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';ocuğunuza ve·rebileceı:;riniz en kıymetli hediye 
'i' A LNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çünkü bütün hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSİKLOPEDiSi Çocuğun bütün hayatuı· 

da izini bırakır. 
FİY ATl (6) L.ffiAOIR . 

A lman Bügük Elçisi Fon Der 
Sclıul enburg Dün T aggare /le 
Yeşilkögden Berline Gitti 

Sovyetler Birliğinin merkezi Mo.'lkovada Kremlin sarayının umumi görünüşü 

lngilterenin 
liayal Ettiği 
~ arınki Avrupa 

Londrada çıkan N ews Review 
:ınecmuası, İngilterenln Avrupaya 
harpten sonra vermeyi hayal et -
tiği ~ekil hakkında şu malumatı 
vermektedir: 
"Almanya kftçük küc;illt hükO.met
lere ayrılacfıktır. Avrupa dört bü
iYÜ.k bloka tn:ksim edilecektir. Ya
rmki Avrupa hakkında müttefik 
ricalinin ana düsO.ncesi budur. 
:tilin.anya, :Alman birliği tesekkül 
etmeden evvelki küçük prenslik-
1ere ayrılmakla. kalınıyaca-k, fakat 
Şarld Prusyayı ve Silezyay~ Po
km;yaya ter.kedecektb:. 
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Almanyanm eski Mosk ovn b üyiik elçisi Von der Schulenburg, t ay
yareye binerken Ankara elçisi Von P ap en ile vedalaşıyor 

ALMAN TEBliGi 

Dniester 
Geçitleri 
Zorlandı 

Finler, Ladoga 
Gölü Şimaline 
Kadar İlerledi 

Belçikalılar da Şarka 

Gitmek İçin 

Gönüllü Yazılıyorlar 

SOVYET ·TEBLiGi 

Siddetli 
1 

Muharebe 
Oluyor 

Bir Alman 
Tank Alayı 
İmha Edildi 

Londra, Almanların 

Kief'i İhata 

Ettiğini Haber Veriyor 

JL Ze1'erlga SERTEL 

Berlin, 19 (A.A.) - Alınan or- Mosk<>va, 19 (A.A.) - Sovyet 
Fransanın Yeni Türkiye Büyük Elçisi du1an başkumandanlığmın teb - istihbarat bürosu tarafından 

liği: dün akşam neşredilen tebliğ: 

J H il D.. A k G rd· Besarabyadan ilerliyen Al - 18 Temmuzda Pskov, Porkhov, 

H :aibhi m şmdefll ve en ean e eW Un n araya e 1 man - Rumen kıtaları Dniester Polotzk, Nekel ve Smolensk is-
ııt.."'" kanlı bir devrinde bulun- nehrinin müt.eddit eç\t noktala- tikametlerinde büyük muharebe-
"'llğWXJDZ ŞU 61Tada. harpten son- Kars, 19 (A.A.) - ltalyanın lan büfede izaz ve ikramda bulun nnı zorl~IDIŞ!aidır. ler olmuştur. Her iki tarafın da 
l'altl Avrnpa hakkında mütalaa· Moskova büyük elçisi ile büyük muşlardır. Hususi bir tebliğde bildirildi- ağır zayiatı vardır. Alınan sarih 
lar yürütmek ve talmıin.ler yap- elçilik erkanı ve memurininden Italyan ve Danimarka heyet - ği veçhile, kuvvetle tahkim edil- malumata nazaran, hava kuv -
~ tuhaf ı;?örünebilir. Fakat 28 kişi ve Danimarka elçisi ile leri saat 12,30 da trenle Sarıkamı miş bulunan Stalin hattmda a- vetlerimiz dün 31 düsman tay-
hü.tün ibu 'kan dökmelerin, bu maiyetinden mürekkep bir kafile şa hereket etmiştir. cılan j!edilc Smolensk ötesinde yaresi tahrip etmişlerdir. Bir 
dövüşme ve çarpışmaların hede- dün saat 8,30 da Sovyet Rusya - V 00 Schulenbm·g Pripet bataklıkları şimdiden ~e- düşman tank alayı şoseye çtka-
:fi, yann daha müreffeh, daha dan hudutlarımıza geçmiş ve Kı . nişletilmiştir. Düşman tarafın - rak topraklarımıza girmiştir. 
tn~t. daha adil bir dünya ve zılcaucak istasyonunda Hariciye Berluıe gitti dan muannidane müdafaa edi - Dlişman tanklarının arkasında 
hillıassa bir Avrupa kurmaktır. Vekaleti memurlarından Şemset- Almanların Sovyetler nezdin • len Smolensk şehri 16 Temmuz- yüzlerce otomobil bulunmakta 
Alınanlar da ibmıun için harbet- tin Mardin ve Kars emniyet mü~ deki büyük elçisi Von der Schu - da zaptedilmiştir. idi. 
tiklerini söylüyorlar, İngilizler dürü Ziya Süer tarafından kar - lenburg iki gündenberi, Almanya Müttefik Fin kuvvetlerine Motörlü SC>vyet piyade teşek-
<ie. Onun için iki tarafın yannki şılanmışlardır. nın Ankara büyük elçisi Von Pa- mensup teşekküller düşmanın p,. külü kumandanlığı Hitlercilerin 
.ı\vnıpayı nasıl tahayyül ettik- Bu hudut istasyonumuzdan pen'in misafiri olarak şehrimizde nudane mukavemetini kırarak bir ırmak üzerindeki köprüyü 
lerinı· o-arenme1·te fayda vardır. hareket eden İtalyan ve Danı·m r b 1 kt d ı · 1 k ,... 'A a u uruna ay ı . Lado.{!a gö ünün şuna ya asına geçmesine müsaade etmis ve em-

Bu-gü.n size İngilterenin hayal ka büyük ve orta elçilikleri er - Von Cchulenburg dün sabah kadar ilerlemislerdir. rindeki top ve mitralyözleri mü-
~ttiği yarınki Avrupayı anlatım- karu saat 11,35 de Kars'a varmış- refikasiyle birlikte tayyare ile Smolensk'in ehemmiyeti sait bir mevzie yerleştirip ihti -
l'a çalışacağım.. lar ve burada da vali ve mevki Yeşilköyden Berline hareket et - marnla peçelemistir. Düşman ko-

Polonya Başvcldli Sikorski komutan vekilleri kendilerine hoş miştir. Von Schulenburg Yeşil. Berlin, 19. (A.A} - "~.N.B ... lu köprüyü Ji!eçtikt~n sonra mo-
V'aşingtonda Amerika Cümhur- geldiniz demişler ve misafirler is köy hava meydanında Almanya - Almanlar, Vıtebsk le Mohılev a- törlü büyük kuvvetlerimizin hii-
l'eisi Roosevelet ile ):!örüştükten tasyon salonunda hazırlanmış o - (Devamı: Sa. 5. S ü. 7) 1 rasında büyük_ Sovyet kuvv~.tle- cumuna uğramışlardır. 
sonra gazetecilere, Avrupanın --- -------------=--·-------- (Devamı: Sa. 5, Su. 2) · (Devamı: Sa. 5, Sü. G) 
:trı.üstakbel şekli halinde araların
da fikir mutabakati hasıl oldu -
ihınu söylemis ve harpten sonra 
Avnıpanın bir takım bloklara 
amıması ihtimalinden bahset -
?nişti. 

Amerikada · 

Londrada çıkan News Review 
lrıecmuası, İngilterenin Avrupa -
Ya harpten sonra vermeyi hayal 
('\~tiği şekil hakkında da şu ma -
uınatı vermektedir: 

"Almanya küçiik kiiçük hüku
metlere ayrılacaktır. 
Avrupa dört hiiyük bloka tak· 
sim edilecektir. 
Yarınki Avrupa hakkında 
ınüttefik ricalinin ana düşün
cesi budur. 
Almanya. Alman hir1i~i teşek
kül etmeden evvelki kii<;ilk 
prenslik1cre aynlmakla kalmı
Yacak, fakat Sarki Prus:vay1 
ve Sile7.yayı Polonyaya terke· 

' dccektir. 
Avrupa. Sovyet Rusya hariç, 

bu dört bloka bölünecektir: 

Büyük 
Hazırlıklar 

Almanyanın En Uzak 

Gidecek Köşelerine 

Tayyareler Yapılıyor --
Hopkins Diyor ki: --
"Hazırlığımız Faşist 

Diktatörleri Ezmiye 

Kafi Gelecektir .. 

Sİl\fAL BI .. OKU - İne:ilterc, 
Fransa. Belrika, Holanda. Da
niınarkn, Norvec \'C İsveçten 
ınUrckkcp olacaktır. İngiliz, 
Fransız, Belçika \'C Holanda 
İınnnratorluklnrı da bu bloka Londra 19 (A.A) - Rooseveltin 
V«'rilccektir. Bu suretle bu Ingilteredeki şahsi mümcs:..i~i 
},lokun elinde 40,000,000 kilo. Henry Hopkins bugün Lo 1 ı :a fa 
lrıetrc murabhnı arazi ve beyanatta bulunarak demiştir ki: 
700,000,000 nüfus bulunacak- "Amerikada yeni bir çok bü-
tır. yük fabrikalar faaliyete geçecek 

i, • 

CERJ\JEN Dl.OKU_ Alman_ lerdir. Bunlar bihassa dört mo -
ya, istHa ettiği ycrfordP.n ce. törlü muazzam ağır bomba-rdı
kilccck. faknt eski Cermen rnan tayyareleri imal edecekler -
rlevlctlerimlen miirekkep bir dir. Bu tayyareler şarki Alman
olok tcskil edecektir. Bu hlo- yanın en u zak köşelerine kqinr 
knn :rno.ooo kilomC'b-C' murab- gidebileceklerler ve harp ma!ze- ; 
l'!lt tonrni!'t ve 65,000.000 nü - .mesi imal eden fabrikalan kırın : 
fusu olncnktır. .. ~t,.haline getireceklerdir. l 

(Devamı: Sa. 5, Su. 5) (Devamı: Sa. s. Sü. 3) 
.. ~ 
~ ... · 
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TaCJrrvı is ı-i'kamollNi • ) 

'l'ebliğlere gör e Şark cephesinde bug iinkü vaziy eti gösterir harita 
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Bulgar Hariciye Nazın P opoff 

BULGAR 
Nazırları 

Dün italyaya 
Hareket Etti 

Roma, Bu Ziyarete 

Ehemmiyet Veriyor 
Sofya, 19 (A.A.) - "D.N.B.,, 

Başvekil Filof ve Hariciye Nazı
rı Popof bu sabah Roınaya hare
ket etmiştir. 

Ziyaret e elıemmiyet 
veriliyor 

Roma, 19 (A.A.) - Romanın 

siyasi mahfilleri, Bulgar Başve
kili ile Hariciye Nazrının Roma
ya 20 temmuzdan 23 temmuza 
kadar yapacakları ziyarete bü -
yük bir siyasi ehemmiyet veri -
yorlar. 

Şu cihet ehemmiyetle kaydedi 
liyor ki, Bulgar Başvekili Filof, 
ilk defa olarak Romayı ziyaret 
edecektir. ltalyan milletlerini bir 
birine bağlıyan ve hanedan rabı -
taları da takviye edilmiş bulunan 
an'anevi dostluk, muhabbet ve 
itimat bağları mihver devletleri. 
nin istihdaf ettikleri yeni Avru -
pa nizamı çerçevesi içinde iki 
memleketin işbirliği hususund.::ı 
feyizli hadiseler yaratacaktır. 

(Oe\•amı~ Sa. 5, SU. 3) 

Japon 
Siraseti 

-o--

Deği ş iklik 
Olmıyacak 

-
Esasen Her Şey 

2 Temmuzda 
Kararlaştırllmış 

-· • 
Başvekil Partilerle 

Alakasını Keserek 

Ordu İle İşb irliğini 

Tesis Ediyor 

Sovyet Hududuna 

Takviye Kıtaları 

Gönderiliyormuş 
Tokyo, 19 (A.A.) - Resmi Do

mei Ajansı, Salahiyetli mahfille
re atfen Japonyanın harici siyase 
tinde hiçbir değişiklik olmıyaca
ğını bildirmektedir . 

Japon aleyhtarı bazı devletler, 
kabine değışikliğini istismar e
derek harici siyasette bir değişik 
lik olacağı şayialarını kötü bir 
propaganda ile yaymıya çalışmak 
tadır. Bu devletler yeni bir hayal 
sukutuna daha uğrayacaklardır. 
J aponyanın harici siyaseti Çin 
harbinin zaferle neticelendirilıne 
si üzerine teksif edilecektir. 

Eğer J aponyanın kat'i hedefi 
üzerinde şüpheler var idiyse yeni 
kabineyi tekrar Prens Konoye 
teşkil etmiş olması bu şüpheleri 
i7.aleye kafidir. 

Saluhiyetli mahfillerde şu ci -
het de kaydediliyor ki, ikinci Ko 
noye kabinesi Japon siyasetinin 
Ingiltere ve Amerikaya tdbi ol -
masını bertaraf eylemişti. Bu müs 
takil siyaseti inkişaf ettirmek :işi 
kabineye terettüp eylemektedir. 

(Devamı: Sa. 5, Sü. 4) 

Beşiktaş Takımı 
Müsabakalara 
Giremiyecek 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü, Beşiktaş 

Oyuncularının Ankarada Çıkardıklar·ı Çirkin 

Hadise Hakkında Tahkikata Başladı 
Ankara, 19 (A. A.) - Beden 

Terbiyesi Umum Müdürlüğün -
den tebliğ edilmiştir: 

15 Temmuz 1941 salı günü 
Ankarada 19 Mayıs Stiidyomun
da yapılan 1941 mevsimi Türki
ye futbol bjrinciliği müsabakası 
esnasında vukubulan hadiseye 
ait evrak, ceza talimatnamesi 
hükümleri dairesinde tetkiki i · 
çin merkez ceza heyetine tevdi 
~ilmiştir . 

Bu hususta merkez ceza heye
tince yapılacak tahkikatın ikma
line kadar, hakem raporuna ve 
ilk tahkikat evrakına müsteni -
den ve talimatnamenin 27 inci 
maddesine tevfikan: 

1 - İstanbul Beşiktaş gençlik 
klübünün birinci futbol takımı
nın her türlü müsabakalara iş -
tirakten men'ine, 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) 
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NAPOLEON 
Tefrika No. 8 

~§ Sene Sonra Çarla Yeniden 
arbe Baıllyacağını Napoleon 
Şimdiden Tahmin Etmiıti 

Napoleomuı Çar hakkındaki almak, dünyaya hükmetmek o 
teşhili iabetllz delfldir. Me- lur! .. ,, 

Mettenıib. de Çardan bah- Gö"rül" •• LZ b ik' dam dün 
,L di La uyorıu, u ıa • 
AeD yor .ıu: yayı aralannda ı>aYlaemak is 
•AJekNadna miu~ ve Mel· teyince, aralannda mücadele kop 

resi, eıkek hMletleriyle ~ maması imldnm oluyor Ve işte 
aaflanma prlp •tr laalitua- aralarındaki müstakbel .kavJl[anın 
m anedenU. lrlahabmeü dal· tohumu: da, bu eksik anlaşmala
ma, en dJllde maklndu olan nnın ieinde ıizl.idir., 
~ t..ırı altmda bhr • Prusya Kralım davet ediyor -

lar. Fakat her ikisi de ona pek 
Ba llklrl• .. , ul bir ll • itibar etmiyor. Napolvon, ondan 

laamdan pllr S11Ji idi. As eok bamederken, vakınların3: 
•olamlNaeh ve karı'1k sıkıntı· "- Hünersizin, Jiyakatsizin. 
Jula ensellerin o alır yekhu seciyeaizin biridir!,, Diyor. Ve 
u •mHlan dolardı. Blrbirle • üniformasına vanncıya kadar, 
:rhatlea eok büyük farkları '1- bili istisna her şeyi ayıplıyor. 
1a bwınlua ve şeylere kaqı 
Q'Di DmaNla haJl'Uhk duya. * ı\ 
•n..,...ı • .-.bı • .,.... Bir Pnuga w Napolea 
aa idade teveedihtlne mazhar n 
.... ..... tim be, kendini o· zavallı Pnuya Kralı, v•tanL 
• tmnwmiyle vedrtli. tlham· m kurtarmak arzusiyle 
luı ~k eiddetli ve ieten &el· icabet etti~ bu davete kansını 
~"tirı.~'t1aıJ;r3J:!· J~ da beraber Rötürüyor. Napoleon 
tma ...a--.1.1 l'akat fildrl • kendisinin koyu bir ddıınam o-

....... ..._ ~~· \ • en lan bu kadını, eok parlak bir 
mtltemadlyen aeatemı>'e ~~Y· maiyetle kar.Wyor. Bu esnada 
7al 0 hfata iein, ~ so:de kendJai bermutat, J(ayet. sade bir 
Je bqı •YIJSlı OD11D vieda• kJlıktadır. 
mm rüatms edmll. Bu n· Kraliee omı. merdivenin üst 
ı.tmhk ela ODa, amuml da· batında bekliyor. O aün beyaz 
.,..... anrh bir imaD haliDe 1ar "1Yinmit. ve bütün mücev
Mbrtb. Seoi~nde, ne ken· herlerini takınmış olan Riizel 
..._. laakiJsl •• lkW dtitldl· Prusya Kraliçesi, bariz derecede 
.. lallıMleeek derecee bT • mahzundur. O, ilk temasın zah
yet, • de ODU, 'basit &itin· metini .rtdermek için, alımlı bir 
wJMin h .... a lcWe 'lmüa· tabiilikle· 
ak .._. mi TllNı. Na· '- sı; diyor, merdivenin dar ,....,__ ""etle dft.....,y- 1.:..-..:ıı- dolawt bizi af ı..--·-• .. Hem maki tlelpetlaldaa u,ı;www .,,. uu;runuı.,. 

Jllfıet eder, ~ de faffhliiia riy~:~Jecm, urJf b~ cevap ve-
._ finnirlli. Fakd 188'1 de, "- Böyle bir hedefe vaınl 
.. kanaati de deiilti. Batta olmak iehı, nelere katlaaıl · 
ıua a, Pn..man. lmpua· mu" 
-... bqı, '8hsl danaları Fab"tm 
.......,lyle tevecctlWrdı.,. ra, ıaıJeli =:~i!~n~:~a:n e~ * * .. dbıce, Kraliçe: 

n- -•·- "- Sir, diyor, biz burada, te-
.., __,,,.. ferruattan bahsetmek iein mi bu 

lıaıuyoruz! Ben, hem zevce, hem 
~bet,_~ .oma, Çarla de anayım. Ve bu sıfatlarla, 

NapoACVu aramda harp Prusyanm mukadderatını size 
~ puolayacaktı. tn- emanet ~ o ~~ 
~ iyi anlayan Napole- .ki, nice ra1>ıta1ar bMıi otı~ ptt'f! 

Jlıa baJn'bti, o üzeri bayrüb lıyor. Ben onun saadetini. sizden 
Carla ilk defa konuştuk istivor abden bekliyorum' dD ...,.,ı.u. Beraber y.,,- J • • .. 

azun n ıezintilerinde, ve "- Madam .••. Tekrar Berlin 
ziyafet1erte, Camı malı- de •uJanmaktan mahzun mu 

bnutlerfnl a1renm19 bu- olananua?,. 
da cok muhtemeldir. su "- Evet Sir ... J'akat her tür-

illbltkluık ki Napoleon Cara kar. 1ü şerait içinde de~l. Bizi oran 
fevkalAde maharetle dav- tekrar elemsiz, kedersiz döndür 

•aıttar. Evveli ona karsı bü- mek, ve minnettarhiı bize unu
blr hürmet ve aevJd ıöster- tu1maz bir borc tanıtmak, zatı 
, Rualarm kahramanlıiuı • şahanelerinin elindedir. 

'babaediyor, soma da. baeka- "-Madam ... Ananuau ye· 
mecltıinde - sözlerinin rbıe ptlrmek elimde bulun • 

•kı Cann kulaitına f(ötilrü- saytlı, ellphesb 1tahtiyar olur· 
1'81llndt!D emJn olarak - Alek- dum. Fakat müsaadealale aiz. 

m sihir ve fÜIUDuııdan bah den bir sual sorayum Sis, e· 
• Hatta lhıisde baluaan ve.alt ,Pbi 

•- Ben, tllyor, Mnle,te, o· 
- llJarhae bpalmak korku • 
~ etrafımı llUlrlanmla IH 

~ınM!alım!,, 
Xapoleon. Carla komisuı'ken. 

diyen eok 18111lı bir a· 
oldulundan ba,hsedlyor, ve 

iddiasını isbat için, harfkula
nkalar uyduruyor. Bunlan 

enin, ve Napoleonun fev-
e sanama inanmanın, Car 
alabildi~e mistik bir insan 

e ne derin bir tesir yarat
kestirmek J(iie delildir. Za 

tnsanlan cok iyi kavnvan 
leonun mahareti de, bu ha
eezmiş bulunarak davran-

lllSJlldaıdllr. 
• o şaşılacak: adamı, btıtan 
le dinliyor. Ondan ukerlik 
hakkında da bir eok sual

IOl'UYOr. Napoleon hatıratın
bundan bahsederken: 

•- Ben, diyor, Çum safi· 
7et1e 10rduiu büttln suallere 
cenp verir, ona bilmediii her 
eet"i anlatriun. Hatta karar 
Yenlik: Ben A vmturyayJa har 
.. tutuştuium takdirde, Çar 
ü plip, benim kumandam al· 
tuaü 300,0tO ld.tlllk bir kola 
kamanda edecekti. Ba suretle 
4e, Mbnediiini mbamiyetiyle 
itiraf ettili muharebe l&Datbıl 
llreneeeldi.,, 
Bir kadını ilfal icin bile, bun· 

daha ustaca davranılabilir 
? Nitekim, Naı>e>leou da. Car

tedafill ve tecavil# bir it
ak imzahunakta dcikmecli ... 

t bu muahede de, iki taraf 
sade almak tein verdi. Car 

ayı feda etti, İmparator da 
lonyayı. 

İml)81'8tor Cara. Koburı'u 
eldemburf('u, Olclemburf('u tes 

etti. Fakat kendisiyle müt
olan bu yerleri Çara ver-

rnukabil. Cardan, l{ ot 
De Ionya IMlalaruU aldı. Fa-
Car. tstanbula da yanaşmak 

ce Napoleon: 
,,_ Yoo .... Diyor.ta, ona ela 

gayet sayıl vesaitle boa kar 
tı harp a~mıya nuıl cesaret 
ettbıis?,, 

(Arkası var) 

- Anne, bak, ne l(lzel bir ger
danlık buldum. 

Küçük Perrin, muzafferane, anne
sine altın fermuarı açdmış bir dizi 
inci getiriyordu. 

Bayan Mellhat, Mecidiye köyünde, 
asfalt caddenin kenannda duruyor • 
du. cocutu dizinin dibinde oynarken 
o, IÜDef zl)'an altında pınl pınl ya
narak seçen otamobWert ııeyredtyor 

ve haset etmeksizin onlarm kolay 
hayatı Ue kendi talihslzllllnl muka -
yese ediyordu. 

tık zamanlarda hemen hemen me
sut elenecek günler yaşamlfb. Koca
sı belediyede çalısıyordu, kazancı 
mütevazı Jdl. Kendisi de evde çorap 
örerek kazandıiı para ile yuvanın 

muratına iftlrak ed17ordu. Her iki· 
si de çok ıençtl. Hayat mücadelesin
de neşelerini asla kaybetmiyorlardı. 

F•kat küçük Perrlnin haatalılı onlar 
için f'1Aketin ilk alAmeU olmuetu. 

Dolultan cılız ve nahif olan Perrin 
kendi yqmda olanlara nazaran dal
ma daha u fnldpf etmlttl. Uzun za
man yilrilyememitti. Ancak üç ya -
tanda komqmıya bqlamıftı. Uzun ib
timamlar sayesinde iyi neticeler elde 
ettikleri bir aırada, apandisit zaval
lıyı dört yapıda birdenbire )'atır

mııtı. 

Amell7attan tonra ondan Qmldi 
kesmişlerdi. Bu kadar ufak bir mah
UUrun bu kadar çok ıstıraba taham
mül edebllecettne ihtimal vermiyor
lardL Mucize kabilinden olarak ço -
cuk her ,eye mukavemet etmlftl. 
Fakat nakahat devri blll devam e
diyordu. Doktor, muıaddl ve bol ye
mek, temiz hava tavsiye ediyordu. 

Bu uzun ve sıkmbh l(lnler esna -
smda kocası Bay Muhsin bir ıün 
şefi ne kavsa etti ve yerini kaybet
ti. Karısı da hasta çocutuna bak
maktan çalışacak zaman bulamıyor • 
du. Ameliyat ma rafı bütiln ekono -

Baba Katilinin 
Dün Yapllan 
Muhakemesi 
Zeki, Kardeıini de 
Öldürmek istediğini 

Anlattı 

'l A N 

Milyc.ıluk Cefine 

Taharriyata Dün 
de Devam Edildi 

Bütün Çahımalar Görülen Bit Rüyaya istinat 

Ediyor, Bir Kiıi Daha Müracaat Etti 

Perakende ve 
Toptan Satıs 
Telakkisi 
Müstahsil ve Müstehlik 

Lehine Bir Karar 
Alınması Bekleniyor 

20. 7 • 941 

Hakikt Şüı -Yazan: ..,Nat!1 Sailullala 

1 stidatlı sanat,lr e[eUai Gi· 
ray'ın gözüme ~ ~n i• 

kinci ,Uri hakkında k"" "'lii~bet 
intibaı bu sütunda tebariız ettir 
diğim gündenberi birçok mek• 

Fiyat mürakabe komisyonu o· toplar almaktayım. Bu mek upı: 
dun:. ve mangal kömürli"e ~- lar, gönderdikleri şiirlere karsa 
raken.de ve t?ptan satış olmak u- alika istiyen sanat heveskarlarl 

Dört sene evvel Kuruçesmede 
bir miru meselesinden dolayı ha 
bası Şevket ile kardeşi Radiyi öl
düren Zeki evvel.ki Jl[iin mahke
me huzurunda diler kardesi Sıd. SürpaJ(op mezarlı.tında aran -
dıkı öldürmeie teeebbüs etmit- makta olan bir milyon liralık de. 
ti Zeki bu ıoçundan dolayı diln finenhı eıbnlman tein dün de. 
ikinci aıır ceza mahkemesinde hararet ve heyecanla cahtılmış
ciirmü meşhut kanununa tevfi - tır. Dört amelenin ıünde 150 
kan muhakeme edilmiftir. ser kurusluk ücrete ~bil vur 

Zeki mahkemede az bir za - duldan her kazma, klşifi 

zere iki nevı nartı koymuştur. ta fı d ı tı Al miş ve dört ameleye birden n-1ec1· ikt" t ··d·· t · - ; · ra n an ya.zı mış r. dığnll 
"k 1 • • i IX". ı1e .~a . mu ur ugt nun yüze yakın şiiri, hüsnüniyet dol 
aıma vur.,, emrim vermıst r. te'akkısne gore ıskelede kayııtta b' d"kk t1 kud F L t te-

0 dakikadan itibaren de Hay· ve. doğrudan doğruya ~tistalısil ır .. ; a ~ 0 um. kfaaa k 
ROnaş Altınbakkalda Ölçek so- tar&fından -hir varuşİanııda ve edss:r e 8~.'fllardvurayıilmd 'd ~ 0

_, k 2 d d ,,... . uır;um şnr e en v z e o~sa .. 
a Em ~k~r. .. d f" bul mahalle aralarında araba ıle ya-ı dokum, - banda.o bir miidde 

vve ı ıı:~n, e. ıne . u~- pılacak satlflar (toptan satış), dük evvel yine bu sütunda vazdıyun 
mayınca - oıı:Junun ıf~esme J(o- klnlarda ve depolarda yapılacak gibi _ lstidatlanna aylun bir 

manda eline jleçen azim serveti Hayf(anoşun vekili ve ortalı es
israf ettiiini ve ihtiyar anası Fa ki define aı:aYıcllarmdan Osman 
zilete zulüm ve işkence yaptıjtı- Savlının bıraz daha sabırsızlan· 
nı, anasının bir kaç parça emli- masına sebep olmaktadır. Fa
kine de Jl[Öz kovll'P en nihayet bu kat Polonyalı bir Radyestezi mü
nu da sattıaını ve anasına tevali tehassısının sihirli bir şakulü ve 
eden işkenceleri haber aldıkca hassu dinleme Aletleri ile ken
müthts bir surette ısrtıraı> eek-ı di kendine yapbiı define arama 
tii{ini ve bilahare anasının da d~nemelerf kundu~lll!'ı eonpsız 
kardeşi Sıddık tan f(Ördüğü bu l(lyecek kadar fakır hır duınımda 

olan Osman Savlının ümidini bi
raz daha takviye etmekte ve o
nun istikbale ait kurduiu zen· 
2in planlara biraz daha vüsat 
vermekt.edir. 

re Osman Savlı ıı;eceyı çok sı- satışlarda - miktarı neolursa ol- ı t d 1 · k ı 
k t ı · · t d h"l"f yo a sapmıs va an aş arın a cm• m 1 ı ııecırrrııc;. mu a ' ,ı a ına sun - (perakende satış) tır. Dün lerinden ıkmı ta. 
horlamış ve Altın ... AltL"l ..... dl bu t~likkı etrafında matbaaımza Fakat ~u ar!da "Valya KaTa 
ve sayıklamıştır. Hayıı;anoş ise bir çok müracaatlar vuku bul- b x. • ı b •· ı tl 
hic uyumamış ve elinden labir- m1111tur Filvaki bu telikki hem dıu,,.a,k, .ımza İ dzı ş~ırhseretınraks t:~ 
name dü.,.,..emi tir ":'7 • • . .. m ı, on ar an a e e .. .,... s. . mustabsilin, hem de mustehll- kendimi alamıyacağım: Çünkii 

Dun sabah yıne faalıvete ıı:e_: kin aleybindeir. Depolardan kül- "Valya Karabuğa,. - ki adın" 
cen am~l~ler iki '!letre kadar d~ liyetli miktarda yapılacak odun dan cinsiyetini, hatta mtlsade • 
h~ der~l~le. inrJ?ısler, fakat u- veya mangal kömüru mübayaası siyle mllliyetini de kestlreme • 
mıt verıcı hıç hır şeye raslama· 11111 toptan satıı telakki edilmesi dim - bize, orijinal bir sanatkar 
mıslardır. iktıza eder. Mahalle 81"3larmda olaraflnı vaadetmektedir • 

Baba katUl Zekinin 
Dünkü Muhakemeei 

MadfJll arama mütehaaı• küçük sermayelerle en çoğu bq "Yazık oldu Stileyman efendi 

Dellnenl.n rllgaı 

Prince Yury Lionidze isminde on ku~ satış yap~ ·~ömür\:ünün Y.~". mısraiyle biten 8!1 meşhur 
bir maden arİıma mütehassısı da satışı ile en azı bm kilo satış ya- ş11rı yazan "Orhan Veli., nln a(' 

Sül'Pllf(op mezarlıbndaki haf- pan depocunun satl§llll Dir tut- mak istedili yepyeni janr da 
riyata ıelmis ve hususi aletlerle mak ve ikisini de .pe~e~le ad- ekseriyetin de zevkini ok,mlya. 

Defin':_ll~ Sürpaıop. mezarlı - definenin verini tesbite ealışmıs- detmek .~oğru dejildir. ?f_atbaa- cak niivmunele~ veren. 'Valya 
iında romülü oluşu bır defter tır Mütehassıs. aranan yerde Dl1Z'3 muracaat eden okuyucular Karabuga .. nev ı - hakikaten -
kaydına de~l bol yemekli bir hiç° bir maden bulunamı~r.a.tım kayıkların sahillerde ve müstah- ~hsına münhasır bir 1a11atklr 
akşam ziya!eti .. sonun~a. 2örülen mezarlıitn diler yerlerinde ba- silin mahalle aralarında yaptık- olabili~. • • • 
heveca~lı hır ruyava ıstınat et- zı altm kınntılarıİıa raslamak lan en çoğu 30 - 40 kiloluk aa- Bu ıddıamı tevsık ıçln, ondAn 
mektedir. ~~~m Hayga~' ta· imkanı oldulunu söylemiş ve t14Jann (toptan sa'tlf) k~bul edil- aldıtım .eiirlerde~ bazılarını ~
rafından f(orülen bu rüya kızı muhayyel definenin yerini yüz- mest ile depolarda ve dükkanlar· tıbas edıyorum. 'Valya KarabU• 
Vartuhi ite Öjeniye anlatlılınca de on. İıisse ile istiyeİılere ·rös· cta yapılacak en azı bin kiloluk ta .. diyor ki: 
evde kopan nete fırtınan sene- terece~ni bildirmistir Bu mil· olan külliyetli miktardaki satıf- "Ben sarhoşlara baydmitr, 
lerdenberi t~mmıs bulundukla- tebaaısın ifadesine ıı;Öre buf(ii· lann (perakende A~lf) .~elikki e· Ba"'mak için kavga çıkaran, 
n muamelecı ve meşhur derme ne kadar şehrimizde kendisine dilmeetni kabili telif gormemek· turaf etqıek fçln l(lnah tşlfyen, 
ara~ Omwı Savhya sirayet vüz defa define arama icin mü- tedrler Fiyat mürakabe komia· Sualsiz cevap veren, 
etmiştir. Osman Savlı ~a Alem racaat vaki olmuş tetkikler yap yonunun veya belediye ikıisat Ve cevabı olrnı7an sualler soran, 
da.tında od~nc~luk peşınde ba mış. hiç bir ih~m ciddt esas· mi.ıdürlüjünün bu hususta yeni Sarhoşlara baydınmf .. ,, 
t~ıit 40 bın liranın acısını bu lara istinat etmedilini ıörmü9- bir karar almuı beklenmektedir. Yine ''Valya Karabup,. nm 
ru.Yadan eıkarmaia karar ver tür. Define aramamn da bir Odun satıılarmda en az bin kilo- bir kitabe olarak yazılmıe 'bulu· 
mış, ~a~ olan ark~d!lşl81?n- hastalık olduiunu ilive eden mü nun, mangal kömürü satışlarında nan kısacık bir şiiri de -11dur: 
dan Hilmı Ozkalkanla fikır bır- tehassıs bu hastalı.tın eabuk li· da en az beş yüz kilonun toptan "Yolcu, bana acnns. , ~ 
li.~ edip .Rıza .isminde ~lr üçün- rayet eder bir mahiyet taeıdııım latlf addedilmesi istenilmekte· Ben de senin gibi 'Y818dml. "f"1 
cu havalı J(enış de defme c:ıkar - söylemistir. dir. Sen de benim libl Bleceksln!,. , 
mak idn vurulacak ilk kazma- ]': • 6. .. acaat Ayni mllstait sanatklrm, ll• 
dan önce tılsım icabı 75 kuruşa em ır mu_r Filvaki depo sahipleri odmıun cacık samimlyetlhden, 1enetll 
kıyıp satm aldı.il bir tavulu Define arandıimİ ~azeteerde ve kömürün müfterinin evine bir ıönUI sızılll du:vacaltmn um• 
Sill'PfROP mezarlııuun kızırın okuyan ve DarülAcezede bulu - götürülerek teslim edildiii bu- duium su eilrfni olmmak ahıne
topraklan üzerinde kurban et- nan 110 yafllldaki bir muhacir nun için nakliye ve istif ücreti tine btlanman•m rica ecleeeiim: 

de heyecana düşmü9 ve bu defi- verildiği, depo kirası, amele ücre 
ve kendisinin mahkemeye aeti- neyi ölil f(Ömer ıfbi bir demir ti gibi muraf1ar olduğunu ileri "Bende senden kalan hatıra, l'ltdt_.. '90ft ~ .,,_nda belde- tabut ~ dz va•lan .-rumc1a ~ bu aaktai uzarlar de m.ua taıbl•anda bJna Jdl1. 
mekte olan jandarmanın basını Sürpaıoba römen ihtiyar Erme- haklı görülmekte ise de araba ve Ve kalbimde ufacık bir 18!'81 
öbür tarafa cevirmeainden isti - nfyi eskiden tanıdıbnı ve kendi- kayıkla ,ehre kömür ve odun Bunlar da bir lflnlilk 19Tler .. 
fade edip, bı~alı .römle~ Ue bo- sinin meaeleden haberdar oldu- getiren müstahsilin de buna ben Yarın kalbimdeki yara PÇ91', 

vun ba;tının a!'H&Da ik• toplu ii IUnu bildirmis ve bir istida ile zer masraflarrı olmaktadır. Bun- Ve sen, :rakamn 7enl bir stıara)._ 
Ag ... abeg"iai Sultlık ne ile tutturdulunu anlatmqtır. belediyeye müracaat etmietfr. lar da araba ve kayık kirası, ken Balan, Valya Karahulm,, IC'f• 

Zeki ifadesine fÖyle nihayet Müsaade. alınca, itimat ettiii dleri ve hayvanları için han pa-
acı muafneleler neticesi öldüiü verm.iftir; dört amele ile o da SilrpaJ:[opta rası, kantariye resmi, hammal ve Kisini de ne rfbel anlatıyer: 
zaman ıstırabının daha ziyade "-Eter, kardeşim Sıtkı arka-' define arayacaktır. istiıtf ve kantarcı ücretleri öde- "Kim demfl ben aenı ııevf7onml. 
siddetıe11diit ve babası Şevketi, kada oturmamıe olsaydı ve bana Osman $avlı buıün de kazıya mek mecburiyetinde bulunma\. - Daha ıecen aOn, komfUDUD o1m 
Sıddıkm öldürdüiünü ve serbest mümanaat eddmemiş bulunsa:y- devam edecek ve J(alip bir ihtl· dırlar. Bu sebeplerle hem m'.la· De komıttum. 
olarak cereyan etmekte oldulun dı, muhakkak anama zülı'\m ve lf malle sah f(iinil aksamı tabut eek tahsil, hem müstehlik lehine ldi Evinizin BnOnden tam dolmz ıün• 
dan, mahkeme huzurunda dinle- kence yapan ve maales.d karde- llne riren bir milyon liralık ser line bir karara vuılman mu- deııberl ~ 
necek şahitler üzerinde tesir tim olan Sıddıkı imha edecek l· vet eline ~kmiş. •tafık olacaktır. Ve UJ'kuuz 1ta1dılm1 ıeceJer, 
vaı>tıimı anlatmıştır. dlın.. E~er umulduiu ,nbf define bu ,......- Seni •vmedilhn1 dOfQDOyorumt,. 

Zeki sözüne devamla ı 7 tem- Bundan sonra phltler d!nlen- lunursa eıkacak altmlann yüzde Ticaret Vekili Şehrimizde Aeiklrtlır ki, btittln bu tffrler-
muzda son mahkemesi ~snasmda, miş, mahkemede ı-;rclüklerini sekseni ilıazineye ait o~caktır. Ticaret Vekili M.. taz Okmen de, vesin, kafiye yoktur. Batta 
tevkifhaneden tahliye edilen bi- anlatmışladır. Define eski eserlerden mürekkep ~ ahenk de, - serbest ltUIJDeılar-
risine beş lira vermek suretiyle Zeki de, kardefİ Sıc:lcblnn ana- se oldutuı J(ibi müzeler idaresine dün Ankar~ teb.rim.ize gel- da olduia kadar - kuvvetli de. 
bir sustalı bıeak tedarik ettirtp ıma züllim ve ifkence yaptıtma teslim edilecektir. Müzeler 1da ~~ y,k~ yarın fiyatlatonlamtıü- iUdlr. Fakat buDa ralnaen, he,. 
bunu aiır ceza mahkemesinin dı- dair plıitle göstermiftlr. Bu p- ::esi bu eserlere bir-kıymet biçe- a omısyonunun P n • sinin de, iman )'ilreihıde ob • 
şansında mahkUın\:ıra mahsus hitıe!D celb için muhakeme baı· cek ve bu kıymet yüzde yirmiyi smda bulffsunacak, tlcedaretektofirisi, nlqlarmuı •ıtışlnden sonn da 
kanaı>enin altına kaydurdulunu k:ı gune kalmıftır. define arayıcılara verecektir. petrol 0 ini ziyaret ec · devam eden turfanda hlr lanet· 

HiKAYE 
aldırmak için termuanm bi kapa
mayı bile bile ihmal etmlltl. 

Onu dilfürdükten IODI'&, lllkma 

GERDANLIK 
haltlkaten mflteeııalr törihıdil. Fakat 
maksadı onu daha fazla dhnertllle 
teşvik idi. .A,ılanm, büyük bir telAı 

············-·························~········· 
"'akkden • B O • • • • • • • t içinde, pzeteıere verdll1 lllndan hlc ,. ' • • • de endlle etmmıllU. COnldl, bulanın 

mllerlJıl eritmfttl, Akrabalarından 
hiçbir kimse onlara JVdmı edecek 
vaziyette delildi. Velbaad vaztyet1eri 
çok kritik bir safhaya lir1Yordu. 

lşte tam böyle bir zamanda kilçilk 
Perrin bu kıymetli ıerdanlıtı bul -
mUŞtu, Zavallı kQeOk elleri arasmda 
kendialni sellmete çıkaracak fe1l 
tuttuıunun tarkmda delildi.. Çünkü, 
birdenbire, Mellhat bir teına7üliln 
tesiri altmda kalmJllı. Onun için bu 
ziynet eaa11 bir MrVet ifade ediyor
du. Bu sureUe kendisini tamamlyle 
eocutunun sıhhat ve lhtfmamma vak
redecektl. 

İçinde annelik H'Ykl tabu.t ne 
dolruluk hissi çafPlll)otdu. Bir an. 
bu gerdanlıfı en yakm polis karako
luna teslim etmeyi dilsündil, fakat 
bir türlü ıönlü bu selAmet pnsmı 
tel'ketıniye razı olmuyordu. Bir müd
det dOlfuıdükten sonra kocuma da
nıtm~ münasip sBrdO. Bu ta;rmetll 
eaan yavqça çantasma kO{du· 
Kalktı. Coculunun eltnden tutarak: 

- lla7d1 aeı. onu babana 16stere
Um, 

$ .,. 
ID ay Muhshı biltnn ıan it arannı. 

takat eli bot olarak evine d&ı
müştQ. Kansmm söyledl.klerhd dik
katle dinledl. Buna ratmen tereddOt 
göstermedi. Bqkasma alt bir e1YB71 
hlebir zaman kabul edemezdL 

Karısı, bOf yere, alçak bir ... 1e o
na temayQlOnü aşılamak istiyordu. 
Kaybeden kimse için bu ıerdanlık 
tahakkuk etmiş bir arzu, diler mO
cevherat arasmda bir ziynetti. Hal -

buld onlar için bu. ba7at. bakHd ha
yattı. Ç11nJd1 aneak bu IQ9de ,.. • 
rulannın yawabllecelfnden tmln o
la b lllrlerdf. 

Kocaa bHmı ~. hlç1ılr ffll 
lfltmek istemiyordu. Tabii. bft _., 
onu kaybeden kadın için lalt btr ..,.. 
dl. Fakat onlar bir hilldlm vsmek 
vaziyetinde dellldll•. Vlcdanlan tef• 
katlerinden daha 7Gbek ...ıe konut
malıydı. Bu prdanJıt iade edildikten 
sonra, sa.nJd onlar bunu hiç bulma
m111 lfbl. bu y1bıden ne daha fazla, 
nıo daha eksilt bedbaht olacaklardı .. 
'[o'akat blrdenblN koeumm lh1erf 
ı,ır Qmltle JIU'Jach: 

- Zaten bu '9rdanbk olduk~ pe
halt bir ...,., Birkaç bin lira eder. 
Bunu sen lahiblne iade ec1...m, o da 
una kıymeti De mQtenaslp bil' tneb
lAI verir. B1& de bu pal'll7I vicdan a
ubı ee1m'edln lcabul edebDlrlz, DO
• bir ..... blrbc: 70s Un ba .... 
rada ne kadar 11bnJze 1&ftl'• 

Bu teklif karana ela makul 18-
rlhıdG. Bu sareCle o da vicdan azabı 
eekm~ ve aellmet ...-, u nl8-
bette de oı.. baki kalacaktı. Ert.I 
ırün birkaç yemıl ....,. ilin ,,. • 
rerek ınanhlm talllblıd bulmıra 
tarar ....m.r. 

llaJdbten lllmn altında bir de bunu ıetirecelfne hlç ilıtimal ver -
..._ vardı. Bq lluhlln bumı w- ml70fdu. 
bal bnllna dlterdt. BertıaJde an _ Zoraki bir •lddlt'den 90Dl'8: 
nıJan aerdanhk eDerlndekl prdaııhk - Onu nanı bu1dumlzT cU7e IOl'du. 
olacaktı. Ba)'an Mellhat oturu70rdu. KüçOk 

8a)'D Melllıat eocuıunu alank Perrin ayakta. dizleri aramıda7dı. 
dolruca ıueted• )'azılı adrele pttl. - Kızım. :rohm kenarında, otlar 
Kap171 ealdı. Bir himıetçl. IQ'9t mil- araaında buldu. 
~r. kaPJ71 açtı Saatin on lld- Ev sahibi, 

11
1U kilçille de bak, ne 

,. 7Ü]qmasma ~ anlafılan lfler kaMJtırmqf,, der gibi çocutu 
b1zmetçl bu ~erk: ..,, sahibi~ sOzdO. Fak~ solgun benzi nazarı 
n1n ~dırdacalma hayret etmlttf. ~aUni celbetlll için hemen IOI' -

Ziyaretin Mbebfnl tordu. Gerdanlık du. 
oldulunu m1Qınca, BızGr diledi. Der- ta -;1~üçilk çok san ıBzUkO,..or, Hu-

hal Hammmı uyandırmıya ııttL 0 uman B8)'8D MeWıat bUtQn 
Ba7an MeWıat birkaç dakika d - mOcadelestnl, aıkıııtısmı ve Otnldinl 

ren intizar eıınumc!a salonu ,ezden anlattı. 
teelrd1. Hakllraten zenıtn d8tenmlf 
bir 7Wdl. Zaten -4anbk bu hu- Ev sahibi, onu dlnlerken bu bed-
austa bir mm vwmfyor muydu? bahtm kendisinden mutat olan mil -

Btru sonra w sahibf tpekll bir •- lcAtatı bekledilfnl anla4ı. Bu milkl -
bahlık De içeri ılrdl Güzel ve tara- fat çoculu kurtarmıya ,,arıyacaktı. 

tini uhafaza __:._ bir kadındı. 'Takat bu ıerdanhk sahtedir" demi
" m .. _ ye hazırlandı. Sonra bu annenin acı 
rakat a-danWm bulunutu haberfnt' ba,,al sukutunu dlltQndü 11qır, bu
tıtc: de sevinir sBrGnm~. Bayan nu yapmı,,acaktı. M~ fakat ~ 
'Ptfellhat kendi kendine. "İşte zenıtn- l<alblf bfr metrestl. 
tik buna derler, dedi. Jtadm m0cev-
'1enıt cihetinden doYmUS da tasıyor.,. Derhal bir muanm lfhünil aearak 
AJcılJ takdirde bu llka::rdl nud izah eantumı çıkardı ve bir miktar ~lıt 
edfleblllrdl. oarQ'I kilçOIOıı eline 11kıltu'arak. 

** 
- Al, bakayım ,,avnıcutum. dedi. 

timdi sen de al yanaklı olacalmn. 
Ha1baJd bu w1mıı• de Dıtb'aç M aamafth o '8Dhl dilstlna,.ordu. 

'.FOkmUI.. ÇQnkO, bir dn ICIDl'a Ba7 J'abt fN l&hlbl hakikati nud 
Muhsin pzetesln1 oJNrken, haberler itiraf ede1'l11Nl. Oerdanhlm sahte 
arasmda "1 Dlm ,enm: olduluna. aneak on Un ettllfnl •· 

~ MeWı•t uçar llbl liderken, 
~ sahibi kendi kendine blru lm
mJI, fakat cok he,Jecan1ı. mınldam

•ordu: 
- ltte, timdi prdanlıfmım de

tert çok büyüktür. CftnkO ~bir jest 
ifade ediyor. Buna paha blçtlmf!Z 
Yerine hakikisini aldırmaktan hlç dt' 
vicdan azabı çekmiyecelirn. 

11DD• M..W~ klyDnde altnı fW· ıd •u,ebllirdl? Beraber 7apdlfı 
muarlı ı ... ı ıerda11lıl11111 kayHttl111. hasis adamm c&nertlillnl zorlamak 
Bulanın aplıdakl adr... ıetll'll'I"'"' için, tertip etttllni bu hileyi nasd an· 
rica ederl111. Herhalde keıtdlll mem• latablllrdl! Bu yalancı gerdanlıfı kay 
nun bırakılacaktır.,. · betmek ve yerine hakikisini Asıkma 

teri, ve imaD ytlreibıde, okunuş. 
lanmn bitieinden soma, 111 •ır 
d•ttaD aynlq acisbıa henzi1en 
bir tesirleri var ki, ,llrde, kafi .. 
yeye, vezne, hatta ahenge 'birin
ci pllnda kıymet ve ehemmiyet 
verllmesbıl gU.ltlne hlraldyor. 
CUııktt hence, sllrhı, en kıyınet· 
U cevheri, kafiye, vezin ft a
henk ribi J[idlmtlze. blalımı • 
a delil, kafanna, ve kalblmbe, 
hem de dlmalmmua, ye bl•I • 
m1zbı en haSIM teline nmrap 
vuran ılhrldlr. Bu nevi eiirkl 
bikir nefaseti yanında, hlll, ka· 
ftye, vesin, ftJ'll ahenk ilimli 
koltuk deineklerhıe sanlank • 
yakta durmıya eabalıyan, " ye
nilerba, daha doirasu, yenllilin 
a.ıur varhtını inkara ufrqan
lar, 1e11elerdenberi laeceledikleri 
hakiki san'atı kavramaktan eok 
uzak kalmıyorlar mı? 

Bence onlardan (oiuııa: "he
ceci,. aıfatını veren mllstehzt •· 
ka da, hiyle dUıt.tlt olacak! 

* Odeon Plüları Hak1nnda 
21 Temnuız tarihli nOıbamır.da 

besteklr ıtaıtmı Hocanm, Odecın fab
rikan tarafmdaıı sablan pllklardan 
hlllelinl almak için İstanbul& 191dl· 
tt. takat bir )'il fçfnde hlçbtr pllk 
satdmadılml Btrerıdili ve teellflrle 
dül(lp sakatlandılt yazılmıftl, 

Bu neşriyatı milteakıp lJlrendik ki 
Rakım Hocanın eurlerl pllla alnı -
dlfı l(lnden tnııüne kadar 1848 plA 
satılmll ve Rakmı Hoca kendisine a 
u..mı almıftır. Ve bu lisans 180 kü
sur lira tutmuttur. 

Sakatlanma hiklyest de mO ese
den Atf llsammı almaılan evvel vu· 
\cua plmiş, müessesenin memuru ka
za:rr haber alınca. Rakım Hor Y1 e
vinde ziyaret etmlt. ve sanatk b 
ziyaretten llCllll'8 müesseseye 
alaetılhıı alrn11, mukabilinde de 
buz vemileth'. 
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il - Yeni b<lkfunetl teıkfi eden 
Prens Kcmo7e, ilk kabine içtima
~ sonra yaptığı beyanatta. 
tlıdtemadiyen vahameti artan dün
~ vaziyetine ~ keymak üzere 
htlkometln tesbit ettiği hattı ha -
t'eketln dlreUe ve sOraUe tahak
bk ettiri1mesl için mlll1 varlıkta 
'eeasb icraat 73pmıya azmettiğini 
~lemişUr. 
'I - Lord Ho1ifax, San Fransis
hda s6:rledlll nutukta, carl hAdi
lelerle alAkadar çok mühim nok
talara temas etmiştir. 
4 - General Franko da yedi dü
~ tıieydan okuyan katı hO.kQm
lerıe dolu bir nutuk söylemiştir. 

Japon Kabinesi: 

Yeni hükilıneti teşkile me • 
mur edilen Prens Kono

~' ilk kabine içtimaından son· 
~ yaptığı kısa beyanatta; müte 

detilnıekte, Sovyetlere kaqı 
Mongolistan civarında ihtiyat o· 
larak bulundurulan Japon kıta. 
lan tak\'iye edilmektedir. 

Japonya hakkında gelen ha • 
berlerden: Yeni Konoye kabine. 
sinin, huzursuzluk ve endişe i· 
çinde, gayri memnun bir vazi • 
yette intizar halinde bulunan 
efkarı umumiyeyi avutmak ve 
askeri partiyi tatmin etmek 
maksidiyle, kendini büyük bir 
tehlikeye sokmaksızın ve Ame • 
rika ile harp haline gelmeksizin 
askeri bir hareket yapmıya ka • 
rar vereceği hissi hasıl olmak -
tadır. 

Bu, Sovyetlere karşı bit hare 
ket olabilir. 

Sovyetlere kar§ı bir harp, sev 
kiyat bakımından kolay olduğu 
gibi, böyle bir hareketin Ame _ 
rikanm müdahalesini tevlit etmi 
yeceği düşünebilir. 

Ancak, Sovyctlerin şarktaki 
müstakil ordulannm şiddetli 
mukavemeti ile karşılaşacak o -
lan böyle bir taarruzun muvaf
fakıyet ihtimali az görülmek · 
tedir. 

Fakat bu galibiyet tahakkuk 
etse dahi, asıl hedefi cenubi Pa. 
ıifiğe hakim olmak olan Japon 
yayı tatmin etmiyeceği ve Ame
rikaya bu bölgede daha kuvvet 
le yerleşmek ve yeni hu a ve de 
niz üsleri tesis etmek imkanını 
vereceği de muhakkaktır. 

~~~"lıı;::e~~= d::r: Ha lif ax'm Nutku : 
laükiunetin tesbit ettiği hattı ha ----------
tek.etin cüretle ve süratle tabak L ord Halifaks dün San Fran 
Q)t ettirilmesi için milli var • siskoda söylediği nutukta 
t.kfa esash icraat yapmıya az· cari hadiselerle alakadar çok 
-ttiğini söylemiştir. mühim noktalara temas etmiştir. 

Yeni Harbiye ve Bahriye Na- Haliiaks e·n·ela, Bitlerin Sov 
'-rlan hükilnıete tam ve mut • yetlere karşı açtığı harbe devam 
lak bir müzaherette bulunacak. ederken lngiltereye, A vrupada 
laınu bildirmişler, yeni Harici- kendi hakimiyetinin tanınması 
3'e Nazın Amiral Toyoda da, va §artiyle Ingilteıreyi ve Ameri • 
~esini asker olarak ifa etmek kayı rahat bırakacağını bildiren 
~e olduğunu ve Japonya kurnazca bir sulh teklifi yap -
ilin harici siyasetinin değişmi • masma intizar edilebileceğini 
~eğini beyan etmiştir. söylemiş ve vereceği teminata 

.ıapon Hariciye Nezaretinin itimat caiz olmayan llitlerin tek 
kontrolü altında çıkan bir gaze· lifleri ne olursa olsun bunların 
te dünkü bir makalesinae, Roo. lngiltere hükumeti tarafından 
aevelt'in Japonyanın prkında reddedileceğini bildirmiştir. 
bir dıvar inıa etmekte olduğu. Lord Halifaks ayni zamanda 
1la, Japon menfaatleri için ha- diğer mühim ve aktüel bir me. 
l'ek k ldiğ. · seleye temas ederek, lngiltere -

ete geçme zamam ge ını nin ve Amerikanın Passifikte 
~azmıştır. 

Diğer cihetten Japon hüld\ • sulhü idame ettirmek için eli~ 
bıetinin Japon den.izi ile Kam .. rinden gelen her şeyi yapacak . 
satka sahillerinin Sovyetler ta- lannı ve Japonya ile herhan~i 
l'afmdan tehlikeli mıntaka ola· bir mücadeleye atılmak arzu _ 
l"ak ilin edilmesini Japon men· sunda olmadiklannı ve Japonya 
faatlerini tehdit eden bir tedbir ile, - diğer alakadar devletlerin 
Qlnıası dolayısiyle, Sovyet bü .. hukukuna riayet etmek şartiy • 
Jrumeti nezdinde protesto et .. le - kendisini alakadar eden me 
iniştir. seleler üzerinde anlaşılabileceği 

Çunking'den ~len bir habe- ni söylemekle beraber, lnkiltc • 
~ göre, Çinin bazı bölgelerin • renin, A vrupadaki harı> tazyiki 
deki Japon kıtalan geri alınmış altında dahi, Passifikteki hakla
tır. Japonyada 4 himen sefer .. rmı müdafaadan vazgeçmiyece
herliğini tamamlamıştır. Bütün ğini kat'iyyetle ifade etmiştir. 
hu kıtalann Mançuriye yahut 
lliodiçiniye sevkedilnıeleri ihti- Franco'nun Nutku: 

li vardır. - Dün general Franco da, ye-
lngiliz matbuatı, yeni Japon di dü~ele me~ dan oku • 
binesinde 1 gene!"al ve ami- yan, kat'i hükümlerle ve keha • 

italin bulunmasının, Japonyanın netlerle dolu bir nutuk söyle • 
~ni bir macera arüesinde ol - miştir. 
~ hissini vermektedir. Mat • Bütün askeri muvaff akıyeti, 
•aokanm çekilişinin, Sovyet-Ja- Cümhuriyeti ve demokrasiyi mü 
ltOn paktı ile alakası olmakla be· dafaa eden lspanyol vatanper· 
biber, Japonyanm mihvere kar verlerini, mihver devletlerinin 
.. bağhlığuım gev§ediğini eös • yardımı He, ezmekten ibaret o_ 
teren bir hadise olarak telikki lan geneıral, harbin seyir ve in
~ebilecefini yazmaktadırlar. kişafından bahsederken, iyi bir 
\. . Diğer bir haberde, Japonya - esas üzerinde başlamayan hu 
aın Mançuride tahşidat yaptığı harbi müttefiklerin kaybettigv i • 
bildirilm" ekte..ıı=-. uu. ni ve Sovyet mukavemetinin 

Benib teeyyüt etmiyen son neticeyi değiştirmiyeceğini id -
'Lir habere göre Mançuriye bü- dia etmiştir. 
~mikyasta Japon kıWan gön (ArkmJ 4 Uncü sayfada) 
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11 - VOlLCUlLUK 
Refik Halid 

AZIZ DEVR iNDE HAM iT DEVRiNDE ŞiMD i K i DURUM 
SAHNE: 

lstanbulun Hırkaişerif semtinde bir 
konaktayız. Bu konağın uzun duvar. 

larla çevrilmiş bır bahçesi, bahçesinde, 
aslan ağzından su dökülen mermer havu -
zu, hatla, kenarda, üzeri camla kaplı • o za 
man "limonluk,, , şimdi "ser,, denilen • 
bir de geniş "çiçekliğ., i vardır. Bahçeli 
büyük konaklar, bu devirde limonluksuz 
olmazdı; Avrupa ile temasımız neticesin • 
de, konaklarda vükela, vüzera - III üncü 
N apoleon adetini takliden • kış çiçekleri
ne merak salmıştı; lale ve sünbül ile bera
ber yepyeni çiçekler ve nebatlar yetiştiri
liyordu; hususıyle manolyalar ve palmi • 
yeler üretiliyordu. Hatta, bugün, yerlerin
de yeller esen o konakların ekseriya yan
gın meydanlarındaki apaç~, kalakalmış 
arsalarında tek, tek mahzun ve bakımsız, 
hala bu ağaçlara rastlanır. Fakat bahçe -
!erin esas zıyneti taflanlar ve mazılar idi; 
kı~ın yapraklarını dökmiyen fidanlar! 

* * O gün konakta sefer hazırlığı var: 
Paşa, Ankaraya vali tayin edilmiş ... 

Ankara neresi? Cehennemin bucağı! Za-
ten bu yeri o isimle anan yok gibidir, ha
remde ve selamlıkta hep şu kelimeyi işi. 
tiyoruz: Engürü ... Ve bir teselli duyulu -
yor: Engürü armudu yenilecek! Büyük 
Hanım daha mühim bir teselli buluyor: 
"Bu gidiş yarı haç sayılır, Hacı Bayram 
Veli Hazretlerinin türbesine yüzümüzü 
sürecegiz!,, Küçük Hanım, bir gözü bir gö
züne uymıyan renkte, tüylü kediler bula.. 
cak ... Mahdum Bey de kıvrım kıvrım ıpek 
tüylü tiftik koçu besliyecek ... Lala herkes
ten memnun: Kendisı Çankırılıdır; limon 
küfu çuha şalvarıyla ve kordonu boyun -
dan atma gumüş saatiyle hemşerilerine ça.. 
lım satacak! 

Engürı.i'ye nasıl gidilir? Mühim iş, güç 
iş, belalı iş: Atlar, kağnılar ve katır sırtına 
yerleştirilmiş tahtıravanlar ile, kervan ha
linde ... Kaç günde? Bu mesele mevsime 
ve mevsimin kurak, yahut, yağışlı oluşuna 
taöidir. Ben diyeyim yirmi gun, siz deyi
niz bir ay! Hangi tarikle? Bolu üzerin • 
den ... 

İne bine, yata kalka, duraklaya konaklı
ya ... Tekerlek gıcırtıları, çan sesleri, at kiş· 
nemeleri, gazel ve türkü nağmeleri ile ... A
teşler yakarak, kuzular, kazlar, tavuklar 
çevirerek, çorba kazanları kaynatıp yer 
sofralarına pilav lengerleri dizerek, gAh 
hanlarda barınıp gah çadırlarda geceliye. 
rek, fırsat bulunca köylerde ve kasabalar
da mola vererek, uşaklar, aşçılar, ayvazlar 
ve zaptiyelerle bu, tam mAnasiyle bir "se· 
fer,, dir. 

Rahatsız, lııkin heybetli, şanlı, şa'şaalı 
bir sefer! 

SAHNE: 

lstanbulun Sıraçanebaşı semtinde bir 
konaktayız. Bu devirde, şehir, gittikçe 

şarka doğru, Fatih mahallesinden bu yana, 
Beyazıt tarafına yayılmaktadır. Yeni yap
tırılan konaklarda artık bahçeye hiç ehem_ 
miyet verilmiyor; bahçe yazlık köşklerde 
ve yalılardadır. Diğer taraftan zamane a
damları, Yıldız sarayına yakın bulunmak 
için Nişantaşı ve Maçkayı şenlendiriyor • 
lar; İstanbul tarafında kapısı her gelene a
çık, mutbağı fabrika gibi işleyip sini sini 
yemek çıkaran büyük konaklar azalmış, 
konak rejimi azametinden kaybederek sü. 
nepeleşmiştir; ayvaz kullanma Adeti kalk
mıştır. Tek, nihayet iki uşaklı evler ... İn· 
hitat! 

Ayvazı küçük görmemeli; ayvaz adedi 
bir konağın debdebesine mikyastı: Yemek 
tablalannı onlar taşırclı; pirinç şamdanla
rı, bakır sinileri, koca koca mangallan 
Moskof toprağı ve limon kabuğiyle on • 
lar parlatır, kömürü onlar yakar, mermer 
avluları onlar yıkar, hamam külhanını on
lar idare ederdi. Bütün ağır ve süfli biz -
metlere koşulan, hatta konağın lala, ağa, 
arabacı ve aşçıbaşı gibi diğer hizmetkarla
rına uşaklık eden de onlardı. Binaenaleyh 
ayvazı olan konağın adamı, işi, misafiri, 
fukarası da çok olurdu. 

Hamit devrinde, Şehzade ve Sultan sa. 
raylariyle bendegan konakları müstesna, 
değme erkan, hattA vükela evlerinde er • 
kek hizmetçi adetleri çok azalmıştı: İki u
şak, bir arabacı, bir seyis, bir bahçivan, 
iki çırağı, bir aşçı başı ve iki yamağı; yazın 
yalıya taşınılıyorsa ekseriya arabacı yerine 
kayıkçılar ... Azami kadro bu idı. Haremde 
ise ancak eski emektar birkaç halayık kal
mıştı; bunlara Anadolu kızı birkaç besle.. 
~e ve sofra, ütü gibi ince işler için de ay
lıklı iki ruın hizmetçi ilave ediniz, tamam
clır. 

Şimdi bize yine pek fazla görünen bu 
kadro, Aziz devri konaklarının yaşayışını 
bilenlere öyle az, şansız görünürdü ki:... 

* * O gün konakta sefer hazırlığı var: 
Beyefendi Ankaraya vali tayin edil

miş.,. 
Ankara neresi? Bereket trenle iki gün. 

de gidilebilen bir yer amma vilayetler a
rasında pek de makbul olanlardan sayılma· 
yor. Elbette Vandan, Bitlisden iyi ... Llkin 
Izmir, Halep, ille Hüdavendıgar, yani Bur
sa gibi mi ya! Anadolunun gcibeğinde ıs _ 
sız, çorak, bakımsız bir kasaba! Yerlisi 
türkçeyi öyle kaba, "kaf,. ı "gayın11 yapa -
rak konuşurlarmış ki, dillerini anlamak 
zormuş: "İş, derlermiş, ne diyon, sen 
gız!., 

JI. JI. Bu devirde lstanbuldan çıkmak, velev 
Millet bu seferler için zaten teşkilat- ki, memuriyetle de olsa, bir nevi sürgün-

lıdır, evvelceden hazırlıklıclır. Me. lüktür. Zaten memurlar iki kısma ayni -
sela blitun kap kaçak bakırdandır; hem de mıştır: Birincisi, hayatlarının sonuna ka • 
uzun ve uzak yolculuklar düşünerek hep- dar, 0 zamanki tabırle "taşra,, ya gitmi -
si de, az yer tutsun diye, hesaplı yapıl - yecek olanlar; ikincisi, ömürleri "taşra,, da 
mıştır: Tencereler ve sahanlar, birbirle - geçecek olanlar ... Birinci kısım mensupla-
rinden küçük boyda döğüldüklerinden, iç rından bir mühimcesi terfi suretiyle bile 
içe girerler; on kap bir kaba sığar ve en İstanbuldan uzaklaştırıldı mı Padişahın 
üstteki daha kalın olduğundan ötekileri gazebine uğramış, sürulmüştur demektir. 
sapasağlam, bir kasa gibi muhafaza eder. Birinciler mütemadiyen yerlerinde kalır -
Bakır ıbrikler ve guğümler ise semerlerin lar, ikinciler bir tev1ye yer değiştirirler . 
yanlarına asılıp sarkıtılır. 

Esas mobilya: Halı, seccade, kilim, ci .. * * 
cim, çuha ve şilte ... Yani keçi kılından ya- O sebepledir ki, payitaht kadrosuna 
pılmış, bir yolu kırçıl, bir yolu siyah "ha- dahil bulunanların evleri ve adam. 
rar,, lara sımsıkı sardınız ve ağızlarını, çu- la~ı seferiliğe mi.ısait ve h~ırlıkh değıldır. 

SAHNE. 

lstanbulun Beyoğlu tarafında, Ayazpa
şada ve yedi katlı ve her katı iki dai· 

reli bir apartımandayız; konak devri ve 
rejimi sona ermiştir. Bu koskoca apartı -
man, geniş görünen salonlarına, sekız oda. 
sına rağmen mesaha itibariyle Aziz dev -
rinde bahsettiğimiz paşa konağının mermer 
avlusuna rahatça oturtulabilir. Yeni nes -
lin gözleri o kadar küçüğe, darlığa, bakla 
sofa, mercimek oda, ev ve apartımana a -
lışmıştır ki, bu binanın bir dairesine girin 
ce kendisini ucu bucağı bulunmaz bir yer. 
de farzedebilir ve içinde kaybolmaktan 
korkar. 

Hizmetk~r kadrosu ine ine üç buçuğa in
miştir: Bir hizmetçi, bir aşçı bir şoför ve 
telefon ... İşte birkaç yüz bin liralık serve
te sahip olanın işi bunlarla görülür. Sıkı -
şınca bakkala, mezeciye, lokantaya, pasta. 
cıya telefon: - Bir şişe viski, altı şişe soda 
yolla! - bir düzine dilli sandoviç gönder! -
Bir tabak mayonezli istakoz istiyoruz! -
Batonsale lazım! 

Reçel bile şekercilerden küçük kava -
nozlarla alınır. Halbuki eskı iki devirde 
yaz, ev hanımlırının elbirliğiyle ve büyük 
bir faaliyetle reçel ve şurup hazırladıkları 
bir mevsimdi. Evvela !renk üzümiı, sonra, 
sırasiyle çilek, vişne, ahududu, kayısı reçel 
ve şurupları ... Kazan yavrusu tencerelerle 
ve bütün köşkü dolduran rayihasiyle! Ka
vanozlarla şişeler dolar, Üzerleri bembe -
yaz, tertemiz tülbentlerle sarılır, iç kilere 
dizilirdi. 

* * O gün, apartımanda sefer hazırlığı 
var: Bay ile Bayan, bir dügim mü. 

nasebetiyle Ankaraya gidecekler. 
Ankara neresi? Kapı komşusu! 
Millet yeniden, fakat modern şekilde 

sefere daima hazırdır; bir bavul saltanatı 
hüküm süriıyor; bavulsuz adam kalına -
mıştır. Bay, tarifeye bile bakmadan, An -
kara, her gün gidip gelinen bir banliyö 
imiş kibi evelceden sormuştur: - Saat 19 
ile mi &ideceğiz, yoksa Toros ile mi? 

Artık yalnız Ankara ıçın Haydarpaşa 
dan dört tren hareket edıyor. Yataklısı, 
restoranlısı da var. Yolculuk kısalmıştır; 
hattA tayyare ile de, göz aı;ıp kapayınca. 
ya kadar, yeni hükUınet merkezine vara
bilirsiniz. Bu hal, ancak, Azız devrmdeki 
vali paşanın, yol uğrağı bir handa, etli 
pilavdan fazla atıştırıp yattJğı zaman gör
düğü bır korkulu ruya olabılir. Hiçbir 
frenk eli sürülmeden Anadolu hattına gün 
de o kadar tren kaldırılması ıse Hamit 
devrindeki vali beyın ruyada görse hayra 
yoranuyacağı ve hulyasından geçirse çıl -
dırdığına hükmedeceğı bir hadise telakkı 
edilebilir! 

* * 
Direktör Mösyö Hugnen'in öbur dun _ 

yadaki kaba, kalın ruhu daha az 
şaşkın değıldir. Filviki tren ışletmek mu 
cize göstermek sayılmaz; Balkan millet -
!erinin de yaptığı bir iş ... Fakat sabık eti -
rektör gibi butun dunyayı şaşırtan nokta, 
olamaz sanılanın pek kolay olabilmesıdır. 
Trenler ise sivil seferberlik yapılmış gibı 
her gun her tarafta tıklım tıklım dolu. 

ea~:~um~ 
lngiliz • Sovyet 

ilk Anlaımasının 

Hayırll Alômeti 

Yazan: Sabiha SERTEL 

1 ngiliz • So\'yet anla~masm 
dıın doğan ilk ha~ arlı al" 

ınet, kiiçiik milletlerin istikltı 
lcrini kurtarmak için yapıla 
müşterek te cbbiistür. So\')Ct 
lerle Çekoslo\'ak Jıükumcti ara 
sında yapıldığı bildirilen anlas 
maya göre, iki hiikumet harp 
çindc birbirlerine azami vaTdı 
ını taahhiit etmi lerdir. İlk :\'aı 
dım olarak da So' vctlcr Biri 
ğ'indeki Çeko lo\ aklardan orrl 
teskili kararlR hrılm1 tır. Birkn 
gün en clki ajanslar, Sovy<' 
Rusyanın Çcko lo\ akya, Yuna 
nistan, Belçika \'l' Norveç ile !liİ 
~·asi miinasehctlerini iade ·e k11 
rar \'erdiğini bildirmi ti. Ri 
miiddet ev\'el de Sov~ etlerle Pt 
lon~·ahlar arasında ha lıvan sila 
si konusmaların, So\'~ct Rusya· 
nın prensip itibariyle Polon~ a 
nın istiklalini tanıma h le neti 
celenmesi, istila nlhnda bulunan 
milletler için bül ük bir beşaret· 
tir. 

So,·yct Rusya Teiimi \'e ım.~n
sipleri itibariyle An ti • Emper · 
nlist olduğu icin, kiiçiik ,.e~ 
hiiviik her milletin, her miistem 
lekenin istiklaline ve mukadde 
ratına sahip olmasına taraftardı,. 
Çckoslo\'akva hücuma nirradı v 

zaman ''e daha e\'vel, Mi11f''1 

Cemi~ etinde Cekoslo\ ak, Polon
ya istikliıllcrinin, teca'\ üze kat'-
ı rniistcrek cmnivet ve mtiteka· 

bil yardım prPnsiplerine nvarak. 
miisterek miidafnasını isterni.:ti. 
Fakat Sovvetlerin bu tcsebbiis -
leri o zaman Fransız Burju\'azi
sinin ve f nııiliz hiikfım!'tinin mu
halefetiyle karşılaşnu tı. 

Sovyet mümessili Lih inov 
Milletler Cemiyetinde 21 E~ lul 
1938 de verdibi nutukta Çekos • 
lovakyanın, Fransa ve So\'yet -
lerle mütekabil ardım anlaşma
lan mevcut olduğunu söyliyf'rek 
Çeklerin hiicuma uğramalan 
karşısında hu rnuahedenin tathi
lonı istemişti. Lih inov söyle di
vordu: "Cenevreyi terketme7den 
bir iki ~iin evvel Fransı7. hiiku. 
mt>ti ilk defa olarak. Çckoslo • 
\'akya hiicuma uğradığı takdirde 
vRJ:ivetimizin ne olacaianı sordu. 
Hükumetim nnmına ke..ııAilerine 
•m açık ce\•abı \•erdim: 

"Muahedemiz mucibince Fran
sa ile beraber Cekoslovakyaya 
karsı olan vazifemizi ifaya ve 
yardıma hazırız. Harbive depart
manımız Fransız ve Çek harbive 
departmanının mümessillerivle, 
bu dakika alınması icap eden 
tedbirleri konuşmıva hazırdır.Çe 
koslovak hükumetinin, Fransa 
taahhüdünü icra ettiği takdirde 
vazivetimizin ne olacağı sualıne 
de hükfımefm miisbet cevap 
vı>rdi Fakat Çeko lovakvanın bu 
sualine Fransa hiık"ımC'ti red ce· 
vabı vernıicse, bu bizim kabaha
timiz değildir.,, 

Fransız burjuvazisi harbetme
meyi, Fasist de\ Jetlerle anlas · 
ma:n e\ vclden kararlnstırdıiı i 
dn. hu anlaşmaları bozdu. harp 
7.amanmda nnıkan•met göster · 
merlPn teslim oldu. Fransanın 
mağlfıbi~ ,.tindPn sonra biitiir 
A vruna milletleri hi'f"er birer is 
tila altına ııir"iler. Tt>k devleti" 
ı\vruoada hakimin•tini kuTmaı 
"me)İ\ le acılan hu harnte, esare 
Rltında va ıvnn milletlerin kllr 
tulusu, ~ncnk kHriik millt>tler• 

valdıza geçirilmiş yerli kınnapla diktiniz Dığer taraftan eşyalar eskı devll'dekı pra-
mi bırakınız yuvarlansın, yerden yere vu. s~hı:ıare, hatta ne d~ hey~e var ... Bavul da 

Bay ile Bayanın bavulları hazır ... Bun
lar kuçüklu buyı.iklü, halis domuz derısin 
den, guzel şeylerdir; bir de furgona verı
lecek mal-armuvar var; gidıldiğı yerde a
çılınca bir dolap oluverır; ıçınden elbıse -
ler, askılarında, ütüleri bozulmadan çıkar; 
tak arkana, git baloya, at şampanyayı, bak 
s.lana! ~iirrh•et \'C i~tiklfil vnadedNı 

' • ı ı 
!!!~~~~~~~~f!!!!!~~~·in bu mıntakadaki bütün ... E İ - et kuvvetleri kullanılmış

ll RL YER EK z,~üdafaa çok siddetli .. olmuş-

ı. .. .~ı · d d h ........ tıklıllını kavbetm stır. Ae:ır cevız karvola· 
u1: JJle'Ulll. • .uı:P..uerm en man 11 ~ta ~·~Jihan cınet, .tıa1ıcıye Nazırı tuı ııova:suıuuu uu cı\'..md, 

Gun kaybetmemek için gece pk•mr,,. .. ,.,.ı.. TnJdlb: · C::ovyet blokunun zafc 
• . , , . . ...... "" ~,. _._ ...... u..1\...1.A u~Vflm et- K mette llt-'lJeılu.~n: .. ~,.u..... -

bir te~as ola~~tır. Bulgar Baş- Matsuoka'nın kabineye ithal e. 3 .....! Mezkur müsabaka Beşik
vekili ıle Harıcıye ~azırı, Kral dilmemiş bulunmasıdır. Matsuo - taş birinci futbol takımı kadro -
tarafından ka?~l edılecekler v.e kanın çekilmesi Sovyet . Japon sunu teşkil eden "hakem rapo • 
gerek Mussolın~! gerek Kont Cı- dostluk paktiyle muhakkak su - nında hadisede methaldar olma
ano ile uzun mulılk~tlarda bulu. rette alııkadardır. Sovyetlere kar dıltları görülen kaleci Mehmet 
nacaklardır. . . şı takip edilen siyasette bir degi. Ali ve müdafi Yavuz Hariç,, o-

mektedir. Mütemadiyen takviye Ruslar mn.ifüıp edilmemis olduk 
kuvvetleri alan Almanlar. Kief'i lan p;ibi. Almanların iddia et· 
ihata edebilmişlerdir. Şehre p;i - tikleri gibi. ricat hainde de dı>· 
rebilmiş olan birkac zırhlı kıta- ğilerdir. Bilakis Ruslar çok sid
ların p;ecenlerde Kfof'den çılta - detli bir mukavemet ~östcrmck-

Alman kıtalan duşmana 
. Terlemenin viicude büyük bir ı zayiat verdirerek Sovyet 

lı!zıneti de, vücudün içinde bi- lavemetini kırmışlardır. 
tikmq ve böbreklerin yolundan :nolensk'in zaptı esnasında 
~mıyacak olan maddeleri çı · ıanların zayiatı son derece 
-nnaktır. Mesela, şİ$man vü· .:r. 
~tlerde, cildin altında ve ada· 
lelerin arasında birikmi$ olan ılandaya yapılan akınlar 
hğlar, terle çıkarlar... Bundan felsinki, 18 (A.A.) - "D.N. 
:?layı insanın teri haylice yağlı Remıt istihbarat af ansı, düs-

11' maddedir. ıı tayyarelerinin dün mütead-
1 M dM b"b kl . yerlere hücumlarda bulun -
nsanın vucu u, o .re erın :lannı, fakat mühim hasar i-

lolundan çl:kamıyan yagla'l'ı çı· t ed.kl · · b.ld' k'--...J"r 
~a- k · · h't' h t d e m ı erını ı ırme ı.1::Ul • .... a ıçın, mu ı ın arare e· 1 •• b' h h.. esna t.... • f 1 ı d . Ujlun ır ava ucumu • 
l""esı az a o masa a yme ter· i F. h d r terfbat 4 
er. Vücut her mevsimde, hiç a ın ava. ~ 

0
1 

•• •• 
1 
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lıal' k t t d"V• k"t b'l 'Yet tayyaresını tt!;urmus ur. e e .- me ıJ!l va ı ı e, az 
~ok ter çıkarll'. Vücutleri ter, o- Belçikalı gönüllüler 
~:n te~ki~indeki yağ uın da ç~.k lrüksel, 19 (A. A.) _ "D.N. 
t ~~.c~l~ın YU,!11uşak ğı ye gu· : Bolşeviklere karşı yapılan 
1 el~ıgı ıçın de lazımdıı. Cılt ter· cadeleye istirak edecek Fla-
l tdikçe yumu ak ve ltarlak o- d V 1 ·· ··11·· ı.eı 
Ur. Zaten bay:. • rın ciltlerini gü 11 ve a on go~u. u ıvo • 
leli t' k · · .. ü d .. kl . •n kayıt muame '"Si muvaff a· 
ltr eş anne , ". n sur n ~ erı etle devam etmektedir. Milli 
cle~?11~r de yag n ha ka hır şey nand seyyar muharebe teş-

gıldır. ıhna mensup "Kara Liva., 
Vücudiin içinde birikmiş olan üllü Lejyonuna toptan yazıl

fa7.la )ağlar terle çıktıkları için ıtır. Bu livaya Tollenare ku -
\'e terlemek, şişmanlıktan zal ıf· nda etmektedir. Valon'lere 
larnak istiyenlere en iyi usıta o· ıncc Rexiste hareketinin ba -
lu.ı fa bulunan birçok mühim 

sivctler gonullü olarak vazıl-
1nrdır. 

Bu ziyaret,_ Bulgarıstanı mıh - şiklik olduğu takdirde bu çekiliş yuncuların her türlü l!livıbak~
ver devletlerıne bağlıyan sami • daha iyi izah edilmiş olacaktır. larda klüp ve bölgelerıni temsıl 
mi dostluk e~sına dayanmakta- · Matsuokanın kabineye girme - edememelerine, 
dır. Bundan .. baş.ka Yugoslavya - miş bulunması, Sovyetler Birli - 4 - Ayni müsabakada karşı 
nın infisahı uzerıne hAsıl olan va.: ğiyle münasebetlerin muhakkak taraf okunculanndan birinin ta
ziyeti iki devl~t a~!arını~ ~u surette kesileceği tarzında değil, arruzuna mukabele eden Anka
zakere etmelerı munasıp gorül - fakat mihverle olan bağların gev ra gençler birliği jlençlik klü -
müştür. şetilmesi ihtimaliyle de i?.ah edi- bünden müstafa Gökalp'm da 

Al l · i Sofyadan lebilir. klübünü ve bölgesini keza her 
man e çıa Çi.ndeki kıtalar kısmen türlü l'!'üsabakalarda t~~il .~de-

agrıldı . memesıne Umum Mudurlukçe 
Sofya 19 (A.A.) - Şimdiye gerı alınıyor karar verilmiştir. 

kadar Almanyanın Bulgaristan Çunking, 19 (A.A.) - "Reu - 5 - Bu karar, Ankara ve fs-
elçisi olan Baron Von Richthofen, ter,, Çunking'deki umumi kana - tanbul bölgelerine yazılmıştır. 
bugün Sofyadan ayrılmıştır. Baş- ate göre, Japonyanın bu şehre • * 
ta Başvekil Filof olduğu halde karşı bir harekete geçmesi gele- Ankara, 19 (A.A.) - Ankara 
birçok hükQmet ve ordu erkAnı cek yauı kadar bertaraf edilmesi rtençler birlim futbolcülerinden 
kendisini geçirmek üzere istas • mümkün bir keyfiyettir. Bu ka- 20 kisilik bir kafile, Çankırı 
yona gelmişlerdir·. dar büyük bir teşebbüse geçe - ııençlik klübiyle bir maç yap· 

bilmek için yapılması icabeden mak üzere bugün Cankınya ha-
• hazırlıkların epeyce bir zamana reket etmistir. Singapur'a Gönderilen 

Takviye Hava Kuvvetleri 
Sinjlapur, 19 ( A.A.) - İnJ{iliZ 

hava kuvvetlerine mensup tay -
yare subay ve mürettebatından 
miiteşekkil büyük takviye kuv
vetlerinin bugün İngiltereden sa
limen Singapur'a vardıkları res
men bildirilmektedir. 

mütevakkıf bulunduğu tebarüz =----=------=-=== 
ettirilmektedir. Bundan başka diden bitirmiş olduğunu bildir • 
son zamanlarda Çinin hemen he mektedir. 
men bütün mıntakalarından bir Çinden geri alınan kıtalarla Ja
çok Japon kıtalarının geri alın - ponyada yeniden seferber edi • 
dığını gösteren alametler vardır. len kıtaların şimale veyahut ce -

Japonyada yapılmakta olan se- nuba doğru yapılacak bir hare • 
!erberlık hakkında gelen haber _ ket için mi kullanılacakları henüz 
ler 4 fırkanın seferberliğini şim- malum değildir 

rıldığı hatırlardadır. Ruslar. tedirlcr. 
Kief'i son haddine kadar müda- Rus başkumandanlığı, Bob • 
faa ve tesliminden evvel tahrip misk etrafındaki sol cenahını 
etmek azmindedirler. takviye ed<'rek Almanlnn p·ts · 

Smolensk'e ı;?elince, bu şehrin kürtmiye devam edebili~. ~l -
zaptı derdesttir. Sınai hakımdan ma1!lann Smolensk etraf!nd~ ıl~r 
Phemmivetli olmasından dolayı lemış olan kıtaları tehhkelı bır 
Smolensk'in istrali Rus müdafa- vazivette kalacaklardır. 
asına zarar verebilecek mahivet- Burada ve başka yerlerde va -
tedir Maamafih Ruslar Alinan- ziyet Rus ihtiyatlarının kuvve 
lan ~af erlerinin esaslı 

1

faydala - tine ve bu ihtiyatların icap ede
rından mahrum bırakmak için cek istikamette ilerleme imkan· 
tahrip siyaetlerini burada da ta- lanna pek ziyade bağlı bulun-
rnomen tatbik etmislerdir. maktadır. 
Alman ve Rumeıı askerleri Besarabyada. Alman flerleme-

• • si kayda layık bir sekilde olma-
arasında gergüılık mıştır. Almanlar Kief'e vardık -

Moskova. 19 < A.A.) - ''Reu - lannı temin edivorlarsa da Rus
ter,, Sovyet istihbarat bürosu - • lar bunları püskürttüklerini bil 
nun bildirdiiiine nazaran, Alman dirivorlar. · 
ve Rumen a.c;kerleri arasında cid- Kief'de bu muhaN'helC>r de 
di bir nnlasmazlık mevcuttur. vam ederken Almanların 120 

Gecelevin Besarabya mmtaka- 200 kilometre gerilerinde Jıt-0 
sında Harlan civannda bir ih- mir'de de ~k şiddC'tli muhare -
tilaf çıkmıştır. Sarhos l)azı Al - beler cereyan etmektedir. 
man subaylan bir<:ok Rumen as- Almanlann kıtalnnntn m d · 
kerini dövmüşlcrdir. Hiddetle- di kuvvetinin PC'k yakında 
nen Rumen askerleri Alman nuna dayanması cok mümk n 
kampına ates acmışlardır. Hadi- dür. Ceı>hedek1 .A1!11~n a kerl!! 
.,eyi haber alan bir Alman piya- ile Alınanyadakı sıvı11n uzprın 
de taburu civardaki Rumen deki tesir o zaman vah m ola · 
hirlfklerine atcs etmiştir. Her i- caktır 

.. 
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iktisadi Hafid ADLİYEDE: 

Adliyede Yaz 

T atni Başladı riye IJ:arbi ..-ı.dliyenin yaz tatili bugünden 
itibaren başlamaktadır. lstanbul-

1 

daki bir kısım mahkemeler 5 eylCı 
le ka'!ar tatl yapacaktır. Bir.in
ci ağır ceza mahkemesi nöbetçi 
bulunacaktır. Sulh hukuk mah-a Erince .. 

Suriye, Irak, Filistin ve Mısır ile Ticaretimiz 

inkişaf Edeceği Gibi Basra Y oliyle de 

Haricsten Bir Çok Ma1 ithal Edebileceğiz 

kemeleri umumiyetle çalış:icak
tır Ikinci asliye ceza mahkeme
si hem kendi mahkemesine aıt 
ı~~ri görecek, hem de asliye dör
diincu ceza mahkemesinin i~ıne 
bakacaktır. 

Birinci asliye ceza mahkemc
sı kendi işlerıne bakmakla bera
ber 3 ve 7 incı asliye cez3. mah
kemelerinin işleriyle meş6ul ola 
cr.ktır. Altıncı aslıye ceza mah 
hemesi de kendi iş.ıerinden baş· 
ka asliye sekizinci ceza mahke· 
r.1f.sinın işlerıni rüyet edeceırnr. 

S uriyede Vichy kuvvetleri. 
nın, İnı?iliz İmparatorluk 

kuvvetleriyle c;arpışması, Suri
yeyle olan ticari münasebetle
rimizin kesilmesine sebebivet 
\ermişti. Bu iki kuvvet av-a-
sında carpışmalar başladıf!ı za
man, şehrimizdeki bankaların 
Surıvcdeki bankalarla olan tedi
)'e mekanizması bozulmuştu. 

Sı.rriye hadiseleri, yalnız Su
rivevle ticari münasebetlerimiz 
uzerine tesir yapmamıştı, ayni za 
manda Basra yolundan yapılan 
nakliyatı da sekteye uğratmıştı. 
Mallımdur ki Basra yolundan 
li akliyat yapılırken, vagonların 
Surıye arazisinden ı?ecmesine ih 
tivaç vardı. halbuki Surivede 
Vichy kuvveUeriyle, Ingiliz lm-
paratorhrk kuvvetlerinin çarpış 
tı2ı bir sırada. ticari nakliyat ih 
mal edilmişti. Bu yüzden Bas
ra yolundan hareket eden va,ı?on 
lar, Suriyedeki istasyonlarda 
bekleme~e mahkumdu, ..-ııollis 

S~riye hadiselerinin tasfiyesi, 
Surıyeyle Irak arasındaki ekono-
mik münasebetlerin tekrar baş
lamasını da temin etmiştir. Bi
rinci umumi harpten sonra, İn
~iliz, nakliyat müeseseleri, Su
rıycyle İrak arasında otobüs se
ferleri yapmağa başlamıştır. 

Fransanm mağlubiyeti ve Su 
rivede mihver kontrolünün baş
laması üzerine, bu otobüs sefer
leri de kaldırılmıştı, ticari ba -
kundan bu seferlerin ehemmiyeti 
buvüktü, İrnk mallan, bu kam
vonlar ve otobüsler vnsıtasivle 
Suriye limanlarına kadar nakle· 

deler arasında, ham deri de bu
lunmakıaydı, Filistin limanları
na do2rudan doğruya vapur se
ferleri olmadı.fn icin bu ~ibi mal· 
ları Suriyeden transit suretiyle 
~etirmck imkanları has1l olmuş
tur. 

Piyasadaki kanaate ~öre. Su
riye vasıtasiyle Mısırdan da esva 
ızetimıek kabil olabilecektir. De
niz nakil vasıtalarmın ve si~orta 
primlerinin pahalılığı yüzünden, 
Portsait, İskenderiye limanla
nndan pek pahalı sartlar altın
da mal ithal edilmektedir. Hal
buki, Mısırla kara yolu ile ir
tıbat hasıl edilirse, daha tehli· 
kesiz bir şekilde Mısırdan itha
lat yapmak miimkiin olacaktır. 

* * Ticari Hareketler 

Asliye üçüncü ticaret mahke· 
mı:-sı enser ticaret mahkemeleı i
nın c!e ışleri J~ meşgul ola.:li
tır. Ye yalnız müstacel vak ıyie 
bs.kacıktır. .Ka·;akçılık işler\)lc ' 
meşgul olan oe~ıı:ci asliye c '".Z3 

tatil r..üddetince açık bulunacak
tır. Asliye bırinci hukuk :n tıı
kcrr.esı adi mevat ile. musta~I 
vakıf duvalanrra bakacaktır As
hye aıt.lncı hukuk mahkemesı Is
t.ınt>ııl ahkamı şahsiye ve niıfus 
işleriyle meşgul bulunacaktır. As 
!ive J O uncu huKuk mahke"lles; 
Beyoğ·u ahkamı şahsiye ve ni.ı· 
f•ıs ı;·ıeriyle uğraşacaktır. 

~":uhtelif yererdc bulunan 3ulh 
hul\Uk ve ceza mahkemeleri, 
miistacel işlerle meş~uı o.&c:ık -
tır. 

Haf tanın ticari hareketleri 
arasında ithalat vaziveti 

birinci planda eelmektevdi. Bas
ra ve Mısır :vollanndan piy ... -;a
nın muhtac oldui!u bir cok mad 
deler ithal edilmistir. B•ınlarm Beyoğlu ikinci sulh ceza ile 
ba51nda İskenderiveden Mer.sine Bt•şıktaş sulh hukuk, 8ar1ye1' 
ı?elen 5000 ton sekeri eiistere· Beyi-:oz, Kartal Ad':l.lıır, Uskudar 
biliriz. Ayrıca 5000 ton dah~ şe- suıh ceza mahkemelen nôbetcı 
ker geleceğinden bahsedilmek m~hkemeler meyanındadır. K~
tedir. dıköy sulh ceza ışler!ni hukuk 

Otomobil acenteleri de, 0 tp _ hnıtunıcri rüyet ve ıakip edecek 
mobil liıstilU icin veni sinarislcr ti-:. 
vermislerdir. Tahmin edildii'!ine ~.Iahkemelerden bir kr~mın·n 
ı?Öre, üc av sonra Pivasada 7000 kap':liı bulunacağı bu ~lıJdct r.s
otomobil ve kamyon lastiği bulu nasında baroda resmen tatil dev-
nacakhr. resine girmiş bulunacal:t.r. 

TAN 

AZ IZ DEVRINDI: 
•· (Ba' tarafı 3 üncüde) 

kıp yollanması pek hoş bir tablodur ve bu.. 
gün elde örneği bulunmaması bir kayıptır. 

* * 
/ y ollarda merasim de yapılır: Kır ser-

darları, kaymakamlar, eşraf, takım 
taklavat paşayı ziyarete gelirler; el, etek 
öperler, hediyeler verirler, ziyafetler ter
tip ederler. Bilhassa vilayet hududuna gi
rildikten sonra ... Anadoluda bir paşanın 
geçişi - paşa o devirde iptizale uğramamış
tır - bir kuyruklu yıldızın görünüşü kadar 
merak ve heyecan hasıl eder. 

Bu bir gidiştir ki, binlerce teferrüatiyle 
zihinlerde iz bırakır; hatıralar ömrün so -
nuna kadar saklı kalır: "Hani, Engi.ıri.ı yo
lunda bir gece hanı sular bastıydı da za. 
vallı Ahmet çavuş, bakır sandıklarını kur
tarayım derken kendisini Sakaryaya kap
tırmıştı ... Neydi o tufan!,, 

Nihayet bir gün, akşama doğru, uzak -
tan kartal yuvası, haşin Ankara kalesi, 
derken kalenin altına siyah civcivler gibi 
toplanmış, sıkışık ahşap evleriyle daracık 
Ankara şehri görünürken karşıcılar • önde
ki atta vali vekili olan sarıklı cüppeli naip1 
efendi - büyük bir kafile halinde tozu du-

:HAMiT DEVRiNDE 
fflnş tarafı 3 üncüde) 

çit yerlerinde, ellerinde işaret bayrağı ve 
ya fener, sırıkları kapatıp açan biçareler -
den başka! 

İşte vali, öz yurdu içinden geçen bu ec
nebi hattiyle _ kafir frenklerin tren işlet
mek hususundn gösterdikleri akıllara hay
ret veren şeytani zekfıya parmak ışırarak -
bir akşam, ıssız çöllere karanlık basarken, 
tek tük ışıkları ürkek ürkek, hemen sönmi
ye hazır bir halde göz kırpıştıran münzevi 
Ankaraya şerefsaz olur. 

İstasyonda yine sarıklı vali vekili naip 
efendi, traşları uzun vilayet erkanı, eşraf. 
tan birkaç zat ... Boyaları dökülmüş, ka -
putları delik deşik faytonlara binilir: düm 
düz, ağaçsız, bakımsız, tozlu veya çamurlu 
berbat bir şoseden sallana sarsıla (Taş _ 
han) a varılırken akşam ezanı okunduğu 
içın çarşıda çoktan dükkanlar kepenklerini 

ı kapamış, halk evlerine çoktan kapanmıştır! 

mana katarak sökün ederler; yalnız paşa, 
iki hanımı, yirmi kişılik aile erkanı değil, 
lala ve aşçı başı da azametlerini takınırlar. 
Vali paşa bu! Padişah vekili ..• As dediği 
astık, kes dediği kestik! 

I 
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PROGRAM 
8.30 Program 118.03 Orkestra 
8.33 Mlızık CPl.) 19 00 Şnrkıl:ır 
8.45 Hnberlcr 19:30 Haberler 
9.00 Muzik (Pl.} 19•45 Milzik ( 
9.30 Evin saati 20.00 Konuşma 

12 30 Progrllffi 
12.33 Oyun ha -

val:ın 
12.45 H bcrler 
13 00 Ş~ı kılnr 
13.30 .n.onulimn 

18.00 Program 

20.15 Şarkılar 
21.00 Zir11.nt t 

vlmi 
21.10 F:ısıl llCY 
21.40 Dans m:lzi 
2!.30 Haberler 
22.4') Spor 
22.55 Kapanııa 

---o-----
Londra Radyosunmı 

Till'kçc Neş .. iyatı 
Aııkaı·a 19 lA.A.) - H ıber aı 

d ğ nııtı nazaran Londra radyo• 
sunun .1tıahları saat 8,15 te yap 
maktu olduğu türkçe haberle 
neşrıyatı 20 temuz pazar günün• 
den itibaren 25.38 metre üzerin 
den yapıiacaktır. 

L o M 
Ankara Yüksek Ziraat Enst 

tüsü talebesinden, İdare Müd ~ 
riı Halis Paşa kızı Meliha Ba~ 
14/7/941 Pazartesi gecesi vefa 
etmiştir. Cenazesi Feriköy me 
zarlı~ındaki aile kabrine defne 
dilmiştir. Kederdide ailesine 
bilcümle dost ve ehibbasına ~ 
yanı taziyet ederiz. 

.__ --o---~ 

ÖLÜM 
Emeklı süvari Albaylannd 

Hasan Tahsin Sallı müptela ol 
duğu hastalıktan kurtulamıya 
rak Hakkın rahmetine kavuş 
muş ve cenazesi 19/7 /941 Cu 
martesi günü Fatih camiind 
öğlen namazını müteakıp kaldı 
rılarnk Edirnekapı şehitli~inde 
ki aile kabrine defnedilmiştir. 

Kederdide ailesine ve bilcü 
le dostlarına beyanı tnziyet ed 
rız. 

ÖLÜM 
Osmanlı Banıuısı tercume s 

1 
dılmekteydi, pek t<ıbii olarak. 
bu seferlerin tekrar başlaması, 
askeri bakımdan da büyük bir 
ehemmiyeti haizdir 

Piyasada aranılan maddeler - Kantarcılar Cinayeti _ Bir se
den biri de çavdır, şimdive ka- ne evvel, Kantarcılarda Hacının 
dar Basra yolu kapalı oldu~ bahçeli kahvesinde bir sebze sa
için. Basra ve Ba.i!'datta Türki- tışı ihtilafından dolayı matörcü 
yeye ı?elccek olan 11 bin sandık Salih Kaptanı öldüren Kavaklı 
cav yollarda kalmıştı, Basra vo- madrabaz Mustafa Şen'in muha
lu bir iki J,?'Ün sonra acılacai?ı i- kemesi dün ikinci ağır ceza mah
cin bu caylar, memleketimize 

" Kesenizin müsadesi nisbetinde 5, 25, 
100, 500 ve 1000 liralık tasarruf bo. 
nolarından alınız. 

değiştirir ve aradaki faizi bir defa da
ha peşin alabilirsiniz. 

VADE DOLMADAN PARAYA 
lHTIYACINIZ OLURSA: 

§efi ycdel.. Teğmen Rahmi Konukse 
vcrle Vefa Lisesi ınuallimlerinde 
Lebib Konukseverin babalan ve Ba 
yan Hafize Tahsın Gumrlikeüoğlu' 
nun k rdeşı Adl.yc mütcknitlerindeq 
Day M ıc;lıh. idin Konuksever kısa b 
hast.:llı:ğı mutc kıtı dUn vc!nt etmiştir 

Mute\ e!fan ı c e n a z e a l bu 
gün ö ğ 1 cı d e n evvel Kur 
tulu!:'..a Simen köyUnd_ Yazıcı apar 
lrnanını ı 2 num,u-alı dolrcslnden kal
dınlar. k Fertkoy kabristanına de!ne
dılecekttr. 

* * Filistinle Münascliahmız 

Suriye hadiselerinin tasfi -
yesi, Filistinle Suriye ... 

T.,sında. ticari münasebetlerin de 
tekrar başlamasına sebebiyet ve
recektir, hatta bu münasebeUe
rın memleketimiz iktisadiyatı ü
zerine de tesirleri ~orülecektir, I 
ciınkü kara yolundan doğrudan 1 

r do~ya, kısmen şlmendiferle kıs, 
men kamvonlar vasıtasivle Fi
lıstin ile iş yapmak kabil ola
caktır. Halbuki Suriyede mihi' ver kontrolünün başlaması üzeri 
ne Filistinin Suriyeyle olan 

ı ticari münasebetleri kesilmişti, 
halbuki ticari mı.inasebetlerden 
başka her sene Lübnan ve civa -
rında sayfiyelere Filistinden. 1-
raktan binlerce seyyah ı?elirdi. 

Filistinin Suriveyle münasebet 
]erinin kesilmesi, Filistin tica
reti üzerine menfi tesirler yap
mıştı. Filistinde Musev sermaye-
darlar tnrafından kurulan fabri

c kalar, Suriyeden, ve diğer mem 
leketlerden kafi derecede ham 

ı?elecektir. ~mesinde sona ermiştir. 
Sovvet _ Alman harbi vüıün- Mahkeme, Mustafa Şen'in 12 

den Avrupa yolu kanalı oldu~un sene beş ay ağır hapsine ve mak
dan Avrupadan ithalat imkansız tul Salih Kaptan ailesine 800 
lıklan da devam 1>tmf'kff'dir. lira tazminat vermesine hük-, HÜSEYfN AVNİ metmiştir. -
FOTO MAGAZIN'in 

_ 32 inci Sayısı Çıktı. 
~-

KiME GA%ETECI DERLER? 
Günlük SiyasJi Gazetelerin la§ ~· 

Muharrirlerinin Cevapları 
Kanrlemirin Hasköyde bir ortaoyunu - Meydan temsilinde 
neler gördüm. Ocaktan aynlış - İngiliz denizaltısında hay.at, 
kan deposu, pulun yüzüncü yılı Florya plajında enstanta-

neler ve harp resimleri. 

24 Sayfa· Her Yerde 10 Kuruıtur. 

lstanbul Defterdarlığından : 
madde tedarik ederlerdi. Bunlar İstanbul Nnria mOdClrlGğü binasında yaptmlacak 149,_79 Ura lı:eşi!l.I 

.. 

VEDAT 

Bir tasarruf bonosu almak, iyi bir 
faizle hem kendi menfaatinizi koru -
mak, hem de milli müdafaanın artan 
ihtiyaçlarını karşılamak için devlete 
para ikraz etmek demektir. 

DEVLETİN MENFAATİ stztN DE 
MENFAATİNİZ VE KARINIZDIR. 

110NO VADELERİ KISA; 
FAİZLERİ PEŞİ.ı.'JDİR 

3 ay vadeli bir bononun faizi % 4 
6 ay vadeli bir bononun faizi % 5 

12 ay v~deli bir bononun faizi % 6 dır. 
Faizli bono kıymetinden tenzil edil. 

mek suretiyle peşin ödenır. Yani bir 
sene vadeli 100 liralık bir tasarruf bo
nosu için 94 lira verecek ve buna mu. 
kabil bir sene sonra 100 lira alacak
ııınız. Faiz peşin olduğu için faiz nis -
beti hakikatte % 6 değil biraz daha 
yüksek % 6,38 dir. 

BONO V ADESt GELDlGl ZAMAN 

Paranızı geri almak istemezseniz 
vadesi gelen bonoyu yeni bir bono ile 

ÜRFİ 

Yurtdaf; 

Her hangi bir bankaya müracaat e. 
derek bono faizinden yüzde yarım fe
dakarlık yapmak suretiyle bonoyu ıs
konto ettirir ve derhal paraya kalbe
<iebilirsiniz. O halde: 

ı PARANIZ DAİMA PARADm 

Bono faizleri her türlü resimden 
vergiden muaftır. Satın alırken, baş : 
kasına devrederken, vadesinde bede -
lini tahsil ederken muamele ve me -
rasim yoktur. Bonolar hamiline mah
sustur. Hazine kefildir. 

Tasarruf bonolarını bütün bankalar
la şube ve ajanslarından, Milli Piyan
go idaresinin resmi satış gişelerinden 
ve banka olpııyan yerlerde malsan -
dıklarından alabilirsiniz. 

Paranızın en emin kasası Dev
let kasasıdır. 

Tembel paralan bir tasarruf bo
nosiyle seferber ediniz. 

l'.ENl NEŞRiYAT: 

d"3.n Fılistinde iplik fabrikaları. tamir işi. 21.7.941 pazartesi günü saat 15 de MJW EmMk Müdürlilğünde Yaz temsilleri 
İstanbul piyasasında da büyük toplanacak olan komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir Muvak- Bu akşam Beylerbeyinde 
bir şöhret bulmuştur. Simdi kat teminat 112.19 liradrr. isteklllerin en az bir taahhütte 1000 'uralık bu K A N f 1 Kıç milletten daha bahtiyar 
Surive va ta . l d FT t· d k. ise benzer iş yaptığına dair idarelerinden aım13 olduğu vesikalara isti- • • • • ya .. dıOımızı dOtDnellm de her b f b iks~ ~et e 1ı ıs ın e ı naden İstanbul vilfıyetine mllracnatla eksiltme tarihinden tatil rünleri Yann akşam Şenyol'da ilk defa teyln k,ymetlnl bilelim. Hiçbir 

GÖKLERiN CASUSU - Blr kadm 
casusun, bir Fransız tayyareci.sinin 
plfınlarını elde etmek için airiştlğl 

çok heyecanlı ve meraklı serııüz~i
ni anlatan bu eser, Muallim Ahmet 
Halit Kitabevi tarafmdan neeredil
mlştir. 

U k ';_ rb.la ar
1 

temasF~l~a . J!ec- hariç 3 gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılma alt Ticaret Odası vesi- • ,eyi ziyan ve lıraf etmlyellm, 
me. a ı o muş ur. ı ıstındcn kası ibraz etmeleri lazımdrr. Münakasa evrakı her gün MIW Eml!k 4 YALNIZ iNSAN ! - - - - - - - - - - - -
~ç,l.ıkt~n ..... h.uchra~d·üe, ou na- ve "hMl!t' hrnb~p srörülcbillr (5496) !! ~· ~araxuraxua 
kati sezmiş bulunarak davran- hayatı ile kendi tnlihsizll~ini muka -ı çok kritik bir safhaya girıyordu. ı !Joilirlerdl. 1 ........ ..- - - 5unounun 1 

re! 
l 

Bayan Meltıhat oturuyordu. KUçük 
sındadır. yese cdlyo u. İşte tam böyle bir zamanda küçilk Kocası başını sallıyor, hiçbir şey o acaktı. Perrin ayakta, dizleri arasındaydı. 

Ç::ır, o şaşılacak adamı, bütün İlk zamanlardn hemen he-men me- Perrin bu kıymetli gerdanlığı bul - işitmek istemiyordu. Tabi!, bu eşya, Bayan Mellihat çocuğunu alarak - Kızım, yolun kenarında, oUar 
uhiyle dinliyor. Ondan askerlik sut denecek gunler yaşamıştı. Koca- muştu. zavallı kilçük ellerl arasında onu kaybeden kndın için 1..alt bir şey- doğruca gazetede yazılı adrese gltti. arasındn buldu. 

MevlA mütefef!aya rahmet ve ke
derli aılesine sabırlnr ihsan eylesin. 

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncltde) 
De-nizlerin scrbestisinin Av 

pa milletleri için hayasızca h" 
istihza teşkil cttii:rini söyliycn 
general Franco, Aınl'.rika sahil 
!erinin A \ rupa devletlerinin ta 
arruz ve tehditlerine maruz ol -
mı..dığmı ve harbin uzamasanm 
Avrupa ile ticari münasebetleri 
olan Amerikanın yıkılmasına se
bep olacab't mütalaalannı serdet 
tikten sonra, mihver devletleri. 
nin galip geleceği kanaatini iz .. 
har ctmiştiı; 

General Franconun, lnga1te "" 
rC'll.in Akdcnizdc beş altı ay ev
vele n:ıznrnn harbe daha kuvvet 
li olduğu ve Almanyanın sıkışık 
bir vaziyette bulunduğu bir za 
mnnda böyle l ir nutku neye isti 
naden ve ne makEatla söyledip 
anlaşılamıyor. 

~l. ANTEN 

işleri ' ·---Askerlik 
Tütün İkramiyeleri nati hakkında da bir çok sual- sı beled.yede çalısıyordu, kazancı kendisini seW.mete çıkaracak şeyi dJ. Fakat onlar bir bilkilm vermek Kapıyı çaldı. Bir hizmetçi, gayet mil- Ev sahibi, "şu kOçüğe de bak, ne , 

r soruyor. Napoleon hatıratın- mütevazı idi. Kendisi de evde çorap tuttuf:'Unun !nrkrnda değildi .. Çilnkil, vaziyetinde değildiler. Vicdanları $ef- tehayyir, kapıyı açtı. Saatin on iki- işler karıştırmış!,. der gibi çocuğu ' 
a bundan bahsederken: 

0
-rcrek kazandıııı p::ırn ile yuvanın b.rdenblre, Melôhat bir temayülün katlerlnden daha yOksek sesle konuıı- ye yaklaşmasına rağmen, anlaşılan, .. dil F k t 1gu b zJ :j O .,. <> hl t 1 b k d hlbl suz . a a , so n en nazarı 1 ıkDdar Askerlik Şubealnden: us-

"- Ben, di,•or, Çarın safı'. ma~rafına iştirak ediyordu. Her iki- tesiri rutmda knlmıştı. Onun için bu malıydı. Bu gerdanlık iade edildikten zme ç u a ar erken ev sa - d'kk il 1 lb t•ğ· i . h " "' · d 
1 

,,. h t t 1 ti ı -a n ce e ı ı çın emen sor - h'rudar askerlik şubesinde kayıtlı ve 
yetle sorduğu biitiin suallere si de çok gençti. Hayat mfıcadeleııln- ziynet eşynsı bir servet ifade ediyor- ı sonra, sanki onlar bunu hiç bulma- nın uyan ırı acat;ına ayre e m ş . du: lcrece fızerirıden harp malQlQ subay 
cevap verir, ona bilmedi(!i her de neşelerini asla kaybetmiyorlardı. du. Bu suretle kendisini tamnmiyle mrş gibi, bu yüzden ne daha fıızla, Ziyaretin sebebini sordu. Gerdanlık - Küçük çok sarı gözilküyor. Has- u,e erat ile şehit yetfm'criı:e 941 mnll 
şevi anlatırdım. Hatta karar Fakllt küçük Perrin'n h talığı onlar çocuğunun sıhhat ve ihtimamına vak- nf' daha eksik bedbaht olacaklardı.. olduğunu anlayınca, özür diledi. Der- ta mı? •ılı ber'•yc ikramivesfnln tP-vzlııtma 
verdik: Ben Avusturyayla har için felfıketın ilk alameti olmuştu. redecektl. 1''nkat birdenbire kocasının gözleri hnl Hanu-nmı uyandmnıya g~~- n O zaman Bayan Mel~hat bütün ~-12 Temmuz 941 salı aünOnden ltlba-
lıe tutustuğum takdirde, Çar İçinde annelik sevki tabiisi ne "lr ümitle parladı: Bayan Melfthat birkaç da a 

5 
- mücadelesini, sıkıntısını ve ümidini "''l'n aşağıda yazılı t.-ırlh ve gQnlcrde 

Doı;:'Uştnn cılız ve nahif olan Perrin ren intizar esnasında salonu gözden da gelip, benim kumandam n1- i doğruluk hissi çarpışıyordu. Bir an, _ znten bu gerdanlık oldukça pa- anlattı. qlcerlil< şubesinde b:lşlanacııktır İz-
kendi ya.,ında olanlara nazaran da - " lrdl Haklk t ol dörenmiş t ındn 300,000 ki ilik bir kola " bu "erdıınlığı en v_ akm nnlls karako- 1. d ._eç · a en zen., n " Ev s~hlbi, onu dinlerken bu bed- iham ve kım~rklı"' mucip olmomıık ma daha az inkişaf etmişti. Uzun uı- .. ...~ halı blr şey. Birkaç bin ıra e er. b 0 di Zat g d~nlık bu hu " " kumanda edecekti. Bu suretle tuna teslim etmeyi dil .. ilndl··ı, fnkat ı ır yer · en er " - bahtın kendı·sinden mutat olan mü - fzere istihkak sahiplerinin ""'nOnde man yürüyememiştl. Ancak üç ya - .. .. Bunu sen sahibine iade eders n, o da su t bir f'ki r 1 or muydu' 5u de, bilmediğini masumiyetiyle bir tUrlil gönlü bu sellimct şansını k eti il üt asip bir meb s a 1 r ve m Y · ldifatı bekledlr.inl anlndı. Bu mükll - ıOracnat <'tmelerl ve fylce klğrt ü-

. b . . şında konuşmıyn başlamıştı. Uzun lh- ıııır.a ıym e m en - Biraz sonra ev sahibi ipekli bir sa-
5 

itirnf ettıği muhare e sanatını 
1 

ld terketmiye razı olmuyordu. Bir mtid- 15ğ verir. Bı'z de bu paraY. ı vicdan n- fat çocu~u kurtarmıya yıırıyacaktı. berine çıkarılmış d5rt odet vl!!fka to-
timıımlar S!lyeslnde iyi n<'t celer e e bahlık ile içeri girdi. Güzel ve tarn-ö"rcnccekti.,, det du .. ei.indüktcn sonra kocasına da- b km d k b l edebiliriz Dil "Fakat bu gerdanlık sahtedir,, demi- rbıuofı. ikramiye tevzi cil7.danı, res-

.. ettikleri bir sırada, apandisit zaval- " '1!& 1 çe e en a u • - vetlnl muhafaza etmiş bir kadındı. 
Bir kadını iğfal icin bile, bun- lryı dört yaşında birdenbire yatrr- nısmayı münnsip gördil. Bu kıymetli 'Jiln bir kere. birkaç yüz lira bu sı- h b 1 ve hazırlandı. Sonra bu annenin acı hht scmet ve raporlnrını ve nüfus hil-

an dnhn ustaca davranılabilir mrştı. eı;yayı yavaşça çantnsma koydu. rnda ne kadar işimize yarar. Faknt gerdanlığın bulunuşu a er ne hnyal rukutunu dilşilndil. Hayır, bu- ğilyet eOvhınlarmı da birlikte geUr -

ı·?. Nı·tekı·m, Napoleon da, Car- l"'nlktı. Cocuğ"•nun elinden tutarak: B k 1 ö hiç de sevinir görOnmUyordu. Bayan nu ynpmıyacaktı. Mctrestl, fakat iyi sne1erl illı'l olunur. " ... u tckllf karısına da ma u g - Melflhat kendi kendine: "fşte zengin-
a, tedafüi ve tecnvüzi bir it- Ameliyattan sonra ondan ümidi - Haydi gel, onu babana göstere- ründO. Bu suretle 0 da vtcdan n:ıabı 1<ıılbll bir metresti. d Şehit yetimlerine 22 Temmuz 941 
ifak imzalamakta .ıecikmedi... kesmişlerdi. Bu kadar ufak bir mah- llm. c:ekmlyecek ve selAmet ı;ansı, az nls- llk buna derler. dedi. Kadm mOc-ev- Derhal bir masanın gözUnQ açarak alı ve 24 Temmuz 941 perşCP'be 

kat bu muahede de, iki taraf 1Qkun bu kadar çok ıstıraba taham- • - •L bette de olsa, baki kalacaktı. Ertesi lıerat cihetinden doymuş da tasryor.,. çantasını çıkardı ve bir miktar kağıt Riınlerl. 
a, sade almak icin verdi. Car mül edebileceğin<' ihtimal vermiyor- .. ,... ~ün birkaç yevmt gazeteye !lAn ve - Aks! takdirde bu lakayd! nasıl izah oarayı kilçürtfin eline sıkıştırarak: dı Subayl:ıra 22 T m'"l"ltı:ı: 941 salı. 
rusynyı feda etti, İmparator da lardı. Mucize kabilinden olarak ço - CD ay Muhsin bütiln gün fs aramış, rerek gerdanltlm sahibini bulmıya edilebilirdi. * * - Al, bakaymı yavrucuğum, dedi. ~~ "'rııtn 3l Temmu

7 
941 Pe?'lembe. 

olonynyı. cuk her şeye mukavemet etmişti. fakat eli bo~ olarak evine dön- lcarar verdiler. şimdi sen de al yanaklı olacaksın. li l\"'onf,.ö rr: .... r,.,..,118101~ 
İmparator Cara, Koburg'u Fakat nakahat devri hlıltı devam e- müştil. Karısının söylerliklerini dik- Halbuki bu zahmete de ihtiyaç M aamafih o yanlış dilsünüyordu. Bayan MelAhat uçar gibi giderken, ~ .l 

tcklembur,g'u, Oldemburg'u tes diyordu. Doktor, mugaddi ve bol ye- katle dinledi. Buna rağmen tereddilt yokmuş .. CünkO, bir g(in sonra Bay Fakat ev sahibi hakikati nasıl n sahibi kendi kendine biraz kız- Yıldöniimü 
m etti Fakat kendisiyle müt- mek, temiz hava tavsiye ediyordu. göstermedi. Başkasına alt bir eşyayı Muhsin gazetesini okurken, haberler iüraf edebilirdi. Gerdanlığın sahte mış, fakat çok heyecanlı, mırıldanı- d Emln'5n0 Halkevlntien: 21 'T"Pmmm 
fik olan bu yerleri Çara ver- Bu uzun ve sıkıntılı günler esna - hiçbir zaman knbul edemezdi. nrasmda şu !lAru gikdü: olduıtunu. ancak on lira ettiğini na- vordu: k'nzartrs! eOnO Mo"trll r?nnnnnn vıl-

sine mukabil, Cardan, Kot smdn kocası Bay Muhsin bir gün Karısı, boş yere, alçak bir sesle o- "DUn Mecidiye klSyUnde attın fer· sıl söyliyebllirdi? Beraber yaşadığı - İşte, şimdi gerdanlıı?rmm de- zıönflmil mOnMC'beth·le ı;-ınt (21.30) 
ora ile, Ionya adalarını aldı. Fa- şefi ile kavga <"tti ve yerini kaybet- n~ temayCilOnU a:;ılamnk istiyordu. muarh inci gerdanlıQımr kaybettim. hasis adamın cömertliğini zorlamak l!cri çok bilyüktilr. Cünkil iyi bir jes1 v n Evimiz salonunda ml"rns!m vaoı -

t Çar, istanbula da yanaşmak ti. Karısı da basta çocuğuna bıık- Kaybeden kimse için bu gerdanlık Bulanın •••ilıdakl adrese getlrmealnl için, tertip ettiğini bu hileyi nıısıl an-ı ifade ediyor. Buna paha biçilme?. z'ııl'nfı:trr. Dnvetivelcr Hnlkevl Büro -
teyince Nnpoleon: mnktan ç:ılışacak zamıın bulamıyor- tahakkuk etmiş bir nrzu, dll!er mil-

1 
rka ederim. Herhalde kendlıl mem· latabilirdi? Bu yalancı ı:ıerdanlığı kay Yerine hakikisini aldırmaktan hiç dr nundan rumablllr, 

,,._ Yoo .... Diyordu, onu da du. Ameliyat m srafı biltiın ekono - ce\ berat arasında bir :r.iynetli. Hnl- nun bırakılacaktır.,, betmck ve yerine hııkiktslni {ışıkınıı vicdan azabı çekmiyccc~im, b 

-· ........ ,.,, uıausumu Ima ed · . • 
er gıbı - G!lna 

,... ... r--;c-r..TU.t" ÇeKıy . . 
oı ... or~<'m yolumu deiUstlrlri 
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. Amerlkada · Büyük J Japon Siyaseti lngilterenin Hayal 
Hazırlıklar (Bq taraı. ı incide> Effi... y k• m.. tarafı ı lndde> 

·: Sigai mahfillere göre CJI arın I Almanlar süratle ricate baela-

Sovyet Tebliği 

•• •• h 20 D k • k (Bq tarafı 1 incide) Tokyo, 19 (A.A.) - Japon si- A mışlana da ilk Faşist otomobil-m u c an eye a 1 a Amerika ile Ingilterenin müşte yast mahfillerinin fikrine göre, vrupa leri köprünün üzerine Reldikleri 
S rekeıı imal edecekleri bu tay- beynelmilel vaziyet dolayısiyle • zaman kÖJ)rii ueurulınu.ş ve Y1 -

ltalya. Danimarka 
Elçlerl S. Rusyadaı 

Karsa Gelct 
• • B • D ı y v d yarlerin Almanya tarafındın imal Japonyanın diplomatik gayelerini (Bq tarafl 1 melde) kılmıştır. Düşman otomobil. tank <Bat tarafı 1 incide uren ır o u GCJ ı, edilebilecek tayyarelerden hem tahakkuk ettirebilmesi için dl§ si- ORTA AVRUPA BLOKU - ve kamyonları birbiri üzerine nm Ankara büyük elçisi Von Pa 

cok fazla hem çok üstün olacağı- yasetini memleketin tam IJlÜda - Polonya, Çekoslovakya, AVUI• köprü başında yıkılmışlar ve o pen, Alman sefarethanesi ve kon· 
l ~ h ı z G • • d • • na kani bulunuyoruz. faasına istinat ettirmesi llzımdır. turya ve Macaristandan m~: zaman to~umuz dü~ kolu soloshanesi erkim tarafından u 
lft Q $ U arar or U Müşterek hava inşaat programı Prens Konoye bu sebeple siya- rekkep olacaktır. İşgal ettıii üzerine ateş acmıştır. ğurlanmıştır. 
G.. .. mız süratle ilerlemektedir. si bakımdan partilerle allkası o- saha 450,000 kilometre mu· Düşman tank otomobilleri ya- Harp dolayısiyle Sovyet Rus 
uınuşhane, 19 (A.A.) - V ilivetimize dün 20 dakika ka- Ingiltere ve orta şarka harp lan bütün unsurları bertaraf ede ra~baı olacak ve 64,000,000 kılmıştır. Yolu ter'kederek uzak- yayı terkederek memleketimiz. 

liiren bir dolu yağmıştır. Şimdiye kadar butada emsali gö· levazımı ve iaşe maddeleri temi rek hükfunetle ordu arasmda sı nüfusu bulunacaktır. laşmıya ~ahsan münferit düş- şeıen ve Besarabya vapurund 
İJ ve bir ceviz büyüklü i,>iinde düşen doludan Turlar, ni meselesini görüşmek üzere bir kı bir birlik tesis etmiye karar BALKAN BLOKU - Y111111- man gruplariyle tanklan da isa- ikamet etmekte olan Alman ko 

e, Larukos, Tarhanas köy eriyle Kelkit, Şiran arasındaki hafta, on gün kadar daha Ingil- vermiştir. nistan, Yuıoslavya, Arnavut· betli ateşimiz altına alınmıştır. lonisinin de yarın ve ~a öbür güı 
köyler, Altıntat ve Baybur dun BaJahru köylerinde kemale terede kalacağım. Diğer taraftan, i-nparator tara- l~, Romanya ve Bulg~tam Bunları takip eden tenk alayı ve husus! bir ~nle Berline hareket 

olan bütün mahsulit, sa mnn•ndan bile istifade edilemi • Ayni zamanda Amerikada şim fmdan sarahatle ıc..... ·p edilmiş 0 ihtıva edecek, ~50,000 kilomet- mot.örlü piyade kolu ağır zayia- muhtemeldir. 
c!.- ı,~ede hasara uğramıştır. Bu darbe Balahur köyünde en· di k da hi b" ml k 1 d 1 t · t • · anah 1 re murabbaı bır saha tberin • ta u~atılmıştır. Bircok tank Erzurum, 19 (A.A.) - Sovye 

.... ,,. .. d d" • • bi k' akta ye a r ç ır me e et ta an eve sıyase ının ata - de .. 0,500,000 nu....__ --L!p bu- zırhlı otomobil ..,..,, m:-A..ı~-t· Rnııv ....... Berlin bu"'yük" .. 1.mH.ıırı· A ' .... yun e en ışe vencı r ye uno Tarın dır. rafından yapılmasına teşebbüs e rı üzerinde yürümiye, kabinede • ..... _..... ,,... UllilllllHI -.,a&WAA ~ ... 
~inıleri rençberl;ie baih olan bu köyler haJlın manız kal· dilmiyen bir bahri inşaat progra- vukubulan değişikliğin tesiri al- lunacaktır. _ muharebe meydanında kalmış- kAn ve memurini ile ailelerindeı 

bu afetten çok müteessir lJulunnıddadırlar. mı tahakkuk ettirilmektedir. tında kalmıyarak müstakil bir . . Avrupada, bugun ~i tır mürekkep 130 kişilik bir kafile 

SOVYET 
kADINLARI 
iinya Kadınlığına 

Hitap Eden Bir 
Mesai Neşretti 

lrlanda'nın 
Bir Kararı 

lngiltere ve Amerika 
' 

Diğer taraftan demorkasilerin surette devam olunacaktır. ı~m harbed~ devletlenn kontro- ' Sabah tebliği bu sabahki trenle buraya gelmi: 
Hitl k .. d le ttikl · A · ahfill d sö 1 di.ıw" lu altında, hır hava zabıtası, te- ler ve bir müddet istirahatteı 

ere 8l'fI muca e e en ynı m er e Yen 6 .... e sis edilecektir Her bloktaki dev- Moekova 19 (A.A.) - Bu sa- sonra tahsis edilen otomobillerlı 
ıı:ı~takaların hepsine gönderilme gör~ ka~in~, h~~ .bir. harp let1er, teşkil ~ecek müşterek bahki SovYet askeri tebli~: Sarıkamışa hareket eylemişler . 
sı ıcabeden harp levazımım nak- kabınesı ~bı teşkıl edilmış ol - Avrupll kara deniz ve hava kuv- 18 Temmuz S?ecesi kıtalarıım2 dir. Misafirler, Sarıkamıştan iti . 
letmeğe kafi vapur da inşa e~- ma~ı k~_bme .a~al~ memle - vetlerine nüfuslan msbetinde iş- Polotsk, Nevel, SmolenSk v~ baren yollarına trenle devam edt 
mekteyiz. Bu vapurların ı bır ketın bunyesını vazıyete uydur - tirak edeceklerdir Harici siya_ Bobniak istikametlerinde şlddetlı ceklerdir. 
kısmına iaşe maddeleri yükliye - mak için o~u kuvvc:tlendirm~ ü set mali e ticaret ve ara tev- muharebelere devam etmişler - veni Franaa bügük e'•isi 
rek buraya gelmelerini temin e. ~~re tam bır noktaı v '!1~ar bırli- bit' ~ktir: P dir. Cephenin dil'er kısımlann - A · ~ 
deceğiz. gıyle h~eket edecegını göster - Bu pl.8n, ~4ldp Franaaya da,hicb~ mühim dejtişiklik ol- Ankara, 19 (A.A.) - F~ansanı11 

Yegiııe maksadımız bu adamla mektedir. • • • • Mister Olurchill'in yaptıiı tek- mamistir. Ankara büyük elçiliğine tayin & 
n kovmaktır. Japon lıarıeı.gelinae ıstifalar life istinat ettirilmektedir İn«i- 18 Temmuz .runü ve ıece.ı. dilen 1abık Tahran ~üyük elç.~ 

Yapılmıyacak Hopkins, Amerikanın, Atlan Tokyo, 19 (A.A.) - "D.N.B.,, Uz Basvekili son dakikada· Fran- tayyarele~i:! düımıann motörlü Jean Heı:ı:: ve~~, b~~ 
tik yoluyla sevkedilecek malze- Hariciye Nezareti miistefarı O - saya, İngiliz İmparatorlu~ il- ve zı:hlı cuzut.a.mlarını tahn'be ~ §ehrimize gelmi§ 

Nevyork, 19 (A.A.) - "D.N. meyi himaye edip etmiyeceği su- hasi, ile Nanking'deki Japon bü- tihakı, harici siyasetin, maliye- ;:;ı.u~nm tayy~e ~~!!- l~ büyük elçisi garda Ha. 

ile işbirliği 

B . ., Associated Press'e Dublin - aline şu cevabı vermiştir: yük elçisi Honda'dan sonra, Ha- fıin, müdafaa kuvvetlerinin tev- !llDMl YV e m • l Vekllet" . b' .. ili 
den verı"len bır· habere go··re, lrlan Reisicümhurumuz, mallanmı - riciye Nezareti müşavirlerinden hidini teklif etımişti. Bundan, ~bardımanlarına devam et- ilene ~--- ~ıha+~~!!~Ouesst 

S ·to sk. R b'"yük" ı · · Mist Ch h'll" d ,_ u__ mıslerdir ~ .1.1111&1Uo ma____ •-· • 
da Başvekili de Valera parlamen zın Ingiltereye ulaşacağım be - !11 v_e e . 1• oma u ~ çısı er urc ı ın e 'UU puma Evve~ bildirilen zayiat ra _ rey, büyük elçilik erkim ve Fran· 
toda beyanatta bulunarak lrlan • yan etti. Size yalnız şunu söy- ~~atonde ıstifalarını verm.ışler- taraftar old~ s:18'1lmaktadır. kanılarından ballk:a, tayyareleri - sız kolonisi tarafmdan karşılan • 
danın bitaraflığını terkederek In- diyebilirim: Bunun böyle olması · uab• be • • Y arınk. Avru 18ni le miz 16 ile 17 Temmuz tarihle- lm§tır. 
giltere ve Amerika ile ;a birlig .. i için icabeden, her aeyi yapacağız. n., ıne 11annameaını ı pa P Y ya- rind 39 dü ta • • tah n-•- ...... "'-&:-- .. ı.ı.ı 

"'$ 
7 t · k kından me~ oldulu an- . e . ~ "VY

6
. aresta ını . - ~""""g..,,.... 1. unr .... ~-

Almanyası, eocuklan yapacağını kat't bir surette ya - Mallanmızı nakledecek vapur- neıre mıgece la••lan Polonya Ba--,.ili Si- np etnUslerdır. 1 yyaremız 'l'.'--1,..,--..ıa 
Plbltıel, anlan mesut ve ka- !anlamış ve bir tecavüz vukuun- lan himaye edeceğiz. Fakat bu CA ~ "v'"'"" vt im t ruu .. wıaı 

hür vatanumza ve mem- da bu tecavüz ne taraftan gelirse hususta size fazla bir şey söyli- Tok~o, 1.9 ·~·> - yeni Kono lrorski, bu plinın nasıl tatbik e- za 
0 

us ur. h ımvv tl Erzurum· 19 (A.A.) - Polon • 
hücum etmiştir. Bit- gelsin Irlandanm kartı koyacağı. yemem. ye kabmesı, takıp edeceği siyaset dilece~ hakkında şu izahatı ver- . 18 Te~zda .;va . .e d~ yanın Tıaııhn büyük elçim Kar& 

1ı.8lriyetimizi ve saadetimizi nı söylemiştir. De Valera, Irlan - I . . hakkmda resmt beyanat neşret- mektedir: r~ .. 3r !~sınan yyaresmı - ok Sudlecld vazifesi ba§ma git .. 
_..~ SJamııyacakb.r. Bütün danın böyle bir tecavüz bekleme- zlandanın 1.fgalı miyecektir. "Müstakbel sulbü, SOQ'81 ve eko- ~"""'""1S,. 1

" ... mek üzere bu sabahki trenle bu-
l 

Diğer taraftan beynelmilel va- nomik adaleti üzerine kurmak iste- Bu aef er6erlıği yenl bitti _,_~.. bir :~""et· · ti 
milleti bu Jbenç Faşist si Azını geldiği fakat yaşayış tar- kısmen bUti . t · k şı1 tuf h . A • raya •~ ve m~ ıs ra 

mukaddes bir kin ve zmı şiddetle müdafaa etmek ka • Vaşington 19 (A.A.) - Roose zıye ı ar . ~Y~ ma arıeı sı di~z temel, fertlerin ve milletle- Londra. 19 <A.A.) - Lenin- hatten sonra otomobille yoluna 
k8l'lllamıştır. . • rarm. _da bulunquğunu illve et - velt d<>7t>teciler topantısmda de- yaset tedbırlennın daha 2 tem - rin hakiki hürriyetleridir. Bütan '1'ad'm 180 mil cenubunda Ps - devam etmi§tir 

&~ muzda imparatorun riyasetinde Anılo - Sakson milletleri bu pren - kof ve Porıkof bölsrelerinde fev - • 
. bfrfnci l(ihründen ıti: miştir. miftir ki; toplanmış olan hü.k:Uınet konfe _ slpte mutabıktırlar. Bu telAkki bey- kallde siddetli muharebeler ce - -----------

nıliyonlarca Sovyet itci C b n k Müdafaa ihtiyaçlanna müteal ransmda kararlaştırılmış bulun - nelmilel nizamın, hür ve hayırhah revan etmektedir. Moskovadan ki taraftan da çok miktaMa Ö• • 
tarlalara ve fabıikal~a e e ıtan 'a Gelen Uk malUınata sahip bulunan duğu da haber verilmektedir. bir işblrlllfne istinat etmesini emre- dün sabah ~elen malfunata sröre. len ve yaralanan olm~. Bir· 
haıbe aldmlerln yerme bütün askeri şahsiyetler Izlanda- Rus hududunda kıtalar der. Her milletin yaratıcı kabiliyeti- Smolensk ve Polotz, hala Rus - çok Rumen birlikleri ellihtan 

~rmıım::a bc1m; Cepheye Jd- Cep Muhriplerl nın dii§man bir devlet tarafından takviy dili nı himaye, takviye ederek inkişaf et- lann elindedir. Leninv.ıd'lD ma- tecrit edilerek Almanlar tarafın. 
bastabatac'1lık yapmak I m işgalinin Amerikanın ve garp ya- . . e e 11~~ tirmek bilkOmeUerin vazifesi olacak- nız bulundu~u tehdit, ayni nis- dan .Ve ~erdir. 

n 
1 

ç Londra, 19 (A. A.) _ Reuter rım küresinin müdafaası için Peıpıng, 19 (A.A.) - Reuter,, tll". Dünyanm yarmki teni nizamı beti muhafaza etmekte ve Al- Alman kumandanhlı bu kanb 
PIDllStaımtııDdıamı:ıJ :l~mlr -==be~ ·ajamınm Cebelitanıktaki huıus! ciddi. bir ~arbe tefldl edeceği ka- Henüz teyit edilmemiş bulunan ı~ Cammonuvealth'ını örnek it - man tazvikı hafiflemek sövle hAdisenin dijer Rumen birlik· 

Bu iearet verlldiii muhabiri bildiriyor: naatmdedırler. lzlandanın Ame haberlere göre Japon kıtalannı tihaz eedeek, her tOrlil totaliter ft - ıforsun billkis sf,ddetlenmeltte- 1eri tarafından duyulmaması içiıı 
eo" bdm1armm İnRilteıeden Jıe1mekte olan rika tarafıtıdan işgali kısmen bit- hlmll trenler Şansiden Mançuri- klr1-r1 t'eddedecek Vf b1l70k Amert- dir. ' biltiln tedbirleri ~-
"~ le etmad cıa · bazı f:ngruz "cep muhripleri tiğfni bildirebilirsem de kuvvet- ye ve §imalde Kalgan'a doğru kan demobuiaf :fikfr1erine da)'ana- .Am)anlar, uzun zamandanberi * 

·~IQJıetle .,.e - Ak.denize va.nme bul.uıımakta'~ lerin müstakbel harekltından gelmiye başlamfştır. Peiping'in caktU'. Harpten sonra Avnıpanm mu- 'htt hicbir zafer haberi vereme- Lcmdra, 19 (A.A.) = Reuteı 
~ mmajda Almmı dırlar. Bu seyahat, mürett.ebat i- bahsedemem. Wheeler'vari be- garbindeld istasyonlarda mutat - kadderatı demokrasilerin eline veri - diklerinden Alınan halkını vatıt- ajannnm Avruıpanm bir mahal. 
aJtmda b- lıı•mı memJe. çin, çok heyecanli olmuştur. Bu yanatta bulunma~a mecbur edi- tan fazla kıtalar bulunması bun. lecektlr. tırmalc icin şimdi Kızılordunun Unde buhman ımah•birl bildiri• 

T.....t:it.n.. Yuıplav- süratH ve ,m tip hücumbotlar, leceğimi zannetmiyorum. ların pek muhtemel olarak Kal - Be1"11elmllel emniyet teşkllAtı siyasi son ihtivatlannı da muharebe- yor: 
lhrbıan, Polonya, Norv~. denizaltı bombalan ile müc~. _ A-~riktı garbe ..ı-,iJru, gan'a sevkedileceklerini tahmin formül ve doktrinlerle değil, pratik ve siirdHi?ünü bHrlimıişlerdir. Haber alchp1:ra göre, şark 

Holanıla BeJolre bdlD- ıu. olup, ıı.va aJmılanDa w 4u• .n.111e ....,., etirmektedir. E.jer bu haberler b f8]lüde .or~ edUeoektir Şı,tlır Bttm( .ınü"ıl'JPPere nazaran. cephelinde Almanlar tal'llfmdım 
Bitler ~ kar- man hücumbotlarmm taarruzla- lllZl.1/0r teeyyüt edecek olursa Rusyaya htı muhafaza idn bir icra ıtu-vVelt Rus seferberliiti ancak yeni bit- verilen alır zayiat AJmmıyanm 

l"Uttel'Ellc aavqa f1t1baka da_ rma karşı tertibatı da ihtiva ~- Tokyo 19 (A.A.) _ Aohnston karşı Mongolistan civarında ih - tetkll olunacaktU'. mil"tir. bazı kısımlarında işçiler arasın-
nıek!edirl~. Bunlarm . ıelmesı, ile Pelmsre arasında yan yolda tiyat olarak buluıuiurulmakta o- "Yeni nizamm ikinci gayesi, diln- Times ıazetesinin askerl mu - da hoşnut9UZlub sebeJ) olmak 4 l __ __,......_ ___ 

TolJrulc'I• 
1--raarruz 

Blijük Bntıanyanın del!_ızalt?;lara bulunan üç Pasifik adasının Bir- lan Japon kıtalannın takviyesi yanın yeniden fkbsadt teşkll4tıanma- habirinin de bildirdiii gibi, RU9- tadır. Er.cümle Consta.nee alayı• 
kaqı sarf etmekte ~ldu.gu curet- leşik Amerika deniz ve hava için yapılan bir hareket karşısm aı olacaktır. Bu tetk.llit, dirije eko - ya ıibi ıeniş ve münakalitı pek 11111 imha edilmiş o1maa haberl 
~ jfayreti . muessır surette üssü olarak gösterilmesi hakkın- da olduğumuzu kabul etmek ll . nomi sistetnftide :dnhya mlkJ>asmda kolay olmıyan bir memlekette Baden'de heyecan uyamhrmıştır. 
takviye edecektır. da tefsiratta bulunan Japon ga _ zıın gelecektir. Esasen son gün - tatbik edilecektir, Ham madde ve dl- seferberliğin uzun nmana mu:h- Bir Alman membamm tahmin 

lerde Meng Şiyang civarında hiç ter m~sullerin rasyonel ve her mil- tac olması mukarrerdir. ettWne «6re, Alman - Sovyet 

Vi .. ı.;_ '17'-'b• • d dilA zetesi yazıyor; bir çarpışma olmamıştır. Bu ha - letin menfaatine unun bir tarzda Rus ordusu, henüz kullanı1- barbintn ilk on beş ıünü i~inde 
ıwv .n.a mesm e Ta at Bu inkişaflardan anlaşılan şey, valide birkaç aydanberi adeta sü mübadelesi için bundan daha tabll manp.e pniş kaynaklara malik - Alman zayiatı 600 bini bulmuş
VJchy, 19 (A.A.) - Dün ak- ancak Amerikanın Japon giriş kUıı hüküm sürmektedir. bir yol olamaz. tir. tur. fnıWZ bava kuvvetlerinin 

şanı resmen bildirildiiine göre ve çıkış noktalarına el kaymağa Peiping ile Fugan arasmdaki "İktısaden geri memleketler ise, Di~er taraftan eurası ~ kay - sebebiyet wrdi.Al hasar dolayı. 
Amiral Darlan'm teklifi ~~ teşebbüsü olabilir. ebprea servisi iki gün tatil Fedil- harpten sonra i.stihlAk seviyesini yük- dedilimelidir ki, Sovyet mahfil- siyle Ruhr havzaı endüstri istih· 
Mareşal Petabı, Sanayi Nazırı Bu müstahkem noktalarm teş miştir. Bunun sebebi hakkında seltecek, bu da sanayi m~ketle - !erindeki haleti ruhiye şimdi bir saIAtının aza1dılı ve esasen yor· 
Pierre Puchen'in Dahtlive Nazır- kil ettiği hat, Birle§ik Amerika hiçbir şey söylenmemiş olmakla rinde l.plzlik buhranmın önüne geçe- hafta evvelkinden daha büyük l(1m bulunan amelenin hava a· 

ll.'lllllll!M.. !9 (A. A.) - Tobruk hıma tayi netmistir. Puchen'in hudutlarmı mutlak surette bita- beraber bu tedbirin askeri zaru _ cekUr. Harpten perl.pn olmUJ olan bir' itimat mevcut oldu~ J(ÖS- kınlan eımunda işlerinin başm. 
~IOIRm:an turrm ma1ü mu• ~rine, S-yi Nezaretine Le raf olması icabeden bir ~!gere ret dolayısiyle alındığı zannedil - Orta Avrupa ve Balkanlar mamdl term.ekte ve bu vaziyet Sovyet da bulunmıya ~ mötemayll bu-
l"l~!tle devam etmeld;ediıf. Hideux Retirilmittir. naklemektdir. Sık sık bildiril- mektedir. maddeler için genit bir pazar ola- ordusundaki teşkilitsızlık hak- lunduklan bildirilmektedir. 

4.yastmyah ketlf kolu düş- dili gibi Birlefik Amerika Fili- cakbr . ., kmdaki Alman iddialannı tek - Alman ültUalan talıa1ckui 
arazisinin ~ 0000 Al •-Lllğ• pin adalarındaki mütbif üsleri- Japonga yeni macera Yamı da Almanyamn hayal zip etmektedir ,.,__, • 
...ı-.ı..w-. man 1 Wlı 1 ne ilive olarak -'-vııda hava mey A · h Es .. -n tesk';~tı bozulan bir .., ... ·-·~· ~, na.,- arifesinde ettiği yannki vrupayı ıza a ...... llil 

~ırulr: et.rafında, bf!hassa t- (Bq tarafa 1 incide) danları elde etmektedir. Bu sis- Londra, 19 (A.A.) - Daily Te- çalışacdını. ordu muvaffakıyetle tetevvüç e- Londra, 19 (A. A.) - Reuter 
mürekkep olan mih . tem öyle birinci derecede ebem- den ~ukabil taİlrruzlarda bulu- aja.nsınm askeri muharriri Ge • 

.-~ ....... ı.utleriniııw tedafüt hattı rfnf mıha ett~ ~nra .sürat~ miyeti haiz bir beynelmilel hak legraph, yeni Japon kabineshıhı neral Gouıdı yazıyor: 
Libya hududuna da şa- ~rka ~o~ ilerlemıelenHı:· Mu- çiğneme meselesidir, ki beynel- teşekkül tarzını bahis mevzuu e- Beıiktaı Takımı nAİİnt.ınlar Kieri ihata Ancak l;rirkaç Jnin süren bir 

. Dii8man Sollum _ Capuz. hım bır nfünekale mer~e~ . .ol~ milel bir protestoyu istilzam e- derek diyor ki: sük1ittan sonra Alman orduları 
"llalfaya mfiaellesinde mev- Smolensık evvelce ~e bıldı~ild~~ decektir. Kabinede 7 general ve amiral Müsabakalara edebUmfPer taamızlarma fevkalide bir $!ıl· 

• tahkim. eiıb:ıektedir ~ibi, 16 Tenmıuzda ışJ!al edılmiş- bulunmasına bakılırsa, askerlerin Lortdra, 19 (A. A.) _ Ti.mas detle tekrar başlamışlardır. Altı 
• tir. Minsk'den Moskovaya "i- üstün geldiklerini ve Japonyanın G• i k ~azıetıe9inin Alman hududundaki ~ süren şiddetli muharebeler· 

lnglllz tebliği den Oto&tratm inşa edilmiş kıs- . Bulgar Naztrları yeni bir maceranın arüesinde bu ırem yece muhabiri, Kief, Smolensk ve Le- den sonra. Almanların bu taar -
m"altt- l9 (A.A.) _ •-reblil mı burada baslamaktadır. lunduğunu istihraç etmek lAzıın tarafı in "de) nin~t hakkında Almanlarm i- ruza başlarken büyük sriirültü • 

a~eıları dün Kıbnsa ~ 160 bin nüfuslu bu şehirde <Bat tarafı 1 i\lclde) gelmektedir. Japonyanm böyle (Baş 1 eı leri sürdükleri iddialan tahlil e- terle ileri sürdükleri iddialann 
;ltao Bd 4ütman tayyaresine mühhnmat, tayare ve birçok bez Bu hususta Stefani Ajansı bir istikamete gireceği hakkında 2 - Umum Müdürlükçe ha - derele ezcümle diyor ki: bicbiri tahakkuk etmemfstir. 

etı:nteJcdfr. Bir düşman fabrikalan bulumpaktadır. Mos - diyor ld: m~telif d~er ~ardır. Fakat zırlanan Pn>l!?'ama ı<öre dahil Kief mıntakasmda muharebe. Almanlar. hie siiı:>hesiz ile fsti .. 
d d6'ü!Olmilşttir kova istikametinde son büyük . Bu ziy~t, hiç f(lpheıdz I!a!r• kabme d~jind~ . hayretle bulundu~ ~ar müsabakalan ler biıbç ~nden~ri devam et- kamette ilerlemislerdıir. Fakat 
ada, aıır ~ '8hir olan Smolemk'in müdafa- ile Bulgarıstan arasmda mühim karşılanan cihet, Haricıye Nazırı turnovasından ihracına, mektedir Mütemadiyen takviye Ruslar mdlup edilmemis ol4uk-
leri 17118 Temmuz ııe- ası icin bu mmtakadaki bütün bir.~ ola~&!rtır. Bulgar Baş- Matsuoka'nın kabineye ithale. 3 ...! M~ müsabaka Beşik- kuvvetlerl alan Almanlar, Kiefi lan ~i. Almanlann iddia et• 

1-a]ermo ]imanında bulunan Sovye! kuvvetleri . kul~ılmış - vekilı ile Harıcıye Nazırı, Kral dilmemiş bulunmasıdır. Matsuo - taş birhıcı futbol takımı kadro - ih t edebilmişlerdir Şehre ıl. tikleri ~bi, ricat hainde de de
krııv~ ve muhriple _ tır. Mudafaa QOk sıddetlı .olmuş- tarafmdan kabul edilecekler v~ kanın çekilmesi Sovyet - Japon sunu ~~ eden "hakem rapo- rebi~ş olan birkac ·zırhlı kıta- tilerdir. BilMds RusW:. c:ok şid

~den tam muvaffakıyet- tur. Alınan kıtalan dü.-ııana ge,rek MUllO~~ gerek Kont Cı- doatluk paktlyle muhakkak su - runda h~~e methaldar olma- larm "ecenlerde ~ief'den çıka_ detli bir mukavemet ıostermek-
~lenen bir hücum yap _ kanlı zayia~ !erdirerek Sovyet ano ile uzun mµliQtlarda bulu. rette alü:adardır.ııı Sovyetlere kar dıklan gorulerı kaleci M-:hmet rıldı~ hatırlardadır. Ruslar tedirler. 

mukavemetiııı kırmışlardır. nacaklardıl'· f. takip edilen siyuette bir deji. Ali ve müdafi Ya~ ~!1rlC,, o- Kiefi son haddine kadar müda~ Rus başkumandanlıitJ., Bob • 
Smolens'k'in ~ı>tı esnasmda Bu ziyaret, Bulgaris~ mih • ifklik olduğu takdirde bu çekiliş yuncutaJ:rt her !:fu'lu ml"_(1~- faa ve tesliminden evvel tahrip ruisk etrafındaki sol cenahını 

Almanların zayıatı son derece ver devletlerine balhyan saml • daha iyi izah edilmf§ olacaktlr. tarda klup ve böl.Relerinı temsıl etmek azmindedirler. takviye ederek Almanlan J>ÜS -
a:zıdır. · mt dostluk e~ına dayanmakta- · Matsuokanın kabineye girme - edememelerine, Smolen&k'e j!elince bu eehrin kürtmiye devam edebilirse, Al· 
Finlandaga ya··'-• akınlar cbr. Bundan başka Yugoslavya • mi§ bulunması, Sovyetler Birli - 4 - Ayni müsabakada karşı 'Zaptı derdesttir Sınai bakımdan manlann Smolensk etrafında iler 

. .,.._.. " nın infisahı üzerine hlsıl olan va: jiyle münasebetlerin muhakkak taraf okunculanndan birinin ta- ehemmivetli ohnasından dolayı lemle olan kıtalan tehlikeli bir 
Helsinki, 18 (A.A.) - D:.N. ziyeti iki devlet a~ mü surette kesileceli tarzında delil, arnızuna mukabele eden Anka- Smolensk'in işı?ali Rus müdafa- vaziyette kalacaklardır. 

)ine Sicilyada bulunan Ger_ B.,, Reımd istihbarat aj~: dus- zakere etmeleri münasip &örül • fakat mihverle olan bağların gev ra ıenc:ler birli~ J!eDçlik klil - asına zarar verebilecek mahiyet- Burada ve başka yerlerde va -
~e Auııusta'daki tayyare ~ tayyarelerimn dün mutead- mii§tüı'. ' şetilmesi ihtimaliyle de falı edi- bünden müstafa Gökalı>'m da tedir. Maamafih Ruslar, A.linan- ziyet Rua ihtiyatlannın kuvve-

bombardıman et- dit yerlere hiicumlarda bulun- ~• .ı.=.ı Solyatlan lebilir. klübünü ve bölResini keza her lan zaferlerinin esaslı faydala- tine ve bu ihtiyatlann fc111> ede-
duklarmı. fakat mühim hasar i- .1Uman ~- Çilldeki latalar lcıamen türlü müsabakalarda temsil ede- nııdan ma1mım bırakmak için cek istikamette ilerleme imkiıı· 

_.. ka etmediklerini bildirmektedir. agrıltlı memesine Umum Müdürlükçe tahrip siyaettermi burada da ta- larma pek ziyade baılı bulun-
ltalgan te&liğl Buııüıl bir hava b~cum1;1 esna- Sofy 19 (A.A.) _ Şimdiye geri alınıgor karar verilmiştir. rn-men tatbik' etmislerdh·. maktadır. 

19 (A. A.) - '-ı'eblil .. mıda Fin heva ~ı .. ~rtı~~tıM 4 kadar ~yanın Bulaaristan Çunldng, 19 (&.A.) - "Reu - 5 - Bu karar, Ankara ve ı. Alman w RUJIU!Sll alcerleri Besarabvada. ~bnan. nerleme-
'l'eın:muz ~ :Maltadaki ha- Sovyet tayyarestnı duNUnnustür. elçisi olan Baron Von Rfclıthofen, ter,, Çnnking'deld umumi kana - tanbul bölRele~ne yazılmılf;ır. ara.ında i.nllk si kayda liyık bır ~kilde olme-
tisleri bombardıman edilmiş - Beı.:ı-ı. gönüllüler bugün Sofyadan ayrılmıştır. ~ ate göre, Japonyanın bu 19bre • * gerg mıştır. A~~ Kıef'e vardık -
ıt'anare~. Kıbnsta Lef- _ a-ı'UMNo9> " ta B ekil Filof olduğu halde kaqı bir harekete geçmesi gele- Ankara, 19 (A.A.) - Ankara Moskova, 19 < A.A.) - "Reu - lanm temm c:_dı~tlarsa da Rus-

tayyare meydanını bombar- Brükeel, 1~ CA. A.) - D.N. birço';i'hüldhnet· ve ordu erklnı cek yaza kadar bertaraf edilmesi eençler birli~ futbolciilerlnden ter,, Sovvet istihbarat bilrosu - lar bunlan püskürttüklerini bil-
etmfşlerdir. B.!! : Bolşevıiklere karşı yapılan kendisini irmek üzere iltas • mümkün bir keyfiyettir. Bu ka. 20 kisilik bir kafı1e, Cankın nun bildirdiline nazaran. Alman dirivorlar. 

~inıaft Afri:kada Tobruk cep- mucadeleye istirak edecek Fla- eımf;{erdii dar büyük bir teşebbiise geçe _ lleDÇlik klübiyle bir maç yap - ve Rumen aakerleri arasında cid- Kief'de bu muharebeler de 
dü$!!1an, 'kuvvetli bir mand ve Valon Jtönüllii Lejyo- yona 1 • bilmek için yapılmuı tcabeden mak üzere buJ(Ün Cankınya ha- dt bir anla$1!1azlık mevcuttur. vam ederken Almanlarm 12~ -

hazırlııtndan llOftra istinat mına kayıt muamelesi muvaffa- SnHN'pur'B Gon"" derilen • hazırlıkların epeyce bir zamana -reket etmistlt· Gecelevin Besarabya mıntaka- 200 kilometre ı.erile~e Jıto . 
'l.IUBT'111'nı~m ikisine hücum et- kı~tle devam etmektedir. Millt --e- mütevakkıf bulunduiU tebarüz sı.nda Harlan civannda bir ih- mir'de de çok şıddetli muhare. 

· . Bu hücum. tardedilmiatir. F~ seyyar m':~arebe t.eş - Takviye Hava Kuvvetleri ettirilmektedir. Bundan başka diden bitirmif olduğunu bildir - tilif ~Jkmıştır. Sarhos bazı Al - beler cereyan etmektedir. 

enderiyeye Hücuu Edildi 
~lin. 19 (A.A.) - "Tebliğ,, 
il. gece Alman savaş tayyare

Yeniden fnJ?iliz donanması -
bir üssü olan İskenderiyeye 

etmişlerdir. 

~!ın~ menısup Kara Liva., . son zamanlarda Çinin hemen he mektedir. man sUbayları b~ Rumen as- Almanlarm kıtalannm mad • 
~nullu Lejyonuna tol>tan yazıl- SinolJur, 19 (A.A.) - İnJdliz men bütün mıntakalanndan bir Çinden geri alınan kıtalarla Ja- kerini dövmüşlerdJr. Hiddetle- dl lnrnetlnln ı>ek yakında .~ · 
~. Bu lıvaya .Tollenare ,ku - hava kuvvetlerine .. mensup tay- ok Ja kıtalarmm geri alın _ ponyada yeniden seferber edi • nen Rumen askerleri Alman nuna dayanması cok mümkun 
manda et~ektedır. Valon lere y~ su.bar vt;. _!D-urettebatından ~ığmı ':1ıeren alAmetler varda. len kıtaların şimale veyahut ce _ kampına ates acmışlardır. Hidi- diir. Cephedeki .A~~n as~erl~ 
~elince Rexıste h~ketinin .. b~ - mute~J?tıl b~!'lk ~iye kuv- Ja ~ ada a ılmakta olan se- nuba doğru yapılacak bir hare _ o;eyi haber alan bir Alman plya- ile A]manyadakı sıvılle~ uzt""n 
şınd~ bul~~~. ~!l'çok muhım ~etlerın~ bu~ fnııltereden sa- fer~ul h~a gelen haber - ket için mi kullanılacaklan henüz de taburu civardaki Rumen deki telfr o zaman vahün ola. 
şahsıyetler gonüllu olarak yazıl- lımen ~~apur a v~ıklan res- 1 4 f k sef berl"gınv. • im- lllın dex-ildir birliklerine ateş etmiştir. Her i- caktır. 
mışlardır. men bıldırılmektedır. er ır anın er 1 ı § ma 6 .... 
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YAVRUNUZA ACIYINIZ! 

BAY AT GIDALAR 
YAVRUNUZA ZARARDIR& 

HASAN ÖZLU UNLARI 
IP irinç Özü Vitamin 

lf u 1 af Özü KAN 

uğday Özü 
Kalori 

i rmik Özü 
ÇELİK 

Patates Özü Kuvvet 

Mısır Özü 
Kudret 

..... 

Sıhhat 
Türlü Özü 

Nefaset 

TAN 20 - 7 - 941 ---------
IN~ f LIZ YAPISI 

PHiLC O 
RADYOLARl'nı n. 

E N S ON M O D E L L E R 1 G E L M 1 Ş#T i R 

ACELE EDİNİ2 
Türkiye Umum Müriıessili : 

HELİOS MÜESSESATI - GALATA 
........ ................................. --............................... mmı7 

. "l! . ... - . " . -.. . . . ' ' . : ' . ....... .· . . ..i it ... if:· 
,· ' ' .:tt. ...... ' • 

İLE SABAH, ÖGLE VE AKSAM 
~ 

Her .vemekten sonra rfuıde UÇ defa muntazaman 
~· 1 dişlerinizi fı.rçalayuuz. 

' . ' , . . ~ . .. ·, ~ :~.~. . ~ /'"' ~ 

Sıhhat ve 
Sağlam 

ve 

Güzel 
DİŞ L ERLE 

Sağlam ve güzel 

• 
Guze llik 

Mercime1< :özü 
Tabiilik 

Bezelya Özü 

) 

[, 
1 KURU KAHVECİ 

O l Ş L E R de 

SANi~ t-; 
Tazeli~ 

Badem Özü 
Safiyet 

Çavdar Özü Halisiyet 

HASAN ÖZLÜ UNLARINI daima taze olarak yedirebilmek için bu unları rutubetli v~ güneşli yerlerde bı
rakmamalıdır. Üzerindeki tarihten itibaren bir sene geçen veya bozulan unları HASAN Deposu merkez ve şu

MEHMED EFENDİ 

Mahdumları 
Pek Yakında Muntazaman Kahve 
Bulundurulacağı Cihetle Tehacüme 

1\fahal Olmadığını Muhterem 
Müşterilerine Arzederler. 

beleri taze olarak ve parasız dcgi~tirir. (Nişasta, mısır, patates) bozulmaz. Eksiltilen bozuk unlardan mesu- a. 
liyct kabul olunmaz. ,.••••m•••••mı:ııa•••••••••••-

kemiklere, adalfıta kuvvet ve kudret llka eder. Allahm yarattığı hububatın özlerinden hergün taze olarak ih- ,--••••••••••••••••••••••••~ 1 
HASAN ÖZLÜ UNLARI kadar çocuklara yarı:yan bir gıda yoktur. K(lnı ziyadeleştirir, vücuda fıfiyet, asaba, 

zar olunmaktadır. HASAN ÖZLÜ UNLARI ile bilyuyen gilrbilz çocuklar bu nefis gıdayı ihzar eden Eczacı I • 
Hasanın elini minneUe öpmcktedirler. Devlet Deniz Yolları işletme 

' -=. " ı . . 
MANiFATURA ve KUMAŞ 

"""" 
TÜCCARl.ARININ NAZARI DiKKATiNE: 

SÜMER BANK YERLi MALLAR PAZARLARI 
• 

_ MÜESSESES i MÜDÜRiYETiNDEN: 

idaresi ııanlar~ 
1 - SAVARONA yatı için Kanlıca koyunda demir mahallinde in

şa olunacak transformatör binası açık eksiltme suretiyle talibine veri
lecektrl. Bu işe ait eksiltme evrakı şunlardır' 

A - Avan proje, 
B - F nnl şartname, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Vahıdi fiat cetveli, 
E - Hususi fennt şartname, 
F - Mukavele projesi, 

Diş Macunu 
i.le temin edilir. 

Dişlerinize Çol< Dlkliat Ediniz~ 

Sazan en üstad doktorların bile sebep menşeini bulamadıkları 
bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok tecrübelerle 

anlaşılmıştır. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonra 
c". 

Günde 3 defa dişlerinizifırçalıyarak ve dairr .... 

REKOR • SIHHAT • DOGAN 
İdrofil Pamuk Şirketleri: 

Manüatura ve Kumaş Tüccarlarının müeesesemizden mal almak için müracaat tarihleri 31 
Mayıs 941 tarihinde hitam bulmuş idi. Bu defa görülen lüzum üzerine henüz müracaat etme
miş olanların 31 Temmuz 941 tarihine kadar mıntakalarındaki mağazalarımıza müracaat ede_ 

' rek kayıtlarını yaptırmalnrı ilfin olunur. ti 2 - Eksiltme 21 Temmuz 941 Pazartesi günü saat on beşte idare Bahçekapı Yeni Valde Han altında 20 numaralı yazıhaneyi si-
mcrkeı:inde müteşekkil alım salım komisyonunda yapılacaktır. pariş yeri olarak açmışlardır. 

.. .. ~ . .. . . . 

istanbul ' J,.eva:zir.l -, .Amirliğinden Verilen : 

3 - Vahidi fiyat esası ilzcrınden muhıımmen bedeli 4000 lira olup Bundan böyle asgari 100 kiloya kadar olan siparişlerin işT:iu 
muvakkaa teminatı 300 liradır. adrese vocilmesini. Bunun haricinde fabrikalarca sipariş kabul 

İstekliler bu işe ait evrakı görmek için her giln ve ekslltmeye işti-
rak için yukarıda yazılı gün ve saatte mezkur komisyona müracaat- edilemiyeceğini muhterem müterileriınize bildirir, saygılarımız 

. . ' ... ·,• ·'"7~. ' ·._ .. ·;. ,_ ·.' ' ~· .:. :_ . 

·. · ·Hari"Ci Askeri' Kıta ah· · ilanları -·· 
lan. c5455) sunarız. Telefon: 22926, Telgraf: Yeni Valde Han ldrofil 

" .. ~- ' I" -
Aşağıda yazüı mevadın kapalı zarfla e.ksiltmeler1 hızalannda yazılı gün, saat ve mahaller

"deki askeri satın alına komisyonlarında yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalariyle teklü mek
t~plarını ihale saat]erinden bir saat evvel ait olduğu komisyona. vermeleri. Evsaf ve şartnamele 
rı İst. Ankara Lv. ~mirlikleri satın alma komisyonlarında da görülür. 

~liktan Tutarı Teminatı İhale giin, saat ve mahalli 
Cinsi Kilo Lira Lira 

IJ • KUŞ TUYUNDEN ~ , , 
11 Yaetık. Yorgan, Yatak kullanmıık, hem kesenize ve hem de 1 

·:~:~~~~,~!~.~.u1~grp Y.~~1~~b! L!~~P.!.~ 
la Ömer Balı o{jlu Kuı TUyU Fabrikası. Telefon : 23027. ~--.. 

i~tanbul . Belediy~si ·. lônl~r 
Temizlik işleri hayvanatmın ihtiyacı için alınacak 28000 kilo sama 

kapalı zarf ıısuliyle eksiltmeye konulmuştur Mecmuunun tahmin bedel 
14,000 lira ve ilk teminatı 1050 liradır. Şartname Zabrt ve Muamelt\ 
Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 4/ 8/ 941 Pazartesi günü saat 15 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyıı 
mektupları ve 941 yılma ait Ticaret Odası vesikalariyle 2490 numaral 
kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale 
gunü saat 14 de kadar Daimi Encümene vepneleri lfızımdır. (6026) 

• J. 

Sığır eti 545,000 2e1,100 11,605 2517/941 15 Susurluk 
.Saman 1,992,000 59,760 4,238 25 

" 
,, 10 Susurluk 

Kuru ot ı,988,000 179,280 L0,214 25 
" 

,, 16 Susurluk 
Patlıcan 62,000 15,500 l,162,50 ) 22 

" 
,, 11) 

Patates 62,000 9,300 697,50 ) ,, .. .. 14) 
Domates 25,000 5,000 375 ) 

" .. ,. 16 ) Bolayir civarında 700 Sa. 
$İğır eti 193,000 86,850 5592,50 31 •• " 

15 Kırklareli Mrk. K. binası 
Sığır eti 175,000 78,750 5187,50 

" " " 
16 

" .. .. " Sıkır eti 840,000 L49,600 8730 
" " 

,. 17 
" " .. " Sı.[tır eti l20,000 51,600 3830 1/8/ •• 15 " " .. .. 

Sığır eti 187,000 80,410 5270 
" " " 

16 .. .. .. " Sığır eti 70,000 31,500 2362,50 .. " " 
17 .. .. .. .. 

Sığır .eti 250,000 55,000 4000 23/7/ .. 15 Erzincan .. 
(274 - 5507) 

** Aşağıda yazılı mevadın eksUtmeleri hizalarında yazılı gün, saat ve şekillerde Çangırıda 
nsl.--eri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin kapalı zarflar için teklif mektuplarını i
hale saaUerinden bir saat .evvel komisyona vermeleri. Evsaf ve şartnameleri komisyonda görü-
lür.. • 

Miktarı 
Cinsi Kilo ..,... :-, ' • ... 
Sığır eti' 90,000 
Koyun eti 50,000 
Pirinç 35,000 
Bulgur- 35,000 
Sade yaj; 1 20,000 
roz şeker 16,000 
Sabtm 14,000 
Elkınclc ptşlrmesı 560,000 
Tuzsuz tere yağ 6,000 
Odun 900,000 
Patates 40,000 
Kuru fasulye 25,000 
Beyaz peynir 8,000 
Kuru ot 11 .800 
Saman 10,800 
Zeytin danesi 10,000 .. 
Seher kilosu 35 kuruştan 60 

ton şehriye pazarlıkla satın alı-
nacaktır. İlk teminatı 1575 lira-
dır. Taliplerin 5/ 8/ 941 Salı gü-
nü saat 15 de Geliboluda eski 
şube binasında askeri satın alma 
komisyonunda bulunmalan. 

(388 - 5994) 

Tutan Teminatı 
Lira Lira Kr. 

18,000 2700 ) 
17,500 2625 ) 
14,000 2000 ) 

5,600 840 ) .... 
29,000 4350 ) 
7,840 1176 ) 
7,700 1155 ) 

16,500 2475 )' 
9,000 1350 ) 

l5,750 12362 50 ) 
8,000 1200 ) 
6,250 937 50 ) 
5,600 840 ) 
7,080 1062 ) 
2,160 324 50 ) 
5,000 ... 750 ) 

* Bir telsiz binası yaptınlacak-
tır. Açık eksiltmesi 8/8/ 941 Cu-
ma ~ünü saat 16 da Eskişehirde 
askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Keşü bedeli 5464 
lira 35 kuruş, ilk teminatı 409 
lira 83 kuruştur. Taliplerin bel-
li vakitte komisyona gelmeleri. 
Keşif ve şartnamesi komisyonda 
ıtörülür. (400 - 6044) 

İhale günü 
saati ve şek)ı 

12/ 8/941 10 K. Z. 

13/ 8/ 941 15 K. z. 
(398) (6042) ,,. 

Beheri 100 gramlık paket ha -
!inde 1000 kilo mercimek kom _ 
primesi pazarlıkla satın alına -
caktır. İhaleden sonra takarrür 
edecek fiyat üzerinden teminat 
alınacaktır. Taliplerin 2817 / 941 
pazartesi günü saat 15 de Hadım 
köy civarında Yassıviranda aske
ri satınalma komisyonuna gel -
meleri '358-5903) 

• 

İstanbul Deniz ~omutanhğından 
)eniz Lisesi ve Gedikli Erbaş 

Mektebine Talebe Ahnacalr 
Aııağıdakl şartları haiz olanlar deniz lisesi ile gedikli erbaş mekte- . 

bine talebe olarak alm:ıcaktır. 
Denb: llseslne girecek talipleri n: 
1 - Yaşları birinci sını! için l~ - lb 
2 - ,, ikinci ,, ., 16 - 19 olacakhr . 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya kücilk olanlar da kabul edi

lecektir. 
4 - Lise birinci smifa ortamek tep mezunları alınacağı gibi lisenin 

blrincl sınıfında ikmale kalmış olanlar da alnacaktır. 
Deniz gedlkll erbaş hazırlama okuluna glrmlye taliplerin \ 
l - Yaşları 11 - 17 olacaktrr. 
2 - Bu mektebe ilkmektcp mezunu alınncıığı gibi, ortaokulun muh

telif smınarında "icmale kalmış ol(lnlnr da alınacaktır. 
3 - Tahsilini yalnız bir sene ~ayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu ~artları haiz olup deniz lilesi ile deniz gedikli erbaş hazırlama 

okuluna girmek istiyen taliplerin 15 Ağustos 941 tarihine kadar İstan
bulda bulunanların Kasnnpaşada deniz komutanhğma, hariçte bulunan-
ların da mahalll askerlik ~ubelerine müracaatları. (5708) 

20 bey~ir kuvvetinde kablo ve 
montajı bayiine ait olmak üzere 
bir elektrojen grubu pazarlıkla 
satın alınacaktır. İhalesi 2-8-941 
Cumartesi günü saat 11 de Ca
nakkalede askeri satın ~lma ko
misyonunda yapılacaktır. Tah
min fiatı 5500 lira, kat'i teminatı 
825 liradır. Taliplerin belli vakit_ 
te komisyona gelmeleri. (334 -

58271 

komisyonda görülür. Taliplerin 
teklü edecekleri fivat üzerinden 
ilk teminat vereceklerdir. Talip
lerin kanuni vesikalarivlc teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel komisvona vermeleri. 

(308 - 5628) 

• 
200.000 kilo sığır eti alınacak

tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 22/ 
7 / 941 Sah günü saat 16 da İz
mir Lv. Amirli~i satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. Hepsi -

Karter Piller marka bir adet nin tahmin bedeli 64,000 lira, ilk 
traktör yedek parça1ariyle bir - teminatı 4450 liradır. Evsaf ve 
likte kapalı zarfla eksiltmeye c;artnamesi komisyonda görülür. 
konmuştur. İhalesi 25 ' 7 /941 Cu- Taliplerin kanuni vesikalarivle 
ma günü saat 16 da İzmir Lv. teklif mektuplarını ihale saatin -
Amirliği satın alma komisyo- den bir saat evvel komisvona 

Emniyet Müdürlügünden .. 
Müdüriyet hizmet otomobili ile motosiklet ve deniz rnotl5rlerind 

kullanılmak üzere alınmasına ihtiyaç görülen azı 10000, çoğu 18000 litr 
benzin açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Eksiltme 29.7.941 salı gün 
saat 15 de yapılııcaktrr. Bcnzlnln muhammen fiyatı 4536 liradır. Muvak 
kat temin(ltı 340 liradır. Taliplerin ayni gün ve saatte mUdüriyetiıni 
binasında kurulu komisyona flartnameyi görmek için de Ş. 3 müdürlüğü 
ne müracaatları. (5894) 

~ .................................. . 
Türkiye Cümhuriyeti 

ZİRAAT BANKASI 
Y-'"~ı, Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

Para birik t irenlere 28.800 lira ikramiye vcriyoı 

~ ........ ~~ ........ ~~~~~~~~ ................ ~~ 
c.ı'raat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

az so lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aıağtdaki pla
na göre ikramiye dağrtdacaktır: 

4 adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 1 
4 .. 500 • 2,000 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 .. 100 .. 4,000 • 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık 5,000 Lira 
40 • 4.800 .. 
20 .. 3,20Q .. 

DiKKAT: HesapJanndaki paralar bfr sene içinde 50 liradan apğı 
dütmiyenlere ikramiye çtlctığt takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 
Ku ralar senede 4 defa 11 Ey lul, 11 Birincikanun, 11 l\lart ve 

11 JT<ı7İran tar·· ' erind,. çekilecektir. 
nunda yapılacaktır. Sartnamesi vermelPrİ. (278 - 5511) 1 

.:>ahi~ ve .Nesrivat mudüni: Emin Uzman. Gazetecil14 ve .Neşrıyat ~--••••lli••••••••-r••••••••ı'I 
.T. L. Ş. l'AN Matbaa.Sl 


