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T elgrol: l KDAM l •tanbul GONLOK .SiYASi HALt< 

Başvekilimiz Dün 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Geldi 
Vilayette dört buçuk saat süren 

mühitn bir toplantı yapıldı 
Libyadaki lngi
liz mağlubiyeti

nin sebepleri 
- ---.------

Bu mailıibiyet, teknik 
11e taktik bokunından 
Almanların İngilizler 
den üatün olmasından 
ileri gelmiftir; fakat a· 
aıl büyük hata, Mısırın 
büyük ehemmiyeti gö: 
önünde tutularak ora· 
da kuvvetli bir &evkiil· 
ceyf ihtiyatı teıkil edil· 
,.,...,;, olmtUındadır • • 

Yaz;an: ABiDiN DAVER 

==> iirçil, beklendiği gibi, ıv 
~ vaın kamarasından ka
T bir bir itimat reyi aldı ve 

bo) •""c Lib)'a - lltısıi- tephesİn· 
de kaı lıedile.n meydan muhare~' 
b...,,; iizcrine iç cephede acılnus 
olan nıeı dan nıuharebesi.;'; ka: 
ı.andı. 25 nıcb"usa karşı 475 meb
us, Ba~,ekilin, lngillereııin en 
kuvvetli adamı olduğunu , c bu 
~arbi, kimsenin ondan daha iyi 
ıdaıe edcmiycceğini kabul \C 

ta dik etn1i<.: ve İnı:iltere hes:ı .. 
bına bi' · k b' . ' ıyu ır j..,nbet ı;öst~r ... 
nı.ı,lerdir. Çiinlrii, 1941J yarnıd , 
ltugunkıindcn çı>k daha "ahiıu 
-.e ~'<>lo. daha ) akrn bir tehlike 
~r~1sındat aı.m.i, iııarlı VC" imanı 

.de lngiltereyi kurtararak kud
retini göstenııi~ olan C'-Orçili or· 
ta doğudaki buhran sırasında 
değiştirmek, Ceci bir hata olur· 
du. Hele onun )erini lı.ıtabile
~ek İkinci bir ~örçil bıılunnıadı
l.'l meı danda iken. 

Çörçil, avam kamara,ındaki 
nıiinaka~lar esnasında, Libı a • 
lllısır ccpbc,indl'ki nıoğllıbiyct 
ha~knda, harp i~lııde, nckador 
nıun1küu\c, o L.adar a"°ık iı;ahat 
vcrıni.,Lir. Bu münakaşalardan 
ma~liıbiı etin ınuhlclif sebep -
lcrı oldui;u anla'ıılıı<>r: 

1 - AlıuanlarT İnglizlerdtn. 
~aha İJ. i ho1.:ırJanmı..,Jardır· 

2 - l\lihver ordııstı dah'a hi 
sevk ve idare edilmi~tir; · 

3 - Alman a>kerleri daha jy; 
harbetmi. .. Jeı·dir· · 

' 
4 - Alman tankları t·e tank-

kuvar topları lngiLzlerinkinden 
daha ii"'tiuı ('lknıı ... hr 

Fil\'aki. <:tirdliu b.elanatın • 
dan anlı~·orıı. ki Ge-neral Ritchic 
(Ri.çi) nin ordu>ıı 100 bin kişi, 
lllılı\-er MJu,ıı da 45 - 50 bini 
:'11man olmak iiurr 90 bin 'IJsi 
ıdi. lngil :z bava ku, ,·etleri d;. 
ha '.i tün oldukları gibi tank iti
harıle J,ıgiliı: ordu~u .1) e karsı 
7, t.op bakınundan da 5 l' kar~ı 
~ ""betinde lıamıına faiktı B~-

. na rağnı:n: 8 in<'i Ingtliz ~rdu· 
.... uun ınaglup olına~ı. AlrnanJarın 
ancak yukar.ıda sıraladığ'ınıız 
taktık ve teknık ihtiinliiklcri.ıı • 
den ileri &elnıi.,tir ki hunlar •· 
rasmda gerek Rommel'in Riçi
de.n, gerek~tı diğer tiimen \c 
lrga\ koıııııtanlarınnı İng;Ji, or
dıısnndaki e Jrrinden c\ k \o 
idare b.ık.mından daha yiik,ck 
kı drette nlmaları cıı ıııiılıim ru-
1· 03 nan11 ... tır. Bu, J nunıaralı 
dun n barbind~ de boıfo olnııı~· 
hı, Çiınkli, Alnıanp. askrrlık · 
f~, diinvanın en ı1rrı ınilJeli o) .. 
dıınıı halde, İngilizler, kikiik 
bir a~ lıklı ı:önullii oı-ılu;undaıı 
harhin basında hıi,ı·iik bir orclıı 
1 kiline Hııi baslanı"lardı. f I' 

ıl i indt" hu ordunun tegnlft . 
l~ri \r nıhayet \iİ1ha~1ları ye· 
h c dahi. binbaC'ıları. a~ba\·Jarı 
tug:a ·, ttiınl"n, kor komut~nları 
le kurma~ ları tanı bir lıifayel 

<' clıli~·etıe ~ eti<eııll'zlerd~ h· 
ktda alJ mektebinde tecriibe 

(SO. l'. ıs.-\. 1 SL. tı. 

- - ----

BASYEKiL VE TiCARET VEKili 
Toplantıda bulunanlardan lstanbulun iaşe 
vaziyeti ve iaşe teşkilatı ile vazife gören teşek 
!':!illerin f aaligetleri hakkında izahat aldılar -. 

Başvekil doktor Refik Saydam diiıı kenılr1ini karşılayıınlula glirüşiiyor \C Ti~arct V~kili ilı
berabe? 1't .. yondan çıkıyor 

Dr. Refi 
ve Parti 

aydam komutanları 
• • • • • 

reısını zıyarct ettı 
t~ta.TJıbuJ, 3 (A.A.) - Bi..~V\.okr Ünıvt'!""ite :--Et<t\J':.•Uı Cen;/l Bılse-J, em. 

D:·. Relik S~ydanl. btrab<rlcrinrlı_ı ıllyct trıi.icHtl'U ve dostları t•rafın .. 
'l'iea:-et vt"k,;JJ J\IUmtaz. Ö.'\mtn oldu- dtıı.n ka~ı)::ınm.~rdır. 
İıll ha,)d~ bu s:ıboh Aı1kara e'A-pC'C- BA ' \'EK.İJ.İN ZİYAJIETLERI 
silt' ~Cıbt-imi..c.c ı:~I.r.:i;;lt..-r ve Hayda.r- JN'tafJbul, 3 (A.A.) - .Baıı.vckılı-
p::oşacla vuli ,.e bt•l(•dl) e ttlsi Dı·. 111~-z Dr. Rc•fi:t Sayıdan-1. bugün öğle .. 
Llitfü Kıı~1 p.:ı.. L ba:Lı.;1Jlı R~şad den C\·vt>l_. Ot"dlı nrO:J:et.tişi o..-g~er.,ı 
ıı.ı;,.., -aı oglu. o '<iu •lıtif-t 14~ Ot CU,:.!!- Fi.lhrt<".ıtin AJtay"ı1 Örıfl i<'ı<ı..rc Jron11,.; .. 
r:.ı J:'ahn·ttİ.ı\ Aı . .'.;..t.y, Ü:!i İd'nre ko- tanı fu>rt!t.•neı-a-1 Sabit Noyan11, İs
"' 1:ını k""lı"""""' Saınt Noyan, :k. ta"1tıt>I luırnutruııı gconeral Asım T;-
tr<1:1bı 1 Jroo· .>ı1anı A!;ım . rf'!l?!ltepe, rıa?f .. •·pe·y"' ve P ...... •ı be:ı;.;..1<anı Re;;ıt 

1 
Miır~i'::hfnı..a u~-ak:ıml~ıı-ım:I~ z y:ı ... 

Ç,, , 1, N k a-et etmi~l9rdiı·. 
orçı ın ut u VİLAYETTEKİ BÜYÜK TOPLA.."lTI 

I"\aııbul, 3 ( A.A ) - Jlai'Yl'lcıl 

etrafında tefsir: 
·arta Şarkta 

-./ azifclerin başarı
iacağına dair delil

ler vındır 
L ' • 3 \AA.) - Ava.n K -

~ ak\ .. ı h1kı n~.i-rtl ha.Kii<ı J.:ta 

, 1ef •t'ICrde bulıına..ı F.veııini: Staf!
cia.. g z ... ~ t şo: ı~ J ~z-'y'llr: 

'Dr Rı.:J.ik S<..5·d~ ı-.. ve TicLır11 t v~ ... i~i 
1.t\. taz ()'<.•Tii n, bl ,;un saat 16 ('.iarJ 
20,30 a k"1d:ır vı 1 .fyc-tte. çalı~ır.ı :a.:-
dır 

Yuıpılan t.lJ)l •. nt!"'!:l "''~i ve bt1 leci 
WJ!! ıoıe~~' D.L'· Lütt~ Kıı'lia.·1 l\·ila,yctı 

CSO'llU. SA. 3 SU. 5) 

lran baş vekili na 
suikast mı yapıldı ? ---·---

Dahiliye Vekili 
dejlştlrildl 

Aıık:ra, 3 (Radyo gazete
si) - İran Dahil:yc Vekiıll:'<:ne 
Ak~y FerTUh geti.-ilmişlir 

Londra, 3 (A.A.) - iran Bıı'
vekiEne kaoıı bir suikast yapı!
d ı ğıııı Londrada teyit edic: hiç 
bir haber yoktur. Bıı haber en 
b" uk ihotiyatla k~ılanmalıdır. 

*· --Afrika Haı:bi .. :,:; 

ING/LIZLER 
Taarruza 
geçtiler -Rommel kuvvetleri· 
ııin aeri çekildiği 

haber veriliyor --··--ALMAN!. AR f SE 
Elalameyn muhare· 

beıi kazanılmış 
sayılır, diyorlar 

• 
Bl lın, 3 ({\ .. \ J - ~f: ı ·c! r, El 

Aia.-:1~....,. gcdi;mi11 bu:>Litul .<' i 6ı-

rıı..-, ı nd,:t ku\\; ı·tlc t..:r.ı-ı..,..zr eti". 1~ 
müt('.adJıt üsjC'r hl.iC':.tı il .:-,aptcd 1-

İkt b nC<n 102.la ,,,gJ r• r al -
mı~ o ı... top ve c,.~ z...ı·!ı.'t ta~ 

ıgtm. n <y.ı t h b c<li ~ r. 
i""~ n !r•yc :yaknınd ii cı s: f'! i tc 

~!e:ı ı t• ce bA\ htJCıırr.l. ;> llpı~-
mış· ~. 

Bcrl;n, 3 (AA ) D, N, B. nın 
..ı c i , yn~4.lardcn o :..:xl ı;.ne ııo 

"' ~!ısı-'cl:ı ym;J.,., 1tıg·ı z kıta n 
eı J\. nı.t•yu'de k; \\'t'tlp ~ahdrn t-<lil 
111'-i ol~n n :"\"Z.ı?ı 'ÖC soı' bir m ~ıc -
,·e:ne:t-c ç 1· :ııı:şlardır. D,ıvıı.ın ii.l ... · 
nıan tE" .ıa·y n kıta!r.rı ı.rı l!e:J 

cso:sı: SA, 3 st•. o 

01ta '~ı'.ı:Q~ v<.ızi!enon. bai~.1 1 .
C'a_;;u.a- dair ll 'lillc.- JhC'\('uttur. Bız, 
<lüş:naınm i ı:z cJ'..clo;.l'ını it.tH· et
nır--l:ıne rr .. ır .. ~ o.lrr:-O.k , tech'l.'i:niz, Rı..b 
lc:..a. kıtlı: b:ılİ!l'tk' m lz.cn~e '\e Uzak. 
i· lCl L.;; ,,.iye g&ncl('t ıl~I ZOl"lIDd:t 

bul~--ru;unH•Z bı.r 15,ı'nU;ı 1i5C h rı kf
ş;, 4500 \7. 5000 top '\ c 50 tun rc.1.t
ralyöı: to.:~•ı ett ~ B'!lt11 o.l tı.l ~ı:ı. ,_ 
tJ ~apt.g,.'!nırı bu N!atı \e cep.u ... "le 
lt:. nı n...1 ed<'tı a:nPlr-, hu o'rltı!:ı!'ı Ye 
ır ern fyt ,.;_:ruı zle-:ue naJtlec!cn va
P \aı·ın ır ~· rr..ebat• ıtWk..r td bi~ 
l r J)u üınct. ıtri:ı.n z. ı \ lst. 

1 ı• ı..r. l idir- B a :etle ~ 
b 1.0Z. 

Antigone temsil heyeti ____ , __ _ 
Avrupaya ihraç 

Alman ıs nazırı 
Teftiş için Berlinden 

- Fransayn gitti 
l • 3 t ) 

ır. ı. r J<. >ı:'-" • '--=°"· 
• a ~ 

ma ıa ve & 

rr ... ntar ı...,ıınc1 n )•pılan tıı.. -
malı tt':'tio maksa<l e Beı 'n 

Fı.ı ya ı:<l<hği b d'l,Jmftct!'.d>r, 

dün şehrimi~e geldi 

Uün g<ıll'n dnld kon>ef\ ntııarı 
• 

GAZETESi 

Ta:ırruzJ:ırı pii>kiirteu Scwyet 
Mareşala ~enlm 

Şiddetli 
Savaşlar 
.Oluyor 

' 

-Ruslar, Almanları 
bazı keıimlerde 

geri püskürttüler ·-SİVASTOPOLDA 
Almanlar 50 bin eıir 
303 top aldıklarını 

bildiriyorlar 
Lond'ra, 3 (A.A.) - Hilteriıı 

yeni 1aarxuı.lara giri§liği Rus 
cephesinin büyoük kcsimleıinde 
çaıpışma yen.den aleı~en~fü. 
Almanların B:yclocod ve Vol
~<ons\: kes'ı:ni.erin<le ~·pni taar
Ml4h•ıJ. girl.ş:t: 1 ~~cr~ H ı\.01 ~;ınJ-

1.:'lldeki cephenin uzunlugu 160 
ki lometreyi bulmaktadu-. • 

KulbG< oolaylanndaki savaş
lar bifüas.sa şiaclct.'lennı;,.. bulun
makıadır. Timoçenko insan ve 
maızenı<! bakımından önemli 
tak'\•iyeler ;ılmış ve iyi hesap e
dı."'ım ş dak;•kal~ı:oda şid':!ctli kar
şılık ta:ııı uzlaPa gc~m':t-ir. 

lJ 1S°,(\'{ı. 3 (A.A.) - Ha;({ov't.n 
20.1 YJ!c n;<>l.re uzıığm<tn ~4 • •..attm.

(SOXI:. SA. l ııil. 3) 
• • ?fi~ .. 

SAYI - 1054- SENE 3 
Fi.ATI 

IJlhK!\T TAKVİM 

Gawle)e Yıl· 1942 - .o\;y: 7 Gıin: ıs· H~r Yerde 
4 - T n:.:.ouı - Cı.una et es 

5 ııu ıı dıırilon Rwrd 1~8-HAZİRAN-21 . 
l!'c-1 J ôl-C ı.az,ye)':?ll· -20 

evru &•rl G1:.nP.ş 4 34 - Öiı)e, 12,18 

Kurut tur İün. 16,18 - ~m: 19,H 
v.rilmes. ı•tt r ... ı,-4-6 _ i.1 2.15 ! 

(Ankara Haberleri 1 
a J 

o ifil lh1 Ü ~ c§l lr o c§l ır 
Memurlara ait ni
zamname dün çıktı 

--~~~~~~~ 

Memurlara ait bütün huıuıat nizamname
de gcnİf hülc ümlerlc te-sbit edildi 

Aııkara, 3 (İk<fam rnuh:ıb:
rinden) - İ'nltisarlru· ıdaresı 
mcmu arı niızamname;• bugün

kü resmi g:;.ute tlc neş:-crllle
rektrıet':yete g!.müştir Nizamna 
men.n birinci Oôlüanıi mNn'Url&
rın memu1'}uk vasıf ve '"rJar:
nı iki11ci bö1ümde t~yinl~r'm\.cn 
bahset=\-ıtcd r. Bu taYin~er 
devlet meımurları kanun hGküm 
leriıı<? göre yapıkcaklır. 

Bu kıstmda sai:iıhiycts.:6ik ve 
imtihan usuliler izah ctlilınek•e 
ve ycruden dcvicı te e.10kiil'.lcriie 1 
ve tekrar işe alınan meımırlar 
re~mi rrı.Üt"sse;,elerden alınanlar 

ve tekr~r ife-.;ıllnan lll<'murlar 
hariç O\n~ıak üurc umuoı mü
dtirlc;lk t"1;1tilatıı.a yeni :>:.nan 
memurlar en aı ' ı ay ııamıet 
olara'< çatı..-;ıırılacaktır 

N!1an1111an1e hil rJ.n hilküm ri 
\'Ok gen s tuUnıı~ ye me ıia
rın toaı hududu ke uınfük, 
mes't,liyct, bu ç ve kefalet hal
leıi, ır.czuni:rct, i<.1<ram.ye, ıal. 

vıl ı·c beca)iş. ~ıl:lıA mcztırııyd, 
yardım ve vekaltt emrıne &lın
ma ve diğer hususlara ;;ıt genı~ 
Jı'11<üm · iıti\'a e•-r:ektedir. 

MİLLİ ŞEF 
Oğlunu karşılamak 

üzere dün 

Ta1yare meyda._ 
mnı şerenendlrdl 

Ankara 3 (İkdam nıuhabi
ri.ııdeıı) - Milli Şet İ.•mct 
İnönü , bugün •an :ıre ile An· 
k.ıra~a g(·]en oj;iu Ömer İnö· 

nii'nii l<ar~tlamak üzere tay- . 
yare n1t·) dauın ;ı itnli~ler \.C 
bu nsilcdcn ~ıifado ederek 
hna ııı~yılanıııda bulunan 
tay~ ttrclcr üzerinde tetkilt.le-r
de bulunmu~lardır. 

....... ,o, .... • • • .. .. 

lstanbula kömür be
yannamesi gönderildi -B y k şehirlerde diden ki llönı 

geffrildl stokları vtlcada 
Aınkara·, 3 Jlkdam muh;;ıbj,. 

rinclen) Aıklıgım mah'.mıata gö· 
re İktıs.at Vckalctiı;~ bastırıl

rn•ş olan kömür beyaru~:ı.rn-ele
ıind~n kafi' mik.tarlb dün istaa 
bu'a gött<lcrihr.istir, Bu bt:yan
narnE:lc.:-r rnad~ 1 ~..:mürU alma?r 
i.o:;'liycn ha t d~b,~1 1 ac~'!-ıt T'. 

....... .... ... ~ 400' ... 

İsta:ı;bul, .AJn,..•ra ve J=jr g'.· 
bı lb~iyü• .~eh;<-krd~ ,mdiden 
büyük .kömıir st.>kları vücu<le 
gethiınltiş uıliuğutJ1dan son tc\· 
zi tc.lirr.atnamesi da;res:n~ her 
kes k,;;,,-,a ... ihti~ac .,, kc~ayllirl-a 

temrn cdcbil<>~ck•'r. Arııkarad& 

hal'"a kömü" tc,-rıiat.ıı, ha ~
mı-.ıtu·. 

ist· raz 
..- . . ,.._... ___ 

1 Almanların Mısır- , Da 
. hfara !ilahesi ı 40 Mi-ly-o-nluk -ilk pa~ti tah

çıkıyor "Mısır toprak

larına f ngilizle
ri tardetmek 
• • 
ıçın 

• • 
gırıyoruz,, -Almanlar 

Mısın hakimiyeti
ne sahih millet 1 
mevkiinde görmek 
istiyoıuz, diye·: 

Bcrfüı, 3 <A .\.) D. N B. a-
j~nS1 aiagıdak .. ıt.c b:. 1:>. n~t .. 

vEo h.;J;: m c• 
d~, kdıı nı:ı c 
y•drvcrıc '1 

Mı.:11ra C d 1 , n rr m >"' 
Jaf3k de· 1, lnı;ıı ılı. M t ;:ı 
Tagı~d, kO\"T !C \ ~ l 
k:a~ 1 a .. eri h -ırek.at l'Cv t.:t· 
ı:: n ayaı.: 'lastık ~ 'bll 
dmr'ıer~ 

Luııdra d o • 
I..mıdrn, 3 (AA. ı 

'cril:t g ne go"~ ,A 
, n hıik. '.mc• er b 

istila ~· rnSı .el H r 
ı..z \'<? makbul bir 
kn,n, bu d<'fa 3 >.t 

60. ı,,. ., . 

viller ağustosta 
A~. ;.ı, 3 (! ... "'~ 

_,t ...,.,. \"'~ .ı • 

yon ıı .. ıı~ ci4ıbili •il 
hry~ _ _ ı:ı.'1.inad n ç 

v•llt.r b t 
0

.nıcı 
tt ı.nı agw.; .aJ ba 

:! k,;: \ 

lad.r 
....... a 11~ :\. 

Bu il;~ parti t 11:\i1 er b+ı· k 
.~an ~· '\: " 7. 7 ;;> f W ı 

ı 

d a.ıye, ı \C j·u_. 

'1· ' ra;ı::• r 
,o, •• 

Ankara Haberlerin·n sonu 3 üncü savlamızdo ... 

Hariciye ve inhisar 
Vekilleri geliyorla 

-~~---~--~- ııcı ~~ 

Maarif Vekili 
geldi ve 

Şarktan dönerek Sıvasa 
tetkil, lere başladı 

ı t' '-C T{ c, ... Ve:k 1 " • yJl' 
b:ııı ): .,..,. 'O'lol' nal n <tar:ıtımdm 
1 g !:;ı:n J1 • 

<SO .. , • tı.ı\. 3 -.;t_:', 'i) 

r lJ 
Memleket dan1gasını vuramadık! . 

A 3 tl'ın 1942 • 
Ren de sizin ~·erinizde ol ... aııı 

derin•· ~inı i ıui gördlin?. 
Ben ne llocn .. ·asr~dd;niın, ne 

de Öğrctıııcıı Xa,rı, BelJ.i de 
hltgiln(" kadar gii7iin1<' rarpn1u
ınıştır Bııgıin «arptı: ,\nkara )·a 
girerken bah•;eli cdrr göıiınıe 

battL 
ı Polath) ı, 2 nün1uue 1'ö;yü-

11ü, 3 halıre'i M 1 ri gördtiııı: 
rclatlıuın ) apılan ııckatlnr 

1' AZAN: 

~:iti lZZET Slillt~ı 
Koı.nıoı>olit."e, ufinınııc koyü o 
h.adar liizınu~uz pergcre vurııl

n1u~. bahçeli e\·ler i~c, ne ban:ı 

ı aranabilir ne de kü) lii) e: 

tak ZC\ ki bir ~·ana bırakıp • •· 
batına dü'i!kun ol.ın• ~·~ranab;. 

l·r. Burad.ıki rahalfan lıa dinı 
\SOSU. s.~. 3 stl. 1) 



AYfA - 2 

llcılb ... :.-ci meru- '!., tin .:ahi.ika
ıru:..g~ alt" ed:yor. E ar.et ve 
ist hıd::ııt. a.te~'i, büıl.ıWl m:'llC'ti ka
füp kavuı=uyor ••• BiT "ınkı.1ap l:l
z - 1 Öy1e 'b.:r in k ı:- ı) iki, İr.aııım 
ruhunu ko:n$ren cana.varı tepe-
le ı, ezsin ... İranın şiiır V€ te-
r -mb c ... nknan €ski mede-
ı ih\Ja etsln. 

DiJcrrdU. 
Bu mecl' ~-ıY1 , hemeu d'ailma 

Zeynep fe b' .. I unuyordu. O, düz 
b • · <' ~)se1 _r g·rriyor. Baş na. 
y 'e d'iız b • ---z b"r C.i.rtü öı1!..üyor. 
Cazi.bctl-ar çchııcs1ne f:!stıarcngi'Z 

b -: gu ' "k ve~n bu loyaf.etile, 
e::..:d Zeıd~t rah:l'ooıerine benzi
y".rn"lu. 
Şe) h Ahmet sustı"LJ:-u zamıan, 

Zev.nep derin dierln ıçiın~ çe7.i
:ro:r: 

- 1 an •.• Zavaf:a İran ..• 
n.~"e sil7.L> bm:föıy.or .•. Keırman 

:feü~etınden merlk!lbeiEr anl~ 
tı\or. Goi'eri.n~n süzülen ~{'.Ş

n S'.1c s'le: 
- Geınlçer ne zaman 'Uyana

cak .• Mi~tr .bu k.oı'kulu rüya
dan ne zaman kn.ırtaracak? 
Dıye mırı11drum•y:0rdu. 

Se'h ~-.n havmi'leri. bu 
.50 10rı bü,n"ik b:T' d1~.ı:lkat.~ d:nrı
yotiar.dı. Ve k nfb!-eri i.iırp~ m
pere soru•\ ()iri mıd:ı: 

- Ey SevıM... Şu hMe ni? 
dm'tIV'OrSU'fl ? .. İta :ı ,!!ecelim. Se 
n ın aç:ıc::ı.~n bavırak at' ında b:ır. 
1r ı·m. 7,ııı,.,...,. kıro-<:ı i~"an ede
ı:m. :liranın saf vt' masum -ruthu
n ı , 1r.·-,..,.. kan.,t1'tırı. rn.emfe-
kctten süreli'm .• di~a.rdı:. 

~,.... ~ .Mı:m>nt. f'i:l'"f•l"d'3kilere 
bu the~ca~ı verebiJdığin<len d-o-
1.ayı m<.>"m1.1un gö'!'ünüvıor. On1a
ra d..:rihal şu cevabt veriy·ordu: 

- fT'::ın. ı:,<>nr<1ı~,.den.heri 'h1i
lalier.-e tihiy.or. Ve senelerden· 
ber i, kan üüki1yor . .• Ben, kaınJ.ı 

ve at!'s'h bil' i.nkı•O'>ın a 1ıeyihmdeı
yim. Sıze, ancak ilim}e, i:rfanJ.a, 
'tt:' r.·~~ hn ""' ,T"'t"" ~U' 1·"'·aH ~;nl~t
:makla yapıkıcak. bir 'inkııtıi.pta 
ba;~ okhôi.rim ... ıpvveıa oehal~t
le ha:r.p edelim. Onu yener.& 
yerine ycıni ve münevver bi.r 

unsur yet1~a-e1:an. O TıaJnan ka 
çarkır, b ıı· daki.ita bil-e dut'ma
dan rnemEcketten knçar.lar .. di~ 
~'IOrdu. 

Şf'~~h Ahmet böytece muhWn 
de bulunanlaırıın 'l'llrihlarmda hıüır 
rıyet aşkı uıyandırıyorıdu. Sil'ah
tıan ziyade mm ve ir!.an kuvvc-
ti\e yıapırı::ıcak ofan b'r i'11kıla'bıın 
tohumdarını at.mıya Qc~Yordll'. 

O:ıun havarr- 10ri, giL"l.den gü
ne ar.ımıya ba.~<h. Adeta, mah
dut zümreye mahsus b:-ır tarlkat 
ha mi atdı. 

Ze)1nep tc bı...mfarm arasında 
yetişryotıdu. Bu zc.<ki katl ın, gun 
den güne ırulhan v~ hiSSC"n -v ük
s0lı~ oırdu.. Ve bütiiın o gençler:n 
hüıunetini cc1bed:i~u. 

* Hu vaı ~et, seneıerec devam 

cer: y~nı rd':ıre edobilecck h-ali
f 1 

!!'(' mal r.-ti. Onun kııtdnğu 
bu hürriyet tarika+ınnı .en sadık 
ır....ır-JtJ{!r n.ı:lı"'n. (Seyit Kaznn·) b:u 
b'G.yıuk ırıUr .<lin y-cr'nc hfl~"fi. 

Seyi-t Kazxm, yalınız hür·ni:ye-
tın n~ n'e kaltnıy<.ı:-dıu. Drt11m 

j :-~i afiy i ü:oor.inde mfüiı'.ş 
tahtrbat Ye pan hüxafatı da ez
mek ve tepelıemdk istiyordu. Bu 

1 nun iç;n de. &) 1 Ahmedin, an-

i ca~ r .kaç 'll ;ur ::ll:..ne ifşa etmiş 
<>ldU!;U ciu:şüncelerinı de b ıer 
hl«;~ crtaıa rurıh du. 
Şeyh Ahmet, müritlıcrine mü

ihm:ı. telllciı lle.rtle bııtuınmu~ıu. 
O, ihasıl et: gı kamıat1erl, şu su
reti~ hu~asa edHyıcırdıu: 

1 - 1'ülün kfrinotı ve nwhlu
katı y.araıeir.Jll oo· (A!l.'1.ah) varıdı.•ı:: 

2 - O (Al1kıh), beşoriydin 
k '-metini ve insanlığın fazilet
}pr·ll"'!i kuX~ arrnG ö!'ı<retmek için 
Peygaınberl€r yoı'.!.Tu.m1~1ı.T. 

3 - İns-anları fazilet y~na 
sevkedecdt olanhr, ancak (İ
mam) l<ırdır. 

4 - Bu·nhırm iıarioinde o~
rak kendı1erine (D.ın hüyıüı'k!eri) 
namın ı wrf'n ve fakat hakikat
te, şahların zı.düm ve istibdadıı
na v-ac;ııah'k eden insan1ar, birer 
yal.ancı ve d'Urıenbazdu;. 

(Daha var) 

Selcuk Kız San'at 
EnstitUsUnde defile - • 
la ıl okuldan 70 
taıebo mazu olda 

Selçuk.. ikız satı 'at cnsti tfu.ü 
mezun oran talebeye dün me
meras nf.'e dit'U>maları da,ğıtı'l
m ış ve bu ırrriinasebetle bir defi· 
le reııüp .ed'ilmi§tir. 

Meırtu;.imı:ie ör! i İclı.re- Ko.
mu•t-anr Sab:ıt Nıcıyan, İ~tan.bul 
Mınta'ka Kom:butanı, J\faazif 
Müd'ü:rü. davetliler ve gazeteci
ler iham bulunmuş'!'ııtdı'l". 

D'p~a tevzi:ncıen evV'el mek 
t -ebin ımücfürü Belkis $6\-engil 
lkısa bir hı~die ll:nıklın.mu.~ı. 
bundan SIC:'nra ta1eben~n ıhazır
ladı:ğl ese ı i.ıer te:_..ıhür ed ·ım·ş, el-
bisc!ur oanlı ıootl.ellei.'ıe gös.tıet'il 

miştfir, Dav~tlikr hazu:ıö.nan ıbıi1 

feed aart: ed"Wınıitşlerdir. Bu seue 
m~kt12pte11 70 .talebc me-ı;un ol
muştui!', _,.,, __ 
Bızılayın Darsa 
scylipze,eıerlno 
~ardımı 

:Arnknra, 3 (A.A.) - Kızıla)' 
umumi merkezi .Bursada su bas 
kmıın.'darn zaı-ar gören yerle:rdıe 
açıık"t'Q :kalar.tara bir yandım o~ 
mak üzıere Buırsa Kmlay mel"lre 
zine ayrı'nta 1arir.e b.iritikı•.e yürz. 
çadır göntlermiş1til\ ..., 

(7 

~t'i K,rı !J.rt·aıd-a b~ı:)·.an bu ce
reyan, yavaş yavaş İrana inti
ko J eclf'rck EVlduk(ıa münevver l 
bir z:.im.re y-eiiştiT'd; . 1 

iaşe müsteşarı 
şehrimize geldi 

Dün sabah faŞ€ müsteşarı Şük 
rü SOkımt.."11SÜCr ıle 'kooc:U:.uas
j'Qn umW\li katibi Hoz1m Atıf 
Kıll'j·uc:ıa.k şehtimıze ge!rnişlerdir. 

Ser '1 Ahmet. 73 ya:şıtna gelip \ 
te vefat etLt vi zaman, arlık bu 

,. ,, 
BiLET SAH- ı 
TEKARLIGI 

------
Su~ ıu, t&lı :; !atı ... 

P yamgo idaresini. 
ikaz i\ in ~ apmış ı 
Milh py Il'g<>rıı·n ı:.{ ni .. an ~€'

klr .inde Şen :>"erl ıın ~·ı. ·11clc bir 
gE.nç 6 tane b • · , <h g Lrerck 
600 'fu:a ç kunış g 1 g:i91ıerrmiş ve 
b:dnci ağ r ceza mahkem"sine 

23 y-&'Şmda olan ~h1ekal' ifa
dc:ıinde d{!lni tir ki: 

1 

verfünişti. 

1 - Arkadc. lar ınla idttıaya gi-
r· ~m:ıştfilt. Ta:' r'f edilen iyeceği
ni so.) lüywl •• :ııdı. Hem bunu :is
bat b.em ere pi~ ~ngo ıidaıresini 
tkaz içm yaptım. Ye 2'500 lira 

l'ı't geçirii.rn. Bir bileti Agop ıa
dmda bir tanıdtk ile aldırıır!ken 
o yaikalan<lı. Gidip Agopun fbu 
i Ş'te araf .. ":·ası obnn~ıgmı ·bu .işl'.-e.ri 
yalnrz başl'jna yağlı boya !kulla· 

na.rak yaptıgmıl' söy~ Ha -
ri!lkıetimde .başka bır kasid yı0'k
tur. Olsa iıdi bu paTaları sarf e
deraıi'm., 'h-a :buıki t~k km111-:şumu 
yemedim. • 

Şahitlerin dinlenmesi için mah· 
keme ıb~ gÜin{! :kaldL 

·--------------------• Limon fazu yerine 
Samocl, İP-ak ·e 1'"'ane adında 

üç s~ar 5atıc1 muhtelfi ıscmt:
lerde liırr:ıon tuzu ~ er ine .asit ıok
salUk satarken yakalanmış ve 
adliyeye verilmişlerdılr. 

Bunlar sıhlıate muıın o'laıı asit 
<n:tsaUki Çeşmemeydanı:nıda 6ak
~al YU\•andan limon tuzu yeri
ne satın aldiklarmı s&ylemi.şler
dir. 

o 

ıaıık(ı!ık Eıııstltls!
nın llastabane ya. 
pılması muhtemel 

Şeiırimfade bulunan Münaka
lat V~ılcti müsteşarı dün Bal-
talimanma gid'C'rek evvelce Yu
naın çocıiklr:.rı için bazırl~ 
olan eski ıbabkçılık enatitü::;ü ıbi
na:sın ı .gezmiştir. 

Binada devam ecfilmc-"ıde olan 
tamirar biıikaç giine k adaT ik
mal edilecektir. Burasının beş 
altı yüz yataklı bir hastane tha

Jln(! .kal'bedilmesi muhtemeldir. 

1 t ÜÇUK ABf RLE H ' 

* Düı\ Gümrükler Başmüdü
rü Metıhi ile .gümrük muhafaza 
Başmülüx ü Zl•ki ve iıtiha lat güm
rükleri müdürü Suphi O't.ay 
Şehrrui'zdoo gümrürk müe,c;se;c
lerini t~n:ş etm §f.:cr-cfir. * Tkaret Vekalot1 alalkadar 
makamlara verdiği bir emirle 
yeni m~..ıl yağlı ıtıolhutmların 
berbe.:;t diniz.le ahr::ıcma müsaa
de ecli1diı(ni lbildirm~iir, 

* Talimhanede Şnhiıt Muh -
tıır caırlde.si Aydede sr;kak 28 nu
mııırah m~ğazanm S.'.lr.J!bi Yani 
Vefiadis p:rin.ci mev·cut olduğu 
haJde satwtan drntina ettiğinden 
fiat mürDkall:;c memurları tara
!rn<l'an yc:kıa1anaııak adty-eye v~ 
rilmiştir. 

-----------

( GÜNÜ_N İÇİNDEN ••• ) 

Harbin sağladığı hakikat •. 

Dileriı. ki souıuıcusu utsmı, 
faku hu lıürp1 mrhakkak ki, 
nsaulıt,1111 nadir geçirdiği kor • 
kunç delı§etlr., lı~r tecrübe ol
muşttıL. Bir lJnkım insanhğ:ı: 
taıııdığL hiitiin kı~·mctlcr \'e biz
zat insrınlar \'C nullct!er harp 
k.ızamn.Ja eritılmt!ktc ı.!İbidir. 
Dim) n hiı- ccht•nncın lıihoı·ntu -
acuıı :ındırmakta. 

O d rc.."Ce ki mü~alıedcfor, l!iç 
lJir zı.•nı:ııı g<iriilcmh·ecek krıdar 
u]u '(' y:iicı> hnJ...ilrntler p.ijrchi· 
fir)N·, 

Cıı hn rb ;u ı-;agladığı iecrü lu 
h akikatlcrcleu biri de şudur: 

Göriildü ki millelll'ri hcnci . 
likJcı-i değil, tcmiyctcilikler i 
kurtarı~or. lla~ta, nıillctlcı-iıı 
biiriik kurtarmları, feı·dJiliğin
dı·n tamnmile sıy:rılmı;s, tama• 
mile cewh et ~ulrıını olmuş in
snnfar oluyoı·. 

Y a.za.n : Hayri Mahittin . - -
Ilalhuki bu Jıa rplC'n öıw:e d iiu· 

~ :l korlrnnç bir bc.nciliğc do~'l'U 

gidiyordu. lll'.rkcs, miimki1n ol

·duğn kadar daha ~ok ~ iyip iç· 
nıe~ e bakıyordu. 

Kcııdilcri i~in iyi ~·aşmııak 

azmi taşıyan i ıı.sanlanu ınilld • 
ledne de fa~ da \ erici bir km· 
' et oldul>larına inanıyorduk. 

Ilalhnki bu h:-rp, C'emİJ. et 
,i,t;dnıu kuvvefli ol:ın insnnların, 
milletlerin mu! a(tdcrı.ı1tm sii • 
riiklc.riı> yüccıtliğin~ hi!; şüı>he 

payt lm ~kmaksı:ı.m. ,{&termis
tir. 

O lııılJc, hu hrup yaııgmuulım 
şöyle bir hakikat, kınılaT içimle 
kucağımıza dii~ülor: 

Yalnız fcrdler i c·cmiyct için 
~·a ... ı:nm ıuilll'flcrdir ki ~·nşaııın1· 
hakkıırn snhiııclirlcr. 

.Antigone heye·ti 
--------------------ıml~----------------

43 işlllk heyet ııcaservatu.ar 
nln reisliğinde şebrlmlze 

d~ra
geı.u · · 

--------------~ .. 
Orhan Şaik · Gökay, lstan: ulda şimdilik 
opera temsili vcrilemiycccğ ni bildiriyo : 
Antigone piyasini temsil ede

cek Ar.ikaı a devlet ikıo:nservatu
arı talebesi konservatuar mü.dü
rü Oı1han Şaik Gökayın ba!Şkarı
lığ"..nda düır şellrlın~e gelmiış
lerd.ir. Saat 12,40 da gelecek 
tren, tıcmS:l hcyıetini saat 15,15 

ae I-fa_yıclaı•paşaya getiımiştir. 
Heyet istasyon.da Emıin()nü Hal
l:evi idnrc hcy<:ti reisi ve D.zatiı 
ile temilll kolu ve gazeteciler 
'ktrofından karşı!anm~1larıcl.ı-r. 

Hal!kcvi he) ete lb.k ibüıket tak
diın ehpıiştir. 30 n.ı. kıo~tuar 
taldhetıindC'lı, 13 ü de idarecileı-

•den mürekkep olan tleyet is -
tan•bula geglikten sonra Galata-
Sd.!"ay li.'>esine misafir edilmiş -
tir. B'..ı.gün gelecek 7 'klrşllı:J1· or
ıkestrn Jıeyeti de Galatasarayda 
.misafir c-dilecok-ür. 
H~yel bugii.rı saal 16 <la Tak

s·ıı:r.d-e Curr.hur.iy.et .[:bidcsine bfr 
çelenk. koyacaaçtır. 

Jff>'\•et reisi. KunsC1'Vat.uar mü-
dür ü Or1ınn Şaik Gök.ay dün 

b!ncli.sile gön.işen hlr atikada~
m :rza şoo:ları söylcm.iıştir: 

<- .A.ı<kadaışlarım..zın 5 i t\
ya-tro ve 2 st de opera kısmın ... 
dan mezun ı0lmuşlatdır. Diğer -
leri talebedir. Blll'aya gelmekten 
çok bü;-ü.k. b"r SC'\r.!nç duyuyor
ruz. Gazetcleriniızıin ve halkın 
gös-tercliği ilgiye teşekkür ederiz. 
Asıl sevindniliıi Anti:gonc':ııin 

tem;;Jlinden mrrra duyı:ı<:aığımırza 
enıiııim., Si-zc ~un.u söyletfil."k. is
terim ki Aufiıgcme temsili, b!·tlm 
çalışma.lar.ı.mızın muhassalası 

değildir, ancak bir lasınını ifade 
eden t>lr temsildir. Burada 'oir 

oper:ı temsi'li vemıek isted:k.. 
Feıknt ~n'lldilik 4><.ınn uu!kan gi). 

rem~·0M.l!Z. > 

Ses ıSinemasmda Yerilecek 
tcmsillel\.icn ~onra arti...,tler, gü

zel san'atlar akad<:nıisin.in al -

hncı döni.iım yılımda akadcm1 
salonfar.:.nda ıbir ·temsil dtı.ha ve
receklerdir. 

- - --1-----------
Ra~ ı ı çın yaralandı 1 

Galata.da Necatiibey eaddesin
dc 165 numarada oturan seyyar 
dondurmacı Afkaycbı evvellki 
gece G afatada Kr.ıraoğlu tio:ka• 
ğ.nıda Hüse·dn · n '.kahıvmindıe sat
lıoş :bir .hakie otl.lTwıke:ı Yatkup 
ve Şakir adında ilti arıkada.ş1:: 

ikendilennc oir şişe rakı .almasını 
söylemişlerdir. 

A!.:::a-ychn p~rası ()llnad ıığını 
scyleyı·r .. :e Şakir, Yc:~mp Juxmıış-
lar ve ıbı~rJ{'larını \'~<?rek A:kay
dmın ,göğsüniin ikıi '.\·erinden a
ğ .r ~ı ll'et.te yaralnmı.~forrchr. 

Barbaras beykell , 
Belediye imar müdür vekili 

lbrtlhim ile gi.izel .san'atlar aka
demisi profesörlerinden Belling, 
Barbaros heJ k~L;nıinı maketini 
tetllik ctmi~ıler ve tabii cesamet
te olaırak yapılmasını lhe~ılkel
traş Zillı<lU ve K~nnna bi:lıi.ir

m:..1Icrdir. 

Toplan dar 
Emir. ö:nü Hk dk uJ larınıda:.ıd 

yok,,.:u1 çocukılnra yardım cemi
yeti 9 temmuzda İstanbul ıbirin
ci o~ulunda toplanacaklardır. 

Bir Kumaş 
vurguncucu 
~-

2100 metre kumaş 
fazla fi atla satıldı 

Vurguncu Cemil 
Adliyeye verildi 
li'iıat nıümkabe tC§'1mlfltı me

mııırları ta.rafından dün mühim 
bir ık;urnaş vurgunculuğu vaık'ası 
teSbıt cdil.miştir. Rl!..1.prı§a yo
ku~ımda 28 numarada bulunan 
ma2nun Cemil Mercan yaı_1':afa· 

1 
narc1k adJjyeye ver'lıni-;;tir. Yap
d;,ğrmız u.ı!"'' ika ta nazaran Hı 1<"a 
şu şelökle c.erayıın etmıimir: 1 

Dün :, .lfkanda adresi yazılı f 
Karelballı firınas na mf racaat 
eden bir tacir .2100 metre yerli 
.siya:h Doğ cins !kumaş ;ılmnk 
istediğini söy1emistir. Düklkfın 
sahiıhl ısaıtışı lkabUl e1ıınıiş anca!t 
!h."1.mlaşııı metresine 53 l t ;ruş 
.istemiş fakat 45 tkıuruştan fatu
ra vert>ce>giıti s"ylcm· tir. Bunu 
kabul 0Lmi:ş görünen tacir 1000 
küsur lira 1nıtaıı pararun 800 li
Tasım vcrmiştfr. Bundan soa1 ra 
Diat mıünılkaıbe teŞkilfitına mü
racaat eden tacirin yanına me
muı· l.ar \ eı il~ ve iberc.berce 
dülık:ana gifü~tir. Memur bir 
tar?.ft.an pijama puzaılığı yapar
ken mağaza scllifoi ile ta.cirin 
mtlhaveresini dinıleıniş, ayrıca 
pazarbk esnasmıda di.i'k!ln\na gi
ren ikinci bir memur <la taciırle 
mm saıb:ıbliıl'in tesbJt et.tikleri .f'iı
at farkı pusufa"Sinı alnııştır. Bu 
şaki.ide st ç sabit olduktan :.-mnra 
zaıbııt tutulırnış ve Cemil Mer
can adliyeye tesfün olunmuştur. - -vv--. 

KAiıt tevziatı 
Kağıt iıllhaıat lbirliğ1 ınaıt1>aaeı

lara 55 tem •kfiğıt vermiştir. E·V
,·eke kağıt tevziatı d~"I'ıı:dan 
dQğr.uya matıbaa sruhiplerine ya
pı:~m<Jkıta idi. Du seferki -l'm~zı•at 
ınaıtıbaacıla·r ·birliği ' taraC1ndan 
ycvpılncaikıta·. Her rn~ı.tbaa .sah·i
hine işinin büyilklüğü ni6-"beıtin
de ;J.r..;iğlit verilecektir. 

Askerlik rşıeri 

339 doğumluları• 
muayeneleri 

l'aksim A)>kerlik şubc~intfon: 
;;;;,,s Doguırnl:ı v.c t)U d'o.gum tılrır

la mu&ndcye ~.a!:ıi olan!M'Ul (338 
chğumılul~da dffilrtmeJcye tabi r;•h
raik hPr flC surc!tc o1urs:ı olsun 1e.. 
cı1ini ya):;"1ıronl:ır, tehiri ct"lı'k k•rr.ıın 
al~ııla-r ve senryi ııtiye tcıık r.dilt'n 
lcr dahil) tlk \'C •1on y ılclıın• .. J:::rı.na 
0/7 /942 gürıri.1 bz,şI~rnıcaktu'. Alil.ka
dar manlaT'.m ilgili vesik:ıla('iyl<ı bk 
lildıe he-r gtb s"'.!lt O da şubede bu
lu.r.ım:ıları \"e ::ıo"Okl~Iarmı z:ıımanın 

da yaptmnıa~anlar h:::lklkında bnıı
ırrl i::ı1-..ibaıt 7;;.pı.lacagı: l'hoımıı~-ı·i!i~ 
ilaı1 o~ııı ur. 

BEYOGL U ~,.Rl..İ ASKERLİK 
ŞUB~~İXDEN': 

3l9 Dogumfol,ırıın ve ba <l ~m 
lul-a.rlıı muam~leye falıi ol-0.nl:ımıı 
iık ''e son yo'd~mal ıı beıabcr <Yla 
rak 6/7 /!t-12 ııaz .. rt • c:tiiniı.':lÖ"Oı Iti
b<ııren ayın çi!t gllınlı ·inde yıı-pılııc<ı~c 
ve :ı.ğ.usl-csuın .-ı1hayp(ıı ı.ı ih.'1\drır d-e
vam edı•cı•ktlr. N:Jiu1. cii:>Xhıillllril•' 
vr ikrm('tf 1!<;;.lgıtl "İlf' birlikte şıbe
ye müracı:;;ı Ua-rı. (-0614) 

Yarası tehli'keli olan dondur
macı Beyoğlu ıhastane.::ine :ıwı. 
dıır>lmıştıı·. Suçlular da zalbıta 
tarafından yak.aJ.anrrC~lardlI". 

cuklara .}tırd-ım Ct'm~yeti 12 rem- r '9', 

1 

* Kad.!köy ilk okruht yokısul ço

Il' LlZ günü Kadııkıöy c. H. partisi 1 i ö z a E ... , ı i 
, i:-7n~ n:fda bir toPlantı yapacak- ~ J 

tır. 

Doğru!ldu.ğu zaman her an kc
deı1i duran yüzünde tatlt b r sc
v. nain çr.ııgi leri belirmişti'. Tayın 

bc,ynumu rlkş-ıyarak çen-es ni öp
i u cl\ıf~<u:'llah, mn§altah!> -diye 
mırı dan<lıı - ve ogluna: cHaydi A 
Ji dıedı, tay:ı ;ı}ııra çek! Yemini 
ve!! Soora gd beni odada ocak 
/başında bul! Sama söy.liyecekle-

J KD A M ·ın TAR 1 H ..-- u " "t:t tt -' R O M ,., N 1 - No! ıs:ı tı. 
As:I şaşdacak •• 
Şüphesiz okudunuz: Aıaka.ra· 

ya hu son l aihmırlat'la beruher 
kurbağa yazmış. Yat:ar a. 

heıikes gib' "ki gözü vaı-ch. Uztli 
.rım var . .,, k1 

ları peık uza arı gön1rdü. Ba· 
Seyısm O>@u tajl'ı biraz geı..dir- har 6 'i'!nüzü l etrafına avuç 

d r.. 'ıen sonra; t krar ahırına sdk :: vı·ç ı cnJ· serp+ıği .tam anlar o 
1u .•. EC."rinı çıkardı ve '-'" -laSJ-

... J da tıp?-...ı senin gibi bad<'m aığaç-
na bağladı. Q:lik .geçme~n ba:,a !arının ç}.çeklıendiğini, şefralile-
o.gu b..r yc.r odasının, neyi.neleri rin, zer.dal:ierin r01!.k renk oya-
üzer.nd karsılı~..ı bnğ<l 1' kut"-
mu§ bulunuyoııfardı. Gür seyis 1s.ı1a s~'end kiermi gördü. Tar 
b::ı ,, tıniıne eğdi. Bır müddet !alada veşı lfık.!er a r rsın. a d'olı:ı: 

• .rr: ·,r.., . beye da'\rni der\ ı ler gı şan genç ~öy kızl::ır:ı, şhn.tli tı]i<ı 
bı c.!ı1şiu d.ü. sana baktıUarı gi:bi bahana da 

Som Et ma:gmum bır tavırla b< karlardı . Ve .. birçokları yav· 
ve fıı'rnt ıb r çok seyl-cre azmet- rum onun iç.n çıldırırlardı. E-
rr. ş , ct.rafoıdn'\Clıcre ı el:k'.ın et- vt t ÇJldırırlardı. Çünkü babanın 
m~c k rar vermiş hir adam gi- SÖ).n.ıendiğine göre göz1e.ri pek 
bı SÖ7,._ başla<lı: güze"di. Şimdi zavallı baban ba-

c- O@uım! dedi Sana oğ1um harı buı·nu ile, burnuna çarpan 
ılr t \'€'n i.çimd.e ne der el bır zctıik kokularfa 'tahmin ed-ebiliyor. 
bır urur can1an<iığmı bil~z- Tartcüar arasmcla orak sallıyan 
sin' O.";;"tum! B.:?ni dınle ... S_a_n_a_,_-=--~---------

J- YAZAN: 

1 (~ izametti ~ tJazif 
Sana, IX!ı i bu ha: 0 r!tiren ha
d ;el ı, .,erencamı ına.kl.,.c--dı.:e

i;im. Dinle bı~ni: 
Genç yatakta so1 taıafına d\ığ 

ru , ·ı:r. Başını sarı b,) kl l <la
ııno n hu.ıınu dib~e kaclar ~ akıLaş
trarc.ık ha:>'kııxlı: 

- Demir size ac1klı ı:afhahrl· 

ıu birE:t' birer naklettiğım h ıka
yeyi, kör seyis ıoğiuna anlattı. 

Evet birer birH ... Ne fazla. rıe 

de ekisık. Sıze nacıJ anhattıysam, 

tıpkı böyle ... 
Sarı bıyıklı adam, vaz·yete 

-

i yıc sordu. Sakuı :bu siz d'.ıın_y ı>•
mz? ... 

Genç siliihş1k gök güriiltüıte
rini t.ast r'abilecek b:r ~es·c '\oe 
böı:_;;ürü gn'C ge ıc ha.) kııdı: 

- Hayıı ... Hayır beyzadem 
hayır! Akianmıyorsunuz! 'l'am 
üzc..'1: .-2 baS'!ınız~. Ben... Evet 
ben'. ... Kör seyıis:n o~.u ol.an be-
nim ... Babanız ;merhum cBcd-

' Velııı nin siiırt.mrxlei'i olan 
kör seyisin oğ1u booim. Bab::ı.
ının gi>zlerini .hançerle oyan al
ı;;,">:'lk :hP.riftcri intilt'am a 1rnağa 
azmeden, cB~drıettin• 'n buldu 
varisi olan meşru e'\·1~<lı .-Bfü-
hanerlıin" i Bolu ·n bey :, apma
~a azmed\: n benim! 

Ve yaraL olımasma rağmen 
cevi.~ bir zıplayışla yerinden 

M'ağııuı· b~r ıYiiri~yü!j'l<?, hare
ke!l!_rini şa<ıkın şa~~ı 1 tal.ön e
den sn.11 ·b., '"':iı adamın yanına 
yalda:ill. 

Gan:t 'b'..ıyfüc btr re~miyctle 

sdl dizini yere k.oydu. 
EğiWi. 

E:ıini uzattı. 

Etni. ... Sarı bı;\o'ıklı • ad~mın, 
harekıetlermi ş şkın nazarkı.rla 
tak.ip cde'l.1 cBılııhnnettin Veii 
n·:-ı p'·o; l•uthı. 

Ve bu el. çcı!< hürrn'('tı 5T b'r 
t~vır la dı- dakl:arına değdirNek 

yavaş bir ses~e ın:ııınklıaındı: 
- Bcy;.m ..• Şu dakik-adan i1.i

baren emı'iniz a'.lllındayım. Her 
::an;ır.uz, her talebiniz faraf.ıım
d:-.n deran yerme götüırufocek· 
t'r Yerde . denime, cru7..de. dağ
~a. bayırda V(} sch'ıde, nerede 
olursa oY.ıy ım, ister i~i elim kla
na batmış bulunsun... İsterse 
eğer, m aklarım kötlirom, k !Ta 
nm ço!ak, gözlerim kör, -ağ7.ım 
dilsiz .• burnum koku alamaz de
rece<l:f' b eribat bir halde bulun
sun yinıe her erm."1iniz t:f.1 h'r"• t 

Amma, emin olunuz ki ;vine 
talihsizin bağımı, velev ki kur· 
bağa olsmı. :tine bir hmesi <fii ş· 
mcıniştir! 

Kurbtığu yağma. ı ııiha~ et şu
şılacak hirsı-y dcgil, her lrnldc 
fırtına bi r bataklıktrm lm rbaga
ları toı1!a;\ ııı sa'\i uruyor. 
A"ıl Şıtıjtlacak şo) şu: 
Deri ve kö ele yok dh e bar

bar bağınlırken İstaubııla bu 
kadar a~ akkabı uasıl l ağll oı·?! 

• NERDE O llIRI.I ? 
Bilmem guztıtt•lcrdc gördu • 

miz ınii: Non ede bir kasabanın 
~eydanmdn calar k ule saati 
çalmm ı . K im calını biliyor mu· 
sun uz? 

Bunun c~lnıa ınd., u dh nnc~c 

donen zengin bir tliccnr! .. 
Dar~sı İ nlıulumu7.un bn ına! 
- O da ne demek? 
D isccc], iı iz değil mi? İstan

bul meydanlarmdnki a:atleri de 
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DIS . POLİ 
lmtihand 

Sonra .. 
Yaa: .Ali Knrwsl 

M ÇörçH bu scf 
hanı da ge 

A \·am koma 
sualler \'e ce\"aplar ok 
sonra ~n göze ~rpnn 
t in n o olduğu arastırıl 

İngilizlcı nrasınd::ıki 
nz değil. İıı~iltcredcn h 
len haberler derece ele 
km, siynsi mchafilin, 
tın, hulasa Lıgiliz 
§İmdiki harp \'azi~ etin 
gitmemesi karşısmda 
\'e infinlini gösterme 
linlmıJordu. Bu hnli 
mentocl:ı bir tcuılnirii 
llaşvckildcıı hi ı çok sı 
rıı1urken harbin idares 
kid edildi. Faknt sonu 
Baş\•ekile tanı bir itim 
ı·i1di. Çiinkü zaten ba 
olmasına da böyle bir 
timal verilmiyordu. 
daha miişkiil zamnnfar 
diği imtihanlardan m 
yetle çıkmış 'bir devle 
o1duğunu isbnt ctmi~ · 
ct'ği i~i çok iyi kavrm 
nın ' eı·diği bir em:ıiy 
matla uğraştı~' için İı 
ltarına da cınni;\ et ,.e i 
kin edchilmektedit-, Ut 
gibi diinya S<-yahntiııdc 
\:affaki:vctle dönmüş o 
Çör~ilin bu harbi başa 
de Amerikndaki anıca 

nazaı·nda da kendisine 
kıymet \•erildğin.i g (i 

A vam kaımırasındaki 
cevapların aleme i.igre 
kikat i c yalnu; İngi liz 
smdaki heyecanın de 
ğinden ib:ıttt olmasa 

Son ı,.'İinlerdc A vnın 
sının gösterdiği Jı a) anl 
İngiliz efkiinnda harpt 
vaziye ti almak için gi 
tan bir sabırsızlık vard 
hırsızlık yeni başlnmış 
Başlıya-la aylar urdır. 
tüste gelen mıwnffak 

,h aberleri şu hafüılarda 
sıılrğm daha 7iyadc 
g{>sterme"linde amil ol 

- Artık taarruz edil 
yor, harp ancak tnatr 
nılaCJık ve .sona cr cbil 

Efkarın bu tezahiir 
kınca şuna h iikmctm 
geliyor: Şimdiye knda 
renin çok kuv,·ellcnı 
vam ederek tedafüi 
kiıı.ıbilın- ne zamana k a 
lem esini ileri siirmüş o 
n kalenı sahiplerinin, 
askeri muharrirlerin 
lan nrtık harbin iıçünc 
d e bitmek iizcre olduğ 
manda pek iltifat n k. 
memektcdir. Bilakis ar 
r uz r uhu ile hareket e 
rası geldiğini ileri s· 
dedikleri d aha doğru g 
tedir. 

~imdi d e bnnn iliive 
şu nı-dn·. İngiln cfk 
geçici bir heyecan ve al 
tesiri altında değil., fak;ı 
bütün icaphmm düsiın • 
rak ta :ı rntz vaziyeti ile 
bin kazanılabileceği iM• 

durmaktadır. Yoksa in1 
ııin daha ku,·vetlenme 
hazıdanarak beklemcs' 
tinde oloınlnrın nıfüale; 
h üsbütiin kı)·mctten dii 
ğildir. Darp i~inin ue in 
olduğunn iyi \'e k 11h ir 
fÜbe göslerrnektecfü. l 
lunta taarrm~ ) erine 
fikrinden aynlnrn nıış c 
da elbt•H<• bi r diye<"cği 
Onlarııı dediği rlc sıuıd . 
nıyor: Dalın beklemeli, 
za geçmekle yııu lıs bir 
tılm ış olma"m. 

Tnnrruza geçnı1.:k1 '-ll 

cephe~ i a~ıp nçııı. ıııal 
Sakson torafJı ın <laha 
ları neler oldugul!u b.h 
sinde süphc ~ok ki Bn~ 
ali\hi,) etli mc\~idc bu 

Bu sıılllh İ.) et ~alnı?. re 
kamın oıın \ erdiğinden 

değildi r. 1. ÇiirçiJin biı 
ti ' 'ar ki kırk sencdcnb 
miicadelc ' c nıiişkiiliıtl 
l ik ' e siyn et salıasındı 
gelmiş, ~ eti:-.ınistir. 8 1 

gilizlerin ı 1• erb eti itt: 
} or. Avam kamara ı b 
fan İngiliz dkiırıınn 
ıml\ :ı.ffal-.i~ etle b., ar 
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HiNDiSTAN 
• 

Pasifik harp konse
J ine iki aza 
gönderlycır 

Loooclra, 3 (AA) - Hindistan 
.!t'.ro\ naıbi icra komitesinde ya
pı«1dığ ıresınen i& ed:le11 deği
ş.ki kleriıı kayd, değer noktası 

· bd,,k'uınandan general Vavelin 
as:,::nri ;_~za S'{?c:~ım~ş olmas1dır. 

L"'ldı-a, 3 (A.A.) - Dün gece 
Yeni Delhide neşredilen bir teb 
liğ, Hind rv1üsli.!ın1nnl ;11;111.dan Fi
ruz Hanııı. yeni tcşkıt ed:Jen 
kor>seyck müdafaa nazırlığına 
tayfa ecı·:,;d,ğ',~i bildirmekted1r. 
F'ruz Han, !lindıstanın eSki Lem 
dlta siıy·asi mü,nıcssili idi. 

General Vavel, oslkeri harekat 
ta salfilıiy<?tleriıni muhafaza et
m0:ktedir. 

Hind"stan Pasifik loon~yJne 
ik mlim~si lıgijtı::JJ:moce<kt\r, 

Yeni DeJı'ıi, 3 (A,A.) - Kral 
Na;bi ikı:ınseyinc'ıe yapı]dığı ilan 
ediı2n yen; değ:ş:,kıLkJlerden 
ırıako;adı konseyi mndistandaki 
ha.-.p faaliy<?tinin idaresi iç'n da
ha .yi bir vasıta hal'.ine getfrmek 
tir 

. 
Günün tenkitleri

1 ~S* ' • -

(Daş Tara:!• Bh'mci Sayfada) 

kar ve ~ıkardır; yoksa maktan 
bahçeli evlere bakıp da: Aman 
ne gÜzel! Diyecek ve böyle de
di.iti iriıı rahat edecek zevk sa
hibi kiınse tanunıyorıım!. o 
evlere uzaktan veya yalandan 
bakıp güzel diyuueriıı her hal· 
de bir karları, bir çıkarlar1 ol
sa gerektir. 

* Ankara yapıları baklınınıdan 
karman kaı~şık bir şehirdir. B!ı
nuıı böyle olmaması da kabil de· 
İl;ildi. Ankara çöliiniin ağacını 
frcnk dikti, yapılarını da elbet
te frcnk yaııacak fre.ık üslılbu 
hı\k' ' . un &Ja,,aktı; esefle söyliye • 
lım: llauıdullah Snplıi söz geçi
:renıemi_"' Am 
dullah S~phiy':ıt kn'e nh'.ı;thı BTü~mk· 
Ü l "b ı, ıze r 

s u unun b'ır n ü • • munesıru ve-
rebildi. Halkevi Tüdı: llslilbtmun 
giizel örneklerinden biridir. Na· 
sıl her s@fntetlınne binası kendi 
d?mgasını taşıYfirsa, Halkevi 
bınasında da Türk damgası var. 

* Haydi yapılarda memleket 
damgasını •·urnınadık diyelim· 
ya kendimize bas basit islerd~ 
neden her vilayet birbiclnden 
aykırıdır?. 

İsl~nbulda sokak adları kır· 
mızı iislüne beyaz yazılı, Anka
rada mavi üstüne beyaz yazılı· 
dır. Adonada sokak adları yok, 
ınun.ıara vam1ış .• 

. OtomibU plakalarnnız da ce
şıd ~eşid ... Ne yuz1la rı bir çeşi t 
ne .renkleri, ne de ölçüleri .. 

* Tiirktin yapısı brdr, tekdr. 
Bu yapı sarsılmaz. Gel gelelim 
;vupılada \'<>k usta olınadığu,n:ız
daıı ecncbilcştik. Fakat gerek 
evlerimizin, g<>rek sokaklarımı • 
zuı, gerek otomnhillerimiziıı nu
nıaralanmasında olsun memle -
ket daıngasma riayet göstersek. 
Y?'ı.i demek istediğim şu: Tür. 
kile Cumhuriyeti sınırlan için· 
de, her evin,. her sokağın, her 
otomobilin numarası. edı bir çe
şit ve bir renk olsa .. 

r . 1 
1 A VROPADA iÇ 1 
ı_ DURUM :_:_ı 

Sırp köylerine 
bombalar atıldı 

---·---
Llej prcpagancta bi
nası bonabalandı 

ndo>a, 3 (A.A.) - Lcınıdra

d'aki Yugoslav ınaıhf:,ilerine ge
len haberl'erc ,göre İtalyanlar 
çete mulıarchclerin€ karşı misil 
lcmıe o·1.'TIE Jı: ü·<ere Sıııp köyle
rine binleı1ce yang:ın bo'mbası at 
mış:<udın. Çelc!'er;.n iıoplan Jğı 
kıöy[erden b,ı·kaç düzünesi 'biiJ~ 
lece it~l•yanlar t•arafıl1iclan t'11ı
ıip olunmlll§tur. 

il-Iialın•lk'de, mihver tar.;.fo:ıclan 
tayin ed'ılım Hıwat hderi Puve
liç'in köyü çetele:re !karşı göın
dcrdiği aslkerller burada çele)er
le b'r.leşınnş ve bunun üzerine 
Paveliç, çetelere :ka;rşı muhafız 

, kıt"atıı.r:ını giilldeTmek zorunda 
ka111Dış\ır • .çarpışına üç gün süır
müşlür. 

Liyejde bir bina; bombalımdı 
Londırn, 3 '(A.A.) - Liyejde 

Allman propagao:ıda. merikıez bi~ 
nasında bl.r boıUba patılamıştır. 

Örfi idare divıı?lıııa •ı-er;ldiler 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Mag

yar Nap gazetesiıün Prağdan a
lara%: neşretitiğ:' bir te!grı;fa gö
re, 27 MaylS 1942 tartnlnde Bo
hem~'a ve Mo~a\'ya himaye ida
resinde ilan cdrnen mÜstesına 
ahval rej"ııni bu aksam saat 19 
dan itı1baren ı.an b;:,lınaktadır 

Bununla beraber, Heydııı'.,h'~ 
Jm,-şı yapılan suikastıte clloğı:u
dlcın dk>ğ~u'Ya ilgili bulunanlar 
frcfl divanlar tarafm<fun muha
k€me edillcceklerd>r. 

Arnaı>utlukta 

Rerne, 3 (A,A.) - Arn;ıvut

~ukfa asi Aıınavutlanla siyah 
gömleküJer arasında yapılan biır 
müsacıemed.c 60 halyan ölmüş 
ve 100 kadan da yaral:anmıştır, 

Alman1arın Mısırlılara 
hitabes i 
(Baş Tarafı Birörıcl Sayfada) 

rn~dır .. Ptıensip;ne saygı ~ 
lee<;ğJn1 vadeden bir bi6clıriğ neş 
retm:şlıcrdir. 

Bu bakmı:dan Lond.mda, böy
le bir vfı<lin ameli kıymetinin 
n~ye muadil olduğunun bütün 
dünyaca malılm 'buhmdıığu .1u 
susuna cli'k!kat göze. çekilınekite
cırır. 

Aılmruı ()(l"duları ile Ge>ıta;po

ırıutn, bir n1ıem'.ıeketi ·i;;gal €dince, 
evve.ft veri!;:oo vilidleri hiç he
sı:.ha katmakiiı.zın memleketi ve 
hait<ı diledikled g;b; nasıl kul
Iandık!tarı pek mükemmel bilıin
mek;tedir • 

Krıhil'e, 3 (A.A.) _ r,ıısı"da 5 i:ıd 
'kol f~aljYt tln<:: cfuir hi.çbi.r altı.met 
yoktur. Ve balk

1 
inancını ve sülkü

netini. ıırJulhafa1.a ıetm~. l\ı1iiae-

1iin. hP~eti urrnım'.yesi1 ~dunun mu
harebeyu .iştiı•aık~tıl aı:ıru etliyOI' de
nihnenve:kle barıaıb~ Mısır or<h;unun 
bazı kH•ı.mlaırı mem:lek1..~tıerinln rnüJ.o 
daiaaısırııd.ı ımütt-ef.f-kleıre iltihak ar
zusttnd..ııchrlar. 

Knhlı ı', 3 (A.A.) - l'vusıo: hükü
tnL.ıtii, bu a ı~şam :fan itibaır.en köprü
lcr'.ın, ı::ıedlt·ı,in. telt>foo ... s.,.m:r11lleri
nin ve a."lkhri bina.Iarıtı polis yerine 
oı•du tar<:rfm.dıın mu'ha.ftafl altına. 
nlınacağı~ı bildino1~ k~cd'ir. Haıvaı 
tehJik.c?p.rine ka.r"Şı tedbJ:lcr bi.r mis~ 
li apltnlrn.1.?hr-. ŞiLpheli ş:ahısla'l' th.1.i,.. 
ys.ten trt'!ltif edilmektedi['. 

A l man Ru s 
Harbi 
(~ Ta•':ı!t B;r<ıci Snyfnda) 

b-t.rı .bU-yUtk. ıı-:.r taJJJt muıh.aN:besiı ci-e 
vatn et:m~ ldı..'>liir. 

Cephe<i<m Kızıl ·yıldız. gaz.:"'5Cıe 
gaJbn bir tr:l~·a.t:a söre, oo· çarpı.ş

m.a 1)9llasonıl:ı füı.,lat', 1000 den faz
la aı.tnıan fil.dl\11ınüşler ve 32 ıa.nlkı 
lktıllanı]n,az ·bir hale getiıttnı.ş]..?r<li'r. 

.Rus: \kııı1;1.laırı aılıul(inlarm nehri grç 
n:X.:;: te~uuı.T.l•ıı. pü.::ık.U.rtınıü.şler ve 
:v .... rıı 1 ~.n ı!ti çal'pı.,9.11uı. u-100·.slIYJa t:ık .. 
rıbr·n 172 a.luna·n 1l:tücum aa·atıasını 
kulli:i·ı.ulnl-o'Z. bir ,i~Üe b"tti11.rnişl{!r

<iır ş:a~di KUl'_,k'<t:,:Jti Kız:l oi'Citjya 
tı:ıkviypJrr ge1 n11_·'~edi·r \'f' 'füncçen 
'ko a~\!<vd,.ri şidld."tli. ~..:;:ar~ı OOum
lad.a. A!n1anlar1 ·n1üi.eaC:riıi.t k~im-

1-e-rde LŞtal t~tn;.t.ln.t~ <.>ldtilq~ı mev 
flıle.ı•n1;:0 ar~ltıI'lirr. 

HÜcUln ara.b::.lc .rL, L:ı;.:21.!:ı:.lı'l" ve' Sov 
y-C't piJ'-·~l'~l iferlc1n€ğe devam ('de
re·k yapt.ıkta•rı ·ınü~tereık. biır !haıre .. 
!ket (•sn·asında düşmıın hatl.ar:ım.a bi.r 
çak nolııtalaı'cian nliı!uz dmişl er, ve 
ı.m·i.1t.cadd'i 1 di.i§•ınan gruplaı.•ını yclk. 
e~mılşlerdiır~ 

Sovyeı!er, bit' n1c,\1Qii ge.ı:i aJ,a.rak 
dü.:;ıınıanı ıkaırırn'1taırışı:ık çrki:•m( ı~ 
mw'ıJu·ı'(l'etinıde b.a:.ıar&:.."'Ilıışlardır. ~lr 

J El' al;.nn1~tır. 

Düşıı~aın uğrad1gı ~ğ1ır ka.yLp!axden 
OOlayl muha:~bt•ye fht:ıyı::.t 'ıkuvv{'·t

ler .sü.ı:meğe mt>oblh· o/,1n1.14i.ı..'tl". Al
ınan uçuklB"rı Kur~a: rebiıc.s•ncte üa
tünlUk t~ls'.mıo rnuva:tfııılc <>lttmamış

laııdır. Sem alina:n taaıı•ruzu:ı'lln be-
9inci günü dW'UıirlWJ. erı ba:-ıiı; ol.ayı 

budıur. 

Mai1<1>va, 3 (A.A.) - $aviypt ge
ce y~ır.ı..::J tebliği: 

2 Tun, hL.nda Kur:~k istikametinde 
kıt.alaırı!ntz 'bütitn gün bUyi;& ö'.çü
rlp ıtıaıı.lk kl11llilıali.'CıboeJlll.·i :yapını.şla~rdıt·. 
r~il·lgo~'tltt lire Vo~~:l!Sk l&tilkaınetleı

o. :.ı.J.e taaınrLJZa grçen f.aı,ist Alman 
t-.ııta·l:arile o.ınu<iaıne ı&aVStiiktr ,-apı1-
ınıştır. 

Bertin, 3 (A.A.) - A~.an oırdu

ları b.ı$ro.rmıtan1ığmın t'!?.bliği: 

Stvastıopo!'un c:Cnub batmrırlanoi 

KE"nronez yın.rını eıck..<>ının ~uudaati ı 
son dıüşma.n ıutaları da aiağı yukarı 
)'>dk edEorfşUr. fuva"1:opol kal<Sinm 
2apt.ı için 2 tCJ.nn"'IU'Za k.adaır y.aptlan 
mııhaırtıbele.ı'dıe 50 bin·dc.rı fazla asir 
alı~, 21 taa11k, 3()3 t<;p ve her ıı<>
vtdcn bir ~ .harb ınalzıeınesi igl:i

ınam veya taıhrib edilm'.:t'.u-. K"nm 
sularında nlıman ve ilaıiyan !ıızlı b<>1 

lan silahlı ÜÇ oilşman d=vrlycsi ba
ıt.ı.r.ı.1n.ı,;. ve .kıurıu.ıaı:rları esir e~ 
tir. Kz.ı!'lrosıyan·m KarOO.en.iız; ve A
zalt dcmll.i lnyıla.rır.<'.ıı, sa·vaş uçak
ları ve stuıkalar mi,Hc;'.lddhd lin~ın.a. 

"-e i:>illh~ Nl1\-"0ros~1t ve Ana.pa. 
liırnaularıuaı ve ~ma.n vapurlarına 
J'n:ı:...t"..J. ıbiı· .ınu\.~aff.aıkıiycıtle hücum 
'E'bmi,şler. bir m;ıy .n g;:un~ ile t>::ır 
k.ıyı. vapuru batırımış]~.:.tlı.r, 4 t.oqıi

\o, '1 ticaret vapuru, b)r m~t.e-1) f.C
ımisi ve bir ,.ÜZtll' <ilc:Ma çellc ağıır isa. 
betler kz.')·'Cı«l·ımi~:ü·. 
Doğu cephıesin;rı ctt1:uıb k~Sıffitiıl .. 

de .aıtmsın ve italyan lk..ıt'Elo.rı Soıv-· 
yr.teni:n trr.·tilt aı.:ktit a:rr.:vzJ.i hl.:c'Ulll\la~ 

rını dıüş.Jr..ıaıınt 'yOOıısak ve lkanlı 'ka
yıblar vtli'ld~e.rt:k püsk;lı•lrnü~lE"l'C'..~r. 

Al-maın ,.e- ~'ıüt.ı·!Jk k!t1 ~ rınm 

.taa1·ı·\1ZIU cç"°hı::yi l:l.O kilc~nrtr·f' l ... a ... 
dar bir geni~J:ı.\Jte yar.ır...ı.shr. D·~·e-ıTan 
zırhlı lival~l'ın..a ş:.clietil k;,_J~ı hü
cı..ınıla.rı dl:_..m~T>'lı ;ıgıır k..ıyı.blaı.· ver
dirterek pi.l'-f....:ürtülun~tüa". Ba- tek 
zı-rhl ı. tümen h.i~ tı:.ır;!k. kaybı W11Ile

deon 23 .tıazirn.n'dan 2 t'6mm1um ka

do r 100 8a>')'tıt t&ıriln tahr>lı e~;;

t".r 

R,iev ke<ı\ml1ı.dc ohn:ın ltttilan ş;a,.. 
dı•tli mUıkavfl!n·~te ·rağn~n <iü§'!nar 
11'\PV?.ilerine: gıizınıi~ ve Jr.C:teadi:Hd yer 
leır aln1ı.ştır. 

Kola bö~grsindıe 1'.1mı~ınanE'!t1 ta 
rıhtmnlaı'<l, ô.ooiz t;ez-zfıhılaTına, h::.şe 

vr~ 1unzın tesislerine bombalar 'u1-
bBt etmiş ve ,ehtrle liITT:ın. Çt•Vf'C~ 
dre LVangın!ar çı.ka.r1lm1ı"tır. 

lkUAM SAYFA - 1 

~~~~~; ;~~%· jHA ANBKE RAL~E RAI// lı...:(::;;;;;-=l>;;;;;;A=G;;;;;A=R;;;;;C=I;;;;;K;;;;;.;;;;;; •• ;;;;;;·;;;;;;.;;;__; 1 
!clınLŞhı· BlYlll r1..gn1<:n l\tıh-v« k!- .. L k • 
talan Ç:"1l'J'l'.ba. ııt:mü ög,ll'yin düş- - t o aniada namahrem, 
rnan ımwda!aaı <'C!)hesl·nı El Ala- · ' 

Ankara Aksam Kız sekercide dekolte ! tn('yn'in <.~nub b::ı:lı.:>.:ndaıı yarnı1ş

taır ve bu gediği şimal 1 ~hnaıl dbğu 

ve c~nıub doğu iıshk:unor.•tleıı:-intl'!." geniş 
!eterok düşnıaın ·mrvzil~rini cE"tıub
tan ~iınııalc doğru zaıptelınıişlerrlir. 

Londro, 3 (A.A ) - j,,~:ıd.• GO 
tıi.}JıTıoetl't'lık Vir t..--eph.e boı)'lllllca Şdı.. 

detli bir :muha rı 1>e Cl"rL..,..i3n tbnPk
le:.Hr 

Diln ö~ll'den sorıra goneral Auc
'hinlcc..\: Ui!iH-ruza gcç-nıiitır. ş· J.t!<.-tli 
çarpışnı.al.ıı· el'an <!.eVtını l llT' ~ıı.Jir. 

Kalıiı·c, 3 (A.A.) - O,<a şa:I< ;ı,. 
gir ... ~~l.!YY<~tlcri l<mıun! ı~ni·arg~.hı 
tebliği; 

2 Teo:.l\r;uz günü h~ıdo.ıı gC'lıcn d·\1.ş 
1n2:n '\.r::tt\'Vı'th\r\ El A1rı.m('yııı'dtki 
mr.vziler,n1iıe kar~' uııu:urı~i bir uar 
.ruza geçın:~ıc.rdlr. seyyJr ve :zı.rtılı 
1ru'\·ı.·ctltt:ı:~··z dü.;n~"llll yan kaırıadı
n:ı. k::ı.rşılLk bir tnar.ıruz y.:pmı~laı· 
ve dün :ı.k.şam g<1ç va.kit 2ıı'ltlı 'kuv
vetlı;ıı• aı,aı::aıPa yr•p!l:u" bi:r çC:l"Pl<:.

maC.an !IG'!"M~ di1şman :Jı:ayıb '\'"t'l'lnel!ı: 
ıo;uq-ptibe l})nhya doğru ee'ki-lnıi . .,ti.r. 
Mrvzileıi.miz s.-ıglsm olaro.r{ <W.ırnıak 
-tad•r. 

Kahiı·e, 3 (A.A.) - RC.-L'r ojnn
sınm humı~i n~ u1"ıabiri bildiTiyor:-

Bütil.n gü·n şicW.etli mulıart}\>c 1er 
olın.~ı;;tur- K:;hiı:-e'dt> ba rrııı:ha.~e

lıer şay:e huL:isa celili)~: tD~t.nı 
zaptel1i-k..> 

1\'Iuh:-r.ebclt r, k-ai'i mah~:vl~1 aı"".et 

me.nııe1d-e bel'alırr n»Jl:.u·l had d~lıi

lind·e m"1llrn<miyot qösteırilebll1'c2ğl 

1 E(iylernıu>11tedlir. 

Velllngla:1, 3 (A.A.'r - R"""11 
ham nıuhabiri Yeni Zel&nda ttime
ıninitıl Su riyt'<'.rCn baıtı r;öliliıc yaya 
~t:ıri]dği..?'J.i birldlriyo.r. 

Kahire, 3 (A.A.) _ Dünkü per
şE"nbe günü &Ckzinci ordunun El A
la.m&in'dıeflAl mevzil('o'r!rı,e karşı yaptı, 
ğı taarruz pi.ak ü!'llüldü.kh:rı J:J()r'lra. 

Rommel, kendi ~t bölg&<iı1da 
5 ila ~ IO!aınetrc kadar geri çekil
m.iştır. 

Butnı.ırıla bert.ber1 diişın~nın şknıdi 
müd.rıfaa hatla.rımrzt delınek Jçin t.fftt 
.-aı' hıLm.l<'ler yepııcağı ıı.,ına<ıı hil
k.itr:ıd ir. 

Bıcrlin, 3 (AA.) _ Dienst Aus 
Du<?tsclılııınd ajansının bil'd!irdi
ğiıne göre, İ11gili2'ler'11 i<ldlalıttı
n<l 1'1ğınen El Aıta.mein ımuhare
be&i ınün"Cr kuvve>tleııi tarafın,. 
dan k.azanıılmış sayılab:lh. Moılı
"..er kuvvecleri duşınan hatla
rmı )'ard.ı·ktan sonra Mısmn ye
şil Uıö\gelerine yaktasmalotadır
ıa~. Bu ajans muharclıen·ın çelı 
reisi değlşürdiğiıni çünkü ınfu.. 

Ver kıt'mrmın yeni &razi şekil
kı"'.ni dı'kate ahnaktan geıı\ crur
mıya.,akfarını ila>Ve eylemekte
dir, 

Lonfila, 3 (AA.) - :lıogi'liz
ler R<:ınımelin sağ cenahına mu
kabil taarruzlarda bul'unmakta
dmlaı', Hunun neticesind,; zırhlı 
kuvveb!er arasında siddet!.! bir 
ça•,pı 0nıa olttnu~tı.ır. Alksam Ram 
m"'J El A·::aıne·n'i.n gurb;"e ÇE'· 

kikf~ir. Ingı:J'ız mevzileri ei 
de~nwrrı.:•3 bir halied .... 

13 Hazir.enda iın.gııı.z i,ankla
rının tuzağa düşü.rürıd•üğii tJi1n~ 

denberi Romm<'l hu suret1e ilk 
defa o.1arak muvaffaıkly<>ts'ıctiğe 
uğ•am<şlır. Ay'Jlı gün 300 mn k
tan 230 u )l'l'Uhareb€ s:J.hasın d.a 

lcc'ımıştı. l 
1 Teınmuzda AiJıınımbr deni7.

clen Ell Alaırrein'e QgtJtara men~ 
lal1a1ısrının 1keın-~rrıınıa kP.dar U• 

zanan İngiliz müdafaa oo:ıgesi
ne fı,.. kere tarruz ea:ni.ş!ıetd:.r. Bu 
t:ıaımrzl.wd.an r,; *1'1uvdlak Gl
m~''i \'e bu muvaffiakiv,e• :ııetice
s':rı:le clümnan Bl Alame>n'i zap
fıe1tiğini ve )ıoz.gun a uğrayan !in 
ı;:it7'.o<' N'l de:ta•:ııa <l<ığru ta
k'p ert.:.r.-·ni i .. ~n etm~~. li.3ciise 
!'er bu teb1iğ>i 1'-'kıziP etmiş ve 
Rwnmel i'l!:al ettiği mevzi:er
de>n b'u· kl'nı:ıım :t.eı:ıketınek m
n.ıcda kalm,:tır. 

san'at okulu -------
Açılan sergi fcvka· 

iade beğenildi 
Ankara, 3 (İkdam muh<ıbı

rinclen) - An ~ana Akşam Kız 
San'at Okulwnun aç-tığı seı.,ginin 
A>n"°ar?.lıların ~terdiği fev
kalade rağbet uzcı~nc b!r ın:üı:l
det ctıaha açıık buluınması karar
ıtı_'ffilıştır. Anka·ra Al<.şam Kız 

San'a\ Okulu bu sene binasında 
y aıpılan tad'1'ful dıcılayıı.ile ·te<lci
sata çok gec b::oşlı:ya bilrı1:tş \'e 

ancak beş ay kadar kısa bir mc· 
saic"en .wna-a bu kaıiaı· güzel bir 
sergi açınası fe,ııkalB.cte tıakdrj;rj 

mucip cı:iınuştuı·. Mektebin sek.:z. 
yüz küsur talebeis vardır. Sergi 
de e]bise, şapk,acılık, beyaz i->k
ve bebek kı,ımları çok'bcğenil
mclcted!r. 
Mektep müdürü &yat'! Suzan 
teşhir edilecek daha bir çdk e
serin talebcn>n elinde mevcut 
olduğunll, fakat bunların ancak 
gelecek sergide te~hiriııe imlkuın 
bu&unacağıı!ll ooyC<:rni;ILlr, 

Bu mütevazi fakat muvaff>M< 
sergiyi hazırlıya11lan ve mek
tep nnüdıiiciiınü takdir etmek bi.r 
hal<şina<>lık olur. 

Mecliste mftıakere 
edilecek m.lldm 
· l~ylbalar 

Aınkara, 3 (İkdam m'Ulhalri
ı:i.00€'ll) - Meclisin Ağu>fi:w 
to,peantısıı::da müzahre edikt<tl 
müiriın liıyihalar arasında t~ş:vi
ki sanayi kanunu yeı-idıe gcy.o
cek olan sa11ay.i kanun llıy~h-usı 
ile y.,nıi küç<lik sa,n'atJıı., k.aııuıı 

Layihası vardır. Bu Iiıyihaı·aıl tet 
kik içln kurulmuş olan mıuvak• 
kat "ncümenler meclis, yaz ta
tili kararı verdiği sırada. !bu iflu 
sustaki ~t'kilcr ini bLdOOİ< üı.e-
re idiler. 

ismet paşa emstltl· 
al nl n sergi 1 

Ankara, 3 (lıooam muhabi

ıin<ien) - İsmet Paşa koz cn,,
tiıt.üsü se:ıır.e1'1< sergisini bu harta 
fçıinde açıyoır. 

Irak kabinesinde 
değişiklik 

L<ılrnntP.lardaki yemekler nıa•· 
kelendi, alii! Fakat mahallebi· 
,ı:.ilerılcki nıalıailcbikr, siitlaç· 
lar. tavuk göğiisleıi kcşküller, 
günlük tcrey uj;;ları, zemanelik 
çorbalar, pil5vlnr, haşlanmış ta
\'llklar hala meydanda .. Tatlıcı 
dükkiiıılarmda yeni çeşit pasla· 
cılarda renk Tettk, ·çeşit çe~it, 
biçim biçim tathbr, p:ıstalar, 
kurnbiyekr hillii ııelcııc gcçe11e 
karşı gerdan kırmakta •. Şekerci 
caınekanlGrııırla akideler, badem 
şekerleri, içleri fındıklı, fıstıklı, 
kaymaklı lokumlar, fıındaıılar, 

karemelalar ve tiirlü şekerleme· 
lcr kırıta kırıta geleni, g~cni 
seyretmekte ve diikkiının için
de dolaşan sekerri kalfa \'c çı· 
rakları hal ve tavırlarile adeta 
şu tekel'1eınryi 

ler: 
sö~ lemektNlir. 

Şckerinı ~eker, 

Parayı cepten çeker. 

P2rası eılmıyan da: 

l\Jeliil nıeli\I içini çeker! 

Manav d{ikld\nları, bir zıınıan· 
!ar Refik U~lidin dediği gibi, 

Libyadaki lngi. 
liz mağlubiyeti· 

nin sebepleri 
IBsşmakaleden devaın) 

gönuii~ i~ııtihau Acçirnıiş ve 
hdt.an~a Jmparal<ırluğunıın en 
dövü~ken askerleri olen Avus • 
tralyalılar k5milen, Yeni Zelaıv 
dalı:.•ı· da kısmen, ıncmlekelle· 
rine dönmü~lerdir; onların ye· 
rİllt.~ getirilen birlikler ise, atış 
vaftiriııi, ilk defa, 26 mayısla, 
başl ıyan ınuhnreh•ll"rde gür • 
miişlerdir ki 8 ind orduıııııı ek
seriyeti bu ;:eşit yeni kıt'nlardan 
mürekkep bulıınduğunn şüphe 
yoktur. Çöı·~I, bu cilırtlrri açık· 
ca söylemi.}~or 11mma, bunlar an
in ılamıyucak şe)·ler değildir. 
8 inci ordwııın, bazi>'anda taar
ruza geçmrğe haurlnudığı hal
de, ask~rliğin ~e harp san'aü -
nın en miilıim kaidele;l'iıı.ılen biri 
olan •diişnıontlan evvrl davTa!l· 
ın~k» prensibini kendi &T-.zus,ile 
hasmına bırakması ve iiw:e ınü· 

• dafoada lrnlarak :.onra nıukıı bil 
taarruza gtoSmeği düşüıımc'i hir 
ha~a o-1ınu~tnr. Fakat, hu hnta
nın okscrri' eti harp görnıü~ n::,. 
kerl<'r 'e birliklcrdtn mürekkep 
olun 8 inli ordu~·a pek gü\·('nil-

Ankara, 3 (Rad)'O g:ı.n~t.·
si) - L<ı:kta kabine değ'.şik'.lğ; 
yapılmış ve Ba~vekil Nuri Sa:t 
'Paşa Harr":ei\·e Nazırhğtnı <iG ü~ 1 

zerine at."Tl•~ır. 

nıe.m<"l:te tılduğu için bilerek 
i~Iendiğiııe hükıııclınek lazım • 
tlır. Bu, nyni zanıanda, İngi1iz 

Başvel~ ilimiz 
dün geldi 

Cı::.:ı.ş T-ararı Birinci Say·fad4ı) 

ve be1e::l~e muavilderi1 ofisk..11· u
muı:ın Jnüd'liı·:-ari, bölge iaşf' n1ü.:.ı ürii, 
i.tıluı!ül ve hl~-Jcat b:r~iklelt•IW. umumi 
kıcitib·i, bel:,.ı:ye trft:iş tıf'ye-ti rt'icıf ve 
&!}~11yc ~ti.sat mürliirü hilZli.' Lc
J~ır. 

Başv~kil ve T'cdl'Ct. ·vl'r.. I· i~ll.u;.. 
bt.mn. ts....~ vaU:vl·ti ve ia\e t~;l!ıt} 
ve İ:.l~iliulıda vazifp. gö:ı!l' Pk.tr olan 
t~~l1eı-in faaliy("t!eri hnkfkındn 
ayrı ::ıyrı i;.t;t.h:ı.L .alru.ı.şlardll'~ 

Çal~ına.lura p<ıW.art~i. güuü de-
vam tU.:::...""(.;{·klir. 

oı-dusuıula, taarruz ruhwıtnı "·e
ter derecede kölJcşrucıni'ı oldu· 
ğunu da göstel'iyor. İngiliı; sev· 
kfıke~·şinde, Avrupa orduları 
ka.rşı-sında, tnnrru1,d,uı ziyade 
nıııkabil tannıız fikri hô.kiın,lir. 
l\Ic}hur yüzbaşı Liıldell Hart 
gil>i asl;eri muharrir w ınüııck
kidler daima mukabil taarruz 
taraftarlığı etmi~fordir. 

Oaman Cemal K.AYGILl 

şimdi en cofcuflı, en şatafatlı 
giinlerini ya~~yorıar. 

Şerbetı;i 'ilrinle~inin ııilleri, 
hu sıcakta içi yananlara: 

Plajın adı vaı, 

Şerbetinse tadı ,·ar! 

Diye bar tar ba~rıT.ı)-·orıa-r. 
Lokanta tezıı-ah ve camekanla
rındaki tatlı \ e tuzluların İm· 
rendii·nıe, a~•z su?andrr.ma, mi· 
de gıcıklama ve aş yc.rınc kadın· 
ları kendinıfon geçiı'me hassası 
vnrsa berikilerin ~:ok nıu sanki? 

An vlur, insan, bir döner ke-
bap karşsıt"la ı.~nılinden ge· 
çer; an nlur b"r kalıp fıstıklı ve· 
ya kaymaklı lokuma baka haloa 
içi g'.der. (,anım kal'lSının lıa 
konıpo,tu;u, ha şerbelı ha e
kerlemesi, h>. krnı:li.. Tavuk 
ha;lacası, p•liıv, sütlaç ltıkan

talarda çat~fıı, rcçt'li.. Fakat 
m•hallchici 'ezgr.! lnrırcla çırıl 
çıplak.. İşin claha t<•ribi şu: 

Külüstür lılr al1 1 ınır, a\·seka .. 
clın• dışarıdarı gcçcnleTe ;imeh· 
renı, en lüks ~ekerri., !il ahu du
du ~urubu ise, tepe~ı~Jl tırnoğa 
dekolte! 

HAVA HARBi 

Brem şehr i 
bombalandı -------
İngilfz 11çalil~rı 
Hoı ıa nd a ya oa 

taarruz eııiler 
LQlldr.ı, 3 (AA.) - H."·" Na

zu1ığı ı:cbliği: 

Dl\nlcii Perşe:ınlbıe/Cuma ,ge
ce:>i .bonnıba servis.mize meesup 
kuV\·etli 'bir teşk>iJ Ahnar>)"'1Un 
Bt·eın ~<>lmne· taanruz e1ımiıtir. 

Taarruz güzel hM•ada yapüınış
t r. Uçuk::ırım.z Brcınd€n uzak
Iaşıa·ken çıkarılan yaıı,;n.Iu.o:ı 

c:lev...m ethğl gö:riii~1ü.şWr. B:r 
dJü..qııan av uçağı t::.hr'p olu•,-, 
muş-.ur. A~ını gece Hoila.nıdada
ki <lüşmao:ı hava alanllarma da 
taal'ruz edlnıişt\r. 

f akir kızlara 
gellnlik 

.ı\Th".tfll'R, 3 (A.A.) - Çocuk E.~~ 
Strr)le kurumu genıel nı.p~ıJ'Vilen 
b~ldiri.mı~~«. 

t;ocL..k E:iİJ"it ne KurıJmu haı.ı :ıı. 
i~!nJ.c 15 'kız:ı. -~lir.lk ver:ntşür, 

Ternımıuz ::ı,-ı içinde ritı ~-l~fk ve 
gt>lin.Iik tedar~ ed('miy~ - ıt.m,o.. 

cti"Jki kıızlara pa.rasız ıp..:ık:Ji •~::ımı.J.ş-
\."t'!ıeCf'k.\:.ır 1\"ikôh 1mıUkaveJc-,~ ve 
kızı!l para!>rz kum.aşa iihtiyil<:'ını bil .. 
d;ren ·b"'lerl(vc. vesik~sını iboraoz. cıt. 
r. ,..k ~tı§.ficH r. ---
Hariciye ve inhisarlar 
Vekilleri geliyorlar 

. (Baş Tarai.ı. Dtr~rıci Sııyfad..'lJ 
Günır-iik \C. iı'!lıisarlar ve'k:ill Raif 

K.a.radeıniı de Al' "·:lıu ~tı::iy!eı 
b~iıı i.:t::ınbula ha-..'t!in:ııt pylo(m,'ş 

'Ve istasyorn:lo Jneb'UB!ar ve "" !et 
erıkıôa:ıı tanıflllldan: u.gurl3Dlnl~-t».•. 

MAARİF vEJtirj SIVA.STA Mcsl;ova, 3 (A-'\.) - Almon u
ç:lkları taraftndfln y:ıpılan · t;;;arruz, 
ılara ... ;ı~rn Mouı"ID~-0::> l'ırn~ınınır 
ticareti iıare:ke.t.i alttı ayd:...nUeri üç 
ımtsline ç:ı.;rnış:tıT. Ha-rb malzemesi... 
r:ıin en büyGık k:.s.mı İngiltt•ı·e re 
Birl~i-k A.ım{'rlk:ıriıan M•JU1"'Jnellfik: 
~lu ile Ru'V'aya sı;Lmekı~aır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~___:. 

Fak:ıl, bn ınağliibi~·ette, Bri -
lanya LnparatMluğu gcnelkur - l 
may baol.rnnlığmrn da hatası var
dır; h:! Uiı bundan • \ nzi) eti pek 
iyi lril ıni~·uruz amma görünü~e 
göre - l\lüdafaa Nazın sıfatile 

l\l, Çörçile de orta doğu başku • 
ma,.danı Geucral Auchinkck 
(Ohinlek) c de b ir hiss~ ayır -
nuık ıniimlr.iindiir. Bu lı»la, si
mali Afrika • Akden1ı - orta d<ı
.~u cephesinin bu lıaı·pteki ç1>k 
bii)·iik chcnııniyetine rağlncn, 

Mısırda, ieahında her tarafa ye
tisehilccek km·vetli bir sevkül· 
e~ya jhti~·atı teskil edihncıui:-. ol· 
111asıd1.r. E,·,•elce de ~ azdığıınız 
gibi, bö~·le bir se~kiıleey, ilıti· 
yalı ıne\ cut oba;l'dı Lib;l'a mey
'dan nınlıarebe~i 8 iuri ordunun 
aleyhine bir cereyan almega 
baslar ba~laınaı, bu kuvvetler 
""a."·a~a siirült"rek bozulan vazi .. 
yet düzdti!ir, hatla meydan 
muharebesini ka7.anmak bile 

Sit-.ıs1 ~ (A.A.) - Ş."11k vilfı,.e(\...._ 

l..ıı.::it' !)~-3.~g!. ' "'t'kil~ ıSC.)JZıh.'\1lndı~' 
döruıı-ı.lcle olıın Jl..taarif Vekili IJ:ı .. 
san Ali ~el a.~amki trenlt:" şı-h.

l'imlzıe. gelım.iş ve &sta-zyoru:la Vfl.Lİ ite 
vıl.,yet effiitıl1, Maarlf t~ilatı n;.en 
stJb.! ... \rı t.:•:·rı!ıı..tdan ka1'9ılNı.'11rnıt;our,. 

l\t'-~tl'··~ltlı; ~ı.Jıafmiliır r-f!iue 
L:. ~ ... n z~ilfe~ ,~ .. flı.·n !{ac:;;;n Ali 
Yı..i -~l bugi".rı )tıldızl. ıttilyü ı;n;t:itü .. Ha:'atında ;ken bunlar-

d " .. ı c·~leV ta~h1:. Bundan soıı .. 
rasını A111ah bii'r. Ha~buki siz 
damadJ.5ınız, ded'm ya, faka·t bu 
evin Vall!ahi benden ziyade ya
ban~ııa sayılın;ınız. 

Sami Halil efendinin bu söz
h ı. ı .. c.:·t:A:re v ... ı""c~Jın1 bekd 
yorJ. 

-- Sız Lu. t' " vaoa'lcı• c -
duk'an suı ... ı, ... ayıı1._ eaerPıizin 
ı 1Er.n 1 de '·"' i yı.bancısı bu
lu'1u) m:um.ı. (,ıup b:~n;er<len 
şu !:adan-ık hı' u111 2 \'ar mı? 

- ŞhndıIU, ~<ık a"\lma, c;b -
te :ı,r. 

- Afhn bey k.rr,,eY'e açıl
:nazdı Hele s.ze kar:şı, affed1-r

Sın •, kapalı ku.tu idi. Ş mdi bu 
gür ku ta<:,ayı ögrenD!-lı · ıster
s .. .ız elheLtc. Şı.. dakika Sİ2'e ben 
den iyı mal'Urnat v<;rN'Cl: kimse 
Yul,tı.ır. Artık blıtün p.y asa Af
f~n bey.in k""'C:ndi~;ni ö~<lli -düğü.
nü bil yor. H<'nke. hev ·an lcin
de! Hatta açıkçasını sö.v.iyı.--.viın 
r- Ya b.r r<?.a t çıkacağı, y>a 
bo \, bir •ntilrnr olacağı birkaç 

,,==- 2 ... J K ~" D ~ N 1 
94 

il Nakleden: ı r. G- • L ~ • ? '!'e~r!~2 .. :o. ı' 
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~--

gü"'dc.'1bc>i 2a1.<> · sc7•lıyordu, 
Va., )'·eıı sizte itki keliııne ille 

b ı· 3 eclivcı-eyim. Taf.~:lf>' nı 1 
SOtıY'.J anla:;ırım. Şirketuı i~·eri ~ 
ye •. ıız ,rı<l'yordu. N 'rN\:yse 1 

adh taki.b3tın başhyacaf,ı anla- ı 

şılıyordu. İcra, mfö<:'vaıi tnüra
caatler karsısııı<la haz.rl:ınm>Ştı. 

Affan b~y v ziydi kuıtaıınui< 

için SiJn lı.r • yret sa:rfottL Bil-

h :ıssfl t idare nH:'cH~i reiı-

si H •ret lıeve giwendi. !Ta l'<'t 
be>y bilırsir z. tar> nm•s bic a-

ıl'.~ H r Som bıi) · ldeı-le d'e 
tcıı::ası varc:.r K .rulr: ş ]);r 
miiesseseyi y:ık'm':lmak , ın, bü
yfüdedn cfolalctil<' bank•larm 
yarciımt umulu~·ordu. Fakat if
cl,; gddi, çattı, Sız gençsin:z, da 

ha bu işl<•r<ie o koda r h'<"l u .,.,n z 
yoktut" Bı.;r rnücs...,ı;;.:se nasıl ba
tar rı ~ıl y1tiksclr b:lmeıs'niz. 

Siz rnul t€r~n1 reft~anı ;:ı h1.:ra
ber, bir sevd ;ı. hay&ltı ıc:ı.1 1 ro
)ans nız. AllPh daha ı:rı<s'ııt et
sin. Orası hMka ... Fakat yeni 
vaz'ı haorııt etım , t_,.I · n n1•ulıtere1n 
rcLkanız bu h:ıberl dL;~·,m;a, 

kımıbi!ir nasLl vı 'CLrıl!'"la vurul
mu a donlr. Zengin gE\ nın{"ğC 
ah~ış ır:ısan .1rın b~rtferb-.Te 
fakir ve sefalete <l isınelen ne 
demektır bilir m1~.:f" ? 

Halıl efend b ı,;,un buı,ları 

!'<>\ r SJı: ltı lı .e al-
mıyordu ve ı·am ett . 1 

- EJc ll, ı\ffaıı lıl i G 

kt;rr.,Gııkr, Hayıı-ü bc)ı de ... 

~ 

BLn daı1>eııi11 ııcrclerccn ge:d,
r. , b iy un. Yuk3a lıu si1" et. 
bugün biie ku~tarımı'.< mli.ırı
kürıdur. HaY>"et be) kn üırncfün 
, .. ar, 1ahı-m adam}n da a 1şm<tn!a. 

k, , ıt k aJRCi'r •• Bi.r 
in an n c;Justu tıc kıdar ç k c'u
' "'" d: ınıanı da o kadar çok 
olUYOl'. Bakalım, ıleride hayı;rlı
sın. b0ld;yeliın iı,şallah . 

Biraz ncJles ald; ve yine <le
vanı ettı: 

- Hani Hayı et .bey dıye ge<:
vıeyiıı h.ı' Bir dC'fa .Namusu 
müe:esscın insutı<fır. Bu sözi.i 
k.<. 1

)1 m d "' sJyleın;yoruın. 
A ıe t Hak b., ... Affap be<'<i 
SOiL ,_ LCe i• matlı van::.ı.ı. So ra 
Ö~i{ın r. , k.-ı;, ıbao::ııı,.z,, bi.r 6· n 

kendisini öı<Jıii~·ify,or, Halbuki 
lfay"!l h:.',' a.•la dlinyada böı lıe 
bir s;ey yapmaz. Dü~-.ünür, tası

nı,, b'r kulıpunıı bulur. Gemiyi 
sahili selrune-te çıkarır. 

Sami kendi keP<line dii.şünıdü: 
.Madeır.r~;, idare meclisi :reısı 

idi. NEd<>n felaket• se2lm<"Cii ve 
önlemı;,J:i?. 

Fakat bu rli4ün~es~ ı belli 
etırn<:'di. 

Halil elendi sof ap. bakınd,: 
- Yahu, biı' krule!:> ~arap lç

n1ez mıisi·n? 
Kaiktı, masnd"n ikı kaJeh ö:ı 

lerine lroytlu ve şara~arı boşalt 
tı: 

- A~~zlın, dedi, ah, nı atı1a

cak ~'Ok şey~r var. DOOi.m ya, 
Affan bey · üksü ~ • st"Vcroı. 

Sc(rasın~ hatırı sa} lır nsanla
rın ge'tresin~~n b~' ;;k b,ı g_
"" <iuyardı. lste şimd bu U.n bu 
imkıinları kay\ıe c·ceğLı: za ,. 
d r·ct: ö1 lnnü tere- .1 t tLı. Ke1.K'iX:· 

dıl n bir oora içın, bır ııtsan n 
l ke.,.,d:s nı l~ı·ınesı n:ıdır ey• 

, <. (De\ anıı var) 

miiınkün oJurdu. 

Gerçi l\f. Çörçil son iki yıl 
i~iııde, İngiltere ve Amerikadan 
oıta doğuya 950 binden fa7.la :ıs· 
kcr, 4500 tank, 6000 tnyyure, 
500 " pkın top, 50,000 makineli 
tiıfek. HıO.f•ııO den fazla knın~·on 
göuderildilcini söy1cm~e rle, 
bunlarııı, belki de kı,ıııen Hin
dbtana goııdcriltlii;in,., } alıııt da 
İran, lr k. Fitbtinc, Suriye. Kıb
rıs n• sair ) trlere parça parça 
dagıl hlığıııa hükmetmek lazım 

geliyor. Çünkü a'ıl cephede ~·al
nız 100 bin ki .. ilik bir ordu bıı
Iımuyor \'e bu ordu, muharebe
nin tam aley·hine döıııneğe b~~
ladığı sırad•ı, mücadelenin gi~İ· 
şini değislircbilecek kadar e • 
hemmiyetli bir takvi) e ile ça
bucak desteklenemiyor; uzak • 
!ardan geç ve giiç takdye>iııe 
çalışılıyor. İşle bu bata, 8 inci 
ordunun bozulan ,-a.ı;i~·ctinln 
zamanınıla düzcltlluıc;iııe im • 
k5.n vermemiş, ola(:"an bir ınuğ
liıbi~·cti olağsııiıstiı bir boy;;;lln 
şekline sokmuştur. 

Harpte, bu çeşit .Lıüy·iik ,., -
kı'ılce:vş hataları o kadar valıinı 
olur ki ya hi~ düzeltilemez; l'R• 
lıut da bli~·ük ka, ıplar H za. 
rarlar pahasına pek gü ·lükle dii
zeltilir; fakat hu tahfüU. clahi 
harbin uzauıa~ına ~cbcbi;\ e l 'r· 
rlr. Orta doj:luda bö,\ le Uir ;\•HI· 

lış hesap J ... ~, :ı~1nrla~ rı. 
ABİDiN DA YER 
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komisyonundan iKDAM Ga>et>Cs• Sayı;ı Mü-clü ıiJüğıır,... 

19/t"~ tarih ve :lH ıo-a) ılı ı·»hsatna!Jl<' ıuucı'ııınce Yetm...ı-e-ııi 
Kıocu:rı.ıa \"e Barıı1t:~nuTJ1B Ceıt~ '.;fc ; : L~D\ ~ılll~ n1~·~3SC~ c.:rnryetirııi
~ ana nizaIIil)anıoesi Le cenıiye-.. merke:tın.111 ve ;d:aı·e lıcyctipJn 
.a~aıarının namını cem:y~:1(~r kan t.ı11t:hun 5 inci 1naddesi ikıtirasJn
dıın blJ!.unn:akla h'.ıLEll öyUCffi g~~ctıenJOOC necir \'e ilan.mı saygı
}ıuomızJ;;ı d leriz. 

• idare- heyeti adına Genel Sektcte.·i 

YETİMLERİ KORU~iA V E" BA.RINDDtMA CEMİYETİ 

Clllfü)din m!i..'4<ezı, Beyoğlu Yt'mePiCi '"''"k Z'J !'fo. !11 ıt>ahal
dı ı:h. 

h»a nızemnaır . .esi. Makaır~ Vi ayetçc 
a~-ırırn tak<ı'm. 

ta"'1 k erlilmi~ ol!ma?da 

twe lıeyctı a<al,,.ı, Vazife ı.te.?.eld ikamet giih 
~~~~~~~~--~~~~~~~-

Y ıı c .r f Salınan Re;s 

• 
ikinci ı~s 

f.,.·eınel Sc:kr-eteri 

Vezr.cd:ır 

Şapat Abu;.f 

Aza 

Yuda Alaln.ıf 

ıvlurakip 

Jlfüteahtıit B~yoğlu Başağa Çeş

me sok. ıı 
Tlli'ear Be<ırettin mahaHesi Al

fandal'ı apt. No. 20/5 
Mull4!si·p Lamart;n cad. Meral 

apt. No. 9 
M·ci.teat.hıl Taksim Lamaı"'i:in cad, 

Taş api. 
Tüccar J\ya:apa5a Mete C. Yeni 

apt. No. 16 
Tfrccar Tak;dm J ,anıartin cad. 

Eiza apt. No. 4 
Avukat Ü>manb<'y Rumeli cad. 

Neş'e apt. No. 4 
:M.,ıhaslp ·~·an Feli'ba, apt. 

,YETllMLERİ KORl!MA VE BARINDIRMA CEMİYETİ 

Ana Nizamnamesi 
iM<tfd.> 1. - A:dı: 
t:r~·ni~·l'tftı adı yctio:··!(->r; Koru ma ve Barındırn~a Ct:miyet ô.:ir. 
Madde 2. - Mevzuu ve Gaye: 
Cem:yet11 mevzuu ve gı;ycsi idaı·~ heyetince resb:t edilecek şe

ruit i }.aiz er-kek v~ kız öksıÖ2~<.'riJ1 i ·skiı11 1 i~bas \'t? iaşe .le maddı "~e 
nııırıevi ihliyacatım ve Türk nıe-k tep'lnin<le tah,<illevin• ve i·lık meok-
1.e'hi bitı.rdi~'ticn sonra k·ü.r,ıil.k ~an' ::ıtlur<lan bir .. nı ö.l~ıenrnelcri11i te
ımhndPı1 ıharett.ir. Biı:aenaİ'<'Yh C emi.yPl siyasetle ;ştig&l etmez. 

:Macide 3. - Merke2li: 
C~mi~·et merke~i Bc;-<>tlu Ye men:c sokak 23 Ne. lu mahal~dir. 
C< ınıyctln h.ç biı· yerde şube Si ı.lnıı\~Oaktu·. 
Mad.de 4, - :!Vlüessiııleri: 
Cem;) et müessi.slrrô asağıda 

:Ac:ı. -ve soyadı Tıibiyeti 

Yu•uf Salman 
Deh.en Ail1'andar 

İsak Anu·am 
i"cmıwv Benl>a;sa~ 

Şapat .... b<ıaf 

NiGi:m Toled:o 
M'ad'de 5. Azalar: 

•r. c 
• 

• 
• 

• 
•. 

yazıh şahıslardır: 

iri Adresi 

M üclc~ hth;t Bey(}'jeu Başı:ğa çe~·mc. 
Tüccar Bctlr€ttiıı mah. Alfan apt . 
Mu'h:ıs:p Taksim La;nartin cad. 

Meral apt. 20/5 
:Mti!calıilııt Tal'manc Ta5 apt. 
Tüccar Ayaz.pa~a Mete cad. Yeni 

apr. No, 16. 
Tii~cıor İst:kliıl cad. KayseTiyan 

apt. No. 2. 
Muh,.sıp To.z!'<.oparan Febba apt . 

Cemiyetin bir i asli t•e diğeri fahri olmak üzere iki nevi azası 

'"'rdır. 
Asil aıe, senevi a <'atır..ı ted'i ye t"denlerdir Fahri a~, c<>miye

tm mezvu ve gayesi uğurnnda değer'; hizmetJ~ı·i sebikede-r. veyıa
lıu ı lll6d<tİ ve;va manevi e!ıcmııni yeıt:li ~oardıın1arı d(M<unan eşiıastı.r. 
F ahri azal'lk l u:are Heyetinın ka ran ve umumi heyetin tıasvibite 

>lııtisap edl\ ir. 
M adde 6. - Azaların evırafı ve c€-miyete kabul şartla•ı: 
Cemiyete a;z,a olabilmek için a) 18 yaşını ikmal etmiş olıınak, 

B ) Medeni lıaiClardan m~hrum, ağır haps; müstel~iln bir suçla 
ma hiküm oJımamak ve sui şöhret le t:amnm~ buluınmaınıaık J:azım

dr.r. 
Asli aza e>llmak lst"'>·cn zat ce m:yete mensup iki aza tarafınd:m 

imv.a C'd'limıiş b:r wkı.Jlnamc ile beraber İdare Heyetü.e hita'be-n 
ya:<ıl.'aca'k b r mektupla namz"11i ğiıni vezede-r. İdare Heyeti keyfi
yeti badcttt"l'kik namzedin kabu 1 '""'-a red'd>ne karar ve\"h· 

Naıneedüı reu'\:f. halinde İdare heyeti red scıbeplerini bill:iıımıeğe 
mecıbur dı>g~:cru-. Kongrece keyfi yet ;nfüı~eın te"-\ik olunııır. 

Madde 7. - Azal'arıın ist:ra hakforı ve bunlann ceııciye1t.en 

>hr.acı: -
Azalaı· mektupıa heyeti idare ye haber veomctl<; şıırt'le ccm;yet

tıeon 131ifa C'.de'bfür. İstifıa:nameide s eb<'p göstermek mecburiyeti )"ok

tur. İS(ifu eden aea, s"'1el ca.-iY, e taksitile ted!ııhülLde kalan tekasiti 
tanı-1men vermeğe mecburdur. İki senelik tekasiti takıhüMe bı
ır<f.-oon azaya mootafa adde~me ğe İdare Heyeti salfilıiyc'.tıardı.r. 

Medeni Kaııun'llnun (65) :tllci mad\:lesl mue>binoıı İdare He,yeti 
Mç blr sebep göstemıcksizJn bir azanın C<'mi<ye-'t:ten ihracına ka
rar verebil:'!". 6 ınrı madde lıiik mü mahfuzdur. 

Madıde 8. - Gef,.Jıer: Cem;ye tin gelirleri ~unlaırdıır: 
a) Yı'.lla 120 liray ı geçmemek üzere senc<le asagari bir liraya 

b<ı:liğ a<:atık aidatı. 

b) Hayıırseven k.imseler'n y1ıp acağ• tcbt'JCrü \"C vasiyctler. 
c) Hü!kümctin müsaa-d.esile le rtp edilecek müsam<>renin lıasılaio. 
d) Dcvk•tçe y apılaoak maddi yardım. 
Madtle 9. - İdare Heyeti 
Cemiyet yedi azadım rrıüırek kep bir i<laTC heyet> ~fı:ıctan 

>ci!are olunur. İdare Heyeti umu mi heyet tarafından ik· sene mii&
det'le intihap ed'.Jir. İki sene scın unda idare heyeti toptan yeııiıdoo· 
ıntl:ıap edı:ıir. 

Çıkıan azanın yenid~n intiha'bıı caizd·., .. 
İ<l<ı''e Heyetinde vefat, i<ıtiıfa vesaire sebep.ten dolay• mürıhal 

\l<Ukuunda, çıkan azanm mfrdli'eti ni doldurmak üzere, İdııre Heye
t.:!nce Cemiyet azasındaııı biT baş kası .ntnıap cdlliı·. 

Madklc 10 ...... İdare Heyeti Te şkillitı: 
· İnt..ıhabatı tabp eden illi< içtimada İdare Heyeti azalan mey-a

nelerind-c bi~ Reis, bi.- Reis sam, bir umumi katip, bir veznedar 
>Ve bir kotılt:ro<<i< tayin ederler, 

İoorc Hey-eti kararlıarı taı-iıh. ve numara siras'Je karar dclteı~ne 
yuılrr ve İdaTe Heyet .. ni teşıki1 eden azalar t-arai"ın<la,-, ;>mzalarnr. 

Madide 11. - Id.are Heyetinin vaıifeieri ve salfilıiyet:.eri: 
İdıııre Heyet', ct'llliyet mev2Ju u ve gayesin' husuıÜ için lil.run 

g.elen rnuamcl\"ıtı yapımağa mı."zu ndur. Tahd;di olmamak üzere Ya
ı..fo ve saiahi~tleri ~un1ardır : 

a) Ce-miyetin ş:ılısi~·eti lııükcıni ye ve hukukiyesini resmi ye gayrı 
re<>mi surette ten:S'•l etmek. 

b) Umumi he"ctin veıtliği ka·:rarları icra ve tatb~k elmek. 
c) Cemiyete Wklif olunan namzetleri k0bul veya readetmek. 
d') Umumi heyeti ;çrtimaa davet etmek ve ruzıı:ıme müzakera-

tını hnv.rlGma-k, 
e) Ceınıyetin müd.fü, memur ve müstahdeml~ini tayin ve 

11tzec..fıı1a-;;·k. 
fJ Cem:yetin umumi hütcesi ni hazırlamak ve ceıııiyclin var.

dat ve me..-cuda:lını kanun daire sinde muhafaza ve idb.re etmek ve 
me•arifahr.ı ta~iöı ve temin eyl.'1!' roek Ye heyeti, umumiyenin vere
ceği lrarar üzctine cemiyetin ~ ksot ~-e gayesini tmıin v..e ide'mesi 

inhisarlar 
lstanbul ti at mürakabe 

Umum MüdürlUslünden 

1 - ?ıfiM-ahhit mtnı ,.e hftsabm.a (}l:ml;k üzere nliml»W'ei ınueibiın<.-e 50 
.nıt"trc 25 !n m \C 5{) ;:n<.-tı'ede 50 ln/m 1'a&~'ik ılıo.ı.--<t;ıoı p::ııa.1'!ikla ı:ıı:tın s.Jına 
c;;...k_tJr. 

ı.. - Pazar·~nk. J • /719..ı.z sa il günü ;)n.i't ıo.so drJ Kabs~ ı~,·~f.ını .ıı:tıbe 
sl~ıaf'kı n -(!.!kez alım kooıieyorıunrlfl yc;ı.pılacaık:tır. 

3 - ~Uımunc hcrgi.in öğleden so1 •a sözü g~~en ~~l'hP<ltı görülebilir 
• 4 .-:- hLt ldi!er:n p~·ı:lr]ık için .tnyin olınlaiıo gün, ve soattc tc!kl!;f ·~d"ecekle-r.i. 

·f.tal ll.7.-CtJJı<lr.a r.;, 'l,5 gi.i"1.·e11ı1.nr ptıra~~yle b.'.!:·Hktıı 11,.(:'J;k.Ür k.r>-ı\~li-ıyıJu.a. nrü-
rac2 ... tle""ı. (7039) 

1 D. Dımlr Yolları lıtıtmı U. M. llıııan 
. 1'.1.:..h~-un.Y.en bedeli 4200 (cııö.•f bin :~i )ÜzJ lira ol.;n 2lJOO (ikı bitl st•.kiz 

3·t:z) .~ı~L ray ctcs~'!'' ! Jon1:ı~ı. ('7,ten:rtH.!Z/l!H2) cuma gü·.JiJ ~aat (l.f.,30) 
(.'n dıör~ otl.ı?)da Hayda.:rpa~da a~r bi!J..:tSJ d:.>i1ilindetd kOli1İ.!.:;)on lGl'afrn:da.n 

a.çı:k ek$ıltıne ,!nıliJe ':ttın ~lınul;'aktı:r. 

İlciın No. l'i2 

.Az.anlı ~{:ı l ,5 a..:ifili ext.~a extr.._l 
:t ~{:ı 2,5 ' &stra. 

0/o 3.5 > 1 uçvi ytı.ıı1ekl~ 
~ <,-Q 4.5 > ıı nev1 :rer:nekli.:ı: 
ı '70 5, - > Sıra ı~a 1t 

2 - n.ranf' yagıar: 
•re-ne!re!i. 
Tf'A.".eke:siı 

tıKilo iıt.i:bao:lJc> 

l113.30 
99.2() 
05.lCl
ııı..:.. 
67-

102.30 
102.30 

... 
t22.6• 
118.34 
114.03 
109.73 
lm!.59 

121&9 
112.40 

123 
118.50 
114 
ııo 

10.5.50 

121.59 
Bu !şc :i.rı11"'k ~te.ycıJ{eı·;n 31.J (üçyfut on be") 11,·;:ıtık rıl.uVdkkllt tt-n1in.at 

ve kc:ınun\_ın tayin. cttigi v•'\Saikle ·bir.:kte ebi.1tn1e gfulü &.'lnıtine ka<la;.: k ..._ 
mis.yon~ mü.raca~tldrı 1üz11ndır, • 

3 - Varille tıel.-en s~lbntıluk ,e orin.:Iı 

Bu i§e ~~t &a·rtaan1t!ı.3ıı: .k.vn1~·Jo"OfOdan par·;J. . .:ıı o]cıır;ı:k. <faiıtıtn1~tadı·r. 
(7C87) 

~ 

ix;in füzuın go«üJe.ı gayriıınenku1 lei :tefen-iiğ ve icabında onları 
1\,~ ağ etmek, 

g) Her ı ürllü d'ahi Ü t ailim atı. 
mak. 

h) Kanunen lazım gelen def teı1eri tutmak. 
IIIadde 12. - Reisiıı Salföıiy't;1; le.ri: 
Reis veya 'gaybuheti h aliıncle Reis V<>lııili reıınıi1 ve 

.gıı) n resmi ınakruna·bta ve hükfı nıeıt deV"airinde ve alelümum mııh
k<>meler h0.lZUl'Unda· ıdare heyeti ni rem&ii edeır. 

ldar heyct iniıı1 vereceğ; salah> yeL .dairesi'l'l~lc indclicıap a\·uka~
wo·a vcJ..ald veıriı· • ·J 

Mıaıdde 13. - Kcmisyoolar: . 
, ldaı~' heyc_'i muayyen vazifele ı'le bir vey..-ı ınJ.tea<l<:Ut kxıımi"·~y~ın-ı 
ı.aı lay:.'n. cd<,<>d1r. Kom.isı;'<ln1arm tarzı teş!üli ve foaHye.tforiınin 
tanztm1

•• 1daTf' h~..'t·~tin'C~ hazırlan acak <.hahili nizamtıan1ıe~erıJ-e g&-
~~ 1 

Madde 14. - Adi Umumi He yet: 
. Cem':e<~in adi umu,mi h~yeti :ak\'1m ~nes:n:ın rnk üç ayıncl'ıa ce- j 

ını.ı f't ıı ~' '·'""'·nde veya ı:jjge.- m ınıasıp, bır yerde loplanıır. 
CemiyelP me-nsup olup mlited ahi! ai<l\ıiı bulunmayan ezıalıar 
Umumi heye-t içtimalanııa da vet ediiir. 
Dave1t İsta-n~ulda ikıigaz-e~dc, fçtimaı için ınuayyC'n oı~tın trırl+ı-

te-n en az liı; gün evvel ilam eı:l.il'ir. j 
Tayı•n e-Jıien i1,'tima gününde en az azaların fu:te biri buiu'nmn 

;se en az bir hafta. fasıla ile ye n·den daveL yıapıhr. Ycnitcp:•ar.
tıda aza ad€di ne o!u..,,a alsu'n umumi heyet te~ekJ<ül" ede~ \·e 
ı"".ız-1an1zd~ki husıtsat hak&ı11da .ka.rc:ir verir. Aı,ıca•;c ioçiimac..ıa. h·:ızır j 
bJ>!unan ezanın y:-o:mide biri ıa'l"I! fıı:ıctan mıüzaüo:e'>'İ ie:enii.:n mevaıt 
dah. ru21tıamcyc ithal ı:>luınur. 

i\fack!e 15 - FevkaMde Umu nıi He.yet: 
Reis veya idare hcyeU veya azadan beste bıriııin- te'-"1:1\ıü,.U'o 

fov'kalade umr,ı'mi heyet toplanı·~. Davet us~llc'ri adi unıın.~i h>E:·;•et
tôlü usıull gibidir 

1V~3rlde 16.' - • Uanmi Heyeiiln Vazlıfe ve Salahlyetlleri: 
Um;ınıi heye.tin başlıca yazif e ve sal\ihiy~•:er•: 
a) Itlare heyetinin ve rnurakı l:ıi~ ma.Ji \•c iclliri rapo:r1}aru'1ı mıü- 1 

y;-ıttJ~rı 

~hık ye.jı

Prma yağı. 

• - sabun 

EN SON . 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENt PUDRA 
RENKLERi 

ıı:rılrere etmclk ve idaTe 'lı'C'"Jeiini lllırn etmek. 1 
b) Yen'• idare heye<i.'"Ji intihap ve tayin e"J'llek \'<5 idare heyeti p aris tern~ 

• ra'- ~- . ··ı d'' . 1 . . . . 1 hanel•rı· ı. a ı;.ı."11<-Wn. ın·~ı )ap e ı:.m1~ a.zııa· a rın e mrt ınti:hapia.rını t&5Jivip etmıp..k. nın bu se· 

c) Cem•~~'·fn idtımesirnı ve g ;ıwesi.tlİ'n remiTıi 1ıatlbikine ıır.!'dM Dekı ko~
<ıl!aeak her güna tc-d.bıirleri ifüha z, gayrirnenkuı1er"'1 i tecerl·Ll··,. '"" '•Yon ı•F•. 
indielicap ô"!an ferağ 1!'tımek ve bu uğurda idare ~yet'··e 1·''~mıııt mevsim roplarırun 1ilz ,,. te- . 

tıfılı· t 1 ... ı ... ~.:ı nın yenı TenJderle ah enktar olınast 
ve ıoc ıye vemıe <. lazım ı:•ldıiinl eö•terlyor. Bu ••n 

d) Cemiyetin ana ııizıamn..-ıme silni tad··a ''e')'a bazı madidelıerini moda yeni pud.ro renltleri de bU 
i11d.'VC etlm1Qk. F rans-11. ıüı.eJlik mütehaSNıı tAr& ... 

e( Cemiyetin feshini kararJac tı•nıak fm~•n ıcaı ve pıya••Y• arzedilm iş-
. .., · t•r Burada. bunları anca)t Tok~lon 

Umuımi heyetin karaı11ını içti, ma se1oınund'.11 talik edilenek ıı:.ıre- pudrasmm yeni ve culp renkleri 
1\[e aza v~ başka1arma a~dlli t". arasmda bulabllırdnJı. Şe!!al au-

,Madlde 1.7. _Fesih lıeli: zel lık ve gayet boyoz eililer için 
,,.. · · f ı. · k . .. . . , . "Natuı·eı.. pudra ş;;.yanı tavıiyed1r. 

.. '-'cmryetin esrnne arar ''"' rebilmesı !çı'1 J.,<lOIUI ııizan·(nameye l ı;;1c>..,,; 3"M$lnlar ıle açıl< l<!nll .... 
gore ıc.pl~no.cak ollan uınllllm.i W f et az.al0nnrn en az üça.: ~;;Osinr"tı merlere "ROE1e.. uyı,un ıtıtr. Pen-' 
.lıuzu"M.ı ~a·rtill". Bu ekseıri'.vet ha sı1 -oJ!rnadığı· takdiırtlc ;ıc,1ci d<>fa be b•T ı>0rlal<lık vorir, 'Ra,.Ml,, 

içtima için 13 ütncii madıdıeye gö ' " aza davet etli!! ... Bu d-aYct ü.,r.;- ~::~'."' d• eıımer!ere <•zıp bir renk 
rine ıopkınacak azanın sayısı ne clursa olsun fesih llwyf',}et:\ıi;n "Pech•" ya21n ald ıi!mrı günoşin 

n:~~3kere._i caizdiı. Aıncak bu su rette yapılan içıtima \-ıc ım.frmk~ altın esmerliğile ideal bir surette 
sonu·:ıda fesih !ıalcl<mda verillece k k:ırann da mevcu~ aZJınıı.1 ür'te ımtiı.:ıç <.-der Bunlardan başka To
&.i,.revil.e ittii

1
az oTunıması şarl.tır. kalon pudralarmın şimdiY,j kada r 

hlt gor-mediğiıUz. daha canh, daha 
Madde 18. - ~:lÜ·!"ak'ıpler: CilZlP ve dn h a paı-lak. renkleri var· ı 

. :·~~~~~i ~1~yct, vaziieLc~f ikt .~ ~r;·~. &2ı~am e:L:rıt&. ~iz~re. bir i·TlJ. .üç 1 dır bava landırLl .. 
n:ı:.ı .... 1 . .:-..ıp ın~ınap edcır. ÇıJtan mu ı:ak:pler1n yenıdicn Jl!lfıhı~ıhı ca·'ı7'.:ıtr. Tokatorı puarasa. ~, mış,. trr kı bu sayede on <!e!a dnha 

M.addXo 19. - Murakiplerin va zifeleri ve salahiyetleri: inceloşir ve ideta tabii gibi görü-
'.Mf~ı:ıakip~;e;r h.eT adi v•e utnllmi. bey•.et.rt.e iclhı·e hıe~trn:.n ~raz et.- tür Taı.e çıçekleTın esan.slarlle La

tiği hesapaa -;. ,hiJ:ô!nro ve Ill€Vtlu at hesapları: nakkonda, 1"'1"<'. V'"r'ı· tir edilmiştir Terlubinde "Krema 
k.!1' ( d 1 ı.n. 1 ı:- KOpuğü., bulunduğundan iki misli 

ve De. ':· c i.en bfüÇE ha""'ınca rn<i.i~al<"alarmı Jı., ''an l'(]crler. M:ü.- daha ook zaman sabit .ıurur. Toka-
ıra!<i'A }>irdc.ln ziyade ise r.ksc-d.~rct Ie karar vıer.:ıri.er. ıon pudrasmuı yeni ve ca.zıp renk-

j\fadlJe 20, - Tadiye: lerini hemen bl!günden tecrübe edl-
C<.'m(yet feshini kara•· veritdiği tak.dirde m~1[ar, bôr veya ib'ı· kaç =;;;·;.., ___________ _ 

t>~yı.r cemiye1krine d'evreditı:-. 

---~-----

~!!!!!!!!!! 

'14.4~ 

G7.~ı> 

<l9.1() 

93.4~ 

15.8ı 

79.33 '1.50 ~d!Ot.~ (72211) 

-
Yüksek Mühendi Mektebi 
Satınalma komisyonundan,. 

• 
Meidtebımizin 5'00:0 parr;a çan"lKlJJ.1' yldcQn1a işi kapa.Jı ~r( UEiU . .t.1.~ 

e«ı:ıl!1iıney~ kooulrnuştu.-. Bcn...- J>""'Ça 'mm nruhaırımen bedeli 13 k "' ,., "' 
;lok 1".oımlnatı 5•5 liradır. EksH1ıme 16/7/942 sıuı 11 de yapılac:lotıı·. Fı\Zı• 
mal_Umat için nlüdilriye~ arüraıc:ı.ai. ~ 700-J) 

Teknik okulu satın •ima komisyon• 
başkanlığından 

ı 00000 par~a 

l~O ~ı:ıu 

Tahn:in be~ T.ahmin be .. iL.. 1t•a1ı·nat 
dc!i ii: clPli tut.n.rı 

KtID:'n5 s. Lir.at lllrU.) L ına kıuıru§ 

13 
ll )i.ra 

13001! 00 
132C 00 

975 00 
99 00 

Yıb:.tı2Jeiıe. ııulunaıı Tclrıııik oku~unun 194-2 nıali ,yıh ilıtiyaırt olup l"Uket>ıda 
cıus "~ ;ıMmtarile tahmin bC'dclle~:i yaiillı ]ri ay ... ·ı ı;aıı·tınıa-x.~Jc."I.·~ gQ~ 20/ 

7/942 p&2.ilı!?.1et:i gü.nii. çamaştr yıkaina .saat 14 dP, Qd.u.1 saat 14,30 '.iı;.ı: Yi.W.."

&utt: l1i.~.henıJ&.s nlelctcbi. u1uhasebe5.inde topJ.an.a.ca;c :kn!).)i~'lrı.tla ih2Jftiı yapıJ

m3'1<. üze.re .;-.ann.a.şu· yı.kan1a kapalı zarf, od\ın a<;ıJc ~1 l1rr.~·ı"• koru1)rooş-

t tuı·. 
Çamaşı: yÜ1ll.""1nın ilk temina,\ı (975), od.u."un (99) füad:r. 
~.ltcıkJ.i;Jeıfını ~wıaane1eri gönme:k: vt> il&: tt1ıntnatı yolımı.ak lill.<'Je bi1" 

gün ev~.relille ita.dar Yıldızrl'aki c~tulu rıuza ve e.k;SiLtaıe giln:Ll Gı.i1nt~·ıyıı11r 

dıılki YüloSeilt Mi1lırofös Me'loleb; muh~-.me g«lmelc<i. 
T.etk~tf mıeıklUi.Plaı•ı eikslltmeden bir .saoı.t ff\o·vel~le ıkaıi.aır mıakıbuz ın·ukıüıbl

Jiırocie ''erilımf'"Si. azımdıır. 
Footada va.ki gecilmıel~r ı,ııbuJ .,,ı;ı,,__ (7222). 

ZA Yi 

İJ;ıt"";>bt>l Belt"(liyesill'de.ı. aldrğını 

1631 No. lu btstkl('t plakamı ra.yi 

eıt>m. Yenismi •.Jacağımd D <'!Oki;si
nin lhil!rntü ;;<t<t;ır. 

Kad•kıöy Sl\Yhan. paşa ofl<t<ak H 
No. da H11ıisto Sw~cı. o~lu. 

B•:v<>fu 3 üncil sulh 
Jrimil;goıiCIEın: 942/120 

G&!~tad'a Tooel i<ıaı;ı& 13 No, ela 
Kt'g'Oıın .Ag»pyan tara!ındor> i:\ıti!>adı 

neği~lik: Tw'k .Aııron.."ın Ş>ı<k•

ti aleyhin<> aıı;lığı, h:t®li bu.hımhığu 
hisse SC'l1t!°tlcı:-tnıin zayJaı:dcn dolıayt 
m-cn'l tediye da.ı·asının mzhkerr.eı:;.inr 
d-t.•: 

Hamıli bu.lu'.l>d\ıiiu 21366, 21367, 

21368, 21369, 21732, Zl733; 22172, 

22173 '"·~ 2'.2ı2ı81 No. Jı..ı ve beheri 
beş bu9uDt füa ~-mMinıclJe 9 adet 
birhl< ve l4-04il-l4050 N<>. lu 2'7,i:I 
l!l'a k:iYU11ethıde brş; bir ye=:dr ve yi
"" ;951-7900, 13601-13610 No. lu 
ve beıJ.11-ıı-S 55 Ji.a lk1,yın1H 1 tin<le iki adet 
onu b~r ye14dieki cem'an 34 adc~ his 
'ı"e ~-enıc'İ'lt~ı·Tnin. t'co.rı:t ktınunuu hi.ssı" 
sene<:ı::ı..t. nı~t ziyanın& ait n1r.-vadı .ka 
a11ı ~·ı...,.1yl' t.eı,.ı,{iıksın. mt•vızı.:ubahis tah ... 
vLHrrin tE:mr»lti.H.i"'lün Tn-en'i tediye
sinı' 3C>/4;C'42 t:ı;-"hiwıde ok.arar ve
rilın1!ç clrl-ııgtıınıcl n kt:;;,YI~yet ilfın 

olı.mur. (3674) 

lffii91ee 
~/7/llMZ CUMARTESİ ' 

7,30 Pt0gt-an1 Ye mıcım. ~•t a.yaırl.. 

7,33 Mtwk: 
7,4S Ajans haber1«"i. 

8,30 Mi.i:ziOC: 
13,3-0 Pt-ogra'!"lı. ..,·c m-tm. &.ıat acvaı•ı. 

13,:ia Mi."az.ik.: Tü11loçC phTh:lar. 
13,( 5 Ajans haberl<>ıi. 
14,30 Müzll.<: 
18,00 Pro.g~·am V" n-.:en1. sa.at ayc:ıcJ, 

18,03 Müzik: 
18,45 R>ciJv çocwk ldü.bü. 
19.30 M~mla:t:.<•t s::ı.at aı)'iifl '""' A

jans babederi. 
19,!5 Serb<'st 10 dakik!>. 
19,55 
2(1,15 
20,45 

• 21.00 
21,15 
21,45 
22,00 
22,3-0 

l\fi.iz.•k: Fasıl heyet 
Rr. c\r-o g~trsi. 
}.1üzi.k: Şa.rkı \e Tüı~ülcl'. 
Kcmuşma: 

~Iüzik: Dinleyici i&tf•t!eı·i,_ 

Ko:ı~a: 

:P.iüzik: 
Memlı•ık(•.t ~aat Cly=.ırı, Aj;ır..G 

iı.aberlc~ı·' ve BooısalaT. 
Yarınki pı"O"gı·::ım vt" kvpanlQ'. 

Sahibi: E. ! Z Z E T. Neşriyat 

Direktörü: Cevd..t Kanb ilgin. 

Basıldığı :r•r: • Snn Telgraf• 

pastaları yapi.ırmağa kal'.<tı'i'lyoır 

dum. 
K 1tıla katıla gülüyordum. Çe 

rekıim uğrıdı. 
Sonra Korlıuya cevap yaz

dım. Ahvalin benim ıçin de fe
na oiduğmıu .Kız" için b:r şey 
!er y•pabilece~imi v~ icap etti
ği zaman bu hususta kenti.isine 
haber vereceğimi bı'.•1.rdi.ın. 

Söz MODAF AANIN 
Köyde, anam ile Silviya v• 

Gina i!c evlen&;ğimiz zıımaıı

danberi ellldr.n hzfö evl...i.t1ııgı

moz vardı. Noe! 'c paskalyc 
hay-ramlatında bunkıı'Cfa n başıka 
bir su.rü daha coeıık davet ('(]'.
yorduk. Niına hepsine bırer lıc
di)1e verirdi, ben de ailel<eriııe 
para ve-riooim. Her ba)Tamda 
dıa milli ba!1kaya, k;zım namına 
bir çey:rek 'kilo a~tın kostırciını. 
fi.hına b' '.zat Gina rarlardı. 

Ctvabımı alınca heı· halde 
kan beynine fır!amışlı , Gittikçe 
tehditkar bir &üıü mektup yaz
dı. Artık cevap vnrmıyordum. 
Sadece, n1ektııµ~al1.'1•n zarfını 
imzalıyarok cevap makamında 
bvnlan göncleri~"'Ordum. 

Bir •abı:h, güneşle beraber o
dama Nina g c'i. 

Drmek cann' ;,r elimde idi. 
Allah hasisliğinden razl olsun. 
Kızıma şahsi muhafız oiarak 

deııhal dört eli, ayağı tutar a
dam btılk:lum, onları s;lililnndır
d•m ve kendilerine, müsaadem 
ol.mıadan eve k:m girmeğe kal
karsa ateş etınelerı için emir 
verdim. 

İki haf!a ı;onra Ninayı mek
tebe yerle~tirmek üzere Büıkre'
şe gitbk. Onu, madam İvanes
ku'nun ahbabı Olan bir me)step 
müdüresine tevdi ettik. 

KQnbu kıı.la artık hiç alaka-
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dar o'lıınıyo.rdu. Mekıtebe gid;p 
gÖ'IVlesin di!)le, müdüreye, mü
remadiyen ilfıve masraflar çıkar 
mıtsını rica ett'm, Mcsel_a piya
no dersi, dans, binicilik. yaban
cı dil... Vesaire. Ko"bu bu 
masrafların fa'>-..ıralarını bilıcliren 
mavi zarflardan o kadar kwil<.
muştu ki, daha ik:nci ay olma
dan ,onları açmaya cesaret ede
meden ban.a göndermeğe başla

dı. 

Heı- Cumaı-tesi, Giııa ile bera 
ber Bükre~e gidip Nir.~y~ gez
diri,yor, eğ'lendi.rjyıoırdu k. Bazan 
karım on.unla bir kaç gün 1ı€ra
ber kıalıyard\ı. Tatn ·bir saadet! 

Fakat tati.l!lerde, res.'ni b11ba 
kızını alıyor .onu bize anca·;.: 
haftada ~i giiın göırıd'<'Tiyouh,. 
Çocuğa olan ınıuhabbetimizi, 
şefkatimi:ı:i istismar e<li.yordu. 
Ilen~n, ödünç okıraJ;; ziraat 

• 

makineleri, hayvan ve elana ne 
ne bileyim be-n, bir çoık ~eylen: 
alı~r>du. Onn lJ.iı·şeyi re&letınıi
yordum. Hat!.a, mcmınun olSun 

diye bana lil.>zım olan <ıeYiJerden 
bile vazgeçiyordum. Çünkü bo.r 
cunu bana, betıiın iı,~n yeg-.lııe 

k!yınıeti o'!:an bir para ite, N\na 
iJe ödiiyordu. 

Ba7.aıı, talih, canavarı şidtlet
Tc cezalandırmaktan IJı<.\<laıı,yar
du. B.r defa, hasattan lki g:ün 
evvel, ıfulu bütün buğdiayiam:ıı 
mahvetti. Yumruk büyii.kı!Qğün 
de oolu taneler>i tar1alamnı b:fa~ 
di ve tufan tam be-\ıim t:aı·lala
rın hucludı.:ında cturou. Herif sa
ulık oldu. Safran rengi yeşil da
marlı limml ve çamur }liizüJııfr 
görmek zevkini elde ecfıemedtm. 
Fak.at dokıtıoru bana t.ar f.~li yap 
b. 

Benim mahsudü.m harikulade 

No: 7 2 Oıiiiiiiiiiiiil 
bO'I o'ldu. Neye teşebbüs el$em 
muvaffak oluyorcfaı.ın ve serve
tim artıym~u. Köyfü[erimin 

maddi vaziyeti çok dli.izellmi-ştli . 
Saadet ve sülkünet içinde 'Unu
tulmaz bir !<aç sene geçire! m 

föınan.ın b'.ıte gelişi 'bcr bay
r.arn dem-ekti. Eneldcn haberi
miz olduğu za~o o~u kabul i

"çin !:?Vi a;ıt.iMt \e aklımızı f ~i'.!·i

m;'Zi ka:ıbedlyCJ!r<luk. 

Büyuk bir yemek k:tabında 

yazılı ne kadar pasta 0!\11'1 Yarsa 
heps;;nden yaptırmak için blitün 
gece hi?ımetç lerin b:ışma diı<:il
mi~ onlara nezaret eden Gina 
iJe kavga ed;yorum 

- Bırak N>kola. d'y0tdLt, han 
gl ı>astayı en çoık sev( r. biJ
mek istiıyurıım. Şlımd. anladm 
rnı? ... 

Gü rr:eğ<" b.'l•lınıı:. b<;r de mut 
fağ" k~up aklıma )!el.en basl<a 

Fakaı ~nadetim•~ pCJ{ muvak
ka.t ldi. KoıibuNıın el.nde idik. 
Hemanb • t<diği dakJka' Ni
na~• ala bı!kdı. 

B:ı.zan gece yaı ,, u~"lkt. '11<.ızun 

rç.ı:nde sıçradık KvrhL uış:ıkl,.
rından birini gön(l<'J"rn o1wrdu. 

- Boyaı· göndr0 ·di, matm<ız.:
li istiyor. 

Ve itaat etmek icap ,d;,yordı .. 
Yüreğ:m kan ağlıyarak "it•?'l g<> 
tfüüp cerlldına teslim P<ler "" 
döııerdim. Korbu kızı. ·blZi ü;:
n1eok iç· '1 ,i·k:i. ı; ç gtn tutar, 
son·ra onu, bize, zav1t1am ş i~
loek Ye <;'1~km bır halde >a<le e
derdi. ' !Daha var} 


