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Bnbnbat alım liyatlal'ı tesbit edildi 
Hükllf!let hayırlı bir 

taarruza geçti 
lnönü ~1 Buğday müstahsilden 

Başvekalette 20 kuruştan alınacak 

Kara piyasayı yaratan ve istihsal 
imkanlarım kısırlaştıran sebeplere 
karşı anlayışlı bir savaş başlamışhr 

A nkara, 16 (Başmuharriri., 
mizdetl ~fonla) - Sa

raçoilu kabinesi taarruza geçmiş· J 
lir. Düvman; istihsal hay;atında 
kararsızlık ve kr&ırhk, geçlm saha· 
sında darltk ve pahalılık yaratan 
tebcplerdir. Bu taarruz büyük bir 
cesaret ve geniş bir göril§le ve 
büyük çapta sil8hla.r kullanmak 
i\Jretilc baılamııtır. 

Umumi heck!f; lkhnt, hayatta 
emniyet, işbirliği, vatani mes'uli. 
yet Ye ucuzlıak; halkda da rahat
lık, ferahlık ve hoşnuthık yarat· 
mata doğru ıitmekfu • 

Yazan: Alamet imla 1' ALMAN 

Başvekalete gide
rek Saracoğlu ile 

görüştüler 
Aıtkara, 16 (\'atan) - B11gün 

öğleden 80Ura MUli Şef lsmet 
laöaü Baş,·ckfaJete gitmişler, ge_ 
il~ \'C gidişlerinde Ba,vekll Şök• 
rü Saracoğlu tarafından ka~ı· 
lanmı~ ,.e uğurıa.nn.ı,kP.rdır. 
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JHusrevGerede 
J Berlinden 
1 ayrılıyor 
J 

1 
Büyük Elçi, Hitler 

ta ra fından çaya 
davet edi ldi 

ı 

1 
! 
1 

Karne ile ekmek t evzi edilen 
yerlerde hububat alım satımı yasak 

- , Ankara, 16 (Vatan) - Ticaret 
Vekaleti, hububata alt hazırladığı 

1 ikı kararnameyi mevkii tatbıka 

1 

koymak üzeredır. Kararnamelerin 
birincisine göre Toprak Mahsulle. 
ri Ofisinin iştigal me\'Zularından 

bulunan buğday fiyatı 20, çavdar 
fiyatı 15, mahlut ve mısır fiyatla. 
rı 16 şer, arpa, yulaf ve akdarı 

fiyatı da l 5 (?r kuru~ur. Bu !lyat· 
lar müstahsilden mubayaa fıyat. 

!arıdır. Bu mahsullerin cvs fı aşa

ğıda gösterilmektedir: 
Buğdayın vasıfları: 'J'C' 5 teo frız· 

la çavdarı, 'ıc 5 len fazla ecnebi 
maddesi bulunmayan. hektolitre 
vezni 76 kılogramdan aşağı olma. 
yan buğdaylar; 

Çavdarın evsafı: Ecnebi madde
si <;( 5 ten, buğdaydan gayri unlu 
maddesi <w,, 5 ten fazla olmayan ve 
hektolıtre vezm 70 kilogram \'C 

dcıha yukarı bulunan çavdarlar; 
Mahlutun Yasıfları: ~ı, 5 ter 

Büvle bir hedefle hazırlanan bir 
hareketin; hububat fiyatlarını kıs· 
men % 50 pabalılaıtırmak, kıs. 
men fiyatın teşekkülünü serbest 
arı ve talebe terketmek suretile 
ba.şla~sı ilk bakttt& prip görü-. 
n«ektir. Halbuki tkla unuıı olan 
yol budur. 

1 
TlmoçeMo \'aziyef.I teUdk ectiyer ı 

~~~ Alman Rus 

trmumı karar
gihta da veda· 
larda balanda t 

. f fazla ecnebi maddeyi 'frtiva etme· J yen ve hektolitre vN:ni 70 kilo ve l (Dennu : Sa. S, Sö. 5; de) (-) 

Bir Fransız gazetesinin başmakalesi 
Harbin yarattığı umumi buh· 

ran; darlıklar, vasıtasızlrklar, zor· 
lukl;ırlt doludur. Memleketi ko. 
rumek için ihtiyat tedbırlerl aL 
mak ihtiyacını duyduk. Bu vüz· 
den de bir takım milstahslller as· 
kere ıiderek müstehlik oldu. Za. 
ten bol olmayan istihsal ve nakil 
vasıtalarından bir kıeını askeri 
maksatlara ayrıldı. Yem noksanı 

yüzünden hayvan me9Cudmauz 

kırıldı. 

Bütün bu sebeplere ilAve ela
rak tecrübe devresindeki yanlış 
tedbirler ve tetkiIAtla ipin ucunu 
elden kaçırdık. Sabit bir takım 
dOŞ(inoeler ve hisler, memleket 
ölçüsünde bir istıhsl, smk ve tev· 
zi siyaseti takip etmemize mAnl 
oldu. Kurulan teşkllMın becerlk
ı;izlliW kısmen zaman gibl btr fıml. 
il israfa uğratmak kısmen stok 
te~kkilllerini gü('l~tlrmek ve kıs· 
men bahşiş mukabilinde ~rgun· 
cuya Alet olmak suretile başlıba. 
ıına bir darlık ve pahalıJık amili 
tesirin i gösterd i. O rtada böyle bir 
manzara varken hububat gibi bu 
memleketin başlıca ihtiyaç mad· 
deltti olan mahsullerin fiyatını 
sürilden ıun.f surette tecrit etmek 
ve maliyet fiyatındaki ddlşiklik· 
Jere bakmadan keyfi surette tes. 
bit etmek yalnız bir netice ya· 
ratab!lir. O da b'n zahmetle tebL 
ate kıarp savaı açan köylülerde 

, haksızlıia ujnmli olmak hissini 
uyandırmak. 

BUtiln temiz ve asil duyguları· 

işgal edildi 11 a r b i 
A lmanlar, Voron e jl 

varoşlarından 

Dört rauntluk 
bir boks maçı 

atıldı ! 
1 Dlrdb cl rau11t Alman· 
) Ruslor Bogaçar ve lan• aakawt elmallle 
Minnerova şehirlerinil bitecek 1 Ankara, 16 (Radyo Gazctesı )-

tahliye eftilar f So\'yet Rusya sözcUsU Alman • Sov. 
( yet harbini dört ranıntluk bir boks 

eli Petr- Peterllol 1 maçına benzetmektedir. Sözcüye gö· 
re, birinci ra,-und So\'yet _ Alman 

Al'&JI ltombalullı harbinin başıdır. Bunda .Almanlar her 
B:ıy Jlu .. re\' Gereik: 

Ankara, 16 (Radyo Gazetesi) _ tarafta Sovyct hatlarına hUcum et· Berlin, 16 (A.A.) - Anadolu 
Alman kaynaklarından verilen bir mişler ve birinci devreyi kazanmış- 1 jansu~ın hususi mulıablrl bildiriyor: 
habere göre Almanların Voroşilof· !ardır. !kinci ra\-und blrinclkAnıın· İ TUrklyeyc avdeti mllnasebetile Ha
gradı ifgal ettikleri bildirilmektedir. dan mayısa kadar olan müddettir. 1 rlcıye Nazırı von Robbentrop tarafın 

Moskova, 16 (A.A.) _ Rus kuv_ Uçüncli ravund şimdi başlıyan Al· I dnn öğ'le yemeğine ve M. Httıer ta· 
vetleri Voronej varoşlarından birine man t.anrruııudur ve görlildliğil gibi 1 rafından da çnya davet edilen BUyUk 
girebilmiş olan Alman kıtalarını bu· Almanlur kaı1anıyorlar. ı.~akat dör· Elçi Husrev Gerede, dUn umumi ka_ 
radan pUskUrtmUş ve atmışlardır. dUncll rııvund otori~r Sovyet askeri rnrgflhta -~·cd~larını yaptıktan sonra 

Londra, 16 (A.A.) _ Don cephe· ı şahsiyetlerine göre Almanların na-1 Berllnc donmUştilr. 
sinde çok ş!ddeUI muharebeler devam kavt edilmes!le bitecektir. '------~------
etmektedir. Almanların 240 kllomeL 
relik bir arazı üzerinde 80 motörlze 1 

tU!1"en, dört bin tank ve Uç bin tay_ 
yare kullanmakta oldukları tahmin 
edilmektedir. 

(Del'allıı: Sa. S; Stl. 6 da) «/> 
na rajmen kend~lnl kendi malı· -------------
nın hırsızı yapmak, sabit fıyata J •it • ı 
tibi maddeleri yetiıtirmekten vaz. n gı ere ı e 
«etmesine ve serbest fiyata tabi v 
Jl\lldde~re ratbet ıö9termc9ine i şinin arası 
yol ~ak ... 

Bu suretle bir taraftan köylüye aç 1 
ölçüsüz ve nlsbetslz b.r vergi yilk- 1 1 yor 
!emek ıuretile içtimai adalet esası 
bozuluyor, dijer ~artan da hu· 
bubat lstihaaline devamı adeta 
imkAnsız bir hale konulıarak ana 
kaynak kurutuluyordu. 

Montesqueu, «Kanunların ru. 
hu,, adlı eserinde, ırBlr dacın mey. 
vasını bir tek de& zahmetsizce 
toplamak için o atacı kökünden 
kesmek• diye tarif ettiği durum 
zorla yarat&lmış oluyordu. 
Kıyamet kopsa eninde sor.unda 

fiyatı arz ve talep kanunu tayin 
eda-etine göre ucuz.Iuk yapacağız 
d ye yoklu~u yapan pahalılığı zor
luğa ha?.irlıvo1'd1ı. 

Şimdi m~.L c, g.:r fiyatın veril· 
mesl istihsali teşvik edecek ve ar· 
tac.-ak. bolluk da tabif blr seyir. 
ıe ucuzluta ve !erahlıia yol aç&

c.akhr. 

Hükılmet tecrübe deTTesinl k&· 
fi sayarak lN memlekeU eaki dar 
çembel'lerdeıı ku.-tıl!.~ karar 

(Duo ... • - I; .., ..c 

lskenderiyede 
bulunan Fransız 

gemileri 

Bu gemilerin yabancı 
ellere geçme sine 

müsaade edilmiyecek 

lmUmımk kal"fıllDda 
lılleaderırell• llak•lar 

da l'ranıız b•JT•I: 
taşıracalllar 

Vlchy, 16 (A.A.) - Victıy'de 

şu resmi nota neşredllmişUr: 
«Geçen 26 haz rand:ı Fransız 

hükumeti, Marc~l Rommel taar. 
ruzu ve AlmR.n - Italyan kuvvet

(P .. : &o. J; Sf.. 6 da} -· Şark l'~de Alman motörlze kuTVe(,jeıl 

1 

Dünya dramı karşısında 
Bay Şükrü Saracoğlu 

Türk mi/iP.tinin ruhunda milliyet fikrini, demokrast 
prensipleri le yoğurmuş olan Atatürlıiin sadık arkadaş 

1 
----, Vichy, 16 (A.A.) - Ajansın hu· fından çizilmiş olnn bu siyasete, 

._~_. .... _.._... ... _.. .... _.lllllllllııı.-ı-w susl muhabiri bildir yor: şark Avrupasında husule gelen 

M h · d j Marsilyada çıkmakta olan 110r· çok derin değlş:kliklcrden sonra 
ISl r Cep e Sl n 6 drcıı gazeetsl, «Dünya dramı kar. yegane tatb kı kabıl bır siyaset 

8 inci ordu 
1 vaziyete 
, hakim 
1 Elalemeyndeki 
J bazı hedefler 

ele geçirildi 

Ohinlek, mahdut 
hedefli bir 

taarruz '.l geçti' 

Romaıel erdalarıaa 

flddetll llawa 111· 
camları rapıhror 

Kahire, 16 (A.A.) - Reuter'in 
E1.a1emcyr.dc!• husu:.i muhabir 
bı..d.riyor: 

Rc.ınmcl sckizirci ordu tarafın
dan Elalemcyıı batısındc teşkil 
edilen çıkıntıyı o!'t dan kaldırmak 
.çin üçu~.cu d.:fıı olnral• sı lı tkşa· 
mı bil~·ük b r gaynt sarfctmışt'r. 
Tahmin d.;digıne gorl'. bu çıkır.tı 
Rommel'in sol cenahını açıkça 
tehdit etmektedir. Bunun lçl rıdir 
ki Hoınmcl şimal kes mindt"kl İ. 
talyan kıt:ı:$\rırı tnkvıyc için 21 in 
el zırhlı ıi.imenıien ta rk1.r ve k.n.1 
yonlarln Alman pıya:iesi gowi~ı·
ır.ictr. !Vli\ltt'fık topçusu tarafın· 
dan ki saat süren ş ddetll lllr bıı. 
r-aj ateşi ve İngiliz ve Ce~up Af. 
rlkalı uçakların Alman tıış.ıtlarını 
şiddetle hırpalamalarına ralnıen 
Rommel'in giriştiği taarruzun ne· 

jueıNıml 81.. .... l - ... 

1 
şısında Saraçoğlu11 başlığı altında oldugu bakımından da tamamile 
r.eşrcttiği bir başmakalede, kabl- sadık kalacaktır. Çok ince ve çok 
nesini tamamlamıs olan yeni Baş· supl bir diplomat olan Saraçoğlu, 

1 vekilin Türk miiletlnln ruhunda bilyük devletlerle konuşmek, pa· 
mllllyct fikrini demokrasi prer>s p· zc.rlık etmek ve onlara tam bir 
!erile yuğurulmuş olzn Atatürkiin lsbirllği vadedect>k yerde muha· 
sadık bir arkadaşı sıfatlle kcndl. riplerln kurnaz ve karışık oyun. 
sinden evvel gelen hük(ımetlerin Ja.rından hiçbirine kapılmamak az. 
siyasetlerindeki büyük hatları ta· mlndcdir. Saraçoğlu birçok de· 
kip edeceğini kaydettikten sonra falar İngiltere il<! akdedilmiş olan 
diyor ki: tedafüi ittifak muahedesine sada· 

Türkiyeyi kurtarmış olan dahi· katini teyit etmiş olmakla bera 
nln eserlnı tak·p eden bugünkü her, birçok defalar da Almanya 1)( 
Türk idare ad.mları kendi siya· oları paktın ve Alm::n - Türk "k· 
setlerine tam bir istikiıi.l vermek tısadi miinnsebetlerlnln biitiin e 
hususlarında pek titizdirler. Bal. hcmmlyetlerlnl de meydana çı 
kan memlekctler:nde, Yakın ve karmış ve kira ve ödünç verme 
Orta:i. rktakl hareketlerin med ve kanunu mucibince Amer ka tara· 
cezirleri arasında Türk ldarccilt>- tından Türkiyeye yapılan yardı. 
rl, tarafsızlık ve siyasette istikrar mı da kilçilmsememlştır. Türkiye. 
politikalarına da ma bağlı kalarak, tatblkı !evkalıide güç bir bitaraf· 
muahedelerin harfi hıırfine tatbi· lığın, muhtelif inceliklerine bağ. 
kı hususunda musır davran~rak Jıdır. Kcndlsirln cmn'yet ve bl· 
Tl.irkiyenin mlilki tem:ımlığını ha· taraflık mıntakalarını zaman iler. 
lele ıığratah lecek herhangi bir leclikçc memleketinin yalnız hu· 
mese'edc en küçük bir mCinakaşa. dutlerına kadar geri çckmeğe ka. 

1 
ya dah. yanac;mam ktadırlar. rar vcrmls göriinmcktedir. Fakat 

Sara('oğhı hüküm tı harbin t .. bir hraftan sllAhını eLndc tut· 

j ~ngıcında ker. dl scıe_r_i __ 1a_r_a_. ___ <_Df!_,·am __ ' :_s_a_._s_:_s_ü._•_· -d-e)_~_ 
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Bizanslıları yıldıran ilk mermi 
Yozon: Ziya Şakir 

- 1'1 -- Lıman ba~kumandıını (Tana), 
Y rap! Bin scnedcnberı bu biltiln gemileri dola§arak milrct

.-ıuknddcs bcldcnln flahezi sandığı.. tebatın 'c sllAhcndaz efradın ma· 
mı:ı: ve büyük bir guru:-la çlcde 

1 
nevıyntını kuvvetlendirecek söz. 

barındığımız §U kohne surhırın, bu !er söyledi. 
müthiş tahrip vasıla ına kar<şı mu· - Türk donanmasından bir tek 
knvcmetten acız kalaca~ını anlıyo. gemı b le harekele geldlğı zaman 
ruz... Ynr p! Bizi asırlarca düş· derhal harp trampetleri çalınacak .. 
msn tecavüzlerinden kurtaran ve bütiln efrat, slllıhlarını kaparak 
saklıynn surlarımıı.a sen kuvvet Y<' vazlfc başına koşacaktır ..• Korku. 
metanet ver ... Ey Bet\Hu azrfı! Ey nun, öllime hiçbir faydası olms.dı
büyük hamimiz! Ser. de, mukaddc gını unutmayınız. l\1etr.neti, biran 
kanatlarını Uzerımize ger. 1 elden bırakmayınız. 

Diye dua ediyorlardı Diye tescil! lle kar~ık emirler 
Ddra llk mermi, B zanslıları o• verdi. 

kadar yıldırmıştı k herkes, ikin· Dün, cesim toplarl::ı ba~lıyan 
ci topun ne zaman patlıyacağını bomburdıman, b:.ıgun umumileşti. 
ve merminin ner'('ye düsccesını Büyük küçük bütiın b·taryalar, 
bekliyorlardı. ateşe geçli... Kohne Bizans surla. 

Bu halccanlı intızar esnasında rınt, her taraftan ateş sarmıştı. 
(Emanuel Komnenos) surlarının Blzanslıiar, şimdiye kadar görme. 
karşısındaki Türk siperlerinden de dikleri \•e işitmed klerl bu kor· 
müthiş ve muazzam bır alev ve kunç hadiseyi Asumani bir :felaket 
sımslyah bir duman yükseldi. İkin. gibi teUıkki ediyorlar.. ne yapa. 
el defo olarak gürleyen top, Bi. caklarını bilmiyorlardı. 

zanslıları tekrar titretti. Keşişler ve papazlar, bu vazL 
Fakat, kale duvarları burada da yetten de istifade etmek istivor· 

rok sağl.am olduğu için, atılan m .. r· le.r.. sokak ba~larında halka hıta. 
mı, bilyük bir ıs göremedi. Iıpkı ben nutuklar lrad ederek: 
blrinclsı gibi, bin parça olarak da. _ Ey kilise evllıtları!.. Aziz 
ğılıverdi. patronumuz Hazreti Betulü azra-

Bu iki endaht esnasında (Fa- dan fünlc!ıntzt kesmeyiniz, Onun 
tıb) toplara çok yakın bir yerde mukaddes tasvirleri ltında birle· 
bulunuyor Mermilerin t~irinı şiniz. Canınızı kurlar:ıak için, ma. 
kontro. ed yordu. iki mermlnın de Iınızı onun uğruna nezredinlz. 
matlüp

1 
olan t~lrl husule gct _:;: Diye btıgırıyorlardı. 

memcs , Fat.h'ı memnun etm ... -uı. S f 
Beyhude :ycrt> vakit geç rmemek, 

1 
a 

1 
ve cahil halkın scrvctı. ki-

boşu boşuna b:ırut ve gülle sar!et. iseler n hazinelerine akıyordu ... 
mcmek için, derhal ateş kestirdi. Fakat, ne paımzların teselli dua· 
Topları. kilenin en zayıf noktası ları ve ne de kiliselerin günlük 
olan Topken. ve Edlrekapı mın- kokuları, kalblerl titreten korku. 

... 1 lal ed . d 
t kasına nakletmeye knrar ver· arı z e emıyor u. 
dı .•. Zaten umumi hücumu da. bu Muazzam beldeyi saran felAketl 
n11ntakn dahlllnde btt yerden yap. gözle.rile görmek lstfycnler, yilk
m.ık fikrinde idi. • 1 sek yerlere çıkıyorl2r.. Melül na-

zarlarını, Türk ordugôhına çeviri. 
- 12 Nic:an - yorlardı. Gördilkleri manzara kar-

G«-e, hiç kimsenin gbziınc uy. ~da, lltklcrin.c ka4ar titriyor
ku gtrmerniştı... Atılan ml'rmilc- tardı. 

.. ın tcsırs0zl ğini gözleri c görmüs 1 Türklerin topçu siperlerinden 
'm lda beraber, surların iizcrin. mUtcrnadlycn alevler fı:ıkırJyor •• 
r bulunan askerl('r de, şeh rdckı simslyah bulutlar yükseliyor.. bu 

halktan pek farklı dcg idi Topla- cehennemi mıınuırayı, surckll gbk 
rın kortunç tarraknları. herkesin gfirültülerını andıran top sesleri 

.ıarlt'rin bozmuş· kalplere bir takip ediyordu. 
urküntu vermişti. Koca sahrada, renk renk çadır. 

Kara surları önünde vaziyet bu lardan, silahları parıldıyan asker 
\ rkezde iken, limanda ela aynı kıtaıarınd:m, tozu dumar a katan 

l.orku ve halccnn hilküm siln\yor.. atlılardan başka blr şey görünmil
ner tnrnrtn, göze çarpacak bir te· yordu. Ilinlerce ve binlerce aske· 
as görünüyordu. rln bağırıp çağırmaları, s11Ah ~a. 

Şehir 
Haberleri 
Ekmek istihlaki 
neden artıyor ? 

Birliklerdeki karne 
hesap' arı i ~ celeniyor 
Son karne tevzlatile normal b 1r 

şckıl .. lan şehrtmız ekmek istihlak 
mıktarının gUnler g~Ukçe bir 
miktar artın3kta olması Bolce İaşe 
müdürlüğünün d'kkat nazarını 

çekmiştir. Mudlirli\k, derhcl yapı. 
lan sen tevziattan ~rtım ve halen 
Halk Dağıtma Birliklerinde kalan 
ekmek karnclcr'nln toplatılması, 

diğer taraftan da birliklerdeki 
karr.e hesaplarının incelenme~i 

Iüzumla.rını alakalılara bildlrmi~ 

tir. Bu surcUe, hem son yapılan 

karne tevzii muamcles, tasfiye 
edilmiş, hem de tevziatta, istihltık 
miktarında görntcn bu değlşiklL 
ğe sebep olılcak yolsuzlukların vu. 
ku bulup bulmadığı anlaşılmış o- · 
ıacaktır. Alakahlardan bazıları bu 
lst hldk artınııoa civar vil{ıyetler. 

den getirilip İstanbul lokanta ve 
aşçrlarına gizlice satılan ekmek 
karnelerinin sebep olduğuna lhti· 
mal vermekte, Bölge İaşe müdür. 
lüg:ı i§i bu bakımdan da incele. 
mektedlr. 

Sevgilisini elinden 
kaçırmca gözünü 

kan bürümüş 
Evvelce Tarlabaşında ayni evde 

kiracı oturmaktalar iken birbir:nı 
tanıyarak sevlşmeğe ba&layan mo
tör kaptanlarından Ali lle, Şöhret 
adındaki scvgıllsl, son zamanlard& 
araları açılarak konuşamaz ol· 
muşlsrdır. 

Şöhreti elinden kaı:ıran kaptan, 
sevdiği kızın yolunu gözeterek 

onu ı.nırada burada arsmağa ko. 

yulduğu bir sırada geçen akşam 

Beyoğlunda sevgilisini görerek ta· 

kip etmiş, kız bir sokağa girince 

arkasından giderek ona konuşmak 
ve gezmek teklif etmiş, fakat kı
znı alakasızlığına hiddetlenerek 
Şöhreti sıkıştırmnga ve gezmeğe 
gelmesi hususundn ısrar etmeğe 

başlamıetır. Bu ısrar üzerine ara
larında evvela sö~le başlayan mü
nakaşa, bilyOmüş, neticede motor 
kaptanı Ali cebinden çıkardığı bir 
jiletle Şöh;eti yüzünden yarala· 
mıştır. Yaralı kız hastaneye kal
dırılınış, Ali yakalanarak hakkın· 
da tahkikata b~lanılmıştır. 

Bazı yerlerde kömür 
satısı hasır madı 

' ' Üsküdar ve Kadıköy semtlerin. 

VAl'AN 

DÜŞÜNCELER 

Sof örleri müdafaa ediyorum. 
Dansı ötekilerin basına 

a etanbul Belediyesi De.hnt En-

0 dlıneni haklı, Y~l'inde -.e çok 

insanlık duygusu ile dolu bir karar 
vermiş: Ta1rnllerln zammını yüzde 
yetmiq ~e çıkarmış. 

Bence taksiciler için bu bıle az. 
dır. Gittikçe trojedlle{len veya 
dram _ komedile.,en dünya fiyatla· 
rı karşısında yalnız yedi çamçak 
benzinle çoluk çocuk geçlndirmefe 
uğTaı:ıan bir şo!örler kalmıştı. 

Ietanbul Belediyesinin elik! d'.?vir 
belediyecileri gıbl verdiği bir yan· 
hş kararda l'Srar etmemesi tebrik 
ve te~ekkllre değer. Şoförlerden 
çok arkada~ vardır, bu yUzden le; 
yllzlerinl pek iyi bilirim. Benzinin 
ZUmriltanka kuşunun sütUne dön· 
düğti günden~rl şoförlerin ne zor· 
luklar çektiklerirıi ne ıstıraplara. 

dti9tüklerin! görmU.ŞUmdllr. Hangi 
belediye olursa olsun karşısına c;ı· 

kıp ~bitlik tsba.Uık ederinı. 

Farkındııyım, bazı eş dost bu ya_ 

zıma itl!'az edecekl~r. HR.Stahk ve 

pek acele iş mUstesna., takııiye. ö
deyebilen biner. Ne yapalım bugün
kü dünyanın cilvelerinden biri de 
bu. Hoş eski zamanlarda da halkın 
yüzde doksanı taksiye bınmezdl. 

B u yıl sakıZkabağının ki:o:ıu 

beş yüz kuruı;tan açıldı. 

Türk vatandaşı olan şoförün bal· 
kabağı kadar da mı değeri yoktur? 

Bizim :kesemiz kesedir de şoförlln 
midesi delik torba mıdır? Çoluğu 

çocuğu nıelaikel kiram taifesinden 
olup yemezler, içmezler mi? 

Eskiden bir lA! vardı: Senin ca

nın candır da. benimki patlıcan mı? 

derlerdi. Onun bile modası deği~ti, 

buglin bir tabak patlıcan tavası 

yapabileni parmakla değil de iki 
kolla gösteriyorlar. 

Bu harp zaten berbat d!lnyayı 

besberbat etti. Adama ucu7.a flelfun 
bile verilmez oldu. Işt.e bütün bu 
b.çlm düşündüğüm içindir ki .ŞO

förlere edilen zammı yeıinde \'e a
dAleUI buldum. Bu zan1 inşallah 

yllzd& yl1ze ~kar. 

ş
imdi gelgelelim şoförlere. Bu 

şefkat karşısında onların 

da ödevleri önemlendi mi önem-

Yazan: ABA GGNDGZ 
sına bakmıyarak - kontrol etmeli 
ve böyleleri kula.klarından tutup e_ 

fendlllk çerçevesine solmıalı. 

S ırası gelmişken birkaç ka· 

tır hiMyesı anlatıverey1m: 

Geçen ak~am şoför arkadn.şlarım· 
dan Bay Fethi Avka~ıran bnnn mi· 
safir geldi. Son otobU.SU bel~lcmek 
için kapının önllne çıktık. Sol ta
ra!rmızda çoluklu çocuklu bir aile 
de otobtis bekliyordu. O l!ırada şeh.. 
re giden bo' bir taksi durdu. Yir· 
mişcr kuruşa göttire~1m dedi. Oto
büs on altı aldığına göre hiç te faz. 
la istemedi. On beş vermeııınler mi? 
Ben bUe kızdını, fakat sessiz ve 
gll!Umseyerek. Şoför blr nğzını aç
tı, bir ağzını açtı kl l•endlmi iki 
yüz sene e,·,•elkl Balat'da. sandım. 
l<'ethl Avkaçıran meslelc adına u. 
tancından kıpkırmızı kesildi. Uzuı. 
me, dedim, bu şorör değil, böylesi· 
ne l:attr eskisi derler. 

A çıkgöz hırtın birine de ge· 
çende ben rastladım: 

Geç vakit Karplç'ten çıktım. Arl<a· 
claş, dedim, beni Keçlörene götUr, 
vakit geç belki müşteri bulamaz. 
sın, dönUşle seni kollarım. Bağda 

inince Uç lira verdim. Hf!ykelden 
benim eve yüz elli yazar. Elli k\l· 
ruş bahşl.ş yerine yüz elli \·erdim, 
kim ne kanşır Milrilvvete endaze 
olmaz demişler. Daha elli verecek
sin, <iemeııln mi? YUz yetmiş beş 
yazdı, dönüşle Uç yüz elli eder. Ses 
çıkarmadım, elit kuruş için elin 
hırtı ile çekı.,~k değildim ya. 

Oğlum, dedim, ufaklığım yok, 
al boz. Bozamam. Oyleyse al kartı
mı yann Karpiç'in kapıcısına bıra· 
kırım ondan alırsın. Hırbo gitmez.:, 
elliyi de elliyi. Kartın arkaaına yaz.. 
dım, ancak o zaman boynunu kırıp 
ı;-ittl. Gece yarısından iki saat son
ra Karp~'in kapısına dayanmış, aç. 
tirmllJ, eU.laini almış. Dediın ya en· 
der olmakla beraber o alınteri mcs· 
lc~nı lelteleyenler de vardır. 

B ir yüzbaşı hikayesi: 

Yağmurlu bir gece. OtobUs 
ııe!crlerl ~&&ıınııt Vekilliğinin 

önündeki durakta taksi bekllyo_ 
rum. Otede iki ihtiyar. Bir yüzbaşı 
geldi, davetli olduğu OrdueYi'nden 
çıkmış. Ilk g~en taksiyi Anknra-
ya misafir gelen ~1lzbaşıya ikram 

• 
ikinci 

ettik. Bindi kapı kapandı. Şoför 

bize bir ~eyler söyledi. Yüzha.şı b!· 
zi buyur ettL Bindik. Meğer hep bir 
istikamete gidecekmişiz. Şoför de
rneğe dfl!m varmıyor amma söyle
meğe mecburum, şoför yUzbaşıya 

çıkışmağ"a başladı. Bizden de ayrı 
pari almak istemiş, subay denılş ki 
benden taksi parasını tam aldığın 
halde bunlardan tı)Tı para alınır 

mı; Ya biz topluca. binseydik. Ben 
öyle şey lanunaın, canınız rsterse. 

ce ubay müteessir oldu, inince 
~ biz de indik. Gitse ya. glL 

nıe:ı: mendebur, habre söylenir, ine
celtmişlz de neye blnmişlzden tutun 
uluorta savuruyor. YUzb:ışı o dere· 
ce ne.z:ik ki nefsini cebretmek için 
dudaklarını ısırdı~ ını gdrUyorum. 
Halbuln blr erkek aslanı nndıran 

yüzb:ışı b!r yumruk aşketse kafası 
bal~·oz yemiş armuda dönecek. Ak· 
lıma şeytan bir şey getirdi. 83.yın 
subaya rica ettim, tekrar arabaya 
bind•k. "'ereye ~ıdilecck 7 Eu iki 
zatı yerlerine bırakacajlız, sonra 
Ray YUıbz.şıyı otellnP. lr.dircce~!z, 

beni de J<Jmnlyet MUdilrlüğüııe gö
tUrcceksln. Hava ltötU beıı oralara 
gldcnı .. m. Bal gibi gidersin. Z~rla 
mı? Sabaha kadar burada beklerim. 
Polis çağ"ınrın1. Ru havada zor bu. 
lursun. Kolayı var, havaya bir el 
tabal'ca sıl<arım, yarım dakika son
ra b!r alay polis yetişir. Yoksa ağ"· 
zının tadile çek arabanı da beni MU 
dilrlUğe götUr. Hepsini tıpı.11 tıpış 

yerlerine bıraktı. Sıra bana gelince 
yüzüme baktı, Bayım, dedi, siz kö
tUlük edecek blr adama ben.zem!· 
yorsunuz, bu seferlik beni affedin. 
Bir cahilliktir işledim. Dedim ki, 
sen götllreylm desen de ben git. 
me.m, orada ne işim var? Sana bir 
terbiye dersi vermek için böyle söy
ledim. 

~ llmem verdiğim ders mak· 
~ b~le geçti mi? 

Hakiki, meslek sa:hibl '°törleri 
nıüd:ıfaa ederken bu saçmasapan
lıkları da g5:ı:den kaçımuyorum. 

Diyeceğim şu ki, şoförler de bu 
memleketin öz evl!'ı.tlarıdır, meslek· 
!erini bir efendi meslek haline ge_ 
Urmeğe çalışmalıdırlar, 

Neyse, lafı uzattım, yeni zam 
kararı Istanbul şoförlet'ine kutlu 
olsun, darısı ötekilerin başına. 

cephe 

l'1 - 7 - !tt: ----

Karşılıklı 
görüşler 

D ellye göre alnlb: 

- Aklmı ~ 3 ,._. 

yernltadlull. 

* Akıllıya göre d~li: 
- Kendini akıllı zannecten ıw.e. 

* Kadına pre erkek: 
- AUabın eifeneytm ~ yam.\ 

hlt oyuncak. 

JI. 
F,rkeğe söre kadm. 
- AJlabıa bana layık Jl'.6rdlii1 

tatır dert. 

Jf.. 
Allnte göre t'ahll: 
- Kııfa!lını l>o!una ta"aa atlıt.lt 

* Oalllle .,. fıllnı: 
- Kafasını botuna y.na at. 

* Gür.ele göre çlrkht: 
- Kıymetim! aıeydau ........ 11· 

ça. 

* ÇJrklne göre güul: 
- Gllıel olduflum 

mahlilk. 

* Şl~mana ıöre zayır. 

- \'ücudunıı ~ tafıyan Z&19Jlı. 

* :1 ... ;nra ı-öre şl~maa: 
- Voouduau l"tl9 ta,cyüilea·za.. 

\"&Ilı. 

* Bekfua cöre evH: 
- Sultanhğ'nıı bir 

et.mi~ budala. 

* J~vllye göre bekir: 
- l"altanat Mlrdüfline DIUl9ı' 

* l'&tmna göro itçi: 
- Sa) tmde ekmek ylyea M.nt 

* l~·lye ((Öre patron: 
- Benlnı yüzümden para ka.., 

nan adanı. KÖR .KADI 

Bir otomobil llstiği 
600 ı iraya satılır mı? 

J.,lman ahına iki mil mcsa!cde kırtı:arı, gür SC3lcrle verilen emir 
~:ıt:ın Türk Ci!osu, liman muhafız. \•e kumandalar, karargahlarda hiç 
tuına ve liman civarındakı ma- duramadan çalınan davulların sa
'lal!eler halkına pek korkunç gcll· daları, at kişnemeleri birbirine ka

.} Ordu. Ani b ı· b .. skın korkusıle, rışıyor .. bı.itün bu cürilltüler, müt. 
h·ç kimsenin ı:ozlerir.l uyku tut. hiş bir kasırcanın korkunç uğuL 
muyordu. tutarı gibi, Bizans surlarına çar-

de halka maden ve kok kömürü 
satmak üzere alAkalı dairelerce 
bayi tayin edilen depo snhiplcrl, 
iıeniız satışa başlıımaınısJardır. Bu· 
na St'bcp olarak B .. ledlye İktısat 
müdürlügüncc beher ton kömür 
lç.n tayin edilmiş ola11 masra.fların 
yanlış tahmin yüzünden satış fi. 
yatının da kendi zararlarına ola
rak konulması, gösterilmektedir. 

iaşe Müdlirü 
Ankaraya· gitti 

- Açıl kilid.lın ac;ıl! 

- A~lmanı. 
- ::\"rden ~ılmaunn ': 

Yakı bil" §iklıyct ve ihbar üıx:. 

rlr.e dün, Emniyet Kaçakçılık ~
besi memurl~rı Gdatada Kara
kôyde o omob!l malzemesi satan 
Natığın mağnzasında ehemm'yelll 
bir ihUkiır suçu tesbit etmlşlerd'b'. 
Kıyafet değiştirmek suretile keı:ı· 

dllerinin b:rer ta~alı tüccar ~
dukl;ırını mağaza s2hibine inandı· 
ran memurlar, beheri seksener li
raya satılması Iıizım gelen otomo· 
bil lAstlklcrinl c;ek'şe çekişe yapı_ 

lan bir paznrlıktan ı:obra altışar 

yüz liraya almıtfa talip olmuşl::ı!I", 

ayırdıkları dört çift lastiğin bede
lini altn mağaza sah'blnl suç üıs

tünde yakalamışlardır. Suçlu, tu· 
tulan zabıt varakaslle birlikte 

1 h.kend~rlyeMkJ Frall6IZ harp ge- ı Milll Korunma mahkemesine ~ 
miler! ne olacak~ rilmiştlr. 

Hani Xasreddtn merhWJtun ~ki e· d • h 
(Galata) ya, mah us "urettc iki pıyordu. 

ıek ve be<.-erıkli adam gönderildı. Bu heybetli manzarayı titreye 
Bunhır, Gnlato surlarının üzerin- titreye zeyrcdcn Bizanslıların söz. 
de ve Ttirk donar.masın1 tnmami· leri, nıhayet blr nokta üzerinde 
c gorcbılecck bir yerde bckliye. tevakkuf ediyordu. Bu noktada, 
ekler .. vaziyeti d·kkatlc tarassut altın alemleri parlıyan (Fstfh) in 

Öğrend ğimıze göre, Deledlye 

Bölge iaşe müdürü Mümtaz 
Rek, Vekaletin daveti üzerine dün 
akı;amki ekspresle Ankaraya git. 
miştlr. 

·~·le.rı kırıup kırpıp yıldn; yapı~ı Yar 1 ır emır ırsızı 
dır ya, ODllD sibf, 1'Jn aldrfı rentre l mahkum o'du 
1ııaJ<ılınıır. bu barp gemJlerinJ de e- • 
nlnde sonunda kırpıp kırpıp denl:ı.. Bundan bir müddet evvel lti!r-
altı ya.pa<'aklar galiba: neli Ahmet adile maruf sabtkalı 

.l\Il!RAK EDİLECEK şı:;y bir hırsız Beyezıttn demirci Hasa. 

- Anaht3rım suya dü'}til 
- Sa ne «•ldo '!' 
- lnek ıçtı. 
- inek ne oldu! 
- Dağa kaçtı. 

- Da.ğ ne oldu ~ 
- l "andr kül oldu. 
- Kül ne oldu 'r 

c decckler.. şayet Türk donanma- al renkli muhte .. em çndırı, şahane 
,ındn demır kaldırma hareketleri bir vckar ve azametle yükseliyor
•orccek olurlarsa, derhal ateş yak- du. Çadırın etrafında renk renk 
mak surctiJ.e lima11 ve zene r mu. sancaklar dalsaıanıyor, nöbetçi 
hafızlarını bnlx>rdar edeceklerdi. Yenlçerller.n lslfıhları parıldıyor •• 

İktısat müdürlüğU bu i~ tekrar 
tetk ke başlamıştır. Son kararın 
bugiln veya yarın verilmesi bek· 
leruncktedir. 

Sıhhat Vek!li 
şehrimizde 

Oumlupmar, Pireye yarm 
hareket ediyor 

l1Jpl aıtmdakl Jo'rıuıııada Yahudi· nın dükkanından demir vesaire 
1er bundan böyle, kah\·e, tiyatro, ,.1• çalarak, bunları Unkapanında A-

- llın·aya HvruJttu. ziz ve İsmail S"cıtarlc:en yaltalaıımı§ 
- '"ay benim k~e MkAhm ""'! Mina, .11 .. eer, v~te gibi eik-noo ve mahkemeye verilmişti. 

Vaşingtonuı merakı 
ı::=zıı nmarunın en ,;.ınhlııı ltfnlyccl_ 

~ !erinden biri de Aınerlknrun 
ilk C'llmhnrrelo;I Georgc Va..<;olngton
clu. Çocokl11~oııdao öldüğü l ;99 se
ııe!\fne kadar h:ı!lta olmadıkçn hlı:- 1 
bir laııgrna gitmekten geri durmaz_ 
dr. Cünthurrebl olduıtu \akit Ameri· 
koda ır.am.ıınının mtıntozam, milkem
ıııel hir ıtfnJJeslnl kurdu ve hunan
la candnn 'C' ~ kıııdnn ntakndar ol. 
du. 

Olumunllcn bir lını; ay e~"\el bir 
giln atr)la bir Amerikan ,ehrimJen 
ıce;erkcn sokakların Wrlııde birden
bire bir yangın rılrntı"'· hemen heye
<·aruı gelen Ya.,ını;-ton atını, toınlz 

ı;i~ inmJ-, bir kaç <·entllmcnln önünde 
dıırdurtmu~. bnıılıır hem Jnngma, 
hrm de kar,ılıınna gelen hu nıü111taz 
adama. bön lt6n bakı ·orbm11ş. Va
.. ıngton lnz:arnk '>ur:ıtlarıııa şöJle ba.. 
j!;ırnııl}: dlöyle \O:ı!Je1lerdc sb.ln he
men J&rdıma ko<ımamz ııı. ,·azlfeniz
(lir. llaJ dl beni takip edinlu demif
tır. 

lienılbi de Jı<'men attan lnml~ 'e 
lı!'p bernb!'r <'h·nr genrlerlııto çek. 
~. !ılr , angın tulumbaMna yardan 
r:lcrc.k etrtıfı JıcJ ccaıaa gctlnnll}ler, 
hrrkes yardıma koşar k yangını kı
" ı bir zaınandıı söndUnnU-:lcrdir. 

SERÇE 

Yunanist.ana gidecek olım Dum
lupınar vapuru yarın İslanbuldan 
hareket edecektir. 

* yerlerine; haftalık veya :ııene.Uk pa- Dün 6 ncı asliye cezada yapılan 
- Ac:ıl lkln<'l <'ephe açıl: zarlera; bankalar..., ktitüphanel~re, duru,mada hırsız Ahmet b ir sene bu hadsiz hesapsız, uçsuz bucaksız 

asker mahserinln ortasında, kızıl 
tac klymiş mağrur bir baş gibi 
dimdik duran bu nl çadır, B zans
lılara müthı§ bir sersemlik veri. 
yordu. 

Sıhhat Vekill doktor HulU:si A
lataş dUn sabahki ekspresle An· 
karadan şehrlm'zc gelmiştir. Öğ. 
rend'ğlmize göre, sayın Vekil ha· 
zı sıhhat müesseselerinde birkaç 
gün tetkikler yapacaktır. 

Sö-.ıü de )ııkardaklne benı:lycn bir te , :ıugtiMe; tarihi ';'•tolara; slı1dett, sekiz ay hapse mahkum olm~-
kerlemeden r.onra dönüp dola.,ıp: perklara; ııpor, ~·artı:' Ye mö1Jte!"ek tur. 

(Aı kası nr) 

Hiç bir yenilik yapmasını sevmez. Ba. 
barn daha cıınlı, dahn hareketUd.r. Sonra 
çok okumuştur. Dnh::ı gcnıa bir muhitte 
parlıyablllrdi. Fakat burada ne yapsın? 
İşte ı;lmdi oturdukları yerde oc konuşur: 
ı .. r, sana bir bir söyliycbllirim. Annem 
der ki: 

- Şu ar;or;loırı keştlrmek lazım.. En 
guzcl manzarayı kapatıyorlar. 

Babam d busbittUn başka bir şey dil
~unür ve onu söyler. Meselfı: aPost::ır.ede 
bir araba durdu.~ g.bi bir ~ey •.• 

- Pekı ..• Neden böyle konu~rfar? 
- Hiç .. bir şey söylemiş olmak için .. 

doğrusur.u ısterscn ben haksızlık ediyo
rum. Benim annemle babam dünyanın 
en tatlı insanlarıdır, ben! çok severler ve 
he>r ıstedlglmı yaparlar. Tahsilimi biti· 
r r b!Urmcz babam bana bir at aldı. Bu 
havalldc ata binmek çok zevklidir. 

...:..... Yalnız mı binerdin? 

- Elbette .• her sabah iki köpeglmi 
alır, yola çıkardım, köylUlere uğrardım, 
onların hepsi beni tanır, bana dertlerini 
nlat1rlardı. Beni görünce •merhaba>• di· 

Y'-' e lenirlerdl, dnha sonraları çlftçlllğc 
meruk s:ırdım. Kulucka makinesıle ciır

c v çıkarttım, mnkineyt yukarı odama 
e!mıı;tım. Yumurtaları vakti gelince çe· 
virlrdlm. Sofrada. yediğin ördek benim 
civcl...Jcrin biridir, sonra çl!tçillk Alemi. 
ne yenilikler getlrdm. Mesela burada. 
enginar yetı~irilmezdt. Ben buna mu· 

Dumlupınar bu defa 1700 ton 
gıda maddesi götürecektir. - Vay benim köııe aüalnn vay! a bahis yf'rlf"rine g1demlyeceklennl!J. 

Gıda maddeleri arasında fasul· 
ya, incir, üzüm, cevizlçl, fındık 

ve balık bulunmaktadır. 

dayanıyor. Yahudllertn gideblleeeklerl yeri 
GÖRÜNÜŞE BAKILIRSA... pek ~rak ediyorum: .. 
Bütün pr.etelerde blr ... ı: Tatlıaert 
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vaffak oldum. Bütün bunları kitaplar. 
dan öltrcnerek tatb•k ettiğim için epey 
1.ahmet çektim, fakat sonunda muva!- · 
fak oldum. Biıtün bu çeşit işler. hayata 
oyle bir renk ve ne~ verir ki tasavvur 
edemezsin .. bak, Andrc, mehtap ne ka· 
dar gilzel değil mi? 

Andrc. hulyalı bir tavırla dedi ki: 
- Gal,ba .. zirut !~!erinde ben de bir 

çok güçlüklerle karşılaşacağım. Çilnkü 
bu iş n nnzari kısmını biliyorum, hiç 
ameli tecrübem yok. 

- Orası muhakkuk .. hele bu eyalette 
kendi başınn iş yapmajta kalkarsan çok 
güçlük Ç<!kerzln. Toprc:ğı çiftçilere ki. 
ralamaz da kendin i~etmek istersen her 
şey uerbad olur. Hayvanlar ölür. ağaç. 
lora hastalık gelir. Sonra köylüler de 
) enilıkten hoşlanmazlar, gübre alsan be· 
genmezler, söylenirler, itira~ ederler ••• 

- Ben onlara. sormam ki ••• 
- Olmaz.. çünkü onların bildliinl 

sen bilemezsin, çok tecrü1-eleri vardır. 

l\Ieselfl sana en kuı;ük bir misal: Bir haf. 

t.a sıcaktan sonra bütün b ir gün y~ğmur 
yağar. Ben ıormanda muUaka mantar 
vardır, diye kopr giderim, hiçbir §eY 
bulamam. Benden baıka da mantar top. 
lamağa gelen yoktur. Başka blr gün kı
sa bir yağmurdan sonra bütün köy ço. 
cukla.rı ormana koşuşur ve orman cid
den mantar doludur. 

- Niçin? 
- Çok garip ve karl§ık bir ~Y· Meh-

tabın bu işle alAkası varmış derler. Son. 
ra b'şka bir teY daha: Kuiuçka yatar. 
ken fırtına olursa hemen köylüler gidip 
kümese bir gümülf çatal koyarlar.. se· 
bebi ve hikmeti nedir kimse bilmez. 
Fakat civcivler sağlam çıkar. Koymaz. 
san ölürler. Köylülerin böyle kitapların 
yazmadıgı bir Uıkım bilgileri vardır kl 
bunları yabana atmamak lazımdır. 

- Sahi mi? Peki, mademki böyledir, 
herhalde yine bir fenni sebep de vardır. 
Günün b irinde bunu bulacağız. 

- Sen de babam gibisin. Her şeyde 
bir fenni sebep arıyorsun. Köylüler :ıe-

nenin muayyen günlerinde a~aç kütük
Jcrine saman çöpleri bağlarlar. bu adet 
bin h.att{ı iki bin senel:k imi~. Sebebi de 
ağaçları böceklerden muhafaza etmek 
için.. babam bunu keşfetti. Tırtıllar 

ağaçlara tırmanırken bu saman çöp!eri. 
nin kenarına takılıyor, orada yumurt
luyor. Yine muayyen bir &ünde bu sa
man çöplerini toplayıp yakıyorlar. Bu 
suretle yumurtalar mahvoluyor, ağaç. 

lar da kurtuluyor. İyi bir usul değil mi? 
- Baban da sen de ne çok şeyler bili. 

yorsunuz. Brenilh'i imar için senin fi· 
kirlerinden çok istifade edeceğim. Bu 
imar da kolay olmıyacak .. 

- İkimiz birden basa çıkarız, merak 
et.me. 

- K6yde daima yaşamak seni kor
kutmuyor mu? 

- Seninle beraber olduktan sonra blr 
ııeyden korkmam. Sonra ben bütün ha· 
yatımı buralarda geçirmek isterim. Se. 
nln ailen i de çok sevdim. Çok acaip ol
makla beraber hoş insanlar... Madam 
de la Gulcharderie annenin yeni evlen· 
diil zamanki bir resmini gösterdi. Ne 
güzelmiş, yine güzel ya .•• Fakat on iki 
ya§lndakl bir çocuk kadar toy .. onunla 
konu§urken hep bir küçük çocukla ko. 
nuşuyormuşum gibi geliyor.. geçen ak
şam çok garip bir rüya gördüm. Baban 
Brenilh ç~Uiğinln bahçWnde Jınlr, bir. 

(Alkılll war). 

Hububat olım sa~nn 
kararı vilôyefe 

d~ha bifd:ri1medi 
Hububatın alım ve aatımmm ser· 

best bıre.kılmosı husUflundakl karar, 
dün akşama kadar Istanbul vill.yetine 
btldlrllmemlştir. Maamatth dlin a1A.. 
kadar makamlardan yaptıfunız tah
kikatta. hUkt}metin vermiş oldutu bu 
karar Istıı.nbulda ve civar köylerde 
sevinçle karşılanmıştır. Kararın bu 
giln Iatanbula tebliği bcklenaıektedlr. 

lstanbul bölgesi 
Oirektörlcğü 

Feridun Dirimteldnden inhilil ~n 
bölge direlrtörlutU işlerini tedvire 
Vali ve Belediye Reisi, Spor şefi Ke· 
mal Halimi memur etmiştir. Kemal 
Halim, bir haftadanberi bölge i~te

rine direktör sdatile bakmaktadır. 

( TAKViM 1 
17 TE:\L)IUZ 194~ 

CUMA 
AY 7 - GtlN 198 - Bııır 
RUMİ 1358 - TE:\1:'\IUZ 
ntcnl 1361 - RECEP 

73 
4 
3 

EZANİ 
9,04 

'VAKİT ZEVALİ 
co~·- 5,43 
ÖGLE 13,20 
İKİNDİ 17,18 
AKŞAM 20,39 
YATSI 22,35 
İMSAK 3,31 

4,41 
8,40 

12,00 
1,57 
6,52 
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~ ark ~.öllinde tk1 rakip ordu be

~ raba tutulm~r. lk.I tara.! ta 
blrbirbd göğtisllyerek Uerlemek le
tlyorlar. Biri J kenderl)'eyl, öteki 
Tob~un rliyaStnı görilyor. Baka· 
lım tatlı rüyasını hangi taraf ger• 
çekleşUrecek f 
Şüphesiz lngflfzterhJ yllre.lderl ela· 

ha yanık. Son aodB taçlımea ~hi 
babnL' adam gibi canıandılar, bs.. 
ırirdlel'i &!;llds. Cay Çörç.llhl bile u
ınut keetlğt bir anda, mihver orthJ.. 
~naa ııavJetıerlne 1uı111 ydulmu blr 
~ lleslldiler. l\tlh\'·er ordusu Jngtıız 
araldarntın ı 000 kiloluk bombalan 
aftılJda Hd ıtalyan ~cneralinln ö1a
mltııli ,.e Ma,.... Bommel'ln )'Sralan.. 
clıfmı prdilğll andant>eri, parlak ,.e 
dünyaya parmak aıırtan atılpnhğını 
kaybetti. Vutyete bakılırsa, Jngilk. 
ordun mtwdl ta~a rnlb,·er 
orduınmu bırpalamıya de,·am edlyot'. 
Artık ç01ün temmuz sıcakları ,.,, 
Jniltltlş 1nm1 fırtmalan da ytrmJacl 
&!itr nm1m.rlplerlni döğfu}mektcın alı
koyamıyor. Ağtıstos ayının l!IÖktiaetle 
seçeceğlnl, artık ktmse lddfa edemez. 
On hatlarda olop bltıen çarp~ra 
bakmaymrz. iki taraf ia aed lnw· 
retlerllo tetikte dnmyor ''e bir fınrat 
kolluyor; biçimine ıtrer glmım:, der
hal yola gcSecek. f~kcndf'.riye mi, 
Tobmk mu! Hu ıjlmdl1lk bilmece.. 
Bir başlasınlar, lktnel g1inU neticeyi 
l<eatirebillriz. 

Doğu cephesinde: 

Voronoj'de nralmrebe Arap ~ 
döndü. Afl'ğı Do~de Almaa ordu... 
ım hırla Rcrlerken, Vorollt\f'de bir 
köprü H§ıor bile g~leteımedl Te 
aola,ı!dığına ı;Ure bu ~Jrre de gire
medi. Şaıp'laıcnk tezat değil mi! Bir 
gUn Abnanlar taarruz ederse, ertesi 
gün Ruslar hücum ediyorlar. lki ta
raf ta !itratejlk alanila bir iş başa
ranııyor. KArh çıkan nu"lar ol!a ge_ 
r<'k: Hiç olmazsa, yeni ktıvı•etler ge
tirmek ve Don nehrinin prk kı,. 
J:uında lrnvveUe yerl~<'J< ~in :ı:a... 
man Jmznnıyortar. Alma.ııtar Herde 
Kuybi'jef istikametinde şa.ııkıı. ~ 

1\to ko,•a lstlkımıctinde şimale fır:;at 
bulup Herllyf"lltlyecelder '"t'YB büYtuc 
Rus muka"emetllc ka""ılaşacaldar. 

Ao;nğı Don~tc Ruı; onlaJ:ın art
~llar hlmayeatnde ~iye «te...m 
edl~orlar. Rn'ilann ,tmal :yaolannda 
bulunıın ıBo:tı:ıar 'e banun 106 kUo
metro cenubunda Mlllere\o şehtderi-
111 bo'altrtı rleıı.t etme.Jert Alman lm. 
'tatm:ı kollıı.nnın ba..'lkıy& deTam et
tlkk~iııi güstcrmt'ktedir. Bu ttebeple 
\'oro,llofgrnd bölgesi Almanlann • 
llntı gf:Ç!ll1ek ftT.et"Cdlr. 

Almanlar, Ruslann ~rkla lrtlbat

lımnrn kceı1ldiği .,.e milofmtt RulJ 

gruplnrmın ço\Tildl!Hni söylUyorlar; 

lıııttA bu Rns grupl&n bir yo1 açmair 

l!;ln iimll.b1z taarnıdarda buhmnnış.. 

tarsa da Alman rcmbcrinl yarama. 

JTUŞlar. Bazı Uus artçı Nıtala.nnın 

l<endllerlnl feda otmi~ olmalan mlim 

kliudDr. Fakat me eli büyük bir RU11 
ordo!onun lrn,atıldığma ihtimal '\"e

rlleme:ı:. E!!ııscn Mareşal Ttmoçenko, 

asıl kU\"\'etlerJnl daha ziyade cenup 

\'e <'.c!lUJ> ılo~ istlkametlndc !;ek

mektedir. Kt11ab11aya dU!Jmemek !çtn 

Bogusıı.r - StaUngrad fstlkametla

ıle de artçı ku""' etleri a) rrdıiı ,.aı.1. 

~·etten anlaı;ılmaktadır. Rus ordula. 
rı büyük kUUcler halinde eelr verml
yorlar. Galiba Almanlar kul}a kaft'll. 

ten katırdılar. 

Açık ieŞ.ekkür 

10 kişilik bir kafile yarın 
Karsa hareket ediyor 

VATAN 

Sekizinci ordu Hubul:at ahın 
vaziyete hakim sahm fiyatları 

v oroşilofgrad 
işgal edildi 

_... 
1 ~ -ı• t b•t d•Jd• <--.. 1 lıldde) c/> 

t!cesi hakkJnda henüz bir malO.. es ) e J 1 SO'\')"et ;-ece yar&<;ı tcblltinde, Vo-
J1llt alınmam13tır. Yılnız şu ha- (.Raşl 1 hlclde) f •• ) ronej'in ~etli çarpışmaların de· 
tırlatılmalıdır ki salı a,kpmı ge- vam ettiği ve Sovyet kıtalıırının Bo-

dııha yukarı olan, içerisinde % 40 
k:n bir haberde sekWnc! ordunun s-açar w Minnerova şehirlerini tah. 

tan '7c 00 a kadar sair hububat vaziyete hakim olduğunun zanr.e. ilyt! ettlklerinl bildirmektedir. 
bulunan buğdaylardır. 

dildiği bildlrılmekte )di. Moekova, 16 (A.A.) - Moıskova 
Kahl.cc, 16 (A.A.) Ortaşark MtS'lrJn evsafı: % 5 ten f1ızla rady~unun blldlrdlğine göre, Finlan-

!ngiliz tebliği: ecnebi .maddeıll bulunmayan mı. da körfezi s:ıhllinde Deli Petro ta-
Merkez kesiminde 15 temmuz sırlardır. rafından i~ ettirilmiş olan meşhur 
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1 SİYASfltMAl 
•c c li: :a 

Kıskacın iki ucu 
l"aıan: M. H. ZAJ, 

A iman kıskııcı, bir braftan 

Mt5ırd1t.11, diğer taraftar> 

Jkı yadan ağır ba...c;;ınık, bQrbin en 
11n kati neticesini değilse bile ka. 
ti bir nctkeslnl koparmıya uğnı
şıJ or. 

An.kara., 16 (A..A.) - Maarif Ve_, fesör ve doçentlerin adlan ve 
kllliğinUı ten.~bl tlzerine Ankara U- ferans konuları '6Yledir: 

günü erken saatlerde ilerleyen Arpanın evsafı: % 5 ten fa:ı:la Peterhof sarayını Almanlar tahrip 
kuvvetlerimiz Eialcmeyn'in cenu. ecnebi mad~si, % 5 ten fazla un- etmişlerdir. 1917 ısenc.slndcn sonra, 
bundaki tepenin batı nihayetinde lu maddesi olmayan ve hektolitre milze haline gethiln1l.ş olan bu saray 
mevcut hedefleri ele geçlrmlsJcr- vezni 61 kilo ve dcıha yukarı olan daha evvel düşman tarafından Yak· 

k 
dlr. Esirler ahnmı§Sll da .sayısı he. arpaJardır. ma edilmiş ve kıymetli porselen kol. on_ 
nüz bJlnrrl:yor. Öğledej1 sonra Yulafın evillı: % 5 ten fazln lekdyonu ne tablolar, kltıı.plar, halı· 

KrskaeJn tkl taraflnda. &pt iki 
nıRlet 'ar. Fakat hunlar, nıukadde
ratlarrnı pek tabii olıırak müııte

rek f;'ÖrD.)orlar \e bfrblrlnln mako_ 
\'cnıete devam edip etmedltlııe ~an 
JM'™le J>Qkıyorbr. 

ni\•er3fteei Dil ve Tarih - Coğrafya 1 - Dekan profesör Dr. Şevket 
fa.Jrlllt.esı He Yllksek Ziraat Ensti· Aziz Kansu: Türk vatanı ''e cihet 
UlsU pro!eeör ve doçentlerinden mil.. telsef68i, 2 - Profe8Cir Dr. Nevzat 
rekkep 10 ktflllk bir grup fakWte ek· TUzdil: Hayvanlardaki parazit has
karu profeeör Dr. Şevket. Azn Kan- talıklar ve korunma çareleri. 3 -
eunun bafkanlığt altında Karsta. bu Profesör :or. Vamık Tayfi: Türkiye 
seneki Arıka.ra llnJvenıltesi bat'tasmı ziraatine genel bir bakı' ve Kars 
açmak •e Loze.n gilnünü orada kut· bölgesinin Türkiye ziraatlndeki yeri, 
lamak ıUsere 18 temm1ı1r: 1942 cu.. 4 - Profeısöır Enver Ziya. Karat: Lo. 
rnarte31 gUnU Anlcarada.n hareket e- un günü, 5 - Profesör Remzi O· 
d«:ekUr. Ankara linlTenıiteei heyeti tıı:ı: Arık: Türk tluihlnln öğrett1kle. 
Karsta bir tAraftan milli kUltilrü- rl, 6 - Doçent Cemal .Alagöz: Coğ
mUı:le ilgili konular tl.zcrlnde konf'e- rafya bakrmmd:ı.n yurt araştırmaları, 
raMJar ~ek Te diğer tarattan da 7 - Doçent Suut Kemal Yetkin: E· 
doğu bötgclerimUıl atlkadu eden debiyatta mili! benliğe dön1lş, 8 -

pntfk kontıfmahı.r ve dersler te:rt~p 

edecek ve ınahalll ara,tırmalarda 

bulanacaktır. 

Doçent Cevdet Perin: Namık Kemal 
ve Kars, 9 - Doçent Necati Akder: 
Mllli hayat ve millt felsefe, 10 -
DoQe-nt Niyazi Bcrkcs: Sosyoloji ba-

Ankara ha.ttastna iftira.>.: eden pro kımından yurt a.ra'tırmaları. 

Hintlilere 
tavsiyeler 

Japonlann doymak 
bilmez hırsına karşı 
harekete geçmek 

A~man halkının 
inandığ ına göre 
Sonbahara kodor 

Rusyada zafer 
kazanılccakmış 

dllşmanın tank kuvvctlcrile bir- ecnebi maddesi, % 5 ten fazla un- lıtr ve möbleler göttlrillmUştUr. 
liktc yaptığı kar§ı taarruz püs- Berlln, 16 (A.A.) - Alman ordu· 

lu maddesi olmayan ve hektollt. 
kürtülmü~t\ir. Şimal kesiminde ları başkomutanlığı tebliği: 
düşman 14 • 15 temmuz gecesi re vezni 46 kilugram ve daha yu_ Doğucephesi nln cenup kesiminde 
Telelisaya kısmen yerle~meğe mu- karı olıın yulaflardır. kovalama savaşları aralıkSı:ı: devam 
vaffak olmus, kıtıarrmız bu böl· '1kdarının evsafı: Ecnebi mad· etmektedir. DUşmanm kuşatılmış ''C 
gede tepeleri muhafazaya devam desi % 5 ten !azla olmayan akda. yolları kesilmiş münferit grupları boş 
etmişlerdir. rılardır. yeı·e doğuya doğru bir yarnıa hare-

Londra, 16 (A.A.) - General keti yapmıya. teşebbüs etmişlerdir. 
Auchinleck, mahdut hedefli bir ~llfıyetler jçin hasad mevs1ın- Şimdiye kadar düşman tarafından 
taarruza glrlşmlştir. Bu taarruz lerıne nazaran müddet tayin etli· verilen kayıplarla elde edilen gani· 
Elalemeyn merkc:ı: kesiminde ya. lecek ve bu müddetler z~rfınd!l l metlerin sayısı henüz tcsbit edilcme
pılmıştır. Rommel'in Tclellsa hat- Toprak mahrullcrl Ofisinin veya miştır. 
tına karşı yaptığı üçüncü gece ta- Ofis namımı T:caret Vekaletince 1 Hava kU\'YeUerlınizc mensup bil
arruzu alcim kaldıktan sonra mezun kılınacak müessese, tesldl yUk teşkUlcr, Sovyet ı;erllcrini ve 
AuC'hinleck, karşılık taarruz ıç·n ve ~hıslar alım teşkilatı tayin 1 dUşman bağlantı yerlerini şlddctıc 
topladığı alayları ileri sürmüştür. edilecek ve bu müddetler znrlmda bombalamışlar Ye bir çok dllşmnn 
Romm!!l, dcmiryoll;;rındun başla_ hububat teslim edilmediği t kdlr. 

1 
kollarını da~tmışlardır. Savaş uçak. 

mak suretlle tarruzunu ilerletmek de bunlar yarı fiyatına hükumrtçc !arımız Rosto! şehrini ,.c Ka!lms 
teşebbüsünde bulunmuştu. İptida zorla alınacaktır. Bu takdirde bu~ kıyısının müteaddit limanlarını bom
İngilizlerin sağ kanadına vurmak daya 10, çavdara 7.5, mahh'.ıt ve ba. \'C mitralyöz yağmuruna tutmuş
Jstemişsc de, salı gecesi Auchlo. mısıra 8, arpa, yulaf, akdarıya lardır. 
lcck topçu kuvvetleri Alman saf- 7,5 kuruş verllccektlr. --------------
lannda o ka~ır büyük tahribat Esası yuk:ırıda bildirdığlmlzden İngiltere ile Vişinin 
yapmıslardır ki, dil~an taarruzu dun olan hububat, Toprak l\fnh-
bu zorluk br~ısıı>da gcllşememi§. sullc•ri Ofisince tı;yin edilecek blr araS! açılıyor 
tir. 25 Alman tankı savaş mcyda- fiyat üzer;nden altnac<ktır. Bu (k,c ı incide) -

karnrın ....... ·· ı··1' ı ~ı t ih nında, parçalanmış bir halde kal· .,unır uı;e 6 rcceg ar c lcrlnin Mı ıra "irmeleri mür.asc· 
mıştır. Rommel'in uçakları ta- kadar eski fiyatlar üzerinden sn- betile iskenderi;ede gözaltı edilen 
rafından gündüz yapılan şiddet. tın alına~ 942 mahc;uhi hububat! !ilomuzuıı akıbetilq mcs:,:uı ol. 
li baraj ateşler.inin ve bomba ysğ- bedcllerlnın fazlesı hükOmet t:ıra. 1 muştur. 
murlarının Alman kuvvetJ.crine fından müstahsile ödenecektir. 1 Fransız Amlralhk dıılres·, Js-

çok pahalıya malolduğuım teerübe .R<iıt<.'I kararname 1 kcnderıycde Iilo başkomutanı A-

"Rlr müddet en~J Rm1ar. «Llb~a 
coıılıesı acaba Ronnnere day&nal'.ak 

mı!» diye li7Jint.ü çeldyorittrdı. 
Şhndl rng!UzJer tutunma imkanını 
bulnne:ı, Ru .. yadakl duruma. t'1f»kl 

gecen sene yaptıktan Kibl, bedbln
llkle bakı~·orlar '~ kendi kendileri
ne soruytırlar: 

- Acaba Rusl:ır, kil& kadar as
kr.rl bir mukM eınet g&terebilecek. 
lcr mı •: 

D•ka ı;arlbl şu ki blr Jngifü: g-ıı

zetecbi: cRıı !ardan ela bir };J A-
I!ııne,·n mul\a\ cınetı beklenıek ı . 
tf!'rlr.» Mmelt dercoesrne varmrştır. 

nıı hiç şiiphesb; bir tek gazele
<-hlln muayyen hir andaki şalısi hf'I· 
ııktir; biitlin lngiltereye mal edil
moııl ~-anlı~tır. Bununla beraber 
hö~Je bir his her halde ~k :rcl'f;iı. 
dir. Ruslar ~mdiye kadar Alman 
savleti karşr!iôında ibfl'den faila ı;ı 

AhbntlJ n muka,emetl giHıt.erml ~r 

\f: ltlç beklenmez ,·artıaları atıaı
nuşlarılır. 

Rıı tlefa Alın1M1lar, çok ağır be
deller nmkablllnıle mUhlm bir mıı
uflakı.)et elde dınfşlerdlr • .Kuslft. 
rm ılunımu ı;-ok zorlaşmıştır. :Fakat 
multave.nıf'Ueri oıııtna crnıi~ olnt11k 
tıuı U7.aktır. 

Yeni Delhl, 16 (A.A.) - Hindis
tandan ayrılı'ı mllnasebetile, Dilk de 
Gknıcester, Hint mllletine hıtaben 

radyo fle yayılan demeclnde, HtnUL 
Jerin anlaşıma:tlıklan unutrnaıa.rıru, 
dost ve mtttteftklerln yanında yer 
almlllarını ve !aşnm ile nazizme ve 
Japorcya.nm doymak bilmez hırsına 
karşı hareket.o geçll)elcrinl to.vıiye 

etmiştir. 

Madrit, 16 (A.A.) _ M•drit etmiı; bultmduğu muhakkalct.ır. Iklnc! kararnamenin esasları de. ı mlrsl Godfr<?y' ye gerekli tallmatı 
gaı;etelcrinden birinin Bcrlindcki Bundan dolayıdır ki Romme1 gece şudur: \'crmistır. Inglliz kuvvetlerinin 

Bundan C\"\'el de RL>slar «ordula
rınclan bfle e8er kalnıaclııo Mnlldlk
ten onra, milyonluk ordularm kar-
,~-ına dikilnıe.nln ::ı olunu b11lmuşlıır
ılr. }~ğer bo defa ordulanru kurta
rrıı mukaw:mete de,·am edeblUrJcr-

muhabirinin bildirciijilne göre Al

ınanyada halkın inandıtrrıa göre 

taarruzları yapmak istemektedir. 942 yılında lstihs!tl edilen ve ne-ı iskendcriyeyı ~hliyelerl takdirin· 
Ancak, şimdi İngiliz uçakları \'ilerini yukarıya ynzdığımız bu mad de burndnkl Fransız f losu en ya. 
gece hücumlarında ııdeta birer üs- delerin heyeti umumlyesiııden tohum kın Fransız limanlarına gidceekler-

sonbahara kadar Rusyada. son za- tad olmuşlardır. Juk, yemeklik, yemlik gibi ihtiyaç dir. Eğer gemilerimiz İskenderl-
11 k l k bu f d LQndra, 16 (A.A.) ~ Bugün LQn- h'~ l 1 . t ,_ d k . ._ . 1 1ı 

e, 03 nl zamanda, Jngili7Jer ele l\lı· 
strda tutunurlan;a kı!kaç Jıer ŞC
::ı e rağnw.ıı i~lcmez bir hale gıılehl
lir, c•iiııkıi ı•n ;\ anıan bir ordunıın 

hHc t.ııkatlne bir hudut n.rdır, bu
gliııl\U 'klıl<ıtte bir taarru11 kudre1i 
ııiha) et!ılZ hlr ı.ııretto de\lam ettiri
lemez. 

~er :l.r:anı aca 'Ve za er en son ... se er ayrılmadan .mıı.hınıl, bedeli ycyı crıı.e ememe ım .. aıısız ıbı 
dradıı. söylendiğine göre garp çölUn-ra siyasi mahiyetteki hidiBelere mukabilinde şu es3Slarla alınacaktır: kar3ı:.ıııda. kalırlarsa, Fra:ısız. bay· 
de müttefik tıava kuvvetleri tarafın_ 1 tıe-bbus.. edilecektir. d Ro lstlhısall 50 tona kadar olan m"-·, raKr altında skencieriyedc . kala. 

,.... an mmel ordusıına karşı yapılan uo 
taarruzların kesafeti lngiltere mu- tahsilden yUzde 25. istllı!!al ettiği; ca.ltlardır. Hlç~lr suretle lnglllz 

Çarşı içinde 
yangın 

Dört kuyumcu 
dükkôm yandı 

Şim ali Fransaya 
hava hücumu 

harebesinln en hararetli safhaların- miktar M tondan 000 tona kııdar o· kuv\·ctlerlni rıcatları halinde tcı-
dakl şiddeti bulmuşfur. lan müstahsilden yU7.dc 35, 900 to:'\· ı kip ctmlyeccklerdlr. 

Kahire, 16 (A.A.) - El Alemeyn dan fıızlo. istihsal eden müstnhsllden 1 Amiral Godf~c.y hiçbir ta:tyık 
cephesinin merkeı: kesiminde mUtte- yüzde 50 ton hububat alınacaktır. altında bu gemılerin yabnncı ~le· lllmat almasını rica ve şunlan ilAw 
fik kuvvetleri 8&lı akşamı faaliyete Istlhsali 100 tondan fazla olan mUs re geçmesine mü53ade etn

1
lyecck- etmiştir: 

ta 
Ur. 

g~mlşlerdir. Muharebe çarRarnba Milin 50 ton fiyatına kadar l'1lzde B t 11 t ··ta k h "kt" 1 «Bütün b~ bclirUler yllzünden, In-
_., ~ t- .. 0 t ~~ ıı a m-:: mu re e u ım e 1 
6 "nU ak~ma kadar de'oam etmt.,Ur .... .,, " oııus.n ytıkarıs:ı !Çin yüzde 3~. 1 h rfi t b k b 1 • gll zler tarafından tatbik edilectıY 

ve 100 tondan fazlı:ı.sı irin de yO-.. e r ne t yen mu a 1 ve u •ı_ bUtU •Ad t h k ti ri · f k 1 
Londra, 16 (A.A.} - J{ahlrcden " ..... 1 barla dn Wlesbaden'dekl mütareke n Ş.:u e are e e nın ev a a. 

Dün saat 18 de Kapalıçarşmın 

Kuyumcular eokağrnde dört ku· 

yuıncu dökkAnınrn yanmasile ne. 

ticeluen bir yanıın olmuıtur. 

Yangın kuyumcu Hüseylne ait o

lan dükkandan çıltmı§, al.q der
hal büyüyerek etrafa sirayet et· 
mlş ve hacı Mehmetle Artlnin de 
düklclnlarını y&km)ftır. 

gelen telgraflardan öğrenildiğine gö_ 150 si nUkQmct tarafından ta),n edL 

1 

komisyonuna bild'rllmiş bulunu- de vabln1 dolaylar doğurabilecek ma 
re El Alemeyn'in .şimo.1 kesiminde len bedellerle satın alınacaktır. yordu. hiyctte olncağ'ınm federal hillrome-

Loodra, 16 (A.A.) - Müttefik ~ihffr tarafında.'1 Ingill:ı: movzlle.- j ~ükQmet tarafınd~n ~'\ıkarda. tayin 1 temmuzda. Fr:ı:-sız hukômetl tın gl:!zUndcn knçmıyacağı emnlyetı-
hava kuvvetleri, dün şimali Fran. nne ka~ı son iki gün !ıÇinde yapılan edılen nlsbetler daıresınde borçlan· c:efl Amerikanın Vichy ~güderi nl blr daha teyit etmiştir. 

İngilizler 260 tayyare 
ile hücum ettiler 

saya dört taarruz yapnuş}ardır. taamızlar akam~te uğramıştır. dınlımlar mnhsulil htikfimetc teslim ile 'yaptığı bir görüşme sırasında, Amerika i1Jg\lderi ertesi S temmuz 
hi koldan yapd&n bu taarruıla- Londrada temın edildiğine ı;öre. edinciye kadar mahsulü aha.re ten1· İskenderiyedeki Fransız filosu ko· günU .ı,~ransız hUkQmet şefine şu no 

ra 200 Spitfelre av tayyaresi l~ti- Mısır cephesi kUçUk ölçUde bir mu- ilk. nakil \'e hibe edemiyeceklerdir. ınutanı113 bildirilen talimatın bir tayı vermiştir: 
rak etmiş ve Alman kampları, kı. harebe olarak kalmıtlır. Ancak bir nahiye ve kaza mıntakuı ı:urettni tevdi ederek Fransız lıll. <Birle.,<rlk Ameıika devlet re.ısı, ls· 
~tr ve top mevı:Jeri ~iddetıc bom Roma, 16(A.A.) - ltalyan ordu- mUmessillerin~n umum.u.nıın borçlıın-ı kim1etln!n her çareye başvurarıık kendcriyı;de gözaltı edilmiş bulunan 
bardıman edilmiştir. 1 ları umumi kararglihının 779 numa. dırıldıklerı mıktann yUzdc 75 1 aJım bu filovu kurtarmak arzusunda Fransız gemilerinin hiç bir scbeplf' 
Ak~ Spltklre ta .... ·yarelerl Fe· ralı tebliği: merkwerlne t~lim edt~diğl takdir· bulund~ğunu tasrih etmiş ve in- Alman - ltaıyan deniz ve kara kuv· 

• " Dllşm ... , ph de geri kalan mahsullerınl serbestçe vetıcrinin eline dUşmesinl her bakım_ 
lemenk sahili açığında 500 tonluk an ... ısır ce esinde mcrke:ı: •·• . giliz kuv\·eUcri !skenderiyeyi bo- dan arzu eder. 

İtbiyenin gayreti sayesinde 

biraz sonra ya~m söndürülmüş. 

iür. Müddeiumumilik yanımın se· 

bebi hakkında tahkik.t.t yapmakta. 
dır. 

bir sahil gemisi batırmışlardır. 

Dört Alman tayyaresi imha edil
miştir. Bütün bu hareketleı·den 

dört Br:tanya tayyaresi üslerine 
dönmemiştir. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(B&fl J leelde) •-« 1 devlet bütçesi ihtiyaca kfrfl gel

vermfş ve hububalın flya.tını kıs· mez, yükseltilir, paranın ktymeti 
men yükseltmek, kısmen satışı ve dü~r. enflasyon olur. 
f'yat teşekkülünü serbest bırak· AlA, mükemmel... Fakat sun'i 
ma.k aureUle karıe plyaaayı yaratan ve keyfi surette tayio ed.len fiya. 
sebeplere karşı ilk ağır darbeyi in. ta mal tedarik edilemezse kara pL 
dirml~tir. yasa §arUarmın ve yüklerinin lca-

Bu darbe, tek ~na bizi malt· bı olarak hakiki fiyat normal ve 
sada kavuşturamaz, fekat bunu tab"i fiyatı kat kat a~ar, vurgun· 
diğer anlayıilı, cür'etli, aklm ve cular at oynatacak fırsat bulursa, 
vazlyeUn icabına uygun tedbirle. bir kısım memurlar onların aleti 
rln takip ~tmesı ve memlekette haline girerse, köylü mahsulünü 
b "r iktısadi emniyet ve asayiş, bir gömerse Teya. kaçak satarsa, i!ıtih. 
müşterek mes'uliyet, bir verimli sale devcmdan kGçınırsa acaba dü. 
işbirliği havasının az b'ir zamıan şünülen mahzurlar defedilmiş mi 
tçlnde yaratılması beklenebilir. olur, yoksa bunların önüne ıeçil· 

Memleket halkır.ın büyük ek
seriyetini teşkil -eden fedııkAr ve 
çalışkan köylülerin kalbinde açı-

medlkten bafk& bekler.en f&ydalıır 
mı bo§una feda ~dilmiş ve yarın 
için daha acı zorlukların tohumu 
mu atılmış olur? 

kesiminin mevzilerine karşı şiddetli sa~a a,rzedeblleceklerdır. Yalnız, !!:altmak zorunoa kalırsa Fransız 
taarruza geçmiş ise de her tnrafüı karne ile ekmek tevziine tAbi mer- hükiımetinin bu filonun "tnglllzle- BirJt'{lk Amerika devlet reisi ny• 
durdurulmuş ve derhal pllskUrtUl- kczlerde hubu'ba.t alım ve satnnı ya- ri takip -ct~e'k mecburiyetin! ka ni zamanda, bu :F'rnnsız harp gemilc
mU~llr. Kuvvetlerimiz l200 esir al· saktır. Borçlandırma işi Ziraat Ve.. bul etmlyeec-ğini bu takdirde cL rinin harpten sonra Fransaya. iade 
mışlar ve hayli zırhlı vuıtıılan tah- kAlctl memu:ıarile vllAye~ tarafın- lcrindc bul*-13'1' her vasıta ile cdılmclcrine de tamamlle taraftar· 
rip etmişlerdir. dan tayin ed~ecek bir memur veya kıendıler.inı müdafaa. edecekler.ini 1 d'.r. Bu hu.c;usu Inglliz hUkllmetlnc 

Ingiliz uçakl1l~ Bir(gazl~·ı bom. bu iŞe ehil bır ıııa~ıs ta~a.fmdan ku- bclirtmıştlr. bıldrlmlş olduğu gibı, Fransız harp 
balamı~lar, bir kaç evde hasar vu- nılacak hey~.tte koy ihti~r he~tile Amiral Godh'oy, In,~ilizleri ?icat- gemilerinin Ameril:ıının muhafazası 
kuuna sebep olmuşlar ve yerli halk· sıı:mşı ve koy d~ğıtma bırlikle.rın!n leri halinde takip etmemek knU cm- altına tevdi edilmesini de teklif' e
t.An 10 kadar Arabm ölmesini veya reısleri aza ınfatıle bulunıv:aklardır. rinl almıştır. J!lğer M<'rsa - El - l{e- eler. Bu tedbır Frıuısız gemilerinin 
yaralanmasını intaç etrrıi17lcrdir. Ha- hububatı harmanda tesblt esaı;ını kal hir hldlsesl gibi yeni bir suikast mey S~\·eyş l<anAhndan geçerek t~blt e· 
va karıpı koyma bataryaları burada dırılmı,tır. Tahmin orağa gidlleceği dıı.nıı. çıkacak olursa bunun ö.kıbctl dılecck l'mnlyctll ve uzak bir s~ğı· 

zaman yapılacaktır. Teslim ve sevk nakta "'ıı.rp """ " kadar kala'bıle bir düşman uçağ'ı düı:ıUrmUşlerdir. çol: vahim olacaktır. " ..., .. un.. . • • 
Stokholm, 16 (A.A.) - Be.rllnden işinden köy ihtiyar heyeti meaul· Fransız hUlcQmeU, her Fransız ceklerl manalin muhte\•ldır. Bu :.>er 

bildirildiğine göre, şimaıı Afrika a. dUr. &ıvk işi mahsul tamamen keftll. harp gemisinin ancak Fransız olarak lster.Bırleş!k Amerika istt: her han_ 
_,,,_

1 
,,... çak t kvt . öy dlğ-1 zamaıitdeğil, keııildikçe tedricen gt bır ba.şkn Amerika cUmhurlyctl ını.m m sa., .... a u a ye.51 g ıı.. 1 kt Bo 1 __ .., 1 1 b kalabUecetfni ve bunun esa-~n m1l-

derilml·,.tır. Rommeıı·n yakında ""d· yapı aca ır. rç cwn.ırı an ar ma • UkU 1 l tab kıyısında orabUlr. 
... 'f' sullcri kendi vasıtalarlle hububatı a- tarelte lı . nı er ne mu ll\: olduğu-

dctıi bir taarruza geçntesi bekleniyor. nu bir daha teyit eder. Eğer herhangi bir Bırlcşlk Ame 

Dünya dramı ve 
Şükrü Saracoğlu 

lım merkezlerine 6evke mecburdur- ""''k" ti Şimdiki ~artlar iç.11\de Fransız htl· rlka limanı teklıfı FranSJz nu .. mc 
lar. zamanında. götUrülmiyerı hu'bu- bul ed·ı b hurus kllmeU, gemilerimizin Eerbestçe en tarafından ka ı mezse u " -
bat yarı fiyaUa satın alınacak, ayrı· ta ed·ı ı bt J an 1 yakın Fransı& lırnanlanr.a ......... bil_ ta mnldmat: r ı m ş ı un n· 
ca bu gft>iler hakkında Milli Korun· ~-,-. eti b il s·· melerlnin çok mUnasip olacağını dü- gıliz hUkQm u gem ere uveyş 
ma kanunu muelbince taldb&t yapı
lacaktır. Tatbik ~klllui Ticaret ve 
Ziraat VekUliklerince hazırlanacak 

talimatr.amelerle tanzim oıunac.aktır. 

Jlükfunetin kwan hılnirde se,·111!,"ie 

kufr'lariı 

Izmir, 16 (A,A.) - Izmir gaıeW· 

Jert hükOmetin hububat meaeleslnde 

şUıımektedir. 
0

kanalından geçmek ermini vermekte 
haklı olacak ve bu emir kabul edil. 
medi(;'l takdirde dUııman ellere düş . 

memck maksadıle gemilerin tahrlbı
nc başlanması emrini tatbika hak ka
zanmış bulwtacaktır. 

l lan yaranın tamir edilmesi, köylü. 
ye hakkının verilmesı, istihsale 
j sarılmasının fiilen teşvik olunma

Yalnız mahzur araştıran ve a
man hüküm süren mahzurun önU 
ne geçeyim diye esas gayeyi iıı: 
mal ft feda etmekten çckiıımiyen 
kısır zfhnlyet, Saraçoilu lub lne
slnln büyük bir cesaretle aldığı 

tedbirler sayesinde çok •ltr bir 
sademeye uğramı~ır. 

(B ... 1 lndde) ~ 

makla beraber bir taraftan da kc:n 
di hudutlarına doğru çekilirken 
muharebe sahaları gittikçe geniş. 
!emekte, gittikçe kendisine yak
laşmakta, ecnebi PrQP2gandalar 
da Türk milletinin sofııkkanltlığı. 
nı ve sinir mukavemetini çok ağır 
bir imtihana t!bl tutmaktadıı·. 

S&raçoğlu lktidarın agır yükü· 
nü, biitün mes'uliyetlerile birlikte 
memleketinin birçok tehlikelere 
maruz olduğunu pek yakından biL 
dijl bir umanda omuzlarına alı· 
yor. Bolazlar meselesi ve iktısadi 
muhasara kendisini ciddi müşkül· 
ler kareısında bırakabilir. Bunlar 
harbin inkişaflle yürüyen mesele· 
lerdir. Herhalde Türkiye tarafın. 
dan ittihaz edilen hareket hattı her 
ne olursa olsun dünyayı altüst <ıden 
bu zincirden kurtulmuş kuvvetler 
karşısında en iht!yatlı düşüncele
rin ve en iyi yapılmış hesapların 
bile altüst olup olmıyacağını t3. 
y:in etmek kimsenin ~lindcn gcl
m;yen birşeydlr. 

ittihaz etmiş olduğu kararı mUttefi

kan aJk~lamakte ve t.a.iVlp etmek· 

Blrle,lk Amerika devlet nisi bu 
makul tnıımat.ın Fransanın şerefi ba_ 
ıumından kabul cdilcbllccck olduğu 
tırnktindedir.> 

2 Temmuzda Alman b&şkomutan
lıfı ile ltnlya hUkQmeti, .Amiral C<ıd. 
:froy·e verilen talimatııı mUtareke 
Mlkllınlerine mutabık ol<lutunu tas_ 
dik ve netice olarak kendi hareketle
rini de bu hükUmlere uydurm&ğı ta
ahhtit etnı!t;lerdlr. Ayni gi.ln Blrle9lk 
Amerika hllkfimeline de ba husus
ta malllmat verilmiftir. BlrJe.şllt A
merika hUkQmetine bildirilen Fran· HükO.mct şefi '1\1. Lava!, Ame· 
sız notası rnetnl ı;ıôyle yaJUlrnıştır: rika not.asının hiçbir ztıman ka. 

Çok kıymetli oğlumı...~ \"C kardeşi_ 
miz CAhlt Gtrgln'ln dahn çocuk de· 
nilccekc yaşta, kısa bir hastalığı mll· 
tenkıp vefatı mUnııscbcUJc taziyet 1· 
c;ln evimize kad:ır selen, telgraf \'C

ya mektupla acımıza. ıştirak eden ve 
ccnıızc merasiminde hazır bulunan 
bilcüınle eh!bbo. ve dostlarımızla mer· 
hum oğlumuzun melttcp mUdUr ve 
öğrctmcnlcrllc, talebelerine en derin 
tcşckltllr \ c mlnnetıerimlzin lbJA.ğma 
yUI~ .. ek gazeteniz vasıtasila tavassut 
etmenizi rıca ed z. 

.Melımet Girgin 
~i 'l•e çocukları 

sı, yüksek fatikamette atılma~ı 
lAzım gelen ilk ve Z&l'url tdım
dır kl hiıkumet işte bu ı:üzel 
adımı cesareUe atmıştır. 

l Bunun çok~ bir manası 
vardır ki bu dakikada belirtilme· 
s! bydalr olur. 

Tecrübe devresi içinde hükıl· 
met neden bu bnslt hakikati bü
tan ikazlara rağmen cöremedl; 
çünkü malısullere &it düsünceler 
üzerinde durulmuyor, bu yüzden 
asıl fa)·dalı ihtiyaçhlr feda edili
yor. 

Hububat !.yatını yükselbnenln 
mnhzurlerı yok! Nazarı olarak 
kc.rkunç mahzurlar göstermek 
mümkündür. Mesela denilebilir ki 
b~lıca ihtiyaç maddesinin fiyatı 

yükselirse umumi pahalılık artar, 

Hükumet cür'etli hareketile uu· 
nu isbat etmiştir ki fU esaslı ha. 
kik.ati kavrayacak bir istidat ve 
clgunluktadır: 

&r işte ilk tablf endi~, beklenen 
faydaya b'Vlll9ft18lt ltPAJre a11& p yeye 
dot ru atıılmakt.ır. Bir taraftan da 
malmırlann m ümlttta oldaj'u kadar 
önüne ~mlye çalışdır. Fa.kat bu 
t,te faycl&l-a mukabH ftlful '"fi falan 
nuıllı;arlar da bnlanchllaau Mklay111D1 
yan ve cesa alanuyan ve 1"unıa me_ 
~J lpödadaa kabal etmlye ce
aaret eıckım17ea insanlar hiç bir a
man yuat.cı n yllkleltlcl bir r ol oy
nayamazlar. 

Ahmet Emin YALMAN 

ÖZÜR DİLERİZ 
Yazılarımızın çokluğu dolayıslle 

cGüm~ ~(Mke> islmli hlkAyemlzl 
koyam&:cSık. m,-uyucularımızdan özUr 
dileriz. 

tedir. 

Dtlnkü Ye.ni .ı\sırda ekmek ~in 
hallolunmu~ blr if olmadıtı hakkında 
bir makale n*etm~ olan Hakkı O· 
cakoğlu bugün cBirinel karar> bq· 
lıklı başmakalesinde hUkQmetln ka.. 
rar:nı Türk köylfisUne refalı yollarını 
açacak Ye halkı sıltmtıdan koruya
cak bir karar olarak selamlamakt.a 
ve şöyle demektedir: 

TUrk ordusu memleJceUni korumak 
için sllAh ba.şındadır. Ttirk köy!U,,U 
de ayni mukaddes gaye uğurunda iş 
başına kOf&Jlları refah& Jcavuştura
caktır. Böyle mesut bir yolu n!;I11ak 
fçin çok cesur&ne bir karar almakta 
tcreddUt göstermiycn Saraeoğtu kn
binesinl candan tebrik et.meyi bir 
vazife biUyoruz. Bu karar ayni za.. 
manda yeni hUkllmete kar~ besle· 
nen umumi ve bllyülc ıums.dın pak ye 
rinde olduğunun Uk mlllbet delOlni 
elimize vcrml~ bulunmaktadır. 

l - .Alman başkomutanlığı, ıs- bul edllem yccck şckıldc y.azıldıı;ı 
kenderiyedekl Framıı; merkez kuv- ve 2 temmuzda mctınıcri bildıri· 
veUerine verilen talimatın tamamı. len Alman - İtnlyı:n cevaplarına 
le mUtarelce nUkümlerine mut.atak ait muhtıraya blr karşılık sayıl
olduğunu kabul ederek Fransız Aml· mıyacağı hususunda derhal Ame. 
rallik dalresl tarafından verilen ta- rika l~güderlnln d •kk2t gözünU 
limatı hnrfiYN tatbik etmiş bulun- Ç<'l.mls ve bu notaya gerekli ee· 
maları şartilc, Iskenderlycdekl bti. j vap vcril~dcn evvel bir kere d.
ti.ln Fransız haıl> gemileri hakkında h ... Birleşik Amerika Harici~<c Na· 
mUt.&rekenln s lnd rnaddf'si ?illküın· zırlığından sorulmasını l:ııfJdcr 
lerine göre muamele yapacağı temi· 1\1. Tuck'dan rica etmiştir. 
natını vermiştir. Londra, 16 .<A·A·) - ŞarUor ne 

2 - ltalyan 'hWtumctı sade ve ka- olursa. olsun lnglltcre hilkumetl, 
U şekilde n1Utarcke hilkilmlerir.e uy- İskenderlycdekı Fr.ansız harp ge_ 
mnk kararım vermiş ,.e lskende- m lerınln düşmnn eline veya duş· 
ri:;cdc Fransız harp gemUerl hangi man kontrolıl altına geçmesir.v 
şartlar içinde bulunursa bulunsun, müsaade etmek niyetinde destidir. 
bunlar hakkında herhangi blr iddia Bu karar, Lavalin Propagand!l. Na
eerdetmiyeceğinl taahlıUt eylemiştir. zırı Paul Marion'nın bugün Vichy-
FransızhU kdmeti şetı, bu olay de basın toplantısındaki bildiri_ 

lan Birleşik Amerika hükQmetine ğinden sonra bu akşam Londrada 
blldırerek f~derden bu hususta ma· "·erilmiş bulunmaktadır. 



Ankara mahkemelerinde: 

Poker masasından 
mahkeme huzuruna 

Yazan: Ertatral Şevket 
Ya~ geld mi. hemen hemen An· ı - Şey, cfcnd"m der. Biz, har' 

ıtara boşalır ve Ankarada kalan· çok kliçük oynuyorduk da, eğlen 
lar da, elleri şakaklarında ne ya_ mek için. 
pacaklnrını düşünür, dururlar. Şaziye, 

işte böyle bir yaz gUnünün ba.. - Aman, bay1m, der. Ssnki 
harı. da, hcniız dünya cvir.e gir- müthiş bir poker tıryakls, karşı· 
ıncmlş olan Ahmet, bcklır odası· sında imlı: gıbl konusuyorsunuz 
nın bir kbşesine bUzülmüs oturur. S iz, nasıl oynuyorsanız, ben de 
kcn, kapı çnlınır: öyle oynarım. 

Gcle:l, daire ark,."ldasfarından Ahmet, ev sahibi olduğu lç n 
Mehmettir. Mehmet de bekardır, yerini Bayan Şazlyeye verir v. 
o da, pazar glioünü nerede geçire- •

1 

poker baslar. 
~e~n• dilşünmckted'r. Derken, Bayan Şaziye, 1htfmal, iiç scr.e· 
ı,·at: :Kapı. İçeri, Ali ile Mustafa dir oynGmadığı pokere kavusmak. 
girerler. Onlar da bekardır ve pa· tan mütevellit b r se\'inçle, ilk 
zar günlerini hoşça geçirmek ça· - Açtım! 
rcslnl arimaktadılar. Diyene, cevabı yapıştırır: 

- Hadi, sınemaya gidel.ml - Rest! 
Bu teklife, Uç ses birden itiraz. Etraf kaçar. Bayan Şezlye biraz 

der: da gurur içinde masadaki onluk-
- Allahın bu sıcak :ünilndc mi, Jarı, kuruşları, çcyreklcrı toplar. 

en kaçırdın galiba? İkinci «açan• da ayni, zorlu 
Bir mUddet süküt. Mehmet, el. kelimeyle karşılaşır: 

lcrl pantalonur.un cebinde, ufacık - Rest! 
1.ıckfır odasını, b;r aşağı, bir YU- Ve oyun b r müddet, Bayan Şa· 
karı santımlcmektedir. Bırden du· z.lyenin «rcsh ten ka1clcrlle bir 
rur. Bulduğu, harikulflde bir fikri Majino haltı kadar Ol uncuların 

Fakat, hel'şeydc olduğu gibi, 

arkada J.:ırına söyler: gözlerini korkutur. 
- Zaten, vakit daha çok erken. 

V A 'J.' A !ti 

AMERIKADAN 
TDRKÇE 

Radyo Neşriyatı 
Amerikadaki Radyo Şirketleri 

Türl(iyedeki Dinleyici i ere 
Türl<çe Neşriyat Saatlarını 

. Bildirirler: 

Türkiye saatı 

8:10- 8:30 

Program Gün.'er 

Raılyo 

Merkezi 

DalKa urnnlntıı 
Kilosikl .Metre 

lVlüzik Salı, Çarşamba,Pı:Jr- WRCA 9,670 31.02 
şernbe, Cuma, Cu-

nıarlesi, Pazar 

8:7 5- 8.·30 Müzik Pazartesi lfifvBI 77,890 25.2 
8:30- 8:45 Haber-Salı, Çarşamba, Per- w·.~ cA 9,670 31.0 

ler şembe, C um a, Cıı-

... - . - .,_..,, 

'l'ürkiye 1 Ş Bankası 
Küçük tasarruf hesapları 1942 ikramiye plam 

UŞIDELEJı: 2 Şatı. t, ' Ma,_, 3 ~ 
2 Ddncit~riD tarihleri_.. yapda 

1~2 ffiRAHIYEL&IU 

ı adet 2000 Jl:alılıt = 2000,- Uza: '° > 100 • = (000,-
Sokakta eğlenecek bir vasıta bul· 
1 .ak lmkacsızdır. Poker oynaya. 
ı m. 

Bu fıkrl gerı kalan 
r beğenirler. Fakat, 
Ahmet, 

ufak bit' cesaret, bu urcstb ten ı 

Majinonun «blöfı• tenıcllerinı sar· j 
sar. Ali, cdöpcr onluıı ile, B~yan I 

üç arkada:ı b" Şazlyenln urcsh Majloosunda ır I 
ev sahibı 11gedik• açar. Tabii, bu gedığl, d". 

marlesi, Pa::.ar 
Paz:rlesi 
Hergün 

WN E I 71,890 25.23 
WL W1.- 75,250 19.7 

3 > 1000 > = 3000,- > 

1 
: > 7W :> = l~O.- > 50 > 
., > 500 > = 1500,- > 200 > 

ı · ıo • 250 • = :ısoo,- • 200 • 
10 

> 
> 
> 

= 2:W>G,-

= 8000,

= .3000.-

> 

• 
> .. 

- Çocukl .. r, der. Poker oyna
l • lım .ııma. bende klığıt yok. 

ğer iki oyuncu alablldlğlnc geniş_ I 
lftlrlcr. o kadar senışlct rlcr ki, 1 
aradan b"r saat geçmeden ve ev 

Ali, çırcstnl bulur: Eahibl Ahmedlo bütün ltlrözhrına 
- Canım, der. Şimdi be?~ tü· raCmen, Bayan Şazlyenln süslü 

h ncüyc gider, bir deste kagıt a- çantasındaki mevcut servetinden 

8:45-9:00 Haberlerin Sa.'ı, Ça.rşanıbu, Per-WRCA 
Tah!ili şembe, Cuma, Cunıar 

lesi, Pazar 
Pazartesi 

9,670 37.02 

1 Askeri Tıbbiye Okulu 
H ''Tabip, Ecz~cı, Kimya, Dişçi, Hukuk ve 

Öğretmen,, Sınıflarına Alınacak Talebeı 
K~yıt ve Kabul Şartları 

lır. gc! rlm~ . maada, bileziği, altın ı;aati ve ev· 
Ve dedıı: nı yapar. Ahmcdln, 1 lUik yuzüğü paraya tahvil cdilır 

d" rt bacaklı tahta ma~asının ctra. ve üç oyuncunun cebine yerleşir. 
f:ı.a dört arkadaş geçerler ve po
krre ba!jlarlar. Kllv: Yirmi beş Bayan Şaziye, seansın sonunda 
l"ıru~. uvcrtilr: Yüz, 1-op: Kırk nUkud ve mücevheratındun başka 

bir alay borçla poker masası ba· p::,a. 
_ Açtım! şından kalkar. Ve o zaman, kim. 
_ Üç defa açtım!I senin farkına varmadığı asabi bir 

- Ben yoğum! .sesle, 
- SUrlorans. - Aman, der. Ne cğlendık, ne 
Çil çil kuruı;lıır, sarı onluklar, eğlendik. 

• t"l çeyrekler masanın ortasına Bu sözü, _ ev sııh·bl, Ahmcttcn 
Hır ve poker, zevk içinde bir maadası • büyük bir scvlr.ç lçln· 
•ım saat kıdar devam eder. de tasdik ederler. 

r rkcn. b"r, vçat kapı.11 daha. Ge· Bayan Şaziye, mtihim işleri ol. 

WNBI 11,890 25.2:> 
1-lergün W L WO 15,250 19.7 

18:15-r18:30 Haber- l"'azartesi, Perşenıbe WRUL 15,130 19.8 
ler WRUW17,750 76.9 

I 8:45-19:00Haberler Pazartesi. Sal!, Çarşamba WCBX! 5,270 19.6 
Peişembe, Cuma 

,, W CRC 17.830 16.8 
79:11()-19:15Habcrler Pazartesi. Salı. Çar:amba WR U l 17,7 50,16.9 

Perş be. Cuma. Cumartesi 
ı<' , şnzıyedir. duğu için heFkese ayrı ayrı tıve- ı 

Sayan Şaziye, Ahmedln bir ar· do» eder, odadan çıkar, gider. 
1< "!aşının karısıdır. Arkadaşı, be. Tekrar başbaşa kalan dört ar· 
r •1 vazife bir yere gittiğinden kadaş, yeniden pokere başlarlar-

' rrsını, kardeşi kadar sevd'ği ken, Ahmet, 

,, WRUW15,130 19,8 
19:15-19:30 Haberlerin Pazartesi, Sah, Çarşamba WRUL 17,750 16, 

Tahlili P..:rş be, Cuma. Cumartesi 
·• r.ıcdc emanet etınlş, ona Hizım - Arkadaşlar, der. Bu kadın. 
i · lrtn yardımlıırda bulunmasını dlr. Kaybettiği paralar, neyse, r.c 

•blh etmiştir. ama, blle7.lğlnl, yü7.üğlinü, saatini 
Ahmet, ~rada, sırada Bayan Şa- iade etmek, sizin erkeklik borcu-

• PYI sinemaya götürür, çar:ıı, pıı- , nuzdur. 
rdan evin eksiklerini tamamlar.! Bu beliğ hıtabe, üç arkadaşın 

: \Z ye de, canı sıkıldıkça, cıpat. r· ·--.·~ıı?. nı•rtırur.u okşar ve Ah. 
r, Ahmedin odasında biter. mcdln ellylc mücevheratın ladcsL 
Şaz ye, odsdan içeri girl'lce. .rnr r ver rler ve kfıi;ıtları da· 

·.hmet ayağa kalkar, buyük bir ı1 ğıtmrğ& başlarlar. ı ?.akct içlnde, arkadnşır.ın karı- - Çat, çat, çat, çat. 
nı poker oynayanlara utakdim» - Glrinız. 

eder. derneğe kalmadan, açılan kapıdan 1 

Şaziye, içeri polisler dalarlar ve pokerci. 

21:30-l/:45 Haberler 

21 :45-22:00 Haberlerin 

Tahlili 

(Bu Listeyi 

,, 
Her gün 

Her gün 

Lfıtfen Kesip 

WRUW 75,130 19. 
WNB/ 17,780 16,8 

WNBI 17,780 76.8 

Saklayınız. ) 
-Aman~0a~ d~ Ne t~a. lerl~k~arla~P~~~rln ~bsın- '~••••••••••••••••••••••••••••••••••··~~~~~~ dL~ ~c t~adut Tam, üç ~nedk da da Bayan şa~ye, osabi b~ gU· -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

e\'llylm, d&h!l, bir defa olsun, po- lümscmc ile durmaktadır. 
kcr masnsıoa oturmadım. Şayet, Ş!mdl, Ankara sulh ceza mah· 
sizi sıkmazsam, birkaç el de ben kemesi, bu enteresan vak'anın suç 
oynayayım. !usu olarak Ahmedi, evinde po_ 

BORSA 
16 TEM.MUZ 1942 Devlet Demiryolları İlanları 

ı Sterlin 5,22 Misafirler, mahcup mahcup ön· ker oynatmnk, dltcrlerinl de oy
lerlne baknrlar, Ellerini uğuştu· ı namak suçlle muhakeme etmekte- 100 Dolar 130,70 

rurlar, nihayet, Mustafa, baklayı dir. 100 
anzından çıkarır, F.rtutnıı Şevket 100 

Pezeta l 2,89 
İsviçre frangı t 30,03 

Muhammen bedt>li 5000 (be' bin) lira olan 2000 (ikl bin) adet yUz 
havlusu (31/Temmuz/1942) cuma gUnU saat (H,30) on dört otuzda 
Haydarpa.,ada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından teahhUdUnU 
i!a edemiyen mlitcahhldl nam ve hesabına pazarlık usulile satın alı

nacaktır. 

İkinci haftanın 
at koşuları 

Bu yarışlarla at koşuları daha 
ikinci haftadan heyecanh 
bir safhaya girmektedir. 

At· yarışlarının ikinci hafta ko-ı lcmdarı 58. Fehmi sımsaroğlunun 
~ları bu hafta yapılıyor. Elimiz· Buketı 56,5, Demeti 56,5, Kadri 
deki program yarışların daha ikin. Yıkılmazın Şenkızı 56,5, F. EllL 
el haftadan heyecanlı bir safhaya altıoğlunun klıçük Esseks'i 56,5 
girdiğini gostermektedir. kilo taşıyacaklardır. 

Bu haftanın programını bugün Dört ve daha yukarı yastakı 
nt mcraklılsrına veriyoruz. safkan Arap at ve kısraklarına 

Üç yaşındaki yeril yarımkan mıhsus (içUncti koşuya altı hay· 
lngıliz erkek ve di§I taylara mah- \'an iştirak edecek, İsmail Hakkı 
sus birinci ko uya dört hayvan •rekçcnln Savaşı 6:J, 'funası 58, 
giriyor. Suat Karaosmımın Mene· Kazını Varcnnın Yavuzu 58, l\Ius. 
ylşi 78, Tiryakisi 72, Ali Erteğln tafa Turgudun Scvlmseklzl 56,5, 
Acarı 56, Musta!a Ekimin Ceylanı yüzbaşı Şcmscttlnln Bahtiyarı 
da 50 kilo ile koşacaktır. 56,5, Fehıni Vuralın Tarzıını 56 

Bir defada 2000 liralık bir ik. kilo ile koşacnktır. 
ramiye kazanmamış olan üç ya_ İki yaşında ve koşu knzanına
podakt safkan İngiliz erkek ve mış yerli safkan İr glllz erkek ve 
disi taylara mahsus ikinci koşuya dişi taylara mahsus dördüncü ko· 
6 hayvan girecek ve Kadri Yılma· şuya yine 6 hay\'an giriyor ve 
zın Yavuzu 58, Siihh Temelfn A. Fehmi Sımsaroğlunun Polatı 56, 

100 İsveç kronu 31,16 

ESHAM ve TAHVİLAT 
• 

İkramiyeli % 5 933 Ergani 22,59 

RAŞIT RI~,A Tn'ATROSU 
Hailde Pl,kln beraber 

Harbiye BelvU bahçesi alaturka 
kısmında bu gece 

Bu işe girmek isteyenlerin 750 (yedi yUz elli) liralık katı teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte pazarlık günU saatine kadar 
komisyona mUrııcaatları lflzımdır. 

Bu işe ait şartnameler komlsyo ndan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(7592) 

SAÇLARINDAX UTAN Askeri Tıbbiye Okulu Müdürlü~ünden: 
Yo<h:ll 4 }'erde 

Ya:ıan: ~shrnut l:"ef!arl 

Heyet her gece Belvü bahçesinde 

Hı\len sılada bulunup ikinci devre kampına tefrik edilmiş olan As
keri Tıbbiye mektebi talebeleri 16 ağustos 942 de UçUncU kampa lştlrak 
edeceklerinden Hi ağustosta mektebe iltihak etmeleri ilan olunur. (7656) 

tcms 1 vermektedir. 

Alaburanın Gürsoyu 56, Fıkrct 1 ~-- K ÖŞk _, j 
Atlının Vorodin'i 56, Zehrimarı Sarıyer, Hidayetın bfığı nam 
54,5, Osmanın Ren'! 5,45, Vido'su mesire karşısında 87 numaralı 
54,5 kilo taşıyncaktır. takriben bir buçuk dönüm çanı, 

Dört ve daha yukarı yaşt ki manolya ve yemiş ağ"açlarlle 
sa:fkan Arap at ve kısraklarına bezenmiş bir bahı:e içerisinde 
beşinci satış koşusuna da Uç hay. U<; katta yedi oda iki ı:ofa. Ha-
van iştlnık edecek ve Kazım Dar- rem sellı.mlık gihi iki daire ola-
canın Yavuzu 64, Zekiye Aydemi· rak kullanılabilir. Ayrı iki ka-
rin küçük Hilali 60,5, FAzıl Koca. pılı. On sekiz temmuz cumartc_ 
güneyin Fidanı 60 kilo 3le koşa- si saat onb!rde Beyoğlu dör-
caktır. dUncii sulh hukuk mahkemesi 

Çifte bahis 2 • 3, 4 - 5 inci ko uırafından katı ihalesı yapılıp 
şular arasındadır. İkıll bahis de satılacaktır . .Muhammen kıynıe-
2, 3, 4, 5 inci koşular arasında o- ti sekiz bin liradır. 

lacaktır. 

Boks hakemi 
yetiştirilecek 

ZA.l:'I 

Istanbul Hukuk ı-~akUlteslnden aL 

O RF ANIDi S 
Cild ve Zi»ırevt mütehauısı 

Beyoflu Suterazı sokak No. :5 
Nil apartıman 2 el kat Tel 4373~ 

Uıküdar Sulh Hukuk Jfaklmliğln

de: (942/38"! 

Rafa.el Jo~lresko: Kuzguııeuk Slmlt

ı;I Tahir S. 4 S o. da. 
ILAS 

Avram tarafından aleyh!nl7..c açılan 

fı-.ı-ağın terkini davasının cari muha

kemesinde yukarda yazılı adrese gön 

derilen celpnameye verilen meşruhat_ 

ta 15 senedir Pariste olduğunuz be-

İstanbul Boks Ajanlığından : 
Boks hakemi yetiştirmek üzere 

bir kurs açılacaktır. Talip olanla· 
rın hergün sa t 18 de Bölge mer
kezinde ajanlığımıza mUracrıat et· 
nıeleri luzıımu tcblis olunur. 

yan edilmesinden dolayı mahkemece 
dığım şebeke ile hlivlyet cUzdanımı: 15 gün miiddetle tebligatın !IO.Oen 

zayi ettlm. Yenisini çıkaracağımdan icrasına karar verilerek mahkeme 
eskilerinin hllkmU yoktur. 

J0.8'.9~2 saat ona bırakılmış olduğu 
Istanbul Hukuk J-'akülte&lnden tebligat makamına kaim olmak U· 
6816 No. lı 1-'ikret Km.an zere il&n olunur. 

l - Türkiye cumhuriyeti tebasından .bulunmak. 
2 - Soyadı ve fotograrı kendi nilfusu ile birlikte ana ve 'babasının 

nlifııs k6.ğıthrını ibraz etmek. Bunttırdan herhangi birisi vefat etmlş 
ı~ıı 11Uf11s kavdınd:ln b!rer musıtddak suret ~etirilme~l llızımdır. «Ebe· 
Vf"ynlnf! ait işbu tanınma. vesikaları mektepçe G"örfildUkten sonra. he• 
men iade edilir. 

3 - LL eden pek iyı veya iyi derecede mezun olmak. ,.- -
4 - Liseyi bitirme ve olgunhı!i diploması vennelt. Hazırlanmam~. 

sa Jlııc mfidlriyctinden bir nıusaddak vesika ve askeri tam ehliyetname 
ı;östermek. 

G - On 11ek1:-. ya11ına ba mış ve yirmi llç ya;qna ~rmem~ bulunmak 
6 - Çiçek ~ı vesikası ~füterrnek ve tam teşekkUllU asker! bir sıh· 

hl heyet tarafından muayene olmak cOkurun rapor üzerinde tasdikU 
fotografr bulunıu:aktır. 

7 - Kendisinin ve ailesinin fena hal ve şöhret: sahfbl olmadığı 

okurun nişanlı ve nlkAhlr bulunmaclığı hakkında mahalli zabıta tarafın
dan tasdikli bir vesika göstermek. 

8 - Baba ve ana ölmüş l!!e bUyUk baba ve ana, amca, dayı, hala, 
teyze, kız ve erkek kardeş veli ola.bilir. Şu kadar ki ana ve babanın 
öldüklerine dair resml bir klğıt getirmelidir. 

9 - Kabul edildiklt'ri kendilerine tebliğ edildikten sonra vcll.ııi tln'ıtıo 
fından ve noterlikten musaddak okulda örneg'I yazılı taahhUt senedi oku. 
la verilecektir. 

10 - 4X6 bllyüklükte 6 kıta fôtograf. 
l 1 - Mektebe kati kayıt: muamelesi yukarda istenilen Ye.saik ve· 

rildiJıten sonra c.Ey!QJ ayı sonunda yapılır. 
Liseden pek iyi derecede mezun olanlar bUAlmtlba.n alınır. Iyi de

recede mezun olanlar kadrodan !a.zla talip olursa lsteldller arasında cyA... 
hancı dil \"e riyaziyeden> mllsabe.ka imtihanı yapılacak ve en çok nu· 
mara alanlar seçilecektir. imtihan cylQl ayı ilk haftasında yapılır. 

12 - Liseden bir sene C\"Vel ve daha en•el mezun olanlar bu mUd· 
deti nerede ve ne suretle geçirdiklerini bildirmeğe ve tevslka mecbur-
durlar. d89> ci611> 

lstanbul Mıntaka Ticaret Müdürlüğünd;n 
Ellerinde yağlı tohum bu~unanlara 

Ellerinde 941 ve daha evvelki seneler mahsuıu susam, keten tohumu, 
ay çiçeği tohumu, yer fıstığı ve kendir tohumu bulunanların 15 temmu:ı: 

1942 tarihine kadar mallarını, miktar ve evsafını bildirir birer beyan
name ile Ihracat Baş kontrolörlllğllne bildirerek usuıu veçhlle mUhUr
lettirdiklerl takdirde yeni fiyat rejimine müteallik 56 No. lr slrklller 
hükUmlerlnden iııllina edilecekleri 11An olunmuştu. 

VekA.let yUksek makamınca bu hususta alınan yeni bir kararla aşa
ğıdalti tadllll.t yapılmıştır: 

ı - Keten tohumuna ait beyannamelerin kabul ve mllhUrlenmesi 
eskisi, 

2 - Yer fıstığı, susam, ay çiçeği ve kendir tohumlarına alt beyan_ 
nameler 1 Ağustos 1942 tarihine kadar tevdi edilmiş bulunacaktır. 

3 - Kendir tomumlarının mUhUrlenmesi işi ı ağustos 1942 tarihin· 
de hıtama ermiIJ bulunacaktır. 

4 - Yerli fr.~tığ"l, susam ve ay çfı;eğl tohumlarının rniihürlenmesı işi 
15 ağustos 1912 de sona erecektir. 

5 - Evvelce depolama mahalleri olarak blldlrflenlere ilA.veten rcsmY 
kontrol merkezi bulunan Giresun, Ordu, Jo~atsa, lnebolu."ısıtendenın, Te
kirdağ, Çanakkale ve Bandırmada bulunan çuvallanmış ve usulU veçhlle 
açılmıyacak şekilde mUhUrleri takılmış bulunan yatlı tohumlar mahal
lerinde de depolanacak yani mUhlirlenebllecektlr. 

6 - Kontrolörlük teşkil!\tı bulunmıyan yerlerden Tekirdağ, Ban. 
dırmıı. Çanakkaledekl al~kadarlar beyannamelerini yukardakl mUddet:· 
Icri aşmamak Uzcre lstanbul Mıntaka Tıcaret MUdUrlUğU Ihracat B14 
KoııtrolörlUğUne, Iskenderundakl alikadarlar ise Mersin Mmtaka Tlca· 
ret mUdürlUğUne tevdi edeceklerdir. 

7 - Bu Jlman ve merkezler haricinde veya dökme halinde bulunan 
yağlı tohumların mUhUrlenme ve depolanmıılıırınıı. imkAn bulunmadığın
dan allikalılann işlerini ona göre tanzim etmeleri. 

8 - Daha !azla izahatın Istanbul Sirkeci Liman hanındaki Thracat 
Baş I<ontrolörlüğlinden alınabilc<:eğl Uln olunur. (7567) 

Terzi ustası aranıyor 
Biri 500 diğeri 400 kuruş yevmiyeli mUtehassıs ilci terzi ustası alL 

nacaktır. 

Çalışmak lstiyenler Tophanede iki No. lı dikim evine mUracaat etsinler, 
(7704) 

Sahibi , .e Ne,riyat Mlldürü : Ahmet Emin YALMA."f 
Vatan Netriyat TUrk L td. şu. Vatan Matbaaaı 


