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Ticaret Vekili ile· birlikte i 
\ 

bu sabah şehrimize geliyor 1 

/ li©l~<dlö~_Dü ç~k: 
Nakit kullanılma
sını azaltmak için ~------~ .. 

Başvekilimiz İBtanbulnn iaşe ve lk· 
osadt içlerini de tetkik edecek 

----- -111------
11 Maarif Vekili Erzurumda, 
1 Mersinde tetkiklerde 

Nafia Vekili 
bulundular MıHrda El Alamesn"de l\lihver taarruz istikanıctile <ırado H hkcnderiye önü ile 

mubtcrnel lııı;iliz müdafaa hatlarını ;e SüHyş kanalını gösterir Jıaıita 
Xıl boyunda 

-ı 
-Mı s ır meyda n 
muharebesi 
karşısında Mı
s ı rın vaziyeti 

Mısır, kendini müdafaa 
edecek bir ordudan 
mahrumdur ; ingiliz or
J uau İ•kenderiye batısın 
da yenildiği takdirde, 
Mısır hükumetinin Mih
vercilerden memlekete 
muharebeıiz girmelerini , 
istemesi muhtemeldir; 
lngiltere bunu kabul et
mediği takdirde, Mısır 
harp •ahnesi ve bu har 
bin en acınacak bir kur
banı olacaktır. Zavallı 
M ısırlı!ar ! 

Yazan : ABiDiN DAVER 

M ı_su, .. İsk~ıı dcri J·e doni, 
li s~u, SU\.' t'.) !:: kan al ı \c 

arkaı.ındaıı biitün orta 
d<ı;;udaki İngil iı. me\ıileri ile 
ı;a:;N yakından alakalı ıuulıore 
belcr cluyor. n arcsal Roııımel 
ı;ayct ~ al.ından alakalı nmlıare'. 
be!>.i başlad•ğı sırada, bu sütun
da J a:ıdıj:ımız gibi, 8 ind İngiliz 
ordusunu imha i~in ~alı şıyor ve 
onıan•ız bir takiple İskenderi • 
) cııön 100 k ilometre bah•ındaki 
fian İngiliz nıüs tahkeın nı_evkii 
<>lan El-Alenı ey ıı hattına da~·an 
nıış bulu·o11yor . 

8 inci ordunun da. ona iltihak 
elliği tah ınin edilen S uçiye ve 
Filistindeki 9 unctı , .e 10 unc:• 
ordulardan gelen kunetlcrin 
de kmnandasını bizza t eline al
nuş olan İngiliz orta doğu Ba,. 
kun1andanı General An~hi.;_
IC<:J.. ( Ohi.ııl ck), El Ak meyn hat
tın.da, d a~ anınak!a \ ·e ka!'i ne
ticeli bir meydan muharebesi 
lı.abul elm iş bulıınınakla<lır. 
Böy l~ İskı>o d eriyedeıı Alıua ıı 
zı:rblı ot<ıııı obill eri için lki saat
lik ıne;afcdc l\Iısırııı nıu\adde
rahnı la~ in edecek bir mc~· dan 
muharebesi ba~l aıııı ~tır. Bizim 
hu sat ırlan J·azdıgımız saatler
de, belki de, hu muharebe iki 
lara((an bir in in lehine ö!eki -. . 
nı.n aleJ h<ne bir gid iş alruış w-
::;a almak üzeı·e bulunmuştur. 

Der şe~·den önce l\Iımın al
nuıa mukaddcrabnııı kara ya-
2.1.S anı J.·aı: a cak ola n hu muhare
l:o cereyan ederken zavallı Jlfı 
Mr ne ) ııp ıyor? Ne yapacak; d
lcd kolları bağlı, kıırbaoılık ko
~ lU1 ;.:ibi bekliyor. :\lihvcrle d~
nıokra.'ô..i.lcr nro~nıda cereyan e
den ve uıcıul<'ketin kapılarına 
d•yaunıı · olan bu mücadelede 
Tllı;ırın Ut' )aµacağmı birkaç 
ı:iin <>DC<' Ba~Hkil • abas pasa 
a~ılı\a söylemi tir: 

- Enclıi. Allahın inayetine, 
•onra İnıiİIİz ordusuna dayam • 
) oruz. 

Allah lıitfııııu e,irgcr, İııgiliz 
ordıL'u da ~cııilirsc )!ısırın hali 
nice olacak? 

hm .ıslıııda, l\11>ırı11 bu harp
ı., .>liıkası yoktur; daha doJ:<rusu 
&liıkaM olnıaınak lfızım gelird:. 
l'okat Akdcnlzi • Hi nd Okyanu· 
l)una b~ğlıyan \'e diin)'anın en 
nıühiın gc~itlcrindım biri olan 
Sü\'c), kaııah, l\INrııı toprak • 
lıırından geçnıtkledir. Süvcyş 
l<analı, İngiliz İmpara!orlııgu • 

~ ""n ah damarı >"l ılmaktadır 
(De.anıı 4 iindi ••hilede) 

--

.Bugün ~elırınıize :.!"-'h.>cek olan 
say ı n Başvekilimiz doktor 

Refik Sa~ılaın 

J\n,kara, 2 (i\.A.) - Ba.~vcki' 

Dcıkıtor R<~H< Sa~·dam ber>aber-
1\:rindle 'J'ica:'N \'!!kili d'<lu.~cı 
ha}rl'e bu ak,:ım;, "K5Jll'tse ıla- · 
\c olunan hususi vagC1:1lı İs'oıı
buı~\ h~ıo1..ct c!nt:Fıt.:-. 

B· J'~eki ;s~a :o'nrla Bt:yii7. 
ı~osı ı. sA. s sO. l) 

Japonlar 
Sov yet lere 

taarruza mı 

hazırlanıyor 

Ela lamen 
mevzii de 
geçi idi 
İngiliz kıtalan 

Nil deltasına 
doğru çekiliyor 

---111---
İngilizler muhare
beaıu devam ettt

!}inl bildiriyor 
Bı?rEn, 2 (A.A.) - Alınan or

duları ba~kcmutrınlığıııın tebk
ği: 

Mısırda kuvvetli sluka, teş
k9J.el';~1" d<'stc.klcıııl'n .4, ;maı, , 

ita'~·an tün~ c.ıi~ri çetin ı;avaş
Ja,.dıın saııra El Alanl('yn rr.tv
zi ni yarmıjlaT'Clır. 

Ilalcn Nı\ d~ltasır.a cll:ığ;:'u çe
kilmekte bulunan bon;:un Jngi
liz kıt'alar:.nın tal<:bine devam 
oı:unn1ak~adır. 

Port Said dc·niz çonesııde in 
Alman denizaltısı 1800 toniiato 
!utarrnda bir İng''liz mühimmat 
gcnıisin1 batJrm1~1.ar. 

lıalyaıı ıcbliğiııe göre 
'.Roma, 2 ( A.A.) - B~g:m neş

rcd ien askui tebl'~: 

Mısırdaki lngiliz ordularına Jı.u
mand a eden İngiliz Ortaşark 
Başkıunıt11danı General Olıinlek 

• ~ 'f"".!'•ı1 h ......... ..--- ... 

·Alman ~,Rus Hal'bi - . , ,. -

iman 
taarruzu 
başladı 

111 
Leningrad • Kursk 
arası, savaşf~rla 

Mançuri'de uçak 
ve kuvvetle r ' 

L!~~a~~D~!.:.~m~! .n- 1 

Mısı.x1a Araplar körfezinde 
kuv\~tı:c ra}lkim ve ıs.:arla mü
dafaa edilen E. Abm:vn'c'.ek: 
İr.gU::z mevzile!" nin dt>~1 ItalyaM 

Kayna yan bi r 
yanardağ oldu 1 

!arın Mançuri hududu ş:malln
de uçak Ye ku vvctlcr top:adık-
1arı bitdiriliyor, Bu kuvvetleri•ı 
burada toplanmasının taa~uz 
saatine intio:aren yapıldığı tah
min rdilmek~eıh·. 

---m:ı---

1\lcskova garblnde • (~0:0.T. SA, 3 St', 7) ----
Tass Atansı ' Yedinci almfln tüme-

• ni kamil en imha edif di 1 
Memleketimize Rus Loııd.a, s (A.A.ı Kurs.< j 

f( ar l Eber t ~cakları indiği habe
dün geldi rlni yalanlıyor : 

l 

cep~> nin b<.zı kesim'.~ıfode ya 
p!1ma~ta o.llln ~id1dct1ı nı .. har2-
bc·J ... rUc dü~ı:r:an ınalz.cnıe ve in
san bakınıından ağır ı.ay~ata ııt· 
r<L-rıaktadır. B;ı cephrd~ A'.nıan 

ta(ı ·uzu"iun b~ı ;ladı~ına dc:r C· 

n:~ .l:'lcr gö!EJrr}ck.:1;1 d.ı-. Ş:n1,1 

Lçn:ngrad i!t Kursk arası şid

<icUli nıuharcbc1{'rlc kaynayan 
b-.r Jrınardağ ho.::ni a!mı~:1r. _'\.1-
manıa~· taze ku\·\•etl~rle birf'oi:r: 

De' ld J\.t)ftScrvatıı"n r~jisi.ırii 
Kari Ebcrt diin Ifaydarpaşa 

istns3 oııııucla 
V ;ı.zıt1 Ü< inci s:ıiı.ifc.d ~ -

!lfoı;}mva, 2 (A.A.) - Tas a
janı;ı lıil<linyor: 

Aıia.an ajansı sayısı baz.an 9 
t·c ba.zan 12 warak gös'flccilen 
Rus bom'b'a uça klaıının TiL"i< 
tc<praklarına indiğir.i bild:r.'yar 
T<ıhrilk nıak.>adi!c yapılan bu 
r.~berJer uydurn1arlır. 

ard.na agır hücumlar yapı'as:a 
dlrl;;.r Fakrıt bütün b11 } iicurn
lar yen müdafaa hatlarına ver· 

(SONU. SA. 3 SÜ. 5) 

Acaba dem ag ojiy i 
k . ? 
ım yapıyor o oc 

10 gün cadde üze"inde yatan iki hasta va. ' 
tandaşa hiçbir yardım yapılamaz nuydı 
Gc c gu. Gu a ı,, ;taha

ı .. si ~ A:ı ın.da \i<' sok. k üzcrı -
dtk ı;a)ır:.kta 10 g• n.-ıenbe . 

ı ~.ı 'ki nr so l.:ıc ti ko;ı1ü 
lıosl .ıı n . ·)ct,r n zan dik 
ı..~t k ıç·ıı g~z,.tu: 'Zdc 
b yazı tı' •tı. D bu yazı
' .ı CC\ aben l t.ınl ~ıhl.uı "' 
fc.ım.ıi :MU~\'cn t lud~ ün
dt bi. tczkcrc al .k. E~nu ~,. 
ı n r ~:ed :ı oruz: 

l2 6 942 ta h); ı; . .z<lt 1 , (fü .. 

1 ~" tc ed nl ,eh>r lç.n çok 'Y tır) 
b ığı a • ll1a. t G~ vi olun.ı-r. '~ u e· 
re ta ı ıdan a:• •n f k t llt >ınde 
!a!<iı• '.:lub:rbe:i orr: dığ Ti!'. .ıı e: IJ. 
y mu aenat ottıK.Jcn G ot h 
'!l-e :ıne k.:.bul eo im.. ""' Ci t.ı.:.. ''\ l 
t... evyylayk;:ı<'-

';ın r. } ır .... p•ra :-rJa ~· •: l rı 

h 'c!• • çl. ~lt yat'TI •.:ı ol-
~ l:ı. ı .g ı u!eın · hasi.4 ~ 

,-:." lan ~ oı eı ne eyfl,st t a -
( 0:-0U. SA. 3 ~ 0. 6) 

A . Kamarasında 

Çörçil 
itimad 
kazand 

• 
Batvekil diyor ki : 

Akdeniz ve 
Orta şarkta 
Eşsiz bir yrnilği 

ve üımıidJcrimizin 

gen kalması duru
mu karşısındayız -Çörçll uzun nut
kunda bt tlbt harp 
durumunu anlattı 
Loaıdr•, 2 (A.A.) - A'.a.ı" ka'l'ı>

r~YJıda. bir ÇQ.İ{ hatrbfer Çeortrl lc
httie ~~tta bulı.ınmu:i.a'f'd:r: 

Vaı."Gı.:v ::lli)n• i:.ı;orir.ıu <l ehle· 
y~ ('!!ı:i M.rbiyc n.ıı:ıırı Hcrr ~~ 
başvı.:ıuld~ tvvel QÜ.! alm:ıo 'e cz
cürnle ·~1e de1ni.1flr: 

J lüJ<11met;., ha<t~ nmı:fı<'IT b"° E•· 
kilde ö!cti v mah:yetini t..ın.-n .. n et
med1i4Jn1 bıl' ft.ı.jll(:f.'tlı• k-.rş!] .. -ş~ıg.
n1ıc bu r-;1.a~ıft taI!~·dcilor ııçlrı b'..r kıc' 

ıso:qı. ı;A. J ~i'. s) 

Avanı Kan·u.ra~ının kahir bir 
ekseri~eti ile jtinı:\l ~oızanetn 

ÇÖRrlL 

Harpten sonra 
Harap olan yerler

de otur nlara 
-------

Milyonlarca kilo buğ-
day verilnıesi ıçın 

hazırlık yapılıyor 
Lanet' a, 2 (AA) ifa el 

t:carct d ı:rcsr r, ""'• h rpt n 
ra ku_ f<lrı an çıe·vr c r l c. .~n 

j~qc~·ni •C'm.ın lQİJı l n.ın t d· 
bıri..r ' okik>nda V ..+ ııd 

) .ı.pılan br>. ra•. b er r b l 
diırı!k.: e bu \ınrr.. ' Av K 
rn ....... Js1 t nr f;\ftnı. uı ._J c d I· 
Il' :<! r. 

Va inı;toaı. 2 !AA J - P 'P 

1 
o!an b- -'"'e r a~ a' e 
cdt c. iı-c e harp <n a. 

<<>O. l. -"· a ~- n , 

- -------
Maliye Vekaleti bu usulün 
ihdasına karar verdi 

Anka-a 2 (İkdJm muhabJ"ır.· 
d·~r.) - M~hyl' Vcık'..ılet., nak..'d 
yerinc kı lian;lacak tasc filtl. \'Ek 
ihdası'la k~rar ,._. >:işt;r 

Tastl k' ~-('~: kul .ı ıhn -a 
ağust<>o.tan ltibare,. baışfanacak
tır. Veka!et, Yergi ımuh.c!.lcfle
rinin borçlarını ödenıcleri "u<m
sun<la bir kola:rlık <ılmak ;-e 
naldd ku·llımilnıa,ını azaltmak 
için bu U(:;ulü iıhdas etm~-;c!cdir. 

Bu çc1',<lcr, V<'rgi borçla.rında 
ve sai,. dcv1C't al<l('aklarında r.a
kld yerine kabul edilC'cektir. 
Hakki \'C hükmi şahısların e
recekleri Ç('kleır,ka~Jığ, bulım
duğu muhatap barıltalarca tas
dik edilmedikçe kabul edi!ml
yeccktir. Devlet scnr.ayC'sile ku
rulu nıüessesclC'I' mü' ak bütçe
li idareler ve hus-.ısi lıdare ,.., 
belediyelerin verecddcri çekler, 
karştlığı me\'cut bulu'lduğu 
hw.alru'ca tasdik edil~ck.'· 'n ... ,,, ..... 

:i-;abuı olw.acaktır. 
Mal sandıkl::'.'"ınm bırb.denı,t 

60:>; l. SA. 3 ~t;'. 2) 

f . " w "'\ 

MiLLi ŞEF 
---·---

Tebriklere teşek-
klr ettiler 

Anlara 2 (A.A.) - Ri~ a<eli 
Cnnıhur uruunJ katipliğin den: 
Kabotajın Tıirk ba~rağına 

gcçnı<'s\nin yıl düniimünde 
yurdun her tarafından aldık
lan tebriklerden müteha«i< 
ola n Rci,icumhur İsınet l nö
nü 1<'~t'kkürl~rı1r, karşıltk 

tc>brikleri·: n i bliıÇ".na An•do-
Ju ajansını nıenıur 
dir. 

. .. -.... .... 

Dış ticareti kontrol 
• 

ihracat vesikaları 8 gün içinde 
Türk bankalarına verilecek 
Aıııka.s, 2 ıik'dam mıı:b.ah1-

,..:~n) - Türk p2 asının luy
mel.ni ko.ruma lkaranıaln'(sıne 

ek b. r karara göre ıhraç edile
cek mı;IJara ait vesa. kın, ırraca-

ıı.ıı .).ap.lo ğı tarih'.~n ıt.bnrc-TJ 

8 ı;ün zarfında taıı..;, içın Tur'<• 
s~ b;, b.alı;ka.ya tcvJiı mh.i>ıı
riyeti konmuştur. Bu vıt.<oıılıi u-

soxı:. SA. ı ı-.t. 21 

Halkın işi sürünce
mede bırakılmayacak 

~----~ .. -----
Dahiliye Vek4letl tekaQt, dul ve yetlmle
t'ln işleri hakkında mlldm bir tamım yaptı 

Ankara 2 (İkdam ntı:aı;,bi:iın
den) - Dahiliye Vekal ti Yilil.
yetleı· idaresi kanunun n kaza 
idare heyetlerin.,, çalışınaian
r.a temas eden \ıiil<üı;ııkrin.rı 

itina ile yetine getirlbnesi h'l.ll
SUS'.ında valilikJe,-e l:ıır ta-irn 
gön,derm:.:;tir. 

Bı: ta-uimde iı:.1acı k~a ıda-

SOXt'. SA. 3 l>l'. ?) 

Bursada s~ylap 
--111--------

Bütün ova ıular altında, 
yok, fak at hasar ve 

• 
ınsanca zayiat 
zarar var 

Ar.k a :! (i;.dam mU:,;;'birin
de.ı>) - Dn!ct Detrırycıllaı• i
da.res:nd<' • :ıl-:lığ.ınıı mıJünıata 

göre, son yağmuT!ar dcmryol 
§OOekc<.i ana h:;tları Uzerind~ 
OOr OOzuK:uk yap'll.lmakJa ber;:. 
ber s 0 forlerdc baz.ı gcc''·:ııclcre 

sebep ol nU>tur. Bıı sabah An
karaya geln:ed icabec'•n lst ~

bul ot.reni öğleden sonra E~nt 14 
de gelım~tir. 

Bursa • Mudanya hattı, B.ıf'· 
1>a ovaSJ su!.ır altında ol<l ." ..,. 

bOSI. S A. 3 sı•. rı 

Ye kürküm ye ! .. 
Arit.... ~ ~• n .z. 19-42 
Hoca • -a'rrddini n~ a Xas

.redc.Uo li°'-'.a)·ı, ~unun ():t. tliı-L..ı;e· 

~ini yaıaynn: Öğretnıcni .. "'as · 
riyi ~n.nıan zan1an anınıy:ıcak 

ki§i \DT'<t parın:ı~ını kaldır. ı:ı~ .. 
Öğrctmcıı !\'asrı dedim de ak

lnna geldi; a~·<tııılarııuıı, nkılla

rı errr gibi görilncnlcr \·t.·~·:ı 

ı.rnıl lcriııi ü~ le sananlar oı!c -
hİ) atta miin('kkld do~'un diye 
bcl;liyorlur. ~o·~ al ha~ atin da 
bir miinekkid doğ1112sını bekle
mek l~7ımdır .. Ben kendi lıcsa

bıına bir: Öğrctn:cn • ·asri bek
li~ <>rum. Onıı bıılup ılinlcıne
dil;~c • ·asr ddin Iloc\'kll ayrı-

Y AZ A N: 

~ELA1HI iZZllT ı,u;ı=-._j 
lan1ı~-al·ai;:ıın. l l oca X:ı_ rl'dd."11 
ne buJunınaz bir Ciğı-c·tm('nını~!. 

Şöyle ki: 
i lk giinii öğle liı:eri Joı an ta' :ı. 

~irdim. Yemek söykıliın. G·c
tirdiltr; gel gclclin1 tkn1t:l gta 
ıirınedilc!". Eknıt'k dt:dinı, l\ar
ne istediler. 

Hakları \ardı • hakları oldu
t"unu sandını ~ d algınlığ ı ından 
dolayı öıür dilrdiın, karnrnıde::ı 

1 temmuz tarihli kuponu ke<-
.<SOlW. l:o.-\ . 3 ı,, 3) 
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SAYFA - 2 --------------------

TAH i 
Ş •ı'lı ,\lırnet, lıcyecar.mı mu· 

halaza edLrtıA ~ı . .l .. ...ı.r~r..e devam 
ettb: 

- Eve~, Zey ııcp.. Bilnıryerek 
01-en 1ck.;..·. :1~ bil)'-,\. b·ir 11•.İı:71rı1C;t 

ettjn. !1'Jknt ıbu hYL-1rnet, ·bUır..dan 

•b:ı.I"l1 kalmanı"1..lır. Yar.'i, h.cr
•n:ıarı.!QL tl-Clkill. .. "n k2.ı~ı~1r ve S(ıjn 
gi:u. J ~!arın kunı.marnıü:'dır. 
H. 1ıt.ii I:>< ,];ar, kQJ-,,.ra k:.b~ra bir 
~el o·rc.Jı ... mı tm ruhımu bc
ğ'.iip li ·Men zulüm ve ist:itıd!ldı 
,Y ikIT ~: 

- BU\ ük iş .. Çak tüyük i5 ... 
E beı le bu i.;.e ya.dım e<::.e
i:ıikc ;ık <krr1.-ede tıir k.m'Vet <·Ü· 
rü'\.nns&nrrı, s(iyleyiı· =z .. Ne em .. 
redersc rnz, del'" al ıcra edece • 
ğım, 

- Zt<yn<"(>!. Senden şion!O J:ı~< 
ilıiıçbtr ey ;str-miveceğiın, Yal
ncz ~rlıık ınenılcketi.ııe di.~r-tndt· 

ten vaz g1'C'rrek burada yerl<'ş -
meni ı' ca edeceğim ... Sen, da
\ma berı:iın mu,'üti.ır.<le bulu.na
caıksın. İcW>e<ttiJ;çe, o saf ve he
yeca.'llı lisaınınla, Kerman fad
asını aıtl<:t~ oksm. Dinleyer.Je
rin üzerinde, tes!r l:nrz.kaia .<run. 

F.gcr benden iste<ll'g: n''Z 
ni.7.mtıt )'·alnız buııd.Gn .;.ıb.aret ise. 
biiyıfk l:iı' merrmun:v·~tıe ize 
söz v<>riyorum ... Şu andan itı -
bat c.>ı nı.,mleketiıni zihnimd~n 
silcL;rı. Ve yaşa·dı.ğım mücı:J t 
za•ril.nda., sizin <:rr~ri.n.1zlc ı~.aıe -
lket edC<Ccg.im. 

K0t1U;ıma, burada hitti. f;;c:rh 
Alm:cdin koyu cınncr çolu~an
de, mcmr.uwyet ifade eden !>i.r 
tcl!>oo;ü,m •be lirdi. 

ESRAl!El'.GİZ MllllİT 
O tarfr.1• Şe)'h A'mıet lıeni.ı.z 

ot~ lbe~ ) • ;ında idi. Zcync p de, 
yirıml di"..kuz y ;.şır.ı tccıwüz d
ımcmi~tı. 
Şeyh Ahmet, ) iıbek zc"'.>:.sı 

ve bilL:ı::ısa i.lün ve iıiar.ile bü
tüın Kcıföelfı uleması ar-«' .,-Ja 
temayiiı'.4 e-tır.i)ti. Ge.ııçl'ğ'ıoe 
rağmen, ır.ühim mr nle\'Jd işg~l 
ed;yıardu. (Mt-<lre>cl HÜSC'.''ntre) 
de, müdf'>rriel':k ifo geçJni'Yordu. 
Bunların verdilkleri derslu, 
maliim ~-e. mvayyen ol"D ılıtl'diı
clu geçrr yordu. 

r .ıkıı.t Şe-} h Ahmet. ) :i\ aş ya
"°""i dE'tlrlt>ri'l'lde d~lı:ı hür \'e da
ha scr'bes'. bir li= kullanı='>a 
ıbıışl2mı;ıtı. Ve etraf .a çaı--;.:-ı;,:ıc 
ib\r mül>e'.-verl~r küt!~ topla • ı· 
mı.ştı. 

&..ı. Zl'1C:i. oda"n"., umınııi del'."flcr
d~ pe.< ı.Jcvi gi.dem'yordu. D:ır 
dü<~ürreli ulemayı aky-!'-iır~ l<ış· 
kırtar&k tıısDV\"urlarına ika1·şı 

Kömür he} anuamesi 
için kağıt m~selesi 
Hı:.lka dal,;>tılacak kömür ~

y .• 1 .• c.:ırre-ıe1:1 1çın. n:u-"11.azi ıefığır 

dın i\lhalıit birliğinden kömür 
teı"Lı mi.ıesscsesıne ,eı+J,emedi

ği :<;ın beyann:.mcki·in b<1sılma
sının geclkıırğini dün kay<.emıiş
tik. Kftğ t i!ha!atçılar bhliğ..n
don bi .Lddıg .1e g'ın~ teV2i mü
es~tse.:ıı ancak 3lJ H&zl~tn tari
h '.ı:xJe l:.a.ğıt talebinde bulun
mu,,ur. Fakat istenilen kt ~ıt
ların blr kısmı pa~ömen g:bi 
meYcudu buluıım:ıyan cinsler
d~n o\lu.f?u ıçin daı:ik edU.e
m~m:ştir, Bı.ınunla berab~r di
ğc·r kJsım J--..D.ğ1tlar tevz ınües· 
&>eSf";:~e "eritmek lizerocllr. 

Gence bir defa daha ba1<tı.. 
DJr'·:f!e bakt< ..• 
İ<" ı:ıdt~lcri l..lr-cr bi.-er ka~"ı>. 

l? na1ı:: t"e chş~.'"I)~a ,·unnak isti ... 
) u. bir ba \L'ila bf,ktı . Gali!ıa 
Şc;J"'" bf.y!e h\r şry.!e ronla.ı· g'hi 

!Y u~ .... rnı, IL-ıy ses ~ıkrr.-..r1 
Ua._ını önü.ne eJr.dJ. 
Pala bıy>!Gı.,ını buı·a bı.ı-a ka 

. ~ 1. 

o. I< 'lı şim ı sen de-r e a
~eşlı .. n \ lı. 

- Aııl"'<lın mı ağa~ı? cii ·e ~-
'''"'ln l; .. ti, k~iy·l:ü\er o att:ı.n da bir 
c,_o· r. nı ı1 ardı Ilu ;nUkcrrmel 
ille- r- :nu. :u. B iı'-f ümi..:- '"ü. bu 
J ' ' e iİ7P"• mi \C' ~ı -
.t>il;kce delık,ır..:.ıya dost o1-
rr uştu. Y~nt kör sey ~ı.n 

Han k')ydek k, ' ndsn doğan 
oğluna .. Ve b·r g<in seyis oglıı· 
ınu ç, tJrd ı: .Ali tledi .. 

Sarı bıyıklı ~damın kolunu 
di.ı!rlrr~k iliıve etti: 

- • DuydltnUZ mu asılzadem? 
S6yı"> oğluna .Ali!· diye hi1ap 
<>di 'Or. Çiinkü çn~ unun ôsm.i 
cAh dlr anladınız rııı? Ali ..• 
Ru•ım Ali ... Bu i!-:mi unutma
n-aıı·zı ta\'siye edcri-n. Şirr.m 
ı;eJeJ4-n : . &yemiz ... Ecv~ se-

e!'?Je1l<>r ç·.ııkarm~~~an ürku .. -or .. 
du. 

o t.aı·<ıh.~ t",Jkı it'[tll gibi, Os
m;ınlı ü.ıkesiırnde ae k ıpbzul bir 
tao~up ve i:.t:ıWoıt !h'liküm sü -
rüyorJu. Yeni fı1kider ve hür ı 

düşiinceie,-, dt:'l'hal (ş0Iia:e kar
§l isyan) telakki ectiliycı-Cu, 

o tarihcie, (K' ... ri;ela), o.,?'l'lli'l
Iı hudutl.an dahilinde idi. Fa:!rnıt 
bu ~e1}lıvJ-e ya.5t~/anlarıını ır> him 
bir okseri.retiri lrar.da•1 \"t.11en -
ler tt"3ıkil etlı. ~ıeri içlıı, bütJ.n 
ıl.lll!h?1.ıte-, ~dc-~a İ ~ !'U!··U na.
lire ·:. . ., a '"vt•li t°'•kil eden
ler de lıeırııen İıc,..en • Türk ve 
Arap (Alt:\'i) leı 'ndrn müre:k -
l<epti. 
Şeyh ..AJbmet; Tl' 0,k.<adu,·o Hl -

sıl rumrk içir, d<:·stlat"'n•.'an ve 
tt.1cbele"indon İrnl',Llrr• S"\ ü. 
Bıır 1 ;,.r<l"n bir mu:l~•t t«;kil eotti. 

Ji at) an ıın lb' rika~ gec"""id:le 
b:rnLı.r Ş(yh /ımıınediın C\',l"ie 
bpb ıy ırlardı. (lfazreti Ali) 
nlli ve \El11i Bt> t) in nıcı ·:OOe
let·ine ait şiirler, kasirlekr, ~er
siı; cLr cll,,,yoı-Jarw. Buı ı!arla 

l ıf-.ey~cr..na geldikten sıo~ra da, 
Şeyh A1'medin düşünceJt>ııici 

<l lııliyor landı. 
Ct. ı·1n dü~Li~lı::ri ıırıttııı ve 

karL7:k dcğ'ilctL Biliıkis, gayet a
çrk \'e sati.hdi. Daima ·" i.ı. n<>kta 
üı:0ı·inıde dönüp dı'.ılCı~'»yoırtlu. 
Ve genç l.ra.u mut>e\'\'t'ruerinıe, 
§Öyle lııt:l.p C<lı)Oıx.ttl: 

- han; cehil ile, taa&sııpla., 
zulüm ile, ııst.lbdat ire viran o1u
yoı-. .. kJamlyet ilim · dfol.;Üt", 
1'.1:lısli.lm4:. .JJJi, frurı.iyet d:i~d~ .. 
Rcsuilıllah, yer yuzim<leki ceha,.. 
J.et 'e zı.:.lmu kaluwmak ~~n Al
la.h tard.ııd•n gruıderıl·m.istir. 

(Daha varı 
...... ........ -. .. ............ ... . ,,,. ~ ..... --
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* Beclia adında bir kadın hu
susi otomobilinde bulunan rad
yost:üa ruhsatname almc.rruı;, 
dü.n ns~ye sck.i~inci ceza mah ... 
keme~ı tar;drnıfan 1 ay hı.pis 
cezasına m.ahltll.m edilin i~~ir * İstanbul ihtiyacını k~rşıİa
mı.k Ü7ere ~tirilmiş oi!an mih 
ve na ,aı· yakında tevzi edilectk 
tır. * B.r müdJe~er.bcı; havli 
yii'J·.:;c!m.,ş olan yı.ımurfa fiatla
rı b'ı=d~nbıre düştne,ğe baş.lamı~ 
t.r. Buna s.:-bep malın fazla m;k 
tarda eelmesi ve yaz münasebe
tile sarfüyahıı da azalmağa baş. 
lamı~ o-hnnsıdıı·. * Kn ~retnıen okulundan 
hu vıl me.<un olan 240 tal.ebeye 
diplornnları vedlmistir. 'förende 
Maarif Mü.'dürii l\fııhsln Bina! 
da hazır bulı.mmw;;tur 
* Z<;j rek böl;gcsindeki bütün 

evı.<r lf'ıfkos suyu veııebolmek 
için borul .. rın g<'l!i,."1ettlııneisne 

k:ırar wrilmiştiı-. * Sehrimlre Roman~·adan bol 
miktarda aınonyek gelmiştir. * lnönü geüıinın Temmuz 
sonuna kadar kal'i surette biti
rilmesi kararla~tırılmıştır. * A:!kolsfrz m~şrubat oatıcı
L n u, ~eıllı:.:ıt ve l:l!n.ıonat<ının 

m'ıayyen bir ölçü ile satilrrıasıru 
bunun için de tek tip har-.;a.k 
tesbitini kararl:a.;.tınn~lır, Paşa
bahçc cam fabr'okasına hususi 
b~r:i~k:'ar sipaı-iş edılıniştir. 

yls og.ıına: •A'! dıedi. Şu tayı 

gözlerimle görcmcd:.In. Fakat 
kişnemclcrinrlcn, yiirtuık.en a
yalJarııxlan çılkı.n sesten ve el 
yordamile sıvaz!ıya sıvazlıya aın 
Jıyabi!d .,im adalele.ı:in<len his
so:dıy<>r~m ki çok e:ns b:r at o
lacak ... Şunu adamakıllı U>~i
ye etmeyi dü§l'ınüyorum. Ne 
de,.,. n? Sı:ıııa tarif Edccek:.'erinıi 
y•par mıs n?. Çocuk bu sözler
den .büy i.i;k bir memnuniyet duy 

du. Babasına d<>rhal ımuvafakat 
e<ıvabı verdi. t.Bedrettin Vefü 
ni•n süt kardeşi, itiraf cdilltneli

llı ki, hayvan yeı:iştlrmekıte ve 
ha'.)'Vun teııhiyc etmekte aşağı 
yuıkarı btr de!ı.i'ı sahibi idi. İi!k 
ış; atın ::hırı ru he:r tarıı.füın lııe
çelerle sardı=a.k ol.<lu. O. dere
cede ki ya•!alar göz gözü göre
iiiU bir hale gefolkli. Tcym y~ 
ın! \le, su~ u da, buradan veriiii· 

rEt 1~0''1 1 IC GÜNÜN iÇİNDEN ... 
rıauann dflşerıu.. Her Türke düşen. qeni 

...,. 
'i 
ı 

.,,) 

m~sı lçia m"r.ii.- •. d f 
~ aa t yapıldı bir o ev •• 
Bu yıl şehrimızde et fiat

ları h~,;·a p:ı.lıalılığmı muha
faz.:l t-.ımckı~ıed:r. Yaptlan in

ceJ.e!l',,e!€ı:ıe gi:ire; şdıtt-i.ınlU 
bol mttktarda küçii.lt bıı.ş hay
van bulunmaktadır. Bu lıay
·,.ırcı11larJ.n lıaricc göaJ,eı ilme
si flatfların düş,nem€sine se
beb;yoet ve~!:t.cdk Helbu
ki diğer vilayctl~rd.e hayvan
ların har!ce ~ıka1ılı11us.ı ya
sak ed ,ui~ Lulu!ıınaktadır. 

ALiıkalılar Tıcaret Vekaleti 
ne müracaat ederek vilayet 
dah;Jindeki hayvaıı1arın İıa
ı·:ca ç·.!lkarı'11naınasını :ı.Stiye

cek!erdir. Bu surel1<> et fiat
larının ucu;olıyacağı. sanı.1-
maktadır. 

Beyoölu cinavftf i • 

Kadın kendini 
mi ö ~dürmiis ? 

fJ'.ailll:~u:e şah!tlerı 
diııllyecek 

.Be:;rcğı:ı1 merkezi polislerin
<i<'ıı Mll'Jtafa ~dmda birisi, ge
ç-enı.~rd,_, Beyc.ğlunda Kalyoncu
k ·ıftıitun.da do..~tu l'o.i.Il!a uale,yi 
ölui~rmUş, ik.inci -uğıreeza mah
k,,mes'me V<>.-Jmi<Şt.i. 

l\iu•t.1fa bÜtlin mı:lıakerr.csi 
mü.dıoıetincc, Fatma J aleniıı ken 
d..i .keııd':-:in.i vurduğunu. suçu 
olınadığLnı sö:ı.-rr(~ğ'ind~n, ni11a.
)~ct t.nHh·1rflmıe, -F.a.tnıa JaTv11~n 
yura"1 göbeğWıde olduğu için· 
blr Jısan.ın ı~~.:r H kcndiııi gö
l"t~.iıt11 .• !{·n ,~tLrvp '\'Urarr.J·jrnca~""t 

Jı.eyfiyeı.iaü tıbbı adliye s<>rmağa 
.b.c.J ar veıtrn i şt ı., 

Dünkü durn}ıııada tıbba adrrt
n'•n r<ı;pnnı okunmuştttr. Rapo.r
da bu .;.0 kik!e kendi "'"n<line 
v 1ru!an bir çok kimselere tesa
dü kdilrliği., yakından da uzak
tar: da böyle ya1'a açılabi1'·ceği.
ıoi yazıyurtlu. 

Suçlu rapora br.<J bir diyec~
ğı omadıP,ını sö;ı'ke!l'.iŞ, muha
lrem.c de şalı.iUlcdn ce\'h~ l"ç'.ı.1 beş 
kabir ııüııe bırnkıimıştıx, 

Liman a mele le ri 
ölmediler 

Vahap, Bedii, Arif ve Lutfi a
dındaki dört liman amelesinin, 
deniz bayramı münasebetile L
ı:nımda c\"\ elce J'~pılmas.: mu
karrer olan cieniz ş.enlikleri ten
virat işlnde çalışıl'ken düşüp öl 
ril..iğüı;ü dLİin tees<ür'le yazmış. 
tik. Memnuniyet:e üğrendiğL""llı
ze göre bu ameleler yaralanmış 
ve hamdul:sun öl:memi~Je,d'r. A
m.ek1erı~ g.cçnıiş oL~un dıeriz. 

Pc. r tideki top lnnh 
Dün öglcden soınra C. H. P. 

me,ır~., binasnda idPre heyeti 
ros• Reşat Mimarnglumm baş
kaı.lıihrı<la bir topl,ıntı yarn.1'ınış 
ti', Toplantıda kaza idnre !1e
y~t:ıı>ri reisi.er! hazı.r bulııırıınuş
tur, 

YAZAN: 

t~izamhttia Nazif 
yordu. Hayvanı ayda bir defa 
Cl.fül'l ahıtd~n çıkarmak mem
:ıu idi. 

Seyis hiç kimsenin ahıra yak· 
l::ışmasL•na oa cevaz \ rr:rrcm.'.:şR 
•: Y2:nız güm<fo üç defa dclikan 
11 hayvanın yanma g:riyor; otu
nu, a;rpas1n1, suJ·1mu '\ıeıi)~-or, a
hırı siipü.rü:yıo~. U>nıiiliyooxlu. 

Arasıra seyisin bizzat değneği
ne dayana dayana ahıra girdiği 
görü:1:.i.r<•~ Ou. B~ettı nin kör 
si.ltkard.cşi eL..!ı·iie atın bacakla
rıru, sağ,rısını ve boynunu Slvaz 
hyor, sonra kendi kendine bir 
şeyler mrı dnnnrıık odasına çe
-~iliyurdu. Ni..."ııyct bir gün ... 
Tanı b:ı· sene sonra bir gün ..• 

- Her birimiz. o kadar ödev 
altında)·ız ki yeni bir ödev daha 
müjdelemek biç d<ı hoş bir şaka 
değil! .• 

Di.yenler olacaktır belki. Fa
ka!, bu Yl'l'lİ ödev öbürlerini Jıa. 
fiIJdnı<>I.. için şuurlıındırılınası 
gerek bir ödevdir. 

Bunu y&pmaınanın ~ine za • 
rıtrı kendnıi;;:ııı suratına \ar-par. 
rfil"], l:endinıizin 5tu·a.tına çarpar 
leriıı guip bir ruh duruınl:ıyı 
var. H~r neyi eksik bu!lsan ız 

yüzünüze tuhaf tııhnf b•kıyor 
ve: 

- H:ırp var! 
Tü'kü~üğünii fırlıılıyol'. Gü • 

rüniişte öoti!r hiiyiik, dı·f·a mi? 
E\·et, bet kes biliyor ki harp 

var; bcrkts biliyor ki ılüı•ya~·ı 
sar::nı g')rH!ınen1!] h!r ha.-t;:., 
tesirler, at~~ parçaları ghi~, u~ .... 
!;Ok ;şterir..ı~z üztri.11e Uü..~ınek 
!edir. • 

Faka t bun·un tedavi çaı:esi 
yalnız '.mna katlfi·n mak, hele 
her işte en k<>lay bir balıan.e o
farak hıma sıırıhııak mıdır? 

Btl te\'ckküJ ni~iil? 
İşte, sc ·gili ~ urd ılPşlurııu, 

her Türl;e ılii§"'I> ) eni ö<'cv bu
dur: 

Her Tih-kün kendi l,,hıd", 
.'f'1Kli vazi.fesh1r1e harbin tesiri. 

ne kcediui k•ı•ıp koyuv~rınek 
değil; bil~kis Jın ks'r.i azın an· 
na dH~iirn1ek içiıı ntUthiş lıit 
irade~ le mlie:td~lc etmesidir, 

Ha·ı'hin tesirlerini h;!'lsetth·mc· 
meye, knrşılsnulya çuh:-:·n1ak! 

ller 'J.1iirk k{.•ndi iş:,ndc, bnııa 

karşı azim \e ve şuu•fa direlir 
ve mücadele ederse. harbin yu:r· 
duınuza çarpan dulg<.la .n·• lılı· 
dalgu.k1rnu kur!llL~Ş c;!uı t:z. 
HarbJı teslrk·ine te>lim ol • 

r.ıakla ıleğıl; mGcmlelo etmekle 
nnızaffor eh•nahil'r. 

D e vlet k o n s ervatuvarı 
art i stler i bug ün g e l i y or 

111!3~~~-~~~~~~~ 

Bel!sör Kari llJert 11; n t abtb ge!41 ... ~~~~~~~ 
Kari Ebl! tt; talebcn ın tem!!il ı~ abiJ"yefni 

övüı or • Anli~. o :ıe muvaffak o:a_c~k 
Şelırimi:ocle Sclokles'in Anti

gone piyEsini teın.,il edecek o
lan Ankara Dcvleı Konservatu 
varı Opera kısım artist'leri bu
gün öğle üzeri şehrimize gelc
e<ı'ktir. Artistlerle beı ı>b"r Dev
let Koıaservatın>arı Mlidüri.i Or· 

han Şaik ve R.yasnticümıh"r 
F'l!o<ıımanik Orlkesl;ras· Şefi F<Ctit 

Alnar da gelecektir. Tcırı;;ili iıda 
re roecek olan Rejisör Profesöı· 
Karl Ebert dıl\n şıelıriır;ze g<>l

miş ve temsilin verileceği S•s 
sinemai::tı ~hncsi.nıle. mf•şgul ol~ 

muştur. 

h otl li;,eııt ctüıı ker;;l'is1e gö 
XÜŞP.tı bir aı'kıadaşımıza şunları 
söylemi~ir: 

•- Burada talebcrr:iz' n bütün 
faaliyetini gösLerebile~ek k.m
snler vercmiyeceğ:z . Yr.lnız bu 

• • •• •• 
ıncır ve uzum 

re koltesi 

Yer.i üzüm ve '..ncir mahsulü.
n0n rekO::.t<'leii ü~rindeki tet
kik'et:·e ıılfıkaclarkrca devam o-
l"nnı.aktad.ır. • 

Son tahmioıık.re göııe bu yıl 
üzi:m mahsulünün ya1mz E.,1re 
r~ko~tt-si [)() bin ton üııe.rhıdie · 
görii'.ı'Tıekıl€ctr. 

j,c·r ,.,.,·ohesi ise 15 ıb"n ton 
tahmin e'dilmeMcdic. 

üzüm ·mahsurun i."ın ka.-
1.ıte ıt'lbari:le co.k i~ri ol.'.lc:ıih v.e 
Jı..,--ta'!.::k zuhu~ etmcd1ğt ı;;,kdi:!'· 
de °"'kıoheniıı tahmi:ıı erlik·n 

Bir l'Ji.:Jaıı günli .ıAJ gürn.a.enberi 
Üis.~üste J'nğ-r•:ı yağ1nurları bar
tlak:taıı, ıklip!erden b<ışan'r gibi 
J":l~•;an yeYmurlar.lı: r t;nafı ça~ 
mura garkıetrrJşti. Sc,:ı is oğluın.a 

e11u·etti: t:Tayı rlurdan Çikar .. >. 

Bu eınir d't·t1ha1 y.erine g'l.::t;ril
di. Hayvan öyk b:·,· kuvvet!eu
mi5ti ki yerinL:c durarnlyordu. 
ı.;:-~ ,'')'<>tdu. Şahlanı)'"<>'"'11, Art 
ayaJr.lati:!te şen \~ pür ·nt :?'e ... 

<, fte:h.:r atıyı:ırdu. Kör ba.bn mu .. 
itıdı vc(hile yine a;tın ötcsirıi 

b:er.~iııi J'G'kJadı ve akabinde b;ı· 
ikiınci emir verili: cŞuna hemen 
bir ef:;er vuı•uls..ın!. Çocuk koş
tu, Eğerin taya Vttrulmasr beş 
daıltlkclık bir iş 0ı'mu~tu. Seyisin 
ik1nci emrini b:r üc;ü.ncii emir 
t.k:.p eLti: .:Iayc!l şimdi. .. Atla 
cırlln.a. Sür ka~ıki tarlaya ...• 
Ve 1<C:r baba sağ elini evin ya
nıba,,.'ltlaki tarlayıı doğ-ru uzmı-

ra<l!<l l)ı;·:.:Jönü I-f'!fl~~\'i!n.in :~·cği 
üzerine talebemizin ı~m;il san
atını b~Jirt.ebJccek Anıigone'i 

oynıyacR.~ız . .ı:\rt!~1JerlıT·izin hic 
biı·i büyük tem<iUeri seyretm<:>k 
in11kfının ıhulanınmı~ olmtıl~nrıg 

rağmen ~'Oik yüksek bir ist:tlat 
ve kabiLyet gös•ererek bir çoı.1< 

piyc,;leri ınuvaffakiy.etle temsil 
edeb<l.miı,ierdir. Bun<lan ift;<ıar 
etmekteyim .• l\ntigone'l TGrfo;e 
ye tercüme ettirdii/:imiz vr.ki l bu 
e~rin tutmıyacağ1nı söyr~eın

Jıeı- oklu. Fakat göı.·dük ki An· 
karadaki temsilin· c-ok biivitk 
bir alaka ile karşılandı, Ve km
,,-~ muvaffo kiyetJe veı"ıJdi. Ar
tist'lerimiz yaln ız Sofo.ı<les':aı dıe· 
ğil, Şek&p;r, M:clyer ve diğer 

büyük tiyatro ve.•:ıüelHlerinın 
eserleri üz.erinde de cididi mu
vaffak'ıyelller gö:ıtermi~1erdlr .• 

Saat hırsızı 
100 saatle l:erabe r 

yaka landı 
i::ırahim adında bir sabıkalı J=. 
,.,z düıı, şüpheli bir şeki;lde Btı
şiktaşt.a dola~ll'l<en çevır'ilırniş, ü 
:aer' a'l'and:i;'l zaman 100 küsur 
muhtel'f cins saat bulunmuş.tur. 
İbrahim bunfan, ge-ı:-ııleyin 

B~şikıtaşta K;omal adında biris.i.

I:in düikknnı rıa gir.erek çaldığı
m sö.ı 1-,miş. saatl1cr mfu;adf're 
oluııarak suç!u adLyeye teslim 
tdl°Jm:§Ül • 

miMartlan aşağı düşıni-ylel'l<'ği 

anluşı~aık1aıdtr. 

\~rım~:!tl. Orası cılık ıbir çamur 
göl il ha~:.,,. gelmişti, 

Bir kaç gü:n evvel taze nndııs 
yap~, ve bu nada'iın i.irllerine 
yağan şedit yağmuıfar burasını 
eecilemcz bir hale solkımustu. 
Maamafi1ı çocuk hiç tınm~<lı. 
Derhal htıyvanını si.h-di.i. Ta·rla
ya daldı. Çamur dlzc kadar yük
s~Ly-0rdu. Tay m her adım a.iı

§'llda ıızöğsil>l\·c 'kadar çamura daı!. 
dı~ı pifrü!li•vordu. Faknt o /ka
dar km"Vetli bir hayvan olmuş
tu• ki bu tay, fott hale 1·a;,'\ıın-cn ) i
ne db'.ud'.zgin lk"'-'ış> biliyordu. 
Hem ne koşuş ... Diz botYuna çı
kan çamma ~.orre kadlr e'hoem
!"1;yet vea.ım:yor. k-O~d."ken süra
timlıen bjr ı;oey kaybetnüyurou. 
Kcıi"111. k.~tu ,k.0~1tu. Taın bi:r 
saat kı:- . .'~U ... Anç;:J\'. nP.dı?n sonı·a 
Gür seyisin sesi ucal>hrdan iı;l

ırl:noe ,,e qc.euk. gemlerine nsı ... 
hnca durdu .• N' urettin. in sü1 
bıı:ie~'·: •Y,etcr mıtık -diye ba
ğm-nıştı-. Çocuk hemen atı tar
!,(an çıkardı. Eve yaklaştı. İ;;
te o zmnan be.bası yine hayvanın 
Ö-"stni ]Jer:sini yokladıktan 0-o:n
e.n.:ncıi. ayaVları nı b:~r b'rer 
rn-c.avcne etti. 

(Devamı var) 

Ankaraga iki 
heyet gitti 

&u ü l ar tö.Uinı;ft. 
ıerın d.nrumunu 

anlatacak 
İhracat piıimterinin kaldırıl

masmd~n de>layı \ütünoiJ.lerin 
gördii.klen zararlal'J anlatmak 
y<eni fe'lkahl'Cle kaz.~n~lardan 
\r~rgi al<r..ım:.ısı prrjE!s!nin Ti .. 
caı·et 0(fa1armca da tetık'k;ne 

ve mJ.talealarını.n ahnm~ısına 
mü,.;a~dıe cdilrnec::i.ni tC'menni ey 
l<><nek Ü'Zere ,eht"im:zden Anka
raya bir h0y~t gidecelktir 

Ö.<trendij'.'llize gere İzmir ta
c:rlcrin<len mürekkep bir heyet 
te aynı nıe·vzu etrafında TicPret 
Vekfıileble tem~slm·da buhın
rnak üzere izırr:ı:r1~n r..c1-r::inıi7!e 
ge'i>niş ve buradan )ımkarnya 
harck('\ e,!.tr ~fü·. Her iki heyet 
teselı!.ıiblerini müştereken yapa 
caklat'dır. ·----·---L 1 • "t • I . • o;u n n vı ın er.n ı 

kapamıyan!ar 
LokP.nta v<' beıızeri yerJ.erde 

sJkağa bakan camekanlarında 
yemek t.eşlıiri":ın yasak edilme
si üurine b!r çoI< lokanta vit
rmler.; k.iğıtla ö.rtü1rn,i.J.,,ş, boyan
mış ve p.erdı~·lenmiştir. Fakat 
bazı bô!ı.ı:,clercl~ h·fı.1& bu· ~·asağa 
ria.ycıt etnıiy;rınler gö,,,'.i1ı:mü~tüır. 

Emniyet 6 rncı §Ltbe memurluğu 
Bf'}"Oğlrıı ve Eıninö1,ü :A)Jgesin· 
d 0 ki bütün d'iikki'mbrın konlrn\ 
etrn;,., bu yas:ığa ria} c:l ettııiy.en 
21 aı;;,..1. i~b.'lembcc: \re ke.bapÇ'l 
ceznlandl.f!J.lnnış-tır. 

i:ir ç ı ?!' ak sHfiltla 
oynarken vuruldu 
ve hastanede öldü 

Köproümün Ü~kiidar iskt:le&:n
die m&nav çıraklığı "'8pan 14 ya· 
Şl·ıda Sal~hattin ,evvc1-::i rı!..:ı~aıin 

df:k"nnda bu:duğu bir ta'banca
jtl k.ar:ı~tJ.rarak oyTıark.en siliıh 
patl»nnş. çıJ<an kurşLtn çocuğun 
alnına sa.plann1ışbır •. 

::lalfilıautin kadırılıdıih Cet'rah· 
;Jaşa hastahencsinde öimü.~tür. 

llir 11111Hialcı ıramaz 
kılarken ölflverlil 

70 yaşında İrnmil admrla bir 
sandalcı, dün A7.apkap1da, san
cahnda namaz kılarken blnkn
b.~e katb durmasında kayığın 

i~ir.e c;;ıl!'llrrüş, ölm.üştür. 
lmıailin crı;-edml rnuayıenc e

den ad:liy€ crokıtmtt gömi1~nıct.i· 
mı iüin ,~eıım~ti.·r. 

Eroin kaçakçıları 
yakalandı 

.Aıklsaray>:la .oturan NadMe :ı
L\111da b'ır kt:dının ero=n sat~ğıı1 ... 
da.n şüphe edihn'ş, d'.ü.n evi aran 
dığı """"""" tahralar altından 4 
paıoet eroin bulun.muştur. 

Bundan baf.ka Aleırıd~a e>fo 
r3n İsmail adında b'.- sal;ıka!ı
·~ı·· d'a Nnd'di?. MC'li!lıat ve Hi'k· 
m'C!t adında eı·oin nıüp!:<:lU.sı üç 
kad ına zelıiır- M.ttı~1 gi:iı1ihnii.ş, 
hepsi JY,rdlen yakalammştıır. 

AskeD"lik f ~reri • 
ŞUBEYE DAVET: 

339 Dog11mJ.u!ar•~1 ye.rU ve ya. .. 
c:~.:ı . .rın.n rr.:ı.royenelct·~.,e 6/t~/ 

t 942 pazar4ıot:i gü-nii b<:-şltı.n-:ırakt!ır. 
Bt'"yoğiu v-e istıı:obu1, &ci.lycır., B~~r 
köy semt]ıeriıı1t• ik::tıınet E<iPn y~ i .. 
lcıl.in }'eııli ..sul1tl~t~~, y ·OO:--.c-Jarm 
yabancı şuıbe J ere ikamet ICığıUile ve 
ÜiÇ aeet ı:o~.gra&r~le milracat}.fıtM, 

nan olunur. 
h ---- .,. --· • • 

Plssai saatları 
Gazetelerin yazdığma göre 

şehıim;zde sıcaklar yüziluden 
mesai sa• tlorinin dıı~tirilı:uesi 
d.üşü·nüliiyor: 

Sabah 8 den 12 ye, 13 elen 
17 ye k adar, 

Ala. Çok mükemmel bir fikir. 
Aııeak, şu 12 • 13 arasının nedeu 
boş bmı kı l dıi(ın ı anlamıyoruz. 
Öğle yemeği içlıt.c hu>u.'i 

müesseselerde buna ne liizum 
var? 

Çünkü buralarda az maa,hlar 
böyle bir saali çoktan kal•lırınış 

O'l!>alar gerek! •• 
lUEGER .•• 

Okudunu ın1t? Dir m uharri· 
r in lrruııvoy idare.sfnde ynp!ığı 
repodaja güre bir tek tramvay 
arabası meğer 4080 parça imiş.. 

'renl,keli değil: Her par~a.ı
na bir adaın Liniyor!.. cı..ınız 

Sıvastopol .• 
r-11; Ali Kmwıl SU!i.l(All, 

ce ıvasi-Opohm haftalarcııı 
ii;;iJ} mukııveınetten soıua ni-

hayet düşınliş olması 
dünya nıatbuatın<la türlü ak.is • 
ler ny,.ııduacak hadiselerden, 
bu h arbin en belli bnşlı ' ukua· 
tından sayılacaktır. 

İngiliz Ba5,"4!k ili bugünler; 
Avam kanıarasuıdu izahat ,.u. 
meğe davet edildiği İ>İl' sı~ada 
Sıvastopo. un düşmesi de ayrıca 
m uvazi giden kcyf.iye11erdrndi.r 
Mihver tar:ıfının munıiialı..i~et
ler i J.ar§tsıoda Anı;lo-Sa.l..M>n t 
rafının ne yapacağına dair ı\l 
ÇÖTÇİI Lll cn..niyN v <> itimat ve 
l'ecek beyanatta bulunması bek
lenıncklcdir. Fa.kal Tobruk 
mağliıbiyetinm bıraktığı tesir • 
ler daba unutulur g ibi dcıl:ildir. 
Fazla olarak ~iınıdi Aüil,.ıo ı.a -
rekat .sn hnsında llrih\er kuvv l't.
lerin i11 nıuh arebe~e devam et• 
ıne~i de ilcxi•i için İngili'ılerJ 
yeniden tC"d lıir!er alrnağa sev • 
kediyor. Ş iiphe ) uk ki A \ h ııı 
kamarasrn da neler t>Öy)elle("eği 
nıerak edildiği gibi İngil iz mat .. 
buatmm da bilba>.sa Sıvastopo
~ un düŞ"tn {·si iizl·r inc n e ıni.itu.le
a lar yiirütPceği dikka t edilooeelı: 
bir kcyiiyct tir. ç;: nkii o matbu,. 
atı&n bi rçok şey iii( rl'.'nnıek n 0 
n<ı§riyattan bnzı n1>1ııular çıkur• 
ııınk kahlldiı-. Şimdi.ki hnlde ko· 
l:ıylı!da lnh min edilcbilcrek u
lan cihet ~udur ki İngiln mat
buatı Rusyaya ~ardım bahsini 
tekrar Uıı.eleyecektir. 

llfüıverin hıt tar.Utan Sıv•~ 
t opol üzeri ne ola.rı hücumıı ilo 
diğer taraf<>n İskooden~~ e 
doğru olacağ ı illlımin edilen h,.. 
reketi tcsııtl iifi hdler~= olma
ruıştır. Onun için İngiliz nıntbu
a!ınuı. da billıa~sa ıvnstopc.luıı 
düşnwsi iizccine Anglo-Sakson 

• tarafın ın ne yapması 11\zım ge
leceği ne dair yüriite.c<"k f iki r leri 
olacaktır. 

On dokıı.mıcu asnn o.rtaruı.
da kcndiodeıı o kadar bıılısettir
nıiş ol?.ıır Sıvasfopol aşnğı yuluın 
yüz seneye )· akın bir znmaıı.. 

sonra i5te şimdi lııı harpte yeni 
bir ehemmıyet almış old u. 111.54 
senesi e.ı'lfılüııde:ıı 1855 eylfıl ü
ne kadar Sıvastopol Çar birinci 
Ni!mlamn Ru.•ya sına hnrp Ha.. 
etmiş olı>ııı müttefıklerin wııha
sarası altında k.Jmı.tı. Grrek o 
nıııha..<ıam, gerek ;,.üdaina aıı 
dokuzuncu asrın hnrp tarfüin -
deki en meşhur VRk'n lnrdandır. 
Sıvnstopolun OR sekizinci nsnn 
sonlarına doğrn Kırım yarıma -
daSDl.l'!J R ıL•lar eline geçme<;i İİ• 
:rerioe şimdiki adını aldığı ma
lumdur. 1853 de on bir aylık mı 
hasaradan soura ıvastopol 

Tiirk, İngili:ı ve Fransız miitt ... 
fik ordular tarafında·n işgal e • 
dilmiş, fakat 1856 Pari.' konfe
ransında bir daha kaleler y& • 

pıhıı.•nıak '"' tahkim edilmemek 
~artile yine Rus Çarlığına jade 
edilmiştir. Lakin bir gün ge
lip de 1870 - 71 m ub arebr•mde 
F ransa·nm Almanynya mağlup 

olması iizer ine Çarlık da PariıJ 
muahedesinin o mnddeleri:ııi 
dinlemez -0lmuştıır. f ·vastop nl 
Dl'tık -0ndan S-OI1 ra gitgi<k talı • 
kim edilmiş. he)<, şu seferki 
h arpte oo göı'illdüğii iizere bu 
tahJRmnt "°" sNıelerde bü~bü -
tün lrnn-etl<!o<1irilnuştir. 

Sıvastupohm hu seferki dii ş• 
nı<ısi de bir am- evvelki Kırım 
harbini hatırfatnıaılan olınu)·or. 

O Zanl"nki ınuharipkrlc ıiııı.tl.i. 
kHer başka b3şkadıı·. FrJrn t se. 
bcpler, amiller hlr birine benze
m ektedir. Bir İngi liı 1 d<"<liği 
gibi o zamanki çm·ltk Rusya:.a 
yenilmez bir k uvvet s:ıyı lıyor
d ıı. İngiliz nıcıınfiiue kar~ı Çar
lık alc) lıla' lı ir va• iyct nlıııca 
Rusyanın da yenilebilir old u ğu

nu bbat. ehll<!k İngiltere İ\'İn bir 
gaye olnıuştnr. Ilir inci Ni!,<>ln
nın Rus)ası o z.a.ıaun A-syada 
ilerliy~rck il ndi. ı rıııı ldıdit e• 
decek dcni~'<•rdu. Vilitoryanm 
İngilter"i de er gcc biriııd Ni
k-0layı ) cıımck için diğr' dev
letlerle itti !ı!.k ciı İ§tir. O 2a• 

m anki R1··1)a ile İu~•ltcre bir .. 
birine düş,na·n oln1n~fartlı, Şinı• 
dik i Rusya le lııg!lk •t i•.e ıniit· 
ltfik hıılıı.ıu~<>rla r . 

lngiltere için As~oda Hin<lis
t .. na gelecek t.hdi t a wman 
Rusyııdan bckleni ·ordu. llu;;iın 

o teh dit Almaya il~ jap<ınynda ıı 

gelecl"k ıliye düşün; i ı.h·or ve oııt 
önlemek için u:ıt n bir hnrh-iıı 

icaoJarı gözôı!ünc gciiril!yor. 



! - TE,ıtMUi - 114Z 

Anl(ara haberleri' 
...................................... """ ....... ~ ................................ . 
Basma, saten ,JAdl i t e b li g at 
Bez ve Pazen ---··---Sumei"bauk liat~ara 

zam ya!l ı 
'Anık. ra 2 (İkdHıın 1nu~ı~·biri11-

den) - İkıtıs.at Vekaleti, Si1rrıer 
Banık faıbriik21"ırında y.ap>lıır.ak
ta ol9.n li·~9mtt, saten, ·bez ve pa
zen tiı<tlwrma ;,;,cillılak ve ·ım.a
rnel-e vcı·ı::il~rinin artmasmda<D< 
d<Jl;ıyı nıct,e b~uıa 3 - 5 lkuruş 
zrun yapın~r. 

Uğrctn1cnlerin nakil 
talepleri 

ı.'J :Jkara, 2 (İMaın muhabi
rin<leıı) - Maarlf Veklleti ö
ni:ı.r .. t:ındekl ellen> yılı için vaki 
eı~ı:;.aı öğ•J.ctıııııen na.klıl ve tay:n 
taLepler.ni tttlkike başlamıştır. 

İ&şe umum müdürleri 
işe başlac!ı 

r .A<nkara, 2 (tk<lam rııulıabi
rin·._:ı.cn) - İa~c mü.~~-eşar:1ğında 
i~lihli:ik\. tıe:;ıkCictfandırma umum 
müdürü Yuu'f Saiın, te<laıik u
nıu!ln müuüıııü Hlliia.nııettin ile 
te!llü ve iht~yaçlar unmm mü
dürü Scyıda \J2'İfelerine başla
~aNhr. 

Ereğli kömür iş~etme
sine 2 milyon müteda· 

vil sermaye 
'.Ankı~ı> 2 (!kıdam muhabıirin

İ:l.en) - Taş kömüron cla.lııili H
atlarım taruolm ~n. Ereğli kö
müır >:]letımesine iki milyon liTa 
mütedavil sermaye verilım<esi. 
Vekiller Heyetiru:e lkararl::.ştı.
rı~t>r. 

---ıgı---

Davetiyeler yeni 
şet.le konuldu 

Aı)kara 2 (İkıdam mulıabi'!'kı
dcn) - Posta ile yapıla<·ak aleni 
tcbli~a·t kar~rnamc-sinin !bazı 
mad.rle!cri tadi'I edıilm~\r. Bu
ına göre, d"'70tiyeler, !bunları çı
karan makıım tor,,f,uıdı.ıı dol
dl.ll'ulaç0;k, posta iıdarcleri dave
tiyelarJ alıı1ken ~slerln ta
mımı olup olmaclığııu tetıkik e
decekt!r. Davetiyelor yeni şekle 
.!mıımu~tur. Eskl da,vetiyelerin 
ıbi•b"ıc;y e kadm· J{ullaınlması 
cai:zdi·r. · 

-~--

Tasdikli çek 
(Baş tfı?'afı 1 inci sayfada) 

ve taıh.sô1 şubeleriıne ve taılısil 
şubelerinin keza birirleri nam
larına yapmağa mezun olduk
ları tahsilı1.t için borçlu mükellef 
ler tarcb:ldan ç<:<k tanzim edil
diği ta:kdiıde kabul olunacruktır. 
Çekler verildiği gün ııaloden a
ln•nuş savı'arak borç teckye e· 
drltrniş adUiolunacaktır. 

Dış t"careti kont rol 
(Baş tnmf1 1 inci sayfa.da) 

lan yerlr bankafar, lrariçtek:i a
ltııkadar 'bankanın ad1 ille ves1ka
la.ndaki para mil<ıarını, iihraca
tın kkring veya serbwt d-övizle 
yapıldığını her aym 10, 20 ve 
30 und~ muntazaman M.er:kez 
Bankasına hildiTecek!crd.::r. 

Maliye m~mur!arı 
arasında .nakil ve 

tay"nlcr 
'.Aıı.lroıra 2 (İkdam ırr.uilrnbirlıı

den) - Maıliye lron,irol memur
lar ile talhsi1M şeflıori arru:mda 
tayin, terfi ve nakiller h::kıkın
daki kaıramııııne yüık:sek tasdhl<a 
>lt't:iraa e~nr. 

'.I1ü'l'kiyctl<Ski bankalm·, har'.re 
tıı:hsile gönderdikleri vesaikten 
bu kararnam~nin neşri tarihin
de lıenü0>: bed-eDrıi tahsil etnıe
d.k!leri kısnn her mcmlleket için 

1 

ay.rı ayn yEikun1ar hallnde ve 
20 gün içinde Merkez Bankası
na bi1d'ireceldl.erd'ir, 

iB•n iıhracaı vesikal.a;rııı1 Tür
k!i•yede biır bankayı tavas,,ut et-

Üç kaymakam Veka· 
. let e rnr"nc a'ın~ı 
. Anka:ra. 2 (İ'kıiaın ınulhaıbirin
den) - Llırıseki knyma.kımu Os
maın Nuri Yıla:ııaz, Ulubo::Iu kay
ma!kamı Halit Klt'ku.tay, Ye§İJ.<>
va kaym.aJrnıım Faik Onç.ıkan 
Vekaleıt _l'mrine alınmıslaırdır. 

BA Ş VE-K I L 1 

. (Baş , . ..rafı 1 hıci wyfada) 
Mıllel Mecl:& Reis< AbdüıTual1k 
Rı~nda, Genel K.u11may Başkam 
Mareşal F1cvzi Ça'Aıınak, Vekil
ler, Riya,ct icüınmur Umumi 
KM.'b; X,,ınal Gedeleç, Secyıa
v·'2r, Mcc11s Reisi V·ek!J11leri Par-
t . k" • 
ı er.·:mı, l\lfüstakil Grup Reisi 

Ali Rana Tarhan, Mcb'uslar ve 
Vekôktıer .:rlkfuıı tarafından u
ğur"lıanmı~ l ard~. 
BAŞVEKİL ŞEHRİMİ2IDE 15 

GÜN KADAR KALACAK 
Ni:iığımız malı'.ımatn göre, bu 

sabah şelırim<;m gelecek olan 
Scyrn B.aşvekfömu:ııe T;car·et Ve 
kili ile hi<rl'<!<ıte k'Y>rchı:ı.syoo 
Iıey;eti uım11mi katibi II.s.ı'.111 AM 
Kuyucak la refakat etımekıte
dir. 

Başvı~ki[:ım.i:ııin ~ahı".ım:ilide 15 
gt\n kıadar kalacakları ve bu 
mC.dcilet içinde İst-anbu~un iaşe 
durumu ve ilı:tısadll. rne.sele-leıi 
ü~rinde de meşgul ola.!aklan 
anlaşılımakt.achr, 

MAARİF VEKtı,t ERURUM
DA 'l'ETKİKLER YAPTI 
Erzuı um, 2 (A.A.) _ Maarif 

Vek:U,, II.ı.;uıı Ali Yüc~l Karnta-
k1~ tctki~\111cııi11i biti.rc.ı·e-k evv.eliki , 
gUın ~elıtimize ı:elm:şt.ix, 

md:.sizin dış memllel~ehtcre gön
derrmis olan ihracatı;ılar dahi 
bu k;a;at1Jl'PJ!lle ile istenilen ma
h'\.rnatı 20 gün içinde Merkez 
Bankasına bikliire-ceklcrdix. 

Halkın iş · sürünccn1e· 
de bırakılmıyacak 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada ) 
ıre heyc1lel'inin idaıi, istişari ve
ya 1Gızai kararlarına. !bağlı rr.e
selelerin biran evvel !ıalili"'1:il-
ıınesi humısuna 9011 derece dllk
kat cdihnesl lüzumuınıa işaret e
dilm<:'ik~e ve lbi.llJ:ııı:ssa tclrnoiitlc<re, 
mal\ıllere ve lmnbrın dul ve 
yct:.ınlerine tırc..llCık eden ber 
türlü i;ıleriııı en k;sa l:ıia' zurnan.
da •r.etiocknclirilmesi ve umu
miyetle higbir )'urddaşm i§>'İn'in 
sürüncemede kaJmaması kat'i 
ııe'·ilJıie emredilınelıJlıedir. 

Bursacla sevlap 
(Baş iarafı 1 inci sahifede) 

c.a;n iş kmemektooir, 
• •• 

BURSADA SEYLAP 
Bu:rsa 2 (İk:dam mulrn.ıbiırin

den) -:-- Çarşaırfua günü oopı
yan şiddetli yağmur takrilben 
bir sııa'.\ sürekli surette ya·ğmış
tır. Yağ'mur, Bur5anm muhtelif 
yerlerinde büyli:k miktanla ba
sari ara sebebiyet vermiştı'.r. İn
sanca 'ıiçbix zayiat olmıını·ıştır. 
Basık ve alçı:.k ycHerdeki evleri 
suılar ibırsmış. Ev halkı dı>maI 
kurtarlfla:rnık ya.''.nnlarıru:lallti di
ğer evlHe naklcdil~nlştir. Bursa 
ovası taımamen su altında kal
mıştır. 

Ovadaki vııziyet lıakkında ha· 
len malı'.ııMt alınaıınaırııı;;t.r. za
rar biktan aneak sular çekildik
ten soru·a belli olacaktır. 

Ovada sularla mdısur kalan 
~<öy !ere yardım için ic b€ len 
tedbirler a.lı.nmışt:r. 

V'C.kll, ıı~:.mıi. z ~·arctl rincl~n 
SJn1rıa rn€'k:t.Ep!C'l'de tc~'l..!eır;.na 
b:; ~:.. rrış bu nrz ia A.1i!: o.m Kız 
Sr.m' ve Yapı Usta ku~3r ııı 
g22llI'!ı r 

Ha ., A ı y .,. .. ct, b h<lda !Amerikan oemile ri 
yapılın"ıs.ın kaıur \ ri' .. n l{ız 
E cı''ile E<k •• San'~to-
ltn w li alnTı eç rlan~n 
Yer r telKıik .?\ ·lL ~. kz v 'ta 
okulu u v 1 sejı Liy ret ·c!rr'l" 
tir 

NAl iA VEKiLf M'ERS1N'DE 
Mı: rsi'l, 2 (AA.) - Sehl"r:ıiz• 

<J t.ı: unan N.f a Vel .. I' Gene
r 1 Ak Fuat Ccbesey 0<i'l1 Tar
sus bar~jını gcamlş ve akşam 
belcdı•·e bı.ra(ınua;n enelıne ve-
1"leıı ri:r afebte lıazıı ulunmuş
tur 

Nafia Vek.il:imiz bı:giln diğer 
su ~ııiıJcr ni ı·üu!en geçi<ecek-
t.ir. .. 

ü.vrupa lıö!ge !nde 
nöbet be Hyorıar 
Vaşingtoll 2 (A.A.) T Birle

şik Ameı,ika h:ııp gemıleri, şıiım
di Avrupa lıarp mıntak ,smda 
çok kt.1vvetli IJ.ir deıılz ü ·ü ha
liııe getırüen London D< ri'den 
lhare-kiıt bulunmaktadırlar. 

Am iıkl!Jll d ıız 'kuvvetleri, 
l:ı l Atlw ik aşırı konıvoy
• .ra bu üs vasıta 'le refakat et
me'·tedirlcr. 

Lcndon Deni. LiJ'.' harp Ussü 
için lüzumlu bc:luna.ıı bütün 
teknik itaj.>ata meliktir. 

Çorçil 
itim ad 
k aza n dı 

(Baş tarafı i inci sııhifcdc) 

nartlia kulmtl'.n: açztn.i tiraı ı.:tmek oJa .. 
caktır. A• ıkeı'lt:-rım'7Jn hangi saı·ı.ıar 
~inı.::tc ç-aı·pllş!J...lı..r.uu göz Qntiıı.ııd-e 

tt~~ınazsak bunıhu'Jn ın.ıneviya~ ti,_ 
türu:letk:i geırgi.nliğin de;.~-ces.ini de 
t:ı·.)';.ı.l cu~ıo~y:ız . .L::.er yaUı::ız elli 2ne 
blli b~i:Cm. t r .• eyl1inıde rey verlıraıe 

bu ·hi.i.KU~-t-t.:ı t<t.1Ltt.~n\.•na bir t~ir 
:yap:-ıııa.z. Fakat. hak~~i blr enerji ile 
iler:L ge.çn:.ıemkzaıı subc.b olur. Egcr düş 
nıanlar::..~!:llı !;.üçl:m.;:;t!mekt('.!.;.ı·ar "Ed.er 
6'Ck t.c-ım Ui.- fı 1fı.kı"'""'tin lk.a!ŞLl~Il-t=\ doğ 

ru. yü.•J.mUş oluruz. 
Bryanaınn.;ı devam edlan H<>aıre 

Bells:na aıalen l'YtIBı.rda ccreynn. et.. 
nııeıltte o!·nnı savaş :ın ıgüd Uıııü hak .. 
kllnl:ia ı~at"j iz:ı.lı.l.Jr i&temiş \ıEıı Çör
çilin Liby~~i ,iı,ı;riltz. J.t.uvvelle:rinin 
1f.."Qhiz.:ı.t ıba:k~mından üstüın oldu:kla
:r.ıına dalı· yaph.ğı dcmcçi ha·~~ı gös
tcırocek Jıi.ç bir i~are.t olmc:dcğınıı 
iddia e-to:n:ı;;;ti:r. 

cevab ycrmcec ~ı:in ay:ığa ka1Ut
t1ğ1 sLrad.a nlkı-ŞİL.<rla 1$.arşı .. ,;1nan baş 
vc.: ... tril Çörçil şt).ylc Qo>rnişlir; 

Ç{JRÇİLIN BEYANA'fl 
Harb z3rnanında bile pa.ı.i:aıruento 

ın:ü~eseleriıni.ztn bs~ı.s.ı.z. y{! hu
d~uz bir hUıı-ı'iyete .sah.ı.b bulu.n
dıt:ıguna 0..'l.\r ne g~el ve Ht mUı!icm 
1nı.:l bir ırr.\sal v'0:-ilmiş otdu. N:ızrr
lann eıh.liyıetsizli.k.eıl'm~. korJiiltrine 
O:an it1mata.r·ın:ıı zayl'fi.atımalk ba.'<.ı .... 
m~ı.n sivil id:.ırc.rıin yardımı hu .. 
susund~ onduyu şijphCY4t di.ijU1'111ek:. 
yapt.W.a.rı siWılaı.· için iş.çlleJ•i. ~üp

ile)cıııd-"rmeık ve hilkOme!i Onymet
ıSizte:I\ien mLırelclteb ve baı;v:ckilin 
hi.:ık'nıü Ltı!t:k"l!d.ıa k.al<m. blr grup he.• 
linde göstermek ve soma .kr.'ıllrli ru
hnnu ıaı·tzır-a!k: mıllct!ın gözt.ııne bit4 
g'llrtıp balında gösteım>ek ve som-a 
lk€Jl>di ruhwm 1.aı.'1.<.ral<. milletin gö
~ücıdı.:n dü~mek için mlırrı:lcOn ~ 
labiie:n tıer şey röyl<mıdi ve her va.
sıta lrnli~nıldı, lliltün bı.m:ıl~r kab
lc.!ada, radıyııılaır]a dürzyn!llln bor ta
~afına yayıJacc.k c1'~lar1m1z müte
€$ir vıe d~ınaınların'l!Z mcnı.nun 
oJ.ac.aik)tır. (Alklj1a.r). Ben f;~lıısen 

hu:'Jt.Q ölün)J tt·hll!cesi kıa:ı•§>filnıda bile 
b~tka hls;,-b:ır ıtneınl<:kct ve par.Ia..rnen 
1'oı:ıtı.n ccswnc t edtan tyeccği bu h~iJ.·
!l'1J'Eltıe taraf~arim. 

M. Çörçil sö4lerino ŞÖ) le dovaan 
etmiışt~: 

ZİHNİMİ MISIR l\WHAREBELE
RİNDEN AYIRAl\!JlYORUM 

D[işlinceleriml bu ıınti•~kere 'ii<ze
rinda t<ıplamr.ğı çok güç bi!' J,j gibi 
bu.lLQ·oıılill~ Zilirün"ri bu-.gli-.u :U·IIb~ 
eı.~a·n eden en ~iclid.etF, ln buh
ranlı ve maua.m nıilcad~lcden uz&iı: 
laştu•aım.ıyorum. 1-Ier ~ar.iyede. ÇQk.. 
büyüok otı<>ır..ıniyettc ha!Jerlcr alabi
liriz. M. Çörçll cereyan etm<.:_kte o
lm Mı.sır mLoh:.ıcebeloriı»doo zi!ı:nifni 
ı,ıyITamodığını söylemiş, iıııg\Hz ordu
laTI.ıDlln Cll\.'e-lce ,ya..p!ığl hücu·ınu ve 
gori ahilu.tJeıı anı...~ı:·.ı<.1:.ı.k d~!ni~tir ki: 

Ran:ıunel ilel'i harek0tl, ncliet".'>i he
ınüz ıta•mt- •trtiylc öl.çi!lcnıed·:ıgt i!;in 
Frc:!.n~ız ~in-ı'al Aı'••i·kns:•nda, E'r.a.ns.:.t
da, İ:.tpı:T;yad.a ve '.Pi: ıkiyi.."Cle :re.na 
ıt:siJ.':L.ııı~ bıtn.~:.tı. Şimdi ırnns,-4 bu.ı.gu

ınu...::~<.-ı.'lbrri \k'c:i"'ni"'Xlc ve orta ıJan.1'o.

ta bir C')i dnlıa gö:iilıne.n11i.ş bir ~· 
nllg.i ve ünıi.d.eriin~in geıi kalnı:.1:ı"l 

ciurumu tc<:.:~lS:ixbyız. 

-.:onr:ı;ıc l\IAGI.t;Bh'Ert 
T.o'h'ru!t'ıın şaş~uııLk. veron sük'O.

ttnda·n b· ·hsc·dr'n. Çörçü ı;öyle de
n:.~tlr: 

Bu ane\"4k.iin zaptt:;::ıilmeı:;iıtJıcn ev
vel ~"E.1'1.t·ral Au.Clıinlı.:ck t.ar2.!nı~ 
.gör .. ld-erJltn tclgı\.1,(t.ı. Tcbrtclt g:.:.r.ni
::z..r:•nu1h.:ı b:r rni~linc n·u~dil knvvct1rr 
göntl(!·Hdiği ,.e ınü laf:Jal'lın mı~·t.::r>m 

met olduğL~, lbu.rada1d ıkıi'a!lr:tr için 
üç: ay ydlişecek ını::ı.lzeme ve iaşe 

maddelt'ti bulunduğll ztkıred'iliyordu. 
AlQnanlur tu.rafuıdoo :y.ap:Jan ve 
t;;..ra\f.tnl.:tlan· kuvvetle t:ıhkim ve is 
latı <d'le.-ı Soll<rm ve Halfa'ya. glıbi 
hurlU...1 me,~~i~rin.de uzun •niidd-rt 

~~ ~ . ~··. - ' . - .. ' . . . 

.. 
• 

Gere ayııi fokaotayn gittim; 
masalardan birine otıır<lunı, ge
len garsona: 

- Taze havyar, 1ercyag! de· 
elim. 

İstcdikleı>İıı\ geldi "" gelen
lerle, ~ nııi gctireıılcrlu beraber 
kızar~ ekmek de getirildi. 

Eu s~fcr -cknıek karııcsi sor
madılar, htemedilcr. Gcl~ni, )'a· 
ni getirilen üç d.;lim clancği 
bitirdim, birkaç dilim claha ge
fo•diler •.• Ekmek knrne>i soran 
olma<lı. ., 

•• 
Hoca asradılin veya ı •as

reddiıı Hoca gibi: Yo kiirküm 
ye! .. dcdıın. 

Bir Öğretmen • 'asri doı;un
cıya kadar b~i.ıu tu C•ki Nas· 
rOOdin llı~a3 ı 2:nn1nn zaınan 
anınıyacnk kişi vapa ııarmağını 
kaldırsın! .. 

tKOAM 

tut·:.r.aca:tur.•7 Prn:d ~(liti;roırıd't1. A.ue 
·hinlecik, k:!ık.v~c tt..ıtel<=-rc gL~linceye 

ve Cı~maı~ en kudretli rlflıb ı Yu
:ru:lua:ı~ya ka'Ciar bu .me rz:ileı Uc t•,l
tun.:;.ıbileceg'..ıni ta.bınin c<l";fOI'du. "\ ı
~e Aı..;Oiı.inlt>ck'in 1.ahm'ınine göı ı kar 
~:111~~ ta-a'l1rUZ1arla. t;.~t'Obl.ıs ~<abili;ye
ii ·bfzi;,n taraf:1nız.o ;,;eçn··~ b~ı1l!O:l'
caktı, Tobrıulkık'ta tutı.mma,~ kaı:·a.rı 

..,e buna :ıit tL~"b!ı:lcr .t\.:uc.lıi't'Je-ck. 

!br~ındc:n nlmtmıştkf. Bu rıoh~.,,,daı 

!haııb kıal:ıincst ve m·J.ı:ha~ ınüşaı. 

vi.t•Jarimiz da.ha evvl'l<!cn Auchin
ledk'le .muta.b~ ıkalrr11~lardl.'I". ll:ııı.ıb 
sahasın<l~ki baş kunıandz.nln aıneli 
gö:rCşü daima ıhAkim bir !karar ola .. 
t'<'k kalalı~!me~ne ve lk'aNla.,nın kat~·ı 
o:. ..... 1~ııua r~ğın'On, U:.Zlnı de bu işt.e 
lı:ıta·r!ız o.lmuşluır, BükUmet nart"!ına 
bu bakıdan tam nıcs'uliyet a,lmağa 

hazllfım. 

ÇCITT;il, Bir:eıil< Aıneri.kada hazi
ra·rıın 21 !..1.ci pazar gü:nıü.: cumhur I'e 
isfn.in is odast:l,.'\ glrdiği zamen T®· 
ıı~'uını dü~üğüne dair gflcn habe
ri ~rcın!!1ce ~~nrıp !knldığm.1 söyle
nıi,~tir. Başvekil bu dr.;.ırbonln k€'nclli;i 
için 11~0.r ağlı• olıdu.ğuınu Avam 
kamaırasın:n 'tiakdiT edeceği üınıidiı.. 
ni beslL·diğini i.LAv"e etrniJtir, 

ML!haı"{'.;1beden €\."Vei!lci şa.rtlaı·ı ve 
LilJyad~ti nıuharebelerin günü gü .. 
ınüne u<.11Sıl cerayan ıettiğini ank.~an 

Çörır;il d·em~ştir kL: 

Şunu da uave edeyim ki muhilre
be-ye hiı;bir Vl'Qhlle karar veril.mi' 
ııciı:ıarilc ba.!(ırııyarı.rz. 

İır.ıglıliz 'kı:tal(llrına men.~-b nıüh'm 
birl~ler az za.n1aıı evvel istila teh
likesine maruz göı·i..ine.n Hiudist~ına , 
g&~arilın~şti..r. Orta ~arka hıı.ı·ı:icct 

-et.."lleık. ü:lerc buluoan başka ~tlt!llaı· 
da H1ııd!b1an<ia bı.rokı.lmıştır. Krv· li .. 
yet hU>•ünıı.:tl son iki sene içinde Or 
ta şaafk oı.1d.Lısunu .kuvvetlcnd:ırmrık 

iı;n ron ~erece st'mai haı·c.kct!erC:..e 
bulr:•:mru.ştuır. İngiltc-redc ''8 Dirlei!k 
Amcrikadan 950 b.Dden fD.zla rı..:::.!.::cr, 
4;)00 tank, 600() t~are, 500 c y:ı\:ın 
tcıp, 50 bin makinnJıtüfıeık1 100 bin
den fnz1a karrzyıon gönderilmiştir 

İngil't.cıre, düşmanlı sahillerklde ika 
raya çıJt.Uğı takdirde geri pii~...'.c.J.:ı:t

mei~ için bi.."11t!.rce zırhlı aroba ~iznUl 

Çörçil hill.'ilınet.bn, muharebe 

maıydun!.annda bulunıuı kuman
danlara her türlü tenkidler'mı a
rasında sağlam bir deva g~IJ.i 

durması lıiz.ım geldiğini ~·le
m:ış ve deıniştıir ki: 

«Ifükfımet ise dürüst ve sağ
.lam ıbir ekser;yetıe destekilcn
mGcUıkçe mes'uliyet altına glTe
mez!• 

Üapon taarruzunun 'başlangı
cu,danberi har'bi;n aldığı §()kil
den ibahsedcn Çör"Çl sözla-Une 
şöyle devam etmiştir. 

A vustralya jnpon istilllsı= 

uğramıyacnk 

Son altı ay içinde şarka doğru 
ı;itlen kafilclerimiz:,n sayısı art
mıştır. He rny en ;yı; teçhiz.ata 
cnaı.tk 1 .'kr~ 'en elli bin kişi Ümit 
burnunu gcçnüştir. 

Çörçil, Avuslralyanıın, bu sene 
ja;:ıoıı foılilasına ıığrayarnğını 
:zannebmcdigini söyfomiştir. 

Hindhian şimtll csaSlıt suıctte 
takviye ed:l:ır.rirlir, Vevelin Jm
mar.ıda51 altında şimdi Hindis
tanda •bıılt>ııan ordu meınleike
tiııı tarihinde gör:i1memiş dere
cede ku'VYetli<lir. 

Çörçil bundan sonra Sııvasto
pol müdafaasurun fe,·kalfı<lc !kıy
metinden ve Timoçcırılrnm;n Har
.lı:of etrafındaki m uk.-o'bil taas
l'tızlarmdaın lbaılısetmiş ve demiş· · 
tir o.ci: 

•l\lulıarehe terazinin göziiııdcdir• 

Mısır mücadelesi taın !kesafe
tini 1klıiısap etmek üzere roulıı· 

nuyoc. Muharetx. 5imd.i tera7..i· 
nin gözündedir. Neticesi ise pek 
millıimdir. İngi;tereden ve Bir· 
!.eşik Amcrikadan yapılan biiyii.k 

yardım ycldadır . .Zaf.ı.rin ~at'l 
o".'tluğuııu id'diaya hald<ıımız yv.lt
tur. 

Zafer vnzik:nizi tam.amile ya 
parsak tahakf.tuk <'<leccktir. A
vaın Kamarasının \•azifesi ise 
hl1kı'.ımeti tutmak veya <leği§ltir
mcktir. Eğer hükumeti değişti
remiyorsa onu tutması Tuiz.ımdır. 
Harp zamanında ikisi ortası o
lamaz. Avam K~marası ekscri
yet'nin kanaatini yainız reytl.erle 
değil gelecek gÜ'lllerde de açık-

Alman Rus 
Harbi 

(Baş tarafı 1 inci sabiıede) 
•eşen Ruslar tarafından ak'3me
te uğr~'tı1mıştır. 

Daha şin:a..ı;ıe MO<Jk,ovanın ımı 
kilt:n•etre ga.'binde ye.dinel Af. 
men tümeni Ruslar tarafuıda ı 
k:.'mrilen inılha edillmiştir. 

Bu tümen, Rus cc-pl1esinin bir 
nokııasında bir buçuk ki·lometre 
genif.J,ğ:r.de ve llç kilıor.:-etrt r.e 
rinhğinde bir gedik aç::nıı<tır. 

Kız.lordu ı'1ukabil b.ir hücurr.da 
dli<;ırnaİu bt.c gcCJikten abınağa ve 
eW hat1Qr1na ycr~eş..nıcge n11ı

vaffak olmuştur. 
Mo-<ıkovıı, 2 (A.A.) - Sovyet 

ıt~ce yarısı te<bEği: 
1 Temmuz günü kıt'aiartrrıız 

K ursk istikametinde Faşist AQ
IIlıi'.ln kıt'alarının lıü-cumlarını 

p~Lın ü şıloe~dir. 
Bazı kesiır.ı.'leı-de şidlcletli tanlk 

sıııva~an oı1'1luşbur, Dü.mııın 
savaş esnasında insan ve m-aı .. 
zerrnece ağır kayııplara uğramış
tır. 

Sivastopol dii.ştü 
B2ı'::.n, 2 (A.A.) - Ailıman oı.:

du:·arı. ba;ılmmandanlığı tell;iği: 
Sı. \ as:opol dü mıüştütt'. A:nnan 

ve Rumen bayırakıları kalenin 
şehTin ii•etinıd!e ve lİl™lnda dul
galanıyor. 

Kargencral Van M-anns~ein' .. 
ın k mer.dasındaki AQfınan ve 
Ruımen kıt'ııhrı Korgeneral Von 
R:J'11'1lıoffon'in tayyarecilcri'le 
pak kuvvetli şeki'/., _des~ck~ıı>n· 
miş o.~.:!'t.ıkl1arı ha1de düın öğ~ey1..ın 

düınyanın en sağlam kara ve de 
niz istihk.~m,ını1 zaptetım~Ş:.erdir 

Kaye1ar i~ine oYtı'.ıın.uş 'kı.ı\"Veili 
istihk0mla.r, y1era~·tı nnevzilr·ri, 
betan \'e l.opn1k b!wkihous1ar 
Ye sayısı7. tabya, büt.ün cırıdııla
rın Öl'n~k c'Ynıığa lay.ı..'lc işbirliği 
sayesi:ı:de e!,e geçirilmiştir. 

.Allınan esirlerin gaınimetin 
sayısı henüz teShit edilememiş
tir .Bwguna uğrayan onclunun 
artıkları Kırım yarımadlasır.da 

so;n derece dar bir sahaya çekil
mi.Şlt'lld.ir. Bımlar, yolk.ec!iinwk· 
ted:·r. 

Allman v"dusunun en cğı.r 

çaptaki topları harp bak.mm
dan Leningrad etırafıl1<1a vıe 

Kr-011~.ttat koyur.daki deniz mu
vasala )-oftar1nı ve tes!slerini a
teş altına aurnşlar<fo:. Hedelli!r
de büyük yangınlar çıkıtığl gö
rü'iınüştüır. 

Root0f - M'oolrova büyillı: tak
viye yo'unun mühim demir;;<u:lu 
dii~Hın ndkltclarma karsı yapı
lan gece hava taanruılları sıra
srnıfa bu demiı-y>olunun mııhte
lif nokıl<ı!,anna i<abcfleı· oJnnuş 

ve vah•'m hasar~~r ika edibniş
tir . 

B"z c]ıenizi cc;.plJesi.nde ~2vaş 

ve pike u~aklarımız ağır çapta 
bımıilıala.ı1a Mourmansk limanı 
tesis'.erine ve ı!emiryalu garına 
büy\;ık basarlar yapmı.:ıJardır. 

Moskov>, 2 (A.A.) - Tas ajansı 
A1.ınan ve R0tne!l. ı....,t'Q 1 rın11n S~r:as
t<>p<>I <l''} nıüdafaas.nı y-1$1ııırıaıı 
bi'Glr'.yor. Şimdi rntPJDr0be k,ı;.ı{enin 
kapıla•-.wa drvam ediyor. 
VON l\1AUNSTEİN MAREŞALLIGA 

TERFİ El'Tİ 
Derl~n, 2 (A.A.\ - Führeır KlJ'ıım. 

01'Ciul:-r1 ;..:oırnut.ı.1nı g-tn(ıral V<A.'1 lVI:ıDŞ 
ıtayni :rı.1:.ı.ı·e aU~ğe terfi. ett!iıvn·'.ştir. 

Harpden sonra 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

icm en az vüz milyon kile bcy
n'eJımilel bt;ğday stclclan ted.ın.. 
k.•nin derhal temini son Vaşlng
ton roplantısı esnasında Aı·jan
faı, A"Vusıt1'~1ya, Kanada ve B«r
J:es:ık Amerika mi1messilileri ta
ı·a:fun.dan kn.carlaşbrı.Lılığı Hari
ciye Nazırlıf:ınca bHdiriinıe.lı:te 

dlr, 
JI,a.ı'iciT<> Nazırlığm.ıın ihlvo ct

tt.ğine gfuıe, Biı~eşik Ameı,:ika 

büıtün dünyada buğday almı sa
tımını nizama kıoyac:ı.k ttxl:bir!er 
al!ırııaık ii'Zere ..,aman müMit olur 
&maz beynelimllel bir buğday 
konferansı top1ayacskı1ır. 

H. N,nırı C~hl Hull hal''bin 
harap ettiği bölg !ere \"erilmesi 
icı:,p ed~n gıda maddelerine da
ir umumi yardım pxç C!lra.m.ınm 
buıııdan ;baret c!lmad!ığını ve 
z.ikrıi ge<:en buğday stnkunun 
bu programım ııncak lıır k.«ınmru 
te;rki~ ctJ\iğ:ıni beli.rtıınlştir . 

Biı1l>eşik Aımıerlkanın re<lla.rk 

ça izhar edeceğini ve dnha az 
a3'hnli k;mwlcre Avam Kama
rasının ururlu otoritesini gas
betrrek veya inhisar aitına al
mak !-:; r'lda veıJmiycc:eg'ni 
ümit e r n. U unıi n1are Oe 
hani:ı'n !<" tı-ohi Je uz.rinıe al
dığı!!' va [cd n bcıi m.a~ı um 
etmek ıç n tahrikat yapılmakta
e-ır. Bcı1 sizin .n :mnetkEı.rınıZıım. 
Beni azlemıek Jıaklnna malil<si
niz. Mal.k olmo. lığınız bir lhak 
varsa bana mÜ.e<;.,ir suııett<? ha
relret ebınck ılctidarını vcııme

den m~s'ullyttleri yük!enmcmi 
i>tcrnck.t r. 

Fransa Blylk elçlsl 
Parlsten ayrıldı 

Bu sözlcr1i müteakip A\ am 
Kam •. rası, hüıl<lıın!te itllııatı;ız

hk bild.\ ;hır.esini isteyen takriri 
25 re~ J.arşı 475 reyle ıred'det
nııst·r 

Paris, 2 (A.A.) - Fren.sanın 

yeni Ankara büyıü'.k e)çısi Moo
yö Gastı>n Bergcrie vazifes: ba
şına g'iıtmck üzero dün akşam 
p aı isten INuie loet ~tımfş<ır. 

SAYFA - 1 

Yeni bir kooperatif 
l stanbul 
ratifi 

memurları koope
statüsü hazırlandı 

Belediye kooperatt!i lağvediliyor 
Sel>rim;ızin tanmnıoş ladr:Cri 

gen;ş ı~"fri:iitlı lbi.r kıooperat'I 

kurmağa karar vermiş'.·erdı:ır. 

Kuru•lEı.cak k:ooperatifln m"'""..S·;tl 
otz.c..:1ğı mevzular \'ıe 1-ıisSednr]•,k 

~·ek:.'iı etrrıafırula Valıi ve B.cl'{.;diı:,:? 
Reisi Dolot.or Lfıtfi Kırdar!a te
mas ed'1Jm'ş, nemced.e Hıocıpııra

tifin cİstnnbul memu!'laN \"e 
m~i.ah<lcır.ı:e.ri kıooıperatifi adı.» 

allonda çZ.:ı:ıma.sı karnrkı'!llJI'ıl· 
ll'..ıştır. 

Kıoopı:ratıillıın hatilanan statü· 
SÜ tasıHk ed..!mek ÜZCl>e no.!cre 
ve:ı:ım~.. Yeni koopıeratmn 
bir idare heyeti, bir de ll'.IÜ"~· 
şebbi~ heyeti olacaktır. İdare 
l>eyel, Muroat F\'.xrtt:un, l\khmd 
S'pai.'ıioğlu, şehir mecllisi azasın
dan k'ı,.-~::ı_:;:er IIulk.i vıe Toı---ır.aık 

Mahsu:ıl'eri Ofis MliıdÜTÜ Sakir 
ile Sezai Ömer<len tc§'<!klkül et· 
rri·;L'.r, cİstanbul memurlarıJ?>
operati:f.inin. bütün hazııX'hkktr'l 

bu ha~ içmdıe tamamlanacak 

ve tasdi.k e<li.)mek üzere statü 

\·e evrak :iık"!.ısat Vekuk·tone gön 
deri1€ce1ıılir. 

Yeni kooperatif kııruhır ku
rır'.ıroaz mevcııt buluna:ı .İstan
bul b:!lc<lı:yesi ır.ıemıı:<b.ırı lro<>
perarifi. bUün borçôorı, alac.ı.k 

ları ve d;:ğer muam~lekdlıe bir
>Jrte bu 'k;~ atife devırediie
cek w be)ediye mcmu1'lııt1 kıc»
l."atili :tağvedilecekliır. 

Y.e.ni teşekıkül edecek, koo
peraüf heı'h.angi biır hıust1SL !~ 
le meşgul d'Jırnyacak, şehırın bir 
çolk bölgelerinde şubder ve maı

ğazal.ar açacaktı.r. 

Beledi~'e 'kıooperatilln.in bu 
kooperatife devrinden scıı:ra 

bütü<ı memutrllrill. yakacak, :,ı:.

yecek, glyecek ve bı;zı eşy.a Hı
tiyaçları ucuz bir şekikle lcmiın 
edilecekıtıir. Yeni kooperatif ia-
Şe müdürlüğünün yapacağı er
zak tevzia!J. i.,<ı'.n.d>e o:nemurl.aı·a 

b~vl!k Jrolaylı.kla.r temin e<le
r;el<t>r. 

Acaba demagojiyi 
kim yapıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahlfcde) 
0.cadariarnan tahk:ıe eOJcrek: 

:U)u'l-uın .ıroyJerinc.'en olan ve 1:L'l
<i.tıtlei·i gu.:ıdeni>eri ııaayoloji ens'..._ 
tüsüntle a,yaıkr.a. .. muayyen günle de
tedavi gir.dUl<len tal1"AKu.k edıen bıı 
.iı.iti hast&nm yatu:ılnıama.a.rı ellc-.. in 
de !atcir iln~ürı..~~beri ibullEltlnad:gLn
dan değil bu ha~talığı anevzi'i cılıan 
!arın ay.akta tedaviltırı.lı takip edil.. 
m·e.:.i usul ittihaz. ediln1c.s'.ırıd-en mıün 
balU. ol<iuin• anlaşılm~tı.r. 
F~a~ k~er ve emsali lnti21lllin 

tezı:ı.huır~tı 1.edıavi ed:en bu eostitü<le 
(:lli) yat"~ mevcut oluJP bun[a.rın 

hemen hepsi hastıaltğ.ı. llerlejni$ u ... 
munlt tcza•h:Uırntl• ve hruıenaleyb 

bitabsis UZ.ı\ı.ı: müddet y!lltak tcdıı.visi 
ne mWıtÇ;Ç olanlar t~Lnde...n işgal 
ediin~is oJduğun.dan bur:ıda her vakit 
~ yalak bulunamaımı.kta vo bun-
1.a.r 1n.cyaın?1xia, h~ıalıgı şi:t:a veya 
<ıe:B!ıla nqcc"1eıı"1rck çııkan o},.. 
bile b~ )'Ulda açıla<::ıl< 7atağııı her 
za~nLıu ;,.;.n oo, yalak bekleyen yat. 
:nıı.:J,,{]~ bada.vi istıtıbabı göstc.rıi]i11.1.if 

olanlara tWbis ecci&nıis ohnasmdan 
dlol>.yı aya;.'<!a ttı<iav"3i kabil oliMlla
••ın Uı;ıralı olup İstanbul<ia yaıtacak 
yerl~Jı olınasa dahi yatıırı·lmala.rına 
im('\!ttu ba-.s:ııl olamamakt~dll'. 

Zaten uıwı..ıa.ıı istanO;ıııJ. haııtane
lerine göndt .. ı·Hı:m tıastala..ra f&:kir ise 
l~r mahalli belediye veya köy san
dulanndan J:ı.nsta:nelt>ı'<lc boş yatak 
ya.kısa a-~ıl:ıno!:l,ya k,a.daır ibate ve ia
şeler<n; tmıicıe k ·ca;><t ede<ıtit ka~ 
dar bir para. ve.rihnc:;i iıalıfkında. 
nnlikerrer \-e müıl.ıevali devlet eıniı· .. 
leıi ~·;:ın:.a da bir 9dk, kımseJer bun .. 
dan .istüiadeyl d~üncıtıiyeıre,k !kenıd.'1 
keOO..C,..,..., .l">lu tutup bucaya gel
mokted~for. 

Raeyotirapi eratiteisü:ıı.de tekmil 
bu memleket haotalarıın.ıu yatı.rıla
rak tedavilerine .imkan Y"dktu.r. Ga· 
zeteye YQ-Zl yazan m~a-1-ı.it bu...>"Jları 
bilseydi vôe<kıııılııra ve b;slere jıilıap 
edeın bir demagojl yapmaktan 9e
'k.itlifildi. Bir vatanda§ı eclı~ ve 
liizu._""'uız )"<!ce kttJıımda y>:ı tmağa 
ınecbUır edecek bir sıhbl müesst!Se 
tasavvıır edi'emjyecc.ğ~ gibi bu ya-. 
zı.y• yaza.."ken bu müe~n:u lkar
§ılaştığı irrıkLnısızlıklan düşünmek 
k;ondJsi lçi.n hir vecibe idi, keyfiyetin. 
bu 9!Jreııe tavzih buy~u.lnıası:ru rica 
~c.rim.> 

M~vzuubahis yazım1Zda ısade
<i! bu ik.i köyJü hastanın söyle
dikleri naklcdH.mi~ ve göı'<lıüıkıle
ri umııml aliı.kasızlı:k tcbSJ'.'ÜZ e1r 
tiJ 'bişt.ir. 

Yoıloı;a hastahanenin yatakları 
bom/boş cİ\lrd uğu ıha lde bu iıkiı 
k!iyl'Ü.nün yatnıılırnıdığı gibi 'bi!r 
iı:Miadıa da bulunullmamı.Ş'Jll'. He 
:e bu Sıhhi müessesenin, >lci va
taı daşı cSebepsia ve lü:zıumsuz 
y.ece• kırlarda yatmağa meopur 
etti iti yo>unda bir iddia da Heri 
sürülımii• değilıdir, 

Yataklar dolu olabilir, yatır
mak lmlkfuliar .bulunmayahilir. 
Faıkat buogü.n bu vaıanda'jo!arın 
&nrün<l:en gelip gıeçen hastahane 
dok!t.o< ve mensupJları, h:ç biır 
şey yapa.nııyo;rlarss., S.hhi)"C' 
Müdii.iı'lüğüne veya Beleld.iyeye 
haber verebilirl.e< ve bunların 
kmı:oesi'Zkr yurduna veya bele
diyıe.:e hernangl bir yerde bann 

ediieoek buğday stokuna 50 mil
Y'OO kille ile Kanada ve BirLeşi.lı: 

1 
krallığın da yiıırn6 beşer milyoııı 
lef.le ik IŞ'tlrak e1ııneleri karar
kı.,<M1J§ill'. 

dırı'lm.alal"'.-m temin edebllirleıw 
di. 

Sonra yuka.rıld tC?:kerenin al
tındaki imzanın üıstünde sadece 
<S1.h'hat. değrl, ayni. zrune.nd.a 
cİçtimai Mua~net Müd!ü:rü. 
!<.aydı da varıdır, Bu yoldaki :fOII'
malieelerden habemiz :tstanbulA 
gehnıiş bwlunan bu B<ii hasta va
tıa.ndaşa yapılacak şey d:c cİçti
rnal muavencot. !ıen başka bi.r 
şey değildi. 

Bunların hic bini ya'Pdmamnş
ken bizw sadece his:lere, vic
dı:ı..ııJara 'hitap ederek demagoji. 
yapüihmız iddia ey1emek, daha. 
fazla, demagojiyi kıimln yaptığı
nı gö<ıtennıe~ J,cidı;,yıet eder sa
nırız. 

Afrika harbi 
(Baş tanıfı 1 inci sahüeıle) 

Al:ıruın bittilderi tarafından hü
cumla zaptedildiğ'ini bil.dinm<-k
tedir. Ş:dide1Jl:i biT çarpışmadan 
soıtra mıhver kuvvetleri nuş
man mevııileıini yarm.şlardır. 

Hava kuvvetleri b.ir ~ defa. 
hır savaşa müdahale emıiş ve 
çarpışmağa hılkiıın olmuştur, 

Kahi'r>e, 2 (A.A.) - Son ha
beıılerde general Ohinlek'in is
kenderiyeııin 79 kilometre batı
sında muharebeyi kabul ettiği
ni ve dün baslayan muharebe
nin sid\:le1lle devam ctıf.ği bildi
rilmek>tedir. 

Haberde bu muharebeye her 
iki tarafın da büıtüın kuvvetıleri
ni sür.mfuı bulunduk!lan ilave 
edihn~ir. 

Kahiıre, 2 (A.A..) - Ottaş:;.rtlı: 
İngiliz l<uvveı.kııi umumi karar 
g.M:ıının 2 Temmuz tebliği: 

Dün El A1amey111 mevziinde.ld 
kuvve.tleırimiz dii.<:manın tankl~ 
ve p;yade kamyonlarile yaptığı 
taar:ı>u:ııla.rı pÜ61<1ÜrtmüŞler ve 
çariP'Şffialar büif.ün gün devam 
etıntiŞtir. Sav~ neticeleri bizim 
için gayri müsait değildir. Düş
manın .t..ıınk1ıu'1a yaptığı b:r ta
a= tarafımızdan müdafaa c• 
dilen bir mevzide muval<lkatoo 
bir gedlk açmışsa da, çarpo.şrna 
sonunda düş.'llan tankları geri 
atılımış ve kuvvetler'miz Kat
ta.ra Mfrrrhat vadisinin soma\ Ye 
cenup kEsimlerim:le menileııi

mize 27 kilmneter mc. fede 
taarruza geçmişi.erdir. 

Kudüs. 2 (A.A.) - Resmi hir 
şah~iyet Fil'sı:inde henl·esin M:.
sırda, hududun garbinde 2skerl 
vaziyetin iyi "-ıımadığını fakat 
pek y.a•kında İngilizlerin vaziye 
ıe hfikim olJcaldarma kani bu· 
lunduğunu roylemişlnr. Mü'.tc· 
fikikrin düşmanı geri oüsHü ~ 
cek:leri kanaat; h.iikinıdir. Filiıı

ı'~·., mali mah:fi!k-r'nde ha''rın 

süıkfınetini muhafaza etımcsi 

memnuniv<>lle ""'irohede edcl
mıeMedir. H:Llk bankalnra para 
yatır>mağa de\'O"Tl el.mekicdir. 
Esham ve !ahv'litt dü.<;m.emişr'r 
Maliye sağlamdır. 
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Orta şark 
müdafaası 

St\-SJO?J:ho d .,u ı _); Alına:ı ordu 
e:ı;ıw ş.:nl c('!ıh.eSıatin cenup k.c.sirnin 
tOC- ~ ır.ı. içın uyg.._n c: ..ır..ııınu t<>mkı 
6y!edi, Du..~.:;nm en ... 1-;u_t.:ı:hkcrc ve 
. vvctli k :elcri."lden u'.risi olan Si

' a. topo!u.n dil#! ~olne ait hober!r• 
ıı•rb:ot•, Alm1>1• roıml tebnğleri şark 
Cl'Ph in cenup ı; c o •t kesi:l"'Jı~:in 

<l• 1'>!!rı:zu.n başJactıg·nı bild: ()'Ol. 

Rostof .m upı m, Karı..:.. olo 
M~a a, ·a ·.net ' ş.n eru:t:fcr:e 
ı;;ın;:;.c· yat y<Jı..mn, pet l botul .. m• 
t Jı• geç ~l"gi t11:rrin g-.ı.yeE le crrrıp 
lı:C'f'mlir!de 'tn.&ı.:"ruz. eu-cn Alma..."'l orCu 
ı:u erkatı1'ı .!biy-r~~n p" --1~r;n;n e-
68Sf~ı !...on(lıra.da Cah:ı evvl'l ihin o-

:'J'UY'Cl~U. C..~i.llP ve o.rta kes ır:.l .. r 
~ ı. .... uza ba.ş};:ıy.!!1 .. tjrr.~ı_'l-a.:ın~ 
R 16 ı .:K!ı.ı' a o.-d\EUll'lııın b kı• rr
lPı ki .k -~eHcrlni yekdi~rrindro. 

r·yr~:: hedefine g<:>re harc·kt•t e!
&iı,:ı )'apıl ... n tahmi.nlcr·n t:n öı.c 1: ;. 

&di·· A..ln: .. c.,,.a gerıtrC'!.nncyı, irti-

3, 7;19.J.:& ı.;u.r.ı.n. 

7 ıQ l'roe= -n ve mem.. Stlat ayt.:ı. 

q 33 Mihiiı:· 
7.45 AJ""5 11abcıt:.•ri 

8,60 'Milzi!~. 
8,30 Eviı1 ısaı.I~ 
12,30 Progı-..ın ve n t'1l1. s<:ıa.ı. nyacı. 

12,53 Milz>k: Tüıjtüler. 
12.~s AJ:ı , lı:>ber!ı>ri . 
13 00 Môz.k• Şa.rlkılar. 
18:00 Pıvça:n ve ırr.eın. mat 2:r art. 
18,03 Mil !<• bce = ıas.ı. 
18,4-0 :r.mı:.k: 

19 00 Ku:-:ı.şm<ı : 

19,30 ı.rcn) Wt sa t ç,.l"-rı "C A. 
J..-..s Jı.alıe<'lr ı-i. 

19,45 ~IO:ik. K~ tur, .. ır,~iği.. 

20 ıs ıt:ıd;;·a g:ıo••e•i. 

b;ıtlarl tesilen u:"ÖU f ~.taı:mı &.yTl 
'"4YJ'li irdU'y3 ait tecrübe eylt-n; ş hl• ... 
lund ıi<ı uısullı•ri l<ltb ,, c<Ktiı" 
ı;im<U c<ph•,«><ie J\lımnouı;k de
rr ıı·yohr.daın rıgili.z. vr• AmGn""kan 
1Y rdım ııvllaı lınn l<C~meo-<ini, Vol 
he! laaı-rıı:ılan.:e Lı n:.ı.~...dıtı zap
ıtını temin ıta11ı.ı.zlırı n~af fyleyc
~-it•. Cfınupt.u.n b;;ışla,y:ı.ı.·a,iç, Kaf
k-<:ıaya, :llctlloo>aya, Volgoya ular 
m:!k bu arada So\yet Rusya rnıroa .. 
f.aa v~dı.ımnu g:rupL.u·a a.;·11·arak, .tn 
ha «;•lc"11lk ... 

Bu pl&n1n t.aib 1kl i.lı .. , :vaf!Uiyet 
d 'rec•<:l, ~a~ cephes •de başl;ıdığı 
Lı "rilen ıbfryff..-t taarruz ba.reketle
ri:ı o:lt1n1 :ki hcıttala.ı1tı.k1 il:ık.ı
§Qil<l':'i.Jı• belit olacntır. 

LuııclradaJ.t ve.rı!Cf" ~ tı:n.ber'cr. 

İ•ıke.r.d~J'i!'t l<ı ı:ıg.!iz d.JıtJanmJk;t
c·ıı •• 'l, Port - Said \'e Hnyta l4r. J nln-
111~a \'~1 <'\.-eğ -ıi, Sii\"ey K~ruılından 
Ktzıl Denize gtçirı }<'Cı•gini gö6teri
!>"Qr. tingillaleı -il ~Ialtay1 Kıbl'l6 ilı• 

fian'd Nı«:lt':rl'z hava ·i::ııl bü~~ ku.v
,.<·Lle-rilP mUlrl4cıaya. <1e\·.ı,')"lı edcc<k
lı•rı -aınlaşı!.y~r 

!1. N. IRl\IAK 

B"kıırköy sulh ho!<ı(< lı:ıl:~nliğ·n
de>; 942/97 '"~cıL."<> 

Y 11J:roydc Ş " · t «c roaho!lc.'11 
de smcsti :~:wıe I-' 'Cnk kabı~tanı 
d... ıi .. c liı a • 'o. lu kwhll){ ~ n_ ı
ik·n: .._ıı;cn ölC":., O!ı:ırrnC7. og.!u Agu.
bun tcrt·kc ıne nh ·erul'I! Tce \ti.

zı.yct '~dild w0!c oı en a. a..:a.kl1 ve 
ıu0ı~·lu ol.-"l .... •ıtı: ml"d-ni ;..aıx;;nun 

5-Gl kııci · ddı.!sıne tC'Vfkan ı ay~ 
ve :,irazC"ıla-:-....,rı 534 U':lcü ın-:l.ı!dc~•· o 
tevfiluın 3 ay :.:.· rfırr1a rı ahık.eoıncyı• 

n'ÜJ'J.cı:ıatlara ,.c tr hr ..ı.· edilen men
kul ~ya-suıCaı 8/7ıY-t2 gı~r.· sao.t· 10 

da. Yt>~::ı:-ı · a ·es: ync lı nın.h<ıldf' 
s....'ılaca.ğu1;::lan tctrplı ri...'1 n:o.'l:.cr .n . .:ıh 
SUSH'la r.10: aca=ıtfo.rı ı1n.o oh.11n.~·. 

(3653) 

20,45 l-toı.k: Şa ·ı VP t 'kuler. 
2.2,30 1'ıtemlckı•t s~:ıl :ı.ya 1, Ajans 

.. be :eri ve Er.>J"SZl~. 

22,50 Y.,.. ruıMi h ı ~ '\:•: \a.JJJ.n!Ş. 

1 D. Deniz Yollan ısııtm8 _y, M, llARlan 
(7144) 

lltDAM 

il 'f.. ıŞ B A N K A S I 
Küçülı la•tnrul heaapları 1942 ikramiye pltinı 
KEŞlDELER: 2 Şubıst, 4 Mayıs, 3 Ağuıtot 

2 İkinciteırin tarihle-rind• yayılır. 
1942 JKRAMİYELERJ 

1 Adet 2000 Linlık = 2800.- lJrı 
• • 1000 • = 3~11.- • 
• • 751 • = 1500- • 
• • 500 • = 1500.- • 

J.O • 2$1 • = 2500.- • 
,.. • 180 • - 4000.- • 
... • &O • = 2500.- • 

200 • 15 • = 5000.- • 
ıoo "' ıt • = 2ouv.- • 

:a ~~.l(Y fj a1l ~»' kı lmkiınf ... 

~lndC!l: 94~/105 te!"Ci~ 

Bı;tI!~Vy c·n:r.azı akliye bast:J".a
ncsodc tt.•d.a,,; ile bulur.an 941 5'!"ne-
6İ7de M6'1.alarıncLın vefat ed'C.'1:it:-ı.: 

ait 13 t~l~n bu.liyo.ıt lle 708 1'.ı.,:a 94 
l\J:-uş liLt-e u ı:crblılf..'t! h ..... talınnc.d;:ı 
ınl'"'f{rJrH; l·;ac <~"ıroo·ın,'i Wn41i.ltl~ 

öJü:cı"().Nı a14'cakh ve bvır~hı olaırı-

lar.ıcı nıedt~.nı ı.a.n.tlıf'lur. 501 ine~ nrad
d(-ticıı' tt>ı:J~ b~ ay ve mll'<ı.7.o> 

ları.n 534 UıX~ maddeye tevfikan 
3 ~Y z.ar!.r.tA- n1.bk<·!lli'.'yc ıüı·acant 

]an ve 13 k<km lıul:iy;.t 15/7/912 
gı..ıii ""at 14 den ıtib,, ·<'11 İstanbd 
S:ındal Bedı..:~a.nında n.ucrvher.:;t 
r;'l.J.-- • .,..ıe c,a.t ;::;cağlôl'li n tc:.liplerl!'l 
rn:r::ıro!.lı:ı,ı'l H!ın ohınıur (~~652) 

Mısır meydan 
muharebesi 
karşısında Mı
sırın vaziyeti 

(B•pnakalı:den ilevaın) 

•ç•n, İngilil: ordulan, ~ıllar dan. 
'\1e bu şa h damannı ınulıafaza 

beri Mısırda buhuıınaktadır. 
Mısır ile İnıtillerc miiıtdikdir • 
!er; fakat, ı.. ittifak, sadece İıı
giltercnin lllı, llı müd afaa e tnıe · 

si şeklinde bir taraflı bir ittifak· 
tır; daha doğrusu İngiltere ta · 
rafından Mıs ıra \'erilmiş bir le· 
mina tla n ilı8rettir. Onun için 
Mwr, llih\-e.rcilerle si~a si nıü .. 
wısebctkri.ıi 1.eı.mi 'ıô fakat on · 
!ara harp ilill etn>emi,t ir . Mih
ver d e\"ldl.i de İngilİcre ~ i Mı
sırdan çıkarmıık, onıııı ' ah da
marını bir ilmikle '1kıp boi:ınak 
i çin ~lı s ır Uzerine :y ii riimekte .. 
dirl er. Şimdiyt' katla!' h arp. Mı· 
sır uı heın en bt' n\C"ll ga ~· r i mt"'>
kun batı çölünde N!r eyan et -

. mi~ıi; fakn t, -;in1di, artıi.. top ses· 
leri ı~kendcri\ t:tlcn i~i lil ecck, 

banı t kokul;,,.; Kahired; n d,ıyu
lacak bir ~·ere gelıni~tir. Cuna 
rağım:ıı 16 mil3 u•ttı gc~cıı Mısır 
halli.ı . kt nd i alın ~ azısının ~ a -
zıl maı-.ıua be~irci k:ılnı..ık zor tln· 
dadır. Bir mille t i ~i a ne k ·i va
riyet! Bu môllet, gelmekte ola ıı 

istila ordıısurı.u dıırdnrmak i~in 
de, mcııı lekeltelci i şgal ordn'tı

na, artık çık git demek için de 
lıarckctc be~·e mi~· oı-; ~ iinkü İ"'i· 
tiklali11i koruy~cak bir ortlııdan 
nıahrunıdıır. 

Türkiye Cümhurlvet Merkez Bankası 27 ,. 6 -1942 Haziran Vaziyetı 

Nah as pa anın, parlamentoya 
son ~·a ptrğı beyanat1a, 500 bin 
l\1ı s ır askerini... mem1e1'etin mii
dafa aMn a iştirak edeceği ri~ a · 
yeti ortaya ~ıkm.,;I · . Kudüs rad
) osıın ıııı arap~a rıqriyatı su a
sında ortaya atıldığı sö) lenen 
bu haber in a'-h yc~tur; ~ün:C ii, 

aslı olmasına imkan ~okı!ur . 

l\I ısı r, isik l:ilin.i [nı;ilt,;re~ e ta· 
nıttıktan wnra .ıa, ~ir onlu \ 'Ü
eude getirmek Cuı.ahnı bulama
mıştır. Harpten evvel, bir İngi
liz asker hc3·eti tarafından teş· 
kilatlandınln~a ba~lanan Mı· 
sır ordu>u, daha 50,000 ki\y i 

A k t 1 f 
ıı: ... , 

Alluı S.!i ıtiloıram 7Z,ti06 .:l.13 
Banknot .................. ..... . 

UfakL.lr • .. ..... . . ........ .. 

Dahildeki )fubalıiıler: 
TOrk I.Jraaı .. . ... . .......... . 

Hariçteki Muhabirler: 

-4A - - ----
102,126,>H 6,8f 

8,4!16.588 -
234 361.79 

584_.386,3f. 

Altın. S•fl JUloınm 24,813,!HJ 3t,987,U8,llj 
Al\ıııı tah'rill kabil .. rbul dövl:ı:ler • 
Dfı~r dilvider •e Bo~lu k.Uricı ... G2,3~0,477,26 

Uık. :1tlfri ... ... ...... .. ... . .... . . · · ·------

llniııa Tahvilleri: 

Deruba otlllen evrakı ıu.k11170 
kkrıı ;ıt .ı .... ... ..• .. . ... ... •.• ... •.• 1J8,74C,56l.
Kanunun. t - 1 bı~i nı•ddelerine • 
ıevı.ıun hulne lars.fra.6ın Tiki 
ted17at .............. . -•· •.. • ~ . 23,'i'90.2~ô.-

Seaedat Cilldanı: 

Ticari seneuu .................. ... 326.54~.372.83 

Eab.am n talıvi.liıt riizdanı: 

(Deruhte tdaen evrakı o&k
A - ( d iy eniıı Jtorıılıit eoha.m ye 
l&hvilU (i l'barl la1J11dle) ... ... ... 45,! 83.641 93 
B - ~rrb.,t <lhım w labvllll .•• ... 10,308,220.73 

Avansltır: 

A.!tın v~ dövi& tiıerlııe •••na. .. ... ... .>,121,22 
Tahvillıt üzerine aV&llli ... •.• ••• .. . 'j .888,723,4.J 
H&t.iney• kıaa v&Mli IYaJla ...... . . 

Hıı.iııey~ 38!0 No. lu Jtanunı cör"• 
acılan alim l<al'fllıl• a,...,. ... 250.000.MO.-

Biued.,lar 
Muhtelif • • • 

l'EKtlN 

LbıA 

110 957,300.~:~ 

o84,3a&.36 

9i 367 ,625,91 

13; 958,343.-

32-0,54.2,372,88 

~s,.;sı .662,65 

25i ,891 ,844 .6'jl 
4.oOO.OOO~ 

_ l l.fll7.8H.08 

n"9.9<l 1.676. rn 

o • 
Sermaye: 

tlıtiyat Akçni: 

1 f 

Adt , .e ft' \- kı ı~de .... .. ......... . ,.. 
HU1Uıl ........................... .. . 

Trclavülieki Buluıotlan: 
D'ruhle • dJ letJ evrakı nıkdl7e ..... . 
Kanucun 1 - • inci mıddıı.t rlne 
tt'vt1i.an hl.ıin~ tarafıııdtn vlk..1 
ted iy ;. t .................... . .. . ... .. . 

Dtruhte ed.len nrakı nai.d.i1e 
br ll: iytai ...... . ............. . ..... . 
JCı.rııl:an tam•men altın ol.3. rık 

U!veten tedavüle v~ı:edllm ........ . 
Reeoıkon t mulcabll i ıı:.veten teda-
VUlt vazl"dilf'n .. • ... , ......... .. . 
Hulneye :y aplıan ı1tın k.&rııılah 
a<ran ,. mu~_..bıJ, 3902 No. 1ı kanun 
rr.ucibıne-e ı1&v~ten teaavWe .,..z .. 
c!Utn • ... ... ... .. ............ . 

MEVDUAT 
'J'O rk J. .. 1raıı .. .............. . 
Alt:r:· s~tı K flC\ ı-rt.m 8'i7 4:!! 
!8"0 No. lu kanuıut C"ör .- Hoztrırye 
a('J.-lr t'! v:t. ruJ nı-.ıllab ll! 1tvd ~ olu
,.,an altınlar: 
Saf ı Kilogram r5,541 910 

Dö,·iz Taahhlıılatı: 

A:tın • ıahvill kabil döv ı:l •r ........ . 
D~("rr dl-.viı.Jer ~ ;lıcak:h ltlirlnı 

baklyolerl ... ... .. .. ............ . 
Muhtellf 

9.412,135.73 

6,000,000.-

158,748 ~63-

!:.J,7~0,2:!i.l. 
--~ 

l 34 .9S8.3H,-

40,000,000-

288.500.000, 

;;ı6 500,000.-

l l 6,:ıt6 134 ~2 
'?;lf.164.0S 

_7!,124,16'1 !1li 

27 l!+'i',269.04 

~-
Yek On 

15.000 000,--

5~P.~58,343.-

ırn,&20.ı9s,21 

78, l ~~.17ti,90 

27,197.269,01 

JH.089,362 25 

9~.901.678 , l fl 

1 Temmuz 1938 tarıninden itibaren W.ont& hadd i % 4 Allan üurine avans% S 

... VU I 
F,ır koç a:v içinde boşanma k~ 

r;ırı çıl<lı . Kaı<bu hiç bir müş
lutfın çı karmadı , K•n m :karıı 
n.1 ,u,...ı"ctni iade ed')"ordu, fa 
kıt çocu~unu büyü•tmcğc l:iyık 
ı> mıyan bu ana ı ara!ın<la.n tah· 
l; ~-ID bu~unan cemi_\·ct 1 

v.,,TUyu Km4:ıuya bu nal!'usltı 
t.. • ...ı .... .:.'la tevaı t:dı:rordu. 
K~a. mı.i~ış c•,.,.._31da bcı?a· 

lbc u ' t . \l.ıgc d · menı · >' k. 
A &p çe>'!'r. k \'e U;n, ı !rr. k 

ar t·ft" Z ~t" · 7 \"ard~ 

Gi. o ı,clıp ~v :r jocı'lc ve 
.Kt :;iü'ıcr'ırr \.at. btı · .ı lı. \J.\.r!ll'
~~ ~·bı kar-1b;;an<lı. ,\ ! • ~ on~a · n 
dn birD nıom çaları (l) v,,.a, 
1h~ı~t.r Ear\'U ~rC'f'mize buy· 
r~rr:W:ır1e ip etti ve kar!rn t.ara
fıoonn zC"\'kloa d ,('flmı.'Ş oli'.'l ye 
n cvinıizi açtık. 

iMisaf.r olarak r 'iksck şnhsı
~('t.cri, ha~iki Bv:.'ar'ları kabul 

( l ) Boyıtrın ka ·~ "-1 de-m< ',:tir. 
E ~ı·elc~ 'p ,-cn.1 ~ 1nlıi1'İ .~11uı !J(:lit

d"-

Söz l\10DAF AANIN 
- Yazan: Peter Be!lu ~evireıı: Fikret Adil 

c<li) ort!ı:lc Gın.ının tatl..14; , b.- ı 
zi l'lomşularıır .ı.a ~ev11nL ııc, .- o-
r .) l)lrl u. 

D y IY'Ck e V.Si! ri4.., ~'):~t:r 1 
elen b ri kac' >hi • J,aid rarak c 
d. ki: 

- ~ı··.;;t-crek t ... -~!11arıa ka..L""'ı 
b rleşetm . v,ı:otlir. Bar.a cm·n 
olabilirsin ·z. 

llisafirlcr a!Jl..! !<.ır:l1l'1:·. 
Ko. bu ta•afından lı ç. sos s 

ıfo çıkını;> ıı.rdu .N na onun evın

de, !yi b!r muhafaza ,Y ında :d . 
B ir ka~ df'fn, gizccc, gelip koen
disin. almamızı yah anrak yaz
dı. l\Icıkluplan ne hazindi! 0-
J ; ur:l~n Jocdcr:ın:'"dcn harap ol.ı 
yo!'duk . 

B .r gün, K'Y•bud~n su mi!k· 

ı~.j a1 Jı~ 

.K;ı,ıl re-ja1' l~ır.J.e ~Jc.;ar, k .• 
nıı ııı Y•!/C'OCgı :JO,,;t ur. Talcik 
""ısrr·fla b.ııi ıııc '·,.etti. A rtıl: 
1\'iti.tıtıırı ciudıs1r.1n a_,lı:f· .,, re· 
rcmi,Jeccl· ı•a.z'y ı.cyinı. Ku. -
n·;:nı. ç-oc1 lj-1 n.ı.n tu r;·ı;. iç-in. l::r 
!-:ı.:1/ 1Jat-.arTU!.G.N'..ğı"'n . (Kt;,-Q..., 
ı..·ünıl('lc-r;11i te{kil rt~ne.~.:n.: bi· 
lirdi.) E!jcr kf ııst" 1 üMiğilrı nıPk 
tep nıasrnj1arı.nı iL CrttC ~altı .:;a 
cak olursa, C'l"İıncle l~ıi,nır.:s i ı M 

iLe nte~g11l ola<'llktır. i' .... c ya{>C-

f r . . \!·\' yı.nı, tı drım ........ '=ı . ·& •• 

Bu mel:t~p -~1iç rr.üba!&ğa ct
ı:ıiyvrurr.- c:nayı se\·ınc nJ(n 
~det6. h:: ..... a etti B=ır.a g-clj.nce, 
it'ra{ rclt'yim ki, kafayı Ç"'<'p 
sa r•-.c-ş ()!<lum. Biitü ıı b!zmetçile 

re J ı~.r<l',1. Sonrn 1<"1ncse gi
de, k, şı_ı.: 1 rl Ctip!ı::tındc ka
Jnn a_, d .)Cn Pre katı~tınp 

\'e,;• di "· J1ir( z wnr,. ıavi.l.!~{İarı.1 
ho 'lO • k~rı;ıs.nda salınır .ı ,. 
1 t: ' ~!Ü.Jn<·!' '1 r: •.-ozlar, sırt

i!stu yuva,, ..... ,,m ı , ördc-k:erin 
c rn.fliır.ı ua, o.~·zra ji:{ a:.k ba
kürtıi{ do:r.'-·~)rorl;;rd I·l nrf loer 
de !:arj·:1 · 1:1•ştlı. Bo.bah:ndi
lc"" salcbrıyorlardı. Nı!ıayet do 
rı1u'!lar ın yc!nll·ri. c ele ı~kı k:ı
r;~""tlrdı.m.. Cc-raıx:-.ılcrin ne de 

•. 1 1 1 -1 • 
n:ıtt.:ı:.cm.ı11e, u .... S<.• se> erı vatm ~· 
Qnj:ır iç-~·c~i yen!!cr.ni yedi~

çe. hon:\.tr!u:ar1 aı&s .... rl:ı kuta
gınc~ &r.r~~ §U :ki lı~ce geliyol'- l 
du: Kor • bcı ... K or • bu .. . 

~Dalın \'ar) 

bulmadan, bazı yiiksck lltısır 

şahsiyetlerinin ~ e makamları -
ilin l\fih\er 41ostu olmalarından 
kuşkttlanan İng;llller, bu ord,,ı

ya vuılikleri siliıhları geri ;ıl • 
ınış-lardır. Bngün, l\fısırı-n , en 
Japanııyacağı şey, toprakJarını 
silah kuv\'etik ınüC:afoa etmek· 
tir. 

l\f1s.ı r, ordu~u olmadığı için, 
kendin> silahla miidafaa edemi· 
~·oceğjnc göre, ';<1yct İngiliz or
dusu mağlip olur da ı;eri çek i
lirse ne yapauk? Diinyanm cıı 
ka!abo !ık yerlerinden bi ri olan 
Nil deltat·nda mnlıarebelcr O· 

l11r!'a, l\f~r kö~leri, kasabaları , 
şehirler i. limnııları ~ anıp 3 ık ı l a · 
caı.- ; hinleree l\lı.ırh , iki tarafın 
at~ ilc 00;-ıına ölüp gidecektir. 
Bu, bir. 

İk in ti $; i ~fL"-ır. Mihver Oıl'du -
~trrıun istilisma uğrı•acak; ~nl 
diye k adar İnı; iliz üs.ü olarak 
kullanıla.,. topr.ıklan \'e liman· 
!ar~ bun.dan s-ra, Mih~cr iissü 
olacak ~i•n.dİ~i! kadar ara ~ıra 
!llih \'cr lı a\· n ku n ·ctlerinin bom 
bal adıkları İskenderi3·t>, Pori'>ll· 
i t ' c Siili e~~~. bundan s.ot1ra, da
lın ı:t· ni ş ~vrcde , .c daha geni5 
ölçiidc İngiliz - Aml."l'ikan uçak
ları tarafından b-Oınbalanacak · 
tır. Haliısa, ~fısır bir istilaya 
uğra~ an me:ıılekctin biitiin çek
tiklerini ç"kec.,ktir. 

Tam bir istiklale \C bu islik· 
liıli uıüı!a!aa l"dcbilccek biT or
du~ a sahip bulunnı ıya n bir m il
let için, 4oi:nıdan doğru3· :ı ala
kas ı olnııy an brr harpte, yurdu
n un ~aY a;o nı c yd a n ı olınasnıı 
g(;nn~k \;e aciz i,· in ilf" kı \.·ran· 

n1:ık ne ~ı , .e ne.• hazi nd ir. 
~Iısırın batı kapı'>:!ldak i b . 

ı::ili'r. nrduı:!l ~uHdiği t ak dir rlc, 
:II:sır hiikiımrlinin ll 'hnr or· 
duların-d o.ı n lıarbtt111L' ti cn nıt"m· 
1<· 1.;;etc girn1{'lerini h,(.!n1cı.;i. ~a· 
ni onlura boyun ei;t"rck l>ir ne· 
, -i mü tarclı. c ta lep etmesi ihti -
m a li ,-ard ır: fal-:at; bunu l ııgil 
tere kabul ~d eı ın i':" kabul ~t~ne · 
d iği n :.\!ı s ırın içinde de lı orhe 
de" am etti ~..; tr.kdirde, ".!ıs ır , b u 
h arb in en o:•e ın n.rak b ir kurbanı 
oJacaklır. Za\·a l lı :.\fNı·Jıla r. 

ABiDiN DAVER 

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN UEKiM 
OARiLIYE MtlTi'.HASSL<;J 
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3 - TEMMUZ - I H% 

SATIŞ İLANI 
fstanbul dördüncü İcra Memurluğundan : 

Ahrn(lo\ S ü1·cy,_-a t~~aflutl n \'•ıın! Pa-ra.lar ){fart ·~1Dden r. \.lf 11, IS Xra.2 
numa.rwtfe ~ .:llınan paraya m·kabıl b . ..ıoe, d('ı :.'Cd • ipf>U.k gı:;::teril
n~ olup borcun ödennl(.•ın~irıdf'n ri l yı sa t. ına .. ı.rıa k.':ı:;·ar , .. C1'i: t 'n \ e tn

maıınr..c yeı.'lliU.:i ~ elü:vulruC tarar ıdan 1500 li:·a k.cym,·t ~lr t · Imı 

olan Fatihde Hli.$ ırı Bty mt'haJt f.1itı Büyüde Kn a.nan cacklt• ınc e <:t.kı 4(1 

~·enı J5 tı.ıj 43 k<tpı 931 kiltülc:. 230 pafta. 2170 a~1a , _.e 5 p:ıı ı xo. bı.r t..ı

rafı 4 \·e bir tar.aft 6 ve arka ,ı 52, 53 par':"el No. lı n·~3h~ ~ler hn fl .:\' h: ı 
:r::ırrı..at1 chdde!':le l,'l'\ ı·JJi 19 n1C'tre rr ıJ'abb;jl satı~ \.İlP.Sine mc; İı r bal 
.k5.gl.:.· e\"!n .. 

E\..::a( \"e mt·s .. Jı.:ı ı .;..~~ıı...J YR2ı~1drr : 

CephOOoo tek k ... nath \'l' caınckAnJı. dt ir a<apıdan gı. t· \de: 

. ZNl'..in kaıt: Zerr_,nı mozaik taşlık üıt :-io<1 zemmı ı; 11C"lto ~pıı 
brr hela ve rrıutt tt o!~·..ık tt:.ı.l.a.rr.lan b-1 .crci,- 1~71 s.tı va"Xf r 

od2, 

·- .B~ı'i."'!cı k:Ata llrız:ı~ b Mtar:~· . cf r nı·r<l'\'E' :c çll.uır ufa 
uz.e.ıınıde \~ ccph~ ı.istün<ie bir oda \' 1.~'1ı~r bı. k:ler vard 

b 

İtcnncı kk.tt:ı·: A!.. ... ~;. nırı·cf.ven!e c 1hr ufaK b.,; od.:ı ve çı•ph 
etrafı k4i:- dın; Jr kor1-:ıi..ıklu ı.emı?ı· çın;. nlo şap ı bir !..Jr a . ~ 

Gayri mcnkıul k!ı.g·· olu.p iç nde t•!ek:tr~ tcs satı rr.,~~cı.;•t . 

inc.?c 
o rctı::ır. 

,;\!t·S1.h""::ı: 19 rra ıre rnu.r .. bboı ollıp bu mı,.;,t .ızertnc b ~ JDş e ! 
fa 

'\·~:kari.da hud.ıt, C\'S3f ve nıesah:.sı y4.1ı.;.J: 2a.>r:ımfl. ,ulun k 
.,,:-ıt... 01 .ay~ k tur, 

l - i.~. g:ly·imrnkt.!li1n arttırma sartnamtsi 7/7/1!14":.! hır 11 ae f_ 

b..ıreın 91 0/ 115(.i 1'"?. l!• İc:tanb!.ll 4 cü icra öaiı·c n.n nıuayyc".'l 1: .rmtı. • tda 

bc.ı:.tr ır. göı.~~bi 1 ı:nC"Sı için aç1!17t·r. il~Za y Z] ı olanlardan fa.zl rr. h 

.alm~ı. >~tiyt•n1t•r. ı,bu "'ilrtnaml'YC' YP. WO/IJ56 oosya ruın ... sı,s-1~ Y.:n 

ri)'l'hrnıi ı• :nü";:ıc t: etm~l dır. 

2 - A:~~asa ~tırak lç'n y1Jk:'Jt da- y~l! k.ıyrrettn yı.:zdt 7,5 ""11 •ı.1 
d(\ pr·y a..~ı· • f')'a mııli bır bank :ı.n t••r. , at rne.Jc.tubu tc\-dı e<f.i!t><-e if' 
(M. 1~~) 

3 - ipotpk C lııbı eı,1;..c:ıklılar'la d I !' },.. • dnrlifl1:n \"e ırf f • °" r ~l Ui-

1Jfp1e-rin!:n geyriır:.er-",ııl iızeI°'ndf':kr ~kla"':nı b •. 'le! fa&! \P m ..... 1::1. 

d:ıi:· olt.in iddialar:nı ı.Şbu ıl:ın 1m-ih 1• den. iLbnren an bes 'tin !-t;inde tıvrak 

rra: .... iıt:eJ ı ·.!·tıe b i:·lt!tte men:\.l!'ıyetimıı.4• bı.c~ . .!. ... ı ·rJ cap etler A.lQı hi4l're 

h<:Li.lurı t<Jpı..ı sıcı.ı ile tab;• o~ınadikça sat 'I brdı--ıf;nin p:ıyl.~şı "l'lc! ... n harJç 

kaln·lar. 

4 Cönteı•;!~rı & a·dc art ma>a şt r:Uc t le.'ll(lr ar1:1':"ma fa-!rl:.rr.es;.ni ~ 
kumır,<:' \•r l\lıu1W?1l· ır..al(rn1 .. ' ~ı 1 mış Vfl bı.::ıl<P'l kJ.b.JI f·tml,ş ad \'e ıt bar 0-. 

lunu.:.·lcır. 

. 5 - G~y ıır:t!i°i"'J 718/1942: tarihi~ ıp cu:na C"..ı!Hl s;ıt 14. eten 16 ya kntiar 
Is~~nl1Lıl 4 cü l<'~d ı.r:<'mt.tluı.{u.n.da üç de!n baı: ık'rkt<in sonırn e'!l ~ "1.o"'lra 

ınn ılıa:e <d'ilil'. A-.cak :ı.t·tıTm:ı bedel! mıh; ... ..,, ~ kıymet o ytizd(ı 75 illi 001 
maa \'t'Yrt ,sa.fış ~eyrnf:n alacağın:: ... ticha--· l'>ı n diğer alaıc~kl 'ar bı.ıl:...

nu~p t<.: bcC.cl b. r1t . ı ·ıın bu gayrbnen'?. ı ile te.rr,._.'"l ecı lnıi3 alaca,ı;.l., o 

ffi4·l"muu'tld<..n f~ılaya çı;ı~a en ço~ ~ ·t •• a. ~ ~•hhtkAi bıJl.1 ..... a,m.aJt 
ilze:e ~:·'ır"la 10 gUn d<\J.ıa ten:;jjt edi't."rük ı 11eı;942 tarihm.tfe paz.art...""SJ 
g ün;, ı::;:ıt 14 cleı) 16 ya k:ıd:ı r istan.r .... ~ c;.1 era menuıl<J!:u :ı!1'11tl:ı, 
~i:'lı:nxı b~~~!i s;ı!~ i.stı·ytn·n aJacağ•"!a rüçhan, olm d4Je"" a.!n~klı-uın bJ 
eay1i n~ '1dk·.Jl i!e tt'min edihniş al:ıca .. ~o ı mec.ı.1uuın:!.an f;ı?aya çkmok ve 
ınubarrınlea kıyn-.ı'tı., t;Q 75 ş:ni t ut1nak ı«rt..:!f" en tok ~ ·t:r._.::. in le ed -
lir. &ylr b.!1' bed~I cltle t:dl Jmt•zse llıa:e yapı:nuız. Ve s;ı,tıış 2380 No. h k., 

1J UD:l \ t"\ 1'i1~;:; n g f' ri bı l'a.k ılııı:. 

G - Ga.yrhl:.eıX{ul krndf.s ne ib;J co•tmm k1nu.e d.eıtı:ıl Yeya '\'f en 
mCıı11lPt için<cto pa.r-a.yı voı:ı~L<"t.ı$C iha!e k.;.:ı..-··ar ı ft't;h,o}unar ak kı,~S.:n<lcn ev

vel en y UOO<ek t •kli!te bulunan k imse arz~fımiı ol:h·ğıı bcclel!e abri;o raz, 

o:u a o:ıa, razı ol nı..z veya bulc.rı(r.:3.ızJ. hernen yedi &Jnı mUdd\;tlç. catGı 

n~.aıya ~~tı.l'llıp en çok a.M.ır.ana ih.-ıle cecJı:lr .i:ki iha.l~ a-:-361ndldf ı fsr".tl e gf'Çl?tı 

günl::•r it;in yüut e 5 dfn bCEia.p oh.trıB"'.'f?'k. !~ iz "'e ttğe.: .zardr,ar a}T1Ca. .huk

nH:' hac,·t r.J.rcıı.iO ır.ı.trn· ri~tıma....e al)("'..C:ıt:ı tahf;il oln:wr (lıI..ıdA{ 13..,.) 

7 - Ahc1 art:cm;a. bedeli ha ~e. o la l·ak ya l nız 'kı.Pu fe-r;ı.c htc<"ln 
y'. n sme1ik vakt! taviz becH·:.:Ci 'fC iI'leıltl 1'..arar pu.lannı Vt'":'nlpge ı:::.: -
blll'dur, 
M\J.t1,,.raıki.n vt"rı;.?c-r, ten.vi:ı at v e• t."tm..!<1. t \<." del!lli.>·c r~ rW-

te\'.cllit bt1' d'~ ·~ l usumu 'Ç'C mü.t~r ~:n y~"): ! ıcarcs.i ahc:-ra .-..t. u1 n.a~ 

a.~t!ı:.ı1ıa bcdc~ln<lcn tenzi[ ôlı.:nur 

.İ.;bu gayri nıcı::drul yıtL1l·.ı.Ca gVstc~uf';ı trt."'intt İ&!wbul 4 oc. l era mc
murlug~ı edasında ifbt: ~l!ın ve gö ter:Jcn a ·ti ma şartn;;ın1e6ı dai lnd ra
tılacağı ilim olunu!'. (7100) 

1 o, Demir Yolları isi tmı u. M. llıııarı 
El'z~rı:n:.da yap1ırıla.cak ma:oz..ı, 6 ~crct lojrr.aın ve mu1~Jca ,n ıt:1di!'.-

ği binu:arı kapalı ~rl wu..ııı• \'cıhlC !ıyut t~er.atıen )"~niden f'k ·Itm('Je 
konıılmL~(.:ur. 

l - Fiyatlar son piyc:"'a yük Plmr!rrı ıoz O'.'lı.Tlırle tutu.ar:k t ı\ E: 

m\<~;ı·. 
2 - Döşeme '\'6 lımtolür için n-.u.ktari eem .fl(\t Vt JD~ttcnhhlt 1f:'D'hl':L 

eden".edıği takdi::de kum, çakıl, 1.nş Airerrı.it 1 kerr te ve ç.rr.,nto d.r. ld ec. 
ver ili 1cek ve A\"!"Upa :ne~:i m:;.izeır.ı drn ır.tteı:.hl:uc!in ve :d a .'f":lın tcm.n 

r·orenıçctikleri taahhütlen çıka nla«1kt;r. 

3 - a, i>n:;·•tın muhan1men bçdell 280,000 '.ra<h r . 
4 _ İ .ı 1 ~·kli!c•· bu işe ait , artname ves.ı.jr evrnk ı D. D. Y o• •• ı An'kar:& 

rr.<:!'krz \·c Erı.u:-u.n 10. i.ş lı 1 ~me vezne!crindı~n 14 li-a mı,;kabtlin\ı.e al • .bıl'r

ler. 

1 

5 - U-;ilt.ı:c 14/'i / 942 tarililndc sab cün.11 saat 16 C:a Atı.!iAr da D. D. 
Yoll~rt yol dai:-ts;ll<lf• topları~ n:e(A f'Z. bi:hıcı komisyonunca ;);..p h!.ı.:~tır 

6 - Da.iltn.f>')'• gin.-lıilır.<:k için iste.klilefn ı kh.t rnekt;ıpl .. ·ı '-Jt: bı:-

liktc ..... ğ;da. y~ z.ılı terr:.ir."O.t ve ve.s;.ı.~ti aynı g...ın saat 15 e kacta_· kon:i 
n:lsl:ginl' ,·ern1·•leı·t lt.zım.dı r. 

A - 14.4.:iO l itn!ık n\U\'akket te-.,-r'.nat, 
E - 2490 sıayı!ı J.. anunton tay1tı eti;~~ ,.t-Süc.:ı: o: 1' ile b ;.; iş(' n:a~;; o k 

üıere nıünak :ı!iıt ':ekftlctindf·n nı.nmış eib.liyt t \'('sikası., r.hliye 't .. k&.sı 

ic;!!l ıhal e tarihinden rn aız. sekiz. gtin e\·vtl bf i.tLda He milru-k • .ı• \<'.k •• ]e
tino u1üı·aca.J.t o:unrr,:r;ı. 
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2 _ Pr.za ..... bıı.a.l.~ındd yazlı tu.:ı \-C s.c.'l t'e dA Kab l.a.gt:ı 1 '. 

11 

stnd k. nlt ıkez 1 r.ı k .. qyorı nd l'-2pı1::ıc ki.ır 
3 A p s:ı::!:r: ve t .J'l misy'ln .a ı ~rtrı'lrr:'·!c. le- .-on , 1.ı. n n c-ı 

h g ötlrden sonra sö l g•ç n ~lb d r go u cbı r 
4 İ treitlı er. pa~ L. çln tayin o! r. g-...n \ c f Cü C' 

lf'J fİJ t UZ.CI :'l 'Ö İ 5 gl 'r · e parns J le bı fıktp , ~n:t 

c-at'. tf902l 
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