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BAŞVEKİL ŞEHRİMİZDE RUS CEPHESİ 1 

Tetkiklerine Devam Ediyor / KURSK'ia 1 

O V k·ı· . d h ISA VA Ş / ç e ı ımız a a· Hep Aynı 

, 

ivUSIR CEPHESİ 

M. Romel 
Yeni bir 
Taarruza 1 Harp bu şekli 

Alabilir mi? bu sabah geldi Şiddette! Şimali Atr'kra<ia A\manlann acelt• me~-· 
ZİC lı.~l.cı:rı b ir ır;.·aJUJavaır ~ Geçti Şimali Afrikada Almanların iıı::i· 

liz.ltırclen iğtinam ettikleri i1'i tank 
japonyanın Çin davaıı· 
nı tehlikesiz bir bale 
soktuktan sonra Alman
Yanın yükünü hafiflet• 
mek ve kendi heaapları
nı tahakkuk ettirmek 
için Sovyet Ruıyaya aal
dırmaaı ihtimali bazı 
«takdim ve tehir» h&
aa.pla.rı içinde Tardır. 

ETEM iZZET BENiCE 
llarp 'Mısırda ve şark crplıesin

de Yeni inki~a!larını kaydederkeu 
Japonyamn da lliaıısuıride talışi
datını arttırdıiuıdan balısedilmiye 
başlandı. Filhakıiluı şimdiki hal
de Japon~ a Wnd kapılannda du
ruyor. Al ustralya cep&.,sinde ye
ni bir hareket yok. Alaska istika
metinde \e Çin.de bütün Japon 
faaliyeti toplanmış haldedir. 
Japonyanın iki üç ay C\veli•İ· 

ne göre bugünkü bu hareket tar
zını dışarıdan görenler ve ölçen
ler <çin •Çok koşan çabuk yoru· 
lur ... gibi bir hiiknıe \armaları 
da miinıküodür, Ancak, bu hü
küm Jaııon~adan ilk hamlenin hı
zını daima beklemek takdirinde 
bulunanlar için haklı olabilir. 
Hal.ikatte •çok l<AJ~ınak, çabuk 
yorulmak yerine bu durgunluj;u 
Japon~ anın harbin ikinci sailıa
s1na_ haı.ulaonM1.kta bulunduğu 
cklınde kabul etmek dogru ulur, 
.. Birinci safha, Japcnyanın bu

ı:uue kadar yayıldığı bölgelerin 
c~de tutulıua,ı, Çin mu.kawnıcti
n•n lehlikc.iz bir hale S<lkulnıası, 
AlasJ..a \e K d "sl · d 

1 ana a u erın en 
ı:c ecek t 1 lcdl . aarruı. arı .karşılıyacak 

. ıırJ.,riı\ tamamlanması ile bit
mış olacaktır 

lklnci •al~ da: 

k"ar~linıli,tanın işgali ve Hasra 
or ezıne kada .• 
b _ . r ınış, • 

d A,ustralya \e Yeni Zelan-
aııın · t'l • LS t ası,. 

. c.- Rıısyaya saldırılması 

ıı:ıbı ihtinınlJer \·ardır. Bu ilıHınal-
crden ha . . . . . . • 

ııgısının bıruıeı planda 
Yer alaca . b'I' , g1 ı ınen1ez. Fakat, Ja .. 
ı>o.lların ıı · d' t 1 .. "" 1 ın ıs an mese ~sını 
.;."t' ıru• 
1 - J nuu >on bryanatma \'e as-

"1 •ponyanın eline düşnıiye razı 
o 1111.la~ ... 
dah . _bız.. denıesine rağnıcn,. 

Hariciye, 1nhisar1 ar ve Sıhhiye Vekillerı 
garda Vali, Emniyet Direktörü 

ve dostları· tarafından karşı 1audı1 ar 
Haric>,·c V!lki1i Şi. ""'1 Sarac

ogtu, Gümrük ve hı.ııisartar Ye
kil ~ Rai'f Karader. :ı; ve Sıhhıye 
Vf"k il.i d'o.1<t11' Huh."i Alataş b u 
sa b:ı.N<i e-ksprc9lc ,AJnkar2dan şelı
rimi:re ge\m ,~]er, Ha,·dıwpAA,a ga
rmda Vali , Emnis r t D:!"e-ktö rü, 
vilto-ct e:ii<>iırı ı ve ctostla:-ı ·~:- afın
dan karsolaıırnı.fardı r 

{Oı •v:.!11 3 l '"11"\ı S' , t'...:t-' ) 

Ruslara Göre 
• LONDRA 

Elalemeyn'in 
Almanlar bir düşürülmedi-
gü~de 15 ?in ı ğinde israr 
zayıat verdıler l e d i y ör 
Londra , 4 (A.A.) - Kursk ke

~İnlindtl siddetli ~arpı~n1aJar ol
n1a.ktad1r~ Berla1~ ı~ctkeniu henüz 
belli olmadığını itiraf ein1ekte
dir. 

l.cındra, ·1 (.\ .A .) Dün gece 

iV ihverin takviye ala
bileceği limanlara 

bomba yağdırılıyor 

Kon Ser V a t U a r Mo,k<ırnda ııc"edilcıı So' )·et teb- Londra 4 ( A.A.)- B.B.C. Dün 
,Iiğ i : Kur ... J.. ke .. ,iınint!e ınütcaddit ne ··eaa.4lt:n '"l·Sm rebll;;tle n sonra 

l b b"d Alman taarrıı1ları grri otılmış- h•ç b ;r re:iruı haber ge~mi;.'t .r . ta e CSi a ) eye tır Dii~maıı ağır ka~ıplara uğra- JIJ;..., ccph<sinde 21 haziranda 
nıaktad1r. Bir giinrlc 250 dü~nıan ·r )lıtı~un cjıl}..rmesj nd~n SOilra ii!A 

Çelenk koyacak tanin tahrip edilmi~tir. Alınanlar defa o~ arak n.: ,vcrciler r ic'ate 
15.000 ölii ve Jaralı 'crmi.51erdir. mecbur ed...J'11i.şl"rd.:•r. Çek .len 

Eminönii Halke\'i '"")·al ~ardım - ·- --·"- (Deo,o · 0 " ·ü Sı lıi.led") 
kolu menfaatine \e ilk defa ola- BREZI.LYA'YA --
rak şehrimizde teın•i) \erecek O• s l Va S t 0 p 0 l 'u n 
lan D"'·Iet Konser> atu\'arı tiyat-

Sayın Başvekilimizin İstanbulu ro şubesi s:m"atkiırlan dün öğle- 1 şiddetli du·· ştu .. g" u·· nu·· Rus
den sonra şehrimize gelmişler 'e 

bu son ziyaretlerinde alınını~ H d d " la l dır ıb• t •ıd• 
resiınlerinden ( Dı · \·aft'. 3 Uncti Sahif~ı ) 

=
=========· ==ay=· a=rp=aşa=a = ... a=rş=ı =nıı=uş=ar=. ır DO a verı 1 lar da teyı"t ettı• 

Zehirli Gazoz ve 
Limon Tuzları 
Sıhhat Vekaleti, amillerin 3-1 O 

yıl hapsedileceğini bildirdi 

4 sı,ı yakalanarak 
Adliyeye verildi 
Son zamanlarda bazı sahtekôr· 

!arın zaman>n darlığından istifa-

Buz Derdi 

d e ederek gaw~ tmalinrle ktüiı;,
n. lan l i rnaıııtozu veya asi~ tarlırik 
yeri;ne asit oik:zalik ismindEiki ze
lıi ı'l i bir maddeyi sathldan ve 
hatı·a bu maddeyi kügi.ik kutula-

Hallediliyor 

Belediye bayilere kilo
da 1 kuruş kar verecek 

R.Döjaneyroda Mih- ' J.<> <1·~ 4 cA ..1. . ı • B . s, c; : ıı r-s-
J (l :Ja Of. Ş l ,3J" h. U .İ lJ..r teb! ıg-

1 ver aleyhtarı büyük ; ""'" brr h"1 beye don'Tı.ii.J ohn 
~ \~-.t•po1 ~ 8 ;;\f k k~tı::·a ·l'tilnc~ btr 

bir nümayiş yapıldı nlilrl. a \~ ?5 gur ... ÇOk , .. un bır 
~. 4 (A .A .) - B, B, C: Bre. ~~va.,ta.."1 ttııO'D!'a k•ıkolund~ı.ı. rı ·sınE'n l 

z r.ı Ha:. .ye \ "ek ili R ı~ o oı jc. ....... "'Y- ı 

rod.t g oa;"te-c '<" ·e Yt·r igı b:r u:.iÜ{.ıka!- 1 
&dl. ~ .. • ı ·, otnıın A na ya
dan teb»!k!' • b ir nota a lcukını b1Jdir
m 15 ve 1-spA~a Fk;ilıgi va!' ı t as.ylc 

'e i.'eil b .ı ~ ta;,ia &:llY•• B ;ı.· ya!..ıklt 

.!\ iJİ..lı\ '- i' tc a ..ıS 'i ..ı. !ı ;ıa 1 1J1Ja rn:. le ya
p1Jrl •g;nrt.rl ~!~y f't f'd'Jld'ğln i '-'fi ~·:-r 
öıe v ao1 td ~e a~h ~ı br:lı•i biJnV!:!l ya
pı ~acaı;ı•üc OC>ı ı. :-tl<iıg,.u sı&y)e!rJ~t ir. 

(D ı> \· a ı 3 üncn Sahifedt>) 1 

M Üş-teri almak / 
1 

istemiyen şoför-
leri haber verin! 
Allkraci&rlar bu bu

ıaıta balkın da 
yardımıaı l ı t l J o r 

b~J dıı l "Da,t r Te!>lig göte S i>)°'dn AJ
an ~hu bu T.00 300 bin ö!{j \'l' yıı?1l!ı ı 
~"' , -3.U.O ))' e Yt.~ı 'e--
diı'. 

Ycı. ln ı:z !-' ~5 gli~ lti ~a-lltv.ı: :1 17.-1 
dra. Alımar. 1 \ar ZflO b .n .i{l6 tf> ı :tl o l ır.1-
ya.n k : t..ı~ t 900 tayya re 'n? 300 t.'.ı,..~ 

k ııU a:mı ı+l ~ [(.!.: r. 
D"u.şJr.an tt.ıı ,ı~ı:ın ka-.. da'.1 ve 

dı r1 1'*11, 11 . ıv&A.:an şf.idfı : ı• h 1.1curn ct
m .$. y 'yecedt ve ~:r-c"~ı ~üJ.. ·9 · ı ·n 
tı:ehı:'1rı t " :.YIY .. re ıTı &'ydaı..'11arı ka ı~ .... m·ış.
tıır . Ya~nıı sıt:T.l 2'> gt:nd11 A!nı:tn.ar 
b'..I .fl;da 150 b n k · ,~ Jc ~ ybl't ınişl .. ::r<lir. 
n ·.m;<n 61'} 1.>ini Cıludti:" 

R ı ,, ı a r i " t ! bt!l SBj tı !l .. , ::! l b1n 
~ lı . 8300 k yıp VC !l"'Jll.S~e-t'Ô i". 

D ö o o ı ıiylftyor 

Nihai çarpış
F r ansa-ma 

·al 
8 Zı3 ade içeriden halletmi3 e 

~ u ıştıkları görülüyor. Fakat, A· 

bi,.'tralya3a kar~· ciddi "e çttin Belediye Reis Muavini bıı sabah 
d . /'arp ~ apınak mecburiyetinde-

Altı.ne: Ş 1.11x .• l lı ıılü:-I,ügti müşteri alr
n:,~·a.n '\-t., nh.r'~ cı..ı;;U;~J;;-1 Y ı ' H:l' s.'Ultinlı 
~- ı.- T n 1J 'k: . • lı•:• ıh akiı_'?Cia ~idfdt>-tl\ kont· 
t 1 ar-a <1'•,J;n <t:nı:-...ut ... d.ic. Üç gü7ı 

ç~~ie !?O ka..1.aı: to!. ı• bu. suç~1 para 
c.•z:a~:. .... a ç p~ı:ıl~nı. , bı: t <.ı n t"intn tie 
hJ:L'C'ke :.i : ,Kı -.ıi.ı.t et::gindt ... 10 giın 
~:;ın eiıl ~y· c tn« TIClıSı u hrunıştır. 

da cereyan 
edecektir 

)." ;~nçuri ve Sibiua hudut- fabrikada tetkikler yaptı 
•rındaki t b 'd • Bcledl>·e Rebi Muavini B. Lfıtfi karşılamak üzere alınuak tcd-ıı a " at \' C S<ıvyet ' 

.. ;:~Yaya saldırmak bah•ine Aksoy bu sabah mezbahaya gitle- birleri kararlaştırmı~t.ır. Haıırla-
ınce J ı"ek buz fabrikasında tedkikicr nacak proje pazartesi günü Daimi ~r ' apon:) anın Rusya ile 

la geç ta•fiye edil~ek hesap- yapmış ve fabrika miidürü ile Endimenc "erilecek ve tasdik o-
rı vardır A 'k · 'I şehrin her tarafındaki ihtiyacı (!),•va" 3 üncü Sııh·f•oc) .1 · merı a \ ' C ln«ı tere 

1 tii;~l~~ ::ça~~:~tek~t~:i;·;~: ~Bı.ln1edı·g· "" ,· ev ı·n kapı-> h ' a ınan Japonyanın Rus- .., 
ha akkındaki emellerini de bu 

t~~.P içinde bir esaslı ta,fiyeyc sında dı•nlenen sarhoş 
il 

1 tutması tabiidir. Ancak bıt-
tın 'k' ' ı ' ~olu vardır: 

f ,:ı - Rusyanın Almanya tara- ı 
nı t ' an maı:"1üp edilmesi takdir n 

" ıccsiııdc J 1 ı - · a.pon:vanın da nıağa 
llJ> Ru>y adan taleplerde bulun- ı 

nıc.sı , 

h - S..net n k · ttsyanırr Almanya 
• r ~ ıı.ında - ı · 

.. .. nıag tip ohnı)-· acağı ve 
an, ak nıu cilalı bir Japon y· ardı
nPn ı n hliliin ( I l'k 1 
l . e 1 1 ·e erine- rağınen 
ın nu teıı tın l b' I 

h . . h . "'" ı eteği gibi bil' 
t ... a a 'arllnıas1 
Japoıııanın Rı d 

, 1,k k ·k "~· a an en hü-
. • or ıı~u Rus ha,, .. 1 . . 

.. a uı; erının 
y·a K ı nlııiı "" Japon ada! 

1 • arının ah-
~arı n~u.Jır , Hunun i\·indir k· J 
I· n ı, apon-

o.ı r u.-,ya kar~: . ıct.la tcreya;;. .. 
dan k 1 . ~uı 1 sıyıı· ır gıhi sıvrıl k R ·. ma ve 

u .) nnın Alman~ a kar~1sındaki 
nıa • ltibi )~linrlen fo .ı daia~nıak k • 
l'arını birinei d('rc-cede kendi b: .. 

(D t;\ia ı .. 3 u,1c-u S ... t>~ft.-"Cl t•J 

Başına soğuk su 1 ar döken evdeki 
iki kadına 1CO liras•nı kapttrdı 

J{üçükpaıarda Kıble çeşmesi 

caddesinde 17 sayıda oturan Ziya 
adında biri düu gece birka~ mey
hane dolaşıp kafa:n adamakıllı 
çektikten sonra L'nkapanın~a Ar· 
pacılar caddeı,indcn ge!'crken, 
sarho~luğuu tcsiı ilc ba~ı döndü· 
ğündcn bir C\'İn kapısı önünde o
turup dinlcumrk istrıniştir. Bu 
sırada kapı a~ılmış \'e iki kadın 
çıkarak Allah rızası içiıı sarho~un 
başına ooğnk "" dökmiişlerdir. 
Ziya tcşt>kkür ederek evine dön
dtiğii zaınan, elini cebine ntmış 
\ 1c ~inde ~·i.iz lira bulunan ciiz
danının ç-alındığını görn1ü~ l'C 
mcselel·i karekola bildirmi~ıir. 

Satı ve Hayriye isminde bu iki 
kadın yakalanmıştır. 

l KISACA 

Hayat pahabltğının 
bir sebebi de 

Bi~im m<Jlıwla lıayat pal-.alılı
Yı ve g~~·nn darlığı n teVZ'Ul.a M. rüa 
Zcrinıd<e kOllU.<fllYOrd uk <lıı.: 

- Geçim darlıgın;n bir sebebi 
c~ Tiirl; kad.mıı; oeski mııtfak .,;e 
kill?'I'• h11su•i1ıetini kaybetıııes i11-
derdleriy" geliyor .. 
DhJe~ck ilave etti: 
- Kadınlo.tynıız fiııı.di yıılııız 

işin k·olayına t'e kasaptaki pirzo-

laım baktyorlar!. 
A. ~EKiP 

A lAk . ..:ıa ·1~ ~JC:·l e i ta!"Jam Pn yo
l< g ı • t ı.; r.. ı ic ııÇ n b 1 kı.11. o a ha çcı-c ;y.cı:r
d .ı: ın_nı ,.,,ı~ k t t•cl ·ft'l", Al~,_,.ad .. bir 
;..a bu iY t ,• d'~ ;;ı: ltl: 

- Ken .ı>,,;'.1 1 i o·,~ :1;>C1_1;c al 11'3.k is
t•--m•yen bı.r lfOll'ôl"ü. h.et• va tan:iaş der· 
tı r ! bi:o r. "' :tı ara \ 'ey ;: in.i ml"mıur yok
F"a b \r \.<' t•fal ile A ltıncı Şubt·yıe bil
o~·nel ıdi-J" A xaic hu ta ~ıe bu \·a
zı , ye o.ı k-.ınr'\.-U.~ ' e şofü:ler de y-J.kıız. 
rı ı ı ı:rla'ı d ı •t:ıl ha}.xtan da korka-
1,... d Jr1isıt h~h'{';i(. ' e n1 ı ·cbu r o}acak
laıÜlıl" B~ vat3nd ; ış]arda n ayn \ za
manoo lk.,~d n-,ent'n.ı ~lerı için bu yaır ... 
d 11l~ l b~1lyı ..---ı.&L, 

Lonılıa , 4 (A.A.)- •B.B.C.• 
· Hiir Frao>ıLların lideri Gene

ral dö Gol radyoda .öylediği 
bir nutukta nihai çarpışnıaıım 
Frausada cer~yaıı ~deceğini 

sö~ lem iş n Şimali Afrikada
kj lllih.er ilerlc~· i~ine temas 
ederek: 
•- Bir muhJlrcbeyi knan

mak harpte bii)·iik bir şeydir. · 
Lakin her<;eye yalnız trihai 
muharebe karar "erecektir. 
O çarpışın~ da Fran,ada ola
caktır .• 

İzmit ve Bursa Seylapları 

On dört kişi öldü, 
dört kişi kayboldu 
Hayvanca da zayiat çoktur, yüzlerce 

ev yıklldı velf& hasar uğradı 
Arrltara 4 (Telefın'. a) - Bur

sa ve İzınıt\e yağam yaf:!rurla
r m yap~ığ ı has aır h akkında şu 

mütemmim malümat alınm•ştır; 

Bursa v.kiyetıi dah i'lind-e )'1'kı· 
lan evlerin sayısı 101 dfr. Ayni 

mıkt:;:r ev d< ot:..ru ı.amryacak ha
le gehnişt..r. 5 öl iı, 2 kayıp, üç 
dıc ağır yaralı vard ır ; 202 hayvan 

l'eleC <l'.IJ'l'l'Uşıur . Oıtı angazi kaz""' 
dahıi.inde bulunnn Orrek, Ker-

(De\O mı 3 uncu S.'liı ifedt) 

. Vişig: göre [ KAH i RE . 
Mihver öncüleri 1 Muvakkat hır 
İskenderiyeye 1 gedik açıldığı· 
50 kilometrede! nı ve kapatıldı· 

\i 'ş . 4 (A.A.)- , l.osırda, Rom
melin Eialemeyır. mevzilerine 
ka~ı yeni<il-n taa.rı:uza geçıt.iğ 
söy1lt"nmektedir. 

V1'şi 4 (A.A.)- Tey:t edilmi~·en 
bir habere göre, Ronirr.ıoel ordula-

Şimdi :\I1>ır teplıbiııd~ hulundıı
iu anlaşılan İtalyan Genf'll urnıay 

Başkanıı :\fare5al Knallero 

rınm ~trl 'İskerd&.ıyen n 50 
ki' ~=~e yakınlar .. a v•rmı,Jar
d:r. 

A.\fERl.KADA:N GF';LE..""° 
HABERLER BAŞKA 

Va~'!1g(tın 4 (.'\ .A.) - :\!ısır top 
ra'klarında m uha:ebe, şımd i İs· 
kenderiyen!n 96 k i!om<:tf:c batr
sı'1da ceı·e\'an ~tmek• ~d'"" 
Vaziyeı•~:ıgio!idenn • ne g\}

xm,~W..edir. 

R ..ı:nmc'. oo•.,.n ~n-t'!itnn. 

Elalemeyne k« rşı t pl;;.d.,;,r.d«n 
( 0 PV.\n" 3 üncı... s~ıhı!I"' A· ) 

l~ 
Yine Mısır 
NECiP FAZIL KISAKOREK 

• 
H eın iı;crideo, he ııı de dı)a.rı-

dan_ i~kencc-lcrjn <:n acısını 
çeken aziz .. tüıh.~enıitin, ital)an 
radyo falakasında çektiklerini 
görmek üzere hazan (Romah ı 
diıık!D<'k adetimdir. ı:nı, arada 
bir (Roma). ı dinlenıek ve her 
bakımdan ibretle dudaklarımı 

ısırnıak .. , 
Dünyanın (\n kötü tümlt$i 'e 

teliıffuıu içinde, diin~ anın en ol
n1az ruh tezahii.riioii gönuek i.:tie 
yen bu radyo ıııtr1'cziıı.i dinle,in! 

Hayal, bu merkezin, büyük şair 
Nefi~ c ail bıılu~la, pe:;,inden göl
gesi bile ycti~eıııi~·ecck kadar hız
lı koşan Arap atıdır. 

;\lı>ı.r önlerindeki l\lih\·er kuv
vetlerine (El Alante)n)< dü~ürtür, 
M.-ır dclla.ını zorlatır, l\fısır hü
kumetile İngiliL sefirini boğaz bo
ğaza getirir, Mısırdaki Alınaıı kuv· 
vellerini harekete iştirak eden 
İtalyanların dörtte biri kadar 
gösterir, her mu\'8ffak.iyeti İlal· 
)anlara benim'«'tir, daha neler, 
neler. .. 

Mih\'er kune!lerinin ka~ ıpla
rındaıı bahsederken :Uih\ er ölü
lerine .ışclıito vasfını ~ctkı~tırır, 

daha neler, neler~·~ • 
Dün akşnn1 1 lİnc dünl·annı en 

kötü cilmJe,i \e teliılfıızu i<;<nde. 
dünyanın en olmaz rıılı kuıhiirii 

olarak. Lib~ ada ki ~lilıwr ınurnl
faki~ etlerinden, Alınan ~iikltt ,.e 
vakarına karşılık İlah aıı pohpoh
lanı~ını dinlerken nnnııcLı.kilere 
dedim ki: 

• 1 

ğını bildiriyor 
Biirüşşcyh'te Alman
lar İngiliz mevzilerini 

niçin yarabildilcr? 
Kahire, 4. (A.A.) - Rö~ ter 

ajansının 8 inci ordu ııezdindeki 
hususi ınuhabiri bildiri' or: 

bkenderiyenin batı~:nda bulu
nan dar liman ağzındaki muhare
bede 8 inci ordu ıı~ak "'"ar atcş.ı 
kudreti bakımından Roııım-el or
dusu karşısında hcuiiz :ı~'-'l c..·• 
runıdadır. Diinki.i prr~rıul>Eı giiııu 
kendilerilc görii)tÜğiiın suha.)Jar 
Ye erler, :\lihnl' kun·etlerinin 
taarruza geçtikleri ilk gün Ela
leme)n cenubunda Biirii~o.eyh'dek 
ınevziJerinıiz-i :yarabilnıeleri ha">· 
lıca bu sebeple miiıııkün oldnğ;ı. 

(l inci Saıh ı ecıcn O(' a ::c ) 
·o---- -

Bugün Amerika 
istiklalinin 

yıldönümüdür 
L <> ... ra 4 (A .A .) B.E.C. Bu-

gtiı; ı AU1 f' rıkan &..). !J. ba~"ro. 1Yp ... 

dıı. Bu mıi r.ı• c:bet ıc A\-ust.ıa~a
daki müt!ef:k e;rdulal' ı ba ~i> ;ı
rna ., <Jan ı Ger.ı rııl :\fo k Artur ,\
vusı~aı~· a halkına lı'ıab~!' söyle
d'ği bir nuhı.k1a mil,-onlorca A· 
n1e~aııu ın h ;·.,....iyet gıb . t.e;.;_ bir 

n1akE" t U{rrtdıcla b !rles ik•:t rın i 

b e-y:t,., t·~-~ ,-c bun~ 1·ın dü.>y.ı

n ı n \ n\dı;;n h üı.:ı iy.:-te kr.w u ~ rr.ıa· 
sına kat"1yctle in1a1, <' .... ıt.' e .. n, 
tebarüz ettı rmi .r. 

- ingiliıleri )l1~1r ôıtll· rine ka· 
dar süren :llihHr nıurnlCaki~et
lcrinden, denı"kra..,:, alarJ ·l cJuları 
scvrn1erin n1ah<'t1h·i~·<•tlı ri rge1 
birse, Hal) anlanııki dalıa az 
olmamalı!.. Lib~ ada Almanlar 
~okken, hr~ıe l·iı-i gC'rn1İ\<·n ın
giliL ku\ 't:llrri fin!ind<.· ne hnle 
geldikJerini unuttular nn'? ()nla
rın ~-erindl• kinı ol ôl} <lı, ':\Iı- ırı 
1.c.-ndi clile bile kopar ... a , hu nıc\· 
.zuda ,ı,i.iklıta ıuahkün1 oldufunu 
liıahul etnı<'.tdi? 

~il ır önlerine kadar 'aran \-e 
kanaatiınce- orada tamir < ,fılt"cek 
olan ,(iküı;iin ba" (Tobnık)dur. 
(Tobınk) paldır küldlir ııa-.J dii~
tii? Bu, giini.in en bii~·iik ~ırrı ... 

E\CI, (Tohruk), lıir nıi•~fir brk
lcrccsine k;:ır.. 'arını açınl~ bir ev 
gibi, l\iib\.er kt~v\·ctl('ri göriiniir 
gHrünnıe1 kendisini -0nun k0Jl3rı .. 
na attı, 

E\Ct, evtl; içrridl'rı kapılarını 
açnıı~ •Bu~ urunt:.1. eft.•ndinı, btl· 
yuruııuz!• di~-<'n bir ev ı::ibi ... 

Ben İngilizlerin (Tobruk)da 
içeriden bir ilıanetc uğradıklarını 
sanıyorum. llrk hu g<'<;İdi :ıtlal

smJar da. işin ic;liiziinii hildirir .. 
ler. 

(Ohinlck)in ne giızel da~ andı· 

ğına, halta tlı•I•ttığına ılikkat 

~cli~·or nıusunuz? 
Hayır, hayır hiikn1iin1iin g-.::r

çckle~nıeco.i i<-:iı~ hu kndaruu .klifi 
gordüğiiın sanılnta,ın! 

Şimdiden (Olıııılt•klin m· g ıızcl 
daJandı"ın~, hatta •la'.\d.İt gı ' , \C 

~lihvcr nıerkcri.1 .ıı Ut· hu ıııcv• 

zuda ne kadar ihtiı allı, il.l,razlı 
bir dil kullan ıgına ıl.H.t •İ.c.ıı 
edi~orunıt j~te o k-.tla.r! ... 
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HALK FİLOZOFU 

ADAM BULMAK 
Harı~ Vaziyet~ 

~ A/IKF.MELERı 

Şimdi, Il•lkc\'İ olan kasaba
lar 'fOğalnıı'ltır. Ilcıucıı bütün 
kaıa merkezlerinde birer ll.ıl· 

ke\'İ var. Bu ıniiessesclcriıı ku• 
ruluşunda gözönünde tutulan 
gayeler ne kadar mükcmmd· 

d:r. IJalkevlcri nİLanınaınesini 
alıp okuyunuz, faaliyet kt>lla· 
rrnuı prograınmı tedkik ediniz. 

İçinizde t.11 sanı mi bir takdii" • 
b'5si tereddütsüz bilh'.ırla~a· 

c L.tır. 

Gel gcleliın, işin tatbikat ta .. 
rafı. ayni nıiikenıme1iycti dc-f• :ı, 
g3.'·cntn a~ r.ı nr.a h!J.tlarını bi1"', 
baı:-n, r.:nhıfaza edemiyor. l\.İ· 

ınjnlc konıtşursanız, koııu~tt· 
ııuı lıer cyd~u e,·,·e1 eleınan 
meselc~ini iltri siiriiyorlar. Ça~ 
lı~a.cak_,. yaµ;lcağı işi iyi bilir 

ekmaıı yolluğu ... 

SEBlLDE 
RAKI VE SU 

İstanbul tarafında, bir sebild6 

rakı satıldığı ı;öriildü. Bir gaze· 

tenin neşriyatı üzuine, bu iş ön· 
lendi Sebilılc rakı satılır mı?. Ec· 

dat, orasıw, ıni~slümalar bedava 

su içsin, diye, yapiırmış! 
Fakat, b87.ı sebiller var ki, ora

larda da rakı değil, su veriyorlar; 

anıma, bedava değil para ile .• b.ı 

biıdi,eden de ecdat ruhu muaz· 

:ıep olmuyor mu; acaba?. 

TALİHSİZ 
OTOBÜSLER 

İstanbul için Amerikaya ısmar· 

lana.ıı 25 otobüsten dokuıu Kahi· 
rc,}e g~lıniş .. ~inıdi, bunların bii' 

an evvel lstanbula nakli için te· 
,ebbü~e giri}iliyor. 

Şıt talihsiz otobüslere bakın ki, 

l\lısırıın en nazik ve buhranlı bir 
,ününde Kahircoin misaiiri olu.· 

) orlar. Aman, bir au evvel aldua· ı 
lım ! 

2\ıA ·· Si 
NJ:: hıiŞ 

Arkadaşlar, ar:ılannda 'ecip 
F&1.ıhn ai~· a•i menulu fılaalan 
füerinde görüşü)·orlardı. Birisi 

Osman Cemale, bu yazılarllnn ne 

anladığını sordu. Osman CeınaJ, 
ş;ı e;b.i ~yitle cevap verdi: 

s- _ s-t un " tn:;~ı esrarı \.eni 
Tl lıfı r :am.ei d tı• .ez!:> ·tttk~ir 

İ•le h•ınu demek istiyor Kısa· 
l:iirek! 

ıtttlTı;HASSISLARA 

VAZİFE 

Spor işlerimi:t tcdkik ediliyor. 

Geçenlerde yapılan bir toplantı· 
da, teşkilatta, ınütebassı1lara yer 
veııilnıes.i temenni olunmuj! 

Bu temenni in•ana garip geli· 

yor, Demek şimdiye kadar miite· 

hassısla.r, teşkilat dışında bırakı· 
lıy ur, mütehasoı:; olınıyanlar iş ha· 
~ma getiriliyorda, öyle mi?. 
r.ıu ıınuııa, birçok işlerimizde 

de mütebaS!b eleman bulamadı· 

f'11ıı11A!aıı. şiktıy~t ediyoruz da •.• 

HMET RAUF 

REŞAT FEYZi 

Fakat, dikkat ediniz, bu mü· 
talca her uman dol,'Tll dci,-ildir. 
Eleman vanlır, fakat, yaraya· 
cağı i~in ha~ına gctirilmcnllŞ· 
tir. Bamba~ka bir sahuda ılidi· 
nir, durur. 

Bizim gibi, olgun elemanı La• 

ten kıt olan cemiyetlerde, a· 
damları kiifle arasından buluıı 
çıkarmak, hatt;i, kc~fetmek, ne 
kadar miihim bir dnadır. Yal
nız etrafımızı tanıyor w bili· 
yoruz. Bizden uuıkta olruı ia
sanlar arası:-ıda, ne zaıuandır 
kı,·ranar!lk '1..1.sretinj çektiğimi'? 
zckiı ve kab'.liyeller yok mu
dur?. 

Yaln17., Ualkevleri S"hasmda 
değil. her sal,ada, adamları bu· 
lup çıkarma!< bu;;ün içiu, belli 
ba~lı n1e~_.:;:aieleriıniz atı"asına 

girmelidir. 

At yarışları 
Veliefendi çayırı çok 

güzel bir hal aldı 
12 te ımıuııda ba.şlıyacaik olan 

at yarış.lan için bütün ba.zırhkiar 

tammalanmıştır. Aınkaradaki bi1-
tün at.':ır şıo•hrm.-ze gelıınijOİr. 

Trakya v~ Bursa havaıhsinden 

de yen: aUar gcbnıekteı:lior. 

Tren yohından çayıra giden yol 
tamir olu nmaoktadır. Hailoın ya· 
rışlar seyrettiği y~ bir tek mev

ki haline getirilrııi.ş ve çayır ge. 
nişlet.ıilrniştir. Bahsımüışrerek g;. 
şeleı' ağaçlıik ve gölgelik yerlerde 
1mruhnuşlur. Veli efendi 9ay.ın 
çak gü:ı;e 1 b:r me;sre yeııi halin< 

ştır. Her tarafa masalıar 
'alı:tı.t-. 

Hacıoaman bayrrmılaki m 
boruları 

Sular idaresi, Hacıosmıan bayı· 

rır.:da'ki su ~bekeS:ırü tami~ et
meğe karar venm"i,,ı5r. Haoıooman 

bayır!ndan Bfryülroeredekıi Kefeli, 

köyüme kadar o.!ıın kısım açılacak 
ve buradaki boru~ ~iıiti1'le

cektir. 

Ü•kiUlar tT.:mvay firketinin 
tasliye•ine baılandı 

Üıı.1<üıdar - Kadıköy ve ha;-adiGi 

t.nıımıv ay şi dkff .run 1Jasılliy esi .için 

seçikn heyet işe baŞiamıslıir. He· . . 
yet idare rıııeı1kezinde çalışınakr 

tadı.r. Ş:nketten alacağı o"o.-ıl.ar bu 
heyete müracaat ~decck1erdio:. 

Vapur tşçilerı 
Geç 1 eroe biT al<ışam, s:ıat 18,50 

CJıı K<Jpı1idı·n Boğ3'.ôçıoe l:lreket eden 
vapur, Ycnimah:ı.llrye biır s.aa.t geç 
gitti. Bizo verilen mahirn:rta göre, va
pı.tn.m atl"'.1'Çilc-.rl, diğer bazı "ışçileri llt• 

Şiı1<et arasında bir ıroı \1 i>tllat var-
1IUŞ. V;ıpur i;;çilerine ş."ket çc.ıı:. az bic 
ayhk vı riyor, a.mf·Ie de bu fu:retlrrio. 
Brtt3'ıl!T.~l:Ill lstiyc:r.ımuc; •.. Bite sö:r-
1~ Ot"-:ıtt mikll'rhrı c~e.ı:ı hazin

dir. Şirlc.t, Nkilı:ali'n bu kadar u pa

rıı ile mi adam c;s-Iışl:!rı.JQ~·?. Bu işe 
daha ;..,,ılı ve ınaıru.: bir şek' ver
mek llz,,,,dır. 

BVRHAN CEVAT 

f EDEBi ROMAN.!,_ 22 

1 AŞ~-~~L~~~!AŞI 1 
\. BİRİ."ICİ KISIM 

luyorum ..• Y~a oglı.ı.rua biı. fı.J X t 
ır. cc . t ld.Cıı r.:. ': ... 

K ~ini k n3pcye aU1, çrpımnı

ya başl ~lıl. KLvrM)•yoo- ve hayk.Jırı .. 

ywdu. 
_ y lvrJ3'1'xl.l.m e., ısöylcyin. 

a-:iç zapt(> nıi:Jl,i... Eğf'r yanında ısi ... 
.Uh bulıml.~aydı,. OOt~ıni ycnemi1ecc
"" anl:yo.t'CI u. 
KndJ<uyu:ldcn vapcıra bindi, ıa.. 

veı-tede ot ve an.cart o uın:a.ıı 

biraz: d~t,a)dı,,,, O Ga. g:v~frııDC iınUlfl ... 
mzyor, k .ı Jk .l'rl!"ı& lr.a1ıam!)'U1'rlu. 

.. 1ler m~ t"'gın bir st:::ıj devL·ı. bir Çlı-' 
r..?k.lık ctcvrl, kal!aJ.:c.. ustalık d-evrl 
v roır. Ve böyle olmak Jaz~n.ıır Bu 
idt~ sry.ri, hem o me&lt-f:e gır-en 
gençll'r için !ayd-atıdır, ışi iyi üğrcn.

melerine hi~t.~t edE'•', hum de ooıtaya 

çık.on ış bakı-rnııd:uı tayd .. lı.dı.r iy;. 
Rtll'.JdJL'llD.n alıru.r. 

G libat, e:*i tf."ri>iye ile yt?tişen tnı

ea.nUI.!", da.ha. Gıbırl', daha müte\·f".Jdtil 
idi Bir- ıışe baol.aria•, uzun z.ırr.an rrıü

liıziınct \"cya çıra.;;l.ıı: yap..--rlar. Son· 
ra, ya v y<ı;\~ .ka.J..il ık dC'\TinC gı

ccrlor. bitahare 1.&ita o.u=-lardı. 
Bq;:ün, ir~ ln v..ı.li ru...ı,resi, 

uhl5.:ı, t ı , • ':><:.,..arı Bu-
gun had . uı ~ .~ • .ıa ı•,k az ~·at.. j 
ı..,y .. ru ır eııK s. k n ı.w:. . dan ç-

.... ... k, ht:\oı.._n;naic arz.ı \'le hı..; ... nde .• 
l{ia , bır ıry Oii:· t. .. nım 1

- ıç ın t <::: 

ci ~ , !~ ça ""cm -. CJP eatreC 
u. nt•k, kadıem V•' iy ı.ı;. .. t SJ.hıbı cl
m:r.k ı;,ıztnı gtJ.iUlgı kaı:..ıat1nde Ceji". 

İ.şe t.~un l.'ı~Lyc.::-, Uc g1..n (orıı,.:.l, bir 
tak ... 1 ao:Ji<;:.ıia.rıa • L ya ~~.kıyor ve her 
k ıncyd ::ı c..uıyaı ,\rt.i.k, beı1'C'Yİ 

öı;:::en ı., Lı ıgı J.... ""t j Kcn-

..11(' CJ, fazla p[tye. mcv"~ •• yer, ma .. 
aş, hı.u t v ... .ı"'e ve-Jnıe~. ' 

Hatta, 01.i ııa. o. ı ·ı;h....s.sıs kesilin ır. 
Az ço I ah, çok paı ik.a<:ı.tın lı, bol 
t.:l 1at P.l.rr. ı. gf'zip tozmalı, eıı 

1 a~ &ır 

İş<e, u ·nnaat, m<>11'esrı ç<'k yoy. 
gın ve uıg.nı:ur. Bı.,;,gU.rı.'kü çocu.:.tl:ın 
baft:t!'ln, t-~, böyJ.• düşüniıyorlar. 

Ve bu ha:, -heır mes'cktc, her san'aıt
tr, h1!1.· işte böy1 ·r. Dlğer bir .ifııde 

ile, bl..&'tt'l Wlzi!c nhl.fJ.:· dcd'igıı11ız k_;y .. 
mdln r.ıyı!lu.lı.ğmı röy}ıy~bllt:iz:. 

Bu lıal, dünya gldıolnin, geçen Bll
yüK H· ·ı~tı·nbt:ri gcçL'"cii~i fevka adle 
tahıı.vvi>ller<ien ileı·l gc.\iQ'Ol". Ha.yat V9 
yaşama t.Rrzı dıc-gişmJ.ştir, He~ıı,Mn 

(IÖ'Lü liAkıtte, lcınforoa, yük.seklcrde

dir. Ve henk~11. l<enıl>s"'1:1oo, b" ll11:1Zda 
;yaı;a:mak ıç"n hdk buluyor. Öyle ya, 
nesi c·~? ., r.ıka.t, b!lt'arz.. onun ikJ 

catırhk dilıtgıin •mli. ·t yal<tuır, •h en 
basit muhakeme ıUbi~t:tlnc. malak 
dPğılt.:: .. , ıt.ecrübesi stfıı'd:r Bılgıısi sı

Cırdıt·- içti.muıl tectJ.lyDSi .sı.fıı'dır, ab
~..kı srfırdı.r. 

Blıt.ün buolır:n OOemmiyctt yolt
tı.a". 0

1 
~nutlaka hel'şcye ].1yıktır. O, 

öyle ~tiy-or ... 
Bclc&tım, bu t,in sonu ntreye v.ara

c<ık?. 

Plyaaıo 
11 rı 

R. SABiT 

ilet l ıahte· 
e&l 

M.Di piyangvııım 23 nisan çe· 
kil!~iode ŞE:-mseMln ismlnde bir 
genı; 6 tane bileti ı:ieğlştirerek 
60(} lira çdm11ş gil>i güi\enniş ve 
bi'llirıci ağtr reza mahkemesine 
\<erilmi<ıti, 

23 ya,;ında olan s.ıhtekık ifade· 
si.nde derr.7tir ki: 

- Arkndaf~rıııiıa ıiliaya gi· 
r u :. ti~{ .T~hr;f edi1trniyeccğini 

si>y···)nıfarc!;, I cm bunu is.bot, 
lıcn c!ı- pıyang·:> ,<far<>~ ni "kaz ı· 

çın )of: ın ve 25l1J lira ele gcç•r
ı. m, Bir b:. L; Ag ~ ad .d& bir 
tan ıJ k ile .ll~.rkcn o y•bı~an· 
dı. G «;:ı A:... ı:. ı bu işle ar:ık:ısı 
uQmac • n~ bu ı;ı,rı ya'rnz başır 
ma ya;,lı lx ya l"U. gn2r,1-; y~ptı· 
ğ11111 söyledim Harelr.eıimô" b~ 
ka blr kasıt y(I, ':..:r Qi;a idi bu 
para!?.rı sarl~erdim, hn:huı1<i 
\'ek kunı~ımu y~medim. 

Şaiı:ir.leıln d"mlen:mes' içııı mah
k001e baŞk'a güne kaldı 

iaşe Müsteşarı 
şehrimize ge!di 
Dün sabah iaşe müsleşan Şük

rü Sölanensüer ile lworılinas) on 
ımıuın! kiıtibi Hazım Atıf Kuyu
cak şdırimıze gelmişlerdir, 

Sc\"&On ilınnet edeceği ı:eJrn<-..di. 
HulbUlci ""' o bile ibanet elmişti. 
Dailu va rdl, çocuiu olmuştu. Çocüt 
beş ;y:ı;r.n&11 gür(i:>d\lğ(ioo göre Se>·· 
gin ~1caık bi.r ~ene sad~.it k.alrrl.li>tı de
Jıı.ı .. 'tit.ı; c-ger kaldı1 ise ... 

Ken.:ın i1"! onu, babas~~ıı. \/.rtarma.k 
.çin ecrvet.nt ft>da etm~ıi; icap eder
!iC bc.gJr.e t;:ıd.ır, hayntını da feda 
rtmekt:::n ı;.ckimn ... ~i. 

Seı""Ciıı re.h:tt ('tsin diye '!"('f}ı("ıerce 

MISIH CEP!I ;;:slNDE: 
Alrr<:.n • Ü.ı~ an tebliğ'lcrine 

göre. B ind ingiLz ordusunun El 
Alıo.mc~<ll - Katara bataldı2ı ara· 
sndJki JnkVZi ~ a lın.ış \-:? cenup.. 
tar. şim 1-:: do~u top<.ırlanaraı!i:: 

zapt·-dı rr. ı:,r. Nil &itasına v>ğ· 
ru ç-clP- ' n ,J·ın İnz!Lz k~' la
rır.ın .ak;bine devam td..-11e 'te
d'r. 

Iı:ıg 1 z teb:.ı~ leTirıc gore. mi·h· 
\er t• rn-•ı pı.;ı.C:u ruırr::ştlr. 
Mi:ı:lcfoa 'ITJ!!V7·1'cn sa,,;~= <Our· 
mak-ta-C: r. Haı f zı.rı.t birtı:...:erle 
mJıvcrın van ve gerı"me yap:!lan 
taarruıılar nelıce .-:Je mihver nr- 1 
cfas" 5·7 k,lcnnctrc k dar geri ÇC· \ 

kPm strr. 
Du hat-erler, guıü>lu.>or '· bir- ı 

bır r . .., tamam1lc zıttır. !".:kat mu.-
her.-\..eı:ı 1'.l 3 r'"'J.rıdlir aj.t: bö~e
cte c·rt"'Y n etrtit.,nc gore, va.zıye
t an ~m a';t mıı .il' wı.Cıür "\e P,,·zcc 
l.JJP.'"mi \az.yet şt:dUT' 

!Mıh,·er cırdu'1l.l El Alameyn 
n·ev:zi'crini 3 gi.un ""ı"Y.:e yarm:ş ve 
in.gıliz k.rt'ala:nııı lakil;-e •;;.oyu!· 
muş oısa) J,, !:l·ımdi İ9k·enderi.y.r~de 
diması fu?11n ~:iro; M<.>rofo ni
ha)""t 100 · 120 k lıcımet.reJir. De· 
mek ki ınıhver taarrı.ıru bıı ,d'efa 
muvaffak ı:imam•;:tır. İngilizler 
önce taarruzu mevz:leııde mü.da· 
faa ed n \:uvveıCer;e knrşrlamış
ı..r, sor.•ra l •m replıeden ve hem 
de hafif zı~hlı bimklerle cenup
tan ını ·,çb:ıl taarruz.a geçnı:şler
dır. Şu hahle General Ohinlek 
dennl ğ'ne müdofaa tertibatı a
lacak k.adar kuv,·et top'<ım.;, tak 
viyeter abnış ·ve mih·\r€rJll ilk 
d arbesine t.laya.nn·;.J.şta·. Biz İr.ıgi
li:tJc-rjn vaztyeti düııch:n1eleri :çin 
imlk:'.ı.n olc:lug • .mu yaz:nı ş~u'.<. Bu 
vaziyete gU:"e, imkan daha art
mh'1 ır. l\LIP:cr ardusu den'z mıu· 
,.a,~Jasmdan çı:Jk iyi vurufabil.r. 
Bu da hava ve deniz kuvv-ct
leri:" nı:hver nllı:liyatma 1·2 haf· 
ta môn; olmaktan ilbaretdr. Bu 
tem;n edilirse, m:hver oı".!usıı ta
ar:ruz..k:ahili~etini.k.a.:!lbeder v'lı bir 
müttcf:k taarruııuna da dı;yana-
maz. 

IBıına .mukabıl Mar~al Raın
melin yen,dcn t aa.nrııza geçmesi 
muhtnndctr. İill<cnderiyeyi al· 
ınadııkça, ş:mıdi bı;!unılluğu 001-
gedıe dur.masL çok miişki.i'.Jür. Ya 
ileri veya ı;eri; ba.~l<a çare yc.k
tm. İngiliz hava kıunei~eri şiın· 
diden Birıı,"!:zi ve Tobn.t.ıc liman
larını durmadan bcml:ıırd mana 
b,,,.:arruş!ard ır, 

D"ğu CC>ph~sinJe. 
SıvııstDpol'da Alımı.tıLr 50 t*ı 

kadar c ... ir alrr. ~ ı~r; demek k~ b-ıt 
çc'< Rus kıt'alan d~niz \'e hava 
yo!L.e bo;aıtılmışt.r. Ru.-;!arın bu 
i:ıe devam cıtt'g;r.e ı ='11L~le'l:f~ 
hr. Keroon YarırıJklldasın<laki Rus 

mııkavcmcti de ·bunu göstermek· 
tLdir. 1854 de Sıvastcpol'ım 34() 
gün dayand!l;'ln,, bu haı-vte iıse 
25 gün da,yanam&. 1

ığ.ını söyl':yen
ler çdk yanılıyorbr. Çü..i<ü 1854 
<leki mukavomelıi muhasara müd· 
detme göre ve ş'J~ müdafaayı 
da son Alman taarruzu müddetıiı
ne göre hesap ettiklerini ııınıutu
yorlar. Sı\."astopol bu harple ge
çen soı::haılıar başlangıcından beri 
muhasarada bulun~rdu; ve lbu 
deia 1854 dekine niSbetle daha 
~. da.ha sür<>ld! taarruzlarıı. uğ-

1 

cek.ti ... O, kıai'l!'mldlı riıha\ı içiQJ, omın 
saıaa'1 ugruna dağ b"ilannda ç.aba
!•ıtoen 1> bw"ll'd<> <>ı>wı ölümüne dua 
edor<ırou ... 

İşle Kenoın böyle bir kadlllı sev
miş, ~öyle bir kadın uğl'ı.Jna. haya.tm.ın 
allı senesini heba <:lmiış, ~ oııvetw. rc
aa. ctu~tiı ... 

İştıc gündıızlori çalı.şa·ken bayal.i 
~Und•'ll gi'.ın}lyı.:Jl, gece!erj rliyaları
na glr('<n hı.dm bu k-ı.dL--ı.d.ı:_ .. 

Rüşa!..."lrın...V. gö:Uilğü bt•yaz, Ieke
&ız kad111, meltik kaı..ıın, S~Y4'h. simsi
yah, kuzgunui bir ıeyt.aıodah. başka. 
bir • y det.Jdl. 

Se\ıgin • .. aU dab !:.oZila sak1 . .)-.a-
m:ıı.d.ı... ~""- ~lklastı: H y t v:ık!c•tiği, bunca !odccadığa 

dz~ ba lar~nda y ....,.~mış, u.?ak il!erde 
ra..t -:ı •ı. Bıo. zah ~etten so.nr.ı İ9';,arı
bula dOoım ,._, k ... :'!ına k:ıvUŞGc;:ığı

mda, nihayet sa deti tadn.c..ağı. anda. 
te-:;cgi lıu 1 mı,.a..- • hlr ff'1fi.kelie kz.rı. 

§ "!iı ;)n: ~ L 

llay:r, bU !e 1wt k<i12~ kolay tt'M!l
Jt. bı.ıhnıyac"I ·tt. llJ.ştna geh>.n kolny 
&a:>l:ıy wıı.l..ulaıc. 'k b·r olay dt•ğildi. 

Dütlın timit.le.ri, hPlyalac.ı. eme!leTl 
biır anca rrınhvolnı..::şlu. 

Ş>mdi ne ynp""11oklı?. 
_ \" .ıfa ça.:tıla.rt Dedi. 
E; •"' ..,gıııldıı. şaŞ!<ln şaşkın ef.ra. 

fın.ı b. l 
- O~ :ıınu mu çaldılar?.. K<lll? ... 

Neden" .. 
St.·..,gı.n 11\ınlda.n.dı: 
_ B:ncien · uxam almak l.tin ıro... 

cam ça lm~ ola elit. .• 
Engir. 
- Y · D dı. 
Ve d"'1UP bayılıtı. 

-18-

K~ ~...,. ırudumıuıı hlr 1111ee 
tı.r . , ıerı dJ xp kaı ın ~ ll
f • 'w gct>crtu1C'm€k ı; n keo.dtna 

b.-ıa ı ka.I"....sl .JU)'le lıh lf'Y yapa ... 
maı.dı. ı-r yır, rüya, 1oxdrulu bu.- ril
ya goıımı<;tü. K<l;l:<le yabancı erkek 
yo:k'1u, o çcxuk cıb bum ıc~i. anne> 
dcm<'ır.ı,ı, &yle bic ıey oJ.amazdll 

llirderi: 
•Ya oıJü.-.;eydlm! ... > 
Diye d~. tüyleri ü.ıperdi; ..-a 

cinayet >0trmed"~.,. sevindi. 
Öl~ ın=k rı.eYe ;r:ıraroı? ... Ne ifa

de ederdi? Ellerini .. _ buia.rı);:J<ia 

mana :ydttu. DeınS Se~ art* 
ıevml,YQrılu. 

T•v~kkell dı'fil; hiç bir ik•<hna ln:ıın 
'-e g~-v"" olmaz ıiem"1ler. Bı.ı söı çolt 
""• ı y<lı.ı. Akl:.na be'<" l<'Y g lirdi do 

'l' ·, aır şc..~takları at:ı--·y.:ı lıae'adı.: 
Ne de l[fuel yn!an ııöyltiyar Y=l>
bi!. 

Omı.n ya«<i>ğı m<'i<lup!arı o.kuyan
laır~ o sat.rl::ırı y~n bit' ikadmıaı ya ... 
bancı bir <rt.<"ıle yaşadığına ihtinıal 

vennıel< §Öl.'1!', du:ısun, gczleı>Yle gör
ıelt"r ina.mana.z.la:d ... 

Peki am:na bl!<lechti ~i~. 
Beıhakie K~ ölt.lrtn.inü bPkli

,onh. Öyle y" K• nan na •I o<s:ı uz&k 
i!l ercfe h:I..:' !anıp ölecek, sevgi.~ ~ 
nhat rahat E~V<l.ı,a; ada.nla CV (11(·- j 

Kaç~.c~, arkasına dömr.cdcn, ar
kıaSJ a bakn dln L'Z&:."tra·a ka!."~cak, o 
ıka:dı.."'lı bir d:ıha göL-rnc.:nek ilzer~ g\ ... 
dccı !<.. ~ uzaıtlara gldrcc~i. 

Dir ııın ·1.ıdor·n~ kndar il"Perdl. Ya 
b6;>'e ~r tesadUfle uak.dtuti üğreo. 

nıenıiş ot;ayd•?. 
Du f .. cia olı.mtı.ı. !lir dostu, bir pİÇı 

o1'>n 1<1ldlllla başbaµ, Yaın.l ana yaşa.. 

yac..-:ık, a:!A h:J(YQt ruüc.aGa:ı g~u: .. ıe ba
-•ı öy l" rr'' ,.. Evi'\ öYle... Eir 

"'Y bilmiycce~i lç"n bu bö.Yle olacı.k, 
anun :..-ıanı..,.,..a, htrııUııkü yalan.. 
l llC\ICl k• t! ıınııcaıttı. 

( Deı:a m• ı•ar) 

ramıştıır. Öyle söyliyenler ya kara 
cah.ildırkr vcıya :wtü propaganda 
J, pıyıorl"r. Üstelik zaımanımrııda 
•kalel,.rın, müstahtkem mevkilerin 
işe )ara'l"ad ;!< .Jı k!onda da orla-

ya yani·~ mallı=• atryorkr ki en 
fer ası bı.>.br Biz Türkler kalele-

re \'ç mü.... ... • kfrn mcvk·ı~re e
~mrr .. yct ve.:riz, orrl ulan b'i· 
yük fayıı:blar bekler~ Hudıılla
rtmıızı müdafaadan 'b • ..şka bir en

d;_,. rriı. oLn;ıd ğ, iı;ın, hu<luUar 
üzcrWıle ve gcr.isiı.ııle bulunan ka-

• leler \"e mü. •c.ı k~rn me\"k.iler b!z-
<:e iy, l.ıirer silahtır. 

Alrr,-,Jl«r, Ikıneç ıw,,-znsınrla 

Rus c~ıAıcınin 13J kilomtt.re ge-
ni~l>ı.' :de ydrılJ 1ını söylüyorlar. 
Bu ya.r.,.a•cm H:ııı;oof. Bidgorod-

Volçaııuk • Kurilk hattında yiıni 
Rı.ıs merkez \'C Rus ceır:.ıp ordu

ları arası iısfk~ıncti üzcrhıde ol

rr;a.<J: mWı.tC4uclJir. F&. ..... t taarru.z 

cephesi bu hat olm-·,;ı!a ıber...;,"r, 

ortad.ı yu.ma.) a delalet edec{!]{ 
cidcii h:r emare :foktı;ır. 

1 

Dl- Dr ttı: 

fLlıi, b m·.d::lı I' lı w ı..Aı g"ÔDB 

tı~ı ı... rr.· tb~ hal:! , biz.in1 bLt n lB
rekat \e ' ~tın::ı ız.,. tA:oıı'a:ıl a t ıa 
al~~- . t ,4;. ı z f!!V ~pe"' .r .ıi
:tin t.'Vtdır 1J ı ""' p a-ımı.z· da, t bit, 
evın .ıc gı nıe ~. lll B.r ça;,: h -~1!t

lcrklfiz ~.ı;: :nt:-ol ve n. ~aze. ea:.\diğ! 
g-:bı, bir :nı.... 'ten' i'ı, n l ~. 'ları
nı.z <l:ı. \·ılın . .: a, il~ıK c.l ., k veril-
n11:..ı:.t ._ n ~ rn u.rd:. bı• nwk-
' bun. tı ze ' ( ılmırnıiş, y:ıı.1.ıl p ç<rp 

Avam k;. 6.r&sın~a 
ttnaka11a 

Yazan: Ahmet Sülrrü ESMER. 
Mısırın ve bı.iıiın Ona Şıd<ın 

mll'4t:.add:c'r~tını tayin eck·c ~ .. ~~ 
büyük !Jir mulıarebL•ı>ın kşla
ın~k ·Ü:.oere bulundufııı b r gün-ie 
Londrada Avanı Ka-n2 ... n.~nrl\:'l 
Çörçıil hiiıkiınıetiıi.in m ukaddera
t.ı nı ta)'ın <ueC'Ck o~.ln L ~ müna· 
k~şa da ba nn bu un ıy..,,-, 
.Bı:'ın-anı '~ >ğuran Arni!l s.enc ba-

' ~ Cö:C'l.n A~ı<aya ~ p..ıJı 
biı-Cci s y 'hat esntı •ndak, arni· 
l:n ayın>dir: O zaman İng>liz 5i'
Jf.h:.ın Uz.ak Şarlota agır 1ğlıl0 

bfyeıe UJI"'1'!! .-. B<!.:ıvcl< .. in ATYe
rrlroua lJ;.lur.<ı-1\u 6 ~·lk z1rfın· 
da Lordreda har'l:ılr l'evk ve ıı:kı.· 
re~i tenk cflere fıctk• d.ımı.;~u. 

Teı>kMc b~~~a J.edef 01ar Nk• 
ta, Ba~vek4Lin M~·:j M~ 1Fa_ Na
zır' j;'lni da ürer"~e elı1' bulun,. 

tu.ckc :ıı a ı ;ıtL Ix. ıtı gımız 

1 

z;ama..,, Raıf1 hu :ıı. bun kcn f tar-
rrluı 1, l. " ı.p y .ı.01 -.la ... cep tene ı."l'
saıe .. ~ııc. .ı ıtıl"a( etn~ tir h.. ndS

rnas.-,ıd. Ba~~-clul Çörçil h r ıu.ı-lü 
tel'l\:ıicfİn üstünde tutu ... •'-tadır. 
tki seıı evvel Fra >arı.ıı> yık.iıc.ı
ğı hır srrada Başvekil "1 hv•er 

p >' t .J< takip c.<1 ' ısrar 

d vtetkıine k ,.,. nı'L 'cır.et fı, ha.t..:: .ı,.,;,.ı ru ~ Ceza K, 
195 ıc> ı= 

göre "" t ~ e 1 c ve c ~y"ar ÇOrç tı h kit ç1• 
r ?it ll'ı ı: y n zt:: s\ 
bl;ı;t~, b~t ~e tu u y t :;ı u 
r.a. ruex.fı;.bu g·~nd:cıttı 
:ua~t vL .. hdıt etm ~. h.e 
ll'ıi • il n :ıtuoeccth OkAhla • 

nl, 

J..13muş'.>r. İnı<"J. ,... bir sene ya)
n•z llııış na Alrr._'"fj'aj"l ' .t~ ya· 
yn 3. ı rrıuva· fak.) ... lı· JP.'' av~

~- • ,,1.ct et :niş, yıc1 :ıız O!" I.' r:' aa kil.1-
tan va:g l"ml~lı Bl! Slı:·ı~tı,• zarar m )' .rı:ık o S':'r.c z._.rf•n _ı İilllvan 
görant:m5z r..e scb p ol:nuştur. 195 f.ft· f 'r'-":l.ı<!.tjrJuğuıı,u t ~fi,·ıe e "f".~'"' .r. 

Matboı cılera ki(ıt ci ınıırl<:.'CO•n lk"''" f11tr"5ımn dl na- lnı;ilt.:-re bugün Y•·hız d "'idir. 
- zara a:ıınır..:ııası.nı ve bu ıw'rilt" ce-ı.ıa- ,.. te V Zİ:üil Ianıdırılm1'Stnı .. ım.,. l'lir ocrul0nlıeri c' ün ·:anı.n be-1:Ji 

• Raifln v kili 9ÖL aldı ve müıdafıa.a- ba~ı kar-a kuV\~~tJcrind.(;n 'biri o-
Kağıt ithaliıt b; 'l:ği mal'haacı· 1 ya geçti, kın Rı.,yanın müttd'ik:rl'• ts;;ıı-

lara 55 too b•:ııt \·cıımLj•tir. E\"vel- 1 - ll!üb•·cc<l, biz•m ldiçııg hemş e- sal kab'Jiyeti hudu uz olan Am& 
ce kı.'.ığıt ·tevziatı doğrudnn doğ· miııd;ı-, Pt'<i.,rlınizn '11"1; b: şmd:ın 1 nk!a le de ;:;_ıhir!.ği halinck<lir. 1-
:ııuya matlbaa sah'plerine '.·apıl- &(li<ı.-.dır. 1•naerınl<)lı, he rr.şıı ır·zlc ' İ menııl o•::maıınaktadır. 11"".D , l:rıbz , :ki sene e-vveTuıınc nazaran naü-
makta idi .Bu sc:fe~ki tevziat mat- il:erinde b•-im dı: tı:.b., bir 'davet t.:r:cn;n y~ü ı;orl: har~crıı.:~i.r. 
ba~cılar birliği tarafından yapı· balo!tımız o ·~•ki• bı-r<>lıer, P"< c ,,:.,.ı, ' İngilizler, bunu Çörçi• :ı,._. <;~U· 
lacc.lı:tır. Her :natfbaa sah"ıb"ıne ı·.. de lr:rndi ve ıyet tıakkıı .... L·Uı.naı et- .l..-..tı..~ B memt iı,;•.n ·uı mı;.z:u."l:)'et ve sali.ıhi- ULa1'.tJr 'e aŞ\~L•kil o zama:td'-dllı"' 
ş'ııin büy.ilkılü&ü nı;.'bctinde kağıt yet , rfl'iştir Hemşorerr.o:, henüz is- bet<i İngiliz ha'IP aı:minin h:.r sc:ıı>-
verilece.~tlr. batı U,.t ctır:İ4 <..ı..gıl ı .... ı-r .. rl-kat.ın.- bolü o1:.ırak tanırmııştır. Faka.' 

---O- da -srrbı S1 Y(' f.· ili l1"\'t. ,,• • 0
1

llcB.ğ1 ~ÇlilıŞ iki SCIJe zarf1n.<la aıa..~lD 

Bostancı • Selcimiçe§me yolu •inne hrnliz vaomaon :,. . Binaenaley, sevk \"{>.idaresi mıcscleSl hııkkın
v-eli ~ / .ol" nltır.da blrh.ıınaeagı t~ 

katranlanıyor lırld;r. i.-e biz, bu v<lı>,..,t ha.Mım da büyük ytnlışl.k.larl!' ) :ıp.ılrnı§ 
Be!Nriye, Bo,'.arıcı >'ıe SelamJ- kı.ıllarını-:ık .,..,;,ıwt .. r>nı vı h~read- dlcllu u kan·aaııi d • vaı'll.ır. ı,ızıaJı: 

<l 
,_ tını loıatı'<'I elıı ·.t&;-;z. Bu <n.'kı•ıbu Şa~k mag'lubivetleıi ve son ""' 

çeşne arasın "'··i yolu katranlıya ' _, kcr.;<;,;n '' ~G<um:' ı ı ıru.hmrlu bul· za.r!ında şimal Afrikadıı:ki roağlı1· 
ı~k tam~rr etn eğe k.:ıra.r ve-:rmiş- duğt:;muz i'°ın yıı 'ıp çöp t«-.r..k, ine 
tir. BuULUI ir'" 900(} lira .•aıfuhı· att.ıc. MPvzuu'IJatı· N«-deti de telıdit h.yet bu becerlks~·Lere örın& 
nacaktır c\:J&:I, lkaııa swTl.yle bu tştoo va.,;<- olanak gös:ıcrilm<>ktcdl.-. ~ hı.ı 

--o-- çiT<Uk. Zira, nli •ıfatiJJe, bu ırL'nıı. SC"oop!cd:r k.ı tenlcidıacn uZ2k o-
Bebek f ı- wtl.>\·t!ın dıav~~·h&o,. bubP&- ~ .a_,v.ow ·~. J.~ Mv• ... 

• S 1nye yo U tay>z. Rtl l>uyle '~" :ı, bl.ıim. Tii:'l< 1 raa Ye ili ' rak •itır tcnkid:::;:N! 

Be'"·'· J ı· l C\;!1' Ko.nltnunun 195 ınci m~i< ~in """' • s 'nye y•o unıın ikinci he~f olmaktadır. ll"zak Ş: fit 
:1-~- ·~ıı.L f r ı ŞOJ ·~ d ~wn. 1 ıriı!ci f!.k-
A=ıımın in.'.'">I Belediye tara- ...... yıc l>•l~ .lt•cıi.Y~ ır.öhal yuktur. ırıağ;übıyeti Ü<X'ıille, Çörçwn, 
fınrlan miirıa1<«,r.•ya k<:ınulmuştur. Berntı•mız surpt!y e ad3l<'lin trr<'lli- MüGafaa VekiILb '!<len •,>eki ·1·ek. 
u l bt k:ı sini "5t i..z k ,1

, ~o un ı smı 150 ibin !lrayıa Ba~w ihl>ği muhafaza .. rı->i fi"· 
yaphııil-0ıca1atır, M~··· .. <12n·P \o.'f!.b'nı Cliriinıdü .. , 7\11.- . or.t t " t Ç" .1 b 

I 
'=;::;;:;;;;;~:====~~~-;;,;(Devan , 3 ünrü s hiforlı·) n · il) a a nını.ş 1. orç' unu irob·l"I etnedi. Kab[r<S.'lid"C 'ıaı. 

• 
lk~nci cephede ~ ,., " 

cı ya 
İkincı ccrıhen 11 rıeretle açııla

crğı bahsi c~ bı'r'.ncı derecfdıe 
n".erak uyarııhmıakı~ ':r. Her .giin 
buna d:.1"r b:r t.:ı'··rr. n i!"'ri sürül
mokte, h:r mi.rtaloa \•cr:ütülmek· 
tecLr. Avrt.'panın '}•.nalı'.!.; Nor
,,.P<;1ten, orac:1":n defli~ F'ransadıan, 
n:hayct °""elan değil Lat.yadan 
vürü) erek A·•manyonın üzedne 
gitmek iJ·,ı;malJı-rinden bahse&'l

mek!Ed.lr. B-unl.ır derece deeree 
~ıı>J<.ın wya uz ık gi)ııillebJen ih· 
ti.uıalerd:r. He1e ikinci cepheyi 
İtalyada agm:>k k~d;yeti ııi~ki 
baı.nıe k uzak .. • ........ __ ,_;,.. •. pe goru .... ,,.._....,,..ı.r. 

Aıkde'.mıde lııg;liz rl'clnanroası
nın vaziyeti i;-. omıakla berabee 
o denizm oı<ta kı3!nı İngJiz do· 
nanması.rnn tamaınile hukınii aı.

tında eayılamyor. SO'!l vukuat 
bunu böyle gösteriyor: 1tatıya.n
larm elindeki Sicilya adası ile Vi§i 
Fransasııırtn elindekıi Tunus ara.
sındaki geç>de l.ngiliz donanması 
mil55i.r ınırette hakim o1Saydı va
kayoi"n çehresi bc!ki çok deği.şi.ıdıi. 
O geç'din d~!de b....:unab:lımesi için 
rle Lihyaya mmam:Ie ha'-im oJ.
mrk lizım gcliycır. Şu halde LiJ:>. 
yadaki ı;:ö: harekatı i~e Ak<lcniz. 
deki donanma faahyeti hep bil'
birine bağlı safhalardır. Qlr.druı 

sonra da ingil'zrer>n hava ili>tiin· 
lıigü IC'll'.ın edihrıek suretile S<
cilya adlaSı üzerinde oliun, İta'.1-
yanm cenubunaa olsun a.tık İn· 
g;l'zler serbestçe hare:ket>e geçe
bileceklerdir. Bunun ise bugün 
yar.ın olacağını söylemek ;mevs>
mi daha g.el:ınıem~t.ır. Fakat İngıi· 
hı!k>r<len şöylı'1 <fi4ünenler de 
vaırınış: 

- Sıc'l~"'.l bi.r keTe İng:'li;z:Jerin 
eline geçerse artık iııgil'z Amral-

:~ri A·1oJenizde sci·heç• kıclaca:lt:l~r 

ıJ. •=ktr. Bu ıruret!le 11ak1ivat iler
hy•ccek, İng !tel\:' ile fmı~ı·a\Qr
luk araso·•. 1 ~k.i münakalat ıCla p.•t ... 
den~zde yıir.c <'~ chemın~·:vci!'ni 
al..ıeakl r. Akdt:ıürde iıı..-i-ııtcre 
i_Yidcn iy'ye scıılx-9t kalılmıad.:kça 
lııg>!'z ııakn.ve ı,>emileı~ ı.; Ceııu· 
bi Afrika huı!ııuııu d<ıla,ma« Oı!ta 
Şarka g<o~cbilı~ktrdörler. Bugün 
buna kaılanım<ık zarurid.ir. Fakat 
clü:;ünmeli k; bu yüzden A,nglo -
Salk>scm ~l;;.mi epı>y zaman lray
betımektedir. Eğer bu gibi el'gel
ler k.&:M<..ıcak olı;,t iş daha kolay
lasacaktır. 

Bir kere Sicilya ek geçi1"lirSe 
on.don sonra İt.alyaıı çi.zmcs;nin 
uruna çılcmak, orad'an iler1em~k 
imkanı da belirecektir. Sanra İ.n· 
gil'izk·ll>n s;dya ile müruıs<el>e-tle
ti de tarihidir Avxupa kıt'asmda 
Napolyon Barwparı hakim oldu
ğu sıralarda 8 cil)Myı tngil:irler 
ele geçi.ım' '.er ve Nnpcı:,,,m ite 
buraden ~ mücadcll'.'ye glrişmiş
lerd:. O zamanki ~erait başka, 
bugünkü vaziyet ba~clır. Fakat 
coğrafya ile tarihin vakit vaklt 
doi:Tulıığunu anlattığı hakikat· 
lcr vardır. Ş md! aruaşılzyor k!i in,. 
g;füJer Sio.!yayı bi r ııamanla.r 
Napolyona kar•ı elde tutımakla 
Akd~nizc bild!k:leri gibi lıükıtne
diyorlardı. S'ındi de Almanfarın 
Sio'lya adıısıl'.da miidafaayı te
mi'n cılmck icfn n.ole.r yapaeak:lal'ı, 
yıahı.ıt neler hazı.,.h!mış olidukllan 
~nÜ'lebüir. Fakat Sicil')'a acla
sma tngilizlıer tarafından ;ıske<
çı.karonak vakti geılrse blJ!la ıOO
ni ol:ıcıı.'k surette milıwrin nasd 
harekete gecec.M< de bir takım 
faraziy•elcre ~ açmaktadır. 

ALI KEMAL SUN:M.1N 

dçği~'kll-idcr y<ıpaıak '*OlE: !ka
pardı. Şi.mıli yine Ameı>::ayı zi• 
yarrt f! t;ği bır s:'rat; ı §Jlnal Afri• 
kac k ma&:ub:yct ü•er ne aynl 
flcir ortayn -u ~ .,• . t3 !'. ta 
CV\ l, ~im-i ;kadar rrı l.' , ·rr '1"' 

ladr'<:'a•, b.r takı- ı"<: ! ~ 
ve ldarc_ n~ l-:n..r 1 t ~ rı ol• 
!f'..!lcbğ !lı b~·nn etm ~ •. B~ 
itimat..,;zhk ~ l.":r ~üttri ~ e.VV 1 ... 
kı giln Avam Ka 3r rn :'l ;ı:--.i• 
zakere açılr-ışt:r. ~u-1 · re a ı· 

lırken, •bazı 'lllCb'ua\ır, takrırlll 
~ex' alı1'masını i9ttını ş1er ve talt" 
rir sah p'leri de bu teklif hü.kı'.unel 
ta•ırnndan g·eıdi.,: tJk:üirde ük• 
rirkrini .ı;ıer; ahbil<c:.>l&crin' ı\)1-
rli= Ş'"'rcrı. l"akat i~lıma ,.,, .mıı· 
na ı;.rc:!ken all:~şfaran ç&vl, al• 
k.~.ar arasınd:ı ) af;a iru .' mış v~ 
takrir v<>ıi mczck,n .,,.V'CI kcndisı" 
ne sorumıuş ols:ı)"dı, ı;. ri ahnım<l• 
sını t<>klıf edebileceğini, fakSİ 
takrir 'b. r ckfa veri'1 \Rn ooıı~ 
hUkümete .kar~ı itiıınat meselesi• 
nin 'bahis me,.zuıı o!.du uğnu, ;t.J
tün dünya nnzrrınC::ı bu vaziye" 
tm tavazzuh et.mesi i<:ap ettiğini 
ve takr'rin geri nlııını<asın · eırıi• 
yeceğini bil<iiT'ffiişUr. Bu Kuıx-tle 
Çörçi.1, bu iç puliti~ mi.i\:a"<..es!ıll 
de llk zafcrinı kazsmı,., oluyor· 

E,asen çı;..,-;u,, JY'ii ,ekki:Jcrl• 
bu talorirl'erini vernıck lçin kötü 
bir zaman SC9"1'~!.er· • HarbıP 
sevk \•e ıdarLSindcn me:mm:n ar 
1ruyanför 'bcllu de <lakrıri \crefl" 
J.e,e ··• nhcsır ği dir. Fakat ı;.· 
mal· A!r;ltackı Li.iy uk t:r ' · '!:>!~ 
devam ct~igi gün bU miızake' 
renin açıbıası, !r;,:ıil"z ıxlı: 1<' 
!l"kneğ!ne uygun d ğild.. tnd 
liıfer bu çeşit hesapla• daha ss' 
kin gün1erde görme}ı tor~'r t' 

derler. Bir de hu1ızlcr Cö,.çil 
hakkmd:.:ki hLi:l<iimlerin~ ver:r!el 
ken, Birleşik .. Am..~n1<ayr dıa .' 
şiinmek 7J)rundaJrrlar. Çörçıl 13~ 
~k kınerika balkı taraf:oos1 

ı;ok sevften bir pc)litika adamıı!J 
!ngiliz1er rF··"~n harp azirn1eı1" 
nln bir serılbolünıü görıiyorlaftl' 
Aırnerikalrlar da Başy.ekili.ıı şalı' 
smda İng:liz • Amcrfk:ıın i,<ilıirff 
ğiı acmbolüınii gö:.'Illektcdirı.d 



(Bu yaziı ın n tfnlcri A 1adolu A
; '1: ll' ,t •nJcrınfPn a 1 ınmıs{lr.) 

--Tellu, eden ll!ııomm •r .ı\LATUil 

Mısır m-ey~an rnu:l1are-bcs~ hak
Kı. tia iki ta. ıfın ku)"na!C1ar .. ndan 
gcı.. habrrtcr biııbir ..• tutma
m .!vt<.ıdır. Bin- A!•n".:ın njan'5t i.ın
g.Ja i<-ı:d a'c.ırıtıa IClğ:men, Eiale· 
~ n frJUharLbc-s.nın :n1':ihvcr 
kuvvvr'.,:rı tarofmdan kazanılm•< 
sav labilece · ;ı ltildırr:" ir. Ekı~ 
lcl"eyn hJttı yarıldıJ..-.t·n son.-a, 
ın:hver k V\~tleti Mısıırın Y<'Ş l 
b.: 1

' k~..,ıı.e ~ a!:Iamıa.kıadırbr. Bu 

Mı>ır cephesinde iki tarafın 
vaıİyeti hakkında gelen ha· 
herler birbirini tutmuyor -
Doğu ccnııp bölgesinde R11s 
hallan 130 kilometre geniş
liğinde yarılmış - Akdeniz· 
de bir İngiliz kruvazürü ve ' 

=ııç=m="'='rip=b=at=ını=dı.==) Samsun, da 3 ıiıil· I Amerikada 4. 
tümen daha 
teşkil ediliyor 

c:. :1 c . mul:'arc-be cehres:ni 
c._ rmiştır. Çôr>-:oü miıhvcr kuv-
\'l t' r;. \ """" p"l~ ıı:ek Heı fn! d~k
b •e aiınak ırecrcu".yetinded;r
~.,,r. 

İla}yan U-b! il' c!c Elalerneyn'n 
~nup ci 1 '3°tısı..nrdakıi haıck:itlll ge· 
lı,~r~kw oıdtu..;unı bildüriyor. 
E:alcmeyındc bazı rn evzi leıin 

21p1ı e!>l"'asmda 2000 den fazla 
ingi'liz csır .al:ınm...ıır. 30 dan faz
ı~ top \"e '>.r ~k t~rk .ğ'<'nam 
~1-:: c:ı t~hnp c ıtmist~r. 

Cenup db,ğuda açılan "Cet!' ge-
n'JI • ' •· '>'· l '"":ş, •im:ıl, ş:nıal dnğu ve 
c.' up <hı·.ı is1l.aır.eıler:n<le ve 
şını · k2 -• durman mevzı.cri 
zaıı• ediPıniştır. ' 

r. İngil'z kayna'lt'hrı i•e, r..o.ıı.ı'1le
. n sa~ cenahına ırnı.ıkabil tnar
rıı~ar yapı.1dığmı, al~m Rom· 
rneı_:.'. Elal~ll"e)T"in garhioıe çe
kıkl'll_ıni. bi.ldirnıekılcdir. İngiliz 
tncvzu!erı dcğ';ımemı:ış bir halde
d:r, Bu ka)'lıaklar Rıın~lin ilk 
~efa rnuvaffakiyetsiııliğe ui,1J:adı-
gını SÖ)~Üyorllar. \ 
R_oırmelin perşembe gü.nürden 

lıerı ba;l>yan taorruzu cJ.urıd:urul
ınu§1!'1lr. Hatıta bir oo~de 5 ;qa 
7 k ~tr" gNi <;ekilır.11,.t.r. Bu
nunla beraber RQ!ron.elin yeni bir 
hamkye h.azırland>ğı sanılıyor, 

:MİIIVERL..'l" MIBIBLlLARA 
BBYANNAMEs.t 

A?ınan D.N.B. ajansı, mihver 
d:\·letlerinin, Mısırın ist!k1::a.t ve 
hllk·rniye(,)nô temin için kat'! tıi... 
Yetlerini re:ımen teyit etıihlıerini 
bl!c:ot:mist.ir '.M:ı~ıra bj.r düşman 
ln«nlekcbine t'1rer g!bi g'.rilme
~c ... tcdir. Bu meahle Mı.sır üze
rıne btyarınalll'eler de atılmıştır. 

İn ilizlcr, <Mı.sır, Mısırlıl:mn
c:Lı. • ptens.pene saygı gösıterilece
J;ın'. vacLeden mihver bildirgisi 
hi<kKıaıia dıJ_r,ırlar ki: •Bö:ı1e bir 
vad:n anı ı· k . 
nı ı· d 

1 
q e ı ')'metinin .neye 

. ı O'"""UnU ı.··ı·· a·· b"•· ~ <>U un unya 
n~;· ~1mnn C11'Clulan ile gestapo
evyeT ır :r'Cmkketi iı-gr.l rdince 
s~l·a ~~t Hr:,k-qı va tocrı1 h~~ he-

• .. mac ıkları pek mıukem
nı<·. bi1 mek/-d' 

I..<.: .r .• 

nus CEPHElSİNDE 
A~man tebl:ği, Sıvasto.po~un 

renup batıs:ndaki KerSC>fl yarım
nd;ırnrn sığınan sıfo Rus baki}~
lerin'ıı de aş:ığı ,-uk.ırı yok edil
rl!i;:<ni •lıildi "!lleMcdir. Kaler.in 
7ap!ı esnasından 2 temmuza ka
dar 50 l:ıi.ndcn fazla es:r alınmış
tın-. 21 tank 303 top ve her çeşit
ten bir C:C•k harp malzem<>si iğti
nam edilmiştır. 
Doğu cer:ıhc;inin cenup ke~ 

mined ;n.:hver kuvvetler< Rus 
hattını 130 kilometre kadar bir 
gen.~Llofe yaıımı;ıt.r. Zır'ı.l, liva
farın şid'deılı karşı hücumları püs 
k·u rt·Üı!.n:ıüı :,tfı(r. 

Sun all• ı:ünde 329 Rus u<;ağı 
di' ü-riiir'-ü.~tür. Kırımdan a>ker 
nakkden bir kaç taşıt ve Balık
lava koy "nda b:tr Rus hücum bo
tu bat ~ılanı~r. 

Scıvyet tebliği Kursk ist ·~ame
t:ndr büyük tank muharebeleri
nin cereyan e~tiğin:i bi!l:J.riyXM". 
I>:.Ct~<ıı-od •le Vo'.şan>fı: istikamet 
1-crinde tu~rruza geçen -A~L"llan 
kuvvct!erile anudaııe sava{lar 0-

}uyor. 
Kı>rmt yakınındaki mu!harelıe

lere Alınan süvari bfrlikletl de 
iştirak etmektedir. 

İNGİLİZLERİN 4 HARP 
GEMİSİ BATIRILDI 

ing:<Ji>z Amirallik Dairesi, Hel'
mion kruvazö"ü ile Bunt sınıfın
dan üç muhribin batır~ış olıd<u
ğımu esefle bilclimıektedfr. 
~oX>nya tebliği de A!krlcnizıde 

kafi.'.eltre refak&t eden ÜI'g Ki
javyak muhrlbmin battığını bil
dirmiştir. 

Zeytinyağı ve sa
bun fiatlarına jji!&m 

Fiat Mii:Wbe Kaınisyooıu, 
muamele vergisinin yüııde 2,5 at
mış olmasını· nazarı itibaıra ala
rak zeytin.yağı ve sabun f:'atfarını 
bu ni~bct el.ah.ilinde a.rtmrnıı~ır. 

Bu maddıclerin .!stanlx:' 'a pe
rakende yent: satı J:iaUarı şöyle-

• 
dir: 

Azami yüızxle 1,5 asidli ekSl!ra 
ekstra zeytinyağı 123, yU.Zde 2,5 
asid!li ebtra zeylln}agı 118,5, bi
rinci nevi Y"mekl:iı: zeyti:ııyağı 
114, ik.inci n.evi 110, sıra. malı da 
105,5 kuıuştur. 

Bi.rinci n.evi ko\ulu ,aıma~ıı1: sa
bunu da kimu $7,50 ku~a satı· 
lacaklır. 

r---~:::::==::::~~::::.:~-:::;,:~;:;::-
S EH J R DEN ve MEMI.EKET'l'EN) \. 

ANKARADAN •• 
11 LEKE7l'TE.'i: 

j 1 .t l~! J 1 

~.,.~""""1a H.\.luınly~li I11!J.liye 
f •ı· ""- e 156 numaralı Vt.'dada ait ..... ~ d;• 
de 210 uu Yn.pıl'!ıtl troa~ı neticesin-
o'du ackt ek.!.•neğdl tart!lar, nok:Ean 

~ gu gfj•'ulı 
t . • 1 'J.Ş, mü.!adere olumr..uş-u .• l! J.rııı &ah-~ 
dıl'ıtn ca... t l~lıDda ;..yırıca yı.L. 

....,.iJSl K'f!sa}n°Uiit;r °* T·ı<ıl<y· U ral K ·.. a lü.ltn•·i Mütc.tt.;~i Gı;ne-
.ı.uı J):r" -:ı ölüm• ..... ~\.. ıct·· ,·· 

ml.ı. 0 ~ yı oı.u-

lh 1 n:tsobe Yle diln F.d'1nede bj,r 
Lfal yapıl:n ~ ıı-. 

* Kaır bii:ti · ı.• ı::.:ı ·ı • e P'1lt dr. ·r ve çelik 
•. d a ı geçcın yııa ~Z3r7..'Il .. ...-;......,1e 
.,u, eınır boru c. J......,.... 
..,. 1 ~ "' ~ 51 DW<l.urne te-

" e..ıı ;;;,Lr. * M.,li p,,,,.~. '"'' ~.-.,._'ltln 2J N• an 1942 
l~" k u __ ı~utr~Jr lar.;ra t ... h!1fat y.1-

l.12 l ra oları ~..... . c" l Sa'-" 
t. -ı g Ln ... ' .~ı 

ba muh . eme n <i\.n. 
ş :ınıımı.t ıır ı.t - e 

gi l Lki ""u.: :-ıun bôasırun z::"n-

+ Ba'.la L>manmda e&I Bal:k~.l•'o 
En1"-lü..<iınıte 1000 Ytnın 9')CU.gu için 
hımrla,RITl yer 500 - 600 y•t-l<]ı 
has.bh:.:. _ alıne ıf a;: olar..aL1•··ır. * n • .J"lca~ yokuşlJf«ia 28 i:Uı.,..aa"alı. 
C:;MQnda rr ... tatura.,.l Cc.. : 1I-er
can :?100 rr, _ b:-p yeı li f'iyah ek z c!rJS.i 
kt,.ncv·n b('hcıır ll'IC'tr'6hlıi 12 !ru.."'UŞ 
f3z!~ı.;·a sr"'" ~n dün ynka:a.nmış 

ve A lliyrs·•e tc\ 1'1 ol~ınımu;ıtur. * CnLtc.da B<ı•berlı-r •~kağında 
K:lıc;alô hı.m mm n <l'şi kırık sait 

· Llc izızot ve rıI~t'.".faı i<!imlo:·-inı<Jc 3 kiş.1 
25 poşl.emal ça)mışt1>r<lır. 

Başva: il tetkikleri
ne devam ediyor 

( 1 inci Sahifederı Devam) 
Başvck'1 Doktor Ref.:k Say

dam \'C Ticaret Vekili l\föım1az 
Ökmoo, bugün saat 16 dan 20,30 a 
kadar viHyette çalı.şımı~ard;r. 

Yapılan top~antıda Vah ye Be
lediye Reisi Dc.ktor Lütii Kırdar, 

Vilfıyet ve Be~ediye muavin1erli, 
Ofisler umum müdürleı.i, lıö!ge 

iaş.e müc>ürü, ithalat V'e ihr&cat 
b?rıttk!eııi umumi katibi, belediye 

teft"-ş hey'eti •elsi ve belediye ik
t1<;..+ rr rr..ıü.rü hazır bulunmuşlar
d:·r. 

yon lira zarar 
yapan bir yangın 

S:msun 4 (Hususi) - Dün sa
aıt 12 d,:, İ: hıs:ırlar iddrCsınin tü
tün dcı:x.sımdan yaıı.gın çıkıı111ştı.ı.. 

Ateş ,k çbuk gcıı!şleJiğinden 
diğer bır tütüın ckposıına da s1-
rayet c•.ı-..ı t:r. İtlai.vcn;n bü~ün 
gayret:ne rağrr!en d~pvlardan bi
ri k~lırrL·1 n, <l ~eri de kısnıcn 
yanm!§tır. Ateş tnh'sarlııır idare
sinin fab;:ika<mı da sarm•ş :se de 
yalnız çatı kı;;ııu yanmıştır. De
polarda pek az tü-. ün kurtanle.bil
mi:ştlr. Zararın 3 mizyan liıradım 
fa::la o'.ı.luğu tal min cdilnıckte-
d'r. • 

Parfste bir fabrika 
yakddı 

Londr.a 4 (A.A.) - B. C: Paıi• 
sin cen,ıbu~ı"ki varoşlanr.ıda biır 
fabr.ikanın kasdcn aıtcşe vcıi!e

re>k m ilymıılarca t•ank tahribat 
yapıidığı öğrenilım.şlir. 

lzmit ve Bursa 
seylapları 

(1 inci $2.hlfeden DPYam) 
pi~, Görele ve Soius dereleri tıa
şa.r a:k yata k1a rın dan b :ır .k.i lhrrıe<t
r cl i'k bir genişliğe yayı:mı.1'tın. 
Bn'.ıos köyüııııle iki' tahıta kiip<Ü, 
bir mıezlbaha, bir kahve ve bir ev 
ytl.ı:lırn~t•r. Aşağı Görele köyıür>
de 23 ev, 1 caınl'; P~k köyün
de 10 ev, 4 değiı·mıen yıftrnhnı.ş, 9 
ev doe oturulamıy.acak hale gel
diği için boşalınlınıştır. Ayıı.i köy
den bir kız ve bir de eı'kek çccuk 
kaybc.crrıu~mr. Aaa köyünde yı
kılan evleıı:n sayısı 12 dir; 17 ev 
de hasara uğrıım•5. 60 yaş.r.ıd!a biı 
köyhl de boğulmuştur. A!llııo<iye 

köıJ·ıüoo"' yıkılcın e,•ı,..:n aıtmd.:ı 

kalan iki ~la b.r karun ağır 
ş~kt!de yaralanmış~. Bu köy
de 4 ev ve 18 samanW' yıkı'..-nsş, 
7 ev hasara ui;'roım.ş, 58 d~ hay
van tıe!d olmuştur. Hasan köyün
de 4 ~v, Ova köyünde 3, Sarr.ıın
Ll<: köyun<le 9 evyıkılıınıış, inkıa
ya köyimde de 5 ev hasara uğo·a· 
mı-;rtır. 

iıı.sa.'1.lye, Karanılan, Çayı.ı, Ça
yırdeıe, ÇaV'uş, Bilat J;,rat, Ye
nıce, Jl.J!'rrıud, Poloz ve Aıpod köy
Leri nıdıe.ki has~rlar henüz tesl:rt e
cl"lıettnor tni~tir. 

Ka~ık'.ı k•<iyünde 1 ev yı-kıl'ınış 
ve karı koca ki kö.'A[i b1müş:fu. 
Igd;r kö ün.'.ie, yıkıilan bir ağ.Cia 
bu}ur.::.n 150 ha~ hayvan telef ol
muştur. . . , . 

Iıım:"e E<'l ağzwa te~:ıa.·1 e-
den .;;aha: rda~ii b.ı~d ... v, a~a, 
nu..<ır \"e bah\e m.-;hsu'f.cr• c'R- ha
rap c rr 1 t: 

K'gıd fabd\asınd:ıkıi zararlı. 
150 b:n r 3 krJ-· cflduğ-.ı ":ı 1 mıin 

cdilmck"tetllr. Et' montakada Kel
i.er dı '"<' "ni'I' sel:cnr.e kap'.lan 
b'r kisi 1Y ğı llmuşıur. 

'=~=====! 

JAPONYA 
AL~ANYA 

RUSYA 
<.Basmak3.!~'rten De\ramt 

kımlı>rından fa)dalı saymakta 
haklıdıılar. Fakat, bu ..ariyetin 
orlay:ı çıkabilmesi Almanyanın 

Japon yardımından müstağni kal· 
ınasına bağlıdır. 

Geçen yazla bu yaz arasındaki 
Alman hesııplarının ne kaydetti
ğini heniiz orlKda bu yıla ait bir 
ınuhas,,.,la olnıadırı i~iıı ölçmenin 
imkanı yoktur. l'"akat, herhalde 
Rus de\.·ini ~·enrne hususuntla bu 
yılki Alman hesaplarının geçen 
~·ılkindcn farklı olma•ı mantığa 

uygun dii~er, 

VaŞ:nı:;ton, 4 (A.A.) - Harbiye 
Nazırı. J:ylül başın<la yeniden -l 
Amerikan piyade tümeııi teşkil 
cdilctc-ğini habC'r \.ermiştir. Şiınlli 
Avrupadaki Amtırikan kuvvet· 
!eri komı.:(anı elan General Eisen
nower'in )·eri.ne 6cneral Handy 
getıniştir. 

Stinı~oıı , .. e Dirle· ik A.ıneri1:a 
crdıısunuıı ııl:iııörl~r kullanmak 
surdile şimdi çok fazla gelişti· 
ğini de sö)·lcmi~tir, 

~---* I.on<!ro, 4 (A.A) - DCın fl"!CP. 
n(?ş:-00.il(' ı 'll1 ttblig

1 
~t!l.lta duı 

ü.x -örılı· datı.J 7 c;ilmrran uçıığıtıl:l d:ür 
ı;:.ru;uaıllllll bildi.·:nı,ı!.le.<l.r. 

Köınür beyanna
meleri ayın 

8 inde dağıtılacak 
Halka J,ok kömürü satışları için 

bütün hazırlıklar tamamlanmış· 
tır. Ualka dağıtılacak ,beyanna· 
meler de pek kısa bir zamanda•, 
basılmış ve lıazırlnmıştır. 

Temmuzun sekizinci gününden 
itibaren beyannameler her taraf
ta.ki kömiir bayilel\l ve depolan 
tarafından halka verilıniye ba,
lanaeaktır, Kadıkôyünde itfaiye 
kar5JSında yeni Jı.urulan Etibank 
kömür <atış bürosu tarahndan da 
ayni gün hal)<a beyanname tev
ziine başlanacaktır. 
Yalnız Tophan.,de Kozlu 1ıanı 

altında hazırlanmakta olan hü)·ük 
büronuıı ha:ı:ırl:kları tamamlan· 
nıadığuıdan burada bir iki giin 
geç beyanname tevziin.e başlana· 
caktır. Beyannameler bayilere 
pazartesi giinii Eı.ibank İstanbul 
bürosu tarafından gönderilecek· 
tir. Be) annaruelcri doldurup ma• 
halle birliklerine ta dik ettiren
ler istc:l.ikleri bayilere veya de
polara giderek derhal kömür a· 
labileceklcrdir. Bütün bayilerde 
kafi ın:ktarda stok kok lömiirü 
biniktirif.ıni~tir. 

----<>-

Kahire 
,ı iııci S<'" 1!ifl"df' 1 Dı>vam) 

nu süylenıekte mütteıiktirler. 
Kalıirede per~embe giinii neş

redilen tebliğ, :'.\iilı\'cr tanklarının 
miidafaa edilen bir mevkide mu· 
,-akkat bir gedik açtıklarını, fa
kat 'omadan püskürtüldii!Jcrini 
söylüyor idi. ____ ., __ _ 

Londra 
(1 ônci s !eden Den.,,) 

d~=anııı üıc.;r.c il~rliyerı İngi
liz L n·(Ot;kri Elaleme;,-nin şimal 
ucu acyunca n3rbe d vam et niş
Icrö:r. Ça:p.şm~:~r aün İ ıkenJe-
r:yeni•n 110 ])i\,,metre gaıtıinde 
bcıtüın gi\n devom etmiştır. M 'h
vercilerden b:r mihta eoh· alın-
m>ş, bir çok caplan tahrip o!un
muitı:.r. 

ZannaJu!]du~na göre ~:mdi; 
pl.i1..<iiırtülcn lruV\·etter Britan~ 
me\'"Zl1ler''Ill ~~~r:mak lç·n gayret. 
leıini t&zelemekted'.rler. 

Mih\'crctlcrin E?aleme)~~ zap
telt·Meri iddiaları kat'iyyen C:.ığ
ru değ.·)j~r. Her ne kadar bir 
merkeze nüfuz cdil:nişse de El
a"""cyn hiç bir zaman d!ili,.ıne
mt~tir. 

Uık~n vaziyet kararsızdır. İ1e
r!de ı.e olacağıru tahmin etmek 
rnür.-.C<ün değ!l:dir. Muhareber.•:tn 
son ·ki ı;ünde müdafilerin lehi.
ne ciı"Jrı..'Ilesinin iki sebebi vardır: 

1- Yeni tak\'iyeler gelmesi, 
2- Ge ·erli Or ıık k n mahi

ı·ar.e b!r şe~ıl.de yaptığı muhasara 
ma!"~vrnsı. 

İ•n.g 'liz gay-reUer:,.e yeni bir 
sebeo de n hai b:r zafer kazana
r~k • l\1ısırı h"'lt'"t'lıımak ti.rnr.ı.:iiıe 
çarpı~ır,ılarıdır 

iR •• 

C 1 inci S:ııl-. ~ f'ıl Dı•\ a ) 
ra k~;"l,-ak üstüne r>nmıtozu etı
l<et ni yar ;~ıp piyasaya şür<Iük

ı leri ı:orumıüşı ü.r. 

G z z 
ll1 ettirel>ıhnelerinı t.emio el iş 
tir. 

Giri l'ten 
cephesine 

·canl{ ge 'irf iyor 
1 

l\toskoı-a, 4 (A.A.) - Kursk 
ccphes;nde ismi .sö~·Jc:nmiy~n ,.e 
müdafaa hattını lc~kil eden bir 
nehre ş, !.ip olmak i~in ~ok hara
retli bir tank nıuharebe.si apıl

makfndır. Uç gıin siircn \'e AJ .. 
manlarnı binlerce O!ii ve yüralı 
vcrnıelcrlni intaç !'c?cn ~·tı)r tıcı 
Sa\a.ştan s-onra. nrhl'i aşmak için 
ymi bir teşebbüs daha l apıbıuş· 
tır. 

Rus 
Bıı vr ... :) ttı ha?cr ..e an aüka

darlar derhal tnh;, kata ba,:ıva- I 
rak tmontr0zu namı alı.ında satışaı 
Ç•~anaıı bu zehirli nıau:!.el~rc el 1 

kıo)•nuşlar '~ bu ·1 yapJıı a• 1 
hal<tkında da takikıa girişi!n,iş
t.r. 

Sıhhat ve İçtim~i. Muavenet 

Buna rağmen, asıd okiıalk il, 
gazoz yap~nlar bı.ilunursa, r.ık· 

rarında Tüı'k ceza kanum:ımın. 

:J!J4 üoııcü maddesıne ı;örc ı~k bat 
yapılacaktır. Bu madde, ııııç!en' 
tahakkuk edenler,n, 3 seneden 10 
srneye kadar hapı"1e ccznlondırı1. 
malannı derpiş etımı~'<tcdir 

Yapıhın teşebibüs'..er sonun~ 

Ponc, Isak ve Sar>ocl adlı • .ç ya
hud:i, liIDf'Iituzu narrı aJt,r.da .a
s d okzahk satarkrn ya.kabnmış
lar ve p<>lt ::te wrc. kle<t if .de 

b--.nlaıı Çeşınemeydonınç!a {• balı 

kal Yuda'dan aldı'..'.ımlıl sö;te
:m,,ılc,.& r, Gerek poı , ve ger l<Se 

.ıd ye r ~1<nr>lar. bıı meı>l''e ile 
şid'dcı·le a1ıiıkatfar rerr.aktadu. 

Alınan tenklorının hu )c.ıi ta• 
arruzu J{ıııl Yıldız gnzete"ii nıu .. 
lınlıi~:nin nıuaz'l.nnı tabirile ifade 
ettiği fazlP nıiklartia uç.ıkla des· 
teklcnmJstir. Esir alınan hır Al· 
ıruın piloh.ıca göre, bu uçaklaı·dan 
çoı;-n G.riddcn getirilıui,t:r. Bt>
şcr tankhk kiiçük grupla~, nehri 
aşnuya mm af fak olmuşlardır, 

* V1., 4 (A.A.) - Diııı s: --'ıl-'l'.n 
~Iareşaı P ~--n Başı·ı -\~ Lnval'i k bul 
~·:ır Scırıa her ikisi de Scvigne 
Pu \•hır -.a ~d"'ı"f1k rJ .zırı.a:- M~'"hıi 
t.QıpJ ~ n tısı ya.a.xmJSl a: 1d..a". 

Mısır cephesi 
(1 ınci Sahifrdfıo. Dı·vam) 

İngiliz Generali Ohin:c.n: geni~ 
bir çrv·ıme hareket> yapmışt<r. 
Düşmanın ,oo~ıldMe geri ile ir
t.batı kesıbıek teh'likcs> mevcut
tur. 
Raınmclin bat•ya ~u Çl'"kildi

ğı de h!ıdiı<hrıtlktedir 

Buz· derdi 
(1 inci s. . dtsı Dı~vam) 

lunduklan sonra Belediye derhal 
buz i.5iııi idareJe ba~lı)·anktır. 
Adalart=,, Boğazi~ine ve deniz sa. 
bili ol:ın diğer yerlere buı1 nıez· 
bahanın et motörlenile se,kedi. 
)ecel.lir. Karadal.i nal.li~·al için 
de iki kamı-on frnıiıı ~-dilmek Ü· 

zeredir. Bı·lediye, ~t>lırin mulıte· 
lü yerlnindeki en kiiçiik bayilere 
bu•u dıikkaıılarıııda teslim ede
cek n ı.;ı., ı.a~ııı<la lıiT kıtTus kar 
verecektir. 

VERESİYE DE BUZ 
vKR.iLI:;cı,;ıc 

Buz satışı az olan yerlerdeki 
sat~ı:ılara parası prşin aJ.ınnından 

buz verilecek ve 11c kadar sa
tarlarsa onun bedeli tah,il oluna
caktır. Netice itibarile her tarafta 
buz bulunnıası tcınin ellll:'tckLi.r. 
Geren seneki bayi yapılan ruıiııa· 
kaı.aya nedense girıııedıfi lıa'..de 

miiııaka .adr.n snnra Belediyeye 
müracaatla ı;eçcn tı;en~ki. şurL!ara 
göre \'C bu senclııi kar nisbcti kal
mak şnr!ilc yine buz nakliJalını 
alnıak i'·tcnıi~sP C' bu teklifini
zama aykırı oldıığuııdaıı reddedil
miştir. Şır.ın:den Kadıkii~· bayiine 
Suadi3 c, Bostancı \'e bu ci\'ar
daki d_ı,rr )'t:r1r:rtlcki f;atıcı1ara \'e 
Px"kU'l .. üy ha)·iinc de Yc~ilktjy \'6 

Flor~ a) a bul r,iiudcrmcleri hak
kında >hl ar y·aptlnı ·şlıı'. Aksi tak
dirde bu merkez bay·ileriııe buz 
verilıııiJCCC ktir, 

l\Llll.KE. IELER: 

Hiç <' 'ma4:sa hir:n
ci fırayla 

mahkum olsaml. 

Vekillet g&.ooz :malcıleıfoin, hal

kıI' sı.lıhatıne çok muzrr r/ n bu 
mııddevi k\. Maııın1fl<ıt1u ş c ,le 
nıctJ<>di.lrn~l-erıni aliikt ~xlara ı. r
·"r<l ğı gi'n gaZO?JCuiarm r.l~cak

lc:rı l'mcrıt lanr' \ı..: ·a dıi-er a· 
s,ttc-r k lt'.l'mac!~n evvel bele
ı:;. re \~ya 1 kWnet !.. ı ·::ı ı:ı.bcr 
ratuar'arn1 'a paras!1 ofo~"1< t h-

====-·=====-==--======-=======·==== = 
Konscrvatuar 
• (l inci g, "ı !Nif>tı D• 'rr) 

lley'ct 43 kiş:rlir. Ilugiin de 7 )d._<d· 
den miireklrep orke tra tokrını 
gclnl'İ~tir. 

~an'atkarlllt'lmız bugün sııat 

16 da Ta .sim Cuıııhuri3 el ilb:Cle
smc bir çdrnk ko)"arıı.klarılır. 

lir y' tl tc geçen yıl nı zuıı1arın· 
dan 6, bu ~·ıl nı!!zunlarından 5 
ki~i de buJunıuaktn<lır, ~an'atklt-r .. 
!ar Galata'k!ray Llse•iııde misa
fir edilmi~:crdir, 

--"--
Brezilya 

( ı inci Saıhıft.>rı t\l De\ aı ı) 

Har-!ciJ~ \'ekili bu mtaya cevap ve.-
ri\.rnediğinl bt"Yar:ı t-dereJc;. 

- .1~rJ. ·~!..:ı.~ ~\il ~ not" la,... 
ı·a Ct'\' :p ,., ı nN\in Br .z. ya r- me-· 
tinin ~ti oknadıgnı.ı "-e A ~ 

hiikümetınln nasıl isk-ı e öyle hatıe. 

l<..tle •erbcst oHuğ<Jml r mrJ:.tupla 
~r-t" 1 F 1ç$ne t . .:diı , domişti:r. 

Uiğe ~ n dln Reisi n!ıunın 

rrt..saaacia>l.e Riyo dıe jancyroda 12 

bin talebeıı-cı. tc ".• e b\fj .ııt bir 
l\I~'"·o.ıci al(') ır..arı ıı no.yi., yt:pıhrnıo
tır. 

Hususi Lise ve 
1 Ekall'yet 
okulu Müdürleri 

Şehri!!" ıxk>ki hu,. ,i ot<la mek-
tepkr -ve ~ ftr rr 1 • Maa-

1 rif Vekaktine mur c "t ec! r<!k 
hayat p;1r. •1•ğı r- na900et le yı~ 

lık talebe iit'rotkrınt' zam V31Pıl
m~sına. rr.iJ.saad-e olwunasını İS"' 

tem.;1erdır. 

Eh:l!iyet mek:tep1eri de zam i

çin Ma<ırif Miü.d ;...lüğün.e mi1ra
eaat etıır.fşlerdir. 

Diğe<r tarad'tan \eyili lise V<! or
ta mek!cplerin yıilbk talebe üıı

reUeri Q.e vilaye~Iin husus! ge
çim şa.tlarına göre teıfuit olınııa· 

ca'ktlr. 
Ş€'hritr.izdeki 20 resmi lilse VP 

orta mektepte üeretkrin 325-400 

ha ara:;ında oTı:cağı an'laşilinak

tadtr. 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu 
Müdürlüğünden: 

Kilo cN;, K lo ÇcıD l\ıtu.tıanımE'll Fiatı Tut.an 
Kurlli st. Lira Kr. 

D~l-; eli 
Ka'7 .i(,1aa. l:'ti 
Ku:u eti 
S'ğ>r <Iİ 

&ldc y2Jğ 

zw: .; ığ 
z~·ytıa. 

S;.b a 

Piı•.t11ç 

l~t<iWB 

1 
K. E"ı.. ı.y 

!\O l 
Yr l M<'rcımr1ı: 
K . rz· morc mt1ı: 
K. S n 

Pt..""J ... 

Y.;; "" P. 
K. Ş:J<or 

4(' .. ş ""'" 
y 

:no 
ıı:oo 

800 
BGO 

1500 

500 
700 
•oo 

4UGO 
3500 

1500 
H(JO 
5{)(1 
2CO 

2!WO 

450 
~.o 

noo 
1000 

10000 

s~oo 

!?000 
1000 
1001 

2000 

•-00 
800 
600 

5(ı0(J 

sııııo 

2000 
10(10 
800 
200 

3Cı00 

500 
300 

coo 
1&00 

.a.<iOOO 

170 
160 
ıs.; 

135 

21S 

125 
'ıO 

88 

6ô 
40 

27 
J5 ... •• 
31 
•.a 

122 
192 

117 
97 

5 

!! • .,aUınıı 1800 2U00 S 
O<. " pı • <'<1..-ı 1500 2000 7 
·r. uıJtla ·- .~ %u 500 2S 

> > y rl! POO 10(10 12 
i; ıuo.dt~ .~!ye 200 aoo :a 
K~r:ıt:ı.ıı b:ıbunya 20fl 30() 22 
'l. barbuı-..ya fOO 700 !2 
ça .• fasu1;e 300 500 25 
Aş,e • 900 1•00 25 
Kı.r G;, ;!03 900 1000 18 
Oulı.l31,.k doın«!eıı 300 500 120 
O< alı.ıc ui!ıcr :oo 500 25 
i.uce bibc-ı l 00 100 i.22 
Taze bar(ya 200 300 '.15 
Kabak İ>ım~ 300 " ~00 27 

---

4100 
24110 
1550 
ı8;,o 

4. o 

875. 
!ii)(J 

704 

3250 
20.10 

540 
S50 
256 
62 

f90 

GIO 
Sıti 

ff:-'1 
14"5 

.so 
hJ 
125 
120 
~o 
86 

İl« Tenrirılııtıı 
Ltra K.r. 

823 

161 

-89 

180 -57 

(2 iaci &ıhi!ı'<it'll ne ... am) Karo!< yt·rll too ıoııe l~ 
becceıin ya.ş:•ılll t..:ırıtuci \"E! <iger b3n T. Soğan 2<lı'.1 300 d.c1U'fA 3 

151 
12a 
:ıso 

180 
ıco 

125 
22 
loıl 

185 
160 ıu 

na!,ita!a.ın ogrt"nilınesi iç.on mı.L1ı.ak.e· May.daTI'<YZ. 1000 lGOO • 3 
n1t~yi başl.::...i g 1...:nc bı!"aklı. De-re otu 200 300 • ! 

r.!'"hkt:ır.?c~cn ç~h(ar. L•r.on "5GO 4000 ade-1 9 
Mubl'cccl \'~ilılL' uzaklaşırken Raı- &·:r,ızı..>tu 300 500 l!f 

il te vı ıkılil-e :kıonu.,uyil.'du: ~:-.:nak 1500 2000 25 
- r;.uzu:m bfı:·i.1"l.,. Bu 195 inci mad .. Pırasa: 1500 2000 22-

dıeınin bm.,çi Uk.:-ası ned~. ikiıı.ci tJı:... LUı.ın~ 1500 2000 20 
l\l.&l ;c.ı·dır?. Haıvuıç !00 500 21 

- .Biı ~rw:ı f.ık.rıt otı.n li. adan yüz ~KUiC kıerc-viJ !')0 500 22 
kaya k~ ar p:..ra c~'a•ı. ikm.:I f.ıt- T. 'lop ıı<I< H•O 150 20 
nıe a~ oy ::.n tlç ,.,.,,·ye Wıdar h:.- Y<Ql sa 'ata 500 700 2 
P•~ M.:ırul 5tl0 500 6 

_ Ey\"h' O f!"n3 i .. ,tc• • Ka.ın.ı:ba:ııa.ı- 500 60~ t2 
_ A'~ırroa! ı;asıl olsa kur!ul'.ll'UZ. 1 Ilaş eng.,.;ır 200 300 9 

Vazoyehnı.z ·'""'°"'h... I 0_'?_ eng aı ____ 400 __ ~oo _____ B 
- Hiç oJ.m;;ı:ıısa, bl :ıc fı:crıyia ıooh· K ık Otom..ırü 150 to.'1 150 ton 

kü..T. o ram!... :n.1 Jıt k'U.uüıtl 5'100 5000 
Ve Jtom:ı; ... f':k yUrl.'v!lp uzal:la!>tılar. J Odmı 150 Çc-k; 15-0 ÇU<• 

11 
950 

9 
45 

6 
360 

75 
500 
HO 
400 
110 
110 
~o 

H 
30 
192 
27 
40 

4405 
650 

1425 
li9 

'" .u ve bu ı t. ..1 at >Çin ~ Yı rt.:.!i. rr: Y P-
• .. . ı..ır ıı..dıJ. Uz Int! yap... 

Bnşve!efl ve Ticaret Vdti:i İs

tanbulun i:ı.,<ıe vazi'j'eti ve ia5e teş

k •·· .ı \>€ İstrnbuida \'a:zife gi.ior 
m<!k ı.e ol arı t e ,e~l;oiiılle ri n fa ali• 

yetJ.cri hakk:r>da aya. a.y•~ ;zahat 
almm'ardır. 

Bunun i~in(l:r ki, esas l>ak.Jmtn· 
thn Mihver plauı 1912 de As;-a, 1 

Avn,pn, Akdcıılz htl1gesi kara, 
deniz \C havalaıınrla hakimiyet 
te,js otr.•l':< ve l!).13 de Okyanus· 
lırda bgiltere ve Aınn"ka ile 
kal"ljı kar ıya kôh lc~afiii. kalı 
tecavü1.i liarp vaziyetini idame et· 
ınck oltlnğuna ;:-<;re Japonynnın 

Çiıı mukavcıııcli11i tehlil:csiz bir 
!ıale sol.abildi,:i takdirde ik'1lci 
haınle saihasınJa •takd;uı \'e te .. 
lıir. 1ıt-saplnrı İ\İ.ade So\·) ('t Rus .. 
~·aya Ye Ilindistana saldırn1ası, 

za3 ıf ci3 olsa i:zerin.tle dttrulncak 
ye ·nnıh::.krnıc ) iirütüJchilccek 
bir :ı:tiınn1dir ve ~Innçuridcki 

talJ."tlatın nı:.ne:<-ı l111d1p·, 

Hava k'1vvd!eri muharebede 
!"1.i'lıın1 bir rol O.) namaktadlrlar. 
Gt.. '"' e.l IW...'11 c?in levazı·m ve 
takv.ye a 11bilE'ccği !imanlar üze
rine t~yvareter ıri..itenıad:yen 

bo.mbalar ve nerm,Jer yağdırmak 

Ht'SEYL • BEUÇET 
.---------------ı Ek:nı.iı: 23000 adet 25000 adet .:__c.;::.....____ ----- -------

10.5 2625 197 

.ı..ı. ı: ~Jv en~ , IJ· 
K : ~t~. • v.ı:ı. ~aı...ıt cclLıine 

* S, ~c;.. Kız S:ı.n· t E"•I'~' ~ e b ~·.., "'U.l;!Jn-
on u y·l 70 gf"Dç kızı ız ırrezun ol 

::" ştl:l' . Yeli ml zunlara d"J..'1. mıtra~ 
le d•plaınaJ "1 tevzı olun::ıu;ıtur. 

Ça'. ımalara Pal.3.rles& günü 

dcv..m edilecektiı. 

-----.-- İstanbul 3 (A.A.) - · 
• 

ün:vers"te Rek örlüğünden : 
. Kam~ çıkarak talelıenin 6 Te mmıı.. pa t • . ... 
Ü · ·ı b ı · • znr e.. ı;unu nı\ ersı a •tcsnıtle lıntır bulnn nıaları. 

• 
saat !I da 

7267 ETE:\! İZZ.t;T BE. 'İCE 

' taıd:lac. E'Job da ınuaz:zam yan 
gıniar ç kar · ı~tır. 

Pe~cm"e geresi ta"'""~r y.ığ
lanır.aı;.ı ve ta ire çeh'dıklerı 
zarr,an sü~ \~c e?l>Qr ba12rı!e 
bir nrptı '11 'l''1'11tŞ ve büıi'ın. ge
ce ..!evam etrr~-şt:r. 

• "f'-IE: Yazlığa GideıılM"e•:;;ıııı-~I Okıullml'llZll1l Mcyıs 1!>43 oonııtıa ~ati bi<' _,.,ı yiyecN< i!ltlyaçı.aı:ı mu-
HASffi KOLTUK VE hammen bcde!lcrVle illt teir.iııaila"l -ıı.,,. giı<.-tt'f"'.l'!;!ıl veQhı1c 2' T, .ı>. 942 

!lfobil~aııız ile di~ bvdak ağa- So)ı gil.nü saat 15 de BeY<l\\t:.untia ısıtaı 1 T d<>r l\oluiıa6".bec;lıgiııde clcf.lltml'si 
voı ,ıacağlrldao ta.liplrrm ilik_ te liru: "1 Vf Tiaırrt Od:ıısından gıet!re'"'ek~eri 

cından balı~e loltuklarıru.u i,. _,, vesair vesikaları ile bil'\ikt,ı b>!li• 'ln .,.., e:ıa>le hazır bullll'lm3la"l. c72~ 
Her yerden ucuz 

lst.ınbulda fü~ap~a yoku-
şı.:.. ıda 66 No. 

A 11 1\1 E T F E V Z İ 'nİJı 1 
ASM•!azasıııd~:a~~ '!..: 

DEV SATILIK FABR'K 
Tuvalet, traş ve ter.zıi ..!;oonlarile d'/':er tuvalet C'!'Y8SJ ve 

amonyak imaline ırn~ us, elektrrıcl.e müteha'Tik tesisatı ha· 
vidi:r. Tütün Gümeüık K:.rakol sokak No. 5 tbrahim Su>yıkan'a 

'ıllllllllılill:ı:m--... --=• müraca.at.-m;m;ıımı::z11mıı-~fl 



.~s~~.~BUL FIAT MORAKABE KOMiSYONUNDAN: 
1
SON TELGRAF GAZETESİ SAYIN MÜDÜRLüGONEı 

T.c.c'C. \"tl.:..'ılc' n .. ı 15.t 9-1~ ı...r h ve 16/llOH .sayılı ""'' nue""" e.it 23 6.!>42 to..•h ,.., 16/.SJ34 ..,yıh ..,,;..ıel'in muci- ı 19/ti/942 ta17h ve 374 slıy.lı ruh.atııame muc:bince Yetimleri ı 
b•"'c 30.5 9.;: tar.Jı,.ue :nt,,,or c>drıı 432~ so~ılı k"nıınun 13 üacıi madı:!~yle mıı:ırne<l'e ,·e~·le % 25 Mıbetiı>cle •rttı- Kıo.-uma ve Barındııma Cemıye tı um·nrrile m'leSSC'S cem.iyctimi-

" - S O N T E L G R A F _:_ 4. TEMMUZ ıın 

CHr Sl .~• 
Hle k ];'aıın• 

B) Medeni haklnrdan ma:hrum, agır J,~w rr ;.stelz m 
n~ah'1Ai'ım o!:rr.amak ve sui şö~ıret J~ ta1): rı11" btı "1tn 
dır 

r:.. ıriŞ bu!ı.mcı.ıg ı ~eyt:ııJa;ı ve sab lD !lyatlat·ı,na bu arış i:ılküs c~h~eır-ı"" muhteM tip ı..ı.yUr .. y..:ğl.ac-ı i1e b.q-inıci ne- 7...!ı.11 ana nizanı'nan11C'si lle ceıniye t rrıe~czinin '\'C idare h<>yetinin 
\., ~<1'.t .ı ça :ltlık s,<ıbuoıın l~tanbul şı•hrı dahilıo.~eıki toptan ve peraket-.d'e fı.Ec1.n.i satış f,yatJıjarı ısı... Dul F:y~t ~Iü- 3.zahırinın Hanını cemiyet1ier kan t.:nt:t1un 5 inli madd~si iktizaı-=ın-
rtJke.be Ko:ı )WlLIDCa ~;..g;dah.t ... ık:ıldc tı:_bit eJiln1·~~.r Bu I·Y••tlaroeıı !c;.ı~:cya ı;ıt~ _yapanlar hôııkkınd.ı l\1illi Korunma dan buiunmı;:ı.kla li:.tfcn a),1C"J1 gazetıeniızde neştr ve j][,nın 1 ·savgt-

anm11la d.'eı:-lz. Kanu ~.x gorc t..ıkibat yJpılacağı ılan olunur 1 

l - l w Aiıul , Iı.1l .... h_.._ ... ~~"Kl,..o teuo.1'.C 
i].P ,, ... }C;n yerr..t"kllık zt"l~t1,ntag,kl11: 

Aı.;·rr.t ' ıttı ("k~'ra c~tra 

J\.T..aın1. % 2.5 a:sıt.ı ı·.k.sLra 

A..;...v,;..::ı '~ S,5 ~lh ı ne\.·ı 3ıtmaıı.i&k. 
A.i..ı.ru.t et 4,a a.·~H,J 11 Tit'\İ yCTrı'-·;.;,.ik 

Azan i 7. 5,- asitli Eını rr.al-. 
2 H.a!"nt• yagl3 ı·: 

'l't.~~ıı 
T cr.ı t.4A.C 1.z 
3 - V ~ı ıl,c gel~ 

> •• g!au. 

::ıab•.:ıllli< y ~ 
Pciıı:ı yajtı 

4 - Saban 

BH·inci IJe\ l 

•\,U!Y3İ$JZ.j> 

1113.30 
99.:!0 
&5.10 
111-
87-

102.30 
ıo~.3o 

8HO 
67 5() 

G9.10 

• 

Kırık Kale Satınalma Komisyonundan: 

Sekiz kalem sebze ahnacak 

Pat1 f:tn 

Pıt':ıt. '\ 
Kabak 
Taze ta su~" 

T1::ı• ,j~, r 
Tazr ban.)'a 
Kuru Fu . .ılr,.. 

)l{iklorı J.o~ıat: 

Kr. S11 

90.0GO Kg. 20 
70.090 > 

10 000 > 
40.000 > 
15.000 > 
10.000 > 
10 000 > 
20.000 > 

15 
20 
20 
20 
40 
15 

i·:k Tt:rr tnah 
Lira Kr. 

900 00 
1312 

112 
600 

50 
50 
00 

225 00 
150 00 
300 00 
225 00 

20.7 1942 15 
2Hi.UJ42 15 
20.7.19-12 15 
20.7.1942 15 
20.7.1!>42 15 
20.,.1942 15 
20.7.1~42 15 
20.7.19<2 15 

.L - İh;:ılf g'lni.ındı•n it.JbarPn 2: Te~. 942 sonuna k-.cT-a r c aL Lı>libkakı olan 
cı.ne \'!' mıkfa.ı ılc khale gün ve- muhammen bedPI il11. ilk 1ıt.•mJı1atlar1 yı.ııtar
dU go tPriierı 8 k:!l~ eıebze hi::ala .. ııld.3 kl gün ve saatle kapiiil :ı:ıı'f U.iL'li;ı· la. 
1~e G ~r;,.ıp l\IUdürX.'.ıği~r:dP n•\Lt.cşf"klc:ll Satın Alma Korni~".)·onu tara!ındafl 
~·l1..arr.a t. ~.nrl-a iha.l~ Y".APllactiktır. 

2 - Talip1e;;n ilk tenı.inatlaır:nı rr.eriı:Ür" güınrlı tt . .;:ılP. !118.atJ~ bir faat 
f"V'\;el Gı;:rup .?\100-C: :~i~i.i l\{uht.Stıbı•cil.iğirı.ı! yatıraıraic. n..ak.4Juzl..oeını k,lr.'tıi~yona 
Uır;c.;ı ,.trr.elcrl t'\' ::!.ıOO sayLı kLım.:nun 2 - 3 Ü!XX'Ü ON.!dt.·_11.~ri.c.dek- yazılı '\le

sikalarO· e blı·liAft k,or~·~oIY.l m:.ir c""a tlan. 
3 J<:\ ~tlıl"l A.'lk;m:ı A. kPri Fabdkailru: I..ev-.zım Mu<lüı-Hi.ğli ilr i~to1n-

ı ~i FUb"tl::fllar Yollama R:ıtrn Alnı;'! Koıır.l!:ıı)·anundan ,,..,1 K•r.ıi!drale 
c;uın.:p J.1ilda:-lı\ğıı s~ı.+.n Al'"'" Korn~OJıl'o.ll'ID'İa gö:i.ilel);Ur. •7041> 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel işlet· 
meleri Umum Müdürlüğünden: 

1 - J·I ,,, ·' m•.'fl b. ·c. .. lı 14~ 200 lira olan 1TV'ı.W"ı"11lif 
tUIPr,, tdd~ri \.orriCık surt:t•yle ~tın alına<.· ...... &:. 

2 - ı-tu ·al-d!at te:ranat 10655 lı:-adtr. 

bolcı~ malo.e.r.e m<lt-

3 - Ttklifi.ı. Lı•v:ızm1(\;v.ı pa -asıız tecıa ·~ ed'ileıcek 5311':1~~1rt>iırrdc-h.i tarif a-
ta. o:un ff}21'alt 14.'8/942 Cu:tt o.. güıo"üı sacıt J7 yı· ka&.r Mel .. 'O H~·nının 4 üncü 
k.ııtu-xtaıki Le\.•ıım Mudul'J .. gi.lr.e iıı.za mlJ;ri.aOJlinde verilml§: ol. :::ı.s~ 1D.z.~r..i:f, 

c7063.t 

-----
İzmit Deniz Satın alma Komisyonundan: 

K'l""u 

160.000 

T•i'..ı.iırıl 

İp Bal.Y~ 
Kr~. 

6.50 

F.y-cı..ı.ı 

'l"tl Bal.Ye 
K~. 

7 

Tem'81Qtı 

Lira 

1690 

J - '\:".ıi;.eırda ~ ve mLk:tarı yaıı-h kı.1':u ot bir pa,ıtıtl'e oltr.ak Uıoorc ptıvar
h · f!cı)Lttnı... 7 Tt:'mrnuz 942 Paı.nrtftJ r:ünil !~2.t 15 ~ İmn.it~: Tı•f'San<' Kapı.
itr...:!a~i Ko; ıı'f'yonda ya.pıh~ca. hr. 

2 - Evsaf ve ~artına:nes~ kıan<İ..'-Ycnda.1 u,ınabilir. 
3 - ELc,,;ı~~rıeye iştıraJ.t edlt.-cck ta·lıip' r.r~ iil;'.l'i tiıca:·et vrS1Kalar1ı11 ve \1~

laJ· a ;;--atlı t ~;mrıaı.ı.$iy:e b.ı 0 Alt- belli ı-:m ve sa.atte brr.t~·y-c-na rr~Urac.ıaJarı. 
i154) 

Belediye Sular İdaresinden: 
1 _ o ı H.vy - \1; . . ~da Rtr.n.cli ve Ttışvl\.(ye c<..ddlc-ıe:.·1 im-tida-

• c!m::ı tak.~ 3:!00 m.rtre ml-"..!lp tr!l~e ~a-t:edilect·~~tir 
2 - Bu ~alt şar'.ııa.rrr. id.aremız Le\·azlı!'r D'J. ·nsı:ı.d!!n ıı- rrat.iı r. 

~ 5 ıtopt· ~LC,; ',(.fil l 

il!"'·~-.yl•' İı:1J<nbuJda 
lcptcı •• atı~ lhyatı 

•Kılo f-.ıiit'."h ~ 

122 64 
118.34 
ıı 4 o:ı 
ı o~..,.: 

l l•5.5~ 

121 :;& 
112 40 

9346 
75 86 

79.:!ll 

Pu."'d.Aende istan .. J 

tn:l sa:ıı:;; 1.1yatı • 

L'll".ırf• itihariyle 

123 
118.50 
lH 
ııo 

1 ır.;.;o 

12.1,50 

-
87 .:;o Ki:.ıt;u 

(7228) 

t: SON 
MODALARLA 

AHENKTAR 
PARISIN 

YENi PUDR" 
RENKLERi 

'1Y0 n btTI, 
mevsim roplırvun Y\U. we ı. 
nin ytnı renkl~rle ahtnkt:ır olm:uı 
l.1z.mı Ctldıtini gOıteriyor Bu son 
moda ycnJ pudra renl--Jerı de bir 
Franı;12 cuı~llik mütehassı.s1 tara
fuu\an ıcat ve pıyasaya arı.echlmlş
lir Burada, bun.tarı ancak Tok.alon 
pudra11mm yenı ve cazip rertklerJ 
.ırasmda bvl~bilırsiniz . ŞeUal gü
z.ellik ve ıeı1-et beyaı. ciltler için 
"Naıurel.. pudra ,ayanı tavsiyedlr, 
&k~f'TJ ~ar(/lnlar ale &(ık tenli es
"ntrll"re "Ro.QC,. uygun gelir. Pen
l>e bıı- r~rlakhk vcrır 'Rachel,, 
pudr.ısı d.ı e!lmtrlere cazip bir renk 
verır 

''Pkne' y;.ıın aı.c:iığma g;ln~in 
alll'l e<;rr.~r!i~~le ıd~:>l bır ~urette 
ım!ıpç t·<lPr Bunlardan b:ışka To
Ka}.)n pudralarının ~'.mdıye kadar 
tuc; gormed•~lr>.;z dat.-. r..anlı, d~ha 

;lZ.liJ \'f' daha o.ırlnk ren~deri \·ar-
3 - Hr .. 1.:.yat ifd:!i ıQııc'T"!JJe oı..r~ı ısliyt'flleı.,n 11 T('mm'l !~t2Curro1ı-si gU-

rıu ı.aa.t 12 ye ka<i biı rr..e~tı;;pla lıl0t rwı.ı- T.Hle-{n1 s a ( vl c el ,:ı İd ·e "\I+::r-
1ır 
Tokı'llon pı..ıcırası. havaıandrru.
ml$ .. tır kı bu ı;3yt-de on defa d.ı:1a 
incc~c.ır ve ~cleta tabii g:bi gt\:-J
lür Taır. c;ı~'klcr~n e~an.slarilt- ı.a~ 
tir e<lilmiştır Terkıbinde "J<rema 
Kovuğu.. b1.1.ı.ıııduğund<l.."1 i~i IT'i.!li 
Liahoı cok a::ırrt .. ;.J. s2bit durur Tc~a
ton pudrcı.suun yc:-.i ve C3ZlP renk· 
lerıni hem~n bl.;ı:ı'Jnden tecrübe edi

rm 

k• ~~ ~cr.n~·1en. c7232> 

Bölge san'at Okulu Müdürlüğünden: 
G\.'t·Ulı•n gcı·rıltL~e binaerı Okı.ı t>'..ö' yf'lı• IJldıc tlı :ıy n1tlddt ... tle çrı~clittn rıa1t 

Jı.r:-re to."Ii3'C'.1YD aıt~yaç '\.'a ·dıı·. G •.k le Y"'Ya gö·w·li cıl. .... iş vcırjjeef.'k\.ir. 
lb'"TJ.'-Of'ICl'lfl 6 Tı1lılrı.tı P.a'1.aı1.t-Si günü Oknla b;tş\ ..ır mala ·ı ı 1 :ln oıuı'll' 

(7080) 
-------

tstanbal Cemlyeiladen : Şekerciler 
İt.hal:.tç•lar bıirligirırlen Şol<crci ler Ccmı)X>li azasına tev•ııi edilmek 

tizcre alnan k,lğıtların teYılme p.J:Z art.::E: günU başlanacrıktır. Cem1iye:. 
nll'nsupl~rının ~ç giin içinde Cemi yete mür:~aalL.lrt !

1

"ın olı-Jn~r. 

Genç k'2 ş3~ırdı: 
- Yok, clurı.rııuz .. Cıylc dureı:· 

nız df' .• 
'\"' 1haıne .. ~t; oturdu Erte.;.ı sa· 

lb ~kı garotc·ı rde n<"~ıediln1ek tl
ztr .ı.~~ da-k~ bil'kaç sat:rı ~:ar.1:: 

Bu vcki''i1t. \'<'~,!1 ~: F J':ır-4 1 uı1 

lut;: ]ıı)">" • .3. ~: ... "'"!e!1 ;,ti aın-,nı<J ta· 
b:ı bıı fey wy!t·; ıcd•. 

-!1-

Sı.h·ı:. ve Ba.şr. oıhJ:-rır~ Eterr. İz:ın 
:Benice - ı·~ş:.y": Uirelttörü 

C<vdet KAP."Bh.Git• 
SQ, TELGRA~' MATBAASI 

Ait t<o •• dı böyle adamları kul
lanl11a.k kJsaı•u Fra:ı!k Sutton'a 
d;\ e.«<•. J!~tt.1 bir gün Fridman 

.;stckU<;! da.m:Wına açılili: 
i"'a"TUm, d':.'d.i, sn1 bazan sa

mJ ç '· pa1ı.ılı~·a maJolaa~lk bir 
., l. ~n ••;.diyorsı.n. Sen ihtiya<r bir 
a.!a-r.ı g :ıc yapıı.bifa misin? Sa· 
t ~ ıla ,i;ı "i) lcdir. Bir defa ha
p' a""'Ve ::ı 1 ~~tya gcrsün!c.:~'. Yi
ne JJidc-Cf'A:lr ri yer orasıdır. 
Fran~ ba söz kar~ -sında, ma..lı.

cup \·nzıyett.e başını k~şmıı~ ve 
~ · cevabı vermişti: 

idare heyeti cıtl.ı~.a Genci Sl•kreter Ba:f<an 
Y"ET'iMLERi KORUMA VE BARI:'ll'DU\MA CEMlYET( 

Ceın1i)"C1 lin mar',.;.C'zı. Beyo-ğlu 

ıl't,diı .. 

Ytmenici scıka,k 23 No. lu mahal-

J\ıt:a nizan.,namesi: }.fakan1:ı Vi J~yt:"tçe c:d: lm iş oh11ak-l.a 

o'\"fııcn takü.m. 
ld~rc heyeı1 tiral<ırt 
Yu;°"f Selman 

ikametgıih 
B."'Y"Oğlu &şağa Çeş

me sok. 11 
ik.nci rcjs Tüxar Bed!'ettın mahal~esi Al

:fandan apt. No. 20/5 
Gr·:.el Sekreteri '.\1uh::ı,\p Lamartin cad. Meral 

apt. :-l'o. 9 
Veznedar Müıeahhlt Taksim LamaMin carl. 

Vazife 
Reis 

lif "6leki 
Müt.cahiı't 

Be'><:.r Alfand.ıri 

İzak Arr:~~m 

Yomwv Echbassat 
Taş apt. 

Şapat Ahı.af 

Eli.ezer Kocn 

A:ı.a 'füc~ar A(ı·aspaşa Mete C, Yeni 
apt. No. 16 

A-za TiiN .ır Taksoım Lamartin cad. 

Yuda A1"1uf A:ı.a 

Eliza apt. No. 4 
Av:ulka1. Oımanbey Rumeli cad. 15 

Ne<c apt. , 'o. 4 

N;ı;.m T(oc<LJ Murakip M !ıasıp Too~op<ır .ı Feli'oa apt . 
YE'I'İl\!LERİ KORUMA\' E BARI:IDIRMA CFJ.DYETİ . 

Ana Nizamnamesi 
M"dde L - Adı: 
Cemiyettn adı ycti .... ,·!terı K<>ru m.a. \f' Barın1chr..., :ı Cem1142-t-tlir. 
Madde 2. - Mevzuu ve Gaye: · 
Ctm;yetin menuu ve gayesi idare heyetince tesbit edilecek ~<ı

ra.iti taiz erke-k ,-e kız öksözlerin i ;skitn, i•bas Ye Jaşc -~c maddi ""C 

mar.cvi ihtiyacatıııı ,.e Tü~k mek tep~rınde tahsıllenin• '~ ilik mek
te'bi bitirdikten sor.ra küçük san' at1ardnn bir'ru öwenmelerlni tc
mônden ibarettir. Bir.aenalc'.'h C emiyEt s:ya..et.l.c ,gtigal etmez. 

Madde 3. - Merkezi: 
~miyet meı·kezi Beyoğlu Ye meme s<ıka~ 23 . 'o. ltı mahal.diedir. 
Cemiyetin h.ç bir yerde şube si ıı:rnıyaoakt.r. 
Madde 4. - Müe"is11-ri: 
Cem'yet müe>Si,kri aşağıda yazılı ..al1'ı'1ardlr:· 

Yusuf Sa iman 

Behor Alifıınd.arı 
isak Amram 

lomtov Benbassat 
Şapat Abuaf 

NısAn E-gas 

Nisim Toledo 
l\l'ad<le 5. Aı:alar: 

T. C. 

• 

• 
> 

• 

> 

:\1:Ü.ctill'bi-:. B(yı-r.·~·,_1 Başağa çe~me. 
11 

Tiicca!'" Bcdırt"ltJ11 

Mu'h:ıs.p Taks:ır. 

ınah. Aifon apt. 
Laırıc rtın cad . 

Meral apt. 20/5 
Mü.t·~ ... ı.h t Talirr:anc '!'aş apt . 
Tucc.aı· Ayllz.pa;;a :Mc•c cacl. Yeni 

apı. :S-o. 16. 
Ti.iccaT Tut'lk!~l cad. Ka.yscrliyan 

apt. No. 2. 
Muhasip Toııikoparan Fcl <ıa a~. 

fçiıri <ıln11ak üıf"re 'ki nevi azası Cr<mi)(1ln biri asl! ve c}.ğcri 

vardır. 
A<Jt aza, sene\'i a d.atmı tecli ye ed~nlerdı.r F~bri a7.a, cenHyc-

.n M(."%'t""tr ~ "U~nd« ~,..4f. hiern '"" ..dert vıPya-

hut m:ul<li veYa 1ııar.c vi ehemmi yctl yıardım!arı <Tokuııan e1-1astı.r. 
Fahri azalık İJare Hc·yetinin ka rarl ve umumi Jıeyetin taS"\~bih? 
ikti.ap cdfür. 

Ye cemi;-et9 k abul ~ctla•ı: 
a) 18 ya~ını ikmal e•miş olmak, 

M:ıdtl'.e 6. - Azaların evsafı 
Cemiyete aırn olabilmek "'in 

:&:: ~ ..... -...: :.,: •;,ı111/'F·~ ~ ;6' :.~ 

ELEKTROMOTOR ARANIYOR ' 
VE SATILIYOR 

9 Beygorlok 110/190 vol: ile ••ler bi· nı<>Wr a,ıııı:ı<:ak"\ır :ı:iO/MO 
"4 :v·1;. ile i~lı'r Bauv\e~· n:·ı_k~lı 9 bcygirlL< az kullanılmış 1400 ci!•vir~i 

.: b tr.'ltoc ·atı.l~hr. Gö:-, ,ek i"tiyf'll ,.~·a.h;.ıt f.:Jtmak it>t.İyt.ı('llt>f"in 23183 
,• n .ma.n:.ya tr·lt!tf'"l. ,.t ne:. ·ı i1;An olunır 

"-~~ :"il""~ --~:....- lY. .Ai. 

Di:nın.."T r.. • f>3 ı.rn! 
\-'-Oll lllı 

J\ nOf' • ı-rı - 2co 
l\[v ..11 • D~.( .,, 
A.:led ~e\ ı: t (" xk ~ \" ~!iif:" 

ı oluMı .. 

tı•ı·-

''r'lfA~' ~ıa 1 11 ~,~ lh bi:· C'it·n.t cı-
ı .ı:r-.ı ~1 :ı r ""tı-· Vı•rınc~-e 

3}i.p 11 •. ıl ·ııı t.( ldlrlt• ıııı (IJl geç 10 
1·~.nn .:. Ht- t•:?.ı'ittin" !t:<ı ·ıı• •. >!l\1~-

y.ı.1..ı. \ ı ..eli4:r 

G"-ri-t.•tcl<.·rin, n1üJe:.t ı Barraha
lın lıa,;talıj::.nı habı:r v~rdi!<.Jeri 
günün soıl:iAhı, Ti1.:ı:an i.ş:ın<! geç 
geldi. B:ı da kendisine pahalıya 
ma1olacahı. Çüııku Leli. m<"!Tlur
ların ~şc geltlr~ti.:r.i zaman, verdiki
leri imzaları ve y:;ı;ifelerıne ·b~
ladıkları saatleri daima l<ontrol 
ederdi. 
Tılm~n kapıya vurarak içeriye 

g;rdi. Çül"ku her saba;.'1 müessese
ye gf-ien mC'ktupların açıhp ukun
masııoda ve ta sn· finde Le!i'yc yar

dım etmck ,•:ızıfesi idi, 

1 ···:p,.. . ~ ı .. o 
Udo-;p U 

.: .. . 

ıa 011 

18.('(l 

18 \~ 
rnso 

l(l 45 

l:i ~j 
~o.ıs 

20.45 

~ı.oo 

2! .15 

,_ ________ _. 

4 T emır uz ] )4'.l 
P •ı.r .ı \"\- .!\le.r :ı_!ket S..;at 
AJ-::ı, •. 
l\1 üi.t Ra t:ıı..•, ... Da•1 Qc{ı.C'st..rn.

~ıntrrı Hı 'I'e'tfa:ı P , .. :--a"Tlı. 
<NdıM E.~;eınırn İctiıı"(' Jnde). 

R..ı.(\~·.f) C"~'cıı",{ Klurr'-'. 
M lr-k• • S<,at Ay ... rı "'. ..ı\jan> 
J'akı<' :t>·ı 

S<llilıeşt ı o Dakik:: 
hitl..ı.A Fa~: 1-i<'Y l""ti. 
Rad~·o Gö .:~:..C::»•. 
AI-.ızr.-t Ş ''kı ve Tür':<4Jle;-. 
K.oı1ı~rr:.ı c Ana Ese:ler). 
Dıır:ı!.t ;:.~,c Wıic:eı"ı. 

21 45 Kc .. -ı.u_şnıa CŞiir vf' Nesir Saf{ti) 
'..!2.00 Mll.:.iıt R~cLyo Saian 0-i<cs-

\. 

22 ~o Mı rnl<·-.~t s. o:ıt Ay l'!'ı ve ~>\jr.ne 
l!.rbC'rl!· ve Bo:oş-altir. 

~~.4!)f2:.! 5u ·y~.r1111t..i P:-cıg;-.,n1 ve 
K 'J>'ll!l :ş 

ARl\f.UTLU 
Kaphcalarına 

YP.~lı·rı.ni :ken..i~ten temin e
d-enl.t>r gı·lt"bılır. İıkB!m.et ücrrti 3 ·İ tihh:ıratunız.a naı.arı:ıu, n1il

fetti~ Jlarrabal. dıin bird .. ntıire 
fc11~la"lll1} ,.e- hac tane' c kaldırıl· 
nu!r"ttr. Birkaç ha[tadan e\ 'el i~ i .. 
],.~ehilecC"ı!'İ ıauncd ilnı en1ektedir. 
Simdi.ilk kendisine mii[cllİ• Icl· 

Fw:a!'lk S 1!1tr-•1 rrıı~sr-ses1nde-:ti 
n-.emurhr, nr-de'lSc Cor Leli'yi lı"ç 
S€-\"lliC?lc: 1 İ. I_vi t,.. . 1 ·'!f.ıtçı o~rlt:.

[!ura kimsetin ı:ÜT)l°'("·:ıi yofi.tu. Fa
kr.t hPr Z?,Jrf.n n1<"mtırların en z.n
) ı[ ııok.alnrını bulup oraya par
mağını ba.sma~ı e~bette hosa g!·l
mi VOl'dtı. 

- Ben de şöyloc <lüşüı,üyorum. 1 

K~lu L'ler yapmr.ş ·bir a.damı. dog-
Tilrn<d, <ltr.1a yeni gelmişti ld, 

:\Iatrna-:-el Tr(·ı t \'O!,tan ma!'=asının 

başıra r<N.-mi• b· lurım·erd ı. Göz-

1'er: ıi kcılrlp·ı ~nn sor<la· 

•· aoıı· ıli3nyo oan ı'fiır) Ailı·1e-

lqll, .. ~.Y .. Bf•••J"'"111·'..•t.· .. ~.51!11ı1·.· ~ı,•rm. lllllllli!~-J 

ford \tkitlct rdccı•ktir.. • 
E ... "r.'Aıba' vv1..ife a. \~da';:_ ı- ça· 

gıı ıt,; 

... E.i.f dctı nı, '"" l .)a ro v c ... 
d 'et cdecolwsıı a a..-r~ti h~llkt sı
z.:n tll» h~ ·..ı ın:ı.zd2."" 0 rneK. i ti
yrnler ola'b•I •. Gele.-r-< hafta C'· 
gu 9nın ı:.a;a ha~~ttı;. bu' :lrJğ~
rıt J hJS"..>M' al cık olu·· ~.!1 dnğ
rusu ı.u.> rc:ı edeccıgın~. 

Sonra, hilinf"TT z reden, Con 
l.eJi'nın karz.. l .K b r n.a i o.dtı
gu ~ınkkınd k' cic-r ıood Jar ku 3k· 
ta.ıı kulnga fısılda. ı.ma:<nay<lı. 

Con Leli'drn ,.,.,:el o Y?Zfieye 
b kan ık~ ~eleft., h'":zt: \'Ql~uzluk-
19 'Tld n dolayı ) vt'r'lmi:,tL 
">onrndan d ı bu acla!l'lP ın sa·bt· 
"-alı olduıkları öğrcni mi~Li. 

ı u vola .;.e\"kt."Clubilirs.P":n, bu11dan 
cl;ıyac-ııı,:ım haz çok büyük ola
caktır. 
Me<eL~ Leli Ü•eı"ndc yapt.ğı 

tecnihc>:'in c;~ pek iyı mm affak 
old ııfunu rr.isal olaraık gôsterdı!. 

F:vct. m! r :ır!o=ı.,., n Leli"den 
1'<Yla "ad1.·!2rım puk iyi hiliıyo
rum. Fı:kst bı. da onun kı:rakte
ri,-den iler: g .. lh"<>r. Yok•a Leli ça
Iı'>k.rı, "' ktc>rlir \•e her bak>mdan 
k<-ndisine f1 im \t c<lilebilecek bir 
oda•n<hr. 

- Tin . n bc·g.a çeç grldrni:z. 
T 1nıa 1 ·1·1 ş01.e pnk aldır•ş et

mcd . ÇünkJ ne de o!>a, bu mü
essesc<k k i~'n. dalıa uzu,~ 

nıiirldl t t.utrr.y.ıc, 1"-~:ı.rına kana3.t 
:fı~c;ıl t·tn·iqtı. 

Mcktıupln• 
CC\'Cip \-tT i: 

a ·mıya başlarken~ 

RAŞiU RIZA TİYATROSU 

Halide Pi~kin beraber 

I-ia ·byt'<.;<: R<: \:. l:>.•h-. .... "'Sınln .<\ 1atudta 
K""°" ·" H.: • g<e s .ı (21,30) da 

Bu Gere 

81:. İ ÖP(M-.Z 

K<>nl -3- rc:de 

"YaZ&n~ Bedia Fc...'l Ş t-..tı.er 

I~cy'<:t hf"!" b 1(. ~ Ht'}vu B;:~Jv.,.r!Qin<le 
it,gn:=;;l ~e1·lntkt\.<br. 

Asli a7.a olmak fst!'yen zat ce m~yetc n1enc- p k uz~ ·~r~! ndan 
imia edılmıs b.r ıekiifirame ile bcrnbt·r ldııre Hc·nt.ne hitabrn 
yazılaca'k b.r mektupla nam<etli ğrnı vezcd« !dol'<' lleyl\, kc f;

~ytı b.ıdette>tkik nan.zedın kal>u 1 '"') .ı recM;ııe k .. rr Ye rr. 
Nrunzedrn r-cddi haliııcıe İdare heyeı rt•d slibepırrın.ı bıldTrrr; •.:-e 

rneobııt' değllrlir. J(ongrece keyfi Y<'~ iHtihaL11 tc~.k ·k oh1nur. 
::\hıddc 7. - A•aların istifa hakkırı ve bu•,Ja• ı" cCO'·ıy<:ı.ten 

ıhı ~cı 
A-zalur mektupla heyeti ıdare )"r! ııaber verme')<, 'i<ırt le ceımyrt

ten >sııfa edcb.il>r, 6t:fa.nam~JJe s chep göste. , k mecbur.yet y,•1'· 
tur. İS1tiI3 eden aıza, sen~l ca.riy e t.ak~;ti1e te<l..:ıhü~ciı.. kak.n ~ckasıt.i 
tanıamC'n vermcğe mecburdur. İk ser C'lik tckasilı tc • .Jh.,'dc b • 

rakan azayı müslafa addetme ğe İd~re Heye r ,a\fıhl\ üt::rdır. 
Me<kd Kanununun (63) J!lci maddesi muc'bincc i ~re He:>cti 

h\" b!r :'Cb(\p göstermeksizin bir ~z ... rıı.." Ctrrı yrt'c'l ih.ıac na k.l-' 
rar 'rcrrbi'~~T. 6 ınrı madde hüik n1ü mahfu1.dur, 

Mudde Et. - Get-rlL'I": Ccmi)'e tin geı'rkr; ~unl~•d 
a) Yı:tla 120 lira\·ı geçmr<mck iizcı'C srNclr: :ısa ;Hı b" ~iraya. 

ba>ğ azal::k aidatı. 
b) Hayurseven ki!Il(;e\eor'·n y<ıp 2cağı tebeı•ııi ve· '"'"·)t•l • 
c) Ifii''<ilmelh: rnüsaad&i1e te rt·p ed.ilceck nıüsanj ... ren n c;;ıliı.·t! . 
d) Dev-J.O'lçc yapılacak maddi yardım. 
:!\wclde 9. - İdaı~' Hey<"l! • 
Cemiyet yedi aznda-rı mıü::-ck ki.:p bir id~"ft'" hr cH 1 a .,-,,..,r .n 

i"C;'cı.rıe olunur. idare If-eye1i unıu mi he;.-ct taraiınrlrır ık ~ne rr u ·l .. 
detle int:ıı:ıp ed..; r iki sene soırı un<ia ıdan.' hıry<1 t''l•tJ 1 ya: "1< !k 

"nt'<ıap erlilir. 
Çıkan azanın yeniden intitıalhı ca :zd::r. 
ldare Heyetinde "\"efat, isti.fa ,-esa<re sebeptuı d.oia\• :rr 1dı:ıl 

vı.ıkuunda. <:ıkan azanın ır.ü:idPti ni doldum.«k üze" , i :ı"'E !ievc
Ltıc!' CemiycJ azasındaın biT b.c~ k2sı '.nl'bp <'tl'!;r 

:\-!adde 10. ~İdare Heyet, Tc şkihit.: 
t'ı;,ti;labatı l«'i<ip eden ID: iç:i mada İdare Heyeti ataları rr-cya• 

ııclcrinclt. bi« Rccs, bi .. Reis san\ bir umumi kfttip, bi~ YCzne<Lır· 
,~e btr kr• fı..-.o~~ tav;n edcrlct 

İdar.ı:• H{·Yeti l:.;rarları ta~·h ve numnra siras ·le karar d'~.of:, rıne 
yaz.br ,-e İdare llcycfni teşJcil c·den az~lar tarafır.dan imzO'~tınır. 

l\fadl•.J.' 11. - İ:lace Heyetinin vaz'felr,-: \"~ saliıhiy!'tkri: 
İda.:e Jkyeti, c<·:niyet mevzu u ve gayesinin hu•ulü iç:n lti:..ırl\ 

g~·l{'n muaııncl~tı yap•11ağn n1ezu ndur. 'fa~ ;.·rli oln1anıak ü~· ... ;·e vıa· 
z.-fc ve salah:~·ctlcri ~unlardıc: • 

a) Ce!l".i;·etin şrıh.>iyeti hükmi ye w hukuk vrs·nı re.,,.,! ,.r ayn 
re nıi surc·tte teT; 1 etmek. 

b) Urnomi h~yet n \"C1.±ği ka n··la:ı er« ,.c tatb.k c1::oek 
c) Cı miye~c tek:'! clı.nıan n c.·nzctlc:i 1·"11>u' ,-cyn re'ddr•mek. 
dl U•Y'ı;n·i ht:~~l. iç~irraa da \'Ct ctm<'k \'C ruzram· ynfı-akcnı. 

Ul"'- h3.7..!r!amek .. 
() C .l';)'C c·n n ı).~:if, m•mUT VC rrf. t:.h.dcınJcr rıi le) 

a:zı1 l1mc1.:. 

r, Cen1:ye~ ... 11 umuını Cti~çes~ n: l1._,.,_ırh1n""'":.l'< Yt:' c€·11ı1)e~ ı vaıri-' 
tia• Vl ıT'c'\·cuda.ını l~nun daire ~inde 1nuhalu'a \"C idztıc em-ı<'l-: ve 
n·.e:::.:-:feı.:w11 ta·y c.1 v.c temin ey1e mı.~\ \·c hl~yt.ı"t u:ııu 11~ )'- ~ı1 ve"C '"' 
crği karar üzel·ine cemiyetin maksat ~..-e gayesini t~nhln v~ ı.oanı,c·si 
i~i-. lü.zıım göıri.ilL!1 gay:-:'nıenkul l~ri i<""ft..·•·rüg \C .:cabı. _a oolnrl 

f'.. • ... g etmek. 
fl) Her ıiirlü dahili t;ı;imatı haz:,Jarr~k ,." mı·\ k,i i<·ra": ltcy• 

!Xd. k. 
h) Kanunen liıum gelıen def tcı1c. ı tutırak. 

ıa.cı.:ı.. 12. - Rei;;in Salah.yet len: 
Reis Yeya gayouDetc li c ,us 

gaycı re~mi mak:ı .natla Ye hü.ki'ı me~ d.ı>va~rind 
.kc·m.('ler h11.ızutı1nda 1dare h·cyer: ni tcln!3il eder. 

İdar heyctin'n ,-crcceğ'. salah\ rnt daire".i'ııde itı id't·ap avuka:· 

laiI'a ,·ekil!rt vt.Vh·. 
M~dtie 13. - K•,.T'i>yoıılar: 
İdaPe heye'.i muayyC'll vazife!<ı de b'r wya mü1cad'd t Jwnı.syoın· 

lnı ta~><ı ctl~•lıilir. Komisyunlarm tarzı tqkil; , .• fa<ıli)·e;leril1ı1' 
tan7Ôm · ida.re hc-y('tinc,; ha11rlan B"'1k d~rj)j n;W!l'-ame1crdJ g(i6"' 

teri:r. 
Ma"dc 14. - Adi Umun:i He; et: 
C"""n:ıvcti'!l. adi ı.:ıınLm-ıi heyeti tak\·!nı ~C'r·C ;n·~ irk lı~ ayıYJda cf' 

ıniyet n .. crır:·~ ) ndc \:eya d•ğa- n1 Üıl;lSİJJ, b.r )'' ruc toplanır. 
C...n1·yc-tc 111~e:ns,up Mıp n"üteJ ahil a:J~tı bu1uTJn~o~ a11 c..nı.~1 
lJa t:n'i 1-.e, t çt mala:·:;:ıa da veı ca·.::r ~ 

Davet İshnl>ulda i•<i gazetede, ç.ı; a i~in il' ıa' ;en o'..:>'1 t~r ' 
tcı en aı: Uç gii ı ev\"cl itfun ed~Ur. 

Ta\•'n <"J le ,;-t'ma gününde en ;,~ kZllol'ı ı (ıç+e b: l:ıu ~ ır. 1 
i'~ en az bir hafla fasıla ile ye" ..ien dan" y~pıl Ye '.I ...,~~.· 
tıc!.:ı ~ , ;:,... .... cli n<: oluma oJsun un~umi heye+ tl~Ct" .. 1 <-c.-- ,of 

ı·ız 11arr, 1 \.:i husu ~3· hakX-ır:d:::ı 1:0>:ar .. r Vf'ri .. - \n.ca 1 •'maC ı:ı. \! 

bultı!lan azanın ~··rmide b~ri raıra fınclan mi1zc)1
{CfPSi i~--tP.rilcn m -vı 

{l~ıh r;.ı~- amç·y<' i1h0• o1uınur 

::lifadG,' 15. - f,,,·ka1ade u.,,u ı i Ilwcl: 
Rris veya ıdar" heyeti \.·~ya fı7..adan· bete bJr~ in t~st1*lü ,lr 

kvkaliıd<' umrnııi heyet toplanır. Da\'Ct w;uliicri adi U!T' -nı r , .. :• 
1ı:' 11~ : g;b;<l>·. 

)>~de 16. - Uınmi H<'y<.-Hrı Vaz .re \."P Sol'\.ır)et ~ . 
l'nıumi heyetin b:ışlıca ya,.,:f e \"e so!~\.ıi)°t't ,. : 
a) İdarcı l ;"Ctinin \'C murakı b' !""'a 1 i ve .d.ari rapo:-·--r· ... , r;.~ .. , 

m:..erc etm™' ve idare 'lıeyeüni ·;,r:ı etmek. 
bi Yen, idare hcyeıini intıha p ve tayın ,,,;mck ve idare bt',ı>(I 

tarafrntian lniihap ed;.lııniş azaların emıri intihopla,·•"ı tasvıp rtmc°" 
e) Cemi~« t'ıı idemc~inc ve g a~·csınin tcminı tatb:kine weo..ı1 

olacak her güna tedbirleri ittihaz, ga.yrimcnkulleri~ı tefemı,'. ,-c 
ind-el:cap c;,ntarı fenığ e1ım"k ve bu uğurda idare ı. yct ne •a .1 
ve Fal~rhiyet vcımıek . 

d) Cemiyetin ana ni:z;;mn.<ım<ı sini tad· J veya bazı maıbu.• n 

il aye etmek. 
e( Ccmiyet"n fcsh'ni kararlaş tırtno~c. 
Umumi heyetin kararlan iı;ti ma salonıunda t.ıHk ccU1nc°" •U· 

ne aza '"' ba~caları.,a ar.ıcd\J:r. 
Madde 17. - Fc,ih lıali: 
Cemryetin feshine karar ,-eri l\>bilımc i iç;on i~ iz.ır. 

g<i•e toploıııacak o1an umt'lmİ hey et auıfannın ecı r.ı ilçt' 
huzm'l.l sar~tıır Bu eks€'1"iyet hasıl ol:ınPdıf:r takdirde kine 
iç,ıtin;a için 13 üı~cü m..'ldrleye göre aza davcı e'li•~~. Bu Ja\'P• 
rine ooplsnacak azanın sayısı ne e>!>ıırsa olsun fe• '1 1>:.eo:·f •. 't 
rr ;;,at;cre<;.; cait.d:ı. Aıncak bu su reUe yapı1af' içt ma ve mü a'.( 
sımunda fes eh lıake.:mtla ..,...,ri~l"ce k kararın d'a mevcut azan·-ı üc' 
iki revil<ı ittihaz olunması ~artJtır. 

l\fadde 18. - MÜ·rakip1
'C'l': 

Um'1·mi he)"''• va.zifolcrj ikr s n' c ·vam L'"ım• '" üz re hır la j 
11 ":-ı:ıkip nC'hap ed'!:'l". Çrkan mü ıııkiplcri.n ycn;den iılt ,ı.,,bı ~~i_ 

~fod·dıc 19. - Murakiplerin va zifeleri ve sa!Afı,~.:tleri: 
'· ı>· • r "' r "rli w umo.ımi heyette idare bey<''ffı in- Fbrn c 

tij;>i hesaplar, Qilanço ve meYdu · ı hesapları hak'kı'1d':b rııpc• ;-c · 
"\'E' t€k!'f ed;'ıcn bütçe hakkında rnütel!'alannı b~\-an edcr'cr 111 
ı·akıp birc!L•n zi) ade ise ek.scrİ·)"'l 1€ karar v-cr .. ıer. 

\fadje 20: - Tao;frye: 
C::n''Y"t teshiri '·ar-ır ,·erildiği t;;ktlırde mallan bir veya bir 

lı; ı ır cemiyetll-r:ne c>c"'-eWll'. • 


