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Ayluea dren celin 
bir diploma tlk müe& 
deJedea eoua ı.os.;ı 

IDU8lledNlnJ lmza e. 
... ı.m. lnöatlnllll 
memlekete diatafllıtde 
M7tUr •vinç ve -., 
laaalak teuböratll' 
kartdaıutllldaa bir .... 
w.. 

Lozan Zaferimiz 
.. 

19 uncu g.ıldönümü bütün 
gıirdda heyecan/o. kutlanıyor 
Akşam üstü üniversited büyük merasim 

yapalacak, Ha ...... , .......... 
..a.11 Lam m tt nca Jlldfhtie 
ldldlr. ti ,.ı evvel hagilıt, Lo. 

...... 'ftltl ............... hmet 
ta&ıl pıp ~le •rl•rea 
Mlren çetin bir ıiyul meydan mv. 
barebe5inden sonra zaf•ri kalan. 
m11 n Lolan sanı ıııııahedesl ~ 

jiflfl!r~arlir.~~:~,,.. 

Kat'I 
Bir s6z 

1 

Milli Set dün 
Rnkarava dôndü 

. 
Reisicümhur, muharebe zamanlarında 
orduyu ve memleketi beslemekte ôn 
safta gelen K'onyahlara teşekkür etti 
lalat, lllleU rouara ıapmü ta- ıır 
IHtlaamuıaa flllllat edllmeııaı lfU8t lla1u11aıar 

oa1•. n (A.A.) - Rel.llct1m. 
tamet lnönU, Konya llt\_knlnd• 

utradllt Konya YllA)'eUnlıl kua 
köylerinde balla kabul etUklert 
an, ıeoea 'b'.r MDe sarfında b41. 
~ 11.v.llabat •tm alam'. 
KODJ"&lJlarm UIDln ettUded en 

ı ttoeden doJaıl ~ b•Dmıa 
~·~~ valial HIRIUttlD A.takere 
~ et.ml,ı.rdlr. &.l.llotlmllur 
~-~""•wlıetle, KOD)'&DJJl. mub&N.. 
~da Ol"du1U .,. m.mle. 

bellem-1de ea l&fta l'9ldlllD1 
bGiln yurda Jıatlrlatacaltlan T&&dlJL 
de t-ıunmUflardlr. ODtlmbdeld -. 
...... da Kaqa .u&,.u ballılD • 
dla fft idare maıurlal'mdan, cim • 
laartret bftemetbü.D &Jllı p~ 

~ ~ - bl1lll J'OL 

ıara apmalıı temayllllerinlD 1•r bUL 
mamaama dikkat edil~ealAl tavaıı
etımı ııerdlr. 

AKSABAYDA K.0YL1'LJ:BI& 
KONVfllAL&B 

........ ,.. il AA.) - Aaıl lııl11ll .. 
tıplia RelaicQmhur t.ııut tn&ıtı dtln 
(Bor) yolu Ue f8brlmlm tanfl~ 
Jlldflerdir. KDU IJef 7ol tmrlııade la&re 
mu lflıaı'Ue mwut JdSyltUerle- llo • 
nupaal&r Ye 'kD,ıtlerln 10tft p1a 
amlml teahtlrlerl)'le JcaıplulDJI • 
ıardlr.. Aba1'-Jlılvla ookt&llberl 
hUretbll oektUclerl ;vQae Şetlerlnl .. 
r&ıarmda gönnekt.en duydukları llOD 

- •YIDV .,. derin 1Gkr&D blalerinı 
eotktm bir tekilde se.termlll•rdtr. 

MlUI Şef, Alrarayda kö7ltı ve ka. 
abalı ballca bir QOk aualler IO&"illllf.. 

..... ............. sek 
sararsBrdG 

Stokholın: H. ( A.AJ - lleuter: 
lnıilfı U(aklarının yaptıklan • 

...... ~~IH.flJıl.
0 

~ı&-:l>•a§ilia M!!ll~~ 
Mtll- lıiAeP dluııufbr. 1 
h ıemUerl tlull falla hasara u"' 
mıttır. 158 ldtl 6lmOtt(lr1 ıaeo kiti 
yenlJ kalmıtlll'. 

Alttlenial• 3 rnİllNr ..,,n.i 
6tıtmlllı 

Lonılra: 16. < A.A.) - Akdeniz. 
de iki lngflia deabaltm tlmall af. 
rlbya ıttmelde olan S mihTer ta,• 
bna turrua etmlı Te bunlul bfbr 

1&r .,. elddrJan oenplard&n Oc* _.. 
nun kalmqlardır. llM11 Şef aut ıa de 
Koghlar 70lu ile .Aıılrarap bara. 
ket bu1Urm\lfl&r n tefrlfterlDle o&. 
4Qla Pbl ayn.ı11ıannda da bar&Nt,. 
U tuabtlrlerle ugurtan~. 

JıdLı.! şmr .ANKAlUDA. 
Aüara, il (A.A.) - Kiln 1Jef. 

Cllmhurrelal lamet ln&ntl 1la akpm 
aut 18,•& de Konyadan otomoblDe 
Allkaraya avdet bu,.urJDq1ardır. 

Cllm.Jıurret.ı Dikmende BQyQk ım. 
let•Kectl.ll Rel8t AbdWb&llık Renda, 
Bapekil ve Hariciye Vek&leti vekili 
ŞUkrU Saracotıu, Genelkurmay -.. 
kam Karepı J'eftil Çakml&k, Vekil • 
ıer, C. B. P. Genel Sekreteri. ftU. 
ıeneraller w uJtert ve mtllld erkl.D 
tarafmdan k&IJllanJlllflardlr. 
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satışı serbest bırakılıyor 

Sinemanm koltuk yüzlerini 
soyan üç çocuk yakalandı ı 

Bitkaç koltuğun deri yüzünüı 
kesmişler, paketlemişlerdi 
Kumkapıd&, Babplllcahve eoa - Oc lllrmz çocuk buDl&rd&ıl blrUC 

lmd• otura11 ~ervant admda biri taulllnl pant ;raparak aaartar• 
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qbtlpD 7'l*l'ID1 ... .,. ......... ~. 
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rUş et verirker 

yakalandı 
a.latada denl.I Jevaamatı aat 
r ,ırat mUdllrU llldTU'd, c1aQ1a DaJıı 

Uyat komi.iyonunun atm almak uze. 
n talip oldulu lkl adet tRna Uettn1ı 
•)'in edilen reaml ttyatma •bul& 
)'&D&f1D&llllf " ~)'at ısomıaı-u. 
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· !an~uı hakim ve ~üdde~u.mu-1-· [Mahken\~'ıerae ~ *it~~ 
mılerı arasında terfi VB tayınlar Mahrukat ofisi abahat hangisinde? SbYüa~Ca bir vam 

Adliye Vcktılctlnln hftkim vr 
nüddeiumumilcr arasında yaptıAı 

n klJ, tiiyin ve terriler listesi resmt 
gazelede intişar etmiştir. İstanbul. 
lı:ıkimleri arasındaki nakil ve terfi 

mahkemesi azasından ~lahmut Se.. 
zel 50 liraya, İzmir hakim muninll
ğlne. İstanbul müddeiumumf muavin 
Jerinden, Kemaleddin 50 lira ile, 
İstanbul hukuk htıklmllAlne 50 lira 
maaşla İzmir hukuk haiomı İzzet 
Aker , lstsnbul sulh hilkimlerindcrı 
Kfızim Karay, 50 liraya, sulh hfıkim 
)erinden Meliha Barlas ve hi\kim mu 
avini Saadet Ulusoy, hiıklm muav! 
ni l\fuazzC"l Sa'\"nşkan kırk liraya, 
Ankara milddeiumumt muavinliğine 
Jstanbul hAkim muavinlerinden Sn. 
hnbeddln Eric 40 lira ile, Oskildar 
•.orgu hiı'kl;ıılerinden Saim Gönümıın 
lst.ı:ıhul mfidd< iurnumt muavinle • 
rlnden Hilmt Davazlıgll ile mildde1 

umumt muavinlerinden Fahri Ka. 
zan. Sekip Muslu, Suad Aydoğrunun 
maaşları 40 lfTaya, hukuk doktorl:ı
rındon Orhan Karaköse 40 lira ma 
aşl:ı İstanbul müddeiummnt mua • 
vinliğine, Edremit hllkim muavinlP.· 
rinden Demir Bai 35 lira maaşla İs 
tanbul milddciumumt muavin1iğinc 

A 1 em dağ 1 • 1 • B AZAN gtuetelerdc d.9\'tet ır.e. 
or manıarından Genç kadın, ·lehınde şehadet eden erın.fel~rin~u:~:1~ıı:n:::ı~:~~:~nv~~; 

!er şöyledir: 
Asliye hukuk hakimi CelAI Arslan 

oğlu, asliye hukuk h!ikimi Münür 
ı.ltıok. dördiincli dereceye, aslive 

cczo hi'ı'kimi Kenan Atııerğin beşinci 
derecr)·e, Kı rklarell ceza hl'ıkim llRi. 
ne loı;tnnlıul sulh hfıkımi Osman Nıı 
ri Bilslsiz, Edirne cümhurlyct milel 
deiumumiliAlne, lstnnhul sorğu hClki 
mi ScH\hnddin Ayano~lu, İstanbul 
hukuk lıUkimliğine terfian asliye hu. 
kuk htlkimi Kiizım Suda 70 lira ile, 
l tanbul sulh h:'ıkimlerinden Niyazi 
H:ıkgilc!cn ağır CC"a mahkl!rucsi iizfı· 
sınd:ın Stilim Başol yedinci dere•e 
~e. htnnbul müddeiumumi baş mu. 
nvinll~inc GO lira mnaşl:ı, mOddciu· 
mumi muavinlerinden Nail Ozknn. 
t'sküdnr ceza hukimllğine. Ankara 
asliye ceza hiıki~ Cemalcddin K!S 
scoAlu 60 lira ile , lstanbul ticaret 

Yarım milyon.ç~ki elini _sıkıyor, aleyhinde ~öyleyenlerin ~:!.:~· .!~~ .. ;:Fl~:~ 
odun daha getırlyor ıse arkasından bagırıyordu ~u:u r~~:aı~;\'~;;:~fn:!:r~~~· 

ta)·in edilmişUr. 
--~~~~~~~~~~~~~~~ 

YÜKSEK MÜHENDiS OKULUN
DAKi DÜNKÜ MERASiM -----Diploma alan gençlerimize bir çay 

verlldı, Maarif Vekili de hazır balanda 

Ankarada geni bir. Mühendis 
mektebi daht;1. /,urulacak 

Mahrökat, ofisi h.tanbuln en ya. 
kın bulunan Alemdağ ormanından 

da kat'iynt~ başlamak için lertibııt 
almıştır. Onnnn fdaresile beraber 
burada ofise iki büyük ınakla ay. 
rılmıştır. Bu iki lıpyük maklnın ve 
receAi odun yapılan tahmine göıe 

yarım milyon çeki olacaktır, Bu dı; 
İstanbul ihtiyacının esnslı bir kıs • 
mını teşkil etmektedir. 
Alerndağındnn katiyata ay başın 

da başlanacak ve bir tarartan elde 
edilen odun sqratle şehire endirile 

k
. • ce tır • 

Diğer taraftan Şile ve havalisinde, 
ki kesim ve nakil teşkiJAtı daha zı 
ynde takviye olıınmuştur. Şimdi şc 
bire daha büyük bir süratle odun ge 
tirtilmek1edir. Fakat şimdi vücude 
gcllrilmiş olan büyük odun stokları 
lstıuıbulun ilk kış ihtiyaçlarını hl-: 
bir sıkıntıya meydan kalmadan kar. 
şılayabilecek kadara hali# olmuş • 
tur. Bundan sonraki faaliyet daha 
büyük ve mesell geçen :k~ benzer 
sayılı kışlara ,karşı hazırlık mahiye 
tinde olacaktır. 

Buz nakliyesi ihale ediliyor 

Buz nakliye ve tevzii işi, Ağusto 

sun dördüncü günü ihale olunae~ık. 

Se\.i=ıtiler, njpnalnddar, e,·. 
lt.ndiler, ama daha lld.ncl ayda ay. 
nldılar. 

Ruhlan uyuş:unanll§tı.. Sonra Sa 
Jlihattln Bey de evine bJknııyor • 
du. İçkiye dadanmı'tı. K&ruına 
yaptığı muameleyi, insan hizmet • 
çisine yapmaır., daha, daha luzm 
parası merlne de desise il~ otur • 
du, glttJ.. Kmn babasmdan kalan 
ikramiyesi vardı. Bunu ailem etti, 
kalıcm etti, aldı, götürüp borçla. 
rma kapattı." 
KMlın phlt habire anlatıp do. 

ruyordu. 
Asliye hukuk hildmJ de gözlük.. 

Jerlnln altmdan kendl81nl inceden 
inceye !5\lrllp duruyordu. NiJıBy~t 
elini knldırarak: 

ıoedi. Şimcik Fitnat abla dJye eli
mi öpUyorl:ı.r, amma, ne çare, !\fA· 
ilkeyi zorla o adama yolladılar. 

DedJjinı bu sefer de çıktı. Ata 
da!! tıd boçak, Uç ay g~eden yt 
ne aynklılsr, 

- Siz kabahati hangisinde bu 
luyonunuz 'f 

- Tabii Sal~haddln bey de. 
- Aynlmalnrmm ı;,Sebebf sizce 

aelerdlr! 
- Ruhla.n uyu5amndı, ikisi im 

kinı yok bir arada yaş:ıyamazlar. 
Tamamiyle iki ayn karakterde
dlrter. 

lJ'çüncli ~a.hld, beya7. elbiseli, 
kır saçlı Fehmi adınıla birisi idi. 
El'lerinl koll:ırmı oynatarak, par. 
maklariyle i5aretler yaparak ko· 
DU'1JYOrdu. - S'7.ce, dedi, h9inglsl kabahat-

Ji? - İkm de müneV\'erdlr, Efen 
- Hangisi olacak! Tabii Sall- dim, milne""·e.r ••. Böy'Je yapmama. 

hRddin bey._ lan li.zımdır. Fakat, gel gelelim, 
- Kal'l!lına fena muamele ya- daha e\·lendiklerlnin 11k günU blr 

par, diyo"llmlZ, tne'le11 nasıl! kavga, bir kıyn.met ,.e biri bir ta· 
- Anlatayım. Mallkenln hiç rafa, diğeri öbür tarafa. •• 

bir armsunu yerine getirmedi blir Araya gireyim, <le<lim, ikl!!i de 
Malike evine düşkUndtt, o ise "oka- bana çok hürmet ve se,·gı göst~rfr 
ğa Udil, Malll~e biJ'81Z pa.ra. artıra. Jer. EJ<.qik dlmasmlnr sözümii de 
yun derdi, o ise parasmı havat teY dinlerler. Fakat Malfke ile dalı:ı ı. 
J.ere g~eye, eğlenceye sarfe<ler- ki ~ konu,ma<lmı ka.tiyen bir 
dl Ullüüç, Maltkenin el"keğinden birleriyle ya~ayam:ıync:ıld:ı.nnı ıtn • 

tır. ba:'jkamtda ~özü yo~, onun ı,e }adım. 
Şartname mucibince müteahhid, hizmetçilerde, 'dlıklarda. idi dört. - Si1,ce kabahat hanğisinde? 

6 milyon kilo buzu, belediye hudut. Kansı kiredle otunırken, ~ali.- - iter ikisinde ele var. 
!arı dahilinde nakil ve tevzi edecek haddin bev mtıtfa.ld:a hhmetçi~rle - Daha fnzla f 
tir. Duzun kilosu iıznml beş kurnşn f 1n ı rrd. s "' ht_,..et"llerı·n M"lik el DUn ö,ı;.leden sonra, Yüksek ve bu işin ka.bulil için hazırlanan ı T< ac:ı '· onr,. ..... ... - "' c e ... 

& - salılacak ve beher kjlo Icin mütealı. __.._ ka-m .. f-a. mu ..... ele de Bı'rbı"rlerinden boe .. nmnk ı"stj. 
Millıendis okultulda, diploma alan projenin 3 agustosta Meclise sev- y&nııma •.., •• -- ·-· ~ 
tnlebenin şerefine bir çay ziya.f~ kcdilmesinl istediğini söylemiş ve bide bir kuruş elli santim bırakıla- yapar<ll. ~·en karı ~o--,dıın ikisi fle yerlerin 
,crilm'ş, toplantıda Ma:arif vekili ı:.u suretle senede 300 meıun a1r caktır. - Bu söilerinbtn <lo~ru oldu· de yoktu. Kendilerini a\·ukatları 
na.san AU YUoel de hazır bulun- nacağını bildmciştir. ~na yemin ed~1' mi~n1z! ' tf'tDSil ediyordlL Fakat, Malike yi 
mrştur. Son olarak öğret.im heyetine T opkapı • Silivri asfaltı - Aııaan., elbette vemin ~e- ne gelml11 \"e arkadaki .;nmiin ye. 

lstiklfil ma."ŞTDdan sonra ölen Htab eden vekil: tamamlanıyor rim. rinde Jaz arkada~lnriyle beraber 
ır muallim ıle talebenin hatrral:arı "Sizler en iyi bir jilris.!.niz. Ya- - Pek ftll, dli;el' l!1'hld1 ~lt- otunıyor, Muha4<cme~1 can k•ılağı 
ızız oluumuş ve yıl bitineilik a. 1 pılma51DI istediğinjz şlcrde vekale. VHAyet başlan~eı Topknpıda ve rm, Fitnat... ile dinliyordu • .Dinlenen kadın ~ıt-
an talebeni nisim.leri okunmu..'jtur. 

1 
ti ikaz ediın.iz'' demiştir . sonu Silivri ~rn'iııhasın9n olan as F1tnat, ~nrık boyTu_, ufak ~· hic!lcr bire;. birer ke,nara ~eı.;ırı~ 

Bunlar son ımuftan: Helük, Zi- Blm.dan somu mcresim bitnriş fallın yarım kalan sop kısmının silr fek bh- kadındı. lerl um:ı.n lren<UsiJ>e knq1: 
~ a, F.atrl, Hüseyin, <l.had, &ki, Vekil. Vali ve diğer misafirler aile ikmaline ve bu yolun başlangıç -.- nen. dc<li, dw evlenmeden - Na-.ıı 6öy1ediın~ iyi nıl ~ der 

B · · ır•-- ~han c nı _,...,_.._._ ·..ı-= d ı --lr .__ kısmının büyük bir meydan halin e\'nl tmnlann uyusamryacak1arr gibi ı;Ulümc;Uyor, o da ba<1iyle t.e· e~cı sın .......,.: v•. , em . mÇAı.çwu sergı::ı.q~ o a~ .... Uö.-

l)ördüncll smı:ftan: Niyazi, ıs. hat almışlardır. Toplantı saat 19 de genişletilmesine karar vrrilmis. nı 5nvk'tn~tim. çl'nltfl nıııanh dur- ~kkür ve t:ı~itrk ediyordu. 
·ı ı::.-.ı.-ddin d b'"-! · tir . İnşaat ay başında bnşlnnacnk <lu°klan zamao<fa bile ıo;Bl§hııddin, Erkek gelmeclii{i ~lbi, yalunru maı • ...-~u"Ç • a rı.uLJınır. 
üçüncU sımftan: Bfilend, Ne. MEZUN TALEBENİN 1S1MLER1 tır. l\Tnlikenin hlç bir ~teğtni yerine dan (Ja hk l\İmse gelmemi tJ. Bu 

t c:o- t A....... Ya.lrub Bu ~ı ı l 1 ...:ı retı"rmez, kemlic;ine karşı çolc ın. da eı~ekler için acın:ıt'nl< hir hs.1-ı;e , ocrmc , ,-.... ı, . J ... m'CZUil o an nr şun nn.ıır: ~ 

tcinci ıSrnıftan: Orhan Tarık, Yol şubesin:len mezun olanlar: Bevkozdakl kawl dunmlu. di Ka<lmlar hen~ein 1erine ne ka 
H Ô ı - ·· ,,......_..,, Hal,/\k De S ha '" J ·Fa.kat, bent din1emedller, ev- da.r merbut İ"eler, erltekler de o asun, me:- nonu, .L .... "" .. t. u rma.n, u ıuamer, f d k 

B:rinci srmfta.n: 1.srail, Hacmi, Muhterem Orrroşroğlu, Tahir Kap· 8 111 J8Dglftl lendl!er. nmma, iki ay ya ~ec:tl, yıı lm<lar !;ılmycl oluyortar. 
Hüseyin, S:ıl:ımon ve Mehmettir. lan, Fal'U!k Unar, Nesim PaH.kar ve ~e~medl, 'im: annt"•infn e''in~ kaç· Ne l~ ... Nihayet sÖn ~alıicl tle 

Direktör bu lis~yl okudu..'lı:tan Mithnt Kunter. Dün ak~am üzeri t 1• <linlencll Bu rln M:ılikcnin yrngesi 
sonra okula ibu yıl tayyare mühen- Su Ştt'besini bilirenıer: Mustafa söndürülebildi Snlah:ulclin ni~:m olclu, arnya · lıli. lfab:ı.h!lti tn.-namcn Sa•i'ıhaddi 
disliği km:nı ifil.ve edild;ğini, tyi ne Tn.nrıkulu, Nejet Yengili, Adnan n'lamlar '-oY<lıı :v:ıh':mlı nkar- ne yükl~tlp, Malikenln b:ı"'ı yakıl. 
ticcler almrJtğm1 ve gelecek yıl iay Günal:p, Turgut Tür'kalp, Hikmet EY,elki srın öğlcdch sonrn Bey • clı. bir rlaha· ydn.:nTVl!C'n~ı ('\'l!le mış bir kn olclui'.i,unu ~ii) lcllikten 
yare mühendisi mezunu vereceği· tnal, Metin PuSet, Ziynetfjn l'ııy- ko7. ve Paşabahçeden 2,5 kilomclrc lı~lı ol:ıcn~ı. zh-a bn te::rülJr.nin M>nra: 
Di söylemiştir, zın, Mehmed D'.ilir, .Memduh De!en, ımıklıktnkl sırtlnrdn büyük bir hın ker!<llsine «'o'k nM ~r'd!l!;i'l:. Me.li- - SnlahnfüHn nitum olam:ız, e 

:Maarif wkili de talebcn!ıı yüz. CeClilc Berk, Ergun Uluğ, Hayri dalık yangını çıkmıştı. Dört kola ke-nin "!<m (t~fn. nlamk ban<;fl) ıe,·c fendim, ad:ım olamaz. <le<li, O hiç 
de 50 yi geçen.. muvaffakiyetlni Kutal. Zühfü Tmıknn, Ekrem Yeşli ayrılarak Taı')lartepe, Hacıali çiftli. gelm!.".,;ni !'11'>'•1eı1f. lılr zaman ev erkeği <le•,'hlir. ~ü· 
t.'lkdtr et.mi§, memleketin endUstlr j ada, Turh'llt Y~, Mncit Derden, ği ve Gümüş<ruyu meYkiine doğru Ma111teciğim iie n~e lfür.nn lıiç zii gezmede, eğlent'e<le, lıa,·uiy:ıt. 
~ cleına.na taz1n. ıilıtiyacı olduğu .Aımn Yiloemcn. ilerliyen yangın dün saat 17,30 dn bnnm:ı'.lı lınni: ta ... 
na, ancak elcma.nla.nn layllı:i ile Maikine ~ubcsini bitirenler; Fa. söndünilmfıştilr. llk tahkikııttan an. - tm!<iinı yok.- bir ilt'lh:ı hu "· E,·iııe para· ,·emıeı.., kan ma i~·i 
ye'Cişnıesl 1ca bettlğmi bildirmiş ve rok Öze.rgin, Burhan Oğuz, Necip 1nşıldığına göre 3000 pönümlük bir <!:ıml:\ ~~n,a.m. lcenfli"in<l,.n r"'f· muamele etmez. Bo~"nmalnn çok 
Ankamda ~ iblt- mektep daha D~mil"f'r, lskender Özyaşa.r, lsmaı1 fundalık yanmıştır. Yangına mısır ret e'livorum. diye avnk cflrcdi. İli bir hare'ket olur. 
y.ıpitaeağmr, bmum için 10 sene. Gürel. tarlası hekdsi İlyas o~lu Mchmctle ~itll'ıefll, !UIUtı:L, ,.;lcc;I ıorhdı, tı.,; ~nhicl gelmemlştl, mnhkemt! 
lik lbir ph1.:n hazıriandtktan ve SC"k Elekt.rr.t Josmım bitirenler: File karısı Eminenin yemek pişirmek i rncrbnren kabul etti. bunl:ırm de c;:ığırılnrnl;; dinlenme. 
BeJ1 bri milyon lira ha.z?rlandığını, ri Özgören. HUseyin Çalı3lar. Zeki çin yn'ktıldarı ateş sebebiyet ver • Ben, yine 0 :rnman clıı U'.\"TIO::Rmı. ~ine karar \'el'erek muhakzme)'f 
bıt mesele fte MIDt Şeflmizin de l Güns:ıy, Cıhat Erez, Blilend Yaşar mişlir. Tahkikata devam olunmak • "°acakhnnr sö:t?ıedim. bun& TMJti b:ışka bir güne bımktı. 
~ yakı:nlaan a!!tlcadaT olduğunu gı1, ömer Levhl, Ali Giiner. tndı.r. ~hna.Jr:: ist•~ şı,rnrna ltim.cıe <11ırı1e. C-else bö\"leC',e nih:we~ erc'ihlen 
'!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~~~~~~=:!~~~~cıı~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. ~onra. en 1\5'.l.ğı on ki <ıHik hl r ka. 

• clın gunıbıı sra.c;mcln <lısnrı çıl<nıı 
Jlaldtatcn mavi, ktl~, sslonu. 

mun • gün boş bir havası vardı. 
Şlpbe yok ki im~ adam o 
üıc.ap ~k ruhlu, lnsıı.nlıl' 
se.a~ blit.ün m,evcudiyetHe mcr 
but ve Gkrin dUDya ti%erinde oy • 
oadırğr l'01e hDftn etmi' &clamlar • 
dan Iİrt cJeğild1. -Ben böyle a • 
darMan, rultlarında 9 unru ~fo.. 
ninin Ve Hügomm f;dlrlerinin Halli 
n~ hi9, eb"hlyen inc:anlnn, 
he~ tercih ~erim.- Fal•at 
~hiinl balamayınca, gölgelerina 
'~ mektuplumılfl, Didrod:ı, 
Gt'imnu!e, ltır.r.ıono\'nnm halıralann 
da her nn nı:ı;t.bnan btr başka 
!:.O~itten IManlarJa.. Buclıılaların, 
delilri:in, ynlu:t da elleri lu~nh ser. 
"er.Herin harelretlerinc İ!ilir&k etlr. 
mi:w;ccei< kadar ince, serbest dü • 
Şılillt'eıi ,. l;Umr ooamlarla kar·ılaş.. 
:me~ tercih ederim. 

\'a:uın: 

JUL ROMEN 
77 Çeviren: 

LUTFI AY 
n1111- yukarılara, iktidar mevkii. 
nln gözle görünen me\'kllerine ~
~erek birtakım çılgmlnnn ellerine 
se~ her ~eyi kırmalarına maha~ 
retle mani olını\lan her halde d~ 
ha iyl ol:ıcaktır 

İste bunun i~İn, Stı.r meselesini 
h·i bir nıeer~ya solmııya <labn bü. 
yiik bir gayretle ı:n.h~·ordum. Za. 
tesı bu meselede menfi 'l:ınanın:ı. 
nın Fraıısnnm menfaatlerine uy • 
gun düsıntycoeğine kanlclim, 

dıtn doğabile~k nclcelel' ve bn de. 
rece nuılml br ekJlfi reıldetrrıckJe 
Franssrun ne bü)iik bir hataya 
düsmu~ olaeağrnı anlattım. Muhte .. 
lif hiziı•lere mensup, <11osyallst, 
radikal, merkeze ve sağa mensnp 
lıırçok ha.tipler c&rlmi tamamen 
tas\·ip ettiler. Pari!Un en r.lddi ve 
güzide smın.'lnnı temsil eclcn din• 
leyicller o toplantıda, hiikumet ta 
rnfuıd:ın giinderilmi" olan, mü~n~ 
bitleri hiç qüı•Jıeye dü!!Urmiyecck 
cekilde tezahüratta hıılundolar, 

etmı,, etkin mnmniyeyf sustar • ~lnlikc. ~ahlrHcrinin b"r'er hirer el 
ruu:J oluyordu. B uhal t~ınm Al. lerlni .. ı'luunk t~sclıkilr Nli~·or ,.e 
mantar için de p~k hOŞa gitmlye • Jıcrhnlde rloğrn ~nhııı1ctinf1Pn •fon 
<'ek bir tarafı yol;,tu ve hatta Rib. ra kendisine göriinmf"11ek için 
bentrop, Berline dönünce, her ~y. hi:ı:h hızlı unkhıc:.'\n 1'"chmiye işit· 
den kuşkulanan bir komşuda.ıı böy. t lrmek ister ~ilıi <.i6yle !>ÖyJeni ·or 
le küçömsenemiyecek bir netice do: 
elde ettiğinden dolayı böbürlene • _Ben asıl ı;cıhıufoti Fehmi 1,ev 
biltnll bile. F:ıkat iyice dü~ünülür- den beldlyorilom. Udtin cıukutr 
se bu hnl Şe"Jdt, ltaaaııt.imce~ ilk haya.le uğt-adnn. 
projen.in arzettif,i psikolojik ve Nhlr\T Ş.\ZI 
manevi faydalardan hi~bfrinl temin 
etmly<>rdu. 

Yine aynı <leHcde Almanlarn i
lrl iş üzerinde temasrnı oldu. nn 
işlerin ne Slyasetle, ne de Sar me. 
sele ·fyle hiçNr flgiııl olmamakla 
bernber n:ızi rlhniyetinl rr.uhtelif 
zavı,·elerdr.n ve gnrip 1ır ~ekildc 
nydmlııttığı iç!n kraıla o temacı • 
larımı d:ı zilcretmffien getemlye • 
ceğim. 

Şilerlcn kömür getiren motörcfi 
.'.\fohmut Tııylon !l kuru~tan ınm·o • 
zan suretilc Ortnköyde Oskiyan ve 
Hnife kömür salmıştır. Bu iki kişi 
kömiircil olmoılığı h:ılde kömürlt·· 
rl l t kuruşla o satarken cürmümeş 
hırt yapılarak adliyeye verilmişler. 
dlr. 

0 Bakırköy evlendirme memuru 

dır. Osmanlı impartıU>rlu~ll'lo gc 
rileme de\Tinıle rü~,·et :ır...nak, me 
muriyetleri s:ıt.ınnk gihl ~e)lcr hat 
ta fabii gorülmeye b:ışJanmıştı. Tn 
rih ufalı mcmurlann ynptıkları bu 
gibl :yolsuzluklardan bahsetn:eı; 
zira ldtablar bu ·d.:ıre<'e teferrüıı.. 
tın giremlyeceği k:ıd:ır kUçtik ~~~ 
lerdir • 

ı<'ııknt, büyük yol'rozlukh~rfü.u 
bir çoğuna tesadüf etmek mıiın. 
kiindıir. o~nınnh lnrihindc bunun 
lılr ~k çeşiclleri vı.ır. Fran a 1nri· 
hl dnhıı fnkir sanıJmaınalıdır, Di. 
ğcr milletlerin tarlhleıinde <le ~iı· 
ze çarpar. 

Zaten berkesin yapabUecrği yol 
suzluk, vazifesinin değerine ve ım 
liihiyetlnin derecestne göre olur. 
Uer halde nazırların, \'alilerin, he 
le kraUarm lursızWdan ara-.ıntla 
hnyret ,·erici ol:ı.nln.rı Yardır. 

JUc<lcniYetin Yeni eserlerinden 
olmayan şevlcrden biri de j~te bu 
çeşld suçlardır; bunlar ill< ı1e,·lel 
ı:uruldoğund:m berJ, hatta kııbilc 
hay:ı.tı hıı5lar başlamaz ı;törlilmü .. 
tür. J,ikin de,·~etlerjn zenginlikle
ri ve kudrctlen n.rtt11'~ artm•5tır. 

r.oma. 1ınparatorluğmııın da 
yü\GClme {l.e\T;n'1e yol \?'doklar 
ba,lnnu~tJ. İmparatorluğu içinden 
kemiren hn!.talıklann en miıhim -
mi de bu iill. 

Tarihin C'1l büyük yolsu7.1ukla 
nn<lnn biri Romadn.kt meşhur \'er 
re<; ıla\'asıtlır. Verres Siı;Hyaya '11-
H olarak gı;nderilınisti. Hlr müıl 
det ev\'el Sllla.ıım telclifl ve ter• ı
ci üzcri:ıe Sc.n:tto n1.itsır:ıl:m bir 
m:ı.hlteıne lruruhnu~tu. Yalilerin 
muhnl<cmeleri ornda ~iirlileC'ekti; 
fakat ,-:ıliJcr CS:t'ien S.!:ln&toye in 
iisab eden Jdmsclerdi; 1<abah.rıt lım 
olsa bile bemetlerine karar verili. 
yoffln. • 

Ycrr~ rncmıınyetlerj dolgı.ın. 

paralnrl:ı sntıyoN.lu: Şehir mırli., -
lerinc czf, olmak isteyenlt?r lllr 
mikt:ır pnr.ı \ennelc merhur lıll
ler. nır z"n!.';inin <l .100.oııfı > •.ıes· 
ter; tutar. ıı:ıraliiını, en ~iiıcl 2.tln
rınr Jınl-lnrını, giiınii5 ta~nnfannı 

t • • • 

nırla ele ::ı;cçtnnı.tı. İl.;ııkar.unda 
\'nr:~i topluyor; ihl :ıy .. onr" mart 
tn tettMr Yer~ f.o;tiyorılu; it irn7. e 
<lilnce de o a~·ın m:ırt dej:.'11 }klııı•i 

kanun o!dni;vuna, C\'\'e'kl \·erglyl 
topl:ıclığınd:ı!lberi bir sene gPrtii'i;i
ni zorla "11bul ctt lriyor<lo. Z:?ten 
,·e~l•"r çok ağırdı. Bir !9ehir<Leu 
800.000, basl::ı bir:nılen 400.~'l .il 
.,.,~)• bu~dav nldı. t'ı:ünr\i hıı -;clı" 
ı in murahl•:ı !arına daynlt attır. 
dı: 400.ono ölçek lnı~dııy istecli. o 
srratl:ı Eom·•dnn. bn~dny satın a. 
Iınm:tl' ü~re 37.000.000 c;csteıs 
ı;önrlcrmislcl"(li. VcrTe!' bu !Jllrn • 
ları ı.cnd! lm!iasma :ıttı ve "tıra.ıltın 
burn<lıın ele ı::e~irrti~I buj;ılıı.)·l:ırı 
ııomorıı yolladı. 

I!~ntn~a ~·ıra~·etlcr ~Pldi: mc~ 
Jııır Ci~cron o ı:ım:ın gcnçtt; Y !r· 
re"i m:"thl\fıın ctt'nnP:• için ı:alı~ • 
tı. Vıı"I (ıh ordu Id: 

- Mnlılteme fiza.«ını riis\',.tlc 
clcle etmek iı:ln, ı: ltiı,i;ın1 p:ır~I~rın 
üçte birlni \'erecc~nı'. 

Çiçeron onu n•ahkfım .ettirıli; 
tıık.:ıt ı.n(lecc sürı::\inc. .• Pnrulıırı u 
rı:dn rahat mh:ıt yesin diye. 

Kadircan KAF LI 

Bi ... a istihsali artırılacak 

Evvelce yur<l dnhllindrki lılr ı ~ 
fn!ıriknlıırıııd.1 senede İ2 milyon ı ı 
re hirn istihsal edilirken hil:ıhnrr 
bu ınikdor hemen hemen ~:ırıyn in 
dirilmi5ti .. Du nr:ıda Bomoııli fobr. 
ırn~ınııı iı milyon litrc•lik is:ihr.iıl! de 
3 milyona rliişfıriilınüştü. Yeni arrı.1 
nınhsiılü alındıktan sonrıı vaziyl'l 
miis:ıil olıırsu bira istihsnlfılının c(. 
ki mlkdaro cıkarılması için tetkik 
Jer yapılmnktndır. Dira istihsiıliitının 
yiizrle i5 i yaz nylarındn . müteh:ı . 
kisi <le kış aylarında s:ırledilmek • 
tt'dir. 

fü:·n<l; kendime diyonım ki: Al. 
ma )'11iım bogUn'kü • durumunda 
cli~'eri idn.re edcıı ~ıJgmla.rı 'c
;\ia ilnt1kları zararsız b'.T h:ıle ı:;etj. 
rcbtlecek, bu cin ten bir tek nılam 
var. İmanı k11vvetll, keneli iycrla~ 
ımda bir ad3.m nihayet iimitı;izce 
onlara ~arpmıya \"C kınlmıya mah 
Mımdur. F'G.knt bir Aben, a~a~'lda 
!tendi ll5~cslnre aynı imanla ~alı • 

Qu:ıi d'Orsa.y·ın bu teklifi ört 
b:ıc; etmeğe hnzırhıt'!dıgmı \'e M. 
UıvaJin de, Rlbbentrop miil&kattn 
tulunmayı (istemliği için) kalnıl 
c1mek Ye kendlsine hüsnü kabul 
ı;ö tcrmckle beraber, ct:r.ıfrn<lakt • 
lerin t.e-slri altmclıı kahlıi!ını hb -
ı>efler etme!! tıaı:ka bir yoldıı.n yiirii 
mekte "e hlikiımeti, efl:Arı umnmi
Y.c vasıtaslyle, Ul7.yi'k etmekte te • 
reeldiit etmerlim. O 7.amann l•aı!ar 
rnllzakcrcler gtz:li cereynn efmfı:tl. 
D T<'.nıntaz koınitesiıır. Sorbonda 
t·b~·Uk blrmifüı~ tertip eltircl!m, 
Ornda uzun bir nutuk im.it e·lerelc, 
hUtUn meseleyi izah ettim Bun • 

Biri~ gün sonra resmi bir teb. 
liğ Fran!lanın, !':ar reyı:ımı ıçın 
l\llllet?er Ccmlvetine ~·eni h~r tek • 
lifte bnlumluğunu 'bildiriyordu. 
Franqn reyifi.mı kont rol ic;inin kcn. 
disinden alınmas•n• istemi,tl. }"rnn 
ııız nslr.erlerl yerlerini t veç, Ho • 
fanda glb! mUr:ıdeledc. tamamen 
hit:ırnf ol:ın memlel·Nlcrin gönrlc 
receklrri mahdut miktıırdaı;;; krta
fam tcr'.<ccJeeeklercJI. 

Ilirinricıi benim "Donogoo" i!ilm 
li hikayemi il~en<liryior<lu. Büyük 
~inema. kumpanyası Ufa lııı ecıeri
ml filme .;ekmeğe knrn.r vermişti. 
nerılmle prensip itibarile anlaşmış 
,.e :Jhxa.ri mesalvt• de bn<ıJamıştl. 

l'almt Alml'lny:ı.d:ı. sinema dar her 
Şey gibi, <;nn~Urc fabl bulunuyor • 

Adil, Fatma adıııcla bir kızın 15 yn. ------------

.• "9'ife •• ~. '!l9tfeee 
i\·i ~ t.elldn e<len bir mürnhit 
o Rrri.k ~.!J'. Fnkllt bir Tal • 
l ·ren '"el"a Mr Mett.emihln -ya. 
ıı bir xvuı inci ,w.J'll t.ocoKtı. 

lladıli 1.atmcl:ı pek ele fena ol • 
mıy:ın, ve tatbık C'dil<'n. hu tarzı 
hal tam mann ile Quai rl'Or.;ay'm 
işiydi. B&i kı"men olsun tatmin 

şındn olduğunu te\'sik ederek nikA 
hını kı~ ınış, \'azifesini ihmal suçun 
dan asliye yedinci cez:ı mahkemesi. 
ne verilmiştir. 

du. na f<ılcri t.etl<ik eden bir cıan-- İstanbul Belediyesinden: 
sür memuru da, metni yakından 
incel6"htce. ese.ffie rejimln kun·et.. Gazi köprUsUnUn dubalarının de. 
il hir Jrnrlka.türünü bulduğunll zn. ği~tlrilmeııl h~ssblle 2:S temuz 942 
lıip obntı"'t~ Abei-r. meseleden Jıc. cumart~I gUnU 26 pazar günleri 
ber<lnr olı?'nş Ye <ıruısilr memuru • 1 köprUlerln meraklbi b:ıhriyeyc açııa. 

(D~l9DU var) ca.tı UA.n olunur. (7991). 

MllU 
Oyanlar 
restivall 
14-22 Ağuııto~ 

BU etler ~mıı 

~lyango ı;ı,eı!'. 

iylc l"es:ıv.tl 

yapılacak gaztnolardn sntrlrnakta Jır. 
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llıblbl ve llle,rl3 at Muouru 

1 
hakkı tank uı 

'lp"'ktla' )W: Yakrt lılatb&Mı 
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CiueteJ'e röndPrfJeo 
liCTralr sert \'Prtlmeıı fD ................ ~ 

Dünden f 
l Bugünef ................... .,....., 

Edenin nutku 

11 
1ngilill hariciye nazırı Eden Aıne • 

I· ?ikalılara aulhun yeniden kaybolma. 
lnUI için bUyUk Brıtanyanın kendi • 

,- leri1e birlikte harpten sonra auıııse, 

•er faal bir cemiyet lrnrulmasına ça. 
lıfacatmı vaadetmlgUr. 

Eden demi§tlr ki: 
Bug11D, bu anda mUcadcle en kız 

cm devresine girmi§Lir. Husya ova. 
: l&rmda ve lılıaırda mllttefıkhırlmlzle 

İngiliz imparatorluk kuvvetleri de • 
vamlJ bir cephede göğUs göğüse ya
Pıl&ıı bir mücadeleye gl.rlgml§tırıer. 

Bunun neUceal genlg bır ölçUde har
bln devamı üzerinde mtiessir olacak. 
ttr. Ruslar topraklarını UatUn bir 
a.tırlıt& kar§ı müdafaa. etmek lçln 
ınUkem.mel bir cesaretle ve inatla 
Çarpıtmaktadırlar. 

r DQfmanlarımızın zihninde hıçbir 

§Üphenln yer bulmaması lA.zımdır. 

, .Mücadele uzıın veya kısa olsun biz 
""O müttefiklerimiz muzafiera.ne bir 
neUceye varıncaya kadar muharebe• 
ye devam edeceğiz. Hiçbir muva!ta. 
kıyetalz.llk wya muvakkat inkisar, 
hatt.A kaybedilen muharebeler bile 
dlktatörJUk devleUerine kargı mUca • 
deleye devam etmek hususundaki az 
ınlmlz! deği§tiremez, Bu devleUer n• 
ticede sllA.hlız kalıncaya kadar ve 
Yeniden ınaanlığa fenaırk yapamıya
cak bir hal• gelinceye kadar mUca. 
dele devam edecekUr. 1-al altındaki 
ınemlekeUerde Almanların son za • 

, ~tarda yaptıkları mezalim dün • 
:vada infial uye.ndır~tır. Bunınr 
nazı askerleri ve me,mu?'ları tarafın. 
dan barbarlığın tealrlle yapılnı~ 

lllUnfertt hareketler değildir. Bu za. 
llınane hareketler tedhlş slya.setlnl 
1atlyerek kabul etmlıı oıan Aloıan 
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r------UNUTMAYINIZ--~ 

•.•a•w~c~~~b~n~~~d.•~A~m~e.rik~a~h~a~ri~ci~~~~,.~k~ce~p~b~~~a~de~) ~~-~;~~~ık 
ÇÔ:=::-:ru:ü ~~~ten~ nazırı dadı· kı· la~'°:!:; i'usi~d:·~er-lem~::ı~:; l Telakkiye göre değ;şir 1 
ha sakin geçmi.'.jtir. Harb mulıa • dev3.lll ctmektc-dirler. Şinli) e.ıka 

DUl'O.ADA yapılmcuı mümkün olmıyan sey var mı. 
dır? Yanılıp da buna ''evet" diyecekler buluna. 

lılrleıine göre İngilizler, dilnkü ve Nc..voıterkes isimleri ılk defa o-

gilnil, bir gün evvel zaptettı.kleri ou·· şmana lara.k resınI tebliğde göztikmelctc• 
mevzileri ta.hltimle meşgul olmu~. dir, Bıı iki şehri Don nehrinin §.İ. 
lardır. Hiçbir tank muharebe& vu• ın.al k:'.yısındıMict. Şnliyesk!i. ~chri 

bilir. fakat aldanıJ'/ar. ? 

kuu biJdirilmemi=tir. Mcritezde pi. 
1 

Dünyanın her köşe- Sta.lirıgrad ,,.e ;-c:;~f arasmdadw. 
yadc ve topçu faali:ı•eti olduğu 
ıaıınün t;üılmoktedir. d hU Londra, 2t cA. A.> - M<>&ko • 
Şimal cenupta Almanlar, ilerle. sin e cum vade. neşredilen St>vyet gece ya • 

tlli§ olan lngı.liz zırhlı kuvvetleri le rıın tebliği: 

Dünyada mümkün olmıyacak hicbir sey tasavvur 
edilemez, ancak mümkün olmak :;artilc. Maddi ve ma. 
nec.•i ıahacla her şey kolay, yaliut zordur. Zorluk ve ko. 
laylık da kudrete değil, telakkiye bağlıdır. 

muharebeye tulufmağa ça.lıeml§ • edeceg"" ·z Temmuzun 23 tinde kuvvetleri • 
Jardır. 1 miz, Voronej, ~ir.liycske., Novo • 
Şimal kesimintle si.ikünet büküm !;erlces ve Rostof kC8i'nlcrinde düş 

"Kudretim yok, zor, yapamıyorum" elemek kadar 
diinyada yanlıs bir tez balunmacltğı gibi "kudretim uar, 
kolay, yapabiliyorum" demek de yanlıştır. 

~Urmüş Avı.ıstralyaiıler zaptettik· Kordel Hul beynelmilel bir mania çarpışmışl!ı.rchr. 
lcrl 'l'eılili11& tePf'!indekl me\·zilc- adalet divanı kurulmasını • • * 
rı tahkim cwu,ıcrdir. iıtedi f..opdra, 24 (A. A.) - Snvyct 

Bir işin kolay veya zor olması, bilinmelidir ki, o işi 
ya,,acak olanın kudretine değil. telôkkiıine göre Jeğisir. 

Akdeniz le İngiliz dcnizalulan ·tebliğine yapılan bir ek öşyle de-
Afrikaya gitmekte olan üç mih • Londra: 2~. (A.A) Kordel mektedir: Ekmek kontroıu 

hakkında 
Vali izahat verdi 

ver nakliye gemisini bat.Jrmış~t • hu! dün söyledi#i nutukta , millet. Şinliye*ada. Almanlann yaptık 
ci!r. :ter arası iktisadi bir ahengin ku • lan §iddctli taarruzla1' tardedıl ., 

.Y. .Y. lf. 1 rulmesı llızım geldiAlni so)·Jemlştir. mişt.ir. Bir noktada Ruslar tank 
Vaşington, 2' <A. A.) - Mre!r 1 Kordcl hul demiştir ki: yardnru ile hücuma geÇmi§ler ve 

cephesinde İngiliz taarruzunu Her memleketin kaynaklarından Alma!l hıı.tlarma nilfuz etmişler • 
ııliskurt.uıck için Alman:.ar evvela istifade edebilmek için mali sah.1 dır. 
uçaklar sabutlar, sonra da .sün • da kunetli olanlar di~rlerine yar Voronej k~inde Tinıoçenko f"ıruılarda teftitler faıılaıız 
gü lıiicumuna kalkm~lardrr. Fakat dım etmelidir. orduları Don nchrhun b:ıt; kıyı • d d" 

Einda v. eni lı:;w,,.-n 'be.!llle.n ele\~ et. evam e ıyor 
her iki defasında da muvaffak o. Beynelmilel bir adalet divanı ku. "'t-•" ~ 
larnamışlar ve İngilizler elde et ~ rulmalıdır. Fakat şimdilik en mu. mif}lerdir. Şehrin muhtelif semtlerindeki 
tikk:~ mevkHeri muhafaza clml~- hinı mesele harlı! kazanmaktır.. • • • fı'nnlann ekmek i.'i etrafında. bele· 
!erdir. Harp, kendi hudutlarımızda düş Vi,t, 2-1 <A. A.) - Almanlar dıye müfettişlerinin tcftiı:te bulun 

• • ~ manı bekleyip lardetmekle kazanı! Roetof ka~ı1an!'l3. ,·armışlardır. <luklannı yazmı15tık. Tef~ :ıetice-
Kah. 21 (A ) Ohi lek Ricattan ike!ttlmi' olan bir Rus kuv 1 .. ..: e'-"mda vali ve belediye rd-ıre, • A.. - n ınaz. Onu bil, ininde bulup. dişarı. ..... , w..., 

El 1 •· b d 50 kil .. \'di tam.a.ıniyle imha ~mi~tir. sı· Lu· tfı' Kırdar kendı'siyle zörü. "' a c-meyn ın cenu un a o ya cekcce~iz \'c dünyanın her kö. ~ 
lik h il . d t Almanların Rostofun 3 kilomet s.en ı... - muh"rrin"mize "-U ıuha.tı 

nıctre cep e urın e aarruza şe~lnde on::ı taarruz edeceğiz. "' u.ı- """ " 
devam etmekte ve ilerlemektedir. --o.- re doğusunda bir köye vard:kJan \'ermiştir: 
t t k · d h b , · ~1d 1 A 1!18ylenmektedir. Bazı Alman kuv. "_Fırınlar ü--..:~e ı~.ftla ve 
• C'! :.SJm e m1

\ are C ÇO.iC !llU e • merı'kada 7'1C:U.UU 
6 

iıdlr. Rom.mel kaybett:i,ği araziyi \'etleri bu ~t.ikamettc Don ncb-'• mural:abe teşkilAtnnızın mcsaiııi 
tekrar ele geçirmek i~in kar§ı ta• 

1 
ni geçm.itlerdir, fa.sılaaz bi.r surette ~vam e-!mek-

arnıza ge~iyor. Yüzlerce İngiliz gemz' z•nşaa·t VM"Onej ke.<5iminde Ruttlarm tcdir. 
tanin ve yeni gelen daha başka l yapt.ıklıın taarnular geri ahlm~ Bu l!!ft.işleıin toplu n:ciccleri 
tanklar savaşa iştirak etmekte • vızde 380 Dllı..aull'I • hr. Şehrin me!'ke-zj Almanları., c• iııer!nde dün yeniden mef;gul ol· 
d . • u H lındedir. Rtmlnr doğu mahallcl<'. uum. Elunei'!in ~faset ve kalitesi"' 
~ ~ M- -
Zrrhh alaylar arasında yapıla • de artb n euc.rinde bulundumıaktadrr. ni temin eden ceaslI uııaur ~P~ 

cak esaslı muharebenin lngilizle- Volkof ve Leningrad kesimle • m undur. Çıkal"ılan ekmekler nie 
rin kilometrelerce iterlemhı bulun 3.000 den fazla gemi İJl!a rinıie mevzıif faaliyet oJmu§tur. hayet fırm]ara wırileıı un halita. 
duldan orta kdi.mde cereyan et- halinde bulunuyor Baltdt denizinde "* Rus sahil ıarmo. mkı l* mtte bağlıdır. 
mel'fi muhtemeldir. Londra, .24: (A. A.) - Ameri. muhaf&Za geaı.IM lıabnbmıttır. Fmnlar üaerinde tcoftıglerimiz 
Şimalde Rcmmel Jatalıan Dilla kan baihriye ~ verilen veziıt. piıtıme illeri etnfmda top. 

tepeelnin ötıesine pDlıldlırtllmtl • bir rapora göre, eemf 'inşaaı Ylbde Yeal lr•arlar ıanmaltttLdır. Bu detaııd neticeler, 
tür. c.enupta lngiUs ~1-1 J. üç yüz a.ltmJ§ nispetinde ya.et • iki ay evveline neımna ~ iyi. 
lerl.enUşleırd!ir. Ustenl6'k tngliz mift;tr. Bundan bir :sene evvel 897 <Bet t..ıı 1 melde) 6.ir, Bununla beraber !u*lannda 
hava ord~d&dır. Alınan ceider gemi yapılım§tt, Şimdi \9e 3000 aruında daha sıkı bir igbirliAi kur' ceza tatbik e<tilen f!rmlaır elln mik 
Rom.mel oırdusımun eon mubare • den fazla. gemi inşa halindedir. mu~ olacaktır. Te-klif edilen bu . • tar itibariyle fazladır. Milteaddid 
beleme p fen& !mpete.ndrfrm 'ft Evvelden bir uçak gemis: 15 birliği köylüye olduAu kadar, mcın dtfa Cl'za alclıklan hal<le iyi çalış. 
-ver alay"-dan ı.:---ğunu:n d bu '\d 1 k t .. 1 ma.k hususur.da itina. ı;östermiyen zuuı m.nu vu"'v ny a yapılırken ~di mt det e e tuccar anna da çok büylık 
Nil .:ı-lt:ımıa va-.ak "il-"ntl•n ce · ve mlitcnebbih olmayan da.ha sc· uc .... ,, ~ ' 15 aya indiıi~ bulunuyor. manevı ve maddt mesuliyetler :yük 
&&retleri 'kmldtğmr söylUyorJar. Londra, %4 (A. A.) - Ameri- lemektedlr. Bu mesuliyetlerin tfü·. Jı:lz fırmm bugtlnden itibaren ofie.. 

300 yaralı Fran11z esiri 
Almanyadan dömlü 

Londra: 2.t .'( A.A.) - Vlşiden 

dün bildirildiğine göre, 300 yar:ı!ı 

•~ir Almanyadan Franııayıı gilnıq. 

tir. 

.. _da 21 sendik-"-t komı'syonu l t r d l !iC ver'Jmektc olan unlan ~Bile. - .....,,. car arımız ara ın an Rn a,ııacnsı 
te§kil edilceektıir. Her komi&yun • burada kuvvetle ümit edilmektedir. cek~~!Üşlecim.iz fasrlasız surette 
da 5 murahhu bulunacak ve bun• Yeniden tanzim edilecek daha prıı, devam edecektir .İçlerin.de dllrii.st 
lar her aene ,topla.naca.klardır. ilk kontrol ve mürak::ıhe meknnlz. 

tn~ı•----'1- olduğu gr"-' Amen· • d k 1 lilk ve hüsnüniyet göstermiyen fı. 
,.. o.c•"""'C mı masın a rnemle ·et n ticaret odaJ,ı. ı · rd 

kada da sivil Sllna .. ı azaltılacak • 11 nı.:la.r..ıı da mUteskip t<-ft gıe e a 
3 .. rıne ma ann gert'k kontrol ,.e ge Jncağmu: net.icel~re göre baklarm· 

tır. rekse tevzii işlerinde mühim vazı. da esaı:lı cua. kararları alncağtz. 
feler verileceğinden bahsPdilmek • Fena niyetli h&rc."ketler asla mll.88 
ledfr. maha görmiyeceJı:lerdir. Kapatılan 

Lozao 
(&~tarafı 1 inclfle> 

Butün Halke\'leri bu günü tes
it için 7.eıgin provaml:ır hımrla. 
mıslnrdrr. 

Bugün öğleden onrn Cni,crsi· 
tede yspılacak olan toplantı bil• 
bu~ parbk olacaktır. 

tJni\'ersitedekJ mera~im aat 1 '7 
de ünh'ersite nıerkez blnasmda ya. 
pdacaJctır. 

Merasimi, rekUir Cemil Bllsel 
a~.acak \'e "Dünya nizamıntln. Lo. 
zan,, adlı bir hitsbcde bolunncnk. 
ti?'. Müt.eakiben profesi>r Fazıl re 
Un "İktBa~ gözü ile I..ozıın,, pro
fesör Mekki Hikmet Gelenhck "A • 
,,.kAt gözü ile Loza.n,, Yakıt ga • 
uteısi başmuharriri Al'>Im l 's • '-en 
di8l Alman de\ letinln da\ et l!ı;;j c• 
lan gazeteciler heyeUyle ı\ lnıau. 
yada boJonduğundan hitabesini 
kardem gazetemiz sahibi Hakkı 
Tank Us okuyacaktır • "G:ı7.eterl 
gözü ile Loz:uı,, ~lehJika ~arman 
"Gen~Uk gözü ile Loıan,, \'e Hıi· 
Nmettin AtJı ela yine "Gençlik ı:o 
zil ile Lozan,, adh bir hit.a.bede bu 
luiıarak Loıaıı 'ban~mm her ha • 
knndan mlnl, mahiyet ,.,. (inemi
ni bellrteceJdenftr. 

Sanyer Halkevi (,ozan günü 
münasebetiyle Beyaz pnrkta bir 
yüzme müsahatcası tertlıı etmi5tlr. 
Yapılacak bu müsahakaların blrlıı 
ellerine hediyeler verilecektir. 

Diğer t.ara.ft.a.rı buglin Kız kule.• 
si plljmda da tlskUdnr halke'i 
tarafından y\b:me miisııb2'kalnrı 
}llpılaaLktn·. 

her akşam 
(Ba,tararı ı oclde) 

hUktlmet.ıiı.ln alyaseUnl teınail ~le • 
rncktedlr. Naziler intlhap etlikleri bu 
Siyasetin neticelerini mUdı1ktlrler. 

Bc:rllnde 15 haziranda söylediği nu. 
tukta Göbels Almanya:ıın kendisini 
1unyanın Ust tarafına bı:. •lıyan köp 
rüıerl yıkmış olduğunu kabul etın1~· 
Ur, Fakat bu barbarca hareketler 
hedeflerine vnsıl olmamıştır. Bu ha. 
rekeUer Birleşik ıntlletlerı blrleşti -
ten bağları kuvvetlendirmekte ve bu 
ınuıeuerdekl ınuka \'eınet zlh:ılyetinl 

tayıflatacağma çellkleşıirmektcdlr. 

Aramızdaki teaanUı o kadar sağlam• 
dır kı, blr §ahsa karşı işlenen cina. 
~et hepimize karşı ~len :niş btsslni 
vermektedir. Tespit edilecek saatte 
ta.m \'e clddt blr ceza istemek azmı..ıı. 
de de blrle,cceğl.z. Zafer için olduğu 
gibl zaferden sonraki olaylar için de 
birlikte çall§&cağız. Çünkü biz bUtün 
bu aeJıeler içinde endişeler, açlık ve 
kırılan Umttıerle dolu bir dünyaya 
dönmek için çarpıomıyoruz. Biz.im ka 
r.un ve nizama riayetkAr beynelnıllel 
blr cemiyet kurmamız l1zımdır. Bu 
Bu cemiyet lçlnde her mlllet korku. 
ııuz ve imtiyazsız serbestçe yaşayıp 

<;atı~abllmelldlr. Aksi takdirde bep!0 

nıız beraber mücadelenin gUrUltüıe • 
rı arasında mahvolup gideceğiz. Bu 
ııe!er muvaffak oıamazsalt yeniden 
böyle bir ıa.ns elde edeccğımlz şüphe 
hd!r. Bu muharebeden sonra bazı im 
llyazlı milletlerin elhlrll bir daire • 
nln içinde çekilerek yalnız başlarma 
•leri gideceklertnl ctı.ı,un:nek S:.lÇ!lıa 

bir hareket olur. 

Kömür havzasında 
yeni inşaat 

Bulgariıtanda 11 kiti idam 
edilecek 

Londra: 2• J A,A.) - Bulgaris 
tıınd3 11 kişi daha irlııma mahküm 
edilmiştir. Bunların suçll kom ün is! 
propaııandası yapmaktı. 

Uiğer taraftan, yine Ankarad.111 seldz fnınm isimleri ııunlardır: 
hildirildi§lne göre. bazı makarnıı B~ycığlu Kalyoncu Kulluğunda 
ve biııküvi fabrikatorları hükOme. Andon lprililkl. Beyoğlu Dudulal' 
le miirncaat ederek hubııb:ı!ın s<'r. sokağında Ömer. Galata Mııhmudi 
hest bırnkıldı~!ı mıntakalarda fah • ye caddesinıie Hürmet Keçeli, Şiş. 
rika kurmalarJna ,·eya fabrikııları }j H.irriyeti ebt"diye caddesinde 

Dedlkodıısuz ya5ayamuy:an mu. 
hHler Birl~k Ameri';<adakl Sov
retler sefiri Lih inofun cuınhur 
başkanı RuZ\·elti ziyaret et:uel'>lni 
derhal bu ikinci cephe mes.elesile 

.ilgili görerek mlllikatı So\·yetlcr 
hükfımetinln Amerika nezdiııtle 

Yeni vali muavini 
.MUnhal bulwıan 1ııtanbul vaıı mua 

\ !nllklerlnden birine mahalli idare • 
ter birinci fUbe mUdllrU Rıza Onal 
t.ayiıı edll.mi§tir. Bu husustaki emir, 
~ ııt1yete plml§Ur. 

Bir kunJuracı dükkanı 
.ayulcla 

DQn poe :ıtoeammtafapatada, kUJı 
duracı NeteUn dtıkklnma kilit kml• 
:ınak .uretne girllmlt ve 1~ tane yeni 
kadm ft erkek &Y&kkabuı çalınm!f
tır. 

Yapdan tallklkat netlce11inde bu 
zamane bınIZları:nııı kunduracı :Mua. 
tala Ue arkada§! Halda olduktan an 
la§ıım11, bM ~,.M .x_a!a}umııtu •• 

lıçi yurtları memur evleri Malta üzerinde 3 tayyare nr bural::ıra nakletmelerine müs.:.ıa. Yorgi, ErgeMJ<on 80kak EyUp 

ıl lı de rica etmişlerdir. Allkadarl::ırın Çay tt-'·Uda H"ki · ti Mili' 
yap accı dünrrnlJü verdi"i mnlıimata .,o-re bu fabrlkıı. ' """ r a mıye ıye :r-· - e .., caddeııinde Hasan Fehmi üs.ltü. 

Ereğli kômUrlerl lıletmui kömür va,tngton: M. ( A,A.) - Son 24 torların fabrikalarını memleket dn darda yine ayni caddede' Zeynel 
hav:.asında çalııao ııçl ve m~ın11rla. &nal zarfında Malla adası üıerim•t> bilinde istedikleri yerlere naklet tcadiye catldesine Memo. ' 
rın istirahat ve huzurlarının azami 3 dü,man bomba uca#ı tahrip ecJi!. melerinde kanuni mahzur yok'tur. 
derecede tatmini ıçın havza dahlllılde mişlir. Yalınız fabrikatorl:ır, fa.brika kur • 
muhtelit mıntakalarda !jçi yurtları Harbin başlangıcından beri Mal. racakları yerlerdeki belediyelerden 
ve memur lkametglh binal&rı y&p • la adası üzerindf' di.işüriilen uçal: osulen müsaade almak mecburiye 

--f'\.·~-

tırmağa karar vermiıtır. !arın adedi böylelikle 849 u bul tındedirler. 

Bir şirket mUdürO rüşvet 
ahrken yakalandı 

(Bq tarafı l nclde) 
maması için 100 lira rllfwt tekllt et. 
mlıtır. 

Bu modern binaların yapılması muştur, TtCARET VEKttJ BU AKŞAM 
için deı·hal &00,000 Ura t&hatı olun • -O-- RADYODA BİR KONUŞMA 
muıtur. İ§Çi yurtları ve memur evle. 60.000 Polonyalı Alman YAP .. \OAK 

İbrahim vaziyeti poliae haber ve
rerek Edvardı suç üzerinde yakalat • 
mıııtır. 

ri Kozluda li numaralı ocak civarın. ıanayi merkezlerine Ankaradan bildirildiğine güre 
da, Karedon civarında. Gelikte ve gönderildi ticaret vekilimiz, doktor Behçet n, 
uzUlmezde in~a olunacaktır. Kozluda 1 1 .,L bu akşam saat 20,15 de rad,·ocJ.• ,ont ra: -·•. (A.A..) _ Şlmdi)e " 
Uç yatakhane blnuı, bir yemekhane kadar Almanya sanayi bölı:elerinc radyo gazetesi neşriyatı başlama • 

Açıkgöz §lrket mUdilrü, dUD bir DU 

maralı mlllt korunma mahkemesine 
binası ve bir memur pansiyonu blna.. Polony.ıdan GO.OOO kişi gönderli • dn evvel bir konuşma yapacak 
sı yapılacaktır. Karadon civarında ' bükümetin aldılı yeni kararlar eı'. verllerek, •'mal aatmaktan imtina 
iki bUyUk yatakhane binası, Gelikte mlştir. -o-- rafında izahatta bulunarak halkı suçlle" tevkif olunmuıtur. Bu, mad. 
8 1 . de 3 ııene ağır hapla ile 1000 Ura pa. 

1 tane memur ikametg~. bir pan. 

1 

11 . Al • k l"l • ve çiflclnıiz tenvır edecektir 
siyon blnaııı ve bir pavyon ve ÜsUl. ır '",.".'! gemı • '! l e11ne VEKİL YARIN TAYYARE 'ıı.ı: ra cezasını lmlrdlr. 
mezde Hl memur lkametglhı inşa o. ucum edıldı BALIKE8lR VE EGE mur elmişlir. 
lunacaktır. Londra: ~~ (A.A.J Şimal 11 ı MINTAKASINA GlDtYOR Mahmul Sc~do dün şchrlmı7.e 

Bu birinci kıaım tn•aatm ikmallıll manJarından birine gitmekle olan Ankara· "3 (AA) raJışmn:ı:o b::ış!, 
v • - • • • Ticaı·eı gelmiş ,.c hemen ~ t< ., 

müteakip _yen! bir seri blnaıar daha bir Alman gemi kafilesine.> Rus vekıli D?klor Behçet Uz. beraberle mıştır, 
lnıa olunacakbr. ncakları taarruz etmişler ve tam rinde tcşkilatlnıı 'ırrna umum mü. Fiat Murakabe Komisyonu dürı 

\sabetler f'lde elınişlerdir. • dürli, toprak mahsulleri orisi u. vali mua,·ini Alımcı l\ınığın riyıı. 

KüçUkpazarda 
bir yaralama 

Evvelkl gece Ktıçtlkpazarda bir ya 
ralama vakuı olmuttur: 
.ll~hmet &dmd& blrisf, Kttçtlkpuar. 

da Arapçeıme aokafmd& qçr Keh • 
medln dtlkk&ıımd& yemek yerken, 
Salih •dmdald ee1d blr arkad&fr tçe. 
riye Kirmı, ve ıa.. blr mlln&kapyı 
müteakip bıçatmı çekerek kendial.DI 
kalçaamdan yaralamlftır. 

Mehmet yere yuvarlanmlf, Salih 
etrafta doturdutu tel&tt.an lftifade 
ile kaçllll§tır. 
Yaralı ~rrallp&fa butaneable 

kaldınlmlf, carth yaka&lnlDJftır, 
Vak&ya blr lt&dın ku'ka~tr M • 

bep olduğu ADJIJUıkt&dır. 

7 Alınan uçrıih tahrip edilmi~t:r. mum ınüdürii, alım şubesi mliıiii seli altında \lnhmud Srwlaİun da 

Taşradan getiril
miş kartlar 
yakalandı 

VtlAyet, t9:1"&dan İ8t.aııbal& ekmek 
kartı getfrlhne9i thtJ.ıu.Unl gWntın. 
de tutarak mı kontrolle yaptırt • 
maktadır. Bu arada" dun yapılan bir 
cUrmtımef)ıutta Betftttılıtta tııkender 
depoeuııd&4 blr bakkald& bGyle tafra.. 

' dan get1rflmlfı32 &in' 1fc;I 36 bQytlk 
ekmek kartı bulımmQftıııır, Burada 
ekmefln tanesi 40, DO ınwu.tan •. 
tltmakta oldu#U da tesblt edllmlttfr, 
Tll'1a.t.b41_xuıı...._o1p=~· ........ 

rfi ve husust kalem müdürii oldu/:i•ı lştiriikile hir toplantı yapmış ve 
halde. 25 Temmuz cumartesi s::ıb:ı. mahsulün mühayoası. yaprlilcıık 
hı sııal 8 de tayyare ile Ankaradan lnhminler, muhn ·a:ı• merl·"zleri 
Ralıl\esire hareket edecek, DaJıkr. depolar vesaire üzerinde görüşül • 
slr ve civarında mahsul ve alım \'I' müş, harita üzerinde hu mt'rkezlcr 
ziyetini tetkik ederek ayni gün tz işııretlenmi~tir. 
mire do~ru yollarına devamla tz Bu sabah Yilnyette \'!ili. muavini 
mir, Manisa, Aydın, Denizli, lsıı:ır Ahmed Kınık, Mahrııurl Seyri. ve 
ta ve Burdur hnallsinde tetklklr.r. Ziraat' rniidüni T:ıhsinln işlirakile 
de bulunduktan ııonra Ankarnvıı bir toplantı yapılmış Ye muh:ıyaa 
dönecektir tın lstanbul villiyetlne atrl olan kı• 

İ8TANB1JL VE TBAKYADA sımları üzerinde korıırlar "r.rllmi~ 
MAHSUL HCBAYAATI lir. 

Ticaret YekAleli, Marmanı mınt.• İstanbul vilAyeti mahsul nıuba~a 
kası n TrAkyadıt mfüılahsilin dev • alı vali mua,·inl AhnıPd :Kınıkla 
le!{'e mübayaa edilecek olan yüı:ıl ! Ziraat müdürüniln de iştirakilc va 
'5 ıien yüzde 50 kadar mahsulü:ı pılacaklır. 
miibayaa işlerini idareye , iao;f" Mahmud Seyda bölgenin di{!rr 
mlisteşarlılı iJıliyaçlannı teshil~ \"İllyetlerinde de .;eyahat "e 1" 
amam m6dj1r KU.Uot Seydayı me. mıslarda bulunacaktır. 

reıımi bir te~büs ve ısrar:, şeklin 
ele tefsir etmeye k~H."tllar. Arnerl. 
ka hükfımetinin bu havadisi reflmi 
ı.nrette tekzlb ettiğini haber ahyo. 
ıuz. Ayni zamanda d.edikodnlann 
s.r'kamun kesilmedi~ de görülli • 
yor. Bonlann ge~ekten bir ikinci 
cephe hareketine kadar de\'&m e. 
deeeğine §ilphe yoktur. 

Fakat. acaba bu ikinci upheyi 
beklemek ,.e \'llklt g~İrillrken ış 
işten geçmlyecek mi! Jlunn nneak 
harbi mabaUinde takib eden mü. 
uhassısJann müşahedeleri t\eı;tf. 
l'f'bllir. Şimdiki halde rloğu c21ıhe· 
!indeki multarehf'lf'r, cenupta ruı;. 
larm aleyhinde g.-li~lyor glhi giirii. 
nürken cephenin şimalinfle \ 'oro. 
nejde hemf'n h"men Ruslann le· 
hinde nddolunacak hfr seyir takih 
etmektedir. 

Voronejin zabtmı çoktan ilin et 
ıniş olan Alman t.!bliğleri ı:imJi 
ele Voronejiıı hfılı'i Ahruuılann e· 
linde bulundıığllflu temine lın5la 
ımı:tır ki, bu lisnnı çok mıınah b!ll 
ınamak kabil dejijldir. l\hıhıtkkıı.'1< 
ki bu kesimde Rll"ıl:ır Alrılılnlnn 
durdurmuşlar 'c h:ıtti kısın.en 
Don nehrinin garb kı~ darına at. 
mışlardır. llallmki btıtün cenubu 
şarki ceı>hec;ioln an:ılı t n n \' orone' 
olda,b"tl mnlünıdnr. 

Cenupta Son·et ordusunu mu 
temadi bir ~etıllmf' hnlincle ~tiril 
lorn·c. FaJ.:ıt tııı ne bir h?zgundm 
\'e nıe ı:ok hızlı bir ~crılenı~dlr, 
:\lare,al T':not:enkonnn ke~ılı<.for 
bir mııI<:n·~met \'e mbclafa'l 
hattı h:urrl:ıınıı; !'l:u:ağı tabi• 
dir. Almanlar re,·knlade "t?t•' 

mayn t:arlalıırt 'üzünden ilerlcmı" 
nhl zamri olarak "'"' ac:la.dıii;mch .. 
bahsetmiye bac;J:ulıhl1'. Şfrudil:ıı ı 

tün allmetler Roslann da~: 
lannm ge\ eme1iğin• ~österl'f"r· 

Hüıeyin Cahit Y a;çı:ı 

ar 

[} 

\ 

·. 



z n, Mon rö 
e Mehme çikf 

U Ufuklarımız kararmış, ı:;özgözil görmilyordu. Ana oğlunu kaybet 

ıuiş, kızını lıabasının kolları arasından almı~lardı. Kafa taslan patlamış 
coeuklnr, karınları tleşllıniş, yavrular, memeleri koparılmış gene kız. 
lsr, l ol kenarJnrında, steplerde. dere boylarında sıralanmıştı. Tfirke, 
lıcııiiz 0 güne knclar y pılmamış bir vahşet yapılıyordu. Vnhşel ''e deh· 
şet Anndolu) u yaman ve kanlı kollarlyle sarıyordu. 

Neydı o günler? .• O kadar ve kanlı günler neydi? •• 
Asyndnn kalkarak Orla Avrupayn kadıır at nallarını şakırdatarak. 

Kuhcylonlarını şahlandırarak, ülkesini genişleten, sınırlıırın:ı vilsat ve 
ren Türk milleti, başsız kalınası yüzünden beş yüz yıldan beri dunnu. 
dan .,.c ınillemadi)cn seriledi. Elinde kalon 1oprnk pnrcattırı do, doy. 
ınıık lıilmeycn emperyalist açların iştihnsını kıımcılaılı, alııılarının 
suları aklı, \'C nihayet onlar tarafından isliliı edileli. 

Pııdlşah, ııdile milletin başına oturanların sonuncusunun hiy:ııwli, 
valnnsİzlığı )'Üzünden bütün yurd )'Dbancıların çlzmelerile çiğneniyor 
tlu. Hakkı. hukuku tanınmıyor, eıiliyor, kanı ve canı sömürülüyordu. 
O kara günlerde, Türk mılletinin bafjrındıın şahlaııarıık çıkan (Aln. 
türk) adlı, eşsiz ve enerjik kolıraman, Türk çocuğunu, Turk kııanı, 
Türk lıabnsını birbirine ekleyerek, birbirine kenetle) erek, goz:ii knrı.ır. 
mış, \'alışl kurtlar gilıi, kudurmuş sırtlanlar gibi ~urda snldıranlıırı 
önüne kotorak denize döktü. Bu güzel yurdun, her tarafına soldımnş 
ve bağrına murdar çizmelerini basmış olan her çeşit yabancıyı top 
rııklorımızdan fırJııtaıı Türkfin en bilyük cvllıdı YC onun çelik iradeli 
ve dinamik ordusu bu muvaffakiyetl dfinyn tarihine Loz:an zaferiyle 
yazdırdı. 

Hu itibarla, Lozan bir devrin batışı. yeni ve özlü bir devrin acı· 
lışıdır. Lozan anlaşması Snkar)·ada pnrlayıın ve şAşAası dfinyanın g5z: 
lerini kamaştıran 'Mehmetçi~in elindeki miibarek ve uğurlu süngünün 
ışıliı nltındn imzalıındı. 

Lozan anlaşmasile. Anadolunun kapısı olan Bosazları gayri as_ 

keri mın!nka olarak knbul ettik. Hlç şüphe yok ki, o znnıan devlet
lerin umumi durumları emniyetimizi tehdit etmiyordu. Fakat bir gün 
geldi, vaziyet değişti, dfinya sülhünil sarsacak bazı hildiseler oldu. 
Emniyetimizi lehdıl eden bazı hCıdiseler oldu. Ufukların karardığı bir 
devirde Tilrk millell clckendl emniyetini garantilemek için kapısına 
Melımetçlği dikmek mecburiyetinde fdl. Ve netc:dm, 21 Temmuzda, şıı.. 
fakln beraber, Anodolunun kapısına kahraman Mehmedinl dikti. 

Yıll.-wdır, hasretini cektiği Çanakkaleye (Mehmet} kavuştuğu gibi. 
pou öıleycrck, bağır yanarak bekleyen Çanakknle foprnkları da (Meh
met) i kucnkladı, bal!nnn bastı. 

O topaklar, (Mehmet) In\n gücilnil koç defolar ve kaç defalar tecrübt 
etıl. Dünyanın hiç bir köşesinin toprdı insanı bu kadar tanıynmO'I':. Fa 
kat Cnnakknle bir anne sevgisi, bir anne şcOcatl, bir anne muhabbeti. 
ile göAsüne basıtğı Mehmetciği çok iyl bilir, çok iyi tanır. Çünkü, o, 
(Conk bayırı) nda nleş yağmuru yaAdıAı, An burnunda , cehennem 
ka.,ırgalıın yalôzlattığı, Ana!ortalarda, insan vUcudinrından ihramlar 
yükseldiği günlerde l\tehmelciı!ln akıttıth asıı kanin ancak serinleye 
bilmişti. Onun ldn merd gö~slü, vefakar erl, öyle lnnır ki. onun has.. 
reUnı yıllardanlıcrl çekerken, ne Aziıplı, ne acı silnler yn~ıyordu • 

Afyonun dumaplı tepelerinden başlayarak Sakaryada yanan ö
lDm ateşi, millet saflarından ilalğa dııl~n lmbnr:ırnk cihana yııyılmışlı. 
4te Loznn, şahlanan o heybetli, mnaııam dnlğanın bir sembölüdür. 
Montrö ise Louın zafer destanının başka bir ôbldesidlr. Biz Lo:ı:an 
zaferini bu günkü siyasi hiıdiselere göre l\lontröde çerçevcledlk. Ve bil 
emaneti her ıamnn gönlümüzü ağartan Mehmetçiğe emanet ellik. Çün. 
kil. o, 600 küsur yıldanberf vere Tere tCi Viyana kapılarından başlaya
rıık bütün bir gerileyişin önüne silnsüsüniln ucuyla mı'inl oldu. Ve 
ha)·kırdı: 

- Arlık durunuz:! 
Babasının bağrından, anasının canından aldı~ı kanla yazdığı Le 

znn bu gcrilc)işin artık nihayellenerek ilerleyişe çevrilişidir. 
l\Ichmct, yuııdun kııpısında, Cannkkalede, sınırında. sfingüstinc 

ya.sJnnmış, alnı nçık. Demir gibi, çelik gibi, tunç gibi, grnnit gibi 
bekliyor. Onun yalnız bu beybeU, vakarı, göz:Ierinin nuru ve aydınlı. 
Sı bu kapının emniyeti için kUldir. 

Sünoümü demir gibi ellerlmle.kaurodım. 
Şaıılara, zaferlerefJiı1rüdüm ndım adım/ 

lS,OO • 18,BO Şa*11ar progra_ 

mmmfildnct•kmnı, • 18,00 Program Yüzme §ADlPİyonluk seçme 
lŞ;qB~cocsaz fası~~ K&n§Ik ha.. miilabo.kaları 
fil~ m P1,ı.1~oo}konu§JDa 19,115 t1 t. sn sporlan aj&nlığmdnn: 
Dans xnUz1ğl Pl. 19,30 Haberler 19. tstıı.nbUl Jdi:z;mıe Ş3Jnpiyonl•ık eeç 
45•K1As11c TUrk mtlzlği 20,115 Radyo 1 me mf1sBbakalan 25 voe 26 temmuz 
gazeteslı20,415 ScgOJı mo.kammdıı.n ı tarihleıiııde Moda :yUznıııı havuzun. 
§ark.llar 21-,00 Zlrııat ta1tvlml 21,10 dn yaprhca.ktır. Milsab3lkalara cu
Temsll p22,00~aıdyo ııo..ıon orkcstraın mnrttsi gUnü saat l4 ~ pazar 
22,80 Haberler ı2,50 kapo.nıg. gilnU 13 ide ~. 

<Ql@l iP> lY lr ifil c§l~ 
~lYlkurlt ~ttü 

Bundan evvel, birer haltalık birer tefrika §eklinde neırettiğimiz "Perl Harbur ba•kını,, 
ve "Prenı ol Vals ve Repülı :zırhlıları nasıl battı,, serisinden olan ve gene bu harbe İf
tirak eden Japonların tesbit ettikleri ''Singapur naııl auk ut etti,, yazısın ela, bugün, 
takdim ediyoruz. Ohyucuları mızın merakla okuyacağı bu tarihi tefrikamız da bir halta 

,.,, • kadar sürecektir. 

KARA YA ÇIJUŞ Karaya çıktığımız zamM, uhiı.. • boz renkte bir buğu anyordu. r • • Yazan: M. Rasim OZGEN 

ı de, biraz mukavemete uğradık. Bu Her taraft.a sulnr "ardı. Her ndmı AKE ndnsL. ~·mpinlcr .-J!len 
mukavemet, lngiliz mUdnfnsındsn da, dlzkapaklarnnıza kadar ynpıJJ 

1 gitmlı;ti. Hcnı;kong ~Um değil, daha ziyaclc amzlnln nslın - knn çamurlara batıyorduk. {lzerl • 
olnıu_stu. İngiliz gnzet.clerinin mu-

dnn ilt'ri geliyordu. JUcbir yerde, mlıdeki ağaç dallnrını\an bile su • 
lınhlrleri, olnıyuculnnnm dikkatle • 

nyab'llllılı basacnk "ağlam bir top- lar yağıyor. çelili miğferlerlmize. rlnl baf:ktı. tarnflarn !;el;me";c j~in, • 
rak parcası yoktu. Her taraf ba • oradan da ensemize, kollannııw, 

olmıyacak şeyler ~·nı.ıyorlardı. tn'klık ve snrmaşıktı. tç taraflarda gtiğsümiizc akıyordu. Bu iivle bir 
Siyam, .Japonya ile bir dostluk da yer ~·er, Arn trnlyahlula mit· ~ey ki: Hem hararet, lıcm serin · 

unltışması yapmıstı. Doğan gi.ine~ rclyinleri urdı. liktl \'e i!ltc bu nıtubctJI cııcaldılt· 
J,un·etJcri, Bnngkoku ge~iyol'lnr • !\leğcr, bu muka\'cmet. hiı;mlş \'e h ki slnirlerimİ7.İ bozuyordu. 
<lı. Diğer müfreıeler, Mn.lezya ~- nsıl müşkülatı ela.hl\ sonra görecek Yeni !>ir tebiyeye uynıu§tuk. Bu. 
bitlerine rılunıcı.lardı. Öyle iken. " ~ ~ mi~iz. rada, toplu ythih•üşlere imltfın yol> 
Singnpurd:ı bu hıırel•etlerc duclnl< Biı, iklime göre, gi~ inmiştik. tu. Biz. kı<:ımlnrn nyrılmış yllrU • 
bükUlüyordu. lln dud:ık bifüenler Ostümimle ince elbiseler, çnntn. yordnl<. A«kerler, birbirinin R.rka. 
;ınu;mda, öyle U"tn n\'rılar \'artlı larrmwla d:ı pirinç tayınlnrmıız '-ına dizilmişti. 1-:n örıdc~iler, yol 
ld, Kotn-Bahril ile Singnpur ora. • \'DTdı. Bu pirinç ile kuru ekmek açıyor, ötekiler de onları tRkip e. 
~mılaki inc::ın nynğı basmamış kor. l;litiin ~ıd:ımızı teşl{il ~diyordu. ıryorlaı-dı. İstirahnt, dinlenmek •.• 
J..unç ormanları. ceplerindeyrnlş Zaten. böyle nefes nldımu~·ncal; Hiç yok. J\iih hnrnret lta\·umyor, 
gih.1, kan5 luırıs h1lc1ilderini. i<lrlia ]•adar nteş kus:rn, onm arkasın kah c;:ığnak suyl\ boğuyor. Her nn 
~dıyorlar \'c Jnponlım~, knbıl ~e İ dnn, bol bol ynimmr bManan yer. l:irimiz, çrunur dolu bir çukurn ba~ 
gll, burn~ardnn ~e~cmıyccek~ n de, bnr;.'lm hir yemek yemenin de hp .endeliyorduk. 
tem)n edıyorl:ırdı. Bunların kanıı. imkli.nı yoktu Bu ,.,.,.tF•imlz Ter - B'u't·u·n d"kl nt· 1 1 - Unıü .. "" 1 · ·· h' 1 d 1 • ,.._,. 1; • • ı < ırL :ı. on 7.ue ,.,. 
nt erıne r;ore, ma r. a\'cı ~r an ferde. t-0prak ltaynıyor, ortah~ı den arl,acb..~ımız Uzel"'nc1e hulun • 
nıtirek'kep bir kafile bale Ynhşı or: ıluruyordul<. Çünl\U onun nr'i<a ın· 
mıtnlnrdan l:nley lmlay gec:eınezdı. elan nyrıldıkça stittlğlmlz t.ründü. 

onıar: Haber'·ın bulınacast ormanda kayb~tup ~ıtlerdık. 
- E\·ct.. ICutaJlp! yolu ~cçmi- Sık sık üzerlerinıle oınrma,.ıl< 

ye mllsıüttir, ama burnsı <la kuv • @ , 2 l 4 5 6 7 8 9 iO 11 d:ıllarmdan yapılmış l:öprUler bn.· 

( Gaıteten:ı!DD blrtDOI .. 7faamaa 
fıaşlıll yanmdald tar1b ~ ek. 

llyerek gönderecek okll70cıılartI11J2DJ 
tı:-.art matıı.recı balz olauyao kUpllk L 

ııınlan panuıcz oeorolunur.t 

Evlenme teldilleri: 
"' 48 yaşında, yUkaek tahsilli, tıea 

retle m~;gul, ecnebi dWerden Dlr ka 
ı;ma vAkıt, şen ve aıbh&W, alma vı 
eşk!ll gayet iyi, mUtenastp ve kusur. 
suz, iş! ve serveU bir aUe refahın: 

)11k8ek derecede temine kA!I bir bay. 
koyu kumral veya siyah gür saçlı 

lri cıo. veya. siyah gözltl, güz8l ve ga. 
yet mUtenaalp endamlı, en az 111. 
tahsili görmut, yqı nihayet ytrmı 
yediyi geçme~. yUk.eek, gayet te •• 
mlz, aen sevımu ve matQmatıı bı: 
kızla evlenmek !at.emektedir. (F .D. 
K.) remzine mllracaat. • 2 

• Ortn yacılı, orta vUcutta, biç klın. 
sesiz. dllrt odalı, döıenmt,, bir e\1 
bulunan, sarı saçır, siyah gözlU, siyan 
kııglı bir bayan; evine merbut, na 
muslu bir bayla evlenmek iatemek 
tcdlr. (824.l.N) remzine mUracaıı.t 

* Yaı 80, boy l,68, kilo 68, reımi 
bir mUessesede zanaa.tkA.r i§Ql, ayd11 
70 ıırıı mıı.aşı olıın vo ayrıca dı§ar. 
dan kazancı bulunan bir bay, e~lne 
bağlı, terbiyeli, clddl 1ır bay&Dıa ev. 
ıenmck istemektedir. ÇocuğU da ola. 
blllr. (M.M. Ç.) reınzhıe milracaat. 

• 26 ya§ında, askerlikle altLkaaı oı. 
mıya.n, devlet memuru, ayda net '16 
lira kazana:ı. içki ve elgara kullanmı 
yan ve tn~radakı valldealnden ba§ . 
ka klınsesı olmı.va.n, b!r evi buluna.n 
blr bay, azamı 22 yaıında, ev tı;ıle. 
rlnl bilen, muslkl seven, danış bilen 
içtimai terbiye görmUş, balık eUnde. 
uys:ıı bir bayanla evlenmek istemek. 
tedlr. (I{Ure D. 87) rcmzıne ;ınUra • 
caat. , -etlerimiz tnnı.fmdnn mildnfnn e- lunan sel yatııklarında.n geçen p:ı. 

clilmekte<lir. Otc'ki taraflar <l:ı.. 1 tiknlamı sam, solu, tehliiie yntaV;ı I~ arıyanlm · 
Ancal< bir yere ltndnr ~lrilip knr:· 2. idi. .., Kocnm uker olduğu fı;ln çalış. 
hın avlanabilir. Daha 6tclcre •• lıele 3 Kapl1L'1I E\'et, 0 da var: nma o. :nak mecburiyetindeyim. Yaeım on 
1anklarl:ı. gecmel:, celıcnnemde e • it nnn me\·cudlyetiııl o.nlnmnl< Juıhil dokuz, TUrkUm. Blrçok müesseseler. 
yahııtc benzcr bir ~eydlr. llnyııl, S c;ünkU arlt:ı.smdan keslrln bir nnıon de çıılıştım. bonaervtsıertm var. su. 
lınynl.. ~ :rnk kokusu :zi bırnlayor. lll\;\•lece, rııtll daktllO blllyorum. Muhasebe, 

Deyip eğlenlyorlıı.rdı. 7 onun ininlke~fecloblllvor ve lhtl - ve muhıı.berat işlerinde daha tazla 
Singnpurdnki biitun İnı:lli1.Ier. 8 ~·ntlı da\•r:ı.myordok. • Oyle iken, bilgim vnr. Taliplerin (UUıu) remz.ı. 

bıı lnsnn nya~'I lın~m:ı.rnıı; ''nh~i or. lli'klratslzlil< eden birçok ark~da'Ş" ne mUracs.atıarı. 
mnnlnnn ne oltluğıtnu btlivorlar. 9 lunnız onlnnn hışnuna ui;rnilı. • !ng!11zce ve franaızca bUen on 
\'e buralardan ordularm ~ec;mesl • tO J~nplan'hr aİı. rnn <:nlJırryorlar ,.e parmakla seri olarak makine Ue •ya. 
ne fmklin ~ônnllyorl:mlı. ''c gııyet. 11 birimi7Jn iizP.rir.e yıldırım J?ihl :ıh- Z1 yazan bir genç, Uç ay tatil mUd. 
rnli<ıterll1 : Soldan sa?Ja: hyorlardı. Ilir homurtu işirliyor • ı delince bir iş aramaktadır. (A.E.M. 

- Bu cihetten korkumuz ola - dnk, sonra llaplımm omrnna ~Pi· 492) remz:IM mllracao.t. 
maz! 

Diyorlardı. 

~ 

Kulüplerin geni~ koltulılannn 

gömlitmUş oJnn tnı:iliı <-entilmen • 
leri. bu mevzuu miln:ıkn..,:ı etler • 
lcrJıen, l\lnle:eyn. rephncıinılcn ilk 
resmi tebll[':;ler ~ellyordu. Eu ha • 
herler, t:ıctU:ı:•erl en ziyrule tchdi· 
de maruz buJunnn nol,talara, ~·er. 
Ji askerlerden mürekl<ep birkaç ıı. 
l:ıy göndermh·c mcC'h11r etti: çfuı. 
lrli, uznldn. "() koı"mm: ,,rmun!arrh 
toplar. h!.rl•aç ~·nvlmı at.es etmlf
Jer \'e ormanın üzerinde ~r.rilen 
ke if "" bo7. renl:t('ld sisi snl."SmıF;r 
fardı. Ynn knrnnhk yerlerde mit· 
rayözler ç.ntır<lıyor, l<\!tük l,'t\plı 
toplar homurdnnryo'l", hnfif tnnk• 
far J!Ürliltli r tliyordu. 

Jlnrrı bıışlnmıştı ''e hu ö,·le bir 
harhin ba~fangırJYdı Jd. lıfüılure, 

lıUyii"& tsl:~deıin IlindJstıı....,a yü • 
riiyii il yn!ıut Cnnırb: hımın ~erP. 

st~plerinc cın'tim~ı i19 mulmy0 sc 
crfüebHecekti. 

Bu öyle hir hnrpt.ı ld, t:ılıtntlr, 

J;cırlmnç orm:uılarln, neldrlerlr. 
bnt:ı.ıdıklarla, yırtırı hayva.nl:ı.rln 
'lt\'Mm:ı.k, J:-v;t:ılıkl:ırJn vormmhılt 
larln. knc:ıkb.Bmnlt. m!krooln .;•ı -
lnr•:ı ~rt.rn!ıfarln ını:-,tno;mn!< ele 
mc1ctı. 

OR IJ\dD.\ PATİKA 
ntr .Tnpon piyncl" ·ncılceri anfa1 •• 

:rnr: 

1 - Çocukların oynedıklorı bir 1 ıhğmı görüyordult. Böyb bir nrluı. "' He.sııptan anlayan bir bayaıı 
oyunun vnsıtolnrındnn. oyuoıın <111 mıu., kur :ın ~tmİf' oluyorılu. iş aramaktadır. HergUn ondan sonr~ 
diğer bir vn.~ılası, 2 - Kabile, o~Ju 

O 7Alnan, yol kolu, bir nn dunıyor, Sultanahamam Marpuççular çareılı 
3 - lran dilinde "kapı,. ekşilik ve "Onrn tekr:ır yollanıyordu, Ylirii • han No. 33 e mU:acaat. 
ren. 4 - Uzak, kntll. 5 - Nol1, tl l" 1 k ı ezunu d k yor. vürüwır •. c.na cr<'l', p: ın crre * Ortao u m · a tllo bUen, 
emeller, bir emir, 6 - Bir şeyi in ... :,llyordnl<. 16 ya§Jnda bir genç, herhangi blr 
kar eden, mektup, 7 - Şerlct. bir bl u u Bu onnanlardtl "Tst\mpo" clcnf.. yerde ehven r ere e tı aramak. 
eşyayı vücude getlrmeklik, 8 - A· k H tt len nek iri bir ıriYll< \"nrdı. Onn tadır. Çar§I apı a at sokak No. ı 
rapça "anıtlar,., ev 9 - Alfabede •· · ö 

ı~örmek kabil ıleı:.;ı111. Onnnrır;ı :ı- do Şadıınan zcana nıOracaat. 
bir harfin okunuşu, bir renk. mlım " ı bl ail f,nçlnn nr:ı.sınd:ı. c;althınıvnrdu. O • Tem z: r eye mensup llııenln 
firhanc, 10 - Sahip, anacın kısım rt do. b1 

dn .ı:lıll ~z!I stı:ltlarcn l<nril"leri - onuncu sm ın r genç berha!lK' 
farından, l l - Bir soru ednlı. hay• 1 ak ı te mizi l1t~!:l f'•l;.vordıı. 'F~t!er h!ri"nlzi bir işte ça ı:şm a nıektedlr. '(N) 
\'Onların nıdası, tallı bir madde. - Q a'""at 0 \"nlnrz \"t'! <li'dı•ıtsh: hnln~3. Hr • rcmztne m r ""' • 

l'ukardan aşafiıya: t b ı llsCBl ln 9 
ılenblre ağaı;l:rr :ırn!;mrlnn fırlıyor, • stan u 11 uncu ıımı:tm.. 

1 - Ev ı:tihi şemsiye, o şemsiye insanın lmmmıı uıun bovmızlnnnı dan çıkını§. 19 yaşında bir genç, her. 
yi kurmaya yarıyanlardan hiri, 2 ılnldınvor, blrblr d-:?fa lın\•n,·a n• hangi bir ınUessesecıe klttlpllk gibi blr 
- 13ir :reri kazıp knrışlırıırnk, Ar hD tntn\"or \•e <11onr:ı cancı.,. tnraln. iş aramaktadır. (S. Öı:ı.!ul.cl re.ı:nzl. 
navullıırın yemini, 3 - Bir cins Pil• :1·nrdn. Yer1'1er hu hnY\·anı'bn k!lr~t ne müracaat. 
ra, bir erkek 1sml. 4 - AHabech.•n 1ıık1nn Jmrlı\r l fnhfr <1cyde., kot~< Aldırınız.: 
iki harf yanyano. huyları biribiri mnvorlnr<lı. 0 anda. övJ ... bir ilfı.Jıi Aın~ıdıı remh:len y~ oıau • . 
,ne uygıın, 5 - Saçsız, nhrl. li - f;Tr buluyorln!' l:f, hııh~lnden hile kuyuouııınmrun oamJanna ıreJeıı 
Alım s:ıtım mesleği, hir edatın kı r,.('){iniyorlı.:ır ve ı·eıı<lilerlnc bu il"· mt"ktupları hlare1ı&nemh:de11 (pın.ar. 
salhlmışı, 7 - Eşya, henüz: :-emııll' y:l<ten h!ıhc;olunılu~u z:ımnn tlrtir lnn bari<:) bergttn 'hhttht.ao ö~leye 
gelmemiş. 8 - Kimyevi bir mad· titriyorlar. kadıır ~ "ııat 11 den "'°",. alı!rrma.. 
de, incecik fidan, 9 - Engel. im 
d:ıl, istiyenih fcrynclı. 10 - him, 
ümit eden, nota, 11 - Hıırncrden 
teşekkül eden şeyler. 

21 numaralı bulmacomızın halli: 
l - Eceliı:ıelen, 2 - Şecere, '<: 

:zel, 3 - 1, Ak. Nahiye. 4 - Ninl', 
Eni, n. 5 - Iıll Alonınıı, 6 - 13, 
Boz, L, 7.il, 7 - Us. l\ı't'••'ı?~. 8 -
Lahut, Rakam, 9 - Adrımak, 1\, 
Bu, 10 - Niş:ın, Yas, S. 1 J -- l\;ık. 
knsal:.ı. 

(Dc\'amı \'tır) 

E!lytlk yaştakilerin de allnactlcrl 
kablnasında ko\ayııklıı. yapılır. <DU. 
ğUn için bir hafta evvel mUrac:ıat.) 

AJuıaray polls merkezi karcısında 

No. 1/2 Tel. 20937 den ı.steylnlı;. 

lıırı 

(A.El.) (A.M,) (A.T.A) (Bahar) 
(B.L.M.C.) fB.V.) (85 ciddi olalım) 
mcniZ) (D.lSD) (E. Ural l (E.O) (E.L) 
<F.N.S.) (GUlseren)(Gar)(H.B. 858) 
(Hulya) <H. Onsall (H. &:10) 
'{l{aymnk)(Latfl)(M.T.R.) <M. Nur} 
(Memduha) (Mehtap> (N.N,) (NeW) 
fN. F. :mı (Saınt) (S.R. 42) (S.T.) 
(S.H. 16) !S.H .. ) !Sevgi) <Ş C.K) 
(Ş.F.) (T,'fi.R.Z) (Tekcan) (T.A.Şl 

(Talllm kimdi) Y,B.) (Yedek denlzcl) 

- Riea ederim, Zll\'allı clo tn • 
mun bir ümlt<.ıizlik dakikaı.mc1s 
kurduğu bu delice tn~:w\•urd:ın 

bahsetmly~lim. nuna tamamiyJe 
uııutm:ınız lazım. Hatta Kemm Fc 
rillin bu lf1S&\'1'Urnnn size söylemicı 
o'ılu~um iı;in bile ~imdi pi"mnnhlc 
clu~-uyorom, fnlıat bir ilefa oldu. 

Sabri, ölen kardeşinin sırnnı bir 
~ün bir konuşma sıra!lmda t.ema -
nıı söylemlstl. İhtiyar kndmın a. 
:nı sıra bundan im:ılı hlrta.lnm sö~ 
lerlc kendisine bnh~ettiitfni gör • 
dill<rc ha gevezcliğlnc pişman ola. 
yordu. 

Rahrinin biraz erıdi!lleli htr ta • 
nrlR s<iylcdiği bu ~özlel" lmrşısın
<la l~nn genç diplomat!\ temi • 
nat \'enneği faydıılı gördtt. 

- Uzmmeylniz rica e<lcrlm. 
Ben noter kansıyım, mr aklnmn. 
smr billrim. S1z bunulan gittikten 
r-0nrn bu sözleri tamnmtyle onata .. 
c:ı.ğmıdnn emin olahitıl'! iniz. F:ıkat 
nıUcı:uıde cdnfz de bugti.n zavnllı 
1\enıın Fer:dın bu güıeı tasavvn • 
nındBn biraz drut:ı. bah5edeUm. 

- Ne demek :lstJyommuz efen. 
dlnı? 

.<DelıLDu var) 
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-131· 
Bektayın göğslhıde.ıı a!t~n kanlar I nutmayLll! Sonra pienıan olacaklanı:z. 

yerde do,ell beylir. basırlıır uıerlnde 1'iyeıı.Fo omu:r.unu ııllke-rek giildU: 
)Ol yol kırnıuı çtr.gller busule getlrJ - Cahil adıı.m .. bu eski hik!l)elere 
ınl~U. h&lCı inanıyor. 
Tenıu~tn lmğ'rdı: lJ'!ıık merdivenlerden inerken, TL. 
- \'aptrğıo cinayetler yet!Illyor. 

mo, ~bt, "iJapon oolltl.dı., bUvtyetını 

takınarak, ŞııngbaydA a) lnrd.an~ıırl 
laponıarın dıı. ratı.ıtt.'lı kıM;ırilııı .• bir 
ı,:ok mıuıum kim eterin kanına gir. 
din,. ca:ıl:ırını yaktın: .Slh vet hlr 
~ün, rotiını\ o) nııdığın "Jap;ın ocllfl... 
dıı.nın ~llne dlişeccğlnl tılı,: dt a.klın. 
dan geçirmedin mi 'f 

Bek tay: 
- l'lyen • ıro! nu -wrııPrlyl ne!lon 

hAIA ııöyletlyorı.mn t 

Vlye ııaykırdı •• ve bu haykırış o. 

ıııın 'IOn 11e11i 'e "on n"foııl olıl ı Bir. 
tleıı başı onıııılnrıııın tistUnıı du,ttt. 

·~ll!; CDllU!iU, \'Uk gU\c.ııdJ, \'1! bir 
r:ok fı..ıııı.lıkllirıı blet ettiği ku hnın 
l'~·l:ıd<: ölmü~tli. 

~it!;~ 

Kapıda duran ıış:ık lçı:rlye girdi •. 

yen 1• onun &<'tli..'11 duyuyor, fakat ne 
sa~ ledli!;lni anlamıyordu. 

Tiyer.'Fo o ge<'c. bir damın altın.

·~ , keıı:ll toı> lı.irrlyet verıJ ' ~ı halde 
'l'l""ll1>ı;lnlt' n:ı!lrl ayn yRtabllir.llf 

A3 lardıırıbcrl on•ın hınratlnı çeki. 
yordu, BeMa) d!ln çcltlndl~l için, onu 
bir gece bile oda'l:na çaıtıra.m:ımı<:ıtı. 

Artılt ne Bektay tehllkcııl vardı .. 
Ne de Temoçlrıln H:urb:ıya. gltm:?:< 

ihtimali. 
Her !}ey Tl,u•n. ,rouun ıııtedlğl ,e 

kllılr olup bit m'ştl. 
Tlyrn.Fo derll:ıl ı,rf'<'.ellk rN1ldl ki. 

m'lnaımu giydi. 
Boynuna \'C gerdanına g!l7.el l<'l • 

kn1'ır 5ÜrdU. 
Ortaya iiı;llk bir "nfnı h:urrladı .. 
Sofronrn füıtlinr. Pe\·.~1 şt,•ıılnl 

koydu, ve kıym<'tll kadeh.leri çıkudı. 

19( Mccldlyeköy Mecidiye Cııd. 
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l.\L2 D. No. 

51 
las 

78 , 

32 
227 

4'!2 

5135 
16S 
153 
112 
122 
205 
1$2 
4q3 

231 
458 

137 
190 
196 
196 
392 
514 
431 
190 
202 

'-9 
179 
167 

Arsa 
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.. 

. . .. 
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.. .. .. .. .. 
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51 00 
96 GO 
78 00 

82 00 
227 00 

723 00 
156:5 50 
lOlJ 80 
76 50 
67 20 
61 00 

102 50 
91 00 

211 CiO 
ııı:; 50 

00 22!) 
68 50 

114 00 
117 60 
9~ 00 

J06 00 
257 00 
165 50 

95 00 

Fııtma Yalnız 

Hayriye 
KAmil 
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Mnhmut Düzcan ., 
Musa.dayı veresclerl ., 
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Karıaııenln Ustün:ıc iki buldü:u - Brlrt.ayın ca.':lı crhenneme gitti. 
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" 

101 00 
26 70 
53 70 
83 50 
72 00 
87 50 

Feruz 
Hatice 

" .. " tt " 
~'lltnn Bel;tuyı ı;ördil: 

- Kl'nl ve 'l'ı~ en • Foyu öldrll:nıık 
ı .. tıycn ıı kuıl:ırm:ış k.ır ı ı:ı :;e'>.!rJi 
~lnı görmek 1 rerdlm. KlmLnln aklı. 
ııı, kiminin de canını ıılın;l:<ta tl'reıl. 

out etml) en Bektn~·ın bıı l<ad.H ko 
ıay ı:cbr.reı:cğlJ1i ıımm.ıu.t.lıın. 

Yanrnıt ukıılcl ı .. ıll~J.atlıı b .ı.'ctı: 
- H~lıi Jlmcınlş ~lbl d!.!ruyor. Bir 

den bire fırlayıp kalk ı:.:ıı \ ııı: li\'lbi, o. 
nu.n öldii~ünı• bir ttirlıl lıı.ıu.ımıyo. 

rum. 
reinoçln: 
- Şlm:ll ne ynpa<'JJ~ız'l 
Diye söyleniyordu. 
Tlyen.!"o gerçekten renRllUjmı,h. 
- Bu ads.mın öldü"•Unc lnan!llıyo. 

rum, Tcnıoçln ! 
1 

Uşak hanımının alnına su serpti .• 
'l'ilcn·ı;o blrnz sonra gözlerini nç ~ 

tı: 

- O geberdi detll mi 'l 
- Evet. Onu ben geberttim. 
- üstilne bir örtü örtünw.. Ot.a 

um kapı11mı l<.apıyalnn .• ve hemen bu 
odad·.m bıı,ka bir od ıyıı gcçeıtın. 

Uşuk derhııl B·•ktıı.yın tistünll ört. 
tü.. 

Gece yarıııı odanın kap"ını kilit. 

ledller. 
\ e ba5ka bir odnya geçtiler, 
:;>imdi aynı eorU,)'ıı Tlyen,,t"o soru. 

yordu: 
- Ne yarn<'ıığıı. f 
Tcmoçln: 
- Bu gece yatalım .• yarm Mhab 

\Jistıcr Tom~:>nu ınahr.endcn çıkarı 

rr.ı.. Ve ona Belet.ayın lnti!ıar ettlğf.nl 

'°~ lcrl:ı:. 
Uedl. Tlyen_Fil ra:r.ı oldu. 
Uşak nöbet bekledi. 

TJyeıı..1''o biraz oorn kendi oda"ı.. 

na çıkıp yattı. 
Temoçln de alt kattaki odalarda.o 

!>lrlnıle uzandı. 

1'tye11-ro bl r rllya itinde ya,ı~ or 
gıblydl. 

O kndar ~aşırmış, o del'coe sel"8em 
lcmı,u ki .• 

Yat.ağına vattı~ bıılde uyuya.mı • 
yordu. 

'l'eınoçlu mademki ııerbcırt k"lmı,.. 
tı~ ve mademki kcndi,slnl Bektayın 

ellndrn de o kurtıırmı~tı. Vıı!<tlJle 

Sagaııaklde bir yata.kta \·e bir yas_ 
tıkta yattığı bu ya.kı,ıklı gençle şım. 
di neden ayn yatıyordu f 

uu,undlL n~tmı çağırdı: 
- Temoçln uyudn muP 
- \"atıyor ama, uyuyup uyum:ı.dı.. 

ğmı bitmiyorum, 
- Ha)'dl git, nyuı!uyea da ı;yan 

ıtır ve kendlıılle konu,mak istedi~! 
mJ ııöyle.. l(a.lksın, buraya gelsin. 
Uşak birdenbire ka;,lannı kaldıra. 

ralı: 

- Bu g~e onunla konu.masanız 

çok lyt (llur, an! 
Oedl. Bırakınız, oyuaa.n Varm ı;ö. 

rt~Ur5l1nllL. 

Tlyeıı..Fo birdenbire blddcllcndl: 
- Benim arzulanma kim e mllnl o.. 

lamaz. Haydl, lllCll git.., ve benim de,. 
dlğlml ynp. lStetılDe karışma! 
Uşak yerinden klınıldam~dı" 
\le ,unlan ıtöyledl: 
_ Ec.dadıını·Luı Ç'>k yerinde llÖy 

lenmiş bir llÖ:ı:ll vardır, San: "Ell kan 
ı: bir adamın ellııd,..kl kan kuruma.. 
ıta.n onan yanma solmlmaym .• mut 
tc!m al:r: de kaıılanır ve lckelenlNıl 
nl:ı:!" derler, Arndnn dokuz 11&at &'~· 
meden. eli kanlı bir klm!M' ile k'>nu,. 
rmk oğorsu:ıluktnr. lnsnnın ba.51D..11 

fPl.Aket gelir. 
Tlyen.Fo göderfnl açarak oağmlı: 
- Bunlar, alıtellar lçWı tıöylcnml:: 

N>:ılerdlr. H!lydl , en benim dod!ğlm! 
'"P·· ve Tenıoçlnl buraya getir. Yok 
'la twa kaolann sonu gelmez." Senir 
n:•,ın da tetıllkeye ıın,er! 

l'şak fR1lo bir ~"' ~ilJlP.m<'dl: 
- l'clı.I sıııı .. fakat, bu eözllı.uh u.. 

Şimdi '.l'ıımo!:)ln bana kaldı. Şu heri. 
te "KurboH iilrttir!" de5ey:J1m. yap. 
nıazllı. <illzr.1 bir tf'fladUnı> ratdbem 
de aradan çıktı. Hu ı;ece Tem~lnle 

bnşb:ıııu luılmıık mm"l.ın g~l'lll1tlr, 

O, h1J dın·ı-tt benden bekl.-r. tn:ıtçı. 
mağmr bir genç.. ben ç·•ğırm:Wan 

ya.:ıımıt gelir mi hiç? 

.. .. 11 

" .. 2 2l 12 

1063 N!şan~ 

S:ı kızarıacı 

GUzelbıı.hçe 

19 9 
6 

63 
1 

ıs 

8 

MUlkiyeU Ha~neye o.it ofı,p :Mecidlyek!SyUnde vaki ve 

dan yukarda cins ~ ev.sı-.flle imarı;ız olaralt mukadder kıymerlerl 

sayılı kara:uamesine bağlı talimatname hükm!lne mUstentden ve 2190 
iha:c edilmeK Uz!'fc satı;o. çıkarılmıştır. , Uşak, Temf)Çlnln yattı~ı oda~·a ı.;lr 

dl. 
Temoçln horul horul uyuyot"dn. 1 

2 - ~a~:ş yuj(arda slltunu matı.susunda. gösterllcn gUn ~ eaatte 
yon ta.ra!mdaıı icra edilecektir. 

U ak llkön<'e Tc-moçlnl uyandırmak 
istemedi, Kapıda bir müddet doht)tn 
fiksUrdii .• homurdandı, Temoçln de ,. 
rln uyku~·a dalmı'}tı. 

3 - Sat·~ bedeli, Nrtr.ci taksit ihale tarihinden ltlb.ıreo 15 gUn ve 
4. taksitte ödenecektir. 

Uşak kendi krndlne 'IÖyle."ldl: 
- Onu motlnl<a uyandırıp götür • 

1))(:11)1m. l'i) PD,.Fo kıı.fıi.!lına koydu • 
ğu :l<'Yi yapmod:ın durnm:u. 

4 - Mn .. terl, lholcyt mnteaktp ı:ı gün zai-tındıı nnmun<.'slne uy~n 
r. - Mulıyt veya öl.mtl§ ise variıılerJ, bu llll.nda gösterilen gUnde 

yl n:ıUteaklp :15 gtın :r:arfında borç ırenedt vermezler ve ilk taks!U 
m~.·lle tanınmış olan bUttir. hakları lll\kıt olacak ve gayrimenkul 2490 
çı.ta"ılacnktır. 

Oda.ya gJrıll" duvRn' hızla huch vu. 
rn;ak bağırdı: 

(Varislerin venuıet IJCımlarlle ve biletimle alAkadarlıırın nU!us hUvtyct 
6 - t~bı: ll~n alA.kndnrlara tahriren yapılmış tcbllS"Bt hllkmllndedlr. 

- Haydi kalk .• Tlyen.Fo .enJ bek. 

1 
.. a cm 

İstanbul Belediyesi ilanları Uyor. 
Temoçln gözlerini a.çh: -- Ne l'ltlyorıruıı bu saattf'? Reni Tahmin bedPJ1 llk teminatı 

rahat bırak .. uykuya, dlıılenma~e lh. 4550,00 3U,2:S Temizlik ara'balanna ko~um takımı 

yaptlm'lk üzere altnacak 600 kilo ııa. 
bunlu kösele ve 100 kilo lnoc va.keta. 
DarUlAceze mUe.ssesesl lçln de!'aten 
teelim edilmek §artllc alınacak 3000 
klıo zeytin tnnesl. 

ttyacrm var. 
U~nk nczııketle g-Uldll: 
- ~anın yıınında ılahn r.lyado dJn 

lenlrıılnlz_ Pey,.-m sofrası banrlan • 
dı. 'l'lyt•n,F:> bir l<ııdı.nlrnn beniız yat. 
mndı. O uyanıkken &ize uynmak 

2100,00 157,50 

Tahmin bedelleri ile ilk temlnat ınlktat'ları yukarıda yazıu l.fler 
~ar~ır mrf ayrı ayrı aç·~ eksiltmeye konulmuştur. 
Tem~lo yııtaktan fırladı: ŞartnamelC"i Z&bıt ve Muamel9.t MUdUrlUğlJ kaleminde görUlebWr. 
- Pck~l .. gellyo:-um. Demek kJ !b'l'elerl 27-i - 942 pazartesi gtınU saat 14 de Dalmt Encümende yapı.. 

bıından sonra Pc,r.cu ıçeceflz. Eğle • ıa::aktır. 

neceğb:, öyle mi T Taliplerin tık teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibrazı 

- Pey.cu ıçrnek, eğlenmek •izin !A.u?:ngelen dljteı veslkal~!'lyle ihale· gUnU muayyen saatte Dalını EncU. 
haldnnızdır. t~kc.:1<·r. ve ıztırap çt•ktı. mende bulun:uaıarı. (7513) 
nlz .. U:ı:kUn'IUnilz. Olnlenme:e muh • 

taı;ı.ınız.! 

YürUdlller. 
Uşak yol gösterdi: 
- ~u merdlvrnden çıkınız.. 
Tı• >ı;ln u,ağın gÖ!lt.erdlğl merdi. 

vooden çıl<tı. 
Tiyeıı.Fo onn oda kapıaından kat'· 

şıladL 

- Seni rahnb>ı;ı ettlo:ı, Tem<>çln! 
Fakat uykum k~tı. "r"-fl ı.oou' • 

mağa ıhttyncım vRr. 
Temoçln glillimacdl: 
- O kadar yor .. ııııum ki, bıt<;tmı 

ya.ııtığa koyar koymaz: uyomu'1U•D. 
- Hlrk~ Pı>y..cu içersen )·or;;ıı.nltı. 

~undan eser kalrnın. Pey.cu yorgun. 
lıığon diı:ımanıdır. Onun girdi~\ yer. 
de ıztırap b:ırınamaL 

l'lyen-Fonuıı od~~uıa ı;irdller. 

'I'e nıoı: 1 n: 
- Sak11 için d<' aynı <1Ö:r.U &öyler a. 

oıa, bL•n :.--ake ıı;lnt·I' duha r:uı, mu:ı:tıı. 
rlp olurum. Kl'dcr be,yniml ı;arar ve 
ue~esl71!1; lc:lnd<' b•ı:nlırmı.. 

- Pey.cu o.na benzemez. Dllnya 
lrorul<!ıı~ zaman içkilere n~. ke • 
._, '1e att"O dnğılırke:ı Pey.Cuya yal 
nız neşe ı"abf>t etmı, .. gUn~lo oğlu 
bile ilk defıı Pey.cunu:ı taıtına bak. 
mı~ "'~ onıı tllk<ll'I ctnıtı. 

- H:ıl1>ukt blz erkekler Pey.ooyu 1 
kadın içkisi olarak tanırız ve ara ın. 
ra lç.erlı.. 

- Plrll'dn lnSt\na hayal veren "ö. j 
mllr uz.J\tt<'I" z:erreh•re Pey.cuda. da 
vardır. Pirinç 9Uyunun glrdl!tl tçkl 
her z:.aman d~ğerlldlr ve Qe,je vıırlr. 

Kıtr,ılıklı oturdular. 
lc;meğe ba !adılar. 
"l lyrn.Fo a.nla tryor: 
- ltğer bütün )·er yüzUndekl in 

• • • 
~ n~ln bedel! İlk t("m.lnatı 

1087,00 81.~2 

:900,00 292.~ 

Şehir Tiyatrosu için almacak ıt,,...r. 

pla..k, tahta ve kalas, 
Silivri damızllk buC'a deposu hayva.. 
,~atı için :ı.lınacak 20,000 kilo kuru 
ot 35.000 kilo saman. 

Tahmin l;,edc1lcrl ne 11k teminat mlktarlan yukarıda yazıll işler 
aJn ıtyt'ı açık eksiltmeye konulmuştur. • 

Şarlnaıı.\'leri Zabıt ve Muamela.t M.UdUrlUğti kaleminde görUleblUr. 
İha~t'len 27 - 7 942 pıı.r.artesl gUnO sant 14 de Daimi EncUmende yapı. 
ta,'l\ktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ve kanunen ibraz 
ıa.mr.gelen •JlQer v,slkalatiyle ihale gtlnU muay~n eaatte Dalmt EncU. 
menC:e bulunıYJ:ı ları. (75W) 

RAŞiD Rl·ZA 
TlVATROSU Hailde Piıtkln berııbl>r 

"BobsitU,. 

Vodvil - 3 - Perde 

Yaz:ao: t\lahmut Yesari 

Acele gayet ucuz satılık 
hane 

Be5 odalı kl~ir l~ct'l~inde ter• 
ko<ı, kuyu \'e elel<l rik \'artlı•. fü:i 
oda birinci katta, lkl oda ikinci 
'i<atta ve bir o<lıı '1:\rntııda her 
hatta hela varclır. 2fi00 liraya 
satıhktTI', 

Beyoğlu: Stı1aıağa 
Atlı Esa~ sol<nk 19 Numar:vlr 
•.ahibine mürnl'a.at. 

IRM«+fitwa 
OJ>Y.UATOR 

Halid Ziya Konuralp 
~Cl (.)EJUtAlll OOÇEN'J'l 

Beyoğlu lııt!kllU Caddesi Elhamrll 
Avartımanı l Numarada 

eanlar, içtikleri !<:ki yetine, pirinç 
suyuıııtan yaprl:ın bizim lçkllerlmlzl 
kuUa:ı.'lııınrdı, o uman dlmya.nın bü,. 
tUn toprak kııımıoa prlnç ekmeleri ~ DOKTOR 

,]E.'r gtln oğlcdl'n ı.oura 7 )'C kadar 
Telefon: ıl:?~Oı 

lhrmdı. 1 ~ 
- ı,'lbet ki, dlfer milletler Pey.cu ~~ HAFIZ CEMAL 

Dr. KEMAL OZSAN 

• 

"LOKMAN HEKiM,, 
U .:Ul.1LtYE HlJTF..llASS18J 

nan ve ııakcnln tn4fın• bile bilmiyor- ~. 
lar. F.ğer dedlğin ııtfbı ol aydı, ylye · ı).~ 
ce.k p1 rlnı; bulaınaz ve açlılO:ı.ıı iilOr • .ı 
dUk. • ~~ Utvanyolo 104 ~~ 

Ka Jehlerl ~ku1t ırıtul ı.r. ' :.~ rrınıı~r.nl' ..aAtlerl: !,15 .fi. fcl: !2lm:-I ~. 

,\.vdet l'e ha1'taları•ı Kıı.bUll' 1 
._,ıaıııı!jtır. Ueyoji;l•J lııtıklı\1 

( 'nd. ,No sııo J;ıı rıı ' ı•n ~ r• ıı .. tı 

(De\ amı n1r) j.;~ ... i"'.,.,""-..,,.,..,..,,..,.,"""..,:<r:.,,.,_""-.,.,""-..,"'-..,"'--..~ 

l75 
328 

1455 
8421 

.. 
" 

I " 

164 00 
742 50 

1710 50 

ümmtlhan 
Halime Taht&baf 
MevlOt Pehlivan 
Cevdet• Kerim tncedayı 

.. " . " 
" ,. ... 
" ..... .. "" .. 

Hı:ımumcu "!rtıfği no.mne maruf go.yrtmenkul da.hlllndckl cUz:Utamlat"
gıl.sterllt>n pa~ı:cller lcl'a V<'ldllerl Heyetinin 16-4-942 tarih ve 2/ 1772D 
S!\y:lı ka.nunı:.ıı 46.•ncı maddesinin D fıkrası mucibince muhyllerl na m:na 

ls,anbul Defterdarlığında r:Mllll Ernltı.k .?.HidUr!tğU) mtıte~ekkll komıs. 

mlıkbald tak.ltUcr do her yı!m haziran ayı lçnde tedye edilmek llzerc, 

ve notere tasdik ett!rilee<ık borç sene dini tanzim ve itaya mecburdur. 
sat:ş komlııymı\illde bizzat veya bllveka.ıc ha%1r bulunmazlar veya !hak. 
l\dcmezlerae !ı>-2-936 mrih ve 2/ 4.053 sayılı VekUler Heyetr karama• 
!ayılı ka.nunun umumt hUkUmlerı dairesinde artırma ırunıtılc ııatrşa 

cO:.:ı'lanlarile tı!rlikte komisyona mllracaatlan şarttrr.) 
'(7964) 

TüRK iVE iŞ BANKASI 
191% İKRAMİYELERİ 

Küçük Tasarruf 
Hesapları 

1 adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 

s •• 1000 " - sooo.- .. 

ıOl2 lKRA.MtYE ı>LA!lll 

[mŞ1DELER.: 2 Şubat, 

t l\Iayıs, 2 Ağustos, 

2 tklnelteerln t.nrihlerlnı.lc 

yapılır. . 

2 .. 
s .• 

10 .. 

40 " 
J50 .. 

200 •• 

200 " 

7M 
500 
230 
100 

50 
u 
10 

.. - 1500.- .. 

.. - 1500.- .. .. - 2500.- .. .. - •ooo.- .. .. - 2300.-.. - ~ooo.- .. 
- 2000.- ., 

FEN fliEMURU ALINACAK 

Maliye Vekaletinden 
VekA.let ~mu Emlak MUdUrlUgil kadrosunda daimi 100 lira ncretU 

e ı memurl'.lg>J münbaldl~ . 
Nafıa yapı ~!erinde 1<'u: memurluğu yapmı~ olanların bh dilekçe ve 

,.ı s; •daki yıı:W.ı veslkala:;s birlikte Maliye Veka.tetlne "!ı!llU Emltı.k" e 
ı. {!racaaUan llll.n olunur. l569S - 7920) 

ı - Mektep vesikası 
ıı _ Memurla kanunı:nun 4 uııctı maddeııl muclbbıce m&hkQmlyetı 

ı rı ar.ığma ca:r C. MUdcclumum!lf~lnden yestka 

8 - Poa .. ıcn doğnıluk ka.ğtdı 
4 _ Askerlik vesikası 
5 _ venıeoek nün uı..,ye göre durum ka.~a 
6 _ 6,5X9 bUyUklU~lndc 5 adet fotoğraf 

7 - NUfl!& kllğıdı 
''Bu ve.alkaların aaıl veya suratıerl" ...._ 



24 TEMMUZ - ·1942 

At yarışları !~ 'iŞçi ALiNAcAK 
Uçüncü haflrı p~·ogramı1At yarışları:, aovuKDERE ./ 

. 
Birinci 

iki yaşındaki ve kazançları yekunu 
liz erkek ve dişi taylara mahsustur. Sıkl 

KofU: 
1400 lirayı dol durmayan yerli safkan lngi. . Ki RiT FA ·iKASI üçüncü et: 53 kilo, mesafesi: 1000 metre. 

1 

Q 
z . ... 
'/) 

Ahn Sahibiı 
\.SITII 

1
. -~.""il F. Simsaro~lu 1 ~estegül 

" ., , ulat 
3 , F. Attı \'orarl 

AT 
Ren;ti 

1 Doru dişi 
1 f\1r er. 
1 Df'lru er. 

1 N 
Babası 1 

Carrif 
"l':ııornv 

r:ırnrl C:ın 

.... --1 =- Antrenörü 
4) -..::.: 

Anası >o . v; --
f:hines Girl 

1 
2 lfayram 1 ~·51 \"ommele 2 .. .. 

'\nr ıl'or 2 F. Atlı. \55 

ikinci ko~u 
Uç yaşındaki safkan ara p erkek ve d 

(Satış ko;csu): 

fe: 1400 me'ı:re. 

1 ı l. Al Lac 
2 J S. .\imlan 
3 ı ~I. Akay 
4 · N. Temizer 

P. llaliın 

Balı ad ıı 
)ahin 
Yaman 
f'erhal 
Vecize 

Al al· 
l\esdoru er. 
Doru er, 
Kır er. 
noru rli~i 

işi taylara 

Küheylan 
Ce:rliin 
Ferruh 

---· 
Porııi 

mahsustur. Sıklet 60 kilo, mesa. 

ı .\l:.ıh'su~e ili 3 l • ·.\) Laç 60 
Seyman 3 Zeki I EO 

1 se:::_ 3 Raha 60 
3 -- 56 

lcin -~ n. Hrılinı 1 !)2.5 

ı Uçüncü ko§u (Conk Bayır 
Uç ve daha yukarı yaşta ki yerli yanm 

miyeai: 500 lira. Sıklet: 3 ya~ındakiler 
daha yukarı yaştakiler 62 kilo taşıyaca 

Koşusu): 
kan lngiliz at ve kısraklara mahsus. lkra. 

53 kilo, dört yaşındakiler 60 kilo, beş ve 
klardır. Mesafesi: 1600 metre. 

l ı Jf. Özen 
2 P. Halim 
3 1 ,, ., 
4 S. Karııosman 

~ke~ lan 

Tiryaki 
1 \ il'\ 1 

\l at 
Doru dişi 

Kır k1s 
Doru er. 

Olgo 
'..linari 
\'rc·~s~kon .. ,, 

-
Yerli 7 j 1. Nalçin 1 62 
Kiihinur 4 P, Halim 58,5 
Mis 3 ı S. Karaosmıın ı Ş 1.5 
Alnazh 3 " •• ::>3 

-
oşu: (Centilmen Dördüncü k 

Uç ve daha yukarı yaştaki ıafkan lng 
ıındakiler 65 kilo, dört ya şındakiler 70 
kilo taııyacaklardır. Meıafe ıi: 2000 met 

Ko§um): 
iliz at ve kısrak fara mahsus. Sıklet: 3 ya. 
kilo, beş ve da ha yukarıdaki yaştakiler 75 

re. 
B1R1Nctst SAHIBI 

Fa\·;Ha 
1 . 9 H. alakuş 72 Casllemaıne 

1 Oberlas Basla D. Seferof 72 
Onnıx ll La Bordonier 7 \. Atmnn €6 
Flıır Le Duc Akın 4 j F. Atlı 64 

C:ırrif l.lthia 4 1 A. Aynagöz 62.5 . 

!
--------------..-----------~----~ 

] Sait akson Oandy Uoru at 

1

2

45 

Dr, Seferof Komisarj \I at 
ÖzıJeınirAtmar Özdemir ,, ., 

1 Von waıı. Umacı ,, 
llenheilft 
A. Yener Yetiş Yağız ltıs 

.. 

haftası 

Mevsimin an 
aeyecanıı koşuları 

bu pazın• yapılacak 
önümlizdeki pazar günii İstan 

al at yarısl:ırınm en heyec•anlr ~·e 
aıih bir günüıüi idrak edel'eğiz. 

lı 

c 
Bu hafta rıroğram ı:ok zengin 

·e koşolam Ha, e olar.ık yapıla. 

ak centilmen ko~usu bllha.<;sa ca ' (' 

l lbi diklrattir. 
Bors.d:ı srra<:iyle, ko5ular bak. 

nnd:ıki fikl'imizi kısaca hiltlirecc· ı . 
ğlz. 

Bl!'inc! koşu: 
Proğr.vnda görüldüğii üzere bu 

b:o~uda Fehmi Simsa.ro~!wtun Pu
.liit- ve De<ttegillü ile Fikret ı\ th
nın Vardnn koşacak. Burada. kıı. 
anç 5ansı bize 8imsaroğlu E:küriz 

& ini v :>rmelrtedir. 
A?a p taylarına ru ah su!; satış 

koşusunun ~:ılibint tayinetm~ bir 
ha.yJi gli~tur. Bureda ~an<:ı bütün 
taylara ''ermek mecburiyetinde· 
·iz. ~ 

ltçüncii koşu; bu hııftanm en 
~Uzel yanş1nrmdan bM ola<'alttır. 
Bu ko5uda Prens Halimin F.lhanı 
le Saad Karaosmnnın · ~fen.e\ işi a 
asm{)a. btlyifü bfr miicn.iele cere . 
·nn cllecek. Faknt kar.anr: ~en"'ı 
·ine Elha.nda gözükmektedir, 

1 
r 
3 
~ 

MODORIYETINDEN: 
Kibri: .fabr!kaaı iı;:tn a.şağlda yazılı şartlar altında erkek, kad:ı . 

ve çocuk l:;çi atmacal<tu. 
1 - '.fekmlı fabrika İ§Çllcrine !_ş g!lnlerı paraSlZ SJC3k O~le _xeıne6 

verilir. 
2 - ücretler: 

a.ı Erkek İşçilere: 
Norma\ meJai s&.alları 'ıçtn erkek tşı;llere yaptrrıla~alt işlr 

mah!;etın..: göre saat başına ücret lıcaabl!e gU.ode 100 kuruştan l 7t 
kuru§a !;:adar. 

b) Kadı.u l~Uere: 
Normal mesai saatle.rı için kadın 1.§ç!lere yapt1r1lac1k lşi.ı:ı ma 

hlyetın~ göre 7:5 ktıru~tan 110 kuruşa kadar. 
c) 12 ;)'a§mdan 16 ~a!Jına kadar olan erkek \'e kız. çocuklara: 
Normal mesai !aatları için çocuk işçilere saat ba~ı Ucreti be. 

sabılo; 65 kuruş. 
d) 'I'ahmll ve ı:ahllye, avlu 1Kiler1: 

Bu kabil işlerde çalışanlara işin mablyetinı) ı:-llre ıso kuru,. 
tan 1'/0 kuruşa kadar. 

e) Fa.'Zla mesai tıeretleri_ 

Koordina.:ıyo~'\ Heyeti ke.rariyle fabrikanın günde yapacağı 

3 saatiık faz'a r,alışn:·ala rın % 30 zammı ııave cclJldıkte cormaı me 
sat u~ 100 - 170 kuruşa. kadar ücret alan bir ~çiye 150 den 2:il 
kuru,a l:rndFo.r, 75 - 110 kuruşa kadar e.lan bir ııçlye rt'.o - 16< 
lrnruşR kadar, ırn lıuruş aıan i~çlye 95 kuruş: 150 - 170 kuruşa 

kadar alao ~çlyo 22(1 - 250 kuruşa kadar gündelik verilecektir.· 
3 - Kanunl vergiler işçilere alt olmak Uıere ücretler, fabrika da 

bll1 tallır.al?:iam<"sinde yazılı hükUmloı:-e göre her ll'i gUnde bir ödeclr. 
4 - !şı;:ller, yatacalt yerlerini kendileri temin ederler. 
5 - Taiip clanlart1'\ BUytikderede Bilyükde~e _ Bahçeköy yolu llz~ 

rindeki Kıbrıt fabrikası mUdtirlyetine nüfus tezkereleri ve attr to~oe 

r11fla bera her mitracae t etmeleri un.n olunur. 

Tesviyeci, torrıacı, frezeci 
alınacak 

Kibrit lm~l eden dairelerde veya fabrika ~aıntrhaneslnde m~tlnL3· 
\'e makinı!t muavini olı.rak c:au~mak uzere birinci eımf tesvıyecl, tor 
re.er ve frezeciye tbtJ,,·a~ vardır. Fabrikada yapılac:ık lıntibaıı netice 
emde göııtereceklerl ehl~yetc göre mB.l'\ş veya saat ba;;ı llcretıerl taylr. 
edilecektir, Talip olanla.r:ıı '1eııalklle birlikte BUy i 11:deredeki Klbrlt fab 

Betinci 
yukarı yaştaki safkan 

Koıu : 

Dördüncü koşu (Centilm~n J..o. 
şusu): Amatör binicileri tcş' ik ma 
hiyetinde ihdas edilen koşularclan 
bfrisi \'e belki en enteresanlarm. r1 kası rr:!ld'!riyetlne mUracaatları llAn olunp•, - ---
lan biridir. Biz bu kosuda fa\·ori ırı•••••••••••••••••••••• ( 

Uç ve daha 
1800 metre. 

P. Halim Huınahalun 

İngiJiz 

Alinari 

a\ ve kıs raklara malı&us. Meaafes1: 
. 

Lady'Tag P. llalim 56. 

c:öst.ermiye uğra~mıy~cnğız. (,.'ün· 
kil centilmen koı:-ularıoda h~r ama 
tör binici büy\Hc bir !4JIOrtme.1tik 

J 

L>oru kıs ~ hA.vası le-inde ko-.u~'ll lJirin<>i o1a-
') rak bitirnıe,·e ug·rnşacaktır. Ua'dn. 

• H '' .J 3 ., ., Demet , Kır kıs hm şam kime yar o]Mak'! 

4 ,_ 
Sea Serpeni Chines Girl 3 Bayram 54, F. ~ımsaroğlu Buket 
Alişah Yoconia 

" •• 
4 A. Atman Gon~ Al ku. Onnix il ~1istynguetıe 5 A. Atman 52,5 ~ BeŞincl koşu ~·erli saf kan İn-
5 .\. Aynagöz Yetiş \"ağız kıs Carrif Lit bia 4 .\. Aynagöz 50,51 gilizlerin büyük bir imtihanı nzi" 

3 54, 

6 S. J\araosman K. Essex ~l kıs Essex Brimerol 3 Zeki 43,5 yetindcdir. Yedi hapım girnıekte 
7 F. Ellialtı D;ıvalach'o ,, Vrega<;kon Siberlan 3 S. 1\ıırno-;man 45 üir. Bura.da Iıiı: süplıc yok Jt'ehmi - -....;.....;..._..;;;,;,..;..._.r.. ______ ._;,;__....;;;...._,ı._...;.;.;,;.......;. _ _____ ____________ _......,..... ~hnsııroğlunun Bııı;;:et \'c Demeti 

Altıncı Koıa ( Handikap): koşunun fa\'orl ,idir. 
Dört ve daha yukarı yaştaki safkan arap at ve kısraklara mahsus. Mesefesi: 1800 Son koşu (Ifandiknp): Oiiııfüı 

metre. 
A Ersan 
M. Mudi 

3 F. Vural 
4 1. H. Tekçe 
.l M. Tursut 
6 'izb.Sı>mseddiı 
1 1 Ş. Kırgül S l Z. Aydemir 

l O ?\K~· Temizer 
Darca 

Tomurcuk 
Bora 
Tarzan 
Tuna 
Sevim Vm 
Bahtiyar 
Kuruş 

K. Hilal 
MurAd 
Ya\'uz 

llllU baldılar: 

Al at 
Kır at .. 
" Kır kn 
,. 

, Al at 
Kır kı~ 
Yağız at 
Al at 

.. .. 
.. 

2, 4, 

Gandi 
AlceylAn 
Kuruş 

" Şahan 

Armuş 

Kuruş 

Hil:iliizzaman 

--
Turan 

Sun de 
Bulut 
Sübeyhi 

,, 
Simri 

.. 
CuUa 
:\fesrure 
Hara güzeli 

---

6 
6 
4 
5 
5 

t3 

1 j 

Bayram 
Davut ,. 
F. Atlı 
t Alçı. 
Baha ' 
Zeki 
Horval 
Hasan 
Cemal . 
Rıdvıın 

&, ıacı koşularda. 

63 
60 
58 
56 
55 
54 
53 
52 
50 
48 

Çifte bahisler: 1.2, 3-4, 5·& ıacı koşular lzerlndedlr 

en ent.et'f'Cia.11 koşnlann(lan biri l!u
dOl'. B:ışta Tomurcuk, Hora ,.e Tı1 
na olmalc üzere on at '"~ lu!'ra~n 
J;oşaC1lğr bu koı;;uda. ız11 Hbi;t'~t! ya. 
ııacak atı ~~m:?k bir hnyli ı.:üç· 

tür. Tomurcuk her ne l.ıulrr fa, o 
ri ~örülmt!'!tte is:? de. son ı.amnn
larda. Anlmrn kor.ular~mfa. fülcmi 
mtrmffakiyet gösteren trn~u !'-'l!•a. 
<.mm bu afeti cJ~ha t-.-:?niiz formii
nü bulamammtır. Bn sehebden do 
lnyı b'z<'~ taşıı1'1d:ın Jı:ıfil ki!nla. 
rn !?;Öre difer atlara rfa ı<;&ll"- ı·er -
me'-t lamndrr. 

B:ı'~a.hm blih hanı:;i :ıtlar:ı 
~ar olıı.ca!<? •• 

Kapah zarf usul He eksihne ilanı 
Bolu vilayetinden 

l - Eksi!tmeye konulan i~: Düzce , Akçakoca yolu ikmali iıışaatı. 
K~~lf bedeli .67744 lira H kuruştur. 

2 - Bu 1şeait şartnameler ve evrak şunlaraır: 
A - E!,;.siJtme ı;:an:ıamesl 

B - Mul<avele proJNıi 

C - Bayındırhk işleri genel şaı·tnameaı. 
D - İkmali lnfaata dair fennı ve husuat prtname. 
E - Kc~ıf hultısası, si!J!llet fiyat, mesahat cetveli. 
tsteye.ller bu şe.rtnamelerı ve evrakı Bolu Nafıa MUdUrJUtuoden 

re bilirler. 
3 - Eh:sUtme 11.8 IH.2 tarlhlnln ~alı günU saat 16 da, 
4 - Ekıılltme kapalı zarf usulile yepllacaktrr. 
~ - Ekslltn:eye girebilmek için leteklinin 5081 Urıı muvakkat temı. 

nat vermesi t>undan başka aşağıdaki vesikaıan haiz olup göstermes! 
ll!.z:ındır. 

1 - 1'1cııret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika., 

2 - İstekliler eksWmeden en az Uç gUn evvel vlll'tyete mUracaat e. 
den:k alnca klarr ehliyet veı:lkaı<mr ibraz edeceklerdir. 

6 - 1'.?kllf mektupırırı yukarda üçUncU maddede yazılt saatten bir 
ı:<ıiat evveline ka'3ar dFI !raf eneli men dairesine getlri~erek ekslltme komi~ 
yont: reisliğin<> makbuz mukabilinde verilecetklr. Posta ile gönderilecek 
mektupların nihayet UçUncrl madd<Xie yazılı saate kadar gelmiş otınaaı 
ve dış zari:ıı mühtir mumu ile iyice kapatılnmı olması laztmdır. Posta. 
da nlııcıık gec!kme?er kab'.:!! edllmez. (7557) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 18 - 7 - 942 vaziyeti ,--T-ttr-kı-,e-c&llom ... aı_W'_ı;:u1--... 

AK T 1 F U ra sermaye: p ASİ F. 15~:.ooo.- ZiRAA T BANKASI &ua: 
Altm: Safi kU~m 

Banlmot 
'HJl16.S35 104.938,91-t,15 bıtıyat A.kÇ81• 

8.808.107,tlO Adi ve tevkaJlde • • 
Ufaklık 

Dahlldeld Mııldıblrtert 
TGrk Ll.ram 4 • 

11.a.rtçteJd llılubablrler: 

Altm: Sa.ti K21ogram 2~.019.5:?3 
Altına ttıbv1U kabD aerbest DOv. 
Diğer dlivtzlet ve Borçlu ldllrtnı 

bak1~1er1 • • 

Hazlne Talıvlller1. 
l>eruhte edilen evraltJ nakd!ye 

ta rfll1'1 • ' 
Kanunun 8--8 tncı maddeleri.ne 
teTflkan Hazine taraflndll n\<' 

tıedlyat • ' 

'I 

Sm.edat COzdaıı.ı: ....... 
Ttear1 senetler • • 

}{ 
Esham ft l'aln111t COı.dM'll: 

Deruhte edileıı ...,.. .. c.J nalL. 

diyeruo kar~ılrğı e&b&m ,.. 
talıvillt (ftn>arl kıymetle) 
Sert>est eme.m n tallTlla t • 

&....ıu.r: 

AJtm ve dö'1z Qurt.ne &'l'ana • o 
Tal.IYII&t llurtne &T&nll o , 

Huııaeye kıaa vadeli .ı r.ı m , , 
• Butneye S81Kl No. Ju kanuna c&-e 
aqdan a1tm kar§llıklı avaıı. • , 
BIMıedar.., • , 
Müteılf • , 

" 
, ZOl.441,20 111.968.t.62,85 Hu.sus! • • 

t't • 

568.218,23 

SS.6ıt. 722,8'7 

- .-
5-t.~19.121),24 

138. '118.563,-

!4.221.621,--------· 
SM.~Sll.84~188 -------

«.833.819,93 
Jo.289.143,4;'5 ----.-----. 

S.096,Sl 
'7.880.7?3,45 

-.-
ıso.000.000,-

M8.218,2S red&vttfdetd Bıtnfmot1&1': ı • 

Deruhte edilen evrakı oakdlye • • 
Kanunun 6-8 lnci maddeleriae 
tevfikan Haz'.ııe tn.ra.fmdan •akl 

tediyat • • 
88.l&S.M3,ll Deruhte edllen evrakl oakdJye 

1St.3"26.9l2,-

:>aklyeel • • 
Kar~ıhğı tamamen altm :ıt&rak 

ı!Aveten tedavuıe vazedill!'!I • • 
f'..eeskont muke.blli Ulveten teda. 
vtile va.zedllen • • 
Hnzlneye yaptlaL altm kar"JTltlCb 

avans mukabtll S902 No. u kanun 

muciblne UAveten tedavfile •&. 

zedllen 
3s:uss.s.ı2,ss 

Ml:\"llUATı 
• • 

rürk Llra.>11 
A.ltm: Safi Kilograrcı 8'7'7 .uz 
3850 No. ln Kanona ırlltt baı.tn~ 

açılan a.van.11 mukabW tevdi ola. 35.122.983,38 
nan ııltgılu: 
san Kilogrr.m 

Döm TaahhUdatı: 
Altına tahvili kat>tı dövizler 

llS.Ml.9$0 

• • 
Dığer dövizleı ve aıacak.u ldH. 
nng bakiyeleri • • 257.883.819,76 

4.600.000,- Mu.btelU " ·• -• 
9.818.l?t.2,06 I 

99.'i.071.SSl,27 

9.U2,1S3,7:·. 
6.000.000,-

l58. 7"'8.563,-

24 221.6:!1,-- · -----
1S4.IS26.9!2,-

40.000.000.-

rss.500.000.-

/ 187.1500 000,-

lZ!t ~32.052,1; 
ı.2s4.1a1,o.; 

~ ımmuz 1938 tarihinden itibaren: İs'kont.o baddJ % ' Altrıı llzer:!ne avans % 3 

1.J.U2.1S5,'7S 

GOO.:i'ıl\912,-

I!?USS,216, 19 

'78.124.1(17,90 • 

:?S.514 694.22 
139,0;;'7.178,23 

005 071.S&<ı..'.?'7 

Kuruıutı tarihi: 1888. - Serma.ye-si: ıoo.oco.ooo Türk lirMn 

Şube ve ajaM adedJ: 2615. 

... Zirai ve. Ucart her nevi banka muameleleri. 

Para biriktlıenlere 28,000 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Benkasm•fa kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 
en az 50 1 irası bulunarlara senede 4 defa cekllecek kur'a ile aşağıdakı 
plJ\na gC!re ikramiye dağrtılaCf!ktır. 

4 rulet J,000 liralık 4,000 lira ıoo adet GO liralık 15,000 Ura 
4 " 500 .. 2,000 .. 120 .. 40 .. 4,800 .. 
.. " 250 .. 1,000 .. 160 • • S,200 " 

40 " 100 .. 4,000 .. 

DİKKAT: Hesaptarmdakl para!A.r b!r sene lçlnde ııo Liradan a.1'!.sı 
~ü~mlyenlere ikramiye ~!ktığı takdirde % 20 ta.zlasile verilecektir. 

Kur'alar ııeneaf! 4 deta, 11 Mart, 11 Hazlra.n. 11 Eylfil, 
ll Blrincikftlıunda çekilecektir. 

•ıımı .. a11 ......... - ........ - ....... _m:ı~ 

\ 


