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GENÇLİK 

J Gücün getmigeceği bir işle 
uğraşmaktansa, gü c ün 
yeteceği bir işi başarmak Türk Gençliğinin 

Gazetesidir gerektir. "' "' • 

r 
Okuyuculanmıza 
Gazetemiz diğer alta refiki 

gibi örfi idare komutanhğı 
kararile iki gün müddetle tatil 
edildi. Bu münasebetle de bir 
kere daha okuyucularının de· 
rin alikasile karşıla,h. Bu sa· 
tarları hem bir itizar, hem de 
sevgili okuyucularının gitgide 
artan teveccühüne bir ıiı1nıan 
borcunu edi. etmek için yazı· 
yoruz. 

~~!!.~~ .. ,,~~~~! 
Cephede 

kat'ı hareketlere 

doğru mu 1 

D ünkü Alman tebliğine balo
hna, Rus cephesinde nıha · 

yet kati harekelerin başladığına J 
hükmetmek ıcap ediyor. 

Bugün, Alman - Ru:. harbinın 
dördüncü hafası başlamı~ buJu
nuyor. Ruslara kar;n ilk taarruz, 
b undan tam ~ hafta evvel, yine 
böyl«- bir pazar sabahı infilak et
mişti. Fakat bu üç hafta zarfında 
cereyan etm~ olan muharebe
lerde kimin ~alip ve k im in 
mağlup oldugu pek anlatılamı.
mı11tı. Harp vaziyetini iyi gör
mekle ~hret bulmU-? bazı aı.keri 
mütehassıslar, daha harbin ikinci 
haftasında büyük Rtu; ordularının 
muhtelif noktalardan sarıldıgını 
ve bu orduların hafta nihayetine 
kadar ya imha veya tamıunile 
esir edileceklerini pek de akıl 
erdiremediiimiz bir takım aıokeri 
tabirlerle 1ddia edip durmuflar
dı . Halbuki ikinci haftanın, hat-

. ta üçüncü haftanın vukuall bu 
tahminlerin, daha dojrusu bu çok 
vukuflu ( ! ) iddialano lamamile 
bo, olduğunu göstenniş bulundu. 

Ondan dolayıdır ki harp hadi
sabnı kendi arzularına ıı:ore ta
kipten ziyade bitarllfane tetkiki 
tercih edenlflr, böyle bol keseden 
pefin hükümler verm("klf'ıue 
müsbet vakıalan beldem.-y1 mu· 
vahk bulmuf idiler. 

Bu,,.,..l»r.t ~n ase, yu
karıda da aöylediğimi:.ı üzere, nİ · 

hayet ~ladığmı dünkü Alman 
resmi tebliği bildirmektedir Bu 
tebliğe gC:re. cephenin en mühim 
ve kuvvetli kısımlannın yenı Al
man ıavlet ve hamleleri kar11161n
dııı parçalandıiı ve Alman ordu
lannm, cenupta Kiyef, merkezde 
Moskov• ve •İmal de 1 .eningrad 
(Sen Petersburg) istikametinde 
ilerledik1eri anlaqalmektadır. 

Mühim vuiyetlerde Almanla
rın hakikate muhalif tebligatta 
bulunmadtldarı zaten tecriibf' ite 
sabit olduğ'u gibi, diğer taraftan 
ayni tarihli Rus teblii'i de Alman
ların yeniden taarruza geçtikltti· 
ni bildirerek meaeli. (hücumlar 
püslcürtülmü,tür) gibi bir ,ey de 
ili.ve eylemediğine göre bu defa· 
iri Alman taarrzunun kati bir ,e
k ilde baladığına artık İnanmak 

lazım ttefiyor. 
Zaten Rus cepheainde bu defa 

vaziyetin biraz bozukça olduiu· 
bİ7e az çok anlatmıttı. 
nu Moskovadan gelen bir haber 

Fakat gazetemiz iki sündür 
yeniden ve be,inci defa tatil sek
tesine uğradığı cihetlf' Moıkova 
haberinden çıkardığımız iıtidlili 
tabiatile yazmak imkanım bula
manu•tık. Moskovamn bu habe
rinde cephenin üç kısma ayral~
rak her kı&ma bir ba,ka Maro;..-
lin s..kumandan tayin edildiği 
bildirilmekte idi. Yunan - ltalyan 
harbindenberi artık asker olanlar 
da olmıyanlar da pekili öğren· 
mi~lerdir ki harekahn en hararet· ı 
li zaınanında cephe kumandan· 
laklarında herhangi bir değİfiklik 
yapmıya ka'•<11mak o harekitan 
iyi riımed'~ ··1e en bariz bir de-
lildir. 

Hele ne kadar uzun oluru. ol
sun bir cepheyi yekdiğerinde~ 
ayrı üç Baı,lc:umatfdan eline tevdı 
etmek hardı:itta vahdet ve tesa
nüdü behemehal feda ve ihlal 
etmek demeldir. 

Alman ordulan iki seneye ke
riptir, Lehistan ovalanrLian tu
tun da Norveçin karlı kayalıkla· 
nna. ve Fra~nın üç milyon as• 
kerle müdafaa edilen kuvvetli 
harp cephesme, Balkanların yol
dan ve mül\lafaa hatlarından 
mahrum dağbk arazisine, halli 
deni.z afın ke>skoca Girid adasına 
kadar b i:ibirinden çetin ve biri
birine benzemez dört beıı türlü 
harp yaphklan halde Bafkum.an
danJan daima Mare.-J Brauchitch 

TASVİRİ EFKAR 
(De"'tmı ~ıx..ltift 5 siit11'11 1 de) 

o f~ ıoo ıoo jOO 

ı Alman tebliği 
~ ·-------

Stalin hattı 
muhtelif 

yerlerinden 
yarıldı 

165 tank; 172 
tayyare kaybettik 

Sovgetler bütün 
cephelerde 

ric'at ediyorlar 
Bcl'iin. ı ;ı IA .. \. ) - .-\!nı;111 onlu· 

lını Başlrnuıaııdaıılıgırıın t1>blıı!i: 
llıı.hıı evvP) ne:-ıtcdileı: 'i°l'vkalada 

bir tı>bliğ ile dt: bildlı·ilnıiş oldugu 
vc•çhılt'. şaqı c·Pphe,.;inde ~t;ı liıı lıat
t.ı, bhl\İrı t>lwnıınivE'tli nukt.:ıhll'ıııda 

yapılaıı cüıetkiı.rn;ıe bir hiicurn nrti
~·(';;Lmle yarıl ırıı~ lıuluıımakl:ıd ı r. 

Stalin hatta aaaıl varıldı ? 
J>.~ .R. hı leli· 

ı-iyoı: 

Teleıon : 2 O 5 2 O 
Tel~. Tasviriefkar, İstanblll 

. 

(Şorlııt 2 Re! salılr-e•lıırcl•• L __________ _; 

Ukra1n• oyalarında keşif hareketinde bulunan Alman plyadeleriaden biri 
biri ye keıif fotograflara alan · :. er 

Almanların Stalln hattı ilı:erin• yapbklara taarru% 
hareketlerini Ye cepheyi yardıklara yerleri gösterir kroki 

ı:u gı•ee Ba':kuıuııııılıuılıı!w hu~u.~t 
bır tl.'lıliıd He de bilılırildiıı:i ~ilıı Al• 
ınan kılaları meshur Staliıı hattını 
yarıııı;,;lnrd•ı. ll~;:knınarıclaıılık bu 
tı·lılıgi ıle lıiı haftııdırnhel'İ ~ark t•ı•p. 
lw<ıııdı•ki nıuhut·E'bcl<'ri saııııı csr:lf 
JıPrtle.-ıııi dl' yırtııııştır. 

.Rusya 
lngiltere 
ile bir 
itiıaı 

imzaladı ( Askeri 
\.._ 

Vaziyet ' 1 
J r ~.~.~~ş~.~~!~ .. ~.~.~~~ -, 

Stalin hattında 
yarma hareketi 

T>.N.R. nııı bu maliıııı:ıt.ı ilıivt• ola· 
ı·ak ıstihb:il' elthdrll' l!Öt'<' ~lalin 
lı:ıt t ı govyl'l aru;dsirıın .\ .,. •. ,ıınıılaki 
;ı.k:<ırn1111111 nıüclafu<ısltıa hiıılıııı ol -
mıı.k uz,.re sullı zıınıanııul:ı ııısa \•dil
m !i ırıkıla,;ız lııı askf'rİ ınuılafaa tı•r

tılıııl ıırl<lı.>dilı•lıiliı. l ıı11ıırt>l>Plt'I' ı• ... 
rıa~ırıdıı !{onılılüı.tu ı.rıhı hu tızun hat
tın h·ızı ıınkt:dınırııl. ı.lı-ı ıııl ik 51l kı

loıııı•treye varmakl'ııtıı. T:ılıiı ve 
:-oıın'ı nı:uııalar. l1t•torııhn ı:ı:ııııııl .ı,ffi 

sığ111ald:tt· ve al •lıtı·clt> ~·anılmış salı
t :1 rııu«tahkf'ıh ıtıt•.,.7.lll'l'I hu uıııunıl 

uıüıla fııa '<l~lt•ınİnl!I llllUTil'V\'11. \l:t~l f 

Sovyet Ruıyanın h6kômet reiıi 

Stalin Y oldaı 

····································· .......... . 
SURİVEDEKİ 

FRANSIZ 
ORDUSU 

1 - Her ilci hükümet Hit- 1 
ler Almanyasına kar•• 
yapılan bugünkü harp 
esnasında biribirlerine 
her türlü muavenet ve 
mü7:aherette bulunma-
yı mütekabilen deruh-
te ederler. 

.. - Her iki hü"umet bun
dan rnaada harbin de
vamı müddetince ara
larında mütekabil bir 

lnırUterenl• Mo•kon elçili 
Stafford Crippı ···--····················· ...................... . I • 

HUDUTTAKi 
BULGAR 
KUVVETİ Almanla,. Min5k ue Lcuk megdttn mulıa· 

rebe/e,.inden İonra MosktHıa o• LeningraJ 
istilcametindt1 il•rlivorlar. 

larıılıı. ·' 

( IJrwrn~ı :ıaloı(~ !> .udı.ııt :! d" } 

- -
Sovyet tebliği I• itilif hasıl olmadan biç iz b • 

.l
Mü.tarekeden sonra bir müzüerede bu- Sovget a erinı 

Yı.an: General Ali Ihsan SABIS ·- ------· lunmamayı ve hiçbir 

Tu .. rk·ıyeye m·ı müatreke ve,. .uıh Londra teyit ESKi ORDU Kl'MA.VDA.VL.lı.R/\"D.4. \ ' CEPHEDE 
VAZIYET 
HENÜZ 

DEGİŞMEDİ 

m•he:desi imza etme· 
·r.,nmıuııııu birınct hafta~ınıla ,,,,_ 

reyan .Gen muharebeler netice,.tude 
ukerl v.ı :ı;İyet şıı şekildedır: Cenup 
tara.ftalci ııai cenıtht.a (Alman • Ru
ıuerı ı onlltlar &"rupu ıı.rtık cıddi ta
arruııa bqladı; va diirt koldatı Prut 
neh rıni geçti: 1 - 1 una aı:-ızlarında 
iıın11&ilden doğu şimal istıka ınetınde 
Odı-saya dot:ru; 2 - Yııı.ş civarınd}ln 

:f\rlc.ı dnı:-ı,ı Kişne! i~t lkametinde; 
a - Ya~ cıvanndan rloğu şımal hı· 

tikamertnde ( Beltıi = Rıelcy) ye 
ıtoı:ru; 4 Bukovinıt ile Moldava 
a1-ıı.a ırıllalcl huduttan şimal• dogru 
<,..~ nııuviı.: l~tikametindP. 

S!'.~arabyıutakl Kııılordu birlikleri 
"" çok iıcürıcii . istikırnıettl', Be!tzi 
t ıırafl::ı.rında ş\ddı-tle mukavemet 1.>de. 
rı•k şark1 Glllicyaua, Tarnopol civa
rı ndalci Kızılordulal'ın rıcıH hattını 

muhafazaya calışnuşla.r ve nlhavet 
l:!eaıı.rabyayı tahliye ederek Oniye.._ 
ter nehrı geriaine celdlmlşl erdır. 

Dördöncu iatikamette ilerliyen 
Mihver kuYVeUeti yedl temmuzda 
Çeı nflvi~ şelırini za ptet.111işler v~ da
ha 'ima.ide Karpat ~l'çltlerinden şar. 

ka dotru ilerliyen Macar orduı-u ile 
ber!lber Çernoviç şimııılınde ve Ma
ır:iler l:arılflumda Dnıyes1 er nehri.. 
nin ytıkarı kııımını geçmişlerd ir. Ma
gıler ve Podalski taraflıırtndl\ ştd-

ddli ('aı·pı.,ınalar ılevam f'ltıııek1 ~dıı. 

Buıılal'ın şııııa'lınde Leııılıergiıı ce - J 
nubundan tlerli~ren SJovıık fıı kalıı ı·ı 

ve (Lemberg - l.uekJ hıtttına d ıgru 
Lublin tarafındıuı taarruz. etmiş ııl;ı n 
Alman orduları Tarnopul • N'ovog. 
rad Volinsk hattınll i.a.dar ilerlenıı'}
lerdir. 

iltica edecek? i::.yİ dl' l&anhÜt .edPr• etmiyor 
- - \;.------.r~, Mil_lt MÜdafaaya 

Suriye ihtilafı 34 Moskova 13 (A.A.) - ~ 
ajansı bildiriyor: 4,3 milyarltk 

R u Almıtn kuvveti Tıll'nopol ile 
Luclı: arasında sıkııştırdıii:ı Kızıloı- - ----

günde sona ·ermiş 

bulunuyor 
dulann sa~ cenaıııııı k11ıı1.1.turak bıı Bir motörlü alay 

1 ~na.hı Novogt·&d Volinskiıı cenup \li<'hY. ı:ı (A.A.) - rlarbiye Ne· 
taraflarına atnu~tır; Şİmıli de aıka- imha ettik 156 lJHl"tı fıll'afındatı llC.jt'e<li!t'll bıl' teb-
larını kapatm.ıya çalışmaktadır. lıı!ıi<' hilılirıldlgıne ı.:oı·e, Surıvedekı 

Son günler zarfında Moslcova-
da bir taraftan komiserler meclıııi tahsisat veriliyor 
reisi Stalin ile Hariciye komi,.eri 
Molotof ve diğer taraftan biivük 
8Titanyanın Sovyet Rusyada frv
kalad" murahhaıı ve biiyük elçiııi 

(D•vtM?t.t t1trhife 5 t1iifım ·' ıl~) 

l.11ndra, IS (A.A.l l:euter ajaıt. 
ııınm Bule:ar lrnıiııdundan aldli;ı ha .. 
berlHe gôre takriben 18 Bulr;-ıtr fır .. 

( [)1111•·~ Hlıijt 5 siıt.ırl. 1! ife) 

Rundan şarka doğnı, ayrı bfr ı tayyare düşürdük Fı1411sı7. ı~ı•vkal ıArle Kom~~~·• Gene-ı 
zırhlı. ve mo~rll.ı kol ifraz edilerek •al Denl7 vp Sıırı:vt'deki lııg ilı.ı: kı.ı\I· s d 1 1 
(Lublın • Kıyerı deı:n iryolu bo~ 1111_ vı>tlcrınııı Ba*kunuından• (ıı•ıu~ı-ı.\l t • t 
ca l\'ovograd Volin,..lc'd~n Kiyef t~t i-ı Pı t !(,•• Wılsuıı. ııııit11rf'kP »ıtrtl:ırı lıakkııııfa ovye ıp oma arı 
~=;~;tı~t;~ı;~r~~~:~mv:ştı,rt:ın~~ ~~: ~eş , ostence ~~~11aı;~~t:'ı~~vk~n:~;;:~::~ı~;1173e1 a'~~·:~ı:.~: 
varmda Stalin hattı Alman zırhlı ve Sulına bombardıman dır. Bıı sureLlf' !'urıyı> tlıtılafı ~4 • 

motörlü kuvvetleri tarafından 7.or·- d ı· / J . 1 ı:::ıınılı> hıtnıiş lmlııııınaktadır. Geni'!· 
lanınaktadır. Piyade "" istihkam kı- e l nıl 0.-11.ı:-1. Vf' GPııeı al \\ ilsun tara- 11 l k t . . l 105 9 
t.al~rı da yetişerek bircok bst.on tıılı-, J\.To~kova. ı~ (A.A.I _ o,,n l!'""e f ıııclaıı ınızalanırn muahedı•nin şnt. JYI em e e ımıze ge en 
kimat teııislerl Almanlar tarafından neşredilen Sov:vı>t tf'bligı. laı·ı hPni.ız \'ich~•'de nıaluııı nlrnadıgı h 
zaptolunnıttş ve St.altn haltı vaı·ıl- ı 12 tl'mınuı r:u nn Ptskuf, \ ılı•bı<" kın Vıchv ":ıli.hıyf"tli mahrilll'l'i nlU· kı• C'f• .C'e rı·mı• "'e go••nderı•ldı• 

... tarı>kf' hakkınıfa hc•niız mülaleıa yu - r )"' • 
mıetl'r. vı> Novoı,!l'ıHl • Voliıısk l!ltilcıınıPtlP. rıitnıcnll'ktt'rl ırleı.r 

Lem berrin fark taraflarında Tar- rinde kıt.alın 111111 dlı"lman kıt-tl&ı ınıı Lıındı ıı, J'I° ( A .A . \ - Reuteı· ajan 
nopol ile t.uck araı1mda kuGatılınış karşı ıını:uırıııhı.ııe nıuhar"bf•lı·r vf'ı ~mııı Suriyc>rlPkİ İmparatorluk ı.:u~- Edirne 13 (A.A.) - Sovyet I Vlad.nıir Dekazonov ve re fikıılan 
olan Kızılordular çekilmezlerse hun-ı nıl~l.ir. Bıı muh1tıPhı-le1· eephc>rll' miı. Vl'til'ı·i nrıclinde bulunan hu~us'i mu- Rusyaıiın Almanyadak.i •efarel . ve m•iyeri C"rkim hususi otl•ıııı>· 
lann mukavemelleri tükeııdigi ,;aman hıııı ıfı·i!'l~ıklikle• ı . ıııul'irı ohınıııı11tıı·. hahin hildiriyoı·: erkan ve mensubininden 1059 billerila İ~tanbula. bareket etnıı'° 

( Devam• sayfa 1, siltun 1 de) ( /Juıwıt ııtılrlftJ r. .rnt11ı1 ~ tf.t') c; .. nı·rRI. D<•ııtz ile aktf"di!t'n mü· k.işi pasaportlc1 Kapıkale hududu- lerdir. 
lıırPkl' Vt"<İk:lsı nnr11k l~ aııatl ık bır muza ikı kafile halinde gelerek Gelen miHfirlerin hududtt-

s P O R rnu;r,ııkeı·l'ılrn <ı.onra inızıtlıı.nmıştır. Bab .. eakiye ~evkedilmil!I ve Baba- mur.:da ia~ ve istİıcAhatl erı ternıu 
lnızR Pstta~ınıl~ f"lektrlk <'Pt'ı>vanının ı_:d 1 · ı_ l ı· 1 ı. 1~ 1 ı ı.ı · · es.U en hazır anan İ K İ ka tar a s- o unmuşı ve gereK.en K.O ay ili. ar 

-..---- ·-------------------------- kP<ı.ilnıesi hiıdi~eniıı nıahıvet'l.rıe dah;ı G 1 r """ 1 iyatle hPyPcan kııtrnı~tır. General tanbula •evlı:leri temin olunmu•· yapılını~tar. e enler ~uuıııdaki 
; , ı Uı•nl ıin mume~•ilı Gı>n<'t'ai Dever. tur. 3 haııtanın Edime memlekt:t h....., 

Dün at yarışları, kürek v~ 
müsabakaları muvaffakıyetle 

atletizm 
yapıldı 

ı:>ayanlar 100 metre tinali At yuıılarırdan bir inhba _ 
t(Urek müsabakalarının ve mıntaka atletizm blrlnclllklerlnln 

tatsllah lklncı, at yarı,ıarının be,ıncl aahifemlzdedlr. 

(Deı•q,,,1 ~o/ıifl'. ;; vılıt1 ; ""' Bunlar ara,.ında bulunan Moı- tane~nde ill tedavileri icra ltthn.~ 

Sovy.et Elçisi 
Matsuokaya 
izahat verdi 

Tokyo 1 '3 ( A.A.) - Sovyet 

1 
Elçisi Ametanın dün öğlede"n ııon 
ra Japon f laricıye Nazırı Matsu· 
ookayı ziyaret etmiştir. 

1 Matsuokanın hususi dairesinde 
vukubulan bu mülakat bir buçuk 
saat sii rırı üı~ı Ü r. 

Haber alındığına göre, Smeta
nın Alman • Sovyet harbinin ne? 
ticeleri hakkıda Matııuokaya ma
lumat vermiştir. Dığrr mühım 

j me:l~e_r __ de görü~ülmü~ür. 

r -, 

JI ~ eni edebi 
efrikamız 

j Merakla bek leyin iz t 
1~- J 

ko .. ·anın Berlio Bi.ıvuk Elçiııi mı~ttr. 

İHTİKARI ÖNLEMEK İÇİNf 

HükOmet pençe tamirine 
azami fiyat tesbit ediyor 
AyakkabJ fiyatlarının artması üzerine yeni kunduraya rağ

het asalmıt. buna mUkabil tamirat itleri çoğalmıtlır Fakat 
tamirciler de kösele vesaire gibi malzemeyi pahalı tedarik et
tiklerini ileri sürerek tamir ücretİDİ eskİ$İne nazaran çok arUH'· 
-~..,Iard~. Evvelce 150 kUW:ufa yapılan ebemmiyetsiz bir pençe 
sçın ltuıgün 250-300 kurut odemek lazım ıelmektedir. 
P~~eye muvazi o~arak ökçe tamir ücreti de ilrtmı,ttr. 
.~tun b~u sebeplerı göz önünde tutan T icaret VekiHeti ia,e 

?'~~~lıgı bal~~ kolaylık olmak üzere pençe ve ökçe tamirine 
azamı fıyat teabıhne karar venn~ti.r. 

Bu husuıta iqe te.,Jı.ilitına icap eden direktifler pek yakın
da verilecektir. A zami fiyat kundura numaralanna göre küçük 
orta ve hattal olmab. üzere 3 kısmı üzerinden tesbit edilect-k
tir. Bu suretle tamircilerin geliıi süzel para alrnalllrının da 
önüne geçllmis olacakhr. . 
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Tefrlka2 9 Yazan : KANDEMiR ........................................ 
Kafkasyadaki Taşnak komitacıları Kazım 
Dirikle beni öldürmiye karar vermişlerdi 

nM_,. IOtU'O ~41Slftft4 1'1flll de· 
11em ecfiw~: 

Hububat mübayaa merkezleri .t~en hattıaaj / 
Jlktl yerlere DBkledlllJlr Mıntaka atletizm birincilikleri Rusya. lngiltere 

• . ,,., , . .., .~rw.· . 
. SiYASi VAZIYE~ı. ... 

Daha geniı 
yapmak 

bir mikyasta 
imkanlan 

mübayaa 
aranıyor 

dün sona erdi ve Amerika 
R•ya So-.yet cümhariyeti, 

F b h d d 1 hem de umum Sovyetler 
e n e r a ç e s t a ı n a y a p ı an Birliii merkeD .,. ... ".., Mockova 

Toprak Mah!ulleri O!itıi, 11on gün- vukubulan bu mülkülatı ön~k ve mÜsabaka}ar oldukça k k t • ile Birliiia :mıeaur ciimburiyetten 
ler içinde meriye~ ~nlıit.ne girmit i ~~ylü tıesabına daha faydalı olmak arışı geç l 10era ... IMiyiik aAn ohm Ukray-
ol.n .kararname hukumlerıne tevil - lÇJD nıiibayaa merkederinin tren gü- nama merkezi Kiyef fehrini ~t-

T efrlkamn hallaul 1 
Moıto-vcıv• vitTMkt• olo11 - pm.

dilwi Nafta Vıkilimis- Ali l"»M 

PGf(IJUll nroa~ttıwUki ilk "'""'' 
A~etfmiff Gii,.mt n Aiünim.tı 

Tt/lirl• •ir zi11•f•t v.n~or. 

- İtin/ edrin ki Mu.tala 
Hnuılht h .oıılmı irimi neyı 
bıtltt«ittıi o UldJuula cwlııt4-
mcmıı~ 

kan uzak yerlerde bulunan mubayaa urgihıoda olmatımı daha mu•afık n_d -1..ı... • ··d·· 1 V!~ı-.-1_ -••· B' · · ,...__ retmekte olan Stalin müstahkem 
merke:ılerin!n tren hattı iiıerindeki gö kted' .oc. en te ..... ,.aı. wnlllll mu UT- & WACB _ ...... : nıncı "UJJuer h 
mmtak.alara nakli için yeni kararlar ~;er ~:aftan bir çok yerlerde,lüğü lstanbul. atlet~z~ ajanlığı!.•· ( karya) 1.60, ikinei Cevat (C. attı en mühim noktalarından 
almıştır. Bu meyanda yeniden bazı yeni mahsul piyıuıaya tedricen gel- rafından tertıp edılnuş olan ol- B.). ~'!e~;;;.: t:'~:~ karar• 
milbayaa merkezleri l.e8i miye baı,lamtştn. MiistnhsU tarafın-lıe atletizm birinı:ililderi cumarte- Uzu ....ı..a: Birinci Necdet • .,... uv.. 
ve tlabllde bulanan barı mmezlerde elan befannamelerin doldurularakj•i ve pazar günleri Fenerbahç.e (C.B.) 5.80, ;kinci Ksevidia Vi~~~-:~~anAl~nlan· 

Bu riı/afett• Güm.tan H~ 
'Me Miüteıan, K-demirlıı 'ifa--.: Omuzlaruıdan ka)'an mat1~hı 
da oturmakta ola.x - şimdiki Milli düzelterek ayağa kalkb: 
Mii.do/ao VMilinıU Saf/et Be)fi, - Hele bir git bakalım ••• de-
Eııvn- Pata. %mnıcttiğiııf aOJllügor. di. 
Ta,.nak komftacılan, Eıu:~ Paıo.- Elini uzatırken, tekrar o mi-
vı tmnıwk irin af"'CLVlp durdukla.-
n11dan, Kantlemir bu bMZıtifteıt na dolu balu~lannı gözlerimde 
fe-na lıalde kuşkulan~ct' ~• HM'I· buldum: 
ciıtt 1\liiateşarımı, Saffet Btyi11 - Enverin yakında Karade-
11nıi Moıkova atlışemiliU-rimi.z ol· niz kıyılanna inmeai ihtimalini 
duguıuı a.nlatt1ktafl aoııra, Enver 

1
unutmuyonıun değil mi~ 

Pnıanın tacııını Tif lut• bulunma.. - Evet Paşam. 
dığmı söıJlü11ur. 1 Elini bırakırk:~n: 

Fa.kat lıcr1ıangi bir ka..;:ant1'1 ö- c - 1 · k J 1 1 
b'l k ;,.o_ ı, •--L. t - oz erı açı o an ann yo • 

nune geç'- ı mi'! '"\ ... u "u"ıı 1 l T · · 
kafi gonnuuor. ~ da açıktır. cmennı eden~ 

Gtırdstan Polis Aludii.rii Umu· ı kı, bahtın da açık olsun.:. d~?'· 
tııısbıe de ifi 11çara.k ·ne olur fit Trnbzona vardıktan hır mııd· 
olmaz müteyakkız bulunmuuıi is. det sonra da vaziyetin kesbettİ
hyor. Enı:tır P<lla ise o ta.rüıtı ği nezaket üzerine Tinisc gide
lfosko~ bulımuyordu. M~sko • I rek istihbarat bürosunu orada 
tıcıt1a gıtmezdnı t'll'lıel 91.0 agusto· kurduktan sonra ise ilk plana o 
ııunaa toplanan (Birinci Şark k - · 'ı 1 k :ıua1~tıArl K ') . ti -•· 1 adar muhım mese e er çı mı<ıtı 
·~ ~· ~, ongretn 1uı ış Tül( c • • · 
m•k uztJrl'! Bokü.ra gelen Erıı·tr kı bu arada Enver ~aşa ıle m~tı· 
Paşa, o-ra.da kC1tdi.sini, ttnp~ya- gul olmak aklıma bılc gelmemış· 
lİ$t sayıp h.iicum eden azılı Bol· ti. Eaa'.'len Paşa, o sıralard.ı -tah· 
ıeviklerı kaTfl - koııgr11 hıa11rtı11. min edildiği gibi hududumuza 
da· mii.do.faa tfm,,k lüzıun:v.ıw yaklRşrnamı::ı- Moskovada bulu
ıll!Jlrı.r(l.k, 0Bınrınlı lnıı.arntorlıı§ıı. nuyordu. 
ııun Harbi llmttnıİi/• .Almauyanm . •. • 
ıuuıında girişinin •ı:c nndan cı•ı:el Ben -bırkaç gun cvvelkı ya-
Trabluata İtalJ1a1ılara karşı a.çtı· zımda da kaydettiğim gibi- an· 
ğı mi'leadel11nin dt ııtbtbini o.ulat- cak Mo,kova ataşemılite.rimiz 
ttktan aOJtra Em~1'Jlalistluı ktı-r- Saffet bey ( 1) Tifliste kendisine 
ft mücadtlt1 ıı=mini t.t.bariiz etti- benzetildiği gündenberi Enver 
riyor ıııı •onuna luular hirli.lcte Paşa ile ciddi strrette alakadar 
ral11~eak olcmla.nn mtılıabl>etl• olmıya bn lam tım 
e/ltı1'ffii llUnJIO'r. ' l.Ş • 

Enver Paşadan acnıra • but- Vakıa Enver Paşanın o gün· 
lıyanlcır ai'a.8oıda T •rl.."i.Mıuı mu- lerde -henüz. Bol~evikleT taıahn
rahhaaı Narbutabtıı·koı.ı iu, Tur- dan i~al edilmemiş olan. Cür
kf&tanu~ hatta (Lenin) tar<•fm • cistana inmesi ve böylece hudu
dtrn bıle tanoımn.dığu!ı, o-ı·«da dumuzn yaklaşması ek akl 
kargaşalıklar rtkarnıı mr çok kn- ı d' B ı ·ıcı Pi a ge
miinüt ajanları bulunduğunu an- emez ı. _ 0 Şt'Vı eT e hemhu-
lııfmtf, onların kmnv.nf.zm putluı du~. ol~ugumuz noktalar da yok 
altında mıislırnılckecf zihniyelÜe deg~ldı a~a. o tnraflar ekseriyet
hau·kr.t tıtfiBleriııden ıiküyet et. le Ermenılerle meskun olduğun· 
11ıı , onlnı·dan 1."tcrtnrılmnlanııı t$. dan. davet edilmiş olsa hile. Pa
tcmiş 11e biıWn R1<sua Muslüman- şa o taraflara gidemudi. 
larına h1t.abrn !Aminin im.zaaüe Çünkü, 0 sırada Ciircistanda 
tı~§redileıı.- bl!ymuınmrııin vaadle,- değil yalnız Um • H b' 'd 
nııı hatırlatmış ve hiçbiı;11 e rio. . I l . umı ar 1 ı a1'e 
11eı cdilmeme/:te ol<luğunu haykt· etmış 0 an ttıhad ve T ,.rakki rÜ· 
rarak ı?cin ct fıUr. esası ve bu meyanda Enver Pa-

F.ıu·e.,. l'aıa, k01ıure h11zuru11da şa, Ankarada yeni teşekkül etmiş 
ttıflntQI bıı ~ayetleri iıittikten Milli hükumeti.n memurları olan 
son;a. Tıırkiııtan ı·e 1Ju1 a'f'a ah- bizler bile Taşnakların takibaı1t 
.::alil daha vtılnndan ttlükadcır ol- na maruz bulunuyorduk 
tı ı tn bnıılanıııttır T1ırküıt<ın, ar Bu hususta bit fikir 'edincbil-
:tık ayaklaıım~ 'l:a·ıwttedlr. Çiin- mef'iz irin merhum C ı K" 
'· T •· · t T" •.• . .. enera a· 
f<ll 11•1'18 Ofl Url( il '11arcı"!J'-JJC • o· 'ki nn· b 
mrıd~. kuru lôfa dnğil 1ıakilwte~ z.ım . ırı e . ı .ıstc ac;ımıza ge· 
olana bitene bakmaktadır Haki. len bır hndıseyı anlatmalıyım. 
kat i$e fecidir. • Bir akşam üstii tanıdık bir ai· 

Act.ıba, Enrr.r ,.e C{lmal Paşa- leyi ;dyareıten dönüyordum. Bü· 
lan 1.-omrıııiııtll'r, İ11lôm ıilemi 1ize- yük caddeye İnerken, bana dai
rindc tıuf ı: C<IJıibi giırclii/d,.,rin • ma en taze haberleri yetiştiren 
d~ıı t.ı.e oralarda crı• pcrycıliııtlu• Yakupla karşılaştım. Tabii biri
~".,.61 lıa:ı~l~narak ilıtilü.llerde birimiz.i biç tanımıyormuşuz ibi 
/,; ıllanmak ıçm mi baılannın fut. abi istikam ti d .. ,. .. .. ~ .. 
tfıı de tutuyorlardı. e er e yuruyuşumu-

Enver Pa§n, Fnrtıçcı denı afoıı· ze de~am .ed_iy~r~uk. Fakat Ya
,a baılam14tı vo T..irk-iıtan ı·e Bu kup gozlerımın tÇlne bakarak tu
lıara al'.ffrleı-ilc Moıtkoooda sik Bık haf hıaretler veriyordu. Tam hi· 
twıM et iye ba.şlamıştı. zama geldiği zaman da, kendi 

En r Pa.ıa arhk TiirNün11J.cJ- kendine k.onuJUr gibi bana aes· 
li ilıtfl.üi11 barına 11~tk ~ lenmişti: 
1ıflzırlanı11ord11.. Turkiafanda. da - Dolaşmayınız... Derhal 
kıyanıet kopmuş, artık thtilcil b41 mümessili iğe geliniz ı. 
laımştı. Enver Pn§anın Moııl<ovır Ne vardı k ') 

da wıziyeti ıaret iıli idi ııe Ali M ·· ·w-1 
• d -

Fııat Paşa heyetinin Moskoı-ayo umeası ıgc . va~ ıgın zaman 
'Viirrıd 11da. Bolşıwikl~le 11diııau- arka ka~ıdan gırmış olan Yaku~ 
ktimizln tıık17fr,.-8f hıırut11tnrla a- bu merdıven ba,ında bekler bul
t'adn doatune meyan.cılık tılebtle- dum. 
Hği1f.i diişihıuek •ııvmfyordu. -Telatın nedir? dedim 

J.luıtcıfa. Ken,al Pafa da, En-ceJ" Yanıma sokuldu: ' 
~aşa~ndKafkda~vadadin Adnadolııt1a _ Haber fena beyim, dedi, 
~nmt~n en ııı 11e e yor u. Onu1ı odanıza gnelim de h J 
tçi de 1lamdullah Sııphi lkJJ, Od d I e e:. 
Ka11dtımiri Enııer Paıa11t takip am ~ ~a ı:ız kaldıgımız za-
dm.,.k Nzift&tle Kafka~n.ya gön- ma~, ellerını oguşturarak mese
dtrmişU. Kandemir gitmeden ıı·. leyı anlattı: 
"' A karada Tunalı Hilmi Btll• - Ermeni komitacıları arala· 
r~tg~ldi. Tunalı Hümi Be11, k~1. rında anlaşarak Kazım beyle sizi 
dıaiıı~ Mı!&tafa Kemal l'a1«11a öldürmiye karar vermişler ••. 
takdım edıyo~. Mullla/a Kem'1J _ Pa1avradır Ya kup ... 
P(lfa şliyl11 dıyor: Be • ı d .. • 

- ifa.yır, llolftvikltr dostu- . - n aag am yer en ogren-
muıdı•r. Doıt başa bakar derltr dım. Haber v~rm.f'~ boynumun 
Hilmi ne11. Korşılıklı bakışan borcu. Maamnfıh ıpın ucunu bı· 
lıaşlar ,htıSftiinİytt aalılbi o111 ırı:cı~alcrnadım, daha da anlıyaca
kol 11 11mlrıfabltirler. Sın affnğrı gım. 
lıaknııdaıı kcrk. h~ır korkuuı, - Peki iyice tahkik et de. 
rmıı göutlı. 1 Yakup, Kafka~ dağlarının bin 

hat boyuna nakledflmekt.Hir. herıüz OfiS(' verilmmılş olması bu stadında yapılm!fllr. Oldukça (KurtulUf). 11.1 uau.._ ...-._ .... 
Bu cümleden olmak mere Samsat, faaliyetin ink~afına mani olmakt~- kar~k bir ~kilde cereya" etm~ Oç adam: ir*'ci Necdet (G. ~elinde bulunduğu. bft: hakilcat-

Terean! Y~zıhan, Blıımll ve.Ergani- dır. Müstahsillerden buılan bubu- bulunan bumüsabakaluda alman B.) 12.77, ikinci Cımer. hl'. Alman kuvvetleri Kl)efm 7a• 
de yem mubayaa merkeı1crı kurul - bab tarlada bazıları harman halin- d ) ] d ,..._ na L....·mda bul la ' eTec er ... ,n ar ır · C!.......LL aJ:Jna)a: Birinci '-A'vat ._. .-ayor r. 
maktadır. de, bazıları i!'e ambarda ikı!n te<ıbit • :~-- : ~ StaJ' b B IL'-lıl _,_. "'- Birmcı katea-on· 2. O, ikinci Kutbi. .. m. attmm •. llA d~ine 

'l:Ml.Ur ... rarnameye göre fiç ki- ederek beyannameye tibl tutmak is- • . •. • t hi kısın (1 bi nim 
lometreden uzak olan )erlerden ge- temektf'dirler. Vilavetle-rden hu hu- 100 metre bırıncı Muzaffer 4X180 bayrak: Birinci (Sa- ~ e 

1 
a ya • lf o!· 

len hububat.ın milbayon liyatların - susa dair gelen t;klifler Vekaletçe (F.B.) 11.4, ikinci Cezmi (C.S.J karya). ikintı.i Güzelbahçe. dujundan. ·~•yanın aki payı• 
dan bo mesafe dahllinclekl nakliye tetkik olunmaktadır. Bir karar ve- 200 metre birinci Muzaffeı 2 3. DÖRDÜNCÜ KA TECORİ: tahtı ve JDDdiki Rusyanm baflaca 
masrafları tenzil edilmekte olduğun· rildlkten ı;onra milstahslllere bildi. Cezmi. ao metre: Birinci Sami (H.P.) ~ •anari merkezi u~rad 
dan bu. hal köylüyü mutn:ı.arnr et· rilecek ve bundan ı<onrn dııha geniş 400 metre birinci hkocl!flan 6. 3ı. ikinci Namık ( H. P.). dabı tehdıt altında bulunmakla-
m;ı;tedır. :M"d" l~k '·il 

11 
mikya.-ta müba3·na yapmak imk;1nı (C.S.) 53,7, ikinci Ancey Kurt. 100 metre: Birinci Vedat (Sa- Öır. 

mum u uru ııaı. ~erinde hasıl olacaktır. 800 metre Rıza Makıut (C.S.) k.arva) 1 l .7, ikinci Ahmet (Ü. Aksays ,imalde F"m ve Alman 
~ 2.7. ikinci Veli Demir (C.S.). H.E.). kuvvetleri ve cenupta Rumen • 

Od • • B d 1500 metre Rıza ıMaksut 110 mi.niab: Bninci Sami (H. Alman, Macar • Atman ve 510-
UR lŞl ostancı a -4.3 1.8. ikinci Veli DemiT. P.) ı 6, ıltind Ahmet (0.H.E..). vak - AJ'!1an ~dulan ve ·~l~a? 

5000 metre Eşref (C.S) Gülle atma! Birinci Kukulidis k~etlen dahı Sovyetler Bırlır-ı• 
efTQ .rzndaki bı•r tramvay 16.43, ikinci Canis. (B C.K.) 13. 15 1 2, ikinci Hi- nm cenup kı3mmı .hımaye ve set-

/ ı 10.000 metre bkinci Eşıef dnyet ( Hir 1). r~tmekte olan Dnıycsteri geçmit-

t tk •kl k l' _; (C.S.) 33.46.2, ikinci Canis. Disk alma! Birinci Cevdet (A. brler. 
e l eT QZQSl 0 Ull 110 minialı: Birinci Yavru (C Y.) 33 07. tlc.inci Sabri. Sovyet tebliğleri büyük muha-

S.) 17.8, ikinci Sudi {F.B.) 1 Yüksek atlama: Birinci Kara- rebenin Moskovanın anahtan 

Bele d 1 y. lstlhsal Bir araba parçalandı 400 metre manialı birind Ce· bale.is ( B.C.1<.) 1.60, ikinci Zeki Vitebski haval~inde ~an et-
• mal (C.S.) 12.4, ikinci Ferit (Sakarya) . mdde bulundugunu teyit etmek-

mınlakasına iki kl•I ağır yaralandı ( C .S.). tJzun adama: Birinci Namık tecfir. Bu va%.iyet RuıyadıOO harp 
bir memur gönderdi Evvelki eün oğleclen sonıa Sos. Gülle atma: Birind Jeko (C. (H P.) 5,79, ik inci Cemil (Hi· b°:"ekiıtırun ~ti ~- aafhaya gir, 

Odun fiyatları etrafındaki tetkik- tnncıda bir tramvay ile araba tar- S.) 11.82. ikinci Ferit (B.J.K.) lıil). lnif bulunduguna fuphe lnralmu-
lere devam edilmektedir. Bu malt _ pışması olmuş, iki kltıi ağır suı-ctt~ Disk atma: Birinci Vey~i (F. 4X5() metre b.yrak: Birinci yor. 
11atla Belediye İktısat Müdürlüğü ta- yaralanmıştır. B.) 39.29, ikinci Ya"·ru (C.S.). (H.P.) 25, ikinci (B.C.K.) 26. Vaziyetin çok ciddi oldu u 
rafından odun İl!tihsal nıırıtakalaıına Ynpılan tahkikattan anlıııs1ldığıua Cirit atma: Birinci Varok (C. • • İngiltere larahndan anlaplmtt ol• 
bir memur gunderilmiştir. Bu me. gö!'.e_ bii.di~e ~yle r.ereyan etmiştir: S.) 52.11 ikinci Şeri( (B.j.K.). K•• k t •k daiundan Rusyanıa münferit bir 

. Ogleden sonra Bo tancıdan Knılı-• Ç · ' . . . Ure CŞVl "tardı b Ih -ı·d 
mur, ist.ıhsal mıntakalarında odun koye gelmekte olan vatman Fadılın ekı~ ~~: .Bırınc~ Krotzev mu e ya ut 6U aa etme-
keslminl, stok nıiyetini, maliyet fi- idaresindeki Bostancı - Kadıköy 25. l_O_ • ıkıncı Sa1ahadd. ı_n niüsabal<aları mesi için Mosko-vada bir ittifak 
yatlanm tetkik cdeoekt.ir. Y"'- -'- ] B J '- muahedesi imzala-·.,.·~ 

Mn1ilm olduğu üzere odun tacirle- tramvayı, birdt>nblN onün çıkan tek uaıea at ama: ırınc• ea.o ... ~. 
rl, Fiyat Murakabe Komisyonu ta - atlı bir arabaya şiıldetlc ı:ıırpmışt.ır. ( c.s.) 1. 70, ikinci Muammer G 1 t raylılar Bu mualıe.deye söre, İıııeiltere . 

,. d d b b. k (F B ) e a asa ... _L: Rm-..1-- ..... -•---1- L:-
ratından ipka edilen odun narhına ınuı;;a eme ~onun 8 ara a ır aç · · · · 1 u.uu ,._.. ~·· uuua• ..,.... 
itiraz etmişleı·dir. metre sürüklendikten sonra devril - • Uzun atlama: Birinci Canoğlu birinci, Beykoz iki ne mütareke phut l>i.r mua.ıahane· • 

Fiyatların yeniden tetkikine s~p mi$. parça parçft olmu~tUT. . 1 (Ku.} 6.29, ikinci Muammer (F. Fener UçUncU oldu mr akdetmiyecek ve Sovyetler \ 
bu itirazlardır Kaı.a esnaSlnda nrnb:mın ıçinde B ) lstanbul Su Sporları Ajarılığı ta- 8irliiine MoakoYA)"I ka.ybetae. btl .. • ' 

Odunculann. ltlnızına nazıı-n bulunan ftrnbacı o man ile henüz ı . o· clı • B ' . • (G S.) L-..L- d -...1-L!ı ___ : ... h -vı t' b' dil • b •. ç a m. ınneı yavru . ra. fınd~n tertip edilen kürek teşvik DATU.: e.am --=:--. 1r1n 
Kandıra •e havıılil!i odunlnrı fstan- u ye 1 tes ıt e cmı_yen iT .. adın 1 3 ..ıı3 Abd '" ah " .,... · yolcu muhtelif ·e 1 • d • ."T • urr man. yanşlannın ülrinclsi dün Kanlıca harp malz.emeai •enaeCc ıaretae 

d
buldla bilr W,~t4aıkırıya 345, lRulmeli o- rette' :vnrıı.lanmı~a~;,ı;n en agır su- Sırıkla atlama: Birinci Muhid- ile Ih-hık arasında ıki bin 'metrelik ,.ardımda bulmıma:rı taahhüt et• 

an ıırı se .. ~ ll' uşa ma o makta. • · d' 3 5 1 'k" • N'k 1 dfı hat · zurı'nıle mu"ııffakı"etle ya • a.!.. 

dır Bl·r·ınci n: _ _, 1 · 1 • I Yanılılar hemen Nümune hnstııne- ın . • ı mcı ı oropu os. n. u • • ·' • lnlJuır. \ 
. ~ns •ruun ar ıt n tse ge- 1 1 B a· . . F B ) ı ı"t 

1 3 36 k G S ) 3 38 5 Ajanlıtın çok yerinde bir kararj- ...:ı • h Çf'n sene kabul edilen nnı·h fiktarı 1 s ne ka dırılmış, •atman yakalnnmış- alkan bayrak: ırıncı ( . • pı m ~ Jl', Ruayanm muka•emetinde fn. 
tnrıtan 350, "'"'nıkenılC> 435 kuruştıır. ır. . .. . • · .5. i inci ( . · · · 1 1 B · · _,_ 1 s .. terenm •)'ali menfaati vardır ,~ T hk k t t} k-d fı-'d l' ) l'l\! arın oğazıçınue Jııpı nıaııı • İ • Oıiu"~ular, geçe" ııena'·i naThııı 'ıcla- a. 1 a a R u ar m hı eııımunıı 4x100 bayrak: Birinci (G.S.) ı.. b" Bu ke-'i•eti n.nltere '-abm" -ı' --·- ~· ~·"' 1 ı d o h t•11ki<leııht>ı·i kfırek sporuna ..... ı·şı u- ;,. J ... • .... ""-

re etnıiyeceği yolımılııki idcliıılnrıııa ~~~~~n tr ~ ~ r an el l<ol,nuş, 4 7. 5, ikinci ( C.S.). yiık lıir ftlaka bcsli~·cn Boğaziçi hal· kanından mührühi.s Lordu Sir 
nakliyf' :farkını sebep göstermekte - a 1 a a il!! amıştır. 4x400 bayrak: Birinci ( C S.) kını fazla ile memnun etmiş olduğu Att1ee dünkü nutkunda fU suret• 
dirlı>r. Hamellya Ucretlerl 3 41 İkinci Kazım takımı Jhımellhlrnrı snbilindcn itibaren lıfi· le izah ebni~ir: 

Tetkikler bittiktım l'Onra Plyat . BAYANLAR: . tün nelxk k~·unu binlerce seyirci - «Almanlann 5 ....... etJe..:.. u ....... 
\luTııkabe K ı n b h · · · Şehrimizdeki tacirler, dubalardan • . ~ ·~ .... --. om sy<ı u u nar ışını 1·'- lcl -''·led 'l ele 80 metre mamalı· Birinci j - ııin doldurmedle bellJ. oluyordu. rine •apt-'-lan hucum"' taAlı" _ .... __ _ 
ı;en.iden tetkik edcce'kUr. ""e ere ıı..,. ı m Uı olan eşya - . . • . • . " ı k t b' kı"l J m oı::n ...... 

lardan alınan tıammaliyc ficretlerinin tradıyudıs 15.2 (K.), ılôncı Jale ı arış nr ço · mun az:ım ır şe · • mİyeti ha'izdir. Almanyarmı bo 
d cereynn etmiş ve Gahita~arnylı İ 

Haşlanan çocuk öldü ıırttınlması üzerin<' ş 'hrimiz Ticarct,(B.H.E.). ktırckçllcr buyuk bir mu,,·affakıyet harpte uıl hedefi ngı1teredir. 
flidürlüğüne müracaatta bulunmuş- 100 metre: Birmci Ja1e ( B.H. J!'Otıtr:N<rek büt.iln musnbııkııların bi. Rusya üzerine )'Jlpdan taarruz tn-

Karagümrilkte, Çınar sokağında lard r. TüccarlaT ficretlP.J:in ki şek. E. ) 14.9, ikinci Antula (Kurt.) rinciligini kazanmı~Jardır. Yanşlarn giltereye yapılacak k,ati hücumun 
14 numarada oturan Hü eyinin 4 line Jnme~inl talep etmektedirler. . Disk atma: Birinci Pıodromidi Galatasnraydıı.n maada Beykoz, Fe- bir mukaddemesidir. Rasyada 
ynşındakt çocul,ru l!tcr, evvelki gün ikmal kursları (D.) 19.H, ikinci Nermin (B. nl'r\mhçe, Anadolu -.:e Bey1eriıeyi mu.affak oldUktan aonra Alman• 
evde oynarken anasının dlkkatsizll- .Önümüzdeki çarşamba günü faa _ H.E.) 'klfipl r1 i~tlnık ctmi~ler ve Galata· ya bütün kuVYetile Büyük Britnn• 
ği yüzünden mangalda kaynıyaıı ten liyete geçecek olan ikn 1 kursları et- Uzun atlama: Hale ( B.H.E.) nrnyla Fenerliler ba:ı:ı yanşlftra )'a aidalarma yükleaeeektir ıt 
~:~~;;~nd:eı1:~ır <l~~'::ı~~ ~:~~~~ rafındaki tıa:ı:ırlıklar tamnmlnnnıak 4 . .31. ildnci Hadiye. iki Te~n\~:efrt~:~:uş;:~;~~hr: Rusyayı upt~dere~~ ~e~·bütün 
kaldırıldığt Etfal ha nesinde öl • tizercdir. Bu hususta lise rııü<lilrleıi Yüksek atlama: Stradiyadis MOPTF:Dll,F:R: Avru~anı.n yıye~ea-mı, hem de 
müştür. tıııatından yapılmış olan toplantıda, (K.) 1.25, ikinci Fethiye (Ü. H. kendı arkaıım teman ettikten son• 

deT'!!. •et'ffek muallimler .ve kurslnrn E.). Blı çifte: 1- Sati (G. S.) 2--Safi Al Çocuğun ~edinin defnine ruhsat 1 k 1 ra mayantn bütün a~-'ıaale İn· ştıra ec ecek talebe nııktıırı te~blt 4X400 L- k· a· . . (8 H (Bl•ykıı:ı.) Hl.28 guı ... 
verilmiş, annesi hııkkıııda dikkat.siz. edilerek bir rapor halinde :Maarif . . . uıayr& • ınn<:J , . ikl çift.t•: 1- Kemal, Petro, Or· gilterc üzerine yükleneceğini A• 
lik suçundan takibata girişilmiştir. Vekiletine ihildirilmiştir. IE.). ık.ıncı (Kurtuluş). han (G. S.), 2- 'Mazhar, Nec:ıni, merika hükumeti takdir eyledi· 
r'rurakaba kursunu Otomobil çarptı OçONCO KAT~ORI: 'K~nn (Beykoz) Hl.34 ;inden Büyük Britanyanın müda .. 

bltlrenler 100 metre: Sezaı (Sakarya) Hört tek: ı - Ziya, Terlilc, 'Ke- faasına askerle yardım etmek lü• 

Şehrimizde 2 haziranda açılıp 21 
temmur.da biten birinci Fiyat ura
kabc kursu mudavimlerinin imüha· 
na tiıbi tutulduklan malümdur. 
İmtihana iştirak edenle.rln euakı, 

Ticaret Vekiletine gönderi1111i~ti. Ha 
her aldığımıza göre imt.ihanda 45 
kişi muvaffak olmuııtuT. Bualann 
tayinlerine &Cfflmi t1r. 

mit, vücudü yaralarla delik de
fik. olmuf, gözü pek, kula.ğı açık, 
doğru özlü ve sözlü, Ermenice 
de iyi bilir ce.ur bir genç.ti ama, 
nedense bugün hir tuhaftı, kor
kuyor denecek kadar cnditeli 
görünüyordu. 

-Salan bey, dedi, tahkilc ~t 
de filan diyerek ihtiyal!ızlık 
etmeyiruz. Ermeni komitacılar.ının 
ne mal olduğunu bilme7 de.ğilııi
niz. Hakikaten kararı vernıi ler· 
ııe, tatbik etmek için hi7İm tahki· 
katımızın sona ermesİT'İr. bekliye~ 
cekler? Allah göstermesin bir d

0

e 
bakarsın ki .•. 

-Hemen bu gece beynimiz.i 
uçururla1' mı dersin? 

fD1t•a.111ı var) 

Beşlktaşta ~ua11im Naci sokağın- 11 8 ikinci Arman &im, Cemil, En.er (G. S.) 2- Zeld, %umun• kanaat halli etmistir. 
dan geçen Ş~krünü~ oğl~ S yaşında 200 metre: Birlnci Kamran Nuri, Naci, Hayri, Hamdi (Anado- Bu maluatla Amerika Cümhur 
Mehmet. şofor Samınln 1dareslndcld (S '- ) 2 ,. ,..._. • Ö (S hı) 9.20. •5 •1 .a. -.....!!___ • ....11_• _L 
2052 numaralı otomobilin altında kal aııcarya .,, ULIDCl mer a· 'KlDEltLIL'ER· r~ı ~~ umunu era•nıoar-
mıştır. Çoenk muhtelif yerlerinden karya). . • . • RiT çifte: t- PetTo {G. S.). 2 - bıyesı reisi ce~I ~~rabaliıa 
yanılaTJ11rftlc Bevoğlo has-tanPıtlrıe 400 metre: Bırıncı Rem7ı ( H. Seyfi (:P. B.). lbrabim (Beykoz) be· konıreyc yaph~ bir teldifı bütün 
kaldınlmış, t<ıför yakalanmııtır. B. ) 53.8, ik.inci Adnan (AS.). raber, 3 _ Ömft' (~lerh~) 10.18 nüfuzu ~e il~ etmektedir. 

Çanta kapan f 800 metre: Birinci Hüseyin iki ~ftt: ı - Reşad. Ali, Reha Bu tek1if dahı Amerikan aakeri 
Pıık~e adında ~e hlr kadın ge- 2.8 . 1, i.k~i. Senek~ .<K.urtulut~· (G. S.) 2 - K.a:ı:b.ar, 'ihat, Kemal kuvvetlerinin Amerika latuı ha

ce !laat 11,5 sıralarında Sultıınahmet 110 n:ıinialı: Bırmc.ı Merih (Beykoz) 9.44 ricinde yini lnıriltere ada1annda 
parkı kenamıdftn evine doi'nı gider- (G.S.) 16.2, ikinci Kemal (A. . Dört tclc: 1- _Re,ad. Tevfik, Ke- istihdamına Parlimetonun mlisa· 
ken, karşıımıft Ahmet ııdında biıiııt Y.). sırn. Turgut, Saü (G. S.). 2-Şlik· ade ey!~eıine dairdir 
çıkmış •e elindeki çınıt.aeını kaparak 200 metre ..WOialı: Birinci Me- ı-ii. İlırahim, Safi, Mustafa, Yunı Amerika • d"d . 1 l d 
kaçmıya b.a,lamı,tır. Tı'h (C.S.) 29, ikinci Kemal (A. (Bt'ykoz) 8.44 • "kt :;n ı en zan aya 

B •-- -'- DA l'A."L .. R .· bır nu ar ahriyeli silahendaz. 
u vazırt't ..... rşısın<UI oa ıran Pa- y ) ,, .n k t K 

kize,, Ah~ çok uz.aklafMadan ken- . • """ B' . . K Bfr ciftf': 1 - Nulı ÇI annlf ır, ongre me:ıkw tek-
dine gelmie ve bi tar.aft b ğı Guue atma: mncı arama- (G. S.) !- lifi kabul ederse lngiiterenin Mç 
çağırmıı. bir taıa;tan da =~ka:ındT~~ lonya (B.C.K.) 16.63, ikinci J~i ';iıe~·~!~~ Behln, Suzan (G. olmazsa İıkoçya yahut Pnıali lr• 
koşınu tur. Miı (A.Y.) S.) li.24 sahayı raki~i.ı kautmitler· landa kumına Amenlıan fırkala-

Kmn feryatlarına yetit1en bir JIO· Diliıı: atma: Birinci Gıyas 3 7. dir. ruun çıkac:aklanna intizar etme· 
ilsin. Ahmedin önüne cıkarıı.k kendi- ikinci Pamukoğlu. Dört tele: ı - Br.hin, Nazlı, Emf. lidir. 
!ini .vnkalnma"ile ı~ bitmiştir. Cirit atma: Birinci Mehmet ıw. Pun!?t, Suıan (G. S.) 2-::'ıfübec· Zaten fİ:mali lrlanda ıimdiden 

. lC"ınde 2 .. !i l_irn hulunıın çantn Pıı.- (Sakarya) 41. 76, ikinci Sami cd.. Ceylün, Asi>·e, Jftle; Sevim (F. buna müsaade vermİ•tir" • 
kızHe Yerılmış • .Ahıne.1 de ciirmü _ C S ) R.) fi.Ot. ···-y 
nı<'ııhut nıiidcleiumumilli!'ine te Hm e- ( ' · • M ubakalıır llf'ticesinde Bayan - Muharrem Feyzj TOGAY 
(Jlıml . .,tı' 1 d G l ····-····· •••••••••• '' ••••• '' ••••••• •••••••••••• r. , '\ ıır n a atnsara;v 15 puanla birinci, 

Bir kaınç yarafa .. dı p• d Ft'oerbn çu 6 puanla fklnci, erkek- AÇIK MUHABERE: 
Toz.koparandn «Atlı> apaıtımanııı tyasa an lerde Galata arn)" 30 pııanla birinci, 

da kapıcılık yapan Dıır•un, ıHlrı bod- t ..... Jd J • J Beykoz lli ııunnJa ikinC'I, Ferıerbah· B. Ahm.et: Öğleden evvel g 
ıuııı katına in ·lı:~n ayağı ka}·arnk ~ iri aD Sigara ar ç.c 4 puanla üçüncü, Anadolu 3 pu- )'e U>lcfon etmenizi rica edeıiz. 
düşnıfı~. camlı kapı kırılnrnk cnnı. Az sııtılnıaları dolayı~fle, kalın ~nlal ~ördl üm-ül' Rt>I ylerbeyi l puanla 
!ar üzerinP ılo"kt'ı'lıııt'ı'"tı~ıı·. 0 <'!l ııcı 0 muş anır. Saınsuıı, kalın Yenin'. Yalova, A · ık t 

Ru ~uretle mııhldiI •·cderio-'-n Sal~ı ua ııınınt ~• .. a-'-n ,.,,'.,,.... • rdJan ı tar~-~ndıın l?"re.k bayan-
_ lııttHIUtfftllllHUUOltUlltıllUHUIUUIJHU) 

(1) Şiııuli Alilli Miidaftı.tı Vekili y.ııral.anan DuTı;un, bu~ı~ l»r ~c ,.d;n b'Jlını:Us:; . ....., ... ...,- ıa a ''e ecre ..... • erkeklcııde birinci-
Saljet Ankan. B )oğlu hast.a~ne kaltlırılm~'<t.ır. liği k:ızanan Galatasaraylı kürekçi

lere kıymetli lıirer kapa verilmiştir. 
Ttfril.:ıımn muJıtırriri bv aUclc.. bir hadisesinde pişmiş, pençele,-

! Vecizelerin Şerhi i 
Lnttlllflflfl "MHtttUUfffltllllUlllUNllJJlllllU! 

Milli roman: 68 Server BEDi ............. -............ . 
- Nejad, geliyorum, diyordu. 
- Pekalfi, bekliyorum. 
Nejad telefonu kapadı. 
JJo c:fcr uzanmadı, 
Dolaşıyordu. 

llclkııın ka~mnda iınlı gı"bf bir 
"nç defa durdu •c ona karşı yapa
cağı hueketi zlbnind tekrarladı 
!Eli sık sık arka cebin doğru gidi~ 
;,ordu. 
Xnpı çn.lındı. 

Nejad kapıyı b :ı::ı:nt açtı. 

Ticlkı , bı tun ın..ınnlaı ını saklamış 
ifadesiz ve donuk lıır yuzlo ftor:i gir: 

di. '.Karldorda, birdenbire durarak 
Nejadın yüzune b11ku: ' 

- Yalnız mısın? Hizmetçin Yok 
rnu? 

Nejad baellc cevap vetıdi. 
Odaya girdtkleri zaman, Belkıs, 

her znnıan oturduğu koltuğa git.mek 
isterken, durdu: 

- Bayıl", dedi, oturmıyayım, Rek.. 
liyorlar. Seni göriip döneceğim. Gi • 
dip g imek için i:ı:in aldım. 

Nejad, kuru ve derin bir sesle 
o:ordu: 

Konuşmamızm kıııa süreceğini 
ne biliyorsun 7 

- Bir eıt"Y bilmiyorum. Fakat he
men dönmiye mttburum. 

- Ondan daha fazla mecbur ol. 
duğun şeyler var. E•vcla bu, ııonra 
başka şey. 

Belkıs göğsünti şişlrer~ dikildi: 
-Ne biçim konuşuyonun, Nejad! 

dedi, ben seni bu kadar... Bu ka • 
du ... 

Nejad onun sözfinii kesti: 
- Seninle dün gece konnştuğu -

m117. zaman, odadn, bir k~Pye sak. 
lanmış bir acl:ım var mıydı! 

Belkıs bağırdı: 

- Se!tı ~ıldıTdın mı, Nejnd! Ta
hamm(ilümün fevkinde ııözler sö.ylQ. 
yorrun. 

- Çıldırmadım. Odada bizclen bnş 
ka hiç kimse olmadığını hn!yorum. 
Fakat hunun için sen izahat vcrml. 
ye mecburımn. 

- Anlamıyorum. 

- Anlıyacakaın. Odada ikimizden 
h&§ka ktnuıc olmadığı halde nrıımı:ı:-

da konu ulan ~yleri lıapalan nasıl 
ıluyablliyor? 

Belkıs hafifce scrıdeJedi: 
- Başkaları mı? di~e $Onlu. 
Nejad ona doğru bir ııdım attı ~e 

b-özlerinln içine bakanık tekrarlııdı: 
- Başkaları. 
- Başkaları kim? 
- Başkaları, bizden bA:ıkn olan • 

lar demc.ktlr. Ben konuşt.uklarımı:ı:ı, 
yarım saat en•el, barııda, harfi har
fine ba~larından duydum. 

1Belkıs, belki de cevap hazırlanııya 
vakit bulmak için, ağır ağır koll"U· 
ğuna gidip oturdu, a)·ak ayak üstü
ııe attı: 

- Hayret ediyorum, dedi. 
Nejncl ellerini arkaı;m.a koydu: 
- Asıl ben hayret ediyorum, de. 

di. Çiınkii ben btı bahı!i Jıiç klmı:eyc 
açmadım. 

- Ben ... Ben ... Açtım mı? 
- Haşka nao;ıl duyulabllir? 
- Şasılorum, ben de. 

f"aluıt Bclkuun göğ ü hızla inlp 
kalkıyordu. 

Kadın, ikaşlıınm kaldırmış, sahte 
bir hayret içinde, öııünc bakamk mı· 
n1dandı! 

- Hayır ... Kabil mi! .• Yeılf.!'e.m
den şüphe edrnıcın ••• Çok ıkı tenbih 
ettim onn... Hem burul da lüzum 
yoktu... Söylemez... Söylemez kati. 
yen ... 

- D<!mek sen ona e<;, !edin! 
- F.vct. • 

- Ve lınşka biç kimseye söyl<'me-
din? 

- Hayır. 
Nejad telefona ~tti ve Bclkt ın 

yengcıılııl buldu: 
- Hanımeff'ndi, dedi, affınızı ri· 

ca ederinı. Bence pek mühim h!r rıok. 
tanın B)'dınl.anmas.ı için ·zı bir da
kika rahaU<ız edeceğim. 

- Buyurunuz. 
Bu sııbııhtanbeıi, dün gcccı Bcl

kı in koııuştu[ruınuz şeyleri, s.tz, ba§
ka birine suylcdıniz mi? 

Tclefond kadın, tereddüt etınc -
den, samimfl.lğinden biç eüphe c.ılm.ı
yan lıir esle: 

ejnd Be}"(>fendi, dedi, ben tif. 
ı.in dün gece Belkıslıı ne konu tuğo
nuzu bilmiyorum. Eve ıim.cH geldim 
!ben. Sabahtanbe.ri evdt' yoktum. Bcl
kısı dündenbcrl görmedim. Şimdi de 
wkaı"tl çıkıyoTdum. 

- Orada miı:.affrleriniz yok mu? 
- Hnyır ... Burnd! benden ve hiz-

hıet(ilerden b~ka hiç kim e yok. 
- Teşe'klıür ederim, Banımefen • 

di, a.i:ı:1 ı·ahntsız ettim. 
"ejnd telefonu kapadı ve tabaka· 

ııını çıkarıyormuş glb1 tabii bir jest. 
le re,·olverini çıkardı ve namluyu 
ReJkıEın fü.1ttine tuttu. 
Kadın, bir çığlık kopararak, battım 

kollarila enkladı. 
Nejad. boğuk ve ağır bir sesle: 
- Kımıldanın, dedi, itnat etmez.. 

sen ateş edeceğimi 
(Dt1!a'lf\ı \'M) 

· Gücün getmigeceği bir 
i,l• uğraşmaktansa, gü .. 
cün geteceli bir işi ba

'ıar.malc ı•re/clir. 

••• 
İnsan gücü, onun hem maddi 

kuYvcü, hc.m manevi kuvvetidır. 

.ıiııııcvi kuvveti, seciyesi, mezi
yet.i ve bilg11tdir. 

lfü ~ ba~rınak içın kullanıln
cak güç de, birlncisındcn fazla 
ikincisidir. İnsan, yapabileceği iııl 
bmıkır da bilG'i inin yetişcmıye
ccğ-1, gücünün yetemlyeccği İf

lcrlc mc gol ohırsn, kudretini 
bo~ yer aar!etMii.I olur. Fnknt in. 
fian bildj,ği •e gücunün yettiği 

işi yııporan bunu dahıı büyük İf
leri başarmak için bir temel ola
rak 'kullanabilir. 

Bunu yapmak, boş yere uğrıış.. 
maktan şfıphe yok k evladır. 



ursadaki tesisat 

IJ'!lfbr. Buna uv~~· bu .,. ıu. baakL01na 3 
.,ün üç .a~ devam •den Jiiffıkli ~urlar se
bep pln;MıttW'. 

'Bu müddet zarfında yağan yağmur m iktan 
125 milimetreyi ~e~~tir,. Hava ~auıal merkez
lerinclen alınan mal~ta .pre Buruya yılda 

600-:800 milimetre mik~anııJda Y•inııur düı;· 

... --
/(ıgmetli bir lıavacı olan Albag Mecit Sakmar Ş"rk 
c ephesmdeki çarpışmaların havacılık bttkırnından 
tetkikini yq.p_m•ktrıdır. ·A§ağı"8ki ı1ukufla gazılmıı 
mqkalede çok mihim ta/ sil at bulacak,ınız. 

-
Fey~ aebep 01' n Balıklı, Kaplıkaya ve 

diğer bazı derelerin sel aularile lafarak ovaya 
yaytlrnaamdan ileri ge~tir. P,u, dereler Ulu
d~ sel yatakları olup Y,~m l&ururlar. Ani ve 
fazla yaipırlar ~unlan ~rtarak feyeunlara 
ııebep oMtadır. 

mektedir. ,Deınelı ki bir ~neJik fNDWr n1ilr-
tannın 6 - ~ de biri üç g\iade ya,ipı~1r. , Ve 

ovalann suya boğulmasına da büyük emek

lerle meydana getirilmit olan fenni tesisat ma
ni olmlJllur. 

Nilüfer nehri üzerinde eskiden ve ıonra ya
pılan tetkiklerde bu nehrin feyezan zamanındıı 
saniyede azami 250 metre mikabı su aarfetti
ği tesbit edilmi.ti. Halbuki bu ddaki feyezan
da Nilüfer nehri saniyede 300 metre mikabı 

S ovyet hava kuv,•etleıi hava Wr ıehcmmiyet verdik ininden bir ki Rus tayyar~ zayiatının ... ycklı• 
iistünlükle::ıne 1nğınen ha-ı ddil addolunabilirdi. nu 4 700 gibi mua22am bir ra-

1 
vada üstünlüğii ı\lmnnlara kap- Alman ajansına gör(', :ıonra- kama çıkmış bulunmaktadn. 
urmı~lardır. Kemiyet :n keyfıyt tle 1 dan Ruıılar t<1nıfından işqal <'lu- , B k İ ·ı· · • 1 

• _ • w. • u ra am ngı ız f('.$mı agı7. a-
bnşedemıyeceıı e.t:eli ve de ış- nan Besarabya ıle Brıltık n1em· 1 r d b ı ·ıd··· .. Al 

• -• 1 • • 1 ın an eyan C'Oı ıgıne gore me2 hakıkati ıoıf!t naz«rlarıırna , l.-.ketlerındc 800 cıen fazla tnyya- I M h . _, 
rnan arın ıa,.., cco C!<ınue VC' 

bit kt-re daha tecelli elmıs bu- - • • ,. 1 j 'it d 1 ·k t k 
k d • 1 ngı ere a a ırın, arşı yap ı ·-

~n fe,ye.a.alJ e1na11ada,bu del'elerin daglar
dal\ setKdilderi LlJla..-ıa.. ~zılan~ın ceaameti 
bir 9(ornohi.lden ddıa büyük eldQğu görül· 

)unma ta ır. V • 1 } · 1 d d ı-k ,... k h . d .. h f <l .l azan • arı ıucum ar a on ay a veıuı -
;;ıar cep esın e uç s Hı an- l · · b" ı ı· 
- ı:\l S }, E ki• Aıb en !ay) are :nıyıatını ır rıay ı ben • man Ve ovyet 'US\ a me J ay 

< aşmıştır. 
operatif/ hava kuvvetleri arasın-

mü~tür. 

Nafia Vel&aletioin böyjik fedıakirlıkJarJa auyu anzasız olarak bo~altm19 ve Nafia V r.ka

leti tarafından bu nehir etrafında vücude geti-
ı <la gökte ve yerd<? cen•y:m ed~n l\1ecit SA MAR ) ine geçen Umumi Harbin en 
havcı muharebclerı henüz otuz ._ ._ ,. .,. şiddetli haı.-n çarpışmaları dev-

viicade ıetirdiği tetiaat hiiyük itler görmü~tür. 
Y <.ıks. felaketim\ mlh.1~,,ülı olae9ğı anlatıl-

: J - 2 & 
rilen tesisat parl11ık bir imtihan vermiştir. ------

yaşına bile Jırmemis genç ha~ n- rinde bir Lölüğün bi; ayda uğrn-
<'ılık tarihine en mühim hır fasıl re meydanının hazırlanmış c•l- dığı 75-1 Of) zayıatını birkaç mıs 
iJ;ıve edeceğinde :şiiphe yoktur. ması hava kuvvetlerinin hu mey- li geçmiş bulunmaktadır. Geçen 

Son 3günd~,/ Veni.hususi Ta~as 
Düny~da nelei. talJmatnameSI 

Şark ccphesındeki lıavu hure- dnnlnrın hic olmnı:ım üçte biııne senenin ya2ındA Almıınların ln
katmın yalnız hu iki harp ~ene i boluk bölük olma:;., da tabur trı- gilıeıe ndalnnna yaptıklan gün 
zarfında dünyanın rı•uhtelif ım- hur dağıtılmış olmasını, istilzam duz lıiicumlorınd ı bir giinde en 
halarındn Ye müterıcvvi şeki1 dı! edcr<lL 1 ç?.k zayiat Yı!rdiı?i 180 ta)'yan·yr 
cereyan etmi, buluna:-t ha,. a ha- Rusya havacılığının her l:ıs- gorc hava -;arpı mıı.larında Rus
r .. k~tından bariz bır ~uretkki mmda çalışmayı ihınal elr'lc:niş 1 lnrın verdikleri 300 den fazla 
fark lan veya evvelki harck;\tn biiyük • bir hına devleti sıfntilc ta ·yare zuyiah yine bü.}iik bir 
nazaran daha kuvveti,.. ve <laha tıpkı lngilizler ve Alm<lıılu: gıbi rakam sayı labilir. oldu.. Neler bitti. 

Atlaltfilc t:~Rlı•ainde 
---------------------'M. C~urT ili~ Am~rik~Y'\, nıuraca-
ııt ederek ingllia - Amerikan filcıla
l'ının İ§pirliii _>·apnıalapm talep et-
11ıiş, Amerika hnll_ reddetmiştir. 
Ancak. Apneriluuun ~zlandaya lta -
dar olan sahayı kendi gemllerlle 
kontrol edeceği umit edilnıektedır. 
Bu halde İngiliz filosu Marn~ ve Şi
mal denizlnde serbt>.st kalacaktır. 

Balkanlarda 
Moskovadan TMs ajansının Hrdl

gı bir haber Almanların, Türk -
Hulfi'ar hududunda tahşidat yaptık· 
Jarını blldi;rmiştir. Tass ajan~ı, bu 
tahşidatı, Bcıga:ıların işgaline ma -
tur l?lr ~ıreı.ttın baelaııgıcı add1ıt 
m,.k~lr. 

SurLıe: 
in~i!I2\ orduları Vichy hükümeU -

>ıırı., mt;ıtarçk• tAıklifıne cevap verme-
11111\ iıoıı)llet'ken • .harekatı durdurma -
:mış, ;Qeyıcut fıljhrınl ih:ıtaya de~am 
ttmi;ılerdir, Bu arada Fransız Vıchy 
lı u\"V~tlçri kumandanı General Dı-ntz 
1ng1Uz kuvvetleri kumandanı Gene
l'al WJ)~on ile Beyrut cıvarında gfj
'tilşmuıtür. Bunu milteakip General 
Dcmt.:ı., muhasamatın tatilini talep et
lrılştlr. Ateş ,kPs emri evvelki ~e 
YnTıı; ı Yeı·Jlmietir. (1 J - 12 tt>mmuz} 

İki ~raf murahha'lları uasında 
:rnu~ke.rejere bR~laıımıştır. General 

, Ilı ııtz, tam 11alihiyetli Vichy murah. 
haırnlır. Jlıı arada Surive•le bulunan 

. Alman - f talvan mülar,.Jıe komiııyo· 
nu Türklyt>d; Antakyaya gelmışler. 
tlir. 

Peru • ElcrıatÖY latırhi 
Cenubi \"e Orta Amel'İka 4}evleUe

ri ara.-;ında sık ~ hudut ihtilafları 
;rüı.ünden harplAr çıkmaktadır. Ayni 
~hepten Peru ile Ekuator arasında 
harp başlımııı,, A rjan!,in hllkômetı. 
tııulıasamatın durdururfuaeı hususun 
.ı~ tavasııut etmietJr. Harp .«levayı 
f'tm•ktedir. 
Akdeniztl• 

CUelüttarılı.ta bul urıan İngiliz fl 
fo~u A'kdenize açılmıştır. fngllj:ı. tay 
Yarf!lcrl Napoltye vtı d;ier- halyan 
tPhirleı'inc tıınrruz etmlıtir. 

Türk .Umul•ı.D• ilti~a -Qea' 
f'ra.aııa vapqrları 

Vichy, J:\ (A.A.) - ,Reuter ajan
~ı lıildirlyor: 

Pransız istihbarat. OfJ ıııln bildir
diğine göre, Franşanın Ankara ma • 
lahatg6ıarı Outrey, lskenı}eruna İl
tica edi!n l 1 Fransız gemisi hakkın
da Türk hükumeti nesdlnıle bazı te
ıebbiislerd~ bulurımuştur. 

Vkhy'de be)'an edilcliğjn~ ıcöre bu 
srcıııllerdcn yalnız. Elan karakol gt>
'lllı ile Adour yardımcı petrol gemisi 
"c 3 kfü;ilk mayin tar11yıcı gemi, 
hrırp gemisi sayılııbilecck vasıfları 
h:ılzdirler. Diğer gemilerin bcp•i 
Yuk vııpurııdur, Enteı·nc edilen Fran 
ız bnhrlyt>lileıl 200 kııılııı vaı·dır 

Ayni njanııın verdiği nıalüıııatn 
:rı:ı:r.nrnn bir askeri nakliye ıc• mısl 
•ılup İııı::ilır. tnyynreleri lnrnfındıın 
Antı:ılyn Turk limanı oıılc•rindi! ba
tınlan Salnt • Dldior vnpurundan 
'kurtnrılnrak enterne cdilınlş bulunan 
diı;!'ı Fıaıısıı.lıır hakkıncla da Tiırk 
'ti) kam hırı le -muznkere cereyan et -
lıol•k edlr. 

!:elrol gem!!} 

Yeni talimatname ile ithalatçılara 
mühim kolaylıklar temin ediliyor 

hiiyük mikyast~ ıtatbik •edildiği meydnnlarınd:ı b.ısılmıyacaklan Yalnız kaydetmf'~ lazımdır Jci 
belli başl ı noktaları şöyle hulasa nnnolunurdu. Fiıha.kika iki sene- yerde tahrip eciildi~i hildirilen 
edebiliriz: denbe-:i cere} an edenıhava haı c- tayy:nelerin adedi y-:ı gözle veyo 

a) Muvaffakiyet <lmillr.rinden katı takp. edildi~i .zaman nı- Al- fotoğ:;ıfla te:qbit edilmiştir. Tam 
bırisi olarak başta gelen baskın manlnıın JngiliLINi 'llt' ne or in- bir hakikat olamaz. Bazı tayyare
tam ve mükemmel bir ıurette gilizlerin Almanları rneydanlcırın- 1 rin birkaç kurşunla veya bomba Ankara, 13 (Huıııu!'i mul1abirımlz

den) - 'filrklye ıle tı~aret ve tediye 
anlaımuı bulunan memleketlerle an 
laımalar hükumlerıne tnfıkan ya -
pılacak hueufif takaıı muameleleri 
hakkındakı talimatname bugun me
l'iyete cırmtştır. Yenı talhııntııameye 
göre Tıcaret Vekaleti, goreceği Juzu
ma binııen ithalat ve ihrııcat. malla
rının Ttırkıye ıle lrtıbalı emin bir 
mahalde k11r~ılaşııııı111 vl!ya mukabil 
ithalat malları mahreç mı•mlt>kPtteıı 
Türklyeye miıtevecclhPn yola ~ıkarı
lıp keyfiyetın itimada 411ya11 ııurctte 
tevslki ıartile lhrarııtın yapılnıasın11 
müsaade edt>bılect>gı gıhl ihracatın 

kııımen Tf!)'a tamamen om•f'rien ıcra-

sına da izin venbılec:ektır. Ayni '1.8· 1 d b k · 
yapı ınıştır. a - iiyü - ta) y..ı.re zaymtı vere- ..,arçal:uile zedelenmis olması bir manda Vekillet ıcabında ıthaliıı \ cya ) Al ı ·ık l f ı ı ff k .. 

b man ar ı ue a o ara ~ cek ,,,.kilde- bastırmıya ınuva 8 J·or. caatlı"k ve niha.c et birkar gün-ihracatın tcra~ı 1çın teının:•t ta ıstı. v~ ... " " 
yebilecektir. Yine bu ıalım.ıtnnım:~·e tayyare adedi itibarile iistün ,,ı. olamamışlardı r. tik tamire lüzum göızte:eceğinden 
gore onccden yapılmış tthaıat muka- madıkları halde büyük bir h ava } lücum edilen tayyarn mey- tcımamen ı:uyi olmuz .sayılmaları 
bili ihracat muaınelf?sınırı azami hır kuvvetine kar~ı muharebeye gi- danla:ında -.!ahi t;-ıhnp rdileh•fe., mümkiin olamaz.. 
E+'ne, önceden yapılmış Jhıacat nıu- ri•mi-;lerdir. Adet t"bikliğini t,..r . tan • ..re cıdetlr.:ri rck mah(hıt b:'r Yalnız .. •rası muhnkkaktır ki 
kabill ithalatın ılıı - ıı~mca lıir mlıd· rübeleri, tayyarelerinin ve uçucu- · u k v-

rakamı r,eçeıııemı~ıır nav.1 !!!"V Alman hava kuvvetleri Rus hava det tayın etlilm!• ulnıa-'ıkra - a"z 0 nıı ) yu""ksek va0ıfla 1 ı-0kı' l "·t 1 
" " "' n arının ~ T ' 'r " ve icJaresinİn Jıava kı. \i V<•t t"OnC altı ay zarfında yaııılnıası la;r,ııııdır. k.. "d d k" t t' · 

ve sev u ı are c ı nıa ı<ır•' , t-rı h~re' t!.t ı ._abı"'i..,etı ile birlik~{' Anlatmalara ~ine tınka\•a ol11r:ık f f k ı " ~ " ' 
· ilt ttdfı i etmıy"" muva I,• CJ • ·lestı"k.·)·etı" ve oıoınatı"k ikmal tav~ıf edilen meb:ılığın tnsfl~"s! c 

1 Deblokaj) tçin yapılan lt'k t:ıranı muşl.udır. k udrrlini bah· .. ~den bi~ tı"'1kil:ıı 
tnku muamelesıne aıt Jhrıı.-ut hu •11- c) 2500 kilometre ıı7;un l uğı n- ve miıdafaası 

0

havacılı~ın ı·~ hn
llnıııtnanıı- h ı.lkuıııl('rlnc t ı tıı <>lmıyıı- da bir cepheJe , .e o ni hette d"· yali hir c~phesi ,,1ı10 .mc,ık bu 
rak klermg yol ile ynpılıın ihrac11t rinJığe malik vasi bir !.ıh:ıd.:ı ha- sayededir ki \f;'U •u birJikJt'r d•· 
gibı muamele ,..,,re<.'ektır. 1 k d k d " · ı - f ı .,- re ·et e en ara <>t uıarı <' vazı- v<ımlı , e rnüec~ir a:-. iyet göstere-

__________ .,.________ 1 yrte ve maksada UYJ;Un bir ~Qkıl hil:Tlcr. Rus hwrı kuvvctleriniı 

Amerl• ka 1 Japonya da f de ynpılma"ı lazım !!elı·n i"h;rli h rrp bnshırl.e•1 uğradıklorı ili, 
ı üini t<ınzim ve tıı.tbık etmek \ e mühim muv<ı.fhkiyctsizlil~ mey 

Hizmeti biten askeri 1 Müthiş ya ö·mur)a ... _ bilho~5a cephf'nİn uzunlııi'u ım.y- <lan!ar<ln hasılmak ve çok nıik 
6 d. n d('ğiştirml'!dcn 1 ıc \'il 1.uvvt.t- tardn tayyare -z )''1 ,-,tmek g:hi 

terhis etmiyecck 

Amerika limanlarındaki 
•cnebi •apaYları da 

kail anılacak 

ve kasırgalar oldu ll"rıle bun mıntnkal<ırd.l f!JJ.l ct mühim bir sevku ;datl" lıatas;J,. 
merke • .'c: ri vii~udc v.ctirmedt.ki olmıı .. tur. 
mü:ıkiilatı hall-: tmt:k ve bu vasi Alman fevk ıt.\d.-. tebl.i·ir.e gö 15.000 eu •u altııldn . 1-ı d • ı-,· 1 • ~ pn n a mevcu. ın ere~ cnzıp re 22 h;:ıı.ir;.ınd • yani hnrbin bi-

"arar ••e tahrı·bat hAdefler arasınd>ı his ;yala ko.pıl 
1 

, • 
1,,, ., ' rinci gi.ınü yerde t •• h-ip o • naugu 

çok fazla madan en nı.ühımlerini ~cçrnl'k bildirilen 181 1 ta~y:ucnin rks~

- ---...t.--

gibi, hnva sc\/kii idare ,.,.. ı;ıbiye- risinin ""' tayyareleri olm<ı" v 
Nevvork, 13 (A.A. ) -- Reutenn ~Tok1:0, l3 _(A-!'.) - Son bir k:ı~· l sinm ~ek geni-; ve miiten~vvi · ı. ı 

Vaşin1rtondan blldirdıgıne göre, Roo. gun ıçınde nıüthış yağmurlAr ''e ka-
1
• . ta 7ım ,, 1111 ,.l-ıe "'Ost•- bası'ım meyd.ınların da tauia•:' 

k _.., k t cı~Jeı ı'le nır. ~ırg 1 · J b '' anıarını 11 " • "' v k'ı ct' s ı·ı •r olması 'ıhti ıevelt ongr<:<ıC ı par ı r ~ u m aaı, apon;ı.anın ct·ııu unda bu. · k d 1 b"- " kt " rn ya· n mev "'" 
me"~iller ve ayan mı·clislerinln aske- yük tahribat yaı.makta<lır rilcn \., TCt ""' ııy•ı ıır. mRli kuvvetliclrr. Çi.inkli hı-v.-
r1 encümenleri reislerim bır içt.imaa Tokyoda 15.000 ev su aİtında kal- el) Hava kuvvetlcrinın hareket U"tünlüvü av t.ıyyarelerinın tahri 
davet t:tmıştır. Bu lıonfcransıa A - mıştır. Heyelanl11r •lolayı•lle To )'O kabiliyr ti ve de"aınlı faa!iyetjni bıle b .. !llar. 
merikan askerlerın1 ev\'elre tayin e- ile Kobe aTasıııtla rlenıiryolu munn- temın cdc-n )'C'r ve mey dan 'e A : . d h ~ arpısmala 

--• "i üdd • kal· tı k~ ") t ' k ynı gun I'! ıv,. Ç , -dilen muddett.en flllola ur m ..ı. a "'sı mş ır. "k ı ı . k"I" ıının ço otomatik . -
111liih altında tutmayı ve Anıerlkım Şimdiye kadar rnemlPkt·ttc 19 lıi- 1 

ma f cı;; 1 ~ ld :t,u k~d l rında ve tayyare dafr .toplarıle 
. 1 ··ıd-'ü b" "e te ernıatıı o u,. " ar < a 0 ...... 1 d lın"n J'l? kıtalarının harekete eetirilnıesmc şııı n 

1
o ~g b ,·e

1 
ır çok kışınin ıle bü •ı.ik mikvasta buluıım.ı flıclıı uşuru en tay) <t1ke a ·<

1 
~ { --

mani coğrafi tahclidatı kaldırmayı kaybo UllgU ild rlJmekt(-iJlr. - a . • o'm. !11 çarpı•liln U\'\'("l t'rln ar.-
temin edecek kanun projeleri haııır- ~ellerin .tarlal.IU'da yapııınkta ol- . A~m~~l~n-~ hasmın t ~yare a.d~t lalığile ve Rus tay) ıuclerinin va-
lanacaktıı·. 1 du~u tabrıhat ıJe yıkılan k•ıpt(iler, ustunlug1Jnu heı ı.lJ'n f ~mck ıç.n 

1 
sıfçcı. clü .. .ük olmalıui!c iuıh edıle 

M11mes11iller ll1f'j.!llıoi askeri encü - ,;lıinalnr ve t~mnt yı.b:Clrıdı:n za111r 1 (haskın) l tam \ ... vahı:qdt' y3n- b r de cı~ ~n - Martin r.ıb" 
mı:ni teısı t.lemokrat May, t>.:yanalta müthiştir, ve h~nüz bu znr:nı tnhıııi- mı:. o!ıni.'ları ı.u;::ıhe•.z lıır mu~ ;tf- 1 ırdııe A "k ··n tn'- yar- t "ıplı _ 

ık 1 l G · k" ı.... "' - l b" n10 ern merı " • J ' bulunarak Gene ·unnay ı·e s Ej_TIE'- ne ım an yo ... ı.ur. t fokiydlir. Fak1t en mu ıırn 1 .
1 

, R L 1 -· ı 
•u h il' b b" •- ı b"k 1.1 1 rı I" '<•ııpı an IJ'i uava ıucum a ral mars a ın, u gı ı .. ıınun aı·ııı • , - abı eri ki<id .. nın tat ı t~ muı o - " . k b 

Hlzumu hususunda kendııı!nı ıı. ıııı et- mü~adı;!re etnırşti. nov~•·vt.>lt, ı'j;,, ı· ' l ·. .• 01 • d rmJa dııhı fod' layv;rı(." ny et· 
"1 t . . '" ması ıayr"'lı mnçıp °"·•"!\ " • la k -· 1 · ·-ıniıı olduğunu l!!öyl+>nıı, 'e l[f'lt>rcık 15 talyan v:ıplll'ıle hır A lııınn· va_ - I . . L k mi-ı o•ma :ı ı\nc·ı gun< u7.un av~ 

J k tll 1 . Rı.ı" hava kuvvet erının •1as •mı • J ı·ı ı 1 hafta kongreye bir kanun ttklıf e- pııruıııın t n ı. anı masın.ı mil'<:ınrlc r 1 I b" < a 1 olma an rlerııı ı l ert: vapı ıın 
d"eğıni lave etmlıştlr. ''t'rmiştlr. Du vapıırlar cı•'lıı~Juk hnl> 1 u.i";ramaııı cidden :a<ı,ac,1 • ır ~·-:> lTiirıdüz hücuml.ı~ınıı. ve t;ılim vı 
Amerikadakl ecnebi vapurlar l kırıdaki J9l 7 l:nnıınuıın tev.r k:ın mü orınu~tur. t biye cksikl i:-,ine vr dii~man "' 

k J saıl,.rq edllmi~Ur. • Ru"ll<mn iki :ı"ne ıfr.,nben muh- ~· ~"f" miidafaat.ıl'ın 
na anılacak Ilutün bu vapurlar .\ınPrlkn 1i • ıdif sahalardaki havn ınııhnrr•.be- '.,. t~yynre ", 1 l T 

Vıeint:"ton, l:J 1 ~-A . ) --.. Hahrb e manlıırıntla kullanılm <fon durıın 8') !erin" dikkatle tal.ip rtfkl•·rı •()y- şıd<letıııe hamle• ı.ınr ıı ır 
luımıııyonu, Aıncrıka linıııııla.rın ıla ecnı>hi vrıpurunn d11l ilrlir. ]enı~ekte 01ma!ôından L<'.~İatan '\ıC Yine Alm:m tehlicinı• göre 23 
kul\anılmadıın •foran nnluqnkl ır. Ameril~a A•or ve tt.,ft hurun Franı1a harpı,.,·nden ders ıı lmış hariranda Rmı tayy 1e 7a:o. iatını~ı 

'.uvvetlcriııe knrşı umumi bir 6U· 
•ette iistünlük temin etmi, ola
cnklardır kj temmu.ı ayının ilk 
haftaııında Alman tayyarelerinın 
heddleıi cephenin hemen gf!ri· 
inde derniryol!cırı ilıisak nokt. -
\ırınn , trenlere ve kamyonlarn 
evcih edilmid bulunmaktadır. 
1iiphı-.. iz zııhlı birliklerle işbırlıi,:i 
ıapan tayyurelı r Almanların Stu-
a dedikleri p;ke hücum l:ı;na

.e1eridir. V c hı..nlan himaye et
mek için de nv tayyareleri kulla-
1acnkları şüphesızdir. 

Bu suretle Alımmlar Lehistan 
c Fransa harplerhde tatbik t•t· 

•ıklcri ve ki A .-jk diyebileccf,irriz 
sul!cri bu ha ı pt~ ele va,. fa ve 
Jtişm.ın kuvvet :nr. göre Liiyük 
mikya•ta o1et.ak tatbik etmişler 

r. umumi hava üstünlüj•unü elde 
•tmişlcrdir. 

rakat mutlak hir hava füıtün
üi;ü an nk Ru~ hava kuvvetlı•ri
in tamamen zayıfJ:..maııile müm
ün olabi'eceğindc·ı ve Ru.-l:ırın 

"1ava tc kilatının :htiyat t~-;1.ilatı
ııa dr.y. ,rmş rıiduğıınu ıcabul et
m .. k li'ııJm ,ge1eceV;inderı Rus ha

:ı kuvv,..tleri de bazı ır.ıntaka1ar-
n ve ınnhdı•t zamen1ar icin ta· 
~ruzi ve t~cl ti.ii av ..fevriy,.lrrile 
ıuvakl~at bir ii ... tünlük temin et
rk k:ıhil;yl.'tini gös:erebTrl~r. 

Bıınun için cJ,. hava icvkii id ırc
~inde bir kuclrf't ve l.ahiliyı;t ge-
< ktir. 

Mecid S~KMAR 

Peru - Ekuatör 
ihti1afı 

Daaımarka vapurunu da ıılı'ıu;ıydu ...ı. 1 • y 1 I 1• m oelircii (771 , diiı1tü •• ü ve 24:27 h;ızı. 
ğunu bildirnılştJr. Bu ııur•'tle 1ıenıı- a"'a arına f! rrn>yec k o mn an azı ~. • . ·bt - k l<lat da 2 l 18 Bu no - A1res, 13 'A.J\.) lla-
lerin nı\işaderı ı hakkıntinki kanun Ncvyork, 13 (A.A.) - Poı·hki-ı Ru·· hava te~.kıl. tın cln ı-.ımuf· ran tnn ~rı.?~.ıd-~kt a bu r çı c Nru: ı. Pcıu Elçıc;ile y:ıpmış 
muclhu<1ce alınan Dnnim»rka gemı · Elçi.sın in bıltlirıligine ~öı c A mu i •a le-gi;-)ı-me tahurl<1~ının h·•lunma- ta .. yyare <l:ıc:urıı u l"n . on oldu;ru gir ~rii~ neden sonra, P ı u-

1 • d l 1 1 1 k ta ... yare z,ayıtnının or nı. n F.lt ıatiiı le olan hudut ıhtiliıfı lerlnin sayı ·ı 3 ı ı bulıını~tur. ıui<umeti, Asor \c Yeşllbııı un :ııl. _ '!I mey an <>rın gız t•nnıc l"lf! ve un er,.e ı <'., w • •••••• • 

Bahriye kon)lıı.> onu bundan bir ları~a girmıyeceı;ine daı r .Poı tekı c m"'ydanlarda da ı:wyarc\,,rin cin- talrıma ( 5 2 :.ı) • ol?u"u tıomlur. h sı.ı•mıtla, Arjnııt"ıı, Brezilya 'liC 

nılıduet. eHı•l hır 1tal~ arı vııpurunu tenıınat vcı nıi~tır. 1 w ıtılarnk sakla.nmaeına bii) i"k Bu surf'lle harbın lk haftasında- E r:~'('·ı.: ;. ınu ka devlt'tlerinin tn -
..... .__····-·-.. •• .... ···--· .. •••• ... • .. ••••••••••••••·····-·•••• ... •••M•-••••••••••••••••r: ............. .. ...... ,, .. •••••••••··-.. •••••• ... ········-· ··•••••••••••••••••••••••••••••••••• \: t t'kllftnl ı a!'l itibarile kabul 

o , _,. >S'i , --~ • :'.'\ etti "ni b ldırmiştıı-. 
ı a-sı• .. .,.. ~·•• • rr -~~ 

--.. -- - MEKTUP - :::--"" ·v azan ; T vfik O, AY -=-- ıl k ~k ~:::~k:~l~1;:m~;;ıt';ç:;ıc1 ~r~:n~·~ 
1 \ Aıjıınlln tnrafından rapılnn Uı-

Daha mektep sıralarında iken lzira hnkansızdı . Yalııı:.ı zav, Ilı tek ikisJ kalmışlardı. F-ıknt 0 güıı «.Muhterem Fnruk h<'vl> 1 ,, ~ ıl t klifinı knbul etmiştir. 
flşık oldu. Kcndısı -bana kalırıı<ı.- çocuk scvgilinın adıesiııdcn de cesareti yoktu. , 1ihrıyet yd.di~c- Sizin buna bir vakitler gön- Ad d • 
çırkın ıni çirkindi. Ama n eylersi- bihaberdi. :ıiııe t, nıstırılmı1lardı. Hikmetle dernuş olduğunu.t: mektubu km- apazarın a yenı 
niz ki a~kın tılsımı ile aynanın Ne yapm<ılı~ de berab.erdiler. Bu işlerin ınii- dinde saklı :nrrtını diiğun gece ı bir klüp 
karşısına gcçtı mi dun) ada on- Yine düşündii evden arnesı gör- tehassısı arkada~ının dtirtü~lerıne I likmct Lana okudu. Cıddt n <'ok 
d.ın başka teııh~rktır, onqnn haş· me.clen evvel mcktuh:.ı bJ gibı I\)· rağmen fozla bir şey )Bpamnmış- mütehassis -:>ldum. Mündcre<:atı Adııp.1z.-ıı-1, 13 (AA.) Şchrınııı 
ka kıı.ların hayulınde ya~ıyab.lt:n lerde brrinci sınıf diplom, lı Ka... tı. Bir 51cak yaz gününde ayni 01 bilmediğ.nıdeıı dolayı pm.ulayı d ıııı, tul Uı fabr ka nın t.c<1is 

Hikaye 

bir tİP. olama.ı: annırdı. Eh, ııev- isimli bir ar.l..:adnşla ı; •1dermeyi kompartımanda seydhat etmiş- daha evvelden okumadığıma C't ı •ı Dct:ı> nor klubuııun nçılış 
giliııi oe pek ciddi, pek sevımli kararlaştırdı. Vakıa. (lı!!..:ri mck- !erdi, ama tanı~"lklığa mğmen min olun ki çok picımrınım '(." size toı nı u n yapılmıştır . 

• ,,., .o~r -4220 t?n!uktur. zayıf, kara gö:.ı:lii,. çc_kik. kaşlı lıa- I ~uhu götürmüştü amn brzim ii~ı- 'i<:danından )ı>kesiz birjsine de pı ırıHınınızdnn dolayı h!r de Mer ime ıı keı i bandonun ç:ıldbığı 
0'.UltllR ttemUl h k b d y ld - h <> " j t 1 'l 11 ,ı şıle \C klüp binasına a:ır 
- e=_ nım anııncı ırısıy 1

• 
0 a gın İç ümit ctmcdig": bir netice kar<1 bo""yle namusuna clokunabi- ·

1
"·1 b"ır ıınvan "ermıueceg·im. Hik- (' 

) 1 il " ., ., , :ık ~ekı le başlanmış ve ııunu ıenc-
J. • ıı, 1938 dP yııpılnııştır. 630 birbirlerine rııst ıyor ar, z~v? 1 vermiş, kız kabul etmcmiı,;tj. 01- l ec ı•k şeyler yap111ay ı do~ru bul- metle tanıştıktan sonra onda ar r ıl ı 

1 1111 11 
kı a ı .r nutku tnkip et. 

tc ııluktur. 20 mil ısurati varılır. 2 tu. lçocukcağız yedı kat yerın dıbıne nıuş myudu olanlar? muyordu. dığıın pek çok ıncziyetler bul- ııı~ştır. Eı.ı lıitııbenlıı soııııııdn Gt>nc-
ıır 10 luk lıııva topu, 8 aınınıakinelf ı geçıyordu. • Faruk da aşığı n ismi • 1 Hkınet Hala emindi ki henüz fırsa t dum. İknniz de saadetimizi t:ize ı ;I l• ıkıı ı uıclC'layı ke·<'.ek klülni 
lıataı·!;ns ı vnrriıı. Bittabi bu böyle devam ede- de - e lçisinin a<l ı - Fiisun ela - --uhı•r etmem"ıs.tı' ( '· ) Nıh~yet - borçlu)•uz. 1-l ediveleriniı:e tf"~ck- nı,;mı tır. 
••·•·••·•····••· ···• ··•·•·•·•·••···•·•·••·•••·•· il &. " " ~ 

gelemezdi. sevg i • böyle bir hareketi hiç seneler, sonra • arkadaşı gördtirn kürler. selam v.s.» Elaziğde atletizm Tasviri Efkar 
l\tislıası (S) Kurottur 

Nihayet mektı•p t.ılcbesi iı:-ıJ..: umnıamışlardı. Fııru~ıı a teş alm ış R k f \ ı k f"k 'd - jl 
efendi tasaıladı, diişi.indir ta~ındı tı .. Ve ayni pusulayı bu sefer biı- esmi ıya ette ve meyı.ıstu. / n. - E.y ne yapma 1 mı esın müsabakaları 

!attı: diye sordum. ve en sonda bir mektup ycızarak zat - vicdanının rahatt'ıdığını ba. d 

' 
l l'ü ' 1 H t Düğünden geliyorum. - Hiç ne olacak. bu kitğı ı 

Abone Şeraiti ı~i,/• l9fn ı c:aşkının çok ıııa~umane olduğu- haneyle - ilk fırsatın zuhurunda Kimink.inden jl mukaddes bir h:.ııra gibi .seJdı· 
nu, kendhıle komı~ınan ın sırf götürmiye y,.min etmişti. 

•>- • d · b I l Füsun ve Hikmet evlendi- yacağım. (içini çekti) ı;.:ık gr•ç •• 
...:nelik •••••••••••• HOO Kr. 2700 Kr. yegane ü,ünccsı 11 uııc uğunuıı> Bir gün ayni yollarda ÖKle tes- ler, haberin yok mu jl dedı. 
~ltı a,ı .. -........ 7IO • HIO • 1 anlatmıya karar ver~i.. .sizliğ. i içinde peşpeşe yurumü~-
ı.ı l L 11.1 kt z ld f k t 1 d F - L h f E f - Ne l diye bagw ırdım nasıl 1 Yüzümden bir tebe.ssümiı ıncn .... ~ a7 ıa ............ 400 • 880 > , ı" e up ya ı ı, ıy ı, a a şu er ı . üAat ne tu a . tra ın ıs-

oıa.ır •:plıJr ............ JIO > ,.lltvr. '"a:ıdı ki bu kadar ı~ırane, hayal. S><tlığına rağmen nedense üzerin- - Gayet basit dedi. Lütfen edemedim ve cidden çok gt:ç 
1>lKKAT: pcresl bir s~vgiye tilpun kımse den atar.Mldığı bir mahçubıyet fU puaulayı okur mu;un ~ Baktım, l kalmı~ın zavallı Faıuk... diye 

l>erCGijMımııu nnk laM ... ..., götüıüp bunu ehle de veremczdı, vardı. Bir ikinci ~fer tra~vayda fU Mbrlar yazdıyd : 1 c.ovap verdim ... 

Lliı:r.ığ, J'I (A.A. ) - F;lazıg atle
tıznı jıınlıgının hazwlad ğı Triyal -
wn ~e pentatlon biriııcıliklı.>ı. dün üç 
kıı cgorı uzerindc yapılm•e, triynt -
lond:ı Zı~·a Dol('an 123 ı a!; ı ile kü
çukler pcntıı tlonuııda İllııııııi Üner 
135) sayı ile, buyükleı-dc Gençl•k 
klubıı9den llahnıut 205(1 sayı ile bi
nncı ol•utlM'dır, 

Sahife: 3 

!ilmin b~t111d.a 
~rfNi har~~ti 

:1 ;AOi -.lıi/cdets clnaıa) 

eı iden hır ç_ok .Bolşevik a!4<~Tipln 
Al~ınnlara ~ ~r düşmesi ~ruhtemeldir; 
boyle bit haJdl\ Ukra,>'na k~odi ım ı
'kczi olıııı Kıyef ile h(' .ıl cı ,1.hvcr 
kuvvct\crı tarl\!ındıı.ıı zapt \'e i tiln 
cıdılmi~ ola iı)ttır. 

Hu muhaırbC'lol'iıı hitamından ı;~ın
ın, ~fıph iı.; Dnlye'!ıtt'T n"hrl boyun
dalu mudafaa mevzılcı 111111 bır llı)
ıııcti kalını.) ı:ca,ktır. 

Pnpct b:ıtııklıklarmııı ~imnlınde 
Mınsk clvıı. ıııdn ku~t,\nıış o an Kı
zılordulnı d:ın soıı gunleı d., :? 1 bin 'c 
52 bin kı Hık ili! grup daha t lim 
olmu~lardır; ııyrıca a l:.ı dr~ıu n 
c:nt ed<'rk<'n 14; bin Bo',.,.vik a~k,.ri 
daha c ı .. d ışm "ıştüı. nu suretle ~ş 
t(ommuz ak,a u ·n k..ıJ:n bu m nta
kad:ı Almuıılııı ın c1'ııC' grı; n B.JJ~r
' ık c'.'liı leı·in mıktıırı ~ ıo bıni gcç
nıi th-. Alınanlar, hlr yandan Min'.'lk 
:ıe Vılna aııısmda kıstıı mış •Jt.luk
l:ırı K ızıloniıılıırı 1 az~ ikıı dC!• :ım C!t
mcktc ve diı.:<.'r taı:ı!t,m l\loskov.1 ve 
Lenlngı ad istık. metle lnd,.. Stn'in 
hauın ı dog•ıı ilerl";ı.cıck bııı ... 1 .rd:ı
lti muk.ıvtnıcd kırıp bı, iki b:.ı\. "ik 
n crkrzi 1.aptetnıiye ç.ıl nınk ııdırlar. 
'_llfosko'lil\ ıst k. mctlnu ki taz• k1er, 
flni~eDn \l' (Dunn -: Dvinn) ne
hirlulııln ~ uknrı k• ımları \i•.erlndc 
\ ııılnıakt.n 'ile Min kln do~•u l'C lU

bun<I ki Bahnıic:k <"h-:ır.nılan :\! ns
kln doi:'"ll şim:ılindcki L<-pı-1 ' • fo
lı k ı-i\ arların:ı. k:ıdar .mtlda et
nıt>kted"r. En ku\Vet 1 taz~·ik'cr Vi
tı>be~k ve Tolı> k tar.1flarııı h l 11· 
pılmnktndır. Bunların neticesi Mlnc:k 
ten ve Riı•adan l\lo ko\ıı)n J."dte 
yollnrın ve şhncnd!Ccrl"rin ~molitısk 
•C'hrile bCorahcr Almnnlıır•n d·nc 
gt!Çmesl ve nihayet M osko\ nnın znp
t.ı '(l)abilir. 
(Dunabuı J{ -= Dıvlıı,.k) il<' Rlpn 

nrasınıinn doğu şimnl istik:ıı lclindc 
ilerllycn Alman birliklcı 1, Lcton~a 
\C Estonyayn ırJrmışkrdlr. flurada 
Almıın kuvvetlerinin b.ı~tik bir kıs
mfü Tı ipus gol 'nün ~nub\ ııdıın 
o~trod 'e Pi kol dvarl ,.ında Sı :ılin 
tahkimat hattı zorlımnmk ndır. nu
rad. n IA'nlngrııda kadar 2:)0 kilo. 
metre mesafe vıırdır. D'ğcr b r Al
ınnn kuvveU (Talin - Remi) ı. tika. 
m• tinde llerlcmektedl,.. 

Bir yandan bu Alı. an kuv'" l rl 
hatı cı nııp tıırafınd:ın I erılngracl 
iııtiknmetlnıle ilcrlcını~c c .. 'ı;ııılnrk n 
diircr cihetten Lado.-:ı. golünün ık1 
tııı-afındak1 Alm:ın ve Fin kııvvcU<'ri 
de batı şimnl ve do!;ru şinıni t.ır ıf

lnrındnn ayni şehre c~' ;-•ru il ık mi
yc { ayret edlyorlaı·. 1 ıı so' " n!lhta 
ve şimal tnrnfta Mw·man"k !.:; ik:ı
m t ndeki Alm:ın ta.ıı uztJ dc'a il ft
nıek cdir. 

Almanlnr 7 tc"l1mu.ı. gC'l'C":ı tJ h<'
rl Stnl!n tahkbnnt hnttına kar ı ta
:ırrıızlnr nı "'i ld 1' ndlrmi.,,!<>rdlr. En 
t uvve:tli Uızy"klcr nari O\ •ıı, Lfp in 
şarkınrin Smolersk iııti1rnır. Lrıte, 
P:ılnt k 'c \'itı b k ch-:ı lnnn la 
.'rııo!cnııkln şlnwlinıle ,.,. l\lo ko'liıı~n 
clofru ynp1'mnku dır. B11ı:nın ela Dn:
;ı.cpcr 'lic.? Dv"na ııehiı-ler

0

•1ln yuknrı 
kıımıılıırı şarka ve d ğu )im ıltı cio·•
ı u ılr nnıüş ol•ıp :?\•oc;ko\ r y.ı ı'o••ı u 
ilcrkınck imk!inlr.rını ko' yl:ı tı .... 
nınlıtııdır. Bu t:ı•a(lur<ln 1:; .nt c ,.._ 
vam eden şidd,.1fi ta. rnızl:ır n<' ; <?-

inde ekiz trrrmu:G .. crr i 
lı., • ynr 'm•ş \"e lı ı'Ç k lc;t-.1. n. -
tal:ı.rle ınuh"rrı ı 1lk•ar ı~ t' ·r ~i
manların eline g~çnı" lr. r ıl:ıt lı 
l'!vnı· nılR n, · neh inin sh allı<' 

ıreçen Alı"l:ın1 n r' zıl• • d ı 
mfihi l çarpı ınııl r rln :ıkt 

bundnn 
nln da •ınık kuv\•at 1 ı, v nılnı:ıc:1 

mulıtem ldlr. Hu ÇP ı• nrnkııv "·C. le. 
rin Volga nehri Mrk t:ıl'afl:n ın 'fi 

l rnl dnğlnrmıı kadaı <l ıiıa uzun bir 
ıN.ddet siirmf>si mı.lmkiın<l ır. 

Eski Ordu Kumandanlarından 

Fmekli Cennnl 
ALI IHSAN SA.BİS 

Zeyl 

Bu lıızı T \lrl Efltarm kap ndı
ğı gun ncşı cdllmc.k lı re ~ gun c ·
V<'I ıhzc1r oluıımu ve hatta k ok i 
cuma guniı n " e ! lm"cLır. Mııı le, 
t..0 t"I müıııısrb ıle anc.:ık bugün Ş· 
ı olunmaktadır. 

A ındnıı geçı·n üç gı\n z.a ı fınıla r.c
len lıaberlrr, mütıılcamızı ayrıcn t"
yit <•ttıglndcn yazının oı IJinal kıy -
mC'tlnc halel gelı ıCMek için tadil 
ını~ cı l'k nyncn ııcc;rc<liyornz. Y r. ı 
bOn lı:ıbcrlcı l' göre muharı ir, şu f k-
1·11laıı ilave ı tıncktldiı.: 

1 - Cenupta Bc ıııahyadan ı 
y<'n Alnı:ın • Hıımen 1-.'\:' vcıtlrrı 
llef şehrini g('Çer<'k Kicf iı; lk ııı e -
tinde ilcı lemcktedirler. Daha ıı l'U\ 
Mncıır ordusu Kamınebl - Podol k 

aapt.dereJı dofu oimal istı • 
..,.., •J 



c !!!LE§J Sahile : 4 • 14 Temm~ 

Mustafa Fazıl Paşadan ... Fethi Okyara (SAHNE JİAYATJ!i_~!) 

SAN'AT VE ~ (;)~Dlr~l!~ 
~Sif~ırka reislerinin hayab' 

Yuın : Ziya Şakir 
················ ·-················· .. ············ 

Sultan Aziz, Paristeki sergiyi ziyaret 

Mevsimlik caket 
elbise SAN'ATKA ve 

içia Fransaya gidiyordu 
isti yenlere patron gönderilir 

Burada, nı.urı dlkkatl \:elbedEıre'lc hay lyetlni kay dt">rek inziva kö,e-
Ba iki tıdı 11eri nde 
"~alga ç o ,, nazarile 
bok wrm~ olur,u.ı. 

lcullanaı11~salc 
ba lc. a nlcr 4 

S1U1
1atkô.ra 

bir az da 
aerecede bir gaePbet vardtl' Fuıı sine çekildı. y az bir türlU istikrarını bula· ı~ki.l~edir. C~itJ çevresi 96 oJan-
Pata. muhltindo (Nıuml Kemal) ve Fakat e!!kt dalkavııkl rı, udakat madı. Serin havalar de-- lar ıçın 90 enıııdc 3 met.~ kum&{! 
(şair Ziya) gthl yüksl'k iki Tüık : terdiler ... Yine omın etrafını ala- viMlı ediyor. Size tam bugünler kafidir. (96 ve 1 O'l gö"•üıı çev- Yazan: Vedat 
edip Te ıairl oldufu halde, Sultan •ak, nnnadı olan e!ahat hayatma i.Çin yazlık elbisel.ı-iniziı. üzrrin re5i olanlara patron (!Önderilir. -~·---... -..-----· 
Azıı.e takdim ett\ğl (Arıza) ların ek- •'eniden ,•Urükl •dl'.eı ... ..,.._ ,.. mert · bll - · · b' k t d l. ':> kurusb•k pul ile kuoon oönder· 

~ " ou ... cıye ecegıruz ır Cll 't! ıno e 1 ' • . <;" .. M ·ıı· C:.-f . ismet inönü, der.feri almıya başlamı•, serisini Fransızca olarak )azdırıp Mısıı· Pren i, nınıuz kalacaf1 lik.ıhetl . (6) C k . .. 1. k Ftttt) ı ı ..,c: ımız "' 
ı t& bul ..Jı. d ı b•ı lnı ı b" renyoruz • a et ınc" ) uu u- r.ıe . ' k k son h fralar ı· "-01nde ı'kı" defa nın aö·1 lerini awlatırken kız.caötz s n a Kvn er yor.. 'n " n 1 - dii~unnıed""• vın~ pnrmaklaıındao ıl hn R '- 1 k h K d' · ı;r en ,..o,.u ları • r "' .~ -" 1 d b •"'k 1 · ""' " " " on yapı \Şll•. en"' 0 ar 4 e- en ınız, f:!Ş ın .,.. " • ' L • • b:...•bından ne yap"'""'<nnı bı"lını·-rer sun:wn ~ - ı.ı_,... parn ar nnı- 1 d ih aJ · M dd tıyatro sanatının erıemmı"i etme ...... -o· 
k bıllnd P r1 i 1. t 1 r1 su gıbl alhtı akılnııy başladı, kb:ıl raz. çok açık beJ, ~çık ı;n, arıl: m.zı a m etmey nız. o . • l ele b l d l • \ ,_.ordu·. 

a ~ a nyerJ~aı.eeeue . . . dl (S) d'"'. lb' 8 10 lyenıışareter uunuar.ın·J 
clercettirerek, hQrı.,yetperverlerln bir zamanlarındaki debdebe, ve tan~na- mavı veyc. açık ycsıl tercıh e ' • \"er ıgımız c ısc - ) a- k H lk , d ( M d B t -- cNamusunu bu '-adar ko· 
bt daha gözüne giriyordu. ı yı bozmanııya cah~tı. Ne ça'l'C kı bıı- B melidir. İyi bir p~muk!u ile de şındrı. çocuklar içindir. Bu modc- I ·arfal ) a evın e a .~~. .~k- a; 

Bunlardan l·ııc u•un ~rlza; (\.!a- na, uzun zaman muvnffıtk olııma- l b"l F k . k ı 1 h ı·· 1·· l ıım~" y~r 1 !er ter ey operasının temsı mı yu • lay: pazara çıkardın nal. .. Çalgıcı 
• " M ., dı. ~=~~: ~~~İanıl;~~: :~in ~~c:o~ı~n: 1 g:n g~~·d~:cuek ~bir :lb~s~, ~l cak- ı s

1 
c:kk huzurlarile. ş~re!l~ndiı~ ktcn olacak 1.,, Biri ııit ele çeJ'gide 

,.. (Pari~) de Gen; o ınanlılara va- n l ..1L k d h •. l' b"lh k ınmıy dayanıklı )a~ ·a, genç artıst en uzur arına bir de;. ÇJW~lik öğren! ... Bu aile 
1 ~'(' üyü t~r~-.u ?t.mc · a. a 1>'·< ır. ~-a 1 ass~ .Y' (<B ad b' kı.ıbul ettiler ve kıymetli iltiC.t- içindı:n *ha çalgıcı çıL!madı. Çı-aclettiğl servetini, İı;tanbulda efil 

1 
,... Ceplerının ırı \'C genıı;; olmusı, ı.:uınaş •eçınu:. yaşın a ır ço- l I k d"I . • . d' d"l ... 

Namık Kemal 

dullah lıc!f· ( 1) tarafından Türkçe
ye tercume edilerek gizlice tabelti
ı ilmiş. tam elli lıln nü-.hası, muh -
tı.>lıf vasıtalarla 1 tnııb~l ve vılııyct
Jerdcki muııovverlcıc tevzi cdliml~

tl. 
(Namık Keınsl) ile arkadj~1orının 

idare ettikleri ı Mllnccr) ve ( Ilüı d
> et) gnzC'telerl de lınrarctlc nl?.\iı ~ n
trna devam ediyordu. Jo'rnneız postn
hanesi tarnfındnn lstnııbula nakle -
dilen bu ha!tnlı" gnzct<:I ,., Tunel 
başında .şimdi, goLllikçtı V tluıııın 
dükk: ııının lıulundugu l erde- kitap
tı (Ylk) isminde ihtiyar bir Frıın
aı:ı; t:ıra fıııdnn, satılıyorau. 

l\lust.nfa Fazıl Pnşa. artık Prcn -
llf:iııden ve VC"?.ıı lığ nılen ılahrı mU
him bir şeref ve nnvıın elde etml~ti 
ki o da, ( Buyfik Hürrı;etııerver) ııa
m ·di ... Bu büyuk hürriyetpcrvcrin 
açtı"'• clhad bavrıığı otuz sekız mn
yonluk bil' kütle teşkıl eden Tfirk 
ve O maıılılann hnyallnınıt • dalga. 
tanıyordu. Ve herkes, nrtık pek ya
kınrl:ı (Saray) ve ( llııbılilı) s:ıltnna
tl' ın d v il •rC'k, (l\futlnk lliıkımı

~ et) hı millete geçme ir.i beıdiyor
du. 

Bu int z, r, uz ı,ı sOrmcdı.. ı:: lt.n.1 
Az z (18 ,7 n 1 de) t ııtnmılı bir 
al ylıı İ t.nnbuld.rn h:ıreket etti. 
(Psn ) te aç 1111 Hr ıyi ziyaret e
d k\ı. 

Fran a hllkuın U: m :ıfir hOkilm-
dara blr tn K } pLım .. ndıın 
ko kaıak, Pa b 1 ıııan Turk 
huı ri~ctperv r' 1111 Fı r , dnn çı. 
knrdı. Bunları, ((,('in 1 ) ya ıltic:ıl 

mC' bur bır ktı t' ıı c )'alnız Mus-
tafa Fazıl P k lı. 

G nç O man ılnr, Loııdı·ayn çc:t!l
dılcr. Orndn, n ~riyntlarııı<ı daha 
at in b!r faallret verdiler .. Pnrlste, 
Fazıl Pnşa ile Sultan Aziı arnsında, 
faclali hir komedi oynaııınnk ihtimo. 
imi, ııkıllnnndan l ıl" geç!ı mcdilcr. 

Akıldan geı;ml}e!I bu oyun, (Ver
say) satn} ıııın te;nha hır salonunda, 
çarçabuk o~·nanıp bitli .. (IlüyUk 
lıilrrlyetperver), Llı kJıç dakıka zar
fında (ınOstcbid J !ikunıdnr) ile ko
layca uyuşuverınlşti. 

Fozıl Paıışnın bu kadar sühuletle 
,.aziyet değiştirme ini, &U sebeplere 
e tfcderler: 

dlllkllvuklara ,.ntltıdı" 0 a "ervet tu~ I . ' kk l k · · 8() · d 1 -1 ~ k ar a en ı erını sevın ır ı er, kamaz .l.a 1 ... > 
"" • uu " - spor elbise f'r!e ve ap"r aya ·a >1· cu ıçın ı-nın e · "' ·uma~ l I .. b. k ·· l d d ...,. 

kenince, d:ılkavuklar da kcmlisını I larla giyildiği ıaıuan ahenui boz- kafidir. 8 • 1 O yaşında çocuklar 
1 

cnkuı: ır aç gun evve 
1
e ev· Namus ve nıu~ikil ••. Atakal"-

terkedıyordu. Borçlan arttıkça art-ı nıaz. Caket keınert1i' de kul:.rnı· için patron gönderilir. 5 kuru~luk de.t 1 onservat.~ıarı m_ez~ndarmm, nnın dereccsiru düşünün 'e. artık 
mı,.. En lnymetlı c~yaları, ~.ta labilir pul He p:ttroıı kuponu gönderi· ,'Pi oma t~vzıı d~~1ra~ıının1 .ke ar- hükmünü de siz verin 1 ... Kcma-
sarraflarının ellermde rehin <>'arak · · ) tı.st ere goster ı~ en a a a ve nın ihangine namuaııuzluğun ih-
ltalm.ııtı. Gö~üs ı;e,·:t-si 96 olanlar ic.in nız. eııirgemedikleri teveccühler, aa- tlzazlazını sörcn zihniyet, tiyatro 

Nihayet hır gün geldi ki, biroderı 1 140 eninde 2 metre kumaş kiıa- DIKKA T nat tarihimi~in göğüs kabartıcı aahnca&ııin perdeAinde. elbet dü,-
Hidıv İsmail Paşadan l\f d"Jlyerek yet eder. ( 68-96 bcde.ı AÇİr: bu birer levhasını tctkil e der. küntüiün aıntu}!ndan batka, bir 
~·ardım istemek lüzumunu hi etti. modelin patronunu istiyenh:r pat c:Yukarıda modelini r.ördü~ü- Cümhurreisimizin alakalan. ,eyi götemez. 
Ismall Paşa, büy{lk bir alıcenııplık ı ron kuponile birlikte beıı kuruşluk niiz elbiselerin patronian 5 kuru•- yalnız sanatkarlar İÇJ·n bü\'iık bir 
gösterdi, Kendishe, derhal (il..i hırı pul göndermelidirler.) lu.k pul mukabilind~ ~ör!de:ıl_ir. ıcref vermekle kalmaz, tiyatro- ra:=ik~~a~~ t:y:.:ı:-k::r:= 
İugiliz altını uylıic) talısi"' ettiğini Akıııam üoıtleri ..,.j .. •mek irin ver- Bır patron kuponu bır ınoael ıçın. • h"l" ı. y madık 

. "',,, mm manasını a a ırnvn a • cck kadar cmuhto~ı.., dir. Bu 
bildirdi. I di~imiz bu ya7~ık model ( 7) em· dir.» ı fan irin sahneyi ve sahneye çı- memleket artık ti .. troları bı'r 

Hesapsız ve kitaııııı ... para &arftt-

1 
k 1 d F · · " ...., 

aılye ah mı~ .>h.o Fazıl Paşa, ııydu bir jorir't koton i e de güzel bir Patron kuponu sı azalmış köhne zihniyetlere kar- elinde dei7it ve. bu nıiUet, kühü-
prhne ·urnaş a:- için ir. ·nKııt ıyı l kanları zelil görmek jstiycn sayı- jurnal yüz.ünden yıkan kadJlar 

1ki bin İngilız nltını ile na ıl b'CÇUlC- il· J "-·1 J 1 k · · l ·ı 14 T 1941 ili "' 

1 
Hse n ur. ıv oc r- 1:1 ·,,sımı ıı · emmuz ı du en güzel bir cevaptır. l\1 i rünü. eli aoo.ıılı, sınıfı :falakalı 

bileceğini düşunnıi~ b:ışlııd·. 1 .5da- ha111sa ,·üc:uc!ii narin gi:ı terl"c"'k dJ Şef. snnnt sahamıza onun lüzu- ~as. mektep h~larının örümcekr 
let) diye tasviı· rt tl~i bu h:ıy ı. ı d.ı- , 

1 munu ve ehemmiyetini teyit eder lı' '-afA'arınd~·ı alan hı',. d .. öi1dı'r. yanumıyacnğrnı nn ndı Bu d ı'Şı.n<.'C'· ı s f •d • 1 _. 'H .... "' .. 0 

lerln tesırilc _ c a~·n müptd ı o ıhı- ay iyeye gl emzyen ıere: en mühim bir vesikayı bir kere Bu memleket, bugün külturü dort: 
duğtı. knlb ha talıı~ı bırd nbıre arttı. dahn armeğanlamak lutfundu bu- yana serpen idaıecinin malı ve 
Biraderinin tah..,J• cttıırı ılk ll ğ• -·- luıımuşlardır. bu millet, her hareketini medeni-
aldıkuın blrkııç g ırı soı ~n, B '\.ı ıt- Tiyatro hakkındaki yıınlış Jü- ;)et icabatınııı Vfi ilimle sanat gu· 
ta ki konağında ıı•n bir öluml~ g<.z- ı şüncelerin hemen her tarafta, tek neşinin şualarından feyiz alım•k. 
terini ebediJ;en h.ı}ot ı kaıınrlı. tük de olsa, "ırıtıığını itiraf mec· tesbit eden tnm bir insanlı(tıq 

l 74 s neıı.nin oı b ıhnr n\ in ıı· r,; buriyetindeyiz. Sahne ve S3nat- öziidür. Bunun içindir ki {IUrada, 
dan birinde \'Ukubul n bu ol ın h;i- (1 kfır -bin bir esefle knydedebili- burada tee11üfle karşılaşuğımız 
dı:oesi, onun lınl:ı ı ve amımi o l- riz- bazılaıımız nazarında hala bazı ynnlış telakkiler. sarat saha-
lnı ile sadık hcııd !'tin r.dan bir «eğlence:11 ve cpalyncot dur. sındııki ilerlçmclere \'e aanatl~ 
hiç kim e~ı mut:t!c:sı Bıı tC'!l;ıkkilere göre tiyatroya elt· sanatkara gösterilen alaka ve 
dostlar \'C sadık lıendclcr, on 'uz - - ~ lenilmek ıçın gidilir, sanatkar saygıya bir ziy:ın vcreme-z. 
f<'lerirıi ynptılnr. Ccn ızey , delhlc1 l' j •• ad. m içtimai mevkii pek yüksek Tivatro bir kültür isidir. KeQ.· 
ve ilıtiş nılıı kaldırdılar. ı E~up) c J(UÇ UK S/RLAR ferl~'rdcn sayılamaz. Ti}'cıtro ile dıni -ona vakfeden s~natJcar dıı 
götürdüler. Bo~tnıı iskcl <ıiııdckı ........ . .. ........ ....... . --............. uğraşmak bir hatlıdır, Lir kuba- cNapoleon> larııı, cVolter» le.-
İmaıetin balı~csin• d fn ttılcı. Pcrmanantmızın \'akti J nı.z:. Saçları :\ık .sık fnç.ılamak ;;ııt KOYU R~~K ... H~SlRLA~ : hilttir, bir züldür. Bu zihniyetle- rin vt: en büyük ıliın adır'Q.l.m· 

,,. "' "" tır. iyi biryantm de parlaklık "" l Bol sabun kopuk•u bır suyun ı· riıı cehalet perdelerini sıyıramı- nın dedikleri gibi cen buyük bir 
Mustafa 'Fuz l Paşanın h:ır11tı, geçiyorsa.. güzell.k verir. çinde şapkayı sabunluyınız. Ku- yan ruhlarından etrafa siizülen mektepte en güç bir öğretmenlik 

böylece hitam crnıl~tı l•'akat onun, Son permanantınızdan beri al- '·. • l· l . ruduktan sonra iykc köpürtülmüş mtitefessih bir aca vardır: 

1 

işini üzerine ıılan> ltühür ad m-
Sultnn Az zlc tarçnbuk 1.ö) uştukt.ıın tı ay geçmiş ve yenisini yaptırmı- l azlık .

1
1iasuk ap uJ~ aıı Lir yumurta ski le fırçalayınız. Bu _ Tiyatrocu değil mi!... !arıdır. 

sonra, (Pııris) &ıkaklnr rdıı nç. ı.c- ya da henüz imkan bulamıyorsa- yen ı eme U U halde 2 - 3 caat bıraktık.an son- Geç!.., Tiyatro, başlı ba~ına bir kü-
fil, perişan bir halde terk d "crdlı;ı nız, saçlanmzı mümklin olduğu BEYAZ HASIR ŞAPKALAP.. ra gölgede kurutunuz. Yalııız şaşılacak bir :ıokta da tüphnnedir. Zevkle okutur c. n 
arkndaşlorı, alım ıl klnl' '..: ltı)ııt k:adar sık yılrnyını.z:. Saıwlnrınız iÇİN: Kükürt lo7u alınız, kine lı- Y<tğ lckeo;İn i çıkarmak icin : şudur ki bu adamlımn çoğu, al- aıkmad u öğretir, b<"lli etıpdc.,i-
olmadıklan elim b r durlık iç ndc !hafifler. Berbere gidip s.ıçlarını- mon sıkınız, «>ide edece"r·,,iz h • Ecuıneden saf terebantin ruhu dırma {;eç dedık1eri insanların zin istediği fikri aşılar. Cumlıuri-
stırlinmcktelerdı. zın içini boııaltınız. c:aldııınıu murla şapkayı uğalayınız, sonr (essence ıherebentiııe) alırıız. Le temsil gişeleri önünd~n ekseriya yet idarCJ!İ ona layık Luhıudc"u 

Bunlar, bıı laml{I oldııkl .. ıı milli v Saç az olunca tanzim etmek ko· kuru bir fırça ile fırçalnyınıı:. keyi fırçalayın:1.. Temi~ beyaz bir geçerler, beğenmedikleri bir mevkii vermit ve onun yu:.;,.lme-
vntnni nıficnd lclcı-lııe dıwnın edi- laylaşır. Gece yatarken veya ban. PANAMALAR IÇfN: Şapka- be,i iliıca batırınır., leke\ i siliniz. m. eslc:ğin kahramanları . karşısın- isi. için el.d~n gcleni .. yap?_1aktan ç.c 
yorlardı. Bir hınftnn Sadrilznm yodan sonra saçların uçlarını hnl- yı sabunlu suya batıııimı:. hir fır- Bn kirlenmiye ha l vınca lf'kf' aa heyecana kapılarak d bile çır- kınmemu~tır. «Dun> un uuat 
Alı Paşanın ınu-.tı•b dııııc idaresini ka halka bürüp penslerle tuttu· ça ile yıkayınır. Gölged,. kurutu· çıknıı" demektir. Silinen yeri göl- parlar. işte bu karaktersiz, mu-1 h~k.~ındaki yanlış dii.,ünc.elcr! 
şidd tle tenkit e..I ı leı krn, digeı· !tı- runuz Bunları bir süngerle ıslatı- nuz, gede rüzgcırn .. sınız. ilacın koku· vazenesiz ve kavrayışınz zihniyet- yuzunden kaybedıl<"n ' kıtlcrı 
ıaftan dıı, kcndlleıinc ihanet eden nız, kendi halın- kurumıya bııa- AÇIK RENK HA.SlR: Or.ta- sile beraber hnaktı5;ı iz de l:ay- leriıı yeri, sahnenin ne tüıliı' 

111
u··. telafi edebilmek için de her şey 

Mustafıı Fazıl r'rı an•ı ın ııf ve ıı- d 1 ı 1 L kınız. Çıkacağınız zaman saçları ıın kesi mi~ yarım ınıon ı U"R· olur. Bu uııulle caket yakuların- hirn bir kültür huclimı oldug··unu yapılmaktadır. 
anı an nıahı um oldu1"•unu şcı h ve K h ı· k 
ızah eyllyorlarılı. arkaya düz tarayınız, sonra hufif !ayınız. endi a ınc ·ıırumıya 1 daki yağ ve kir de temizlenir, 1 isbııta çalıtırın cümhuriyet devri Sanatı maskaralık ve sanatkarı 

Bu bfıdiredc, en foı.la 17.tmıp çe- t;nk darb.;!::rile bu:&rı ka~artı- ;ırakınız. llıııı.. değil, haldki sanalı kantocunun palyaço sanan yobaz di.ışün.;dile 
ken, (Mehmet hc\'1 <l. (ueııç O. ı ' göbeğinde veya tulüat lcoıniginin re ncımalctan bo~ka bir şey yap• 
manlılaı) c ) u n riyn .. ctinl, A. iSMET - İnce ipliklcrd ki ı ir. küfüründe arıyan cdiin> ün ta- mok elden gdmez. Onların en' 
nsılüne bir fcrı:ı"atJ.. Fazıl Paşaya lekeler evde temizlen bilır. fııkat f-" c .&4 Gl.. LER SEl'/l\'Ç - Ak am assup ve cehalet ocaklarıdır. Ti- büyiik hezimeti, gıtgıde inki .ıf 
tcrkeden bu zat, İstanbulclan nyrılın- lıu i:e aluımış olmak lazımdır. kız soPnt mektepleıinc devam yatronun munasım bir ı..iılü anlı- eden ciddi tiyatronun. olgun • -

ka l 1 l 1 o b l En iyisi elbı eyi tanınmış bır k>- derd"ı"nı"zı• dinliyor edcr11l'nlz kın bir zanıandn \emek ynmnmış olan bu zav,,flılıırın ka- natkarın. dolgun eserin zaferi c:ı~a dnr ıawıl nen ) ı g ın ı e keci•'e "nrnıektlr. T. lıll 1 f d .. 1 L" k d d ' , ·~ ve pa ta .ı.npmıısını o6rerıc ır - ·· ·· ı. k y 1 b. sok ulluk süzü r.oıı ccl'~ 1 ha de, l'a- Nı'RiYE SAl'MA1\·- N -·-- a ın n oy e ır orumc-e vnr ır 11.nrşısın a oı;ııc:..a ·tır, anız. ız 
ı;:uı ıı o~ nadıgı o~· undan so1 ı u Pans M - • • ıııı. ki sanatlciira 'e snnnt.ı layık hu- diişen en hı..iylık bir ~ ııtife de ti-

lınızın kendi çocukları ıle mc •ul Ü4.?küllerinızı soranaz. s. P.. SELMA - Bu kad:ıı ta. ı d ki k" b. 1 d .. 
kaldırım! rı OZ..',.lııd g lcıct ıı~ olma ını kı kıınnıanınnn. lıaınv! r " slt & b ~ er İçin ev vıkmnk •lrı •• un u arı me\ ·ıı ır tur ı..i vere· yatro a ını ıstısmnr eden ve s:ı 
gezm .. G ccl 11 paıl. k:ınnp ı rı l Bılhassa onun ~ lım çocuk! rın Pervin abla. derdinize ru d •ılcl r. Bıınz da koe nızın mczler. Asil bir aıle çocuğunun n tkar maskesi ııltırıd 1 h l.ıki 
uzcrlndt' geçırmi"ti. Nnm\k Keınal, sız de muhabbet gu.,t ur enız ortak olacaktır. lıu gibi hali rini ho~ goını ı. la- .. hneye çıkışını hayretle karşı· hüviyetlerini snklıynn h kıki mitli 
şair Zısn bc~·ler'c dll!er nıknda~lım t müstakbel kocanızı kendinız dn- :. mel r. J~rkc •I evlrrnıcd n en-el lnrlar. Kendini bilirlerin şanata karalnnn faaliyetini balt lama·, 
dn u"ni hol ve vnzlyf'llelcrdi. ha :fazla bıığlamııı olur \lnuz. dı"•1niz ıne 1 k d ğil on ııı lı rı- edlnn iı- oldu~u iideUcr l n lın ve sanatkara karşı gösterdikleri tiyatroyu ve sanatkar adını anc k. 

.Bu ncı guııler, Sa lıazııın Alı Pa- SIDIKA Al,i _ Oğlunuzu bir dlğı me~lck c a tır. ~u gıb1 \ ı- glindc \Gzgc•ç!rmck im"unsızdır. saygı ve sevgiye şaşarlar. Bunlar ehline vermektir. 
şanın vefatına l:ndar devam etti. snn:ıt rrektebine verinız. bu 1 nşu zıyetlerdc ı!b"Veb·nııı ınul•alııfet Ahvali duıcltnıek zamanla kabıl· İçinde, sahneye veyl'I musikiye 
Ali Pııqanın vct'atınu, Namık r:~mal gelmiş bir çocuk içın siı:in beğı:n- etn1e i ekıleti~ctlc Ccnn ne ıcc ~'C· ıliı'. merak ettiği için çocuğunu eve 
şu t.nrihi öyledı: \.. sokmıyan yobaz düşüncel il ere 

flake defıııttikleriııcl snııl"dını bile rastladığımızı biliriz. 

tarihini fııtından evvel ;yazmış ve ,aır Zi) a 1 l>uı•11a111 boy ı • mıı m ı t tın, 1 det ctt ler. Cemiyetin hakıki \ e s ı. Daha geçenlerde bir genç kızııı 
l'ere gectt acıdnali, ı•ardı drrki he ı 01.11: tf'ıea mimi reisi (Mehmet. bey), be• ı; ne acı acı ağladığına ıııahit olduk. Cü bey tarafından ne~redilıniş olan: ., 

f'sfe.lc. kıtası da, olüm tarihinden pek ehven süren gurbet havntında 0 kııtJar 1 .. tı. riim mü işlemişti?·.. Hılyırl ... 
(İ titr:ıd olarak arı.cdclinı ki bu Ali, bıı devtııtl ama mt htar yazılın~ bir ,.~ değ idi. ı·arı çekmişti ld; g'eıek pcdeıi l'ağır Blı:>zl·ü~_lerind~n bir~ned karhşı . aay: 

Çıktı ı:or canı habi6iıı, ııoylsdlm IHnıl w ın•ıtı'd ııcle ba.kadan Ali Paşanın vefatından ıonıa Ahmet beyin ve l!;re.k amcnsı ·Sıtd. edilmişti? ... Bu da değil! •• • A-

Vedad Orti 

Malatyada pasif 
korunma tecrübeleri 

beytin ilk mısuunı: goıl•rıp, ••• 

1 

gısı IK mı goıtermıııı e ta tie mı 

tar 1 Uıi ıirn:di l.·tı1 Sadrazam olan C~lat.nıut Nedim Pa- razanı- Mahmut 1 edını Patanın ta. ma, e vinden kovmUŞla•. iki gece 
ı - Fransa imparator1çc~i dilber diye okuyanlar <la varda·). Bilııwm tudır, tii;ıımu \'Uctuiu şa ı mi} şefaııti a:ıy~!nde, (Gene lep ve tavsiyeleri .iiuırlne, sıyasi mü-1 de eve alınmıyormut. Çünkü ke· 

(Ojeni) nin şefaat\. Namık Kemali.:ı, Al. Paşanın ve- fabiıitt Osmanlıları Pıı•·iı;ten İıtanbula a\·- cadcleden vazı.reçti. (Dn•n1ı tl4r) mana heves etmitı ve keman 

Malatya, (Hususi) - Vilıiye
t imh.de hava tehlih.aine karşı ya ... 
pılan umumi pasif korunma tec•ü
beleri gayet muvaffakiyetli ol• 
m uttur. Bütün ekıpler vazifeleri
ni büyük bir intizam içinde ha
tarmışlardır, -2 - (Yeni O mırnlılar} cemiyetini 

4ağıtmak için, Saılriiznm Ali Paşa
aın mahirane bir mnnc•vı·ası. 

8 - Fazıl Paşııyı bütün düıı)anın 
g llzünden düııüı·mek içın, Kıılılrc sa. 
raylarında tertip cdı!ınış olnıı bir e:n
trıka ... 

Bu üç ı·ivayetlcn hangi i dogı u 
• lur a olsun; muh kkak olnıı bir el
l et val'8a o da, Jo'uzıl Pnş:ının ı::nflc. 

t i .. ve; kendi şeref yı'dızını, bizzı.t 

kendisinin söndürme :dir. Razılurı

mn yuks<!k bir z kn ve b:ızıtarının 

llayli fikir \'e muhakeme noksnııl~ı 
atfettigi bu zat, ,Gen"' Osııırrnlılar)ın 
terefli bayı·ağını tcrkcderck, Sultan 
~zlı:in önünde yerlere kapandığı da
ltikndan itibn1cn nrtık lıUtun mak at 
ve gayelerine dı! vedo etnıek ınecbu
t iyetlni hissetmiştir. 

Mukaddeıı bir davadan vazgeçerek 
,.e (bila knydüşart} Sultnn Azizi ta
kip ederek İstanbul:\ avdet eden Fa
zıl Pa a, hem Padlııah, ve hem de 
.kendisine bir luı.yli vaadlerde lıulu
nnı - Sadrbam Ali Paşa tarafından 
(]erhal unntuluv di. \'c bu ncı ııls
~ım knrıııınnda, ar ık bu tün ~cı er ~e 

(1) l''i11cı1 a S~/ ri Sadullah P"fa. 
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rüklemesi lhtimalJ varmıf. Sigara iizerine sigara 
ıçiyordum. Üzerimizde muntazam evrcılc vardı. 
Otomobili durdukları takdirde cı-vnp verecek 
halde idik. Fakat ne olursa f)lsun ben tela, edi

re . 

ITALVANLAR 
Be+ı öt'fft.edim 

BOyUk c asus romanı: 72 ................................................ 
- Cok yntayın çocuklar 1. 
- Hazır mısın Scmira; 

Hazırım. 

- Haydi çcıbuk ol. 
- Lüzumlu eşyalarımı toplamıştım, Aynanın 

karşısında tuvaletime ııeri bir göz attım. 
-- Tarassut ediliyor muyuz), 
- Kimseleri göremedim, 
- Cılcolım. 

Kapıdan çıktık, Ben kapınrn önünde duran o
tomobile bindim. Arkadaki otomobilde bana çok 
benzi)en bir manken kurulmuş oturuyordu, Benim 
arabada yanımda Christiane ve Dimitrescu vardı. 
Şoförün yanında şoförden başka iki kişi oturuyOT
d u. Bunlar müdafilerimizdi. Otomobil hareket etti. 

Nakleden: Cim. Mim ················································ 
Arkaclo.ki araba başka bir semte doğru kalktı, 

b:.z: de ~hirde bir miktar dolaştıktan ve izimiı.i 
kaybettirmek için gezdikten sonra Sinayaya gitmek 
üzere fOıeye çıktık. Bir saat sonra gece kaıanlı
Kıncla hayli yol almış bulunuyorduk. Ben hayli ai
nirlı idim. Çünkü Chrietiane farkına varmadan 
benı heyecanlandıracak sözler söylüyordu. 

CC!tapo'nun geçen hafta bir zava l lı masum 
İngilizi nasıl öldürdüğünü anlattığı zaman tliyle
rim diken diken oldu. 

Benim hakkımda da hayli dedikodu dönmijş 
atafemiÜter aldatılmış olduğuna fena halde içer
lemiş. 

- Askerlik namuaum mahvoldu, diyormuş. 
Alman hükUınetinin atatemiliten Divanıh{\rbe su-

yordum. Korktuğum başınıa geldi: 

Bükreşlen ayrılalı üç saat geçtikten ıonra ıssız 
bir dönemeçte, yola boylu J>oyunca bir kalaı atıl
mış olduğuııu gördük. Şoför henlcrı sıktı, Chria
tiaııe: 

- Semira, derhal otomobilin içine eömül 1 
dedi. 

Şoför, bu gibi itlerde tecrübeli bir adam ol
duğu için, makineyi derhal gerisin geriye i~letti, 
manevra yapmak için tarlaların içine girdi. 

O sırada da ağaç kütüğünün öte tarafından 
bir yaylım ateşidir, başladı. Dimitresku, Christi· 
an~ ve diğer arkada,lar da namlulardan parlıyan 
nlcvlerin istikametinde ateşe bafladları Araba ge
geri döndü ve geldiği istikamette kaçmıya ba,la
dık. 

DEHŞETLİ BİR TAKİP 

Fakat ateş kesilmiyordu. Bizim dönmemizi mü
teakıp arkamızdan bir otomobil peyda oldu. Şim
di şosenin üzerinde cebednemi bır yarı' baflamıt· 

tı. Ben he) ccanımı unutmuştum. Artık içiıpde cid
di b~ nıücadeie azmi belirmişti, Ne olursa olsun 
bu ~damlara mağlup olmamalıyd ım. Rumanyada 
kahbece öldürülmek, ltalyanların elinden aapaaağ 
lnrn kurtulan Semira'ya layık değıldi. l oprağım 
\' unanİtJtan olacaktı. Davamın zaferini görmeliy
dim. 

Arka pencereden baluyordum, Açık bir oto
mobil içinde kocaman bir kalabalık vardı, Deh
şetli siıratle gidiyordu ve gitgide bize ya]dafıyor
d u. Şoför: 

- Eğer bunlar fedai iıeler ve bindirmiye kal
kari.arsa kurtuluş çaresi olmaz, dedi. 

Christiane: 

- Müadeleyi kabul edelim, arabayİ yavat· 
latalım, r;arpışıJım, mütaleasında bulundu. 

Şoförün yanına binen sil" hşörlerden bir ta
nesi: 

BJraz daha kaçalım. dedi. ileride bir dönemeç 
var, oradan sağa saparız, biz arabadan ineriz, \!O· 
föc sizi kaçınr, onlarla döğüşürüz. 

Dimiteraku: 

- OtomobildckJ adamlarla siz piyadeler dö· 
ğütcmczainiz. dedi. 

(Oevam1 var~ 



--- 14 Temmm 

Cephede 

kat., hareketlere 

dotru mu? 
,..,.,. ... ,, ... ~ 

•e ~e reialeri de J'İDe 
daima Mare .. I Keitel isimlerini 

latQD.1fludar. di iL. 
Bu iki zat ve utta icr vır 

tol. o•du kumandanı Marefal ve 
Generaller bir defa bile cleAme
mif1erdir. Zaten Almanlal'ln 4fai
tna muzaffer olmalanılln ıırlann
dan biri de budar. 

Fraıws cephesinde de, malimı 
olduju üzere, daha taarruzun 
Laftasmda, General Game1m de· 
iİflirilmİf yerine General Wey
aand setirilmitti. Vakitsiz yapıl
... , olan bu değifikliğin ise Fran
aayı kurtaramamlf bilakis, mağ
lubiyetini tacil eylemit olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Filhakika Ge
neral Weygand kumandayı ele 
aldıktan sonra bir iki tecrübeye 
~alkıfma~ fakat bu tecTÜbelerden 
bir ~y çıkmıyacağım anlayınca 
herkesten evvel Almanlardan 
mütarelie istemeyi tavsiye eyle
misti. 

İste bugünkü harbin dünkü 
safhalarına ait bir iki kuvvetli 
misalin deliJetile, bİ% Rus cephe
sinde son dakikada yapılan deği
.ıikliklerin kendileri i~.n haY!'a 
alamet olmadığına bukmetm", 
fakat dediğimiz gibi, gazetemizin 
l!apaJı olmasından dolayı bu mü
taleamaı muhterem karilerimize 
ula,tırmak imkAnıru bulamam••-

~. "h Şimdi merak edilecek cı et 
dördüncü hafta ile baflamıf olan 
yeni Alman taarruzu böyle kati 
tekil aldıktan sonra bundan ne 
netice çıkacağıdar. Harbin b~
yeôndenberi, bu sütunlaıda bır 
bç defa izah eylediğimfa nçhile, 
Rus cephesinde Alman orduları· 
nm büyük aüratle ilerlemesi, Rus 
meselesinin kati surette halli de
mek değıildir. Almanlar belki ... 
b.ha -...,,. Kiyefe, Moskovaya 
utta Leniagrad (Sen Peten· 
burga} gireceklerdir •• ~~t b u 
tehirlerin smrutu çok vu• atli, çok 
tümullü ve çok girift R~ dav~-
111 halleder mit ebnez mı? sualine 
fimdiden kati cevap vermek 
'doğru olmadığa kanaatindeyiz. 
Çünkü bugiinkii dava. Fransa ve 
ya Balkanlar cephelerinde oldu
ğu gibi, alelade bir harp davası 
d ğil, fakat dünyanın her buca
ğ.:. ve her memleketind~ ';'"iJ
yonlarca taraftan olan komunızm 
davasıdP'. Böyle fikir ve kana~e 
müstenit biiyiik davalann ise 'bır 
l'iki kılıç darbesile kökünden hal
ledildiğİfte dair tarihte bir tek 
nıiııal bıile bilmiyoruz. 

TASviRl EFKAR ................................................... 
Adliye Vekilinin 

tetkikleri 
Dört gün evvel şehrhnne gelmiş 

lmlunan Adliye Vekili Hasan 'Mene
rııencioğlu, mub~lif adli müessese -
ieı·deki tetkiklerıne bugün de devam 
c:dec•ktir. .. 

Vekilin bugün İstanbul ve Uskü-
4iardaki ceuevlerinde tetkiklerde bu 
hnunaı;ı muhtemeldir. 

Ziraat Bankası 
pamuk alıyor 

Ziraat 'Bankası, pamulc mahsulü -
l'IÜn kıymetini muhafaza etmek ve 
tüce•:rnı piyasayı dtifi:nuelerine ma 
:hal vermemek için bu yıl da pamuk 
mmtalnılarmda doğrudan dof'ruya 
:müstabl!ilden mttbayaatta bulunmıya 
karar veı·miştiı'. Banka bu hususta 
alakadar şuMlenı icap eden di:rek -
tifler1 vermiş Te fimdiden huırlık
•ara baıılanmasllll bildlımi"tir. 

Bu sene pamuk mıntakalarında e
•imin büyük biı- kısmı akala ve klev
tant gibi iyi cins tohumlarla yapıl
Jıu~ olduğundan, mahsul gayet iyi 
-.aıırfta ~ rekolte itibarile de zen
~n bu1umnaktadrr. Ziraat Vekaleti 
pamukların toplanmaaile işlenmesin 
de kullaMlan ba111 malı:inelsri şimdi
den Ege ve Adana mıntakalarına 
'1'ondermiştir. 

Aıkerr ea:zig~t 

Stalin hattında 
y arma hareketi 

(B<ıftartıfı 8 iiıtdi. sal&ifld•) 
kametinde ilerlemektedirler. Bunla -
rın şimalindeki Slovak ve Alman 
kuvvetleri kaçan Kızılorduyu Tar
Jıopol - Novograd • VoUnsk hattm
ean Kiefe doğru takip ediyorlar. Bu 
tarafiarda alınan eııirlerin miktarı 
henüz malum değildir. Almanlar Kief 
et-hrine girmek üzeredirler. 

Pripet bataklığı şimalinde Minsk 
nırydan muharebesini bitiren Ye ce
rnan 400.000 den fazla eııir almış o
h.n Alman kuvvetleri Vitebesk şeh
l'ini zaptetmişler ve Smobusk şehri
ne yaklaşmışlardır. Moskova ve Le
rıingtadın işgali artık bir gün mese
ıe~idiT. 

Sovyetlerln en kuvYetli müdafaa 
lıattı olan Stalin tahkimntının bu su 
l'etlc )'anlmasından sonra Kızılordu
laı·ın artık muntazam ve toplu bir 
lcuvvet olarak devamlı ve büyük mu
lıavemet göstermeleri muhtemel de
ğildir. 
Eaki Ordu Kumandanlarından 

Emekli General 
ALI IHSAN sABts 

- - • -- ı 

e::~ J\ ·~ i cf .. -~~A ~ [E ~· iL IE R 
, - -

ALMAN 
tebl i ğ i 
(1 inri aaJı.i/edn devcım) 

} İngilizlerin 
şiddetli hava 
taarruzları Staliıı hattının yanlmaııı 4> kadar 

mühim bir ameliyecfü ki bir günlük 
muharebenlıı içine sığabilec.-eğini ta
savvur etmek bile doğru olamaz. Fa
kat bu yarma harelı:eti biıtün Avru
panm nef'ine olarak Bolşeviklere 
karşı yapılmakta olan baı-bin müs -
takbel inkişafını ve kat.'i neticesini 
şimdiden emniyet altına ıılmıo bu -
lunmalrtadır. 

J SOVYET 
tebliği 
(1 i~ .oAi/•dn i•ııa.m) 

Han kuvvetlerimiz dii~manın mo
törlü ciizütamlarına kar.,ı hareket -
}erde bulıınmuı, tayyare maydanla
rında düşmana darbeler indlı-miı,, kı
talartmızm hareketlerine mü~heret 
etm4 ve Rumanyada Köstenee 11 -
manı tesisatını, Sulinayı ve Ploeati 
petrol knyularmı bombalamışlardır. 

165 SoYyet tanin t ah r ip edildi 
Berlin, 13 (A.A.) - D.N .B. ajan

sının bildirdlğine göre Staliıı hatb 
Vitebsk civarında yarıldığındanberi 
A1nıanlaı·m :kazandığı mualı:ıanı za -
fer siiratlP vuzuh kesbetmektedir. 
Sovyet ordu~u zırhlı teşekküllerini 
ateş hattma sokmak ~uretıle mfüla
faa tertibatını takviye etmiş hulu
nuyorlardı. Alman piy:.ıtl.ı ve istih -
kam kıtaları karşısında durulama:ı. 
hücumlar yaparak Vilcb~k civarın
daki bütün sığınııkhu ı lıircr hircr 
zaptetrni:~leı·diı·. 'Bundan ı: .. ınra da 
bir avcı alayına mensup b"ı Alman 
bölüğü zorlanmış buluııar Stalin 
hattını bir taraftan öbür tarafına 
katlar gı>çc rek biı· Sovyct zıı h lı ti.l
meııiııiıı müdafaa ettiği ~ah:ıda 25 
kilometre tlerinliğiııdc ılerlemiştiı·. 
Alman kıtalaıının sürati W: !<İlahla
rının mükemnıt'liyeti Sovyet a~keı· -
leri üzerinde o kndar biıyuk bir t{?
sir yapmışür ki Sovyet baflarmcla 
tam biı· karı~ıklık ha~ııl ohrn~ ve 
bu esnada 165 Sovyet tankı tahrip 
veya iğtinam edilmiştir. 

Ha n harbi 
Beı·lin, 13 (A.A.) - D.N.B. ajan

sına bildirildiğine göı·e, l~ temmuz· 
da 147 Sovyct t.ayyaı·esi Alman tay
yareleri tarafından tahrip edilmiş -
tir. Bunlardan 88 i hava muharebe
leri esnasında, 59 u da yerde tahrip 
olunmuştur. Almanların kayıbı 9 
tayyareden ibarettir. Geçen cumar -
tesi günü Alman hava kuvvetlt'ri, 
Sta1in hattının yarılması için yapı
lan kara harekatına bir Nk teşek -
küllerle müzaheret etmiştir. Alman 
tayyareleri )'alnız Smolensk mınta -
kasında 77 tank, 400 kamyon, bir çok 
nakliye treni ve 34 top tahdp etmiş
lerdir. Bu harekat, Almanlar tara -
fından hiçbir tayyaı·e k.lybetmeksi
zln başarılmıştır. 

Köııtenceye taarruz 
Bükreş, 13 ( A.A.) -- Resmi blı· 

membadan öğı·enildiğne göre 4 Sov
yet bombardıman tayyaresi Kösten
ce limanında bulunıı.n Prinz 1\lh-cea 
hastane gemisini kızılhaç işaı-etleri
ne rağmen bombalamışlardır. Bom -
bardıman esnasında gün~ denizi ay
dınlatıyordu. Düşmaıı tayyareleri ge. 
nıiye alh bomba atmışlardıı·. lfü 
müddet sonra düşman tayyarelerin. 
den ilcisi tekrar dönerek 50 metre 
alçaktan uçarak gemiyi ıınhı·alyöz a
teşine tutmuşlardır. 

Macar tebliği 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Macar 
Başkumandanlığının tebliği: 

Motörlil kıtalarımız diı~nıanı ta -
ldbe devam ediyorlar. Dıi~ınan düm
dar kuvvetlerile vukubulaıı muhare
beler e~nasında yeniılcn bir miktar 
esir ald1k ve batarya top iğtinam et
tik. Hava kuvvetlerimiz beş di.itman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Finlandiya t eb Hği 
Helsinki, 13 (A.A.) - Finlandiya 

resmi tebliği : 
12 temmuz cumartesi gıinü düş -

man tayyareleri evvelce bUdirilen 
kasabalardan maada Porohoo'yı bom 
bardıman etmişlerdir. Bir çok evler 
yıkılmış veya haı<nra uğıoamıştır. 

Düşman tayyareleri b.ından sonra 
Loviso, Simtele, Komuosuo, Kenio 
Yaermf, Kauk~, Kiapeil - Yadaara, 
Tupovaara kasabnla.rım da bombar
dıman etm~lerdir. Buralarda hasa
rat olmamıştır. Tayynı·e dafi bataı-
yalarımız 5 dilşrnan tayyaresi di.i -
şürmiişlerd ir. 

Huduttaki 
Bulgar kuvvetlet:i 

(BtrfMf HM/ MM inoa) • 
kaaı seferber edilmiştir. Bmılardan 
altı fırka iogal edilmiş arazide bu -
lunmaktadır. Bundan başka Bulgar
ların tayyare meydanları inşa et -
mekte olduklan da bildirilmektedir. 
TüYk hududundaki Bulgar süvari 
kuvvetlerinin arttırıldığı zannedll . 
mektedir. Fakat büyük mikyaııta 
Bulgar tahşidatı yapıldıib hakkın
daki haberler teyit edilmemektedir. 

Munıam bttçe 
Sofya, 13 (A.A) - 4,3 milyar le

valık 1941 senesi munzam bütçe dün 
'Mallye Nazırı tarafından Sobranya. 
ya verilmiştiı-. Bu para milli müda
faanın takviyesine ve asrileştirilme
sine, ayni zamanda da Makedonya 
ve Dobrucada kurtarılan mıntakala~ 
ı·m kalkınmasına sarfedilecektlr. 

Y ahudllerl• .,.er ecefi 
feykalade •ergi 

Sofya, 13 (A.A.) - Yahudilerin 
servetleri üzerinden yüzde 20 nisbe
tinde fevkalade vergi vermeleri hak
kındaki kanun projesi tlür> Sobran
ya tarafından mti~taceliyet kanırlle 
kabul edilmiştir. Kanun derhal tat· 
bik edilecektir. 

Churchille b ir 
nut uk söyliy ecek 

Londra 13 (AA.) - Res
men bildirildiğine göre, Ch'urchill 
yann bir öğle ziyafeti esnasında 
radyoda bir nutuk. ~öyliyecektir. 
Nutkun Gremvich saatile 11, 5 5 
ile 12, 1 O arasında söyleneceği 
tahmin edilmektedir. 

Gündü w ı.u 6ombar
dımanl111ında Alman 

•anagi Utihsalitı güzd. 
30 ttzalmış 

Londra, 13 (A.A.) - Han Neza. 
retinin İstihbaı-at Servisi bildiriyor: 

Ağır İngiliz bombardıman tayya· 
releri dün avcılar refakatinde ola -
rak Şimall Fransa' topuklarına a -
kınlar yapmışludır. Tayyareler sa
bahleyin Seine üzerindeki Lett·ait'de 
inşaat tezgahını, öj'tle<len sonra ela 
Hazerrouck'da emtia garlarını bom
bardıman etmişlerdir. Bu harekatta 
hiçbir İngiliz tayy81'esi kaybolmamı~ 
ttr. 

İngiliz avcılaı·ı güntlüz yaptıklıırı 
taarruz harekatı esnn~ında Jolrnz 
düşman avcısı tahrip t'tmişlerdir. 
Bundan başka müteaddit Alman pi
ke bombardıman tayyarf'~İ ele ~·crıl" 

tahrip t"dilmi)jtİT. Dört İngilh. avc"ı 
kayıptır. 

Bir düşman bonıbarılınııın tll~ '~ -
re;;i dün akşam i-koçvanın :;;m:ıl ~a
hili açıkların<la bir İnl{iliz avcı ı ta. 
rafından tahrip edilmiştir. 

Londı-a, 13 ( A.A.) - Reut.t•r: 
Moskova raılyo~una r-i>re, a~keri 

eksperlerden Soı'inl! A lnıaııyaıla -ı
nai istihsalatrn tngili1. ta~·yareleri 
taı·ııfından yapılan bomharılımnnlıo· 
netice;inde )'ii:e.de otuz azalrlıjrını bil
dirmiştir. 

Soring, Almunyaıla rephe geri<ıin
de bilhasııa n1emmıni:yet vermiyen 
dahili s?yas1 vaziyettf'n nıutevellit 
kararsızlığın boyunduruk altındaki 
milletlerin işçilerindeki ho~nutı1uzluk 
yüzünden daha ziyadt> vahimle,tiğinı 
ilave eylemiştir. ································· .............. _ 
Rusya f ngiltere 

ile bir itilaf 
imzaladı 
(1 inci salı iledeıı deı;a11ı) 

Sir Stafford Cripps arasında ya
pılan müzakerler neticesinde Al
manyaya karşı yapılan harp es
nasında Büyük Britanya ve Sov
yet Rusyanın müşterek hare-ketle 
rine dafr bir itilaf ile hu itilafa 
munzam bir protokol imza edil
miştir. 

Bu itilafın İmzası esnasında 
Sovet Rusya namına Stalin, bah
riye halk komiseri Amiral Koz
netzov, Sovyetler Birliği Mareşa
li ve Milli Müdafaa halk komiser 
muavini Chopochnikov, l larN:iye 
komiser muavini Vychinı-ki. Ha-

İlk haberle.re göre dün 102 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Diter hlr t eblif 
}foskova, 13 (A.A.) - Pazar gün

kü Sovyet ?eıJmi tebliği: 

Dün ~t>Ce ehemmiyetli hl{.bir •"
keri faaliyet olmamıştır. 12 temmuz 
ızünii cephenin cenubu ı;ı-arbi kı!<nıın
da kıtalanmız düşmanın bir motörlü 
alayını lamamile imha etmişlerdir. 
Geceleyin tayyarelel'imiz, ,liı~manın 
motörlü kuvvetlerine hiinım f'tmiş 
ve Yaş ile Ploestideki tayyare mey. 
claıırarile askeri h<.!deflerj uoıııhnla -
mıııtır, 

Alman tayyarelerinin 
bomb•rdıqıanı 

RPlsinki, 13 (A.A.) - Finl:ıııdiya 
resmi tebliği: 

12 temmuz cumat"tcsi ızurıii ıluş
nıan tayyareleri evvplc,. ·:ıkreıl len 
ka-.abalard·ın maada Porvoo sehrini 
de bombardıman etmislenlir. ntr çok 
r.vler vıkılmış veya h;,ar;, <1kranıı~
tır. Düşman tayyareleri, bundan 
""nı a J,nvist, Simpele, Knm11o~uo1 
Kemi Yacvri, Kaukas, Kih•.c· hsvaa
ra ve Tııpovaara ka·.,lıaıarını da 
bombardıman etnü~lertiir. ~ln·alartln 
lııı'<ar olmamıştır. Tnyyııre 4Jafi ba
taryalanmız 6 düşman tan·aresi ılii-
şlirmiışlc•ıdiı·. · 

So•yet • Amerikan 
rnilna511l1atı 

:lfo•kova. 13 (A.A,) - Scwye lfa
ricıye Komiı>cri, Amerika Büyük El· 
çı~ile sık sık görfüımrktrılir l•'nkııt 
hu l!'ilrü~meler hakkındıt in .fh·e kıı. 
•laı hiçhir şey bndiı ilıne~1i t r. 

Alpulln şPker 
fab· İ 1r? Sl 

Bu ayın 20 sinde 
f aallyeta geçecek 
F.tlitne, (Hususi) - Alpullu ,ckl'r 

fahrikasmın 20 temmuz tıırılılııdeıı 
itibaren yeni yıl kampanyasına baş
laması kararlaşmı~tıı·_ Fııbl'ikıı wni 
yıl faaliyetine geçmPk üzere hazır -
lıklıuını ikmal etmiştiı-. Ru avın 15 
ine doi\'ru müstah~il panc:aılannı 
sölwıiye ve f.ııbtikaya t:evke ba lıva
caktır. 

Havaların mev,,.!minde "ayet mü· 
saıt gitmiş olma,ı bu yıl pan~ar nınh 
~ulu nün iyi yeti~ıne!<İne ve bpı rketli 
olnu«ına yardım etmiştir. 1\f 1 talı 11 
mah"ul vaziyı>tinden çrık meııınuncluı. 

riciye komiserliği um~ımi katibi h . 
S b l k l . d p I areketı tazammun eden bir iti-o o ev, o eJ az.asın an ov ov ı-f 2 
.ı.ıe arıcıye omıser ıgı yu '<e d 1 ·ı .. • · · " H · · k · ı·- · ··k k 
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a 1 temmuz akııaını Mo~kcıva-
L• d K G a ngı tere bülcumetı ndnıına ıam 

eYKanın an ozyrev, •Oussev, l"hi l h k d 
P b h B .. ük' B 't sa a ye e are et e en Sir Staf-otrou ate ve uy rı anya f . . S 

d k • h .. G rod Cnpps ıle ovyet Rusya na-
namına a as en eyel reısı e- !Ah' 1 al M F 1 ı_ t . l mına tam sa a ıı..et e hareket e-ner ac er an, ıcon amıra d d . 
M·ı h · • I C 11 . en Molotof arasın a ımza edil-

ı es, ava vısmareşa ı o ıer, 

Calpery ve sefaret müstesarı miı,tir. 
B ıı · Bu itUaf mucibince evvela iki agga ey, ataşemiliter Albay 
Grier, hava ataşesi Albay Hallo- hükumet Almanyaya kar~ı yapı
wel, ata~naval Yarbay Clanchie lan bu harp esnasında yekdiğeri
ile İnyiltere büyült elçiliği sair ne her türlü müzaheret Ye mua
yüksek erkanı hazır bulıınmul[llar- venette bulunmayı taahhi.it et-

mişlerdir. 

dırau itilaf ile munzam protokol Saniyen her iki hükumet harbin 
metinleri şunladtr: devamı müddetince aralarında 

Sovyet Rusya hükiimetile Bü- bir anlaşma hali müstesna olmak 
yük Britanya Krallık hükiımeti üzere hiçbir mütareke ve aulh 
bu itilafı akdetmekle aşağıdaki muahadesi imza etmemeyi de ta· 

ahhüt etmektedirler. beyanatta bulunurlar: 
1 - Her iki hükumet Hi~ler Her iki taraf bu ınuahedenin 

Almanyasma karşı yapılan bu derhal tat:bik edileceği ve tasdik.ı 
günk ü harp esnasında biribirine tabi olmadığı bur.usunda da mu
her türlü muavenet ve ınüzahe- tabılr.tırlaı. 
rette bulunmayı mütelr.abilen de- Müzakerelerin manası 
ruhte ederler. Londra 1 3 (A.A.) - Reuter 

2 - Her iki hüldimet bundan ajansının diplomatik muhabiri 
maada harbin devamı müddetin- bildiriyor: 
ce aralarında mütekabil bir itilaf . Ôğrenilidiğine göre, St:>vy~t -
~ıl olmadan hiçbir müzakerede lngiliz müzaker~lerinin bütün saf
balunmamayı ve hiçbir mütareke ı h_ala.nnda Do~"'?!.on. ~iikümet.le
veya aulh muahadesi imza etme- nle ıstişare edıldıgı gıbı, Amerıka 
meyi de taahhüt ederler. Birle,ik devletleri hükumeti de 

Bu anluma Rus ve İngiliz li- bu müza.kerclerden, teferruatile 
sanlannda ~lmak üzere iki nüsha haberdar edilm~tir. Anlaşma, 
olarak tanzim ve teati edilmiştir. Almanya ile harp halinde bulu
Her ık.isi de ayni kuvvettedir. nan iki __ memleket ar~sı~da mev-

Sovyet Hüklımeinin bah~ettiği cut «muşte.rek muhan~lıb haljni 
tam aalahiyet1e imza eden Molo- resmen teyıt etmektedır. 
tof. İngiliı: - R us aalafl1\ası 

Büyük Bıitanya hülı:Cı.metinin Müşerek beyannamede, Do-
bahşettJğl tam salchiyetle imza minyonlar da anlaşmayı mütefi
eden Sir Stafford Crippa. kan tasvip ettiklerini hildirmjs]er 

Sovyet Rusya ve Büyük Bri- dir. Müazekereler günlerdenberi 
tanya hükumetleri tarafından 12 devam ediyordu. Anlasmanm 
temmuz tarihinde imza edilmiş bütün ehemmiyetini anlam~k için 
olan anlaşmaya müzeyyel proto· Church.iffin 22 haziran tarihli 
kol: nutkunu hatırlamak lazımdır. 

Sovyet Rusya ve Büyük Bri- Churchill o nutkunda ezcümle 
tanya hükiimetlerj Almanyaya fÖyle demişti: cNazizmle müca
karşı yapılan h.a:rp esnasında her dele edecek herkes bizden yar
iki hükumetin müstereken hare- dım görecektrr. Hitlerle beraber 
ket edeceklerine d

0

air olan bala- yürüyen herkes bizim düıunanı-
daki anlaşmayı imza ettikleri va- mızdır.:> · 
kit bu anlaşmanın imzayı mütea- Binaenaleyh Rul!lyaya ve Rus 
kip derhal meriyete gireceği ve milletine, mümkün olan her yar
hilçbir tasdika tabi olmadığı hu- dımı yapacağız. 
sııwnda da mutabık kalmılşardır. Jnaikere ile Çunking hiillamA et·ı 

lqiI.iz tebliği - arasında 
Londra 13 (AA.) - Har~i· Nanking 13 (A.A.) - an-

ye Nezareti bildiriyor: lıdrıg'in salahiyetli mahfillerinde 
Almanyaya karşı yapılan harp beyan olunduğuna gre lngiltere 

te Büyük Britanya hükiimetile, ile Çunlcing Çin hükumeti arasm
Sovyet Ruay• aru1nda müşte1ok da bir ittifak akdolunmuftur, 

A t y a rı şları 
Dünkü ko§ularda kazanan hayvanların 

isimlerini veriyoruz 
Uzun zamandanbeıi merakla 

be:kleııen at koşulanna dün VeH 
efendi çynında büyük bir kala
bah.k önünde liaşlandı. İlk hafta 
b11Uun gösterdiği ıağbeti tertip 
heyeti evvelden ketıfetmi~ olacak 
lr.i, geçen senelerde görülen ek
&iklAleri tamamlamıt g~ mikta
nnı arttırmış, sahaya bir hopar
lör ltoymuftur. Yalnız bütün bun
lan düşünen heyet trenden inil
dikten sonra tahaya kadar hal
kın toza bulanmadan gelebilmesi 
içjn yolu sulatmayı her nedense 
ihmal etmişti. Haftaya bu noksa
nın da telafi edileceğini umanz. 

KOŞULAR 

Koşu neticelerine gelince: Beı: 
koşuda da favoriler kazanmış ve 
müşterek bahis bu yüzden çok az 
para vermiştir. 

çekmeden birinciliği, I,ık hic; ümit 
edilmecliği halde ikinciliği kazan 
dılar. Bah.i mÜfterelr.: Ganyan 
125, plase soo. ıoo 

Dördiincii kOfQ: Dört ko~u ara.. 
aında cereyan eden bu kofUda 
Ahmet ağanın Karanfili 68 kilo 
taşımasına rağmen yarı~ ba,ta 
başladı ve öylece bitirdi. 

Komiaar ik:inı;i, Mis, tahmin hi
lafına sıraya giremedi. Bahsi 
müşterek: Ganyan 100-125. 

Betinci kotu: Günün son be
sinci koauau Ahmet ağanın Kara
biberini~ güzel bir birincilik al
mas~le kapandı. Bu yarışın deparı 
oldukça zor verildi ve yine Ah: 
mel ağanın Karabiberi kolayca 
binnci sol kulelerde geçerek ikin
birinci sol kulelerde Büket ismin
deki ahu arkadaşını geçerek ikin
ci oldular. 

Bahsi müşterek: Ganyan 150 
plase 100 ,.e l 25. Bundan başka 
son yanşt;ı ikiH bahsi ınü~terek 
320 kuruş verdi. 

Üçlü bahi~te Mihıican, Karan
Neticede bir~nciye ganyan 140 r·l . Karabibe üzerinde oyna-

ı · 100 k · · ı "e r 
p ~se u:uş vermıştır. /yanlar kazandılar ve bir liraya 

Birinci kofu: Dört · hayvanın 
iştirak ettiği bu yarısta Prens Ha
limin İlhan ismmdeki kıs•ağı ko
<ıuyu kolayca kazanmıştır. Zuhus 
ancak ikinci olabilmiştir. 

ikinci ko~u: Bu koşuya prng- m"k bil 10,40 kuruş aldıhr. 
ramda yazılı olan Mıs işLirak et- ı Ankaradakl maçlar 
medi. Dört halis kan arasında :\f 
ceıeyan eden bu koşuda emrktar Ank?ra, 13 (A.A.) - J!) .: .n~·'.s 
O d. h b. b' - ·ı k ı st.ııl ııınıı \ npılmaktn olan Tuı kı)~ an ı ta at ır frın : ı t:.cızan- · . 

1 
b .. 

_ ., .. - fııthol ı;;ıımıııvona~ı maç ar:na ugun 
clı, Yatagan hutun Ptıyretınc nıg- 6-lt.ııv _ Trııbzon ve Be~ir;tıış • De 
men ikinci olabildi. Bahsi nıüstf'- 1 rııiı~~ıoı kaı ıl:.ışmıılari]P clevam e -
rek: G:ınyan 100. plase 100· I 711 rt lıniştir. Ru knr«ılaşmalar<la Alta-y 

Üçüncü koım: Evvelden tah· Trnhrınu ~ - 1 Beşiktıış ıia Demir
min edildiği gibi M:ıhri.can zahmet ~prıı ıı 4 - O m:ığllır etmişlerdir. 

................................................................. ································ 
Suriyedeki 

Fransız: ordusu 
(1 tıırl 3'1 hıf ~dm d'1·a"' > 

Fransızların 

milli bayramında _ ___._ 

Mareşa l Petain 
bir natuk söyledi 

dJIJac muahedej·l tam ·ım.a r.d~eıd 
r1Hlıı birdenbire <•da kaı anl·~a uo

mulmuştür. cPncert'lerin kennrına 
ı:;ctirilen otomobillerin ma • .aya ynk-

1 \'khy, 13 ıA.A.) - Buf('ün Mare. 
laştn ılan bir moto~ikletin fı>ner' n 
altında imza m«>rıt!liminc tlcvıuıı eıtıl- ~al Pl•tain, Fransız millt:tine radyo 

ile a.ağıdaki hitabede bulunmuştur: 
1111ştir. 

1 

Fıan~ızlar, 
Genera\ WHsonun bevanatı )iillet ve oı du için bir bayram gii-
Akkfı, ı:ı (A.A.) -· Mi.ıtaıeke mu- nıi olan 14 l<'nımuz bu "ene de işgal 

ııht!ılt>:sinin inızasını ınüteı!kİp Geııc-, altındıı hulunmıyan yerlPJ'de tesit e
ral \\ il:;on radyoda beyanatta bulu- dilc•eı>klir. 
nn nık ıfonıi tir kı: 14 tt·mmuzun i~!!al altında bulu -

İ .t mna>ıinıinin :ıcıklı f.lk:ıt li.i- ıııın yeı-ll•rdl' tcsit Pdilmeslne rnüsaa
zı nıhı hiı ,aflıa::.ına ~ahi~ olıfıık. A- ılc vZ ı-ilnıe i ir;in Alnıan nıakamları
cıklı dedim. '' nkti ırntict·~i ne oluı - ııa müral·ııat cLtim. 
Ra olsun böyle bir harp yapın ya mec 1 Ölülcrlıiılzi, harp e'irlerimlzi, ha
buı kalmış olmak her uım:ııı için n- ııhı lcriıııizi. ve ümitlerimizi düşüne
r•klı bir «cvdiı. Ltizuınln ı?c-•llm. Çun ek bu hayıaın ~unıinü, hııtıraları 
k ı müttefikimiz bozı.:una uğrntlılctun 
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taziz günü ynpacııgınızrlan «>minim. 
orını Suıi:;c ve Lülınanın ımınıHıtı- 1-'ran!'ızlar, 

ni temin ."tnı~k ? irinci ılı:rece~ı'. e - Bu vc·s~lc il.e milli vahdete ve. _va-
he}lmıiyctı lıaıı bıı z:u:met halını _pi- tanın lstikbalıııe karGı be,Jedıgim 
m ştı. Rn topraklar son znmnna ka- imanı size tekıarlanm. 
d:ır başlıca dilşnıanınıız t.aı ııfınrlan 

biz~ kaı·~ı kullnnılclı. Burıa nıaııi ol
mak l!<terliii:imiz zaman eski rnüt tı>
fikmiz alrlıi!ımız leılbir,• karı;ı mıı . 
kavcınl't ır;i:;tl•rmeyi k~nrlı hC>~nbına 

Karasuda bir 
cinayet 

haklı bir harPket zannetti. Şinırlı bu İzmit, (Huımsi) - Karasu ka
nıııkııvr•met nikRyet hıılmıı~tııı-. Fran zasının Limandıı:re köyünde 18 
<ıı:ı: ontu .. ile yalnız geçen hıwrıte ılP- yal(lında bir delikanlı, mısır tar
ı{il fakat düne kadar yRnyana h:up )asında meçhul bir şahıs tarafın
etmiş nlrlu~umuzrian r.erPyan eden 
müzakereler esnasında Franc:ız. or _ dan katledilmiştiT., T ahkika_ta d-
du~ıınu rencide etmemek \f' ~erpfine koyan Jandarma Karakol Koıı1u
halel ~etirmemk ayni z3manda da ı tanı Balıkesirlı l\lustafa Erdoğan 
mniyetinıizi tehlikeye dnşilrnıenıek bu esrarlı cİnı\yetin failini derhal 
için ırayret ettik. Bu '11üzakeı elt'rin meydana çıkarmıştır. Katil, ayni 
n<·ı. ~öz . sarfodilmed~n nıeı:nnııniy~t köyden 30 yal(lında Q.ıman Çelek 
veı-ıcı bır anla,ma ıle . netıcelt'nmı~ adın<la bİTidir. Cinayete sebep de 
olmasından dolayı bahtıyarım. le 1 s··ı k t'l o ma tu u eyn1anm a ı sma-

Geaeral Catroux'nun vazifesi nın amca karısın,ı göz 'koyması 
d eiiftirildi ve onu sevmesi imiı:. 

Kahire 13 (AA) - G,.neral Kız kaçırması 
de Gaulle Ortaş.arktakı hür Fran. 
sız kuvvetlerinin umumi delegesi İzmit, (Hususi) - Karasuda 
Catroux'yu başka bir vazifeye tanınmış bir şahıs olan Canavar 
çağırmış ve Kah.ireye delege ola- Şükrünün kızı 18 yaşında Mürüv
rak Baron de Benoi~t'y:i' tayin et- veti, çobanları Mustafa zorla lr.a-

. · çırmıştır. Kızın feryadı üzerine ço mıştır. 

De Benoist, Süveyş kanalı kum ban kızı muhtelif yerlerinden bı-
çaklamış ve feryadına yeti~n panyasının yüksek ajanı c.larak 

mütarekedenberj kanal idaresi- Mustafayı da ayni şekil.de yaralı-
nin yegane mesul adamı idi. De yarak kaçmuptır. Bu kanlı aşık şid-

detle aranmaktadıt. Gaulle'un Mısır için delegesi sıfa-
tile olan vazifesinde kendisine Karasuda plAJ 
Mısır borçları komiııyonunda İzmit, (Hususi) - Karasuda 
Franaanın mümessili olan Baron Karadeniz kenannda güzel bir 
de Vaux yardım edecektir. plaj yapılmıştu. Bu plajdan bü-

Fransız ordusu ne olacak? tiin Karasu halkı istifade etmek-
Berlin 13 (AA.) _ Anadolu tediJ. Plaja bir gazino ilavea.i de 

istenmektedir. ajansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Siyasi mahfiller Vichy' den ge-
len malumata istinaden General 
Dentz'in ordusile birlikte Türk 
toprağına ilticaya çalıştığım tah
min etmektedir. Bu husnııta Al
manya Hariciye Nezareti hukulrn 
düvel mütehassıslarından birinin 
mütaleaeına müracaat ettim. Bu 
zat Suriye muhasamatında Fran
sanın muhasım bir devlet vaziye
tinde olmadığını ve ancak kendi
sine evvelce verilmiş olau man
dayı müdafaa ettiğini söylemiş
tir. 

Fransa Londra ile harp halin
de değildir. Yalnız mevzii bir 
ihtila'fı hal ile mcfguldür. Bundan 
dolayı General Dentz'in oıdu~u· 
na biT polis vazifesini ifaya .ne
mur müdafaa kuvvetleri aıfatı 
pekala verilebilir. 

Bu sebeple Dentz kuvvetlerine 

karsı hukukudüveBn muhasım 

ku~etler hakkındaki ahkamını 
tatbike kalkı41mak ve bu kuvvet

leri enterne etmek bir adalotaiz-

Basın mensuplarına 
Türle Baım Birliği ista11bul Muı

ta.kn.ıJı RtiıJlijiml.n: 

Dırlıktc iıza oısun olmasın, bütöR 
basın ve idaresi mensupları için mer
kez heyetince tesis edilen devre yar
dımına iştirak müddetinin 15 tem
muzda biteceği bildirilmişti. 

Bu müddet yarından sonra (ya -
rın) bitmektedir, 

Bir devre için bir liradan ibaret 
olan bu vardımı henüz yollamamış 
ve muka;elcsile ona bağlı mel..-tubu 
imzalayıp göndermemiş olan arka
daşlarımıza hu müddetin geçirilme
ınesinı rica ediyoruz. 

İstlyenler İş Bankasının merkez 
müdürluğünde açılrn11 olan hesaba 
sevkolunmak üzere bu :parayı bura 
tubesine de yatırabilirler. Mıntaka 
bürosu rla bu huım!'ta hizmete Te 
icap eden izahları vermiye amade 
hulıınnıaktadır. 

lik olur. Diğer taraftan hukuku 

düvel ve teamül Suriy:eden rical 

eden ordunun bitaraf bir memle

ket topraklarındQn geçmesine 
rni.ni değildir. 

Sahife : 5 -'!"'""""'!!!t::ıt 

!Dünya harbi 
68Sacii ıttn I 
1 

lngDlz tebllll 
Kahire, 13 (A.A.) - Ortaprk İn

giJiı karuei.hının tebliii: 
Libyada ve Habe~standa kayda 

kayda değ'er mühim bir teY olmamıt
tır. 

S\ırlyedeki Vichy ınümeıısilleri. 
muha~amatın tatilin! .istihdaf edeıı 
bir mütareke akdi için miittt'fiklerl• 
mi sürdüğü şartları xabuJ fltllrio
lerdir. 

Kahire 13 (A.A.) - Ortaşark in.. 
giliz hav~ kuvvetleri karargahını• 
tebliii: 

İtalyada, bombardıman t.ayyareı.. 
rınız 10/11 temmu:ı: gecı·ıri Napolıde
ki aşked heılefler üzerine şiddetli 
bir akın yapmışlanlıı·. Garlara. an
trepolara, petrol hnrinelerine ve P.ey
rt efaine kar~ı mııvaffakıyetll taar
ruzlarda bulunulmuştur. Bir tayya
ı·e rabrika!lında biiyuk bir infilak ol
muştur. 

Trablusta., !l temmuz alıı;;amı li -
mıın üzerine muvaffakıyetli hır akın 
yapılmış ve vapurlarda ağır hasar
lar olmuştur. 10.000 tonluk iki ·rn
pm·a isabetleı müşahede edilmiş ve 
12000 tonluk bir ı:remi de atc-.e ve. 
rilmiştiı·. 7000 ton'uk hır .ge1T1iye 
bomlıalar isabet etmiştir. 

Biı antrepoda hııo:ara tıi?'rat lmı~
tır. Dlişman avcılııı tı.yyardcr!mı
ze hiicnm etmişlerdir. Tm areleri -
mizden biri clıişınü' nı <lıg r tk'81 
ılenize mecburi ıniş yapmı:,tır. Fa -
kat hunlardan hlrının ıı ünt.tehatı 
kurtıılnıustur. • 

Aynı gtiııdt• iki diı~ıııırn deııiı. Ul)

vınl'~i Trahlu~ açıklaı ında tahrip t'

dilnılştir. Taannz netieeı:dmie haNı
ı·tt uifl'l'.\'lm vuııuılardan biıınin ka
l'a~ a otımhığu. erlı-~1 güniı miı1;1a -
hc.'Cle olunmustul'. 

Maltatla 40-.50 kadar clu~man tay
y11rl'ı;i Luka tan are ıneyılanına al
aktan taarruzlarda bulunmuşlardır. 
Avcılanmız düşman tayyaı et' İne 

hücum etmişl<•r \'t kendHt•ı i biı;- za
yiata uğramaksızın üç tlJmlan tay
yaresini denize düşürmüşler ve di
ğer müteaddit tayyareleri de hasaıa 
uğratmışlardır. 

Bundan başka 1 düşman tayyaresi 
de hava defi batar~ alnr:nın at.eşile 
hasara u~ramıştı ı. 

Sirenaikde ağır bcımbanhman tay
ı;arclel'i 10/11 temmuz ~ecesi t•·krar 
Birıgaziye akın yapmı~lardır. İnfilak 
lar olmuş ve y:ınğınlaT ı;ıkarılm11-
tlf. 

Alman tebllll 
Berlin, 13 (A.A.) - Alman ordu

ları Başkuıruınd:ınlı).'1nJn tebliği: 
Daha evvel neşredılrn fevkalade 

bir teblig ile de bıldirilmi~ olduğu 
veçhile. ~arlt cephe,inde Stalın hatt1, 
bütün ehemmiyetli noktalarında ya
pılan etirctkarane bh· huı.:um net.ke
sinde yarılmış bulunnıakt.adır. 

Moldavyadan hıırc•ket erlen Alman
Ruınen orduları gen[ bir eephe ü
zerinde düşmanı Dniestere doğru 'I'(' 

lıu nehrin öte~ine tanlctmişlerdir. 

Galiçyadan hareket eden Alman, 
Slovıık ve Macaı· kıtalRrı, Dnie!i'terin 
şimali ~arki!!incle firar halinde bıı. 
lunan dÜ$manı tıı.ldbe de, am etmek· 
tetlirler. Alman kıtaları Kiyefin çok 
vakınlnrında bulunmaktadır. Prirıet 
batak'hklıll'ının :;;imalinrlc, Dnfoper 
nehri boyunca mevcut ku\'vetli mü!!
tahkem mevklle.r mıntak:ıo-ı işgal e
d!lnıiştir. Bu suretle taarruz cephe
mizin merkezi )fin kin ~ark iı:tika -
metinde, 200 kilometre !rndar bir me 
safesine varmış bulunmaktadır. Rir 
çok düşman teşekkülleri arasında 
bozgun alimetleı·i görülnıel>tedir. Vi
lebl'!k şehri 11 temmuulanbeıi t-li • 
mizdedir. 

Peipus gölünün ~nrkında ıırlılı 
Alman teşdtkülleri Lenin~ada doğ
ru ilerlemektedir. 

Hava kuvvetlerimiz, düşmanın de
miryolu şebeke .. tnl tııhrİ!J ettikten 
sonra gtniş mikyuta herhangi eir 
mukabil h&l'eketi lmkingız bir hale 
~eUrmi' bulunmaktadır. Zırhlı kıta
lanmızın harekata devamı için za
ruri olan iaff' 6~leri, e~ki Stalin hat
tının çok yakınlarına kadar nen go
törillmiişt!ir. 

Şarki Baltık denizinde hiı hücum
botumuz 3500 ton hacminde bir Sov. 
yet ticaret cemisini torpillemiştir. 
Bu vapurun battıfı tahmin olunmak 
tadır. 

Şimali Afrikada, lnıı.illz topçu-. 
mın şiddetli bombardımanı himaye
sinde İngiliz kıtalarının geceleyin 
Tobruktan yapmak istedikleri hunı~ 
teşebbüsü tardedilıniştir. Alman mn 
harebe tayyareleri Marsa Matruh 
civarında mühimmat depolarını yak. 
mışlardır. Ayni tayyareler Tobrulr 
civarındaki tayyaıe dafi bataryala
rını muharebe harici etmişle.- Te 
mühimmat depolaı mı bombalarla tali 
rip eylemlelerdir. 

Alman hava kuvvetleri, lnriliz 
nakliye vapurlarına karşı yaptıkları 
mücadeleye devam edere.k dün gece 
İngiltcreııin cenubu şarki sabili ya
kınlR•ında 4000 ton hacminde bi:r 
düşman şilepini batırmışlardır. Mu
harebe tayyarelerimiz İnırllterenin 
cemıbu şarkisinde, Taymis nehri 
mansabındaki liman te<l,,atını bom· 
bardıman etmişlerdir. 

M anı 11ahilleri üzerinde cereyan 
eden hava muharebelerinde düşman 
Uç avcı tnyynrc!!i kaybetnıiştir. Tay
yare dafi batarvala.rile donanma 
topçusunun faallyt>li 'llet!resinde de 
3 muharebe tayyaresi d6şiirülmü~ • 
tür. 

İngtli2 hava kuvvetlerır.e nı~llJI 
hafıf tesekkullcr, dun J!CCC Alrna;:
yanın şımali gaı bi ah :' uzer • 
bombalar atnı ft r. 1\f ıhıın Jıas.9 
yoktur. 



14 Temmuz 

Asipirol Necati Ağrı, sızıf arm, nezre, grip, romatizmanın if 3cıdır. Bahçekapı ; Salih Necati 
14 Temmuz pazartesi gününden itibaren 
6 GÜNLÜK RADYO PROGRAMI ' 

Pı1XAf:1'ES; U/7//"H 

7,30 Pı·ograın ve memleket uııt 
ayan, 7,83 Mtızik: Hafif parçalar 
(Pl.), 7,4G Ajans haberleri, 8,(10 
Muzik: Hafif parçalar programının 
devamı, ,30 ,15 EVİN SA Tİ. 

12,SO Program ve memleket saat 
ayan, 12,33 Müzık: Saz escılerf, 
12,46 Ajan huberlcrı, 13,00 Milzik: 
Şarkı ve Turk iler 1::,ıc; 1400 Mıi

r.ik: Karışık progı anı (Pl:ı. 

18,00 Progr<\nı ve memleket saat 
ayarı, 18,0 l l\ftizilı:: Caı.lıand (Pi.), 
ı ,ao Kotı uş rırn: fıl emlekeı; posta« ı, 
1 ,40 ~lüzik: Keman soloları - Cez
mi Erinç 19,110 Koııuşmıı ( \lehnıe
dln saatiı, 1!1,15 Muzik: Kıiy Türkü
leri ve oyunları, 19,.'\0 . lewleket 11a

at ayarı, ve a;ıms hııbeılcıi. 19,45 
luzlk: Fa ıl sazı, :!0,tf. kııdyo ga

zetesi, 20,45 Müzik: Rlr Halk Tür
k.ils!i ciğr••niyoruz: H FTAKI :-: 
TÜRKl ~i 

İhti~atlıır ııil•h silah ÇPlını~ (ah) 
yolun üstüne 

Nazlı yilı 111\ gelı-ırelıvermiş ot 

Gözunı 

NAKArtAT: 

dir.ın üstune, 
durnıa:ı: .ııkar &lıl 

yuıun u Ume 

O da bcıı irıı nar.lı f d ı) y,ıdnı ne 
oldı.: anıt" 

Şimdeıı ııoıır harnnı olsun şu 

rrler bıına 

Çıkayım gideyim D • ku!Um bir 
ıı~lan uca, 

G6stereytm sıına (da) be kuzum 
' avnhk nice, 

J{urbanlar keseyim be kuı:ı:nı geldiğin 
ı:ece. 

21,00 Zir at tııkviııı ve Toprak 
Mahııullcri Borıııı.sı, 21,11) tur.ık: 
Solo p.rkılar, 21,25 Koııuıınııı: 1 Ho:;ı
bee), 21,46 Muı:ik: P.nd)•o senfoni 
wkcstusı (Ş!'f: F:mst Praetodus). 

'· Mcızart;: Sıtıayıiaıı im: kuçıı·ma. 2. 
Havdn: APkeri scnforıı, il. Dcllbc,-: 

l,akme (Ftnt<'zi>, 4. BerUoı: l\lacaı· 

Marşı, 

22,80 h•mleket ~l\ t ayarı, A jaııs 
haberleri; Eslı ın - 'l'ahvilHt, Kam
biyo-nukut Borsaın (Fivat), 22.4:i 
Müzik: Uarıs nı ıdği (Pi.). 22Ji5/ 
23,00 Ynrınkı progrıım ve k:ıprrnııı. 

• ALI. 15/7 Jfl t 
7.30 Program ve memleket ııaal a. 

y rı, 7.:ı:ı füzık: Hafif pı"Ognını 
(Pi.), 7.45 Ajans habcıll'rt, 8.00 Mü
dk: Scnfonık parçalıu (Pi.), 8.!lO/ 
8 45 EYİll 61i ti. 

* 12.30 Pıo~ram ve memleket saıtt 
ayarı, t<!.mı Mlııık: Turk\'.e plil~l.aı, 
l2.4b Ajıııı!I heberleri, 1:;.00 Mu:r.ık: 
ıa.16/14.00 Mtızık: Karışık prog
ram (Pi.). 

21.25 Müzik: :Riyıtseticiirııhur ban -
do u (Şef: Ihsan Kilıı\~ı·) Tarihi 
marşlar: ı. RıfaL bey ınt•rhum: Si
vastopol, Amlillıniz, cfkiu ımız, 3. 
Rıfat bey merhum: Kalkın ey ehli 
vatan, 4. Zati: 1ılebusnn marşı, 5. 
Leyla Hıınınıefcndi: N ( idei - Hür
riyct, G. İ , Hakkı bey ıııerhum: Oı·
dumuz etti yemin, '1 • ...... : Askeri 
alay ma reı, 8. l•'alk bey merhum: 
Mct.1diyc, Hamidi)•e, Mc diye, 9. 
?ıleh. Ali bey merhum: İzmiı marşı, 
22.10 lüzik: Karışık ş11rkı ve tür-

1 

• • • • 
kliler, 22.30 Memleket • aat ayarı, Soldan sağa '1.'t' vııla-rıd·ll' vrarjı: 
ajan lıaberleri: l':<thıtın - tahvilat, 1 - Ortıı zaııııın şato unun sahibi. 
kanıbiyo - nukut borsa ı (fiyat), 2 - Biı· nevi törpi.ıleıııek. 8 - Dnk· 
22.45 )fiızlk:_ na~s nıüıiRi ıPl.l, torun il~ yazdı~ı k~~ıtlnı. 4 - Ya-
2'' 55/'>3 00 'arınkı ın·ogrıım ve ka-

W• - • 

1 
kalayıp teslim edt>cıık. G - Hct ell'-

p:rnış. nıelı:ten emir - Aım. il I>e111ler. 'i -
1'1','W~f:Ml:JO:, 171711941 Beyghin boynıınclı&kı kıllıu· - ~elıri-

7.30 Proı!ı·ıını v<' memlek<'t ııaat mizıie bir sem~~. S - Cinayet :yap
ayarı. 'i.'~'l Mııdk: llıtfif proı.rranı nıak (iki kelinıe). 9 -- İııtllıttpln11la 
(Pi.), i.45 Ajan hahl'ıleri. 8.00 Mü- verilen şey _ Olmaktan emir. 10 ·-
zık: Hafif pıoı:ııımın cJcvıtnıı IPI.), Bıı: ıabıt. edatı - Rl'vaı bir kumaş. 
8.30/8.45 ı-:viıı aalı. 

* 1!:!.~ıo Pro).!'runı V<' ıııerıılekl"t allt 
ayarı, 12.33 l\l uzık: Snz e"erleı i, 
12.4ri Ajans habcrll'rı, 13.00 ~lüzik: 
Muhtelif türküler, l!U6 14.00 Mü
zik: Karışık prnj!ranı ( Pl.). 

* 
18 00 Program ve mc-ııılekt:'t "ııııt 

Geçea lnılmaeaaın laalledilmlt 
,.kil 

1 

1 2 ' 4 s ' 7 8 t 10 

RAHlB••ISE 
2ARABAC 1 LAR 
3HAVACT L'AR• 
4fBA•ALIN ~ K 
5 8ACANAK.HE 
,.CILAR . BAR 
1•1LIK SADA 
8 İ LAN.BAREM 1 

9SAR.HADEME 
1 ER.KERAME_L 

ENİ NEŞRİYAT 
ltalyan hlklyelerl 

uyarı, 18.0'~ :'lluzik: H.ıılyo cnz ve 
tnııgo orke. trn ı ( i. Oz!!U r Vt• \ t.eş 
Bocekl••ı ı). ı .::o Koııırşnıa: )leıııle
kc·t postası, 1 ·.1ı1 lıizik: Pi~a!ta 
şarkılRı ı, ın.oo Koııu,;nıu ( DcrU,.ş
rııc sauli), ltl.l!'i lur.lk: R11d~·o caz 
ve tllngo orkı• ... tı 11. ı pı ogrıııııının ılc
'lmmı. ıtı.30 1ı1<'n•leket ~aııt rı~ arı ve 
ajan"' hııberlt·n. 19 4G luzık: Yurt
tan se ler. 20.15 ı:adyo gııı.etesi. 
20.4G Mıızık Fa ıl he) et.1. 21.00 Zl
raııt takvimi \"C toprıık mah-ullerı 
borsa>11, 21.10 Muzlk: Fn~ıı heyeti 
progtıımının devamı, 21.25 Konuş -
m:ı (Sıınatkurlarınıız konuşuynı ), 
21 40 Muzık: S ııfoııik mm:ik (Pi), 
22 .. 10 M('ıı lt·kct saat ayarı, ajans 
lınherleri; ı·:sham - tnhvlliit, kıtmbı-
yo _ nukut bor11usı (Ciya\ ), 22 45 Ieşhur Fransız nıuharlrri. St~rıd-ı 
.Mfüik: Dan ıııuziği (Pi.), 2~.55/ hal'in eserı olup Chroıılque.s Italıı-ıı
~3.00 Yarınki rıroı::ı·nm vr kapanış. ııe~ ismile ~öh ret kazanı111 ve i\I !\ıt-

• l'il Vekilligi t<ırafınıilln ınlısalıak;.ı~·n ı 
(if!\fA, 18/7/JQ'1 konııluıı bıı kitap lhıııdi Vııro~lu 1.ı-

7.10 Pıo~rarn V\' nıu•ılek!'t ı<:ıut 111fınılan hü;.ük bir itinıı ılf.' tı·rı•ii -
nyaıı, 7.!:~ Mıır. k: Hafif paıçııhr me edilnck Ahnıd HulıL Kitabevi 
fPI.), 7.4:i Ajanı:t hııheı·l('ri, ı:!.00 tarafından h:\stınlmıştır. On altıncı 
Mlızik: Hafif ıınr~nlıır programının ıısırda İtalyada ı&şk mact>ı·ulı&ı mı an-
d,.vnmı, 8.:lO/ .4'i F.viıı santi. lanıak i~in lm kitabı okuınak kiıfi-

* dir. Kadın yu7.ünden. l'ııplllarııı da 

12 ':O Program ve memleket sııııt 
nvarı. 12 :'. l Mm..ik. 'ukış <ıenıniler 
V( ı<az !lemuilerl. 1.ı! 45 jııns haber· 
lcrl. I~ 00 l\1fız k: Hnfıf şarkılar. 
ı::.ır. 14 00 Mut.ık: K rışık progıam 

< Pl. L 

* ayarı, 1 .03 Muıık: Fasıl sıl'l:ı, 1~ ::o 
K(ınuşııııı: Mcnılckl't po laııı, 18.4-0 
!.lüzik: Tinılyo Swıııg kuaıteti (lb· 
ıııhinı Ö1.tl'{iı Vl' \ ··~ Röcı•kleri), 
19 00 Konuı1mıı ( lkt•sııt ıııuıti), IH.16 
l\lfü;ik: Hndytl Swlnl-\" ku ıı·tı-ti prog
rnnmıın devamı. 19.30 l\leıııleket saat 
ayarı ve ajıır haberlrri. t!l.45 Mü-

iştirakile yapılan dııııyl!tlrr, entrı -
kalar bu esı-rde çnk heyecanlı hır 11-, 
anla nnlat.ılnıışt.lr. 1' nesi 60 ku -

ruetur. 

Şark rUzglrı - 1 

Garp rUzg6rı 

* ı ~jk: Kili ik Turk nıusikiJ.l lı:unıe 
18.00 Pı'Ograıu ve metılleket saat pıogramı, Ş<'f: ~ı·!lud ~nı.il, 2~.Hi 

avını, 18.0: Müzik: Hııdyo salon or- Rarklyol gıız~teO~ z-?.45 Mü1~l.: ~olo 

Amcl'ikarla ycti,eıı Ye hilhıtııı:ta Çin 
hııyalrııtt liit yaıılaı İlt' biltüıı düny -
ılı\ büyuk şiihn:t kazanan Pearl 
Ruck i iınli knılın ıııııhııı rfriıı en j.!11-

ıı•I e~eı leı iıııJeıı olırn hn kit.ıı p Öıııer 
ltıza Do(tı·ul taı·afır dan tere(iırır ve 
J\lualliırı .\lııııet Halit Kitaııcvi tıı.ra
fınıJaıı uP~ ı eılilııılştir. Yeni evlenen 
bir genç kızııı ve bir yahııııeı kızlll 
evlenen bir Çinli clt":llkaıılının ma~·e
ralarını anlntıııı hıı kitııp lıerkP.11 
t~ niye Pdilebilir. T• ncRl 50 )rnrıış
tür. 

kestra ı IVlyolonlst Nedıı A~kın) şıır 1 ııı·, 1. ,~r at ta ·v nıı ve 
1. Sicde: idia, 2. Roland: Wean(•r ~prnsk· m~h11ul1Mt'r~ 1 boı n dı, 211.10 
G'müt im Wulzerlied, 3. Suppe: Gi.ı· EM iL, 22:00 uz k: .R~ yo a on 
T.et Galat<'a (UvertCiı ), 4. Löhr: orkP. tıııı~ı (\ ıyolonl t Necıp_ Aşkın) 

GönUllU kahraman 

Dünyanın bütün lisanlarına çevrilmit olan ve çok h e ye· 
canlı vakaları b izzat kahramanının lisan ile n akleden, 
azılı haydut ve katillerin mac:eralanm ve ne ıekilde idam 
edildiklerini tasvir eden bu çok meTaklı kit~bı mutlaka 
okuywuız!. 

Fiyatı "20,, kuru.tur 

Bütün kltapçllarda bulunur 
Toptan satış yeri: 

GÜVEN BAS/MEVI 
lıtanbuJ , Cataloğlu yoku,u No. 14 - 1 

Bu serinin ikinci I< itabı 

Majino casusu 
• ••••••••••••••••••••••••••• 

1 
Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 

Ket idele" ' t11bat, 2 uıay111, l atwı to,., :t iklncitc~rln taı-nıtcnnde r•pılu·. 

1941 İKRAMiYELERi 
1 a det 2000 lirahk - 2000.- lırn 
8 > 1000 , = ~000.- ,, 
2 , 760 > = 1600.- :t 

' > 600 , =- 2000.- > 1 

ııdet 250 lu·alıl.: =- !!OOıl.- lira 
~:r. :t 100 > = 35-00.- > 
80 > liO > = 4000. > 

'lOO > 20 > -:: 601Hl.- > atarchcn"ııılzcr, 18.30 Konuşma: l. Mathııı: ~,c·vl! flayrıımı (1 panyol İngilizceden t••rciime eıillcn bu mıı 
lılemlcket (>-O tıı 11 18.40 Muzık: Rad. ~~ıı·-0~1~!), ... ~,lınlw: .~fazurkıı, :ı. <·Pra romanı ali(• sev~iı.ini, feılnkitr- 1 ,.. .. •••••••••••••••••••••••••••ııııll' 
yo alon orkestrası progıamınm de- .-.chaus!I: Rlı ku ÖlÜ)oıdu, 4 .. B~- !ık ve kahranııınlık hislerine daya- · 

5 St 
u . Cond ln ı.rı-1. 6 t"Uccı: Vals, 5. Schunrnnn: Nınnı, narak Afrlkaıln geçen çiil hıtrplerinlı ok"" ~ s·. . Sulh 1-tukult B vamı, · • ra ss · • 0 • <>•) 30 Memleket saat avarı jnns anlatnıaktnılır. Sineması rlu meınle- s uaar ırıncı e~ikta? Sulh Bırınci l lul.:ulc 

Roulangcı·: Juanita ( ı-·ııt('rınez.zo), __ ,. , • • ' 
8 

• katı"nıı"z-'f' P"k rok .,.ö-tnı·ı'lıııı· • olan Hakimliainden: l lilkimliğinden: 
7 S 

. t' · F.l 
1 

• A•k •aı·kı~ı lıaberlerı: ı .. ~hnnı - tahvilat, kambı- ' " ~ , ., ~ •. v .,, • amm.ır ını - • n ıııı. ., ., ' k . b k"t . r. fikli ki .. .. • 1 6 Y o g· K 1 S . k lS Boulangt•r: Afrika IScrenaıl), !!. ~o .. -. mı ut boısnEı (!ıyııt), 22.4v ~ ı aıı ın~anı ıı,11 yrr.ı, wcra ·. a Uskudar, (>inılıcaı il 6 nuına- r ı: unu tı!\ , aalçı ,.0 ak 
Cul: Feııt _ Polıınaİ!lt'. 1 !ı.oo l\onuş- ~1 uıık: P.ııclyo salon orkestrası ııro~- okuııa.rak olan K~ı7.cl. bıı· eı;ı•rılır. rada sakin Ahrııd. 5 4 ııay ı da iken halen ikıuııctgalıı 

y . l!l li> ""·ik· raıııınııı d('vııım, fi. J,ecıpold: isııan- \fuallım Ahrnel Halıt Kltııpevl tl\ı·a- . . meçhul. 

lnıa. ( ur
1
d sakatı), · · Muz · vn giine•i 2•, 65/"3 00 Yıtııııkl prnD'-1 fınd11n basılmış ve (:!2·1) sahifl' ol- Hazine vekıh tarc.fından aley- 1 b 1 r ı 

tad:,o sa on oı E':ıt ra!lı proıtı ıırnınırı · " ' -· ~ · "' ! d - h Jd r:o k I . . . • ·ıc. d"I I k d stan u r a.-iııe MJ!ıaL:cnııı t 
k O A b r. tı ram ve kupnnış Uj(U a e o ·uruş I! hı 11z blı fı- hın ıze ı aıne e ı en a ara ava- Müdürlüg-ü tarafındarl 94 I _ I OB 

11on ısını, 1 • ger y: .rı·ccıı.e, . · t k ı t B ıı t · d d 1 "k "h 
Krelııler: Aşk neşe i, 1<!. l•'ı·lml-Aı- CUMARTESi, 1917/JRJ,J :;eıiz onu muş uı-. 1 ıı&!ISa av;ııye •ın an ° _ayı 1 ıtın~t~a ınıL meç- No. ile aleyhinize a\·ılan Kurtu-
tok: Pant(lnılme. 18. ı,zibıılk:.: 8tk- 7.:lO Progrıım ve memleket aat .. hul. oldugu,?dan ılanen yapıl.an luı.ıta Saatçi sokağında 54 sa)ılı 
phanie cr:ııvol). l!l.'lO l\lt'nılekct 8• ayarı. 7.:ıs Muzık: llıtfif proıtrımı Ayak takımı arasında teblıgata ragmen nıuay~cn g~ı- gayrımenkulün 1 4 hi St:'Iİnin 1 

Satılık otomobil 
Yeni bir halde 39 aıodell Pon~lak markalı huıuıi 
otomobil yedek li .tilde beraber ıatahkbr. 

Görmek, almak istiyenler. 
idaremizde Barı Zilani11e mür.acaaf) 

, 
Türkiye Cumhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk Iİl'a ı 

Şube ve Ajans lldedi: 2ti5. 
ZİRA! ve TİC.4.Rİ HF.R N t~\'İ RAN'KA MUAMELEU~Ri. 

Para bl ı·ikti ı·enlere 28.800 lıra ikramiye veriyoruA. 

Zıraat P.ankn:sında kuıııuarıılı ve kuınbıırasız ta~nl'rııf hesap
larında '11 at 60 :irnsı buluna larn enedn 4 d<'fıı çekilecek kur'a 
ile a~ııgıdaki plfınıı göre ikrnıııiye dnğıtılııcaktır: 

4 ndct ı .oorı lıralıl.. 4,000 lira 1 J 00 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 , fıOO > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 , 250 > ı,ono > ıı;o , 20 ,, 3,200 , 

4(1 :t 100 ,:t 4,000 > 

Dl K KAT: Hesaı>larındaki paralar bir sene içinde 60 liradan 
ıışagı düşnıi~eııleıc ikrıınıiye çıktığı takdirde "o 20 razlasile vcı-il&

cektir. Kur'alar ı:.enede: 4 defa, 1 Eylul, J Birıncl unun, l Mart 
ve 1 Haziı arı tarihledncle çekilecektlı'. 

• 
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

ve Eksiltme Komisyonundan: 

('/,\'~/ Az' 

Sıııie yuğ 30 800 

Beyaz ııbua 23.400 

Çoıjıı 

Mııhamm-e.n 

ftuo t 
Ku. Sl!ııtim 

41,GOO Ki. 146 

34,000 > 45 

M. temiııa..t 

Lıra Ku. 

4624 00 

Yt!şil ıııtbun 11,200 17,7Ci0 > !O 
~~1..;.;-..;."...;ı~~y...;u~f:l._~~~~~~~::~~4~.=,,=o=====fi~,=g=ıfi===>===ı=G~o=========ı=o=ı=·:===== 

Reçel <11,GOO 

Kuru kıı!fı«ı 6,500 8,900 :t 85 

Kuru fıı.<ıulya (Horoz) 46,1!110 > 30 

~ohııt 2j,!l:!O 30,900 » 30 
Pirinç 78,200---.-1-ı-,rı-o·-0-,--3-7--5-0------

- - - """'·- --------'-----'- ·----------~ \"\0\! ı l ıııeı-dınel. 1,000 1,800 > 
Kınnrt.ı ınPrdııwk 10,580 ltı,loO > 

., .. 
~·· 
18 --- -- ---~----------Kuru iızüııı ı .ı ,ı:oo 1ıı,.ıoo_, __ 4_o _ _________ ~ 

Kuı-11 bıuııya 50 JOO :t 120 ----------Kuı u bıırburıyıt 16,800 z.:.ıwo > 20 

Sogıuı 34,500 5~.750 > --"---------- --- -
05 8~64 

Patate~ 80,5110 114.000 , 
_ _ B_u..;.lg.:..u_ı· ________ ~ 41.:{00 4G, 0-0 > 

Sodıt 22~00 > 

20 
os·~-"---·~---, _____ lfı,(iUO 

lloıııutecıı salça~ı 2,:-!0ıl 3;~25~-~5:----------
Tuz 21,ooo_~ii,900 __ > _ _ o5:'.' ________ _ 

__ K_<'_.s_ııı...;e-..:.şe.;,..k...;·e..;.r ______ 4.:..,o_o_o _ __ 6.:..,r._.o_o _> __ 48_ 
Toz ş(•ker 54,400 82.000 > 46 - - ----

-- -....-== 

l - Yukarıdu ya1.ılı sıhhi müe se,.elerin ilıtiyııçlarındırn bir 1ı.ı 111u 
hiı· ay zarfrıııla pazarlıkla t!ksiltıııeye korıulmuştuı. 

!! Eksiltme ıçiıı_ her çuışaıııha gıinli sıııtt 14 ıleıı 111 ya kMlnr Ca-
ğalıı~luıııla Sıhhat ve lçtiıııai Muavenet Müılüıfoğunde l<ııı•ıılu Ko ııiı;yu-
1111 nıiirtıt•aat olııııahilir. 

a - i~tt'klilı·r ~aıtnaıııel,.ı·i her gliıı 'Konıı yoııda ıı:<ıı·<'hilırler. 
4 i tcklilcı·irı :!4!l0 sayılı kanuııtl~ yıızılı v,•,.ikııl11ı lo 11141 yılı 

'l'ıcı&J'et Oılıı.Hı ve!ıik<1sile çareıırııhıı. guıılerl 'K'r\mf!lyoııa nıüracııatları. 

( 5!iQ1t) 

------

1 

•t ·~arı ve j:ııı" haberlerı, 19.45 (Pi.). 7.ılfi Ajans hnbeı leı·i. 8.00 Büyük v" \ilıııez Ruıı eılilıi talı:- de mahkemeye \{elmemış oldugu 1 19 3 5 tarihinden 26 (, f 9 3 3 
Muzik: Fa~ıı sıızı. 20:15 ~adyo gıı- fuzık • Httfif ı>rogrıınıın devamı slnı Gorki'nin t'n güzel, ve en orijl. nuzdan hakkınızda gıy_a~ kıu 0 rı tarihine .. kada.r fıı.ı:ul.~n i~galiniL- /" 
~t·tesı. 20.45 tuzık: Ne {'lı pa~alar (Pi.}, &.3018.4fi Evin ıuti. nal bir eseridir. verilmiş ve müddei vekılı tarıtfın- il 
(Pi ), 21.00 7.ırıuı~ takvim' ve to.~~ak + Şehiı Tiyatro~unuıı H•36 Ye l!l40 dan tapu aicil kaydını ibr.u cdi- :ı:~.~u~::.:s:~d!: ~ıra 2 

'3 kuru:;-1 E K S p o z 1 s y o N BORSA' 
nıııh ullerl boı ~a.sı. 21 10 Mu ırk: rl'pl'rtuarında büyfik bir mııvaffn _ leceğinden bahisle ınuamelei gı- D 1 
S z eserlerı, taksımlt•ı vt oyun ha- ı:uıo Proırram ve ıı rnılekel saat kıvet kazanan cAvıık takımı aru _ k· bı·-· h avdcı: iddia'lını u~ult"n İsbcat 

1 21 °' ı· "1 '5 •ı- 'k • !""" ... ~ 'k· T k l kl 1 • • ın yap ararının te ıgıne ve mu a- ed d"·• d ._. 1 A d dl 1 1 va ıırı, ~ .. ı 'oııuşnıa, .. ... :• uzı ·: avını, '"'''' , ., ıızı . ur çe p a ıtr, da> e Pl'İ tunııımış ıııuhan·irl •ri . . eme ıgın en nıer Kur gayri- vı·upa an i' oıırn ı 
Klisik Turk mu ikh<i progı .ınıı, ~ef: 1 ~A5 Ajıı.111.1 lıabrrler·. 14.00 Mıiz_ik: den \'M _' Niı tu,ıfıııdan do~r~::~~ ! kemenin 8 9 9 4 1 pa,.artesi günü menk ulü sÖLlİ ~"çen tarihlerde 
Mesud Ccııııl, 22 :.ıo lernlek('t 11ant Rıya Nlcünıhuı Raııdosu (Ş<•f: Ih - dohuva Ru çıt aslından dillmİ7.l' \'ev saat 1O.30 a tal:kin'"' k.uıtr veril- İŞgal etmediğiniz.- ve böylf" t"cri 
ay 1·1, ajan~ hııberleri: E~ham - ~ıın Kiinçer), fu.,ııbakııdıı krızanan l ıilrııi.,tir. 1 nıiş olmakla tuıhi ıehliğd,,n iti- misilden 4 1 lira 2 3 k b 
tahvfüit, kambiyo - nukııt boı·sıtsı nıarşl11r: 1. Ulvi C'cmııl T·:rkirı; 2. p ' . k"t b 1 . haren be!I gü ,arfıııdu itiraz et- nu b 1 d - udru_ş orc~ı-

Terzi ve kürkçü 

SAADET (fiyatı. 2~.45 '\Hrzik: Cııılıant! (PU, l'\ari Akı;rs, 3. tllvi Cemal Erkıl'I, .;eııızı .. 1 a t'V 
11111 n~ retnwkte 0~- •••• • n 1 L. u u~ma ı~ı~a ıııı ~·emııı 

e2.l'ifi/2:l.OO Yaı ınkl progratı\ Ye kıı- 4. Mehmet Eınin \'ulgırı, 5. ~eı•il rlugu. c:Ou,n!a ı~ıuhııı rı.~le~~ncleıı ı,ı. me?ıgınız 1urelt~ nıahkern"Y~ teldıf etmış. old-.U!{l~ndaıı d uı uş 
panı~. kses, fi. A. c. 14.t:; Mii7.İk: Tiil'kçe yesl~ı S('J"l!U. 11111 4. uncu klt~bını kabul olunmıyacagın ı L muamele l ı manın bıralcddıgı > 8 941 ıııtlı 

• teşkıl l'den bu <'rnsal11ı1. e eı,. b ı · k k k · \ ·· ·· 1 O l:.!/i/!HI l'Urıııırtesi saat ıs de 

ÇARŞA 11BA, H/7/UU 
plaklar ıu·oırranı•nın devnnıı, 15.00/ d b'• , . · · 1• 11 ıın gıyap ararı ma drnıııa aıııı o - gunu ıaat da tevcih edilt"n ve-
15 "O 'f" lk Il { ·ı:.· (Pi l" e .~at ve tıy<1tro meraklıl11nna k .. .1• l I w 'hb • · d k • • · 'l'ak•inı Belt•diyt• !'nzinosuııda, 

•" -•uz ·: 111111 m ızı~ı .). ta"~ı·ya ftdaı "ız. l ma un·re ı aııen ,. ' i~ ve ı ar ıııını e -~- e_tıne "'.ın nıah"-eı.ıcy<! .,. , ~ " _ "' lll/7/ !Jll paıal' ı;a·ıt 19 da Tıı-* olunur. ( 94 l - 2 7 4) gelmedıgınu ta kel ırdı- yeminden 1 nbyoda Tııkıttlirırn otelinde 7.80 Program ve memleket saııt 

&)•arı, 7.:13 l\lüzık: Hafif parçalar 
(Pi.), '1.45 Ajans haberleri, 8.00 
'Muzlk: Hafif parçalaı· progrıımmın 
devamı ( Pl.), .u0/8.45 Evin aaıtti. 

* 12.30 Program ve memleket sut 
aynrı, 12.33 Müzik: Karışık şarkı
l ar, 12.46 Ajaııs hnbederi, 13.00 Mü
zik : Karışık eaı kılar progrıınuııın 
devıımı, 13.l!'i/ 14.00 lilzık: Knrıeık 
•rogrıım (Pi.), 

t i ıq.oo Pıogrıım ve memleket na 
ayarı, 1803 Muzik: Karı~ık şurkılar 
18.30 Konuşma: fornlcket postas 
lŞ.40 Müz!~: Radyo caz orke tras 
(lbrııhinı Ozgllr ve Ateş Böcekleri) 
19.00 Konu~ma, 19.15 Müzik: Rnıly 
caz orkestrıı ı progı ıımıııııı devam 
19.80 l\lcmleket saat ayarı ve njan 
haberleri, 19.45 Müzik: leyduıı fa" 
lı, 20.15 Hadyo gnzc ı, 20.45 Mü 
zik: Saz e erlcıl, 21.00 Ziraııt t&kvi 

1 
1, 

1 . 
o 

~ · --. 
+ nıi ve toprıık mahsullı ri borsası 

, 

1 

18.00 Progmın ve nıeıulekct saat 21.10 Milzlk: Dinleylı-i isteklf'ri 

18 21.40 Kunuşnıa (Güniiıı meseleleri) 
a~·ıırı, .03 l\Iüzik: Dııııs nıüzi;;.i 

"' 21.55 Müzik: Radyo saloıı urkeıotras 

ZAArnı '" oi.lı lıuUılıkl•n 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden soma Beyoğlu Ağa. 
camii karşısında Hasanbey Apt. 
No. 33 Telefon: 4!:!51.;6 

Tenamus ı Paurte1i 

1360 H. 
Cemaıı.lel Ru rnl 

lhlr 
19 

(Pi.), 18.ıı; Konuenıa: Memleket (Viyolonist Necip Aşkın), ı. Kul-
postası, 18.25 Komı,ma (Dış politi. nıan: Çarda!! operet.inden potpuri 
t m hliditeleri), 18.45 Çocuk saati, 2. Mas enet: PHAURA Uvertürü 
(1.9.30 ıkmleket saat. ayarı ve ajans 3. Raff: Cııvatlne, 4. Wııldteufel: 

C lia: 19S 

, ... , -
14 ~:::~:· 

, 
, 

abaricrl Aşk ve ilkbahar (\'als), 22.30 l\tenı-
11 • 19.45 M!iıik: Fasıl sazı, lekct aat ııyıırı, ajans haberleri; 
~.lfi Radyo gnzctesl, 20.45 lüzik: Eshıını - tahvlliit, kambıyo _ nukut 
ltir halk türküsfi öğreniyoruz_ Haf- borsası (fiyat), 22.45 Müzik: Radyo 
tanın tıürk O - Türkü. 21.00 Ziraat salon orkestrası programının deva
•kvhırl ve toprak mahsulleri bor - rnı, 5. Stı·ııuııs: Accelcı atlon nlei 

22.56/23.00 Yarınki program ve ka: 
.-.., 21.10 Muzlk : Solo ıarkılar, panış. 

Volcitl.r 

Gllaot ıYuuudJ 

O;te 
ııu....ı 
Aataa 
\'.MM 
laaak (Y araakl) 

r.ı:a ıı. Vau d . D ), r>. -09 01 os 41 
()4 39 Ol 20 
ıoa 38 17. 19 
l'l Ol> li> 4:1 
ll 58 ıı JJ 
~ 48 JJ 28 

kaçınmış ve davacının i<ldia11ını Yazlık Bibi e Modelleriııl tcş-
Üsl.:.üdar Sulh Birinci l lukuk imi.mi etmiş ~a.vılac ğını.- yemin hir edecektir. 1 

Hakimliğinden: da vet.İycsi yerın'! geçrııek uure Duhuliye scrbe•ttir. 
.. 20 .. "'d 1 .,. 1 Usküdarda Kcfçedede mahal- · gun mu det e 1 an ° ıınıır. İstikllil Cıtd. Gtı2 No. Tel. 41492 

le .. inde Halk cadde•İ 1 2 No. da .LJ 941 - l 0_8_) _______ ill••••••••••lllİİ 
Ali Galip. ZAYİ - Evkaftan almakta ol-

duğum nıaa~ ciiLd,uıına Ait tatbilC 
miihrümü Layi ettim. Bu ker,• ve
nisiııi hakkettireceğiıtıd .. n ravi- et 
tiğim zati miihrüıı hiikmü ol~Hya

Davacı hazinenın aleyhinize i
kame edilen 2 76ii kuruş alucak 
davasırun cari muhakemesiııdf" 

göndcrllen tebligata nııLaran bu 
mahalde ikamet etmediğiniz pos-

ta tebliğ mcmı.ırıı tarafından bıl

dirilmi~ ve ikametgahınız me~hul 
kalmış olcluğ:ınd;w tarihi il:ından 

itıh t-rı 1 5 ~ün miiddetlt" ılanen 

tct •t ifasına ve muhakemenin 
8 9 9·t 1 pazurtesı gunu sant 
1 O a talikine karar verilmi~ ol

makla mezkur gün ve saatte Ü8-
küdnr Sulh Birinci H ukuk Mah-

cağını arzcylerirn. 

TiCARET 
MEKTUPLARI 

Be}'ko.r 1 facıalibey camii TAHSİN ABDİ GÖKŞJNGÖL 

Sirkülerler. hiznıet teklifleri, 
· nıiie.zzinı ., erafettin 

Yardınıcıl,ır 
' tüccarlar arasında ınünasebat te

sisleri, kredi mektupla!ı, boı!\aya 
nıÜtt":dair emirnameler. lı;ornİ3yon 
culara verilen muhtelif mektup• 

Mobilyah 
kiralık apartıman 
4 oda, mukcnmıt'I ıııobllyulı, kul

ııınışlı, . Reypğlu Tunel civarında. 
1\1 u rocaa t. Tdefon: 24365 

,lar, çekler ve poliçeler, kambiyo 
muameleleri, konsinyasyonlar, 
nakliye işleri, 8igorta ve avarya
lar, umumi muameleler. 

t kenıesine gel m eniz lüL.umu dave. 1 --·.,•. ·h-b·•.•-7 •T-L•,•fJ•,•,n----rıı1 Fiyatı 75 kurut. . k " . .. ı .;ıaı ı .-,. ,, 1.u.ZllA 
ıye ma •amına kaım olmak uz<-re Neşılyat l\luduılı: l. r.ıır: 1 \' İnkılap Kit&bevi, i$lanbul 

1 j liinen tebliğ olunur. ( 941 - 28 ) ı Hıı ıldıgı ~ cı . Mutbcıaı Pfll ZZI ı A 

12 - 7 • 941 maamelH i 
r •• ,,. 
Nn.,ft'r 

C•••Yr• 
Ma4ırft 
Yokolaa. 

St•lllaı>I. 

1 Steril ' 

lto Dalar 

lto '··· ""· lto Pe,.ta 
100 Yu 

100 lınç 1tr 

s.24 
uo 0250 

29. '6875 
12. 9i7~ 
31 1375 
31, o 151 

ESHAM VE TAHVlL ~ f 
tkraıal1ell ytl:ı:de S 19JJ 19.:i" 
r.rra.I yUsdeS lkra ml1ell 9n -.
.!iı••• • En ur .. ,. l 

.. " J 
• • 3 

• 
• .. 

• 
• 
• 

,, " 

4 

' 
' 1 

A.Hdolu 1'. Yolu :r~bde 63 
T. C. Merkez: Bukaaı 
Şark Detir me.lerl 

-.-

--

-.--.-
-.--

~orsa harici altm f iJ~~ 
Reıadl1e 

ICalıa S.tlbMllc 
Klllçe altıa vaaa 

ıs Lira 3·1 Kt. 
106 • 00 • 

s .. 16 .. 

Dr. SUkrD Mehmet 
t 

Gureba hastanesi clht n '1.uh
revf hastalıkları eab k hekimi, 
h<'r gfın saat 2 den 5 e kadar 
Rt'yoglu iı-tıklal cııdclı.,,I, Nu !l!I 

---- Tel: 40916 

.. 


