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Kendi ne/ $im ize le.arşı duy• 
ıluğumuz güvenç, baıkalarına 

ka,.şı göstereceğimiz ~iiflenci 

besler. La Rocbofoucauld. Yarıdan ziyadesi telif maddelerden terek
küp eden bu fasikülü .MAARİF VEKİLLİGİ 
YAYlNEVLERfNDEN ve btitün k.l'tapçıla.rdan 

Ei670) 
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Telg. Tasviriefkar, İstanbul L.~------------~---·~ 

Gıda maddeleri 
Memlekette bütün ihtiyacı 
karşılıgacak kadar boldur 

İaşe maddelerinin 
hakkında birtakım 

vesikaya tabi tutulacağı 
hususi maksatlarla 

çıkarılan haberler, asılsızdır 

Arık:ua, U (Hu~u::.İ) Ögrt!ndiıünıızll gore, 

h:;e Müste~arlığı bütün Vekaletlerin ıııünıe""ille
ı ındtn rnüı ckkcp ulal'ak bir I:ışe hbidiği He) eti 

kurulma::.ını kararla~tırnuştı. Bu heyet, temmuz 

sonlarına doğru ilk içtimaını yaparak faaliyete geç

llll§ bulunacakttr 

1 

r s1kıntı::.ının vfü ut bulmasına meydan 'erilmiy«ek
tir. 

Diğer taıaftıın İıı~e :uu~teşarlığında ~alahı~etli 

bir zatın :-:o~ lcdii!ine göıe, memlekette herhangi gıda 

sıkıntısını duğuracak Tazıyet yoktur. 

Şark cepheıinde iki taraf ordularının tlddetll harplerini tanir 

İa>;e lfö::.teşan Şefik Soyeı-'in riyaı;ctinde olan 

bu lıe~·et, biitiin memlekete ~iiınll ia~e meselelerini 

ve stokları yapılacak maddeleri tesbit edecektir. 'Bu 

ııuıetle la~e Müsteşarhğile alakalı Vckiiletler arA-

ı;;ımla sıkı bir işbh-Ugi yapmak in1kanı b\ılunaı:ak ve 
memleketin muhtelif mıntakalarına lazım olan mad

deler evvelden tesbit edilerek, lı'liıhare lıcrhangi bir 

Bir kere memlekette yetişen gıda maddeleri ha1 .. 

kın ihtiyacına kafi gl!IN·ek kadar mebzuldür. Ayrı

ca şek<'ı' gibi bir miktuı hariçten getirilen gıda 

maddeleri de uzun zoman ihtiyaca kafi gelecek 

miktarda me-mlekette lddihar edilmiş.. bulunmakta· 

dır. Bir takım hususi maksaUarla çıkaıılan ıı:ıda 

tnaddelel'inin Tesika ile temin edileceği hakkındaki 

haberler tamamen asılsııılır. 

Son dakikada 

yapllan bir 

ittifakı 
• 
~ ng'İ.ltere ile Rusya arasında bu 

defa Almanyaya kar•• imza 
edilmif olan ittifakın, her iki ta· 
rafa da bir fayda temin edip et
m yeceğini kestirmek güçtür 

Bu itrif akm en mühim noktası 
Rusya ve İngilterenin, Almany. 
ile münferiden sulh imzalamama
yı. birbirlerine ka,..ı taahhüt el 
mi~ olmalandır. 

Milletleraras.ı münasebetlerin
dt> .şu son iki sene zarfında açıl· 
mı., olan devirde hükümetlerin bu 
gibi taahhütlerine a!:tık eskisi gi
bi riayet etmemek çığırım açtıkla
nnı hepimiz biliyoruz. 

J\l~li .şimdi İngiltere ve Rus
yanın, zorlu bir düşmanın tazyikı 
karşısında yapmıf oldukları mua
hedenin bir ayni, hatta daha kuv
vetlisi de iki sene evvel f ranaa ve 
İn'- ltere arasında akdedilmi~ti. 

Frıu~a ve İngiltere son sene
lerde, bir Alınan tecavüzü kor
kt· · le birbirlerine çok sıkı bağ
laı~lardı. Bu sıkılık günler geç
tikçe ve tehlike arttık~a kuvveti
ni büsbütün arttırdı ve nihayet i
ki millet ölünciye veya galip ge· 
Ji.nciye kadar elele vererek ve a
deta canlarını birleştirerek yürü
miye ahd ettiler. Onlar, kağıt üze
rindeki bu taahhütlerin kuvvetine 
güvenerek bit-az da gaflet uyku
sunda vakit :leçirirlerken Alman· 
la.- bir gün Fransız cephesine yük
lendiler. Bir iki hafta içinde dağ
ları dereleri geçtiler, müdafaa 
hatlarını devirdiler, istihkamlan 
Çt!virdiler, nihayet Fransanm öte
lci ucuna dayanarak üç milyonluk 
Fransız ordusunu cdeta yok etli· 
ler. 

Fransanın bu kadar süratle ve 
bu kadar tam olarak yere seril
mesi İı\giltere ile akdedilm~ o 
mptead'dit ebedi dostluk, karw 
lıklı yardım, yalnız ba,ına sulh 
yapmamak gibi muahedelerin 
hepsinin bir anda hükümden is
kat eyledi ve Fransa, zorlu düş· 
rnanııun nefes aldırmıyan tazyikı 
karşısında 1ngiltereden ayrılarak 
Alnıanya ile malüm mütarekeyi 
İmzalamak med uriyetinde kaldı. 
O~an sonral.: · elim ve hayrete 
ıayan vakalan '.>iliyoruz. İngilte
re bir gÜn evvelki müttefikinin 
- ne gibi mecburiyetlerle olursa 
olsun - kendisinden ayrılmasını 
ve yalnız ba,ma Almanlarla u
yuşmıya kallcıfmasmı bir türlü 
bamıetmedi. Cezayirin (Mersel
kebir) yani (Büyük Liman) de· 
nilen limanında Franaz donan· 
masını yaktığı gibi. ( Dakar) lima
nını da zapta te,ebbüs eyledi ve 
nihayet bir buçuk aydanb~ri Su
riyede dünkü müttefikler birbirle
rine karfı kıyns1ya bir harbe giriş
tiler. i,te bir ıenedenberi tarihte 
misali pek az ırösterilebilecek o· 
lan bu acaip ve kanlı hadisele
rin plddi olduğumuz içindir, ki 
fim<li İngilizlerle Ruslar arasında 
h emen hemen ayni Jekilde . bir 
muahede daha imzalandığ.nı gÖ· 

T ASVİRi EFKAR 
(Do&11ı.a B<ıldf e 5 ırütun ı de) 

....................................................................... , .......... , ................................................................... . - ---- - --
A:lm~-~ te ~li ği ! r Almanların "il 

Tazyik, Kiyef MOSKOVA Almanların 
ve Leningrad Elçisi Kont kaybı en az 
Üzerine döndü Schulenburg bir milyon 

Berliıı, 14 (A.A.) - Alman Baş. 
kumandanlığının iebliği: 

Şark cephesini yarmak lr,:iıı yapı
lan harekata plan mucibiııcc devam 
edilmektediı. Feld Mareııal Manııer
haim'ın kumandası altındaki Fin or. 
dul arı Ladoga gölünün iki sahilin -
den ilerilemektedil'ler. 

Marar tebliği 
Budapeşte, 11 (A.A.) - :Macar 

Başkumandaıılığının tebli~i: 
Zbruco nehri civarında dii:;nnan 

mukaveınt'tirıi kıran motöl'lü kıt:ıla
rımız bu ne hı in şaı·kııııla dü~nıanı 
takip ecl i~·orlar. 

(Deıııt11ıı .qa/ıife .t; ıwlım !! r{,) 

Maigetile beraber 
Türkigege ge/d; 

Kont Schulenburı 

Berlin, 14 (A.A.) - Almanya
nııı Türkiycdeki Büyük Elçisi, 
:\fos~ovadaki Alman Büyük Elçi. 
!iği menıurlarile Lenlngr:ı•I vr. r -~ Bntum lıionsolosluğu memurlun -

1 T n k • • nın başlarıııda biiyük elçi Kont u r g r a m e r 1 n 1 n ı Von Der Schulenburg olduğu hal 
de Tiirkiyeye gcl<likleı'İni resmen 

e Sa S 1ar1 1 bilqirmiştiı" 
ı (Dııvanıı acıhifıı 6, aütun $ deJ 

Yazan: Peqami Safa 
••••••••••• 1 •••••••••••• 

Ankarada toplanan Gra
mer Komisyonu, çalı"ınalarını 
bitirerek, ya71Jacak okul gra-

--------------------Suriyede 
mütareke 

merinin esaslarını hazırladı. 1 
Komisyonda cereyan eden mü 
zake,elerin ve münaı..aşaı.11ın ı Henüz kati surette 

1 bütün öğretmenlerimıze. talc- ı 
belerimize, çocuk velilerine ve 
dil meselelerini benimsiyen bu 
tün münevver okuyuculiinmı
za yakından alaka ve~diğ-ini 
bildiğimiz ıçın, aık;ıdaşıınız 
Peyami Safadan, oıadak; mü-

imzalanamadı 

Kahire, 14 (AA) - Bu ak
şam resmen bildirildiğine göre 
F ranııız ve İngiliz mümeı.ısilleri, 
imza ettikleri mG.tarek.e şartlarını 

hükumetlerine bildirmişlerdir. Ni-

şahedelerini bize yazm.tsını ri
ca ettik. Bir iki güne k.ıd ır ar
kadaşımızın hazırlı) acağı ma
kale serisini neşre haşlıyacağız. l 

hai kararın neticeleri beklenil
mektedir. 

(Deı•a.mA sahife 5 sİltırn t d") 

Edebi tefrikamız 
Fırtına gecesi tefrikamız yakında bitecektir. Onun 
gerine, tenç neslin en olgun nümunelerinden 
biri olan güzel bir tefrikayı takaim t d tgoruz . 
NfUelllfl merak mı ediyorsunuz? ( 4 Uncu . 

sahifede) Cevlzllbahçe ismi altındaki 

--~--

Sovyet zayıatı 
250 bini geçmedi 

2300 taggare 
düşürdük ve ~000 
tank tahrip ettik 

Mo~kova, 14 (A.A.) - Reutcr: 
Dün gece neşrolunı.m Sovyet tcb

li~·i: 
ıa teınmaz güııi.i Phıkof, Vitcbı:ık 

ve Novograd - Volin~k iatikametle
rinde şiddetli ve aııuılane nnıh11rehe. 
ler olmuştuı'. 

.Şıınalt garbi istikametinde miihiın 
makineli düşman kuvvetlel'i taaı ruı 
teşebbüsünde bulunmuşlardır. :Fakat 
kıtalarımızın muannidane nıukave
meti netict-sinde dü~ıııan, hn taı afta 
durclurulıııuş ve bazı noktalarda ağıı· 
za\•iatla tardedilmiştir. 
Gaıp hıtikametindt' kıtalıırımız 

foobin ve Royaçef şehiı'ledııi geri 
almışlardır. 

Bu istikametteki diğeı mıntnka -
)arda düşmanın nıiihiııı piyade ve 
tank kuvveilerile bütün giin şiddetli 
muhart'hder olmu§l Lll'. 

(Deuoıın solıife 5 .~iitu rı r de) 

Dan ıiddetli b' natuk iradeden 

Churclalll ı 

Churchille 
söylüyor: 

Daha şiddetli 
akınlara 

intizar ediyoruz 

Biz de her defasında daha 
/azla fJuro.cağıs 

Londııı, 14 (A.A.) - Rculeı· bil
diriyor: 

Hy<leparkda sivil müdafaa kuv. 
vetlerini teftişten geçirdikten soın a 
Baş\'ckil Churchill, diğer hüklııırnt 

( Dl'l•a mı sahi/ e 5 sütun 4 rl8) 

~Alman ordu· 
La,.ı fırk.a 

aaedı ve taarruzı1 •• 

A Ge,.; Ct!kİ [lift T .... so.,vet k.u.,. 
.. ııtlerı •. 

"""" Stah" hatfr .. 
..,; .... " . ""' 

o so ıoo fiJo 

tenkidi okuyunuz. Son gelen tebliğlere nazara• aakeri mLıharririmi:ı 
ti rafından yapılan kroki 

r . ~\ 1 ·ı· R 
Berlin Sefirimiz ngı iZ - US 

H. GEREDE anlaşması 
ve· CEVAT Ve iki taraf 

AÇIKALIN matbuatındaki 
V on Ribbentropla 

görüşmek için şark 
cephesine gittiler 

Bedin, 14 (A.A.) - Hu~u i 
habiriıniz bildiriyor: 

Türkivenın Berlin Büvuk El -
çisi Hu~rev Gerede ile . Türkiye 
Haricıye \'ekaleti Uınumi Katip 
lltmıvini Cevat Açıkalın, cumıır
tcı;i ı!Ünü Alman Haricıye Nazııı 
Von Rlblıentıopun <:;ark ct>phe--in
rleki kal'arı.?alıına giıleı·ek bir kaç 
aat kalınışlarılır. 

Alınan ma!Umatn göre, Biıyük 
Elçimizin bu ziyareti Türle • 
Alman dostluk muahedesinin mu
sacldak nü;:.halıırının teatisi için 
Berline gt>lmiş bulunan Cevat 
A~ıkalını, Von Ribbentropa tnk
ılim C'tmPk mak~adlle vııknhul
nıucıtnr. Jlfülfıkat qamimi bir doııt 
hık lıavac:ı içinde cere\•an c-tmiş

tir. Tiirk rkali J?örılükleri hii:i?lÜ 
};.abuMen cok mü"ait blr intıhıı 
almış bulunmaktadırlar. 

akis ve tefsirler 

Loııdr11, 14 (A.A.) - tngifo;-Rua 
anlıı,nıaısı, iııgiliz uıalbu.ltında, 
Churcbill'in üç hafta C\'Vel bıldird~ 
~.; sirasetin mantıki bir netice~i o• 
luıak teHikki edilnwktedıı. 

Tim s, anla~manııı bir ittifak mil..· 
nasına geldigıni ..-e son 20 sene ha. 
diııclerinın Rw yanın iştiraki Q!ma
dıkça şnrk1 ve cenubu şaıki Avrupa 
me .. t'll'leı inin hallinde iı;tikrur temın 

edılemlyeceğini gö:;tem1i-; olduğunu 
~·azmakladır. 

News Chroniclı;ı diyor ki: 
Bu iyı bir haberdir. Şimdi ıııiı::ı

\erek chışma11la mücac.lele etmek iı.:ın 
1 iki nıillel. pralik yolda ıttifak ~·ııp ~ 
mışlardır. Rusyaya hücum l'tnıc>kle 
Ililler, bhdenbiı·e diinyanııı en hu• 
yük tt>çhizatına malik kuvveti safla
rımıza gı;ıçirınişt'ir. MukavenıC'tte 
maddi kuvvetimiz şimdı çoğalmış hu 
lunmaktadır. Üç hafta evveline ıtn. 
dar malik bulunmadıjhmız biit.üıı 
stratejik ve siya8i imkanlar, bugun 
bize verllmiı bulunmaktndn. 

( Dna ın.t srıl ife .'> sM n ~ de) 

Çifte cinayet 
Eyüp ve Sultanahmette iki 

ki i öldürüldü C!a~a:j ş .......................... .. ································ ... , ............................... . 
------ B akrşlar ------

Bütün fikirler 
cephede 

Peyami SAFA 
......... tı1••••••···· • •• ••••••••• 

A iman - Rus harbi önün
de bütün dünya, otuz 

iki dişini birbirine kenetlemiş, 
büyük bir dram seyircisinin kır 
pılmıya11 gözlerile sahneye ba
kıyor. Garlarda ve nhtımlarda 
büyük diplomatlar görülmez. 
oldu; nutuklar azaldı: Ameri~ 
kanın da, Japonyanın da loca
sından çıt çıkmıyor. Temayülü 
ne olursa olsun, her AVTupa ve 
Amerika gazetesinin askerlik ve 
politika tahminlerinde büyük 
bir ihtiyat göze çarpıyor. Sa
tırların ara!Yndaki beyazlığın ör 
tüsü altında ene olur, ne ol
mazl:ı> hesabına bürünmü' bir 
endişe saklı . 

Kıo1 buna yalnız asker har· 
bi. yalnız politika harbi ·:liyehi· 
lir? Rus topraklarında yalnız 
Almanlar ve Sovyetler deP;il, 
asırlardanberi dünyayi ikıye 
bölen görüşler ve imanlar dö· 
vii:ıüyoı-. l~çi, beyndmilelci, 
Fa1maııon, Allahsız, vatansız, 
Yahudi, katolik, protestan, 
müslüman, halkçı. millıyetçi, 
devletçi, liberal, anar>;<İsl ve da
ha da bunların ara mda çe~itli 
renk inceliklerile ne kadar 

fikir, din, mezhep, iman, aki
de kanaat, nazarı) e, teına;-ül, 
ne' kadar ideal vaısa, hepsi bu 
harbin neticesine kendi ümitoo 
lerin bn.ğlamış. 

l Herkes biliyor ki, hangi ta• 
raf knzaı,ırsa. öteki taraf için. 
uzun, belki de sonsuz rıllar bi" 
daha ııoluk almak şansı yoktur. 
Toplarla beraber imanlaı da 
gümbürdüyor; kalelerle, istih
kamlarla beraber ütopiler ve 
naza riveler de yıkılıyor. Bu sa· 
vas h~ın askerler, hem de üni
ve;site kürsüleri, mecmualar, 
gazetel4f ve kitaplar ara.,ında
dır. Her· iddia, bu cephed~ si
laha sarılmış, yıllardanberi ilim 
ve mantık adına ortava ::.Üi'dü
ğü deliller yerine şimdi bomba, 
gülle ve mermi yağdırıyor. 
Müsbet ilimlerde kanun, tec
rübeden sonra gelir~ burada 
tecrübe, kanunun peşinden ko· 
şuyor. A~ıl hakikat, filozofun 
ve fikir adamının, binlerce yll• 
dır ardına düştiiğÜ hakikat bu 
kanlı müşahededen doğacak.. 

Doğacak mı~ . 
Simdilik onu bırakalım; fa

kat muhakkak olan şu: Hangi 
taraf, kendi ciünyE>sının doğ11· 
cağına daha çok inanıyorsa, 

harbi o kazanacak: harbi ka· 
z.andıktan sonra da kendi inan
dığına biitün dün'l'·avı inandır• 
rı.ıya bı:.ışlıyacak. 



Yazan : KANDEMiR ........................................ 
Kazım beyle sokağa çıkınca gördük ki 

her yanımız polislerle sanlmıştır 

EnTer Pa,a, Umumi Harpt• Kayzer Wilhelm'le ~örüımek 

fizen Berllne gitmiıti 

Babayiğitlik taslıyaroık böyle • meydaııda yolumuzu k~seeelder, 
diyiverm]ştim amil, Allah b:lir, yahut üstümüze çullanacaklar .•• 
ya, içimi de bir yaman korku Bunların hepsi meçhul. Bu kadar 
alı~~rmemiş değildi. acaip ve karışık meçhuller orta-

Olüm ... Hem de böyle gur- sında ceıaretin faydası nedir? 
bette. Hem de boşı..:bolluna, ae- - Peki, Giircü hi.iktımetine 
bepıiz, kafa göz paı-çalanarak piı haber verinıek ne olacak? 
bir kaldırımın köfesine yıkılıve- - Hiç olm JZ.!a ••• 

rerek. ölüm •.• 
Bizi, niçin öldürmek istiyecek

lerdi? 
Mesele meydanda idi : Türki

ye ile Gürciııtanın ara~ını açmak 
ve bundan Ermenıstan hesabına 
bir fayda ummak. 

Bir de; Ermeni komitacılanrıın 
Cemal, Talat; Sait J lalim Pa,a
lar vesairleri gibı Türk Mirahıyı 
Kiızım beyi (General Kazım Oi
rik) kara listelerine eokmuıı ol-
maları jhtimali vardı. . 

Peki benden ne istiyorlardı) 
Muhakkak ki bana: Kazım 

beyle daima beraber bulundu
ğum, hele geceleri yatmak için 
odalarımıza çekilincey•! kadar 
birlhirimizden hiç ayrılmadığı
mızdan ·tıpkı Cem•I Paşanın ya
verleri gibi- sadece yok edilmek 
maksadile kıyılacaktı. 

Maksat. sebep, bahane, niyet 
ne olursa olsun şu anda ölüme 
mahkum bulunmuyor mu idim) 

Hem de kaç saat veya gün 
eonra, nerede, kim\n tarafından, 
nasıl öldürüleceğimi bihniyereit ... 

Yalrnbu, tahkikatını tamamla
mak üzere eavcluktan ııonra, i'!i 
Kazım beye açmayı kararlaştır
dım. 

O, beni sessizce dinledi ve hiç 
Mıtifini bozmadan tok bir kahka· 
ha ile gürledi: 

- Mükemmel! ... Vakit kay
betmeden vasiyf!tnamemizi. yaza
lım öyle ise. 

Bu ıoğukkanlılık beni .. ~ırt
mıştJ: 

- Beyefendi, dedim, Claha ev. 
'Ve!, ittihazı laLım gelen tedbirle
ri düşünsek ... 

- Mesela ne g;bi tedbirler) 

- lık defa böyle bir hal kar-
,ısında kaldığım için do~rusu, 
pek bilmiyorum. Yalnız, evvela 
Gürcü hükumetini .keyfiyetten 
haberdar etmek aklıma geliyor. 

Kaz.ım bey, birdenbire hiddet
lendi: 

Kazım bey sinirli sinirli !Özü· 
mü keati: 

- Hiçbir şey olamaz. Bızim 
kulağımıza gelen bir haberi, eğer 
doğru ~e ve Gürcü hükumeti 
duymadıysa, bu derece gafil bir 
hükumetin :ılacağı tedbirlerden 
bir hayır beklemek gülünç olur. 

Bir lahza durmuş, sonra kati 
kararını vermisti: 

- Bu bapta, bizim tarafımız
dan Gürcü hükumetine söylenf'
cek tek söz yoktur! 

O anda, birlıkte ölmiye. ayni 
dakika-da yanyana so!'1 ncfesleri
mm vermiye mahkum edilmiş 
olmamı:z, beni Kizım beye bir 
evlat, bir kardf'ş yakınlığı ve sı
caklığile bağlıyordu. Fakat ölüm 
tehdidi kar~ısındaki bu inadını da 
bir türlü hoş görem:yordum. 

- Demek hiçbir tedbir almı
yacağız ve mukadderata boyun 
iğeceğiz? 

Kazım bey bir ayna karşısın·
da süslenir gibi, ağır ağır bıyık
larını bükerek : 

- Mutlaka hir !}eyler yapmak 
arzusunda isek, palt<>nun cepleri
ne birer tabanca koyacaksın de
di. 

- Otomobile kurulmuş ada
mın paltosunun cebindeki taban· 
calardan ne hayır umulur? 

- Yok... Artık otomobile 
binmiyeceğiz. Otele de, operaya 
da yaya gidip geleceğiz! 

O anda hayrettf'n nasıl dilim 
tutulmadı, şa,arım . Her zaman 
en yakın yerlere bile otomob).. 
limizle gidip gelirken, ~mdi ge
celeyin bile, ceplerimizde taban
calar, sokak sokak, cPnımıza kıy. 
mak istiyenleri aramıya çıkıyor
duk sanki! 

Fakat Kazım bey o kadar c;d
cli ve öyle ka~i konuşuyordu k.i, 
boynumu bükerek (peki) de
mekten başka bir şey yapama· 

- Yani... Aman biz korku· mıftım. 
yoruz, ne olur, bizi koruyunuz di- Biraz •onra odama çekildım 
yeceğiz, öyle mi) Sakın hal. ve kendi kendime düşünmiye 

- Fakat bu i~te cesaret para başladım. Anam, babam, kaıde
edeT mi~ Kime kar~ı ce.ur olaca- şim, sevdiklerim, arkadaşlarım 
iız? Bizi ne ile VUT~caklar) Bom gözlerimin önüne geliyor, onları 
ba ile mi uçuracaklaT, tabanca ile bir daha ... Hiç .. hiç gi.iremiyece
mi yere sereeekler, l,oğacaklar mı qimi ve onlann ölümüne nası) ya
hançcrliyecekler mi~ Katil nam- nacaklannı iç.im ı-1zlaya sızlaya 
zetlerhiz kimlerdıT? Gündüz düşünüyordum. 
mü. gece mi, hangi sokak veya (Dı'Vtfmı f.'11,.) 

Milli roman: 69 Server BEDi 

Belkıs, göz b!!bekleri felce utramıı 
eibi donmuş bakışlarla ona bakıyoı·
du. Hiç kımıldamadı. 

Nejad ıilihı tuiıan elini indinrek 
d~am etti: 

- iimdl ben dosdoğl'U evime gi
deceğim Te yatatıma cırecei'im. Sen 
de beraber geleceksin. Annem Bur
ada. Evde hl:.ideo ve iki hizmetçiden 
hşka kimse olmıyaeak. Ben yatak
tan kalkıncıya kadar sen evden çık.. 
JDIY&C&ksın. Odada, b8.§ ucumdaa ay
rintıyacaksııı. Blöf yapmıyOium: 
&rhangi bir itaabbl.lk eenin için 

ölümdür. B1r kelime söyleme. Kalk 
ve benimle beraber yürü. Haydi! 

Belkıs yerinden klmıldamıyordu. 
Nejad tekrarladı: 
- Haydi! 
Belkıs, bir iki tereddilt hareketin

den sonra kalkb. 
Beraber apartımandnn çıktılar. 

Kapıda Bellmıı getiren taksi duru. 
yordu. Ona bindiler.. Nejad şoföre 
~mir ~rdi:· 

- Nişantaşı! ,, ' . ~ .., 

Otomobilde hiçbir eey ltonu~madı
lar • .,.,. 

ıs Temmuz 

' . .... . 
SiYASi VAZIYET 

Stalin battı ve 

Çuvallar 
tibi 

beyannameye 
tutuluyor 

\FIRANCALA 
ALANLARA 
Bu sabahtan itibaren 

karne verilecek 

cihan politikası 

S talin bath birçok mühim nok· 
tadan yarıldıktan aonra Rus

yadaki harp yeni bir safhaya gir
miftir. latinat noktalarından ah· 
lan Rus kuvvetleri Moskova ve 
Kiyef istikametinde çekilmekte
dirler. Bu ricat ve takip barekih 
nihayete erincİye kadar Alman 
resmi tebliğlerinde «plan mucİ· 
bi.nce harekat devam ediyor» 
cümlesi ihtimal birkaç gün tek
rarlanacaktır. 

Ellerinde 5 çuvaldan fazla olanlar 
mevcutlarını 3 günde vilayete bildirecekler 

Berhangibir kanşıklığa ve yolsuz
luii"a meydan vermemek üzere, fran
cala almakta <>lan vatandaşlara bu
günden itlharen ellerindeki raporla
ra göre birer karne verilmesine baş
lanmıştır. Her karne sahibine gün
de 250 gram francala verilecektir. 
Çocuklara verilecek francala hakkın
da Ankarnya l·apılan müracaate bu
günlerde cevap gelmesi beklenmek -
tt>dir. 

Tuhafiyeciler.in kir hadleri yüzde 23 e indirildi 
Şimali Kutüp Deniz.ile Karade

nize kadar uzanan ve tarihte mis
li görülmemif uzun cephenin şi
malindeki harekat da esasb su
rette inkifaf etmektedir. Çünkü 
MarefAI Mannerbeim'in kuman
dasındaki rm kuvvetleri Ladoga 
gölünün her iki sahilinden mu· 
vaffakıyetle ilerilemektedir. 

Fiyat Muı aka be Komiı;yonu dün öğleden ı;onra 

l\lıntaka Ticaret Müdürlüğünde toplaııaı-ak çurnl 
1 nuı rda çuvalı bulunanlarla 5 çuvallık kanaviçed~n 

fazla bulunanlar bunları azami ÜÇ gün Zal'fında bi

:reı beyaıınaıııe ile kaymakamlıklara veya vilaye~ 

makamına bildireceklerdir. Öğrendiğimize göre bu 

ruvallar değer fiyatlarla satın alınacaktır. 

Şiıııdıki halde Kadıköy mıntaka -
;;ında 1860 frnnt·a la raporu vardır. 
Üsküdar, Beykoz \C Bostancı t!emt
leri de bu ınıntnkaya dahildir. Bura
ya 774 kilo tutarıııda 9 çuval un ve
ı il mektc-d i r. 

i~ini aliikadar eden mühim bir karaı· vermiştir. 

Son zamanlarda bazı kımselerin çuvalları t<ıp

hyarak fiyatları yük::.elttikleıi ve gayet pahalı fi

yatlada ihtiyacı olan kimselere !lattıkları görülmüş 

oldui!undan .Murakab<1 Te,kilatı bunun için esaslı 

tetkikler yapmıştır, Bu tc tkiı...!Jer neticesinde çuval

lann beyannameye tabi tutulması kararlaştıı-ılmışlır. 

Diğer taraftan :\lurakube Komisyonu dün tu

hafiyt>~Ilere ayrılan kar nisbetlerrni yeniden tetkik 

etmiş ve eskiden tesbit edilmiş olan yiızılc 28 mik

t:ııını yüzde 23 e indirmiştir. 

fleyoğln semtindeki rapor adedi 
16.'17 dir. Buronın ihtiyacı da 8 çu
valclır. Eıııinönii mıntııkasınclaki ra
por 2100 tanedir Burnva veı ılen un 
da fi ~U\alılır. Adalardaki rapor mik
tuı da 1160 olup 7 ~uval un bu rnik· 
tara kfıfi ı.relmı•ktcıliı·. 

Yani bu göl ile Fin körfezi a· 
rasındaki Fin milli kahramanı İl· 
mine izafe edilen ve geçen Fin • 
Rus harbinde Üç ay mukavemet 
eden ve Ruslann ~gali üzerine 
yüzü Finlandiyaya tevcih edilen 
Şimalin ( Majino) hattı t-imdi Fin 
ordusu tarafından zorlanmakta
dır. 

Bu karara göre elleıinılc 5 ıhm faz!" urı 'e 
··········································~···· ....... . ......................................................................................... . 

Mühim ithalat maddeleriltı ayni e
hemmiyeti haiz bulunan ihıacat ınad 
deleıi aı·asında husu:si takas muame
lelerine dair Ticaret Vekaletinın ha
zırlRdığı talimatnamenin taciı'lerimi
zi alakadar eden bazı hükümleri bu
gün Birlikler kanalile kendilerine 
tebliğ edilecektfr. 

Talimatnameye göre zeytinyağı, 
prina yağı, tiftik, pafamut ve hula
sası, pamuk dökiintüsii nncak mem
leketin mühim ihtiyaçlarına tekablil 
eden bazı maddC'lf'rin ithali nıukabi
linde huııusi takas mevzuuna 11:frebi
leceklerdir. İthali !'!zem olan mallar 
şunlardır: Deri, kösele, ağaç ma. 
mulat, pamuk iplikleri, pamuk men
~ucat, demir ve çelik ve mamulatı. 

Bunlar haricinde yine mühim ih
tiyaçlara tekabül edecek malların it
hali mukabilinde harice zeytinyağı, 
prina yağı, tiftik, palamut ve huliı
snsı, pamuk rlöküntü ü ~atmak icap 
ederse Vekaletten müsaade alınacak· 
tır. Zeytinyağı ve prlna yağı ihra
catı için hariçten kap gelmiş olma~ı 
şarttır. 

Hububatcılar 
Ankaraya bir heyet 

gönderecekler 
Yaı ın Hububat Birliğinde bir u

mumi heyet toplantısı yapılacak ve 
hububatçılar namına Ankaraya gi
decek heyet seçileeektir. 
Öğrendiğimize göre Ankaraya gi

decek heyet, elde bulunan Ve! evvelce 
pahalı fiyatlarla mal edilnıl~ olan 
fasulya stoklarının başka bir fiyat 
iizerinden satışına mü~ııade edllnıe
sile yeni fon heı.aplarının eski stok
lara t~mil edilmemesi için Vekalet
ten bazı temennilerde bulunacaklar
dır. 

Vekaletin !on he~apları için yapı
lacak müracaatı kabul etmiyeceği 
kuvvetle tahmin edilmekterlir. Çünkü 
fon aidatı yükı1eldiği gibi alçalması 
da ihtimal dahilinde bulunmaktadır. 
Bu takdirde tacir kir edebileceği 
gibi foı:ı hesabatının yükseltildiği 
vakit de tabii olarak karlarından 
birazını kaybedec.-klerdir. 

Profeeör Jeon Deny, 
Onl••nite•i:lde -.asife aldı 
Sorbon Üniversitesi profesörle

rinden Jean Oeny, lstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültes;hde 
vazife almıştır. Profesör (Ti.ırk 
Dili Grameri) adlı eserin müelli
fidir. 

, " Avrupa ile tayyare 
postası nakliyatı 
Avrupa şehirlerile memleketi -

mfa arıı.!;ında tayyare ile mektup 
nakliyatı tekrar ba~lamıştır. 

Muhtelif Avrupa şehirlerinden 
po t.a, tayyare ile Bulgaristana 
ve oradan otomobille şehrimize 
gelmektedir. 

-·-Belkıs eve tereddutsüz girdi. 
Dosdoğyu yatak odasına. çıktılar. 

Nejad elini Belkısın omuzuna koya
rak dedi kl: 

- Perihan bu odada ve bu yatak
ta öldü. İşte o fırtına gecesi şu pen
cereyi açtım. Soba yine burada idi. 
Ren yandaki şu küçük odada yatı
yordum. Şimdi bura~ı senin odan 
olacak. Gel bak. 

Tek kanatlı bir kapının eşiğinde 
durdular. Bir kişllik lake bir karyo. 
la, ~yaz ve küçük bir gardl'Optan 
başka eşyası olmıyan bu odada uzun 
7.amandanberi hiç kimsenin yatmadı
ğı görülüyordu, Nejad kendi yatak 
odasına döndü, zile bastı ve g<'len 
hizmet.çiye emir verdi: 

- Hemen şu soba11 yak. Ben has· 
tayım, yatacağım. Sonra bu küçük 
oda11 düzelt. Yatağı yap. '*1 Hanım 
orada yatacak. 

Hizmetçi çıktl. 
Nejad, fena bir rfiya içindeym!' 

-
Bursalı bir şahıs bulunan paranın kendisine 

ait olduğunu iddia ediyor 
Bir kııç ıı:un evvPl Sirkecide Bolu -

Kaı-;taıııcoııu otdhıe inen bir müşteri 
otelin halii.::;ma ~-ittij!l zaman yenle 
SOO liralık bir banknot bulmuş ve 
poli:oe haber vermi~tir. 

Mevzuubahi:o 600 liralık bir kaç 
gün poliste kalmıe, nihayet dün sa-
bııh bir şahıs poli•e müracaat ede
r('k; paranın kendlEine ait olduğunu 
siiylemiştir. 

Bu ~ahıs, bundan bir kaç gün ev
vel Ru ı-sadan İs tan bula geldiğini, 
bir gece biraz fazlaca içlikten :;onıa 
otelin hC'lasına gittiğini ve bu f!ıra. 
da cebinde bulunan be,ş yüz liralığı 
sarhoşlukla paça:oına koymak i><tt>r -
ken düşürdüğünü iddia etmekte ve 
iki de şahit gö termektedlr. 
Paranın bu şah!'\a ait oldui(-u kat'i 

surette teı;bit edildikten sonra veri
lecektir. 

Gazi bulvarı 

Suriye mütarekesi 
piyasalarımızda 
iyi karşılandı 

Irak, Flllstln ve dlAer 
memleketlerle lfler 
yeniden bafhyacak 
Suriyc.-dt imzalanan mütareke ha

berl piyas:ıda çok iyi bir tesir husu
le getiı·miştiı'. Sri! eden geçen demir
l·olu sa) esinde Irak ve Basra tadklle 
bütün şark memleketleıi ve Amerika 
ile karşılıklı tkııri ırıübadeleler ye-
nideıı imkan dahiline girmektedir. 

Bnndan başka Suriye tarikile Fi
llııtin ve hatta Mısır ile de geniş iş
lı•r yapılabilecektir. 

Miitarekenin iınzalanma .. ı üzerine 
Irakta kalan bir kı~ım Tiirk ithalat 
mallıtrı ıl:ı gelecektir. Bunlar meya
nında bir miktar çay ve ziraat ma
kinı>lt>ri bulunmaktadır. 

Adliyedeı 

Adliye Vekilinin 
tetkikleri 

Bu hattın fevkalade büyük e· 
hemmiyeti vardır. Çünkü bu hat
tın sukutile Sovyetler Birliği harp 
sanayi mıntakası Leningrad ti· 
maiden tehdit edilecektir. AyTlı 
zamanda Stalin hattının timal . 
müntehasın1 YannlJ olan Alman 
Balhk ordusu da Lenineradı ce
nuptan tehdit etmektedir. 

Stalin batbnın yanlması Te 
Rmyaıun belli hatlı bütün mer• 
kezlerinin kapılan adeta açılmıt 
bulunması askeri ehemmiyetin
den sarfınazar, ıiyasi cihetten de 
büyük tesiri olmUflur. 

Çünkü Amerika efkarıumumi· 
yesi ve bunun mümessili kongre, 
bu büyiik devletin İngilterenin 
tarafını açıktan açığa tutup tul· 
maması hakkında bir hüküm ve• 
rebilmek için Rus ordularının 
Stalin hattında tutunup tutunamı· 
yacağına bakıyordu. 

Hattın beklenmiyen bir anda 
+ ,'ı/AARİf'_ l'EKİLİ - :\faaı-if J b• Şehrimizde bulunan Adliye yanlınası, Alman ordulan İ3'e 

ı n 11:aatın birinci '-ısmı ır Vekili Jfa,an Ali Yüeel, ~t-hrinıiz< e Y ~ Vekili Hasan Menemencioğlu, ve ikmal depolarının süratle hal· 
bulunmaktadır. Vekil dün mıınıif iş- kaç güne kadar müteahhide dün sabah da akşama kadar şeh- tın yanıbafına getirilmesi ve bu 
]erile alakadar olmuştur. "h l d"l /c rimiz Adliye dairelerinde tetkik· suretle münhezim Rus kuvvetle• 

+ TJB FAKÜLTESiYDE J.JE:- 1 a e e ı ece ler yapmıştır. rinin nefes aldırmaksızın takibi· 
Zl'Nlı"ET iMTill.ANLARI - Tıb Gazi köprüsünün Unkapanı kı::;mın Vekil evvel~. İstanbul Adliye- ne imkan hasıl olması karfısında 
ve Fen FakUltelcrinin mezuniyet ik- <lan başlayıp Yenikapıya kadar de- sine gelerek icra dairesini gez- Amerikan kongresi duraklamı•· 
mal imtihanları bugiin bitecektir. vam edecek olan Atatürk bulvarının mi~. sonra Vilayet kaışısındaki 1 tır. 

PASJ.F KO- iııııası i~i üç enede ikmal edilmek binada bulunan hukuk mahkeme- K . H · · K :. • + OKUU,ARDA - k 1 1 t B • i ongrenın aıcıye om ... esı 
uzere ısım ara ayrı mış ıı-. ınnc !er ini dolaşmıstır. . .. • al · · · d 

RUNJIIA /şum! - ~laarif Vekilli- kıı.mın ihalesi bir kaç güne kadar H M · . vl bu gayrımusaıt ahv ve ,eraıt ıçın e 
ği, önümilzdcki derı! yılı, hiitün okul- münaktı"llYA konacaktır. Birinci kı - .. asanu·· k~~demencdıl~g u~J un Amerikayı barbe sürüklemek iı-

. S . gun de ı< u ar a ıyesı e tev- . ul d ı · t &c !artla pasif kvrunma te-:kilatının s tın, Unknpanından Şebı afa camı- . . . . ih . 1. tıyen mea a am an lf en uza -
ine kadar olan sahayı içine almak- kıfhanesını gczmesı tıma ı var- laştınnıya lüzum gönnü,tür. Bu-

takviye e<lilmesini alllkadarlaı·a bil- tadır. Bu yolun keşifnanıe ve şart- dır. nun için Bahriye Nazın Knox'un 
dirmiştir. K d l ) d nanıeı1i haıırlanmış olup takriben 34 UD ura evazım Hbf arsn a Amerikan donanmasının Alman~ * GIDA. Jl~1DDEDERINİ"!\.' [(0'!\' bin liraya yaptmlacaktır. ihtil.ir lara kartı bi.lfüJ harekete geçme-
TROLti - Beşiktaş Kaymakamlığı 44 metre genitliğinde inşa edilecek Kadın kundura levaLımı satan sini iltizam eden son nutkundan 
ve Belediye Şubesi )lüdürlüğü tam- 1 ı· h · · · h b . o an bulvar<la 8 metre ık yaya kal- şe rımızın tanınmış meş ur ır dolayı istifaya davet etmİftİr. 
fından haziran ayı içinde bu mınta- dırımlanndan başka, arabalaı· ve bi- müessesesi, 90 paraya satılınaııı 
kada, gıda madd(•)eri üzerinde yapı- sikletler için ayrı yollar bulunacak, lazım gelen kadın ayakkabılıan-
lan teftişleı· e~nasında 38 nünıune orta yerde 4 metre ...,nı,.J..,nde bir d k 1 · 4 k 
alınmış ve bunlardan yalnız Hamidi- . ..~ .., ~· nın tahta an ö çe erıni uruş-

yeşil saha yapılacaktır. b 1 hAd' h ye suyu nümunesi bozuk çıkmıştır. tan satmıya aş amış, a ıse a-
Ayrıca bulvar etı·afında in~a edi- her alınarak sahipleri Adliyeye + lŞLET}LMİYEN FIRl~LAR lecek olan binaların önünde ee üçer verilmişleıdir. 

- Fırıncılar ~hketinin rekabete mil- nıctre genişlikle bir ba~çe ayatıla- Müessesenin bu ihtikarı uzun 
ni olmak için şehirdeki bir kısım fı- caktır. zamandanbed yaptığı tetkik so
rınlan kiralıyarak bunları i,Ietme
diği yolunda ~ikayetler yapılmakta. 

dır. Bu meyanda Ortaköydeki üç fı

rınla Bostancıda bulunan biı- fırın 

sayılmakta ve Belediyenin bu işlerle 
mt'şgul olması beklenmektedir. 

+ fKJXCI K.4<1TT FBRİKASI, 
FAA/,/YETE GEÇECEK - İımitte 
kurulan ikinci kağıt fabrikaıı;ı yakın

da faaliyete geçecektir. 

+ TARiH! F.SERLER TESBIT 
EDiLECEK - Şehrimizdeki larihi 

Tatil kursları 
dün açıldı 

ilkokul talebelerini ikmal imti
hanlaına hazırlamak için dün seh 
rimizde 1 2 tatil kursu açılmıştır. 

Y aın da lise, orta ve sanat o
kullarında ikmal kurslan faaliye
te geçecektir. 

İkmal jmtihanları her yıl oldu
ğu gibi, eylul ayında yapılacak-

eı;erlerin tetkik ve te!<biti için Maarif t=ı=r·============== 
Vekilliği mütehııssıı;lardan mürek
kep bir komisyon t!'şkil etmeyi ka. 
rar1aştırmıştır. 

* DES/ZnF. B/R KAZA - Üııı-
küdarda Yazıcı mahalle inde oturan 
Şakir, evvelki gün arkadaşı Süley. 
mania Salacak açıklarındR, bir kot-
radan bota biıımek iı;terlerken ikisi 
de denize düşmü~lerdir. İstimdat et
meleri üzeı·ine yetjşen sandalcılar, 

kazazedeleri kurtaı-mışlaı·dır. 

gibi sıkıntılı bir hareketle etrafına 
bakan Bel kısa: 

- Mantonu çıkar, dedi, ;;o;ınm. 
Kadın bir koltuğa oturdu, ııyak 

ayak üstüne attı ve bir sigara yak
tı. Gözlerindeki parıltılara bakılır!la 
bu seı gü-ı:eşt onu eilendirmiye başla· 
mış gıbiydi. 

Hizmetçı iki odadaki işlı-rtni ta -
mamlle bitirip gidinciye kadar hiçbir 
şey konuşmadılar. 

Nejad ı;oyundu ve yatağa ghdi. 
Elini alnına koydu: 
- Ateşim çoğalmı~, diye mınl

dandı. 
Vüeudünün yorgunluğunu asıl 

şimdi hissediyordu. Tekrar zile bas
tı. Hizmetçiye ıhlamur pişinneslni 
ve aspirin getirmeııini emretti. 

Sonra Bclkısa döndü: 
- Yatağımın kenarına otur, se

ninle konuşalım, dedi. 
Kadın bu teklifi çoktan hekliyor

muş gibi tereddüt etmeden gelip ya
tağın kenanna Hişti. Fakat hastaya 

-" r 
Et nar hı 

kaldırılmıyacak 
Et fiyatlarının ucuzlıyabilme~i 

için halen nıeriyette olan narhın 
kaldırılması hakkında kasapların 
Fiyat Murakabe Komisyonuna 
yaptıkları müracaat dün görüşül
mü~. fakat kabul edilmemiştir. 

karşı hiçbir şefkat göstermiyordu. 
Yine ayak ayak üstüne atmıştı ve 
bi.ıtüıı bu hadiseler içinde ne hisset
tij?ini sezdirmeden, parmaklarını çıt
latarak, sessiz ve muammalı duru
yordu. 

Nejad hep o kuru, soğuk ve r~nk
siz sesle; 

- Artık iyice bil ki, dedi, sen be
nim hayatımın en ciddi mevzuasun. 
Aramızda, biribhinin iı;ine giren bir 
sürü meseleyi biz halledemezı1ek, ö -
lüm temizler. Gözler imin içine bak 
ve söyliyeceli'im tek ı1özü dinle. 

Belkıs baktı. 
Nejad, ağır ağır: 
- Her şeyi biliyorum! dedi. 
Belkıs gözlerini ön6ne indirdi. 
Hizmetçi ıhlamur teıısi!!ini getirip 

N'ejadın başucuna koyınu~tu. 

Belkıs aı1pirini alması ve ıhlamuru 
ı·ahat içmesi için Nejada biraz yar· 
dını etti. Hastanın fiııcanı tutan el
lerf o kadar titriyordu ki ıhlamurun 
bir kısmı tabağa döküldil. 

nunda anlasılmıstır. 
Ocata" düİerek y•ndı 

Dün Haseki hastanesine, Ça
talcadan, vücudü tamamıle ateş
te yanmış bir kadm getirilmi,tir. 
Kadın haetanede biraz sonra öl
müştür. 

35 yaşında kadar bulunan ve 
adı da izzettin kızı Şaziye olan 
kadının kazara ocağa dü~erek 
yandığı anlaşılmış, cesedinin def
nine müsaade edilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Pederim~z emekli piyade bin

başısı Bay Mustafa Sıtkı Jldızın 
cenazesine bizzat gelmek, mektup 
ve telgrafla taziyette bulunmak 
suretile büyük acımıza iştirak e
den akraba ve dostlarımıza en 
samimi şükran hislerimizle alenen 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Çocııklaı·ı: Ja11clar11ıa ııubavı 
Mitlıot, ikdam 're Son Teloraf 
ı.wkfoe 1Jefi Zilı.ıi, Kııyııcak 

}..'ahiye .l!iidiiıii Yıısret, Ek
ı·eııı re h·f'rinıclerl. 

Nl•jad devam etti: 

- Şunu da bil ki senin ıçın Ve
daılı bana tercih etmek, iilümn haya
ta tercih clm~k olacak. O takdil"de 
hiçbiı- kuvvet benim tetiği çekmemin 
önüne ın·çcmez. Sana kaç kere anlat
tım ki ben, a~k cinayetlerinin hep
sini mazur gören bir adamını, 

Belkıs mınldandı: 

- Sen haRta~ın, yavrum, ha!lta. 
Sesiııde kapalı bir ofke ve nefret 

vardı. 

İlii.v" etti: 
- Onun için ~eni nıazu-r görüyo

ı um. fyi ol da, ondan sonra her şe
yi ... Daha makul... Göı üşfirüz. 

Nejad kaşlaı·ını çattı: 

- Ben hastayım ama, dedi, akıl 
hastası değilim. l\Iuhakemcın yerin
de. 

- Yaptığın hareket, muhakemesi 
yerinde olan bir adamın hareketine 
hiç benzemiyor. 

( Dıvam1 vcw) 

Knox, mevkiini kurtarmak için 

kendi fahıi fikri Nazilere kartı 

Amerikanın harbe ırirmeai lehin
de olmakla beraber, don.anmanın 
h•rekete ıeçmiyec:etini bildinnit
tir. 

Diğer taraftan Stalin hathı!ın 

yarılması İnptere adalan üzerine 

Almanlann havadan kabir kuv
vetlerle hücum ebneleri ihtimafani 

kuvvetlendİnnİftİr. 

Bu ihtimal karfısmda ln&ilt~re 

Ba.fvekili dünkü nutkunda İnsilia
lerin ve bahusus LondraldanR 

kuvvei maneviyeaini takviye et· 

mek lüzumunu bisse~tir. Cbur
chill bu nutkunda geçen aylar 

içinde İngiltere tehirlerini.n ve lıa
husus Londranm sıiınaklann ve 

itfaiye tetkilihnın ikmal edilip 

Almanlann hava hücumlanna em 

niyetle intizar olunabileceiini aÖJ 

lem.İftir. 
Muharrem Feyzi TOGA Y 

, ..... 1 ... uııttnı11111111111111111111111111111t1hnnu~ 

~ Vecizelerin Şerhi ~ 
: : 
.,. ..... ,uunnuuuuıııuıuıuıuuunnıuuıııttııur 

Kendi nel•imin kaı f' 
duydulumaz ,-üu•nç, baf· 
katarına lıarıı göıtcreceli· 
miz gü.uenci be.ter. 

LA ROCHEFOUCAULD 
Kendi nefsine g{ivenmiyen in

san, başka bir kimseye günnmcz. 
Güvenç, insanın kendi özüyle baş. 
)ar. Kendine, kendi ehliyetine, li
yakatine, meziyetine, kuvvetine 
güvenmlyen lnsan, kendinden şup. 
he eder. Şfiphe, ştiphe doğurduğu 
gibi, nefsine itimat etmiyen kim .... 
se, herkesi kendi gibi ~ayar, ve 
kendislle ölçer. Bu ölçii kadar 
yanlış bir ölçü yoktur. Fakat. ken
dine gtivenen insan, başknlarınn 
da güvenç telkin eder ve onların 
içindeki güvenci besler. İtimat 
nefisten başlar ve başka1arını 
kaplar. Nefisten başlıyan itimat, 
başkalarının ruhuna da işler ve 
onlarda a 1 hissi doğurur. 



natak, elde mevtul teneke 
nlittmna söre t;U .arliyatıd 
yüjde o'fla ~ kıftı nilbe\ih
de ti& tevalat :pİft)Kaltbr. 
Büfidan 90llra ilriftei hjı P'rtl 
tene'\e tevmb da ,a,aarak te-

konaerve Jaı.rikalarile teneke, neke ile İf pren diier tetek· 
azoz kapaiı yapan fabrikala- küllerin de ihtiyacı kartılana

bulunduiu vil•yetlere aev-ı caktır Koneerve ve gazoz lab-
edilmiftir. Teabit edilen eaaaa . · • .. 

1 b f b 'k l 11 bı'r ·- rikalanna teneke dagıtı muı 
~azaran u a n a a n --
n~ zarfında •rfettikleri tene- itine buaünlerde batlanacak-
~e miktan nazıan itibara alı- br. 

Fransız milli Besarabyada 
Rumen idaresi 

Nuul11r Meclüi, .. nl 
.apı1 •• 1c lef/cililı 

l:.ondra. 14 (A.A.) - Fran- Bükrq. 14 (A.A.) - Rumen 
in*: mili bayramı münuebetile la- memurlan Çernoti ile Bukovına

Batvekili Chuıdıill General nı~ batlı~ ,ebirlerindeki vazi~~
~-• ....ı.-..a..-t---a leruıe yenıden btlallllfiardır. Buk 
- • ,,. _____,...._ --· Çe . d .. 

b. • · d le f r...,.e moü aruın a poata mu-ır meuJ lfÖn erere za ere Ye 1 L ıııo.~ . did ba-1 b 
F L 1 .. d le na&a au fUll en ... amıt u-
ran•nın &Urtu acagına aır o n lu malt d y . b. k k 

imanından bahaetmif, ,\rap mil- d n O:."·b e'ie "e krar~ ;· 
Jetlerine iatiklll verileceği ve •r: . 

1 
'd.fa. 1 buru: ovına1 a 

Franaaıun Suriy-leki tanbi men- yenı 1fK
1 

al e 1 mlf L u an yer e-
fa l 

. • .. L r:-fa l __ :._.
1 

re, yo cu ar, ancamt muayyen aa-
at ennın muna za o una-.... k • · • !L d. be ı 

bild
. . • en, aıyaaı ve ı&tısa ı ae p.er-
ırmıttir. le pebilecektir. 

Bundan bafka, Londrada inti- Bükrq. 14 (A.A.) - Nazır-
tar etmekte olan cFranaa> ilimli lar Mecliai dün öileden aonra top 
aazeteye General De Gaulle, in- lanarak Beaarabya ve Bukovina
ailiz Hariciye Nazın Eden, Po- da yapılacak te,kilit ve teaia edi
lonya Bap.kili General Sikoraki, lecek muvakkat idare için ittihazı 
Belçika Bapekili Perlot, Fele- icap eden tedbirler hakkında ye
menk Bapekili Profeai>r Cer- niden müzakerelerde bulunmut
brandy ve Norveç Hariciye Naaı- tur. Nazırlar Mediai, aynı aman
n Lle tarafından da birer meaj da buğdayın fiyabnı t"abit etmİf 
pnderiJmit ve mÜfterek davaf a ve buğday iatihaalitile utıflnı 
olan Wbhkta ve HüT Franez murakabe etmelt üzere bir Bui
kuvvetlerinin oynadıldan nller day Ofisi tetldline karar vermit· 
tebarüz ettirilmittir. tir. 

Sı 7ucbmcı 
llemtireler karslan 
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KİT AP TENKİDİ Mustafa Fazıl Paşa.San _ Fethi Okyara 

ld~ilt&~Jl-ıll 
\ s P ' o .·R · 

, ~~Siyasi fırka reislerinin hayatı 
tefr.lka: to Yazan : Ziya Şakir 

Cevizlibahçe [~ 
İstanbul atletizm 

birincilikleri 
......... ········································ 

Yeni Osmanlılar Cemiyetinin ektiği 
tohumlar, filiz vermiye başlamıştı 

Yazan : ~HAN İLERİ 
Milli etlebiyıı.t.ı- .. ·---------------""""~-------... ..-..-.-----.. 

mızın meınleltet.te Memleket edebiyatı i!zerinde konusan en sal&bi1etli mütefek-

Cemiyet, ~sasen inhilal ctnıitıti. l kar) lığa dört elle sarılmış olan nu, ~anı dfüe kirleri : maalesef ~akdir edemiyeceği~iz ~ir zihniyetle }ı~~ dS
Fakat ynşadığı kısa müddet zar· basit halk sınıfına ıöylencn Öz· ~uğıu cer~yanı~ TA · JN DiŞiNi» ~esa~ kat?'~~ ı~teı:nıyorlar. Halb~k~_ınkıLip 
fında dn bütün T"rk münevver- l"'r onl rın ı., · k l - d • · 

1 

uzerinde gezıne<:e - tan sonl'3 ANKARA, IZMIR» gıbı ıkıncı derecede buyi.ik f&kir 

l\:o~ hlni.ın 

!\'~lbatıt 

tafn ndlı, 

tahtasr> catlnk bir 
adamda 1.cee li c
deı: So •ütHlviı an 
:köyunde c aban, 
pulluk tamu > c. 
ricl't' ,gcçlneıı hu 

Altı seheaenberi yapılan müsabakaların 
11etic-elerini toplu olarak gazıgor.u.z 

Yazan: S. A. Güze ser 

-u " • ır u agın an gırıp, • _ 
1erinin dimağlımna feyizli tohum- diğerinden çıkıyordu. h~ı dikk,ıt, yo!u- meikezlcnı •. ~ dogmuştu' ve buralarda kale alınması Lizım gelen 
lar serpmi .•• Kuvvetli bir inkıldp Genç Türkler, bütün bunhu- ııu cÇcvitlibahçc> ~;su(t birdkü

1
'1Hihr. rnayalannıası 1 vardır. Ve hatta zaman zama11 bu 

unsuru etiııtirmışti. Bu ıtibarln daP. gafil bulunuyorlar, gittikçe den gt~lrme1~ . (l. l ı na o u ı arından) fır ah lan gülleler eski Biı:an:s surlarını 
(Mehmet heJ") i, Haima derın bir cüretlenni arttırıyorlardı. Ve bi:-- dcrımesi fnr.t. olan delebiliyor, ve üzerinde (Anadolu) matbaalarının damarasını ve 
şükrnnla ttnmak V"e Meşrutiyet in- az d::ı, Sadrazam Mahmut e· bir ml!l!lek borcu. meçhul şöhretlerin imzalarını tafıyan eaercikler, İstanbul nep-iyatı-
kılubmın ilk bani.si olarak tanı- dim Pa'8ya güveniyorlardı. nu uııulmu, ola- na meydan okuyor. Bu tenkit yazısı da kıymetli bjr :sanatkir o-

ndn n u~ anl.lıtır. 

L ıııuıni Hıuı)te 
nalbant çnvııfltıgu 
~·apa ı ken c Ahıs -
tafıınırı le7;l.eresi 

m;:ılt :lazımdır. rakat ilk darbe, yı'n• "' ·1-bınut cak; son devir cde lan (KEMAL BİLBAŞARAN) kıymetini tebarüz ettirmddeı.:· · 
" • ~ ~ bi riiştümüz hnk-

ııt-'f. 1- Nedim Paşadan geldi (Y ~ni Os- kmdaki müşllhedı>. ----------------------------
lJk ( 10ftalar) cemiyeti ve mantılar) Cemiyetinin faaliyeti .. ı .rımııı, intibalan nok arı ve hiil..iint 

bunun üç reisi zamanında (Sadııret) makamına !eri sakat kalal'tlktır. Çünkü ne <C'l'-
Sultan Azizi tahtından indireıı geçm~k i~in cemiyet erkanına giz- vizlibal:çu, n~ cKüllük kııhvcsi>, ııe 

IX.C ( hürriyc:t) ten bab'!eden bu <Taksim gazino.rn \·c ııc de <.\d:.-. 
r .. Okuyuculanmıza ... 

ve onu ölüme surükliyen :kuvvet, 1 B • --' k d zat, • aradan seneler geçip de nİ· aı· ve« <>' .. "Ilı> vııpunannın şu 11 ur lzmı'rde ~-aaı':r. ·•ada •• çalı-
esaılı bir cemiyet d,.O.ıldi, Bu j .. i k J ı bil til ~ ül bı'l k b' ~ v .... 

.._ r ha'-·ct - Sadaret koltu;;.1ın1t yerle- ·uru~ u.: c e J!Or e ece ır scy • k h k 1 
idare edenler, muhtelif aebeplcr- " <> ıaugahtır. Ona Anknra • i tanbul u- : şara i ayeci ik ve roman<·ı· 
• 

L! _ı sı,·r ye.rlesm. ez·, Babıa~lı'n"ın usul ve : 1 k h d d • )' b" e u.irlcaç gün içinde bideşıruşıcr: r:ı~ıııd:ı işliyen bir tı"n pl•nrrresin- : 1 sa asın a eger ı ır ınev· 
bu tarihi hidiseyi vücude getir· an·aneııine uymak 1ü1umunu his- <len de balnhım ı. nu cennete ulu - : cudiyet ~österen Kemil Bitba
miflerdi. e~tti. (Namık Kemal) in çıkudım nmk için hazı ıntt'lar a~'lcıık n: : sann cETRAFIMIZDAKİ i>U 

Bu ecbeplcri iz.ah etmek mev- (ibret) gazetesinin t 8 inci r.uma- Yazluı im. bulutları altında. kışları ; V ARıt isimli kıııa romanını bu
zuunruzun haricinde bulundtıo~ ra~ına kadar tahammül ederek, çamur denizlel'i i"Jnde ~üzen kugnı- : kaç gün soma T ASVlRI EF
için, bu vak· a üzerinde durınıya· 19 uncu nüshanın çıktığı gün ga· lard:ı ve ü tü açık, t ıht:.ı k.ıınyo•ı· ~KAR sütunlannda okuyac:akeı
cağız. Ancak, 

0 
mühim v~ tarihj zetenin tatili hakkında emir ver· !arda hırpıılanmıya raı:ı c•laı ıks111; : mz. 

hadisenin b pnda bulunan bir· di. hatta ba.tılklarda planıp toıı eden 
kaç ,aMiyet üzerinde ınnzulan· Bu emir, (hürriyet ve nıe~ · nıofüru ~ekmiyc, yoku,.larıl ı Nuhıııı 
mızı ıüratle dolalbrdı.ktan ııorua. nıtiyetperver) liğc indirilen bir l ~cy!!:ımberliğlni inltar eden tekerleği 
İsta.nbulda teşcltküJ etmiş olaıı darbe idi. Nitekim, gazetenin tah- ıtmıre. 'ktı.t!:ınac:ı~ı;ın. ~ütun ~ı~ z~h: 
( f 1 \ • 1 rir heyetini te~kil eden gençler d e 1 mcetı~:~lıııblnına ıı_ı:zece61 ;er hincılcnnı 
so ta ar 1 cemıyeti rei.., erinin b' • ti İ b ld c evı,,,ı 11 çe> ntn <M!ım 14vuzları 
h · t" d '- LI - ırer memurıye e stfln u an b p.: sıye ın e Karar ~acagız. t b't d'ld" (N k K I) . nşında> kurutııııı.k hakkını kınan • 
Evvdil .\!Unll arzedeliın ki, (Ye- e ı e 1 1• amı ema ın cak-ın 

ni Osmanlılar) Cemiyeti inhilal hissesine, (Gelibolu mutasarrıflı- cCe\~libahçc>, gerç :ten ım'atk:i/ 
etmekle beraber, bu teşekkülün ğı) isabet etmi~ti. bir bahçıvanın, Kemal Bllbasnt'ın en 
asli erkanını teşkil eden zatlar· Bu gençlerin dağılması, C hür- son ıncrdaıuı geilrd *1 bır hı' Ü) eler 

O zaman ilhan llerınin «CE
~ VİZLİ BAHÇE» hikaye kita· 
: hı münasebetile yaphii't tenki 
~din ne kadar yeTinde oldubn
: nu siz de anlıyacaksıoız. Tas· 
~ viri Efkar da Türk .. deb:yatı· 
: na kıymetli bir i~im kazandır
: mıs oldu;;.11ndan dolayı huz . . .. ~ ' 
~duyacaktır. ; 

················································ 
dan L--ları, hsı" ııraaliyctle~~- riyet ve meşrutiyet) makine!!inin fid:ınJıJ:.,dır. Geçt•n ~ ı ıı ~l'l'ltiıd A-g,az.a 11" ... ~ 1 d morarmı~ !\arıcık yan:ılı:> 11, <dil'sek· 
d~,.,.m etmı' lerdı'. İ~ eıncsini urduramadı. Ba•ta nadoludan lllkn.veleu .\ ü1.dr. •·uz .... _ " .. lerl birkaç defa yamanmış ntP..şin cn-

En mÜe55İr f afiyeti,, Namlk amık Kemal olmak üzere, hepsi yeı·li blr yazı u .. ta old -. mu 1 b:ıt ket> ti ,.e beynz atınn bindiı.:i zamnn 
Kemal Bey gö teriyordu. Bu zat, de sürüldükleri yerden y :zı larına edcn bu değer11 'hıkn;ecımiz, dahıı o ,;aı:a, soln ırgalanan vıo: cdurt 'katlı 
en sadık havari inden olan (E· devam ediyorlar .. m~tear imza-1 zaman salahbetli IBüne kltle1iınnin bü~-ük altın kö ten hı d/HdfıgO koca 
büzziya Tevfik). (Nun) vt (Is- !arla lstanbula gönderdikleri. bu 1 gtiılcrine çnrpmı., cAl: ırnı. Anndohı , gijbek:li, tam 10 numal'a bir mutcg:ıl
mall Ha.ldtı) be}'ICTi bapna toplı- yazıları muhtelif gazetelere der- Y'eniasır• gaıetelerinde. cO!u . \'eni- lilıe tipidir. O, kö~·lerde mevlut oku
yarak (İbret) • minde bir a:azete cettirerek müc bedelerine fa91la adam, Hamle> '"" < r ma mecmu- ~·ıın, en fal.:lr ölüleri bile betlnvu yı· 

vermiyorlardı abnnda lehinde hayli kıymetli hli· k:ınııyan hası biı müczzlnhı oğlıı-
çıkanyordu. 'Mithat p,..,~nın sadaret mevki- külınler toplanııştı. Bu ıyi knbulden dur. Bahası Osıuıın Ekudi. iıııce Ç(.k 

Ate,.in yufılanndan millet ve ....,. asa guru h •- ı 1 
T • l · b 1 · d b ' r \'e na ve..., 'ıı,nı ven snn- fakirken, sonra blnlcııbiıt' l\:ır(ınlu,. 

memleket heyecanlan tnşan bu ıne ge meııı, u genç erın e ırer atkar hakiki mcnılcket mevzularının b. l t b 1 d 1 · · · ' mış \'C bu h:.ı.I, kiiylülel'in ııır.ı·ııkım 
m ünevver gender, o zamana ka· ır_er 8 an u a av. et erım ıntaç içinde ,_.a!lt\", arnk ses i:ı: "111ı .. ın:ısıua " E b J G T k · ~ ., \,urcahımışlıl'. P.u servetin lı~kkında 
dar Yalnız ( ~-ıu .. rriy•t) diye fer- etb. ııasen u :zat ı e enç Ür • devam etnı1~ ve kı,.ıı bir z:.ınııııııla i· ı ~ J :ı b "" tüı lü rivayetler dünm{'ktw.J :. Y.':ıJ.."1.lı 
•a.ı eder1·r,-en, .-:-..ı 1• buna bir eY arasınoa, manevi İr yakın- kinci mükemmel c.,eriııi bize uzat· h' ı c . ~ _,..,.,... I k b ı7., en doğru unu, keres~ fubriku· 
L il' d h il- • ' d' 1 a, ö termİfti. mıştır. ,..eume a a ave etmış er ı : eınd;.ı çnlış:ın Ramazan Uı;Lııdıın j;g. 
(Mefrutiyet) ••• Mithat Paşa, muhtelif valilik- Hemen füav.· et.nıek Jazınıdır Jd, hu :reni~·oru:ı: Müe7.ıdn, cplçiıı~• ~ .ni og 

Görülüyor ki. (Yeni Oamanh- !erinde teceddüt ve terakki ta- eser, cAnadoludan Hikiıyell'r• e da- !tına nasihı'lt ederken c1n nn f:ıkir 
lu) Cemiyetinin ektiği tobumlar. raftan olduğuna göstermişti. Ve ha yukarıdan bakan, nar ve ceviz n- yorganıyla zt-ngin olur.> di~or. Ha
artık filiz vcrmiye b amıştı. Ve böy1ece, Genç Türklerin nazan pçlannın göll!:el ndiro'ği y~,n bir kik ten bir gön Tiranelilcte lıir di
bu filizlerin. günden güne kök ıa- dikkalerini celbetm~i... Genç irtifadır. Bu hükmümüzde rn kil- !enci ö'üyor. Bu dilenci val..i.lle Ra
larak dal budak u.hve.nnclen ih- Türkler, mnkaatlanna viıınl ol- çük blt' mübnlilht ıı Y1 olmndtj:,"lflı ;11. mazan U tanm köyüne de ~"'!'flmııktıı 
tim li de vardı, mak için devletin mühim phsİ· bat için, U7.an 8liıden ktıçın rak kita- dıı·. cÇulu, çaputu ~ nmez lıir ga-

L. yetlcrinden, kendilerine bı'r (LaA. bm CC\·hcriyle okuvucuları haşhaşa rip ihtiyoın dır. Yalnız emeklik> uşı-
Bunlar. arb · aaoak cemiyeti Vt- n mi} anyorl rdı. Ve bunun da. bırakmak. bu :razının hacmi nisl:ıctin- lmlır. Ol'taılıı kalan cenaz~i .cbir 

• bafta Sultan Aziz olmak: üze.re • d b' bi · d 1 J h·'-"' ed anca" Mithat Pa•a olabı'leceg·1•11r e, ır nn en guze Y~ i ı.-ı.:r en, hayır s:1hibb kıJclırmııkt:ıdtr. Ccn:ı-
llükUınetc de unutturmak miyar· .. l' lm b' . . hı·ı· i k tahmin ediyorlardı. .uç o azsa, ınnın t ı m verme Zl'~ i yıkatmak için nıüC'zz.in O mnıı 
lardı. Bunun ıçın kendilerine d • ı EC Genç Türkler bu tahminlerfo- ogru o ur: cııclıyi ç;ığırtıııışlır. )lfıP.?:zin i:ılııi 
(C~nç Türkler) ünvanını veriyor de aldanmamışl~rdı. V M'th t Kitap, keıırli ismini taşıyan bir hl- bitirdikten sonra hayır salıilılııin \OP.r 

!ardı. Ve böylece de, ihtiy:ır Os· P .1 a b k 1 c 1
1 da 

1 

kayf.>tle ba~hyoı·. Ru. öteıl~nbcri f.'Hrp cliid beş on kuru~u kafi güı-ıııez. 01-
1 l • • • d pv aşa ı e ç rça u an aşmış u:- ı. ,._ b'ı.. •>;11 ki . "k b' 1 l · i 1 ·ı · · man ı var ıgının ~nncsın :?, ye ,,e- V t k h d fi . • '· • . .... tat .. cu <'n · ıısı · ıı· u u <lur. 1 encın n cpı mı - Jlırtıııı şı lcsını, yoı . 

• d b' t' t·-· . e arı e e erıne \armn ... ı•·ın M ha • . ki ki b!i .L'k· -kı . ··t·ı - ı· -nı ve zın e 11 unsur ye ış 1g1ru d d 
1 

.
1 

.. .. . h l • u rnrı, tapta · tun :uı ·rı1·e- gnııın1> ~·u ~nıp gıl l rur. ~te mu-
ı -n ediyorl rdı. ev a ım an e yuru~ıye azır 811 !erin ruhiyle nkor te kil edecek, bir eı.zin O man, bütün ümrün~e lmzıın· 

Fakat bu genç Türkler, beş a· mışlnrdı •• '.. iFak~t .~ıthat Paşanın isim bulmak :zahmetmden kurhırdtl'l cını altına tah,11 ederek yoı-ı:-:ıı dl
gırdnnberi (istibdat ve t hak- sadaret muddetı, Jkı buçuk cwdan :için, 'kolaydır. Bu usul 011 7.:ıman- kcn bu zengin dılencinln nıirMgn:ı, ba 
küm) den kuvvet at n Osmanlı fazla siirm di. Genç T-U.klerin lardn bizde de çok kullanılı~·oı·. Ke- paçm; nılaıla koıumıştur. 
idarcs!ni devirecek kadar kuvve. bütdiı~ hayalleri, teknır,.sukut edi- mnl Bi~ba511:ın bu yedı hlka~esind 0Rmnn Efendl ô1düktCJt ı;or :ı, ol!-
te millik değillerdi. \' eg~ne silah- ver ı. ana fikır daımn şu mlh,er r ıfındn lu bu sen·eti ivi kull,rnnııı1 il 
lan Cla, ateşin d\mağlunnda biT La.kin ne (Namık Kemal) ve clö~ul or: Koylü ile mütegallıbe, in- kurdtt"hl tuznl..~• • kerest~ o;~~~:. 
an bil sükun bu1m1yan heyecan- ne de havarisi, azim ve iraclele- kılapçı ılc muhnfaznkur, nıuhteki:lc ı;ında - nmelen!n em~i"dni rı lamış, 

tarından ibar
etti. rinden dönecek yaradılışta değil-' lıalk ve dc~let mucadel ı ... r.ızilı~i ka bndaki cCcrizlib:ı~e l,. in c e-

l d' B nl b. f . sııhneler: :Kövler kü uk J·a bn h • ln h zı d hail" 
Bi1ha•sa, halkı t nımıyorla~dı. er ı . u ar: ır tara tan )' ne 'l'' 1 • S~' k 1 1 k r avu nnn a m:ı ı lıukuınet " L ~ı . b" • I Yatı. .. ıp er : •u er, urn z t.o ' tes' . 1 ta k 

Kalplerindekı teceddut 'Ve terak- mat Jua~ a emınc:, urrıyet nur arı tufeylller, dıılaı;crecl ~ut llılıeler 0

1 rı , _ ınbı 1
1 11 nıd k~"U 111"'.ltnıış. \e 

saçar art.:en, dıger ta:rfatan da f al d 1. • .' < ı mn"' o~· :ırı> n ı ı nrnzı f thıııdc 
kı ateşlerıle yaktıklan m scılcnin . so t ar, tere ı etn re mı :ılahı· d k Jü · · · k ( tıyatto) vasıtasile • tlerin bir U d- ü • k .ı c o~ ıııun 1111111.etinı nuıı rı tır. 
nuru ile goı:.leri ktımaşmı, oldu·!\! ye er, u~nı ve P ' 111 ız uııılar_, K" ı· fi · 1 i dl 'l{aflet uykusuna dalmıs olan _ hal . < u~ un n mınnet ıı :ı> j or117 Çilıı· 
için, (halk) denilen uınurni kut· kı uyandırrmya karar vermişler· 'c ;aıre... ku ıiüezzlnoğlu, kaz r;eleccJ, ycı den 
lenin hakiki çehrelerini görcmi- di. Çok hüyiık meselelcn i ·ıı e ıılınak- tavu.gu cıoirgeıııez. Canııııı okıınıak j • 

yorlo.r... Herkesin, çarçabuk o ln bcrnlıer bu knd n· toıılu bh man- tedı •i biı- k(i~e d ••rulduğu 7.Dmnn 

ncı·eılc'!) <ll!ı ı. :u : a ı k.ı ıı~·ııgwdaki 
n.ılı gii~tneıı ı Kuyruksu7.) ııcllı lJir 
l>nhr tarllfrndan ÇC'l\L'Sİ dsğ'ıtıldıKI 

i~in suratl {'aı pıktıı·; tok siizlü bir 
adam oJJugundıın aoUı.yı d aklı çıır
pık sayılmaktadır. 

Nnlbant lustllfa, Jüt>u.im•ğ. 
hımın ne korkunç bir istis:nmcı ol
dugunu, ve ckö)·lünün ııııa<ıını belli· 
~.-cnln> bu hnin ııd:ım buluı:ıdu.i1:uııu, 
çeııe~me yeıliği tekme gilıi, bilmı•kte
dir, l'akat ılerdini kime ıınlatsııı? nn 
diğini şurada, burada hnykırıyor, tek 
ı•Hn " i çıknıarlıfrı ı;rilıl, tek Sl' 1ıı e
l iııı.IC!lı de bir i neticesi ç•kıı11yor. 
r.i r k:ı rış ökyi göı·eıniyen ıniyopl11 r 
kl!filesi l.ı;inıl<• ayna ticn n~ti ) nııını
yn çal ışıyoı'. Fl'rı:t şülırt'tl liÖ:ı:leriıı i 
bü bütün h'sir~iz lıııakıyor. '.:\lliı•1.zin 
u~lu bcyn:r. ııtil<' Ü!>kiiıfarı gı:hnlt'ldl• 
dc•vnm cıliyor. Zavallı ve cahil köylü. 
t<'r kenrlill"riııi dıl)"\ıranın, kl'ndlleı'i
n1 soyıın oldu~unu fıırk~ll"rn•yorlar. 

Müeuinoğlu çcvlrd~i ılu!M •ın fa1'
kındndır. <C vi1Jibahçe.> nin ne oMu
ionu ki.tibirıe ŞÖ;\ie anlntn'Or: 
<- ~i'ilihalıçe bu, kitip! di~or. 

Cevizlib:ıhçelcı olnumı i ler yiiriir 
mü, tarlıJar t;Ürülfiı mil, pnvlikc ç -
lı"ll' mı, Müe:ciiııoğlu olur muydu?>. 

Hatta itirafta o kııdar ileri gldi
yorilu ki, babası .Müezzin Osman r:. 
fendinin filıne<Wn iinee: c H ukunıııt 
~ııpısı, Çtıl'.Şı gapısı . <.'<'ıııi gapısı Cc· 
vizlibnhçeyc ıtı;ılır, ü1 •n !:ı> dl•cliğini w 

,, ... ı;aklamıyor. Tiu müthiş b..lın ona 
şu naııihtt11 vermektf.>n de lcoı lmıll

;\'OI'! •Gündiiziin . ft-v1it olmtııp hel
va da ··ıttın nıı, ~ece ıt·adun oynat· 
maz.c;aıı ocağımın ta~ı ıtf'pene çiik
sün!~ 

Ilöyle bir heıJdua~'I kulalc)arııta al-r 
tın küpe yapan l1üeuino'Yhı, l tc 
hii~·Je bir bubanııı oğluıhır Vl' Ceviı-ı 
lilıabçc ürlt• bir yenlir ki. Jı,.:aymal.::a
mından tut da hükumet kııpıcılarına • 
v"nneıyn lm<lıır herkesin ueıin hn-ı 
vuzlar başında~, her ncYi mrsuliycti 
unutacak dereceı:lt>, ba ı dilnıııüştii r. 

cB.> lı:a abası ve CİTarııı<lan bir 
dcnılryolu ,gı..'ÇL'Cektir. Hatta lıu ifin 
mühl"nılis1eri bile g~lrni~tll'. Ve çlzi
J,•n )'·ol plinınılıı Cevlılibnhçc tıımıı 
men lıuuanacak, bfü·i.ik biı kı mı r.ııv
lar altında kıılaı:akİıı·. Bilttlıı ınuva·f. 
fakı) etlerinde, ~orluklara ik:ıı ırı kul· 
laııdığı en büyük kozun tclılik •yı• gir
diğini farkeılcn !.'\.füczzinoıdu, bu 'ol 
planını dPğiştirtmenln yolunu n~a
mış, bahçenin müda\·imlerinden olnn 
kıısıılm fcn mcmurı.ıııu clrte C!tml~: o
nu bükiimct merkezine gönrlenn1ştır. 
}"ol mübcndislerl içinde smıf aııJ.a

d:ı ı bulunun fen memuru, ı~l d zc)t. 
tikten ha kıı, yeni dcııılıyoJoı f!'Üzeı 
g;ıhında hfiktirnct.in hangi :•r·ıziyl i -
tinıliik cdcc~ini dc öğrcııı:rcl. bu bil
ı;rı 'ni !ful'.'Ztlnoi'!hı utnu ıı . Zen
ginleştikçe hırsı nrtan ve lıır ı art
tıkça zenglnlc<ıcn l\Iüczzino• hı, lıtık ı. 
111 ttcıı öne clavrnnnr:ık clıu\n1< bo 
~'lı > ku) leılndeki taılnları, lıulıçcleri 
~ ık palın ına satın almış vc kısa lııı 
ı ıü !det sonra dn, yilksd< ılc •••de, lıü 
kunıetc rükleınistlr. meşnlenin n\ıru ctrafıncl toplam- (Davamı varı ,;ııra gösteren bu ıhık ı. •\er el medi- bcynz atının hcybdcı i h ·diy 1< r\e do. 

vereceğini r:annediyorl rdı. !~~~~~~~~~~~~~~~ ne. umumi biri hı bulmıık dııha iyi lııtluı·: "Kese küğıtl.ırı. leblchl, beynz Allııh bit· 'kere otıu cYuni, t: ılunı!• 

) k f h 
• d f • oluı du. lanmafih cC •vızlıb!ilıçe~ hi- ckn ek, biraz ""'ker \'C mulıl.arn. bir d m"til'. JUüczziııo,.,••lu uıiı uıı"·k• ~ .. •·ıı·. 

(Saray , zev ve se a ntm en i I "" " J~ ~ LCU T z A R kil~ i de. ha~ı b:ışuı:ı bh zjJıniyeti ~e rııkı nlınıık :!o ekunu kabru ık bir Iı ınak :!o olilc kere te,.ini ta ıvaıı nıo-
bıışka bir ş~y diısünmüyordu. b ı'ı ttl · • · b 1 b sem o ze ~ gı ıçın Y e r kltnba mnsrafı icap ettfı m<!z. Fnkttt lı;j,~ 1ü töı kaptanları, ) ol ) npılm•nhn once, 

( B bıali) D51rlardanbcri şekli Gazetemiz, muvakkaten kapalı kal- isim olmak şercflni luııı:dir. uç kuzusundıın bir:iııi onun ofrn 1 onu a7. rnı üznıll !enli! İşte •ııııll i . 
fi'ç değişmiyeo usul ve an'ane1e· Dili oldugu muddct t:arfında, küçük Mevzuu ~öyle bir t.opıırll}'ahm: için ı.eve seve kurban eder. i\hkzz n- iz lrnlınışlarclı <Çetrefil riı:Ji knp-

• d le" "k b' f d ı.:- 1 Lta kaı·.nc. ıimi.zi nlika.da. r eden """rivut 1 ,, . ti rm en en uçu • ır c a ·arı.- d b -. ,,.. cCe\'izUhabre> 1crin, orı~~ııd • .n.1• •·c og u ... ôy kahvc>ınn e ) ükı.ek ıwrde- tanlan dn nı1 k onun a~ıığınn gcliı> 

~ f94 I lstanbul Atletizm Birin
ci'ikleri cumurtesi \ e pazar gün· 
!eri Fenerbahn· stadınclu yapıldı 
"c bitti. Biz bugünkü .Yaz.ınıızla. 
altı sencdenb ıİ muntazaman ;ı;a
pılmaktı:ı olan bu birinciliklerin 
kıı;a bir tarihçesini yapar.:ı'k. şam· 
piyonlarımızııı isimlerile be aher 
derecelerini de: bir cet\ el h .. lind 
dcrcetmeyi sporcu okuyuculını· 
ıııı:r için fayd.ılı buluyoruz. 

19 36 senesindenberi. her !!'C· 

ne tekrar edilen bu mü abak br. 
en mühim .atletizm mitinglerin· 
dendir. 1Q36 ve 19 3 7 yıllannda, 
aynı zamancld Balkan oyuntarı 
seçmelı·ri ma!ıi.retinde olv.n fsran 
bul tlcti.an şampiyon ına, di
ğer böi«elerden de atletler işti· 
rak etmitı olduğundan t.ık:ım t s· 
nifi yapılr.ımamı,tır. 

19 36 1stnnbul Atletİ;ı:m Bırin · 
cili.lderini Güneş takımı kazanmış, 
nıüteakıp iki ı;ıampiyonnda Fe· 
nerbahçe ve GalatRsaı-ay ldüp!e· 

ri arasında haruet)i bir çeki,ıne 
cereyan etmi' ve her iki defasın· 
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da da snn lacivertliler g lebe çal
mı~ı:ırdır. Bu 11ene t-ekrar he~ e
canlı Lir çarpışma beklenirken. 
son günlen:f e ortaya bir lisans mc 
desi çıkmış ve at1etlenmizb kıs· 
mı azamisinin lisansı olmadığın· 
dan, müsabakalaT heyecanını kay 
betmiştir. Bu el;lcle daha iyi de· 
receier elde etmek jmkanı hasıl 
olmu tur. Zira, csl.:iden. ekseri 
atletler sırf klüpierine puan ka· 
zandırrna'k maksadilc muhtelif 
müsabakalara gırt) or ve kendi 
«specialith lerinde düşük dereee 
lcr elde ediyorlardı. Mcse1iı: Rı· 
za M. but, iki sene e .. ·vel heş l· 
tı müsabaka} a girmi ve normal 
derecelerin dunWlda knln1ı.) s mec 
bur olmuştur. Yine aynı atletin 
geÇeu sene 600 metredekı .~ere
ceııi fevkalade gariptir. 

Bunun gibi dnha bircok mi .f. 
ler de vardır. Bununla b.-uu r 
194 l lstanbul Atleti?.m Birinci· 
lik1erinin dereceleri pek p r!dk 
dcgildir. Fakat bundan sonraki 
müsabakalarda :İ)'İ dereceler al· 
mak imkıinı mevcuttur. 
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1 ki d • . ·erısın e azı d •ı ıkfikler y:ıptlma 1 • '"' ""' " bu unmayı ~ ın n geçırmıyor- % et' h 1 ~d Teste :fnbrlkn ının ve clrmıık bo:ı;, U> den :ııtıırkım, öz.lcıine köylfüıün m n kendilerine iş dilcrti)·orlardı. Muez. 
~ arnı ı ı o ugundan rocuk sa. ..; ,.,.: ..= ~ 
ou. hı!c>n ız bu nn dercetlıl mcnıiştir. kö)'lcrlndcn znptedılmt~ nyı ız tar- faatlnl nıevnı ynpnın!!lnı t.ıillr. O, zinoglu bu fır. atı kaçınr nı:? Ht'- ::::j :;. -:;i :i '::;; ::i :i ,... ::; - _ ~ 

(Halle) , (k 'za ve ka· J\'.üçuk Juırlkıimız bu ncşri\•ntı lnlann <>nlıfbi ?ıiüu.zinoğlu, crnkı ile klıylüyü düŞüıımiyen hükGnıctl nuız. men ınoto lcn1c lılıliktc onl 'l dıı sa- g ; ~ c -: 
dc.r) e (nuı göstererek herşeyi vennki nü hamızda lıul:ıcnldnrd~r. ' I ı tın nlınııttır: c.Cünün birinde hıotör g g g § 8 g S ~ ..,. ~ - o .:.: 
(hak) tan biliyor.. (Muhnf za. (1) ::mfr (l'eııiyol nas ıı eri)' 111- luın nhnli kütleleri nıasıı\da hayırlı sahipleri, fnrkıııda olıııadun, ıııutörlc- c:-ı "':' oc. ::: ~ g X t; t::ı ..,. :;! 

·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~----..... ~...,~~~~:--:;;:k~ii-u~c~lc~r~·~K~e~ı,~~-ll~B~il~b~a~. a~r~·~~~~~~v~u~u~f~c~g~~~c~n,_.U~d~l;l~b~iı~·~e~l~çi~d~ir~.~(~!)~. ~"""!" ...... ..;.;~(l~>=eı·a ·ıı--sı-·l~ıi~fe~5~s~u~t,....n~~~,.~d~c)~~ ..... ~~"::"."'-:::~~~~~~~-=-=~~ 
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Büyük c u romanı: 73 ., ..•........................................... 
Biraz .sonra o köşe başına gelmrştik, bizi takip 

"!dcnlerin ttıklnrı kurtrunlar, arabanın karosenne 
gdiyor, kmlmaz camiada çatlaklar yapıJ<ordu. 

Biz köteyi döndük, onlar da arkamn:d n gel· 
<lileı, eramızda 20 metre kalmıştı. Gaze bastık. 
Onlnı hızlanınca nrabayı birdenbıre istop ettik. 
Tabanca sesleri ortalığı birbirine katıyordu. Al· 
monlann nrab ı y nınuza sokuldu, ateş açtılar, 
ateş yediler, ıki tanesi devrildi. 

Biz mnhfu:r. arabanın içinde siper alarak ateş 
açab' ıyorduk. Bir ralık Christinnc acı bir ses çı· 
kardı: 

- Ah dedi. bileğimden "uruldum. 
Ben eJimde sedef tabanca, kendime iyi bir lıe· 

de{ nrıyordvm. O sırada atascmilitere benzetti· 

Nakleden: Cinı • Mim 
•••••••••••••••••• 1 ••••••••• ••••••••••••••• ••••• 

ğım bir tanesi arabadan atladı ve araba} ı kcndıne 
siper almak istedi. Nişan aldım, k çarken kafa 
lil ınıı bir kurşun isabet ettirdim, sırt üstü yere 
devrildi, 

Etrafımızda ne kedi, ne de insan vardı. Gürül. 
tüler, tabanca sesleri ortalığı çınlattığı halde et
raftan hiç kimse gelmiyordu. Karşınıudtıkılerin 
kuvveti zayıflamıştı, şoförün yanında oturan aıka
daş, iğildi, ayağının dibin de duran otomat ık ı . 
bancayı kaptı: 

- Tnka ... Taka ••• Taka ••• Taka ••• 
Bizi takip eden kahramanların ar baları delık 

deşik olmustu. Doğrusu silahlar müs vi değıldi. 
Bız zırhlı bir otomobilde idik, boyle bir mücade· 
leye hazırdık. Onlar açık bir a mbada idıler .•• Ve 

Z• nnediyorum Kİ ilk defa tedbirsiz hareket etmiş 
olmanın cezasını çekiyorlardı. 

Bir aralık, gaze baınl dı .. gnz i lertfoyince içeri
de canlı kalan tek adam, elleri havad olarak bi· 
ze döndü. 

Christiane dayanamadı, insanlık hislerine uy
mıyarak bir iş gördiı, ellerini havaya kaldırarak 
teııl!m olm hareketi gÖ teren o.danıa ateş etti ve 
arah:ının içınde onu dn devirdi. 

Ben otomobilde kaldım. arkad şiar hemen a
~ağıya atladılaT. Canlılık alameti gösterenlerin be· 
yinlerine birer kurşun daha sıktılaT. Hep inin üzer. 
lerini karıştırdılar ve dlenne ne geçtiyse hepsini 
alarak otomobile bindiler. 

- Çek Sinayaytı 1 

nu sefey ben mi.idahalc ettim: 

- Artık dedim, Sinayaya citmiyelım. 

Ya ••• 

'"° Doğru BükTeşe ..• Oradan da Köstenceye .. 
cumartesi günkü vapurla ben lstnnbula hareket 
ede) İm. 

Bu kad r .kanlı maceral rdan sonra benim bu
r !arda bannmam imkan )'ok 

Bu öz onlara ck51k yaı:>tıklan bir işi hat1rlatlı. 

Silahşörlerden biri: 
- Dur, dedi. Şu heriflerin vücutlerini ortadan 

kaldıralım. 
Hemen hepsi birdeh dışarı fırladılar, sa 'i taraf· 

taki tarlaların içine girdi! er, otomobilden götür· 
dükleri aletlerle toprakları 'kazarak ölüleri gömdü
lc:r. işlerini bitirdikten sonra, kazazede arabayı ye·· 
dcğimize aldık, ve Bükre!ı istikametine doğru git
miye başladık. Bir köprüyü geçerken arabayı uch· 
rııı içine yuvnrladJk. Ve yolumuza devam ~ttık. 

Ritter' e vnziycti anlattım. Hadisenin dchse,İn· 
den gözü korktu: 

-Çok teblıkcli var talar atlatıyoruz. Côzü
nıiızü açmak lazım, ded~ ve sonra ilave etti: 

- Dün, olan biten isler hakkında Londraya 
m li'ımat verdim. Mesııindcn benim kadar, tabii 
ola:·ak onlar da memnun olclulnr. 

Fakat utık Rumnnyııda ~lışamıyacağın ta· 
hnkkuk ettiği için sana ba,ka bir vazife teklif el· 
tim. 

- Buyurun .. 

- Mısıra gideceksin ıve orada. icap eder e 
Hal>cşistnnda çalışacakStn .•• Afrika da çalışman iyj 
ol.ıcak. Direktiflerini Kah reden alımn. 

(Devamı var) 

Evlenme t&renl 
Mt:!ı hum milhcndı 
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' llay Nurcttııı Arun'un nlcnın 
rcnl ti Tok Uı~ıın nlonu"1da 
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etmiştir. 

Nııci Ayan ol, Meıkez Bnnka nın 

kı) metil ıncınuılnı ınd n olup 
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ti. Cenaz bu un at ~ lll'ın dn B y 

oglu Belcdi3 Hastane inci n ka d 

lacaktır. J{cderdıdc nn i cı 

baş ağlıgı d'I r ", 
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.. 
Son dakikada 

yapdan bir 
ittifak! 

fBOffll•mW.. ~ 

rünce, bunun da Alman - Ruı 
hoiufmasınm seyri üzerinde mü• 
essir olup olamıyacağJ bakkında 
tereddüde düttiik. 

Bize öyle görünüyor ki, bu ka· 
dar öldürücü ve yakacı vasıtalar• 
la yapılan bugÜnkü harplerde, aon 
ıöz birkaç djp]omabn masa ba
fmda geliti güzel imzaladıkları 
birkaç tabaka kağıtta değil, he· 
men daima bafkwnandanla~ si
lihlarında kalıyor. Nitekim lngi
lizlerle Fransızlar arasında yuka• 
nda sayJDJf olduğumuz muahede
leri; Fransızların ahde vefasu
lıklan veya İngilizlerin yardımda 
ihmalleri değil, doğrudan doğru
ya ve yalnız Almanlann silihları 
parçalanuıbr. 

Şimdi Rus cephesinde ayni s~
beplerin ayni neticeleri vermesı
ne hemen hemen muhakkak na
zarile bakmak iktiza eder. Bize 
~alırsa yeni İngiliz - Ruı anlaş
ma ve bağlanmasınin mukaddera 
bnı da Rus topraklarında Alman 
ordularının yapabilecekleri işler 
tayin edecektir. ~er bu i~ler 
• Fransa ve Balkanlar cephelerin
de olduğu gibi • süratli ve kat'i 
bir seyir alabilirse yeni muahede
nin fazla bir fayda ve i:e.;iri ola· 
mıyacağı muhakkak gibidir.· Yok 
Alman orduları Rus harp sahne
sinde daha evvelki harplere nis-

' -betle ayak sürterler de vukuat su· 
rüncemede kalır ve müzmin bir 
sekil alırsa o vakit Rus • İngili'Z 
ittifakından ba21 faydalar bekle
mek caiz olur. 

Bu iltifalnn bugün jçin muhte
mel neticelerinden biri de yakın 
bir sulh ümidini ortadan kaldır· 
masıdır. Son zamanlarda malUın 
olduiu üzere Almanyanm ne ya
pıp yapıp İpgiltere ile bir ıulhe 
yanapcağJ hakkında bir takım 
rivayetler mükerreren ve musır· 
ran dolatmıt, 'imdi artık. ismi ta· 
mamen unutulmUf olan M. Hes· 
s'in bu sulh iJile alakası bulundu
iu söylenip durmu,tu. • 

İngiliz • Ruı ittifalunın, her iki 
tarafın ayn ayn Almanya ile 1111lh 
'imza1amıyacağı hakkındaki mad
desi o kadar katidir ki, bu ka~
iyyet kar11sında artık te~rar bır 
Alman • lngiliz sulbü ,ayıaları çı
karmıya ve balonları uçurmıya 
bnkan kalmıyacaktır. 

Maamafih yukarıda da söyle
diğimiz ve ishal eyle~iğimi~ üz4:· 
re siyasi muahedelerın katıyyetı· 
ne fa:ıla bel bağlamak safderun· 
luk eseri olur. Dün olduğu gibi 
yarın da son söz imzalı kağıtların 
değil · ancak topun ve tüfeğindir. 
İçind~ bulunduğumuz har11 ise, 
,imdiye kadar o derece akl_a gel
mez., havsalaya sığmaz cılvder 
göstermi•tir ki, bugün (<olamaz. 
yapılamaz» denilen bir işin yarın 
mükemmel surette yapılmı, ol
duğunu görürsek hiç şaıtmamak 
ildiza eder. TA.!vtRI EF'IC.lR ················································ 

Suriyede 
mütareke 

(1 iııci .ah.iJedeıı dewın) 

Mütarekeyi Frama deiif., Gene
ral Dentz im:ıalıyacak 

Vichy, 1.f (AA.) - Vichy
nllı iyi malfunat alan mahfillerin
de beyan olunduğuna göre Gene
ral Dentz, bazı teknik meseleler 
hakkında hükumetin mütalea:!!lnı 
almak üzere lngilizlerin mütareke 
şartlannı Harbiye Nezaretine bil
dirmiştir. 

Şu cihet ehemmiyetle kaydedi
liyor ki İngilizlerle Fransızlar a
raaında henüz mütareke kati o 
larak akdedilmiş değildir. Ancak 
muhaaamatın durdurulma9UlJ Ge
neral Dentz'in mümessili General 
Verdilhazl parafe etmiştir. 

Suriye ihtilahmn halli hakkın
daki anlasma bizzat General 
Dentz tarafından imzalanacaktır. 

Fransa hükumeti mütareke hak 
kındaki noktai nazarını bildirmek 
le beraber alaşmayı imzalamıya
caktır. 

Türkiyenin arzettiii himaye 
Londrn, 14 (AA.) - Reuter 

ajansının diplomatik muharriri di 
yor ki: 

General Dentz ile bir mütare
ke muahedesi imza edilmiş olma
sı ve Suriye harp sahnesinin or
tadan kalkmış bulunması, mütte
fiklerin Ortaşarktaki harp vasıta
lannın büyük rusbette artmasını 
İnaç edecektir. 

Mütefikler, şimdi şimalden ge
lecek bir Alman bülulüne karşı 
Türkiyenru bir tampon devlet o· 
larak arada bulunmasının arzet
tiği himayeden istifade ederek 
Suriyede tutunabilmelidirler. Ha 
beşistan harbi hemen hemen bit
miş gibidir. Binaenaleyh Mısna 
karşı yapılacak bir tehdit yalnız 
Libya cephesinden gelebiHr. 

Almanlann General Dentz'i 
kabil olduğu kadar uzun bir müd 
det mukavemete teşvik etmek
ten başka Suriyeye yardım husu
sunda hiçbir teşebbüste bulunma 
nıış olmalra.ı calibi dikkattir. 

Bir haftada 
lngilizler 

135 tayyare 
düşürdüler -

Br11men YJe işgal altında 
halunan salaalar 

bombalandı 

1 Amerikada Habeıislaıda 
A~ba!I. Knoks İtalyanlar 
ıstı/ aya 15 OOO • 

d t d •t'-'· • esır ave e ıuı d h • 
Şikago 14 (AA) - «Evvela 8 ft Verdıler 

Amerika» komitesi dün akşam 
Bahriye Nazın Albay Knox'un is 
tifa etmesini talep etmiştir. Komi 
te verdiği kararla yalnız kongre 
harp ilan edebileteğinden Albay 
Knox' un Amerikan donanması-

Şimdige kadar olan 
kayıpları 582.000 

kişiyi iuldu 
- nın harbe İştirak tavsiyesinde bu-

Londı-a, 14 \A.A.) - Geçen hafta 1h~~asını kanunu ~sasıye bir teca- ı Kahire, 14 (A.A.) - Şimdi alınan 
zarfında düştil'ölen düşman tayyare- vuz addetmektedır. mütemmim bazı haberlere göre Gal-
lerinin yekı'.'ınu 135 tir. Bunların 22 Knox'un beyanatı lasidamodaki i~alyan kıtalan ku-
si İngiltere üzerinde, 82 si Almanya Vaşington, 14 (A.A.) - A- mandam General Gazzera 3 temmuz. 
ve işgal altındaki uazi üzerJnde, ôO merika Bahriye Nazm Knox, bir da muhasamatın tatilini teklif etmiş 
Mihver ve Vichy bombardıman tay- mülakat esnasında beyanatta bu- ve Habeşistanın cenubu ıı-arbJ~indc 
yuesi Ofrta.~arktd~. ~~ .~1iri .. d~. donan- lunarak lngiltereye yardım siya- bGulunan

1 
GB:1ı1~ika ~ıtalan kumandam 

ma tara ınuan uşuı u muştur. . . A 'k h b .. t'" · enera ı ıacr ıle görüşmek üzere 
İngiliz hava kuvvctlel'i 96 tayyare setın~~ . ~e~ı ay·ı~. ~r .~ go u rı:ı· bir murahhas göndermiştir. Teslim 

kaybetnıişlerrlir. Almanyaya ve işgal yecegmı. ~mıt ettı~n~ı soylemış e olma şartlan, M;,vi Nilin ccnubun
altındaki arazi iizeıine yapılan gece şunları ıla\'e etmıştır: . dııki bütün Habeşistan arazisine şa
ve gündüz akınlan, bunlardan 85 ine <- Fakat bana kalusa Nazı- mil olmak üzere 4 temmuzda imza_ 
mal olmuştur. Fakat 8 pilot kıırta - liğe karşı bjr müdafaa harbi yap- lanmıştı!'. 

rılmıştır. . • mak, Hitlerizme teslimiyet göste- 3 temmuzda İtalyan muıahhasları 
Ortaşarktakı harekattan 11 tayya- rerek akdedilecek bir sulha mü· bir mütareke teklif etnıi,lerrllr. Bu 

re geriye dönmemiştir. reccahtır.» mütareke teklifi 4 temnıu~ günü ıoa-
lngiltereye hava hüeuaıu Komünizm aleyhtarlığı at 2 de Gallasidaıııoda bulunan bü-

Loııdra. 14 ( A.A.) - Geçen gece hıri•tfyanhta aykırı imit 1 tün İtal)Tan kuvvetlerini, yani 15 bin 
zarfında İng-iltt>re üzerinde 2 düşman Nevyork, 14 (A.A.) -Ame- kişinin tamamile teslim olması tırk-
tayyaı·p,.,j imha edilmiştir. Düşmanın rikan Posta Telgraf ve Telefon !inde tecelli etmiştir. 
İngiltere iizerindeki faaliyeti geniş Nazırı Walker, radyoda bir nu· Şimdiye kadar alınan esirler 
nisbette olmamıştır. Bir kaç sahil tuk söy}iyerek Amerikanın !ng;J-
mıntakasına -ve merkez mıntakala - Londra, 14 (A.A.) - Salahiyetli 
rında bir yere bombalar atılmıştır. tereye ve Sovyet Birliğine yardım bir membadan öğrenildiğine göre ha 
Ölenlerin miktarı pek az olduğu söy- etmesi lazım geldiğini söylemiş ziran sonuna _kadar yeıfüer de dahil 
)eniyor. Zaurlar hiçbir t:ırafta mü- ve Almanların komünizmi orta- olduğu halde It.alyan kayıpları yarım 
him değildir. dan kaldırmasına taraftar olanla- milyonu çok geçmiştir. İtalyan ve 

ALMAN 
tebliği 
(1 i11ci ıcıhif eden deva.nı) 

Kiyef'in dütmesi ıut meseleai 
l\Iacar radyosunıın verdiği bir ha

berde Kief şehı'inin Almanlar eline 
düşmesinin bir saat meselesi halini 
a]d1ğı bildirilmektedir. (Ankara rad
yo gazetesi). 

Tazyik, Kiyef-Leningrad 
üzerine döndü 

Berlin, 14 (A.A.) - Bu sabahkı 
Alman gazeteleri, Alman kıtalal'ınm 
Stalin hattını kat'i biı· şekilde yar
mış olduklannı Alınan milletine ve 
cihana bildiren Alman oı·dulan Baş. 
kumandanlığı ıeblighıden uzun uza
dıya bahsetmektedirler. 

Voelkischer Beobachter gazetesi, 
Bol~evizme karşı xazamlan büyük 
Alınan zaferinin Sovyetler Dirliği 

kuvyetlerini eı:asın<lan sarsmış bu -
lunduğunu yazmaktadır. Tebliğden 
meydana çıkan Alman ileri y'ürilyü. 
şünün istikametleri Stalin hattının 

bütün mühim noktalarda yarılmış 
olduğunu ve şimdi Alınan tazyikinin 
düşmanın hassas merkezleri olan 
Leningradla Kiyef üzerine dönnıü~ 
bulunduğunu göstermektedir. 

Hadisenin Japonyadaki aksi 
Tokyo, 14 (A.A.) - Almanyanın 

Stalln hattını muzaffel'anc yarması 
Japon efkarı umumiyesini oyalıyan 
bir mes~e olmuştur. Gerek askeri 
gerekse sair mahfillerde Sovyetlerin 
muannidane mukavemetlerine rağ
men Alman oı·dularının Stalin hattı 
nı yaracaklarından şüphe edilme
mekteyse de Alman ve müttefik or
dularının bu kadar çabuk muvaffak 
olacakları tahmin edilmiyordu. 

Amerika da endi,ede 
Nevyork, l-' (A.A.) - Pazar ga

zeteleri, Stalin hattının yarıldığına 
dair Alman Başkumandanlığının 
tebliğini başta neşretmektedir. Bu 
haber, Nevyorkta pek büyük bir te
sir yapmıştır. 

Haber, geç vakit geldiği için ga. 
zeteler, bu bapta henüz mütnlea yü
rütmüyorlar. 

cUnited Press> in Londradan bil
dirdiğine göre çok güvenilen Stalin 
hattının yarıldığı haberi çok büyük 
bir endişe uyandırmıştır. Bu Alman 
muvaifakıyetinin, bu harpte bir mü
dafaa için asla görülmedik derecede 
felaketll bir şey olduğu Londrada 
beyan edilmektedir. 

Ploeati bombardıman edildi 
Bükreş, 14 (A.A.) - 11ün saat 18 

de 6 Sovyet tayyaresi Ploesti şehri 
civarına bombalar atmışlardır. Atı. 
lan bombalardan bazıları patlama • 
mıştır. Üç petrol depo11una isabet 
vaki olmuş ve yangınlar ÇJkmıştır. 

Rasy• tir.erine hava akınları 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman hava 

kuvvetleı-ine mensup avcı, muharebe 
ve tahrip tayyareleri, Stalln hattın
da mağlup edilmiş olan Sovyet kıta
larma, Vltt>bsk ile Şitomirin şaı·kın
daki mıntakada hücum etmişlerdir. 
Bolşevikler, inı;an, ağır silah ve 
nakiJ vaınt~sı bakımından büyük za
yiata uğı·amışlardır. Bir ı;ok zırhlı 
Sovyet tanklarile Sovyet bataryala. 
rına ve bir zırhlı trene tam isabetle 
bombalar ablmış ve bunlar muha
rebe harici edilmiştir. Petersbtırg 

ve Smo]ensk mıntakala.rında, Alman 
tayyareleri 13 temmuzda demiryolla 
rına hücum ederek clalıo. evvelce de 
inkıtaa uğratılmış olan münakalatı 

blr kere daha durdurmuşlardır. Bun 
dan başka Kiye! oehrindeki aı-kert 

hedefler de bombardıman edilmiş ve 
ciddi hasarlara uğratılmıştır. Antre
polarda yangınlar çıkarılmış ve su 
tesisatına tam bir isabet kaydedile
rek mezkilr tesisat tahrip edilmiştir. 
Bir çok trenler yoldan çıkmış ve as
ker nakliyatı sekteye uğratılmıştır. 

rı hıristİyan akidelerine aykırı ha yerlileı·den alınan esirlerle sair ka. 
reket etmekle itham etmiştir. yıplar 582 bini bulmaktadır. Elde 

General MarshAll'in teklifi edilen tafsilata nazaran şaıki Afri
kada 132 bin yerli müttefiklere iltl-

Vaşington, 14 (A.A.) - Öğ- hak etmek üzere firar etmişlerdir. 
renildiğine göre Amerika Genel- Ceman 241 bin İtalyan harp eııirl 
kurmay reisi General Marshall vardır. Fakat Arnavutlukta yakala. 
kongredeki parti reislerile yaptı- nan 25 bin İtalyandan çoğu Alman
ğı görüşmelerde, Ameriknn as- Jar Yunanistanı istila ettikleri za -
kerlerinin muayyen müddet olan man se!best bırakılmıştır. 'Bunlardan 
bir seneden fazla silah altında tu- başka Italyanlaı- ayı·ıea 135 bin kişi 
tu1ma1arı kabul edilmiyecek olur- daha zayi etmişlerdir. Yerlilere ge
sa uzaklardaki Amerika müdafaa llnce 69 bin yerli esir alınmıştır. 137 

bin yerli asker de firar etmişlerdir. 
üslerinin muhtaç olduğu gaıni· 
zonlardan mahrum kalacağını 
söylemiştir. ................................................ 

ingiliz - Rus 
anlaşması 
(1 incı sahifed.tın dtıvam) 

Moskova, 14 (A.A.) - Sovyet İs
tihbarat Dain:~i Reis l\luaviııi La -
zovski beyanatta bulıınarnk Ingiliz -
Sovyet anlaııma:sının beynelmilel va
ziyeti esasından değiştıreu ve tarihi 
bir manası olan mühim bit vesika 
olduğunu söylemıştir. Lazovski Hit
lerin Sovyetler Bırliğine kaı,ı Av -
rupa milleUednden mürekkep kova
lisyon vücude getırmiye teşebbüs et
tiğini fakat bu ı;iya. etin ifliı~ etmiş 

bulunduğunu da beyan etıniııtir. 

Almanlara göre pakhn 
kıymeti yok 

Berlin, 14 (A.A.) - Yaı·ı resmi 
bir kaynaktan biJd1riliyor: 

Bedinin siyasi mahfillerinde be. 
yan olunduğuna göre İngiltere ile 
Sovyetler Birliği araHında Almanya 
aleyh.ine müteveceih olmak frıere res 
men akdolunan askcl'i itti!akın as -
keri vaziyet üzerinde hiçbiı· eh<'mmi
yeti oh~nyacaktır. 

Amerika da 
Nevyo.rk, 14 (A.A.) - Herald Tri 

bune gazetesi İngiliz - Rus anlaşma
sının Rusyayı, demokrat milletlerin 
sulhperver bünyesine intıbak ettil'e
ceğini y.azmakta ve şunları ilave et-
mektedir: ' 

Bu anlaşma, Rusyayı, hiir hükii
metlerle ayni esas dahilinde ve ayni 
mükellefiyetler altında snlh yolunda 
birleştirmtıkle, demokrat.ların zafer 
ümidini büyük mikyasta arttırmak_ 
tadır. 

Churchllle 
söylüyor: 
(Btrlncı aahifedırı devam) 

eı·kanı ve Londı-a komi::;erlerile biı' -
likte Londta Kontlugu .r.frcli~inin 
misafiri olarak öğle yemeğini ye -
miştir. Yemekte Yeni Zelıuıtla Baş. 
vekili Fraser de davetli olarak ha
zır buluıınıuştur. 

Chur•!hill, radyo ile de nt'.1reclilen 
bir nutuk irad ederek Londra Kont
luı{una ait bü~·ük Hall'ın elan yıkıl. 
nıanıııı olmasından dolayı memnuni
yetini siıyliyerek sözlerine l}U suretle 
devam etmiştir: 

Bu sabah Hydeparkda götdüğü -
müz ınanz.ara, Londra sivil müdafaa 
kuvvetlerinin kuvvetine ve müeMiri
yetine dair hepimizde çok gi.izel in
tıbalar bırakmıştır. Bu sabah gör -
düğümüz kuvvet Londra şehrinin 
250 bin kişiyi tecavi.iz eden, her ne 
suretle olursa olsun şehrin müdafa
ası için daima yerlerini tutan ve 
tarihin bir daha emsalini kaydetme
diği bir taarruza uğrıyan bu koca -
man Londra şehri içinde şehrin ha. 
yatını iclame ettiren memurlar ve 
hidimler ordusu idi. 

Mister Churchıll, maziyi tahat
tür ederek geçen eylulde futına 
paladığı vaki bunun ne neice ve· 

receğine haftalaTCa müddet kor· 
ku ve emniyetsizlik içinde intizar 
ettiğini söylem~ ve bu hatıraları 
tekrar eclerken demj!;ltiı ki: 

Londranın gösterdiğı bu cesa-
Japonyada ret ve bu mukavemet bilahare 

Tokyo, 14 (A.A.) - Tokyo Nişl düşmanın ayni şiddetle hücumla. 
Nişi gazetesi, İngili2 • Sovyet askeri rma maruz kaldıkları vakit şehir-
anlaşmasının bir sürpriz tE'~kil etme. 1 ı· l f " erimiz ve ;man arımız tara m-
diğini yazmaktadır. Gazeteye göre bi 
likb Almanya tarafından daima mü dan da ayni derecede gösteril-
kerreren ağır hezimetlere uğrıyan 1 miştir. 

iki nıe~leke~~n. böyle bh- anlaşma ak- Şimdi biz kendi kendimize şu 
detmesı tabııdır. · k b · · d · 

B un] b be b "tt'f k U .sualı sorma mec urıyetın eyız: un a era r u ı ı a ın -
zakşarktaki muhtenıel akisleri Ja - Hava taarruzları acaba yeniden 
ponyanın dikkatini celbetmeUdir. başlıyacak mıdır~ Buna ba~lıya-

İngiltere, Çinle de bir caklannı tahmin ederek cevap ve· 
İttifak yapb receğiz. Bundan birkaç ay evvel 

İ~giltere ile 9u~ki.~g Çin hük~ - Dahili Emnıyet Nazırıle arkad.ıs-
metı arasında bır ıtlıfak aktedilmış- l d .. .. · d k ' b h • 
tir. Japon matbuatı bu huı1ustakl arın an onumu_z e ~ son a a n, 
makalelerinde ittifakı, Japonya aley kışı geçen senekı vazıyetten daha 
hine yapılmış bir anlaşma olarak ağır bir şekilde geçireceğimizi ih
saymaktadırlar. (Ankara rndyo ga. tar ederek her türlü hazırlıklarda 
zetesi). bulunmale.rını talep ettim. Bu hu. 

Almanların suta her türlü tedbirin ittihaz edi ı 
miş olduğunda şüphe emiyorum. 

Mosk ova Elçisi Sığınaklanmız daha fazla lrihkim 

Türkiyeye geldi edilmis, isıa.ıı olunmuş, ayd:nta-
tıımış . ve ısıtılmışbr. Yangınları 

(J iııd 8(1hifede11 deııam) 

Vladivostoktaki Alman ba,kon
solosluğu memurları 12 lemmuz
d-a Mançuriye varmışlardır. 

Kont Von Der Schulenburg, 
Alman - Sovyet muhasamatı baş
ladığı zaman şahsi işleri dolayı. 
sile Sovyet Rusyada buluna11 ba
zı Almanları ela refakatinde ge
tirmiştir. Hfı.len Sovyet Rusyada 
bulunup da münakalatta tesadüf 
edilen müşkülat sebebiJe heni.iz 
Türk hududuna gelmemiş bulu -
nan Almanların sevkleri için Al
man menfaatlerini Sovyet Rus -
yada himaye eden devletlerin 
diplomatik mümessilleri nezdinde 
lfızııngelen te~ebbüsler yapılmış • 
tır. 

çabuk bastırmak İçin tedbirler 
bulunulmuş, yangın başlayışlarına 
nezaretle mükellef hizmetlerin ıs
lahı yolunda mühjm adımlar atıl
mıştır. Bundan başka yapılmış bir 
çok şeyler daha vardır ve eğer bu 
günkü sükut nihayet bulacak ve 
fırtına bütün şiddetile yenid\.'n 

başlıyacaksa Londra haı:ırdır. 
Londra başını iğmiyecektir veLon 

dra her darbeye mukavemet e· 

de bilecektir. 

Şimdi son aylarda Alman şe

hirlerile limanlanna, sanayiine \'C 

diğer askeri hedefleri üzerine sis-

Çifte cinayet 
Sulttinahmette bir genç, 

nişanlısını öldürdü 
Eyüpte de bir tavuk yüzünden 

kanlı bir cinayet işlendi 
Dün sabah Sultanabmette, yanan 

adliye sarnyı ar::;asmın önünd<: ı·eji
deki işinin başına gitruekte olan 16 
yaşında bir kız nişanlısı taı afından 
bı~aklanarak öldürıilmüşt ıir. 

Hadise şöyle cereyan etmi~tir: 
Sultanahmette Babı Hıim:ıyuıı 

caddesinde Edirneli l\lehm~din kızı 
:Muzaff r '.. emalmaz bir ~encclt.!nbeı i 
IIalıt ıogluıııla rnarangozluk ~:apan 
Bt-hzat adında birile ni~anlı<fır. Snn 
günleı·de bazı anlaşam:ımazlıklaı· 
ikı genç nişanlının ara~ını açmı~ ve 
nihayet evvelki ,ırün kızın evine giden 
Behzat, nişanlısının parmağındaki 
yüzüğünii f!Örememiştir. Bunun uze
rine: 

- Yüzük parmağıntla niye yok? 
diye :ı;ormuş, lıluzaffer de cevaben: 

- A~·akk:ıbım yok. Sen a~ıı ona 
bak! dc•nıi~tir. 

Behz::ıt: 
- Sana her şeyi alırdım, nma, 

clııh:ı babanın evindesin, demi~. bu 
sözler üzerine Muzaffer çok kızarak 
kendisine kapıyı görtermiş ve kov
muştur. 

Behzat bu muameleden çok f na: 
laşmış, fakat Muzafferi sevdiğinden 
dün sabah yolunu bekliyerek yalvar
ınıya başlamıştır. F::ıkat Muzaffer, 
kendi~ine yine ters cevaplar verince 
delikanlı kendisini kaybetmiş ve bı
çağını çekerek kızın üzerine atılmış
tll'. Muzaffer işin SBl'pa sardığını 
görünce kaçmak istemiş, fakat mu
vaffak olamamıştır. Behzat )'etişmiş 
ve elindeki bıçağı arklll!ı, tam iki 
küreği arasına köküne kadar sapla
mıştır. 

Etraftan yetişenler kaçmak isti -
yen Behzadı yakalamışlar ve kanlar 
içinde yerde inliyen Muzafferi de 
imdadı sıhhi otomobiline bindirerek 
hastaneye kaldırırlarken kız fazla 
yaşanııyarak ölmüştür. 

Katil Behzat öğleden soma adli. 
yeye verilmiş ve Bh-inci Sıılh r.eza 
mahkemesinde yapılan duru~masını 
müteakip tevkif olunmuştur. 

Katil "-onrusunda demiştir ki: 
-Muzafferle kav~adan sonra piş· 

mıı.n oldum. Barışmak için yolunu 
beldc•dim. Rı('ağı da kendisine göste-

rerek koı·kutmok için yanıma almış. 
tıın. 

Münakaşa sırasında: Eğer banş
mazsan seni öldürürüm! diyerek bı
çağı göı;terdim. Fakat aksi gibi hiç 
korkmadı ve üzerime atılarak bo -
ğuşmıya başladı. Bıçak o sırada ka
zara arkıısına :ı;aplandı. 

iKiNCi CİNAYET 
Şehrimizde evnlki gece de bir ci

n:ı:ı·et işlenmiş ve Eyüpte Üç Şehit
ler m:ıhallesinde Bağ çıkmıızı soka
Kınıia oturan Ali oğlu Veli adında 
birisi, bahçesinden kayl><ılan biT ta
\'U'"tınu komı:u~u bir numara<la otu. 
ıan İbrahim oğlu Kudsinin bahc;e -
sinde görün«e ken<lisile şiddetli bir 
kavgaya giı ı ıni~tir. 

Kavga ağır lafların te:ıtisile bü
yiimüş ve fcvk:ıliide >"inlrlencn Ye.li, 
Kudsiyi öldürmiye karar vererek pa. 
zar ~ünü gezmekten dönen komşu
sunun önüne çıkarak, bıçağını çek -
miş, kalbine saplamıŞtır. 

Kudsi bıçak darbeqini yer yemez 
ölnıtlş, katil vaknyı müt~akip Rami
ye kaçmı;ı, bir kahveye saklanmıştır. 
Arlmdaşların<lan Mehmet adında bi
ri~i de bıçağı almış, gizlemiştir. 

Katil ve kendiıı:inin kaçmasına yar 
dım eden Mehmet, geç vakit zabıta
ca yakalanmış ve dün de adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Biı·inci Sulh Ceza mahkemesinde 
sorgusu yapılan katil, cinayetini şöy 
le anlatmıştır: 

- Yolda giderken Kudsi tle kü -
çük kardeşi Mehmet karşıma çıka -
ı·ak beni önlPdiler. Kudsinin elinde 
bir bıçak vardı. Öldürüleceğimi an
ladım ve can havlile üze1'ine atılarak 
boğuışm1ya başladım. Ba sırada ne 
olduğunu bilmiyorum. 

Kudsi ölmüştü. Korktum ve Rami
de Sabrinin dükkanma snrdlm. Bıça
ğımı arkadaşım Mehmede vermiştim. 

Kendi,;ine yaı·dım eden Mehmet 
de, Veli ile konuşuı·ken, Velinin kanlı 
bıçaj?ını, haberi olmadan cebine bı

rakıvndiğinf ı:öylemiştir. Sorgu so
nunda her ikisi de tevkif olunmuş
lardır. 

• • • • • • • • •• • • • • •• ... • • • • • •• •• • • ' 1 •••••••• t •• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KİTAP TENKiDi 
(RnştnrC1f1 4 iiıırii srıhifemi:.d"') ı kar olduğu için, hakikati hiç rötüş 

rile bil'likte l\füezziııoğlunun i-çl~i ha etmeden bize vermekten çekinmiyor. 
line> geliverınişlerdir. Vaknlar araınndaki gizli bağları bu-

Onun ihtiraı;ı, belki bütiin kriyleri luyor ve kuvvetlendirerek olgun ter
ve kıt"abayı yutacaktı da ~ l:ıe cloy- kipler vücude getirmeyi biliyor. Tip
mı:ı;acaktı. Bereket versin. malı, mtil- lel'i canlandırırken enteresan tarafla 
kii: emegi ve kalbi çalınmış olan bi- rım arıyor, mübalii.ğalandırıyor ve 
ç:ı re ahalinin hakkı ve J!'Üzy:ışı, ya- tasvirlerinde pek teferrüata kaçma
i!:an yağmmlarla birleşerek (F.) ça- dan kesmeyi, veciz olmayı, kiiçük ka
yının kırmızı, çamurlu AUla"ı haline lem darbelerile ifade bütünlükleri ya 
gelmiş ve lllüezzinoii'lu oradan geçer- rRtmayı brceriyor. Kab olmakla be
ken, iyi bir tesadüfle, sal devrilmiş rnbeı\ siirükleyici bir üslubu var. 
ve bu sular tarafından boğulmuştur. Bütün hikayelerinde kabramanloı·ı-

0, göçtükten sonra, Cevizlibahçı>yc nın di!ile konuşmakta ısrar rd;yor ve 
sahip olacak bir chııyrülhaleh bımk bu zor şive intibaklarında oldukça 
madığından, ortada kalan ~erveU maharet gösteriyor. Uz.un tetkikleri, 
cBeş yıl içinde> kapanın elinde kal- kahramanların muhitine girmeyi, on
mıştır. Şu beklenlll€dik ölüm, lıüyük lar gibl düşünmeyi icap ettiren bu ça 
bir adaletle, bu malları hakiki rnhip. h~ma şekli, başka muharrirlerimiz 
lerine iade etmiştir. tarafından da denenmiştir. Fakat ya. 

• ,,. ,,. ifrata düşülmüş veya tefrite sürük-
Bikiye bize, fena, müteraddl bir lenilmiş, ioin tadı kaçınlmıştu. Be iş 

mahalli idarecllik zihnlyetinın hazin okumanın akışını bozmıyacak ve ifa. 
tablosunu veriyor. Bir !erdin menfıt- de güzelliğini yaralamıyacak şekilde 
atine ilet olan resmi makamların bi- bırakılırsa, tabiiliğin mııhafazası ba
ça.re halka karşı, nasıl davr.mdıkla- kımından, yapılmalıdır. Fakat baya
rını, cKaymakamın kendisinılen önel' ğılığa düşmemek şarttır. Kemal Bil
merdivenlere tırmanan öksfi.r,iğii> nü başar köylüleri, işçileri ve !ıele düş
duyar duymaz esbabı mesalihin hü- kün kadınlan konuştururken, sık sık 
kü~~t kapısından na~ıl kaç••;i.ıkları- geçen küfürleri de yazısına alıyor. 
nı, içimiz eriyerek, görüyot·uz. Bizce küfürlerin metni, ifadenin u-

K.alın olmıyan bir mazi peı·de:ı;iyle nrnmi nezaheti namına, yazıya pek 
bizden ayrılmış bulunan bir hayatı, sokulmamalıdır. 

Sahife: 5 

Dünya harbi 1 

684acü gtlD 

lnglllz tebllil 
Kahire, 14 (A.A.) - Orta;ıark İn

giliz kuvvetleri umumi karargahının 
tebliği: 

12 temnıuzda Akkida parafe edi
len Suriye mütareke şartları, şimdi 
tetkik edilmektedir. İmz.a merasimini 
tetkik etmek üzcı·e bugün yeni bir 
toplantı }apılmıştır. Mubasaınat ha
len durmuştur. 

Lib~ada ve H:ıbeşi~anda rntlyet
te hiçbir değışiklik yoktur. 

Alman tebllDI 
Berlin, 14 (A.A.) - Alman Baş· 

kumandanlığının tebliği: 
Şark cephesini yarmak için yapı. 

lan harekata plan mucibince de,am 
t'tlilmektt-dir. Peld Mareşal Manner
haim'in kumandası altındaki Fin or
duları Ladoga gölünün ilci sahilinden 
ilerJ .. mektetlirl"r. 

Torpito muhripleı i ikı Sovyet ka
rııkol gemisi batırmışlardır. 

İrıgilteı eyi çeviren denizlerde sn
Yaı) tayyarcll!ı·i bir kafile arasında 
j}, ı lcıııPkte oltın iki şilepi berhavıı 
etmi!jlcr ve diğl'r iki ticaret vapuru
na isabetler ka) detmi:~lerdlr. 

S:n aş tayyarelerinden mürekkep 
hava teşckkiıllcıimiz dli'n gece İngil
~ıeıılıı cenup ve cenubu ><arki sahil
leri açıklarında liman tesisa m bom 
balaınışlardır. 

Diişman Almanya üzerine zny 1 
akınlar yapmış ve Almanyanın ~ı -
rnall garbislne bomhalar atmıştır. 
Ilaı<ar olmamıştır. Gece avcı tay
yareJerim1z bir inıriliz muharebe 
tayyaresi düsürmü!;'fordlr. 

ltalyan tebllQI 
Roma, 14 (A.A.) - İtalyan rt:s· 

mi tebliği: 
Şimali A:Crikada, Tobruk cephe -

sinde bir düşman teşekkülü topçu 
ateşimiz karşııı:ında kaçmıştır. 

Mihver kuvvetlerine mensup hava 
teşekkülleri düşman mevzilerini bom
balamışlar ve Marga l\Iatntlı civa
rındaki depoları, yıkmışlardır. 

Tobrukta düşman topçu menileri, 
iaşe depoları, motörlü nakliye vası
taları, parkları ve liman tesisatı 
bombalanmıştır. TnıbJu,.garba hü
cum etmiye teşebbüs eden iki İnl!'iliz 
tayyaresi avcı tayyarelı>rimi.z tara
fındım alevler içinde denize düştırıil
nıüşlür. 

Düşman tayynreleri Rado!' ada -
!!ın<ln muhtelif yerler üzerine bom
balar ntmı!jlar11n na vtıkubulan ha
ıı:ar ehemmiyet:ı;izdir . 

$arki A frikııılıı U olchıfflt bölı;e • 
ııfn<le hararetli to~u faaliyeti ol -
mu«tur. ................................................ 
CebelUttarığa gelen 

yeni gemiler 
La Linea, 14 (A.A.) - Bir İnıdliz 

kruvazörile 8 torpito muhribi biraz 
sonra da 6 torpito muhribinin refa. 
katinde olarak 12 ticaret vapuru Ce
belüttarık limanına gelmişlerdir. 

SOVYET 
tebliği 
(1 ind sahifeden devam) 

Tesbit edilen rakamlara göre Sov
yet hava kuvvetleri 12 teırunuzda 
131 Alınan tayyaresi tabdp etmiş -
lerdir. 

Bu üç haftalık harp, Bitlerin yıl
dırım harbi planlarının itiraz götür
mez bir tarzda akim kalmış oldu
ğunu gösterir. Sovyet kıtalan, gü -
zide Alman fırkalarını imlıa eyle-' -
mişlerdir. Almanların ölü ve yaralı 
ve esir olarak kayıpları en azı bir 
milyonu bulmaktadır. Bi.zhn ölü, ya
ralı ve kayıp olarak zayiatımız 250 
bin kişiyi ~memlşilr. 

Bitlerin daha harbin ilk giinl< ı in
de mağlılp ettiğini tefahürle ilan et
tiği Sovyet hava kuvvetlel'i, teeyyüt 
eden haberlere göre, 2800 den fazla 
Alnıan tayyareııi tahrip etmişleı·dir. 
Bu tahribata hila da muntaıı::ııman 
devam ediyorlar. Düşman tan-al'e 
meydanlarına ve a!lkeri hedefleı·ine 
akınlara da devam edilmektedir. Bu 
müddet zarfında düşman 3006 den 
fazla zırhlı araba kaybetmiştir. El. 
zim zaylatunız ise 1900 tayyare ve 
2200 zırhh arııhadır. 
Ruslar Almuılann bir talebini 

reddettiler 
Moskova, 14 (A.A.) - Tac:~ ajan

!:! bildiri)·or: 

san'atki'ır, bir müstevi ayna ~ııdaka- Kemal Bilbaşar, Sabahaddin Ali ve 
tiyle aksettiriyor. Sosyal hayatımıza Sait Faik gibi san'atkarlarmıızın be
tutulmuş böyle aynalar kar~ısında nimı:edikleri çığırda en muvafkk bir 
Müezzinoğlu pozu alanlar, kendileri- örnek vermiştir. Alnının gerfainde bu 
ni çok iğrenç bulacaklar Y«< kralın t-0prağın ruhu uğuldamıyan, kalbi
hakkını krala, halkın hakb."lnı da hal- nin derinliğinde bu memlek~tin sev
ka vereceklerdir. Çünkü inkılii.bın lo- gi. ine ait pınarlar kaynamıyan san
komotJil önünde cCevizlibahçe> lerin atkarlar böyle eıı:erler yaratamazlar. 
sed<li yıkılmıştır. Bozkırın havası Kemal Bilbaşarı tebrik etmek bir 
böylelerinin diğerlerine artık ~ert ge. ı:anat vazifesidir. 
lccektir. Lapseki 10/Vl/1941 

Kemal Bilbaşar, Tealist bir sanat- llha.n ileri 
Bulgaristanın Moskova El-.isl Sta

menof, Alman hiikunıetinin müsaa
desile 11 ve 12 temmuuta Sovyet hii

temli bombardımanlanmızı teş- manın şiddetli hücumlarına inti· kumetine verdiği notalarla, Alma• 
dit ettik. Bu şiddeti Nazi rejimi zar edilmesini tavsiye mecburiye hükumetinin 18 ilkteşrln 1907 ta • 
gerek bizim tarafımızdan ve ge- tindeyim. Alman gece akıncıları rihll La Baye mukavelesine i~tina. 

kse daha ıyisi bizzat Alınan ile mücadele usullerillıl.İZ pek zi- dem Baltık denizile şimal buz deni-
;:illeti tarafından yere serilinciye 1 yade ıslah edilnıistir. zbi.~e .. khastnne

1 
gemi~i 

1
°larakk b~r ~C't 

· . d · uyu vapur ar ~11111 erme. nıyetın• 
kadar her ay daha zıya e arttı- ı .. A3manların b:ı son ay ışığında rle olduğunu Rus hiikumetine b"lJiı--
rarak idame edebileceğimizi zan-

1 
butun tayyıırelerı Rusyada meşgul 

1 
miştlr. Harich·e Halk Komiseri !\fo. 

nediyoruz. Her ay fabrikalarımız olduğu için bize gelmediklerini fÖy- lotof bu bev~nata C'evap olıırıık ı:t 
da yeni büyük bombardıman tay lemek doğru değildir. Almanların temr:ıuzdıı Stamenofa yapl.tğı tehli. 
yareleri ikmal edildikçe veya At- garpta çok ağır hücumlar yapmıya gatta bevnelmilel muahNlelerle mu. 
lası geçerek buraya geldikçe yük- ınii~ait bir bombaı·dımnn kuvvetleri kavclelerİn Alman hükünıcti ta1·afın 
sek infilak bombalarımızı vicdan vardır. Niçin ırelmedilclerini bilmiyo dan adice ve sistematik bir surette 

rum. Fakat herha.Jde bizi dahıı çok lhliil edilmekte olduğunun sabit ol-
azabı çekmeden Almanya üzeri- maQı üıc.rine Almanların La HllVe 
ne atmlya devam edeceg~ iz. sevnıiye başl:ıdıklnrı için değil. 

"'" alıedcs! hükiimlerine rlavet ecle-
Al ı 1 

. Gerek l.ondrada, gerekse memle - · 
manyanın ta ya tesmıye e- 1 • • ~ cc:klerine Sovvı>t bfı'kümetinin inana.. 

dilen en bedbaht vilayeti de bun ketin diğer taraflarında srvıl mu· mıyacağını bildirmiştir. 
d h . . . 1 kt dnfaa kuvvetl~rinde calışan herkes ,, ............................................... . an ıssesını a aca ır. 

Yalnız <>u son haftala"r zarfın· yeniden müteaddit ve ağır hücumla- Tasviri Efkar 
., ra hnT.ırlanmalıdır. 

daki hücumlarda, Almanların ~e

birlerimiz üzerine bütün harp 

müddeti esnasında attıklan bom-
1 ha ağırlığının yansı ağıi lıgında 
bomba attık. Fakat bu ancak bir 

b&ilangıçtır ve gelecek temmuz 

ayı zarhnda teslihatımızı birC4ok 

defalar arttıracağımızı ümit edi

yoruz. Buna binaendir ki size düş-

Her hafta evvelkinden daha çetir. 
vurmak niyetindeyiz. Buna binaen 
taliııılerinizin tekrarı için hazırlanı

nız dostlarım. Yol ne kadar çetin, va 

zifc ne kadar müellim olursa olsun, 
hedefimizden şaşmıyaca~z. Zira bu 

imtihan devresinden biitiin beşeriye
tin hürriyeti ve şerefi tekrar doğa
caktır. 

Ntl•ha91 (5) K1.1n11tur 
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YENİ NEŞRİYAT 
BUyUyen ay 

Büyük Hind 11lri Tagoı-'u a hn· 
dııkl sadelik, derinlik \'e güzclliğile 
aks~ •tirmiye muvaffak olan arkadn
ıımız İbrahim Hı:ıyi, şairin BAHÇI
\ ' AN, MEYVA ZAMAN! adlı eaer
leı inden sonra, bu scleı dt' çocuk 
agzından kiiinnt felscfesinı teren -
mim eden cBÜYÜYEN AY> ı üstad 
Müoifin yuptıgı çok güzel bh re • 
imle su.~liyerek aynı kuvvetle diU
mızc çevırmi§tir. Remzi kitubcvlııin 
husı:ı!ii bir itiııu ile hnzırlıı<11ğı Tagoı· 
seıisinin uçüncü kitabını teşkil eden 
cBÜYÜY'EN A 'Y> ı bütiın okuyucu
larımıza hıırnı etle tn\ iyp ederiz. 
l''ı~ atı c30.> kuru:ıtuı. 

Mil YERDE Pl7U.U KUTULARI fSRARU ISTETINIZ 

... . • '" ~ •• "I' 

. ' .. ·.· . 

fci'ovçE ORVE 
DRESDNER BANK ŞUBESi 

Merkezi: Berfin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul - lzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı 

Almanya ile yapıla• Tütün, 

Kimya ... Kağıt takaılara n 

.. in buaaıunda her tiirlil 

k.olayhldar yapılır. 

Bilumum kömürler 

ALI HOSNO TÜRKOGLU 
B•gollu fi• Kasımpaşa Etibank Bayii 

Belediye nar hı •• • 
uzerıne 

İstediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Karamuıtafap•f• cad. lk.tııat haıa No. 6 

Tel. 43858 

Kömürlüğünüzü şimdid-n doldurunuz. 

-====================~ ! ılstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
• Eınni)·et ~ıınılıgı boı çlulat ıııdaıı olıı l'enbe varislerine ilaıı yolıle 

M l a v k - ı t• d SOll tebliğ: a ıye e a e ın en : ::'ılul'isiniz suglığın<la 3!l8 J288i) heııap .'o. sile Sıın<lıgıınızdıırı uldığı 
k 

600 liı11ya karşı Boyu.ıt Soguııııgu clycvm Tn.,,·ıııntm;ıı nınh. c kı 'ıkıı az 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralı ların Tulunıba yeni Caınii~cıif sokrık <'Ski •I ;\lü. yeni :;5 No. lu bir evin tıı-

tedavu-ıden kaldtrtlmaSl moınmı birinci derecede ipotek gii tercı-ek olılığı bor('ıı vudeııin<I(• ödeme
diğinden 7 /S/940 tarihinde fııiz ve k oınitıyoıı ve diğer ırı:ısrıı nnrla beı a-

hakkında ilan her 1:!87 lira 78 kuruşu vımıııştıı. 

E ki nikel 5, 10 ve 20 parMlıklaı ın yeıine dantelli lıiı· kuruşluklula Bu sebe1ılc ve 3202 ~o. lu kııııun mucibince yupılıın takip ve ııçık 
bronz on ııarıılıklar darp ve plyasayo kafi miktarda çıkıırılmış olduğun. nrttıı nıa neticcsirıdc mezkllr gııyriınenkul 381 O liı·ıı bedelle talibine mu·, 

•• 
Sabah, Oğle ve Akşam 

Her yemekten sonra mutlaka günde 3 

defa dişleri niçin temizlemek lazımdır·/ 

ÇÜNKÜ: UNUTMAYINIZ Ki : 

DİŞ MACNNU 
Bütün tehli~clere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öfila va akfam her yemekten 
aonr• gUnde 3 defa dl,ıarlnlzl fırçalayınız 

Eczaneler de ve büyük ıtriyat mağazalarmda bulunur 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Çorum Daimi Encümeninden: 
1 - Evvelce nıutcahhıdiııe ı hale c<lillp taahhiıtlcrini jfa et.ı ııedlk\e

rindeıı mukavelesi feshedilen Çorum • ::'ı f eı-zifon yolunun O + 600 -
1 -t 100 inci kilometreleri arasındaki 3ii00 metre murabba porke kaldı· 
rım inşaatı 941 temmuzunun 30 uncu çaı· ıımba gunü saat 16 da Daır.I 
Encümen içtiııın salonunda ihale edilmek uzere 2490 sıı;ı.·ılı konunun 6t 
inci nıuclde-inc te\•fikırn ~O gün müddetle kapalı zarf usulfle yeniden ek
siltmeye ~ıkarılııııştıı. 

2 - Yupılıırak isııı keşif bedeli 2 1792 liı'tldır. 

3 ' lu, akkat teminat 163.C.40 lıradır. 
4 Hu ı~e ait evrak ı:mnhırdn: 

A - Keşıfname ve sil ilei fıyııt 

R - Proje, 
(' - Ekı: iliıne ~artıınmPsi, 

D - Hususı şnrtııııme, 

E - '.:\lukn,·ele pıoje 1, 
F - Bayınrlırlık i lo:!ı 1 gPnP1 şıı rtnnnıeıd, 

duıı eski nikel 5, lO ve 2o pnralıklann 31/G/IJ42 tuihind<>n sonra tcda· vnkkııleıı ilıııle edilmiştir. jşbu ilan tııı·ihindcn itibaren bir ay zııı-fındıı 
vül<len kaldırılıııosı karnl'laştmlmıştır. Mezkur ufak pnralnı· ı temmuz 40/ lf>Ofı ılosya Nıı. sile Sundığııınza m"lrııerıntla boı·cu liılPınetli!:'inb: tıık- \. - Unıumi ve ff'nni şartıııımt. 
9-t2 tnıihinclcn itlbnrcıı art.ık tedavül ctnıiyecek ve bu wrihteıı itibaren dinle kııt'i lhule knran veı·ilmek Ü7.ere oosyuııııı icrll hikimllğine tevıli :; - Hu veQaik tatil giiıılrri hariç ı>lnrıık her gllrı Nafia tlalı'<' inıle 
ııneak bir sene müddetle yalnız Malsıındıklarilc C. Merkez Haııkaııı Ş\l • olunacağı son ihbaı ıı:uııc ıııııkaınınu kniın olımık iizerı• ilim olunu!'. ve Enciimcn kaleminde görülclıilir. 
belmfoe ve c. Jeı·kez Banknı::ı şubesı olmıyıın yerlerde Zıraat Bankası 1 '58:Hı) 6 - Eksiltmeye giı~bilmek için teminat akçelerinin yatırılması ve 
şubeleri taıafındnn kabul edilebilecektir. -~ - - - --- -- lfıakal uç gün evvel Vilii~et makamına murocaotlo nlınacak f'hliyet ve-

J.:Uerinde bu ufrık paıalıırdan bulunanları~ bunlıı~ı M~lsaııdıklıır~e Antakyada Gümrük Muhafaza taburu j_ sikusile 1_'icaıet. Odası belgesınin ibraz edilmesi şa-rttır. _<5816)-
r.. Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerıne tehrhl ettıt"nıelcri ilaıı • 
olunur. (4129-r.i:orıı satınalma komısyonundan: '! 

~:r~~~~-~:~~:~~E~~~·:~~f 'z ı ~~kx;. CBm~~K~ sı ;;,:::::~:::' ... ı~ıma:ı:m Hl'/ıerkilo Jll tl t'<I kka t 
J\!iHarı sımııı fi. tenm at 

<'J\'Si Kıfo h"r. Sa. J.ıı ıı /{re. 

Odun 10ii8500 liO 1282 20 
teıkeremi zayi ettim. Yeni sini c;ı. ha saat 10,30 
karacağım don eskisinin hükmü Kurul ut tarih! 1888 - Sermayesı: 100,000,000 Turk lirası Et c39400 kilo sığıı· 5558 H3 00 1:175 Su 8 / ı o.ıı Cuma 
yoktur. Şube ve Ajans adedi: 265. ve ı 618~ kilo ko) un cll>. Saat 11 

Trabzon Vılayeti Moc;kn ka- ZİRAİ ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUAMELELERİ. Yukarıda cıııs, miktar vıı fiyallnıı göötel"ilen il..; kalem crzok kapalı 
i Para bıı iktırenlerc 28.800 lfrn ikramiye veriyoruz. f ili k llt k 1 t Od talı b llik k zl · zası laksa nı:hiyetindcn Cin· znı· uııu e e s meye ·onu muş uı. un, ur ve o mer ·e eı·ıne 

ali oğullarından 320 tevel- vcı etten boliıkleıe aıt olan kı sım dn nyııktaıı teslim edil<'l'!'k!ir. 
lütlü Ali Baygın . Şartnameler Kumiı;yonda hcı· zanııııı görülebilir. İsteklileı•in teminat 

mokbuzları ve 9 ll yılına alt 'l' icaret Odıısı vesikalarilc bırllkte ve mu
ayyen gün ve saatte Komisyona müroeaatlorı ve kııpalı znıfların ihnlc 
saatinden bir saat evvel ine kndııı· Komi~yon Reisli~ine tevdi veya ınall 
~c her türlü gecikmelerin hiçbir suretle kobul cdilmlyeceğl ilan olunur. 

••• 
ZA YI - Kasımpa~a Nümune 

mektebinden aldığım rüşdiye şa
hcıdetnnmesini kaybettim. Yen isi
ni çıkaracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Cihangirde Tavukuçmaz so
kağında Ayfer aparlımanın

da 1 O 4 No. da 
Celal Erginer 

' BORSA 
14 - 1 • 941 maamıleıf 

ı .... J lterll• 5.2• 
t,fe.yerta ıoo Dolıw 150. 0250 

Ceaeno 100 in. l'a. IO. ıo 
llaıılrtt too Pe .. ta 12. 937~ 
Yokolla. 109 Yea Sl. U75 

Stokbol. 100 ı.,,., kr Sl, O>SO 

ESHAM VE TAHVİLAT 

Yilsde 7,S Traat 933 21.30 
,, S ikramiyen 93S t9.S4 
•• 5 ., !rganl A.B.C. 20,o9 

lı•u • lnurll• ı 

" • 
• 
• .. .. 

" • 
" • 
• 
" 

2 
s 

' 1 

' r 

-.--.--.--.--.--.--.-
Aaadola l•. Yolu 1 ·t 46.25 
T. C. lılerkeı: e ...... -.-

morsa harici altın tiyatTI 
ae,adl7a 
S:alıa Betlhl ' i li. 
ICWço altla ~raa1 

ıs Lira 20 Kt-
106 • 80 • 

J. 18 • 

Ziraot Bankusıııun kuıııbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap-
larında ,.n az 60 Hrası buluna lora sencJ'l 4 defa ~ekll:cek kuı·'a 
ile aş:ırıdald pHinıı göre ikrıınıiye dağıtılacaktır: 

4 ndet 1,000 liralık 4,000 lıra 100 adet 50 liralık 5,000 lira 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,SOO > 
4 > 2rıo , ı,ooo > rno > 20 > :ı,200 > 

40 > 100 > 4,000 , 
DİKKAT: He3aplarıııılııki pııralrıı· bir sene içinde :;o liradan 

aşa •ı düşmiycnlere ikramiye çıktığı takdirJe "'o 20 fazlasılc verilc
cekUt·. Kur'a1ar senede: 4 defa, l Eyli'ıl, 1 Ririn.cikilnıın, 1 Mart 

ve J Haziran tarih1erindo çekilecektir. 

BARBAROS 
Gençliği, akınları ve ölumu 

İskcndeı· F. Sertelli 
)lücllifiıı güzel ve siırukleyiı.:i ftRI(ıbl. 
le hazırlanan büyuk tarihi roman. 

le'i. 100 kuruş . 
i NKILAP KİTABEVİ 

Zii/ı r.eııi ..,. cilt Jı.aıtal""4wt 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoflu Afa
camil karşısında Buantı., Aı»l 
No. 33 Tcldfon : 48556 

\ Temmuz Salı 

1360 H. 
Cemazlel 

lhtr 
20 

G iia : 196 

13S7 

15 Ku.nl 
Temmuz 

ı-2 

~~an ~:~:,: lf Vakiti• : D ,, ı>. _______ , ___ ----
Glıa•t ,._amuı.ıJ ,9 02 ~S 4:.! • 
Öile S9 Jl 20 
ULl.Mı 39 1 7 ı 9 
All .. • 00 20 4 ) 
"a.c.e. ı sa ı:ı 37 
laHk (Yann\.11 ı)(. SO J J 

(5808) 

Sablık otomobi 
Yeni bir halde 39 a-odeli Ponclak markalı hu•uıi 
otomobil yedek laıtikle beraber aatılılr.tır. 

Görmek, almak istiyenler 
idaremizde Bay Zihniye müracaat 

Devlet · Demiry_olları ı·ıinları 
ıs ağastoı 1941 tarihinden itibaren : 

ı - Banliyö yolcu tal'ifclcrile zahlre tarifesi lııu·iç olnıak üzere, 
dcnıiryollnrı esos tarifelerinin c(j olan emsali, nakil ilcıetlerinc ıııünha. 
sır olmak ve tarife valıitlcdle hasıl zarlııııdan çıkacak santim ke.~irleri 
santime iblag edilmek şaı tile c6, 3> e ç ıkarılacaktır. 

2 - Anııhat tarife1crindcn d. 2. 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, Hl, 
101 , 102, 109, 112, 

201, 202. 203, 204. 205, 206, 208, 211, 212, 213, !?15, 217, 220, 
2:!2, 223, 2:?4. 225, 22G, 227, 228, 229, 2.10, 231, 232, 233, 2:14, 

d\taktu (İl'retleı·r ait I H iitıeü kısmu 23G, 237, 238, 239, 240, 241, 
2·12, 243, 24.4. 245, !411. 247, 250, 251, 252, 254, 255. 256, 257, 258, 259, 

Mudanya • Bu ı sa tarifclednden : M. B. 1. 8, 4, 5, 
Samsun - Çnrşamba tııı1ft>Jcl"lntlen : ~- S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
Erzurum hu tut tarifelerinden: Hl. 20. 21 

numaralı hususi ve tenzili! taı ifrleı e l!'Öre her ıııe8afe için tahllkkuk 
eu"e"k nakil ücı etlcrinı• "'n 6 zattı yap ılacoktı r. F azla taCsilit için istas-
J. Onlııra m!iracııııt edllmesi. (4280) 

Sahibi: Z. T . ERÜZ~IYA 
Nt>şr1>•4l Mudtırü: C. BABAN, Ba sıldığı yer : .ll4atbaai 1-~BÜZZİYA 

, 
iMA, • 

.~ 

Koçuk tasarruf hesapları 1941 ikramıye plAnı 
Ke~ideler 4 eubat, 2 mayıs, l ağustos, 3 lklnciteerin t a rihler inde yııpılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l adet 2000 liralık = 2000.- li ra 1 8 adet 250 liralık = 2000.- lira 
3 > 1000 , = 3000.- > 86 > ~00 , = 3ti00.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > GO > = 4000.- > 
( > 600 > = 2000.- > 3(19 , 20 > = 6000.- , 


