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Almanyadan alına .. 
cak lokomotCfler 

işlerle meşgul oldu ' 1 
\ 
i 
1 
\ 

Sovgetleı 
Bir kaç yerde geri 
m.evzllere çeldldl 

Dr. BeUb: Saydam, iaşe, Odun, Köm'l:r, 1 Bir kısım ;ıus kuYvet~ 
Nakliye vasıtaları, Ekmek tevziatı ve ! !eri çenber içine alındı 

Demiryolu malzemesi almağa giden h~yetimiz 
1 işini bitirdi, bir ha;:;ya kadar dönüyor 

Ankara • İstanbul arası için 
Mazotlu Lokomotifler yapılıyor Artemovs 

----~ o 
VEı:>~OPETROVS~ Fll'ın!ar baldnnda izahat aldı 1 -11-

_ aporosve STALİNO,.,tı:Ai<._., 
... 

• ı· Alman taarruzları 
Noksanlar üzerinde alınacak l sttr•atıe lnkişal 

lüzumlu kararlar tcsbit edildi ; il<Jrlin, 6~~.~ 1 ~1~4 P,ske-

isıanı.u1 6 (A.A.) - Başnkil rl bir meııbada.ıı bildiri[d?~i~e göre, 

Mısır 
sinde 

Ceph•. doktor Rdik Saydanı l>ıııgün iiğ- alman l<ıft~lurı b•ı·:,_ "~cu.a<lan Do-

"' leden evvel saat 10 dan 13 e ~e nu ıteÇl'llrge muvatMc olaral< neh,.. no.ı nehrini ve Kunık böldge,,i.n de.ki Almatı taarruz 
a'ln sol sa.ı. ~•1!lle köpru başlar» !e· , gösterir harita 

istihnıetW I 

Zl*y•f öğleden sımra 16 dan 20 ye ka· sos etmişk'dh· ----------''-- ·-----------Va '"' dar ''ilayctte ~apılan topla!n·tı- Di<nst ar.• Deu·•dılaııd gazcıc..ı-
- --------
lskenderiye gibi mühim 
bir üuü kaybetmemek 
için can havlile harp e· 
den İngilizler, Romme
lin birinci taarruzunu de 
/ettiler; fakat Alman 
marcşalıııuı ikinci bir 
hamle için haz;ırlandığı 
na !JÜphe yoktur; isken 
deriye ve Mısır henüz 
tehlikeyi atlatm·ış değil 

da İ~tanbul şehrinin ~c b:anbul nm bu. ;ı.lı;şam bilct;rdig ne göre bu-
kazalarının jaşe te~kilü.tı, odını tün cephede taa;"lı•uz· ha:-e~{eUcrı 
ve kömür meselesi, kok ve ma- ıru.;_n1mıni;yete .ı;ayan neticelerle de-

Yıam etmd<ted~r. B;;ızı bölgelerd:.'!' 
den kömiiı·ü stoku ve :nakliyatı, <i!üşınamn nn~avP.n1 etiıti fnl'0.:ll A,-
n.aklixe vasıtaları te'kilitı, ek.. m-an ve n11r:ıtcrı,{ kwvc.Jı~:ı §3rka. 
ml'k tev:ıiatı ''C karne k.ontrolil· ~u Qağınık b!:r ş~ d '-'-ekjtcn. 

nii deği-ştirn1el<:rini ,.e fırınla - Sov·yt" k·tı:: :.ı.nnıı takip e .ı ~tt:<l-~ 
rın çalışına tarzları ve "eGika ler. 
daire ve müessooe ınüdürlcrin- B?.ı~in. 6 (A.A.) - Al!nen oın:.u-

ları baŞt;.QJ'llııt:ııh~ı. tclı!i~i: 
ıleıı izahat· alınış \:'e btı hususta n..;.~ cfpl~e....:sj.Jtiıı ccnub kesiminde 
görülen noksaınlarn ikmali ve ı..; haı,..,kıı.,. ta>catruı· eden şc;ikl:e 
teşkilatın .ku~etJendirilımcsi dı~\·cım etımektı•d:r, Don neru-:..nin tıa 

idn liiznmln olan hiikiımet ve 'İ.>'<»ı.da. kuşıı~,ı.,,, km"V<ı:.ı.; d.ü=ın 
· .gurupları y;..ık 1Xlil111"'.<: üzc-.re~ 

dir. koordinasyon prarlarmı tesbit Z:ı.lhıı km·vellı'r'' <iı•ot"\l""·nelc "" 
__ __ etıniştir. rett.yle &ı\:ıyc·t: k:h'Vr,tler1n:n çe.ı-

Yazan: ABlDJN DAV ER 

ihya meJdan nıuharebe
sbri \.'C onlın arliasJ<ndan 

ı\l!ıoır nıe:yCo.n nıuıhartbe
•inin b:rinci de, ~i nıaliım 
~rkildc ka~ b~tıniş olan 8 inci 
ln,giliz ordusu,. temmuı:u.n ba .. 
şn .. Ua.ıı.beri El AJcıneyn mc"\·Jti .. 
inde da) awym·. Lıgilizlere ne • 
ies aldırıııanıok maksadile çok 
6•kı, \"<lk auıa""'ız bir ta.kip ~·ap· 
mı~ olan l\Iare.~l Ronımel, bi • 
riueıi \'u.ru~unda, dcrinliğiuıe ter· 
tiplenıuiş <>lan İngiliz müdafaa· 
sını ~·aramadı. İngclMer 60 ki . 
lonıctrc genişliği.ilde bulun.an ve 
nisbeten dar bir cephe arzeden 
Katta.ra . El Alemoyn hattında 
can havlilc dövü,ıiyorlar; tiin • 
lcü, burnsı İskNıdcriyc-nin !Hl ki
fonıetre batı ınd; Ve :nuığ • 
lilp olup geri çckildikıleri tak . 
dirde, İ~ke.ndcri:ı e gi:hi müh. 
b. d , uıı 

ı.r en.iı. ilı.,~ü elden t•ı.kaca'·"' r 
Milı • ""' ' .. ver <>rdusıı, çorak ~e kurak 

llar-ptcn 

. yapılaca~ işler 

A~1E iKADA 
MOZAK ERE 
BAŞLIYOR 

• 
Ruslar ve çrnıı .. 
ıer de mtz~kere
lerde bnl~nacak 

bt•ı·d-en, kurtulı :.1k ic,· 1 ~ 2.p 'gı kar
şıl.ıık oo.ar:"l.ı:z..ar neLc~iz wılrrı ı.s;tıır. 

üre! itrnal l'lllr: bır ç\•~ zı.urı \:::t

SJL..ı.lar ve M\'a t~killı ·~ 0 dc~·e.~t.-
1E'1f' d'iiş!Yt...ll t~arruza. gPçırrıiş:: de 
k e"' oi-' ll k,.ır:Olaı· Hı'<'"Jl'ibıek 
re:. ~:l!ı.: Pi<t • ·nü{!t· r ti.P' çc:a. 
(Lti.,.. ·1n t :ı.clıa"1 ti:r.am;y·c yok_ c
<i1;r.ıi-t r Çanpl']l!la.laır dC\"am: etmı k 
te<lir. 

Rijev kesiının::ıe taarı ızumuz de
vam ,..trr..şı lr. 

l\IOöI,QV ADA TAHJl!J..'lLER 
Stv~ihoJın, 6 (A-A.) - 1\.Ioskorv.adaı 1 

yapılaın tahn:1bıJcl'e görı\ Kuı~lk dO

(SO.NU, SA. 3 SÜ. 6) 

Çin Lideri ::llareşel Çanik.ayşek 

Çin - Japon harb· nin 1 

6 ıncı yıl dönümünde 1 

Japonya 
yakında 

Halifaks yıkılacak 
İngiltereye dönüyor 

---lilô---• 
l!k olarak dea~ıe 

göı-Gşec il 
Londra6a 6 (AA.) - İngi·ke-

~~e.ndn Va~ing\'On büyük el,,hi 
L<ırd HaHfaks lıafta so.nuoU.a 
lıUktianeti ile görü~ımelk üzere 
hava yıcı!u ile !ngiltcreye haıe
'ket edeccılııtir. ' 

----ı---

Çankayşek bıı 
beyanatında 
çın, barp "!I ktir.ıo 
dayanacaktır, diyor 

Çör çil 
"I 

Çinlilere 
gönderc!i 

Çarpışma 
tavsadı ____ , __ _ 
Yeni hamleye 
hazır la nılı yor 
iki taral ta takviye 

aı11or 
-·•ı--

lngilizler bütün gün 
. hücum ettiler 

Kahire 6 (A A ) - Bııg:ıı 
neşred,Jen Oı'taŞank td'> ., .. 

EDiılcm<'yn çe • cere· 
;ı.ıa• eden mdı rctıE: d:::' a.'Il et
miştir. Kara ve hava ınıvvctle
r.i.n iz dü,mana hütıi.ın gün Jıü
eum -<: ..m.iş!crdı.r Bır .{{t .ilmıde 
k11'a1t:ı·ıın12 gece ht·.cumu. :esna~ 
ftınd·a d1j.ın1~1n J~·ıgaI t"2 ıği b4·r 
mukavemet nterJ.tczıntiC'n çı;rar 
ffil'S \.,.e .kend·ı;ı.nc _.f!ır krt1·~ ıplar 

verdi cr.ı·~,,ıero. r. B.11:-ı lrny·r'.a· 
rırrz haiifti~. 

foı;;];rz ve cerup A~r·ka hava 
kuv"\':et1t"rinttn oı:e: a bon -a U\-ok
ları savaş bö 0~;ı.. nd.ek• düsnıan 1 

• so. 'fl. SA. 3 SU. l) 

HAVA HARBi 

r~1 ~ L TAYA jl 

HUCUMLAR 
ÇOGALDI 

• 

Ankara, 6 (İk-iam muhabi
riiıd<:m) - Devloet Dcmiryollan 
idaresi ~çin lol!oom :tif. \l" .g~.n ve 
sair dem:r-J o1. malum ; miiba
yaası içi-n .Mıımınyay n gitmiş o
lan 'lı(>'.''etiımiz orad.aki i JM:r'ni 
biti:od;ğiııden on b<:~ Temmuza 
dbğJ'u ş<c.1ü-Omi:oe avdet edıecek
tir. Yetıi anlaşmaya gfue, ya
kın zamanda A~manyadan lkiı.fi 
rrkiıkıtarda '!c"{cı:ı1 otif, yxYI~ ·ve 
Y'İ.İık vagonla" .meınJc<ketimize 
gel"c<>ktir. Bulgart"ta•ı<laki ln
"Oirrı<)t1f ve vagonlar da Devrrc-t 
Dem r.ro 1arile Bulgar nak"'yat 
şirl<et, arasındak; Pıtilaf halfu. 
ltınur olunmaz ıncın.kk!!t 0:nize 
,getecek-l.J1r. 

Ankara - istaobul ara"1J1'la ,,_,c. 
iil€eek maz<Alu Iu.<amoMı.drin 
Ailrmuıyada imaline de\·am olu.., 
malktadır. Eu l~koıınot.if ,"E' \·a-

Bir adliye terfi listesi 
hazırla~dı 

.An!rora, 6 (İ:Jodam ımtıl;.ab'· 
l"'.ınd-en} - B'lh:ı~1 ·e~fı~;'!'~ ih
tıiva e<ı ·n 'tt"ı(Ük btr •. dlıyc na
lril \ t .. \' n 1ıste~i yıth k tasd1-
kıe 1.U"2F-d° ~n:~4"ı '. 

. ., 

Da ili • 

gonlar gelınce İstanbu. • An.ka· 
ra hattında da.lıa !atla sürıat ~e
nıiıu mümkün o!aC.9 k.tır , 
Kunturatıa·r 

Y enilenmcden n>Ü· 
tevellit iddialar İı· 
bat edinceye. kadar 

icra tehir ecU!oeek 
Ankara G (İkılam nıu!ıa· 

birinden) - Tem~;., ff'1lhke
ınesi iki nıiilıim İçtihat kararı 
wrmiştir. Bıı kararlara ure: 

1 - İcar ve t.Zticar muk:ı • 
\·eleJerinin ycnilenme~ind-en. 
müieyeJlit id~ialar, ait olduğu 
ıııahkenıcde islıat edilind~e 
kadar icranın tehiri itap et· 
ıııel;tedir. 

2 - ŞRbıslarına kar<ı i~len
tuiş •uçlardan dola;<ı nıümey· 
y.iz kii('F ·!erin dava \e şikD· 
yet hakkına nıaHk oJruala rı 
J;'.tznn gelnıekt<"dir. 

s tik z 
·~~--~~~~1B--~ 

Maliye Vekaleti ilk tertibin miktar ve 
ihraç şıatlaıı üzerinde tetkikat yapıyor 

Ank«fo, ,; (IkrJ.rı mıuhobı

r,rıden) - i\I>IJi 2\:Iüdaı~a istik
raz;ııJ o•t ı1k teI'rp tahvirlerin 
kısrn~ ,,.rn. c \ ,..., ) üıde 6 

faizh. k10111cn de ~k!( .. ıru,;esiz ve 
yüzd~ 7 faizli' 0 1a a~ A ... ustl)C;:a 

dıoğru ihcacı dii>(büll:iüğiinü bJ 
d.nn ş.!m. Faka füız ın; kt<ı. '>nın 

bir kaç ga:nctede yiitı. 7 vh ne 

) a ;,}~ık'l.i 7,5 olarak y;vıkhğı 
aPlaşı mı~lr. 

BLt hususta Maııye Vekfıl(-cm
den asağıdak n1ut~rr~:ıum T11a· 
lümat ve izahati aidım 

•'-iilli l\lüdafaa ist;;Srazı n~ko
kı.n'@ki kanun hüküm!ıor;ı:oe g6· 
re, yü• eJ.lli: rr' 'Vrıin. Jiray.a \ka
dar .:Ü\olunacaı< istakrazın her 
{Devamı Di.irdUncü Sah ifedel 

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

Yeni kız san'at 
mektepleri 

AI; köra, 6 Iİ.kçlam muhabi
rinde") - lllaor f Vokfıleti muh 

telif yerlerde bu sene y<>nıden 

aıçı,<ıcak enstitiı ve ~k.am .kız 

Ankara Kız Lisesi 
Müdürlüğü 

Ankara, 6 (İkd. m 
rin.d n) - Anktlna .. ~a.::. ~ ~ı::-:· .ınJ 
dür 'j;;crne bu I:sen.n baş mu
av,n. Sabice Emn tay n eılıl· 

çolden kurtulup Mısırın yeşil 
ve sulıık ~ani nıeskiııı lusnu:na 
ayak ba.:.acakhr. Ondan s<>ora 
delta ve Sü\·eyş kaualı tehlike'. 
Ye düjoeceklir. Zat~ l\lısır demek 
de, lsktnderi~ e . Kahire • Port
sait iiçgcni is;o.deki takriben 
32,000 kilı>uıct:re karelik yer de
mektir, Tü.rkiyeııin Auupa k>t· 
asuı<laki lıiltüıı toprakları ~ani 
Trak~a \e İ tanbul 28,000 kilo
metre kare olduğuna göre, Mı
sırın 16 bllç.ıık ıuil~ nüfusun
dan 16 milyonunun oturduğu 
Deltanın, lf&rmarika denilen 
1~1.' çöhiındo nlduğu g·İibi alabil • 
cbg.ne geri çek.ilcr"k ınüdafaa • 
sı.n" im ·an yoktur. Süveyşin 
Akdenizdcki kapısı olan. Port • 
sait limanı İ•k<.'lldl>l'iyedeo. ka
l'a ~'<>lilc takribe0> 250 kilO'llletr., 
ve deniıden 155 mildir, 

Lord Ifa•l-ifaks hükumet erka
nı ile derhal istişaı'Ckre başlı • 
yaoaktır. Evvela Eden'de.rı can-

ı devu ahnı~tır. . ı 

Çungkmg, 6 (AA.} - Altıncı 

harp seııc,ııu1 başında Cin m;1 

leline hitaben hk be)"1nname 
!'Eoıedtn Gen~ral Ç:ın · Kay • 
Şek, bıllhaosa şö;Je denıiştir; 

B tle Rommole san'at okı.ıiları I(• 1:ıin3 h·dlari-
u SU1"e kine çalışmak! d r. 

mi!ih. 

Yeni ötretmeEler 

İ'1<t"1dl'riyenin sukut.a, ::lh~ı.r • 
Ak.dt"uİ.z cephesindeki İıııgiliz 
mii.ılaCaasmın en mühim bir, 
ıne~ediıı n daha yıkılması de
rn•k olaca:,,'1 içindir ki Mare•al 
Raınınd 8 in.ci ordm a. kendisi 
ni topla~ ıp bwa~ ı müdafaa e -
d('>ıncınc·~i iriu, göz actırnıanı k 
ist nıı (, n•,.al Ohinle de 
'Uı:;<lnn soldan t.'liııe geçen bii . 
liin kt1\ı\'M'cri i~krır.·deriyeııin 
nıüd,ıfna ı i~in Katlara • El1 A· 
le:n1('~ n hattına ~ürm~ tiir. 

llfa•osal Ronııııd'in ordu'ıı 
~6 ma~ ~~tant<:-ri dur nadan ınu· 
h.arebe l"ilif:i \ e çölde cebri yü· 
~." T <!erle l iizlOTre J,iJaınctre · 
1.it; bir takip yantığı için, nıo • 

.:;o:-;t. ~~ ~ ~L r.) 

Amerika llariciye mü iıeşarı 
Suınner Velı:. 

v~.ngt<ın, 6 (A.A) - Hatp 
sem cısı ınes-ef<e1erine da r ımlız.J.
.K «l"ert!! 3 "ll'Cliye kadar d.:; ırak 
e em<'llote <>lan Ruslar. Çinfüer 
'a daJıa ba b. '!etler ııdl ·iş
bıra!< edece '1 rcr •. Bu milletle
rin mural a ıar.ı. bu ay \aşJng
tond'a ~ r }ı"'redı~t'ıck L i"' 1-Roo:.s 
Cord-e'l Hu • 1""1e Wt~le:, ı' 

tf k ·ı1~Jl(•.tJer. n 

"le"~'. 

ıın ı a ı ur arıl .. t;co. n 
her rncm!cke-te vn c ek rrad{!c

' SONl. S.\. 3 SÜ, 4) " 

Lord Halifaks, galıp bir ihti
malle İn.gıilkrede bir a:y kala -
caktµ-. Vaşington.dan uzaık kal
dığı mü<ldet~-e Birle~:.k Ameri - l 
'kadakı İngiliz sefareth,in işle -
rini Sır Roı>nld Campbel!l ilice - \ 
rin,e alaca'.k(r. 

GclccLk :ıylor içinri.: en ağır 
muvaffak· .,.,t.,~zliklerle kar>ılaş • 
m.'imız thtimal dahıl'ndedir. Fa
kat bız yıı'lınıyacağ1'. Çünkü diış 

(SONU. SA, 3 SÜ, 7) 

KÖMÜR SA 1 1 
Beyannameler perşembeden 
itibaren bayilerden alınacak -Beya!l:cıameıer! herk6s me ısup oldu~a 
mahalle blrU!j~ne tastiiı ettiii"scektir 
Et 'bank t,r V tıı l;ı ar Pt rşr n' oc {'u· 

l"' ..ım,.__ 1 l aı n b~ ralara nı ,u .. 

c •.• t ede~ ec, kl, r. 

don ar· _or "'ı k 
ır. ·· a nak ..az.n~ Da az 

.. acnatla h hu' ed ln ) 

ti . Avrıca ddY.l"rU 'c .k be' a 

ht rn ~ •I J ~· ı 
e ' c 

g6nderilea ta!tvlye- Parasız Yatılı Talebe 
l&r lıimaye edlllyCr Arnrnıa, 6 {lk<1.,, muhabi-

• rinden) - San'~t o'.;:ılfarlf'a a· 
lınaca-1< pvras.z yatı: talebenın 

imtihan şartdar hazı:ı:!anımıştıcr. 

• 

• 
AI'kara. ô (İkdam m..ıhabi

r:nderı }- Öb,J.·ctımen O.tflll'?an
nm yeni me<m. li!!tele'r M arif 
Vekaletınıe gel·11iştir. BunlP-ırın 

baviı c<i:Je<:ckkri yerler OOıü
miizdPki 'hafta belli olacalıı'ır. 

Harbin başind:ı.n beri 
İngilizler 10480 Mih
ver uçağı düşürmüşler 

Ankara Haberlerin'n tcmı 3 üncü •ayltı'=lıdo 
Jl'lalta. 6 (!ı..A) - Rornrnele 

+ak·;iyeler g0nrl ''"il gı ~ugü11-
lerrlc A'deni2'i bırnkırı h m:>· 
ye ;ç·ın iaaliv·.•e geçen m;hvcr 
ta~y· ·reler! 1:0. 1 ta uı.eı .. rıe ta.ar
ruı; ·1rrnı a.."'itır ı 1ard r C·ı.

martc s gecccı. o .- c,ı .< tıalyan 
bomba v .av ta y ... relr adaya 
h!Üc m e 1m . ..U 1 z a,~,_ 

la ı hıçbı~ ka\ , l ~ dan 
bı.ın o. ·111 ,ı; r h ~ra u "-

. r 
p r •abahı .'\. an rı k ı IY.>nı 

bn, ıa:V' arelPrı .1\, tr 
m< <lanmı bonıl)a 

le-o.· '""' SOJ" 'l . ' 

r • a 

e 
( . 

·c. 1). 

3 ~t. 7) 

1 
Ankarada 

Ar..Dtıa.ra, 6 tennn::a 1942. 
Ankara garının hamalları il· 

lak te~ek yiike el uıuıtıuıyan, 

gü~hi km' etli. arsian gibi deli· 
J.anlılar; tek valizli )olcuyu bi
ribirlrrinc hav:.ılc cdi3'or1ar: t-.h .. 
mıı:l ... unu götür, lleh111et ~cıı al. 
na~un sen ta~ı!. .. 

Ve ı oku ~ok kere kendi va • 
liı.ini kendisi tn~:malc :torunda 
kıılı\or. 

* Ank ada otnmohil buhranı 

'" ofor raconu yoL:tur. Nöhct 
) erlt'rio-de tnk.._.i ha:\- r:-1ğı ınıtl.J§o 

oto1nohil 'ÖtC'"Uı(."1.siniı: Gar rnii91" 
tcsna, Trrud~n illcL> H>lcul.ına 

gezerken .•. 
YA.ZAN: 

l.!ELA.11ı1 İZZE'r SEor!_J 

t•oğu otomobil bulamazlar. Bek· 
İeyen taksilerin mii~lcri,i vardır 

O zaman >okak haınalforı mu• 
~l·1lo.t olur. Gaı· cadde\İDdt' ı.:o .. 
kak baınalı, BeJıığlu cadtle'~"de 
... Son Dakika. s;:tan ıuü\·~.z.ziJer 
gibi birer dilrncid<'n ba~ka bir 
sey d"*ildir: Zorla c-;yanızı ı:ö· 
'ürml'k ister)~r, ara ha'~ binmt•· 
nize ıni'tni olurlar. 

* Ankr.rada inırenilecl'k .e) Be-
ledi' enin otorit('sidir. 

-tDevanıı 4 iin.:ii sahifede) 



• 

-- Bu zavallı (Meczup) tın, 

lterıdıııo.ffi bue h<ıt:.~ i yok. Haı
bukı oou, zorla (İllin şehrinin 
bpıs.) yapmak istiy-O'ı'lu. 

LJı. e, sQy len.yor4..ardı. 
Zeynep, (Ali l\folr.nel) l lı:ır 

an bile ilmıal ctınıyo..du. Oıı.a 
sık s~'<, Şeytı Ahmet Ahsai'dcn 
işıttik.,rini tekror ro 'yor: 

- Hazret· mü~ , (Ben an
cak b'r sabah yıkl1zıyım. Vazi
fem ,doğacak oian gün::~'€, müj
dıecil.ikten roorettir ... İran d'ya
r1run zulmetine nur verecek o-
lan {;ilneş, benden sonra gelc
cel<lt·r.J diye ,bize bir (Melı<fi) 
ııin geleceğini tepş.r ctm;şti .• 
Bu mehdi, sokın sen cimı;usın; 
Al Mch.met? ... d'.yordu. 

iRE 
ne ibir )ılı;ro:fn kıv.ıl kanatları 
gerilir.iş .. HW-ı•-0,,te müştak o
lan İrınlılarm saf ve m.ıısum 
viockı.nları, kx>rkıunç biır taa~

i:ıun e'ardi allt'l!la gkrnfyl:i. 
Eya:letJer, vilayet:er, h:Wo:m -

Ukı.r, devlet t.Jr-...!ındaıı - mü
zı..,, ede ile • satılıycırdu. Bol pa
ra vererek o mal<aıdan sa~m 
a'lmırya muvaffa:!t olanlarda, !:iç 
bir 'loyınıet ve me:ıı.yet aramnı • 
y\'.)Tdu. • 

Bu vclller ve hiilkimkr, kısa 
ibir zamar.ıcla :hazineler salı'.bi ol
m::.ya çal:şıym-1.ıir. Masum hal
kı soy'"p oovana çe'V'iri;;"Cll'lark 
ZuJüm ve kahır altında kasıp 

kavıuru;rorlaıxh. Vergiler, ta • 
hamrr ıil edilmez derece® art -
mışıı. Haris \'alilerini istcdi.'<le-Ali Mehmet, Z<'Yl'. '>in büyük 

bır safiy-et!e soı-duğu bu s.;alle
"' cevap vermiyordu. Fakat, 
Ceh.i ve iı3t 'bdat ~ir.c!' güxen 
ı:-.::.ne vaziyctı v•haıt t k s4ıe
di:n (İr~n) ın., hır ( fehrlı) ye 
hıt yaç glisterdiğinC? l:ıanaat ge
ıt•nyordu. 

İramn vaz yeti, bfuıbutün fe • 
caat kes1)n•.ın:.;ti... (Aka Meh
mtt), l1<'i k:i'lc in;'l :...lı.çları al
tınla p.'.U'çala.ıdJklan sonra (Ka
çar • ntı) na, ycğm (FeUı Ali 
şah) g<-çmişti. 

1 n pırraıyı ve!"Crr. yenler, (müc
toh'it) rin dar rllıniyetlerinc 
uygun harekct ntmi)enler, d-,r. 
tıaıl şelı>rleıin ır.eydar.larmı:löıld 
a/; çlm>a. 2ısıl~yorlar .. Hüküm.,.. 
tin idU"e ınıemurları, bu dclı.şet 
sır. clıi ile, z&vallı İran ha1":ını, 
t,ril tiril t!trefu<ırİar:lı. 

38 one saltanat nıallomır.da 
kala·1 <bu s:ı.h da, it-an hank m 
wlımı \"e istibdat altında ezdi 
Fut.ıi .. t Eımd' ı.ı.....e •kap lartl.c, 
milleti ıtıetiıcesiz harplere sllrük
.ledi. Bu yazıları:-ıızır> ş taraf
laı-ınd.ı söykxrı-·rr..:z ııeçh.i'e, 

korn;nı Oaır.ar.Iı dovleti iı1e oo~ ı 
geg«ıınıı.yertJk blrçok kt'lllı hiı· ' 
""""!ere ""bebİ)>ct verd·~ Bi has- 1 
sa oğlu ve Veliahdı (A'l:b:ıs Mir
~.a) yı, danna O:ımımlı hudlltla
ruıa musallat etti. B.ıı: taraftıın 

Osmanh pacl~hlıırına gfüülme
miş >OO:iiyelex gö::ıOCT.rko:., Ji • 
ger taraftan da, haııp ve s'ya.ııet 
eı:trMka.lan çcvi.rtn'k.t.cn kcnıdinl 
m<'nedoıncdi... Maıkruıd ı, İran ill
kcs!nin hud-Jtla-r•nı, An:ıdoıhı iç
lerine Ladı:.r gen:şlclmek .. Scv
j!iı. Vciiahıdır:a, bllyük bir hü
kilrııet terkel:rr.<lkti. 

Evıv la - Kerman eyalctini.n 
varltında · bulı.mım - Lat sıı!hra
sı.ı:m ~~ 'kı, nrtık dayanamadı. 

Zultie karşı ;syan eden ~beler, 
dı:.ğlara ve · sahralara dağıldı. 
Hü ki>..'ll!Oti tclıd!de başladı. 

Bu çeteler bir taraftan tophı 
bir halde gezerek halkı haık ve 
adalet talebine teşvik ederlteın, 
diğer taraftan da içlerinden a
yınlıklan (!Wai) l<.tj gönderi
)ıorlar .. Halka en ziyade zulfuıı 
eder.. hütkılınet menrurlar .ım 
iı ınçer lebyorlarclı. 

Satlrazı:.m (Molla Mirza A • 
ka•i) nlın eiriştiği ulimane mü
çaıdeley<e rağm<'n, artık Iranın 
her taraıfmda (anınşi) art:r;or
Ve h<>rgibıı de muhtelif yerlerde 
(ar..arşi.,-t) !erin yaptıkları kanlı 
hareketler işitil~·or..:u. 

* İrnnda bu kca<ıt hüküm sü-
rerken (Şb;.z.lı Ali Mehmet), 
henüz (Kel'beia) da buluımıyor
du. Feıkat, İr&nı Wran ve hara,p 
eden 'bu lıiorkıu~ç hiırlisatı ibü-

1. yü.k blr dtkıkatle takip ediyor ... 

l •• 
Universite 
Kampları 

• 
Dftn sabah P .. Rdlk 

te başı ılı 
-·ıı:ma--

Ômer İr.önü de l:u 
kampa iştirak etti 

Üniverslt.en.n b'rinci dev
r.c- as~r:Jk k~al'Llla İ~
rak eden Edebiyat Fakwlesi 
t.1'..besi ıle Yük:ek Mühen
dis ckulu ve AS!~C'l'i T<':.biye 
talebes, dü.n sabah Ün ve;rsi
te bal~esinde 'lıoplıımmı~'jar

dır. Talebe ibôöü'<:ere ayrıl
mış va Talim T&buru Komu
tanı tarafın.dan tef~'ş erli~ 

nıı4cir, Teftişten sonra a~e
ri bando ve en önde yer al
rr,ış kn:mp ta!ıebesi 1.Tam'1ay 
yolunu takiben s:rxeciye gel. 
rr ş ve husuı.i vapura bineı:e!ı: 
Pcnıf.ğe hare'<et etm4 ir. 

l\rl!i Şef tsmd İnbnünün 
Yuksek .Müh• "dıs meh.ıebin
de & uyan o /u Ömer İ• önü 
de düaı Ankaradan gclımiş ve 
PC'."'dıkte \:;abura Ll:ihak et-
mişt...r. • 

iKDAM 

(-GÜNÜN iÇİNDEN .•• ı 
--· J --Kara borsayla mücadele!. 

Biitiin diinya kara ticarello 
mü.c:.ddede, Bu ha~talık bızinı 

piyasanuzı da kemiriyor, Evet, 
Osmanlı zİiu•iyctinde padişahın 

du~·m,..ıııa : i~iıı bir felaket ve
ya köliilıiğiindeıı bahS<:>tın<"IUek 

sistemi, .kendiliğinden doğmuı 
bfr şeyJi. BL· fenal<k söyleıın e· 

\ 

diği mi;ddctçc yok far-LolunW' • 
du. 

Rugiin lıarbi.n hakikatleri ve 
h~kikntlcrin harbi i~intle~ i1.. Ol Elln i{in karn ticareti bi.itü ıı çıp-
laklığile bir mesele yollarını 
nlınak ve mücadele yollarını 
ara~lırınak pzoıi g<istcrnıel:yiz.. 

Karo ticaret hakiknt.lc, (ka -
nıın dı;r') bir ticaret, yani bir 
ka~akrılıklır, Fakat, bu~ün, asıl 
tiraret, bu borsaya firar etmiş 
ı;ibidir. 

, Icscl:ı Urln yağı veya Tralt-
2on ~ağı ararsınız, bir Jarı1la 
yoktur. Fakat kua l>Orı.nJa te· 
nckckrlo satılır. 

Pirincin satışı serbest lııra -
kıldır. Fakat bir serbest pirin~tea 
bir avuç bile bulaıııazsın.z. Hal
buki mrıı borsada kil u 120 
den istediğiniz kadar ıı'al>ilir-
!t-iniz. 

J'cr:saft: Ha.,ri lfaltithn 

Yani, resmi ve alenl yiyecek 
ınaJ<ielcri piyasası du.ı gun ve 
bombo~lur. Fakat gizi" piyasa 
şaşı!Mak bir intizamla ve fiat 
borsası hkip ederek devam e
diytlJ'. 

Yalnu yiyecek maddeleri de
ğil, ht·m.m her nelli tic:arotin 
harp cc.ptreleriruleki nıiihimmat 
gibi mnskeleı>nıesi, gizlenmesi 
bu harbin meşm olnııyan, piç 
bir licarctiJir ve bütün diinya 
da ayni ~ckilde pİ) asaları arka
dan vurmaktadır, 

Bu feliıkııtle d· lıa geniş ve 
daha azimli bir sa,·a'i gerektiği• 
ne hiç ki'llsenio şiiphcsi ·oktur. 

Bir yandan ölıür meııılıiket • 
Irrdeki miicadcle sistemlerini 
g;;zdcn gc~;rip hemen tatbik 
etmemiz gerektir. 

Fakat bize öyle geliyor ki ha
zır la~e te>kilatıı'11' kurulmuş· 
kcıı aradan kara licaretcl mu • 
tavnssıtları kaldırıp cıda nıaıl· 
dclerini birer birer v~siknya 
bağlamak daha kestin:JC ve a· 
meli olacaktır. 

Su artla ki ve•ika sistemin -
de dll!hi kara tica!'<'le asla nefes 
aldırmamak marifeti göstererek. 

- --- ------

Bu de\Te kamplarına şii
rcik ed.:-n talebe sayıs; bini 
buı:ı:r.~ata<lır. 25 Temmuza ka 
dar Pend<kte kamp görecek-

r-1-~rd-ir. ___ _. 1--ADLiY E--------
L KORICORLARINOA _:__J Yerli çuval 

Bir imalathane gün· 
de 100 çuval 
çıkarabiliyor 

Merr:'cketımız.OOk çuval iht;
yaar.< karşılamak üzere yetli 
kendirden çuval im'11 eden bir 
ima11Hhane kurult!uğu öğn:nH

mi~tir. Bu ôma!Mhane ş:mdiliık 
günde 50 - 100 çu'V&l imal et
meM~dıir. Gayet s<ığl:ım bir su
rette yap:lan bu çuva!larl:ı mi 
sene mahsulü fındıkltımruz kO
tayiıkla ihraç edilebilecektir. Bu 
imalathane iaal:y.etini genişle
terek gün,a,, 500 çuval imal ede
bilecektıir. 

Anası Babası'' Delidir,,· diye 
Timarhanege göndermiş! 

~--~----... ı~~----

1 D yOzden heri' glrdlll l~ln sonunti.3."Bırsız,, 
d:ımgas.de peş.ine düşilllp yarım dCıtıne 

dava_ ile AdUyeyo verDm!ş ... 
Arlı Ap~! idi. Üstü.başı 

hırpani, makasla tıra~ <:'<ii.ımiş 
saçları t1>pesine doğru dmdilt 
uzamı.<. On yeru yaşından ç<M 
göırünın\yen delik~clı y.aramıaz 
nu yaramaz, .bay'laz ıru ftıaylaz 
gö.ülen bir çocuklu. 

- Hepsi değil. 
- Ne kadarı? 
- Dir kaç tanesi! ... 
- Neı.lıen yaptın?. Gi.rcl>ğin 

bir yeroe uslu almlı oturup a
dam olımağa çalışsaydın ya? ... 

- 1'"U'ISa1 w.mncdilcr ki. .• 
- K:.:nl'.K'r? 

Fakat bu hal'is hüdrumdar, ar
zuswıur. whal<lkuk cLtiğin.i göre
roE'.rni;ıVi. Oi{lu ve Velumoı (Ab
ba.5 Mirza), kısa .bir hast~l;ktan 
ooımı v:fat et.ll1iş .. Bu a~ııya da
y ıı"ıar'...sıl•~ı ıçın, üç a~· sonra, 
loo;ıdiıs ek; oğlııııııu t~ eyle • 
rniı;ıti. Ve İrar.. tahtına, henüz oın 
beş yaşında bulunan genç, cal 11 
ve ......,..fılbcılız toruou geçmişti. 

1 
(Daha var) 

!iiifc~~ tfAEr ;~~-" ı' Belediyenin Tamimi 
Sözde hi:ıkinıden çok fa:ııla kur 

lruyoı.muş g:bi ctkrini göğsün
dıe kavu.ştunnuş, omu?fannı a~ 
ğıya dli§ürerek başını önüne eğ
m'.şri. Kendisinden tam altı ikŞ 
davııcı lxtunuyonlu, Da,·aMJa
rın altısı dia yaş1, başlı kimee
lerdi. Hiı..'<im isimler ni sayarak 
suçluya: 

- Anrm ... B:.bam ... 
- Bu da nasıl ~y! ... 
- Doğurdur efendim, 
- Allah AJ}lah! .. Ne yaptıla .. 

(Şıraz) m (Şv:r.ı>ıil-e;nare) sa
rE,ymda, ooşkLm arkışlar aT?.sın
da Uc ta <;ıkım ger..ç şciız:ıd ', 
s.:.n:ıtmon !T.ıCSt olanı!k cülüs 
şerılik!.eri.n; ~lrdiiMen sonra, 
( ala) >l (\1 lı:ı M.;-za Ak;ıı:;i) yi 
bU21U"ına cı-::bcbti: 

Lala! .. Hük.Umet, ronuı;ı:;,,,r. 

Dlled "'ir.. ı;;lhi iıdare et. 
Ded:. 
&.y1.(.'(!e, ('k.tlaret) mevk'. ıne 

geçen M rza kk<l3, (M ifa) ün
vaırunı t~ekla berıı:bcr tmna
ır.ilc cııh>l. w oon dcrec<Xie müs
:eb'ıcLclı. 1,e başlııdı.gı d:ıJ<ika
<fan itibaren lbeşma en zalim 
•beyleri \"e hem sofu (1\1ücıtehıt) 
!eri tıoplıyarak icraata gfrişti. 
Artık lrarra (hürriyet) iiın>t

lcni buısbütün sö:ıüV'Cl"miştL Bü
tlin İran ilik.esi üzerine zaliına-

- <Çile• nin r1ı? 
- Öyl.e ya canım. .. <Çile• nin 

.çile. dağının arıt tarafındaki 
sathi maili yeni yeni tırmanı
yordum. Bilmem b.lir roisinlZ? 
Orada sıkça bir Jroru vardır. 

Sarı bıyıklı :ırlamın y ;ızünde 

enıdışe .. bır teesısıir caı1landı. 
Du~üı:celı ciil.ııııLcelı: 
- Belı ... diye h1ımurdandı. 
- E!'. işte o .koruya henüz 

va ml!Ştun. Ma <sad..,,, ŞÖ} le bır 
U) ıc.ı estı.ımekti, At mın ge
n ni yen ka m ~t "n, yere ırr
eektım. Bir ses ~ ttim. <Dur! 
Davrarma!• \ 1 !ly anuSın, ne ulu 
yorduk ue? Fıh'nki Bulw t.op.ra
g.na ava . basm~ bulJnu>or· 
dwn. Burada Nur(.'~'in hüküm 
&Jl'Ü rorcm Jfayd , şc ırde ol<ak 
ı:lryelım kı lıayıdıutlug cevaz 
var Fakat dağbaşında olsun in
sanın rahat edebilmesi llrzım 
dır .:-;e oluyoruz~. derneğe 

kalımadan dört farafımın çev:ril
(j;ği.ni h' ettım. Her !~raf z:firi 
bir 'kararJJt içinıde i. Gôz 
cm i ı;,re-ıniyorou. 

Yahıız, tıerh.ıld<? geldif,'m yer 
ıd pek dıostane bir kaıba'l. 'bır 
tı.üsnWı:abul göremiyeccğımi an 
Wıı·~tım. Derhal kıhcırua ıı.sıl· 

* 'Ün versite Edebi) at ve 
Ran falkıilıckrinJı :r.şası içm ya 
pılac, k :stirn!fildcre k•ymet tak· 
tir ~ımeğe başlanmıştır. 

* Dün öğleden soora imar 
miichiı'l:ü!;.Unde hır ıop1 ntı ya
p mı..ş, yeni ad}iye ı;arayı inpa
tı etrafınd.ı görüşmelerde bulu
nuM!uşt ... r. 'l lantıda C u
riyet .1tldde!u:numisi Hikm~ 
Onat, şehircilik • mü tıclı"ssısı 
Prost, .mar müdür vekili İbra
hiın hazır bulunmu\'tur. 

* Dahi'.iye Vekldet.i mah:ıti 
id.ırelC'l' tl11"on müdürü Rük
nett n Nasiboğlu dün şehrimire 
g l' 1.'Tl'IŞI ır 

)~ Yer, P06ta:l,~e karşısın
da 17 nc.roruıada Melıımet Ali 
A'dan •. az, pakLt ni 37,5 kuruşa 
satması ıaz.m gelen tıraş Jı.çak 
larını 50 kUTuşa sattığı.ndan mü
ra"~ebc teŞkillıtt tarafından a<t
liyeye \'erilmlştir. 

dJn... nnlarsmız 

yıaı?. Mücadele c,,ey ı.zun surdü. 
Karşımdakiler ı;ôylc !.ıöyfo adam 
!ar degi!lerdi. Öyl~ hL&;cdiyor
c; Lll1l ki, er erinden kurtulmak 
plk güç olacaktı. Hem kim b'Lır 
benı ne zannetmişlerdi? İyi bir 
av? ... olur a, beLl<l de iyi bir av 
ZRl!'letmcy.erdı .• k> üreri111e ö~dü 

resıse sa?dırıyorlardı. Halbuki 
'beooe kö":u bir bnkır akçe dahi 
y<>kıu. Ve çarpı,tık.. Amma ne 
çarpışış'. Ştiphe&:zdı ki bu ka
dar adamın önü,de ben:m ga
lebem mwzuubahs olamazdı. 

Kaçmağa çalışt:m.. ve .. kaça
lh:'d.m .. E\·et kaçabildim. Bu 
da şüphe etmiyorum hl }ehime 
kaydc-dilecok b'r muvaffakiyet 
ti. Çünkü bu sayede hayatu'.ru 
kazanmış oldum.. değil mi? 
Başka ne yapab'~irdim? Bir h:ıy 
dut çetesile bıı~lıaqa uğr~'.alıi-

• 

Y8zde on garsonlye 
aıımnamaıı Kayma
kamlara bildirildi 

B'r çc.k !okanta ve ~ğ'lencıe 
yerleıirde ha:'ktan lüzumsuz 
yere yüzde oo gıaroon ücreti a
l:nd•ğt görülmiiştür. Bu irusus
ta yaptığ:miz neşriyatı. goro
nüne alan be1'cdiye, a)iı'ka<k.rla
ra gönrlıerdlği bir ııa;ıniınde bu 
gibı lüzunıt>"UZ paTa ar a ması

n:ı meydan vcrilımemesi bildiril
mi§'tır, 

iaşe belgeleri 
Mahallle bilrik1 rln!n kütük 

def eri kor.1rol ed lmcğe başlan 
m ~ı.r. Ha:lka dağıtılacak an 
iaşe lblgclcrinin bu ayı!! 15 ıne 
cl>ğTu tamamen da gıtılmı.ş d
m asına çalışılacaktır. 

YAZAN: 

Nizamettia Nazif 
lir miydi? ... 

Sarı bıyııkl• adnm, bir zıplayış 
ta Y'C" :ıd:.!n kaltt: Gencın e e
ri.ne sl11'ıldı. ŞiıPd yüzünden a
~ı]· KJa blı ac..:ım arın tatlı te-

1 bessümü sezıl»0tdu: 
- Evet -d-edi- haklkm var ... 

Bir 1ıaj dut çetesıle başbaşa uğ
raşılamazdı. Hele bu haydul!Ja
rın oidia'\m azılı adamlı:ır c::;.ı.u;r. 

lannı d:.işiinec;,k olun;ak •• KaÇt 
şın lıcbine kaydedilecek bi.r mu
vaffakiyettir. Doğrusunu ıster

sen havdutlar hö'e sen n en~r:n
den kurtıtlabilzr.€ne h:.yret et
m ~erdi ... 

Delikanlı san 'bıyık'lı)ı:t garip 
garip bakakaldı, O b:Jfı:füt r de-

- Ne· dc~in, dıedi. Bak bun
lann hepsi senden §lk.i'ıyetçi.. 

O cNe diyeyim?• der gibi ba
şını ıki tarafa çevir'p k~ş1arını 
yukariya kaldird 

Tam &!'tı yere lkenci.'.n! ncındı
rarak boğazını doyurup iki üç 
kuruş kazanmak iç:n ıgiımiş, 

fakat her girdiği yerden de bir 
~yler ça:arak onları türlü türlü 
zarııra so.kaar'..< 'kaçmş. Küçük 
serseri Apootrc>fun whki'kiat ev
rakı bir çuvala def:t.'..ırulacak de
recede dolgunlaşmıştı. 

Hi'ıklıın onun bu garip .Jıawke-
ti ka=ınc1 :ı t.;krarladı: 

- S<:•Y'e,...ne! ... 
.....: Ben çollc fena değilirruTir. 
- Ş:md'i bırak bunlan an-

lat ıı:ına isnat edilen bu S'UÇ1ar 
dbğru nıudur? 

vam etti: 
- EN t hayret ebnişlerd •..• 

Da.: a dogrusu hayret eum~~ı k 
- Ne ded.niz? llayrcl :mı et· 

m :ı:inız? K nı ıbu hayret ıedrn? 
Siz n1i? 

- Öyle ya ... 
- N'e munasE>oot' 
- Münasebeti şu ki, 6e'l bj,. 

zim el mize düşmüştün! /'_ kı
dın ıtr.1? 

- Hayret! ..• 
- E\'et, hakikat 'şte bu ... Sen 

bi..i"!I" elimize <l.fünıü.,<t·ün. Ve 
ci<l: .rn ,kurtulmaklığın bir harı
ka oldu. Yo'ksa ş'mdi sen ~-okta~ 
öbür dün)ay> boylamış bu'l!na
caklın, Sana nefes alldırtmıva
cağ;ımız süphesizdi .. Cünkü biz 
sem l:ilctt.ay.in bir yolcu değiL. 

- Ery')•? 
- B r casus 7~nn>Etıniştlk. 
- Ca~us nı u? Ei r casus ha .. 

sana' ... 
Apoctırof, dert yJnaca!c b:X'ni 

bu'!ım.ış gil:ıi rahatlıyarak elle- · 
rlru yıınlıarına uzattı. Vücudünü 
h.;Jc'.,ıne do~ru eğereat kıonuştu: 

- Anam babam bana çoık e
ziyet .e:.m.,-ti'I'. Beni evlıe•inde 

tU'lma'k ;sl.eolrediler. !İ'k de bir 
po~ıse gcdıerleı" beni delı!d:r di~·e 
on Jara şikayet i!dcrlerdi. Bir 
gün beni zorla yakaladılar, gö
türüp Be~tırköy ha tahanesl.ne 
bıraktılar.Tabi deli oltnad ğım
dan dl°'!<torlann muayerıesind~n 
ooııı·a dıştırı çıktım.. İnan
mazsanaz has1aha.:eden bunu 
s<»"uşturunuz, •~e.e bir 'bek keli
me yolan süy~e,'Il,yu.rum. Ben de 
arlık bir daha ı>W uğramadım. 
G'deyim ooıi ekımek paramı 
kendim ikazanaymı, dıcdirn. Bu 
sefer de peşim! bırakmadılar, 
nereye gitıem iz\'Ili tı.ı' cl'lılar, 

(Devamı 4 üncü sahüede) 
. AY.ŞE GVL 

- EV<!t ... 
- Fakat nenin casusu? ki-

mi.n C.iJ.SU\SU? 

- Kimin nlacak... .Nüret
tin. in ... Bolu beyi .~iurctt.n 
Veli. nin ... 

Ve kahkaahlar'la gülerek: 

- Tcllş ctme! Tel:i'ış ctımc! 
dıiye haykııtdı. Tel.iş ctnH'yiniz 
beyzadem. İzah edeyim. B.z 
son gün!:crt: art.ık kat'i kara:r
h1r vermiş lrulunuyorduk. Mak
sadının .sarihti. Ne olursa o:sun 
b r şeyler yapmnk istiyorduk. 
Amm:ı ne yapacakttk? Onu ken 
d.miz de 'bilmi'.}"Orduk, Bir Şf'Y
lcr ycpa~aktık işte ... Dün ak
§<ıım niyctim.z g~e yarınından 
sonra, ılıc:ılara doğru ~öyte bir 
sar~ınıakt ı. Ben intikam atpo;ille 
yanıyordum. Ilıcalara ooğTu sar 
kacak ve tesadüf yardı"1 ed>E~w 
yailık sar.aya da şöyl·c bir akın 
edeceMik. Arbk ta:.'ıaır.ımülü
mıüız, saıbrımız kalmamltj. ı. El
beLt.e bit.siniz ... Böyle an! ka
ra:ı:Iar vermiş ,g'zli iş!er yapma
ğa l:al'k•'ifll•Ş adamlar gayet ür
kek olurlar. Hava'la~ından k'oı4< 
m:w.lar. fakat basladi!ı'l:ın i 'n 
yarı<la kalırnası ih''mal' ~ndile 

r ni ürkütür, (Devamı ur) 

1- rEMMUZ - l~J 

Tütün ihracatı ~QilfJ_~ 
Tacirlerin z arar 
görmemesi ı çın 

tedbir aııcata 

En şiddetli devre 

Tütün pit'iınleri hakkı:rııda 'l'i
c:ıret Vekfrl,etind:en bazı d;Lk
lerde bulunmak üzere Aııik.ara
ya gitmiş olan heyetin diğer a
zaları da lstanbula dönm~cr
dir. 

Öğrendlğimizc gam h-"'Yet hu 
susile ekle bulunan ı;cçı>n serıe 
mahsulü tütünler için prr'm ve
ri!ıınesi 'lıakJkınjak' di!ekOC>rini 
Heri sürerek ilınacat ıpir.'mleri
nin kalıdınJrrıadan önce, ~·ükısek 
fiatla yaph'.cları tü.tün mübaya
asından şimdi pir:mleıin k&ldı· 
rılması ıüzcri...rıe tüccarın bü
yü.k mrarlara uğrad•ğını söyle
mişlerdir. Bu iz:ıhaıt Vehlrletçe 
nazarı ltibare alının~ \"!? tüıtün 
için istisnai b'r loara.r ahnma91 
imkanlarının araşıınlacağı ve 
bu surci.le tiiıC'C~..,n zararlara uğ 
rarral 0 rma me\ıcl:m verilmiye
ceği vadecLlm:şt r . 

iki vurguncu 

Oçer yıl ha ıs cez • 
sın~ çarpıluı 

Agop ve Aleksandr iı.ımlndc 

iki il!ıaliitçı gcçeraer<dc Mehmet 
isminde bir 0gem'ciye 1500 Lra 
kıyırnctı. ndcki Dı~~ rno:ürürıü 

20 bm !liraya •:ıthğı iç:.n mah
kemeye vedm. şl:ı . 
Yapılan duru•;rrıo:ı scınund:ı A

gop ile A1eksandrı 3 er )"ıl ağlr 
yapis cezasına mahklım edilmiş
Ieroir, Mahkümlar 'biner lira 
para cezası ödcyeceklleı:tlil'. 

Bir kundakçı 
tevkif edildi 

Bir kaç dtlkkllı ve 
meyhane yandı 

Samatyada çarşı içiııde sabah 
nobetı beklleycn dıevrlye polis 
Afıımet Sava, çok erıkeıı saatler
de bir dükl'.tanuı açık 'kapısındıan 

• bızh hızlı çı 'can ·b'l'isinin k.aç: 
makta oldugunu gö.rmüş, lı'1di

S12y1 ksh:t için kapısı aç>'k bu
lunan ~ ':kCt."'·na d*u yiıriiıni.i.ş 

ve dükkfı.l'.rlaki tab~ların at~~ 
lıeıı•n:s olduğunu gÖ<mÜştür, 

Hemen dıidük çahıra•k imd'at 
çağıran pol.s, itf.a!ıyeye haber 
vernJ~iir . 

Bununla beraber ıt:faiye ne
ferleri yd ·nceye ka<br clük
klın ve yan.ndaki diğer "l&cfuı, 
od br ve b'r meyhane k4rn:.lcn 
yanmıştır. Dük:'kanm sah 'h bu 
!unan Yol n da du.kı.~a .. <l uyu
n1ak1..a. c1iı;ı'Jundan a.,~ır b:r su
r.:-rte yanın s, lıastaha~eye kcl
dırı.lırıştır. 

Yapılnn tol>kikat ve •lk ar~ 
tcı:mal-ır nctices.nde dükıkiının 

içinde 2<l00 liralık malı buhınan 
Riz:cli Nuri oğ!u Alinin dıükka· 
nı 1kundaklad1ğı anlaşıılmI>Jlir. 
Mevcut ınal.n sigorlnli b~lulliJila 
sı Alinin suçunu a!'ttırmaktadır. 
Kundakçı Ald dedıal 5aklan

d'Lğı yerde yakalarım•ş ve iJk 
t·z!ıhlkatte suçunu iti.tal elırı~ 
tir, 
,,,..,, .. ..,. ... ....,.,.,. . 

( soz GELiŞi J 
\. __ __J 
Yeni tip apartman!ar 

Gnzetelerden: 
- Hiç bir semtte kiralık a -

partıman bulııomayor! Hal böy
le iken komİsJoncular (ev bula· 
eağ>m) diye halktan ,para atı· 
yor! .. 

Ha .. 'Punıın sehebini anede • 
Um: Ucndinı, (kirolık aparlı -
nıan) drııilen apartmınn nev'i 
ka:mıştu, Hu eski sistemdir, 
Şimdi (<1 altından ap rtımnn) 
var! .. 

Tav \C ederim: Arıt)a<ak -
nrı ıbu tip apantıman ar yın!. 

• RA~BF.'rLi BiR MJ:SJ.IIK .• 
Pazar gilnii hirılo bir kcın-

troldo 21 dilenci toplanııiış. Uun
lann j~lnde biri 4 yaşında, hat· 
ti biri de heniiz annesinin ku • 
uğında 4 aylık lm4! 

Vallahi, korkarım ki bu mes
lek bütıin meslekleri geç« .. 1<· 
Baksanız : mcrakhlan ht-•ikten 
başlıyorlar'.. cnmız 
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imali Afrlkadaki hare • 
k't etnıfmda yaular yaz,. 

mek, ilıilb .. ssa İngilizle -
rın sekizinci ordusu ile Mareşal 
.Ranımd'in Afrika çöl!erinde 
muharebe için ALnıl'nyada 3 e • 
tiştirilerek gefüilmi~ tikttl" • 
rinden bnh> 0 tmek kaç haftadır 
dünya matbuatının en birinci 
~olmuştur. 

İngilizlerin Tobruk mağlubi • 
yetinden sonra dnba müskül 
vaziyetlere dii~cceMcri de s<i) lo
niyordu. Bu itibarla İngillılerin 
karşıl~ağı müşkiilatı uzun u• 
zadıya gösteren yanı.ıra, İııgl • 
lizlerin gitgide f<'nalaşan bu ha· 
le düştükten sonra nerede tutu· 
ıtabilıııeleri knbil olacağını ara~ 
tıran ıııütnlealara Ja rast gelin
miştir. Şu birkaç günderberi ı.o 
gelen hahe~ln teki2inci ordu • 
nun ihmal cdilebikc.-k gibi ol
madığını güstcrıııcldc.dir, Harp 
talibi selr.izioci erduya da giiler 
yüz gösterebilir. 

1942 nin. ill'balıarı ile yıızı b11 
harbin en şiddetli devreleri ola
caktır diye tnlımin ediliyordu. 
Dünyanm her Lki yıır mda ds 
bunun boy!<> <ılı:uğını söyliye-ıı 
l.ahinlerin ynnılnındıkları g<i • 
rüldii, Bunu şöyle anlntıyorlar
dı: Almanya ile japunyanın barı 
faaliyeti 9·12 nin ilkbaharı ile 
ya7mda en yüksek dere.:eslni 
bulacaktır. Rusyarun her iki,J 
ile do yani Ahııaııyn<lau he~ a 
japonya ile de uğraşmak moc· 
nünden hiç uzak tutınamalı. 

Bü~·le söyliyenler ~lerin hu 
sene Anırlo-Sak.wn tarafının le
hinde parlak neticeler '\le • 

receğ>ini iddia etıniyeo İngi • 
lizlerdir. Bilfrki8 l\Iihver tarafı
nın harp faaliye.ti bu sene en 
yukarı derecesine ıkzw,ağını he
sap edenlerin şunu ilave ettik
leri görülüyordu. Amerika 94% 
de daha kun·etli olacaktır, Fa· 
kat neticeye varmak içfo bu he
nüz kiıfi gelnıiyecektir, Nt'tice
nin ahnması daha uzun 2aıı:aa 
istiyecek. Anglo-Sakson tarafı • 
nın karı;Lsındaki muhariplere ge
lince; Al11U<n3·a ile japonya .,.. 
ğer 942 ilkbahar 'e yazında 
nrnıak istedikleri gayelere var
mazlarsa artık bir daha sene 
buon mm·affak olubilnı .. Iui 0

11) 

kfuı._,., sayılabilir, 

l\>lih\'er tarafı bunu bililOI', 
hesap ediyor, ona göre mutlaka 
bu ~enenin ilk.baJıarmda n ya. 
zıııda ctrııflı bir i~ görmek isti
yor. Ellerindeki b~ vasıtayı, 
her çareyi bu iş i~in kullana • 
caklardrr. İn,gilterc, Amerika, 
Rusya ve Çin gerek hep b:rden 
ol~un. gerek. Myrı ayrı ot ... un 
japonun \'e Almauın ti.irlü teh
ditleri ile krıışılaşacaklardır. 

İşte harbin bİı sene en miihim 
safhalarının tercyan ettiii a.) • 
Jar bi~birini takip edlyur, İlk • 
babardanıbcri olup bitenler ma• 
liırıı.. Gelecek aylarda da . ı:ih
' er tarafının daha u;ra14cağı 
kola3'ca kestirilebilir. Her iki. 
muharip 7Ümrenin kazanacc('l.• 
na. kaybedtteğine dair de daha 
birçok tahminler de :viirütiilmüş 
olabilir. :; mdiye kadar •Ö~·len
memi., söz, geleceği all'layıp arı
latmak yolunda da ileri 'üriil -
mem~ mütalea kalmamııı. En 
basit dü~ünüşl<ırd .. n co karııt<k 

fikirlcr-e kadar hepsi ortaya kon
mu~trır. Bundan sonra da bu hal 
devam edecektir. Harp uzadıkça 
onun meçhul ihtimalleri klOf"iı
sında düşünülecek ne vıırsa da· 
ha da çıoğalacalııhr. 

Lakin hnyat yalnız h:!rı>len 
ibaret değildir, Okuyııcularilo 
hasbihal eden bir İngiliz muhar• 
riri öyle diyor; ilkbaharın • ..a
zın hep kendilerine mahsus bah
sedilecek mcvzılları 'ardır. llfp 
'tanktan, tayyareden kcn -mak 
değil, biraz da çiçekten, edebi • 
) attan bahsetmeli. Ç'inku böy
lelilı.Je hnrp mukavemeti daha 
nrtar, ıııuka' emel irin d :ı.a ku1' 
"'t kazanılır. lltp harp t•hmin
leri yürütnttkle )orulına lı; 
dilşünınell kı harbi idare mev• 
kiinde bulunan mes'ul kim elo- • 
rin bildilı.leri b'.rçok şc ler \'Bf• 

dır. İşi biraz da onlara bırak 
malı. 

Polis mektebinde 
imtihanlar başladı 
Dün pol's re •kteb. mtihan'.a

rı başlar.::' -ıı.r. l u:ıantla ş be 
müı!urleri mümcn iz dh.."'<I~ bu 
lunm•ış\ard'r İmt hana 190 1<işi 
gi:rm~.· Yakı~da d: paırAhr 
te= edileccktır • 

• 



Alman yaralıları 

Norveçteki 
hastahane ere 
el konulmuş 

SOOQdıolm 6 (A.A. )- Bugün 
Stakıholm'e gelen basın telgrn!
Jaın, Al.manlaraı b>nlNce A!moo 
ya-rahsını yatı~mak üzere Nor
veç hastanelerine el kı<>Y'dukla -
rım bild•i·rmekt.ed:ir. Bunıdııı. ... bir 
kaç hafta ev\• el Ahm.ınlar, has
tanoelıere l:ııoşaılbmaık wnın<la kal
maıllll"l1'1n mruıhtemel olduğunnı 
bi•ldıiıımişlerdir. Şimdi lıastrne • 
lere bu emk verilmiş bull:t:du
ğundan, hastaların evlocrine ve
yaıhuıt ()hıulla•ra nııkHne .mecbu
riy·tıt hasrl olmuetur. 

l\1aarifVekili cönc'ü 
Anka!la, 6 (A.A.) - I\!aarif 

Vek.i1i Ha n Ali Yücd bugün 
şchr<mize cföı,müş ve istasyon
da Vekftl-e't ilett gelenleri tara
fından kar,şıl::ınm-ıc:ıır. 

---0----

Afr;ka harbi 
(Baş tarafı 1 i71ci .myfadal 

tap\u\ukılar.ırııa yine muvalfaki
yetıli hücumlarda bulunomuş1ar
Cl.ır. Avcllar1'l'Yl•Z i.ıç Jürukers 88, 
1'; Mcsse..-ıclımôıi 110 ve bir 
Messerscbmitıt 100 d>i.iışürerıek 
başk•a biır çuklarnı da hasara. 
uğra:ımıŞlardll'. 

A·v ·~.re 1.Y-rnı'Ja "l~"11tlarm11z ın.. 
daba çeVil'esindeki iniış alanla
rım tesirli surette br<mbaleya
rak 14 düısrnan uçağını hasaM 
u 1!:ratımı~'11d ı1'. Uca '<ianmızdan 
6 sı. ii'lerine döntnı:miştir, 

Alman tebliği 

BıeTtiın, 6 (A.A.) - ~an teb 
lfiğ'j: 

Mısırda E!a'eın:eyn mevzlleri
nin ele geçirilmesi çin ı;aııpısma· 
1a·11a devam oJu!l'lilırktaclır. Hava 
kuV'\r.eta.erimiz ..:.:i ... ıntan zıtlhh un 
surlart\yıle ikam~~ toplulukla· 
rına hücum cd-erck Flo.nt Said! 
Ve 'İskerıdet'iıve rman tesislerini 
d., bombalan;ışlardır, 

Nevyork, 6 (A.A.) - Rcırna
dnn hususi b\r k.ayna.ktan alı
nan h-abcı<lere ırüre mıi!hV'er ga
nell.~'llıımay; diin sabah eıfı<en
den çölde bir topla~ıtı yaparak 
~nera1 Aucı!ilııl'eck'in takv·'~-e 
a1lmasunı 'bc<klemel<:sizıin ·Ve te
şe<tlbtüıs heniiız mdıveı•m elinde 
iken ileri mevzilerden geııi çe
kilmek meseles;•ni tetkı.tc etırniş
Ur. 

Bıazı kimseler, muvasalla yol· 
!arını kısaltmak üzere R<ım
rnıe1i n'bahya çekilırnesini terviç 
ediyorsa da siyaset adamları, lru 
nun inalyan m:Ueti; arasında an
laşma;>Jlıldar çıkaracak bir siya
si mağlıl'biyete sebep <Jlacağın• 
ı~eri sürerek böyile b.ir çekilişe 
ıb,,,az edliyıoorllar, 

Roma, 6 (A.A.) - İ-talyan or-

ıd~Jarı umumi karargSıhın•n teb· 
ıgı: 

lv!.ısır l;'ephesi:nde motötl'ü 
zırhıJı unsuıfarla her iki t.arafm 
şıddetıli_ topçu ~a1!liye1ıi olmuş
m_r',. Du~man zrh1ı te~killerin·in 
butun teşel::lbüsleri her tarafta 
derhal pu"-'·" t"lm"·""" !:>&Ut'\ U U·1•llr. 

Milhver hava tıeşTI<il~~ri düş
man motöıJ;ü kol1arını ve müf· 
rezeleriııi bombalamışlar ve 
mitralyöz ate;ine tutırnuŞ\.aı'C!ır. 
Büyıük ..ayıda moıtön1ü taşıtlar 
vahi.ıın hasara uğratılrnıştı.r. 

. - Aı1ok: siz ikiniz başbaşa ve 
tir, lkararlaş.ı:ırır::=:1nız. 

- Evet, J:ıiraz dU..~ü.nmek mu-
vaftk olacak. · 

Halil efendı sabırsızlandı: 
- Alhh Allah• d-"· b d'· . ~t, u un-

yada kendi menfaatlerini biLmi 
yen nsaniar da varın yahu! •. 
He., ta<d·«: edece" niz ki, 
~en sızi 1- raya ğfal et n e ça
gımıadım, Eğer ~netlerin kaç 

a et ;ğinı anlanıak 'sterse ız, 

l>· dan ögren ·v r ek kah 1. 
l: ani lb r 1x.ı;-sa oyunu yapılacak 
ta, senetler n kı) neti artacak 
d. e .... nuy01.:s.anız1 ~a~ar1n1 ak 
lt aza Zam.1nı uııu'ınayın. Şim 
d' htz 1942 de yai'}ıocuz. Hem de 
harbin en kı-.;.,""ın zamanlannda 
Ü'c'<ıd-a horsa, rroı:sa kalıdı mı• 

- Halil ef no:I, şimdi şirketin 
\~ym ne hahle' 

RE>srnen dıizeltiiroek istı
d <l ~ostero~'m'. A'lacakl 'ar kon· 
kurda,,. ka:butı etti4er. HayTet 
bev d-e n "i bır bankadan mü
Z..heret «ınıin 'etti. • 

l lÇU AM S.4YFA - ~ 

Amerikan ucaklan 
Avrupada faaliyet 
icin hazırlanıyo r 

Mısır ccplıes!n
de vaziyet Ankara haberleri / [- --Ali AR c ı K... J 1 
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----m 
Amerikan lstlb.sa .. 

tat nazırı da 
Londraya geldi 

• 
Almanlar yeni 
t6rtıbat alıyor 

Nevyork, 6 (A.A.) - Nev
yoı1k Heralid Tribune gazetesi 
bir kıaç hafta içinde AımerJkan 
tayyarecilerinin pek kesif grup
~ar halinde Avrrnpada ve Uzak
şarkta faaliyete geçecekle~:.ni 
yaıımıaktadır. 

>'-'!•·'il· .ı, 6 (A.A.) - Nevyarık 
Trın s g Z.l C.3 nin VaŞinglon nıuha
b .._ Jı. i..ıgı ~ ıııc. ı.ne göre, h..:ı.rp istih
taı.Ja b :ı._~ di.rek1GrJ. Dcıru.ld Nel
~n · -..n İ ·ıJ..Jter··--re yapttğıı ~e;.;·a.""ıat 
ten nı ~' d İngi:iz - /\.n :-kan 
haı'P ı r LıLııırn t..: rtip ve ta.:'.lzi.ıni 
işı t~t:awt e •• ıek:t~ı.:·.ır. 

Np\Y ılt, 6 (A.A.) - Bri-!ıanova: 

Em•n bir n1pnbadan öli'ı-en~:rliğinıe gö 
re, Alır :;;ılar Atlanı.1gin Avrı.:ıpa ı:;a
ıtıı'ıllrı •ıd.ekı. ıg•aı•niııç 1!.ırm1 t2lf. :ye
ye Y~rd:ıın Ptmektedlrier. Alman
J<.o-, Aoııglo •- S~lann yaboııda 

1 

keray.a .ı::tlk.aca.ı~la.rıttıı bi]di:.:kler.i için .. 
bu t..ı:!bori aJ.m.aittooııilar. 

1 MlSlRD.1. DURUM l 
Bazı yerlerde 
geniş bir grev 

başl adı 
-------

Amerikan kıtaıarı 

Mısıra gönderilmemiş 
Stıdkh.o1m 6 (A.A.) - D.N .B.: 
Lonı:lraıdan hiltlıiriıldiğtiıne göre, 

Mımrda endüstri müessesele -
rinde geniş bir grev harekeli 
l:>aşlaırmştır. 

İ§ Nazırı grevoilıeri rkıi gün 
içmae telıırar işe başlaıınağa aık
si t~kdirde hak!larında şid:letlıi 
tedlbirler alınaıcağmı. bfülıirmiş -
tir. 

Müessese sıııhipleı:i ile işçiler 
arasınıdaık.i iıhtilô.fı haMetrnek ü
.ııere Mıs>r hükumeti biır ıkıoani&
yı0n teŞkil etımılştiT. 

Va§i.ionglıon 6 (A.A.) - Orta 
şoo'kıta ve biJ.hassa MısıTda Aan.,_ 
rılkan kıt'aları ol>ultınd'Uğuına da-

ir olarak Vaşingtıcır.ıcla ve di -
ğer hükOımet merkezlerinde do
laşan şa\\' ialar VaşingbO'ııdııı te -
yiıt edilmem(:ktcdir. V aış'tıı,,aıtxm
daki aıikeri mornurlar bu şayia
lar haıkıkıında tcıfsirlerde bUJ..n
anıuyorlaır. 

Lcmıdra 6 (A.A.) - B. B. C. 
1muıhabiri Ri.ch-ard, Mısır hallk.ı -
nın sefarethaneye ıınekıtıı.ıpfar 
gönıderer€lk. ya~dıma hazıııc bu -
lıxııdıJklarıını bildirdıhlo!edni liijy
lemiştir. 

Paru Genel Selire-
• I 

teri !mirde 
lomıiir, 6 (A.A. )- Parti Ge· 

nel Sekreteri Memduh Şevket 
Esendal dün .akşam Ö<lemiŞ<e ha 
reket eııın.işliiıo. Gene1 Sekıreter 
d6nü~e Tireye de uğrayacak ve 
tetıkiklerde bulunaooktır. 

(Batınakal<ıdcn de,arn) 
törilli ve mmaff<ır bir ordu ol
masına rağmen yorgun düşmüş· 
tiir. Onu, sölün müthiş sıcağw· 
da, Jnsan .tahommüliinün fev -
kinde bir gayret., sevkedoo, a
zimJfl've eiir'etkilr .,.unıanıdanı .. 
dır, Ona bu rnyreti veren de 
iistü.s:te kazandığı za.r~rleriu ~ 
haddine çıkardığı maıııoeviyat 
yüksekliği, ruh kuvvetidir. Fa
kat, her şeye rağmen, Mihver 
ordusu y-omlmu.ştuıı. Jlarekete 
geçtik-ten 35 giin sonra, El Ale
meyn'deki İngili:ı müdafaası:na 
~attığı zamarr, bu yorgu.nluk 
kendini göstermiştir. Nihayet, 
bu ordıınun da 90,600 kişiden 
mürekkep olduğunu ve kendi -
sinden bir.az fazla ıoa,0-00 kij>i
lik bir kı.wvetle ~arpı§!ığrın•, 
muva~ala hıı:tlaruun çok uzadı
ğını unutmamak gcrclııtir. 8 inci 
İngiliz ordusunun bıraktığı bol 
benzin, zengin iaşe maddeleri 
ve su olnıasnydı, Rom.ınel, as.la 
bu yıldırım gibi .takiılıi yapa • 
mnzdı, 

Diğer tarartan, lngiliz ordusu 
da, bıçak kemiğe dayanmış bir 
\'aziyette olduğunu ve İske-ır -
deriyenin sukutu bir felaket de· 
mck oltcn~ını nnl:ınıış, hütün 
kudret ve kuvvetile dövüşmek 
zorunda kalmıştır. Filistinde ol
duldarı bilinen Yeni Zelandalı -
!ar, Iralotan getirile.o IIİ'1d!ilcr 

ve diğer takviye kıt'alan da, 
Katlara - El Alemeyn hattına 
\Tarmışlardır. Bı.- me1-ziht İsken
c!eriyeden 90 - 10() kilometre me
safede olması, hcnı demiryolu, 
hem şose ile ·bu biiyiik merkeze 
bağlı bulunması, eLde mevcut 
takviyelerin buraya sür'atle 
varmalarını mümkün kılmıştır. 

Arka-;ını duvara dayayarak 
son •takati de sarfotıuek 5tıretilc 
kendİ:nli müdafaa vaziyetinde 
bulunan İngiliz ordusu, bu tak
viyeleri de aluıca canını dişine 
takarak nmharebe etm~ ve düş
marun ilk hamle;ini mokıubil 
taarruzlarla kırmağa muvaffa k 
olmuştur. Bu mukabil taarruz
lar, 8inei ordunun maddeten ve 
manen kendini <top-lad.ıığıı.ıı ve 
kuvvetlendiğini gösterir. 

Fakat İngiliz ler de açık? söy
lüyı>rlar ki vaziyeUeri, biraz dii-
zelnıiş olmalala beraber, veha
ınetinl ka)'beln>iş değildir ve te• 
şebbüs, hala Romınel in el~ıı.de
d ir. Bu genç Alman Mareşali -
n in, bilhassa son Li:ı..ya meyda.n 
muharebesinde gösterdiği a:Um, 
sebat ve inat, onun ilk bir du -
nkılama, bir muvaffal. iyetsiz • 
lil<, lı ntıfı ın<ıvzü bir mağhiMyet 
karşısında, takip ettiği hedefe 
yiirilmekten kl>lay kolay caymı
yacağ>ru, çabue.ak iimitsizliğe 

diişmi) eceğini ishal t>tmiştir. O, 
askerini dinlendirdikten, ikmal 
ve iaşe lşloer!·ne çtki diizeın nr
dikten ve İtalyadan gönderil • 
mcltte olduğu anlaşılan· takvi -
yeyi aldı.klan sonra, tekrar bü
tün kuvvetile taarruz edecek -
tir; bıgili.z müdafaa mevziini ya· 
rıp İskenderiyeyi alınağa çalı • 
şacaktır. 

Şimdi va>.iyet ıbu me~ke1..de 
dir. İki taraf da, mevıii ÇlifPIŞ • 
mal.ara devam etnıPkJ,,. beraber 
yon! bir dövüşe ha~ırlanmakta
ılır; iki taraf da takviye almak· 
tadır. Hangi taraf, daha çabuk 
hazırlanır, daha sür'atle takviye 
edilirse Mısır Meydan ·'!luhare
besinin ikinci ve P"k uıühlın 
safhasını o kazanacal<tır. 

Röyter aja.nsın,m 8 itıci ordu 
nmdinde!,;I muhabirine, b ir in, 

Memurları n 
s ic i l i şl e ri 

Dahiliye Vekaleti 
mühim bir tamim 

gönderdi 
Ankara, 6 (hodam mulıabi

r.tnden) - Dahiliye Vekaletı a-
1akadia.rlara yaptrğı -b:r tamımde 
tayinleri merkezce veya 
ye-tlerce yapılan dahiliye 

vila
me-

murların• nsicıllerin€ işlenmeııi 

icap eden vukuatın günli gıünü
nıe h:'.ldiri·lırncsini, bunlar hukJkın 
da devlet şörası ve idare heyet 
lerince veyıa mah'kcmelcrce ve 
rilcn kıaraı:farın ta~d:kli bi.ıer su 
rerin'n muntazaman Vekalete 
gö<lerilmesini t0bl':ğ etmi;>;ir. 

Memurların ~ahsi durumları

nın sicil dosyal2rmda g&tıeril

meır.iş idld.ası veya kanuni va
ziyetıcr:ne tesir eden vukuata 
müteallik vesikalarırı sicil d<'S· 

yasınd· !bulunmaması yuıxm

den tt<kaüt, dül ve yetim ana.aş
]ar 1ahs ,,:nde ehemm!yet:li ge
cilınıclcr vukubu1makta ve b"Jn 
dan a\ôo'rndnrlar S11kıntı rekmei<
tedir. V<>kiıletin tam'mi bd~ı..,a 
bu gibi geciloneleri önl<"yrceğin 
d~n m-c-1111urların ve ailfller:n;n 
he~ türli.i rnua~1eierinde sürat 
Lm'ni mümk•ün ol-ac0 kıtır. 

Harpten sonra 
(Baş tarafı 1 inci sahüooe) 

!eri dağı tırnak üzere gayet >bü
yük ihtlyat yiycceKler birlkt·:l!'i
!ece:l<tir. Buğ:d'ay için uın-umı bir 
kanferans toplayacakıtır. Husu
si toali lromite, mporunu bu ay 
verecekıtir. Vaşin~ın v'e Lo.n
Ö"ll, A~anın bir çdk böl1ı"k
rı:ıne yiyecek madldeler ~ıe imac 
içlı malzeme göndermek ü:zere 
kili mor.darda gemi tahsis ede
cekllerd'ir. 

giJ!z piyndıı subayı, 4 temmuz 
gıinü, •eğer, mihver }m-.vetle· 
rini 18 sruıt daha du:rdunhilix -
sek Mısır l<Urtulacaktır. demiş
tir. Buııı!ın ma•r.ıası 18 saat için • 
de muhavcbe meydanına yetiııe
cek kııv\'etler \•ar deııu:ı!.tir. Bu 
·satırlar yazılırken " \'akitten • 
beri, 18 değil, 48 saat geçıni. Cr; 
fakat Mısır kurtulınuştu.r; de • 
nilemez. Çünkü, İngilizlere o.l • 
duğ'.ı gibi mihv~reilere de tak • 
\'İye gelmiştir ve gelmektedir. 
Harp, her z:ınıa<ı> söıylediğiınis 
gibi, beklennıiyen, ibillnmiyen 
sıi..p-rizlerle doludur. Libya mey
dan muha.rcbesin:n başlangıcın
da vaziyet Lıgilizlerin lehlıte ol
du,.<Tu halde, soııııra umulnmva.ıı 
şeyler olmuş ve 8 inci İngiliz 
ordusu Tı>bruğuıtı batısından Is· 
kenderiyonin batısına gelmiştir. 
Düııkil mııvaffakiyetli ba\'lan • 
gıç ile lıııgünldi muvaffakiyet • 
siz d,ırum :ırnsnıda'700 ki1omet
re)jk bir gerileyiş vardır. 

Kattara • El Alemeyn hatim. 
dıı yeni bir m uharebe olacaktır. 
Bakalım, bu muharebeyi hangi 
taraf kazanacak? Bu yeni muha
rcbedir ki ba.~ta iskenderiye oJ.. 
mak üzere Mısırın yakın ımu • 
kadde.ratını halledecelııt ir. 

ABiDiN DAVER 
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Ve ı.,;ve etti. 
- A..ı nı.:ı, rezalet, lkıül a]tın

daki a leş g bi ha'U hararctıni 
muhafaza edi.:.:Q<" .Mes'ulieı-€ her 
tarafta hwct mla.r yap<l1y1J,r. Ne 
diyecektim? Siz yemek ye~iniz 
mi? Buranın büfteği meşhur

dur. İyi yeme'r, iyi bira, aıbsın 
dan d:ı en!e> b r puro sigarası ... 
Enfes ş :r Sen gençsin. füıya. 
tın ırr<1 ı ve paralı ıarol'la
rıına baAmal•s 11 ş·mdi elinize 
bır frsA ge•;mıştrr. Hiç kaçırma 
y.n. Ne :ram n p al-ab lirim? 

Sam' ayağa ka!ktoı: 
- Yaun bir cevıı.o ve•irim, 

dedi. 

Ay-n.\iıkır, S 'mi e\ 
ken u..ı ünüş uu. G .1 p g 

lCr

er• 
lffi g · i.ı Ö'l nııi • u lbi'c ... Bu 
hı.."Se sere1ler nın alınım ık ı t -
n:şonde acaıba ne g.t;ı srar \ar
dı?. E'l.<et, Halı! ,.fendwin de , gi 
gi<bi, oın para etmiyordu aınıına, 
işte b n senette beş bin liı a tek· 
lif ed liynıdu. Be b n lıra da 
bu s kı.n•ı!ı zamanda az ı.r pa
ra değ idi. Herhalde bu şıe ~ır 

dalavere vardı =a ıcyi.ı:liıniı 
arca.k Halil efendı b 'ordu-. 
Halbuki man•aı a basmıaK ta Sa 
min hıç hoşuna J:ıtauy<'n bir 
şeyd 

Beş bın ranın ebz ~rı ön un-

de 
n Y ı: 

en hayaletı. Sam·yi 
ım J,,,ımi) en L r ~ş-

k~na VJ.. i. 
Fakat bı.:gunku ha)'at şartlan 

içın<le b bin ]ıra da ıııiJh:m 

b r pare sıayılab'lr mıydi? O pa 
r, c a unıln b rin<le tükenip gi

derdi. Ondlan sonra? Bu para ile 
yapsa yapşa ne ticareıi yapabi
lirci ? EH?t, b r kaç ay rahat, ta
sasız bir hayat geçirmek ve Ce 
dan kurtarmak rriiıınlııün ot'ıbil
m-eyi bazı maddı S1kıntı!,,nn· 
dan kuıııa -.nıa\ müm'kün <>labi.-
rdı, 
Fakat Sallh C m leden ve 

heri<estcn evvel kendi \-az:i.)'E'ti· 

/(ızılag •daki 
suiistimal -Davanın nakzen.g örül 

mesinc devam ~di l di 
Ankara, 6 !İkdam mubıahi

rindıen) - Anıkara ağır et.::>a 
ma!ıık.!mesinde bugün Kızılay 
kurumunda vuku bulan emni
yeti suiis.timal h.'.ııdisesinin mu
hakeme5iı:re n:>.kzan devaın.ı:dil
miştir. 

Asıl suçlu oılup evvelce d~ 
dtıkıoruna d\şierini tedavi e~ii
ril"kcn arl'a kapııdan S1V·ışarak 
kano>ile bera•ber ve tayyare ile 
Adanaya oıradan ili Halcbc ka.ç 
tıı.ğt1 an~aşı1ıan Şen.si mü~ı!1 •s.ı1a 
olarak d:ğer ınc,,kuf mamun'·ır 
maM:cm~ye g~tirilln'ş!'erdi. 

Bu hususta bckc,ııen -ehlivu
kuf rap.:ri.'e bazı müessesc'.·er
den rorulan suallere cev-ap!ar 
gc'rrıed!ği anl~şıld•ğı.-ıdan du
ru~ma 20 Temmuza bırakılmış
tır. 

Tek !k c nıu 
mezn 1 rı 

An kara, 6 (İkdam muhabi
rin&en) -Teknik aku1ıundan vıe 
İstanbul Amerikan Ko~,eji tek
nik kısmından d'p'c.ma alan la· 
M>el"~n. y<Üh."'?ek tahs:li takip c
de-cek hale gelın'~ bulunır"o:ılar1 
ha•chilc, Yüksek Müh•end:s oku 
lu g:T;ş rr.ıijs.;~'~:ıka imtiha.n~arı'Ila 

kabull.eri ve muvafLk olurlarsa 
istcd klcri ta'kdirde d.ha ~'wk

sek sınıfa dJı,. glrebikc" .11!ri 
Ma::.rif Vekaleti Tel:m ve T<·~' 
yz HeyeUnee karıarı!?~tırı:mı.c:;tır. 
tl21n 'b'ııinciU<le nde,lkız a~et-

Yatılı mektep~erde 
patates d< ha 

bol y e n i l t' cek 
Ankara, 6 (İkc!ıım muhabi

ıcnden) - Mevsim başında alı
nan tedbi.-ler net:cesi u yıl pa
tares mdhsulünün bol. olacağt 
anlaşılıd;ğından Maarif V€1ka1etl 
aia'i<ad<dara gön~rdiği b:r ta
mhntle besleme kıymeti !büyük 
o1an patatese yatılı olru':ların 
yemek:'eıi ru-asın<la daha ger.iş 

mikya;ta y-er vedanesini 1»:dir
mişıir. 

Atlettzm blrlrıclllk· 
lerl ve Kızlar 

Ankara, 6 (İkdam ınuhabi. 
riııden) - iliJ A ~u.<1toota İstan
l>uJda yapı·!acak Tüıı~iye a-tle
tiz.ın birindükl<:rL•ı•cd kız ablet
lerin müsabakalarının da pııog
rrıma ithal ed:lrl;g.ı Beden Ter
biyesi Umum Müdürlüli;ü tara
fından istan<bul bö'.gcsine b\lıd.i
ri!n'-!1iştir. 

~eden terbiyesi 
teşkili tında 

ıslahat tetkikleri 
Ankam, 6 (tkd.am muhabi

rinden) - Beden 'l'eı'b:yesindıe 
yaıpılacak iolahatı tctki'ke me
mur edilen Samsun Mebusu 
Geneııal Zeki, Aydın 1fubusu 
Adnan Menderes, Hamza Osman 
(Aiyw.), Büırhan Felek, Vildan 
Aş:r Ma;ohar Kazancı , Dokror 
Muhip Türneı'kan, Hayıi Ege, 
Hayri A~tepe ı•e Sakıp Ciran'.a 
müracaableninde 'bö!gelıer.:e yar 
d1m yapılırnoası lüzumu alakadar 
L:ıra tebli:l edilmiştir. 

n i dü<iiııüyordu. Acaba Hayret 
• , gidip gö=ek mu\'aJık o

lur muy<lu? Sa&te baktı. Acaba 
bir def;ı. da Galibin fikrini alsa, 
fena mı ederdi? Son haftalarda 
da Galibe de öy'e eqkisi gibi 
sık S1k fr 0 d"if el!ıniyordu. 

Gal'p b'r kaç haftadır lıic ça
lışnıı}'l'.l«lu. Buna mukabil de 
para'ı göriınüyorrlu. Yine ayrıi 

odasıı,da oturuvordıı, 

Sami odaya ;( !ti ve Ga :hi o
rada buldu, Pıjamas'nı gi)ımiş, 

kanapeye U'Zanmış, garete oltu
yorou . • 

Sami içeriye gird'ği zaman 
·bird~nbire yer nden dbl,'!Mlldu. 
Yüzü hemen dPği!'lrni~i. Fakat 
eski ah ba hını ı;:örünce: 

- Yahu, ödümü loopardın, 

dedi. • 
Sami bir saııdalye çekerek, 

yanına oturdu: 
- Dostum, ded.l, bugun s n n· 

le mühim bir meseleyı tıaıuşırna
ğa geldim, 

lDevamı var) 

Esk i sazlar, 
Yeni sazlar! 

E•k:ıfoıı bu mc,.sinıdc saz 
diııleıuıık i~iu Sıırıye.rdeki Hiiu
kar, Ç>rçır, Fındık, Fısıık sula
rına, Çubukluya, Ereııköyiine, 

K üçüksu) a {i)aıı gi.dilırdi. Şimdi 
ise galiba oradal.ilu dahil ol
mak üzere lıerkes sa:ı d.in1cme-k 
için lıu temmuı sıcağımla şch -
riu göb~ğlııe J ığılı) or, Benim 
·bildiğim, ~·al,ut "-nladığım Is • 
tanıbulda haıiran. temmuz, ırğus• 
tos demek Boğaııiçi demek, Çnru 
lı.ca demek, Kayı~dağı deı:ıck, 

ve Yeşilköy falan filan demek • 
tir. Bu mevsimde saz da, söz de 
ııncak oralarda dinlenir, hayat
tan bir giinlük olsun kanı ora
lardan uhnır. Bcn<:e bugünl._.r .. 
de. bu Iıa\•al..u·da Sarı:,.·er.in su
lak, serin loş k<>nılarında Çaın
hcanın yine serin~ suJak \'C a
pa~ dınlık tepelerinde ocr tek 
zurnadan, y but J,,-,,,·atılan din
lenilecek en kültistıir bir hava, 
şehrin göbe~indcki çalgılı yer -
!erde on ikı sazcıı.de ve kndııılı 
erkekli hi< o kadar da hanende
den diilllcnecek en n~lı ve naze• 
niıı fasıllardan daluı boş kaçtı. 
Böyle iken, bnkworıun, gazeteleı 
de ve duvıırl•rdaki kadınlı, erkelı 
li ~·inui, l imıi beş ki ilik o muh
teşem saz ilanları hep 'jt0h.rı'n 
içini, ~elırin göbeğini gösteri • 
yor. Vakıa lıunlardan b:ızılıırı 

şclırin göbeğinde olmrJtla bera
ber ya bir deniz kenarında, ya
bir geniş bahçe içinde, yahut 

Al m a n Ru s 
Harb i 
(ll311 Tar~fı !lirine! Sa(Y!ada) 

ğuiundaki taaııruza. dört zırhlı tU.. 
.rnL'uılt beş v~yıa altı piyade ve 00 
rr.ı.A<m:u tüm,.n ~~rı>k etmekte b11-
lur.ın: ~iT, 
_ Bazı yt.elerde. Sov,yet haberlerine 
gör~. ıou ve 200 tankıan m~re'<k<:b 
z:ı<tılı guruplar taarruza g~ni~ ve 
bu:.-Llııın u.;te bil'! taaTruz sonunda 
kJ<ı''b olarait verilmek su,retiye ~id. 
d.,tli lopçu barajına ı,.gmen k'ifdi
Jerıne bu- &<il~ açmega muvaffak: 
olım~laroır. 

B~,r ka.ç lim\CJ .. tan başka arazi 
mfun~t itlbariyle :lf.çbir sarlplt!k gös 
tıeın.cyen bu havali, bu nevi çar
pı~n1aıar içl!l ideal bUr zemin teş.. 
l<til e lmekledir. Halen Kuı1< • V<>ro 
.""Y - :Kubıan:-ılt n.<ırelieJic"1u yapı
lan çıarpı.,.~r!-an:ıın net•ces\ V(.ı(ı Bock 
OCrJulıı.rın.m i.ki ""kanaciJının •l kle
ri,ylu b'1·ı.eşm-esi iç'ııı ıatb-iık edi!(•C(:k 
o .. Jn sı.i• 'al-c bağl:uır. Bwrlın'o.en ge 
:en baıı haberıere g;:>rc, V01. Bock 
Ku·.ve:Jeı:i cenub kan~ını.n bi:r kıs. 
ırnı şiı.na..-.... en \io:on~ç ın 80 k1.omeL.. 
i e Ct)LUoUılld.Q Do.'l nchrı u.:;Wnd'e. 
l..>~ - L.ıvabc.d..a :i~hrı vakı.n•aruıa 
kadar ul~ardn·. ·- ~ 

Lget• bu h~ıoer doğru ise, Timo
çoruw U.wvetlcri ık1 ~chri birbirin
den aıy.ıran sa'lı.a<i:a.a. D:>n nehruıi aş.. 
ınaK: swıL·t_ıyic llle.ıtk t.~ri.;.oııJerini 

\'eıloılıer tçinıe düşnıekten k:urlarcıUil.t!
ce.clerıdir. A ıhan k;)ınu1arıJ ğl car
Pl'.ı'Jnan.;.n &t.:ı.ot,u ha:ke-.ııııoıa. kıı.t't bir 
.ChL~et gösLerınt,.'kk'ıdır. 

Geçen per~ ... mbe günil Rijev bölge 
... 4.:.de b§layruı alnı.an laa.J':'llZiu.:rıı 
M~a - Kal-enio. ker;iminde b r 
Alrnaın mu<Val!ı:ıl<iyeli ı;ci<laıde ve 
~ J ..• elıi bır 93rp~ına h.a1incic Al
manlar letı.tııe t.er8S.)ıÜm etc:ıt.ot.te ve. 
gt.lişmekte bulwım~tw-. 

SOVYET TEBLİGİ 
Moolrova, 6 (A.A.) - Sov,yet öğ

le ıtebli&j : 

KLJ0&it ist'iltameti..'lrleki ceıtıe ke
sı.imleNnden bır.i.ode ıar.Jtlarımu bir· ı 
<>Ü§ım"'1. alı:yı il~ bir t.opçu birliğini 
ydk etımişierdir. 

Başka bir keSimde tmık b!ırlik.leri
miz dliişmana e.Itı yüz ölü kaqıb vı::r 

dirmişJer' ve bir çok tank talu'ıb ey
l~n1işleı'Ci1r. 

Mo:!k-ova, 6 (A.A.) - Gece yaru;ı 
llL~'I'ed.;lcn sovyet f\bli~L: 

4 Temmuz günü Kw·:ıc ı.;tlkame
tindc kıtalar{mız dü~maaı toa,rruz
arına ve piyad~1n~ ka~ı şioOO li 

ve ıar yapm~lardı:r. Bu ir;tlkamette 
b loesimde k.ıtalarımız geri çekll-

1"1· ve y.,ru me,zllc;ri ıoııal et
~Jerdir. 

MOSKOVA - ROSTOF YOLU 
KESİLDİ 

Sl:dlci>Olm, 6 (A.A.l - Havas ~jan 
ı mu '.;irI blldlt"'.ıO"Ol': 

Ma eşal Vooı BoCk'uın kum~nda
mrurı. Alman kuvvcUeı1.1 bir haf
tsıdan az: zamanda 200 ki!onı.ttre 
Te9tıkten ve grniş bir cedhe i.Uze
~tı D<>ıı neJıriıı~ vardık.ton soora 
Etıl" 2 noktadan rr.uh~eırne) olarak 

, .. o.roneç'm batı.sından ve Ce1".1bun.. 
dan geçınş ve MO"..k<>\a • Rosiaf 
~cat yolwıu kes.m~Ierdir. Hatt.1 
Voroneç şehrinin de şıınrli Alınanla. 

n e e bulunmııcı ihtimal d1§ındıa 

dei:J <1;r, ~' tıal<ik.a Ruıslıı.ır çok şi<L-

O.,,,an Cemal KAYGILI 

mii.kellef bir gazinr.oun ta.raça
snıdıı.. I' ak at Kasmıpqıı ile 
Hayköy de deniz kenal'L. Lıitlgı 
\'e Halıcılar bostanları· da bah
çe ~i.. Birim ma<tbııaııın damı 
da .. değme tarn.çalara değişibne7o 

Oyle a.nıuıa Sarıyer k~uları, 
Çamhea tepe ve sıl'tları, Yeşil· 
köy, Cadıbostanı sahilleri nere
de, buralar nerede? Eski~n İs· 
tanbıılun en mükemmel, en 
göz<le sazları ya San) erin su • 
lak, ser;n, loş ve tam aul&ıııilı> 
her tarafından tertemiz, tupta • 
ze, capcanlı yaz kokuları fış 
kıran lrorularımla, )·abut da Ka· 
dıköyünün, o :zaıınıııılar baharda 
bü.lhiil, •' l>iıeeği, yazda da 
ağustos ,_, .gi ile kurbağa )U

vası olan baharı da, yazı da, 
güzü de insana koHı ko) u ve 
gına getiriııcı~ e kad~r tattıran 
.Mısırlıoğlıı, Zambaoğlu, Papa • 
zın bahçelerinde çalardı. 
Şimdi, :tamanın anıi kırattaki 

sazlarl, handiso Aksııraydaki 

Yusııfpaşada, Gal lada, Perşcn· 
be pazarında, BcşiJ..ta~taki Köy
içinde, Kumkapıılaki Cinci mey
danında, FaNhdeki l"\falta çar~ı· 
smd:ı çnhnaya başlı~ acaalıır. 
Bunu yapan, biraz da zanıret • 
ler, mecburiyetler olmakla J>e. 
raber ııevl;;lerin, ke~iflerin bir 
hayli df:ğ~ıuesinin de bu işde 
epeyce parmağı var sanıyonım.. 
Giizeliın İstatıbulun o cnrum ~·a:ı 
mesireleri gittikçe gözden dii -
şüyor, ıne y02ık! 

Çin - Japon har
binin 6 ncı yı!dö. 

nüm ünde 
(Baş Taralı lfüioci Sayfoda) 

man y.;ıkmda yıkılacaktır. Bir· 
leşık mi1letlerin muayyen bir 
st:ra!Eji tak.p et.mıed.iklerıne kim 
se inanıınasıın. Çin, Şark kıt'a
sındıa baŞhca mücadelenin yü
ki1nü taşıyacaktır ve Japony~yı 
eznıeğe azrnıelııniştir. Diğer ~r-p 
sahalarında harbin mes'ullyetl 
Büyillc Btt-iıanyay.a ve Sovyetle
re yıüldl-enec.Ekt.ir . 

Londra, 6 (A.A..) - Çinin llıar 
oe girişintın besinci yııld'önürnıü 

ır.ünasehetile İngiliz Ba._<ıVekıili 
M. Çörç:l, Çinlilere hitaben §U 
mesajt oıkumu,..tur: 

cTam ibundan be§ sene evyel 
Jap::ınyanm haince taarruzuna 
uğradınız. Beş senedir düşmana 
muv-.affakiyetle karşı koydunuz. 
Bugiın ayını ctüşmıana kar .. yan 
yana ça:J;nşıyoruz. Anfıoamı:z:da 
Birteşr.c Aırnerikaıun tübenmez 
k.aynaldar ıvar. Nasıl ki Çi•nd€'tl 
haq> İngi~renin müdafaası se 
Batı Avrupıada cereyan eden 
muharelbeler de Çinin müdafa
ası cllemelmıir. Çine elıim'zılen ge 
len yardımı yapmağa kat'iyı>t!P 
atımetmiş 'bulun..ıyo.'"UZ.• 

Hava harbi 
(Baş Tarafı a;rinci Say!"d&I 
Tayyare kayıp/an 

Londra, 6 (A.A.} - Haziran 
ayr içind'e Mal'ta üzerinde 53 
dü.=n tayya.est düsürültnüş
u.r. Har'bin başlangıcınd~nberi 

İngiıl'iz hava kuvvotleri .J.0480 
dılişrnan w.yyre~i diişilJ:müııJer
d'r. 5469 İn<giliz tayyaresi kay· 
bed'ihnlştıır. 

-<r--

y ardım Eevenleriu 
kır balosu 

Bayan Hayriye Kırda:ıın hi
mayesinde Yardırrsevenl'er Oe
miy<!t.i Sarı~'<!r şubesi 11 Tem
muz Cum<arl.esi günü aksamı sa
at 21 den itibaroo Sanye.ııdıe 

Canhbalık lOıkantasıııda bir kıl' 
balosu tertip etqıişt-r, 

detıli ta~ruzl;1rdan sonra onernJi b<r 
şed\ri 1erk;cttiklcrini bfdırı1.ckt<'dlt-

ler· 
Brrlinıden verih•nı Latt mıa.lti.ın.ıt.cı 

göre cenup kanadm111 unsuıt"la.rı Vo 
rone.;'i(ı 8-0 kilometre cpnubunda 
Huski Slogoda ~hrinin civarına var 
m~l:ı.rdır, 

Bu haber tr:r!d pdilır erneıkteyııe, 
de dogru olduğu takdirde T·mo.ı 

çp.rll;:o ordu ,ırı ~ncak Don neh. ·ni 
!>u şea;rJeri ayıran Jr.:f'S f' di:fıt ... 
lindeı a:;;m 1k sureU1t" (t'"vınt.rder 
kurtulaı,;Jee.ıkı..rdir. 



SAYFA-4 

Askerlik işle_!! 
:t.'YÜP ASKERLiK ŞUBESİNDEN 

ı - ·oo ıt2c oc .. lı Eyiip m~·ı·
kt'fl., lh1ımi \-e ı.{etr..ıC;.tfıJt.li-\;\ z rı.ahiYt'· 

~ u-.!w l-lll lk.lenne k: ~-ıtlı 339 
ve bu do.ı;--.....uJ..: .;;ı !a ınuamelt·ye ta
bı cr~tı.n i1!t ve san sJZlamel~-rı bir 
a~aoa .>'11-.V~i~ıx. E~3rın ):t',,..ız 

m ougo.ınıJulw»ın: 
A) 1'1;rf:..p ıt.ıe!l...~ 1esone mcu 

r_ııp olanları 9, 10, 13, 15, 17 tem ... 
rnmz. 9ıf2 g·.tJ:leri. 

B) R:ımı ~lı::JC'<:'Wr. metJG\:p olnn 
ı-.,.., 20, 22, 24, 27, 29 t~'\C P42 

a<mı..n. 
cı Kemeru~·· ~""°""' boi

lı o;a, lan 3, -4, 5, 6, 7, ajwt~~ 942 
ı..aıltri, 

D) 3:l9 lularla mı:on:Al•ye tabı dl 
İ"l' dt.Jtrımlularm (ner nahiytiJnıı.h:•n) 
ıo. ;2, 13, 14 A~ 1942 gCinıe:.hı 
de .·der !<>loiirat, talplıeler okııl 
'\"'6!!-..a1rı, sau"a. · • .._ar c;a,::.,;,-tlf{ la.rı 
~erl rdcn e!aca-kları \,;,;ed~~ i{'.çl \'~
~ril~ bchcroenal O\.::,ı~.Ye n;üt'tl ... 
c~~ etmeleri. 

2 - ŞirOOlye kr..dnr & .re~ ~JOıJ .. 

nı•w ve cerek:BC bulımdu!dıan tafra 
şuı>i·leı'llle mWa<."aa.t~.a ~er ...... d\i.
rumlarını t.,,.,ıı .~ """'1cn ve hiç 
'""<>rlı y;ıpm:ıyan 316--3J3 ~ '.lMl 
lu mC:.;~l!c!Je.nn de bu: meyıa.wu::jQ. 

ma!a...~ ,-apıJac~ğınd.an bu gi
tclcrcı d.e 15 ila 31 aı;t ı.:.sa iiı:"'1al 
~ı;,.ye veye taşra §abel<rine milra
Gı.a~l'1n m(~uılaatleri i:..:~:z3o~an ba 
}~~. 

3 - Bu glinlerde ın!lracaat e-tmi
,.m veya n-.azerehni te\.Pk en.t ... 
~"1li<'t' lmıılkrııd:ıo ceza ~eı;iniDI 
'>':>.~ f'diıeccıli. 

4 - Y -.arldQ tc;yın ~ilen glllr'; 

leord.e 'köy ve ma lail() il~etr h yf!t 
lıe.nının d jJ lrq)'i tı vw:ut e'~-

~1 ~li.~ o...._ ı\'. O, 7 /9-12. 
--<>--

EmiCJOC \ "'° M. Ş. Mn: 
ı - J39 ~ ı e.-..t.:ıı ilk ve 

"""' ) ;ıo:,J.nıaları b r r.ır:ııfn ;apı!~""k 
t.ır. 

2 - Y"".d•ma 6/tan./94.2 puar
t"Sl gw:ü ...... 9 ela başiay&.-ai<<l;r. 

3 - Y<UJ.anaya ııclcnlcr mohak
k.l.k arr.c-t s\,;ncdil , 5 a ~t v.e8\ki
ı.., ~f ve 1>1ofus cllizd:mlar le 
E lıe<:\it1 erdo.. 

4 - Y<C.!2=br sa t 9 o;.n 12 ye 
~ devam edeceğ"I:tlen aşaeı<ıa 

yaı:ılı l'U<l·C!'dc ötlcden evvel ~
ırc gelmeleri goelmeyeı>lel' lıal<'<nıl'!a 
t:ar.U!li ta!tib:ı.t y•pıl•"""tır. 

5 - Emıci!nil m . " z n.;ıhiy~ 
6. 8, 10, H, 16/lcmm· z/1942 gUn• 

!eri. 
Ale: ""1" n '>iye: , 20, 22. 2~, ~8, 

'3<l teınım.rı. 942 1ıııı.k. ı. 
K..n*apı ı:ahiye!I: 4, 6, 10, 12, 

H, 18, O, 26, !?$ tı."":nıı: 942 gün
len. 

--o--

!mln6'ıü Yerli A • S. den: 

V~teırim>r Teiimı>n K/mü] r.IA'ly<>t 
cıüıda le b likte ace:e 60be,re geJ 
r ılm olllPtır. 

l'OTO AOAZİN 
Bı.ı !Jk T, salon ve sineır.a mec 

muasını.'l 80 ıncı sayısı zengin 
mwıdt-ricat ve güzel resim ve 
~arl.:ı süsliı olarak çıktı. Tav 
srye ederiz, 

Ü-*':.b:i::ır Sulh hukuk h~irr.ı.ı;.rı

ılen: o.&;1Q21! 

ı>u!lılhl Eıt<1ıı "" İbrahim l:ı>,ıçı oğhı 
rı P ,ıc., FaWanın. oğlı.ı Cem!l 
e!tl)"c.ıı!ltl m:ıli<eın< i.ıı:l6 &cnı..J .,ı.. 
dafıu Jzaleı ŞlV11 <t. vas- c!blayı 

M a!<:ytı. Cemıle gö:ıderilfn davet
rıaree "1iıiJııde lk;....r.eıg:Jı;ının meç
hul trulnfu.:: ll!lla§llmaıkla mchkc- 1 •""'°" !l "°"'n !ebl:;;;a t lcı·asma kıırc:r 
ve lmı..s olcıuğıından ve yevmi m \., 
lnıl<'Il>C 2517/942 = ,t•si ~aat 10,30 
m !:ıllk edilm;ş ol3u.,"ımdıın M. aley 
~JD yeo...W ıa ta ır. :.l:ıikem<:de ı.ııa.-

• Vl.IC'...:ı e.;lt'".n<"Si ..!..'°tn olt!Du.r. 3i.50 

Sahibi: E. t Z Z E T. Neviyat 1 
Dinlr.tôrii: Ct\'d<t Karabil~ 

Basıldıfı 1er: •!\on Telırral• 

/Günün tenkitleri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Memur roltarda boy göster -
m~k i~hı değil. her yasağı öulc
m"k i~in dola~ır; esnafın ve .O· 

förlerin ahbabı eleği! ·iınıL.idir, 
~arct menıurunun e~i do.~tile 

iş başuıda l arenlik etİiiliıı i gö· 
rem ez.siniz. • 

* An!.arad:. Anlamadığını bir 
yasalda karşılaştım: Postanede 
ıotombili durdurdum, mektup a· 
tacaktım. Bay memur yakla~tı. 
şoföre: •Burada .ııiye dunıyor-
611n, beni de mi ct23)a çarptır
mak istiyorsırn ?• dedi. 

Bıum beğendim: Demek mü· 
teselsil bir kontrol var. Yasak o
lan yerde duran şoför ceza gör· 
diii;-ii ıihi durduı-nn memur da 
<:eza göriiyor. 

İyi amına otomobillerin pos -

tane iiniindc dıırmalan neden 
ya.•ak 61'1ın? Postane3·e nıektup 
nrmek için mü~tcrinin otomo· 
bili durdurnın&ı zaruridir; na -
Ml ki, ofobüsler de postanenin 
önünde duruyorlar. Ankara Be
Jedi~·esi }111 J asağı kaldumalıdır. 

* Yollarua ve küçük parklar· 
da tek tiik famamile kunınııış 

~aınlar göze çarpıyor. Ankara
da her§er o !..adar güzel ki, çir
kin derhal göre çarpıyor. O lrn
ruJan ç-aınları hemen .ltesn1ck 
lazım di:. onın1. 

SELA)Iİ lzZET SEDLS 

Dahili istikraz 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

terırbinin ır.:kt~r' ve 2<1ma;Jm 
tcs!b!t et."ll.Ck "şi tıükümete lıı

raıkıl!ımş ve her tertipte ılttaç 

,artk~ı içın .Maliye Vekiıleti <ıl'C 
Ti1!'kiye CümhuTiyeti Mc~:ez 
Bankan arasında <0ir mı;ltaveYe 
ye.pılıınası muktaıi bulunmuş ol 
cı ğund:ın Malıye Vekııil<?ti is
tikTaza ait ilk tertibin oo zaman 
ve nE: miktarda akdi uygun ola
cnğı hususunda te ikıat yap
makta ve ihraç 'Şartı.arı xçın 
Merlıcz 'Bank.as} ile ıtıem.as et
)?'.ektedir 

J.lilU Müdafaa .i!ltıkrazmı:n IX
rınci tertibini •"il etıındk üz.e
r~ bu yaz sonunıclan evV'<:l kıs
men •Yainız !aizli. ve lkısıınen 
t!h-a."ll·ye'1 ve faizli> tahvllWT 
ihraç o':unmasıı dlisü'lülm=te 
ise de ihraç, miktar· ,.e zaman 
şartları hah:mıda lbenüz ·bir ka
rara vanllmıs d.eğildJr. l\Iil!i l\fü
da!aa istiıakzı. lınhlıı!lilıki ka
nun rr.ucib-nce :>;tni tahvil!erin 
sahnalı.-ımasında tasanru:t boro
ıa,,. da lş'!.."lilÖ'l faizi ile birli'k•.e 
para yerine kabul olunacağın
dan !l'k •ertibin m:«ııtarı bn c ilet 
ırn cıe nazarı itfüare a lı.narak 
tes'b:t olunacak ve bu :!>Mnci 
ert'p tahvifilerin m'ktar, (la,man 
ve .ihraç ~rtlan yakında 'ilan 
olı:ımıc~ır. 

YaZruz §Ur.ası bıl'rmdidir ki 
biiri>ıc· ıcrl p Milli Müdafaa is
t:kraZJ tahvillercnin faizi "'o 7 5 

ADLİYE 
Koridorlarında 

,(Ba~ ura[ı 2 inci sahifede) 

Ben de fari<ede» etmez oradan 
'.kaç'tıın kaçt.ığıın ı.;:n de bana 
ı;unu bunu çallı dfyip bir ıa~ıM 
ıftiralarda bulundul:u· 

Hak:!n pe'k te a~alca o:nı.,. 

yan, hattiı epe)ce b'r lnımailılk 
gi;ıt.e.rcn b\i mfrhfaaya xs :
ka:madı. Vaziyeti iıdilane toyin 
t>tmek malcsa.dile tahkikatın bir 
parça cilaha b'<'ni1-'etiirrınsıne ka
rar verdi. 

Acaba bu çocuğun ak'i mu
vıazcnesinde hakikaten bir c -,at 
hk var mıydı?. Yol<ısa uçan 
haylazın biTi miydi?. Hall;'.:i ana 
baba akllı çccuğun~ <Deli. cl;ıım 
gasıru vurabilioı;J. Bununla bera
ber bu dünyada <fa neler olmaz 
ki! .. 

:AYSE GÜL 

Vurguncular mahke
meye verildi · 

Fatihte Ütıez ağa mahallesin 
d~ oturan Hasan kızt Tcvhjde 
Bandırını;ıc'..an kaça;< geti:diği 
unun kilosunu 1.00 kuruştan so.
tarken ya'kalaıımış, mlfü lwrun-
ma rıhkmnesine verilmiJ ir. 
Kumıkapıda Alemıciar cadıde

silU'd oturan H~ın .Mkan da 
fa_a :füat!a kömür satt1ğınd;ın, 
F•ülrte H:ısan adında ll:üi de 
fazia fiatla pirinç sattığından 
ır. 1-'kemc.'Ve vednıişl&dir. 

İsto.nbc' aliye üçüne:;· hı*uk rf- 1 
km l'ğiad~: 

• • d:dc T'1la tal'..ı:. ""1ruıı ;se0~:
taşta ~as oğa Aı ık~ rad'd°"' 57 

N-0 da B<Jıaa.:.• n T~a.r aleyhine 

tttli<e.'1len:n 942/489 Ko. lu doqa.ı 
i;r uçılın bOO:' !na c.a, a ::nda müd
C:ra1cybin Zongulda.~a gittiği ve etd-
... l r. n m:e.. l o1n 1'.."'l..ı. mebni cL!

ı:a o.-c:h.al• \"C mu1ı ıcrn-.e ,unu ol
bı.bdaki ~- .. a. bm:ıen ı.:~en tC'b
Li: ed~m~ ve muıho' ıre gtr.<l içıa 

~rn olan 18/6/942 &3at 14 de 
llllJ"liemeclc l:ı!uat ve ar,;h<ıt boivc
loi] tıazı:- l:ıu 'umnadıtı cilıetı. ha!ı:
k:.l>da gıy"'1> kararı ltCJJaz ve g;,rao 
Jwrannın gene iJ.a.nen ıteı:ıııı; Zll11>-

11>>uda ıa ı 7/ll/912 -~ 13,:.0 
talile edi!rcqtir. 
~ ı:ıir<'b ıt:ı.ra:-ınl<l ı1~>11dan ,u .. 

haren beş giın za'1--ıda miiddeaJey
bın itLraz e- c1Jli ve ~ n o}aQ 

-- ctıı< ta.riate nıahk<.me<ı.ı b;;aat 
\ıcyafmt bilvekill<- baza- i> !4 rr.a
dığ, L•kdirde h:'!;!l<ttlda n-aben 
ta< ::;cata _.,,,,, ol >cağı. t <>~l! 

m ::ıına kai!Il {)!mak ~re ıldn 

ol ur. er.mı 

ZAYİ - •reı:nnuz. v A,!;c . ay
ların;> aıt 3 aJct e:;:ır.-1;k kamO...,,ızı 
za;r, etlik. Y lerlr\I abca;ııno.dıın eS 
k•l t•a ,..· 4 ~ ı ~ut. 

ola:maz. Zira bu baptaki kanun 
al'cl"k ~~ 7 ye kadJr faız; veri
lelı!Iereğini amir bulıırunakta
dır. 

r:.raç şartlan luısı.:sunda ye
ni tahvillere şimr.\.ye !tadar da
·h;Ji istilCTlllz tahYllerimiz.in ih
ıracındatatbdc 0!1111'en esasıar~'l 
fevkinde bir imtiy<ız tanıma.< i

çın C>e b " ~ bep mı< VC'llt <leğ.1-

<Lr • 

ORTA - liSE iKMAL imtihanlarına 
~.~e'"l r«dl \:e ~rt.tll'rde (Çımb rta 1 f n\oay d 

d:ı YAliA.~CI - µ.ER ve R\Y/,ZİYE dııulooda) ~.:WC1')oDU< 
fJ•.<l.o u; z. ÇF.TC;J{Al.\ 

IKDAl\t 

Amerikadan Türkçe Radyo Neşriyatı 
Amerika Radyo .Şirketleri Türkigedeki Dinleyicilere 

Türkçe Neşriyat Saat/arını Bildirirler: 

O.lıa uzunluğu 
ı'rcıgram Günler K. s. Metre Türkiye Saati 

8 : 10. 8 : 30 
===~ ~= ~=====-

Salı, Çarıamba, Perıemln, 
Radyo -'!f· 
WRCA Müz.ik Cuma, 9,610 31.02 

8 : 15. 8 : 30 
8:30.8:45 

Afüz.ik 
Haberler 

Cumarten, Pcuar 
Pazo.rteıi WNBI 

WRCA 
11,~ 25.23 

Salı, Çarıamba, Perıemln, 
Camlll'tesi, Pazar 

Pazarteıi 

Crıma, 

WNBI 
WLWO 
WRCA 

S,tr'IO 31.02 

11,890 25.23 
Hergün 15~ 19.7 

8:45-9:(}() Haberlerin Tahlili Salı, Çarıamba, Perıembe, 
Cumaı:teıi, Pazar 

Pazo.rteıi 

Cııma, 

WNBI 
WL'rVO 
WRUL 
WRUW 
WCBX 

·~70 31.02 

11,B!IO 25.23 
Hergün 15,250 19.1 

18 : 15 - 18 : 30 Haberler Pazartesi ve perşembe 15,130 19,8 

• 11,150 16.9 
1~ : 45 ~ 19 : 00 Haberler pazartesi, salı, çarıamba, 15,210 19.6 

Cuma 

" 17,830 16.8 
19 : 00 - 19 : 15 Haberler. pcuarteıi, ıalı, çarıamba, 

WCRC 
perıembe, WRUL 11,150 16.9 

Cuma, Cumartesi 
JI 15,130 19.8 

19 : 15. 19 : 30 Haberlerin Tahlili pazarteıi, ıalı, çarıamba, 
Cuma, Cumarteri 

WRUW 
perfemln, WRUL 11,750 16.9 

,. 15,130 19.8 
21 :30 .. 21 :45 
21 : 45 - 22 .. 00 

Haberler 
H cıberlerin Tahlili 

Hergün 
Hergün 

WRU\V 
WNBI 
WNBI 

11,18(} 
11,180 

16.8 
16.8 

( Bu Listeyi Lütfen Ke ip Saklayınız ) 

~/7/1042 SALI 

7,30 Pr<-çam ve mere aat 
7,32 Vücud~:rr.t:zu ~lı·tern. 
7 40 AJ:ns haberleri. 
7,55 .Müzik: 
8,35 Ev-uı so.:ı:ti. 

--
ayar 

12,30 Program ve nı.em sa:ıt aya.ı. 

12,33 ;ı.tü;ı;ili.: Berabe• t.:.rkiller. 
12,45 A}ans .bab<>rleri. 
13,30 J.Ii.'<ik: Şaı<kılar. 

18,00 I1rogrom ve mcm. ı;aat eY•"'· 
18,45 MJzil<: Fasıl bcyetl 
19,0-0 Konu.:ımıı: 

19,15 Miizil<: Şarkı VO ttırl<.til•r. 
l~,3<) Mc>::t>J<";;et soat ay:ı-ı ve A-

~- haborleri. 
Scrbe. ıo d:ık 
?.J()zl!<; Fasıl !ıcy, ti, 

Radyo azeie-:~1. 

Zirz~;t takvı!"lı.i. 

?4w2t: ı:~ :< 1 ık =· t;' 

Br·~"('lği.ı biı~ sul.ü tu.:!kuk h:.ı.
lrlrnllgir.<len. 9;2/700 

Yil=ı: • Yvrs;i, K.~ 'l \ie T .-
too e ... 17l~ıirıe i'kfHne et(.ıği .zalci 
~u cta.,;3.Sm.Jn d-evam etm<kte o!~n 
ml~emesı c~sm~~ ın:.ıı;dcie ı.
tey!tl rden Y.:r.g. K<l6t:m:!'n!n eıvv«l
Cf' Taroby.aca, Jc.alp·açı SC..t;.ı.:.oı!'ra 

8 No. lu evde »:~rr.et e ne.kte ık.en 
'ha haiır ikı .,. .. ,~lıfa>ı.'11!> meçlı ıl 
o' ! .ası ve nor"("ye g1ttlklenni t>:ıen 
bt hı.m:-;.:a-:ı:ısı ıtıı:lsıt_•ibile kendtJertne 
,1m:a glj.n ıxıJ.<lllclie il!ın"'> gcyob 
ka.rarı ~bl~iM =Uremeoe karar 
vert.ln.fş <> ".ll.l*'"d:.n. mur::ı..<lı!eyhle-
rin ntıai::' n,a:ıı muali:iı:< blf~ ... 
lu 28/7 /942 ta >iıônrle EUt 9,~0 00 
ır.Jıl<rmcde lı«o" l:ulunm:ıfan ve~~ 
tıır wl<ll gön<lem 1 en,, ııksi takd "'
de tPYQb!arınd..ı. 'Il'!Uht·kem<'Y~ dıe
vam oluo::ıcağı pJ'ab «ar.arı maka
mına Jc.:ıhn olru1k .ü~ı-e ı!atı ohı
n r. (3722). 

~~~~~~~~-

2~, 30 Uem1ek~, ı;eıı.t ayarı, M-n& 
b.:ıher!eti ve bo:ns":t!aır. 

22.50 Y;ı. ·~d Pf'ClltT"3'm ve kB?>~· 

llIRKIYE 
ZiRAAT 

CUMHURiYET] 

BANK ASI 
Kuruluş tariıhl: 1888. - Se rmayesi: 100,000,000 Türıt i'TGSı. 

Şube ve ajans anooi: 26~ 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 
Ziraat Bankasında kınnba ralı ve ihbaırsııı: tasarı-ut hesap

kur'a ile ajllğıdak.i plana gö anlara senede 4 defa çekilecek 
kur'a ile aaşğıdakl plana gö rP ihamıye dağıtılacaktır. 

f A. 1,000 liralık C,OCO L.11100 Adet GO liralık 5,000 L. 
' • 5C8 • Z,tff • 
c • ıso • ı,ooe • 121 

• " • «..8-0t • 
CO • 100 • 4.000 • lSO • zt • J,%00 • 
DİKKAT' Hesaplarındaki paralar b.!r sene için.de 50 llra-

dan a:;ağı dü.,m'yenlece ikramiye çıktJ€ı takdinle 7o 20 !azla
sile veTil{'1"ekt;r. 

Kur'illnr senede 4 defa 11 mad 11 Haziran 11 
Eylul ve 11 Birinciknnun tarih lerinde çekilecektir. 

Nafia Vekaletinden 
Ei :s ıhr.ı y,ı kon ·l•n ~: 

ı Sıı ış!cıi cı.-ı biı-r.o şutıc mJ luğa mıntıı u .. Mınde s.1 -
avasın-n sulanması için G!iksu nehri t7.e.riode :yaptıoJare rce!llt..:ör ta!on 
ve muııteı,ı •ınııi imıı:(ıt iııpatı ;ı.·e ::.nal i§lrı• muhcunıı:l;!lo k~! b>'dd 

vah!Ci f;yat e.a.sı \1.e.~ (l,30S,G33) lira (8i) i:.!Jn.~l<u-. 

2 - El<Biltrn.! 17/7/942 tın1ıine ı-..stla:yan cunıa ıiıw; 8&.at (15) do Af> 
ita ada S"J ~leri rcls11ği l:t::ı.asıı içinde topla.nan ıu ek,sıltme 1ro::lt~oc,, oda .. ' 

<r.nda k;ap;ı,iı u'ı urulilr :ra.ıılacalt • 
3 - Heklıl<>r '*" llınC şar1ıı<lmeoi, mıA<a>ele pr<>J~ ı baym:!ı"l:f< İli •

ri g>)Qd ~>amcsı, umun:! &u lş!eı·l f_,i §:U"l:n.ameeile hlm1EI ve fmnt eart 
nıurıei~'' ve proJC.:erl (5-0) lira. mukabıllr.de su lşJ<;ri re· gi.nıkoı alabillıler 

4 - F.i<sıltmeye girebllıınel< içöD l<ıet<lllerln (52919) lira (02) Jcunışl1J14 

rn~<ıt l.<'mir.at vermesi: ve elııeiltn""1'n ;yapıl'Cağı ııtmdco. en a.:ı. 

g0n evvel el!cıciocll} 'buhms. .. ~Lıt-IB birll<te. bir dil<ıkçe •le Nalla wld,. 

let'nt> n;llr.Jc;.at ederek bu işe mahsıa olmak lk<e.re v~a ıılı:ı&.a.rı ve 

bu wsılkay, lbrıııı ctmel<>ri ş:ı.ııt1r. 

au mür..det M;.iod~ ". 
~ ... d...-

ö - Lt.<tı:llleıin tı:kl ' rr~lar•-ıı l<iııoı ına<i<leııle :razı1J '1ıiatıl<>n b r 
w.at ~""' enne ırot!M ııı •erı r""Jlllne mefkbuız mU!o:>bilıııde wrsıs!cri U-
umd.. Rıst:ıda <ıkın ıı çl~r kabul dlmez. (8626) (4312) 

inhisarlar Umum MüdürlU§ünden 

Cir"" 

TrC!UJmi~ ka3'"'" 

ı, z cm ·kaJınlı.ıcta 
47 !'mJ'iiııı. geni,)!~. 

~ka,,v..ıı. 

2 tııatlt beher 'tot:ı 

5 n /m l<all:ll!l<ta 4" 

ı;antlm gmiG].i<t<\ 

LlWt lk rot>d..JA 

~ 
), 

) 

~ 
): 
) 

Pazar! »>n 
Mll<:ta.M Cini Sa .. a 
3000 kıJO 10/7/!142 c:ıırna J0,3~ 

14,5 ""'~ ... 

10.~1 

Q ~. t> 

10.000 adt.'l 11 
1 - YUK3 cin '~ pılltta.rı i)'6Zllı n:. .zeme p:ızıulııda .. ıaı elzn\cn:x 

2 - Pazarlık hı.ınlı:ıı·ı.nıla ~ıl> gun ve ga.tleıı:tc Kal::<'",t.> 
şube Dd••kı me~ oltm komi..'IYOO>UO>da y:ıpı!ac:ıi<tıır. 

3 ~ Arap sııhunu ve 1" o::n1Joy<ın luı.yııı 1• ;:ımel<ıf~o 1:.stik ..,..;le 

eüMıın~si Mr blin <;ğ)~den -.ra rozü ~en ıı;J:ıcd"" g<ıl"lllebı' ~· 

~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~--~~~-~~-

4 - iste!<Jllenn paza.-lık için l<ı:Ym <ılımaıı gUn "" saat'eoı!a te1<1 ı ,.aıı
cekle'Ii fi)at üıetf41:'( ')l % 7 5 e"~verıme f\'.l as:tVlc b .. likte koın.y~.a m.L-""'a

caattan. (6902) 

- Oda €idecek, e.ı silah tutar 
heııkes sefe~l:ı.r1.ğe iih dır. 

:lsvıçreden tam \'f ktınd• ay
rı'dı.k. Dönüşümüz.len ıki gün 
SOCr~ .harp ilaıı ec..r!ci~. 

Seferberlik emrimi vde b:ıl
dum, Gina ~ü;;umUz. giın, 
ben altüst eden bir ~fta bu
lundu. 

- Canı!!!, iki ay k gtbey.m. 
Ertesı gtin Po.J, veda ıçm bi

:i giioneğe geldi, Aynı a!aydar. 
«"'d:ığumuıd:.n bt"D.i d'~ götüre
-cekıı. Karım ıle Nina oanki ş!:p.
aı.Wn ötmıiıııüz g•bı ağt:qıyol'lar
dı. :3ı.itiln gün ve lıü1ün gece 
löyun çanı durmadan çnldı. B:r 
ölüm ve matem rutv'3sı csi;·or
d\ı 

Poi ile beraber ne yap:ıcağımı 
z. karaı'.aştırıuak ii.ere )"aZJ Q

d::ı.ma kapand k PO.:: 
- Biziınk'ier de. dedı, buraya 

gı ~ccelder. En iyisi budur. Bu
~n!crde K~u da g:d..nc k, Ni
na da gelir. 

Kucaklaştık. Bütün ailen.n 
bir arada olr>a • Jıcrlıalde iyi 
bir şeydi. Yemekten sonra köy
de olan biteni ı;örmck için çık
Uı:. Kehyrun askere .alınmı;w
tlu .Benim mute-d.m id:, l\Iuh 
t~r d'ıı a<kere gitımiyor<lu. 

Ailemi muhıı.faza ~k bu 
• 

Söz Mü.DAF AANIN 
l~iiiiiiii• Yazan: Petn Bcllu ''-viren: Fikret Adil No· 7481'iiiiiiiiiiıl <--~~~-=--~~~~~~:_._:_:_::.:.;_...:...:.:.' v. 

iki aJall' · n muh~bbetcrine gti
vcn.yoroum. 

İki Atman ma.kinisttimiıı1 1 de
ğirmeni boz;luk+an sar.ra ·!ta\·00 
lup ı;itt:klıcriııi öğTendim. K'm-ı 
se dcğinmeni tamil' ed~ck vaz:. 
yette değildi. DenM?k &.ıha baş
hı< ba~lamaz, Almanlar hatbi fıi 
len bana karşı yapmışlardı. 

Bütiln kiY.t ayak.a idi. l\lub.ta· 
rın oıdası!'a varci 6ınıI<Z zaman, 
kocalan daha evvel· gitnıJş 
kadınlar .şüphe ;-c stihkıar ı:e 
bize gözlerıni diktiler. 

Onkıtıı: 

- Bize gelin, d<!dim, s ze mı
ll't \erdireceğim. Ben yold<en 
bir şeye ihtiyacınız oJ:m,yacaık. 

Sö. ~brimm mf.t1as~nıı oolaöı

lar, 
B'itün 'bı.ığday mahsulüme a,,_ 

keri makamlar ta~fmdan el

kon:muştu. Buna karşılık üzerin ı 
de bir çok mühürler olan b:r 
mald>u:ı. almı,ştım. 

Kcdı,1ların yanında hulu
n an bı.yaır ixıoa Parvır ooi3'r 
nan1 •• ıa bana teşe~t.İ\.Ür .etti. Dü:ı 
y:. " :<br.,,.sı olmadıgı Jçin ~'iılt 
• tç ka'.mas•ıu tek' i dtiJn. Ka 
blll crt1. Onu dognı ve a:kl.ı ba
şında lbir ad:.;,m o duğu iç:n lıe
p:miz ~everdik. Kendı.s.ııe }taç 
d(•fa yardım etmiştim. Dört ıı<:
ne ıçinde, veremin.silip &üptircıü 
ğü altı ço~uk gömnıu,,;tıi. İk. haf 
ta evYcl k.arısı ölmü.,tü. C<.na• 
zesı . lrn.khrr1'.1'lğa pa~a:·ı oıl: a
dıgından inegini satmai;a mec
bur obnu u. Korbu neg. satın 
alnPştı. 

Zavallı adam '-arın4 yoğu a 
cfölktoclaTa vermL,, üs\elit< ço
"ukfarını d:ı kurtaramarnı.ştı. 

N.na ona derin bil: muhab
betle bağlaııım~<tı: 

- Baba Parvu kan:!l ıh' kı.zı 
m1 sana emanet edıyorum. 

- O dıetıen emin ol B.>} :ir. 
E\·e J!toÇ q kit görtlü~{üm s~h-

nelerden mah:ıı.n Ye kalbim s· 
k . .şm~ bir ııa1Je u.öndüm. 

B: z yok...xen karım ile r "in a Jci
!iS<-ye gitmiş!erdi. Ayrılık saati 
y~~ıyordu. Gin.ayı yan•ma a
lıp ona, evin uz.ak bir l<öı.esindıe 
Snptır<l1ğım gizli yeri gooterd1rn. 
Orasın masif açıp kap;şacağırn 
ög:-cttim. lçinde büyük bir meb
liığ, biı'i onun. ~ki kı.zmı:JJ iki 
basarruf cüzdanı ve ,·as.iy>:tııa

mcın vardı, Gi'la gidip ctına,,ja
rmı ge1'r<l , o:n !arı da araya Jroy 
du. 

POI ile !beraber, ilk trene yeti~ 
mek .-in _.afa1<'a ı;idı::c<.'ktik. Gi
:ca gözyaşlarım tutarak, bana 
bir mus'~a vcrdı. Nina da on beş 
sene boyıounda dunlllB altın 

istavnzunu çl:<arıp bana ta.kn. 
Hala boynumda duruy0ır. Mah
kfunlar l>'r k'1Ç defa onu çaBrnak 

l 
istedıl ·~. Ya.Pamadılar. İstavro7, 
parşömen haline gclmiı;. derine 
görnülm:.iş zinciri ek>, kir ve kıl-

inr i~·nde lka:;;ooJ:rmıştu 
Pol: 
- :Nikol'a, dru, vak.t geldi. 

Gö-ııyııŞ!aırmu tutarak, Ginayı 
öptfun, ı "ina bız. .arabada. be,j<li
yordu. İs!asywı.a ll<adıır bizi gi>
ti1r ü. Neş'eli olrnağa çah.ş.ı.;°""" 
dum. Ona, ihaı·p ımüstesııa, öte
der, her.den bahscdiy0ıı:dum. 

L:asJxıaıa geküğ»nıaz :z:arnan 
güıııeş te çıkıınıı;:ıtı. ıNinan.n rengi 
sap;.a;ı idi, !ak:at giltcllliği cl~afı 
ay:dınlatıywdu. On :ıc".;.iz yll{ın 
da idi. 

- Ni·ki, dli.:.nynda Koobunun 
evme ·bir daha dlönmern. 

Tren kalkmı.;, o haLi. et:ımi'tu
tuyordu. 
Öğleye oo,ı; ... -u Bükreşe gellcli.k. 

Ba·nk.a.Jara gidip 'büWn paraları• 
mızı rnılli bar.kaya ın~!edecek 
vakit bu!'albiidı::n. Pol ımahinıar 
ahnak ıçin J.:ç''1.Y3 gitmjşL. E·V· 
kr"dc buluşacak, ycıncğ bl'
rabcr yiyccektık. 

Ö;.; .. <len SCJ.'lra bütun mağıaza
ları tllolapm. Gina ve •;n;:ya 
bir sürii :kumaş. ikürlk ve tuva· 
!erler a.l<l.m. i tiyaç-ları ydkıu. 
Fakat qc>ki de sonradan burun· 
n'az-!ı. 

(Da/ıa var) 

1 IST ANBUL BELEDİYESi iLANLARI 

v 

Tııh.nin b<deli ilk t.emir.ct 

717,00 :;3,78: 

C0,00 

FatiHte K.lrJ....~ıl~ -.nabaıı~.m Tav 

Ri Ç>k:r.azında 'a"' 7 l<apı ·o. lu ev 
ellk:Zı. 

Klllnkııpı ~ Y"""'-" y-eımd6 
;&.a1(!'1lll Sadi ,,., ıl.eson İsrrOıl Sa 
fa tdı<Jbk!a ı& ir.;-ı ada<!~ S8 5-0 ın<>t 

re ım.ııt~ru. 1111S3. 

Tolıııni<ı bcdei!el' ile ilk •.e'lr.ltınl m lkta.rları ~· yazıh en.~az ve 
anıa .o.tılm:ık azt ' IG'U"l D:YI'! ~ık erttıı a ~ur. Şor\nıı.me.. 
~ zabıt ve mı.r:ım=t ml<ı. l\iı!u kalem .. w .. ıır. lhalel.ri 2217/ 

!142 t30FAllhe. &üi'.' ıa&t 14 dil daiır.! "'°""" 7>11' calı:tır. T«llple,-in 
ii'k tc'mJr,iJt maıom:.ı! veya m<ıklul' · ı 11• lıl 'c &\imi mue~ a ıe dll.!ml 
..,.,üm bulumMl• ı. !7331) 

1 • Dımlr Yoll n isletme U. M. llıııarı 
• Jl2) ı~a olar> 2800 \I« b n ,sok:?. 

yuz aa t ray ık te;" llllZ/1942 cmı:ı;ı günıı !14,30ı on 

doct oı-. cl:ı ıra,.ı. ~ g . 
1'1~ tm alı.na kW 

llu 

rr.uı t 

ciım<'k le'.eyenlc i.n 315 (uç )'UZ illi be 1 lıı .>k .,, .oklıat \c-

by.n: et.t ti ft' bl.1il<te ~· 1mC gürıu 
c:ıatla. 1 ı J!:r. 

• •4"'-·~ .. -ı,,.. ltom ""'= para!llZ ;,l<.rak da~ıuımt ır 

(7087' 

1 


