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Ankara 14 (A.A) - Şükl'ü 
Sararoğlumm B·a-şvcki11iği \'e 
Hariciye V~k.'.ıleti Vekilliğini ü-
1Zerine alınıs olması münasebeti
.le İngiltere "mırki:ye Nazmı Mis
<ter Antony Erlen, MflH Çin 'lıü
'kC.ıneti İc.-a 'Komi tesi Reisi Ma
reııal Şan Kay Çek, 'ROONl1lyft 
iıiiıkU!md reisi Mareşal Antı:ınefl
cu, ROmanıya Basıvekil M uavini 
M. MilıalantonesC'.o ve İı-ak Baır 
vekili Nuri Pa~a Elsait taraf
larırulan gönderilen tdbcii< tel
gırai'larına Başvekil ve Hariciye 
V cıkruefi Vekili Şil<krü Saracoğ-
1u teşddr.'iirleriıı:; te4ı).-1ıfia 'lıil
diıırııek suretile mukalxcie etmiş 
leır.cliı-. 

• Bir Rus generali 
ele geçirildi 

. Kalininde Alman
lar durduruldu 1 

bozuk mallar 
sadere edil 

mü-
• 
ıyor 

Mısır' da her an 
yeni kıyamet 

kopabilir! 
Jngilizler bu Jela te· 
tebbüaü ele alıp ciddi 
ve nihai bir taarruza 
geçmeli, şimali Afrika 
davasını kökünden hal 
letmelidirler. Sarktaki 
hareket sekli d~ bu lü· 
.zumu gö': önüne çıkar· 
maktadır. 

Yazan: ŞÜKRÜ AHMED 

M
ı sırda br tınanın kopa
cağı saatle ri ailldtran 

bir hareket loşlugu 
var. 1-ki ıaı:afın da her fırsat ve 
lmkiodan i~tifade ederek ha • 
:ıırlık gördiiğüne ·şüphe yoktur. 
Aıı.:ak, haı>gi taraf daha çe\"İ.k 
davrauıyor, daha bul ve çabuk 
~akvi.yc alıyor, bu belli dıoğil. 
lngiıliz hava ve deniz kuvvetleri 
Mih•erin takviJc almasını giiç
le.~irm.k için faal haldedir. 
Merrn - M .. trulı limanı ve belli 
başh ihTaç iskıelcJcri donamna 
"·~ hava kufvvetlerlııinı nıii!-..1.erek 

gayret ile bombardıman 1!itumis· . ' 
tır. Her halde onla Akdenizde 
de sıkı bir kontrol tesiı.ioe ~alı
~1lmakl.adıı·. Ancak, \1'1ilskülata 
ra~meo Mihverin •ooş vakii ge
ç'.nmediğinden ve ·her türlti tcd
b= baş \"'tırarak Roınmel'i kuv
v.~tık:ndH-ıneyc çalı<;hğından da 
şupbe . etmemek liı21mdır. lltilı
ver, hır l 'andan yeni taarruz 
: amloesi i.)u bu gayreti sarfe • 
erken bir yandan da Arap 

1·n~ıuJ.~keıtlcri üzerindeki ro -
pagand f ı · · · p a aa ıycUnı arttırnus .. 
tır Mih J • 
b 

·• V l'1" e beraber ~ahsan 
C51Uci k-01 A 1 ' . ){ • .. .. • raıı arı, başta eskı 
ııdttS mufhsi ld .. 1 . ld 

~<>k faal • o ugıı ıa e, 

k d 
hır d:urıuucla oldukları 

a ar b""'i" I"' u . ın Yakın~arkın istilı-
as ve istikl ' I' , 
nıill ' . a 1 a.rz u~~unu g üdeu 

·~ 1>tpen er A tıııkı Bü ·iik raplarm ela 
i ~ Ilarıı!o O;manlı 
.ıııııaraforl u • · 
dıkları ,, . ~na karşı kullanıl-

" 

,,ıbı şıındi de l.agil!Aırc•·e 
arsı tah ·ı . , 

kik ~ t tir. rı < edıldikleri bir lıa-

Roınıuel , fırsat bulur bulmaz 
şarktaki Alına h k . . • n a rc etine nıll-
~azı hı r as·keri durn111 kazanıuak 
:zere her h alde buı:iinlerde te], . 
bar taarruza ge.._:ecektir. Fakat, 

Vi§i MahJiUerim'n alakası 

Vişi, 14 (A.A.) - Hususi mu,. 
!ı al'oi.,;mizden: 

(SONU SA. l Slt. 0 

Savaşan Fraw.a .romuıaoı 

General Dögol 

De Oauııe bir 
r.u tuk söyledi . 

1 
0
Müttefiklerin j 
toprağımıza 1 

. ..., . .. ;g ı re c e g ı g u n 
görülecektir,, 

-------
Londra ve &ahire 
geçit reıfmlerl11e 

aallne olda u defa bilhassa şarktaki Al . 
?'1a.n ~aa rruzıınun inkişaf s.eyı·i 
ı l e al.ikalı olar• k 1· .1• 1 • 'Ankara H (Radyo gazetesi) -..., ngı lZ C l'lll 
l aarnızda tekaddiim t . 'd Frans>ıl;;"rn 14 temmuz minJ 
d• • , . c nıesı, c ı · 'b 

ı \~e nıhaı h ır <.Lt1nı l e sinı ali · ayramJ n1:.i.nascbetile Lonkira 
Afrıkn. dan"nı kökündeı~ hal- ve Kırhüc ge~i<l resiı11lerjı,e sah-
1l:tntesı tırtık aC"ı] b" 1 ne olınu.~tur. 
1 1

. . - <- ı r zaruret 
Hl !ll~. gu·_n1 ~~ti .r . }ılüz ıuhı lcşen .Savaf~H'lı Frar·sa kU\·\·clleLi 
\'e ınu·m r.le~iik~c demokras . L· nrlrada. J\Iu. ~al Fo~'un Jıc:ı: .. 
~ aları11 ıuüstak.bcl har11 p. l a'nla- ' ' ı· ·· ·· , 

1 
ıı\:e ı onu1~ıu011 g~mı,işlepd·ir. Gc-

rııu ~ar~.ntık bnkınıınduıı iehli~ 
1,c i~arct i ta~ıyaıı Mısu· rncs.ıe .. ı ~~~!!!!!! lSONU. SA. 3 SÜ. 6) 
~in:n bu ha1de de\' anı etnıc!\İ • ~!!!!!!!•!! 1 
"erine Tn~11sa kadar elde edi
lcıcck 1.ıir h.ikinıi,·ctin iknınesi 
her ~ey n başuıd~ l'raıısa ve is
paııyanııı da lya i durumu ü
zerinde mtics'ir olacak ,., bil
lıa"a ingôlteı:eyi Kafkasyanın. 
iran \·e Ba..-ranut Jnüdaf:ıasında 
daha scrbe,ı lıa l c •okacakhr. 
i Görü'ü~or ki, ~!ısır rueselcsı 
ııgilizln iciıı muhtelif bakım

lordan lıi- ;, imrc bitirilmek ilı .. 
Iİ\ •C'ı • . •. : d 

· 1 <_erC"cve,an!(' gırıen t.nr a-
\adıı-, Hu darnn .fam bir tasfi
Yq <' tahi tutu bilmenin de en 
n1H~a·ı .. 

- 1 za:tnan ı ~ıraga . kunı f it· 
tnı;·.sıua !)U \t' l>n tabii ın~nia-
'a ı·a•nı . d"d' Al 
d 

~ •·-n 'ın1 ı ,r, ınan c>r-
"'" Jr rı ' ' a o.asyuyı zorlama) a \ e 

"-•kıa hüyiik zaferler k~'an -
(SONU. S.'\. 3 SU. t) 

Mem~eket ..__ 
Yazıları 

• Uzun bir müddettenbeı·i A : 
nadolunun en g üzel köfele 
rını gezen muha;·rir arka· 
J .. fl rrl l Z 

MURAD KAYAHAN 

Yurdun harikulade güzellik • 
!erle dolıı Y• rlerini nulatmı bir 
~azı "~risi hazırla mı tır. Uıı )"R· 

zılard:ı uıcıııleketimizin hıısıısi-
3·etlerid >e,kle olrn:vncaksını>. 

İli: yaZt bııyiin 4 ı:ı .. c,, ~yfada 

.. 
.Rostof bölgesin~ 
akınlar yapıldı 

!Berin 14 (A.A.) - Alman OT

duları başkomtaımlığının ~cl:ıli
ği: 

Doğu eepıhesinin ceınup 'kesi-· 
mintle Alıınan taarruz eE<I:ıhesi 
~enu'ba dbğrtı ibüyüt:illlnü.,<Otfrr. 
Inatla mü<l:afaa edilen düşman 
-mevziler> yarılmıştır. Mbliirlü 
kıt'alarırnız dlüşınam takip eder 
lron hareket halinde bıı l una!I' 

Wşınan ikıt'alarının içine derin
lemesine gimıişler ve geri çeJti .. 
len her sınıftan düsrnaı1 loolları-

111 :yenmişlerdir . Ricat halinde 
!bulunan düşmana karşı hava 
kuvıvetlerimiz biı:1birini takip e
den dalgala< halinde hnJ:ı.a edi
Ct hücunılarda bulunmuşlardır. 
Voronejin şimal batısında zırh
lı lc.,,Xiliıtımıız düşman kuvvet
lerinden müre'k'kcp bil" grup.u se 
ri •bi.- hücumla, kuşat~ışnr. 
Ceplıenin orta kesimiru:fo düç

rnanın mev:zii bir ço.k lhücumktn 
püskürtülmüş ve 'bazı· hüı:um 
hazırtıkları akamete uJi:·atılım•ş
tır. 

V:olkof cebinde :yaı:;ılan t e
m izleme h:ıreıkiı.t• esnasında Sov 
y>et Htinmi büt::urıı ocd'usu ltomll
tanı general Wlassaw saklandığ> 
su e elt- g ıttl:ın · · . .- -~""-· 

:BerJSn, 14 (A.A.) - .Aı;ker:i bir 
mo:!'l'llbadan ~renilrliğine göre, 
Al.rrıan 1uıva kuv,·etleri dün de 
Şark cep'lıes;nin cenup kcsimiıı
cre kara harek:Mrnı dCBteklemiş 
!er ve Rost'<>f böPgesinde hedeıfl 
le. e kesi>f akınlar yapımşlaı'dır. 
Alman hava kuvveıfori büyük 

(SON{!, SA. S SC. 5) 

Bas1aya yardım tlç 

misline çdıarıldı 

Leh gemileri 
Rusyaya giden 

kafileleri 
himaye ediyor 

·---
Almanlar ikinci 
cephenin açılami
yacağinı söyllyor 
Taiı:an, U (A.A.) - Husyuya ika 

dar- İran'ı b::ı~tan baş::ı .geçen d'r.n1ir
ırolu ilt!~ g-Jrlırın1 hanga ·l..u·ın, nh
_tı.ınlaı·ın1 atölyelerin \'c <fen1iryolu-
11a .gidc:ı ka.ı·a ).Jhı-ı·ıııı:-ı t ~atı tq_-

(SO"ll. S A. 3 SÜ, 7) 

Cenup ordusu komutanı 
Von Kleiııt 

Afrika Harbt ' 

ingiliz 
donanması 

1 
faaliyette ____ , __ _ 
Marsamatruh 
şiddetle bom
bardıman edildi 

Limanda btlylk 
basarlar oldu 

-••1--_,. 
Kar• harekatının kı· 
zışması bekleniyor 

Tııgıliz ordulan komutanı 
General Ohinlek 

1'>ndra, 14 (A .A. - E.ouier ajan
'Slnli!) {!:s.keri :muhabiri lbildiriy-or: 

J{a.hirpd<! bugün ne.;l'e<li leu rebliğ 
de Tc El İ"'a'da- !,YQpıl<ı'l'lı ingiliz ilcrl 
ftaı·t"'li-{~tinhı Ron·umeli ıcn.~-~pye dıü,
şü.r.düğü ve mrıl'P~lın 'VdZİYL'1i da
zcli.ınek için ıb l:Jo"'ll1t llır gayre·t .'D.r-
4'ı~ttiği kaydedilnıe1\11:ıe<:li.r. Ramm-eı 
yalnız p~yadc ~~.!!;.:..)ı:ı.Tiyle başladığı 
'kıa.t~lara SO:ı.J!'adan· t.ankları da i:!5-
ıti~t'k tıtti 1'ın;._4f.i..·. Ç'üınıkü ta rl! [ımızd :uı 
gü:-l:e:riJen nııukn'\·r•n-.et cı.:ıun 1::ıhn1i
nin/ien Ja.ha sağla,. olmı. ~ur. 

(SONU. S A, 3 SÜ. 1) 

r-- -- - Yeni Tefrikamız -.-- " 

) Sultan Mecid devri 
Baş pehlivanları 

~~~~~~~~ .. 
Pdıli:vanlık tarilıiınizin parlak salıit"elcrini lc~kil cdcıı bfü·ük 

,.e nıe~hur güreşleri biitlin lıcJecan :ve teicrrüatile sile 

an lata.ak olan bu tdrikanıızda 

Veliaht Sultan Azizle Y ozgalh Kel Ha
aanın, Kazıkç ı, Arnavutoğ l u , Kaıa 
Manda, Araboğlu, Akkoyunlu, Hasbekli 

gibi namlı pehlivanla rın güreşlerini 
z evkle okuyac aksı nı z 

_ PEK YAKINDA .....,..,_.~.,,.....~ 

---··---
Plan gereğince 

geri çekildik 
• iMookova, 14 (A.A.) -Sıavyet 
geoee yansı teıbliği: 

13 Temmuz günü ku.vvetlcri· 
m~ Voronej çevresinde bir nok
t ada bir gedik açmış olan Al
man o::duJarına m<!nsup bir gru
pa kal'ljı şiddetli savaşlara giriş .. 
miştir. 

Bugu~ şehri çevresinde düş .. 
ıman rank ve piyad<!sine karşı gi· 
rişilen şidliefü savaşlara devam 
et' ilmel<t.edi?. 

İktısat Vekaleti pi;:sanı~-s-ık-ı-kontrolu 
için alakadarlara bı"r tamı·m .. d gon erdi 
Ankara, 14 (İkdam muhabi• 

rinden) - Ticare>tte tağşişin 
meni ve ihracatrıı murakabç ve 
kwunması hakıkındaki lmnwıa 
dayanarak, evvelce tip ve vaffif
lan nizamnan1')'lerle teSbLt edil
miş olan kadın çorapları, upekli 
l!:umeşlaı-, kaput :bezleri· kon
trplak tuğla, çimen Lo sa'.bun ve 
daha bunun gibi bazı mamulle
rin son icaplar dolayısile vasıf
larının bozulduğu görülmüş ve 
bu ımamullerin ;malinde görülen 
yolsuzlu'kları ontadıan kakhr
rnak maksadile sıkı bir kontrole 

·t.>b. luiulımaia.r kararla~rrıl
ımıştır. 

İkıtısat Vekilliği bu maksatla 
olgili!eı·e bir tebliğ yapmış fiat 
ve standa!'\ n•zamnamelerinin 
tatbikatının daha sıkı b:r tetk11ı: 
ve k-ontrolc tiı:bi tt~tul:masıııı iste 
mişir. 

Lisictıanl'k doğusunda kuvvet 
leriıniz yeni mütjafaa mevzi~eri .. 
:ne .çc.kilmü;lenlir. 

Mulıaı"Cbeler şiddetli 

Moslrova, 14 (AA.) - Sovyet 
te>'bliğine eJ..itiı'.: 

Vornnej b5J.gesindc düşmana 
kar~ı şiddetli çarp:~malar de\·am 
etınıekıedir. Vaziyet, gergjndJr. 

13ogu<Jar'ın ce'1up kes'ıminde 
düşm.an kU\"Vellt'rirıe kary şjd
deW carpışmalar yap:hıBktadır. 

r lliibel;;~~ 
"Ne bahasına · 

Ankarada ilgiü mem uıiar pi
'Yas:ay ı dblaşna&ta, vasıflacı 'bo
Zll'k malları müsadere erlerek tıu 
giibiler ·hakkında takibat yaptır-

2:.:akıtadı r. Bunlardan bazıları ya 
kalanaral< mahkemeye \'erilrrn·s 
\"e muhteli.f cezalara çarptm]mı, 
J.ard1r. Bu sı.u·etle bu gibi mamul 
Jerin n1eY'CUt nizamname bil
kürrlierine gö~e i~~alleri ??nüm 
kün olacak ve herhangi bir tağ
:}·ş~n önü11e gcçjfiln~ş olacak·tır. 

Lisi,,an~k llıiilgcshıde, kıt'aları 

mız, ba~utanl.ğın emri jle 
'evvelden t<'!,<hit edilen plan ge
reğince yeni müdafaa mevzile
•"'ıe çekilmisleııcfü. Seyyaı· kuv-

(SONU. SA. 3 SÜ. 51 

indi 
ve ingiliz 
askerleri ------
Kongres partisi 
Gendi projesini. 
terviç etti 
Ankara, 14 (Radyo g azete .. 

si) - Hindistan K ıngres par tisi 
Gandin.n ileri süO'duğü fikri ter
vjç etmiş ve İngilizlerin Hi11dis
>tan<lan çekillrnesi.ni kabul etmek 
le 1,>eraber İngilterenin ib.a1-p gay 
rcll:erini bal'<alıyaca.k hareket .. 
le:r'.n Hindistantlan sa:lir 'olamc .. 
yacağını bildirmiştiı·. 

VRrdha 14 (A.A.) -- Kongre 
tetJlükler k,'.}mitesinin tek.rar ·top 
]anarak bundan bö';le Hindis<an 
ela İngiliz siyasi k~vve'.ler''l'lin• 

(SO.S-t'. SA. 3 SÜ. (} 

Yeni IJll' mes'ele 
----ı---

Fransız harp 
gemilerinin 

devri isteniyor -·-
Vişi telı:Uli kabul 
etmezse gemiler ' 

tabrii> edilecek 
Vaşing,OJI, H (ıLo\.) - is .. 

kenJer:~·cdc cnırn bır ].manda 
mua.tal duran Fra.ı."z harp ge 
milt'rinin tlC'V'l'J i'\'lu .... r. R'1.Zvelt 
tarafından yapılan il<i te'klifi.r 
Vigi Jüiküme\incc rc~dcd !ıd;ğ' i 
M. Welles iıaber ,-errn' •. r 

Ru"\•et ,bu t.ekilller kabul e
dün.cd;ğı takdirde Bü) k Brı
tany anın gemılcrin Sıivc\", ka-
n atı. --ı rı r~~ınasını cmırc'tırntktc 

lı. k o·acag•,.,ı \·e rğcr bu E"n11r 
y _ · ,gc,irı ')]C">< B"yiik Frı
tru. .) 4:r bu gtt ml~ri ta , ( kc~ j 
f~ t2nıanıe 1 a t..ı.ı olşca 11 \ 1 

ı ~O!IOL1. li.-\ . 3 S l '. 3) 

olursa 
kat' i 

olsun 
zafer,, 

) Yabancı meskii
i kat fiatları 

---•ı--- -·-Müttefikler yeni 
psikolojik cephe 
ı er kuruyormuş 

1 
Maliye Vekaleti bazı 

1 
muameleler için fiat-

ı lar tesbit etti 

Be·!itı, 14 (A.A. ) - P · <>pagan 
da nazırı Goebbcls, pmpagan<la 
i fiskri,.şefler!11ın 13 '"" 14 Tem
.muı; tarihlerinde ttııı:adıkları 
bir konferan'.'ita söza1arak aske· 
Ari ve siyru;i d·urumu anlamıoı.->. en 
evvel dü~an propaganda;;nm 
Aana naskeı·i kı·vvetin'n vıktdı
ğına ıjair olan yalanlaı'lnı~ gitgi 
de artan bir kütJımserliğe ink1 .. 

lap etliğini söylem' tir . 
G oobbels demiş:i:r ki: 

11 A ~· T'a, 14. (i'tdıo .~1 ınU! "b.iı•'m.1ı n) 
· ı;vı ve.ra e1i al.ır..1-d'il:·l;:ır..;. yı.ıp .. 

t.gı ıb~r 'ta:rdn1rl.e. k..:ınunsa~i 19'4:! 
bi&ıyetinıüP'Il te,r.>T'.UZ 1!>42 b:da.yC"li
ne k3daı· .r.ute-hcl' ~dxicct.:.lı·!'l bif !i!-: 

tc il(• 1324 nutr.arnlı damga ToeFllni 

;-:a.m:ntı"··~ 10 u.'lc.1 ın.'1. mcuci -
bhxc E·c:.nebi par~·laıl:ı. nıuharı""i !! 
dümg:ı ıre;:., .ine 11-ilbi e'\·ro.ık \"€ s~ne 

;..ı.t bi'd •llcriııin tm:ııkalar ye sigor
ta (.ir'.k"Hc--·:~i'l ecnrbl pa~·.o.13r u7t!'
_lirJ<ien ·yC\pı .... an. ınaaıJ1ii•l-tlerin:in turk. 
pa..r~ıac1:ı -c-e'-'l·:Jmt""Sindı• ~n-s ol!nak 
!ili!:t!re Pcn 'l-i ·m 'h."'i'ı~'-at fiyatıa:rının 

yen~~.,n teuıır.-uz 1942 ta.:lhind~ iti
lxı.rr n ::ıl~ı a.'Y unU<ldı•11e n:rt1teber ol ... 
n.aık iıLcı'(? ~ai;rıı::iaj.;J şokikle rt,ebit 
f>iiikil,~irı · bi!dird:şti.~·: 

Lira Kuruş Para 
1 Si<!r):n 5 22 32 

100 Dı•lur 130 17 30 
l 00 k Fl'angı 30 :ı;; 22 

Ra.yi'l.r:.J.r'.c, frank. 1 irı·t fiyaıtlm 
:nln bLaJlar.e te.sbit vı• Han t>dileccği 

bildiriJ:1'.CK't~i:. 

Afrikadaki İngiliz hezime;i \"C 

Büyük B-ritanya ile Birleşik A
merika iç.n.fe laketli bir hale ge
len devamlı gemi kayıpliarı bu 
lııötümseriiği .ill1.tırımıştır . Bn· ka 
dar gayri müsait askeri durum 
kaı"§ısında müttefikler rekam
ların b'Oilerine ve yeni psi~;:ılo
jik cepheler ihdasına g:t.ikçe 
artan bi1· niıAbetle baş\"Uruyor

lar. 

1 Bursa Askeri Lisesi 

Dr. Goobıbels, s&lerini bitirir
ken .rlurumu>n büyük bir lyim
serliğ' icap ettir<ligini söylemiş 
ve •Ne bahasına oluı'Sa olsun ı 
zafer. düsturunun muhafaza e-
dileceğini ila'Ve etmı~tir. \ 

Mezunları 
iB ursa 14 ( A.A.) - Askeri lise 

9"·n ~nııf talebelerine merasimle 
ıBiplornaJ.arı verilmişlir. Geıı\·lc

rimiz dün Atatüı'k bev'kelinc b•r 
çekn..\r. kı~ymuşlardır ... Bl;gün An 
ka:raya hareket edeceklerdir. 

Ankara Hab~rlerin'.n sonu 3 üncü ~ayfamrula 

im.ti•'' R • ii i§ji fj (i Ş§(OJ] 
Kabahat Kimin ? 

, 
, 

İstanbul Cumhuriyet Müddei 
umumisi Sayın Hikmet Onatın 
ha kemliğini rica ediyorum 

Adliye sicilli Ücarc t 'Jlcmıır -
!uğuna bir işim diiştü; Ankara
d a T icaret V-ekfilcti şirkeotler 
miidürliiğüııde kırk 6el(iz saat
te muaın<"lcsiıü yopıp bitirdiğim 
bu hi - Ticaret Vekaleii iç tica· 
l'et un1ım1 nıüdi.irlüğ lirndc gör • 
düğü-ol intiuıın '\'C işsc\T crliğJ 
ashabı mcsalihe gösterilen ko 
la!· l ığı takdirle tekı-arlamağı bir 
borç bildiğimi de kaydl'<ieyinı . 
b urada bes günde biraz zor tes· 
til ettirebildim 
Be~ind guu ndli~-c sicilli ı.i -

carct nıcınuruna: 
- Bu 1nırka,:eıc.nin tas-diki 

Vekalette kı ı-k ,d;.iz saat siir • 
wcdi! diyecek oldmıı 

YAZAN; . 

~LAMİ İZZET SED~ 
Sözümii yanıla bıraktı: 
- Burada u:ı.un s iird ü ise ka· 

balıat benioı mi? ded i. 
Tercddiit1e kaldını doğı:usu. 

Bir çeyreklik bir ınnaıuelcnin 
beş gii n siirn1c,inde1\ kin1 ın~s · 
uldü? Kabahat k imindi? 

Sayın Hikmet Onatın n e de
rece h aksever ve ne der<'Cc ,-a
zifrsine dii~kiin oldıığıııııı bilen• 

lcr ıl cn im; bu itibarla, lıiraz da 
bana ka~ gast.erdiği te \ cceülıe 
da)~.anara k, b u ru cselede hak t'n\ 
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Fuhşa 
teşvik 
davası 

IC GÜNÜN İÇİNDEN ... JI 
• 

TÜTÜN 
SATIŞLARI 

-
zan: ZIYA ŞAKIB Yeni hükumetimizden İhracat muayyen 

tipler ızerinden 

laaıırlanacak 
Bel köl:Ln, hoı KU.l-~tk b. lt..~ 

kiıy • n,alfati. M.olla Ceva<t . ou 
k<.ı:a ce,,..<lb lda, W)"\Jk bir su· 
o:ıcı,~.rmı sı....dı. F...ı..aı cıtı.u ür
klllırr.ıeınx<k '\' u bu ,,.,.., ögl'ell -
n .., h~a acele etmedi. 

ııIDi ik.Ulınü~ k .. ba peçe.;uıı de 
ı;ıım;ikı yüııime i.ndirıı.. K.füıl::ıı 
lroyIRl!n· .. .akarak evi"<: g<:kli. 

önemli bir dilek. ·. . j 
Ya=n: HAYRI MUHJDDlfıl 

- P.:h<aıa doli;,,... ş,ı, ( ilad 
tJ'ik.at) halokında bıı aı dır';a 

t . 1.a ı \""Crcll»innism? .. 
- Bu tarik>ate (Ş<',Ytline tari

kati) a<l: vcriltlı. Kın-belatlan, 

İ· ı:ııa ktlkal .. w. Fakat yaln:z 
gl"n'Çltrt n: miinevvcı.Jere in
hisar etbi. 

Tt.[ iıitlfr k.i (B:ı.b) da, bun-
ların arasında i.d', değil mi.? .. 

- Hayır. 
F· hriı,-,ıL<.ı, 1ıa;TeWe t>agımı: 

- Hayli' mı? .. 
- E' 1. 
- N ... s.: olur?.. Şeyn Ahmedin 

kurdugu bir mı'ktepte y~n 
bu geı:ç niçt'll bu taı-ika le gir
n.P İ. 

MoHa Cevat, yine bir tcroo
diide kaıpıldı. Mü.şı.ill bir va>.i
) cUe kalını.ş glhi, etra!ma ba -
kındı. ve oonra, se>lini baska -
1 nm .ı ı iı;d'.ımll·:f; nden korkuyor
ır. gıöi, 

- Çiiııkü. o,, ıre. d• 
bir rr.czihep teşkil e~lı. 

başır.a 

F;;h;rünnm, o kaclaı· büyük 
bı.ı: hayrete kapıkh ki.. Evvela 
biı-ş.-y söyHytnıedi ... Sonra, a
gı:r ağn- başını sallıyıııraik.: 

- Anladım .. Şmd anladım ... 
Babamın dıerın bir nefretle baıh
getiğl IDE.'2lhep ... Bugünletf.n de
dikıGdıuJ.a.nm t.co;ıkil ed<>Il .• ~u ye
ni meııhep .. dtığ'l mi, Molla. 

Molla Cevat, 9Ükiı1. etti. 
F.:ıkıııl Fehriinnisa, o kadar 

yükscı bir 1"'yecan.a yapıltmlr 
tı ki .. Kendi kerui..ne şöyl€ce 

ooyleıDJ: 

- Ba.ba.ımn. söy lıech l<:dr:e na-
7.iU'an, bu memebi ben de tel -
iıı edzy um .. Ve ha a ı;alik -
lecini loüfüı ile •~tiham eyliyor
dum. .. Meğer, böyle bir cere -
yana kapılnuıkta, pek fM:la ace
le e'miş® ... Ma.denıki Şeyh Ah
met, hür dlişü.ıx-eli bir alimdir. 
ÜtM:n kıu·dugu ilim ve reyi:< 0-

ca.ğında, loüfü~ ve ilhad yrulıarı.
na sapacak bir talelıer.in yetiş
mesi, imkan ve fütlınal haricin
dedir. &.bam da da!Wl oldugu 
halde, bütün müok•h<Lleritı, ye
ni mezhebe r.ıiçin iıtioum e1ılik
ıersn.;n mıınıasır.ı a:ıılı&r gibO olu
)Orııım. Fi<kat a~rl hilllomümü, bu 
lci tabı Okuduktan ronrıa verece
ı;:on. (Ba-b) ın ilham kaıyooğını, 
bu !cirapt;ın öğren~m ... Mol
la Cevat! ... 

- Bızyur y~ı:enim. 
- Bu kitabı, e\'İme gaturup 

olrum&ma ım.ıısaade edccsir.. d~ 
-.'il mi? .. 

- ç :, tehlikıcli bir '!"Y olur, 
Faıhrünımsa. 

- Nk;in7. 
- Ya, babrn gorurse. 
- Hayır. Ona gootermiyece -

ğiıme, çok emin okıbil irsin. 
Kon~ a bu:ra<la b!tti. 
Fahriinnisa, bütün r ran ~.a -

dınları gibi - vüctıdüınün hiçbir 
kısmını gösteımlyen - kaıba k/ 
maıştan ça~f;nı giydi. Ha<iır 

• •• 
(FAHRÜN •iSA) KİMDİ?~ 

0.a.ın b;;ıbas., (Kaııv m) ı;clı -
nniu müçı.tıhitlerinden \'C ira -
l\ls". en tan mını.;j a.ti.ınleriııden 
(!facı Metıınet Tsıkl) idi. Bu zat 
ay.r>i zamanda, muhitinin de ol
dukt.;a ilıeri gelc:n zenginlE't·İın -
den, muhtelif yerlerde büyük a
rô'Ai sahplerir.dııııdi. 

1819 • veyahut 1820 - ı.we -
sinde doğmuştu. Lİstitrat ola -
rak aı"ZCC!cliını ki.. o, feci b1r ı;e
kı'ldc idaıın e<:lilcl.ikıten sanca, bü
tü- kitapları yakıldığı ı.çi.n, te
vdlüt tarihi kaydeclilıniş olan. 
ki ta.p da, o meş'um alev dalga
ları ara ıncla J<,ay,bokm.ııştu. Bu.
na b:.nacr. h;;.loikl be\•clli1t tari
hi bilinmiyordu... Aıncak, Motla 
~\'at ile ·ukar .da n:ık.ktt.İği -
m.i:z mülalwt sıralarmd.1, t<ıkri

ben - otı.ız iki yaşlarında bulu
nu~u,] 

(Hacı Melımet Taki), kızmın 
ı>nl6<llsiz zekasır.ı heı*.c~i.en ev
vel takdjr etti. Memkketir usul 
Ye adelJerlnin tama.mile lıİJiıfı

na olar~ otla olt'l>yt.ıp .) ıızmayL 

öğretımek isteıti. 

Fahrünnisa, babasıaıtn öğret
tiklerim kavramakıta o kadar 
yUJc;ek bir kabiliyet gösterdi lai, 
Hacı Mehmet Tuki, kıızına bas1t 
bir talı.sil vermekle ilati.fa ede-
medi. (Daha var) 

Madam Atina ile 
Katina dün yine 
mahkum oldular 
Bundan bir mfıcidet. e\'vel 

J~arı 21 ı geçıniJt>n ve Dı
rıı:!ıi., A.;.pa~ya; Amif; Elita
b<-d. adlannı taşıyan be,; kızı 

fu h u.ı,a teşv""1e n d.o,Jay ı rnn
dcvucu Ati·na,; K~tina; Amel 
ya; Va.sılapolu acili)'C'Ye ve
rnm ·~er VC duruşma netıce

Sinde 3 sene 6 aya mabküm 
<.'<!~erdi. Temyiz ımahkc
mec;.ı.ni:n bu kCl.l u.rı n.akxct.me
si üzeri1'le dün 6 ıncı asliye 
ceza mahkemesinde teia-ar 
ba.şJıyan durll'fl?la.cla bu krz
lardan üçünün zahrtac:> fena 
tanı~mı~ olduı'klarına dair ka
y t bulurcluğundan va1..iyetle 
ri clava ha.ricind.ı görülmi.i:;
tüT Yalnız Amlf ile Diruhi
ni'n yaşlarının kllçük o!masın 
dan ve sabıkaları bulunma
masından ool.ayı fuhşa teşvik 

oo;kfrkleri sa.bit o!nnuş ve 
ma.hkeme yine kabili temyiz 
o.'ımak üre re At na ile Kati
n aya on :>1tı ay yinni gün ha
pis 33 lira 20 ku<u.ş para ce
zası vermiştir. 

Diğer taraftan Amelya ile 
V asi.f.apulrmun be<metleriıne 

karar vermiştir. 

Belediyeye üç milyon 
liralık yeni varidat 
-~~~~~~~~ ... ı~~~~~~~~~ 

Eski Tünel Şirketi iki binayı 
Belediyeden saklamış -Şelllr Mecıııı toplamncaya kadar ba 
gelirlerden ıaydalantlmıyacak 

Son günletde, lbeled!iyeye cn
tc::resan ihbarlar yapı1anağa baş 
lanmıştır. Beled"ye gelirmi arttır 
maık gayesile yaprlan moorlatda 
mutıbirler ke<ldjleriııe yüı:oee 20, 
30 ;40 nisbetİ'lld'e de var.idat te
minine kalkıınak.tadı.r1ar. Son o
larak yaptlan bir ilhbaı<d.a şöyle 
<len;Imek'tedv: 

•Elslci tünel ~iııketini'll heledi
yeye denetrn.esi 1a.ztm gelen bi
nalardau 3 mil)'IOn lira ıkıymet;n 
ele b:.r han il<: b:ı- pasaj bugün
'benie satılacaktır. Halbuki bu 
bmalar belt<lryeye devre&lme1<. 
);ı.,nr.dı. Bu sur<?L\ı- şiı:4tet, !beledi 
~ ;min 3 milyıon liNılık '.blr haık
kını yem 'şliır. Yalnız bu bioolar 
~'ili şahıslarda ve cn<tada bir 
müdaf•a keyfi ·eti llllt'VCl.Jt1Ur. 

!)in-.dı riekJtrof<, tramıvay u
mum müdfuliiğünün bul=duğu 
l\!ettO hanı ile fünelin karşısın-

1 
daki pasajm belecl<i~ eye ve-~e 
si. icap ettiğini .iStıat etmek ko
laydır. Yü>rle ... veı""5rse delil
ler bird.'riılece&.tir. • 
Diğer ~an yi>ne tiinıel. şir-

lkctinin lbel-ediyeden ooldadığı 
800 b.'11 Jiral.k bir gayrlııne-nku
l.ünü.n var oe·:iuğu hakkında ya
pıl= ın-Jbar üzer'ıne tet'kil<lere 
lb~aıı.m~-tır. 800 bin liralılc gıı.y
,;mtnkulüın suiniyetle tasar.ruf 
ecli.lıdiğ:mn it:Cn.tı zaruri göri11-
mekıEd. r. iBelcdiye mw.llbirden 
delail istemi1, o da mu1<an1e 
yapıhnad n yeni bfr vesika ,..,.. 
ı·emiyeceğir; bi!<Lrm1,;;tir. 

Halbuki belediyenin !böyle bir 
mukavele y·apır,..,;ı içi'.ı. ,;ehir 
mec1!sh1in karar vemıesi: icap 
-c•1'm<>l<l-~1r. Şe" ir- me-clis; iÇti
mal:anna lbaşla:nad11n bu mese
Jeler'n hallroilemiyeceği anlaşıl-
maittadır. 

Türk milletinin soo tarihlnde 
rol oynaı:ı.~ olan bü~ Ek vatan
seyer sayın Sllracoğlımun Türk 
Jıükôn1ot~nin şefliğine dünya .. 
ıun alin!;lan arasmct.. g~, her 
Ti:iTkün gö_g . .,nnü kabartnu;ttır. 

SatlH!oğlunun liderlıgindeki ye
ni hiikünıelh•ıizin ba'ılauanış Mı
leri yeni bir enerji ile ve pRlak 
ba~larile tuçland.ıraağloa her 

ı zamandaD Zİ"' ade iınan halinde· 
yiz. Şiipbcsi• yeıoi hükiuııetiıni
•in yaratı<:ı ırade•iııe konu ola
cak b!iyitk \C ön~nıli i~lcr ara -
sında, ocı bi.- kv.aya kurban ol
muş ı..;msesi• bır prensip ad.ıruı. 

küçük bir dılck yükseltmeme 
müsaade hagışlarını diler_im. 

Bir kaza kurbanı ve kimse.siz 
prensip. 

Evet, bu.nda mubalağa elııne
djğiJne enıiJJiı.u. Zira~ Tü·rk Cwıt .. 
huriyeti ;fü.rl sao'ırtla.rm üslü -
ne titremişt:r. Fakat, bh· telioşle-, 
bunlarıııı "" blçarcsi ezilmiş bu
lunuyor: 

Anebuey' od.ev biJdiğim bu 
kaza, sahne .san'ı.ıuıuı Jnenüe .. 
kette, şüphto,iz 1;:r zü:ıul eseri 
olarak, ka!Jı:nden vurııluşudur. 
Son •·eı1gile• nr:ısında her ne· 
d"""" tiyaL"<•Ya ko.lchr•-ya.ca
ğı bir ödev yiUd~!1Jİ. Vergi §ÜP

lıesiz mukarldes bir devlet hak
kıdır. F11kat bir :• ı uç san'ırtluir1 
yaşama!<tan mahrı Dl etmeye 
mu.kabil de,·!ete temin <>lımaoı 
fayda bir hı~ tfr. 
Sayın Mal <ye \" '1kaletımiz bir 

avuç san'atl.:.rd...o gelecek bu 
vergi fazlasma ciddi bir önem 
veremezler. 

Halbu.ki h•ıgün tiyatronun 
dunıınu şu bale ('İı miş'tir: 

Ha.ılattaıı )'ll/ı'e 50 D.a.rplı:. -
neye giden •ıi!o':ıeıı, soğuk iloıun
P yapılırk.ın, p.>~in alııuyOl'. Bu 
seyyar tiya•ıolar 1 H sefer rü'z· 

Halk sigarası 
soıi g ·· nl rde 
bozuk çıkıyor 

AIAkablarıa yem • 
tedl»lrler alması 

isteniyor 
Evvelce 6 kul'llŞa sattiiığı Jıal 

de son xaıınla 14 kuruşa y.iil<se

len Halk siga..alan son gü'nl.el." 
de bir 9(>.k şıkAyetlerc oobeJbiyet 

verecek \kadar bczulmu~ur. Si
garalar bazan ma:kined.ı:n ezil
miş olar8k, bazan dcli.k, çok de
fa da lkağı<tlan yzp~aımış ola
rak cı.kmakıa ve ınaıhi!ııt ka
zamçlı ha1"< Oterıdileri içrn çtka
rıkln sigaralanla ~arnr görmek
ted·rk r. 

İnh . arlar .d;ı,retf.nôn Hatk si
gı.:ı·a~armı. evvelce olduğu '(>bi 

-~~---~----~~~-~·-~~~~~~-~----~-~~-~~--~~-

Gal'ıba bir ~ yler d~i.inanüş. 
b: .. ş('} 1er anlamı~ı. Ve galibo, 
ch:süııdillderinden eld.e etıt· ğt 
net:c~·i ~nm~"ti, galiha ara
dığı ~yi 'bulmuştu ve bu:i:l.uğunı 
cl&n mcnYıun oi'dı. 

Elle.mi, o taklit edilemez aza
nıef !e 'bıı1birinc ~"llrar..ı.k şaklat 
tı. 

Nereden çıkıt.ığı bellr on.ıyun 
bir vdsm; kısa ooylu, buruşuk 
~i':ı:lü, ablak hir ıul.am kıvr.ka 
ko,,_a oday:ı girdi. 

p,]d dcvirleıı:le cPacfü;ıı:h, na
ırı verilen fanileı-e her faninın 
t' .. ~errr:eğe m.?eburiyct du)"<lu
d• gu bir ke'llıiyeotle yere yat:>, 

tH<kY~ V.1rd1: 
- EmW. ~ııUanıım! ... 
Beyazıt• ıhanm ira~si kısa 

o'du. Küt:ibıni istiyordu. Ed.r
re sarayı cTevkii· si Çdebiyi is 
t;':f'h'dU. 

Buru~lt yiizl•ü herif, tlenkap 
O:ğruldu, ğrulmaç 'e beraber 
odadan dışarı fırlaması bir ol
du. 

Az son•a, ~trtmda ipek yüz

lli ha ak ~r 'kii.r'k ta.<ıyan top 
saıkak.!lı, cıtuıı: ~'k to:r adam; 

mürekılGcp yalamış Rıh• taın 

ve eLif• ten çeşni a\m•'i kurunu 
vusta ukalalarrna maiİııtıö ibir 

:yürüy~e htrr.ura dahil oluyor 
du. 

Bu dahi, tıp'kı ~lal< çehreli 
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aL~g.a.:>ı giıb. 

ge::;kım<.·<ii. 

Yıkıırım. ona bakımıHmctı bi
le ... 

ATkasını kapı~ıa dürnnüş, >?1-
lcriıı-i gö~ üzer'nde kavu~tur
muş, dıuruY')rdu. 

l\Iaamaf.lı a>ı-lık ir..;iyakrna k.a 
ısan bir huşunet •.ıle bermutat 

'Cl'l>Te1ıın·ekte tereddüt etmedi: 
- Çelebi .. Doi;<rul! 
Ve ıır~ab;ıı.de, rol 1aMllta l\jir 

yer şJtesine dloğru el:i.ni uzata
rak .boğuk boğı.ı.k mırıldandı: 

- Şöyle otur ..• cT>mur Şah• a 
bır name ya:ııdnmak d leriz!. 

Bu kı ızahaı top E:ı..1<al!ı Çe
!ıcJbinin vaz.i·yetc intiha;; için Jci 

fi geJ.mşti. 
Derakap küı:.künün önkrini ara
lık! yarak sağ elini mi'!ltanının 
çaprast kavuşmuş yakatiıdan içe 
riye dalrlır<lı. 

Kırmızı bir sahtryan ciizdan 
çıkal'Clı, diırtcr; il!ltü~e koy>du. 
Sonra eli bir ikinci d•fa daha ha 
rt'ltetc gelcl'. Fakat bu defa m.i'l 
t:ınır~:! .... u .. i! . .., .. a~ .. c.ıı ile n1inta 

YAZAN: 

t~izametti ı Nazif 
nı ~rasındak- ha~tı fosıh örten 
'l.ülıur kı.ışağ•n büklüıml..o:rınd.en 

birine daldı. 
Sem l}ltından mıa:m\ıl ve baş

tan biiıja mur3.$a bir div't çı.ka• 
dt. 

Of.. Bu ne heylbetli bir cı:; viıti 
ya.1ıu! .. 

İnsan bunu harp rl'e;ıd.anla
rında eı:oıe geçiı .'Cek oJa:ı ichl, 
muhakkak 'ki yanlı-lıkla bir gür • 
ze benzetird>: 
Sapı aşa!lı yukarı er.daze bo

yunda idi. 
Başı, yani miirck.kep dblu hok 

kan.n bulıur.duğu ver, iki yum 
n•k bilyi''<lüğündc vard1. 

Eh •. Doğnısu ya sıkışık zaman 
da in•an ibunu pek1ı).a gürz ye
riı:e de kullanab !irc!i. Hele Çe-
1ı.'Lı cfe,.,rli •'iyle dar b'• ~erde, 
cnrı '.oğaz.ıı'a kad.1r !({:lıverdL 

m':.di, bur.·u ikl eMe ~apınıdan 
yakalayıp yaradana sığınarak 
1,ar»sında.< ının kaia.sıoa ycr~
tiriverdi· mi, mesele kalt:na?Jdı. 

Hani va ... A)!ah gC ~em-:esin, 
İnsanın °beynı ıX<lu~u g:·bi mah

!ıazasında'!l fırlar ve OO€'lil oi\'u 
•lnh!. di:'ytm~cl'<'n cehenn~nı 

boıylardı. 

Her rıe hal :.se ... <Eclirıe sa
ray hümayunu tevkii çe!cbisi
nilh belinde taşıtl • ğı <1. v; t lıalc

kıntla faz1a i:taha~e lüzum ytik. 
Yı'.oınm onun hareketler:ni 

<i k'katlie takip ediyOrd.u. 

Çdebi d:voti önüne 'koydu. 
Kuvn•k kapağını acarak için-' ·' den b'r iki saz 'kal.om çtlcardı. 
Bunlar,:an her birinin tu1ü iki 

karış vardı. Heps:ni birer birer 
muayene e<:.erek k<ımirli ill.ina ile 
çıtl.1ttı. A-k~b:n<le kımıa.ı sah

tiyan cüzıdaıı<lan çıkardığ.• büyük 
ve kalın b:'r k~ğtdı d'zi üzerine 
yayarak cHü~1<.ir. a hitap ed-c
C"-1.: cüt'eti gür.hal ile kenctisln
de buJa,bikli. 

de yedi k•,•n~ -ergbı latu -
maltla nııikdle[lirler. Rusum -
dan geri kM!<~ud:uı ~·ii'Ldt 30 ti
y~ro hisl)e:-ıi vcrirlıer. Mecburi 
İl«n ınasrafları bııgi.iukii şarll.a· 

:ra göre- ~sı..~.ınin ihi tııı~iidir. 

Üsl.,Jik her iliınd<1 l9 pllO';;-dırnı
ıca pulu olarak tekrar maliyeye 
'e vr- 5 par~ da ı,, le_di)-e)'e ve
.rirlec. 

Bir se3·y~.r li .. lro her gittiği 
) erin bel "dl) e!oo:nc se.1ede iki 
defa nğradı~ın.ı ~ore - iki defa 
kUşadiJe \'CI iı. 

Tabela ,.,.. reJ i .. ın Lczleı:-in

ılen ayrıca u.elre hı.abile yine 
ınal~ye ,.c bt.ıl'O::-c \·erg: alır. 

Sayııı ~hiı).c Vrkale•i duru-
111u Nıeelc:)ıcK lu1· unu esirge .. 
ıncz.lersc ti.}..atro ~:·n·atınuı nıcş· 

ru bir şekJt!t. ~~h~ıııasına iın 
kUıı .kalnıad .. Mına ~tipht•si.t; ha -
uaat ,getir~ı:c...kJe1 r,tr. 

Biriıeik Şc!ııt ~ ı Jat-1.onıuzun 

dahi san"utkfl.rla .. ı-ıt11 clıcmıni • 
yetıo tatnıiıı cdtn tu..rnclerc itıı

kiin kalmadıgı g·ı.; onun d.ış.ın

dıı hepsi sc: yar ~'"" tiJ atro he
yetl>erinin meşru ),; yat hakları 
kalmıunı~tu. 

Cıaııhuriy,.t dedeli o;ahıw 

sa.n'atımızı h'.ınaJ c pnJlSJ.pıne 

büyük bir ÖMm verdiği 'e bel
ki de, halkın birio;:lc ına•wıı gü
zel s:H>.'atı olan tİJ .troıuı= bi
Liıkiı; prhu nrnwk gibi yü'ksek 
ltlnıa;veler b,•klen.!.ği bir sırada 
bu durum, il.ln ett:ğimi• pren
sipleri koruma :ıiımiyeti bakı -
ınınd1ln ~,rııtıcln. Kanuaı, bü .. 
~;;k mecliı;Lı•uden vaki bir e -
mir hıtlindc çıkmış buluııdağu 

için yeni ve ~n'at~vcr Jlil.L-ft • 
metimizden, bu zübulün tatbi· 
katla müstıı.cel, diizeltilmesi lıak
klnda yiı~k Vekiller Heyeti 
kararı Httfo1unnı:tsını, Jnemle · 
ket san'afı adına, dilerim. 

Nohut ihtikarı 
yapa bir tacir 

tevkif edildi 

Faturaları bir hey
et tetkik edecek 

Zahire tlcaretıle ~u! bu
lunan AiyJurra!>.mıan oğlu Necip 
Hancı yü,i!de yuı !azla fial!la ton 
laı-c.1 nohut satuğmdan bir nu
~naralı Milli Km.ur.ona mımke
.mesi'lle veril.mi,.'1ir. Nedp Han
cının durwımasr yapı~ ve rev 
kiL'ne karar \•er2nişt:r. 

TÜrkı)'ooeu harıcc J~d·?:laeak 
tütün satı~ları i<,~n baz.ı mllhim 
kararla1.· v~?'ilect~i öğrc-nihni~
tit 

H&ber ai<ugınıı~• göre iil"'aç 
ed l-c..-ek tii1:irn1er muancn tip
ler<' aynlacıı.k ve bu suretle ha
nce yalnız muayyen ev:::ta-fta o
la-11 ,iitünl.er satılacakbır 

Bll mak,atla dü·n İstanbu~ 
111 ntıık.:ı TiJCaret miidürlüğürrde 
mlıh'm blr toplantı !·apılım1~ır. 
İdımada htanbul ve 'iıırrfrın 
b~llibasJ.ı 11:tüıı Lh•acat.çılar1 ile 
İnıhi~arla.r 1dareı1nin m~t .. 
teri \'e Mıntaka Ticare-t nıüdil
rü hazır ·bulunımus ve 'barı:ı 'ka
rarlar alınmıştır .. ~Bu maksatla 
ön ilr.:ıl.ı ı;dcl< i g Ün 1 erde bfr 1<;lç !<; 
tima daha ~'apılacaktır. 

Dim''ü tcpla,,ttda, hü'.k.Umclin 
wn de-fa \'c-rcliği bir kararl.a ih-
1'acat mallarından prim usulü-
ııün kaldll'ılıması ~·üıii<lden tü
t.üncül.erin zarar etımemesi içiın 
alınması l..'ı~m geleı1 yem ted
birler de görü~üi'ırr.ü~tü1:'. Ha·bcr 
aldığımıza göre İzmir ve 1stan
hul türün ihracalçılanndan mü
rel<kep bir heyet tek~ar Anka
raya gidecc..k ve yeni Ticaret Ve 
ikili Behçet Uz'a <la vll"'lyeti izah 
ed<·cekJ.erdir. 

k arnesini 
kaybedenler 

Bu hususta VllAyet 
bir tebUi ae,rettl 

Vilayetten tebüg oıummıştttr: 
Elomdc karıtlarJO• zayi edenle

re ycnill'rinJı veril.miyeceği l 
Ten:muz 1942 tar-.ilıinde sayın 

hal!<ı.ınıza t~'bliğ edi'im~-ti. 
Son gün!lcrde bu gtıi müı-ac:a

atlar tevali ~r. Ekımttk 
kartla~ırn zayi edenlere hi.(: bir 
suretle. yeni karne verilmıy~ce
ğiı,.kn e·kmek karnelerin> i',\·ı 
mı.ıitıı.faza etmel<!rl vaUı.nd'a~l&
r.1 clıemmiyede aıır daha · tebhğ 
olunur. 

Yoksullara yiyecek 
dağıblacak 

Üsküıdar Halkevi )o'k.9ul hal
ka ylıyecek dlağct.mak ;çin 1 A
ğusW<>la KJ2kulcsi Parkında bır 
eğk ncc terl'p edecek.Er. Eğ1.er>
cede ımilli ~'tınlar g()sterileceik 
ve lhasılltı ~'clu;ul halka y>ye
cek dag•hml'l1a hasreı:Mc<..0 "tır. 

Diğer taraftan lbelediye . :a
dılti>y II.arke-.·i bına.s.ının ikımalı 
ve d ğer Bark.eder r .. n bi'l".ı.l.:ırı
rnn genişlehlmesi için 187 >bin li
ra tHhsisat ayırın r. 

Yığın yığın luıtan faturalar 
tcıKl!k edil.reektir. Bunun ıçın 

~"""n ;,Jeri müıl~larına -r 1 • .. ,.,,, ...... rO"' ............. 

=:n=n::~~-t~=~·a=a=t=c=dihn=· =e=s=i =k=ar=a=rl=aş=tı=n=I-= 1 ( I O Z O J: L l Ş l 1 
düzgü" çıkarması bc>klenmekt.e- I '- J 

dir. Mide sineması 
Korka lroroka iıd<>ta Jı:eık.e~ye 

kekeliye: 
- Feı.mıanın.1 muntazırım şev 

kıetlü ... diye mmklandı. 
• Y1ldmm~ galiba ona /bakıyor 

·fakat onu .göremiyıordu. 
Pcık derin düşüncelere dalidı

ğı a'lllaşıltyorou. 

Herhalde bu, böyle olacak.tı. 
Gözleri Çelebinin dlızleri üs

tündle yayılı dwr<.n ki./lıuilı dil<
m'i~ o.'.duğu ) erde dhm:Lk ye b'
hn.reket duruyıordu. 

Ellhetlc ki dfr~ürıec Mi . Şaka 
şey d~f;!'1di bu ... 

Yazd:.racat;'l ınr!:tup, ·!;iletr.a
yin b'.r An'1dblu derebeyine; ya 
yul bir kale ıi;m.rine hıtap etrni
ye<:ekti. 

Bu. h·' ran kılı çekmeğe mü
heyya bır dii,.ım .na hitap ede
c.,l<ti. 

Öyle bir dü,<man ki her daki
ka her saniye, en meşakl<atH ve 
giiç harplere gi>~us germelk iç'ın 
hazırlanıyOT w ) alnız •harp iç'n 
ya{•1"<>rdu. 

Manmafh cYtldırım. ın göz!" 
rinde hiç b:or korkaklık en kü
~ii k b'r üı:Qo:eklik ve çekingenlik 
'bile görülmii.yO.OOu. 

Bihi.kis .. Bu göı;leroe, en ya
pılamaz şeyleri yapmağa a:zıınet 
miş. en önünr grci1e"lıez tl'lıdit
:leıwn b'.perva bu- iraiii: pa '..ı-

1 :y<ırdU 
(Daha var) 

GvAıtelerin ~·azdığıua göre 
va' ,,ebze fiatlarının bazı semt
İerde ncın, buı >cmtler.de ise 
pek yüksek satıld.kları ı:örül • 
mfü. Amına neden yeni g~ül -
muŞ? Arz.ed•t:.ın: Çü.nkü bu se
ne sebzeler yen'lıııek için değil, 
sinenuı gibi yalnız giirmek için 
de on<la.n! •. 

Her ileyse, sat~ fiatlım a.ra
s.uwfaki bu farkın sebebi tcıı.lük 
olun uyurmuş. 

işte sebebi aşikirr: 
Her halde,lıazı •omlltrde fo. 

maşa için duhuliye farkı!" 

GÖK TAŞI MI? 

Okudunuz mu? Tıınu'>la bir 
yere uı.u11, geni~ bir gUk .ta~ı 
(Haeeri tına\'i) di~müş, bütün 
ekinlerin harap olma•ına ııebep 
olmu .. 

Gök t ı mı? Ha~ ır, e(endi•n, 
bayıt! .• l 1Lun, geni~. d gibi •ö· 
rüuıniiş değil ıni? .. 

J) i::t! Hmr Aleyh· U.nıP 
a)akkab1>ı~. 

- O da ne demek? di~ e.:ek -
siuiL. Onu da arL~deliın: 

Hızır Alcı)·bisselamın da tabii 
ayakkabısı e kidi. istaı.bulda 
altlık ) aptırmak i<;in ayak.kabı
<"ılara wrdu. Fiatları iij\renince 
bldınp attı. Oraya düstü! .. 

CIME!Z 
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01~5 
Mısıra dair 

t?::!. e~e.ıı diiııJa harbiuden 
~ evwl :\l,.lI'dK milliyet 

"' İ>tikl:ll harekelİllin 
b"'ıında bufunaıı h•ıiple.-den 
biri .l"ort.-ıaidc giderek onda hal
kı bu uğutda te~vik ittin •Mıs.ar 
l\l.,,ırlıl•ruıdır di) e b&l'aretli 
bir nutu·k ,sü_,:Jcnıege Jla11rlatH.• 

~-01'ınu~. Hatibin gö'ii Sü'-'f'Y'f 
kanalını a'.rnll~ ol.an. n~hul' 
l""ransız ınühendisinın @radaki 
lıe.vkeline ili~ince, koo-di,,iıri din
lemeğe JıazN'lanaıılara da he -
ınen ~unu .SÖ) koıtnİ'!: 

- l~te birtiiıı ba~ıtmıa gelen
leı· h('ıp bu adanıtn yüzündendir .. 
Sii>eJŞ kanalının f'raııı.ızlar 

tar11:hndaı1 .at;Llma.sına kar~ı İn
gilizler \·ar ku\·vetlerile ınani 
plmağa çalı..,ını~larıh. Fakat ma
ni olama) mca sonradan kanalın 
11· ~e senetlerinden çoğudU sat.ıı 
almak surct)lc >Özlcı·ini ge<;ır -
uıcğe .başlanıışlard•r. Nilıa)·et 
:uısırın İngili.d~r tarafından i.•r 
gali •ukn buldu. Ondan S()JJl>ra -
Tarı ise Fransızların Sil vadi .. 
sinde her tiirlii miitthalelcri:nin 
önüne ge:;ildi. 1882 de .Ar&bi pa
~a isyaıunda İ'ııgilhler İskende -
riyeyi topa tutmadan ~•vel 
Franı;ı.zlarm da bu bonıbardı -
mana işiirakitıi istemi{ler, lakin 
Pamis hükümeti bunu reddet -
ıuişti. Bununla kar~lıı>;an Lou. -
dra hiikün-.eti hal)·a).ıı mü:ra -
caal t'lnıöştir. Fakat Roma hü • 
kümeti de hkenderiyenin t0p .. 

tutulmasına iştirak edeıuô')'e<oe -
ğini bildirmi~tir. Sö~·leıneğe lü
zum yok ki Fransa -.e İtalya g>
i>i Akdenlzin her iki dnleıü 
ingtlterdt>in M1>11'tla iyideıı iyi
ye yerleşmesini bo) görmem· -
!erdir. Fa.k,at altım.~ sene evvel
ki vekayie çıJu:nağa ne lüzum 
vu? .. M>Sll'da ftansanm öte • 

' dcnberi lehinde olarak devam 
eden cereyarun başında aranuık 
için bii)le geçmiş zarn1;>lan ha
tırdan ctlcarınamak icap ediyor. 
Yiı>e ~lısırdu &talyaıılara karıı 
gösterile~len ıııö>a.fi:rperverli -
ğin wl>epleri ar"'1ırken de böy
le altmış yıl evvelki vekayii dü
şüıı.mek beyhude olmıyacak. 

Allt ay ev•·el Kahirede bir 
hadise oldu: Vişideki Fransa hü
küıııeti ile l\tısmıı siyasi müna
sebetlerini kesip lae.<;nıemek me
selesi Kahirede bir hükibnet 
buhranma yol a~m"l ve nfiluryet 
simdrki Basvckll Mustafa Na -
İı.a.s P"'ı" iktidar me.·kiiııe ~1-
nıiş ve yeni intihap yapılın.ar. 
suretile buhrı:.n zail ohnu~tu. Şu 
günlerde gelen habcr1"r ;...., Mı
sı:rada yeniden bazı hBdioelerin 
vukuuoıu hildirın<>ktcdir. Bu 
hadbelor de .Mısırın harb~ gir
ınesi yolundaki te~ehbüsler et -
r&fmda toplanmaktadır. l\1tS1r1ı 
hatibin vakti:e Süwy§ kanalı -
ıun chenınıi3·etini anlatmak j~irt 
Franısrz .nıUhendi!:'i Ferdiınarııd 

de Lcsscps'İl• heykelini göstrre
rek söylediği o söz l\lmrdaki 
ecnebi müdahalelerinin asıl se
b<-bini anlatma!;a ~·etip u1ınak
tadır. Şimali Afriknda bugün 
devam eden muharebeler, harbi• 
artık Mısır hudwlu i~İ.:le girmiş 
olması, Sü..cyş yolunun İngiliz 
İmparırtorluk müda[aa~ırula bu
gün d:ı1"r husıısi bir .-hemmiyet 
almı.~ lıulunması NU vadisinde 
olan her had;seye diinya mat • 
buatıımı dikkatini ceH>ehnekte
dir. Halbuki ıniistalU.I Mısıc dev
letinin dünyanın ~n kuvntli 
devletleri arasında devam ed6' 
bu kaı-gadaki vaziyeti daha ev· 
velden her suretle izah edilmi~IL 
Onun iri:n nıııhtelil ınNıbalar -
dan ı.uıi-;intcrde !\fKırın harbe 
sukulnıası yolunda l>iz ıakım t"" 
sebbüslcre dair gri bahc•'Ni 
İliımmt kadar ihtiyatla k..,,,ıla• 
nıak !imm gelc«ıği tnhiidir. 

.. ,, • 

1 t 0ÇUK HAB RLEk 1 

* Vıılı Beled:yc Ilı" Dr. 
Lutfı K..ıdar dil.ıı Ka<lı'<ö-
yünc g tır' Ş VC ur te\'Z e 
rik ı~u 1 oınıuşı · 

* Bugıin 194 l&t'k i OOi
LcC'l<ıtır. An<:ak 15 glİ11 w;ınde 

htkloı-nı arıımıyanlaca bu •· -
til:lerden veriln'ciyecek ve a•'an 
::.:,ti.kit" stra beklivenl.erclrn di
ğcrlcrme dağıtılacaktır. * İ enderiv<:"deki 9 otıchWde 
Tu>manvadakı bandaıla"Clan son 
günlerde hiıÇb'r hı.ber ruzma 
tır Umum mlid'ürlük rlf>kalıl~ra 
teig,.nf gönder k va:tlyeti b d r 
melcrini isten · tir. 
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Afrika harbi 
(.B~~ taralı bıruıc: salıiiede) 

ltonh~ e. <iun b:r ki:i!.- kf"t P tna:- u. 
·I 1 ~ de "l~J:Yt"n':'t!l.ıf \ ~ bUlL • 

r.~""'l.Zfn:ar1 ge pu.~ot.,ıı1Uif.c. ~ ur, l.ıa 

\:li !iy('linin tll"l.ı~:ıl di.L İl<l["C:\.a !l 

1;.ır.ı.Jllli .ıılU~"Lte .:enıı il<ligı .. e O.ı. ·~
,...ı .. yıı.t..Jir. 

i.Jk.f'flClPrry.e, 14 (A.A ) - l{ô-yte
r.cı hu:;.usi nıubab tı bı! dir yor: 

ıı :gi.Ji· cbı\an.1..ı:ı.s1 1\J!.sıL .nı ı!Hıtı· .. 

~e ;,tiı..ıt ederec m>lıV'Cr,n ~" .. al 
,\_(lı..ı'tıi.ua e:ı h~. t' ilı,,_ J o-n .. \loa.r-
'!'atn.aiıu.hu şic.a tı1 ~!c ı..ı ·:n.ı.ıa..ı. .... :ım~ıı 
ett~·~•r. 

Filo kıyryd. ço~ yak..1aftell'&k b.r ... 
l>>r"İ C?'Ciınca sı!fvok;r•nı :_önncnniş 

l.::ıı- <..'Ok Yc-.ı~tnb "'J.~ınl.ŞlııT. U•,;ak 
bQ.var batatyal.oi: ·ı tf'tiirii Sti.tt'tte dö
~~:.tu:. Hıı · tar~ftaıı Jı.a.l}J J:eııu
lı•nnin t.c(>:•rı tltt"Ş ederfken -Oa·h:ri
yl'ye nlt"!JSUp LrÇ:lkhtr o;a. 11.smınıa 

0

1" 

t,·,,; boıınbo. atnu;ıtr. llurr:bardını.an 

"""""ıoolı'uhcla pelt QOd< ha...,.lara 
sei>ep ohnu~tur. Dt>.rriz kuvvutler!
Jr.1ı. bu btJnlbartiıına.Il(iıan önce Mat"'
-TI~"'"''h açU.lrJ-nda bir n'llil. ... ·er ti .. 
c-.... ı·t ~PUı111 batınnıştıı·. 

D;,t,;ı önce bir ~n.z uçeğ.t !aı-afln 

<.ar boJ.nbala:naın b'J VC:.}.TU'l.UQ O ra
ci.;Jı• ;;;icbelJı bir ~·tl~ tı'ltl olmu~uır 
kl lçir;de m00l1Jnnıa~ buluıııdtıgt nıı 
l. nedil:ycrr, t-ıa,sarnalruhoo deniz 
·'t llbardunanı günes b•flıtJJ...tan b!ıaz 

a b~l;:,ımşlı . L>nr..mla b.r çO:t 
-t;nni fk.."""Sara uğratıl~-1. r. 

IngıJ!z batıp gem! c r"ndcn hiç b;
rls. lıasaı"' uğrorillddığı gibi bahriye
ye :ıe~ tJÇak'~r <la. üı.sl.orine dVn-
1ı:ii.ş: ~:.r. 

BOJIBA.IU>L\IAN NETİCESİ 

kk1llld~rly<, 14 (A.A.) -
~fcır,..,a - .l\Jat.ruh'a yJpılan .mı».Jılş 

fx .Jaıdım ... n c~ırıd:ı dcınQnma 
ve ııaı-a • ,..., etlerlti'n sil<ih\ar1 ara--
tı: 1 in. rr f?ki·•mmf'l b; ... f.'h:-nk vr ya~ 1 
<hın göı'1i!~ur. Sarule y -ııı bir 
n1 :.ıfedttn cLonannııa:ya ınf'.t~ ub h~

!il ıı:eınller Jin»na 700 oW.. •imır 
lar, aynı zamanıc:W donanrn.l'ya 11•n
eu.h layyarel-er ltn:c.ın1 btr btlıll:"oa y01ğ 
fl'WUll"Una. h L'1-. l'IL r. Tahrib tşl ııir 
('1'3'1f'ek: ft~O bit;,t1ihnl~ir•. Gt•ıniler 

'~ tayYa·rC"ler sal;m~ üslerine dOnı .. 
ırıi.i,,le.oi r. 

'l'OBRUGA YAPILAN ııt'cu;u 
Kahire, 14 (A.A.) - k.ııııfü hava 

ka..."Vetler'nıin ır.n.ar ~t'e-~i TOıbr1 '& 

3'.afllı yapt.ıgı i>kına ,,ıirak. cdm dört 
nı..t<>rluleı'le orta ;,u,yiil<lükteki inlli
J"z.. :;: , ... :f'I ~ at ı;tiren a
lkın - .. ınd~ dak"kada bir bomba 
.a.~rı,'1\aı-..Jır 

İlk akıncılar yauı;ınlar ç•karmış
lar ve bunları tGkib edenlı·rin he ... 
def!erf mıOkt:m:n.el görm('!erini terntn 
Ptım~len::LT". Hav·a.nın, ncticı~lrrfn gö .. 
rillnıt:Silli gtı.çleştlran ei..- Wı.bakasty
le l<dph bulunmuş o!masma rağ
.ı.-nen., tasrruz ınU.ı·ettt b pJiı.na göre 
~n ile t.atıb~k ed'Brniştir. 

Limanda bir gemoye tam Isa.bet 
ol<i-cgu .:ıüı·ıllm'1ş vP ·bii$a üç gemi
nin ya.kini e bir çc&ı;; bcmhalar <lüş
ırn~W- Azytnı zarrıaı"Xta J1rr.an tefii!t-
lt.ı yle b~io'k:ı hedt.'!{.erc de t::a-arruz
lar Y"P ımı.~ır. 

Berlm, 14 (A.A.) - l\ltSLı'Cia yal
nı• Ela!E'meyn bvlgooinıde mevı;; 
nrulılU'dıc faaliyeti olınu>;ıtur. Hava 
n-tu'l»ret:cit:ırirJde ve uçaksavar at.: .... 
~yle 12 iı;c,Pz ı>ı;ajrı diı>;ürülmilş
tıır. 

Fol<o\in 1>;;I ıw;ııdaruıda bir al-
trron cif'il-iL<lltıı.sı, kuvvetli blt hima .... 
Y~1- ahınch eeyredrn bıT kartle ora
•ıo bor petrol gem;sine ik,;, toırpil 

alnı~. 

İTALYANLARA GÖRE 

&ııı:a, a (A.A.) - i1aJyaıı. tcb-
1 . 

AT m- .. ceı:>hı":Sindc İ~aJyan ve Al
~an ıD1.'illrC"Zelerinin taarruzları iyı 
n .. Hc~ l<"r Vf'nnişt.;r Bir - . 1 · .,, ........ ~ır n ın 
mI.i ve bu ıarad:ı bir tabur kumQn
d.onı d:J !'Slr ed;ım;,tir T , 

.oonığa ;yapıla.ı diız;ıman akınları 
not'-Ceı.>rı.cıc birkaç aı:ap ölon - r· 
H:ı .:.:'ı·;:ıt :mnhduttı1'I'. .uş ur. 

V ef td en 9 ld~i daha 
çıkarı ldı 

v· · 14 ~ı, (A.A.) - Mısırdan ge 
len bir habere göre, N:ırhas paşa· 
Veit paıı;sinin ileri gelenıerın
den 8 ki~'iyi parti "2alığındıan 
çıkarım~ır. Sunların lıüküme
t:n güttÜiğü politikayı tenkit et
t."'leri llÖy!enmelctodir. 

'? sırada, Yandaki odadan ço 
cugun aglnmalan işitilıdi. Bir ta 
raftan hiıımelıçi kadının yavru
yu sustuıunağa çalı"ığı anlaşı
lıyordu. S:ı:ıni: 

- Hanımeier"1:, dcd> Bu ev
~e konuşmak m&rıkün değil' 
faterseniz, şur!l;la b:r birahane
?"e g"del'm. Or<ıda n. söyılemek 
ıstc ni:ıı, SÖ)~f'!Sin:z. 

K d.n el nı kal ı:ıdı. 

- Hayır, ha:-nr, deı..i sizi ya
r•m •ıaattir bLrad1 beklli)orum 
J.;:, .ıc.ı ar .atayım: Ga' )i tev

f e~tıler. M •seley, halledebıl-
ar.ıık n Cıe !> n lira hJdnr ..... 

~ :m. BLı.gün lıutiın g in 
' kapı dol •• tun. '.f'anıdığım 

}r k. Ya: nız bır kadınım, Uğr!l?' 
't ~ rm. 'Eğer para Oden:r
se, davayı suk:ıı et1iJtnck müm 
k~n olac"k B.n m yapabildi
/! ' lbu kaılarc < ~u, fakat p:ı-
l"a ı nere~ \ı.uiacaı;'tm? 

Sa;>- düsündü: 
-Ga bi.tC'\kJ llcrlıa: Fa

\aı ııeden? 

l~DAM SAYFA - J • ------·--------·---------

fAnkara haberleri , __________________________ ,._. __ _ 

i
l 0 B ffi j f y O 11 a r I Spor kallplerlnde 

yapııaa tetkikler 
m e S 1 e k O k U 1 U J\1"karo. 14 (fktl'am muhab'-

• 
B&zırlıklar bitti, 

açıl•yor 
Ankara, 14 (lkdaın muhab.

rindıen) - Öğrerrdiğ~niıze göre 
Devlet Demıı•y'Olları U. Müdüı~ 
lüilti Ankarada lise dcrecesfnde 
bir Dcmiry"'Olu Meslek Okulu aç 
mak kararmı tahakkuk ettinnek 
üzeredir. Okulun bu ders yı
lı içinde faaüyetc geçe>b lrnesi 
için hazırlıklar bi'tiınek üzeredir. 
Mektep ôınıdi U, :\1üdü<lüğün 
işgal ettiği binada kurulacaktır 

Bu o.ltu!a, d<'vlet orta oku1lar .. 
nı b"füııniş olanlar mlisabaka ile 
a1ıınacaktır. Okul üç senelik. pa
rasız ve yatılıd<r. 

Elli Uradan fazla 
para alanlar 

Ankara, 14 (İkdam mu.!ıa'b'
r'nden) - Elın~ efü !ıradan az 
para geçen memur ve miliıtah

de"1'lerden asker ailelerir,e yar
dım kin yüzde lbir ke.i1melcte 
idi. Şimdi• geçenlcroe yapılan 

iC'l.'kalade zaımlarla eline elli li
ı·:.dan fazla para geçenlerden 
bu yüzde birin kesilmesi karar-
1aştır11m11st1r. 

VergUerde mtlnru 
zaman 

An.kara, 14 (İkdam mll'lıa.b.
rind<!n) - H'-mıct er'ba'bına ait 
\•eJl!ilCT<le tahakkuk müruru 
zamamnı tayin<le müstaılı:denılk 
c!e-ğil, iStilıdam edenin (,"&zönüne 
alınması ve bu müdıdetin de 
hakiki şahıslar için 3, hü:kııni şa
'hısl:ı.r için de 4 rent> !ilk !bir m üd 
dete tab:• olması kararlaştırılmış 
tır. 

rjıı<l:cıı) - ~Iaarii Vekil, Hasan 
Ali Yüce!iu rebiiğ:nde toplamın 
Beden Teı!bi;'<'<Si t:m14m Müdür
mğü m~kez i"lisare tıeyer·n:ıı 

veıd'.ği karar iiırerine, azadnn 
Bü.ıiıan Felek \'C v:ldan Asir 
İsLan.lı-ul, Mazhar Kazancı F-lir
ne, Af~"Qn mebusu Haım.a Os
ırr.;n &kan Buh·a bölgelerine gi 
ı!ere'k tetkiklerde bulunmuşlaır
dır . 

Öf;rC"!ldiifn: ze göre, BUrhan 
Felek ve Vildan A~:ı· bmir klüp 
ve idarelerile temas etmok ü1.e
rc İ:zımire gftıni~lerdir. Dönüşte 
de Bahksire uğrıyacaklardır. 
Tetkik1Prde bulunan aza raporla 
rını 3 AğuS1a'la top}anaea'k olan 
heyete vereeeklerıh. 

Çok çocuklu aileler 
Anluıra, 14 (İkdam mu.haıb: 

ı~nden} - Cok çocuklu aiklcre 
ve mira..oe;ılarına bir kolaylık ol
mak iUere 30 liraya. kadar ted;... 
yderd~ 1r.alsand klarınea vera
set iJam.1 aran.ınıyacaktır. Buna 
mulrabil para alacaklar muhtar
lıkla.ı<dan alacakları biT vesikayı 
kullanca·klartin:. 

Kömür sa tan odacı 
mahkum oldu 

An'kau, 14 (İkdam muhaiöi
rinden} - Ankara M:lli Ko

runma mahkemesi bugün Nafia 
Vedıfileti odocılarından Hüsı:yi:n 

Giingör adında birini 3 ay hapis 
\"e> 250 lira para ee:zasma malı
ıklmı etımi:;tir. Hüs'*·in beyanna
me le aldı~. kok köfilürünü al
dığı fiatla iJiır ba>lrosma dıevret
mfı;:j;ir. 'Fakat kanun, maddi 
menfaat mü!Wıazası olmasa da 
'kendıne ait beyanarne i-le alman 
malı bo<;kasına devretımeği ce
zalandınn;.kta<hr. 

..._.,. .. '"' ... . ....,. .... ,. ,,, .. ,. 

General Franko 
nutuk söy!iyecek 
Berlin 14 (A.A.) - 'D. N. B. 

ajansının Ma<lrid'den akiıgı bir 
habere göre General Franko, 
milli ihtilalin yıldönümü müna
se'betile 17 Ttnvmuz wl'li kıan
seyrlc mühim b.•r nutuk söyliye
cekıtir. Siyasi 11Ill3!Mill~, bu ve
sde ile mühim kanunlar neşre- ' 
dileceğıni tahmin etmektedir. 

Fransada sansür 
Paris 14 (A.A.A - Paris rad!yo 

su, mektup ve telgraflarıda her 
türlü sevıgiı iıfadelerile şiqııhelı o

lalbilecek rakamların i~al a1tın
daki Fransada saru;üı· tarafın

dan yasak edildiğini bildi~ 
tir. 

Bir İsveç g misi 
daha latınldı 

SIX»kttın!m 14 (A.A.) - lsveç 
açlklarında cuma günu yenô 
hadise Olmll§lu.r. 190 rot:i<Jk 
•Hanna• ismindeki İsveç mutö
rü Hanö kıörfe:ııirne Scwi'nin 
doğu k>yısına 20 daki:kalılk bir 
m~safede b'r cisme çarparak bat 
amştır. Bu ci:smin rn'11hiyeti kat'i 
ol<ıraık ar.laşıhnam;.şsa da t.'.ıdiıse 
yerine göre ya bir Sıwyet de
niııaltısı, yahut da lı'r yü'?llT'.e 
torp!lrli r . .M<>tıörün dört kişiden 
mürel<Jkep olan tayfası kurtı:l. -
muştur. 

Yeni bir mes~ ele 
(Baş tara!• 1 inci 6ayfada) 

lııUkiiımetme ihtar ettiğı> gene M. 
Welles tarafından bildirilmiştir. 

VfJİNİN CEVABI BBLE. IYOll 

Va.şir4ıc.n. 14 ( A.A.) - R ...-,r 
ajaııtRnıın gi.i'vt"'Dillr bir k:l:)'llaıkt.ın 

öğrerıd:ı ğ;nc ıgorıe, hariciye n:azırl4.#t 

blJlt\in V»i'd.Ckl ıınreı-.ıaan bü;YÜk el
~i~ginı:iun İ!ıloen<le<O'r<>tti F.r.....,. 
barp ıı:cmn!ım h~ındaki ımsütı:ake

relrre dai.1· b'.t~ J'l<lpor beddlL"nı-e'kıte

dir. Bwl':ian OOlaoyı, bu husu.~ta pdc 
y;.1kında bir df..."ınt•ç ~rı·dilecı3 ğl !93.

nı!zyor. Btt arada, saJii!ıiy.,t!i rne
murlı<r Vl.ı·'ııin bu lıanl> gorril~ı·l~ 
Birleşik .Ar.-lerikanın !ı:m::ı.ycsi al~n... 

de: t>i1· centıb Afı·ik.a-sı ?!motıına vt·ya 
hu·t l\IIarl.in~k'-e tır'klı '.hakkııada Va

~~n ca.fmd~n yapılan ıek!ili 

teddettrı,~e ~ ir o1 1 ga.zrte babrr
lı·ri tı.W~ın:1a te[s.rlerde bu\\ir.m::k 
;sıt:Prniyorılar. 

Yahudi d şmalllıftı 
Paris 14 (A..A.} - Ahruın ma

kıamları, a.;;ağldaki ilinı neşrat
m~l.crd:ir: 

9 oomımuz 1912 tarihli 9 uncu 
emiraıamemn Y ah.udiler haGcıkır,. 
daki tedıbirlere dair ola'!) birinci 

.fıık:rası gereğince Yalı.udüerin 

umu.mi mÜ<>"Pselere devam ve 
halk tezahİİt'lerine iştirak etme
leri yasal<:tır. Bu tedbir, deriıal 
yüıürlüğe girecektir. 

Mısır' da her an ı r ALMANLARAı 
. k <-- GÖRE _...) 

yenı ıyamct t (Il~) ı~··. fı 1 inci abife<le) 

L b•ı• f e;kılkrlc <,ta ve ra~t ıopıu-
KOpa 1 ır • lukfar:ı.a 1a~rnız etm><tır. 

(8a:ımakal~den .ı...-aın) 1 Cı plı nin re• kr z kes nıııı<!e 
j .. l\.er.rn hava teşk llt~ı· duŞTiar.ın 

nıa)a lJa lo.dıktan bODl'a Mısır- l ımüı tıka le \{.)! ırı ,J ra~ ·rl z C't-
~n İn.~iliz taarrı~~u y~ine İngi: mişler ı· du;,orııa n Jut'alannın 
Jı,1; mudafaa-sını 1('.a-ı.ettirecek hır rarırruzltır nı kırarak bunla•, a-
dnrumun h~·ıl <ı!ınası akla pek ğır k~' ıph ra ı~r-tır.ı.ıjlardır. 
ıi~ ude ~akın gelebilen. ihtimal
ler araı;uıa girebüir. so,·3~et mü
dafa1Kmı zayıflatan, Rm, ordu
sunu en kuvvetli me~leriıı -
den malınım edeb>len, bir A l -
man ordusu için Mısrrı ta.kvhe 
el.me.k; K afkas - Mısır kıska:cını 
yeni bir hamlenin lıedeli i~ine 
almak ., vakit ı~ıot ,.., yine o 
\'aittin şartları kar~ısımia büyiik 
mii~kiilat anl"hıı'-"'. Bıı nıın için
dir ki, Alınan ordusunun bütün 
gücü ile Rusy ada meşgul oldu
ğu ve Mısıra i.lomal tün ... nteri 
ay<ramadığı bu anlar r.:u..ı:.. İn
gilizler tesebbüsü e le alıp y·arı· 
dan fazla bir nisıı.,ı içinde Eli
lemcyn hattında mukabil cephe 
tutan İtal~·an ve Alınan tünıen
le.rini söktürmek ve Tum1"a ka
dar simali Afrika hakimiyetini 
ele almak meeburiy·etiıuledirlcr. 
Belki de İngilizler bt>ını ) apa
eaklardır ve şimdiki hava ve 
deniz bombardnnanlan buna a
lamelth·. Fakat, bunu yapm:ı:ı

larsa Roıncliu İngilizlerin daha 
çok kuvvet ve -zaınan kazanma.
sına fırsat bırakıruımak içİ,n Mı

sır hükümetinin ve or<lusunıın 
taraLvzlığından da istifade ede
rek ta.arruza ge<;eccğindea. hem 
si) asi, hem askeri bir zam ka
zanmak yoluna girecet:inıılen 

şüphe elııneınek lilzımılw. Her 
halde, t"'!cblriis ne taraftan ge
lirse geb in l\bsırda yeni bir kı
yametin kopacağı gün \'e h.e iti 
saatler uzak sayılamaz. 

SVKRV AHMET 

BAŞVEKİL 
Yabancı dc-.lctlcr ri
calinin tebriklerine 

te şekkür etti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Vi§i malıfill<ıri Sara~>u'nıın 
i.ktıdar mevkiine gelmesitıe ka
v' Mliİ.ka gö>teııınekte iseler ~e 

u li.> ' r ıl veya y : res
mi hema.ı:ı.g• b ... beyanıttta bu
lunmak lilztm'Dunu hi~.e-k 
t<"Cl.a-ler. Bunun sebeıbi de Viş 
lıüklmıetiıtin, bugiinkü durumu 
dolayısile, !kendini va:ziıyet al
ırnak me-vg,,nde gÖTrnernf!6idir. 

HiNDiSTAN 
(B~ taı'ajı 1 iıu!i aayfada) 

ka'İinamasın ı islcmeğe karar ver 
diğmi bil:d:irrliy.or. iBu ısteık İngi-
1.ı: kuvvetlerinin Hinıd:i~tandan 
ayıııLması manasına değikl.hr, fa
ka't ®minyon muamelesine da
hi tabi tuttUımyacak olan H;n
<lli,tan ~n tam b:r ,.;y,...; i.<t:.kliıl 

istenmektroir 
Ward'ha. 14 (A.A.) - Hind bir 

Uği kiıngresin.n icra J..."'QII\Jtesi 
takip edilecek hareket tamna 
daiT 'lrongre icra luxrıit('f;ıncc ,.e 
ril~n kararın toro ıki için 7 A
ğustıooıa Bcr.T.ıbayda tcıplar.ncak

t:r, ' 

Ceza e.,Jeri tamir 
edilecek 

Ankara, 14 (İ.kdaım .ınu.ha!b:
rinden) - Adliye Veloaleti sıra 
1e bütün <:>e2'3 evlerinin tamiri
ne karar "~rmi tir. 

l{ınıııo asker (1.1.·oı n~" isı 

Vı;;ı. 14 (A.A.) - Von auok 
crdula rı C:Dıf.?"Uda taarruzlrırına 

de\•anı e-tır:ektMr. Bır çok nC!.~

talarda derınligine nüfuz etmi-ş 
olan bu kuvvetler gen ç~ilımek 
tf' olan Ru~ k\lvYe1lerinin gEri
le."ni kl'.'Snek için faah~·~tc .bu
tunmak~-adırlar 

Kınmda k...-ava a. ker pkar
- n Ruslann ya~iklap hü 

tün te t'bbü.•ler akamete 1 ııp-a-
rııstır. 

C SOVYETLEBE ı 
- OÖRE ____,J 

(Baş tarafı 1 inci ""hüede) 
vetierimiz ve ha\·a bir1>1<ler n z 
dii<.manı ız'a<; etnı· :er ve dü~
mana kayıplar verdımı lerdır. 

Kal.nin eephes.nin baiOı kesim 
!erinde tanklann nıüzaheretı 

ile 'hareket ('(!en Alman piyade-
• si, ınüd'.lfa~!annıızın ilk hatla
rına hücuım. etırıı-i<:ler fa~(at s~rn· 

ra yakından düşmana ateş a<;
mışlardır. Aillıanlar 700 subay 
ve er ölü bırarnrslardlor. 

A~maıılar 32 köycfeıı çıkanldı 

l:ı.~o·;a, 14 (A.A.} - Cenup 
ceplıcsind<!Içı Sovyet çetecileri 
32 köyü dJş.manclan tem::Zl<rn°< 
!erdir. Çeteciler, Almanların 

mab<·me ge<;irdikleri yıola mayn 
~mı ... '1er ve mühi'tt"ınat tası

:yan 22 kam~=u hav:ıya uçur
muş!ardır. 

Son gün\ert\e ~'t·teciler, k .. m
·)'<>ll, tank Ye mühıınmat yi>'klü 
i'k' tren tatır;p etmi~lt•r \le ;r
mak üzeı-'ndt•ki <le dahil olduj!u 
:halde 14 köprüyü tıavnya uçul'
muşlardır 

Rijevdelci kayıplar 

Lon<lıra, 14 (A.A.} - Sovyet 
haberler bürosu bu sabah h116u 

si bh· demeçte bulunmu;tur. Bu 

demeç, Almanların Rijev kesi
mın<le Rus kuvvetlerini çC'l·ir",p 

imha eıtW<~crlne dair yayı1ın1~ 

olan haıberl<"l'i tekzip etmekte
dir. Tefrmuzun i.kis'ıııden on <ki.

sine kadar devam eden çarpış

malardan sonra Ruslar ger' mcv 
zilcre çekibıi.şlcrtl\r. Rus clü ka 

~ı 7000, ka)fuolıanlaı· 5000 <lir. 

&-ıoanlann kay~bı ise 10.000 i 
ibulcma·ktadır. Düşman tank ka-

- ~'1!ilıt 200 dür. 

Almanlar du:rdu..Uldu 

MO<-...Jrova, 14 (A.A.} - Tas<i 
ajansının Kal nin cephesinden 
bugün <>ğl n sonra aldığ. bir 
habere güre ilci ndldada Alman 
ileri harek<'tl durdurulmu.: · ve 
Ai'!llanlar tr.'ÜiafDada kalmak :z.o 
runda bırall.Wııııştır. 

General Zukofcm hiicumıı 

Mo.;kova 14 (A.A.) - Mo:;ko
Ya rad)'QSU, MoSkovann şı.t.al 
batısındaki Kalinin c~~mde, 
General Zulmf kuV'\·etlerinin Ş"d 
detli savaşlar<la Alıınanları m~
tea<ltiit kö)'den kovduklarını ve 
önemli birv<llu müteadld1t nokta 
laı-aar kes. klerlm bildinıne1tt?
dir. 

-~1 K A D O N 1 
-------

dururken. nelı rde bo~l'l.ıın b.n
sinc yardım edemeomek acT.nm 
ve<-dij!i ı.wrap içındeyıdl. Fakat 
Gal•bi de bu mü<!kül vaT.yetten 
kurtarmak acaba miiırniki.iın ola• 
rna~ ~rny<L? 

1 
N akledeıı: 

_ Muammer Alatur D EGi L 
- EferıC. ".ll, sah'e bır ceıı< tan 

2ım etm ş. parayı da alımış. 
Be-n lbu if;in h:ç te farkında ol

mad m. A ' him eğ:>r lbi eyd m, 
ruam o!.m • anıy<hm? İş • ra-

ft me)'dann çıkınca, Galı' ı bu 

sabah alıp OOf'gU 00.kiırr 1 [l ne 
1o,ôtür<ltb.cr qe orada te\iltif etti
Onun de benim gibi dü ada 
kmıscyı yok. Uıkın sız onun hlİ-
U:k:'cnlıe k aş:su ız. 

- füd ı p~ra ne lkad ? 
- J3eş ı:.,., lıra .• 
- B ş bın a Vay vay, 

vay• 

S kı..<:ıca du " kt ft scm-
ra, ka.ı·anl:.k. loüçüık &a.Dn "n du-

v2rlarını, sefıl rnOOvl.J·aların 

('OSte erek d( di kı: 

- H r .ıındend benım de n~ 
ha!.ı:le yaşad ğımı şu <>danın 

mano:ara.o;ırdlan ıanl.ı ·ıı!bl! rsm.i7.. 

Beş bin ba gbr muazzam bır 
parayı ben TıE-edC!'ll bı.::. .ıır;m? 

BMka bir ) eı-den de nasıl tem.n 
ed 'liriım? 

Genç k.ıdm derin dcriln. Sa
mir n göZter~ n içme bakt , 
soıırn nı e di: 

- :>J ~•oc.Jım • Kader 'böy 
m· • dedı. 

V sa-~a') • 1 u r.~c bırak
tığı sapkası'!l4 g dl, çantasını al· 
dı ve ) ğa J;a~tı: 

elrika o. \ 
(40 ) 
--~---

JU{ed:TS ni7" siı:il rahatsız 

eU.m, d Cvğrusunıı ısıer• enız 

nere) e b v ı.ıracağımı ~ş~-dım 
da o 
Kapıyı .ıçtı ve çıka..kaı: 
_ Zava lı Gal;p! MahvoJdu, 

gtt ı ..ıe<11. 

&mi ka :.nı geri ç .rmak, 
b"r şeyle• sôy em k iç n Jeı'lcd'. 
Fı;.: • M ~ k h~n me.rdnen
leri i"ip g•lını" 

Sami pMK"ereye yuı-u.:!.i ve 
g "ç k d ın n"c>1, D()('ie yürily 
rek .karşı 'ka ,mna ı:eçt' 'inı ve 

odl< r 1< nde kaylboıld-~
nu g&-d 

SQ!lkı 1>''r '11• lır n :ken.ır"nda 

Hayret ·bey akhna geM;. Fa
k t o da ne yapııbH nlı? 

Hat a sahtcl<arlrlctan' dola~ 

,,..,.: k~~ k o'ımuş bir adama ilıu 

şckıkle yardıtrı·b bı.;luT!lll\:lSı her 

kesin alcytı·ne cephe a!xl" bu 
2amanda Hayret be ıç ın y~ıl
mas. m ım tün o'ı:ru ran lb r ııe-Y 

o . Çunkü h.,.r<es·n en küçuk bır 
har-ek le b le nasıl d ~t ke ,i:J
d ğlni Sami de b1hnıy:or di:gıldı. 

Keırdis. "1'11 böyle kritk !brr an
da lbu ş<.>kıl<ie bir tcşe'l:büıste ıbu
knımas!"m b>ç mıaniısı 'e muna 
sc i olımıyacalııtı. 

PEneereni nyanından a)'rlldı.. 

Ya"aş yavas soyundu, ve kan
nm yanına ı:.mnara'k: bcnıen 

uyudu 
(Daha ur) 

/GÜNÜN TENKiTLERi 
(Bo- tarı.ı·, l inei s•hifede) 

olın•ısınc 1!-ıttınek t:C!->:tıı'<'tıni ~o'\
tt•rdinı: çtiııkti bll ıneı-.elcJi ." aJ
u11 ~ah~un.u taalüık ed~r bir 
n1t:,t-l~ add\:tınİ}'9J"Un1, Dert u .. 
nııınıidlı-. 1\.aho.ıhutJinin ın.e,·ıl"
na <-:tkın-a~ı lal..blldır. Hüİcıuü 
Hikm..ı Onat'a bırakıJorııın: E
ğer s.icHli tirart't men1urluğu -
ııun kabahati ~·ok..,a tar7İye ,·er
nıei{e hazırun. )-Ok, eğ<'r ~u<; 

b"nde değibe, Cuwhuri)t>I l\I iid
deiumunıisinio yiiksek ta,·assu
tu ile ~icilli ti~ret men1urları

na ashabı nıesalihi oyalaınama
ları ;.lıtar edil,in. 

Gelelim ıneı.eleJe: 
Te>cili lazım celen evraıu si

cil Jncn1uruna verdim. Karıı.;. ... 
tırd ı, gö< ge7Alirdi: · 

- Şu beyannameleri aluuz, 
salithiJ et tar inı7...n ile finnnyı 
DOINdt> t~d'lı: ettirip ge1 irinİ7! 
dedi. 

- sa,ka bir~eJ litz11J1 değil 

nıi? di~ c çordu:ı1. 
- H• 3 ır. ba ka hi~bir şe~· la

zın1 değil! cc\·abını \·erdi. 
Ertesi gün ist~diğini y"apıp 

getlrdi111; bir .göz ·.ar.eti ile )a
ıunduki ına..aıla oturan arkada-• 
şına ha\ale buyurdu. Arkada~t 
kiığıt!arı aldı. karıştırdı, göz 
gezdirdi. •a) dı: 

- f:k.,ik dedi, ımıka~cle sa • 
)·ısı eksik, ii~ niisha d aha li· 
E.Jn1 .... 

Ben ba~ memura baktım, ba~ 
memur iilıüne baktı. Ben çıktım 
ve e rt""i giin is tenilen liç nüs
hayı gii1iirdiim. Bay memur al
dı: 

Nüfus kiığıtlannı veriniz! 
dedi. 

Yalnız henimki deği l , me~rr 
bütiill bi sedarların niüus k'ı 
ğıtla rı lliznnmış! .• 
Baktım ba~memur .,ıan ba -

yan odl>dan ~ıknu,,. 
Ertesi gün nüfus k.'iğıtlarJl>l 

göfürdüm. L.izun celen mua -
ıneJe); yaptılar. B ay uıemur 

sordu: 
- Han i s ıulaçınız?. 

-
~\ ı e-;::er hir dt> ~ıralaç liııın 

1111 .... c .. ıtt:ın . .altp ~etirtliuı. Bay 
tıle111nr bir k1!.rt' dah~ r\'rakınıı 

tetkik bu3 urdular: 
- ()hna-dı, dt•dilf'r. rgclirnıiş 

oJduı..uftıf.ıı. n•.ıb.-.t\ clt~ ~uretlc.ri 
nıu,·!ddttk ı/ ~ gil! .. 

Il.ıkla~ ı l· ıne ai::.cundiıln çıkar· 
ınadun. İki ~~in C\'V~l verıni~ ol
duğurn iiç H •İ:-.b a,\ ı ald1-.1u , n~te· 
re \"Crdiın. erte~i gün sicilli ti
-carC"t ıncınu:-tui,'llllil l:'Ötürdünı. 

&~an mcuıtid' bir tanesini iado 
elli: 

- Bttna iüzuın ~ Pk, bu fa•zla! 
dedi. 
llo~ı1wı1u !Jüktiinı, fu"Zla n üs

ha~·ı «;antaı~• ko:-'duın: 

- Bu n1ukaıvclcl.ı.ın tasdiki 
Ticaret V ~Ptl&tin<le !"ırk sekiııı 
saat si<rmedi! •. 

Diy-ceek ~'tdwn bal) an nıernuı 
çatındı, nt•İ'lehz' bir glililııu.e

>i.ıı!e: 
- Kab~Jld~ beısiıu tr.. i:• dedi. 
Doğru"\u rnerak edi)'oruın: 

l(abuhat ki .ı;n? Benim b~ ke
re gidip geld ğiın ı,;, daireye 
tuırlı:ıkknk ki, oıı be~ kere d" gi
dip gelen vattnda,lar vardır. Bıı 
re \·ııt nııdır? 

Sicilli -'it:aret uıenıurluğıına 
VekaleU:e nıu,,..ddak iki muka
\ele .erili~·or, üç 'uret daha is
tiyorlar. Götiirüliiyor. Bu suret
lerin aslına mutabık olup olma· 
dığıru tetkik etmek, a•h ile kar· 
şıJa~tırnıak ı..icilli t~aret ınemur. 

luğnnun ,·a:ıifesi değil nıidir!

Seden bu i'ji. kuıdi i~lerioi n<>
tere havale ediyorlar ve ned.., 
liizunısuz yere bir ııiish11 daha 
tasdik elirip insana yok )-ere 
para v~rdiriyorlar? 

Yol.."1 by kabahat değil mi
dir? Kababatsa, i~ bahiplerin~ 
mi aittir?. 

B u ~it zorhıklarla kar~la -
"""· ~·ok yere para sarftıt.mi~ o
lan iş sahipleri adına da b11 hu
susların belli alması faydalıdır. 
dtr. B u bakımdan da saym Hik
met Onahn ricamı .i.>'af edece -
ği.ne eminim. 

Dö Gol bir nu- Rusyaya yardım 
tuk söyledi Üç misline 

(B T• irir.oi sa:rıade.l çıkarıdı 
nemi Dö -Gol Mar~ Foşun 

heykeline bir çelenk i<o)'!lluş - (84§ tı:ırajı. ı mci sayfa.da) 
ttu\ Kahirede yapılar. geçici res- maınik 1>;t;rilmıştir. Geç<>ıı """""1<i-
miııe i'1L'rak edenler Brüanya ne niıi>t•lle üç mkli fıiLJa bari> n.•l· 
madalyas'.:Je taltif ed.iıan;şııir. ııern ltoep bu ballan t.uşmnış~. 

I.ıondra rad~ ·u 14 temını.ı<ı: Şaitü,laTllib il2ıeı"odc.k.1 J.L>OOıunı...-

münasebetile demiştir ki: Bü - J;manı gaı;ş!otilmb, i>lah oru= 
tün Avrupa bt~ bir ha.stildir. "" bilrik lş yapınakıta btıluonllJŞ
Nazi!er 14 temmuz aşkını sön- 1 1.u,r. Şiıno• Hind>..-ta.ı n'4n::ık.alau 

tnplıı h kle vu d2ha 1<0!0-.-Iıili ,ıı<;l
dürmek için her.:;ey yapınW-1.a - ,.. Bulucistan hududu· yo:U 
dır. işgal altındaki Frar.sada hl' ı •k Qcteıı.ı (lze-r;ııdcn iran•a e<'Ç<ril
türlü nümayi~ yasak edi·Jımôoıti'r. . ıneittedir. 

dö Golün 11utku POWNYA GEMİLERİ 

Lcmdra 14 (AA.) - Dün ak- Lorıdra, H (A.A.) _ OOşmsn tel> 
şarn radynda Fm~aya r..iu.ben ı.tıerlntie t>a<tığı. bildirilen bir teıt> 
General dö Gol bi1ha.ssa şövle ııemis>nde söı alan Polanıra ba.ş-.e-
dem4'tir: • kı:; k h"aırr.anıığını hr-r zamaoe tak: 

•- Yarın, Fransanm guya ı:r d'-'c ı·tım;ş olan Poloo!a d<ı<ı~nma,ı-

d . ._. . ,_;:ı.~ • d b"' nın Swyet Rus,yaya ı<Jen V-d!JU'r ta.. 
gal e ım~·mış ..,._e.sın e, Uı - ııJc·l<.'lm>n h~nay rt<!e ele lı.cndiııi 
tün edcır Fraru;rz ba-yrağ'ı le do- gösleıuni,; oldııilunu sıöyl(.'mişı>r Ba 
nal lacaktır. H{)r Şclı.ir ve köy- sırrı·lte, Polonya R""Y'Jya ya: ro 
de F'ran.,2 erkek ,.e kıadınları ~inde anii ·,. btr ııoı °"""'" 
tesbit edilmiş )~t'leııden geçe _ .Poloey:ı ıilcümeti, bUJK1 muk.bı~ 

iki -' · H f - • · Rtı>yanı.n cıa ayn• tımnild zibııqe!i-oo ernır. e.r tara la gözlcrl 1 •. ~ , cd k .,,.,. ,,, 1 . c uarOAt.."" err , ıllY"tr ~ ~ a -
yaşla dolu ha~km ı·ı lplenndec tında lıııılmma~ al<d«S'mn.:; olan 
fışkır.an Maıooyyez yü:ksel-eee.k- a.n!aşımbrı gereği g;bi t MıOk !'de-
tir. Bu bayrakların, bu geçitle- ceğlni üm>b ~ir. 

:rin, bu Marseyyczin ma.nıası ~ 

'Olac.ı: lohr? Önce bu:nla!r Fran -
sanın yaşamakta devam etıtiği
ni, çek:tiğl :;ctlar imanının iç.i.n
<ie patlamadığıını ve i:itıil.a~ a ve 
zulme ra·!şmen daıima Fraır<sa o
larak kaldığını göstercoı:Jkıtiır. 

Soıuıa da, ne şan ve ne :ıerefle
nini, ne de küçü\ınclooini Uıllut

madığını, dürıyanm, oown savaş 
alar.lar.mda veya idam "'hpala.
n<Ukı ker.disi i.ç.in ölen çocıt>'kla
r•m düşündüğünü gfuteı-eOO!c ! 

tir. Nihayet l>ıınl.ar, Fransaıntın 

A1rrnnlarıı: çck!lccoği, müttl' -
fillerin t-:.prağımıza girecıeh'İ. 
hainlerin süpüri.:lüp terrUl'llcne
ceği ve bütiin milletin düşır..aııt 
Jrovm:>k \'C cm:alaıııdı.mıalk için 
kuvvetlerini giz tice t.op'!Qm ıı:h.-.ta 
oldu.[;rur.u göstereOOktir.• 

• 
Ruı:"eıt'in mesajı . 

Vaşillıglıon 14 (A.A.) - M. Ruz-• 
,et Fraıınz mllli bıryraımı mv
=sct><o•ile nep-etiği bir mesajda 
şöyle myor: 

•- Dl'Tndkrasiyi sevenler için 
çok büyu:k bır manası bu yıJ dil
nu, nele Fransız rnilletini.n pek 
v.kında hıirr!V'Ct, mü.sa.ilik ve 
k:ı.ııd<>şlı"I<: ;ırensl:pll'.'rine yen.iden. 
karnşae !h ümidinde old"4,'ımU 
bild.~~. 

::lıı ırrcs.ıJ Nej"<>Pkta fra.r.ıs!Zl'• 

YEl\1 TANK VI: TA"l'YARELER 
Alikara, 14 (Rıld)o g.ızctari) -

Avnm K6JT\3rannd.a beyıın&t"1. bu• 
lunan istih:ial n8:Zl.rı LUetlorı yeni 
tari< ve ta,yyarcl"l'lll ,.aptl:makta ol 
du.ğuoo sğylcımoiş, inglkterc vr Arne-.. 
ikanın OHtiyaçlannın bir telr.ktd &-

clileoet.ni !);Jdlrrnl;; ve İ:ntıilılt>rooe 
bulwıan ~rik.an Qik.ı·rierintn ih~ 

yaçlarının ing;Ia.ter tar~f~ temi. 
ıdilecrğlol ilave .,tnı-.şt"u-. 

İKİNCİ CEPHE ACILAMIYACAKMir 
Ankana. 14 (Ra.dıy<ı gazetesi) 

.1ih,·cr radyol:ı.rı ırr..U.ttr-tikJ.~ı ın t<r 
naj z:ıyi::ıLım ele al.ara;~ iktti bir 
cephe ac)lın:ı.sının knk!'ıı~ız oldtu
ğu nokl&>:ır.!:ı ~dıır!ar MU.' 
te.fi~iı•r ' c yr"'"li inşuoatın hızla ion'ki
""' etti <ıi söyi'üyw!a .. 
tk>nci <:ephe arılınası · teıı i:vor 

Ne,·york 14 (A-A.} - Sanayi 
((•,ekkülleri koııgre,i, Rmvel -
te 

0

hitııh<:n yarım ınil~<ın kart -
po. tal dağıtnıağa ba~lamı~tır • 
250 tesekküliin delalcttle dağı
tılan kartlarda biç vakii gedr
medcn bir ikinci cepJı.,ye ihti -
yaç olduğu söylenmektedir. 

olarak çjk.an •Zafer icin• ga:ze -
tcsiJl!:ie çik.ımşhr. 

Eden'in Mesajı 
Lon.ı.r.ı, H (A.A.) - 13/14 tem

U'trz. gp~ Edt'll'hl Frn0$a üzet"ine 
.atılan mesajınd:ı Fransız nlll '"-'! 
yalnız ~ <:~1:11, ayni z.amar.da mut 
u-nk ~b:rue lııtab ,..,;;.,~r. 
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il • G(jNE BAKIŞ• /J 

6 ~ 

Prost planı ile Istanbulun 

Nişan bozulunca 

Batıdan Dog"uya kamayı çekti ve 
r • ~ Adliyeye verildi 

,.. , Damıaıu kadının gözleri çok evveı-l 
kiler gllJI beni de teshir etmişti 1 

. Memleket yazılan : 1 

100 yılda • 
ımarı bitemez 

ıı.or>hı .1.1 • l w ı> r z;:: .ı n ,. •• "ll' .. e 3~ \; .... " • ;ır-
r; t ~ ha~ .ı.: -~!ıı .. Lo:'""' a, Nr::v 
ycı • /Jiti, H.t1r:n.:.ı gibı lr ... -
uı r.... l l o, : r. I"l.ı.: ı 

~ .. \nıızd::ın 11 ..1 ıd· ıını .. , ,.«;;~lk 

l.ıı:)lup il,·ır.d.:! t1.1~ .. c •Aiı:H t n d ld4?

c.;ck. tutl>: bl'n ıg , \ r _.w11 g>:.ctı•

rl'<.'ı ~ t!Se.lrr ınr; uı.a. gclııınt.-sı
cı_,ı 

j \. !Yazan:MURATKAYARAN! ..1 

Suçlu üstelik 
15 lira da aldı 
A tın_'< adında bıri cv\ielc0 n -

~anlı ln,Jur<luÇ"ı lb .- kızı,, ayrıl
rnis n;. •• ı 'bozutmı.. ~u • Art.ı .k 
bu 'ıiz ('!' kız·n roba l olaü , . ., 
Beyazılta kunduracılık etlen A
Ş>fa kar§. kin d" beskmeı::c 
·ba,Jam~1ır. 

ı.ana." ._'eri n J.c; l(;\J :rıl:n • h.: ... -
krlti.r. ~! :rı.:: .. c r, Do-t ... ... Fr... n. b:e 
1JJC.1, il. ,;:nbu 1:, Sl.'n ;'-lii...,...: -, j\f Aoo 
Tu.rn.c> gibl .. ncı ti{ <"«"de \e cıyr.• 

za.n ... ·.d4 s.:ı.n:.yl ın<-rıiı':ı şMlıtler-

lJ. Pıoı.;t'llll \"·;ot §t ı:ıc::li.i nılA.tl'~ 
J~ı b.. m ;r. ı ç'=iiğl p!"<>jt,!nl.ıı N " z;.;.rr ı t.' p ç ''e tr--'Ck:.en 

PJ n .;od~ıse, S\iphf' /.. a.\c ,, A
r.:ı\.ı ) ' , dalı~ dog/"', "" kı.-y ge

f ·ı· Anadıvlu.,.":i.;...l p:u•ı1 b3 ]oırı, .. :.., 
ornıı...rlJ.,.lo:ı ÇC\·ı y"'".n çları, tcıra .. 

ğuk Çeım.g,, ( 1 ı ç .ll>k ~!aştı,.. Ha

rıklı~~•dc suı!u !<' mesq.cdic,. h..ı..\·as 

Sagı t Çı ,n1k ir. n.:: üyl~ ba·ğ-yor ... 

ki t..Qptak e\ılı•Mndf' ı taş:m kıoi<.u, te

zek yığınl:ı"Jn 1 'bunaltıeı. n""~ı.n.... ;ı 

ıan;.. --aım<mı bu:oüdnn gu~ ayı•ılıu.

ytlr Surnluya dog u ~('ıl<lı~z za .. 

m .. :ı artık F.rzu:ı ov<. • dlmıanJ'l 

ôt<t:ülnı~ ve a.dı•t.ı büyilıi. biı• gül 

gibi sihirli ha' ni alınl.St. A'"abacımiz 
ıı.r memle.• • t1).f%iv.'l ıot).yleıt<~n. •ı
ğı rclJ'{ sür-ülc.ı ... ğ:dan ::>in., roldDn 
ıağa rı.kıyorh:ıı 

ı J • t'.'• ı a.c bı ~ ır lodl 
$.qll ınr;Hr 

Sabı.-< Q 11 !lı ,, q) • to.}J'1'\l JC / 
"'rnın eı.: ıı;,_ • .r;ı:I• ~. l .. ıliycı. eri \' ·
( . Sı.dıy :.:ın.ıy .. , Yı• ican:i, Suttaıı
a ~ı~e:t, !" ıtt ı CJr ı Prıı. n:.ıı~tL,,Kı 

U ca T'J, ı~ .... y· df .... Ah.nrd ı.,a .. :... 
can..ıı, 'btır.!arı.n Ttıı ı.. ~+>rı!, c p-ı• 
baz> ... c ıı'"l( ı ılcrle bır}.kt\) 
t..-a.pa.j t.. 1'!;11..... , ~dp !a ı dJ.hJ. 
c 'k , '-' • :~ fn m •• .... eı·, lı .ı0..ı. i..:;.. 
!f ... : l l': :U, ~ 1 C'"T: }ı rL •· 

ılooriaklar, h' <l:iğimı1 .. ayla c];;1hi 
Uire m;lr t'ser r ••• 

İır...arda esas v.l ı; :.lp o u \· ... ıı 'ü
aı.m.laıına, ihtiyaç} rır.a. göı.,! dıı.•,: ... 
•ir Q'!"ta ça~ı:ı_ RCTı.t.~1"-~ do>-v-#ıin, 

anı zamanJaruı im;ır ~larll,-. us
~übo ara..~ınd:Jit· f;11c!;jn buı(·n do.hı 
ınıc.ov-c1Jt 1t'1e~Mlı· t..,,• '.tik ~'<idJıl:ı·iz... 

2'0 ~· ası·)ll vey~ ~1."lldıkf s:.mc. ... 
nın imar P~larıJe 1.!IS Ubua~ dırir
h~J gölfı1~n, b!lSU!tf•'t Vgrd::r. }~ ci.l 
külıilc S:-.ı;aattır vı•yo kübô?.n<di • •• 

Til.fk ;ink:UOOı, şcaıiı 11?1-m. ır.Jrl ·~
leırinde devı.,nıizio ~la u11a, "Ct1l.ı. 
buu.- e;öre y r.ünccc." yn~:u -Y~ r! -

istı:ı. lda:d Uıtb~ 1:ınci..ı zorııı::::-
lJ ,_ ~;:aı co ·lac~ıg. ı..ıbı.ı blr lıal1.11. 

Ciil~tn.g~t"C1C ye". • " S: ltc. ":'.1.ah· 
nlC ıl ya.. g •. rı yeri~. ındek İ.s:~.. • p~-

GJ. a ılreolrı .c ... h.ı!llr l':-ıst p;3 ... 
ı:.ı ·1a gır • ?...,;7ıl'l :1,:, .da.~ ;.rı~i-:ısız

ll'kl ~.ıla 1 ı,. ış:;.r. 
İ rtflı.i'ôlk & .. ·!iı.l'lı :ar nL , bı•lt·t.I;.yi!y 

ınş:ı.at .. mf"nnfltt~ı"t' 1 bıl' M?':lıf'l k m~ ... d 
'- c-• tt•r lf .. , 2"5 yıla fi . ~.n "'llo:nas• d5.h1 
n:...ı.k-:aC. te .:ı cJı rr. L l'. ·:t··un 
~r' pl·;ıın.ıı.ı t,ıtb;t- t1n.ı ıJ:'!~ ... l·Z.-

L n, teı:::ı.k ... ı.1 ın üni.inc g ;tılr
n."'2 p,.,.ı pJ,nına göı • io.taOOul (Ch 
ıın' ın13rı bi~· yu .. :l~kla gı'rc;e~de:.ı
~ril .. ne .... 

It· 1.!ediycler:n 'ih} ... ~t" <Q·ırd ~"t]ar 
par"1&·, y~µ!ııkl.ı ırtııtm"~zJ:rr, hilk:U 
\lnııOtlrrin büL!:rlPriıxl13 bu i~c aynJ;ı~ 

par-a :ula az yıle i•r.:ırınJı tamQcı:~ 

la.n 11~ı:ıır-.:ı muv:ıtr~1~f olnnmu.j Ş(-l:ıir
ı~r yuldur. 

İ7. .. rı.!:>uhJa yenı pt.ıta göre Sdf!.ay 
nıı.n.13.lt alat~nm, et •.n.iz iwaa.t gjha
aı- 1

P Jjrr:an::n-ını 1 1 atu uL.ııa.sı cı.'ıa za 
rnz-11 fllabilt'et·ktiı·. Da.Ira cı•?..ı' ka
ra ·1'"1'11 t.:'lilıtak k:ın .. vm!.Jrında dah:ı 
ec;a,Jı drgl;.•1~rlcr,e )üzi.l.--:ı \·aı·dır. 

'J!. N. ffiMAK 

Başkomiserliğe terfi edenler 

Bir kısım baş komise rler aranında 
da nakille r yapı ldı 

.Aın.J;::ıra ,H (lk<la ~ muhab'- l 
:rrnden) - BmniJvet Umum • lü
düırlüğü ·belli terfi müd<ldler.ni 
dOldu rarak liya'ka·t ve t"1livc ı leri 
si.cilJerile ibelli ola.'1 baz• kooıı

scrle.r ba ~miserliğe teri; ettir 
miş ve bu ~rda buzı ba~k""1i
ser1e"-.n de yerlerini değ i ~t "11~

tfr. 

Yel' 'J a-;ımm:-;crlerim">:.:ı bu
kndııkkırı ve veTilrlikkrr ye,·Jer: 
yaıı)oruz: 

,:;-~!"it ..111 en t.arış:ı.t:-ız iru..uıda 

u.: ııt . ..1·1ıaz t-~ · t-ralat bıraku- Şayet, 

gi.: lr birm:-~,1 Hc..yd.ırıpaş:ıd:ln h:~· 
ne v~ . P ci;:ı•rler aııi terr~·z hav.l ı re 
~· . ' ..... ;e İ.:f.J.nbuJd1m '1,}TIIJı~~
ll"'- hatıroıl.:ırınvz. hUl;i ço;.;t .gcn.ç·tir. 

Biz .. bu ırazJuı'dJ, tqpr:-At. KUAU!:iu

ni.J, 'fC İk. tr'c!.den 1, ı:t·lı.k l·aylarln ""' 
ne•" p .:ı.lı~~~··n b;~· tiJ),} t'"'W·jı 

t=ıd~ 1 YaJçıc ~3.lt'klkl ve kc.ı-
1'(.3!Z. ye : <lerc'i11~ ba ed.e!ır\:tn, 

cn.1iı1'olun ti ıkc;'Plc ı~v v1,.. 1<C'L<'~ ı:>-Zı'' 
d ~ E.emp3.. - geiec· ·).:.fr Mıtrn -c: et
tloğ..11il. t.ıh.,-:hı E"ltig!n1:ız kıutlbuı.;]<J 

rın blr Ç(l~t. 11'.tSusıyei.!eı;n... Jı• ba Jı~ı. 
zıda b~ıı~c~ınıı . 

Saf, h•~tı; topr;:.:,ıa.raı. ioo&niar:: 
D..)i: ve w:t\l:l)la:ını bıi.ldl.!)~( 

çtft da.hl başka t:-e.ı:ild1 1 tcl4'k.~i edi
:ro~ '1ar. ve hayatuı m!i.n.as.ı dlıha ha -
ka. f ._c::-."3. cl.:.yanıyo:, 

• 

13ıtı·c·;;ı bar~·~lıl;'Wc ~·.!l:"İ~i gc-
re ~örcHi.c. Halbıi.d i.nr.a:ian bıt• ev 
\'t-' ki g .... ç&şln":ıiz.d·~ heı: ta;a( p~3k 

b!r &W1-t$ ıŞll:°ı ile örH.Lü •<li. 

:ı.:.:::.;ı:i.,:ı•h,r g.tmııe-k, c.oıoo. hı·r t!J(·.yı 
got:a:.ck ve h~.r yeri gc;anE<A. 1$!.iy Cn
lt:Nl' ll•ı•cd1.hid uyatıdıı..:ı.q ln: ycı

di ·. Gtıyr1 .lll1ıya! 1 cıüt;ün-ü'.:;tinüz. 
- :\eab:l garba mt ~t ırcn, cenup 

ı.ıc~k! ~!~rna rıu, )ll..".csa ı:ı rl ;-:ı rru. or 
-t:ı .ı\r.achıyıu gez,! gı·1c pr."c.t nu git 
F<"IJl? •• 

8'.ı tı~Mdüdtic hW'..tlı. .. ınızdır. Çlin 
ku .-\rıadJhliıı.;.n hı'l" yerinde ba~ 
gijze!Ji\lct 1 cömert. u!r ta.bio;..t '\aT

dı1· CL'lfu.iz biz E 1ıinle OC"..a Anodo.. 
L.v· ıJ geze ge"Lf> ş:ırka 'ide Um 

S·\'l?"l gPÇ• llkt'n ye;il.~-siz memJo 
kı t1n 1Jk ke-rp:ç t\·J.rıi İllS"<l..'11 g üleı, 

y u:ıı~ .aı~ıJa.\ 

lJ. lJ': l.·oıııı.ı·ınJn n.u-azzam :.:telye
lct·ini r tç ti!ttı'1l ooü::-a ht~ıt.'t!n 4.st~~

yc;.ıa g lili'.t. Y· !"\~ ı ı bı.:.:;.larını b:-. 
lir: :n;,:. O::'U~1 i~in bu j.·ı;.r.! erl k.ıtarı 
ınıztl~·•l cı:y:ılu:n.2d an. gön·Hın. 

İ'!'l~OD ciı,."'lln ~ yı::ıluu balın 

\>;:u .et b4 topf'a k "ofc ·su t'iğcrlerimı 

ze c'..::>}..ı.p boş.ılı.yo;-, S iva.-lan fıareıtı·t 

e!i ı<.t ı ~ cıon ta a~şamlo- bc.'"'1ber ;\i<nı ... e 

bt: hi.ızr:ı t,-O.~tü. Ş!mdi :;{l()'a.nı d ik

ık..ıt l>i:- bt.;zT•nla yığ- ı o.'..~a'.:i!e istaş 

YQ!l cıY.ı 11\~ sü.s:i:yf'!n, Siv:.ı!SID ::on kii 
,. ~ 'Ü g<'c:h.: •. 

Em. U. :Md d<>n l\I. Remzi Yay 
'la" •r, Mııasyad:ın Carullah An 

}an U. \födürlii,ğe, Kıi~ahvadan 

ll :r.:ıd' C«.nogl:ı Trab? ı"'::ı, Or

tl.ıd.m Ö. F ani 1'.'lXfal lğd:rn, 
Manis:ıdan Salih Aktu'l'ç, Ha
foyc.:Jl l\r. !Iic:'bi C~'<un, An
kara.. nıı Sa:V.~er ı:n A1.tın!uğ, 

S2ensur. aıı M. Remzi Badas An 
k&<aıya, Aııkar:ı:dan Ccdct Gi
rı::; P<>lis Enstitü üne, mıtaytlan 
. N' ·azi Özn~p Ağrıya, Bingöld!on 
ıNtib"ret Yazıc ı Bingö!c, :Manisa
<lan Şakir Kambay Çana"kalc
yc Sernı.mna"'n Ccl".let Onn 
Sc·ylıana, Gii::nt1~hane<len Alı -

met Korkm;ı.,. Çoruha, İ.stanbul

ı:la:'l Talat A'lpfe , Kemal Tekin; 
H. Llmı B üyüküzel: O. Fe!M 

Tezcan; R. S:L, Akalın İS!anbu

la. İ.ianbuluan Hulıis• ö:.nez 
Kon:;a, Di:' ~ ten Eıtcnı Eırali:an 

B >tl:Sc r:; .. :udan Ce-ı·.Jct Oguz 
Bo!uya S amsundan Ziya Telli 
Zongu1dağa. İzm ı dc;1 A. Hay
<la.- Ere: l\.ydıııa, Rizrdcn A li 

İnan Edimeyc .Mu, tan Hayri 
Can S:vas:ı. Di, arFbakırdan Ha
• Alt ımıy Trııltıozoo:ı, Burımd:m 

Raşlt Cn~kun :\faı·aşa, P. Ensti
tüslin:len Hı~ r Avni Yet'kln E

di ı·neye, Zongııl:J.,kta •. Avn i Ak 

s:>y İ> an bula. Muğlali.ın Hayret 
.ı·n Çanıfa. lı Ça ııa.i<kaleye P. 
Ens<:tü,ün:k11 'f ~ l ip Ergün'nç 
l\lu~l3~ a, s~-.~•and:ı Celal Er
kan K ,J:'~J:J a, S t")"han,ıaıı 
i:h:;ar. D ner G a1.ianıt-bc, Bitli::;
ten Mch:n1t•t Bes::. Burdura, BJ
ludan F al:< Örsel İz.mire Edir
ned-en Kcryı,el \·u.~un Balıkcş~ 
re, Burdurjan SHl'h Say ı ~ Sey 
il-Ona. İs!anbuld•n Ömtı• Vecdi 
Uz Kı:·~chirc. 

E(iyl{': köslı•ri ... ~ ... :p k...ı:yııl:ın, Fıra 

t•, cGnll .. r•:yeı n~-:ı.r.t..""n:•lcrh1i. sf'y:'C'-

1 d..J:l1:;. trrnfrriz bi2' ~a;fctın f1n şir n 

Devlet Orman işletmesi Kars Mün
ferit Bölge Şefliğinden 

- Go!ı .. 
IA-f c! O"f ... e m~p i<iC ... fl- ..ıt ç<ı.nl tornı •b'U açık .;:-ıı-:-ı .• ay ~r-xh.ıhno(.ı.-:ct~:r. 

.! - l\[l.lh.J.n nen lı >deli 115 .. 1 ı ra d\r Ş<J. 1t"- ne ·ı i) m :1.-..a ~ı~ p~Y)j-l' i ~""n 

..... an. \·! ı t 0 :-)na n !s:etm.: i :\te.~ .. ,,z r \İ.· u.11.·Jı~nd ,·c J\:a . .,. ')' ı. n mf.i 
1 u:..!ı:gilnd.e :V-.'\ll.-bııı:: 

'1 - A ı " Kaı s onna ı. 111Gdü. ~ ... •tınde 27 /7 /912 t ı; ... ı.a t' e i 
tiWlü ı t 14 de y -p1 . ..:ıc1ktır 

1 - MlJ\alı.'.rat ı.-~ t Btiö J -adı" (74$7) 

\·,;?- ru:l:ı" bP}dcsİqc gttirdİ. 

or.:ruY~\ t>oGH.U: ol'.ıl; ıw:ıı, 

e. '° ı .. iı.ıi:, t>J,,ı,:.iı:, 100:.vc \'r i ı·ı· yap ı 

lol'l ıt"~de :ncşhurdu~·. Oltu t:ı.sı d~in-

ynnı.'1. bazL yerıe:ind-c a:·anan. ~Pvi
~en \ c bı"'~··n1len bit• ~ı·ytl;r. Bu sz
ycd" Oltu (Olti) i.sn-...ı tc~daga. yaba '!1 
Cl gı•l:ncz. 

cad.y~ <i->ğru y,1IJ. '(' ~ugnmız za
~n:; \ ic;--ı1~ i 11eyı'ı:::ın f'.şsi.7..di. A ra 

ba ·11~ :tı!ıa.t, a:-&bacıınız c.kı<l :l: J &h

fadı.r.d:.n :. \)! l a.rı ı ıbrre bil-l' bh• D -
har.ek.et 

<..-ttik~t'r! ron::ı:. yurt';.('kli1:o<i 1950 oıı•tre 
y. ı;r, e:ı rnc%f'ıur F:rz•trum. crv~sında. 
Jı•rliy ;.rJtlı:.. K~ıra"·" dab..'\ ı~1civt•ı-t, 

Pa!aııdo1cen rt 1an. <h.:.ııanh P..i~. Ov~ 
dak. hiıik-cc Enu -ı.m t>.OyÜnJn <l'am
taı·uıaa .ı. ut y~I , ı ü ana. Aua<lv-

, h un hi.ZSusiyc•inı h:.ıtıı:latıyor. So-

D·l +-J lanhi l.t'.:nKib erile ö\1i.ı
nulı «k ş ı.n 'bir yeı· . .C..uı:ada y::ış· 
ma:-tlı kadını~ yü:ılf' 'nı gü::ıte ı 
yt>rl:ır ama g&ı<'r~ir h..1tı.1{üI~dt' gü-
2elliğine k:Jpılnta..'lı~ :nt(fımı.ı. B: -
rad !t• t:ö-L giizelligi bt>n.!n'.ki e ibj, hf'ı 
yabancı.yı t P9hir etınL) olacak k1 bı 

zi m1sa!lt· cttl!n. cı.ootJarı..~111'. 

- Gözlo:ln ne !kad~r &iizel deme. 
ç:rniCil z.:nn •;tt:ği:ılz k adax güzrl 
gözlt're AAh ip ck'ğili7. .. di:rer~k. nıe-

rak.ım:.ızın daha ııe:i glt.me·•ir..ı anlı.

:l'Gıfardı. 

!'"'...'.kat, Dı.ı:ır.ıul.ı. kadı.ı11.;1 ı.irtıetsiz, 

hilt!.S·L, t.a.n'a.n11lc ta bil göı..ı, b; ~· ç1...-r,,c 
evrejkil.e: g:Oi -beai de tı shii: (>-tm;ş
t:. İri .s:;ya.h gozlcr, bu ıJıen\lf'.'.ke..i!ı 
k.Rd10nn.rlak~ ıiya.b gözler 4 1 şsiz dbğ-

ru.u .. 
•• 
** 

( Bun<ıan ~i yazını ..:.fi a. To.o. -t• v '-' Ollı..ıdan bah.s:xl.ece--~iz.) 

Palamut hllAsası da 
lana tabi tutulacak 

Türk:ye • Alımanya arasında
ki tiıcari anla.,.,,,-"~da gü~terilcn 
ihraç fia tlan nd a palamut hula
sasının Jbn'a t!ı.bi O:up 01m11.:lığ. 
ha~ında ıbir müracaat mevcut 
olmadığından ala'kalı l ar Tica~et 

Ve]<}ıktine k"yfi~«ti uı ~-t'•mi~· 
lerdiı.-. 

T.ıc"•et Vekületi, l:ıu mfü'f.caa
ı. tc t'k ı k e derek, ihraç fiatlatın a 

ait si.rl<üleroe palamutun !On'u 
g&-.erildiği halde palam ut hula-
1; ı.smın foaı'u J;:ayc:h.ii lmı.d: 'i ve 
fakat \"ck6le tin b u ııutlde içın 
l:h: foıı te>b~ eıtmekte;oki'Jğunu 

b.'-di:rmi§'tir. 

T acir-ler te~bit edıleC(!k forı 'un 

csk· sa ~ış-lara t~il €dilanem·cs i 

ni i stenüsleırdi r. 

,_Yazlığa Gidenlere••lıJlııı 
HASIR KOLTUK VE 

ll:!o-O ilyan ız ile diş bu dak ağa· 
cından b"h~e koltuklarınızı 

h er yerden uc11z 
İ~·fanbu !da R:ıııa.vruıa ydku 

rur.ıda 66 No. 
AJUfET y.E\rzi"oiıı 

1 A~!!as~~~~!~~ 
DOKTO;t 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

0.'UıiLİYE MÜTEIIASSISJ 
Divanyolu 104 

M' l4:cyeııe sa-ıtlt:ri : !.5 -6. Tel t 2.318 

Matmazd <lız çô\:m"· a!'l.~o ,.. 
d · Koıbu, bır elil'd kadeh 
O!C'ki Clİ ,~ C.ı ·}eı-ın' . rı:_t.Tc.. .. 3 .. 

onl:ua balnytnlu. 
A • c-.-, 111&...t .... u OJc.ı.S' ıG g~ ür 

n cını..e ~rardım et~· . Kı nıc. ha· 
~ . ı tutuynrdu. 

: .. '7rh· Ji. lcr;ni gır,rdalarak 

m t · 'e t'ç defa şu lan ıc 

l Söz MODAF AANIN 
1 

I,. ,.;e Yaza:. : Peter Bellu .Çcvir~n: Fikret Adil No: 8 1 iiiiiiiıi~ 
re r r t : 

- Çubuk kM\c.. tıc g~ 1 n. On 
ne d.~kika sonra g'(l;;p niaca , ı m. 

P lt.~se<iin' de gi. ,o-si" . pcceımi 
nes'el r c ~"!Tle.· iç '1 r üsle~ -ı, 

gü1.elleşin. 

Madam İvane~ıı'nuıı kôpısı
n, çalcl'm, crrnp veune<li. Yal
n "? coc klar, a';azlar ı ç: ıktığı ka
dar bagı ı) or!anlı. 
Kur ı rııı yatağ.n iı ·.ertne uzan 

m ;, 'kem>-"C gc!imi,u. Kız.nız 

ba ııa ı J'1l'< ibezlcr kouyyr, : ç 
ıçıocsi içın yalvarıvonl'U. Madam 
istemiyordu. D _; ... rin i s ıkıyorclu, 
ter ç'r.ıdc ka'•n ş olan yüzci git 
tikçe g . vurdu, sancıdar inl:-

o Q.J. B:r luıl>i "do,;:ruldu, .CJş 
ıı., C<ınd ı , . ., gcriı:d. Ne! yap;ı.

c::ğıım,.ı bilcmıyonluk. Son a 
ku~mağa bt.-:...!a<lı. Tı rnı.ıhlarını 
çarşaflara geçirdi, yas'. ı ğı ba~ı
n ın a1 ~ ı n.clan cc:kcrek karnına 

. . 

1 .. b .>t r·h. zcı.-.ırl'<.\nd S.lı )Vl'llllk. 

"; l"'aytt ya:>uhı b ı ra\{t, ıh<-·r t:a
,.afı zarıg:r ıa n~:r t.t ri;·cn n·ıa1-

rııa:>elin boynu, a a~ır.lı, },1\T.ın-

1 dı. Ağzını aı;tı, aoz!erini Liğ".lına 

E;ötü rüp ısırd açtı, ı.arıı,nı i'kı 
elile .bastıra.:ak hayk ırd ı . l\'ihayet 
xoHan dü~·ı (İ d:zlen yava§ ya
\'a~ indi ve b irden·b:rc- ag-z• gc-
r:lerek sustu... • 

Matmazel buhran gc,ti sana
l'ak .bana döndü. Ağladığım ı gör 
cü. F;ıkat alamadı, anreoinı ö
perek yast ığını düze~ffi'eğe ba~ 
lad ı. Ben. kanın yere akarken 
ı;> kardığı sesi duyuyoro ıı ın . 

M atmaı:c 1: 
- Yavaş baba P arvu. annem 

U!'Uj"Or. 

Diye geli:,J kollarıma il"c.ı ctt • 
Il:r !:iCY sıöylomcğc ccs:ı.-et ede
meden ımu güğsiim<1(' tutuyor
dum. Biraz sonr ..ı ntağa baktı 

• 

g0~ -rj, .. U<""t , ba_ l otındil I' r 
• J c r ··. 'f-,-..m t ı;tedL .. .\I" .. ı ·l. 
r~\'~ !'a:-a:C ... giıJ"O-~riu .. 1 \."(' çnı.1 
tutmag1 ,·al;:t bulamad1ın. 
Aıoasmın i.izerinc atıldı \'C 

üm.t.'ıı bir hald~ onu çağırar<L1' 
yere yuvnrfandı. Onu, ölü yav
rusunun kan?nJa .kanlar içinde 
yüzen madam:n cc;cdindcn a
) ı rma kıt~ı b1: hayli• güej•1ülk <;ek· 
t im. 

Bu esnada, korı:kıc"<lan Ko.r
bunun sc>~ d uy uldu· 

- Çab uk olunuz sızi· be]<liyor 
!ar. 

Ve o:laya girli. ?.la1mazd d'og 
ruklu . Yü2ii, clb ~!eri: cllc<i 
kan içinde irli. Dı·i bir k urt gibi 
üzeı·:r:c at11J1 cat'a\ur .n :;açla· 
1· Jıı1 ~toluvn .. , parn:aklar1n1 göz· 
lerine soku\'!Jr ooğnıak içm boy 
11 uru a rar:'<cn p;iXnlcğ:ni parça· 
lıyor<lu . 

K .>unu~ ,ıyagı, k n- basm
c,1 ~!l}l'"!'l ı :;; J"CI'o(_'t ,·uvarlann ı - ı ı. 

N Vıayet kurtul.rr ag.1 m.l7•·fak 
o'd· '\·e hJJ.~\~rırag? baş!ad1. Za 
bıt,< • kıo.şu~tl.. \ rali) ı nc!es ne
fcsf" göL~€1"i anadan u~ran1.:;; 
·Üstü baş ı yn1.ılın Lj; ka.nter ü;in
de ·buldtı'a'". BT bakış~a olanı 
b;teni anlalliiar asık· ,JNi çağır
d ı;.ır ve Ko:b<.YU gfüü:-d.ülel". 

:Matmazel bavılm ı tı. Madam 
İ\'aneskunun k~pıs 1 n

4

i kırdım. Bi 
r az so.nra ayaklaıı·ınun di•binde 
bayılmış iiç kadı,,, yatakta, ye
n i- doğan öl.i ~'OCuğu yanıııda bir 
ölti yan:Jı 

Boyar bunla . .ı dı:sand1 ın. llal 
bu:kı yetn"'•s sencl k ön1rürn~c 
bu kadar ıcc· ~Y giııaremistim. 
Şaloklan cvYcl, felakc-t h<>bc

ri bii~ "ın köye y~yıln: ~ı L:i..'lol 
oJ:;un' GJneş dQğark~.I\ kö) ün 
bütün kadın!.ı " \'e ihtiyarl arı 

Evvel'i' gÜ'l Aşoo. ,ı clü.l.;ka
n::na git·mŞ!.r. Yeninin i"Ç"inc sa'k 
lııdığı 'bir kam.ay çıkaııp <lda
trnı:rı göğsü ne diay anı\~~ cl<-'m ~:::' 
tir ki: 

- Ben scr:i \"e damadır.ı ül
ı:lünneğe geldim. Siz ni.ianlım
<lar~ ayrıl'lıama scbPp o:Junuz, 
senr gcbert.cbilir'm. Fakat C~'N 
bana 25 lıro.ı. vcı-i-:~n!z \'C beni 
.ı 1.,kr e~n1et.scnlz ~mJılik bunw 
dan vazgeçeriın. 

O anda ya.nıııda 15 ı rası bu
lunan A,of bunu Ç•kanp hemen 
kendisine verm~-şci,r. A:ı:tiniJ .. u
za~la~ınca da y;:ıziyeti dN~nıl 
ııa!b ı taya haibcr veımi.<:tir. 
Zrfıı la A!'l.inif;i yakalamL~ ad

Lyr:ye tesEm etmiştir. 

Devlet 
arı 

Konservatu
temsilleri 

Uın umi arzu ,~e talep üıı.er ,ne 

16 Temmuz 1942 Perşembe 
akş~mı saat (21) <le S0'1 olarak 
bi r 'UCUZ lelt'.s;ı d:Slıa verH~cek

tir. 
Biletkr : 100 - 50 - 25 kuru'i :>

lup Ses Sinl'maş ı ve Tiyacosun 
da sa1ılm~iktadır. Teldi;,: : 49;ıı;9 

---o 

Mübc> ~i r alınacak 
(Mektep Mezunu) '-"'"':, ı.aza

ra alınmryarak diğer vs.>ı!f:arı 

ha ·z talipler meya11ın<la 17 Tem
m uz 942 ta(lhınde ~aat 10,30 da 
mü'ba;}'.T1 !~ ırr.Jsabaka jm:ihanı 

ya.pılaca-.k., '· 
'f aliplcril\ imı:·han gün ünden 

bir gün evv eline !<adar Adliye 
Enciimen kalemine müracaat 
et"""leri· llzım geLm4'M<>cfir. ' 

i.30 
7.;t.? 
'i .. >i 

r.sa 

14/711:.;2 SALI 

P~ .g .""'1 ve -m6m. ·...aı 
ı\ jn~J.s t~her,:lerl. 

t\'tiız~. 

ı::, in · ~ ati. 

12,30 Progranı ve rrJ("ıl"'· s:ı:ıt ~yarı. 

12.;ı3 :\füz;f~<.: Ş..u~icıl a r 

1.t:,4;) AJ~!l-> h~be,ı-lc.ri • 
ı a,:10 rı.ı ü.ı.ik: l"'a1:.ıl heyt~U . 

18,0·1 JJ:·o~tıl ve m P-m. saat ncsı a.."'l. 

ıa.03 .Mü2lil<; 
IS.45 Mili:c;: F;uıl h<oyeU. 

ın.oo Kom"llno. 

19.15 Miizl'<: 
IU,30 

19.45 
19,65 

20.15 
20,45 
21,00 
21.I ı) 

21.3•1 
21,45 
22.30 

~Jı•ın:ekct sa.at Lıyarı ,.-e A.
jans l l.°d:>e'rlı)ı;. 

So::bıo:ıt 10 <.ln!Wta. 
Mü,.2-
RaAlJ."~> gaz.et i 
).!üz!< : 
ZiraaL t.;..:r~kmi . 

~rn.~: 

I<onoorr..::ı: 

1.1üa;lk: Kl.5..ilk t.Jıık mil::z.igi. 
:ll emkıktl .. .,ı ~yarı, Ajaus 

hnhcrleri ''C Borsa~ar. 
Yarin:'"i ·n:oe't'nm vı:o kapan . 

avluya dJC'n1u~ıı. Zavallı mat
mawl 'bir hayal fene r gıbi itli . 
K::ı "\n ı u C'.ın.rni'Z'in y..an:na göm 

tlt>'· S ınra h·anesku ailesi B'lok

r~~c gol'.!i, Burada kızınızla ya'
ıız ·ka!ri ım Focia gecesi oıta· 

dnn ka~, .an B<{yar Komu. t -

zun YY'l.iı~..ıı.:• lı'..ıralarda gorürı.11c 
~ . c;e~ gll : l rnatnıaze!~ ba
kı-yor, ya'"' rıdr.n ayrı1m:)C'l'd ·~ı ... 

B ray iç nde cnu z('fli!'('te gelen 
kÖ\ 1

;! k.rı.dın. ır ı , tanıyan 1z ol
n1u .la .n. Bir ~f'Y yçn--uyur uyu~ 

lnUjO'."'du. ~an1 gl~ yarısı 

beni uyan<l~r ı yor ·_e anasının nıe 

zarınJ götüıınıemi rica ed~ynrdu. 

B!l· gece, r-c~uk ahlı \'e ihasta
lan3rak fu; hafla yattı. i:•i ka1'b
ı: bir adam lan Alınan albayı 
gel'p yu:i<ltıy(JO', ~içek ge.tir:yor 
v e ı.İ{cndi çocuğu imi::? ~.bi onun• 
ı.1 1-:onu)uyoıtlu. Bır de ,,,.,r~ar 

gibö ~n>be tek göz9.üklü bir 
gene zub:1 ,·aroı iki, o. yanında 

heı>sindtn fazl;ı kalıyordu 

Ynva ... yn\ar. matmazel "Y1te

şiyordu. Bır gün gühill'<'digın· 
görciü'll , .e kalbim ıTvınc il~ dol 
du 

u :aha yar) 

, 
1 

1 

T. ıŞ BANKASI 
Küçült ta•cznul lıetaplan 1942 ilacımiye ~ 
KEŞiDELER : 2 Şubat, 4 MayH, 3 Aiuıtoı 

2 lkincitqrin tarihlerinde Y•vıhr• 
1942 iKRAMiYELERİ 

1 

• 1 
1 
il 

" il 
zoo 
!00 

.. 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. 

ISTANBUL 

20H L.lrahk = %IOI.- Llrr '"° • = ...._ .. 
75' • = lSOI.- • 
set • = 15'0..- • 
1SO • = 25ot.- • 
108 • _ , ......... 

50 • - Z5t0.-- • 
2$ • - 5000.- • 
11 • - Z-..- • 

BELEDİYESi iLANLARI 

Kzy .1;.eti 

J 
S.ılcoi;~ K . No. Cins; L . K . M•oc.>1 • • 

~~~~~"-"~~~~~~~~~~~~~-

YP!iilıköy 

Kôyiçi 

L. K. 

Tarla 21096 00 1013579 

210 9() 939 YeşillOOy 

s~h•bı 

1{3 H "'"""' Fi'MIS!'< n; lıilı<>Ve!I NIJ<!l ve ~/3 !HiS>~ .,l_n ta-

haıır.ıdon Dernhard Fiİiç vl\ l /;l lı' ·~ !) m IH\'dmer. 
i~: 

2; 9, 2/10, 2/11 

'8akı;köy Bclt•d.i·yc şube!ı h udutl u.n.<ıı li'!'.& ~ yuXa::-0..'I {'\."S:l.!iı yaz .. ı ı arazı 

yeTI·i aıaz.i t...1hri1i nd<' ta.k.1.!r oh.ın&n (J I ) bin lira ikmneti• .ait olup t~"lZ'nı «:ı ... 
Jınaaı 63/93, 68198 "' ) ,Jı ilııl>am<ııroelel' 22/2/9"~ teriıimic Milli Eo la< mı:
dü("1liğün<' tebl :g elUi ı~.ş oldu".ı VP. bu ar. ll.~ye a: t olli.ığu hal<l~ t&tı-\r cet
velin 159 .iJa 169 ta1ıx !" Errası.nda rıg~ , c .l::'r nı .. u lVt.rı ol:.u ı.an 11 par

~a t<l.l'la ile 239 '4.uhrir sıra.;:.,~~.a Bıı.rut.çu ba,;._ \· ctr sı ruıının:.ı yru.ı!a~lı 

2000 ı :ra kıtyn\IP.ti i tarlanın yukt .. t<!.:ı ,: _ ~ il :vazıh ~-hısl;ır~ıı at oldt.ığu Ba

·k ıı"kf)y Bc ·1t~l:y e &llh"~l 1.i:ı ci'ılat komJ~yon\muı1 Jb .ltl/9_.2 i.--ırih. ve 7 -say ılı kJ 

~rıiyle ta:yin v·e lt•ı-bit o!.\m.nı·~k ınukadd•<'ı· II bln 1~ ~ il-:;)7Ii<1 21095 lirayaı 
ibla~ ohınmlltj vr. y.ıpılan .tclk .• Hı:t ve tat.r.<!1'.atta mi1!tı.•11 l'f adrr .. ieri mi.'<;

hul lıuhınduğurıdan :k:ey.ı.:lyct 3602 f.lill y llı kanLrnun 10 tır..'CU mıa<kıasi htl!mıü

nc tevf ikan .ilttn tarihınc tadir> c'<ilf•n f30) güıt ::l Dı:f~::ı ... i a n:.evz.u k ı) rn1:U iti -

raz olunabilect"~ı i ıJ.n ol trnuT. (162e) 

inhisarlar Umum MüdürlUöünden 

ı - K-e.Jif ve şarı.'in.;ı;mt"Sı ınucitunı:-e '\fa.i t<'pc tü~ı.i.n E:Nitıı:tosw ı-ef eovlı_r!

nin IAmi:ol ~ı pazorlığ:ı l.."1Cnll'1"t uıı-. 

2 - Ke~! bı"{l ı•li ( 1082,38) ı:ra, ~O'i,5 711 y~·t~::ı.t tt·nu.aa!~ (81,:!0 ) llr&L1r. 

3 - Po.zarl~< 28/7 /94~ ı;;,lı gilim &ıat 10 d~ Kab tosla Lt-va'-'-n fllb<•
sirıd~ki ~!c~4ke-L Alın1 Goon. ''tr-Orhın.d1 y~.p1!a.ca:ktır. 

4 - Ke~:r ve ·~hnarr::c (il) kuı·uş mıı~a.tAhn.do s&;ü C"' 
nabillr. 

5 - i.:te-klileı'in paza-:·lı c için tüs· ı ohr11a:ıı gu:> \'c ~te ~o 7 '5 tr.i~·enrr.e 

pa.ra sııe bir)ikt!" nıf'~Cir oı~yOl!U n 11 i..ir::ct::a.tlz ı~ ( 'i4.85) 

TÜRKiYE 

ZiRAAT 
CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş tarihi; ıssa - Se rmayesi: 100,000.000 Tür;c l'T'a.Sı. 

Şube ve ajan~ adc'(!i: ~65 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankaı>ında kwnba ral• \'c ıhhaırsız tasarruf hcsap
kur'a ile aşağıdaki plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
k ur 'a ile ea~ğı<Üıki plana gö re i kr:ıırniye ~.t ılacaktır 

' A. ı.ooo liralık f ,000 L. 11 100 Adet $0 liral.ık S,000 L 
' • 50t • 2,toO • 120 • " • , ,800 • 
' • Z5t • 1,090 • 

ff • 100 • t,Oot • HO • ll o 1,%00 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar b r ~ene içinde 50 lira-

dan aşağı dü.,<T111yenlerc ik ra m'YC' çıkt.ğı takdirde fa 20 fazla· 
sile verilccek.tır. 

Kur'alar sened<' 4 defa 11 mart 11 Haziran 11 
Eylül ve 11 Biı;inçi~nun tarih !erinde çekilecektir. 

Sahibi: .t:. ı Z Z E T, Ntşriyal Direktörü: Cevdet Kuabilı:iı, 

Buı'l.,clıfı )H: •Son Ttlpaf, Matb-

• 


