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M •f • t > er ı ı ara 
Barem kanununun dayandığı zihniyet, aarı sıs e- 475 reye karşı 25 J büt.. k t 

mimizin kalite hassasına kavuşmasına ve adam ı B k·ı 1 un uvve -rey e aşve 1 e lerile çarpışıyor 
ölçülerimizin maksada uygun hale gelmesine manidir itimadını bildirdi > -

J Almanların açt:ğı bir 
Allaet l•la YALMAN Çörçil Libya moğlu- J ge~k kapabldı 

biy~tini anlattı > 
> NeUce lllU11mlyor 

Yozon: 

B ir makineyi :muayyen bır \--= _________ _ 
. .._ _._wuxuv~ .. 1 şekil ve ölçUde mal yetış. • 

tirmck üzere ayar edersek o mlL· Rus cephe
kinenin kendi kendine başka va-

rırçll dedi lll •
1 

Kahlre, 2 (A.A.) - Son haberlerde 
~ G ı o ı ı k' 8. inci Ingillz ordusunun esk1 ve yeni kumandanları General Oşlnlek Te enera ~ n e in Iı;kenderiyenin 

70 kilometre batısında muharebeyi General Riçl sıflarda mal yetlstirmesini bekli. • de t ( 
Yemeyiz., değil mi? Bir tarladan sın a eş C 
beklediğimiz mahsulün ektiğimiz 1 
to~umdan ?aşka türlil olması y a g"' m u r u 
mumkUn mü? 

Bugün memleketimizin bütün b ) d 
elho.zları da orta vasıfta adam y.e· aş a 1 1 
tiştirmek üzere ayar edilmiştır. 
Bu halde; mczlyetll ve kabiliyetli 
adam yetişmesi tesadüfe mi kaL 
ınıştır? Bunu bile iddiaya imkan 
yok. Kurulu hayat bu nevi adam 
yetişmesini teşvik etmedikten b&ş. 
ka nasılsa yetişenlerin hevesini, 
hızını, hazzını kırmak için ne 
mumkunse yapıyor. -

Adam yetiştirmek bakımından 
bu memlekette dığcr cihazlara 
r isbetlc çok iyi işleyen bir mües
sese var: İlkmektcp ... 

İlkmektep oğretmcnliği bu mem.. 
lckcttc an'anelerl, mes'uliyctleri 
olan bir meslektir; fcragatın ve 
vazife aşkının mukaddes ateşile 
tutuşnn güz.el bir ocaktır. 
İlkmcktep hocasını yetiştirmek, 

-oca • ol göstermek. meslek a1Aka_ 
6101 köruklemek lç n yetmiş, sek
sen senedenberl devamlı b\r şe
k'lrle çalışılmış, muallim mektep. 
lerl kurulmuş. meslek mecmuaları 
çıkıırılmıştır. Bizim memleketin 
ınenevi iklimi ve toprağı o kadar 
bereketlidir ki her ciddi ve de
vamlı himmet, ılkmcktepte örne
~lnl gördüğümüz üz.ere, dağlar do_ 
lusu mııhsul verir. 

İlkmektep hocnsı severek ç&h· 
51yor. bilerek çalışıyor. Ayni yav
ru gruplle beş sene meşgul oldu. 
gu için çocuğun hususiyetlerini 
tanımak, lsUdatlarını uyandırmak, 
tıım manasile yetiştirmek lmkfını· 
ı.ı buluyor. 

Bu güzel ocağın üzerine tltre
mC!l ylz. İlkmektcp hocası bütün 
muhitten !Ayık olduğu alAka ve 
sevgıyi görmelidir. Husust idare. 
!erin mas6 ve diğer tedl~elerlne 
günü gününe kefil olup ödenm!.. 
Yen maaş ve bcdellerı ödemek 
hususunda Maarif Vekaletinin 
elinde maddi imkan bulunmalıdır. 
iı::mektep hocası, vazifesini feda
kt rlıkla görmekte herkese örnek 
olurken, bütUn memlekette ba. 
zan bakayada kalan yegane maa· 
şın onun maaııı olması cidden gü
nahtır. 

ltkmcktcptcn çıktıktan sonra 
!:Ot:uk için ve memleket iç n ka. 
rıınlık devreler başlıyor. İlkmek· 
teb n yavruya verdiği öğrenme 
:zevkini ve canlı merak ve teces
silsu ortamektep, lise, hattA tini. 
versite söndürüyor. 

Orta. ve Jlsc muıı!Umlerl arasro· 
da çok kıymetli unsurlar vardır. 
Fakat meslek lam manaslle ku
rulmamıştır. Ortamektep mualli. 
mi, meslek alı'\kalorını ilerletmek 
bakımından ilkmektep muaıtiml
nln gördüğü yardımı g1Srmüypr. 
Zaten bu işi ancak tali bir vazlfe 
diye yapanlar da çoktur. 

İlkmcktepte baslayan ümit ve
r.el fikri inkişaf ortamektepte ve 
lisede duruyor. Buradaki gaye 
talebenin d mağını olgunleştırmak 
degll, müfredat programındaki 
gösterilen malumatı tıkabasa kafa. 
sınıı doldurmaktır. Tesadüfen l:ri 
bir muallim talebeyi sürükleyecek 
bir tesir yspmazsa çocuklar bu 
mıılıiınatı merak ettikleri için de· 
ğll, lmtlh;n geçlrmeğe ve diploma 
nlma~n yaradığı için, angarya di
Yc öğreomC:e çalışıyorlar. Orta. 
mektep \'C ı sc: mevcut 'lrasıta ve 
lmkfmlara nlsbetle yol•yle yapma· 
sınıı !mka , olmayan bir işi omuz. 
lnrına almıs ve kalite fikrini ta. 
maml e m ktnr f krlne terketmlş 
b'r haldedir. 

Barem k nu u bu gldışc tüy 
c'likmı~ttr. Serbest sanat ve mes· 
IC'k'C'rdc varııtıcı bir faaliyet ıös

(O~\"llmı: Sn, ~. Sli. 2: dto) (") 

Almanlar, bütün 
cephe boyunca 

taarruza geçtiler 

M'oıllova cıaa· 

11u11a 1111' cep 
açıldı 

Rusl~r. taarruza şiddetle 
) mukavemet ediyorlar 

Londra, 2 (A.A.) - Kurak cephe· 
sinin baZI kesimlerinde yapılmakta 
olan ~lddeUI muharebelenie düfmuı So\J-etıer{ıı-deah ~ kumandanı 
malzeme ve Jnııan bakımından afır Geaeral Zlallof 
zayiata uğramaktadır. Bu cephede 
Alman taarnızunun başladığına dair ,- • 
emareler görülmektedir. Şimdi Le- B k • ) 
ningrnd ile Kur.ık arası fiddeUi mu- a Ş V e ) t 
harebelerle kaynıyan bir yanardağ 
halini aımı~tır. Almanlar taze kuv. Jstanbu)a 
vetlerle birbiri ardına a~r hücumlar 
yapmaktadırlar. Fakat bütün bu hü- ı• ' 
cumlar yeni müdafaa hatlarına yer- . ge ıyor ·' 

leşen Ruslar tarafından akamete uğ-
ratılmıı;tır. 

Daha .,imalde Moskova'nın 160 ki. 
lometre garblnde yedinci Alman tü
meni Ruslar tarafından klmllen im
ha edllmlttlr. 

Bu tUmen, Rus cephMinln bir nok.. 
tasında bir buçuk kilometre gen~li· 
kfnde ve üç kilometre derinliflnde 
bir gedik açmıştır. Kızılordu mukabil 
bir hücumla dllşmanı bu gedikten 
atmağa ve eski haUarına yerlefme
ğe muvaffak olmuttur. 

Bir harp muhabiri, m\iharebe sa
hasında 2500 den fazla Alman cesedi 
bulunduğunu blldırmiştlr. 

Ankara, 2 (Radyo Gazetesi) -
Londra radyosu bugünkü rumence 
neşriyatında Almanların, Moskovanın 
cenup bölgesinde bir cep açmağa 

muvaffak olduğunu blldirmi.ftir. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet gece 
yarısı tebliği: 

ı temmuz gllnU kıt&larımız Kursk 
istlkamctl_nde fatlst Alman kıtalan
nın lıllcumlarını pilskUrtmU.,lerdir. 

Bazı kesimlerde şiddetli tank sa
''a..şları olmuştur. Dtışman savaş es
nasında insan ve maızenıece ağır ka. 
yıplara utramıvtır. 

Londra, 2 (A.A.) - Berlin radyo
su bugUn öfleden sonra yaptığı ya
yımda, Slvastopotdakl Sovyet grup
larının münferit müdafaa mevzilerin_ 
de ve kayalar arasındaki derin bo· 
ğazlarla mıtralyöz yuvaları haline 
getirilmiş mahtcnlerde ümitsizce mu
kavemete devam ettiklerini kabul 
etmektedir. 

(De\'amı: Sa. 1, Sil. '7; ele) (::) 

Beraberinde Ticaret 
Vekili bu!unuyor 

Ankara. 2 (A.A.)i- Başvekil Dr. 

Refik Saydam beraberlerinde Ticaret 

Vekili olduğu halde bu akşamki eks_ 

presle Istanbula hareket etmiştir. 

Maarif ve Nafıa 
Vekillerinin 

tetkik seyahatleri 
Erzurum, 2 (A.A.) - Maarif Ve

kili Ha.san Ali Yücel, Karstakl tet-

kiklerinl bitirerek evvelki gün şeh-

rimlze gelmiştir. Vekil resmi ziya. 

retlerinden sonra mekteplerde tet

kiklerine başlamış, bu arada Akşam 

kız sanat ve Yapı usta okullarını 

gezmiştir. Hasan Ali Yücel dUn, bu-

rada yapılm&!!ına karar verilen Kız 

enstitüsü ile Erkek sanat okulu bi· 

nalan için hazırlanan yerleri tetkik 

eylemiş ve Liseyi ziyaret etmi,tir. 

Mersin, 2 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan Nafı1L Vekili General Ali 

Fuat Cebesoy, dUn Tarsus barajını 

gezmı., ve aktam belediye tarafından 
şerefine verilen ziyafette hazır bu_ 
lunmuştur.· Nafıa Vekilimiz bugün su 
tesl!Üerlnl gözden geçirecektir. 

iKTiSAT VEKALETİNİN DİKKATiNE 

Arapkir el tezgahı sahiplerinin 
hakkı yeniyormuş 

Dün Arapklrden §U mektubu\ miştlr. Ve bu evlerin yüzde sele. 
aldık. Aynen neşrediyoruz: seninin el dokuma tezgahı vtrdır. 

Arapk r kazası başlıbll§tna bir Yuzlerce senedir dokumacılık de
mensucat yuvasıdır. Bugün hatr. vam eder gider. Ve şu tarzda de. 
hazır blo yüz. dokuma tezgahı vam eder: Sanatkarın evinde bu. 
vardır. Memleket bağlık ve hah. lur:an dokuma tezgahı kendisine 
çelik oldugu için her ev blrlbirin- ve ailesi efradına aittir. Meıuucat 
den birkaç yü:ı: metre wzıı.kta ve ı:Uc me~~ul on, on beş tüccıır var. 
kendi bahçeleri 'cind<" inııa edil- (Denmı Sa. 4, f'li. t de) X 

"Ben şahsen hatta ölüm 
tehlikesi karşısmd1 bile 
hiç bir parlfıment::ınun 

cesaret edemiyeceğ.' bu 

kabul ettiğini ve dün başlayan mu--,--------------------------

harebenin şiddetle devam ettiği bil-J Mı•ııı.A Şef J ı•n 
dirilınektedi.r 

1 

hürrivrfe tarafta·ım .. 
Londrıı., 2 (A.A.) - Avam Kama· 

ra.o;ı hUkQmete itimatsızlık bildlril. 
mesini isteyen \\'ardlaw Mllne'in 
takririn! 25 reye kar.şı 475 reyle 
reddetmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Avam Kama
rasındaki dUnkü müzakereler onaltı 
saat de,·am etmiştir. 
Avam Kamara•ıındakl müzakf'reler 
Londra, 2 ı A.A.) - Avam Kama· 

rıısında başka bir çok hatipler Çör
çil lehinde beyanatta bulunmuşlardır. 

Wardlaw Milne takririn! desteklL 
yen eski harbiye nazırı Hoare Beli
sha başvekilden evvel söz almış ve 
ezclimle şöyle demiştir: 

HUkOmetln hatta: müphem bir şe
kilde ölçü ve mahlyeUnl tahmin et
mediğim bir felAkftle karşılaştığımız 
bu sırada tenkitçiler _Jçiıı bir kenar. 
da kalmak aczini itiraf etmek ola
caktır. Askerlerlmlzln ha1'gl ,artlar 
içinde çarpıştıklarını gözönUnde tut
mazsak bunların mA.nevlyatr tistUn
dekl gerginli~n derecesini de tayin 
edemeyiz. Eğer yalnız elli mebus 
htlkflmet aleyhinde rey verirse bu 
hUkQmetin durumuna bir tesir yap. 
maz. Fakat hakiki bir enerji ile ileri 
geçmemize sebep olur. Eğer düşman
larımızı küçümsemekte ısrar eder
sek tam bir fellı.ketin karşısına doğ
ru yürümüş oluruz. 

Londra, 2 (A.A.) - Avam Kama. 
rasına devam eden Hoare Bellsha 
halen Mısır'da cereyan etmekte olan 
savaşın glldümü hakkında katı izah.. 
lar istemiş ve Çörçil'in Libya'daki 
Ing'illz km.rvetıerinin techlzat bakı· 
mından ilsttln olduklarına dair yap
tığı demeç! haklı gösterecek hlçbır 

işaret ohnadıtını iddia etmiştir. 
Hatip, a.sker1 bozgunluklara polL 

tik& karga.,alıklarının na.ve edllme
mesl lUZumunu kabul etmiş, fakat 
işlerin oldukları safhada kalmaları

nın da mUmkUn olmadığını söylemiş
tir. 

:»are,al Ronımel hu.ıct.h 
takip ediyor 

Haberde bu muharebt>ye her lkı ta.: 
rafın da bütün kuvvetlerini sUrmUt 
bulunduklarI illı.'l'e edilmektedir. 

Inglllz. tebliği 
Kahire, 2 (A.A.) . - ~rta.-,ıırk in.. 

giliz kuvvetleri umumi karargAhının 
2 temmuz tebliği: 

Dün Elalamein mevziindeki kUV· 
vetlerimlz di\şmanın tanklar ve pi· 
yade kamyonlariyle yaptığı taarruz. 
ları püskUrtmUşler ve çarpışmalar 
bütUn gün devam etmiştir. Sava, ne. 
ticeleri bizim için gayri mücıait de
ğildir. Düşmanın tanklarla yaptığı 

bir taarruz tarafımızdan mUdar a 
edilen bir mevzide muvakkaten bir 
gedik açmışsa da, çarpışma sonunda. 
düşman tankları geri atılmış ve kuv
vetlerimiz Quattara münhat vadisi
nin ,ımal ve cenup kesimlerinde mev. 
zllerimize 27 kilometre mesafede dUş
mana taarruza geçmişlerdir. 

Bir temmuz günü şiddetli kum fır
tınaları olmasına rağmen bomba ve 

Ç-Or~ll'ln t'e,·abı av uçaklarımız Elalamln çevre~lnde 
cevap vermek için ayağa kalktığı düşmana karşı kesif ve toplu taat·· 

sırada alkışlarla karşılanan başvekil tuzlar yapmışlardır. 
Çörçil şöyle demiştir: Sidi Barrani civarındaki iniş ~aha. 

Harp zamanında bile parl~mento tarı da bombalanmıştır. Yedi d~man 
müesseselerimizin baskısız ve hu. uçnğ'ı tahrip olunmuş ve başka oır 
dutsuz bir hürriyete sahip bulundu- çokları da hasara uğl'atılmıştır. 
ğuna dair ne gilzel ve ne mükemmel Ağır bomba uçaklarımız düşman 
bir mi:;al verilmiş oldu. Nazırların birlikleri üzerine geniş ölçüde ta.ar· 
ehllyett<izliklerini. kendilerine olan ruzlarınıı. devam etmışlerdir. DUn ge· 
itimadlarını :r.ııyıflatınak b<lkımın- ce düşman hava faaliyeti nisbeten 

0dan, sivil idarenin yardımı hususun· az olmu,tur. , 
(De\lamı: Sa. s; ıo;o . .ı te) _ l Bir torpil atıcı uçağımız Ionıye!1 

(Devamı Sa. 1, Sü. 1 ele) _... ----------- -

~--' 
Llb~·a uphMlrtd• lnrtlb to~u.a Alman t.anklanaı t.hrilte ~Ol' 

teşekkürü 
J'\Jll<Ua, 1 ıA.A.) - Rlyasetlcüm

hur umumi kft.tipllğinden: 

Kabotajın TUrk bayrağına. i:eç

mesinln yıldönümUnde yurdun her 

T05S'm tekzibi 

tarafından aldıkla" tebriklerden 
mUtchassls olan Relsicümhur l.s· 
met InönU teşekkürlerile karşılık 

tebriklerinin fbllğ'ına Anadolu 
Ajansını memur etmişlerdir. 

Karf.Ebert dün 
sabah geldi 

l T Ü r kiye ye ~ Rejisör, talebelerinden 

R klarl 1 rr.e:nnun olduğunu us uça ıl . söyledi 

inmemiştir 
Moskova, 2 (A.A.) - Ta.ı:s 

ajanın bildiriyor: 
Alman ajansı sayısı ha.zan 9 

ve bazan 12 olarak gösterilen 
Rus bomba. uçaklarının Türk ( 
topraklarına indiğini bildiriyor. ( 
Tahrik mak11adile yapılan bul 
haberler uydurmadır. 

,.,. .......... ,,_ ..... ,,,,.,,,... aıtaır ...... 

Heydrich'in 
intikamı 
alınıyor 

Pragda 141 kişi birden 
idama mahkum edildi 
Budapeşte, 2 (A.A.) - Prag ve 

Brünn örfi mahkemeleri araların

da beş Yahudi bulunan 141 kişiyi 

idam cezasına mahkum etmi~tlr. 

Japonlar, R9reye 
hazırlanıyorlar ? 
Mançuriye uçak ve 
kuvvetler yığt,ıyor 

Londra, 2 (A.A.) - Japonların 

Mançuri hududu şimalinde uçak 
ve kuvvetler topladıkları bildirlll. 
yor. Bu kuvvetlerin burada top· 
lanmaı;ır.ın taarruz saatine intlza
ren yapıldığı tahmin edilmekte. 
dlr. 

AMERiKAN HARP FiLO· 
SU LONOON GEMi 

LIMANINOA 
Vaşington, 2 (A.A.) - Birleşik 

Amerika harp gemileri, şlmdi Av· 
rupa harp mıntakasında çok kuv
vetli bir deniz üssü haline getiri. 
len London DerrJden harekAtta 
bulunmaktadırlar. 

Amerıkan deniz kuvvetleri, bil· 
hassa Atlantik aşırı konvoylara 
bu üs vasıtas!le refakat etmekte
dirler. 

London Derrl, bir harp üssü için 
Juzumlu bulunan bütün teknik te. 
sjsala maliktir. 

~jl!ıör Kari Eberl Iiayuarpa,a 
garında 

Antigon piyesini şf'hrlm 'z.de tem 
sil edecek olan Devlet Konserva
tuarı opera kısmı rejisörü Kıırl 

Ebert dün sabahki ekspresle An. 
karadan şehrimize geımi§tir· Pi
yesi temsil edeceği söylenilen 35 
sanatkArımızın da Cumhurrcisliği 
orkestrası şefi Fer' t Alnarla bir. 
likte yarın sebah şehrimize gcıe. 

ceklerl öğrenilmiştir. Xendil<>rl 
Haydarpaşa istasyonunda Emlnö. 
nü Halkevı aza ve erkarı tarafla. 
rından karşılanacaktır. 

(Devaını Sa. 4, Sil. :? de) + 

Kanada 
cepheye 

ikinci 
hazır 

Başvekil, düşmanla 
çatışma zamanı 

yaklaşıyor dedi 
Ottawa, 2 (A.A.) KanadJ 

Başveklll M. Mackcazie King par. 
lamentoda şöyle: demi:ıtir: 

ıı- Kanııdıı. kuvvetlerinin düs. 
mania çatışacakları saat yaklaş· 
maktadır. Geleneklerimize göre 
erkeklerimiz. şerefle çarpısacak
lar<'lır. Bunların taarruzdakl pay 
ları çok büyük olacaktır. 

MANERHEIM VEROIGI 
SOZO TUTAMAMIŞ 

Nevyork, 2 (A.A.) - Ne,·york 
Post gazetesi, l\lareşa.2 Manner. 
helm'ln, Ruslara kr. :şı şiddetli bir 
harekete geçmek için Hıtlerc ver
diği sözU tutamadığını yaz.makta. 
dır. Bunun en bariz misali l\1are. 
şalln ekim işlerinde! çalışmak üze• 
re 32 yaşından itıbare?ı bütün er. 
kekleri terhis etmeğc mecbur kal.. 
mıs bulunmasıdır. 



! V ATAN 

Biitiin ömrümde 
ilk şik8yet Kübik vecizeler 

B agiinlıü --ootan• 
..,.._ .. tec, .. 

Konst antanige şehrini 
zaptedecek kumandan, 
ne büyük kumandandır? 

Şehir 
Haberleri 
Feci bir 

kaza 
Bir çocuk, ustasının 

tabancasın ı karış tı nrken 
yoralon - r o k öld ü 

YAZAN AKA GÜNDÜZ 
la itmem dojru mudur, yan. lılmış Ağa vardır ki kendis>ni Ha. yan aziz vatandaııara ne yap. 
ilmi!) lif mı, ben bUlbn arıuiJm. beşıstan imparalorunu n B"fmua. mazı..,. Meoeledlr. İfte bunu :P· 

ce müsbct ve nikbin adamım. vini sanır. Evlerimize bir gün ol_ k.ayet ettim, ettim am a. sonunda 
Particilikte muhaliili&e Ozeo.. sun kendiliğinden ugram&ık: 16t- da pişman oldum. Ya n i, kara k te. 

mek bile aklımdan aeçmemı tir. funda bu1unmıyan işbu İmpara- rime uymıyan bir ıı yaptu-n . Hiç 
Siyasi hayatta beni iki de:k ölii- tor MoovinJne el ımden &eld itf bir teYe üzillmedim , bekçi Satıl. 

• ed kadar saygı Ye sevgi • vururum: mış Atam ızın İmpara tor muavin · 

tllnde yllkııddlı.ı...t 'lluıt• !iU nıan 
tan du. -· l!:..U'ı Hk dıişiinllp ortafa atu 
lar c koyunun balunmadığı y erde 
keçiye Abdurrahman Çelebi 4vlen 
dJyell TlrkJerdlr. 

*** 
Yozon 

-·-Btr ıiln g~ld l ki Roma ordusu, 
Bizans ka abaAını a önüne deyandı. 
Biz•nıhlar o heybetli kuvvete da
) a n•mıyacak!artn ı anlamışlardı ..• 
Fakat Bizans d!plon1atları kurnaz 
davrandılar. bir takım imtiyazlara 
mukabıl, istlkl;\llerini muhafazaya 

muvaffak oldular. • 
Bu vaıtyet te uıun ıü.rrnedi. BL 

zan.s , Ron1alılar t&rafınddn fiilen 
ışıal t'dıldl imparator Gaiyan za· 
n1anında, B~zans halkı müthış bir 
kat"-"'1 tehl:kesi geçirdi .• . Az kal
,.: '. n, -ctah· o zaman-dünya hart_ 
ta ınd<tn ııtınt!'Cekti. 

MllAdın birine rın<la vuku-
bulan bu tarihi hfldiscden sonra ar
tık Bıza~ . Roma ;mparaiorluğu. 

nun bır e~·alctl Ş('kline girm i:;.1.1. Bu 
vaziyet. ikİ esirdan fazla devam 
etti. 

:\I~l[Klın :130 uncu yılında , Ro
ma ı mp<:ıratoru Ko~tautin, B.zansa 
c;eldl. İklim ve havası[}ı c;ok be· 
fC"ndi. Bu küçuk kasabayı geniş.. 

leterek kendi nanNna büyuk btr 
ı;eılı.ir kvrmak istecl' . Karaden iz sa
!ıilıe.rinden gemiler dolusu kereste, 
l\1armara adalarından da mermer
ler getirtti. Sarayiar. kiliseler, yeni 
mahaileler yaptırtarak o kı.ıÇiık 

kassbayr yK"mı beş mtSfinden Cazte 
geni !etli. Açtırdı~ı yolları ""' mey 
dan1arı heykeller ve Abidelerle rus.. 
ledi. Roma halkındtı.n bir çoklarmı 
hıcrete te~vik etti. Evvela buraya 
(Yeni Roma) iıımlııl verd i. Faka:t 
sonra bu ismi, -kendine nar~ ol
mak üzere- (Ko•tantinopolis)e 
tebdil etti. 

Yeni Rom .. ı;ervet ve Jıttşam 1-
tibarile e!lki Romayı geçti Avru
palı Barbarların , İs13miycti ret~ 
mıye ~alışan Arapkırın bütttn na
ıarl nJ aırtık Bizıtn ö.zerlfie ~
rild[. 

Bu şeh:r, bır kat; 91;ır zarfında. 

yeryüzünün lnci.!İ hükmüne gir
mişti. Hattft (Hazreti !'ıluhammet) 

bile B zanstan b&hsedillrkea: 

- Kostantaalye şehrini fethe
d~k olan kUrAandan, ne büyük 
kumandandır, ~ onun askeri, 11.c 
kıymetli askerdir. 

Hadis' ile bu emsalsiz bcl<le
r.ln fl·thediltnE'slnck>k kıymet ve 
ehemmiyete işaret elmişti. (1) 

Şehrın. kazanmış olduğu bu kıy-

7İYA ŞAKfR 
idi. Şehirlerini ve kasabalarını, 'h:L 
ri!Uyan (aziz) ve (azize) te rinden 
birinin hımayeslne tevdi ed erlerdi. 
Bu h•maye baki kaldıkça, btı bıi

bedel şehir, h•ç bir yaba-nctnın 

ellne geçemiyecektl. 

* 395 senesinde, muazzam Roma 
unparatorluğu ikiye ayrıldıi:t za· 
man, B';ıans ölkesl. _ •yni zaman
da - (Şarki ll<>ma İmparator i u4ul 
unvanını aldı. O tarihten. itibaren, 
eski Bizans ~ehri yeni imparator
luga payitaht ~arak, daha hara
retli bir imar w :hti nı faaliyeti 
başl•dı. 

Üsküdarda skelcde caddede 
bir <;ocuğun ölümile sona eren bir 
kaza olmuştur. 

İsmi geçen caddede m anav Meh
m(·din dükkanında çıraklık yapan 
14 yaşlarında Saliıhattın adında 

bir çocuk evvelki akşam, eline ge. 
çirdlğ: ustasrnın tabancasını ka
rıştırırken silfth patlamış ve çıklin 

kurşun, zavallı çocuğun şaka ğını 
delmiştir. O anda ölen cocuk Ad
Uye hek imi Enver Karan tarafın_ 

dan görülmü' ve verile-n izin üze
rine de dl.in gömülmü$tilr. 

Burgaz adası iskelesi 

fı rtınada harap oldu 

me mahkum en soysuz heyet .. 
tere bile -fırsat elime düşmilŞ- şerrinden kurtulabilmek için.. . liğine çıldırdım. 
ken- S€$ ~ıkarmadım. MtH.arekc Geçen cum a ıünü ben ev:m_ Jandarma umum komutanı 
devrinde ikl Uç kifiye can hevtHe de yokken ve gaJib& benlm evde hı nı-f sayın za.tsa, ÇOk r ica ede· 
hücumum müstesna... bulunmadığım b ir günü kolla . rim, seçece klerini iy i seçsin. Jan. 

Fakat dün AnkaFa Valisi dos- yarak Keçiören jand• rma onba- darm& h alka sevgi ve emniyet ve
tum, erkek Tandoğan'a blltün şısı ile evimin bahçesine yan du. ren bir yüksek cümhuriyet unsu. 
ömrüffide ilk ,tkaycti ettim. uta- vacı aşarak girerJ.er. Sanki evi. r udur, m ütearife oıduğu için fcı:ı
na utana ve çekine çek:oo. Bunu m:n ve bahçen.un kaput1 yokmuş tasını söylemiyorum . 

da etmezdim, fakat tevazusuz dol gtbi. s fz, sayın okurlarım , gök· 
ruluğuma ve mill~tin ıtı.tfcn vet": İ~ilerc verir~ veriştirirler. 

len zenbille inmiş b irer 
diii sıfatıma dokunduıu için sa- Yıkarız, yakarız, ke-lepçelerJz, a· 
yın Tandoğenı müteessir ettlm. sarız, keseriz, kuşbaşı ederiz, kıy melek olsanız şik.t.yet etmez mi_ 

O··zu·r d.lerı·m. H•'ka"ye -·: k k 1 . siniz? Ben de istem iyc, lstem;ye """ ma çı a rırız, onserve n Z' ya.pa-
Keçiören'dek l bağımrn sa-jrge- rız vesaire! Gerçi ben de müba_ b unu yaptım? 

risiflldeki duvar köşesiRe tavuk- ıa~a. etmiyor deiilim. Nld eyjm ki Hem Dahiliye Vekilliğinden. 
luk, güvercinlik, kömürlük diye fazlaca sınirlıyim, hoş ı:örün. hem Tandoğan'dan, hem Janda.r-
bir ~Y yaptırmaga başladım. Be. ma G enel Komutanlıfından f d i-• M ebus olmasaydım , sorma. 
Ieci:yt den ilet.ve yapı tezkeresi al. ıer:m. Ben sadece şikayet ettim; 

ak al amak 1. i b k Al k de.o baı.u.e du•arın ı -Bal-
Evvc·lki ~ünkü fırtına. yüziJnden m · m ş aş a. ma .. ..,. onlar benım ye rimde olsalardı 

Servet, Biz.anshları şımartfftlŞ .. ~ehrimtzde muhtelif kazalar 0ı_ gerekse alırız, zorluğu yok; al- kaada eşkıya ini basar &lbi basan_ 
" bek 1 ti .... . dö t d . ı ı mutlaka k atil olurlardı. H alk& bu beldenin ruhunda, gJttlkçe ar- mu~tur. Bu •rada Burgaz iskelesi. mak gcrek.ken almadık~ ceza ç e onv-,..ının ·r ız n b·-

tan bJr 'htiras ateşi yaratmıştı. Bir ntn tamir i dolayısile iskeleye bağlı vcrlr alırız. Kanun kanundur. i_ rer kurşunla kınr ve CUmhuri- hürmet edilmesi llzımdır. Halka 
t ft · • t t f dı Kaldı k. k ı ı yetin c•za kanunların~ Ceb~ı· hu" rmet edilmesi mutlaka tazım ara an sı yası ve dint mücadı:-ıeler bulun&n araba vllpurlarından bırl aa arz r. ı anun ar '"'" ""- " ... 
devam ediyordu . Diğer taraftan da iskeleye bindirmiş ve iskeleyi ta- yapanlar arasında her nasılsa ben Cezaevlne e kler bal ı~bı yatar. olduiu bitir melid ir. Halka hür. 

1 de arnrı dım met ed 'lmesin ln ana madde oldu .. yangın ar ve zelzeleler, şehre bü- mamen harap etmiştir. v · · 
yük zararlar veriyordu. Bunlara İskelenin üzerindekı bınada o- H . k )e F akat . .. Omuzlar ımda muk• d- ğu öğretilmelidir. T ürk milleti 

albukı ~zın ayağı ~ des b ir sıfat v ar? bir sigara dume n ı ile c1.n verecek 
~rk sık düşman tehditleri de inzL turanıe.r geceyi b~ka tarafta ge_ değd, boyle: bizim Keçi- Bu sıfata karşı böyle d•vra- ipekböceği değildir, o çok te rbi· 
,,..m eyliyor .. Bızans s~-ları va- çi.rmek mecburiyetinde kalmışlar- 1 d ki 

•·.n 1 ören'deki asfaltın bir be-kı;isi Sa· nırlarsa acaba h •lk sıfatı nı taıı. yeli bir arsan ır . .. 
kit vakit şıddetli mtıhasara \eh· dır. Ha ep vapuru da M.•ara uğ. -------- ---..::..-------------·----'-----------------

ramış ve tam•r iç•n havuza çekil. K •• - . Aza-Lapıda bulunon 
likelcri ııeçıriyordu . miştır. omur tevzıatı '""' 

Siyasi ve diru fırl<&eıltk ..,tıtt İokele tamamen ı. rap bır hal-
Bt:ıansın eski kuY"Vet ve şevketini dedir. Zararın b;rkaç bin lira ol- b ı • 
sarsmıştı. Attıncı asrın başında ZU- duğu tahmin edilmektedir. İskele_ eyanname erı 
hur eden korkunç bir ihtll3.1, şehri den yolcu lar tn vapu ra binip tnme-
baştanbaşa yaktı. İmperator (Jüs- leri çok güçle!,lmiştir. Tamirata 
tinyan ) şeht-1 lıthitııl tehhk.,.in. hızla devam ed:Imektedı. Bası 1 makta olon be-
den pek güç kurtarabild,. HArap 
olan yerleri, yeniden imar etti. 

Fakat tıpkı insanların talıhi gL 
bi- şarki Roma imparatorıugu~ 

nun bu (Mukaclclcs belde) s inin ta
lıtil de artık de&işm~ti. EA<ki ikbal 
"" mtiş...,. devri ~·· her gün 
b raz datıa sukut eserleri başgös
W.-rmi_ştı. O tarihten itibaren gecca 
dokuz asır zarfınd~. Bizans st1.rları 

çok kuvvetli düıjman ordul rı ıör· 

clü Çol< t b.likell muhas lehdıt-

ierı geçirdi. 

Ağı r işç i çalı~tıran 
müesseseler 

kontrol edilecek 

yanna meler ayın so

nuna kadar dağıtılacak 
Dünkü sabah gazetelerinden bir 

Vail ve Beled:ye R<ıis• doktor kaçı, kömür tevzıatı için halka da
Lütfi Kırdar dün sabah İaşe mU- jıtılacagı biklirilen beyannamele
dürlüiünde bir müddet meşa:ul rin, k:iğıt bulunamaması ~ bası. 
olmustur . Bölae İaşe mUdür veki~ ' lamaması yüzünden geri kaklığ ı· 
li Bay Mt.ımtaz Rekle görüşme e.s· nı yazmıı;ılardır. Bu hususla Eti.. 
nasmda ağır iŞÇj, ekmek karnesi 

bank İstanbul Kömür Satış bürOAu alen bütUR .. -ır itçil8io... cah~tık-
ı,...ı mahal ve mlJctSeselerde sık şefi Zekeriyya, kend.slle görll n 

blr muharririmize: 
sık kontrol ettir:lmesinden bahse. 

c- Bu haber yanlıştır. Beyan . 
dilmis ve bu iş içtn bir heyet teş· 

ce set 

Azapkapr civa rınde. s•ndal ici n

de namaz kılmak ü zere abdest al_ 

1 mak üze re de n ize et lllrken oldu
ğu yere yrkrkı rttk kalan Dursu n 

ojtlu 70 yaşında Hüseyin kendiıl. 

nf görenler tarafından muayeneye 

götürülınllı, hastaneye kaldırıl. 

mışt lr . 

Adliye dokloru H ikmet Nomer 

H ilsey ' nin kalp sektesinden öldü . 
ğilnü tesbıt ederek cesedin defnL 
ne ruha• \ vermiştir . 

Ç '.l ml!canrn imı- r 
pıa~ı hozırlcndı 

Mimar P rost tara fından yapılıp 

şehir Um umt Meclisi tarafından 

kabul edilen, Bilyük ve K üçük
tamlıcaların imarına ait plan, Na. 
fıa VekAlet"nce tasdik edilmiştir . 

Bu plA na göre, Camlıca.da geni~ 
blr sa.h a yapılacak ve tablt gUzel
hkler l bilhassa m u hafaza edilerek 
modern bir hale konulac;: ktı r. 

P l:inda ayrılan iskln mıntakasın .. 
da yaptırılacak binalar, sayfiye, 
lerde tatb ik ed 'le n esaslar ds h il! n
de y• ptırılacaktır. Belediye bu 
plin ı yakında iliı n edecektı r . 

kiline karar verilmiştir. Bu he- namelerin matbaada bastlmt:ı.91 da· 

Sizin olsun ••• 

Denl~re tam mAnastyle. 
ola.olar; iibtünde dol&fj&lllar 
dibinde yatanlardır. 

• •• 
ın...,,n bedeni ı leflı> aklı ı,ıe. 

medifi yer tımarhane, akh tfJeyl' 
bed•nl ı,ıemedltı yer tr-yıhr. 

*** 
H~bjr t&rtb. modanıft _... etıUtl 

kadın say .. kadar ealr lı"5"1etnk 
mit) tir. ... 

Piyango, t.nnlt t•M1erinden yap.el. 
m" bir leılblltUr; lnoaa .... tan& 
Jeri çeke çeke bir gün t&Hh imame .. 

•lnı ele reç.lrmMI ... --· ••• 
E lfinana r arasında ideel oriakhk, 

ıucuyJa sütçü &rasntda k.,..ablllr. 

• •• 
Bir F ransa ilim, ~ sekAımı 

ölçen bir alet fc&t eınw,. Bu aletJ 
kullanmağa budalol&nn menwr ..ıı. 
lf!N!~l mu.hakkak old11ktuı eonra 
nerede :.:akli bu k'aduı JıuY*8tf t 

••• 
Ytııkhrım harbi, ylldırına M.rbi4i.r. .... 
Alkol kullananlara canıdıkı bir 

vücut gerekt i. ('llnlcU alkol, hJfbtr 
yeı-de, .,ı,ede 4ımlup clbl ınıu 
durmaz. .... 

Varcuneu ""'1rıu .ate9 ,.-1111 

,· lıcdanını yok paha&lna aatan ad&nl 
ıltr. -Allah kadını, tnsaw para.Ti yarat. 
ma..~aydı <ttinya cMeet olar ~ 
hilme.ın ama, pek mubtıenııeklir .ki 
cehennem olmu.dı. 

KÖR LU>I 

Mani kıfura tevziatı içi" 

hazırlık yapılıyor 
ithalat ve ihraca t blr!tltler! be. 

yetı, fehrlmlzde datıtılması karar
laştırılm ış olan 200 küsur bin li. 
ralık manifatura eşyl16ını teyzi !çir 
tüccar ve ~na! ara sında komite
ler seçJlmcsl kararın ı vermiıttr. 

Tevziatı seçilece k bu komiteler 
idare edecektir. Seçim dün başla. 
mıştır. IKazmircilerle be.zır elbise

MilAdın 1203 sene!'inde B izaRS 
surlarını atııyarak ~-bre giren ıa .. 
tinler, (Hazreti Meryem)in himaye 
ettiği, bu mukadde.c; beldeyi yak· 
tılar, yıktılar .. bütün Bizans hazi
nelerini kendi memleketlerine ta
şıdd;ır. Katlıiımlarla, bütün Bizans 
caddelerini ve meydanlarını kan· 
lara boyadılar. İmparator ile Pat
rik, Latinlerın ağır kılıçlarından 

kellelerini pl"k güç kurtarabildiler. 
!l.nadoluya geçerek, lznik şehrine 

yet bir tki gün zarfında teşkil hl bitmek incrcdir. Bunları nu
edilecek ve hrimtzdeki fabrika. maralayıp derhal bayilere daiıta. 
ıarda çal~an ve ağır işçi karne~i cağız. Birkaç günlük gecikme, Ka· 
alan işçder gözden geçirilecekt ir. dıköy ve Tophanede iki satış m a .. V akactkta oturan 

şını, cmnarte&l 
Bu heyet ayni zamanda, bundan ğazasını yeniden hazırlamamız ve 
GOOra ajır işçi karnesi almak isti- bütün bayilerde ihtiyaçları karşı. k i: 
yenlere ait muameleyi ıfaya da lıyacak miktarl arda stok bulun
memur edilmistir durulmasını tem' n için tedbir a

btr arkada- yM blr te.il Mrift ıu da yanıh•tnn- ciler, dün saa t 14 te seçLm toplan. 
sabahı dedi 1 da... tısını yapmışlardı r. Gömlekçiler 

Pazar ctınü kalnattı.:rı, yemoti •• ve t uhaliyecilerle manıfatur•cıl..
l>6şrnda yedik; oyunlar oynadık; fül- da bugün T icaret Odasında topla. 

Burün ı..• nı erken bitir de se- k ·t ·mı · 
"' "'P dök efiendlk; bıMır1ara. se.rUtp uy- naca ve k omt e seç• n ı yapa. 

nlnle Yakft('ıt& g-kteUm, gece bende kula.rın en perişanının buhınmaz key- j cak lardtr. 
kalırsın. Yw.ı kı' ,elıirde oturuyor_ fiıtl tattık. Nihayet akpm sekize 1 C 1 d 1 
8Un, hiç olmaZ8a bir ıtı11 yadıfa ,.,. doÇu şelıre dönmek -·ı &eldi, ezo an ırı an 

met ve ehemmiyeti, artık Bizans- yerleştıler . 

Üniversi t e lisans 

kursları açrldı 

hnmasında n ileri gelmiştir. Kadı_ 
köyündeki böro tamam1anmıştır. 

Ayın o nuncu gününe kadar hazır
lıklar bıt.rse o ııün t?alka beyan
namelerin verilmesine başlıyaca_ 

ğız.. demiştir. 

de t.em1z havadan, tyl sttd.aTI, mam:a-
ra<kwı faydalan, betine - kan ratt .. o cece de kalmam Jçln ısrar lokantacrl!Jr 

lılar da takdir ediyorhırdı. Yurt- LAtinler, ~enelercc Bizans şehrl
larını ellerınden kaçırmamak 1çie, ni soyup soğana çevirdiler. Nihayet 

bütün müdafaa tedbırJerinc baş· kendilerini güçlükle toparlayabilen 
B:zanslıların mukab il hücumları ü· 

1iniversite Yabancı Diller oku
lunda her yd açılması mutad olan 
yaz kur~arı bu sene de açılmıştır. 
Talebeler ve hariçten isteyenler 
bu kursa iştirak edebileceklerdir. 
Derslere pazartesl, çarşamba ve 
perşembe günleri saat 9 da başla. 
n*!caktır. 

Kömür Satış v-c Tevzi müesse
se~i kilğıt temini için K3ğıtçıhk 
B rli~inc, diğer sabah gazetelerin_ 
de yazıldığı gibi geçen ayın 

on beşinde dej:il otuzunda müraca... 
at olunmt:1ştur. 

ettiklerine göre «kalk ıtb detll de 
g'el"itu... «(Ü.le güleıt ach verUrne;ıl uyıun otan. 

Allaha \Af.k11r betımde benıılmde kabveyl içtikten sonra yola ~ktım. 
kan yolı detıJ ama ... ~~n -·- ~bllste ayal<la. ~de ayııl<la. 

vuruyorlardı. 

İmparator Ko!)iantjn. Milftdın 

330 S<.•nesi mayısının 11 inci günü 
yaptırdıg 1 muhteşem bir merasim
le imar işler~ne başlamıştı . Adını 

ta~ıyan bu em!ial!iiz beldeyi mu
hafaza için kara taralına kuvvetli 
bir sur çevirtmekte beraber din
daran<' tedb irler de almıştı 
L~t "'J1erın ve Romalıların Adeti 

Dük dö Vindsorun 

şapkaları 

D lin.ra birbirini 3:prke n, Lon

drada. a<: ı kgüzün blrı aı)tal_ 

laırı kar e koyman ı n yolunu ke~ret
mı,. cE~kl kral, Dük of "Tinsor'un 
ba~ ına ,;fyd l~I ,n ı•ka• di)·e bir t ak ım 

17 kullanıhnı' ,apkaları •)·Jardanbe
ri "'Http duruyo rmu-,:. 
Şa pkanın bir ku~11ru \·ar kJ hi(:bi.r 

t:ama.n dtikün be.ı:ıına uruomeım.. 

'\(ıkgOı: ltf' rlf, lk;, dör t l ngtlh: Ura .. 
hk tyl <· l o ı;ı bi r şaı>ka ah yo r, k'ine 
i'ah&ıe bir düklük damga.at ı batuyor, 
haydi yirmi ~ lnKlllı: llra."' ı ft& ab_ 
yor. Hatıra meraklıla rı da hu şap. 

ktt lar ı kapı'::'ıyor lar. 

Bir ("1\-l(' re gazrtf'..;lnJn unlat tıkfna 

gör" n1~lıur adamıarn alt dlyt> e';iy& 
t mak, e~kldPnberJ .la1>ı la Celt>n bir 

' f" ,l nd;. ~l l"•f"liı \.'olt('r'io ba'ı;tonu 

<ll~e ~tlzl("r<'f' .Udi ba..,to n )bk~<'k fi. 
,\·ata .. atılnu~ . .tan Jak Ru.,o')a a it 
nebat kotlrkı.;lyonu dl)·f' ildi kuru ot
lar ağı rhğırK"ll alt ı na nliı teri buL 
mu-,. !\fa rı Antuantt'~ aittir diye ~u 

hu, a.ldıkları mallar yüzünden yüz 

blnlfııft>e frank dolandı rıırru ,. 

o.tnek ki ı .. anların belAheti hiç 

kı)mettoo dü"'1e"T. bir tkart-t me
laı-

zerine, şehri bir harabe halinde a· 
~ıl sahiplerine terkettiler. 

Şehır, yeni baştan imar cdild~. 

Esnafın 

donları 
sıhhat cüz. 

değiştiri l di 
Bir şoförün ehliyet

namesi alındı 

ıı ~a&lp geldi, cerçekten de ~ 

bay a huyuna mıhlanmaktan Mr gün 

olııiun kurtulmak fena. değU. 
Yine her tarafl altın yaldızlar ve 
rC'nk renk mozalklerıe süslendi. Btl 
tün surlar ve kaleler, ~n kuvvetli 
düşman ordularına karşı koytı<:ak 

derecede tamir ve takviye edild •. 
Fakat ~hir, artık e·ki azamet ve 
ıhtlşamını kaybetmişti. Onu tama
mile iade etmek, mümkün değ'.ldi . 

(Arkaloı \"ar) 

Şehrımız esnafının mı:ıayene cüz 
danJ..arını devişlirmclcrl için veril
miş olan mühlet bilmiştir. Bu se
beple, sıhhi muayenelerini aldık. 
ları cüzdanlara tesbit etttrıniycn-

Evvelce, otomobilinr müşterı 

almaktan kaçındığı lçin para ce
zası ile cezalandırılan 2407 numa_ 
ralı taksi şoföril Şilkrü, bu defa 
da aynı suçu işlediği anlaşılmış 
ve ehliyetnamesi cl:ndcn alınmış· 

tır. Şükrü, tayin olunacak m.tid
detle şoförlilk yapamıyacaktır. 

otledNı SOttr& uycun bk MM:te 

yola düz:ü.lmtl' oJaıceğız ki fa~a ~ı

lontı ('(!kmeden Yakaıctfa. vardık. 

Arkadlll}ın tepeye kurulu evlntn bal. 
konunda «~ geldlnJz• kahvelerini 
k'erken clyl ettim de pldJm" diye 
dil, ilndüm. N...,1 dU,Unmiyeylm ki 
tertemiz bir lııa•-a içindeyiz; y..,ıt 

bağlar, kırlar, deniı:;, adalar, hatt:i. 
koskoeı. Uludağ süslü mr halı flbi 
ayaldarınuı.ın alhna .serDi ; yerinden. 
hen"z doJdurulmUIJ, ş~ verme-

V-rda •)'akla. TüRel<Je ÜÇÜ.Del 
pooıtaya kaldıfmı h&.lde ayal<"'; 
tramvayda ayakta. Kartalda, tünelift 
alt , .e ii8t yanla.rında dakikalarca 
bek~e:ler de dQ..11 olarak vaat on 
birde Takslnıe vardım. ~ Ü( buçuk 
saat s tlren bir yolculukta hep ayak. 
ta durmaktan tabanlarımın altı saz
lıyor, her yerde Mkışmanın döltt.ür_ 
dUtü terden liottlmdekiltt vücuduma 
yapı!Jıyorclu. A(' oJdutum haldtı ye
mek blle yiyemedlm. Duıun altından 
tıkar çrkma& yalağa serildim. 

(t) Bu hadisi şeri(. Ayasofya Jerle hiç cüzdan almamış olanların 
camısın:n Yerebatan kapısına nak· kontrollarına dün sabahtan itib&-
şedilmişUr. l ren her semtte başlanmıştır. 

1918 de mütarekeden sonra Gaston 
geri geldi. Artık karısile çocuğunu aile
s .ne kabul ettirebileceğini sanıyordu. U
zun zaman ınuh.itten ayrı kalmış olduğu 
için ailenin ve etrafın fikir dar1ığıoı u
nutmuştu. Eski anane ve adetleri harp
teki tehl ke ve ölüm ihtimalleri azalt. 
mış h !'- men hemen yok etmişti. Başka 
başka muhitlerden gelen daha serbest 
!ikirlı. geniş olçılde dilşünmiye alışmış 

.ırkadaşlarllc düşe kalka Gaslon da bam 
başka b:r adam olmuştu. Halbuki ailesı, 
h· rpten dolayı büsbütün kabuklarına 

çekilmiş bir halde yaşamış ve eskisinde n 
daha dar fikirli, dllha ananeci olmuştu. 

Bu dört sene iç.nde bobası Deodat, şeh

rin en mühim insanı mevkiioc yü ksel
m~ti. Muhitinde uyandırdıgı saygı ve 

it.bar uğuruna çocukların ı bile feda e
debilirdi. Kar ı sı :Madam Romilli de d im
d:k ve katı yürekli bir kadındı. Kend is ilc 
t•vlenme me!;clesini görüşen oğluna ŞU 

sozleri söyledi: 

,/ Yazan: Anc1N Mawıoiıı Qn!nm: Renan A· E. YALMAJI 

- Seni anlamı;orum . Gaston .•. İste. 
dıgin nedır? Haydi ben bu kndını iste· 
m ı ye istemiye kabul -edeyim; b u şehir 

halkına, bu kadar eş ve dosta nasıl k a
bul ettirebilirim? Buna tmkBn mı v ar? 
5en bunu bizden istememeli!ıiin . Onun da 
tyı!iği için uzakta kalmasını terc ıh etme 
lis•n ... Çocuğa gelince siz nlkAh.lanm&dan 
evV<>I doğmuştur v~ bundan clokıııı cleim a 
p.ç \eltolrki ~oekb 

Durada aile arasında b u piçin hali ne 
olur? Otekl torunlarımla ayni mek tebe 
gidebiLr mı? 

Görüyorsun ya... İstedii;in §ey tama· 
raile tmklnsızdır. 

Madam Romllli f ikirleriRde ısrar et mi

ye ve son1Jo0a kadar dayanmıya kara r 

vermişti. Muhltin sıkılığına dayanmıyan 

bir başka gelini de tam o sır.ada koca
sından ayrılıyordu. A:Ie içinde b ir ik inci 
rezalete meydan vermiyeceğinı de ilitYe 
etti. 

G aston, haftalarca bıkmadı. usanmadı, 

bu ıneseie ile uğraştı . F akat sonunda 
aileeile başa çı kamıyacagınt anladı. 

Babası, yine iş1er i.k> me~ul olmasın ı, 

Paristek i satışa bakmasını ve her hafta 
aileSlnin yan ına yaln ız ol-a rak gelmesin i 
istiyordu. 

F a kat Gaslon müstakil y&şemıya altş. 
t ığı için a: lestıe olan ~kı temastan sı_ 
kıldı. K endisini küçük dil~üren bu h •
wata tabammfıl etmıııe """ olmadı. Gün 
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geçtikçe kar ısını dah<l çok seviyordu. 

Va le-n tine' in büyük a nne ve babasl 
köylü i nsanla.rd ı . G e nç kadın bütün ço. 
cukluğunu k öyde ııeçirmiş olduğu içın 
köy haya tından ü rkmüyordu. P e r ta:ord'
da ara zi sah.:bi olmağı ve ora.ya yerleş
mek fi krini kocasına o verdi. Geston, 
babasile ber llıber olan ticaret ışindek i his. 
sesin isted i ve işten ayrıldı. İşte bu pa._ 
ranın bir kısmiLe Preyssac şatosunu v e 
etrafındaki araziyi satın al dı . Bunu al
madan e vvel de l\.fadam de la Guichar. 

derie'den akrl danu tı. İhtiyar mad a mla 
m uharebe esnasında tanım ış olduğu bir 
arkadaş vasıtasile ahbap olmuştu 

P reyssac ve etrafını çerçeveliyen ç:ft
lik lcrl ve mümbıt toprakları frangın dü
şük olmasından da istifade ede re k cid. 
den ı;ıok ucuz bir fiya ta almıştı. Harpten 
sonra bu mülkün kıymeti dört m isli art
tı Arazinin kıymeti arttıktan b'fka bir 
de Gastonun burasını iyi idatt etmesi 
yüzünden ayrıca da istifadeleri olmuştu. 

Holendaılan <yı ctns sıotiu inekle.- ııe· 

Gllndelik ı,ıett ııehJrde olvp ta yaz
hkta. otumuyanlara ae lbtltlu! .. 

Tat!-

tirtm'ş, yepyeni b.r usulde yetiştirilmiş 
h<ıyvanlarr satarak çok para kazanmıştı . 
Bu inekler on oene içinde şöhret buldu, 
d1ğcrlerJnden üç dört misli f ada para e. 
diyordu. 

Hele Preyssac 'ın süthanesi ne kadar 
meşhur olmuştu! Bunu Valentine idare 
eder<! · Etraftaki diğer çiftilklerin arL 
sında Preyssac Adeta bir nlimwıe çiftliği 
hsllne gelmiet i. 

192• de Deod&t oflu ile barrpnaıdan 
öldU. 

Vasiyetnamesinde dıjer oğullarına da
he fazl a mal bırakmııtı . Fakat Gutonu 
kanun himaye etmiş ve hekkı ola.n mt. 
rasa sahip kılmıştı. 

Gaston ile ailesi refah içinde yaşıyor
lard ı. Fakat yaşayış tarzları gayet sade 
v e gösterişsiz ic) j, Ara sıra Parisc g.i
derler. kısa m üddet otururlardı . 

Memleket horleine hiç ç•lunazlllt"clı . 
Romill i ailesin.i n kendilerine göst..rd ıği 
haksız mtt&meleyi bir türiü ıınutama. 
mışlardı. 

Perlııord' a yerleştikleri zaman ayni 
tarzda bir muameleye uğramak korkus u
ntı geçirmişlerdi. Fakat Madam ıre la 
GuiebardeTie, cltthal Valentine' in mezi· 
yetlerını ve güzel ahlakını sezmiş .,. bil. 
tün bu aileyi himayesine almıştı. Va. 
lentlne'in ailesin i b ilen ve tanıyanlar da 
eksik değildi. Bu ailenin efradr araıımda 
me~hur bir doktor vardı. Bundan başka 

<-'--> 

Konulan ya.ağa ve yapıJatı ten. 
bihlere aykırı olarak vitrinlerde 
yine yeme k teşh ir eden Eminönü 
lokanta., aşçı ve işkembecllerınden 
yirmi üçü cezalandırılmıflırdır. 

r-TAKVİM~ 
3 TEMMUZ 194% 

CUMA 
AY 7 - Gün 114 - Rııır 59 
RUMİ 1358 - HAZİRAN %0 
Hicri 13Sl - Cflm8zlyeiitılr 19 
VAKİT Zl!V ALİ EZANI 
GÜNEŞ 5,33 8 ,49 
ÖG LE 13,18 4,33 
İKİNDi 17,18 8,34 
AKŞAM 20.45 12,00 
YATSI 22,47 2,02 
İMSAK 3,14 6,29 

Kabok otur+mosı 

B u aaboılı bpıdan geren ııelı• -n pyet lau lkl kik> 
kabak aldtm. Şu kabaklann blr çok 
türlü yemeği yapıl.r. A<aba ben haa
ı;blni yapııam ? diye dil,ilnmeğe ba.,. 
ladun.. Dolnıaısını m1, katyesJnl ~ 
lnzarhnastnı m._ Jmambayıld.15nu mı t 
Ha.ydi ôlurtm.Mını yapayım; dedim 
ve karar verdlm. Kabak.lan ku:ıdım 
ve her birini üııer par~ yaptun, ta
vaya koyduğınn yağda birer parça 
cevtnlim, ıe,.lye 8ılral&dl'm. YM'a 
kilo kıymay• da dört beş ~ ilofra
dığmı .... .....ıa biraz yağda ka"11r
dum. Tepoldekl kabaldann liurine 
döşedim ve 1aftdakl k&llOQ yatı da 
beraber boffaJttım. U'U'l'Jne bir Jtah_ 

•• ka.1ıitf t°" ,.,ıcer 8'1rperek ~
o.ı kapadım ve a~ 'koydum. Yanın 
saat kaynadıktan sonra. Dd kepçe M

cak su &k•ttrm, tm da koydum, iyi
ce pi~ dofradıfım bol ,_,ııa.,.. 
ıu serperek beş dald.l<ır. ııema ~
un aldım, Dik gibi ptıımııı, ı.ıok ıe.. 

ııetU tılr yemek olmllf!u. Ilıi 1ı1fV1 

dofrıyarak bir de yofın11w .

yaptım, - - ,enUdJ wı d""""1t. 
IW ll.AlllNI 
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Askeri durum 
( Yazan: -=-=-ı 
1 Dı•n BORAN 1 
Mısır c:phesinde: 
le- n feet bir anda a. el incili• 

~ ordu.sunan kumanda~uu ttu

rine &lan General Au<'hlnlel'k, bu 
ordunun ekle kalan birliklttinl to
r>arlaını' ve yenı verJleıı ku\~·etlerln 
muh..- edecek bir ,,..,ıl·ete ge_ 
tlrnıeıe m•vaffa.k olmuştur. 

General Auırhlnterk JK.kettckriye 

ile El Alamın l>öl.,..ı araaında -· 
\·er ontaalle muhartbe W"f'mıfıy\ ıri· 

'Ze lllmtfbır. Dtia. Mfh\.-et ordusunun 
~l l\Jamln me\'kllne taan"Uz. etnH'· 
•ı. hu böl~•ln IJtctU>ler t ... rrn.ı... 
bO<f bın.kıklrfm• l<ioıterl;ror<hl. 

Arabi körte.lnde belunan Etaı.... 
mın, Iwıoderty0)1 ..-e ı1<>ıay .. u. JKa... 
htrf'yl örtmek üaere Mtn kullanrla

<'ak möıtahkem bölgedir. Elalamin -
ltaıyet_el-Ma- battı, m dafa&
Yo. elv~ldlr. ltııL i.rıııalt t•pel"'
dtft ~- "\"4' cenup ~ı, w
lak \-e mümbit arulye da.)·anmak
ta4ıf'. Bu ttJh.rla cenuptan k9'8t.ıJ .. 
nı~r gü~tur. ~fbdafaa hatt.nı mey ... 
dana getıreu Ara.alı ~lrr de ,ar
ka doğ"ru gtrl' lstikametlerini tah· 
dtd ct-ı.t...ıır. 

qte General Aecblnl«k b&yle 
kuvı.etli bir mtid&faa n-.e,.--zJinde 
~fhver taarruzunu kar,.ıa.nu. buhL 
"•YOi'. YaJruz bu mukavem~lin -.. 
"'.._ kazanm&k t91n yaınldıfına a.r· 
tık ihtimal verllemn. Iaıur.ı reoe
raıı n.,.eıtlğl l'Ünlük emı...ı.. bil
ha sa tM.ıeır meydan :muharebesini 
vtrlyoruz, d~anın yok edilmesi 
lbımdır. Bulundufunuz yerde dilf· 
mana hücum etmelisiniz, muharebe 
henuz bltmemiştlr . .> demekle, Mih
,·er Grd..._Wl& kartı muanatda.ne mtL 
daraa :yapınak '\ıe hattı.. taarnaa 

geı:ınek annlnde ol<luğwı• aolat
nıı ı:ıtır. 

Her 1nüda1aa. me\.-zllnin kıymeti, 

ona. tahsis edUecdl. kuvvf'tln 111lk
tarlle lltWUr. .Elalamln • &attara 
bataklığı •rasındakl n1e~Lhı .-ent -
Uf! le - IO kilometredir. Eter Jn
gHiz ordusu bu l"enişllk.te bir m~
zıt muaııntdaııe mildafaa eıleeek ve 
taarrul'.& geçecek kıoda.r takviye 

•dilmiş ite, - Aol<'hlnJ- -
anda vazlyett bir tlıtNttye Jo.U.r 
düıeltebilttekUr. 

llwıa lrlln)I Mihver cmı.. - bir 
1tamlfo. yapıyor. Yoruldutuna ve nw.. 

- ctıçlttktertıe ko."''"'"*'" 
lfllPhe ..uıemeı:. Tobntk nmanı.,a 
Us olarak kullanılmuı w Halt& ada· 
e.nııa telıu&r bombanh....- edil,._., 
°'kdenJı.: youyıe MihYM Ol'ckniuu. 
.lent kovveUer, ~in 'YMair ih\1.
raçlar gonderUmekte oldut-v gu"

~riyor. 

llto.r...,ı Rommel, bdyük !lir tank 
ktttı91Ue yarma yapmaktan ve bun_ 
dan ıonra cenahlarını ~rmekten 
hotfanry9r. lllıılm flkrimbıce :r.am&

••rnızıta Napolyon tablyMial •• çok 
'• başa n ile tatbik eden kunıand
:ı.ıareşaı Rommel'dir. Napolyon ha
ıırhk için to~u kullanırdı, l\lare,al 
ll.ornmeı bo,_ tayya .... ı kollanı
Yor. N a.polyon yarma iıfin piyade 
kllllaıurdı, Mare,..ı Bommel t nk 
ktitıeJert kullanıyor. Napolyon ne_ 
ttceyı almak ıc:ın sü"·arı kullanırdı, 
Mare,a.ı Romrnel hafif urhlı birlik· 
lcr \'e bindirilmiş ptyade kuJla.nıyor. 
li:'<!l• tabiyede fark l·ok. 

'1:thver ordut1u, Ela.lamJn - Katara 
bataklıtı uuındakl Jnstllı.. nıe"·ıJ
lnln merkezine bu anlatbfımız ~
kilde taarrm etml!Jtlr. Mu~ 
R.omınel'ln belki de nef~ almak k;i.• 
<lurnıak il!t-edlğt yer bkenderlyedir. 
Simdlye kadar Llbyada tiri taraf da 
seyahate ~ıkan b[r tfrell yolru gibi 
gidi' • geliş bllell aldı. Bu defa lllh· 
\·er ordusu ya.Jnıı; gidi' bi~tl almı~ 
gibi hareket ediyor. Fakat yoruldu
ğu bir anda u ttin ve kUV\>~tll bir 
taarrtna uğrar&a bu JkllŞn dOn~I 
l>ek tecı olur. 

:\Utı\'er ordu.."'unun yorulduğu blr 
anda lnglıız ordusu tekrar muh.are. 
be~- .. gırt , ıntştlr. General Au<'h1nleck 
bu vaziy)-etten J~tttade edt'ttk teh
llkeyt önUyebUe<-ek mı "t Bu bizce 
henüz mümkün olan bir 1 Ur. 

İhraç 
malların 

edilecek 
vesaiki 

Vesaik, ihraçtan 
Türkiycde bir 

sonra 8 gün İçinde 
ben kaya yatırır acak 

Ankara, 2 (Telefonla) - T\lrki- nın en yakın şubeSine gönderecek
yeden ihraç edilecek mallara ait ve_ terdir. Bankaların tanzim ~ecekle~i 
saikın. ihracın yaptldığı tarihten cetvellerde veealk, malın gonderildı
it\baren azami z;;eki.z ·gün zarfında, ı fi memleket itibarile ayrı ayrı taa. 
tahııil için TUJ1dyede bir bankaya nit edilerek gösterilecektir. Ttirki
yatırılmuı mecbwidir. Bu vesaikı 1 yedeki bankalar, bu veıealk Uzerin
alaJl baııkalar, bunları tevdi ettikte- den yaptıkları tatıaill.tı ve muht.e. 

bah' ta-ri hariçteki ba.nkan!n l!;mıni, vesaik mel tenzilA.tı keza mevzu ıs 
b&ltıtanı, TUrkiyedeki ihracatçı ve 1 rthler itibarile Merkez Bankasın.ın 
han(teki .ithalit<;ıntn isim~rini. ih· I Hl yakın ~ubesine bltd.irecek.lerdır. 
racatın dOvizle, kleırklg yolile veya Bankalar tahsil etmedikleri kıemı 
hueusl takas euretile yapıldığını gö6- da, her memleket iÇin ayrı ayrı ye
t.erir btr cetveli b'ıı tarihleri takip kOn haHnde Ye yirmi gün zarfında 
eden azarnl ikillC'i if gününde Tür. Merkez Bankası Umum MildUrlUl;U
kiye OJmhuriyet. Merkez Bankaaı- ne bildireceklerdir. 

B. AMERIKADA YAKA
LANAN CASUSLARIN 

MUHAKEMESi 
Vaşington, 2 (A.A.) - Haber 

verildtgine göre, Birleşik Ameri
kayı gizlice ayak basan 8 sabo
tajcı gelecek hatta askeri bir he_ 
yet taraflr.-dan muhakeme edilc
cek~r. Bu heyet, maznunlar hak
kında ölüm cezası iıstiyebilecektlr. 

M. Ruzvel!, heyeti teşkil edecek 
7 azayı kendi~~ seçec~tir. l\.tız. 

.nunlar sivil oldukları 1~in askeri 
harp divanı tarafından muhakeme 
edilemezlerse de askeri heyet. 
harp divarıı sa13hiyetlerine mua
dil sal3.hiyet sah:bi olacaktır. Ha
len Nevyorkta mevkuf bulunan 8 
sabotajcı önümüzdek; hafta Va. 
şington& nakledilecektir. 

CEBELOTTARIK YENi
DEN B'.lMBALANDI 

Berfin, 2 (A.A-ı - Alman rad
yosu, Cebelüttarıkın dün a:cce ye .. 
nlıden iki hava hücumun~ daha 
ll'gradığını Tanca'daın bıldiriyor. 
Limanda infllil.k:l&-r yapılmış ve 
bunları takip eden yangınlar Af. 
rlka sahilin<!<> garU!müştiiT. 

INGILIZLER MAYIS 
AYINDA 422 UÇAK 

KAYBITTILER 
Londra, 2 (A.A.) -

News gazetesinin hava muhabiri, 

inılrtz hava kuvvetlerinin mayıs 

ayı za.riında yapılan gece hücum

larında 202 uçak kaybettiğini ya.. 

zıyor. Bu hücumların ölçüsü hak. 

kında hiç bir t&fsillt yoktur. 
Tahmin edildiğine göre, haziran 

ayında Alman toprakl8('"ı üzerinde 
4000 den fazla. tayyare uçmu~tur. 
Mayıs ayında İngiliz ha .. a ordusu 
Avrupada ve Yakıup.rkt1. 422 
uçak kaybctmişfü. 

ALMAN TENISÇILERILE 
YAPILACAK 

MUSABAKA1...AR 
10, 11 ve 12 temmuzda Tak· 

simdekı Bölıe tenis kortlarında 
Alman tenis ekipi ile yapılacak 

müsabakaların biletleri Dagcıhk .. 
Eskrim • Tenis klübünde 9'>&t 9 
dan 12 ye ve 13,30 dan 20 ye ka· 
dar hergün satılmaktadır. 

BAŞMAKALEDEN DEVAM 
(Ba'' ı ınclde) (") 

teren insanlar, berem kanununun 
d'ploma hakkındaki ölçülerine 
dayanamamışlar, hazır meaş ka. 
zanan sınıfa sokulsunlar diye ço
cuklarını mektebe koymuı;lardw. 

flkmektepten çıkınca sanata ılrip 

a.ilelerine ya.rdlm etm<:si tabii ola. 
rak beklenen çocukları mektepte 
okutmak için binlerce ailentn çek_ 
t;ğt mahrumiyet ve sıkıntı kor
kunç birer facia teşkil eder. 

Bol bol yetişen bu yarım bilgili 
k'ısanlar, yarın bu memleket için 
çok zararlı bir tufeyli stnıf ola
cak. birçogu h·ç bir baltaya sap 
ol amıya.caktır. 

etmez rahneler &çmıı olu.ruz. 

Barem, vasati surette vazıfe 
gören bir memurttn hayatına em
niyet ve istikrar sokmsk bakı. 

mından çok iyi bir stsleındir. Fa· 
k&t çalışanla çalı3mıyan, meziyet
li .le meziyetsiz hakkında müsavi 
ölçüler kullanması, memleket he. 
sabına zararlı bir çığır açmış, genç, 
atılgan, istidatlı, meziyetli unsur
ların yetişmesi "" mes'uliyet duy
ıus1:.t0a ihtiyaç gösteren vaziteJe. 
r~n başına geçmesi hnk3nlarrnı 
son derecede claro.ltmıştır. Bu 
darlık bir taraftan umumi vazife
lerin görül~I güçleştiriyor, 

dığer taraftan ister istemez nıi

h•yelsiz şer'! h lelere yol açı)"Or. 

Böyle bir ırdlş tehlikelı ve zarar. 
lıdır. Derdi, sırf memleket ölçü· 
sile halletmek için ciddiyetle ve 
c~aretle işe sarılme.k lazımdır. 

Barem ke1'lttnu; adam yetiştir

mayıp kendi kendini yetişt1rmt·k mek ve seçmek sistemine hatır ve 
gönül ka.ı-ışmasının yarattığı de_ 

kudret ve cesaretini gösteren va-

Tutulacak yol basittir; Barem 
kanunundan diploma kaydı kalk. 
malı, bunun yer!ne imtihan kaydı 
ve dairelerin husust kurslarla me
mur yetlşUrme:sı usulü konulmah. 

dır. Mektebe gitmej\e •mkAn bula_ 

dikoduların ve hoşnutsuzlukların 
la1ıdeşl•rın hakkı bu suretle ta- mahsulüdür. İşin asıl can al"<:ak 
nınmah, yüksek mekteplerin tale. yerine parmak basıp bu işi kökün
be miktarı da kaliteyi !eda et.'. den tcşkil8Uandırmak 1Azımctır. 
meden yetfştirebilccekleri bir mik .. 

1 

Tıpkı Hesap Divanı gib:, Temyiz 
tara inmelıdlr. mahkemesi gibi, Devlet ŞUrası ı'-
Çahşmağa mecbur olanlar ara. bi, müstakil ölçülerle çalı~ır bir 

sındaki. istidat sahiplerine destek idare; memur seçmek, sicilini tut. 
olmak üzere gece dersleri sistemi mak ve terfi hakkını veya ceza
gentş ölçüde inkişaf ettirilmeli· !andırma lüzumunu t~b;t etmek 
cifr. A~lt sanat tedrisatının bü- vazifesile uğraşmalı. Bu idarenin 
Yilk kısmını d:ı gece dersi -teklin_ hatır ve gönül ve sahsi sevgi ve
de yapmak, memleketin bünyesi- ya nefret gibi tes'rlerden uzak bir 

n~ uygun, verimi yüksek ve kül- surette çah$ması hükUmettn ve 
feti mahdut b:r gid.·$ olur. millet Vf"ki11erin;n müşterek keftt. 

Bundan başka muh bere yolilc leti altına konulmahdır 

verilen dersler dünyanın her tara. Bir taraftan da memui'in kanu· 
fında çok iyi neticeler vermiştir. r.u. memurlara istikrar vermek 
~ıemleketimiz, dağlnık halJe bu i ddiasında ileri giderek vazifesini 

GI. Oşinlek ordusu usuıe doarud•n dcgruya muhtaç- görm•:ven veya ihmaı eden memu-
• tır. Uzak uzak şehır ve kasaba- ru açığa çıkarmayı adeta imkan 

harbi kabul eU; !ardaki istidat sahiplerine yetiş_ haricinde bir h•le koymuştur. Me. 
(Bafa 1 tı.cNe) ......,. 1 mek imkitn ve fırsatını anc:ak bu mu.run İ!ttikrar vr emniyeti na-

dentıinde bır Itaıyan uca.ret gemist- suretle verebılir:z. rnına hertür1i.i haksızlığı ve kevfl 
ne iki isabet kaydetml,ttr. ı . hereketi Ö?ılemek tAzım olmakla 

Avcılarımız Malta üstünde bır Aile, adam yetışlirmek bakımın- beraber bunun vazifeyi ihmal et-
Messer&chmidt 109 dilşUrmtl~ler v~ dan vazıfesıni . 18yıkıle göremiye· mek ve halkı tahakküm &ister. 
başka bir düşm uçagını hasara cek b:r h11Idedır. B·r defa geçen mek hakkı şcklinl atmaması ıa-
utratmı,ıardır. an 

1 
harp, bugün 45 le .. ~. yaşrr.da ola. zımdtr. Memurun hakkı kadar 

Bu ha.rek ti u da. ,.,..&kları... caklar ar~sında buyuk boşluklar umumi menfaatin de korunması 
e er son n ..... 

1 

b. t k ıır 
tnıZdan ~i fu:lerine dönmemiıŞler- açm1ş ve ır a ım m ı ve ma- mümkön olmalıdır. 
:lir. rıev~ ktymetlerln nesilden nesile 

geçmesini güçleştirmiştir. Bundan, Son söz olarak şu noktayı tek. 
Alman tebllft 1 ba~ka tak:l:din m~kbul sayılması rar etmekten kendimizi alamaya. 

BerHn, 2 (A.A.) - Tebliğ: :P..fı.sır- ve an'ene yolile gel<>n kıymeUerin cağız ki umumi hayatımızda adam 
da, klldretli Stuka teşkilleriyle des- f hor görülmesi, mazideki hazine- yetiştirmek ve seçmek bakımın
tekle~en Alnıan ve ltalyan tUmenle.

1
1 ıertn rıesilden nesflr tabH akışına dan bugün mevcut ölçüler yanlış 

rt cetın savaşlardan sonra Elalameın engel olmuş. n~iller ara~ındaki ve zar"rhdır. Bu işi kökünden dü-
tnevziint yarmı,lal'dır. ahengı bozmuş ve olgun neslin zeltmek: geri bırakılması caiz ol. 

"Halen NU Deltru;ına doğru çekli- otorlte.s,nt kırmıştır. 1 mayan bir vazifedir. flerjye doğru 
1'n6kte bulun&n bozgun ln&"Uiz kıta- İnkılibın temizleyici safhasın_ yapacağımız hamlelerin kuru gös-
&nnın ta.klbine devam olunmaktadır. dan müsbet ve yaratıcı safhasına teriş hal'nde kelmPı;ını istemiyor-

Port Said deniz çevresinde bir Al- geçmeği ve dünün enkazı Arasın- sak üzerinde Uk durmamız 13.zım 
rnan denizaltısı 1800 tonil8.to tutL.; daki iyi Ue kötüyü ayırmağı dRha gelen merhale mutlaka bu mühım 
rında hır lnci.hZ rniihlmma.t emieini.J fazla ıer• bıra«.amayız. Edersek 11e ~siı davadır. 
lıabımootır- 'dimıd ~smıada ı..,.,;,, kabul' A1ılıııııt blin Y MHAN 

BiRiNCi SAYFADAN DEVAM 
("-" l i-) - ç - e ı ..,<ta ""' b!lti)n ıneveudu ile harbe 

O& <><duyu 'üp/ıeye <1~ yap._ o r ç ı , ıtrmiştır. Hul a dı.işm- pek a· 
tıklan Sikihlar için ifÇileri .filpbeleın- l"I' k.ıryıpJoa.ra w.ğrattığımızı l!tm-

c!lrmek w hük6metı kıym.tııızl.rden ıaüŞfuk . 

mürekkep ve başvekibn htikraü ahın- • t e t Hafd' Ahn3a tuıatııerrlerinin ve 
ı!a kalan bir gunıp halinde göster- 1 ı m a k•vvetf< siliıhlor~ -·k olan idnk 
mek ve tiOnra kendi unu tartarak btcffklerifıifl ileır; hereketi 2ırhh 

mtlletin g-özilnden düşürmek iı:;in .k~rim~t.ıı t.ahrlp etit'ırı~i 

mümkün olabilen her 'l"Y ~neti •e reyı· aldı yuainde.ı yenide<\ gen çelcilmeği 
her va!ıla ku11anıldı. Bütün bunlar icat> ettirmt$tir. h-'iaıhalline v31"rnı~ 

kablokt-}&, ı·Mlyolarıa dünyanın her olan ve)'Elı yaklaşmakta btıhınaıı 

tar.-fına yayılacak, dostlarımız mü. dostu olmadıkl-arın.ı söylemişW.r. ı.akviyelerJll nelerden :ibaret oldu. 
teessir ve dü~manlarımız memnun Çörçtl İngilterede üzerine ytik- ğunu Avam kamflr~ına !'Öyl~ye
olacaktır. «Alkıflar"" Ben şahsen hat- Mrık bir va:Vfe alaft hi(btr devlet meHı . Yalnız bu takviyelerin mu
ti\ ölüm teh.likeei karşısında bile adamını.n memlıeket!n dlşında ol. azzam nıtiktarda olduğunu göyliye. 
bafka hk;-btr memleket ve parllrnen- duğu zaman b\I k&dar ağır ten- btlirJm. Şunu da ttlve edey''Tl k 
tonun cesaret edernıyeceğl bu hürrf- kitlere uira.madıQ:ını 9Öylt:dikten muharebeye hiçbir veçtıi)e karat 
yete taraftartm. ... .... rn,;,ış naı.arlle b;.kmıyoruz. sonra dem:ştir ki: ......, 

B. Ç~il sözlerine ŞIÖ3o'le devam Bu günlerde bana. yalnız in_ Başvekil General FreyberJfl 
etmiştir: Ciliz milletine sarsılmaz bağlarla kumandasındaki Yent Zf'landa tü· 
DUşUncelerhnl bu müz.a.kere tlze. bağlayan iti.mat ce•ret vermiftlr. men'.nden bahsettili zamtın şiddet

rrnde toplamayı çok gUç bir ~ gibi Birleşik Amerikadaki vazifesin- ıe alkışlanmıştır. Generaltn bir 
buluyorum. Zihnimi bugün Mmır'da den bahseden Çörçil, orada yapı. kere daha yaralandığı mahimdur. 
cereyan eden en Şiddetli, en butıranlı lan müzakereler;n hemen münba- Çörçll sözlerine devam ederek 
.,.e muazzam mücadeleden uzaklaş- sıra11. as-kert hareketler, gemi, Mı.y. demiştir ki: 
tıramıyorum. Her 4"Uliye çok bilyilk )&re, top inşası, denizde gemilerin frgitiz kttatarına mensup mii 
ehemmiyette haberler &Jabiliriz. batırılm&slna kartı tedbirler akn- him birlikler az zaman evvel ·!itti· 
Koare Bellsha beni aldatıcı beyanat- lA tehlikeı-::ine rnaruz görünen Hil".-

ması ve batan tonajın yerine ye. 
ta bulunmakla ittiha.m ettı ve yalnız nisinin ikamesi h.akkında cereyin dlstana g-önderilmlştir. Ortaşarka 
sekiz ay evvel Libya'da yaptiğ"ımız ett ğini söylemiştir. hareket etmek üzere bulunan b· ~-
taarruz haregeU üzerine durdu. Bu Muharebeden evvetki şartları k& kıtalar da Hirdlstanda btrakıl· 
taarruz bizim için bir muvaffakiyet- na.latan Cörcil, rakip ordulartr. mıştır. Krılyet hükOmeti . o:ı ki 
sizlik olmamı,tır. Ordularımız 40 bin takriben yüzbiner kiı:;iden mürek- !'ene :.Cinde Ortasark ordusunu 
e&ir alnuşlar ·ve dUı;:manı 650 kilo. kep olduğunu söylemlşttr. M b n kuvvetlendirmek iein son dt>recede 
metre geriye püskUrtttikten ~ka Alman muharebeye iştirak etmiş. i~tisnai harekctlerdr bulunmuştur 
uzun müddet dayandıkları bir çok Ur. Çörçil şöyle dev.em etmiştir: frgtlterede ve Birll'şik Arner'.kada 
bOyUk ve müstahkem mevzner ele Tank bakımından saytc~ üstün- 950 birden fazhı asker 4500 tank, 
geçSmil,llerdir. Ordulanmıız düşrna- Jük bizde idi. Bu üstünlük tank- ~ooo. tsyya~e, .!5~0 e yakın. top, 
nı Strenaik hudutlarına kadar attı- lard b lk' be k ed' t 50 b n makınehtufck. 100 bındcn a e ı şe arşı y ı ve op- .. ·ı · ı· 
lar ve ancak ordumuzun elindeki larda hemen hemen b~e karşı ite. i fazla kamyon go ... d rı mış ır · -~l-
tankıar azaldıktan sonradır kl Al· ki! ntsbetinde idi. Topçu kuvvet- H~rbln .merkezden . dare ~'ı 
man generali parlak bir taktik ha_ }erimiz takriben endaht menzili mesı bahsı.~. de _sarfedıle~ ga~et. 
reketi ile bir sıra hareketlere geıemlş 20 kilo et _1_ d 11 ~rde ve gosterılen en-erJ:de hıc:b·r 

m re VqJn son mo e d v • H b·ıı 
ve evvelce bizim taarruzumuzun baş- Howltzer toplar'le mücehhez bir- zaaf~ uğ.rama ıgımızı soy .~e ı -
ladığı hattın 250 kilometre batısına kae a"Laydan mürekkepti. rim. İng·ıtere. ~üşmarı sc-hıllerın • 
kadar kuvvetlerimizi geri çekilmeğe Müttefik ordu ~imdi oldu~u gibi de karaya çıktıgı _ takdır~ ı~rı 
mecbur etmiftir. Bizim taarruzları- harp devam ettij:i müddetçe de püc.:kü_rtmek:: ·c:~n bln1erce zırhlı a. 
mıza ve yaptığımız sa.vaflarda 10 hava. üstünlüğüne malik bulunu. ra.ba ımıııl etmıstır. İlk yeni t.ank-
hln Alman esir edilmiştir. Bu hare- yordu Dti d h 1 t lar baııı;ı müşkülleri mu<' P olmııt-

. şman a a evve aar. .1 'k ı ğ 
ketı ba.tı çölündeki ordumuz için ka- ruz etmeseydi mü.ltefikler haz·ra- tur. K~ydcd~. en .e:ecı me ere. ra . 
zançh ve yüksek i&tifadelt btr hare- 1 ·ık ti 1 'nd ........ men yarı c: gır Ü atılda tankı ile n r. ı g n erı e 14Arruza geçe- . _ . 
ket olarak ee.ymağ'a hazırlanmıf de- ceklerdi. V&lartin tankını n kıymetler·nı rn-
ğilia k:Ar etmek bır hata olur. Bu tank-. Düşmanın taarruza hazırlandığı 

Kayıplarımız çok büyüktür anlaşılınca bu taarruzu mü~tah- lır büyük i trr görmüıı:tür. Va1an. 
Son on beş g1ln içinde Sirenalkdeki kem mevzilerimizde beklemek ve t in, Rusyada pek takdir edilmiş· 

Mkeri maklllbiyetıer durumu yalnız mümkün olduğu kadar büyük kuv tir . Bu tanklard ın 4500 ünü Nil 
bu çevrede tamamlyle bozmu' değil- vctlerle bir mukabll taarruza geç. vadisine VE' 2000 den fazlasını 
dir. BU.tün Akdeniz çevresinde de bu 1 mek karart verildi. 26 mayısta Ru~yıya gönderd ·k. Ruslar Alm~_n 
bozgunluk göze çarpmaktadır. 50 Rommel !Ik ta,rruzuna başladığı ı zırhlılırına karsı bu tankl a rı mu-
binden fazla. i k bett'k B ı cssir surette kuııarm~lthıdırhır. 

nsan ay ı . una. zaman vaziyet. bu merkezde :di. DUs.manlB tfl'ma~ halinde bulunan 
rın bU1Uk kısmı esir oldu. Kayıpla- .... h b ı h ı h ı~ ı a T 

ınu a~e er n n~ a u 0515 nı Y P- orduların teknik idaresine karı~rna. 
rımız çok bUytlk olduaıı gibi keza mak ımkAnı goremlyorum. Aee- dı~nl söyleytn Çö~ll SÖZierine de
bUyUk miktarda malzeme ve taı:ııe le verilecek bir hüküm dotru ol. vam ederek demiştir ki: 
maddeleri de dU~man eline geçmlf maktan ziyade tRhrik edici oı~r· ı Muharebe bu•la.madan evvel ve bir 
bulundu. t b · h ı..ı _, Faka bunun arız a arını ıor .. iki ay geçmeden tölde vuk'ua gtlf'n 
Konnnerin harekett Tilrkiyede de mt>k mümkündür. Rommei taarru~ çarpış;maya benzer bir muharebe: ola-

tena lesJr bıral(tı zurı ilk ıunlerir.M Tobruku ele ca~ tah 1 t ed••· b 
. . . . . . 8.nı rn n f' m ~ım ir zaman·-

Rommel ilerı harekeli, neticesı he- geçirmek ümıdini beshyordu. Fa. d k d 1 el 
1 .. . . . . . . a uma.n an ıgı e a muını Auctun 

nuz tamamıyle ölçillmedıgi içın Fran- ı kat öyle bır .:;ek·lde karşılandı ki 1 k'd 1 . . . . . . " . . ec en ısrara. rıca ettmı. & rica-
srz 1ınmal Afrıkuıında, Fransa da, Is.. plAnları alti.ıst oldu. Her tkı taraf 1 k b 1 t k . . 1 , . , . · mı a u e meme rçın gettera peok 
pa.nya da. ve TUrkıye de fena teısır- da zırhlı malzeme bakımından a- k 1 hepi ·· t d G 1 . ma u se er gos e-r ı ve enera 
ler bıraktı. Şimdı Fransız bozgunun- ğır kayıplara uğradL Bununla be- RI 1 d h •- · lda · · b . . .. ç e mu areı..renın rmnı u su-

SiYASiTCMlL 
Avam Kamara
sındaki münakaşa 

R 0Mın11el, J:,kcnderi.l'tnin kapı

'· ıaa da.yanmıt:ı ikf'fl, li.J•Hr'da 

t.arihia e.n mb.bim muharebe-ittin ... 
dell btrl de\·am ederketıı, lngt~re 
parlılment.O'iU, ŞU <;Ua.k C ap a.ra
Mağa mttbur olnıutjtur: 

- 1..ibya bozgununun heiıiabını 

t-&111 bu dakikada P,rmrir. d-opu ınu, 
detti nti ! 

Çöl"("iJ'lin Jıe-ndi.,J derhal l'Öl"Ül
mefllnde ı rar etn1i-,tir; «orta.da ıtı

matııott.hKı g0f4terir bir takrir , . ..,, 

bunu butiin düDyı öğ"rendi, n1ünL 
ka.,.. etU, ınsele art-ık geri bJrakl
lamu.ıt demlı:ıtlr. 

Ingtlter...tn varlığil·le ~kalı 

bir r&r-P•'1m• devam ederkf'n, bunun 
itte safmt.'Jma ait he.Mtıplar jimdi 

aı•ı:ık görülüyor. «Allkeri sırrı ınu
hata.z.a Pderetb.> di'.\-e bin türlü ted-
bir alınırken, bu«hn h:Jli nıubare_ 

ite haJlnde olan -.eklzln<'l ordunun 
ıilllhtarına, Mıvk ve lda.restne alt 
eR htıre mafftmat, münakaşanın hı

zlyle orta)'& fırlatıh~or. 

«Bu adamlar ~fldırdı mı '."':ıt di~·e

C'ek•ktlw;. Ne yapa.hın, bu ylği:tltrin 
yoğurt yemeııl dt lı)t.. bö~ le olu
y1Jor... ltlerhı1 OOkmeden, her ~yl 
wı;·ık bir mtına.ka.,.a.daa g~irn1edt'n 

nefM atamıyorlar, ~ gôrentiyorlar. 
çA.lı!Jnta hnı "'e zevki bulernıyorlar. 

Tenkltçllere hükümet namına. U~ 
ce\labt ve-en mütrintı1•K nazırı, tak .. 
rir ""ftbiplerlnden lkMinJn ttıiizJerin

l'lt!kl bh- aykırıhğa. clört elle earı.1-

J1Jı,tır. Bunlarda.o biri, Çörçiılin ber 
~yle uğra,tıj"ını, diferi de laa.rbin 

aevk ve ı.ı ... ..ııe kAfl derecede ut· 
ru,nt.adığım tı"1 llJÖt'm~r. Hal
bakJ bu id<tialar arMtrtda eykırıbk 
yoktur. ÇörtH inh <"ı bir a4am 
daUI e kadar telerru.ta boj:ulu

yor ki a r.I yapmaeı ıw.ı...,..eıen 

•mum M'1k 98 ldare lıti ihmale 
uğruyor. 

~1"11 bugbn harbiye naa:.rrHğln: 

til-I bir ı, diye ) apı)·or. HalbukJ bu 
htırblya -.a....tı, blltön ltııyaandıı 

lıılçblr ~lık ~~ffl'M'lm , bir 
adarn otan Geaeraı Rikhi6'yl bir
deablre Bommerhı k&rft'Mna geç-1 
rtp k111Dandaa tayin etmek sibt. 
bıı.\<lan avma bir q 1-· Gtıne
rall harp et1na ında azletmek sere· 
tile de hatlMıını itiraf eımı,tır. 

.A. vem kamarasmdakl münak•
dan bt>klenen acöoe, ~in mev
kltnde kahp kalmtyactıfı detfldir. 
A•d ı,. ba J'lbl ......... - ha.: 
rdletlerin ötıOne ceırmeı.)':I môm.k.WI 
lut&c.>ak ,-e eevk ~e td.areyJ ttaha 
uyanık ve şuurlu btr hale ko,.aeM 
,ekJ!de tedbir •it- olrnamı:r-
eaj"lndadır. 

danberl Akdenlzde ve Orta,arkta bır raber Rommel gırmege muvaffak ti 1 ld 25 h 1 d& A h. . . re e e ıne a ı. az ran ur rn· R h • d t 
eşi daha gortumemış bir yeni~ ve olduğu yerde inadla tutundu . B z U.3 cep esı::ı e a eş leck, R!(fi'nin yerine geldi ve onnı.. 
UmiUerimizin geri kalması durumu bu mücadelede o kadar htrpaı.n_ bu kararını biz derhal tasvip ettik. yag"" mUrU başladı 
karşısındayız. dık kl mtie.Mir bir mukabelede bw- Auchinleck, büyük bir şiddetle de. 

Tobruk'un ş••kınhk veı·en suku- ı k ıt · d ı d1 fBlıop 1 -) ( ") -r unma e mız en ge me · va.m eden muharebede kuma-rıdanlığı 
tundan ballseden Çö~il onyle dem"' 4 h an~ ta atımızdan y•pı Berlın, 2 (A.A.l - Alman ordular. 

... ....- ·r az·r u- r • de\-'am etttnnl~i. Bu generale: karşı 
Ur· ı b' t bb" k bil ı arr ı M.lkomul.anlıgı tebiigi' • liln ır eşe us mu a a u - beslediğimiz. itimadı kendi9ıine bM-

Bu mevkiın ıa-'""ilmesinden ev- ı l b" ilk t k ıplarlle Slvastopol düJımtıııttır. Alman ve .,......,.... ara ve uy opçu ay d1rdlk. Bu itimadın mahalline rrıu· 
Yel General Auchinleck tarafından 

gönderilen telgrafta Tobruk garni
a>nunun bir mısline muadil kuvvet-

geri püskürtüldü· Muh•r~be bun- ruf oldugtlnun >spat edilecet111f zan- R:wften be.yraktarı ka1enln, şıetlrt--
d B •-k · t alına ı' n tısermde"" -nda da .... lanıyor. an sonra ~ruL eım e r - nedtyorum. ıettk'bcill hakkında fazla. ~ 
l .k l ttl B adak! g · n n da XOl"genenl Von ~annestetn"in ku ı a e . ur arnızo u btr şey aöyiemiyec~ım. Yalrıız i1'tlk.. 

ter .aönderildi&i ve müdafaanın mü. · ı il ka 1 ,..~men raandaaında.ki Alınan ve Rumen kı ... e. 1:o ugranı an a ır yıp ara 5 baltn gösterebllece~l olaylara kırş.ı 
kemm.I oıdu "'u buradaki kıtalar ı k k k ·ı.ı 1· Muha t~arı k,_...e.neral Von Rishthoffen'tn 

& ' gı;r çe me ararı ver· . - ceearetkı ıca.n,ı koymalaı:ın1 ATee>isten .... ~e. 
tıÇin ttç ay yetişecek malzeme ve iaşe rcbenin burada yeni bir şekil al- ve milletten t9tenm. tayyarec.ıerHe pek kırvveUi fekilde 
m~delert bulunduğu Zikredillyoıdu. dığına şüphe yoktur. Burada fazla de&teltlenmı, oklu!cları halde dttn öt· 

Neticede biZ hllyabmlz k,1n mUca- ı....-. dlln 
Almanlar tarafından yapılan ve ta- birşey yapmak i~kılnı mevcttt o· dele edi oruz. Zaferin katı oktuğunu .......,.." yanın e11 twığlam kara ve 
ratımızdan kuvvetle lahkim ve ısıaıı lup olmadığını bılmıyorum. Mu_ ı.a..ı..ı Yhakk kt Zat ve.. deniz tstthkAmnu za.ptetmi~erôlr. 
ednen Sollum ve Halfa'ya vJbi hu- h k l bl da •ı.nuaya ımrz yo ur. er Kayalar içine oyulMUf kı.rvvettt is· 

" akka o an rşey varsa o .. 1 zit~mizi tama.mile yaparsa« iehak-
dut mevzjlerinde uzun müddet tutu· Rommel'ın ve ordusu~ua hergun kuk edecektir. Avam kamaraemı" tlhkAmlar, yeraltı mevzileri, llıetoı 
nacağımız ümit ediliyordu. Auchin. taarruzlarını tazelediğ·dlr. Bunu 1 ·r 

1 1 
hftk:Qmeti twtmaık veya "ft toprak biıockftous'lar \·e M.yısuı 

leck, takviye kıtaları gelinciye ve takıp eden beş gün içinde m\lh&- ~~:.n.:tir. Eter 1t.ük6MetJ de- tabya, btttttn ordtttarın örMk o1mağa 
düşmana en kudreUi darbe vurulUl'I· rebe Knightebrldgh ve Akroma U 

1 
t tmaa ıa.__L_.,_ •)'ık ~Nğl -'&~sınde ele geçiril· 

d b k ·ı d t t b . ...ı. rm yorsa ()(al • ı nıı61HrvW'". ..,,..1 cıya ka ar u mev ı er e u una i- etraf>rda cereyan etmişbt". 13 ha· 6 ..., DMI *4ı9ı t cftııa.m JR.ı.,.. r. 
lecefinl tahmin ediyordu. Yine Au- ziranda muharebe müsaV'l şartlar Harp zaman a or uı_ az . Mo::;kova, 2 CA.A.) - Aimanlaı 

. . _ _ . Avam karıMra&ı ek!erıyettnı,.. kan-.. S · 1 · l eh ~ 
c+ıinleck'ın tahminı~e göre kar,ıhk altında cereyan etmekte id1.. Fa. . . re 

1 
. T-VUtopol şehrıne g rmı' er r. 'i"t!n ... 

taarruzla.rla te!ebbüs kabUlyeti bi-ı kat o gün bır ~"""iklik oımustur. atını yalnız Yer~ detil gelecek tii ııokaklarda muharebeler oluyor. 
\.R..'l!i ~ ' mt l de de açıkça izhar edec.• · ı 

tim tarafımıza. geçmiş bulunacaktı. 13 haziran ı:ıabahı elimizde takrı.. 1t•" er . . . aı,n Mol!kova, 2 C A.A .) Sovyet teb· 
'robruk'ta tutunmak kararı ve buna ben 300 tank vardt. Fakat "hava w daha az aztmh kım&e_1ere ~ vA.rn lil1 ekinde. Rur; uı;.aklarmn 30 hazi
art. tedbirler Auchinleck tarafından 1 karardığı zaman etimizde hafif kamaraemın gururlu ot.orıteMAı ~as- rın<ia. 136 Alnlan tankını. 23.') kam
ahnmıştır. Bu noktada harp kabine· Stuart'lar hariç ohnak iizere 70 betmok veya. ınbıeıar a_ıu.na a1mak yonu, hücum arabal'lını ve bir mnc.. 
ai ve miltehaseıs müşavirlerimiz da- den fazla tank kalmamıştı. Bu ~kkının ve~hnıyeceğku ümJt ede-1 tar harp malzemesınl t11hrip ettikle
ha. evvelden Auchinleck'le mutabık vaziyet düşman ayni kayıplara uf- nrn. Umumi idaredf. ve harbi.n kon_ ri ve na.sara uğratt:kları. keza bır 
kalmı..,ıardır. Harp sahasındaki baş- ra.madan hu..,ule telmıştı. trdlünde tlzM'lme aldıf~m vaztf~etı treni de tahrip ettUderi bUdirilmek 
kumandanın ameli görüşü daima hü. o gün rTH hareben;a ne şekrtde bent mahrum etmek l'("m tahrtkıl.t Hdir. Tebliğde şunlar ih!l.ve ediliyor: 
kim bir karar olarak kalabJimesine cereyan ettiğini biLmiyorum· Hıl. yapılmaktadır Ben !!!izin hiametkQ.rı- Kttrsk ktt!kametinde gündüz '}id· 

ol ıuzun. Beni azletmek hakkıBa maUk- k l oı t o ~ ve kararının kati ma.sına raıtmen, d\l'elert kaydetmekle jktifa echyo- . . ôe-Ui tar. sava, arı MU-1 ur . a .. a 
eğer ha.tA işlemişse bizim de bu ~te rum. Bu olayların hart:J'n merkez- .sıınlz. Malık. ohnadrğınız btr hak var. bafk& Alınan t&nkla.rı tahrip edıl. 
hat ... mız olmuftur. HWcO.met namına d ld d·ı ı · · yoksa sa bana müee&ır sureUe ltareket et- -.u.t-.. Almanlar SİV'&ılStoporun bir "'"- en are e : mee nın mı . . l •-v--- · ' 
bu bakımdan te.m mesuliyet alma.ğa müthi!IJ tesaduf1erin ve harbin tah. me.k iktidarını ~e:"meden rneeull)et:- keısımi:nde 20 defa hücuma geçmiş
hazırım. min edilemez. safhalarının bir ne- lerı ~klenmemı ıstem.ekUr. ler, 500 deA fala. ölü venni{llerdtr. 

Teslim emrinin Kırhire veya LoR- ticeti mi oldJğunu takdir etnM?k Wardlaw Mi>ne isminde btr me~ Dlger btT ke.ttunde Rus mıtra.t)'özle· 
dra ve Vaşington'dan verilip verilme- vazifes: Avam kamarasına aittir. bt1' müdafaa ftusueunde. mesutiyeL ri 200 ARa.n'a yoketmiftir 
dlgtni soran Warcllaw J.lilne'e cevap Zırhlı malzememizin bu ni6bcl!:dz !erin benden alınmasını tekt:if edtyor. 
veren Çörçil, bu kararın kale ku- kayıbl neticesinde Rommel inkar Harbin umumi idareeiJli aekerl bir O a-ra)ı.k bu mebu,;: a,yaga kal. 
ına.ndanı tarafından alındığını ve hiç edilmez bir surette kuvvetlenmiş- .-,hsiyete veya Nimi ı.i:kredilmeyen kıaca.k Ba~ekiHn sıbz\erini kesmlŞ 
beklenmedik bir sırada verUmif bu- tir. Gazala mevzıinden çekilmek, ltıa.~ka bir şahsa tevdi etm.ek Wtiyor. 

· ı· Bu zat mUsella.tı kuvvetlel'i tamamile lunduğunu söylemış ır. Tobruku ve Halfaya ~ Kapuzzo -
k kontrol edecek, genel kurmay komi

Çörçil, Birleşik Amerikada ha. ~onum müsı.hkem haltını tutma teat ,efletinin Şefi olacak, generaliıe
zinanın 21 inci pazar günü Cum· kararı o uıman verilmiştir. Tob-

1 rf ve amiralleri tayin v-eya azlfl'de-
hurrelsinln iş odasına gird;ği z.a. -:-ukun n&6ıl düştüğünü evve ce 

il oek, her an istifaya haa:ır bulunsıcak, 
man Tobrukun düştügüne dair ge· 411öylemiştim. Bu hildise So um -
len haberi ()erenince şaşırıp kal_ Halfaya hattından Marsa Matruh yani siyasi arkad8"'larile }\{,y ö~-

1 1 l 111ecek ve buMJ uzıtkM"• t""f edilme· 
dıtın 1 ~ylemişt r. Ba~vekil bu mevziine çekilmem-izi i.Atac c m ş_ ., 
darbenin kendisi için nekadar a- tlr. Bu wretıe sekoizlncl ordu ile yinceye kadar kr&Uık dtikti Vıe ClllCht. 

kr·ı.e 40 başkumandanı onun em-rinde buluna-
ğır olduiunu Avam kamarasının dıişman1arı arasında te ı n 
tekdir edeceği ümidini besledij:ini k·lometrelk susuz bir c:öl gjrmlş cak ve nt."l:ayel öyle tahmin edi:fO-
llave C'tmiştir. bulunmakta ld\. rum blı zat i•ler fena gittiği zaata.a. 

Hiçbir siy.asi leşkildta malik ol_ HükUmet makamlarının biiyük YEi.ut ıpmdi okluğu gibi veya bWldaA 
mayan gruplara mensup bazı kim- bir kısmı on on be~ gün kazanP- sonra ~abileot«"I gibi, b&şvekili.n tah
seler tarafından yapılan tefsirle. cağımızı ümit ediyorlardı. Ha~lıuki sında parltmentoya ızabat verecek 
rin telgrafla Amerikaya bild:rtıe- beişnci rün yani 26 h&ziranda. ve özürler dileyecek btr yardımcıya 
rek bunların Avam kamarasının Rommel ve onun zırhlı kuvvetleri malik olacaktır. Bu Ulut 'bağlı bu-
mütalAası imiş gibi gösterild:ğlnl bu yeni mevzi önünde ıörürunüş.. lunduğumuz parli.D'Wrto l"iBtemİ.l'MM"n 
•öyleyen Çörcil bu müşabedeler;n !erdir. Muharebe 27 haziranda baş pek farklıdır. Bu uoul dlkt&t.<ırltıp 
vazifesini ihlal etm<>miş olduğunu lamış ve ku,·v..tle destelden~ o. tekabül edebıleoeğl gıbi dıkt&törlült 
'ile A.meNl<a.ltlarlli ).'8intz 1!Ji lall .....ıumuz dk dcla aliııolk m·~""""' 4e ıı1ıııuı.oı..ı.r. 

ve: 
Böyle ~tiyorlar d~miştl.r. 
Çör<;~i netJ<:e oıa .. ak ŞOYl~ de· 

mı tır: 

Be11 böyte bir usul.ü-n tatbıkına 
l.:;•:rıtk 1.-de'™!m Eser btLf.' taorruz 
ef!LtJer, ib1ihfal cdileb•ıt>"ek bTr 
rıt"'ıbeUe kalırs ı;,;. mitti hükilmcte 
karşı vectLen ~ıt akr;rı. bu tak. 
ri.ri 'tlE:re-nlere karşı b.i.r tenkit tak. 
rlri ı;;eklLne sokulurM o z man al
danmayınız, tna::ıterenln bütun 
dostları -..e davamn.ın bülürı s.adık 
hadimlerı bu karart cMkışJayacc.k
ıar ve bizi yıkmak ~yen hainle. 
rln kulalında iın.k~dr çiinları çalı. 

nacaktır. 

Bu sözler; müteakıp AvOJn" ka .. 
mar.ası, hükOmete ıstin;atsıtl~k btl
dirtlm~inj i::i.teyen takriri :!.) -~ 
k.,.... 4~ MJlle ıeddc4mi1!1Ur. 



iktısat Veka1etinin 
dikkatine 

(Başı 1 !adde) X 

dtl'· ~anatkar olan dokuyucu tüc. 

d bi lsıne müracaat eder, 
car ıtn r k üze· 
ücreti mukabilinde dokuma 

.. gü (dokunacak hale ı:ctiTi\-
re çoz ·· verir 

. iplik topu) ister• tuccar 
mış tkfı dokur, tüccara tesl•m 
ve sana r .. •. - dor 
eder. İsterse !kinci, uçuncu, - • 
düncil çiı.gllcrl başka başka tuc· 

cardan alır. 
Bunu ız.ah etmekteki maksadım 

~udur: 
Hiçb;r tüccar. üç. beş. on ve 

yahut blr tek tezgah ol.sun atelve 
halinde kendine mahsus olarak 
r;alıştırmaz. lter tezgah o sanııtk6-

aittlr. Hük<ımetlmlz, her tezgah 
[~n ayda parası mukablllnde dört 
paket ıpl\k veriyor ve bu sanatın 
terakkisi için alaka. fcdakar1tk 
t:östererek kooperatlf1er açıyor. 
Hi.\k\ımel bu işe bu kadar eheı_n· 
mivet verdiği halde haltı Arapkır
dckl vaziyet bunun aksidir. 

nu işin mes'ul memuru Arap. 

k . «elmicı tahkikatı neticesi tez· 
ırc .. .... b ranın 

ı;:lıh mevcudunu yaz.ınış, u 
açıkgöz tnccarları aralarında y\lz, 
yüz clllser tcz.g6h taksim ederek 
ya bu tezgahları kendi atelyelerl 
olarak göstermişler yahut .bu. tez
gahlara mutemet tayin edılmışler. 
burrsını pek iYI bilmiyorum. yaı. 
nız iyi blld ğim blrşcy versa o da 

şudur: 
Bin yüz tezgaha verilen ~4400) 

paket iplik bu on, on beş tuccara 
i!lvor. Bir paket iplik dokuz ver , .. T"' 

vllz. küsur kuruştur. Bugun ur· 
k'yc piyasasında elden .ele otuz 
beş liraya satılır. Bu b:r paket 
iplik dokunduktan sonra da malı 
m asraf çıktıktan sonra elli liraya 
kıııiar satılır. Bu muhakkaktır ki 
henüz burfl.da da yani istanbulda 
iplik elamıyan sanalkAr otuz beş 
\lraye ipl k alıp 'mal ettiği m~~ı 
pivasaya göre sattığı halde mu
k~mmcl para kazanıyor. Ben de 
bu sanatı senelerce yaptım. Yln~ 
~özi.in mü var, derseniz hayır dı. 
yeceğlm, çünkü ben kendimi .f~e
ı:lt dlrecek vaziyettey:m. İhtıya
cım da, bununla uğrasacek vaktim 
de yoktur. Bana teklif etıı:eler rM.. 
dederlm. Fakat sanatım olmak ıtı· 
barile lçyüzüni.i izah edebilirim. 

Şimdi size bir hesııp vereceğim: 
;Bin yiiz tezg(ıh ayda üç yüz pL 
k! l ip\ k alıyor. Maliyet fiyatı 
azsml olarak kırk bin lira ediyor. 
Bunun imal edilmeden kazancı 
otuz beş lira hesablle yüz bin kil. 
sur lira eder, imal ccPldlkten son· 
l'İl. umumi ıuızanç yüz seksen alh 
bin liradır ki bugünkü ply~saya 
ı:örc bu kazar.ç meşru görünmek
tedir. Bu mühim meb1Ağ on ila on 
beş ti.ıccarın kesesine gir.yor. Hal. 
buk ' bu kazanç işte yukarıda izııh 
ettiğim ı;ar.atkfır halka aittir. 

Bu tüccarlar sanatkArl&ra ile· 
l'et olarak beher p9kelin imali için 
iki yüz kuruş veriyorlar. 

ş mdl bana soracaksınız ki n1-
çl11 bu sanatkarlar hakkını aramı. 
yorlar da kendi nam ve hesapları
na alınan bu kadar ipliğin kazan
cını bu açıkgöz tüccıırlar alıyor. 
İste cevap veriyorum: Bunlar köy 
ıo. cahil. V11.ktl ve vaziyeti buna 
mfı t;• it dc{tll : ' ş gayet nazik ve 
mOhlm kapılar kapalı .•. Çilnkü bu 
mühim kaz.anç ki tüccarın her bi. 
rlnc e;yda en az on beş bin lira ka.
:ı:anç bırakıyor. Bu kazançla her 
k r;pıyı kapayabll'yorlar. Şikayet 
ü zer ne müfettişler gelmi~. tanzim 
ed 'len evrak Malatyada uykuya 
d im•§· 

Bu hakikati meydana çıkarmak 
fçln gelen heyet yani teflis heyeti 
h iç kimse jle temas etmeden ev 
ev, tezgah tezgfıh dolaşıp bizzat 
dcıkuvucu sanatkfır1ardan b irkaç 
~·Uz k işinin ifadesini alm251 lazım .. 
Birkaç yüz kişinin diyorum, çünkü 
birkaç k 'şlnin !!edesi alınırsa belki 
tert p edilmiş, plana kapılmış ola
bilirler. Bur un için meseleyi İktı. 
sat Vekaletine do~rudan doğruya 
duyurmak Iaz.ım ki bunu ancak 
s iz yapab lirsiniz. Bu meseleyi 
pro~ ktbrilnüzle aydınlatrrsanız 
yüzlerce vatandaşı himaye ve 
memnun etmiş olursunuz. 

Radyo, 
Bl10ÜSK0 PROGRA~I 

SABAH 
i .SO Program ve saat ayarı, 

7.33 Karışık program (Pi.), 7.45 
Ajans haberleri. R.00 Senfonik 
pare;. lar (Pl.) , S.15 Evin saati. 

nr~ı.E 

12.30 Prog-rıı.m ve saat ayarı, 
12.$3 Türküler. 12.45 Ajans ha
berleri, 13.00 Peşrev, beste ve 
şnrk :l :ır. 

AKSAM 
18.00 Program ve saat ayarı, 

18.03 ince saz faslı, 18.40 Ha.fıf 
milzlk (Pi.), 19.00 Konuşma, 

19.15 Dans milz.lğ! (Pi'), 19.30 
Saat' ayarı ve ajans haberleri, 
19.45 Kllı!lk TUrk müziği, 20.15 
Radyo Gazetesi, 20.45 Şarkı ve 
Türküler, 21.00 Ziraat takvimi, 
21.10 Teman, 22.00 Radyo salon 
orkestrası, 22.30 Saat ayarı, A· 
jans ve borsalar, 22.45 Yannkl 
r· .,-.. A'1'1 \'C kapanı~. 

l 

1'iJrlllge Cümhurlyetl 

Ziraat BankaSI 
Kurulut tarihi: 1888. - Strmayeai: 100.000.000 Türk llrul 

Şube ve ajanıs adedi: 265. 
Zira! ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Pua biriktirenlere 28,000 lira ikramiıe verıyor • 

Ziraat Bankuında kumbaralı ve ibbaraız tuarruf heaaplarmda 
en u 50 llra.sı bulunanlara &e."lede 4 def& çekilecek kur'a ll• •lı· 
dald pli.na cöre ikramiye da,fıt.ılacaktır. 

4. aM& 1,MO liralık 

' • 511 • 

' • 2M • 
fi • lM • 

.c..oee Ura 
2,000 • 

1,ooe • 
(,IOO • 

100 &det; 61 Unı.lık 5,000 Ura 

1%0 • • 
160 • 20 

DiKKAT : Heaaplanndald par&lar bir sene içınde 60 llrada.n &fa· 
tı dtlfDU:tenler. ikr&miye çıktıtı takdirde ro 20 fazluile verUect'ktir. 

ICura1ar MıDede 4. defa, 11 mart, 11 ha.ziran, 11 eylOJ. 
11 Birinclk&.ııunda çekilecektir. 

... , ...................................... .,,~ 

\'ATAN 

iNANINIZ!. • • Uç aylık yaz tatUinizde dahi Ingiliue öğrenmenizin ve öğrendiğinizi 
11erletmenı%in kabil oldu~a in&nllltz. 

NASIL MI? 
DO YOU SPEAK BN&LiSB'la 
9 Temmuz Sayı~ında. Be,lıyacak Olan Yu K.urıılarını 

Takip Etmek SaretUe. 

B • 
1 LHASSA 

Slzın anlıyacağınız bir lisanla. yıLulmı~. hazırlanm~ olan makaleleri, 
fenni yazıları merakla bekleyiniz. DO YOU SPEAK ENGLISH"i her 

yerde bul1Lbilirsinız. Fiatı 5 kuru1tur. 

~------------------------' '~ ........................... ... 
, Cinııl Miktarı J'lyatı Tutarı ilk teminat~ 

Ekmek (Beheri 600 gr. 
tek tip) 
Yemeklik sade yağı 
Zeytin yağı 

Kilo Kuru' Lira it. Lira. K. 

192500 
6250 
4000 

.10 
220 
130 

19'ı50 00 
13750 00 

5200 00 

1143 iO 
1031 2.J 

390 00 

Kocaeli - Arifiye Köy Enstitüsü 
ve Eğitmen Kursu Satın Alma 

Komisyonundan: 
Yukarıda yazılı Uç kalem yiyecek kıı.palı zarf wuliyle eksiltmeye 

konulmuştur • 
Ihalc 20/ Vll /1912 pazartesi gUnU saat 10 da Adapazarı Belediye 

b!nasmdıt toplanacak komisyon tnafmdan yapılııcaktır. 
HilkOmetçe fiyatları tesbit olunanların bedeli ödenirken kanuni 

bilOmum vergi, pul vesair kap, nakliye gibi masraflar i!Aveten mü
teahhide tediye edilecektir. 

!haleye iştirak edeceklerin kanunt evsafı haiz olmaları \'e ge
rekli evrakı ibraz etmeleri. 

Not : Şartnamesini görmek ve daha fazla malOmat edinmek is te_ 
yenlerin Enstitü Müdürlüğüne müracaatları . 

s - '1 - 9i2 

1 Ş Bankası 
Küçiik tasarruf hesapları 1942 ikramiye planı 

·rürkive ,., 

"'.E~IDELt;R: :! Şub& t, f Mayıa, S Afudıl9 
2 lklnelteıtrin tarlhlerlme yapilu 

Jtı<·! IKRAMIYEL&B.I 

ı adet 2000 liralık= 2000,- lira 40 > Evvelki gün yaralanan 1 
iki amele 

BULMACA '----------------------.r t<ıtanbul a!!llye alhncı hukuk mah
kemesinden: 942/5~2 K~ror ht.Xôsosı dır 

1 
32 > 1000 > = 3000,- > 

> 750 > = 1500,- > 
3 > 500 > = 1500,- > 

50 
200 

200 

> 
> 

> 

100 
50 
25 

10 

I> 

> 
> 

= 4000,

= 2500,
= l5000,

= 2000,-

> 
> 

Müddei: Kadri. Evvelki gUn fırtına yUz.ünden Ihtikflr 42 / 124 
l ıo > 250 > = woo.- > • 

limanda ağır surette yaralanan ik i t 
deniz amelesinin sıhhi durumları 3 
düzelm•ştır. Tedavilerine devam 'tl-+--+-

Müddeialeyh: Meliha; Fatih Kız.. 

taşı caddesinde Bergama apartıman 
No. ı de Kemal kızı, 

Milli korunma kanununa muhale · 
!etten Sultanhamamındn. Haçopolo 
hanı karşısında -M numarada mani
faturacılık ticaret.ile meşgul Hayını 
oğlu A vram Valan.st hakkında Jstan· 
bul birinci mlllt korunma muhake_ 

~-------------------------J 
olunmaktadır. 

Y akotanan muhtekirler 
Fiyat Mürakabc kontrolorlcri dün 

şehrin muhtelıf semtlerinde aras
tırmalar yapmışlr1r, bu arada Sul. 
tanahmet Üçleme sokak 15 numa
rada bakkal Bayram, snbunu 90 
ve horoz hsulyasını 35 kuruşa 
sat.arken su<; üstü yakalancı!'ilk Ad Soldan sa ğa: 1 - Tahta çıkar-
liycye \'crilm;ştlr. ma; Harabiyel bRkiyesi. 2 - Çı· * Şişli HalAsUr~azi caddesi 295 ka çıkanın aksi; Zarf edatı. 3 -
numarada yoğurtçu Kadir ve Pan. Bir kap; B r hiıküındar. 4 - Cüm
gaıtıda tatlıcı Mustsfa yoğurdun leler; Su. 5 - Yağı çıkarılan mad
kilosunu 60 kuruştan satarken suç delerden. 6 - Bir hayvan; Ata: 
üslü yakalanmış ve haklarında za. Akıllı . 7 - Dökme demir; Tera
bıt tutularak Adliyeye teslim cdıl_ zi. 8 - Bir edat; Fırlatan. 9 -
mlşlerö r. Futbolda topa vuramayış; Tersi: 

Müddei Kadri tarafından milddel· 
aleyh Meliha aleyhine açılan boşan
ma davası l<;in mUddeialeyhin 29/ 6/ 

9i2 pazartesi gilnU saat 9,30 da mah- meııinde cereyan eden muhakemesi 
kememizde hazır bıılunmıuıı lüzumu netlcesınde ırnçl~n filli sabit oldu· 

tebliğ edilmesi llzerine mumaileyhin 1 ğundan Millt korunma kanununun 
31 • 59 cu maddelt'rl mucibinre yUz 

o gün gelmeme!li veya bir vekil gön. lira ağır para cezası ödemesine ve 
dermemesine mebni hakkında gıyap Uç ay müddetle hapsine ve hllkllm 
kararı ittihaz oluıımu11 \'C imi! kılı-1 kat'ileştlğinde ücreti suçluya ait ol· 

nan bu karara ait ihbarnamenin bir mak Uzere karar hulA..,aııının Vatan 

nilshası da mahkeme dıvanhanesine gazetesinde neşredllmt'Sine 3 / 4/ 912 

asılmış ve keyfiyetin on beş gün 
müddetle ilanı için tahkikatın Hı 9/ 
942 pR.7.artesl günU 11aat 10 a bıra

kılmış olduğu ubliğ yerine geçmek 
üzere ilftn olunur. 

tarihinde karar verildi. <7168_. 

Korar hu'ôsosı dır 
Uitlk!r 42/ 32 

* Çemberi.tas Vezir han ~6 nu· bir p~ra. 1 O - Bir renk; Fikir. 
marada tatlıcı Yunus paha 1 yo_ ıı - Acele ve bol yemek. ZAYi 
ğurt satarken cürmü meşhut ya- ı Yukarıdan aşağıya: 1 - Arka_ lııtanbul üniversitesi hukuk fakUI· 

Miilt Korunma kanununa muhale
fetten Bayrampaşa mahallesi Kilrk
çü kuyusu sokak 36 numarııda otu
rur köm\lrcUlük tlcaretlle meşgul pılmış ve hakkında zııbıt tutula. ıı. 2 - Su. 3 - Dil; Bir iskambil I tesınden 19U _ 1942 ders yılı için al

rak Adliyeye verilmiştir. oyu nu. 4 - Zamanın kısımların- dığım 8041 numaralı .şebekemı kay-

Kari Ehert, dün 
sabah ~eldi 

dan: Parlatıcı madde sürülmü5. bettim yenisini alacağımdan esklsi-
5 - Zıplaya zıplays ; Yemek. ,6 - nin hükmU yoktur. 
Bir peygamber. 7 - Son derec~ Sınıf birde 8014 Orhan SUyUr 
iyi; Bir kuş. 8 - Bir soru; Tersi: 

(Ba.,ı 1 ln<'ldf') + Birşey hakkında o şey} kabul el· 
ötrendfğlmlze göre, Kari Ebert. medlğiıı gösterir fıkir yüriltmc. 

le sanatklırlarımız. şerefıne Emin_ l 9 - Gaddarlıkla r. 10 - ir.san: 
önU H&lkevi rc!sl Yavuz Abadan Hayal cevheri : Zarf edatı. 1 ı -
tarafından bu ayın yedinci salı I Tath b ir madde; Ştiphe. 
günü Perk otelde bir çay ziy&fcti DÜNKÜ BULl\IACANIN HALLİ 
verilecektir. w 

Kart Ebert kendisini z yarct Sold en saga: 1 - Sinl:·ler; Ve. 

ZATI 

Jzmir Menemen askt'rlik şubesin

den almış oldu~um askerlik ihtiyat 
terhis tezkeremi zayi ettim. YenlsL 
nl çıkaracağımdan eskisinin hilkmU 
yoktur. 

318 doğumlu Köse oğullarından 
Salih oğlu Yakup Irgat. 

Sabri oğlu Ahmet Tan hııkkında Is

tanbul birine! Milll korunma mahke_ 

mesinde cereyan eden muhakemesi 

neticesinde suçlunun mu sabit oldu

ğundan Milli korunma kanununun 

31 • 59 uncu maddeleri mucıbince on 
beş lira para cezası ödemesıııe ve 
hUkllm kat'ileştlğinde Ucretl suçluya 
ait olmak üzere karar hulAsasının 
Vatan gazetesinde neşredilmesine 

7 /4/ 942 tarihinde karar verildi. 
ci170> 

Dev:et Orman İşletmesi Karabük 
Revir Amirliğinden 

Satılık köknar tomruğu 
1 - Karabük Devlet Ormıın işletmesine bağlı Ovacuma bölgesi 

emvalinden Kalellst\1 Ye Dokuzolıık depolarında mevcut 934 adet mua._ 
dili 396 metre mikap 532 desi metre mikAp Köknar tomruğu açık art
tırma suretile satılıJ'.ta çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların kabukları soyulmuş olup hacim orta kutur üze
r inden hesaplanmıştır. 

3 - Açık arttırma i / Temmuz/ 942 tarihine raslayan salı gi.\nü saat 
H de Karabük De\'let Orman işletmesi Revir Amlrligi binasında top
lanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Tomrukların beher metre mlktlbına. muhammen bedel 18 liradır. 
5 - Teminat akçe.si % 7,5 Jıesablle 635 lira 32 kuruştur. 

6 - Bu işe alt açık arttırma şartnameleri Ankarada orman umum 
müd\lrlUğU ile Zonguldak orman çevirge mUdUrlUğUnde ve Karabük 
Devlet Orman işletmesi Revir amirli~lnde görülebilir. 

7 - Isteklilerin ihale gtinünde teminat akçeleri ile birlikte Revir 
Amirliğimize müracaat etmeleri !Uz umu ll!n olunur. l6964) (7040) 

Sanatka · Aranıyor 
Ortaköy Orhaniyedeki motörlU vasıt:alıır tamirhanesi için ücretleri 

imtihanla ta;1n edilecek ehliyetlerine göre tesblt edilmek ve azami yev
miye 5 lira olmak üzere bir tesviyeci, iki tornacı, bir frezeci , bir ma. 
rangcız, bir boyacı, dört oto makinisti. bir bobinaj elektrikçi, bir akil· 
millfıtör tıımireısi, bir dökmeci ustaya ihtiyaç vardır. lstcklilerln elle· 
rindeki \'esika.lar ile tamirhane müdUrlUğUne m\lracaatları. 

(327 - 7096) 

Sahlbl ve Ne,rlyat ~fildürü : Ahmet Emin YAL,IA..'i 
Vatan Ne-:rJyat Türk Ltd. ıjtl. \'atan ~atbaa<sı 

eden O:r muharrlrlmizc Ant i. 2 - Ezan; Olamaz. 3 - Mir; İkı 
gon'un tercih edilmesi hakkında fare. 4 - Enin; :\1:. M.; Nil. 5 -ı 
şunları söylemiştir: Kin; Ma; Ad!J 6 - FaniJA . 7 -

c- Bu piyes grek diyıılogunun Etfal; S ' : Po. 8 - Derk; Ablak. 
CD111huriyet Merkez Ban 
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Türk tlystrosuna ilk defa olarak 9 - Amar; Atıl. . 10 - Men; lre. 
konulmuştur. Bu piyesin lntı- betö (öteberi). 11 - Akka; Az. 
babının sebebi dramatik bir h·

1
• Yukarıdan aşağıya: ı _ Se- K \ f 

vayı modern bir fl\ozofi içinde ak- mek: Edama (Amade) . 2 _ İzin A T 
sett irebilmeslndendlr. Ti.irkc;e 018

• istemek. 3 - Narın; Frank. 4 - Ka~a. 
rak ilk defa Ankarada temsil edil- İn ; Fakr. 5 - 1\Ial. 6 - Lokman: 
mlştir. Bu piyesin halkı alfıkadar Art. 7 - Elim; tsalc. 8 - Raf; Ali 
etmlyeceğl söylcr:dlği halde, ben Baba. 9 - 1\Iarda. 10 - Vı;riJ· 
bunun altıka uyandıracağında ıs_ Pasta . 11 - Ezeli; Ok; öz. ' 
rar etmlşt m. 

E ORSA 
1942 

1stanbulda yalnız. Anligon'u ~ös 
terPccğ ı;. Bizim Moleyrde-n, Şt!k<ı· 
pirden eserlerimiz. vardır ki, bel-
ki başka sefere onları da oyna- 1 Stcrltn 5,24 
mak lmklını hasıl olacektır. 100 Dolar 130,70 

Altın: san Kilog't'arr. 72,606,21:i 

Banknot 
Ufaklık ··············································-

Dahildeki ~luhablrler: 

Türk Llra.sı .................................. . 

Hariçteki ~tuhablrler: 

Bu geltıı1m izin Sl'lı:?bJ Gilzel 1100 Pczctn l 2,9:J75 
Sanatlar Akademisi t:ılebesile ar. lOO İsviçn Crangı 3cı,55 Viger dövızler ve Borçlu kliring 
kadec:lığımızı arttırmak içindir. 100 İsvl'Ç kronu 31,16 bakiyeleri ................................... ... . 

Altın : san Kilogram 24.873,913 
Altına tahvili kabil ı;erbc.st dö\·lzler 

Maarif Vektılmlzhı fıkrlnc söre ESHAl\I ve TAH'ViLAT Hııı.iııe Tah,lllerl: 
mektep. mekt<?bl tar.ımnk suretıle İkram ' ycli "lc 5 9:i3 El'gnnl 23,00 ı 
tekamlil eder. Merkez B nkası 156,00 

Bu p:ycsi evvelfı b 1r kere göS
termek üzere çağırılmıştı~-. Fa. 
kat ısrar ve arzu üzerine dört de
fa gösterllccekt r .• 

- Türk sahr.c gençliğinden 

memnun musunuz? sualine kıy. 
metli rej'sör §U cevabı vermiştir: 

n- Sizin yanınızda ve halkın 

huzurund söyliyebllırlm ki tale-

1 

belerimden çok memnunum. Me. 
selli Avrupada tiyatro !stidadı mek 

ı tcplerde ve cemiyet hayatında 
ba$lar. Talebelerim çok çalışkan. 
dırlar. Birkaç sene evvel operası 
olm;1dı~ı halde şimdi Il t tcdlay gl. 
bi büyük operalar oynanıyor. Ger ç 
Türk talebesi bu opualardo. bü
yiik ;> aratıcılık istidadı göstermek_ 
tedlr. 

UAŞrr RIZı: 

Tıyatrosu 

HaUdc Pi kin beNber 
Harb yede, Belvü bahçesinin 

alaturka kısmında 
Bu gece 

Bl::Nİ ÖPÜNÜZ 
Komed. 3 Perde 

Yazan: Bedia Fon Ştatzer 
Heyet h~r gece BelvU bahçeslr.de 

temsil vermektedir 

İzr.:itte sey'ôp 
Son y~ ğan yağmurlar scbeb'lc 

hasıl elan sellerden Derince - iz. 
mitle İzm i t - Sapanca arasındaki 

şimendifer yollarının birer kısmı 

bozulmus ve kôprillerden birinin 

ı Dernhte e<li. evrakı nqkdlye karı:ıılı~ 

Kanunun 6-8 ınci maddelerine teVf!
kan hazine tarafından vfll<I tediy.ı.t 

ısenedat Cüzdanı: 

Ticari SeneHer 

.E!!>ham \e Talnililt Cüz.danı: 

(Deruhte edilen evrakı nakdi

A - lyenın karşılığı esham ve tah-

l vililt (iUbni kıymetle) ...... 

E - Serbest esham ve tahvilat ... 

A\·aıı!>lar: 

Altın ve doviz Uzerlne avans ........ . 
Tahvilat Uzerine ıı.vans ................ .. 
Hazineye kısa yadell ava.ns ........... . 

Hazineye 38W No. lu Kanuna göre 
açılan altın karşılığı avans ........ . 

Lira 

102.126,446.84 
8.496.588.-

23 i.361.79 

58(.386.36 

34.987.148.65 -.-
62.380.177.26 

1:;8,7 48,563,-

23,790,220.-

326.542.372.88 

•5.183.6U.93 

10.398.220.i3 

3,121,22 
7,888,723,45 

-.-
250,000.000,-

Ben şimdiden Ti\rk tiyatrosu
nun istikbali için çahsıyorum. 
Müstakbel Tllrı, t yatrosunun çok 
kuvvetli olEca~ına inanıyorum. 

de rayları oynamış olduğurdan Hl ı;edarlar: ................................................................. - ........... .. 

Türk artist ve aktörlerinin, blr 
operayı evvelce modelini görme. 
den yaratmaları bana çok biiyük 
ümitler vermektedir.» 

evvelki gün Ankaradan şehrimize ~luhte-ll1: ........... _ ........................................................... --......... .. 
gelen tren~erle giden katarlar iz. 
mit, Derbend ve Derincede birer 
müddet beklemek mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bozuk yerler derhal • 
tamir edilmiş ve seferler ba$lemış· 
tır 

Yekün 

Lira 

110.85 j .396.63 

58i.386.3f; 

97.367.625.91 

13-i,958,3• 3 ,-

326.54 2.372.8S 

55.581 .862.66 

257,891,8tU7 

4,500,000,-
11.617.844.08 

999.901.676.19 

PAS 1 F Lira 

~ rma~·e: .............................. - ... - ............... ............. , •.•• 

ihtiyat Akç.esl: 

Adi ve fevkalii.de 
Husust 

Teda\"üldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen e\'T&kı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tev!l· 
kan hazine tarafından vll.ki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nakdiye ba-
kiyeı;I ...... - ...................................... . 
Karşıılğı tamamen altın olarak 
llfıvcten tedavüle vazedilen ......... 

Reeskont ınukab!ll il:ı.veten tedavtile 
,·azedilen ............... ....................... .... . 
Hazineye yapılan altın karşılığı a
vans mukabili 3902 No. lı kanun mu
cibince ilaveten tedaville vıızedllen 

:\le\duat: 

Türk Lirası ........................................ · 
Altın: Snfi Kilogram 877,1122 

~8SO !\o. lı kanun:l r.öre Jıaz.lne~e 

'1(,.'thııı il\ an'I mukabil! tenlı olunan 
.ııtınlar: 

Safil Kl!ogr .. ru 55,Ml,930 

Döviz Taahhüdah: 

Altına tahvili ka.tıil dövizler ........ . 
Diğer dövizler \'C alacaklı klirıng 

bakiyeleri ............................................... . 

9,412.135,i3 
6,000,000,-

158,i4S,o63,-

23,i90,220,-

134,958,343,-

40,000,000,-

288,:J00,000,-

136~00.000.-I 
118.386.231.22 

1,234,164,05 

78,124,167,90 

- .-
27.107.269.0·1 

~Iuhtellf: .................. - ................................................................. .. 

-""-___ 
YekQo 

1 Temmuz: 1938 tarihinden itibaren 

hkont-0 haddi % 4 Altın Ut.erine AYans % a 

Lira 

15,000,000,-

15,412,135,i:· 

ti9'J.958.343.-

119.620.39S.2i 

78,124,167,9C' 

27.197.269.ı)\ 

1H.589.S62.2~ 

999.901.6i6.19 


