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• Çarşamba 16 Temmuz 194t 

................................................................. 
Türk Gramerinin 

esasları v 
Hiç bir lcinue, l• lebe ile ldi

bali olan muallim kadar mesle-

L Yazan : Peyami Safa .J M.0STAK.IL YEVlll Telefon : 2 O 5 2 O 
T~lg. Tasviriefkar, İstanbul 

= - - CEP 

Alman siyasi 
mahfillerine göre 

Sulh nasıl 
elde edilir? 

- TÜRKİYE -

l 
iki telô.klcinİtn arasında 1 
bir köprüdür, oaan 
11azig•ti tezadların 

1 
gag r i k a b il i iktiham ı 

olmadıiını · gösteril' 

Bl'rlin, 15 (A.A.) Alırıan ,.,iyasi 
nıı:ıhfilll'ri, bııı?iinkü askc·ri vaziyet -
ten :;oııın lnıriliz • Hu~ paktuım heı· 
ti.ırlü ch~ııııniyettrn an ve hiçbir şey 
ıfadc etnıi~erı bir ve>ika olduı!u mü
talensındauırlar. Chuı·chill ilf' Slalin, 
biribirll'riııiıı kolluı arasma, adeta 
..:orla aı ılnıı~lardıı·. Bunun içindir ki 
bu~ün 1ıu 1:0:.. gal'lp vazi~·et tahad
dib etmiştir: l ıı~il lerı•nin, Polonya-

c ~-

yı btilil ı-tmi~ oları nwnıl .. kt'tlı> iı; -
birliği yar,ınaııı. Arıı.do-~ak~ın dev
lı•tlerı hir tııraftı.ııı diktııtüdlij!.·t· kaı·- • 
::;ı ıniicadı·IP Plnı~kt~, ıl.ıl(~ı.' l.:H'aftan ı 1 
M : diki atöı Stalııı ıle ıttı ı ak akdey- ı 
le ııı>kleıli ı let·. 

(D,ı•ııı.ıı tırılıif, r, tııılı•ıı 1 de) 

Sulh Umldlne 

ye~I bir tekme 

daha 

g ,.. •4 "!il 

.vun müt tefik kaY'f'etler 

-
Alman tebliği 

w s 

tarafuul•n mütueke hakGmleri mucibine• itral edilen Beyru ı. 
şehrinin umu•i man:ıaruı 

ır · "" ' ----
Sovyet tebliği 

-------- -- --~- --· ---------- -----·--· 1 BULGAR il 1 

Fin ordusu 
şimalde 
ilerliyor I 

AJANSI · Hücum ilk 
f kuvvetini 

kaybetti 
iki destroyer, 

13 naifliye 
gemisi batırdık 

R u ~ /,.,., M o ~ k o "a n ı n 
taltl igeıi için 

•m i r 11•rm e mişlt!I' 

Türkiye birinciliğinde 
- --..,._~-- ·- -

Ji 

Rusyadan ayrılan 
Alman diplomatları 

, (~ Ankara yolunda o , 
Kafilede Rusya ile harp halinde bulunan 
d~vletlere mensup 17 Romen, 13 Macar ve 

5 Slovak diplomat ve tebaası var 
Kars. 15 (A.A.) - oyy,-,t len ve bu m~mleketler tcbaala- ı hudut istasyonunda Türkiye top· 

Rusya ile hali harpte . bulunan rıncJarı 2 7Z ld~ılik hi~ kafile ev- raklarına gcçmiıdcrdir. 
dcvlctJer, büyük elçilikler heyt!l- velkı giiıı ,aat birde Kızıh•akı;ak 1 Başlarında Almanyanın Moıı-

f 

ko\'a Büyük Elçi~i Chulenbo ır· 
~'un bulunduğu bu kafile de 2) 7 
Alınan, 1 7 Rumen, 13 :\'lncar ve 

Dr Z 1• ya G 
0 
•• n d 

0 
•• n :a~~~ ... aktan miirckkep bulunmak 

(D,.u11ıı ıta1ıif~ ,; 'R ıl ,,, $ ,ı,.ı . . . ............................................... . 
l · · • Lord Halifaks 

gece veı at ettı HiNo!s:W-A!'I 
VALiSi MI 
OLUYOR? Servetini Üniversiteye terketmiş olan 

muhterem doktorun 
layık olduğu ihtif aile 

. 
cenaz:esı 

·kaldırılacak 

Hıı: ıııı.itldel l'Yve! hır ıııı(vull lırll· ı ,.iın' c lilec:t>ktıı·. : 
y:;ı y;ılmı olan servetiııtıı malı1 uz his- Dri<'ı kı~nıı l~ı-. vef:ılmı.lıuı cvyel 
selt'r a~ i ıldıktaıı sonra · geıiyc kulan t ı·~bit t'l ıııi~ olduj!u ve-:;hilt-. ;;ervetini 
kı~mıııırı iradını Üniver:;itı•yc tı•ı ket. idare Pdect'k olan heytien eıurinde 
nıi:;ı olan e><ki ıırofesiil'letdı>ıı ı.::oz Üııiw•rsite<h• ilim i~lt-rirıe tah~i~ e
ılııktoı u Ziya Gun, dün geı:t• ırnaL dlll•tektiı. 
:!4 ı• be~ knla Leuavi edilıııcktt: ol - :\forlııııuurı ceııne:>İ Ünivel'~ltt>. Li-
dıığu ı:ı•rıahpasJl ha,..tanesinde nıuz- rafıııdan ıııenı-<imle kaldırılacaktır. 
ta ıiµ buhrnıluil:u şekel' ha~t11hgııırlaıı I Önı ı ünün sonıınıJa, baya tında alın 
şiln hulamıyaı·ak vefat etmi~tiı. tıeı j}p üiri'ktiı diği bütün ,.erv~tiııi 

Aldığ1(1'11z habere gvı, merlıumun memlf'k~tiıı ilim ve İl'fanıııa vasiyet 
~ervetinin ~-üzde :?5 i, lwrdcşlerinin cclcıı merhuıııı.ı CPııabı Haktan m:ığ. 
~oeuldarı olıııı 14 kişi at'asında lak- flret dileı·iz. 

1 .l. s il:-~ 
ngı ız ovyet 
iTiLAFI 

iTTiFAKA 
kalbedildi 

Churchill 
Avam Kamarasında 
söylediği bir nutukla 

bunu ilan etti 
Luııdrn, 15 ( A.A.) - Reuteı bil 

Lor d Haıtfak• 

Stokholııı, 15 (A.A.I - Oellıiden 

Exchaııf,?e Teleıı;r.ıph İne:itn: a.l:ı1'tıııa 
bildirildigine göı:: ., Hiııdi-tan payi
t:ıhtıııın nii(uzln · ınu hfillerıııcle, Rıı
yı.ik Brit:ıııyaııın \'a~iııglorı Euytıaı:: 

Mareşal P etain 
• • cliri~·oı: 

Elçl-i Lortl Halifaxııı l.onclrııyll ııv
ı!Ptindl'ıı sonra llirıcli-Laıı l nıumi 
Valilığinc• tayini ıınılıteıııel tı lHkkı 
cdilnıcktc<liı L11ıd Halifax vnktl~ 
Lorcl İ twiıı unvanını 1ııs11lıi!;ı sn· uJ,. 
~·ani 1fl2G ılnn l!ı;ıı ı• kadaı ayni '"ıt· 
zifı:~1 biı keı·p daha if:ı t•tmi:;ıti SURYEDEKI 'ı Bugüıı Avam ~~mar~sınılıı ,,iiyle-

(Dcwymı salıı_te 5 s11f1111 .1 dıl) 

MÜTAREKEr --~~~--~~-----) 

Hükü~_ıeri Sporda gizli profesyonellikı 
Petain Su,igedeki uskt!r• 

ve Y akınşark halkımı 
bir mesajla teşekkür etti 

Beyrut dün resmen 
işgal edildi 

Fransa Suriye 
üzerindeki siyasi 
haklarından feragat 

etmedi 
Yichy, 1 5 (A.A.) - Of; a

jansı bildiriyor: 
Suriye ve Lübnanda. muha~a

matın tatili hakkında İmı:a edil
miş olan itilafın başlıca madae
leri şunlardır: 

kat'i olarak kaldmlıyor 1 

G/. Cemil T anerin beyanatı 

Klüplerin 
ve 

para sarfiyatları 
kontrol edilecek 

tesbit 

Aıık;ıraJatl ~ehrimize gel('n Be~ 
dı:n Teı biyesi Genel Dil'ckUırü, 

l 
lıir muharririmize a~ğıdaki bl'· 
~ Rnatta bulunmuştur: 

c Bugün çalışmakta alan ınü-

kelll'fl<'ı allı ar evvelkıı•P nar.a
r:rn iki nıisli fazladır. Yiı.nı gs 
bin beclcn terhiye .. i ıııukl'llefi fıı 
ııliyel haliııdc,!ir. l:lilh:ıs,a ıııiıe»-
(Deı·a1111 s<tlı.ij,. 5, .Utuı. 5 tl11) 

Bir taraftan Filistinde mütte-

G J B • l • V • B •kt fik lıcuYvetler kumandanı General . enç ı~er ır ,~az eşı aşı Wilson, diğer taraftan şark kuv· O ' vetleri baskumanclanı mua vini Ge 

12! t l ti 1 d ti·El U · ll rtı 1 
Yazan : Kemal Bilbaşar 

1 k 4 l l 
neral a e Verdilhac a•ağıdal:i "e-

arşl e "" A tt • rait d ahilinde Suriye ve Lübnan -e mag up e l ~=~r!!~~dehu::::J:m~~~ab;~h~~~ 
Asabileşen oyuncular halkın önünde müthiş mı~l.ard ır :Muhasamat f 1 temmuz 

b d k 1 
1 94 1 tarihinde saat 2 t i bir da-ir mey an avgası yaptı ar kika geçerek ta~il edil mi~tir. . 

Fırtına geceıi t•/rilc.arnız 11alcınd11 6ifecelctir. 011•11 
g•rin• ge11~ neılin ( Bopıtil ı•nçllğin tkiilJ •n 
olııın niilnanel•rillden biri olan 6ıı ıiisel 
tefrilco.gı takdim eıliıo,uz. · 

2. - Müttefık kuvvetler Surı
~nkara, 15 ( Hususi muhabiri- ı kiye Futbol Birinciliği finali ma- kadar rastlanınİyan bir meydöıı ye ve Lübnan arazisini işgal ede

mizd en telefonla) - Bugün 19 çında, Beşiktaş - Cençlerbiri l iği kavgasile neticelendi. Milli Küme ı ceklerdir. 
maylı ıtadyomu~da yapılan Tür- karşılaşması Aı:ıkarad~ şimdiye (Dsııaıı ı salı"/e li ııi.ı.tım ı <U) (l>8l'<Mlit t1ohi.f, 5 şiituıı 8 dn) 

, Vakıada bekleyiıiz! 



Temmm ucz :21 

f 
• • ,.. • i 

SiYASi VAZIYE~ 

Yazan: KANDEMiR ........•............................... 
Bizi vuracak olan 'f aşnak fedailerinin 
bir kısmı yakalanmış, bazıları da kaçmışh 

Böyle ne 1.ndar geçti bilmem. tabancalann tctik1erine dokuna
Birden doğruldum ve ani lıi'r ka- cak bile vakit bwnmndan kanlar 
rarla telefonu açt1m. Gürcü hari· içinde can veren üç kıymetli va
ciyeBİni buldum ve karşıma çıkan tandaş; Cemal Paşa ile yaverleri 
mu,tcşarla beş dakike kadar ko- Nusret ve Süreyyantn şahadctle
nuştum. rini habrlıyorum da, o gün fazla 

Bir sa t aonra, sofadan Kiznn cesur göriinmcdiğime biç de piş--
beyin acın geliyordu~ man olmuyorum. 

- Haydi ••• Gidelim artık. Nihayet, Gürcü hüklımetinin 
O, her gece böyle yapaıdı '\'e günlerce Biiren mesaisı ncticcsin-

Nihayet karar verildi 

Teneke mahallesi 
istimlak ediliy or 
Şehitliğin etrafındaki mezbeleliğin 

müracaatlar yapıldı kaldınlması için 
Kumlwpı ile Ahırk.apı rasm

daki trenyolu güzergahında bulu. 
cuza mal olmaktadır. 

arkamızda çantalıı.nmı.zı tnpyaa de bhlerc k rşı ast tertip et-
adık adamı Etem çavu'- yavaş ük.leri sabit olan bir ürü komita- B bHler~en biri 
yavaş merdivenleri iner, kapının cı yakalanmı~. bır kısmı da artık 
önünde bekliye11 otomobile bi- oralarda dikiş tutturam1yacakta
ncrdlk. Fakat bu akşam kapıda rıru anlıyarak -uvışıp gİJ mışlerdi. 
otomobil yoktu. Yaya gidiyc.r- Bunlar herhalde Ermeniatana 
duk. Mümessilin Linası uzunca kaçmışlardı ama, dıledıkleri za
bir sokağın başında idi Öbür man tekrar Tifüse gelebilrrlerdi. 

---'1.....:- _ı _ _ı_ ..ı_ ı tfL - _ _.ıııı nan tene.ite mahallesinin istimlaki 
permanaat -.una~ m aaa .u yvr . . ih ıı..~~ı b ı -•-

iŞi n ayet UCOi' amJf u unmcu>t -

Oicer taraftan Edimeb.pıd ki 
hidik de tamir ve tanzim cd.le

rek güzel ve mniz bir bale geti
rilmiş bulunmaktadır. 

ha taki büyük meydana çıkınca· ~-~ 

Kadın ber be rle rin in 
imtihanına dün başlandı 

y~ kadar sağlı ~ollu bir sürü -bü· Enver Paşa için biç kimse Bazı berberler kullandıkları 
yuk ve kar_:ın_l_ıi; avlulara ÇJl~n- (korkaktı) diyemez. Bilakis, o, iliçlann 

istemediler kapıların onunden gcçecPktık. \dünyanın en CeSUr İnsanlarından f ••ıı 0 0 "f etmek 
Esasen bu sokak hayli loştu da. J biriydi Bunu böyle kabul der- ormu erını ı ~a 

d1T. 
240 cı.ri ihtiva ed~n bu s.."lha

nın .istimlaki için 20,000 lira Aar

ledileccltir. Bu if y:az aonunn ka
dar tamrunlanacak ve haram bir 
yeşil ha haline ifrağ edilecek-
tir. 

Buradclı:i evinin hemen hepsi 
Bclecf"yeye ait arsabr üzerine ku
rulduğu için t:ı·nalann • timlaki u-

Yalnız buradajti yol pCk ber
bat bir balde bulunmaktadır. 

Halk. gerek bu yolun ve gerekse 
~itliğin güzelliğilc bir tezat te?
kil eden kal'§! ıradaki eski ve 
pis kahve ve binalarla hanların 
<I kaldırılnuwru Bdcdiycdc:ı is
temel.tedirler. 

Kapının eşiğinde e.ya1danmın ge- 'ken. fııver Paşanın vatanpe:ver- . 
Tİ geri gitriğmi hisscdiyoıdum. J"~ · d d sJa k d istanbulibıld kadın berbcrlerınln {.'Wl dürnıe!'.ir.e bat.ti <ilümc bcbı -1 .. ------.-------. 

kın tabansızlığımla a1ay etme- ~nh en ':. a h k"k·c zerre I a dar imtihanına dun ~miyct merkezinde Jet. verebilir. Ba ·nıalleri cınllje- ı Begkozda 
kanlı bir 

· · H · d d .kl · şup e etmıyc a ımtz 0 ma ı- "--lıınmı tır Beledi)e Fen Heyeti bilmek irin tranilorol2tör kullıınıln- kinci 
yıruz. anı can pazarı e ı ~rı ~ h - ,r' ,~ • · 

d'- . "--- L" f L· ,:ı 1_,_, gmı. atta onun vatanına t.aru Saruıyi Şubesı M ıdurü Ert: mı1, :r:a:k ottun 24 e indirl1mcsi mu n!ık 
parti kahve 

tevziatına yar•n 
başlanıyor 

şey rr ışte uu. •• ut en 'IJU uaıu d·ı b" ki - ··ı . ki l k "k h -..::•-e'kt-'. k k d. • . be . . k ı e ı mez ır aş a gonu vermış ayni şubeden i e e ·trı mute assı- C(lcw..uı .:uır. 
a en mızı nım ycume oyu- olduğunu -herkesçe malCım bir sı, Bcledıye dolttcı:rlarıııdun cild mü· Dün'ldi imtihanda mııldnclerdc ra t 

nuz. hakikat olmakla beraber,- bir lte-ı t~ ~ Fikıi w B~rbcıl Cemiyeti lıınnn baz.ı i°ırızalaıı berberlerin 
Acaba hanı:i pencereden bir re daha kaydetmek isterim. ı'Clsifo ıdare heyctınln bur;uı da derlıal ve biu1't tamir edebllip ede-

bomba ftrlıyacak, hangi karanlık Şu anda aklınıza gelebilecek dün imtihan verenler biri kadm ol- miycceği de araştırılmış ve elektrik Yaıı,ı ikinci :Parti k bn tevzi. 
vak'a oldu 

kapıdan bir tabanca patlıyacald. l O h ld ,. . b nı:ık i.izcrc on yedi kişidir. Bu imtl- eercy.anııun vücude geçmemesi i.çin atınJl lıa~wktır. 
K l . d • , 1 o an « a c r ' •• > nın ceva ını h 1 k. 1 k 1 ,_. ı l'" d"·'·-t ılil es· ıa· iH ika t . _.;on __ ... - uı S llh bl h urfUn arı ensernız eıı mı. anı- k .. _ b' an yanız permanant nrn ınes u • maxıncı e ne ""'·e ,...... c m ı - evzı -.um w:ere ~ • a ism inde .... IS 

d k lL. · d · da, mera etmeyını;c,. ıraz sa- !anan yani elektrikle ve sıhhatle oy ,.,,,.,.,...lecesi dE EOrulm• ..... r. la~·ct emrine ver1Imi" olan 800 Y-

-· ? Yobn bu ece d -il mi~ ıra a~sır.tt. myan kndın berberlerine mahsus ol- 1mt.il:ıan.a gire:nlerdeJI kullandıklıın cunl kahven" 150 çuvalı >ııcmur bir ana ile ol mız an mı, a ımıL en mı yıye-, b I '--'L ' - - ... - -- " " 

F:~t komita~ılar ~inaye~ karar Sadede gelirsek görürüz kj; d "hından dalla ziyade e\ektl'iğe ve permanant förmülii haldnnda da i- iıı.nı. dağıtılma fizeı1e Bdediy a~ır surette yaraladı 
d

.._ '-"-t • L 0 günkü şark hududumuzda .İran sıhhate temas eden suali sırulmuf- zı:ı..hat istcnmi~se de, her berber bu Koopcratüinc :verilmiş, 90 \Uvnlı 1111 
ver aten sonra vau :geçuecea., t D.. f t •h · 1 · k formülü kendme malmıs lıfr sanat da halita ·~t..ılmak ıız,,- biri Be-

d b ki• -L •- d b d istisna edilirse- gerek Gürciatan- ur. un m 1 ana gıren crın e se • .,.. .. "'"' Evvelki ..,.ün Beykozda. bir a· 
beyhu c c ıyec~ Ka ar u a- , . · . rlsl munffak olmuştur. ım gaydığından bu noktada bıça ~ yoğlunda, il: i .de İstanbu1dn bu- • 
la mıdıdari Hc1c en azı1ılarınm Ta, h~~~ Er~~nıstdanda lttılhat ve İdanbulda 220 dar ltaı!lm her - maklı cevaplar vermeyi tercih etn1l~ lunan uç kuı-u kahveci mües~eso- dam bahçesinden ge~n bir ka-

canavaTlarının yuva kurduk- Cnl 1 ua.anın an ° an arın b B ııl Ih nl lerdlr. Bu .iliıe alfit do wd. kıırbo- sin.- ı.e Jim edil i~ir. Geri laılan dıru ta'1arla başından ,.e muhte· 

ıeanTı bu Tı"flı"ste... ke. lleyi l:_ oJt,.ı;_,,. almadan otura· eri vardır. n arın imt a arı a- t d- d -- .... gl" • ..._ ... b-' . _,_ ı·f 1 • d yaraladıkta so b l -:- ğustosım "tine !kadar uhakkak bi- na o ro , n .. ovnya11., ıserın, uo- .. a v..,.cr, geçeD tcv:a 61r&Sttlwa ı yer crın en n n· 
Kiz.ım bey hiç oralarda değil· 1 melen i'rnkansızdı. tirilecck e manffak ol ıyanlnr rabı n mai muknttardan ibaret 1 e kahve alaıru}"an erntlertlcki hal- ra annesini Juırtarauya gelen de-
~ gibi ko~or: O ıaradaki buauai vaziyette mı tarillten f;Ot1nl permanant kullan- de berberlerin tttrübderine :istinıı - ka dağıtılacııkbr. likanlıyı da kazmayla yaralamı,. 

_ Bu gece ne var operada~ ise, Enver Paşaya, Kafkuyaya malctan menedilecek tir. d~n. bun.ların ııbb~rinl 1stedikleıi Serbest utaş ~eak ıığatn- tır. 
K inmek için can vermek tehlikesi- B1r .kı&J beriıerk tın kfnel ri gıbı tayın etmeirtedırler. l'tfuvııf!akı- laı kahv-c\'İ 125 gnrnılılc paket.Jet- B '- zd On --'- - d 

- armen. . ,. . • ~ :ma e yetJcrlııl bu ııisbetlcrlıa tayininde lıu- • · tJ _ ... , r eyıı;o a ÇCf?De -agın a 
-Ali, yem~ği yer yemez gi- w kabul ettirecek bir .acbep yok- ehir eereyanıl~. yacı JJO _voltla kel- lan biı· kısım berberler sıfır nlmak dle 35B kur~ liall _ _, a ~~ili1!""'.'.:'a - 36 ıayılı evde oturan Salih, aynı 

d . t 1.andıkları icln hunlarm birer tnıııs.. ,_ . . ı ır. u magaz ıuu.a '" Y"-" me- k kt 2 J/ I __ ,,_ d 
cnz. u. i .,, ~-~- .rL __ , • 1 • pahaı;ınıı d <tu.a bir tfiıllii sırları ı!- 111 1 ~- ... ları ... (!rıt-·I _ .. n ... k ao a Jl u.r .... C1' e oturan 

B d ., ş· d' En p ormau.ır 'o.cuar .... etınaerı "e Aoı· ıt ,_ • ı~ . mur ı -"' .. •v VLhX.! - • • • 
- u gece c mır ım ı, 'Jer aşanın ne ~- mnkinclerin· 00 .. L'" t U t şa. etme" 1Stemem,,.lerdır. tir. l 4'S ya ındakı Hatıc.e)·le, ~ndı 

K . k d. K n_ d h ın gun ... u a ma ruuno- •-•--bul-~- Jla'-·"' t ,.. . b h • d •V• • • k - arrncnı pc acveı ın sen.. rnan arıuuıyaya ve ora an u- )"e göre tidili lsteneccl.-Ur ..,.....,, WI .............. an ma ... mesı Ağusto •Jl orblaı ımı d~ı·u a çesın en geçtıgı ıçın avgaya 
- Canımı daha çok scviyo- dudumuz üzerindeki Batuma in- · kullanmıyan 35oo kadaı· erkek her- d halka 0 kfn · b" · k b t t" d S l"h 

. L:ı:ıtihanda m z.i:yad dikkat <'dilcn beri erinin vaı ısınılan fazlusı cin .he- ~ ı CJ ır parti abve- utuşmduş_ ve~_,~e lıce e lal ık >:er-
zum Kiz.un bcyt diğini anlatacağım. Paşa ile doğ- nokta (bcrix>.rhı kafaımıın adıımaktl- - .mtih · ed ,__ '-" B 

1 
:nın tcı.·utııe bqfan.m:uıı mu te - den al ıgı t"'i"ar a zava ı aaını 

H~• h • ') d d - t eı· . Dtll ı ıın ıı.mcm-wwr. un ann ___ ,.. . b d .. d.. .. ..'L l'f 
- iui mı o ı ayc camm. j'u an ogruya cma g ışım, lı Şeyip ~lemedi-· · dir. Zinı noj da temmuzun 22 si n itiharn im- uıuuır. a n . an ve vucu unun mu.ı,ıle ı 
_ Daha yeni ba ryor .•• ~m hatta vazife icabı pqine düşüııüm volt kullanan bir berber, i tihanmn başlanacak ve bu suret] yerlerınden yaralamışur. 

de. Wzimlc beraber bitecek gibi ve bu arada karşı kaf'ŞJ)'a otura- b2mile Tc açı boyalı lblr kadına peı._ pı.kırı bir u.ınanda i tnnbulcbı ehli- Bunun üzerine annesinin fer-

ge~:~~~b~ çığlığı andıran tiz nı.kcb~~~:r~;ı~i.!~~~:~: ~~~ ;_;::~~~-~-~~;~,.~;'.:'.~~'.~ .. ::~-·~:~.'.:'.~~:'. .. ~ ı: ~:ı :~ ~: : ~: ~ :~ ~ ~ ~ ~ ~ :ı ~t: ;;::J.6 .:~=u ~~.~ 
bır c'luduk ecsilc kendimize el-

8
. . . . 

1 
gnya tutuşmuştur. Bır ar.lak bah-

dık. Ka!dınmın bir kenannda du- denizin o şirin Umanı Batumdon ır encı ili rl * TEllı'EKE T'BVziATI - Te- çcdclü ka:una)'I apan Salih, Ha-
vat yaplşmış gı"'bi duran .iki ıgöl- balşa.r. D R neke te'-z"ntı için oun Tıcar t Ve - sana saldır~ş. beline ve sırtına 

e kıpırdadı. Dikkat ettim, ikisi o halde; bu yol başına doğru ıvaffaıLıyeı· r. efik Saydam kiifotilıd°!_emir gelmiştir. Elde hu- vurduğu darbelerle onu da tehli-
dc polis. giddim: il 1 Caddesı· lunan 18 ıa Eandı1c wndt~tlt levha - keü urctte yaralamıftır. y nılı 

Ve elli altmış dım ileriden Ba.kuntin petrolü kadar havya. nın tevdntma ~ir 11.a,. gv1l(! karlar nna oğul ha tanede tcdın;j altma 
h 1 _'_ı Oa d Dijn-...~ ikaSlp cı_ı _ı, T 1 _ başlanacaktn. Kon ervaeılara yü'Z4c I I ) S ı·h k I bir ba a düdük sesi un ara ce- n da me uruur. ra müme~· 1aıvw:ı-... bu lha • oc ewye, ozxoparao cad- 30 \"c gauızeulara da ihtiynçtıınnm a ınmı~ ar, suç u a ı ya a an· 

vap Cl'di. Derken dzoha öteden. silimiz bUlunan "'fimdiki Kabil ten ~el, Avnı~ d"'..sıni betonajlı a~falt olarak yli:ıde 40 , msbetinde t.cne'ke verile- mıst~. 
d uzaklard n celcn düdük Büyük El~imiz- Memduh Sevkr.t da tahsilde bulu_ yapmayı k.ararla~tırmı tır. V.a- ce«tir. . . • Eyüp cinayetin in m abakemulae 
~ed duyuyoruL bey bize iJci kutu ne!is havynr nan ~lerlmh :a !li ve Belediye Reisi l..Utfj Kır· * TOHUM IlJTJKılRJ _ .Sebze ı batlandı 

Kazım be • adunlannı kuran- göndermi~i. Oturduk, kendi eli- r.ıtWlda ~ ümil- dar, dün bu yol üzerınde tet- tohuıııluldaıwda ibt.ikir ,-apan Hı_ 
dan, bir fenerin onündc dimdik mizlc ezdik, limon1adık, haz11la- zü rtaeak de- kilderde bulunmuştur. Buı.ıSJ l'lsto i nıiıııle bid yakalanarak adli· Cumartesi günü akşam üzeıı, 
bana döndü ve yüzüme eert \ e dık, tam keyifli keyifli )'lyeotii- reeede ın-affa'k !stahbu1da i1k betonajlı yol o· yeye "erilmi~lr. na. kuruş olan Eyüpte komşusu lbrahim oğlu 
sitemli bakarak, ttbpn bir ecs· mizsrrada tdefon çaldı: <hnlnnı ait ha- lacak ve şimdiki ismi değ~ti- maydanoz tohunılannı 180 kul'uşa K cLı . • b. k l . ~ •• 
le: - Bolşevikler Gürcistana yü- allıırak l'İfet"c1t Dr. Refik Saydam i6 mi· " 60 kwuş olaıı nfİ')·i kuruşa u ıyı ır tdVU mcse esı yuzun-

- Sen y pun bu · • ••• Afer" f rüyorlar. ni ul"caktır. satıruı.ktnn :suçludur. Jen yolunu bekleyip 'bıçakla ô)-
cledi. O anda çatalı elinden buahn bu ~:jd + MANiFATUBA GEL}YOR - düren Ali oilu Vdinin muha.ke-

(8ıı • ) in farlanda değilmiıııtm Kazım bey (Gener.al Kizrm Di- ketiti 1'üı CrW fi.ı--.,. 1ruıiiııturacılıır ŞJzhtinin Ameri- rnesiae dün öjleden .aonra, cürmü 
~™ t'kama döndüm. iki ~yhet- nk) her zamanki o ~imli eda- Kapıcıların sıhhi knya .sipariş ettiği maııifatuulann mqhut kanununa eöre Birinci A-
1i gölge adım adırr. J>e'1mi:z.i takip sile btydtla bükeıdı:: Lmıdr.adan J • ilk partisi önümüzdeld a, l'°inde ge- <rır~da L--'--m ır. 
ediyordu. vaff~ m muayene erı • u....-u 

- Tevfik Rüştü beyin hallı rirkt'n duyduğumuz leccktir. Bunların irind dabn ı.lya-
Telefon1a haberdar ettiğim d d. !135 de l Li · - İ"' olgun- Bc1ed.ıye talimatnameııin~ uo··re d Divitin vt• H..,c., vaı·dır • 

..ı h-' L- _._ YBrmlŞ... e 1. ,. .,, -
Gürcü riciyesi oer <ı1.1 nare&.ete luğunu da verdikten onra tahsilini tekmil han ve apartıma.nlarda ka-

Katil Veli mahkemede bir gün 

~clki sorgusunda aöyJed.ildciini 
tekrarlamaş: Ecçmif •e bizi korumak için, mü- Bol,evikle.rin erg~ Cürci.t.anı mal 1çln ı iltrJ-eı-e ciMn değerli pıcılılc edenlcrfo aihhi muayenevt'! , ______ , ______ ., 

L-md bır" ı__rdon ;..i~ al--. 'isb1iya tefebbüs ~lerinden o= c.eıAI U.ECr, u.~ 1 ..., ' ' - Kudsi j)e bir scnedr.nberi ..... _ ııou .,,.. ~"""""' ._. • •• h · k K· tabi tutulması icap ederkt•n hun-. 
Ka.zım L-y ,_ - - _ıi ltcndine eöw- ~ımsenın şup esı yo tu ama. •- tes n mimari kı!!mınılıı ilii 

oo:: A.eno ' b · d · · ·· L L _ larda.n btr luemmtn muay<'ııı• <.Üz. 
1- .,.;bi devam ed.i-fOT: :um eyın eyıtwe goıe uu u.p- <k:rece iile ı· (Ilı:~. ~ımn il. 
~· .,,. ta ( göreceksi •• !z bu ~ pek yakm. i:!,t te • -be'k ihü . d.aııı alrmyua" 1"açak ça1ıt-1ık!arı 

- Böyle yapacağını bilsey- da .ha!lolunacaktu) diye l\!rar dislik kısmına geçruJş, ~.u yapılan kontTof neticesmde aıı1a-
dim, her :r..ıunariki gibi otomobil- ecl - ,. fiL R b orarı, n. ar - ·m ihraz şılmıştır. Bu gibiler temmuz ayı 

ih _..J d. .en meger ıev a. üşü e,•-
lc gitmeyi tere eucr ım. blrincllilde lıffirmiy muvaffnk ol· .nih~yc:tine ıkııd.ar esn f cemiyetle· mrf. 

Benim esim bile ~ıkmıyor. nıuştur. Şimdi '6'tllj devre ini ikmal rine .. raca.at ederek cüzda:ı al-
Arkadatlardan Hulütıi -ı;imdi- Hn muhtelif fo"aatta •-tbilcnt ffliı·. --'-o L_ı_ı b J_• 8'"''- __ ,,_, ' ıwı .. - maz.uaaıa baldannda kanunı cez.a. - ••• nwac u eec o~.ra· Ü iuia YaIÜıi- malumat alma:k m~ Ye muaTiimlerinln fevkalade 

ya gitmiyelim. Alemi rahatsız et· üzere hemen Gürcü barlC.İyesicae tnkdirlıü Wbecmekt dan 1:ıu bv _ ılam uııcssiil edilecektir. Muayc-
mektc mana yok. gitti, metli geneiuılz yakında meml~te ne c:üzdlı.nt olmtyan ıkzıpıetlan 

k d dön 1rtf lcullanan bina sahipleri hakkında Büyük meydanı geçt:r en e Artık telefonlar, telgraflar, o- ece -r. 
b · ı · · ·ı )' c • · ı u • ı · da k.aııwıi muamele yapıl.acaktır. izı gözet iyen resmı, ııvı po ıs· tomobiller vızır vız.ır ,işliyor. Hu- e.a zer, aynı znmanc a hı>m in-

Malul ve şehit 
yetimlerine davet 
Kadıköy ask.eı·lik şubesi 941 Le

ınesine ait tiitün ilu·a ıiyesfni a
af,'1da ı,:ii:;~rilrn günlerıle ıevı.l 

edecektir. 

!kavealı bulunmaktaydak. Alt,am 
üzeri Jcuf]la~nc.a elinde.ki bıçak

la üzerime 1aldııdı. Kendimi Jcur

t.annıık maksadile LıçaiJ almak 
İçin b~n de davrandım, Bu ara

lık bıçak Kudaiye .lı::azara :ıplan-Tevzi günlerinden ,a7rl gün
merdc sabaı. " üğle paydosuna dt.> demiştir. 
kadu auı ra almak için ş,ıbcyc Mütcakıben ~endmnizı kanlı 
uıüracaıı.t etmelerj, tcvz.iatı pul bıçağını saklıyan Ramide kahveci 
ve nüfus cü:ıılanlarile üçer nclet 
looe kağıda çıkarılmış :fotoı-af, Mehmet sorguya ~kilmi,, o da 

leri f arud)yorum. Otelin kap!- dat üzerinddti -biri Bol,evik, :ı.'111~ ben de :m('Dll lcctimiı:dc te-
aında da bir fcvhtadeHk "ar. öteki Gürcü. iki köyü biribirine mnyüz etnıiş bir ı;pıırcudıır. 

Ga:d TerbiY'e E tit6ırGne ı·e mi edl ~etirmelert, Velinin bıçaimı saldam.ıdığmı 
Günü ıtııııicinde tl:','ı:iat yaptl- k til' hah · ol d b" 

Şimdi, şu satırları yazarken, veTcn bir 8 u meııelesinden doğan Bize hem unatinin ehli bir ıninrnr-
bu tedbirler eayesinde mİ komita- ihtilaf çabucak büyüm~, areY• mühendis, hc•m de tam nıanaeiJe bir 
cıların k.ahbe kurtuıılanndaıı kur- lenmi? ve Bolı,~•ik or~u1arı Gür- :<portmeıı kaz.andımı~ ohm C<'lal 
tulduğumuzu bilmiyorum. Ancak, ciataıa girmİflcr, Tiflise doğru Uzer:i, )"iiziimüzii g(:ldüren u~ ffa-

i yıl geçmeden, ayni •chirde, "ılerlcmiye baş1amı,lardı. kıyeileri.nden dolayı har.areUc tıebrik 
lıat)a ayni semtte, cepleT.indeld (D•tıams Hr) ederiz:. 

..ıreee1der a ın, erı ma an cc mc 
5 • mıyJl(',aiı, 

Gazi T erbiyo Enstitüsüne gi- 22 salı günü ~eiıit yetimlerine, bıraktığını aöylcmİftİr. 
recek lise mezunlan E.natitüye ya. 24 ~be dinli de maltil u- Bundan aonra v akamn 11 tıa· 
tılı ve yatısız olarak ılı:.ıbul edile- bay ve eratm ikramiyelerinin da- j hidi dinlenilmif ve gelmiyen iki 

ı tıtıl.a<'8.ğı ilii.n olnnur. cd erdir. Giri~ imtihAnlan ağwı- 1 .. ____________ _.. j tanesinin çağınJmaaı için muhakc 

tosta başlıyacalıır. 1 me başka bit güne bmdulmışbı. 
~~~~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~ 

Belk.u;, dJwled aı ından ÇJbn ıs
lıklı bir sesle: 

- 6eJl hir Jıaıba.rsın,, ·dedl, nu 
dn a o gÜJI, T.ıu:abyada biııs~ 
tim. Hiç alaannuımı§ım. 

llilü rolllfltl:10 Serwer BEDi 
- Bana bu (!erebeyi r11hunu veıren 

sensin. Sana böyle bir erkek lizım 
ola u \11m1yor musun'! Müruı-

_,.. ........... --.. ·-·-· .. irlenıip in itiraza '1zık· 

Nejad elinin kesldn bir lıarcketi
le : 

Müna'ka a ~tmiyclim, dC'cil, .un 
J.ılnız "benim arzularımı dinliYttek
. ! 

Bclkıa iuık Ye~ hir giiluşle: 
- Çok ey! •. diycbildJ. 

'.N cjad gözfoı1nl ona dikerek: 
- Yaşamıya niyetin varsa, dedi, 

tıunun tek çnresı: ltıı.ntl karnrmı 
ermiş bir ad la kon mnu ·s-
f~orsun, sanının. Ha lfund&D 

istifade ctmiye de kalkma. İyi olu
!l'U f. cJ Ul'BtlD f Daha . b
uşıılım: Ben sensiz yıııııyaınam. 

km )·ok. :Bir a1druı var: H yntı 
Geçmişi affetuılye bnzırım. Bundan 1·ıo-a uınü tercilı 
unıra Vedaôı görıniyeccksin . HJr muktedir «tilsiıı. y yı Jl'IC b
mektup, &enden bir mektup isliyo- daı· .sc.-vd.ii,•foj ~· • Y.apm }"J e
ruın. Bunu Vedada yazacakıun. Ben pinıizden faz.la, oııdao da, b ıdeJı ac 
sôyti~ ı:acahııı. Safiye fazl11 ı;evenln. Bu nıektubu yauıc.ak
vasıWiliı, bugün, gondcı~.iın. \'e· sm. 
dadlu keseceksin nliikıını. Onun Sıı-
:f'ıye ne evi dlmıya- Zile basb. l~ıt ve r.arf ı:etirtıi. 
caksın . .Düüiu .bunl.ım kabııl edersen Hmnetcl çlktı'ktan .sonr.ıı .Bt>.llwı. 
kendini de, benim aş"kımı da olüm· peneererıin yanındnki masanın başı
den kurtarırsın. Ka 1 etmezsen, nn oturdu e 1lk§am ~nrnnlı •ında, 

k, eilihım 7 t.ığtmın nltındn. "ejadı dikte et.Urdiğf ımt11hı ı 
Zerre kadar ~reddüt etmeden tetiği yaz.eh: 
'clı:erim. l3ir kurıun awıa. .bir .de «l'cdad, 
kendime. 'Karannnn kat'i oldttgıınu . <S-ifık ~İffl"ıu!ım. 'Rıtti Hnı · bir 
hissedıyoraun, değil m1? dalıa g6rm1uccckaın. Seııf gııl ınç bıı-

lııyonım. Kııllııııılwuş 1·c ('tli'JJUJn.%1 
bir 011ııııcıık uib • i1t. ş tu -.. 
lun1ıuı kıu:ağıni/.a anı. Bt'lı lrmt.finıl 
mdcli 1 e yuksek Of}.-uı otmüe.6iııe 
teı·kedıyorı•n. A, tık lı.cıuat bcııim 
için bir §aka 111evz1111 ılr.ğı/. Evfone. 
ccğiın. Belki seıı dtı ôy1e yap11ca'ksın. 
Tcıvsivc ederim. Safiyu:J.crı baı;ka hiç 
bir kai/111/a beı dcrı intD:a:m alamaz-
sın. İş~ ikram e&bilecepitıı 
gıine. htıki'l-.cf. Orımıftı cl'frı• • r.iıfdi 
lıir erkek lıa11Biycti kazan. Yc•k!ICI be. 
nım oozumıcle ıık ı·e ıcı•foıli bir mtıı
k"rrtdmı ba81M ibfr ll «>laı um. 
Smııı 80'1! tıtİZ'lim bııdıı r. 

BelekM» 

•dad mek"tııbu okwl~ zarlın " • 
tüne Safiyenin ndıesinl de yazılırdı, 
hiımetçİ)1 çnğırdı ve 
bu yolladı. 

Bclkıs Jıutiin bu iflcrl :uykuda 
zen bır in2all gibi 7npmıilı. Hizm t.. 
ç1 gıttiktcn saıııa, yorgun b:ışını 
:ya ığa bıraH:an Nejnda dogı u iler
li) eıek: 

- Şimdi he:ı· ŞC'J bitti mi? diye 
aordıı. 

Hasta, · bir des bırakarak: 
- Bitil! dedi. 
Betlns ürkek bir kalılmhn attıktan 

sonra: 
- 'Ne kndar aldandığını bir bil

··· dedi. 

~i'jad mıun \ıu 6Ö!iınd<•n 2 lıiç 

aldonınadıgwa büsbiltün emin ola -
rnk: 

- Jlııı-di bakalım... cledl 
Sonı-.a U-knn :ıile 1b ı. Gtkn hl~ 

met çiye clı•di ki: 
Hl!n yalnız rorbn içıeceğ.l.aı. Ru 

lııımmm J'meğjni de bura)•a irc
ceksin. Sonı a, tepsiyi alıp giderken 
odn kap uu dışaı·ıdan killili}ecıe.k
sin. &!!! %il çalmadıkta açmıyııoik-
eın. 

Hizroctci ~ın gözlm-lc: 
- Peki ... delil, gitti. 

- Sonı·ım na, dedi, acaba dün
yarılJl nu ·nıle ıve ne zaman, cebır
ıle bJr Udın :fethedı1mi.,tir? 

Nt'jad güzfcrl.ni kapıyarıık sancı 
kınşıt"lna bcnziyeıı kirli bir' gOl!lm· 
tıeyi~: 

- Buradıı ve elmdil dedi. 
Belkıs bu sefer elleı;ni nı knııınıı 

koyarak: 
- Çok çirkinsin, Nejnd dedi. 
-· ll aklısın, lıuııu hissedisoı um. 
iEe!lns ldr 'kajını bldırauık ve 

b nı •f."tr 1lğır allıyaT11k ona uzun 
uzun hııktı: 

- .f<'nkat. dedi. itb:af edeyim Jd, 
sa.na ... Sana ... Bııyrnn o1ınıya baş
ladım. J,fitife etıniyorrm. Orfjinnl, 

n tli ve müthiş bir adnıns:n. Be. 
i:'eııiyorııııı seni. Eskiden sana karşı 
duyd ~ kQç(lk aempatfyt ta mi· 
il' kaYbctt"m, :fakat_. Bayram 
1mdi lllL E,· : Se" i1Z yr:a-

Belkı ıı , hn tanın k:ırşıınnda kolla- mm. 
rıııı kn~uşturnrnk: (Dcıramı ı:ar) 

Rusyadaki 
muharebeler v e 

Balka nla r 

M oılıovaıun kapw Sn>olenaki 
Jaa.,aliaiade Rua 

kuvvetlerini takip ederek Sovyd. 
ler Birliği payitahtına garpten 
yalr.latme.lctalar ve Baltık denizi 
ab.ı1i boyunca Üerucmektedi.rler. 

T81n bu sırada Karadeniz bo
yunda da AlmanJ• ile müttefilı
leri Rumen 1cuvvctlcri ehemmi· 
yetJi surette iJeril • erdir. Din· 
y.ter nehrini gcstikfm ~nr• ce· 
nubi Bug yani Ozi nehrine yelİf• 
m- ler ve bu nehri de muhtelif 
noktad&a pçro:İJ1crdir. 

Bu ıuretle Almanlar ile müt
tefikleri Karc1denize akan en bü
yük Rua nehri (Dniyeper) m Ki
yef ile Kırım yarımadaaının ya• 
nıbıaprıdııki w arasında prlıa 

doğro tctkil dtiği kaYU yet.İfrrike 
üzere bulunuyorlar. Ukraynamn 
hencn garp 9t\ orta bmile Ka
radeniuleki Rus sahillerinin en 
mühim parçası, bu denizin en bü
yük ve işlek limanı Odesa ve R 
yanın en büyük saffı harp zır'b1ı· 

ya m s tezgibları 
n '"kolayef tersanesi Al. 

mantar ile müttdik1erinin eline 
dütmek üzeredir. 

Stalin lıattuıın ,parçalanmakta 
devam eylemesi.o.in b··r· dünya 
po • sı üzerinde yaptığı tuirier 

çıe de • efmektedir. Rus
fad rnuhareb«lc en çok tecrü· 
besi bulunan Japon ordusu ve cf. 
kin umwniyeıi üzerinde de bu 
muvaffaleiyet ço.k derin bir tesir 
)'8pm1Jlır. Çünkü b&ıraJla Stalin 
hattının bu kadar ç yanlac:a-
iı ve Rua mukaYe karda· 
cağı beldenmiyordu. 

Japon matbuab bu hidi.dezi 
Sovyet ordusu • &le batla· 
dığına alamet oiarak telildU d• 
mektcdir. 

Japonya JRu · erine kantma
malda bütün kuvvetini Ameı·ilıı9 
İç.İn aaklamıf olacakhr. Japonya• 
nın bu serbestisi Amerikarun har• 
be latntmuı ihtimaTnıi azakac.ak
br. 

Balkanlarda Yunan ve <"..aint 
harekah bİtmİ§ ve Türkiye ile Al
manya aruıncla dostluk ve ade· 
mi tecavüz ve istişare misakı ak· 
dcdilmi, olmakla bu ülkada s h 
ve sükün tamamite istikrar bu1-
mu~tu. 

Fakat bu hususta Sovyeılerin 
resmi ~;an. Tau larafmdao BUi-

ar· atfolunan "zt aberlcr 
ne~redilmiştir. Bu haberlerin U.J'• 

CI a ve malaadı m usla ne,
red.il~i Sofyadan bt'.i olar.ak 
ıaöyJenmcktedir. 

,ŞC, vaziyete ··re, Alnıu. So•· 
yet harbinden ıBaJbnlarm miite

ir ohmyacağl anlatdm.ldadır. 

Muharran Feya roGA J' 
._...····-·········· .. ····················· .. ··· 
Yabancı dille" okulu 

40 mezun verdi 
Edebiyat F.clkültesine bağlı Ya

bancı Diller Okulu bu yıl 40 me• 
zun vermİJtir. De.ra yıb 'ba~ında 
bu mezunlar, li c ve ortaokutlara 
yabana ciil öğretmeni olarak ta
yin ed.ilccdderdir. 

F..n. tqbir edilecek 
.ok.ı .. r leri 

20 aiu osta açıl.ıco.k, İzmir 
Fuannda, Gazi T erhiye EnstitÜ9Ü 
orta ve öğretmca cdtull.n talebe
ieria in yaptıktan et· eri :ve rcsim
ICT de teşhir edilecektir. Her mrl 
tep res-;u ve Cl~lcııini c:1- akşa
ma kadar Oku1 üz.~ Direktör
lüğüne testim ctm~r. Bagiinle%.
dc eserlerin tunif \:e tertibine 
batlanılacakttr. 

lır. ... ı kurSları f aa!ly~t• r eçtl 

Bugün ,.dırimiz.de 54 ikmal kw· 
n CUlircte geçmdttcdiz. KurslA
ra 7,SOO ortaokul ve liae ulcbe
ei k.aydolıınm • Kms çalJf3l•
lan 23 ağmtoaa kadar devam .. 
deecktir. 

muamele 
ınaktır. 



. - : ~::±51- ,LE ' TASVİRİ EFKAR --z -~'!!'""!',-.!"!!,__,~!!!!!!!_!"!!. ""!!!!'!!!!!!!"'!''"!"'!"'""1!1!!!!!'!!!!!!!!11!!!11P.!!!!~lm!!!--l!'!!l!!!l'!!!!!ıı!!!!!!!~ Sahife : 3 -~ · 

Destiyi krrmadaD' 
önce 

lf!•l~il!~:1i!1•5100 '!W!illl MES~LEl~ER !ll!!IJlll 

M ub.yyilenizi üç ay ıaonraya. 
te,rinievvelin batına kacl•r 

•iirükfüyorum v. kuvvetle ihti
mal veriyorum kit o t•rihlerde ı•· 
~etelerimizde tıpkı ı~en sene, 
lıpkı evvelki sene. ve tıpkı daha 
e'VVelki aene ..,e ıenelerde- eldqğu 
aibi fU aabrlan okuy•caluııu, ve 
l'İne hplo evvelki sene ve sene· 
ler-de olduğu ıibi: 

rBasradaki ziraat makineleri Tiirk Gramerinin 
bi~~!. ~~~!ti k~!~~nd~e!~!or Es As LA R 1 

bölgelerden iyi haberler allndı 
Ankara, 16 (Hususi nıuhabiri- · 1ariş edilip te Battaya gelmiş 

nıizden) - Yeni mahsul vazi"Yeti bulunan ziı-aat makinelerinin de 
hakkında mewmuniyet vel'ici yeni bir iki güne kadar Konya ve Es
haberler alınmıştır. kişehir bölgelerine «etülleceği öğ-

G raıner I~oıı:ıı, Ankau l 
Dil ve Taı·ih - CO"ğrafya Fa-

-1-

Yaz.an: 
-2-

LlSAN VE TABlAT 
MÜNAKAŞASI 

F'ılci n veya frılnıı kitapfo rııı b03kı.. 
t.ı hUmi§tiı'. Deı·huı t~zitım g~
ctktir. 

Talebfl Birliği ıti.uımmwıetri için 
Rektoı'iiıı riynntiııde toplau{Jn bir 
lırııet, faudalı kara,·lor t'..r"ttti11tW. 

:;. ,,. :;. 

n" s,.;ış f ila11 mfıluıııe r1<1kaonlı -
tiıııclaıı dola.yı z<ımatırnd'1 yettştfı-ile
-mtyrrr filôııca mektep kfüıbı talebe-
1/e forma fomıa te-vzi edileuktir. 

• • • 
Talebeııi1ı /rulo tf'htıcii.mii ka.rşı

eınrla yıı11i şııbelııı· a~·ıl11111ımuı kamr 
N'ı ilııı:ştfr. Bu hııını•ıı temin için 
filriıı ıııehtebe 11e11i bit- biııa amıı. 
makUıdır. 

• • • 
llh... ilh ... 
Sbrlu aösinüze çarpaca br. 

Üç a!J, evvel nazarı 

dikkati celb11digol'uZ 

O zaman bütün bu elmklik
ler sebebile yapanağımız ten· 
L.itlerden dolayı kUm.eyi lnzdır
ı-namak ve kendi· tenkitlerimizi~ 
Önüne geçmek için, daha vaki~ 
varken nazarı dikkati ~betmeyı 
lüzumlu ve fayd1Jı buluyoruz. 

En hafif i~lerin ifkençe gibi Ü· 
2erimize çöktüğü fU sıcak tatil 
e-ünlerinde, binbir ınü,külün çel
ıneledijj ve lier birinin çe,itli te
f errüat ve akıl almaz kırtasi eı
hap yüzünden agda gibi sürükle
nen iflerin üstesinden gelmek el
bet zordu:. Ancak bu itlerin zor 
olması geç veya eksik yapılması· 
nı da icap ettinnez. 

B z J m <Jmiş mi 

idik diyeceğiz I 

Şu aahrları yazarken Nasred~ 
din Hocanın destiyi kırmadan ic
raata g:iripnesi kabilinden hafif 
hir aumiyet gösterdiğimizi de ka
bul edi)oorum. Fakat derhal i~
\re ..leyim k4 üç ay ıonra (hız 
evveke dememİf miydik?} ıözü
bÜD kötü ze..,kini tatmaktanıa, üç 
lly evvd halısızhk etmitiz itira
fında bulunmayı daha büyük bir 
«:evk telakki edeceğiz. 

O; a ır n leşe.kkür edec•ğiz 

Hel~ bir Üniversitedeki bütün 
notlar tamamlansın, hele bir la
le heler kitap&JZ kalmasın. hele bir, . ı . ' lıerıı.ey tıkır hkır yolunda ış esın. 
Ne \nlebeler haklı şikayetler fıstl
dasınlar, ne veliler matbaa kapı
lı>rını asındırsınlar, ne de mual
limler ko,.ka korka sureti haktan 
("Örünerek dert dökecek dost ara· 
~nhn .•. O zaman: 

- Hazret, dereyi görmeden 
Paçayı sıvayıp tenkide kalkmış
tın ..• Hadi bakalım fİmdt ne di
)"ecehin, d erlerse . .. 

Memnun ve·miisterih bu siitUll· 
luda mütevazi bir t•kkür: bor
('Unu eda ~m. 

c. e. 

Devfet Denlzyollar.ı 
memurlar.ı hakkında 

nlzamaname 
Anltua, (Hususi) - Devlet 

Denizyolla11 İ şletme Umum Mü
dürlüğü m~uılarınm tayin, teb
dil terfi teczyie ve IT11killeri hak
lı. n da, yeni bir nizamname ha
:zıılanmıstu. Yarın {bugüu) den 
itibaren ~eıiyete girecek olan bu 
nizamnameye göre, tayin edile
cek memurlarda birçok vasıflar 
;\Janmaktan ba~ka, kumar ve sar
h.">şluğu itiyat edinmiş olanların 
Vaziyeti de gözönünde tutulacak
tır. 

Gemi tayfa ları da badema im
tih1'nla kabul olunacaklardn. 

Sıhhi ııebeplerle nakillerini is
liyenlere münhal bulunmadığı tak 
dirdc bir yer açılıncıya kadar has
oı] k mezııniyeti verilecektir. 

l\Jemurlarm terfileri, devlet 
l'tıemurları hakkındd cari hüküm
lete tabidir. 

Yeni nizamnamede ce7a şekil
len ih~r. tevbih, on be~ güne ka 
dar ücret kesilmesi, memurun 
lerfiine mi.ie~sir olmak iizere kı
d eminden i.iç aydan bit seneye 
ladar indirilmesi, memurun üc
•et itibarile bir derece aş4\ğı indi
tilrncsi ve nihayet koğulmasıdır. 

Çorum ve Sıvasa yatan eon ı·enilmiştiı·. Bu makinelerden de 
yağmuıfarın büyük faydalar te- hemen istifade edilmiye başlana
rnin ettiği bildirilm1,t.ir. Buna caktır. 
göre bu yıl mahsulün geri kal- 1sklllbe hasar 
dığı yalnız iki mıntaka vardır. 
Bunlar da Hatay ve Adana rnın
takalarıdır. 

Diğer taraftan Vekaletin elin-
de bulunan ziraat makinelerin -
den mühim iı;tifndeler temin edi
lerek mahsul sül'8tle kaldırılmak 
tadır. 

5 temmuzda biten hafta sonu
na kadar bu makinelerle 1 n1il

' yen 780 bin kilo hububat harman 
edilip kaldınlmıştır. 

Çoı·um, 15 (A.A.) - Pazar gil
nü öğleden sonra yağan şiddetll 
yağmurdan husule gelen seller 
İııkilipin kasaba altındaki bağla
rını hemen tamamile denilecek 
derecede harap etmiş ve bu sa
hadaki buğday, arpa tarlaların

daki mahsulatı da imha eylemiı,
tiı'. Bundan başka seller üç de 
insan götürmüştür. Diğer taraf
tan bh- kaç gündenberi vilayetin 
her tarafına düşmekte olan yağ-

Yine bu yıl şimdiye kadar 3 
, milyon li70 bin kilo mııbsul bu murlardan bağ, bahçeler fayda-

makinelerle harman edilmiş bu- lanmaktıı olma.sına mukabil biçil. 
lunmaktadır. miş mahsullerin çihümesinden 

Bundan başka Amerika) a si- korkulmaktadır. 

Telefon aboneleri 
gittikçe artıyor 

lstanbulda bir ~ene zarfında 17 milgon 
telefon muhaveresi yapıldı 

Ankara, 15 (Hususi nrnhabiı-imlz
den) - Memleketimizdeki teJefon a. 
bonelerinin miktarı günden güne art 
maktadu·. Verilen malômata ı-öre 

Ankara ile İstanbul aı·aı;ında bir se
ne zarfında yapılan mükaleme mik
tarı 7 milyonil kadar çıkmıştır. 

İstanbul şehri içindeki mükaleme 
miktarı 17 nülyon, İzmirde ise 4-•,5 
milyon arasındadır. Ankara - İzmir 
ve İstanbulda telefon abonelerinin 
miktarı 21 bini geçmiştir. Bunun 15 
bini İstanbulda 3500 ü Ankal'8da ve 
2500 ü de İzmiı'dedir. • 

ARPA iHRACATI İÇİN 
LiSANS VERiLMiYECEK 

Ellerinde arpa bulunanlardan Toprak 
Mahsulleri Ofisi mübayaatta bulunacak 
Ankara, 15 (A.A.) - Tiearet Ve- ı cinde bulunan bu nevi arpaların da 

kaletinden bildirilmiştir: ihracı için lisans verilmemesi takar-
1940 senesi mahsulünden olduğu 1 rür etmiştir. Toprak Mahsulleri 0-

ve u:nın müddet beklemiye taham - fisi hükümetçe teı;blt edilmiş olan 
mülü olmadığı beyanile ellerinde bu- fiyatlar üzerinden bu arpnlan mü
lunan arpaların ihracına müsaade e- bayaa edecektir. Binaenaleyh alaka. 
dilmesi için Vekalete bazı müracaat- darların ihraç talebi ile Vekalete 
ler vaki olmaktadır. müracaat etmemeleri ve mallarını 

Geçen sene mahsulü dahi oha, el Toprak :Mahsulleri Ofisine arzeyle
konma mmtakalal'ı dahil ve hari - meleri bildirilir. 

kültesinde, 7 tem11nız 1941 paarteıı<i p · • s f 
günü, sut 11 de, Maarif Vekilinin 1 eyamı a a 
başkanhğı !-ltın<la ilk toplantıı;mı " ..., • .. _ 
yaptı. Hasa-Ali Yücel, açış söylevin
de, okul grameri meselesinin mahi
yetini ve geçh-diği safhaları anlat
tıktan sonra, komisyondan beklenen 
hizmetin sınulaı·ını 'çizdi: Maksat, bü 
yük ve akademik bir gramerin esas
lannı hazırlamak değildi; buna bağlı 
bir da'la olan imla meselesinin kö
künden halli de değildi; terim il r 
meselesinin genel plan ve prensip 
bakımından halli de değildi. Mak
sat, sadece, ileride yazdırılacak okul 
gı•amerlerinin öğretim bakımından 
l!Crekli esaslarım hazırlamaktı: imla 
meseleleri de bu esaslara değen nok
talarda görüşülecekti. Gramer terim
lerine gelince, şimdilik bu mesele, 
prensip bakı ndan değil, gramer 
öğretimine uygunluk ve yararhk ba
kımından, pratik ve pragmatik (a • 
meli ve fayda gözetici) bir metodla 
halledilmek geı·ekti. İııim, sıfat, zamir 
gibi Türkçede yerleşmiş teı-inılere 
llişilnıiyecek; muzafıileyh, mef'ulü. 
aııb gibi koyu Arapça kokan tabiı·
lcre veda ediJecek; bunların munis 
Türkçeleri bulunamazsa yerlerine 
Latince ve Grekçe" terimler konabi
lecek. 

· Hasan-Ali Yücel, yüksek komis
yonun amel'i öğretim hedefinden u
zaklaşmamasını rica ediyor, akade
mik münakaşaların yıllarca sürece
ğini ve hiçbir netice vermiyeceğini 
anlatıyordu. Maarif Vekilliği, Beri
de yazdmlacak okul l!'l'amerlerinin 
e:;a;;Jarını, Ankara Dil ve Tarih -
Coğnıfya Fakültesi Türk Dili Do
çenti Tahsin Banguoifüına hazırlat
mıştı: cAna hatlarile Tii rk ı•nııneıü 
adlı bu broşür bütün Türkçe öğret· 
menlerine, dilcilere ve graınercilere 
yollandı, herbirinin mütalca~ı iııteııe
rek bir anket açıldı. 400 den fazla 
cevap gelmişti. Bu rapol'lamı hula
saları iki büyük defteı· ti.ıtuyordu. 
.Maarif Vekilliği bu hulat<alım ço
ğaltnuş ve Gramer Komiı;yonu aza
larına dağıtmıştı. Yapılacak şey, bu 
hulasalar da gözden geçirildikten 
ı;onra, yalnız pratik ve didaktik 
(ameli ve tedrisi) bakımdan, ileı·ide 
yazdırılacak okul gramerlerinin da
ha ııağlam ~saslarını hazıl'lamak için 
eldeki bı·oşürün tenkidine girişmek
ti. 

Bütün gramer terinıleı·i işi ildnd 
bh komisyona verildikten sonra mü
nakaşalaı·a başlandı. Altı gün ~a
bahtan akşama kadaı· ııüren toplan
tılaı·da yapılan tenkitleı'İn ve itiraz
ların hepsini birkaç makaleye sığdır
mak imkanı olmadığı için, ikinci ve 

setmiyeceğiın. TilTk fiilinin bünyesi, 
Tüı·k gramerintıı metodu ve öğreti
mi bakımından birinci planda gelen 
meseleleri alıyorum. Biitün müzake
releri hulasa etmiye ne notlarım, ne 
hafızam, ne zamanım, ne de sütunum 
müsait. 
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lılETOD MÜNAKAŞASJ 

Ahmed Cevad Emre, yalnız Tür
kiyede değil, bütün dünyadaki ana
nevi gramer anlayı~nı tenkit etti. 
Ananevi gramer, se~lerden heceler, 
hecelerden kelimelel' teşekkül ettiğini 
söyler. Kelimeleri sınıflara böler. 
Ayn ayrı tariflerini yapar ve tas
ritlerini anlatır. Nihayet Sıııtak!i 
bahsine gelir, cümleyi ve kazlyyey1 
izah eder, kelimelerin cümle içindeki 
fonksiyonlarını bildirir. Ferdinand 
Brunot bu ananevi gramer anlayışı
nın ter~ ve yanlış olduğunu isbat et
miştir. Cümleden (bütünden) başlı· 
yarak nihayet kelimelerin morfoloji
sine (pa.rçalara) gitmek lazımdır. 
Çünkü tam manalı ve canlı olan şey 
cümledir. Kelimelerin vazifeleri an
cak cümle içinde anlaşılır. Ortada 
etimle olmadan, kelimelerin semantik 
(mana bakımından) kıymetleri tayın 
edilemez. Ananevi gramer, işe ölü 
parı;~ların izahından başlıyarak dil 
gibi caıılı bir bütünün ruhundan bizi 
uzaklaştırmış, mekanik ve sun'i tas
nifler icinde bırakmıştır. Tahsin 
Banguoğlunun kitabında da hu me
tod hatası vardır. Eğeı müellif La
rouı<se gramerını esas alsaydı cüm
leden başlıyacak, yeni ve canlı bir 
tasnif yapacaktı. 

Profe:sör Ragıp Özdt1m, lingui~tik 
bakımından F. Brunot tezini tenkid 
etti. Ahmet Kudsi Tecer öğretim ba
kımmdan bu yeni metodun c:arpık 
ve boırnk.olduğunu iddia etti. Hakkı 
Taı·ık Us ve bazı arkadaşlar da, bil
hassa öğretim bakımından ananevi 
gramerin müdafaasını yaptılar. Ben 
de Ahmed Cevadın inkılapçı göriişü
ne tatamile iştirak ettiğimi, fakat 
bu1?ünlük bütün dünyada ananevi 
öğretim hakim olduğuna gire, bizim 
de şimdilik bu metodda kalmamız 
lazımgeldiğini söyledim. 

Müellif te kendi tezini nıüdafaa 
Pttfkten sonra, k(lmf:syon Ahm<'d Ce
\'adın teklifinin rccldine karar verdi. 
<Fakat altı gün ~nra, Sintaks bah
sinin müzakeresinde, öğretim usulü 
bakımından da Ahmed Cevadın al
danmadığı anlaşılır gibi olmuştu. 
l\Iesele talim ve terbiyeye havale e
dildi. O münakaşadan da ayrıca bah. 
f<ede<'eğiın.) 

lhoşüı·tin altıncı sayfasında tu 
hükmu gorüyoruz: «Bir dilin ı;e:;le
ı·i, keliıne ve cümleleri tabiatteki di
ğer bütün varlıklar gibi bir taltııiı 

kanunlara ve kaidelere bağlıdırlar.> 

Ahmed Cevad Emre, dil kanunla
nnın tabiat kanunları kadar mutlak 
ve zaruri olmadığını anlattı; meşhur 
lisaniyatçılaı·ın izahlarını okudu (1). 

Profesör Ragıp Özdenı dil hadiı;ele
rının uzviyet hadiseleri gibi müşa
hede ve tetkik edilmeleı·i lazımı;eldı
ğtni ~öyledi. Halil Vedad, Ahmed 
Kud~i, Tahsın Banguoğlu ve bazı 
arkadaşlar bu fikri müdafaa ettileı. 

Ben bu münakaşanın sosyolojide de 
yapıldığını, cemiyetle uzviyet arasın
da bir cbenzerlik> münasebeti mi, yok 
"a c-ayniyet> mi olduğu meselesınin 
eııkidenberi devam ettığini hatırlat
tım. Komisyonda akademik nıimak:ı

şala ra giımek doğru olmadığına gö
re ctabiatteki diğer bütün varlıklar 
gibi> kelimelerini kitaptan çıkaı-arak 
meselenin halledil ıesini teklif ettım. 
Kabul edildi. 
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MORFOLOGlNiN TARJFJ 

MÜNAKAŞASI 

Kitabın 6 ncı sayfasında Morfolo
gi şöyle taıH ediliyoı·du: cKelinıenln 
yapıı;ını ve şekil ve mana bakımın
dan uğradığı değişiklikleri aı-aştırn· 
ve gö.,terir.> 

Bu tarife itiraz ettim: rnorfologi
nin yalnız şekil bakımından kelime 
dei!işiklikleı·foi j?Östeı·diğini ve mana 
bakımından değişikliklerin semantik 
bahsine ·ait olrluğunu söyledim. Ra
gıp Özdem ve Ahmed Cevad Emı-e 
tcnkidime iştirak ettiler. 

Müellif Tahııin Banguoj?lu bu tcn
kidiıı varid olduğunu kabul etti; fa
kat kendbinin kitapta ayı·ıca bir se
mantik bahsi açmamak için, mana 
un~urunu da morfologi tarifine sok
mak zaruretincle kaldığını f<öyledi. 

Komisyon morfologi tarifinin dü
zeltilmesine, her yerde olduğu gibi 
şeklt• inhi~ar rttit-ilmesine ve kitaba 
semantiğc ait bir izah ilavesine ka
rnr vrrdi. 

(Deı:rım ederek) 

PEYAJllİ SAFA 

(1) Suımı dll n komis1101ıa verdiği 
misalleYcle •tılııı', kalıır ilh ... > gibi 
bir çok kelimcleriıı «alır, kalır ilh .. > 
haliııe geldi{Jiııi, lııuıdan fla dil ka
mııılarııım mııtlak olıtıadığııı11t aııfo,.. 
ı;ılabilecei)iıLi hak etti. Aktam san'at 

okullarında 
JVakllnda devlet orta üçüncü plandaki meselelerden bah-

okul ve lise imtihan- ======.==========:============ 
ha stalanan talebe 
Anltara, 15 (Hususi) - Ak

tıam sanat okullarına devam eden 
ve 20 yaşından fazla olrnıyan ve
ya yardıma muhtaç talebeden 
prevantoryom veya eanatoryoın
da tedavilerine heyeti sıhhiye ra
poTlarile lüzum gösteril.:nleTin dC' 
diğer talebenin tabi olduğu şart
hK dahjlinde bu müesseıJelerde 

l•rına glremlyenler Ame rikadakı Mihver 
Ankara, 15 (Hususi) - Lise Konsolosluk erkanı 

ve ortamektep son sınıfarında ka- dönüyor 
naat ve bütünlemiye kaldığı için Nevyork, 15 (A.A.) _ Şimdi do-
devlet, orta okul ve !ise bitirme nannı:wa iltihak eden cArnt>rika> 
imtihanlarına girmiye hak kaza- nakliyi gemisi, çıkarılan 450 Alman 
mp da bu yıl giremeyip ertesi yıl ve İtalyaıi konsolosu ile ailelerini ve 
girmek istiyenlerin imtihan hak- mtil!tahdemle1·ini hamilen bugün Liz. 

Adliye Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

lan şöyle- hesap wilecektir: Ey- buna hareket edecektir. 

luldc imtihanlara başlıyanlar, I 
1 

k d'" · 'h 
.. . . ıyan ar eza ort ımlı an hak-tedavi edilmeleri muvafık gürül-

Vekil din Üsküdar Ye Kadıköy 
ad!iyelerile Üsküdar cezaevini gezdi 

dort ımtıhan hakkından hiTini, kmdan ikisini kaybetmi~ sayıla- Birkaç gündenberi ~ehrimizde 1 Menemenci oğlu dün de Adliye 

'm~t~,----------.. --... -..~::~~~!~-~resinde ha,. • C:~!!::?.!.~·-·------·---b-u ... l_u_n_an .~?.'.i:.;.. ~;:!!1.~1!!!~ .. !~.~~.:!! :t%'i~~~;.indeki tet~lerine devarn 

I G. ----~ Vekil sabahleyin saat 1 O da fi --·Anadolu hiR~yesi =='Benim de bir kalbim var Yazan: Sadi GÜRE[ • 'ı l yanında jstanbul Müddeiumumi-
si Hikmet Onal olduğu halde Ka

Oeee yarannı tiÇ !laat ı:e~ırıi~tl. ~iJ\<Ten ~en harareUe içfııiıı yandı- ı _ Hay, hayı baatırdılar. l kulmıyn; biraz gücenik ve· biıaz da dıköy Adliyesine gitmi'j ve bu
Ucar gibi giden ototMbll, hit· kir- ~ını duydu. Genç ~~~ını~ dudak.!~- . Kadın uzaklaşınca Cemal neı;eleıı- bu ani anlaşmıya. hürme_tK:lı- k:.ılmı- radaki iki hukuk ve bir ceza ve 

ıti flısurtueu ile durdu ve hafifçe ya- ı rna ~ad~r ~~e~. bu kaç :Jaınl.1 :ıta~, dı: . ya mecbur olmuşlardı. Boyle ne ka- bfr de kadastro mahkemeııile ic-
na. yattı. A~fal~ Ü7.t!rinde• k~ıuken ateş u~e_rme duşup tebahhnr ediyor- -L Garip .kuşun yuv~ını Allah ya. dar zaman geçtiğini bHınedcn, Cf'- ta daireııini gezmiş, davaları din-
penceu!erinden· kahkaha. ve !lll=kı ta muş gıbı kayboldu: par, dedr. Bakah1'1 4tBliimki !> ne maile, L:ilerrln ~arhoş ncşel~ri onla· ! emiştir. Hasan .Menemencioğla 
şan·uabadarı timd, söy1onmdl'r ve - Hakkm nr, feı·d?, bizim lcalbl-• çırpı(fa çıkacak? Senin Liie, ıwk dil- ı·ı da arkalarından sörükleıni;ıti. icra dairesinde iş takip eden bi-
hıınuırdanrnalu iıitiliyordu. MaciJ~ 

1 
miz '11ur mu?. li şe:,,· maşallah!.. , Ma .. idn de, Ferd

1
• .ı_ ag-ızlarına bir ld 

" '" = risile konuşmu~. işinin ne o uiu-içlencü: Genç- eı·kek büyük biı· auıb•n yükü Biraz $0Jlra, getetıle>'le kfiçiik bir ytıd'um İ"ki ı-.~·amışlardl. Fakat, 
Od b k. ı J'" ı ı d ·ı ' "v.ruı nu, takiple bir zorluğa maruz ka-- u mu u t>IHI ı ... . ~or <ı aıııı a tın a · ezı di ve inledi : takdim mer~imi yapıldı: ruhları okadar büyük bh sarhoşlu_ 

ı . t ' L. d ti k' ı A"'t' t M 'd k ı "' ı F d ' lıp kalrnadıg"ını sormus,, icra me-as ""• ne var ı pa ıyaca .. . - .·u e - acı e, ~a a- o 3lln< di:yc - .... aC'ide .... er ı ve CeMaJ !ıluw uçurumlal'ına yuvarlanmı.,tı ki, 
Şen ve sarhoş bir ııea cevap verdi: ,söyledim. Beyler. r~ıtık tutunacak tek dal, yine yalnız murlarından da bu yolda izahat 
·- İsab~t old~. O patlamaııaydı, 1 Fakat bu mazeretin kendi vicda- - Tt>şe:rrüf ettik efendim. ~nı:ii varlıkları kalmıştı. Onun için almı~tır. 

~ağll'a bagıra. bız aynı hak> l?"lecek· I nını da ısustul'madığını gö1· ... ek ze· - Sen şöyle geç Lale! ... ~ sıkı sıkı bil'ibh-ledni tutuyorlar Vekil, buradaki tetkiklerini bi-
tık. . hirin şifaSTnı zehirden umar gibi, Bunu söyliyen Ferdi idi. ve' bu clel'İn bo-ılukta ta eb~dlyet~ tirdikten sonra Üslı:üdara geçmi~ 

Dört kil}inin yübek perderlt•n lmb- 1 Maddenin giiayaşlarını duddk!aı ile Bil'az evvel karşısında oturan La- kndar ~·u~aı-Ianmak istiyorltnd1. ve Ü8küda r Müdcleiumumİ8İ lz-
kahası, şoförün tahammülünü tli- j' kuruttu ve onun iç çeki~lerine daha leyı soluna, .Mıı.cideyi dt- kar~ısına o- İşte onlar böyle bir gecedcı yay- zet tarafından karşılanaıC\k Üskü 
ketti : yakınd;.ın karışı:nak için de •.-eı·ıfrn turtuyoı·du. Kendi avucunda luı.lan dan fırlıyan bir ok gibi otoınolıil!e darın yeni Adliye binasını gez
d :- Il~yler, Hltfen inelim de, lô~tik kaldırarak göğsüne bastıl'dı ve ağr..ç. l\Iaeideııin elinde hafif bir titreıııe uçmuş ve ıa~tik patlayınca, Yeni- miştir. 
e~iııerırn.. lal'ın altına ~oğnı yürüdii. hissetti ve gözleri onunkilere takıl- köyle Tarabya arasında kalmışlaı·- Hasan M~nemencioğlu bumda 

uzu hır camdan aksc•ılrn tallı Önletinde Boğazın koyu laı·ivert 
1 

dı. dı. da mahkemele;; birer bireı dolas. 
bir ı~ı~ gibi, ctrnf·ı· ayc!ınl_ııtan .~ı~h- bir atla,;a benziyc•n ;ıuları, •.ı rnı~ ış- İlk bakışta ıı-öze hatan hir gü7.el- Ferdi, :'.\-tacideyi, lntniba~ka bir yo. 
tap, ıkı kad1n ve uç eı·ke:.dn ynı.u,ı- Jemeli , ıldızhrla süslenıııist l A•'ln 1... 1 l\l 'de be . mış, hepsinde bir müdôet kalarak 

. .. .. . . ~ • · · " · " ıgı o mıyan acı , r geçen sanı- lun )'olcuı<u olarak tanıdı~ı içindiı d O k ılcki tebe.~~umu geııışlcttı. :!\facide altın yu,•aılağ-ı su irindt' nnvi ltil- d b' d"h F 
1
. l . 

1 
cıva dinlemiştir. s üdar !\lüd-

. b · d 11 . · ' ~ ' ' ye sonun a ıraz a a 'en ın a I" - kı' ona esen bo··yle şevJeı·den de an d b h serın avayı ıçınc o <uran mımn lııı· !ere 'iaı·ılnıı" bir f·rnu~a bı>ıızhcP··ln · . 1. k. 1 1 • ~1 · ·' - eiumumisindt>n İnanın ma zur-
. F ·d· · k ı ~ .. ' · . · · · ne ış ıyor ve san ı onu o< ugu yerr e lar ıııısın ?> dlye sormuş, onun nıeh- . I 

nefesten sonıa eı ıııın ° una ıuıı l- Cemal sofore yart!ım eclıvoı I ·ile ·t . ·d N t h f k 
1 1 

_ ları etrafında ızahat a mıs ve dar-
d b o ı d k · ' ' • · •· uyuş uı uyo\ u. • e u a uc ınt ı ta plan ve paraya baglannııvan şey- b · .. ı ve aşını çenı.:!< ne ayıyat·a ın- de çok <lolmuş bir fıc>ı ~ibi hafif cliir bu' Buvülü tılsımlı bir "evdi 'ş 

1 
d k 

1 
"b' · lık hi .. sedildiğindeıi inanın tevsıı 

ledi· t .. kl 1 · '_1 • • ·•·• . ' ., • ı · er en zev aır gı ı gorunıne:::mıı· k. I I I d. 
• . ., • . • f u :ıne. l!l'le ına~ı~·a y~r deg ştırıyor te !. .. Orta biı· boy, dokununca iıwi- biı· fantazi vt• gösteriş sa~ nııştı. ım an arı 0 u~ 0 !'11a ıgını araş· 

- Oh ne guzel bıı ı:\'<.'Ce. Denızcfo- j ve Jılmdama taklıtlerı yapıyordu. necek gibi ""'len narin bir vu·· •ut ı il lb k , 1 ··d . t k . . 
1 

ı tırmıstır. Bu cıhetı ayrıca tetkik • J b k F r ı n· ! P.- c .. a u ı , " acı e ış e aı;;ıısınc a. • . k~ pıı·ıl.~ı .~ı·~ ... a .. 't'r< ı.. "". oton:o- :'II~~Me ile Ferclın~ ta~ışnıal:ır~n~.n Okşama hi,,si verecek kad.ır yumıı- anlıyan, duyan ve seven bir genç edilmek iizer(! not et~~ştır. 
bılde gozumuzu dunyaya kap.ınıışı,. ne kiiı-pe kadır~ın ırozlcı ııırfen ıloku- J şak kuıliral saçlat... Her kadında hu kız gibi temiz ve samimi gc;z va..,farı Hasan Menemencıoglu Kadı-

Ferdi, bu körpe yüzü ::wııçların:n l~~ ılık ~·e saının:i ya~lnda ve. ne ı.le 
1 

lunabileoek bu . ~arlıklaı·ın iist\i~de dökerek için için ağlıyordu ... Du bir köy ve Üsküdar Adliye.sindeki 
içine alıp kendine çeviı•erek lıfraz is- ~oyle_ hl~ ve .. ıııelank?!J dolu bı r ırece l inı-un~ ~aşırtan ıkı şey vardı ll!~cıtle. fantazi veya c~H bir haı·ekPt ula. tetkikleri~den çok memnun kal . 
tihfa:fla mıl'lldandı : ıle hıçbh ınurıasebetı ~·oktu. de. Bırı yalnız bakış olan ve ılıklc>re mazdı . He\n ni"ın ne lüzıım vaı•(ıı ·? ! Usku" dar Cez · · 

F . ..ı· k ı ·- . . . . . . . • • mış ve aevını gez-
- Sen böyle şeylerrlı!n ele anltıl' 11eınbı' .. c.?k bs.ev ~tıg1i adrka<laşı Cc- ) ~şlı~•en kalı~eı·enı;ıd_br~· çıft. 7ö:, dı- içtı•n gelmeden, bu ~adar _bol. ve miştir. Kendisi Cezaevindeki ko-

mıydın Macide? Ve giilnıl'k isteıli. ma e, uyu ır ıraz no a oturuyor-j gerı de derın biı- ını ınusıkı ahcn- sıcak göz yaşı dökülebılir mıydı? •• 1 w I b' b ' 
leklrdağın su tesisatı 

. Tekiı'dağ, 16 ( A.A.) - Şehrimi
:ı:ın büy'ik biı: ihtiyacını l<arşılıyıuı 
~ehiır suyu te~~atının muvakknt ka
t~lü dün yapılinlftır. Bu teshat 16l> 

1n liıaya mal 01-u~µn. 

Fakat bir anda ırüliişü dudakl ,u·ııı•la la•·dı. Ferdinin tanıdığı Lale de yan- ~ile akaıı ve ruhu dirilten bir se~. Ferdinin ~amimi duygul:u-1111 bir şey guşh~r~ I ır~r ~~et _ do1aşır.k~n 
kurudu. Macidrnin giiz pmarl·ırıııcl:ı l:ınndıı itli. Kadın hiı- ar:ılık eöyle 1 Macide, Feı·dinin gözlel'!ııe mııın daha kamçılıyordu. 1\Iaeidl' ı>ara k,\- ıua um ar an ırç_o~u kendısıle 
toplanan damlaların ay ışı "'ındaki 1 bir teklifte bulundu: uzun baktı. Fel'rli de ondan başk:l hh bul ctıne~kte duı•u bir açık kalbJI .. k~n~şm~ş, dertlerını anlatmı~ • 
pnıltılaı·1, biraz önce onun r.'t>ni:ıde - Ka1·ş1da bir aı·k:ıdaşım oturn- şey görmez olmuş ve onun elleı·iııı n. tik ve nP%aketle ısrar et1niş ve J<'cr- buyuk hır kısmı da yeni te!Iİs edi. 
gös~el'~ii:>i yıldızlar k~cl.ar ~H.·ek_ ~e 1 yo~. İsr.cr7eniz nıasaı~ıı7.a ı,:ağıı·ayım l vuçlan "dnde unutnrn~tn. Onl:ı,., 0 ı dinin ::fiZ.lth-i~e ıhk_ b_ııktşlaı·ını dal'- len Zongulda~. Kara~ü,k _v~ f~
t~~1ızd1. _A•~çlarının ıçm~.d ~H•loi~ ·ı , Z~l'fl bir ka<lın, ~kı c~·k~:!e ~iiç be- kaılııı- t ı afüır:mdan m:akla,n:ııııilırrlr <lumayı tert'ıh etmı::tı. ralı. Ceza.evlerın.e oak1lluını rıc.a 

,.lyttz de bw J.:uJ~ at(', olnı~u . .f C'nlı, • la 'SÖZ ve·~lcrş yetıttırıronfu. : k ', l ,, J](I t\>Jlı:ıli blı•bh'lfJ"iılc• ı;uvj (Soıııı· YatıK) etmışlerdu. v~kıl, mahlumlardan 

Haziranda 
in gilizlerin 

gemi zayiatı 
329,296 ton 

hacmiııde 79 gemiye 
baliğ oluyor 

Lontlra 15 (A.A.) - İugiliz tica.. 
ret :tiloa~nun haziran ayı içindeki 
uyiatı 79 gemiden fuaret olup ha
cimleri yekünu s~.296 tona 'daliğ 
bulunmaktadlr. 

Fr anS1zlar lnglllz 
aemrcllerlnl tahliye 

ettiler 
Londra, 15 (A.A.) - Dakar ha

disesindenberi Fransız müstemleke -
sinde heı·halcle Almanların teşvikile 
mevkuf tutuları 400 İnı.üliz ticaret 
denizciı-1 son zamanlarda tahliye e • 
dilmişler ve İnglltereye gelmişlerdir. 

Bir lnglllz gemisi 
battı 

Loııdıa, 15 (A.A.) - Amirallik 
Daireşl Aucklaııd devriye genıi;;inin 
battığını bildirmiştir. tAuckland> 
1938 de ikmal edilmiş 1200 ton hac
minde bil' gemiydi. 

Vilayetlerin 
hususi idare 
bütçeleri 

Bu seneki yekun 42 

mllyon 224 bin llra 
Ankal'a, 15 (Jlu~usi mııhabhimiz

den) - Dahiliye \'ekalt!tincle Hu
susi İdue bütçelerinın tetkiki biti
rilmişti!'. Alınan neticelere göre vi
layetlerin umum varidat yeküını bu 
yıl 42 milyon 224 bin lİl"a tutmakta
dıl'. Bu miktar g<'çl'ıı ,;eneki yekün
dan 165 bin lirn fazladır. 

Bu yıl Diyarbakır, S~msun, A
maı1ya, Seyhan, Sıva" ve Yozgat vi
lilyetleı ·inin bütçelerinde de artış 
vardır. Bu vilayetlerin varidat faz
lası yarım milyon lira kadar tut -
maktadır. Bazı vilfıyetledmizıll' de 
eksiklik göriilıniiş ve 30 vilayette 
geçen ı>enekinin ayni olmuştur. , 

Fransanın yeni 
Türkiye Elçisi 

Erzurum, 16 (A.A.) - Fransanın 
Tahı-an Büvük Elçiliğinden Ankar• 
Biiyi.ik Elçiİiiine tayin edilmiş olan 
Helleu, dört kişilik maiyetilr diin 
buraya gelmiştir. Fran>;ız Büyük 
Elçi~i, Ankarnya gitmek üzere cuma 
günü şehrimizden avrılacaktır. 

ltalya Kralı 
Karadağa bir naip 

tayin edecek 
Roma, 15 (A.A.) ..:..... Ofi: 
İtalyan payitahtından öğrenildi -

ğine göre Kuadağlıların bir rnuı ah
has heyeti yakmda buraya gelerek 
Kral - imı>aratordan Karadağ için 
bir nnib tayin etmek lütfunda bu -
lunma~ını rica edecektir. Siyasi İtal
yan mahafili, niyabet~ tayin eiliM
cek zatın kim o1acaJ.ı hakkında bli
yiik bir ketuıı'liyc{ gtist~ıe1rtedirl&. 

lspanyol ordusunda 
ilk Arap Generali 
l\Iadrid, 15 (A.A.) - hpanya da

hili harbinde bilha,sa tı.'ma)'iiz et
miş a1an Aı·ap alba·yı Ml~zz~an, B!!

keri meziyetlerinden dolayı lspany'lı 
ordasu Genei"alli{:'ine terfi etmi$tlr. 

Genfral Miszzian, İspanya oı do • 
sunun ilk Arıqı ~ııeralidir. 

ispanyanın yen· 
Berlin sefiri 

Mndı·ld , 15 (A.A.) - 0!1: 
Eski Emniyet Umı.tm Müdöıe 

Comte Jo-e Furat de Mayalde İspa• 
yıının .l:krlin Sefirliğine ta~·in edil • 
mi~tir. Derhal vazifesi bıışına h'ar~ 
ket edecektir. 

CebelUttarıldan 
ayrllan torlifdola,. 

Tarifa, lli (A.A.) - Gece yarı!'i 

beş toı;ı'ito muhribi Gcbelifttarıktan 
Atlant!ğc açılmışl:ır·dır. 

s 
bu gibi yerlere kanunen sevke 
hakkı olanların isteklerinin isafı 
için hapishane müdürüne rlit<"k• 
tifte bulunmuslardır. Vekil bil· 
hassa cezaevi~in imalatha~eleri• 
ni pek beğenmiştir. Ce;taevind8 
:;imdilik çorap ve dok:ıma olmak 
üzere iki imalathane bulunmakta
dır. Bunların tevsii ile binay::ı. ila
veten yapılan yeni koğu~un sü
ratle ikmal ~dilmesi için lazım ge
J ... n tedbirlerin alınması 11 söyle
mi~tir. 

Vekilin tetkikleri saat 14"' ka• 
aar . sürmü~tüı. Kendisini;". bu~ün 
de lsta.nbul T .. vkifhınıeınm zıya~ 
reti muhtemftldir. 



Mustafa Fazı l Paşadan .,. Fethi Okyara 

UD--~id~ g~ =- ·• ift ~ 1 
_;~j Si;asi fır~a reislerinin h~yat; 

tefrika: u Yazan : Ziya Şakir ................................................ 
Namık Kemali de Kıbrısa götürerek 

attılar Magosa zindanına 

O tarihte, (Güllü Agop) is· J alet) eden bu zümrenin elınde, 
m inde bir Ermeni, Gedıkpapda ı bir taassup bayrağı teldiııi ikti
bir tiyatro açmı'}tı. Bu tiyatToya sap etmişti. O:ımanh tarihinde 
piyes yetiştirmek ve Ermeni ak- sık sık tekerrür eden ihtilal ve is
törlerin bozuk aksanlarını düzelt- yanlarda, hazan Fatıh Cdmiinin 
melr. işlerini, Namık K~mal ile ar- avlusunda, hazan Si.ileymaniye 
kadcışları iizeTlerine almıslaıdı. medreselerinin avlulularında, ni-

N:hayet bir gece tiyatroda. haye (At meydanı) nd .. dalga
Namık Kemalin eserlerinden (Va 

1 

lanarak cahil ve müteassıp güru
tan - yahut - Silistre) piyesi oy- hu peşine takar'ak Topkapı sara
nandı. Tiyatroyu hıncahınç dol- yının duvarlarına deyanan bu 
duran halk tarafından :;ıiddetle al softalar bayrağı, her devrin mü
kışlaadı. Namık Kemal, eabneye nevverlerini tehdit eden korkunç 
çıkanldı: bir kuvvet mahiyetinde idi. Ni-

- Yaşasın millet .. yaşasın Ke- tekim, (Yeni Osmanlılar) ve 
mal 1.. 1 (Genç Türkler) tilbirlerinin or· 

Diye bağırıldı. ı taya çıktığı zamand anberi, bu 
Böyle feylere alışık olmıyan kara b!Q'Takta da tek.ru dalga

zabıta memurları evvela şaşırdı-, !anmak. iatidadı baş cöstermifti. 
lar. Sonra, bağuanlan yakaladı- Bilhassa (Hürriyet) ve (Meşru• 
lar. tiyet) kelimelerinin d illerde do· 

- Ne bağırıp çağmyorsunuz.. laşmıya başladığı giindenberi, bu 
muradınız. nedir~.. siyah bayrağın ıı.lemdarlan, bü-

Oiye aordular. tün münevverlere kıpkızıl birer 
- Muradımız, Murattır. düşman kesilmişlerdi. .. İşte, yu-
Cevabım aldılar. Yani, müste· karıda arzettiğimiz gibi, (Mago-

bit Sultan Azizin bir an evvel sa) sürgünü ile onun sadık "f'C 

saltanat makamından silinerek azimkar hurisine (Oh ... ) çeke· 
yerine ( Veliaht Murat EfenJi) rt!k onların felaketine memnuni
nin gelmesi hakkında imada bu- yet göstermeleri, en tabii keyfi-
lunulduğunu anladılar. yetti. 

H adise. derhal saraya aksetti. 
Sultan Aziz, son derecede gaza
ba geleli. Namık Kemal ile hava· 
risin in, derhal muhtelif yerlere 
sürgün edilmeleri hakkında Babı
iliye emir gönderdi. Fakat - o ta
rihte Sadrazam olan - Sakızlı E
eat Paşa, Padişahın bu emrini in· 
faz etmekte tereddüt gösterdi: 

( O rtada, hükumetin kabul et
tiği bir c Tanzimat kanunu» var. 
B u kanuna göre, muhakeme e• 
dilmeden hiç kimse aürgüne gön
derilemez. İradei şahaneyi yeri· 
ne ge tirebilmek için, mevkuflan 
bir mahkemeye eevketmek lazım 
gelir.) 

D iye, mes.eleyi kanuni bir mec 
radan geç.irmek istedi ... Esat Pa
pnın h u celadeti, Sultan Azizi 
insaf ve adalete getirmek lazım 
gelirken, bilakia son derecede 
hid dctlendirdi. Derhal Sadrazamı 
aaıaya celbetti. 

- Teres t... Sen kim oluyor• 
8UD da, benim hademi geri çevi
r iyorsun). 

Diye, auratına birkaç aille, to
kat indirdi... (Vatan) ı alkı,lı
yanf11r, ertesi gün İstanbu!dau çı
karıldılar, Anadolunun muhtelif 
yerlerine gönderildiler. Nanuk 
Kemali de 'bir vapura bindirerek 
Kıbrıs adasına götürdüler. ( Ma
eose) kalesinin bir odasına hap-
ııettiler. · 

Bu badise, (halk) arasinda bü
yült bir ala.ita. uyandırdı ..• (Mü
nevver) ler. Padiş,o-ıhm bu müs
tebidane hııTeketi karşı~ında, bü
yük bir ha,ıutsuzlul: hi"ettiler. 
(Muhafazakarlar) is~: 

- Oh olsun... )kide birde. 
devletin işine karışanların enca
mı, böyle olur. 

Diye, adeta memnuniyet ıös· 
tenliler. 

Muhafazakarların en başında, 
(Talebei ulfu:ıı) denile.n ( .. oha)
lar vardı. Bunlar -giıya- okur 
yazar, başlarında sauk taŞ1yarak: 
medreselerde yatar kalkar bir 
zümre oldukları için -kıpkuıl ca
hil olan- (avam) güruh unun 
mümtaz kısmını teşkil ediyorlar. 
Ve onlara rehber oluyorlardı .. • 
Eııa~o manevi h ir ltıymct ve 
me."bruk.iyeti uııiı: olan (sarık) ın 
d~lilet ettiği mana. asırlard~mbe
ri değişmişti. (Şeriat) ı (şerre 

'ı''f.·• 

Başta (Mitat Pata) olmak. 
üzere, bütün münevverler, bu 
sinsi düşmana katiycn ehemmiyet 
vermiyorlar .. Tutturdukları Hür
riyet ve Meştutiyet yolunda, bü
yük bir aebat ve metanetle yürü· 
miye devam ediyorlardı. 

Yeni Osmanlılar Cemiyetinin 
inhilalinden sonra, münevverler 
yeni bir teşekkül vücude getirme
mişlerdir. Fakat ( G enç Türk) 
tabiri -genç, ihtiyar- bütün mü
nevver zümreyj cezbetmiş .. Bun
lara, orduya me nsup yüksek ~ah· 
siyetler de iltihak eylemişti. 

Bu fikir ittihadı, nihayet ken
dini isterdi. (Sultan Azizin 
hal'i) gib i mühim ve tıuibi bir 
hadise yaratarak kuvvetini iZ'har 
etti. 

Vakıa bu ha diseye tam ma
nasile (siyasi bir inkılap) naza· 
rile bakılamazdı. Çünkü, müste~ 
bit Padisahı tahtından devirenle
rin başı~da, •ahai infilleıinin in· 
tikamını almak ve yahut Padifa
hın hiddet ve gazabına kurban 
olmamalı: korkusile çal~nlar cJa 
vardı. Fakat, hal hidiseıırnde e'1 
büyük roli.i oynıyan (Mitat Pa
şa) ile (Süleyman Pa~a) hiç fiip
hesiz ki genç Türklülüğün umde· 
!erinden kuvvet alan birer kah
ramandı. 

~·· Sultan Aziz, süngü kuvvetile 
devrildi. Ayni kuvvetlııe Sultan 
Murad tahta geçti. Artık genç 
Türkler, emsalsiz bir sevinç için· 
delerdi. Şehzadelik. devrindenbe
ri kadeh arkadaşlığı ettikleri genç 
hükümdarın kollanna girerek. 
onu Hürriyet ve Meşrutiyet tah
tına da iclas edeceklerdi. Böyle· 
ce de, {Murad) larına erecekler. 
di. 

Fakat tali, bu ııaadeti kıskrındı. 
Amansız bir hastalık, -gece gün
düz sarhoş olan. genç Padişahı 
elitn tesirinin altına aldı Genç 
rüıkler, (veliaht, Abdülhamid 
efendi) ile pazarlığa giriştiler. 
Gayeleri olan (Hürriyet ve Meş
rutiyet) idaresini kabul etmek 
sartile ..Sultan Muradı da ha'le
derelc yerine- veliahdı, saltanat 
makamına JJCÇirdiler. 

(D•vaım 11t1r ) 

Büyük casus romanı: 7 4 
• ••••• • • • ..-.. . .. .... . .............. il .. ......... . . . 

(t_A_Y_D_O ..... G ...... v A_R ___ K __ E N~ 
GıüıefJ battı arhk 11d<11' ka.ı·rı.9·cfı 

Orfolığı esr(IJ'lı bir Wl SM~ı 

KaNl:f·aıı. bir duman doldı ıı.ıkıı)IR 

lşıklarııı giilgeBi v1ıı·a11 s11u11, 

Jfa.ı·ilikler örtiıyo;· İ"taıılıııbc 

YiikRtlen Tmbbeltr ııe l•cuitrr ırlıı! 

l:"•ldız/ar parladı hep bit-u bıı·c,· 

Tabiat ~lımm1ı bil- yoı·gırn seıeı·. 

B11. lıonrlık o no:lı gii;el Oi/cıl 

Alt111 ıf?k J.:arıı11hğı l:wğ.ıcııf:, 

N. cör.rnn:r: 

-----------=>.~h~~:s:1 ..... ·~~~~l!ml---------

Çocuk hikagesi: ........................................ 
Eşek ve 

A. GÖKSEL: - B<>Wo;prn kemeri 
Banat türJ.çcınizde muıo; dedig:ıııiz 

meyvadır. Bunun kllbuklaı·ından vt: 
içinden çıkaı ılan yağa banat yağı 

redeı·. İstediğ·iııiz zıuııkların formü
lünü önümüzdeki yazıds vereceğiz. 

NACİYE - l\Iektubunı.ızuu c~va • 
bını mektupla vereceğiz. ....................... ........................... 

l\tenılekt!tiıı çok . evilnıi.: bir mii
essescsiyim. Benden birçok nıünev

verler yeitşmiştir. Yine benim ismim 
şeı·efli bir klübün de ismidir. İsmimde 

16 'J.'erumuz 
- . 

· S , P · _-.·- O_·--~--· R._:~~ 

Su sporları 
Federasyon geniş /aaliget 

programı hazırladı 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğü, Su Sporları Fed~rasyonu 
bu sene icin g~yct zent-: .n bir prog 
ı-am hazırlamı~tır. l\.1ıiscsbakalar 
20 temmuzdan 2 t eylule kadar 
tam iki ay dr-vam cdc·~~ktir. 

Programı y;ı.zıyoruz: 

Yüzme md.abakal•rı: 

Marmara kupasma iştirak etmek 
hak.lum kazanır. 

24 ağustos: Kürek {ampiyorı 
luk mfoıabakalan (Samatyada): 
3 1 ağ-u!ltO!I Gnlataıııaray lcü:ek 
mukavemet yarışı Boğa-zda yapı
lacaktır. 

Bunlardan başka 2 1 eylulde 
büyük.kürek nıukaveme. yan~la-

20 temnıııl' vii7.me müsabaka- rı yapılaca!crır. 
lan (Modada) bu 1mii.s<uh\bakanıln Ve bövlece 941 senesi su apor-
yapılmaınası kuvvet e 111 teme -

1 
_ · 1 ,_ I 'h 

d . C .. k.. .. ·· ·· 1 b h· fta arı 01usa liliıi.CI arı nı ayete ere· 
ır. _un· u yuzucuer u .. c1 lcd•tir . 

Bursada yapılacak. obn musaba· 
kala ra istir ak edeceklcrdic 2 6 
temmuz ;üzme seçme mli~ab.ıka
sı «bu ruiisııh:ıkadcı Beden Ter
biyesi Umum Müdüıi.i de bulu
nacaktır.:> mÜ5ahakalar Modada 
icra edileecktir. 

2 7 temmuz: Seçm~ miisabak~
ları ( l\llodada). 

••• 
Bursa da yUzme 
müsabakaları 

! beş tane sadalı.harf vaı·dır. Bunlamı 
1 beşi de biribirlerinin eşidir. l.mıimin 

yarm mükellef bir bina, yurısı da 
nıeşhuı• biı seıııttiı'. Beni bil~ck mi. 
sinia. 

9 ağustos cumartet-1i yüzme 
Şampiyonluk (Modada}. 

1 O ağustos pazar: ŞaP-ıpiyon
luk (Modada). 

7 ağusto.s mükellefler arasında 
teşvik (Modada). 

Beden Terbiyesi Genel Oir .. k
törü Ceuı"l Taner, Su Sporlan 
Federasyonu Baı;kaıu Abdurrah
man Benlioğlu ile beraber, tem
muzda Bu.rsadaki yüzme hakem 
kursunun kaQanıı: törcııinde bu
lunm<; üzere cumartelli giinü 
Bursa"·a hareket edeceklerdir. 
Aynı -giin Bur.ırada, lstanbul, Ko
caeli ve hakem kursu mezunları 
arasında yüzme müsabakaları _va
pılacaktır. Genel Direkt~ı: ile f"e
derasyon Ba~anı, pazart~· gÜ• 
nü ~duimize dönecekler l'e Böl
ge Su Sporları isti~re hr.yetil,. su 
sporlanmn inkişaf. yolunda alına
cak tf'db-irleri münlcere edecek
lerdir. 

Eşekle köpek, bir köyden diğf!rine 
dôğru yola çıkmışlardı. Her ikisinin 
de sahibi arkularmdan yürüyordu. 
Bir aralık yorgun düşen adamcağız 
bir aiacın gölgesine uzanarak U)'U· 

ınıya, eşek de çayırda oUamıyl\ baş
ladı. Terutaze otları büyük bir i~t.i
\ıa ile yi~or, ba!Jka bir ,ey düştinınü
yordu. 

Böyıece hir hayli ıaman geçti ve 
zavallı köpek de fena halde a<'ıktı. 

Bunun üzerine e~eğe: Dostum, rlE:ci, 
şöyle azıcık iğlliver de efendimizin 
bana ayırdığı kemikleri torbnclan ç.t· 

karıp karnımı doyurayım.> 

Fakat obuı: e1ek, vakit kaybetıne
tnek için~ bu l'İCaya asla aidmnadı. 
Ve cevap dahi vermiye lüstını gör
meden otlamakta dnam etti. 

Ni.laayet köpeğin fazla ısrarı üz"" 
rine tenezzülen fU cevaln veı·di: cA
~lzhn, aceleye ne lüzum var! Efen-

dın uyanınca sana. kemiğini nasılsa 
verecek. 

Tam bn anda, aç bir lrurt orman
dan çıkarak e~eğe doğrtt ko;;>nııyıı 

baı1Iadı. Korkusulldan tirtir titriycn 
eşek de köpeği imdada çağm:1ı. Kö
pek yeı-indeu kıpırdamıı.dı ve süku
netle ııı cevabı verdi: 

cAzizim, aceleye ne lü7.unı var? 
Efendin uyanınca seni elbet kurtta'! 
kurtaracak. Bil'az beJrleyivcr. Hem 
b:ık ben senden d:ıha küçüğiiın, Kuv
v-etim daha ıız. Sen o ye-pyPni nalla
nnla kurda çifte de atar kendini 
1.."U ruya bilirsin.> 

Köpek bu tavsiyelerde hulunuı-keo, 
kurt eşeğin üzerine ııaldırn11, ve onu 
bofarıı.k. pa.rçalamıyıı başlamıştı. 

Netice: Başkalanna yardım etmek 
istemi,enler hie kimseden yardım 

görmeıler ve fena lklbete maruz ka
hrlar. 

lslaıp Ansiklopedisi cüz iV 

Maarif Vekillığince neşredilruekte 1 uhiplerimizin immkı-1, İs!anı An>;ık
olan Lılim Ansiklopedisinin dörci~ lopE'i!jsinin gittikçe nasıl kıynıetli biı: 
cü fasikülü, dolgun mündericatlıt eser halini almakta olduğunu g~teı·
çıkmıştıı·. Bu fasikülde de, tashih ve 1 miye kifidlr. Tercümesi <le, tertibi 
tadil olunm.~ bire&k maddelerden de çok j!'iiç olan, çok himmet~ müte
başka, iliın ve fikir ilenrnnizln en sa. vakkı.f bulunan bu kıymetli e.:ıerl. bü
lahiyettıı.r sima]a.ı·ı tarafından yazıl- . tün karUcrlmize ve bilha<J~a Ünlver
mış makaleler de biı· hııytı y1:kün ı site gençliğine tav~iye ed~rlz. Lseı-i, 
tutmaktadır. Ekseriııi Türx alemine tadilen ve Ul~hihan lisanımıza mık. 
ait olan bu mevıular, bGyiik bir dik- letmek vazifesini üstüne almış olnıı 
kat ve itina ile işlenmiş ve bundan heyet, böyle hlnunet ve g-Lp-etlı.:. ça
sonraki telifata esas ve nıehıı~ teş. lışarak Ansiklopediyi bit- ıı.ıı e\•vel 
kil edecek bir kemal derecesinde ol- itmamıı. muvaffak olursa iı fan kü
mak üzere, kaleme alınm14tır. Dör- tüphaneınize cidden çok kıymt"tli bir 
düncü fasiküliin ihtiva etU~i telif (Anukitap) ka:ıarıdı.rmı;; -:>lur. 
tn.nddcleı:i tertip sıı·nsile aşağıya 

kaydediyoruz: • 
Gökler in casusu 

BalUl'Sanız halledip ~önderiniıı. 
Kuponu zarfa yaptıştmnak ki\fidiı·. 

Açık mektup l kuruşa ~elil'. 

2 3 ağustos: Boğazı yüzerek 
geçme (Bebek ile Anadoluhisar) 

Bu bilmeceyi doğrn çö7.e-nleru 
ı·ilecek hediyeler: 

VE'- I Yelken mmabakatan : 

1 inciye biı· Türk bayra~ı. 2 ndye 
bir kutu ~eker, 3 üncüye bir ~işe ko
lonya, 4 üncüye biı- dolnrn. kur~un 
kt\lem, 5 inciye bir kutu lıoyah ka
lem. 10 uncuya kıınıı• iklşeı· tane 
memleket fotoğrafı. 25 inci~"e ka
dar birer tane çocuk romanı. 

17 haziran bırihli nüshamızda ki 
bilmecenin ha11cdilıniş şekli: 

93 öt·dek 128 lav~ndu-. 

.... .v. 
Doğru halledenlerin liste-<i 

ı;ahif euıizdedi ı·. 

r. ıu.· ı 

Ağu'JtO!I yelken teşvik müsa
bakaları (Modada). 

Bu müsabakada birinci ve ikin
ci olan Bandırmada yapılacak o· 
lan Marmara kupası miisabaka
larına istirak etmek hakkını ka
zanacak.tır. 5. 6, 7, ey!uide Mo
dada yelken ş.ampiyonlıık müsa.· 
bakaları yapılacaktu. 

Kürek müsabaka.J.rı: 

3 ağustos kürele. y.ar~lan Sa
matyad.. 

Bu yanşta birinci ve ikinci o
lan Bandırmada yapılacak olan 

Türkiye yflzme 
blrlnclHklerl 

yapdacak 
T ıirkiye yüzme müsabakalari 

30 ve 31 ağustoı;ta Bursaıfa ya· 
pılacaktır. Müsaba.ltalara iştirak 
edecek olan bölgeler mıntala 
~mpiyonluk müsabaltahırını bi
tirmiş olacaklardır. 

.................................................... ·-·· .......... ............................... . 
Sıvasta mahsule 

el konuyor rTasviri Efkar • İstanbul Polhta' 
1 Bilmece Kuponu 1 Yu··,mek bilmiyen L ..J ı • 1 Sıvas, (Hususi' - Şehrimizde 

b ld yeni mah•ule. el lwnm~ı için t~ck-

f 
bir genç oğu U kül mcıı koıni:;;•;uıı, bu busıısıa 1:1%ıııı 

Karısı cürmümeşhut E ııc! •• c_ t il ~len tedbirleri ahuuk. i~in Zir .ı~t 
· ...-ve Lı gun .:ıo.ma ya aı;.ı.ıua- Müdürü Bahtiyar A:l thnoğ-i,ır.nıı 

Y apar k en ı nnd.- genç b ir ddikanlı yüzmek haşkanl;ğınrfa MRnı·if Müılürıi, l'ıJ,, 
is terken boiulm~ur. Saınatyatb Müdürü ile Tleare'° Oda!rl Bn kat'bL 

Dostu da celc.tinü/ri · Etyemezde 29 numaralı evde o-- nin işfüakile düıı Tiear.et Od:ı..,ında 

1 

P
-cJ ..... ını ld turan makinist Azizin l 6 yaşıın- bir toplantı yapm~tır. Ru toplııntı-
•• .., ~ 1 d alc:.i oğlu Turgut. arkadaŞT Meh- cin gerekli hu u la !n~~lerıerck kOMl 

_, hlld t'll bağlunııllştır. _K am il adıncJa bir kunduracı m ede ait kayığı a.ıarak sa en 
p azar günü kansından gUli ola- u2aklaşmıştll'. Narlıbpıda Tahsi- Sıvasta feylzlt 
rak 8 aydanberi seviştiği Hatice nin gazlııosnna yakm bir ye1de yağmurlar 
ile Floryada bir bahçe4e içerken denize giren Turgut, ilk dalışın- Sıv:ıs, (lillilasi) - Bu harta ~ı~ 
ltanııı Fatma tarafından kendi.si- dan sonra bir daha çıltmamıştır. va!'Ul :ıahn faydah ya~mur~u· h 1 -
ne cürmü meşhut yapılmıştır. Ka- Gazinoda oturanlardan bazıları has:.a küylünün yüzünii güldu rrııii . -
nsının ~ikiyeti üzerine BakJTlcöy zavallı çocuğun boğulmak üzere tür. Zateıı ge1;l'll ~ .Ja nıızaı·ıın ıııah-

dall 1 ı-ulün hcnwn heıııcn biı• misli fuılr• k'.arakoluna giderlerken Hatice. olduğunu gÖTÜoce san ara va· 
olııı.ıı~ı kösli!nün scvinciııi 11ir kat 

tanııı.makta olduö-u dostu Kamilin ka mahalline gitmişlerse de onu d ha artt t .... 1 h .. ::ı ınm,. ır. ı ~ ııız u senı;-; 
ceketinin cebinden 100 Iira<>tnı ölümden kurtarama.mışlacdır. . f cliğer yıla nM .. wan rneyva fiyatlıın 
çalmış ve yoldaki evlerden biri- Hadise zabıtaya ha.beı verihnış biraz pahalıdır. 

sme su dökmek bahanesile gire- ve ceset denizden çıkarılarak. tah- Edirne gençlerinin 
rek paraları helanın tavanına sı- l 

kikata baş anmıştır. ff k• ti" kıştırmıştır. muva a ıye ı 

Kamil karakolda kan.sile barış.. E~lnin pe nceresinde n diiştli bir müsameresi 
mış ve serbest bırakılmıştır. Ka- ( Ikşiktnşta Kılıçali mahallesin- Ediı ne, (Hu usi, neden TLCı-bi-
mil ancak eve dönünce i~i anla- ı de 106 numaralı evde otu can S O ~ e · Edirne I~ ı~ i ~1,ilatıııa 1 ıt·n
mış ve polise müracaat ederek !yaşında Elis, evinin ikinci katın- sup g-cn\•ler luı·;ıfınrlnıı dün ıık •ıın 
Haticeyi yakcılattırmıştır. daki pencer_7ye .astığı ça~a~~:an HulkH'i loııuıal:ı çok gü.,el \ r 1k 

t 1 k baetJrrT d cıe ınuvaffnkrr. etli bir IUÜ'lallll!l'C " ıJ. 
Akif Paşa (Ahmet Hamdi Tanpı

nar), A\kernıan, Akşehir, Alaca.dağ', 
Alırdal(', Alaire, Alaşehfr (Bc~im 

Darkot), Akko~runlul:ı.r, Al~ya {ta
rih), Alaşehir (tarih), ( lıikrimiıı 

Halil Yinanç), Akm!! cit, .\k-ıungur, 
Ahmed!U, Alamut (Zeki Vı!lidi To
ğan), Alaeddiıı Halci Aimcak (:\I, 

H k d • . f t op ar. en, uzerme ~ c.· o, -
ırsız a ın sucunu Jtıra e - . . ... k h 1 -ıc. ı mistir 

Bfr kıı.dın casusun, lıiı· Frau l2 • I b J • _ ı_ _ L 'b' mcnın çuru · ta ta arı ço ererc: ' · 
mış par ar u unaı:ax ıeuıl ıne b' . . 1_ d" .. v Mü merede başta l'nııımi l1 fct-

ta...,ar...,.sı·nm· pla~nlarını elde elııınk ril. . • H . d"• u·· .. " ırıncı K.11ta usmu .. ve agır !IU· • \' k'l' s 1 .. l "L "" ...... •• ve mıstır. atıce, un euncu I d 'w d Be wl tı.ş l' ·ı ı a ı i On..,y, Yn ı r't il 
lçiıı giriştiği çok heyecanlı ve me- Su1h C~za Mahkemesi la rafından rette y~ra akn ldıgmlman zyobg u Numer, RE'ledi! c RPisı, v-kel'.l \C rnu-1 

kl .. t' i 1 l b l .. dd l h - -Lk.' hastanesıne . a ın ıştır. a ıta ı....; erkan "e a!onl:ırı dol•lura, n •ıııc ra · ı scı-ıı-uzeş ın ırn a an u e .. er, ~ tı ay mu e e a~e W4fl ·um hk'lc elL .. ' " 
h L'f 1 ta 1 ata &oymuştur. ~·nkın halk lıazn· bulunmu tuı. Muallim Ahmet Halit Kitabevi ta.- ve emen evlıi.ı o urunuşur. -------------___,,.....____ -

Fuat Köprülü), Alaeddin Paşa , Alay l'afından neşredihııiştfr. Fraııı;ada 
LUleburgazda 

artezlyen kuyusu 

Çivi lhHkArl 
yapan aarral 

Çok zengın liir prog-rmnla ;mfı~ıı -
nıe?'f!)·e 9~0 f!a ge11(forin hep berıı
bet söyled kleri l tikün m:ırşile b:ış
laıımış ve bunu nıiısaıne e programı
nın .. na.sile t:ıkibi devanı etmiştir. 

{İsman Hakkı Uzuııçarşıh). başlıyaı·ak Afrika çiilleı·inde devam 

Dörrüneü fasikülün fiyah 1 lira
dır,· 

eden ve insanı merakla., he,vecaııla 

takibe devam eden bu eserde (kadın
erkek) gibi iki cin.sin biribiı-lerine 

TASViRi EFKAR - Yukarıda karşı na:ııl oyunlu oynadığı çok gü-
Lüleburgaz, (Hususi) - Lülebur

gaz kö~· iii:,,.etmen enstitiisiindc açıl
ınakln ol:rn ıı:rı:eziy<'n kuyusundıtn 
117 nıt'freden :ı<ır fıtkırmıştır. B-u ku
yu 102 ton su verm ktedir. 

Afyon, (Hmıus.i) - Şehıinıtz.de 

sarı aflık yapan Abdullah, bit' kadı
rnı iki liradan çivi sat:ırken ~·aka~ 

Jannaıştır. Adliye~e verilmi, ve tev
kif edilıni~tir. 

ancak birkaçı zikredilen bahl!l~r ve zcl anlıı.tılmı~tır. 160 sanifc 40" ku-
o bahislt>ri yazmış olan ilim "e irfan ruştur. Ta\·si~·e c<leı-i:ı. 

Nakleden: Cim. Mim ·····--······-·--··········· ... ···················· 

Öğleye doğru bitmez tüke~ez mısır tarbla
nnın arasından geçerek Kö:ıtenceye geldik. Sıra 
ib dizilrQiş olan petrol tankları :;anki bize selam 
duruyorlardı. Dört köşe uzun, geniş bir dalgakıra
nın ıçinde tektü.k vapurlar vardı. 

Tren deniz kenarında rıhttmda durdu. Resmi 
muamele on dökikadan fazla si.irmedi. Polis me
muru evraktmı verirken parmaklarile elimi sık
madan yapamadı. Aldmş etmedim. 

mevcut olmadığını ben vapura binerken yanıma 
aolcı-ılan bir ajan vasıtasile beni haberdar •tmi~ti. 

İstanbulda rahaL edeceğime kani idim. Bir ke
re bildiğim bir yereli. Gerçi dostlarım, ahbapla· 
rım yoktu amma... Türkiye benim ikinci, hatta 
daha doğrusu ilk vatanımdı, 

l\Iiisanıet·L>dc c.Kanun Adanı > ııi
y~si ıııuvnffakıyctle ü•m"il l'dilrniş 
ve huııclu vazfrt• al:ın gcı~çleı lıerke
sin fal:dirini kazıınacnk dl!ı eccilc ma 
v:ıffak olmtr.!l:ırcfır. Bundan hıt~lca 
nıahalli ııııızlarla "Öylenerı maJıaJ9 
şarkılar büyfık bir alfıka ile d ·nlen. 

1 nıiştir. 

1 Te ki rdağ 
1 Defterdarlığı 

Edirne, (Hu u i) - Tıuk)a Cmu
mi .Mill'etti._li.ı;i fnli)e Mu .ınd 
Z<.•ynelabıdin .Akkök !)O fü:ı r.sli ın:ı-

1 

o~l:ı terliaıı Tekfr,Jnğ vilayet! l!lf
tcrdaı lıi:'1nıı tayin edilmiştir. 

lltımai:eyb b'r çok viliiyet dtfter-

Onun İ«;in mümkün mertebe süratle sen Kahi
reye hareket et. Yarm aabeh pasaportlarını veri~ 
rim, bütün evrakını tamamlarım. 

- Pek güzel. dedim. Yalnız ben de si:ı.den bir 
ıicada huiuı:ı.aca,.,&m:ı. 

Bulanık., miskin ve pis pis akan Çemovoda 
köprü,.ünü geçerken aşağıya bak.Lun. ~keıleT, tü

fek omuıda köprünün ayalclarında nöbet tutuyor
liudı. 

Vapurda birinci mevki k.ımara almıştım. Fa
kat semi Rumen aulanndan hareket edinciye ka
dar kaJabalığın arasında güvertede dolaşmayı ter
cih ettim. Hafif bir rüzgar saçlarımı dağıtıyor, en
fes bir hava ciğerlerimi şişiriyordu. Belli ki çok 
mükemmel bir havada seyahat edecektim. 

Bir miktar adada oturmak, çok rnethini duydu
ğunı Yalovada birkaç gece geçirmek, kalab lık 

bult..rsam T arabyaya giderek biraz eğlenmek isti· 
yorc:!um. Gerçi Ritter'e İstanbulda ancak 15 gün 
kadar kalacağımı söyledim<1e de, bıı ikametimi bir 
aya çıkarmak ve müsterih eğlenmek istiyoıdum. 

Vapur kalktı, ortalık ta, he-rke.ain kendi kö'l'e· 
3İoe yerle:;ımcktcn nıüte, ell it bir sükunet arız ol 
du. Ben Köstence gözümde tıfahncıya kadar bek
ledim. Sonra kamarama çekilerek iizerimcl•.!ki ba
sit keten tayy(irü çıkardım. güzel bir dbae giy
dim, tnvaletimi deği~tird.iın ve yukarı kata salona 
çıktım. 

clnl'likfuı:ında· \'C sou olıırnk d l -
muuıi Müf.- tlşlık l\Iııliye l\lil n ır
Uğiudt> th>~eı-ll hizınetlerile tcm~yüı 
ctıııi;; kuvvetli mııliy~cilerimizdendiı'. 
Kendisini tebrik eder, ba~arılar di
leriz. 

- Buyurun. 

- Ist;.:nl..ıı.:lda on b~ gün kad,.r kalmak isti· 
yorum. ~füsaade ederseniz, sak.in bir muhitte, teh
likeli bir hayal sürmeden biraz istirahat edeyim. 

- lyi olur. 

Ertesi günü pasaportumu ve e\·rakımi aldım, 
üçüncü mevkide bir trenle Köstenccye baıeket et
tUrı. Y ollardıı hükumet, nazarı dikkati celbedecek 
aerecede kuvvetli ihtiyat tedbirler almış bulunu
yordu. 

Mecidiyeye yaklaştığımız zRman Türk kokusu 
burnuma ça.ındı. ULun zamandanberi Türkiyeden 
ayrılmıştım. Fesli tataılar, Rumen şivesile türkçe 
konuşan Gagauzlar, nazarı dikkatimi celbetmiye 
bLışlamıştı. 

Trende köylüsü, halkı hep siyasetten bahsedi
yordu. Ekseriyet fngilizlere temayül ediyordu. Ben 
yabancı olduğum an}a~ılmasın diye ağzımı açmı
yordum. Ağustos olmuştu. Hava dehşetli sıcaktı. 
Pencereden havıı. almak İçin mütemadiyen dr>;Kırı 
bakıyordum. 

Rumanya vapuru frnyli kdlabalıktt. İstanbul
dan sonra Pireye kadar gitmesi ihtimali vaı·dı. 
Gemide her nevi yolcu nazarı dik.kati celbediyor
du. Polonyadan gf'len tek tük muhacirler ... Orta 
Avrupadan kacan fabrikatörler. Evleri barkları 
bozulan imanlar. Neşeli bar artistleri. Sefil arne
lf'leı. Diplomatlar v~ ilaha ..• 

Vapura bineceğim esnada bir suikasde uğra -
maktnn korktuğumu daha Biıkreşten tlyrılırken 

Ritler e söyTemi~tim. O da ihtıycıtlı hareket ctmi::o. 
yolcuların hepsini tesbit ettirerek, hiçbir tehlik.: 

Kadınlı erkekli gruplar kö~ köşe oturmuşl.u, 
bric,: oynuyorlar, konuşuyorlardı. Ben yalnızlı~ın 
verdiği ~ıkmh ile bir keunra geçlim ve son harbin 
feci taraflarıoı anlatan İsvİç-,e gazctelerinı' okumı
; a Laşladım. 

(Devamı var) 

Mes ' u t 
;l bir nişanlanma 

Ltanbul Beledivesı ier11 n n urlıı-
rıııdan Dın tııl GündtHı kerime i Nuı·-

1 teıı GtiııcliU ile roe:rhum doktor bin
i başı Trvfik ı wlıclumu Stj. d ],tor 
t Scı:liıh Tiiziin'iin niş nlanma toıeni 
1 12 7H>·'1 eumarlesi al·şamı Bricıtol 
!{ oteli salonlannd" güzide davetl'c-rin 
hnz-uruııda çok amim'l hlr ne ve 
şetaret lıııvı;ısı ıçlııdc icra edilmi~k 
Yeni ııişanlılar ı ebedi "a:ıd Llrr te
menni ederiz, 
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Sulh Umldlne 

~eni bir tekme ...... 
(B..-a .. 1r•,. ._, 

HARiCi< · HABERLER 
SOVYET 
tebliği 
(1 tROİ IO.h İf tdt1t fi•1'0ffl) 

dan ne gemice, ne de tayyarece 
hiçbiT kayıp yoktur. 
Deni. ~ aende okla? 

1 lngiliz • Sovyet 1 Amerikada 
ltHlfl ittifaka • 

kalbedildl ask er lı k 
diği nutukla Bqnkil Churchill, 
Sovyet Rusya ile lngiltereyi mütte-
1ik olarak ilin etıniftir. 

Başvekil, :Rusya meselesine temas 
edcı·ek dcmiıtir ki: 

müddeti 
azalblıyor 

Yapağı ihtikirı J. ____ Dü_··n_ya___,_harbi 

Zeki ve Ihsan San Bekir kardeflerle ıl 1"
5

aci ... 

Y orgi Kabasakal cürmü meıhut halinde 
yakalandılar ve mahkemeye verildiler Berlin, 16 (A.A.) - Alman Sa1-

kumandanhgının tebliği: 
fnglllereye ktnŞl ~-ııpılan m6cade

mine riayete imkan bulunabilir
M· MAi .. ~ •ahhfbnıaıil 
imillerdendir. Çünllü Almanya
nm bu defa liritnait oWııııp R•· 
)'•ya daiıtmak davaıı çok uzun 
ııiııftilİI. e. asan Rimaiye bir de 
inciliz inadı inzimam edene tim· 
dide-, seçen Ciban Harbinde ol
dui- ..-. eenelerle cidal Ye kı
tal içiade ,....mak fikrine ken
climiılİ ab,tırmahyaz ...e bizler de 
ona ıöre fİmdiden İcap den her 
türlü ted~rleri almalıyız. Zaten 
bu urpte iter def. yeni bir ..... 
cera çdımuı, bizi hep ltu itibarla 
e9dife7e diitüriiyor. Bugiinldi 
boiutn-mn, k.,.,.Iıklı imha aava
tınm muharipleri ne hale getirdi
iini, aaul perifan ettiğini tarife 
laacet Jok.. Onlar, bir inat yümn· 
den memleketleri de, miUetkri 
de yok oluncaya kaadr dövüşmi· 
ye karar vermİf ıribi gqrünüyor
lar. Fakat lwubin ..... ..,. .. , harp 
barici kalaallan da nihayet gün
den giine biisbütiin bizar etmiye 
batlaınlfbr. Zaten bir mahalkınin 
bik dört etrafına yangın sardık
tan aonra ortada ate,ten masun 
blmat birkaç hanenin, yangln
dan kurtulsalar da zarardan büs· 
lııiitiin kurtulamıyac:aklan tabii
dir. 

(Radyo gazetesi) - Bugünkü 
Sovyet tebliğinde 12 temmuz ak. 
şamı Sovyetlerin büyük bir Al
man gemi kafilesine hücum ettık. 
leri ve bunlardan bir Alınan des· 

Gt>Çen hafta sonunda Brltanya ve 
Rusya hükümetleri arasında fngtliz, 
Rus nıilletlerile dominyonların tam 
muvafakatile nıuıterek düemana 
karşı müttehit harekette bulunma'k 
için resmi bir anlaşma imkanı hasıl 
olmuştur. İngiliz ve Rwı hükumet
leri, Bitler Alnıanyasına karşı har
be devamı, milmkün olduğu kadar 
biriblrlerine yaı dımı ve ayrı ayn 
sulh akdetmeıneyi taahhüt etmişler
dir. Hariciye Nazırımız Eden ile 
Moskovadaki Buyuk Elçimiz Sir 
Stafford Crippıı, iıleri seri bir neti
ceye bağlamak için yorulmaz bir fa
aliyet göstermlşleı dlr. İmza edilen 
ve metni neşredilen anlaşma harbin 
istikbali iizeriııe pek ziyade hayır -
kir ve kuvvetli bir tesir icrasından 
hali kalamaz. Bu pek tabii olarak 
bh· lttifakhr ve Rus milleti şimdi 
müttcfiklmiulir. (Alkıılar) General 
Snıutsun mutad klvasctli sözlerfle 
yaptığı beyanatı bu;ada tekrar et· 
mek isterim. Zira bu sözler kraliyet 
hükümetinin noktnt nazarını teşkil 
t'bnektedlr. Smuts şöyle demiştir: 

Vaşington, 16 (A.A.) - ReWcüm 
hur Roo!;evelt kongreden askeıi ıhiı;
met muddctlni bir seneden :hızla tem 
dit etmek ıçln mewniyet istiyecek. 

Evvelki ıün, ,ehrimizin tanın- ı Sami Ozan kabul eder görün· le eı:nasındn Alman bava lmVYet• \ i 
llUf tüccarlarından cZeki ve İh· müş ve Fiyat Murakabe Biirosuna dün ~e kuvwtli tayyare filolar e 
.. n Sanbekir kardetJerle Yorg.i İfİ aftlatarak bir cürmü mefhut Hull ıa~e limanına yeniden bııeıım 
Kabasakab 20 ton yapağıyı 3 bin tertip olunmuttur. etmi&}eıdir. Buyuk J'&llcınlar ÇlA -

300 lira fazlaya atarken cürüm Fiyat Murakabe kontrolörlerin mıştır. St. George lımanında bir tl-
caıet vapuıu atılan bir bomba ıle 

halinde yakalanmıtlar ve dün de den Gayret Y dmer, Sami Ozanın ı..tırılmtfttr. 
cürmü meşhut asliye ikinci ceza katjbi gıbi 16200 liralık bir çek Şimali Afrikada bulunaıı avcı 
mahkemesine verilerek muhake- ile -ve 3300 lira da bir :zarfta ol- tayyareleri Sidi Barrani civarında 
me edilmişlerdir. duiu halde yazıhaneye gıtmiş ve toplu bir halde bulunan tnglliz oto-

tir. 
troyerile 13 nakliye gemili ve 
mavna11 tahrip edildiği biloiril· 
miştir. Bu harekatın nerede ce· 
reyan ettiği henüz meçhul olmak
la beraber Fin körfeıinde cere· 
yan etmİf olma~n muhtemeldir. 
Almanlann Fin körfezinin şimal 
veya cenup körfezi sahilinde bir 
çıkarma hareketi yapmak ıstediği 
ve Sovyet sahil batary:ılarının da 
bu harekata karşı ateşe iştirak et
tiğı tahmin edilmekedir. Bu mın· 
aka Sovyetlerjn Kronştat deniz 
üssüne yakın olduğu için Alman· 
lar pek cürctkarane hareket et· 
mişlerair. Bunlar Norveç ve Ci
rit hareketlerindeki tabiyeden bir 
üçüncü defa hareket etmek iste· 

Ruslarla 
Japonların 

arası mı açıllyor? 

Tahkikattan anlatnldığına gö- buTada Zeki Sanbekire paraları mobillerini daiıtmıılardır. 
re B:ılat iplik fabrikası sahibi Sa- verirken cürmü mefhut yapılarak Alman savaş tayyarelerinden mtı. 
mi Ozan, Galatada Ömcrabit ha- yakalanmıttar. Zeki Sarıbekir cür- rckkep bır ha,•a teşekkülü dun ccce 

Sü\Oey' limanında bulunan İngills 
nında l 6 numarada Çilı.po bu mu mefhut y.apıl<Liuu Oğrenir öğ gemilerini bonıbalamışlardl1'. Cenıan 
firmaya mal almak üzere müra- renmez. 3300 Jiralık zarfta bulu 12 bin tonilitoluk iki 11ıeıı tabrıp e
caat etmiş, fakat bu tüccarlar nan fabrıkatör Saminin iti mey· dilmiş, diger lkı vapura da tam lsa· 
kendisine, Vekaletçe azami fiyatı dana koyan kartını yırtarak çöp betler vikl olmuştur. 

a-.1 ... dolayadar, ki her Jeftİ 
_.. pJİuı Çlkbkça, ümit ne ka
tlar •711 da olsa, Jİne bu .. yia. 
lu ile+* ms PfiJoa .. ne ... 
kit muharipler, ba 1ayİalan, tim· 
eli olduiu sibi, kökünc&.n baka· 
larlaraa o da teessüfümüzü arttı· 
l'IJ'IOI'. Maamafila bütia tekzip
lere, hatti kal"Jılıklı tahkirlere 
n terinlere rağmen ıulbten yine ............ ıı....- ifimi
selıaıi,or. 

57..- a,le --*etleri, ÖJ• 
le tıaıiplideri, öyle cilveleri yar
"1r, ld e• imit lu9i'-liii nlar 
itile, bütün be,eriyetin haaretini 
~ ._.... ell IMıldmmedilı 
tarzda birdeDbire --. ikjmeL 
leri daima mevaattur. 

TASvtRt EFKAR -············ .. -· .. ····-····· .. ·······•···· ... 
Alman siyasi 
mahfillerine 

göre sulh nasll 
elde edilir? 

(1 iı&OI to'lti/edn de11P&) 
Almanyanın harp ga) egİ sabit, 

acık ve anlaşılabilir bir gayedir. Al
manya nu:vcudiyctini müdafaa edi -
yor ·we A vrupıı kıtııaının tefevinaku
n u te is etmek 1sü70r. .A•rupanın 
menfaatlcı ile A vrupaJı olmıyan mil
letlerın menfaatleri b!ribirlnc zıt de. 
iildlr. Türkiye, her iki tarafla da 
dostane münasebetler idamesine mu
nffak olmuş bulunuyor. Bu da te
zatların gııyrikııbill lktlham elmadı
tını gösterir. Bu itibarla Türkiye 
iki telikki tarzı arasında bir köprli 
teekil etmektedir. Sulh ancak, vul
Jıt. açık biı· gôrlifle mtil&hede edil • 
diii takdirde elde edilebilir. Bunun 
aa eııaalı tarlı, bugün Almaııyanın 
dupnanı olan milletlerin hidi~eler 
laaklı:ıacla doiru ~r alahilmelerin•n ıbaretUr. 

Türkiye 
blrlnciliOlnde 

(atriıt.4 -'"iM.• ....... ) 
tampİJoDu olan l.tanbulun ~tik
... taJwm. son 9eftelerde daima 
salip aelmenin verdiği aururlıa .. _ 
l.aya çıkmıf ve Milli Kümenin so. 
nuncusu olan Ankaranın Ccnç.
lerbiriiii takımına ehemmiyet ver 
miyerek oyu... baflamıtta. Fakat 
çok geçmeden hadi.eler Beşikt.&f 
takım•ı mahcup etti ve bu tam
lliyon talana. GenÇlerbirliiinden 
8rll sartau goller yem.iye batJa
di. Vaziyet Befiktatlıları çok aİ· 
ıürleadirmif. oyun aerdqmiye 
Mflamlfta. Kıncı boiupnalar ea
naaın<L. yuvarlananlar görülüyor 
aeyirciler arasında yuha udalU: 
birbirini takip ediyordu. 

mişlerdir. 
Alman ileri hareketi yavAflada 
Lon<ıra, 15 (A.A.) - Mosko

vadan gelen haberlere göre Sov· 
yet hava kuvvetlerinin hücumlan 
kartısında Alman zırhlı tümenle
rinin ileri hareketi ağırlamıttır. 
Şimdi Alman tümenleri arkaların 
da cereyan eden hadiselere ehem 
miyet vermeden uluorta ileriliye
memekte ve kendilerine ağır za· 
yiat Yerdiren Sovyet tayyarderi
nin hücumlarına karı.ıı beraberle
rinde dafi bataryaları da naklet
rniye mecbur kalmaktaaırlar. Bu 
suretle zırhlı tümeı1lerin sürati 
yan yanya inmekte. nakliye Ye 
İafe işleri aüçleşmekte ve Mes
sert:hrnitt'lerin himayesini temin 
etmek lazım gelmektedir. 
Sid alt.tiye Sovyet rnetkezİllİ 

terk için emir ...a-..it 
Londn. 15 (A.A.) - Mos

kovadan Bern'e gelen bir habere 
göre si-rıl ahalinin Sovyet payi
tahtını tahliye etmeleri için hiçbir 
emir verilmitı değildir. Hatta Sov 
yetler, sivillerin harekttti için ha
zırlıklarda bulunmıya bile lüzum 
görmemişlerdir. 

R• ordulan İçin inhidam devresi 
ırelip geçmİf 

Londra, 15 (A.A.) - Times ga~
te.sinin a keri muharriri şöyle de • 
mekt.edir! 

RWI oı dusu için bir inhidam dev
resi gelip geçmlştlr. Alman taarru
zunun en tehlikeli hücumu Lenin
grada karşı yapılan hucumdur. Bu 
hücuın taarı-uz lıarclcctlerinin ilk 
safhasının bir teker.riirüne benziyor. 
Vakıa Alman zıı·hlı kıtalaır Rus 
haUarını )aıarak epeyce derlnlığine 
Rus topı aklarma nüfuz et.mişleı sc 
de asıl Alman ordusu bunluın yar
dımına gidememiştir. Rus askerinin 
muharebe kabiliyeti müstahkem hat
uırdan daha ehemmiyetli bir rol oy
nıyacaktır. Fakat harckiUn inldp!ı 
her şeyden evvel münalı:alitın tem1· 
nine bailı bulunmak•dır. Çünkü 
timdi bqhu ~<ıe!le, cepheye mn -
hlmnıat ve ihtiyat kuvvetleri yetiş · 
tıirebilmek •eaelesi olnnıttur. Cep • 
henin bunlara ltüyük bir ihtiyacı 
vardır. 

H~blr kimse timdi bizim komünist
ler safında oldugumuzu ve komüniz
min harbini yaptığımızı söy liyenıez. 
Kurtla kuzuyu idare etmek isUyı>n
leri naziz.min lıarbini yapmakla itti· 
ham etmek daha doğru olur. Hitle.ı· 
şuursuz megalomanisi ile Rusyayı 
müdafaası için mucadeleye mecbur 
ettiği için Rus ordusunu takdis eıll
yoı ve komünizm umdes!nc hiç işti· 
rak etmekııizin bu orduya tam mu. 
vaffakıyetler temenni ediyoruz. Hft· 
ler lı:om&ni:r:ırıe kendisini d~an e
derken bid &vyet umdesine dost 
yapmamıştlr. Nasıl ki evvelce Rus
yayı, komünimd kucaklamadan hııi
nane bil' tarzda doıııtu yapm11tır. 

ClıurchiTI sözlerine ıu suretle dtı
vam etmiştir: 
Hari~ Nasın ayni zamanda 

Sovyet liwı7a aevletne Polorıya ara
sında da bir anlaşmanın husulli için 
pek biiyflk mikyasta cahfDJıştır. Bu 
müzake~u hen6z netittlcnmemiı 
olmakla beraber Gefteral Sfkorsklnln 
devlet adamı vasıflarının dJl yarılı· 
mile pek yakında bütün dünya mil. 
lctlerlnln hayat ve istikballerini teh
dit eden canilere karşı bit safta yer 
alma~ı içhı yt'ni ve büyük bir tedbi
rin daha alınmış olacağım kuvvetle 
ümit ediyorum. • 

ltbirlitf için mG.taeel tedbirler 
Londra! 15 <A.A.) - Moııkova an

laşması, Ingiliz - Rus konuşmalaı ın
da hiçbir fasılayı mucip olmamıştır. 
.Aulaşmanın anaıı.Uan te&Pit edilir 
fflllm~ diplomatlar, ukerler ve fen
cncr tn~illz • Rus işbirliğini en fvi 
şartlar içinde tatbik edebilmek üz~
rc icap eden mustacel tedbirlerin tet 
kikine baelamıılardır. 

ı.,uı. - .se.,.t 
itilifı bir lttlfakbr 

Londra, 15 (A.A.) - Salilhiyettıır 
~ir . ~enıbadan öğrenildiğine göre 
In~ılız - Ru itillifı, bir lttlfahır ve 
iki memleket. müttefik vaziyetinde 
bulunmaktadırlar. • 

hrı So•yet Generali 
LoadrU.a lloako•aya dö l y • 

L.o?.ıra, }6 (A.A.) _ Londrada 
İngılız Eı·karuharbiye!ile urun mlid
dct giirÜjnıüş olaıı iki So.-yet Getıe
raU raporlarını ""Mnek üzP.re Moıı. 
kovaya hareket etmişlerdir. B.u iki 
Gen~ tekrar Londraya döneoek -
lerdır. 

Ruslarda miicadele umi.nin hlla 
ınncudiyet.ine, ~ istirdadı 
parlak bir delil teşkil etmektedir. ~~~!!!!m!!!!!l!!!mie!!mll!!IP'!!!!'!!!!!!le!!!!!!! 
Küeadele aaai tibirile R.111 111ukave
metini kaııdetmiyoruz. Bu mukave -
met münakale zorluklarının tehdidi 
altında d@filtfir. Ordular araSJnda 
tam bir i.henk ve irtibat mevcut ol
masa bile Raıı nıuka•emeti Almanla
rın lı:a.,.,etini kırabilir. Fakat his 
bundan fulasıu ümit ediyoruz. E -
ğer 1lus umumi karargihı ihtiyat 
ıc..,.,etıeri •e naabıeme eelbi için mü
nakalitı idanıeye muvaffak olabillr
se o· &a•a• Almanlann Rwı toprak
lanna daaa derin bir ııurette gir _ 
meei kendi aleyhlerine dönecektir. 

Almu ilerley~i ve İngiliz 
mütale.ı.n 

Ra•yadan ayrılan 
Alman 

diplomaUan 
(1 ind •ahiJ.a. ova•) 

Heyet Kızılçakçak istu:yon11n. 
da Hariciye VeltiJeti mümasili 
ve Kars Emniyet Direktörü tara
hndan kar,ılanJ'IUf ve istasyonda 
kısa bir tevakkuftan sonra birbi
rini takiben hareket eden trenler
le Karaa gelmitlerctir. 

(1 :nacı aalli/edn deı•cı•) 
Moskovadaki Japon Büyük Elçisi 
vasıtasile tebligatta bulunarak 
Kamç.atka ile Japon denizindeki 
bazı mühim bahri münakale yol
larının Sovyetler Birlıği hükumeti 
tarafından tehlilce1i mıntaka ola
rak ilan edildiğini bildirmiştir. 

Sovyct hükumeti bu tedbiri 
meşru göstermek için mevzuu ba. 
his sahalarda Alman harp gemi
lerinin harekatta bulunması ihti· 
mal dahilinae olduiunu ileri sÜT
müştür. Japon sQicüsü bu no.lrta 
hakkında mütalea yürüterek, Al
man harp gemılerinin mezkur 
mıntakalarda harekatta buluna. 
bileceğine Japonyamn i~anamı· 
yacağını ve bu tedbirden mem
nun olmadığını aöylemiftir. 

Japonların harekete ıreçmesi 
beklenebilir 

Londra, 15 (A.A.) - Afi: 
Bu sabahki DalJy Herald gazetesi 

yazıyor: 

1ngilterede Amerikanın siliihlan
aıasının 11tirati hakkında şüpheye 
düşulmüştü. l\laamafih Ameriltanın 
suı atle sılahlaıımakta olduğu mu
hakkaktır. Çünkü Japoııyanın çok 
daha kat'i biı· tehdidine karşı koy
ması ihtimali mevcuttur. 

Times gazete inin diplomasi mtı -
habiı·ınin dir başmakalesinde izah 
etmek istediği de budm-. Bu muhablr 
diyor ki: 
<Japonyanın Hindlçinide ve Rus

yada bir harekete geçmesi beklenil
mektedir.> Ayni muhabir, Jııponya
nın askeri bir harekete geçmesini 
gosteren bir takım alametler mev
cut olduğunu göstermekte bulundu
ğunu da yazmaktadır. Almanya, Ja
ponyndan sahtı cyaJeUt'rfode ve Si
beryadıı Rusyayı arkadan vurmasını 
talep etmiştir. 

AL)lAN 
tebliği 
(1 i?td sahi/eden de·ram) 

f"'m tebliii 
Rel inki, 15 (A.A.) - Fin Ordu

ları Başkumandanlığının t~bli.ti: 
Kıtıılarımlz 10 tcmnıuzda topçu 

hazırlıgından sonra duşmanın La_ 
doga • Ka!"f'lf bölge.,inde kuvvetli 
surette tahkim edılmiı bulunan mev 
zileı1nc lıücuın edcı k duşman mev
zilerini bir fok nolttalanian yarmış-
üırdır. Kıtalannıız bu mu•affakıyet
ten istifade edeıek haz.ı yerlerde 
ıiındikl huduttan 60 Jcılometre kadar 
ileri gitmişlerdir. İleri harcketJ tle. 
va111 etmektedir. 

Macar tehliii 
Budapeşte, J6 (A.A.) - Tebliğ: 
Macar lntalan dilımanı takibe ik

nm etıniılerdir. 
Şeıil cepllesİlle ..... lt.J)'elllar 

Roma, 15 (A.A.) - Şark eeph&
s!Me barbedecek olan 1talyan heyeti 
aeferlyeııinin ilk kısmı VJyanaya '"ar 
mış ,,e orada askeri ve ıılvil ·erkin 
tarafından ka?fllanmııtır. 

....,.... bYYetleri iri tümen 
(Radyo gazetf'Sİ) - Viyanaya var 

mıı olan İtalyan kuvvetlerinin mik
tan iki tiinıen, ylni 30.000 kifMen 
mürekkeptir. 

ş· elde hir R• fslrw 
...... edildi 

Bir taraftan hakem Yusuf ~
aal da O)"UDCWan aahadan çaka 
~ordu. Nil.a7et müeaail laadi.e 
vuku buldu Ye oyuncular ,fumruk 
tokat, aille. tekme ile birbirlerine 
girdiler. Zabıta ve aekeri kavYet 
hadieeye müdahale ederek knaa 
yı baamddar. 

Looclra. 15 (AA.) _ Alman
lar Rus Genelkurmayına vakit bı
rakmıyorlar. Alman taarruzu ke
mirici bir tarzda tekrar baflamış
br ve vaziyetin ciddi malaiyeti aiz 
lenemez. 

Buraya muvasalatlannda kafi. 
le arasında bulunan büyük ve or
ta elçiler i.taayonda vali ve m~
ki komutuu tarafından kal'fllan
mıştır. 

Vali, kafile reisi aıfatile Alman 
Büyük EJsiai Fon Chulenzourg"a 
beyanı hOflUl'ledi eylemif ve Bü
yük Elçi bilmukabele kendilerine 
kartı gösterilmif olan kolaylaldar
dan ve İyi kabulden dolayı te,ek
kürlerini bildirmİftİr. 

BerlJn, 16 (A.A.) - Pazartesi gü
nü Alman • Fin kıtaları Fiıılandiya
nın tfmalinde iki Sovyet taburunu 
çevirmişler ve bunları kısmen imha 
etmişlerdir. Saf kalanlar iae e~ir e. 
dJI nı iştir. 
Şark cephesinin ıimal böl«esinde 

de bir kaç giin evvel bir SoV)'et avcı 
fırkası imha edilnıiıtir. Bu fırka dıı 
Alman - Fin ~kk&lleri tarafından 
muhasara edildikten sonra imha e _ 
dilmiş bulunmaktadır. 

So.,et hiikiımeti ve Stam 
Gorkı.,de imi, 

81 kurut olarak tesbit edilen va· ı<epetine atmışaa da bu aranılarak İngilız ııa\aı ve avcı tayyaırlerl 
pağıyı 97,5 kuruştan verebıleoek- bulwunuıtur. taıafından Manş sahillerine k ı ı 
!erini söylemişlerdir. Yapağılar nezaret altına alın-ı yapılan. akm teşebb~ unde avcı WY· 

Ancak 20 ton yapağının 81 ku- mıf ve Jhsan Zeki SarıbckiTle yarelern~ıız ve dnfı bataryalar rr z 
· • • k ' . 12, babnye topçumuz da ı dıqı an 

ruııtan tutarı olan 16.200 lıra ıçın orta lan Yorgak1 Kab:ısakal geç ta ·aresi d-,.urm llerdi 
fatura ver~ileceklerini, geriye 1 v~kit. Adliyeye eevkedil~rek iki?- ~~gillz ta~~arelcn dil~· gece Al • 
kala~ 3300 lirayı açıktan alacak. cı aslıye ceza mahkeme11ıne veni. man)anın şimali garbi!Une bil "• 
lannı da bildirmişlerdir. mi lerdir. Hanovce v sahil mm aka! n c -

Sporda gizli ı 
profesiyonelllk 

kat't ol arak 
kaldırıhyor 

Suriyedekl 
mütareke 
hükümleri 

{Bfriad mifedn clnotta) 
Franflız kuvvetleri komisyon· 

(1 '"°' ıahi/Hn d~) lar tarafından teabit edilecek mın 
seselere mensup olan .mllkellei' çalı~- takalar dahilinde 15 temmuz 941 
nınlın ı gıtlikı;e daha verimli bır şc- öğle vaktine kadar toplantılm•• 
kil almakta ve müesseseler bu ışi ..,,. 
benimsemektedirler. olaca,k ve müttefik kıtaatıı ayni 

l\1üe ese haricindeki mükellefler, saatte aevkükeyf bakımdan ehem 
biliyorsunuz ki her birisi birer i§ güç miyetli bazı noktaların ilJgaltne 
sahibi kuçük yortdaşlardır. Bunlar tevessül edeceklerdir. Fransız kı
<la yanlarında çalıştıklan uırtalan taatı memelkederine gönderilin.. 
mani olmadıkça boş zamanlarını fay ciye kadar mahdut kadrolarla 
dalı olarak gcı:iı·mek için tııeden ter- Fransızların kumandası altıncıa 
biyesi çalışmalarına katılmaktadır - kalacaklardır. 
lar. 

Çırağını yahut yanında çalışan her Emniyet bakımmdan Cebeli-
hangi bir mükellefi beden terbiyesi düruz hattında bazı hususi tedbir. 
yapmaktan meneden bir uta ıreya ler ittihaz edilmiftir. 
patron ccznlandırılaca'ktır. 3. - Batlıca mev!Ulerin İşga-

Bu suretle her mükellefin vazife- li, ordularda bulunan Fransız kuv 
sini yapması kolaylaşmış olacaktır. vetlerinin yerine derhal müttefık 

Tuharririmizın oyuncuların klGp kuvvetlerin ıkamesini temin edc
dd;i şt i ı mel eri ve gizil profesyonelli-
ğin önüne geçilmesi meselesine dair cek bir şekilde yapılacaktır. 
soııluğu suale General şu cevabı ver- 4. - Kara ve deniz mayin tar 
miştlr: laları işgal kuvvetlerine gösteri-

- Oyuncuların klüp dPt şt·rmele- lecektir. 
rlnc mani olmak, bu suretle Turk 5. - Franaız kuvvetlerine as· 
poı unun amatör ruhunu muhafaza keri ihtiram ifa edilecektir. Bu 

etmek için hazn·lanmnkln olırn slcıl kuvvetler kendi silahları, lopları, 
talimatname il~ lizımgelen linle~ ıci mitralyözleri, tankları ve mühim. 
tC'dbir1cı alınacaktır. Ötedenberi 
so lecr lnı gibi herhangi bir klülıun matlarile birlikte çekileceklerdir. 
kir lık o~uncnlarla lliııirt l>ır mu. F:ransız subayları. erbaşları ve
vaffakıyet kazanması benim nazn - ya erleri şahsi silahlarım muha
rınıda hakiki kazanılmış bir muvaf- faza edeceklerse de erler hic;biı 
fııkıy t sayılmaz. Klüplerım·zin tam mühimmat taşıyamıyacaklardır. 

mnnn ılc amatör olma ı ve azalan- Diğer harp levazımı Bitanya kuv
nın dahi poı u ldı-alık oyuncu ola. vetlerinin nezareti altında bir ta· 
rak lııaşkası hesabına degil, şahsının rafta toplanacak ve bundan Bri
sıhhati ve memlekete daha fa~dalı 
lıir unsur olarak yetişme i bakımın- tanya kıtalanmn ihtiyacı olan kı-
cl11n yapınuı ile hakiki por kalkın- sımların alınmasına Briıanya ma. 
ınıı ı mumlcün olabilir. k.amatının hakkı oJ.acaktır. Üst ta 

Klüpleı, yinl klup ldarccileri gızli rafı İngiliz kuvvetlerinin kantrolü 
pıofcsyonelcDıği fiilf~atla teıvik et. altında FranaızLn tarafından im
tıkçe sporu menfaat ve kazanç va- ha edilecektir. 
ıtası olarak telakki eden ~hasa 7. _ F ransazlann elind~ bulu. 

karşı otorlU!lerini kaybclmiye daıma nan müttefi kor<1ulara mensup e
nıa hk ü"' ilcalacakla N ı r. 

Ru sebepten klfiplerimlzln gizH sirler derhal tahliye edilecekler· 
profesyooelliii ortadan kaJdıı-mak dir. Fransız esirleri ise bütün Su
için nıüıterelı: mesai sarfetmeıe..ın • riye ve Lübnan arazisi itaal edil· 
den memnunum. dikten ve. mütareke prtları tatbik 

Esasen yakında çıkacak .ılan tut. olunduktan !IODra tahliye edilecek 
bol müsabaka talimatnaD1esi ile heT· tir. 
hangi bir klübe dii'er klüpten ~len 8. - Her falua müttefiklerin 
bir fatbekfinün yeni klübilnde ancak 
beş sene çalıştıktan onra o klübtı tarahna geçmek veya memleke· 
tem il hakkını haiz olacağı esası ka· tine iaıde edilmek ukkını haiz O· 

bul edilmittir. lacaktır. 
Bir sporcu evvela spoı t111Cn olma- 9. - Bazı memurlarla huıusi 

lı, mezat malı olmamalıdır. Ve kcn- baZJ bidameta memur ıubaylar 
dl klübiine bütün varlıfile aıatlıın- yerlerine diie.rlerj temin olunun
malı, oradan oraya mekik dokuma - cıya kadar memleket i<1aresınm 
malıdır. d evamını temin eylemek üzere 

Gwi profesyoDelliie kat'i ôlarak 
mini olacakımızı söylemiftilll. Klip- vazifeleri baŞleda kalacaklardır. 
lerin nerelere para aarfedecekleri ibir 1 O. - lngiliz makam•h. Fran. 
talimatnllJIK' ile te.sbit edilecektir. sız kıtaatınııı Frnsız gemi1erile 

Hiçbir klüp bu talimatuamenın ta- memleketlerine iadesi hususunda 
yin ettiği şekilden başka para ııar. mutabıktırlar. 

fedeml)ettk ve 1d6plerln defter~rl 11. _ franaaya iade edilecek 
teftiş edildlJj uman, talimatname- askerlerin nukut ve mevcudatı 
nin tayin ettitı laasrafın dışına çı. 
lta.n tıtipler ıiddetle c:ezalandınlacak vazolunacak yeni bir tekil dahi
tır. linde Fransaya nakledilebilecek· 

Bu suretle gizli 11rof~onellığin tir. 
önüne geçilebilecektir. 12 - Suriye ve Lübnaada bu. 

Profesyonel klilp kunılması işine 
~lln<"e, 'kanunlarımız huna mfi!ait. 
Ur. Herhan«t bir 'klOp, hilkiimet 
müracaat ederek pro!esyont'J olaca
tını bıldirebilir. Fakat bu klüp ta
mamen b"r ticad mÜf'SS('SC ol ug ı 
için Beden Terbiyesi Müdurl ğ le 
hiçbir alakası kalmaz ,.e aın 

lunan Fransız teaiaatına hürmet e
dilecektir. 

13. - Bütün idare makamab 
ve umumi hidemat hiçbir zarar 
ve ziyan görmemi, olarak lngiliz 
kıtaatına teslim edilecektir. 

rine infJliik ve yon ın bomb lan at
mı~lnrdır. Sivıl halk arn ında m 
addıt Olü ve )arnh -ıardır. Gece 
tayyarelerimiz ve dafi bat.uya 
mız 7 İngıliz tan·are i du firmu 
dir. 

Halyan tebllll 
Roma, 35 (A.A.) - İtalyan ordu

Jan umumt karargibının 406 numa
ralı tebliği: 

Şimali Afrikada, Sollum cephe hı .. 
de kıtaatımız, düşmanın zırhlı r 
müfrezesi tarafından yapılan 
naşma te~bbuııilnu akamete ili ~ 
mışur. Tobrulc e phesmde dufllUI m 
bir takım müfrezelerinin bizım b r 
menlimir.e ikar•ı yapm11 oldaklan 
bir taarna pü&kürtülmüftfir. llllh -
ver devletlerlnın hava 1tUV'letlerr, 
müteaddit defalar m\iııtalı11em """' -
kiin hedeflerine ve '!"obruk li111a11ın11 
hücumlarda bulunmutlardır. 

Diter cüzlltamtar, İnjplizlerin ıle
TI hava meYzllerinl ve düşman 'il 
Siwa mıntakasındaki tesisatını 1-om
bardıman etmiılerdlr. 

Sıdi - el . Barami ile Mana • 
Matruh aruında avcı tayyareleri • 
miz, düşmanın motörlu lnıvvetlerı e 
pek yakından hücum ederek dii ma
nın bazı vesaltJni tahriıı et.ıııielerdlr. 

~~------~~~~~~~ 
matı bu son harekata iştirak et-
miş olan Sunyelilerle Lübnanlılar 
hak.kında hiçbir ceza tertip eyle
memeyi taahhüt etmişlerdir. 

2 ı. - eu itilafın tatbıkatı ıiç 
lngiliz ve iki f ranıız.dan murck
kep olarak Beyrutta toplanacak 
bir :komisyon tarafından .kontrol 
edilecektir. 

• 22. - Bu an1Clf1Jla İngiliz ve 
Franaız liaanJe iki nüsha olarak 
tanzim edilmittiı. İhtilaf vukuun
da ingılizce metni muteberdir. 

Suriye mütarekesinin •İJui 
kıymeti yok 

Vichy, 1 S (AA.) - Vichy
nin iy:i maliimat alan mahfiHerta
de, neıredilen mütareke tartlan
nın bidayette İncilizler tarafJndan 
ileri sürülenden farklı olduiuna 
ipret edilmektedir. 

AnlAfma, fCrefle kabili telif ol
duğu gibi siyui hüküm de ihtiva 
etmediğinden Franaanın Suriye 
üzerindeki haklannı mahfuı bu· 
lundurmaktaclır. 

General Dentz, mümesaill Ce
neral Oeverdillac va•tuile yaln• 
askerlerle ınüzakere eınUf oldu
ğundan bu anlatmıya hiçbir 11ya
ai ehemmiyet atfedilmiyecektir. 
Akdedilen muabedede General 
de Gaulle ve Catroux' dan halue
damemif olmaaı da ehemmiJetli
dir. Mu,aJ,ede Ceoeral Dentz ta• 
rafınd.n delil. fakat kendisini 
termit eden General Deverdillac 
tard.ndan ve Suriye fevkalic!e 
komiseri aıf at ile deiil Suriyedf..ki 
Franeız kuvvetlerinin ha,kuman• 
danı Mfatile İmza edilmiftir. Bu 
da F rannz hükumetinin rnuahe
denıameye bir aiyut vesika mahi. 
yetini vermemek istediğini söste.,. 
mektedir. 

Müttefikler 8eyrub ıiftliler 
Hayfa, 16 (A.A.) llltte 

kuvvetler Rt'\•rut.a sirmişleulir. 
Petain'in mesaja 

Vichy. 15 (A.A.) - Franaıa de,.. 
let reist Mareşal Petain, Yalnnp 
kıtalanna aptıdaki mesajı sinde• 
mittir: 

Cençkrbirliğmden Muatafa ile 
Kiiçük AJi Betiktattan da Halil 
ve Şükrü :yaralanmatlardı. Bu au
retle dokuzar kitile maça devam 
edildi. Zaten oyunun bitmesine 
pek az kalm,.tı. Bu a- kaılar 
Gençleibiıliiinden 91fıra ka111 
dört gol yemit olan Beşikta,Iılar 
penalbdan bir gol çıltarmıya mu
vaffalı: olarak teref aayılarını kay 
dettiler. 

l..ondradaki -eri mütehu.s. 
lann miitale.aana aöre, Alman 
Genelkurmayı DNtad tibiye8ine 
.. dik ~maktamr. Bu tabiye .fU· 
dur: Bnçok MYa kqiflerinden 
sonra ve manevraya en müaait 
görülen noktalardan en k... bir 
müd4et içinde çeYirme h•rdtet
lerinde bulunmak ve bunu inki

istasyon salonunda iatirahatle

ri müddetince hazırla1U1Uf olan 

büfede izaz edihait olan kafile a
zaları yine iki grup halinde aat 

1 O ve 22, 30 da tahrik edilen iki 
trenle Erzuruma gitmek üzere Sa 
rıkamışa hareket eylemi,lerdir . 

Be.rlin, 15 (A.A.) - Berlinde do
laşan ve clddf teliklci edOen haber
lere ttöre Stalin ve Sovyet Mkumeti 
Gorki'de bulunmaktadır. Ru husus: 
ta Moskova tarafından yapılan tek. 
zlp burada dofnı addedllmemektc -
dir. 

lerle mfisabaka yapamı7acafı gibi, 
ancak kendi stadından ı .. ufad, tor
bi1ir.> 

H. - Bitumum nakliye ve .... 
iti de sağlam olarak devrolun•· 
caktrr. 

15. - Liman tesiuti ayn( te· 
raite tihidir. 

MhaY'llhM - ~ lııir eylık ma
harebeden sonra ıllihlan bırakmak 
meeburtyetlndeylz. Bu :ınüsa•a m 
•e adalet iz miicadelede Fnnsa 8 1-
leri muhabbetle ve iftiharla takip et.. 
mt kren halt kalmamıştlr. Muharebe
lf' kanınızla ebedt olarak bağhh· 

...................................... -....... . 
N....._ (5) K•rtlft• 

1 A&o.e Şeraitt 1 ~ ;;" ..... ·······•··•· 
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u.a.. .. &a -· .... -. -· Jll • ,.._, 
DIKliT: 

~ .... , ............... _ .. ? 

pf ettirmektir. 

Loadra askeri malıfillerinn mü 
talea.na göre Rus ordusu ,imdi
ye kadar arazi &erki bahasına ola. 
rak Almanların ihata mnevrala
rından kurtulmıya muvaffak ol· 
muttur. Bu gibi arazi terkinin cia
di neticeleri olamıyacağmı askeri 
müteluusnlar e9ki tecrübelerden 
ders alarak jddia edemiyorlar. 
Fakat fimdiye kadar istilaya ui· 
ramıt olan di&er bütün memle
ketlenlen ziyaae Rusya için arazi 
~nm hiçbir ehemmiyeti ola
IDIY.aiJ aö,.•eWir. 

A•e..,.a ......._ eltiler 

Erzunam, IS (A.A.) - Sov

Yet Rusya ile muhaaamat halinde 

bulunan devletler siyaai mümea

aillerile tebaalanndan iki kafile 

halinde buraya aelmitler ve istaa. 

yonda bir mticıdet istirahatten 

soma huusi bir trenle Ankaraya 

baırıel&et eyfemifleıdir, 

Berlin, 15 (.A.A.) - Pazartesi J?ıi
nQ Stalin hatbnm tahrip edilen is _ 
tihklnılan arkaaında açılan boşhık
lan doldarnnya •e Almanların Klye
fe doğra yaptıkları ileri harP.ketini 
durdurmıya te,,ebbüs eden mühim 
Sovyet zırhlı teeeklrtilleri tanıamen 
imha edilmiştir. 

Sovyet tanktan alelArele açılan 
boşluklara gönderilmft oldukların _ 
elan pazar günündE>nberi şiddetli bir 
tnnk multarebesl cereyan etnı:fye 

başlawuttır. 00 • 70 to• afırlıgında 
yuzleree Seoryet ağır tankı, Almıın 

tanklarının ve mürettebatının açtık· 
ları att!f)e tahrip edlhnııılerdlr. 

ACv tanklarda bazılan 16 Uk 

0.-ne.ral Cemil Taner :Bnrndn yüz 
me kursunun hntihanlannda bulun -
dulctan<"l!Onra tekrar tehrımize gele
cek ve su 11porları teknik mü avere 
heyetinin toplantılarında da buluna. 
calrtır. 

toplarla mftcelıbez bulnnma'ktadır. 
Bu çok büyük tanklar da :ıııubaı ebe 
Bıevdanında kıılmı!ltır. 

Sovyet JruneUerfn rı Kl>·ef mınt:ı. 
ka ında :vaptıkları blitun nıuk h 1 
ta r uzlar dutmana kanlı :zayiat 'er 
d n erek tardedfüni tir. 

SoY)et latalan dağıW1111 tır. Bun
lardan baz.ıları ornıanlar.a atılm 
bazı ı kupttl•ıı ve Mı m•ntakada 
tııplanmıt kıtaların büyuk bir kısmı 
Is tamam.ile ıuflnp edılnütJerdır. 

16 acı madcle tayyarelerle tay 
yare meyd.nlanndan, 17 nci 

madde benzin iııtoldarından, 18 
inci madde tedavülde bulunan 
veyahut bankalarda ithar edil
mİf olan nukuttan bahsetmekte 
ve. bu~ların hiçbir suretle tahrip 
e~ılemıyeceğini tasrih eylemekte
clir · 19 uncu madde İngiliz kıtaa
t.Jnın, Fransızlar tarafından tah1i 
>:e edildikçe pılı:ta bulunan huau
aı askeri lefkilita mensup erleri 
askere alabilccdderini cöstermek 
tedir. 

20 nci madde ile lqiliz maka-

nm isbat ettitinit: Fnnsaya bu. 
gunlerde de nnıılmaz sadakatınnııl 
ıtO&tennekte devam edeceksiniz.. MU. 
let size medyunu şukrandır. 

Mareşal PetaiD, Yalnnprlı: hal • 
kına da nşagıdaki mesajı gonder • 
miştlr: 

Fransa, hakaız bir teca.iia Ye ..._ 
savatsız bir mücadelenin kurbanı .. 
]arak Y akınşarkta karulık ırüaW 
)"atamıftır. Bu, ıdırin ~ ....,. lıııı
dar Fran• ıpıı de aca4ır. »ı+ "ı 
.ıatınw t.e'ldJ ettJIJaia 'aa- ...... 
le muttehit "• aadak&d~ dola71 
aıze nıinnettarJ.liını ~· Karar. 
sız istikbalm •• ~ ehem.aıi7et.. 
aiaılir. Fnuıu71 blblnbde muhat .. ........ 



Sahife : 6 ~- ~~~~~~~~~~~~!lm'!!"~!!!!!!!!!!lt"!!!!'!!!!~!e!"'!!'!l!!B""!!"'!!!l~_.!"!'!"'!! . ...'!!!~= TASVİRİ EFKAR "!!!!'.!-~~'!."""9'!!""9!!!!!!!!'!1!!!1!!1!...,,. _______ •_~~~'!!""""'!'~ 16 Temmuz 
1 (Küçükler için )1 !!!!i!!!!~~~~~!!il11 ,. 

Meraklı, h:ı:~~"~c~ac~~/!~'arı serisi Satılık otomobil l 14 - & tarlhll bllmece-ı 

ı m~~~ıilk:::.~~v~1~~:i A-

vukat katibi Hendek ('füı kiye hari
tası). 

2 - Rifat .Reıeket R;ığdal cadde
"'' 253 Kızıtoıırak (bir kutu ı,wkeı ). 

3 - Yiik~c>l Se;:ginel' J\nkar:'d:ı, 

Ayl'ancı bağlarında ( bo~ ah kalem 
takımı). 

Ba.,, Dif. Neale, ~p, 11.omaUnıa; . 
NevraJjı, Kırıklık Ye Bütün ~ğn18't-ıuü.ı Oeıhal Keeer 

l cabındı giınde 3 kaşe alınabilir. T A.KLlTLE.RINDEN SAKINlNIZ 
HER YERDL PULLU KUTULAR! ISRARLı\ tSTEYINIZ.: 

Dört renkll neti• bir kapak lçerl•lnde 

Bir Cell8dın-
---Hatıraları 

4 - Ekrem Duı u T.H.K. ı;:ıe~li 

(Zon) şulıc~iııdc. ı Oolıııa kuı~un ka. 
lem). 

6 - Sabih ~rnılıl, K.K.S. liıJ5 A
uadoluhis11 r (Türk lıayru~ı). 

,-KUŞ TÜYÜNDEN ,ı 

Dünyanm bütün lisanlarına çevrilmü, olan ve çok heye• 
canlı vakalarJ biızat kahramarunan lisanile nakleden, 
azılı haydut ve katillerin maceralanna ve ne şekilde idam 
edildiklerini tasvir eden bu çok meraklı kitabı mutlaka 
okuyunqz!. 

Fiyatı "20,, kuru,tur 
1.İÇER MEi\H,l<:KET KARTI 

KAZANANLAR 
G - N. Dikba~ Göztepe, Kayı:=da

ğı caddesi 2ı;2 
'i - Saluhatlıliıı P.arlıu.;, Gazi An

tep beledi\'C~ başkatilıi. 

8 - İlhan F:rso~'. Siıııııv Atatiirk 
uılıle!;i 5. 

!l - Bekiı Alcmtlııı Adnııa. 
10 - Uğur Ayal:ı, Ct>yhaıı. 

BİRER ÇOCUK U0;\1ANf 
KAZANANL.\ R 

11 - Sabih Özt•r Beylerbt•yi I\üıı
IGce cadre~i numura 58 

12 - İ~muil Özıliniı, İımiı K.\ı-
şıyaka, 

13 ~ f;;mail Dogandar, Eıski~elıir 
14 - Bekiı· Annutak Divıik. 

15 - Hü~l·yin Okumu~, ~:rzurnm. 

16 - El'hığı ul <;ıuııfoıı, ~,ıı at 
caddesi. 

17 - KPıııal Uygut, Ay\•alık 
18 - İlh ın Bayt!al, Eskişehir. 
J9 - AJil Sonlkiz, Beyazıt 
20 - Siı uunk Miı icnn, aıı~alt ı. 
21 - M<'lin Giilçe. (,'erıg-f"lkıi)•. 

22 - N ehı, Şi;;;li tramvay de{H>-
ı;uııcla. 

2:ı - A;1•dtıı St•ı:giııer. llakırkii,v. 

24 - r\t>rnıin Kuıtuht'<, Us\.;lidH' 
25 - B. Ela~oı Pangaltı. 

Y • .\~TJK, YORC;A~, YATAK kullanmak henı kesenize ve hem de 

~~~~:tı~~:~~ Bir Kuştüyü Yastık 1 Liradır 
Yastık,__;rorgaııları da rıek ucuzd uı·. Adres: isıaııbul, Ç11knıakçıla1·, 

Oıııcı Balıoğ-ıu Ku~tüyü J'abrika~ı. Telefon: 2::027 

Muhtelif yiyecek alınacak 
İstanbul Amerikan Koleji 

Müdürlügünden: 
CİSSİ Azı ----- Çoğu 1 r11liııınf 

Et : Sıgıı (bııll 15,000 

Bnnfılets 270 

:15.1100 Ki. Haftıul;ı üç defa 

r.:ıu 

280 

21,00• 
3,081 

2.5t0 
7,70t 

Bütün kltapçdarda bulunur 
Toptan satış yeri : 

GÜVEN BASIMEVI 
istanbul, Cataloğfo yokuşu No. 14-1 

Bu serinin ikinci 1' itabı 

Majino casusu 
..-Pek yakında çıkıyor 
; ••••••••••••••••••••••••••• q 

iriQ•u;J iTIY ATROLARj 
BUGÜNKÜ PROGRAM FİLM REJİSÖRÜ VEDAD ÜRI•'t 

7.30 Ptogıaın ve menıll•ket :;uat Yaz Temı;illeri 

Roıbif l~O 

Koyun jigo, piı zola 9,000 

Koyun (but!ııı ı l,~20 

Siit kuzusu (bütuı\)l,080 

Kuzu jigo, pfrzı,Ja :l,!100 

Oaııa eti Uli!O 
1'11vuk 

Bakkaliye: Zeyl111y111g-1, torba 
7,200 

1.500 

ayal'ı , ..,.a:l Müzik: Hafif ımrçalal' Bu akşanı BEYKOZ'da, ı.:unıll günlı 
ı:·~~: A ·' (Pi. ), 7.45 Aj afü; habcderi, 8.00 RA~IRR~~y :\BllELYT.İYTADi, 1 puzar 

• u. Müzik: Hafif paı·çalıH' pıogı·ıım uım 1'Hııu C: .iLER I iyatı-o al'llıdıı. 

7.l'ytirı.va~t. Rar. 
da ki ı-A.vvalı k 
Yae,, ı;ol<.;1 2ıl0 

Soian 4,200 
Patates, Rulu 27,000 

3,500 Ki. Senede l!ıt çok dih't d('{a devam ı ( P i.), S.!l0/!U6 .Evin ~ııati. Büylik Temsil 

+ • ' {( A N !! .. 

569 
!l,800 

6ii,t0(} 

l:ı: .ao Progı·aın ve nıemlı.>kt.>t ~aat Komedi Dramatik ;l pcrıh• 
17 Temmuz Petşembe, Taksim ıı.van, 12.3::! l'ıfüzik: Kanşık 11al'kı· 

lar . 12.45 Ajans haberleri, ır~.00 Mü
zik : Kanşık şarkılar· progıamının 

AL:TT.NTEPE Aile 'fiyatt·oı-unda 

BEl .AZ BAYKPŞ 
Facia :l pcı•de 

Yeni bir halde 39 modeli Ponciak markalı hu.uai 
otomobil yedek liatilıı:le beraber ıatllaktar. 

Görmek, almak istiyenler 
idaremizde Bag Zillnige müracaat 

DİRKBT 

UMUM i ~. 
SATIŞ DEPOSU. 
-MA l-IMUTPAŞA 
KEFELi HAN ALTINDA 
-N~Z12-

TA!iqA İÇİN ACENTELiK 
İSTEYENLER 
ÜRACAAT ETSİNUR 

BilOmum ttriyat mağazaları va 
kimyevi Remzi Galip leke sabunu diye ısrarla araymız 

Pat .. tes, Aılapıtzan l,500. 

Piıfo~ 5,100 

Tw. 1,80{) 

$ekeı·, toz 6,400 

:l ,500 

t l,!100 
4,201) 

12,600 

6,250 

l
devamı, I!l. l l>/14.00 Möıik: Kıt11ş1k 
program (Pl.). 

+ 
18.00 Progı·am ıe memleket ııaat 

ayaı·ı. 18.0~; Müzik: Dans müziği 
~(Pi.), 18.16 Konuşma: Memleket 
postaıoı, 18.25 Konuşma (Dış politi
ka hiidiseleı·i), l8.45 Ç<ıı:uk saati, 
1~.30 Memleket ı.aat ayan ve aJanR 
haberleri, 19.45 l\Iüzik: FıtRı l tıazı, 
20.16 Rad:vo gazt.>lesi, 20.4'ı Müzik : 

ARLON 
( V •d•• Üdi l•n"ill~~ bi,,•l hti· ı 

ı·ak edecekUr. Yakında: Balalayka -
Ka,.aga • K ara Gece. 

NAMIK KEMALIN j ~oda 

Tuı·yağı 

Yat. Ur ra 
1"a!!ulya , H uroz 

Nohut. 
Mt-ı·cııurk, ye~il 

Malcıınııı. 
Kakao 

Çay 
Çikolata, 11iıt~iiz 

(.'1111111.şıı .abunu 
Tuvulet kagırfı 

Pevnir, ka,eı· 
Pe)niı, gıavyer 

2,250 

4,680 
2,040 

J,260 
570 
420 

l ,590 
78 
S5 
00 

405 
;rno 
:lM 
72(,) 

100 

10,921 

4.,760 
2,940 

1 ,8:10 

!}81) 

:l,710' 
!82 
200 
140 

870 
700 

2.170 
1,ti80 

Her •r 

Bir halk tlirküsil öğren ıyoruz - Huf
laıuıı türküsü - Tül'kii. 21.00 Ziraat 
takvinıı ve topı·ak ın a b<;ul!eı·i bor -
sıısı, 21.10 ~Htzik: Solo şarkılar, 
21.25 Müzik: Riyaseıiciımhur baiı -
do"u (ŞeJ: İlv;an Künçeı-J 'l'aı·ıhi 
nıaı·şl;ır: 1. Rıfat bey merhum· Si
va;:toııol, Amalim iz, dkıiı ınıız, :i. 
Rıfat bey merhum: Kıı!kııı ey ehli 
v:ıtaıı. 4. 7:ııti: !\h•bu~aıı ııı.ı .. şı, 5. 
Ll·yla Hırnınıeft'ıııli: Ncşiılei - Hi11·
rıyt•L, fi İs. Hakkı he\' ııı<•rhunı: Or-

SllRLERI 
Sıtilt>ttiıı Nü:::hef fi:1·ı11ı·ı1 ................................ 

Namık Kemalin şimd i.ve 1<adtı.- hiç 
biı yerde inUşaı etmemiş yt'n i bil' 
çok şiirlerini ihtiva eden bu ınilkt•nı-
mel eseri m:ı.h~u~ suı·ettc tı•dnrik c-
tlinit. 

Fiati 150 kuı·u~ 

İNKILAP KiTABEVİ 

lstanbul 

Değe ı·li, zadf, dakik bir saa t olma. ına uitnıen 
hepsinden ıtcuzdur. 

J\fükemmel. pıl'lanlalı, c lnıaHlt, µliıtınd~u, altın. 
daıı, paslanmaz, çelikten , kroındaıı çeı,itled mev

cuttur. S u.at alma k arzu ı.>denlerin : 

ARLON SAATLERiNi 
J!;Örnıelcd nıeıı fa atleti it•abıdı r. 

HER l\IA RUF Si\.ATÇiLE RlJE AR AYINIZ. 

'------•D•e~p•o•s•:•u•ı ~.an•hlla~•ı•.·n.1~•t:•~•rı•1cA•ıb•aı.ı•!•h•~•ı•A-N• .. 
ı -- Fıırnsıı; t'tlibı Zolanııı m:ırtıf 

lı r eseri • Hıı şimali garbı vilayeti
miz. 2 - Uizi duğuraıı - Yeıııek't.eıı 
eııııı - Beygi ı iıı ayağına \akılır. '1 -

Ndi e•lıılı - Sıcak bir ıııe~nıbatı iç
tııi~·e - Tt•r"i Ovıııaktıın emir. ı -
Pek kıiçiik v.ıpuı. 6 Hm•usi Le
IH."~ıiih gemisi • Şart edalı. 6 - E~
kı bir kiLa!J - Pireden daha fena hır 
yayvan. 7 Kar t:ıcıu11n en büyük ku· 

f',•yııiı·, h •yaı 
Yuıııurta 40 

:rn 
1,:~!\0 

250 Tıı. 
100 Ka>ia <lunıuz Nti yeıııiıı. 7 ....... : A;;kel'i - ı Nafia Vekaletinden : 

lhı 

Slı ke 

Zeylin 
To71 sııhuıııı 

Ya, «ebr.e: Kah:lk 

4ii0 
1,liOf) 

7,500 

60 Çuval 
2,000 Kl. 
1,00() 
3.500 Ki. 

17.506' 20 Mnyıııtıuı itibaren 

7,5(;0 15 hıtzirıuıdan 

Temmuz 

\360 H. 
Ce ma:ı:lel 

lhlr 
21 

Glia: 197 

: Çar,amba 

16 
1357 
Ruınt 
Teıamuz 

3 . 
du:ır 72 

mandnnı. 8 Ellinııı heşte biri - Kı. 

.f'asuly;t , Ay~·· ı<. 

Balda 
Patlıeaıı 

:ı,240 

420 
18,6!10 

!180 2i'i Niı1aıulım 

alay 11111 rşı, 8. Fııik 'ltey merhum: 
1\lecidiye, Hamidiyı" :ııc~udiye, 9. 
J\.Ieh. Ali bey ınerhuııı: İ:ı:miı· nıarşı, 
22.10 Müzik: Kuıştk >z:ıı kı ve tür
l<iiler, 22.:ıo .l\fcnılekc•l saat ayarı, 
ajans hnbt.>ıled; E sham ~ tahviliil, 
kambiyo - ııukul boı·ı;ası ( l'TyaL), 
22.45 Müzik: Dall!ı mü:ı:i~i ( Pi.), 

1 22.55/2:1.00 Yal'ınki prngrarıı ve ka
V•tt• Eııaııi Vata ti 

-t:l.61 O Ad. 25 HazirıındaıL panış. 

lıııt - Nida !l Volkanılan fı:ıkınan 
Şl'V _ Etıııektt'n emir Sag \'eya sol 
ıçııı so~·leııir. 10 l\iıllel ~ [neğiıı 

) llVl'USU. 

Fus.ııl.va, 
ftp7,pfya 

2.:1-10 
2.160 

5,460 Ki. 15 Hazitarıdan 
5,040 1 H~tzirnııılaıı 

32,20\l Ati. 

1 • 

,MUHASiP'\ Gia•t 

\. D ;, o. 
'"{ arııtlıdl 09 04 G5 43 

Dünkü balmaeanıa S.all•dilmlt 
,.ıdı 

1 2 3 • 5 ' 7 8 9 10 

ıDAM A C A N A • A 
2AZARIŞITEN 
3MAHfYETt- t 
4 E R 1 - f~ v E I A 
sCIYE T KL1M 
6AŞEV1WiADE 
7NITEK1M•os 
IATtLLA ALI 

E AfDOLAN 
MESINA 

·..-;-.,;.;...::~ ---------

Salkta 
Maı·ul 

Hiyıu· 

Jsparı.-k 

Eıııdnar 
Pıınc·ıH 

D"ımılP'\ 
Pır.~~• 

Hı\\'tı~ 
l..ılı ı:ııı 

P.•lı,•ı' 

Brukııel lah:lnıuı 

1:ı.soo 
3,240 
4,380 
2,!l40 

2,160 
2,400 
7,5ti0 

765 
5.220 
2.!lıfO 

2.010 
90 

Karmbahar 780 
Kı!reviı 330 
T t"reotu, nııı.ydanoz 5,460 
R"tnizotu 300 

7 ,560 1 :\fayıstan 

10,220 1 H azirarıdan 
5,460 Ki. 10 T. evvelden 
5,o40 
5 ,600 

17 ,G40 
1,785 

12,180 
6,R60 

zl,fi~lO 

l!lO 
1,820 

770 
12,liOO Ad. 

15 :\fayıslıın 
1 .Mıı~•ıslan 

1 O Tt>nınııı1.dan 
1 '!'. ı>vvelılen 

1 T. ı.tı ııiıl<>n 
15 T. evvl'lılcıı 

l K. ~aniıleıı 

700 Ki. 20 l\r ııyıstan 

tı n Temıııuz lllıt - :lO t.l'mnıut 1942 tarilılerı ara~ııııiaki müddete 
!lİt olmak üzere miıdıil'iüğilınüze bağlı Robeı·t Kolej ~e • AnıPrikan Kız 
Kolejinin yukarıda yazılı ihtiyaçlar1 kapalı zıtrf usulill• ek illıııeye kon
muştur. Ek<1iltme 24 tenınıuı 941 pe rşeınbe günü '<Hat 14 :00 ri<' Bebek!<• 

Kolejin E rkek kııcmındli yapılıı.cakt ıt'. Listede yazılı yiyt>eeklerin tama
mı veya bir lcı~nııııı tenıiııe talip o !anlar 1941 yılı Ticaret Odası veııi. 

lS • 7 • 941 maameleıf 

kaA~ill' teminatı havi kapah zurfiarını yukarıda yazılı sa allen biı· ı-ıaat ev
veline kadar Kolej llf uhasiplii{ine makbuz mukabilinde vt.>ı·ıneleri, kezalik 1 
teminat yatamak ve şarlnımıe:'i~i g örnıe~ .i~~iyenle~:iıı de rıaza ı_tesi iJP 
perşeııılıe sabahlaı ı Robeı G KoleJ rn uhasıplıgıne muı acaat lııı·ı ilan olu-, 
nur. 

Leaaı ı lterll" i . 20 --------ı 

Ne..,- 100 Dolar l29. 03'25 İstanbul Asliye Altanc• Hukulc Mahkemesinden: 1 

Ceanre ıto lı,. l'r. 39. 1 O 
M•ılrll ltO Petelı 12. 84 
Yekoll• 100 Yea SO 'JJ 

1 
1 

Müddei: Süleym an Sı rrı Yont. ı rilmiş ve bermucibi karar ıır:.rn-[ 
Sama\ya Narlık.apı caddesinde 33 hal il~ davetiy~ vara ka'lt rn'ıhkf' 
No. lı evde askeri mütekaid i. 

1 

m e dıvanhanC".'! lne asılıııı:;ı olmak. 
Stekbol. 100 fı••• ıu SO. 77 Müddeialeyh : E mine Bevoğ la mumai~~yh Em ine nin yukarıda 
'-------------~ !unda Parmakkapıda Hacıanbey yazılı m u d det zar~ı ııdd .. d<1va~ıt 

ESHAM VE TAHVILA. r apartımanında 1 3 3 No. birinci ceva p vererek tahkıkat :çın tay:n 

Ybde 7,S Tracıt 933 - .-- M .. dd · S" I S f nü saat 1O,30 da mahkememizde 
katta hastabalucı. 1 kılman 25/9 941 per.,~mb!' gü-

u eı u eyman ... ırrı tara ın- 1 b 1 k • b ' 
" S lkrıalyell 911 - .- ''dd · l h . . lazır u unması veya anunı 11 

dan mu eıa ey E.mıne a leyhme k'l ·· d · ı ·· t bı·- j ,. S ,. Erl'nl A.B.C. - .- . I ve ı gon ermesı uzumu e ıg 
açılan boşanma davasına aıt ar- · k .. · ı · 1 ı 

SıYu • lnunuı 1 - . -
h 1 · "dd · 1 h bl '~ yerme geçme uzere ı a n o unur . zu a suretı m u eıa ey e te ıg 

" " .. " 
" " • • 

• 

2 , - .- edilmek. üzere yazılı adresine gön Temsil -
- .- derilmi~se de mumaileyh irı mez- Bevoğlıı Hall.:e ı•ııı <lt> rı: 

4 
-.- k.Gr ikametgahını terk ile semti 1 - Dôrd ilnl'ü . m~y~~ırn tt!11111ill 

1 
- . - meçhule gittiğin in beya nile iade Hl/7/!14] cum~l' tesı J{unu ~aal. 18.3.0 

t - ,- k l ·· · h k k I" ı da Tepebaşı f_;ocuk bahçeRı 11de Vl'l'I· 
ı - .- ı ınmaeı uzerıne u u usu u m u . lecektil' a - Tem sil pıı.ı·a~ıdu·. 

A..4.ı • .,,'y.ı., l _ 1 hakemeleri kanununun 141 , 142, ~--·---------....... 
3 

47
•
75 

143 ve 183 Üncü m add elerine ' 
.. .. 

46
'
50 

tevfikan iade kılınan dava a rzu- Mobily afi 
I] . . ~ b.ali ile tahkikat gününü gösterir k. I k Borsa harıCI altın fıyatı d~vetiye ':'*rakasının mahkeme ıra ı apartıman 

dıvanhanesıne asılmasına ve 
dl 4 oda, nıükeın rncl nıobil yalt, kul-••t• 1• 2~ Lira 15 K,. 1941 / 750 numarada kayıtlı ışbu tanışlı, Beyoğlu Tünel civa ı ııı d tt 

l:&ha B•tHıılrllk illi • il • davaya müddeialeyhin ( 1 5 ) giin Mür{lcaat. Te lefon : 24:!% 

ICll~ .aba ın• t • 17 ,. .içinde cevap vermeıine karar ve- 1 •--------------

İhti,;a" derl"<'eFinde bir ınuha~ip 1 
iş arıyoı·. 176 po~tıı kutusunu 
( M uhasıp) rünıuzile mü ı·acaat. 

Otıe 
lkiMI 
A•f&• 
\'at.Al 

/ 
1•ulr. (Yanak.O 

04 40 !il 
08 39 l7 
12 00 20 
Ol 57 22 

°' 52 01 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 

:10 
J9 
39 
J6 
Jl 

Keşideleı· 4 ııubı:ıt, 2 ınayuı, J uğuı; tos, 3 iltincıteş riu ta d hlerinde yapı1n·. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık 2000.- liı'a 

3 > tllOIJ :. <::! :1001). l 

2 > 750 > 1500. > 
4 > 5110 > ;:: ı!ilOO . > 11

8 adet 2M liralık -:::: 200tl. 
:.ıs • 100 , = a5oo. 
HO > 50 > ~ 4000. 

!:00 > :w # ~ 6000.-

llnl 
~ 

1 

1 

E:k~ıltmeve konulan: 
ı _ !J ıılay su işleri oll dördüııl'ii şıı!Jı• miicliır!iigıı mınlaka!'> ı ıt11ht. 

liııdı• bulunan A nıik gölii ve bataklıklarının kurutulm11sı ve Asi nehrı
nin ıHl:.ıhı işleı:indeıı bir kısmı mulıanınwıı keı:ıf bedeli valıidı fiyat 
esası lizt!rTnden 244.154 lirn 97 kmuş1uı . 

2 [•:ksiltme 3ı/7/94l lnrilıiııe l'll"tlıyıııı ı>eı-şı>nıbe günü saal flj 

de Ankııraılıı Su işleri Rei~ligi lıirıa"ı i~·iııdr loplarıan Su F.kt;iltmv. K~ 
ıııi~yıınu Oifo~mda kap:ılı zarf usnlile yııpılacııklll'. 

:~ - İstekliler, ekşiltme şa rtna uıel!i, mukavele proie~i. baymdıı ldı: 
ışl<'!d genı•I şaı'lnamc,;i, umumi ~u h;ılcrı fenni ~ıntname~ile hususi· ye 

fenni .şartnameleri ve projele1·i 1~ lil'a 21 kuru, nıuk:.thilinıle Su r,ıerı 
Relı1liıônde11 alabilideı:. 

4 - Eksiltını>ye ~irebilmek için isteklıleıııı 13.-1!;7 lira 711 kuru~lu 
muvakk.'ll teminat vermesi Vt.> ek8ilt nıı>nin :vapılacağı giinılen en az ıı~ 
gün <'Vvcl ellel'lıııle bulu narı ve:;ika laıfo bırlıkte bir dilekçe ilt> Nafia 
Vekilelıne miil"a<'ut Pderek bu i~t· ıımh.,us olını.ı.k iiıcrc vesika al:nalan 
ve bu vesikayı ihraz etmeleri şaı ttı ı. 

Bu müddel içiııde ve.,ika talPlıi rıde lıulunınıyaıılar eksiltmeye 1',tir&Alı: 
edcmezlt>ı-. 

5 İsteklilerin teklif mt'kt upla rıııı ikinci ıırn<ltled" yazılı saatten bir 
• saat evveline kııdıır Su İşleri Rcİ!\liı.dııc maklıu1. mukahilirıde venııı>leri 

lazııııtlır. 
rustada olan !!<'ı:İkmt'leı· k.tbul eılihıwz. ( 4136-5641;) 

1--
1" ... __ y __ ü_rk_i_y_e __ C_u_m __ h_u_r_iy·e·t·i--..... 

ZIRAA T BANKASI 
Ku ı· uluş tarihi 1888 - Serınayt.>si: 100,000,000 Tıırk lirası 

Şubr ve Ajaııs adedi: 21>5. 
Zİ l:tAİ ve T iCARi H ER N EVj BANKA MUAMELELERİ. 

Para birikti renlere 28.800 llrıı i k.rnnıiye vel'iyoruz. 

Z iraat BanJr~ındıı kumbaı alı ve kumbara ı:ı: tasarrııt heıap · 
lan11da '11 az 50 liruı buluna lara senedi) 4 defa çekilecek kur 'a 
ile aşa~td&ki plinıı gör e iknııniye dai'ıtılacakt1l' : 

4 adeL 1,000 liralık 4,000 lir a [ 100 ıtdet GO lital ık 6,"100 lira 
4 > 600 > 2,000 ~ 1 120 > 10 > •,800 > 
4 , 250 > i,000 > 160 ) 20 > 3,200 > 

40 > 100 ,. 4,000 , 

DİKKAT : Hesaplaıınaki paı·u la r lıir .~f!ııe içinde 60 liradan 
a~ıı.gı duı;n11.venlere ikramiye çıJüığı t akdinle ~~ 20 faz:ıısile verile

ceklir. Kul''<ılar ı>enede: 4 defa, 1 Eylfıl, 1 Bfrincikanun, 1 Mart 
VP. 1 Hazirnn tııri hlerırıde çekiltcektiı'. 

• 
Sahibı : ~. ·r. EJHi ZZI YA 

Nl'şrıy:\l :'ı1udürii : C. BA8Al\", lfo ılı:lıg ı yer: Matbaai EH1.İZZIYA 


