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YÜCEL 
( Ufak tefek nezak etler, iyi-
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likler hayalı fatlılaştırır. N eza
ket t1e igiliklerin bügükleri ıse 

hayata asalet verir ! 
BOVEE 77 inci sayısı çıktı 

MÜSTAKİL YEVMi 

L~----~~--~~------
GAZETE Telefon : 2 O 5 2 o 

Telg. Tasviriefkar, İstanbul 
tŞerhl ! net ııahlP• ıol ıdat 

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

yük yol inşaat 
programımız 

~ Al.ma~- tebliği _ 

Muharebe 
harekatı 

Bütün cephelerde 
müsait olarak 

SE! ıı i 

~Alrnan isgati. 
Q._Alma"lar. 

@ S ovyetlet> .• 
o so •oo ı~o 

\("' 

ı Franko 
şiddetli 

44,000 kilometrelik yol 
on senede ikmal edilecek 

devam ediyor 

Yeniden binlerce 
esir ahndı 

. , 

bir nu~"k 
söyledi 

"Harbin n•ticesinin 
bir üçüncü devletin 
karışmasile değişe bile• 
ceğini iddia etmek 
caniyane bir delilik olur,, 

Nafia Vekili Ali f uat 

Cebeıoy 

Yollarda serbest amele ücretile 
5000 mahkum çalışacak, 
bunların 600 Ü işe başııyor 

Bel'lın, Hl (A.A.)- Aı<keri tt>bliğ: 
Şıırk cepheı:;inde muazzam nıuha

ı·ebe harekatı bütün bölgelerde mü
şait bir surette devam etmektt·<lir. 

Fin tebliği 
Hel:;inki, 18 (A.A.) - Re~ıııi t.eb

liii' : 
Düşman tayyareleri Kutkayı bom

! bard ıman~ etmişlerdir. Ahşap bir ev 
Ankara, 18 (Husu~i muhabiri- programı 10 sene içinde tanıanıım haı<ara ugraınış ve biı sivil ynralan-

mizden)- Memleketin bülün kö- tahakkuk eltirınek içiıı clindcki mı~tıı. 
şelerini biri birine bağlamakta o- hi.itüıı vasıtalardan istifade et - . Bu "abah, Konlioı.naek ve Sulka v:.. 
lan dem.iı'yollarıınız gıbi yuı dun ıne~ i gözönüııde bulundunnakta· üzerine bombalaı· atılını~tır. Jfü;lıiı· 
muhtelif istasyon, liman, iskele du·. Nitekim bu hususta mahküm hasar olmannştır. 
ve şehil'leriniıı muntazam yullaı·- hırdan da istil'a<le edileı·ı•k şiın- Elisewaı·a ve Matka~elko iJzt>ı inde 
la da bidbirine bağlanmasına bü- dilik 5000 mahkumun r:ılıştıl'ıl - vukubuhın bil' hava muhaıebesind•-
yük bir gayı·etle çalışılınaktadır. ma~ı kararlaştırılmı":;!tır. İlk ola- ür,: düşman t.ayyaı·ı>ııi dü~ürülnıüşLül'. 
Bu hususta hazırlanan büyük rak 600 mahküm 200 kişılik üç Hava defi bataryuları da ayrıca üç 
programa göre inşa edilecek yol- ıı:rup halinde bugüııl<'rrle fa:ıliyc- diişman tayyaresi düşürıniişlerdir. 
ların uzunluğu 44,000 kilometre. le geçeceklerdir. Adliye ve Nafia Rurnen tebliği 
..,.ı· ge"nıektedir Vı'la' •·etlerimiz Vekaletler·iuin veı·dı'kJ .. ı·ı· kaı·a-
• " • • ' L ·~ Bükreş, 18 {A.A.) - Runınnyada 
kendi hudutları dahilinde bütçe- göre bu mahkümlara serbest ame Alımın _ Rumen cephe:-i uıııunıl ka-
lerile bu )"Ol inşaat prngl'amının leye verilen Ücl'et vcrilecektiı'. rargahının 5 numaralı tebliği: 
büyük bir kısmını başanrken Bunlar müstakil ve yeni ceza ev- Be~arabyanın ~evkukeyş bakımın-
Nafia Yekaleti de devletin ayır- leri kacll'Olarına alınacak ve bu- dan anahtarı meısabesinrle olan nok-

tulünde ıına şoselel'İ yapınıya ça- tirahatleri temin edilecektir. Ve- lan işıı:al hareketile kütle halındc tc 

So,. teblitlere röre Alman • Ruı cepheı ndeki 
nziyeti göıterir laarlta 

iki kıta arasında 
harp, uzun 

ve neticesiz kalır 
.ladıid, Jıs (A.A.) - i~ c ı iııde 

1 

Amerika Birleşik Devletl~ıi ve Bu. 
yük Hritanya Elçileri de olduğu hal
de bütün kordiplomatik tarafından 
diıılcnilen bfr nutukta General Fran
ko, harbin şinıdiy~ kadar olan inki. 

' 

şııflnı mm bir hulibıasını yapmıştır. 

J.<'ranko Rusyadan, Anıel'ika Biı'
le~ik Devletlerinden ve ablukadan 
bah~ederek deıniştir ki: 

Rusya müttefikler cephesine geç
mek istememiş, fakat hareket serbe -
titıini muhafaza etmiye vı:ı nihai saf. 
ha için hazırlanmıya koyulmuı:tul". 

(Devamı sahtfo 5 siitım 4 de) 

dığı tahsisatla 13,000 kiloınetl'e lundukları yerlerde her tiiı'lü is-

1 

taları elimizdedir. Kö!'neı<tide. yapı -

lışmaktadır. Nafia Vekaleti bu (Devam.ı .a.lı.ife 5, sütun I dıJ mizlik bitmiştir. Hotin, Sonıca, Or-..... _________________ .._ _ _._____________________ hci ve Chisin:ın işgal cdllmi;;tfr. (...__A_s k_-_e_r _i _V_a_z_i_y_e_t_,,) 1 

Japonya 

ne yapacak? 

G ünün en merakla meselele
rinden birini de Japonya

nın bu mahferi vukuat arasında 
ne yapacağı te,kil eylemektedir. 

Son günlerde Japon kabinesi· 
illin istifa eylediği ve Pre Ko· 
noye'Din imparator tarafından ka 
bineyİ tekrar te, kile memur edil
diği m alumdur. Yeni J a pon kabi
nesinin te,ekkül ettiğine dair he
nüz bir haber aJmamamıttır. Ja• 
pon ahvalini iyi tetkik etmit olan
ların verdikleri malumata bakı
brıa Prens Konoye'nin istifasın
dan maksat, Haı·iciyc Nazırı Mat
suoka 'nan kabineden çıkarılması 
imi,. Çünkü M. Matsqoka, J a
ponynm Rusya ile bir harbe gİrİf
nıesine taraftar değilmiş. Bunun 
•ebebi de Japon H ariciye Na:ım
nın b undan iki ay kadar evvel 
Moskovayı ~İyaretle Ruslarla a · 
d emi te cavüz misakını imzalarken 
f ahsan M . Stalin' e Japonyanm 
R usya ile harbe giri~miyeceğini 
kat'i surette vaat eylemesi imis. 
.Şimdi Jap onya üç taraflı misak 
ınucibince Rusyaya ilanı h arb e 
karar verdiği ve buna da kabine
d e 1\L Matauoka muhalefet eyle
\ı:liği cihetle o nd an ayrılmak 
için Prens Konoye'nin istifaya ka
rar verdiği iddia olunmaktadır. 

Yine bu iddialara nazaran 
Prens Konoye , yeni kabineye M . 
Mattuoka'yı almıyacak o)uraa Ja
ponyanın Rusyaya ilanı harp ede
ceğine muhakkak nazarile bak· 
inak İcap eylermif. 

Japonyanın bugünkü bulunmaz 
fırsattan bilistifade Rusya ile u· 
tnwni bir besap)qmayı düfün· 
mekt~ olması ihtimali yok değil· 
dir. Çünkü Japonyanm 1894 Çin• 
Japon muharebeıindenberi Ruı• 
yadan sorulacak hesaplan olduğu 
iddiası vardır. Vakıa 1904 sene
sinde ( Portat"tbur) limanında 
Çarlık donanmasına yaman bir 
baskın yapnı.lk suretile baflıyan 
nıubarebede Japonyanan (Muk
den) kara muhareb esinde ve bil
hassa ( CUfİma) deniz mubuebe· 
ünde kazandığı emsalsiz zafer· 
lerle Rwya ile ileri sürdüğü he· 
saplarını bir hayli temizlemİf ol
duğuna fÜpbe yoktur. Fakat ma· 
lôın olduğu üzere Japonyada Aı· 
yanın ve bilhassa Şarki Aıyanm 
Asyalılara a it olması lazım gele
ceii hakkında bir cereyan v~dır. 
Bu cereyaıu Almanya, ltalya ve 
Japonya arasında geçen sene İm· 
zalanmı' olan üçlü misak bir kat 
d aha kuvvetlendinni~tir. Bu misa• 
kın J ap onyaya taalluk eden bat· 
h ca maddes~ malUın olduğu üze. 
re, J aponyamn k endi hayat saha
ımda hükümran olmasun tazam· 
rnun etmekte id i. Uzakşarkta Çin 

T A SVlRt E FKAR 
(D <ı>n srılıif, :> sii tıf'< 1 de) 

Yeni Japon 
kabinesi ilk 
toplantısını 

dün yaptı 

Yeni Hariciye 
Nazırı, vaziyet 

değişmiyecek, dedi 

Almanlar 
bir lngiliz 
şehrine 

akın yaptılar 

Öle ler·n çok 
olmasından 

korkuluyor -
Tokyo, 18 (A.A.) - Heutt-ı·: Lon<lra, 18 (A.A.) - Ilııva Ne-
Yeni Japon hükumeti Prens Ko- zaı·etinin tebliği: 

noye tarafından kurulmuştur. Bu gece Alınan luıva kuvvetleri 
Başvekil Prens Konoy~, uyni za - lngfüere üzerinde biiyiık mikyasta 

manda Adliye Nazm<lır. Amiral faaliyette bulunmuşlal'dı•. Ada ara
Teijiro Toyo da Hariciye ve Deniz- zi:;i üzerindeki düşman hava faali -
aşırı NezarE'tlcrini dı.>nıhte etmiştir. yeti hemen hemen yalnız İııız:ilteı·e· 
Japonya Hindiç.iniden t a leplerde nin şimali şarkisindeki bir şehir ü-

bulunclu zerindeki faaliyete inhisar etnıi,tir. 
Londra, 18 (A.A.) - )filli ve bey Bu şehir şiddetli bir hücuma uğra_ 

nelmilel vaziyetin inki!\afını karşıla- ınışt ıı. Hiraz hasar olınu"' ve bazı 
mak için Japonyanın kabul edeceği yang-ınlaı· çıkmıştır. İnsa;cn zayiat 
hattı hareketin ne olacağı aliika ile hakkında henüz malumat alınmamış
beklenmektedir. sa da fazla telefat olmasınd:.ın kor-

Japonya hükumeti Japon nırııfaa- kulmaktadır. Diğer bazı yı>rlere de 
tinfo nerede olduğu suali kaı şı.,ııı ıln- bombalar atılmıştır. Fakat buralar
dır. Bu menfaat Alınanlıın mL•nııııın ~da in~anca zariat nlıııadıgı gibi ha. 
etmek için Rusyaya hucum etmek ı<ar da yoktur. 

(Devcıım.ı aalıife 5 sütun 6 da) 1 (Dıııoaını so1ıife 5 siifıııı .'i d<') 

································································································ 

Def ine hikayesi 
Tabakatülarz mütehassısı 
ihtiyar bir Rus digorki: 

Ahnan esirler 
'Rerlln, 18 (A.A.) - D.N.B. : 
Alman kıtaları taı·a [ından Sovyı>t 

kıtalıll'lna karşı yapılan t.na n·uz ve 
Lenin~l'ad yolu üzerinde küçük bit· 
şehl'in işgali esmısmrla bir zırhlı 
tren ve mühim miktarda malzc>mc 
ile üç bin esir Almanlann elitı!' J?'l'Ç· 

ml~tir. 

(Devamı salıije 5 sııf ıııı 4 ı/e ) 

Sovyet tebliği . \ \ 

Şar~ cephesinde 
Leninırad, Moskova ve Kigef istikametinde taarruzlar 
de11am ediyor • Bu istikametlerdeki Alman c•bleri 
çok bügümiiştür • Ukragnada kukaç içind11 kalan 

Kızı/orduların akıbeti endişelidir 

Yazan: General Ali Ihsan SABIS ' 

Smolensk 
1 

E~R İ OJWL hl !ıl ~ ~ DAı LARl1\'DAN 

................................. ................... :~.~~'.~'..~ .~.~~.~ .. ~~~~~~.~~~.~~.~~~: ............... -.~~~~~~~ .. ~.~~~~~ ......... _ 
ve Pskof 

sabah dün 
elimizde idi 

• 

Çarpışmalar çok 
kanii ve çok 

zayiatll o luyor -- ----
Orduda askeri 
komiserlikle r 
ihdas edildi 

Moskova, 18 (AA.) - Sov· 
yet İstihbarat Dairesİl).İn tebliği: 

1 7 temmuz günü kıtala•nmız 
P skof, Porhof, Polotsk, Smo-
lensk, Novograd ve Volinsk isti
kametlerinde ve Bes.arabya cep
hesirun bir kısmında muharebele
re devam etmişlerdir. Bu muha
rebeler neticesinde kıtalarımızın 
cephedek i vaziyetindt: mühim bir 
değişik lik olmamıştır. 

1 7 temmuzda h ava k uvvetleti-

Bulgar 
Başvekili 

Hariciye Nazırı ile 
Romaya gidiyor 

Yeni tasarruf 
bonoları 

ja~~J:~~i~/~~~~~~;: Filo:\l::aı~[:~ Vatandaşlara, iyi bir gelirle beraber miri 
:-~~-·.:~:y_;~.:_~~ı::_

0

~~:_·~ı~e~_:~~;-;;.~1z_,~· I müdafaaya yardım fırsatı da verilmektedir 

Fransadaki 
Sovyet sefiri 

Türkiyeye 
geliyor 
107 kişilik bir 

Rus kafilesi de 
Sarıkamışa gitti 

Yenl ta,,ıınuf bonoları, 4058 nu· 
maralı kanun nıucibirce satışa cıka
rılmıştıı·. Tasarr uf bonrısu alan!: r 
hem yiiksek bil· faizle kendi menfu. 
atlerini korumu~ hem de Milli Mtida
fauınızın artan thtiyııçlarmı karşı

lıımak için Devlete para ikı az etmiş 
olurlar. 

Bonolar h::ı mliııe m:.ıh:; ı uı \C 

olııııynn yl rl ı le 
satılmakladır. 

( DCl"Clt1• ~ ,, ' 111 5 Btll " . , 

mi2 yamı m otörlü o lan düşman Vichy 16 (AA) - D . N. B.: 

Talebe, yeknesak 
elbise giyecek "Definenin yüzde onunu bana verin, 

onu elimle koymuı gibi bulayım!,, kuvvetlerine karşı h arekat ta b u- R esmi mahfillerce teyit edildi-
• ... ~ t !unmuş ve h ava me?'~anlarındaki ğine göre Sovyet Büyük E lçisi ve 

· 
1 
düşman tayyarelerınt tahrip et. E lçilik memurları bugün öğleden Maarif Vekaleti tarafından 

bir talimatname hazır /anıyor " \ miş]erdir. sonra Ftansadan ayrılmışlardır. 
, f 16 ve 17 temmuzd a 96 A lman Heyet, Türkiyeye g~tmelı. üzere 

tayyaresi tahrip e-dilmiştir. Aynı Mentone civarından Italyan top
g ünler zarfında b iz 23 tayyate raklarına geçmiştir. 
k aybettik . Fransanın Moskova Büyük El. 

1 Smolensk önlerinde çisi Bergarie He elçilik memurlan 

Ankara, 18 (Hususi Muhabirimiz 
telefonla bildiriyor) - Talebe için 
yelmesn le kıyafet, ucuz ve ayni cins 
kumaş temini üzerinde alakadarlarca 
bazı kararlar alınmaktadır. 

Talelıe) e ucuz ve ayni cın s k ı ıı -
şı Ticaret Vekaletinin İaşe T( sh"l -

litı temin cde<'ek, talebe kıyaf ni 
de bir talimııtı.ı.rnıe ile Maarif \ •I a-

( Dııı·amı sahife fi 8iıtu ı " J Moakova 18 (AA. ) - Sov- da Moskovadan hareket etmişler
i yellerin uğriyabüeceği m uvaffak i dir. Bunla r d a Türkiyeye gitmek· 
yetaizlikler ne kadar mühim o lur- tedir. 

sa olsun, neticede Almanlann iki t a f siyasi memurlarınin , , : 1 
1 mağl~~.::~:~:f;,;n:~;~~·:~:i ~=::~:;~~!t.:. S~vyet budu- il :( f r) ~ I • J ti. f:] a 1 • [: \'l:D 

Gelen İıveçliler y 
YA R 1 N - Erzurum, 16 '( AA. ) - Mos- azaı . vemal Bı.lb 

gramerinin elçilik memurlarındaı;ı biti erkek Scnallcb göriıile içi11ıle 6ulundulu•u~ hagatı11 
Sürpagopta detin• araa.rkea 

r- 1111uu11uınt1HtllHHH l kovad aki İsveç elçili~i m~tbuab t • ~j aşar 

1 
Tu 

.. rk ataş~i T resten V ohan ve ym e u 

1 ve diğeri kadın olmak üzere üç 
esas an 1 ki~ilik b ir İsveç h eyeti R usyad an fcm bir lalalilini bıı edebi •••r'• bal•caksınız. 

Dün sabahtanberi Taksimin göbe
ğinrle Nahiye müdürünün, polblerin, 
Belediye ve Evkaf rrıemurlnnnın ve 
di~e1 ali!k:.ıdad:ll'ın huzurumla mu. 

' 

_ 2 _ buraya gelmi~tir. . 
azzam bir define aranmaktadır. İsveçliler hu ak~amkı trt!nle Ya b 1 
daiş~t~::~nd:~u:ın~:~~~~d~ey;ta~~;1~ 1 ~ Pegami SAFA f lAnka(rJ~;1~,, ha:;;~~ ;:~~=~1;:~;· ~ .... ~~~- ~Ş ~~.?ruz. 

( Del'nırtı salıif c .'i ritıı.ıı 5 ,; J - - - - _ _ __ -~~;;,;;;;.;;;iiiiiiiiiiii;jİİİİİİİİİ 



• Sahife : 2 

t• Yazan : KANDEMiR ........................................ 
Kurnaz bir İstanbul Y ahudisi, Batumla 
Köstence arasında mekik dokuyordu 

- Ben aylardanberi G ürcü lmuş olduğum. biT yiğit yüzbaşı 
hükumetine, Jngilizlerden ki- ile Batum sokaklarında ve autla· 
raladığım bir vapurla Ruman- 1 nnda can veren erlerimiz vardı. 
yadan un getiririm. Bu defa yıne Batum varoşlarından top ses
getirdim. Vapur rıhtıma yanaşın- leri geHyor. G ürcülerin Bolşevik
ca ortalığın karma karı~k oldu- lerle son çarpışmalıtrı. Yarın aa
ğunu, Gürcü hükumetinin yerin· bah ne olacak, Bol,evikler şehre 
d e yeller utiğini gördüm. Bu va- girecekler mH 

2İyette unumu !atamı:racağırnı Elektrik ziyaları altında pırıl 
anladım amma, rıhtımdaki Gür. pınl sokaklar hombo Ne açık 
cü polis vapurun avdetine müsa- b" d"kkA t k 1. A . c· k l h ır u an, ne e yo cu var. • 
ade etm.ıyor •. « ıt, • onso os a• rada bir de açıklarda ecnebi 7Jrh
neden bır vesıka getır de bıraka- ı 1 · kt" ı · a ldı r 
h eli ı arının proJe or en p rı yo • 

m.> yor. C" h · · · N 1 d 
_Türk tebaası mı.sınız iz} um uueısı de, azır ar a, 

Tab.. f d' Elbette bütün Gürcü Nasyonal Sosyalist-
- ıı e en ım. . . . . • l d l H . . 

Doğma büyüme lstarıbulluyum. eri de hep ora a ar. er ışın 
_ H • asaportunuz} bittiği muhakkak olduğu halde 

am P b' " I" ı· d 1 Titrediğini hi~ııettiğinı elleri is- ır t~r u ıman an . ayrı aı:nıyor: 
temiye istemiye cehine gıtti. Çı· lar. ~eden acaba, hır mucıze mı 
kardığı pasaport•ı korka korka beklıyorlar} 
hana uzattı. Kapı açılıyor, içeri giren Ka-

Bu, bir Jstanbullıı yahudi ta- 1 zım bey ağır ağır llerliyerek 
cirdi. Pasaportundakı kayıtlara önünde duruyor. 
göre, aylardanberi Batumda Kös Be? sırtımı, so.kağa bakan pen
teoce arasında mekik dokuyup cerenın çerçevesıne dayamışım. 
durmuştu. Kazım bey, yüzü bana ve .soka~a 

Fakat; Türkiye Büyük Mıllet müteveccih ayakta, elindeki ka
Meclisi hükumeli Tifhs siyasi mü- ğıtlan göstererek yapılacak iş
messilığinin mı?teaddit defalar !erden bahsediyor. Gözlerim on
gazeteler vesair vasıtalarla ilan da, fakat işittiklerimi anlııyamı
etti~i bir emre ıiayet etmemişli. yorum. 

Bu ilan Türk tebaalarını, Gür· Birden, -hani cereyan kesilive-
cistanda İstaı.bul -yani Babıali r ince olduğu gibi- bütün ışı:Clar 
hükumetinin işlerine bakan İspan sönüyor ve sokaktan bize doğru 
ya sefaret ve konsoloshanelc:ine bir yaylım ateş başlıyor. 
gitmekte11 menediyor ve yalnı2 O zifiri karanlıkta odanın içi· 
bizi yini Ankarayı temsil eden- ne, yere yıkılıyorum. Kazım bey 
leri tanımıya mecbur ediyordu. de yerdedir. ikimiz de yiizü ko-

Bu yahudi vatanda!} ise o ana yun, adeta burun buruna 
kadar yalnız konsoloıhane ile İ\I hiç ses çıkarmadan upuzun yatı
görmüş, bizim; adet yerini bul- yoruz. 
sun diye bile semtimize uğrama· Bu vaziyette kaç dakika kaldı-
mıştı. ğımızın farkında bile değilim. 

Pasapo rtunu 1tendiaine uzat· Zaman mefhumu ortadan kal~-
tım: 1 mı,tı. Yalnız yapdığımın farkm-

- Al, dedim, yine ispanya da idim. Kendi kendime sağım.,. 
konsoloshanesi ne git 1 Ö . . . 

- spanya onso s d'·· k i 1 k 1 Ohanes·ı ka- ı lmedım, dıyorum. Bır aralık ta. 
l k Kaçmış git. ze yaranın acı verme ıgı a ıma 

pı·atın; apamış. •• geliyor. Olduğum yerde kafamı, 
mı er O b•J M dem 1 göğsümü, sağımı solumu yoklu-

- rasmı ı mem... a h h' b' f d • 
b .. k d 1 t•nıdın Git yorum, ayır ıç ır tara ı;n a ne 

ugune a at on an .. · • • k d l"k d 'k • 1 b ıı agn sızı, ne an, ne e ı eşı ara, yıne on an u 

- Aman e-fendim. • • Mahvo- varHepsİ iyi ama, bu ne hal böy
lurum ben ••• Y edı bin ton un da, l ? 
vapurda gidiyor gürültüye... ı e 

Kazım bey, yava!lça soıuyor: 
- Kabahat bende mi? Neden 

şimdiye kadar bize gelmr.din} - Bir yerine bir ıey olmadı 
- Kurbanın olayım bey efen- ya.•· 

di .•• Bir halttır ettik, af buyur. - Hayır··· Ya sizin? 

h .. k - Sapsağlam .•• - Hiç olmd:z&a, zava ırı ur-
tatmak için bizden de bir tabiiyet 
ve5ikası veya vize alamaz mıy· 
din? 'Üç kuruş harç vermekten 
mi çekind\n? 

İki adım ileıledi, masanın ke
narına yapıştı ve ağlıyan biı ses· 
le: 

- Yahudinin, canı çıkar da 
huyu çıkmaz heyelend.i. üç kuru· 
fun he .. abı karıpsındıı ne vatan 
lialır, ne de millet ... Af bu)'ur ••• 
Tövbeler tövbeei 1 

Öyle komik bir vaziyet almİş
tı ki, gülmemek için dudaklanmı 
tlifleyjp duruyordum . 

- H aydi, ded im , kalpağını 
başına geçir de, İspanya konsolo . 
sunu ara, bul.,. Bafita çaren 
yok l 

Dediğimi yap mlf görünm ek 
için tel~a kalpağı ba~na götür 
d ü ve İ\lte o zaman b ende de kah. 
kahamı zap tedecek taka t kalma· 
dı. Zira küçücük kalp ak, koca ka. 
fasında bir limon kabuğu g.ibi 
untıyordu. 

- Demek, bir yerden eline 
geçirdiğin bu iğreti kalpakla da 
göz boyamak, adam kandırmak 
h evesinde idin, öyle mi? 

Bütün planlarının bi.r anda su· 
ya düştüğünü gören bazirgan, bu 
sefer ellerime sarıldı: 

- Söyle, beyefendi, dedi, iki 
eatırlık bir veı!ka için kaç yüz 
lira vereyim? 

Zile bastım, gelen hizmetçiye 
bezirganı i~retle bağırdım: 

- At şu herifi dışarıya l 

(Dtıı:amı 1·ar) 

+ EDIRNEKAPI - EYÜP YO. 
LUNUN TENV/Rl - Bundan bir 
müddet evvel Belediye tarafından 
yapılmıı olan Edirnekapı - Eyüp 
yoluoun tenvirine karar verilmiştir. 

F..dirnekapıdan Otak1:ılara kadar 
olan yola elektrik lambalnl'lnın ta -
kılması işi başlamıııtır. Bu sahaya 
11 lamba konacaktır. 

+ TAlll.IR EDlLECEK YOLLAR 
- Belediye, Üaküdarda Ayazma, 
Velioğlu, Selimlyede Çe,meikebir, 
Cami, Şair Neııimi, Daya Kadın ve 
Beylerbeyinde Çınar sokaklarını e -
saslı surett.e tamir etmiye karar ver 
ml.ttit'. Bu yollara 15000 lira gal'fe
dllecektir. 

Bundan haşka Katran iıkele yolu 
da ,ose haline kalbedUecektlr. Ay -
nca Üalcüdardald Şemııipap mey -
danı önü de muntazam bir rıhtımla 
tesbit edilecektir. 

+ DERl SATIŞLARI BORSA
DA OLACAK - Kesilen hayvan de
rilerinin borsada satılması için ko -
misyonun karar verdiğini yazmıştık. 
Fakat bu derilerin hayvan borsasın
da mı, yoksa ticaret boraa. ında mı 
satılmasının daha dojCru olacağı hak 
kında bir karar verilememiştir. Ko
misyon bu harta dericilerle deri fab. 
rikıttöı.4lerinin de fikirlerini alarak 
bu hususta bir karar verecektir. 

+ PLAJ SEFERUiJRI - Ada 
plitjları arasında vapur seferleri ya
pılacağını, fakat pliıjlardaki iskele. 
!er inşaatının ikmal edilmemiş oldu
ğundan bu seferlerin blı· kaç gün 
için tehir Cf!ildiğini yazmıştık. Ha -
ber aldığımıza göre plllj seferleri ay 
başından itibaren başlıyacaktır. 

,;·LE R' •. : .· E ·. R '''. ·,,. f I 

Adliyeye 
verilen 

muhtekirler 

1 Harbiye faciasının 1 Şehrin bazı 
muhakemesi semtlerinde 

DUnkU toplantıda bazı 
muhtaklrlarln suçu 

sabit görUldU 

ikisi akademi talebesi olmak üzere üç 
kişinin ölümüne sebep olan sarhoş 

şoför " makine bozuldu ,, diyor 
Fiyat Murakabe Komisyonu dün 1 K 

öğleden sonra saat 14 de Mıntaka Bir m üddet evvel , bir gece ya. tek bira şişesinden ibaretti. a-
Ticaret Müdürlüğünde toplanarak rıaı, Harbiye mektebinin önün· za, makineye bircıenbire irnz olan 
bazı ihtikar vakalan hakkındaki de feci bir o tomobil kazası ol- sakatlık yüzünden oldu. demi~tir. 
tahkikatı ikmal etmiştir. muş ve Hasan adında bir şofön.in Bundan sonra şahit olarak Meh 

Suçları sabit olan bazı muhtekir- idaresindeki otomobil tramvay met adında birisi dinlenilmiş, 
Jer adliveye verilnıişlerdlr durak yerinde beki iyen Kemal ve şunları söylemiştir: 

G 1 • d f 1 k .: ,1 Fuat adında iki akademı talebe- - Kazayı yapan otomobil Har 
a ata a oto ııe e s ı-ontgen fı · . ,_ k d'l · · "ld" b' d - ·ı_, f ı · · "k k 1- tl tt . d K sıne çarpara" en ı erıru o ur- ıyeye ogru ıau tara a ya pa ya-mını yu "e ıya ıı sa ıgın an, a- .. . .. d · .. · · 

palıçarşıdn gözliıkçü ve saatçi Agop muş, otomobıl ıçın " bulunan şo- pa yapa suratle gelıyordu. Bırden 
Pardik tıras nıakinele · - ,-k,, •k fl-ı förün teyze zadesi Üniversite ta- bire dueve tosladı. Ko~llıp Laklı-

• rını ~u e ) b · d ib d I· k - b' · d' k 'I yatla ~atmaktan, Kapalıçarşıdn Ne- e esın en san a. y:ı-ra anara g~m zaman rıı ıre ı .~ otoı:ı~~ 
sim, 53 kuruşa satılııınsı lazııngelen hastanede can vermıştı. bıl atasına sıkışmış, dıger bırı!lı 
basmalaı, bO kuruşa satmaktan, Ga- Suçlu şoför Hasanın dün ıkin- de ileriye fırlamış, kanlar içinde 
!atada Prezevlslavski kmşun kıılemi- . - d L 1• den fazla ada• yatıyordu .• ')oför, o anda ifade . .. - fi 10 k t i cı agır ceza a rJ r 
nın tupuıı uı·uşa sn ması eap .. 1.. •. b I k veremiyecek derecede sarhostu. d k "0 k tt ğ ı z· mm o umune se ep o ma suçun- . 
e eı en - uruşa ~a ı ını an, .ın- hak . b 1 Korna çalıp ı;almc.dığını bilmiyo. 
dankapı caddesi Yordun oğlu dan mu emesın<ı aş anmıştır. 
Todori kundura çivilerinin kilosunu Şoför yakalandıği zaman t!athor rum. k h d' d' 1 
170 kuruş v. erine ::ıoo kuıuşa satmak. Daha bir aç şa i ın ın enme-

oldug· unu, arkada oturan aüabey. · d k'l' tan ve kadın ökc;elerini 12,5 kuruş "' ~ın en sonra maznunun ve ı ı 
sile konuşurken kazanır, vuku bul ·· l k H t k'fh _ı yerine 20 knruşa satmaktan, Kapalı- soz a ara asanın ev ı anene 

çarşıda Yaşova, 100 paralık dikiş iğ- duğunu, tek numaralı taksilerin yntamıyacak derecede haı;ta oldu 
neslni 15 kuruşa satmaktan, Çarşı- çalıştığı gün olmasına rağmen °· ğunu, tahliye edilmesini istemiştir. 
kapıda Arşan ve Mercanda Avaclis, tomobilini işlettitiğinı sylemesıne Muhakeme su~lunun muayene et-
yaldız varakları l~,5. k~ruş yerine 1 rağmen, dün mahkemede: tirilmesi jçin b&şka bir güne bı-
50 k"llru~a satarak Jhtıkar yapmak- Sa h d • 'ld' 1 t•W • b" k l t · 
tan suçludurlar. - r os egı ım. ç ıgım ır ra ı mış ır 

-----------~-- j ~-·· ··········· .............. . .................. , •••••••••••••••••••••••••• • •••• •• ••••••• • • ••••• 

Adap azarında 
bir vefat 

ve bir temenni 

Karagümrükte 
bir stadyom 
yaptırıhyor r Tünel seferleri 

ağustosta 

tatil edilecek 

buz yokmu? 
Belediye •lklyetler 
Uzerlne tetktklere 

bafladı 
Bazı l!emtlerde buz bulunamadığı 

yolunda Belediyeye yapılan şikayet
ler fizerine tetkikler yapılmasına baş 
lanmıştır. 

Belediye ile buz müteahhidi ara
sındaki mukaveleye göre: Sirkeci, 
İstanbul Balıkpazarı, Beyazıt, Aksa
ray, Fatih, Eyüp, Şehremini, Gala
ta~aray, Ni,antıı,ı, Şişli,· Kurtuluş, 
Ü.küJar, Kadıköy, Biıyükada, lley
bellada ve Beşiklaşta yaz ve kış sa
tışa devam etmek üzere birer buz 
dcposll: ayrıca mayıs başından ey
IUI nihayl.'line kadar devam elmek 
UzC'l'e de Fener. Samatya, Kaııınıpa
şa, Erenköy, Bakırkiiy, Bebek, Bü
yükdere, Yenikôy, Beykoz, Tahtaka
lc, Sirkeci, Balıçekapı, Sultanahnıet, 
Divaııyolu, Gedikpaşa, Nuruosmani
ye, Unkapam, Balat, Karagümrük, 
Fatih Şekerci Han, Galata Necati
bey caddesi, Perşembe pazarı, Fer
mencciler, Tophane, Cihangir, Tünel 
l:ıaşı, Asmalı :\lcscit qalvanl sokak, 
Tünel Sofyalı "okak, l:ıtiklal cadde
si, Deyoğlu Tiyatro sokak ve Derviş 
sokak, Taksim Ahu sokak ve Büyük 
Kabristan sokak, Altmbakkal, Pan
galtı, Maçka, Sütlüce, Beşikt.aş Köy
içl, Ortakiiy, Kadıköy, .Moda, Kızıl
topl'ak Yı>ldeğirmeni, Suad1ye Cadde 
bostanı, Bostancı, Kıızguııcuk, Bey
lerbeyi, Çengelköy, Do~ancı, Kısıklı, 
Emirgan, Tarabya, Yenimahalle, A
naıloluhlsarı, Paşabahçe, Burga~ a
dası, Yeşilköy ve Floryada da blrer 
satı, ~ubesl bulunmaktadır. 

19 Tem.mm 

Milletler 
muharebesi 

K D'k milyon kilometre mesahall 
ve bet yüz m ilyon nüfusu o· 

lan İngiliz İmparatorluğuOOart 
sonra dünyanın mesaha ve nüfut 
itibarile ikinci büyük devleti Sov• 
yeder Birliğinin yekdiierine m ut· 
tuıl olması itibarile a deta bir ka
ra OkyanU1u tetkil eden ı~:veıt 
cenİf araziainde tarihin en büyük 
muharebesi devam ediyo r. 

M uharebeye, Almanya ile bu
nun müttefiki İtalya, Macaristan, 
Slovakya, Ruma.nya ve Finlandi• 
yamn orduları, ispanyanın gön• 
de.-diği üç fırka c önüllü, lsveç ve 
Portekiz gibi, b itaraf olmakla be
raber komünistliğe kartı mücade .. 
lede A lmanyaya teveccühü olan 
m emleketlerd en gönderilen gÖ• 
nüllü lejyonlan iftirak etmekte· 
dir. Bu kuvvetlerin mecmuu dört 
milyon tutmaktadır. Sov.)"etler 
Birliği mütemadiyen cepheye ih· 
tiyat kuvveti sevkeUiğinden bu
gün cephe hatbnda dövÜflllekte 
bulunan Rus kuvvetlerinin mec· 
muu hiçbir zaman bet milyondan 
qağı değildir. 

Danimarka ve Norveçle Fran· 
aad an da mütemadiyen gönüllü 
gelmekte bulundu~una nazaran, 
Türkiye, Bulgaristan ve lsviçre 
hariç, bütün Avrupa milletleri 
Almanya ile birlikte milliyetçilik 
dava.sile Bol,evik lere kartı harp 
etmektedir. Şimdiye kadar bu ka· 
dar ço k milletin ve m uharibin İt· 
tirak ettiği b ir muharebenin ı a• 
rih te misli görülmemiıtir. 

Büttin A vnıpa milletleri So?· 
yetlere .kartı blU'p ederken A me• 
rika M üttehit H ülW:metle ri Cüm
buriyetinin Reiıi Rooıevelt ile 
hükümet i A lmanyaya kartı gün· 
d en güne kin ve huaumetlerin.İ 

Adapazarında Yenicaınl imam 
ve hatibi bay Yahya 1\ecatl Gu
neytn vefat ettiği teHsürle haber 
alınmıştır. İliihiyat fakfiltesiniıı 
güzide talebi'! erinden olan ıner

hum yirmi küsur :;enedenberl 
ömrünü vakfettiği Ad:.pazarının 

tam bir din adamı vekar ve hay
siyetilc, tertemiz bir kalble ('alış

mış, şunun bu•ıı.:n arasıııılaki ge
çiıııı-izlikleri, ihtil.~fları bıle bir 
baba gibi yil tı~tıı nınsını, gide!'· 
me:;ini bilmış ve bundan dolayı 

da (araklı sulh hakimi) lakabını 

ve halkın detin snygı ve el'v·•iıd

ni kazanmış eşi nadir bulunur ve 
bir asil in,,andı. 

Beden Terbiyesı istanbul Böl
gesi, Ka:ragümrükteki Çukurbt s· 
tan sahasını istimlak edip modern 
bir stad yaptırmayı kararlaştıı
mıstır. 

Tünel seferleri, bir cer kah- Denizlerde 1 arttırmaktadırlar. Çünkü R us kuv 
vetleri Ural d ajlanna atıldıktan 

losunun çok eskimiş bulunması Amerı·ka seferlerı· aonra bura la rdaki t~mizleme isini 

Bütün Adapazaılıların sevdiği 
merhum Yahya ... ecati Güneyin 
arkada kimsesJ~ bıraktığı <lç er
kek çocuğu, yine kıymetbilir A -
dapazrlıların bağıl'larınt. lıasa

caklanndan kimsl'nin ,üphesi 
yoktur. 

Beykozda bugün 
yeni bir dispanser 

açılıyor 

Bir kısmı hala stadyom olarak 
kullanılan bu yerde futbol saha· 
sından başka ayrıc;ı bir de mü
kemmel koşu pisti yapılacaktır. 

Bu inşaat için sarfedilecek pa
ranın miktarı 4863 7 liradır. 

llaarlfteı 

Maarif Vekilinin 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Maarjf 
Vekili Hasan At Yücel. dün öğ
leden sonra Maarif Müdüriyetin· 
de müfettişlerle ikmal kurs!an 
hakkında gurüşmÜftÜr. 

ikm al kursluı 
İkmaJ kurslanna devam eden 

talebenin yapıla,ı hesaplar netice· 
sinde liselerde 2295, orta mek
teplerde 4 45 2, sanat mekteple
rinde 390, hususi liselerde 731 
kişi o ldutu görülmü~tür. 

Adllyedea • 
İstanbul Verem Mücadeleııl CeıuL 

yeti tarafından Beykozda Verenı Adliye Vekili 
Mücadele l Beykoz ıube;;i dispan eri J 
namile te~is edilen dispanserin kü - mralıya gitti 
~at resmi bugün saat 15,..'lO da Vali 
Dr. Lıitfi Kırdar tarafından icra e- Bir müddetten beri ~hrimizde 
dilecelctir. Merasimde ıebrlmizin ha- tetkiklerde bulunan Adliye Ve
yırperver maruf şahsiyetleri bulu - kili Hasan Menemencioğlu dün 
nacaklardır. akşam aaa.t 16 da hareket eden 

DaveUileri götiitüp getirmek ü - Trak vap uru ile İ mralıı Cezaevine 
zere Şirketi Hayı-iye t.arafınclan tah- hareket etmistir. 
sis ol~na.? bir hususi va~.ur _saat U V ekile MÜd deiumumililc Baş-
de Kopruden hareketle Uskudar ve .. Sab · K" b Adi' 
oradan Beykoza gidecektir. Merası- muavını rı ose ay, . ıye 
me cemiyetin bütin azası davet edil. dpktoru Enver KMan ve Hıkmet 
mektedir. Tümer ile gazeteciler refakat et-

Basma muhtekiri 
mektedir. 

Bu akşam İmraJı cezaevinde 
kalınacak ve ağlebi ihtimal bu-

Dün Çakmakçılaı·da Sünbiıllü han gün öğleden sonra cezaevının 
da 8 numaralı manifatura dl.'posun- motörlerile Mudanyaya gidiler,.k 
da bir ihtikar clirmüme~hudu yapıl- ,ehrimi:ıe dönülecektir. 

mıştır. Bir meml: r ilatHiıtan 2 ... eye 
Yapılan tahkikattan anla!Jıldığına mahkum o)da 

göre burada ticaretle meşgul olan 
Muharrem Sucuka 25 top Nazilli Galata Posta ve Telgraf me
basması saklamış ve fiyatların paha- m urlanndan Hikmet Giitkan, 
lılaşınasım bekliyerek gelen müştc • muh telif tarihlerde, posta hava
ı·ilere: lelerin de tab rifat yaparak 5 5 ii-

- Basına kalmadı! demiye başla- ra zimmetine geçinni~ ve tahki-
mıştır. 1 kat sonunda yakalanarıtk ikinci 

Nihayet dün Fiyat Murakabe kon ağırceza mahkeme-sine verilmişti. 
i.rolörleri tarafından mağa1.ada ya- B d" yapıla 
pılan arama sonunda 25 top basma u m~murun un · n mu-
olduğu gibi bulunmuş ve Mtıharrcm hakemesı sonunda 2 !'lene 1 ay 
Sucuka yakalanarak eürmüm~hllt müddetle hapse .konulm3sına ve 
İkinci Asliye Ceza mahkenwsine ve- 6 ay da memurıyetten mahrum 
rilmiştir. 1 b1rakılmasma karar verilmiştir. 

yüzünden ancak ağustos ayı zamana btrakacak olan A lmanya· 
sonuna kadar yapılabilecektir, k l 

Yapılmıyaca nın bütün kuvvetile rıgtltere a• 
Malum olduğu üzere, gerek dalanna yükleoeceği Vafington• 

zarar ettiği ve gerekse cer kah- Amerikada bulunan mallanmi- d a muhakkak sayılmaktadır. Ro· 
lolaunın eskiliti dilayısile Tü- zın memlekete n:ıkli için Türk va- osevelt ile hükumeti Boltevikle
nel seferleri gunuıı muayyen purla·rından bazılarının lüzum gö. rin Avrupa k!llesi haricine ahJm ... 
saatlerine inhisar ettirilmişti. rüldüğü zamanlar Amerikaya sı gibi İngilizlerin d e adalarında 
O zaman, Amerikaya cer kab- gönder ilmesi için tetkikler yapıl- imha yahut Kanadaya ablmalan· 
losu ısmarlanmı3 ve gelen ce• makta idi. Ö~rendiğimizt: göre na müsaade etmemiye azmetmİf 
vapta kablonun hazır olduğu IBasra yolundan Amerika ile kar- b ulunuyor. 
bildrrilmisti. Ancak Ameıika şılıldı ticaret daha emniyetli bir Amerikan hükumeti İngiltereyi 
ile meml~ketimiz; araStnda ah- sekil aldığından bu seferlerin ya. kurtarmak için her gün yeni bir 
vıali hazıra sebebile nakliyat pılmasından şimdilik sarfınazar ted bir a lmak ta, yahut müd ahale· 
hemen hemen durmuş oldu- edilmiştir. İleride ihtiyaç hissedil. de bulunmaktadll'. lzlanda ada· 
ğundan ağustos sonunda tünel diği takdrrde bu mesele tekrar e- ıından sonra İrlanda adasına da 
cc;eferlerinin tamamen tatil e- le alınacaktır. Amerikan kuvvetlerini yerle.tir• 
dilmesi beklenmektedir. Kııb- 1 1 1=-=-=::a:::=-=====::..===ımek suretile Amen'laı kendiainin 
lo geldiği takdirde bu seferle- Beledlyed• yardım kolunu Büyük Bmanya a.. 
re tekrar başlanacaktır. dasına kadar uzatmıya karar ver• 

İstanbul Mıntaka 
Ticaret Müdürlüğü 

Vilayet dahilinde mif görünüyor. 
Simcliden Amerikan ukeri 

yeni yapılan yollar mütehaıaaslan lrland a adumın 

İstanbul Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğü vazifesin i vekaleten yap
makta o1an Necmi M ete•nin bu 
vazifeye asaleten tayin i icra kı

İ.atanbul Belediyesi ve ldarei 
H ususiyesi tarafından 1940 mali 
yılı başlangıcındon bugüne kadar 
V ilayet d ahilindeki 1 1 kazada 
yaptırılan yollara 1,5 milyon li
radan fazla bir para sarfedilmiş-

. . .. tir. Bu miktar şimdiye kadar ya-
Bu husustaki teblıgat d un l lara naz.aran bir rekor te .. kil 

lınml{lhr. 

V· ı · ak 1 pı an • 1 aye_t m a~na !a~ı mıtıtır. etmektedir. Bu paranın 700 kü-
M umailey.be yenı vazıf~ınde . de ıur bin Hcaıı idarei H uauaiye büt
muvaffakıyetler temennı ederız. ~eainden, 600 küsur b in Jiraaı da 

Beled iye b ü tçesinde a verilmitıtir. 
aı Temmuzda Tozkoparan cadd esin in etrafın 

Emlnö•I Halkevlnde daki boşluklara yapılacak olan 

vapdac•k m•r••lm parmakl~larla: Beyaz~~ ~eyda~ı! 1 Koska guzergabı, lnonu gezgısı 
Eımıoıonu Jlalh-ı:irule-ıı: tesviyei tırrabiyesi bu maaranara 
21 temmuz pazarte!li gijnii Montrö d ah il değildir. 

-gününün yıldön~.ü münaeebetile sa. Bu tahsisatın en m ühim kıs· 
at 21,!JO da Evımız salonunda yapı- .. f d J . ~ mını son uç ay zar ın a yap mAS 
)aC'ak nıern~ım programı a,agıda ' • . ı · · · · 
göstt>rilmlştir. DavetiyelerJni.zi Halk- ola n sur hancı y ollar .. ~ et?1ıttır. 
evi büro undan almanızı rica ederiz. Bunda n başk:ı Humyetı Eb e-

l. -- Açış: Halkevi Reisi Dr. Ya- diye tepesinden Kağıthaneye i
vuz Abadıın, 2. - l\fontı-ö mukavc. nen ve zamania terkPdilerek yol . 
le inin kıymeti: Dil ve Edebiyat şu- luktan çıkmış bulunan cadde de 
be,,iııdc:n Tank Zafer Tunaya tnra- katranlı o larak munwam b i• ~e-
fından, 3 - Konıw:r: kilde yapılmıshr. 

Anılnrıte: Corellı Dahtl• y ldll Valf f 
Keman solo: Orhan Kodam ıye e Y 

Etüd: Chopin ziyaret etti 
Piyano ::olo: Vedad Çorbacı ŞehTimizde istirahat e.t.mekte 

Wlegeıılicd: Johanncs Brahms olan Dahiliye Vekili Faik Oztrak, 
Ninni dün aabah Valiyi makamında zi-

ı::itum'aimeı<: Pergalesi varet ede-rek muhteli~ meıeleler 
Şan "-Olo: )Jedrct Kocioi?lu · 

ı::onat allegro: TaTtini üzerinde izahat almıştır. 
Cnnzo Netta Andnnte: Tschei. 

kowsky 
Keman solo: Aptüşşekür Ertüziin 
Etiid op. l S: Bortkiemulez 

op. 1 O 
Piyano solo: Sabahat Göksu 

AÇIK MUHABERE r 

8. l' edrıd: Mektubunuz bu~ün gel
mlı; tir. Cevabı ev adresinize vıuntıı
nızla verilecektir. 

lngılteTeye ~ahi k 1.1m1 Ulıter'e 
gelmiflerd ir. (London derry) 
kontluğuna gelen bu ınütehassı.a· 
lar fÜphesiz arkadan gelecek A· 
merikan askeri kuvve tleri için y~ 
baz1rhyacakl ... dır. 

İrlanda serbest müün:ıeti Pm
diye kadar karada ve deni:ıde 
750 ıenelik b auni İngiltere ile 
bembudut iken fimdi de b a ada
da Amerikan kuvvetlerile karp
l&f&cağuu anlamlfbr. 

Fakat İrl•nda Ameribya kal'· 
fi da istildil ve bitarafbimı m D
bafua ve ~faay• kar• ver~ 
miftjr. lrlanda bükİlmet fefİ Ge
neral D e V aler a , bu azim ve ka· 
ran dünkü n.utkuwtd.a da tebariia 
ettirmittir. 

.Diier taraftan lıpaayanm de•· 
let ,efi General Franko, yeni re· 
jimin yJdönümü miinuebetile 
aöylediii nutukta Amerikan Cüm 
h• Reisine ve bükUmetine lrarp 
ıayet ciddi ve açık b ir ihtarda 
balunmuttur. 

Y eni dünya büyük devletinin 
eski dünya A vrupamn itlerine ır.ü 
ıellib olarak ka"'maıına bafta 
i spanya ol ... ak garp milletlerinia 
asla m üsaade etmİyeoeğİni ,.. 
böyle hir te,ebbüıün yııt1n1z ml
le tlerin deiı1 . kıtalann da ltaraM 
ve felaketine aebep olacağını İli• 
t ar e lmittir. 

Muharrem F eyz\ T OG.A Y 

.................................................. ! 
Bu vakayı , fazılet.kaılık tasla

mak hevesi aklıma bile gelme
den; sırf o devril'\ bezirgan ruhu· 
nu göstereyim ve bu habis ruha 
f&rnar indirişini doyulmaz zevkini 
bir de birlikte duyalım diye yaz. 
dım. 

~~~~-~~~~~1~11111~~~.~ııııli, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!'!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!'~!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!'!""""~~~""!""~~~~----~~~~·x::=ll!""""~~-~-!"'!""~~~~~~~~~~:sz:ız:~!!I!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~~ Ulak tef•k ne:r.oked~, 

Eı·te~i sabah gt>lcn ıloktor lıastayı ' du. Doktor Niyazi, Belkı m kulağı- eziyetli oldu. 

"'"'" 
Odamda yalnız kalınca, masa-

iyi bulmadı vt> enrli:ıcsini Belkı tan na <ğilmiş: Saat dokuzu kırk yedi geçe, tıpkı iyililıln hayatı totlılaıtırır. 
gizlemedi. Z11ten iki ciğerde b:ı~lıy:ın - Böyledir, di:'.)·ordu, bir çok has- Perihan gibi, yastıktan aşağı kayan Ne:r.ak•t O• iyilik lain 66· 
ha6talık çok fena ve süratli aeyredi- talar, son demlerinde sayıklarken, başı hafifçe sağ tarafa dönük, yG- ,Yükleri iH hay ata a.ıaFct 
yordu. kendi kendilerine jffüa ederler. Ne zünde mesut olmamış bir insanın verir ! BOVEE 

Doktor mırıldandı: sö~lediklerlni bilmezler. keskin ve sabit •ikiyet kı!'lşıkları, Nezaket ve iyllik, l:ıiç şüphe )Ck 

mın üstünde birikmis kağıtları 
alarak, sokağa hakan pencereler
d en birinin kenarına -ayaklarımı 
döşemeye doğr.ı ıarkıtarak- otur. 
dum. 

Millt roman: 7 2 Server BEDi 
- Harret! Bu kadar kuvvetli Rclkıs, gözünün ucuna toplanan duyulnııyan ve anlaşılmıyan bir ke- f h 

bünye! mfithi• bir istUıza He: lime mınldanarak... ki, hayata neşe ve re 8 ~erır. 

O kadar hiç denecek kadar az 
noksan, zayıf vesaitle öyle büyük 
bir ite girifmiş b ulunuyorduk ki 
bunun altından naSJI kalkılabile
ceğini düşünmek aklı baştan alı
yordu. 

Fakat bir kere ok ynydan çık
mlft.ı. 

Kan da dökmüttük. -Yazık ki 
ismini kaydetmeyi o telatta unut· 

-···· ..................... . 
Haı:ta o akşam fenalnııtı. 

Hem artık Safiyenin Vedadı kap-ı dan birinin kırıldığını hiı<st-tti. Bursara, annesine telgraf ~ektl-
maeına da imkan kalmazdı. Sonra biı·dcnblrc silkindi, yürü- !er. Doktor Niyazi Kamil, hund11 ı:!C\' 
· Belkıs ayağa kalktı. dü, elini yastığın altına usulca soktu kalınınıı olmasından koı-ktuğuııu l!İZ 

il.h ld lenıcdi ve sab:ıha kadar geceyi ha~-K 1 d v 'k' 1 tt ve s a ı a ı. 
aryo aya ogru ı ı acını a ı. Rasta uyuyordu. hınııı yanında geçlrmlye karar veı·-

Durdu, düşündu. Gözleıinl hasta- Kadın, ayaklarının ueuna basıırak <il. Oksijen balonlan da getirtti ve 
dan ayırmıyordu. yürüdü, birer birer iki pencereyi de Belkısla beralıeı·, sabaha kndar, has-

Nejad, burnunu yastığa gömmüş, nçtı. Yiizüne soğuk bir riizgilr çarp· tanın başından ayı ılmadı. 
bir kolu yorgnnın .dışında, terden ıs- mıştı. Hemen tllindil, baktı: Hasta • jnd, sabahın sekizine kadar, 
lanmııı aaçlannın bir kaç teli şaka- uyuyordu. }l nlma krizleri ic;lnde 6a,·ıklnmış-
ğına yapısmış, derin bir uyku içinde, Belkıs, ağır ağır, soba He pencere! t p 'h . d . Belk ~ b k 
boğulmuş gibi baygın yabyordu. arasındaki duvara kadar gitti, dur- 1• erı ana aır, ıs n aş a 

Belkıs kaşlarını çattı ve iki yum- du. Bekledi. Oılnnın havası buz ke- hiç kimsenin anlamasına ve innnmn-
ruğunu o kadar sıktı ki tırnakların- silincfye kadar bekledi. sma imkan olmıyan şeyler sôylti~or-

Tam o anda evin kapısını ~ir pos- Hayatı güzell~tirir. Hayattan - Siiylcdikleri doğru da olnbilir! b" ilk 
dedi. tacı çalıyordu. bir tad tatmıyanlara bile u~ 

Elinde, Ncjada bir telgraf. bir zevk kaynağı olur. Nejad. Belkısın, Vedadın ve S:ı- f 1. 

Fakat ... Bu telgraf, kendisine go"n Ufok te'fok nczııkctler, u Ilı< te-fiyı nln isimlerini de eık sık tekı·ar-
lndı. Bazan 0 klldar vuzuhlu ve mun- derilen adnm sağ olmadığı için gön. !ek iyilikler bütün bunlnrı yn. 
tuzam cümleler 6Öylüyordu ld, Ni - deı-('J)e inde edilecekti. par. 
ynzl Kaınil, bfitün bu nıh drnmının Tel~ı-nfı gönderen Safiye idi. İc;ln- Büyük iylliklc1·e gelince, bunlnr 
en e nolı noklalaı,nı aıılaııııya haş- deki yazı dn şu: hakikaten asalet verir. Ilüyük iyi 
lamıştı. Tekrar Belkı~ın knlnğınn e- cl'ıırlııd/a C1'1enivorıız. Bana verrli- liği ynpmıyn muktedir olup ynp· 
ğildi: iiiniz lıüyiik sa(ufetin milmettarıytm. mak, .muktedir olduğu iytliğl em· 

- Bu bir roınan ! dedi. Si:fn de halıtiyar olmanızı dlliyerek gemcmek, hayatı en çok zengm-
soıısı•z teşr/;kiiı-ler, tqekkiirler, te - b 

Belkıs gtilünıse<il ve omuzlarını le:tlren harekettir. ~salet ı u 
ilk . gekkı<rler ... > i · t• k ~· 'd 

s tı. ,,. ,,. ,,. (SON) mımevl zeng lığın a ·cn.ıısı ır. 

NdaıJın can çekişmesi uzun ve 

•• 
·, 
lı 
1 

l 



Çocuk Esirgeme Kurumu 
köylerde şube açıyor 

Ankara. 18 (Huauat muhabi
rinilzclen telefonla) - Çocuk E-

Ziya G6n lfO olthı ...- AJ..u 
N• alvt tab'ı lmaJMb, ne Wwtll! 
v .. ...,.... • ..nnrmıe1m1e 
BaWml dfflnamla, ...... Wr •ta ._ .. 
Bualdı all7- nlWa lrfaDa 
LnDCI ........ •Jllce bir ... 

&qattaP. ·-- •lr ........... ... 
.,.,.. ....... ı itte ... - .... .. 
Raml1Jet Wr kara IAf ....... ... 
Vata meflmma ...._..ne ebeladl! 
Jlaıa', hic ....... bir menli ildWlr 
Yapr taıthte nlmı ne a'lemtll. 
Karutlr aflria tarlli ldiheri Gani 
•Zlıa Glln ifil ol ............ 

1311 o...,., ş...,a-ı 

)(ektaplan beyelanın htlne bı
rakan PerYin, kflClk bir çocuk be-
7ecanlle, dialerine Ud efini •urarak, 
Wmıorda: 

- Aman ne teııad8f, ne tAısadflf. 
AJ1D kqı bug8n SababatT On d6r
M ıd, on beti mi. On beti raUha 
llelll alT 

- Emr ... 
Penin bOabtltOn '"111t lcJnde: 
- Vallahi teeacllf bu kadar olm, 

dedi. Ekrem mubübk ....-. eoG
ra buradadır, iJ1e ı.e ... 

- Gelir mi denin? ••• 

- Jıfatlaka. Cftnttl ütama D. 
dar beni 10kakta bill7or o bqtln ••• 
Ent, Sabahat... Şimdi anlqJJııor 
...ıe.. Sem ifice anlqtl170r ... 

- JıM .....ıeat Pemn! 
- Beni bu aabab Yaloftp t&a-

deneektl o. Mektup plecek 7a bu 
snn. llenlm •• bulunmamam itin .. 
G6p oradaki bblm araafmise ait 
Wr meeeıe,t laalledecekttm. 

- 8alal mit 
- Yal ••• Blreket ftnbt ~11a1ataa ................ ~··· 
-~._ ....... ..... 

]il :btJilW, ....... ,.. ... 

kat etmedin Dil aOrpda mektuba 
a7ın on betinde pleeektlr una• de
ditine bdmmt ... 

- Dfkbt edelMClbn pbrlm. Ben 
de akıl fikir mi bldı 1d bnnın o 
Dk aatırlaruıı s6rlnce. Alt tarafını 
talnamile deli atW otudaıa mektup. 
lamı. 

SahalaalllOrdu: 
- 88bllttbı 1111 .,_ Mt1mtp. 

lanlaat 
- Tabii ... Gecen pee ... 
- Ne dedi! ... 

- tnUr etti. Kat.iJeD ... JsbDcl• 
bir kUıa taDIRUJ01'11111, Milden ..._ 
b lalgbir Juıdua1a alllraa ıok, decll. 

- Belki de dofr_adıar ıca...-. 
Pek sbiluna slnnlıelfm. 01abllfr 
ld ba lttAı bir aultefeblıtlm balunnn. 

Pemn lapn etti: 
- Ra11r 1 dıeclf, aultefebbthn ola. 

mu. lıtAı ..... .... mektuplar, 
m8JC1anda, DeJU clelll midir banlar 
Ekremln beni aldatmasına! ... 

Sabahat batla ... , ~ 
kl,i1du .. _._. ....... ,. .....,_ 
P.ı lftttller. Penin kofta. 

atte JUM!iinclen neteala kalktılar. 
Blr arabk 1abua kalan Penin n 
Sabahat konUfU10Tlardı: 

- GarclGn •ti, dlJo'l'du, Pemn. 
Nuıl p1cll Ye beni eTdtt bulunca na· 
aıJ hep .omaritıL Aldı ftkrl .... 
mektapta laainla. 

Samut: 
' Bet1l,.ılm ....... dedl. 
Drem aa fpıek " alrara tabab. 

aını almak lcln Bd defa Janlanna 
sfrlp cıJmu1b. IJdra odasına tekll
dl " UplSllU bpmt&I. 

Penin " Sabahat beldedRer. 
Gene bdm ..... a.hlirli •• beıe

eaalı &6rlntlJOr, Sabaha, her waklt· 
kl acıtübnlılılW mabafua edlJ'or
du. 

Aradan eok .... .....-. b
pmm .Ol 11dnel Mfa calr.\ıft1. 

Ka..,a lıbtbtdll'ln ... entl Jetit
... kta. ,...e11 iafonandan Penla, 
kendi ........ .,... aJDl ....... 
da 1aıftalıir " aatıeık bM..W-
btlJI ........ , .......... ,... 
taemın ~ ........ ...... .... -· 

- ltteı... cU,. '-l'trdı. Tamam ... 
A7ni sarf... AJDi daktilo raaaı .. 
Sabüat... Kaftletim; kot IMaraJo. 
pi. 

Sabahat k()farak, sWerek fakat 
tellp11 pll70rda. Penin, sarfı btl· 
JGk bh- hefeean1a afta n okudu: 

11 Temnms. • 

Ba-.. •• p.,. r.oii11•; 
llıWd • tok ilztl ........ ~ 

,.,,.. •il~ ........ ,. .. . ... 
nW o '8rt •.ım.h ,.._ N..,. .... ....., ....._ .,., ...... ............... ..... ..... ... 
-~w-p..,_ .... .... 
olup, idl....ır ................. S.-
INiNt. 

••••• 
Pem.-.btr9"'iac ...... 

pararalr, ae..ınm bea..,._ llbllh 
"' ... ~ .... 

P.W ıw.ta ... Elırm dt .. 
din ke1hilellk ............. ~ ............. ~ ..... ........... .-... , 

A ........ ..... ............ 

Ba D 
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1 inci a a a an 11 Yl~ı -~~tı~:a~~rl!:u~~;~dctcl~.~; Ba~ ka 11 Yeni Valde llan altı da 20 numaralı yas haneyi •.H it 
y•Umlerblm tutün ıkra•ıyele lıı u yeri olarak açınışlanhr. 
tenı pnlerı aıağla giietenhu r: Bundan böle asgaıi 100 kıl ya kadar olan siparfl Jr&n ıtbıı 

Mastafl Fızıt Paf1dan _ Fedü Okyara 

~-n:s.:~-~ ~,il~:s~ :r~:re~slerini~ ~~;J 
at 1 a r k a Z a n a C J k 'I lfl~ her~!"':ı~:ıe~·::~R: ~;'rna":..k adı e veı llmes nı. Bunun 'bark md labrika\arca s~r ka ul ed ~ 

r ına Jrott oji nd so11r a t 14 d 
• 18 e kadar mfira a t cd 

Yana: Z-ıya Şakir ................................................ tafrllul:t4 

Sultan Aziz, vaziyeti ıslah için Gürcü 
kabul etti Şerifin Şeyhülislambğını 

- Talebei ulum dcı.ilerime eli Kadıaıkerlıği) rütbc.s ni ihJaz 
eelim aoyleyın. Matlupları. ka- eylemişt.ı 
b&J edilccektu. Tez. dağıl11nlar. Sultan Aziz, uz.i~eti çarçabuk 

Yarış/arın favorilerini bu 
yazıda bulacaksınız 

Dedi. Ve, huaui vaver erin. ısl&A etmek için Giırcu Şerıfın 
den, (Bin~ı Çerke. Ahmed Şeyhülislamlığın. k bul etli. Bu At yarışlill'ının ikincisi ya-,yerli aaflı:an lngiıız erkek ve d~ 
bey) i cdbederdı: buausta Mahmud Nedim Pa,aya rınki pzar güniı Vel~fendı ko taylara mahsustur. lkıamıycsı 

- Git Şcyhühsl&m efend.ıye derhal bir tezkere yazılmauru iıa- şu yerinde yapılacaktrı: Ya 500 liradaı. 
eöyle. Hemen yalısına çekılsm. de etmekle beraber. Gurcü Şerif nşlann ilk baft..ıdan daha au· Birındye 400 lira, ?kıncıyc 75 

- Malul sub y ve c 
mu ;s ne rapo Janle ı uf lıu ı 
cüzdanlar n a bera ,etıı 

dr 
4 

Diye emir verdı. efendiye de. hu.wıi aurelte biı zel ve heyecanlı aolmam ibtimalı hra, üçüncüye 2 5 liradır S.1det 
Ak -'-J adam gönderdi. fazladır. Zira, bu hafta yarı,,laıa 56 kilo, rneaafui r 000 mctredn 
la fam, Y

1
- dfmlflı. Babıilide Güıcii Şerif. o kadar kurnaz daha fazla at ı.t'lir!lk edecek 'l:e ı _ Yavuz. (K Yılmaz\ ıilr.- 51 :ıı :op UiI mnıt 0 an vükclil_ daha ha- bir komitacı idi ki, l\iahmud e- bu yüzden bitçok .Urptİzler hu- let 5b. · 

1 

i 191 > 151 
i ... eri yatıthrmak içm çareler elim p-........ kurd .. ö.. bu tu,.;.a le d ktiı lal • ~ arıyorlardı. .....---• -- -• au g ece · l - S.roo ( Y unua Ün) alkkl diİfmek iıtemedi. Padiphın gön- Y•ırıki yarıqlaY" gidecek K"- 54 5 Cilzclan N1t .ı 

Yaver Ahmed be:r. Sadrazma- derdiği adama: yirciler için Devlet ~miryoll.n J- P•rdoo (Fabri Ata) Nil- son 941 Çar amba ı d~ıı so 
dan bile iıatizana liizwrı ser- _ Şevketmeap efendnnizin. halka ltolayhk ,-,lmak üzere trea Jet S4; p r;embc 5t > 100 
medea Meclia aaloauna 11rdi. bu fituf ve &unJanna t~kkur- seferlerinde d~~ltk yapm .. ltr. 4 _·_ Buket (F Simaaıoilu- Cam-, ıoı > ır.o 
Doiıuca ~yl.üliellm• :raw ler ederim. Fakat, mepı"hat mev- Siıkec:ide11 .aat 13. n ka ıonra siklet: >4.> . Pmrtesi 151 > 200 
ciderdt ~ ii*li: kiini kabuJ etrııekte muurum. kalkacak bütü., trenkr Vehden· > - Gungadiıııı (Fabn Aacı) 941 Salı 201 > !!>O 

- Efeadi bazrederit... Şe... Çiinkü Talebe.i ulüm, yalnız Şey- diye uinyacak ve yiae akpm ... sikkt 54,'> 6 941 Çan-amba 251 > ~M 
ketmeap efenc:limiz. ir.de buym. hülialinı efendinin değil. ayni lat 18.40 ta Velıefendiden huau.i Ba k.,...ıa bninciyi tayın et- 7 8 941 P~mbe ~l • ~ 
el.im. Dert.al Medi.i terlı:edi- .zamaftda Sadrizanur. azJ;ni iaıi- brr t.ıen blkacakbr. mek l.ayli sW;tiir. Maamafih ko- 9.fl Comn 35' > <&09 
DİZ. Yal.naza çekilmiz. yorlar: s.drizam azleclalmedik- Yannki yarıt!ann pror.amı 'Ve fUllUll mamtemel faya:isi bizce 941 Paz:ırtesi 401 > <&51 

Dedi. çe. &ay ... t.e.altm ~rnek mümkün l favo.ri!er • ..-lardır: Cuagadia •e Bukettit. 1 S lı 4.'il > 500 

Şeyhiiti.lim Ha•n efendi. fc- olamıyacakhr ... Efendimize hö1- 8irillci lrot-: (S.hf koıpueu) •• • L- 11-tanclılı:ap) Çarşamba 601 > rM 
na helde •Mm. N. yapacaiın• lece ar:zediniz. j Dört ve daha yakan yaftaki Oç' y•~i yerıi yarJm kan OR 
f1191rc:h. Cübbe9inin eteklenne Dedi. I saf itan Arap at 'Ye lnsraldarma lngiliz erkek ve dişi lavlara mah-ı TEŞE il K 
bu.re ayağa kalkb. Bir •rhot Bu adam DnıY• avdet ettiği mahsustur. Bu lrofUYa iftirak e- auetw. Babamtt Mqihat Evrak llüd\ir. 
sibi aendeli,,erek, •lona ter&et- zaman vakit bir hayli geçmiş .. den a:lar 200, .of~ ve 600 ma ol- tbamiye9İ 300 liradır. Birin~ lol(Unden mutekait l 111ail Türk· 
ti. Fakat kapının Ö!tünde dura· Padişah da yatak odaıına c;,.JtjJ. mak ~~er~ utJ!ıg;ı 5ı1tanlacakhr: ye 22S, ikinciye ;~. üçiindiye 20 onwr'nı vefatı milııasebetıle tdl(raf, 
rak, kendisini takip ederı yaver mişti. Tabiidir ki 

0 
vazıyetle iten- ikram~ esı 15 5 hra. Mesafesı liradır. teltforı ve nw.ktupla tuiyede hulu· 

nııl ecegınl muhterem mü teı 1 nm Mı blldırlr, AY10 ar m nna 
r z, Tel fon: !2926. Telgraf: \ nl V de Han, İd f . 

Maarif Vekaletinden: 

İstanbul Ziraat Mektebi 
S.tınalma Komisyonunoaa: 

Cina; 

Ekmek 
Ko~vn elı cjağlıç> 
Sıgıı etı 

Satlt'y• • cB·ducl Urfa> 
Zeytin}ngı ct-kalra> 
SalMın «N vahit - kekulu, 
?dllk ı na cinuıkli> 
Şchr ye cinnlkli"> 
Tea teker 
K me teker 
Çalı fasul;sa cborou 
Piruıc c Bunıa> 
Patates cA.dapa.aan~ 
Mete odunu 
Giirıten o4lunu 
N:ınpl kiimurli 
Jleıı2'iıı 

Mazot 

Mikl.a 
x·ı" 

-&000 
70M 
1618 
3500 
1000 
ıooe 
1500 
IOI 

1500 
!Olt 
SOM 
40IG 
3500 

25000 
12!i00 
6000 
6500 
6500 

17 
-61 
ıı. 

• 11 
M .. 
4T 
12 

• i8 
n 

m ceki 
4ii Çf'ki 

6,5 

13,5 

H'UO 
291.15 
3:1.J7.i 

UUi 
G.'16 
&8.25 
'5.-
9. 

12.1'1,I 
'li.--
63 
ıa 

3t..ln.I 
&fi..26 
li.87,I 
24 :J7.5 

160.87,5 
65.81 

Ahmed beye: dıai rahat11z edılemezd; Vat1ıla 2000 IJletre: dört yafJndakiferin Mesafesi 1..00 metredir. nan muhterem :z.nata. çeleıık ~onde.. 
- Bey oilum!. .. Bütün bun- olan zat, neticeyi arzelmek için taşıyacaklll'T'l siklet 58. kilo: be, 1 - hban (P. Halim) siklet :~ sa!'e:a~~ ~=roC:k :Melet bim un mayıe 942 ROnuna kadar Uı~ olan yUarıcla 1:inı 

lar, Cürcü Şerif ile, Şirvanlı Hu· aahalu beklemiye kıııar verdi. ve daha yukarı yaştakılerin taııı- 63 ti •- -•ı k ..ı- ve nuktarı Y. az.ılı enaka talip çıluıl .-dıt't.._ ek•ilt.111 tecdit ed lerek 
la.inin i,leridi•. Onlan da. 

0 
HalL-L: p d·*·L- . d . yacaklan siklet 60 kilo olac:ı:Ctu. · ınıre ~ teessıiraerimi:ze ·~kTII 1 euc? L_ u._., a lt--uı• ıra esı mu- I B (M L Ç 2 - DiluiL (P. Halim) Siklet doıt v" kadaşlara ıe...~-. '1ir ennı • 2 7 941 ,,aaartnı pnü saat 11 de 1 tanbal LI leı MahaaebecUiiinff 

rn:nk mukallidi olan Mitat Pa!lia ·b· c·· · ~ ·f _ r d. . - ura e met elebı) 61 ziu ıuli nıubtenna u~temı.in (5.,.., 

il 
L d _

1 
cı ınce, urcu ._-.n eıen ının 4 a .l- -=•-ı t· 54 . ., ıcn edilettği ilin olunur. -· 

e ars:a a,.an tefVik etmektedir. ( --:L ) · n~ dair y flDua, sa e • • t:ıVR" utuııu rica ederiz. ----
Zah ,ahane, benim crıôi sadık bir ~·at a taym e< 1 uıis•n:-: • 2 - Budu ( A. f.rterhan) 8 3 - Hevt!!I (S. Karaoaman) L -

•· olan tezkere :yazılmıt Sadrazama d ·•-ı 60 siklet S9. Oğullan: f ik Qk } S 1 daİılini. o dinsiz heriflere feda et- •önderil-N.i, Ve .;__ t~-L _ _,·, ya .. 3n a,Taur. et: (A. A - l'lekt ik İdaı i Mebnni 1Jatre~i Teknı u u atına ma Komis1onu 
. • --r ,uu ~ .... _" ) 4 - Delikanlı (Tevfik Ali •'ı.. muın. alan s.dri.zam Mahmud Nedna - ar~n vnı ynag.oz ~ menmrlarındaıı harahinı Turki:inıe .., 

Diye, dert yanmak istedi. Fakat Papmn yiin:ğine de biraz MI .of yKaıında. "rıklet: 60
8
.5d nar) s&klet il. I Enılik \e Eytam Bankası Uınum Başkanbgından: 

yaver Ahmed bey, vaziCesini ifa ilmi,ti. ' · otunun avorısı u aktır. 5 - Nerim9n ( • Türe) siklet NiMlilr muavmı Kemal TurUmeT KiLO 
etmektea bafka bır şeye karışa· ~ ikini kotU: 48. Pnşabalıl;'c Şi~e !abıllul ı memur- Li . 'İ ___ a_UlllŞ 
nuyacaiıru aöylıyerek sözü lıaa 1 · ı~gü.:.;wlen Sirkeci ne- Bir defada 2000 liralık bir il- Bu ya~ta hhan, Dil riz ve H,.. ıanııdaıı I fan Tiirkö-r. i>atateıs 10000 li 

LlRA 

12" 
MI 
65t" 

1709 
kati ell a . ara~d~ ,!>ir alay ramiye kazanmamı~ olan üç } a~ veı Masındalcı yarış büyük bir çe- Kuna llG(Can ııeuo 6 

~ialinı Hasan efendinin yapılacak. )'enı Şeyhutillam hak- flndalti yerli saikan lnciliz erkek ki,me halinde geçecektir. Favo- Ga~p •aatyor Noırut 2500 
26 

vaziyeti, Sadrizam Mahmud Ne- lı:mdaki (iradei ftnİye) yi ihtiYa ve difi taylar• maluıuaiur. ile-: .. ritenmiz İ'han vr- Dilanzdir. Ko- Haziran ayı içmde Gumülcü· Toı ekcı lOOOO 
27 

diın Pqaya aon derecede endife eden fermanı hümayun, Babtilt- miyeai 35 5 lira, mesafesi 1800 tula;da ikili bahis 2 ve 4' üncu neden nnı1'ıKeretle lUTkiycye. Kuru iaiblı ıooo :: 
ve tdlt verdi. Demek iti Paditalı. de reamcn okunacaktı. metre~. Birincwye 2~1 liıa, ıkın- kOfQlardadtr. geldim, Kan.,klıkta Gümüküae- Merc:lınelt (Yeşil) = n 
80halarm zorile, Şeyhülialimı fe- ~~lunut ~edlbim Pap, bu b- ciye 55 lira, üçiiDc:üye 20 li.radır. Çifte bahis 2 - 3 ve 4 - S inci nin Ortakôyündnı haham Enuul- ;-:::u;:•,'~ı\Çalı) 75869 U 

-~ 
ı• 

ela eam=--a. Şu balde, L--J'-'-ı·n .... ~ re.mı e iaesini aıynek Siklet sa kilodur. 1 L -!:..l.. AC- L L-~tan Zan .......... 20 ~ -r s:--.ı aifaıJaıuu takıp tM.ttı-dı. itleri 1 _ Roi (Suat Kaıaoaman) kotular aıraıaında yapalacaktu. an vpu 11yı a•ygc( • ne- Kuru barbun)a ~ 
ae ayni akıbete uiramaa1 çok yolan& koyduiuoda11 dolayı laü- siklet S8. Üçlii ı..bia 3-4-S inci k.oşular- deraıeıa S-.SU. t,a,.lma gitrnıt- Sirke ZOM H IDllhtemeldt da.du Ok~ ..ıu Kendıaini bilen ve gören var.. Tm 3eOCJ U 

11'11 ... --Son der~e lcuraaz ve ıtini yük bir memnuniyet ve azametle 2 - Mimoz. (H. Eray) -*· · m.ıa J'IU' • atattdaltı adrese haber venn~ Salca 
1290 ıe 

bilir bir adam ol.- Mahm.d Ne- bindiii çatana, yabcbn hareket- &et S6.S :na.Mmtzıa..,. aat.ilaiade y&rlf· nı inraniyet nanıwu. ıica edeim. Lı_.. <adet) !4008 
3 

elim p .... .._ bir düfÜACeden le. Sirkeci ialr.eLe.ae aelip ~ J - Yeti, (Veli K=• sWr) lann tam bir psoewamam balacak Saulnsı Ca "ilzebir ına.,.._ Gas (U...t ut !t 

s• 
7!9 

•• 
eoma. iailere loı sörünec:ek bir ta.. Fakat S.dıizam çaiaoadan aildet 56.S. lards. lt:Mnde Emin Müldüı elile Ç•Y :: '1: 
harekette bulun"""""" !c:nar verdi. çakıp. etrafma ltaltırup ela ;Jay 4 - Huma Hatun (P. Halan) Gümüicüneli Ali _::.ı.. Ya!Sl kaıhif .., --.. - tertibata& el.ar biıçbir - ..nre- 8ikiet ;6,5 Çorluda '--'an ugna Jo~knıek udalf (cift) l>OO -

.... 
2 
171 
1'11 

Beyoğlu Dördünci S.llı Ha- 1 
b,.anı el altından idaıe ettiiiae T-J ·- B.twtll Bekta• Tef kad•H 580 al 
lı:.anut tıu.ı ettiii t Gürcu Şerif W)iwe. fena a-.lde taflTda.. S. Bu kOfllllUll favorileri Roi ik efendı) ye &izlice bir adam yol- calacla. Hatta. ~ietinden utaD- Hama HatuD.dur. Maamafih H• göçmen köyleri 
byarak: dL Yaaında balanan ...laıet ma Hat.um birinci aelmesi ihıı-

- Efendi hazretleri, müsterih mektuPÇ11M1 (Mar.dub bey) e mali daha fazladıı. 
( ' ) : U::=-=-= lır- .· 

olaunlar. Kendilerinin (Şcybü1is- ~ --
lluı) hiı için, ıimdt zatı tahaneye - Bunda bır hikmet var ama.. Dört ve daha :yukan y~•aki 
muracaatta bulunuyordum. Allah, encamını hayır eyliye. saf kan Arap at Yf! k•ralrlara 

Oıye haber gönderdı Ve İcen· Oıyerek arabuırıa ııJrip. keo- mahsustur. 
d111 de arabasına bmerek do-ru- dıni hiç kiın.seye ttöatermemiyc ikramiyesi 255 liradır. Bfr nci-
ca aaraya gıtti. çallf&Iak Ba\ni.\iy._, kapağı attı ye t 80 lira, ikıncİye H lir:ı. ı.i 

Sultan Aziz, erkenden harem Hemen resmi elbıae1lnı ÇJ!tanp çüncüye 20 l:fadır. Mcsı.fcsi 1600 

kuk Hakimliğinden: r .Sad ~ 8J:I 

'75000 
7500 

1,t 
170 

daireaine çekilmifti. Bundan do rc<lingotunu gıyerek. riemduh metredir. Sık'~t. Dört 'aeında:C! 
layı Mahmud Nedim Pilf& Padı- beyle, bu garip vazıye j tah'ıli ler 56 kılo, b~ ve dah 'Yukarı 

1 

fl!lhı soremedi. Fakat. KlZlar ağa. hakluncb konu,mıya ha,ladı yaştakıler 58 k lo taşıyacald rdır. 

T akıim K3Zancı mahalleai Sa.. 
ğıroğlu 7oau.ı 26 n~ o
tU'Tll'lakta iken ölen lımail Haaa· 
nın varisleri Nazmi: Nebıye ve 
ismi anlaşılamıyan kardqlcrin·n 
polisçe yapılan tahkikd tta adres· 
len meçhul .>lduf;."U a:>l~lmakbı 
ı'anen tebligat icıasına karar Te
rildığınden yevm, muhakeme o· 
lan 1 1 8 94 1 tarihine müsadıf 
pazartesi iınü saat 1'0 da Beyc-ğ-

• lu Dôrdü c , Hukuk. Mahk mı- i· 
~ elıneleri •eblri malt mına ka
im olmak iiz ye ")in olunur. 

Yıldıııda bU oaan Teknik okulun un 1941 mali yılı ihtiyacJ olan yuka
rıda cin miktar, tahmin bedelle.rlle tutarları yasılı 18 kalem ersak ile 
odan n ladeyağlnın üç •Y" şartnamede kapalı urfla ve odun açık ek
allt•e ıl 4 8 941 tarihine n thyan pasarted günfi, erzak aut 10,80, 
oclwı ](i,46 '\e nde)•ağı saat 11 de Gfimu uyunda Ylikaek M.fihendis 

Mekteblnd toplanacalı: olan Komlııy onumasda eksil~ e konulmQflar • 
mı. Enakın tlk teıainatı 112l 1 ra 25 lı:u ve odunun 106 1 ra 88 ko

nq ve Mide yat nın 956 lira 25 ku ru t r. t e 11 rin rt mel rl g-r-

te i t ya ırmak ü ı ek il lı: dar 
n okulumuza ,.e k Y k-

tı vasıtaailc, Gürcı.i Şe..,f efendı- Aradan, bir saat kadar oeçti. 1 - Bora (Rıfat Baysa!) ır.k-
( 

!1.. ) k ., let : 61 nm metıuat ma amına getıril Odaya bırdenbrr,. Padi:,ahın baş-
meaini ricada bulunarak y lısma mabeyincisi (Haftz Mehmet 2 - Karı.kuş (Hasan MutlÜ) 
avdet etti. Ve but un gece, Padı- bey) girdi. Büyük bir teli!!la: siklet: 

6 
f • 

--L • d · · b '-1 d 3 - Bozkurt (Niyazi Ku ay) 
..,un .ara eauıt es: e ı, (D ) uiklet: 61. 

Padiph, henüz karamı ver· 4 - Mihrı"can es . A '-- - ) 

mcmifti. Fakat ~ahmud Nedım aıt ~n 
p .... , ... n bu teklifi de, bo,.una git- siklet: 58. 
-T-- .. 5 - Simri ( 1.maU Küçük) 

mitti. Eier Gürcü Şerif, m~t siklet: 5 6, 5 
mevltiiDe selecek olwn, biç fİ.ıp· 6 __ 1-·L 
h 

1 A d .ıc.. d• ..- (Nezir Temizer) 
.. ki softa ann isyan ve ihti- ,. •.-m sen ın aiklet: 56. 

lalleri de hitama cr~cekti. Concordia Merıcl0den lWuuımza 7 - Sevim Vlll (M. Turgut) 
Gincü Şerif, esasen ssek Pa- Ferit Naımk Han.oy terc:Uıne aiklet 54.5. 

;::h. ve prek saray balkı tara- etrniftir. Günün en mübim kOfUlanndan 
an tanuunq olan bir phsi- Fe•blidc ıaşki Vt- edeb" bır olan bu kotuda her an sürpıiz 

yelli Sirk~ •ne evv.line ıelm- beklenebilir. F avorileriıniz Mihri-
L_ J __ -L-- _.. y f ı Tomandır. Fi· 50 Krt-

c:qe ~ """'~~ usu zzet· can ve Kanak~r 
tia efendiye Arabi n Farisi ders- INKILAP KtTAPEVl Dünliiuc:ii kota: 
leri vermit, bu .. yeclc de (Rum- iki yaşında koşu kazanmamİş 

·------~---------------------~ ITALVANLAR 
Be-K ötittedi-m 

BtlyOk casus romanı: 77 ···--······· ................................ -
Nihayet komiılerin ka!'f19ma çıktık. Koma.er. 

heni adi bir kadın gibi kaqıladı, ve o kadar aoğuk 
ve hatti ağır muamelede bulundıı ki ..• Ağlama· 
mak için kendimi zor zaptettim. 

Nihayet bir .rlı:i nasihattan ıonra kavgacıları 
f.anttırdJar. Dıpn çıktık: 

Mesele tundan koplDUf. 
Karaoğlamn yanında o gunü yme bütün 

,..urkiyece maruf auzel bır kadın varm111... Bızim 
banlar memunı da o kadına kaili zaaf duyar
mı • •• Bir kotülik ~ olmak için. (Karaoğ-
1.na) k..lm• ,.anmda beıulea bahset~. Kadın 
kı kanc;hk .tlmetlen go etenace, ikinci ifaiı JZ 

1'• az1tnıı,, nihıa,ret ortalıia isimler doküllDUf, 
küfürler edılmlf ve kifiirler de dayaja m\inçer 

~ 

Nakleden: Cim • Mi n ................................................ 
Tabu hadise de yal ruz Adada değil, bütün 

1ıtanbulda fUyU bulm~. bereket "Ycra·n K~aoğ
lanın butiın gazetelerde tanıdık! rı olduğu için 
telefona aar lmıt ve bu müessif hadisenin bütün 
memlekette dı.ıyulmasına mani olmuş ••• 

Tah i siz Je takdir eden niz ki, arllk ben de 
Adadıı oturaınnzdım. Bir giın etYalanmı topla
dım ve doğruc.a Tarabyaya g·ttim •.• 

Karaoğlan da arkamdan Tarabyaya geldi, 
bura11 oPıha .ak.in bir köşe idi ve beraberce b\1-
rada da bir haha )afıyarak eğ'endik. 

lstanbulda lt,fllışım, ıiyasi ve askeri i,Ier 
bakımından fazla ~tereaan olmad1. 3 hafta bu· 
rada hakiki bn ıatirahat ve zevk hayatı Y•f8· 
dun. Floryada q..ize pdim, T okatlıya.nda 

Ankarada bir lhtlkAr 

vak'.. 1 
Ankara, 17 (Husu..) - Şeh

rimizde yükadt fiyatla kahve aa
tarkeu yakalanan l.maiJ ve Sai
min haklarında mah~ fU 
karar verilmiftiı : 

aaebe 1 e ~ ı ı l r . ılıtlva 
c. Ut n •· 

bilinde 

lstanbul Defterdarlığından: 
DeCleıdar k d vairi tle mülhak m dur yet ve mal ıubf'lerlnin 

941 yılı ibil;ı cı için ntü a)na edil c k olan (245) ton T k an ait>; 
!

4 
'1 941 pe.J1entbe günü saat 15,SO da :Millı Enılak l\fu uı u de t p

laı aıeak olnn Komi yonda kıwalı za rf u ulıl ıha e cdı ecektır. Maba -
rınc teslim şartıle ,.e beheı tonn ( !7,75) l ı h bil muhammen be
d lı (6798,75), tcmınatı 614 Uradn·. 1 t kl l rlJJ kllf ektuplannı a nl 

aaat. ıuo a kadar makbuz mu kablrnde Ko · ~on Re' l ğine tevdı 
~ttt ~ ihale -.asında blzı,at bulunmaları n. a n>.smt vekil bulun
chırmal n muktezidlr. Hu uel şartna me her gün Milli Emlak Küdürlüğa Suçlal.r t; er gün hapiıa yata

caklar, 1 Z5 lırcı ağır para cezası 
çekecekler •e di.ikkiınlan da birf'r 
ay kapalı kalur.aktır. 

'•ak (Yan•ld) 4 uncfi kaleminde göriilebılır. ( 6S8i) 

dansettım, Parkotelde zıyafc•ler• koştum, yeni 
dostlar edindim ve Türklerden büylik doatluk ve 
aliika gordüm. 

Fabt artık vazifemin batına gıtmeliydm1. 
Üçüncü haftanın ıonunda kimıeye haber verme
den bir sabah T oros ekspreain bindim \'e do 'T. 

n.ıca Suriye üzerinden Fi1U1tine hareket ettim Bu 
Mı n yolu da hayli uzun sürdü. Türk hudutların· 
dan çık ı!Nan sonra büyiık dünya harbinin, bü
tiın d.ınya üzerinde tiddetle müessir olduğunu 
daha iyi anladuu. Suriye de uıun müddet kalma
dığım için oıada fazla bir ~Y görmemiştim. Fa
kat Füistinde, KudU.te, T elivivde adam akıllı 
hiaaedıliyordu ki, dünya biT felikel içindediT. 

Geceleri elektrikler erken sönüyordu, gıda mad
deleri :Yahudilerin binbir dalaverelerı yüzünden 
ya hiç bulunmuyor, ya pek pahalı elde edıliyor
clu... Birıbirlerini aldatmak huauıundaki zorlu
ğu anladıklarından yaba nC1 ara karşı müştCTek 
bir ihtıkar şebekesi kınm u lardı. lngilız.lerin meş
hur te~kilatçılığı bu ifi önlenııye kafi gf'lmiyordıı. 

Filistin 1f'ki telafi Rumanyadn bile görme
dim Bü ün ;>ahudi kolonisi H lerin mawlup ol
muı '-''n yalaazca ve kuru kuruya dua ediyordu. 

Sokakta İngiliz aake rleri devriye gezi} orlar, 
butün umumi yerlerde kontrol teaia etmif bulu-

nuyorlatdı. Her an yeni bir tehlike ile kar~ulata· 
~akmış gıbi mııne,.\yat bir bozguna hazırdı. Ger· 
çi lngüizler, bu manev'yatı takviye etmek ıçin 
uğıaşıyorlardı ama ... KımeJ .•• 

Otadan d Kahireye hareket ettim. Mısnı 
hiç sormayın ... it• n ve Almar. tayyarelerinin. 
hücumlarına maruz kul.:ı n bu beldede acaıp bir 
durgunluk vardı. Bir kere herkes bıliiıtisna ln
gilteıenin zaferinı istiyor du. F:ıkat bu zaferin e
mını ir:"oı km e fedakarlık yapılmasına razı de· 

ğildi. 

HallL Fılistindelı:i gibi 
mt,ti. Fakat bu nete hakiki 
marazi bir haldi. 

n~~inı kaybetme
bir neıeden zi) ade 

Mısırlılar Almanlsrdan ziyade ltalyanlara 
tahammül edemiyorlardı. Bır gün gelip de İtal
yan iatılasm m ruz kalmak t~hlikesinı göz onü
ne getirince fena halde aıab leşıyorlnr, 'Ye tannan 
lisdnlarile ac ip küfurler savuıuyorlardı. 

Kahireye mu' asal at et t w ımi merkeze bıl
dumedım uç dort gün şehirde kendi başıma ser· 
beıtı;;e dol ş ım Ehramlara ı;;ı tım, Nil civ nnda 
gezdim, f} atroları, ainemalan gezdim. 1 kende
riyeye indım. Deniz banyoau yaptım. Muhtelif 
tabakalara mensup inaanlarla görüştüm. 

(Devama var) 
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o 19 ~ Temmm 2 

Japonya 

ne yapacak? 
Sovyet 
Polonya 
münasebatı 

(B!lf11Wkal~den devam) 

ilkesini ve bilbusa İç Ye dq Mo
ıolistam Japonya eskidenberi 
kendiainin en mühim bayat saha
larından addetmektedir. :Japonya 
fÜndİ,ye kadar bu bayat saba11 
bakkınclaki iddialanıu merbun 
vakti celmediii için alenen izhar 
etmediği ıibi bunun için tiiliyata 
seçmyie de biç tetebbüs etmemif
tir. 

Hatta o sahalarda bir iddiuı ol
madıjmı bizzat Ruslara da isbat 
etmİf olmak için M. Matsuoka 
Moskovaya izam edilerek yuka
nda barui geçen ademi tecavüz 
misakını imzalamlfb. Fakat için
de bulunduğumw devirde imza
lanmlf olan ademi tecavüz mi
aaJdanna ne dereceye kadar e
hemmiyet verilmek Jizun gelece
ğini hep biliyoruz. O t'İhetle eğt'r 
Japonya fınattan bilistjf ade Sar
ki A.yadaki emellerini tahakkuk 
ettirmenin sırası geldiğine bük
medİyona henüz mürekkebi bile 
kurumamlf olan o misaka hiç de 
Stibar etmiyeceğini izaha hacet 
yoktur zannederiz. 

Yalnız anlaplması iktiza eden 
mesele Japonya için, henüz Çin 
gailesini bitirmeden Rwya ile de 
bir harbi göze aldırıp aldırmıya
cağıdır. Çünkü Japonya Rusyaya 
ili.nı harp ederse ayni zamanda 
ve adeta mibaniki surette tng'İlle
re ile de harbe girmif olacaktır. 
Bundan bafka Amerikanın da J~
ponyanuı harbe karıtmasamı vesı
le ittihaz ederek nihayet f ngille: 
re ile ayni safta harbe geçmseı 
ibtnn.li vardır. Şu halde Japon
yanın bir taraft~n bitme~ tü~en
me.k bilmiyen Çın davasile ugra
tırken, diier taraftan ~~ya, A
merika ve İngiltere gibı dunyanın 
en büyük üç devletile de harbi 
söze aldırması iktiza edecektir. 

Vakıa Japon m.-Uetinin çok va
tanperver, çok. fedakar w ve ço~ 
c:engiveT bir mıllet oldugunu ba-
liyoruz, yalnız bu mille.t 1 s.~ 
Çin muharebeıindenben dUf
manJannı sırahyank her birine 
en müsait :ıamanda yüldenmek 
..-etile wnumi siyasetinde ço~ 
besapb davranmak gibi bir mezı
yeti de haizdir. İfte onun bu .me: 
ziyeti bilindiği . içindir, ki fımdı 
kendini Uzak,.rkta bu ~adar. ·~
ileli ve bu kadar tümullu wyenı bır 
maceraya ahp abmyacagı mese· 
lellİni biraz fÜpheli görüyoruz. Bu 
gün Rusyayı arkadan vurmıya 
kallnpnak Japonlar için vakı~ bu
lunmaz bir fırsathr. Yalnız hır ta
rafta bu final zuhur etmifken, 
diğer tarafta da İngiltere ve A: 
merika gibi kuvvet ve satvetlen 
ve bilhassa sebat ve inatları ma
lôm iki milletle de kartıla~k 
teblilı:eai vardır. O cihetle Jap?°
yanın ne yapacağı hakkında tım· 
diden bir hüküm vennİye kalklf· 
malda bir fayda yoktur. Bu çok 
zeld, çok kahraman milletin, bu 
kadar kantlk ve çapnfdc ihtimal
lerle dolu olan bu dnirde ne ya
pacaimı görmek için bir miicld~t 
daha beklemekten ha!ka çan P
remİyoruz. 

T ASVIRt EFKAR 

Yeni tasarruf 
bonoları 
(1 itUI ı&Ai/•Üfc .... , 

Bonolan satın almak, baıkasına 
devretmek veya vadealnde bede1Jn1 
herhangi bir bankadan, Milli Piyan
go ı·esmi satış gişelerinden, banlra 
olmayan yerlerde .Malsandıklanndan 
tahsil etmek kabildir. Banun ı<;in hiç 
bir muamele ve merllsim yoktur. Va
desinde para geri alınmak istenmez .. 
se vadesi gelen bonoyu derhal yeni 
bir bono ile değ'ietirmek ve aradaki 
faizi bir defa daha peoin almak lra
bildlr. 

Rono fiyatları her keaPye eheıit· 
Jidir: 5, 25, 100, 500 ve 1000 liralık 
kupürler vardır. 

Her 'kupürden 3 aylık, il aylık ve 
bir senelik bonolar mevcuttur. Yini 
6 liralık bonodan S aylık, ı aylık ve 
bir senelik olmak üzere üç nevi var· 
dır. Diğer kupilrlerden de ayni su
retle üç nevi mevcuttur. 

Faiz peşindir: 3 ay vadeli bir ta-

ru! bonosu •fı 4, 6 ay vadeli bir 
sar d·" b' tasarruf bono ı '/o 5, 12 ay va e.ıı ır 
tasarruf bonosu % 6 fai:'. gctimıek
tedir. 

Faizler bono ssbn alınırken, bono 
kıymetinden tenzil edllmek suretile 
ödenmektedir: Yini bir sene vadeli 
bir bono için 9.( lira verecek ve bana 
mukabil bir sene ııonra 100 lira elde 
ederek siniz. 

TH11rruf bonn'Jun:ı istenildiği an
da paraya kalbetınek kablldir. Vade 
dolmadan paraya ihtiyaç hasıl olur
sa herhangi blr bankaya milrarııat 
etmek kafidir. 

Bankalar faizinden yüzde ya
rnn noksanile bonoyu derhal iskonto 
ederek bonoya yatınlan parayı iade 
ederler. 

Borsada kote edilecek ve binde bir 
lrurtajla muamele görecektir. Bono 
faizleri her türlu verai ve rüsumdan 
muaftır. 

General Sikorsk; 
söylediği bir nutukta 

Şart olarak 
namuskirane 
bir anlatma 
istiyor 

Londra 18 (A.A.) - Pat a
janM bildiriyor: 

Polonya havacılık şenliklerine 
istirak eden Genemi Sikorııki söy
l~di.ği bir nutukta ezcümle şöyle 
demiştir: 

«- Churchill'in Sovyet • Po
lonya münasebetlerinin normal 
bir hale getirilmesi lüzumu ve bu
nun ehemmiyeti hakkındaki gö· 
ruşune tamamen iştirak ediyo· 
rum. Buna muknbil Hitler ajan
larının bize yapmak istedikleri 
sözde hayn-k&r teklifleri Polonya 
hükumeti namına Teddederim Ar 
kamda Polonya milletinin bütün 
reyini h~ olarak alenen beyan 
ederim ki Hitlerizmlc Polonya a
rasında bir anlaşma imkansızdır 
Sovyetler Birliğinin bize karşı iş
lediği bütün hatalara ve mazide 
bizi ayırmış olan 1 5 O senelik u
zun ihtilafa rağmen Rusya ile bir 
anlaşmayı samimi olarak arzu edi 
yorum. Fakat Polonyanın hudut
ları ve hakimiyetine zarar vermi. 
yecek ve hakkın C'n mukaddes 
prensipleri jçin mÜ<:adC'le eden 
müttefiklerin maksadı hakkında 
tüpheye yer bırakmıyacak olan 
namuskarane bir anlatma arzu e
diyorum. 

Polonya - Rusya münasebetle
rini noamatleştirmek ve herk,.sin 
takbih ettiği Rus tecavüziinden 
evvelki metruvaziyeti tesis etmek 
için yapılan gayretlerden dolayı 
İngiltereye ve Eden' e minnettar
lığımı ve bu münasebetlerin istik
balde dürüst olacağa ve müte?JJ'
rıza karşı müşterek mücadeleyi 
ihya edecek bir anlaşmanın başa
rılacağı ümidinde olduğumu bil
dirrrim.> 

SOVYET 
tebliği 
(1 inri sahi/ tdrn clerıım) 

Moskovada günlük hayat bir 
hafta evveline nazaran şimdi da· 
ha normal bir seyir takip etmek
tedir. 

Cephede, heş gün evvel başla
yan ve Pskof, Vitebsk, Novog
rad ve Volinık bölgelerinde in
kişaf eden ikinci büyük taanuz
dan sonra, düşman, vaadetmiş 
olduğu neticelerin hiçbirini e!de 
etmiye muvaffak olamamı~ bu
lunmaktadır. Bu muharebeler çok 
fiddetli olmu' ve her iki taraf bü-
yük zayiata ~ğramıfiır. . 

Alman ilen kollan Smolenskın 
yakınlauna kadar gelmiye muvaf 
fak oldukları ııibi Pakof'un sar
lana da varmıf bulunuyorlar. Bu
nunla beraber dün sabah alınan 
baberleıre göre bu iki fehir henüz 
Sovyetlerin elinde bulunmakta· 

dır, •w 

Şimdi her iki taraf da yekdıge-
rinin arkasındaki münakale yoJla. 
rını bombardıman etmekle mef
guldür. Çete harbi iami verilen 
muharebe)eT burada iki fekilde 
cereyan etmektedir. 

Alman taaıruzunvn istikameti 
Londra, 18 J A.A.) - Şark 

cephesindeki vaziyet hala vazıh 
olmamakla beraber LondTaya ge
len haberlere göre Alman i!eri 
hareketleri başlıca şu dört taar
ruz istilcametinded;r: 

1.- Leningrad istikameti, 
2.- Smolensk istikameti, 
3.- Kiyef istikameti, 
4.- Besarabya. 
Bütün cephede pek çok mul\a

Tebeler cereyan etmektedir. 

Askeri komiserler 
Moskova, 16 (A.A.) - Ofi: 
Yüksek Sovyet Divanının as

keri komiserler tayinine dair olan 
kararnamesi hakkında tef siratta 
bulunan Pravda gazetesi diyor ki: 

cBu adamlar Bolşevik partiııi
nin orduda mümessilleridir. Nü
hızJan bugün. 1918 de yabancı 
askeri müdahaleye karşı milli 
harp zamanındakı gibi büyümek-
tedir.> · 

Pravda, ask~ri komiserlerin 
el.enin ananelerini> ihya etmek
te olduklarını bildiriyor_ve kıtala
ra örnek olarak en iyi Rus me
ziyet ve vaııAannı isbat edecek
lerini kaydederek yazısını Stali
nin IU aözlerile bitiriyor: 

«Aal:eri ı,ef ordunun hayatı ise, 
ukeri komiser de onun ruhudur.> 

Amerikanın 
harbe girmesini 

istiyor 

Nevyorlc 18 (A.A.) - D.N. 
B. United Press Belfas'tan bildi
riyor: 

Şimali hlanda Ba~'·ekili bir 
mülakat esnasında Ameıikanın 
ha-rbe girmesini talep etmiş ve şu
nu ilave etmistir: 

«- Amerika harbe girdiği tak 
dirde Simali lrlanda da h'lreket 
sorbeatisini eldt: edecek ve it1tedi
ğini yapabilecektir.> 

Harp gemisi in,.ah 
Nevyork, 18 (A.A.J - Bahri

ye Nezaretinin bildiJC.!Jğine gore 
l O temmuzda :nihayet bulan 40 
günlük bir müddei: zarfında A
merikadaki inşaat teıgahlanndn 
her gün bir harp gemisi inşasına 
başlanmıştır. Aynı miiddet içi~
de denize indirilen 22 harp gemı
si arasında South Dakota zııhlısı, 
iki torpito rruıhribi, bir denizaltı. 
7 seri torpito ·ve daha küçük muh 
telif gemiler vardır. 

Normadiye el konacak 
Nevyork, 18 ( A.A.) - Nev· 

yor1c Herald T ribune gazetesinin 
Vaşingtondan öğrendiğine ~öre 
Nevyork limanında bulunan Fran 
sız Normandie vapuruna Birleşik 
Amerika er geç elkoyacaktır. 
Çünkü tonilato noksanı yuzun
den bu vapura müstacel ihtiyaç 
vardır. 

İngiltereye petrol ıemisi 
ven1emiyor 

Ncvyork, 18 (AA ) - O. N. 
B.: 

Nevyork Journal Of Commcr
ce' e Vasingtondan verilen bir ha
bere gö~e İngiltereye yeni petrol 
gemileri vermek meselesi petrol 
sanayii koordinnııyoıı büroaunu;.ı 
şiddetli muhaldetine maruz kal
mıştır. Koordinasyon bürosu ye
niden petrol gemisı devredilme
sine muhalefet etmektedir. 

TASVİRİ EFKAR 

llskenderuna 
iltica eden 

gemiler 
Vich'gnin verdiği 
bir habere göre 

Ankarada Fransa 
ile bu hususta 
müzakereler 
yapıhyor 

Vichy, 18 (A.A.) - İyi malumat 
alan mahfiller, İskenderun limanın· 
dn demirli bulunan 12 Fransız yar
dımcı gemlsi hakkında Ankarada 
müzakereler ~erchan etmekte oldu
ğunu teyit ediyorlar. 

İyi nıalCimat alan Fran ız mabfıl
lcıince bu vapurlann harp gemisi 
telakki edilip edilmlyeceği gôrüşul -
mektedir. Vapurların akıbeti, mese
lenin halimden sonra taayyun ede -
cektir. 

ALMAN 
tebliği 

- (J '"°' •tılıif Hnl d-) 
Besarabyada Kiıinof mıntakasuı-

da 17 temmuzda yapılım temizlikte 
binlerce Sovyet askeri esir edilmış
tir. 

Tank muharebesi 
Berlin, 18 (A.A.) - 17 temmuz 

günai 300 den fnzla tankı ihtiva e
den bir Sovyet zırhlı teşe.kkülu 
Krasnijinin şimalinde Alman tankla 
rile karşılaşmıştır. Derhal şiddetli 
muhan•be başlamış ve kı. a bir zn -
nuında Bolşevikler 210 tank kaybet
mişlerdir. Diger kısmı da kaçarken 
,·urulmuştur. 

Dört Sovyet muhribi Almanların 
eline geçti 

Herlin, 18 ( A.A.) - D.1 '.B. nin 
ımliıhlyctli kaynaklardan öğı cndlği -
ne göı e Libauun işgalinde Ln1radnki 
tersane oldugu gibi Almırnlarııı eline 
g'C\'tniştir. Alıııanlnr keza dort Sov
yet destroyerile cLenint mayin gc
mi"lni de ele geçirmiye mu\'affak 
olıııuşlardır. 

Salah!> etil mahfillerin mütaleru;ı 
şudol' ki, Libau'un iı.galinde Sovyet
ler, Alınanlara nlsbctle 30 misli za. 

Bir nümayi~ yiat vermişlerdfr. 
Nevyork, 18 (A.A.) - O. Fevkalade Alman tebliti 

N B . nerlln, 18 ( A.A.) - Alman ordu-
. · · lan Baekumandnnlığının fevkalade 
Yeni Jert1ey'in Bendix şı::hrin- tdıligi: 

de bulunan cAu AHocıat"'d Co> 1 Çok kuvvetle tahkim edilmiş bulu
fabrikasının önünde polisle nüma nan Stalin hattında Mohılef ile Vj. 
yisçiler crrasındsı vuku bulan ar· ıtebskk. a~sınida kaçdılıın gl!d.ikl .sl n~o
b~de esnasında bir çok kimse ya- t~ns ın otcs ne n nr gcnış etı mıı-

p r .. d. . 'le lr. 
r~nmışt~r. 0 1 ~· gu~ uz !~ç.ı • Düşman tarafınrlan nıuannidane 
rinin fabrıkaya gırme~ıne manı 0 - mü<lafu E'dilen Smolensk şeh ı•i 16 
lan halk üzetine göz yaşartıcı temmuzda zaptedilmi~tir. Şehri geri 
gaz kullanmıştır. Ka?gaşalığa se- almnk için diişnınnın ~·aptığı bütün 
hep alüminyum fıkdanı sebebile tcşebbü !er akim kalmıştır. 
fabTikanın ithalatını azaltma!ı v<. 
bir kısım iı,çisine yol vermiş ol· 
masıdır. 

••••• ••••••••••••••••••••• ••••••• 1 •••••••••••••• 

Fransadakl 
Sovyet Sefiri 

Türkiye ye 
geliyor 
(1 hıd ••"'''"" cine.) 

J)el,nanof Ankaradan ayrıldı 
Ankara, 18 (A.A.) - Almanya -

dan dönnlt!ktc olan SoV)'f't hükume
tinin Bedin Büyük Elçıııi Dekan -
nof Moskovaya gitmek üzere bu ı:ıa
bah tayyare ile şehrimizden hareket 
etmiştir. 

Sankanuta siden kafde 
Eı zurum, 18 ( A.A.) Sovyet 

Rusyanın Almanyadakl Bilyük Elçi
liği erkanından 107 kişllik bir ka -
file bu sabahki trenle buıaya gelmiş 
ve bir müddet i tirahatten sonra fb. 
zar edilen otobüslerle Sarıkamış& 
gitmişlerdir. 

Misafirler, Sarıkanııııtan itibaren 
yollarına trenle devam eyliyecekler
dir. 

Büyük yol lntaat 
programımız 

(BlrlMt ..Ai/Nn. il.,,..) 
rilecek ücretlerden başka kendi
lerine asker usulü kazandan la. 
teleri temin edilecektir. Ru çalış
ma şeklinden Nafia Vekaleti bü
yük kazançlar temin edecektir. 
Çünkü her istenildiği zaman elde 
mütehassıs amele bulunacak ve 
bilhassa kış ayları için bu, daha 
istifadeli olacaktır. Mahkumların 
cezalarından çalıeacakları her 
gün için iki gün indirilecek ve 
yevmiyeleri bankalarda muhafa
za edilerek serbest bırakılclıklan 
zaman kendilerine veı~lecelctir. 
Mahkünılar bu suretle meslek sa
hibi olacaklar, bundan baoka açık 
havada çalışacakları için dinç ka 
lacaklardır. İmralıda, çalışacak 
mahkumlar için yeknesak elbise
ler yapılmaktadır. Çalı§mıyan ve 
yahut başkalarını çalışınamıya 
tetvik edenler derhal hapt~hane
lere geri gönden1eceklerdir. 

Franko 'iddetli 
bir nutuk söyledi 

(1 tui ıa.ltifeürı dft.,,.) 
Amerikan kıtası feliUccti kahul et· 

mt'ksizin Avrupa kıt.asına müdaha
leyi dii~ünenıez. Amerikan ııahillcrı 
Avrupa devletleri tarafından yapı. 
!arak bir taarruz tehlike ine maruz 
degildlr. 

Denlılerin Berbestisi harbin neti -
celcrinden mutazarrır olan milletlcl' 
için haya8ı:ıca bir istihza, kıtanın 
gayri insani ablukasının tanımadığı 
beynelmılel kanunlara gdlnce bun. 
laı- da kimsenin inanmc.dığı büyük 
bir komedyadır. 

Hn!'bln neticesinin bir üçüncü 
kuvvetin müdahalf' De öeğişe.b!lece
ğinl iddia etmek caniyane bir deli
lik olup senelerce devam edeblleeek 
ve neticede iktısadi vazivetleri Av
rupa lle ticarete bağlı oİan mcmle
ketleı in yıkılmasına sebep .olacak, 
cihanşümul ve nudutsuz bir harp aç
mak demektir. 

General Fnınko, harbin ivi bir e
sas üzerinden baelamadığıni, nıutto
fiklerln onu kaybettiklerini ve Ros
ynyıı karşı ııçıl~n harbin neticeyi 
değiijtİt'emiyeceğı ve yalnız fıMıke
tin vlisatıni geıılşletcbHeceğinl söy -
lcmlştir. 

General Franko, sözlerine devam 
ederek demiştir ki: 

Alman ordulannın Avrupa \'e bı
risüyanlığın çok uzun zamandanberi 
beklediği bir harbe baıladakları sı
rada, gençlerimizin kanlan Mihver 
arkadaşlanmızınkine karışacaktır. 
Ordu •e fıılanjlann beraberce mil -
dafaa edecekleri memleketimizin mu 
kadderatına olan imanımızı tekrar 
ediyoruz. 

General nutkunda uzun uzun İs -
panyanın içinde bulunduğu lktısadi 
müşkülattan bahsetmiş cdün İspan
yanın iki milyon ton hububatı var
dı> demif ve ıunlan ilave etmi~ir: 

Biz Arjantin gibi bize buğday ve -
rerek yardımda bulunan dost mem
leketler bulmuşsak da unutulmama
lıdır ki diğer bazılan mC'mJeketimi
zln iaşe yollarını kesmlye uğraşmıe
·ıardır. 

Buhranın en şiddetli anlarında bi
le şimali Amerikadan satın almış 
bulunduğumuz 100 bin tonu ithal ~ 
mi)'e uğraştık. Fakat mGmessillerl
nıizin bütün gayreUert boşa gltmit
tir. Çünkü Amerika Birle~ik Devlet. 

Def ine · hikayesi 
(1 i.ci ı.Aif edn deı·am) 

Vartuhl, vekili Trabzonlu Bay Os -
man vasıtasile Belediyeden usulü 
dairesinde mezuniyet aidıktan sonra, 
dün sabah Jı.ız kard~i Ojeni, oğlu 
Jirayir ve km Agavni ile birlikte 
Taksimdeki aabık Sürpagop mezarlı· 
ğına giderek vaktile Mısırda nfat 
eden babasının vasiyeti mudbince; 
bu mesarlığın arka tarafındaki Yor
gancı bahçesinin yıkık dökük taş du
vannm tam orta yerine sırtını da
yayıp yüzünü da tramvay yoluna çe
virmiş ve ağır ağır kemali dikkatle, 
tam yedi kadem ileriledikt.eıı sonra, 
kazmalan küreklerile bekllyen işçile
re: 

- Kaz•n.. işte burasıdır! dcınlş
t.ir. 

O dakikadan itibaren işllyen kaz
malar kfirekler ak~ama kndnr bir bu 
çuk ınetre bir derinlik temin etmiş· 
lerdlr. 

Vartuhlnin iddiasına göre define, 
iki buçuk metre derinliğinde oldu -
$;•tından, l,"eCe polislerin nezareti al· 
tında kendi haline bınıkılan çukur 
bu sabnhtan itibaren tekrar kazılmı
ya bn§lannenkbr. 

\'nrtuhi şöyle demektedir: 
- Rabam Mısırda knznnmıf oldu· 

ğu serveti mücevherat ve altın Ura 
halinde buraya gömnıüşttir. İki bu -
çuk metı-c derinliğe vanlınca evvelfı 
bıiyük bir mermer lahid çıkacak, o· 
nun altında da serveti snklıyan de
ıniı· kasa bulunacaktır. Vakülc bura-

ı mezarlık olduğundan, her ihtima
le karşı, cesed gömmek için luızılır 
dn ele geçirilir diye babam ka ayı 
hususi olarak yaptırdığı lii.hdin alt1-
ne yerleştirmiştir. Hükumetin iznilc, 
mPmurların huzurunda yapılan haf
riyat her şeyi meydana çıkarınca, 
gizli kapaklı bir şey kalmıyacaktır. 
Bakalım bir milyon mu çıkar, daha 
nz mı, daha çok mu! 

Vartuhl, bu işe D('den 'bu kadar 
geç başladığı hakkındaki auallere ce
vap vermek istememiştir. 

Vartuhinin artık Belediyenin malı 
olan bu arsada yakında inşaata baş
lanııcağmı duymuı üzerine hareke
te gcçtlt-i soylenınekteyse de, esasen 
;>etmiş senedenberl cesed gömülmi -
yen bu saha eslll halinde kalmıı ol
saydı bile bir milyon liralık bir se~
v ti toprak altında bırakarak fakır 
bir halat slirmenin manasını anla
mak güçtür. 

,Vaıtuhi define bulunur bulunmaz 
kurban edilmek üzere bir horoz Eatın 
alnı~tır. 

Define arandığını duyan bir çok 
meraklılar trnmvay yolunda birik -
mekteyS<!ler de, polis tamfından içeri 
dolmaları mencdilmektcdir. Etrafta
ki apartımaulıırda ha.frl~atı dürban 
leılc takip edenler çoktur. Bu arııda 
tabııkntülnrz ml\rehass1sı olduğunu 
soyliyt'n hir ihtiyar Ru~ da bazı İl -
!etlerle h friyat mahalline gelmı~. 
çukurn glıerck toprağı dinlemiş ve; 

- Kaıo:dığınız yerde bir şey ele t,'C 
çircmiycccMiı~iz. Çıkacak servetin 
yüzde onunu bana vermeyi kabul c
deı seniz size definenin yerinı go te
rebilirim, denıi~tir. 

Çukur sahipleri i<::e yüzde ikiden 
faz'a ııermh.-c razı olmadıklarından 
toprnk müte"haSSJsı Rus takım taklıı
vatını tı>plı) arak gitmiştir. 

Ynrtuhinin vekili Tı·abzonlu Boy 
O man fce, Alemdnğında odunculuk 
yaparken ziyan ettiği kırk bin lira
nın, bu çukurun dibinden çıkacak 
servet hisseslle telafi edilecetri ümi
dile kalkıp inen her kazma ile yüre
ği hoplayarak beklemekte, Yartuhi 
de neticeye tarif edilmez bir sabır -
sazlıkla, hatta baygınlıklar geçircıek 
intizar etmektedir. ................................................................................................ 

Almanlar 
bir lngiliz tehrine 

akın yaptllar 
!1 "'°' ~it.a- .,_, 

Hava Nczal'etinin bu sabahki tebll 
ğinde İngilterenin doğu şimalinde 
bu gece Alman bombudıman tayya-
1 elerinin şiddetli hücumuna uğrayan 
şehrin Hull olduğu tasrih edilmekte
dir. 

Almaoyaya akan 
Londra, 18 (A.A.) - Hnva Ne

zaretinin tebliği: 

lngı1iz bombardıman tayyareleri 
bu gece Kolonyada ve Renin diğer 
yeı·lednde sınai oolgclcrı bombardı
man etmişlerdir. Bir çok bombaların 
hedeflere l abct ettiği v~ hn\'n nctl
celcı inin milphedesint zorlaştırmak
la beraber yangınların zuhur ettiği 
güriilmüştür. 

Başka tayyareler Sain~ - Nazair_c 
de .gemilere taarnıı; etnıış :ve ~krı
ben dört bin tonluk bir vapura ısa -
bet kaydedilml,Ur. 

İşgal altındaki topraklarda düş • 
man hava meydanları tnyyarelerl -
miz tarafından bombardıman edil -
miştir. 

Bu harekattan bir tayyare üssüne 
dönmemiştir. 

Talebe yeknesak 
elbise giyecek 

(1 inci saJıif tden devam) 

lPtl tu•in edecektir. 
BugGn talebenin muayyen bir kı

yafeti yoktur. Ç.ocukl~r diledik1?ıi 
kumaştan istedikleri bıçlmde elbıse 
yaptırıyor ve yaşları icabı, ek eriya 
modaya uymak anusuna 'kapıh~,oor -
lar. Maarif Vekiletiıı.ln arzusu hi
lafına mektepliler arasında - artık 
bıkılınıı olmasına rağmen - bobstfl 
kıyafetlere bile rastlanmaktadır. 

Ticaret Vekiletlnin İqe Müste -
f11rlıj1 halk tipi ayakkabı, halk tipi 
kumaş, halk tipi elb~ t:rmln edea· -
kım çok isabcUi bir düeünce Ye pek 
yerlnde bir kararla, mektepli tipi 
kumaıı ihdnınnı da ihmal etmek is
tememiştir. 

Yeni Japon 
kabinesi dün 

toplandı 
(1 inci sahi/eden devaM) 

midir, yoksa Hindiçiniden ve Siam
dan uslcr istemek \'e liizımgeUrse 
cebren almakla mıdır \•eya:hut da 
Çin - Japon muharebelerinin netice
sine varabilmek için bir karar VCJ'-

0medeıı \•akit kıwınmakta mıdır? 
Anlaşıldığına göre Japon bükQ -

metine ikinci hal (&resi en muvafık 
gol'ülnniştür ve müstakil .l<'rant1ız a· 
jansıııa gelen haberlere gore Japon
lann isteklerinin muhtelif maddele
ri Vıchy':>e de tcbUğ edilmiştir. 

Ilu maddelerin arasında şunlar 
vardır: 

IUndi(ininln şimalinde bulunan Ja 
pon l.,taabnın nrttınlması, bazı is
tihkamın 15 sene müddetle Japonya
ya ican, Komşu llmanaarın kontro
lü içın Japon kuwetlerlnin karaya 
ihracı, Saigona 10 bin askerin gel
mesi, Hindiçinide Japonlara knrşı 
hareketlerin durdurulması, matbua
tın "'c radyo neşrlyatınm Japon kon 
trolüne tabi tutulması, ve Japon mal 
ları için müsait bir tarife. 

Buyiik llritanya hükiimeti Ur.ak
prktaki vaziyeti büyük bir alaka ilt> 
takip etmektedir. 
Roo.evelt Bahriye mütavirlerile 

U.zalqark vaziyetim cöriiftü 
Vaşington, 18 (A.A.) - Roose

velt dün akşam Hariciye Müsteşarı 
Sumner "' elles De bi rl.ikte Tokyo -
dan gelen diplomatik raporları göz -
den t:"'Çirmiı ve müteakıben Bahriye 
?tlüpvfrle.ri, Bahriye Nazın Albay 
Knox, Donanma Başkumandanı A -
mJral St.ark, A tlantik filosu kuman
danı King ve Bahriye Harekat Şu
besi Harp Planlan Bürosu Şefi Tur
ne.rle göriiımüştür. Herne kadar iç
timaa iıurak edenler beyanatta bu
lunmaktan imtina etmiılerse de U
zakşark vaziyetinin .konqulduğtı 
zan nedilrndttedir. 

Konoye'nin beyanatı 
Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni Japon 

kahinesi hugiin Uk toplantısını yap
n1ıştlr. 18 dokika süren bu fik içü
mndan ~ra Başvekil Pıens Kono
ye, kısa bir beyanatta bulunarak mQ 
temadiven vahameti artan dünya .,._ 
zlyetin~ kartı koymalı: Ozere 'hükii -

'.nicaret Vekileti, aıile bfiiçesinin metin tesbıt ettiği hattı hareketin 
vükünü hafifletmek bakımından tn- cliretle 'l"e süratle tahakkuk etüril -
İebe velilerini memnun edecek böy- mcsi için milli \-arlıkta esulı icraat 
le bir kararla ucuz kumaş temin e - yapmıya azmctmio olduğunu söyle -
dince, talebe kıyafetini tayin etmek 1 . m ştır. 
ve bu ~i bir talimatnameye bağlıya- Ayni zamanda Harbiye Nazın Ge-
rak tatbikata geçmek keyfiyeti de neral Toja ve Bahriye Nazırı Ami
Mnarif Vekaletinin kısa zamanda in- ral Oikava, müıtcrek bir deklarasyon 
taç edllecek mGstacel mevzııJarı mub nC1rederek harp esnasında hükume
tevi progl'amında yer almıştır. te tam ve mutlak bir mozaherette 

Talebe kıyafeti tnlimatnamcsine bulunmayı taahhüt etmışler ve mil· 
şimdilik ilk, orta •e lise talebesi U· Jet.fn ~8 siyasi hattı hareketinin 
y.acnk, üniversite ve yüksek mektep- d~işmediğinl bildirmişlerdir. 
leı· talebesi bu talimatname d1tında Yeni Hariciye Nazınnın be1amıtı 
kalıı.cakJardır. Bunlar için ayn bir T'.o.kyo, 19 ( A.A.) - Yeni 
kıvafet talimatnamesi hazırlanması Japon Hariciye Nazın Am.iral 

nı~htemcldir. Toyoda, bu ııkşam be)anatta bu-
Orta mektep ve llse talebesinin kı- JunaTak, vazifesini asker olarak 

yafeU birlbirinden çok farklı ol~ı- ifa etmek azminde olduğunu söy. 
yacaktır. Kıyafet taUmatnamc ıne 
mektepll ka.skeU giyilmesi mecburi- lemiftir. 

1. •-- Nazır, sözlerine devamla de-ycU de konacaktır. Bu ta ıllUlw ... me-
ye uymıyan talebe hakkında mektep- mittir ki: 
ten tard kararına kadar kat'i ve çok c- Üçlü pakt imza edildiği 
şlddeUi cezalar verilecektir. vakit Bahriye Nezareti müsteşar-
~.;;.;.;...~~~~~~-...,..'""""'!~~. lığında bulunduğumdan vaziyet
leri birdenbire ihracatı meneden bir ten tamamen haberdar idim, Ja
karar almıştır. ponyanın vaziyeti değifmiyecek-

Hiç kimse İspanya kadar Amerl- tir.:t 
kanın İspanyolca konuşan ltıt1mına, Japoaya Sovyet Rusyayı protesto 
Avrupanın Amerlkada ~özfl olm~- etti 
dı"'ını söylemek salihlyetine m111ık k 

ıs To yo, 18 (A.A.) - D.N.B. ~ 
değtldir. Japonyanın Moskova Büyük Elçt-

tkl kıta araSlnda harp fmkiinııız- si, Japon denizile Knmçatkayı çeTi
dır. Çünkü uzun ve neticesiz oJur: ı·en denizlerin tehlikeli ınıntaka oln

General Franko İ~llnya siyasetın rnk ilan edilmesini hükümeü namma 
de hcrhanR'i bir dcği~!l'likten babset- Sovyet hükumeti nezdinde şiddetle 
memiş ve demiştir ki: protesto etmiıtir. 

Tarihte ilk defa olaı_:a~ 1spanya Sovyetlerln bu tedbiri Japon ae. 
kendi mukadderatına hiklın olmuş • nlzciliğini ve menfaatlerini tehdit et 

mektcdir. tur. 

Sahife: 5 

Dünya harbi 
688 aci san 

lnglllz tebllll 
Kahire, 18 (A.A.) - Ortaşark In

giliz kuvvetleri umumi karargahının 
ublif'i: 

ingfüz devriyeleri (arşamba gece-
i Tobruk cenubundald düşman me,·

zfleri dahiline derin bir nüfuzda bu
lunarak düşmana yeniden zayiat ver 
dim1i~lerdir. Düşmanın sinirleri ge.r
gin gözüküyor. Zira şimdi geceleri 
aratly1 kontrol i~in projektörler is
timaline nıürncaat etmektedir .. 

Libya hudut bolgesindc lngı1iz 
denıycleri perşembe günfi düşmanın 
zırblı otoınobillerlle ka1-ş-!aşm1şlar
dır. DOşman zırhlı otomobilleri 11ür
atle geri çekllmişJerdir. 

Suriyede Britayalı ve yeril kıta
lann şimal bölg~indc ışga1 edıkn 
scvkulceyo noktalanna doğru hare· 
kiitı devam etm<>ktedir. 
Ha~lstandıı kayda dct"'I' mühim 

bir şey ~oktur. 

Alman tabllll 
Berlin, 18 (A.A.) - Askerl teb

liğ: 
Şark cephe inde muazzam muha

rebe harekatı bütün bölgelerde m -
salt bir surette devam ctmektedır. 

Bilyilk Britan~aya karşı muhare
bede Alınan ha"' n kuv\'ctleri dun ge. 
ce bir kere daha çok muhim teşck -
kGllerlc Hull limanında antrepola la 
buğday iloluını, zeytinyağı fabrl
kalnnnı ve diğer iaşe tesi atını bom· 
bardıman etmlşlerdir. Genış yang n
lar zuhur ettiği ve (ok şiddetli infı 
laklar vukubuld111ru görülmüştür. 
Doğu İngilter i nhili önünde bn~ 

ka muharebe Uıyyarclcri üç bin ton· 
lok biı şfü:pi batırmış, dlger iki bü· 
yuk ticaret vapurunu hn~ara uğrat. 
mış ve orta f ngflterede bava mey • 
danlarınn muvaffakıyetle taarruz. el 
m~lerdir. 

Şimali Afn'lca sahili açıklanndı 
Alman ve İtalyan tayyareleri 16 
temmuzda Sidi Barrani yakınında 
hlr tkaret vapurunu batırmış, dı,ğer 
bir vapuru da ciddi hasara uğıat

mııılardır. 
Hava muharebelerinde beş İngiliz 

avcı tayyaresi düşüı1ilmllştür. İngi
liz avnş ve a\·cı tayyareleri 'Manş 
sahili üzerine teşebbüs ettikleri a -
kınlar e!;nasında Alman avcılan ve 
bava dafl toplan 10 dü~man tana
resi diışilrmüşlerdir. M.ayin gemilcı i 
Mnm; kannlıııdn dört lnglllz tayya
resi ~tahrip etmişlerdir. 

İngiliz savaş ta)yarcleri dün gece 
batı Almanya ı üzerine bir kaç inri· 
lak , e )angın bombası atmışlar!& da 
çok nıühinı bir netice clamamı3lar. 
dır. A'licılarımız ve topçumuz fiç i • 
glllz ta:narcsi dfişürmüşlerdir. 

ıtalyan tebllll 
Roma, 18 (A.A.) - İtalyan orda

lan umumi karnrgahınm 408 numa
ı alı icbliği : 

Malta cİ\'nnnda hn,•n teşel.:külleri
miz, adcdcn !aik olan dü.man avc1 
tayyarelcı1nc karşı muh.ırcbeye gı -
ri~ınişleıdır. Beş İngiliz tayyare .. i du 
şüru1müştür. Bizim t.nyyarelcrlmız
dı.:n biri hareket Qssfine dönmemiş -
tir. 

Şinınli Afrlkadn İtalyan - Alman 
ta)') areleri yeniden Tobruk DlÜ"tah
kem mevkiinin bataryalannı '\'C tah
kim edilmio ıncvzllerin1 bombardı -
man etnıişlerdlr. Sidi Barraninın 
cenubu garbis.inde n\'Cı tayyarelerin
den mütefekkı1 momuz, düşmanın 
wotörlfi vasıtalarına, lutaatına hü
cum etmişlerdir. Diinkü tebltğde bil
dirildiği veçhile Marsa - 1..ouch'urı 
ıimalinde bulunan iki düşman gemi
sine karşı yapllan yeni bir taarru 
esna ında, M!hvercllerln bombardı. -
man t.avyareleri bu vapurların biri
sini bat;rmıj, Alman avcı t.anare
leri de bu vaporlan himaye etmelc 
istiyen bir dfl.,man hava .filosuna bQ 
~uırı edcrclc CurUıss ilplndc beş İnci
liz tayyaresini dllşürmüştüt'. Dlişmn 
tayyarelt'ri Blngazi ve Demeyi bom
bardıman ederek mfislüman ahali a 
rasında bazı khn..~lerin telef olma 
ına sebebiyet -rermiftir. 
18 temmuz gecesi, bir takım düe -

man tayyareleri Pal~rmoya bom~ar 
atmışlardır. Ahall arasmda Üf kııi
nln yaralandııtı bildirilmektedir. 

Şarki Af'rikada vaziyette tt4ted -
dül yoktur. 

Tekzibi de 
manidar 

bir beyanat 
Sydney, 18 (A.A.) - Avustral)'ll 

Bahrive Nazırı Hughe", bir nutkun
da Sdvyetler Birliğinden bahsedere
şöyle demiştir: 

Bu kuvveUi milleti kendi tarafı • 
mızda görmekle babtiyanm. Sovye~ 
Ier Birliği llizim mfittefik:imizdir. 
ve ondan nefret ederek bu nefretle
rini ııoz Teya icraatla ifade edenler 
şu dalobda Büyuk Britan)anın 
dostları değildir. 

Hughes bu suretle. ali komi er 
Ronald Cross tarafından çarşamba 
günıı Avu tralyaya muvasalatmdan 
,;r .a yapıldığı bildirilen bir beya-

nla cevap vermiş oluyor. Cross'un 
• u sözleri söylediği bildirilmextcydi: 

cRus hükUmctln1n sisteminden, bil 
nu nazi diktatörlüğünden daha tyt 
olduğunu zanneden kütük bll' ekal
liyet müstesna olmak üzere, ingılte
renln her tarafında nefret edilmek
tedir.> 

Cross sözlerinin yanho nakledi1cll
ğlni bıldlrerek protestoda bulunmllf
tur. 

Cıoss diyor ki: nh 
Churchlll'in mazideki Jwnrn m 

hakkındaki mtıtaleaııtle mutabıkk~. 
k mevsuu yapma s-

Bunu müna ap -ı.m'fn komfinhoo 
~-.. Jl'abt Ch......,.. 
""m • Udi hareltetıle mut. 
.. bl'l1 .. _s:-a-.,lı: • ·--... ....... _,_u_ ıa..,......_ 
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Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın i18cıd1r. Bahçekapı; Salih Necati 
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Denizcilik r RADiOLA AHiZELERi 1 
Dünyanın En Eski 
Radyo Markasının 
En Yeni ve Müte
kamil Modelleridir 

Son kürek yarışları bize 
neler hatırlattı? 

Yazan: Metin Baran 
_. ................... _ 

İstanbul su sporları ajanlığı tara- her ~ene tamir edllmek, yeniden bo· 
fından pazar güniı, Ana<loluhhar - yanmak, ve verniklenmek ilh .. isler. 
Bebek aıasında tertip erilen ilk ku- Hatta muayyen biı ömür geçırdıkten 1 
rek teşvık yanşlıı.rı biı.e bu husu'· ııonrn da yarı:;lara sokulnuyarak sa· 
Ju ü:&ı?rinrie duşündükleı-imizi ,;oyle- dece tallın için kullanılır. Sonrn ta
mek üzere bir kere daha fıl'!lat ver- neııi 22 lira kadar olan kUrl'klcı dı>n 
nıiş bulunuyı;n. de bir klübün her sene ~-9 taneye 

Türkiye Umum Mümessili: 

HEliOS Müessesatı 
GALATA 

' . . . . - .. ... ... ,. "."(. ~ ., . -- ... . 

Her şeyden evvel söylemek lazım· ihtiyacı vardıı. 
dır ki bıı yıll'lşlar biZt', Boğaziçinln Şimdi, hiçbir yerclcıı gelfri olmı- il•••••••••••••••••••••••1•••••••••••••••~••I 
kürek sporunu lıt'ı yerden z!yarle yıın Beykoz denizcilik şube!"!ne bOl- '"'J•" ..................... ....,. •• .................. _ ...................... _ ................... ı ı 

alaka giistert.•ıı bir muhit old~ğ'~nu ,&"enin ~bu sc·n: .200 li. !"11. yarı:hındn lıu- ~ G un on Bu 1 m a c a Si 
isbat etti. Yarış gunü, Humelıhısıır lundugunu so~ !ersek acaba bu paı·a l, , , , , , , , , , 4 •, , , • 4 , , •, , , , ı 
kıyıları, Bebek gazinoııu, Galataı1ıı- ile yukaı·ıda ~aydıklarımızdan han- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ray lokalini dolduran meraklılar, bir gfsi yapılııbilir? • 
çok sandallar ve tesadüf,,n oranın Bu hususta eğer icap ediyor a 1 ı---ı--t--t----1--..J--I 
geçen vapurlardaki bu ııporla layık hükmü ~iz veriniz. Feııcrbahçc, A -
olduğu şekUdc alakadar ?luyorlaıdı. nalodu .. ~ltınordu. Beylerbeyı illı .. . 

Sporun inkişafında bnşlıcıı amil- Kü~lerırnıı1 de bu seb_~~ten ~eykoz 1 
}erden birinin de chalkın alakaı;n glbı hatta ondan da kotu vazıyette· 

ld 
~ d" - ı- e bu bakımdaı1 dirler. Fakat burada Fenerbahçı> 

o ugu uşunu urs d k d'IJ · · b - _.. b r1 1 dn . gı'bi varı er en ı MJzın ucuna azı şeyler 
ot.,.ıen e wy e g mız " >" eli .0 ahaeı olarak Boğaziçinin intihabı g l' :· . . 
cidden yerinde bir hareket say1lwak Malı nzıyeb oldukça mükeınmt!l 

bulunan, ayrıca Moda gibi su spor
ıcap eder. 
\alnız Bebek ar,;ıklannda kuvvet· !arının en civcivli bir sahasına ma-

li aşağı suyunun bulunması ve kı~·ı- ilk olan bu klübümiızi.ln ııu ı:poı:laıı
lann da fazlıı: anaforlu olması kü· na ehemtniyct veı-mcmesini çok yan
rekçileri Ye bilhassa tlüıııencileı ı Iııı buluyor ve bu hatlı hareketim 

miiskül vazivettc bırakıyor ve onla- kı-a bfr zamnııda deği~lirme ini te-
• J e · di Soldan ıağa ve yııkruıclım aşırğı: 

r.n azami dikkat gö:sternıeletfoi icap m nnı e yoru;ı;. 
ettiriyordu. Hatta sırf sulan bılme- Gerçi su sporları klüplerine lıiçbır l - Uhaynanın merkezi - Büyük 
mck yüzünden yarışları kaybeden kar gctirmiyecek, ÜRtelik bil' çok da fırtıııa. 2 - Denaat. :ı - Arkadaş
tekneler de yok değildi. Diğer taraf- ma~raflara sebep olacak~a ila mem- Oıtadan kaldırma • Rabıt edatı • ...._ 
tan, Şirketi Hayriyenin yarış saha- leket ı;porruluğu için Fenerbalıçenin Mısır halkının şapkası - Büyük bir 

1 bu ku-,.ük ku-ltefı' ı'htfvar t · ı hayvan. 5 - Soı·gu - Nota - Bcygiı. 
Bından .... e•·cn butün vapurlarına yo ' J e me:<ın n -... ~ kendisı· ·çı' k d - ı 6 - Kırmızı • Meşguliyet - Nefi 
kesmelerini ve yarıe teknelerine yol 1 n ° a ar agır o mıynca· 

k ~ını tahmin etmekteyiz. edatı. 7 - Kapı - Büyük. 8 -
vermeleri hu~usunda tamim yapara · Kırda biter - Baki değil - San'at. 

östermi olrlugu kailirşina~lığa işn- M~an~af~h, bu sene Feııerli kü- 9 - Bİı' çalgı. 10 - ~ecip - Cera-
g t u·:ı n sonra bilhassa finalde, re~çilerı bıraz dıtha. gayntli bulduk. hat. 
~'C • e 1 e . . .. khklar Eger bu vazlyctlerınt muhafaza e-
ıntızamın temınındf' b:zı a~ ad' .. ı derler ve idarecilerinden de biıa:t da- Dünkü bahnacanıa laalledilmlt 
otrluğunu da soyleme ten en ımızı ha alaka görürlerse ııu -,ıporlıll'ında tekil 
ala~nadık. .... iz 'b' ç k da, diğer sporlarda olduğu ~lbi Ca- 1 2 3 4 S 6 f 8 9 10 

"'i •kmda soyledıgımıt· lt':ı :ı k: latasaraya hatırı sayılır bir rakip l K A z A z E D E • 1 
~kmtılı ve denl7. v~a 1 1 ar e · olacaklardır • 
lahalık biı muhitle ajanlığm çaka.r G . . 2 A D E M 1· T -E M A -S eçen senenın şampiyonu CUneşe 
almaz takma motörü ile intizıım te- gelince: - - -
min ctmck gü~tür. Fakat içinde bi- • Z E M A N E K 1 Z 1 

l _. 5 Bu klübün kotü bir adeti vardıı. ~ 
rer taııe poli!I ınemuru buu nan • • _ 
sandalla lıu iş başarılabilir. Rütün Nedenııe ilk teşviklere iştirak etmez. 4 A M A A K O R T 1 
bunlarla bcrnbl.'r yarışlar gene in· Buna bizce ancak 3 sebep olabilir: 5 z 1 N A •• y 1 E T 
liznm içinde geçmedi denemez, Bu 1 - Malzemesizlik, E T E K • K İ -M -S E 
kadar vesnitsızlik içinde bu kndal"I 2 - Kuvvetlerini raklplerındcn 6 
da ajanlık içıı b r muvnffakiyct sa- saklamak kaygusu. 7 D E K O V İ L • A L 
yılnbilır. 8 - Yarışları kazanamamak vch· 8 E M İ R • M • A D t 

Bundun başka deparda tatbik edl· ıni. -
len kamçılı şamandıra usulü de çı- Bunlardan ilki -belki en mantıki 9 • A Z T E S A D Ü F 
kı;; ihtilaflarını ortadan kalrıımnk olanıdır .• Pek okla gelmez. Çünkü 1 J S 1 • T E L -, F • 
suretile çok faydalı olınu,tur. daha geçenlerde biJlgenin 800 lira 

ITIYATROLARI 

Yarışlaı· hakkında dliştıncliikleri- verdiği Güneş kli1büniin bütün tek- -------------
neleri Boğaz kıyılarında dolaşnıak

nılzl' gr.linre: 
Bunların Galatasarayın birinciliği tarır. Ve hatta son yarışlarda da 

ıl netıcelt•ne<•ı•ğı zaten aşikardı . iki çiftesi yarış l!!ahaımıın civnrındıı 
Çuı ku Galataımraylılar kayıkhıınele- mekik dokuyor ve müsabakalara ht;_ 
rlnln kapılarını Lu sene çok erk1>n rak eden ahbaplımna istihza ııezllen 
acm la ~ uzuıı zamandanbcri sis- bazı hareketlerde buluııuyorlaulı. 
tematik olarak çalışmakta bulun- Hem, bütün tekneleri •nmırcl olsa 
mu lardır. J;ugun Galntasara)'lll bile acaba sııf sportmenliğinı gös· 
malık oldugu bazı kürekı;ıler, cf!er termek için Güneşli kürekc;iler, şu 
v zlyct mü ait olup da beynelmilel gezinti yapan iki ciftc ile de nıü~:ı
te a lnr yapıl ıbilseydi yüzümüzu bakalara iştlra)( edemezler ıııiydi? 
r dd 11 k edebilecek kı~·me te ol.luk- Demek bu birinci şık varit dejfildir. 
ı nı g rec klerdi. 2 - Kuvvetlerini saklamak fa -
Yalnız sıı ı gelmişken şunu da razlyest de pek doğru değildir. 

ılave edellm ki; u porları gibi hol Çünkü bunun için bir defa kuvvet-
lerinin mevrucliyetlnclen emin oima

ıııiktaıda malzemeyi, yani pnrayıı 
fhtıyaç gö teren porlarda, neticeler ları iktiza ederken vazfyrtin böyle 
üzPrımle sıırle ll•knc içi11ılc:kilerın c\r- olı:ıaclığını 1 teınnıuz yarışlnrııııla 
g 1. onun kadııı H belki onlartlnn da aldıkları neliceilen herhaldt? nnlamıı,. 
~ok tel,ne d•şınılııldlcdn, ~ani bu iş- !ardır. Kaldı ki ndam akıllı hu\\·,.tll 
1 ıı ıdııre ('dcı 1 ıiıı rollE'ıi varılır. olsalnr bile bunu mııhafnı, ve 

Tl Z 1.m zl <.' ı ııııizlc ynrış ekiııle· formlarını kontıol edPbilmt!leri için 
rın wrtıp cd ı kaptanların v:ızlie· -zaten 3-4 tnne olıın. milsab:ıknlaıa 
1 ı ınln ehemmi ctiııi ıııalum farze- iştirakleri icap edeı di. 
cıerek diğeı idarecileı 1 knsdediyo- 3 - Bu şıkkın mevcudıyetlnı> biz 

ruz. 
f tc bu bakımdan Galata a ra} dc

nızcllerl çok talilidirlcr. Çuııku baş
larında gu spo la ını hakıkaten ı;c

veı ve bunların lcı aın lçln lazımgc
len vasıtaların d.ı bu~·ük bir kısmı
ili kt'ndi cebmden temin eden bir 
ıdaı cci vardır. 

Binnl\tİCC; htr tiirlil konfonı haiz 
hir lokale ıııalik olmaktan başka, 
tekneleri, kiirekleri ilh. hol olar- ve 
bu sebepten çok miktarda kürekçiyi 
çalıştırabilen Galııtasarııylılıırın, el
de elde ettikleri mütevali muvaffııkı
yetlerden dolayı sadece futa içinde 
terliyenleri değil biraz da futa dı
şında terllyen bu gibi memleket spor
culugu için kıymetli zevatı hatırla 
mak bir kadlrşınaslık borcudur. 

lşte bu nziyet; anlıyandıı, diğer 

bazı klüplerlmizin bu sporda niçin 

ihtimal vermek istemıyoruz. Çünkü 
herhalde aklı başında olnn trfineş 

idarecilerinin su sporlarının bir ka
zanç vasıta ı olmadığını ve bunun 
için asıl olanın kupa kazanmak de
til, spor ,yapmaktan ibnret bulundu
ı;runu bildlklel'ini tahmin cilivorul. 

Her ne İ::;e .. İki sene Ü<ıtü~te şanı. 
piyon olan bir klübün biı• ılaha bOy
le hakiki ııporculuğa uymy:H'ıık hare. 
ketler yapm11masını temenni eder ve 
bütün klüplerinılıe nıuv.ıfiııki~etler 
dileı·lz. 

Sözümüziı Litiıiıken, bölgemin l!!U 
sporlarile uğraşan klüplerimize, bu 
sporların inkişafı fsteniyorsn nakdi 
yardımlannı biraz daha gcntşletnıe
sini tavsiye eder, fakat bunun ma
halli «arflarını da kontrol etmeyi 
unutmamasını hatırlatırız. 

lfetin Baran 
cerı kaldıklarını da gayet açık ola- ------....:.------
rak izah etmiye kifi gelir kaıuıtin
deyim. 

Me elli, su sporlannda eskiden ön
de giden biı· klulıümuz olan Beykoz
lular, son scneleı de esaslı bir mu -
•affRkiyet elde edemem. ktedhler. 
Buna sebep sadece biı-çok kıymetli 

elemanlarından mahruıniyetled de· 
ğil, ayni zamanda idarecilerinin de 
biraz 1hmalkii.r olmaları ve lıundan 
başka klüplerine, zaruri olan maddi 
ımkiinlarda da husu i vaziyetleri 
dolnyısile temin edememiş bulunma
larıdır. 

Y karıda bir münasebetle soylcdi
pn z gibi su sporlarında malzeme 
çok büyük bir rol oynar. Bir tı.ıkne 

Tamsll 
Fatih Halkcvinderı: 
:Mayıstan Hıbaren, her hafta salı 

ve cuma günleri verilmekte olan açık 
hava temtıilleri badema cumartesi ve 
pazar ak~amlarından maada her ge
ce devam edecektir. 

Davetiyelel' her gün Ev Dircktör
liiğünden alınabilir. Temsiller para
sızdır. 

Beyoğlu Hctlkevinren: 
1. - Montrö günü yıldönümü 

ilan 21 temmuz 1941 pazartesi 
günü saat 1 7 de Halkevimizde 
bi rtoplantı vapılacaktır. 

2. - Herkı"...s gelebilir. 

Yarin 

:v'EDAD ÜRFİ 
Yaz tem!İllt>rİ 

akşam Beylerbeyinde ı ı 

Büy!.ik temsil 

KAN! .. 
Komedi Dramatik 3 perde 

Pazartesi ak~a.mı Suadiye Şenyol 
Çınardibi Aile Tiyatrosunda 

İlk defa olarak 

YALNIZ iNSAN ! ! ................................................. 

l•U•WWW 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7.30 Pro~ram ve ıncmleıcet saat 
ayarı, 7.33 jlüzik: Hafif program 
(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8.00 
.Müzik : Hafif programııı devamı 
(Pl.l, 8.30/ 8.45 Evin saati. 

* 13.30 Pı·ogmın ve mcmlekel saat 
ayarı, 13.33 Müzik: Türkçe plaklar, 
13.45 Ajans haberleri, 14.00 Muzik: 
Riyaseticümhut; Bando u (Şef: İh -
san Künçer). 1\1 üsnbakada kazanan 
marşlar: 1. Ulvi Cemal Erkin; 2. 
Naci Akı-e~, 3. Ulvi Cemal Erkin, 
4. ?.fohnıet Emin Yalgın, 5. Necil 
Akses, 6. A. G. 14.45 Müzik: Türkçe 
plaklar programının dt-vanıı, 15.00/ 
15,30 Müzik: Dans müziği (Pi.). 

* 18.00 Program ve memleket ııııat 
ayarı, 18.03 Müzik: Karışık şarkılar, 
18.30 Konuşm~: Memleket postası, 
18.40 Mil;ı;ik~ Radyo caı orke~trası 
(İbrahim Özgür ve Ateş Börekleri), 
19.00 Konuşma, 19.15 Mlizfk: Radyo 
caz orkestrası programının devamı, 
19.30 Memleket ı.aat ayan Ye ajans 
haberleri, l 9.45 Müzik: .1eydan foı::-1 
lı, 20.15 Ra<lyo gnzetesi, 20.45 Mü
zik: Saz eserleri, 21.00 Zirant takvi
mi ve toprak mahsulleri borsn ı, 
21.10 Müzik: Dinleyiri isteklel'İ, 
21.40 Konuşma (Günün nıeselelel'İ), 
21.65 Müzik: Radyo salon oı·ke~trası 
(Viyolonist Necip Aşkın), 1. Kal
man: Çardaıı operetinden potpuri, 
2. Massenet: PHADRA UvertGrü, 
3. Raff: Cavatine, 4. Waldteufel: 
Aşk ve ilkbahar (Vals), 22.30 Mem
leket saat ayan, ajans haberleri; 
Esham - tahvllat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat), 22.45 )!Gzik: Radyo 
ealon orkestrası programının deva
mı, 5. St,.auss: Accelerat1on valsi, 
22.55/23.00 Yarınki pıo&"ram ve ka
panı~. 

ÖGLE VE 
Der ;,emekten sonra c{inde ü~ dl'fl muntuamu 

di,lerinbi fuçalayıruz. 

l.ta11brılan geglln• temiz lıafltl "" gii••I - ı 
manzaralı bahçe.si olan 

Cataıoııu ÇİFTE SARAYLAR Bahçesi 
······.:.:·········--.············ 

O--- 3 günlük bliyUk ve zengin program~ 
19 Temmuz Cumartesi 
20 

" Pazar günü akşamları 

1 - Meıhur köpek mürebbiyesi 

(LÜTFİYE ve KÖPEKLERİ) 
Tarafından hünerl•r 

2 - Çorumlu lıaf ız AHMED idaresindeki 

( ANADOLU SAZI ) 
Milli kıyafetlerle 

3 - Kuklacı (SAFFET) tarafından 

KUKLA 
FIY ATLAR : 30- 20-15 kuruştur 

21 Temmuz PAZARTESi 

RAŞiD RIZA 
TiYATROSU 

HALİDE PİŞKİN Ber~bar 

BOB STiLLER 
1 

2 

Komedi 3 perde 

Bahçemizde herkesin istirahati temin 
edilmiştir. 

Bahçemizde "iÇKi,, yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti 

-ZiRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajanı adeci1: 26fi. 
ZİltAİ ve TİCARİ HER 1:\ EYİ BANKA MUA.MELELERi. 

Para biriktirenlere 28.800 !im ik•·llmiyc veriyoruz. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf heııap
laı·ında ~ az 60 l.lrası buluna lara senecfo 4 defa çekilecek kur'a 
ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktıı-: 

4 > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
' adet 1,00Q lfralık 4,000 liı'a 1 100 adet 50 liralık 5,f,00 Jlra 

4 > 250 > 1,000 > H\O > 20 > 3,200 > 
40 > 100 > 4,000 > 

DİKKAT: Hesnpluındski paralar bir sene içinde 50 liradan 
aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takditde % 20 fazlasile verile

cektir. Kur'alar senede: 4 defa, 1 EylUI, ı Birineikanun, ı ?t1art 
ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 

1 

gUzeıim,'" onun 

tl~;..:_~.-f~u~iltifahn sizt dt ,Yapılınasın~ 
istW!Jişiniz ? 

. . . BU TENi ~ ÇOK 
~tr tr/Ujuı takdır vt tıer lt.adınlll MASRAFLI GÜZELLiK 
#IP.4' _nazarlarını celbetmet~ arzfll ENSTİTÜLERİNE GİT· 

tdiyoı:tnll§unuı lt •EDEN ÇABUCAK ve 
tKOUYCA TE•iN._iOE-

Hcl' akşam yatınazdan e\'Vel cild gıdıısı BiLiRSiNiZ{ 
olan pembe ı·enkteki T OKALON kremini kul· IAKINIZ NASIL .... 
!anınız. Terkibinde. Viyana Üniversite,,i profe- Iİİİıiİİİİİİmiiiiii••.,,,,. 
·örlerinden Dr. Stejskal 'in Biolojis1 keşfi olup 
tab_ii ve ihya edici bir unsuı· olan ver kıymetli unsurlar vardır. 40 ve hatti. 
cBIOCEL> tiı.bir edilen kıymetli 50 yaşlarındaki kadınlar bu sayede 
cevher vardır. Bu cevher siz uyur- genç kız gibi sevimli ve ucrmin bir 
keıı cildi besleı ve gençleştirir. Her cild ve sihrimiz güzellikte bir ten 
sabah, duha açık, daha nemıin ve temin edebilirler. Bu basit tarzı te
daha taze blı· cildle uyanacaksınız. clavivi tatbl.k etmiş binlerce. kadın4 
Buı-uşukluklarınız ve çizgileriniz se- lar bu kremlerin şayaııı hayret ve 
rinn kaybolacaktır. Sabahlan da yi- müsmir neticesini lisanı sitayişle iti
ne clld l{ıdası olan beyaz renkteki raf ve tasdik ediyorlar. TOKALO~ 
yağ~ız TOKALON kremini kullanı
ııız. 1'cı·kibinde, en esmer, en çirkin 
bir cildi beyazlatıp yumnşatacak ve 
ayni zamanda besleyip temizletecek 

hemleri garantilidir. Memnun kal
madığınız takdirde paranız iade e

dilir. 

Antakyada Gümrük Mu haf aza taburu 
satınalma komisyonundan: 

Bther kilo ımıvakkııt 
Miktan sunun fi. teminat Ekatltme tarihı 

Cll\SI Kilo Kr. Sa.. Llre K.,.,, l/Ün 'l!B scıatı 

Odun 1068500 1 60 1282 20 6 / 8 / 941 çarşam• 
ba saat 10,30 

EL c:l!J 100 kilo sığır 55588 33 00 1375 80 8/ 8 / 941 Cuma 
ve mı 88 kilo koyun etb. Saat 11 

Yukıı r11hı cıns, miktar ve fiyatlıırı ı:österllen ikı knlem erzak kııpııh 
ı zart u,.ulile eksiltmeye konulmuştur. Odun, tabur ve bölük merkezlerıııe 

ve etten bölüklere ait olan kısım da ayaktan teı;lim e<lilecektlı-. 

Şartnameler Komisyonda her zaman ırörülebilir. İsteklilerin temiııai 
nınkbuzları ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarlle birlikte ve mu• 
ayyen gün ve saatte Komisyona müı·acaaUarı ve kapalı zarfiarın ihıı.le 
!lnatinden bir saat evvelsine kadar Komisyon Reisliğine tevdi veya irsali 
ve hPr türlü gecikmelerin hiçbiJ' suretle kabul edilıııiyeceği ilan olunur. 

(5808) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAnr 
Keşideler 4 ıubat, 2 mayıs, 1 a~us tos, 3 ikinciteşı-in taılhlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 1 8 atlet 250 lir11lık = 2000.- Ura 
3 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 > = 8500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000. - • 
4 > 500 > = 2000.- > 300 > 20 > = 6000.- > 

\.------------------···--'-
Sahibi: Z. T. EDÜZZİYA 

Ne~riyat Müdüı·u: C. BAB .. \N, Basıldığı yer : .fatha111 EULZZl\"A 


