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Bir devletin değeri, onu 

teşkil eden fertlerin değe-
rine bağlıdır. ı. s. Mlll 

Bu ırüzet aaloa mec mua1111aa 33 üncü aa• 
,_ seçme y .... .,, nef ia reôal..fe fevkala
de zencin bir tekilde y.,.. çdayor. Şimdi • 
deıa lta,ileri.&ze aipar İf Y--.eyİ ....._.yı. 
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; Alman - tebliği 
. - - - -

Muhasaraya 
alınan Rus 
kuvvetleri 

imha ediliyor 
1800 kilometrelik 
cephede muharebe 
gittikçe artan bir 
şiddetle devam 

ediyor 

Ras • Fin haılutlantl•lci 
istihkiml•r da garıltiı 

'Redın, 21 (A.A.) - Alınan ordu. 
in ı ı llaşkunıııııclanlığıııın tdıligı: 

Şaı k cephe inın cenup kısmında 
Alnıaıı, Rumen ve :ı.ıacaı kıtttlal'I 
ıı lup edllen du,manı takıp elnı k-

Telg. Tasviriefkir, İstanbul 

Montrö zaferi 
5 yıl evvel Milli Şefin söylediği 

sözlerin izinde yürüyoruz! 
"Hukukan Boğazlara kayıtsız hakim olduğumuz zamanda 
dahi söylüyorum: Beynelmilel siyasette müstakil ve sulhçü 
bir yol takip edeceğiz. Bizim bu siyasetimizi takip etmiyenler, 

inkisara uğrıyacaklardır.,, .._._________________________ ---------------------------

fagffii ~"T:'AATaraaTa aerl ailDde ••t• edITen lıu·a dafl bataryalara 
·---- ,cdlılcr. Cephenin dlgeı kı!lıınlııı ırı

Harbin uzamak 
lhtlmallerl 

k•rfıaında 

r ALMAN ' l lngiltere 
kabinesinde 

SO VY ET değişiklikler 
Harbinin birinci 
ayı bugün bitti --
Alıaılara göre 

Şi111di•• lc.aıl•r alınan 
Mlic11lertlen Sor1getl•r 
•rtılc ••n iltti••ll•rını 
ti• lc•lla11ı••rlar1n11 

H arbin cittikçe uzıyacağı ta
hakkuk etmit sibi görü· 

nüyor. İnıiliz siyaset adamlan 
İrat ettikleri her nutukta ( Hitle
ri2 ın) ortadan kalkmadıkça, Al
manya ile sulh yapmak deiil, 
ıulh müzakeresine gİrİtmiye im
kan yoktur. ıibi çok kat'i sözler 
s(ir~emeyi adet edindiler. Ameri
kalılar henüz harbe cirmemit ol· 
makla beraber onlar da Hitleriz
me diifmanlıkta insi)izlerden se· 
ri kalmıyorlar, hatti bazı Amerİ· 
ka ricali bu hua .. ta calibe İnci- Berlln, 21 (A.A.> - D.N.B. ajım
'İzleri de ---i1orlar. Nitekim ıe· l!ı, askeri vaziyet hakkında bugün •-T' ıu izahatı verntektedir: 
çenl.-de A~dan plen ltir Sovyetlet Bidiiinc karfı açılan 
l~!grafta, bar hiikiımet adanulllll hnbin ilk ..p~ bı.ıPn bl~mektedir. 
«oyle muazzam laJJateler yapa• Alının ordo.u, fli!detli ıtıuharebe· 

- . 41•= lfılı.IM~..... ..bıaG\Jbdli ..... 
de beralont,. ; .siW bir ilk Atman nl u ~~· ffO kllo-
söyleclijini hayretle ok....ktan (0.VMt' ıdi/t 6 111hm ı 41eJ 
kendimiai alamadık. Bizim bildi-
iimiz. ln,iltereliai de, Aaıerikalı· 
sı da, Almanyalıaı da karp mede
niveti denilen küll'ü temsil eden 
milletlerdir. Bunlann bir tanesi· 
Din ort.lclan tamamen kalk
ması, o medeniyette büyük 
rahneler açabilir. Bugiinlrii muha
rip milletler İM herhalde kendi 
medeniyetlerini ortadan kaldır· 
m2k iddiaaiJe yola çıkmamıtlar· 
dır. Mesele, ti Yenay muahede· 
aindenberi devam eden bir dava
nın hallidir. Onu .hallederken za· 
rcri olarak ordular . çarpıtacak, 
in anlar ölecek, bazı mamureler 
v· neye dönecektir. Fakat gaye 
he halde A vrupanm ne kadar ma 
mcresi ve oralarda yapıyan ne ka· 
dar insanı vana onları ( topye -
kun) yok etmek değildir. Bütiitı 
c ye ne yapıp yapıp bir sulhe va
aı olmak ve bugünkü muztarip 
beşeriyc1 in akan kanını bir an ev
vel dind'rmektir. 

U:ıı:akfArkta bir naifeye 
tayla edilen Duff Cooper 

Butler Maarif Nazırı 
oldu, Duff Cooper'e 
Uzakıarkta mühim 

bir vaıife verildi 

Harbiye Nezar.ti iltt tlil•r 
icızı m rık•""•rtla tl• 
teHtltlaller 1•11ılılı 

Londra, 2 1 ( A.A ) - Kabi· 
nede ve diter baıı makamlnda 
f U deiifiklikler Yapıldığı Te.ttncn 

ı dirilmektedir: 
Butler M-Tıf, Brendan Brac

ken latihbar•t Nazırlıjına tayın 
(Deauıw ıaltife 5 ılitu11 t de) 

.~laarif Naaırlıtına tayin 
edilen Butler 

Fakat maatteessüf her iki taraf 
da harbi, milli bir dava olmak
tan çıkararak aahai bir inat meae. 
lesi haline ıokmuf gibi ıörünüyor 
lar. Çünkü gerek irat edilen nu
tuklarda, cerek gazetelerin ne.,.i
yatında müspet ve insani gayeler
den ziyade tahıslarla uirapnala
rın, kartılıldı fahsi hücumların te
zayüdüne tahit oluyoruz. 

Tasviri Efkar Şildi 

Bu inatçılık, ,ittikçe artan tid
dct ve aaabiyetle bu tekilde de
vam ettikçe harbin büsbütün uza
masından tabii bir teY 01111112. 
Harbin böyle alabildijine uzama
•• ise muharip o ' mıyan, harpten 
masun kalabil •At bulunan mem
leketlerde Cle :z.yankar tesirini is
ter istemez her sün biraz arttıra
caktır. 

Geçen yıl tertip ettiğimiz gibi bu yıl da 
bir kürek müsabakası hazırlıyoruz 

Bolezlçlnde yapllacak olan bu mUaabekenın 
husualyetl, memleketlmlzde 

bugUne kadar görUlmemlf olmasıdır 

Ja hıtrckat lıHıvaffakı)C'tle <lcvıım 
etınektedıı. l\luha~ın altında hulu
nıııı ılüşnııtıı ı.rı uııtaı ının 1nıhıısııı ı 1 
de\ anı ediliyor. 
1800 Kilometrelik ı ephed'! tid

detli çarpıtmalar 
Bcılın, 21 •(A.A.) Almım rnıl-

) o,.,u 1800 kilomctı·e uzuııluguııdn 

l ~u~ cephe ı uzı•rındt' murndeleniıı 
gıttik~·e aı tıın blı eııeıji il devanı 
<'it "glııl bıldiı mcktcdir. 

Alınıın z.ırhlı tumcıılednııı ıleıle -
yı ile biı çok Sovyet bh liklcı i çcv
rılmiş bulunmakta ve kurtulmıık ıçin 
çok gayret nrfelnıckte olan du,nıan 

kanlı Zıı)iııt ~cmwktedir. 
J>ııı stcı cephesi de ~·etııı lıir ınu. 

t ılde!it' ahne olmaktadır. 
Şımalcle Alman kıtalııl'ı Pı•ıpu go

lunüıı arkında yeni m vzıl ı z.ıpt 
etnıi lcıdıı·. 

Sovyet müdafaası~ çetin 
Zurlch, !!l (A.A.) Cephe11111 , 

muhtelıf kısımJaı ında Alman llerle
yiıirıı mıital~ e<l.tıı Ncul' Zuı cheı 
Zcitung gazetesinin Beı-lirı ıııuhablı i 
diyoı ki: 

Alı\lan Vt• Fin kı:ıvvetleı inden nıu. 
te ekkil ol rcııab hklii çok geride 
olup h çblı muvııffakıvpt b ldirecek 
.allfYettı: dQ'ldlr. 

Buıiakl ..fartlar içlacfe kayıt .. & H t•rmz Bejaalarda kiki• elan Türk. Bl1lk Milli Şefinin 
idar .. ı albnda orada kendi itiıiaia oldafa kadar, dlnya l:ıarıt•••• da blr 'bekçiei ol•uthar 

(lhWM1 Ulı.Jfe il ıut t B "8) ................................................ 
, Sovyct tebliği ı 

. - --- -·- -- -

Almanların 
taarruzları 
yavaşladı 

Şiddetli yağmurlar 
yüzünden ortalık 
tamamen bataklık 

haline geliyor 

Moıkot1atla, luırart .. a 
tecriiheleri gapılıgor 

Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet İs
tihblU'at. Bürosu tarafından dün ak
şıım neşredilen tebliğ: 

20 1l•nııııuı1da, Pskov, Polotsk • 
Nc\'el, Smolcn k ve Novogıad istikıı
ınetlcrinıle şiddeUi muharebeler de
vanı etmektedir. 

Cephede vaziyeti~ hiçbiı· ıll'ğişiklik 
ol nıam ıetır. 

Çcteleı imiz, Alman kıtalarıııın gc
ı•ilednde muvaffakıyetli hareketler 
yaparak düşmana ağıı Zil) iat verdir
nıektedirleı. 

Hava kuvvelleriıniz, gayrimusaıt 
hava şartlarına rağmen, harekatına 
devam etmiş ve bazı düşman" nıotörlü 
cüzütanılarilc bava kuvvetlerini im
ha etmietir. 25 düşman tayyaı e~i tnh 
rip edilmiştiı·. 

Hava kuvvetlerimiz Baltık deni • 
zinde bir düşman t-0rpitosu batırmı:ı
laı·dır. 

Raılar Btltla t•t.lrlerl 
yıkı1orlar 

Zurlch, 21 (A.A.) - 1'ribuııa ga. 
zetes1nin ıaıtr cephesinde bulunan 

(Devam1 salılf e 6 Blitun 4 de) 

Batta HaUıevler.. elmalı üzer~ 
bugün (dün) Montrö ,uferanin 
5 inci yıldönümü ~ten geltın bır 
heyecanla kut1anmıttır. 5 sene 
evvel bugün (dun} ımzaladıiı· ' 
mrz bir mukavele ile Boğazların 
yeniden askerileştirılmcsıyle tah
kim edilmesi hakkını kazanmış -
tık. Bu zafer, Çanakkale müda-

(De-ra ı ı 11uh'fe. 6 ıt n li el) 

Bulgar devlet 
adamları 
Roma da 

Kr•l t1e MuHolini, Bulgar 
B•şt1ekili ve Hariciye 
Nazırile ıörüştüler 

lsull'ar Haricl1e Naaır1 Pop of 

Roma, 21 (A.A.) - Ofi: 
Bulgar Batyekıli ilt> Haı-icıle Nu

zıı ı buraya muvasalatların ı mlltcıı. 
kip Kont Ciano ile görüşmüşlerdir. 
Bulgar Nazırları, müteakiben Quiı i
nal aral ına gitmişler ve oı ada kı al-

(Dııı:umı 11ahife 5 ~ıitun 6 dt) 

1 

Memleketimizden geçen 
ecnebi sefaret erkanı 

Ekmek beyazlaşıyor 
Yeni halita, yüzde kırk arpa ve yüzde 
altmış buğdaydan terekküp edecek 
Topıak Mııh ulleri Ofı tara- 1 Dundl'nbeıı şebırdckı büt(in fı 

fınd ıı verilen yeııı lıi ı ka nnl ı ınlur ~·cnı halita undan ekmek 
l'kmcklık unun halıtu ı bugünden ınınhnc bn,lamışlıudır. 
ıtibafeıı ,.,_ 40 aıpa vc ı-, ılO huğ- I•'ı~ntl.ırda hlçbır drgı,ıkl k 
d )dan t wkklıp l'd cektlı. ~oktur 

Çı!Şnınin bu şekle getırılmc f, 11 F ! · 1 
c kı halltnda bulunan çavdarın, 1 raaea a •ı 
hem ckm~ğiıı 1\ l pışnıemc ne ve Bell'dll e, fraı a u tevzi ı ınde, 
hen de sıyah olmasına scbebı~et Aııkıııudıı t tbik edilen hır u .ılı 
veını <ıl dü uı ce ıle ) pılnııştır. kııllanınnu karnı \ermiştır Bu 
Hu •dny, ııı pli ve çavd.ırın pişme u ule v;oıc 1 ııporlur f rınlardn d -
d · Cl'leı ı n) rı olduğundan blrıni gıl, kaza kaymakıımlıkların la a 
İ) ı p1, 1ı n ek ek crı~ n clig ı·lerını l lıkona k 'c ku\ makamlar rapo 
) kınak netice inı veıdl ı den lnra muk bıl ha t.nl rıı birer nu. 
hıımur eknıl'k imnluıln önunl' tnm mnra verce ki rdır. 
ıuunıısilc b-eçiT ıncınlştir. Şımdi Yapılan he aplnrda istanbı ldn 
nıP;n ve bu~d~yın pi mc derece- kı francala raporu ndedın n 8197 
leı ıntn .bırlbırınc pek yakın ol· oldui:"l.ı anlaşılmı,tır. 
nıa ı dolu;p ıle hem ekmeklerin 
dahn pişknı olncnğı ve lıcın de Dığer t raftan çocuklnra ' ı 
ıenginin dalın ht•) uzln9ııcıığı sö)· j l lecek frııncalalıır içın de karne-
fonnıcktedlr. lcr hazırlıınmak adır. 

··-·····························································-···-· ...................... . 
Sakrşlar=====' 

ipini söktüğüm 
kitap 

P•gami SAFA 

D ün, büyücek bir zarfa 
Jkoamuş, kalınca bir 

İpe aarılmıt ve adıma ıönderil· 
mi~ bir kitap aldım. inan olsun, 
yanımda kesici biı alet olma
dığı için, bu İpi kitaptan ayır
mak, bana dakikalarca aüren 
bir eziyete mal oldu. Eser cılt
li olduğu için parmağımın emır 
lerine itaat etmiyor, bir köte• 
aini olsun ipten kurtarmak içın 
aarfettiğim pehlivanca emek -
ler hep bop gidiyordu. Biraz 
durdum, nefes aldııu; sonra 
tekrar, hem tırnaklarımın, hem 
de ~itabın biçimi aleyhine lı:ap 
lanca bir davranışla ipi söke· 
bildim. 

aldığım kıtaplann yüzde sek
seni böyle kalın iplere anlt
dır. Aldanmıyorsam bu köti 
ambalajı posta kanunu emre
diyor. Hay Allah İayıkını , er
ain 1 Bu ne lüzumsuz, ne gen, 
ne kaba adeti Fikirlerin zinci
re vurulduğıı devirlerde bile, 
kitaplar, eşkıyanın sım11kı bağ 
ladığı mazlumlar gibi çepçevre 
iple •rllmazdı. Herhangi hır 
esere kağıttan, MğLanı ve zıt 
rif bir kılığa geçirebilmek ıc in 
biT damla zanık hol bol ycÜttir· 
ken, böyle koca bir denk bnı,;
lar gıbi ipler kullanma!.: neden'? 

Gelclım kitaba. Arkadaşı -
mız lskcnder Fahri Sertelli'nin 
cÇocuklanmız.a muafcret ders· 
leri>. 

- Hal .. Aferin ... Fena de
ğil. .. Çocuklarımıza lazım doğ
rusu! 

Türkiye, laarbin kendi hudut
ları içine de aokulmaama mini o· 
labilen bahtiyar memleketlerden
b 'ridir. Bu sayededir, ki buaiine 
kadar harbin her tarafa sirayet 
etmit olan zararlan bizde çok 
mahdut kalmıtbr. Hariçten ıelen 
mamul mallar huauaunda fÜpheaiz 
biraz aakınb çekiyoruz, fakat bu 
mamul efYanın bir kısmından ko
laylıkla vazgeçebiliriz. Diier bir 
kısmuu da ne yapıp yapıp dahil· 
de tedarik etmenin çarelerini ya
·va, yaya, arattıracak olursak o 
çareleri de bulacaiunız muhak
kak gibidir. 

Yerli fabrikalar sayesinde J,u. 

Romanya, Macaristan ve Slovakyanın 
Bu emsalsiz yarışın tafsilatını Moskova elçileri ile 322 kişilik bir Alman 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:g;;aiiiikiiiıiiiiniiiida-iiiioiiiikiiiiu;;y;;a;;c;;a;;/a;;;;ın;;ı;;z;;liiiiiiii-iiiiiiim j kafi 1 esi Ed i rn eden h ud udr~ ha:e k~t"'~!,~~-~~1r 

lçinden çıkan eserin ne ol· 
du-~unu biraz aşağıda söyliye· 
cegım. Daha evvel, bi:zde ber
.ba~ b~r an'ane haline gelen bu 
ı~lı kıtap ambalajına kartı i
çımdcn )'Ük9Clen İsyAnı hirn 
bosa.ltmu iaterim. Poıta ile 

Diyip geçmeyiniz. Lazım ne 
kelime, efendimi Çocuklara • 
rnız.a ve gençlerimize ait tiki
yetlerimizin çoğu onların mua~ 
terctteki ihmallerinden, deiil 
mi'? Türk inkılabı çoktan bizi 
yeni bir medeni di.q,liae da.et 
ettiği halde, küçük n büyük, 

TASVİRİ EFKAR 
(Det>~n ı •altife. 5 ıiit tıı 1.de) 

(Ut/ .. ..,,,,,~ ~J 



t7 y..,.:KANDEMIR •......•.•.. -.................... --
Bu sarhoş askerlerin önünde koluma 

girip beni kurtaran adam kimdi? 

Bir yayha akf ~ hir eoa -- '* ~ ıöy~du ~ elen1e 
fp... eelimlaı veri.Jorlanla. Bira~ e,,_ 

Birden arkama hızla çarpan vel cammı almaya ha:urlanımt o
bir ağırlıkla unılchm ve dönüp lan ha adamlar fimdi hafla bir 
bakmaya vakit bulamadan, iki av gözleme Juçin yine kartı kö,e
genit kuvvetli kolla ı.:ım11.lu aa- nin kuytu bir kenarına ıaiınmıya 
nldun. O anda, kendi kendime gİÔİ7C1rlarcb. { 1 ) 
(ae feaa ölüyorum yarabbit ... ) - Deniade De 7apecabm 
qronhao. kudat? 

K-.undaki ıilihhlar bağrı~•- - Vapuriara ıitmek mümkün 
rak oldukları yerde durdular. mii acaba}. 

Göalerim branyorda. Votka - Vapurlu. ım}... Selmi 
tebchhurabnclan hu.ule selmit Arlra dağlardan deaia ~ 
MJ bulutaa keeafeti İıçiDde ne{e- awleler yağıyor bak, ifit~oı 
am kesiliyordu. musun ..lerini} 

Bünnımua dibinde: kanlı - Bir kolayını bulamaz mı-
aöaJi. pee bı}'lkb, ..kalı uzam.._ Y1Z denin) 
laıa kalpaianın kenarlarından - Hangi kayık denize açrlır 
·~ hılaım, INr nhti çeJ.re hu ha-da} ... KayıkÇJ nel'ede) 
farkettim. Bu patlak, kanb ıöz- Çıksa da vapurlara kaç aaatte 
ler korkutan bir mahmurlukla varabilir? 
ıözlerıme mıhlanmıttı. Beni kıs- - Bol para vorsek? 
kıvrak kavrıyan kollu gcvtedi. - Paıa pula bak.an kim bu 
Yiinme, yiyecekmif sibi uzun sün) Emret Ana dileclitini ya
llZUD baktıktan 90nra bqıldaki payam. Ama denize açd.cak :ri
aakerlere döndü, •lyalannı •- ğit yok. Dedim ya. açıı.. da 
ça aac;a onlua bir ~yler baindı vapurlar nerede) 
ve hır kazak ell:N.aine bürün- - Nerecle} 
mut iri vücudünü hıma aiper - O kadar uzak tala• lü .•. 
ecleı sibi dimtlik tutauya çal...- Hem nerecleyae kalkıp gdecek -
rak koluma sirdi: ler. l.tim üstünde dunıyorJar. 

- Kardat. dedi. tamdım ee- Ne yapeam acaba) 
ati - lnaDmUAD pi. ~ 

Şimdi. 71'ipa vmaa 'ba •rho- kadar sidelim. Gözlerinle gör 
fUD kolada hen ele 8Clldcli.1or- denisi. 
dum. Bot caddeyi kolkola. ikide 

Yüzüme bir daha. bir daha birde durarak •rken beni bu 
a.ltb. Ve bis daha; fakat bel" badiredes kurtaran bu heybetli 
tarafa d~ iatediii bir eee- aarbOfll da merak etmiyor deiil-
1e Wnch: elim. Kmadi bu) Beni nereclen 

- Tamdan .-••• Tirk lral'- lamyordu) Bir türlü ona (.en 
daft... kİllmİD melet)) di7emiYonlum. 

Ve yalma ceplerine dalcluch- O ille kırk ,..Jhk doet imitiz pi 
jJ eBeriai. 1air hayli uıir-fuu lon...-,..rda. 
birer fite ile Çlbrch: Aradan ha kadar umu~ 

- &u,ur, dedi. -.otb iDi • ti. hala beni muUll.k bil' öliim-
tenin, ,.rap ım) ... den kurtaran bu balhkAna kim 

On• ıöıen ..brler de ceple- oldaiuna ~ 
riftCWd fileleri ~I'. elik- Sabile .ardaimuz PIMD, m~-
miflerdi. hul da.ta hak vermemek elimde 

Bir korkulu riyadan ayaDU olmada. Bütün aemiler, zırbltlar 
aıbi ... mchm. po11al•r, p1epler ufka ya)dapc:ak 

- Neıqe Pfi7onma Türk kadar uzakla,mJ,larda. O kadar 
kardat 1 ki. biribirlerind• Qut edilemi-

- Umane ait.ek iltiym- 70rlard.. s.hille onlann arum-
dum. daki .. kin deniz zaman zaman 

- Denize mi) düten mermilerle yer yer yanh-
T elnar le.._. kohma ı~i yor ·we fWı117owGu. 

ve •nıla sanda 1tirümiye b11J- Kolumdaki, bu manzarayı 
l•dık. Önlerinclea eeçerken a.. göatererek 
keıl.,e sülümaiyerek baktım. - Buyur, l4iecli, nereye Ple-
Onlar da .... a b,ifti ke7ifti ceUia) 

~~~~~~~~~~~! - Fakat ha toplar niye .ıh-: yor, kime karp) 

Balcıılar ................ 
ipini s6ktiilibn 

klt•P 

pek çotumuz. dah• nuıl otu· 
sup kalkılac:aiuu, aaul konu • · 
tuiacajuu.... iyice hilmiyoruz. 

Kitap tNae i~t deiil. faUJ' 
~erir: ha fU'llU itipcla ~ • 
-- içia terhiyenin kitaptan an 
ce davnD1nau, lütapla heraber 
pı.,a-. kitaptan eonra da 
aösiai pıcuktu ~ 
llzunclıı. Bunun için müfredat 
• ~ .... mua.-.t 
tlenlerine ele kiiçük bir ~ •• 
rilmelİDİ fazla tı.lm mmunu) 
Bizim tihi ......-ıetine mecle
~ ve kıt'a deiiftirlea mem 
leketlerde buna aynca ibtiJaç 
wnlır, .... sycmnn. 

Arkad•fll'UZ l.kender -Fahri 
Sertelli' DİD aydmlık. aade ve 
enimli kita'-. ......... tin bir 
tedıil mevnu olabileceii d6-
fiinc:eeini bize ilham ediyor. Bu 
.....ı..m •tihtde hiıaz dura
Wllek... derim. 

&1.61 ,.._,. : 3 .............................. 

- Tuhaf aoruyonun karda, ... 
Şimdi kimin kimden haberi var 
lü)... Glrcü topçu1u raalsele 
aavuruyor ifte. 

Artık karar 'Hrmek amanı 
ıelmifti: 

- Oönelim bari... dedim. 
- Gel -6mıükten pplim, 

arb t•raftan daha nıbat sideriz. 
Sahildeki aümr6k binumm 
~ hpmm çalcb. C&rcüce 
bir ,eyler baiuclı. Açılan kepa
dan seçtik ••• Arka taraftan do
latuak lu7ıdaki lMdvara vaıcllk. 

Derinclea '- eea pliyor. la
•n, ha~ _. deiil, uiulta si· 
bi bir 197•.. Dwd•k, blak v•
dik.. 

- Bir motör ••• 
AiaduıD araaaaclan denize 

doiru kopk. <>makta. .üilin 
iN • k~tu )'erinde tMr motör 
vaı-dL 

Y•klafbk. 
Küçük hir ltalyaıa motariL 

lçiaae bir SeDÇ mül&zua Ye üç 
nefer. ,._..,, ------(1) s..-da Ilı rnA M, .. 
köttWe .... dl . ıd• fala .... 
'91 • ..... ,.. kaw siril· 
mittir. 

il ~T-•s• 

ŞEHiR HABERLERi lngu1z kabinesi 

SİVASİ VAZiVET 

Lozan barışının 
18inci yıldOniimii 

Dün adliyeye 
verilen 

lnuhtekirler 

ve harp 
1 ... b•• h. _. 

milquta mülııim ~
.. ,...... KMin b-..&a· 
• •• IWf CGa,• ... r ..... 
da .....-.tiadea Çlbnlauf " ... ... ... ... . . ...... 
.t..-... Lı ılrıt .. -lrht 
.. • t.r r. w· · , •. N.a.. /.,_,, U. iüilr.W •- ,ı, • .:: 11111 t.n t.ci~ 

B .. .. dd IJ •.ı.~ .. • ..ı ..:1 _,_ 6lrl .-k-'""" • · sır h.. ...W a,.. 
utun gur a Oıu.llğU gıcn, unıversileae ae ~ .=-= .. ::-;::: ::_ = ~ aa:.:':::.~-::: 

1 k . le J..;. örtilibde ............... Wr ..,.. .... i 1 1 ....... ..., 
parıa merasımle utlan11.ca1e ftllılrilı·~~ ait ... ~~~ ... h, ..... ,. • ... . 

__., '"™-" o.& Caop• ile a.n. ~ 
24 temmus peqembe cünü Lozan 

.,uıpnuı 11 iMI yıWQaüal kutla -
nanlrbr. 

tir C..- -..ı cL.ana aicia k..u. met ıı... Twlla' ' •ka>±ıile ~ 
yonız!> aotlu ile bagihıtln e'bemml
yetlni tebarüz ettirecelı:tir. 

lablacaktır. 

Tabia PuWbe .-.t 17 ·-- L.S Çil :a; -.L- ......... 11!1. 
-..a... y-•·• tıl eaMa• Nilııııla -:- ~ " .. 
..__ -- L!... ,. d ' .... ç-1, --' ı.a.....nc. ı.M9i '11 linduı uttatı _. _. _ 1 ~.- ...,_ 
W.Wetı.r IPı it lira tberiaden fa- ' 1 aiı utma .W•atle ...m.. 
tara Wl'lllif .... lıa suretle il bi8lk- W.. ..._. Ç&Piıa Ah ,.,. 
Jet. lcin l50 lira abuaı ieap ederbe .... ........ • ... - .... ~ ..-cıiii - IMa Wbiül 

sbi mıeruiale tesit edeftktir. B• 
miJnaseMtte !4 te111mmdıt, ÜniYer -
aite 11Hka ~u yıpılaeak tö

Atin Mln t• Lcıaaıı, anb' p
zıle Lozan, gezetecl pile Lo:r.an da 
Prof. TUir Tuer, Baro Reisi Praf. 

dir 192,5 lira abıuftır. S.Cla Allli,.,e ~ ,,. .. ' & ...... et• 
ı..u .... BalbTleriaııle .. ht- tealim edilPllştlr. • ...... ŞiılJlllli. Çllpiııa .. illi 

O.ıTUSiteti ib:i sac • .-elik 
gWle ı..a..--... ~-

Bundml 1-ka BaUalar ca4We9i fildr ve it .,.., • r • Willılleld 
54 au.maıada v Elektrik EYi 1 ,,_, __ _. __ W.;ai • i" ı• 

...... lira kıymeti.- olan ~ oto- -- - - .... W 
.. tiiinl 2' liraya aatbtuadaa. An- li pil.,........• ' i!JW. 

rene t titlil marşı1e lıaş}anacaJt, Rek MeW Gelenhek. Oı-du K9aau Alı - lama törealeri J&pdeıeakıır ..•. ._ ...... _..._. ........... " ...... _.. ..................................... -·······-··-············· ....... ·-· 
Birbirine giren 

kamyon ve 
tramvaylar 

F•tllte ...a6mla 6'ı ....... .,,,.,.,._.,,,, .,. 
Din aut 11 ra4ldelerinde bir kaırı 

:yon Fatihte Dd tramvayın arasında 
kalmıt Ye tramH7lardan biri ağır 
1tasara ._mııbr. llasademeden 
JOleu)aıdah bir Bayaıı1a 3 a1lılı: bir 
çocuk Jaralanmıfludır. 

Armatorler Birliğinin 
umumi heyet toplRnbsı 

bra caddesinde de iki bakkal f8br AcMa .. lraııl. ıl N " 
" eseneedid kiiıtlannı yiibek f"ı- ._. d.iitilAı'- J 14 J• ... 
yatla satarak lbtillr yaptıklarında ftlııili W.. eda 11•1Phr .... 1 
Adliyeye nrilmiperdir. Ortaıla a&im ı• ...,.,,• _. 
ı .... lm78 lla 7 • ' ~ ile ko-kbaat .... rı... ,.. hpibtiet cleTlet ............ 

Odunun kilosu ...... mç beki •>• Wır ittıh
lım ....,, •• .b ..... il-

perakende olarak tifab aire a..iliaılerle Bo'ııoaı • 
1 ()() para 1er bir ..,.. miicaclele ..._. ... 

dir. s.. .ııtediWili - SoY
Fi~at Murakabe Komisyonu, pe- yeder~ ile lasiiiz imparator 

ra1ı:ende oJaralr kılo Be eatıleealr • lala Wrfilde prt)an ve aulbün e- . 
dun fiyatlannı lla tetıblt e~i~r. saslannı kanrlaftıracaldardır. 
Yeni n1trha ~nr odoneolmr ı.ir kilo Yini So,,,..._ 8irliii .-; " , 
odunu ıoo paraya ıatacaklardır. yeni R...,anm ıllllll .,_ _... 

Amo•J•k tt.el•rlala yeleri ı........,. ..-ı ........ 
flyatlen yib.lcll tir ......... ....,.c_ Ruayanm 

Bua dolaplarında kullanılan emon- lrapala 11 • hr•• llÇlk denidere 
yak dolu fleelerin fiJatlan 40 ku~t-~ aittir. 

Fatih • Raıbb'e erasında işli)'en 
46 numaralı tramny arabasını ar
kadan takip eden IJOför Ömerin ida
retdıtdeld ü'11 numaralı kamyon buz 
:Jtl)dil oldaia ltaWe aüratini faala
Jqtararak ıtol4aa tramTaJI gecınek 
iatemiftir. Tul bil aıracla karp ta
rafta ikinci bir J'atlh - Harbiye 

tan 500 kııruşa kadar ~ır. L...!IL Belfe riı • tifakı L-!1: 
1 Bunların dahılden temin edilmesi ...--~ it ~~ 

için ı.etkikler yapılJıiUtadır. Temini tere devlet adamları ft Ullu IPD 
mümkün olursa ftyatJarın 40 kurut- de bekJemoN,en b..,_ •4 ;tu • 
tan daba siyade 11e81laınaaı auhte.. Bü... 8afvekil Ç&PIİD 1.öyle 

tramWQI pbaiftir. 

G rab tramva71D htbte ıec- Armatörler Birlitinin aenelik • o unmuş ve es ı are eyeti 1 a 8ofirb dratll 'Wr aannra De 1 k k 0 id h .. bı 
_.•; etmipe ele kamyon faala mum! heyet toplantıai dtin Blrlitin edJlaipir. Bundan 90ftl'& J•i idare 
ylkl8 olcluta ili• ömer buna mu - Kefeli handaki merkesinde J•Pıl - heyeti seçimi yapılmlttır. Yuk.arıda
ftlfak oluuyarak tramYaJa flddet- mııtır. Toplantıda fa.ıı,et raporlan ki :realıa. toplan~ f!!tı!tınektedlr. 

le~. ş·k"' ti )f=-dw ..U..inde 46 ...... ..... 1 aye er-, 
ralı tra•ft711l ..ı.a.1111 pa.rplan - 1 ............................ ..... 

Tramvag itloreainin 
6irilcmiş paraları 

~.= ... ~r1 w=~= Morg kokuyor Bir gazete, tramvay idaresinin bi
rikmif paruuıın imar leiae aarfedi
leceğini yazmıştı. Kamer .... lııir bduma - kol-

lan al'lllllada attata a a:rhk eocatu 
sarınnb esnasında eJlerlnden yere 
düterek yaralanmııbr. 

Yaralılar Cerrab.,..a baıtaneaine 
"k•lcbnbnışla rchr. 

Kamyon kıaıaen ~ ~raD11,1 
ve 90fiSr yaralanmıştır. Tahkikata 
helanmıfttr. 

A. .. , ... 

Taksi değnekçisini 
öldürenlerin 

muhakemesi 

Tuvfri E/ki'f' gıuctcsi Yan 
}şl•rf MiidtlrUil-• 

A .. iıdaki ıikiyetimln muhte
rem pzetenise dereinl saypa
rımla rica ederim: 

- Tıbbı Adli müeıısesesi dva· 
rında oturmakta11m. Fakat son 
zamanlarda morgda biriken ee.: 
ııetler ... valin• aıcUblı delayı
.Ue tlddeile taaffb etmekte " 
dTardakı1eri ralııataa etmektedir. 

Alakadarların nazarı dikkatini 
celbederek !tir a.ihk miiesaeeaai
nln ba M'ridflt Nri aıb1ll ieleft 
meydan vermemealnl rica ederim. 

Alikadarlaı-dan yepbğtmız tahki. 
utta bunun Jı~blf aslı ol.JNdtiı 1>11-
dlrilmifUr. 

Bu ~~in. Beledbenbı Wdkmiı 
parası aruında buluan ve .,rbeke
nln ısJah, te('dıt, tevsf ve işletme 
ınurafı olarak aytılan iki milyon li
radan galat Mtata aalatılmaktadır. 
Tramvay icbı.resinha timdUd halde 
elinde 4 milyorı 150 bin !ırası var
dır. Bunun 1 ıailJOD 2QO bin lirar.ı 
a .... yantmı ııancblınm. 800 bin 11-
raa U.t17at Ueem. 1 mll7on lirası 
da JUlranda JUdılua• slbi tehele 
ihtiJaa iciltdlr. 

ı- Wru ..uı.--. Bir mDclclet enel Be,llttqta tabi ___ _.iiiiiiiııııiı __ ... .,.... ........ ı:~:·:~~:: ~~:~~! ~ ~~ :ı 
detnekclai Tmikl 1uakançhlr yüdıı
den aldlna bUmi il• arbftp c..,. 
detin muhakemelerine dl• de İkinci 
Atııcaada dftam olunma1o tahit 
olarak Te'Yftkia IWiirtldQ6 evin 
aahibeel Adalet dinlenilm!ştJr. Ada
let denıiatlr ki : 

c- Geee yarm kapı •rlaaır gibi 
oldu Ye biru aonra da kısa boylu 
•ir adaa cıln• sittl. Baob ldr oeJ ........... 

ll11vbm·, taütleria eelW iein 
bqlra bir etine llıralulmıttır. 
Tüıl .... ~.. itiraf etti 
Belediye tahaildarbiı ra.utı aııa

larü -i-ueMia8 GI llra Pelrenk 
teTtif ehmaa CnıDla ••UU..i
.. din Aaii19 lklDd Ceuda lıqlan
mıfbr. 

s.cı.. JücWr ...ıakimda sirlhle
miı lıir ıteıiUkanhhkla •acunu lUraf 
etmif ft: 

- Bftt, -.Jıtir, ini JJaray:ı dm
methM Pflnlilba dolndar. Çlnkil 
kan• .,. ~ Lstaıanıaııtı. 
Para ilam oldu. aarfettim. 

••bme, ..P..ma tahliye tale
bini ftddet=.. ft danpuyı batlra 
bir sine INrabuftu. 

............... ,.... 
çoeak llcltl 

Bir kaç giln enel Ortakö7de Hak
kı adında IMrlaini• bif IMıcuk ıatıD
daki kızı Nermin, manpla düşerek 
yanmıt. Et.fal baaeue.lne bWınl -
mııb. 

Atır aantte 1a .. n Jnaeafta, din 
sabah hastanede 61milf, cesedi Adliye 
doktorunca muayeee olaneralr defni
ne ruhsat .erllmiftlr. 

Y• elııı MI••--•• ........ 

+ DABlLIY• V•CLJ YALO· 
VAYA Glf'f'I - Şelıriabe iatin
hat etmek tDere pmlt olan Dalı1-
li19 Veltill Fallı Oatnk. Aa aabeh 
Yaloftya sltaittir. Vekil ı..racta 
bir be sh ildiraltatt.- .. .,. tek
rar tebri..- .._ı ulıUr. 

+ VALi G•LDI - c..an.ı 
lilnl YaJeqya _.... alaa Vail •e 
Beledi)'e lteiei Dektor Lttll Kırdar, 
diln ulıala .....-- dlnmtltttlr. 

+ ADLIF• v.nLINJN f'ln'· 
KllCLBlll - A..,_ Yetili Baaan 
Ma r'ıe11a illa liledeq a.ra 
da Adliy~ cehniı, lnırada bir saat 
kadar ....... ....... Vekil. bu 

Dtın aabalı JCumkapı dalgakıranı esnada fstaaMll Vali we Belediye 
Ölllnde ıı 7 .. uula bir erkek eocuk Reisi Lüttı Kırdan da kUal ebalt
ceeedi Mlaulq, •lıile cıtanı..11- tir. 
tır. 11.uan MeMmenciottu 7arın alr -

aahiW.in bir JMkt-. lrU. ..Diki ebpreale Ankaraya 4önecek-
mek n lııtanbula lr9len Lülel»ar- tir. 
suı lndoldu maWleainclen öatn- + O'l'O•OBIL ALTINDA ICAL
oğlu Hasan oldutu n ~ l•re Dl - Annula adında bir kadın diln 
deniae clnrek lıoiahtafa anlqılaıt- Yeni Postane önünden geçerken eo-
tır för Ahmeclin idarealndeki otomobi-
~l Acili doktora t. t lin albHa kaı..ıı, müteJif ıeJ:Je. 

n, ye na tı\- ı rlnden atır surette yaralanarak Ea-
dan yapılan moayeneııinl milteakip naf haa'8wlae lraldınlmıttır. 8o. 
defnine ruhsat .erllmlıtlr. för yakalanmııtır. 

nıeldir. bir ilWrfiiine ..... Nl1I ı • ııill 

S
.. ... .................. ...... 
urpagop ~.~~-=::: 
d f • e ...,. ... waı..., Miıawww ..wlf. 

e inesi ---dJlalnpisorclm'*!•M: · ........................ 
• arda howWaMan ...... Ka 

• ıadeaisdea a.&y.. Çarhk taraf· 
D e r l n l ı k b e ı tan c-ı Denilsin a. Amini 

metre oldu~ <Kolçak) • atmam •tmif ~ ... 
•- ..................... e4iplo• 

halde bulanamadı mui ................. _L ~ 
Stlrpapp wdıiıHa aıawk- Ntile ,.. ... ~ 

ta olan. 6tbıe 1t116 -...... p1ıar.. Cet- - K~- Fialaa
lamamıştrr. Kaı\lan yerin derinliil cf"ıyıt Ozerüıe yllr8d8ftl zaman Çir 
din ak ama ltada,r bet metreyi geç- çil Scwyet Wik&ı11ıetW ft re;imi
mıı ~ulunoyonla. al• ............ f..wt w ilh

MilyOllluk de!lneniD ııabib1, dilu •tmİllL 
kadar bır netice elde edilmeyince ev. 8a wmhattea .......,. ...... 
•elce.lrenclhıine alwt .._.de- Blıpı .. : .... • . •• ... ht
fineyı elile koymut cibl balacalını ..m- a...,.,,. ...... pelr .._ 
16ylemif eılan Datlpr tat.katlJars ..... • UMa BllM ... . 
atlteU- Runn tekllftnl küale raNt " na• · 
mecbur olm11,tv ........... cı- ._.. ......... A&lra a.,..w
kaeat puaclall ıJ'ılO laiae 9Uilwk- 1 Crn ınl Sı ..._ .......... 
tir. Bu huam11 ~ kin He ... .,.., ':lir. 
noterde de bir ..... raını-.m. Çlr9il. .. ~ 1991 .....,. 

cTüüattllan prof_..:ao ı...tln _t_.ı_ .._.__ _.. u... • 
haaasl lletlerle ·~ ... - _ ... ..,. ,....,... _...,. 
lıyacaktır. Ancak ba ameUıw _.. ...._ PJIU. .g ... ol
smda hafriyat ıerlne ki-la eo- - nıPnrr lfMiciıııe ...... 
kulmamasıaı tart ~- ite Edm'iıııı ...n eWu1 ........ 
~~ ~'-ld...ıa._-~v1ana~ ettia ·ı•w.A ':' .._.__ ..... ..._..._ - - .... -· * . • 1111 '1t lftlh' .-y. 

~~. ~~..:-: ... 1 lr-iaıle ......... ... 
kinıaenhı iMie llederba hıx "ıe&tnı uı • Faht .... o.fi C-p• 
~~ ....... ,,,. ............ . 

cTahalra&llan prıfu't'h • "-· ...... 11iı .... dnletlı&I ..... 
dtD'-eb~deMrmnrma••k••• •"'9t 1 ı 
wt 'f1lbLMllmat.,. mnnt oldu- *7n- .............. ktffale 
t~ıtı;_:~ide~ineyl meydana 11,..;:.... .... pelal r • 8 .. 

i!: • t Ü."Mücl- - nı••• ... Wr ...... ....._ t..mr ıye • uru w • ·+ı .. ••he ... .., .. 
phrimiae plcli •· 

Emniyet Umaa lliidlrl O... So.J.t hı ne .::J::' ~ 
S.hrl Adal, dtıa ulıah ADbredan ...._,. " •••• ~ ,,_ 
şehrimize p)aifdr. Um Jıltldlr, .-.w-rt ...._,,. Jwl ... 
Valiyi m~ıacla ... .aaif n •ıılllll olana, ..... 1 ..,.. 
sonra Vali munini Rafit Demlrtat· ai ~ ... ft allna • 
la prilfmiiştilr. Öğleden aonra da -..ı- Wr bl .... tWclet Wa-
Emniyet Dlrektörlotüne gideıek cM " .......... ,..._. ça• 
mıılttelif iller tlsertnde balaat ~ Ga .. _.ki •<ll lw. 

tırÖ.... S.brt Adal. llhrbmde blr Mas rem F.,.& TOGA y 
be gön daha kalacaktır. 

lak bcha tablolaruwa, babamm 
reami yamada bile. bulunmuana 
tahammül eclemezdi,_ dedi. 

Tabiat bile böyle yapar. Top-1 lanm• beyaz çiçeklerini dö,emİ· - Belli olmaz ki annet ..• 
raklann aüaü çiçekler ve yaprak- ye başladı. Bu bir hazin bahaıdar. Bazan t•hlo biterken imha edil
lar döküldüjü, ı:erler ve ağaçlar Bütün 'bualan acı hir ıebee- dilini ve yeaiclen baflachiamm 
çirkinliklerini bütün çıplaklığile aümle söylemifti. Muahaze eden bilmez miain) 

1 V~eleril Şerhi i 
Nimet hanım bu latifeyi ıüle

rek ka,.Jada: arzettikleri zunan onl•n kann edim imana alır ıelıniyordu. Ziya sülerek atılclu 

....... ......,,_ ,.,,. .... , ............ 
riae ........ L S. idLL 

- RabmetU haban mutaaamp 
adanadt ••• in.an rainılerine ta

Kenual Bllb•f•P bammül eclemezdi o kadar. 
--·••••••••••• .................... Beyefendi de anacak ki b· 

mantoeuna •rar. örter, rizler. Ziya bana: _ Kef(inde yuulmadua Me-
Aiaçlar da beyaz çiçekleri ve - Annem çaplakbim kendt- diha •.• Tablo,.a yeniden bqlı
buzdan prdanbklarile memnun aidir, dedi. Onu, konuttukça da-
oluılar. Bundan dolayı 5 cnçler ha iyi anhyactıbm... Yacaiız. Bu defa c.,k ve ilham> 

___ 1•1 K.wna. bayat bu zaten Mediha-

Bir bıaalUJI mhhati, )'&im• 
lı:ollarnıra b....el yahut yalnıı 
ctterlerh11n veya J&bııs katası
nıa .alla•htı ile llcU... He
,.tt nnnnl,.aiala ulfambfı ıle 
alclllr. imanı terkip eden MltO• 
elhular, Mitin ...ı.r lıılriWrl

M ,.tın ft 1ıir1Wrine 1lft9D ... 
recede nhbtll .... lı:nfttll ohlr
u o iuu ....,.. •11hr. Mir 
dmetta clelert .. Wr ..... 
u.tıa•htma baaer. 

Ge.- 1a-1arm •at•-
...... ~..., iif ......-,,,.__,. ....... F.,..,,. 9iwca-

,..,. ,.,,. ..... ~ ... laa. 
fll hlawor. .lrOtlt&fllrin a11M"la 
.,,..,. Nr to6lo u""4iüctiU 
....,,...,. " kCfCI .u.pa, ..... 
.,.,.. A•t1•1 ı ......,. _.... ..-:cA....._ ......... ... 
... ~iMi".> , ......................... . 
............ ,. ..,... •'*"• ..... 
A.W. .... , Cllllcıetvor: 

cOe .... ..,,.ı h Wlo Nr 11-

..,._ IM'rf••11•r " Wr g~ 

.... ., ........... 7 ....... ... ,...."' ......... '" ....... ..... ,i'-wlrlt ._., ... A_., 
• •..Wliı1ı .... ~ ,,..., .. .._....,.,_,,,,,...._Bir 

Miidcü& ...,.. _,_. iMW ,.. Zi- bnç olan heıüm ••• 
WCK•• Nlilloi ü flt.&l&U """'la lull- Ziya anneaine takılmakta de-
fi• AqhU lafoflrftli Mr •MC Mi. VUD etti: 
~· ..,,_., Bw. ftrfl4o A .... Jl.U.., ,,.._,..,,

11 
._,..,,. ftftWriM- - nnecıaım aen, ne zaman 

4n cBw v .. chdiıain """ewt bana model obnayı kaba) ede
,.,.._. tsuııli.• cebin) Şöyle IO)'Unup dildine

rek.. Ha) 
Odanın bir köteeini büyük bir 

piyano, mukabil kö,aini mun
zam bir konaol ve ayna itcal • 
diyordu. Duvarlarda Ziyanın 
peyzajlan aaıh idi. Konsolun aa
iı1'da. Miralay rütbesini tafl)'an 
poe bıJ!kb bir hahriye aubayı 
reau vardı. 

Ziya bana siz bpar.ak: 
- Pepajlar-. b•..a• hu 
~ .............. A....npp-

Nimet hanım, ilk defa ıörilt
tüiü bir miıaafir yanmcla, ~ak· 
laktan ba••tlimeeini eahte Lir 
hicapla muaheze etti. 

- Bak utanmazL Bir evde 
bir ~ yetnaea iDİ~ deıfi. 
Sonra ilive etti: 

- Her kaclm aoyımmakta11 
açabp eeçdmaktaa bu d•7ar. 
Fakat benim yaflDKiaki lı:aclmlar 
için en makulu örtünmektir. 

aoyunmaktan, 7 ....-ar güzel el- Odaya Mecliba pdi. Bitiımedea. ~ 
bi9elerden hotlanKlu. Be7az ve ade bir :ob ı~ ~~ 

Bu zeki kadım içimden alkıt- ti. iri kumm diflneler bu be- u.p • • ·:. 

ladmı. Cehren »e ona medeni yazlık üzerinde mercan damlaa ~ de . ~ L~ 
bir riYaürlakla: gibi cluruyonla. S.n uçlan bir olabı~ ~ -- _. 

- Fuat hanuneleacli, de- ihinalle claiılmıt hillini nrmek- talebesi sibu 
dirn, m henüz yaprak dökümü le beraber. clilr ... tle hakdmca - Cüsell~ anyanlann milf-

• · 1m· ~ı · · itinanm bu ihmal ......_ -=-1--dt- külpeeentliiini bot sörmek J&. 
~ .. lf '"'lJI 81ft1Z.,. ....-- __...., ..LA_ •--- •L• L.:-L:. 

O ellerile cHayır, bayın ip- ii farkecliliyorda. Kınam düi· zam. ~~ • ...an 111111 -.ruu 
reti Japarak mörimü ke8ti: melerin lfaiı VUl'ID\lf gibi 1anak- aman, bıti!l'emıyec:ek. 

- Cenç dostum eledi. Benim lannda renkler vardı. Mediha mütteki bir lieanlaı 
YllfUDclaki kadmlar hakikati ay- Annelİne cloina aittL Kucak- - Sanatk&rlar o halele, Allah 
n• kartıaında kendilerine çoktan lattılar. sibi. noksan kullann ve yarım 
itiraf etmif, söz Y&fl dökmütler- Nimet hanım onu yanakların- eaerlerin doğmaaına müaaade et
clir. Artık csençliiin olanı 11enç- dan öptü. Soara kollanndan bt- einler. Zira Allaha d•, onlan da 
Jiğe, kendi yatlarına ait olanı rakmaksmn aO'rdu: evveli modeller inklr ve terkede 
kendilerine:. almif(aıdır. Bizim - Naaıl, r.e8im ilu~os 1:1a) cekler .•• 
hotlandıitınız ,ey4eır artık hür- Med .. • cW.a ıenkleDdiii- Hepimiz •alakaha de ...._ 
met prmWk olabilir. Tabiat aaç- ni farkettim. (Dffflf* .,.,., 

Dmm-1dl ............ 
..._. Mtlaa .. imi eıl11na o 
.....u. ._..a .. • mabette JUk
.- ar. 

Ber Mtaa. ,....ıardan tetek-
1111 ...... paıp1ana hepU iyl. 
aallam n biribirine u1pa eıln
aa o bilttlD mnkemlMl olur. 

B• .., •akkm•ı dotııı olan 
b• blcle cletW ballmda u ay
ni' dereeed• clol'ratir· 
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Pariste 1200 .. , 
komünist , Macaristandan pamuklu 

tevkif edildi " mensucat geti~ildi Londra, 21 (A.A.) - Ofi: 

, 

Gecen hafla Pariste 1200 komü
nist tevkif edilmiş, 52 gizli gazete 
meydana çıkarılmış, !l00.000 beyım-ı 
ıınnıe ve 200.000 ı·i ~ale imha edilmiş
tir, 
Darlanın vermiş olduğw bir emir- 1 

le 3t. Nazaire, St. Malo, Villencuv 
''e St. Geoı·ges Belediye Reisleri 
a~l~dılmişlerdlr. Bunlar bir müddet

Vekalet, bu mensucat fiyatlarının 
arttırılmaması için tedbirler aldı 

Ankara, 21 (Hu~usi muhabiri- 1 Bu mensucatın elden ele geçerek 
mizden telefonla) - Macaristan- fiya,larına zam yapılmamasını 

enberi sol cenah lehine yapmakta 
oldukları faaliyet <lolayısile nezaret 
nltmda bulunmaktaydılar. St. Geor
~€~ Relediye Rebi on "lekiz ay hapse 

dan milhJm miktal'da pamuklu temin için vilayetler tan\fından 
men~ucat l!'etirtilmiştir. Piyasa- intihap edilecek bir tüccar para-
laı·ımızda eksik olan bu mensu- sını bankaya yatıt·mak şartile 
catın halk tarafından ucuz bir malları cekebilecektir. 
fiyatla temin edilmesi için alaka- Fiyat Murakabe Komisyonları 

mahkum olmuştur. ı ı dar makamlar mühim bir karar villiyetlerin şartlarına göre bu 

11 almışlardıı. mensucata bir fiyat takclh ede -

Macaristanda 
1500 Yahudiyi 

kampa kapadılar 

Bu hususta vilayetler pamuklu cekler ve mensucat bu suretle pe-
menRucat ihtiyaçlarını tesbit e - rakendeci piyasaya al'zedilecck -
derek Vekalete bildirecekleı·dir. tir. 

. ~~~...:.~~:...;-.-.;.;;,;;,;,;,; __ İİııİıİı __ İİııİııİı ____________________ _ 1 

Buıgarlstanda da 
Yahudller hususi 
vergiler verecek -

Giresunda leci bir 
otomobil kazası 
Bir kı,ı öldU, be' 

Eudapeete, 21 (A.A.) - Stefani kl•I de yaralandı . 
ajansından: . Giresun, 21 (A.A.) - Evvelki gün 

Büyük bir kısmı Bolşevı~me_ sem- burada bir komiser muavininin ölü
ııati gösteren aslen Ynhudı bır ~- mü ve biı'i ağır, diğerleri hafif ol -
lı.ım eşhas, casusluk v~- kıındak~ılıga l mak üzere beş yolcunun yaralanma
mahal bırakılmamak uzeı·e ~acar sile neticelenen bir otomobil kazası 
zabıtası tal'afından tua~sut edılmek olmuştur. 
iedir. Bud:d,'ıeştede Galıçyalı ı5oo Terfian Trabzona gitmekte olan 
Yalıudi tevkif ve hususi bir kampa ı Talat Selçuk adında bir komiser mu
;;evk ve orada hapı.edilınişlel'dir. Gı- avini bindiği vapul'un limanımızdaki 
da maddelerinin fiyatlarını arttırmı~ tevakJrnfundan bilistifade burada bu 
olduklarından dolayı bir ,C0~ !ahu. lunmakta olan akrabasını görmek i-
diler de mahkemeye verılmıştır. çin şehte çıkmıştır. 

Bula-arlstanda Talat Selçuk, gecikme neticeııi o-
Sofya, 21 (A.A.) _ Stefani ajan- larak içinde ai~esinin .. el~ bulunduğu 

t<ından: 'Vapuru kaçırdı~ını g~r.~mce. vapura 
Bir kaı-arııa:ııne, aslen Yahudi olan Tireboluda yetışmek. ıçın. dığer beş 

eşhasın tediye mecburiyetinde bu. - yolcu ile bir otomobıle bınerek yola 
Iıındukları verginin yüzdesini tesbıt çıkmıştır. • 
etnıektediı·. Baba veya anası Yahu- Otomobil Giresundan. hueketin-

• di olan eşhas, Yahudi addedilmekte- den sonra buraya 21 kılometre me
di r. Yahudiler, malik oldukları em- safedeki köprüden uçmuş ve bu ka
val ve emlakin kıymeti üç milyon za neticesinde Talat Selçuk .b~ğu~ -
)evtıyı tecavüz etmediği takdirde muş ve diğer yolcular bırı ag!r 
yüzde yirmi ve bu miktarı müteca- olmak üzf're yaral~nmı.~lardır. Talat 
viz olması halinde de yüzde yh·mi Selçukun cenazesı dun Vail ve 
beş niııbetinde vergi tediye edecekler daireler erkanile polis memurları ta 
diı'. Kıynıetleri iki yüz bin levadan r!lfından kaldırılmıştır. 
aşağı emlik vergilerden muaftı~. ikinci parti kahveler 

B\l kararname, ahiren Bulgal"ısta-
na !lhnk edilmiş olan arazide _m~s - dag" ıtılıyor 
kün bulunan Yahudlleı-e de ~amil -

Garpta hava 
harekatı 

lnglllzler Ren 
havzaeındakl hedef
lere hUcum ettller 

Londra, 21 (A.A.) - İngiliz bom
bardıman tayyarelerinin dün gece 
Rhen havzasındaki hedeflere ve Ro
terdam d,oklarma hücum ettikleri 
öğrenilmiştir. 

lngilterey• yapılan akınlar 
Londra, 21 (A.A.) - in~iliz Ha

va Nezaretinin tebliği: 
Düşmanın İngiltere üzel'indeki ha

va faaliyeti dün gece de az olmuş -
tur. 
inglliı.le1' bir petrol wemiıi 

dah• batlrdılu 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz Ha

va Nezareti İstihbarat servisinin teb 
!iği: 

İngiliz hava kuvvetleri 7000 toni
latoluk bir sarnıç gemisi daha batı
ı·arak bu hafta sonuna kadar batıı ı
lan vapurların mecmu tonilatosunu 
&5 bine çıkarmışlardır. 

lngilh: tayyarelerinin 
devamlı bombardımanları 
Londra, 21 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri beş gündenberi gece, gün
düz Almanyayı bombardıman etmek
te ve büyük hasara sebebiyet ver -
mektedir. 

TASVİRİ EFKAR 

111111/11 lmralı- tecrübesi 1111111111 

Ceza sisteminde 
bir inkılap 

---
_________ ............................................................ .. 

I ş esası üzerine müesses cezaevleri, nevileri şahsına 
münhasır ögle müeueselerdir ki, içtimai f agdaları 
b ak ı mı n dan bütü11 diğer ceza s istemlerinin 
mahzurlaı ını bertaraf elmiş bulunmakt11dırlar 

........................................................... __ ..... ____ 
---

A di.iye Vekaleti ceza hukukunda\ ki, mahzurları asgari olduğu ni-.bet- ı çalışma hürriyeti vardır, suçlu dört 
bır fasıl başı teşkil edecek ka- te faydası da azami olsun. duvar araııındaki ıztıraba maı·uz de

dar muazz.am ve lıev'i şahsına mün· Adlı: kazanın bir devamından iba- ğildir. İnsan muamelesi göı·mekte
hasn· bir tecrübenin mıisbet biı· şe- ret olan infaz sistemlerinin hiç biri dir; fakat. .. Bir şartla .. uslu otur
kilde ilel'lediğini görmekle lıaklı bir tenkitten kurtulmuş değildir. Sis- mak ve ıslahınefs etmek, iyilik iU
iftihar duymaktadır. temlerin biribirine tefevvuku dai- yadını kazanmak şaı·tile... Bunun 

Çünkü ancak dört senelik bir m:ı- • •.. için de geri bh· usul olan teczıye 

ziye malik olan ve iş csa~ı lizerine y A Z A N .• keyfiyeti yerine ileri bil' teşvık 
kurulan yeni sistem ceza evlerimiz U!'ulü vazedilmiştir. 

bugüne kadal' beklediğimizden c;ok c • h t B A b Mahkum adada çektiğı her mah-
daha mükemmel netlcelel' vermiş bu- 1 a a an kumiyet gtinüne mukabil ·ki gün ka-
lunuyorlar. zanmaktadır. Dışarda h!r tokadın 

Kurulan müesseselerde başlıca k h r·fti f k ı· l J ma dünya yüzünde değişen tesırlcre ceza~ı pe a 1 r, a at r.ıra a a 
muvaffakıyet sebebi bu mıif'sı<l'selc- tabidir. Türkiye için mükemmel r.lan 1 bir mahkum di!'<iplinsiz harckf't eder 
rin hayatın hakiki çehresine uygun bir usul, İtalya için kötü neticc>ler 1 de cı:kı ceza evine avdet ~der,..e, bü
olarak büyük bir ihtiyac!l. tekabül verebilir. İmralı tecrübesinın muvaf- tün kazandığı günler heba olur, ve 
etmesindedir. İhtiyaç, zaruret, içti- faklyeti, İtalyan ceza <:i~ttmıinıleıı baza.n. bir tokadın cezası beş sene 
mai sebepler, ferdin ı·olü ikinci ıle- 'kt·b .• . . . olabılır. 

ı ı as ettıgımız ve yenı hapisaneler 
recede kalsa bile, müesseseyi hedefi- Bol hürriyet, büyük mesuliyet; fa-
ne doğru mutlaka götürür. Kaldı ki inşa edemediğimiz için latbik edeme- kat mesuliyete teknbül eden ağır 
bu tecrübede hukuk ve psikolojinin diğimiz bir uı;ule bizi artık muhtaç müeyyideler ... )Juvaffakıyetin ikinci 
nazariyatını tatbikat ile içiçe götür- bırakmıyacak gibi görünmektedir. sııTı da işte buradadır. 
mekte büyük rnuva!fakiyet gCi<>teren İmralı tecrübesinin şimdiye k:ıclar, Sistem muvaffak olmaktadır, çün. 
Mutahhar Şerif, müessese~ bir çok neşriyatta gördüğümüz şe- kü Tül'kiyede, birkaç şehir, hayır 

nin müdürü Esat Adil, Cez:ıc,,len kilde romantizm ile hiç bit· alfıkası şehir bile değil, Galata vessire gibi 
müfettişi Cemil gibi şahsiyetler, va- yoktur. Bu adada bin tane mahkum, birkaç mahhlle müstesna, suçların 
zlfelerini idealleı-ile kaı·ıııtnmıyn kurdukları tam otarehique bir cemi- hepsi tesadüfidir. Türk ırkının yük
muvaffak olmuşlar, ve insan ıoıevgisi yet halinde düpedüz cezalarını çek- sekl!ği, ve Türk milletinin ı·ulıunda
mesnedinin üzerine kurdukları me- mektedlrler. Eğer orada diğer ceza ki asalet, bizde sık sık profesyOflel 
sailerile bu muvaffakiyeti tacil et- evlerinde gördüğümüz vukuat ol- suçluların m<>ydana çıkmasına mü
mişlerdir. Bu arada bu ihtiyacı his- ınuyorsa ve eğer orada inzibat, jan- saade etmemektedir. 
sederek resmi yardımlarını esirge- darmasız, poli<;siz, gardiyansız tc
memiş olan esbak Adliy~ Vt!kili Sa- ınin ediliyorsa, ve eğer orada suçlu
racoğlile, o zaman mü::;teşar olan lar nefislerini ıslah ederek Mr eıt?m 
şimdiki Adliye Vekili Hasan 1\Iene- ve nedamet içinde yaşıyoılal'Sa. bu
ınencioğlu da bu yapının dülgerli- hun yegane sebebi, orada tatbik edi
ğinde bilfiil çalışmışlardır. len usullerin, yüzde yüz hayat l"eali-

Dünya yüzünde muhtelif ceza in- lesinin içinden alınmış ve her yerdı. 
faz sistemleri vaı·dır. Birkaç tP.tkik ihmal ettiğimiz ruhiyata ehemmiyet 
makalesinin çevresine sığclıl'amıyaca verilmiş olmasındandır. 

::\Iahki'imlarımızın hemen yiizde 
dohanı, bir feveran anının, kısa bir 
asabiyet buhranının, kazaya uğrat
tığı bedbahtlardır. Şunu da hemen 
ilave edelim ki, Türkiyedeki idarele
rin de bu suçların husulünde büyük 
bir hissesi vardır. 

ğımız için b!itada mevz.uumuzun bari Burada, hayat zaruretine, içtimai 
cinde bıl'akae:ığımız bütün bu sis- muayyeniyete boyun eğen mahkumun 
temlerin gayesi mümkün olduğ'u ka- gittiği istikamette yaı·dımcı bir idn
dar cezaları şahsileştiı'mektil'. Nasıl re usulü tesis edilmiştir. 

Sahife : 3 

Yunan Kralı 
lngiltereye 
gidecek 
Churchil1, Kral 

George'a dostane 
· bir mesaj gönderdi 

Londra, 21 (A.A.) - Chuıclıill 
tarafından Yunan Kralı Jerja gön
duilen bir mesajdan anlaşıldığına 
göre Kralın cen\lbi Afrikadan İngıl
tereye gelmesi muhtemeldir. 

Churchill, Elenler kralının mane
vi kuv·ıeti hakkmıla duyduğu hay -
mnlığı izhar ettikten ~onra nıe::;a -
jında diyor ki: 

l\Iuzaffer olmak veya ölmek kara
rını wrıniş olan fngilterede si1e c-n 
hararetli hüsnükalıul l!Önerilec:ektır. 

Yunan krıılı da Chuı chill'e şu me
sajı götıdernıiştir: 

Sizi ve İngilleredt>ki diğer bıı çok 
doııtl:ırınıı l!iireceA'iıııi zannNliyorııın. 

İngiliz. Hadciye Naznı Edl!n .ıe 
Yunan Başv<'klli Çu<lf'rol:'a gönılenli
ği hir mesajda keııdisile yakmı)a 
Londrada gıirüşıııck arzu~unu iıh::ır 
etmi~ ve bu görüşmede müşu·ı • k 
harp gayretlerinin idaıııe~i i.,:in alı
nacak mütemmim teclbi ılerin ınuzn -
kere edileceğine telmih etmi~tir. 

Çudnos verdii!i cevapta bu tekli
fi memnuniyetle kaı·şıladıfmJJ hıldir

miştir. . .............................................. ... 
Belediye teftiş 

heyetinin icraatı 
BelP<liye Teftiş HPyetinııı !l4tl ~e -

nesi iklncikfınun başından U4l binn
cikanun ııonuna kadaı yaptıgı ıcra
at aJ'a!lıııda şun hır vardır: 

15,:3!17 kilo eknıek, 1161 kilo fran
cala, 24 kilo pide muı:adı:re eılilınl~, 
124 nlimune ::ılınmış, 650 z:ıbıt tutul· 
muş, 19 fezleke yazılımı<, !l'.?4 tahki
kat ve tetkikat, 526 ıla tefti~ raııoru 
hazırlanmıştıı. Ayrıc.-a 433 çatlak 
kase ve tabakla 20 kilo un iıııhr. e
dilmiştir. 

Belediyenin yapbracağı yol'•r 
Belediye, bu seneki yol proJ?ramı

na aşağıdaki yolları da ithal .:tıni:r 
tir 

Topkapı - Silivri yolunun 111ebdei 
de şose olacak ve 3361 lira ~aıfedi
lecektir. 

Belediye hududu dahilindeki h;ızı 
yollar k~tran ve bitün kaplanacak
tır. Masrafı 24622 liradır. 

Y Pşilköy<le Firuzabacl, )Hiheıııli~ 
Ziya, Hareket. oı·dustı ve Gül İbl'ı..iın 
sokakları parke ve adi kaldırım ola
caktır. Buraya da 9952 lira harcana
caktır. 

MEVLUD 
dir. 

-------• 
Ankara, 21 (Husu~i muhabirimiz

den telefonla) - Hükumetimiz tan
fından getirtilmiş olan kahvelerin i
kinci partisinin tevzii işine başlan -
mak üzeredir. Bütün vlayetlere veri
lecek olan kahvenin miktan 15 bin 
küsur kiloyu bulmaktadır. Dağıtıla
cak olan bu k'ahvel<'r memleketin iki 
aylık ihtiyacı içindir. iki ay sonra 
tekrar vilayetlere kahve tevzi edile
cegı gibi kahvelere herhangi bir 
madde karıştırılmaması için vilayet
lere sıkı emirler verilmiştir. 

Daily Telegraph gazetesi başına -
kalesinde şöyle diyor: 

tıpta hastalık yok, basta varsa hu- Burada mahkum ~alıştr, hem dP. 
kukta da suç yok, suçlu vardır. istiyerek çalışır, cünkü ntahkunı ol
Ceza kanunlaı·ında hakimlere verilen mıyan bizlerın çalışmamız için icap 
ve gitgide genişletilmek istenilen eden içtimai zaruretler orada da 
takdir haklan, bazı memleketlerde thdas edilmiştir ve yalnız iş bıı ka
amme vicdanının hükümde esag ola- darla bırakılmamış, asıl muvaffakı
rak kabul edilme~i jüri usulünün yet gösterilerek bu zaruretler, ruhi, 
vaz'ı hep bu hukuki prensipten doğ- hukuki bir takım tedbirlerle artlıı-ıl
muştur. )Tlıştır. Bu suretle evvela mahkii-

Esbak Adliye Vekili Fethi Okya
rın üzerine parmak bastığı ve Hasan 
Menemencioğlunun mutlaka başnı·:ı

rağı kadastro, topuk işi halledildiği 
takdirde, arazi meselesi yüziindcn 
işlenen cinayetleı in onune büyük 
mikyasta "eçilmiş olacaktır. Katil 
mahkumlarının büyük bir kı~mının 

da suç işlemelerine saik bu toprak 
davasıdır. Zevcim, babamız m~rhum 

İtalyan ve Amerikan 
diplomatları 

Suçların ve uAıuıa 1ı· ,1 1 Bedri Ziya Aktunanın vefatının 
s .., rın nıa ıyl'. 1 k k .. .. d"f d t 

bo .. "lecA te d ··rı ı 1 t k ır ıncı gunune tesa u e en en1 ·' .- ~a u ı o unca, on arı l' rar . .. .. 
cemiyete faydalı bir şekilde kaznn- muzun 26 mcı cumartesı gunu 

dırmak elbet zaruridir. İşte yeni Bakırköy camiinde öğle namazın 

L:lzbonda mUbadele 
edilecekler 

Barcelone, 21 ( A.A.) - Ofi: 
İt.alyadan gelen el11 Amerikan dip

lomatı dün ak~am buraya gelmişler
ılir . Yarın Lizbona gidecek olan bu 
diplomatlar, oradan memleketlerine 
gitmek üzere vapura bineceklerdir. 
Almanyndan gelen Amerikan diplo
matları <la Portekize gitmektedirler. 
Jier ikl grupa memıup diplomatlar, 
Aınerikadan Alman ve İtalyan diplo
matlarını hamil olarak Lizbona gel
mf•i beklenen Vest Point vapurile 
memleketlerine dönecelclerdiı'. 

Almanyanın şimali garbisindeki 
sanayi şehirleri, Churchill'in beya -
natınm manasını yavaş yavaş anla
mıya başlamış bulunuyorlar. :Malüm 
olduğu üzeı·e Churchill mevzuubahs 
beyanatındn harbin ynlnız bir yağ -
madan ibaret olmadığını Alınan mil
letine ihtar etmişti. 

Geceler kı~a olduğu için İngiliz ha 
va kuvvetleri bombardımanlarını da 
ha ziyade garbi ve merkezi Alman
ya üzerine teksif etmekteclirleı". Fa
kat geceler uzaymca İngiliz tayya
releri, Hava Nezaı·etinin parolasına 
uyarak bütün Alınanyanın hayati 
merkezlerini daha şiddetle bombar
ıiıman edeceklerdir. Şimdi yaptığı -
mız ancak bir başlangıçtan ibarettfr. 

imanın ruhu gayet mu•lildil'. Ay- mun muhayyilesi, kötülükten ivili-
11i suçu, ayni sebtpler tahtında iki ğe, tembellikten mesaiye tevcih ~<lil
ayrı şahıs irtikap ettiği halde, iki miştir. Bu, nıuvaifakıyetin birinci 
muhtelif insandaki ahlaki redaet bü- sırrıdır. !kinci ~ır şuradadıl': Adada 
yük farklaı· gösterebilir, ve bıı ikl 

iş e~ası üzerine mües~es cezııt'
lel'imizin kurulmasında :.mil olan 
ana fikir de, bu mütaleadan mülhem 
olmaktadır. 

Cilıad Btiban 

dan sonra ruhuna ithaf edilnı~k 
üzere Mevludü Ne be~ i oku naca -
ğından akrahil ve dostlariyle ih
vanın teşrifleri rica olunur. 

Merhumun ailesi 

Garbi Afrika 
Fransız anavatannıa 

sadık kalacak 

Gümrükler Vekili 
Karsta 

Kars, 21 (A.A.) - Gümrük ve İn
hisarlar VekiU Raif Kaı·adeniz, be
raberinde Gi.imrük Muhafaza Ku -
mandanı General Lütfi Karapınar 
ve maiyetleri olduğu halde di.in Ka
fumandan buraya gelmiş, Vali ve 
Belediye erkanı tarafından karşılan-
mıştır. • 

Lastik tevzıatına 
yakında başlanıyor 

Ankara. 21 (Hususi muhabirim.iz
den telefonla) - Ticaret Vekô.Jeti 
memleket ihtiyacını karşılıyabilmek 

Vichy, 21 (A.A.) - Dakar Umu- b·ı 
nıi Valisi Boisson, Fransa müstem- için ithal etmiş olduğu oto.1:'1~ 1 ~e 
]eke haftası münasebetile radyoda bir kamyon lastikleı·inden muhım hır 
nutuk söyliycrek garbi Afrikanm kısmını pek yakında vilayetler~ te~-

t d zi edecektir. Bu hususta resmı ı;lat-
hi~blr zaman Fransız anava anın an 

Lille tehrine yapılan hücumlar 
Londra, 21, (AA.) - İngiliz 

bombardıman tayyareleri bu sa
bah birçok avcıların himayesi 
altında şimali Fransada Lille seh
rinde sanayi h edeflerine hü~um 
etmişlerdir. Şimdiye kadar alı -
nan raporlara göre, beş düşman 
avc1sı düşürülmüştür. Dört İngi
l iz avcı tayyaresi dönmemiştir. 

Yeni İngiliz 
tankları 

k relerin de ihtiyacı nazal'l itibara a· 
ayrılmamak hususundaki arannı k 
teyit elmiş ve demiştir ki: lınmıştır. Lastikler bilhassa .amyt idaresi bir ta kel 

Fransanın mukaddeı·atile Afrika- ve otomobille münakalatı tenıın e -
nın mukadderatı biribirine bağlıdır. mekte olan villiyetlere mühim bil' mik kadar kolay ve kale 
Lüzumu halinde 1'~ransaya yardım tarda verilecektir. 1'.~;ti~~erin ~~ d~- kadar metlnml, 
•tmek için bütün Fıansız gal'bi Af- yın sonuna kadar vı aye ere gon -

dleceği bildirilmektedir. Londra, 21 (A.A.) - İaşe Nazırı 
rikası iş başındadır. klll halen İngiltere fabrikalarında toptan 
Weyıandın erk&•ıharbiye LUbnan Bafve imal edilmekte olan ağır piyade tank 

relıliJi siyasi istiklal istiyor !arına Churchil1 isnıını vermiştir. 

kişiye de ayrı ayn cezala1· tatbik e
dflmesini intaç ede11ili1'. 

Şu, halde mlimklin oldu~n kadar 
cezayı standard bir durumdan kur
tarmak ve suçluyu ıslah etmek için 
mümkün olduğu kadar öyl~ muta
vassıt bir sistem bulmak 15zJJndır 

Memleketimizden 
geçen ecnebi 
sefaret erkanı 

Edil'ne, 21 (A.A.) - Bu sabah 
saat 10 da nıenıleketlel'ine dönmekte 
olan Rumanya, 'Macaristan ve Slo -
vakyanın Mosko\la<laki ~lçilerile re
fikala1•1 Edimeye gelmışlerdiı'. Mi
safirler şehir nıethalinde vilayet na
mına karşılanmış, izaz olunmuş ve 
gösterdikleri arzu üzerine Sultan Se
lim camiini gezmişlerdir. Bunlarla 
birlikte 322 kişilik bir Alman kafi
lesi de buraya gelmiştir. Gerek Elçi
ler ve gerek diğer misafiı-ler kısn 
bir tevakkuitan sonra otobü .. Jer ve 
hu~usi otomobiller ile Kapıkale hu
dudumuza doğl'U yollarına uevam Pt 
mişlerdir. Elçiler, kendilerine karşı 
g"österilen hüsnümuameleden dolayı 
bilhassa beyanı memnuni}·et eylemiş 
ll'rdir. Vichy, 21 (A.A.) - Afi: ı Londra, 21 (A.A.) - Lübnan Baş Dünyada hiçbir ordunun bu kadar 

Çczair deniz kumandanı Visami - vekili N_akkaş, T.imes gazetesinin müthiş bir silaha ınallk olmadığı sa
ul Fenard, General Weygandın er- muhabirnıe demiştır ki: mlmaktadır. Bu tankların zırhları ateşine uzun :müddet ta~ammül ede-
kanıharbiye rei~liğine tayin edilmiş- Lübnan, kendi~ine komşu olan dev- mürettebatı iizanıi derecede koruya. bileceğine ihtimal verılmemektedir. 
Ur. Jetlerle iktısadi bir camia halinde cak kalınlıkta yapılmaktadır. Sıkle- Ru tank hareketsiz bulıınduğu vakit 

va<camak lüzumunu müdriktiı-. Bu tine rağmen bu tanklar her türlü kale vazifesini görebileeektlr. Başve
de;letleransı bir giimı·ük birlli!i ve- araz.ide hayret ven-n bir si.iratle iler- kil r,hut"chi]J planl:ırı mnhren• tutıı

D& Gaul le Kahlrede va iktısadi bir federasyon teşkilini !emektedir. Topları son dcn~ce kuv- lan bu tankl~Ydan birini! binerek lN· 
.Kahire, 21 (A.A.) - Hür Fran- ~ümkünse ele camiayı teşkil edeeek vetli ve arabanın içinde a~gal'l lıir ri\beı;ini yaptığı zaman tankın bir 

.,ızlar lideri General De Gaulle dün devletlerin siyasi istiklalinin tam o- yer tutmaktnd11·. Bir çok düşman tnksi kolaylığile sevk ve idare edil-
Kahireye p;elmiştir. !arak muhafaza edllme~i şarttır. tanklarının, bu topların tahripkar diğini görmüştiir. 

"ff=·-·=·. =-~-1 ~;~·;--.. --~:;·;~·~;~=~ ..... ---~~;.~~~~=;~~~~~ ...... =111 
Cenubi Amerikada k3:saba ka- \ . Piy~ ba~ınd~n A sonun;.ı. kad~r ı so~~3:ki hadis~lerin mesulü ben Wimper perdeyi araladı ve se-

saba dolasarak:, temsıller ve- rıayetkar hır sukunetle ııeyredıl- degılim. > dedı. yircileri hürmetle. selamladı. Sa-
ren seyyar. b:r tiyatro kumpan- mişti. Perde son ~.e'..a olard~ ~a- Seyircilerin gürültüsü gittikçe !ondaki gürültü bırdenbire kesil
yası bir aralık Shant_y ismindeki pandığı zaman butu~ seyırcıler artıyordu. Sahne vazıı «ne ya- misti. Wimper. «bayanlar, bay 
bir )ere de uğramıştı. Fakat hu- ayağa kalktılar ve pıyes. mu~ar- palım ki bu imkamnzdır.~ diye lar:» diye sö:ıe başl~d.ı. «Eserim 
rası bir ka!aba olm~ktan ziyade ririni sahnede görmek ıstcdıler. söyleniyor, zabıto. amiri 4.ne ya~ hakkındaki takdırlerınız?.en d~-
bı·r çiftlig· i andırıyordu. Oynana- Zengin sürü sahipleri cŞekepir, b · layı ~ize son derece mutcsekkı-

d parsanız yapın, u pıyes n1uhar- ı . · . , IA { ~ d · 
cak ilk piyes Şekı:pirin meşhur Şekspir!» diye bağırıyorlar ı. ririni hulun» demekte ısrar edi· rım._» F7bal a ı agzm a kaldı. 
(l-famlet) i idi. Seyircilerjn ekse- Herkes piyes muharririni görmek yordu. 1 Ç<•vık el er derkhall tabancalarınm 
· · k J l f d d 'd' . . A • kabnılurını ya a amış ve birbiri 

rl3ıni i ometre erce mesa e en arzusun a ı 1
• Hakıkaten bır hadıseye mani 1 k d • tes etmişlerdı' 7 

gelmiş sürü sahipleri te~kil edi- Sahne vazn Wimper, ne yapa- 1 ar asın an " · · .a-
ld 

• olmanın yeı;ane yolu da bu idi .. , .. allı sahne yaza yere düs,tü. 
yordu. cağını şaşırmış bir ha e düşün- • 

Temsil yeri olarak güçlükle ceye dalmıştı . ocŞimdiye kadar hu Bu sırada sahne vazıınin aklına "'"'~ 
hir ulon bulunabildi. Mahallin den~~ büyük bir alaka ~ôrme- ı gayet cazip bir fiki r gelmisti: Seyircilcrdeon Liriei «helP. tıü-

d . d' .. l · d Z bıta 1 k · ku'·r, bir dah;ı böyle berbat "İ'-·eıı-
b 

.. I d ım.:. ıye soy enıyor u. · .a cVaziyeti urtarmak için kendi- r J 

za ıla amiri temsi e müsaa e et- i\nıiri düsünceli bir vazıyette bı- . . h . . ler yazamıyacalcsm I» diye mıııl-
ti. Nihayet bir ak-m saat 7,5 ki '·ı · d N'h t mı pıyes mu anırı olarak takdim ~andı. r- ), ıın e oynuyor u. ı ay~ _. • o 
clıı Jı..-l :ıba!ık bir ıeyirci k:itJe9İ- Cf"ğ('r bu 5.,.Jupir (4 .. diklerı h.-rifi . ed~f'şrtm. Allah takaıratını affet- Seyirciler ıiik1ır,P.tle <la~ılıyor-
11iı• hı ıZn"He trm<1i1,. 1, .. ~ 1 ''••· ı . , ~Hhnr Ye ç.slı JHamııuaııız bunJıın ııin I» diye söyleniyordu. ı lardı. 

I 
• 

TASARRUF BONOt;ARINDAN ALiNiZ' 

Kesenizın müsaadesi nisbetinde 5 25 100 ' . . 
500 Vf' 1000 liralık tasarruf bonolarından 
alınız 

Bir tasarruf bonosu almak, iyi bir faizle 
hem kendi menfaatinizi korumak, hem de 
milli müdafaanın artan ihtiyaçlarını karsıla-• ' 
mak içiı. devlete para ikraz etmek demektir. 

DEVLETİN MENFAATİ SIZ1N DE 

MENF AA TINJZ VE KARINIZDIR. 

BONO VADELERİ KISA; 
FAİZLERİ PEŞİNDİR. 

3 ay vadeli bir bonunun faizi 

6~ > '» » > 

12 > 

"' , ,. 
( 

' ı( 

4 

5 
6 dır. 

Faizli bono kıymetinden tenzil edilmek 
suret ile peşin ödenir. Y ..ıni hir sene v.ıdeli 
J 00 liralık hi1 t.ısaı ru f bonosu için 94 lira 
verecek ve buna mukabil bir scııe sonra 1 00 
lira alacaksınız. Faiz peşin olduğu işin faiz 
nisbeti hakikatte io 6 değil biraz daha yük 
sek '~ 6, 36 dir. 

BONO VADESİ GELDİGİ ZAMAN 

Paranızı geri almak istt'me:ueni7. vadesi 

gelen bonoyu yeni bir bono ile deği-.tirir Ye 
aradaki faizi bir defa d~ ha alabilir!'inız. 

VADE DOLMADAN PARAYA 
İHTİYACINIZ OLURSA: 

Herhangi bir bank aya müracaat edeıe • 
bono faizinden yüzde yar;m fedakarlık yap. 
mak suretile bonoyu iskonto elti::-ic ve der• 

hal paraya kalbedebilirsiniz. O halde: 

PARANIZ DAiMA P~..RADIR. 
Bono faizleri her tüTlü res:mdcn, Vl'.'rgi• 

den n<uaftır. Satın alırken, h::ışk;!sına clcYrc• 
derk~n. vadesinde bedelini tahsil ec!erl:e" 
muamele ve merasim yoktur. Bonolar hami• 
line mahsustur. Hazine kefildir. 

Tasarruf bonolarını bütün bankalarla su• 
be ve ~anslarından, Milli: Piy;ıngo id;.lr;sİ• 
nin resm1 sat1s giııelerinden ve b:ın~~a oimt• 
yan yerlerde ~fals.andıklı:!rınclan alabilir::;i!ıiz. 

Paranızın en emin kasası 
Devlet kasasıdır. 

Iembel paralan bi?' ta
bonc :1 J~ sr- fcrLer sarruf 

ediniz. 
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D1ustafa Fazı l Paşadan ... Fethi Okyara 
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_;~ S 'iyasi fı;ka reisle;inin • hayab 

tefrika: t7 Yazan : Ziya Şakir ················ ................................. _ 
Erbabı fesadın derhal 

sürgün gönderilmeleri 
bir vapurla 
kararlaşh 

( 1 ) Bahriye fe riki Sait P~a. 
kendisine, ( İn~iz Sait Paşa) da 
'derlerdi. ___ ..... ______________________________ ..., 

ITALVANLAR 
Be-H. ötfftedim 

BUyUk casus romanı: 79 .......................................... ....... . 
- Bazılarım tanıyoruz. Onlar da elbet beni 

tanırlar. Fakat Ropot da yeni geldiği ve faaliye · 

te başlamadığı için pek tanınmış değildir. Onun 
İçin Ropot ile ııerbeııtçe dola~abilirsiniz !. 

- Mükemmel!. 

- Size bir pansyon tutacağız. Şari Abdülva-
hapta lngıliz tebaası bir kadın var. O 8İZe bir oda 

ayırmış bulunuyor. Kadın da bizim hizmetimizde 
olduğu için sizin oradaki ikametinizi gizliyecektir. 

Ne olur, ne olmaz tekiba tı işkal etmek için de ay
nca ba'1ca bir yerde brr oda tutup pasaportunuzu 
oTadaki polise gösterip bil' ikamet tezkeresi ala-

caksın~! Maamafih bütün buulan Ropot size ya
par. 

Nakleden: Cim • Mim ... ............................................... . 
Her istediğiniz zaman da tabii biraz ihtyiatlı 

olmak şartile beni gelip görebilirsinn ! 

- Ne hüviyetle dolaşacağım~. 

Program şu : Alman artisti olacaksıniz .. 

- Yalnız biliyorsunuz, Almanların beni takip 
ettiklerin~ kaniim. Rurnanyada feci bir çarpı.,ma 
olmuştu . 

- Evet biliyorum. Fakat burada sizi Alınan
lar takip edemezler. Alman hüviyetile de siz Hal
yanlara sokulabilirsiniz!. 

- Öyle yapalım . 
Küçük ismiie J ohn olan şefin yanindan ayrıl

dım. Ropot talımatı daha evvelden almıştı. Bera
berce tehre çıktık. Evvela Şari Abdüh·ahaptaki 

HOROZUM . ... ............................ . 

• 
pansiyonuma gittim. Kadın İngiliz tebaalıı bir Mı-
sı rlı . Güzel bir dul. .. Onun benden ba,ka üç En-
tellcens Servıs memuresi daha var. Yalnız bunlar· · 

don biri istihbal'at hizmetinde çalı:;Hyor, diğerleri

nin vazifeleri bürolarda ... Onlarla da lı:ını~tık. iı

tıhbaratta çalı~n Lili isminde fevkalade güzel ıa

Tl\lln bir Kanadalı, diğerlerinden brri bir Yunanlı 

dilber, diğerı de kırk beş yaşlarında kazık gibi bir 

ingiliz karısı . 
Yunanlı kız, 2 3 yaşlarında. Yedi senedir Mı

sıYda bulunuyormuş. Hem Yunanlılısı, hem Lili, 

hem de diğer İngiliz kadını arapça biliyorlar. Bu 
lisanı bana öğretmiye karar verdiler. 

Ropot, pa:ıaportumu almıya gitti, başka bir 

mahallede bana bir oda tuttu ve polise tesçil et

lirdi. 

Lili, bilhassa fehirde çalışıyor. Halkın hissıya
tını naklediyordu. Bir arkad;ı~ vaıııtasile bir h al

yan bankasının bütün muamelatını takip edebili

yordu. 

Mısirlı zabitlerle düşüp kalkıyordu. Büyük Er-
1.:anıharbiye Reisi Aziz Paşaya gizlico! metreslik 
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DÜŞÜNCELER -------------- __________ ,,_.,..-

Ölüm sevkitabiisi 
VE HARP 

ediyor ve sözde ona İngilizlerden haber getirerek 

casusluk ediyordu. Pansiyon sah ibemiz ise fevka

lade iyi bir kadın olarak görünmüştü. Daha o gün: 

- Bana lngilizler çok iyi bakıyorlar. Ben de 

onlara müte'\lekkirim, demi~ti. Siz burada kendi 

evinizde gibisiniz, istediğiniz misafirleri kabul et
mekte serbestsiniz. Bu serbestiyi yaptığınız meslek 

namına hoş görmiye mec burnm. Evimin anahtarı
nı size teslim edeceğim. Arzu ettiğiniz saatte eve 

gelebilir, arzu ettiğiniz saatte çıkabilirsiniz. Er

kekli toplantılar, nazarı dikkati celbetmedikçe be
nim için bir mahzur teşkil etmez. 

Lili de onu tasdik etti: 

- Çok iyi kadındır, pansiyon sahibemiz dedi. 
Benim ve Elenin in ın isafirleı imiz hiç eksik ol-

maz, öbür arl:ada~ bu i~ leri biraz hoş görmüyor
du ama o da :l lıştı. Sonra kahkaha attı: 

- Eğer dedi, hayatımızda bir serbestlik de 
olma:sa, yaı:ıtığımız iş hiç çekilmez . .. Oiişünün bir 
kere, bu hayat mı . .. Neticede biz kadınız, ne ka
dar macera düşkünii olsak da nihayet evimizde 
oturmasını, kendi rnahremiyetimizde }a~amayı ıs 
teriz. 

(Devamı var) 

- Duracla üe kişiyiz, ortad~ bir 
tekil! var. Bu iki kişi tar:ıfmdnn k. ... 
bııl cdiln1lşt!r. Ekseriyet biıdcô i r. 

Ya bu fikri kabul edersın, yahut ... 

Ahnıet Şakir sus tu. Tayfa, tarlt
çıb:ışıya ııordu: 

- Peki ama, kimi k~e<>eğiz'! 

Çarkçıbaşı cevap yerln .:ı glimlcğı

nin biı• kısmını yırttı. Bundan üç 
kiıçük parça meydana getirdi. Sıvrı 
udu kamasile paı-mağının ucundan 
bir damln kan çıkarılı ve bez parça
larından birin~ siirdü. Sonra bes 
parçalnrını bükerek ortaya koy411 
V(: : 

- Şimdi hepimiz gözlerimizi b· 
pıyarak bunlard1111 birer tane alıı· 

caıhz. Kıınlı pnçavra kirıı :ı çıkı:ı ı- • 
onu kes ip yiyec~iı!, dedi. 

Ilepsi gözl,,ı·ini kapadılar ve üıt 

p:ıçavrayı paylaştılar. Gozlerinı nç

tıl:ır. Ilep«i ellerindeki kanl nmı:, 

paçavraya bak1yor, bir türlü ııçm l'S 
cesaret edemiyorlardı. Nihu·ct Ah-
nıct Şakir : • 

- Korkaklar! 

Diye bağırarak eltııdcki paçavraY1 

açtı Sapsarı kesilmişti. 'Kanlı P!\• 

çavrn kendis ine isııbet etmişti. Elin

de duruyordu. Bil' dakika eonr" iıle

cek, vahşi arkadaşlarına yem ola 
caktı. 

Çarkçıbaşı te.selliya kalktl: 

- Ne yapa'kıu! 1\ıliine küs ! 

A hmct Şnkir ntıldı: 

- Sus! Pi , vahşi korkak! 

Sonra ikisine birden haykırdı: 

- Haydi, ne duruyorsunuz, ne 

1 

~·apacaksanız yapınız! 

(Devamı " sontı hr.ı1tr.ıy11) 
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Harbin uzamak 
lhtlmallerl 

kartı•ınd• 

( Bnımakoleden devam) 
gün gerek pamuklu, gerek yünlü 
jhtiyaçlanmızm bir çoğunu hemen 
hemen fİy•t farkı olmakıızın Y• 
pabiliyoruz. Harbi umumide el
biselik yünlü kumatl.r, patiska 
ve Amerikan gibi pamuklu men
sucat fiyatlarının nasıl inanılmaz 
derecelerde yÜkseldiğini hatırlı -
yanlar, bugün Yerli Mallar Paza. 
nnda çok iyi kwnaftan yapılmı;ı 
hır kat elbiseliği topu bir iki lira 
fiyat farkiyle alabildiğinden dola
J'I fiikran ve iftihar hissi duyduk
lan kadar, bayrdte de kalmak
tadırlar. 

Pamuklu ve yÜnlü kuınatlarda, 
vaktile tedbirli davranmak saye
ainde nail olduiumuz bu nimeti, 
muhtaç olduğumuz bazı dıf ma
mulatına da tetmil edersek çok 
faydalar göreceğimb: tabiidir. Me 
aeli Karabük gibi bol ve iyi de· 
mir istihsal eden bir müessesemiz 
olduğuna göre ne yapıp yapıp 
çivi iınalini de b8.f8rmamız iktiı.a 
eder. Bununla Ticaret ve İktısat 
Vekaletleri elele vererek, uğra~
ular, bu ~i bafU'amamalanna 
biz imkin tasavvur edemiyoruz. 
Şimdiye kadar b~arılamaması -
nın ise daha ziyade, çivinin uğra. 
plmıya değer bir nesne addedil
memesinden ileri geldiğini zan
nediy~ 1.tanbulda bir hayli 
çivi fabrikası var. Divrikte gayet 
zengin demir madenlerine mali
kiz. Karabükte mükemmel ve 
rnuazzam bir demir istihsali fab· 
rikaaı kurduk. Bu kadar malzeme 
ve vasıtaya malik olduktan son
ra herhalde bu basit iti bap.ra· 
cağımıza, batta kom.tu memleket
lere ihracat bile yapabileceğimize 
fiiphe etmiyelim. 

Hulasa; harbin alabildiğine uza
mak ihtimali kartıaulda bir taraf· 
tan her hususu resmi ve ferdi ta
sarrufa riayet ederken, diğer ta
raftan da .eksiklerimizi tamamla
mak lıvsusunda elbirliğiyle çalı
fırsak herhalde harp sakmtılanna 
kolaylıkla götüs germek imkin
larını temin etrnİf bulUl\UFUZ. 

TASVİRİ EFKAR 

Alman - Sovyet 
harbinin 1 inci ayı 

(1 inci sahi/ eden devaııı) 
metreden daha fazla bir mesafede 
bulunmaktadır. Yeniden bir imha 
muharebeı!l cereyan etmektedir. Fa -
kat bu sefer bu imha muharebesi 
Stalin hattının şarkmda olmaktadır. 
O hat ki, Rus kumandanlığı tarafın. 
dun zaptedilemez telakki edillyol'du. 

Bir aylık bir muhaı·ebeden sonra 
burünkü vaziyeti, 1940 senesinin 7 
haziranında, Weygand hattının ya
nlmasından sonraki vaziyetle muka
yese edecek olurl!lak, görürüz ki, 7 
haziranda. Alınan cephesi Manche 
sahili ile Meusı nehri arasında şid
detli bir meydnn muharebesine tu • 
tulmuş bulunuyordu ve şimdi de 
Stalln hattının ötesinde ona benzer 
bir meydan muharebesi cereyan et
mektedir. 

1940 da olduğu gibi bugün da kati 
unsur, düşmanın süratle muhtaç ol
dui'u istirahate meydan vermemek 
ve onu en son ihtiyatlarını da bu 
meydan muharebesi i~ln toplam1ya 
mecbur etmektir. 

So..-yet cephesinde vaziyet, Fran
aa cephesinde olduğundan çok daha 
1a%la müşkilldür. Buna raflnen Sov
yet harbinin ilk ay1 sonunda şu ci
hetler mü~ahede edilebilir: 

1 - Kızılol'du, telil:fiııine imkan 
olmıyan sayiata utramııtır. ÖyJe ki 
daha fimdiden son ihtiyatların da 
seferber edilmesine ihtiyaç hasıl ol
muştur. 

2 - Sovyet Birliğinlll Avrupa kıs 
romda. artık sulh zamanından hazır
lanmış devamlı bir müstahkem hat 
kalmıımıştır. 

3 - Sovyet ordusunda ciddi bir 
buhran görülmektedir. 

Buna mukabil Alman huekitı 
muntazaman devam etmektedir. Al
man ordusu, nasıl şimdiye kadar bü
tün dliemanlarmı yendiyse, Sovyet]e-
1·i de yenecektir ve bu suretle de aı·
tık Almanya şarktan tehdit altında 
bulunmıyacaktır. ................................................ 
PoHateı 

Bir çocuk kuyuda 
boğuldu 

Yenişehirde Kantarcılar. s~kağın~ 
da oturan yerli yaJındakı \ artuhı 
evvelki gün evinin yanındaki arsada 
ovnarken orada bulunan bir kuyu -
n"un kapağını açıp içine bakmıya 
baı,lamış ve bu sırada başı dönerek 
kuyuya düşmüştür. 

Etraftan yetişenleı·in bütün gay· 
ı·etlerlne rağmen çocuk, boğulmak • 
tan kurtarılamamıştır. 

Vaka mahalline gelen itfaiye ço
cuğun ceı-;edini kuyudan çıkarmıştır. 

Yakoya bı~akla yaraladı 
Hasköyde Piripaşa mahallesinde 

oturan Yako ile arkadaı,ı yine Has
köyde oturan 14 yaşında Zeki dün 
Siıtlücede mezbahanın önünde kavga 
etmişler ve neticede Yako, Zekiyi fe
ııa halde dövmüştür. Bu vaziyetten 
ft>na halde canı sıkılan Zeki o esna
da Cevat tııminde bir arkadaşına 
raııtlayınca çakı istemiş, o da ver -
nıiş.tir. 

Bunun üzerine Y akonun peşinden 
koşan Zeki, ona yetişip elindeki ça
kı ile baldırına bir ka.ç darbe vurup 
ağu surette yaralamıştlr. 

. .. . 

HARiCi . HABERLER 
v ordusu 

,, 
Amerika Suriyede 

Almanı ar "V,, yl zafer 
remzi olarak kabul 

edlyorlar 
Loncha, 21 (A.A.) - Almanyada 

ve Alman işgali altındaki memleket
lerde İngiliz radyolıuını dinliyenlel'i 
tehdit eden ağır cezalara rağmen 
Alman makamları halkın Britanya 
cV"t hııl'flni dinlemediklerini i<ldia 
etmekten vazgeçmişth·. Bilakis Al -
manlar cV• nin Alman zaferinin 
remzi olarak kabul edilmesini talep 
etmişleJ'dil'. Pazar akşamı Alman 
spikeri Fritscher Berlln radyosunda 
demiştir ki: 

Amsterdam, Roterdam ve Lahi'de 
bu remzi taşryan büyük bayraklar 
dalg-alanmaktadll'. Tayyareleı· yine 
bu remzi taşıyan beyannameler at -
mışlardır. 

Belçikada aı-abalar, kamyonlar, 
lokomotifler hepsi bu işareti 'taşı -
maktadır. Paı-bte Eyfel kulesine 
çok büyük ban<lroller asılmıştır. O"
lodıı dR şimendifer garlaı ında bu 
remzi taşıyan büyük bandroller asıl
mıştır. Prag bahç~lerinde çiçekler 
f:V> seklinde tanzim edilmiştir \'e 
gazet;lerde de bu harf tezad teşkil 
eden renklerle neşredilmektedir. 

················································ 
fngilterekabinesinde 

değişiklikler 
(1 inci saMf eden deı·ıını) 

edilmişlerdır. Lancaster dükalığı 
şansölyeliğine tayin edilen Duff 
Cooper harp kabinesi namına va
ziyeti tetkik etmek üzere uzakşar 
ka hareket edecektir. Cooper ei
yasi, askeri ve idari muhtelif İn
giliz makamlarının çalıı,ımalarını 
telif etmiye memur edilmı~; Lir. 
Sabık İstihbarat Nazın bu i~birli 
ğinin ve istişarelerin daha ~ües· 
sir bir surette nasıl yapılabılec~
ğ hakkında harp kabinesine bir 
rapor verecektir. 

Lor<l Hankey hazine nazırlığı
na, K. Law hariciye müsteşarlı
ğına tayin edilmişlerdir. 

K. SnJyı Harbiye Nezareti 
maliye müste,arhğına getirilmiş
tir. 

Thurtle istihbarat nezareti müs 
teşarlığına, Rams Botharn işsizle
re yardım ofisi reisliğine tayin o
lunmuş ve kendisine asalet ünva
nı tevcih edilmiştir-

Harold Nicholson, Btitish Bro 
adcasting reisliğine, albay ';vatt 
Başvekilin parlamento hususi ka
tipliiine getirilmişlerdir. 

Sir Hugh Seely hava nazareti 
müste,ar muavinliğine, yüzbaşı 
Balfour ile mebuslardan T om 
Williams da medisihas 5.zalıkla
rına tayin edilmi,Ierdir. 

Yeni lıtihbarat Nazan 
Londra, 21 (A.A.) - Yeni İstih

barat Nazırı Brendan Bracken, 
Başvekil Churchill ile senelerdenbe
ri beraber ça~ıımış bir adamdır. 
Chuı·chill, Bahrıye Nazırlıtı yaptı~ı 
zamanlar Bracken on un hususi ka
tipliğini yapmıştır. Londra :Mebusu 
olan yeni İstihbarat Nazı~ı _irland~l~ 
olup bir Londra gazeteı;ının sah~bı 
bulunduğu gibi haftalık Economıst 
mecmuasınıll da müdüı·üdür. 

Harp kabinesinde deiifiklik 
olmadı 

Londra, 21 (A.A.) .--: Reuter ajan
sının siyasi muhaı·rırı şunları yaı-
nıaktadıı·: 

Başvekilin hUkuwıette yaı>tığı de
ğiıtiklikler harp kabinesi azalıkları 
haricindeki makamlara inhisar et • 
miotir. 

Butlerin Maarif N ızırlığına getı. 
rilmesi, Hariciye Nezareti Müsteşar
lığında yaptığı hizmetlerin bir mü· 
kafatı olarak teliikki edilebilir. 

Lancaster dükalığı şansölyellğlne 
tayin olunan Duff Cooperin haı-p 
kabinesi namına Uıakşarka bir va
zife ile gönderilmesi son zamanlaı-da 
tatbik edilen bir siyaset cümleııinden 
bulunmaktadır. Hatıl'lardadır ki sa
bık Nazırlardan Lord H81'lech , son 
zamanlarda Cenubi Afrikaya Fevka
lade Komiser olarak gönderilmişti. 
Kezalik Malcolm Macdımald da Ka
nadaya Fevkalade Komiser tayin e
dilmiş bulunduğu gibi Lyttelton Ka
hireye Devlet Nazın sıfatlle mümes
ı;il olarak gönderilmiş ve Cross da 
Avushalva Fevkalade Komiserliğine 
tayin edÜmişti. 

Duff Cooperin Uzakşal'ka gönde
rllmesi Başvekilin muhtelif siyast, 
askeri ve idari makamların her yer
de tam bir ahenkle çalışmalarına ne 
kadar büyük bir ehemmiyet verdiği
ni isbat etmektedir. Cooper vaktile 
Bahriye Nazırlığı yapmış olduğu gi
bi Haı·biye Nezat·eti Müsteşarlığında 
da bulunmuş olduğundan Uzakşarkı 
alilkadar eden meseleleri münakaşa 
edebilecek bir vaziyettedir. 

Hazine tediyat şefliğine tayin edl
len Lorcl Hankey kabinenin bir çok 
komitelerine reislik etmekte devam 
edecektir. 

Sabık ve müteveffa Başvekil Bo
nar Lawun oğlu olan Ak. Law H'ar
biye Nezareti Müsteşarlığından Ha
riciye Müsteşarlığına getirilmekte -
dir. Churchill'in damadı olan Duncan 
Sandys Harbiye Nezareti Maliye 
:Müsteoarlığında Lawı istihlaf etmek 
tedir. Yarbay Sandys harbin başın
danberi orduda bulunmaktadır. 

lngilterege 
................................ 

Daha too sarnıç 
gemisi verecek 

. 
lnglllz kllaları TUrk 

hududuna kadar 
ll•ldllar 

Suriyeyi İşgal eden )ngiliz kuv
vetleri Türkiye hududuııa kadar 
gelmişlerdir. 

-- Bütün Suriyede örfi idare ilan 
Nevyoık, 21 (A.A.) - Hilltumet, ve Almanlarla İtalyanlar enter• 

Amerikada müseccel sarnıç gemileri ne edilmiştir. (Ankara Radyo 
sahiplerini İngiltereye daha 100 ge- C ·) . . . .. azetesı . 
mi vermıve davet etmıştır. Ilugun L d 2) (A A ) S · 
ciğleden s~nra Dahiliye Nazırı İckesin on ra, · · -. - ~rıye. 
bürosunda bir içtima aktedilerek bu d~. muhas.ama.tın k.es~lmesı ve 
mevzu etı·afında görüşülecektir. J n~t.arek~nm hır samımıye.t hav~-
Nevyoı·k Times diyor ki: ı ıçınde ımzalanması üzenne mut 
Yüz geminin toptan devri is~en~l- ,efiklerin Yakınşarktaki vaziye

memiştir. Birinci puti olarak ~ng~l- ti düzelmiştir. Suriyenin stratejik 
tereye 25 kadar sarnıç gemısinın vaziyeti çok mühimdir. Mesela 
deVl'l hakkında bugün bir karar ve- bugüne kadar büyük bir ehlike 
ı·ilme~i muhtemeldir. İngiltercye 100 t k'l d K b · d' t ·ı 
gemi birden teslim edilecek olul'Sa eş . ı .j ~n ı ~1ıs _şımd 1 b~~ı t~-
Amerikan sıırnıc gemls1 ınevcudü renın ı en mevzı erın en ırı o.· 
yarıya inecektir. muştur. Almanlar için Irak ve 1-
Askerlik müddetinin uzatılması ran yolu kapatılmıştır. Almanlar 

Vaşington, 21 (A.A.) - Pazar ak ancak Karadeniz ve Kafkasyanın 
şanıı Beyaz Saraydan bildirildiğine kontrolünü elde etmek suretiyle 
güre Roo::.eveltin kongreye a~kedik lrak'a kadar ilerliyebilirler. Ay
müddellerinin uzatılmasına daır olan ni zamanda Türkiyenin vaziyeti 
mesajına o kadar büyilk bir ehem- d d.. 1 · t" V b 1 k t' 
ıniyet atfedilmektedir ki radyo ile e .uze mış ır. e u ?'1e~ e e 1 

• d"l k .. l~va nlınncaktır tehdıt eden ıhata tehlıkesı orta-
neşre ı me · uzere p ag •• "· · d k lk 

i\Iesaj bugün öğleye doğru cGreen an ~. mıştır. . 
wich saatile 16 da> Londraya gön- lngılız hava kuvvetlen Suriye-
derilecekfü. deki üslerinden hareket ederek 
Amerikada pilot adedi ıüratle Yunan sahilleri boyunca İtalyan 

artıyor limanlarına kadar Rumen petro-
Vaşington, 21 (A.A.) - Ofi: . lünü nakletmiye teşebbüs eden 
Sivil tayyarecilik teşkilatı admı- petrol gemilerine hücum edebi

nistratÖJ·iı General Donnolly,. son leceklerdir. 
aylar zarfında Amerikada pılotlar Suriyed ··m ·dare 
adedinin iki misline çıkmış olduğunu B 1. 21 (eAoA )

1 
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beyan etmiştir. 1 temmuz 1941 de er ın, . · - · : · • 
pilotların adedi 82.277 kişiye baliğ Londra radyosu, general \~ılso
olmuştur. Halbuki ı temmuz 1940 nun Suriyede örfi idare ilan etti· 
ela 41.006 kişiden ibaretti. ğini bildirmektedir. 

Tayyare i.mali.tı artıyor •••••••••••••••••••••••••••••••••••u••• ....... . 

Vaşington, 21 (A.A.) - Ofi: s o v y E T 
Salahiyettar bir membadan öğre-

nildiğine göre, iki motörlü bombar
dıman tayyarelerinin imali son altı 
ay zarfında iki misli artmıştır. 

Tayyıne imalatı orıı:anizasyonu 
ofisi tarafından neşredilmiş olan 
resmi istatistikler, ikincikanun 941 
ile haziran 941 arasında Amerikada 
tııyyare imalatı yekununun yüzde 42 
nisbl'tinde artmış olduğunu göster -
mektetlir. 

İki motörlü bombardıman tayyare
leri imalatındaki tezayüdün nisbetl 
yüzde 82 dir. Bir motörlu bombardı
man toı·pil tayyarelerinin nisbeti 
yüzde 46, diğer tiplerden bıızı tay
yarelerin nisbetleri de yüzde J 42 dir. 
· Yalnız büyük bombardıman tayya
relcı·inin imalatında kayda şayan bir 
tezayüt yoktur. Bu tayyarı>ler için 
hepsi ayni fabrikadan gelmiyen 20 
bin muhtelif parçaya lüzum vardır. 

İkinclkftnıın 1941 de büyük bir kı~
mı antrenman tayyaresi olmnk üzere 
1036 tayyare, şubat ayında 972, 
mart ayında 1216, nisan ayında 1389 
mayıs ayında 1334, haziran ııyında 
1476. Bunların yarısı muharebe tay
yareleddir. Bu devre esna~ında boııı 
bardıman tayyareleri miktarı müte
madiyen artmı~tır. Antrenman tay. 
yareleri miktal'I da mütemadiyen te
nakus etmiştir. 
·········•·••••lı•••••••ı••• •······· .. ••••••••••• 

Japon Hariciye 
Nazırı beyanatta 

bulunacak 

tebliği 
(Bit'iftoi MltiJtıd.tı"' cle11.-) • 

muhabiri, yazdığı biı' makalede düş
manın her geçeceği yerde heı şeyi 
tnhı ip etmek husu~unda takip eclilen 
Sovyet siyasetinin ne kadaı tam ola
rak tatbik edildiğ-lni anlatmaktadır. 

Her ne kadar bir kaç silah ve ip
lik fabrikası kısmen ha~ara uğra -
mışlarsa da Snıolensk bu ııfyasetin 
bilhassa kuı·banı olmuştur. Sovyet 
Karelisinde SovYel Ruslar bütün şe
hirleri hak ile ·yeksan etmişlerdir. 
Vartsilacda ı<enelik istihsali 29 bin 
tonu bulan meşhur Siemen:> Maı·ten 
çelik fabrikalarından gözükiir hiç
bir şey kalmamı~tır. 

Muhabir sark cephesinde yağmur
ların ba,lıulığını bahis. mevzuu ede
rek diyoT ki: 

Taarruz başlaclığınrlanberi ilk de
fa olarak şiddetli yağmur fırtınala
rı başlamıştır. Şayet yağmurlar de
vam edecek olursa kolayca batnklık 
halini alan bu mıntakalarda Alman 
motörlü kıtalarının ileri hareket) Pn 
büyük müşkülat kBl'şısında buluna
caklardır. 

lngili:ı razetelerinin 
ıniitelaaları 

Londı-a, 21 (A.A.) - Daily Teleg
raph gazetesi, askeri nıuhanirinin 
bir makalesini neşretınektedir. 

Bu makalede ezcümle şöyle ılenil
mektedir: 

Almanlar bundan on gün evvel 
Leningradın pek yakında düşeceğini 

Tokyo, 21 (A.A.} - Japon ajanın iddia etmişlerse de bugün mezluir 
bildlrlyor: cephedeki vaziyet az çok istikrar kes-

Yeni Hariciye Nazırı bugünlerde betmiş görünüyor. Almanlar Pi~kofa 
beyanatta bulunacaktır. Hat'iciyede- giı·mişlel', faKat orada durmak mPC
ki müdit·an arasmda bir takım deği- buriyetinde kalmışlardır. Başlaneıç
şiklikler yapılması zaruı·idir. Ziı-a, ta zannedildığinden daha büyük mik
Rus • Alman harbi Japon siyaııetini yaııla yapıldığı anlaşılan denız ~e -
oldukça sarıımıştll'. feri tam bir hezimetle neticelenmiş. 

Y eDi kabine minlclar tiı-. 50 gemi ya batnıış, ya hasara 
uğı:amış veyahut firar etmiştir. 

görtlllyor Baltık eyaletlerinin vaziyet! büs-
Sydney, 21 (A.A.) - Avustralya 

Hariciye Nazırı Stewart demiştir 
ki: 

Japon kabinesinde yapılan deği -
şiklik fevkalade manidardır. Yeni 
kabinede ordu ve donanmanın kuv -
vetli bir surette temsil edilmiş ol -
ması hükumetin askeri icaplara u -
yacağını göstermektedir. 

Panamada beldiyen 

Japon vapurlan 

bütün ~nrip bir manzara arıetmf'k
tedir. Bugün ne Letonya, ne de Es
tonya tamamile Almanlaı·ın elinde 
bulunmuyor. Filhakika sahillere yer
leştir11nıiş olan toplu1a tayyareleı· 
deniz sefeıfoin hezimetinde büvük 
biı· ı·ol oynamışludır. Geınileı· Riga 
körfezine girerken sahildeki batu -
yalar bunların üzerine müthiş blı
atE'Ş açmıştır. 

Almanlar merkez eephe:oinde d:ı
ha büyük terakkller elde etmişleı·diı-. 
Fakat taarruzun ilk o-s beş günü 

Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyorkta- zarfındaki sürate nazaran son on beş 
ki deniz mahfillerinden alınan ma- gün esnasındaki sürat günde 30 ki
liimata göre, Panama kanalından Jometre kadar azalmış bulunmakta
geçmek üzere müsaade verilmesini dır. Bu da Rus mukavemetinin kıy
bekliyen müteaddit Japon vapurları metini gösterir. Mogilef ile Vitebsk 
Captowndan geçerek Japonyaya git- ara~ındnki ınıntaka aı-tık Ru!<ların 
mek için emir almışlardır, I elinde bulunmuyor. Fakat ıııiihim 
Japon kabinesi ilk toplantısını Rn~ kavv_etlerinin buradaki çıkmtı-

t 1 nın şimalıne ve cenubuna yaptıklaTı 
yap 1 tazyik kendini gittikçe daha ziyade 

Tokyo, 21 (AA.) - D.N. B. his.~etfümektedir. Rusların ciddi bir 
Yeni Konoye kabinesi bugÜn ilk mukabil taarruz yapabilmeleri için 
defa olarak yük.sek askeri ve mukta:ı:i bütün unsurlar mevcut bu-
b h • k d 1 1 ·· t k lunmaktachr. Ricat e:masında Rusla-a rı uman an ara mus ere • k b·ı .. . · rın yaptıgı mu a ı lıucunılar her ne 
bır toplan_tı yapmı~wtır. ~ll husus- kı1dar şiddetlenmiş bulunuyorsa da 
ta neşredılen teblıg, yuksek ku· timdiye kadar Ruslar büyük mikyas
.manda heyeti ile hükumet arasın ta bir mukabil taarruza geçmemi~ler 
ela sıkı bir işbirliği zaruretinden dir. Öyle anlaşılıyor ki Ruslar Al -
bahsetmektedir. İdarenin ve as- man taarruzunun yıpranmasını bek
k.eri kuvvetlerin faaliyet ve gay- lemektedirle~. 
retleri llTaıında ahengi daima Asıl miihım olan nokta Rusların 

h f k · · b k b · ı uzun müddet yorgunluğa tahammül 
mu a aza etme ıçın u -a 1 edebilmelerindedir. Rusların Alnıan-
konferanslar sık sık yapılacaktır. !ardan daha mütehammil olduklarını 

İmpaııator birbiri arkasından gfü.ıteren deliller günden güne çoğal
harbiye ve bahriye nazıtlarını maktadır. 
b k'l' d hT d ' Times gazetesi de şöyle diyor: 
aşve 1 ı, a 1 ıye nazm v_e e.v- Ancak bir ayda tamamlanahileceği 

let nazırlarından Suzukı ıle tahmin edilmiş olan Ru scfcrberli
Hiarnuma' yı kabul etmiştir. ğiniıı sona emıek iızere bulunduğunu 
,Bu mülakatlar hakkında henüz gösteren bir çok emareler vaıdır. 
hiçbir ~ey bilinmemektedir. Rusların henüz cepheye ııevkedılme--

, 
Sahife: 5 

r Kıs borsasının yeıi yeri ı Dünya harbi 
691 aci l(8D 

lnglllz tebllll 
Kahire, 21 (A.A.) - Ortaşark İn

giliz umumi karargahının tebliği: 
Libyada Britanyalı ve Hindli dev

riyeler baskınlar yapmışlardır. Bu 
baskınlar elde edilen neticeler itiba
rile dikkat4? şayandır. Bir çok dfiş
nıan müstahkem mevzilerine hucum 
edilmiştir. Düşman ciddi zayiata uğ
ramıştır. Başka bir mıntakada bir 
Hindli devriye müfreze~! düşmanın 
kuvvetli bir hücumuna maruz kalmış 
fakat diişmana ağır zayiat verdire
rek çekilmiye mecbur etmiştir. 

lstanbulun meşhur kuş pazarının 
artık yerinde yeller esiyor. Mlsır
çarşısının etrafı istimlak edilerek 
yıkıldıktan sonra seı:ıelet·denbel'i ora· 
da yerleşmiş olan kuşçularla, mun· 
tazaman orada kurulmakta olan 
(Kuş borsası) mekansız kaldı. Kuş 

den bu hal kaTŞısmda Belediye, yeni 
bir kuş pazarı için münasip yer se
çillnciye kadar, kuşçuların Hocapa
şa hamamı karıısmdaki kahvelerde 
toplaıımalannı muvafık gördüğün -
den (Kuş borsası) resimde görüldü
J:-ü veçhile dün ilk toplantısını bu-

meraklılarını şaşırtıp müteessir e • rada yapmıştır. ................................................................................................ 

Montrö zaferi 
(J 4'\ci •o.Aif•dett d'1101n) ı timizi takip etmiyenler inkisara 

faasİnda biiyük bir feragatle kan- uğrıyacaklardır.> 
larını ve canlarını feda edenlerin Bugünkü bütün şartlar içinde 
haklarıydı. Yine bu hakkı 20 se- kayıtsız ve şartsız Boğazlarda tıa 
ne sonra lsviçrenin Montrö şeh- kim olan Türk, orada kendi ati
rinde imzaladığımız bir mukave- sinin olduğu kadar dünya banşı
le ile elde ettik. nın da bir bekçisi olmuştur. 

Bu muvaffakıyetin siyasi değe- (Radyo gazetesi). 
ri de mühimdir. Osmanlı impara- Memlekette ve tehrimizde 
torluğunun 2 asırdanberi çekti~i merasim 
dertler bu mukavele ile sona er- Boğazlar hakkında Montrö 
miştir. Boğazlar meselesi Türk • anlaşmasının beşinci yıldönümü 
lerle Ruslar arasında imzalanan münasebetiyle dün, Halkevlerin· 
Kaynar~a muahedesindenberi de, merasim yapılmıştır. 
devam etmekteydi. Hatipler bu mevzu etrafında 

Bu zaferin yıldönümünü hepi· konferanslar vermişler, temııil Ye 
miz kutlarken muahedeııin tas- müzik kol1arı tarafından da kon
dikı sırasında Milli Şefimizin Mec ser ve temsiller verilmiştir. 
liste söylediğ-i sözleri hatırlıyo - Gece de Ankara radyosunda 
ruz. bir konferans verilmiştir. 

«Hukukan Boğazlara kayıtsız Kayseride 
bakim olduğumuz zamanda dahi Kayseri, (Hususi) - Şehri· 
söylüyorum. Beynelmilel siyaset• miz Halkevinde Montrö gunu 
te müstakil ve 9Ulhçü bir siyaset çok parlak bir şekilde kutlanmış-
takip edeceğiz. Bizim bu siyase- tır. • 
==-=-=-==-=-=-=-=======~============================;;::;;:: 

Bulgar devlet \ 
adamları Romada 

(1 ind sahifeden devc.111) 
imparator tarafmdaıı kabul edilerek 
müşal'ünileyh ile dostane bir müla
kat yapm\:;;lardır. 

Bundan sonra Bulgaı Nazırları, 
Du~ lll• görüşmek üzere Venedik sa. 
uyma gitmişlerdir. Buradaki görUş
ıne saat l 1 de başlamıştır. 

Filof'un beyanatı 
Belgrad, 21 (A.A.) - D.N.B. : 
Ilelgıaddan geçeı-ken Bulgar Baş

vekili Filof c Donan Zeitung> gaz\'
tesin in başmuharririnc verdiği bir 
mülakatta Roma !<eyahalini Bulgar 
hükümetinin teşebbüsü ile yaptığını 
ve bu seyahatin umumi meı;eleler 
hakkındll görüşmek ve Bulgari~tan 
ile İtalya arasındaki dostane müna
sebetleri teyit etmPk gayesine matuf 
oldujhınu bildirmiştir. 

ALMAN 
tebliği 
(1 iııci sa1tifedtıı devcım) 

Alman harp muhabirlerinin ra • 
porları Rusların mukavemet ve ta -
arruz usullerini kullanmakta devam 
ettiklerini göstermektedir. Ruslaı· 
Almanların hareket harbine ,ayanı 
hayret derecede intibak etmişlerdir. 

Alman zırhlı arabaları cepheye 
girdikleri zaman Rus tümenleri Al -
man tanklarının münakalelerini kes. 
mek için mücadeleye devam etmekte 
ve kendi tı:ınklarile Alman arabala
nnın arkasından gelen Alman piya
delerine hücum etmektedMer. Bu 
l'luretle harbin bütün ağırlığı düşman 
piyadesine >1iklenmektedir. 

Rus muharebe usulleri çok anuda
ne ve çok ince olarak tasvir edilmek
tedir. Rus avcıları görülmiyen mev
zile.ı·den ateş ederek Alman iaşe kol

mi~ tam teçhizatlı muazzam ihtiyat larını ve harp sahası gerisindeki ih
kuvvetleı ine malik bulunduklarına tiyatları bozmaktadırlar. 
şüphe yoktur. Vitebsk etrafında ve Kiyefin pr-

M oıkovada ael.r oluyor ? bındald Ruı istihkamları birer ıah
Lond ra, 21 (A.A.) - Reuter ajan. eser denilebilecek derecede iyi giz -

sının l\fo~kova hususi muhabiri lenmiş olup her taraftıın gayet çetin 
Alexandre Werth, şunları bj}dhiyor: bir !'lurette müdafaa edilmektedir. 

Rus devlet merkezine henüz biç- Ukra)'bada bayatı nonnal bir 
bir hava akını yapılmamıştır. Fakat tekil alllllf 
ışıkları karartma hakkındaki nlı.am- Presbourg, 21 (A.A.) - Slovakya 
name her zamandan daha büyük bir ı~tihbuat bürosunun eephe muhabi
ihtimamla tatbik edilmektedir. Alarm rine göre, kurtanlan Ukraynacla ha. 
işareti verildiği zaman şehir dahilin- yat, normal gidişini almıştır. Heı:nd 
de bütün seyrü. efer tatil edilmekte iyi olacaktır. 
ve herkes sığınaklua iltica etmekte. A1man Hariciye Nazm Slova" 
dir. l\foskova, normaı manzara!:'ını Milli Müdafaa Nuıriyle ıörü,tü 
hlil8 muhafaza etmektedir. Gazetele-
rin veıdiği haberlere göre Lenlngrad Şark cepheııinde bir mahal, 21 (A. 

A.) - Alman Hariciye Nazırı bu
da ayni v:ıziyette bulunmaktadır. gün öğle üzeri Hırvat Devlet Reisi 
Filhakika Leningradda mağazaların Muavini ve Milli Müdafaa Nazırı 
her gün munt.ıuaman açıldığı ve a- .. 
melenin fabrikalarda istihsali arttır- Mareşal Kvaterniki kabul eylemıı -
nıakla meşgul bulunduğu haber ve- tir.Finlandiyanın harp oayesi 
rilmektedll'. .. 

:\Ioskovarlaki büyük mağazaların Rerlin, 21 ( A.A.) - Afi: 
kiin bulunduğu meıhur Kuznetski Finlandiya Parlamentosu Reisi, 
cadde!'linde Hitler aleyhinde yapıl _ Finlandiyanın Rusyaya kar~ı yap -
mış bir çok resimler, ilanlar teşhir makta olduğu muharebede yegane 
edilmektedir. Bunların içinde yağlı ırayesi, Karelide Fin milletini kur -
boya ile yapılmış olan tablolar bile tarmak olduğunu söylemiştir. 
vardır. RP:oimledn baı:ılannın altın- Sovyetler Fin elçisinin bareke-
da hiciv mahiyetinde mısralar da gi>- tine müsaade etınemiJle mi 1 
rülmektedir. Helsin~. 21 (AA) - D.N.B. 

Tablolardan biri 1242 senesinde Sovyetlerin Finlandiya nezdinde
Teuton şövalyelerinin Leningrad ci- ki elçisinin hareketine bundan 
val'ında nehirde nasıl boğulduğunu birkaç gün evvel miiaaade edil
tasvfr etmektedir. Bu tabloda Alınan 
eı:irler!ııiıı getirildiği ve balıkların mi~ti. Fakat Sovyetler Moskova· 
dile gelerek cbunlar yine hep 0 a _ daki Finladiya elçilik memurla
damlar> dı>diği ırötıilmektedir. Al - rını bir bitaraf memleitete gön • 
manların zulmü altında ıztırap çeken dermek hususundakj vadini tut
miHetlel'İ temsil eden bir çok tablo- madığından. Sovyet elçisinin de 
lnr bulunduğu gibi dü~ıııan aleyhin- I hareketi geri hırakılmışhr. 
de çalı~ıın bozguncuların lıarekt>Uerl Binaenaleyh, Rusyadaki Finlan 
nin takdirle karşılandığını gösteren diya siyasi mümessillerinin akı -
tablo.tar ela. var~11·. beti belli oluncıya 'kadar Sovyet-

Fın tehirle~e yapılan bava !erin Helsinki elçisi M. Orlof ile 

H 1 . k' 21u~~~ ) R • elçilik erkanı ve diğer 30 sivil me 
e sı~ ı, . · .: - esmı mur Hel~inkide alıkonulacalt-

Finl.andıya a1ansı, dutıınan tayya 
rc1erinin diin Lovisa üzerine bom tıT. F. h d 
balar atbğını fakat hasar olma- Rus • m u udundaki istihkam• 
dığını bildirmektedir. lar d• yuıldı 

Porvov'un bombardımanında Berlin, 21 (A.A.) - Şark cephe-
sinin şimal mıntakasında müteaddit 

iki ev hasara uğramıştır. mfişkülata Tağmen Alman • Fin kı-
Finlandiya hava defi batarya- talan dikkate değer muvaffakıyetler 

ları üç dü~man tayyaresini diişür- elde etmiı.lerdir. 
mü,tür. So,;ycUcr, Alman - Fin kıtalannın 

T<ıbruktaki kuvvetlerimizin ken -
dilerim? karşı koyan Mihver ku"'·ct
led üzerinde sağlam bir taktik ve 
taanuı zihniyetile tam biı' manevi 
üstünlOk elde ettikleri açıkça görül
müştüı·. Habeşistanda hiçbir deği • 
şikllk olmamıştu. Suriyede sükünet 
\"ardır. Şinıal mıntakasının da kıta
atımı.z tarafından 1şgalıi bitmek ü
zeredir. 

Alman tabllAI 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman ordu

ları Ra~kumaııdanhğmın tebliği: 
İngiltereye karşı mücadelede A1 -

mnn hava kuvvetleı i dün !(ece İngi
liz şaı k sahilleri aı>ıklarmda ceman 
11 bin tonluk ikl tkaı et geıııisinı ve 
bu dtişnıan ,:,eri hücumbotunu bntır
mışlaıdll'. 
Haı p tayyareleri i~koçyanın şark 

ve İngiltP.renin cenubu şnrkl sahille
rinde liman tesi~ntıııı ve yine cenu
bu şarkideki tayyare meydanlarını 
bombardıman ebnişlerdir. 

Şimali A:fıikada Alman savaş tay. 
"l'nreleri Tobrukta İngıliz topçu ınev 
;ilerine ve rıhtımlfll a ıuücs,ir suret
te hlicunı etmişlerdir. Hava muha
rebeleri esnasında {iç İngiliz avcı 
tayyaresi düşürıilnıüştür. 

İns,11iz la:yyarelerinin dün sabah 
erkenden :Man~ sahiline yaptıklan 
hilcum teşebbüsleı·i esna mda Alman 
av tayyareleri ve hava dafi toplan 
~ekiz düşman tayyaresini, ileri ka
rakol gemllerimiz ve diğer harp ge. 
mllel'i de beş İngiliz tayyaresini dıi
şfirmiişlerdir. 

İngiliz sava~ tayyareleri garbi Al
manyada bir kaç yere infilak ve yan 
gın bombaları atmışlardır. Sivll halk 
aıaaında az, zayiat olmu~tur. 

ltalyan tebllll 
Romıı, 21 (A.A.) - İtalyan 01du

ları umumi karargahının 411 numa
ralı tebliği: 

21 temmuz gecesi İtalyan tayynı e. 
!eri, Malla ada«ındn kain 1'11kabba 
tayyare meydanını bombardıman et
mişlerdir. 

Ş"rn:ıli Afrikada Tobruk cephe.:!n
de düşman müfrezeleri tsrafınd. n 
İtalyan mevzilerine yaklaşmak için 
yapılmış olan teşebbfüıler, süıntle 
püskürtülmüştür. İtalyan ve .Alman 
tayyareleıi, nıfü:tahkem mevkideki 
bataryaları ve tahkim edilmiş mev
zileri bomba1·dıman etrni::lerdir. Al -
man avcı tayyareleri, Sollunıuıı şl -
malinde düşmanın kuvvetli bir avcı 
tayyareleri filosuna hücum ederek 
Curtis P. 40 tipinde üç tayyare dü
şürmiye muvaffak olmuşlardır. İn
giliz tayyareleri Ringaziye knrşı le
ni bir akın daha yapmışlardır. 

Şarki Afrikada l'olchefit ınmta -
ka~ında topçu .Jaaliycti görülmfiştiir. 

Diğer mıntakalarda tebeddül ~ok
tur. 

21 temmuz gecesi, düşman tayya
ı·eleri Napoliyi bombardıman etmi§
lerdir. On beş kişi ölmüştür. Bur.lıır
dan beşi tayyarelere karşı ınüılıı • 
faa milisi. kuvvetlerine mensuptur. 
Yirmi dört yaralı vardır. Halk sakin 
davranmıe ve disipline riayet. etmi,_ 
tir. 

Rumanyada idam 
edilen bir komünist 

Bükreş, 21 (A.A.) - Bir ko
münist Köstencede idam cdilmi~ 
tir. Bu komünist 19 38 de komu
nist faaliyeti yüzünden 6 ay hap
se mahkum edilmi~ti-. 22 hazi • 
randa düşman tayyarelerinin Kös 
tence elektrik fabrikasını daha i
yi görebilmeleri için alarm h:ılin
de fabrika tenviratının söndürül
memesi için dört arkadaşı nez.din 
de t"'!i!ebbüste bulunmustur. 

balyanın nüfusu 
Bem, 21 (A.A.) - Ofi: 
Romadan İsviçre telgraf ajansına 

bildiriliyor: 
31 haziran 1941 tarihinde İtalya. 

nın 98 vilayetinin nüfusu 45 mi1~<>9 
209 bin 937 kişiye baliğ bulunuyor .. 
du. 

ileri hareketini durdurmak üml<lile 
hudut. mıntakasındaki ormanlarn &• 

tce vennlşlerdir. Fakat Alman - Fııı 
kıtaları yollarına devam etmlşleıdır. 
Hem de bütün tt!çhizatlarını, silfth, 
cephane, yiyccl!k ve hususi malzeme
yi beraber götürmek suretlle. Esn n 
yollar da pek bozuk olduğundnn R· 

rabalıır pek ağır gidebilmektedir. 
İ, te bütün bu müşkülata rağmen 

Aln r - Fin kıtaları geniş mıntaka.. 
l" vgal etmişler ve el!ki Rus - Fin· 

ıdiya hududundaki Sovyet istih • 
ınla rını yarmışlardır. 

r uvyet telsiz istuyoalamıa bir 
hücum 

Berlin, 2 l {AA.) - Bn At
man destroyer te~ekkülü, Mur
mansk civannda Sovyet tclsi;r: tel 
graf istuyonuna taarruz ederek 
topla telsiz binalannı ateşe ver
miştir. 

Diğer taraftan D.N.B:nin öğ
rendiğine göre 16 temm112'dll 
Alman .savaş tayyareleri Rign ~ôr 
fezinde müteaddit Sovyet hu -
cumbotuna hücum etmişler v• 
bunlardan birini batınnışlRTdır. 



" 
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Salih Necati Ecza~a1esi Ba~ekapı•ı Yakılha1 karsısııda sekerci Hacı Bekir sokağı ~asındadır. Baska yerde subesi yoktur. 

(Küçükler için) [!l_S P .9.. R}] 
a - 7 tarlhll bllmec•

mlal kazananlar 
Ankara - İzmir 

arasında bisiklet 
1 - l\1 Stireyya Sezgin,. r. Ta-

pu sı ıl memuru oğlu. S..ıvur. ( 1 mÜsa bakaları 
aulu boya talmnı ile bir boyama Ankara ile İzmir arasındn yapı-
a lbümü). lacak olan buyUk bisiklet müsabaka-

2 - Enver Ceylan. P. kutusu laı-ı hakkındx evvelce mnlfımat ver-
165 Ankara ( 1. şişe kolonya). miftik. Haber aldıgımııa göre bislk-

3 - Sabih Özer. Beylerbeyi Jet federıı. yonu, yarıeın daha şü -
Kuplüce caddesi No. 58 şehir mullu olmaısını temin için yolu do-
( 1. ipeklı mendil). i:-iştirınlııtiı · 1 

4 _ Nihal Güleç. Sorgu haki· !! eyhil sabahı Ankaradnn hareket 
ım kızı. İliç (Boyala kalem takı· eden bisikletçiler, sıra ile Polatlı, 

3ivrihlsar, Eskişehir, İnöııu, Kiıtah-

Da,, Dif, R eale, Grip, Romatizma 
Non~ji, Kınk1ık ve Bütün Ağrıları•ızı Derhal Keaer 

lcaı.n.da pıct. 3 •• ı ıınabt lıı . TAKLiTLERiNDEN SAllHINIZ. 
HlR VF.lfOF. f'LIT.LU l(UTPt.ARI ISRARLA ISTF. Vl""17. 

mı) · ya, Afyonkarahısaı. Uşar., Alaşehire 
5 - Mustafa Jlhan Sultantepe uğrıyacak ve burada Türk oı·dusu. Gümrükler Muhafaza Satınalma 

No. 61 Üsküdar (bir resım def· nun takip ve tatbik ettiği plnnı ay. , 

(25) ER ADET PUL KAZA - dır. Cins 11e miktarı 
Nl\NLAR ikiye ay .. ılacak olan bu kollar <la 

1 - Sabri Sürücü. Nazım Sü- biri Kemalpaşa kusuhıısı yolilt>, dı-

Komisyonundan : 
Muhırnıuı~·ı bedtf İlk teminat 
___ L_i_ı·_a_l\_·r_. ___ L_ir_a ___ ..:u_ıı_ı•_ı·, 1·c Baa tı 

Eksilt ıııe ııiıı 

teri). nen tııtbik ederek ikiye aynlacaklnl'· ·r 

rücü eliyle RiLe ğeri isı: s.ılihli, Manisa ve .Menemen 1 1222 çift er kundura ı 11242 40 8H 2. Ağustos 9.U cumat-
2 _ Tedik Çavuş. Ask. Po~- yollle Jzmire girmiş olncnklnıdıı. tesi saut 11 

İzmirin dilemıından l-;tirdaclınııı on 21i4 çift er çiımt i -481!8 00 363 2. Ağustos !141 cumaı -
ta No. 

1650
· dokuzuncu yılı pıırlıık lıiı· mcrnsiıııle ı le l ~ııat 12 

3 -· F. "en gül: Ta~nıag-aza so v k " ı 122'' ·c k d 1 • ı f 2"·' 'ft · k "' T kutlannc11ktır. Blıılkletçiler, her vl· ı u ·aı ıua yazı ı - çı t un ura r.apıı ı znı· ve o• çı çıınıc açı 
kalt No. 20. Jayct ve knı;ııbaya Türk ordusunun eksiltme ile hizalarında yıızılı gün ve , natler<le alınncnktır. 

.. - ismet Suvar GümÜfSUYU girdli,rJ saatte girmiş bulunacaklaı- Şartname ve ııünıunelcl'i Komhıyonda her gün rorülebUlr. İstcklil .. 
Karyağdı cad. No. 9 Eyüp . dır. Her vilayet ve ka aba, şehre bi- rin kopalı zar!!aı ıııı eksiltme ı:ıaııtimleıı nihııyet bir snııt evveline kadar 1 

5 - Lami Yazgan: A. Naim rinci gelen sporcuya bir hedi)'e ve- Galata, Mumhuııe caddesi !i2 numaıalı dairede Satınalnıa Komisyonuna 
Yazgan oğlu Antalya lnhi arlar ıccektlr. Vel'rrıeleri ve açık ek illme için kanuni vesika ve teminat nıakbuzlnrilc 
müfettişi. Yarışa -40 sporcu i tirak edecek. belli gün ve saatinde Komiııyona ge!:"elcri. (5881) 1 

6 -Arif Cengiz: Hisar köyün tiı'. j 
de talebe. Biğadiç • Balıkeqir Bunlardan bıı§kn Bisiklet Federas D osya No. 941 /9 

1 7 _ Hulki Ürküm: İstasyon yonu ayrıca izmlı e birinci ve ikinci Bet ildaf Sulh Mahkemeleri 

1 

I 
Cad. kunduracı. Sıtkı eliyle. girenlere biıcr bisiklet ve mııdnlya, Bat kitipliiinden : 

8 ·ıh Ö . l O k" 5 diğerlerine birer madalya ve kıymet- Hasan Ekrem, Namı· Cemal, 
- san zına · r ta oy · il hediyeler veı·cekUr. Rıı müsabaka 

3. No. 602 Osmaniye - Adana. muvnffıık oluısa hr ~·ıl tekrnr edile- Refik Erçetin, Şahızer, Fahriye 
9 - Bilge K andemir: Nafıa cektir. • ve Yılmazın müştereken sahip 

Şirketler komiseri kızı. Bursa 1 l\remlt.'kette ilk defa olıırak hoyle oldukları ve kabili taksim _olma: 
1 O - Emine Eralp: Ticaret s~mıbolik bir koşu tertip e<leıı Bisik· masıııdaıı dolayı şuyuıın 11.alcsı 

Odası vaıııtasıyle. Kütahya. let FederRs)·omı Relııini cidden teb· zımnında mahkemece umum ınn
BlRER ÇOCUK ROMAN! KA- rik etmek lizım~hr. sında satılma!lına karar verilen 

, ZAf\AN':--AR Sarıyer HalkefJinin Beşiktaşta Türk A~i ma~allesiııin 
1 -- Bahaeddin Özbudak: Yalı ULUncaova caddesmde Sel aoka-

çarşısında tenekeci Ömer eliyle. yiizme yarışları ğında eski 24 yeni 43, 45 say ı lı 
Çanakkale . ah,.ıap hanenin tamamı sıçık art-

2 - K udret K andemir: Nafia Sarıyer Hal.k~vı tarafından, Mon- tıınaf{a çıkarılm ış olup 4.8 9 4 1 
· . . l B tro mukavelesınııı yıldonüınü munn· 'h' d . d h Sırketler komıııerı oğ u. urııa b til B p k fi 1 tarı ın e şartname.sı ıvan ane -

• f" _1 e e e, eyaz nı · y znıc ınvu - ı·k d·ı k 25 8 
<)

41 
.. 
1 3 - ~-lendek posta şe ı og u zunda tertip rdilcn yiiznıc ynrıolıırı Y~. ta ı. e ı ere • :. ·.. taıı ıe 

Şahabeddın Çakar. Hendek dün yapılınıştıı·. • ınusadıf pazartesı gunu saat 1 4 
4 - Salahaddin lnal. G aLha· Küçükleı ve büyükler arasında iki den 16 ya kadar birinci arttırma-) 

ne Cad . No. 4 Çankırı._ 1 knte~oı·i üzerinden yapılan nıüsaba· sı yapı lacakt ı r. 
5 - Sandıkl ı beledıye eczah a 1 kalnr çok muntazam cı-çmiş ve ka - Arttırmaya iştirak için ( 7, 5 

nesind e Zeki Uygur... zananlant mııdalynlar verilmiştir. teminat ak çesi alınır. Bel,.diyr. 
6 - H ayred d in Ozkar.ı . G ü- )iilısalıakalrmi:ı şu neticeler alııı • re~mi, 20 senelik evkaf tavİL he· 

le ryüz berber salo nunda Burhan ı1 ınıı;tır: deli ve ta p u harcı mü~teri~ine a-
eliyle. Antakya KtİÇÜKLER: 50 mf'tre serheııt: ittir. 

7 Ahmet Uras· Dr Hamit l - Süleyman, 2 - lbrahim. A t b d 
1
. h 

- • · .. rt ırma e e ı mu ammenın 
U raa oğlu Gaziantep! 50 metre sırtÜıilu: 1 - Süleyınan.ırl 75 · b ld y '-d. d .h l 

· • . 2 _ Cevdet 7' nı u u gu taıı; ır e ı a e 
8 - Samı Bombatepe elıyle ' yapılacaktır. A k si ha lde e n çok. 

V amlk Bombatepe Tramvay d e 1 60 metre kurbağıılama: 1 - Crv- t t hh"'d·· b ._ . ' 1 k 
' det 2 _ Ferı·uh a r t ı ranın aa u u aıı;ı 11.a ma 

posu. A ksaray ' ' üzere arttırma 15 gün d a hd tem-
9 - Kemal Uygur. Hastahane ~x.SO .baytft : 1 - Suleyman, d . d "l L 4 9 941 t· ' h · ·· 

Hikmet, lbrahiQı Deınlı takımı. ıt e 1 ereıı; · · arı ıne mu-
C ad. No . 88 Ayvalık tl ' . . sad if perşembe g ü nü ayni saatte 

10 M t • K •·1· p t f" A amalar: t - Çe\•ık, 2 - S11 - . . ' 
- e ın a ..- · oe • şe 1 

1 , en çok arttıra n a ıhale edılecelttir. 
H ilmi Kutal eliyle Diyarbalı:ır e)~an.. i 

1 1 _Necdet Atala : Tütün İn BÜYÜKLER: 100 metre 1trbe t: Evsafı : şbu gayrimenk ulün a l-
hiaarlar idareııinde İstifçiba,ıoğ- 1 - Necdet, Si - Yusuf. tında ve köşe başında umini çİ· 
lu. 

0

Hend ek • 100 metre sırtusta: 1 - Buı·haıı, men to döşemeli ve üstiiııdc bir 
ı 2 _ V cdia Arat: Tütüncüler 2 - Tarık. oda, altında bodrumu havi 4 3 sa 

bankası miidürü lc ızı. Kırkağaç 200 .metı·ı- serbeııt: 1 - Necdet,,yılı b ir dükkanı müştemildiı. 
1 3 - Necla Kasırga: H esap 2 - '\'us uf. ~ Sel sokağındak i 4 5 sayılı ka-

memuru kızı. Edincik :o~ nıet~e ~urbagalırnı:a: 1 - Tu- p ıdan girildikte zemini çini döşe 
14 - İbrahim Boykoç: Deniz ı·ı ' - uı· nn. li bir taşlı k, bir sahrinç v~ bir 0 • 

cılcr Cııd. No: 5 5. J.~nk.~ra .. 2 -400Y~se~~~ __.,.st: 1 - Necdet, da ve. b~radan ~.eçil:-n ta~ta dö-
15 - adı lnanç: Komur tuc 

4 00 
b k N şcmelı bır sofa uzerıııde ıki oda 

-ı S xı avra : I - ecdet Yu- b. h 1- b d b d .. 

Yeni tarzda 

FEVKALADE 
BiR PUDRA 

Buldunı. 

Şayanı hayıet yeni biı· usul <l•ire-

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kurn:uo hrihi 1888 - Seruıayesi: 100,000,000 Türk lira~ı 

Şube V\! Ajans adeıli: ~65, 

:t.İRAT ve TİCARİ HER NEVİ BAJ'l:KA l\P aM~;I.l!:LERl. 

Ziraat Banka •ında kumbaralı ve kumbara ız tuarru! hesap
lannda 'D az 60 :ırası buluna !ara 11cneıin 4 defa çcldl?Cek kur'a 
ile aoagıdaki plina göre ikraıı.ly• riağıtılacaktır: 

4 adet 1,00" liralık 4,000 liıa 100 adet 60 liralık 6/ıOO lira 
4 ~ 600 > 2,000 > 120 • 40 > 4.oOO > 
4 > 250 > 1,000 > l!iO > 20 > 3,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 

DİKKAT: Hesaplarınnki pııralar blı· sene içinde 50 liradan 
aşağı düşmiyenleı e ikramiye çıktığı takdirde ~(. 20 faılasilc verile· 

cekUr. Kur'alar senede: 4 defıı, 1 Eylul,· l Hirindkiinun, 1 Mart 
ve ı Hııziraıı taı'ihle,.indc çekilecek ılı. 

Devlet._ Demiry~lları ·· ı·ıin·ları · · 
l/1:!1941 tarihiıı<len itihtıı·cıı ht>ı rıl'vi nınclt'lıi ve kıınyevi gübrdcıe 

D. !>. 204 No. lu tarifo tatbik cıJileeekliı. 
Fazla tafsilat için istasyonlara mürııcıınL edilıııe ı. 

lstanbul Hava 
amirliğinden: 

Mıntaka 

1 - 5000 çift er kunduı n ı ııutııı nlıııacal.:tır. 

(6017) 

Depo 

2 6:ıi5 lirıılık knt'i teminatın Bakırköy l\lalıııüdürluğüue yatırı· 
lıııak mnkbuzlnrile lıirliktc 5/8/D41 salı günü saat 14 de Yeşllköv Hnva 
l\lıııtnkıı Depo Amirli •i Satınıılmn Komhıyonunda bulunmaları. 

3 - ihaleye talip olaıılarııı 233 kuruş da şnrtnnnıe ücreti olarak 
':\lalnıudiirlüğüne yatıı ılmnsı ve mnkbuzlaı ile milrncaatları. (6063) 

Marmara Ossübahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

Tıılımitı fiyo tı Tııtııı ı 
('insi /\r~. Sn. Um 

i lk trnıitı<1tı 
Lira J\ı·ş. 

Bulgur 110.000 25 00 27500 2062 60 

SANiN 
DİŞ MACUNU 

Dişlere hayat verir 
-ANCAK:-

Her sabah, ögle ve ak&am. 

her yemekten sonra mutlaka 

fırçalamak prttu·. Bu usulü 

, .. madan, muntazam bir me

todla takİ•' eden'erin dişleri 

mikroplardan, hastalıklardan 

muhafaza edilmit ofor, pas· 

)anmaktan ve çürümekten 

kurtulur. Her u:nan temiz, 

olarak kalır. 

.....-=!!~~ 

1 
ile ıabah, öğle ve aksam her 

yem ekten sonra gÜnde 3 defa 

Eczahanelerde, büylik ıtriyat 
mağazalarında bulunur. 

Dr. Hafız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Mütehu-
Dlvanyolu 104 

Kul'U fasulya li8.00ll 18 50 107:10 804 75 ı Muayene saatleri: Paur h&rjç 
Nohut 58.0110 19 00 11020 826 50 T } 238"'8 
Kuru üzüm 50.000 :ıo 00 6000 1125 00 

her gün 2,5. e : ., 

SadP yağı 50.000 U5 00 7:.!500 487ü 00 

~:;~i~yağı i~:~~ ~g ~~ .~~~~ ı~;~ ~g 1T1 Y AT ROL AR 1 
Sabun 60.000 45 00 22500 1687 50 • -
ı lo. 'J'e ı1tmuı. 941 gününde yapılan kapalı zarf eksiltmeai rıde RAŞlT RJZA TlYATROSU 

bulgııı· ve ııohuta verilen fiyatlar ga li görOldügtinden diğer al tı kalem. Bu akp m A y parkta 
yiyecek maddelerine do talıp zuhur etmediğinden yeniden kapalı zarfla 1 yarın akfAm Bağlarbatı 
cksiltnıeleri 6. Ağustos. 9.U çarşombu gilııu aat 15 de İzmlttı Ter ıne I Halede 
kapısındaki Komisyon bina ıııda yapılacaktır. V 

1
. . ç - K d . 3 

!! - Bu maddelere bir müteahhit taı afından fiyat verilebileceği gibi - e ının . oçu~u : om~ 1 

her madde için ayrı ayı ı müteahhitlerce &)'l'I ·~·rı fiyat tcklif oluna. perde. J:Ia~ ıde Pı,kın .temııllete 
bilir. .,tırak edecektır. 

3 -· Şarllıamesi 25000 lirudnn yukarı olanla r bedeli ile ve diğerleti 1-::::============::::;,: 
bedelsiz olarak Komisyonc!ıın nlınnbillı, B o R s A' 

4 - Eksiltmeye i~tirak erll'cck taliplerin 2490 sayılı kanunun iı;te• 
ıJigi ticaret vesikalarıııı ve hizalnrında ynzıl ı temlııııtlarile bidlkto tan· 
zinı edl'ceklerı teklif mektupların ı belli gün ve saatten tam lıiı' saat ev· 21 • 7 • 941 maa•elffl 

carı og u. oma s l T k ·s-ı t k ' ır a a ve ura an o runııt ını 
16 G .. 1 1. I Ah u, aıı, ueyman aımı. I kb .k.k - u er: unus u nıet K 1 d 

1 
ere ura5ının ı ·ı ı"'nıa ıefrık 

._ k N 5 Ça 1 u e en at ama: 1 - Burhan d.I . I b pasa soıı.;a . . o. . m ıcn 2 - z· , 1 e 1 mış o up u kısımd b r tuş-

indc istihzar edilen bu pudra, u ka
dar hafiftir ki, havuda uçaı, o dere· 
cc incedir ki, yüzde lıeınen görOııme:ı: 
bir hal alır. Cildi, guyet ince bir gü. 
zellik tabakaslle kaplar. r.örenlr.r, 
cnzip ve sehhar güzelliğinizin kati
ycn tabii olmadığını iddia edemez. 
Hemen lıugüııdeıı cHavnlandırılmış> 
YEXi TOKAi.ON pudrasını tecrübe 
t•diııiz. Ya7.ıhaııede vt'yu evde bGlün 
gliıı çalıştığınız halde. yüzünüzde hiç 
lıfr ıınt'ltıklık izi güriilmlye\·ek, biitün 
get·e rlansettifdniı. halde teniniz, taze 
ve ııe17ıılıı kalacaktır. Bu yeııi TO • 
KALO?\ pudıasını kullanınız \'P. tr.
niııizı• devamlı ve cazip bir gilzellik 
tenıin ediniz. ~lemnuıı kalmud•ğıııız 
takdirde ımrnnız iade oluııııcnktı I'. 

:;:~ı::;:m'M~i~:;:~i:d':~İ Sata~:i':Oa l ~=- 1~ :::• .,::~ 
Komisyonundan : 

t - 15 ton sııdc ya •ı pazarlıkla salııı alınacaktır. Muhıınımen be
C•••n• tM t.,.. !""' 29.6875 

1 7 - Tural Bilgiç: Çaylak so- ıya. r h. • N lık bir mutbak ve diğer kısım 
T Tramplen: 1 n ıı· ~ ec 

lrnk No. 79. aksim det. ' - • Meddah Aşkı sokağından s;irılen 

1 

BUGÜNKÜ PROGR A M 
18 - Melahat Canca. Mektep tarafa ait bulunduğu \'e hıı 45 

ıoktıi:,rı nihayeti No. 24. Kadıköy ı:: ~ ! : ~ ~ ~ '.: ~ ~ '.: ~: ~ ~ ~ ~ ~: : ı sayılı tarafın birinci kı:ıtındd bır 7,.~0 Pıogı-anı, 7,:J.l ~ltizlK, 7 • .ı:; 
19 - Hikmet Sumer: .. :e~i GUnUrı Bulm&C.SI sofa~~ ~inanın .. nrk_a ccphcııinde Hıb rlPr, 8,00 Müzik, ,,:n EViN 

Akbıyık Cad Terbıyık sokak No ________________________ _ zemmı çınko doşelı ve ah~ıp t.or SAATi. 

5. . Sultan~hm~! 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kuluklu bir balkon ile ikisı birbi- * 
20 - Arıf Sarı: Santçı A. Sarı • ııne geçme dört oda bir k<1ıni.ir- 12,-~0 Proı,"l"nnı, 12,~:l Tıırkçe ıılıık-

cliyle No. 42. Konya - Akşehır 1 • lük alaturka bir hala ve l\1edd,1h lnr, l<:!.15 Haberler, ı·ı,110 1 üı·kç" 
21 - Hikmet: Halitpııtoa Cad., ·- ıAşkı sokağından 2 sayıyı alım kı- plaklıır, 13,Hi -'luzik. 

No. 3 - sımda bahçeye girilerl'k binanın * 
22 - lbr him Makcın: 7-eyrek lön kı,;mında ı;ed halindP zenıini 18.00 l'ı'Ogıaııı, 18,0:l 

ortaokulu 1. B. 254. çimento bir gezinti mah,ılli olup 18.30 l\onursnıa: (Mcmlt 
2 3 - lsm il Yüksel: T ahafiye binanın lcapıı:ııııdan girilince 7.e • 18,4U Orke trn, 10,00 

Bulvndin mini kınnw• çini döşeli taslık ve (Yuva saati), 19,15 Ork<><:trıı, 
24 - Remzi Gürcan: Yenima yıne zemini kırmm çini döşı•li l111b(•rler, ID,45 Fasıl he\etl, 2l1,15 

ci 

h allede 'o. 12.. Malkara bir mutbak olup ve bu nıutbnktnn Rndyo gnzett'':, 20,45 1\lfiıik. 21,00 
25 - ismet Ülkü: Bostancı or geçilir bir yemek oda 1 ve tahta Zirnııt Takdım, ve 'l'oprak I\! h ııl· 

ta sokak No: 16. bir merdivenle yukarı çıkıl ırıca leıi Boısıısı, 21,10 ŞaıKılnr. 21,10 
bir sofada ilci oda bir halada.ı i- Konuşma, 21 ,45 Kiiınr. kflns"ı i, 22,.:0 

ı-~~-ı baret olup ve mesahası 146 mel- Haberler - Eshııııı - Tııh,·ılıit - K ım-
YENİ NEŞRİYAT 
Hücumlara cevaplar 

Ba~· Hıza Nur, Tn vlıi Efkaı ga. 
~eteslnde 20 nd nsıı Lnrus'u nıüna· 
ııebctilc ve Bay Zeki Vdıdl ıle Alı 
Şır Nevai hnkkındn ynptıgı munakrıı
şaları, (Hücumlara Cevap) başlıl;:"l 
altında ve 60 sahifelik bir ı-lsalc ha
liı de neşretmiştir. I>oktoı Rızn Nur. 
ltu ufak c cı-lle, nıunnkaııaları kul 
kalinde takip etmek istıyenlerc fay
ıialı bir hizmette bulunmaktadır. A· 
lakııdar okuyuculııra tavsiye edeı lz. 

Adana ticaret 
rehberi 

Ad:mn muhabirimia ve kıymetli 
nıünevvcrlerlnılzden Tnha Toros bu 
nanı altında bir eser hnz1rlamı1Jtır. 
Ticaret Odnsı, göı Olen ıra~lıct ve 

C<fılen ihtiyaç üzerine Adana 
hakkında zirai ve iktısadi mallıınatı 
•ıuhtevi bir ıehber neşrine karar 
~ermiş ve hu vıızifeyi dcı arkadaşınıı
za tevdi otmlıtır. 

E eri Adanadakl ılıaat, ticaret 
ve sanayi hayatına karşı aliika du
t"aıılara tavsiye ederiz. 

Davet 
r. c. /stanl.ıul MMddeiu~ilfn- 8 

~ : 
1 tıınbulda bulunduğu anlaşılan 

Ha ıı C. llfoddriumullli i Recep Er
lı: 'I ti n ıı net ırlze murıı.cııat et-

....,.._ __ • .._ ____ .._ ..... ..-_. redir. biro - Nukut Boı sası ( Fi\'lıl ı, 2·>,4.; 

2800 li· 
, Hızlk, 22.55 K:ıııanış. 

Satılık Ev'\ 
Ve 

Dükkan 
Ccınbe1"1ita~tu Peykhaııe sokn

ğındıı 11 numuah, beş odalı ve 
bır dükkanlı bina satılıktır. Ay
ni yere müracaat. 

yenlerin 9 41 / 9 sayılı d osyasile 

memuriyetim ize müracaatları ilan 
o lunur. 

Sıhhi müesseseler a1'ttırma ve 
eksiltme komisyonu riyasetinden: 

Leyli Tıp Talebe Yut·du talebel~d için 1130 adet yün fanila, 2800

1 
adet fildakos fanila ve 2800 adet fildako don bir ay mliddetle ve pazar. 
lıkla eksiltmeye konulnıuşluı. 

1 - Eksiltme için her çaı nmba günü saat 14 den 16 ya kadar 
1stanbul Cagaloğlunda Sıhhat ve İçtlmlıi Muavenet Müdüıluğünde ku· ı 
ı ulu Komisyona mflracuat olunabilir. 

2 - Muhammen fiyat blı ııd"t yQn fanila için ~rno, blı adet fllda· 
Jcos fıınila 67, bir adet fildako d-:ı.n 82 kuruştur, 

8 - Kat'i teminat 1136 liradır. 
4 - İstekUler ıartnnnıt>yi her giııı Komisyonda 1r1>rcblllrler. 
5 - İsteklılcı in 1941 ) lı Tıeıı ret Od:ısı veqikıı ile 2490 sn)' ılı ka 

nunda yazılı vesikalar ilt> bu İŞ<- ~ ctrr kat'ı teminat makbuz veya banka 
mekhıbile 1'onıisv na müra aat a ı (6065) 

deli 23400 liıadır. 
2 - Şartnamesi ve eve:ıfı Topkapı ~follcııesindc Askeri Sahnalma 

Komisyonunda goriılebiliı·. 
3 Pazarlık 2817 941 tarih pazartesi güniı saat 11 de Komisyon 

hinasıııdn ~·apılncaktır. 
4 Kut'i teminııt tnkaı rür edecek fiyat uzel'lnden alınncakur. 

, 
iMA'• 

;~ 

(5975) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye pl4nı 
Keşıdeler 4 fUbat, 2 mayıs, 1 ağ'Ull tos, a iklnCJtt•şrin tal°İhlcrindc yapılır. 

1941 IKR A MI YELERI 
1 adet 2000 liralık -= 2000.- lirıı 11 8 adcL 250 l • ıtl k = 2000.- lira 
3 > 1000 > -:: 3000.- > 85 > 100 > = 3GOO.- > 
2 > 750 ,, = 11100.- > so , r.o > = 4000.- . , 

500 , = 2000. - • :rno , 20 > ==- GOOO - > 

1 

1 

..... ,.. 
Yekoı. .. 

Stekbol. lOt lınt in 

12. 937~ 
11. U75 

sı. ooso 

ESHAM VE TAHViLAT 
Ytlzde 7,S Trant 933 -.--

•• S lkramlyell 931 - .-
•• 5 ,, 1933 ErllaatA.B.C. -.-

11,.aı - Enuru.• l -.~ 

" .. 2 -.-
• .. s -. 
• " 

4 -.-
• • s -.-

,. ' --.. 
" " ' -.-

Aela• ,.. E•klhlur Mlittehlt 
çlmeato y e S11 Klreçl -.-

[Borsa harici altlı fiy!tJ 
Retadly• IS Lira 30 K., 
)Caba Beflblrllk 117 .. .. • 
Kllç. eltıa ve- ," 28 " 

Temmuz r Sah 

1360 H. 

22 
13S7 

Ce mazle I Runat 
lhlr Temmur. 

27 9 

Qi;'72Ö3 Hınr71 

VMitl# 
Ezan) VaHtl 
~ D ;, D. --Gh•t ('{arıakU I09 13 os 48 

otı. k>4 45 Ol '20 
lkı..u 08 43 17 ıa 

Akta• 112 00 rıo 35 
Yataa ıoı 5412 50 
la1ak (YanakO len os 03 ,. 

.......................................... ' ..... 
Tasviri Efkar 

1 NOaha11 (S) Kuruıtur 

1 Ab Ş "ti ı Tllrld1• Harlt 
one eraı içla ltla -Senelik .... ........ 1400 1'r. 2700 Xı.. 

Altı aylık -· ... ..... '1i0 , 1'50 • 
Tic aylık • .. •••••. ••• 400 > 800 > 
~r a7lık ............ lH > 7okau. 
DİKKAT: 

1 OercoJuqmı:van evrak iade olwım•:; 

Sahibi: z. T. Iı:nıizzli'A 
Neşriyat Müdiltü: C. DAflA. r'V 
dwı • MGI,,_. BllÜZ J A 

ı . 


