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STAD 
At yarışlan müna•e betile haftada iki nlbha 

çıkııı·ı>or. 'Bugün çıkan ara sayısı btitiin at ya

rışı meraldılannın işine yarıyacak pro~anı ve 

mahımatt ihtiva etmelttedfr. 
L _; 
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GAZETE Telefon ; 2 o 5 2 o 
Telg. Tasviriefk.ar, İstanbul 

!ll&IJ 

( 
Cuma il Temmuz 1 1 

Karaktersiz adam alim 
olabilir, fakat hiç bir zaman 
insan olamaz ! 

(Şerhi 2 nel aabifemisd•l 

L.----~----~----~J 

ransız harp gemileri Tür 
• 

-
İLK VE ORTAOKULLARA 
.......................................................... ~---------·-------------

Bir senelik muvakkat bir gramer 
kitabı hazırlanıyor 

-~---

Yarın içtimalarını bitir~cek olan komisyon, . 
şümullü bir gramer taslağı hazırlamaktadır 

r ' Ankara, ıo (Hususi muhabirimizden telefonla)

Bughün de me,,ai11ine devam eden Gramer Komis

yonu, :ıııiinıiızdt>ki cumal'tesi günü (yat'ııı) son top

lantıımıı yan. r.\k çalııımalarım bith'ecektir, Dil, 

tarih - cc.g::ıt. ıı fakültesi doçenti Tahsin Banguoğ

luııtlll lıuzırladıgı grameı· projesi üz1:?ı·inde Lelkik

ler yuımuıkta olan komisyon, yeniden ve çok mü. 

hım e~a,Jarı ihtiva eden şümullü bir gıamer tad

lağı hnzırlamaktıtdır. 

l\lekteplerde okutulacak gramer kilaplaıının te· 
rnellnı, c:ıa,mı, komisyonun bu gl'aıneı· ta!<lağı teş. 

kıl edecektir. Gram~r koıııhıyonuııun alacağı netice, 1 
tııE!kteplere ~tt'aıner ki1nbı hazııfaıııayı temiııdcn 

başka, yakın istikbalde mühim bir dava olarak ele 

alınacak olan 'l'ürk dili gramel'iııiıı ihzarına da pek 

çok hizmet eılrcektir. 

Ayni za mıı nda ınualllmleı· için bll' rehber tl'~kil 

Nleceğinden şuphı olmıyan yeni gı anıer kitabı, önü

müzdeki ders yılına yeti~medigi takdirde, ilk v& 

ortaokulla? için, l\Iaarif Vekaleti tarafından bil' 

!><?nelik muvakkat biı' g·ramer hazıı laııacaktır. 

(Deı•1111ıı s"hifo 5, siitıııı !i dtı) 

Alman tebliği · 

Finla~diya 
cephesinde 

Salla şehrini 
zaptettik 

----
Fevkalade tebliğ 

Şimılige katlar, aralarında 
Fırka Kumandanları 

Generaller d• dahil olmak 
1 

üzere 400,000 den /azla 
esir aldık, 3332 tank 

tahrip ettik, 6233 taljgare 

düşürdük 1 -
Hücumlar darlnllğlne 
ve ganl,llğlne lnklfaf 

edlror 1 

Führel'in uıntımi kurıı ı gahından, 1 
(10) B!ali!!lik ve Mıııı:k mu-

iltica ettile 
-----

HUKUKUOOVEL . KAVAIDiNE NAZARAN 
lskenderun gelen 11 gemi, 

limanında silahtan tecrit 
Beyruttan 

ve 
bütün mürettebat enterne edildi 

t 

harebcleriml~ diinya t;ıılhiııiıı göı -ı 
nıcdiğl miky11~tn hiı~ uk gıınimetler 
<'ide ettik. Bu hıu plı·r le aralarınıla 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ,bir çok ~rku kuıııunda~lrıı Gencral
lt·ı· de bulunduğu halde :ııı:ı.898 (siı· r 

Harp istihsalatı aıcıık, :1:J:ı2 tanı tahri•J eltik veya 

Tarihin 
bir dönUm 

noktası 

daha 

A iman • Rus harbinden bah• 
seden ilk yazımızda ocBüyük ) 

dava, güç İf» demitıtik. 
Şark cephesinde baflam14 olan 

mahşeri boğuşmanın bu üçüncü 
haftasında Almanların giri~ 
olduklara davanın azameti ve ba
aarmak istedikleri ifİn çetinliği 
daha iyi farkedilmekte bulunmut· 
tur. 

Bu harp için, :ıamam hazır ta· 
tininin bir dönüm noktasmı leş· 
kil edecektir, denilirse pek de ha
ta edilmis olmaz. 

Sfalitı tnf'a/ıııdan me ı•lriiJıdeıı tıznk
l,aıtırtldıkt4JM •unı·a., bugıiı' res11ıi hif 

bir 11/a il oltııodon ac11iıı nııt.alclar 
irad eden 

Lltvlnof Yoldaf 

LİTVİNOFUN Rusya, kurulduğu zamanden-

beri Asya ve Avrupamn mukad- ÇOK GARl•P 
derab üzerinde agır basmak kud- . 
retini, tabii ve coğrafi vaziyeti- S 0.. z L E R ·ı 
nin muktezası olarak iktisap et· ı 
miı bi.r memlekettir. 

Rus nüfusunun çokhığu, coğra-
fi vaziyetinin bu memleketi taar- ı Gayri mesul bir ağızdan 
ruzdan masun bulundurması, ~.us çıkan tuhaf bı"r cum'e. 
yaya Avrupanm şarkmda mus- • 
tesna bir mevki temin eylemekte
dir. Hitler'le yapılmı, bitaraflık, 

ademi tecavüz paktları gibi a
aılsaz bir perde aı·kasında hala 
sefilane ve sözde müstakil bir 
mevcudiyet geçiren birkaç 
memleketi yakında ayni akabe
tin beklemediğinden kim şüp· 

hakkında 

AVAM 
Kamarasında 
Çok hararetli 
müzakereler 
cereyan ediyor 

Bazı hatipler, malzeme 
nok~anını itJnkit ettiler 
Londra, 10 (A.A.) - Bugi.ın A -

vanı Kaınara~rndu harp islih~alatı 
hakkıııda iki gün sürecek ıııiizake
ı·elere başlanmış ve bu müna~cbetle 
ı:ıaminıi tenkiUeı yapılmıştır. C'l're -
yan ecleıı müzakereler cı;ııasıııda 
memleketin azami harp gayreti "111'

fettiğine kani bulunmıvanlar noktai 
nazarlarını izah elnıek. fırsatını bul
muşlardıı·. 

Donaıımllya meıı$UIJ hava kuvvet
lerile birlikte Ghit harekatına işti
rak etnıi~ bulunan muhafazukarlaı·
dan Bı al>ner teçhiz:.ı l. tayyare> ve 
tank kifayetsizliğlııtlen bahHetmi~, 
Ganojorıe~. tayyare imalat ıııcl,rn 
memnun olduğunu, fakat Aınel'ika -
elan muhtelif tiplerde ta~ yaı·" ıı:ôıı -
derildigi ve yedek ııksamı buhınma
ılığı içiıı yüzlerce tayyarenin hali 
depolarda bulundu!i,unu sö~·lemıştir. 

Brabmn· tekrar sôz alarak dcmış
til' ki: 

ele g(~İı dik. 

Bıı e~ırlerle h<'nıbl'ı s.Lt'k cephe· 
:-iıırlt>ki muhaı·ebeh•ı•dt> aldığımız t -

:-irleı in miktun 400.000 i g"çml~ttı. 
Şııııdl} e kaılıu· ılusiirdüğunıiiz tıı~ -
yan•lerın ıııiktnn da ı:;:ı:1:: ü hıılınus-

Frans1z harp gemilerinin füica ettikleri hkenderun Iima.oaından bir mansara 

Ankara l O (A.A.) - Haber ! la7ım gelen muamele tatbik edi· 
aldığımıza göre Beyrut linıanın-ı lecektir. 
da bulunan Fran~u; harp gemile- Kwnandan, .. ilti.c~ ettiklerini 
rinden on tane~i lskenderun li- soyledı 

· O 1 · 1 .~ı· B 1· 1 Ankara, 10 (A.A.) - Haher FiilıH•ı·ııı ııınuıııi l.aıarg'fıhı, 1 manma ge mış eıuıı. un .uın a- ld ~ .. I k. d I 

t.ur. · 

(A.A.) - Alnıaıı ol'clııluıı Ba~ku- d I O OOO I k b" a ıgımıza gore s en erun ıma-
mundanlığıııın tt>bliği: rasın a · ton u ır pet- nına gelmiş olan 1 1 Fransı.ı: harp 

D 1 

1 
rol nakliye gemı"i de mevcuttur. gemısının ba~ında bulunan filo ( tıı•a ııı ı sıılıijı r; ı<11f u ~ c e > v 

--..:..-----:::...;_.....,...;.._,,_...;.___ Bu vapurlar hakkında bittabi hu- kumandanı, mdhal!i hiikumete 

I• ,. k.uku duvel kaidelt!rİ mucıoınce müracaat ederek ·ı ürkiye lima
nına iltic:\ etmi~ olduklarını tas· 

1 ·ı s u rj yede rih etmiştir. 
O S t r OV' 

1 Bunun üzerine r;emileıin sil;'.h-
tan te<:rit edilmelerine başlanmı~ 

Sovyet tebliği 

ve murettebah tamamen enlernf'! 
edilmiştir. 
Daha bafka gemiler de gelecek 

Antakya, 1 O (AA ) - Bey• 
ruttan kaçarak 1:.ıkenclerun lima
nına gelen Fransız harp gt'nıile· 
rinin sayısı l I i bulmuştur. Fılo 
kumandanı da gelmiı,ı vr. d11ha 
bir kısım gemilerin l:skenderuııa 
gelmekte oldıığu anla~ılmıı;ıtır 
Suriyede panik bıı~lamı-;; "e bazı 
kim~eler ailelerile \ e muntazam 
pasaportlar!. \ntaky.ı\ a nk•n 
başlamışlardır. 

Potolsk, oütareke 
Novogradda,GL. VILSON 
mu~avemet BEYRUTUN 

Vali LOtfi Kırdar, kahve tevzii1 
edıyoruz 

Rumen hassa alayını 
imh!l ettik 

AlmanvaJa, harekatın 
betaetinden ~• bügiik 
zagiattcn mütevellit 

huzursuzlulc •ar 
i\fo<kova, 10 (A.A.) - Sovyet h

tıhbarııt Burosunun bu sabah ilk sa
atlcı de neşrettigl Sovyet. tebliği: 

açık şehir hakkında beyanatta bulundu 
ı·ıa"' n edı·ımesı·n·ı llahve UJ\•v.i i~i etrafında yapılan güııılcpbt'l'İ nıü\enı:ııli~en iı lihı. 

bazı rw~ı iyat ,.e deJikııdular üze. ele dııı ulan biı mevzu halini n -
rinc \'ali Ye Bele<liye Rd~i ılok-

1 • ılıgını gimlüğiinı için size lııı me-t a e P e t t ı toı· Lutfi Kırdar, d!iıı ı•.ızl'tecile-
ri kabul edcıc.k ;ili lll'y.ıııatt;ı bu- sele hakkıııd~ iz;ıhtıt Vt:'rnıd; ihtı-

1 
luıınrn;,tuı: y;wını hl seltiın. 

l ' Kahvo tcvzintıııııı biı· k.ıç (De ·anı s111ıifr ~ "ıtıo -' rlc) 
Sariye de le i ngiliz ve ---------·-------·-------
F r an s ı z kumamianları !~-~=~~===~~~===-=~~~==~~~=~ 

mütareke şart/Qrını 

tetkik ediyorlar ------B akrşlar ------

Rusyamn kuvvet ve kudreti, 
bilhassa on dokuzuncu /\sırda ve 1 
Napoleon muharebelerinden son- 1 
ra büsbütün artırıyııı ve kendini 
hissettirmiye başlamıı;;tır. O de
virdenberi de Rusya ile Alman- 1 
ya daima İyi geçinmişlerdir. Rus
Alman dostluğu bilhassa Napo
leon' a karşı Prusya ile müştere· 
ken yapılan muharebelerde tees
süs etmit1 ve bu dostluk geçen 
Harbi Umumiye k.adar arızasız 

he edebilir? 

Tayyare da fi lopundan nokııanı -
n11ı var. Malemeıle alçaktan ur,;a.n 
tayyarelere k31'~ı kullanılan yanın ' 9 tenııııuı bütiin gün, Ostıov, Po-

( Deı-a1111 sahije 5 s-ütıın 1 ele) Jot,;k ve Novograd • Vvlinsk istika- Bir Robinson'un itirafları 

Pevaml SAFA 

devam etmiştir. 
Bilhassa Bisınark, Almanya

nın mukadderatını idare ettiği 1 
müddeçe Rus dostluğuna ~ok e- ı 
hemmiyet vermi~ ve bu dostluk 
sayesinde Avusturyayı (Sadova) 
CJa (1866) ezmi~, dört sene son
ra da Fransayı nıağli'tp etmiştir. 
Bu iki harpte Rusya Almanyaya 
muarız bir siyaset tal{ip etmiş ol
saydı, Bisma~k'ın Avusturyaya 
da. Fransa~ da hücum etmiye 
cesaret eyle niyecei?'i ve binaena
leyh Almanya imparatorlu~unu 
tesis edemiyeceği muhakkak ıdi. 
O cihetle Bismark, Rus dostluğu
nu Almanya için adeta bir anane ı 
haline getirmi,ti. 

Fakat Umumi Harpten sonra 
dünyada o kadar değ~iklikler ol· 
mut, birçok menJeketlerin dahili 
ve harici siyasetleri o derecede 
kantddddara uğramıtru, ki aıırlar 
la doıt kalmlJ olan bu iki millet, 
niıayet bugün kati bir hesapla,
rna imtihanına gİrif~lerdir. 

Bu hesaplasmıya da, Rusyada 
Çarlık yerine Komünizm idaresi· 
nin kaim olmus bulunma3mın, Al
mımyanın m~kadderab da M. 
Hitler gibi çok vasi tasavvurlu 
bir :r.ahn e1ine geçmiıı olmasının 
sebebiyet verdiği ,üphesizdir. 

TASVİRİ EFKAR 
(Dtıvamı .~<t i• 'fr. 5 siılırn I de) 

(YozıRı Holııfe 'i, siıt1111 .'J de) 
------------------------------ metlerinde yaıına yapınıya teşebbüs 

o Si> ıııa ıoo 

1 aribin en ,iddetli muharebelerine sahn• ol"~ 
Sovyet - Alman cephesi 

<•dc•ıı büyük düşman zırhlı ve mo ~ 
türlü cÜzütanıla r·ına karşı şiddetli 
çarpışmalar d<'vaın etıniş, kıtaları • 
ıııış düşınanııı adetçe faik kuvvetlc
ı·iniıı ileri hareketine mani olamk 
nnuılaııe bir muharebeye• tutuşmuş 
bulunmaktadır, 

Polıt"k istikamelirnlr ıltl~nıarı bu 
sıibııh ta:nruzuııu yenilemiştir. Kıta· 
l:ıı·ıınız, dü~ınanııı tııarnııuna topla
nnıızın. ve mitralyözlerlınizin öldü -
1·iiriı ate~i ve kali mukabil hücum -
lul'İiıı ıııukabPle clıııektt·cllr. Çaıpış -
nıular, hala dı>vanı eylemektedir. 

(Deııanı.ı ııılıife 5 stltıoı !! de) 

:················••••ıll•• ···············: 
r!BUGONj, 

~ ..... ·· ········ .. ··············· ...... : 
3 UncUde 

Rusların hava 
kuvvetleri 

Yazan: Sukmar 

DördUncUde 

Suriye mandası ve 
bu işin tarihi seyri 

Yazan: Nihat Erim 

İngiliz orduları kumaaaanı 
General Vilıon 

Vkhy, 10 (A.A.) - Ofi: 1 
Bu dakilc.ada Suriyedeki ingi

liz ve Fransız kuvvetleri kuınan
danlan mütareke şeraitini tetkik 
ebnektedirler. Bu şartlar aynı za
manda Framm: hiıkfımeine tevdi 
edilmiş olup onun tarafından da 
tetkik edilmektedir. Şimdi Paris
te bulunan Başv<'kil muavini A· 
mira) Darlan bu hususta telefon· 
la haberdar ~dılmi~tir. Bu malu-

(Decc11111 8'11ıif e ii siitıw J o'e) 

Dahiliye Vekili de 
şehrimize geliyor 
Ankarn, 10 (Hususi) Dahiliye 

Vt:'kili Faik Öıtrak, bugiin 15.20 tre
nile İınıınlıula hareket l•tti. 

B EŞ gürıd'"nbt!ri gü.ı:u-
mün ucuna ilı<;<en bir· 

kaç serlevha müstesna, ne bir 
gazele okudum: ne de, kulağı
ma çalınan bi; ar.ı nağme, y<1.
nm bir musıkı cümle i, Lir ha· 
ber parçası mi.istesrıa, ı.ld} o 
dinledim, 

Şu anda, gün per\'enıbe , sa· 
at 8, dakika 23, dünyada \ e 
memlekette neler olup bittiğin
den hiç haberim yok. Acaba 
Ruslar Berline gırdiler mP. 
Yahut, Alman!ar, Moskovaya 
girip Kremline gamalı h&C'I dik 
tiler mi? Bilmiyorum. Halla 
yeni bir memieketin haı be gi
rıp girmediğinden veya Al
man - İngiliz sulh müzakerele· 
ri başlayıp başlamadığından 
bile haberim } ok. 

Ankarada, N.bahın ıaat 9 
unda Gramer Terim Komisyo
nunda toplantı. On buçuğa ka
dar münakal'a: Mefhum mudi
yelim, kavram mı? Diskur mu 
diyelim, ibare mi, söz mü?, 
Dava malum. Oradan çıkıp 
umumi komisyona. Orası daha 
dehşet. Ulemayi kiram cosmus. 
Türkçenin iltisaki dillerd~n ~
lup olmadığına dai:-, kızgın, 
fakat metodlu, fakat yararlı bir 
münakaşa. Üç saatlik bır ÖKle 
tatai. Fakat b<ına yine ıahat 

................................. 
yok: Tasvirin yc1zılan. Rl "tni 
:1.iyaretlcr. Matbuat Ullluın i\lt.i
dürümüz centilınt'n Selim ~..r
perle m(:sleki bir h asbihııl. 

Derken yıne komisyon. l fa
aan Ali Yücelin do:ıtluJ...la oto
riteyi harikuladt> ~<:vimli \ t• h~ 
cerikli bir tf!rkipte birleşt•r ·11 

zeki ba~kanlığı cıltında, nt' ka
dar didik didik edilse, rn;.ıt 1-
)jf T ah~in Banguoğlunun c \ -
herile hücumlara yer .} er ınuk• 
vemet gösteren gramerı üstlİn
de münaka'?aların de' amı: Keli 
me lerin ta~mifiude, nida, nomi
nal grupa ı;irer nıi ! Arap, 
Türk. Avrupa tuniflerinın mu 
kayesesi. Verbal gruptan l::dŞ
ka bir de artikül grupu acalıl1\ 
mı? Siz ne deraini1. üstad? Ya 
siz? Ya siz? 

Bu eatırları komisyond11.n 
yeni çıkmıs, bir lokantanın ına• 
srunnda, y;ldırım hızile yazıyo
rum. Ankara müme-.aailimiz do
tum Ahmet Necmi biraz sonra 
lutfedip telefonlcı gazeteye ve
recek, Okul grameri hakkm
dalc.i fikirlerimi ayrıca, uzun u
zun yazacağım. Şimdilik i~in 
hulasası ~: İyi , 

Sıcak ve yorgunluk, bu an-
CJa elim kalemden ziyade buz• 
lu bira kadehine yaraşıyor. Şe• 
refinize!. 



. Ş E H i R H. ,A. B E R L E R i 

9 Is .... ~ .. ' ••• 
1 

1 

il - 1 .. 
1 

Crınlo-18 ..... ıll••• 

~-' --Sinsi ve kurnazca yapdınakta olan l>ir 
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Y afaıarla havalarda Cihangiri bir 
tarafa bırakıp, Taksim· Edirnekapı 

seferi yapıyorlarmıı 
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dir. Ba •-'*'*' lıuarBw _..bir -1117..,_ .ı.. ._ alddara .... '°i - •s -. {.y. 
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bir kurnulığa 'bafladıkları w llıa npanın '6r tik memleketleriJMle mu ildnılı ......,._ Smife W-
bl'U'llUle ıW aykın 1ııanbı ..,.,. fta dua •I ' s - P. k:J' h lıillllt ...... ., ... 
e.-,. pl...._n alaıılmııttar tm'enl st-W- llnmt _... • .... 1 , p6'diiW ,,,,,_.. 
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Cihancir • Edirnekapı bat• Böyle :J9imwlu sUalnde il· rarile memnudul'. Buna mukab11 de- )ettikten sonra vapur ~eeaır n-kl:1ye - de .. ...ırikii kalaul •• 
tmda ifliyen otohilıleıM. sefer- tedikleri yerde duran, jstedık· ri ihracatı aerbeattir. Hariçten ya- vuıtuı olmadıtını ilerı eiln:re:ı:::,a- * • ... ;atlrıranı tudik eyle-
) d -~t-•• ) ki ·-ki leri •erden lmıllc1m bu otohüe- pağı için yapılan 1nMacltliı ve kirh •• llınıc •hlw.ek ._.ce. m &a~ ___.. ..... ~ Ba auretle Su-
er e T_. u ar Y....- an ~ talepleri gören baı illraadçıltar .. sGmrlk tleJIOlarma al~eı ....-~ • ~ • .:_ ,:.,,.a!L! L-
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11 Temmm 

ilim okuyunca b eni bir dü,ün 
celdir aldı. Evvela yanlış olmasın 
d iye sah rlann ü zerinde teker te
ker d urarak metni b irkaç kere 
o kudum. Hayır yanalmıyordwn, 
tapkı yukarrd a okuduiunu.ı ıalır
lar ilanın muhtevasına teşkil edi
yordu. 

Kıgmetli bir ilim adamı 

Y ük sek M imar Seda t Çetinta· 
~· cümlemiz tanm:ı:, eski eserlerin 
korunması uğrunda, yerinde bir 
taasıupla, memleketteki ihma1 
ve ytkıcalıktaki bilgisi:ı:likle he• 
men tek ba,ına aen elerdenberi 
mücadele eden adamdır v e itiraf 
e tmelidir k i, yaptığı nefriyatla da 
m emlek e tte eski eserler hakkın
da bir :ıevgi fuurunun uyanması· 
na hizme t etmiştir. 

Ankara, 10 (Ilususi muhabiri
mizden) - Ücl'et1i memur ve 
mfüstahdemlerin de bir tekaütlük 
maaşı alabilmelerini temin için 
kuı•ulan Vekaletlerarası Komis
yon çalışmalaı·ını yakında bitire
cektir. Bu heyet, ücrEtll memur 
ve müstahdemlerin tekaütlük hak 
kını kaı·aı· altına alrııakla, b\ı 

let serma~ıesile işliyen bankahu
daki memur ve mü~tahdemlerin 
tekaütlük hakkını tesbi t eden ka· 
nunlardan istifade edil-n.ştir. 

Mezkur kanunda, bilhas8a va
zife başında ölen memm· ve miis .. 
tah<lenılerin maaşları emniyet al
tına alınmnktarır. 

hususta hazırlanmakta olan ka- Kamın Bü;yük Millet l\leclisi -
nunun ana hatlarını tesb1t et- nin önümüzdeki içtimaınrla göriı· 

mektedir. şülmek üzere yakında Meclise 
Kanunun hazırlanmasında Dev l sevkeılilccekttr. _____ _. .................. ıiiiiiıiıııiiİiıııııiııı"'-....... iıiıiıiıiiiiiiıiiilıiıiıiıiıi ... ___ _ 

Refah vapuru şehitleri için 
Yavuzda bir ihtifal yapıldı 

lhtifalden sonra, donanma ve diğer 
müesseseler adına denize çelenkler atıldı 

---

Sahife : 3 

- 1-

Server ~akit 

M aarif Vekilet i iki ıeneyi 
ıı~n bir zamandanberi her 

hafta «İlk Öğretim» adlı bir 
mecmua çakarır. Bunda ilkmek-

----------· tep muallim ve talebesi için cazip 
Rusya, havacılıg" a fıevkalô.de ehemmiyet o labilecek her ,eyi ·dütünülmüt 

'. ve meanua bunlarla ~el bir 

vermiştir. Mareşal Voroşilov, domuzu - l'ekilde dofduruınıu,tur. o, )a:ı:ı 
- ve resim nevinin bu derece mek-

sine k/er /e öldüreceğiz, demekle bu !tep alahdarlarıoa hoş gelen öğ-

k • k • • - lrctici ve :tevldendirmt:k yolile uvvete ışaret etme istemışt1. bilgilerini arttıncı b ütün varlık· 
------.ı:::m::=--=---CIC=--.... ---•,• larHe donatılm111hr. 

R usya denince adette çokluk, ' ete nasip olmıyan bir mazharİ· Sovyet Rusyanın 3 müstakil ha-ı ? kadar kı, .bu .mecmua bizim 
sahada vüsat ve malzemede yet arzedcr, Atantik ve Pasifık v_~ ordusu teşkili için çalıştığı g~ı yaşı geçmB ~s.anlarda mu· 

bolluk hatıra gelır Rusyada her vüsatlarile mukayeseye müte- soyleniyordu. Fakat buna ınüsla· a11un olmak heves1nı ve daha 
şey çoktur, genıştır, mütenevvi hammil geniş bir saha kara ol- kil hava ordusu demekten ise 0 • Jmektep çağına gelmemiş yavru
ve mütehavvildir. Rusyanı nen mak üzere temadi eder. Hiçbir peratif hava kuvveti demek da- c~klarda da mektebe bir an evvel 
büyük kuvveti de şüphesiz bun· • ha doğru olur. Muhtemelen bun- gıtmck . ar~us~nu ateşlemektedir. 
!ardır. Adet her askeri tesekkül- Yazan ; !ardan birisi Garp, di~erı Uzak· Bu sa~ımı mu~ahe~cm, nefsimde 
de en büyük amil olur. . şark '-'e üçüncüsii Je A<Jyarıın mer ~~ydug~m ve ~uhıt~d.e gördü-

Bu sebepledfr ki Rus hava Emekli Albay kezinde bir mıntakada her iki ta- ıgum elaka1aran ıfadcsıdır. Hele 
kuvvetlerinin tesekkülünde de rafa indelhace İntikal edebilmek mecmuanın başlığı altına kom.o, 
kemiyetin büyük ~ikyasta mües- Mecİt SAKMAR maksadile tertip olunacaklardı. !Büyük Atatürkün Şu sözleri bizi 
sir olacağı aşikardır. Mareşal _.. . .... B .. .. kırkımızdan sonra muallimliğe 
«Voroşilof» a atfedilen bir rıva· ugunku harpte Almanlara heves ettirmekte d a ha kuvvetli 
yete göre Rus hava kuvvetleri siyasi tahdidata uğramadan karşı kullanılan Sovyet hava kuv- amil olmaktadır • M Jr I I 

memleket dahjlinde beynelmilel vetlerinin ta d d' · kk • « ua ım er 
için sarfedilen «domuzu sinek- • yy_are ~ e 1 na ın· Yeni n esli, cümhuriyetin fed?~r 
1 ı ). ~. hava hatları uzun hatlara malik da katt ve dogru bır rakam söy- mua1lı'm ·· bb'I · • · I 
ere tepe ıyecegız» sözü adede b b 1 • • l k ve m ure J erı sız er 

üyük bir hava hattı ı;oı;: e {esının eme için elde hiçbir malumat yetı"stı"receksı"n· '-' · ·il : · 
verilen kıymetin Bols. evikleştiril- k F k . ız. ı. enı nes , sızıı1 

kurulmasına imkan verir. yo tur a at 938 · d • 

Yukarıdaki ilandan anlıyoruz 
ki m uhterem mimar ayni zaman
d a Yardımsevenler cemiyetinde 
d e faal bir unsurdur, onun bu 
gayretini azımsemanm ve takdir 
e tmemenin de iınkinı yoktur. 

İzmit, 10 ( A.A.) - Refah vapuı·u 
faciasında şehit düşen denizcilerimiz
le hava kuvvetlerimiz men~upları 1 -
çin Yavuz zırhlısında bir ihtifal ya
pılmış ve aziz şehitlcrimizın hatıra

lal'l anılmıştır. 

miş bir ifade~ıı gibi görünür. · . senesın e eserıniz olacakhr.» 
' Rusyanın 1 7 3 milyonu aşan Bundan başka hava hi.icum- ~~~~ar;~ t_:ıknben 70 tayyare bö- ı Yeni bir neslin kafasında yf'p· 

Gümrük ve muhtelif ırklardan mürekkep bü. larına karşı mutlak emniyeti haiz ~gu 0 
uguna w, bunu.'.1 ı oo: 1 so yeni b ir mm ve fikir dünyası 

inhisarlar Vekı·ıı· yük bir insan kaynağı hava kuv- mıntakalara malık dünya yüzün- ~!Uzakşark~a ~~ı~n~uguna gör~, yaratmak. Bu ne hazlı, ne serefli Diğer taraftan içtimai eksiklik
Jerim'İzi tamamlamak uğrundaki 
faaliyet ve ga yretile de 'Yardım
sevenler Cemiyeti elbet memle
kette büyük. he mde çok büyük 
bir boşluju doldurmuş bulun
maktadır. 

Ancak, anlamadığımız 

nokta şudur: 

Acaba Y ardımsevenlerin faa
liyeti ile, (Türk mimaris\) mev• 
zuunun ne münasebeti vardır? 
H emen ilave edeyim k i, benim 
dört satırlık ilan dan sezemediğim 
bu münasebeti bana izah ettikle
ri takdirde yine burada anlayış· 
sı:ılığınu ilindan çekinecek deiİ· 
lim. .. ... " 

Fakat ortada benim v <:! matba
ada bu ilanı okuyarak fikirlerini 
sorduğum diğer arkada,lann nü
hn edemedikleri bu münasebet 
mevcut değı1se, o zaman ' u ufak, 
hatta üzerind e d urulmaya bile 
değmiyecek olıın hadi.;eyİ mahz 
bir m isal olarak ~ıe alacaiım ve 
diyeceğim ki : 

Göz boyamak illeti 

İhtifalde Vall ve askeri kuman • f 
danlarımızla Belediye Reisi ve Vila
yetin bütün diğer teşekkülleri mi.ı -
mess1lleri hazır bulunmuşlardır. Me
rasime vilayet, donanma ve diğer 
müesseseler adına denize çelenkler a
tılmasile son veı·ilmiştir. 

vetleri için lüzumu olan her tür- de iki memleket vardır ki bun- l "km~nI cepR esı b~~~-kl0~:5SO b~- ve ne manalı bir zevk. lnanı;,12 ki, 

Şarkta lü mütehassıs eşhası kolaylıkla te- ların birisi de Ruııyadır. Bugünkü u tl ~ırk us 0 u e~ı um~mı- b ir muaJJim, hem de b ir ilkmek
darik etmiye ve bunlar arasında en uzun menzilli tayyare vasıfla- ~e ek 

0 .t~~.) .. ~ıyy~~esı. old
4

u
5

g
0
u
0
n- tep muallimi olamadığına, bugün 

seleksiyon - ıstıfa yapmıya im- n dahi bu vüsat katşısında mü - S~~Ö eşı 0 u en arıç. - bu sö:ı:lerin ve bu nesriyatın d a 

Macarlarla 
Bulgarlar 
arasında 

Bis ticaret anlaşması 
imza edildi 

Sofya, 10 (A.A.) - Düll imza e
dilen Bulgar - Macar ticaret anlaş
ması nıucibince, iki memleket ara -
sında 600 milyon leva kıymetinde 
mal mübadele edilecektir. Bu miktar, 
Bulgaristan tarafından yapılan u -
mumi ihracatın yüzde 20 sini teşkil 
etmektedir. Yeni an laşma "ayeslnde 
Bulgar - Macar ticari mübadeleleri 
büyük mikyasta artmış bulunmakta
dır. 

Raif Karadeniz, 
Erzincan, Erzurum 

1111 Karsa gidttcek 
Ankara, 10 (A.A.) - Gümrük 

ve İnhısarlar Vekili Raif Kua
deni.z, refakatinde Gıimriik M:u -
hafaza Genel Komutanı ve Vekil.
Jet Kalemi Mahsus ~lüdürü oldu
ğu halde .Şark vilayetlerınde bir 
tetkik seyahati yapmak üzere bu 
gün saat 15 de Ankaradan ayrıl
mıştır. Vekilın Erzuruın, Erzin
can, Kars ve Ardahanda gümrük 
ve inh1ııarları alakadar eden mev 
zular üzerinde yapacakları bu se
yahat bir ay kadar sürf'cektir. 

Sovyet radyosunun 
TUrkçe nefrlyatı 

Moskova, 10 (A.A.) - Moskova 

radyosu 25 - 342,1 - 811 • 1154 ve 

1379 dalgalar üzerinden hc.:r gi.in . a -
at 8.30, 19.30, 22.45 de Tül'kçe ncş-

rlyat yapmaktadır. 

k anlar verir. Birçok askeri h<>va essir olamaz. lptidcı.i ,malz~me)e d ~ay~abe ~der. F_ak~~-üç ~i~ sevk ve ikazile, esef ediyorum. 
kuvvetleri ve teknik müessese ve gelince harice muhtaç olmadan ne :rı erı u uvvetın ı ı mıs ı Diğer taraftan maarif t~rih:ne 
laboratuarları hava kuvvetleri memleket dahilinde meb7ul mik- ~ttıgım ~abul edersek Alman - ait kitaplarda eski ilkmekteple
ve hava sanayii için lüzumu olan tarda tedarik olunur. Bilhassa us ~arbmde 9000: I 0000 tay- rin vaziyetini tetkik ed i o rum• 
eşhası yetis.tirmeye nıu"sar'ttı"r. zengin petrol kaynakları hava yare ıle çalıştıklarını kabul ede- o bir fa • y ' 

biliriz. ı · . .cıa •. 
Bütün Rus gençliğini .:ıçu~a kuvvetleri ve motörlü birlikler Bı:ıde ilknıektepler ev veli muh-

hazırlamak ıçin «Üssoavichim • için bulunmaz bir nimettir. Alman resmi tebliğjne göre, lteJif adlar alırken, sonraran 
tayyare ve gazlara kann hava mü- Rusya havacılığımn büyük Besarabya ile Baltık devletlerinin «Sabyan m ektepJeri!'IJ namile anı
dafaa cemiyeti» büy

0

ük faaliyet mikyasta askeri ve sivil sahada Rus~ar91ta,rafından işgalinden son- Flıyo_r. Bu kabild en ilkmektep, 
göstermiş ve halkın da pasif ko· inkişah için her türlü müsait şart- ra u ar tarafından hazırlanan • ~t~ !'fehmed tarafından cami· 
runmıya alışması için de çalışmak lan toplamış bir memleket ad do. tayyare meydanları ( 814) e çık- ınm ıçande tesis olunuyor. Geı ek 
ta bulunmuştuı. lunabilir. ~ıştır. Bu meydanlardan ( 300) b unda. gerek F a tihh oğlu ikinci 

B u cemiyetin 9 3 7 senesinde unün meşgul ve mütebakisinin ih- Beyazıdm camü içinde açılan da 
1 SOO hava klübü ve 2000 p lanör • Sovyet ~u~ya b~ '?1üsait i~- tiyat olduğunu kabul edersek ve !d ers programı «ta limi keJami 

Yelken uçuşu okulu ve 9 da kız- kanlardan ıstıfadeyı ıhmal etm1· her meydanda bir filo (yani üç kad im ve K A • d ' 
k d .. b". " k 1 · uranı azım» ır o 

lar için tayyare okulu olduğunu yere unyanın en uyu ıava böl~~ten mürek~ep bir t5bur mu- ~anki islim aleminin de kİasik 
ve 938 senesind.! yi.iksek teknik kuvvetlerinden birisini meydana' kabılı) bulunduguna göre 9000 ilkmektep programı budur B 
okul ve müesseselerinde yetişen getirmiştir. rakamını yine tuttuTabiliriz. Bil- program d a namaz ve nt'lrn~z A~ 
genç mütehassısların adedi 91 Teknik ve sanııyr Rusyada A- hassa tayyare zayiatı hakkında r elerini okutmak ve bt"lletın k s; 
bin olup bunun 59,000 i mühen· merika, İngiltere ve Almanya de- ajans haberlerinin verdikleri vardır. F atihle ikinci Bey:zıdı: 
dis olduğunu ve bundan da Tecesine çıkamamıştır. Bunu kıs- şimdiye kadar işitilmemiş rnkam- bu mekteplerine yetim ve yoksul 
27,000 mühendisin milli müda- men telafi için Amerika hwa sa lara bakılırsa bu miktann dahi çocu~lardan ba!lkası alınmadı~ı
Faaya ait sanayie tahsis kılındı- nayiinden tayyare ve motör li- az olduğu hakkında süpheye bile nakrore. b unlar haricindeki ço
ğmı söylemek Ruııya<lak i hava- sansları satın almıştn. Nitekim d.. b .

1
. . Z . h. k k I cu ann evlerind e. veya hususi 

cılık faaliyeti hakkında kafi bir Almanlara kars.ı Amerikanın en uşe , ınz. -~yıat a ında ve- muallim lerd k d '-1 . e n o u UK arı an la• 
fikir vermiye kifayet eder. iyi bombardıman tayyarelerinden rılen rakamlar hakkındaki müta- fılmaktadır. 

cek ve tütün, ma<l{'n, ot, ~aman ve R usyamn vüsatı ve bütünlüğü Gleen Martin tayyarelerinı kul- lealarım1zı gelecek yazımızda tet- v_akfiyeler üzerinde yapılan 
İ Bulgaristan bilhassa makine, ray bunlara mümas11 maddeler ı"hı·aç e- h l k b k d A 'k 1 d ki · l 'L 1 · d k!'-f 

' 
Yapmadan faaliyet aöateri- i d" 1 dd 1 av acı ı a ımın an merı a an ı arı aJans ıaoer erın en kik edeceg~ iz. tet. IK e r b undan sonı·akt" m "klep 

• vesa r en ustr ma e eri :thal ede- decektir. 1 k h b d 1 1 k d ~ 
yorrnu' gibi, sU'f kağıt üzerinde -·---' ..... ---·--............. müstesna oma üzere iç i ev- an asıma ta ır. Mecit SAK MAR lerın programına b ir in ci M ah· 
ruhsuz ve manasız istatistik ra- -·-.---·- ---· ..... .. .. ... . ... .... . ....... . . ...... m~d .~amamnd.:ı bir . knl ill;rafi -

kamlar vererek yekun doldurmı· ,~r -"'""' G Husn uha t» der~i iJave ed iJdiğini 
y a çalı~mak, m u tlaka baltalamı• Hikaye - CÜZDAN Yazan : Hüseyin HULKi ,, , orizia gösteımektedir. G örülüyor ı, ; 
ya mecbur olduğwnv.z milli dert- p rogramla r t&mamen dini es::ısa: 
ıerun• izden biridir. Yann, Yar- ı"htı'yar adamın on iki yaşındaki j 8 sene ne çabuk <>eçtı·. İhtı'yar rnk k •• •• ta göre tanzim ed;Jmı'stır' B 

., , onu aradığını hbsetti. Bir nııiddet men kapıyarak ı:ı;enlş adımlarla dar ruvazoru · ' · una 
'..1·-·evenler Cemiyetinin kon· toı·unu birdenbire bastnlanmıştı. Ge. defa ölu·· mü hatıı·Jaı·dı Bu tab·· t. mukabıl h e··ap cog·r { "h ~ ... ~ • .. .. • · ıı ne ı- sonra kapının yavaşça açıldı~ını, sol- ı:okaklara saptı Ve caddedekı ecza- · " ' a ya tarı 
gresinde faaliyet programı o· len belediye doktorQI. '4:uçuk çocugun ce onu ürkütmüyol'du ama vauı·u"u b . vesa ire gibi dünua u mu ' •t' 

l 1 J • ~ ~un yüzü ve eyaz entarısilt.> l<ııc;u- neye girdi. Şüphe uyaııdıı ınamak batmamış ti!__ , t una ıu 
•-un••rken C emiyetin gayeler:le kirli vücudüne te'ma'!ıl etmec en onu ne olacaktı? uımler b u e'-t ı · k .. ..,. • ğün ona doğru ~·aklaştıii:ını, (Dede için cebinıle olan bowk dört lirn ile . . m :K ep erın apısın-
i)-'la" olarak yapılan ;,.fer meya- uzaktan tetkik etmiş, dedenin izaha- Son gu··nıerde k f b H d a n b ile garme kted' H K" ..., . . 

1 
a asını dolduran en al'tık iyileştim. aydi !\l)kaıra iki kiigıdı bfr!C'ştircrek eczacıya ver- me ır. attı;. o 

nında bu konferanstan da bahse- tını dınlemışt · yegane fikır bu oldu. Nefes tıkanık- çıkalım) diye onu kucakladığını H'Y- ı di. Ve ilii~·ı alarak kuhib~nin yolunu - - - - kadar k i, O zamanın d aha yüksek 
dilecekse, düpedü:ı göz boy~a- Reçetedeki Avrupa ilacı ne kadar lığı, mafsal ağrılaı·ı geld i~i za m:ııı l'etmlşti. tuttu. J tal 11anla7 ı. ge111ının dere~ ltulunan m emeselerin. 
cak demektir. pahalı idi. Doktor f b~ _m_ü~'.~ .. ilacı bu düşünce bütün dı>hşelile beynine Büyük baba sevinçle gözleıfoı aç- Ufak bil' ~ıtıı·dı olsa dönlip nl'ka<ıı- "il ~~ ~ile bu sonuncular mevcut de. 

Bu mevzua burulan hiı· müd- yazarken onların ae a etını uşunme- ı>aplaoıyordu. Çocuk onun bu kedeı-lı mış, bu tatlı niyanın tesirıni bit· 11a hl:'kıyoı, kalbi sıkışal.'ıı.lrnıış gihi torpı enmediğilıi gildır.Buralard.- T ürkçe hiç oku-
lı:let evvel batıka bir sebe~le de mlş derhal yaptırılmaıunı ilave et- saatlerinden uzak neşeli bir ~lemde müddet yaşamı~tı. O _ıun çok dolaş- oluyordu. . . bildırigorlar tuhnaz, . . dertl'-!. 'ni dinld«~L 

tm
. • mişti . (Onlar) başkalarının yardı- yaşıyordu. Torununun daha k;1·,.l·k- t T ı d r. _,_, t b k ı H ı k t d ; ı. "' tenıas e lf ve ıs yapay:ormUf '] . b·ı· l d Alt ]' . t k '... . ]. . op a ııs ı paı a vOI' ll~U ll'a- r ava iyi( en ıyıy~ araı mış- r R 10 ( A A ) Of' . an a Q\I sat-u-1.k ya:ı.ı ya h 

ili .. .. lr. k dimni ld '- mı e geçme ı ıyor ar ı. 1 na u- en yegane oyuncakları olan ve ga- yı buluyordu. Bir buçuk !ira nok- tı. Gökte siyah bulutlııı· ılolnşıyordn. · oma, '. · - ı.. . . b ile öğretilmezdi. :ı:m• 
g:ı ı aorunere . en a a t an ilaç parasını nasıl teJarik edebi- zlnolardan toplanmış bulunan ga.mı ~andı. Gün dah;ı karaı mamı~tı. Ba- Sert bir riiz •ar elektı·ık fenerlerini 1 İtalyan Bahrıye Nezaretı Gorıııa Z la 
~aktan bask. • a bır feY yapmadı· leceklerdi? İhtiyar adam, dört gün· kapakları, kı'brı't V"' sı·gaı·a l:u • ııl .ıı·ı- r.·k ·· .. ı· b ı · ıcı ı ·· · · k · .. - .. k ı.- ı·ıd·r. · h kk aman bu sıbvao mekteple - ll le kd ,,. . " şı yere ı 15 ı , du~unce ı ıı· vazıyet- sa lı)·or, ırn. ırım ta~ an Jzeı·ındekı l ı uvazorunun a;ı; .,..< ı ı6 ı a · ın - . L p di hı_ _ • 
gınu:ıı mısa er.. yana. ya a •n .. - denberi sokakları geımiş, pek eüzi le oynadı"'ı oyunlar g0··zu··nu··n o'"nu'"n- t ·· ü k ı.. b t 1 k k h ı · d ki h b rı eere& a sa .ar "'etelı:s- h ik 
1 B 

b d .. .. e yur yor, aılll•tır aıı onu kaldı- . teker e ışı tızme l'l'i genışliyor, a a eri tekzip etmektedir. Baş- a---~ d · • .,. '" ' 
amatbm. ugun ıra:& a teeuur bir para tophyabilmişti. JJiişkün geldi. YavTUsile haşhaşa geçh·dıği rım taşları üzerinde ,;ert se~kr çı- ıı küçülüyordu. lrn gemilerle bir anıda bulunan bu ..... -~m anh !aphrıJaı·ah. taa?düt 
dtıyarak karaladığım bu sabrla- vücudünü sürükliyetck meşakkatle kış gQCelcl"inde ne kadar mesut tıı. karıyordu 11 .l b - b' ~ ı · _ . ettı v e atta mekteple:ı tcsıs e-

beh. Y d -·e enler Ceını" d 1 h d d • k .. " ..., . avaua •ıgucu ır lo!Unun f:!:PCe· Kruvazol' bir ln.,iliz denizaltısının d eal t l b .. . . rın se ı ar a. .... v • o aşıyor, er zaman ur ugu oş .. nayat sekiı senede ne kadar d~g·i~. t·ı. "' e r a e eye h e r "' k 
.ol! I b • • . .. ~ ., Yazın o bunaltıcı !lıcakiaı·ından ~imle bulaıııJ; bir fırtına ve yağmur h·,·ı·cuıl,una uu.~anıış.·a da ..:aptıli> -~ .• .. d 1. "~n Yl}.·ece ' 

yen stanbul fU esmU1 ayna mu- başındaki yeri ona bit şey temin et-. Tali akııine dönmüş torunu l:astal.·ın- b ,.,, ~ J ..,.l Sd ı gun e ık ve se ed h lb 'b' l · ir gündil. Şehirden epeyce uzaklas- kokusu his~ediliyorclu. İhtiyar kulü- . d "- n O ır C ~se ve 
tereddi yola adım atar ga a o • mi yordu. mı~tı. Bir şey yapamamaktan rnıu·· tc- 1 h · maııevı a sa ve~ındc torplllenmckten ••e r "'"ylet '-ile • b J d mıştı. Bir bahçen n ta ta havalesı bPve ginliği zaman toıununıın .eo;ini · - ""' T- u vertnıye aş a a-
~uğunu his veya vehim ettiğim Doktorun ısrarına rağmen altı lira vellit büyük bir acizle hastalı~ın ken:nından geçiyordu. Tozlu incir i.şıtmeJi. I!ı>ıhalde uyı.muş olaeaktı. kurtulmu~tur. lar ve kapılarını her çocuğa aç-
içindir. Hissiyahmda aldamyor- bir türlü tamam olmamıştı. Cadde- gittikçe ilerlediğini görüyor, Allaha yapl'akları güneşin harareti altında Sevinçle ta~un kalbi şid<letl~ çarpı- J tılar. 
sam Veya vehhaın oldugum~ anla- deki eczacı ilacı on para noksamna dua ediyoı,du. h k k' b' k k 1 • - h Bı"r ngı·ıı· at M aıı · M avaya . es ın, acı ıı·. o ·u dağıtı- )or, yorgun uguna ragıııen ıı· ct·y- Z V an u un • Cevdet!n son za-
fıbrıa, ne mutlu bana... veremiyeccğini söylüyordu. işte yedi günden beridir ki karşısı- yordu. lhtiyar bıraz dınlenmck içın !in çevikliği le taşlıktan gı ç~.ı:ck o- h . . 'd d .Jd" m anJara kadar kalab ilmis lan 

C B. Dede 8 sencdenberi torunu ile be- na altı !hayı tamamlıyacak ingaflı tahta havalenin önü~dt>kı be~·~z ta~ da~:~. ~.iriyordu. . . .. aJDl l am e 1 l bu eski vakıf mektepler i bak~ın-
............ ....... .. ........................... rabcı: yaşıyordu. Annesi, kocası öl- bir adam çıkmamıştı. Toplayabildiği i.lzerine oturdu. Genış nıendılıle al- Knçuk oda hazın bır lo<ıluğa ~o- L d J d a yaptıg~a tetkikata .. Lt 

1 t 1 
d··kt onr0 k"çu"k yav u ·u b"' ··k paı·a k ·· l" b 1 d k t l · ı"l · b ·· ı ·· .. 11 f'f b' . f on ra 10 (a,;\:.) - <ıııh!<On Ar- gore .lS 80· u en s .. u r 3i uyu anca uç ırayı u muştu. nın an a ·an er erı " mıye aşlad1. mu muştu . a • ır mum ve ku ' .. bu lda hüküında 1 k d I 

ASKERL K babasına. _bırnkarak kaçmış' .. faini Bu para .. - J"'" .. Başını l'ller·i ·ırıv•ına sıkıştırmış bir kql·uı<u his ediliyordu Pencereden mstrong, dun Loııdrada Wandsworth J r a r . a tn ar, P•· . yı eczacıya goLuı· u:çu ve ı ' ' _ ' · · . . . . . . şa a r . esnaf ve ağalar bey 1 • 
kaybetmıştı. Çocuk o zaman <lvl't ':ya. ağlıyarak yarısını da birkaç gün vaziyette sık sık nefes alıyor, ka- sızan donuk bir ışık ot yatağın yan- ha1J1shaneı-;ınde ıdıım eJılmışt..lr. Ar- b " f d iJ f 'd • çe e 

--------------• şında idi. Meşakkatli günler g~ti. sonra getil'eceğini söylediği ı<abah ne nıa'?an ıı:özlC'rilt1 güneşe bakamıyor- ,,ını ayılınlatıyor, ynıle küçük bir ıııstrong, harbin başmdaı1beri ca~u« in:e e e n k~r J~ra. ln an }"UJ>.tı• 
Yerli Eminôııti Askt-dik Ş11beııiıı- Kış mevsimi onlar için sıkıntı ve kadar fena karşılanmıştı . Bevaz du. Fakat g; riıı şey beyaz taşın al- ld:ıre lambası dl! ru~ıordu. Bu :. ntakt!l olnrak :ı.~ılan ilk İngilizdir. Arms- n ş vekva le . ~·~ olan sıb-

de)l' t l '"ki'" 'd. · t d k' 1. b. .. d ı J k ı k f b' k yan me tep erının sayısı ·· · ız ırap a yu u ı ı. gömlekli adam onu kolundan tutarak _ın a ır ı ır cuz aı uru3oı"rhı. ren ıı ı ve ço zayı n· çouı · yatı- troıı~. bundan bir kaç ay evvel A . d k . , )'uz 

b 
A1şağıdak a~~aı·ı i'~~.1~ Y;~ek k st~,- İhtiyar adam daha o senelerde pa- kovmuş cburası aktar diikkanı değil> Ihtiyar boş ve nıanası7 ~özlerile oııa · yordu. nıcı lkarlaki Alınan konsoloslııkların. 0 san sekı7dı. 

ay arı~f ayı .. ndrı le ı·ıı e il n·'ı·" 1 uı-~ r a loplamıya çıktığı zaman toruıııınu diye bağırmıştı. b!r ~i.ıcldet baktı. Sonra birden va- İhtiyar lanı bayı ~aktı ve ona cloi!:rtı dan biri va!'(ıtasile İngiltcı tı aleyhin- Çocukluğ-ımda b u kabil b ir 
zere nu us cuz an ar e e cı ne eo d b . b .. .. . ıı tı k k k k 1 d f ]" b 1 b" \1 k f k b"- -' vcsikal:ula 3512 numara ile şubeye Y: l eı~ el' gotunnbıyke mecbur kalı- Belediyeye müracaat eılt!rck i!acı , ye. avrı~nra , . ·~r .~Y ~ etrafı seğirtti. fö''ı<'ı içire<:Pkti. Fakat uyan- e aa ı~·e_tıe il unan. ır , ına~ ca- va ı me te ıaue okuduğumu 
müracaatları. rı u. er zuman e lediği kö~0 ha- meccanen alıııay1 ta~arladı. Fakat bu tetkık etti. On~. ~lını .. sur~~ıye ceşa- dırmıya tla hic: gimlü yoktu. Bil' ~uı; .1t>>ıktlntına aı~ı hızmct etmış ve ben de pekala hatırlarım. llunc.hı 

Şındaki camiiıı genı· a 1 d . . ret edemi,·or, butun vucudu titı·ı'vor- nıı'ı'clılet bc>klcclı' Elı'nd~ ··ı·şe ··abı"t v~ Inırıltereye avcldınde yakalanarak Tu""rkçe hesap v f il ~ Lv. Tğm. o~man Oğ. Mustafa :J27 ş 'v u~un a ço- ışın uzun formalitelerini ıliışiiııürıcc d ~ ~ · · · ~ " · ~ ~ "' . . . , . , • cogra ya gı ) 1 

Elazığ ( fi09i9) cuk akşama kadar oynuyor ve sonra (vakit kaybederim) korku ile v:ız u. mütebeşSim gözlcrile torununu tet· ;on~ a cınayct.hmah;emc.~ı !~.:afın - dersler okutulmakla beraber lcd-
Nk. Tgm. :!\f. Hilal Oğ. Enis a27 b?.zkukb. panl~lrıııkı şıngırdataınk bü. gı:çti. Hem bu miisnade Avrnp,\ miis- Sokak tenha irli. İlerde, duvar kik ediyordu. G_ari~. ş~y <lakikalar z::ıııa r~~~~~mı :~7ı:u:~t e o um ce- risatta. d aha ziyad e dini csa~ata t 

1!'<tanhul (50912} yu ıı· şev. e ulüb<'leriniıı yolları. t:ıhzarları için deii:ildi. tştc çocujiun dibinde biı· .;öpçü beygiri başı yere geçiyor, ~ocuk bır turlu uyıııınııyor- • h emmayet verilmek teydi. Ku:-ımı 
Lv. Tğm. )1ehnıet Rüştü Oğ. :Ali nı tutuyorlardı. hastalığı üzerinden tamam dokuz sarkmış bir vaziyette mi"kin ve du. Halt~ ~·atakta ?fn_k bir .hare~et İngiltere .. Amerika Kerim , tecvid v" ilmihale en zi-

Reııızi 312 İııt. (32854 ) İhtiyar ek~eriya sokakta torununa gün geçmiş bulunuyor ve hasta git- mecalsiz <luru):or, ynşlı bir kadın Ye ses bıle yoktu. Ihtıyar bır nıud- ya de ehemmiyet verilir k" 
... . ....... ..... .. ... ......... .... ....... ....... yemiş ve ÇÖl'ek alırdı. Dede her yu- tikçe ağırlaşıyordu. ağaca dayanmış uyuyordu. Dede dP.t bu tülbent kadar beyaz yüze arasında hava ) ıan dini ilahiler söyletilird~ B~~: 

Tasvl·rı· Efk~r vaı·lanan mevsinıdP. ihtiyarlıtl'ıııı ve Dcd ge 1 . t b birden titrek elini uzatarak eiizdaııı baktı. Ona ince, :;olgun du(laklan ı~r- aan"p t d . ll . ; 
A .. k .. 

1 
.. _ .... b .. "k b" 

1 
'e ceerı.orununun aş ucun- "' ,. e rıs usu ern f l 

duş un ugunu uyu ıı· ıztırap a <h "ab~hl k d b kı· 1 süratle yerden aldı. Bu hareketile oynar gibi göründü. Göz kap:ıklann- p O S t a S J kalı' t b' . t mi 'l 1 1
• a.a· 

--------------- .. .. .. .. . . . . . • ~ " ara a ar c ıyor, nıeca - er ıye Si" c dl duşunurdu. Jçını bazan deı·ın hır ~ı- ~ı·z kaldıt.ı z . 1 k b k 1 ııanki her şey ona bakıyor ""Özüktu'". da hafif bir göl"'e toplanmıştı. İ··inc d ki w erı e ce c~·ın-. · ,., aman ar a arı saç arı- ... ... " e haf kıntı kaplat, seneler geçtıkçe toru- nın da•"ıldı<rı ol Y' t - b . d Beygirin ve ihtiyar kadının bile ba- ani bir sıkıntı çöktii. Kuvntli biı• el Va~ington, 10 (A.A.) - Aliikadar esası mu aza etm ekteydi· 
).•. . b' 1 • ..., .. ~ ıga aşını ayı. k 1 A "k ler 

l Abone Şeraiti ı T~r'~in Hartı nun_u daha çok !'ev< ~c;ını, on!';uı; ır yarak o. mın solgun yüzünü ~efkatlc şmı a dırarak beyaz taşı süzdük- sanki kalbini sıkıyor, gösüne doğru hükumet erkanı, . ın•rı an memur-ı • 
ıçı ı ;ç ıı dakıka yaşıynmıyac;ıgını kcndı ken- t~tkık ediyordu. • !erini göı·ür gibi oldu. Cüzdanı sii- bir acılık ve kesiklik yayıyordu. l:ıı i~c PO>'lnnın lııgiltereye naklini Beninı okuduğum ill<mekten-

dine söylerdi. ,., b' .. .. . ratle cebine sokarak boş ar:;aya snp. Birden kalkarak yatağa koştıı. Onu temın için ord~ı ~c hava kuvv. etle_ d teki program Lenev vu·'u"'nu··n T~n·za" 
66-elı'k ı~oo Kr 2700 K p • . uece ır ruya • ordü Tol'unu .,ı·ne t A t fı d cııı b h i h • ~ ..... ............ • · r. arasız kaldıgı zamanlar rruz1er1 .. e- • J ı. rtık tamamen yalnızlıg-ına ka- ne olur~a olsun uvıındırnıak ilacı aı·a 11 an Y ır ava servıs l - tta b b k ,.. boyle hasta t l H k . . , d rld'"i . , b .. .. m a n sonra u su y:ın me tep-
.A ltı aylık ""'"••••• 760 > 1460 > yaşararak küçüğün yüzüne şdkatle ' ya ıyorc u. ava nçı ve naat getirdikten sonra cüzdanı açtı. hemen içirmek istiyordu. Titrek el- ~s ec 1 ıg ~ı- çarşam a gunu bildir- l • ·• • d ılmı 1 1 
Ut aylık ........ ... . 400 > 800 > bakar. sonra onu birden çılgınca berraktı. Uzaklarda bir kanat çıı·- Ve birden gözleri büyüdü. 1çı'nde leı·ile cılız vücudünü sar<:tı Ve "es- nıışlcrdir. Sılahlarından tecrit edilen ent. u zc;nr.J.de yap b " f 0 .an ıs ahat 

· pınmnsından .. te il· t bi · 1 d. S k 1 'ı 'k·k· t · dört bombardınıan t. ~yyaresı' bu s~r- ne ıcesr o u gu· nu ız. ym e m:ıarif .,,._ · ··"le ............ 11)0 , yoktur. göğsüne bastırırdı. Çok defo tol'U- mu ve 1 r ses ı:;ıt.. kıvrılmış muhtelif paralaı· duruym·- en ı. onra Ol'Cunç ıa ı a onı1 . 1 . . 11 .. .. " t rihl • d ··~ ' k . 
DİKKAT: numı doyurmak için aç kaldığı za. miş, çocuğu yatakta bıılmnamıştt. du. ıratağa mıhladı. Küçük yavı u coktsn ~~~ l çın .~nt ~~ edilmiştir. Oğren11- ; e~m e~ o gkr.enme teyız. Bıı 

L -•·· nıanlar olmuştu. Odanın etrafında dört dönrlüğünü Onları süratle gözden J""'İrerE'k Olmüıtil ıg n.e gore tada blr gidiş geli~ ı.srnı a mutea ıp ya:ıımıza bıra-
., . ....... auyan evrak iade ..... nm...., pencereden ba~ınl sarkıtıp bağıraı ak ...., • sefennden fozla sefer yapılmıyacak- ıkalım. 

yüz elli lira. oldugunu anladı. Jfe- HiU~yi;ı H1ılki tır. SERVER İSKJT 



c !25 Sahife : 4 

Mustafa Fazıl Paşadan ... Fethi Okyara 

ie~;:ı~\i-.~ı 
_i~~ Siy~ f,;ka reislerinin· ffayab· 

tefrika:• Yazan : Ziya Şakir ................................. ···-··········· 
Sultan Aziz, Mustafa Fazıl Paşayı 

memleketten kovmuştu 

Cevabl verildi ... Çevrılen manevrs. 2 - Biiylcce, hukumet idnrerini 
!ardan tamamile gafil olan Padi~ah, tebdfl ederek yerme (Uürriyetper· 
artık öfkesini -z:aptedemedi: verane) bir sistem var.etmek. 

_ Çabuk... ifemleketten kovun. 3 - Haksız yc:r<ı nzl, sürgün, ha-
Beğendlği yere çıkıp rıtsm. pis vesaire gibi (ldaıi cua) lıırı or-

Diyc. irade f!tti. tadan kaldırarak, yalnıı (kutıun) u 
·Memleketten kovmak ••• O zamana hakim edeb!lmek. 

kadar, Osmanlı dcvı.t.inin cürüm ve Cemh•etln efradı, blr gun Ay11-
ccza tarihinde böyle bir vakıı, g:örül- sofya caıniinue toplannııştt. Art.ık 
müş ve işitllmi~ şeylerden değildi. progarmm tatbikine geçilmesi karıır
Bo devlet kuruldu kurulalı, nice ve- laştınlmıştı. Fakat Ali Paş:ı, aley
ıtirler ve Sadrazamlar, O manlı hu. hindeki cereyanı çarçsbuk hııber al
duUaı1 dahilinde sürgunlere gönde- dı. Cemiyetin ı!eri gclenlerlnl tevki
rUmiş ... Zind::ııılara atılmış.. Cellat- fe başladı ••• 
ların keskin kılıçları altmda. karıh ()Tehmet bey); refakatinde (l?e
kelleler1 yerlere yuvarlannu.,cıtı. Fa- ji komiseri Nul'İ) ve (Heşat beylerı 
kat hiçbir fert, idi bir kııpı u~ağı olduğu halıle 1 Uınl.ıuldan firnr ede
gibi, kolundnn tutularıık 0.sma!1lı rek (Pnris) e gitti. (Şair Ziya be~-) 
hudutlan haricine atılmıımıştı •.• lŞ- ile (Agah cfendii -ve şair Ziya be
te; hiçbir hakaretle ölçule.n_ıiyecek yfn teşvikfle-. (Na.mık Kemal bey) 
derecede ağır olnn bu eeı.a ıle, ilk de onları takıp ettı. 
defa Mtsırh :Mustafa F zıl Paşa kar- Bunlara, diğl•r bir zat daha iltibnk 
ılaştı. 1 etmişti ki o da, Rü~tiy.? (2J ıncktebi 

li l" 2 senesi Şeker ba)·ramımn bi- mualllmlerinden (Ali Su:l\i efcn<ll) 
rin~ cuma gunü, ıu tafıi Fazıl Pa- idi. ? da hürriyetperver geçlncnlcr· 
şn bnyram tebrikl külfetinden kul'· dcndı. Zanuınının ol lııkça münevvH
tulmak için hııstalığını bahane ede- !erinden sayılmakl beraber - ı:ırıısı 
ek ( nah~iye) ıJekl yatısına çekil- gelince izah edeceğimiz vcchil<.·- kln

~ı;ti. Ertesi &"iin sabtıhlcyfJl erken- disi~e lüzumunda:ı fıızla ehı.!nınıiyet 
den Sultan Azizin yııverleriııden ~il- verılmezdi. 

l;y Rauf bey (2) yalıya geldi. ML'ıırlı Fazıl Paşa, e3nsen tanıı:ıtı-
~aaşanın bulundui:'\I odaya girerek: ğı bu genelerin, bi~denbire Tıılnnbul-

- Knlkınız Paşa... Sizi derhal dan k~rarak_ (Parıs). e ~o~la~dıkla· 
ht da bekliyen ka)-ıta bindirerek, rını eorür gormez, gozlermı dort a~

~I ı~ m Maralhoaya hareket edecek tı. Sultnn Az.izle mfirndele)'e l!lriş
~ a ~ransı:ı; v~puruna nakletnıiye nıek için eline büyük bir fırsat J?eç-

0 an tifini anladı. Firarılcri derhal etra· memurum. 
Dedi. fına topladı. Rcrmutad, kesenin ağ-
:Mu tafa Fazıl Pa ı:ı eaşırdı. İza· :ı:mı açtı. Herbirinn, derecelerine gö

hat atmak için ualler sormıya ba~- re aylıklar bağladı.. İst nbu!d.;, ha
l:ıdı. Fakat Uauf beyin ağzından: zırlanmış olan (Hürri~·ct bayrağı)

-Bilmiyorum ... fr:ıdeı seni)e, bu nı Pariste açtırarak bunun (Alem-
merkezdedir .•• Buyurun. Çıkalım. dar) lığını da biz"Zl!t kend:ııi aldı. 

Sözlerinden başka cevap alama- İstanbalda inhiliıl cdrn (Yeni Os-
numlılar) cemiyeti, derhal (l'aris) 

dı.Paşanın, harem dair ,.ine gid:rek de yeniden t~ekkfil etti. \Müncer) 
~yalarını hazırlamasına bile rnusa· Ye (Hürriyet) lsnı"ııde gazett•ler neş. 
ııde edilmedi. Hemen onı.da, elbise· redlldi. Genç Frunıııı: hurıiyetper
leri, giydirildi. Beşiktaş sıırayından verlerile sıkı müııasebctlcr~ gil'işil. 
nauf beyle gelmiş olan dl~er yaver- di. 
ler ve ~ilahlı askerler araıs111da, nh- Gt>nç Frans1zlar, (Yeni Osmnıılı
tımdııkl saray kayıklarından birine Jar) ı bü)'ük bir hararetle knrşıla
blndin1ıJi. Rauf beyin nezareti altın- mışlardı. Bunların ara ında, o za
da, Salıpazarı önünde demirll olan man heııü:ı; hiçbir eı;hrete ın3lfü ol
Fransız vapuruna nakledildi. mıyıın meşhur Frarısu muharriri 

Fazıl Paşa, bö~lc.-ce İstnnbuldan (Leon Kahon) da vardı ... Ve bu iki 
tardedildikten onra, doğruca (Pa- ateşli zfimre, neıp1sat vasıtasilc coş· 
ris) e giderek orada yerleşti. Bura· kun hislerini büt\ln Avrupaya du
da kendi ine siya«İ bir poz vererek, yuruyorlardı. 
Sultan Aziz ile mücadcte~e glrlşmek Fnzıl Paşa, yine parmaklarındım 
istedi. su gibi para akıL·yordu. Ye, ortalığı 

Fazıl Paşanın serveti, buna mil- velveleye veren (Ccnıl~et) in uğruna 
saittl. Fakat kafa"ı, boyle büyük bir ;ıarfettlğl parauın miktanna da, 
rnucadeleyc ırlrlşrui:ı; kifl değildir. zene kadar ehemmiyet vermiyorda. 
Eğer bazı hndisat -mak-ı~ giden- Uı· l\lısır Prensi ve Osmanlı uükuıue
Hine yardım etmemi' ol aydı: lat:ih- tinin mümtaz (Vezir) i, şimdi _hir 
te hiçbir iz bırakmadan önüp gide· kaı,; heyecanlı ı•erıçten "mürekkep 
ccktl. olan- o mütevn7.ı (Cemiyet) ln haı:ı-

l ğradığı acı hııknretl bir tiırlü na geçml ti. (Pıırl!!l glbı, Avrupanın 
hazm dcmiycn bu Mı ır Prensi, <luş- en mühim bir pohtikn merkezıııde, 
tü •U )erd n na ıl kalkabilccegirıi siyasi bir ccıniyctlıı riya etini idare 
duşünup dururken, t tanbıılda da etmek, ona Pı·en°"llginden ve Vrzlr
muhıın hudı eler cer<'yan etıııiye b~- ligıııden daha parlak bir IJCl'ei temin 
lamı, .. Sadaıet n•evk1 ne ,:;elen (Ali ediyor .. hürılyet u~uıunda fcdakar
Pa a) nın a •ır \·e eı.icl ıdnıc l!iyase- lık gösteren lcnhnımanlurn birer ma. 
tine da~ nam•ynn (H ril'etl taraf- but nazarile bakaıı f'Cnç Fran~ız 
tarı münevveı ler bir ur Y toplan- mi.ınevverleı i t.nrafındun: 
ını,ıardı. - işte.. memleket ve milleti iı,;in 

(Yeni O nınnlıla ) namı alt.anda butün varlığını f·•dr. eden 1 Ü\ uk ·e 
r;izli bir cemlv t te kıl ctnıiş olan feragntkfir ad m ..• 
lıu Tfiı k gençlcrınin b,ışında. (Na- Df) C', pnmınkla gö teriliyordu. 
mık Kcmnl), o devnn g ç muhnr- Acnba, Fazıl P şanın bu feragat 
t'İrlerlnden (Ebilzzlya 1' vflk), (şair ve fedakarlığı ıınmimi ve c ddi mi 
?.iya) be~lı.~r gibi, gıizicl • ah ıyetler idi! Bunu, henüz hiç ldmse bllnıl
\•ardı. Ve bunlar, ivl ta Turk e?kfı- yor .. ve, tahlile de luzum gfünıüyor-
11 unrnmiyesine nilz m oluyorlnr.. du. 
lıilkümet.in istibdat ve cebıınden yıl- Fazıl Paşa, elindeki altın köı<ikle 
nıış olnnhm, kendi cazibelel'mln et- mnhltindeki heyccnnı nıütemadıyen 
rafına topluyorlardı. • körüklüyor .• biı· taraftan cemiyetin 

Glzli cemly ·tin ıcl 1, ('Mehmet gnzetesindeki ateşin ne,rlyntı nlcv
bey) isminde bir zatb. Oemi}-etin Icndirirken, dib"'tlr taraftan da Sultan 
programının hulii~ ı da, b:ı~lıca cu Azize uzun m"ktupla: ve Hi)•ihalar 
tııaddclerden ib:ıretti. gönderiyor.. o tarihte dünyanın en 

ı - Hükümetin müstcbldane ida- müstebid bir hükümdnn ol:ın bu 
'resinin başmdıı bulunan Sadra:am mağrur Padişahı, (i\leştuti)et) f ka. 
Ali Paşayı dedrmek... icap eder.ıc bule teşv:ik ediyordu. 
öldürmek... (Dov_ıımı ı·ar) 

TASVİRİ- Eft"'KAR ~'."""'.""'~~~~=~~--~-~---~~~-...,....__, 11 Temmu7. 
' 

h n 11udalar kombyonu vaki olan şlki- / r---------..::::::::, ________ l O snumlı devletinin arp e na-

sında dü~ınan iııgnli altına 'ır 60"11"1 meseles·ı 1 yet.. (izedne Fransayı tenkit etti. .,R o·· p o R T~J alınabilmiş olan toprakları şunlar - Lfibnana gelince; merkezı Beyı ut 1 
dır: Suri)e, Lübnan, Filistin, Mave- ... olan bu memlekete oldukça geniş bir 

k rnulıt.ariyet verildi. Bu dulet 1 fl2G rayi Erdün, Ira., ı 

De,·ietleraras.ı h2k balnmından her s d senesinde cümhuriyet rejimini k~bul L..--------~=======:----:-----.---6 
hangl bir toprak parça!lınm _bi~ _dev- urye man ası etli. iç i~lerde yük ek komi er l t ı-
lettcn d~r devlete g~nıesı ıçm o • fail mahiyeUe mütalea dermcynn 
toprafm harben işgal edilmiş olma· VE BU iŞiN etmekle berabeı·, harici m e!elerdl! 
sı kiri değildir. Suriye müttefik dev- veto Hnklanı muhafaza etrnektc,·dt 
let.leı· orduları tarafından i~gal al· • Mandacı devlet, nıanıln kendi iııe 
tına alınmı~tı. Fakat bu v;ı:ıiyet Su· t • h " y r J tevı.li edildikten sonra üç s.ene zarfın 
riyedeki Osmanlı hilkimi~·etinin ni· ar) ) 5 e da idaresine ne-taret edeceği mcmle-
bavet bularak yerine Prun ız v<'yır. ketin teşkilat nizamnarnesinl hazır 
baŞtr.a bir devlet hakiınıyctlniıı ~ai~n layacaktı . Bu husnsta. yerli ıı.ha1min 
olması deıneK değildi. Herhangı hır Suri11ede Fra'1MI, /11giıttre<lerı bfr anu ve temennileri biltins~ll git. 
memleket topraklarından bir kısmı· ıın'itnreke talebnıd~ bı•lıcıımıı fl•ı·. eniimle tutulacaktı. Suriyeniu istik
ııın biı .ıevlet hakiınlyetimlen çıka- Bu 111ftJ1aebetle 11kı•11ıı~11lnl'lmı:ı1 lile kavuşmasını kolaylaştırmak, 
rak Jiğer devlet hakimiyetine gct- Suı-iye11itı hl(kııki vıı:i'yt:lini ı:• onu bu yolda hazırlayıp techiz et
mesi için iki şart.tan birinin tanak- mnndn. dolrılflrile S,ıri11"nlıı gerfr· meklı ıuukelle.fti. Ralbtıki Lübnan 
kuk etmesi li~mdır: Tt,prnf;ın ev: diği siya•i 8tyri gösterııı.d: "çiıı ar- için bir nizamname hazırlanuya mu. 
velki sahibinin imzasını ta~ıyan bır kadaş11nızın ııfl1ıihi~tt4r kcıl~tttiııcleıı vaffak olan Fransa, Suriyenin dij?er 
muahede ile mevzuubahs araziyi ter- istifade etmt11i diitfindiik. aksamı hakkında ıırni muvaflaltlyeti 
kctmesi, yahut bu araı.i. uzcrinde gösteı·emedi. Bilakis 1925-1926 6ene-
va.şıyan halkın ekseriyetinın al"L\1 u. • E • !erinde Fraıı;;ız ma.ndasımı karşı 
Bu mesele üzerinde, Sariye vcslle>1fle Yazanı Nihat rım Suriyeliler isyan ettiler. tık j yan 
değil, fakat Mu ul hakkmda, Lo:uı.n- SQ 
da cereyan eden nıüzakcreler esna- hareketine Dürziler ba.,,laı..lı. nra 
sında bir nıiinaknşn olmu~tu. Lord 'hudutları kat'i olarak »sbit edilir - ayluklanına umumileşerek .Lülımm 
Gürzonun cUıııumi Harp esnasında ken bu anlaşmanın çizdlj;'i hudut ay- hariç- bütün Suriyeyi kapladı. 
Britanya orduları 'l'~r~i~eyi ma~l~p nen kabul edilmiştir. Bu itibarla, Fransız kıtalan a~keri barekfıta gi· 
ederek Musul vilayclını ve bulun Lozan muahede. inin Sunye h~ı.lu<lu rlştiler, Şam ı;ıehı'ini iki defa boın
Irakı jşgal etınişlenliı·. Hu toprak_- hakkındaki hükmünü sadece bıı· te- bardıman etmekten ı;eklnmcdiler ve 
lar, cfetih hakkı> na istiıuulen Brı- yit mahiyetinde kabul cılcrsek. Sud· ihtilali ancak böyle kan dökerek baıı
tanvanm malı olarak kalacaktır> yenin Tiiı·k hakimiyetinden ı;ıkı§1 ta- tırabildiler. Bu hiıdise ilzerina Ro. 
den;esi üzerine. Türk baş ı~u~ahhıısı rihi, 1921 Ankara itllıi.fnamesin!n ıııacla hususi bir toplantı ~·apan l\ıil
lsmet Paşa şu cevabı VCt'mıştı: cRu inızosı tarihidir. Fakat daha ıarıh Jetler Cemiyetinin mandalar daimi 
a ırda fetih hakkının hiçbir kıymeti bir hükmü Lozan muahedesinin 1ii komisyonu ~ran~ayı bir \>ere duha I 
voktur modern düşünceye uygun o- ncı maddesinde bulmaktayız: Tür· muaheze etti. 
lan ~e nazaran bir memleket ahn- kiye muahede ile çizilen hudutlar tlı· Fransa, Suriyelileri alelade bir 
lisi kendi arzularına rağmen bir şında kalan bütün arazi ''e ndalar mfü;teınleke halkına yapıl n mua- ı 
devlet hiıkinti)'t>tinden alınıp cliğer üzerindeki hel' tüı lü haklarından fe- mel eve tibi tutmakla büyük bir ha. 
bir devlet hiikimiyetine nakledilt'· ragat etmekte ve bu arazi \'e ada- ta ıŞtcdiğini bir aralık anlar gıbi 
meZ>. Fllhkikn İsmet lnönü 1923 se· lnrın mukadderatının alakadarlar oldu. Yerli halkla anlagmıık ı;ueleri
nesinde söylediği bu söderle devlet· tarafından tayin edilmie oldu~'\lnu ni aradı. Fakat Suriyeliler istildfıl
lerarası müna ebcl.lcrde kaydc·dilıniş ,·eya edilecei?ini kabul ctnıektetlır: . 

Tophane çocuk 
--:dispanseri:-

Çocalc fuirg~m• K•r••11ınan ıeçen ha/ta 
açtılı Çocuk Di~panu1'İ ve gü111Üiz Bakma 
ninin ille mini111i11i misa/irl.-ile lıas6ilt•l 

Yazan: KANDEMiR 

bulunan yeni terakldleı-i çok güzel Bu suretle, Smiyede mcvcl~t fıllı tlcn bıışka bir şey istcmlyl)l'lardı. 
ifade etmişti. 1918 elen bugüne ka· vııziyet ve daha evvel muhteJıf or - Hele 1932 senesinde, Irak manıla
dar bir çok beynelmilel 't'esikal~r gımlar tarafından verilen kararlar dan kurtularak, müstakil bir le\•ll t 1 
cfetib hakkını> reddetınişlerdiı·. Bır hukuki bir mesneıl bulmuş oJ.ıu. haline gelince, Suriycdekl istikliıl Tophaa.e Çocuk DlıpaaHrinia ilk aiıafırleri 
memleketin harben işgal edllmiş ol- Suriye adı altında, Suriyeyi ve arzusu yeniden körüklenmiş oldıJ. . 

ı h• b' h"k. h Fı·ansu her lu-t·ıu·· kurnazlıg•a ba .• V\l- G eni", a\,·dınlık bır odada, ~·eni larını gözlerimin içinden ayıramı-ması, i~gal eden dev l!t.c ıç ır il. ı- Lübnanı kasdediyoruz. L\ibnnn a a- ... v. akla"'"O-
nıivel hakkı bahşeylemcınekt<'dır. lia.inin ek~eriyeti hırisllyuıulır. Fran raıak işi uzutmıya çahşıyord11. Nı- cilalanmış sıralara dicsekh:d- yorlar. Onlnrdun birine ye~ 
Bu.na nazaran Suıiyenin Türk hii.- Sil Oı,;üncü Napoleon zamanırıclanbc- hayet 19:30 sen~iııde Pariste 8uriye ni darıyar<.ık uslu uslu oturan bir ru1ı1: 
kimiyetlnden çıkması için: Ya Tür- ri altnıı~ senedir, Osmanlı impara· Başvekili Cemil ~!ardam ile Fl'ıınsa örnek kıyufclli l'iı·mi kadar yavru. - Aduı ne, kaç ~·avındasm! 
kiyenin bu topraklardan bilriza :fe- torlu.ğunun zaafından i~tifnde ede- llaricive Nazırı arasında, Iı·ak - En büyüklcl'İ altı, küı;ükleı l ise Oç - Sevim ... ~~ yaşındayım. 
ragati: yahut işgal edilmiş olan bu rek bu ahali iizerlnde bir nevi dini İngiliz. muahedesine benziyen biı yaşında. - Buraya gelmeden evvel sab&h-
menıleket ahalisinin ekseriyetinin himaye icra etmekteydi. On lan ken· muahede akdedildi. Bunlar, Çocuk Esirgeme Kuı uıno. tan nkşnma kadaı ne )'apardın! 
Türk hakimiyetinden çıkıp işgnl e- disine bağlamak için her türlii tcd- nu taı ihte Fı·nnsnnın başında Le- nun geçen hafla Tophanede açtığı - Sabahları annemle bcrahfi dı
den devlet hakimiyetine geçmek nr- bire başvurmuş, hazırlık proıuıgan - on Hlum hükiimeti bulunuyordu. }{a_ çocuk dispanseri ve gündüz bakım kimhııııeye giderdim. O içeri gır r 
zusunu izharı elzemdi. Bu şartlardan dası yapmıştı. Bu ebepten Lübnan· riclve Naı.ırı Dclbos, Haricıye mii - evinin ilk misafirleridir. rıılı ırdı. Ben de onu kapıda beki r-
biıi tahakkuk etmeden ne Fransa, lılar, Fransız mandas1 altınn gir· tcş~rı ise Vienot iıJi. Bu isimler Uu odaya ginııeden evvel, yapılan dlın. 
ne de diğer herhangi bir de,·lct. hat- mlye razı oldular. Fakat Sariycnin Türklere Hatay mesele i dolayısile e ııslı ttımlrle yepyeni bir çehre nrz _ Ne ~erdin~ 
ta ne de l.\filletler Cemiyeti Suriye- diğer yerlerinc!c, bilhassa Şaın, Hu- vabaneı değildir. eden Kılıı;nli medre~esinin her tanı- , - Ekmek ... 
ılın mukadderatını ta.vin ctmemeliy- mus Hama, Halep ırehiılerlndc ika- " F s ı d. B k_. d kto '---ta n k , hrdı"ıı" " 1!>36 da lınzıılana. n ra~sa - . uı - fını gez ım. e "eme, o· r, ,...., - aş ·u ııe ., " . 
di. Fakat fiiliyatta vukuat büyle c&- met· eden ve ekseriyeti Müslüman ve muahedesi Surıyeye bır nl'!vı is- bakıcı, muayene, remek od11ları, 1 - Ekme ! 
reyan etmedi. olan halk, Fransız mandasını kabul iiklil.l tanıyordu. Fakat, Fıansada banyo daireleri, kiler, nıut.fllk ... Dört ya~ındaki Havvaya soruyo-

Geçen yazımızda .Milletler Cemiye- etmiyorlar ve harp esnasında el nl- matbuatın mühim bir kısmı hu mua- Mutfakta heTiüz kalaylanmış p ııı l rum: 
ti misakının mandalardan bahseden tından yapılmış olan istiklUI \'aadle- Bl ;;1 • kfi -kT 

rl·111•11 "·eı·ı'ıle geUı·ı·ıınesı"ııı' l>nkli«or- hedeyi iyi karşılamadılıır. ~e um pırıl lenccıderılc yavrulaırn og e - \ n sen cu 22 nci maddcı;inden bahsettik. Ru ,, ' " ı t B b k A uı•ü d 
du. ı"l" sene,;;lndn Pıırı·~. stılh konfe- hiikümeti zamanında, ne < e onu a- yt>nıc>ği pişiyordu. - n :ım as ·er... nam • n e ınaddede mandacı devletleıln ne su. " " ~ ' k'll k B d d ki 

. ı·"'nsı Suı·ı'ye abnlı'siıtin ıırzusıınıı an· kip eden diğer Ra~ve ı er zamanın- _ Bugfin etli bezelya, ma al'na ve ~:ılışıyor. ana ev e on ya m a retle tayin edileceğine daiı· bır sara- .. rllkl · ı. k d 
k lanll\k U-zeı·e bı'r Amerikan he.veti da muahede parlamentonun ta~ - vişne hoşııfı var. ağalie) ım un nr ı. hat yoktur . .Mandacı devlet seçilir ·en ' d h h 

1 go-nderdı'. Surı· ... e halkının ek eriyeti ne arzedilmedi. Deınişt.iler. Kiişccıc. sıı·u ıı ma zun uıa zun bunun cınütcrakki nıilletlen den o · ·• ı F · 
· k istı"kla·1 fı"krı·nıle ısrar •tmeklll" bera- Niha.vet 1939 harbi pat adı. ran- Şimdi miniminileri ıtöstererek iza- bize 1ıflkan Fatmayı göste.rivorlar: nıası ve manda altına gırcce mem- " 

lekeUer ahalisinin arzularmın na. ber, şayet muhakkak bir nııınrlacı sanın başına mağlubiyet feliık~ti hat veriyorlar: - G~enle.rde ba~atu güzle nı 
zarı itibara alınması hususu kaytle- devlet 11oeçmek lazımgeli~·orsa bu Jev- geldi. Almanya ile uyuşmak için _ Bunlar askere gitmiş b:ıbala- kapayan bir bahtsız ananın altı '.):eti. 
dilmiş, bundan bnşka bir şey ili.ıve Jetin Amerika Birleşik Devletleri ol- yaptığı birçok jestler meyanında 1 fabrik~lar<la imaHi.thane•erdc ı nıindcn biridir. Babaan kundura bo. 
edilmemiştir. '.:\lilletler Cemiyeü mi- masını istediklel'ini beyan ettiler. Milletler Cenıi~·eti azalığıncian çekil- ~a~;"'an kimsesiz kadınların .;ocukla- yacısıdrr. 
sakının bu hususta istiyerek müp· Suriyelllcrin bu arzu"'u karşı mda diğini de bc~·an etti. Il~kukan, Frıın- rıdı~. Analar sabahlan saat yedide Tıtremeslne çalı~tığım bir e: 
hem bırakıldığ'ırıa inanmak mec:bu- başlıca bCiyiik devletler Suriye ·I sanın bu kararı ancıık ıki sene sonra. küçüklel"i btı.c t.e&lim ederler, ııkşam le: 
riyetindeyiz. Zira gnlip de\·lctler 1''rnnsız mandasına terkettiler. hüküm ifade edecektir. ~ir~ Iilletl~r üstü altıda da burndan alırlar. Biz - :Kızım, diyorum, rabnt mı -ın 
manda altına konacak yerleri i~te • Fakat Suriyelilerin istiklal emellerj Cemiyeti misakının bir~ncı mad~esı· on bir saat bu çocukların meşgul bumda? 
dikleri gibi takııim edebilmek i('in o kadar kuvvetli ldi ki, daha nıeın- nin 3 üncü fıkra"ı eemıyet aı.al•gın - oluruz. Sabahleyin kahvaltılarını - Çok rahatım amca .•• 
bu işi nisbeten 'kalabalık bir he;;etc leketleri a keri i5gal altında iken dan çekilecek bir azanın ba kaı:nnn- buıadıı yaparlar ve öğleye kndar - F.~de iken ne yapardın? 
bırakmaktansa kendi aralarında ynp 1920 senesinde Şamda toplanan hlt· dan cemiyeti iki s~ne evvel haher- htclif teı biyevi oyunlar ,.c l,iarkı- - Hıç ... Otururdum. 

l b i . . k mu .. . N . ı· '> mayı münasip gör<lület. Rcynelı_nilc kongre hem Suriyenin, hem Fil isti- dar etnıesl mec ur yetını oy?1u~: laıla vakit gcçil'İrler. Oğle )'emcğın- - • e yer, ne ıçer< ın. 
manda rejimini tesis e) Uyeıı 1\lıllet- nin hem de Maverayt Erdıinürı tanı tur. Binı&enaleyh Fransnnın ?ugunku dı.m sonra üçe kadar yataklarma u- - Ekmek •. 
leı· Cemiyeti misakı nıM'iyete giııııe· ı t.iklallerini iliın etti. Enıiı· Faycıal beyanını bir lhbar mııhiyetıncle te. zanır uyurlar. ikindi vakti yine bis- - Ba~ka · 
'den evvel ve Sı.ıriyenin usıl sahibi Kral ilan edildi. Fransız ytıksck ko- lfıkki emek icap eıler. Bu böyle o'un- küvi 'vesnlrc ile hafi! bir knhmltı - Hııv:ı l~·i olur da ... Bnlıaın d.ı 
olıı.n 'i'ürkiyenin bir muahede ile bu miseri General Gouro Krnld:ın Frarı- ca daha iki sene Fransa Cemiyete yaparlar. Akşama kadar c!n oyunla hasta filun olınıız, kazanabilirse bı-
toııraklar üzerindeki haklarından sız mandasını kabul emesini ısrarla karşı olıın mükellcfi~·et ve borçlıırı- vnkit getirirler. Bu suretle lıir )"an- zc yemek )·npnrdı. 
külliyen feragat eylcmı-sindcn önce, talep etti. 111 yeı'İne getirmek nıecburiyı·tlııde- dan lıu ~·avrular sokaklarda sfirun- Örle boynu hukuk, mağmum v 
başlıca müttefik devletler ôll nıec- Faknt Faysal bu talebi reddetti. dlr. ınektcn kurtrmlmış, bir taraftnn da yavaş söylüyor ki, ona cya bava lyı 
ıls ·ı San Remo şehrinde yaptığı hir l 1 • i t• d · k. b b d nl Bunun üzerine Fransız ordusu Şanıı Fransa Mi let et' Cem ye ın "il <,;C- annlaı ınn rahatça çalış_mak ım unı olmaz. a nn a ç t1ıanuızsa ne ~:ıı-
toplantı esnasında 25 

nisan 
1920 

i"gal ederek Suriye hükümctini cıra- klldiğiııl beyan etmekle misakın her b:ıhşedllmiş oluyor. pıı .•ınıı!> dcmh e dilim varmıyor tarihinde Suriye üzerindeki manda- " ı · 
dan kovdu. Yuksek koıniser Suı iye nuıya tahmil ettiği ikı B"ne cvw _ nu müessese bnşka ne ~apnr! Uç :ra!;ındllki nurtopu bır b b -nln Frnnsn tarafından icra edilme- S b · ti t zan B · k B idnı~ ini tanzim etmek i~tcdi .. u- haber verme ınec urıye n ııa _ Haftada üç gun mutchussıs ğln, ırs ııın arııı ındanı: u Sine knrrır verdi. Hiçbir zaman bir 1 B 1 '- k d ı 
ı i~ e ahalisinin muhtelif temll\ iıll.:- itibnı e almamış o uyor. u mem e- dcık ... oı•lnrınıtz, dı"andıın getlı ilen kak so .. n o a arak fı ;tık s '?.n lnuahedc haline inkıltıp edememiş k·ı b " .. '" · ı h b 

dil rini göz önünde tutarak eweı.ı tlort kı•tten uncc Cemiyetten c: ·ı en azı ha~ta ,.0 cuklarn bakarlar. Buraya romatızma ı, ta ıı· ı.uııll a a-olup. Türkh c tarafından ta dık c • 
1
- B ·'l ., ~· d 

·b k devlet tesis etti: Lübnan, Şam, Ha- dcvktler vardır: Mese a 1 7.1 :ıın çe- ,.elenı., c •· ha taların evlerine g1: nın j: 'I u u ur. mediği için biı· projeden ı aıct a- d .. .. " 
tep ve Aleviler. kilmek arzusunda oldugunu 19'..! i a dcı"ız. Fakı"r bn!I, Uıların iliiçl&rmı ·e- - :Kımsemız 3i ık kl... diyo . Arı. ı Jnn mahut, menfur Sevr pııı;ııvm ı-

nın 96 ncı madde inde Suıi;ıc. M '- Bilahare bir de Düı-zi devleti ku- bildirmiş, :Cak~t . hukukan a.luka. ı rlr z. Her ana. baba çocuğunu ı:ctl- beni berab l': z.dinrill. Y •TU ur m 
zopotamya ve Filistin mand lnnn~n rularak bu küçük devletçiklerin g:ı. 1!)28 de kesilın~tır. B~nun glbı nı~r: rlp bumda bedava yıkar. Bir !kellmc omuzuna alırdı. 
kimlere verllecegini başlıca müttcfık yısı beşe çıkarıldı. Aradan iki sene kezi ve cenu1'1 Amerıkamn bil" ıkt ile· bu dispan~er ~e bakım<vl bu - Şimdi daha mı iyi? 
devletlerin tcsbit ve tn;ıin edeceği henüz geçmişti ki lıu usulden sarfı devleti ile Jnponya ve ftııll'a hep bu, mı~takadnkl büUln çocuklara kanat- - İyı ya .. Buradn bunlnrln <ı\-
yazılmıştı. Eğeı· Sevr prnjesi tasdik nazaı· edildi ve hiı· Suriye fcderns- u ulc ıfayet etmişlerdir. 'lnrmı germiş bir şefkat ve sıhhat nuyorunı. Yoruluncn uyuyorum. A-
edilip bir nıunhcıJı.ı halini nhıayclı o yonu tesis edildi. Bu federasyon Şam Hadisatın bund1111 sonınsı da oku- ı mücsscscsiılir. cıkınca sıcak ~Clllek yj~·orum •• 
zaman hukuki bir ıııı• ııed olabilirdi. Halep ve Alevi devletlerinden ııııı- yucular için mulfimdur. ı _ Doğrudan doğruya ve daimi Bu :yavrulu Jı;indc ulnı'Ci:ıı lJCr 
FakaL Sevr, yukarıda cin söylediği- ı·ekkepti. Bu devletll'r ~·ine kendi Dı'. ı\'ilıat Erfoı suı·cttc himayeniz oltıncla bulunım ilk defa sıcak )"emek~ iy~lcr ~nr. 
miz gibi hem tasdik edilmemi;,tir, muhtariyetledııl muh:ıfozn ediyor- Kö 1 bU ı vavruların sayıBl yirmiyi v,cçmiyor. Ve bunı~ n gellncl~e kadar gunle-
hcm de 10 nğustos 1020 

de imznlıın- lar, ancak iktısadi meselelerle Adli- y er roau Ba;ıkn mürııcnat edenler yok mu? rini yorı aç, ları tok, im ldthar ' 
mıştır. Halbuki Sııri~·e bu ve«ikanın ye, Maarif, Tapu ve Kadastro fe· memurluAu 1 Var. Onları dn alacağ'ız. J<'nkat depo kııpllnrıııda veyn toz topr. ıc 
imzasından dört ay evvel Franııanın " kl 1 

c1eı·asyon tarafınd:ın tedvir ediliyor- Çorlu (Hu•usi ) -· Kazamız köy- neden e birçokları henuz çoru· arına içiııdekl arsa ardn, "·iranelerd· J!"· idare~ine bırakılmıştı. Bu itibarin M 
San Remo kanırının hukuknn hiçbir du. ler burosu memurluğuna n~·ni za- hüviy<'t varakası almamıştır. • ues. çirmlye mahküm olan bu ('ocıı!d:I!' 

Her devlet nezdinde yüksek komi- manda Ç-Orlu beden teı bılcsı istlşsıre scscmizin bu bakından da bir fayda- şlrr.di herhangi müreffeh bir ailenin 
'kıymeti yoktur. Suriyeyi Tüık hu- serin bir mümessili bu!unuyordıı. heyetinde spor mütehassısı bulunan sı olacak, civarda n6fusa kaydedıi- ~rulan gibi muntazaman yılı:an
dutları dışında bırakan \'il milli Her husu~ta yüksek 'komiserin blr Celiıl Öksüzceli bir ınüddct evvl'l hl- memi, tek çocuk kalmıyaeaktır. Bu makta, oyruımaktn, ~.ttmnkt~. ~ ıyip Türk hükümctlnin imzasını taşıyan . ,. 

veto hakkı vanlı. Fransız memur- ~1n edilmişti. Köyü ıyi tamyan Cc- suretle himayemiz altına gırece.: ÇO· içmektedirler. 20 ilkteşrin 1921 tarihindı> Ankara- w h kk k 
(~) Sıılta't Hamid dt riııin ıron (t) Şimdil..·i m.·mrkttıp/1!,. ile orta dn ıı.ktedilen cAnkara ltili.ıfnamesb lar her işe karışıyorlardı. Bu vazl- liıl, yeni işinde de mu,·affakırctli cuklann elliyi balacagı mu a a • Sonra da, bu ı;1indüz baknn~·"-

(hasııai orduau krımandan, mttfiı· mekteıJ!er atrasındalı:i 11ıtktepltrı • dlr ki, bllilhare 1923 senesinde Lo- yet Suriyede geniş biı· mcmnunt)et- çalışmalar gostcrmiye başlamış bu- tır. den uzaktn kahnıa bütün Touhano 
Rauf Paşa). tarihte bıı isim t1cril.rı1f'i. 'Zan muahcdcsile 1'ürklyenln cenup sizlik yarattı. :\!illetler Ccnıi~·etirıin Junmaktadır. Yavrular masum ve meraklı bakıe çocukhrı dn artık himııycsi:ı:hk• ıı, 

• 
ITAL VANLAR 
Be-n ö!-medim 

Büyük casus romanı: 71 ................................................ 
Gestapo tabii bu raporu derhal ataşemilitere bil
dirmi~. Bizim ataşemiliter de, vaziyeti derhal Ber
line sormuş ve oradan aldığı cevap üzerine o za
mana kadar aldatılmış olduğunu büyük bir inkisar 
ile öğrenmiş ve hatta cezn olmak üzere beni öl· 
dürmeyi dahi düşünmüş. 

Bütün bu tafsilatı bana Dimitresku getirdi. 
Ben derhal Ritter' e hnber verdim. Rittcr ataşemi
litcrin muhabcrntını kontrol ..etti ve hakikaten o 
gün nktama kadar Berlin ile benim işimi konuş· 
tuklnrını öğrendi. 

Ataşemiliterin verdiği e~kule nazaran Berlin 
hayretlere düşmü{'. Semirn Lufidis'in idam edılmiş 
olduğunu zı:nncderlerken benim tekrar Rumanya
aa hortlamam fena halde canlarını sıkmış, derhal 
tahkikata girifmitler, Tremler hadisesinin heme.n 

..! 

Nakleden: Cim. Mim ...................................... ' ........ . 
dörtte üçünü öğrenmişler ••• 

Rittcr: 
-Semirn, dedi. iş meydana çıktı ••. -imdi bun

lnr seni öldürürler •. • Çoli tedbirli olman limın. 
- Ben kaçmayı düşünüyorum. 
- Gestapo seni kaçırtınamak için emir aldı. 

N~zaret altında olacağın muhakkak. Onun için ya. 
nn gece sann kendi otonıQbilimi, yani bir zırhlı 
otomobil gönderirim. Sinaya gidersin ve Christi· 
ane dn yanında bulunur, senin hizmetine b k r .•• 
Bir müddet keneli kendini tevk.if edersin, ilk fır
satta ksçnrsın 1. 

- Pekula öyle olsun. 
- Kimseye knpıyıı açınazsin ••• Ve yarına ka-

dar, yani otomobil gelinciye kndar kimse ile go· 
rürmeısin ••• 

- O da mükemmel! 
Kapıyı iyice kilitledim, ı;ıez longun üzerine u· 

zandım. Bir kitap aldım ve okumıya başladım .•• 
Perdeleri sık! sıkıya kapatmıştım. Birkaç kere ka
pı çalındı, kalbim attı, faknt ben kapı)'V açmadım. 

Evde biraz sardalya vardı, yemek niyetine bir 
az ekmekle onu yedim ..• ve heyecanımı l"lağlup 
etmek için biraz Bromure alarak derin bir uykuya 
yattım . 

Kalktığım zaman ertesi günü sant dokuz ol· 
muştu. Bugün de evde mnhbus kalacak ve ancak 
gece gelecek otomobille Sinayaya gidecektim. 

O gün akşama kadar ç kaldım. T elcfon çaldı, 
cevap vermedim. Kapı çnlındı açmadım, .. Kitap 
okuyarak, diki~ dikerek akşamı buldum. Artık n· 
damakıllı sabırsızlanıyordum. 

Kaçma saatleri yakh,~tıkça sinirim artıyor, ta
hammülüm eksiliyordu. 

Gece hayli ileriledikten sonrn, te!efon çaldı, 

karşımda Ritter vardı: 
- On dakika sonra kapın çalınacak, jki zırhlı 

otomobil geliyor, bir tanesinde aynı sana benziyen 
bir meken var. Maksat ş.u, eğer seni tnkip edecek 
nlurlars:ı şaşırmalarını temin ••• 

Chri•ciane, Dimitresc u ve iıç tane iyi arkadaş 
terfik ~diyorum, Gestapo seni takip ederse, derhal 
ute~ .açıp kurtaıacaklar. 

Çok tesekkür ederim. 
Ar.c:ak 'sana gelecek arkadaşlar, hepıi teb· 

dili kıyafet etmiştir. Sakın tanımamazlık etme. 
O dakikada kafamın içinde bir istifham oelirdi, 

Ritter'in sesin; tnklidcn bu telefonu bana Gestapo 
ettirmiş olm .... cın ve beni tuzağa düşürmesinler. 

Derhal mukabil edbir aldım: 
- Rittcr, dedim, ihtiyatlı olmak doğrudur. 

sen şu parolayı vcı bakalım .•• Seni gözlerimle gör. 
mcdiğim için bir yanlışlık ynpmıy:ılım. 

- Çok yerinde bir tedbir. 
- Sö,le. 
!.._ Knph.ımbnğal 

- Tamam. 
- Christiane sana üç tane de çek getiriyor, 

bir mikdar da para. Çekler Tüıkiye ve Mısır üze· 
rine tertip edilmiştir. Parayı sarft•debilirsen Ru· 
manyada sarfudersin, diğci çekleri de Rumany:ı· 
dnn kaç tıktım soma yayarsın! ..• 

- Teşckl.ür ederim. 
Kapının önünde bir otomobil sesi duyuldu. Bır 

az sonra kapının zili çalındı. 
- Allaha ıcmarladık. 
- Bonşans. 
Çok değışıniş olmnlnrınn rnğmcn Christiane il.• 

Dimitresco'yu tanıdım. 
( .ıvA IUI1!Aaa) 

doktorsuzluktan, ilaçsıılıktan kur
tanlmııı oluyorlar. 

KüçUcük bir dispnn er .-e bııhıa 
evi •.. Fnkat gôrdüğü l~e bakın. 

Ynvrularn bir an!l şefk:ıt"le b hn 
oğrctmen bayan Aliyc3c, ve b .. t!ın 
ha~tnlarla oz evludı gfoi m"şgul olaa 
hastabtıkıcı baytın l\iımlleye tc, k
kürl r edere.!. oı ndau a) rıh k n bu 
müessesenin kunıimıı ını temin ed n 
hayır u.hlpl rini m!nnetle anr.·or
dum. 

I" 

FK. 
e r===r= 

Bayan 
okuyuculan ıza 
Münderccatımızın fazln ol

masından dolayı kadın ve mo· 
dn sütunlarımızı bugiııı derc.t'· 
demcdık. Okuyucularımız ken
dilerini alakadar eden bu si!· 
tunları, aynı yerde '\"arın buln
r.al:lardır. 



·- 11 Temmm 

Tarihin 
bir dönUm 

noktası 

daha 

Şimdi kartı kart•Y• ıelİfİ ıii
zel iki millet, meaeliı Fransa ile 
Almanya değil, adeta iki alem 
çarpıtıyor, demektir. Ruayada 
Komiinizm iclarainin, bazı siyasi 
mubarrir)erimiain, bilbasaa aakeri 
mütelııuaıalanmwn. bol bol iddia 
ettidsi 11'bi bir iki darbe ile yı· 
lalecaim• biz pek aannebıllyonı:z. 
Bol,evider Rus idaresini müte
-yeffa M. Lenin'in riyasetile 1917 
de ele alımtlard1. O vakittenberi 
24 tene geçti. Yirmi dört tene 
sünniif olan bir tekli idare, bir 
fikir, bir mezhep, hayli kök aal
mıı demektir. Bu yirmi dört tene 
sarfında Rusyada Boltevik terbi
yesi, Bolşevik talim ve telkinil~ 
yetİfmİf en afağı iki gençlik nesh 
olmak lazımdır. Nitekim Alman-

yada ida M. Hitler'in heyecanlı 
ve cazibeli nutuklarile son on se
ne zarfında çok kuvvetli bir Al-

man gençliği yelitmiftİr. 
İtte Rus askeri cephesinin, 22 

aydır her yüklendiği memleketi 
azami bir haftada çiğneyip geçen 
Alma. savletine üç haftadır da· 
yanabilm~ olmasının bir sebebi 
de, yalnız o cephenin 2400 kilo· 
metre uzunluğunda, Rus askeri· 
nin çokluğun4la ve Rus silahları· 
nın bolluğunda değil. bilhassa 
Bol,evikliğe inanmıf, onu iman 
haline setinnİf bir neslin mevcu· 
diyetinde aramak icap eder. 

Yine bundan dolayıdır ki biz 
Alman - Rus davasının gerek u
kerlik, gerek siyaset noktai nazar
lanndan öyle kolay kolay balle
clilebileceiine ihtimal veremİyo-
ruz. 

Bucünkü Ruaya, yalnız toptalr 
risati itibarile değil, fakat Rus 
ldareaine bakim olanlann mezhep 
'Ye kanaatleri itibarile de, Fransa· 
ya da, Lehi.tana da, Yugo•Jav• 
yaya da Yunani•tana da benze
me:ı:. Rus topraklarında bugün 
yalnız asker ve yalnız silah çar
pıtmıyor, iki büyük fikir, iki bü· 
yük mezhep, bir kelime ile iki bü
yük ilem çarpıtıyor. Bunlardan 
birinin kabili inkar olmıyan kud· 
reti atkeriyesi sayesinde ergeç as
keri neticeler elde edeceğin'den 
biz de eminiz. Yalnız bu askeri 
neticenin davayı kökünden halle
deceğine akıl erdiremiyoruz. O 
cihetle Rus - Alman harbinin tarİ· 
hin, belki İngiliz - Alman rekabet 
ye cidalinden de daha mühim bir 
'dönüm noktasını te,kil edeceği 
fikrinde bulunuyoruz. 

___ , - ---- - --- -- -- - - ----- -- - - - ---

HAR i C i MADrE~lEC? 
SOVYET 
tebliği 

r: ,, ALMAN 
lgarpta havali tebliği 

( ı inci s<ı hif~deıı det:am) h a r e k a t ı (1 ixci n.Jı.if•dfll dfvtı>n) 
Düşman ağır zayiata uğramaktadır. Şarktaki hareklt ilerilemekte de-

Lepel ietikametinde kıtalarımn, vam etmektedir. Finlandiya cephe -
düşmana karşı 1nuvafiakıyeUi mu - Alman sanayi ıılnde, Fin kuvvetlerinin. ihata hare-
kabil hürumlar yapmaktadır. ketlerinden muzaheret gören Alman 

Novograd - Vollnsk istikanıetinde, mıntakalarına kıtaları, kuvvetli bir 11urette tahkim 
bütifn gıin, kıtalarımızla düşmanın edilmiş bulunan Salla şehrini gün. 
büyiik motörliı kuvvetleri nrasmda h•va taarruzları !erce süren şiddetli muharebelerden 
~iddetli çarpışmalar olmuştur. I sonra 8 temmuzda işgal etmiştir. Bu 

Diğer istikametlerde, kıtalar anu. yapı ıyor bölgede muharebe eden Sovyet fır • 
dane çarpışmakta ve mevzilerini mu kaEı imha edilmiştir. 
hafaza etmektedir. Londra, 10 (A.A.) Hava 

Tayyarelerimiz, düşman motorlü Neı.aretinln teblıjrl: (Radyo ga.ntni) - Bu akşama 
cüzütamlarına karşı harekatta bu - Maden ve kömür ibakımından kadar muhtelıf ajanslarla her iki 
lunmuşlar ve yerde düşman tayya- zengin bir sanayi mıntakaııında tarafın resmi tebliğlerinden alınan 
releri tahrip etmişlerdir. kabı bulunan Alman hudut gehrl malCımata göre askeri vaziyet eöyle 

Tayyuelerimiz, Köstcnccyi, Tulcca Aix la Chapelle çarşamba - por- hulasa edilebilir: 
ve Sulfnnda limanı ve nakliye va. şembe geeesi bombardıman tay - Bir knç gündenberl cephenin be· 
puıfarını ve Plöeşti petrol sahaları- yarelerimiz tarafından şiddetle yeti umumlyesinde her iki tarafın 
m bombardıman etmişlerdir. Kuqten- bombardıman edilmiştir. Hava lehinde veya aleyhinde herhangi b\r 
ceye karşı yapılan hava taarruzhı- güzel olduğu cihetle fabrikalara değişiklik olmadıl.rı hakkında haber· 
rındn, bombardıman tm ynrelerlmız· yapılan hasarlar açıkça gıirulebi- leı· gelirken, bugiln alınan mnHimat-
den 9 u, 14 dıişııııın tnyvnrCRılc knr- llyordu. Dlğeı· bü) uk bir hnva tan Almanların cephenin uç oo)R:C -

şıl:ışnıışlaıdır. \'ukua gelen hnvn filosu da O nabruc'<ln münakale sinde mühim inkişaflar elde et.tik • 
muharebe inde, bir tayyaremiz duş.. batlaılle sanayi müesse elerine Jcri anlaşılmıştır. 
muş ve duşmanın 7 tayyar i du,u- hücum etmiştir. En şimalde O trov bôlg 'ndc 
rülmü,tür. Dalın hafif kuvvet.l"r de Muens Stalin hat.tına kaışı .bir haftadan -

100 tank tahrip ettik terle Bielfclddekl hedefleri ve beri. yapılan şiddeUl taıırruzlar ne. 
l\losko,n, ıo (A.A.) - So,•yet i . Ostende'deki dokları bombnrdı - tlceslndc Almanlar, bu hatta derin 

tibbarat Blirosu tarafından bu sn- mnn ctmlşlerdh · lemcsine ve genişlemcs ne oldukça 
bah neşredilen teblig: Tayyarelerimizclen dordil lm· büyuk bir gedik açını lnr ve Dvıı.a 

Ostrov mıntakn,.ındn Ru kıtaları yıptır. 30 haziran ile l temmuzu nehrini aş~rak bir koprübaşı elde 
bütün düşman hücumlannı tnrdede- lıağlıyan g~e <'Snnsında ynpılan etmişlerdir. 
rck Almanlara nğır zayiat veıdiı - haıckatta kayboldu •u bildirilen SoV)etlcr bu nııntakadakl. Almıın· 
mişlerdir. tayyarelerden birinin rnllrettebıı· lan geriye atmak için muternadıyen 

Polosk mıntaltasında anudane mu- tı denizde bulunarak kurtarılmış- şiddetll mukabil taarruzlar ) apar. 
hnrebder devanı ctmcktedlı. Uu lar lardır. Bunlar şimdi İngilterede ken Alm:ınlar da bu gediği derinlP.-
azımkarane mukabil hücumla1dn bu- sağ ve salim olaralt bulunmakta· me ine ve gcnişleme,.ine buyütmck 
lunınuşlarılır. j dırlar. için mütemadiyen taze kuvvctlerl 0 

Lepel mıntakasında cereyan eden Bombalanan tanayi hedefleri motörlü ve zırhlı birlikleıini ileti 
muharebelerde Sovyet kıtaları kırk Londra, 10 (A.A.) - Jnglliz sürmektedirler. 
topluk bir Alman motörizc fırkasını, Hava Nezareti tarafından dün Gelen haberlerden Ahnnnlalm 
bü\·iik miktarda nakliye malzemesi· akşam neşredilen tebliğ: muvaffakıyet elde ettlkleı i anlıışıl • 
ni ·ve hususi makiİleleıl tahrip et - İngiliz ağır bombardıman tay-

. 1 di yareleri, avcı tayyarelerinin refa. maktadır. Di!;reı- cephe de Polo~k 
mış er r. bölgesidir, Burada çarpışan bfiyl\k 

Borisov mıntRltasında Sovyet kıta- katlnde olarak bugün oğleden Alman tank birliklerinin hareketi 
ları düşmanı ciddi bir hezimete uğ· sonra Bethune civarındaki elek- doğuya doğru inkişaf halindedir. 
ıatmışlardır. trlk santraline hücum ebnişler • Bunu Sovyet tebliğleri de itiraf et-

BobruL k mm takasında Sovyet lu- dlr. mektedlr. 
taları mevzilerini nğlam bir şekil- Büyük çapta bombaların hedefe Üçüncü bö1ge Letonyanın cenup 
de muhafaza etmektedirler, isabet ettiği görülmüştür. Bu mü doğusunda inkişaf etmektedir ki bu· 

Novograd - \'olinsk ınıntakaı.ıında nasebetle cereyan t'<ien hava mu- rndnkl kuvvetler Dvina nehrini aşa· 
S t kıt 1 b{. ·u-k düşman kav harebelcrinde bombardıman taY-ovye a arı ı~ - rak 70 kilometre şimalrle Yolkovl.s-
vetlerlnin ileri hareketlerini tutmak yarelerimizden biri Wr, avcı tay- kiye kadar ilerlenıişler<lir. Sovyetler 
tadırlar. yarelerimlz de 12 düşman tayya. bu bölgede de fıısılasız bir surette 

Besarabya mıntakasında düşman resi düşürmüşlerdir. nıukabil tnarruzlarda tulunmaktn· 
yaptığı taarruzda kıtalarımıztn kuv· 8 avcı tayyaremlz üslerine dön- dırlar, 
vetll mukavemetile karşılaşmakta- memişlerdir. 
dır. Diğer mınlaknlarda büyuk e • ~~~~~~~~~~!~~~~~ Sovyetlere göre Alnıanlnr lıu h 1-

h i 1 gede biiyiik zaviat verıncktedMer. 
hemmiyeti aiz b r hareket o mamııı- Lı·tvı·nofun çok k Fn at Sovyet tebliğinde bu tnarruz-

tırÇarşnmba günü öğleden sonra garı·p S - 1 i ların durdurulduğuna dnlr hiç bir 
Sovyet tayyareleri 1ahmlnen 100 OZ er malümat yoktur. 
<lüşmnn tankı tahrip etmişlerdir. Moskova, 1 O (A.A.) _ Tass Şimal bölgesinde inkişaf hnlınde 

Tayyarelerimiz geçen gece Ostrov ajansı bildiriyor: bulunan bu harekatın gayesi daha 
.N ıı;rad Vollnsk mıntakala • şırnalde ilerlemekte olan Fin - Al-

;~nda 0~~şmnn °kıtalarına karşı taar- l.:itvinof, 8 temmuz akşamı man kuvvetlerile birleş rek Lenın -
ruzlarına devam etmişlerdir. radyoda, ingilizcc olarak a~ağı· grad mıntaka ını muüafan eden kuv-

Tebliğde bundan sonrn sah gecesi daki nutku söyleıııiştir: vetleri geriye attıktan Eonrn l\lo ko-
~ark cephe inde avcılann hhnaye~i «- Sovyetler Birliğile Almnn vaya yol açmaktır. 
altındaki 88 Yunkera tayyarelP.nle ya araaında bir ademi tecavüz Lepel nııntakııınnda Almanlann 
Sovyet ta~l\rcleri arasında vuku· pakh mevcut olmasına ve bu aı;.,r zaviat verdikleri b11dlrllmcktc· 
bulan hnvn muharebesi. hakkında paktın bizzat Hıtler'in mutead- dır. Novograd, Volln!k bölge!!ınde 
tafsilat verilmektedir. dit resmi beyanatile teyit edılıniş Sovyetler tnarıozlıınn durduruldu • 

33 Alman tayyaresi dllşürlllmuş- bulunmasına rağmen, Hitler Al· ğunu, Almanlar is buradaki kıta -
................................................ tür. I ..: l !arın ilerl.ledlklerlnl iddia etmekte. 

Sovyetler beş tayyare kaybetmiş- manyasının su hperver ..JOvyet er dlrler. Rumanya cephesinde tedrlci 

TASVİRi EFKAR 

Harp iatihselitı 
hakkında Avam 
Kamarasında 
müzakereler 

(1 iııcf eahiftdeıı devam) 

pmluk mukerıer atetli mitralyözle -
rimiz de azdı. İtalyanlara karşı iyi 
netice alım tanklanmız Almanla
rın karşısında ayni neticeyi alama· 
dılar. Çun\ü teri tanklara malik 
değıldik. Mevcutlar ıı.iı r hareket e
diyorlardı. 20 bin t.ayyareye tiakip 
clunıak lıarbl kazanabiliriz. 
Levazım Nezaı~ti Parlamento 

Möste~arı Mac Millan, tenkitlere ce
Tap vererek dtmlştir ki: 

Tank ve top imalatı 1940 r.enesi
nın ıon üç ayına nazarım 1941 se
ne~inin ilk üç ayıııda yüzde 50 ni!· 
betinde artmıttır. lkincl üç ayda lse 
yinele 100 artat•aktır. 

Tayyare dafi ilahları imali im· 
kin dahilinde bulunan bütün vası
talara müracaat edilerek teııri edil
mektedir. Ordunun, !.maline büyük 
ı~retler 11arredilen tankların şekil 
ve tiplerinden memnun kaldığını 
zannediyorua. Şimdi muharebe deva
Wü l!rni verilen iki. tipte, kruva?.Ör 
i mi verilen diğer iki tipte ve drit
not lsmi verilen bir tipte ve muay
yen modelde tanklar imal etmekte· 
yiz. 

Miisakerel•rin devamı 

lerdir. Bütün pilotlar sağ ve ı<alim- Birliğine karşı yaptığı hainane te· bır inkişaf kaydedllmektedir. 
dlr. cavüz, müstakil hareket eden, hiç 

Rumen hassa alayını imha bir memleketın naz.ilik ve 1 litler- İtalyan matbuatının mütalea11 
etmitler cilik bald kaldıkça kendini emnİ· Roma. 10 (A.A.) - Ofi: 

:\loskovn, 10 (A.A.) - Afi: yette hiısedemiyeceğini bütün Coriere della Sera ıı:aıetesi dün 
1 R h d 

n"~retUg-i bir yazıda, Stnlin hattı. 
Sovyet kıta annın umen assa ünyaya isbat etmiştir. '"' · · b to t nın pek kuvvetli olup ::ıo kilometre 

alayının bırınci ta urunu pçu a e- Kin, imha ve tahrı'p harbı', l~ı't. 
h t .kl i b·ıd· ·ı .., derinliğe malik olduğunu ve Hus 

şile tamamen im a et 1 er 1 ırı - ler'in sebebi mevcudiyetidir. Hı"t· ğ 
mektedir. 'Üçüm•ll taburun dörtte I Bnşkumandanlı ının f!On haftalar 
üçü mahvolmuş ve mütebaki i esir er, cMücadel,.mı. ismindeki ese- zadında tabyalar arasında başka 
edilmiştir. rinde dünya beynelmilel bir sulh mudafaa tesi~atı inşa ettırdiğini ha. 

Kamçatka Amerikaya devresi idrak ettiğ; müddetçe nev her verdikten sonra, 191.t-18 muha· 
tel'kedilmiyecelı mit olduğunu ve harpsiz hllyatın tebesine iştirak eden bir Alman zn. 

Moskova, 10 (A.A.) - Ofi: hiçbir manası olmadığını hizzat bıtınin raporunu neşretmektedir. Bu 
1 

zabıt, Alman erkinıluırbiyeı;lnc ver-
İstihbarat Nezareti muavini Lo - itiraf etm.iotir. ntan kanile ııulan- diğı raporda Stalin hattını müdafaa 

zovııki, Kamçatkanın Birleşik Ame- m1f tarlalar, dumanı tütmt-kte o- eden Rus kıtalarının fevkalade ce • 
rikaya terkini hazırlamak üzere bir lan harabeler haline gelm~ tehir- sur. iyi talim goı müş ve hazırlan _ 
Ru!! - Amerikan konferansının top- ler, açlık, sefalet, anaların, zev· mış mükemmel silihlı güzide kıta -
lanacaiı hakkındaki şayiaları tekzip celerin ve kızkarde,lerin hıçkı- lanlan mürekkep buluııdutruııu kay-
etmiştlr. 1 H 1 • 
Londradan Rut)'a)'a malzeme rık arı it eri mea'ut ve memnun detınektedir. 

eden unsınlardır. Gazetenin !ilerine güre, Alman 
sevkediliyor Başkumandanlığı Ruslann Alman or 

B 10 (AA ) or· Mütecaviz Nazi zihniyetinin ne ern, · · - ı: du!lunu iıslerinden çok uzııklara git. 
Muharebe için lüzum~u büyük mik kadar büyük bir tehlike tetkil et· miye icbar edecek şekilde çekilmtk· 

tarda emt.ianın Rus~·aya sevkini te- tiğini ilk anlıyanlardan biri Sov- tense Stalin hattında muharebcyı 
min için icap eden bütün tedbirlerin yet hükumeti olmuş ve bütün mil kabul etmelerini tercih etmektedir. 
-alındığı ve bazı eşyanın şimdiden !etleri Nazizmin frenlerini sıkarak Çiinkü bu sul'etle Rus ordıısu geri 
yolda bulunduğu Londrndan blldir11· onu müşterek bir mukavemetle çekildiği takdirde mevcudıyetıni tam 
mektedir. k l d olarak muhafaza ed-ek ve ılahtlde 

Maba ]• k ld nl arşı amıya avet etmiştir. ~~ 
u at a ı ıyor Almanlara hücum edecektir. 

l\lo~kova, 10 (A.A.) - Afi: Hitler'le yapılmıt bitaraflık, 
Tass ajansı, kollektif çiftliklerin ademi tecavüz ve ı.ıdostluk» pakt Macarlar da 25 bin esir aldılar 

bu ene pek mebzul olan mah ulleri ları gibi aaılnz bir perde arkasın- Budapeştc, 10 (A.A. l - Macar u-
tarlalardan kaldırmak idn icap eden da bala tef'dine ve tözde müsta- munıt karargahının tebliği: 
biitün gayretleri sarfettiklerini bil. kil bir mevcudiyet ıeçiren birkaç 9 temmuz gunü seıi kıtalnrımız 
dirmektedlr. mi_.__... _._ ~- • !.L b ~=- Ebrucz geçıdıni delmiy" devam et 

t_.....!J!_ı • b me ca.aı y-ınu. aynı 11&1 e..... 1 .. • -
uı.g1U&1er nık in L_._

1 
d'v' d k' .. b d mış erdir. Duşmanııı al'tçı1al'ile mu· 

Londra, 10 (A.A.) - Afi: ~eme agm en an fUP e e e-1 haı-ebe edilmE"ktedir. 
İngiliz efkarı umumiyesi Ru' cep- bilirH?·

1 
f 

0 
I ~ Dünkü hıırekat Alman orduslle 

besindeki vaziyeti ltldnlli bir nik- ıt er tara ın an a tı sent- ug- müşlt!reken devam et i ti 
Lomlra, 10 (A.A.) - Bugün A - ) k "ht' l h ) m ş r. hinlikle muhakeme etmektedir. Rus- raşı ara ı ımam a azır anan Şimdiye kadar 25 hın e · ı l k 

v:ım Kamarasında hal'p lııtitısaliitı 1 h Al h k" . sır a ı ı . 
__ 1 arın cep enin büy!lk bir kısmını a· muazzam man arp ma ıne11· ""!!!"""":~""""""~~~~-~~----

hakkındaki müzakennere tekrar baş · 1 -zını e mlldafaa ettikleri ve kuvve! ne karşı yapılan fiddetli miicnde- • · aff k' lanmı• ve aı:keri hizmetini yaptığın- • 1 1 1 . geçıcı muv a ıyetsizliklere uörı-
" 1. 1 · ınanev ye er ıun iyi olduğu müşabe- lenın siklet merkezi mmdi Ameri. " dan sekiz a'-·danberl ~cc ı e ge emı- de edllmektedl .,.. yarak daha birrok ısbrap, mabru-

" rt r. kadan fiili yardım gormekte olan .. yen liberallerden Henserson Steua • Daily Telegraph gazete inln Mos- İ rniyet ve gailelerle karfıla,malan 
bu mevzuda ateşli beyanatta bulun- kova muhablri, Hitlerin ilk hedefi. ngiltere ile dominyonlanna ve mümkündür. Fakat tarihin ve bü
mu~tur. nln merkezi Rusyayı Baltık ve Ka - bilhassa Sovyetler BirJiğine tah- tün insaniyetin huzurunda metu· 

Mumaileyh Ortnşarktaki harp mal radeniz kısımlarından kesmek oldu- mil edilmiş bulumaktadır liyetlerini müdrik bulunan bu iki 
ııemesi hakkında parlamento öniinde ğunu ve bunun en mühim esaslı flk- İngiliz Başvekili Churchill, ken mili · l • ehn mer erme aldıkları tarihi 
bazı beyanatta bulunmak maksadile ıi teşkil ettiğini yazmaktadır. Bu disinin mümeyyiz vasfı olan bir 
Londraya gelıli~inl söylemiş ve söz- ııu.retıe Ukraynadaki hububnt, de • devlet adamına has bir anlayışla vazifeyi ,erefle baprmak için bü
lerine şöyle devam etmiştir: mır ve çelik ve Kafka!lyadııkl petrol Hitler'in hilelerine aldanmıvaca· tün gayretlerini azami aurette ıar-

Dün Brabner tarafından, top fık- e~hahsı aykrılkni1ış8 olacatk~1r.k!'aka1t hiç· ğını dünyaya ilan etmi~ ve- Hit- fedeceklerine fÜpbe edilemez. 
elanı hakkında yapılan beyanat ka- şup e yo ovye 1 umet va· ler'in S ti B' l•w • •. w l. Sovyet milletleri, Sovvet hü-
tlyen doğrudur. ziyete tamamile ~İıkıf olup icap eden . ~vye. er ·~ ıgını mag up J hı>r tedbiri almnktııdır. ~t.mesı~n Brıtanya ıınparatorluğu kumetinın reisi sevgili '4cfımiz 

İngiliz, İskoçyalı, İrlandalı vo Ayni gazettnin Stokholm nıuhabi- ıçın felaketler ve musibetler do- Stalin'in davetine ııonsuz bir he-
Gallı bir çok insanların kendilerini Tinin fikrine "'Öre, Alman kuvvetle. ğuracağını söylemiştir. Biz de yecanla. cevap vermişlerdir. 
mıidafna edecek silahtan mahrum .. H ı S ·11 J rl, üç bin ta'"'are ve ilç milyon er- it er'in garpte gal·p aelmesı'nı'n ovyet mı et eri, 
olduklarından dolayı ölflme terkedil- J J " 

mie •eya nazllerin esiri olmıya mah- den mOrekkep olup ayni. zamanda bizim için ne kadar büyiik bir teh. On milyonlarca in an, yer ) Ü· 
kil.m edilmif bulunduklannı na:ıan güzide zırhlı fırkaları fötlrn etmek· Hke teşkil edeceğini müdrikiz. zünde Faşist barbarlığının hiçbir 
dikkate almak lazımdır. tedlr. Alman tayyareleri cephede a. Hitlerizmin ezılmC3i d · ·• · · k 1 k d nudane bir mukavemete tc,.adüf et- . • .cvrımı ızı a mayıncıya n ar, hiını) ete 

mektedirler zın en hacnletavcr tecellıyatının bağlı diğer milletlerle Lırlıkte 
Gedlzde zelzele Bcrlind~ Stokholme gelen malü - ve insaniy~tini? terakki ine 8C'd mucadeleye devam etmek husu· 

G .. mata göre, harekatın betaatJnden ve çeken ve şımdıye kadar görülme- suııdaki sar11ılmaz bir azımle üze· 
lö .. ~d!:.: : (Hul ust) ü- B~=·~t gayri muntazır bfiyük Alman zavia. miş bir manianın ortadan kaile- rinde doğduklan toprakları mü
Eeİzele ohnçu::; ~ ~ ı ren '1 kt ı bır 1 tından dolayı burada bir huzur;uz-1 muı demektir. dafaa etmek için bır tek adam 

• a ar yo ur, lok vudır. lasilis Te So•yet milletlerinin eibi doinılmaktadn.> 

İlk ve Ortaokullara ' Bir senelik muvakkat bir gramer 
kitabı hazırlanıyor 

(1 mcı sah.ifednı deııcı.m) 
Komi.yonun faali1•ti 

Ankara, 10 (A.A.) - Gra
mer komiayonu bugün eaat on 
buçukta Maarif Velcili Huan Ali 
Yücelin reisliğinde Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesincie toplandı. 
Dünkü toplantıda başlıca kmm
lan konutulmu~ olan fonetik bah 
ti üzerinde son mütalealar abn· 
dıktan ve nportörün cevapları da 
dinlenildikten ıonra bütün fone· 
tik baha.inin kararlaştrılan tadil
ler dairesinde ''e her öğretim de
rect' ine göre ayarlanmak üzere 
kabulüne karar verildi. 

Komisyon öğleden 11onra saat 
on nltıda yin<! Maarif Vekilinin 
reisliğinde ayni Fakülte bina ında 
toplandı. Kelimenin tasnifi bahsi 
hakkında şark ve garbın ilmi ve 
tedrisi eserlerinde görülen türlü 
türlü tasnif !!İstemleri tetkik 'e 

Suriyede mütareke l 
!J 4"ci ~ifedn 4nCMA) 

mat haricinde hiçbir haber clma
yıp alahiyettar mahfıller cerryan 
eden müzakerelerin esası hakkın
da tam bir ketumıyet muhafaza 
etmektedirlet. 

General Vilson'un talebi 

Kudüs, 1 O (A.A.) - Filistin. 
deki lngiliz kuvvetleri ba kuman· 
danı General Vilson, Suriye Fran 
sız kumandanı General Dbntz· 
den, Beyrut şehrini açık şehir ilan 
etmesini radyo ile talep etmiştir. 

Vilson'un talebin.! benü:ı cevap 

verilmedi 

(Radyo gazetf'.si) - Bcyrutun 
açık şehir ilan edilerek tahliye e
dı1mesi için General Vilson tara· 
fından verilen iiltimatoma Fran· 
sız makamatınca cevap verilme
m~ir. Bugün ciğlcden sonra ge· 
len haberlerde ve 1_ondra radyo· 
sunun son ne riyatında Gr.nerııl 
Dentz tarafından elan cevap ve· 
rilmediği bildinlmiştiı, Bu itibar
la Deyruta karşı haTekô;tın de· 
vam etti~i tahmin edilebilir. 

İngiliz ileri harekatı 
Kahire, 10 lA.A.) - Suriye 

harekatından bahseden salahiyet 
tar askeri mahfiller, Deyrizor· 
dan Halebe doğru ileri hareketin 
çok mükemmel terakkı ettiğini 
ve imdiye kadar bu istikamt-tte 
140 kilometre katedilmiş bulun· 
duğunu bildirmektedir. 

Humus'a doğru da çok terakki 
ler ka> dedilmiştir ve Jngiliz kuv
vetleri halen Humus'a karşı hü· 
cuma kalkabilecek kadar bu şeh· 
rin yakınlarına varmışlardır. 

İngiliz. matbuatında memnuni1~t 

Londra, 1 O (A.A.) - Lon
dranın başlıca gündelik gazetele. 
ri, Suriyede Vichy'nin başkuman 
danı General o~ntz'in miitareke 
şartlarını istemesi haberini ciyi 
hab~n diye tavsif etmektedırler. 

Daily T elegraph, hic;bir hava· 
di İn memleketi bu kadar mt-m· 
nun t"demiyece~ini, çünkü İngiliz 
ve Fransız ordularının yanyana 
değil, kar~ı karşıya harbetmeleri 
fikrinin ijırenç olduğunu yazmak. 
tadır. 

Müakerelere D e Caulle murah
haalan ıönderilecekmi, 

Vichy, l O (AA.) - Fransız 
mahfillerinde beyan olunduğunl\ 
göre, bu akşam saat 18 e kadar 
General Dentz İngilizlerden ce· 
vap almamı,tır. Siyasi mahfiller· 
deki kanaate g(jre lngilızler ev· 
veli Beyrutu işgal etmek İstiyor· 
lar veyahut da Suriyt- ihtilafını 
hükümete sadık kuvvetlerle De 
GaUlle' cüler arasında halledilme· 
si icap eden bir mesele olarak te
lakki ediyorlar. 

Binaenaleyh lngilizlerin miıza
kereci olarak De Gaulle'cülerdf'n 
General Catroux'yu tayin etmek 
fikrinde olmaJaıı muhtemeldir ki 
bu takdirde Fransa sonuna kadar 
harbe devam edecektir. 

münakap edildikten M>nra yapı· 
lan teklifler birer birer reye ko· 
nularak kitaptaki tasnifin, son fık 
ratı kaldınlmak, ba(lhğı ve tirit· 
leri tadil edilmek ve öğretme me
todu hakkında ııöylenilen mütale
alar da &_Özönünde tutulmak far· 
tile, kabulüne karar verildi. 

Bundan sonra kelimenin tat
nifi bahsine geçilerek iaim halle
ri izafet ve sıfat terkipleri meae· 
leleri üzerinde azadan söz İlltiyen
lerin mütalealan dinlenıJdi; Ya· 
nn ıaat on buçukta bu muzake
;eye devam edilmek üzere top
lantıya saat yirmide 11on verildi. 

Komisyonun Terim Komitesi 
bugün de saat dokuzda toplana· 
rak çalışmalarına devam etmi tir, 
Komite yarın saat üçte Dil 
ve Tarih • Coğrafya F akültcsinde 
işlerini ileri götürmiye devam e
decektir. 

Japon hükumeti 
mühim bir toplantı 

yaptı 
Tokvo, 10 (A.A.) - Hukunıet fıza 

slle oıdu le donanma erkanı bu ün 
mu t k b r toplantı ynpmı lardır. 
Yomııırt Şlınbun gazetesine göre, bu 
topl ntıda mublm me eleler müzake
re edflmıştlr. 

Kayseride mahsul 
bereketli 

Kns eri, l<l (A.A.) - Vilayetimiz 
'çlııde kı lık :ıeıi~at geçen y11a na
zaran fazladır ve neşvünemaları nor 
mal vaziyettedir. Ilkbaluır ve yaz 
zeri:uıtı da yüzde beş nisbetinde fıız. 
ladır. Temmm başında lıaşhyan ve 
dört gün devam eden sürekli yag • 
murlardan mczruat çok i tifad et
mi~ ve çiftçilerimizin yüzünü gül -
durmü tüı . Haziranın on be~inden 
itibaren başlamış olan lıns:ıt işleri 
devanı eylemektedir. Yeni mahsul el
de, edilmiş olmasına rağmen henilz 
pi~asaya arzedilmemlştir. 

Bursanın ekmek 
ihtiyacı kar,llandı 

Bursa, 10 (A.A.) - Va:imiz dün 
de jandarma komutanı ve Nafia mü
duı ıle bırlıkte su istilasma uğrıyan 
sahalarda trtkiklerde bulunmuştur. 

Bu tetkıklerinden dönüşlerinde Va 
llmiz, Burs nın ekmek ıhtlyacını tet
kık etmek uz re toplanan iaş" hcye
tının içtin ııına riyaset. eylemiştir. 
Bu içtin ada şclırimlzin ekmek lhti
;) acının arıza ız olarak temini mak
andile bir müddet için Vıh\yeUmb 
dahllindc istihsal edilen ve elyevm 
mevcut olan hububatın civar 'rili • 
)eUer ihracının menedilm ine ka
rar \erilmiştir Bu karann ahnması
na ba~lıea amil, son yağmurların 
harmanların idrakini geciktirmiş ol
ma,.ıOır. Ayni zamanda bu karar vl
liıyetimlzde ekmek fiyaUarınm )Ük -
sclıııesine minl olacaktır. 

Diğer taraftan Ticaret Velciletl -
nln son fifeti ı::ozonünde tutarak vi
layetimizin ekmek ihtiyacını karşı
lamak için yardıJJUl devam edeceği 
haberi halkımm aon der~e 11evindir
miştir. 

Tra kyada ldlx 
kalkınması 

Çorlu (Hwıuri) - Kuamıa köy 
kalkınma ilılncl bq l!euelilı progra
mının tatbikine ba~a111ışbr. Buna 
göre, köyde maarif, zlraat, imar, or
man ve sağlık işlerine daha ziyade 
ehemmiyet verilmiş, enelce başla -
nıp yarım kelan köy mekteplerinin 
tamamlanma!lna, ~e yeni lllektepler 
tesisine, mektep •e muallimsi.ı köyle
rin tahsil çağındaki ço.:uklarının en 
yakın mektebi Ye muallimi bulunan 
köylerde okumalarının temini. Bu 
uretle de ılk tahsil rııeclıurlyetin1n 

tatbık ve tamimine çalışılnıaaı. 

Zirai sahada haynn kuTYeUle 
sürül!lp ekilmesi mümkün olmıyan 
boş ve faydasız duran sert Uıprakh 
sahaların motör kuvveUle i•tifadeli 
hale getirilmesi için ziraat kombi • 
nalar1 emrindeki t:raktorlerin halkın 
emrinde bu işlerde ktıllanılması, zi
ra:ıtte ılerlenıc inkişaf ve makine
leşme, köycüluk eıaaıanna gore in
şa edllmlyt>.n koylere yeni veçheler 
verilmesi. 

Kö) !eri şehre bağliyan yollnnn ya. 
=============== 1 pılması, kuy td,.fon şebekelerinin ıs

Tra kyada ziraat 
ı,ıerl 

Çoılu, (Hususi) - Trakyada zı
l"liat ışlerını tetkik eden ve bu 1ra. 
da Çorluya da uf•rıynn Umumi Mu
fettJ,lık Ziraat Muşa\•ırl Şevket Arı 
ile )aptıgım konu,mada bu sene 
mnh ulu bol ve beıeketli olan Tıak
:;ada halk ışlerinde çalıvtırılınak ü. 
zere Çanakkale, Edirne, Kırklarclı 
ve Tekırdağ vilayetleri emrine ( 141) 
orak ıııakınesl, (15) tane harman 
makıııc•ıı ve bir tane de b1çer dlh er 
makine "eı ılrceği "e merkezi Ç-Orlu 
olmnk üzere zıraat kombinaları teş. 
kıllltı kurulac:ığı ve Trakl anın bazl 
nııntakalarında gdrülmilş olan çckır
genln suratle ımhnslle meşgul bulu
nulduğunu ogrendim. 

Afyon llseslnlle 
ikmal kursları 

lıı.h ve geni,lctimcsı, köylunun sai.!lı· 
gile nliikalı sınna, vc~n ir hastalıkl:ır 
v bunları d guran imillerle m(ica. 
dele, her kol de ttza ôepolan bulun
durulmaııı, korular ve ornuınlıklar 
vüeudc gctirılmesi. 

Bağ ve bahçelikler, bazı madddllr 
için tecrübe taılalan tesl!Iİ, Bundan 
bn ka nahi~e ve koyleıd.ı por ıab11. 
Jnrının ) apılmaııı. Köy halkının ııııl· 
li 'c yabancı ne~rJyatı koy!erınde 
dınleme ve talcip edebflmclerl lçın 
1·advo u olmıyan kovlerde radvo 
alınması g bl. • 

Kendııı:tn'n kalkınma ve refnhılıı 
ıılakalı bu işlerden ısonsuz sevinç du. 
:;an k ~hı, içten benim ıliğl cümhu· 
ı I~ et 'c onun kıymetli zimamdarını 
ükr nla )adetmektcd r. 

Afyon Halkevl 
Temsll Kolu 

Afyon, <Hususi) - Maarif Ve.. Af~on, (Hu u i) _ Afyon Halk-
klil~tlııın emri üzerine 3 akında orta.. evı tem n kolu ispartadan donm61-
me ·t p \e 1ı elerde başlıyacak kurs· tür. Büyuk muvaffakıyeUer kasa • 
!ar için mualUmler ıinıd den haıırlı- nan t.ı 1 kola 7SIDllda Ealdfehır 
ta baılam elardsr. 1 taııblll Ye Ankaraya da aideeektir: 

Sahife: 5 

Dünya harbi 1 

680 D C U stlıa 

lnglllz teblll l 
Londra, 16 (A.A.) - Ortaı,ark 

lngili.z umumi karargihınııı tebliği: 
Libyada ve Habeılııtanda -...uıyet

t.e blçbtr detieıklik yoktur. 
Suriyede, Halep ve Humuııtan, bi

rlbirinden ayrı mıntakalardan gelen 
Vlchy kıtııları t.azyikimiz altında ri
cate devam ediyorlar. 

Merkez mıntakuında )'eniden mev 
%li terakkiler elde edilmiştir. 

&hil mmtakasında, Avustralya 
kıtalannın Be> rut istikametindeki 
ilerlcyiıi terakki etmektedir. Daınur 
şehrinin iıgali üzerine, yiW rce 
Vichy a kerl esir edllmiıı ve 17 rop, 
üç tank ve beş zırhlı otomobil alın
mıJt,ır. 

Alman tebllAI 
Führer'in umumi karargahı, 

10 (A.A.) - Alman ordulnn 
Başlumandanlığının tebliği: 

Şarktaki harekat ilerilemekte 
devam etmektedır. 

Finlandiya cephe inde Finlnn· 
diya kuvvetlerinın ıhata hare;_f't
lcnndcn müzahl'rct gören Alın n 
kıtalan, kuvvetli bir surette tah
kim edılmış bulunan Salla schr'ni 
günlerce suren şiddetli muharc e 
lerdcn sonra 8 temmuzda i al ,.t 
miş}erdir. Bu },öigcde muharebe 
eden SoV}'et fırkası imha edil
miştir. 

Şimali Afrikada, T obruktaki 
zırhlı düşman kuvvetlerinin mev
zii hücumları tardedilmistir. 

Alman muharebe tayyareleri 8 
ve 9 temmuz günleri T obruk li
manındaki askeri hedeflerle Mt·r
sa Matruhun cenubu ~nrkisinde· 
ki bir hava meydanını bombardı
man etmişlerdiT. 

Sollumun şimalinde bir İngiliz 
muhribine tam isabetle bir bom· 
ba düşmüştür. 

Ehemmiyetli miktarda Alman 
muharebe tayyareleri dün g<:ce 
lsmaiüye'nin garbında ve Süvcy~ 
kanalında tayyare hangarlarını a· 
teoe vermişlerdir. 

Alman hava kuvvetleri, lngıliz 
vapurlarına karşı yaptığı mücade 
leye devam ederek dün gece 
New Quvny'•n şimalinde ccman 
2 1 bin ton hacminde 5 ticaret ge
misi batırmışlardır. Bu vapurlar 
himaye altınd.t seyreden bir ka· 
fileye dahil bulunuyordu Alman 
tayyareleri, lngiltcrenin cenubu 
şarki ve şark ~ahiilcrindekı liman 
te11isatını da müessiı bir surette 
bombardıman etmiştir. 

9 temmuz geecııi Berwick'an şİ· 
malinde ve Manş 11nhili açıkların
da diğer büyük bir vapur muha
rebe tayyarclerımiz tarafmdan 
ciddi surette hasara uğratılmış.tır. 
Avcı tayyarelerimiz dün 1 7 aüş· 
man tayyaresi düşürmüştür. Tay· 
yare dafi bataryalarile donanma 
da birer İngiliz avcı tayyaresi dü. 
fiirmü,lerdir. 

İngiliz muharebe tayyareleri 
dün gece, garbi Almanyada mu
teaddit şehi"rlerı bombardımaTJ 
etmitlerdir, Sivil halk arasında 
zayiat ebemmiyetaizdir. Bielfcld 
civarmdaki Bethcl ha.stancııi yan· 
gın bombalarile yeniden bombar· 
dıman edilmiftır. Bu hücumlar 
esna111nda dafi bataryalarilc avcı 
tayyareleri '4, bahıiye topçu~u ela 
2 muhaTebe tayyaresi düşürmüş· 
lerdİT. 

ltalyan te bllll 
Roma, 10 (A.A.) - İtalyan or<lu

lan umumi karargahının .f.00 numa
ralı tebllği: 

Kıbruıta: Tayyare teşekküllerimis 
Nikozya üs ünü bombardıman et
nılıler, büyük yangın ve basarlar ıka 
et~lcrdir. 
Kıbrıs sahıllerl açıklarında, tayya

relerimiz 6000 tonluk bir gemiyi 
torplllL'TDişlcrdir. 

Slcil~a kanalında bir sıhhile d -
niz tal yaresi İngiliz avcılannın ta· 
arruzuna uğramı,.tır. 

Sicilyanın cenubunda avcı tayya
relerimiz Hurrıcane tipınde bir taJ• 
yareyl düşiirmü~lerdir. 

Şimali A!ıikada: 'Müsellah arab .. 
tarın himaye i altında bir düıman 
mllfrezcııi Sollarn cepheslnde fh:ıra 
anet"bur edllmi~tir, 

Mihver tayyareleri Tobnıktald 
müstahkem mevzilerle lınıanda de
mirli gemileri bombardıman etnı t
lerdır. 

S dl - Barranlnin şarkındaki due
man bava üslen bomba Jımac edil. 
mış ve bir ço'k yangınlar ç1kanld ğı 
glbı, ınılteaddıt İngıllz tayyaresi de 
t.ahrıp edllmLştır. 

ışman Biııga7.i ve Trablus oehı.r
l rl. uzerln akınlar :t apmıvtır. •.ı'rab
lu a hücum eden ~cdı İngiliz ta:na. 
resir.dm iki.el hava dnfi bataryaları 
tar fından, dordu de a'l:cılarımız ta
raf ndnn du,ürulmO:ıtur. 

Şarki Afrikada: J\.mhara mıntaka
sındıı bir mevzide bulunan kıbıları. 
mız dü manın rnevzilcrimıze yakla • 
mnk ıçin ynpttl;"'l teşebbüsü ııuıııt • 
kırmışlardır. 

Vol ld mıııtaka nda cıdd tlı 
topçu üıallyeti olduğu !haber veril -
m t dir. 

Dun 1 d n nra f ilız tayyn-
rel rl a~ak frt fadan uçarak Sıra
k taa uz e er ve gccel .. ıo 
d N~ bil' akın yapmıflard:r. 

B• --.ı ııhil halkıaıı 1' kt• 

1 m " O kiti 7aralauuvt1r, 
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YENİ NEŞRİYAT 

inkılapçı gençlik 
gazetesi 

Ağrllan dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, Si NIR ve BEL ağrıları ile ıoğuk 
algınlığından ileri eelen vücut K IRGIKUGI, NEZLE ve GRiP 
hastalıkları D E R M A N kaselerile derhal ıeçer, icabında gün· 
de 1 • 3 kate alınır, her eczanede bulunur. 

Satılık otomobil 
Yeni bir halde 39 aıodeli PonC"iak mar~alı huauai 

otomobil redek liatlk1o beraber aatılıktır. 

Görmek, almak istiyenler 
idaremizde Bag Zihniye müracaat 

Methur S 1 N G E R uatleri 

Bu Basit 

Gu·z E LL i K 
REÇETESiNi 

Tecrübe ediniz. 
Aynı genç kızın bu 
terrübtdtn evvel ve 
5011ralıı f otografla· 

rına balımız 

3 üncu snl l"I çıkmıştır. Cniver ite 
1ktıst1t ve Maliye profesorı.i Fazıl 1 
Pelinin c Yeni harbin milletler heya. 
tırıa getiı ebileccği değışlkhklere da
ir> sorulan suale eaynm dikkat ce· 
vaplnrı; Ünıversıte Psikoloji Doçen· 
tı Mümt. ı7. Turbanın cGeııçlik ve 
terbiyesi> üzerınde çok milhim etü
dü: Dr. Fuat Baykalın cAnın yaşı> 
ilmi tetkikı; Cihat Babanın cBir 
köy seferbcrUgi yapmak için ne bck
ltyorun başmakalesi, .ı. 1. imzasile 
ccmi:rctlmızi -zehirli) en dejcnerclere 
«fık cevap>; fılozof Pa cnl'm Pensa
lnrındnn cinsanın ni bet izligb ter· 
cumes1; meşhur Ru reji örü Evre
noff'un ti} ntro hakkındııki yazıların 
dan tercüme: muzlk dilhi i Vagnedn 
hayatı hakkında etür; dalıa bir çok 
,·atanpenerane şiiı· ve )'azılar la, 
Tüık gl'nçliğine. Tilrk koylu ve iş. 
çısine ısoı ulan cnteresıın suallere şn· 
yanı dikkat cc\·aplaı.. Okurucıılnrı
mıza gençlığin bu kıyn>elli guzetcsi. 
nl tavsiye etlerfa. 

- ~:o .. _ .. - Iliç bir zam gönneksizi n eski i'ıyatladıı sııtıl
maktadır. SİNGJ<;r. saatinin kalitesi yuksek, 

ınübııyaa şeraiti fııydalıdır. 

Yalancllar 

Beşiktaş Ankaraya 
gidiyor 

l l temmuz cumartesi gunu 
Ankarada bavlıY<H·ak olan Türki. 
ye futbol birincilikletıne iştirak 
etmek iizere lstanbul lig birine.isi 
ve Milli Küme şnmpiyoııu Be-

y azan : i. Galip A rcan şiktaş takımı geni bir kadro ile 
. • bu sabah Ankaray.ı hnreket ede· 

Tiyntıonrnzun kıymet.Iı sanatkar k . 
ve muhıırı ri 1. Galip Arcanın evvel-, ce tır. 
ee İstanbul Şehir Tt~·atrosundıı etki 'ı latanbul atletizm 
keı·e iki> i mile oynanmı~ olan bu blrlnclllklerl 
eseri Yedıgiln matbıuı"ı tnrafından kı ı 
tap halinde ne~redılrn tir. Sahnemi- Geçen haft havanın muhale· 
ıin olduf'u kadnı tıyıılıo edebiyatı - feti dolayısile tehir edilmiş olan 
mıZ'ln dıı unutulmaz bir eserı olarak lstanbul Atletizm Birincilikleri 
kalacak eılan bu e "I' Pil esi seyı et- müsabakalarına yarın F' ener bahçe 
mış olanlar tarafından sabırsızlıkla stadında bıışlaıını:akıır. 
b~kleniyordu . Tıyatr~ ınernklıları~a Yarınki miisabakaların elı.:seri~i 
kıtııbın \'ıktığını müJdeler ve biıtun h. . d d · 
okuyucuhırımıza tnv iye ederiz. "Aeçtml e lml a ıyerıhn ekıl. I I I 

YenltUrk e zm a em er n 
davet 

İ t rıbul llalkevler rı l n m.ermunsı 
olan c\'enitm k> i.iıı 103 üncü tcm
mcz sayısı <lolgun hlı ıııünderecatla 
çıkmtştıı. Bu ayıda Dı. Yavuz A· 
hadan cTurlı: sıya eti> seı·leçlıalı 
başmakale ile hukunıetim İ7.İn dürüst 
ve realıst goril~Onil tamamen lebd
ltır ettiriyor. c.Sımnt e erleri ı.,timai 
tetkikattn ~·arclımcı olabiUı mi? ya. 
rı ını yazıın Türkan Duru. sanat ve 
s~rlerının tamamen bir yardımcı o· 
lııcağını tebarüz ettit'i~·oı-. Dr. A. 
Zıhni Soy al cKırımın ilk Tiirk sa· 
kinleri> başhgı altıııdn dlunlnr> ı 
tanıtıyor. Herııurn Ra entbalden K. 
Küfralmın çcvlı-diği cHazarlar> ya. 
zısı çok kıynıC>tli hir tetkiktir. H. 
Turlırın Dağlıoğlıınun aı şiv vesikıı .• 
hı rile birlikte neşrettiği eski asırlar· 
dakl istanhul hayatı çok cntere. an 
ve faydaiı bir yazıdır. Bu mııkale
lerdeıı maada Oıınıan Attilü, H. Yağ~ 
cıoğlunun birer liri ve M. T. Alan. 
gunun Halkcvlerl ınecmualaı ı uze • 
rindcki esaslı kırltıkleri; Halkevle
ı·ile İ tanbuldaki töıen ve toplantı
lara alt entctt an haberlerle çok 
dolgun bir ~ckllde çıkan bu kliltüı· 
mecmua mı okuyu ularımıza hara -
retle ta vsh e ederiz. 
Mecmuayı almak istiyenler muhit

lerindeki Ralke\·lerinhı Edebiyat kol 
larına müı acut etsinler. 

Atleti1m Ajanlığından: 
1. - 1 taııbul Atletizm Birin

cilikleri l 2 ve 1 3 temmuz 941 
cumartesi ve pazar günlerı l7 e
nerbahçe stadında yapılacaktır. 

Cumartesi giinü saat 1 le, pa· 
zar gÜnü saat 1 O du müsabaka la. 
ra başlanncaktır. 

2. - Birinci kategoride puan 
tasnifi yoktuı. ' 

3. - Aşağıda İ!İmled yaz.ılı 
hakem arkodaşl.ırın mÜ!abalra 
gün ve saatinde Fenerbahçe sta
dına teşrif l eri rica olunur. 

Bn. Mübeccel, Bn. lfakat, Bay 
Ünvan Tayfuı oğlu, Dr. Nurettin 
Savcı, M. Ali Aybar, Nazmi 1 ü
fekçi, Ce.rnıi Şahingiray, Furüzan 
Tekil, Şekıp Okcuoğlu Eııis Su
vat, lbrahinı Cerçel. Ra • ıp Sez· 
gin, Suvat, H .. yati Özgaıı, Cemal 
Ven<i• Hilmi Alemdar, Bilek lh
!an Örücü. Cemil Uı.unoğlu, A
gopyan, Y. Skiııdi!, Musa Kfızını 
Uzunoğlu, S dık Ceylan, Sudi A
ziz, Mufohham Ekmen, Melıh Sağ 
tür, Sdçuk Çağıl, Tahsin Ardu· 
man, Suat Kesim. F'ikret Kocabe
kir, Turgut Atakol, 1 !allık San, 1. 
Sülcvman. 
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Sağlam ' 

Soldan ıuğa V• t11tlrarıdrııı a11avı: 
1 - Papas • Şart ed:ıtı. !! - Dai. 

nıa araba kullaııanlar. 3 - l\Ie!ılck· 

lcri havaeıhk olanlar. 4 - Ters çe. 
•ırirsenlz büyük kıııde~ olur - Çeh
uııin kısımlarından. 6 - İki kıırdeş 
ıı:cvçleriniıı blriblrlf'rin karşı vaziyE't
leri-Bir harfin okunuşu. G-Başınıı 
(A) gelirse ızhraplaı- oluı· - Gece 
eğlence yeri. 7 - Ne soguk ne sı
cak - Ses. 8 - Afiş • Jcmurlnrın 
111aıış derecelerini gösteren ka>ıun. 
9 - Sannakhn enıır - C~ak, hız
ıııetkir. 10 - Tam erhk • Silıır. 

Yayla kızı 
Kıymetli ronıııncımız 
AKA GÜ.VDÜl'iin 

}'ovkalude ı:üzel bir romanıdır. 
Pi. 50 Krş. 

İNKILAP KiTABEVİ 

Ve İştahlı! 

Çocuklarınızı küçükten SA· 
NiN dit macununu kullanmıya, 
SANİN di, macunu ile ıünde 
üç defa ditlerini fll'ça)amıya 
•lıthnnız. Gürbüz yctifmelerİ· 
ni temin etmif olurıunuz. 
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Eczanelerde, b iiyük ıtıiyat 
mağa:.ı:alarında bulunur. 

Beyollu Halkevlnde 

temsll 

Beyoğlıı Halkevindcn: 
1 - Üçuncü meydan temsili 12/ 

'i /941 cumartesi günü saat 18.30 dıı 
Mccidiköyünde verflecektir. 

2 - Temsil para ızdır. 

Ahmet Ateş , 
Karyola ve mobilye satışevi 

Her nnl karrola Ye mobilye ihtiracınızı en ehven 
fiyetla buradan tedarik edebilirainlı ... 

Adres: latanbul, Nuruoamanlye 

Çuhacı han kar,ısında 

· stanbul Belediyesi İ1Anlar ı 
f"ntıh KıztaGı yangın yerındo Sofular mahanesinde Sali~ Efen~i so

kağında 14 • 34 yenl kapı l\ o. lu ta htezzenıiıı mahzenin teblıkeli bı~· va: 
ziyette olduğu mahallen teEblt edilmiştir. Yapılan tebligat~ varı~lerı 
bulunamamıştır. Yapı, Yollar kanununun 44 üncü nıııdcle .. ınc tevfıkn~ 
15 ı..'iin zarlındıı nıahzunın urtud:ın koldırılmaııı, ak"t tak<lil'ıle "Heledl· 
:;ece yıktırılarağı ihb::ırnaım yt'ılne k11iııı olnıuk tizcıe ilan olunuı. 

••• 
J/I; temlııafı 

l5701) 

689,82 51,74 Knrnağa~ nıües!ie"ntı e ·ki memurin 
biııaın dıı hilindckl levazım ıımb11 rı 
ve ıliğer odaların zemiıılc•l'iııiıı ç!. 
meııt<ı ile tefrişi. 

5i3,90 (3,04 Bıırgaz nda;;ındıı Halk Partisinirı iş· 
gal ettiği Belediye ınalı binanın tıı· 

nıirJ. 
Keşit bedelleı ile flk teminııt m iktarlan yukarıda yazılı işler nyrı 

ayn açık ek iltmeye konulmuştur. Şartnaıııelel'i Zabıt ve Muıımcliıt )1ü. 
diiı·liiğil kalenıınde gliıülebilir. İhale 28/7/ 941 pazartesi günü 11aat 14 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Tali plel'in tık teminat makbuz veya nıek· 
tupları, ihale tarihlnılcn sekiz giln en·el Belediye Pı>n işleri ~1 üdü rlü
i:oiine müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına ait Tİl'arct Odası 
vcslkalarile ihale gCiııll nıunyyen saatte Daimi Enl'ünıenıle bulunıııalıırı. 

(5G9G) 

• •• 
Talı . Ced. /lf,· ffMİ. 

9i35,00 7:10, l~ ;\[ l'ınha su karıl arrnın tenıhil'inde kull;ınılıııalc fü:ere 
alınacak s,:rno,o (10 adet kuı şıııı mühiiı. 

5~:l3,40 400,05 Reled1ye daire ve şıılıelcri iı;in ıı.lıııal'ak 182,550 ki-
lo kf'sllmiş ıı;iirgeıı, r.:ı,7.50 kilo kl•,iJmiş ıııeşe, 
~5,000 kilo kesilmemiş giiıtten ve 2ı;,ono kilo kesil- ı 
meıııiş meşe od unu. 

Tahmin lıedcllerile ilk temlnut; miktarları yukarıda ~azılı ışler ııyı ı 
tıyrı kapalı zarf usıılile eksiltme~·ıı konulmuştm. Şaı tnanıclcl"i Zabıt ve 
Muamelat l\lüdürl!ir•ü kaleminde gö rülebiliı. ihale 18/7/flılt cumn ı,.rfınu 
saat 15 ele Daimi lfocumcnde yapı lncııktır. Tallpleı in ilk temln:ıt mak
buz veya nıektupları, 941 yılınıı alt Til'atct Odası '"'&ıkııları ·u• kurşun 
mühilt için bu kabil işlerle iştigal eden atolye ııhibi olduklnrınıı daır 
ibrazı lii.zımgelı>n ve ikalnrile 2490 numaııılı kanunun t111Hatı çıwıe in
de hazıdıyacaklan tt•klif ıııekluıılurını ihale günü saat 14 e kııdaı llııimi 
Encümene vermeleri lizınıdır. (538!1) 

Devlet Demiryolları ilanları . . 
Muhnnııııen bcdPlı ( 87fi > liı a ol nıı :ı50 kilo kırmızı ıııoıll·l verniği 

(21/7/ 1041 > pnzarte ı giınü ısııat (lcı, lfi) oııu kırk beşte llrıyılnı1ınşıııln 
Gar binası ılahillndeki komisyon tarafıııdr111 açık ek iltıne usulile sııtın 
alınacaklı r. 

Hu iee giımek ıstiyeıılcıin {65) liıa (G3) kuıuslıık muvakkat trıııi
nat ve kanunun tayin eLti~l ve!ıaikle birlikte eksiltme giınli saatine ka
dar koınisyonıı ıııiı racııutla · ı liızınıd ır. 

Cep saati kromdan arkası fantazi 22 Lira 
Cep saati kıomdan arkası fantazi 

çok Jnce 25 Lira 
Cep s11ıı5 ı:umüş arkasıfantazl 60 Lirn 

Ucuz ~ıuı tlcr hakiki tasarrufu temin ctnıe:ı:. 
Saatin kalıte ı yük11ck, mubayaa ~eraitl faydalı 
olmalıdır. 

'fürkiyı•de evıınfıııııı yü kseklig'ile şohrct bulnn 
Sİ="IGER saatleri lııı t!ııı faydaları camidir. 
Çuııkü: Dıgcr marka saatlerden ucuzdur. 

'l'asarnıfu lf'ın i n efkı·. 

Çiiııkü: lfııyatını:r.da ıılzi başka saate ınulıtaç elnıf'7. . 
Çünkü: On beş sene zarfında tamir paı U!ıl veı mezsı~ı:ı. 
Bu fırsNttan istifade etmek ısti ~<'il tı< ı,rn mtişterilerınılz brdelinl 

posta vnsıtasile peşin gönderdıklcrin de postu ucrctl tarafımıza aıt ol -
mnk iizerc ııaııt l!'Öndeı ilir. 

DİKKAT: Singt'r saaUeri iııtan buldu yalnu: Eminönü nw1kezindeld 
muğıızamızda ~atılır. - 1stanbulda şuboıım: yoktur. 

Sf XGER SAATLERİ Mafuaaı, lııtanbul, J<~minoııü caddesi, No. 8 

. 
Küçük tasarruf hesaplan 1941 ikramiye plAm 

Ke .. i<leler 4 şuhııt, 2 nıııv ıs, 1 l\ğUf; to~. a lkinc ıkşdıı tuihlerınde yapılıı. 

1941 iKRAMİYELERi 

> 1 

8 11ılet 250 liralık = 20Uı>. 
86 > 100 > = 3500.- > 
80 > 50 > - 4000. - • 

300 > 20 > 6000.-

lira 1 aılet 2000 lı ralık - 20!ı0. ln·ıı 
3 > J(HIO > = ~OOll. - > 
2 ) 760 > ~ 1500. > 
4 > 600 > - 2000. > 

Bayan .'ol . S 
ckendınıi a)• -
nada gördü -
~iı ıııde adeta gôzleılnıe inanamadım. 

Cildlın eskisine nazaran daha taze, 
daha ııçık ve daha sevimli bir şekil 

aldı. Tenımin yeni güzelliği, l-ütu• 
arlmdaı;luımın gıpta nazarlarını ccl 
betti> diye itiraf etti. 

Siz de, yeni \"e taze bir cilde. a. 
yanı hayret bir tene malik olabilir· 
sinfa. Hemen bugünden bu genç kı
zın 'kullandığı pek ba•lt tarzı tcda
viyı tatbik ediniz. Bu akşam l at
ııınzdan evvel, yüzünüze ve boynunu· 
zrı pembe renktekı Toknlon kremini 
sürünüz. Teıkibiıırle bütün dünyada 
n'ıcşhur bir dld mlitehııssısının keşfi 
olıtn ve cBİOCEL> tibir edilen ga
yet kıymetll ve cazip gençlık cevlıe· 
ri vardır. Uykunuzun her dnklko -
sında cildiniz, bu cevht'ri mas~edc -
cek ve her sabah daha gcmçleşmış 
olarak u)nnacaksınız. Erte<:i sabah 
(yağııız beyaz· renkteki) TOKALON 
kremin1 l!Ür lnfiz. Bütün siyah nok-

laı ı gtd ı lr ve çık mewmelerl 
sıklastırır, cildi yumuşatıp tazele ü · 
rır, kadıfe gibi tntlılaştırır. Bu b.ı İ L 
usultı - gilnde üç dakika - tatbik e. 
dt>n her kadın bir çok seneler genç
lcşmiye 'liO yeni guzellikte bı r ten 
temine muvaft ıık oluyor. TOKAi.ON 
krcminın miısııılr neticcler.i garııntı
lidll'. Aksı lakıiirde pn1a111z inde O· 

GÜVEN 

Bu işe ait şartnamelt'ı komisyondan parasız olnrnk dııgıtılıııııktıı - ... 
(5670) ı ~ . "ı 

Yangın sondurnıe makineleri 
ve ecza! 11 

Giıvenebıleceğiniz birıcik van
gın ondurme makineleri . ve 

eeulaııdır. 

dır. ------
Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye komıluıı: 
ı - Hatay u i~ll'l'İ on <luı·fhıııeii şube nıliclııı luğii rıııntnkn<: clıılıı. 

linde bulunan Amlk golü ve lıatııklıltlaı ınııı kuıutulnıası vt• Ası ıı ... hıi
niıı ı !ahı işlerinden bil' kısmı muhamnıl'll ke~if bı'llı>li Vllhidi fiyut 
es:ı.:sı üz.,ı-indeıı 244.154 lirn !17 kunıştııı 1 

2 - J<:ksillıııl• :ll/7/!J.11 tal'lhlııc raııtlıruı! pl•ısı•mh" güııii nal 15 
de Aııkaıaılu Su İşlPıı Reisligi binası İ\'llıde l<ıpJ11111111 Su Ek illnıt' Kıı· 
füisyonu udusıııdu kapalı zarf usulile yrqıılııcaktıı-. 

3 İstekliler, ekslltıııe şartnıınwı1i, nıukııvele proje l. Layınılırlık 
işleri genel şaı tnaınesi, uıııunıi su işleri feııııi şnrtıııııııesile hu~u i ve 
fenni şartnıımelel'i ve pıojcleri 12 lirıı 21 kuıuş muknbiliıııle 8u İtôlrıi 
Rei'li~inden alabilirler. • 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istcklilerın J3.4Ci7 liııı 75 kuruşluk 
muvakkat lenıinut vermesı \'e eksilt menin yapılacağı gilııden en ıız ilç 
gün evvel elleı'1nde bulunıııı ve ika hırla birlikte bir dlleko,'C' ile Nafia 
Vekiletint> müı·acaat edcıek bu işe mııhsus olmak üzere vesika 11lnııılıırı 
ve bu ve ikavı ilıraz etmelrri şıııttı r. . 

Bu müddet içinde ve~ika talebi nele bulunmıyanlar eksıltnı<'ye iştirnk 
eılcınezleı'. 

5 - İsteklilerin tt>klif nıektupln rını ikinei maddede yazılı sautıen bir 
sııat evveliııı' kadaı· Su İşleri Rı•isliğiııe makbuz nıuknhilindc vcrııwlcri 
lazımdır. 

Postada olan grciknıcfol' knbul edilmez. (4 l::H-5il41i) -

' [iD•••IE .. ~•._ 'r Mobilyah 
BUGÜNKÜ PROGRAM kiralık aparhman 

7,ao Progı·am, 7.33 Müzik, r;,45 'la 
herler, 8.00 M üdlı::, 8.3o.l).di) Evin 
saati. 

12.30 Program. 12.83 l\tıizik, 12.45 
Haberler; 13.00 Mlh:ik, 13.15 • 14 00 
Müzik. 

18.00 Program, 18.03 Muzik, 1 .~:o 

Konuşma, 18.40 l\lüzik, Hl.00 Kuııuş. 
ma, 19.15 Müzik, 19.80 MPınlrket ım
at aran, haberler: 19.t'l i\lüzik. 
20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Müzik; 
21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası. 21.10 Temsil. 
22.00 :'ılüzik, 22.30 Memleket s at a. 
yarı, haberler; 22.45 Müzik, 2il.51'i 
Yarınki program ve kapanış. 

Avrupadan diplomalı 
terzi ve kürkc;ii 
SAADET 

Beyoğlu, İstiklal caddesi, 
Karlman mağa.ı:a81 yanında 

Telefon: 41492 

4 oda, nıukemmcl mobilyalı, kul
lanışlı, Beyoğlu Kalyocukulluğu. 
Mürnraat. Telefon: 24:165 

Temmuz : Perşembe 

U60 H. 
Ceuıazlel 

lhlr 
16 

Giia: 19<! 
11 

Valıi.tl• 
EııaD.i 

' D 

" Gtıueı l'i' a.na11iJ :>S 57 
O;ıe 04 37 
lkJ.dı Ol 37 ....... n 00 
~.'* 1)1 S9 
lmuk (Yannkll ~ 42 

1157 
Rumi 
Haılra• 

28 
ı lu:ır 67 

Vautl 
i. o. -05 39 ,,, 19 
17 19 
20 4.! 
:.il 41 
JJ 24 

Orta -Lise Bütün ikmal Dersleri 
1914 sene inckııbeıi u u!U LL•d ı i ~ \'(' mu,·affakwetlc tanınmış ( ÇEM

B ERLITA Ş TRA.\l\'AY Iıtrn \l,l) kıtı~ısıııılu (Yabancı dilleı \"C rlya
zlyı• Kız. Erkek Okulu) heı i tcnllı: ıı s ııtte wk veya 2, 3 kişilik ın up- 1 
lıırlıı lıuzırlıyor. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tm ihi 188 Seı ınayesi: 100,000,000 Türk lirıısı 

Şuhe \'t• Ajans adedi : 266. 
ıiRAİ ve Tİı'ARl mm N ı.;vt BANKA l\llJAMEI,ELERİ. 

Ziraat Bank11sıııdn kumbaralı ve kuınbarasız tasarruf he rıp· 
larında "'n az 60 lira ı buluna lara sened'! 4 defa çeldl:ıct>k kur'a 
1le a~ağıdaki plina göre ikracııiy~ daıtılılııcaktır: 

.t adet 1,000 liralık 4,000 lira 1 ıoo adet 50 liralık 5,000 lira 
4 ) 600 • 2,000 > 120 > 40 • 4,800 • 
4 '> 250 > 1,000 > 160 > 20 • 8,200 > 

40 ) 100 ) 4,000 ) 
DİKKAT: Hesııplıırıııılaki parnlııı· lılı sene lçlnılc 50 liıadan 

aşuğı tlüşnıiyeıılenı lkrnnıiye çıktığı ltıkdirc!e '/o 20 fazlasile verile
cektir. Kur'alar senede: ı ılefa, 1 Eylul, 1 Birinclkiinun, 1 Mart 

ve 1 Hazlrnn tnrihleı indl çeklleccktir. 

GÜVEN 
Ynngın sonduı me ve sıs YRP· 
nın makineled ve yedek ecz:ı. 

larıııı tercih edinız. Zirıı. 

UCUı ve DA YA:-\IKLWIR 

"~: ~~T ER Ki H 
l ıt ı !.cılı /Jaıı No &, llalılpa,a 

sok. R.arako11 - Galata 

80RSA1 

10 - 7 • 941 muameleıl 

L•IMlre 1 Sterll11 S.21>25 
Ne.y-'ı 100 0.1ar 132. 20 

C•••n• ıeo t-.. P'r. 29. 47SO 
MaclrU 100 Pe9eta n. €451) 
Yokolaa. 100 Yea 30 9150 

Sto~hot. lOt l..,.eç !ı;r 5'1. 7850 

ESHAM VE TAHV1LA1' 
lkraalyell 1lh:de 5 1931 19.~• 
Ers••i 1U.deS ikramiyeli na -.-
Sı••• • Er11.ırli• ! . 

.. " ı 20 38 
• • J 2038 
• • 4 •• 58 
• • 5 20.SS 
.. • ' 2t31 .. " 1 20.~I 

A•adolu L•. Yolu 1lxcie 60 
T. C. Merkez Ba•kaaı 
Şark Deilrmemlerl 

-.--.-
- .. --

[Borsa harici allln fiyatı 

Sahibi: 7.. T. EBÜZZİY A 1 
Rqadlye 25 Llra S5 K,. 

! 
Kaha Batlblrllk 106 • 00 • 

Neşriyat Müduriı: C. BABAN, Ha sıldığı yer: Matbani EBUZZ! YA Klllçe altıa ~uaı S • 18 ,, 

Asipirol Necati Ağn, sızılarm, nezle, grip, romatizmanm il8e1d1r. Bahçekapı; Salih Necati 


