyü bunların hep- dlyerek elde edlll'n neticeden 
~:dır . BunlArın bir haJ : tasıdır. A. memnunlu k göstermişti. 

nadolu köylüsü ne yalr.ız çok iyi, 
ne de yalnız çok fenadır. Aç. tok. 
kuru, yeşil, asil ve bedmaya olarak 1 

Radyo,! 
BUGÜNlltl PROGIUM 

SA.BAR 
7,30 P rn1;Tam ve memleket saat 

ayarı. 7,32 Vücudumuzu çalı~tıra· 
lım. 7,10 Ajans haberleri, 7,5.3 • 
8.30 Senlonık program (Pi.) 

r)r.. f .E 

I !ı tanbul Belediyesi 
ŞEJllR 

" IVATROl, ARI 
BU AKŞAM 
SAat 20,30 da 

DRA M KISMI 
KI Ş MASALI 

Yaun: \V. Shakesp~are 
TUrkçe~I: ?1-lefharet E rsin 

KOM ED I K IS MI 
YALANCI 

Yazan: Carlo Goldoni 
T Urk<;eqi; S. 1\.foray 

Cumarte-,ı "\C paur gü.nlerJ 
1:5,SO da matine 

AK T 1 F 
mut. 8 - Ar; Şa (aş). 9-Mct; 
iri; Ak. 10 - Afili ; An. 11 -
R '." pis (siper): Hao;;ct . 
Yukarıdan a5agıya: ı - Tak::tt ;I Kasa: 

Damar. 2 - Esahr!; Efe. 3 - N•c Altın: san Kilog-ram 
(can): Ratıp. 4 - Üs: Şak i r; LI Banknot 

74,616,478 

(il). 5 - Serap: !, 6 - E\'adl. Utakiık ·······-··········-····-··----
-·········-----·---7 - Zer. 8 - E"; Esami. 9 

İl; As. 10 - En; B•htışarc. il -
Keza: At•k. 

Fatih Yabancı AskC'rlik ı;ıubcsindcn 
alrnı!;' o 'dıı~ım nUfııs k<lğıdımda ya· 
zıh terhis tezkeremi kaybettim . Ye
nisini çıkaracağımdan e.-.kbıinin hUk· 
mu yoktur. 

ı-·atıh Slnanat;a 1ne hallcsl Der, 
Na 1:ır .,oka k No. 13 f.lüan oğlu 
[ı,nıa.11 Yılmaz 

ZAn 

lstanbul la~e mtidilrlU~Undcn 30.7. 
9 l2 tarihinde aldığım 12 No. h nlazot 
karne~ıt a~ustos ilk günlerinde zayi 
ettim . Yenisini çıkarac~ğımdan eski
sinin hilknıU yoktur. 

1 4189 ı\raba ı,ahlbl 1tlio,nil T opu7. 

Da hildeki '.\tuhablrler: 

Türk Lirası ·········------
ııa ritt~kJ i\luhablrler : 

Altın: Safi Kilogram 23,948,013 
Altına tahvili kabil aerbeat dövizler 

Diğer dövizler v o .Borçlu kllrtnı 

bakiyeleri -···-·-·· __ 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edl. evr&kı nakdiye k&flllıjtı 

Kanunun 6-8 inCı maddelerine teVfl
kan hazine ta.rafından vtJd tediyctt 

Sen edat Cllıdaııı: 

Ticari SeneUer ····················· 
Eolıant ' e TahvUAt Cllzdaıu: 

13.30 Pro~ram ve memleket ısa
a t ayarı, 13,33 Türkçe plA.klar, 
13,45 Ajan• haberleri, 14.00 Rlya-
11et icümhur bandosu, 1 1,30 Anka
ra sonbahR.r at koşuların ın tahmin
leri, 14,40 - ı~.00 •Şu pAtavatatzın 
yaptığını doğru bu:uyor musunuz ? 

A1''-AM ~Londradan 
TUrkçe Neşriyat 

(Deruh te edilen evrakı nakdl

A - (yenin karşı.lığı ubam ve t.&h. 

(villt (itibari kıymoUeJ .... .. 

B - Serbest esham ve ta.hvilAt ••• 

B. B. C. , İngiltere radyosu g ünde dört Türkçe 
neşriyat yapmaktadır ve saat I a rı ile dalga 
uzunlukları şunla;dır: 

S 11 11 T Dalga Uzunluğu 

Avanslar: 

Altın ve döviZ Uzerine ava.n.s .•••••••• 
Ta.h\'ilA.t üzerine avana .. . ... ........... . 
Haz.in eye kısa vadeli avana ... •.•.•• ••• 

l-dzineye 38.)() No. lu Kanuna göre 
açılan al tm k :i rşılığı avans .... . ... . 

Lira 

104,954.043,09 
1.3,J03.36'1.,-

204.818,l2 

530,SIO,::i8 

33.684.79d, 38 

-.-
:S3, 732,420, 79 

158,H8.~83,-

1 24,221,621,-
-
357,871, 901,22 

4 4,991-,059,93 

10.506,413,2'1 

3,096.31 
7,800,~22,-

-.-
2.30,000,000,-

Metre: 
40.98 ve 4211 
19.60 

Hiu edarlar: ·····--------------

Hııhtelif: ····---·- ·------,-----·,---

Lira 

• 
120,·162,22J,21 

J30,810,38 

87,117,217,17 

134.526.942.-

3~7,871,001 .22 

5~,500,503, 17 

4,500,000,-
11,:l6S,9·12,99 

18,00 Pro~am ve memleket sa. 
a t ayarı , 18.03 Radyo Dana orkr .s
trasının Her telden programı, 18.4:> 
Radyo Çocuk klUbU, 19,30 Mem
leket s~at ayarı ve Ajans haber
leri, 19,45 Serbest 10 dakika, 19,5:; 
Fa.!ıl hf'yeti , 20,l::i Radyo Gaz.ete· 
si, :!0.4-5 Karışık '}:trk ı l ır , 21 Ko· 
nu.şma (Kendimizi tanıy:ı.lımJ , 

21.15 Dinleyici istekler i, 21,4~ Ko
nuşma (11-t eslekler konu, uyor.) 
22 Radyo Salon orke!Jtrasr, 22,30 
M,.mleket saat ayarı, A1ans ha
bet'eri Ve borsa:ar. 22,-i5 • 22,50 

Yannkl prCJbI'am ve kapı1.nış. 

08.15 ten 08.30 a kadar 
12.30 dan 12.45 e kad:ır 
15.15 den 15,30 a kadar 
19.45 den 20.00 e kadar 

19.60 
31.32 ve 24.92 

Yeld in 1,030,200,l~0.451 

Sahibi "\8 N eşrlJ-at :\1udurü Ahnu~t .Emı n Y AL!\L'\..."l 
Vatan Neşriyat 'i:ürk Ltd. ı;;tı . Vatan ııatııaası 

PAS 1 F 

Sennayo: · ··-·-- -·- ·----·--··--- · .. --
ihtiyat Alq;eol: 

A.dt •• tevlt&l&de 
Huauat ...................... _. __ , ___ _ 

Ted&vWdokl B&nknotları 

DenJıte edilen evrakı na.kdiye . ..... 

Kanunun 6..S inc i maddelerine tel'ft .. 
kan hazine tarat.ında.n vW tediyat 
Deruhte edilen evrakı nakdiye b&• 

k iyesi ·· ·····-··--·-· ······- --·············-·-
Karfulğı tam&men altın olarak 
ua.vete.n tedavüle ;vazedilen .•.•••••• 

RMrakont mukabili U&.veten tedavtııe 

vazedilen ··········· ·-·····- ·- ··--·- _ 
Hazineye yapılan altın karf1}.ıtı .. 
va.na mukabili 3902 No. lı kanun mu. 
cibince ut.veten tedavWe vazedlleo 

M~dut: 

Türk Lir .. , - -······ 
Altm: San Kilogram 877,422 

SMO N o. Jı kano.na söre h&r.lne7e 
açılan avana mukablll tevdı olanaa 
altuııa.: 

Satıl Kilogram 

Döviz Taahhlldaliı: 

55,5U,9JO 

Altma tahvili kabU dövizler ....... .. 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlııı 

b•klyelerl ... -·--·-·----

9,412,135, 73 
6,000,000,-

1.58, 7 48,583,-

2{ ,221.821.-

13(.~26.94:!.-

40,000,000,-

288,500,000,-

180,400,000,-

101,070,JJO, 77 

1,234,164,05 

78,124,167,90 

-.-
28,034,224,80 

Muhtelif: -------------! 

1 Temmuz 1938 tarılıladen !W.rea 

blıonto haddi % ' Alt.m üzerine Avana" ı 

Lira 

15_.000,000,-

643,1:?6,942,-

102,SOl,AD~,82 

78,12t,161,9o 

28,031,224,89 

147,398,195,11 

1,030,200,160,4J 

• 


