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Anglo- Sakson'Danimarka ve 
yardımı -----------

r-~- 1 Belçı·kada yenı· 

: \ 

1 

.................................... 1 

i Bankalar 
1
• 

i Hangi v~ ne miktar 1 
i mallarmı depo ederek 5 

Belediye nihayet harekete geçti 
au ya, müttefik~rinden daha 
~iş ölt füle ~ardım istiror. 
p •.na mukabil Amerikalıların 

L8Sİflk1t': Japonları tutmab.rJ, 1a ya k 1 a n m a 1 a r uıgitizJerin Ortasarkta bir 
k.Sİm Alman kuv,•etlerini 
~(' gul etnıeleri, AJman~ a 
ut rine • a.PJlan de, aınlı ha,·a 
llkı.ıları '~ niha3 et r.u~~ 'it~ a 
gonılt"rilen ~i~ ecek maddelni 
'e harıı mab.emesi bii~\ik bir 
cardım deiiil midir:' _J 

~' y mn en salahiyettar 

_______ , ______________________________ ___ 

Alman askerleri nümayiş 
9apan halka ateş açtılar 

ölü ve yaralılar var 

sahiplerine avans ( 
verdiklerini hlikOmete j 

bildirecekler t 
Ani.ara, !, (Hu, u ... j - Ti· 

(•aret \ Pkiileti, ~nH "' ~a-
• han<·ı tı rnkalardan. d .. poları

na mal ıızerine a\ an."' \'e~ a 
emanf.'t "'Ur file h nluhıu 
malların d ns ,.,.. il iktarlanıu. 
bu mallann &

1t"Jlolanla hıaın~ 
tanht~11beri hulnndubrUııu, sa· 
hipleriiıi, tahsi edılm,s l."n>tli 
mlktanıu sormtı!i.tur. 

Şehirde mevcut pirinç 
ve zeytinyağların 
miktarı tesbit ediliyor 

~ağzl Ame ık da "As o ı· • - ------- ---------------~ .... --------------~ 
yeted Pres" ajansına ~ a- N • • • 

Zl ı b oeyanatta bulundu. Sta. Orveçte ıdam edılenlerın sayısı 34 Ü 
Yold vesıle ile sık sık t k•f d•I l • O • ' .. ------····--"' 

Daimi Encümenin verdiği bir karara göre 
h tabet u une çıkan bıl' ev 1 e 1 en erın sayısı 1 00 nı buldu 
~evıet f t. ğildır. Bilakis Muhtel f mıntakal:udan gc:·, ıbaresini t .. şıyan le'\ha r bu 
.remlm y ın sakini en az len haberlere nazaran ışgal al- lunduı u,·orlardı 

g ıiınen en az so:- l yen bir zat_ tmdakı A \Tupada isyan hare· Oı-lodan ı ec::men bıldınldığmı 
tı.r. Ru .. ~a gıb kocaman hatta ketleri yenı yeni safhalar gri!:>· göre, hu.~usi mahkeme bÜgun 

Pendikte kurulacak 
tersane için 4,5 milyon 

lira harcanacik 

tüccarlar ve fabrika törler 48 saat zarfında de
polarındaki malların miktarını bildirecekler 

f r kıt'a a~ılabilecek bır mem_ t~rme_kt~dır. Rad~ o gazetesi· Tondheım'de yen den JO kışanm 
eket ıdar(.ı ettığı 'e bütun as. nın bılrlırdiğıne göre, diin Ko· irl..:ı.mına kaıar venn ştıı. Mah
keri, siy. • dari teller o mer . penhagda Danımnrkalı münev· klımlardan b ı ıııın cezası genç 
ltc:zdrn em r ve ışaret aldığı hal_ verler bir toplantı yapınısl,u · olma$ı dolayı ıle 10 500.e' ki.ıre· 
Je sahnede ona rastlamak kabil dır. Bu miinasebetle halk ''Al ğe tahvil ecliln iştır. Dı ~er dokuz 
değıldiı. manlaı· memlckctimizı terket· mahkfım. ocıh. J ıdam olunmu. -

Bu bakımdan Ru ya savaşı • melidirler!'', "Kahrolsun işgal tur. Maznunlardan ik" kiı::ı seı
llın en he ecanlı :ve had bir saf. kU\'Vetlerı!" diye bağıımıştır. best bnakılmı:ıtır 
h_aya gir ~ğı .. şu sırada cok .kıs~ Alman kuvvetleıi bu vaziyette Şimdı~ e kad r ıdnm edilenle
SOzJerın bu. uk bır ehemmıyetı halka ateş açmıştır .Halk ara- rin sayısı 34 dür. Yalnız Trond· 
olm~k ıc~p ~ler. . sında ölü ve yaralılar vaı dır. hcim 'de binden fcızl Non eçlı 
Fılhakıka akıncı cephe hak . Diğer taraftan Londradan ge· de me,·kuf bulunmaktadır. t~· 

kıncıa bütün Rusların, resmi ~·e len bır ajans haberine göre. Bel- veçte bitaı af mahfıJJerin lrnnaa· 
fa .ga ı. resmi kanaat ve fıkır: çikada Almanya aleyhinde y.ı.- tine göı e Almanlar, muttetıklet· 
erı m,.!umdur \ a~ıngtondakı - - ~örünür göı ünmez Norvedil~-

Ankaıa, 9 ıHu ı ı - Pen· 
dikte Pavlı adası cıvaı nda yapı
lacak tersanemn msasl hazırlık· 
lan ilet lemekte<.t Anlaşıldı ar 
na göı e, bu ı::;e 4 5 oq. ı ı 
sar fedilecektir. 

Alma 

S on haftalar iC'.lnde ' al ' e 
Belediye Reısi Dr. L\ tfi 

Kırdaı ':m pıyasada bılha~ sa gı· 
da maddelerı iızennde deYamlı 
t etkiklerde bulunduğunu ~az· 
mıştık. Bu tetkikatın ıkmalin· 
den sonra. bu gıbı nıadd ler a· 
hm ve satımında büyük ~ ya-

t!ef" f ·k c pılan hır nümayiş esnasında Al 
h 

ır Lıtvıno Amerı a um - man polisinin açtuh atePle bazı rin aya.klanacakların kam b·ı 
Urreişinı müteaddıt defalar zL ~ ., lunmaktadırlar. 

l'aret edeıek garpte ıkıncı bir Belç-.kalı kadınlar ölmfu: veya Yine bir Londra t~ grafına 
Moskova 

blltUri.Wr: 
476 Berlln 

llildlrigor: etpbe kuru masını ısrarla ıste.. yaralanmıştır. Kadınlar elle- göre Almanlar Briın ve Prag 
dı ve bazı Amenkan gazetelerı. rinde, "A~manyadakı t ir koca· ~ehirleriııde e~lul ayı mnde ol· 
de bu istekde Moskovanın dilek. !arımızı bıze ıade edıniz. Çocuk· tısı kadın olmak uze e 84 Çek'ı 
1etini tam mile takviye ve teyıt larımız için bize ekmek veriniz." idam etm' şlerdıı. 

MI pa ------
ettiler Londradaki sefir ~fai.:ky --·••• .. •••••••••••-•••••--.. ••••••-••••••••••••••-•••••••• 
de mükerreren ikinci cephenin 
ıı·r'ate te ıs hususunda ısrar B kk il d k 
etti, hatta daha 1 eri gıderek; a a ar a şe er 
1943 yılına kalınırsa gecikil-

diğiru de ıl ve etti. 

Stalingrad ın 
düşmiyeceği 
anlaşılıyor 

Jnış olmakt n korlanak lazım ulunamı 
lngıbz p rıamentoeunda luw. 

\etr amele zumre . \"e mühim --#l'ltlllUJal1D IHI pbri z~-
ga~tele b"r takım toplantılar .... 1 k 1 d ,._ 
Ve neş ·yat ıle Ru sefırinın fik Bakkallar, cemiyetin iyi tevziat ya- tetmege Uıum ama ıgmı 
rını gilrüıtuı b r ekııcte hatta d u ö ı ·· l C I I · .. 1 w baclad·""'r Sokakıard n· m yı leıe kadar pama ıgını 8 1/ UlfOF ar. em ge ıse SOJ emege y .. 

\'aran b rzda müdafaa etti. buhranı bayram mÜnasebef//e İh#i- L.ondra 9 (A A) - oıko ada ler. neşredilen Sovyet gece y&r ı teblıgl, 

Geçen haft Mo kovayı ı.iya. IJBClft arfm8Slna Vf! SOn yağmur/ar Stalı ngradda kanlı çarp im• ırın ce. 
tet eden Amerıka Cumhurreisi. reyıın ettiğinden bahı;etmektedlr. 
llın şah. i mümf'B ıli Mıster Wil_ da bozu/an demir 'IJOIU gÜziJnden Bır fabrıka ya;unların a cereyan 

ltıe de gc:.rpUl ikinci cephenin az mal gelmeaine attedlyor eden b ı r çarp tmada A Manlar ağır 
h~men aç ımr talebini ve bu zayiata uaramıılardır, Düşman yıl . 
hapta caı eo Sf' bazı askeri Dun ehıimiz b kkallıırı ;>ine el _ yapını) or. Bı ım h •,c.r, z. buyuk bı'ı nız b ır noktaoa ılerlemeğe muvaffak 

1 Kafkasya' da 
yeni ileri 

hareketleri 

Alman cenup ordular 
komutanfigma llareşat 

List tayin edilmiş 
Bul n 9 AA,) - Alman ardu • 

ları b•ikurrıandanl ıgı Kafkaı bölge 
einde hücum kıt'alarının or01anlardı 
tiddetlı uvailırdan sonra yenıden 
baıı teı:ıelerl aldıkların ı b ld ı rmekte. 

d ir. 
Don cepheı "de Rume n ve ltalyan 

kıt'aları dl!gman taarruzlarını pıiı • 
kıirtmuf erdır. 

ll ı"-fıl. · rn ka\ emetinin kı - lerlnde cuzdanlar oldugu 11< lde boş_ kııllara veriliyor. olmuıhır. Bu nokt ada bır ttkak düt 
tıbna~h ılen sürdü. b una Ccmı)ct bin, ında bc.·leş - 2 - Tenlat es den h, f d doı·t manın e line geçmı't r. ı 

· ımdı de ..,talın şahsan bu fik 111 lerdlr. S.nk"'r ı· 1• "rtık • ·ıtlı bır L Moskovaya gelen e n s.on haberlere 
göre, Stallngradın f mal nde A lman_ 
fa r bir günde 4000 k §ı kaybetm•t. 
lerd ır. 

Cephenın merkei keaımınde hD 
cum kıt aları bir çok ıırhlı ıatıhl<lm 
ve top mevzılerıni ıarnızonlariyle 

beNttıe r tahrıp etmiıler ve bır mlk • 
ta r Mir almıılardır. 

l ·ı h '"' '"' " .. - gun yapılııdı. Biz de şeker • lm k 
a ğa \l.11-USOr; rnüsaı iiııı ey olm ktan "lk nı"tır. · · ı h C! " " ıçın zor uk çe ez, 1 tıy c roız ka • 
o. k • KUçuk bakkalların ,ıka) eıJerı da_ dar alırdık. H. !bu u s mdı ıeui, t 

· Mü\.tefık erın Rus~aya yar • dıını Faşı t Alman ordulaı ının ha ziyade şu noktalarda 1,opl. nmok _ haftada bir gune indir Jmı6 ıken son 
. tadır: gunlerde ga) rj mu. y) en zam, nlarda 

f'tı bıi)ük yuttunu kcndı üzeı ıne . ~ekmekle Sovyet1erin müttefık _ .. 1 - Ceınıyet eker tc\l .. zı, tıııı hal,lı yapılmaga ba lanmı·tır. Bu ekil de 

Mozdok ke11nuncıe bır çok A lman 

taa r ruzlar ı ge ri at ılmıftır. 

(S onu Sa. S 6ıi 6 da' 

ltmen golünün doğw cenubunda ka 
ra ordusuna tw1enaup kıt'alar, tıucum 
kıt'aıarı v e hava ordularına menaup 

( Sonu Sa. 3 Su S da) l1:ıre vnı,uğı :\ardımla mukayese -:-- . . • - - bizim aleyhunize olu~or. Çw1 rn bız 
e ı ı ~ ..,.,.ı,. ld - g·· u·· ı·u·r ·• cıl Alman ıstılası ba~lar başla • fazla sermayeıı ldıu eler olm. dı11ıınız 

ı ·rse t"°" az o ugu oı · ~ R l ld l h · --------------------------
ş.. h . R 

1 
ark cep maz tı s ara e en ge en eı şe. için ancak bir ikı glinlilk eker nlı_ 

up e ... ız us ann 11 - ,. 1 - ı t t : he ,3 t kl f daka" ı·lık ~ ın yapı acagını an a ı . ı yoruz, biıyük bak « 11 r 1 e r. zla faz 
\·er d kl 

1 
f t k •bcttikleri . ava ~ ın a:ı, "' ~sır cep csı . la alıyorlar. Bızım elım zde ~ke ·he. ll'l:e ~arı ı arı e • H k 1 'f h · 

1 
en h:' e a ' a) nın takvıve edılmesı Brıtanya. men bit.lyor, uzun günler yı: ı ı te\ zi. YARIN: Eslıi feker bayromı arefelerinde 

Yazan: Sermet Muhtar Alu• btazı e nuıu · ~nglo · Sakson. adalarında kuvvetli bir ordunun! atı bekliyoruz. 
~ın 7~~ıntları ıle kıyas. k~~ul harekete hazır bir halde bulun. (So" "' Sa a su. ı d e l i._--------------------------~ 
~~~~~d~~~W~:mwft~ra~ Am~kantak===============~===~-~---=======-==~~~==1 
lii · Mu~.tetıklcr ~asm.d~kı ~0- , iye1erini alması hep Demokra. 

1 
ıa:-1' rı. uzerınd~ fıkır yu - silerin Ruslara yardımı mahiye· 

lhmeg ... salahıyctamız pek ~ı. tini tasımaktadı r. N'asıl k ı Rus 
0lınak l)(: i'lber; 8ll noktaya 1• cephesinin vücudü de J{ızılların 
i'1rel tm k .P k hakh olur: Rt~~ Anglo _ Saksonlara bir muave. 
l haı lım baı-;langıcmdan be neti sayılmak lazımdır. 
tıt. ıılerın ~ fında y\;r almıs . . . • 

cı ıldır. Hatta clenebilr ki lfJ39 Amerıkaııın Pasıfık Ukyaııu. 
\ h da Lehı tan taarruzuna sunda Japonları daimi surette 
ka.1 ı.;ı tarafsız kalmakla Fransa baskı altında bulundurmaları 
'\re umumiyetle Müttefiklerin da şüp~csiz Ni~on.larır. uzak • 
du ımunu kolaylaştınnış sayı _ §arkta nerhang:ı bır taa.rı uz ta. 
laın z. Haı be giı mesi de tıp~ı savvurlarına en ku\·v~t~ı engel _ 
d·~· ·r deyletler gıbi hücuma ma. dir. Bütün bunlara Çının muka. 
t ız k ır. ıle tahakkuk etmiş • vemet i, Hindisrandaln hazııhk • 
lır. Bı alde k Rusya devleti lar da ilave olunabiii r. Doğru • 
dah:ı ı., d ... kendi harbini yap . dan doğruya...~·c bih·asıta olan 
trı kt · • 11:1.amafih Mister Çör bütün bu desteklemeler Dcnıok. 

r----

Sevdiğim 
Adam 

Yaza : BEDID ESEN 
Zengin bir hayıttan 
fakir bir hayata dO· 
ı•n ıenç ve gOzel 
b i r k ı zın romanı 

~-
ltt-rkesi ~ akadua a1ikadıar 
edecek, her satan okuyaa
lara ze\ k ' erecek bu gii.zel 
l'GnlUuDm bayramertesi 

JDejl'e bef:lllyasğıı. 

rasilerin yena müttefikleıi Ru.::. 
lara yapmakta olduklan yar . 
dımlar sayılmak lfızmıdır. 

Terazinin gözünı..le tartıldığı 
vakit bu yardımlardan hangi~ı. 
nın daha ağır olduğunu takdir 
etmek de bir derect:yc kadaı en. 
füsi bir §eyılir. Bu hususta Ru · 
ve .Anglo • Sakson teraziierinin\ 
ayni olmaması ihtimali de çok 
varidd ir. Az çok kuvvctce ve 
nüfusça birbirine ya.kııı devlet _ 
lerin yaptıkları ı ttifa'k harp!~ • 
rinde, geçen B\iyük Harp misa_ 
linde göri\ldüğfi vel.hile böyle 
takdir farkla n olabilir. F'akat 
bunlar, bizzat Stalinin dediği gL 
bi, Rus mukavemetinin Alman 
veya herhangi müt~caviz bir Pivaaa eflriwa•ı - ÔlumlerJen ölüm beğen bolıolım, ltesevim 
devlet mukavemetinden daha az "' ._,. ~ 
ol~a bir işaret değildir. y oksa kıyayım mı ? 
---~--~ll.rn·•ı~~.un•HA~___,,M~ii .. teri - Aman ltuJr~tlim, ltazıkloma Jo ne yapor•an y ap 1. 

~·.:. .. -:o-----

l 
1 

mı, yü;ı.qim mi, 

pan tiK.carıar d.i.Yet edilerek 
kend !eriyle görü§UlmtiPttl. Bu 
toı>lantılaı ın giıya tü carlarm 
yalnız dertlerıni dınlemf·k gaye
siyle yapıldığı ve baska hıç bir 
tedbıre tevessül edilmediği yo
lunda tefsirlere uğı aclığı göı ül· 
müşttir. 

Bu me~eleler :ı.izerınde dün 
BelecT ~ede kendi~i ile görUı,eıt 
bir ark daşımıza şöz oylenıet"e 
salah yeti olan bır zat ::.<u izaha· 
tJ t eı mi~tn : 

- Yap1lan bu toplantıla1 
mü hasıran tüccarların <leı dinı 
dınlemek ga~·esine matuf deh J. 

iktisadi tetkikler,· 

d.ı·. Bunları yapmakia alınması 
lazım gelen kaı ar ,.e tedbiı ler 
ıcın esaslar hazırlanmıştn· : 
Gıda maddeleri milba~ aasın

da büyük rol oyruyan büyük) 
sermayeli müesseselerin bugün
lerde bilhassa zeytiny:ığ1 ' e 
p "rinç maddeleri üzerindek'ı h~ 
saplan ihtiva eden kayıtlar ilt;f 
muhabere evrakı gözden ge~ı- ı 
ıilmı tir. Bundan maksat, tıic-~ 
carların isilihsal merkezlerinde·\ 
ki işfra fiyatları ne derecey&4 
kadar haklı olduklarını araştır- ı 
mak ve ıhtikiır yapıp yapmadıli:-

(So"u Sa. 3 ~ü. ı de} 

Tek sebebe • 
ırca 

Eşya fiyatlarmm mütemadi yüksel işini, kimi 
sadece tüccar lara, k imi doğrudan doğruya ar· 
zı talet:1 kanunlarına, kimi de münhasıran başka 
im illere atfediyor. Halbuki sebep hiç te böyle 
bir hadise ile izah edftemez. Fiyat muvazenesi 

Ozeflnôi in h-ı:>sini,~.,.~lil;llj~~~~ 
vardır. ___ s ______ ..) 

Yazan: Ord. Prof. H. Şükrü Baban --- ----~------~~~~--~-------------

Umumiyetle insanlarda ha· ' den gelen cereyanıaı::n biı ıwk· 
diselerin Hletleı mi ba ıt tada şu veya bu şekılde tc suf 

akla yakın hatla bedıbi bır ami~ etn~esiyl~ harek_et ,·eya kf r.. 
le irca etmek arzu:lu ,·ardır. öy· halıııe gırer, ımga veya suıa do· 
le kuvvetli bır amıl bulundu~ neı, yukarı veya aı-:agıya mc le· 
tak t aerek ak1l aerek his tat· der. 
rnin edilir ,.e h~ndesede do"ru Bugün herkesi yakında..., ılg: 
bir hattın göze ve fikre verdı~ı lendıren iktısadi inkbaf karı-ı
neı::eye bcnzcy"n bir ınsirah ırn- sında da duyulan hıs budur. Fı 
sıl olur. · yatlar dimdik bir seyir ile ~tik-

lçtınıai olaylar ıciııde bir ha· sclmekted·r. A_z veva ~·ok he 
r eket noktası bulnıal< hadisenin mataın kıymetınde nakıt ıl• ıtı -
m~ııneiııi ona vükle~eJ, aızuı-:•ı de edilen değerinde hu r o~a '• 
bu 1t1yadın bir" n tke idir. fü 1- Yardır. Bu <;oğahs mııhtelıf c · 
bukı sosyal vakıalar pek gırifl l liada ~ıuht;tıf nisb_ctle:- dcth ,· 
ve ?.Id kuvvetler·n muhassalası- hndcdır. F aı aza mısal ol.ıı c ,.. 

d11'. Çok muhtelif isukametler· (t.onu Sa. 3 Sü. 1 d" 
............... ................. 1 .................................. . 

.... 1 o_L_A_Y_L_A _R ı_N_M_l_z AH ı l 
Yazan: AKA G ~DÜZ 

- 1 -
Cun lıul"iyet Naf ı ı 'e TL rk l\luhcndı 1 b!nlcrce kilo nctrclllt de ir 

yolu, ~ üzlerce tunel, b r o kadar kopru, 'iyod ık yoptı. Onlara kar~ı il. 
Jıyetçj k 1b1cı·ımi7.de du:>du umuz mınncitarlı a olçü )Oktur. Diln :> p . 
lnmnz di) enler bugun t 1 ıı mıkır seyahat ediyorlar. 

EugUn .• u • gır zorluklıır ı inde bUc çöl ortn mda kılon etrelerce de 
mıryv!u :> np l :ıı~ıa ikın.;l mınncttarlı nmzı koz nıyorlar. • 

(Ttltk 1\ık.,ck l\Iuhendislcr ll rli.:ı) niıı ınercezi önundcn her c 
~ımrlc kulb"ı, de duydu um minnet \ c ukr n hcycennııu tarif edemem • 

Fas.at i $0-e dcn;J.cn ve mıllct ı ır bır ıztırııp olan yollara gel ı: : 

Ah ) olhır ah! Ah nn tc.ıhhıtlcr ulı! 

Bılmf'I 1 ıdınindir? Bır şıır \ C) a bır 5<" rkı " rdır: Yol uzıın gu bet • c 
clı.)l e b 1.w. Onu oJil c ÇC\ ırcbu· ı l . 

Yol bozuk, yolcu bitik 
J{azma kırık. köpı ü gedıa: 
Söz nıü var söylemedik? 
Miiteahhid ktıluyuz 
Yolda yol yoksultı);uı. 

* Çalısan dört ki ·:ciir. 
Par:ı ~ekmek iş.dir 
Bizi kimler i!'itir ~ 
Müteahhit kuluyuz, 
Yolda yol yo·ksu:uyuz.. 

* 

Yol güdük, köprü çökük 
Yolcunun boynu bükük 
A bayım! Bize ne dedük: 
müteahhit kuluyuz, 
Yolda yol yoksuluyuz. 

* Kumu toprak doludur, 
lhtü bir tas suludur, 
Müteahhit yoludur, 
Biz de bezgin kuluyuz, 
Yolda yol yoksuluyuz. 
. . . .Vesaire, vesaire . 



EBU ALİ SİNA 
Yazan: 

M. ZekJ Korıunıl 

Akwem olmUO; günet batmış 
gooe, siyah kana.tlar:ıııı Arz 

.. '.'.ne gererek yerle göğü bır-
1 ~ umişti. O ağacın altına öğ
~e vaktinden evvel yatan Cafer, 
blll uyuyordu. Dinlenmek ihti
yacında olan vtıcuduna pek iyi 
gelen bu dorm uyku, on'aı, açhk 
'e suswtahlğı.mu wıuttnrmuştu. 

Cafer, ne kadar uynduğmıu 
:...:ilıniyordu. Başmda bir gUrültil 
:opttığuml 4'.\varak bir&nbire 
cyandı. Ba1ıı:b ki aıtahk ağar
mağa baebanıe 'N etnıılmı atla, 
;.:lcveli, ~ada bir sürii inMıın çe· 
'\irm.iş. 

ZııV'llBI ~ ba u-nlm glS
ırünce haklı olarak sevindi. lılüt
kül z:m:umiarda birbl:mıe yar
dımla mükellef olan b'ir sürü ın
sa.nla karşılaşmak arayıp da 
bulamıy.cağı bir saadetti Şiın
id:i 'bu iM@nlar kmdisiıae ekmek 
ve su verecekler, bel.ki de, bır 
v.t veya bır deve göstererek: 
••şuna })!n de senı memleketine 
~türelım" duyeceklerdi. 

liısanlanıı ıyı veya :Uma ol
duklannı 81.U'&tlarından okuma
t"' bilmiyen cahil cacer, bir aıı

bınbir rüya görmüş; binbır 
ya kurnmşhı Uzerıne hli· 

eden ıwitaç ki~ tarafından 
r baglarunoa aklını başına 

~pladı.. Bu insanlan görür g6r
mez umıde kapılmakla ne kadar 
o. Jannlll oldugunu feci bir te· 
:kilde anladı. 

Bunlar, csirlenn me..lyetleri
n andl.k eeir pszarlannda satış 
yaparken sa,ya.n zalim eeır ta
cfrleriydi. Y aJvanp yakarması· 
na ehemmiyet vemuyerek elle
ruu ba.ğtadık}an Ca.fen, dıger 
es.rlerm arasına kattılar ve yol
ln.nna de'\i am ettiler. 

Za.vallı genç, yağmurdan ka· 
~ırken doluya yakalanmıştı. 
Çölden kurtulayım derken es r 
c.ıcirler.inin el ne düşmüş ve 
hunt.yetinden mahrum olmuş· 
tu rtık o "ben hürüm" dıye
öviiııemiyecek ve h ç kimseye 
acıyamıyacaktı. Çü:lkü keıAıdisi 
en zıyad9 merhamete muhtaç 
iDAnlard&n daha a.~ bir mer
tebeye dtişm.ilştti. Bir an evvel 
efendi o1aA Caferia bir a.n son· 
ra köle ohnası dağın den.iz, de
a.zın dağ olmw fPlıi manılma:z 
t.ir hidi8e idi. 

Cafer, ağır ağır yolwıa devam 
eden lmMe Sl"Ulllda herkesle 

rlikte 7ÜJ'ILZl.ı- ~: fa
k:ı.t aç Ve aUINll. olduğu tÇin da.
ima geride kalmağa mecbur o
l yordu. Söz ctinlcmJ} en, meı-am 
aıılamıyan esirciler: c~ bi
raz ekmek ile iki yu-Jum su ve
recekleri ~erdeo-Mk ak kamçı zi
yareti çekiyorlardı. 

Cafer, vlıcudunun muhtelif 
yerlerinde fll"S.klıyan kamçıyı 
yeryemeız biraz hızlanıyor: son
r. yme geride kalıyordu. Böyle
ce o gwı :akşama kadar iJerledr 
ler. Ortalık karanrken btr su 
b şına ulaştılar. Geceyi ol'ftda 
orada geçırmek üttt"e yoleuhtğa. 
11."iuıyct verdiler. 

Cafer, hemen suy.a hüeum ~ 
ti. Sırtına inen kırbaçlann za.. 
li u şıraldaıruı..larına ehemmiyet 
vu-meden herk ten evvel kttna 
tana ı.ç'p susuzluğunu giderdi 
~ yen doo d gmuş gtbr oldu. 
S'armı saat sonra. da esırlere 
dağıtılın yıy~ten hisaesine 
dı..ışerıi bomboş midesine indır
ö. 

Artık açlık ~ BU8Wlluktan 
dJca.) otç.i değ'ıkli. Likin ortalık 

Nakil ve 
lktıbq hakkı ınahfuzdur 

ağanrken başlayıp ortalık kara
rıncaya. kadar devam eden bir 
gtinlük yolculuk aı.nrunrıda ye· 
diği kırbaçların acısı yiırcğıoo 
işlemişti. Vücudunwı her tara
fı &işmi§ ve mosmor olmuştu. 
Herkes birer köşeye çekilip ya~ 
tığı halde o yatamıyordu. Aldı· 
ğı kırbaç yaarları yüzünden o
tururken We çok ıstırap çeken 
bir zavallı, o yaralan tas gim 
katı Yere yapijltın.p naSı&l ya.ta
bilirdı? Cafer, o geceyi otura
rak; aeıdan uy.Jru girmeyen göz
lerine uyku gelse bile oturduğu 
yerde uyuyank gegirmeğe mec· 
bWu. 

Geaıe eairlcnn kaçma.sına ma
ni olmak liçin vazifelendırılen 
birkaç bckçı müstesna, herkes 
horul horul uyumağa başlamış
tı. GOOdii3 kemçııaoa kamç~ 
na y.atamas hale getirilen Cafer, 
talihınden ıçm için şikayet edı
yordu; 

'lfunserun bahtı benim gib 
z:iKm ve ciğeri dert ile hwı ol
masın 

·~ si:hirbtw felet".C ben ne 
yaptnn ! ZulmU ile göZlerimden 
yaş yerine kan, dudaklarımcbn 
- yerme efg.m dö1rtilür. 

"A.ğlama.kta.n kırpikleıim bi
rer ığne gibi batıyor. 

Hıcran ateli cismimi kül e
decek, gonlümii harap ... 

"Kendim bu llemde miyim, 
Farkedemiyorwn. 

"Göz yaşlanm bir derya olaa 
da oom garkeyle&e, ne olur," 

So ıra dudaklarından nıınltı 
IWınde haııa.n nağmeler dökülü· 
yordu: 

B ldır bana Al1ahım. 
Nectir benim günahım? 
Cısnumd ki yaralar, 
Yı.ireğimi paralar. 
Nerde kaldı rahmetm. 
Benı kula kul ettin. 
El uyur, ben uyanık; 
Gözüm ilana buyaruk 
G&dükçe hu halimi. 
Ne korursun zaıunı? 
Sana bel bağtıyonun, 
Dunnadan ağlıyorum. 
Ölsem bıle müstahak'; 
Şanından- mı ağlatmak, 
Lut.fönü saç Alla.hım, 
Yolumu aç AJlahım! 
V atanuna. gideyım. 
Sana kulluk edeyım. 

Cafer, lieGdi hazin ötüeünti 
yalnız kendisı d'nleyen dertli 
bir blllbWe 00~. Zavallı 
bir ~rn halinden iikayet e
derek yanık türküler sôylemeğe 
haltkr olmadığmı bildiği i4:in ya. 
lacı ..n yli11Belt:meğe ceıurft 
edl!mi)'Oldtı. H&lbulu mkallde 
güzef ve yalhcı sesini yilkselte· 
1'911 yerleıil. goklerı inletmefe, 
usa.klardaki dilsiz kayalıkları 
tile ~mı.eğe o gece ne ka.
dar ihtya.cı vardı. Söylemek 
isteyıp de aöyliyememek, hay
larmak ihtiyacını duyup da. ha.y 
kıramama.k meğer ne azap ve
rici bir şeymış. .. Eğer eair ~ma:
yıp da hür olsaydı şimdi Caferı 
feryat etmekten kim alıkoya · 
bilirdi. 

Vatandaş, 
Sen neşe icji.nde bayramını 

kutıaı·ken yardım bekleyen ço
cukları da sevindimıek istemez 
mısm? 

Çocuk Esırgcme Kurumu 
Genel Merkezi 

vkoyucu ' 
·yG; ki : 

[ş~HöR Ü=l==ABERLIERD ~-Sabaha 

Kazalarm ekmek ibtiyacl Mnn şeı ~~.~~~~~! 
r 

Dairelerinde bqanname 
doldurmayan memurlar 

ne olacalt? 
LAieii Mealhpaşa aokaOı 62 nu. 

tnarada oturan Sıdkı Dınç adlı 

bir okuyucumuzdan aldıgımız 

mektubu aynen nqrcdlyo....a: 
«Oturmakta olduium ev eahi. 

bl ile müttereken kullanmak ıı_ 

zere 2 ıton kömur beyannam..ı 

verıaiı ve 21/10/942 tarih nde 
kömürumüzD tııslım edeceklerıne 

daır gün almıştık. Dün Etlbank 
kömür tevzi ve •tıf miı..-esl_ 
ne baıvurdum. Bana bu tarihin 
f mdi hUkUmıUz oldujtunu, evve. 
il dairelerde doldurulan ve mı. 
aı bordrolarını ,raptedilen be • 
yannamelerın aahlbl ınemurlıra 

verılec ini ç0yledMer. AyaküırtU 

y ptıeıım bir hesaba göre, benim 
komlir eıram ancak bah ra ge_ 
lcbılecektl. ivin kotu tarafı, ben 
memur olduAum halde el mdekl 
beyannameye güvenerek dairede 
verllen beyannameyi doldurma _ 
mı§tım. Ehmdekı fişle kömür al. 
manın lm~ız olduOunu görün_ 
ce bir memur beyaımameıı iste. 
dım. 30/9/42 tarihinden itibaren 
b& anname kabul etmeci klerlni 
aoylcdller. 

Ald.jt1m pek az maaııa çeki 
cetcı odun alamıyacalıını dU1Une. 
rek komürle kııı geç rmeie ka_ 
rar vt:Nftif ve bir da kltmur •
baa1 Ndarlk mn(ftlm. Şlındi, bu 
vaciyeıt karııenıda ne yapacatamf' 
Kıt; yakacak91a mı 989frecejlm ., 

Hamamlann 
yak~ak işi 

bıUJatlumyam 
nlsltetbla lllı

dalıbbyor 
fsta.nbuk!Pr lwnam işletmelde 

meşgul bulunan kimseler bun
da.o bir miiddet eınrel Hamı_. 

-Belediye mutemedleri satın 
almak için un bul9mıgorlar 

Altı J8z gramhlr eJmıeiba 35 karap 
mal olacail zannediyor 

Ay başındıµı tibaren Kartal, 
Beykoz ve Sanyer gibi bazı ka 
zalardan karnelerin kaldınldığı 
maJfınıdur. Bunlara bundan 
dört gün evv~Jine kadar Valinin 
emr-yle Ofis tarnfından un V& 

nl yordu. Fakat bunun devam 
edemıyeceği ta • olduğundan 
bu gil:n mru al rın beledıye 111u· 
tanetleri Ko , Eskişehir ~ 

nuntakalanna 
.ilk üzere gön
u mutemcUer-

Çanakkale vapuru 
karaya oturdu 

Batı vapura yolcuları 
ç.,ı..eye planlı 

den birçoklan :ala.kadar kazala. 
r.a. çektikleri telgraflarla Eslri
şehirde ( 60) kuruşa dahi buğ
day brılamadıklarmı 'tllldirmiş
ler ve başka mahallere hareket 
etültlerini ili.ve ctmışleırlır. 

Yapılan ıh saplara göre aJtmıf.i 
kuru.~1:.an buğday bulunurs:ı al
tı yüz gramllk bır eloneğın (3ıl) 
kuru8a mal o ac ğı anlaşılmıs
tır. Mutemetler birkaç gün zaı·
fıncla. müba.yaat neticelerinı l> 1-
dıroceklerd~T. 

Gocuk Esirgeme kuru 
inu btanbul merkezi 
Malıtaç focaklar ve hamile 

lwıdınlara CfYG JaiıtılJı 
Bayra111 münaeebetUe Çocuk Ealr. 

geıwıe K•rwnu kolları eemtlerlndekl 

l ıtanbulun kurtulur 
bayramını kutladı 

Su t Hayrf 'Orgüplfı. 
C. H. P. VilAyet idare Be7'eti 

RcisJ. - Manbul 
Asli duygularından milteh:ıs_ 

sis oldugum Say n :tstanbııl h ı_ 
kına tesekkiir eder, guzel 1 tan_ 
bulu uzun Kurtuk.ıt yıldönU. 
münü kutlarım. 

iSMET INöNO 
Sayın Suat Hayri Orguplu 
Kaysert Mcb'usu ve 
C. H. P. vıı ;>et ldnrc Hey'et 

Rei1!1 - İstanbul 
B 

ede, 
gılanmı surınnnı. 

T. B. M. M. Reisi 
A. RENDA 

S y ıı S t Uayı-ı U.rgiıplu 
K veri Mcb'u u \C 

C H. P. VıU'iy t idare H y'ctl 
Reısı - 1 t nbul 

c. H. P. Genel Sekreter A. 
Zonguldak Meb"uıu 

H. Tiırkmen 
lzmiı- (Huaual) - Merwinden U • 

manımıza gelmekte ot• Çanak.kllle 
vap&U'u gece .yarı• Çetııaa Unlwtllde 
karaya oturmuttur. Hldiee matllllll. 
ne cterftaf Batı vapurw yeüpalı, 11D 
yolcuyu alarak ç.,...,,. oıkanlnt ~ 
tn·. Veta.lar buı-H- '-We ~ 
ferdir. 

fakir goc•klua imkl• dahlHnde o_ ------------
lan yardrmı-ı bu ..... de yapmıtıtır. Açıkglz mftteveDI 
Dün, CafaloflMndakl Kurunt Mor 

latanbul yolcuları ı-ı..-. yolu. 
u dev .. edeoeklerdlr. 

V-.rul'dll aynı --• lamfr ,,. 
letanbuı ltfn kUlll,,etll •tllrtarda )'I. 
Jjiacek vardı. Çanakkale vapuru ... 
INtt tarafının dellnmeet ıMt-ıı ol. 
dlliu gözönUnde tutul.,.lc ....... 
kurtarılmuına b1§la111aıttır. 

~-------am~e--~--

kezinde 283 çocuia puen, 20rap at. 
bt ,.,.ıer dafttıtmıftır. Dıter taraftan Ermeni kilisesin1n üçbin 
fakir hitnlle kadınlara kundak ukı yediyüz !irasmı hiç etti 
naı tevzilıtına her :aımaftkl gibi Ku 
"'m Merkezinde devam edflmekte 
dfr. 

41 illo kaçak et 
pblnlll 

Beyoğlunda Bal kpazarında Üçho_ 
ron Ermeni k llııealn n ve buna bai_ I 
h vakıf emval nln mütevetl 11 olan 
Tavid Yılmaz toplamıı olduOu 59 bin 
lira paranın 3732 ııra..nı %immetıne 

9eçlrmlt ve bunun ıçln adi yeye ve_ 
rllmııtır. 

---->uıc----

cılar Cemiyetille-müracaat ede- Münakaldt Vdiliiain K11t11cpaaırı1a Haolklldt11 ıMtttaH•. Terlikçi dükkimnda 
rek ellerinde kömUr Jralmadağl- -.. ..._ ..tcalıftda °"'"" Mett. 
nı .oylemitler 1118 bu qıe bir çare let/ıilJ.ri medln kaçak et bulUltdurthttu ha..... karısını yarahyan adamın 
bulwl:ması.nt ıstemişlerdır. Bu teh1'imlue buluttH M9ftak111M V. ahnmıt. ve 8 ıncı 1ube mMnurları • 
mesele Uzerme taaliyete geçen kili .-...ıreı Fahri Engla ıUla •• • tarafından evllıde yıprtltt'I araımıda muhakemesi başhyDf 
Cemiyet ileri gelmler:i Anka- tak• Um•n RefaHtı..- ...... el 42 kHe ...,,.._. tıt b.ıunm-.ıwr. ll&ındaft bir müddet evvel kooaıaı 
raya bir heyet göndererek bu muı ve alikadarterden ... hteMf - Etler mlaedere •dilna'1, -.eu hek Ali Rıza Guv~nden mahkeme kanırt 
heyeti ,ı;kadar makamlarla te- :ııular .tnf\nda ....._ .......... kn•da tatıklkata bı1ı__,ıtıtır. 
masa. geQ!rmişlerdtr. hkat ne- ---------------------::-----
ticede mıü8het t1ir eey. elde edi- • 

le ayrılan 21 yatlarında Saime Ak_ 
llulak, bır gun Mahmutpııada bir 
terlikçi diikklnındın terlik alırken 

kocıııının tekrar barıııma teklıf nl 
reddettl!Ji ıçln Ali Rıza tar fından 
bıgaklll muhtel f yerlerın en yarı 
lınmıitı. Suçlu dün mevkufen mah. 
kemeye -ilmlf oJup duru""- ya_ 

lememiştir. Bunun üzerine Ce AŞ EVLE ı 
ınıiyet kömür tevzi muw....-ne 
mür.acaatlıı bir müJaeudis ism-
mış ve bu suretla şehirde m~
cut bütlin hamamlar dOla§ılarak 
her hamamın asgari ihtiyacı tes 
bit ohmmuştur. Netice telgralla 
tekrar An.karaya bildtrilınil} ve 
kömtir v~ takdil'de 
Jıamamla.rm kapatılaeağı eöy
lemDiştir. Di~ taraftan aldJP 
mız bir habere göre hamamlara 
ihtiyaçla.nıun yarnu niebetinde 
kömür tewiine karar •erillnii
tir. Bu kararın bayramdan er 
vel alilradarlara t:aMik olumıa.
il tahmin edümektedir. ---
Reşad:ya cadlfasiadaki 

tren yolu bugPn açıhJar 
IMr-..Clde Repdi,.. oadd•lnde .re. 

nı bir trew hattı 1"'9 edilmekte oı • 
duQ&ınu yazmıft.ık. 

HMtttt ı ...... dG..-..- eet ~ 
kadar devam etmlftlr. ikmal edil " 
dl!'iı tllkdtrd• bU •&Maw ltllıaNll 

ltlemeie aplaakttr. 

VA ., il ... •11 da,. ........... 
tlda 118• bradR abadi kında baflıyacakt.ır. 

turt yamıl§bk. Aşevlerinin bir Altın fiyatları ~y'm pek yerinde olarak 
aldıjı. bir kararla gıehrimiz falm' 
hal.kma. meccanen aacak yemıelt 
tem edeceğini ve bu hmwd:aki 
çalışmalara yeni bir har: ~ 

SADAK.U ılıla 
ltunll 

b iyi 

aaAday unundaft a 
Reuakl lllO 

Bayram NamaR 

an M'\'el faaliyete geçmesi, şeb· 06n bir -1tın 3830 ku"'' ve bır 
rimıldeki fakir halle adedinin gram kulçe altın ela 408 kuru1lan 
t.esbitl m•Jrwdiyle C.H.P. bina- muamele görmugtur. 
amda Vali ve :Belediye .R.eiai ----------
Doktor UitJI Kırdar':tn riyaseti 
ıltmda f-lrelide bir içtima ya
plınıştır. İçtimada kaym•lmm· 
Jar, t.t..a..ıı Parti Baiai hazır 

Toplvrtıdw tMı ifleıi idare ede
cek bir iumite eeçilmiltir. Ko. 
mite ft'ietiğiae 1stanbuı Kebuau 
Süit Uru 88filmip. Ayrıca 

~- Jrcwnite :fUir halk adedi· 
llİ ~ edecektir. Te8bit iti bi-
- bitme. qevtari halka ye. 
mek. tevziw bqh~k*Jr. 

Öğraıdlğtimiııı göre aşbane
lılr en çok bir ay mrfında faali
,_. pçmi9 bulunmeaJrtuo. 

-=! SPOR 

Ankara - İstanbul 
boks macf art 

lan(fjrılması karara. • 

vcr-:ıız °"bl~ =·~ rı Hı· N T ESRAR 1 kaldı beni oldifıcc~. Demek 
ki bugiın etrafımda dolap.n teh =: 
likeyi de hı e saymak gaftetin - ~~~"""" 

--
'\ 

- Ne mdıat )IPP"im,. 
Bütün dlıQWw lNmim cıılda. • 
.. art.ık hiç kimse benim elim 
den alama. Ben ölünoeye ka 
dar si1liıı esirinizim. öyle iste 
mi.yor musunw:! Söyleyini 

Yakındı Ankarada Ankara - lı. 

tanbuı araunda temıııt boks muaa. 
bakalaM y•pılacaktır. lstanbul bokı 
ajanlığı bu müsabakalarda ıehrimi_ 
&I temsıl edecek elemanları Nçmek 
ve çalıftırmak gayeı le önümüzdeki 1 

Pertembe ounUnden itibaren bölge 
bln .. ındaki ealonda faaliyete geçme_ 
Oe karar vermlflır. 

Lii ma~lanmn 
dördiineü haf tası ruıa llraoa \lıl 

Lig maçlarının dllrdUncU hıfta11 

kartılaımaları Pazar gUnü P'enerbah. • at J8. , de bulunamam. Mel kayı bırak. _ . . 
mıy agım. Onu ö ıirmedıfer _ dtttftan olduguna .bıl? dıkkat e _ 
11e mutlaka Irurtarac:ığım ~ demedi. Kendlı8lllı bir tezlonbra 
ilıtiya: ı hareket ek ıamn. baraktı. 
Meli.kanın kurtulması için be _ Heyecan, bir çok tehltkeli 
ııim sağ kalmam icap ediyor. ~· kotmak, karar !ermek. 
Şımdı ben burada 1 eri ~ıp e olumle boiutmak delıkaıı!•Yı 
terken beni şu kon un sagın - çok, pek çok yonnll§tu. Haşım_ 
'..3.tl, tundan üç beş mel'unun le Sarayı beklemen geDJ8 geniş 
öaetlemediği ve benim koruya ıoe.fes aldı. Duman çoğalıyor, a
oğnı b adını atmamı dört vizenin ışıklarını sarartıyor, o. 
Jslc beklemedikleri ne mal\ırn? danın havasında bir bulut gibi 
ra n M ilcayı kaçıım~ dalgalaruyordu. o sırada Fer _ 
.:sıı öldürmek c M likayı çok _ had göz kapaklarında. şiddetli 
ın uza.klw brm ardır. Onu ar_ bir ağırlık hissetti. Adeta uyu_ 
k bu izlerd :n ve b ka izler _ yuverecc1tti. Kendisini güç zap. 
an ar yacasız. Burada etrafı tediyordu. 
u-ac ~ üç. beş kişinin elmden - Ne kadar yorulmuşum. Fa_ 

curtwamam. tmdadıma kimse. ka.t uyumanın, kendimi bırak _ 
in g lmiycce·i koca sarayın mwun tıırası defil! 
.Ala bir mezar sükunu muh fa_ Diye söylendi. Ha.reket et _ 
a etmesinden anlaşılıyor. mck ıstedi, kım.ı1dandı. Ayağa 

Ferhad, i ~ıye- girdi, kapıyı kalktı. Bütün vUcudü öyle bir 
~rar kapadı. U t ka.ta çıktı ve reha\ ı.;l içindeydi kj bir müddet 

J :l.aşimle karısın seslenerek: daha dinlenmeyi t rcih ederek 
- Gel ııiz. dedi. Benim oda _ başını ~ezlonga dayadı, uzandı. 

nıa. gel niz. Kapıya haklı; k palı idi. Oda 
ve ya.tak odasınm kapısını kesıf bir 918 tabakası ı 'ndc idi 

açtı. Oda .zu.iri ka a lıktı. Aca_ Fe bad bu hali yorgunl ~una ve 
b& g' k 1 açık bı uğı. la~- uyku ıhtiy cına atfeder k göz _ 
baları Sara mı rmüştu? lenni kap dı. Bunu la beraber 
Ferh d h men r 11ba n yak - içın l l ın bir n ucndele var _ 
maga g" 1 oda kapı ının ti.ı B .11 azını e uyun • a 
ya ça k ~ 1 f rk . B'r z nra S ra J. 

di. Hat . yrlı ' 1 m'i bilıy-0r, 
b ' t k b 1 ) o , kapı ac:ı 

lır açılmaz silkinip bu :rehavet_ 
tem kurtulmağa azmetmiş görü_ 
nüyordu. 

Bu rehavet hali ne kadar sil.. 
rerdi? Bunu Ferhad takdir ede. 
mezdi. Ancak oda biılün lamba_ 
ların yanmış olmas&na rağmen 
göz gözü: görmiyecek kacW- sisle 
kaplandıktan sonra sanki şid _ 
detti bir cereyan bu sisi bırden 
dağıttı. G&ünıniyen bir et hem 
kapıyı aralık etmişti, hem bal.. 
lron pencerelerinden birini 

Sonra yatak odası kapısı ar_ 
dma kadar açılch ve buğdv be 
nirli bir genç kız yavaşça içeri 
girdi. Genç kız Melikaya benzi. 
yordu. Ferhad göz ıkapaklıırım 
bin kiloluk bir sikletteıı kurta.. 
nr gibi açmağa çal1f]arak içeri 
giren hayali gördü ve mırıldan.. 
dı.: 

- Melika ..... Melik&. -
Pek az evvel Feriledın yata. 

ğının başında. blrakbğı gecelifi 
ile Melika ağır ağır karşıana 
gelip durmuştu. Gözlerini Fer. 
hada dikınit gülüyordu. Neden 
sonra tn.tlı, sa.kin bir seele gaıç 
kız cevap verdi: 

- Pren i~ beni mi iBted1 • 
niz:' 

Ferhad ba..-ıını sallamaya ça _ 
lı tı. Dudaklannın arasındy 

eon derece hafif, belirsiz bir 

ses çıktı; ..._ ~y<>rsunus? 
- Evet Nerecl9 kaJdmT N- Ha....._...._ ·· ·· ·· · - .:r.-....., omrum. ne soy 

ye gitmiştin? n;,e,tın istiyorsun? Ben ·· 
-:-- Hiç bir yere Jl'BMiıw de baııdan daha büyük bir eaa 

Dauna yanınızdaYl;ID- cW hissettim mi sanıyorsun . 
-w Fakat · Seni- Ah Mel.. 1vt.e bu daki'ka.. " Evet lMl dalD 

kacıgmı, hayatını- b uğuruna ömrümü vemıeğ 
Kelimeler ağzından mitPtl • bazuımı. Sen benim her ..,an 

l&tla. çıkıyordu. . ~ llÖ;Jliyebl • • Brittın . Evet bütün. _" öm 
lec:S halde değildi. Göıderini & :rüm. saadetim, sensin ı_ 
çamıyordu. Biıllm bo)'llUD& ild O da.kikada Ferhad, oda kap 
sıcak kol 1Ja!°1ldı ve~ hl.. mnn aralığından uzanan.bir 
şını, dayadıgı .-cw ı .m lral ..... · b" _....;,_ k · 
dı k ...J:-: lık ~ .. w~ ..... mce ıve acı ır - endı 
. ;ınca. enu.uu ı ~ g<>gıam ni 7.8.ptedemiyerek hıçkınlığın-
ıcmdıe buldu. Acaba. 111,J& mı .. wı gen· -1.-iı-1. :ı..:.. • . 
rüyordu? Bütün bu h 0 '"'3n ~~ 
geçen eeyler bir klbae mıJdı.! Ah illt.emiy • 
Melika..._ Fakat onu UıGrnM. - ~-~ ~~!~·istemi 
JDJf}ar mıydı? Om.ar ,...,.... )lm'mn. UQA .,~...._W&üs! Nere 
bhisile boğopamıl ımı*! Jl9 illteraenl.z IPti!rtlDb. 
Olil:mden mUlldlliıüa ~ ~~~edalı•• ranl:edıe<>ekll 
DUŞ mıydı! .......-... 

Bu sualler milphec bir sbı il. 
bl beyninden süzillüp geçedrm * lr.oUannın a.raaına dilştilğü g-. Dıfılll _... b1ıt9id 

bdın ~nsanı çıldıı:tacak bir 1. • • P'dl. Oftıw4 =•• 80D 
lMmkle. ıs bıncflne geleiil hademe 

- Prensim, iatil'8hate mala.. ler, saray nazınnı ~et 
taçmnız. Sizi yatağınna ~ IDiı§lerW. l"'-.:...ı- »ah-: 

. ·? ~we ... ~ 
JllDD. mırdu. .,_. ıcu----= -.ı.- .._ R Z' 0 iB hızlı hızlı vurdu 

ıyo . ı~ı v~~&. ~nihayet açabi~i. 
!asınd~ Y.~İB;~~-- yatınlchğllll. V~ ild hademenin, bi 
Ü7.el1 nın ortulduğünU bimecll - ya.vezin cesetleri koridorlarcl 
~rdu. ~ ka ~da :di. YiL. 119 _,.. buinpmu.crtu. 
ZÜile dogı·..ı. ıımış: CArkaHı rnr) 

'9 ve Şeref atadlarında yapılacaktır. BeyoOlunda aalıkpaurında Ne" 1 

Haftanın ıtemasları lklncı derece. Zad• sokafında 14.16 nYmarada çJ .. 
deki ttıkımlar araınd• olduiu lgln vı toptancılıiı yapan Kırkor dün etil 
ehemmlyet9izdlr. Matların hangi •- niyet kaçakçılık büroeu memurıarı 
hlllarda yapılıcaiını ve hıkemlerıni tarafından kiloeunu 180 kuruta ••t 
bildiriyoruz: m11eı lbtm gelen çlvlyı 800 "'kuru.-

Fenerbahçe Stadı: fatura harici ntarken cürmlimoth"d 
a.at t.SO Hllll - A. tfl•r. Ha - halinde yakalanarak Mitil Korunlll• 

kem: Sellml, Sadık, Hayri. Mahkeme.ine verllmiplr. K•rtcO" 
s .. t 11.80 Eyüp '-- 18llkJll. Ha .. hakkında mahkemece tahkikata! _. 

kem: Evet, :Zeki, Muzaffer. lanmıttır. 

Saııt 13.SO Galata - Tllkehn. H•. ~------------~ 
kem: Samih, Not'et, -..ıh. 

Saııt 15.80 Dolu - Halıç. Hakem: T A K V 1 M 
Ahmet, Bülend, Halid. Jhr.ır 158 GVN 28S A'• 10 

teref &tadı: " 

8a1tt UO Beyoilu - lllınü. Ha .. 1al1 10 1H8 
kem: Muhftar, Müe)')'ecl, Haytıtlo 

a.1tt 11.ao &Oleymanlye - •• ~ Ram•an in. T EYLOL 
bul.por. Hakem: fHI, Muataıt-. Ziya 29 1.. lf• 

Saat: 1s.ao Davutpate- v.ra. ... _ l t .. 2 27 
kem: Muzaffer, Baha, Nectlet. ._ __ ...,. • 

Sut 1&.80 ı..ıktat - K ... mpe • () lJ M A B T E S t 
... Hakemi Sami, 1"-t. Mltllt". GUn41S öğle tkindl 

GUnUn et1 MOhlM llMÇı feref 1111. 12.2'1 6.:21 9,Ja .Pır.1m1 
dındakl Davudpqa ile Vefa luıl'll 7.0S 13.01 18.11 'V85&tl 
latmaaıdır. lllrlnol !itin en ıenı U: Utar Yats&ı İmsak 
kmt'ı Davudpap sezonu batındaıtb•. 12.0I' I.30 10.50 :azanı 
rı yaptıAı .maçlardan ıafdtlı iYi de.... 18.37 20.ot IJ;21 Vasati 
oe'8rle kendini gllatermlııtfr. 1-.11 • a1ıo---.....,.,,,.~......, ____ .,.,., 
buldan Mlllf KUmeye d8rdUnd ora. .&aON:m all.8El..A 
rak girmeGe yetine nft'lz:N olan Ve TllfılıılJıe ._.... 
fa yarınki rakibine lzamf e......,.,.._ .. nelllc MOS Kr. ... Kt'-
yelt vermek mecburlyettndedlr. Yok_ 1 Aylık • • tm • 
• •hadan matlGp ayrılmaeı bU)ıllilk 1 Ayhk 400 • IOO • 
bir lhtlmaı dahilindedir. Aylık 151 

, __________________ .... 



BakkaHarda şeker 
neden bulonamıyoı 

( hf tarafı 1 ne ete) 

AlAkııdarlar ise bu 
rinde olmachğuu ve 
iınıız sebepler yuzund r 

l'irün bu halıe ıeid 
dir: 

ı - Tevzıırt norm 
Jrıaktadır. Tabt bu 
bakkalına, bu 
"erdıglmız kadar 

2 - Biz şekerı v 
~oruz. &ııaün ev:v a 

lin yatırarak tated kle 
tarı bir vaıro1111 bulu ' 
tine muracaat eder,~ 
~ her zanMuı. şeker al 
ilidir. Tevzlatı es ı~ 

gu n yaptYOTdu r. !l!ma'f' b · g{fu geli_ 
yor, dıger ı:unler gclıniyorcl u. T<ıbu 
bu Y,uzden. bır guııe indırdık. 

3 - Araya. b~raa\ lirdi. işliye _ 
cek ~ker buııimıyan şekercilerin 
yüksek fiyatla piyas:ıd:ın şeker top_ 
Ladıkları. söyleniyor, fakat bunu.o. ne 
de eceye k.iı.<bL' dogı:u uldugu kesti_ 
nlemez. 

4. - Son gUıı.lenle gerek Anadolu 
ı::erek Tr k~a demıryollıın da hrn;u_ 
le gelen lirıZ1l bu aksa l gı bt butiin 
artırdı. Bayrnmertcsi herhalde nor _ 
mal hale g rer. 

Her ikı mrıırın nokta! n:ıznrlar nı 

oldugu bi y zd lr. Şi dl bıze de 
ekcr11 bır dmln dcnıekten bo!}ka 

tatlı bır ey 1: mıyor. 

Belediye nihayet harekete geçti 
- l!!lıı tarafı 1 ncJcle -

~rnıı tevsik etm kti. Ş ci de 
~led ye teftiı nıe u ı..,. 
:-!He Iktısat Mudurlugü. m.emur-
-vı p:yasada aynea sın.aı!a 
~lamışlardır. B n le\ h ne-
tice şudur: 

29 nu.marah koor yon he-
)eti kararma. ve mahalli fiyat
~ tetkik ve murakabe hakkı· 
"a. dayanan Beled ye Daimi En
'iiıneıli bugi.izı §U kararları al 
lbıştır: · 

l - 'Dlcar thane fabrika, 
~ depo. -aza vesaire 
~i yer.leFde (her.hangi bir • 
'llde saiı\mak üzere bulunsun 
'te:ya bulunmasın) çeltik, pırhıc 
\>e aeytiııyağı bulu.ndunr.ıılaı, 
~ların mevcudiy tı, b!l
~~dugu maha.Ui ve kime ait oı~ 
'"'lK.lanm gösterir birer beyan
~rrıey.i em. geç knk sekiz saat 
'."Wllıde Vüayde bildirmeğe mec
~durlar. 
ı.ıı 2 - Btl kararın neqri tarihill
'len itibaren lstanbula gelecek 
~. çeltik ve pimıçlernı vuru
~da.n ~ 48: saat zarfında 
~ makama mal1.L1Mt verilc::
'-latiı-. 

3 - latillSa.ı :mmta.kaılanndan 
~tiriıecek çeltik ve yağ f tura.
~ tasdik ed"lnuş oh.calcludır. 
~ f. - Her fab kat.ör mahallin

ınii.Myu. ti.iğ ve edeeeğı 
miktarını muntazaman 

afta sonunda vı yete bil 

~5 - B~' alarma t olup çel
~- ~ a.lannda rıJmn k 
~en her mal a.yr a bıldfr · -

lecektir. 
6 - A zanı.a.nda ıuüı:;tah-

sil olan abrı torflerin malları· 
nın istılısal mıktarl rı fıyatla· 

rım bildirmeleri zarur".ıdir. 

Yukarıda zikredilen luısusla.
ra aykırı har ket edenler hak· 
killda ımilli korunma kanunu 
hükiınılerine göre şiddetli tak'ı

bat yapılacaktır. 
----..,wc:---

--o1ıo-----

Mersinde trahumf ulan 
tedaviye bati ach 

Mersin {Hwa ai) - Uzu• zaman

danberi bir goz dok'torunun bulun 

lftllm... yüz~h•d9ft feftrimhde tra 

hom ve diler Qli& luuıta.hkları kor 

kunç denebilecek bir ıekllde 

ırrıaktadır. 

art 

Bu acı vlkıa k:arşıaında uyın Meb 

ualarımızdan gl!z dok~ru Muhtar 

Berk.., MecJl&ln tatil bulunmasıaun 

ı.tifade ederek muvakkat bir mua 

yenehane 11Çan9' hastalan tedaviye 

baılamr§tır. 

121Rirde lttrW.t birliği 
bmlr (Hueuaf) - Tıcltf'ct Vek:i _ 

!etinin emrtıe veftr(mlzde k u ma_ 

sına karar verılen hububat birtiği _ 
n n n zam komita taı-a.fın. 
dan hazı ;laamıt*ır. 

Ankara 9 (H auı) - Ticaret Ve_ 
k1te nce Fıyat" M lı katıe teşkil Ah 
için b led ye!J!re ver len 4-00c bin ııra_ 
ltk t.ah:ıfsatın yetışmed.g~ ya9ılan mu 
racaat ardan a11laşılmı,tır. 

Şerareli te6izler 
kalknııyacalı 

alınacak tal.ebe 
Ankara 9 (1-fusuai) - Maarif Ve_ 

kaletl San'at ok llarına alınacak pa_ 
rasız yatılı talebeyi teıollit etmlıttr. 

Lıste yarın ll~n olunacaktır. 

\telıiller H.,,,.ti ,.,_ .. 
A.,tGM>~ ~ (Kuau•l - "eldıller 

Hey.'etı bug.un 8ll4lt uçta ilOftlaınlllfı. 

tııc-. Tetkik ed:ilmeldıe- olatı lqe itle 
rinln bitlc-ıld (M mıınedllmekted41F. 

Satııı •erbed obnıyan 
maddcf.er 

Anicara ~ (At_..._) - l'ICU!Hl. \Hıkl. 
teti, hı~i -"-"'·)leti ...... 
ınaddtierden kıt4'SUk, -.:ıeıwh.-.- ka. 

••11• ..,.Oat b"l'al<ıl"'1lf1WMl llewlet 
elite idarey.e Qı1.1ıam olıın•aiı•t. itil_ 

cürmi'1lr. 

B.le4'e lleli..t u.-.-.lıiiü 
yeni binasmcla 

Bir müddettenberi Dordıincü Va 
kıf handa bulunan Belecii.ııe iktisat 
Müdürlüğ_ünUn Fen ıııerıne naklolu. 
nacağını yaznıııtık. Naklly,e işi dÜ• 
aksam geç vakte kadar devam etmiı 
tir. Bu aabahtıın lt1baren tktısat Mü 
dürlü11U yenı b nasında vazıteye baf 
lam ıştır. 

Kastamonu da 

lmıir ( Husuıi) - Karatıtınada 

leti'atfato melrtebi ini.inde b r clna. 
yet oJmu,Wr. 

Ekrem ad nda bir gng delikanlı 

arkada§• Recep ile bir kaekl!lt mese. 
lesi yüzilnden kavga etınlı ve etin_ 
nlq tornavl~ı det kanhnın ~nu_ 
na •plamıttır. Ekrem dllrhııt 61ımUş 

•• 

:SA A Jl 

İngili7lerin 
büyük bir 

hava akınlar& 

Balkanlarda 
• • 

yenı ısyan 

hareketleri 

Berlin bildiriyor 
- .._ta.atı 1 ınıclde -

ra ene h ~vreler ı§ a1 etm 
Sovyet tümeni le 2 a lahcndn 
11nı bozguna uö tm §lar veya 
etmişi rdır. 

27 Eyfiilden bugune kadar 3288 e_ 
sir alınmış, 13 s llihlı tank, 1<IB top 
400 m tralyoz, 1 3 bom topu ve 
daha başka birçok piyade • l~hla ı 

lgtınam edilmiştir. Sayılan Sovyet 
CSIUlerı esırlerin i.ıç mısllnı bulmakta_ 
dır. 

BiR ALMAN GENrnALI 
DAHA ÖLDÜ 

Stokholm 9 1 A.A.) - Ber nden 

* 

• 

Almanlar lngllizle tlsküpte büyük ko
rla kitle Aall.nth münistAgalılanma 
hücumlar §flptıhla sı biigiill bir şiddet 

gelen haberlere göre, general Kurt 
müller. d ~ c hea nde !Urnu!!ltür 

MAREŞ4L LIST KUMANOAVI 

ALMIŞ 

Londra 9 (A.A.) - Royte~ n Stok 
holmdeki muhabirinden: 

inanılır bir kaynaktan verıfen ma 

lOmata gör~. cenup Rusyada ça pı 
ıan Alman orduları kumandarıı ~ın 

ruıı llildirlvarlar le tenflil edildi 
Berlin. 9 {A.A..) - Alman. 

orduları baş kum~ndanhğı bil
d'll"iyor: 

:Bu sabah lngdiz h va. kuv
vetleri tarafından Fr DSa ' e 
Baltık demzi ltıyı çeV1'eleı i üs
tede yapılan kütle halinde ::ı.
kın sonunda Bel ikalı ve Fran
srı sitvil halkı arasında birçok 
ölüler ve yaralananlar olm.u 
bir. 1ııgiliz te~kıilieri.ne Aınerı
ltan uçaklaııı da iştirak etm-4; 
buhuıuyordui. 

Atılan bombalardan meyd 
aa lı"Cleıı ımaırr~ kQ.y.ıpl 
nna nisbetle azdır. Bombaların 
büy,ük kısmı bircok yerlerde ew 
lere ve ikametgah olarak kullaı 
ınllan binalara. iısabet etmumr. 

'2 ... o. 

Bü,ak bir Kr.llvaıör va i1r 
çek ba&ıı gemisi hasara 

ntr• 
9 (A.A.) - 84.tı;aenvll 

adalının cenubunda b r 9ok Ja9on 
gıtmUer.lnin buJundujunu keı f ugak 
tarı habe~ vermiştir. Ameı·lka.ı savaı 

ve bomba. uçmtlllt'ıncüm mUf!ekkep 
lllr filC), llir tll)f)l811ıt •m•aı refakatin: 
ete def'haı oraya ı lift J19on 
gemilli hasara uöNUnıt, el Pt- ge_ 
m~• tıab•t otnu.11; büy k bir ruva. 

• hasar mrrmüş b çok Japo.tı u -

çakları tahc- p edllmlftlr. Amerika • 

lıların Salomon takım ıda arında Ja 

ponlara ka şı umumi taarruza baı; _ 

ıebir: 

Qrdu ve donama taraf ndan vildt._ 

dlten mükllfat uçakııavıt4' top.arının 

montajını 450 saatten 14 saate lnd r 

mlı olduğu ıçln Chrysler Corporatıon 

1 
verılml§tlr. 

* Buenos Alrea - Juan Vıuelıı 

Arjantlnin Ankara aef rll§lne tayin ı 
ohuımuştur. 

Londra-, 9 (A.A.) - Brıtapo

vanın baş m.uhaırriri, General 
Nediç'm istifasının çok büyük 
.neticeler verebilecek nıahiyettı:ı 
oldıığı.mu yarnyol.'. 

Generalin Su·ö.ista.ndaki: eser. 
Fransada .Mareşal Petain'in ese· 
riııe benziyordu. General Nediç 
eski bir aSkerdfr. Buından evvel 
harbiye nazın bulundu::u sıra.
da, ·kral Pıierre General'nı 9lzdi
ği teslihat programını kabul et 
mecli.ğ'ifiden ıŞt çeltrlmiktr. BU 
defa da memleketini ıase edeme 
diği, ona ekonomik f aliyetier 
temin eyliyem.ediği iç· ve çet~ 
hal !Jı yapaıııların nıiistevlilerle 
muntazam bir muharebe yap· 
~ta. bulıı?""'~ış olmaları yü
ziliıdeır çekihruştJr. 

gener.ıı Von Bock'un yer ne gener;ıl 
Von List'in tayf" ed ld gı te-y d ~"
maktadır. 

Moskova 
bikliriyor 

- Baı tarıft 1 rnr. o._ -
8inyavino kesiminde 6 du9man ta 

arruzu püskürtühnuştur. 
ltıakholm 9 (A.,A.~ - Stal ıtgc"ad 

il d ğı 

ıunduğundan dolayı ltu b 1J • hıı._ 

l• meveutlu kuvvetler giSnder ime _ 
einln ıüı.umsl.!z oldugu Be..-llnde IOY_ 
lenmektedil'. Hatdkatte A ma11ıa 

iletti geçememi§lerd'r, M da leııe- ef 
rat ve top bakımından takvlyeler gel 
mlştlr. Almanla" tlt4'11fından yap ııın 1 
bütıiln taa"ruzllH' pıiekut'tlltm<ııtu n 
Durum at çok ittlkraı•I dir. DOft nch 
rlnln tetkll ettiği dfrı~·n le; taraf n_ 

dı "'Udafller~ gôftderllen ya d mc 
ordu, nehri ı:Je9Mlt ve dı.ıfmanın mu_ 
vtNlllhr hatları Üftt"ine yaphğ, baskı_ 
yı arttı rmıttrr. 

B•r çok Macar su.ba):la&ı Ge
neral Mihailoviç k.u.vvetleı.fae 
iklllal, iaşe ve maılzeme temin 
;etQleri .için. ölüme madtkiim e 
dil.miş.lerdir. Bu bidiseleır cenup 
doğu Avrupade. Hitlercilere kli.
§1 muhalefet eden kuvvetler a. 
rasmda tahmin emld!ğinden çok Yeni neşriu~t r!i.ı. kaıdeş. b a ~1 
fazla sıkı bir :ı.şbıı.rltği bul\ındu- ,,..- ç k )anbs b ı y:ıb 
ğu.nu isGat etmektedir. ÇOOUll 7.er in. Her'.lız vak' t 
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lan (ÇOCUK) adlı dcrglnın (269) l n saı <l ayya.~ltk h Ç, anı 
mayısı çıkmıştır. Tw.fılye ederiz. r :m h m1 htç yakışnu) r. Looondaki Yııgoslav mahfille
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dir. 
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