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2 1 1 b .. 11 ; 1 y 1 e vv e u g un Şiddetli bir mukavemete istanbulun elektriği 
- -- -Hataya kavuştuk ve taarruzlara rağmen 

Cephenin 
merkezinde 

kumandadan 

Çatalağzındaki mıntaka 
ı 
l Bu birliği dünyanın en azılı ve en 

korkunç bir kuvveti dahi bozamıyacaktır 

Tibk kahramanları Antakyada 

( Bu mutlu günü Milli Şefe medyunuz 1 
~ ~ 

Hatay 
zaferi! 

H ata)' -feri, iamel tnönü 
devrinin ihraz ettiii ilk 

büyük ve terefli zaferdir. Bu za
ferin yıldönümünün bugünlere 
müsadif olması ise, onun kıymet 
ve ,erefini bütün dünya nazarın· 
da ve tarih huzurunda bir kat 
daha arttıracaktır. 

Tarih ve cümhuriyel devri bu 
zafer~e bihakkin iftihar edebilir. 
Çükü biz bu :zaferle zaten öz 
vatanımızın öz eczasından olan 
kıymetli bir ülkeyi, yirmi senelik 
bir iftiraktan sonra yine &İnemize 
ba&hrmak imkanını temin eyle
miş olduk. Zaferin en şerefli ve 
kıymetli ciheti ise onu ihraz için 
bir damla kan dökülmemif ol
ması, o aziz kıtayı yalnız hakkı· 
mıza istinaden ve sulhün bütün 
İcaplarına harfi hafine riayet su· 
retile elde etmi, olmamızdır. 
Harpten ı90nra geçen yırmi sene 
zarfında herhangi bir memleketin 
haklı veya haksız eline geçirmit 
olduğu bir toprağı böyle sulh da· 
iresinde, İnsanca müzakeTat ile 
bakiki sahibine iade ettiğine bel
lıi hiçbir misal gösterilemez. İtal
yanlar, Versay muahedesini mü
teakip (Fiyume) ,ebrini cebren 
i.ııal eylemitlerdi. O yüzden de 
Yugoslavya ile aralarında harp 
çıkmuına ramak kalmı,tı. Yakın 
zmanlara ait bu kabil daha birkaç 
acı misal sösterilebilir. Hataya 
celince, zaten dört bet asırdır 
Türkün öz vatanı havzasına d•hil 
olan ve ahali.si bqtanhata Türk 
ve Müslüman olan o süzel ülke· 
yi isteseydik biz de cebren ala
bilirdik. Bundan bizi menedecek 
maddi hiçbir lnıvvet yoktu. Hat
ta cebir istim,.rne lüzum görmüt 
olsaydık yalr • Hatavı değil, kim 
bilir daha nereleri de istirdat ve 
vatanımıza ilhak ederdik. 

1918 ae.nesi, .Hatay için meş· J vatandan ayrılmak ve bir ecnebi 
um bır tarıh oldu. O yılın hükumet bayrağının himayesi al-

ortalarına doğru bıitün Hatay 
Fransız i gali altına gırmiş bulu
nuyordu. 

i gal hadisesi Hataylılar üze· 
rinde pek acı bir t~sır \ aptı Ana 

tında yaşamak, onlar için öluın
den çok daha feci, daha ylirek· 
ler acısı bir akibetti. i iıekim, ta
rıhleri boyunca zaman zaman 
uğradıkları bnzı işgal ve ıstılS 

(D•vamı sah f• 4, ıuhın 6 da) 

(~ __ A_s_k_e_r_i __ V __ a_z_ig_e_t __ ) 

Alman -Rus harbi ve lngiltere 
ile Amerikanm yardımı 

Yazan: General Ali Ihsan s.A.els 
ESKi ORDU KUMANDANLARINDAN 

(Düşmanımızın düşmanı, dos-
tıınıtızdur) diycırk Iııgillzler, Sovyet
ler~ ellerini uzattılar; ve ralarmda 
akdolunan ve ~ıkışık harp vaziyeti
nin zorlle her iki tarafça çabuk netl
celendınlen bir anla.;ınııyı • Iıster 
Churchlll bu harp için ıı.skeri bir it. 
tifak diye ilan ediverdi. Anlaşmanın 
~m: SP~tl~ Mmw~n b~ 

harbe devam ettikçe İngiltere n 
onun yardııncısı Amerika Ruslara 
yardım edecekler; •e her iki taraf 

münferit bir sulh akdetmiyece\;. 

Sovyetler, e~uen böyle bir aıılaı· 

rna akdolunmadan evvel hRrbe gir
mı, oldukları için, ne gelirsı> kardır 
diyebilirler. Ôbür taraf da miııtcrek 
duimanırnıza rnuuıkim olduğu kadar 
uzun müddet urar nrdirn1ek ve omı 

yıpratmak bize lı:itıdır ıUyip Sovyet;. 
!eri teıvlk ederler. Nazari olarak bu 
iş böyle du~ünülüı·. 

(Dnamı Hyfa 3, ıutı.ı" e da) 

santralinden temin edilecek 
eser kalmadı 

Mo&lc.ova sabaha 
kadar bombalandı 

Berlin, 22 Temmuz 
(AA.) -Alınan ordulıuı b11~ 

kumandanlığının tebliği: . 
Alman ve muttefık kU1:vetleri 

!
yarma harekatı eayesindc Sovyet 
müdafaa cephe ıin ınhılale uğrat 
mış, dıişmnn gruplarının araların 
daki irtibat kesilmi tır . Şiddeılı 
bir mahalli mukavemete \'c anu-

1 
d~nr mukabil hucuı:nlnra ınğmen, 
duşman ku, \ dlcrının. meı ke7ı 
kuınnndanlığındnn e er kalmıtını!I 
gibi goriimiyor 

Bütiin şark cephe.i boyunca 
muhtelif du ın. n gnıplannı ım
ha rtnıek gaye nı takip ~den ha 
rekat durmadan devam etnıı-kte- ı 
dir. 

Moskova bombalandı 
Bertin, 22 (A. .) - D N. R. 

ajan ı bildiriyor: 
r ne aıııı sal ·ı,.. a 8 ı ı ~r.) 

••••••••••••• •••• •• •••• ' •• 1 ••••••••••••••••••••• 

Sovyet tebliği-
- -- - -

Pskov, Smolensk 
ve Novograd'da 

Çok şiddetli 
çarpışnıalar 

Elektrik i'leri etüt dairesi 
tetkiklerini yakında bitirecek 

Ankara, 22 temmuz 
(Hu usı nıuhnblrlnıizdeıı tele

fonla) - Nafia Vekaleti ıcahında 
lstanbul Elcktıigiııın ~el iı haıı
cıncı. ki başka bir mıııtnka antı -
llndeı temini UZ"' inde ıntıhiın l
kiklcı e bıışluıııı~t11 . i ıılnııbulıııı 
<'ııtalugzı antrallndcn tagdı) c i 

l imkan ~c şartlarının tetkıkı ı-ııra
sınclıı. 1stnnbulıla elcktı iğin malı· 
ye nde, İzmit k.ı •ıt \e llüloz il· 

nııvlinlıı )oldıı cnerJı alıp alnın-

As·ker ailelerine 
yardım • • 

ıçın 

Belediye, Belediyeler Bankasından 
160 bin lira istikraz için hükumetten 
müsaade talebinde bulundu 
Asker ailelerine yardım icin Dahiliye Vekaleti tara· 

f mdan • Bclediye]erin de fikri sorularak - hazırlanmış 
olan kanun lit)·İhası, bu fatil devre inden sonra ı iedise 
se\•kolunacakhr. 

Kanun çıfrıncıya kadar, şchrı-ı ker ailelerine yordım rnükellefı· 
mizdeki asker ail«"lerinr ,·erilecek yetı hakkındaki kanuna ı tinaden 

Para"t tem et nek ·· b 1 d'. Z<'ngin vatandruıların tahsnut ci 
~ ın ı uzer e e ı h .. . d t k 'kl l 

ye, evvela şehırdekı nakil va ı· etı uzerın e et ·ı. er yapı mı,. 
•-ı b J 1 b k fakat bunun d ihtiyacı karşılamı 
... an ı et ennc mı ıar Z.d1l1 ~ • • • 
yapmayı teklif ctm ti An ak bu ya kafı gehnıyf!cegı anla~ılmışlır. 

O 1 U y O r 1 usulün taıbikı için knnun çıkma- Beledi.> c, bunun üzerine yar· 
sı lüzumlu görüldüğünden, Lu !!e. dınıa muhtaç ailelerin lemmuz ih 
fer de halihaLırda mevcut. a~ • (Dl' al fe ; ılı ı de) 

Moskovayı bombardıman 
teşebbüsü akim kaldı 
)lo kova, 22 (A.A.) - Ru sabah 

So\•yct İstıhbaral Daiıt' ı tarafından 
neşredilen teblig: 

21 teınnrnz gecesi, Psko\•, Polotsk, 
Nevcl, Smolen~k ve .N'o\ogrnrl • \'o
Unsk istikanwtlt'rindc muharebeler 
anudnnc surrtte devam ctmi~tıı. 

Digr ı tikametlcrde ve ccplıenın 
merkezimle buyuk mıkv11sta harekat 
vuku bulmamıştır. 

Hava kuvvetleıınıız duşmarı zırlılı 
cuz6tnmlaıınıı kıu!!ı haıekata devam 
etmişlerdir. 

Ilk ıaporlara göre ta,~areleriıııız ı 
hava ınuharebebf!1erl e ııusıno 32 
du~man tnyvnrc i du ııı ıııüşlerdir. ~ 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

Aktam tebliği 
Moslcova, 22 (A.A.) Ofi: 
İstihbarat büro unun 21 temmuz 

akşamı tarihli tebliği: 
(Devamı scılıifc. 5 a11t ın ı cltı) 

Beynelmilel Kızılhaç teşkilatı 
Ankaraya bir heyet yolluyor 

Teşkilat buradan harp esirleri ve enterne 
edilmiş siviller hakkındaki malumatı 

memleketlerine bildirecek 

Ankara, 22 temmuz 
(A.A.) Doğu Auupa cephesı u-

zeı ınclt! muhnsnmııtııı başladıgı z.ı. 
man bcynl'!milcl Kızılhaç Koınıtc i, 
muhaı ıp bütün nıemlekt'tl re ınııı · 

tı>ııııı bu Uılebıııı mu anıatlc kabul 
tıı ı \ Kız ı~ da t k k t m ı 

bh lıı,:lni teklı C'~ lcınıştlı Heynelnıı
lcl .Kızıllıaç koınıte i nıdi bu bııro
ııı ı l "kıh ıçin Aı kar 'a bıı del -

r Welles'e g!!_! 
Almanya 
Müst kil Avrupa 
memleketlerinden 

birisine daha 

Taarru 
edecel( 

Harlcl.J• Ml.teıarı 
. ~ummer w.n •• 

Vn§ington, 22 temmuz 
(AA ) - Baııeıye Mü te~ara Suın 

ncr '\\ cllcıı, dün nşıığıdııld lıe) onat 
bulunmuştur: 

c - ınn nın ) nıd~n ıuuııt kıl 

Avruı;a m mlekctleıınc taarruza h • 
zırl ndı •ıı daır Amcrıkıın hükume
tlııın itimııfüı n~ an malumatı oldu
ğuna kat'ly) t e bey n ederım ~ 

Wellcs, bu menılek ilerin 1 mi rı
ni oyleme;> ı ı ddet.mistır 

cnate müsait bir urctte ce\ııp \CI 

Jiklednrlen beynelmilcl Kıı.ılhııç ho· 
ııııtc i, Komiteye men up bir heyctııı 
'fürki) ede yerleşmc«ı içın Türk hfi 
liıimetınc mıi ı a(aat etıni~ ve nıeı ke
zi Aııkuadıı bulumıc.ık olıın bu he· 
yetin mevzuu bahis ınnlünıatın toıı· 
lunmıı ı ve tt':ıti ı için bir rol tesis 
etmesini teklif eylenıiştiı. 

------Bakışlar------

Tiiı·k hükumeti beynelmilel komi· 

Japonya 
Rusyaya mı 

.el Hindiçiniye mi 
saldıracak 

Hindiçinige karşı hazırlık 
g11pılırken Koreg• de 

tısk•r •et1k•diligor 

Ankra, 22 temmuz 

• 

Bir ittifakın 
ölçüsü 

ı ngiliz • Ru itıifakı iki mil-
leti zafere kadar götüre· 

bilirse, barıştan sonra bu nnlaş· 
madan na~ıl bir düny doğa -
cak'? 

lngiltere totaliterliğe karşı 
harp edıyor; Sovyetler Birliği 
totaliter devletlerin ba ında· 
dır. 

lngiltere kuçuk ve mazlum 
milletlerin hürriyeti için haı be
diyor; müttefiklerin daha ı;:e· 
çen seneki neşriyatına göre Bal 
tık memleketlerı ve Finlandi • 
ya, bu kiıçiik ve mazlum mil -
!etlerin bafındadır. 

İngiltere Avrupada kapita· 
lizmin son kalesidir ; yalnız si
yasi hürriyetin değil, ,ahsi miıl· 
kiyetin müdafaası için de har• 
bediyor: Sovyetler Birliği ka· 
pi taliz.min baş düşmanıdır. 

Bu h rpten bir hafta evvel 
So\.} etlNle Alınanlarııı bır te· 
cnvüzsiızhik anlaşın. sı yapını' 
olmaları dünyayı ha} ıetler i
çinde bırnkmı~tı. Halbukı hıı, 
ne siyası. ne de a kcri hir it i
faktı. iki devletin ııos alıs· \ • 
totaliter blinyel!'ri arasınd bıl' 
telif yapma!.:: da az çok rnum -
kiindiı 

Ben burada bir h · kum ' er• 
mekten çekiniyorum. Me .. elc • 
nın halli için bir ölçü ar ı k 
lazım gelirse. şimdlık, en doğ
ru endaze kılıçtır. E~er Alın n 
orti ru Rus topraklarında •ırıf'• 
tiği inıhn ve istila işinı basnr~
mnzsa, düşmanlarında gör ıl n 
tezad hükümsüz ve ehP.mr vı-t 
siz birşey olur. Da\'a, in ıl ero 
için de, Rusya için de ha b b 
2.anmaktır. Sulhü kazanın k 
şimdilik ikinci planda gelı or. 

Zaferi lngiltere ve Rusya ka
zanınca, birk:ıç gün evvel ce
nubi Afrikada İngiliz fevknla-

Fı:kat biz, istiklal zaferimizden 
;tibaren, ıulhü, uayifi, herkesle 
ıyı geçinmeyi siyasetimizin ana 
hatta ittihaz eylernittk. Bunların 
baslıca ıebebi Harbi Umumiden 
e~elki ve sonraki bidiıatın ver
diği derslerden herkesten İyi İatİ· 
fade etmit olmamızdı. Son yinni 
7İrmi bet senelik vukuat, arrık 
milletler arasında cebir ve zorba. 
lak siyasetine nihayet verilmesi 
iktiza eylediğini, aksi takdirde 
beşeryet ve medeniyet için rahat 
yüzü cönnek imkanı kalmıyaca· 
iını isbat eylemi~ti. Cebir ve zor
le kazanılan zaferler, cebir ve 
zora istinaden yapılan muahede
kr bir müddet sonra mutlak mu
kabil bir cebir ve zoru davet edj.

1
. 

T ASVlRi EFKAR 
• (Dfı1ıkü fM>tfad<*n çıl\•1' reıın lerden) 

Almaularıa ella• 41t•• H•Jet .. ırlerl latlralaat ltallnde 

(Radyo gazetcs.i) - Japonyaıı ıı 
bugünlerde yeni bir harekete geç ce
ğine dair emareler çogalmaktııdır. 
Ancak bu harkctln, Almanlarla meş
gul olan Sovyet Rusyaya karşı degll, 
J.'urnsız Hindi çinisine karıı 31 npıln· 
cağı zannedilmektedir, Bunun batılı· 
ca sebepleri ıuniardır: Bu hareket 
en az dyaııi ihtilaflar doğllracnktıı·. 

(Dcıa ı ah fc 5 81 t 'it 8 t7 ) 

lngiltere ve Ruıya, harbi ka· 
~ndıktan sonra Avrupaya tek· 
lıf f'deceklcri bnr:~ nııaınında 
nasıl anldşabilccckler? 

de komiserinn Sovyetler alev
hine söylediği nutkun hiçbir 
manası kalm11z. İngıliz - Hu• 
ittifnkının k l\"metinı tayın ede
cek bir tek ' 1 ı ,,..rdır 7 af er. 



18 Yazan : KANDEMiR ........................................ 
balyan sefirile görüştükten sonra şehre 
dönüyordum ki, vapur hareket emrini aldı 

--------
Selamlaştık. Derme çatma ı - Aylardanberi burada, bu 

ltalyancamı kullanmanın tam sı- limanda demirliyiz. Bir Gürcü 
rasıydı. kızHe seviştik. Demin nhilde 

- Gemiye mi gidiyorsunuz} onu bekliyordum. Sözleşmiştik. 
dedim. Nedense gelemedi. Acaba başına 

- Evet, bef dakika daha bi- bir felaket mi ~idi; yoksa gecik
rini bekliyeceğiz ve derhal ha- ti mD Ne çare ki ben kumandan
ıeket edeceğiz. dan ancak bir saat ı.çın ızın 

- Beni de götürünüz ••• ftal- alabilmiştim. Şimdi sizi Batuma 
yan Sefiri Sinyör Çerutiyi gör- döndürmek vazifesi bana verilır
mek mecburiyetindeyim. se, anlıyor unuz ya, kimhilir ..• 

Genç mülizım beni tepeden Onu eahilde bulacağım gibi geli
tırnağa kadar eüzdü. Hemen ce- yor da ••• Son bir ümit işte ••• 
bimden hüvıyetimi bildiren vesi- Bu mülazımı, o anda, hiç ltim-
kayı ve ltalyan Sefirinin bize se benim kadar anlıyamazdı. 
yazmış olduğu mektubu çıkara- _ Bu işi yapmıya çalışaca-
rak 'Uzattım. Kag-ıtlarl şo··yte bir -

gım •.• 
göz gezdiren zabit nazik bir ta- Adrianın bütün yolcuları kü-
vırla: peştelere dizilmişler.. artık bir 

- Gelebilirsiniz mösyö ••• de- ulaşılmaz belde olan Batunıdan 
di. Yalnız yolun teh ikeli oldu- binbir tehlikeyi göze alarak ge
ğunu haber vermek mecburiye- len motördeki yolcuyu görmek 
tindeyim. Bir kör rr:ermi. • • için, merakla bize bakıyorlardı. 

Sözünü kestim: Merdivene yaklaşırkf'n genç 
- Kabul ediyorum. mülazım: 
- O halde buy-unnuzl - Eyvah, dedi, bizim gemi-
Meçhul halaskanmın kolun- den, derhal oraya hareketim için 

dan sıyrıldım. Elini minnetle, işaret veriyorlar. 
şükranla sıktım ve motore atla- - Beş dakika bekliyemez mi-
dım. niz) 

B klenen yolcu gelmemişti. - Mümkün değil. 
Zabit saatine baktı Etrafını !IOR _ iki dakikacık} ..• 
defa iyice araştırd ve makine 
başındaki nefere eınrini verdi: 

- Avantil .•. 
Kör mermilerin ~rrinden ko

runmak için. liman tarafına de
ğil, aksi istikamete, sola doğru 
ııon ııüratle gidiyorduk. Bir bayii 
böyle gittikten sonra sağa kıvrıl
dık. Hayli arkamızda mermiler, 
ıu sütunlarını kaldırarak biribiri 
ardı sıra dü~yor. Bunlardan biri 
tepemize inemez mi) 

itiraf ederim ki hundan kork
muyordum. Sinirlerim bir tuhaf 
olm~tu. Kafam bomboştu. ya
hut o kadar dolu idi ki hiçbir 
ey dü~ünemiyordum. Hissiz, 
cansız bir yığın et gibi motöriin 
kıçında dalgın dalgın ufka bakı

.;•ordum. Ufukta 'bir yangın sonu 
manzarası vardı. İrili ufııkh k~rk 
elli gemi, hep birden duman püs . 
kürüyordu. Genç mlilazım sor
du: 

- Sinyör Çcruti ile ~örüştük
ten sonra şehre dönecek misi
niz) 

- Bir lahza duramam. Y alniz 
Sefirle görüşüp, bizi işaretle ça· 
ğırtabilirsiniz. Agordak kruvazö. 
ründeyim .•• 

- O halde biTaz sonra bulu~ 
mak üzere ••• 

Basamakları çifter çifter atlı
yarak vapura çıktım. Güvertede 
hep tanıdık simalarla kaışılaf
tım. Herkes hayretteydi. 

- Nasıl kaçabildiniz} 

- Hani eşyanız ... Yağma mı 
ettiler) 

- Şehir dehşet içinde... De
ğil mi? 

- Kan gövdeyi mi götürü
yor) 

Şimdi birdenbire: buray:ı geli
şime pişman olmuş gibiydim. Yer 
yer insan kanına bulanmı~. barut 
kokan boş sokaklarından kopup 
geldiğim şehri, rahat bir opera 
locasından seyreder gibi küpeş
teye dayanmış bu insanların ço
ğu .•• Yine kendi ellerile yanıp 
yıkılmakta olan vatanlarını seyıe-

Zeytinyağı 
fiyatları 

Her üç günde 5 kuruş 
yükselerek 

95 kuruşa fırladı 

V •le dl etin segtinyaiı 
/ i g a tl a r ı n ı tesbit 

etme•i muhtemel 
Zeytinyağı fiyatları ı;on zaman

larda mühim miktarda yükselmi)'1! 
başlamıştır. FiyaUar hemen her iki 
üç günde bir 6 kuruş yük.<ıelerek 90-
95 kuruşa kadar fırlamıştır. Birkaç 
güne kadnr birinci derecede zeytin
yağı perakende fiyntlnıının 100 ku
ruşu gt'çeceği tnhmin edilmektedir. 

Halbuki bilhassa bu yıl zeytinya-1 
ğı miktan dıger senelerle kıyas c
dilemlyecek derecede fazladır. Hari
ce de fazla satış yapılmamış oldu
ğundan nuıhsul tamamen dahilde bu-

1 

lunmaktadır. Alikadarlann söyledik
lerine göre fiyat yukscklil,ri dahilde 
nakliyat için kafi mikt.nrda teneke, 
varil ve fıçı bulunamamasındandır 

Halbuki böyle bir iıldia doğru ıleğildir 
Dahili nakliyatı temin için kufi mik
tın da tahta fıçı, varil ve teneke hu
lun maktadır. Ticaret Vekilletinln 
zeytınyağı fiyatların da müdahale et 
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Ziya Gün 'ün serveti 
tesbit ediliyor 

Ziya Günün servetini tespit i
çin faaliyete geçilmiştir. Ziya Gü
nün serveti ve servetine ait evrak 
Emniyet Sandığının kiralık kasa
larında bulunmaktadır. Noterlik 
mahkemeye müracaatla, kasanın 
açılıp içindekilerinn tespit ve tet
kikini istiyec:ektir. 

Adllye Vekili bugUn 
Ankaraya gidiyor 
Şehrimizde bulunan Adliye 

Vekili Hasan Menemencioğlu bu 
akşamki ekspresle Ankaraya dö
ne<:ektir. 

! Sık sık vukubulan otomobil kazalarını önlemek için 

Maslak yoluna muvazi bir asi alt 
cadde daha yapılması kararlaştı 

Bu suretle gidiı • geliı yolları ayrılacak, iki asfalt 
yol arasında bir de bisiklet yolu olacak 

Her sene, üzerinde birkaç kişinin ı dış için de yeni bir kısım ilnve edile- 1 nu eksiltmiş olacaktır. Yol önümtlı· 
ölOmilc neticelenen baların vuku cektlr. 1 deki hafta müteahhide ih

1

alc cdlle-
bulduğu :\Iaslak yoluna nihayet, gl- Yeni yol, Zincirlikuyudnn başlayıp, cektlr. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l\faslııktn, Bu)·ükdere \e İS11n~·e kı- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bir adamı 
döven kadın 
mahkemede 

sımlarınn ayrılan yere kadar olmak 
üzere ve şimdiki asfaltın sağ uı.ra
fnıdıı in~a eılılelcktir. Jiıtlihazıı da 
l olun solunda bulunıın toprak kısım 
da atlı gezintilere tnbsis cd!lecek ve 
iki nsfalt arasında bir de bi iklet 
yolu bulunnı~aktır. 
Şimdb e kadar bu yol üzerindeki 

kazalara mani olmak için alınan ted
birler dainl'a sürati azaltmak, yol ü-

KOmf Ular yeti.inciye ı zerinde mütenddit seyrusefer memur
ları bulundurnrnk suratli giclcnleri 

kadar zavalh adam cczalandıımak şekillerıne inhisaı· e-
blr hayll dayak yemişi sflyor vt pek .tabii olıırak i tcııilen 

netice elde edılemlyordu. 
Lilelı civıınndn oturan Güzin a- Belediye nihayet, kauıların önfine 

dında bir kadın, dıin kira me!clesın-1 g"(!Çccek en mükemmel usulü tatbik 
den dolayı evsahibi ile kıl\ga etmi~ mevkilne koymakla muhakkak suret
ve evsahibi Halill komşular )etlşi~ci- te senelik knza kurbanları Jekünu
ye kadar bir hayli dövmüştür. 

Giizin cürmü meşhut haHnde ya- 1 
kalanmış, Adliyl\ye sevkedilerck Bi
Tinei Sulh Ceza :Mahkemesine vel'il
mlştir. 

50 liralık bisikleti 72 liradan 

Atıyor mat 

Taksimde, ~' idiye caddesinde bi
sikletçilik yapan Yugoslav tebaasın
dan Ameto Lazaroviç, tanesini 50 li
rndaıı ırntmaı:ıı 1iizım gelen bir nevi 
bi•ikletlcrin, 11 tanesini 72 liı atlan 
satarken cürmll meşhut. halinde ya
knlanmış, dön ne Adliyeye verilert.'k 
İkinci Sulh Oeza Mahkemesince he
men tevkif o?ı.mmuştur. 

Lnzaroviçin pıuhakeme l bazı tet
kikat icrası içhı bnşka bir güne bı
rakılmıştır. 

Valdebağında 
kanii bir vak'a 

iki kişi 60 lira için 
arkadaşlarını 

öldürügorlardı 
Evvelki g'eceyansı Osküdarda Val

dcbngınclaki prevantoryoma getidlen 
bir ağır yaralı, ilk tedavi-inden son
ra bıışın<lan geçenleı i şoyle anlatmış
tır: 

Bir amele 
kamyon 

altında öldü 
Şoför yak~lanarak 

bu feci kazanın 
tahkikatına baflandı 

Dün sabah, Ramiye bağlı Cebcc1-
k15y taşocaklannda bir kamyon ka
zası olmuş ve bir amele taş yüklü bir 
kamyonun altında kalarak parçnlnn
mıştır. 
Kazayı yapan kamyon tamir edil

mekte olan Kemerburgaz yoluna tıış 
taŞlynn 820 numaralı kamyondur. 
Kamyon, dün sabah da şoför Alinin 
idaresinde olarak taşocaklarındnn 
hareket ederken ameleden Cemal bu
lut, yantarafından üzerine atlamak 
istenılş, fakat ayağı kayarnk nrka 
tekerleklerin ara!'!ına yuvarlanmış
tır. 

Cemal Bulut tonlarca tae yüklü 
kamyonun tazyikı altında hurdahnş 
bir hale gclcr~k hemen ölmüştür. 

Tahkikata :'.\ffiddeiumumt )lunvin
lerinden :'\ecati Kütükçüoğlu clkoy
muş, Adliye doktoru Hikmet T6mer
le vnka yerine giderek tahkik tn 
başlamıştır. Ce edin defnine ruhsat 
verilmiştir. 

Def ine işi nihayet 
mütehassısına havale edildi 

<- Dün gece De,·ll!t Demlı·yolları 
amcleleriııden arkadaşım Ruşen ve 
Hızır lle braber gezmiyc çıktık. Bir 
müddet eğlendikten snnra Valıleba
ğına doğru yurüdük. ~laksadımız ha
va almnktı. Fııkat birdPn blıe, arka
dşlarım uzerime atıldılar ve mehtap. 
tn parlı~an bıçaklaı·ıle vücudıimün 
muhtelif yerlerinde yarnlar açmıya 
başladılar. Son ydiğim bir yumı ukla 
krndlmclen geçtim. Ondan onrosmı 

hllml:ı;orum.> 

Pantalon çalarken yakalandı 
Sabıkalılardan Mehmet Altan, dün 

de Kapalıçarşıda Ahmet Tevfik a
dında bir te~lnin kapı önüne bırak
tığı yeni ütülenmiş bir pantalonu 
çalmış, kaçarken yakalanmıştır. 

Mütehassıs Rus Profesörü 28 çeşit aletten 
istifade ederek hazineyi bulacakmış 

.fohmet Altan, clün Bi.l-incl Sorgu 
Sulh Ceza Mahkemesinde 3 ay 14 
ı:-ün hap~e ınnhk\ım edilıııtştir. 

- Tabii döneceğim. diyorlardı. Üç gündenberl Surp Agopta dcfi- rarak ma. h11ssıs 1{u profesörü 
Prı.:ns Yui I'Ponidas ile mesai arkn
d ı mOhendis Hayati) e müracaat 
etmişlerdir. Dün imzalanan ınuk:ıve
le) e göre ~ulunacak defınedeki Var
tulıi hissesinin yüzde onu bu müte
lıa sıslnra ııit olacaktır. 

Yaµılnn tahkikat nctlccsindc iki 
mütecnvizin Fikri lsmlnde 41 arl:n
dn!;}n11nı, olil za1ınettlkleri ~ e üze
riı deki tiO lıı a mı alıp kaçtıkları an
laşılmı tır. 

Adliye MUstetarının 
tetklklerl - Fakat nasıl) 

- Bilmem ..• Herhalde onun 
temin edeceği bir vasıta ile. 

Mülirzım düşünüyordu. Belki 
hu ağır vazifenin kendi omuzla
rına yükleneceğini heııaplıyarak 
üzülüyordu. 

- Cemiler ne zam n hareltet 
edecek}... dedim. 

- Daha belli değil... 
- Bu gece burada mısiniz ~ 
- Zannetmem ... Azami guru 

ba kadar kalabiliriz. 
- Eh ••• Daha bir hayli za

manımız var. 
- Şimdi doğıu Sinyör Çeru

tinin bulundu-u Adria vapuruna 
yanaşacağız. Kendisini görür 
görmez avdet mesele ini hallet
menizi tavsiye ederim. 

Tahminimde aldanmıt oldu
ğumu sezdim. Bu aözıle ıenç za
hit avdet işini de üstüne almak 
ister gibi görünmüyor mu idi? 

İçime dü,en bir tüphe ile ıor
dum: 

- Ya. dedim, o işi sizin üs
tünüze yüklerlerse) 

Genç zabitin gözlerinin içi gü
lüyordu: 

- Sevinçle kabul ederim 
mösyö ..• 

Toplar gürlüyordu. Onların ho 
murdandıklan yeşil sırtlara ba
ı:arak: 

- Seven ltalb tehlikeye gülü
yor mösyö... dedi. 

Bu mübhem ıöz bana dokun
du. Bu genç mülizimin ıçımı 
okuyabilmesi için yaman bir fal
cı olması 1iizımdı. 

- Anlamadım .•• dedim. 

Ömrümde gördüğüm en feci ne arıyanlar, dün bir şey bulamıya-
sahnelerden biridir bu. c:ıklarım aıılıyarak kazma işini ta

tll etmi !er ve bil bütün ünılUerinl 
Bu upuzun. aydınlık seyyar ke medlklcri için t.on çareye başvu-

loca, artık bir başka dünyanın 1 , 

inaanlarile meııkundu. Heniiz traş eı·r talebe velı·s·. n·.·n 
olmuş. itina ile giyinmiş r.rkeklı;r 
pürolarının dumanını avura sa
vura ve ekrn~biz kalmış ıehrt: 
baka baka, arada bir de kahka
halar ata ata göçe başlamış Gürcü 
ualetini kimbilir nerel~re götü
recek, biribirinden güzel, birihi
rinden şen, hiribirinden genç kız-
larla yarenlik ediyorlar. 1 

Bir vatanın çöküşü böyle mı 
seyredilir) 

- Sinyör Çeruti nerede) 
- Kaptan köprüsünde .•• 
Sinyör Çeruti beni ~örür gör

mez, elinde olmadan yüzünü ek
şitivermif.. sonra yüzünün l!tiz
lenmesi lazım olan bu çizgilerile 
Tengini güç halle doğabilmi, bir 
tebessümle örtmiye çalışmı,tı. 
Bu zarif diplomatla; -:ııimdi hil
mem, fakat o zaman- bekar bu
lunduğu için. anlatmakta bir beis 
görmüyorum. bir gönül macera
sında karşılıklı rakiplerdik. A mi 
güzeli seviyorduk. Şu Rntu~da 
bç defa ayni kızı ortamıza ala
rak olanca zekamızı cömertçe 
harcıyarak şanıılanmlzı de"le-miş, 
ve ne kadar uykusuz steceler ge
çirerek -fakat 'ICSSİzce- biribiri
mizi yenmiye çalışmıı,tık. Ü litııiz 
günlerimden birinde, genç kız 
bana kapalı bir zarf uzatını~: 

- Al. demişti (0) nun gön
dermiş olduğu bu mektubu, aç
madan sana veriyorum. 

f Dnamı V<'r) 

şik4yeti 

Genç yeAenlm, 
•Azına yakıfmıyan 
bir sözU mektepte 

öğrenmlf 

İmzası bizde mahfuz bir karıı· 
mfı. yazıyor: 

cYeğenlm Emine, lstnııbul or
tamekteplerlndcn birinde talebe
dir. llu sıradn ikmal kurslarını 
takip için mektebe devllma başla
ııııştır. Dün akfamdanberi her ça
{rınşımda yt>ıceııim bana cevaben; 

- Burda! 
Diyor. Şimdiye kadar güzelim 

il anımızla her ça mışta cefen· 
dim !> diyen Eminenin bu tarzda 
cevabından mutc ir oldum. Ken
disine bu c vahın nazik ve kibar 
bir cevap olmadığını söylt•diın . 1\le 
b"erse çot:uğun kabalıat.i yokmuş. 
Mektepte verilen talimata göro 
bundan sonra her hitapta bu ce
vap verileee>kmiş. Yeğenimin bu 
cevabı üzerine kendi kendime 
cDevlet zorfle nezaketten uzaklaş
mak da olur mu?> dedim. ~imdi 
sl:ze soruyorum: Acaba böyle bir 
emir, hakikaten Maarif VekA.lcti. 
nin verdiği tıılimnta mı miistenit
tir? Musteııit ise çocuklarımızı 
böylece nezaket lzlige aevketmek 
lloğru mudur!. 

Bıı suretle nıutalıık kalınılıi(ı için, 
IJu ı;nlıahtan itibaren Prens Yui ile 
farlen ~fühen<lisl !Tayatl'nin neza

reti altında ve onların gösteı•tcekll'
ri yerlerde yeniden hafı iyat lıaşlıya
caktır. Dün kcndisile görüşen mu
hnı ı irlmize Profesör Pren" Yul şu 
beyanatta huhınmuııt11r: 

c- f <:tanhul şimdiye kadar böyle 
tii~·alarla dellk deşik ı ılilnılştir. De
fiııe lmlııhileııler vnr~a, huıılaı· ancak 
lt'~adüf ı:aye inde ellerine bir şeyler 
l.!'~iı·ehilmişlerdiı·. Riz, iki arkadaş 
ınaılen arama nıfiteha~sı!!ıyız. faden 
arırnnlaı· 28 tOrlü aletten istifade e
dt>rek toprağın altını 11.ıilcbilirler. Bi
zim de bu işte kullanılabilC<"ek cok 
ha"sas mıtkinelerimiz vudır. Size bir 
ml.,nl ı;öyliye~·im: Birçok memleket
lerde, hapishanelere giren insanlaı-ın 
iistlerinde!ti demirleri bulmak için 
bir takım makinıMr, aletler kullaııı
Jır. Meseli hapishaneye girenlere; 
fü:tfınüzdekl bOtün dcm!rleı·1 teslim 
edinin deillkleri halde, saklıvanlar 
bııhınursa, bunlar bir gecittcn ·ı?eçer-

J lerkf!n, demir arıyan hu aletlerin 
rnıknatlsları ~aye indi', üstlerindeki 
ılPmlrleri meydnna vPTmlş olurlar. 

Biz de elimizdeki iiletlerle Siiııı A
ıroptaki toprak altınila kalm1ş d('mir 
knsayı pekiılli hulnbilirı7.. Arkada
$ımla n sııhavı havli tetkik ettik. Yüz 
de nltmış bir lhtimnlle (bu ka D\'I 

lıularaJ:rız) diyebilirim. Dnhn doğru
su biz;m Sürp A~ptn teııbit ettiği

miz yerele yiizde yüz bir demir, ha
kır ve aire ırihi mııdcni eşva çıkn
caktır. Bunu kat'iyyetle iddia eılcbl
liı·i m. Ru demirin içinde definenin 
bulunup bulunamıyacnğı da yiizde 
nltmıştır.> 

flsküdar Muddehımumi ınuavinle
rlndcn Şt·vket, Teoman tnhlciknt.n el 
ko~mu.,tur. 7.ahıta. bütOn ııramnlnra 
ınlhnen oygunruları lıenOz bulama
mıştır. 

Birkaç :gündenberi İstanbulda 
buluncın Adliye müste.şarı Selim 
Nafiz dün öğleden sonra Adliye
ye gelerek burada meşgul olmuş
tur. 

izmir fuarı 
Hazırlanan akvaryumda 200 kiloluk 
kaplumbağalar ve 300 kiloluk köpek 

balıkları da teşhir edilecek 
İzmir Fuann~n nçılmasına bir ay-ı yomda bu hayvanların ~dalanma 

dan daha az bır zamnn kalmıştır. tarzlarını ve ) aşayışlarını tetkik c

Bu ~heple Fuar hazırhklnnna İzmir debileceklerdlr. 
ve Iı;tanbulda hız verilmiştir. Haber 
alilığımıza göre bu E'~nr.ki Fuarın en 
nıOhiın yeniliklerinden hhi olacak 
Akvnryomun te~isine başlanmıştır. 

Biı• taraftan da buraya konulacak 
her tıirlll deniz hayvanlannın \=ift 
olarak tutulma ına ve hazırlnııması
na b:ı!!lanmıştır. fzmir körfezinin 
her türlü ycııtı.:ek balıkla11 dişili er
kcldl tutturulmaktadır. Bunlardan 
ayrı olarak köpek balıklnıı, yenml
yC'n lıalıklar, biiyiik vr kiiçük clPniz 
knplumbntalnrı da Akvııryoında bu
lunılurulncaktır. İzmir Balıkçılar 
Ccrni~cti Reisliği, Bclediy RcisJiğl
nin tcşcbbOsü üzerine Akvaryoma 
lazım olnn bnlıkları, lzmlr balıkçıla
ı •na tutturmıya başlamıştır. 150 ve 
200 kllo nğırlığında iki deniz kap
lumbağası ile 200 kilo nğırlığında bir 
knpC>k balığı şimıliclen tutulmu~, Re
lı•dly<'ve teslim edilmi" \'e sureti 
ıııaru u nda hıızırlanan hnvuzlarda 
muhafaza olunmuştur. 

Fuar mevsiminde halk, .Akvar-

Şehrimhlde Belc·diye ve Ticaret O
dası namına göndrilecek C§Ya, })8· 

ket vesairenin ııevkine b~lanmıştır. 
Ticaret ve Sanayi Oduının eserleri 
biltiln ticart codalan için ~rılmıı 
olan pnviyont!a tşhir edilecektir. 

+ SUAD/YE VE Cll'AHJ.VJN 
İMARI: Şehir Meclisi Nafia Encü
meni Suadiye, Caddebostan, Fencr
bahçe semtlerinin imar p!Unları üze.. 
rinde meşgul olmaktadır. 

+ BURSANJN JJJARI : Şehirci· 
llk müteha sıeı mimıır Prost, llurııa
nın imar pliınları üzel'indeki çalıŞ
malarına baolamıetır. 

+ ÜSKÜDAR HALKEl'I : Bele
diye Reis llluavi.nl Llitfi AkS-Oy, Re
isi bulunduğu Üsküdar Balke\'İnde 
köy gzileri tertip etmektedir. 
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Nimet hanım kızİnİ ikolların-
d. n bıraktığı esnada: 

- Allahı. dedi, inkar ve red
dedemeyiz. Çünkü hiç kimse ken 
di kendi.sinden kurtulmıya mukte 
dir değildir. 

Nimet hanımın bu iddiası üze
rine evvela şaka halinde ba~lı
yan, fakat konuştukça ciddıleşen 
ağır ve felsefi bir münakaşaya 
girişildi. Onlar daha ziyade ana 
oğul karşılaşıyorlardı. Anlıyor
dum kı ötedenberi bu mevzu 

.................................... 
üzerinde anlaşamamışlardı. Her 
münakaşada bu mevzu onlar için 
daima tazeydi. 

Onlar biraz sonra tamamen 
kar ı karşıya kaldılar. Biz unu
tulduğumuz için. Mediha ıle oda
nın diğer köşesine çekildik. Uzun 
zaman onları uzaktan unzağa 
dinledik, veya böy)e göründük. 
Konuşmak için: 

- Siz, dedim, Allahı aradınız 
mı} 

Genç kız yüzüme bakmadan: 

- Ben Allahın bir felaket za- ı - Eserlerimle bu kadar al&ka. 
manında arandığını biliyorum, benim için bir saadet... Fakat 
dedi. En büyük felaket olümı: bir sanatkarı eserlerine bakarak 
yaklaşmaktır. insan Allahı bu- tanımak, ekseriya ins:ını yanıltır. 
nun için arar. Ben gencim: Y;'ıni Çünkü onlar hariçten alınan inti
( ölüm) ü düşünecek çağda deği- balann inikasından ziynde, ekse-
l im. riya sanatkarın ruhunda dı;ydu-

- Ben de gencim. Fakat ğu hasrete ve eusuzluğa şıfa ver-
ölümden, bir ihtiyardan ziyade sinler diye yaratılmış mahlüklar
korkarım. Çunkü ölüm benden dır. 
yaşadıklarımı değil, yaşamadık- - Şu halde, dedi. gülerek, 
larımı alacaktır. Halbuki henüz sanatkilrlara hiç itimat etmemek 
dallarımda çiçek bile açmadı. lazım gelecek. Çünkü snmimiyet

Genç kız nyağa kalktı. Bana !erinin ölçüsünü bulmak güç ... 
sigara getirdi ve müstehzi İma- Sonra piyanoya doğru yürü-
lı:ırla dolu bir ifadeyle: dü. 

- Halbuki, dedi, sayısı ol- - Annemle ağabeyim Allahı 
dukça kabarık bir eser kolleksi- ararken, bizi unuttular. Onları 
yonunuz var. Beste1eriniz içinde arza davet edeyim •• . 
Serenatlar, Menuetlere tesadüf Piyanoya oturdu. cValse da-
ettim. vet» i çalmıya başladı. 

Sigarasini teşekkürle kabul et- Ziya annesinin yanından kalk-
tim ve cevap verdim: tı. 

- Sen uyandırmasan, dedi 
Medihaya, annemin elinden kur
Lulmak kolay olmıyacak. 

Annesi de kalkarkl"!n: 
- Allah da bir gün seni böy

le uyandıracak. Bir mü;,cik ıesi 
gibi onu içinde davetkar bula
caksın. 

Ziya gülerek mukabele etti: 
- Eğer Allah böyle bir müzik 

sesine gizlenmişse, onu parmak
larımdan uçu~acağım demektir. 
Sonra annesinin boynuna arıl
dı, yanağını yanağlnn yapıştırdı. 

Yan ciddi, yarı şaka: 
- Bunu böyle öylüyorum 

ama, senin yaşında başka türlü 
düşüneceğimi temin edemem. Hn 
yat fozln düşünmiye gelmez. Ya
şamıya terketmeliyiz kendimizi .. 

Mediha valsi yarıda bıraktı. 
Taburesinde yan döndü ''e alay
la : 

- Fakat hiilii ayni laflllr .. . 
Sen kocaman bir gevezesin .. . 
Daima düşündüklerin yaptıkla· 
rınla tezat halindedir, 

Sonra bana: 
- Ferdi bey, dedi, siz bir 

şey çalmaz mısınız) MC11ela ge
çen konıerinizde zevkle dinledi· 
ğimiz cBana vadediniz I> roman
sınızı ..• Lfüfcn 1 

Gözlerinde küçük bir şeytani 
parıltı yoktu. Ceniş alnı gibi te
bessümü de temizdi. 

Bununla beraber çalnrken 
benden bir şey istiyormuş ve ben 
ona birşeyler vaadediyormuşurn 
haleti ruhiyesi içime yayıldı. 

Bütün bu mükalemeler üze
rinde teferruatile duruşum, ileıi
de anlatacağım şeyleri daha iyi 1 

izah eCleceği içindir. Beni sabırla 
dinlet ... 

( Deı•am.ı tıar) 
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SiYASi VAZIV.ET 

Finlandiya 
ve Japonya 

B olfeYik Rusya ile ameli bir 
faydası olmıyan bir itti· 

fakın aktedilmesinden lnsiltcre 
hükUmet erkanı arasında ve ma· 
hafilinde peyda olan memn.uni
y'etszlik fİmdiden teaimi &Ö6ler• 
miftir. Sovyetler Birliğ ile ittifak 
akteden İngiltet"enin Rusya me
rine Almanya ile birlikte hücum 
eden devletleri de kendine düf• 
man teli.kki eylemesi ve Rmnan~ 
ya ile olduiu ııl>i hiç Olmazsa 
bunlarla ela diplomasi münuebe· 
ti kesmesi İcap ediyordu. 

Almanyadan aonra Sovyet 
Rusyaıun en cen alacak tarafını 
cidden tehdit eden Finlandiya• 
(fır. Çünkü Fin kuvvetleri (Lado-
ga) gölünün iki tarafından ilerli· 
yerek bütün Rusyanm Moskova
dan soma ikinci büyÜk merkezi 
ve harp sanayii mıntakası (Le· 
nİngrad) ı ı;imalden tehdit etmek 
tedir. 

Narva ve Piııkof'o ır.aptettikle· 
ri takdirde cenuptan Leningra• 
dı çevirecek olan Alman kuvvet
leri fİmnlden sarkan Fin kuvvet· 
leriJe birleştikleri takdirde Lenin• 
gra(t ve bütün harp sanayi mın
takası muhasara edilmi~ ol cak
tır. Finlandiya timdiki harpte hu 
kadar can alıcı bir rol oynadığı 
belde İngiltere hiikfımeti Finlan
diyaya kartı harp ilin ctm ten 
ve hatti diplomasi münasebeti 
kesmekten çekinmit ve bilakis 
Fnlandiya ile dostane rabıt an 
devam ettirmeğe karar vemıit
tir. Keyfiyeti kabine n .. mına Lord 
Snell parlamentoya bildinniftir. 
Bu ıuretJe BofteYiklerJe yapılan 
ittifakın İngiltercde doğurdugu 
memnuniyetsizliğn geniflemesine 
meydan bırakılmamıftır. 

Bu vaziyete röre yann Japon 
ordwan da ıimdiki tahaffÜt sa· 
luw M~uryadan Baykal gölü 
cenubuna yÜrüyerek Sıl>iıyayı i
kiye a)'Jrdıklan takdirde lngı1te· 
re kendisinin ameli olmaktan zi
yade nazari mahiyet teki ittif kın
dan dolayı Japonyaya kaf'fl harp 
ili.n etmiyecek &ibi &Örünmekte
dir. 

Tokyodan son gelen haberler 
yeni Japon kabinesinin fevkalade 
bir harekete hazırlanmıf olduğu• 
na fÜphe bırakmamaktadır. Ja
pon sözcüleri ve gazeteleri İngi
lizlerin Hindiçini yarıl1Uldasının 
cenuba uzamıf bir kolu olan Ma
Jakada ve bunun merkezı Singa
purda büyük kuvvetler fopl21mıt 
olduklanndan bahisle bütün yarı
madanın yani Siyam i e Fransız 
Hindiçinisinin Çinlilerle birlikle 
İngilizler tarahndan ~ga) edilme· 
ai ihtimali bulundujundan b bset 
mektedirler. 

Böyle bir İşgale Japonyamn 
müsaade etmiyeceğini ve daha 
evvel bu hareketi önliyeceğini ile· 
ri sürüyorlar. Bu suretle Japon 
hareketüün cenuba tevcih edile
ceğini ihsas ediyorle.r. Bu ibi 
mütalealann Sbiryaya yapılacak 
büyük hareketi setir için yayılmlf 
ollnUl pek muhtemeldir. 

Diğer taraftan Amerika cüm
burreisi kongnye bir mesaj rön
derİp talim ve biunet müddetle
ri bitmek üzere olan asker ve za
bitlerin terhiıinc mani obna1' ve 
bu suretle ordunun harp kabili
yetini muhafaza etmek üzere f e•
kalide ahvalin ilanını iatemi,tir. 
Ru:zvelt reçen aeneye nazaran A
merikanın daha büyük telldit ve 
tehlike karftsında bulunduiunu 
bu talebe sebep rösteriyor. Li
kin parlamento meclisleri ve ba
husus ayan meclisi bu talebi pe-k 
de yerinde bubnamı,tır Askeri 
encümeni Amerkanın hakikaten 
tehlikede buluncluğur.u isbat ede
cek izahat iıtemiftir. 

MuhaJTem Feyz.i TOCAY 
jw ı uı nın.nnnut nı mnmrrmnmrtiffiii[!iT• 

i Vecizelerin Şerhi ~ 
l......ntttlHt .. llMltlHlfftlHltttttlUlthUUtt•uııi: 

En çolı 6il•ni delil, en 
iyi hil•ni OTamalı I 

MONTAIGNE 
(.ll!ontaigne) nln btı sözilnil 

onun bir güzel yazısından ıllıyo

ruz.. 
Büyük muharrir diyor k.i. 

cKarşımıza bir adam geçti ınl, 
ona hemen sorarız: Şunu bilır 

misin! Bunu bilir misin'? Okur 
yazar mısın? Değil misin~ .Aklı
mıza gclmlyen bir oal var n 
terbiyenin, tahsilin bütün dest ğl 
olan şu sualdir: Bilgt eaye.odndo 
kendini daha iyi olmu , dah 
ylikselmiı buluyor mu·un! .Asıl 
aranacak nokta da budur. 

İnsanların en çok bllenlnı .de
ğil, en iyi bllenlni aramalı. Ha 
kllti tahsil ve terbiyede ,ele ge
çen her şey, bir kitap kadar de
ğerlidir. O !halde her insanın me
ziyetini denem k gerektir. Bu s .. -
yade herkesten hakikı bir ş y o•-
2-enmck ve her şıı~ den fnzl l:; r 
insann bu dun~ ndn na ıl yaşam 
gcrcklendiği anlamak mümkün 
olur.> 

Montaigncnin bu çok gilzel :r.. 
lcrlnl', bu d •eril üğutlertne b ç 
bir eey katmıya lOzum roktur. 
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Beş evladını 
memlekete 
veren ana 

M odern. harbin en civc:ivli 
devresini ibret ve istifade 

ile takip ediyoruz.. Her gün titiz 
İtinalarla gazeteleri ve radyo)an 
takip ettiğimiz halde işin bir de 
arka taraftru simsiyah bir karan
lık yüzünden seçemiyoruz. Ku
lislerde neler oluyor 7 Harbin Ü· 
:terinde m~sir olan mütehassıs· 
lann hakiki fikirleri nelerdir? 
Bilmiyoruz. bunlan tarih, ve harp 
ten sonra ifportalara kadar dü
f<!cek olan biltıralar anlatacak. 

Zafer milli cevher 

sahibinindir _____ ,_ 
'Yalnız bir kere daha öğrendi

gr.mız bir §ey var ki o da fU: 
Harp istediği kadar modemlef
ıs' n, yani vahflletsin istediği ka
dar teknik imkanlar deği~io, ve 
makinenin mücadelesi halinialsm ! 
Zafer mutlaka, milli bakımdan 
cevherli olanın elinde kalıyor. 
Dün hayatına istihkar ederek bü
cı:ma kalkan piyadenin süngüsü 
nihai neticeyi elde ederdi, bugün 
hayatını iııtihkar ederek üçüncü 
buüd' de perende atan muzaffer 
ofuyor. 

Harbin bize temin 

ettiği / ayda 

Çektiğimiz bütün ııkmblara 
ve baskalannın hesabına katlan· 
dığı~ bütün ıztıraplara rağmen 
1939 harbi bizim için bir bakıma 
çok faydalı oldu. Bütün dünya 
efkarı umumiyesi anladı ki, Türk 
milleti maenvi baıurhğıru tam 
Lir surette yapmıthr. Türk top• 
raklan üzerindeki «Milli b irlik» 
s:yaset adamlanrun ağızlanna 
a;elersl( ettikleri geliti güzel bir 
tabir değildir... Bu tabirin ifade 
ettiği mana, timalde Kafkas 
~tekf -C:ini sulayan Aras nebrin
dt'n Trt'kya huldutlarına kadar 
olan sıoha, içinde canla ve tam 
b;r realitedir, 

Kah,.aman ana 

Şimdi aziz. okuyucularım b u
nun sebebini sorun bana! Cevap 
istjyol"$unuz değil mi; işte: 

«Sayın ka._dm muharrirlerimiz
l!en Meliha Avniyi elbet tanırsı
nız! Milli günlerimizin heyecan· 
larını h'tabet kürsülerinde ya.-
tanlardan. biri odur. K endisini 
Halkevi.nin • yorucu mesaisine 
vakfetmi.t güzide kadınlarımnz
dan biridir ve mektep ten çıktığı 
tarihten bugüne kadar d a daima 
amme hizmetinde ve cemiyet İf· 
lerinde ç.alışma kararından biran 
vazgeçmiyerek tuttuğu yo ldan 
)Ürümüs ve muvaffak olmuştur. 

İşte bu sayın meslekdat bir 
müd(iet evvel Eyüpte fak ir fakat 
tertemiz b ir eve uğruyor, kt'ndi
aini yaşlı bir kadın kartılıyor. 

Ev sahibesinin mütevazi oda
sında bir yorgunluk kahvesi içen 
meslekdatımızıın gözü d uvarda 
beş delikanlının resmine m,iyo r. 
Bcnlar o Türk anasının yavrula
rırlır.. Hepsi de memleket uğru· 
rı"I, Balkan H arbinde, Umumi 
Harpte ve nihayet istiklal müca
delesinde toprağa dütmü~ ve fe
hit olmuflardır. 

Sualin cevabı 

Türk anası vatanına kal'Jı ifa 
eltiğf hizmetle möftahirdir, en 
mukaddes ve muazzez nesi var
sa hepsini bu vatan uğruna seve 
seve fed a edebilmİftir. Arslan 
gibi bef evlat yet~tirdikten son
ra, onların kanlarını bu vatan 
uğruna akıtıp iftihar d uymak 
ancak Türk ~.na11nın yapab ilece 
ği bir büyüklüktür. t,te, Meliha 
Avni de So• Postada yazdığı 
gijze) b ir iht isas ya2Uİle bu haki
kati tebarüz ett'irmittir. 

8u)•Utun cevabı okuyucula· 
nm ••• Bir m i11et k i analan cv lat
lannın şahadetile iftihar d uyar , 
bir ~illet ki, kadınile, erkeğile 
itiklıll için gözünü kırpmadan öl
mesini bilir, bir millet ki, icap et
tiği zaman ayni müsterek gaye uğ 
runda bütün ihtiras ve ihtilafları
nı milli menfaat in uğrunda çiğ
niyebair. O millet elbet ölrnek 
nedir bilmez.. Buna bir d elil de 
İsterseniz. engin mazinin içinde· 
ki Türk tarihine bakmlZ ! ! 

C. B. 

··································· · ········~ · · · 
Ta•virl Efkar 

Nüsha"' (5) Kuruş~ur 

J Ab S •• ı Tiir~lya H.ırt~ 
one -. eraıtı içl11 ~ 

8tınelik ...... •••••• 1'00 Kr. 2700 Kr, 
Altı aylık ............ 760 ~ 1460 111 

\iç aylık ............ 400 > 800 > 
Bir aylık •• ,......... 160 > yoktu. 
DİKKAT: 

Dercoluıınııyaa. en.k. ia~ ohıa~ 
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KAH dUnden 1 
bugünden 

·tozan, Montröve" LOZAN SULHU 
~-------J 
Kı z sanay i 

mek tepleri 
Server lak'1 ···························· 

değişmiyen dava 24. Temmuz 1923 O amanlı İmparatorluğu :ıa• 
marunda sanayi :.nektepleri 

18 . lJ'" .. .. d.. Bize açmak teşebbüsü Tanzimat dev· 
Yarın Lozan sullffJ.nün imzalandığı ganun incı yı aonuma ur. ri ortalarında bal,.ar. Bu iş en 

bu muvaffakıgeti kazandıran Milli Şef Jnönü bugün de geni muza/- evvel Tuna eyaletinde iken Mit-

Ankara 22 ( Hususi ) 
Yarın çıkacak UlılS gcılıeteırinin 

başmak11.leaini, elıtmın.iy•tilıe bina 
en bf.ldiriyornm: 

«Yeni Cihan Harbinin 22 nci a
yı ortalarında Lozan sulhüniin 
18 inci ve )lontrö mukavelename
sinin 5 inci yıldönümleı·ini kut1ı.ı· 
Juyoı·uz. 

Som m!Ui ve tam müstakil Tür
kiye devleti Lozan sulhile kurul
ınuştuı·. Bu sulhün tmeU, 1922 a
ğustos zaferleri ise, teminatı Türk 
idaresini ve cemiyetini asrileşti
ren, bizi şark aleminden garp a-

lemine nakleden harsi, içtimai ve 
h~kuki inkılaplarımız ve iktısadi 
kalkınmamız, sonra da milli mi
sak ahdine ve idealine sadık ka
lan siyasi şuur ve olgunluğumuz
dur . . 

Lozan sulhünün parolası şu idi: 
l\Jilli hudutlarımız içind kayıtsız 
şartsız müstakil kalmak ve biz.. 
den gayrilerinin ayni hakkını ka
yıtsız şartsız tanımak. 

Bütün bu davamızın samimiye
tine Lozanda belki hlÇ\kimse inan
mamıştı. Ve 1922 ağustos zafer
Jerinin kazancı, Osmanlı saltana
tının asu·lardanberi inhitat üze
ı·e devam eılen tarihinde birkaç 
senelik yeni bir mühlet addedil
mişti. Başkumandan ve Devlet 
Reisi Atatürk ile Garp cephesi 
kumandanı Lozan murahhas he
yeti reisi ve nihayet Başvekil İs
met İnönü Lozan hukukunu haki
kat kılmak İçin milli kurtuluş nıü-

I cadlesine daha yıllarca devam et
mek mecburiyetinde idiler. Onlar 
biliyorlardı ki, nasıl zafer olmak
sızın bu hukuku elde etmiye im
kan yoksa ink~aplarla eski salta
nat rejimini esastan tasfiye et
meksizin, yeni bir hayat ve te
fekkür disiplini kurmaksızın, ha
yıı·lı, basiretli ve hassas bir hari
ci siyasette balkın ve devletin 
beynelmilel itibarını temin etmek
sizin sadece birkaç imzalı bir mu
ahede vesikas!lc o hukuku emni
yette saymak kuru bir tesell1 olur
du. 18 sene içinde bu millet ve 
devletin maddi ve manevi her tür
lü itibarı temin edilmiştir. Biz 
kendimize inanmışız ve alem bizt' 
inanmıştır. Zaferin, sulhün ve re
jimin iki büyük banisinden şimdi 
aramızda olmıyatıını bir kalbe sı-

1 

ğabilecek en büvük minnet his!'i- ' 
--------.ıı..-... >.H> ........ 

le analım ve bila başimizda bu
lunanlara etrnfında bir memleket 
vtandaşlarının vücut verebileceği 
en yüksek tesanütle birleşik dura
lım. Lozan sulhünün mal olduğu 
fedakarlığı Garp cephesi kuman
danı, Lozan murahhas heyeti rei
si, Cümhuriyet hükumetinin he
men hemen mütemadi Başvekil ve 
şimdi Devlet Reisi ve Milli Şefi
miz İsmet İnönü kadar kimse iha· 
ta ve takdir edemez. Bugün ayni 
İnönü, cihan tarihinin mislini pek 1 
nadir gördüğü bynelmilel bir 
buhutı içinde yine o istiklali ma
sun bulundurmak vazifesi üstün
dedir. Bu vazife nazik, ağır ve 
kudsi olduğu kadar kendisine bu 
milletin itimadı kati ve bütündür. 
Biz istiklalimize dokunulmadıkça 
18 senelik barışçılar ve nizamcılar 
olarak kalacağız. İstiklalimiz teh
likeye girdiği vakit 1922 ağusto
su kahramanlannın hatıralarına 
yeniden şan vereceğiz. Montrö, 
Lozan sulhünün milli toprak hii· 
kimiyetine ait son meselesini ka· 
payan bir siyasi zaferidir. Bu za
ferin büyiik nisbeti Lozan sonrası 
Türkiyeslnin iç ve dış siyaııetinin 
milli kalkınma gayretlerimizin 
inkılap rejiminin bizi temin ettiği 
beynelmilel itimat ve nüfuza borç
luyuz. Montröye gelenler aı·tık 
Türkiyyi bir nizam ve istikrar a
mili olarak tanıyorlardı. Ve iki 
deniz ve iki kıtayı birleştiren Bo
ğazlar üzerindeki müstesna mesu
Uyetlerin artık ve ancak bu Tür· 
kiyeye emanet edileceği kanaatin· 
de idiler. 

Hiç kimse aldanmamıştır. Mon
tl'Ö hukuku ile, biz vatanın bir öz 
paı·çası ola• Boğazlar arazisinden 
ne kadar emin olmuşsak bu bey
nelmilel geçitte menfaati olanlar 
menfaatlerinin en iyi garantisi 
Türk hakimiyetinde olduğunu an
lamışlardır. Boğazlaı·ın tarihi ve 
milli tasarruf hakkı kadar Boğaz· 
lara ait vazife ve mesuliyetlerin 
en iyi ifası meselesi <le beş ~ene· 
lik tecrübe ile mi.inakaşa edilmeı 
bir hale gelmiştir. Her iki bayra
mını Türk milletine kutlularız. Ve 
şunu asla unutmayız ki sulh ile 
hürriyet onun rüşdi tesanüdü ve 
sayi üstünde durmaktadır. Hakla· 
rımız kadar onları temin eden fa· 
ziletlerimizi de müdafaa edelim. 

d b l bat Paşa tarafından yapalmıştır. 
/erigetler ve mu va/ /akıqetler kazandırmak için başımız a u unııgor 0 hem kimsesiz çocuklara i~ 

V alnız Milli lürk tarihinin "" 4 
,.. • ı Sevri yaratanlar için veya bun· bıdmayı, h.em memleketin bir 

değil, Cihan Harbinden Yazan: S f4 Tansu dan sonra bu sistem muahedeler kıı;ım küçük ıanat ihtiyacım kar-
sonra başlıyan dünya tarihinin • • icat edecekler için Türk milleti- tılamayı, hem de orduya lüzun_ı· 
bir dönüm noktası olduğuna hiç nin Lozan musalehası durdukça lu kumasları ve dilc:~leri tem n 
kimsenin şüphesi olmıyan Lozan, anlapna hasıl olacaktır) diyor- utanılacak bir eser karşısında etmeyi d~üne.rek Jlusçu'kta bir 

1 
onu yaratanın ifadesile ve en kı- du. Türk milleti bu davaya ha- kötü zihniyetli şeflere pek lü- fabr!'-,. kurmu", ve hu fabrikada 
sa bir tabirle Türk milleti için la bütün mevc:udiyetini ba~la- .rnmlu bir düsünce noktası ola- çahf';.~k üzerey öksüz kızlan ıop-
büyük bir imtihandı, Bu imtihanı Dllftır. 1 caktır. . latıp 1865 de yine Rusçukta bir 
harp meydanlarında kazandığı lmpal'atorluğun bizden ayn- Lozan musalehasında Türk kız sanayi mektebi açmt~hr. 
büyük ~aferlerine yaraşan bir de- .- milleti, Osmanlı imparatorluğu- Mithat PaJa, Şuraya Devlet 
ha ile ismet İnönü, Türkün ebe- nun zevk ve safa yıllarının borç- Reisliği ile lstanbuJa getiriHnce 
diyen iftihar edeceği bir diplo- Arkadaşlıır, mııhar/ıe ııııılrnddn landığı paraları da inkar etmiş daha genit mikyasta faaliyete 
mat olarak kazanmış, ve bu bü- 'ııır ~eydir. Ve o ideı.ıl içiıı 11apıı11. de~ildir. Türk milletine, Türk geçerek 1868de bİl' erkek Sana· 
yük eser, hala herkesin hürmetle Ve o ideııl yalmz manevi ıııııv<b/fa- parasına kıymet verdiren ulvi yi mektebi ve 1869 da da Yedi-
baş eğdiği ihtişam ve kudrette kıyctlerle Uı.tı ıiıL olımanw.z. Bc·he- misallerden biri de budur. Mazi- kuledeki Tophaneye ait fabrika-

ma/tal mcıcldi, miıslıct rıııt icciue b' b 1 · · · k k k dimdik duran bir sanat eseri "'ibi ye ır ut an çızgısı çe me o· larda .-ah«mak, askere sartrıı ha-
.. varmak lüzımdır. Yoksa herh11111}i l T il b 7 ., ,.. 

ha'"et ve takdirle seyredilmekte ı aydı. iirk mi eti unu yapma- •ırlamak ve çamas.ır dikmek üzcı-
J • bır hts ıçit1, herhangi bir jevernıı k b b • 

bulunmuştur. ıçm evladı ratanm kc,ıı a'cıtılcı- dı. Makul ve mantı i ir orcu re bir kız Sanayi mektebi açtır-
Lozan Türkiyesinin en biiyuk maz. (Alkışlar), I:leµmi? ev/dl ye- ı kabul etti ve bugüne kadar da mrshr. Bu mektebin ilk talebesi 

düstı.irü «yurtta sulh, cihanda tıştirmişsinizdir. Yirı.~ı beş yaşın- ödedi. elli kızdır. Burada okuyup yaz-
sulh> kelimelerile hulasa edil- da bır gencin l>ir lü.h-~da heb1ı ol- 1 Lozanın hallettiği büyük da- maktan ı.iyade iş öğretildiği ve 
miştir. On sekiz aenedeberi bu masıııa karar ı•e-rwek i<'İlı çok d;i- valardan biri de Boğazlar mese- maksat malum olduğu için b~ı ga-

b d ·r k 0ioıı•ık lıi~Pııdır. 8 1' ag"ır lıiı me- J • 'd' " '1'11" Ş f Bu··yu-·k ı·no"nu" d açık, u ürüst yoldan ür Ü "' ' ~ ' ~!!ı ı 1· ıv 1 1 e • • ye için ,...,fı .. ıld~ı meydanda ır. 
sıılryr.ttir. Gerçı ıtıraıu ycldifj t za- b b" "k d - t r- Y kimse çevirmiye muvaffak ola- u, uyu avayı şu vecız sa ır- Fakat bundan sonra Maarif 
n•aıı bıı· ta;ı" yirmi b"Ş ya,;mdaki l 1 1 

madı. Çünkü Lozanı yaratan ruh, ı ada ne güze an a:mıştı: Nezaretı' hare'-ete gelm;._ •·e kız-gcnr ıçtn değil, 11iizbrnlcrcc ıı ı .ı ııı l L .. " •0 ~ 
biran tazeliğini kaybetmiş değil- tçın kcıı·oı verilmiş ajır ııın<.'li- Qı;manh imparator uğu uütun Jara daha ziyade onların hr:ıusi 
di. Lozan, her milletin meydana yet/er üzerimı.ıe a.lııınuş, istihsali menabi ve servetini Boğazlar et- ve ihtiyaçlarını tatmin edf'cek 
getireceği bir eser değil, Türke Mzım bir hedefe t•anııalt içiı< 1mr- rafında teksif e '~rek ve memle· saantları öğretmek üzete 1878 
has fazilet ve meziyetlerin bir ban dinsi olıımnaınıw·. ketin diğer yerLrini faaliyetten de Osküdarda. 1879 da Aksa· 
demet gül gibi görünüşü zrif, fsınet lnönü m~hrum bırakarak İstanbul ve rayda ve yien ayni sene Cağal· 
koklanması ruha ferahlık veren 23 Ağu!los l 923 I Boğazlan müdafaaya çalı,tJ. Fa- oğlunda üç kız Sanat mektebı 
temiz bir eseridir. Meclüı zaptmnan 1 kat kaybetti. Yeni Türkiye, bü: açmı,hr. Bunlardan sonuncosu 

Aınrlarca Üç kıtada efendilik . · ! tün kuvvet ve şanayiinin mahalh yatı mektebidir. 
etmiş bir milletin, büyük teşkila· - sr;.z;ıc;..,.,,r_Jo,. ı •arfını tayin ve tanzim ettiği için Yedikuledeki mektep on y~d 
tile ciham hayrete ve beye.cana lan pa .• ...,..,. ve mifıetlen için de htanbul ve Boğazlann mubafa- aene açık kalma, ve sonra lağve 
düşürmüş imparatorluğun verini Milli Sef ~öyle dıyordu: 1 zasım temin etmiş oluyor. ( 23 dilerek mevcut talebele:-i, hu son 
çok modem bir sisteme. genç ve lmp,uatorluğun aksamından Ağu.~tos 1923 Meclis zabıtlann- mekteplere takııim edilmiştir_ 
siarı milli oln bir devlete terki. olduğu halde, budutlartmız ha· dnn) • Son açılan mel.:tepleri, kız Sa· 
~nnedildiği gibi basit bir forma- ricind~ birçok din<la,lanmızı bı- Türkiye, cihana Boğazlar mu- nayi mekteplerinin ceddi telakki 
lteden ibaret olmamıştır. Lozan. rakıyoruz, Oaima kemaH fahr ve kavelesile de büyük bir hüsniini- etmeliyiz. Çünkü Yedikule mek
kazanılmış bir zaferin temhirı kemali saffet i]e ilin edebiliriz yet göstermişti. Bo;:;.azların tah- tebinin daha ziyade bir imalat
değildir. Lozan musalehası, dün· l k} .. bugün milli bud~tlanmız ha- ~i~ın İ . i~mal e~.en bu mukavel~ hane şeklini ar:ıetmesine muka· 
yanın ilk defa masa başında 1 rıcınde kalan· dında,lanm\za ıcın . Mı Ilı Şef ~oy le buyurmuştu· bil Maarif tarihi; bu sonuncular 
kudretini takdir ettiği dürü't ve Türk milleti, . gördüğünden daha Istanbul ve Biğazlar sahjbj as- da' Avrupa inas mektepleri niza· 
açık bir diplomasinin eseridir fazla vefa ve samimiyet göster· lisi olan Türke iltihak etmiştir. matana tevfikan tanzim oh•rıan 
Yalnız Türk tarihi için hakiki bir mİ~tir. Türkiye bütün cihanla tesisi sulh bir programa malik bulundırkl.a
istiklal vesikası sayılan bu musa · Lozan si1 <ısi v:ırlığımızda bir ettikten ıonra tehlike bunun ne· nm ve buralarda lisan, musiki ve 
leha her şeyden evvel cihan tari- bi.iti'nliik. milli .ahada bır ber.ı- resin'de vardır. Tehlike oradadır kadınlara malisus el i~leri (alim 
hinde_ -Makyavel~zmi~· i~hida· ı beıli~'. ;çtimai lıüııyenıi:ıdc şu- ki, vatan kendi dahill~e kud- edildiğini tevsik eylemektedir. 
mını ıfade eden bır abıdedır. Bu- urlu oır kaynaşma meydana ge- retetn mahrum ohnasın. 1884 seneı>inde bu mel<.tepler 
nunla kapı arkası siyaseti, bu- tirmiştir. lktısadi hay~tımı.ıd,, ıse Milli Şefin on sekiz sen~ evvel için yirmi üç maddelik bir n'znm· 
nunla Makyavelizm, bununla vücucl~ getirdigi yemlik ba~lı ha· s~yledıği. . bu sözler bugün ~ati name neşredilmi~tir. Bu ni-ıam
gizli emeller, sinsi maks.1tlar çö- şına bir ınkılaptır. hır n;ı.s gıbı kıymet ve ehemmıye- nameye göre mcktepkr:n gaye-
küyor ve bu enkazın üstüne mo· Osmanlı imparatorlarının bi- ti~i ~öste~iy.or. Lozanı İ1!17:~ ~den ' si; kız çocuklarının hüner. ~e 

Tren tarifelerine 
dem bir abide kuruluyor. dayette bir lutuf telakki ederek Buyuk Mıllı Şef ismet lnonu bu malumat iktisap eylen1e1erıd "· •• zde 5 Bu abidenin her c~hesi insa- ' bahşettikleri in:1tiya2lann ~on gün Türk milletinin başındadır. Tahsil müddetleri bes senedir. YU na huzur, sükun, emniyet ve iF- asırlarda devletın kolunu b:>glı- Tlirk ~illeti onun etı~.fında .yek_- Mekteplerin dahili talebesi oldu-

nisbetinde 1 
1 mat bahşetmektedir. Lozan, adı- yan milli iktısad~yatınr zincire pare bır varlıktır. T urk mıllet_ı, ğu gibi harici talebeleri de var-

ZBM yapı JYOI' nı taşıyan bu eser mil.Ie~le:i biri- ! vurulmuş _bir arslanın ~.ciz ın~~- bütün dünya milletleri için hır dır. 
birlericln hukukuna, ıstıklal ve zaraııı halıne sokan şeklı, kapıtu· emniyet ve itimat ve dürüstlük Programına gelince; b:riııci sı• 
kültürüne hürmet etmeyi örnek lasyon denilen bir esaretten Türk sembolüdür. mfta «usulü cedide ver.hile c1if-

Ankra, 22 temmuz de yükseltilmiştiı'. Maden cevhederı, ittihaz eden ilk tecrübeyi göster· milletinin tarihte müteaddit ham- Tiirk ordusu elinde silahile ba» Kurem Kerim. dikis el ör-
(Hususi) - Görülen lüzum üzeri- inşaat malzemeleı·i, ziraat aletleri, mis bulunuyor. Türk, on sekiz lelerine rağmen ancak Lozanda bu iti~at ve. en:ı.niyetin müteyak- mesi. İkind sınıfta akaidi diniye, 

ne Münakalfıt Vekaleti 15 ağustos canlı hayvan, içilecek su, bira, tuz, 1 se~e evvel bir kumandanının d~- l müyesser olan bir enerjil<! kur- kız ~ır bekçısdıır. Bu yekpare risa)f?İ ahJak, yazı, nnkı~. kaı:l"ilH, 
1941 den itibaren Devlet Demiryol- pa~-t~~· taze meyva, ~ebze, balık, ku- zile ifade ettiği prensipl~ri hafı 1 tulması, bize bu eserin ya!nız bu varlıga ba~ını •. çarp~caklar ıçın resim. Üçüncü sınıfla muhtasar 
larmda banliyö yolcu tarifelerile za- ru uzum, incir, fındık, şekeı ve şe- d' t · ·~. f ·1 b'I t h · b _ıb ht b k b t se ınuhak • · ı h 

k 'b' - k il muhafaza e ıyor, emın ettıgr za erı e ı e azame ve e emmı· eu a ır a ı e ı · kavaidi Osmantye, \mıa, m" ta· 
bire tal'ifesi hariç olmak üzere bü- er pancarı gı ı yıyece eşya e pa- . . . . l .. . . .. k 't'b ·ı d ~ kak 
tün yolcu ve eşya tarifelerine ait muk yün, yapağı ve boş çuval gibi cihan medenıyeb ıçın uzumlu yetını gosterme 1 ı arı e ege- tır. sar ilmühaseap. ka'leva, b:çim, 
ücı·etlerin uttırılmasına karnr ver- daha bazı eşva nakliyatına mahsus bir fert olmak idealini hütün rini anlatabil ir. S. N. TANSU reıim. Dördüncü sınıfta muhta-
miştir. Demiryollan şebekesine ait hususi tenzilatlı tarifelerle .Mutlan- şevk ve hevesile ifaya d'!vam Lozan, başka milletlerin iyi ve sar ilnu"haseap, karıeva, b:çim, 
gidiş, dönüş, aile ve talebe biletle- ya, Bursa, Samsun, Çarşamba ve Er- ediyor. Bu parlak örnek büyük Y.:\ t,ötü idarelerinden, fakat her nafia, yazı ve insa, çiçek, b~im 
rile halk ticaret bileti, İzmir Fuar zurum. hudut tarife ücretlerine de küçük, dost düşman, büti.in mJ- ~eyden evvel milli havayı tenef- ve dikisin envaı. Besir:ci sınıfta 
biletleri ücretlel'i yüzde beş nisbetin- aynı nısbette zam yapılmışttr. Jetlerin her nevi tecrüb'!lerine, fijsten uzak kalmış milletaşlan- da İlmi. tedbiri menzil. bıfzıı>nb-

~~ ve gayretlerine rağmen asla de· mııın ana vatana ilh~~ını .başa- Al R h b • hat, dik!f ve resim ve b~imin 
ihracat vergis ine ithal va lhr.aç edlle- ğişmiş değildir. .. .. • ra~ ?ir ~ava -~lmak ıtı_barıl~ de man . us ar 1 envaı. 

_ . k h I Lozanı yaratan Buyuk Ku- muhımdır. \lubadele, s13temı en 1 ·ıt He 1900 sene.si. için yapılmı~ olan 
tabi tutulacak mallar ce ayvan ar mandan, Milli Şef daha on sekiz güzel nüınunesini fürk milli ta· ve ngı ere müfredat programına gÖl'C bu 

Ankara, 22 Temmuz muayeneye t6bl sene evvel Millet Meclisi kürsü- ı1 rihinde bulılıuştur. Amerikanın mekteplerde kız rü~tiyelerinde 
(Hususi Muhabirimizden) - tutulac ak sünden: Parlak zaferine rağmen, em- okunan derslerden b.-"k:ı el ;51e-

Yerli yahut gümrük resmi vere- (Arkada~hr, yapacağJmtz sulh , salsiz fedakarlık ve kahraman· yardımı rile afçdı~ da gös!.crilnüye b:>ı-
rek veya kat'ı muaflık tatbik e- Ankara 2 3 Temmuz hakiki b ir sulh olac~ktır, Bu ııul,h lıklaıına r;ığmen hasmmdA~ t~z· (1 inci ıo.hifıthıt d•11cı.m) landiğı anla~dmaktadır. Demrk ki 
dilerek Türkiyeye ithal edilmiş o- (Hususi Muhabirimizden) - ile milletler arasında yakın b ir minat veya tamirat namı a tın a Aı>kel'i ,·aziyet itibaı·ite işi tetkik ...tık zamanla bunlar jlkmeL-te.J>T 
lan eşya. hayvan ve maddelerin Büyük mikyasta tahribut yapan hiçbir şey istememek ulüvvücena. eıleı'!iek, görürii:L ki, İngiliz ve Amc>- likten çıkıp rü,tiye haHni eım1sr
İcra Vekilleri Heyetince ılaa o- salgın hayvan hastalıklarının ö~ ların kanuni ve nizami bir şekil· 1 bında bulunan Türk mill'!tı. La· rikan yardımının kolay kolay temin lar ve yeni ilave edilen dersler!~ 
lunacaklardan maadası yabancı nüne geçilmesi ve bu hu~talıkla- de baytarlarımızca muayene e- zanda saf bir cömertlikten ziya- ediltnııiyeceii;i merkezindedir. İngil- makntlarına biraz daha yakl~ 

rın hariçten gelecek hayvanlaı dilmesi ve yakalanacak kaçak 1 de karde~lii!i tesis için diinya tcı e~ Amerikadan yardım gozetle<li~i mıslardır 
memleketlere ihracatla1ında ih- iJ 1 h -1 1 b ·11 1 · l · • · ._ .. " vasıtas· e sirayetine meydap ve- hayvan arın ayvan sa~ ı t za ı· mı et erıne emsa :sız ve yeg·rne iı,!n on un So\ yet Ru,;yaya göıe bata- Bu mekteplf'r rağoet ge;l'mu~ 
racat vergisine tabi tutulmaları rilmemesi için hudut kapılarımız- tası kanunu hükmüne tabi tutul- bir örnek de olmuştur. Harp so- cak bir yardım yapabilmesi güçtür. tijr. «Türkiye Maarif Tarihi» o.in 
kararlaştınlmu.ıtır, dan girecek ve çıkacak havvan- m~sı kararlaştuılmıştır. nu Avrupası için, Versay, ve :\11lyonlarm bahb mevzuu olduğu k4lydettiğine göre, 1900 senc>'li 
-----·-. .... --~-. ............. ._ ...................... ..__.__.. ........ _ •• _ ...... ..... --.... - .... ....--......... ...... · ······ ·······•••••••••••··········· bır harpte yap11aeak yard1m, )Tuna- MeDrif Salnamesinde bu mrk 

~=~===~~=~======================~~==;~==~=~=~~:;:;:;;=====~ nititanay~~a~~ya~ım ~li~e ~P~~~c~~o~~d~~e86 r. H J KA'A y E DAITc:'T D 1 S l 'fi d · N • AıKGÜN ~ 1 ı olanı11z. yatJı, 94 yatısız ve A~saraydlll· 1 == == ~ L == ı· ,8U C U er Sn Ç8Vlr8ft: U fl tt 1 Daha (ne yapalım, nasıl yarılım kinde de 156 talebe bulundup 
edelim} diye clüşünülüı·ken, tı11rbin bildirilmektedir. 

_ _ 1 ~açlı iitiyar aı·tütin ismini bllıynr \ yazılı_dıı·: Buyurun... J kati ... <liye dii-,ünd~.' Ne -~lurM ol-
t musunuz acaba, so.lyın b;ı.yun? Luıtwın, hayretten dona kalmış.tı. sun ... Herhalde bugun talıı pek açık 

ı\('lİncii haftaııı bitti; ve Alman far Bu üç, mekteb~ ~islf>rin4e 
hııd\lttan ;\[o~kovaya kadaı· olan yo. ve hatta müfredat l)rogramlann. 
!un y11rısmdan fa7.lasmı geçtiler. J{ı- do bile az c;ok farkla,. vp,.·dt. 
zıl o:ılular bu üç hafta zarfıııda ~·üz- Bunlar bugün mükemmel ve ku• 
de yil'nıi beı:ten faıla zayiata u~ra- sursuz bir program. bir ~ave d • 
ılılaı·. Bugün vapura yıikleıwcelc rafan<la birl~en Kız Enstitülerw 
malzrome üç lıafta soma bile Kız.ılol'- nin ilkleridir. 

Sinema ... Film oynamakta ... E;n
fes blr film... Hel'kes dikkat keı:;Jl. 

miş. Luitwin ele öyle... Fakat onun 
dikkatini çeken ~ey filnı<lPn ziyade 
ı-ağ tarafında olul'an kız ... K mnal, 
fevkalade güzel, .ı.ı;ııyet şık giyinmiş, 
tam Luitwiııin tipi ... 

Genç adamın, giızünü ondan ayır
dığı yoktu. Buna 1ı1ukabil eııfcş ka
dının en ufak bfr nıukalıelesini bile 
göremiyol'du. Genç kndııı, hıç de fır

sat vennek arzusunda göı Ül\nıtiyor
du. Mesela pekaHi. nlen<lilini yere dü
şürebilir, bu illl'eile Luitwine fır
sat vermiş olurdu. 

Nihayet Luitwin daha fnz}a ela: 
yanamadı. Taarruza g-eçmiye kaı·ar 

verdi: ' 
- Film pek enfes, Jcij:ll ıni'! 
Kısa bir cevııp: 
- Ya! Demek öyle buluyors;.ıııuz. 

Sonra süklıt ... 
Cevabın soguk ifadesi Luitwinin 

biraz canını sıktı. Fakat n <> rle olsa 
taarruz bü~bütün boşa rıkmamıştı. 

Zaten han~i kadın vıırdı 1.i, he
men derhal ... 

1 - Şu şimdi a1ahaya bintm beyaz 

- M11alese.rr. .. l\Iuvaffakiyetin bu kadarını dn hic olduğu nıuhakhktı. Bu katlar ;t<"nç 
Sonra y\ne '.';Ükfıt... aklına getinııeıni<ıtt Heyecanla knr- ve bu kadar ıüızel bir kadını bu ka-
C.esaı·eti kıı·mamak tsastı. Parola. tı aldı. Sonra birk:ıç te~ckkür kı: i. dar çabuk elde etmek! ... 

Taarnw.a devam... Delikanlı daha mesi mırıldandı. Mutlaka geleceğini Delikanlı
0 

şöyle bir k~ııdı \'tln•cl!iml 
yavaş bir sesle fısıldadı: söyledi. Tam bu sıra.la ışıklar yan· süzdü. Öyle ya, herhangı birisi de

- Ne kadar güzelsiniz, biliyor dı. Film, bermutad uzun bir buııe ğildi 0 herhalde .. Sonra \end'ndeıı 
musunuz? ile sona el'lnişti Luitwinin güzel emin ve mağrur, o ak'iam yaşıya-

duhıra varamaz; altıncı lıaft.Aııın SERVER ISKİT 
niha\'l'tinde hu orduların nerede bu-

- Çoktan ... Ve yine sük•it .• komşusu ,delikanlıyı hafif \llr te- cağı me,;ut saatlerin hayalile mcsto-
Luitwinin ııabn tükenmişti. Der- tebes~limle selamlayıp uzakla~tı ka· larak genç kız:.1 evinin yolıınu tuttu. 

lunacaklan ise ıneşküktiir. 

hal eııaslı taarruza gı:çtl: pıya doğru ilerJiye:n kalabalık ara- Bir saat sonra Weber caddesiııde 
Şimdi Sovyet Ru--yaya İngilt re ve 

An1erikadan ı!Önderilecek yurlım 

malzemesinin «evki için yol ve liman 
da yoktur. Deniz t.arikile ikı yol 
vıırca da hiçbhi"i emniyetli lei!ildi r. 
İngHfa veya Amerikan filolaı·ının 
himayesi altında bir vapur kafilesi
nin şlmnli Ruııy:ıya, Beyaz deniz ke
narındaki A rkangclsk limanına sev. 

- Sinemadan sonra vııktiniı var sna kaı·ıştı. 6 numaralı evin kapı zili çalınıyordu. 
mı acaba? Luitwin, bı.: tanışma ve sevişme iş-

.. b h'b' d' Az ı<onra kapı açıldı. Luitwln, elinde 
Kadın, birden yuzunu çevirdi. le1·inde epeyce tecru e sa ı ıv ı. 

bi · d' k d büyük bir gül demetile içeriye gırdi. Bir müddet deliki\nlıyı dikkatle süz- Fakat böyle r şey şım ıye a ar 
dü: başından geçmiş dcğıldi. 

- Kiminle teşenüf <'diyorum aca- Evvela 1ii.kayıt kalmak, sonra b1r-
ba ! den bire büyük bir tanışma arzusu 

Delikanlı hemen kt>ndisin1 takdim göstermek ,üstelik de dr.ha ilk t:ınış-
elti: macla kendi cvıne davl'.'L. Genç 

- A t'fe<lersiniz. Kendimi takıl im adam, bütün bunlarn bir ı İiı'HI mfına 
etmeyi unutlum. Luitwin Kant ben. veremiyol'd\l. Kendi k~ndine: 
dı>niz ... Sizi ~iııema.1:ı11 ~onra çay iç· 
miye davet etnwme müs.ıacle eder 
misiniz, hanımefendi~ 

- Müsaadenizl~tushih ldcyim. Bu 
gün benim mi~af!rinı olmak istemez 
msini7>-'! Sizi saat, 1 O da evimde bek
liyormıı. Adresim hu kartın üzerinde 

- Kadın milletinin işine de nkıl 
cır erme7. ki... ıfoıiı. K aı·t viziti par
makları arasında çevirip muayeneye 
başladı. Genç kachııın ismini tckrcr 
tE'krar dikkatle oklıdn: Silvia l o •• 
Luitwin, kendi kenuinı•: 

- ismi de lqınuvnacı ~ıbi kı a , .• 

Kapıyı açan hizmetçi kız, kendisini 
biraz ileride sağ iaru:'t:ık1 bir ccla~·a 
buyur etti. 

Luitwin, odaya girdi~i ~mırınn, ki ,.11 g'ınlcrdc mümkündür. E11asen 
gördüğii güzel •nanzaı•a knt ~ı~ıııcla bıı denizde seyriı<efer ancak yazın 
hayl'etler içinıl<> kaldı. BL\Wn oıla ynpılahlllr. 
filizi renkte idi. Filizi l'enkle biı· di- Senenin hiiyiik bir kısmı buzlu 
van, iki tane ye.~il koltuk, ıı:ı:el'İrHle g-'çcıı bu dı:nizclen bel' ıaman isti
filizi renkte biı· örtli ve yıne filızi f:ıdc miiınkG.n değildir. Geçen Cihan 
renkte biı- ına~a liımbaı;ı ıluran kiı-ı Harbinde bile tecrübeler menfi ne
çtik bir nıaı:.a \'C yeşil perd,.Jıwl' ka- ticelcr verm::;ti. Fakat &niiınüzılı>ki 
pııtılmış bir kitap dol.a\1 o<ln•ım hii- üç dört hnfta zarfında Alman kuv
tün mobilyesini te~kil ro.11ırıi\1, 1 \'etleri gerek Muı mansktan ilerliye. 

CSoııu Yarın) rek, gel'ek Moskovanın şimal taıaf· 

larında yollıın kt'"erek bu tııraftan 
yapılabilecek yardımlara kati -;uret· 
te mlini olabilirler. Diğeı· yola "'e
liı ce, Vlndivostoktnn Sibirvn demir 
,rolile bir şeyler sevki mümkünse de. 
bu yolun da bekçi<i Japonya bovunl\ 
siiııgiisünü \'C kılıcını bilemekte, v9 
emniyetqizlik uyandırmaktadır. 

Görünen ahvale ve hadiselerin ıle
lil.lctine bakarnk İngiliz ve Anıerı
kan yardımı nnmile Sovyetlerin eli
ne bir şey geçmeden evvel Japonya
nın harbe müdahalesi çok mümkün
dür. Bu vaziyette arka:sı da kesilmiıt 
olacak Sovyet Rusya, geçr l Cihan 
Harbinde olduğLı gibi keıııli l'af:lle 
kavrularak bir haı'P yapacaktır. 

Eski Ordu Kumandanlarından 
Emekli General 

ALI İHSAN s1'JW5 





= =::::e 25 Temmuz 

Hatay 
zaferi! 

(B ....... Z.d_,. dnelrt) 

yor, bu suretle milletler aruında 
bitmek, tükenmek bilmez kan da
valan zuhur ediyordu. Ancak es
ki devirlere yakıfan bu zorbalık 
usulünü mutlak ortadan kaldır
mak, milleUer araınıda arhk hak
ka ve aamimiyete müstenit bir si
yaset usulü kurmak lazımdı. Bu
ıau Harbi Umumiden sonra garp 
memleketleri de düşünmediler 
deiil, nitekim bu dÜJÜllce ile 
(AkVam Cemiyeti) nam.ile kala
balık bir cemiyet de kurdular. 

Fakat bu yirmi sene zarfında 
sulha samimiyetle, bafkasmm hu
kukuna azami riayetle hizmet e
den devlet ise} yalmz Türkiyeden 
ibaret kaldı. ,te bugün, ana va
t.ana avdetinin ,,ldönümünü tes
İt ettiğimiz Hatay zaferi yukanda 
lda dediğimiz gibi, sulha hizmeti
mizin, hakkımızı •ncak sulh vası
tasile istihsal hususundaki sabır 
ve ıebatımızıın en göze çarp.an, 
en güzel bir deliJidir. Dünyanın, 
kana boyandığı, kıtalarm birbi
rine girdiği \'e medeniyetle bera· 
ber beşeriyetin mukadderabnın 
da tehlikeye girm4 bulunduğu l:.u 
günlerde, Hatay zaferimiz, kan 
deryaları ve mamure harabeleri 
iizeriıiıle güneşler gibi prlıyan bir 
anlı ve pnlı sulh eseridir. Onu 
bugiin on sekiz milyon Türk can
dan kutlarken o zaferi istihsalde 
uimkar ihtiyatı, tedbirli sebatı 
ile ~lıca amil olan kıymetli dev
let reisimize derin hürmet hisleri
ni sunmaktadır. 

TASViRİ EFKAR 

lstanbulun 
elektriği 
(1 mci sa.ki! eden devıun) 

la idare, bütün hu hesaplan son 
vaziyete göre hazırlamakta ve ye
nilemektedir. Neticeler pek yakın
• bir rapor halinde Nafıa Ve
kaletinin tetkik ve tasvibine ar
zolunacaktır. 

Erzincan aantrall 
Erzlncanda kurulacak mahalli 

elektrik ııant.ralinin projelerinin 
hazırlanmasına mahallinde tetkik 
ler yapılarak başlanmıştır. 

Sanköyde tesisi kararlaşan san 
trale ait ilk tetkikleı· de ikmal e
dilmiştir. ················································ 

Asker ailelerine 
yardım i çin 

(1 inci Bahifeden deı:aın,) 

tiyaçlarını karşılamak için beledi
yeler bankasından ikrazatta bu
lunmağa karar vermiş ve müsaa
de istihsali için meseleyi Dahiliye 
V ckaletine arzetmiştir. 

Vekalet bu isteği muvafık gö
rürse 1 60 küsur bin lira tutan bu 
para Belediyeler bankasmdan a-

lınatak isthkakı olanlara taksim 

edilecektir. 

Bu husustaki kanun Meclisten 

çıktıktan sonra da elde edilecek 

tah.sisatla bankaya olan borç öde 

IJecektir. 

Beynelmilel 
Kızllhaç teşkllAtı 

Ankara ya 
bir heyet yolluyor 

(Bfritıof ıa.Ai/etln ,..,._, 
Dr. Mal'cel Junod, dUn Hariciye Ve
killetine ilk ziyaretini yapmı~ ve u
mumi kitip Numan Menemencioğlu 
tarafından kabul edilmiştir. Heyetin 
teessüs ve mesai ıartları görüşülmüıı 
ve Junod'ya hu mühim insani vui
fesinin ifası için bütün kolaylıklar 
göste?ilmiotir. Müteakıben Dr. Ju
nod, Kızılay idaresile temasa goir
miştir. 

Kepek ve Razmol 
nakliyatında zam 

Ankara, 23 Temmuz 
(Hueusi Muhabirimizden) -

Devlet Demiryo1larınm 2 1 1 nu
maralı tarifesi mucibince kepek 
ve Razmol nak.Jyatına tatbik edil 
mekte olan A bareminde 1200 
kilometrelik sonraki kilometrele
rin ücreti ton başına O, 15 kuruş 
fazla olarak tespit edilmştir. 

Ankaradakl lnglllz 
matbuat ata,elerlnln 

ziyafeti 
Ankara 22 Temmuz 

(A.A.) - Ankara büyük el
çiliği basın ataşeleri Roland Syme 

ve Roy Trstram tarafından bugün 

Türk ve ecnebi basın mensup ve 

mümeasillerine bir kokteyl parti 

verilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü, 
Anadolu Ajansı erkanı ile Ulus 

ve fransızac Ankara gazeteleri 

ecnebi basın ve ajanslar mümes

sillerinin hazır bulundukları bu 

kokteylpartiye başta Hariciye Ye 

ALlY1AN 
tebliği 

SO\'YE T 
tebliği 

Sahife: 5 

!Dünya harbi 1 

Amerikada J' M 1 "ISovyeUerin italya ve 
h h 1 v on reu x O . k El .1 . arp azır ıgı M h d . anımar a çı en 

(1 imi ıaltiftden dıııcı.m) (J fxoC nlı.ı/ednı cUH1n) 

Dün gece Moıkova Alman ha- 21 temmuzda Polotsk, N,·eı, Smo-
va kuvvetlerinin ilk ağır darbele- lensk, Novograd, Vollnsk mıntııbla-
rine maruz Jı:almıstır. rmda ve cephenin &air noktalarında 

692 nei ııtın \ 

Alman tebllQI 

2000 tank, 900 bin 
miğfer yapılıyor 

lngllterey e da •2& 
mllyon borç 

verilecek -
Nevyork, 22 Temmuz 

(A.A.) - Samuel Grafton 
Nevyork Post gazetesinde şiddet
li bir makale yazarak Amerikanın 
derhal Almanyaya harp ilan et -
mesini istiyerek ezcümle diyor ki: 

İngiltere zaman tayini husu -
sunda serbesttir. Halbuki Hitler 
« Yı1dırım harbinin» esiridir ve 
bir gÜn de belki kurbanı olacak· 
tır. Onun acele etmesi lazımdır. 
Bizim ise neticeyi beklemcğe vak 
timiz var. Hitler bize kendisine 
itimat caiz olmadığını öğretti. Bu 
nun içindir ki yapacağı yeni !'ulh 
teklifi reddedilecektir. Şimdi A· 
merika derhal harp ilan etmeli
dir. 

Ruzveltin mesaj. 
Vashington, 22 (A.A.) - Re 

Uıicümhur Ruzvelt, seçilen kuT a 
efradının hizmet müddetlerinin 
uzatılmasını kongreden stemiş -
tir. 

Gönderdiği mesajda diyor ki: 
Enternasyonal vaziyetin bir 

sene evvelkine nisbetJe çok daha 
vahimdir. Hem o kadar vahimdir 
ki, hadiseelri yakından bilenlerin 
mütaleasınca ordu, bütün kudre
tile ve tam hazır bir vaziyette bu
lundurulmalıdır. 

287 Milyonluk tahsisat 
Vashington, 22 (A.A.) 

ua e esı 

yıldönümü 

Yurdu n h e r 
tarafında merasim 

yapıldı 

A nkara 22 Temmuz 

(A.A.) - Aldığımız tel
graflar, Boğazlar üzerinde 
fürk hakimiyetini temin eden 
Montreu:ıı: muahedesinin imza· 
urun beşinci yıldönürnü mü
nasehetile dün yurdun her 
tarafında tören yapıldığını 
bildirmektedir. 

Japonya Rusyaya mı 
Hindiçiniye mi 
saldıracak 
(1 inci sahifeden devam) 

Japonya, İngiltere ve Amerikaya kar 
şı yeni üsler elde edebilecek, Çin me
selesinin hallini kolaylaşt1r:ıcak ve 
iktısadi vaziyeti düzeltebilecektir. 

Japon Hariciye Nazın Mihver el-
çilerile göriiftü 

Tokyo, 22 (A.A.) - D. N. B.: 
İstihbarat Nezareti RÖzciisünün bu 

gün bildirdiğine göre, Hariciye Nazı
rı Amiral Toyoda cumartesi günü 
Almanya ve ita1ya büyük elçilerini 
kabul ederek Japon harici siyaseti
nin üçlü paktın hedef ve zihniyetini 
takip edeceğini söylemiştir. 

Amiral Toyoda Sovyetler Birliği 
Büyüle Elçisini henüz kabul etme-
miştir. 

Mebusan meclisi, müdafaa ihti - Seferberlik 
açlan için yol nşaatına sarfedi- Şanghay, 22 ( A.A.) - D.N.B.: 
lecek 28 7 milyon dolarlık tahsi- Japon askeri makamlarının ~özcü-
sata ait kanun projesini kabul ve . sil Albay Akiyama, Şanıı;haydakl Ja
ayan meclisine sevketmi~tir. pon ihtiyat sınıflarının .silah altma 

Reisicümhura yeni salahyetler çağırılacağını bildirmiştir. 
Sözcüye ıröre bu teclbil' ihtiyatla-

Vaahington, 22 (A.A.) - rın talim görmeleri içtn alınmıştır. 
Ayan meclisi, reisicümhura, mil- Mü,terek ceph~ 
Ji müdafaa ihtiyaçlarını karşıla- Tokyo, 22 (A.A.) _ D.N.B.: 
mak için hususi mekteplere vaz'ı- Bütün sııbah gazeteleri Sanırhay, 
yed etmek salahiyetni bahşeden Hongkonır, Saygon ve Ilanl?i'•len 1?e
kanun projesini kabul etmiş ve len ve İngiltere ile A mP.ı-ikanın ce
mebusan meclisine göndermiş - nupta.ki inıriliz ve Amerikan ü~l<'ri· 

ne dayanarak Uzakşarkta 1\fo~kova 
tir. 

2000 Tank sİparİf edildj 
Vashington, 22 ( A.A.) 

ve Çunking arn:<ında miisterek bir 
cephe tc!;i!' edeceklerine <laır olan en
dişe veriri birçok haberler neşret
mPktPnirlPr. 

Dün Er zurumdan 
harek et ettiler 

Erzurum 22 temnıuz 
(A.A.) - Sovyet. Rusyanın İtalya 

ve Danimarkadakl sefaret erkaı:ı ve 
memurininden 142 kişilik bir kafile 
dün sabah trenle buraya celınit ve 
bir müddet istirahatten sonra ihzar 
edilen otobüslerle Sarıkamışa gitmek 
üzere hareket eylemişlerdir. Misafir
ler Sarıkaımştan itibaren trenle yol. 
larına devam edeceklerdir. 

Çinde milli ordu bir de 
kom Unistlerl e ç8rpışıyor 

(A.A.) - Merkezi Çin hükümeti 
kuvvellerilc, Komünist kıtalıırı ara
sındaki mücadele Çunking ve Çiıı 
mahfillrinin alakasını çekmektedir. 
Çin gaztcleri müttefikan milli birli
ğin chemnıi~·etine ve a:;ker di~iplini
nin iılamesi lüzumuna işaret etmek
tedirler. 

::\Jühim ınetelenlen biri olan Ta· 
kunırpao 18 inci Çin Komünist ordu
laı ı ıı:rupuna hitnp ederek diyor ki: 

cHer ne kadaı· Komünist Partisi
nin bernelıııilel bir mahiyeti varı<a 
da son beynelmilel inkışaflar karşı
,;ıııda milli ve beynelmilel menfaat· 
lı!r aı~ıeli bakımdan birbiı·inc uygun
dur. fater Sovyetll'r Birligine yar
dım için ol,.uıı, iı;terse aııavatanın 
müdafaası için ol~un Çin Konıiinist
lerinin meı kPzl Çin lıükümetile İş· 
birlHh yapmaları lazımdır.> 

Belçlkanın mlllf 
bayramı 

mUnasebetlle 
Eden'in nutku 

· şiddetli muharebeler olmuştur. Ta~._ 
21· temmuz gecesinin ilk saat- 1 1 · hl .ı· Berlln, 22 temmuz yare eı mız., düşmanın zır ı utizü- (A A ) 

lerinden itibaren Sovyet hükumet · · - Alınan orduları B:ı~ku-
rk 

. h b tanılarına Ye yezdeki tayyarelerine mandanhğının tebliği: , 
me ezı, mu are e teşekkülleri· hücum etmişlerdh-. 20/21 temnıuzda Alman. ve müttefik kuvvetlerin 
mizin ve bombalan büyük tnhri- düşman tayyareleri, Leningrada kar- yarma harekatı sayesinde Sovyet mil 
hat yapan atuklanmızın hücumla- şı ilk defa akın yapmak teşebbü~ün- dafaa cephesi inhilale uğramış, düı;ı
nna hedef teşkil etmştir. de bulunmu~1an;a da hedefe vasıl o1- ıııan gruplarının aralarmdaki irti-

Harekat esnasında Alman fi- mıya muvaffak olamamışlardır. Bi- bat kesilmiştir. Şiddetli bir mahalli 
loları, şafağa kadar Sovyet hü _ rincl akın esnasında düşmanın 11 mukavemete ve anudane mukabil hü

t:ıyyaresi, ikinci akın esnasında da ı ~ klımet merkezinin askeri hedefle cum ara ra~en, düşman kuvvetleı-i-sekh tayyaresi düşürülmüştür. · k • d rine her çapta infilak ve binler- nın, mer ezı kuman anlığından e~er 
Biz dört tayyare kay_ bettik. kalmam • gı·b· - - ·· 

ce yangın bombası atmışlardır. ı.,.. ı gorunuyor. 

H k• ı..~-1 d b Ih Moakovanın bombardımani Bütün şark cephesi boyunca muh-
are abn UGO? angıcın a i as - telif dfi;jman gruplarını imha etmek 

sa Moskova ~ehrinin cenubunda Londra, 22 (A.A.) - Moı-kova rad gayesini takip eden harekat durma-
tahripkax yangınlar çıkanlmıf ve yosu, 200 den fazla Alman tayyare- dan devam etmektedir. 
bur.ların ışıklan müteakip d alga "'inin dün akşam Sovyetler Birliği i\Yüttd'iklerin merkezlerine yani 
1 devlet ınerkezl ilzerinde uçmıya te-ara yol göstermiştir. Biikreş ve Helııinki~·e yapılan Sov-

Kremlin mahallesinde 11 ağır şebbfıs ettiğini, fakat bu teşebbfüiin yet hava taarruzlarına muknbele bil· 
akamete uh'adı,ım bildirmiştir. Ay- misil olmak üzere Alman hava kuv

tam isabet müşahede edilmiştir. nı membıı.ıı. göre ancak münferiden vetlcd diin gece ilk defa olarak Mos-
D . N. B. ajansına nazaran, Al- uçan bazı tayyareler şehre ,·aı-abll- kovnya hücum etmişlerdir. 

manların muazzam harekatile mu mişlerdir. Sovyet avcı tay-ynrclcrilc İyi ı·üyPt şeraiti altında munzzam 
kayese edilince Sovyet müdafaa- dafi bataryaları 17 Alman tayyaresi 

h 
duş-tını1ü .. Jndir. :\Ioskovadn '.·anrrın- s~vnş .tayyare teşekküllerim.iz bir.b~ri 

sı, ava dafi bataryalarının ve v " nı t~k ı -> 1 1 h 1 d ı~b ı k b. k k. · .. 1 ~ " ıp cc ern ua ga al· a ın c sı a 
projektörlerinin şiddetli faaliye- ar çlı ·mış ;e ~\1 ışı; n:ul ~e~a sanayii merkezindeki a~keri te.«i~atı 
tine ra~men, hemen hemen tc~ir- yam an_mış ır. ç . r. ~., cıı .1e .e e ve Sovyet ınünakalilt merkezini bom-
. k I bomba ı~abet etmemıştu. Tehlıke ı:;>a- bardım t . 1 d. K 1. • 

sız a mıştır. . b b k ü - .. 1 • nn e mış er ır. rem ın cıva-
rctı eş uçu .sa11t · rmuştur. rında ve M k h · · te ,_,, 

Batırılan Sovyet denizaltısı • os ·ova ne rımn şıı.u et-
Vesikaya tabi maddeler tiği yarım kavis dahilinde tam isa-

Berlin, 22 (AA.) - D. N. B. 1 b tl h. k bil ··k 1 k 
21 temmuzda Baltık denizı.nin Moskova, 22 (A.A.) - Afı: 1 c er, ıı-ço yu yangın ar rı ar-

mı .. tır. 
şarkında bir Alman denizaltısı Ekmek, makarna, bulgur, et ve cl-j A .1. • id • 

bise için ve,ika u-<ulü ihdas edilmiş- • ;,ıtl'tı ~e arı maka.mlarııı 1şgal 
bir Sovyet denizaltısı batırmış- tir. Maamafih yiık«l:'k fiyatla vesi- ett1ıklerl_bınnl~r ~a clııbil b;ıtunduğu 
tır. Sovyet denizaltısı ailahlannı kalarda yazılı miktardan fazla mü- ha de mutendclıt. bınıılar ve amme biz 
kullanamamıştır. ba:raatta bulunmak mümkündür mctile m şgul fabrikalar tahrip edil-

Ukraynadaki ekinler · ' . · k mi~ veya ciddi haı::ara uğratılmıştır. 
Alrııanla 11n iaşelerme ve nıU'l:a ·- lngiliz sahilleri açıklanııda Alman 

Gelen haberlere gör~ Alman- katen i~gal etnıiş oltlukları mahaller- ~ava layyureler1 iki büyük naldiye 
lar Ukraynada işgal ettikleri sa- de iktı~acU harata benzer bir hayat g<'mi-<ine tam fsabetler kaydetmişler
halardaki buğday mahsu Yünü biç- v.ücu.de getirrneleı•ine ıııiı~ıi olmak .~- dir. 
meğe baslamıslardır. Ruslar bu- ç~~ .. ışe ~:arı~ acak h~rşe~·ı~ alıp lı:?· Diin ~ce diğer harp tayyarele.l'i 

1 d . ek·r· k h 1 h turulıne:;ı veya tahı·ıp edılmesı tçın doğu-cenup tngilteı-esinde bulunan 
'~.ar a~ ç 1 ır erı_, m. a. su e. - icaıı eden bütün t.edbirler 11.hnmıştır. 
nu 1 b l d - t h ı ask<'ri teSL'iata hüt'um etm~şlerdir. 

~ yeşı . ~ un ugu ıçın a rıp Mfü•tevlilerin, içe yarıyncak bir hal- Süveyş kanalında dün g-ece Alman 
edılememıştı. de tek bir ziraat traktöı ü bile bu- ı;ava~ tayyareleı·i askeri hedeflcıe 

Diğer taTaftan bitaraf kay - 1 caklarından ~üphe edilmektedir. her çapta bombalar isabet ettirmiş· 
naklardan gelen haberler Alman !erdir. 
lann üçüncü bir hamle yapacak- lnglltere, Amerika Düşmanın gündüz :Manş sahiline 

Londra, 22 (A:A.) -. _n_aı~Ci):e larfoı biildirmektedir. Bunun i- v e Sovvet Rusya yaptığı bir hücum teşebbüsü esna-
Nazırı Ede_~, Belç~a ınıl.lı ıstı~lal çin önümüzdeki günlerde, n.up ı !'tnda avcılarımız nltı dü~man tayya-
b.ayra~ı muna~ebetıle Bel~ıka ını~e- 1 harekatında yeni 'inkişaflar bek- Çine yardım recti düşürmüşlerdir. 
tıne hıtaben radvoda bir nutuk soy- l bT (A k R d Dün gce 1nıı;iliz harp tayyareleri 
ltyerek demi t• ·k.. ene 1 ır. n ara a yo ga- d kJ Batı-cenup Almanya. .. ında mllteaddit 

. «- Alma:y~ h;; otuz senede bir zetesi) e ece. er §ehirleı-c lnfiliik ve yangın bombnla-
Avrupaya işkence ve onu yağma e- ...... /.......................................... Şanghay, 22 (A.A.) _ Ofi : rı atmışlardır. Sivil halk arasında 

dememelidir. Ilelçika otuz sene için- ngi/f erede y eni Buradaki ;;iy~i mehafil, İngiltere, bir miktar ölü ve yaralı vardır. Dil~-
de iki defa istilaya uğramıştır. Fn- J man tercihan evleri tahrip etmiş ve-
k il · ı · b • J\ T f • Amerika ve Sovyet Rusyanın Çang -at ;:ınc istilanın da akıbeti birin- ır ş J. y ezare ı ya hasara uğr11tmı~tır. 
cis~nn aynı olacaktır. Ray - Şek l'ejimine yardımda bulu- Hııva dafi hataryalan bh düııman 

Inglteredeki Belçika orduşu ~itlik- ı ihdası isteniyor nacaklarını gö~teren bir takı.m ala- tan•aresi dü.-ürmüşlerdir. 
çe kuvvetlenlllekte ve miittefik or- metler me\•cut olduğunu beyan el- it 1 1 bll.liil 
cluların, yanıbaşrnda kurtuln~ snv:ı· . Lcıncll'a, 22 .c A.A. ı - Reuteı· a- mektedil'ler. 8 yan e y 
şına iştil'ak l'deceği günü beklemek- J~n.l~ının parlaınento ıııuhabiti bil- 26 temmuz tarihinde Çang - Kay - Roma. 22 (A.A .) - İtalran ordu• 
tedir. dırıyor: Şek, Çin Haılcirc Nazırı Quetaichi, ları unınmi karargahının 412 numa• 

lsveç' Başveklllnln 1 İstih!<~l i!'leri hakkında yı;kında • .\ ıııerika sdiı i Clarnnce Gous;:e, in- ralı tebliği: ' 
Avam Kamarasında cerevnn edecek glliz sefiri Clark Kerr ve Rus sefiıi İtalyan ta~·yar('leri. 22 temmuz ge. 

dUnkU nutku müzakereler esnasında -mebuslaı-ın Panoush Kine arasında bir konfe- c.'Csi yeniden Maltadaki üsleri bom· 
çok geniş mikyasta ve muhtelif sa- ran akde.Jılecektir. bardınmn etınişlcrdlr. 

~tokholm, 22 (A.A.) - D.N.B.: halarda ciiretkarane karar alınması- Şimali Afrikada Tobruk 
Isveç Başvekili Hansson, İsveç de- Sovyetler General cephesin· 

mir sanarii işçileri onünde bir nu· nı talep edecekleri anlaşılmaktaclır. de düşmanın yeni hücum teşebbüs• 
tuk söYlemi<=tir. Parlaırento mahfillerile matbuatın de Gaulle'ü leri yeniden kırılmıştır. 

Baş~ekil. "bııı;;lıea hedt•fı t veç hiir- i te<liğl ilk şey, i:stihsal işlerini, he· italynn - Alman tayyareleri, müs-
riyPt ve istiklillinin tenıini ve ıni!m- ~t·tl umunı!yes11e muı-akebe decck lanıyacaklarmı• tahkenı nıevkiin müdafaa tesiı;at.ım, 
leketi~. ~aı pteı:ı ma~u~ tutu~ması 0 _ I olun hu:usi bir mazl!ret teşkilidir. bataryalarını ve motörlü vasıtalarını 

Harbiye nezareti dün ki bin h~fif 
ve orta tank siparİt' etmi,tir. Bu 
sipariş Amerikan ve lngiliz ordu
larının tank bakımından teçhizi 
için hazırlanan programın bir 
kısmıdır. Ayni zamanda son mo
delde 900 bin demir miğfer de 
sipariş edilmiştir. 

Hindiçinid e had iseler b~k!enivor 
Londra, 22 ( A.A.) - Rutcr ajan

sının Uzakşarktaki başnıuhabiri ya
zıyor: 

Japonyanın muhtemel bir harPketi 
hakkınıla hissedilen heyeı.·an, muvak
katen ortadan kalkmış i~c de, ivi ma
IUmat alan Sinı?aoıır'claki müsahit
ler, yakında Hindiçinide bazı hadi
seler olmasına intizar etmektedir. 

olmalarından dolayı ~şçılere te~ekkür d"ı N Daily Sketch, Sovyet bükümet1nin Louch'un ~imali l!.'8rbisinde Alman 
lan hukumt ı;ıyasetı~ı . tasvıp etmiş 

1 

Arıanllnda tevkif Londra, 22 (A .• ~.) - Afi: hombardımıın etmişlerdir. 1\f:ıssa 

etmiştir. e ı ıen azlle r General de Gaulle ile münasebet te- tanarcleri, bir İngiliz sarnıç gemi· 
1 ıü~ine r-e mumaileyhi müstakil Fran- sine hucum ederek batırmı,,lardır. 

İngiltereye 425 milyon ikraz 
ediliyor 

Vashington, 22 (A.A.) 
Öğrenildiğne göre imza edilmiş 
olan bir itilafname mucibince Bir
lesik Amerika, İngiliz bütçesinin 
k~lkınmasına medar olmak. üze
re İngiltere hükumetine 425 mil
yon dolar ikraz edecektir. 

Mussolini Bulgar 
nazırlarına· bir 
ziyafet verdi 

Ankara 22 Temmuz 
(Radyo Gazetesi) - Musso

Iini bugün, Romada bulunan Bul 
gar Başvekili ile Hariciye Nazın 
şerefine bir zyafet vermi~ ve bu 
münasebetle her iki başvekil bi
rer nutuk ıöylemişlerdi.r 

Musııolini nutkunda, Bulgaris
tanın üçler paktına iltihakından 
dolayı Filof'u tebrik ettikten son 
ra Balkanlardaki son hadiseler 
dolayısile Arnavutluk.la Bulgaris 
tanı hudut komşusu yaptığını söy 
lemi~ ve ltalyanın bu iki mem
leket arasındaki işbirlizinin da
ha ziyade artmasını arzu ettiğini 
ilave etmiştir. 

Bulgar başvekili Filof da buna 
cevap olarak Bulgaristanın mhi
vere iltihakından duyduğu sevin
ci bildirmiş ve Arnavutluğa kom
şu olmanın, İtalya ile komşu ol
mak demek olduğunu ve müste
rek hududun asırlarca iki miİleti 
birbirine bağlıyacai'mı söylemis-
tir. · 

Papayı ziyaret 

Roma, 22 (A.A.) - D. N. B. 
Başvekil Filof ve Hariciye Naz1-
rı Popof bugün saat 1 1, 30 da Pa. 
pa 12 inci Pie tarafından hususi 

surette kabul edilmişlerdir. 

kaleti umumi katibi Numan Me

menemencioğlu ile Hariciye Ve

kaleti erkanı, İngiltere büyük el

çisi Kantchbull-Hugessen, Ame • 

rika, Polonya, Yugoslavya, Yu

nanistan büyük elçilerile Çin el

çisi ve bu elçilikler erkanı ve mat 

buat ataşeleri de iştirak eylemiş
lerdir. 

Koroye sevkiyat 
Pekin, 22 (A.A.) - Pekin'le Ko· 

re'de Fusan arasında işliyen ekspre
sin geçen hafta lağvından sonra şim
di de aynı hat üzerinde işliyen diğer 
bir tren kaldırılmıştır. ·································· ............. . 
"V,,mücadelesi 
Bu gidi,ıe her yeri 

kapllyacak 
Buenos-Aires, 22 temmuz 

(A.A.) - Buenos-Aires duvar ve 
sokaklarında dün sabah tebeşirle ya
zılmış «V> harfleri ıı:örülmüştiir. Li
manda bulunan Alman vapurlartna 
büyük «V> harfleri yazılmıştır. 

\ Amerika da 
Nevyork 22 (A.A.) - «V> zafer 

hareketi Ameı·ika efkarı üzerinde hü 
yük bir tesir yapmıştır. Sinema yıl
dızı J ames Stewart'ın babası Alexan
der Stewart bır binanın iızedne cV> 
işal'eti koydurmuştur. Harf her ge
ce tenvir edilmektedir. Matbuat da 

1 cV> hareketine büyük bir ehemmi-
yet vermektedir. 1 

Nevyork Sun, başmakalesinde di
yor ki: 

cŞi.mdı Naziler de «V> işaı·etini 
zaferin renız.i olaı•ak kullanmıyn ka
rar vermişlerdir. Almanlar, zihinleri 
karıştırmak için «V> haı·eketini tak
lit etmişlerse de kimııe, buna aldan- j 
mıyacaktır. E~aret altında bulunan 
Avrupa milletleri zafer kelimesini i
şittikleri veya bunun l'emzi olan «V> 
harfini duvarlarda yazılı gördükleri 
zaman zihinlerde kimlerin zaferi te
menni edildiği husuımnda şüphe edi
lemez. Zafer kelime;;i ancak N a:tiler 
üzerine kazanılacak bir zaferi ifade 
ettiği zamandır ki hakiki manaııında 
demektir.> 

Fransa lapanyaya 
gUmUşlerlnl iade 

ediyor 
Perpignan, 22 Temmuz 

. (AA.) - Ofi: Bu sabah, bir• 
lspanyo) heyetı, Kızılların kaçtık 
lan ~nada beraberlerinde götür
müş oldukları hazine muhtevi -
yatından olan 4 7 ton gümüşü te
sellüm etmek üzere buraya gel
miştir. Hazinenin en büyük kıs· 
mı evvelce general Fran<:o'nun 
hükumetine iade edilmit bulun -
maktadır. 

. Hansfion, -~veç ınllletini dı>mokrasi Buenos • Aireı:, 22 (A.A.) - Poliı;, sa hükiımetinin şefi tanımıyn amade Düşman Bingazi ve Derne'ye bücum-
nız1anıınınbh~~~adfaabsın1 dan vazgeçir- bir Nazi ırazetesi ola!\ Pampero olduğunu yazmakta ve de Gaulle'i.in lar yapınıı;ıtır. 
me < .teşe usun e il unan. un!\uı-lal'ı mensublninden 4 •ahı8 hakkında L d d · d b ..- on ı:aya av etın en sonra bu apta Şarki Af ·k d U 1 h f·t · 
takbıh ederek nutkuna nıhayet ver- dünden itibaren hır•ıılık ve cı·nayet n a a o e e ı garnı:ı.o-. l ~ bir karar ittihaz edileceğini ilave nunun İtıılyanlardan ve müstemleke 
mi~tır. suçlarile takibat yapmAktadır. etmektedir. efradınrlan mürekkep müfreze\eı·den 

.. 

müteııekkil olan bir Alman kolu, mu
vaffakıyetli bir keşlf hareketi yap
mış ve dü~manm müdafaa tertibatı 
içine hayli . okulmumır. 20 temm\U 
gece~i, bir düııman tayyaresi Calta
nissetta eyaleti dahilinde Maıııarino 
şehrine birkaç bomba atmıştır. Sivil 
ahaliden on iki kişi ölmüş ve altı 
kiıJi yaralanmıştır. 

Zale Konllulu 
Macarlstana 
ilhak edDdl . 

Budapeıte, 22 (A.A.) - Mebu :ın 
Meclisinin dün Mbah akdettiği cel
sede, evvelce Yugoslavyaya alt olup 
şimdi Macaı· idareııi altına geçmiş 
bulunan Zala Kontlıığunıın Macaris
tan• iltihak edildiği bildirilmiştir. 

Sovyetlerln yeni 
Sofya atafemlllterl 
Sofya, 22 (A.A.) - Sovyeiler Bir

liğinin yeni Sofya ataşemiliteri Ge
neral h:.omikof Aleksandroviç Bul
garist:ına gelmiştir. Sovyetler ilk de
fa olarak General ı·ütbesinde bit' su
bayı atıışemiliter olarak ecnebi lıı.r 
memlekett• göndennektedirler. 

Rumen kabinesi 
Ploeatl'de toplandı 
Bükreş, 23 (A.A.) - Dün Pleestı

de Başvekil General Antonesco'nu• 
ri~·asetin<le bir kabine içtimaı akd .. 
dilmiştir. Bu içtimada istihsal ıne e
lelerile iaşe, nakli ve fiyat mesclele
rl göı ii.§ülmüştüı·. Bundan maada 
Besarabya ile Bukovina'da yapılank 
teşkilat ·ile askeri teşkilata ve sıl i 
işlere ait meseleler de müzakere m v-
2uu olmuştur. 

B ııd:ın sonra General Antonesko 
)'J Rl n•ll gösterilmesi li.~lm gelen ııı.: 
• .unlar hakkında emirler verd:;,.i 

lıi malüllcre ve harp me~·danları~
ı, ölenlerin llilelcrine yapılacak yr.r• 
ı ıılar hakkında da dil'ckliiler ver· 
n ştlr. 
............ .,..MM lllttılM .. tUMl-.tl•ıt•M 

lzm itte bira 
bulunamıyor 

lzmit, (Hususi) - Şehıimiz
de 15 gündür bira bulunmamak
tadır. İnhisarlar idaresinin en fıcil 
bir şekilde İzmite ve Kocaeli mın 
takasma bira göndermesi ısten
mektedir. Sıcaklar artbkça bira 
sarfiyatı bcy. altı mi"li :fazlalaş -
mı,tır • 
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[!l§~~J 
Afyonda atletizm 

müsabakalan r 
Afyon. (Hususi Muh t1obırı:nu;-ı 

den) - Pazar günü burada be
den tcrbiyeı:ıi mükellefleri arasın
da yapılan atletizm müsabakaları 
halk tarafından heyecanla takip 
edilmişti. Musabakalara 5 O den 
fazla mükellef iştirak etmiştir. 
Neticelerini yazıyorum: 100 met
re birinci Sadettin, 1 1, 5 ikim:i Hü 
ıeyin, 200 metre. birinci Mustafa 

=-----

Bat, Dif. Nezle , Grip. Boma,tizma 
Nevl'alji, Kınld1k. • f' Bütün A~rı larıoızı Derhal Keser 
icabında runcıe 3 kaşe alı na bilır TAKI iTLERiNDEN SAKININIZ 

HER YERD · PULLU KUTU! ARI ISRARLA iSTEYiNiZ 

Ercan 24 saniye. 400 metre Ali T k 
Memiş 60 saniye, ikinci Ali Bal- Op apı 
tacı 1,1 2, 800 metre 2.31. 

Maltepesindeki aatınalma 
Komisyonundan: 

1500 metre Ali Memiş 5 dakika, 
5000 metre Mehmet Ceylan 
19,45. Gülle 11,25. 1 

MükelJefler arasında biaiklet 
Müsabakaları 

lstanbul Bölge•i Bisiklet Ajan. 
lığından: 

l - 27. 7. 1941 Pazar günü 
sabahı mükeileflere mah. us ol
mak üzere bir biı;iklet yarı ı ter
tip olunmuştur. 

2 - Yarı.ıı ~aat tam 9,30 da 
başlanacaktır. ı 

3 - Bu müsabakaya yalnız el I 
lerinde mükellef olduğuna dair 
hüviyet vesikası olan miikellefler 
iştirak edebil cektir. 

4 - Mükellefler bu yarışa i -
tedikleri tip bi ikletlerle iştirak 
edebilirler. 

4 - Musabaka yerme muay
yen saatten ccç gelenler koşuya 
ştirak edemezler. 

- 60 b:n liralık kıı mızı mercimek ırnzaıhkla ihale:sinin t.akıın \.it 
ettigi 16/7/ !J41 giiııü talip çıkm:onıısınılan dolayı Lekı'ar pazarlıkla ;;alın 
nlınacaktıl'. 

2 - llusust şaı tlar v ev af T ovkapı - Maltepesindt a kcri satın 
alma komi yonundo görülebillı . 

3 - Pazaılık 25/7/ 9·11 taıihiıı de eunıa gü:ıii aat 15 de komi yon 
binasında yapılacaktı r. Kntt tem1nııt tnkarrür edecek fiyat fü:erinden 
alınacaktıı. 1 

.( - 50 biıı lııalık topıun alına b: Je,·E>ği gibi ayı·ı ayl'ı talipleı·e df! I 
ihale edilebilh. (5 74) 

İlan tashihi 
Gazetemizin 21 ternıııuz fi 11 ta• ihli mi hasında ne~roluıınn Topknpı 

Mnlteııesindeki Askeri Satıı•nlına Komi yonunuıı kırmızı mercimek alı
mı hakkındaki ilunındn meıcimei?ln mıktnıı c50.000> liralık olacağı ~·eı
de ehven 60 lirnlık şckliııılc yazılmış tıl', Tııshih olunur. 

r- REKOR - SIHHAT. DOGAN 

ldrotil Pamuk Şirketi: 
Bahçekapı Ycı:I Valde Han altı ııda 20 ıılımaralı yazıhaneyi sıpariş 

>eri olıu ak acmıı,ııa rdıı. 

Bundan lıöylc as1?ari 100 ki lo~ıı kadar olan Iııarişlerln işbu 

MERSİNnti HEl,l!:DİYE VE BANKALAR Cİ\'ARI?\DA 

ASYA OTEL t 
Namında yeni biı· otel açılı'll ı~tır. Hu otelclt \ ~l ıııı n ıolı il) a yf'n i 

ve moderndir, Yataklar gayet. lii ks kumaşlarılan ~ npılmı~tJı Otelde 
sut isatı ve birinci sınıf odalarda livabo, ıtıcab: ve .oğuk su tf'~kı l ü t ı 

vardır. Otel binası yeni olmakla berah•r son l!llatem •eraıtı sıhhıy,.yı 

hivı hu adar Yt dyadar Itır telıl lde Japı)mıttır, Ot.J bınuı yaclık •t 

klelık mevsimlf!rde kullanışlı blr fekildedJr. Yatat Ocretlcri iraytt u
cuzdur. Tek yataklar 126, iki ya taklaı 100 kuı uştuı. ::'\tisafiı olaca1' 

- nıüşteileı·lıı ırn derece memnun kalacağı lemin olunur. -

. . 
.ı • ~ J ......... \.\ •• ~ f" . ~ • • • ' , • • • . • .. ' :.. • • . • • • 

~~t,;~J~~m_u~~nl_tğf~~ ~atlnaı.in·a· ·Komisyonu llinları 

2S17 / 941 Cuma gunü saat 1 1, 30 da aşağıda cins ve mi'lc.tar
ları yazılı yem ve y<!kacak maddeleri ayrı "Yrt pazrlıkla satın alı
nacaktır. İsteklilerin belli gün \'e saatte teklıf edecekleri fiyata gö

re kat'i temiantlan ile birlikte Fındıklıda Satın.ıima komisyonuna 
gelmeleri. c6 I 19ı-

Cinıi Miktarı 

Kuru ot 
Odun 

kilo 

10000 
30000 .... 

Aşağıda cins ve mrkt.uları yazılı beş kalem yaş ı.ebze Q 8 I 
94 1 Cumartesi günü saat l 2 de kapalı zarf usuliı eksiltme} le ~a
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 13455 lira olup ilk tenıintı 1009 
lira 13 kuruştur. Şartname i her gün komısyonda görülebilir. istek 
!ilerin belli gün ve s&atten en hl' bir saat önceye kndar teklif mek
tuplarını Fındıklıda Satınalma komisyonuna makbuz karşılığı "'"r-
meleri. (6120) 

Cini Miktarı Muhammen Be. 
kilo lira Krş. 

Patlıcan 44000 4400.00 
Dom ate~ 31300 2191.00 
Ayşekadın fasulye 44000 5280.00 
Bamya 11000 1320.00 
Sivri biber 3300 264.00 6 - Yarış yolu: Fenerbahce 

adı önunden başlayıp Kartala 
kadar gidip gelme ıuretile 35 ki
lometredir. 

7 - Koşucuların yarış aatin
den evvel hazırlanmış oldukları 
halde yarış yerinde hazır bulun-

ndre~e vcı lime ini. Bunun ha ı·ıc rndc fabı ıkalarca l)J11t'İş kııbul ed ile. 
mi)eccğıııi muhterem mfi~lcı ile ıı nıize lılldırir, ı;aygılannıızı suııa

ııı. Telefon: 2292G. Telr:-raf· Yeni Valde Han, ldrofil. 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
1 Komisyonundan : 

maları ve i imlerini hakem heyt'- Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
tine kaydettirmeleri liı:ımdır. 

İstanbul su sporları Komisyonunda~: 
İÇİD mühim kararlar 1 - 4 ton mazot ile 50 kılo kalın 50 kilo ince makine yağı 

pazarlıkla satın alınnacaktıt. 
Bir müddettenberi, ehrimizde 

bulunan Beden Terbiyesi Umum 
Müdürü Cemil Tonerin ba kan
lığmda dün, Riza Sücri, Bekir 
Macun, Sıtkı Erger, Metin Ba -
ran, Şazi T ezcandan mürekkep ı 
. u sporları teknik müşavere he
yeti Bölge binasında içtima et -
mişler ve su sporlarının inkişafı 
\ e bilha sa mükelleflere yuzıne 
öğretmek için alınacak tedbirleri 
müzakere ·ederek b zı k rarl r 
\ crmiJlerdir. 

Aynca, Bölge asba kanı Feri
dun Oirimtekin, su sporlan fede
:ra yonu başkanı Abdurrahman 
Benliözle, muavini Necdet ve yüz 
me antrenörlerinden Abba Sıı
karyı:ının da bulunduğu içtima so 
ııunda su sporlan faaliyetinin di-

1 
ğcr bölgelerr nisbetle daha mü
tcka if bir halde bulunduğu Is - , 
tanbul için yü7me, kurek ve yel
ken amirlıklcrı ihda,. edilmiıı ve 
bunlar arasındı:ı ısbirliğini ve u
mumi vahdeti temin etmek mak 1 
ıdıle u ~porlan ajalnığı ha a-

l ğ ·ı . b "f d ıan ı n çevn mıs ve u vazı e c 
eskisi gibi. janlığı muhafaı;a ve 
ıdarc etmekte bulunnn Şazi Tez-
~ana havale edılmiştir. ru u·~ Ü~ 'ıi ~·ı~·~~~~; ·ı 
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2 - 1. teklilerin nümunelıeri ile beraber mezkur komİ!!yona 
müracaatları. 

3 - Pazarlık 2 6. 7. 94 1 Cumarteıi günü saat 1 1 de mezkur 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminat tdkanur edecek fiyat üzerinden alına-

calctır . (6010) 

İstanbul Belediyesi' İlanlar 
Atatul'k Bulvarının, Atatürk Koprfü~finden ıtilıaı-cn 600 m trellk 

kı mının topıak t vlyesi mııkadanı şose ve grnnit bordm ııışantı knpıılı 
zal'f usulilc eksiltmiye konulınul$tuı-. Keşif bC'dcli 2418fi llııı :11 kuruş ve 
tik teminatı 2563 lira 98 kuruştur . .Mukavele eksiltme, bayınıhılık işleri 
genel, hu usi ve fenni şaı tnaınelcri, 'Proje kc if hula a~ilc bunn müte
feı ri dil'er evrnk 171 kuru mukabilinde Belediye Fı.m İşlcı i ::'\lüdilrlü
ğUndcn vcıilecektir. ihale 7 8 !141 pcışenıbc gli:ıii srıııt 15 te Uuiıııi Eıı
cfi:ncndc yapılncııktıı·. Tııllııleıin ilk teminat makbuz veya mektupları, 
ihıılc taıihıııdcn ekiz gun evvel Belcdiy• Fen 1 lcı i i\lüduı lil •une ıniı
ıacaatla nlacaklnıı fenni ehliyet 941 yılına ait Til'nret Oda@: vesiknluı·ı 
imzalı şnrlnnmc ve knnuncn ibrn7.ı lazım gelen digeı vesaik lle 24!!0 mı
mnmlı kanunun taıifntı çerçevc~ınclc hıızırlıyacnklıırı teklif mektuplu:nı 
ihale gunü sıınt 14 e kadar l>nlmı r:ncünıene vermeleı: lazımdır. (6!ıs:ı) 

Ta!w it 
bedeli 

225,00 

40,00 

ilk 
tcıı ı natı 

16,88 

8,00 

*** 

J::3iipte ı<:vlicebaba ıııalı.ılle~iııııı U~şetııtler 
l\fescıttcrıe okağıııda 14 Xo. lı evin satı ı. 
Fatih yangın yl•rindc Şehı e mi ınııhallesı
nin Hafızpaşa sokağıııda 89 cu adada 1!'1,83 
metre nıurabbnı sahalı arsanııı satışı. 

Ta hının bedı. lleı ile ilk teminat nıiktnrlııı ı yukntıda ) azılı gnyrimen
kulleı atılmak uzere ayrı ayıı temdlden açık aı ttırmıya konulınu tuı. 
Şııı tııamcleı i Zııbıt ve Munnwlal ludurluğı.i Knleıniııılc göı·iilebilir. İhn
lc 4 8/ !:I 11 ııaznı te i ~nü saat 1 1 tc Daiıııi Em·ünıende ynpılııcııktıı . Tıı
lıp'eı· :ıı ılk teminat makbuz veya mektuplarilc ihale gunu nıunyycn "anttc 
Da nıi EncunıE'ndc bulunmnlıırı. (6128) 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komiayonundan: 

1 - Ayaktan sığır ve)'a sığır eti pazarlıkla satın alınacak
tır. Muhıımmen bedeli 50 bi'l liradır. 

2 -1 Iususi şartlar ve e\stı.f Topkapı Maltepe Askeri Satın 
alma komisyonunda görülebilir . 

3 - Pazarlık 30. 7. 941 Ç'*pmba günii aat 1 O Ja mezkur 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı 7500 liradır. 

l - Ayaktan sığır veya sığır eti «pazarlıkla aatin alınacak
tır. Muhammen bedeli 5 O b ı fi radır. 

2 - Husı.ısi ,artlar ve t vı;af Topkapı - Maltepe Aııkeri Sa
tınalmtı komisyonunda görülebilır. 

3 - Pazarlık 30 7 94 1 (arşamba günü eaat 1 1 de mezkur 
komisyonda yapılıtc.aktır. 

4 - Kafi temintı 7500 liradır. (6093) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAm 
Keşideler 4 şubat, 2 mayıs, 1 uğus to , 3 ikinci teşrin tarihlerinde yııpılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 lirnlık = 2000.- lira 11 8 adet 250 lıralık - 2000.- lira 
3 > 1000 > = 30110.- > :l5 > 100 > = 3600.- > 
2 > 7fi0 > = 1500.- > 80 > 60 > = 4000. > 
4 > 500 • = 2000.- > :100 > 20 > = 6000.- > 

Değerli, zarıf, f]akık bır saat olnuı .. ına rağmen 
hepsinden ucuıdur. 

.Mükemmel, pırlantalı, e !maslı, platinden, altın
dan, paslanmıız, çelikten, kı omdnn çcşitleı1 me''

cuttur. Saat olmak arzu edenlerin: 

ARLON SAATLERiNi 
gonncleri nıenf atleri icabıdır. 

• IIER MARUF SAA'fÇİLERDE ARAYINIZ. 

lı ______ 0_e•p•O•S•~•ul•~•n•ha•~~~-m~~~cAl!'an~ıcA~ıb•n~.:.h•~llu•A~N-ı 
Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan : 

l - 1 O adet portatif ya7ı makinesi taliplerin getitç.cekleri 
nümune üzerinden beğenilerek pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - l lususi "artlar T opkapı Maltepesinde Askeri Satına ima 
komisyonunda göriilebilir. 

3 - Bır şahsa ihale edilebil eceğı gibi ayrı ayrı ~ahııılnra ela 
ihale edilebilir. 

4 - ihale 29 7 941 Salı günü saat 1 O da yapılacak temi· 
nal takarrür cdcak fiya t üzerin den alınacaktır. (6092) 

. . 

:-ist. Deniz· Lv . . -Satmalma Komisyonu ilanlan . .. ~ . . 

1 > ı khıı ışk rıııd kullaııılncnk 31 kalem muhtelli' cm" dıkış nıulz m ı, 
24 tenıınuz 941 perşembe günu snat 15 te pazarlıkla alınacaktır. l k
lllcı iıı belli gun ve saatte Kasımpa~ada bulunan Konıis.)onda hazır bu
lıınnıala ı·ı. c608:J> 

••• 
ı. Tahmin cdıleıı bedeli c 000> hı a olan ı.2000> ınetıe burandıı 

bel.inin, 28 temmuz 941 pnzarle"i günt.i saat 15 tc pazarlıklıı eksıltm 

yaııılucnktıı. 
2. İlk teminatı i:GOO> liru olup şaıtnamesi heı giln Komı )Oııd n 

alınabillı·. 
3. _ istcklıle!'in belli gliıı v aatte J{nsıınpaşada bulunan Komı -

yoncln hnzıı bulunnıaları. c6084:> ti • • 
Beherinin W.1 ı in 

lıedeli k!!!!f_ 

5000 ndet çukur bakır tabak 125 
6000 adet duz bakır tabak 114 
5000 adet bakır su kupası 52 
ı. - Yukuıda cins, miktaı- ve tahmin bedelleı i yazılı uç ka lem bı.ı

kır kabın 28 temmuz 941 pazartesi günli saat 16 te pazarhklıı. eksiltnıe<ıı 
yapılncnktıı. 

2 - İlk teıniıınb 1091 liı'ıı. 25 kuı uş olup şnrtnan11ısl lıcr gün Ko-
nıisyomlan parasız olaıak alınııbilir. 

3. - İsteklllerin belli gün ve saatte Ka ıınpa ada bulunan Komı -
)'onda hazır bulunmaları. (6085) 

* * * Marmara Ossübahri K. Satınalma 
Komisyonundan : 

Cinai 

Siyah levha snç ıoox200 X 1.6 
1 O lu galvanizli sııç 
Pirinç <,>ulıuk 
Piı inç kaynnk tclt 
Pirinç çubuk 
Kn ıııızı teoliıı boya 
Anıynnl fiUI 
Bez iz levha liuıtik 
Deııııı k.ıyıınk leh 
Asıt sülfiıık 
Knıhonnt do ut 
i~plrto e he} az> 
fl eıniı· peıçiıı <; ıvisi ıoxs 
Demir köşebent 20 X 20 
Oemlı vıda 

Piı inç verııigı 
Bur a fııpsı 3 Xo. lı 
Puınuk ü t.iıbı\ 
7.ınıpanı kiigıdı cbezli> 
K ul<;o ı>iı'lllç 
Alt ı koşc piıiııç çubuk: 
karpıl 

Knlııy 

Sahııııııı to7.u 
Toz sli1~en 
Bl•zlı ):nğı 
Atesbasnn şı,r~ı 
Telıcklııı 

Ok ljen 
Pcnıı r tE'~I • ı e .. i 
Kufıru 

Kczznp 

.ıfikfort 

1800 kilo 
150 > 

4fi > 
36 > 
.({) > 
so :> 
n > 

30 :> 
45 > 

150 • 
21)0 > 

1& > 
6 > 

30 > 
750 adet 

lCi şışe 
!l adet; 

15 kilo 
50 adet. 

GOO kilo 
21 :> 

300 • 
(i > 

ıı; > 
ıı; > 
15 > 

300 adet 
150 kilo 
30 tuyüp 
60 ııdet 
J ,6 kilo 
16 > 

Etiket aoo adet 

Kati ten incıh 
!Ara Kuruş 

694 

ı. - Yukaı ıdıı cın ve mıktarları yazılı 33 k lem malzeme p r-
lıkla satın alınacaktır. Pazıtrlıi:., 25 tc>nınıuz 941 cumn g{ınü saat 16 te 
İzmit te Tcı snııe ka pısıııdaki Koıııl~yon biıııısındn yapılııcnktıı . 

2. - Pazıu lığn iştirak edecek isteklilerin 2400 sıı~,lı kanunun ısle
diği ve aik ve 694.94 liradan ibaret tPnıinatlarile birlikte muayyen gün 
ve ı:;antle Komi~yon Başkaıılığııııı mlil'acnacları. (6096) - Türkiye Cumhuriyeti 

,_ ı--

ıc il • 
(6091) ... ~· 

~l ............................ ı., 

ZIRAA T BANKASI 
Kurulue tarıhi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 •rurk lirası 

Şube ve Ajans aderli: 265. 
Soldan sağa 'Ve vııkıırwan (IJflğl: 

1 - Ayni ahenkte çıkan eil (iki 
k•lımc). 2 - :::;ıu:ay hizmctçicıı -
Rumca (bir). 8 - Zaı·uret icabı pa-
rn lan (iki kcllme). ( - Her vakit 

6-

liJit!iiEr\ BORSA 
BUGÜNKÜ PROGRAM 21 7 ·~ı 1 J . -~ ....... . 

7,30 Pıogram, 7,1~3 ~lu:ıik, 7.45 L 

Topkapı Maltepesindeki Satınalma 
Komisyonundan: 

l 1 - Pazarlıkla SO ton pıriııe ııabunu alınacaktır. Muham· Haberler, 8,00 Müzik, B,!'!f) EViN •••• 1 ltefll!I s. 24 
men bedeli 18000 liradır. SAATİ. N • .,.... 1M Delıu ın :.ro 

29 61175 

12.9375 
11 1375 

1 2 - Evsaf ve .,artlar Topkapı Maltepesindeki Askeri Satın 
* 12,30 Pıograın, 12,a3 Sıız semai-

leri, 12,45 Haberler, 13,flO Şa kılar, 
13,15 Mıi-ıik, 

* 18,00 Progıam, 18,03 Mfizık, 18,15 
Konuşma: 1.tcnıleket po. tası, l& ?.
Konuşma: (Dış politika hadi elen), 
18,45 Çocuk ııaati, 19.30 Haberler, 
19,45 Kadınlar fnslı, 20,15 Rnd~o 
garet.esi, 20,45 Bir halk tfiı kıısıi öğ
reniyoruz. 21,00 Ziraat Ta~vimi ve 
Toprak .Mahsulleri Bor ası 21,10 
Saz eieılerl, 21,25 Riya cLicümhur 
bandosu, ~2,10 Solo şarkılııı-, 2:?,:rn 
Haberler - Esham - Tahvilat, Kam
biyo _ Nukut Boraası (Fıy t), 22,45 
Müzik, 22,65 Kapanış. 

Kadlköy Halkevlnden: 
Lozan ~ünü münasebetıle 23 Tenı

Cen•n• 
MairU 
Yek olaa. 

itekbol. 

1H in. P'r. 
1M Pe9eta 
100 v •• 
100 :neç llr il. ooso 

1: a lma komi~yonunda görülebilır. 
ı ı 3 - Pazarlık 28 7 941 Ouma günü saat 15 de .komisyon 
11 binaııında yapılacaktır. 

4 - Kat'i teminat takarrur edecek fiyat üzerinden alınır. 

ESHAM VE TAHViLAr , _________ ____ ___ <_6_09_4_>_ 

Y~:d•s :~:.:;;:.~ :ı3: ::: 1 T 1 Y AT R O LA R I' B~~~aky •A~emn~aer tnadhUı'y!Uı· nta~ 
,, 5 ., 1913 ErıanlA.B.C. -.- • ,._ 

lıY&• • irınırı.• 1 -.- VIWAT ÜRFİ rafından 16 - 1 7 / 8 / 941 Cumar-
" " •J - . - Bu akşam lleykozda tesi ve Pazar gün ve gecelen Sa-

5 -,- YALNIZ İNSAN rayburnu gazinosunda fevkalade 
4 - . - Bilyfik piyes 3 ~erde programlı bir sünnet düğünü ter-

• " 5 - . - HOBS'l'İL ŞAiR t.İp edilmiştir. Çocuklannı kaydet 
• • ' Kçmedi 1 perde. . tirmek istiyen velilerin ve bilet 
"' • 7 (Vedat Üıdii tket~s)lle ı~tıraK almak istiyenlerin pazdrdan maa 
" •• - . - c ece ır 

Aelaa o Eıklhl .. r Ml\ttehlt da her gün Gülhane parkı metha-
Çlmeato ye Su K reçl - . - j ZAYİ - Galatasaray liııeain- linde Alay köşkündeki memura 

• " 

ı.::::..ı..;...;.ı::=ı'--.J---+=;.:+._.1--t--1 1 muz 941 Çıırıamba günil saat 21,~0 ~
. d en 1938 • 1939 yılında almış saat 15 - 18 kadar müracaatları 

f'Borsa harici alhn fiyatı old~ğ~m o_rta ~ektep ~h~detnd- ricıı olunur. 
&~..:::-------~--== me~nnı zayı ettım, yenısını alaca- ==ı:ıa da Kadıköy Süreyya sinemnsındıı 

nrileeek nıilsamercye ait davetiye. 
lcrinizin Evimiz idare nıtnıuı lugun· 
dan alınması. 

act••llJ9 1> Ura 30 Kt• ğımdan esk isinin h ükmü yoktur . Sahibi: Z. 1'. EBltZZIYA. 
ICalaa ... IWrlllıı 109 • H • Şişli H alaska r Gazi caddesin~ N~l'iyut Mildilrü: C. IJA//AN 
lıı:fllç• ..ıtıa l'r•- , • so ,. de Adna n lncirman Ba!llldığı ~er: l\Jatbaui 1','lli'7.Zll".4. 

ZİRAİ ve TİCARİ HER N t:Vf BANKA MUAMELELERi. 
Para biriktirenlere 28.800 lira l'kramiye veriyoruz. 

Zirııat Bnnlrasındn ktımbıı. alı ve kumiıarı:r. .. tl!:ı r~ ı! heıııı.p
larırıda ,.n az 50 lırıı.sı buluna lara sened-, 4 defa çcklh-.ek kuı':ı 
l!e n,agırlakl plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet ı.ooın llı-alık 4,000 lira ıoo ıJ.det 60 liralık r;,r,oo Ura 
4 > 600 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 , 250 > 1,000 > l(',(J > 20 > 3,200 , 

40 > 100 • 4,000 > 
DİK.KAT: Hesaplıı.rınıbki paralar bir sene i~inde 60 lırada:ı 

aşağı diişıniyenlere ikrıımiyt çıktığı takdirde o/o 20 fıızl1.sile verile
cektir. Kur'alar senede: 4 de!a, 1 Eylül, 1 Ridnci\mnun, 1 Mart 

ve ı H.ızlı-an tnrlhlcr,nd çekilecekliı 


