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r Karacebe~de mahsul 1 

vaziyeti 
Kaıacnbe:y, 20 (A.A .) - ~ııylibın tınriba· 

tına ra.ı,•nrnn Karacabey nııııtakasmd:ıkl kış 
maluıullindcn oldukça iyi ı·ııındıman elde cdilmi~ 
'l:e bir kısım haı·nınnlar ın ısoııu tamanıen alın • 
mışllr. Yaz mah ulü de bu ııenc fevkalade be -
ı eketl• olacalctıı. Mfistı hsil bilhassa fi)'atlardan 

asvır 
Değerli ve 

insanların 
çoktur! 

seciyeli 
düşmanları 

*** 
llOSTAIC.IL YEVMi GAZETE Telefon : 2 o 5 2 o (Şerhi 2 ııcl alılfemi7.dC") 

cemnundur. 

_ ı:ı:z:;:: 

Alman - Rus harbinde Alman pty"delerl bir Rus istihklmını ıuıturdu\tan ıoara llerilerler'ken 

1 ' 1 

ı 1 1 

.,. _ ___, __ _ 
! Alman tehlfği 
1 -- -- - --

- --- -- - ---- -- ·-

Sovyet tebliği 
- - . - --

1 

ınglllz - Rus 
ittifakının harp 

Uzerlndekl mUhlm 

tesiri 

Besarabya cephesi Mıhtelif ıektalarda 

• 
1 nıilizlerle Ruslar araıında ıe· 

çenlerde ani surette imzalan-
mıf olan ittifaknameye çokluk 
kıymet ve ehemmiyet verilme
mesi mütaleasında butunduiumu
zu. bu sütunlardaki yazıları oku· 
nıak zahmetine katlanan karile
rimiz bilirler. 

Milletler aNnncl.ki miinu•· 
betlem ittifaklarla, muahedeler· 
le, anla,malarla mubafua ve 
idame edildiji 'devirler olmuf· 

Kuvvetlerimiz 
Dniester'i 
geçtiler 

Sovyet ~eyietı 
tlmdiye kadar 

1.500.000 
klfiyl buldu 

Çok şiddetli 
muharebeler 
olmaktadır ---

Dütm•nın on bir 
nakliye ve bir 

petrol gemisini 
b•tırdık 

tur. Fakat içinde bullRlduğumuz B 1 2 ( 
devini ar.tık k ·- t iiaerincle a· er in, O A.A.) - Alman M.oekova, 20 (A.A.) _ Sov-

1 eherh • as;_. anla y orduları Ba~kumand .. nlığının teb yd istihbarat Dairesi tarafından 
~~ant•!. .-~~-• ır -!!--~anınle 'iliği: dün akşam ncııredilen tebliğ· 
"" .. C•YÇl. e .... ı .....-e.re r~ B b d 'I ·ı "I . 
d · la ittifak csara ya an 'erı eyen ~ - 19 temmuz günü Pi ~of Po 
~r:...;:za nr-ı.&.i n•: .,_... R • ~ &c~ ~ 1 f~. Nevel, Smofenılıi. N<n og: 
__ .:J - • • - L-·• . mukavemetinı lurardk onu Dnı· rad ve Volınsk iııtikauıetlerinde 
llUKllC• ve Siyası munaaeucuerın t •• k k d t k'b 
h · d •· • · d ~·ı e3 er ın -şar ya asın '1 8 1 e çok. şiddetli muharebeler c.lmuş-
epsın e sozun ve ımzanın egı ' devam etmiıılerdir • 

ancak kılıcın hakim oldugu da (Deı•ıııı•; sıılıift. fi sııl •rı clr) tur. 
malümdur. Cephenin cliğer kı,,;ımlarınd e· 

Bunun en yakın ve gÖ;ıe ~ar· 
pan misalini de lnıiliz - Fransız 
ittifakının ugradaiı akıbet tetkil 
eder. Bugünkü harp batlamadan 
evvel Fransa ile lnıiltere arasın· 
da zaten esaslı bir ittifak vardı. 
Bu iki milletin arasında, ta geçen 
Umumi Harpte aynı cephelerde, 
aynı gayeler uğurunda kan dök· 
mek suretile teessüs etmit olan 
yakınlık ve dostluk, harpten aon· 
raki yirmi sene zarfında hiçbir 
1aman tamamile inkıtaa uğrama· 
mıştı. Bu iki memleket aruıra 
nıüstakil, hatta yekdiğeri için mu· 
:ur siyaset takip etmit olsalar da, 
Alman tehlikesi her batgöste"'te 
derhal eski rabıtalan takviye ~t
mekte idiler. O derecede ki bir 
Almanya mevcut kaldıkça, lngil
tere ile Fransa arasındaki ittifak 
ilanihaye ve tabii surette devam 
edecek gibi ıörünmekte idi. 

Amerika 
halkının 

Yüzde 79 u harbe 
girmemek taraftarı 

Gallup Enstitüıiinün 
yaptığı bir anket, bu 

rı•ticegi verdi 

hemmiyetli hiçbır değisiklik ol· 
mamıştır. 

H avalar müsait ol111<1dığı hıtl
de tayyarelerimiz di.işmırnın mo~ 
törlü ve 21rhl. kuvvetlerile tnyya. 
relerini tahribe devam clnıı ler
dır. 

Keşit tayyarelerimiz Baltık de
nizinde lcuvvetli bir himaye al
tında seyreden pek çok "akliye 
gemisinden ınüteşekkıl bulunan 
büyük bir kafilenin yeııni keşfet
mişlerdir. Tayyarelerimizle seri 
hücum botlarımızın ve torpidola
rımız.ın yaptığı hü(·umlnr ne ticc
sinde l 1 nakliye gemisilc 1 pet· 
rol gemisi batırılmış ve 1 düşman 

(Devamı ımlıif r. 5 mıtun -' de) 

SPOR 

Telg. Tasviriefkar, İstanbul L------------~~~~-_J 
1 

r 
,_,, __ , \ 

TÜRKİYEİ: 
Boğazların f1 
Ezell ve ebedi ~ 

Sahibidir b 
-.-.-..- -

Bugün, Montrö 
anlaşmasının 
yıldönümüdür 

1 
~ 

• 
lmralıdan döndükten sonra 

- ---~--------

Adliye Vekili gazetemize 
mühim beyanatta bulundu 

- --- ---------------

::w 

' = Bugün, Mo ntrö 
mnkavele•i imzasının E 
111/dönü .. ü.dür. ~ 

hallerinde büyük 
çarpmaktadır,, 

"Mahkumların ruhi 
salah göze 

bir 

Dünya sigas•t tari .. 
itinde lıer zaman bir 
•ulla vesik••• olarak 
t•lakki edilecek olan -=:-_~_-_ I 
bu muahede, Türkige.-

Adada yeni tesisat 
yapacağız. Bu defa 
adayı iki sene evvel 
gördüğümden çok 

daha iyi buldum. nin, Boğazlar üzerinde ~ 
münakaşa edilmez sa· ;; 

İ '.Adliy<' Vekili lla:;aıı lı!C"n<' -
hipliğini bir kere daha ı' mcııeioglu iş esnı;ı üzerıne ınuc e 
teyit etmiş bulunmak- İ l•ezncvh•riınizdcıı biri olan İmı ulula 

: iki ırlin tctkikntta bulunduktan son-
iadır. Türldge, bir ta• 1 l'n elim Mnrnknz vapul'ile şchrımizc 

I b d 1 
avdet C'tmiştır. 

ra tan iitiin Ünga Adli)e \'ekiliııin ıcfakııtınclo CC'· 
tarafından ltürmel fÖ· zae~leri U'ınum l\lüdürii Baha Arı-

1 
knn, Hususi Knltnı l\lüditrü Şakir 

ren dürüst •e fıliugış• Ak u, 1-tanbul l\lilddciumunılligi 
si~ siyasetine fle diğer : baş muııvini 8abl'i. !\lilddciumumı 

~ muavinler ı, lcrıt hakimi Celal Fuat, 
taraftan bıı siyasetin l Amil, tabilıi adlı J<:nver, Hikmet 

''d"'l • ~ b' • • f Tfımrı, Polis Enstitüsü pıofrsorl<'-
fll " me•ınu• ırıncı f rindC'ıı Pnyot ile G"llZetc>cill'r bulun. 

1 
Jer•c•de amil olan ; ımıı:luıdıı. 
canlı .. mazt:f'ler or• ! Adlivc• Vckilııniz. lnunlıda. ('eza. 
Y /' "' cvı MUdüıü Esat Adil, ı:ur a Mud· 

! Juııı11ıın lcu~tine is• ~ deiumumi i Tuh in 1'uzer ve ('eza 

.1\.1.uiye Vekili Haun Menem•nelofla, lmralı1a riderk•• 
·npurda kendlılne refakat edenlerle bf, arada 

( Cezaevleri Mödiriıiı verdiii iza~at ) 
İ tinat ederek, dünyanın 1 e\IJl•ı i ::\IUfett si Cemil tnrafıııdıın 1 

;: knrşıl:ııınıışlnt ... ,. ccuıeviniıı tııotoru zahümtile karşılamı;ilardır. 1 mı~ ve yemektPn onıa yapılan u ulı-
1 bu karışık günlerinde İ HC' hincrı•k kıırı:ıya çıkmışludır. 1 Hasan l\lı·ncmencloğlu, derhal tet- telif eglencelert< i,tırak etnıi~tlı 1 bil• Memleketini sulh 1 )lııhklıııılıu· \'ekili büyük CV1.'1 ie- kiklcı İll(' bns!:ı.ıııış. oostanlaıı g\'Z • (lktıo..m,ı ıalıi F ·'· 8utu .. 1 h) 

İ h•lind•gaı•tmalct• w i. 
ı sulh için çalııma/ctadır. 1 
\.. 1 1 __ _..... ,.,/ 

Tim~s'in makalesi: 

7iirkiyenin 

1 
hareketi 
dürüsttür. 

Hitlerle 
Musolini .... 

Şehir Tiyatrosu artisti!!! 
dün turneden döndüler 

8Ten-nerde yeni 
bir görüıme 
yapacaklar 

.................... !111119 ............................ .... 

Muhtelif vlllyetl&rde verilen 
temsiller, muvaffakıyetli oldu 

.. . . ;:ı Londrn, 20 {.\.A ) - Reulcr: Birkaç aydanberi Anadoluda 
Tur k ı g en l ,. s o n Mosknva rad\•ostı dun ukşumkı t k 1 ş h' T' t . · ' I urncye çı mış o an e ır ıya • h Q I' eke f /er 111 i tenle.it 1 neşl'iyııtında, ıncrkC'Zl Avıupu 111\ m- , . .. . . J . 1 lcketlerinın birındc i~ i hnbl'ı ıılım rosu artıstlerı dun şchrımıze don-

e t m ek, n f ı l ter• g e ı bir membnn atfen. HitJcr ile Mu ~- müşlerdir. Şehir Tiyatrcsu sannt
d Üş m tiz. /ngiliz halkı llnlıı1n onfinıilzckki lıir kaç gun .kin· karları Zonguldakta son temsil-

• ' de Dıcnncrdc buluşacuklıırını lııldlı-
T Ürk iyen ı n h ıı sus i 'nııştiı. ı\yn! habere gıiıc Hitlcr ile lerini verdikten sonra Çannkkale 
c Q r f la r 1 h Q k k l n da l\fussoJlnj urasıncla gor(i UitnC'"I muh vapu.rılc oradan hareket dmışler 

ve ıurn<" bu uretle • .. ıııaır.f<l11-
mıştır. Araiarında Behz ı. S,ut, 
Tal~ıl, Muammer, l\e\ in ~ kk.ı.>oı 
Şaziye, Muazzez gibi kı.> metlı aııı
natkurlnnmız bulunan bu 22 ki.•
Jik kafile turnenin çok gLizel geç
mcsınden ve Anadoluda ıyi k r4 

şılanınalanndan memnundurlar 
r temC'l meseleler artısında şnık crp • 
bazı MÜ l Ô h il Z Q la r da hc~inin 11nzı~ eti \ e bazı ınıntukalaı- ========== 
b I müte '/d' da Almnn kıtalnrının ~eı inc ltnl)nn s d f e 

u unmıga magı ır kuv11rtll'rinin ikumo C'dllmc ı. Jngil- a r 1 y e r e e c 1 
..........._ tcırye knı·şı hnıp ve J<'ınıı nn n va-

Loııdı·n, 20 (A.A.) 'J'ımcs gazc.. ııyetı bulundu~u tahmin t>dllmekto-

tesl, Tlirkiycye tnhsi ettiği bıı mn- cliı. b• t b•ı k 
kale inde diyor kı~ Hitleıin .ıu olıniye Korsika adn- ır o omo 1 azası 

Türkiyl'nin bıtaıııflıgını ınuhnfıı - ııllC! Pı onıında Savoie n}liyetini işgal 
ta~ a azmetmiş .olduıcuıın kntiyen I etmek hu usuııdn nııi aadc veı ecegı 

(Devamı 11111 ıfr 5 sut mı ' de) de zuııncdilmektc>dir. 

-----------,1 
1 

Yanlaş bir manevra yüzünden bir kişi 
öldü, üç kişi de ağır yaraiandı 

, kı· 

SlyaHtl hakkında anket 
yapılan Rooıe.elt 

Yarışlarda hiç tahmin 
edilmigen atlar kazandı 
Çifte bahis 1 liraya 1200 lira verdi 

Dün akşam saat 18 raddele-ı olmuş ve bir kışinin ölümü 
rinde Sarıyerde Kocataş suyunun şinin de yaralanmasi l" nrtı 
önünde feci bir otomobil ku~sı miştir (D~tJa.ıtıı ııahıftı 5, 11utu11 

il 

...................................................... ·········································· 
Bak1şlar 

Kendi kendimiz olmakta ısrarın ı& 

S AFA -------

Halbuki Almanlar Fraıuaya 
laücum edip de o koca memleketi 
iki üç haftada ma~lubiyetlerin 
en fecüne utratınca lngiltere ile 
Fransa arasındaki bütün ittifak
ların, muahedelerin nasıl birkaç 
gün içinde hükümden sakit olclu
iu malumdur. Harbi Umumide 
dört senelik kan kardetlii~ Har· 
bi Umumiden aorva yinni sene 
sürmiq olan dostluk, timdiki harp 
batlarken tecdit ve takviye edi
len muahedeler, hepsi Almanla
rın bir iki kılıç clarbeaile parça 
parça olmuf, F ama kuvvetin ce· 
bir ve zoru artısında yalnız es
ki ittifakları uozmakla kalmam .. , 
hatta müttefikine kallı onun düt
manile uyufmıya bile kalkıtmıf· 
tır. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Gallup lt~ııa 
titüsü tarafındun isimleri cWho'a 
Who> yıllığında münderiç muhtelif 
meslek mümessilleri ve halk arasın· 
da yapılan bir aııkc-ttc ü~ l!Ual l!Ol'Ul· 
muştur: 

Ankarada yapılan grup atletizm birinciliklerinde lstanbul 
birinci, Ankara ikinci, /çel de üçiincü oldular Ç ok defa cmı1liyetçilık 

nazariy~i~ terkibine 

rastlanz. Şüphesiz milli.> etçilik 
bir nnzari.>eı.:lir. fakat nazaıiye
ler ara ında en az nazari ola
nıdır. 

Pegami 

edılebilir. Bunların mut-ı.ılıede
lerinde faraziye ve tefsız, t< -
riibeye o k.ıdar hakimdır ki, çı
karılan hükümlerin doğrulu
ğundan ~uphe etmiy,. daım• 
hakkımız vardır. Bu bakı ıo .. n 
sosyolo11, eğer bir müsbet ilim 

Ortada, daha düne ait bu çok 
canlı misal dururken, bu defaki 
lngiliz • Rua ittif aluftll da fazla 
kıymet vermiyenleri tabii mazur 
görmek iktiza eder. Bu ittifakın 
ilubetini de, ondan çok eski ve 
çok sağlam olan lnıiliz - Fransız 
ittifakı gibi, ancak kılıç tayin e
decdctir. 

Zaten bugünkü İngiliz - Rus 
ittifakında esas itibal'İle biraz gay 
ritabiılik de yok değildir. Çiinl.:ü 
l>ir buçuk sene evvel Ruslarla Al
ınanlar Moskova ademi tecavüz 
misakını imzaladıkları vakit ge
rek Fransız matbuatı, r;erek İn
giliz matbuatı Ruslar hakkında 
timdi tekrarlansa dünya_yi hayret· 

T ASVİRl EFKAR 
fDe1 aıı ıalı f,. ~ ıt t ııı t de) 

Birinci sual olan: Sizden bugün 
Amerika Birleşik Devletlerinin Al -
manya ve İtalya aleyhine harbe ı.•ir
meııi meselesi hnkkrnda rey verme-

(Dııvamı sa1ıifıı 5 aı'itıın 'l dtJ) 

YARIN 
Ceza 

sistemlerinde 
bir inkılap 

Yazan: Cihat Baban ' 
iş eıHı üzerine müe•Hı 
ee:ı.ae•leri hakkında ar -

kadaşımıun yapt•tı 
bir tetkik raa .. ı 

~ifte bahlıte 1200 lira lıua
nan talili <X İfaretllıl) 

(At yarışları, •tletizm. 
tlördüci MJlal • • • 

.,, 

Dünkü rarıılan muakla takip edea Hyircllerdn 
bir ırup 

kürek w bolu müsabakalarına dair gaıltUımu 

E.n .u nc1zari. çünkü ınillı· 
yetçilık bır tubı.ıt hadı•es• 1.. • 
dar mutlak. nı ılıık '" • · i 
bir cemiyet hadisesidıı. Her 
cısmin lcendı kendı ıhı ınu 
tadile çalı,an yabancı kuvvet
lere kartı mukavemeti ne ıse, 
milliyetçilik de odur. Tabiatte 
her varlığın kendi kendisi ol
makta ve kendi kendisi kal 
maktaki ısrarı bir millette te
celli ettiği zaman, milliyetçilik 
dediğimiz cemiyet hadisesi vu
kua gelir. Bu, altının altın, çe
liğin çelik, arslanın aralan ol
mıya devam ederken, yaratılı
tının prensipine sadık kalmak
taki mutlak ve tabii ısrarından 
farksızdır. 

Sosyolojinin hududuna gi
ren vilualann hepsi munak.qa 

. ae, miaabet ilu.1lt:.rin en az rn -
b~fülir. Fakat bu ilim, millı>el 
hidi,,~ile temasa gelaiğı zama .. 
tecrübe aahasının çok zenı;ıo
leştiğini, müsbet ilmin ıstcdığı 
tekrarlara müsait, :reel ı.nsur
larla dolduğunu görürüz: l ek 
başına lisan mueseeıcsı, bır mil 
lcti kendi kendisi yapan ve baş 
katarından aynan o k ıdar can
lı ve belli bir realitedir kı ne 
mücerret «İnsan», ne de ın•_ı
hayyel csınıf» mefhumunda 
cemiyet birlıklerini bu kadar 
kabartan, ayıran ve bedahet 
haline ıokan bir hakikat unsu
runa tesadüf edilemez. fnsan 
dütWıebilmek için. sınıf konu 
pbiJmek içia ınilli b r lısana 

(. ~ .,,, ' ı.) 
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Ş EH i R ·H. AB E R L E R i ,. 
Bir silah sesi .• ve akabinde tepemden 

vızıldıyarak geçen bir kurıun ... MÜCADELE 
- Peki, bu ltalyan sefirinin 1 Sevdiğim cie Batumdan kaç- latanbulda veremll

ıKleı.ayak yaptığı emrivakii na· mlf, açıklarda Batum dramının lerln miktarı her 

Hükômetin gıda maddeleri 
fiyatlarını tesbit etmesi 

j 
21 Temmuz 

. - . ,,... 

SiYASi VAZIVETC 

Yakıntark 
we harp 

Almanya WitiİJ! lımYYet we gay• 
relimi R•,. -.n.~elri laare• 

kete tevcih etmelde Y M ı rkta• 
ki =yhrılnler - ıtw. 
~ 5oyYetlerte kati he

..... ailiıiıteiJe bıdm- '- dwgun
hllı ..,... edecek .- sörünü
yw. ş...ı.ıa llia.,.. Sollamda 

Yapılan istatistiklere nazaran Piyasalarımızda memnuniyet ve emniyet =-.!':':~;:::...:-.:~ 
aıl kabul edeceiiz} dedi. aon perdesini beldiycnJerle dolu 

Meseleyi biliyordum. Falcat bu vapurlardan birindeydi. ~· ezallyormu, 

İstanbulda 20.000 veremli bulun h 1 t• d• p• • S,• t' d t b•t .... ~ ......... ve 

meselenin içinden nasıl çıkacağı- Onu bir daha görmek, uzak-
mızı ben de bilmiyordum. tan da olsa, sesini işitmeden de 

ltalyan sefiri Çeruti ( 1) Ba- olsa, yalnız lıir defa daha göre
tumdan aynlarken bize göndC'rdi- bilmek ümidi, bana bütün tebli
ği mü.tacel ve reanıi bir mektu~ keJeri hiçe aaydıracak bir kuY
la hem Gürcistandaki bütün vet, bir heyecan, hatta neşe ver· 

~~~~~~~ :~~:yiôo~tai~~~ık~~: usuı.e ge ır ı. ırınç J ıga ıarının a es ı :.:-... .:-==-=:~ 
düğünü bildirmektedir. İstanbul· e d i / m e Si b 6 k /en ig 0 7 Almanya RaapJa brp muaz· 

İtalyanlann, hem de himayesi al- mişti. 
da veremli miktarının diğer vila- um 11azır1.ıu.. lla7li aman ev• 

yetlere nazaran çok fazla olmam, HükOmetin eon zamanlarda bası ıundan pirinç, nohut, bakla ve dl- gösterir. Bazı pirinç t.optancılarına wıl ~ olııllli..daa lrakta 
taşradan birçok veremlilerin te· gıda maddelerinin i.zami satış fi. ter bazı gıda maddelerinın de göre, fiyat yükselişi, bu yıl ekimin lasil~e karfl ~ laareket ve 
davi olnıak için lstanbula gelmek yntlımnı btitfin memlekette tcsbit memleket dahilindeki izami 11ab1 daha az olduğundan husule gel- 11.ptea istifade etmemi, ye Gey 

tında bulunan diğer milletlerin - Gideyim mi Kazım bey') •• 
bizim tarafımızdan himaye edil- - Çocuk mu oldun kuzum} 

te olmalanndandır. etmesi dahili piyualarımıula bü- flyatlannı tesbit etmesi kuvvetle mektedir. Hakikaten bazı mınta- lini hikUmetine mieni, " de· 
Verem Mücadele Cemiyeti bu 

1 
yük bir menmun1yctle karşılan- muhtemeldir. Bu suretle halk en katarda bu yıl ekim az olmuıtur. ....W 781"Cianda W "'*llllfhl'. 

mcaini ve haklarının ıiyanetıni Nereye ılidiyoraun, nasıl gidebi-
rica ediyordu. lirsin? 

muazznm rakamı haddı asgariye nıış ve emniyet husule getirmişUr. ziyade muhtaç olduğu bu maddele- Fakat buna mukabil diğer bir çok Y-me •JIU ......... ~ Ü• 
indirmek içı'n hummalı bir faali- Ticaret Vekaleti ilk olarak in ul- rl değer fiyatlarlle satın alarak pirinç mıntakalannda fula üim zerinde lnsilizlerle Fransızlar a-

Bu işi böylece kabul etmek - F esimi baf!m• giyinc~ teh-
hayli müşküldü v~ ılcride bir~ok like kalmaz gibi geliyor bana. 

ya, bilfıhnrc merctmek fıyatlannı aldanmıyacaktır. ve mahsulün gösterdiği bereket bu "" 
yetle çalıflyor. Ancak bu çalış- te bit -"'erek bu n1addelcı· u·zcıı"n· k tel'f" _ _. k • tted" rannda Çlkan mÜ9euah ihtilafa ""' Ticaret Vekileti toptan flyat~ no sanı a ı .... ece vazıye ır. miMl.eh.ele etmekten -ı.:...:,tir. 

ihtiJaflıır, mesuliyetler doğurabi- - Yine mi fes1 
lecek bir dertti. - Sokaklarda zaten kimseler 

Sefirin nazıkane, fakat alelıice· yok. Devriye, nöbetçi fılı\n gibi 
le yazmış olduğu resmi kağıt bi- \leylere raatgelirsem vesikamı 
zi, üzerimize yüklenen c;~tin iş gösteririm. Mademki müzakere 
hakkında zerre kadar tenvir et- halindeyiz. ATtık ilişmezJt·r. 
miyOTdu. Ve bunu cevapsız hı- Kazım bey bir türlü (peki, 
rakmakla, kabul etmiş sayılaca le- gıt .•. ) diyemiyordu. hal yan s~ 
tık. firile eörüşüp o pürüzlü meseleyi 

mıya destek olmak için vatan- de uzun bir müddcttenbcıi ı•npıl- )ara göre perakende fıyatların he- Binaenaleyh pirinç fiyatJannın 60 ~ça ....... 
daşların da bu Cemiyetı:: karşı o- makta olan spekülatif faaliyeti sap edilmesi i"in de mu tehlike ko- kuruşa kadar yükselmesine hiçbir Almanya Irak, Suriye ve Ya-
lan alik.alannın çoğalması lfmm kukı.indcn kesip atmış ve mü leh- laylık tem1n "etmiştir. Perakende esaslı sebep yoktur. Vekaletin bu lanprktan bütün Arap ilemi 
gelmektedir. Veremle Mücadele !ikin zararına olarak bazı kimse- merclrnek alacak kimseler toptan maddeye de bilttin memleket l~ln rnemkketlere lcUYYetlerini dağıt· 
Cemiyetine aza olmak için se!le· lcr tnrafınclan ytik e1tilmek ı te- fiyat olan 15 kuruşluk fiyata yuz- iiumi satış haddi koyması fiyih- mak istememittir. 
de 1 lira gibi az bir para vermek nilcn fjyatlar istikrar bulmustur. de on beş Uivesile, yani 17,10 pa- tarı mühim miktarda düşüreceğine lfte bu hnattan istifade eden 
kafi geliyor. Bu para dyda 8 ku· l\falüm olduğu üzere fasulya, raya bir kilo mercimek alabilecek- hiç şüphe yoktur. lnailizler lraldan transit olarak 

mercimek, pirinç, bnkJn gibi mad. )erdir. Diğer maddelerin de pera- Vekalet bazı maddelerin fiyat.. 
TUŞ 30 para, günde ise 1 ' para deJ- memleketim"ızde en "O'- istıı.. k d fi ti b )1 kabe seçirmek bahanesiJe EJcezireye iyi ama, cevabı kime vercet•lt- halletmemi istedıği kadar, sık 

tik) Sefir timdi nerede Lulunu· aık ve yakından gürliyen topla
yordu, nn doğurduğu tehlikeyi de dü-

,., ..- ,,. ,,.. en e ya arı u ~ureile hesap }arını teııbit. ederken ura 
etmektedir. liık edilen maddeler arasındadır. edilecektir. Komisyonu da dahildeki bazı ha- soktukları kuYYetleri Hindistan• 

Nüfwıu 700,000 ı mütccaviL o- Bu itlbarla b:ızı tacirler :fazla ka- Hükumetin bu şekDde müdaha. vaylcl zaruriye maddelerinin ha- daki iiuülbarekelerinden müte• 

Damdan aşarak, arlı:a tctraftan fÜnüyordu. Ayağa kalktım: 
aahile göndC'fdiğim delikanlı, ba- - Ben gideyim, dedim, baş· 
na bütün ecnebi ccınilerinin hala ka çare yok. Limanda va11ta bu
• çok açıkta olmakla bcrabcT • lursam ne ala, bulama~m, ça· 

lan stanbulda halkın yarısı bu zanç temin etmek iherc faaliyete lesini bekllyen en birinci madde mt satıı fiyatlarını tesbit etmek- macliyen takviye ederek Bajdada 
Cemiyete yardım etse, 9enelik ge- geçerek bu maddelerden mühim pirinçtir. Çünkü pirinç s:ıtışlan da tedir. Bu hafta zarfında odun, ve diğer mühim noktalara yerlet· 
lir 350,000 lira gibi muazzam bir miktlll'da stok yapnıışlardır. Piya- bazı kim cler tarafından istenfldl- kömür, et, peynir, 'f'esaire fiyat.- mit bml wıoriar. 

Hda bu maddenin mevcudü aza- ı 1 ı t Od t la yakama baliğ olacaktır. Bu para- ği gibi yiiksclt!lmektedir. Bugün nrı e c a ınnıış ır. un sa ıe rı Fakat Ge,.lini büluimetinin 
Jınca fiyatlar yükseltilmiş ve ia- f stanbulun bir ..... k ııemtlerlnde ...._ karara baJlanmııbr. Fakat odun • 

nın veremli vatandaşhnmıza ve sul.Yanın peı-akende fivatları 36 Y""' "' k" ,_ la """ k f--• getırmif ofduğu hareket, cenubi " rakende fiyatlar 55 - 60 kurup b- çe ısine .. onu n """ uroş aaa 
dolayısile aağlamlann da bu bas- kuruo.a kadar "'tlcmıştır. Halk da -rfil n..uı K · ve ..1 ve fİmali Iraktaki kabail anwnda 

Batum önünde bulunduklarını resiz geri dönerim. 
haber vennifti. Kazım beye: Gittikçe yakla11yorrnuf gibi 

- halyan Scfirile gö1'Ü4mek- gelen top aealerine kulak vere· 
ten batka çare var mı:? dc<lim. rek, KUım bey ümitsiz konuşu

...- "" dar (Jkmıttır. Ma!Um olduğu üze. go m ır~ .. r. omısyon .aanaıra 
talığa tutulmalarının önüne geç· daima lstihlik etmiye alışık oldu- re nıcnıleketimizde istlhlak edilen mıntakasında da tetkikler yaptır- ve milliyetperver te,ekküller ara-
mek hususunda temin eaeceği isti ğu bu maddeyi 5. 1 o Klll l\Ş fazla - pirincin hemen hC'men t.amaım da- maktadır. Buradan almaeak ma- 11nda devam etliiind• lnıldalci 

- Hani fUOU bileydin .•• Fa- yor: fade kolayca anlafilır. ıma mecburen almıya bqlamıştır, hUde istihsal edilnıekteatr. İhracat Jiinıata -göre fiyatlann bir parça büyük İnsifis kuvvetleri ,imdilik 
Jiukuıııct bu :faalh·eie kn-1 · · " t ·1 111 ı ht eld"r Et bunlarl ü d J --ki 

kat Sefiri nasıl bulmalı? - Muvaffak olabileceğini Cemıy" etin Erenköyı.inde a<-.m•c J • ., ıcın cie lisans verilmcuığine göre enzı e< meıı mu em ı · a m ca e e """ınc e mef-
v tam zıımanında müdahale eacrek kild -1 .... ..ı....1......1 __ 

olduğu aanatoryoma 36 yataJdı bt'i tedablr almış, eneli fa- ı fiyatlarda görülmekte <ılan bu Te peynir !iyatlan için tel · er •- •• uw-. Köprüle· - Ya zırhMardan birindedir, ummuyorum. Gemilerin kara ile 
ya posta vapurlanndan birinde... irtibatı muhakkak kesilmiştir. 
Herh&lde &tum önünde... Ve Ve (maamafih aen bilir.in •. ) 

-Ye her türlü konforu hai7 yeni sulya ve sonra mercimek fiyatla. pyritabtt ytlk~eliş p1rlnç işinde ( denm etmektedir. rİn berhava edildiğine ve bas• 
bir paviyon daha yapılacak ve nnı tesbit etmiştir. l!unun arka· bazı ellerin faaliyette olduğunu ATIF tJAKAR lmıılar yapıldığına dair gelen ha· 
inpata önümüzdeki 15 gün için- herler bunu ıösteriyor: 
de başlanacaktır. Bundan başka j Bel..U ... r Suri)eye seliaee, en modern 
Üsltüdarda da yeni bir dispanser ~ ilk kt Polı.teı ailihhırla m6celahe• olup aiır 
açılması takarrür etmi,tir. Bu su- K ·ı k me ep tanldan çok olan lnPiz kuvvet• 
retle ,ehrimizdeki Veremle müca uyusuyu 1 e ekme muallimlerinin Yanmn başlanaıcı lerile banlanı yardan eden Ge· 

henüz hareket etmemişler... der gibi yüzüme baklı. 
- Limanla irtibatları \'ar mı Elimi uzattım: 

acaba) - Şimdilik Allaha ıunarladık 
Top aealeri dinmiyor. Tüfek. Kizım bey .•• 

tabanca sesleri de vaT. Bir çılgın gibi sokağa fırla· 
Fakat hala biribirimize soru- dım. Bomboş kaldırımlarda, tok 

yoruz: (Vuran kim) ••• VÜrulan ayak setılerimden başka çıt )Ok •• 

kim)) Bizim sokağı geçtim. Kıvrıl
- Gidip bir bakayın mı Ka- dam. öteki :sokağı aştım, sağa 

dele dispanserlerinin yekunu dör· • • • 6. e neni De Gaulle taraftarları ka· 
dü bulacaktır. Kasımpaşada da pıştnyormuş kıdem zam)an Pangaltıda Halaıki.tgazi cad- hir tefeotıdnı haiz Wunduklann-
bir dispaıucr açılmuı için ugra- Belediye z11bıta memurları ta- hk mektep mualJimleri fı;in desinde 102/ 104 nu~ aşçı d1111 asken nriitehaamlar bir haf· 
şılmaktadır. rafından, eksik ve bozuk oldukla- geçen ay Mnnrlf Miidur)üi,-ü ta- dükkanında g9fSOn Bahri, bacayı ta içinde Suriyenin haftan başa 

z.ım bey) saptım ve meşhur Marenski cad-
- Nereye) desine çıktım. Ne pencerelerde, J •-rlfteı 
- Limana doğru... ne bahçelerde, ne yerde, ne gök-, 
_ çıldırdın mı sen? te tek ma~ıuka, t~k harekete Ak cam sanat 
Doğru •.. O anda acaba hi\\t1- rastgelmedım. Sanltı kuşlar, ta· ı T 

kaıen aklımı oynatmı., mı idim vuldar, sinekler bile bu şehri okulu talebeleri 
ben) . terketmifler, görünmiyen, bilin· ·ı 

Şimdi dü,üniı"yorurQ da; ha- miyen uzaklara gÖçmütler ••• 
y)r ••• dıyorum. sadece. yirmi Şehrin can daman olan ve /cop eduN Pre•antorgom-
beş yaşındaydım. gece yarılarına, •abahlara kadar lardan istif ad• edecekler 

Yirmi beş ya\Qndaydım ve şen, '81nak i1111anlarla dolup ta-
ömrümde bir daha hiç, hiç eşini pn Marenskinin bu hazin boı:;lu- Altşam Sanat oku11arına de· 
bilmediğim, tadmı tatmadığım ğu içime bir korku, bir vehim vam eden, yaltarı 20 den fazla 
bir kalb ağnsile yanıyordum. verebilirdi, fakat bu caddenin olmıyan bekar ve yardıma muh-

Seviyordum. sonundaki denize biran evvel taç talebelerden prevantoryom 
kaVllpabilrnc.k için nefea nefe9e veya sanatoryomda teda\'ileri İ· 

Bak11lar .................... 
Kendi kendimiz 

olmakta ısran111ız 

gidiyor, adeta uçuyordum. De- çİD heyeti sıbhiye raporlarile h.i
miryolunu geçtim... zum görülenler, diier okul taİe· 

Bir silah sesi ... Ve tepemden beterinin tabi olduğu ~rtlar da
vızıldıyarak uçan bir menni... bilinde bu müeseeselerde tedavi 
Olduium yerde mıhlanltllf cibi edileceklerdir. 
durdum. K .... tle ltitial ... 

Tam karşımda, yüz metre la· i•tiualarma bla• 1alelte 

!.:~~~! .. ~~!,~ bd~rd ilnebrı.irdeekyi e dclunva-nb~tmöı."şnüng?Le,. Lise ve ortaokul •on sınıfların-
ır e r e 1 ID da kanaatle hütünle.miye .k.Jdığl 

mahta9tır ve ne insanlar, ne de 
aınıflar ara11ında müşterek bit' 
liaan yoktur. 

Milliyetçiliii .inkar cdea mil
letlerin bile, büyük bir varbk 
aavaşına girince, milliyetlerinin 
fUUrundan ba,ka sarılacak re
el bir kuvvet bulamac:lakluım 
bize dünün ve 'bugünün tarihi 
göııteri,yOT; barıt zamanmda 
gülünç sayılan cvatan> ve emil 
leb mefhumları, savn, zama
nında reel olduiu kadar ıia a&
h i bir muuddcıılik alıyor. 

Türk milletinia en büyük 
kudreti. mılli fUuruou bölmi)·e 
ve parçalamıya davranım bü
tün tesmere kaJl1 tavaamaz 
mukavemetindedir. Buna ber 
zamandan ziyade böyl.,. qün
lerde emin olmamız lazım. 

yinni otuz aaker peyda oluver- için devlet ortaokul ve lise bitir· 
mi,ti. Silahlanna da:n~mı,lar. me imtihanJanna eyhüde ba,lı· 
namlularını _hana. çevırmışlew. a· •yanların veya li9e bitirme, devlet 
tqe hazu bır vazıyet almJflar ve ortaokul imtihaolanna oirm · . 
G- ·· bi 1 1.-::.-. 1 •· I) e urcuce ~ feY er uap>ı;ror ar- bak k.azmp da 0 ~ giremeyip 
dı. Aklıma ılk gelen hareket, el- e-*~ _ı ·--k .:-w 1 · · • • ,....., yu ... ~ _.,,,en erıa ım-
lerimı havaya kaldırmak oldu. tihan hakları ne suretle hctıa • 

.Ştkiruu kaçırmaktan çeltinen dileceii etrafında okullara s:ru~
avcı1ar gibi -yine namlular bana muştur 
ç~·rilmi.ş ve . eller tetdtte- ağır ötr;ndiğimize aöre imtihan 
agır, fakat bır tuhaf y:ılpa vura taJimatname9İniıa ikinci be d"ndt: 
vura bana doğru geliyorlar.·· imtihan batlangıcı ders yıh ~onu 

Yüzleri kıpkımuzı., gözleri 1 k ·· t ·ı · b ·· d"" .. ı·· Belli "UU. L~ o ara gos erı mıf, una ırnre ey-
olnmllf u. · mu ur.-..- lulde imtihanlara batlıyıınlar döıt 

tu ar. · tih bakL d b" • · · Öl"" .. • k ı· . I d ım an aın an ınnı. ertesı 
umun. t:~g~ e mı 8 nım a yıl haziTan devn.inde ba,tıya:'llar 

duy~yor gıbıydım. . keza dört imtihan hakkmddn iki-
Bır yayhm •tet hdtlıyordum. sini ka,.betmit n,.Jmalı:tadarlu. 

(D~ramı t'-Or) So __ cı __ d L!:!.. - ı_ • ._ 
------- n sıaıuıu a D&Run"'mıye 1La· 

( • ) Son ı:amaıılnrda ltalycu rn Ç'w !anlar hakkında bu şekildı: mua-
• Sr.fi;i. idi. mele yürütülecektir. 

n 1Çın muhtelif fınnlardan :!86 tarfından baı.nlanaras Jfaal'if temizleme\ için gaz döltmü~. yan istila edilec .. wıi .,.._.,it'..c:ti. 
ekmek müsadere edilmitıtir. Bun· Vekaletine göndenlm"ş olan ın • gın .çı.krıuşur. Fakat alevlerin bü- ~ tecrit eııf••• IMr halde 
dan başka 42 esnaf, Belediye nı- d~m. li~tesi, .Vekile.t(e. ta dik e- yümetrine ~ydan -Yen1meden ol• la.Yadan, duııdden .e ma· 
zamlanna aykın harelcelten, beş •hlılmı.,tır. Kıdc.>mc istıhknk ke~· ı 1 yangın söndüriilmü,tÜT. dan Fransa ile münaeehet ve 
k d d 1 k etmış ulnnların zamları blrincı- -----'-- k-:I-!. Al • 
işi e tramvay an at aına tan teşrin. a)ı başından itibaren veri- j Gar90fta döwdller la_.__ta-L-d -suırd ~ .. __ ,;1rmı'!_ 

cezaundınlnuttır. Je<.-ektır r ~ - a ,, .... _. 1 

Bundan .b ... a Edirnekapıda · Yenikapıda Çakır Mehmedin sah eclSleiı aebe,alenLm ~e-
ve fırın işletmekte ol"n Boyo is· eazinosunda. Süleyman adlı gar- ret ecliluwnıitti. ~ Mneki 

t;;1~&::i~.~~~~~ı~ [ ~:ı:~ ~::: ~:~ ~ ~:~ ~ ~ ~ :ı ~:ı12~:~:.;~u;ö~~;~:: ~~=:::: 
müsadere olunmut ve hııitkmda + EM/l\'ÖNO~'DE BiR TRAM- 1 haDi asaJ'İfi maltafaza edecek 
takibata girişiJmittir. Boyo Hyrı- 1~.-~}' G~Hl YAl'/l,ACAK - Şehir- c ) k....-eller lııak .... h Banlann ara· 
ca, hıfzıssıhha kanununa t<ykırı cılık ınutchassı 1 Prost. Emrnonü Dant~ca , ... ' 11nda da De Gaulle'ciiler tı:ew.Ji 
herekette bulunduğundıuı dolayı me)~rıının mustakbel şekli. f't~afı~: HIU UI • taraflanna celp için propasanda 
d hk •1 kt" dıt etııdlcı· yapmaktadır. 1 Unılak 111 flnat J,ul=-•·-cll 

a ma emcye verı ece ır:_ 1 taınanılanıııca, Eminönündc bir tıam • yapmıra .....,.... • 
Un tevziatı va)· ~an y11pılma .. 1 düşunmmektcdir. Aşıganın golu ,. En ~· ~ d~ ile ·~: 

erffırllaCBk mi ? Bu kapalı duratın inşa ı için Pros- kail kealen Suri,...ie ~eaık mu 

1 
tun tesbit ettiği malzeme pi~·asada sa~ ihaa Fn ......... lıııem de 

Öirenildiğıne -göre. yeni mdh· mevcut olmadığından, şimdilik :ınu- Gazetelerde Tevfik Fikrebn ,.ti llala IOD del'ececle -.Ur-
su! her tarafta idrak edilmekte ı vııkkat bir durak hazırlnnacaktır. Bebekteki .Atiy•) - bir llllffL 
o.l~~un~an aJika~arlar un _tev- + IKJJA.L KURSLAR/_ fkmal müzeye çevrilmek üz.ere oldu- F~ ...... si,..de toplu müs 
zıını genışletmek uzere •~tkıkıer kurslan kayıt muamelesi atmiftir. j-. .,. ...... için Teriill Fik· ......_ ................. malta• 
yapmaktadırlar. Francalahk un 1 Fakat mazel"eti olan t&ldıeleria mü- rete ait e,yanan toplandıtını, fm .. rn&hfaa etmi,ıe ...... ui· 
tevzü arttırılacak, bakhllua ral".aaUan kabul edilecektir. 1 bu ifin bir aya kadar .ikmal e· Jet va ıkh•ir. - ,- 'bir 
günde muyyen miktard.a hııallc + BEYKOZDA. YEN/ BiR KA- dil.ek lllir • halm .çMca· delili ......... ~- Şimali 
satmak üzere un veril~cektir Bu ı YIKHA.NB - Beykozda aporeular i- jma olnldum. ~ eltim. Afrilııada w "·a Cıaeral 
husuata yeni _kararlar veıilmesi fin bir kayıkhane :raptmlaeak. ita- Ama ••? dipec ı einiz. Mii- Vcts•'• ~ teni e• 
beklenmektedır. yıkharıenin ütü kapalı jlaına~dlt zenia hıllka aç.dav_.! Acaba ılilR I• ...... iııapUlltortu-

Talrrl ... U.-. 1 ıııakmu OlaUktır. Br'r '"; •1 ....,.. aifwwt e- ima lıiımeli ola. C-.yir IJmRmi 
Wr yente ··~ + KPŞÇUI,AR PAZARI KAL- ...... içi. ...... Wır ..,,.... ~--- t.,.. e 11 y k 1 ı tna• 

Beled' Takaim · d KIYOR - Beledi1·e. Mısırçarııaının ....,. mi W.. ı•ıetık, JOkaa ........ 
büyük bire.kapalı yüzm;ıvhaa':ız: yardnnı:ı hi1 haline ifratı için eehir. s •aıka ı ' ... llir tılıfaill Yııılua+awlctaki h..tııin h yeni 
yaptıracalctır. Kış mev.sımind.- su eilik mütehassısı r_ro t~ • biı: proje j :. ~ -.; Hc+·t!~--~- ...a.-, t.. ..... UM Anıp cleYtet 
sporları bu havuzda icra edile- ba:r:ırlatmıştı. :lılaarıt \ckaletı tara- -· • ~ -:__~1 mu- .e laa&Llaııarm eılci taftU "-elteti 
cektir. fından da tasdik o1unan pı'Oj~in -.ır-- - .. 'I lwiııde lııir _.. Y.......,~r. 

O " L.ı:r.d d ,· L• k tatbikal111a bu hafta haşla nacaktır. Çillldi An- Pıl- ,.ı ,..k- Çünkl yana tnsiltere ile Alman· 
ıau ar a ye• uır par . ·--..1- L..!!a..!L.. _,. ·ı . .. . _ Beledıye ku~çıılar puan için ele a... a...ya aacısi1ı pWd kw a· ,_ - - -7---erı e 

Üskudar Emnıyet Memurlu~c j Sirkecide ınünasip bir ~·er seçmiştir. ıa-daki patile 1 f plalabi- ...._ W t mW..,. pek ~ lti-
k.~J11Sında bulunan binalann ~ey- + HA.l'l1ZA DÜŞTfi _Vefada lir. bu ela ille*ı • ~ deiil· ~-
ruaefer noktasından mahzurlu ol- ' dir. • _._pt.81 lltrr de.leti or• 
dukları görülmüştür. Csküdar Molla Şemseddin mahallesinde ota. d 1- eefert..- edilenık Alman 
kaymakamlığı binalarııı istimlilc ran 5 yatında fbrahlnı. Şehzaılcbqı ,.. ~ bnedaitw b,... mü· 
edilerek yıkt.arJmasma karar ver· c.miinin havıpuna dfiımGı, kurtan- • .,. mi f • le ~ içi. ,.. 
miştir. Bu sahada bir p"rk açıla- larnk }laııcki haı;taneslne kalclıl'ıl - ı ...... teklifi red.W.aai,tir. &ngilt.-
calı:.ur. nıtttJr. ...... Y .......... ta • Nw• doe-

.-----...... -------------~~--......... ---...... ------ t. Jİııle MaYenyi Erdin Reill 
Edebi roman: 2 Ziyadan, tekrar Mediha hdııı- suiılo!arı bir yılanla temsil ediJ ... 1 Ressama takıldım: 1 karıda dökülen ....Llal' içinde san t..iiz Hava Ma,....li Emir Alt-
................. _........... mı miiı,ıkül ~vkKle bıruktıg·ım cek. Tehditkarane bir sııreltc di- u-1-n. bey•z v""u···cud...u·· uze·· rinde, et.ilahtan ibarettir. Diıl- dnlet· - l"ablonuzdaki aş~ 111sana ....., .. ~-

için beni baiıflamumı ric. et· lini k11dma doğru untmıftır. Bu- Ürperme verecek Ziya hey. Yılan zambağın beyaz yapraldanna ler illti,.atkar da~. 
tim. na T•omen kadın, yüzünden nıa.- • k y dökülen bayat tozlan gibi. altın Muhanem F~ TOGA Y ..... aogu ş.e ••• 

Ziya mühim olmadığını gös- kesini çıkarabile<"ektir. Genç adamın gözlerinden bir bir ışık halindeydi. Ve bakil' hi-

K.,..1 BlllNıfar .................................... 
De." lnımıa hu!i"uı ,nmı ... Ve genç kızı bir p~lerıne 
Romn.ıtı '1.fk4ye eh , u~ ~r-dir sardı Çıplaklıktan kurtulan genç 

.. nM.diği .arl-Mtı~ 1"t"f'dft/I riya- kız divandan aşağı indi. Hicabı 
nu t1td.İfl# w lcnıdiARi ~ MB- b .. 1-1 d 
•• ı. •. 1 ı.• k .ı.. da enuz yanatL ann a UÇUJUyordu. 
_ - 1()'9f". nOJUıı,.r nt _.,.r 7 , b _ı_.J:_ • 
t1orwl•U" l>ir ~ xaurulikluıtiııi Lıya onu ana t&Aa.un etta. 
celbecli1101· v• k41Ça cldıjuu aorıc • - Kardefim Mediha. . • Benim 
,.,.. Arkadtlftıuıt Hraiği cevap •dık ve Abırla modelim •.. 
f11dur: cJI şkım, sınuı tim vıı haya
tım ,ı.luışı11a ... > 

terir bir el hareketi yaptı. Ben litife ol.un diye: .an bir bulut geçti sandım. füu:- cabı bir zambak kadar beyazdı. 
I - Üzülecek bir teY değil dos- - Ve yJan kadını aokacak- ni ve bloğu yere bıraktı ve aya- İtiraf etmeliyim ki, neft ve 

tum, dedi. Model olmak, Ct>mı- tır, dedim. , ğa kalktı. boyıa kokusu içinde baffuma 
yet huzuruna çıplak olaıak çık- - Bana kalırsa dostum, yılanı 1 _ Heyhat, afk budur dos· kuvvetle yerlcten bu hayal ben
mayı kabul etmektir. A11rlardan- o çıplak kadına ifık ediniz. O- tum ..• En iyisi yılana kendini de daima a,kın tarifi halinde 
beri evleri bile kafeslerle maske- nun kalbine bu ilhamı verin. ditletmemek.. dedi. Sonra ceva- kalmıştır . 
li,.en bu cemiyet içinde, ÇJpl::ı&c- Ziya parmaklarını pklattı. bımı beklemeden koluma airdi k 1 d 
1 .. - a cesaret edecek insan hul-.a._ 1 • A.-iıda bizi annesi arfl a ı. ••· " - Atk ve ilham.·· yi bir fi- ve beni apğıya götürtiü. N 
güç. Kud...:.,..i bu i- al··*ınncıya L! E ·-L ·ıh Dışardan yeni gelmi~ti. imet 

~-- r- .,.. 1Ur... vet ~ ve ı am... On · · b bl b" d 
kadar neler ,.,.ittim. Düainün ki V b" .. .. - h fif k un ıçın u ta o ıraz a hanımın .aaçlarma ak düşmiiştü. ...- ...- e ır gozunu a çe ırpa- b . . I . . A 

o )uz muallim mektebinden me- L LJ .bi ba . 1 enım csenm sayı ır. Şunu ılave Fakat yüzü yatma rağmen gayet ra..., a&ytlL ar gı na yenı pro- d . 1.. •• • • z· h k 
zundur. ve .. Nihayet kude•im- · · · h 1 J t e eyım iLi o gun açın •yayd • canlı görünüyordu. Kadife gibi .,. Jcııının csaı at arını an a mıya . d •. 1d. A 1. b .. k 
dir. Ne zaman aoyununalt o za· b ) d So b" fü ·ı b" vennış eııı ım. flL, ana gore yumuşak gözleri insana sü (ınet 

af a ı. nra ır zen ı e, ır t""'- b. bah · · "dl 
._ A - t .. . I • · d" uııı.enmez ar ar mevsımı ı . telkin ediyordu. 
ıLagı uzerme tas agını çız ı . 

Aşk yılan oluyordu. Karanlık Henfiz açılmamıt bir çıçek gibi Evde bulunmamıt olduğu ıçın 
man •.. > 

Ve bana anat düşüncelerini 

F~Nli, buıtdcw ""'"- h11di•ixi 
.ık stk :ıiwareu geln ork44lqıııa 
Ail:eu•n•i -ı.tııor: 

cü, ıexe .vı.ıel im tobl. bir a
tel}lede lıa.:ırlan111or rıı bir gt11ç 
kız modellik uıyordu. l'ine bir il ın 
1'tssam Ziyrıyı ziyarete gitmiıtim. 
Betti gıılery ızle knrııladı.> 

••• 

Kırmızı pelerin aralandı. Çıp
lak ve zarif bir kol bana doğru 
uzandı. Heyecanı hararetinden 
belli olan bu eli hürmetle sıktım. 

cemiyetin taaaauplarile aanatm 
Par~aklar avuc~d~ lit~edil~r: neler kaybettiğini anlattı. Ya~ 
~afıfçe batını ıgdi. Gozlennı makta olduğu tabloda da bir ha
hacapla ktrplftırdı. Tekrar kazar- lama cemiyetin bu tarafını gös
dı ve ~~de i9tiyerek süratle ' tennek istiyordu. 
kaçtı. eıttı. - Bu, dedi, (itiraf) !amini 

bir emelle aarılmak ve zehirle- riyasızca tebessümden, manidu özür diliyerek beni misafir oda· 
mek istiyen bir yılan. Bununla bir sükuttan, bulutsuz bir bak~ sına aldı. Bu gen~ oda eııki bir 
beraber yüzünde şehvetten bir tan ibaretti. Bana kalsa (aşk ve zenginliğin ve asaletin izlerini 
tebessüm vardır. Kiiçük aşk vav- ilham) ı ıfade için beyaz ve boy- taşıyan efya ile doluydu. Vazo
rusu Eros gözlerdeki maskeyi nu bükük bir zambak tutan çıp- laz, büyük lambalar, sehpalar ve 
kaldırıyor. Sevmek. ~çımizi ver· lak bir genç kız reamederdim. üzerındcki tablalar laalettayin 
mektir. ilham, bu sevginin nıey· Ve yine model olarak Mcdıhayı feyler deiildi. 
vaaıdır. 

1 
seçerdim. Çünkü Medihanın yu-

1 

Yüzümün yandıiuu hi.eedi- ı tafıyacak bir kompozisyon ola-
yordum. cak. Cemiyetin örfleri ve taaa· 

Sonra modele döndü: 
- Mediha bugünlük lifi yav- (DevamA tıGr) 

O.ferli ue .. ciyeli irt

•1111lorın dtımanlan ço1ıtur! .... 
D~erli n seclyelı insanlar, 

Doğru, dürüst olurlar. Ve dotru 
d&rilst ııos, Mdyeais tnsanlan 
incltir. Deprlf "'I seciyeli insan
lar her iti doira dılrht J'apar. 
lar. Alınlarıııı, vicdanlannı te
nıiz tatarlar. Doi'nı diirüat İJ heı 
kesi hoşnut etmez. Bulanık suda 
av avlamak isüyenler, bu ç<':it 
insanlara dD~nıan kesilirler. 

Hulasa içleri bozuk olanların 
hepısi, değerli ve aeclye1i adam
ları 11evmezlel'. 

Seciyeli ve deterli adamlan an 
eak deier1i ve seetyeli adaınlar 

MTer. 
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İmrahdan döndükten ·sonra 

Adliye Vekili gazetemize 
mühim beyanatta bulundu 

1 
Bolivyada 

bir hükumet 
darbesi 

hazırlanmış 
(1 in.ot sa.hif•de• d.-ııcmJ A ı 1 l s I 

Ertffii günü Vekil, bütün atölye· m a 0 e Ç 

TASVİRİ EFKAB ::sez:s 

( Günün mevzuu J 
·~---
Kıbrıs 

Adası ve 
lerı ,JoJaşmıı, iş başında ç~hşan Wend!er hudut 
ıııalıkümlarla temas etmı,, ve bılhaı:ı- harici ediliyor B d" _,, kt b.~· · '· 

hk"ınl ugün, uny,w:a utün nazar .. ır, aa sanat sahibi olmıyan ma u a- ' Rus - Alman lıaı·btne çeı;ı;ilmi§ l'ın' bı·ı·dı san-• ög-renmeleri üzerin- L p 20 (AA ) B ıı·vya hu·· k 

ehemmiyeti 

r. "" a 9.2, • • - C> • buluı•uyor. A ·deıriz lıa ı•wsı hare. 
tle durınu~tur. kumeti, Naziler tarafından hazırla - kcitı ikinci planda kaimuı gibi gö-nun(lan s .. oıl''a adanın arka tara- b h k. d b . ı k fı· 

. • nan ir ü ıınıet aı· esın n eş nhımektedfr. Buna ra.ğmeıı. A.krle-fında bulunan Mete ve Suaı,;oğlu 1 üoorine biitün menılekette örfi idare nizfo M biiyiik adagı bıılıınaıı Kıb- KıbrlS adasınrn harita!ı dnı·nsindeki ekili arazi ve bostan- ·1· d"ld' b'ld' · · Al 
... ~ ı an e ı ığinı ı ırmıştır. man • ns a.11ni e.Jıemti,fJleti 11111/tafaza 1 ı ı il bünu gös lar gezilmiş ve öğle yemeği Saı-aç. yanın Bolivya Elçısı Wnacllere, mem etmektedir. Yakmşark ve Akdenız. tarihi bize sı ısmını a mış o maııı a -

<ığ'ln parkında yendikten somn tek- leketi mümkün olduğu kadar çabuk - n· gösteriyor b( bu denizde \'e sahada tın n.ektedlr. . 
Tar merkeze dfüıülmüş, balıkçılık e... terketme&ı lçin resmi tebligat yapıl- tefe\.'VUk ve hakiıııiyet tesis eden Eski Yunanlılar devı ınde 1.Ie:-orea 
kiplerinııı faaliyeti tetkik edilmiştir. mıştır. Y A Z A N : devletler her şeyden evvel Kıbrı~ ı ovası adı vP-rilen bu y~rde yapılan 
Vekil, İnıralıdaki mesaiden çok m~m Hariciye Nazıl'l Alberto Ostria, Muharrem feyz"ı TOGAY ada~ını ele geçhmiye çıılışmı larrlır. bir n~fus sa) ınıın~a bır mılyon~an 
nun olmuş ve nıüdürti takdir etmıı- dün akşam Reuter muhabirine be - Bu «ebeptım bu aıl:\ mühiıu devletler fuzla ınşan ya~achgı :rnla~ılnııştn. . 
tıı · yanatta bulunarak kabinenin fevka- arasında eldeıı ı:-le ı.reçrııiştir. Bu ovada a"arı at ika_ '.11ües~cseler: 

l>iin •abah irıırnhdan motörle Mu- lade toplantısından sonra Wandlcrin G ırid adasının Almanların eli- I<'inikeliler, Mı;;ırlılar. trnnil.n, tarafından yapılan ha!rıyattu n:ıe:ı:-
tlanva"IU giden Vekil ve refakatle - hudııt har1c1 C'dilmı>sıne karnr veril. ne diışmesinden sonnı bütiin Yunanlılar, Romalılar. 6ız:m lılar, dana çıkan kıyıııe. ta~ ~"t:!rler hakık~-ı·irnİek'i zevat Mııdanyadan şehrimi- diğini t.eyit etmiştir. Ostria, örfi ida- dünyanın dikkati Şarki Akdcnizin Anıplaı • Ehlısalip flf•nkleri, Vene· l\:n Kıbnsm vnktıle_ oıı cenııcl dem-
zc ;ıvclot eylemişlerdir. A renin bir ihtiyat tedbiri olmak üze- "ık·ıncı· büv. ük adası Kıbrı,, üzerine tlikliler ve nihayet Türkler bu ııda~·a lecc!k katlar mamurıyı·Lc ma~ha~· ?1-Adli"<! Vekili çarşamba güni.i n- 1- d"ld' - . i 'Jk tahk.k t .t- b ~ı d ı"e 

J re i an e 
1 ıgın ve ı 1 

·a ı 1 çevrı'lmış' tir. Filvaki Kıbrıs Avnıpa hakim olmuşlardır. duırunu b at etmı~ur. ~ m 1 • k, ra• a hareket edecektir. ı· · h" tte 1 b k t 

1 

k h 
. t 1 k mam e< ıcı ma ıye esası ır an e kıtasına dahil de••iJdir. Avrupanın Bu uüzden çok kanlı muharebeler uhali~i ziraaL, şarapçı ı ve ayvan Adaya elektrik lesısa ı yapı ace ı kta ld ~ d be " J 

b yapı ma o ugunu a yan ey. kaı·asında ve adalarında İngiltereyi olmuştur. Adayı elde etmek için her b<•sliyerek yaşamaktııdıl'. Adliye Vekaleti tmralı adasına u lemi<>tir. Hariciye Nazırı, başka taf- ç k-1 :\.I l k t' merkezi Lefko,.a :\la-l t kt tf.plllh.D.l.r Umum MüdAru "' ,,.aşatn1amavı kendisine harp ga~.·esı fe<lakarlık göze aldırılmıştır. tin ·u • eme e ın • •. 
E)ektl·ı·k 1·1e at.ö"lyelerclen çok daha ed'ınen Almanya i"in oov.·le bir müla- A kdenizin şarkına tamamile hakim gosa ınuınına <ar a 1 ~- -

:yıl elektrik tes satı yap ıraca ır. J .. silii.t vermemiştiı·. İyi haber alan ., " 1 ı· ı h ti ı•n kılo 
- . B•ha Arıkan mahfillerde söylendiğine göre Al - ,. e!"k b" d . n butlar t·azla voı•ı'm almak mümkün olacak- haza Kıbrıs adası hakkında varit yegane ada bulunduğurıdan sevkul- metr l ır emır yo ı c me_r · 

... man elçisi Wandleı· Nazi propagan- ş il b k si 5000 kılo etre 
ı k 1 de""ildir. Maahaza Rıbı·ıs bütün Ak- ceys kıvnıeti aayet büyfıktür. ı ose :;o arı şe e ·e m tır. ,.mm kadrolarında nokııan odu ça, dasına ait vesaiki taşımak ve A - ı;. • , "' J 

İmrallda bir Adliye aanatDYyomu evlerin kabiliyet ve vaziyetlerine gö- manyadaki Bolivyalıların Bolivya . denizde ve Yakınşarkta İngilterenm Kıbrısın 373,000 niifusu vardır. tum.aktadır. d İ il' 1 K b 
kuruluyor re bu listeler esas tutularak mah - daki dostlarına yazdıkları mektup - en geniş ve üssiilhareke olmıya en İngiltere burasını elinde muvakkat Son seneler e ng ız er d 1

1 
ııs 

Dundan başka Adliye Vekaleti, kumlar nakledilmektedir. !arı getirmek için kuriye çantasını müsait bil' yeri bulunduğundan bu- olarak bulundurduğundan fazla para adasında muhtelif hava mey an .. arı, 
imralı adasında bir kıanıı hakim ve İş esası üzerine müesses cezaevle- kullanmaktaydı. Bu Bolivyalılar hü· radan İngilizleri çıkarmak şüphesiz sarfederek adanın imarına ehemmi-, bahri ~sle~ ve ~ahil t_ahkimatı vucu
menıurlaı· i~in, diğer kısmı da malı· ı·inde ceza müddetleri 3/ 4 ve 1/2 nis- kümet darbesini hazırlamakla meş- Almanyanın harp planına dahildir yet vermt>miştir. Bilakis Malta 11da- de getırmış~erclır. Bır kablo hattı 
kümlar için olmak üzere büyük bir betinde tenzilata uğrar. Devlete kar guldüler. Girıd ve Berka (yani Slrenaik)- sını ı;on derecede imar ve tahldm ile Kıbrıs, lskenderun ve Hayfaya 
'anatoryom inıa ettirmiye ke.rar ver şı i~lenmiş· suçların mahkumları. ile Bu malümattan başka diğer her - deki hava üslerine Kıbrıstaki üsler etmiştir. Hava silahının tefevvu-ı npte<lilmiştir. 
miştir. zimmet, ihtilas gibi ırnçlaı·dan mah- hangi bir tafeilat alınamaıruştır. dahi inzimam ettiği takdirde Al- kundan evvel Malta. küçük olmt'. . Belli başlı bah ·! . üs Magoı;adır. 

Adllye ekUlnln ktlm olanlar bu cezaeYlerine alın - Memlekette sükun hüküm ~ürmek- mantar :Mııor ve Süveyş kanalı üze· sına rağmen İngiliz donanması ve j lngiliz harp ~emı. an bur~y~ .~ıgına-
nut.zlar. tedır. rlne mütemerkiz bava hücumları ve imparaUırluğu için çok mühim rol ı rak adanın mudafaasına ı:,tırak ede-

beyan•tl Gaye nedir? 1 bahri baskınlar yapabile~ekı;~dh'. oynamaktaydı. 1 eeklerdir. . . 
h ~-- .. b d Şimdilik bütün ceza müesııesele - Avrupanın Kıbrı.·ın bu ehemmiuetı' Ingılızler Fakat hı.va silahının bilhasııa !\tal-1 Adanın mamurıyet Vt• ınbat kud-cfııtrah cezaevi enüz ı.ecru e e~- ~ ., b . b l 

t B rhıde bütün mahkumları calıştırmı- tarafından la"yıkile takdir edildiğin- ta ve Cebeliittarılc gibi "'a'-'et mah- retlni kay etmesme ı:e ep orman a-re~ini tamamlamamış ır. unıı.. rag- .. J • 1 k • 
men teııis işleri, heme-n hemen ıkm~l ya imkan yoktur. Yukarıda söyledi· v den son günleı·de buraya bir hayli dut sahalar üzerinde çok ·nül'ssir j rının inıhaııı neticesı 0 ~ra y~gm~r-
edilıniştir. Ziraat vesaitini ve bın ğim iki seneyi mütecaviz nıahkuın ordusu a:;keri kıtalar ve hava filoları giin- olduğu anlaşıldıktan sonra birçok lıırın azalması ve topraJ!'ın rutubrtınl 
kişiyi barındırabileeek binala~, ~e adedi 8000 ile 8200 arasında olynad. derınişlerdir. hava üslerinin tesisi ve korunmıy<ı kaybeylf'ıne idlr. Kıbrıs kıya~u :9311 

1 l .. d ti l ı" maktadır. Halbuki bugün bu ev er e Gi1.;din 600 kilometre aBl'kmda bu- müsait. büyük adaların kıymet ve de Vllkubulmuştu. Kıyam a_s ırı. -bir çok atö y.e er vucu e ge rı m v· çalı.,.ırılan mahkum adedi 3000 i bul Londra, 20 (A.A.) - Di.i~man ie· ' " d ktan sonra her ı;ene yenı bır 
lir. Mahkumların ruhi hallerinde ;ı• Junan Kıbrıs ancak 192Q seneııinde ehemmiyeti artmı~tır. 1 • maktadır. Binaenaleyh bu sistem da J gali altında bulunan memleketlere t t i name ile şiddetli tedbırlPr alın-
büyük bir salah göze çarpmaktadır. bilinde "alıştırılacak 5000 mahkum gönderdiği bir mesajda Churchill, Lozan muahedesı neticesı olarak n- ngiltere Kıbrı~ adasının pek zen- em r . i 1 k 
Adada çalışmak, nizam ve int.lzam, " k gı'ltereye ilhak edilerek bir İngili7 gln olmıyan •e bahusus yağmur~uz mıştır. ı 9:ı2 de ycnı cem yet er a-daba vardır. Bir ilı:i ı;ene zarfında ezcümle demiştir ı: 1936 d i matbuat kanu Y

e,,.,.ne ıslah vasıtas_ ıdır. Adanın. 8 a_- v · · · t•bd d b ki. mu"stenıleke~ı· haline getiı·ı·lmış oldu- !'lenelerde çok oıiıza 
0
aka çeken hal- 1 rnınu ve · · a yen -~:- d kuracağımız yeni müesseselerle bu « > ışareti nazı ıs ı a ını e ı- " d k kt p kanunları 

kin muhiti içinde aılelerin en ve ıtı- 'k b · 1 ·d· g"undan Ingiltere bundan Mnra Kıb· kına vaktile Babıiıliye verdiği cizve nu ve Ma a çı an nıe e ~·atlarından uzak, yalnız başlarına 5000 kişiyi de çalıştırmak imkanını ye~ ti. ı etın b r ren1zı ır. . "k . k k h l • ile birçok tahdidat konulınuştu1'. 
.. elde ettiğimiz gün iki seneyi nıüte _ Ingiliz ı·adyosunun dün geceki rı!'\a t.am manası ıle kendi malı naza. yl vu lettıkten ba, ·a ço pa a ıya h b 

1 
ld ~ Çahşıı·laı·ken mahkıimları:n hissetti~- caYiz mahkumiyetle mahkum olan neşriyatında, cV> ordusunun teşkı- rile bakmıştır. Bundan ı;onı·aJır ki 1' mal olan ıdare makinesinın ağır ma- Kıbrı~lal· mbu aı·e e eı:_fo ugtutı"kl "·el 

teri acı nedamet d~ kendılerini sala- . · . . . . m!hvercı et uraya nu uz e eı 
.11 d her mahkiim otomatik olarak iş esası linin müşevviki olan «esrarengiz spi- İngiltere bu adanın imar ve tahkınıı- sarıfını de yuklemıştı . ·d y k ktak' Jel ·nıunı ha sevkeden en müessir amı er en . k. . . ı .. tukdır e a ·ınşar ı ve a u 

üzerine müesseıı cezaevlerine geçe- ker> Albay Brltton demiş! ır ı: ne dıkkat etmıye başlamıştır. Bu maddi muzav. akalar daima Kıb- Akd 
1
• d k·ı asker·ı ve sı·.,as·ı vazı'yGt, biridir. Günler, muntazam program- ı. h 

11
,. .,

0 
en ı e • · ~ 

!ara tabi olarak çok verimli çalışma- cek. Vekaletin tahakkuk ettirmek i:1- Bu a...şam Churc i ın - temmuz Malumdur ki Kıbrıs adası 93 ha~·- 1'1~ ahaiisinı ı?ayrl nıenrnnn bırakmış ıl"i!°işe..:i.!ktiı·. Çünkü ilk. defa Mih-
larla getmekte<lil'. Bir sene içinde Lediği en mühim gaye budur. için yazdığı bır me!lajla ,-tüdyoya binden sonra Çarlık Rusyaıımın ~ı~ ve sık 'ık sızıltılar vukuunıı sebep 1 ver devletleri Asya kıtaınnda yerleş-
adayı elektrikle tenvir etmek, mo. Kadın mahkômlar ı;reldim. ~ece. ~arısı_ geçti .. ~imdi tf'm daha Anadoluya ~arkmasm11 manı olmuştur. 1 . olac11klardır Ayni zamanda Af-

t . K d hk"-' d b tl muzun yırmısındeyız. lnı?ılız Başvr.- 1 kI · llt 1 a,.a.,.
1 

t .
1
t . K b k' mış . · . tôrlö bir un d('ğ'irıneni vücude ge ır- a ın ma uuuar an u şar arı k·ı· \'i Ch h'll'' . o mıya &r$ı nı::- eren n yap - .. ııgı erenın ı nsı muva ;en ten ikanın şimalini ve Si.iveye kanalını h iz 1 ı mikt 80 . t ·ı ı ı nston urc ı ın mei>aJını d d .. "lh k l J kulla ı· d b l d k . R r ınek ve altı yü:t kişilik bir p11vyon a o an a~ın arı ı ccavl z ~ize okuyorum: yar ım a .. ussu are e o ara c , . . : e ın e u un uı·ması t> serısı um tehdit edeC'ekletdlr. 

daha inşa etmek pl'ogl'amınıız dahi- etmenıektedır. Bu kadınlar da toplat V . · t· . 1 it d b 1 nılmak 1:1zeı·e ~ıuvakkaten .ngılıı olan ada ııhaliııi aı-aıoında burasının İngilizler 
60 

~enedenberi bu adayı 
lindedil'. Bu smetle cezaevi mevcu- tırılarak Ka\•seri bez fabl'ikasına « , ı~are_ 1 ışga a 

111 ~ u u:ıan idare~ı elıne verılmişti. bir gıin Yunani~tana ilhak edi1ecl.'ği R··ı<: .. ların Akdenize sarkmalarına .. d ·ı · · · b 1 t 1 t memleketlerın yenilmez ıradesının I , _ 
dü 1500 e çıkarılacaktır. gon erı mış ve ışe aş a ı mış ır. bil' timsali ve ayni zamanda nazi is- hakkında çok kuvvetli limitler uyan- mani olmak için muhafaza etmişler-

İmnılıda bıiliin cezaevleri arasın- Ceza sistemi . tibdadını bekliyen akıbetin bir rem- s • ı • b • dırmıştı di.' Şimdi ise Almanların Yakın~ark-
da miiştl'l'Pk bir sanatoı-yom inşası Bu cezaevlerindeki sistem şudur: zidir, 1 n c a 1 re ı r Fakat ada kati olarak İng'ili.7. im- ta ilerlemelerine mani olmak !.;ln ·'a Vekaletin tasavvurları arasında- D 1 b · · ı ·ı 
u ev et, u evıere nıi.ıtec avı sermaye Mademki Avrupa milletleri müs - paratorlıığuna ilhak edildikten sonra l mühim bir ü~ olarak kullanıyorla". dırÖnömii:zdeki seneue kadar yukarı- vermiştir. Bununla deıntı:_baş ve. t:-ı tevl; ıle herhangi bir işbirliğinden nutuk so•• yledi bu hr.l Kıbrısllar arasncla 3iyasi Mııharı·em Ftyzi TOGı1Y 

" s!sntı yapılmıştır. Mahkum kabılı - ımtına ediyorlar. nazı davasnım mah memmın1YPt,.izlikll'ı' izhar edilmişti. ılll bulunıHı binalarla aşağ1<laldleri · 
1 

d l · 
yetine göre muayyen ış er e ça ıştı- volacağı ve Avrupanın kurtulacağı - Ateşin politika1:ıların VP. bahusuR J k b• • • biribirine bıtglıyan yol, kış, yo.z, ağır nlarak kendisine müessesece bir yev muhakkaktır 'k" 1 _, R apon a ınesının 

vesaitin J?t>çmesine salih bfr hale ge- . T B . l ·ı "1-at ıff-ırmtı siyaseti artık papa!iların teşvı ı i e auanın um 
d f d .k. mıye vE>rı ır. u yevmıye er iaşe, ı - Başvekilin bu nıesa_jını ()]<ud_uk- .,.. - • • • alı", lisı· ı·s"an ederek arlanın merkezi tl·ı·ilmı'ş olacaktır. Bu e a a ayı ı ı b k" "k • ·ht· H• l / ı. b " J d v• 

ı<ene evvel !?'Öl düğümdan çok daha as ve en UÇU zarur: ı ıyacına tan sonra .. esı arengız spiker. neşrıya- geçmıştır, ıt er ti nlÇ ,,. Lt.fkoşadaki İngiliz. \•alisinin kona- takı·p e ecegı program 
\" buldum. 1.rnessesenin müdüründe kadar saı·fedileıı masraflar çıkarıl - tına şu sozlerlc .. d~~am i!tmıştır: sil ret l f! ıı z la ş m a 1 ii;ını ateşe vemıeleri üzeı·ine vaziyf:'t 
~ dıktan sonra Vekaletçe tayin edilmiş Size tekr:n soy\,ıyorum, ._muazzam ., ı bt'ı"sbu··tu-n fan,·ıla~ .. ·ınştı. İngilı·z ıne-vesair ml'murlarda vazifelerine kar- b t d · ı d b" ı'kt d ·· mıgacagız ı ~ ·' 

nis e aıres n e ır nı ar a mu- c \' > ordusunun seferbeı·lıgı başla-ı yap. '~ _. nıuı·ları aılanın ıııuhtariyeti lıaı··. şı gördiiğüm bağlılık ve sevgiyi bu- tedavi! sermayeyi tezyit bakımından t L d 20 (AA) fo.,ılte e ,, Asker"ı l b .. tt• k mış ır. on ra, · · - " r 'd · · M it ad ınd ' ·I lu ·u rada nıC'nmuniyet e te aruz e ırme .. h' · al nd ktan I 
1 

· d'· b' ı aı·pı;:ını a a as a, o< !!: 
muessese 1ssesı ı ı sonra . • Hava Nazırı Slnc a.ır~ u~ ır ııu . . . . . . . ·~ ,. .. . k istel'inı.> kalan kısım mahkı1mun he!<abı cari- Nafıa inşaat cezaevleri sisteı. ni yıne tuk ~byliyerck demıştıı· kı: gıbı ılga et~ışleı -"'~ ı. ~ana on ı~a 

1 

. "' ve sıyası 

Cezaevleri Umum Müdürü Baha sine geçer ''e mahkfınıiyetinJn hita- esası bu şekilde olmakla beı·aber bı- fngHiz hava kuvvetleri dü~nıan o~~nı~_n ~ınt Ok~ anu!'ı adııl,ıı ına 
Arıkanın beyanatı mında bu para kendisine veriliı·. Uy- raz fal'klıdır. Bu evlerde şırketler, toprakları üzerindeki mücadeleyi su l'muşlcrdı. 

Adliye Vekiline refakat etmekte gunsuz harekette bulunan mahkiim, mahkümun iaı;e, ibate, ilbas ve za- şiddetlendirerek kendi kayıplarına Kıbns adasının arzı 96 ve tulil 

harekatta tam bir 
birlik olacakmış 

olan Cezaevleı·i Umum Müdüı·ü Ba- inzıbati bir muamele olarak yine ce. rurı: ihtiyaçlarını temin ederek ver- nazat·an iki ınislı düşman tayyart?si 230 kilometre olup me~ahası 9600 
h:ı Arikan aşağıdaki beyanatta bu· zaevi idare heyetinin kararı ve Ve- diklerı ame!e yevn\iyesınden bu mas mıha etmektedir. kilometre murabbaıdır. Adl\yı şark
i un muştur: kiletin tasdikile eski cezaevine iade rafları tenzil ederek bakıyeyi bu AlınRn ,Ş?emilerine hücum eden tan garbe kateden yekdığeriırn mu-

cT.ürk Ceı.a kanunu hiikümlerinde, e<lilir, kazanmış olduğu mü<ldetleı·, e~lerın muhaı;ebesıne tevdı etmekte. Blenheim tayyareleri 300 bin tonila- vazi iki dağ silsile!'Iİ vardır. 
yeni yapılacak cezaevlednde tatbik hakkında bakim tetkikat yaparak dıı·ler. toluk düşınıın t.icaret ge~ılsi bata· - Şimaldeki tebeşirden müteşekkil 

Tokyo, 20 (A.A.) - Donıei ajan
sının bildirdiğine göre kabinenin ilk 
içtimaında Dahiliye Nazın General 
Hldeki 'fojo ve Bahriye Nazırı A .. 
miral Oikawa tarafından yapılan ilk 
tekliften, üçüncü Konoye kabinesi • 
nin, haı·p kabinesi gibi çalışarak as
kE-ri ve siyasi harekatta birllk temin 
etmiye gayret edeceği anlaşılmakta
dır. Kabinenin ittifakla kabul ve im-

eclilecek ı;istem şudur: bu müddetin ya bir kısmının veya İş esa!'ı üzerıne müesse!'l cezaevle- mışlar, ayni mıktaı:da duşman ge - silsilenin en yükı.ek nokta~ı 1000 
Cezalar dörde ayrılır: tamamının iskatına hükmeder. 'N.:.i. rinde inzibat ışlerı çok kola} halle- misim de hasara ug~atıı:ışl_ardır. . metre irtifaındaki Kı·cınos d&ğıdır. 
ı - Mahkum lıir müddet geceli cezaevine iade edildiği taı·ihe kadar dilmektedir. Yukaı·ıda söyle<lığhn Hitlerin sulh teklı~ı ıhtımallerıni Cenuptaki silsile Bazalt taı;ınrlan 

gündüzlü hücı·ede kalır, birikmiı;ı parnsı mütedavil sermaye- mıieyyide kaı·şısında hemen hemen bahis mevzuu eden Sı_ı:~t.ıtrı>. \'atış. olup Troorloı; bavalisinde 2000 metre 
2 - İkinci devrede geceleri hüc- ye irad kaydolunur. Bu husus, iş e- hiçbir "aka zuhur etmemiştir. tırnıa zamanının ~eçtı~np ı_ııa~et e- i ti:faa çıkmaktaılır. 

rt-de kalır, gündüzleri müşterelc me- sası üzerine müesses cezaevlerinin Mahkümlar kendı kendilerJni irfa- derek. Hltl<'r ve z.umr<'>'ıle hıçbır uz- r 
ııaiye tabidir. inzıbat rnüeyyidesini teşkil etmekte- re etmektedirler. Bilfarz İınralı ada- ıa~ma yapı'nııyac3ğım sövlemiş ve İki siMle arasında 

3 - Üçüncü devrede mahkumun dir. sında adanın muhafızı olarak ancak ancak naz zm kanseri Avı·upanın enindeki ova bozkırdır. 40 kilometre paratorun tasvip ettiği tekliflere na

hücrede yatması mevzuubahis dı>ğil-ı Isparta, İmrnlı, Ankara matbaa dört jandarma mevcuttur ve bu ian- bünyesiTid<'n atıldıktan sonra ~ulh Kadim zamanlarda bu ova oünya
dlr. cezaevi, inşaat cezaevlerinin idarf'si darnıaların malıkumlaı-Ja hiçbir 110• ve nıüsaleınet devre!<inin başlıyabile- nın en mümbit ve mamur ülkelerin-

' - Dördüncii devrede mahkum bu şekildedir. Zonguldak, Karabük, retle temasları mevcut değildir. ccglııı ilave etmiştiı-. den biri !'ıayılnıaktaydı. Afrodi1. a<la-

ııerbesttir, bu devrede muayyen 1 
___ -·---· ·----- -···---·-·-------.......... _.. ............................................. ># 

zaran halihazır beynelmilel vaziyet.1 

karşısında takip edilen milli ~iyase
tin nnahatları kabinP. değişikliğinin 
tesiri ıı ]tında kalınıyacaktır. 

mliddetini doldurduktan sonra meş- ,, 
ruten tahliye hakkını kazanır. ır. ~ • 

Ahvali hazıra dolayısile yukarı - l ı ----- Milli Anadolu - Düşmana verilen ders 
Haıiciye Nazırı Amiral Toyoda 

tarafından dün yapılan bcyanatm 
ha:<ıl ettiği umumi intıbaa göre yeni 
kabine Amerika münasebetlerine e -
hemmiyet vermektedir. 

daki teşkilatı ihtiva edecek olan bir hlkAyesi 

hapishanenin inşasına şimdilik mali G I mu··cadeleden ~ 
imkanlar mevcut değildir. Bunun ü- Ün erce . sonra oturttugu sırada söylemişti .. 
zerine dünya yüzünde yepyeni bir tip düşman hu minimıni kasabaya - Peki sen defterlerim hazır· 
olan iş esası üzerine müesses ceza- ı girmişt~.' · • Hem ~e. mücadele. idi la, sana yardımcı vereyim, fakat 
evleri kurulmuştur. o ... Dusmanın hınıne karsı bıre.. kimseden fa 1 1 - b. 

· 1 b ı· ı b · · · z a a mıyacagın gı ı Bımıena ey nwa ı ve unun gı- Sopalarla tek tüfeklerle eski bu a k 1 d f ·· · · · 
bl hapishanelere halk arasında söy- ' . ' 5 er er e sır gosll"rt~ ıç.ın 
1 • . • h . palalarla tam !ekız ay dayanmıs- bulunacakla r Çünkü Türklerı tmen yenı cezaevı veya asrı apıs-

1 
b" k" · ı · : .. · 

hane gibi isimler hakikate tevafuk !ardı. Fakat kır c ın. ışı ık .bır urkütmemek, ilerisi için lazım ol
etmemektl'dir. kuvvet karşısında gerı_re . çekıl~- 1 duğunu kumandanlıktan bildir-

Bu hapishaneler iş esası üzerine meden .kasabayı kendılerıle brı- diler de, .. 
mlies.~eı< cezaevlel'idir. !ikte kaptırmışlardı .. 

$imdi size bu yeni tip cezaevleri . .. .. . 
hııkkında izahat vereyim. Üç gundur yerlı Rumlar, Er-

Bunlardan bir tanesi Zonguldak. meniler düşmana ziyafetler ver
laılır. Burada 700 - 750 mahküm var mekte ve en güzel kızlarına bile 
dır. Diğeri Karabüktedir. Burada da bu 8arhoş sofralarında hizmet et
;J:)O - 400 nıııhkilm vardır. tirecek ve onlımn gözlen önün-

Ispaı'L:ul.ıki cezaevinde 150 - 200 de sarhoş zabitlerce öpülüp sıkıl
mahküm halı işlel'inde çalışmakta- masına bile b ı cemilei şü k ı an 
dır 1 k ·· 1 k d f · o ara goz yumacaı:. a ar za er 

Aııkarn matbaa cezaevinde 150 - sarhosuydu. 
200 mahkı'.iın matbaacılık işlerinde · 
ralışmaktııdır. Burada işga! kumandanına üç 

İmralı<la 900 - JOOO mııhküm var- kızını peşkeş çeken Bodoıı bir 
dır. İnşaat işlerinde ce?:a~viııde 600 hafta sonra yılışa yılışa kuman
mahkıjm ve Ankara inşaat cezaevin- danın karsısına çıkmıs: 
ıhı do 200 - 250 ınahkunı çalı~mııkta- ı · ' 
dır. - Pasam siz şehrin kaoısında 
Bu cezaevlerinde çalı,abilmek ,, aylarca harp ederken Türkler 

ıçın benden verc:ıiye mal almışlardı. 
Bu cezuevlerlne J!;İrl'hilml'k için I O d k . 
hk A ·k· d f->·•la bı·r ~e·aya zaman korku an ımsey. e pa-ma um ı ı sene en ~,.' ' "' •

1 

. . , . 
mahkum olmalı ve bu cezanın da ra ver dıyemedım ne o.ur ıkı as-
altıda biı ini hfüınilhal ile cezaıwlc - ker ver de yarın bana tahsilatt;ı 
rinde geçiı miş bulunmalıdır. Bu gi- yardım etsin, paramı k•ırtarayım 
bi mahkumlar hakkında ccıaevleri siz misafirlerime de daha fazla 
komisyonlan tarafından tanzinı edil- ikram yapayım ... 
miş fişler Adliye Vekaletinde toplan 
m:ıkta ve tasnif edilmektedir. . Ve bunu tam kumandanın 16 

İ§ esası üııerine kuı·ulan Cez<M!vle- 1 yaşındaki küçük kı.ı:ını dizlerine 

Delı Recep ilk defa bu kasa
bada düşmana silah attığı ve çıl
gınca baskınfc;r yapması sonunda 
deli adını alınış. düşman da ka
sabada ona deli dıye dokunma
mıştı... Yalnız .;iftliğıni yağma 
etmişler .. Ambarlarını boşaltmış
lardı.,. Bütün bunlara kar,ı hiç 
sesi!Jı çıkarmıyordu. 

Bir gün yıne kahvede oturur
ken düne kadar iki büklüm yürü
yen Bodosun gôğsünü gere gPTe 
dolaştığını gördü ve etraftan eğ
leniyorlardı .. 

- Birçoklarının beş lira borcu 
yerine yirmi, otuz lira ve bazıla
rının hiç borcu olmadığı halde 
bunlardan da 25 lira alarak bin 
liralık alacak yerine kasabadan 
on bin lira topldığını düğünlerde 
mahalle, mahalle, gezdiğini, ı;ıim
di de rastgele kahveye çıkan 
zenginlerin y&kasına yapıştığını 
dinledi •.. 

Yazan .. Avni AL TiNER 
Ve Bodos oradan geçerken laf 

olsun diye ... 
- Benim de borcum var mı 

çorbacı... dedi. 
- Az bir şey var Recep ağa 

40 lıra kadar .. . 

Deli Recebin gözleri dönmiiş
tü. Çünkü koca kahve içinde o 
da Bodosa soyulacaktı, Haydi 
malının yağmasına aldırmamıştı 
ya bu açık soyulmıya ne dene
cekti ... Bir Jakjka düşündü, ger
çı Bodos kendisinden kırk lira 
sızdırmak istiyordu, bunu verip 
basından belayı defedebilirdi.. 
Fak at ya bütün kahvedekilerin 
soyulmasına basamak olursa .•. 
Nihayet ..• 

lardı .. Hemen oradan ayrıldılar 
karargaha yollandılra ... Arkala
rından Bodos da bağırıyordu: 

- Durun ben de geliyorum. 
Ne yapıyorsunuz siz bu iş yarım 
kalmaz .. 

Şanghayda ... 
Şanghay, 20 (A.A.) - Konoye ka

binesinin teşekkülü hakkında ne dü
~ünnıek lfızımgeld!ği henüz tayin e
<lih:;memekteclir. Müşahitlerin çoğu. 
yeni Hnriciye Nazırı Amiral Toyo. 
rla, daha ziyade tanındıktan !!onra 
fikil'lerini bildirmeyi tercih etmek -

Askerler amirlerine, o da ku- tedirler. Bazı mahfiller Amiral To-
mandana anlatmıstı isi... Fakat yodayı yatıştınrı siya~et mi.itehas!'lı
kumandan ne olu~sa ~!sun bu bi- ~1 diye tavsif etmekte ve Amiralin 
zi tahkfrdir diyerek Deli Recebi İngiliz ve Amel'ikan tamft:ın Japon 
getirmek için adam yolladı. Re- zümresi tarafındnn iyi karşılnnaca
cep cebir kullanmayınca gelmi- ğını tahmin etnıekt~ rlt>r. 

Japon sefiri Amiral Darlan'la yeceğini bildirmesi üzerine ku- gÖrÜftÜ 
mandan kızarak verdiği cezanın 

Vichy, 20 (A.A.) - D.N.B. : 
ibreti müessire olması için bir .Japonya Büyük Elçisi Kato diin 
manga asker alarak kahveye git· akşanı Amir:ll Darlan ile uzun mürl
ti .. ve: det görüşmüştür. İyi malümat alan 

- Niçin gelip ~ikayet etmedin mahfillel'İn zannettiğine göre müla. 
katta Japon kabinesindeki değişiklik 

_ Hayır Bodos yanlışİn var. bu adamla alay ettin beni de tah- bahis mevzuu edilmiştir. Ayni mah -
Benim sana borcum yok ... Ger- kir ettin... filler bu mülakata siyasi bir ehem
çi sen kumandanı misafir ediyor- O zaman Recep cebinden bir miyet verilmemesi Iazımgeldiğine i -
sun... Amma benim çift1iğin yüz lira çıkararllk kumandanın şaret etmt>ktedirler. 

• d bazı seyle · Hindiçini umumi vali.sinin yagmasın an • r senın gözü önünde yırttı, yırttı, yırttı, • 
eve gelmiştir. Hem kumandanı al "fi' k seyahati 

B sonra parç arını u ıye~~ .: Singapur, 20 (A.A.) - Hindiçini kızların ağırlıyor. aşka telaşa - Ben parasında degılım. Be- ı Umumi Valisi Amiral Decoux'nun 
lüzum yok .. • dedi. ~im kır~ para._bor.cum yok .. ~ırk j Hanoi'.ye h!'reketi Singapurda bü -

Yanındaki askerler ne diyor lıra yerme yuz !ıra yırttım ı:ıte. 1 yük bır alaka uyandırmıştır. Fakat 
diye Bodosa sordular ..• Ona ce- Fakat s.iz de şunu biliniz ki .. Türk Amiralin Hanoi'ye avdetini, Japon
vap vakti bırakmadan çok iyi !er borçlarına sadıktır, hatta bu yanın Hindi~inlye hulUJ etm1ık ta -

d gw il kan borcu bile olsa... !<avvuru ile münasebetli görmek için bildiği Rumca ile ayni cevabı as- para e h .. k.t k d. A · 11 sı 
K d d ah fazla bir •ey enuz va ı er ·en ır. mıra n • k 1 d 1 O uman an a " te ked"l Hl d" · · to k er ere e an attı.·· :zaman ne. . .. k b' yama r ı en n ıçını pra -

. 'b" 1 • b k. 1 D söylemenuş, d~şmana Y.a ı~an . ır !arının hududunn tayin etmek ve 
ferler hırı ır enne a ıştı ar. e- asillik olsun dıye ve aılesıle hır- H "d b kl kte 

1 
J k 

.. . . anoı e e enme o an apon o 
mek gunlerdenberı. • · Bılmıye- j likte karargahını cı.var kazaya mi~yonilP görüşmek ÜJl'Alıe Hanoi'ye 
rek başkasının kesesine çalışıyor- nakletmişti.. dönmüş olnıaın dA muhtemeldh. 

Sahife: 3 

KAH dUnden 1 
bugUnden ı '-'---·---' Apartıman 

Server l•kfl ............................. 
M edent diye tavsif eUiğirniz 

yeni dünyanın yeni İcap~a
rmdan türemif bir nevi bina. in· 
p ettirmediğim ve ettirl)ıeme de 
im.kin bulunmadığından dolayı 
niçin böyle üstüste ve upuzun 
yepıldığını da akıl yormadığım 

yeni biçim bir ikametgah ... 
Havalara doğru uzanan bu 

ikametgihta bir çatı altında ha· 
zan o kadar muhtelif milletfore 
mensup insanlar oturuyor ki ku· 
lağuııza çarpan muhtelif dilleri 
duyunca hu binaları Babil kulesi 
diye tavsif etmekte zerrece te· 
reddüt eylemezsiniz. 

Oturanlarının bazılarına so· 
rarsanız rahat diyorlar, bazıları 
ise müstckidir. Methini yapanlar, 
insanla~ın böyle bir ar~da, şehir 
içinde bir ~bir kurmu~ halde 
ikamet etmelerindeki faydalara 
ve zevkleri saya saya bitiremİ· 
yorlar. Aleyhinde bulunanlar İse 
gürültülerden. komşuların den· 
sizliklerinden, mÜfterek koridor· 
lann tannan sadaırından, hiçbir 
aksam di:nmiyen külb&:.stı lütsü· 
lerİnden, son haddine kadar açıl
tlllf radyo seslerinden muztarjp
tirler. 

Apartunan, lehinde ve aley
hinde söylenen sözlere çoktan 
kulağını tıkal1llftU' ve kervanını 
yü.rütmektedir. Bugiin onsuz 
şehre kasaba diyorlar ve Onlu 
fdıre de, adedinin çokluğunaı 
ıöre not vererek o derece med~ 
ni ,ebir diye tavsif ediyorlar. 

Apartıman, bugünkü konfor 
lan ihtiva etmemek, daha İpti
dai ,ekilde bulunmak ,artile bi
zim fstanbulda Umumi Harpten 
evvel de mevcuttu. Ne zaman 
ba,IamLftır, bunu bilemiyoruz. 
Ancak aparhmarun ceddi hak
kında Evliya Çelebi bize birH 
malômet vermektedir. 

Vakıi Çelebimizin verdiği 
malômat Yahudhaneler hakkın
dadır. Ama, unutmıyalun ki bun
lar timdi.ki apartımanın İptidai 
bir nevidir. 

Evliya Çelebi, orduya kılıç 
yapan devlet kıhçhanesinden 

bahsederken diyor ki: ~<Fakirin 
alemi sa bav etinizde Sultan Os· 
man fehit asnnda kur,onlu mah
zeıiile Topkapı mabeyninde 
Dımukhane kirhanesi vardı. E
bülfettah Mehmet Han binası idi. 

Badehu Sultan İbrabimin cu
lu.sunda Kara Mustafapa11ayı se• 
hit ettikleri sene idarei devlete 
rahavet ıelmekle gümrük emini 
Ali ağa mezkôr Dunışkhaneyı 
mrrİden alıp kat enderkat Ya
hudhaneler yapıp Dmıı~ khane· 
nin ve madeninin dahi nam 
ve nisanı münadim. oldu. >ı 

Dı~ısk, Şam ~hrinin diğer bir 
21dıd1r. Kılıçhaneye buna nfrbet· 
le bir ad verilmesinin sebebi, o 
sehirde yapılan ve Dımııı;k adıle 
~e~bur olan kılıçlar dolayısile
dir. 

Evliya Çelebinin bahsettiği 
zamanların, yani Ali aP-anın 
DK"şbur yeri alıp Yahudhane 
yaptığı zamanın tarihi 1640 se· 
nesine rastlar. 

Yahudhane, birçok yahudi aİ· 
lelerinin bir arada ikamet ettik
leri hanelerdir Bundan on he• 
sene evvel İzmirde ve Ank:ırada 
gördüğüm nümunelerine cöre, 
bunlar filhakika aparhmanm İp· 
tldai nevileri idi. Gördülde.rim 
tahtadan İnşa edilmi,Ierdi. l5itti
ğİme göre bir zamanlar böyle 
irat ve akar yaptırıp oda oda ki
raya vermek hayli müteammim 
ve kazançlı idi. 
Apartıman vasfına uyan bu 

binalar, Evliya Çelebinin ~üzel 
tarifile bu vasfa uygunlukta ke
mali bulmaktadır. Çünkü onun 
tarif ettğii Yahudbane de bugün· 
kü apartımanlar gibi kat ender
kattır. 

Bunların bölük bölük kiraya 
verilmesi, fazla kazanç gelirme
&İ, kat enderkat olması buf{ünlcl 
apartımanların ceddi olduğuna 
~üphe göstermemE:ktcdir ve de
mek lCi, 1640 tarihinde dahi 
Türkiyede aparhm~n mevcut
tur. 

Servet erbabının bize bu hap· 
ta kazandırdığı ~ yüz senelik 
tarihi asaleti unutmıyalu_m ! !... 

SERVER ISK!T 

Kayseride bir altın 
hırsızlığı 

Kayseri, (Hu!'\usi) - Şehrimizin 
Kazancılar çaı·şısınc!ı> 53 No. lu 
sarraf Abitin dü'kkanında tahmi· 
nen 1500 liı·alık bir allın çnlnrn va
kası olmuştur. aYptığıın tahkikata 
göre vaka şöyle olmuştur: 

Sr.rraf Abit koınş113unun diıkki -
nında oturmakta iken, sarraf dükka
nına giren hırsız, altınlarla t~hir e
dilmiş camekanın kilidini kırarak, 
camekanın alt gözünde bulnnan t.ah
minen 1500 liı·altk altınlan alıp sıvış 
mıştır. Bundan sonra dükkiınına ge
len Abit, altınlarla teşhir edilmiş cıı· 
mekan kilidinin kırılmış olarak ııçık 
olduğunu görünce derhııl zabıtaya 
haber verm~ \'e tahkıkata başlan· 
mıı,ıtır. 



----s Sahüe : 4 

reislerinin hayatı 

tefrika: 1& Yazan : Ziya Şakir ................................................ 
Mithat Paşanın adamları derhal başlarına 

birer sarJk sardılar 

Türk komit c11ıği tarihinde, ranı, hamiyet ve şecant perdeai 

Ankarada atletizm 
birincilikleri yapıldı 

--- -------

21 1'emmuz -
(AT YAR.IŞLAR.~~.ı ~j 
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Dünkü koşular, tahminin 
hilafında neticeler verd~ 
Kazananlar, bir liraya mukabil çitte bahiste 

12 00, ikilide 9 2, üçlüde 34 lira alm lar 

ği knzandı. Kend ine çok 
gü tedfon Bozkurt a ~ k 
Mihrican üçüncü olabildiler. 

it mat 
ikinci, 

çok dikkate ~ay.ın hususıyct gös- arkasında saklıyorlardı. 
teren vaka, şöyle başladı... O heyecanlı vaazların, Raına
( 1293-1877) seııesi Ramazan zanın 2 7 nci gününe tesadüf et
ayının 2 7 nci cuma günü, ik:ndi mesi, maksatnz bir hareket de
namazından sonra: Fatih ve Be· ğildi. O gün, (Kadir) günü ol
razıt camilerindekı vaiz kürsüle- duğu için, lstanbulun en :icra 
9ne vaızlar çıkmışlar. kürsüle köşelerinde oturan müslümanla
rin etrafınt ihata eden yüzlerce rın, büyük camilere gelnıcleri 
kişiye hitaben vaiL ediyorlardı. adetti. Bu suretle, yapılacak pro· 

Dünkü müsabakalarda İstanbul birinci, 
oldu 

Günden gunc meraklısı artan at. 
koşularının ikincısinc dlln Vellefcndi 
de büyük bir kalabalık l•Dflndc de -
vam edildi. 

Geçen haftanın hilafına olarak 
hah imuştcrcklcr d •11 bizim ko u 
sahalarında, hatta bu lşde bizden 
fcra:ıh fersah ileride olan nıcmle'ket· 
lcrde nndh tesadüf edilir rakamlar 
vermiştir. 

'Netice: 

I. Bom, gnn~nn ı .. o. 300 
ıı. Bozkurd 100 

Ankara ikinci, İçel de üçüncü 
Ill, Mihrican 12:> 

iV 
5 tayın i tirak tt'ği bu yarıt 

Fikl'ct Atlının Gonkgadınının rahat 
bir birincılik nlmasilc net.icelendi. 
Geçen hafta Kaıabıberin arkasından 
!kincllı •l alan Buket bu hdtıı ancak 
ikinci olııbıldl. 

Bu vaızlar: her zama 1 o1duğu paganda, bir anda bütün Jstan· 
gibi, dini bir mevzu ile başlamı· bulun efkarı umumiycsini altüst 
tı. Ve sonra, birdenbire mecrası· edecekti. Ve, etmitıti. 
nı kaydırmıftı. Her iki camideki O tarihte sadaret mevkiindc 
vaız da, hemen hemen ayni dü- (Rüştü Paşa) vardı. Fakat bu 
~ünüşler ve ayni ifadelerle (ııiya· zat, haıılalığmı bahane ederek 
set) ten bahsediyorlu. , Acıklı konağından çıkmadığı için, hü
bir linn ile, (hal ve ahval) i şerh 
ve izah ~yliyorlaı .. Rumeliyi kumetin idaresini bizzat (Mithat 

Pata) eline almtftı... Bu zeki 
baştan bap kasıp kavuran harp adam, eerek camilerdeki vaazla
ve cidal ateııleri arasında, (ehli 
islim) ın maruz kaldığı fe.-:ayii rı ve gerek duvarlara yapı~tırı· 
naklederek o kalabalık dinleyici lan yaftaları haber alır almaz. 

hangi zehirli yılanların batı kal-
kütlelcrinin lı::alblerine acı tees- d ba 1 d ki d h l •· 1 · 1 d rrnuya f a ı annı ~r a an. 
ıur er venyor ar ı. 1 d F '- k d v· 1 b ti d" ı· l a ı. a .. at, urnaz avrandı. 
••. aız 8:r· u sur~ de' ın ıyen e- Şahıslan malum olan vaızfıırı 

rı ıyıce nltkate getır ıkten sonra, k"f tt• d" H t• f'-1 
b;rdenbire sözlerinin mecrasını tev ı e ırme 1• ııt a , > a ws. arı 

t k L d d 1 B d f d yapşıtıranların aranılıp bulunmCJSı 
e rar .. ay ır ı ar. u e a a · · d b t h' b" · 
(d h·1· • ) t b h t • ıçm e za ı aya ıç ır emır ver-a ı ı sıyaset en a se mıye d" y 1 k d' h • d 
b l d 1 E 1• h f"f t t" me ı. anız, en ı ususı a am· 
aş a ı ar. vve a a ı er ıp I ·ı · l" t hk"k 

h .. k. t' t k" tt'kt an vuıtası e ~ız ıce a ı ata u ume ı en ıt e ı en sonra, .• ti 
yavaş yavaş ağızlarındaki bakla- gırış. · _ 
lan çılc:ardılar. O tarihte hazır- Mıthat Pa~a~ın adamları, der
lanmakta olan (Kanunu esa!li) hal b~şl~rına bırer !lank s~rdı.lar. 
layihasını dillerine doladılar. Ve Kendıl~r~~e taşradan gelmış bırer 
nihayet, büyük bir hiddet ve te· softa susu ver~re~ rne~~es:l~re 
hevvürle: sokuldulu. Hıçbır ~ muşkulata 

- Ey iinmeti Muhammen ı. .. m~ru~ ka~madan, (S?ftalar Ce· 
Milleti islamiye, bu kanunla, gay· mıyetı) nın ele başla~ıl~ tenı~sta 
ri müslim mebusların elinde ze- bulundular. Ve bu gızlı cemıyc
bun kalacaktır .•• OrtadR, (teria- tin ~~~leri ~le programını, kami
tı Muhammediye) dururken, len ogrenmıye muvaffak olclu· 
(frenk) !erden alınmış olan (ka- lar. 
oun) lara ne lüzum var~ .•• Esa- Cemiyetin teisi, (Gürcii Şerif 
aen (vükela) nın, frenklerden hiç efendi) idi. Cemiyete dahil ol:m 
farlclan yok. Cümlesi, kuyruklu l•oftal~r ona ıadece ~Efen?i haz
frenk elbiseleri ( 1) ve frenk retlen) namını vermışlerdı. 
gömlekleri ( 2) giyiyorlar. r renk- Efendi hazretlerinin iki mua
lerin adetlerini taklit ederek. vini vardı. Bunun biri, (Kazas· 
(alafranga) danilen sofralıuda ker) payesini haiz olan {Dağıs
(3) yemek yiyorlar .. • Eğer bu tani zade Muhittin efendi) diğc· 
na bir çare bulunmazaa, (dini ri de ( Mirimiran) rütbef.ini ih
mübin) elden gidiyor. raz etmiş bulunan (Ramiı; Pa· 

Diye, feryat etmiye başladı· ta) idi... Bir müddet evvel. 
lar. yalnız softalara münhasır bulu-

Dinleyici kütlelerinin büyük nan bu cemiyete, fimdi {.ivil)
bir ekseriyeti. hamallardan. sa- lerden de oldukça mühim şahsi· 
katardan, ıoftalardan, yobazlar· yetler iltihak etmişti .• 
dan, cahil ve müteassıp in anlar- Cemiyetin programına gelin· 
dan mürekkepti, Kurna7. propa- ce •• , Bayram günü, (Sultan Ha
gandacılann, yana yakıla, ağızla- mit) bayram selamlığına çıktığı 
nndan köpük!~ saça saça söyle- vakit cemiyet efradı tarafından 
dikleri bu uhirlı sözler, o cahil derh~I arabasının etrah kuşatıla
di~l~y~ci kü:~eler ~zeıiı~d" derhal cuk.. Coşkun bir nümayif yapı· 
teamnı gosterdı lstımbulun l k \f k d" · b' • · . w acn • • e en 1sıne ır arızn 

~u~telıf semt1:_rıne dagıl~~ ~ ca· takdim olunacaktı. Bu arizanın 
h.il ınsanlar, vatzlardan ışıttıkle- 1 ht • t d 
. .. I . h' . b" ,_ l mu evıya ı a: n soz erın ırıne ın :~at ı ar. 

Mahalle kahvelerinde. hepsi ay- (Frenk meslek ve meşrebini 
rı ayn birer vaiz kesılerek dev· takip eden devlet ricalinin der· 
let ricali aleyhinde söylemedik hal azlile yerlerine, (Şeriatı Ah
aöz bırakmadılar. Z ten Vl\7.İyel· mediye) ye saJik, heJaJ 8Üt Cm• 
ten memnun olmıyan halkın mi!I zevatın tayinleri) istirha· 
kalblerindeki nefret hislerini bfüı. mı.n'dan ibaret bulunacaktı. 

bütün arttırdılar. Eğer Sultan Hamit bu talebi 
Milletin ruhuna fesat zehirleri kabul ederse, derhal tatbiki iste

ıaçmıya başlıyanlar, İşi yalnız bu nilecek .. , Kendisine, cemiyet 
vaaz propnganda!lile bırnkmadı- tarafından hazırlanmış olan } eni 
lar. O günün ~ecesinde, "'arşıka- (Vükela heyeti) listesi verilc
pı, Cağaloğlu, Mahmut Pn a, Be- cekti, 
yazıt, Fatih, Aksaray, Bahçeka· • . 
pı, Ayasofya civarındaki cadde- Eger Sultan H.~mıt bu talep 
l · k k b'"şlannn ve cami ka- karşısında tcreddut ederse, o 
erın so a .. · t fi') h k t 
pılanna -elle yazılmı~· l)ir takım zaman ccmıye ı e.n ate et en 
yaftalar yapıştırdılıu. ~:çec:ek··1 • Bka!~a bız!~~ tSPultan 

Cadd 1 ·n birçok yerlerine de nnmıt 0 ma uzere, mıta aşa, 
halka hi~;ı eden -yine el yazısı- Şeyhülislam .Hayrullah ef~.n~i, 
beyannameler attılar. Bu yafta- Serasker Redıf Paşa... Butun 
lar ve bey;,\nnamelerde hnlkın heyeti vükela. . Hatta, hbık 
(avam) kısmının hissiyatına he- ~a!!Y.~ Nazı~ı Rıza Paşa, derhal 

yecan verecek sözler bulunuyo· oldurulecektı. 
du. Ezcümle. ,u satırları ihtiva (DeL•anıı 1•rıı•) 

Ankara, 20 (A.A.) - Grup jye serileri ko~ulmu veya yapıl
atletızm şampiyonları Ankara, mış ve iştirak eden her bölgenin 
içe!, İstanbul, lzmir ve Trabzon en iyi atletleri öğleden s•mra icra 
bölgeleri talumlan arasında c Tür edilecek olan nihai imtihanlar i
kiye bölgelerarası atletizm birin- çin ayrılmıştı. Bunlar :ırasında 
cilikleri bugün 19 Mayıs ıtadyo· müsabakalar, bazıları müstesna 
munda ve büyük bir kalabalık hu olarak, oldukça çetin bir surette 
zurunda yapılmıştır. Muntazam cereyan etmiş ve ııcağa rağmen 
ve güzel çereyan eden bu müsa- her atlet ıalibiyeti kazanmak i
bakalarda alınan neticeler olduk- çin bütün mevcudiyetile uğraşmış 
ça iyi addolunabilir. tır. 

T elmik bakımdan bölgelerin Müsabakaların teknik netice-
puan vaziyetleri şudur: Ieri de •unlardır: 

1- iıtanbul 1 08 puan. 
2- Ankara 64 puan, 
3- lçel 46 puan, 
4- İzmir 3S puan. 
5- Trabzon 3 puan. 
Müsabakaların bu tabah tasfi-

100 ,,..,,. 

1 - Cezmi, İstanbul, 1 1 •· 
2 / 10, 2 - Vakur~ İçel, 11 s. 3/ 
1 O, 3 - Özkan, ıstanbui, 1 1 s. 
4/ 1 O. 4 - Şerif, 5 Ourmu,. 

Yüzme garışları 
çok güzel oldu 

Büyüklerde Galatasaray ve küçüklerde 
de Beykoz birinci oldular 

- -----
İstanbul Su Sporları Ajanlığı 

tarafından tertip edilen (Fede
rasyon yüzme teşvik müsabakası) 
dün, Moda yüzme havuzunda bü
yük bir seyirci kalabalığı önünde 
yapıldı . Bilhassa bu seyircilerin 
hepsinin müsabıklar gibi çocuk 
denecek bir yaşta olmaları yüz
me sporunun memleketimizde bil 
hassa bu çağdakiler tarafından 
geniş alaka ııördüiüne delildir 
ki, ha da bu yüzücülere malik o· 
labilmemiz için ba~lıca ,arttır. 

Gerek hakemlerin ve ıerek 
adetleri başta dört beş tane iıe de 
sonraları ikiye inen polis memur
larının gayretleri sayesinde mü
sabakalar çok intizamlı bir şekil
de cereyan etmiştir. Bilhassa na· 
zan dikkati celbeden bir noktada 
yarışlara iştirak eden yüzücü ade 
dinin l 2 4 rakamına varma11dır 
ki bu da halen bir rekor teşkıl 
etmdktedir. 

Büyükler ve küçükle: olmak Ü· 
zere iki kategori olarak yapılan 
yarışlarda büyüklerde Galatasa
ray 1 2 3 puvanla birinci, Beykoz 
74 puanla ~kinci, Beşiktaş ; pu
anla üçüncü; küçüklerde 120 pu
anla Beykoz birincı, 50 puanla 
Galatasaray ikinci oldular. 

Müsabakalar sonunda birinci 
ve ikinci gelen klüplere güzel bi
rer yüzücü heykeli ve yüz'.icülere 
de üçüncüye kadar madalyalar 
tevzi edildi. 

Müsabakalarda alınan teknik 
neticeleri bildiriyorum. 

Büyüklerde 200 metre serbest: 
1 - Vedat (Beykoz) 2.44.3, 
ikiQci - Mustafa (Galatasaray) 
2.44,4, üçüncü; Sedat (Beşiktaş) 

100 metre sırtüstü: Fuat (Bey 
koz) 1,28. ikinci, Kemal (Gala· 
tasaray) 1.28.4, üçüncii Necati 
(Galatasaray) . 

200 metre kurbağalama: 1 Yu 
11uf (Galatasarya) 3.8, ik:nci Hik 
met (Galatasaray} 3.21, üçüncü 
Musa (Beykoz) 

400 metre aerbest: lbrahim 
(Beykoz) 5,58,2, ikinci, Sadul· 
lah (Galatasaray) 6.38,3, üçün· 
cü Ziya (Galatasaray). 

Türk bayrak: Kemal. Yusuf. 
Mustafadan müte,ekkil Galatasa
ray ekipi birin<:i 5,28, 3. ikinci 
Fuat, Musa, İbrahimden müte
şekkil Beykoz ekipi 5.59.0 

Üçüncü Necati: ismet, Kemal 
(Gala taıaray). 

Küçükler: 

l 00 metre serbest: 1 Necati 
(Beykoz) l, 14, 1 ikinci Kemal 
(Galatasaray) L 15,4, üçüncü 
Cafer (Beykoz), 

100 metre sırtüstü: 1 Zeki 
(Beykoz) 1, 35,3. ikinci Bahaet· 
tin Beykoz 1, 3 7. üçüncü Adnan 
(Galatasaray). 

100 kurbağalama: Birinci T ev 
fik (Beykoz) 1.26. ikinci Ah
met {Beykoz) 1.34, üçüncü Sup
hi (Galatasaray) 

200 metre serbest: 1 Bedrı 
(Beykoz) 2.48.2, ikinci Necdet 
(Beykoz) 2.59,8, üçüncü Gogo 
(Beykoz) 2,59,9. 

Türk bayı ak: 1 Zekı, T ~vfik, 
Nejattan müteşekkil Reyko,. eki
pi 4, 17,2. ikinci Adnan, Tank 
Mehmetten nıüteşekkil Gıılataııa
ray ekipi 4. 3 1. 

Ayrıca Galatasaray müsabaka 
harici olmak üzere iki, Beykoı; 
da bir takımını daha denize ıok· 
tu. 

Tramplen atlamalar: 
1 - Kemal ( Galcltasaray) 

28,28, ikinci Semai (Beykoz) 
20,80, üçüncü Hariton 20 48. 

M. B. 

200 metre 
1 - Cezmi. İstanbul 2 3 s. 

2 - Özkan, İatanbul 23 ı. 3/ 1 O 
3 - Şerif, İçel, 23 ı. 5/ 1 O. 4-
Ertuğrul, Trabzon, 5- Halil, 
İçel. 

400 metre 

1 - Ra,it, Ankara, 5 3 s. 2-
Raif, İzmir, 5 3 ı. l / 1 O, 3- Rem 
zi, İstanbul 5 3 a. 2/ 1 O. 4 - lb
rahim, İçel. 5 - Ahmet, lstan• 
bul. 

800 metre 

l - Rıza, İstanbul 2 d . 035, 
2 - Ahmet, İstanlul, 2 d . 04 ı. 
3 - Osman, Ankara, 2 d . 05 ı. 
4 - Melih, Ankara, 5 - Ali; 
İğmir, 

1500 metr• 

1 - Rıza ; istanbul, 4 d. 19 
s. 6 1 O. 2 - İsmail, Ankara 4 d. 
2 1 s. 6 1 O. 3 - Edip, Ankara 
4 d. 24 s. 4 - Velidemir, lstan· 
bul, 5 - Arif, lzmir. 

5000metre 

l - Mustafa, Ankara 16 d. 
1 3 s. 5 1 O 2 - Şeref, İstanbul, 
16 d.. 16 s. 4 1 O, 3 - Salahat
tin, Ankara, l 7 d. 21 ı. 4 - Re
cep, İzmir, 5 - Kemal, Trabz.on 

110 mania 

1 - Suha, İzmir 16 ı . 9/ 1 O. 
2 - Kamil, Ankara 1 7 ı. 7/ 1 O. 
3 - Merih, İstanbul 18 ı . 4 -
Sudi, lstanbul, 5 - Vedat, Jçel. 

Balk•n bagf'ak 

1 - İıtanbul. 3 d. 35 ı. 5/ 10. 
2 - İıtanbul, 3 d. 41 ı. S 10. 
3 - Ankara 3 d. 42 s. 4 - An
kara, 5 - İzmir, 6 - İçel. 

Gülle atma 

1 - Atıf. İzmir 12 ın. 16. 
2 - Jeha, İstanbul, 11 m. 68. 
3 -Tevfik, İçel 11 m. 53. 4 -
Balcı, Ankara 11 m. 49. 5 - Şe
rif, İstanbul 1 1 m. 04. 

Dislc atma 

1 - Yavru, latanbul 36 m. 26 
2 - Atıf, lzmir 35 m . %. 3 -
Balcı, Ankara, 31 m. 20. 4 -
Tevfik, lçel, 5 - Nejat, lstan bul. 

Cirit atma 

1 - Kemal. lıtanbul 5 7 m. 50 
2 - Varok, lıtanbul ">2 m. 65. 
3 - Mustafa, Ankara, 4 - Su
at, Ankara, 5 - Suha, lzmir. 

Çekiç atma 

1 - Balcı , Ankara 39 m. 2-4. 
2 - llya , İs;el, 27 m. 64. 3 -
Te.,.fik, İçel 26 m. 92.5 , 4 - A
licttin, İstanbul , 5 - Atıf, iz. 
mır. 

Yüksele allama 

1 - Jerfi, Ankara 1 m. 80, 
2 - Muammer, ls tanbul l m. 70 

3 - Süreyya, İzmir 1 m . 70, 4-

Birinci koşu : 
iic hayvanın lşth-ak ettiği bu ko

uda Budak, tahmin edildiği gibi 
Tarzanın önOnde rahat bir birlncilik 
kazandı. 

Ko,u 11tticeıt: 

1. Budak, ganyan 150 - 100 
H. Taruııı. 

il 
Üç yaşındaki yerli halis kanların 

koşusundu şimdiye kadar görülme -
miı bir sürprize vesile olan Mlmo· 
zayı birinci olaıak gördük. 

Bu koşuda il. Hat.un her nedense 
ç<:k fena bir koşu yapaı-ak ancak ü -
çüncü olabildi. 

'Netice: 
I. Mimoza, ganyan 825 • 725 

11. Yeti, 100 

111 

l\'etice: 

1. Conkgadm 300- 130 
ıı. Buket no 

v 
Son koşu Prens Halimin Elhnnı, 

raklplerlnd n oldukça hatırı uyılır 
kilo larkllc koşmasına rağınP.n kOfU 
hayatına bir birincilik daha Dıwesilc 
netlcctendı. 

1'' etle': 
I. Elhan 150 • 125 

11. Heve11 125 
Çifte, ikili ı·e rl il '1ahfılt>r ntti

ctltri: 
!'ıtimoza • r.orll ı:iftl 1200 lira 
Mimoza • Yeti ikilisi 92 lira Üçilııeü koşu günün t-n zevklisi 

oldu. Bura, diğer Takiplerinin kuv • Bora • Gonkgndın • Elhan iiçlu fi 
vetli hücuml11rına nğmen birincili: 84 liı n vermişlerdir. 

Ragıp, İçel, 1 m. 68. 5 - Ala· 1 
ettin, İzmir 1 m, 60. 

Usun atl•ma 
1 -Vakur. lçel 6 m. 56. 2-

Muammer, İstanbul 6 m. 40. 3-
İbrahim, lçel, 6 ın. 25, 4 - ~n
ver, Ankara. 5 m. 97 . .5 - lb
tahim, Ankara S m. 95. 

Ömer (Eski~ehir) müsabaka 
harici olarak 6.86 atlamıştır. 

Üç adım atlama 
1 - Yavru, İstanbul 13 m. 80 

2 -Vakur, İçel 13 m. H . 3-
Sabit, lçel. 12 m. 68. 4 - Ra
him, Ankara, 5 - Süreyya, İz· 
mir. 

Sırıkla atlam" 
1 - Muhittin, lsı..tnbul 3 m. 

60. 2 - Halit. İstanbul, 3 m. 
20. 3 - Suha, İzmir 3 m. 1. 4-
Ali, lçel, 5 - Şerif, lçd. 

Mü abakalar sonunda birincili
ği knzanan İstanbul takımına bir 
kupa ve kazanan atletlere birer 
bayrak verildi. İkinci ve ü;üııcü 
gelen takımların atletleri de bı· 
rer madalya aldılar. 

Dünkü tenis 
müsabakaları 

Beden Teı·bi)esi Tenis Ajanlığı 
tarafındırn tertip edilen ve cun1artc. 
i gilnil başlıyan t.enıs nıilsub1tl<ala

rınn dün sabah saat 9 ıl Da cılık 
Klubu kortlarmdıı devam edi\mt~ ve 
şu neticeler alının ıştır: 

Tek erkel:lcrde.: 
Muhittin, T(lndoğanıı 0-6-6-3 

--6-2, llks: Bayan Rline Rchar -
Renjııınlıı, Eııyıın Elen, RafacU 
0-6-ft-4. Hnsnn, Bayan Grod kl
Jorjct, Semih çıftc O 6-6-4-
2-6 galip s;elmlşlcrdlı. 

Çift tırkeklcrdc: 
Hnsnn, Alfıedcliıı - Semih, Suad 

çiftini 6-7-~-6-6-4 nıa~lOp d· 
mişlcrdlı-. 

Boks müsabakaları 
Kadıköy H1tlkevinin tertip et

tiği boka müsabakaları dürı Fc· 
nerbahçe stadında büyük bir lcn
labalık önünde yapılmıştır. Mü
sabakalar neticesinde Ziyad H üs 
nüye, Haluk Hüseyine, Osman 
ihsana, Hayrettin Panayota sayı 
ile galip gelmişlerdir. Sabri ile 
Yatıar, Kemalle Vahdet, İrfanla 
Şevket berabere kalmıflardır. 

MEVLOT 
Merhum Ali Hamlt oğlu Avulıat. 

Jlu~eyin Sııd ettln Arel \c İş ~an
knııı Galntn ube ı ınfidilrll Osnınn 
Dardağanın )eğenl ve Müt ahhıt 
::"ılchmet !aratoğlunun damadı ve 
Ze\-ıek Ort11okulu Fizik 6 •rctme ıl 
N;jad Ecscne.ı hı kıırdesı l'OI müte· 
ahhıtlerinden NATIK BESENER'in 
ruhunıı lthaf edılmck iızerc ya rınkt 
22 Temmuz 941 Srıh gilnO Aksa· 
ı·ıı ... ·da Yaldc cıım inde 1kındl nııma
ıı:ıı~ı müteakip me,ludu nebevi oku
nncııktıı·. Ak1aba, tanı~an ve seven 
do Uarilc di•er zevatm teşrifleri rf. 
c:ı olunur. 

ZAYİ - Nevşehir orta okulundan 
alılıiım ta dlkname~1 kaybettim. Ye 
nlslnl alacağınıdan e 'ki inin hükmü 
yoktur. 

Avano Hnlkt-Ti odacısı 
Ahmtt Sen 

DOKTOR 

~edad Kumbaractlır 
t~ROl,OG • OPERA TÖR 

ldmr rolıı tll! t"o.tıl lıaaf4lık-
l11n t1ttHl'!luı111m 

Ademi iktidar n be~vıe1dlği, 
~ce iı,eyen Ç<ıCUklann tedavia 
Sirkeci, Ankara Cad. Semih 
LGtfi apartımnnı. (Tan Mat.. 

bna.ı ı karşı ı) 

·········· ......................... . .......... Taaviri Efkir 

Nl•ha11 (S) Kurtqtur 

1 
Tlrklr• Hart, 

Abone Şeraiti içla .!!...!.__ 

Sualik •••••••••••• 1'00 Kr. 2700 Kr. 
Altı a1lık •••.• .•••••• 7i0 • 1'60 • 
Uc aylı le • • • •• ••••••• '90 • 800 ~ 
iir aylık ....... .•••• llO • Joktur. 

DiKKAT: 
Dercoluamıyan euak iade olun~ 

Temmuz : Pazart .. ı 

1560 H. 
Cemadel 

lhlr 
2' 

Gua : 202 
21 

G ... t \'Wana.U 

öt•· 
lkia41 
A•f&• 
'la~& 

lank (Yannkll 

1357 
Rumr 

TemmuE 
8 

ıı.ır 77 

v ... u 
1,), 

47 
to 
'8 
3' 
Sl 
J7 

ediyordu: ("""'!!!'!!'!~~~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~'"!!!!!!~~ ...... ""'!!!!~~~~~~~~~-!""""'!'=~~~~~-=-~~~~!""":~~~':!"""':'."""""....,.~....,.~----~~~--~ 
Öğle ye:nei;ine beraber çıktık. Mısır E.ntelia 

cen3 Servisi Şefi nilrsini Loıı<lrada bırakmıf. Son· 
ra öğrenm\s ki biri kız. diğeri erkek ıki çocuf;'unu 
Kflnndaya götfümüşler. Kan ı Londrada kainat~ 
Onu hayli merak ediyor, Kolay kolay da haber 
alamadığı için endi~eli ..• Akşam bir kahvede o
turduk, biraz serinledik. Şef: 

(Vükela, Rumeliyi dü,manla· 
ra sattı. Sırplar. K!\radağlılarla 
sulh yapmak •• ve onlara lK al
lık) vermek istiyorlar. Ecdadımı· 
zın bunca kanları pahasına alınan 
bu yerleri, iki buçulı: kefere eşki
yasına teslim etmek, revayı hak 
mıdır) Düıımana müdafnn için 
devletin askeri yok11a, bizler ne 
güne duruyoruz).. Y cdi yaşın

( . .-.------------------------------~ ITALVANLAR 
bizimle çalışmıştı. O beni hayalimden uyandırdı: 

- Gelt:ceğinizi haber alınca çok memnun ol· 
duk, dedi. 

Be+ı- öt-Htedim 
Burada uğra,acağımız insanlar, Almanlardan 

ziyade Jtalyanlar. Onlarla tekrar çarpışacaksınız 
ve cİtalyanlar, ben ölmedim> diye haykıracaksı· 
nızl. .. 

- Ooh dedim, inşallah muvaHak oluruz. 
Önüme düştü. Arka tarafta bir odaya götur· 

dan yetmiş >aşına kadar cümle- Büyük casus roman.: 78 
miz ki.iffar üzerine giclip, (din) ............................................... . 

uğrunda fedayı can etmek iste· Edinaiğim kanaat şu idi: Halk nevmid idi. 
liz). F ransamn birdenbire hiç ümit edilmedık ~ekil de 

Görülüyor ki. fesatçılar, saf ve çökmesi, İngiliz zaferi üz erinde halkta bır te• 
cahil halkı yaldızlı kelimelerle reddüt uyaııd•rmı~tı. Genernl Wnvcll Knhirede 
avlamak istiyo-rlar ••. Devlet rica. jdi. Onun oraua mevcut olu~ Mısırlılara büyük 
li aleyhindeki fikir ve maksatla- bir itimat telkin ediyordu. Fakat bu itimada da 

( 1) Redingot. 
(2) Kolları ve yakaai kolala 

gömlek. 

( 3) O tarihte. masada otura-
rak çatal ile yemek yenilmesi he· 
nüz taammüm etmemi,ti. Buna 
binaen, masalar üzerinde hazırla
nua sofralara (alafranza aof-ra) 
adı wrilmifti. 

fazla güvenmek doğru değildi. 
Dah:li politikada müstakaı- bir umumi cf. 

kar görcm'!diın Vcftciler eks~riyeti temin ctmişı 
görünüyorlardı. Fakat kendisile tesadüfen gö
rü~tüğüm bir r:at~ 

- Siz b kmayın, onlarda ekseriyet yok· 
tur. Fazla çığrrtkan oldukları için kalabalık bir 
uğultunun verdin tesırı yaparlar. fakat o kadar· 
dır işte .•• demiştı. 

Nakleden: Cim. Mim ................................................ 
Mısırda fırkalll't' kanaatlerden ziyade fırka· 

!arın başında bulunan aiyasi liderlerin eseri idi. 
Bütün bu malumatı topladıktan sonra, yani 

Mısıra geldiğimin üçüncü günü Entclicens Servisin 
Kahiredekı merkez.ine gittim. Bermutad şatafatsız 
küçük bir apartıman dairesi.. kapıcı beni güler 
yüzle karşıladı. 

- Bugunlcrde geleceğinizi bj}j} orduk. dedi. 
Güldüm; yüzüne şaşkın ~nfkın bakarlı.en: 
- Gıılibıı c!edi, tanımadınız. 

dü. 
- Madam Scmira .•• 
G enç bir İngiliz ayağa kalktı. elimi sıktı. 

- Memnun oldum, dedi. Buyurun 
Şimdi odada ikimizd ik •.. Mutad hilafına so

ğuk bir in5an değildi; bilakis çok konuşkan idi. 
Söz arasında 32 yaşında olduğunu söylemişti. Al
rnanyada bulunmuş, beş senedir de Afrıkad imi~. 
O maceralarını anlattı, ben başımdan geçenleri 
anlattım. Harp mevzuunda bcdbindi. lngiltercnin 
bu muazzam mücadelenin altından nasıl kalkacn
ğma hayret ediyordu. 

- Hayıı ... Tanıyamadım. - Çok para sarfediyoruz, fakat az randıman 
- Romada bir aralık beraber çal ı\inııştık. ıılı)oruz, diyordu. 

- Ah.·· E, et. Biraz müstem1eke askerlerinden söz açıldı: 
Şimdi gö ümiın önünde Romada geçirdiğım - Onlar da dedi, Umumi Harpteki gibi can 

heyecanlı ı.nlar belirdi. Bu arkadaş da bir aralık \ 'C yurt"kten döğıişmüyor lar. 

- Artık, dedi, işlerimizrlen bah etmenin z • 
manı geldi: 

- Görutclim. 
_ Kahireyi hiç bilmedığiniz için bir haf ta 

kadar refakatinize Ropot"u (knpıc.ı) vereceğim ..• 
Hemen her tarafı gidip görün. Bu gezintiler esna• 
sında ufak tefek işler de oimıyaco.k değıl... B ır 
kere \IU Knhireyi ve Kahıredcki cercyanlan öğre• 
ninl. Bilhassa knnal me,·zuu üz.erinde bir , Nıl mev
zuu üzerinde ıki, kafanızı yorurı1. 

Çünkü ltalyanlar bur lan imha etmek ıçin 
planlar tertip ediyorlar. Diw•er t ıaft n da Alman
lar Nili Mısırdan çc' irmek için bazı teşcbbü ler 
yapmışlar, gerçi bunlar muazzam sınai teşebbüs
lerdir ve neticelerinin nasıl çıkacağı malum değil
dir amma ..• zarar yok, uyanık durmamız lizım. 

- Kahircde Mihver hesabına çalıpn i tal yan· 
lan tanıyor musunuz~. 

(Devamı var) 
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lngDlz • Ru• .............. MARiCi HABERLER 
ALMAN IHAVA HARBlf SOVYET ltwlad•ld ....... 

leılrl t b ı · " • /ngilizkre göre t b ı · ğ • ~ .. , ... ...., e ıgı 38 ...n .. .a.-. e ı ı 
Ce t.rabc:M aurette aiD' Mfl'İ- tı ... _,.,,..,. .._., • _.. llVV (l fllff NM/-. ..._, 
_.__ L-'---'-...... Bir ..... i- Smolenak mıntakasmda hare- 312 Al a'YCI tanueei cliif6riilmüttir. 8i-w --.::ii:-~1ı1•• blııki- kit plia m11eihmce de.am edi- man - zayiatım. bir~ ile hir 

... • r t • laicambotund•- !L--•..:... H:ı... .. ~ ... ····- *·~ yo. ayv•....... - -- .... 4i el ......._ fala .-.. Fin cepbeainde yeni muvalfa- ı ... __. aumbotuaua mürett.ebab kurta-
,,.t" futa,.,. ............ luyetler elde eclilmittir. Şark cep- d''•QrQl.IA nhmttar . .._L_a.. ....u:z.a 

__ ı-! aldatmak ols besinin müteaddit noktalarında Uy 8U -- ...._. 
lıii kentlik-- • h d 1 b 1 So M--Lo- 20 (A.A.) - 811 Bdtiin ba mütaleat dotru •• mu asara e i mit u unan 'Y- _ ·-

..... tıld olmakla ....... Almlm· yet lutalanaın yaptıklara ümitaiz 300 bin tonluk ubabki SoV)'et ukerl tebliii: 

...._ buıin Iİrİfmİt oldaldan hii- te,ebha.leri akim kalmıfhr. Düt- ftA • b bnldl 19 temmuz aeceei Plouk. 
-:1-1! da ikİllci INr man atır ve kanla zayiat vermit· •-1111 • Nevel, Smolenak ve Novograd -

~~ ... ~~-...a-~ _._ a .... tir. Volinak iatibmetlerinde tiddetli - - .,,. __ , .. o - .__ ---1-a. 1 L--L _:a.,._. t _ ... _ bel im .a.. _,,.7 _ ~- .....,_ .....,..- Londra, 20 (A.A.) - nsftla Ban muaare er o uttur. 

== , . 

K.Wr..a.. ........... 
=~--~=~ . ..d.... . Nezareti n akfam apfadaki tebliti Cephenin diier kıamlarmda 

iatiasal edememeleri ihtimali- Derim, 20 (A.A.) - Ofa: neoretmiftir: mülaim bir deiifiklik olmamıttır 
~ Fi:u..1r~ AL......:-nl•• Rm tur- Alman radyosunun bildırdiii- Tanarelerimls Kanı berinde ba- Hava kuvvetlerimiz pceleyi~ 
•• . --~ ----- b f ::-L I gün de faaliyette bulunmutlar ve dii-·n tank _...h •• _ I ~ da, Leltbt-. Fraw ,,.. ne pre, itara m~9911it er. tim- avcı tqekkfillerlmiz timalt Pranu -T"'"- • • ve Zira cuzu'-:81 a- Mısırda vakıflar 
7a Bal=anlarda Japtıldan yıldı- d~~~ ka~ar Sovyet ordusu~~n ver \izeı ınde ucmutlardır. Maamafih ha- n~ tahra},me devam etmifler-

w • .._ ,.._bilmit oba- dagı zayıatan t.500.000 lu,.ye ba vanın müuit olmaması dolayıaile ge- clir. .. =., ~ iri aç •aft.da Moa-- liğ olduianu tahmin etmektedir- niş nisbette hareketler YUkubulma - Kat ıyyetle elde edilen tahila-
L--'•a ...:.a-ek M. Stalin hiiku- ler. mıştır. ta ı&re, tayyarelerimiz 19 tem-
~ ~-W..- de deYint.il- Almaa lııaft f~ti Avcılarımız Fransız uhili açıkla- muzda cereyan eden hava mnha-

.... 
~---~-•-....la, o vakit Ruı in Berlin, 20 (A.A.) - Alman l'lnda bir sarnıç gemiaine topJarile rebelerinde 71 düpnan tayyareıi 

V akıflann tarihçesi - Mısırda kaç türlü 
vakıf var ve bunlar nasıl idare ediliyor 

....:ı:.. ~ .. L_.., __ ..... d•- hatta savat tayyareleri dün Da~oe a- ta~lrr~;l etnA1işlelr ve gemlb yi ateşe ver ni düfiimıüflerdir. 

.-•~ 11-.uu _, d . nnd So ti . h mış eıu r. vcı anmıa u vapura re- a..._11.!,_ Uu...1_ .. _ K--:-.-..: oldu 

........ da kalmanut olur, ba it- unun cıva a vye erın a- fakat eden hava dafi gemiılne d• ...,..... ,..._.. -· 
tifalo tela Alman •ÜJllİİliİ, diier fif deniz kuvvetlerine hücum e- taarruz eylemif)erdir. Avcılanmııın Moıkova, 20 (A.A.) - Sov
iıltifaklar llDİ parça) ..... l.ula- derek bir düşman muhribini yak- ateş menzıline ciren tek bir düşman yetler Birliği Yübe.k Riyaset Di
.....da. mlflar ve diğer iki muhribi de tayyaı·esı de dtııtırillmOıttır. Sonra- vanı, Halk Komi.erler Heyeti Re 

Muıria 6ıılanan Fransız gezetecileı İlttlen 
Emile BOU11r!f 6a gazı!Jl Tanin gönder1rti,ıir. 
Olc ... crıları.ıızı11 Uti/ıul. ile olcııgamldtll'lllll luuıiiz • 

F-L..a. Rm m•wemeti ıa.•r ciCldi huara uğratmaflardar. dan Blenhelm bomba tanarelerimls iai Jo..f Viaaryonoviç Stalin'i 
......._ ~--L a. •--- •---.. _ Kola yarımadasının şimali .. ,. avcılann refakatinde olarak tekrar Müdafaa Halk KomilerliğnM ta-

Yazan: Emile Bouery 
~ ............... ... 

•---- - -·-•-- L'-'-d d b l--L b mezkur ııarnıc gemlaini bombardı - • mi t• __ a- ...... ı. aıı_-L! &iau. e ört in ton 11& ir tica- t . ,_ . beti k de •- yan et f ır. 
y-- ·- - 7 - - •- ......-- man e mııı ... ..- ve ıaa er ay y._ C u-adeki Fnınam ceplleli mu· ret gemisi batırılmıştır. Karada mişlerdir. arp mıntakalan Batkuman-
.... Weri alft, mil ııin Wr tfti1 Alman bava kunetleri cephe ge- Bu hareketler netieeeinde iki bom danı Marefal Timoçenko da Mü
ahna. itte 0 nldt a-.. a..m risindeki dilfman demiryollarma ba tayyaremiı kayt,olmuştur. dafaa Halk Komiser Maavinliji-
iıtiDla telİrİlıİ ptermiJ• batlı- ve bundan bafka yürüyütte bulu- Bugün İngilt.ere üaerinde dfifma. ne tayin olunmattur. 

M tisltlmaııların maumi kanaatine J meleri ve faziletin ıntlprını temin 
göre, lallmiJettell evvel Ara· edebilmeleri 1çın, te-rfihleri ve evl· 

bi9tanda ne eYlerde, ne de enılik ve yeJerinin ydkaelmeai Ue meşgul ol. 
arazi 19erinde teaiı edilmiı vakıf maktadır. 

nan So...yet kollanna. Ahta istih- nın hiçbir hava faaliyeti olmam11~ır. SoY)'et.leria ....,_... 
~. • • _.n..:..1 -•--Lta klmlanna yeniden muazzam hü- Alm•nlara aire.. memlalretler 

Zaten llJUI b:uı,..-.411' ...- J ·-• d D!--- Berlin, 20 ( A.A.) - İn..ilis aavaı M--L 
.lilı--•· __ L _ _.ı: oı.. cum ar yapm,..ar ır. ~~k ben •· VWLOVa, 20 (A.A.) - Ha-

teı•ı •• --- h · dil • L!.... L 1 d tanareleri, avcı tanarelerinba re - ne· ive Komo.a. ... _._ . . S 

ınncat cleltldi. Buıları, bu mlleue- Neaaret, aynca, memleketin mah
lleJlin meWelni, Buretl Mnlıanune- telif mın~kalaranda fakirleri mecca
de kadar çıkarmaktadırlar. Fakat nen tedavi eden bir eok haatane Ye 

Kur'anda buna dair Mr bahis yok- kliniklere tahaiıat vermektecllr. Bun

de Ruslarla ittifak e- ta np e mlf ve unçom; yer er e fakat.inde olarak ıi:ınali Franu " ""t . -· ~av.mı ~e. ev- tur. 
~ ' li . iııal • Ueli de demiryolu münakalih ~teye Belçika berinde uçmak teoebbildn- ret atihbarat Daıreea lkıncı Re- Fıkıh ilimlerinin dayancbtı belli 

..... __.._ ... ~L-·_._ v7_..- =·$Lri·" R..; uğrablm11tar. lıtuyonl,r da tab- de buluıuallflar, fakat Alman daft - Lozo•lki dün akpm yaptıiı llallı eaaa, Halife Ömere atfedılen 
- •~-ti !&.."L--!1- • •---- rip edilmittir. bataryalarının •tefi ve avcı tayya- beyanatta Sovyetler Birliğinia, bir rivayettir. Bu rlnyete nazaran 
Ull• WI .,,._ -- ,..._- Hi'"'-- L-- Hayberln tabindnde kencllai tein .. 4Wa ..,. ..... , larle Savq tayyareleri, dün Smo- relerinin müeuir mukabel.U. kar- · ..... WJI Y•Pllea umumi JnU· • ide tnü 
~•--·•.,. .J' ı:ı....... lenı,"in .. mı.ada c.üretklrane pi- ıılapıflanlır. Şimdiye kadar ah- cadeleye ittirak eden ve kendile- =r.:an1n~:r. oı;:,;.r::.:. b~~ 
_,......_. ........,. ..... ke hücumlan yaparak S trenle, 8 11a11 .haberlere slre- Wr İngllla ı.o.- rile eVYelce normal minuebetler sadaka elarak clatatıp clağıtmaması 
&- tlizB riit . tank tahrip etmiflerdir. 1ıerdmaa tana....U. 4 Spittin ••- idame edilmi, t.uluaaa biitiin lizım celdltini W"mllf. Pe7pmber 
lmldır. L · d V ı· L K ~. ZaJiatanus 70bar. eml L ti d "d • • ·· • __ .. _ l R to .w-• H 11• ••• enınsra • 0 ınaa. • orOll- Bahriye topçumuz, Holanda uhil- m ea.e er ~ .Yena en sıyaaı mu de (araziyi muhafaza eyıe, ._...u -··- tL.. .......... han ten haU. bir90k )'erlerde keailmit !eri açıklarında f nglllz tanarelerl· ~uebe~er t~ne laazar bulundu- terini diyanet ve hayır itlerine tahsis 
iİ _. .., ..... ta Be ....... o"- buhmmatadn. 17 tren yoldan ne atee açarak bir kaçanı alevler i - cunıa ıoylemlftır. et) cevalnnı nrmlı. ömer de, satıl-
R..tara - ft ........ ~ çalumf ftt'a ;,akılnHftar. çlnde denize dtlf1irmtltttlr. Geriye ıc..., JWJ• mama11, nruet tariklle intikal et-
....._ iıı ıl• .... .,......_ . hoı.-.k ,...,_ kalan. !ncilis tanat'eleri bcm11tar. Londra. 20 (A.A.) - Roma menıeei katdile malt ..uta olarak 
lanndan L*=- ..u-L.... 1 n ılMlir. Serian 20 (A.A) - o. N. a: fn11lız tayyarelerl dün gece Al • radyOIU bucün itiraf etmittir ki fakır)e-re, esirlere, ııenahlara, iDİN-
.. _ ....... ...,, ....-. ... • A .. _ Smolemk. BolteYikler tarafın- manyanın olmali garbisi Gzerinde Beaarabyada Ki,ief tehri üç gün fiılere, dinia netrl gayesine haar ve 
.-.-.. " --4- -- ,_ dan tah . edile d. h" 1 açmuılar, infilik Ye yangın bomba- d be . _.__ y - taıaııa e)'lemif. 
d Wle lrW "miiıfit ... np D iger fe ır e- ları atmışlardır Pek çok haıar ol. en n yanmaktauır. ansına İtte, fıkıbcılar, bu rivayete letina-
kil'Tc:ata tahiWir A 1 hler1 rin manzarasını arzetmektedir. manuıtar. ı~ uylat da ehem- ~ndürmek için Rumen A1kerleri- den, Vakı~ mtletıaeWfnin ...Weinl 
alni herp ba ı.;... ..W. a.. Sovyet ukerlerinin kundakladık- mlyetsmdir. 8lm4lye katlar selen ha 1llll sarf ettikleri bütün gayretler p.,.....,_. kadar ~tadır-

• alms :.. ._ k hwa lan birçok evler lıill yanmakta- berlere nazaran Alman gece avcı bo'8 çıkmıttır. lar. Maamafih • .. ti fıkıh illmleri 7•= ~•?ıcelıl W .a,e 't'•· dır. Sokaldaftl. teeadüf e~il~ tanareleri bir dilfllıan aavq tay - ... Nıdere Pre vakfın eaaah noktaları berinde ayni 
.. T.. 18 • .,. ,WMtle yüzlerce ve ,&zlnce enet t•mdı ya~i .. d~şürmüılerdir. • Loncha 20 (A.A.) - Alman. fıkirde dejildlrler. Vakıf müeaaeAe-

m J:." millete ....... defnedilmelı::tediT. Yollar. tahrip Diitiiriil• Alman tanareleri RUI harbinin dördüncü haftaıı sinin, Pe)'pmberin &10m6nden sonra 
m .. r .. • ......... da tUü edilmit, SoV)'et tank ve toplarile içi~:d;;2 ~~ (A ~-> - ~nd!6- '!!-t bitmek üzeredir. Halbuki Alman bınnci asır zarfında teft'kkiil edip 
ilW ~ doludur. _...,. ew:1:0 ~=~at.or~:~e lar, :rılcl&nm. harbinin batlıca be- nihai 'hukuki teklini 2 11ei aında al· 
· .. ._ F.lmt ~ Y• dl Zmfl Alnıaa naara batınlmıllhr. deH olan b* tadf miidafaaan- tnlf olc:lutınHa fal'M!bllett:ıellrlel'. 
~!_~' .:--... ---. "79 -- Kopenhq. 20 (A.A.) - D. .., ...... r·;; .......... 70

.-.... , ........... da bozsun çıkannıJ'a muvaffak Mısırda Eftaf ınldtlıtllil 1835 =-..--1: 'f'lkit Aatle- N. 8.: VU r 1Y• •tne 98 olamamıtbr. Hitler' in iledediğa, de Mehmet Ali aaınanmda lefkil 
rilıı pn;.. "';::;!. -.m ,,. b~ Danimarka. sönüllü tabunı lnglllz fevkallde tehirler zaptettiği, vatanlarına edilmiı, 3 .... 80Jlra ilca edilmiş, 
._ ., ......:..a:.. &:..I• 4e ....- busun Kopenhas elan banket et· komleerlnl lelelnlror kahramanca müdaf .. eden Sov- tekrar birinci Abbasi samanında 
~~--ı ~WS.- -o.tir. Binlen:e kirme prda ...:_ Sydney, 20 (A.A.) - Cenubi yeni yet ukerleri araamda kurbanlar 1851 de ihya ecUlmietir. -1 . ....,. llV" 1864 de HıdiY lımallln iradeUle 
o ,_ ...... ._ .. .....,._ nüllüleri aellmlam,.tar. Galleı demlryolları hismetiıldeki 10 yaptığı bir vakıadır ve bunu ka- mildilriyet nezarete tahvil olunnauı-

Ş. ...:- , ..... lırlli- Azal tümenine ~ yeni b~n i«i1i tenuıU edelı IO amele een- INJ etmek lazımdır. Fakat ilk de. tur. Bilahare 1884 de tekrar idare 
~ ~ '?w L- .J+mA W !-. bir .-Jtıaiillü lfUPU Ye bir ıate tre- dı~ası aon günlerde Avustr.alyanın fadır ki bu ilerleyif bu tah "b t daraltılarat. bir m•.aare amanuaJ-
TD8 .-. o-••-- ...,_ - - •"' ucluda hareke müttefiki olan Sovyetler Birliii hak • .. rı a .. uu 
..... cılall. ..... ~ ..... ni Madriclclen h t et kında haamane lteyanatta lıuJunan •e hu ~tal, ~rruza Ullnyan nln tecfTirine terlredilndt, 1918 de 
W 1 tr•• Kallç AJman,a hesa- mittAi .. r •••• , .. !"'ı-- --L-L.:..:..:.. İqilia fnkalüe komilerinin derhal memleke~~~-mudafaaıuu bnzgu. 7ıne Nezaret teeJdl edUerek ....... 
.............. ittifalma..... ----·-~ ---- cel'I ç-tarılma•ını iatıemJtlentir. na uiratnaw. kadar Vakıfların idareel Bnaf Ne-
_.. _.._...._tir. Bilikil D- M• .,. r •• .... nlili ..... birf•&a -- -- -- - - aaretine tllti kalmattır. 
~ - .....,. Berlfn, 20 (A.A.) - Anadolu A- •• J'ektar. Kaanıafih .. Alm&naa: Tir k 1 v. l 
...... plip pline o •akit ... jaM111m •uut auhabiri Mldlriyor: lrerlertm. mltteftlr .. hadetlerile ele • ft ft 1124 clen1teri de Eftaf N-reti 
ittftlm, plna aldlleri ;.lıl ıieiiJ. Ceplııenla ılmal -takuı thndiı'e 1alılt eM1flu here Raıdar bntlf hı • h • r • k • t 1 parllmeatolnın aurakalıHhıe tibl 
Witira ....,. iciD • - rhinl kadar• faal ,er alauetıır. Buraa t1hkimJannı Pranıudardan dalaa f)'i kıl11u11ıttır. 

-

•!--1- ---'- •m-u ......... ____. --..lflsli rel ..ı.. müdalaa etmitlerd.ir. dur • t ta-. • •• ~ ........ - .-i •-- la77& e,.._ tıopp Bir Alman hücua kıtaaı n .. 71 • ' Neuret tarafılMiaa idare edU...k-
- aii•I 1 d• -- tuhe_... ~ ~.~~-~.:?~~le laarbe- muharebe hakkıllda çok aWrah taf. ,....., ...., ... ._, te .. Junan valııtJar 4 ıınıfa a1rıl-

lardan Kahiredekl Kral Fuat dcıium 
ve çoculr hastanesini, (Kalaum) g6a 
baıtahkları hastanesini, Ehebr has
tanesini zikredebı11rfs. 

Nezarete IJaih mektepler meyanın
da, Uk tedrisatla mesleki tedı1eatta 
bulunan lns - erkek 600 talebesi olan 
7atıh mektebi; biri Xahirede, dlteri 
lalrenderiyede kadın - erkek 217 ld
ol banndıran yaşlılar )'llnlan•; di
ni tedrisatta lıuJUDan mfieueılelerin 
taleplerine melce tefldl eden mlte
ılddit yerler aayabilirla. 

Nesaretin ha71r 11tieaH1Hi de Hi
cazda mevcuttur. Kelrbtie bir lrlinUı: 
'Medinecie de yakında tesis edilen 
bir klinik vardır. 

Nihayet Evkaf Naaretinın yaptı
fı itler arasında fakril zaruret acin
de bulunan ailelere senede (21,000) 
llwr llraamı bulan 1ardım da kay
da .. yandır • 

Bana kabul edilmek terefini bah· 
şeden Abdüuelim Gazali paza haz
retleri ıa beyanatta buJiınmUf}ardı: 
cNeaaretteld arkaclqlanm, aW alika 
dar eden malümatı, vermif bulunu
yorlar. Şu aırada fazla mewalihn. 
Pek yakında el Oe tutulabilir netice
lere vasıl olabilecetünl Gmlt ediyo
rum. Eneli, Yak1f1ann idareslnde 
bazı deiitiklilder ,..pmak ıuuretl 
kartııındayıs. BUhuu aDe valnfla
nnın bugtlnlrtl tefldlitı haklnnda bir 
eolr tilrl:retler ve tenldtler 7apılmak
tachr. 8allsti•aDer nblNim.., u
War iflenmiftlr. Derhal nlalıat ~•P
mak Umumu kendini hiMettimıelrtıe
dlr. 

Dlier elhettıen fena idarmin ..._ 
lerlni, tilrlıetlerln 6ıalnl almak .. 
haıtalıtı tedaYi etmek p7ealle. cid
diyetle te*ilr ..U,.raa 

y alnıa fUUllU ela Ulft .ı.eıiJtm 
ki, IJu ıe.ldtler lıuan ltbıumundan 

Salalf e : S !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Dünya harbi .. ...... 
............... 

Berlln, 20 (A.A.) - Alman ordu
ları ........... htuua ...uıt: 

Beurab7adan ilerli7eD Alman -
.._ Jrı&aları diiplaa •glrewr•ı 
tini kırarak ona D.U.terln .. rk ya
kasında tllı"be denm etmlelerdir. 

8111oleııak mıntabaında lıanıklt 
plln macibi11ee devam ~or. 

Fin cephesinde yeni mavaffalrı • 
yetler elde edilmiştir . 
Şark cepheeinin mtlteaddlt nokta

larında mahaaara edilınlf 'bo .. an 
Sovyet kıtalarman yaptaldan llDI 
siı çıkış teşebb&ıleri akim kalmtf • 
tır. DOtman atır ve kanlı •Ji•t 
nrmitür. 

İnciltereye kaJ'lı mficUelecle, Al
man aavq tanareleri diht pee 
merkesi ve prki İngilteredc ulrert 

1 ~defleı i bombardıman etmlflerdlr. 

1 

Düşman han kunetlerinln itlal 
altında bulunan Kanı ve No"ec aa
hillerine gunduz yaptık.lan hGeu• 
teoebt:il leı i e nasında, avcı tayyare-
lenmlz ve hava dafl bataeyalannns 
~edi dtışman tayyaretrın1, donanma 
tol>('\lsu iki dftf!R&n tanare••f ve 
bir ileı ı karakol ,.enıiais de bir tn • 
g liz tayyareaıni dtlfilrmüşlerdir 

Dıin gece f ngfüz savaş tayyare -
Jeıi şimali prbi Almanya• tıuı 
'erlere Ye bilhaM& HanoY!'e teluine 
hücum mi 1 ıli f filak ve JPsın 
b bala ı a lımttır. A kert veya k· 
tıaadi mah"yette ha ar yoktur. Ge
ce avc1larım 1 b1r t rz tanareai
nl dü,urmfişlerdlr. 

ıtal7•• teblll 
Roma, 20 (A.A.) - İtalyan ordu. 

lan umumi kararsihmın '10 nama. 
ralı tebllti: 

Son iki gece zarfında MaltaıtlaJd 
hava flslert yf'llfclen lııomlıardımu e
dilmlftir . 

Şlmalt Afribda Tobralr ~ 
de topça faaliyeti slrlhaltttlr. lllla
vercilerin tanare Jnmtederl, H 
mtlstahbm meftWekl cliiplaa bara
kalannı ve tahkimatını ı...lıaNı
man etm17e devam etmittir. 

İki İtalyan tanaresl ilana llat
ruh yakıaında on bin tonlü bir ln
glliı lmnaa5rine ltleul ederek bir 
torpil iaüet ettirmiflenlir. 

Dilpnan, Tralııl• Ye Bbııpllr• 
karşı han akınlan :ra•••ıtır. 
Trabluaprpta aveı tanarelerlftü9 
Blenheim tlpincle bir tan•reıt a • 
levler l(lncle cHlştmıtlflerdir. 

Şar1rt Afrlkada fngflb tanarele
ri, Gondan bombardıman etndfler
dlr. 

Atlaı Okyanusunda har klt icra 
eden lıir deııUaltımıı, u 6ne dGn • 
memlttir. 

Akden"zde denı:ultılanmaadaa bL. 
ı l, bır İngiliz denizaltısını torpme • 
mit ve batırmıttar. 
Diğer bir İtalyan denJ&altuıı, b r 

dOıman clenllaltıaını .,_tına r. 
Ba ka bir f ngilk denısa1tıaı da Rd 
İtalyan torpitıo 111ahr1M tara.fnıclaa 
tahrip edllmiftiT. 

Amerika h .. ı 
harbe glı me1 .... ~ 

blr•f..,. ,, .... -'"' ... .._, 
nlai iste.ek. hane cirmek tein • 
70lraa harp ıhfında kalmak Jcba mi 
ft7 ftrirdhalsT• ıaaHne c'WW• 
Who> dan ytlade 41 l lıart. Pl'Sllll 
için, yflzde 66 1 • sırmemllt illa 
..~ ......... ,.... 
11 l sı...-. ,.... .,. ... .... 
... lçtıı "1 ............ ,. 

,.. .,.. p.ir. - ~· auaaam silit vermfttir. Bu tafıilita nasa.. tiplııe ,.... lhı7nattan İslrenderu- nıalıMır: 
TASVbd EFKAR p,Jl'tltler urfetmi~e mecbu lrabmt- ran, Almaa nıot.ör!O lntalan Petpua ı .aa kacaıı VkQ lulrp semilednı. 

lar 99 lluan tlç cin hakikt MT ietf- sö!Ontln eenüunda 8tAlin hattına Tflrk makamlan tarafı•dan allahtaa 1 - Evkafı lsafri7e. Bunlarün 

Halif t raW ............. mltemadbra car- seldlktell aonra, plyMlenin o.phaae tecridi ve ~unn enterne e- bir kıanıı blda,.ıtte aile ..ınftıan ax ID =•=· ~~== ihtı:raçlannı temin etmesi için tıırkaç du-t. nrldJ'entn Wt.araı1atını •• oı .. teı111 •en khwılerin 1ııa1s •ldlai 
........ , Lenillpadla tik J&kının- Jfiin belrt..Dıitlerdir. Rus topçusu bu hafuap ......-Iı oldııt- lluıu un- ,oeülannın ......,...ne •--

1• nutku da bahınmaktayaa da Alman cephesi fasıladan letlfade ederek aitr topla- da kahnıt olalııileeek ı.r tlrlü '61»- l!Ylsafı laQri7979 batilral etmieler-yen gerisinde _.lala •• atlfNHlari rile Alman hatlarını miltıemadi~ ileyt mı.,. Widlr. Budan evvel dlr. Diler kısmı tla teaWertMea iti-
ftnlır ye •ıan Mrer Mnr temiz. d6~11ttilr. Fakat taarnıa samana de Tflrklyoe JO]u ile Gen•ral Dentae bun UJlr lfleriM taW. -.uı.~ 
ı..elr lkınadır. gehnee A1nwı fıopçuau da ate, ar. tnıneit nntfle tahi)'ll'ler pnderil- lenlir. 

••.uı .. ~ Hltler. Jlltla Baltık mmtakaamda aal. •ıt "~do tiddetU faadaaıs bir ...m. Tlrttye •laaacle tıtmeyl ka. 2 - Aile Yakıfları: tntlfa edenle-

A-9kan ...... .....,..., .,. 
fasla 114,.etehalttl!'. O kadar ki Bn&aıa,.,. ~ U. ..._ 
llam1an aJle ftlrdlannın Bl'UllU il- m.Jai naldecle pailen nıMrat 
telltlJ'e kMar sltariflerıllr. Blu 11- et.met lcln. Wluılmalı mıdtrf .... 
ınm olan iter f8J'da enel IJI .. r lhıe cWlao'ı Wlaoı dan ,.... M 1 
ld.,...fr. BmMlan lılyle her ..,m •w.t. Jhle • • menfi ..., ,..._ 
tabR ve cllrlat lıfr ptDcle tı'.....ı.e alt " ,..._ T al .. karar ..... 
wnt eıWltm. (Ber 117 ıer1f ,.. miplr. Balk ......... Jl9ıl9 • • 
rlllcle) premiıNnf takip etmeıkteJim. ......._ Jbie U 1 .-il, ,.... 1 • 
Yakuula mtlallet Wr neticeye erieece- tla lraranıa Mr ~ .... 'ıhıA. 
jiıne kat•l lranaatba Yardır :t Şahwa ......atia BflJlk Bd-..:~.,. '-"'r ,.._. w ta)ari.._ta atılmdlr. Yollan lril - topçu cliellosu olmuetur. Stublar •e tl78 ~· in tOUawi talrılirinde hQır ltl• 

..--...... • . ...L • ~-...111.. be Yunken - il Jer topcu7a muaheret .Ela.- ulihl,edl ıaahfiller ineli- r llill le• .._ .... ,.. ~ a.. ... _ tin ldnuile ed9Nlt Jtua t.oplarmı talarip etmif - terenin YalıllfU'ktaJd m..dıerfne rlne tanlı ed~melerf .. rtile muay-

GaaaJi ... _ __.........._. • tan7878 J&nhm alyaaetİJıi Jraba1 et. 
...- --~ talU7U- ınelrle f .... 11111 slUlll al. Joba 

lar mllftffalr ............. _.. .. Wt •mık ileri ~ mi ülrM .leceldlr. =~ ~ ~ ~9:-.. ta~ Jerdtr. Alllian kefif kolları iki taraf kaqı bir taarrmda Tttrk toprakla- ren eşhaa nef'ıne te.la edllmlıler-
.. J'ran.-.. 20 (A.A.) - fqiL. 7aft)ert p yilrlelderden ucmakta- ha.tlan arasında fterltyerek taarrus rmdan ietifade edilmeıılne mllaude dfr. 

teraıa A..nkadaki BiJlk J:1ci8i dır. tein en 11tlııait llClktalan •l'&fb...... için TlrkfJıeyi ikna ve icbar husu- 3 - Haremeyıa nlunarı: Mukad
Lord Ballfu. RleM.......,'da lnciltıe- Bip ltalkı aoe WiMılenlen altlıt lardar. H~ oadn. alır ve ficl41edl •ada bir eenelıl de.Jet tarafmdaa ._ 91ahallere, Ubeye, 'Mek'ke Ye 
n beubına pmi in .. etmekte olan olmuetur. lstikbaı hakJnnda karar. almaktadır. BilytHr istfhW.m ve pf • yapılan tıer tlrlG teşebbtlıtjjn de &J'ftl 11ku fakirlerine talıafı edilmlttir. 

lullJOriar. Iüirealn Mlıdr ..u.I ~--unu? telrihıde olaD lclH 
iller. ~ enel aeld lııir Mlalıatıcı cfl auale cWho'ı Who> dan ,.... 
Ye 171 siren mflnener Wr lııattır. 16 ıı fula ileri gitmlıtır, )'Osc1e 
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Toclcl Californla IDeaat ~ 111hk meft8ta da halk. Rua tabak- Jade kıtaları Sovyet blokhaualannı red Ye ayni naukavemete prpacatın- ' - Hıdiv lamail nkıflan: Mec- ....... N•-..l•n 
ö callf&D ifcilare hitaben bir nutuk klıdnden lrurtalmllf oldafandan do ce•irmektıe, bemlıalan aawrmalrta •• ... ula ılplıe etalJoılar. e&1'1 ~riaat yapalmuı içln tuis ....._ ~• 
lli~erek clemiftir ki: la711ıüdJ&l'dar. Ba. lillhaau tiearet alev malrineJerlle blokhausların met- Bonra şunu MSylemek lazımdır ki, edilWtlştlr. Rom• v-•--....1. 
Yanlım•nl• milleti.mialn zaferi maJafillerbMle lidklJur. hallerini yakmaktadır. Yaklqmalr Suriye hariri etıll&llında Tirki,etlln 'VIU9IU 

kaaanacattnı ve Bitlercilite nihayet EatonJada malaaura edlJnıit olan ınlrnktln olanea ıla lstlhUmlar dina. hattıhareket! tamamile dOrist olı••t ı• -lNt lıııltıce ~ IW- Z.... 20 (AA) D N 
nl'H i'•I .... ~ lncll- Ral fırblannın YUi)'eti ümitıılsdir mitlerle birer birer havaya aearal • tm. kafa ha7r1Jenia Yaridat kıamı ep, - • · 
tere lçln en haJ&tt endlatri deniı in- Alman hava kuvvetleri bu fU'bla~ maktadır. 8o"Jet prniaonJannaa ek- Şuu da Uift edeliıa iri, Türlde- (901,880) Jılıaır Uru&. muarif lıı. B.: 
patulır. Öaimörııılelri alta Q icind• •I~ nrmakta Alman piya 11erfal ala olarak buJunmuotur. Bir rin l~kereye miiaait haberlerin ım da (&a,tel) 11,sır lil'UI olarak Romaya siden Bulpr Batve
Bitler tlnwliJe kadar c6...._..utl ı.o. cl.ı de knlraet a.....Ai7eft daralt- ledhlrlmın prnbona •uatt otus neşrine Alman tazyiki altında belki talılmlıı edihnqti. Evkaf Neaaretl ta- kili Filof ve Hariciye Nazın Po-
bardunanları idrak edec:e'ktir. Hltle.re maktadır. İki ıründenberi Re.al J&n- askerle bir lulaaJdan ibarettir. İstila- de 111thıaade etm'7eceldttine dair se- rafından idare edilea aile vakıfları- . . 
yaptljı bomı.rdımanları fa&laaile maktadır. Kilometreleree uzaktan limlardan birinde flnifonub bir oen a7 ishar olanan enditelerln yer- nın arni mali seneye aıt biitçe tah- pof. ltu ubah Zqrepleo leçllllf
lade .........,., •--. daman lllhınlan gklkmek iradın cesedi buJwımuttur. Nihayet ala oldutaaa Wdl~ &i8teraiftlr. mfnine gellnce, var el.at (898,798) lerdir. Zqrep iataqonuncla Bal-

Lord Halifax bilahare vapur ma- tedir. &uslar kfio6k vapurlarla şehir- sıra mrhh blelere celnıittir. Bun- Thneı gaaet.eal, Tllrldyeyi Alman- llaaır llruını, maaarif de (392.160) PT nuırlan trenin haqketine 
kineal imal .._ Balhıeott fabrika- den DMkla•ıJa calıtıJwlar Fakat lara alır tanklarla taarraa edDnılt- ya ile bir anlatma arqtırmakta Urayı bulmaktadır. Varidat fulası .. 
amda çal11&n bir çok lfcinin karşı- bu ftp11rlardan basısı Alman· l5tuka- tir. 36 ııaat süren bir ıav .. tan aon- haklı kılan ... ..._. •Jdıın.. aon- 78 intifa halda eahlplerine verılm k. kadar Hırvat HancJ,Je Nazın Dr. 
mllda 4a Mr •"*'* al:rli,_. ele· lan tarafından batınlmaktadır ra bunlar da havaya uçurulnallftur. ra f&yle diyor: te, ya müeulslerce tesblt edılmiş olan Lork~'le ı6r6fnsifl.dir. 
mlft,lr ki: 8tall1ı hattma Pefp• .Sanh ee- Şimdi Aı.ıaıı tankları .-celi glbı- RUJllllln TlrlrfJeJe bl'fl vuiye- hayır itlerine tahsis edJJmekte, ra-

Bitler, İnciltenJl mailip et.ek nabanlla Piko• ininde varılmakta_ dOzlO ıimali tarkt letilrametbıde iter- ti hakkındaki ıtlpheler Rua nlJet)e- bat ta ı.a yaklflarıa J8PIBll oWlllda
teşebbGıflnde tanarentn yerine de- dır. Bu istihkimlar lıisl lul7Nf;te bı _ lemelrtedfr. StaHn hatt.a pride kal- rlnln tüPlaeli c6rfl1ebüeceii dnre n borclar Menmektedir. 
nisalt171 ikame etmiftlr. Ba itibarla ralanııbr. Çtiakü taJuabı etmiı ol _ •lftl•. Lminarrad 6nGnü ıiddetli için ftrlttf. Fakat bunların ehfımnıi- • • • 

hareket ettifl, ~ it 1 .. lift 
deneede a.l at• ittir, ....... 
vermielerdir. Halk ara ..... ı. ,.. 
de 23 ti çok ileri ,.lttlti, )'ilsde • l 
aoo...eıdn tua yerinde lıarebt • 
tJti, ytlade 22 al ise kiti 
ileri gitmeditl ceYabını -.enaltler • 
dfr. 

k•••• ,.. .... ...,, ..... ., 
Alman malGmata slre hldlle 

of,., •obil toföriin&n fazla eüratll 
derken 79nhf bir maneY?a ,. .. 

ı: ıuı neticeainde otomobilin d.,,.. . tncftfııın lcfn pptıfnus iı en ehem- tfuiıımuzdan çok daha mtihbaa olclu- bir muharebe olmaktadır. • yetslı olueu ve .. rtıarm clei1tmeei, 
_.,,,........ ..... als de a.rint.. tunu s6rdtlk: Evvel& toprak lrıala- Garba cl6n6yoruL Yollarda fena .. Orkiyenin kabahati olmalwıın 
ctetea YUlf.ı wm. ... ~ rmc1an istifade etffterelr Yleade ..,_ glyinmiı, lıenislerl aohılı, &afif, yor- Tiirk - Rua mlnuebetıerbade ... za 
nazillie nilla)'et ftl'ebiUriL tirilaif alala .U.U.i, llanlann ar- gun)uktan bltmtı binlerce laarp esiri manJarda aail olan ltbudı yeniden 

Naaret tarafından idare edll- Vidıy, IO (A.A.) - D.N.B. : rilmainden ileri ıelmiftir. Kua 
mekte olan Uflr itleri muhtedf Ye 

Suriye harbinde 
Avustralyalı zayiab 

Sydney, 20 (A.A.)- Harbiye N.
sın, a..,. ..,_.. A .... ab 
sa1latının 297 .. attı olmak 6zere 
1~ irili .Watt-11 ......... AI .. 
naa telpaflar. afltanlre lDIU ka
dar muhaıllllleria tek eiMI .W. -
tMıı ... ,.ırte~ 

kuandan MhMıdaa J&Pl).mıı silaıalrh ırörilyorus. Bunların arwn4ia bir tesis edebntr. 
Ye mükemmel maakelenmit iatllaklm- çok subay tla nrdır. Fakat bunlar İngiltereye p)lnce. TlrlriJeBin aon 
lar U. anlaruada altralJls 

711
.,.. _ ıubayhk itaretlerini kaldınmtlardır. hareketlerini tealdt etaıek ona diit 

lan, aonra b6yflk ıırhh kaleler, da- Todu 701lanla lıep •rnl vaziyet: mes. fngillı halkı umum11etle, Tlr
aer kubbeli olan bu kaleler aitr top- Harap olmuı otomobiller, tanklar Ye kiyenln husus! .. rtları hak.kında u. 
lar, irtibat ttınellerl, yeraltı kue _ çirlmfit eeeetlerfn bofacu kokusu... ıı mtıllhazalarda bulunmıya mtlte • 
aaatlarlle millllah..tir. Almaal.,. iltica .._ ....... mayildlr. Fakat Türkler, kend aecJ-

Gayet iflkir olarak Ruıarm ıra- Berlin, 20 (A.A.) - Sovyet Jelerbae Jerletmit ~lan ttima De, bu 
sfnot .. .._.. taklit ettBderi ıtrellt.. cepheainin timaJ Jmımnc1e binler- mtlllhualann çok ltunetll ve Ylc -
Jor. l'abt feul ..a-eıer1 dalul ce Rua ukeri ve • miktarda d ... ıa bir dlfmua brp sırltlbnll 
fakirdir. 1atilalrlmlann adecll uıı. Rus ..l.71.n Ab• ..n..... ha1at " memM • ......_. icfnde 
..... ._. 8tellFI h"r'h .W. PÇDÜfleı~ ~ •ıaldılnu laer bahta ull)'Or-

mOte-adclfttir. Bu1tların batında diya- Kabine dlrı ltw. IOTlra Mare- neticesinde otomobilde bu&••• 
net ıılerl gelir. Batan Kısır toprak- tal Ntaın'in rlyuetl altında toplan- dört yolcUcian ikİIİ qsr ,,. ildııl 
Jarındald 6728 i bulan memur ve mııtır. Harbi7e Naanaıa teklifi 6- de hafif 78ra1aa ..... ardw. Allr 
111üatahdem Ue 12i'1 caaı ve uviye- serine harp eaırlerlnin anavatana 11 L-.L 
DİD idareli E•lraf Neııaretlne mevdu- yara ı ardan bir bdm dert.al._. 

d6n-i itlerile m..,.ı olacak bir dınl-1.L c:.:-ı: r-.L H dur. 1939 - 40 bOt,cesillde bu eaıniler -.• v.- ...-.- ubmeıı 
l"in ayrılan maaarif 7elrunu (235 komleerlık ibdaaraa karar Yerilmlt - d ··ı .. tür c__ ele . 
.., tir. A'"'f c...ı~ -k -..rme e .o IDllf • .-.ıı;r'er \ Wn 770) llıaır llra8ıdır ki bunun ., •• ~... .-- .. _.. _ ...... _ L_..J ~-- ........ ,. 
(60,800) Uruı ,..ı ..... t, tamirat vab1anna kartt alıueak t.eAirler seç v~ -ar --
'" Wame)'e IU'fedlleeektlr. hakkında teklif edil• bıum liJihaaı tir. Bir ı..clil ..... ,lıiilıli a,. 

K..-, tmuı Ye 'flnlaıın, uhde- da kabul edilmJttir. Bıualardaa bat- ıradan Wr ..... ~ iıf .ına ..... 
lerlne tınwtt.lp .... terbi,Jm •• ir- ka lıalllıam ftSiıete alı .... .... w.. ..- #Mfeli .ttmııi 
p&lılr ....... d .... Jıl PJÜU· hllr ........... ._... 



Sahile: i TASVİ&l EFKAR 21 Temmuz c · • 

Salih Necati Eczahaıesi Bahçeka'ı~a Vakıfhaı karıısııda şekerci Hacı Bekir sıkajı basındadır. Baska yerde şubesi yoktur· 

21 Temmuz 
Pazartesi 

güaünden itibarea 

6 .günlük radyo programı 

Cağaloflu ÇiheHrarlar bahçe•la4• 

RAŞiD RIZA 

BU AKŞAM 

1

1 

KiSi BEKLEMEYiNiZ 
PAZARTESi "tı'71941 

7,30 Pto~rftm, 7,33 Müzik, 7,4a 
HaberlC'r, 8,00 Muzik, S,30 EVİN' 
SAATi. 

* 12,30 Prog'l'ı•nı, 12,33 'Fuıl şarkı· 
lnrı, 12,45 Haberler, 13,00 r'nsıl ııar. 

TiYATROSU 

HALİDE PİŞKİN Beraber 

BOB STİLLER 
Komedi 3 perde kılnrı, 13,16 Muz~ ı 

1 ,oo Program, ıs,oa Müzik, ıs,ao Bahçemizde herkesin istirahati 
:Konuşma: l\lcınleket; postası, 18,40 •dilmiştir. 

temin 

MUu1<, 10,0-0 KonUf"'• (Mohmdin 

1 
L2 Bahçemizde "iÇKi,. yoktur. 

saati), 1915 Köy havaları, l!l,30 Ha· ı ~!!!!!!!!E:================== IJJ herler, l!l,45 Fasıl heyeti, 20.16 Had- ;;; :::::!j 

~:22:~~;~:~~;:::~:~~.:~~.~~; r: ~ ~:~ ~ ~: :~ ~:1: 0 :~ ~ ~: ~·: ı 
sası, 21,10 Solo şarkılar, 21,25 Jfo. 
mışına: ( Hoşb~), 21,46 Milzlk, 2~.30 
Haberler • E,.haın • Tahvilat, l\.am· 
biyo _ Nukut Rorsnııı (Fiyat), 22,45 
Müzik, 22,55 Kapanış. 

SALT f!R/1/lrlH 

7,30 Pıogram, '7,33 !lluzlk, 7,45 
Hubcrleı·, 8,00 l\fuzlk, 8,3!) EVİN 
SAATİ. 

* 

ŞAHMERDAN 
Gene neslın kıymetli hıklyecilerln •• 

den Sait Fnik'in en güzel ve "eçme ı 
20 hikayesini bir ara)'a toplıynn bu 
6:Üzel eser Ç1ğır ı::itabe\1 tarafından 1 
neşredilmistir. Fiyatı 40 kuruştur. 1 
Okuyucularımıza tavsıyc edcı iz. 

••• 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

• • • • 

1 

' , ,..,. .. 
HVl..SI 

/!Z 

ETİBANK KÖMÜRLERİ 
Tiirk Antrasiti (SÖMiKOK}. Karabük n Gazhane koku 

ve 
Bilumum kömürler 

ALI HÜSNÜ TORKOGLU 
B•goflu ve Kasımpaşa Etibank Bayii 

Belediye nar hı •• • 
uzerıne 

İstediğinizi derhal adresinize gönderir 

Galata, Karanaultafapaıa cad. lktasat haııa No. 6 

Tel. 43858 
Kömürlüğünüı:ü' simdiden doldurunus . 

'1Z 1 
12,30 Pıogısm, 12,33 Tiirkce pliık-

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramıye pl4nı Topkapı Maltepesindeki satınalma 
Komisyonundan: 

* 12~'30. Pıogıı.ım, 12,a .• 
t. 12,11 Habcı cı·, ı::,00 
ı.. 13,15 • ı z k 

* Jı.; 00 Pıov.ınn, 1 .03 Orkesiıa, 1 20 
ı .iO l\fomlekct posta ı, ••• 

ı~.111 ine.• ız h·~eıt, 19,00 l:<ınu., lnklllpçı gençllk 
m . (DC'rtl ~nıe snatı), l!f l'J Ork K· gazetesi 

19. 7 - 941 muameleıl 

1 lter\111 

11') Dolar 

100 IH. Pr. 

Kooidelcı· 4 şubat, 2 mayıs, 1 ağu tos, 3 ikinciteıırlıı tarihlcdnde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 

Devlet Demiry_olları ilanları 
lS ata•toı 194 l tarihiııaden itibaren: ı 

ı - Banliyö yolcu tari!eleıile zahire tnrifosi hariç olmı.ık iizere, 
denıiryolları esa taci!elerln!n c6 olım emsali, nakil ücı·ctlerınc münha-ı 
sır olnıak ve tarife vahitlcrilc ha ıl zıubınılan çıkar:ak santinı kesirleri 
s:ıntinw ibliig e<iilıııek ş:utile eli, :::. f' çıkarıla<'aktıı·. 

2 - Analıat tarifeleriııdeıı d. 2 !ı, 10, il, 14, J!l 16 17 18 19 ı 
]01, 102, 109, 112, ' • • • • 

201. 202, 20:{, 204, 205, 206, ~08, ti 1, 212, 213, 215, 217, 220, ı 
222, 223, 2!?4, 225, 226, 227, 228, 2211. 230. 231, 2::12, 283. 234, 

c:'ıfaktu fınetleı e. ait Ill üncü kumıu 231l, 237 218 2~9 240 241, 
2•2. 24s. 244, 2ıts. 246. 241, 260. 2!'i1, 2&2, 254, 256. 2s6. :!57·. 21>s: 2s9. 

Murlanyıı • Bursa tadfelcrinılrn: l\l. fl . ı. 3, 4, 5, 
~amsun • Çaı;şanıba tarlfcll'rinılen: S. S. 1, 2, 3, 4, 6. 6, 7, . 9, 
Et·r.urum hutut Larifeleı inden: Hl. 20. 2\ 

mıınıtı'lılı ho u11'i V<' tl'rıı.illl tıırHelere göı•e bet' mr,.afe için tah:ıkkuL" 

ecli!C(!k nakil (icrctlerine o/. 6 ıanı y ııpılııcaktıı. fo'~ı:da tafııilat i<:ln iııt~t(.. 
)'onlarn nıiirat•ant edilnwsi. ( 4280) 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Çorum Daimi Encümeninden: 
Evvckc ınuteuhhidinıı ihale edllljl tuuhhiitlerlııi ifo ctıııcdlkle· 

rindcn mukavelesi feshedilen Çorurıı - Merzifon yolunun O 1- 500 ~ 
l + 100 inci kıloıııetrcled arasındaki 3ı;oo metre murabba parke kaldı- ı 
ı·ım lnşaau 941 knınıuzunuıı 30 uncu çıırşamba gunü saat 16 da Daimi 
Encümen ictiınn ıı:ılonuııdıı ihale edilmek uzeı <' 2490 linyılı kanunun 51 
inci maddesine tevfikan 20 güu ıııuddctlc kaıııılı r.arf usulile yenıdcın rk
ıdltme~·c cıkaı ılııııştıı. 

2 Yaııılacuk işin keşıf bedeli 21792 liradır. 

8 l\fuvııkkaL tenılnut 1634.40 lıra<lır. 
4 Bu l~e ıııt e\•rak ııunlıırdır: 

A - Kcşifnnıu(' ve si111ilcı ri~·at 
tı , 19,30 H,ıh<-rln, Hl,,tj DCiı: n tııkıliıpç Gençlik guzeteınnin 
arkıları, .!0.15 Rad~o ıı:az t ııi, 20,4G ıı d sayısı fevkalade olı,."\ın bh şekil lhıMt 100 Pe9eta 

Solo şarkılaı, 1.!l ,00 Zır.ı:ıt 'rnkvıml dP ıntişu ctlı Şnır Bchç<'I Kemal Yokoh• 100 Yea 

s. 24 

130 185 

30.03 

12.9375 
Sl 1375 

R Proje, 
C' Eksiltme şıırhıamesi, 

v, Tcıpı ak falı ullerl Borsa ı, 21,ltl Ç •laı ın cAtnt'ıı ke hır f!C' IC'ni > -.ıı. Stekhol. 100 lan9 kr 
ş ıkılar, 21.25 Konuşma: ıSanat· tanpC'nnmıc ıı·ln: llnıversıte tecıu

sı. 0975 D Hu usi şartname, 
E 1ıfukavelC' projcd, 

knrlarımız kon 1 ,.uyoı ), 21,40 1\{üz k, be pı;ikoloU doçenti l\Ium~az Turha: --------------• 

2
., ,

0 
H b 1 "' h •r h ,1-t nın cGrnçllk vr tcıbi)csıt kıynıetlı ESHAM VE TAHViLAT 

F Bayındırlık iş!C>ri geııd ş:ııtnnınesı, 

.,,., a er C'r. .. • ., nın - a v a. ~ k" 1 k c·h d R.b • ) ctüdunun ı ·ırıc ııımı; ı n a a-
Kaıııbıyo • Nukut B~n;n 1 (l 1> nt 'I nm cTurk J.:C•ncı niç ıı millı~ C'tçi ol-
22,46 l\Hızık, 2ı! 55 Kapanı~. nn)'u ınrtbuıcluu haıınuıknl si; l. Or-

("l MJ1 25 7/19' ı bonon cDl'vleUcr taahMttlcnlt• lı:.ıfclı 

7,30 P ı ogra m, 7,3!l 
Hııbcrlcr, 8,00 Muzik, 
SAATi 

mıdır? Ve nlçln bağlı dl'ğildır!t il-
fıi?. k 7,4j 

nl·ı makale l·, T;.ırt:c·c•· a.V"'I ızlık 
~;ın EViN ~ ..., 

gôst<•ı enlcrc kru·şı Dr. i\L 8Prtka~ a-
nın üçüncii ynımıı, re!':~ıın Seliın * 1 Tuı·hnnın cResımdı.ı on CH<'yıın> ı-a-

12•30 Pıogıaın, 12,3:1 T nkc; nıü. nat başııınknlesı; fılozof Paskalın 
7.lk. 12,45 H alıu ler, 13,ı'l(l Şıırkıl:ı •

1 

meşhur c P<'tısee, trrinclen tercüme; 
13,16 Muzik. mC'ııhuı Ru" ı•cjisöı ü Evrl'nof'dnn * sahne hnkkmda ten•üınc; cin. nııın 

Yllıı:de 7,S Traoı 933 -.--
" S lkramly•ll 919 l'J.60 
,. s ,, 1935 Er~aalA.B.c. 20.ıs 

Sn·•• • Ersurı.• ! -.-

" .. 2 20.47 

• .. 3 20.47 

.. " 
4 20 47 

• • s 20.47 

" • • 20 47 

" .. 1 20 47 
Aslan n Eıklhlear Mütt~hlt 

Çimento Ye Sıı K lreçl -.-

G Umumi Vi' fenni taı tname 
5 Ru ve~aik tatil günleri hariç olaıak her gün Nafia dalrcs!ncfo 

ve Encumcn kaleminde göıiilebilir. 

G - Eksilt.meye glı ebllmck için teminat akçelerinin yatıı·ılması ve 
l~akal üç gün evvel Viliıyct ııınknnıına mlirncantla alıııucak ehliyet ve· ı 
sıku1le Ticaret Odası belgesinin ibraz edilme i şıırttır. (5816) 

r. REKOR - SIHHAT - DOGAN 

ldrofil Pamuk Şirketi: 

-ı 

ı ,00 l'rogın.ın, 18,0:3 Fn,.ıl h~5c· men el maymun mııduı ~ fııvrlah 
tı, 18,30 Konuşma: 'r.lcın!ekt·t posta· bilgiler tercünıı: i: ltnlyımıu en ıncş·l-------------

1 l8,4o Müzik, 19,00 Konuşmn: huı hikilye Üı;trıtlı Piranck lln'nun 1 ~8 h • • lf fi l~ 

B.ıhçt'kapı Yeni Valde Hlın altı ndn 20 nun1aralı yazıhııne~ i siııaıi~ 

yeri olıırak açmışlardıı. 

(İktısat saatiJ, 19,15 Müzik, 10,>0 ~Gtllüyoı"Sun» lııkiı:rcs ıılıı tercııme. l! Orsa arlCI 1 in IJI 1 
Haberler, HJ,4r; Kl ıi\~lk •rütk nıu"i· si; SP!'! mecmuıumn 2 ııcl cevr.p: Retadı,.. 

Bundan böyle a><gari 100 kiloya kadar oları slpari~lerln i~bu 

adre c verilmesini. Bunun hnrlc ınde fabrlkalıırca sipariş kabul edilt-. 
mıyeccgini muhterem muşterile riınize bllılirir, saygılarımızı suna
rız. Telefon: 22926. Tı:lgraf: Y eni \'ıt lde Han, İdrofil, 

kısl koı 0 kous~rı, 20,15 Radvo 2aze. Tiirk genclccine ve koylÜll:re soı ulıın Kaha Betlltlrilk 
tc 1 20 45 Şııı-kılar, 21,00 Zhaat suallere cevaplar, dnhn bııçok milli vuı ltı 

ıs Lira 35 Kı. 

117 " il " 
• • . . ... ç• a • sr•- 1 .. 

Takvimi ve Topı ak Mnhsullerl B•ı· Vf' heyo'cnnlı yazı ve şıtrleııle fevkıı· 
23 " 

~ 2110 T msn 2200 Oıke~tru,ıllde ku~eUi bir ~ilde ~kan Gen~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~ 
;; :10 H~berlcı: E~hn~ı • Tahvilat, ilk ıraı7teı111ıi biitün oku~ nculımını- D b k Iska" n M .. d .. ı .. ... .. d 

' • Zil tuvınye ederiz. ı"yar a )f U ur ugun en• 
Kambiyo ·'Nukut Bor.:;ıı ı (Fıyat), .-----------ımt • 
22,46 Oıkc-;trn, 22,65 Kapanış. ı T 1 y ATA OLA R ı Sıl'a adEe,dııı· 'J'ı·~· Keşif btdeli İhale tarihi Suuli Tıııninııtı Şekli 

CL' fı1 A RTESJ !!G/7119.H • • _·.:.;N;.:o:.;.. • ....;.K:..:a;.:;;...:..a...:..81;._ __ ..;.;K:...:0.::.11...:..u __ ...;..;....;,.;..;_.;..;.:.'·;...' _..;..l';...·_..;..K..;.. ____________ ...:..IJ...:..t._n....:..·_,.,;._;._m...:..u...:..ı..;.;ıa:.:.k:.:·a:::s.:.a __ _ 

7,30 Program, 7,33 Müzik, 7,45 VEDAT ORFt l Merkez l'ostoğlu 110 IX 70436,30 30/7/941 10 
Haberler, ,00 Müzik, 8,'JO EVİN Yaz tt!msilleri 2 > Matıııni 15 IX 7325,li5 > > > 
SAATi. Bu ak,am Suadiye Şenyol Çm~r- 3 > Şema·mi 120 IX 63771,60 > > > 

628:! 7~1 

649 42 
4782 88 

880 79 
747 30 

4251 73 

Kapıtlı uı ı f usulile 
> 
> * dibi tiyatro~unda ilk dr.:fn olarak 4 Biıımil Altıok. M. 25 IX 11743,75 > , > 

5 > Ulam 25 lX 9964,00 > > , 
n.ao Progmm, 13.83 Turk~e pliık· YALNIZ İNSAN 6 ıx "6689,71 > , > 

> 
> 

> ?tlonla Feyy~ " > 
lar, 13,45 Habcrlcı-, H,-00 füyascti- Piyes 3 perde 
cumhur h:ınclo u, 14,45 Turkçc plak- BOBSTİL ŞAiR 392 219930.91 

ı - Diyarbakır vilayetinin Merkez ve nismıl kaznlnl'lnda kerestt• ve çivisi ltökiin ıınıbnrıııdıın veıilnıck 
ve dıger bfitıln malzeme v..: işclllği muteahhidınc ait olmak ve anahtnı teslim etmek şartile yukarıda 
mevkii, adet ve bedeli keşlfleı ile tipleıi )'azılı 392 evin 14 17 /041 tnrihiııden itlhareıı kapalı zaı fl11 iha. 
lelerı nıüııakusa~a konul mu• tıır. 

lar, 15,00 Müzik. Vodvil 1 perde * (Vedat Ürfi temsile bizı:nt 
18,00 Prcgram, 18,0:l Kın ışık ~11.r. i~tirak edecektir) 

kılar, 18,RO Konu~ma.: Memleket pos Çarsamba akşamı Beykoz. cuma 1 
ta ı, 18,40 Orkestra, 19,ı.>O Konu~nın, akşamı Bakırköy tiyatrosunda 
J9.15 Orkestra, 19.SO Habeıler, 19.45 ayni temsil 
. Çıfre fasıl, 20,H> Radyo gazett> i, 
20,4:; Solo şarkılar, 21,00 Zirant Oı keııtra, 22,30 Haberler: Eııl.aın • 
4i'akvlml ve Toprak Mabsulleri Bor· TahVlliıt, Kambiyo • Nuk ıt Bor aı;ı 
aatıı, 21,10 Dınle)ie 1 ılr.len. lll,4.a. , fıyat) ı •,.ılı •) ı .. , 22 Fi5 h • 
on~ıııa: (Cıınün metidelcnı ~1.~lil ııan !I 

2 - Tnlip olanlann tn~·iıı cdılen gün V(• snaitm e\'Vel vc•«aiki v~ r; ~celi buçuk miktarındaki temmat 
nkçesi ınakbuzlaı11r •hlhiınum şeraiti okuyarak '". . . .. t<•nzil:ltılc kalı,ıl cdıld1ğ'ıııı> imz::ı edip ıruızı ufu 
Kom! )On Hc:ı ine tevdi edecckleıdlr. Adr · lcı gnyC't açık vı• "llrth olacaktır İhale gunu ve saatinden 
soı.rıı yupılueak tekllfnamelel'lc po:.tnda tenhhuı· r-tm 'ş mcktunL.ır kabul roilemct.. 

3 Pliin, şnl'tnıımc ve tafsılat ıc• imlerıni goım k iRtıy ıılqiıı hcı •lıtı l l,.ın 1111d(ıci~etiııc müıaf:a- , 
atı ı izahnt 11lubllc1.; •kleri ı!llıi k rıunda ıntlaY\"en bcddln· v~'" nT ,,. orı eklt•ri de tevdı olunnbil r 

4 Pla11, şıııtnam • Vl' tnf llııt il in 1 ıı Ankara İ kiın l mum Mı d 1lıhı u il 1 t· ııbnl fskım m ıdııı-
1 ı uıı d<· ~ ıd 1 ı nl:lııl:ı'ı d rı 11<h ııh•ln ınrzkıı nııkanlaı:ı (5FIH) 

1 50 liı'ıılık kırmızı meıciınek pazarlıkla ıhalesını takauür etti· 
ğı 16 7 '041 günü tnlip çlktpamusın dun dolıılı tekrıu· pıızaı !ıkın s tın 
nlınacnktu. 

2 - Hususı ışartlaı ve evııaf T opkapı • Maltepcsınde a keri satın 
cılnııı komlsy()nundıı göl'ülcbıliı'. 

u - P:ı.zulık 2617/941 tanhiıı de cuma t;unu saat 16 de komisyon 
bınasıııclıı yarılucaktır. Kııt.t teminat tııkarı-tır edecek fiyat üzcı ind"ıı 
alınacaktır. 

4 - 50 bin liralık toptan alına bileceği gibı ııyrı ayrı talıplcre ele 
lhı.ıle e<lilebillr. (5874) ------- -- ~-~------~ 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluv tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lıra• ı 

Şube ve A,Jamt adedi: 265. 
• ZlRAf Te TİCARi HER N EVi ~ANKA t.fUAMELP:l,jjRI. 

Pua b riktfrenlcre 2R.800 lira ij(r• miye veriyoruz. 

Zirant Bankasında kumbaralı ve kıınıbaıa 17. tn arruf he np
Jaı ındn ,.n az 60 lirnsı buluıın lBl"n sen d.. -4 defa çekilecek kur'a 
ile aşagıdaki plana göre ıkrıım!yo dağıtılacaktır: 

4 adet. 1,0(1" liralık 4,000 lıı a 100 udet 60 lıralık 5/,00 Urıı 
4 > 600 ~ 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 2so , ı.ooo > ır.u > 20 , s,200 > 

40 ~ 100 > 4,000 > 
DiKKAT: Hesııplarındski pnrnlnr bir sene içindı.ı 60 Jıı.ıdan 

aşağı düşmıycnlere lkı-ıımiye çıktığı takdırde '"c 20 fazlasıle \•uile.
cekUr. Kur'alar senede. 4 defa, 1 Eylül, 1 Bırincikunun, 1 .Mart 

vo. ı Haziran tndhleriııdr çekilecektir. 

Nafia Vekaletinden : 
Eksıltnıcyc koı u!.m: 
ı . Hııtı:ıy su işleri on döıduııcu ~ubı;, mudurlugu ınıntakası dııhl • 

!inde bulunan Amik gôlfi ve bataklıklarının kurutulması ve Ası ııel,,.ı. 
niıı ı ialıı ışlcrind ıı biı kı-mı muhammen keşif bedeli vahıdi fiyat 
esası uzerındcn 24 l.ln4 llrn 97 kuru etur. 

2 l~ksiltmc 3117/fı.ıı tarihi.ne rastlıyan ııcrşemlJe gfınO saat 15 
ele Ankaıııda Su İşleri Reisli1'1 binası içinde toplannn Su Eki!•ltmc Ko
misyonu oılnsında kapalı zar! usullle yapılncaktır 

3 - lııtekliler, ek lltıne eartna ıııesi, mukavele projesi, bayındı hk 
işleri ı;:-enc! şartnumesi, umumi su işleri fennı şartnamcsllc hu ~ ı ve 
fel'lli şartnameleri ve projeleri 12 llrtı 21 kuruş mukabilinde Su işleri 
Rcisliğlıulı•n alabilirler. 

4 Eksiltmeye girebilm k itin isteldılcrın 13.457 lira 76 kuruıılulr 
ıııuvakkııt. teminnt venııesi vo ekııiltmenin yapılacağı günden en az i1f 
~ün evvel clleriııde bulunan vesikalarln birlikte bir dilekçe ilc Naf'ıa 
Vekil.lctiııc müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzere vesika almıılan 
ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu müddet !\'inde vesika talebinde bulunmı)'t\lllar eksiltmeyf'! iot. rak 
etlı>me;ı:ler. 

5 • - lstekl1lerin teklif mektuplarını llcinci maddede yazılı saatten bir 
nal evveline kadar Su İşleri Reisliğine makbuz mukabilinde vennelel"I 
llzımrhr. 

l'o t.ıııta olan gecikmeler kabul edilmez. (41~6--5646) 

lstanbul C. M. U. liğinden: 
iı;taııbul ec>za ve tevkif evi kam yoııetlnin bir senelik 3600 lıtrc beR• 

zin ile 2ô0 kilo ınotör yağı ihtiyaçla ı ı acık eksiltmeye konulmuştuı·. 
Mecmu muhammen booeli 1002 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 

75 lira 22 kuruet.ur. 
Eksiltme 29/7 /941 salı gün u saat 16 de Sultannhmette ceza ve 

tevkif evi blnasındıı yapılacaktır. İstekliler bunn ait earb\ameyi tatıl. 
günlerinden maada her gün mcsaı s ııatleıl dahilinde mezkur müdurlükte 
görebilirler. Taliplerin kanuni vesi knlcırile lıiıllkte yazılı giln ve antte 
~ezaevi binasında toplnnacak komis yonn mürneııatları. (6879) 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehı.ssı11 
Dlvanyolu 104 

Mobilyah 
kiralık apartıman 
4 <ıda, miıkemmel mobilyalı, kul

ıanıelı, Be~·oğlu Tihıel dvarıııd;ı . 
rıtürııcaat Telefon: 24365 


