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!Bugün Lozan zaferinin 
Katiplik mütehassıs bir sınıf 18 inci yılını kutluyoruz 

haline getirilecek 

Adliye Vekilinin Beyanatı 

.. 

166 memura zam yapılacak - Milli 
kanunu ve 

sara!Jı inşaatı 
Korunma 

Adliye 
İki haftua vakın biı zıınıaııdan

berl şchrlm;zde. bulunan ve c aslı 
tetkıkler yaıı ııı oymcUi Adlirc Ye· 
kilimız lla an tenem .. ııcioglu dün 
de ııdli~eyc gelerek bir nıud<let me~· 
gul olmuşlar ve akşıımkı l'kı;pı-eqle 
d Ankaravn hnıeket etmişlerdir. 

Vekil, adlıyedl' kendi,.ini goren biı 
arkadaşımıza, bılhns a kflcilk ııdliyu 
memurlııııııı lıkndnı· cılcıı mühim 
lıır nwvzu u.oeerlrıde beyanntw lıu · 
lunmuşlıırdıı 

Adiye ka tiplf!rinin terfihi 
,\ ı kndoşımııııı Vckl11c yaptığı ko· 

nu mo şı:ıylı ccıf.'yan etmiştir. 
Mahkeme kat;iplcı i hakk.ındD 

Yekulctlrı dil undiiğ(ı ıslahat ve ter
fılı i"ı nı• vukit yapılcıbilccckth? 

Ha aıı 1\lcnl•mcncloğlu bu ımale şu 
ce nbı vcm11 ılı : 

ihtikar suçları -
ne vaziyette ? 

ni ümit ctmekteyını. Bu lGG katillin 
tcrfihleri, adliye katipleri için tıı ıtV· 
vur etmekte oldugumuz ıslahatıı ıhı· 
hll dcğıldır 

Adliye katipll'rinl, C\'\elce dt O)' 

lcdığım -,. eçhllc, hnki111lerın ~ ıınıııdıı 
haizi ıtibar mütehassıı:: blı sınıf hn 
Une getireceğiz. Bunun 11:111 l11zınıgc
Jeıı tl'tkikat fknıııl edılnıişth. 

ihtikar meıelesi 
Mılli Korunma kamııııınd kı 

mıieyyideler ılıtikıtıı onlcmır kfıfi 
gelcbılnıı~ mitli r? 

Dün Ankaraya aydet eden 

Adliye Vekili 

Milli Şef İnönü Türk süngüsünün bütün bir 

husumet cihanına bugün tasdik 
zaferini 
ve teyit ettirmişti 

' "' Türkiye il 
1 oğazların 1 B 

I • 

N IZ 

retirilmiıtl Lounda bugünkü hadudlar1mııı kaıaadık 

uı 

Lozan karşısında 
1 N - - düşünceler -- -

R 
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Bu\ ıık Millet Meclı ındc bulu· 
non adli t,. kılııl layiha llc 10 lito 
a lı maa alı ınkta olan kiıtıplcrder 
166 tane i 1;; lıra maaşa geçecekler
dir. Büyük IeclMn öntiınüzıleki ıç
timnında bu luyihayı kabul edecegi- Haaan Menemeaciotlu 

- Ru kanun, ihtıkııı c ıı uınl ı i i
;in gayet seı ı hıı muhukcııll' u ulil 
knbul etmiştıı. hıhkcmclcrımıı bu 
işll'ı ıizcrlndc ı:-a~ et ha qn ıl ırak 
baıekct cdiyor!Ar ve kenrlileıınc tev· 
di edilen ısleı i tiıutlc net"cclcnd ı i
yorlar Bu nıevr.ua tnnlluk eden mnh 
kcmelerdcki işler çol, ı::oı iılcc ek mik· 
tnıda dcğildiı. Rıı itılııılıı bu kantı· 
nun tcrlıibi tesırı k d ı bııle.ı; cı bıı 
te 11'1 olduğunu d:ı knlıul edebilırlz. 

( Dr.t'cııı 1 ımh 0

ft 5 &lltuı G d~) 1 sahibidir ismet inönü ve sulh 

Bulgar 
azırları 
omadan 
önüyorlar d 

r------- -
ı Alman tebliği 

~-----·-------- -

Sovyet tebliği 
- - - - -~ --~ - --- -- ---- ---~---- -- -

Lozan 
zaferi / Cevrilea kuvvetlerin Her tarafla şiddetli 

.~.=.::~~~~;~;: 1 iı~ası !~anı ediyor çarpışmalar oluyor 
rin fevkinde olan ve zaten onlan Hav• le. u fi o• t l t!' imiz Moskova bomardımanındt: 
h.~IDlf bulunan Lauaaııne zafe MoJcowı •e Oll.svi dqmanın taarruzu akim 
n hatll'MUll kut1117aaıiız. • ~ a,_ ._ --~ le l 75 

Lausanne zaferi de, vaktile İs· genıa•n .,.1naaru1n11m a mış 1111 tag1111re 
tanbulun Fatih tarafından zapb • t t i l e r k a g b • tm i f t İ r 
gibi, Türk tarihini, hattA dünya 
tarihini, ikiye bölen ve yeni bir 
devir açan büyük bir siyasi zafer
dir .• 

lunirin fethi, İstiklal Harbini 
neticelendirt>n askeri bir zaferdi. 
O zaferi d e harp tarihinde belki 
bir ikinci misli daha zikredilemi
yecek kadar celad etli ve ~a~aah 
bir zafe rdi. Çünkü biz o zafere. 
<.:gökgürültüsünü andıran taraka· 
lan» cıdüfmant vatanın harimi is
metinde boğarak» ve «Türk mil
let inin makus taliini yeenrclrn e · 
r i,mi, tik. Fakat Türk vatanını 
k urtarmak için İzmir zaferi kafi 
öeğild i. O zaferin neticelerini Av
rupaya siyaseten ve ahden d e tas
dik ve kabul ettirmek lazımdı. r,_ 
te bu vazifeyi de, istiklal Harbi
nin muzaffer kumandanı İsmet 
lnönü üzerine aldı. 

lımet inönünün riyaseti ahın· 
da Lausanne'a gitmi, olan heyet, 
karfııında yeryüzünün mübalağa
aız 77 milletinin göndermi, oldu· 
i u her cinslen, ht>r ırktan, her 
mezhepten heyetlerle kar,da,h. 
Bu heyetler içinde yalnız herhan
gi ba,ka bir müslüman memleke
tin mümessilleri yoktu. Binaena
leyh bizi - Amerikası, Japonyaıu 
da dahil olmak üzere • birkaç kı· 
tanın, birkaç alemin kar,ısında 
Türk ve müıılüman olarak tek ba· 
tımna idik. 

Bütün ömrünü harp meydanla- 1 
rmda, elinde kılıcı, düfmanla yü.ı: 
yüze ve merdane çarpıfmakla ge- • 
çirmif olan İsmet İnönü için, Lau· 
sanne'da giri~ ceii siyasi cidal, 
d al, elbet İı ıklal Harbinin aske ri 
cidaUerindt.n çok güç idi. Çünkü 
kartımızdaki frenk diplomatlara, 
ömürlerini ye,ı masalar elrafınd.a 
g eçrerek muhataparını bile bır 
ti&an, kelime, tivt> oyunu, fikir 
kurnultkları mantık cambazlıkla· 
rile aldatmayı İf edinnıit p i,kin , 
kAfllrlanmıf, naıırlanmıt insanlar 1 
idi. Bu adamlarla bugün bir çok 1 
nefes tükettikten, birçok yorul
Ciuktan ıonra bir mesele üzerinde 
güçlülde anlatıyordunuz. Fakat 
aynı adamlar ertesi gün bir mad· 
denin aatırlan arasına kurnazca 
soktukları yeni ve masum bir ke li 
Me ile, bir eün evvelki verdikle
rini tamamen ıeri alıyorlard,. 

Bu imanlarla bu p.rtlar içinde 
uğratmak hakikaten fevkalade 
cüçtü. lımet lnönü bu siyaset 

T ASViRt EFKAR 
(Deı.ııwn •aMfr. 6 •«tun J de) 

Ukraynada 
dütman her 

taraftan takip 
edilmektedir 

Berlın, .:!3 'l'cınıııı z 
(A.A.) Alman ordulaı ı Başku· 

nıandıınlıgıııın tebl!gı: 

UJcrarnııda Alıııım, l~uın ıı, l\laear 
ve l'lovıık kıtaları duı ınadaıı <lıışına· 
nı takibe de' ııın ctını lerdlı. 

Şaı·k ccph<'sınrn dıgcı kı ınılıırın· 
da buyuk ve kuı;uk Suv.ı;et gı uplııı ı· 
n ın ıhntıısı ve ımlııı ırıa dc,•aııı edil -
ınektedlr. thatııılırn kuı tulınak içııı 
tlu~nıuıurı yaptıgı hhUin teşcbhuslc r 

(Dcruır ı Bıth'iie. !I &ııturı ~ (lt) 

Bulunan bir 
vesikaya göre 

Almanlar zehirli 
gaz kullanacak 

l\Ioskova, 23 Temmuz 
(A.A.) - Sovyct lstihbaıııt llüıo· 

su tıırafındıııı dun akşıını ncşı edilen 
tcblig: 

22 ternıııuzdıı kıtolarınııı I'etı oza
vodsk Porkhof, Smolensk ve Zltoınir 
ıstikamctlcrind<' buyuk ıııuhaı beler 
vernıişleı ı1 ıı, 

Cephenin ımiı kı ıııı l aıınıl n kıtııa. 
tın vrı.ziyetıııtfo iş'ıııu dt>geı rııuhiııı 
degişiklikler o1nıanııştı r. 

(DeL'lJ1111 srılı'fe r; s-utını /:de) 

Alınan f 
t••'1'Vzv1 

işgal 
sahas& 

=• o ,,, tH 

BUkreı ve Budapeıte 
radyoları dtln geceki 

aeıriyatta 

bu hakikati tebarüz 
ettirdiler 

Uzakşark 
karışıyor 

- -~···-

Ru•lardan mada herke• 
Japon hareketinin 
Hindiçiniye karfl 
yapılacağıncla mtlttefik - -
Japonlar tarafından 

Fransaga bir 
iiltimatom tJeri/miş 

Tokyo, 23 t l'!mınuz 
(A.A.) - Domei ajansının 

Vt'rdiğı hı r ha bere gör,. ') eni Ja
pon H a riciye Uazırı Anıiral Toy
dod a bugün neza ret yükst'k nıe· 
murlarına takip edeceği siyasetin 
selefi Mtsuok.a·nınknden frklı ol
mıyacağım söylemiştir. 

Japonya ültimatom vermİf 
Va~ing ton 23 (AA.) - Reu· 

ter : 
Öğrenildiğine göre Japon hü

kumeti Hindi Çininin tamaınılc 
Japonya tarafından aııkeri i~gal 
altına alınmBBını t alep l'd l'!n 24 
saat müddetli bir ültimatomu d iin 
Hindi Ç ini hükumetine 'Vernı iş· 

tir. 
Mühim talepler 

Ha noi. 2 3 (A.A. ) - Verilen 
malumata göre, Hindi Çini hüku
meti, c umartesi günü Japonya 
Büyük Elçisi tarafından Vichy' d e 
yapılan bazı teşebbüsler üzerine 

( Deı•mn ıahff c 5 But n -' de) 

,--BUGÜN-" ························ ....... . 
Lozan muahedesi 
nasıl imza edildi 

18 ıene evvel Tevhidi Efkir· 
da intişar dden b atm akaleyi 

bugÜn üçüncü sllhifem;:r.de 
okuyunuz.! 

Türk ün talii, o güne kadarki 
Viyana surlıırın- r----Y azan: 4\ fütuhat devriıni-
da kırılını!<.lır Ka Yusuf z· o t 1 zin sanlı hntırala 
ra Muııtafanın er _ ıya r aç ııdı;. 
kek başını ke.-.en Ondan sonra, 
kılıç, Osmanlı ordularının zafer her davranışımızda, ya birknç a
yolunu da kesıni.,ti. dım ileri, ) a bırkaç adım geri gı-
Dizlerinı scrdarlarımıza bınek dip burkulan dizlerimizin us üne 

ta~ı yapan şövalyels-r. mihirlerı- çökü-,. erdik Taaa 918 hezımeti
ne: ne kadar. 

H•relcetten ef1r1el 

kentlilerine Kont Cian• 
tarafından bir öğl'1 

zigaf eti fleriltli --
Homa. 23 (AA.) - Stcfa 11 ai ıt

eındırn: 

Hulgaı Baı;vck lı f ilof ıle Harıcıl-
~ 'azırı Popof, aat 12 O da Bııl-

Muhibbi ili Oımanun sadakat 
üueyina emre, 

Kralı orta Mieinm ki nimım 
Tökeli Emre! 

1 ~ıi nu donnı k üzeıc O t ı ;11-

Türkün talisizliği ıkı buçuk } nu dan Jıarekt'> t.mı l ıdiı 
asır ıonr . -inönündc lunldı. Sa Koat Cla•onaa :r.i7af•tl 

Beytini kazdıran K rallar, hep 

karya zafcrı ondan onra, Lau- Roma, 23 (A.A.) - Ita!ya ff•ricı-
sane zaferi, sonra, Montreux za- ye 1'azın Kont Ciano, Bulgar B~ 

(Devaıı ı sol fc 6 ın"it ın ı r:e J 

Afrikadaki harekata iıtirak edea bir lnrlJiı. taakıaın 811clan DHll J'•Çtitlnl fÖ.terir r•lıa 

İngilizler 
Habeşistan 
seferini 

J ••••• ••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••··• •••••••••••• ••••••••• -················· ··· ·· .. 

- ---
20 bin kiti ile 
b•tarmıtl•r 

Nairohi, 23 (A.A.) - Res
men bildirildiğine göre General 
Cuningham, 96 bin asker ve 400 
topta n mürekkep lıalyan Sarki 
Afrika ordusunu 20 bin kişilik bir 
kuvvet v e 68 topla m11ğlup et
mi,tir. 

Alman tayyareeri Süven 
üzerinde 

Berlin. 23 (A.A.) - D.N.B. 
ajanııııın öfrrendiğine göre A lman 
sava, tayyarele ri evvelki gece 
Süveyş Kanalı civanında ve A
mer gölü kenan nda bulunan El· 
kabit tayyare meydanını bomba
lamışlardır. Kışlalara v e tayyare 

(Vrvamt ııahf/ e 6 &iitmı -' dt) ................................................ 
Eski Irak Ba,veklll 

memleketlmlze 
gell1or 

(A.A.) R euter: 
Sabık Irak Ba~vekilı :R~id Ali, 1 

bir nıilddct evvel refik&!!lllın ve ÇO· 

cuklarının iltica ettiğı TurJciycye 
gitmek uzf're dun Tahrandan hare- ı 
ket etmı,tır. 

1 Bal<tşlar 

Şu mesele 

Akşam başmuhorririnin 

dünkü makalesinde şu 

satırları okud uk: 

«lngiltere kendi miit'e fiki sı• 
fatile Sovyet Rusyanm galebe
sini özlüyor. Bu arzu gerçekleş· 
~e. Sovyet Rusya galip gelert"k 
A lmanya e.dlse "e Sov:>e• or· 
dulan - ne F raMa, ne Alınan
va ortad a kaldığı için - Avru
~ayı, tek hakim kuvvet olar~k 
bastan başa istila etae (harbın 
neticesini kimse kestiremez, 
her ev mümkündür) İ ngiltere i
çm, mukaddes bildiği ve uğu
runa can verdiği idealler bakı· 
mından herf eY artık elde edil-

, d . .' lmif adalet ve hürri-
mıt. uze , . 

-·üı etmiş mı olacak) 
yet te....- . .. . 
y oksa, yine lıı:endıne duşman aı 
yaıi ve içtimai b ir mezhebın 
Avrupaya hakim müminlerıııe 

karşı daha çetin bir mücadele
yi icap ettirect-k vaziyetle= nıi 

doğacakh 

Makalenin başlığı da bir ııor

gudu r~ clnı:;lıterc, Alman - Sov 

yet harbinde lumin galebesini, 
kimin nıağltıbiyetini ozieain ? .• 

Yaz.ıda birinci sorgus a ,.. 
vap \'cnlmiyor, ııadece hugı.ın 
fogilteremn, i~inde bulunduğu 
tezatlara iMret edilmiş oluyor. 

Alman - Sovyet harbinın 
başlangıç safhalarında, Ulus 
gazetesinde Hiiseyin Sami, ln
gilizlerin R uslara karşı fazla 
tcemild car» davranmalamlİ 
Tetle karşılayan bir makale ne~ 
retmişti, Tarih te aldanmıyor
sam, bu makaleyi, bir iki guıt 
içinde, lngiliz - Ruı ittifak ı ta· 
kip etti. 

D ünkü yazımda ben de b• 
nwzua değip gçmiftim. 

R adyolarda nöğrniyoruı: ki, 
birçok A vrupa cazetleri de hu 
dauyı kurcalıyorlar. 

f ngiltere için cdenize düşen 
yılana aanlıu decnbilir mi> ln

gilizlerin bugüne kadar r~mf'n 
bir türlü tasrih etmedikleri 

harp gayeleri şimdi tek bir he
defe inhisar etmitı göriinü\ or: 

Harbi kaybetmemek. Bundan 
öteı-i harbin değil, sulhun da
vaları içinde kalıyor. Fakat hu 
nasıl bir sulh olacak~ A lcjt m 
başmuharriri luık~ız değii: Bıı 
mevzuda her ya7.ı, .orgu,., ıle 
b~layıp ıor~u ile batmıye mOAh

ltüm. 



19 Yaı-an: KANDEMiR 
•....... ··················-············ 

Bu vapur beni doğru lstanbula, yani 
düşmanların kucağına götürüyordu, 

bereket • ver sın ••.• 

Titri)'en ellerime tutu,tutulan ı di. Bir }miza daha tevakkuf beni 
bu mektupta Napoli koyunda şiddetle mesuJ eder. Maalesef 
eriyen güne~in son alevleri de, başka hiçbir fey yapabilecek 
Vezüv eteklerinde içilen mehla- vaziyette değilim attık .. . 
bm donuk ışıkları da, gitarlar, Çeruti ile biribirimize bakışı-
serenatlar, gondollar da vardı. yiruz: ve Adria demir alıyor ... 
Ve bu mektup İtalya kıyılarını, Be nşaşırmıştım. Beni atzum 
yaylalarını, göllerini, bağlarını, hilafına a.lrp götüren bu vapur 
bahçelerini, köylerini, dereleri- nereye gidiyordu~ 
ni, tepelerini methede ede b itire- -. - Doğru stan_bula .•. 
meden şöyle sona eri> ordu: c Bu lyi ama, ben Jstanbula çıka-
cennette sizinle ilanihaye başba- mazdım. Milli hükumetin istih
~a yaşamaktan başka bir ,ey is- barat müdürü idim. lstanbula 
temiyorum.:> gitmek, hem Babıali hükfuneti-

Gençlik... _nin, hem de lngilizlerin eline 
O giinlerde bizim a~kımız Ba- düşmek demekti ve bu... fela-

1 "m !'Phrinin zevkli bir dediko- ketin envaı demek değil midi? 
CJusu olmuştu. Batum bittikçe gözd'en kay-

Ve bir gün, bir akşam üstü, boluyor. Zavallı Kazım bey 
şehrin en kalabalık caddesinden şimdi kimbilir nasıl merak ede
~eçerken, levent; genç bir Gür- cek ... Bu şekilde götürüldüğü
cü Prensi tabancasına davran- mü bilse, bir dereceye kad.u, 
mış, otomobilde yanımda otu- haydi neyse ... Fakat biT kazaya 
ran genç kızın canına kıymak is- . kurban gittiğimden şüphe eder
temişti. Bu Gürcü Prensi kara- se ..• 
kolda şöyle ifade veriyordu: 1 Biitiin burrları düşünmekten 

- Bunca Gürcü asilzadesi ne çıkar. Şu anda emri vakii ka
aağken, neslimizin en asil kızının bul etmekten başka ne yapabi
bir Türke gönül vermesini aff e- Lirdim ki~ .• , 
demezdim! 

Bütün bu hadiselerin seyircisi 
olan İtalyan diplomatı şimdi 
henden -tesadüfün bahşettiği bir 
fırsatla- intikam alacaktı. Çünkü 
ben Batumda kalacaktım ve o, 
genç kızla ayni vapurda, birlikte 
seyahat edeeekti . . . Hem de taaa 
Napolilere, V enedikleTe kadar. 

Jşte, taliin kendisine bu kadar 
güldüğü bir demde, beni birden· 
bire -bir Azrail gibi- karşısında 
görmesi, elbette sinirlerini boza
cak, keyfini kaçıracak ve auratı
ıtı astıracaktı. 

- Sinyör Çeruti, dedim, der
hal !!ehre avdet edeceğim. Y ul
nız .su tebaanın himayesi mese
lesi, hakkında sizden bazı izahat 
ıı I mak istiyorum. Sırf bunun için 
buraya geldim. 

Muhatabımın (derhal avdet 
edeceğimi) bilince duyduğu ~e
vinç gözle göıülüyor. O, beni bir 
an evvel vapurdan çıkmış, uzak
laşmış görebilmek için istediğim 
izahatı acele acele veriyor. 

Nihayet on beş dakikada i~i
miz bitmisti ki, Adrianın süva-
ıisi telaşla · yanımıza beldi ve Se
fire: 

- Hareket ediyoruz!... de-
di. 

Çeruti birdenbire şaşalıyarak, 
süvariye beni gösteriyor: 

- Fakat... Mösyö .şehre av-
det edecek ..• 

Süvari elkrin.i oğuşturuyor: 
- Mümkün değil ekselans ... 

Şimdi Amiralin işaretle verdiği 
emir, derhal demir ôlmamızı 
İlcap ettiriyoT. 

- Hemen işaret veriniz, A
m irale tarafımdan söyleyiniz, 
behemehal ~ehre dönmesi lazım 
gelen arkadaşımız için derhal bir 
motör göndersinler buraya ... 

Süvari, istemiye istemiye iler
ledi. Bir an gemiyi saran hare· 
ket telaşı durur gibi oldu. Beş 
altı dakika sQnra tekrar yanımı
za gelen süvari: 

- «Artık şehirle muvasala 
tamnmile kesilmiştir. Tehlike 
katidir. Hiçbir sebeple motör 
tahriki imkanı yoktur cevabını 
veriyorlar:> dedi. 

Sefir kıpkırmızı ... Yumrukla
ınnı sıkıyor : 

- Faciadır bu ••• Nasıl olur~ 
diyip duruyor. 

Ben de süvariden rica ediyo-
rum: 

- Batuma dönmek 
yetindeyim. Müşterek 
!erimiz bunu amirdir. 
tekrar biklirseniz ... 

mecburi
menfaat
Amirale 

Süvari elini kaldırdı, ufka 
doğru uzattı. Dumanlarını savu
ra savura uzaklaşan harp gemi
lerini göstererek: 

Hareket ettiler bile ... de-

Edebi roman: 5 .............................. 

Bu evde sanat, öyle biT atmos 
ferdi ki, orada mistik bir ka
ranlık ve siirli bir fecir kucak 
kucağa idiİer. Mediha, bir tara
fı mümin, diğer tarafı bütün ha
rici görünüşüne rağmen bir şeye 
inanmak ve bağlanmak istİ}en 
muztarip ve müşteki bir şüphe 
ufku arasında açılını.~ bulutsuz 
bir eema idi. Gözlerinde bir ma-

yıs semasının sıcak maviliği ve 

bu mavilik içinde çiçekli kırların 
arzuları vardı, 

Bereket versin, çok geçmeden 
geminin işaret memuru haber 
verdi: 

- Yan nsabah erkenden 
Trabzona uğnyacağızl 

Geniş bir nefes alarak, aşağJ, 
güverteye indim. Heme nracık
ta, inmemi beklediği halele her 
halinden be11i olan sevgili ile bu
luştum. Hiç sesım çıkarmadı. 
Hüzün dolu bakışlannı gözle
rimde dinlendirerek yavaşça ko
luma girdi ve böyle, ağır ağır 
güverteyi dolduran kalabalığın 
ortasından geçmiye başladık. 
Tam sağa dönerken, eli şaka~ın
da, uzaklaşan vatanına, dalgın 
dalgın baka kalmış olan Gürcis
tan Cümhuneisi Cordanya ile 
karşılaştık. Zoraki bir gülümse
meyiş ve titriyen müşfik bir ses
le, kolumdaki sevgiliye hitap et
ti: 

- Aşık Prenses Sevra. .. Bi 
zim gibi artık sevecek hiçbir şey 
kalmamış ofanlar için, sevi~enle
ri seyir bile en büyük tesellidir. 

(Deı•amA ı;aı·) 

1

Kari mütaleaları-...... ................................. 
Kahve çekirdek 

olarak tevzi 
edilemez mi ? 

Bir kariimizden aldığımız 
mekt upta Belediyenin -velev ki 
ayda 250 gram olsun- kahve da
ğıtmakta olmasından memnuni
yet beyan edildikten sonra, bu 
250 gl'3m kahvenin bazı yerde 
dövülmüş, b.azı yerde de çekir
dek olarak dağıtılmakta olma~ın
dan şikayet oulnmakta ve kah
nin her istiyene çekirdek olal'llk 
vel'ilmeııJnin icap ettiği söyl~n
mektedir. 

Kariimiziıı bu mütalea ve ta
lebine biz de iştlrak ederiz.. Kah
ve dö•ülmüş olarak vedlecek o
lursa Belediyenin ne kadar gay
l'et etse kahve tevzi eden dük
kanların kontrol edemiyeceği ve 
binaenaleyh dövülmüş kahvele
l'in ba~ka 'maddeler karıştırılma
masını menedemiyeceği aşikür
d ı r. 

Diğer taraftan kah\·e mernk
lıları kahveyi açık veya koyu 
kendi alı~tıkları gibi kavurmak 
islerleı. Böyleleri için kahveyi 
kendi elile kavurmak, öğütmek, 
halta yetiştirmek yalnız bir zevk 
değil, adeta bfr ihtiyaçtır. o ci
hetle Belediyenin bhverih:re 
daima çekirdek halincie d:! kahve 
tevıi etmesini ve istiyenlere dii
villmitş değil çekhdck olarak ve
rilmesini biz de rica ederiz. 

Kemal Bllba,ar 
•··································· 

Daha doğrusu o seher vakti 
açılmıya amade bir goncaya ben
ziyordu. Yapraklarının rengını 
önceden kestirmiye imkan yok
tu. Hariçten bakılınca beyaz du
ran yapraklar, belki de sonradan 
renk değiştirebilirlerdi. 

Mediha belki de annesinden 
ve ağabey ıinden ayni zamanda 
bir şeyler taşıyordu. 

O gece pansiyon odama geç 
vakit döndüm. 

Lozan zaferi 
Üniversitede 
merasimle 

tesit edilecek 
Barışın 18 inci gılı 
bütün memlekette 

kutlanacak 
Saç T• 1akal k••me diplo111.aA1 

alan 13 yaşında berber kız 
Ella lnceso 

artışı' --JFigat 
Zeytinyağmdaki 
fiyat yükselişi 

tetkik ediliyor 
Muhtelif cins zeytin 

yağ fiyatı 
yükselmektedir 

Bugün Lozan barışının 18 inci l Halen yeni mahsul zeytinyağı id-
yıldöniimünü, bize o günü kazandır- K d k k b b ) rıık edilmemietir. Elde bulunan zey-
mış olan Milli Şefimizin etrafında, a JD ve er e er er er tinyağları geçen seneden deVl·alın -
istikbale emniyetle bakarak, feı·ah 1 mış stoklar olduğu için zeytinyağı 

bir sulh havası 1ı:inde idrak ediyo- ı·mtı·handan geçı·rı·ı·yo.rlar fi!atlarını_n iki .güı~~e bir 5 kuru~ 
ruz. J yukselmesı gayı·ıtabıı addedilmekte-

Yurdun htr tarafında şanına layık ı dlı. Bu ci~etle v Fiya~ .Murakabe B~i-
bir şekilde kutlanacak olan bu yıl- Ehliyetname almak istlyen erk ek berberleıinin imtihanına dün de resu, zeytırıyagı fıyatlannı tetkık 
dönümü müna!!ebetile İstanbulda da Cemiyet merkezinde devam edilmiş tir. ettirmiye ba~lamı~tır. Bu tetkiklere 
başta üniversite gençliid olmak üze- Permanant makinesi kullanmıy an ve yalnız erk•k sıı.ç ve şakalı ke- İstanbul İaşe Müdürlül?;ündcn bir 
J'e bütün milli te:}ekküller tarafından sen bu berberlere bilhassa sanat bil !?İSİ, aseps antisepsi, saç ve :sakal memur da htirak etmektedir. Teb-
büyük mensim yapılacaktır. kesme, traş ve kompresler, masaj ve elektrik cihazları, ııaç, sakal. bıyık, kiklerin neticesi alındığı takdirde 

Üniversite merkez bina!lıncla saat kaş boyaları, dükkün idaresi, Belediye Lalimalnamcsi ve temizlik hak - Fiyat :\.furakabe Komisyonu, bugün-
17 de yapılacak törene Ynlovada bu· kında su1tller rnrulmaktadır. Dün imtihana git-en 15 erkek beı berinin kü nrntad içtimaında zeytinyağı fi-
hınan Ba~vekll Doktor Rcfık Saydam il >'I kadındı. Bunların arasında bulunan 13 yaşlarındaki Elin İnce~u, yatları iş;nı de görüşecektir. 
ile şehrimizde bulunan Veklller de bilhassa ı;aç sakal imtihanını nazarı ciikkati celhedecek bir muvaffakı- Dün, yarım asidli ekstra ekstra 
davet edilmişlerdi. yetle vererek kalfa ehliyetnamesi al ıuıştır. yemeklik yağların litresi 90, 5 asidli 

Şehir bandosunun çalacağı İstiklal Dün ayrıca 1 O u kadın olmak üzere 30 kadar permanant maki - sabunluk yağların litresi !-e 60 ku-
mıll'şile başlıyacak olan buradaki nesi kullanan kııdın berberi de iıntl haıı edilmiştiı'. Bunlar arnsında mu- ruştu. ZeytJnyağı fiyatlarlle muvazj 
merasimde Rektör Cemil Bilse!, bu- vaffak ohımıranlar da vardır. Ru imtihanlar ağustosun birine kadar olarak pamuk, susam, kete ve haş-
günün ehemmiyetini tebarüz ettire- bitirilecek ve onılan sonra ehllyetna me~iz kadın berberlerinin çalıştırıl- haş yağlarının fiyatları arttığı gibi 

k 1 ( · k ı mama!lı Belediyeden istenecektir. ce o an Lo:r.anı niçın ut uyon1z1) sabun fiya tlan cia yük«elmektedir. 
nutkunu söyliyecek, onu Profe!"tör ................................................................................................. 20 haziranda litresi 5g .. 59 kuruş olan 

Tahir Tanerin (Hukukçu göıile Lo- r ' r _ ~ pamukyağı dün 66 kuruştu. Keza, 
zan), Baro Rei!li Mekki Gelenbekin 1 biı· müddet evvel kilosu 52 kuruş o-
(Avukat gözile Lozan), 01·clu Mebu- 'C:'ı·gat lstı·mla""k lan en iyi cin!! sabunların kilosu 60 
su ve Servetifünun sahibi Ahmet İh- I' l kuruşa çıkmıştır. 
san Tokgözün (Gazeteci giizile Lo- - Soıarn piyasası 
zan) nutukları takip edecektir. Üni- JI 8 k b • 
versitell iki genç de gençlik göz.ile lYI. ura a esı ı·ş 'erı Susam, keten Ye yer fıstığJ piya-
Lozanı tebarüz ettfreceklerdir. l 1 sasında canlılık kaydedllmiye ba1jla-

------------ - mıştır. Bir çok tacirlerin piyasadan Ayrıca biitün Halkevlerinde de hu K 1 dU y il 
münasebetle yapılacak toplantılarda om ayon n a B bu mallar üzerinde mübayaatta bu-

bu büyük gilnün ehemmiyetini belir- muavininin v:~e6~~rneD amhUlrlalcya~ !~1.~?.~~.1.2!!': .. ~~~~~~~~~~.~~ ..••••.•••••.. 
tecek nutulkar verildikten sonrıı. kon- relsllğlnde glzll bir 
cıerler ve temsillerle g-eç vakitlere celse akdettl, veni at ederek yapı ve 
kadar (Lozan günü) kutlanacaktır. 1 yollar kanununda 

OskUdar Çocuk 
dispanseri 

genlşletlllyor 
Bn arada Eminönü Halkevinde muhtekirler tadllat istedi 

21,30 da başlıyacak olan merasim de Fiyat Murakabe Komisyonu, 
C. H. P. İstanbul Vila:ve( İdıı.re He- dün, Vali muavini Ahmet Kııııkın 
yeti Reisi ve İzmir )ofebu«u Reşad rehdiği altında fevkalade bir top-
1\riınaroğlu tarafından verilecek bir Jantı yapmıştır, Dünkü fevkalfüle 
nutukla açılacaktır. cel.e hafi idi. 1 

deyoğlu Halkevinde Fiyat .Murakabe Biirosu, ayı 
Beyoğlu Hıılkfl'ilıcleıt: Lozan gü- üzümü denilen yerli çayın kilo -

nünün yıldöııümü müna~ebe>tile 24/ ı sunu 180 kuruşa satacağı yenle J ı 
7 /941 per:;;eıııbe g-ilnü saat ı 7,:30 da on bir, on iki liraya satan biı· ~ 
Evimizin Tepebnşmdaki merkez bi _ çaycı ile ka)·ıkta yaptığı kömliı· 
nasında biı· toplantı yapılacaktır. ı;atılilat·ına Loptan narh üzerin -

1 - İstiklal maı·şı, dt>ıı fiyat i~tiycn Galatada Kii-
2 - Loum zaferi hakkında kon- r('kçikapıda bir kömüı·cüyii Adli-

feıans: Ev Rei!<i Ekrem Tur tal'a _ yeyı> vermiştir. 
fınclan, Ayakkabı fiyatlarına fiyat 

3 - Konser (Ev korosu tarafın- i te11tip işi 
dan), 

Herkes gelebilir. 
Emiııöııü Tln/k,,ı•iıı<lrıı : Tül'k va

tanının tamaıniyetini, Ti.irk milleti
nin istiklalini temin eden ( Lozaıı 
~iinü) yıldönümii ~4 temmuz 1911 
perşembe günü (hug-iin l snat 21.'.'0 
da Evimiz salonunda aı;f'lğldaği 
pı•ogı·am dahillnrle kutlanacaktır. 

Bu toplantının davctivelerini Evi
miz bürosundan almanız~ rica erleriz. 

Program: 
1 - Açış: c. H. P. ht. Vila:vct 

İdare Heyeti Reisi ve İımir l\leb~~u 
Reşad Mlmaroğlu tarafından. 

2 - Lozanın mahiyet ve değeri: 
Halkevi Reisi Dr. Yavuz Abadan ta
rafından. 

3 - Konser. 
4 - Tt>msil (Ateş). 

··············~··········--······················ 
F enerhahçede iki 
tramvay çarpışb 

Dün gece ııaat 9,5 raddelerinde 
Bostancı ve Fencrbahçe tramvay 
hatlarının birleştiği depo istasyonun 
da Fenerbahçeden gelen tramvay a
ı·abasile Kndıkliyden gelen tramvay 
hattın açık otu~undan çaı·pışmışlar
dır. 17 numaralı BostanCJ arabası 
yoldan çıkmıştır. Bu yiiz<len Boııtan
cı ile Fenerbahçenin tramvay miina
kalesi bir buçuk saat kesilmiştir. 

GUzel San'atlar 
Akademisinin 

ıe,kllat kanunu 
Güzel Sanatlar Akademisinin şim

di~·e kadar ihtiyacını karşılıyacak 
şekilde olınıyan teşkilat kanuııu kati 
bir e>.asa bağlanmış ve bir kanun 
projesi hazırlannııştır. J\laarif Veka
leti de projeyi son şkline irca etmiş
tir. Proje yakında :\-feclise verilecek
tir. 

Kunduta satan ticaret sahiple
rinin 1''i~lıl Murakabe I<:omisyo
nuna müracaat ederek erkek, ka
dın ve çocuk ayakkabılarının a>·rı 

ayl'ı birer sınıf teşkil etmek ~u
retilı> ayakkabıların üç tipe ay
rılıııaısıııı, buna göre azami kar 
hadleri konulmasını istedikleri 
mıılfınıduı·. 

Komisyon, bu hmmsta, Sümer
banktan bir rapor istemiştir. Ra
por geldiğinden bugünki.i içtima
da ayakkabı işi ele tetkik edile - 1 
'Pktfr. 

Soyguncular 
• ay hapis cezaeına 

mahkOm oldular 
Bir k.aç ay evvel Üsküdanla Be

hice adında bir .bakkal kadıııııı bir 
gece yarısı yolunu keserek keııdl11ini 
so~·ınak lstiyen Halil ve H\ılıisi a -
dındaki soy~unculaı-ın dün bitirilen 
muhakemelel'i son unda ikişer sene, 
dörder ay hapse mahkum edilmele
rine karar verilmiştir. 

Şehrlmlzna 
laallyetl 

yol 

Şehrimizde yol inşaat faaliyC'ti 
devam etmektedir. Gazi bulvarının 
ve Yercbatan sarayı yanındaki yo
lun inşn!lı ilerleırıekledir. 

Florya pUijına 
otel yaptırıhyor 

Florya pla.ilanna l'ağbet artıyor. 
Belediye, önümüzdeki yıl Floryada 
bir otel inşasına kaı·aı· vermiş ve 
şimdiden hazırlıklara başlamlş~ı" 
Yeni plajcia kabinelerin de ihtiyacı 
k:ırşılamadı~ı anln«ılmıs, :venirlen 
kabine tnşası münasip ı;örülmiiştür. 

Belediye, yapı ve yollar kanu
nunun on birinci maddesinin ta
dili için Dahlllye Vekaletine mü
racaat etmiştir. Bu ınnddeye ı.ı.-ö: 
re imar planları yapılıııış şehir
lerde bu plana uygun olnııyun ar
salarda İn1}aata mü,.:aııdc (•dilmez, 
Buna mukabil in~aat mıiı;aade:<i 
verilnıiyen bu arı;aları Belediye 
istimlake mecbmdur. 

Prnstıın hazırladığı imıır pla
nında, şehrin bir çok ~·ederinde 

! 

Belediye, Üskiiılar iskele meyda
nındaki çocuk bakım dispanserinin 
tamiri ve geni~letllme~i için 10.000 
llrR)ık bir lahsisııt ayırmıştır. İnşa
at bu hafta ıııüteahhide ihale edile-

Poti•t•ı 

Bir çocuk kuyuya 
düştü 

yeşil saha bırakılmaktadır. Böy- Şehremininde Seyit Ömer mahal-
k• lll'Sa ı;ahiplcri Bcletliy~ye mü- le:siııde Selvl ş<lka"ıııda oturan Abi-
rncaatln arsalarında inc:;-ıata nıı1- : dinin 4 yaşınclnki oğlu Halit, dün 
saudl' l•dllınesini, yahut llıı istim- 1 evinin yanındaki arsada oynarken 
lak ı·dilnıesini isteıııi~lenlir. Ru 1 kazat'n bir kuvııya dtişüp vuralan -
istinılakleı-iıı ya pılıııa 1 fç"ıı ır:ıl- 1 mıs ve kuyucl;n çıkarılarak hasta -
yonlarca liraya hıığlıılıı. Releıli- neye k:-ldınlmıştır. 
ye Dahiliye Vckall'tine mıiı·a<.'aat • • 
eılip plfuıda ilk beş senelik tat- Şırket Tapqrıle bir 
b•k krnmına tesadüf eden ar•a· motör çarpı'tı 

Dün Beşiktaş önlerinde bir musa
, deme olmuş ve odun ~'iiklü bir mo

tör ağır lıa~ara uğramıştır. 

laı m lstiıııli>ki, g>Pri kalnn kısım
larda i~e ileride yıktırılacHii;ın:ı 

,ıu i "ahiplerindPn bir muvafakat 
taalıhütnnnıc!li alınarak, sirndilik 

$irketi Hayriyenin 65 num81'alı 
inıı:ıata müsaade edil mrsi için ka-. , . . vapuru kaptan Hayrinin idaı-eRin<le 
nunda tadılat ıstemlştır. 1 :-aat 16.10 da iskeleye yanasmak ü-

zere iken. açıkta bağlı duran Şile 

E! :~ ~:: ~: ~ :~ ~ ~ :~ ~:~] , r~~~n~r:~!:~;~::f =::;::0:::~ 
olmamıştır. * YENi Nl;FPS .lli(DÜRÜ 1 Bir ıamanhk yandı 

G~!Dl - Münhal bulunan Isıanbul 
Nüfus Müdürlüğüne tayin edilen ı El'Cnkö:vünde Ethem Efendi cad
Nüfus Umum Müdürlüğü tube mü- desinde 25 numaralı Halide ait evin 
dürlerinden Hulusi Erılen şehrimize bahçesindeki ahşap bir samanlıktan 
~el nıiş ve yeni vazifesine baslamıı· f henüz bilinmiyen bir sebepten dola
tn·. ' yı yan~n eıkmıııı ve samanlık kam.1-

.1 len yanmrştır. + TEŞEKKÜR - lııtaııbul Ve -
reın Jltiicadelesi Ceıniyetin<len: Si U 

Cemiyetimizin yeniden küşad etli- vas y zUcUıerl 
ğj BeykozrJaki Subaşı veı·cm di!'pan- Hataya gldlyorlar 
~eri fakir hastalarından beherinin 
aycia on beşer lira vermek taahhii- Sıvas (Hususi) - 23 Temmuzde 
dile g-ıclalaı·ını temin etmek lütfun- ı Hatayda yapılııcRk olan yüzıne bi
da bulunan T~n şlııema:ı sahibi B. rinciliklerine iştirak için iiç hafta 
İ~nıail Sekban, Opera ~irıema~ı <;.n- devam eden bölge yüzme birineilik
hibi B. Kadı·i Cemal, Rc:rnyı tıbbiye !erinde !leçilen 6 yüzücü Bedı>n ter-
deposu sahibi B. Aı?op ~1iJ,ailyan \'e bivsi hoca!IJ Ate~in ida e~ind b 
<'shabı cırıHi.ktan Bavan Feride Ko- .~ h 1 • d H t r üt c _u . vl . . : gıın ş l' mız en o. aya m eveccl· 
zıkog una ccmıyetımız nırnıına teşek- h h k ,, ki ·d. 
ki.iri.i bir borç biliriz. en are et euece eı ır. 

VIUiyettaki toplantı 
Dün öğleden sonra Vilayette Va

linin riyasetinde kaymakamların ve 
Emni~·et Direktörünün iştirakile blı
toplantı yapılmış ve muhtelif mese
leler üzerinde görüşülmiiştiir. 

Orak tevzlatl 
Sıvas (Hususi) - Şhrimizde ha

sad mevsiminin maşlaınası dolayısi

le ziraat müdiirlüğu tarafından köy
lüınüzün ornk ihtl}•acını karşılamnk 

üzere köylüye 2000 orak tevzi edll
mektedr. 

Ben Ankarada o zaman bir beklemekle geçmez~.i. Ona ?rl~ek J g~~_ç . ka~ının arzularına ~öster-
çıkmaz sokakta oturuyordum. misafir geldiğini gorememıştım. dıgı ınkıyadı. madam Elızadan 

masını istiyen kocası, do~umu 
yapması ıçın, onu lngiltereye 
gödermişti. Doğumdan birkaç 
ay sonra kocasının ölüm haberi 
ile birlikte bıraktığı servete te
varüs ilmühaberini almıştı. 

B k • h ) t h ı · · b" j fakat her aksam bir başka kı- kıskanıyorlardı. Gözlerindeki ka-e ar, e e 8ana eves ısı ır · - . 
· · · b kak h ' d f yafetle sokaı;ın basında bekli- im sürmeler, agzındakı altın 
ınsan .ıçın u so ıç e ena • 0 • • • • • I k 1 ki 
b . d wild' c . tt k yen bir taksi otomobılıne bıner dısler, boyalı saç ar ve u a a-

ır yer eg ı. emıye en uza ' · . 1 kalmak istenirse bir manastır gezmelere giderdi. Nereye? Ne nndan sarkan zengan pır anla 

k d ·· · 'Jm k · t"d d bileyim! küpeler İnsana acımak veya gül-a ar munzevı o a ıs ı a ın- • • • . 
da olan bu semt, istenirse bir aşk Yine bitişik komşulardan, l:ıir mek arzuları verıyorlardı. 
bahçesi haline gelebilirdi. tanesi br eroin kaçakçısı idi. Rivayete göre dört asil ada

Komşularımın ekserisi cemi
yetin umumi nizamı dışında ya
şıyan insanlardı. Mesela benim 
odama cephe veren karşıki evde 
bir kaptanın metresi oturmakta 
idi. İki karısı ve bir hayli çocuğu 
olan kaptan birle.aç ayda bir de
fa bu güzel, esmer kadını ancak 
ziyarete gelebilirdi. Bu nadir 
gülner için de bu genç kadının 
bütün masraflannl. öderdi. Şüp
hesiz güzel ve oynak kadının 

ömrü bu nadir ziyaret günlerini 

Bu zatı henüz görmemiştim. An- mm karısı olmuştu. Bunlardan 
)atıldığına göre kaçakçılık yapar birisi bir İngiliz sefaret katibi 
ken yakalandığı için 4 sene hap- , idi. Türkiyede tanışmış evlen· 
se mahkum edilmişti. Fakat genç mişlerdi. Onunla ancak 7 sene 
kızlarını sık sık görüyordum. yaşayabilmiş, Japonya, Ameıika 
Gayet zarif giyiniyorlardı. M isa- ve Hindistana gidebilmişti. Ka
firleri de eksik olmuyordu. cası Hindistanda apandisitten 

Benim pansiyon sahiplerim ölmüstü. Oralı yerli bir hüküm-
garip bir lc.arıkoca idiler. darın. teşrifat na:ıırı, yine bir İn-

Madam Elizanın yaşile müte- gilizle evlenmişti. İki sene bir 
na!lip olmıyan bir kıyafeti var- masal hayatı sürmüştü. Bu adam 
dı. Yüzündeki buruşuklukları dan bir çocuğu dünyaya gelmi1-

ö1tmiye çalıştığı maddeler, bir ti. Oğlunun hakiki bir lngiliz ol-

Oradan memleketi olan İııtan
bula dönmüstii. Sonra zengin bir 
Bulgarla evİenmişti. Bl. adam
dan pek fazla dayak yediği için 
ayrılmıştı. Son olarak da bu ada
ma varmıştı ... 

Kocası vaktile zengin bir tif
tik tüccarıydı. Fakat borsa youn
larında ve kumarda servetini 
kaybetmişti. O servetten, bu evi 
güç halle kurtarmıştı. 

Kendisine bir PreMeS mua
melesi yapılmasını istiyordu. 
Halbuki kocası ayyaş ın biri idi. 
Her akşam küfürlerle eve gelir
di. 

(Veca 1111 ı•ar) 

24 Temmua -----= 
. SİYASİ VAZİYET 

Moskova ve 
Baltık 

R usyadaki büyük harbin en 
)'eni ve mühim hadiselerin· 

den biri, Sovyetler Birliği devle
ti!e Rusya Federal Cümhuriyeti
nın merkezi Moskovanm iki gece 
aarasile ve ticldetle bombardunan 
edilmif olnuwdır. Bütün gece ve 
hatti fecinlen sonra da devam 
iden hava bombardımanlan İn· 
giliz m~itlere göre Londraya 
yapılan orta fiddetteki hücumlar 
mahiyetindedir. 

Fakat Londra kadar müdafaa 
ve veaaiti ve sığınak tertibab mü· 
kemmel olnuyan Moskova, hücu
mu yapan Alman tayyarecilerinin 
iddialanna göre, birinci gece hü
cumunun çıkarmlf olduğu büyük 
yangınların, hali sönmediği gÖ• 
rülmüttür. Rusyada ekseriya bi
nalar ahşap ve çam kütüğünden 
bina edildiğinden bava hücumla
rına iyi hedef tefkil etmektedir
ler. 

Almnlar bu hücumların Rus 
tayyarelerinin Almanyanın ~üıte 
fiki Rumanya ve Macaristanın pa
yithtlanina yapılan akınlara mu· 
kabele bihnisil olduğunu ileri sür• 
mektedirler. 

Moskovaya yapJan ve devam 
ederek artacağı söylenilen hava 
hücumlannın askeri olduğu kadıtr 
siyasi ehemmiyeti de büyüktür. 
Çünkü Sovyetler Birliğinin iki yüz 
milyona ya.km Rus camiasının 
mukavemete • devamı üzerinde, 
Moskovanm (prestij) inin büyük 
tesiri vardır. 

Son Sovyet tebliği harbin 
Petrqzovodiski'de cereyan et
mekte olduğunu bildiriyor. Bir 
müstahkem kale olan bu yer, 0-
nega gölünün garp sahilinde ve 
Leningradı Beyaz Denize ve Şi
mal Okyanwunda, kı,ın donmı· 
yan Murmansk sahiline bağlıyan 
demiryolu üzerindedir. Ayni 2.a
manda Beyaz Denizi Baltık Deni
zine bağhyan ve harp gemilerinin 
geçmesine müsait olan Stalin ka
nalının sahilinde bul1mmaktadır. 

8a1bktaki Sovyet donanm&sı, 
Beyaz D enize ve Şimal Okyanu
suna geçmek isterse, bu kanalın 
Finler elinde bulunması bu hare· 
kete mani olacaktır. Finlerin yap
tığı bu hareketin uvasi ve askeri 
ehemmiyeti, Baltık .donanmasını., 
akıbeti üzerinde müessirdir. 

Sovyet donanmasının en mü
him kısmı Baltıkta bulunuyor. 
(Taşkent) gibi Karadeniz.deki en 
kuvvetli ve yeni parçalar Saltığa 
nakledilmiftir. Sovyet donanma• 
sının mevcut Üç saffı harp zırhlı
sından ikisi, Baltık Deniz.inde bu
lunduğu gibi, Sovyet donanmaSI 
için İnta edilmekte olup 1642 ıe· 
nesi sonunda inta ve teçhizi ta• 
mamlanacak bulunan 35,000 ton 
luk yeni saffı harp zuhleları da 
Baltık Denizi tezgahlarmdadır. 
Aynı denizde, İnfaSI hitım. yahut 
bitmek üzere olan 9000 yahut l O 
bin tonluk alb ağır kruvazör var
dır. Burada, Taşkent ııibi filotilla 
luuvazörlerinden başka kırkı ye• 
ni olmak Ü%ere altmıJ mubrip var
dJJ'. Yenileri 1800 ton huıninde
dir. 

Finlerin Stalin lcanalenı elde 
etmeleri üzerine bu gemilerin ica
bında Şimal Buz Denizine çekil· 
meleri imlciuu kalmıyacajından 
vaziyetin vaha.met kesbetmesi 
halinde teslim olmak veva kendi 
kendilerjni babrmalc şıklanndan 
birini intihap edecekJel'dir, 

Finler Leningradın fİtnalden 
muvasalasını keserken Almanlar 
dahi diğer istikametlerdeki mu
vasala batlannı keamiye uj'raf•· 
rak Sovyet Rusyuırun l\1~ko\'a• 
dan . sonra ikinci büyük ~ehrini İ· 
bata etrnive çalıfıyorlar. 

Muharrem Feyzi TOGA Y 
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Hayatta en çok çekini· 
lecek f• y, itidalini lraybet• 
mek ve telafa düım•ktir ! 

EMERSON 
Bazı insanlar kolayca hid<let

lerıirler ve hiddetin tesiri altın· 
da kalarak, yapılmaması lazım 

gelen şeyleri yaparlar, yahııt 

!löylenmemesi liızım gelen süzle
ı·i söyliyerek kalb kırular, duş.. 

man kazanıı-lar, sonra da yaptık
larına pi~man olurlar, fakat piş
manlık kar etmediği i~in bu yliz
den bir hayli znara uğ.·arlar. 

İtidalini kaybetnwınek bütli ıı 
bütün bunlara mani oluı·. 

İtidalini muhafaza eden insan 
daima muhakemesine danışaı·ak 
karar veı·ir ve bu ka.rarlaıını 
tatbik eder. Böyle;;i yanılmaz ve 
sonradan pışmıın olmaz. 

Fııkat hadiseler karşısında te
laş göşteren, şaşıran ve itidalini 
kaybeclcn in~anlar, daima yanı

lır, daima ınııvaffakiyetslzlij(e 

uğı•ar. 

1 tidalini kaybetmemek, tC'!aşa 
düşmemek dile kolay şeydir. Bun
lara alışmak gftçtür. Fakat ~ok 
faş dalıdır. 



Lozan Zaferi 
ve İnönü 

•• ü ç gün :zarfında, aym zaferin 
balkalannı tefkil eıden üç . 

hiiyijk gün id rak ettik, Montreux, 
liatay ve Lausannes. 

Herhangi bir mübalağaya d ü;.
ltıeden ıu iddia ileri s ü rülebilir : 
liiçbiı- ·millet yoktur k i rubu 
~ra varmayan b ir hayat içinde, 
~kvimini ba derece güzel ve mü
•elsel zafer hiıbralarile sü&liyebiJ
tıüş olsun. 
~ İn.önünde milletin makus t afü 

tıi yenen Büyük Şef bugün de o 
zaferi l..aunnnea'da bütün bir hu 
&tınıet- cihanına tasdik ettirmek 
~udret ve iradesini göster.W.ti. 

kendi. kendinize ola>ı itimadı· 
'1ı:ıın aJ'tmasanı istiyorsanız, tavsi
Ye ederim, 18 sene evvelki gaze• 
le kolleksiyonlarını kanftmnız., 
o :ıaman, bükül.riıf'!z bir ;nsan İra-
desinin türlü ıiyuet oyunlanna 
k.r,ı nasıl muzaffer olduğunu gö-
~lainiz. itiraf etmeli kl, eğer 
.ausamıes'da İnönünWı sarsılmaz 
ınıi elmasaydı, lstiklil Harbinde 

'iİngü)erimizin kuandığuıı, masa 
,1nda ıeri. verebilirdik. , 
Şark pazarlannda old.uğu 'gibl 

~inde pazarlığa g~enler, orta
.aa ölüm tehditleri mi çıkarma
·ııl\r; suikast haberleri mi yayma
dar ; çeşit çetit emri vakilerle, 
~-..kavemet aznriınizin kırılması 
?iıı mizana.enler nri ihdaa ~hnedi
.., ? Her~y oldu. Fakat yalnız 
ınet İnönünün istemediii olmaK 
ı. 

Büyük Milli ..,. .::f, fedakir bir 
lirle bizınetkin olarak üzerine 
ıngi vazifeyi aldıy.ae o iti ıonu· 
' kadar götürdü. Bir asker sıfa
e hup me~anlarında düğü~tü 
: batının etrafında zafer iklille
>tİn açtığını gördü. Bir d iplomat 
:a tile yetil örtülü masalann e t 
fmda, milli davalarımızı en bü
ik bir hassasiyetle müdafaa e
~rek, Türk milletine beynebni1el 
hada kaybettiği nüfuz ve ihti
mı yeniden kazandtrdı. 

Bir hükumet reisi uf atile, ve 
'riyi ıören derin bir sezi~le di
ndi, zaman za&nan manasız mu
•leletlere uifadı, fakat bütün 
ıüskülleri ancak, memeket uğu
m~ göaterilebilec~k bir sabır ve 
.h ammülle iktiham ederek, ha
isatın keıHlisin.i hakh çıkannıf 
lduğunu aönnek bahtiyarlığına 
a'"'tu. 

Bug\in sert ihtarile 
ıüneldı:itlikten vazgeçenler anla· 
amıflatıia ki, İnönü saçlannı za
.anmdau çok evvel ağırttığı Bat · 
~kalet sandalyesinde, yaranki 
ürk:yeyi kurmakla mefguldü. 

Bir Devlet Reisi sıfatile İnönü 
" ela tarihi hizmetlerinin muhas 
•Ja.sı olarak milli birlik ve itima· 
ı ~hs;yeti etrafında topladı. Ta· 
hin kaydetmediği en buhranlı 
' r devirde yurdunu. dünden al
ığı tedbirlerle bir dünya cenneti 
dinde muhafaza etmesini bildi. 
!ata;.y davasam ııa.vekalette bu-

'-'nduğu zaman müdafaa etti, 
ü.rnbur Reisi olduğu zaman l<a
tndı. 

Ufukta fırtına bulutları belir
~ kaptan köprüsünde gece gün· 
Uz o nöbetçilik etti, Erzincanda 
~Jzele felaketi oldu, vatanda~la
n yarasına ilk defa sarmıya ko• 
m o oldu. Her ümran eserinde o · 
on direktifini, her yükselme 
emler.inde onun te,yi edici sesini 
uydu!.:. 

Köylür ün derdini ayağına gİ· 
erek o dinledi; gençliğin arasına 
lll'ıprak hayatta gidecekleri yo
ı onlara o tanzim etti. Küçükle 
ü~ük, büyükle büyük oldu ve 20 
~nedenberi enerjisinden hiçbir 
~Y kaybetmeden memleketine 
"-ref, itibar, ümran kazandırdı. 

1 

T>irk vatandatı fUUıı:uaun bü
Jn ~üııheci ve tenkitçi kabiliyet• 

· -).r:Je, bir, İsmet İnönünün şerefli 
';-,}•a tına bak tl, bir de d ünyada 
ılu,, biten i~lere ~öz attı. Sonra 
ı>i hr.zm,.tlerinin mükafatı olarak 
hra:ı; ettiği mevkie yükselen İnö· 
•tmc «Milli Sef» ismini verdi ve 
'na itimat, ~evıi, muhabbet ve 
~kla sanldı. 

C. B. 

Bir katil 
Bef sene t7 gUn 

1aptse mahkOm oldu 
Dir miiddeL evvel, Deftet·dar yo

tıııda sarhoşluk yüzünden aralamı
la para me~elesinden dolayı çıkan 
•ır kavga sonunda aı·kadaşlarınd:ın 
)emanı öldüren ve H amdiyi de ağır 
lu ı ııttc yaralıynıı Tahsin Dutmazgi
kı·in dün Birinci Ağ'ırceza ınahke
tıc:ı;ince duruşma.-;ı bitirilmiş ve au
tu feh<>vvüren katil mahiyetinde gö· 
'ıılerek 5 ı;etıe. 17 ıı:ün miiddetle lıap
le mahkum . edilmi.pir. 

_z:s 

...• ' . -'".. ~-. >· ·.:;. ' :-.. .• . ' ·fM•J}ll;S =l!a!:tUU 
Et m ese 1 esi Ticaret 

Vekaletince tedkik ediliyor 
Y.edkikler sonunda etin daha ucuz 

' satılıp satılamıyacağı meydana 
çıkmış olacak 

Ankara, 23 (Hu~usi muhabirimiz- ı satılıp satılamıyacağm> OYtaya lr.o

d•n telefonla) - 'fıcaret Vekaleti ı yacaktll'. 
• .. . Diğer taraftan devld ıııüesseı;eleri 
la~e Mu!t.t{-şnrhğınca mcmlekettekı hnafınılan satın alınan -et1erın kaç 
et. me~Mt;:>'l t.etkık edilmektedir. Ya- 1 eleler. t eııı!n eailıl ı ği i)i de tetkik -o
pılan tf'tkik, etın d:.ı.ha ucuz. fiyata t lunmaktadır. 

~~~--~~~.c;;;::.._~~~-

Gece çalışan 1 

U.i man İdaresi \ 
Türkiyenin 

bugünkü 
politikası mensupları . 

Bunlara verilecek l 
ücretler için yeni 

1 

bir talimatname 
hazırlandı 

Ankara, 23 (Hususi muhabil'imiz
dell~ telefonla) - Münakalat Veka • 
Jeti. liman memurlarına gece nıesai 
!ıcı-eli olarak şube ~cileı-ile Mıntaka 
Liman Reisi ve vekillerinlf', her nö
bet,çi kaldıklan gece için l 00, inzı -
batı temin ve kontrole memuı· olan
larla fen memurlarına, tali liman 
reislnile vekillerine 75, ll)Ü~tak ı ilen 
çalışan liman memurlarına 50, lim:ın 
memurlarile makinistleı·e 40, tayfa 
ve. odacılara da 30 ar kııruş vermeyi 
kararlaştırmış ve bu husustaki ta
limatname Vekiller H el·etinin tasdi
kine iktiran etmiştir. 

Gülhane Tatbikat 
mektebi Ankarada 

Ankara, 23 (Husu~i muhabirimiz
den telefonla) - Giilhane hastanesi, 
Askeri Tababeti Tatbikat Mektep ve 
klinik! menı<upları bugün İstanbul -
dan kalkan hususi biı' trenle Anka· 
raya gelmişlerdir. Garda mel'a~imle 
karşılanan mektep mensuplaı·ı bun
dan sonı·a Ankın·ada kalacaklar ve 
mektep ayni isim altında Ankarada 
tedrisatına devam edecektir. 

Ankarada diploma 
alan gönUllU 

hemşireler 
Ankara, 23 (Hususi muhabirimiz

den telefonla) - Bundan bir müd· 
det evvel Yaıdım~evenler Cemiyeti 
teşebbüı;ile Cebecide açılmış olan gö
nüllü ha~tabakıcı kurs u buıı-iln kıı -
panmıştır. Kur~a devam edem Anka
ranın güzide Bayanlarından 46 sı 
ha~tabakıcı diplomaAı 11lmışlar ve 
diplomaları General \Iazlüm Baysan 
tarafından kendilet·ine verilmiştir. 

Flnlandlyada yiyecek 
sıkıntısı 

Bane, 23 (A.A.) Ofi: 
Stokholmdan bildirildij!ine göre 

Finlandiyanın iaşe yüzünden çek
mekte olduğu müşkülat dolayısile 
İsveçte bu memlekete yardım edil -
mesu hususu derpiş edilmektedir. 

İsveçten ihraç edilecek zahireler, 
Finlandiya sivil halkına aittfr. 

lnglltereda hayal 
pahahhöı 

Londra, 2:l (A.A.) - Harbin baş
langıcında hayat pahııulığmm en
deksi 155 idi. O za ınnndanberi yiye· 
cek maddolC?'t·inin fiyatı, hazil'anda 
3 puan eksilmiş, 170 den 167 ye düş
müştür. 

Fakat elbiselik kumaşlal'la kömür 
fiyatındaki tt"reffiit, bu kazancı kıs· 
ımı haleldar etmiştit'. :\Ilibayaat üze· 
rine vazolunan ı·e.sim, hnbin başlan
gıcındanbert umumiyetle 5 puan te -
reffüe sebebiyet vcrJni,tir. 

Londra borH•ı 

Londı:a, 23 (A.A.) - Boı·.sa, bu
günkü açılışında sağlanıdı. Kotlarda 
değişiklik yoktur. Fiyatlar yükı;ek . 
tir. 

Mahmut Esat Bozkurt 
tarafından Zonguldak 
Halkevinde bu mevzulu 

bir kon/e,ans verildi 
Zong"Uldak, 23 Temmuz 

(A.A.) - Buraya gelmiş olan İı
mir Mebusu · Profesör Mahmut Esat 
Bozkuı·t dün gecf' Halkevi salonunda 
Tül'kıyen i n bugünkü politikası mev
:ı;ulıı bır konfel'amı vermiş ve kala· 
balık biı halk kütlesi tarafından bü· 
yük bir alaka ile takip olunmuştur. 

Kıınfeı·ansı Halkevi Ar komitesi 
aınatöl' ve talebcHinin teı't ipledıği 

kon><er tak ip etmiştir. 

İngilterede 
ihraca karşı 

müdafaa 
tecrübeleri 

Londra, 23 Temmuz. 
(A.A.) - Reuterin lngıliz ordu

sundaki hususi muhabiri, İngiltere· 
nın cenubundaki tayyare meydanla
rının müdafaasına müteallik teuü -
belerin Ciridin terkindenbet·i en yük· 
sek mikyasta, ve hitama el'mış oldu
ğunu haber vermektedir. 

Bu egzersizler, başka bit· takım 
~üdafaa vesaitile kal'şılanacak olan 
Jngiliz adaları istilasına karşı yapıl
mıı.ı bil' planın bir kısmı t~Jakki edil· 
mektedir. İngiliz tanklarının ınefku
diyet ine ı-ağnıen İngiliz kıtaatı, er
tesi günü öğleden sonra tayyare mey 
danlarını geri almıya ve buraları 
düşmanlardan tathir etmiye muvaf
fak olmuşlardır. 

Eı teııi günü düşman, limanlara hü 
cum etmişse de sonunda püskıirtül -
müştür. 

Egzersizlerden alınan deı·stn kıy
meti, şimdi ihtimamla tetkik edil
mektedir. 

Ağır yarall esirlerin 
mUbadelesl 

Londra, 23 (A.A.) - Harp esir
leri arasında bulunan ağır yaral ı la
ı·ın memleketlerine iadesi mesf'lesı 
görüşüldüğü esnada Hariciye Müs· 
te~an Law beyanatta bulunaı ak de
miştir ki: 

A.!i:ıı· yaralıların hasta nakline 
mahsus tayyareleı·l e ve bitaraf ıııt>m
leketlerden geçmek suretile m\;bade
leleri için Alman hükumti son za _ 
manl~ı·da bir mukabil teklif yapmış
tır. Ingiliz hükumeti Alman muka
bil teklifini ameli görmemiş ve mu
tavas!'ıt. yeni bir tekl ifte bulunmuş
tur. Alman hül,ümetlnin yeni tekli
fim.izi hbul tdeceğlni ümit ederiz. 

Surlyeden kaçan 
Fransız harp gemllarl 

Tul onda 
Vichy, 23 (A.A.) Toıılotıdan 

bildirild iğine görn, Quepard, Valette 
ve Vauquelin Franı;ız torpito muh . 
ripleri Toulon limanına gelmişl erdir. 
Amiral • Lahorde, harp gemilerine 
gidel'ek lnürettebatı seHimlamıştır. 

ltalyada bir tren 
kazası 

~oma, 23 (A.A.) - Ofi: 
iki tren. Baies istasyonunda mu

sademe etmiştir. E nkaz altından 12 
yaralı ~ıkarılmıştır. 

TASVİRİ Jı;FKAR 

Lo:ıan muabedulnla imıalandığl gün çıkan THbldt Efkar gante.inin birinci .abıfesl 

18 YIL . EVVEL BUGÜN 

Lozan muahe si 
nasıl imza dildi? 

18 yıl evvel bugün Lozan konjeranrı imzalanmıştı, o tarihte T•vhidi 
Efkarın Başmuharriri bulunan l b;.. zzig ı zade Velid bu tariht celseyi 
aşağıdaki satırlarla canlandumıştı. IY. i U tarihimizin mühim bir dönüm 
11okt11sını t~şkil eden bu büyük günü a .vir eden yazıyı bir hatırayı ilaga 
•imek mulcsadile kolleksigonlanmızdan çıkararak aşağıya dercedigoruz. 

Nihayet gagemize erdik bile ta.,allut olunmuştu. Bu kadar 
yokluk Türkti meyus etmedı, nev-

(Lozan} musalehanamesi nihayet nıit düşürnıedl. Tarihin en büyük 
bugün imza edildi. Ayl:ıt'danberı vakalarını lhdas ile mehiİ olan, bir 
beklediğimiz, c;:ok defa vukuundan iişıre ttPn cihangirane bir devlet çı
ş\ipheye düştüğümüz bu vakıanın bu ka_ı·an, İstanb .. uiu fetih i_le_ devirlıır 
gün şahidi olduk. Avrupanın en degıştıren Turk,_ maz!sının . bütün 

k ti. - ı tle ·n· t ·ı den mefahir ve mealıs1ne layık bır uluv. uvve ı uev e l'l ı enun E' 
hh 1 . tikl'l t . lnıı·zı 1 vü himmet ile kıyam etti. mura as arın ıs a amım 

metlı •e necip milleti bulunan Türk
ler, badema kendı nasıplerln!n, mu
kadderatının :;ahıbi olacaklardır. Biz 
üç senedlr fevkalade şeı·ait ıçinde 

icra ettiğimiz l\lilli mücadeleden 
sonra sekiz aydır ( Lozan) da giriş

tiğımiz cidali siyasiden de muzaffeı· 
çıkmakla bir mılletin azim ve ~ebat
la, ce~aı et ve fedakirlıkla ne büyük 
işler gön:niye kadir olduğuna, nasıl 
makus taliine tahakküm edebilece-

temi_n _ eyliyen dör~ sen:lik mücah_c- Tasavvuı· ve _tahayyülü bile zihin· 
demızı muvaffakiyet ıle tetevvuç tere dehşetler ılka eden mahrumi

ğine dair bütün beşel'iyete, bütün 
eden vesikaların ziyrine birer b1rer yetlere rai!nıen bütün cihıtnla uğraş. 

ı aleme. butün medeniyete bir ders 
gelip imzalarını vaz'ettlk erını göz· tı, Harbi Umumimlnin galıp, muzaf. . 
leı·i mizle gördük. Bu ııuretle h11' fer, mağı·ur ve biınsaf devlPtlerlıı~ vermış oluyoruz. 
hafta evveı bilku.vve y~pılmış oıan 

1 

kuşı yeniden mücacteıeye :?irıstı "e Türkün i.iç senede 
sulh, bugün kesbı l'esmıyet eylemiş tıç sene l!ibl aı biı' müddet zaı·fında 1 ----------
oldu. dahli ve haricin bütün düşmanlarını l t .., • lıa "k 

( Lozan) sulhname!'li Ti.hk ve müıı- bırer birer rnağlüp ederek nıhayet yap ıgı rı a 
lüman tarihinin ve belki cihan tarı- gayesine erdi. 

hinin en büyük vakasıdır. HJçb1r Bul!'ün, bumda sekiz, dokuz dC'v
milletin tarihinde, b\t kadar aı ıa· lete ımza ettırdiğimiz sulh, işte ~a
man içinde bu kadar muazzam ve yemiıe vı'i,.ulünıüzün ı·esmen tevsık 
şümullü muvaffakiyat istihııaJ edil- ve tahmininden ibarettir. 
eliği görülmemiştir. 

Beş sene evvel H arbi Umttmıden Bu imztı şarkta 
tamamen mağlup ve bitabütüvan 
çıkmıştık. Galiplerle 1rnza ettiibmıı geni bir det1ir açtı 
bedbaht bır muahaden:ınıe ile elımız, 
kolumuz tamamen bağlanmış, on- (Lozan) Dıırülfünunur lı:üçuk PB.· 

dan sonra milletimıı maktele sevke- tonunda cereran eden imım nıerasl-
dilmişti. Fuzulinin dediği gibi: 1 mt gayet sade idt. Fakat bu imza ıle 

k b. h d j biz üç ı1e11Pdir yaptığımız muha~·ye-
Dost biperı.ta, ftlt ~;:,. mb'. .. "k· ı~tJ- ı-ülUkul fetlakaı:lıkların, diiktüğiinı\iz 

ısv un 1 . . 1 ""b k h" kanların yıiz bın erce mu nre şe ı-

De.ı·ı f4!k, hıtn - dert ~o'lc, '!ii~'''"n. de balig' ~lan uıyiatımızın mükafa-
/au•ı, to.lı ıebjıı · . B t 

tını gönnu~ oluyorduk. u nıza 

C Lozan} sulh ünün baslı başına ne 
mühim bir ll'IUzafferiyeti siyasiye 
olduğunu anlanınk ıçm, onunla 
(Sevr) mnahedenamesJ arasındaki 

farkı ölçmek kifayet eder. {Sevı·) 

mnahedesi 10 Ağustos 920 sene~inde 
ınıza ~dilmişti. Aradan tam üç sene 
murur etmeden evvel, bu muahede
ııamenin maküs olarak Avrupaya 
y<>nı bır muahedename imza ettirmi· 
ye rı.uvaffak olmuş bulunuyoruz. · 

< Sevr) muahedenamesi tam ma
ııa«ıler bir idamname idi. (Lozan} 
muahedenamesi ise bütün iı-lam 

iımnıetinin başında bulunan Türkle· 
rin sıhhati halas ve necati hükmün-
çıkmakla bir millt!tin azim ve seba. 
yetleı·e ralhnen bugün cihanla ujvk 
dedir. Tüı:k, bir idamnameyi üç se
nede lıir beraatı necata tahvil et-

Bn ıerait içinde Tüı·k tein ıırt ı k şarkta yeni bir devir açıldıY,ını, 
tarihine veda ederek binam ve nişan mıislüman v~ Töl'k alemi iı;ın )'eni 
kalmak nıukarrer ve mukadder gıbl bir fecru felah basladığoını, şark mi'-. r mek harikasını gösterdi. 
görünüyordu. denlyet.inin pek icazkaı· ve müte ev-

Fakat Türk mevcudiyetini, şerefi vuk bir kuvveti olduğunu takdir ve Murahhaslar gelirken 
millisi, alti" yüz senelik tarihini, na- tekit etmekteydL 
m usu ve ırzını tehdit eden bu tehlt- j Bu imza anından itibal'en, artık 
keyi çabuk gördü ve derhal harekete .ıı:arp alemi asıı.Jardanberi şarkta 
geldi. Bu hare"k~t lıalşadığı vakit j yaptığı haksızlıklara, ~~~~kkümlere. 
hiçblr şeyimiz yo.<tu. tl%diyata nihayet verdıgım, cihana 

Silahlarımnı alııımış, mi.ihimmat ilan edilmiş oluyor. Artık Türk bun
depolarımız zapt.edilmiş, kuunyı dan soıu-a memleketinde hür ve 
macldiyemiz tamamen akamete uğ- mıiı-takil olacak, artık hakimiyeti 
ratılmış, batta bin türhi mezalim Milliyesiııe eenebiler için mücfah:tlC' 

tadiyat ile kuvvayı maneviy• mize mıki'ını knlmıyacak ve şarkın en lcıy-

İmza mera .. iml, tamamile birkaç 
p;ü nE>vvelden tayin edllen şekilde 

cereyan etli. Murahhaslar, :;aat üçe 
dört beş kala !'ırasile Darülfünun 
billa~ına ~eldiler. Ondan evvel lıe

men bütün davetliler binanın ıçtima 
salonunu tloldurmuşlal·dı. 

-·--------------· -·-· ·-----............ ____ .... __________________ .............. ························ 
f(-HfKAYE DAVET=: Paul Schillerden çeviren: Nuri AKGÜN 

Salım 20 metre kadar arzda, 40 
nıetre kadar tulde, s ıralar am!iteatr 
şekliJH.le yekdiğerinden yük:;ek ola
rak tertip edilmiı;ı bir der<1 saloııu

rlur." Solonun ~ağ tarafında yüksek
te biı · balkonun sa1ı1iine mahsus kırk 
elli kışilik bir yer daha bulunmakt:ı 

Bayan Lo pencere Ciııünde duruyor dikten sonra, özür diliyeı·ek odadan her ikisi de mükenırııel delikanlıdır. nizi ı·ka etmiye karar vı•ı·dim . Ha· 
dısaı•ısını ı<eyı·ed1yordu. Genç ada- çıktı. Luitwin, rııhal~a koltııl;a ~·er- Herhalde çok iyi arkadaşlık edcı:egi.. tırım için bun!l yapacağınızdan emir 
mın içeriye gi ı·diı~!ııi göı·ünc J döndü. leşti. Bı.itün bu olup biter?len' hllla nizden eminim hay Luitwin ~ .. . dim. Size i~·i bir şarap hMırlattım . 
Üzel'inde gayet ince b ir kuma ~.tan bir türlü mana veıcmlyorıJu. l\faga _ Çok teşekkür ederim. Fakat Yardımcı bir ders kitabı da buraı:a 
enfes bir kos liim v:ırdı . l\ostümiin ' üzerinde ııçtk bir kitap dut uyoıciu. ı anlıyamaclığım bir nokta vnr . ı masanın üzcrindı:_ hazır duruyor . C:ı-
pembe rengi nıobilyeııin filizi ıE>ngile Luitwin, onu eline aldı. Kitap cev. _ Evet., evet! H:ıklı sınız. Heniiz nınız c:;ıkılmıy·ıcag•m umuycııum. P.a. 
göz alıcı bir tezat teşkil ediyordu. lenmiy d • . i t d olan biten şevleıi,1 mah"yetini pek ıın da mü~aad l!nizi rica edcce~lr.ı . 

Lllı.twı·n, butı.in bu g ·· d- ı 1 · · e ognı . ·., ı ~m•"l nşıyor u. ı · · · . ., · l b ki" Z 1 l 
•W u c erının Gen ,.. .. . . , anlıyamadınız, deg:I mı. Nışan ını e ıyııt'. aten na~ı o !la 

cazibe!!ine kapılmıştı. Bir ıniiddet, H "d" ç adanı, <.u~..ı~nıı~ e ba-ıladı. 0 halde kısaca anlatayım: Rıı ~tin s izi rahatsız etmekten başka bir t~e 
a- deta nııhlanmış gibi, knpı esi1'ı" nde a ı ııelerle kıt<ıbın ısmı aı ~·ında ' b · b "" u··k b'ır n k t- d k 

• 0 •. • sinemada siz enı ın eza ·e e yaramıyac:t · ı ım ... 

olup, bütün duvarlar ve t.avaıı tari 
hi edibane ve medeniyete müteallik 
bir takım re:<ımlerlc müzeyyendir. 

Salonun muallime mahsus yüksek 
kürsüsü onune, musaiebanamenin 
imzası için buyük bir masa vaz'edil
miş, masanın canibinine duv:tr dip· 
!erine murahhaslara. m-"su,; iRkenı
leler konmuştu. 

durakladı . munasebetler kurmıyıı çalı~tı. Sonra ' ı ·ınızla "a · · Bay Luit·wın, ş,., ,..kıııl.ık i" ·ııdc,· c!ı. 
birdenbi k"t b t 1 ıe ve serbest ta.,,r :n .... Y ıı:a . ı - ··~ , " Bu·· t u·· n 1 

Bayan Lo gülerek kendisJni ka ·şı- . . kre d ı ~ ı e H'ar nııısanın ü- ye davet ettiğiniz. zaman kendi Söyliyecek söz bulamıyor, gfı:ümse- naztır ar 
ladı: zer~ne oy u. v,.:.ı~·ıda~ ayak ı-eslel'i kendime: cİşte lrnnleşle.-im de k:ıdııı- miye çalı ş ıyor, ıırnvaiiak o!,1mıyor- • 

- Dog". rusu grlclig~ in ize "Ok meın- ~elıyordu. Kapı açıld f.('l zaman ev- 00· ı - ı"zı·n ''ı b "ı d b 1 / sm•t Pa~amı• Jıı " 1 ~ lara karşı y c s · ... aVl'a- du. Bayan Lo, eni e:; tc esşiimi e ~e- ~ .., ""'"' 
nunum. Hem de böyle dakik:-ıs ı da- ve a b.aya~ Lo'. g~yet ne~eli bir ta- nabilnıeli> diye diiş~iı.di.im. () zuııı:ın dalaşıp çıktı, l!'İ cti. 
kikasına. . . vırla ıçeı:ıye gırc:ı. Fakt.ıt gene ka. tabii onlar da, s izin gibi, ıııiıl<eırnnel cl\Iahctıp cl<>lik,rnlıhı,.ın lrndınlara ismet Paşn ile Rıza Nur ve Hasan 

Luitwin fırsatı kaı:ırnuıdı. Düyük dının peşı ı<ıra lkı ele clelıkanlı odayn hb l kl kaz·ıııabilcceklerd i r ıl" knı·şı nıuaınclc tal"ıı oi üzı•fin<lukı der- lıC'.vlerden nııırckkcp heyeti nnırah-. I . . L . . a ap ı ar ,, , ~-
bır nPzaket.le hemen mul;,.bele etti: gırınce uıtwın, hay retterı dona kal- - .1 . '> :ı:<e ırellnce, clu.vdn••tıııı ıı c:öre, ı;jııııli- ha snmız :>ııat taııı üç radcl elııtinde d gı mı. " .,, 
~ T_a?ii, değil mi hanımefendi? 1• • İşte çoktanbPrı nı·:ı yıp rlımluklm·ı hk ı.;ııya düştü. • gelı•ı·ck ~ :ılıma dahil o1dular. Cüni.in 

Benı, sızın ıı;ibi güzel biı· bayanın zi- - Sizi tanıştırayım~ halde bir türlü kendilı>rinı.ı birer ha- Bay Luitwin. rahat<ıızlığıııdaıı bııh· en bi.ıylik kahramanı İsmet Paşa ol-
l'.ar~tinden hnngi kuvvet . alıkoyabi- Bay Luitwin • El'ic Lo ve Theo Lo, ı yat. aı·kadaşı ıJ\lı 11nısnı:.1 aııııın yegı\. ııeılerck 0 ak~a;ıı ıı,:iıı ö..:tir ıli!etliği dıığu için büt ün intizarı tecessüs 
lıı·.d~? Bu .ıı ırad:ı biiyük gıil .. dc~ıeti~i kardeşlerim. . . Xal'clE'şlerim çok iyi ne sebebi de budur. Bu akşam işjniz zaman, bu rnhatsı zlığııı ne clE'l ece ye 1 ve ı~er~k ~aş nıuı·ahhasımızla iki 
hatasız hır r~vaı·ans v~ buyuk bır ço~ukla;1"dır. :alnı..: iki~i~ıin d~. ınü,ş- t olm:ı.dığmı sö_Yl~~onl11nt11_ n en <!e, ı kad:ır hakikate ll ~1'·un ~ ~·lduğ"llllll ıse refıkı .uzcrınıle teme_~·küz .. ett_~· Ileye-
nc.aketle . takdım_ ett~.. . teıek bır hatası var. l kıı;ı de bııhassa bu fırsattan ıstuad.:ı eılerek, kardeş- maalesef :;iiyliyemıyecegıı ~... j ti nnıı ah_ba .. aıııızın uç ruknune rna-
• Ertnç kadın, mııınfıtıne yer go!<ter- kadınlara karşı çok nuı hçup ... Y<•ksa I leıimi bu husu:;ta bh·:ız tc·nvlr et.me- r - ~ON - sanın sagıııa ı~abet eden i$.kernle:le-

!L Sahife : 3 

Muhtelif milletleriı 
ayltk tayyare 
istihsalleri 

Başta Almanya, ikinci 
R us y a UçüncU 

lnglltere, dördUncO 
Amerlla geılyor 

Nevyork, 23 (A.A. ) - Anıerıkan 

Machinist mecmuas;ı aylık dünya 
tayyare imalatı hakkında aşağıdaki 

malumatı vermektedir: 
Almanyanın aylık imalatı 2500 

tayyaredır. Sovyetler Birliğinin 2000 
1ngiltcreninki 1800, Amerikanınki 
1500, Japonyanınki 300 ta~yaredir. 
İtnlyadn yalıur. yedek ak:-am ınıal 
eılilıı dctedir. İnı;llteı e ile Aml'rika
nın miiştcrek imaliitı Almnn tm:ıla
lına nazaran yiizde ~Z !azla, S"ovvet 
imalatı ıse Alman inıalattııa ni:-.hf'tle 
bı r:.ız daha noksand ı r. 

lngiltere, Finiandiya ila 
siyasi münaseb&tır:1 

devam etiirecek 
L<ıııdra, 23 {A.A.) - Lord Snellin 

ıhrn yaptığı lıt!yarıat:ı giıre fogiliz 
hLıklİmeıi, uzun tctkikatt<1n soııı a 
l 'ınbıırliya ile diplomatik münasebet 
l~ıınl idame etmiye karar vermiş, 
fakat ayni zamanda bu kararın ha
diselerin gidişine ııazaı-:ı.n her an de
ğiştirill•bil<'<!<'ğini de Fin bükı1meti
ne bildirmiştir. Diğer taraftan Fin
laııd\.yaya gidecek vapurlara bundan 
böyle ı;ey1·iııefer ı·uhHatiyesi verilmi
yccl'k ve kolaylık gösterilmiyecektir. 

Mübadele edilen 
diplomatlar 

Stokholm, 23 (A.A.) - Ofi: 
Moskovadaki .f'inlanclira sefareti 

memurini henüz Tüı·klyeye vasıl ol· 
ınamışlardır. Halen Türk - Sovyet 
hududunda bulunmaktadırlar. Fin
laıtd iy:ıdaki Rus sefaretine ve kon
soloshanelerine mensup olan l 82 ki
~ı henüz Helsinkide bulunmakta olup 
perşembe günü oradan hareket ede· 
cekleı·dir. Moskovadaki Danimarka 
~e:firi ve sefaret erkanı Türkiyeye 
vasıl olmuşlardır. 

Orada keza T ürkiyeye gelmiş olan 
Kopenhagdaki Rus sefareti memur
larile mübadele edilecektir. 

' 
rin ön safı tahsis edilmiş, kalan bir 
boş iskemleye de Amerika ınilşnhidi 
(Grev) oturmuştu. 

Arkadaki dört iskemleye de Bul
gar murahhası (İstançiyof), mırnlıe· 
denameye sonradan iştiraki t.'\kar
rür etmiş olan Portekiz ve Belçika 
murahhasları oturnıuşlaı dı. 

So1 tuaftakl i~kemlclerin ön ~afın 
da iQe (Rombold), (General Pelle), 
İtalyan murahha!<lan (Garoni) ve 
{?ılontanya), arka saftaki iskemle
lere de (Venizelo~), Japq,n murah
ha~ı ve (Dlyamandl) ahzi mevki ey
lemişti. 

Saat üçü beş geçe salona, mera~i
me riyaset edecek olan İ sviçre Rei
sicumhuru (Şorer) He reis muavi
ni (Şovar) ve ı<abık P.eisicümhui" 
{ Şoltes) dahil oldular. Avrupaı1a 

Demokrıud şekil hükümetini en iyi 
tntbik edilen devletlerden biri olan 
iııviçrenin resülkarmda bulunan bu 
zatlar halleri, kıyafetleri, tavırları 
Ue calibi nazarı dikkat olacak katlar 
sade idiler. 
Mö~ö Şorer kısa birkaç söz!e mıı

ahedenln imza edileceğini, imza edi
lecek muahedenin, a!lıl metin, zeyl 
ve ıırotokol olıtrak .on beş parçadan 
ibaret bulılnduğunu söylt"di, nıu. 

rahha~lan i mzaya başlamıya ıhı vet. 

etti. 

Mu ala ede g i etJveld 

lsınet Paşa imzaladı 

Bunun üzerine konfel'ans k:itlhi 
umumisi mösyö (:M:asifli) j snıet> Pa
şaya takani.iple, kem:ıli hürmetle 
imzaya Türk heyeti murahhasnsı
nın başlamasını rica etti. 

Müttefikler berayı nezaket Ti k
lerin imııa mel'asimine ıniibaşt>..;et 

etnıe~ine karar vermişleı·cli. Hn k:ı

rar bir nezaket e. eri oldu;Fu lı:ına.. 

(Lozan) muahedenamesi bllhasasr 
Türklerin akdedilmiş ve Tiirkiyenin. 
iı<tiklıilini tasdik etmekte bulıınm .. 
bir munheıle olduğu için pek taMI 
hir nıı"cburiyet eııeri de icfi. hmet 
Pa!ia, Rıza Nur b<>y ve Hasan b,'y 
ma~anın başma geldiler. 

Başınurahhassımızm rend bıraııı 

uçmuştu. Fakat halindı.;, tecdibell 
diplomatlara mahsuı; b!lyük bl.r Ta· 
kar ve sükiin vanh. ii\tudnrıyn ) 

konferansında müzakerata hakim 
olarak ıniitarekcnııme)'İ ımza etmiş 

bulunan Da~murahhasımız, ~ıırııda 

tla manen öyfo hakim bir mevkii 
haizdi. Rıza Nur bey de. ciddi ve 
azinıkiır bir tavır irae ediyor, Ha· 
san bey ise muahec.lenameıtı iı11za 
ederken, her kısım önüne. geldikçe 
gülerek ve sevinerek o kısmın unva• 
nını yüksek sesle 1ekl'arlıyordu. 

Sulhü Darülfününün 

kalemi imzaladı 

hmet Paşa cebinden alt .n bir ka
lem çıkardı ve bununla ilk ımznyı 

vazetti, Bu kalem Duülfünun tııle· 

besi tarafından sulhün iınza~ı Jclıı 
keııd1.~ine hediye ed ilen kalemdi. B:.ı~ 

( Deı·amı sahife 5 sııtım 6 da) 



Lozan 

Ali SU.vi • ? ve ne-eıretle, hangi 
prtlar tahbnda 2uhur etmiftir 

~NLAR 
"'ötMeditH 

Mallar 

Bttgen U)'Jft mlttenlel'hte 
takdim etmllktedir. 
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HARiCi HABERLER 
zaferi ALMAN 

tebliği 

,-----------------------------" 
(B .. ~cinoM) 

cam'buhkJ.rmdan UlaDIDlJ ve ii· 
renmitti. Onun için Ankaraya 
dönmek, o rdusunun batın• ıeç-
ıeçmek ve kalemle kabul ettire· (1 inci sahif edtn dmıın) 
mediğini kılıcını tekrar çekerek akim kalmıştır. Şaşırtma taanuzla-

rımız neticesinde düşman son derece 
biitün dünyaya zorla kabul ettir- >zayiat vermiştir. 
mek mümkündü. Biz eminiz, ki Fin cephesinde harekat plnn mu
ftnk cfiplomatlanDlll bitmek tü- ciblnce devam etmektedir. Yeni a • 
ilenmek bilme. bu oynaldıldan razi kazandık. Mühim A1JJ1an tay· 
kart111nda muhterem Devlet Rei- yare teşekkülleri dün gece yeniden 
ıimiz birkaç d efa vatana avdetle Moskovadaki a~el'i te:ıisatı bombar· 
kılıcına sarılmak arzusuna tiddet- dırnan etmi~lerdlr. Ağır '\'e en a~r ı 
le duymuştur. Fakat İsmet İnönü çapta bombalar heılefiere i11abet et· 

1 . ~ '- · tfrilıniştir. Çok bıiyük tahribat ol - l 
ıinir erıne huun olarak içten ge- m\ı1tur. Çok miktarda yanııın bom- ı 
len bu t iddetli .. iki yendi. Çünkü baları da atılmıştır. Bundan evvelki 

1 biz Lau.sanne' a temiz, n amuslu, gece çıkarılan ~angınlıırı eliin sön· 
şamİmj ve bilhana erkek bir sulh ıiiiı·ülmrnıi~ olduğu giirülmüştür. 
yapmak için gelmittik. Y eıil ma· Bir Sovyet fırkası imha edildi 
aa etrafına toplanmıt olan ve her Berlin, 23 (A.A.) Smolensk 
rün caketlerinin yaka11 altından mıntnkn ında 20 temmuzda ceı·eyan 
yeni b ir siyasi m arifet çıkaran çe- eden şiddetli muharebdenle bir Sov· 
lebileri nihayet yenm ek d e, belki yet fırkasının tamamı ihata <'dil -
lzmir zaferinden daha mübin1 bir mişti. 

Bolşeviklerin ümitsizce yaptıkları 
zafer olacaktı. İste İ1met İnönü çıkı~ hareketleri şiddetli muharebe
böyle dütündü. Snbretti, İcabında )erden sonra Alman piyade ve tank
süküt etti, icabında ~iddet gös· lnrı tarafından tardedılmiştir. 
terdi ve nihayet dürüstlüğii, te- Sıkı ımflaı· halınde taarı·uı erlen 
mizliği ve mertliğile frenk d iplo· Sovyetler daha Alman hatlaıına var
matlarına karşı en büyük znferi madan ınitrıılyoz ateşile yere .,eril -

mlşlerdir. iki ıtün sü ı en muharebe· 
kazandı ve onları bir gün Lau· !erden sonra Sovyetfırkasının tama
sanne'd a b ir binanın içinde b ir mı imha edllmıştir. 
masa b8"ına toplıyarak istediği Fin cepheainde 
muahedeyi, b irer b irer, ö nümüz· Helsinki, 23 (A.A.) - Salahiyetli 
den ıeçit r esmi yaptırarak imza· lıir membadnrı bildirildiğine göre !On 
latb . 14 saat içinde Finlandiya kıtaları 

Bu ıiyaai zaferin fevkali deli- şnrk cephesinde yeni büyuk muvaf· 
•İni takdir etmek. onun tadını fakıyetler kazanmışlardır. Bir Fin 
Türk ruhmıun en derin kötelerine hücum müfrezesi Lacloga gölünün 
kadar aindirebilmek için, 0 im.za şarkında ve Sovyet topraklarında 

kendisine adetçe çok üstün 3000 ki
meraıiminde hazır bulunmak ve ııillk bil- dllşınan alayını imha ve 
bir köted e ayrı bir mevkide tek aynJ ıamandıı muhtelif cinsten haı p 
b&flartna oturan T ürk heyeti mu· malzcme5i iğtinam etmiştir. Cephe
rabbuaauun, yani m uhterem İs· nin müteaddit kısımlarında mühim 
met İnönü ile Rıza Nur Bey in Ö· Sovyet teşekkülleri ihata edilebilmiıı
nün(len 0 yetmit yedi millete tir. Diter taraftan Sovyet Karell
mensup murahhasların geçit res- sinde sevkulceyş bakımından ehem· 

ıniyeti haiz bir çok yerler işgal edil· 
mi yapıp muahedeyi imzaladıkla- miştir. Düşmanın bütün cephe bo • 
rma t abit olmak lazımdı. yunca bir çok yerler cmfhyp cınfhy 

fsmet İnönü o cün hayatının e n runca çekilmek ve yeni mevzilerde 
büyük saadetini tatmıf ve altı ay· yerleşmek teşebbüııünıle bulunduğu 
dır Lausanne'da çektiği cefaların zannedilmektedir. 
acısını çıkarmıJh. O altı• aylık Son 24 saat zaı-fında cereyan eden 
konferans ve ist ikla l Harbinin çe- hava muharf'helerinde ve dafi top· 
t in çarpıtmalannın bile aöarta- )arımız tarafından 8 dilşman tayya-

• resi düşürülmüştür. 
madığı saçları ağartmıya ba,Ia· 
mlftı. Hakikaten İsmet İnönünün Macar ileri hareketi devam 
saçlarına ilk defa, Lausanne'da, ediyor 
0 kaşarJanmıf d iplomatbnn her- Bu<lapeşte, 23 (A.A.) - Macar a-
'°'"n icat ettikle ri yeni siyasi oyun- jansının bildirdiğine göre cephede 
"" - bulunan llacar kıtalnrı ileri hare -
la uğrafırken ak düfmİye ba, la· ketlerine devamla düemnnı püskürt-
mıftı. ÇüRkü orada frenk d iplo· müşler ve yenl yerler işgal ctıni§ -
matlannın elinden Türkün istik- )erdir. 
lal hakkını tam olarak kurtarmak O desa bombardıman edild i 
cehennemden atef almak kadar Berlin, 23 (.A.A.) - D.N .B. bll-
güçtü. diriyor: 

Devlet ve millete hizmet yo· 22 temmuzda Alman hıırp tayya· 
lunda ağarmıf saçlar, b ir baf için releri Odesn limanına hücum etnıiş
hayatta kazanılabilecek b at taç· !erdir. Rüyük yangınlar çıkarılmış 

ve şehrin gnrbındnki askeri hedef. 
lnnın en uaalısı, en layemut:.1, ~n lerde infilaklar vukubulmu~tur. Pet· 
l&hutiıtdir. rol limanında petrol depolarına da 

Türklüğün varlıklannın bugÜ· isabetler vııki olmuştu ı '. I.iınanın bu 
ne kadar yegane mert, fedakar kısmında arkasından büyük yangın
ve pnh müdafü olan biz Türkle· lnr çıkan bir çok infilaklar müşahl'de 
rin tarihi üçe ayrılabilir. Birinci edilnıi~tiT. 
dem, kuruldutumuz pnden Fa- Kadcmardan mütetekkil bir 
tihin i.tanbulu fethine kadar olan tabur imha edildi 
uman, ikinci devir latanbulun fet Be rlin, 23 (A.A.) - D . N. B. 
hinden Lauaanne muaheduine ajansının öğrendiğine gö re Smi· 
kadar olan zaman, üçüncü devir- lenık' in fimali -tıarkisind~ ihata e
de Lauıanne muahedesinin imza· dilen ve müteaddit huruç teşeb· 
aile baflamıf olan busünkü devir- büslerinden sonra tamamile imha 
dir. ' edilen bir Sovyet alayının yalnız 

Biz Lau .. nne'da, asırlardan- üçte ik isinin kızıl askerlerden, mü 
beri garp aleminin kahbelilde eli- tebakisinin de aııker ün iforma!lı 
ntlze ve ayağımısa VW'mUf olduk- giydirilmit kadınlardan mütetek
lan zincirleri parçahyarak bu par ki olduğu görülmü~tür. Bulunan 
çalanma keyfiyetini de yine ken· dosyalardan ve kadınl arın üzerin . 
dileriae tasdik ettirmif olduk Bu- de çıkan hüviyet cüzdanlarından 
nunla Türkiye, hem ıiyui, hem anlasıldığrna göre 18 t emmuz da 
de ildısadi tam İltiklilini kazan- bu a·layı takviye için :Moginsk' tt-n 
mıf ve kendi milli haaletler~ ken. b ir kadın taburu gönderilmiştir. 
di mümeyyiz vasıflan (yini ge- Fransız gönüllüleri 
nie) ıile yetİfmek hale: ve imkan- Vı"chy, 23 (A.A.) _ Ofi: 
Jannı asırlardanberi ilk defa is-
tirdat ve ihraz eylemiftir. Bolşeviklere krşı harb e i~tirak 
Lauıanne muahedesile kurul- edecek ola n Fransız gönüllüle

r ne mensup b üyük ve kiiçiik 
muf olan Türkiye, aynı zamanda 

cüzütamlann kadrosunu Fransız 
bir sulh Türkiyesi olmuf, prk ve gönüllü subayları teşkil edecek-
ıarp arasında bir anlatma, tanıt· tir. l ler sınıftan teşekkü l edc>cek 
ma ve uyutma vazifeıini ıörecek 

olan büyük Franl'lız kıtalan Bolmertebeyi kazanmıttır. 
Lausanne muahedesindenberi şevik Rusyaya karşı hıırp eden 

müttefik kuvvetlerin b1tskuman. 
bugün 18 sene geçmİf oluyor. Bu 
18 sene :urfında hiçbir memleket danlığı emrind e bulunacaktır. 
Türkiye kadar ıulha ıadık kal· 
mamtf, sulha ıamimiyetle hizmet 
etm emi, tir. Bu sulhperverliğimi· 
zin kıymeti, güzelliği ve ataleti 
bilhassa içinde YB?dtğımız bu 
kanlı Ye buhranlı devirde d aha 
ziyade kendini göstermek tedir. 
Her taraf atef içinde, h er t araf 
birbirini yemek ve birbirinin hak
kını çjğnemekle mefl'ul. Yalnız 
Türkiye kimseden b~y İitcmi· 
yor. F akat bu kimsenin malında 
ıözü olmamanın verdiği kuvvet 
ve aaalet sayesinde de, bugün 
Türkiye halkı ıulhün nimetlerin
den müıtefit olan ÜÇ bet bahtiyar 
millet arasında bulunuyor. Onun 
için Lausanne~ da buıünkü yıldö
aiimünü her aeneden ziyade ,evk 
ve heyecan ile tuit etmek hepi
mize diifen milli bir vazifedir. 

TASVİRİ EFKAR 

ccırollatta ilk mahaul 
meraaJmle •abldı 

T ok at, 23 (A.A.) - ilk buğ
~ay mahsulü bugün Kund uz is
tasyonunda Toprak Mahsulle ri 
O/itine mera.aimle aaulnuf hr. 

Amerikada 
bozguncular 

Vaşinglon, 23 (A.A.) Aynn 
Meclisi Bohriye Encümeni Reisi 
Walsh umumi celsede beyanaltıı bu· 
hın arak demiştir ki : 

Mahrem raporlara nazaran geçen 
sene içinde bahriyeye alt bazı tesi
satın bulunduğu yerlerde bozguncu
ların sebebiyet verdikleri yangınlar 
çıkmış ve kazalar olmuştur. Nazile
rin Anıerikadakl umumi karargahı, 
San Fnınsisco<ladır. Deniz mukam
lan Pasifik sahillerinde 400 kadar 
Nazi ajanı bulunduğunu tahmin et
mektedirlcr. 

Walsh, bozguncular tarafından bir 
Amerikan zırhlısının zlyaınaı ebc
biyet verildiği takdirde bunun fela· 
ket olacağını söylemiş ve bahriyeye 
ait depoları korumnk için sivil ınu
hafııza teşkilatı ihdasını fatemişt.ir. 

Reiılctlmhurua beyanatı 

Vaşington, 23 (A.A.) - ReM
cümhur Uoosevt!lt, Almanların Ce
nubi Amerikaya nüf uz etmelerine 
karşı yeni tedbirler alınması ihti -
mail olduğunu beyan etnıiftir, 

(Ba.ştarafl 3 üncil sahifede) 

Hataym kurtuluşu 
Antakyada coşkun bir hava 

içinde kutlandı 

ş id detlen d i 
Haziran içinde 
atılan bombalar 
Mayısa nazaran 
güzde 50 arttı 

murahhasımu., gençliğe karıı kudir· 
şinaslığını göstermek 1çin. bu mü· 
hlm günde kalemi yanına almı., 
ümidi istikbali vatan olan şebanın 
ar:zu ve temennisini }'erine getirmi~ 
ti. 

lnglllz tebllll 
Kahire, 23 (A.A.) - İngiliz umu

mi karargahının tebliği: 
Libyada: Tobruk mıntakasınua 

acvriyelerim.lzden biri dün gece çok 
derin bir niifm hareketi yapmıştır. 
D~manla mühim bir musad~ 'U· 
kubulmam11sa da düşm:ına ~ır mık· 
tar :ı.ııriat verdirilnıiştlr. Bıdm u
ylatımız hafiftir. Antakya, 23 Temmuz 

(A.A.) - Hatayın kurtuluı 
bayranu bugün bütün llatayda en 
co!Jkun tezahüraUa kutlanmakta· 
dır. Bu mün &l!t'betle Antakyada 
ııehir baştan başa m1lli r nklcıi· 
mizle 11üslenml.ş, Ebcdı \ Mılli 
Şeflerin büstlerine yüıc ~ çe
lenk konmue ve gilzel bır ı, id 
resmi yapılmıştır. :ı.t.erasimde 
başta Valimiz Sökmensüer ..,lmak 
üzere Tuğbay Şükrü KnnaUı, 
Hatay Mebusları, Adana ve l\Iıı· 
raş heyetlcrile on binlcıce halk 
hazır bulunmuştur. Törene f stık-

tin bir h itabesi takip eylemi~Ur. 
Kahraman ordumuzla mekwpll • 
ler gençlik teşkilitı ve esnaf bir· 
Uklerinin gcçlıleri bu merasimde 
hazır bulunan on binlerce Hatay
l ının en içten avgi tezahürile kar
eılanmıştı r. 

B t'yetl mnt'alıhasımııın on heı ve
_sikayı nyn ayn imzası altı ~ edi dn· 
kika 11ürdü. Diğer cephelerde kaydedilecek bir 

Bunılan sonra Valimiz Hat.ayın 
meçhul şehitler abidesinin açılış 
törenini yapmıştır. 

Londra, 23 Temmuz 
(A.A.) - Hava Neznretinin teb

liği: 
in....;Uz bombardıman tayyareleri, 

şid 11 tli baraj ateşlerini geçerek dün 
gece Hhiıııleki düşman endilstrileri
ne karşı tann·uzlarına dev-am etmi~
lcrdir. 

Müteakiben İngiliı ba§murahha 1 

gelip oturdu. Uzun t>pylu, bir diplo
mattan ziyade bi r spor adamına 

bcnzlyen ve galiba 11e imıaladı\;rını 

görmek ic:ln bu defa gozlerinP. o 
meşhur tek gözlüğünün yerme nyrı 
bir gözlük takmış bulunan ( Hom· 
bold), devleti namına yalnız vıız'ı 

eey ~·oktur. 
Alman tebllll 

(A.A.) _ Alman ordulan Ba~ku· 
mandanlığmın tebUğl: 

Ukraynada Alman, Rumen, Macar 
\•e Slovak kıt:ıları durmadan düşma
nı takibe devam etmişlerdir. 

Şıır'lı. cephe ınln diğer kısımlar n· 
dcı bu~ ük ve küçilk So\")'et gnıpları
nın llıata ı .,e imhasına devam edıl
mcktedlr. İhntndnn kurtulmak_ ıçın 
düşmanın yapUğı bütün tcşcbbu !er 
akım kalmıştır. 

Deniz aporları 
iBaş1ıca hedefler, Frnnkfurt ile 

Maunheim -0lmuştur. Garbi Alman· 
yanın diğer miltcııddit eııdüstri mın
ta1mlarınn da taarruz cdllmıştir. 

imza etmiye mcnıurdu. 

ıaı marşile ve şanlı bnyrağıınızın 
şeref direğine çckilnıesilc başlan· 
mış ve bunu Valimizin bugunii 
canlandıran çok he) eC'anlı bir 
nutku ile Hatay Mebusu Cevde-

Antakya, 23 (A.A.) - BugÜn 
Hat.ayın kurtuluş l>ayınmı mUna· 
sebetilc i kenderunaa altı bölge
nin iştiraklle bilyfik deniz f'por· 
luı·ı yapılınıştır. Akşam dn Vali 
kona(:inda 700 kişilik bir garden-

1 

parti verilecek ve gardenpaıtlyc 
milli kı)·afeUerile köylülerimiz de 
iştirak edeceklerdir. 

Diğer bir İngiliz bomb:uılıman te· 
eekkülü Dunkerque doklarına taar· 
ruz eylemiş "'e azim hııımrlar yap· 
mışbr. 

A)-ni gece tanrruzn u •rıynn he • 
defler arasında Uoterdam ve Ostend 

Ondan sonra :ıırasfl" (Pe~le), 
(Gııroni) ve ( 1otıtanı)n), Japon 
murahha 1 (Oçi)n~ı ), (Vcnızclo ), 
(Dlyıımnndi) vaz'ı imza ettiler. Ba
dehu Bulgar murahhn ı (İst:ınçi
yofl ve ( torlcıf) !it> Portekiz ve 
Belçikıının Bcrn Sefirleri de in z.Lla
dılar. 

Şn,.ırtmu taarruilanmız neticcsi_n· 
de du man son derece ~yiat veı m ti" 
tir. 

Pin cephesinde harekat plin HlU· 

cibincı' devnm etmcktedır. Yeni ar zi 
kazan ılık. 

•·-----------------------·-- dokJan da vardır. 

SOVYET 
tebliği 

Uzakşark 
karışıyor 

Avcı teşekküllcrlnııı, yaptıkları 
tnarruz keşiflerinde şimalt Fransa 
uzerindc miıteaddit dü~an hnva 
meydnrılarınn tekrar taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 

Hütün bu hareketlerde hi~bir tay· 
(1 incf sahift:dtn devam) yarenılz kaybolmamıştır. 

H anoi'ye d önm üttür. Bu teşeb- İngiltereye akın 
büısler Japonyanın cenubi Hindi Londra, 23 (A.A.) - İngiliz Ha-

İmzalar bittikten f:onra f vitre 
Jlel~icümhuru Şo1 er tekrar kalka
rak nllhşlarla biten bir güzel nvtuk 
ırnt etti. 

Mösyö (Şorer) etrafn lm;n bir se
lfım vererek ve heyeti munıhhnı;alar 
rllesnsının elini sıkıp tebrike lüzum 
göı meksizin kürsüden indı, salonu 
ter ketti. 

Mühim Alman tayyare teşekkülle
ri dun gece yeniden l\Joskovadaki as
keri tcsıı.atı bombard man ctmi 1 r
dir. Ağır ve en 1lğır çapta bomhalar 
bedcllere isabet ett"rilmiştir. Gole 
büyük tahribnt olmuştur. Çolt mık· 
tarda yangın bombalan dıı atılm ş· 
tır. 

Bond:ın evvelki gece çıkarılan " n 
gınlıı.nn eli'ın söndürülnıemlş oldu •u 

(Birinci ıahi/edea devam) 
22 temmuzda hava kuvvetlerimiz 

87 düşman tayyaresi düşümıüşler • 
dir. 14 tayynreıniz kaybolmuştur. 
~rntemmlm maH'ımata göre, 21/22 

temmuz gecesi Alman tayyareleri ta 
TBfından yapılmıya teşebbüs edilen 
kütle halinde akın esnasındn 22 düş
man tayyaresi duşürülnıüştür. 

Çinide yayılması hakkındadır. vıı ve Dnbili Emniyet Nezaretlerinin 
Hindi Çinideki J ap on askeri tebliği: 

heyetin in şefi General Sumitsa- Dün geceki düşman havıı fanliyeti 
Merasimin k,,tılığı 

görülmüştür. 
İngiliz sahilleri açıklarında Alman 

savaş tayya-rcleri beş bin tonluk bır 
az olmuş ve bilhassa İn~iltcrenln 

nın fevkalad e mühim taleplerde şaı·k ve şimali şarki sahi_llerine Ozc-
bulunduğu zanned iliyor. rlne inhisıır etmiştir. ln~ilterenin 

Düşman, bombalarının çoğunu 
llloskova civarındaki ormnnlara ,.e 
tarlalua atmıotır. Hiçbir nekel'i he· 
def ve endüstri hedefi hasara uğra-
rnarnıştır. 

H anoi, 2 3 (A.A. ) - Hindi şnrk snhlllerlnde 'iki şehir üzerine 
Çini matbuatında Japo n genişle- bombalar atılmıştır. Bu ııehirlerden 
mesine d air olan şayialara telmih her birinde bir kaç kl"i yaralanmış 
menedildiğindenberi ilk d efa ola- ve bir kaç ev hasara uğramıştır. 
r ak Hindi Çini istihbara t ajansı lngili:ıt Hava Nazınnın beyanah 

Sabah tebiii i aşağıdaki b ülteni neşretmi~tir: Londra, 28 (A.A.) - Bugün A -
Mo kova, 23 (A.A.) - Bu Eabahki L d l J vam Kamarasında Hava Nazın 

S on radan gelen hab er er a- Stn~l~ı·r demi•ü"r ki·. ovyet askeri tebliği: 1 d v· h ' .. .. 
Dün gece So,•yet kıtaları Petroıa- pon arın son zamanlar 8 ıc Y 1941 mayısında İngiliz bombardı· 

vodsk, Porkhov, SmolenEk ve Zito- Fransız h ükumetine cenup H indi man tayyareleri 1940 mayısında at
mir istikametlerinde muannldane dö Çinisinde J apo n genişlemesine tıklan bombalann bir misli fazlası· 
vüşmlye devam etmişlerdtı. dair mühim tek li flerde b ulunduk- nı atmışlardır. Haziranda ise rnayıs-

Cephenin diğer kısımlarında hic:- larını bildirmektedir. taklnden ytizde 50 nlsbctinde fazla 
bir mühim hadi. e olmamıştır. Bu bülten ne edilmekle .ıeti· 1 bomba atılmıştır. 

Sovyet hava kuvvetleri düşman cenin yakın oldu~u ve Hindi Cini •••••••••••••••••••••••••·-··-.. -·-·-
zırhlı cfızütnmlarıııa ve tayyare mey k 1 lk h A 1 b 
danlarına kar~ı yapılan harekata ~~a~mi~~ ~~ra:~~:~~ :t:ı d:ğı a~~: m a 1 ya az 1 
devam etmişlerdir. 

Dün gündü;: ve gece Sovyct tay - naati hasılBoelrmlı"n\~Şntufr.ı.kr'ı Fransız eyaletl·r·111· 
yureleri hava muharebeleri erna ın- li 
da 39 Alman tayyaresi düşürmüş ve Berlin, 2 3 ( A.A.) - Yarı res- • 

~~~:: ~;;~~:ı:ı d~~ZI ~:~;:~;e~:iilı~~ mi B:~li~~~~~k~7;a~i1~:1~~:~Tde i 1 hak e de c ek RI 1 ş 
olan tayyarelerin miktarı tesbit e- b .. h b 1 d v .. J ugun a er a ın ıgına gore, a- Ncv"ork, 23 ı A.A.) - Tass: 
dilmektedir. 17 Sovyet tayyaresi zayi 1 F J " pon h;iklımeti ngilte renin ransı7 cNC'vyork Joumal and American> 
olmuştur. 

Moskovaya yapılan liava Hindi Çinisi h a kkmda bıızı nİyf'!t· gazetesinin VaıJingtondan aldığı ha· 
ler besled iğini öğrenmit1tir. berlerc göre Wieııbaden mütareke 

hücumu • Rc>rlinde bu mesel~let hakkın- komisyonundaki F'ı·ansız heyetinın 
Moskova, 23 (A.A.) - Of!: p d c l · 

b da Fransız ve Japo n h ükumetleri reisi Almanyanın as c a aıs, Bu sabah neşn.'<lilen bir resmi te - ,. 'I 
Al araa. ında b·ır noktaı· nazar teatı· ... 1• .Aisne, Ardennes, .u1euse, ı• ourthe et 

] iğe göı·e, 22/2:J temmuz l("Pt·P,;i - , 11 D b ·1· tl • • 
M k Vuku bulması ihtı·mal ı'nden de Mose e, ou s vı aye ennı ve 

man hava kuv,·etleri os ovaya ye- Sommc ile llaute saone vllayeUerinin 
niden büyük nılkyastıı hilcuın etmek bahgedilmektedir. bir kı ınını ilhıık etmek niyetinde 
teşebbüsünde bulunmu~lardır. 150 So•yetler Sibiryada bir olduf;"\lnu Frıınsız hükümetlne gizli· 
tnyyaıenln iştirak ettiği bu t~ebbüs hareket bekliyorln ce bildirmiştir. Almıınya böylece ns· 
birincisi gibi akim kalmı~tır. Sovyet b k b 

Şangbay' 23 (A.A.) _ Reuter·. mi arazi mutale atını ço aşmış U· 
tayyareleri ve hava daf i topları düş-
man boınbudıman tayyarelednin İyi haber alan Sovyet mahfilleri, lunuyoı·. 
Sovyet merkezine kadar gelnıclerini yakında Japonynnın Sibcryaya karşı =============== 
mcn'e muvaf fak olmuşlardır. Ancak muhtemel bi r teşehbliste bulunacağı
bir knç mOnferi t tayyare ıebre ka- nı zannetmı>ktedl rlt'r. Bu mahfiller
dar gelehllmiştlr. de Hfndiçinide bir hadise çıkarsa hu 
Bazı evlerde çıkan yanp;ınlar sü. mm Mançurl hududundaki faaliyeti 

ratle söndürülmüştür. Bombardıman gizleıniye yarıyacıık bir duman per
dan bilhassa iki hagtane zarar gür· deııl olacağı kanaati fahar edilmekle
müşUlr. Bir çok 610 ve yaralı var- dir. 
dır. Hiçbir askeri hedefto i~abet vaki 8e1cleaf.. laareket 
olmamı1tır. Vaşington, 23 (A.A.) - Bahril·e 

Henüz tamamlanmamıı bulunan Nazııı Albay Knox, bugün gaıcte-
1·akamlaı·a göı-e , S-Ovyet avcıları ve ciler toplantısınılıı d~niştlr ki: 
hava dafi topları 15 düşman tayya- Uzakııarktaki eon in'kipflara Ja· 
resi düşürmüşlerdir. ponyada saıısur konulmuş olması, 

Stalinin tqekkürii dünyanın o kısmında Y<'ni askPrİ hn· 
Moıkova, 23 (A.A.) - Sta- ı :reketlerin ~ukubulacağını göst:r!r· 

!" d " M " d f K · · f Oralarda bıı· hareket bekleyınız. 
ın, un u a aa omıserı sı a- lI d b hareket pek kı hl • 
t·ı M k d b" .. l "L . em e u sn r ZR 
ı e os ova a ır ıııun :ı~ ~ı?ır manda vukubulacaktır. 
neşrederek, t asarruf eervıslerının, R lt'. d · 1 h b 
gece avcılarının , dafi ba tarydla- oose•• ıo uer .. a er 
rını kullanan topçuların ve pro· Vaeington, 23 (A.A.) - Roosevelt 
jelc.tör ıervislerin in teyakkuzu ga.zeted ler toplant~~ı~dn ~yanaL1a 

· k bulunarak Japon huku'lıetıııln rndvo 
sayeıındc Moskovaya arşı yapı- 1 b ve telornf h b ·t 

1 1 
, . neşr ya na ..., mu a era ı · 

lan akında A man tayyare crının aıısür koyduğunu blldirnıiştlr. 
d w ld ·· 1 · · f .n ~.:..•_s.:..._,;.__-------...:....-agıtı ığını soy cmşı ve ıt aıye -
teşkilatına d a ayrıca teşekkür et
miştir. 

Almanla r gaz kullanacaklarmıf 
Moskova, 23 (AA.) - Bir 

Sovyet tebliğine göre, 15 tem
muzda Pskofta Z apadnaya Psiş
na civarında cereyan eden muha
rebelerd e geniş m~yasta gaz kul 
l anılması hakkında ta lim a tl ih tiva 
eden vesikalar ele geçirimiştir. 

Moskovarun bombardımanı 
hakkında 

L o ndra, 2 3 (AA.) - R euter 
ajan11ının Moskovnd ak i h ususi 
muhabiri M i11ter A exander Werth 
bil d iriyo r : 

Moskova üzerine yapılan ilk a 
kın, bize, bazı farklcula sanki 
y eniden Londrad a imi, i7 h issin i 
ver d i. Almanlar tarafından gürül
tülü b ir tarzda ve tah ripkar ola· 
rak tavsif edlen bu hiicum, bi
zim L ondrad a orta tiddette de
diğimz ihücumardan b iridir. ................................................ 
Portekiz Rei•icümhuru 

Aaor adalanna gitti 
Liıbon, 23 (A.A.) - Portekiz 

Cümhurreisi General Carmona, bu· 
gün cCavalho Aranja> vııpu ı·ile 
Açore adalannı teftişe çıkmıştır. 

Vapura üç destrover :refakat et· 
mektedir. 

Habe,istan 
sefer ı 

(1 b el t(lh.t/~dm el""°"") 
mey d ane etrafındak i çadırl ara 
tam isabetler vaki olmu,tur. iki 
b üyiik yangın çıkmı,tır. 

Ayrıca Portsait' e de hücum e· 
dilmi~ ve bombardımanların mu
vaffakiyetle neticelendiğini göııte
ren büyük yangınlar çıktığı m ü-
11ahede edilmişt ir. .. 
Suriyedeki mütareke komisyonu 

reisliii 

Kudüs, 23 (A.A.) - G eneral 
J ohn Chrysta!l __ ~uriye mütareke 
komisyonu reısıgıne tayin e d ilmi' 
tir. Mütareke müzakereleıi ecre· 
yan ederken V ichy' n in başmurah 
hası o lan G eneral Deverdillac mü 
tareke komisyonunda da Vichy 
h ükumetini t~msil edecektir. 

Gilmrllkler Vekili 
Artvin de 

A rdahan, 23 (A.A.) - Güm
rük ve lnhisarlnr Vekili Raif Ka
radeniz yanında Muhafaza Ko· 
mutanı ve Karıı Valisi olduğu hal
de b ugün buraya gelmiş ve bura
d a b ir müddet kaldılc.tan sonra 
A rtv in' e ıitmiftİT. 

Adliye Veklllnln 
beyanatı 
(Birftel _,.,,._ ...,._, 

Adliye Sarayı 
AıJliye \'ekili , adliye sarayı inşa· 

atınu:ı ilk !ırsatta ba~lıyacağını, sa· 
rııyın, eski hapishane binasının ar· 
ııuına yaptınlmıyacağ yolundaki ea
yialann dotru olmadıtını da söyle -
miştlr. ................................................ 
Bulgar Nazırları 

Roma dan 
dönüyorlar 

(1 inci ıa'/ı,if edm dettam) 
vekili Filof ile Bulgar Hariciye Na
zırı Popo! şerefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. 

Zi\'nfette Kont Ciano ve ınah·etin
den ·başka Fnşist. Partisi Gen~İ Sek
reteri, müteaddit ?\'nzırlar, ltnlynn 
Genelkumıny Reisi, Bulgaristanın 
Roma ataşemilileri ve diğer bir çok 
zevat hazır bulunmuştur. 

Almanya İzmir 
fuarına iştirak 

ediyor 
İzmir, 23 Temmuz 

(A.A.) - Almanya hükumeti tz. 
ınlr enternasyonal fuarına ı·csmen 
iştirak edeceğini bildirmiştir. nu 
maksatla Berliııden gelen miltchnssıs 
bir heyet sergi sarayında kendlleri
rıe ayrılan hususi rıavr'2.llr!ıı tetkikler 
yaptıktan sonra Bcrline gıtmişlerdir. 

Halif ax'ın nutku 
Sııntanıonlca cKaliforniya> t8 (A. 

A.) - Ulln burada bir tayyare fnb· 
rikasını ziyaret eden İngiltere Bü
yük Elçisi Lord Halifax 8000 iııçiye 
hitap ederek şöyle demiştir: 

Alınıınyıı hava faikiyetlni kayb~
dec ği tarihe gelince Almanya dahı· 
linde büyük şeyler bcldcnebıllr. Al
nıanyıı bir çok muvaffakıyetler ka· 
zandı, fakat aldığımız malOm~ 

1
hnl· 

kın ne temin, ne de tntnıln .1• ~e; 
miş oldu~unu göstcrmcktctlir. t\ı~ın · 
Bu halk bıllyor ve HıtJer de bllıy~r 
ki Büyiik Britanya müda~aaınnı ııııu-

tl tahrip edemezse mutemadiyen r a e ~ . 1 a rtan hav• hücumuna manı o nmıya 
caku r, 

oe sadeliği 

İmza merasimi tam 32 dakika stır
müş, sekiz ayak zahmetli; utıraplı 
nıilzakeratın ta dik ve tev iki bu 
kadar az bir müddet zarfında vtiku 
bulmu~tu. 

ticaret gemisini batırmışlardır. . 
Dün ~ Uumbcrdekl Unuın te ı

ımbna, İngiltcrcnln dcıf,"ll cenubunda 
bulunan muhtelif tayyare meydan
lanna 1.Anrruzlar yapılmıştır. 

Avcılnnmız ve havn dafi topl~r~
mız Manş aahlli üzerinde 11 İngılıs 
tayyaresi ve donanma topçumuz da 

:Müttefiklerin imza 4 ·İngillı tayyaresi düşürmuşlerdlr. 
merasim1nin İngiliz savaş tayyareleri dün gece 

bu derece basit ve muhtasar olma· batı • cenup Almanyasındn muhtclıf 
sını lltlzamdn m&ksaUnrı (Lo:zan) yerlere küçük miktarda infilak ve 
musalehanamesinde bize karşı çok yangın bombaları atmışlardır. 
fcdııkfırliklar etmek mecburiyetin- ltalyan tebllll 
de kaldıklarından dolayı sulhil ken- Roma, 23 Temmuz 
dilerl için bir nevi mağlübiyet ad· (A.A.) _ İtalyan ordolan um~n;ıi 
dettiklerlnden neşet ettiğini söyl!- karargilhmın 411 numaralı teblığı: 
yenler var. Müttefiklerin bu sulhu Şimali Afılka8a Tobnık cephe in
kendıleri için ne suretle telakki et- öde topçu faaliyeti gönılmüştür. Al· 
tiklerine karıemaytz. Fakat bizim man tayyareleri, müstahkem me\kı
içln bflyük bir zaferi siyasi olduğu deki tayyaıe dafi bııtaryalannın mev 
eilphesizdir. zilerinc hücum etmişleı-dlr. 

Sollum cephesinde tayyarclerlmiz, 
İsmet Paşa, sekiz aydır bu sulh dilşmanın mitörlü vesaitine ve barn· 

ic:in uğraşırken, bilhass:ı istiklüli kalanna hllcumlarda bulunmuşlar ve 
siyasi ve 1ktı4adiyatımızı kurtarma- buralara isabetll -endnhtlar yapm Ş· 
yı kendine bedel ittihaz etmişti. Baş !ardır. 
murahhasımız, bütiln rüfekasının İngiliz tayyareleri, Bin11:asi şehri· 
geceli gündüzlil himmeUerile bu ni bombardıman etm1şlcrdlr. 
maksadına adım adım uğraşarak 

muvaffak olmuştur. \ A m e r 1 k a n ı n 
Herhalde bugünkti imza ile, en lnglltereye V&recall 

milhim kısmı itmam edtımı, olan •2& mllyon dolar 
sulh muahedenamesi, İsmet Paşanın 
şerefi askeriyesine, şerefi 11lya i de 
izafe edecek büyük bir eseri muvaf· 
:f' akiyetti r. .M ücahedel mil lıyem izin 
tarihinde birinci, ikinci (İnônfl) 
harpler , Sakarya hirlkai müdafaa
sı ve İzmir zaferi hudapesendaneSi 
ile büyilk bir mevki lıinzanmış olan 
bu milli kahramanımız, burnda ih
raz eUlği siyasi zafer ile ıle nıeınle

ketln minnet ve şükranına kesbi is
Uhkak etmietir. 

Londra, 23 (A.A.) - Maliye 
Nazın Mister Wio d , Avam Ka
maraıunda dün ypatığı b eyanat 
sırasında Amerikanın İngilterc:ı;e 
425 milyon dolar ik razatta bulun 
mıya karar verdiğini aöyemiııtir • 
Bu meblağı icar ve iaşe kanunu· 
nun m eriyete konulmasından ev• 
vel y apJan harp malze~esi ıi~
risle rinin b edelini ödemıye tahs.ıa 

l eclilecelttir. 

Bir tasanuf bonosu size iki bakımdan fayda temin eder. 

1 - Paranızı en emin bir yere yatırmıı ve ona en iyi bir fah 
temin etmiş olu rsunuz. 

2 - Milli müdafaanın artan ihtiyac:larını karşılıyarak daima 
daha kuvvetli olan TOrklyeye hizmet etmiş olursunuı.. 

Türk vatanı bizimdir. 
Ona hizmet borcumuzdur. 
Ona hizmet ederken kendi 

menfaatinize de hizmet ediniz. 

BİR TASARRUF BONOSU ALIHIZ ! 
Bonolar Hazinenin kefaleti altında 5, 25, 100, 600, 1000 liralık 

parçalar halinde ihraç edilmiştir. Demek bonolar her keseye elve
rişlidir. 

Vides! kısadır. 3 aylık, 6 aylık v' bir senelik bonolar vardır. 
Bu vidcnin httnmmdn bonoyu iııde ederek paranızı alabiUrsiniz. 

Bono vadesi geldiği zaman 
Paranızı geri almak isteme zsentz vldeai gelen bonoyu yeni bır 

bono ile değiştirir ve aradaki fa izi bir defa daha peşin alabilirsiniz. 

Fakat vade dolmadan evvel paraya 
ihtiyacınız olursa 

Herhangi bir bankaya mü rncaat ederek, ~no faizinde~ yüz 
de varım fedakarlık yapmak su rct!le bir bonoyu ıskonto cttırıp om 
par~ya kalbcdebillrsiniz. O hal de: 

PARANIZ DAİMA PARA DIR. 
3 ay vadeli bir taeuruf bon ::a bir yılda yüıde 4 

6" "" .. " " 
12 " " " " "' " " 

5 
6 

faiz getirir. 
Faizler bono kıymetinden te nzıl edilmek suretfle peıım ödenir. 

Yinl bir scn.c v~deli 1000 liralık bir bono fçın 940 lira verecek ve 
buna mukabıl bır sene sonra O 00 lira alacaksınız. 

Bono faizleri peşin ödendi ği için fa1z nlsbcti hakikatte ~ 
değ-il, % 6,38 dir. 

BONOLAR BANKALARLA ŞUBE VE AJANSLARINDA 
SATILMAKTADIR. Bonoları Milli Piyango İdaresinin resmt aat>ı 
gişelerile banka olmıyan yerlerd eki Malsandıkl:ırında da bulabilir· 
siniz. 

bonosile hem kendinize 
hizmet edebiUrtiliZ-

Bir tasarruf 
hem vatana 

• 
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Diyarbakır iskan Müdürlüğünden: 
Sıra B11 Ktrif l>tdtli İhal• tariM So-0.tl Tıırnittcr.fıa 

Li. Kr. 
Şekli 

mföıakaaa /l.o. Kazan Kottt adedi Tip L. K. 

Postoğlu 110 IX 7043\i,!lO 30/i/9CL 10 
> 
> 
> 
> 
> 

i2i2 73 1'ape.lı ıal'f lıl!UJ1J• 
> Matrani 1fi IX 7325.66 > > M9 42 

4782 88 
880 79 
7,7 80 

4251 78 

> 
> 
> 
> 

> 
8 U!ll'tl 

Şcma-ıni 120 IX 63771,60 > > 
Altıok. M. 25 IX 11743,76 > > , , Ulam 25 IX 996·"60 

> Monla 1''eyy~ IX 56689,71 > > • 
392 219930.91 

ı l>ıynbakır vilayetiaın Merkez •e Bismıl kıu:11lnrın<lıı keı-e te ve çivısi ıskarı arnbarındaıı verilmek 
n a iger bütun malzl!me Vt! işçlliel mütfahhidine ait olmak vf! anahtar teslim etmek ıartile yukarıda 
'RJCvkiı, adet ve bedeli keşlflerile tipleı i yazılı 392 evin ı.ı:; /!141 tnrihinden itibart!n npalı zarfla !ha
lelen muııaknsnya konulınuştuı. 

2 Talip olanların tayin E:dilen gün ve saatten evvel vesaıld ve 'i"'~ yedı buçuk miktarındaki teınıııat 
akçeı11 ıual..1>uı.larlle cbllumum şeraiti oku) arak o/o......... tenziliitıl• kabul cilildiğini> imza edip mazrufu 
Kom.1.,~oıı Rt>ısıne tcvdl edeceklerdir. Adresler rn)'et aç k \·e sarih olacaktıl'. Ihal•• günti ve saatinden 
sonl'fi ynp 1 c lı: t }> ifnamell'rle po:<tadn tenhhur etnı ış nıl!ktuplar kabul edilemez. 

3 p iın, şartname •e taf" lüt resimlerını gormck ıııti~<mlerın her gun iskan mııd!inyetine mtirnca-
atla ızııh t nlabılcceklert gfbl k:ınundn munyyen tıcd cllnı verenlere örntkleri de tevdi olunabiliı. 

4 l'luıı, artname w• tafsilat reı:tmleri Ankara iskAn Umum M ildürlüğü ile fstAnbul İskan müı!ur-
lüğune h: ~ ındeıilnııe olduG-undan istiyenlerin mezkuı nınknm.lara nıuracaat t"l'lebılecekleri. (6S44) 

1 

1 

'2 

1 2 3 4 
1 
ı_ 

5 6 7 8 9 10 

• 
• 1--1-1---ı-.-ı-

Soldon 11oüa " yıık«nıluıı Ctfağ1: 
1 - Utıul u ul (nıürekkc11 kelime) 

2 - Bır lieye hazır bulunan 1 iki ke
lime). 3 - Çm oı1asındakı yeoil ~
ha • Paranın ııilrlim fyatı. 4 - Pöıt 

taıafı su ıılıın arazi - l>uymnlı:tan 

enıir. 6 Bıı harfin ukunu u -
Sokakta geleıı &:eçenden para isti
yen. 6 - Yorulur değil. 7 -- Iü
kfommel gıda (iki kelıme). $ - nir 
aida - Ek!llklik. 9 - Birdf'nbire -
Ezme değil - Sada. 10 - NefA - Pa· 
n konul'. 

Dünkü b•lll'lae&111a laalJedllmlt 
,~kli 

1 2 J .. s 6 7 8 9 10 

ıMONOTONSES 

20DALIK.~NA 
3NAFAK:AALAN 
4QLAGANŞEY• 
5TJKANAN -iL 
60KANALAR E 
7N AŞNALIK• 
•SELE.RIFAT 
tENAYT KARA 

TAS 

Bir k•dın koc.aını 
arıyor 

Ediı neıfe Gazi ~Uhal mahallesinde 
oturan Ali kızı Ane, zevci Babaes
ıull Mebnıet oglu Ahmet Çetinin 10 
•encdenbed nerede olduğunu bilme
mekte ve kocruını aramaktadır. Bu 
kadııı, kora ını tanıynnlann Edirne
de gazete mohabııi l\luamnıcr Balcı
o~lnna bıldirıneslni ı lca etmcktedır. 

liD·'U 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,.,o Pıogıam, 7,33 ;\tiizlk, '7,45 
Jlaberler, 8,00 Mfizlk, 8,:10 EVfN 
SAATi. 

* 12,30, Pıoeı-am, 12,33 Fasıl heye· 
ti, 12,45 Habt!rleJ·, 13,00 F'ıısıl heye
tı, 13,15 J.liızik. 

* ıa.oo Pr•:ı-anı, ıs.oa Orkestn, 18.:~o 

Kapah zarf usulile 
eksiltme ilanı 

Çorum Daimi Encümeninden: 
ı - Evv .. ıco müteahhidine ihııle edUiıı t:cıahhCitleriııi ita etmedikle

rinden ıııukavck. ı fc hcd1len Çuı ıını - l.\.Ieı zifon yolunun O + 500 -
1 + 100 inl'I kılonıctıelerı arıuıııdııki 3fi00 metre murabba parke kaldı· 
nm inşaatı !141 t<'lnmuzunun 80 uncu çarşamba günil saat 16 da Daimi 
Encümen içtıma salonondu ihale e-ılil111ek uzeıe 2490 sayılı kanunun ol 
incı rnndde,,inc tc\':fikırn 20 guıı mfıddetle kapalı zar! usulil" veniden •k-
ıiltnH~) ı: çıkarılmıştır. • 

2 - Yapılacak loın keşıf bııdeli 217P2 liradır. 

S - Muvnkknt teminat 1G34.40 liradır. 
4 - Bu işe nit evrak şunlardır: 
A Keşifnarue ve sıl!lılei fiyd 

B - Proje, 
C - Eksiltml' ~artn11me$i, 
D - Hutıu t ~artnıınıt, 

E - Mukavele ıırojesi , 

F - B"yındırlık iolcri ~enel oartname!li, 
G - Unıunıi ve fenni şaı·tııame. 

5 - Rıı vesaık tatil ır!inlerı harİ\' olarak htr ~iin Nafia dalr•!İndt 
n Etıciimeıı kalenıindt> göl'ülcbilit·. 

6 - Ekılltmeye gll'ebilnıek için U-minat ak~elerinin yatırılmuı ve 
lhkal üç gün evvel \'iliiyt:t makamıııa muracaatJa alınacak ehliytt n-
ıikastle Ticaret Oda 1 belgesinin ibraz edilmesi 9arttır. (i8115) 

1 
Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiye plAnı 

K•ıideler ' ıubat, 2 mayıs, 1 ağustos, 8 lldnciteşrln tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira il 8 adet 250 liralık = 2001}.- lira 
3 > 1000 > = 8000.- > ~5 > 100 > = l.1500.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 80 > 50 > = 4000.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 00 > 20 > = 6000.- > 

, y·· k. c h . ı· ur ıye um urıye ı 

ZIR AA T BANKASI 
l:ur11lıı1 tarihi 1888 - Sermayffi: 100,000,000 'fltrlı: lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265. 
ZİRA! ve TİCARİ HER N BVİ BANKA MUAM~LELERl. 

Para biriktirenlel'e 28.800 lira ikramiyl! veriyoruz. 

Zi .aaf Banlrasırıdıt kunıhar•ı ve l..umbarasız tasarruf he,.ap· 
laruıda 'Jı az 50 iiruı buluna larl\ 3eneJ" ( defa çekil~dc kur'a 
ile aıntıdıı.k.i plıina göre ikrnnılyt dağttılacakt.ır : 

4 adet l,OQı!) liralık 4.000 Hm J 00 adet 60 liralık 5.•:oo lil'u. 
4 > 600 > 2.000 > 120 > 40 > 4,/\00 > 
4 ı. 260 > ı,ooo , tM > 20 > a,200 > 

40 > 100 > 4,00Q > 

DiKKAT: HKaplannthıki paıalar blr sene içinde oO lıradıın 
aşağı dü~mıycnlert ikı-amiy~ çıktıgı takdirde % 20 fazla.;ile veı ile· 

cektir. Kur'alar ıencde: 4 defa, 1 l!:ylül, l Bırincikinun, 1 Mart 
•e l Hadrıı.rı tarihle,.ınde çekllecektlı. 

Topkapı Maltepe•indeki 
Satınalma Komisyonundan: 

- 9 / 7 / <)4 1 tarihinde ihalesi yapılacak 5 O bin liralık ~az 
yağına talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 28 / 7 /941 pazarteıi günü saat 11 de T opkapı 
Maltepeeindelc:i Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartname 

1 

' 

ist. Komutanlığı Satmalll)a Komisyonu ilanlan 
25 7 ı 941 Cuma günü saat 11 ,30 da aşağıda cins ve miktar 

ları yazılı yem ve yakacak maddeleri ayn ayn pazrlıkla 11atm alı 
nacaktır. İsteklilerin belli gün ve saatte teklif edecekleri fiyata s;ö
re kat'i temiantları ile birliL:te Fındıklıda Satınalma komi~yonuna 
ıelmcleri. c6 l 19:t> • 

Kuru ot 
Odun 

Miktarı 

kilo 

10000 
30004) 

""l(o"' 
Yapılan eksiltmesine talıp çıkmıyan 3000 tın odun 28 7 941 

günü saat 15 te puarlılda ~nıın alınacaktır. Muhammen bedeli 
60.000 lim olup kati teminat' 8500 liradır. Şartnamesı her gün 
Koınısı-oııda ~örü~ebilir. lstekl:lerin belli gün ve saatte Fındıklıda 
Satınalıııa Komisy onurıa gelmeleri. c6 l 2 I > 

.. . . 
s~her kilosuna 7 kuru~ fiyat tabının edilen 175 ton kuru so

ğıın 9 8 941 cunnrtf'sİ günü saat 1 1 de kapalı zarf usulü eksilt
me ile s.ı ın alıııııc:aklır. Muhammen bedeli c 1 2250> lira olup ilk 
lt!mİmJtl 91 R lir.ı i5 kuruştur. Şartnamesi her giin Komisyonda 
göriilrbılır. 1 .-klileıin bt?lli günde nıuayyeı: r.aatten bir saat on
crye k.ıdar teklif .m~ktuplarl'H Fındıklıda Satıııalma Komiııyonu

na vermeleri. ( () 18 7) 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

- Kağıdı ciheti askeriyeden verilmek 9artile 21 kalem 
c na kı n1ft t bııa pazarlık la bastırılacaktır. 

2 - Nümune ve hu~uııi ~artlar fopkapı Maltepe Aııkeri 
Satııllllnıa Komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme 29 7 941 salt günü saat 11 de Topkapı -
Maltepe A keri S:ıtınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Kat' teminat tekaui.ir edecek bedel üzerinden alına· 

caktır. c.6 134) 

İst. Deniz Lv. Satmalma Komisyonu ilanları 

Marmara Oaaübahri K. Satınalma 
her gün görülebiliı. 

3 - 50 bin lirlık gaz yağının teminatı kat'iyyeıi 

liradır. 

1soo Komisyonundan : 

4 - lsteldilerin mezkur gün ve saatte teminatlarile 
te Komisyonumuza müracaıı t lan. ( 6089) 

birlik- ı ______ __;:C..;;in~s;.;.f ____ _ 

1 

Miktaı-ı Kati t~mitta.tt 

Lira K Uf"Uf 

Teknik Okulu 
Başkanlığından: 

CİNSİ 

Patates 
Kuru soğa" 
Nohut 
Toz şeker 
Kuru iizü111 
, fercimek ( Yeoil) 
Kuru faıulya (Çalı) 
Yumurta (adet) 
Kuru barbunya 
Sirke 
Tu~ 

Sıılça 
Limon ( aJeO 
Gaz (Litre) 
Çay 
Ya ııı kada\f 
Ekmek. lı:adalf 
Tel kıı.datc 

Odun 
Sıtde yaiı 

(çirt) 

Satınalma Komisyonu ı 

Kil.O 

10000 
9000 
2500 

10000 
1000 
1000 
6000 

75000 
200t 
2000 
3000 
1200 

24000 
soo 
200 
600 
600 
500 

75000 
7500 

l\l!RTIŞ 

12 
6 

2ı; 

27 
40 
26 
!?8 
u 

20 
10 
6,5 

ncı 
3 

20 
70(1 

40 
~5 

:15 

1.9 
170 

URA 

ı:wo 

640 
650 

4700 
400 
26U 

1400 
1875 

400 
200 
11J5 
:\G~ 
'100 
100 

1400 
200 
171i 
171i 

1411/ifl 
1425 

1271)0 

Yıldızda bulunan Teknik okulun uıı t 941 mali yılı ihtiyacı olan yukn· • 
rıda cins, miktar, tahmin bedellerile tutarları yazılı 18 kalem eızak ile 

1 
odun v• sadeyağının üç ayrı şartna ıııede kapalı zarfla ve odun açık ek-ı 
siltme ile 4/8/941 tarihine rastlıyan ]>a7.artc!!I günü, erzak saııt 10,30, 
odun 10,45 ve sadeyağı ııaat 11 dt' Güınüşsuyundn Yük,;ck MUhendis 1 

:Mektebinde toplanacak olan Komiııy onumuzda eksiltmeye lconulmuşlar-1 
dır. E~akın llk teminatı 1121 liı'a 25 kuruş ve odunun 106 lira SS ku-, 
ruş ve sade yatının 956 Ura 25 ku ruştur. f eteklilerin ~nrtnamclerl gör
mek ve ilk teminat yatırmak üzere ckslltnıedcn bir gün evveline kadar 
Yıldızda 9uluııan okulumuza ve eksiltme günü de Günıü~suyunda Yiık- 1 
sek Mühendis muhasebesine gelmcle ri. şaı tnamede yazılı belgeleri ihtiva 
edecek olan teklif mtktuplaı ı eksfü medım bir saat evvel makbuz ıııuka-ı 
bilinde verilmi1ı huhınaraktır. Po tatla vtıki olacak gecikmeler kabul edil-

mez. ( 5980) 1 

flan Ta•hihi 
GazetE>mizin 23 temmuz 941 tu ihli nüshaııında neşrolunan İstanbul 

Beledlvesiniıı Atıatürk bulvarımn A tatül'k köprügünden itibareıı 500 met 
relik kısmında yapılacak oııe vesnire inşaatı hakkındaki iliınıııdıı keşif 
bedeli 34186 lira 37 korıı~ şı•kliııde yazılacağı yerde sehven ~41 xı; lira 
37 kuruş ~eklinde yazıldığı giil'iilnıü ştiıl'. Tıı!<hilı olıınuı. 

Siynh levha saç ıoox~OO X 1.G 1800 kllo 
10 lu galvanizli saç 150 > 694 
Pıl"inç çubuk 45 • 
Pirinç kaynak teli 86 • 
Pınnç çubuk 46 • 
Kırmızı teolin boya 10 > 
Amyant fitil 9 > 
Be.ısiz levha li tik 110 > 
Dt'mir kaynak teli 45 > 
Asil 11ülfirik 160 > 
Karbonat do sut 260 • 
İspiı to cbeyaZ> 16 > 
1>eınir perçin çivbi ıox• 6 • 
Demir kösebent 2G X 2t 30 > 
Dı•mir vida '150 adet 
Piıiııç verniği 16 ıışe 
Boya fırçası !l No. 1l O ade• 
Pamuk fıstfıbu 16 kilo 
Zımpara kiğıdı cbeııli• 60 adet 
Külçe pirinç 600 kOıt 
Altı lcüşe pirinç çubıık 21 > 
J{arpit aoo • 
.Kalay 6 > 
Sabuııin tozu 16 > 
Toz sülyeıı l5 > 
Bezir yağı 15 • 
A teşlıasan tioe;ıi 300 adet 
Tetreklor 160 kilo 
Oksijen 80 tüylip 
01.'ıııir testet·eli 60 adet 
Kfıfiru 1,6 kilo 
Kezzaµ 15 > 
Etiket 800 adet 

1. - Yukarıda cin~ ve ıııiktarları yazılı 33 kalem ıualzeme pazar~ 
lıkla satm alınacaktır. Pazarhi:"l 25 temmuz !l41 cuma günli saat 16 te 
izmitte Tersıme kapısmdnki Komisyon binasında yapılacalchr. 

2. - Pazarlığa iştirak edec:ek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ist.&
diği vesaik ve 694.94 liradan ibaret tcmlnatlarlle blrlıkte muayyen Kil• 
ve saatte Komisyon Başlronlığına milracaatl8l'ı. (6096) 

• • • 
80 metre bakır boru 50 m/m İç lcutur, 52 mi'm di~ kutur. 
6 metre mikabı ıhlamur hatıl 300-400X30-40X l 0-14 
3 çuval çimento. 
1 takım rozbit 
2 da et gürgen dolap 600X 1 7X 16 
8 > çıralı fabrika. 400X28X3 

1 O » fabrika tahlası 400X25X2,5 
3 > çtralıı hatıl 400X28X8 · 
2 J> Yarma gürgen SOOXl5XIS 
3 > kontrapilalc 200X 120XO,S 

95 > çıralı hatıl 600Xl5X4 
65 > çıralı hatıl 400X25X5 

2 > çıralı çam kütük: 700X32X32 
25 > çıralı kadron 400XIOXIO 

Konuşma, l!UO Memleket po.tası, 

11,•o İnce az: heyeti, 19,00 Konııı· 
•a : (Dertlı~uıe suti), 19.16 Orkes
tra, 19,30 Haberi&', 19.4!i Diiııya 

ıarkılan, 20,15 Radyo raz~tesi, 20,45 
Solo ~rkılıı.r, 21,00 Ziraat 1'akvimi 
Ye Topr"k lalısulleri BorsHı, 21,}I) 
Şarkılar, 21,26 Konuınıa : ı Sanat
*irlarımız konuşuyor), 21,40 Müzik, 
22,30 Hıı heder: Y.;ıı!ıam - Tahvılat, 

Kıı.mbıyg - Nukut Bors:aaı (Fiyat\, 
!2,45 Müıik, 4!2,65 Kapanı~. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 19 - 7 - 941 vaziyeti 1 > çıralı çam kütük 800X28X28 
1 > Karaağaç 400X45X 1 2 

İstanbul Dördüncü icra Me-
1n.1ı1rluiundan: 

Evvelce Eminonünde Reıa
diye caddeainde Rıhtım Ha. 
nında 9 No. da mulı:im iken 
h.ılen adresleri meçhul bulu
nan l lüseyin Nafi ve Hali
me. 

Haziney~ 28 temmu~ 1340 ta
rih ve 6794 sayılı noler ıencdile 
merhun bulunan ,.e hazine alaca. 
iı olan otuz bin liranın ödenme
mesi hasebile aatılığa çıkarılması 
istenilen Türkiye nam vapurunun 
paraya çevrilmesi talebile ilanen 
yapılan tebligat üzerine gelip bir 
İtİTazda bulunmamış olduğunuz· 
dan merhun bulunan vapurunza 
17/2/1941 tarihinde yeminli üç 
ehli vukuf tarafından (yirmi altı 
bin yüz alt mı' üç) lira kıymet ko
nulmuftur. 

İcrn ve iflas kanununun 103 
iıncÜ maddeai mucibince ehli \'U· 

kuflar tarafından verilen -rapora 
bir diyeceğiniz varsa (on) gün 
içinde icra daircaane bildirmeniz 
alı:. taki halde mezkur kıymeti 
kabul ile rapora kar" bir diyece
iiaJz bulunmaclıiını beyan etmİf 
addoluaacaimız ihbar olunur. 
(9.f 1/226'-\ 

AK T l F L. 
ıra 

Ka•o: 
A.Jtıa: Safi Klloru• 72.604,61' 
Baakaot • 
Ufaklık • • • 

DolaüJelti Mulaobirl•: 
Tlrk Llru1 • • • · 

Hariçte/ti Muhobirla: 
Altın : iafl Kllorra• 12.000.M5 
Alhaa tahvlll kabll terbdt 
tlGvlder . • . • 
Dlfer di5vhler vo borçha 
kllrlar bakiyeleri . • • 

Hazine tolnJilleri: 
Deruhte edilen evrakı nak-
diye karf1lıl"t • • 
ka11uaua 6 - 1 lacl maddeleri•• 
tevflkaa Haslae tuafıadaa 

valııl tedlyat 
ScneJat cüdanı: 

Tlcarl ıenetler 

E•lıom ve tahvilat cibclanr: 

{ 

Deruhte edilen evrakı aak-

A dlytllla kar,ılıf1 oıham .,.. 
tahvlllt ı ltibarl kıymetle ~ 

11 - Serbeat eahaıa •• tahvUAt: 
Avon•lar: 

Altaa •• dövb tlurlno avaaa 
t'ahvillt Uııerl110 avanı 

Hulae~e kıaa vadeli naat 
HHlaeye 31SO No.lıı kaaıau rlr• 
-.ııaa alba kartılık.la a •ao• 

Hi•..Jorl•: 
M•lttelil 

102.124 204,7S 
1J 199.019 - • 

S78.176.ti 

500.7SU3 

11.UO S\7,31 

«. 71 l.426.46 

151.741.S6S.-

___ 2_l.6H.Otl.-

2'4.121.S62.)9 

45.48'.Slt. 93 

8.310.245.19 

i67.'8f.926. 7S 

Yelı.ın 
lTım wlMI ......._ 

Lira 

u"oı ·'"·'~ 

- .7U.ll 

ıı.stı.m.11li 

1 U7 .16S.5S2. -

2'4.621.S62.J 

Sl.79',807.12 

17!.llUSt. 
UOl.ll0.-
7.571.MI. 

1 

1 

p A S 1 F . Lira •==u=r=.== 1 :> duble çam 35X35 
1 > karaağaç hatıl 350X~Xl 2 

Snmcrv•: 
ihtiyat altce•i.: 

Adi •e fevk.İlde 
Huıual 

. . . • 

. . . 
T edavülclelti Bonltnofltll': 

Deruhde edilen uralo Hkdlye 
Kanunun 6-1 lael •addelerhae 
tevfikan Had•• tarahndaıt 

vaki tedlyat 
Deruhde edile• evrakı aak· 
diye baklyetıl 
Karııhlt tamam•• altın olarak 
lllveten tedavili• va-ıedlle 1 • 

Reeskont mukabili lllveteıa t ... 
davüle vuedllea • 
HaElaeye yapıl•• altııa karftlıkh 
avaaı mukablll 3'0'.l No. lı kaaı.ı• 
mucibince lllveten tadaviile va• 
ıedlleD 

MEVDUAT: 
Türk llra•ı 
Altıa~ Safi Kllor-ra• 877.lSll 

3850 No.lu kan11aa •5ro huln•1• 
açılan avanı ıoukablll tevdi 0~11· 
nan altınlar: 
Safi Klır. SS,541. 930 
Davb taalallllclah : 
Altıaa talnlll kabil dövlsler 
Diior 111.tslot ve alacaklı idi· 
rl•r ba.klyeteci 
ll11late1U 

7.822.019. lS 
6.000.000.-

1SS.741.S6J.-

21 883 Oll. -

1S7.t0.5S2.-

17.000.0M.-

2so.ooo.ooo. -· 

tlJ.000.000.-

6S 481.128 24 
l.233 zu 03 

71.124. 167. 90 

2UJ7.00I. -

Yeltci" 
... ....... ..... .,. s 

15.00ı> .OOG. -

U.IU.tU.15 

St7.MS.SS2. -

'8.649. 910. 'n 

78.124. t 67. 90 

29.,37.008.-
109.t 6.441.90 

129.1'0.099.'l'J 

30 :& köknar kütük 700X35X35 
4 > köknar çam kütük. l O M.X35X3S 
2 » köknar çam kütük 1 O M.X25X2S 
2 > çıralı fabTika 400X28X3 
3 » çıralı fabrika 400X26X 3 
2 > karaağaç hatıl 400X45X 14 
2 > çıralı hatıl 400X28X8 
1 > gürgen dolap 600X l 6X 1 7 
2 > meşe yollama 500X 1 f\X5 
1 > karaağaç 3ı;ox3r;x 1 O 
3 > çıralı hatıl 400X2AX8 
1 '> gürgen dolap 600X 1 7X 16 

270 » tahta 400X25Xl.5 
8 > tahta 400X25X2.) 
6 > köknar c;aın klitiik 10 M.X35X35 

l 5 > köknar kalas 400X10X8 
50 > meşe kütük 500X35X3S 
12 kalem muhtelif cin~ ve e b' atta kereste 
Yukarıda yazılı 36 kalem muhtelif cins ve eh'a1taki kere.o1t~ 

!erin 25 / 7 941 coma günii 11a&t 14 te Kasımpasada bulunan Oe
niz Levazım Satınalma Kom~iyo nunda pa:ıarlığ; yapılacaktır. İıt
teklilerin belli gün Vl": saatt~ mezkur Komisyona mürarantlıırı il~• 
olunur. c6 l 4fh - ---·---
-

Devlet Demiry.olları ilanları 
.Muhammen berleli (!lll!H) lira (~O) kııı·u~ olan 807 kilo 860 gram 

kösele tnalıhiidünü ifa cdemiyen mü teahhıt nam ve hesabına (11/8/941) 
pn~artP~I günü 8aat (10,45) onıı kırk beşt(' Hıı)dnrpa~acla gar binası dıı
hilinıle..ki Komi }'On tarafından açık eksiltme usulile satın alınacnktıı. 

Ru işe girmek istiyeıılerfo (2G9 ) !ıra (36) kuruşluk nıuvakkat. ~-

/ 

m!n11t ve kanunun tayin ettiği ve<1ai klc birlıkl.@ eksiltme gllnü saatine 
kadar Komisyona mfiraeaatları lıiz ınıdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisy ondan parasız olarak daıcıtılmllktıı-
·dır. (61/il) 

Sahibi: Z. T. ERÜZ7.f YA 
NearhıM MiWiiıilı: C. ıiıA.aA.N. 11& llld&ia yeı" Matbaaı Y.Rl 7 

' 


