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Biitiin kanunları kucaklıya• 
bir Jconıın t1arclır : Alcı/ ve IHd•n 
s11llıiı H •ailamlıiı ! 

Haftahk Fikir n Edebiyat mecmu• 

9 Ajuıtoı Camarteel ıüaii ~ıkıror M0STAl(IL YEVMi GAZETE Telefon : 2 U 5 2 O 
Telı. Tasviriefkir, İstanbul 

KIPLINO 
(Şerhi 2 acı sahifemizde) L ...._ _________ ,., 

önümüzdeki haftadan itibaren 
Yalnız buğday 
ekmeği yiyeceğiz 
Yeni mahsul idrak edildiği için eski çeşni 
kalkıyor, ekmeğin esmerliği baki kalacak 

ANKARA, l (Hususi) 
l!abcr aldığıma görtı bükiinıet 

ekmek iııi hakkında mühim bir 
karar vcrmi~tir. Bu knrara göre, 
şlmdJyc kadar yuzde 50 sl buğ'day 
ve mütebnkisi de arpa H' tav
dal'la karışık olarak imal edilen 
ekmekleı·, yine eskisi gibi tama
men yani yüzde yüz buğdayla 
yapılacaktır. Ancnk ckmejCin rcn
ıri yine e mcı olacaktır. 

Ma!Um olduğu uzcı-e haıptcn 
evvel yı.'fliğiınlz eknıcklcı yüzde 
)'ÜZ buğday olup dcğmncıılerı 

nwvcut olan hususi tcrt.}hntlıı 
bu~dııyın ü ıundeki ince knbuk-

laı da çıkıuılnınlna bu urctle el
de rdilen uudı.ın <l.ıhıt hı>yaz renk
te ekmel.: <'ide cdilnwkw idi. 

nu kcı e ~ ınc yüzdo yüz bu,_ 
dııyclan imal cılilecek ekmekler 
için unlar, ılC'glrmcnlcrıle bu mu· 
amt'leye tabi lutulınıyacıık ve bu 
ı1urctlıı ı•kmck dııhıı. esnıcı olmak 
la +ıcrabeı· daha ınugıırldl olacak
ta. 

Bundun haşka srıı·ft•dilınekıe o
lan buğılayılıın da mühim mlk
taı da tasarruf temin edllf'cektir. 
Eknıekleı iıı VC7.nİ için herhangi 
biı · knrar :.oktuı·. J<;kmeklcr yıııe l . 

bagün olduğu gibi 950 ıtraın ınk· 
!etinde imal edilecektir. 

Malüm olduğu üzere, hfikume. 
timiz fevkalade ahval sebebil• 
memlekette bir miktar buğday 
stoku yapmış ve bu sebeple yeni 
ınııhsul elde edilinC'eye kadar ek
meklere muvakkaten arpa v• 
çavdar karı~tırılınıştır. Şiındi ye
ni mahsul elde edilınilJ olduı,run. 
dun böyle bir tedbire lüzunı kal· 
nıamışt~ı·. Yeni kararın tatbikine 
önümiızdeki pazartesi gününden 
ltibnren bnşlannıASı kuvvetle 
muhtenıcldir. 

Bttarafların 

vazlyetlerlndekl 
gUçlUkler 

B ugünkü harbi.n ası) gayesi o
lan İngiliz adalarının istilası 

İfi baprdamayınca büsbütün u
xayacağını ve karıfıklığın gittikçe 
artacağını tahmin etmit olanların 
biç de yanılmadıklarını, geçen her 
rün, maatteeasüf biraz daha isbat 
eylemİf oluyor. 

1 İktisat Vekili 
istifa elti 

Busün Rus cephesinde çok 
bunrizaae çarpıfmalar oluyor. 
Balkanlar seferinden ve Giridin I 
.hava tarikile i tili.&utdan ıonra, • 
timdi fB}ıidi olduğumua tekilde 1 
tümullü ve vüsatli bir Alman - 11 

Rus harbi çıkacaiına kolay kolay 
thtimal verilmemekte idi. Vakıa 
böyle bir ihtimalin mevcut oldu
ğundan bahsedenler de yok de· 
iildi. Fakat harbin :uıhurundan 
beri Almanlar her tevakkuf ve (lin 
lenme devri geçirdikçe yapmala· 
rı muhtemel olan yeni hamleler 
hakkında her tarafta o kadar mü
t~nevvi ve çok faraziyeler yürü
tülmek adet olmUflu, ki bu muh· 
telif tahminler arasında Alman· 
lann ister istemez Rusyaya taar• 
ruz edecekleri hakkındaki iddia
lar da, herhangi diğer bir iddia gi
bi o kadar dikkat nazarını çek
ınemekle idi. 

Yerine Sırrı Dag 
tayin olundu 

Kolay kolay ihtimal verilmiyen 
bu taarruz, nihayet vuku buldu. 
Şimdi iki taraf da canlannı djsle
rine takm .. olduklan halde kati 

• aeticeyi istihsal için Rus toprak
larında bol bol kan akıtıyorlar. 

lıtifa eti.. Vekil 
Hlıln Çakır 

ANKARA. 1 (A.A.) 
Sıhhi durumunun müsait olma 

ma1ından dolayı lktısat . Vekilli. 
ğinden 31 temmuz 1941 tarihin-

Y eat lktlıat Vekili 
Sırrı Day 

de istifa eden Samsun ıııebu~u 
Hüsnü Çakırın istifasının kabuli
le iktısat Vekill iğine Trao~on 

(Dl'Vanıı salıi/e .'t, aiıtırn t de) 

Fakat dava ve gaile Alman • 
Rus harbine inhisar etmiyor. Har
hin böyle uzaması ortaya yeni
den bazı meseleler çıkarmak is
tidadını gösteriyor. Bunlardan 
en yeni olanlarını da İngilterenin 
l,u defa İran ve Efpni.tana mü
racaat ederek Almanların muhte
lif nam ve "iave altında o iki 
memlekete fazla akın etmelerin
den tikayet eylemesi te~kil e· 
der. 

-·· ... -······················· ································································ 
Şile hayvan sergisi dün 
büyük merasimle açıldı 

Aııl A vrupada baflıyan ve yi-
1\e Avrupada bitmesi iktiza edell 
bu harple fU yeryüzünde alakasa 
olmıyan mahdut üç dört millet
ten ikisi de fÜpheaiz İran ile Ef
ıanutandır. lr .. n, kudretli ve di- · 
rayetli hükünfdan Rıza Peblni 
Hanm bimmetile dahili iflerinin 
tanzimi dahilde büyük mikyasta 
.. lahat ' icra11 gibi meıelelerle 
'blefgUldür. Aynı zam~nda çok 
basiretli ve tedbirli olan Iran Şahı 
Hazretleri, harici meselelerde lra 
nın hukuku hükümranisi üzerinde 
çok tittz ve kıskanç davranmakla 
beraber. aym zamanda ke>mfUIU 
olan devlet ve milletlerle iyi p• 
çİnmiye Cle itina etmektedir. Ha· 
tici ıiyue1inde diiriiatlüiü ken· 
eline umde ittihaz ebnİf olan bu 
devletin ba buhranlı zamanda bi
le bile komtulannı izaç edecek ha 
reltetJere rıza röıtermesi 1abii .a
tici değildir. Fakat diier taraftan 
b'aubarip devletıler de, karfalddı 
lıayat ve memat mücadelesine gi. 
l'İfnıit oldukları &etle en afak 
lneselelerde bile hassaaiyetleri 
artını, bir nziyette bulunmakta-
4.rlar. Ohun için nerede fİİpheyi 

159 hayvanın İştirak ettiği bu sergide 
derece alanlara mükafatlar verildi 

T ASVUU EFKAR 
ta.w. •ol iff 8, ıaıtım 1 '') 

Serginin kilf&d reıminde halDHalar . 

Şile Dördüncü Ehli Hayvan 
Sergisi dün merasimle açılmıştır. 
Vali Muavini Ahmet Kınıkm rİ· 
Yaaetinde Kadıköy, Bakırköy, 
Beyoğlu, Fatih kaymakamlarile 
Vilayet Veteriner Müdürü Etem 
Elevli' den mürekkep he~ et, Da.i· 

mi Encümen azasından Amca 
Tevfik ve Fuat Fazlı ile gazete· 
ciler, öğleye doğru .Şiıeye varmış. 
)ardır. Misafirler ~refıne Tahlisi
ye bahçesinde verilen ziyafeti 
müteakıp Ehli Hayvan Sergisi a· 
çtlmıttır. (Devemı uıyf• 3, ıütun 4 de' 

Al,,.an motörlü kut1oetlerl ilerlerken ... 
r-...___ -~ ------ ----
: Alman tebliği 

- ---- - - ~ 

imha 
harbi 

Sıvyet askerleri 
soı kursıılanıa 
kadar döğüşüyor 

BERLİN l (A.A.) 
Alınan tebliği: 

1 Kredi kooperatifleri 
Ziraat Bankası, bu müesseseleri bütün 
memlekete teşmil için tedbirler alıyor 

Ankara l (Hususi muhabirimizden) 
. .z~a~.t .. Bankası timdiye kadar kurmUJ olduğu kredi koopera. 

tifleruu _!Jutun.wı:neml~~ete tef.mil edecek tedbirleri almıf bulunmak· 
ta~ı~. Ögre~~ıgırne gore kredı kooperatifleri bugün 4437 köye gir· 
tnıfhr. Bu koyJerde 673,000 aile vardır. Bu ailelerden fimdiye ka
d~r ~38~000 i .kredi kooperatiflerine ortak olmutlur. Kooperatifler 
~oylulerı tefecilerden kurtardığı gibi onlara Ziraat Bankasından 
<laha faz~a kredi temin etmektedir. Ziraat Bankası köylümüzün 
ko~peratıflere ortak olma51 için azami kolaylık gösterecek tedbir
lerın alınmasını ve onlann ortak lılc hissC!İ için verecekleri parala· 
rın uzun taksitlere bailanmaıını alakadarlara bildirm4tir. 

maıı teşekkülleri ıçin nıuvııffnkiyetle • • . 
Şıırk cephesinde muharcbr.ler Al-ır 

devanı etmektedir. Dün gece Almnn Sabotaj yapıtkları ıçm 
savaş tayyareleri l\loskovndaki aske-

1 Japonya 
i Siyamla da 

anlaştı 

ı i tesisatı bombardıman ctnıiıılerdir, s h • f d 
Düfiirülen tayyareler lT lS Qn Q 

BERLİ:-i 1 {A.A.) 

r , 
Times'in 

mühim bir 

makalesi 

Harpten 
sonraki 
Avr~i>a· 

. LONDRA, 1 (A,A.t 
Tımcs gazetesinin bu sabahki 

baumakaleslnin mevzuu harptı: n 
sonraki A\•rupa ve Ro ya ile A
merikanın oynn·neaklan rol teş- ı 
kJI etmektedir 

cSulh ve dcvlctleu um ıınnıı 
tııuıyaıı lıu mnknlc, nihat bir te -
\•iye ırn retı ıltl7.am ctmekted ır. 
Bu tesviye surcU, kendisini kn. 
bul ettirecek olan km;veUcıe n ıı 
llk olacaktıı . Bu gazel<' mcı k ıı 
Avrupndn ırgnn za.,yon vilcude 
getirecek bir millPtın nıevcud VI' 

tini zaruı·I g rntl'ktedir. • 
TJınııs gazetesi, Amerikan n 

gitgiıJc ehemmiyeti artmaktn •>lan 
rolünün ve Jiitlerizme kartı l:u 
yanın dogı udan doA ru~ a muca 
dclcyc atılmusınırı hl'defl, ha 
ten 11onraki Avrupa üzennd nu-
fuz kazar.mı n matuf 'd • 
l nznıaktndır. 

Bu ~m:cte, kuvvet realiteler 
i Unat ctın.)Cn hiçbir sulhün d 
vnmh olnmıyncağını ve matlu~ 
olan ilk ~nı1ın Almanynnın fen.ı-
rn~vG nı• ıahif~ 3, lfUlun 4 de) 

Yeni Mısır kabinesi 
düa tesekkül etti 

Mmr Baınklll 
H6HJlD Sabri Pat• 

KAHiRE. 1 (AA.) 

Ahnım hava kuvvetleri şark cep
hesinde 30 teıumuzda cereyan eden 
gündüz ve gcı.:e ınuhnrebC'lcı inden 57 
Sov~·et tayyaresi tahrip etmi~tiı'. 
Ayrıca 55 Sovyı•t t:ıyyur~"i de yerde 

90 komü.nist 
idam edildi 

Yeni kabine. dün öğleden son
ra teşekkül etm ·,tir. Bu kabine 
parlamentoda büyük bır ekııt"rt-
yet kazanncnktır. Kabıne fu bU• 

TOKYO, 1 (A.A.) retle te~ekkül etmİftİr: Başv .. kıl 
Maliye Nazın Masatsune Ogu. ve Dahiliye Nazın: H üseyin P11-

ra, cNichi Nichi> gazetesinde Ja- şa, Adliye Nazırı: Mahmut Cıtle11 
ponyanın lngilkre ve Amerika i- Paşa, Hıariciye Nazın: Hüseyin 
le mevcut olan iktısadi mÜnPse- Heykel Paşa Evkaf Nazırı: Şe-vh 
hPtleri idame etmek temenıı."in- 1 Ahdiılczel Pn~a. Mal )'e Nazırı: 

tahrip cclilmi~tı · 
(Devamı sa a 3. si.itun l de) 

BELGRAD, 1 (A.A.) 
SnliıhiyetUır mnhfillet·ılen bil-

ıllılldlğlne giire, hükfınıct mn-

--Sovyet- tehliği -
- .. --- ·-- --

Smolenskte 
düşmanı 

mevzilerinden 
geri sürdük 

1

1 kıınıları Bıııınttaki komfiııi t!Pre 
kıırşı t~nkil teclbiıleri almak mec
buı iyetinde kalmıştır. Koınfinist.
lcr, soıı uıınnnlardıı bu mıntaka. 

Moskovaga yapılan 
hafla akını 
akim bırakıldı 

Aiman ileri 
hareketi durdu 

MOSKOVA, 1 (A.A.) 
Sovyetlerin tebliği: 
Kıtaatımız. sabahki tebliğde 

gösterilmif olan istikametlerde 
dütmanla harp etmektedir. Bil· 
huaa Smolensk civannda ı;ıiddetli 
bir muharebe yapılmaktadır. Bu
ralarda kıtaatımız, yaptıkları ınu. 
kabil taarruzlarla dütmanı ger: 
ıürmütler ve ağır zayiata uğrat
mak suretile mevzilerinden çıkar· 
mışlardır. Bir miktar eair ve ga· 
naim aldık. Tayyarelerimiz mü
essir surette kıtaatımızla meaai 
b:rliği yapmaktadır. Evvelkı cün 
ot uz Alman tayyaresi duııurdiık. 

( DtJ tim• H'lllie I ıtl(f /1 • dıı) 

da biı tnkım saboUıj han:kctlcrl 
yapmışlal'dır. Gross-Betbckcrcdc, 
IJO komünist elebaşısı kurşuna dl
zllmi"tir. Bunların hepsi Banat. 
lıdıı. 

Harp başladığı eırııdıı Almnn
lal' tarnfmdan ncşredilıni;ı olan 
ve iknlardnn da nnlaşıldığı üzere 
SırbManda )foskovanın tnhriklle 
yapılan komünist propagandası 
ı>ek faal bir dereceyi bulmuştu. 

Alman kuvvetleri arttınldı 
MONTREAL, 1 (A.A.) 

Yugo lavya Ba~konsnlfJsunun 
aldığı bir habere göre, Alm:ınlar 
Yugoslnvyada işgal kuvvetlerini 
10 tümenden 15 e çıkarmışlardır. 
İşgal kuvvetlerinin arttırılmMı 
geçen hnfta zarfınd l B 1 • t n 

A 1nınn üniformasm ~hen Sıı p I ' 
çetelerinin Alman . k rint knt-
letmeleri üzerine vu .ubulrr.oştur. 
Başkonsolosun söyledij'(n g re 
Sırp çetelerinin mevcudu 1000 
rnddeslndcdir. 

Paris matbuatı 
Vichy'ye çatıyor 

Almaılarla ıskeri is 
birliği yapılıalı İIİS 

ZÜRİH 1 (A.A.) 
Neue Zuerr.her 7..eitımg'mı Vichy 

muhabiri, Alman kontrolü altındaki 
Pnris matbuatının AQ\lral Darlan ve 
Vich7 hükümetine ka111 tiddetU hü
cum lap ı~ını b d r ıektedir. 

(Devanıı .. yfa a, svt11n ' de) 

ıoe .. amı ıayfa 3, aütun 5 de) ( Devamı aayb 3, sdun 4 de) .............. ......................................................... ·······-················· 
------ B akrşrar -----· 

Halk mefhumu üstünde 

/
ki meslekdaf, halk mef
humu üstünde mÜn<lka· 

faya girişmi~. Yazdıklarını gö
remedim. 

Bu mefhum Ü•tünde anlaş
mak zordur. Miinakaşaya kaç 
ki~ girene chalk> sözüne ve
rilen manalar da o lı:ıtdar ço
ğalır. 

l langi halk?, 

1'.alb hastalıği sokakta bir 
ı:ı~ rı.ı yere yuvarlar. Etrafına 
halk toplanır ve onun •oluk al
masını zorlaştırır. c:Poliı efen· 
di 1 Şu hnlkı dağsbmz, adamca- ı 
ğız nefea alım I> d iyen biri çt• 

kar. Burada halk, tecc .. üıünü 
yenecek bir idrakten mahrum. 
gafil ve ivire bir .kuru kalaba· 
lıktır. 

cBelcirin babuı aiır hıata . 
Ev hallu tellf içinde.• Burada 
halk, düpedüz, aile demektir, 

cHalk ve münevver arasın
daki uçurumu doldurmak i
çin ... :. diye ba,layan bir ma
kalede halk, münevver olmı· 
yan tabaka. hilaiaiz tabaka de
mek olur. 

cSovyetler Ruayaaa halklarİ•' -
terkibinde halk, ırk vc7a kavim 
mlnuana selir. M........., • ..,...,.,......,. 

Pegami SAFA ... - ........................ . 
Mısraİnda halk, kaviın mef

humunun coğrafi ünitelerle iE .. 
desidir . 

Beyoğlu halkı derseniz için• 
ecnebiler de girer; Türk halkı 
derıeniz, Türk mHleti demiş o
lursunuz. cHalk türküsli• ter
ltibinde hal le. umumiyetle köy· 
lüdür; lüks bıy apartıman hal
kından maksat, umumivetle 
zenginler olduğu gibi, bir kon
ser salonunu dolduran halk. 
bütün aeviye ve servet farkla
nm içine alır. 

Her münakapda oldur:u gi• 
hi, bunda da mefhumun tarifi. 
le ıöı.e başlamak ister: cHalk 
elerken ne kasdediyoraunuz 
dostum):. 

Heyhat! Mücerret mefhum~ 
far~ taalluk edince, tarif gay
reta daha ak.imdir. Münakaşa 
daha batlanlJÇta eoyauzl..,r: 
ç~nkü halk mefhumu, aenifliil 
nııbetinde eayıaz ve birbiri ka
dar metru tefülere ,.ol açar. 
En doin1au. tabir eoftalıiın· 
dan kurtulmak. her mücerret 
mefhumun izahında, en zıd tef
airleTin setinüii hakikat parça
lanna hürmetle 11elimlamaktır: 
Aa11 laakibt bu parçalann lPr
kıbind• batk• brr teY olmad1-
i& 



imla serkeıliğine inzibat lüzumu 

E aki ha rfle r zamanında da böyle idi. Aynı mekt~bin aynı ••· 

fın muhtelif iki fubesinde ki hocalar, talebelerınden ayn·~· 
n imli isterler, ve biz talebeler de ( öyle de olur, böyle de!) nın 
eıiri mizaca gö r e kalem kullanmıya mecbur olurduk, 
- ' Alfabeyi detif tirdik, aynı kefmek~ yüz d efa daha artarak ve 
üatelik bir de 1"8J11ef'An 1okluğa ile büsbütün çığ:rmdan çıkarak de-. 

vam etti durdu. • b . · 
Otoritenin olmadıiı yerde horoz çok olur. Bızde d e ır . ım-

li dbiplini olmadığı için, cehil bile bir nni plı.a~ k~at ~-;;de 
aörünmiye baıladı. Serazat, hiçbir baskı ~tına. gumıyen ka e er: 
iatediklel'İ gibi lisana tahrip ettiler ••• Tahrip ediyorlar. Yanın asır 
danberi d evam eden, bu ıerkeflİği önlemek için muhterem Peya• 
mi Safanm davet ine ben de icabet ediyo~ ve yalnız yazı~ılan 
d x.:ı ı · '-alem tutan ve bu b apbofluktan baar olan berkeıı bu 

eg u, e l " T A 1ı· • f 
c!i vanm etrafında toplannnya davet ediyorum. a ı, umumı e. • 
!kino tuyikı derbeder imlanma b ir çeki dinen verecek konırenm 
toplanmasın-ı mümkün kılsın !. 

Cihad BABAN 

Yazan : KANDEMiR ........ .... , .......................... . 
"- Derhal Batumdan kaçmahsın! 

ö lUme mahkOm edildin 1 

ÇUnkU 

_ Alay etmiyorsan, cocukronl .. . , kaların hep .l (onla:ın~ clind~ r. 
Enver Pasa ile konuşacak neyin \'ar? - iş bu derece cıddı demek. 

_ Ki bt1ir ••• B lki bir (Hoş gcl- - Zannctlğlnden de :fazl~ galibn. 
. . m 1 ·orum ı Çünkü iki uç saat evvel ölum kııra-dınız I ... ) demek ist l · {ite k" llk iş olarak takalar 

k B tarafından nnı m a ıp, 
- O kadarcı '!&... en ı kontrol altına alınmıştır. Ynlnız, sc· 

~ ylerim, merak etme! . nin bu haberi alabilmm, hele bu ka-
- Yiıni görüşemezsin demek istı- dar ç:ıbuk alabilmen akıll:ırına gele-

yorsun öyle mi? miyeceğl için, asıl şiddetin ancak ya. 
Zavnllı Muhiddin birdenbire sab- rından sonra başlıyaeıığını znnnede-

rı tükenerek, köpilrdü: rim. Ye işte bu aebeple hiç vııkit gc-
- Yahu. diye bağırdı, bis snn:ı çirmemck lazımdır. 

(yakamw bıırak, kalk şuradan git!) - İyi ama, dostum, rthhmdakl o 
eliyoruz. Sen ille, hilii (F.nver Pa. İtalyan vapuruna yarın sab:ıh •.• En. 
pya hoş geldiniz diyecel:rim, beni ver Paşanın yaveri Muhiddin gele. 
onunla görüştür) diye tutturmuş· cek. •• llem de beni (utrurlnmak) üze. 
sun. Çattık vallahi! re celecekl Buna n buyurulur? 

Olanca soğukktmlılığım 6 tümıle: - Hayır, ben şimdi gider acente-
- Hiddet yok dostum .•. Tatlı tat- yi uyandınr, işi ona anlatının. Ma· 

lı konu~nlım... lüm ya, çıkan icabı adamımız sayı-
Birdenbire yumuşadı: lır ve bize en basit şekil<le de olsa 
- Knrd~im, adamdn tatlı konu- hiynnet edebilmesi imkiın ve lhtlma. 

rı~cak mecal hırnkmıyorsun ki ·• 11 yoktur. Sonra bura)·n gelirim. Sa-
Ve a)'nğn knlktı: kın blr tarafa çıkayım deme. Hatta 

Urn (:idlyorum. Yarın sabaha sokak kapısının analıtnnııı lınna ver. 
k:ıd:ır dünyanın vakU vnr. İyice dü· Kimseye de kapı açma! 
şün. Ve benı dinlersen, şn gurbet Odamda ynpnynlnız kaldığım ! &• 

ılinde niha)·et ''atanda ... , hemşehri, man, bir aşnğı bir yuknrı gidip ge. 
kardeşiz, biribfrimize glrmiycllm, lerek ipsiz, sapsız şeyler düşıi!'IÜ}'or
vapura aUa, Trnbzona git ... Jşte sa· dum. Boyle anlarda insanın Zl'ki ve 
na dostça tavsiyem budur. aklı selim vidalan f!C\'Şiyor her hııl-

Uzun uzadıya milnnka~nın h!~bir de. 
faydası olmıyacağını hissettif'im ıçin Bllmem ne kndar onra nı kndn,ım 
Muhıddıne sadece: (Bakalım, lıcle -bir gece hırsızı gibi. ayaklannın 
b'r duşuneyim ... ) demJştlm. Kapımn ucunn b:ısnr:ık, sessizce odad!ın lc:erl 
e ğmde, ayrılırken hararet!... eıimi girdigl znm::ın, firar p1inın ı bütün 

an Muhlddı gozl rimin içine ba. tcferruntile te b t etmiş, hatt:i (le-
karak tekrar etmişti: vazımatını) da koltuğunun nltınılakl 

- Yann ••• Unutmat S ni tesi s.ımsıkı paket içinde sarılı getirmiş· 
ç!n rıhtımda bulunacnğım ! U. 

Ve gülumsl)erek sözlerinı şö~lc> 
bıurınlşU: 

- Soyle ... Çikolata mı getirey~m, 
ş lrer mi, yokmı çi~ek mi? 
Doğrusu böyle çıkolatıılı, çiçekli 

kovuluşa can kurbandı 1 
1tıblddln gittikten sonl'a bir S.'lnt 

kadar eoyle kendimi dinledim ve ka· 
ti kararımı verdim: cHnyır... lla
tumdnn ayrılmıyacağım!> 

Fakat gece yansı,arka okaktuki 
askeri kilisenin koea aati on ikiyi 
c:ılıyordu ki... Kapım vuruldu, ve 
,gelen arkııd:ı~. merhaba bıle diyeml
yccek derecede heyecanlı, yorgan ve 
telaşlı, nefes nefese, ıu kııdar ııôyU
yebildJ: 

- Derhal Bııtumdan knı;malısın ! .. 
Çünkü olüme nıahkôın ed!ldln ! 
• Kupkuro bir eeııim vardı: 

- Ren mi? ... diyerek yerimden 

- Ne olur, 
gireceksin 1 

ne olmaz... Çurı::ıra 

- Ben mi? 

- Dinle ... 

- • 'asıl dinliyeyim <' nım. Çarşa
fa girebfllr miyim? ... Ort:ı O.)'uuuna 
mı çıkıyorum ... 

- Dinle dlyorom :ınn. Bafluı ça
re yok. Evet ç:ırşafa gireceksin. Şa
fak aökerkcn arkn kap•nın acıldığı 
sokağın bir kenarında durııcıık olan 
bir köy arabası tekerleği bmmlmıış 
da tamir ediliyorm~ gfbl bckUye. 
cck. Onıı bineceksin! 

- Yapamam ... 
- Yapacaksın! ... 

- Ya evi tara ut ediyoılartta? 

t Dno"'' 11GT) 

fırladığımı hatırlıyorum. r 
Odada başka kimııe bulunmadı]tına 

gore J>(!k m!inasız olan bu son!, elın· 
di düşünilyorum da, bu korkunun 
ifadesi olmak itibarile, yine manası 
<ılan bir liiftı 1 

Emlak ve kira 
ücretleri düşüyor 

A vrupıı harbinden sonra baz.ı 
kimseler ellerindeki parıılan em
lıike y:ılll'lnayı muvafık gördü
~ünden, emlak alım ve satımları 
fazlalaşmış ve bu ebcp!e :fi. 

TASVİBİEFKAR 2 

r Ziya Gün'ün I ( K / TA P TEN K / D f ) Fransa, Rusya ve 

m İ r 881 '--------- Anglosaksonlar 

Merham Darüşşa/akaga 
da •asigette bulunmuş 
Bir milyon Uraya varan servetini 

Ünivel"<iteye bırakan Ziya Günün 
vasiyetnamesinde mevcut olan bir 
maddeye güre, ınnkur servetin •a
ridatından yüzde 15 11i 20 si Darüı
~a.faka müessesesine • erilmesi isten
mektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre Dr. 
Ziya Gfin Darüıışaf~k& ~üessesesine 
verflecek paranın m.iktar1nı tam o
larak tesbit edemeden ölmüt ve bu 
yüzdm de Üniversite De DariişşafA
ka arasında bir ihtilaf ç1kmıştır. 

Bundan başka Ziya Günün hazır
ladı':.1 vasiyetnameye göre, milyon
luk se.rvet Emniyet sandığı tarafın
dan idare edilecek Üniversitede teş
kil edilen heyet ise yalnız paranın 
s:ırfına memur tutulaenktır. 

Öğrendiğimize göre, mezkur vasi
yetnnmenin bu noktası llzerinde du
rulmaktadır. 

Önümüzdeki pazartesi günil top
lanacak ol:ın Ziya Giln tesis heyeti 
bu hususlan mümker edecektir. 

Belediyedeı 

P d F raDMnın Suriyeyi lı:aybeyle-r O P a g a n a [*] meai büyük Fransız müv 
temleke İmparatorluiunan heyeti 

flğimize de, Tilrk- ::t~İnı::=:m b~;;;~r. 
S adri Ertem k ORK u N lüğümüze de, ken- ni müsternlekai Japon lnrTVetle• 

men u itiba- Hüseyin Namı dl öz karakterimi- ri tarafından ifgal edildikten aon• 
rile son derece o- zede yini Türklük ra, timdi de Afrikadaki muaua .. 

rijinal olan 7uka- 1 olduğuııu kaydetmektedir Bunu ka·' Ve yeg-ine necat yolunun bun~rda Fraaeız müstemleke İmparator?u• 
nda adını 7azdığımız bır eser ne~ bul etmek Atatürkü inkar etr.ıek de- oldut'llJla iman etmişiz. Ba kclıme· ğu İfgal edilmek ihtimali k&rfllm• 
retti sil d • da bulunmaktadır. 
Silin.dir ıapb giyen köylü miicllift ınektir. Türkiyede ppka ve ıatın leri cemi siyga • e yaz ıgım eunuu Şöyle k i, P aristek i Fransııı 

Uğ• harfleri vesair değişmeleri blz Ata· içindir: Çünkü .T6. rk_iy~de yal~ız P ropa...,nda i•lerile uzu n zal'IUln S d 1 E ı b d ı ırt matbuatı, fu··phesı0• A'manyanın .. - .. türkün "ahsına bor,.luyuz. Çünkü a r rtem er Kl ı u~unen er ..... • . 
raşmış, gerek mesleki icabı •e r;erelt " ~ ı ı "b' d" ~ ı d l"dır t elkini üzerin e Fransanın Ceza• -"'rlerı"nd-1·• t--•er 1..---bile mevzu- Meclis kanun halinde kabul etmeden ğil b z m gı 1 uşunen e.r e va · 
..._ oe&1. =.& - H Ik J • da kısa bır izahıııdıın y ir, Fu ve SenegBI gibi müst~ 
una hakkile hakim olmuştur. Binaen. evvel Atatürk ıapkayı giymiı ve ııe- a çı ~gı~ .. : ufla lekeJ.•nıun" • Fran• • bükum· etı• ta• 

vahate çıkllUf bulunuyordu zannede- sonra muellif buyuk bfr Tıü: .. -
akyh eserini aon derece büyük bir • uzun uudıya devletçllikten bahsey- rafından yalnız bapna m üdafaa 
salahiyetle yazan müellifi daha t•se· riz. lemekted·ır:. On nltı sahifelik izahat• edüem iyece<n b ir h akikat oldug·u· 

b n. ed blli •- Sadri Ertem radikal partilrri üç o • 
ri tahlil etmeden te r"' e r.... Duata .. lar'·· tan sonra en sonunda ba<=kn mil· nu ileri sürm ekted ir. Madenı 'n1 ba d ü 'it esaı,;a tren etmcklt?dir: ., ,, " ,. 

Müellif e!erı n şın a ç cı Jetlerin devktçlli;.ı zikredilmekte ve Fransa, kendj ba .. ma bu ye rleri 1 k __ .... h 1 d ğ 1 t k sizm. soma Kt?malizm ve en sonra ., ... 
o ara eıoc.n azır a 

1 ını nn n ma • b"ı-•m de cmcmlekette ecnebi serm:ı- müdafaa e demiyecektir, o halde "idi J k ıe~teki tmnsil. Lı 
ta ve her üç cı n mevzu nrını ı· "es'ı 0-nündc toptan proleterleşme· H indirinide Japonya ile İ•birlig~İ d. B k d Markısizmi bı"Jyük bir vukufla izah J "T .. 

saca izah eylemekte ır. u mu 
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• nıc•s'ı ı"çln~ bu i•i rlüsturlaatırdığımtz yaphx.. fPIOİ Fransamn t:İmali ve ·ı·h k ıı eden Sadri Ertem bu fikri ortnya -w .., v ti• ... .,. 
demede cher modern sı ıı • ene ne nnlntılm::.ktnılır. garbi Afrikada dahi Almanva ı"le 

d• atan aılamın ismini her netlcıısc ko· J 

gore zihniyet seviyesi 1 ter.~ ıyım Llı.iklik dt: anlaşılan müellifin üze.. icbirli:ı:.! yapmak mecburiyetinde 
1 b zıh 1 --• • cnman puııtolnrla yazmıştır. Kema- T ı>• 

müel if u n yet B vıyesını TO- r·ınde çok durmag· ıı lüa:um gôrdii(;il bulund11n.u anlatılmaktadır. 
d llzm bahsinde ise Atatürkün ndıııı -.. 

manlarile, eserlerıle ve propagan a- bir b:ıhf tir. Çünkü bu bnh.sc de on Bina--''eyh General Veygan• ) l k ı · d h:ık"k t bu bd:ır b!iyük puntolarla ar.ınıanız cruu 
ari e yaratma çın e ·ı ·n en sekiz snhife tnhsis olunınuşlur. Nı!Ja. dın Ce"'"yİr Umum"ı Valıs" ı· tay:n l d ıd •• · k d ı t beyhude yere yorulmuş olursunuz. .... • 

e in en ge ıgı a ar ça ıfmış ır. "et milellif cümid slya'!eti artık bir edı"lmesı· ••e G-n-• Nogu- ı"le llnlti'ı Atntürldin hiç adı bile geç· " • ... craı .. ., 
Eserin bitlnlci b:ıhs.i prop:ıgnnd:ı mcmcktedir. m stellllekc a.iyasetldir.> ba hih al- birlikte umum 5İ.-nali ve garbi Af· 

vasıtaları ~ığını taŞtmaktadır. K<'mallzm bah,,i cümharlyct.çilik tıııdıı ümmet siyasetinden bah etti· rikanın müde.faasını derubde ey• 
Bumda eneli cfkiirı umumiye ve bah i ile balşnmaktndır. :MJellif kcn- ğine göre başlıkta da hu ismin ünıld lemesi Almanya tarafından bu 
devlet ele alınm:ıktndır. Mü ili~ dev. dl ~1'\rüşüne göre bu işin bir de rnn· değil ümmet olması gerektir. yerlerin Anglo _ Sııksonların e)İ· 
Jet otorite ine dayanan şahıslann e!· zislni yapmak istemiş ve «uımnnı· Devlet adamını, hükumet ııdaını· ne geçmemesine kafi b ir 2lman 

.:r. dola- kin umumlyeyi takip etmesi lilztı· mızda en ileri düşün,....,i temsil eden nı, politisyenlcri, cemlyetlen, toplan- ve teminat t--1,il etmemek tedir. 1-"'rancııla :f:ınnlıırmın ıızl..,-ı mundan b:ıbıs"·Je mtıhtelıf muhitler· ~~., ·u· ı · kı :ıca k"ndı' "ıı~ye .,_ 
G k-ı· Ziya Gökalp ileri adnm sıfntile mu- tı ve mı nı- erı 8 "" .. • Yani Almanya, F ransan

1
n de• Y1 ile franc:ıln alnnların m ~ ·u ıı.t d-''·d efka" rı umumı'yclerin hJrbı"rl·•t1- · d etkik tt"k•-- ·~nrn efkiirı 

Yeni francola 
şubeleri 

" ü 1 "" - a ır İsllim devletinden b:ıhsederdi. sın en t e 1 
""'' ""' nİza,ın •erlerdeki ne m üdafaa çekmekte olduklarını göz on ne a an le ala"kalan oJmndı"-nı, birlsı'nı· n)i. i • t k' eden '" "' 

led. 1 t lif 1 t ..,., ""' 
61 

Mua ır f ~lii.m devleti halifeli, modem umunı yeyı yapan ve er ıp kud retin-" ne d e buralardakı" Be ıye, mu 
1 

e yer ere ıa ış ..--- kadar eden cih Un diw•etiııi aliknıfar nıüesseselerin beşincisi olmak üzere -. 
heleri açmıya karar vermiştir. . . • silahlı, cübbe altında frak giyen bir matbua•ı ele almakt"dır. Frıınsız kuvvetlerinin sad akat ve . . 1 r1 _,_ km k etnuyeblleceı}lnı izahla cnhlak cfkii· • k ld d k d" ~ • . . • R Beledıye müfııttıı c ger.:A-e e. rı umumiyesi> nin hukuk ve kannnun acayıp teşek ·ü ü.> eme te ır. İşte matbuatın tarihi ile başlayan samımıyetine ınanmıyor. uaya• 
ve gerekse francal:ı !ırınlnrınd:ıkı il del . t 1 bil ğ" · Sadri Erteme şurasını batnlntmak mu""ell 'ıf'ın ~ı yazması gazctlerle mev· d aki harekatın önü esa.s itib arile tetti<ılerlni devam ettirmektedirler. m saa. erme Zl o a ece mı yaz- ~ 1 ••t •- A lm 

.. 1 maktadır isteriz ki he1· millet layık olduğu zua •irdiır.:ni görmekteyiz. Bu bahis a mmasını m u eaaıp anyanın 
Bu arada nok n :francaln yaptığı · . o 1 s d "" s• Bin-zid e ve Mısır bududmıda f .. g-rüıen Beyoğlunda Aleko hakkında Biz bu cıbetıerl uzun U111dıya tet- idare ııcklini bulur. zaman ar a - aon derece U%1Ztldur. Ve bilhassa ta· .. -
ı:bıt tutulmuş ve francala imali kik etın.lş değiliz. Fakat ııurnsrm 11!· rl Ertem de çocukluk devrini bitirip rihl kısmn büyiik bir yer verilmiştir. talyayı İngilizlere le.arp müdafaa• 
ruhsatiyesi kendisinden alınmıştır. rar ve ehemmiyetle knyd:?tnK?k iste- matbuat alemine atılmış olsaydı hiç Burada istifadeli malumata da tesa· ı1m d eruhde ettiği ribi Afrikanm 

OTOMOBiL MUAYENELERi riz ki balkın ııeçtiği mebuslarla idare ~üpheslz hakandan bahsederdi. Ya· düf edilmektedir. Bir.deki matbuata diğer cihetinde d e Fransayı İn· 
BiTTİ: Belediye makine ıubcsi ta- edilen demokrat bir devlet ber zn. hut Ziya Gökalp veya Namık Xmnııl gelince benim şahsi kanaaUm şnndnn giltereye ve Amerikaya ka,.ı m ü
rafıııdan yapılmakta olan otomobil- man efkarı umumiyeyi göz 6nünde bu devirde yaşamış olsaydı cfimhu- ibarettir: Türkiy<'de hakiki münev- dafaa etmeyi üzerine alacak de
lerin muayenesi neticelenmiş ve tutara.le ona göre ayak uydurmak riyetten bahsetmekte tereddüt etmez. vere hitap eden bir gazete yoktor. m ek t ir. 
bunlnrdan yür.de onun bozuk olduğu mecburiyetindC'dir. Aksi takdirde o dl. Hrıdise. fUGUr ki Türk müneneri ya. Diğer taraftan 1talyumı Sov· 
görülmfi~tür. Pazartesiden itibaren memlekette istedJğini anusu veçhilc H ele öllinceye kadsr inkir edeceği bancı ı-azete okuyarak oklıml} ıhti· yetlere karfı hazırlamıf olduğu 
otobüslerin muayenesi ba:ılıyacnktır. yapan bir zümrenin istibdadı vnkl ve bir türlü kavrıyamıyacağı Türk- yacını ıatmıne talışıyol'. Bizim gaı.c· büyük kuvvetle rin ancak dün cep 

MEMBA SULAR/ FiYATI : oltır kanaatindeyiz. Efkarı ummni- çfilüğe Sadri Ertemin cHnkan da· teler orta sınıf halka hitap etmeğc h eye yetif.W. olduğu haber v eril
Evkaf idaresi, Belediyeye müracaat ye yalan, yanlış, fena, sulniyethı vası itinde gün geçirdi.> demesine talışu. Gazt-telerimizdeld hııtiiları mİftir. Anlafılan bu İtıılyan k u v• 
ederek menıbn suları damacanaları- hareket etm<'z. O, hükmünü earih ve hayret etmemekteyiz. bi r araya toplasak muazzam bir ye- • etleri, ıiddet ve süratle hamle 
na beş kuruş zam _eılll~esini Ist.emiş- kati bir surette verir. Yetcı· ki ya· , Müellif istiklal hareketine de bir kün tutardı. yapan Alman kuvvetlerinin ger i· 
Ur. Bu <lllek tetkık eılilmekteclıı·. bancı, muzır, fena, memleketin, dev. göz atıyor ve bu satırlarda da Ata- zannederim geçen sene bir gazete, lerd c bıraktıkları Rus kuv•etletİ· 

TAKSIM JnlnESI: T:ıksim- letin :ıleyhinde kötü propagnndalaıa türkün a<lını beyhude yere aı-ıımayı- okuyanlarının sorduğu sualkre cc· ni çete ha rbi yapmalarına imkiln 
deki Cümhurlyet Abidesinin temizl?n alet olm:ısın... nız. O Büyük adamın hu ışte oyım· vnp verirken Samoyedleri izah et· bırakmamak üzere temizlemek i· 
mesi için 2500 lira lnhsls edilm.ştır. lılüelllf efkirı umumiyelerl terkip dığı b:ışrolü tebarüz ettirmemek bil- mişti. Bu satırları okurki!D kahkaha ~ni ltalyanlara ve diğer muavin 

B,1RBı1ROS J!El'DA"!l.'I : ne. eden ve yayan müesseseleri sekize yük bir kadirşinaslıktır. Daha ara- ile gfilmcnıek imkan h:ıdclncle idi. kuvvetlere bırakmak istiyor. 
şikL'lştakf Barbaros mcydanınm ta- avırnınktn ve bunları birer birer ınfi. mızd:ın ayrılalı ~ok zııman geçmediği Gıızetlerimizin maliimah nnııiklope· Anglo • Sakson devletleri Sov
mamlanmıısı için buradaki tntnl ka- t~leıı eylemektedir Bunlardan birin· halde Onun rolünü unutuvermek bi· dilerden rnnliimat almaktan ileri gi· yetler Birliğini takdir ederek ken-
Şlk iabtikasının da istimlaki lfızım ciııi kuvvetli ıahsi;et ve efkarı unıu. zlm nesle yaraşmaz. dememektedir. Bundan dolayıdır ki disini teşci etmektedirler. Arne· 
....C'lmektedir. Bu iş için de :1000 lirn 1 d" n 1 .. ll"f f to -r.-•• ~erde rlevletçı"lilc bftL-•ne on a'.tl b t ku ve ika c·· h R .• A .. :Lı_• ~ nı ye ır. ornı n mue ı c nsıın p- .-.~ au:u milncvver ya ancı gaze e o yor r um ur eısı vrupawuu a-a;ıırılmıştır. ' l 1 kl "d 11 . d 1 • 1 ld :.... b ld nı· ·ı •· b t ' 1 rı -

I , EIS l\Il'AV/. u u ·arı ı eıı erın ı veren rn~nn· ı;ah fc ayrı ı.,. n c mı ıyetçı ı..: memlekette ya ::ıncı gazc e.rr n ll'U· damı Hopkina' i Moskovaya &ÖD· 

l1ELED 1 E P. ' ı r.n ..... t"bl di ı d'"' d bııhs1 ıkt sahifede derlenip tnpıırlnn- mu· de nıühlın bır "ekiina baliğ rııu- denni .. ve Stalinden ne gı'bı" y"'r-• /~'/'!il TETKIKT,ERI : Belediye 0 
.. ıs:ı ~ .r . ..,.oruz.> e- ,, "Y .. 

• · . 1 L·u· Ak d"" . b h mektedlr. Bız ısc bu fıkre ıısln tnraf. mıştır. Ilu bahsi okuduktan sonra yor. Dııhn dün Osmanlı tarihini kc- dun istedıg"~ini ıordunnu.,.tur. Sov-rcls muavın u ı soy un sa a . 
1 

T 

d l ld k b la m ı·nııır ,.,, tar degllız. Demek oluyor kl Fransız müellifin bizim milliyetçili1'im!zi paze eden bir sürü m5.ruısız yaz· :ır yet h ükumeti .. imdilik petrol A a ara g cl'e ura ı • ..... 

1

. . . . İ · ., ...--
da ve sıhhat işleri üzerinde teftiş- ıhUl:ilındc yük ek bır yere çık:ır~~ nsln kavramadığını ve hattA bıızan görüyorduk. Bir stanbul gazet~ ı nakline mahsus bir iki tank ge· 
!erde bulunmuşur. o d:ıkikada halkın hıs~~yatına. tcrcu· yanılarak milliyetçilik diycc:C!;,i yer- Sib"ryadaki Yakutlardan b:ıh eden misi istemiştir. İngiltere dahi 

man olan -adını uııullu •unı- bır renç de -kaleminin alışt•i'."l için midir ne· bir tercüme makale 114!Şredlyorclu. Fi.nlandiyanın Şimal Okyanusu sa 
fk t t haberlerlı ı rlnhi idi. Demek kuvvetli bir lınt1p dir. milletçilik tabirini ktıllanıver- Eskimol:ır gibi bir hayat süren bu bili civarına bir tayyare gemisi ıaa - l'fkiin umumi.veyi süriikll.~·eı·ck lıir mektedir. (S. 23) kavnıı' •eaip bir millet ıı;ibI gösteıen d • • B mid 

.. gön emııştır. u ge en uçuru-TüyJÜ deri ihracına ktitlcyc hakim olunca hemen diilıi Sadn Ertemin anladığı manad:ı g:ız tc muharrirleri bDmfyorlardı in lan İngiliz. tayyare leri, b irçok :ıa· 
1 uluyor. bir milliyetçi olm:ığı ııklımııdan bı!e bunlar tertemiz Türktürler ve buz. yiata uğramakla beraber şim .. f. 

dair kararname dün S~c~ı~ Ertemiı~ kuvvetli. şahsiyet ırcçlnneyiz. cSosyolojik manndll bir lar anmnda da başka tfirlü bir ha- deki Fin limanı Peba.mo Ü2erİn· 
'. . d. 

1 
dc>tlıgı msan efkııı·ı umunııyl•ııln hl • millet te• kkülfı> olarak ortaya .. 1• yat ıürülcmez.. b b la d 

t " ~ de uçarak om a atml{I r ır. mer ıye 6 gır 1 siyabnı el ç:ıbnkltıi;"ll llc arzu ctlil:-i kıp milliyetçi m;...ükmek istlyen biz 1 Günde iki gazete okuyorum. Bil-
kt · kfitl hl t .. -- Muharrem F eyzi TOCA Y .. no · aya çevıren ve e ru ya ınn d ğil Sadri Ertem olabilir. c Jilli- mPCelcrini dahi son derece basit hu· Uz.erinde yünlerin uzunluğu 8 vakıf olan bir hokknb:ızcl:ın tr.ış:< 

santimden uzun olan yapağllann bir şahıs değildir. Hdcı bu ,:ıhıs ılev. yetçll!k tarihe saplanıp kalm:ık c!e- luyorum. 
ihracını meneden k~rar:na.me dilnden Jet otoritesine dayanırsa ... Bizce h:ı- ğildlr.> diyen B:ıy S:ıdri Ertem şu Var kıyas et vü 'ast-i derya nıd • 
itibaren mcriyete gırmıştır. kikf efk" 

1 
h . .__ t noktayı söylemek isterim ki \ıl.z ta. ğün ..• 

• ·un umum ye er eeyı Sl'r.,..s rihimize de., dilimize de, milli benli- 1 
Bu ı<cbeplc bu uzuı~lu~ geçen olnn lıir memlekette olab,J' •·. ,\k.J lluaeufn Namık ORKUN 

~·ünlü deriler ihraç edılmıyec k ve t kd" d - ı· ._. .;;..fi bil k - . 1 kı k 1 a ır e soy ıyeceg, ~-- e ıırşı· ancal< uzerlndckı ynpn~ı ıır r ı • d k' h hü · t.' rl k" 
dıktruı sonra harlcıı satılmasına mü. sın a 1 _ş:ı. ıım vı~:e ın en CC ıııe· 
aade edileccl.."tir. rek glzlıyen bir cenııyettc r:fk~ı·ı u· 

mumiye olamaz. Böyle bir ccnı.iyclte 
efkarı umumiye nükteye kaçıır, 
spritüel fıkralar uydurur ve ancak 
bu şekilde fikiı·leı-ini tezahür eltı re-

Piyasada satılan pamuk 
. yağları ne oluyormus 

Bu uzunluktan aşağı ynpnğtlı de
riler için doğrudun do •nıya ihrncnt 
ıı~ansı verileC'~ktir. Çünkü yerli fııb
rlkalaıınu:ı 8 santimden aşağı uzun
lukta yapağıları işlememe.ktcdlrler. bilir. Bizdekı Bektnşi fıkraları bu- Bakkalların bu 

nun gilzel bir mlsaliıllr. yağları zeytinyağlarla 

satbklan anlaşıldı 
Denizlerde ı Bu bahsin ikinci kısmı parUimento 

karıştırarak 

Leipzi~ panayırına 
iştirak ediyoruz 

Bu seneki Lclpzlg'de Rcich pano
rırıııa Türkiye de işUrnk edecek ve 
yurdunıuzon ç tli rnnhsul ve nıa
mtıliitı bir kollektif sergi halinde 
teşhir edilecektir. ....................................... , ........ . 

Taavirl Efkir 
Nüsbaaı (5) Kurt ttur 

b Ş . . 1 Tü.rlciye Hariç A one eraıti ~ içUı 

Senelik .••••.•.•.•. 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alt.ı aylık ""······· .. '750 > 1450 > 
Üç ıt)ilık .. .......... 400 > 800 , 
Biı· aylık .••••..••••• 150 > yokt.ur. 

DİKKAT: 

Çünkil bana bu haberi gC'tircn ar. 
kadaş; yalnız daima soğukkanlı ol· 
malda değil, fakat dnhn ziyade bu 

lbi gizli habcrlen hC'rkesten evvel 
ve tam kaynaklannd:ın alabilecek 
tek adam olmnkla da meşhurdu. yatlar ela ytlkselmf,ti. İstanbul l\1ıntııkıı I.iman Reisli~In-

Memleketlmizdeki ulh ve sü- de fnaliyette bulunan denız nakliyat 

Deniz nakliyat 
komisyonunda 
değişiklikler 

ve e.fkan umumiye, pıırtJlcr başlık
l:ırını taşımaktadır. Halkın seçtıği 
bir parlilmento muhakkak ki tam bir 
efknn umumiyeye makc.-:ı olabilir. 
Fakat me~cla dlktntörlükle idare C'di
len bir memlekette kurulan blı- pnr
lamento acaba efkarı tımtımiyt'YC 
tercüman olnb!lir mi dersiııiz? . Tek 
bir şnb.cm aı:zularınn bütün milletin 
r bı~n sürüklendiği bir 'lıeml •kl'tlc 
efkan umumiye öl<lürülmüş, ~ünclil"" 
riilmüş ve yok edilmiştir demektir. 

Ticnret borsasında satıbn p m111c 
yıığlannın miktarı son guıılcrde ço
" ıılmıştır. Bu yağlan pcınkcndeci
ler de toplu olaı ak kilosu 60-G7 ku. 
ı·u tan nlnıııktadırlnı·. 

ta yapılan tet.ldkler netic inde pa. 
muk yağlnnnın zeytin yağlarlle kıı· 
nştırılar:ık halis zeytin ynğt diye 
sntıldığı anlaşılmıştır. 

Murakabe teşkilatına bu hwıusta 
mfite:ıddlt ihbar ve şikayetler yapıl
mıştır. Murakabe memurlnn şehrin 
ıııuhtcli f semtlerinde zeytin ynğı sa
tışlarını kontrole başlaınışlıırdır. 

Dcrcolunmıyan evrak iade olunmaz. 

Onun aldanması, yanılması, rast· 
gele alıınmış bir habere inanması 
imktınsızdı. 

Hele bir şeyi tnm ıncmbaın
dan -gi5zne görfip, kulağfle işitecek 

derecede- ~üphe götül'miyceek bir şe. 
kilde almadıkça ağzını açan rlnsten 
olmayışı Wr anda bıına ölümle karşı 
knı ~ıya gelmişim hissini ~-ermişti. 

B n1 ölüme mahkilm edenlerin 
kı ılcr olduğunu öğrendiğim umaıı, 
ben de inandım ki; bunlar, diledikle
l i dnkikııda beni -bir çırpıda- yok 
cdeb!Jirlerdi. 

Artık Ilatumdıı kalmlkta ısrnr et
ınenln, manasız bir kabadayılık tns· 
lamanın posta mnl olacağı tişikirdı. 

Faknt kaçmak ... O nasıl şeydi? 
Hele idam hfikmfiııli yemiş rldu

!,.'Um için, arl.lk soka aı bfle çıktımı· 
yacak vaziyette idim. O halde nasıl 
kaçacaktım? 

- Bir tıı;.•yare olsa da, pencereme 
konsn, alıp beni götüne! ..• 

.Arkadaşım sinlrlenmi~ &'İbl oldu. 
- Bo~ Hlfları bırak şimdi .•. Orta

lık ağarmadan buradan çtkııcaksın ! 
- Çıkmak kolay... Tıpış bpış 

merdivenleri 1ner, solui;rı.ı caddede 
alırım ama ..• Görüyorsun ya anının· 
sı var. Ondan sonra nereye gide
rim? •.. 

- Doğru rıhtımdaki İtalyan 'a· 
)>uruna. 

- Çocuk musun! dedim. Elr ta· 
kaya atlamak dururken. 

kiin hali enıin bir sur<'ttc devanı komisyonunda bazı değişiklıkler yn-
etmekte olduğundan birçok kim- pıldığı öğrcnflmlştir. 
seler evvelce almış olduklan em- Komlsyondnn bazı azalann çekil. 
Hiki ucuz fiyatlarla sntmak mcc· dii;;"İ ve komfsyonıı yeni aznlar girıli-
burJyetlnde kalmışlnrdır. nu se- ği öi;rrenilnıi~Ur. 
bep1e emlak fiyntlarfle kirıı be. Diğer taraftan Deıılzyolları umum 
delleri düşmüştiir. Flyatlardn üç müdürü İbrahim Kenuı.J Baybulanın 
dört ay ev\'clki .~ıı~ rı tabi~ ~Iy~t· ı da komisyondan. çekilerek nıünha~ı-
larn nazaran yuzde 20 duşukluk rnn Devlet Denızyolları işletmeslnın 
vardır. I işlerlle meşgul olacağı söylenmekte-

dir. 

Edebi roman: 14 . ····························· 
ET'R-AFIMIZDAlli ~~ 
DUVAR~ 

Karşıdakiler tahmin ettiğim gibi 
Naı"anlardı. Babası .•.... şirketi mu· 
hasebcclsi idi. Edreınidin e ki zen
ginlerindendi. Faknt gençliğind.! ba
basından kalatı serveti m:ıhvctmlştl. 
Şimdi bu aileden Edrenıitte tek ba· 
şına yaşıyan garip tabiatli bir tey
ı.enln biraz rnnlı vardL :Miras hatı
rı için her sene yazın iki ayını onun 
yanında geçirirlerdi. .Afife hanım, 

kocasına bir hayU mal getirmiş, 
gösterişe, nsnlete meclup bir k:ıdın
dı. Kocasının ~apkınlıklarım daima 

Kemal Bllba,ar .................................... 
~onra mutlaka kendisine dönet.~in
den emJn yaşamıştı. Fala ıııomklı 
idi. 

- Şu anda, limanda bulunan tu. hoş görmuştu. Onun her mace.ı:a<hın 

Naran iyi bir tahsil gormfiştn. A· 
ilenin ilk çocuğu olduğu içjn, her 
arzusu yerine getirilmişti. Şımnnk 
büyiimüştü ve güzelliğine ıruı -;rnrdu. 
Evleri mükellefti ve misnfirım: ltııl· 
mazdı. Afife hanım her haftn ıınnnt 
t.oplantılaı'l y par, 16 gÜnde bir ke
re de çaylı danslar tertip ederdi. En 
muteber şahsiyetleri, s:ınatkii.rları 
evinde toplnmış olmakla övünürdü. 

1\ledlbanın bu kısn ızah tını dın· 

8ıırlrl Ertem umumi bir şckllclc 
miitnlenlartnı yazurkeıı lafı lıizc İn· 

tikal ettirmekte ve TOrk lnkıHib mn 

Halbuki hrin nıohtelif semtle-
rinde perakende sntış yapan baknl· 
llye ve moğaznlarda pnnıuk yağı 
bulnınk mümkün değildir. Bu husus-

--~~------:;;:J·~c::ı----------
,. Yen I Irak Dahiliye 

Bafkonaolosu 
VeklU 

Türkiy<> nüvük '.:\fillet Meclisinden 
doğarıık halka doğru akınzş olıııaktn lrakın yeni Türkiye Başkonsolo 11 

Muvaffak Hullısl bu sab:ıh Vahyi 
ınnkamında ziyaret etmiştir. 

Şehrimizde b-ı:lunnuıkta olan Dahi
liye Vekili Faik Öztrak dün sabah 
vilayete gelmiş ve Validen muhtelif 
mesleler üzerinde izahat alml§tır. (*) l"azım Sadri ErtnA 

)erken, Naran hnknımın bize bak
makta old°'runu hJ diyordum. 

Mediha devam elti: 
- Anne kız musikl~·c bayılırlar. 

Hiçbir konseri kaçırmazlar. Alıfe 
hanını piyano, Narnn hanım keman 
çalarlar ve hakikaten iyi çnlnrlar. 

Bu sırnda Ziya tekrar onların lo· 
casına avdet etti. Elinde bir program 
vardı • .Naran hanıma uzattı: 

Naran hanım prograını alırken 
Zi)-aya bizim locayı ~sterdi. 

Ziya bizi elile seliimladı. 1şnretlı> 
oimdi yanımıza celeccğlni nnlııtmıyn 
çalıştı. Filhakika onl:ırdan müaaııde 
istedi. 

Ziya yanımıza geldiği zaman ma· 
zur görmemi istiycn bir lfııdc De he.. 
men söze başladı: 

- Her iki tarafı da m mnun et· 
mek için bu çareyi buldum, ılcdı. 

Yanyann değilsek de kar~ı karşı
yayız. 

Zı)a sinirll ve heyecanlı idi. ho. 

n~urken karşı locayı güzden kaçır
mıyordu. 

- Bu eser kimin Allah aşkın!l .•• 
diye sordu, bfliyor musun? .. 

- Evet, diye tasdik etti, Naran 
hanım pek muhteşem ••• 

Bu sırnd:ı birinci sinyal verilntiııti. 
Ziya gitnüyc dııvranarak: 

- Birinci perdeyi mliteakip büfe
ye inin ••• dedi. Ve bana biraz kısık 
bir sesle: 

llayır mı!... Naran hnnım ı:ıel: 
merak ediyor. cBu ne garip ııan:ıt
kirıhr ki eserine (İtirnf) adını ver
diği halde evvela kcndııdni gizliyor. 
Acaba itiraf edeceği şeylerden do· - Naran hanıma seni takdim 
layı kenıUsini tnşlıyacağımı7.dan mı edeceğim. Ötcdenberi eni merak 
korkuyor!> diyor. Amma hakikaten edermiş. diye i1ave etti. 
tuhaf değil mi? Eser sahibı nden İtirafın ilk perdesinde genç bir 
gizli tutuluyor? mu iklşiıuı.s hu usi dersler .vaptığı 

Ve sualine cevap beklemeden etra. zengin biı· ailede iki kız kardeş turıı-
fı gözden geçirdi. fındnn sevilir. 

- Bu ne kalnbalık... İtiraf ı;ek Bunlardan küçül;rü sade, teklifsiz, 
lezzetli bir şey olmalı... mütevazi, büyüğü zeki, muhteris \'C 

Sonrn Medihaya dondü: ıuağı ur mizaetadırlar. Müzisyen kfi-
- Bo ııkşam borada iki harJrnlA- ç•iı,'iin ın ~adcce ,.c miltcvazi haline 

de kadından birisi sensin, dedi. 

1 

tutuir. Ona besteler ynpar.•Ve ıüha· 
Ben ga!erek ilıi.ve ettim: yet n!!k ndan bah der. Ni nn mera-
- Diğeri de Naran hanım... Bimf arifesinde büyük ı..,z, kız knrde-
Zlyanın gö·deri yanarak tckr<lr şıııfn nşkınd:ın habersiz, ona, bc3tc· 

karşı loca) a baktığı cı1mıd:ı :Me<fi. kura duyrluğn ıı~kı anJaur. 
ha: (Dı:vrımı t•ar) 

....... UIUlHU111UUlllllltlllUlllHHUııtlttt:IShh~ 

r ! Vecizelerin Şerhi /, 
: : 
::W...i&t1ıuıann&1HlllllhHINUUllWllHlUUllD1 11' 

Bütün k•nrm lan kacalr
lıyan bir k anan varclrr : 
Akıl v• b•ıl•n 11af lıfı ve 

•aRlamlıfı ! KİPLING 
İngilterenin muasır ıairlerl 

arasında mevkii çok yüksek olan 
Rudyard Klplıng bir kıtruımda 
der ld: 

cYer )'ilzflnde hiçbir ıeyin, hic 
bir eanatin, b"çbir nim tin, hıç 
bir şöhretin, hiçbir ser\·etin t e
liifl edenı.iyeccği bir ı .v vıı.r, hü· 
tün knnunlnrı kucnklıyıın k:ınun 
odur: Sa!;lık ve sağlamlık. Akıl 
ve beden sağlığı ve sağlamlığı!> 

Şnlrin bn güzel sözO bize nkıl 
ve beden sai;hl;-ı ve snğlnmlı~ı 
olmazsa hiçbir şeyin kadrini an
lamıya imkin lnılunmadıl:'1nı an
latıyor. AkıJ ve beden sağlığın· 
dıın mahrum olduktan aonra !3· 

nat, nimet, eöhret, servet ve bun
lara benzer herhangi iyi ve gü
zel şey ne anlaşılır, ne kadri kıy
meti bilinir. Ne de zevk verir. 

Bunlnrm hcrhnngisinden bir 
ey anlanınk için her şeyden ev. 

vel alol ve beden sa1'lıf,-ını kortı· 
mak ve kurtarmak gercI..""tır. 

1nsnn ha atı içın h ç ~uph • 
yok ki <'n b ~1ik kaid, en bu~ l k 
kanun b-Qd r. 



2 AÖUSTOS • !22!ZB TASViKtEFKAR 

D.ünya harbi 'l 
702 lncl ... , 

1 
_lzmir fu~rı münasebetile_ Harptu snraki 
ıhdas edılen tren seferlerı Avrupa lnglllz tebllll 

BERLİN, 1 (A.A.) 
Ortaşarktaki hareki.ta mütl:!aliik 

kısa bir te-bliide fÖyle denUmekte
Clr: 

Tobrukta keşif kollarının faaliyeti 
görülmüştür. Keşif kvllarımız yeni
den bu gece düşman hatlarına derin 
bir surette girmiılerdir. Muharebe 
olmamıştır. Fakat keşif kolları mun
zam faydalı malılmat gethnıişlerdlr. 
Bataryalanmız düşmanın istihkam 
kıtaatını ve Halfaya yakınında bir 
Umanda bulunan motısrlü ekipleri 
zayiata 11ğratmıştır. 

Alman tebllll 
ROMA, 1 (A.A.) 

Alman teblltf: 
İngı1h aahili açıklarında Alman 

bava kuvvetleri üç bin tonluk bir 
dü§Dlan ticaret gemisini batırmış ve 
daha büyfik blı· gemiyi de hasara uğ- ı 
ratmışlardır. Alman tayy&l'elel'l İıı-
1,ıilteredeki bazı Uman te isatına hfi· 
cunı etmişlerdir. Alman mayin tnra
ma gemneri dün gece Sfh·e~·ş kana
lınılaki askert tesisatı da bombardı· 
man etmişlerdir. Düşman dün ne 
g{indüz ve ne de gece Alman top
raklanna hileum etmiştir. 

ltalyan tebllAI 

ANKARA 1 (A.A.) sürat katarları işletilecek, bu ka-
Jzmir Fuarı münascbetile Dev· ı tarlar DenizyoJları idaresinin ls

lct Dcmiryolları İdareai aşağıda- tanbul - Bandırma araşında ışle
ki tren servislerini ihdas etmiştir: teceği ıürat postaJarile buh•şa-
15 ağuıtos tarihinden 24 eylul ı caktır. 15 ağuıtos tarihinden 25 
tar:hine kadar Haydarpaşadan 1 eylul tarihine kadar 40 gün müd 
saat 7, 15 te hareketle lzmire aa- detle Ankara, Afyon, U~k. iz 
at 14,58 de varacak ve 1 7 clğus- mir, Basmahane -ve Ankara - Af
tos tarihinden 26 eylUl tarihine yon, Karakuyu - Aydın • İzmir a. 
kadar Jzmirden saat 11,23 te ha- raınnda mütekabilen her gün ve 
reketle Haydarpaşava saat 18, 52 her sınıf yolcular için doğru ara
de varacak doğru bir yolcu katarı balar ifliye<:eğr gibi bu müddet 
işletilecektir. 1 5 ağustos !arihile :zarfında haftada iki gün Oiyarb.ı. 
30 eylUl tarihi arasındaki salı gün kır . lzmir ara~ında da her ~ınıf 
leri İzmir • Bandırma - lznıir a· yolcu için mütekabilen doğru a
rasındaki adi yolcu_ katarı yerine rabalar işletilecektir. 

SOVYET 
tebliği ' Urfa yağına 1 

azami satış 

fiyatı kondu 

(1 inci sahi/ edetı deı:am) 
Sekiz tayyare kaybettik. Bom· 
bardıman pike tayyarelerimiz, 
Baltık denizinde ik.i Alman 'Karn
kol gemi5ine hücum etmi,lerd'r 
Bunlardan birisi bomba isabetilc 
batmıştır. Diğeri de ağır hasara f 

ı ROM~ l (A.A} , - amıs bir duman tabakası ar-
talyan orduları unıumı karaı·ga. ugr ''. I k k l O 

hının 428 numaralı tcbligi: kasına gız enere açnıı~ ır. o· 

ANKARA l (Hu ust) 
Ticaret Vek!Ueti, memleketteki 

yiyecek yağın zami fıyntmı tesbit 
&<len yeni bir karar vermiştir. Bu 
karara göre evsafı Vekilctce tes
hit l'!d11mlş bulunan Urfa yağı 
130 kuruşa satılacaktır. 

Dün gece tayyarelerimiz, Malta 
1 

kuz Yunkera ve üç Messerschmith 
adasında klin Yalcttnyı bombardı· tayyaresi, düşmanın hattının ge· 
man etmişlerdir. risinde kilin bir tayyare meyda-

Şimali Afrikada Tobruk cephe· nında yerde tahrip edilmiştir. 
1 sinde topçu faaliyeti görülmüştür. Moskovaya yapılan akın 

Alman tayyareleri, mQstahkem MOSKOV A. 1 (A.A.) 
Asid nisbeti yüzde üçü geçmi

yen yağlara be;ı kuruş zammedi
lecektir. mevkideki Jlnı:ın tesisatına büyük Ofi _ Sovyet tebliğindt! düı~ 

bombalar atmışlar ve yangınlar çı- d l al halindeki Alman 
k 1 d D . 8 . . b' gece a g ar 
armış ar ır. uşnıan, ıngazıye ır I . . M k v ya ' 'eni A L 

akın yapmıştır. Sivil ahaliden biı· ki· tayyllkre erının k os ı:b-~ .. d • ) M AN 
ei ölmüştür. bir a ın Y~Pı:".al tekşte d' usuTn e o • 

Şarkı Afrikada Gonclar yakınında duldarı bıldırı me e ır. ayyare b } 
Guabert boğazuıda ke~if kollarımız, daf ;i ba~ryalarla avc~ !ayya~ele- t e İ gv İ 
düşman mfifrc:ı:clerine brşı lıüyük ri, düşman tayyarelerını payıtaht 
bir faaliyet göstermişler ve bu m6f· ı yakınlannda püskürtmüşlerdir. (1 inci ıa.Jıifederı "ı:anı) 
ı~zelcri ağır zayiata uğratmı~lardır. Yalnız bir iki tayyare, mania ate- BERLİN l (A.A.) - Ofi · 

Uolchefit mıntakasında topçuların ı:ıini geçerek payitaht üzerinde u- FJnlandiya kolları, Rcpola civa: 
ve keşl! kollarının faaliyeti g3r61- • abilmi,Ierdir. Atılan birkaç yan- rında çember içine alınmış olan iki 
müştür ç b d h ] t · Rus alayını imha ettikten sonra bu 

• gın çıkaran bom a, er a esır- mıntak 'ki h 
31 temmuz günü öğleden sonra . h 

1 
.. 1 . t" Moskovanın . anın ı mu teli! noktasında 

münferit bir takım lngillz tayyare· ııız a e getm ~ış ır. . . . ılerle;Mlye batlamışlardır. 
Jeri Sicllyanın bazı nıahnlled üze- askeri hedeflerınden hıçbırıne ı- Peıpus gölünün gaı·binde ihata 
ı-lnden uçmuşlardır. Palernıoda tay- sabet vaki olmamıştır.. edilen ~ir Sovyet alayı :ıo temmuzda 
yare dafi bataryalar, bir tayyareyi Alman ileri harcketı durdu tamamıle imha edilmiştir. 
bombalarını denize atnııya icbar et· LONDRA, 1 (A.A.) İnıba harbi 
mJştlr. Alman - Rus cephesinde Rus Alman Hududu ı (A.A.) _ Ofi: 

:\fesinada çok yüksekten atılan iki mukabil taarruzunun ilk mu" :ıf- Alman • Rus hududundaki müca-
bomba, şehrin taı'? orta.sına dü.ş~r~k j fakıy~i elde etmiş olduğu aşikar- ı d~le, geçen hafta sonuunda o kadar 
bir kişinin ölınesıne, bırkaç kıııı~ı~ dır. 1 !er tarafta Alman ileri ha- şıdcletlenml~tir ki bunun bu minval 
yaralanmasına ve bazı cvll'rde ~uzı j k . t kı f t . t' i3 _ üzere birkaç günden fazla devam et
ha.,nrat ikaına sebebiyet ,·ermlştır. hıe lletıdevad'"K.u e mış .. ık .. ~·~ıı ~-a- ı mesi mümkün ganılmemektedir 

Akdenizde düşman tayyareler!, bir a eY c, uşman pus ·ur u muş- Muharebenin e zı , ' idd tl · 
b - d b ı·· 11 1·· h"tl · 1 .. ·• n ~acıe ş e e dc-kafileye taarruz tcşe bu ün e olun- ur. n uşa ı erın rapor arın.ı go- vam etmekte olduğu "ki tak 

muşlardır. Bunlar. kafile:re Tefaknt re Almanlar, Rus mühendisi Hos- vardır. Bunlar dn Smole~sk ~1"z·t a 
eden avcı tayyareleri tarafından d~- 1 tihiky tarafından keşfedilmiş olan mir ile Kiyef arasındaki u:ı·a~:a 
ğıt.ılmışlardır. Torrldo muhrlplen- ı bilhassa mukavim zırhlıı yeni tip- mıntaknlarıdır. 
mi~, bir tayyareyi duşfirmllşle~dlr. te birçok tankların harekata jtti- ~u mıntakalarda ihtiyat kuvvet. 

Malta Umnnını zorlamak içın ya- raki karşısında şasırmı~lardır. lerı celbetmlş olan iki taraf, karşı-
p~lan ve muvaffakiyctle ~etice~enen • Stalin'in yeni 'Generalleri ı:~ndakinl tamnnılle 1mhııya mntuf 
bır hattket esnası~d~ dördu ~~bıt o~- MOSKOV A I (A.A ) bır milcadcle 7apmaktadırlar. 
mak üzere sckh: kışı kaybetlık. Pike Of· St 1. •. b ' b h K Alman payıtnhtında Sovyet Daş· 

. k 1 · d b' dfı ı - a ın ın u sa a o- k ·'' 1 ğ tayyareleı,mlz., A ı enız e ır ış· . M . . umanuan ı ının garptc yapılan tıc>c. 
man tahtclbahlrlni batırmışlardır. mıserle~ eclısı tara~ındiıln ne.re. ı·übelerden alınmış derslerden isliCn. 

dilen hır k~rarnamesıle Kızıl~rd.u- de etmiş Wehomacht'ın sevkulceyş 
ya be' yenı General tayın edılmış- planına kaJ'1ı koyahilmll olduku" ka
tir ki şunlardır: bul ve teslim e<llimektedir. Bu sev. 

Bftarafların General Leonide Petrovs\ci, kulceyş plinı, uçlar Ileri silrmck, 
Vassili Ralcovsk.i, Jakob Strnba- çıkıntılar vücude getinnek ve milte-

V8ZIJ8tl8rlndekl rov. llia Treschoba, Hava Gene- ~kiben .bu ç_ıkıntıları ele geçirmekten 

U 
1 ki rali Gregoire Vorojeikin. •?arettı. Eger lleri süı·ülcn uç pek 

D ç u er Ho kim Stalinle tekrar görüıt:i zıyad_e uzaklara inıtldat edecek olur 

(IJ---~ı..ı.. ~) p MOSKOV A 1 ( A \.) v~ duşman _çıkıntıda bulurum kıtaatı 
...- · . euratle gerı alnmıyacak olursa bu 

mucip bir emare ıörürlene der- Ofi - 31 temmuzda Stalın, çıkıntının derhal etrafla alikas k 
hal oraya hücum etmektedirler. Roosevclt'in şahsi mümessili Hop eilmiş ve çember içine girmiş ıolu~ 

Efganiatana ıelince, ıakinleri kins'i ikinci defa olarak kabul et- O zııman teslim olmaktan veyahut 
b,tan bap bahadar ve civanmert mi,tir. t.nmamile mahvolmaktan başka çare 
insanlardan müte,ekkil olan o Marefal Budiyenni'nin kalmaz. 
mem1eketin, buıünkü harbin mü- beyannameıi Haber alındı~ın:ı göre, Smolenskte 
sebbibi olan büyük davalarla İran MOSKOVA, 1 (A.A.) mevzuubahs çıkıntılardnn birkaç ta. 
kadar bile alikuı yoktur. Tası a 'ansı cepheden gelen şu ne leşekkü~ etmiş ve bu_nlarda bulu-

lıtildal Harbimizde bize kartı h b . J kt d' nan ve mıktarları malum olmıvan 
a erı neşretme. e ır: . Sovyet aFkedel'İ çember içine alın· 

gösterdiği kardetlik hislerile bizi Cenubu garbı ceph.esı h_aşku· nııştır. 
büsbütün kendine cezp ve raptet- mandam Mareşal ~udıyennı, A!· Berlinde beyan edildiğine göre, 
mit olan o memleket de, ıon ıe- man işgali altındakı Sovyet arazı- normal olarak bu kıtantın timdiyl! 
nelerde geçirdiği dahili aanınh· si halkına aşağıdaki beyanname- kadar teslim olmaları icap ederdi. 
lardan dolayı harici her türlü ma- yi neşretmiştir: Buna mümasil bir vaziyette Belcika 
ceradan uzak 'durmakta ve yalnız Silahlarını kullanamıyanlara hi Kralı Lepold, bu vcçhlle hareket et
kendi iflerini tanzim ve alah ile tap ediyorum. Cephelere iltihak ;n,!şt~r. Fa~at Sovyet Başkumandan. 
Uinfmaldadır. Binaenaleyh Ef- ediniz. Nefret ettiğiniz Alman kı- ıgı msan ayatına ayn! ehemmiyeti 

. . · h l "ermemekte ve efradını son kurşu-
ganiatanın da, bugÜn ilan etm~ talarını yoketmek ıçın yenı at nr k d ü ·ı · bi ü d 1 ı . . . l\t" t 1. . k nuna ·a ar mı sız ı· m en e eye 
o duğu bitarafhktan inhiraf ile vücudc getırınız; ~~ u.s ev ıyı .. u- atılmaya icbar etmek tcdir. 
muhariplerden herhangi birini il- duz lcö~ekler gıbı ımhn ,ed_ınız. Hezimeti kabul etmckten<•e binler. 
tizam etmesi pek varid olmamak Trenlerı yoldan çıkaınız. •rtıbat- ce insanın katliiım edilmesine mil
lixım gelir. lannı kesiniz. Düşmana bir tek saade olunmncı tercih ed111yor. Her 

Bundan bafka bir takım Al- buğday tanesi kalmaması için de· halde mücadelenin uzaması, inun ne
man milhendiı veya zabitlerinin polarınızı uçurunuz. Çok yakın ticesini dcğıştil'ecek drğildir. Şinı
ta oralara kadar akın etıınek için ı bir istikbalde size, lazım olabıle- diye kadar Ruslar, ordularını kur
nası! yol bulmakta olduktan da ~ cek mahsulü toplRyınu:. Geri ka- tarmak çln ınücaclcle :meydanına mfi
bir hayli 'dütünülecek meseleler- lanın\ tahrip ediniz. Zafer saati him takviye kıtaatı ı;evketm!ıılerdir. 
dendir. Mamafih, söylediğiıni:c yakındır. nu kuvveUKcr •• har?ln . şfdb'letıhni atrt-

bl·ıe harp kızıstıkça muharip St ı· 'd R it' • tırrnıştır. atı netıcenın u arp en veç , . - a m en ooseve e mesaJ k h eld' 
lerin de hassasiyetleri artmakta MOSKOV A, i ( A.A ) çı ·ma.sı mu. tem ı:: 
ıd v d ufak emarelerden St ı · b .. 1.•• .. 1 ~ Fmlandıyaya hucum eden 

0 ugun an en a ın, çaroam a gunıı:u mu a- f sil" t ı · 
fiipheye düfmekte o~ların da hak k.~tı esnasında HoJ?~ins'~· Reisi: n _

12 H;'Z:ı~~t1

1 (A.A.) 
lan vardır. Maamafib gerek _lran cumdhurt ~o~sev8clt Jçın bır nıesaJ D.~.B. 
kom,wnuzun gerek Efganıstan tev i e mıştır. u mülakatta harp Salahiyettar .F ınlandiya memba
tlo.tmnuzun, bu iflerde asla suini- ~a1zen_ıes~ sevkiyat ~eselesi te.t- Janndan blldirlldiğine göre, İngiliz 
yetleti olmadaiım kolayca isbat kı~ e~ılmış v~ Hopk ns, Stalın .e tayyareleri, Şlmnl buz denizindl'ki 
ile herhangi bir gaileden masun Bırleşık Amerıkan~n de:h?l ?ev~ı- Linaham:ıri ve Petsamo Fin liman
kalacaklannı fiiphesiz addederiz. yata amade oldugunu b••dırmış- lannı bombardımıin etmişlerdir. Bu 

TASVİRİ EFKAR tir. hilcnnıa :ıo kadar bombardıman ve 
...................... - ~vcı tayyaresi fıtirak etml§tir. Bir 

....... ._.ei;"t~berru lktısat Vekili Isveç grupunun ınalı olan nhtım 
tesisatına bombalar isabet etmi,tir. 

(1 inci ıahifede1ı dlL'4m) 
lıklanna yeniden ba,ıamuma 
mimi olmak için ic:ı.p eılt>ıı askeri 
tedbirlerin ittihazından ibaret 
bulunduğunu kaydetmektedir. İt
te Amerikanın iatikbaldckl rolüne 
ehemmiyet izafe eden, bu tarttır. 

Hiçbir şey, Avrupaya nit mese
lelerin nihai surette halline mü
teallik siyasetlerini tayin etme
leri hususundaki taahhüUerfni 
~eğl~timılyecektir. Amerika ile 
Ingiltere, nıerl nlumı ifa etmek 
için ellerinden geleni yapacaklar. 
dır. 

Şimdiki harbin sonunda Avru
panın nizamını tayin etmek saati 
hulUI ctUği zaman İngiltere ve 
Amerikanın d\?vlct adamlnrilc 
halka iltizam olunan hal suret. 
erini muhafaza etmek için mat-

lup olan kuvvet tedblıintn ne o. 
lacağı ve bilhassa bu hal suret
lerinin kuvvetli milletler tarafın. 
dan btenUerl'!k mi kabul edilmiş 
olduğunu, kendilerinin ve hedef
lerinin bu ku\-veü vcrmiyc ne de
recede mfitemayfl ve muktedir 
buhındukla11 suallerini irad ede
ceklerdir. 

Küçük memleketlerin muhafa
zası için merkrzt Avrupada idare 
A!dici bir faaliyetin esa 1ı şnrt 
olduğunu be,·an eden Tinıes gn· 
zctcsl, bu idare edici faaliyeti 
sarfctınek vazifesinin ya Alman. 
yaya veyahut Rusyaya terettüp 
edeceğini, zira İngiltere ile Ame
rikanın bu mıntakalarcla nüfuz 
sarfetmek emelinde olmadıklarını 
dl/İl'!r taraftan İngiliz, Rus ve A. 
merikan meııafilnin merkezi Av
rupada Rus nüfuzunun Alman 
nüfuzu kaı·,mnda kü uf etmesine 
razı olamıyacaklarını beyan et
mektedir. 

Bu gazete, ietikbalde harp ve 
sulh meselesinin Avrupada Al
manyanın mevkllnl tayin etmek 
meselesi olduğunu, yazmaktadır. 
Alman satvcti, inhiznm ile mu. 
vakkatc.n infisaha uğnyncak olan 
bir ilmildlr, f:ıbt büyük bir 
tehlikeye manız kalmadan Ul"· 
fiye i!dilmesi veya tanınma. 
ması mümk1ln değildir. Bununla 
beraber, Almanyanm zorla iııki-
11ama uğratılma~ınm devam e<lc
b11nıcsi muhtemrl dc~ilılir. Em
niyet ilcaatmı Edenin iltizam e~ 
miş olduğu şrklldEı tatmin etmek 
daha ziyade ihtimal dalresi da
hiUndedir. Bu şekil, tahlis eclilnıiş 
olan Almanyayı daha ziyade gt'
nişlemiş ve kuvvetlenmiş olan ci
han çerçevesi itine ithal ctmck
tPıllr. 

Şile hayvan 
sergisi dün büyük 
merasimle açtldı 

(l füci ıalı.if ııdcn deı•am) 

Merasimr bandonun çaldığı 
istiklal marşile haşlannıı~lır. Et
raftan gelen icadın erkek yü.tler
ce köylü, derin bir vecd jçinde 
ba~ iğere.!c istiklal mar~nı dinler
ken meruirn direğine bir deniz 
eri tarafından sancak çckilmi,, o
nu müteakıp her tarafı alay san
caklarilc donatılmış olan sahayı 
dolduranlar serginin kapısına git
m :ıılcrdir. Vali Muavini Ahmet 
Kıı"ııkın ricası üzerine, Komutan 
Albay Salih Erkuş «Serginin Şile 
ve bütün memleket için kutlu ol
masını> temenni ederek kordela
yı kesmiştir. 

Bu seneki Şile Ehli Hayvan 
Sergisinin evvelki senelere naza
ran çd'lc daha mükemmel ve ve
rimli olduğu dt:rhal göze çarpı
yordu. Netice keyfiyet itibarile 
olduğu gibi, k<"mİyct itibarile de 
c:dden muvaffaktı. Aynı sergiye 
geçen sene 1 14 baş hayvan işti· 
rak ettiği halde hu sene 159 baş 
hayvan vardı. Sergi (erkek ve 
dişi taylar) ile ((boğa ve dişi dü
veler) olmak Üzere iki kısımdım 
mürekkepti. Müt<-hassıa bir he
yet tarafından dereceleri teshit e
dilen iyi yr:tiftirilmiş hayvanlar 
birinci, 'kinci, Üçüncü olarak se
çilmişlerdir. 

Derece alanlar nakden taltif 
edilmişler. dördüncü gelenlere 
saatler ve diğerlerine de tescili 
ıniikafatlan tevzi ed'lıniştir. 

Hükumet aygırlarile hükumet 
boğalarının döllerine mahsus olnn 
bu sergi, ilk bakışta köylünün, 
hayvan yetiştirmek işinde köhne 
uııullerc veda ettiğini ve hüki'ime
tin gösterd:ği yeni yolda şevkle 
ve muvaff akiyetle yürüdüğiinıi 
gösterdiğinden. bu yüz güldüren 
ve göğüs kabartan netıcenin a· 
millerile Şile kaymakamı Hasim 
ve sergiye iştirak eden köylül 0 r 
tebrike şayandırlar. 

Yeni Mısır 
kabinesi 

KUDÜS, 1 ( A.A.) istifa etti Diğer bazı nıadıli hasar da vardır. 
Mısır Kralı Faruğun amcası Hiicum eden tayyarelerden birçoğu (1 inci sahift•deıı deı·11.111) 

Prens Mehmet Ali. Cami Ömerin (1 inci ıalıif tdt!1t devam) dfi§ürtllmüştlir. Abdülhamit Bcdevt Paşa, Milli 
tamirj açın müslümanlann ali mebusu Sırrı Dayın tayini 1 ağus- Smolensk'te Müdafaa Nazın: Hasan Sader 
meclisinde 1000 İngiliz lirası te- tos 1941 tarihinde Reisicümhu· BERLfN, 1 (A.A.) Paşa. Pasif Korunma Naz.ırı: Ab-
berru etmistrr. run yüksek tasdiklerine iktiran Smolensk'in cenubund:ıki sahada dülhndi Pıış:ı, Nafıa Nazırı: lb-

eylemiştir. ihata edilmiş olan Sovyet kıtalıırını rahim Abdülhadi Bey, Sıhhive 
Yeni Vekilin kısa hal tercümesi 31 af'ustos günü Alman kuvvetleri Naı.ın: Dr. Ahmet Maht .ut '3r-', 

İTİZAR - Yazımızın :fazlalığm- tin uh bel d Yeni ilctısat Vekili Trabzon çe m are er en sonra imha et- lçt:nı<tİ İşler Nazırı: ı\b z de 
dan (Siyasi Fırka Reislerinin ha- k miı;>lerdir. 
yatı) hakkındaki ıomanımızı bugün mebuııu Sırrı Day, Mülkiye me - ------....... ~------- Saavi Bey, Kültür ilZın R gıp 
derccdemedik. Okuyucalanmız4ian ö- tehi mezunlarındandır. Uzun za· muharrirFğini yapmı~ ve bir müd Atiyya Bey, Levaz.ım Nazırı: 
zür dil~riz. man Maliyede mühim memuri· det Ali Çetinkayanın zamanındll Mehmet Üda Bey, Ticaret • e Sa. 
=;~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;; yetlerde bulunmuf, Büyük MiJlet Nafıa V ekiıleti müstetan olmut- nayi Nazın: Dr. Abdurrahman 
ii Mecli9i bUt • ...-.ı. tar. Ömer 

Japonya 
Siyamlada 
anlattı, 

(1 i11ei .alt.il tdnı bR7") 
de bulunduğunu yazmukta ve 
memleketin mütekabiliyet esaaına 
müstenit olmak tartile hlohj ted 
b.irlf'rini itidal dairesinde tatbik 
etmiye amade bulunduğunu ilave 
etmektedir. Maamafih Japon Ma. 
liye Nazın, Japon milletin: İngil
tere ile Amerikanın sulhii muha· 
fazaya matuf olan Japon amaline 
prensip itibarile karşı koymaktan 
ibaret bir siyaset takip dmeleri 
ve bu suretle merkezi A.-syada 
müşterek bir refahın teCS11ÜsÜne 
mani olınalan halinde mü•eyak
kız davranmıya davet etmekte
dir. lngilizlerle Amerikabla?ın jk
tısadi tazyikleri artabilir. Fabt 
bu tazyikın alacağı ı,ckil ne olur· 
sa olsun Japon zaferini durdura
mıyncaktır. 

Ogurn, mü~tı:rek bir refah !B· 

hası vücude getirmek hukukun
dan hiçbir vf'çhile feragflt ctmi
ycceğini kaydettikten sonra Çin 
harbinin memlekeıc 100.000 in
sana ve 2S milyar yene mal ol
muş olduğunu hııtırlatmıştır. 

Siyamla anlqma 
LONDRA. 1 (A.A.) 

Jnponyalılann kauçuk, k<!.lny 
ve pirinç mahsulatını ve Sjyamın 
bazı hn,·a ve dt>niz üslerini isti
mal etmek hakkı mukabilinde Si 
yam hüki\mctinc Lnos vilayetile 
l lakar şehrinj teklif etm"ş o!duk
ları söylenmektedir. Bu itilaf, 
Hindiçni le münakit itilafa he
men hemen müşabih olacaktır. 
Fakat muhayyel müşterek müda
faa vesilesi altında hiç şüphesiz 
Felemenk Hindistanı, Şaıki Hin
distan ve isgnl altındaki Çin ile 
ıııkı bir mesai birliğine aevkede
cektir. 

T opçdı:er hadisesi kapandı 
VAŞiNGTON, 1 (A.A.) 

O. N. B. - Hariciye Nazır 
VekiJj Sumner Wclles, Birleşik 
Amerika hükumetinin, Tutuils 
Amerika topçekerinin bombaıdı
manı dolayısile Japon !ı:ıkumı:ti· 
nin resmen vermi şolduğu tarzi. 
yi kabul ettiğini bildirmiştir. Bu 
suretle hadise kapanmış . ·r. 

Paris matbuatı 
Vlchy'ye çat~yor 

Sahile: 3 E!U2Z 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ll4nları 

Muhammen Kat'i flll't-
lhalenin bedeli name temi-

Malzemenin cina ve miktaıi cün ve tarihi nat bedeli 
Lira Lira Kurut 

153 toabenzin 6.6.941çartaııb&14 48.960 7344 243 
Muhtelif numaralarda 9 
kalem ve cem'an 188 
ton maden yağı 
1 S ton kulp İpi 
1000 • 1500 M3 eniz 
tomruğu 

5 O ton bor yaiı 
600 ton mazot 

6.8.941 
6.8.941 

6.8.941 
6.8.941 
6.8.941 > 

.... 30 69.660 
15 22.500 

15,30 57.000 
16 25.000 
il 73.800 

9 .. 66 349 
3375 

8550 285 
3750 
9860 °369 

Yukarıda cins ve miktan yazılı malzeme hizalannda gösteri
len gün ve saatlerde aııkcri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satınalma komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhamrnen 
bedelleri e kat'i aeminat.larıle prtname bedelleri hizalarında gos
terilmi,tir. Taliplerin mezkur gün ve saatlerde komisyon:ı mfüa-
caatlan. (6337) 

••• 
150-300 ton yerli linfen pamuiu alınacak 

Tahmin edilen bedeli c.84.000> lira olan 150-300 ton ynli 
linters pamuğu As~eri Fabrık.1Iar Umum Mürürlüğü Merkez Sa
tınnlma Komisyon.ınca 6 8/94 1 cuma günü !aat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname c4> lira c20• kuruştur. Kati teminat 
c 10.900> liTadır . .:6462> . . ,,. 

1 3.000 Kg. sade yağı hf'her kilosu 160 kuru~ 
6.000 > zeytin yağı > > 90 > 

16.000 > sabun > > 60 > 
10.000 > beyaz peynir > > 60 > 
1 0.000 > toz ~eker > > 48 > 
8.000 > pir.inç > > 48 > 

Tahmin cd'len bedeli c50.440> lira olan yukarıda yazılı 'j 
kalem er.ı:ak Askeri Fahrik"lar Umum Mi.idlirlüğü Mcrlcez Satınal
ma Komisyonunca 11 /8/941 pazartesi günü saat 14.30 da pa· 
:zaTlıkla ihale cililecektir. Şartname c2> lira c5 3> kuruştur. 

Kati teminat c7H4> liradır. c646h .,.:. 
20.000 metre İpek kumaş alınacak 

Tahmin edilen bedeli c56600> lira olan 20.000 metre İpelt 
kumaf Aekeri Fabrikalar Umum Mudürlüğü Merkez Satmalma 
Komisyonunca 12 8 941 salı günü aaat 14 te pnzarlılda ihale 
edilecektir, Şartname iki lira 83 kuru,tur. Kati teminat c8 l 60:t 
liradır. c63 70> 

••• 
Maranroz tezgahlan almacak 

1 adet katrak teakrclcri bileme tezgah 
1 > kırlangıç ltuyruiu tezgahı 
1 > çakı b:Jeme tezgahı 
2 > rende tezgahı 
2 » ferit testere tezgahı 
2 > plRnya tezgahı 
2 > büyük şakuli mak.kap tezgahi 
2 > ıaç makası 
2 » freze tezgahı 
1 » ufki makkap tezgahı 

(1 inci sahi/ cdo11 devanı) 2 > yağlı boya e1me makinesi 
Bu gazetelere göre, Rus sefcrının 2 » müteaddit çakılı amudi katrak tezgahıi 

başlangıcındanberi Vlehy hükdmeti Yukarıda yazılı marangoz tczgahlanndan yeni veya az ku11a-
ankl Almanya hezimete uğnyacak- nılmış olarak elinde bulunup da satmak istiycnlerin bir istida ile 
mış gibi bir intizar siyasetine baş-
lamıştır. Askeri Fabrıkalnr Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu 

Hükumetin, işbirliği \"<.')'n intlıar istidalannda tezgahlann marka eb"at ve evsafile Ankara veya ls
alyaseUcri arasında kati bır tercih Uınbulda teslim fiyatlarının c!a bildirilmesi. c6371 > 

~.ııpmnk için yeniden U:şkil edllme i z telerinc gare, Fransanın .Afnkal lıımuı ve Hind~ln1de Japon•,a ıle 
lazımdır. ı ,_ 1 · d " mfüıtem eKe enn en geri kalan kısmı yaptığı gfbl Almanyn ile de aıkeri 

cNou,,·eau Temns> ve cOeuvre> t?a. valn12 ba§lna kurtanı.mıyacağını an- bir f biı-llki yapması lazımdır.> 

... ...., ... _.. __________________ ..... -----------------~-----~~'!'19~--------------------

Taııarı-uf Bonoları satı~a çıkanlmı~r. Bunlu- her keseye elverişlidir. 6, 25, 100 

500 ve 1000 liralık bonolar ihrnç edilmiştir. 

Bir Tasarruf Bonosu almak pıııanıza iyi bır faiz temin etmek, hem de ılh 

Mudafaanın artan ihtiy çlaıını karşılamak için devlete para ikraz etmek demektir. 

Bonolar hazinenin kefaleti altın dadır. Hilmillne mahsustur. Bonoları bütün 
bankalarla şube ve ajanslanndan, . ı illi Piyango idnresınin resmi satıe gişele

rinden, banka olnııyan ye.derde Mnl sırndıklnrındnn alabilirşlnlz. 

~I 
FAi~ 
GETJRiS 

BONOLARIN FAiZi PEŞiNDiR. 
3 ay vadeliler bir senede yüzde 4 faiz getirir. 
6" " ,, ,, ,, 5,, ,, 

12 ,, " . " " ,, 6 " " 
Faizler bono satın alınırken bono kı11mctlnden tenzil edilmek auretile pqin ödenir. Ylnl bir sene vadeli ı• 

liralık bir bono için 94 lira ''eı·ecek ve buna mukabil bir sene sonra 100 lira aJnc:.ık ınız. 
ay vadeli 100 llıalık bir bono için 97,U lira \"cı·ecek buna mukabil altı ay nra 100 1..-a elde edeceksinh, 

3 ay vndeli 100 liralık hlr bono ıçiıı 99 lira verecek buna mulmbıl üç ay sonra 100 lira a - aksınız. 

PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Bono almak itin verdiğiniz para ha lanmış dcğı1d ir. Yalnız adı değişmiş ve ıİ2e ayrı bir fayda te 1 t 

miştlr. Viide dolmadan para)a ihtl)'acııuz olursa herhangi bir banka)a mııracaııt cd<.'ıek bonoyu d ~ ~ ~ • 
konto etUrebilhsiniz. er a ıs-

Bank:ılnr, Tasarruf lionolarını hitamı vide kıymetleri üzerinden: 
8 AY V ADELiLERi 
6 , , 

12 , , 
Iraddi üzerinden \'e muaınelo verıti i kendilerine ait olmak üzere i konto edeceklerdir. 

Paranızın 

Devletin 

bütünlüğünü 

en emin kasası 

kasası hem sizin 
Devlet kasasıdır. 

ve istiklali 
paranızı, 

korur. 
hem toprak 

Elinizdekini 

Bununla bir 
israf etmeyiniz. Para arthnnız. 

TASARRUF BONOSU alınız. 
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Asipirol Necati Ağrı, sızılarm, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 
Herbert N. CASSON'µn 

1 Ş ve HAYAT K 1TAPLAR1 
iNSANLARI İDARE SANA Ti : Ömer Rıza Doirul 
HAYATI A iLERLE ve İLE.RLET: Ömer Rıza Doğrul 
KREDi TEMiNi ve VERF.SJYE SATIŞ: Z. Cemal Bakiçelebi 
SATIŞ SANA Ti ~e TEZG \HT ARLIK: i. F. Sertelli 
MODERN iŞ METODLARI > 
GÜÇLÜKLERLE NASIL MÜCADELE EDİLİR: > 
PARA NASIL KAZA ILIR: > 
TİCARETJN SIRRI: > 

50 ,er kW'Uf. 

İNKILAP KİTABEVİ - tSTANBUL 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Çanakkale Deniz Komutanlığı 

Satınalma Komisyonundan: 
Belı•r kilosıınıın 
f<ıhmin btdıli Teminatı 

Mikt<ın Cinsi Kuruı [,. K. 

17000 kilo Pırinç 52 l:l:?ti.00 7/ 819•1 günü 15 de 
8000 > Sadeyağı 180 2160.00 • > 15.30 

7000 > Zeytinyağı 72 756.00 > > 16 

1000 , Çay 800 1200.00 > > 16.30 

10000 , Şeker 60 760.00 8/8/9'1 günü 15 de 
10000 > Nohut 20 soo.oo > , 15.30 
6000 > Kuru üzüm 40 460.00 > > 16 

12000 , Kuna fasulya 26 450.00 > > 16.30 

17000 > Kuru ot G 153.00 9/8/9'1 > 11 de 
12000 > Saman 6 90.00 > > 11.30 

1 - On beş gOn zarfında Çanakkalede teslim edilmek şaı tile yuka
Tıda cirs ve miktarlan ve ihale tarihleri yaı.ılı erzak ve yem Çanakka· 
lede Deniz Komutanlığı Satınalnıa Komisyonunda pa1.arlıkla satın nlınıı· 
~kb~ . 

2 - ı-:vsııf ve şnl'trııuneleri her riin Komisyonda gürfllect•k, ist~klı
lerin hizalarında gösterilen kat'I teminat akçelerlle birllkte ihale günle-
rinde Komlsrona gelmeleri. (6381) 

M. M. V. Deniz Müateıarlığından: 
Yerli veya Avrupa malı burandan bezi satın alınacaktır. 
isteklilerin satmak iıtedikleri bezlere ait nümune ile birlikte 

evsaf, şerait ve fiyatlarını bir mektupla 1 O Ağustos 941 tarihine 
kadar müsteşarlığımıza bildırmeleri. ( 4 795) ( 6335) 

ist. Deniz · ·Lv. · _-Satmalma komis.yo~u . ilihları 
l -Tahmin cdılen bedeli 77400 lira olan 45.000 kilo s<idc

yağının 14 Ağustos 941 perşembe güni.ı saat 1 5 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 5 120 lira olup şartnamesi her gün iş saat• 
feri dahilinde komisyondan ~8 7 kuru{! bedel mukabilinde alına· 
bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dıthilindc tan7im 
edecekleri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpa~ada bulunan ko-
misyon batkanlığına makhuz mukabilinde vermeleri. (6253) 

• • • 
Marmara 011übabri K. Satınalma 

Tahmini fiatı 
Cinai Kilosu Kuru\' Sn. 

1> 

ı 09.989 
50.000 

48 
48 

19 
19 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı toz teker ayrı ll}"?I pazar 
Jılda aatınalınacaktır. 

2 - Pazarlıklan 4 Ağustos 941 pazartesi günü saat 15 ve 
f 5, 30 da İzmitte T eraane kartısındaki komisyon binasında yapı· 
lacaktır, 

3 - Pazarlığa ittiralc edecek taliplerin bu işlerle ilgili ol
cfoklarına dair ticaret veaikalarile birlikte yukarda hizalannda gös. 
terilen teminatlarını belli gün ve saatte komisyon batkanlığına ver-
meleri ilan olunur, ( 6333) 

• e • 

l - Tahmin edilen bedeli c 12900> lira olan 500 ton koi 
kömürünün 6/ 8 / 941 çaqıamba günü saat 14 te Kasımpaşada bu· 
lunan Deniz Levazım Sahnalma Komisyonunda pazarlığı yapıla
caktır. 

2 - Jtk teminatı c967,50> lira olup prtnamesi her gün jf 
saati dahilinde mezkur komiysondan bedelıiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği veeaikle birlik· 
te belli gün ve lllatte adı geçen Komisyona müracaatlara ilan 
olunur. c6460> 

• • • 
Yıldmm korunma cibazi alınacak 

Telefon Santralı binası için tam takım onluk c 1 O çift hatlı> 
yıldırım korunma cihazı 5 ağustos 941 salı günü saat 1 5 te pa
zarlılda alınllcaktır. isteklilerin belli ~;n ve saatte Ka11mpafada 
ltulunan Komisyona müracaatla teklifte bulunmaları. c65 1 h 

adet tirimol çakııı 
adet düz lifti 
adet yarım yuvarlak lifti 
adet keser 
adet 6 ve 7 k.ilol•Jk yağ biley taşl 

15 metre zincir cbakla genifliği 21 boyu 3 7 m/m• 
3 takım pafta takımı klavuz1an ile birlikte 7 /8, 1, 1. 1 /8 lik. 

12 adet delik zımbası 8, 1 O, 12, 14. 16, 19 m/m lik. 
Yukarıda cinı ve miktan yazılı ıekiz kalem efya 6 ağustos 

941 çar11amba günü saat 1 5 te pazarlıkla alınacaktır, 
İsteklilerin belli gün ve saatte Kasımp&fada bulunan Komis

yonda hazır bulunmalan, c65 1 7> 

• 
ITAL VANl:AR 
·Be.fi ötfftediHt 

I' !_ç K t s İ z s A z 1 
Cağaloğlu Çiftesaraylar bahçesi 
Cümhuriyet matbaası karıısında 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
lıletmeleri Umum Müdürlüğünden ı G •• [ 

ı - idue ihtiyacı için 1.ıuhtdif ı·aloııj, konısol başlık sokl, derair uze 
plaka ve di ı t>K kaıde taolaı;ı pazarlık usulUe yaptırı~acı&ktır. 1 , 

İlahi yaratıcı Tıımbuı·i Salahaddin Pınar idnrcsinc!e 
nıükenıınel küıne saz he~tile birlikte 

TÜRKiYE B0LBÜL0 
MÜZEYYEN SENAR 

Her Pazar aat 14 den 19,30 a kadar, Rnşit Rıza Tiyatrosu 
4 Ağustos Pazartesi günü ak~amı Halide Pişkin beraber bahçe
mizdedir. 

1 L!''r a,ık llzım komedi 3 perde 

' -
ist. Komutanllğı S~tm~İma . Komisyonu ita~ıan 

A11ağıda cins ve miktarları yazılı beş kalem yaş sebze 9 / 8 / 
941 Cumartesi günü aaat 12 de kapalı zarf usulü eksiltmeylf sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 13455 lira olup ilk temintı 1009 
lira 1 3 kuruftur. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. istek 
lilerin belli gün ve aaatten en az bir saat önceye kadar teklif mek· 
tuplarım Fındıklıda Satınalma ltomİ5yonuna makbuz karşılığı v"r· 
meleri. ( 6120) 

Cin.I Miktan Muhammen Be . 

Patlıcan 
Domateı 
Ayfekadın 
Bamya 
Sivri biber 

faaulye 

kilo lira Krş. ------44000 4400.00 
31300 2191.00 
44000 5280.00 
' 1000 1 320.00 

3300 264.0() 
• • • 

2 - Puzarlık 6/8/1141 Çal'şaınha günü saat 10 dıı Metri hanının 

5 inci katında yapılal'ıtktır. 
3 - )1uvakkat teminat 246 liradıı. 

-4 - Jsteklilerin , kıokilel'İni görmeleri ve parası:z olat·11k verilmekte 
olan şartnamelerini levazıından alıııalal'ı ve kanuni vesikaları ve mu. 
Vakkat teminatları ile ilan edilen giin ve saatte komisyonda hazır bu-
ıunmalan. (6361) 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

1 - Altı kalem elektrik malzemesi satın alınacakır. 
2 - 430 lira kati teminatı Bnklrköy Malmiidilrlüğüne yatmlarak 

makbuzlarile birlikte 14/8/941 Perşembe günü saat 14,!W da Yeşilköy 
hava mıntaka depo amirliği satınnlına komisyonunda lııulunmaları. (6558) 

lstanbul Fiat Mürakabe 
Komisyonundan: 

89 No. lu ilaıı: Hazır ayakkabı kii.r yüzdeleri ou şekilde tesblt edll
miıttir: 

1 - Lastik, lastik çizme, f()f;On, keten tenis ayakkabıları, haramalı 
kadın, erkek, çocuk ayakkabıları, yalınkat terlikler, mestler ve bilümunı 
sandaletlerde •;. 25. 

2 - Piyanta ve krepsol erkek tiryandofora kadın ayakkabılarında 
• % 30. 

3 - Piyanta ve yapıştırma, kı·epııol, mantarlı ve altı lastik zenne 
ayakkabıl:ınnda % 36. 

lmalathaneden çıktıktan sonra nıüstchlike kadar azami olarak yu
karıdaki kiır yüzdeleri zam olun1tblleccktir. Toptan satışlarda toptancı 
pcrakeııdedye % 15 tenzilat yapac:ıktıı. ( G553) 

Devlet Demiry.oll~rı ilanları 
Muhammen bedeli ( 14100) lira o1aıı muhtelif eb'atta 60000 adet A

ıııerlkan sargı (19/8/0-11) Salı giınü ııaat (16,30) on beş otuzda llay
darpaş11dıı <:al' binası dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf 
usullle ;;atın alınacaktı!'. 

Hu işe girmek iatiyenlel'iıı ( lC57) lira (50) kuruşluk muvakkat te

Sağlam 
Ve iştahlll 

ÇUnkO ! 

Ri 
KULLANIYOR! 

Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmayan 765 ton odun 5/ 8 / 941 
günü ııaat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedeli 
15 200 lira olup kati teminatı 2 29 5 liradır. Şartnamesi he1 gün 1 
Komisyinda görülebilir. isteklilerin teminatlarile birlikte belli giiıı 
ve saatte Fındıklıda Satmalına Komi!lyonuna gelmeleri. «:6454> 

1 
. . . ' 

28/7 / 941 giinü yapılan pazarlıkta talibi çıkmıyan 7000 li· 
ıninrıtı, kanunun tayin ctti~i vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ~------------11 

ralık 209 kalem oto malzemesinin yeniden pazarlığı 7 / 8 / 941 per-ı 
şembe günü saat 1 1 de yapılacaktır. Şartname ve mlzeme listesi 
her gün Komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
teklif edecekleri fiyata göre kati teminatlarile birlikte Fındıklıda 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c.645 5::t 

• • • 
Beher kilosuna 40 kuru~ fiyat tahmin edilen 325 ton sığır eti 

·J 9 8 941 salı günü saat 16 da kapalı zarf uııulü eksiltme ile ıhale 
edilecektir. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir. Muham
men bedeli 140,000 lira olup kati teminatı 8250 liradır. lsteklile
r:n belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif mektuplarını 
kanuni vesikalarilc birlikte Fındıklıda Satınalma Komisyonuna 
makbuz karşılığı vermeleri. «645 71, 

* • • 

ayn gün saat ( 14,30) on dört otuza kadar Komisyon Reisliğine verme
lcl'l la:zımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. . (6532) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

Çocuklannızı küçükten SA
NlN dİf macununu kullanmı
ya, SANIN dit macunu ile gün
de üç defa d~lerini fırçalamı
ya alıthrınız. Gürbüz yetitme
lerini temin etmİf olursunuz. 

Eczanelerle, bii)•ük ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

21 / 7 / 941 giinü yapılan eksiltmesinde teklif edilen 40 kuruş 
44 santim fiyat pahalı görülen 600 ton sığır eti 8 / 8/ 941 cuma 
günü saat 15 te pazaılıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün 
Komisyonda görülebilir. Muhammen bedeli 270 bin lira olup kati 
teminatı 29100 liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Fındıkbda 
Satınalma Komisyonuna gelmeleri. c6458> 

7;ıo Program, 7,33 Müzik, '1,45 

Çatalca P. T. T. Şefliğinden: Haberler, 8,00 l\lü:zlk, 8,80/8,46 Evin 
saati. 

~-----~---~ 
Topkapı Maltepesindeki 

Satınalma Komisyonundan : 
- 28/ 7 / 941 tarihinde ihalesi yapılacak « 1 h ton sade ya

ğına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - İhalesi (,/8 1941 Çarşamba günü saat 1 O da Topkapı 

Maltepesinde A•k"ri Satınalma komisyonunda yapılacaktır. Ev
aaf ve fBrtnamesi mezkur komisyonda görülebilir. 

3 - Tutarı 25500 lira ve kat'i teminatı 3825 liradır (6416) 

İstanbul Vakıflar Müdürlüğü ilanları 

Semt ve mahalleri Cadde tıe So. No. Cinsi 

/ıltılıa1111tııen 

A11lı1/ı 
L. K. 

Mahmutpaşa, Hacıköçek ---Cami al. 8 Dükkan 
tında 

Cibali, Seferikoz Abdülezel 112 • > 
Çarşıda Perdahçı han 21 > 
Yenikapı, Kitip Kasım Taşçılar 32-84 > 
Mahmutpaş:ı, Sururt Yeşildlrck 

Mercan, İbı·uhimpaıayı Nasuhiye 
ıs vo 20 ikt dükkan 

atik hanı içinde 13 Baraka 
Süleymaniye, Şeınsetlin İmaret 17-2 Mahzen 
Molla Gürarıi 
Yenikapı, Katip Kasım 
Kumkapı, Muhsinehatun 
Sllivrikapı Veledi 
Karabaş 
Kumkapı, Kürkçübaşı 
Süleyman ağa 

Taoçılar 
Han 

Peyk decle 

iskele 

30-82 
18-4 

1 

11-25 

Arsa 
> 

Tekke arsa&ı 

Arsa 

Sirkecide Gülbenkyan hanı zemin kat sol tarafında 2 ve 2/1 
ve 2/2 No. lu büyük salon ve iki oda 

17 00 

6 00 
2 60 
2 50 
2 00 

2 60 
2 60 

2 20 
2 00 
1 00 

15 00 

63 60 

Sfrkecide Gülbenkyan hanı Çtkmaz sokağında 2/3 depo 23 60 
Yukarıda yazılı mahallt>r 942 sent>.si Mayı~ ~onuna kadar kiraya ve. 

rilmek üzere 1lina konmuştur. İlı11leleri 15/ Ağustoıı/941 Cuma günü 
ııaat on beşe kadar Çembcrlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğilnde 
Vaklf Akarlar Kalemine gelmeleri. (6551) 

Topkapı Maltepe Satınalma 
komisyonundan: 

Elinde geçen ıene mahsulü bulgur olup ta satmak iııtiyenle
tin veya yeni sene mahsulü buğdaydan teşkilat kurarak bulgur 
yapabileceklerin bu huswıı ~örii~ülmek üzere Topkapı Maltepesi 
Askeri lisesi levazım müdürlüğiine müracaatlan. ( 6383) 

180 liıa bedeli nıuhammenli, 800 lira idarei kefaletli her gün mütc- 13,30 Program, 13,38 Türk .c plilk-
kabilen posta nakletmek ve gidiş, geli§ 300 kiloyu geçmemek şartlle la, 13,46 Hab<'rler, 14,00 Karışık 
1stırnbul - Arnavutköy • Yassıvlran arasınd:ı biı· araba sürücülüğü proı.rram, 14,45 Türkçe plüklar 
2li/7/941 tarihinden itibaren (l5> gün n1üddetle milııakasaya çıkanı- 16,00/lö,30 lliizik. 
nuııtır. 18,00 Program, 18,03 Muhtelif 

fl/8/941 Cumartesi günü saat 11 de Çntakada yapılacak eksiltmiye şarkılar, lll,30 Serbest 10 dakika, 
iştirak edecek taliplerin ( 1 li2) lira muvakkat teminatla Çatalca P. T. 18,40 Müzik, l!l,00 Konuşma, 19,15 
T. Şefliğine nıüracaatl~n ilan olunur. (6452) Oıke trn, 19,.'30 Hııbcrlcr, 19,45 lıfoy. 
-...;;_------------------------- dan fnslı, 20,16 Radyo gazete.si, 

Hayvan sağlık memurları ve Nalbant 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Talımin. Tutan ilk. T. Ektıiltm• 
Alet lı ıt citııi Miktarı. bedt'li Li. Kr. LI. Kr. gün ve 

ıaat 

Ekmek 16000-18000 12,25 Narh 2205 00 166 38 -Dağlıç eti. 1500- 1600 67,50 1080 00) 
Heyaz Karaman eti 1600- 1600 62,50 1000 00) 185 40 
Kuzu eti. 600- 700 66, 392 00) 

Urfa yağı birinci 1400 180 ) = .. 
Z<>ytin)•ağı birinci 400 85 ) .. 

d 
Sabun birinci 400 60 ) 8120 23• :S 
Tuzsuz tereya~ı. 30 200 ) .::: 

= 
Kuı u fasulya çalı 1000 28 ) 

.... ..,, 
Kuru faııulya barbunya, :;oo 20 ) .. ... Pıriııç Bursa 1300 62 , 

~..: 
Bulgur 2ii0 26 ) • • ..... 
:\1 a kııı-na. 500 ,3 ) .. : 
Şehriye. 30 4:1 ) ı::ı .Q 

ı:: 111 Beya:r. peynh-. Teneke 25 1100 ) '&ı::::; 
Kaşar peyniri. 40 1JO ) .. ~ Zt>ytln. 300 35 ) =· Toı Şl'ker. 1000 48 ) 302<! 90 226 72 ... Nohut. 400 27 ) .. 

O) 

Ye~ll mcrciıııPk 250 28 ) ...... .. 
tlzüm çekirdeksiz kuru. 150 42 ) $ 
Tuz. yemeklik 300 7 ) "' ::ı 

Tuz. İnhisar Paket 50 11 ) 
, .. 
< 

Soıla. 240 kilo 2 Çuv. 950 ) ...... 
'° Sirke. 150 12 ) 

Patnte.4'. 1800 12,50) 
Kuru soğan. 1300 5,50) 
Yumurta. 12000 Adet 2,25) 

16. Kalem muhtelif <:ins yaş sebze. 561 50 .(2 11 

Mektebin 941 malt yılı yiyecek ihtiyacı yukarıda yazılı olduğu üzere 
beş parti olarak açık eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Cağaloğlunda 
YGksek Mektepler l\fuhasebecillğl bin11sında toplanan Satınalma Komis
yonunda yapılacaktı:-. Şartnam<!ler Sf'limiyede mektep muhasebesinde 
oer gün çalı~ma saatleri içinde görül ebllir. Vericilerin belli gün ve saatten 
evvel yatırac:ıkları teminat makbuzları ve aranılan diğer vesalkle bir· 
Hkte Komisyona gelmeleri. ( 6597) 

20 5 S 1 . 21 00 z· T k ,4 az eser en, 
' ıraat il -

viml ve Toprnk Mahsulleri Hoı'Sası, 
21,10 Dinlcrici istekleri, 21 ,.ıo Ko-
nuşma: (Günün meseleleri), 21,fi5 
Salı.ııı orkestrası, 22,30 Haberler, 
22,46 Salon orkestrası, 22,55/2:'1,ôO 
Yarınki program ve kapanış. 

DiKKAT!! 
Emlak ıhm ve satımı 
Emlak almak ve satmak isti~·en-

Jer kendi menfaatleri için cGü\·en > 
emlake mOracaat etmeleri Hyın hal-
kımıza saygılarımızla blldiririz. 

Galata Bankalar <'addesi Bozkur• 
Jeneral han ikinci kat numara 15 . 

·-
BORS~ 

1 • 8 • 941 maam.ı .. 1 
b•cfrtı l ltwlle ı.2a 
Ne.,.R 100 Dolar 132 20 
Ce•ene 1IO lıy. ,P. 38 07 
Matlrlt 1 .. Petet• 12.14 
Yekeb• 100 Ye• so 90 
Stolahol. 100 'neç l<r so. 77 

ESHAM VE TAHViLAr 
YGıde S lkraml1ell '" 1'-05 

" 
S ., 1933 ErKanlA.S.C. 2U.~ ,, 7 ln .. •Er&llnam ı -.-

" " 
2 •. 20 

• .. , • . 20 

• • • "20 
• • ' 20 20 .. • • 20.2J .. ' 2020 .. 

Anadolu Demlryohı t •• 2 -.-
~maah Ba•kaıı 1;;:;; 1 utila Reji Şhketl 
T. C. Merkeıt Ba11kuı 

'1orsı harici altın fiy!til 
Günle:· geçiyor, ben hastanede her gün bir 

az daha iyıleşiyordum, Jngiltere hükumeti, beni 
fevkalade surc-tte taltif etmi~ti. Son aldığım bir 
emirde İyi oldliktan ıonra, Amerikaya gidecek 
ve emniyet altında orada uzun bir istirahat dev~ 
reıi geçirecektim. 

ti, ve ben böyle bir teye teşebbüs ettiğim takdir
de bana yardım edeceğini de bildirdi. Derhal A
merikaya gitmekten vazgeçtim, ve fimdi okudu
ğunuz kita!n laleme almıya başladım. 

• • • 
İtalyanlar ben ölmedim... Semira Luıidiıi 

evveli baltanın altına gönderdiniz, tali yardım 
etti, bir arkadatımın fedakarlığı .. yeainde kur
tuldum vazifeme devam ettim. 

..... u,. U Ura % K,. 
ICaba ... IWl'lll 112 .. SD .. 
Kili .. altı• pa- • •• 38 .. 

Ataıtot ı Camart•I . 
1S60 H. 

2 
1557 -

REC&f Ruıal 
Temmuz • 20 

Nakleden ı Cim • 
Ollıa: 214 Hızır 19 

................................................. 

Bu ittıfada fevkalade memnun oldum. Ben 
de uzun bir istirahat istiyordum. Müteaddit he· 
yecanlı maceralar içinde çok yorulmuştum, doğ
ru.unu jstereeniz mine\•iyatım da bozulmuştu. ltalyada beni ~iddetle takip ettiniz, gözünü

zün önünde trenle kaçtım, İıtanbulda takip etmif
ıiniz, rahatça Kahireye kadar geldim, Kahirede 
beni yakalamak istediniz muvaffak olamadınız, 
öldürmiye kalktınız yaya kaldınız. 

Eaaa. v ... u Ropot: 

- Semira büyük .,eeçmif olwa dedi, ço~ 
.mühim bir t"hlike atlattık. 

~ .. ..aim çıkmı~ordu: 
- - Kimseye bir teY oldu m!Jl; 
Hooot: 

- Olmadı, ded~ hafif atlaltılc. Herifler, yü
rebiz. bomba patlayıp da birkaç tan• de yumruk 
)'iyine: • derhıı) arkalarmdaki apartunana sirdiler, 
biz de kaçtık. 

- Burada emniyette miyiz) 
Bu •ef"r genç tef cevap verdi: 
- Tam bir emniyet içinde. 
Seıim çıkmadı, omuzum ve bacaiam 

lıyordu. Biraz ıonra bir doktor geldi: 
- Kahramanım, nuıl dedi) 
- Bilmem Iİze soralım doktor, 
- Ufak \ir tehlike atlattın. 
-Atfattım mı) 
- Hiç filpbe etme ••• 

ıız-

Artık hiç olmazsa uzun bir müddet için, büyük 
heyecanlı maceralar ba,aracağımı zannetmiyor• 
dum. Sina ya yolundaki otomobil müıaraası, son
ra Jannonı.:n eline esir düflllem ve nihayet yara· 
lanmam •.• 

Nihayet yaralanm kapandı. istirahat ıçın 
Ropotla beraber iak~nderiyeye geldim •.• Bir haf
ta da orada kaldım ve A merikaya "itmek için •e
yahat haLırlıklan yaptım. O ııralarda bir gün 

Ropot bana hitırala~ımı yazmaklığımn tavııy~ et-

İtte, ben aağıım, İtalyanlar, ölmedim ••• Ve 
aleyhinizde çalıprak memleketime birçok hiz
metlerde de bulundum. Şimdi artık müsterih har
bin akıbetini bekliyorum .•• O zaman daha gür bir 
•esle bağıracağım: 

- Ben ölmedim 1 
-SON-

v..,,,_ 
;. D i, f), 

a .... ,,..,. • ..u ~ 34 05 Sa 
Ota- ~ ss 01 20 
~ so 11 IS ...... ~' . 121 ~ ..... •• ... l2t 14 
~k(Yanald) 1 sıl03 S7 

Sahibi: Z. T. EBÜZZ}Y A 
Neıriya\ KüdOrll: C. BARA'V . t • Bulldıtı JV. il• bM E Rl / / ' L I 


