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LOZAN ZAFERiMiZ 
Dün şehrimizde ve bütün memlekette 

* * 
Vekillerimizin 

ihtisaslar' 
Saracoğlu diyor ki: 

Lozan muahed••i bir 
münteha flfl 6ir ı•ge 
değil, bir baılangıç flfl 

bir temeldir. Eminim ki 
Türk nesilleri hu meıa
leyl ebediyete ıötüre
ceklerdir. 

" Hasan Ali Yücel 
diyor ki: -Türk Cümlıurig11tin11 

düşen büyük sullı flllZİ· 

/esi Lozan mualıedesi11in 
açtığı imfcdnl udtın do· 
ğuyor. Bilhassa gençli
ğimizin bu laakik11tleri he· 
yecanla dugmuı ollfla• 
/arını görmek bugün fle 
yarın için büyük bir 
emniyet meniaıdır. 

Ferdi hürriyet 
milli hürriyet 

F erdi hürriyet mi milli laür
riydtlen çıkar, yoksa milli 

hülTİyet mi fetldi hürriyetin mu
haualas dar? Bu eaki dava bu 
ıünlerde yine :matbuat siihmla
nnda bahis rne•ısua oltayor • .Ba-

• zı iyi tahıil ıö~ miilleYTer 
ve iyi yetifmiye namzet muhar
rirler, bu bahsi tazeliyorlaı ve 
ferdi hürriyetin ancak mini hür
riyet sayesinde kazanılabileceği 
ve .,-yidar olabileceği mütalea-
11nda bulunuyorlar. 

Bu meseleyi biraz da «tavuk 
mu yumurtadan, yoloa yumurta 
mı tavuktan çakıır ?» tekerleme· 
ıine benzeterek halletmekte aüç
lük çekenler de vardır. 

coşkun tezahüratla kutlandı 

1 
LoH•• ltiH kuaadıra• aı,ık Milli Şef H o.ı .... ,.ttecl• cltlnkil meraai .. dea hirkaç İ.lltıba 
Lozan muahedesi 18 yıl nnl dün] sinde sevinç ve teıahüratla kutlan -ı ntinü dun heyecanlı bir meı·asimle 

fmzalanmııtı. Bu münaaebetle dünkü mıf_tır. tesit etmiştir. 
Lozan ırünü yurdumuzun her köee - Üni•eıııite .renç1Jf1 de Lozan git- ( Devamı aahif• 4, ıütun 3 te) 

r Çok büyük ,1 ( Askeri Vaziyet ) 
bir kayıp . 
Hatt•t Hacı 

Klmil vetat etti 

' . 

sa·rk cephesinde 
Stalin hatlı yarıldıktan ıonl'tt LeningraJ -
Moskova, Kigef önündeki son 111uhareb.ler 
•e 1812 seferi/• bir mukageu 

Yazan: General Ali ihsan SABIS 
f:sxt ORT>U KClılA1' nANLARINDAN 

(Yu111 Gçünd ıahifemicde) 

Meeeleyi ayni zamanda, iki 
üç senede bir elbise değiftirir ıi
bi fikir ve kanaat deiiftinnit 
olan merhum Ziya Gökalpın , 
cfertler yc)k. tabiat varı> tanın· 
daki nazariye veya düsturile tef
.ir ve izah etmiye çallf&Dlar da 
ıörül~ktedir. 

Halbuki bu dava bizce o ka
dar kanıak ve halli aiiç bir dava 
değildir. Milli hürriyetler, ancak 
ferdi hürriyetlerin tee11üa ve le- ~ 
kimülü sayesinde husule gelebi
lir. Hürriyet, fertlerin alelıtlak 
tabii hak ve ihtiyaçlarından biri, 
.. atta birincisidir. Fransız ihtilali 
kebirinin maruf hukukubeter be
yannamesi, malum olduğu üze
re. inaanlarsn tabii haklarının bi
rincisi olarak hürriyet hakkını 
duey)er. 

il':M,'_,: .. ,,: Taksi t~hdidatı 
Yarından itibaren Koordinasyon 

Heyeti ICararile kaldırılıyor Meram Hacı Kamilin ••k~ 
ltir r .. mı 

Eaki yazının son üstadlımn
dan hattat Kamili de kaybet
tik. 

( RMlyo ıazetesi) - Yarın ( b uP"Ün) halkımızı alakad"r eden 
y~ni bir Koordinasyon kararı ne~ red :lecek tir. Şimdiye kadıu bir 
ıun tek ve bir gün de çift numaral1 taksilerin çalıtması hakkında 
evvelce verilmif olan karar, bı:gün n:!şredilecek ol.an ycıı, Koordi. 
nuyon kararile kaldırılma.ktadıı·. Yarın.dan (bugünden ) itibaren 

Şu halde her feyden evvel 
fertlerin hüıTİyet sahibi olması 
lizundır, ki bunun neticesi ola· 
rak o fertlerin mensup bulun
dukları milletler de hürriyeHeri
tM sahip ve bakim olabilsinler. 

Zaten be,eriyetin fikri ve me
deni tekimül- tarihi tetkik tklil
diği zaman, in unann uaun aıır
lar kendileı: ıı idare eden kuv· 
ve;lere karf., ,\ürriyetlerini temin 
için bitmez tükenmez cidallea: 
ile ömürlerini ifna eyledikten 
ıörülür. A 

ferdi hürriyetin ilk kanun• 
tekil aldağı veyahut bir ( ~anunu 
esaıi) ile müeyyide temin eyle
d iii memleket, malum olduğu 
üzere, lngilteredir. Bu müeyyide 
de 1215 senesinde İngiliz ba· 
l'onlannın, o zamanki hükümdar 
.tan (Topraksız Jan) dan 1215 
tarihinde zorla kopardıkları bü
yük (kanunu esasi) dir. 

Ondan dolayıdar, ki lngiltere
~i, parlamento ile usulü idarenin 
ve binaenaleyh ferdi hiirriyet 
masuniyetinin anall addetmek 
adet olmu.tfur. 

Hakikaten ferdi hürriyetin en 
Eiyade inkitaf eylediği ve kema
lini bulduğu yer lngilteredir, 

T ASVIRI EFKAR 
rnev(lllll ırı.lı 'fe 5 ııiitıtıt 1 d..-) 

(Deva1ııı aahift 5 aiitıın ti da) 

JAPON 
se/erberliği 

ı her tarafta bütün taluiler işliyec .. fdir. Bu suretle yedek PC\rça, las
tik bulunmaması yüzünden garajlara çekilen arabaların Yeri doldu
rulmuf olacaktır. 

Hlndlçlnlye teacvUz 
vaki olur•• Amerika 

ve lngllt ... e harp 
ilin etlecekfer 

Loııdra, 24 lA.A.) - ncuteıııı as
keri ıııuhnı rlıi ~ :ızı;!ioı': 

Şimdi Jupoııyn, Hlndiçlnl)t' lıir ül
tlmııtom \'Prıniştlr. Jııpoıılıırın bu 
memleketi işgal etmek istedikleri en 
lıı~ılıyor. Bu takdiı·de biiyle hlr ihti-

(Dtıvaıtıt salıi/tı 5 siıtıın 4 rle) 

• • 
Amerika harbe 

hazırlanıyor 

Kon ı reden, askerin 
memleket haricine çıka· 
rılması için nı üs a ad e 

İ$tenecek 

Vaşington, 24 (A.A.J - Ofi 
Bugün Harbiye Nl'zaret.inlıı kon • 

greden haıice bir Aınerlkaıı ordusıı 
gönderilmesi için müsaade lı;ti~ ece -
ğ! ı lvi ınuliimat alnı ıUa ol.ın nııı- , 

(Vcvan~ı sahife 5 ı; du· C rlu) 

,------------------------, 
Halkın devlete itimadı .. 

Dün bir zat 1,000,000 liralık 
tasarruf bonosu satın aldı -Yüz bin ve 200 bin liralık mübayaalar 

sık sık cereyan ediyor 
. ~~aliy.e Vekaldi tar.ıfınd.:ın taraftan, bir sene vadeli bono

~nıllı ı~tıyaçlnrımızı karşılamak laıın faızi ile tekrar bono alan 
ıç n pıyasaya ~ıkarılmı~ ·oları laı, rantlarını 'c• 6, 38 e kcıda. 
tasarruf bonoları t k fl . . r 
r k

. . _ asavvur ın yüksellert: tasarru arı ıçın hu 
ev ınde bır rngb t .. ·· k ı· d B I e gormuştür. zamanda fe, 8 a c gi.izel ili 

ol7no arı~_hcm sağlam bir ıaııt plasman bulınaktadı. lar. Dii~ 
'~dasfı, dı~het~ tarafl<ın do milli ismini bildirmek istcıniyen . bir 

mu a na ı ıyacı b· 1 940 b' l' 
k t . 1.. gı ı nı"ın e- vatundaş . ın ıra m\ıka 

e ın u.t:uınl b · · · 1 ' -t·dilmi b ı ll ır şıııe t.ıhııiıı bilinde b r milyon liralık ınü-
b 1 ş A u,·~ı"~ası bu ınğhetın bavııatta bulunmuştur. 
aş0ı:a ad~~. er~ndendir. ·100 bin, 200 bin liralık sa-

gren ıgımıze · b " d 
1 1 b . k gore ono- tıslnra da hergun cvam f'dı'I an an ır aç .. · , ' k " 

1 1 b ld 
gun •Çille.~ ynl- mekı~cJir. Bir ta ım şirketler 

nız s an u a 7 8 ·ı I k' l . . • 1 k k d - ını } on i- me\•cut na ıt cnnı bonolara 
ra ı a 1't satılmı~tır. Diii;~r (Deııanıı s.zhıfe 5, •iUıın 1 4•) 

TeJ.ı. Tasvtriefkir, İstanbul 

L ~~~i~i~~r J 
Türkiyeyi 

tazyik 
Almanya, Türkiyeye 

taarruz etmek 

istirormuı 

MAkSAT 
Kafkasgaga 
varmak imiş 

I.ondra, 24 Temmuz 
(A.A.) - Reuterln askeıi muha • 

biri yazıyor: 
Ru harp Almanya ve İngiltercye 

münhasır kalacağa benzemiyor. Dün 
yanın diğer kıtalannı da harp sa• 
ha ına sokacak gibi gözükuyor. 

l A vrupada dolaşan şayialara göre, 
Almanya harp dışında kalan yegane 
ild rnemlckttı de, yani Türkiye ve 
İspanyayı dn harbe slirüklcmelc üze. 
ı·cdir. Yakında bunlardan birisine 
veya her ikiııine birden taarruz ede.. 
ccktir. Bunun saiki ise ya nefse fev

(Devamı aahif 1'- 6 Bıtt«n 6 de) 

• • 
Wavel Moskovaya 

gidiyor 
Şanghay, 24 (A.A.) - D.N.B. nia 

muhabiri yazıyor: 
Sinvam Pao gllzetftinin verdfif 

malfimata ~öre General Wavel, pek 
yakın<la l\lo kovaya gidecektir. 

Geneı·al \Vavcll, Almanların Sov • 
yet Rusyada ilerlemesi dolayıs11e 
müşterek bir müdafaa cepheel tesiı 
et.mek için Sovyetler Birliğile ltia • 

x 2 

CephM•• r•rl alıadıj'ı 
ltlldlrll•a Marqal V oa 

Brauebitcbe --

Ceplaedea r•rl abadıtı 
•IWtrtlea Mar•I V 08 

Kett.ı 

25 • 

LMB~l~~r~y~~ J 
Brauchitch 
ve Keitel 
Rus cephesindeki 

vazifelerinden 

aff edilmişler 

ROMMEL ve 
List iş başına 
geçmişler 

l.ı<>ııdra, 24 Tcmımu: 
{A.A.) - Moskova radyosu, Ncv

yorktan aldıgı haberleri zikredeıck, 
Alman kuvvetleri Başkumandanı l\ta 
:reşal Brauchitsch ile Genelkurmay 
Başkanı lıfareş 1 Keitel'in Alınan 
kuvveUerinln ilerleyişi, memnuniyet 
verici olmadığından dolayı şark cep
hesi harekatı şefliği Yadfelcrinden 
affedildiklerini bildiı mektedir. 

Moskova radyosu, bir Avrupa hu
kunıet mcrkczındeki bitaraf dlplo -
matik mahfillerin verdikleri bir ha

(Deva.mı ıahif• 6 • tın 8 dt) 

* • 
Alm•nya tekzip 

ed lyor 
B~rlln, 24 (A.A.) - Yan ~smT 

bir membadan blldlr111yor: 
Alman elçilerinden Clodius'un hi

len Ankarada bulundutu hakkında 
:rabancı memleketlerde dolaşan şa -
)'ialar hilafına olarak mumuıle) hin 
Türk devlet J1Mrket:inde bulunmarlılı 
ve ooktanberi Anltaı ala gitmem it 
oldutu Hariciye Neareti mahf ile
rinde &tldirilmektedir, 

distnn arasııııla askeri bir itbfrlitl h?t~\;'!~i-'-· (D•t1MJU •al.il• 4, eUt 111 ı 4e) 
temini maksadile Sovyet askeri eel• 
lerile görüşmeler yapacaktır. 

-- ---- -- . 
Sovyet tebliği · - ____ .._ . 

N • h •. 
azı ucumu 
yavaşladı 

Smolensk Rusların 
elinde mi? 

BHal'abga cephesind• 
düşmanın motöl'lii bir 
alayını imha ettik 

Moskova, 24 (A.A.) - Bu 
sabah neşredilen Sovvet tebliii: 

V •• Bra..lııltelae'I letl1dlf 
ettlfl .&71••• GL llo••el 

. . - ~ ---- - ------
Alman tebliği 

. - - - - - - ~ 

Stalinin oğla 
esir düıtü 

Moakova üçüncü 
defa bombalandı 

Alm•nga, Rum,;nga H 

Bulgaristandaki · e/ratlı 
J $11rlc cephe~ seokedigor 

• Bertin, 24 '.l'cnıınuz 
(A.A.) - Re mi tebliğ: 

2 3 temmuz giinii Polotsk, Ne- ! 
vel, Smolcn&k ve Zitomir istika- ~== 

Bütün şark cephesinde Alnmn ve 
müttefik kuvvetlerinin harcklitı , ıııu 
him bir mevzii mukavemete ve )Ol

ıann :fena olmasına raimen, motörlu 
bir ~ekllde devam etmektedir. 

m~tlerile Besarabya ınıntakasın
da düşmanlara karşı çok şiddetli 
muharebeler verilmiştir. 

'\/ oa Keltel't iltihlif ettlji 
181IH•D General Llıt 

Besarabya cephesinin bir .1ok· --------------

Savaı tayyarelcrindcıı murekkep 
milhhn qekküller, dlin gecf! da 
Moakovada mlihim a kert ve iktı di 
tı:...sisaUı her çapta bomba atmıılnr -
dır. 

tasında kuvvetlerimiz düşmanın 
bir motörlü alayını mağlup ctmit
lcr, 400 otomobil, 300 motosik .. 
let, 32 :mhlı otomobil, 25 top, 8 
torpil makine~İ ve diğer ıilihlıu 
ığtinam olunmustur. 

Yugoslavyada 
ihtilal 

llatilô.lcilerin 5000 ki#ige 
tecavüz ettiği sö9lttnl§or 
( Ha<lyo gazetcsl 1 - Londra rad -

yo u Yu oslavyanın Hersek ve Ka
radng b01gell.'rindc ilıtllil çıktığını, 
\'l' hu ıhtllr.tiıı <la~lcırdnıı inen Sırp 
nskerleri tanıfınd, ıı hazırlnndıi:"lnı 
bildirmi~tir. Londra l'adyo u ihtilal
cHcriıı liOOO ki iyi geçmekte olclukla. 
ı·ıııı iUh·e et uıi~t lı-. 

Sırp çsteleriaiD tethi4I 

Zagıeb, 24 (A.A.) - D.N.B. bil
diriyor: 

S lahiycttar bir membadan bildi· 
rild'gıne ı:oı·e Sırp çetecilell son ı 
gfinlcrde Müslümıııılara ve Hırvat -

( nııı;anıı tıcthi/e 5 Biitım 6 dt) 

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

-BUGÜN 
2 nd·~~···· ···· ·· ········· · ··· ••• J 
Orta Avrupada 

1 
Türkiyatçıllk 

Yazan: Zigaettin F altri 

2 3 temmuz günü S.:ıvyt't hava Stalin'in oflu esir 
kuvvetleri dütmanın 2ırhlı birlik· Bcrlin, 24 (A.A.) - D.N. B ajıımı 
)erine ve tayyare meydanlarında- bfldil'iyor: 
ki tayya:relcrine mütemerkiz dar- Alman matbuatı Staliııın buytik 
beler indirmiştir. \ oğlunun şark cephesinde esir edildı-

~1nl haber vermektedir. 
(Devamı etJhife 6 siitun J dd (Dtvamı sahife ~ ntr ın -' de) 

................................................................................................. 
1-----9 akrşf ar 

Hakikat kaçakçılığı 

Peyami SA FA 

Muharrir, doğruyu ıöy

lemenin ve yazmanın 
şiddetle yasak olduğu devir
lerde, halcikat kaçakçılığına 
başlar. Büyük Harp, Mütareke 
v.ı. gibi ıanıürlii ve aansürsüa 
o<'viılcrde, yıllarca evvel. bu 
iti ben de yaptım. Zordur. Ke
limelerinizin lugat manalarını 
değil de, aralarındalci münase
betlerin uzak delaletlerinde 
saklı makıatları yakalamıycl ça 
lışan ııra ana ve hinoğlu hin 
cumacıların gözünden bir ha
lcikati kaçınp okuyucunuzun 
dirayetile temasa getirmiye mu 
vaff~k olmak, ne marifettir, ne 
marıfetl ima, telmih, kinny 
"kt e, nu . e, mecu, teşbih gibi mas· 

keleriniz vnrdu. Fakat bunları 
ulu orta kullanmıya l 
C l 

. ge mez. 
urna cı maskenin ucunu biraz 

kaldır.n::a hakikati · · ı 
lı ör" •. . n sıvn sa;ı:a-

g unuverır, Kendisini kaçır
mak 'b' . b'gı 1 mefT'U bir ml\ksat t-
çın rle hileye razı olnııyan ha· 

................................ 
~ikat, bu türlü oyunlara ~el
mez. müttdiki olduğunuz hal
~~'. ~en.d! prensipine aykırı git
tıgınız açın sizi ele veıir, 

Hakılcati ıezdirmenin "'" 
mülcemmel usullerinden biri, 
herkcı onun <ıksini ıöy]cr . c 
yazarlcen, •İz.in o mevzuda e •• ~
rnanız ve acssizliğinizlc 0 ya
lancı kafileainden ayrılmanız
dır. En dalgın okuyucu sizin bu 
kenardan bnkışınızdaki manayı 
se7.er. Mesela istiklal ~ .. l . I . nvaşı 
gun erınde stanbulun kudur-
mutı Kürt Mustafası, ipe ~eke
cek adam ararken, milliyetçi 
muhar.ıiı, Ku, ayi Milliycnin a
leyhine tek kelime yaı.mıyarnk 
ve İngilizlerin, Fransızların , 1-
hılyanlann dalkı\\.,ılduğunu yap 
mıyarak Alı Kemalden kendini 
kolayca ayırabilirdi. Bu bir n ı· 
kikat kaçakçılığıdır. 

Fakat hakikat kaçakçılığının 
meslek sı!!n olduğu için ifoa c-

( f..Qtj,H 611.~ /t'Vİ ~eı:frlııiz. 



- --, 
( Türkoloji bahisleri ı 
~'--------------------------~~ 
Orta A vrupada 
Türkiyatçılık 

"" • -· . 
Vaktile lstanbul Darül/inananda Profesör• 
lak etmiı bulunan Alman Tiirkigatçılarında11 
Frietbicla Gieıe'nin 70 inci gıldöniimii dolagı
sile neıredilım ve on dört etadü ilıtiva 

"e de n " A r m a ğ a n ,, do l a g ı s ile ••• .. • 

B u ııırada Alıno.nyadn Tflrk01loji- j .R.a~ıb HuJüsJ, Cağferoğlu Ahmet 
yi yakıntfım alakadar eden bir ! ve Sadettindir. Tedkik ettiklerı mev 

hadiseye şahit oluyoı-uz: Alman J zular şunlardır: 
Türkiyatçıların dan fı'l'ederich GiP.· ı - Biı knç Azeri kt?limesine ıla-
se'nin 70 iııd yıldönümünil kutlama!{ iı', Cıığferoj!;lu tarafınclan, 
vesilesile Türk kültiirile alakalı 2 - İst.ııııbııl İnkılap müzesindeki 
oıı dört etiıdü ih- anonim O:smanlı 

tiva etlen 175 sahi Yazan tarihine dair, Sa. 
fellk bil' cArma- dettin tarafından: 

Ziyaeddin Fahri bu neşredilmiş - S - Yeni Os • 
tn. ---- --- -------· manlıcadaki ameli 

Sü.rpagop 
def inesinin· 

' heyecanı 

Anadoluya kadar 
sirayet etti 

Karllar t•bakatUlarz 
mUtehasaısının 

adresini istiyor lar 
Geçen cumartesidenbcri define me

raklılarını bir kat daha heyecana 
düşüren Sürpagoptaki bir milyon li. 
ralık define araştmnası şu dakikaya 
katlar miisbet bir netice verememiş
tir. 

Bu vaziyet kaı·şısında bir hayli 
işçi paraııı ödiyen VıuLuhi vekili Qş. 
nıanın son bir ümitle, Rus tabaka
tüJarz mütehassısı :i'nma Yud Leo
nideas ile arkada Ahmed Hidaye
tin gösterecekleri yerlerde bugun ele 
kazıya devam edecek ve yine bi1' ~ey 
elde rlileınezse, hafriyatı tatil ede -
cl'ktlr. • 

Mavuna inşaatı için yeni -
inşaat atölyeleri kuruldu 

Limanlar Umum Müdürlüğü Haliçte 
büyük romorkörler inşasına da baıladı 

Lima nlar Umum Mfidörltlğii maT· 
na ihtiyacımızın tamamen dahilden 
temin edilmesi için mevcut mavna 
inşaat tezgih1arile atölyelerini tevsi 
ve takviye etnıektedir. Bu ciimleden 
olmak üzere İznıirde büyük gayret
lerle yeni inşaat atölye ve tezgahla. 
n kurulmuş ve geniş mikyasta mııv-

na lnpata batlanmıştır. U mum Mü
dürlük Haliçteki atölyeleri de takvi
ye etmektedir. Burada Türk işçi ve 
yerli malzeme tıe yeniden büyük tiç 
romorkör inşaatına baılanmı,tır. Bu 
romorkörler İstanbul ve İsk1!nderun. 
duki Jlnıan hizmetJerinde kullanıla -
caktn·. 

Floryada Büyük Plaj 
muvakkaten kapatıldı 

Buna sebep plajın ortasından geçen 
bir lağmın patlamış olmasıdır 

Bir tavuk 
güzünden 

cinayet 
Suçlunun muhake
mesine dün baılandı 

ı,ın içinde bir de 
kadın meselesi 

varmıf 

2S Temmuz 

Harp ve ispan ya 
ve Japonya 

M CMko.a, üçüncü gece tekrar 
bombaı.ndı. K.aradenizin en 

büyük limaıu OdeM ela büyük b ir 
bava biicumuna uiramıttıl'. Al
muı kuvvetleri SoYyetlv Birliji
nin üçüncü bÜyÜk tehri ve Ukray
na Cümburiye tinin merkezi Kiye
fin chıune gelmi,ıerd.ir. Şimdi Al
m an kuvved e rile AlmanyaJbn 
müttefikleri Ruman)'a, M acaria
tan, Slov-"ya ordulan ve İtalyan 
Ye lspanyol gönüH6 fırkaLın tek 
bir cıepbe u.inde boqvd Rus 
kuvvetlerini takip ed iyorlar. Fran 
sız ordusunun üniformuım ta~ı

Geçen ııazarte~i akşamı Eyüpte yan Fransız zabitleri Ye atkerleri 
kom.usu Kudiiyi blr tavuk JÜZİJD - tarafıDdan c 8n ultü Frantız ordu
den bıçaklıyarak öldül'en Velinin mu su d a yakında Ruslara kal'lı olan 
hakemesine dün de İkinci Ağırceza-
da devam edilmiş, katilin gösterdiği m üttehit cephed e yer a lacakhr • 
müdafaa ıahitleri dinlenilmiştir. ŞU..li Kuliıp d enmnden Ka-

Bu müdafaa şahtlerinin hemen raden ize kadar a~ağı yukan bü
heı>si de vaka tıu·uında. orada olma- tün Avrupa milletlerinin orduları 
J1klarını, haıfüeyi fşit.tiklerln!, fakat birlikte J>arek e te geçmİt bulunu
Vellnln iddia !'.)dildiği gibi Kud~inhı yorlar. 
.)'ohınu beklememiş olrlugunu !!öyle - İspanya D evlet Şefi General 
mlşJc,.dir. Bundan ı::onra, müdafaa Franko lngüz ve Amerikan 
şahidi olarak dlnlenllcn Velinin kız büyük e lçilerinin de ift:İJ'ak ettiji 
karrleşt Şaziye ise şıı nok.ayı ifşa br toplantıda İngiltereye ve A
etmi~tir. Bu genç kız demiştir ki: merikaya hücum etmit ve bunları 

- Ağabeyim ile Kudsi, Pf'rihan İspanyayı iktısadi cihetten fuyİ· 
adında bir kız yüzıinden kavgalıydı-
lar. Kızı ikisi birden ıcviyor ve biri- ka çalıtmalda ittibam etmif ti. Tiirk Usan ve cdebifatı lizerinr!f: kellme fonoltıji.:ine dair, Ragıb Hu

ı;alı•:ın ecnebi alımlerin. bu ~cııi:-: !üsı tarafından. 

tetkik sahasının yalnız b.h· k ımı 1 Almanca yazılmış olan bu üç etüd, 
~eçtiklerl ve ihtisas sahıbı olrlukl:ı.rı 1 esa:-en mevzuu ve alakalı olrluğıı 
malumdur. şahsi~ et bakımından bizi alakadar 

Ilaber aldığımıza giil'e Stırpa~op 
mezarlığının henıen hemen ııyııi yer
lerinde, bundan on bir "ene evvel de 
hafriyat yapılmış '(_e neticeye val'ı
lamamıştır. 

Bu defa.ki hafriyatın hususiyeti 
ise: işe tabakatülarz mütehassısları
nın kanşııuş olma11ıdır. 

Floryaı1a •Büyük Pliij> ın tam or. 
ta kısmından geçen lağ1m patlamış 
ve denizin sahiline doğru yayılmı} a 
başlamıştır. 

birlerıni atlatmak istiyorlardı. G eneral Franko, Amerikaru.ı:ı 
tılması için lazımgelen tedbirleri al- Vaka gecesi ağabeyim onwı değil Almanyaya ka111 h arbe ginneşj, 
mış ve Belediye Heyeti Fenniyeııin· Kudsi, ağabeyimin yolunu kesmişti/ yeni d ünyamn felaket ve Jwrabi
den ayıılan bir heyet de dün plaja Hem ağabeyimin elındeki yara da sine ıebep olacağını da ihtar et-
gönderilmiştir ı · t' 

Dl'. Gi0 se'nin sahası daha ı.:ya- eden cArmağan> a busu~i bir kıy
de Türkiye Türklülüğunü nl.:i.kaı.laı met vermeklığ!mizl icap ettinnekte
t'den mcseleleı; iht.ıva ediyor. •Ar· dir. 

Bu sebepledir ki; Anadolunnn baz1 
yerlerinde define bulacaklarını zan
nedenler, bu mütehassısların 28 tür
lü ilat ve edevatnıa istinalla milııbct 
neticelere varabileceklerini iimit et
tiklerinden Sürpagoptaki hııfrlyatın 
11onunu sabu:sızlıkla beklemektedir· 
ter. 

· evvelce yoktu, kavga sırasında o - mı~ ı. 
Pislikler, denize girenler için bü- • Plaja girilip yıkanması muvakka-ı muştur. Bu da Kud»inin kendisine f•panya d evletinin bu siyaseti 

ytik bir s1hhi mahzur tevlit ettiği gi- ten menedilmiş ve sahib.i cezaya ça'Y. bıçakla taarruz ettiğini gösterir. fngilt erede ve Amerikada derin 
bi kesif bir sivrisinek akını da baş- tınlmıştn. Fen Heyetınin verecegı. Şahltle1'den bir tanesi gehnemlşt1 tesir yapmı~hr. İngiltere Hariciye 
lamıştır. rapora göre, lazımgelen tedbirler a- ı Mahkeme bunun çaicınlmaııına ka - Nazın E d e n bu devlet.in İapanya. mai';an> !ar umumiyetle ha ·ıeı.lildık- ~•• 

leri ıahıdyetin ihtJ~as ve me8le•~i ile Eserin ı;onundakJ bir listeye göre 
ilişikli tetkiklertlen t~ekklil ettiğin- Dr. Gie~e'nin umumiyetlu Türkolo
den cDr. Gie"e Armağanı> da Türko- jiye Ye İslamiyata ait tetkikleri otu
loji babi,.lerinılen milteşekl<ildir. ( l) zu 1!'eçmt>ktedlr. Bunlarıtı bir kısmı 

Belediye; derhal bu lağımın kapa. lınııcaktır. . rar vererek duruşmayı talik etmiş - ya kartı takip ettiii ikwadi siya• 

D • •• 1 1 tir. .eti müdafaa yollu parlamento-

E erin ihtiva ettiği cttidlerrlen Eon edebi hadiselerimize mesel§. şair 
iiçü Türk li!<nnıyatına dalr olup Al. :\fehmet Eminle ı·omancı Hüseyin 
man, ~Iacar ve Türk profesörleı 1 Rahminin e<.erlel'ine taallük etmek -
tarafından yazılmıştır. Bunların tedir. Bu arada ilk Osmanlı tarihi 
mevzuları cTürklerln AcPmlere v.er vesikaları, Alman m<lsteşrıkının bu
dikleri adla~: Tat ve Tajlk,, cOrh011 1 susi aliika!<ını celbetıniştlr. Genç 
yaz1sına daır> ve cAr.erbaycan leh- Türkiyat~ımız Ray Sadettinin cAr
eeırlııe nıen11up bh·kaç kelime hak ınağan> daki tetkiki, bu bakımdan 
kında> dır. Sekiz etüd Türk tarihine mfisteşrıkın me.,gııl olduğu bi!' saha
aıttlr. Muhtelif ecnebJ ve Türk Alim- ya ait olması itibarile ayni mesai

Bu arada Amasyada bulunan ka. 
rilerimizden doktor All Haydar Er
yıldınm, bize gönderdiği bir mek -
tupla, İstanbuldaki hafriyat, define
yi meydana çıkardığı tnkdirde, ayni 
şek.ilde (tarihi bir şehir olmakla top. 
rağımn alb da hayli zengin bnlu -
nan) Amasyada ilmi usullerle kazı
larda bulunmak üzere bu tabakatiil
arz mütehassıslarile temasa gelmek 
istemektedir. 

enız nıuessese e.. ,- Şikayet 1 da beyanatta bulunarak birkaç 

rinde beden terbiyesi ··················· Bele•7•d• milyon ıterlinlik yardımda balun-
K d k d duiunu n bmwnla İspanyaya bir 

mükellefiyetine a 1 ö y e rapor 1 u Çalgılı gazinolar miktar yiyecek ve silah temin o-
has ta 1 ar f r a n c ı I a lunduğunu söylem~. tabi olankır hoparlör Eden söderinin IOllanda tıpan. 

Beden terbiyesi kanunu hükümle
rine göre deniz müesseselel'inde ça
lışan kadın ve erkek memurlarla :lş
cilerin bt.!rlen terbiyesi faaliyetleri 
için Münakalat Veka1eti tarafından 

ayrılan tahsisat kabul olunduğundan 
faaliyete yakında geçllecektir. 

ı I a m 1 y o r m u ? ya Devlet Şefine ciddi bir ihtar-
kullana mı y ac aklar da bulunarak bundan sonra bu 

leri tarafınıian vücudc getirilmiştir. nin bir devamı sayılabilir. memişlerdir. Mesela -;;_ktile biı·kaç 
Nihayet son !ki etfül İsltını kült.iirü- Bu cArma••an> ı tertip ve ?!""re- dersini Berlinde dinlemiş olduğum 

" ....,, Limanlar Umum Müdürlüğü mü-
nli alakadar etmektedll'. den Alman Türkiyatçılarınılan Prof. müteveffa Prof. Bang'ın bu zümre esseselerinde çalışan memut· ve işçi-

Eııerin muhtevi oh~uğu on dört G. Jaııchke 'nin tanzim evlecliğı Us- den olduğunu zannedlyornııı. Halbu- !erin faaliyet gün ve saatlerini tetı· 
etiıdden yalnıı ikisi ftalyanca olup tcde, muhteı·em müstcşr•kın ?!lktile ki Prnf. Giese, 1915 üniversite ısla. bii etmek üzere dün Limanlar Umum 
di~erlerinln . hepsi Almanca kaleme Türkfycde neşrettiği iki tetkikin is- batında Edebiyat Fakülte i Ural - l\fiidürlüğünde mühim bir toplantı 
alınmıştır. Üç Türk filiıniıı.in «Ar- nıi mcvl'ut değilıUr. fü•!ki dıı rof. Altay lisanları profe!'löril olarak yapılmıştır. İçtimada Umum Nücliil' 1 

mağan> a iştiıııkl, TDrk fllın dDııya- Jaschke, bu tetklkleıi pek miihJm Türkiyede bulunmuştur. Ankarndn Raufi lfanyas ile limanlar idnreaine 
Ml için ifHlıara değer. Du nlimlcr, bulmadığı için listeye ithal eyleme- toplanan Türk lisan kongresinde de bağlı müesseselerin müdür ve şefleri 
üniversitem zin i,>en~ un~ulrırından rnıştir. Bununla beraber zikredelim: Almanya mümes~iU olal!ak bıılun- ve idarenin spor mütehaasısları ha-

Kadıköyde raporlu haata
lara h ancala vere n Kara paı· 
tahaneai ken din e göre bir ea
a t tayin ederek 6 d an e e ka
d ar francala dağıtmakta 8 
den sonra müracaat edt!nlere 
(E'rancala kalmadı ) cevabı
nı vermektedir. 

Raporlulara franrala veren 
fırınlara hasta sayısına göre 
un verildiğinden bu (yoklur) 
cevabının manası nedir? • 

.Her gün ellerinde raporları 
olduğu halde franca!asız ka
lan hastalar namına alaka -
darlann bu i~e m üdl'lhaJe e t
melerini rica ediyoruz. 

l - Türk lisan ve tarihine dair duğunu biliyoruz. Türkçenin iltisakı zır bulunmuşlardır. 
bazı yeni Alman neşriyatı, Edebiyat dillerden olup olmadığı hakkında 1 İçtimada açık havada ve kapalı 

Bakışlar 

H a ki ka t 
kaçakçıhğı 

F k -1 ,. "-' son mfinuk~eaJ ·d .iimnast!kh:ıınede yapılacak fnaliyetle 
B. u f.t'sı ı•Iecmnası, 1916, sayı 3, cereyan cucıı D Gn? n,ı in, deniz sporları için sahalar t.esbit e-ı 

S. 286. granıereilerimiz~n r. .ıese n n dilmi!<tir. Liman Umum Müdi.irHiğ'ü 
2 - Turfan hnfı iyatı Ye lıu haf- ~o~greye ~ermış olduğu rapordan mem~rlan açık hava ı;porları için 

dyatrn Tüı k tarih ve nıeıleniyctine ıstıfade ettıklerl anlaşılmaktadır. Sarnyhuı nunun arkasındaki geniş Karaköypalasta Aram İn
şaat şirketi memurlarından 

Hasan 

tir!. 

müteallik nt>taylcl, Edr.biyat Fakül- ,,.,,.,,. sahadan lstifııde edeceklerdir. Kapa-
tesl Mecmuası, 191f!, sayı 5, s. 5!17 Dr. F. Giese'nin Türk!yede birka~ lı jimnastikler de liman rıhtımında 

Pegami S AFA Bunlardan evvelkisl biı· kitabi- Türk talebesi vardır. Almanyada müsait görülen bir binada yapıla -
........ .. ................ yatt1r. Dr. Gi~e bu kltabiyatında Tilrkoloji tahsil edenler, daima kıy. caktır. 

difemiyen türlü çeşitleri vardır. Rnnt("ın, l\farquart'ın Türkolojiye metli müsteşrıkm himayesine ve ------- --------
Muhakkak olan ı;ıudur ki, dün- ait üç etüdünü tııhli1 ediyor, İkinci- teşvikine tnaıbar olmuşlardır. lfat- lktuat haberleri ı 
yanın hiçbir yasağı, hskika~in, !ine gelince, 0 zamanın Türkiyesl tii 1916 da Osmanh devletinin J\faa-
yuandan okuyana aeyyalc ha- için yeni ufuklar açan hu nıakale11!- rif Nezareti onu, İstanbul ·iniversi- yerli bezden ÇUVa) 
linde intikal etmesine mani ola- ni Dr. Giese şöyle bltirfyorrlu: •Ber- 1t::~ Uratal •

1 
Altatlz.lisanları prof»ı:.ör- ı·matı•ne ba•landı 

ınamış, bilakis onun tesirlerini !inde bulunduğum zaman, zlyaretile ugune Y n et gı zaman maruf H- v 
arttırmı~tır. nıübah olduğum Osmanlı dostlaıımı saniyatçllarımızdan olup Amerikada Fiyat )forakabe Komisyonu dün 

Bunl• n ne munasebetle dü- (Ilml akvam) müzesine götllrerck, ve Alınanyada cTiirkiııche Sonnene- :vrınta.ka Ttcaı·et )lüdürlöğünde top-
tündüm ve yazdım} Onu da i- bu lsirı göstermek itiyadında idim. prachtheorie> denen nazariye hak- }anarak Ofis he~abına imal edilecek 
zah edeyun: Sadettin Nüzhet Ayni itiyada teban, cerek tarafı kıncfa çok orijinal ve ilmi telif ve 100 bin kepek çuvalının maliyet fi-
f.rıun, hakik at kaçakçılarının hiikı~ıet1en tevali mahimat için tetklklerile tanınmış Bay N. Dil- yatlarını tetkik etmiştir. A<lnna ve 
bap. piri, üstadı Namı!:: K e maM izam edilen ve gerek kendi hesapla- men, kendisine birkaç sene doçent- Malatya fabrfkalaTtnda dokunan 

l. ı..ı K · h ı lilc bile yapmıştır. Alman.u:ıdaki yerli bezlerle imal edilecek olan bu lin ııiirlerini, nıu ap itapevı- nna ta ııi veya ziyaret ınaksad!le ·' 
n in .bastığı büyücek bir ciltte Berline giden Ü'inıanlılal'ıı iisurı Türkoloji mahfillerinde Türkiyatçı çuvallar gayet day~nıkllı oklrııadkta Bve 

• Dr. Giese şerefine merasim Y, apılır- 70 ktlo kadar kep~K ama ·ta ır. u toplamıs .. Sultan Hamit devrin - mezkurenin (yAnı Tarlan hafriya- ı k' l 'kt d 
ken, Türkiye 'l'ürkiyatçılarının bu inıaliltla piyasaca ı çunı mı arı a 

ele, b u kitabı dolduran vatan tından ı;ıkan Türk eserlerinin) ziya- merasimin ve neşriY. atın- mevzuu o. daha ziyade bollaşmış olacakt.ıı·. Bu 
manz:ı.tmeleri neşredilmemi~ ol- ret ve temaşn,ını tav:;iye edel'im. bezlerin daha dayanıklı olan diğer 
duğu h alde, namuslu münev- Türk kavnıl necibinin en kadim ba- lan alime, onun Türk külttir tıırihi- bir nı>v'i ile başka işlerde kullanıla-
verlerin hepsi bunları ezber bi- uyuı rnedeııiyet1ni öğrenmek ve nl aydınlatmak maksadile snrfettl,;i e:ık evsafta çııvnJlar da imal edile-
Jiyordu; çünkü mısralar ve be· bilmek her Oanıanlı için bfr •azlfe1 mesaiye kal'şı lilkayt k:ılnııynı-nkla -ı bilecektir. 

l ı_ muknddcııe olmalıdır. Bu k~fı·yat rı ~pheı-izdir. Bu arada kentlisine - ---- ----------yitler, tüt Ün paket erinin l!lr~a· .. , - Ü l .....,_._...,.. ...... ..._._...,..,. . ...,... ,. • ..., • .,. • .,.._. -.. ..... ._ • .,r 
i:ıd~~ı i~~: ~:,1rk .~ı~n~.t== ;:,, "'!:.~:~,:.!.""~:; .. ~;~~: .. ~:::; ~::: .. :~ ~":.:'. ;,:;-;~'.;,''~'.".,\:: r j(', ·s A' .. H°A'ıi ER Ü R 

medeniyetini gösteren bu kabil a.~a- se'nin, 1916 ünivenalte ııılahatı eqna- j 
lara atlıyordu. rın tetkik ve tahsil merakının '.l'lirk ınnda Türkiyedeki ik'ametine, profe- • "•'' '• • ' '' ·Ç~~f;~ ·;~~~_' 

Me~.rutiyet ve Cümhuriyet. s" ı··k h t d ı 1 * TAHTA PAR J 

erbabı şlbabı arasınd,:ı nlttı'k,.e te- or u ava ına, crs er ne ve ınc>· k B • k • 1 Namık Kemali hakikat kaçak- ,.. ,,. - ·sı · · · . . LA.\' Dl - Bebe te ogn so agını a 
zarüt ve teve sü edeceğini ümit t'de- q~ı ne aıt hatıra ııahıbı olanların oturan 17 v:ıslarmda Ahmet. ~ranol-

çıaa olmaktan kurtardı. Bugün rlm.> bıze anlatacakları çok şeyler bulun- ya sokağın.rlaki fırının bahçe~inde 
onun fikirleri bol bol güneş gö- ••• dul!'unu. ~an~cdlyoruz. çalışırken bilisiı?inde yıkılımtkla o .• 
rüyor. Demek hakikati yasak Bu ıı;ıbı- Iıatıralar hir tar11rt.nıı Al- lan binanın duvarından dii~en hır 

k k k Dr. Giese'nin memleketimizle illa. 
etmek, İç iyi yasa etme- len tnanyada müsteşrıkın lıiyografi~ini tahla parçasile başından yarulanmış-

k. . ı_ • • kası yalnız nazari ve ilmi sah:ıcla 
daha zor; çün u ınaan, ;"ı na- tetkik e<l<'rılere faydalı olac.ail'ı gibi tır. 

h d d v ) <lE'J'tildir. Bazı miistesl'ikler vardır f j 
kik at ıar oı;ıu ur, ogruyu e diğer taraftan d:ı iiniver~llrmlr.dcki * v ALİN iN TETT<: T< LER -

k . ki, Tlirklüğe ait hlçlıir mıntaka gör-
altından tedarik etme içın, ıslahat hareketleti ve nrıtieele1 hıin Vnli Lütfi Kırdar dün nl',ikt:ısa gi-
kolcuların bilmediklt'!'rİ ve ~ez- r 1] Fesf.~rh ı·ift F'. GiCRt', cıııs on- müsmir olup olmııdığı hakkında bizi dı•rek :::ıinanpasa camffnin ııçılması 
medikleri ne vasıtalara sahip- frıR dl!!f ııiebenzigstııı Gebv.rt8trıgs, aydınlatacaktır. lçiıı yapılan hazırlıkları tetkik et -

1941 lJr.din, sf. 1 -173. Ziyacdılin Fahri mi,Ur. 

Adli yed• 

Denizde boğuldu 
Dün sabah Yemişte ııebze halinin 

önünde 36 yaşlarında bir erkek ce
ııedi bulunmuştur. 

Yapılan tahkikat sonunda bunun 
Bursalı Zeki adında birisine ait ol
duğu ve kazaen denize düşerek bo
ğulduğu anlaşılmıştır. Cesedin def -
nine rnh!!at verilmiştir. 

Y aalıılıkla tbruha iç .. 
bir i'f'llÇ at dl 

Samatyada tramvay caddesinde 5 
numaralı evde oturan Şerif oğlu !35 
yaşında AU Yeşilırmak dün yanlış. 
!ıkla ita~ yerine tuz rubu ienıiştlr. 

Sancılu iç-inrle Cenahpaşn hasta. 
ne ·ine kakhrılan j?enç. çok yııoııınıa
mış. biraz sonra ölmü~Lıir. Yakaya 
adliye el koymuş, Alinrn cesedi adli
ye doktoru Hikmet Tümer tarafın -
dan muayene edilerek defnine r uh. 
sat verilmiştir. 

Kadıköy cinayetfnJn 
mahckemnf 

Bir müddet evvel, Kadıköyünde 
Gazh: 11~ yolunda, karşılaşan çoban 
Şaban °tile kopuk l\lehn1edin süı·üleri 
biribirine karışmış ve bu yüzden kav 
ı.raya tutuşan çobanlardan kopuk 
:lfehm<.?t, eline geçirdiği kalın bir 
sopa ile Şabanı başına vuı·a vura öl
dürmüştü. 

Konuk Mehmedin muhakemesine 
diin ikinci Ağu·cezada başlanm ıştir. 
Katil, Şabana sopa ile vurmadığını 

memlekete yardım etmek için ı .. 
BilbaHa l!Okak aralarında bulunan panyol ayuetinin aeyrine baka. 

bazı çalgılı •e içldll Jokantalann ho- cağını ihtar etm!İftir. 
parlör kullanmaları yasak edilmiş Fakat ingilterenin daha ziyMle 
tir. dand J 

Bu gibi gazinolardan, tanınmı~ endifesi Japonya il'. ba~n-
muganniye ve incesaz heyetleri ge- yanın y eni Hariciye Nazm u #JV 
tirtenlerden bir heyet, dtin Beledi • letin Ü çler Misakile Almanya v e 
yeye müracaat edE'rek gazinolarına İtalyaya karfl olan bağhlıiı ve it. 
gelen nıiiştel"ilerin bu yiizden biçbir tifakı d evam ettiğini teyit etmiş
şey duyamıyaeaklarını, bele arka s1. tir. 
ralat'lnın hiç dolmıyacağmı, böylece Bu resmi beyanat, Japonyantn 
~ok zarar edt>Cekierini ilE'ri sürmüş· Mihverden aynlacağı hakkında 
Jer ve bu knrat·ın kaldırılmasını Ji. Anglo Saksoıı memleketlerinde -
ea etmişlerdir. t!~ ~' • all• 

Müracaat tetkik olunmaktadır. ıon ıünlerde beun:ıı ümu•en 

Pollateı 

Bir tatlıcı dükkanın
dan yangın çıktı 

ya dütıümıüttür. 
Bılikis Jeponyanm Fnmsamn 

Hin'diçini müstemleke imparator
luğunu Suriyede olduğu gibi in· 
gi)izle r tarafından istila edihnesi
n e meydan vermemek üzere Ja
pon ordDsu vasrtuile ifral e tmiye 

Yedilculede uamvay caddesinde karar vern"Iİf «Örünüyor. Japoaya 
MazlUmcnin 5000 liraya sigortalı e- sefe berlik ye harp bazırhiJ yap&• 
viııin altındaki dükkanda tatlıcılık 

yapan Suşehirli Durnıuş oğlu Ethem yor. Muharnmı Feysi TOGA Y 
dün akşam tistü ocakta teker kay -
nabrkcn ocağa dikkat etmemiş ve 
bu yiizden bacadan Çlkan alevlere 
karışık kıvılcımlar binanın üst katı
nı tutu.wtunnuıtur. Vaktinde yetiıen 

Adliyeye memur 
alınacak 

itfaiye yangının büyümesine miııi Adliyede aftk bolunan 1000 lmruş 
olmuş, tatlıcı Ethem de ya.kalanmıı- maaşlı mahkeme zablt ki.tipliii ~ 
tır. bir imtihan ~mııtır. 

Llmanlar Umum 
MDdUrlUIU 

yeni memurin 
nizamnamesi 

İmtihana or tamektep ve liııe me
zunları clrebileeeklerdlı. Seri dakti
lo yazanlar tercih edflecektir. İıntl • 
ban 29 temmuzda adliye bfnatımln 
adliye kfttiiphanesl salonunda yapı
lacaktır. 

Sivasta tamir 
Devlet Liman lıletmeleri Umum d•J k k.. -ı 

Müdüdüğtl memurin nizamnamesi e ) ece OprU er 
Münakalat Vekileti tarafından ha- Sıvııs (Hususi) - Geçen ııene 
zırlanarak dün şehrimizdeki alaka - vuk'1bulan bOyük zelzelede hasara 
darlara gönderilmiştir. . uğı:ıyan Koyulhisar - Reşadiye •e 

Yeni nizamname ile Limanlar U - Sıvas _ Koyulhisar yollan üzerf1'de
nıum Müdürlüğü emrinde çalışan k1 köprülerin tanıirl ic;in Nafia Ve. 
memurların tayin ve azilleri, nakil- kiiletince gllnderilen tahauat şehri
lPri ve mezuniyetlerini icap ettiren 
sebepler tesbit edilmit Ye bundan ınize gt>lmiııtir. 
başka menıuı·ira vazife ve hizmetle- K1'rır61erin tamlrl için Nafla m11.
ı-ile deniz hastanesinden istifade e- dflrlab"Ü derha Hşe başlamı~ır. Köp
dcbilecekler vesair bütün tefet'luat rülerin tamirinden sonra bu meY'ki
da gösterilmiştir. Yeni nizamname. ler arMında yine ı1eyrisefere eııkiıd 
nin tatbikına derhal başlanacaktır. Mbi bnşlannenklır. 

elindeki söğüt dalı ile şöylece bir do
kurıuverdiğini, bilahare de kendiıılle 
bnrı~ııJlını ve Şabanın evinde eeelile 
öldiig-iinü iddia etnıiştir. Neticede 
muhakeme, şalıilledn çağırılıp din· 
lcnihnesl için bajka blr gi.ıne bırakıl
mıştır. 

,_ ........ HtUNUUIHllUCUlllUMIJlt•ıııuuuı! 

l i Vecizelerin Şerhi ~-
...... " .. . .............. , .... J ................... ı. ·· ,.,.,,, 

Edebi roman: 6 ............ ·············· .... ye yeni hikayeler anlatmasına birindeydim. Doğacak seyin ne\ M:di~~~~n çıplak ~iyası gozu· Tatlı konuşuyordu. Fakat ben-
fırsat da verirdi. )olduğunu bılmiyordum. Fakat 1 mun onunden geçtı. Onun ma- den biraz daha fazla ukala idi 

Y oroma.s otlar ile (nao 
hay lar lıöltlerind•n .ökül· 
melidir. Onların 6•tlerini 
kesmek vey a düzlemek 

Madam f.liza o nu susturma· 
9İru bilirdi. Bazan döğdüğü de 
o lurdu. Fakat gönlünü a lmak 
için kocasına bir bardak şarap 
\sermeyi de unutmazdı. Sanının 
l i kocaaı bu bardak dolusu şa
ırap için gürültü eder ve dayak 
,.ereli. 

Böyle zamanlarda madam E~ 
liza bir münasebetini getirerek 
yanıma gelirdi. 

- Bu adam beni rezil ediyor. 
Jlen bugünleri görecek kadın mı 
idim ? Y elpazelerile bana aerin -

Kemal Bllbafar ..................................... 
lik v ermiye çalışan Hintli köle
lerim b ile bu h eriften daha iyi 
idiler. 

Diye söze girişir ve bana ko
cası.na yaptıklarını mazur gös
termiye çalışırken bol bol ken
disinden bahsetmek imkanını bu. 
lurdu. 

Benden memnundu. Çünkii 
sanatkardım. Müzikle uğraşıyor
dum. Bu, pansiyonunu övmesine 
bir aebep teşkil ettiği gibi: 

- Ah Ferdi bey, Avrupada 
ne k onserler dinlerıUtimdir» di-

O ge d k 't d" bende bir ~ey vardı. sum hicabını, takdim sahnesini, Her mevzu üzerinde tereddüt ce o ama geç va ı on· · . 
düğüm için mutad ak~am ko- Madam Elızayı savdım ve oda- misafir salonuni:laki konuşmamı· etmeksizin münakaşaya girebili-
medyasını uzaktan uazağa diııli- ma kapandım. zı, kırmızı düğmelerini tekrar 1 yor, ve iltizam ettiği fikirleri, bir 
yememiştim. Fakat madam Eli- ı Bu saatleıde ekseriya pence· hatırladım. Parmak.larım tu:;;l_ar his meselesi g~bi müdafaad e?ii 
za henüz yatmamı, .. tı. . b t ı,. d üzerinde dalgın ge21nıyordıı. Ne- yordu. O Medıhaya ne ka ar ıy 

reyhı. açadr. ana ya at. . 
0 a~ıhnı , den sonra farkına vardım ki davranıyorsa. Medihanın ekseri-

- Ah Ferdı' bey aer nel•ce tes ır e en genç me resın ma • · b t · · ı· 
' " Y "' '· • • • k 1 d F lh k' c\lal.~e davet> i çalmaktayım. ya ona karşı o nıs ete aınır ı, 

ğinizi dememiştiniz. Çok merak rkenııyedtnıe s? u !ur. ut~·Od ı adı- V I! ben o gece cÖlümden hatla dürüşt hareket ettiğini gö~ 
ettim sizi... dedi. Sonra yine ko- a o n yem gc mış ı. a~·n a .. 

· 1 · kurtuluyorum» isimli bir romans ruyordum. caeından bahsetmiye basladı. ı:!lık yanıyordu ve pencere erı d H dd' t d k b 
• · F k b k d' k yaz ım. a ı za ın a, ısa ir za· Üstelik bu akşam, üstü bn'?ı açıktı. rı at u gece, en ı en- S b .. . . . d 

d · ( · · ) ) d · so ad n _ 2 mıın • or on unıversıtesıne e-
çamur içinde gelmişti. ıın~ ~ıçm · ıye r~ " \ vam etmesine rağmen sık sık: 

Her zaman dinlediğim ve hiç pl:raclen kapattı; ve pıyuı)O- Onları sık sık ziyaret ediyor· - Ben Avrupada iken ... 
bir zaman usanç duvmacl Rırrı nııın başına otur um . dum. Diye aöze ha~laınası, ya~-
garip hikayelerine yeniden baş- Yrılrıız piyanonun ampullt!rİnİ Evleri hiçbir zaman misafirsiz makta olan cdcbiyut üstadlarm-
ladı. yak1 ım ve karanlığa haykıran kal mı} or.lu. r akat gelenler mu- dan istilıfafla, herhangi bir ar-

Fakat bu akşnm bu kadını bergnm üzerinde parmaklaıım ayyen kimselerdi. Bunı.ı.rdaıı ilk kadaşından bahseder gibi anma-

İçimde garip .bir huzursuzluk, Karı;ııdaki evde şimdi kadının Mu:laffcrdi. Zarif giyiniş, esmer, Belli ba~lı hir te!akkisi de 

... 
Yaramaz otlar, fena huylar gı.. 

bidir. Ya r:ı nıa;,: otlar, nebatatları 
boğar, mAh\ederler. Fena huyhu, 
ayni şeyi, ı.>eıelyeler üzerinde ıa· 
parlar. Yaramaz oUaı: başgöster· 
diği zaman. onların başını tır
paıılanıak, hiçbir fayda vermez. 
Çünkü o tabı·ibatnıı için için ya
par. Ancı~k onu kök.ünden söküp 
~ltınmıı.kla onun fel'rinden kur· 
tulnıak müınklindür. 

Fena huylar da öyledir. Bunla
rı okııynrak dindirmek, yalıut 

bunlann yQzlerine bağırarak bir 
lahza için sustunnnk fayda ver· 
nıez. Onların da kökünü kırmak 
gerektir. Yoksa onlar da yara· 
maz otun nebata yaptığını, sed-
7cıniz üzerinde yapar, ııeciyemi· 

z.i e{irütür ve öldürürler. 

dinliyecek sabır bende yoktu. gezındi. nazarı dikkatimi çeken şair sı bt.n: de sinirlendiriyordu. l 
bir taşkınlık ve kendimı dinle- hayasızca soyunmakta olduğunu } ukı~ıklı bir delikanlı idi. ince 

1 
yoktu. Her edebiyat meslcğinı 

mek ihtiyacı vardı. Yaratma san· düşündüm. Sonra atölyt'd'" la· kemırlı altı n •07.lük, renk.'li7. yü- ı muvafık b u luyor veya reddedi- ,_ _____________ _ 
cılarına tutulduğumuz anlardan vandan dökülen ışı kln;r içinde ;ı;uıı<l ki inceliği arttırıyoı du. yordu. Devtı11u ı·ar) 
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. S O ~ ~ A a· E fl L E.~·- (ASKER i VA Z I YE T) !, KAH :: .. ~:d-:.: 
İİJÜk Si isteri prograntlDIR bir $ark cephesinde m!!;~;,;_ 
Prıı• esi aba tamamlandı Stalin hattı garıldılitansonra Leningrad-MoslcOfla, Kigef ~S§..~'i 

llentlereste yapılan 
ooasına · merasimle 

tesisat 
:Wazilli 

sayesinde 
SU 'lJBr.i/di 

in#Mdeki $on muharebeler oe 1812 sef erile bir mu/uıp$e tfiı•&ıı • •• lbiUm. resiaa ~ 
icap etmiyen ._. liitaptk briç 
olmak üzere, artık cö&ıimıtiziba (Alman - Rus) lıarblnln birtncl yeni piyade tilmenleri, pelc ağır tıop· 1 So\Jlyetlerin cenup eep1ittinde de ... ı.::..~ ,...,w kola,.ca ye ~ile 

ayı tamam oldu. Bu bir aylık baı-e- çu kuvvetleri getirerek 'Ve çok ur! Mar.!Şal Biıdiyetmı hmi'lldaııtndaki ~L.ilmek İçİııa zilMiilhiSbı 
ketler ve nıuharebeler netic~inde edilen benzin, cephane •esalre ihtl- kuvvetler henüz Ki~fl m dafaaya .,..."7..., 
Sovyet orduları bütiln cephe boyun- yaflannı yeniden ikmale falıoarak de,-«m e.tiyorlar. Allftafthlnn lıa ahfbii IMr ~. 

rtA•dyo gazetesi) - 1937 yıbndanberi de
veaı etmekte olRn büyük su itleri prosramına 
ait bir projenin daha ta mamhuıdıiını memnuni
yetle bidiriyoruz. Mendr esin sağ ve sol kısımla
flll4i8' bir müddettenberi yıapılma~ta olan fenni te
sisat ikmal edilmiş ve bo gün, (dün) Nazilli ova
sına mera•imle su vetilm İftir. Bu yeni tesisat sa
yende Mendresten alı nan su ile bütün Nazilli 
Gv .... ın eulanmuı İçin ovada isale kanallara ve 
sulama 11ebekeleri açılmıttır. Bu faydalı -;alışma-

çiftçimiz de bundan fevlcalAde istifade görecektir. 
Mal Cim olduğu üzere htik 6metimiz bundan birkaç 
yıl evvel 5 yıllık birinci projenin tahalckull ettiril
mesi için 31 milyon liralık bir tahsisat kabul et
mişti. Bilahare ikinci be'il senelik büyük bir sula-

ma programının tahakkuku için de 50 milyon li
ralık bir tahsisat kabul etmiştir. Bu ııuretle ge

rek Mendres, ve gerek Akdeniz havzası, Salı.ar
ya mansab a, Orta A nado lu ve Hatay bölgelerinin 

l ıu işleri tamamlanacaktır. 

ca altı yiiz kilometre kadar geri çe- taarruzlannı deY&m ettirmtye Te ı.. Sovyet kuvvetlerini de unnak te-, Billııle ilk resimli we...-; ko
kilmek, iyi yetJıttrllmiş askerlerinin '·tehirle 'ıılosl(ou arasmdaki irtibatı şebbüsftnde bulundıılı:lan t'ftlaııhyor. let'Mlan -ftht ._Relik dM!rha
mühlm kısmı ile ııeJr eok Jıarp mal- kesmlye utraııyo~r. Flnll~adan Zitömir ile Tamapal •raimda nıah· 

11191 
cMirib aclh dı1!c:Mliilıdır. 

zemeei, t.op ,taYYare ve tank kaybet- taarruz eclen AbMn rve Fin tıuvvet, sur bulunan Sovyet kuvvetleri henüz e., ,.,..aktı ~ 1!~18'2 ~ çılr 
mek ve nihayet garpten gelecf'k bir teslim olmamışlardır. Dniyester ve tı. Sahibinin ölmesi üzenne de 
istila hareketine karşı 50n tahld- V Bug nehrinin yukarı mecra~ını oaıka kapandı. Elime geçen üçüncü nu-
mat olan Stalin hattını Alınanlara ı azan : ve doğu şimale doğru geçmiş olan marasmdaki resimleri ta' baıma• 
kaptırmak gibi mağhibiyetlere ıığra. E 1 Alman, Rumen ve Macar ordıılnn sile basılmlf ,eylerdir. Orta ~ta-
dı. Bununla beraber, Sovyet orduları mekli Genera Ukraynnnın cenup kısımlarını istila- dan biraz büyücek on alta aahife-
sulh talebine mecbur olacak drrece· J "' f ya ve temızlemiye devam ediyorlar yi ihtiva eden bu nüshada mev-
de son ve kati bir hezimete uğramış Ali hsan SAB S Odesa ve Nikolayef şehirlerindeki cut reaimler, birer aahife ihtiTa 
değildir. = •• kızıl kuvvetlerin de mah;;ur kalma- etmek flU'lile ziraat alit, edeTab, Jamr neticetinde :ıitai ietihaalitımız artacağı gibi 

ları ihtimali vardır. Sul ahmelt Sovyet toprakla,.ının pek ziyade leri Ladoga gölünün iki tarafından husuf, küauf ve tan • 

)pullu fabrikası 
faaliyete geçti 

f lvaı lamarasııda 
Almanya 
lngiltere 
arasında 

1 ki 22 Temmuz tarihli bir Moskova -·• f!_ •• ,,.___ __ nin bir ;,,. geniş iği ve insan kaynağının ço u- taarruzlar yaparak SovyetJerin o a'r'"an «oxrcu ~1» ...,, 
So k l tebliğine göre ekmek, makarna, bul- d ğu, vyet mukavemetini o ayca taraflardaki birliklerini kendi kaı·- manzarası ır. 

dl t • gur ,et vesaire için vesika. usulu kon- A • • V . _..... ııona er rın ye müsaade etmıyor. şılarında tutmıya ve cenuptan yapıl- Bu mecmuayı « yıneı •--
Gerek insan, ı.?erek malzeme '"e gerek makta olan Alman kati taarruzuna muştur. Şimdiye kadar işgal edilen takip etmekte ve bu, mec:mutıdan 
arazi miktarı itibarile bu kayıplara l•kolaylaştırınıya ı.?ayret ediyorlar. Ukrayna ve 'Polonya topraklarındakı zıy" ade ıazeteyi andırmUtacl ... 

mahsul Alman ve müttefik kuvvet- h 1283 bir ay zarfında başka bir büyük Revalde mah~ur kalmış olan Sovyet Haftalıktır ve ilk nüa ası • 
!er tarafından biçiliyormu~. Geri -1.. ,._ devlet, meseli Fransa, vPya eğer kıtaları ümit~iz vaziyete dilşmilşler 1866 Ramazanında .... mlf~· 
çekilen Sovyet kuvvetlerinin yaptık- ___ _ Avrupa karasında bir devlet olarak ve son günlerde •ehri "'ak mı) a ba"- Resimlerinin kli~leri hak uaw-t v J !arı tahripler, ancak büyilk şehirler- t ngiltere veyahut bizzat Almanya lamı•lardır. Maresal Voro .. iJov ku- yapılmaktaydı. Fakat, usta sana • 

-..:.-_____ ...,__ ___ -
'i;lfi ·ıfilter )Mnearlarını toplarken 
'.6et1l n -,!le lnigr.am gapıgor 

Şehirlerin IJombardıman 
edilmemesi için bir 

anl111ma teklifi reddedildi 

Y •• Y deki fabrikalar ve binalar üzerinde duçar ol~aydı, harbin sonu ve sulh mandasındaki Sovyet şimal ordula- tatbik olunabllmektedir. ürlar elinden çakmadığ'I için re-
akdi onlar için muhakkak bir zaruret ruıın mukavemetini kırmak ,.e geri vaç bulamamlfbr. 
Olurdu · 1 ı Sov,·et ordulaı-ı şimdiye kadar hic · ışlerini altüst etmek için A mıın ar ~ Bu ilk -ıun· lı" mecmualardlnıı h l k bir stratejik muvaffakiyet, planlı .... Bu a ve vaziyet ötedenberi her ilk defa olarak 20 temmuıı: a şamı 10nra 1307-1886 senesini! ıele-

:sdtme, (Hu!tı11i) - Alpullu şe - ' hine olarak panl'8r fiyatlarına zam 
lıer lfabnkası dih\iltn ltıbitren yeni yapmış olması çiftçiyi pek çok sevin
y'ıJ ~tine reçııriş •'11unmakta - dirmiştir. Fabrikanın faaliyeti de -•r. Jl'lb+ıllantn faaliyete geçme!'lile ,·amı müddetince pancar mahsulünün 
..._r 9iftçl -ta!ta?anndaki yetiş - feyiz ve bereketine bağlı bulunmak
nil• 't*libarllh'ıhı elkmiye ve fahri- tadır. 
kaya evk 1~1n fıftaııyonlal'a taşımı- Trakyanın bir çok yerlerinde yeni 
ya ltaşlamıştır. mahsul pancarın sökülmesi ve sevki 

Bu yılın pancar mahsulü bereketli nıiinasebetile şenlikler ve törenler 
•lduğ'u gibi fabrıkanın mfistahsil le. yapılmaktadır. 

k ı · b L ı h hü ı bir sevkulcenı hareketi yapmamış-esçe ma um ir ıeydi; bunun !'On en ngrada mühim ava cum arı c-~-. Eb~· .. :ya, bu tarihte met. -
!ardır. Sadece mildafaa ve canlı bir ....... --diğE>r bir nümuneıılni UzakşaJ"kta Çin yapmıya başlamışlardır; denıfryol- hur -llı'-lannın alhncmnı resun-

- t kte d' B b · 1 müdafaanın delili olan ve tiıblyı; sa- T .. • goı; erme Y ı: irkaç seneden erı !arı üzerinde de hava taarruz arı 
11
• olar-•· --·--- •-t-d:r. Bu «Re-J k "'i " hasına munhasır kalan münferit mu- - ._.,.. .... ınca ... aponyaya mu avemet eden •.· n •ııu. mühim tahripler yapmaktadır. b"u" Marif-tıt bll". mukacldem.e ile 

hl "kt d k ı 1 kabil taarruzlar yapıyorlar. Bu hn- ... 
m mı ar a ayıplara <uça!' t> • Bir gece sonra ayni hava hücum- Ahmet Mı"that -~endıy" e ithaf e-

k k d" · · ·ı ) rt>ketlerin neticesinde çekilmek ve e.. muş en, en ısının harp sanayı l' • !arı Moskovaya da başlamıştır. dı")mıf" v- bu ı"thafn---.le huliae-. d • d · b arazi terketmek zaruridir. ... 9DJCU ma ıgın an ve maliyesi müsaıt U· Kremlin sarayının bulunduğu mı.hal- ten denmitti ki; cbugÜ.n ~yı~ 
lıınmadığından dolayı Amerikan ve leye un iki büyük bomba isabeti Almanlar ise, Leningrad etrafın- "b" h 1 t• 1 ·ı· d ,.u,, ve Stutıart gı ı te ır er 1~ • ngı ız yar ımına dayanarak ve ge- doğru iııe pek kuvvetli bir darbedir. dakl Kızılorduları Sovyet Rusyanın na- edilince bilidi mütemeddme-
niş Çin topraklarının lçerflerinP çe- Mareşal Timoçenko kumandasındaki diğer kısımlarından ayırarak onu 

Londra, 24 (AA.) - Bugün 
Avam Kamarasında, Başvekilin 
gece bombardımanlarile şehirle
rin bombardımanlarına nihayet 
verilmesi için Alman hükümt:tile 
bir anlaşma yapılması m~ııelesini 
tetkik etmesi icap ettiği hakkında 
ileri sürülen bir teklife Miııt.:r 

E k• ) k B k•ı• R •t Attlee, «hayın cevabını verdi~i s 1 ra aşve 1 1 aşı zaman şiddetle ve sÜrek:i bir SU· 

Ali Geylini Erzuruma geldi ı::· ~k:,ı•nm••"'· 1 

kilerek ayakta durmakta ve Japon- Sovyet merkez ordularının Mo ko - ayrıca imhaya çalışıyorlaı·; bu ha- nin pek çoiunda iain ~usavv;
yaya mukavemet etmektedir. vanın yüz kilometre kadar ırnrbinde- J"eket ayni zamanda, mel'kezde l\los· basıp da lrir etmİJ ~t aacı Y -

Hiç şiiphe yok ki, Almanya, J:~ndi ki Bordino kasabasının civarında ve kova istikametinde yapılan en büyuk tur. Paria ve Londra 111':'5t';ıy;n-
k h i d \ ' 1 h · i k ·ı Alman hamleslnı'n sol vanını setr \'C lan hükUnıetten ve cemıye. er en şar cep es n eki harbin böyle nıOz- o ga ne ı·ın n yu arı mecrası e ,, - d Al 

. b' h 1 1 i S 1 ki k fi 1 kl D 1 tenıln etmektedı"r. Bu Alntan hamle- para •aNlımı görmekte ır. • • nıın ır ıı a masını katlyen ste - nıo ens n şar tara annı a n • " Be 1 d 

. ur ıye - vrupa 
S&tyetlerin, ~lmanya, ltalya ,Macarıstan lreı battı 

sefaret erkanı da Erzurumdan ayrıldı 

mcz; her hususta kendisi için zarar- yeper nııhl'i kaynak tarafları arasın- ~inde göze çarpan ehemmiyetli nok- manyanın payitahb olan r ın e 
lı olacak böyle bir vaziyete meydan da bulunan sırtlarda yeni bir 11rnka- ta, karakteristik fikir, çekilen veyn bile hali resimli bir gazete netı:e· 

h Jö k ı· d · · · t h · h 1 d ki t h ı mı"ıdafaa~·a te•ebbils eden "O''"et dil-mem-ktedir. Arzunuz veçhıle v.ı·n ,~me azım ır; bunun ıçın ım· vemc cep esı azır a ı arı n ııı n ~, .., "' .,, • ... ... ak 
kan nisbetinde soluk almaksızın, gt'- ediliyor. Tlmoçenko buna imkan bu- kuvvetlerinin ayrı ayrı rieat hatları- bu senenin ytllığı resimli çıkm • 
celi gündüzlü taarruzlarına devam labilmek için Smolensk şehrinin ve nı keserek onları sarıp münferJt bir ta ve fak.at resim için yaptığım 
etmekte ve Kızılorduların kendileri· bunun batı şlmalindeki ~cvel kasa- surette imha etmek veya teslime masrafa can dayanrnamaktadll'.» 

f 111eniz, haval 
kuvvetleri 
arasında 

iflt d • n iz de şiddetli 
çarpışmala r oldu 
Roma, 24 (AA.) - ltalyan 

orduları umumi karargahının 4 14 
numaralı tebliğinde bildiriliyor: 

Dün merk~zi Akdeniz. müret
tebatımızın muzafferiyetl~rile hi
tama eren kanla bir deniz - hava 
muharebeııine sahne olmuştur. 
Fecirden i1ibaren bütün keşif ~ay
yareleri harp gemilerinin, kruva
zörlerin, torpidoların ve tayyate 
semileinin refakat etmekte oldu
ğu muazza mbir kafilenin lıareka. 
tını görmüşler ve bu kafileyi ta
kibe batlamışlardır. 

Erzurum, 24 (A.A.) - Sabık Irak 
Başvekili Raşid Ali Geyliı.ni, 4kişi. 
d!'n miiı·ekkep nıaiyetile dün ak~am 
saat 19 da İraııclan otomobillerle 
şehrimize gelmi,lerdir. 

Dün geceyi burada g~iren misa
firler, bu akşamki trenle Ankar:ıya 
hareket edeceklerdir 

Sovyetlerln Mihver 
ve Macaristan 

aefaretları erkanı 

Ankara, 24 (Hususi muhabiri ni toparlamalarına ve bir müdafaa basının şark taraflarında bıraktığı mecbur eylemektir. Ebüzziya Tevfik merhum bu 
mizden) - Trakyadaki köpıü)e. hattına yerleşerek ve onu kuvvetllcP. milhim arclcı kuvvetleri :fedn etmiş- Bu hamle umumi blr surette yaZlyı yazalı yanm.~r ~~r. ~ 
rin yıkılması dolayısile uzun bir tahkim ederek Yeniden de,·amlı bir Ur. Bu kuvvetler son derece muka- :'.\finsktcn Smolensk üzerinden :.ıos- geçmiftir. içinde ııoy1.edıgı aoz14:r 
müddet~enberi inkıtaa •Jğramış 0 • mukavemet cephesi vücude getirme- vemet gö lermişler ve nihayet Al- kovaya, doğı u giden denıriyolu bo- cidden ,.yanı dikkattD' .Bunu. bır 
lan Balkanlarla Türkiye arasın- !erine mü aade eylememek iste - manlar bunları sarmıştır. Smolcns- yuncn ve bunun şimalindeki arazide de bugünü dütünerek mukayese 
dak1 şimendifer hattının tekrar mektedir. kin 200 kilometre ve Viteb kin yüz ve (Rlga • Moskova) demiryolu bo· etmeyi karilere bırakıp yazıya de-
itletmeye açılabilmesi için reknis- Stalin tahkimat manzumesinin çok kilometr~ garblnde ve Nevelln 7o yunca yapılın. ktadır. Yeni bir Boro- vam edelim. 
yenler tarafından yapılan tetkik- kuvvetli olmasına rafmen, bir ka~ kilometre batı cenubunda, Stalin tah- dino meydan muharebesi vukua ge- Ahmet İbıaan Tokgö1:, cf\tat• 
ler sona ermi~ ve bazı noktalarda gün içinde yarılmaııından ııonra •im- klmatının bazı tesislerinılen ve 1 ti- lirse, Almanlar Sovyet merker. or- buat hahralanm» adla eserinin 

di Sovyetler, yeni gelen son ihtiyat nat noktalarından istifade ederek k k d d" ._. Ser ti" 
hatlann ve köprülerin vapılması- dularının sağ cenahına ~ ü lenece • bı"rinci cildin e ıyor aı; « ve kuvvetlerinin yardımile ve Almanla- k Al k il 
na başlanmı•tır. Avrupa harbı' do apımmış ve man taarruz 0 an- ler ve hu surPtle onları doğu şimal Fun·· unun ilk nüshasını 1891 aene-F. 

y nn önünde feıla ettikleri kuv\'etll k ·1 . d .. r i 1 h • 
. rzurum, 24 (A.A.) Sovyet layısı"le Balkanlar "esaı'r ecnebı" nın ço gerı eı·ın e mun er (en ma . istikametinde Gorki ve Kaz.-ına doğ· sı· __ _.._ın •inni yedinci eünu çı-

R Al j 1 • ardcı kıtaların mahsur kalarak mu- b" · d' 1 b' ......... " "ı k .. usyanın marıya, ta ya v~ :.\faca- devletlerin köprüleri yapmak ı'çı'n sur ır vazıyete ıişmüş o aıı ır Sov. tu çekilmekten mene çalı'}acaklardır. kardım. İlk nüshalan Babtiua o-ristaııdaki Elçilik memul'larıııılan kavemete devamları sayesinde, 1 e- t k 1 h"I" T l t kt k 1 hakk"'-1 
malzeme bulmakta her ne kadar ye 0 u a a a as e mu ave- Bu dı>fa başlamak üzere o an ve .... batlaranm llİm•ir - arına müte",ekkil 146 ki•ilik bir kafile dl"ın- ningrad, 'Mo~kova ve Kiyef önlerin- t' d t kt d" B k d b ı T- r-·..,. M 

v k 1 nıe ıne evam e nıe e ır. u uvve- hatta ileri kısımlar arasın n ıı~ a- yapt __ .1
1
.:.,,_ resimlerle ert:aa-ku .. trenle Ş"hriınize "'elmi•ler·'ı'ı•. ~Jı'. mÜş Ü ata Ug~ ruyorlarsa rfa bu ıle oon mu"dafaalarla U1°•raaı · ] t• k ta k i · S J • -..• 1 lrU gu.. .ı...,...__ 

, ., .. u ıo ., .. "~or ar. ~ ur ı·ma çın ovyet erın J"eve mııı olan Bcırodlno muharebe5ile 1812 dak"ı D-ybilhavzdan kiralallllgllD safirler şehrimizde iki saat lstira - mü~külatın önüne geçilmektedir. Leningradın yüz kilometre kadar k d kt ld ki .B d ..... 
B k şar ın an yapma a o u arı mu- de Napolyonun yaptığı oro ıno •alvanolarla ve Pariate bir ajana.-hatum !ıonra otomoh111crle Sarıka - u öprülerin birkaç ay içinde is- cenubunda, bu eski hükumet nıerke- k bil ta ı k. k ı b d ··· · f k • _ _ ._L ıh il 1 

• a arruz ar a ım a mış ve u muharebcı1l arasın a munım ur tan ı-t"ırttiaun· ecnebi llJC!ftl•l-mışa mütevecc en yo arına devam etmiye açılacağı tahmin edilmek- zinin müdafileri Alman taarruzları- ta k ti ı ta 1 · · ı ... - B 
• 

1 
d' d arruzu yapan uvve er ger r- vardır. Bunun çın netice.er arnsın· n· --imlenıe donatrn1thm. a 

".'.:..'' "· 
1
• ;,. na mukmm" ••llY•''"· Al.,onlu dolunmuotu•. da da hüyOk fuk hu•ul• ı:clttelfo. :- ;,ıeri ı..ı.kmda AVTUpada 

,,~~~~~~~=~~~~~~~~~=~-;;;::::::::::::::;:·::::::: .. :::::::::-::: .. -::: .. :·:-:·::::-:-:-:-::::::::-----··••••oo•• ........................ Bu bahsi bundan sonraki yazımızda ;::~t yapıp dönerken V!ya~a-'ı r ~::: H 1 K A" y E ::: tetkik edeceğiz. da bir çinko ve bak .fabrıkasııe 
1 

1 

- Denize düşen adam - === Hüsevin HULKi ===., Eski Ordu Kumandanlarından yapbinn anlaflDll &zenne ......... 
il ' 1 Em~kli General dan cönderdiiim lıtanbul dilln-

Onlar iki aHc:adaıttılar. Gec~; 1 ınüddet içinde beşeı i heyecanın en laınadan f~j bir şekilde bokularak külitla çıktıtı zaman geniş bir nefe~ ALI IHSAN s.A.Bts uralan fototrafilerinin n~~L<~ 
geç vakte k~dar bh vuyete ga~ı- müthişini yaşar. Uyuşmuş irade, ölürmüş. aldı. Ölüm korkusu zail olmu•tu. leri yapdarak pldi. ~ nosunda içrr.ı,ler, son vapura yetııı- hassas bir saat ıenıbareaı' 'b i 1 f kta 'd v ral -..u h •a t.lu-

.. to b'I b" · ı dl • .. &'
1 1 

ll er. Annemin muta mı Ye temiz- Ve midyeler dubaların altında ağız. ç• • J .n .... i yedi numa ı nu• a,, mek. uzere 
0 

mo 
1 

e ınmıı er · Muharrir vapurun ku· çu"k, '"""ı'I !e- b ·k· i h k ~ b lDI Ve porse en ı-·- .. ki" . ~ 
k ,,_,, !erken u ı ı s ya apagı ıçağın ları açık uyuyorlardı. Kayıkc.ı.va; tııı:..- Ortaköy cam11 ·~esı ITl'IC'lllllİk-Nedım, başını yumuşa maroken nerleriie puıldıyaıı karanlık ul ra ·ı k d mü•k~IAtl ... u il L --ıl 1 G b

A Akd · d b. -• s a tersı e ne a ar v u a a açtıg~ ı cAllah aşkına diyordu. Beni kar,ı • J"" t • k• f ı.-k .. t"nnı"-'-1e .-!-Lo e u.a an Kafi e, ar 1 enız e şar- ~·astığa daya.mış ır Yauy_e, tte .• yük- gömüldtıg~ii zaman ·ı,.ı'ne a'nı' biı· kor- d B kü ıma a 1 ın ışa ... ... .. \' .... 
k ~ gözüm6n önün e. u çük kapakla- sahile çıkar. Sana kaç para ister- d" ka doğru sefer etmekte idı. sek sesle acaıp bir şar ı soylüyordu. ku saplandı. Ve sarho•lug-undan (!?Ar ı·ın ahtapot kadar hirer korkunç . resim 11".» •• ~• 

., ... , sen verırim.> Para cüzdanının cebin- tt• •ı k .._ ___ R aml Düşmanın deniz kuv,•ctlerine Zayıf, uzun boylu, muharrir olan kalma<lı. Soğuk suyun deri11i üzerin- canavar olduğuna kiııı inanır. Son- de bulunup bulunmadığının fıırkmda e ırı ece Oıtad Ahmet ........ L.-!.......:t 
a.ava kuvvetlerim;2 hr ,fından arkadaşı; otomobll caddedE>n geçer· de bıraktığı ürperme, kafasına bir raları iyice hatırlıyorum ki bu ha- değildi. Gözlüğü, koltuğuna sıkıştıı·- ıasetesinin cPadifalııça VC:S""--
müteaddit hücumlar y•pılmış ve ken onun muttasıl ağzını kapamıya saniye içinde korkunç ihtimaller klkati (ilmi hayvanat) m!ltehassısı dığı kitapları, küçük hatır, defte>"! Ankara, 24 (Hususi muhabiri- ditinden ve mermauma Da~ 

çalışıyor, müfrit haNketlerini idare ll'etirdi. Kalbi tiddetli bir acının te- bir dostum da teyit ederek fenni bu meyanda yeşil sularm ü:er!ne mizden) - Haber aldığımıza gö Nezareti kanalile her ay b!r ~ 
luvv.tJ.,;m;z, düıman>n tayya,. ., kontrol od•bll~k kndmt• bu. ,;"1, "k'lb. Dibe tn;ncey, kad"' maı.lealaMa bulnnmuoıu. Bu.-.dan dökülm•ıt0. o mutıa"h <Rnydi ,. lkı ... t V,kalefi yuU pou•len de taluia edil ........ ı.aı. .. ı.., im 
dali toplu>na ., av<o !ayyude- lundufunu lobat ed;yoNlu. beynlno krnŞ>k, '"'' kuvvom r; . «kma~ ;mkin yok. biUyn•um. Du. ,.k, .... , ben;, diye kay•k<'Y• >•I· •• ç;,,; ~nay;;0;n ;nk;,.f, ;ç;n ba. -- s.-y; Nefioe ....ı..
dne meydan okuya;.ı. onu bü- Otomobil K•p,..n•n Kamk6y l•ke. kt,ı., •ı•ıtü' balm çok yak,. bfr m"•fedon ••· va.,yo...ıu. K6prii ümfodo ,.,.. bt, ., ,..,ı, ı.db;1Ju ;tthaz .tmek ü- de ........ et....ı.. dlier ,..-
yük zayiata uğratmıttır. 15 bin lesi linilnde durduğu zaman muhar- cArtık her ııey bitti, diyordu, •·a- ların içine doğru g?mülmekteyim. ses: cSandalı buraya yanaşlır.> dl- zeredir. da mecmuaya .-,;.. i~ b-
tonluk bir vapur ile infilak edici rir dotttunu ııllküta davet f!derek kol- b " Bir 'Saniyenin onda bırl kadar kısa ye bağırmasaydı, hali ısrar edc"tk- __ ..1_ k isM O 1 k b . !arından tuttu. Şimdi merdivenden rın ütün ~uteler benden bahsede- müd<let i"lnde binlerce ai'hı açık t• Malum olduğu üzere yurdu- zılnuf klifeler ha&I09m& __ 
maddeler yüklü 1 bin tor. u ır cek. Pis bir ölümle göçttığümü an- .. ., la ö .. 

1 
.,. 1· d 1 · • ·• • 1 F t baU1nclan olup -

Tapur batmıttır. Bir harp gemi- aşağı iniyorlardı. Vapurun hareket )atacaklar. Eserlerime kıymet ver- midye gür saırıar rtu ü kafamı Heyecanla başını çevirere1< o taıa- muz a porse en ve çınJı ıa]~ayıının ramaal•bul N. • MI lir 
aile bir kruvazör, bir lorpidomu· ıili keskin akisler bırakarak çınla- miyl'nler belki de •imdi beni füıtadlar bekllyorlar. fa baktı. Köprü üstü vapuıdan ho- merkazi Kütahyadır. ma atha:ı~- Polony ı unan paer .a..t_ 

zu btiyük hacimde bir gemi, hü- mıya başlamıştı. En haıısa ve ta- payesine çıkaracaklar. Ve hakkımda Bu ne garip haldir ki yüzüme ar- oal~n halkla dolmuştu. Şişman bJr )erinde her nevi tabak. çanak, fin hakkikin latan~ eelbedil....-
hammülsüz olduğumuz zamanlarda tistik• bir fon versin diye itina Ue polıs ellle iıaretler yaparak kayığ• can veıaire gibi liizumlu e""anın na.· fakat tembelliii. • hueb.'1e M-. •iveti malum olmtyan diğer b1r . b' t~ 1" k Tkl methiyeler yazılacak.. Mezarımda uzatt,..ım sa"ların her teli benı' de- hil d 1 ,.,, 1 -•- tif' d _.11--- ,-1! • ·ı b ın~nn ın ur u 'il 

81 1 

erle karşıla. ba•·kuş sesli hatı'plhr (o, bı'r ••nat- '" .. sa e çagır.ıy·o· r u.. şte muharriı enı ·yi cinslerini imali mümkün o - disinden pıca • a e euı °"''~ cüiütam da bombalanmış ve un •ır Ve bütün zcvksl t d-n b' ~ " "" nizJn dibine mıhlıyacak.> bü k b d ._,__ H 
"' · • z esa u er ıiy- kar insandı. Vah esfa ki ,.abuk öl- k 0 zaman yu ır utanma duydu. duau halde buradaki imala•hane- iini de hibratm a aynca -~-la1'a i9abetler vaki olm•J~tur. a- le karışık ve dar dakikayı bekleı·ler.. ~ Muharrir çok ısa zaman içinde Korkusu bu hl h' · k d .. d" Va muha

rebeleri esnasmdıı dii~- dü.) diye haykıracaklar. Neye ya- suyun sathından, nihayetine vaı·ın- b" Od- f k ~apJ . ıssı . ar!ısın a lerin geniş mk:yasta faaliyette cleylemekte "· 
Nedim muharririn kolunda, mer- rar' Ben hiçbir şey ı'•ltmlye ~· 1 b" uy u. s arpın nın tekı ıloşmUş, b l I .... d 'ht• Ş bald --• _ • • d

. · d" ·· ··ı " · , " cegım. caya kadar bun arı ır hamlede haş· .•·ıı·tık çorabı araoından çıoıa·" par- u unmama arı yuzun en ı ıya- u e mecnıwarı ..... ..,;ı-manın ye ı tayyaresı uşuıu nıuş· divc·nlerden inerken ayağı kayarak, Oh, bu korkunç neticl! ... Kurtulabi- v k -• ., b k b" k b ba ile la.92 
tür. Üç Jtalyan tayyaresi üslt-rine yukarı çıkmaktıt olan iı-i yarı bir lecek miyim acaba 7> yetle dQşündü. e endinl kadere makları gözüküyordu. Saçlnrı, yüzü. cın üyü ır ısm.ını ya an? resim evvela tat ımas ' 
dönmemiştir. italvan tavyareleri- adamın göl! üııe şidılı•tle abandı. tevdi ederek gözlerini Yumdu. Fakat nü örtmüştü. Sonra arkadaııııu; cı- memleketlerden temın ~tmek la. de, timtir üzerine kazılm•• ""se-

lÜrettebatı aralİlada yara:ı'a Herif fena halde kızmış, söyleniyor- Aklına, aldattığı genç kızlarla, çok defa hayatın; bir ~ani~e zarfın- ~~· h~sta bl~- kedi y_avr~:.u bitk.lnli- zım geliy~rdu~ Ha~.P .~azi~eti y~- lerle 1866 ela ve.~~ atV-
rlu. İş alevlendi. MerılivE>nln alt ba. sevdiğini zannettiği dostları geldl. d.n dü~ündüğü~lüz~cn 1 auka, deği. gı lçınde, Koprü uzerınde tıtrer zünden ıthalat \ guçluklerı dog- lile de 1892 de l'Of'Uhniye ~la• 

da vardır. . h r·r samağında cereyan eden miinazaa Bilhassa ihtiyar annesini düşündü. şık manzaraları e arşı a~ır, bu me- gördü. Şık spor elbisesi vücudilne muş memleketiiı bu nevi eşyaya r Demek lıi, Türlciyede re-
Geceleyin donanmamızın a ı büyümGş, hızını karanlık suda al- Ç<,ıcukluk seneleri, süratle geçen bir suir~~s::r~;fn ıı::::;ı;dse:~~· ba•ı w 1 y~pışmışttıt.tiGüAlmtemk ek t' için kel ~dını olan' ihtiyacını kendi imalathane- ::;; ~ua1ann yetmit do1ta:s cüzütamları. büyük hir taarruz mıştı. Vaka nasıl cereyan etti? Bu, trenin penceıesinılen kayan manıa- " ag- guç zap e . r ı ne ıce ma :ım .. . 1 . • d t . t k t ne1~- bi k demi vardır 

hl
..:Je lngı"liz gemi erme uculm 1 ~·· dl . ··-·ıpüırd. ev e sse l adanı h 1 l ...,. .. n c ıış b . t• lkt V kil t B d ba ka Ebuzz·yamıı 1 • h"' cidden gar· t• D ü 1 ralnr kadar silik ve deği,ı.nıez bir zı açık midyelere tesadüf etmeden 1 fkl kişinin deni•A bir "nd 1 . - erımız e emın ~ me zanıre. ı se • r ı •. • . 
.. , " · a de zihnine saplandı. Bunların denizin sathında yuvar anmıya baş- mesi şüpheyi davet edee('.ı:.1 cİn!'tle aşgöstermış ır. ısat e e ~- an an • f ' ••• • • -tm

0

1•J .. rd
0

ır. SüratH hücum bot a-d" e mtıt gogl 
5 

n .,enı· tutmuş i.ti.yor, 0 
• 1 d b" h ket t ı l'> k ki · d J k tı k dd -ınd-n de O°'"en•yo ~ ::_ı... b" . h nüz hü\'iyetleri a mu ası senııe ıyerek gerılıyordu. ıç n en ır tanesi ür.erlnde ısrarla !adı. Vapur . ~re . e _?ı~m şt1. :Kı~ ortada bir kast bulunup bulunm:ıdı nin tet i erın en a ı~R~a :ıe • mu A

0 

e...... -= • .... • :rımı:&ıan ırı, e.. .. . ·. .. Do:-tu ayırmak için aralanna gir- durdu. İçi sızladı. Kalbini müthiş tarafındaki ırı ~roJektorun k<'skin in tahkik edildi. Fakat \•azlyct an- ceye göre Kütahyadakı ımalatha- ruz kı, 1886 da Par11 ve Londra· 
malüna olmtyan buyuk bır cuzı~- nıl~ti. Fakat iini hir hareket olılu bir korku kapladı: cKader... Ka- ziyası kazazedenın başını aydınlatı- laeılınca iki dost gece ik'dc kalkan nelerin inkitafi içın icap eden ted. da lllistrasyon çıkmakta ve fakat tamı 81ter bir hücum l,otu da hır Sa;hoş farkında olmadan sür ıkle~ eler ... diye düşün<lü. İşte yarım san!- yordu. Bu ,,aiyah nokta duvar dip!c- (bir) vapuruna bindiler. \'r hiç k.- 1 birler ittihaz olunacaktır. hala Berlinde bövle bir mecmua 
torpido muhrrbini batırmış~ar~ır. nerl'k getirildiği deniz kenarında ~e sonra denizin dibinde bulunııca- rindeki yuvaya uzatılan, petrol nuşmadan makine dairecılııin bı•har intİfar edememektedir. 
Bütün cüzütamlarımız çekılmıye bir silkinm!' yapmak ist<'di. Muhar. gım. Acaba tekrar çıkmak nasip olR-ı lambasının hararetile kaçacak yP.r tüt( n kazanının yakınına oturaıak 
•e çok hafif hasar ile üslerine dön tir onu kurtarmak ı.?avrctilc yakası- cnk mı? Ren küçGkken, annl'min diz- arayan Uıhtakurusunun haline ne elbiselrrini ktırııtmıya çalıştılar. Mesut bir düğün SERVER lSKİT 
miye muvaffak olmuşlatdır. Ba- na yapışmış, sahile c;rkmek için son !eri üz<>rine başını ya~lar, bOyük kadar benzlyo!'du. Ucuza mal olan Rütiln bu kol'kunç macera i~·iııcle ......... , .................................... . 
tlrllan dü•man cüzütanılarmın bir gayret sarf etmişti. bir zevkle anlattıirı mııııalları el inler- bir hayatın ortası~da baş ve vllcut birden muharririn aklına iki gün Genç ve değerli idare adamları - Taavlrl Ef'c 1 r 

" · · d dim. Hayır maRal rle!Cil bu. Yaşan- son yaşama arzıısıle etrafına kö- evvPI mecmuaya yetiştirmek ü~ere mızdan olan Bıtlis Vnllsi Hulusi - ---mürettebatını kurtarma ışı evam O, kendini ''umu ak bir döşeğe mı" bir vaka. Hele bir dC'fal'lıncla pükler saçarak çırpınıyor, yüzmi~·e bf:yilk bir itina ile yaznıı, olduğu De~imer ile Bayan lHı.muran Ta --tmektedı'r. 23 temmuz gecesi fırlatı.vornıuş rrihi, parmakları dos- "' ı J manın "'e"en cumart · " " B' 
... "' denize diişcn hlr nılamın hikavcqini çalışıyordu. . (Denize düşen adam) hll:."'vesl ge - 8 >' ., ~ esı gunu ıt. denİ'zaltılarımızdan biri ayni filo- tunun eakr.tine gömülü bir vazlvettc Rnlatmıstı. Ne kadar ko .. kmuştum. Bu ga:ı;ret o ~adar şıddetli id. l,i di. <Ne yazık diye d6ııündu. Be)nZ llııte Giilpalas salonlarında e\·lenme 
nun büyük hacimdeki bir cüzüt.t- denize yuvarlandı. Pek t:ıhii. olarak Acaba doğru mu? ... Kavaların. eski cok az yüzme bılme~ne ve kalın lı.- sahifeler şimdi karanlık "ıılar 6ze- mera iminin güzide da\etliler huzu

b0 t ·ı atmış \"e isabet muharrir de arkasından yetışmekte gemi naşlarının. dubaların altındaki ı koç kumaşının ağırhı,.~na rnKntPn va- rinde yfizüyor. Dalgalar küçük 1J1Ü· runda )'apıldığını memnunivetle ha-

Nttahaa (S) Kur11~ıı• 

1 
c;:_ •• , Tü • ci11 -tartı Abone .....,raıta 1 • .. ~ 

22 temmuzda dütman tayyarf'

Jeri, bir vapurumuzu batırmJflar-

mına ır orpı gecikmedi. midveler gec!'leri, karanlık, "osunlu puı un burnuna k. adar kendini ilrük- ıekkl•p beneklerin! çoktan ) alanıış, ber aldık. İstiklal savaşının. ilk giln-
ettirmittir. " h ld ki c1ıı ne lerindenbe ı k il Etraf tenha iıli. Vapur hareket sular içi11de ağızlarını a(.'arak uyur- liyebilmişt~. Sa 1 e uvu ı_yan siv.lh, gotürmilştür.> Fakat sonra 1 şub' • . r ·enı ni millet işlerine 

etmek Ozere hulunuvordu. Birkaç !armış. Denize bir insan düştGğO za- katranlı bır balıkçı teknesı onu kur- rek esef etmedi. Yaşanman~ış ır vermııı ve mılli müeadelE" havası i . 
satıcı ve işsiz sahile üşüştüler. Böyle nıan ııaçları bu yllz!erce açık ağız- tardı. Bütiin bu m6cad~le etınaıı,r.da J hayatın yaratılmak jıı~~nı~~~ kadar çinde pişmiı olan kıymetıi Vali Hu-
umanlarda insan, ôlüm ve hayat !ara girerek kapanırmıı. Ve insan muharrir, arkada_şını bır dakika ol- j gülünç ve sahte ne ;ıa 1 ~r 1İİ ·

1
H lüsl Devrimer ile eıine saadetler dl-

S-ellk • ••• •••••••• 1400 .K.r. 1110 K-. 
Alu a7bk -········ 911 • ı:: • 
Uc a;rlılE •••••••••••• • • ~ 
'lir Qlık ............ ...... • ,...._.. 

arasındalrı )'arım saniyelik, kısa ıu:yun yüzüne çıkmıya muktedir o- aun düıüumemlfti. Ka)'lft itin nıüt- ...,..,. 11 leria. DIKK..A.Tı .,...... ............. .-

fhr. 
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lustatı FazJI Paşadan ... Fethi Okyarı 

=-0~DD1t~ Lozan Zaferimiz 
..... ~ti ?• li• rs, a.,.pl. nıMıl JIQ lı'lıHll .....-. 

iti oba ~ cbıiWdan '-"'• lııir ~F tleiiWir. BwıQ4t i9e 
-çamh~ ....................... ..... 

kOC8 pfter, Fin kc;,.ter, esiri mabetler, türbeler, 
çetme&e.., zümrüt silR bir ova, her tiiriii deniz 

~ ..-.it - ~ .. WQIWa ~ 

.i"jSiyasJ fırka rejslerinin hayab 
tefrika: 20 Yazan : Ziya Şak1r ................................................ 

Dü.n şehrimizde ve bütün memleketle 
coşkun tezahüratta kuttandı 

•< a T..._~I.• , .. ...._ 

Ali Suavi 
Pariste ufak bir tabı ınakinesile Ulunı 
isminde bir mecmua çık.armıya başladı 

hu tevkift~ Astm Paşa katiyen 
haberdar de-ıldi. Teddf 1.:c,yfi
ycti, doğnıdan do.iri!> a, Sadra
zam tarafından icra ettirilmı~i. 
Nıtekim le.ısa bir müddet sonra. 

se) hatinc: çıkını ı Frnn .ı hüku
meti, O$D1 nlı Padı,ah na bir cc-

Aıım Paşa da (Yenipazar) ku- draya geldiler. Ve el nde neşir 
ml$ldanlığile lıtanbuldun teb"it 1 va.sıta!l olan J\li uavİ}e yakla.ş-
edildi. nıak mecbmivetini hwettiler. 

Neşriyat s;h11 ı. birdenbır • gc-. 

Ali Suavi bir müddet Kasta- niflr:di .. Namık Kemal:n ( Hürri
monuda (R\iftiye) mdctebinde yet) ismindeki gazetesi de, (Müh 
(muallim) lik yaptı. Namık Ke- ı bir) e ınzimam ettı. 
mal Ye Ziya beylerin Avrupaya lki gı:cte de, ate~n bir lisanla 
firarlarından sonra, bir kolayını 1 intiıar ediyorau. Muhtelif vaı;ıta
bularu o da kaçtı. Çolc tabiidir larla l.tanbuia gönderi1en bu ga
ki (Mıarlı Muııtafaaz Fazı) Pa- zeleler, Beyoğlunda, Tünel ba
ta) bu atefli hürriyetpenren c?e, şmda. (Vik) iamindeki 'b:ı ihti
bayrağuun altına aldı. Fakat bu yar FranS1z kitapçı marifctıle giz
carip meşrepli adam, orada da lice satılıyor... Fakat o tarihte 
ark.ada,larından yüz bulamadt. münevverlerin adedi pel.: mahdut 

Evveli., (Paris) de (Argo) olduğu için, gazete sahıplcrine 
ıcaddeainde !cücük. bir dükkanın j pek az bir kar bırakıyordu. ~Iı
köşesinde, taş basması bir tabı 11ınrlı Fazıl Papnın yardımından 
makine•i kiraladL Burada, (U- mahrum olan Ali Suaviy;, o sı
lum) isminde bir mecmua çıkar- kınlılı hayattan kurtaramıyorda. 
mıya batladı. Çık.ardağı bu mec- Bu ,•aziyet Sultan Azizin hal'ı
muaları gizlice İstanbula, Mısıra, ne !.:adar devam etti. Ali Suavi, 
Suriyeye yolladı. Bunlardan, pek esasen devrin müııtebidane idare
az para kazanabiliyordu. l)iğer sine muhalif olduğu için, =ultan 
arkada~lrı, Mısırlı FazJ Paşanın Murat tahta çlkar çıkmv, o da 
cömertlıği saye"'inde, refah için- derhal neşriyat programını değlş
de yaşarlarken o, pek aıhntulı tirdi. Meşrutiyet devrini açmıya 
günler geçiriyordu. hazırlanan devlet icaline, urarn-

Ali Suavi, bu mecmuanın •a- ne tavıiyclere girişti. 
ridatile yaıayamıyacağını anla- Bu neşriyat, İstanbul münev
dı. fıtanbulda kendisine büyült verleri arasında derhal alaka u
l>ir töhret temin etmi, olan yandırdı. Artık Ali Suavinin ls
(Müncer) gazetesini hatırlıya- tanbula acrbestçe yolladığı ı'nec
Tak ayni isimde bir gazete çı- mua ve gazctclcr'ini, devlet ricali 
kardı. Bu gazetede daha atak ve bıle dik.k.atle okuyorlar ve mem
Osmanh hültümetine daha tt-h- nun JJluyorlardı, •. Bunların ara~ 
ditkir bir lisan kullanmıya bat- lannda, (Mithat Paşa) da var-
ladı. dı. 

Ali Suavinin itmi, dillerde gc· 
Bir müddet sonra, arkad~la- 1 yordu. Bütün münevver er onu 

rile arası büsbütün açıldı, Baıtıta takdid ediyor ve ltendi:sinc (Hür
Fazıl Pata olma ük:z.cre. bütün 
(yeni Osmanlılar) cemiyeti er- riyet mücahidi) unvanı veriliyor-
kiını. hu tatkm ruhlu ve muvau- du. Hatta cahil halk tabak.aaı 

arasında blle, ismi derin bir hür-
neaiz adamı iatiıkal ediyorlar, _J_ 

ı nd k 1 metle zikrediliyordu ••• Yıllarwıın 
d:.-~li as:.~:rtı~.tep~~:: ::: beri Paria ve Loodrada adalet vf 
tutunamıyacağtnı anladı. Lon- ızbrap içinde yaf&mlf olan A i 

Suavinin vaziyeti, birdenbire dü
dTaya giderek orada yerletmiye 
mecbur kaldı. zelmifti. Ve, senelerce vatan 

hureti çeken hürriyet mücahıdi-
Londrada ıL ·yatı büsbütün f na nin kalbinde, artık ıtanbula av-

cüçlctti. Çünkü ora11, Paria gibi det atZ\Üan belirınifti. 
ucuz değildi. Ayni umanda net- Ali Suavi, hu arzusunu, bir 
Tİyat vasıtalarında da bir hayli mektupla Mithat Papya bildir
lllütkülit başgöaterdi. Bir aralık 
Ali Suavi o kadar bunaldı ki az di. Bütün hüniyetpervcrleri etra· 
kalsın intihar edecekti. fına toplıyan Mithat Paşa, Ali 

Fakat •• . Bu esnada, taliin ga- Suavinin bu arzuıunu derhal yc
Tİp bir cilvcsile karşılaştı. lngilız rine getirmek istedi. O sırada 
müstemlekelerinden henüz Lon- henüz tahta çikmıt olan Sultan 
draya gelmiş olan genç bir ka- Hamide hususi bir arizc takdim 
dınla tanıştı. Henüz dul kalmış ederek: 
olan bu \tadının biraz parası var. 
dı. Ali Suavi, bu fırsatı kaçırma
dı. Kadınla derhal nişanladı. l,- ... r..------------ıııııı.. 
lerini yoluna koyduktan sonra 
da, n.kahlanacaktı. 

Kadın ,parasını esirgemedi. A
li Suavi bununla küçük bir mat
baa tesis etti. Derhal faaliyete 
geçti. Osmanlı hükumeti aleyhin
de, daha şiddetli ne~iyata giriş· 
ti. 

Falı:at Londra gibi pahalı bir 
memlekette, hiçbir müşterisi ol
mıyan bir gazete ve bir mecmua. 
yı idare ve idame etmek kolay 
değildi. Bunun içindir ki matbaa
nın vaziyeti, çarçabuk tehlikeye 
airdi. Hemen hemen, iflas ema· 
relen başgösterdi. Ali Suavinin 
bayatı, tekrar müşkülleşti . 

Bu sırada, Sultan Aziz Avrupa 

Mobilya il 
kiralık apartıman 
4 oda, mükemmel mobilyah, kul

ınnışlı, Beyoğlu Tuııel civarında . 
.Müracaat. Telefon~ 24365 

Franaızca mualllml 
Resmi ve hususi mekteplerde uzun 

nıüddt>t tedrisatta bulunmuş, tecrü
beli bir muallim ehven şcraltlc 
franınzca dersleri veriyor. 

cTasviri Efklir> da M. E. Y. rü
muzuna adres bildiren mektupla mfl
ra~aat. 

·------------------------------~ ITALVANLAR 
Be-H öt-Htedim 

BUyUk casus romana: a2 -············-································ Nakleden: Cim. Mim ···································-······ ..... 
Haydi gidelim! 

- Nereye? . 
- Benim evime ..• 

- Olmaz ••• Beraber gideceksek benim evime 
sidelim. 

- Sizde yabancı yok mu?. 

Beraber oturmamızı teklif etti. Ben bu teklifi esas 
ıtıbarile kabul etmekle beraber zamansız buldum. 
O akşam için } ine sözleştik. Janno i~ine gitti. Gece 
o uyurken ben bir fırsat bulup sevgilimin cepleri
ni karı~tırmışt:m. işime yarıyacak hiçbir vesikaya 
rastgelemedim. 

Ben kelimeleri ağzımda yayarak tıpkı bir sar
hoş gibi konuşuyordum. 

- Olsa ne çıkar, ben beğendiğim bir adami 
evime getiremem mi~. 

Üanno inkiyat etti, ihtirasla yanan dudaklari-
nı boynuma ilıştirdi. 

- Y,1\ dı yavrum eledi. 
Yarım saat sonra odamda idik .. . 
Sabahleym Üanno gayet mesut uyandı. 
Is edıği olmu,. güzel biT kadın yakalamİştİ. 

işler fena gitmiyordu. f Öyle zannediyorum ki 
bu delikanlı dn tamamile avucumun içine girınışti. 

Nitekim ertesi gün İŞİ' ne gitmedi. Akşama ka
dar, haşhaşa C\ de oturduk. Ben böyle zamanlar
da ekseriya vazifemi ikinci plana atar ve eğlene
bilmek için fın;attan istifade ederdim. 

ikinci geceyi de beraber geçirdılc.. Sabahleyin o 
isine gitti. 

K'ısa zamanda çok çabuk dost olmuştuk. Jan
no bana karşı pek samimi gözükı.iyor, sıyasi olma-

mak ~rtilc hiitün sırlarını if~a ediyordu. Harp hRk
kında da aramızda m:.ika leme cereyan etmiyor de
ğildi. Fakat o biı tnraftan Mussolini'nin aleyhinde 
bulunuyor, Lir taraftan da bu badireden kurtulmak 
içi::ı harbin bir an evvel bitmesini istiyordu. 

- İtal:rnmn taliidir, diyordu. Ne zaman har· 
be girse, galip de gelse elleri boş çıkar. Bakalım bu 
sefer Almanlar bize ne oyun oynıyacak!ar~ 

Ertesi gün Janno ile akşam yemeğini yedikten 
•onra delikanlı bize değil, kendi evine gitmemde 
ısrar etti. Ben onun bana atık olmasını ve iradesi
ni kaybederek bir gun istedığimi yapmasıııı bekli
yordum. Canım istemixerek talebini kabul ettim. 
Fakat bir aralık tuvalete gideceğimi !Öyliyerck 
yanından ayrıldım ve Ropot'a telefon ederek ge
ceyi Janno'nun evinde geçireceğimi söyledim O 
ge<:e de Junrıco bana bol bol içirmişti. Kendisi de 
hayli kafayı çekmişti. Fakat ne yalan söyliyeyim, 
ahvalinde bir fevkaladelik sezmiyor değildim . 

Janno güzel bir tıpnr hmanda otur ıyordu. Bi 
ze kapıyı genç bır uşak nçtı. Casus olanlar çok 
dikkatli hareket etmiye mecbur oldukları için ben 
d• uşağı tepeden tırnağa kadar süzdüm. Elb" esi
nin kollan genişti. Şu halde kolannın içinde ufak 
tabancalar sakladığına hükmedebilirdim. Apartı
rnanı gezerken, pencereleri, bir müsademe vuku
unda siper alınııcak yerleri tetkik ettim, sokağa fır. 

Gag1'.ell• v. imld• ıpılıştı~ız 
t.Jcllirfk • .. .,.. ;p,.a. s.r..-
6ritün Yuı~b• 6ir •ıffMsi 
olmJlf aör.cejiııeiz.. ıiiP/N 
•bn.-eliıiz. 

lamak münıkü.1dü. Fakat pencerelerdeki demir 
parmaklıklar k pntılmışt ı. 

Evvela havunın boğuculuğundan şikayet ede
rek parmaklıkları nçtım. Ve sokağa baktım, apar
tımanın önünoe Ropot bekliyordu. Beni ;;ö~ünce 
bir işaret verdi. Ben de parmak nlfabesile içeride 
şüpheli bir uşa -;ın mcvc ut oldu&unu ve vari:;e+in 
müphem bulunduğunu anlattım. O kendis'le Le
raber üç arkadaşın daha etrafta olduklarını söyle
di . 

Nisbi bir ferahlığa kavuşarak odaya döndüm. 
Usak bir tepsi i~inde iki kokteyl getirmi ti. Zehir
ı~~mekten ko::knrak içmedim. Tabancamı gögsü
me yerleştirdirr., ortalığa beyaz duman çıkaracak 
gazı ihtiv3 eden ampulü korsemin içindeki yere 
koydum. Yüzüğümdeki taşın altında zehir vardı. 
Bileziğimin taşının altında gözleri yap.rtacak toz 
duruyoıdu. Snğ nyakkabımın ökçesinde de ufak bir 
bomba vardı. 

J anno odasından geldi, pijamalarını giymişti. 
Bana geeelık getirdi. Ben: 

- Sonr soyunurum, dedim. 

U~k odadan çıkınca hırsla bana sarıldı ve u
zun uzun öpüştiik, sonra divana yaslanarak otur
duk. 

( Devami var) 

ne ..• > 
• v. • 

RQya mı görüyorum?. 
Hnyır, do Uar, h yır... Şu ha P 

bltsın .• ve on sene kC'ndl !Uemim1zd , 
şimdiye kndar oldu •u gibi ve dnha 
hı:ı:lı çalı 8lım. On sene sonra re
eeğımiz Bursa, işte budur. 

isterseniz daha sarih konu~at m: 
Niç n böyle olmasın!. 

Bakınız, Hatay hududumuzun bır 

hayli öt.esinde başlıynıı Wr Sunre. 
ve bu Suri~ enin bir Liıbnanı var ya. 
tşte orası, bızden nynlarnk Pnıı ı:t
lurın eline geçtikten soııra, on cne
lik bir emek neticesinde, şimdi bel" 
yıl otuz, kırk bin şnıklı ey~ alın sny
:fiycll.k vnzifcs1n1 gören bir mamUT 
hnUnc gclmi Ur. Ma~<Jsta Bcyrutn ve 
Lübnan ki5ylcrlne giden bu in nnlar 
teşrinievvel nlhayetlcnne kadar ora· 
da ya~arlar. 

:Mubtclü zamanlarda bunların b r 
çoğilc g ruşmuş, dertle m1 tim. He
men h m n h p l şoll dıyordu: 

- J,ubnnııdnn ır.cmmın rle •ıliz. 'F'n 
knt ;ne çare .•. A agımız. n karada o1-
1IUl mı 1 tcd'ğiınlz için burad n ba • 
ka tnrafn gidemiyoruz. Sizin İ an· 
bul, Buısn), mcth denler çok r. 

(Deı:amı ıa if e 6, t 11 ı d ) 



25 Temanız 

Ferdi hürriyet 
milli hürriyet 

( 8"fınGlıalcdett cm..) 
S...un en parlak nimunesinin, bil SOVYET r 

tebliği 
. 

haaaa fngilterenin hayat ve mema 
b meuuubahs olclaiu buıinler· 
de rörüyoru&. (Bt~ ~ah~~~ deva.tft) 

Fil.alö vaziyeti hötün vaha· ıncı te I& 
---.&. - L-~ matbuatı- Moıkova. 24 (AA.) - Bu aa 
UftaD1e ragmen ~ b LL• S hı·-• 
na hiJi ulu bir aanaiir konulama· ı anıu ovyet te ıgı: 

. . &-.n. tieYlet umu- 2 ~ temmuz gecesi, Porkof, 
:::.yam •:m. muıkadderahnı Polotsk - Mevel, Smolensl: ve 

ka~ tmek hakkı takyit IZitomor istikametlerinde şiddetli 
:mernit e olduia ,a.i, İngilD muharebe1.er de.~am et~iftir.. • 
parlimentoıunda da bütün dün· 1 Gephenın dıger bo.5 erme.~ 
ra parlimentolanna nümune hüvük mikyuta haredt vuku 
ollıcak surette Batvekil sık ark bulmamıştır. • . . 

r 
Gneisenau ve 
S charnhorst 
Ağır lngiliz hava 

hücumlarına 
maruz kaldılar 
Londra, 2• (A.A.) - Bombar

dıman tayyarelerimiz Schorn· 
borat ve Gneiııenau ismindeki Al
man harp gemilerine ka?fı tid • 
detli hi.ıcumlar yapmıılardır. 

ALMAN 
tebliği 
(lllrfJcd •&iri/.,,_ Üff•) 

Rmnanya Te ~alô 
Alman kuvvetleri cepiaeye 

aicliyorlar 
Londra, 24 (A,A.) - Reuter a • 

jansının Avrupnda bir yerde bulu. 
nan lıususi muhab1riııe giire, Ruman 
yada ve Bulgariaıanda bulunan Al • 
man işgal kıtaları, eski tevellütlüler 

1 
de dahll olmak th:ere, şark cephesini 
takviye için ger1 alınmışlardır. 

ModıOYanla 1tom1.n1 ....... 
imtihana çekilerek harbin sureti 1-!~v~ kuvve~lerımız düfmanın 
idaresinden dolayı hesap vermi· motorlu kıtalarıle hava meyd.,n
ye mecbur tutulmaktadır. İngil- ları~a da~beler in<.!irmiye devam 
terede Eertlerin bu llemale ermİf et?1ı~lerdır. 
hürriyetleri aayesindedir, ki ln- tkincı Alman taarruzu yavaıl~~1 1 
giliz milleti de bugün maruz Londra, 24 (A.A.) - Bugun 
kaldığs ölüm tehlikesine hiç za· burada bildirildiğine göre Rusya-
-L d ......... en bir a::imle muka· da karşı karşıya bulunan ordular, •:.... ____________ _. 

Scharnhorst, Brest limanından 
kalkarak deha c.-emıpıa LapaWco 
limanına gil'erkcn gorülmüş Te 
ağır bombalar isabet ettJrflmit
tir. Tayyarelerimiz Chcrbourgo 
limanını da boınhnlamı,laıdıı-. 

Bertin, 24 (A.A.) - 22/23 tem -
mu~ gecesi MotıkOYa ilzerlne kfitle 
halin•le :rapılan hava taarruzuna da
ir I>.N.B. ajansı ap~daki mOtenı -
mim malumatı Termcktedlr: 

İlk taarnı:zda çıkanlan dehşetli 
yangnılar hila devam ediyordu. 1 -
kinci tnarruzda atılan bombalar bu 
ht'n{lz sönmemiş Jaııgınlaıın dva -
nna duşmüştür. Oyle ki yangınları 
ııOndürnıck için çalı~anlar işlerini bı· 
rnkm:ık meeburiyetlndc kalmışlardır. 

-• u,... •• ıy h h · 1 · • h -vemet imkanlarını bulmaktadır. emen emen .vazıyet erını mu a 
Ortada bu ve buna benzer mi- faza et~ı:kteclırler. • 

aaller arken hakiki hürriyete Her ıkı tamf da Smolensk te 
.ahi volmak' istiyen ım11etler olduklarını iddia etmekt~ iseler 
İçin,p üzerinde titriyerek çahtı1a- de ~nd.ra r~mi m~hfiller~ A.J. 
cak gaye fertlerin ıİyasi terbiye· man ıddıala~ından :z:ıyade !:iovyct 
~ olgunl8'tırmaktır. Siyasi beyanatına ı?anma~tadı~· '. . . 
terbiye ne kaclu tekamül ederse Londrdakı noktaı n ~ar, ıkıncı 
hürriyete liyakat ve hürriyeti, Alman. t~arr~~udn~ln l'!,;t•rb!lama
milletin umumi nıenfaatleri için men erımış a e 1 mezse ı e, ta 
hüsnü istimal kabiliyeti de o ka· maı:nen ~avaşlamış oldugıı mer· 
dar artmıt olur. HüJTİyeti böyle ke:z:ındedır. 
anlam~ ve onu İyi kullanmays Halen Almanların !içiincü bir 
.. w • milletlerin kendileri de taarruza girişmek için hazırlan· 
ogrenmıı d '-1 .. h' b' · 
d .. yanm 911 hür milletJeridir. ıa: annı gosteren ıç ır ışaret 

un t d w•rd· 
ıBö le fikir terbiyesi ve irfan mevcu egı ır. 

~aeldiii ile hürriyetine aahip Moıkova yeniden bombaland.ı 
olmut milletleri iae mailup ede- Moskova, 24 (A.A.) .- Ofı: 
rek esarete ilka eyliyecek maddi 23-24 ~emmu~ geceaı Alman 
hi b• kuvvet tuavvur edilemez. tavvarelerı, yemden Moskovayı 
E ç .. t akar yıkar bomba bombardıman etmek te,ebbüsün
.,:::;..., op y ~nlan 'bir yıjın de bulunmutlardır. Yüz elli tay
~ •--~- hal. eetirir kılM' yare, akına iştirak etmiştir. Fakat •an ..,e aıenuK me • ' "" • d f' b _, . . . 
keaer, tüfek bir luırfunla öldü- t~~re .a ı. ataryıuarımızın ma 
rür, fakat Yine hür bir milletin hür nıa ateııı ıle • lc~'lılatmışlardır. 
• ü" elind ı F!'-!r el Avcı tayyarelerımız de Almanla-nye en a ınamaz. an , akl • • . l 

De tutulur, sözle ıöriilür bir nes- rın yapac arı 1fC manı o mu,-
ne c:İeiildir, ki, tesiri ancak mad- lard~r. .. .. l 
_._ •· ha b ı •t•h • • BırkRç olu ve yara ı vardır. aeye mun ıır u unan ııı a ıçın, k • d .. 

1 b -·Lma imkan ol- Düşmanın birc;o tayyaresı. u· 
onun a ata ...- ya .... 1 .. t" B ) d d ı e 

şuru muş ur. un arın a e ı l -
8Ull. 

TASViRİ EFKAR 

Halkın devlete 
itimadı 

nüz malum değildir. Ta1 }"ctr~ eri
mizin zayiatı yoktur. 

Alman ilerl kıtalarının bir kaç 
gün evvel Smolcıısk banllyölcrine 
vardıkları doğrudur. Fakat bu kıta
lar, püııkürtülm6ştftr. Sovyet tebliğ
leri cSmolensk 1stikRmctinde muha. 
rcbeler> den baklı olarak bahset -
mektedirler. 

Almanya tekzip 
ediyor 

(Btrfnct aohiftdnı ci•ffM) 
Eundan başkn Alman siyui mah· 

fillerinde bu munasebetle yapılan 
bazı telmlhlerin de naz.arı dikkati 
celbedecek mahiyette olduı,'\l beyan 
edilmektedir. Bu imalara göre Clo· 
dius, Ankaradakl mevhum ikameti 
esnasında Alman kıtalannın Türkl· 
yeden geçmesini temin etmek mak. 
sadile l:lr takım mlizakerelere giriş
miştir. Bu gibi mi.lzakertıler cereyan 
ettiğine dair olan iddialar burada 
tekzip edilmektedir. Berlln mahfil· 
Jerine göre bu haberi uyduranlar 
Clodius'un maruf bir Dahsiyet olma· 
sından istifade •derek mezkOr şayi. 

Bu ikinci tııalTUZ dn Sovyet hüku. 
met meı kezinin a kerl ehemmtyettc
ki hedcfloı-inde çok büyuk yangınlar 
çıkarnuştır. 
Mosko~anın merkec garlarına dü

tcn bo"l.ıbalar, cephe \'C geı·ldeki en
düstri mıntakalarlle olan münaka -
litı en ciddi bir tarzda ı;ekteye ut
ratmıstır. Muhn!amata takaddüm ~ 
den son aylara kadar fcvkalfıde blr 
gayretle in'kişaf ett1rllen bir çok tap 
müesseseleri Alman tnarruı.larının 
hedeflerinden biri olmuştur. 

Mo~ko\'anın umumi Sovyet endlis
trl istihsalitındakl hissesi bası P
belerde rlizde yetmio beşi bulmakta
dır. Alman hava kuvvetlerinin Mos
ko,•aya yaptıklan mOkerrer akın-

alara bir hakikat kokusu vermek 1s- ]arda mtihim silah 'fe ağır endüstri 
temişlerdir. Tamamile yalan olduğu tcsısatı hasarlara uğratılmıetır. 
anlae1lan bu habeıin bir tecrübe ba- ' Fin tabiyesi nedir? 
lonu. o~duğuna f~phe yoktur. Lorıdra, Londra, 24 (A.A.) _ Afi: 
bu gıbı ~aberlen yaymakla kendi ba- İyi malumat nlmakta olan mahafl. 
zı siyası ma'ksaU~rına bir zemin h~- le nazaran, Finlandiyalılar, eaki 
zırlamak is~miıtır: Bu suretle .!n~- Rus • Finlandiya hududuna dokru 
~ter, k~az: ~ıyetlcnniicllahrda. tabu gos Ladoga gölünün şfmalini takip eden 

rece er nı zannctm e e ır ılcmlryoluııun sondan bir evvelki is-

Brauchitch 
Keitel 

ve tasyonu <>1an Pitkaranta garını geç
mişlerdir. 

Finlandiyalılar, Rusların fabrlka. 
ları ve ista yonu tahrip etmeden ev-

(ı mci ıa,1ıifeden dflvcım) v<'I Pitknrantn garını işgal etmlı ol-
bcrden bahsediyor. Du habere naza· ıluklnrını bildirıııcktedirl.er. •. 
ran Afrikaclaki Alman kıtaları ko ·.Rusya, Almanyamn bır muatem-
mutanı General Rommel, Sovyot cep lekesi olacakmıf 
besindeki .Mareşal List ile beraber, Londra, :'?4 (A.A.) - Tlmes gaze. 
Sovyet e'ephesinde harekiltı !tlaro et tesinln siyasi muharriı i. :Moskova • 
mck üzere Libyadan gen çağınlmı:ı- dan nıemlekctlerlne dı>nmekte olan 
tır. Alman dlplonmtlannın yaptıkJnn ba (1 iııııi sahi/ıdnı d•~anı) 

tahvii ettirdikleri gibi banka· 
larde vadeli paralars bulunan
lar da bunlan bonoya tahvil 
ettirmektedirler. 

Hitlcn snlfıhiyetll müşahitlerin git Smolensk Ruslarda mı? 

zı lıeyanntı nakletmektedir, Bu Al • 
manlara göre, Rusya doğrudnn doğ
ru~ a Alman idaresine tabi bir müs
temleke olacaktır Bu hal, mcın!cke
ti Alman kontrolıi altında idare ede
cek '\ienl bir Rus nesli ·etişinciye ka
dar de,·nm cdec.-<>k, L'krnyna o zaman 
dahi Alman himayesi altında kala -

Ukço kuvveilenen intıbaı, başlıca Londra, 24 (A.A.) - Reuter ajan 

Türkiyeyi tazyik 
{1 inoi aahi/MÜn üııam) 

kaliide itimattır, yahut da ümitııizce 
bir baı-e.kettir. Çünkii bu sibi teteb
büslerde yeni fırkalar kullaıımıya 
hazırlanıyor denıektir. Halbuki kiya· 
set, bitinnu için belki de bGtün fır
kalarını kullanmak mt'CburiyeUndc 
olduğu Rus harbinin neticesini bck
lemeııinl kap .ttirir. 
Garip bir Stokholm telırafı 
Londra, 24 (A.A.) - Alman ileri 

luıruetinln aon gOnler sarfında pek 
ziyade yavaşladığı gittikçe· daha sa· 
rih btr surette anla11tmaktadır. 

Bu hususta Alman Baokumandan
htı sözcüsüntin radyoda diln yaptı
ğı bir tabii, dikkati (ekecek mahiyet 
tedlr. 

Sözcü, Alman ordusunun yıldırım 
harbi tiıhiycsini terkettlğini ve Bit
lerin şimdllik olduğu yerde kalmayı 
tercib ett ~ini bildirmiştir. Bu deği· 
tiklik na311 tefsir edllebtlir? Alman 
mal:incll nıalzemesl, motörlerin ti. 
miri 'fe dcpolann tekTar doldurul • 
maın 1çin bir tevakkuf devresini ıa
nır! lnlacak derecede çetin bil' imti· 
hnn karşısında kalmıştır. 

Keza yıldırım harbi usıılünfin tec
rfibelerden den almış olan bir mem
lekete karşı insan ve malzeme iU • 
barile pek pahalıya mal olduğ'nnu 
ve lnsaan zayiatının istihfafı ist • 
minin de tehlikeli bir noktaya kadar 
gitmemesi lüzumunun Almanlarca 
sııhit olmuş bulunması da mümkOn
dü. 

Fakat diğer bir tefsir de mc •cut
tur: 

Daily Expr•~~'in Stokholm nıuha • 
biri tarafından ileri sürülen bir tah 
mine göre, Alman zırhlı fırkalnrının 
Türkiyeye karşı bir taarruz için ge
ri alınmış olması nıümkündür. 

Filhakika, Türkiye üzerine Alman 
tazyikinin arttığını gösteren cmue 
mevcuttur. 

Httlerfn ekonomik leler için gözde 
müzakerecisi Clodius, Anlcaraya ıı:it
melctedlr. Alman lıedeflerlnl keetet
me'k gfiç defildlr. Bakü petrol kuyu
larına ister Tiirklye yolile, lsterı;e 
KaTadenlz yollle olsun varabildikleri 
takdirde çok bilyük bir sevkulceyş a· 
vantajı elde etmiş olacaklardır. Fa
kat bu iki eeklln her ikisinde de Al
manların Türldyenin teeriki mesai
sini elde etmeleri li:zımdır. 

Tilrkiy!!nln Alman kıtalanııın 
Tfirk topraklarından geçmesine na
sıl muhalefet etmekte oldutu ise ma 
1ômdor. f talyan filosu bakiyl''.llnin 
Alman subaylannın idaresinde ola -
Tak Karndenize t;eçmesl Rusya için 
vnhtm bir tehlike teşkil edebilir. Ru 
vaziyet, son gtlnlerde Ankara hüku
meti ilzerinde Alman tazyikinin ne
den dolayı arttığım izah etmektedir. 

Salihlyetlf fngilİ7. mahfilleri, Tür 
kivcnln <'Vvelce mü,kül :zamanlarda 
hlr çok defalar lsbnt etti ci dürti t 
hattı hnrckeU hakkında büyQk biı· 
iUmat bl'slemekte, fakat bu Mlge -
dcld Alınan tllSAvvurlan hakkında 
mevcut bazı end'şelrrlnl de glzllye. 
mrmckWirler. 

Yugoslavyada 
lhtllil 

Çok büyük 
bir kayıp 
(1 Wuıf .a.At/«ln ·~••) 

Komtulanmızdan baflıya-
;rak, bu yazıyı kullanan bütün 

Sahife: 5 

Dünya harbi 1 

,, ....... 
islam aleminde kabına varıla- Alman teDUlf 
mıyan bir sanatkar sayılan hat- Berlln, 24 (A.A.) _ Reeml tebliğ• 
tat Kamil, ölümile Türke has ln~ilia hava kuvvetleri, dün Maııı, 
bir ince sanat olan hattathk sa- sahilleri ilzerine yaptıkları taarruz 
hasında kolay kolay doldurula teşebbüslerinde en ağır maf;lubiyet· 
maz bir boşluk bırakmaktadır. }erinden bh ln6 ugranıı~tır. Avcılar 
Hattat Kamil, uzun senelerden 46, karakol geınllerini? bava dafpj 
heri profesör bulunduğu Gü- bataryalan 3 ve bahnyeye menrn 
zel Sanatlar Akademisinde yo. bataryalar da 2 İngıliz tayyar~sl du
rulmak bilmez mesaisile aşık şilrmüşlerdir. Bo suretle du:man, 

bir bç uat :urlında N tayyare kay 
olduğu 'bu gijzel aanati öksüz- betmistlr. Bu hava muharebel,rhıde 
lükten kurtarmak için ~alış.p a Ah~aıı tayyaresi diışmüştür. 
didinmif, ve yetittirdiği genç· Büyük Brıtanyaya karşı mOca~e-
lerle ift:har ederek (göz~m ar- lede Alman kuvvetleri dun gece ln 
kada gitmiyeceğim) demiş fa. gilt~nin batı ve doğu gahllleri iize
zilctkar, mütevazi. aamiıni bir rlndeki limnııl rı ve askeri tesisatı 
eanatkirdı. bombardım:ın etmişlerdir. 

Bir kelime ile hattat Kamil, İngiliz sa\'aQ tayyarelel'I, dtin ge-
ce batı-cesup Almanyasında bir ka~ 

farkın nadir yetiştirdiği hat ÜS· şchire infiluk ve yangın bombası at. 
tatlatından. ve .end~r rastgeli· mışlardır. Sivil lıalk aras~nda az :zn
nen tam manasıle (ınsan) lar- yint varclıı. Hasar cfiz'idır. 
dan bir idi. 1 ltalyan tablllr; 

. Merh.um.a Tanrıdan rahmet (A.A.J - İtalyan ordulıın umumi 
dıler. aılesıne, dostla .ına. tale- 'karargahının 414 numaralı tebhği: 
bel erine, bütün güzel o,anatlar Diln meı kczı Akdeniz, mılretteba
mensubinine taziyetlcriınizi su- tımızın mULaf!enyeUerllc hitama e • 
nanz. ren lumlı bir denlz hava muharebe-

••• sine sahne olmuetur. 
Merhumun cenaze1.i yann Fccıı~en itibaren butfi~ k~if tay-
t 11 d Fatihte Gelenbevrl yarckrı, harp gcmllerlnın, kru'lia -

saa . e . zorlerln, torpitoların ve tayyare ge
mektebı karşısında Fıyat .soka- mılerinin refakat etmekte oldugu 
ğında altı numaralı evınden muazzam bir kafilenin harekatını 
kaldırılarak Eyüptekı makbe- gl!rmü;dcr ve bu kafüeyi takibe baş· 
resine ~vdi edilecektir. lamı hmfır. Kafile, garhi Akdenizde 

şarka dogru sefer etır.ekteydl. 
DOşmanın deniz kuvvetlerine ha· 

Amerika harbe va kuvvetlerimiz tarafından mütead
dit hücumlar yapılmıe ve kuvveHe-ha zırla n ı yor rimiz, dftımanın tayyare dafii top· 

<B......, ..Mi/--'- ......,_, lanna ve avcı tayyarelerine meydan 
okuyarak onu bOyük zayiata utrat

ha!ile atfe'! .Associa~ed rresıı. ta.~- mıştır. On beş bin tonluk bir vapur 
fından blldırılmektcdır. Of,-renıldığı- il infilak edki maddeler yüklü on 
ne göre bu b_aptaki tavsiyeler, ayan b::ı tonluk bir vapur batmıştır. 
meclisi asken encüment~c~ yapıla. • ı Bir harp gerrıisile, b!r kruvazör, 
caktır. Hn'rblye Ne:zarctının talebı - b" ıo 'to rnwhdbt büyük hacimde 
nin ls'.afı takdiıinde bir senelik as- b~~ ger:;.;, hüviyeU 'maHim ohnılan 
keıi hızmct mOddetlnln de arttırıla- diğ'er bir cüzütam da bombalanmıı 
catı söylenmektedir. ve bunlara isabetler vikl olmuttur. 

WUkienlD •8zleri Hava muharebeleri esnasında dBf 
Los Angclles, ·24 (A.A.) - )filli manın yedi tayyaresi dfişürfllmüıtllr. 

birlik için akt.!dlJen muazzam bir Üç İtalyan tayyaresi llslerlne dön
miUngde ııuz alan Wandell Willkie, memittil'. 
eıcilınle demiştir kl: İtalyan tayyarelerinin miitttteba-

Rirleeilc Amerikanın, beynelmilel tı arasında yaralılar da vardır. 
lşlcıin inkişafında nasıl bir hatt1- Geceleyin donanmamızın 'hafif CÜ· 
hareket ittihaz ederse euin, harbe ı.Otamlan, büyilk ibir taarruz hııile 
gimıes1 ihtimali vardır. Şimdi asıl İng-lliz gemilel'inc hücum ctmiolerdir. 
n.c ele şudur: Süratll hilcunıbotlarımızdan biri, he 

Anıcı kalılar, istikbalde de hür in. nüz hüviyeti malum olmıyan lriiyik 
ııan olarak yaşıyacaklar mı, yoksa bir cilziltamı, diğer bir hücumbotu 
totaliterler, Anıcı-ika hürriyetini tah da bir toıı>ito muhribini batırmıı • 
rip ederek Blrle,lk Amerikayı Omit- !ardır. Butiin dizütamlanm1% eekll • 
sizlıklc ba ka bir hükümet ~1tlini mlye ve .çok bafıf hasarla üslenne 
kabule mecbur mu edeceklerdir? dönmlye muvaffak olmuşlardır. 

Gazete sahifeleri 
tahdit ediliyor 

Batırılan düşman cüziıtamlarının 
mlirettebatmı kurtarma ıııi devam 
etmektedir, Türk maliyesine karşı halkın 

gösterdiği bu itimat, Cümhuri. 
yet hükumetinin aenelerdenbe
ri güttüğü dürüst bir mali po· 
Jitikanın eaeiidir. 

Smolenske müteveccih olan ikinci sının hususi muhabiri b1ldirlyor: 
bü}·ük Alman taarruzunun da müt- İyi bir kaynaktan ôğıenlldiğlnc 
hiş Rus mukavemeti, büyük mcsa- göre Alman propaganda ı tar fm. 
fcler, artan iaşe müşkOliitı ve Sov. dan neşredilen ve daha sonra Alman 
yet çetelerinin mOesııir :faaliyeti yü- Başkumandanlıfı tarafından tt-yit 
ztinden erimekte olduğu mcrk<.o:zin - edilen haberlerin hilafına o1ıırak caktır. (1 i1tft aolti/fdnc devam) 

Bundan başka dolaşan şayialara lara karşı bir çok tedhit barekctlc. 
gore şiddetli Bolşevik aleyhtarı olan ılnde bulunmuşlardır. Hırvatistan, 
Alman De\'let N'azırı · Ro cnbergin ]{aradağ ~e eski Sırbistan arasında 

(Radyo gazeteai) - Yarın 
(bugün) netredilecek yeni bir 
Koordinasyon kararlle gazete ıa · 
hif eleri yeniden tahdi:t edilmekte
dir. Yeni karara göre büyük ga· 
zeteler dört ve daha küçükleri de 
6 sahifeden fazla çıkamıyacalda·
dır. Bu karar, harp ıebebile ha· 
riçten iatenif diii kadar kağıt ge· 
tirilememeai yüzünden ıtoklann 
muhafaza edilmeai için YerilmiJ
tir. 

23 teınmuı. gecesi deııiulblarım :z. 
dan biri ayni filonun büyfik hacim
deki bir cüzutnmına bir torpıl atmıo 
ve isabet ~ttirmiştlr. 

dedir. 1 Smolensk, bili Rusların elinde4k. 

m 
umumi karnrgihı Ukraynada olmak bulunan Yenipazar sancağında bazı 

, ÜZPre, esaret altına alınacak Rusya- Müslümanlar pek vahşiyane bir ırn
nın umumi va1i1iğine tayin edilmesi rette öldürillmfiştfir. Rer:ın kasnbn
ınuhtemcldir. Bu suretle Rosenbergin sında blr Mü"lür;an tam 28 yerinden 
vaziyeti Polonya umumi vall vazife- bıçakla vurulmak suretile katlcdil -

• I ; sini görnırkte olan Frankın vaziyeti- mlDtİr. Rojçede bir çok Mfislüman -

Sn~~ t'9r.1:1r..v1NIZ ne mtişabih olacaktır. ların tırnakları sökülmfiş ve Klan-
ı~ I:; LJ l ~ 1 f b diçada 6 Müalüman muhtelit şekJl-

A RT T JiR J N J Z Japon se er erliği ıer:~=:ın.:n~:İseıer, bu memle-

Muratlıda yangın 

22 temmuzda düeman tayyareler1, 
btr vapurumuzu batırmışlardır. Bil· 
tün •lirettcbat, sağ ve salimdir. Yal 
nız bir kaç :wırttlı vardır. 

Şimali Afrlkada Tobruk Te Sol. 
lum cephcs!ndP. bildirrniye şayan hiç 
bir vaka olmntnlştır. Mfistahkem ~ 
kldeld taisatı •e İngill:zlerin Beri· 
habata civarındaki motörlO vasıta· 
lan İtalyan ve Alman bıyyare'eri 
tarafından bombardıman edilmi tır. 

• 1' ~l&fi ' 'IRDJ~INJl· (J ,,.., •Ahı/"- d4ıtıe111J k~tte enaali R'iirülme..U. vahşetltr *"'.11 'il~ P.ARA\71 male karşı ba~rlanmıı bulunan Bil- dıye tavsif cdil~ir. )Iczkur vah ... n.6. yOk Britanya ıle Amerika, J a1ıonya- , eiyane hareketler bütiin Hırvatistan. 
.... ya il&nıharp edecekleı'dir. Rwılann da derin bir nelret doturmuttar. 

Dl!ıman tayyare :tilolan, dtin ~e
den eonra Trapaniye altınlar yapmı, • 
!ardır. Tayyare datU bata"78lar, 
derhal mlldaJialede t.ulunrnut " • 

Murailı, (Hususi) - Muratlı na- Blenheim tipinde bir bombardıman 
hiycı inin ( BaUıhoca) köyü muhtarı tayyaresi dtiftirmüıtür. lıliiretteba • 
Alinin (200) dönüm ekini gece yan- tından biriai •sir edilmiştir. -....,.. 

.. ıf . 1 
Bir Taurwf Bomu aba W baOmda~: ~:.,~t ll' !:_(Uy 
1 - Param%ı en emin bir yere yatıı·mıı ve ona en iyi bir faiz temin etmi olursunu~ 
2 - l\Illli müdafaanın artan ihtiyaçlarını karııhyarak d aiına daha kuvvetli olan Türl:iye) e 

hizmet <>tmiş olursunuz. 

TOrk vatanı bizimdir. 
Ona hizmet borcuınuzdur; 
Ona hizmet ederken kendi meni aatlnlze de hizmet 

ediniz. 

BiR TASARRUF BONOSU ALiNiZi 
Bonolar Hazinenin kcfnleti altında 5, 25, 100, 500, 1000, liralık parçalar halinde ihraç edil

miştir. Denıek bonolar her keseye elverişlidir. 
Vadesi kısudır. 3 aylık, 6 aylık ve bir senelik bonolar vardır. Bu videlerln hitamında bo

• a oyu iade ederek paranırı alabilirsiniz. 

Bono vade•~ geldl§I zaman 
Paranızı gcı·f almak i ııtemezsenlz vadesi gelen bonoyu ye ııi bir bono ile detfşUrir ve nradaki 

:faizi bir defa daha peşin nlabilirslniz. 

Fakat vade dolmadan evvel paraye ihtiyacınız olursa 
Herhnngi bir bankaya müracaat ederek, bono fıılzindcıı yüzde yarım fedakfırlık yapmak sure-

tile bir bonoyıı l~konto ettirip onu derhal paraya kalbedebll irsiniz. O halde: 

hattıhareketi de çok mühimdir. Rus- Yenipuar ııancağındaki HınaUar 
yanm Siberyad.aki dcni7., kara ve ıuıkeri ikuvve1t göndeıilmeslni iatc>mi3 
hnva kun·etlcri ayn bir w9 kilita ler ve bu talepleri kabul edilmiştir. 
tfthlıllr , .e ayrı iııılni ve fabrikaları Salahiyetli mahfillere göre Hırva
vardır. Daha bundan bir kaç sene tistanda tam bir aükün Tardır. 

sından aonra saat 1içte yanmııtır. ••••••••••••••• 
Yansrında kasıt oldutu kanaati ha-
ıııl olduJundan tahkikata devam e • 

evvel Ruslar. Japon 1 an i evk a 1 ii.d e :mliiİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİIİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ···İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii ciddi bir mağlubiyete utratmışlardı. 1 
Sovyet hava kuvvetleri Vladivos

t.okdadır. Burası Tokyonun kolayca 
bombardıman edilmes1n1 münıkOn kı 
Jacak derecede yakın bir ycrdlı-. 

dllmektedir. · 

iÇKiSiZ 
Seferberlik denm ediyor 

Şangha)', 24 (A.A.) - Afi: 
Şang"haydan alınan h'\berlere gö-

re .Jnpon sderbeıliJ:1 geniş bir nılk
~·11s dahilinde devam etmektedir. Ev
,·elce askeri hizmeti görmiye clve -
rtşli addedlm) erek a~ rılmış olan 
binlerce efrat timdi askl•re alınmak
tadır. 

Haber tekzip ediliyor 
Vichy, 24 (A.A.) - Reı;ıııi mnha· 

filde Jnponyaııın H.inrliçiniııin ıleı·· 
hnl icgali tnlebini mutazaıNnun oln. 
rak FransayR bir ültim."\tom vermiş 1 
oldııı:u lııtberl tekzip crlilınektcclir. ı 

Seyahatler menedildi 1 
Şnnghıtl"• 24 (A.A.) . Afi: 
Jaııon)·aya seyahat yapılması, Mıy 

ynhlnr hangi ınlllettcn olursa olsun 
gırıyri mu:ıyyen bir nıttddet ıctn Ja~ 
ponya tnrafından menC'dllmiştir. 

SAZ 
Cağaloğlu, Çlftesanıylar Bahçesinde Her Papr 

~nat 14 den 20 ye kadar 

Müzeyyen Senar 
Bestekar: T anburi 

Salahattin Pınar 
ldare•lade büyük HZ beyeth.i anide dinlemek 

huatını kaçırmayınız. 

Ayrıca Bahçemizde 
28 - 7 - 941 P-.aır:arte•l aktamı Ratit Rıza tlyatro.u 

Halide Pitllin birlikte: 

Aallzadelar ~ Komedi • perde 
Numaıah masalar şimdiden satılıyor. Tl: 22a08 

ilk kadın 
san'atkarı 

Afife dün 
vefat etti 

llk defa sahneye çılcan Turk 
kadını Bayan Afife, uzun miıd
dettenberi tedavi edilmekte oldu
ğu haatalıktan kurtulamıyar•k 
Bakırköy hastanesinde hayata 
gözlerini yummuftur. 

Büyük bir medeni c~saret ı::~· 
tr.rerek sahneye çıkan bu &ana • 

lkilr kadın yazık ki örıırüı ün son 
günlPrini hastane kö~leıin le apt 

1jyalnız, derin bir gam ve k :Jel' 
içinde geçirmiştir. 

Bilhaua Nnatlcil' için w- ı1• 
malt kadar acı bir ikıbet oJ ~ 

·- PARANIZ DAiMA PARADIR. 

a ay vadeli bir la•erruf bono•u bir yılda 
Beklenmedik bir feJ' Afife itte bu acı içinde giı n 

&n "" " " " " 

yUzde 4 

JUzde 11 

rUzde e • t• " 
faiz getiı ir. " " " " " " 

Faizler bono kıymetinden tensil edilmek auretilc peıin öd<>nir. Yini bir sene 'fideli 1000 lira
lık bir bono için 940 lira verecek ve buna mukabil bir sene sonra 1000 lira alacaksınız. 

Bono faizleri peşin öden- •. _...._ ___ ,. ____ ---------.:: 
difl için faiz nisbeti haki
katte %6 değil, t1.6,38 dir. 
BONOLAR RANKAI,AR
LA ŞUBE VE A.JANS· 
LARINDA SATIL:\IAK • 
TADIR. Bonol11n Milli Pi. 
yango İdaı·csinin resmt 1!8· 

tıe giıeterlle banka olını
:ran yerlerdeki Malsandık- 1 
1arında da bulabfürsinia. l..,-~~=::!!~------~----::-.J. 

Bir tasarruf 
bonosile hem 

kendinize hem 

vatana hizmet 

edebi1irsiniz. 

Vaşin~on, 24 (A.A.) - Jnponya
nın Hindlçlnide Kamran körfezi hak 
kındaki talebine bazı nıOşahitlcr e. 
•aı;<'n intlz:ır etırwktC'y(lif Pr. Fnkat 
bütün Hindlçinlnin tu~aU talebi, bek. 
lenmcdik bir ~t"Y "' ., • 
ynnın muhtemel talepleri ve hare. 
keti hakkında yllkııe:k ıncmurıarla 
tcşı1i ku\·vet liderleri arnsında da
ha c-vvrl bir müzakere cereyan et _ 
mfşti. 

j Tecyüt etmlyen buı haberlere (lÖ· 

rP, Japonyanın her türlü taarruz ha 
rckeUne kaJ'fı mü ~rck iktısadi tC'd 
birler derpiş edllnwktedlr. 

iTİZAR 
cF.nver Paşa Rusyadu tc!rlkamız 

)'&Z r.ıı.ıın çokluğundan bugiin kona. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~.~~~-~~~ n. dı. Knrderimi~en ~nr dilerb. 

Topkapı Maltepesindeki Satıaalma !ıüa'; ~:~~1:,:17::;~!~~ .. 
Komisyon undan ı ıu n 1tadıirumız> diye yazarken. 

orı on demir.rinde olsun hatırla 
ı _ ) O adet portatif yazı makinesi taliplerin aetirecelı:leri .. mış. bir kerecik olsun 9Cmtine 

nümune üzerinden bejenilerek pazarlıkla -;aün al~tn. w:ramamı, olanlara ne diyec~k· 
2 _ Hususi prtJar Topkapı Maltepeaınde Aakerı Satınalm& • bilinemez. 

komisyonunda görül.ebilir. . • w. • • • Hakikat şudur ki: Afife son ne. 
:; _ Bir phaa ıhale edılebıl ecegı gıbı ayrı ayrı tahıslara da 1 ~n·ı ve k f• • d' .. . . . ,,, rere anı ıınyanın o• 

ihale edıle~ılır. .. .. 1 imden de acı lakaydiainden, h-
.f - lhllle 29/7 /94 1 Salı Runu aaat 1 O da yapılacak temi- ınalinden ve nisyanından kurtuJ-

nat takarrür edecek fiyat üzerinden alınacaktır. ( 6092) ı t 
~~~~-~~~~~-~~~~~~~~~~~~----~~--- ınuş ur. 

Dün. tabutu arkaaında aiden
lc-rin; hatırası önünde illt ve 90n 

defa bat eği,lerile Tuhunun tad 
olduğunu ummak en büyük tesel· 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan: 

Topkapı Maltepesinde Askeri Satınalma Komisyonu tarafından lidir. 
kapalı zarfla satın elınacğı 23 7 ı 941 tarihinde ilan edilen 1 OOOton Tanndan Afifeye r.lunct d ••· 
kuru faıulyenın aatın alınmasından Nrfı naz.ar edildiği ilan -olunur.

1
riz. 

\6102) ---------



25 Temmuz 

Asipirol Necati Ağn, sızıların, nezle, grip, romatizmanın ilacıdır. Bahçekapı; Salih Necati 

Beden Terbiyesi Umum MUdUrU 

Camii Tanerln de hazır bulunacaAı 

Yüzme yarışları 
Bu hafta çok güzel olacak 

Yazan: Metin Baran 
İstanbul Su Sporları Ajanlığı ta

ufındıın hazırlanan programa göre 
yüzme şampiyonluk Sl'Çmcleri bu cu
martesi giinu Moda yüzme havuzun
da başlıyacak ve paznı akşamı ni
hayete cı ccektıı·. 

Geçen haftaki Fc<iu·asyon teşvik 
müsabakalarnıııı gençlik tarafından 
fevkalade ılenccck kaılnr alaka gör
mesi ve lıilhas:ıa müsabakaloı·a işti
rak eden ytizbcti adet.linin bu sene ilk 
dC'fa olmak üz ı e 124 rakall\ına var
mış bulunması bizim, bu haftaki ya
nşların dah:ı alakalı ve heyecanlı 
olacağı hususundaki kanaatimizi kuv 
vetlcndirmektcdlr'. 

Ayrıca, Beden Terbi~·esi Umum 
Miidürfi General Ccmrt Tnncrin de 
bu yıırışlnrda bulunacağı duşünülür
se cumartesi gunü Moda yüzme ha
vuzunun Ccvkaliide spor günlerinden 
birini daha ya§ıyacnğını tahmin et
mek bıç de yanlış olmaz. 

Yalnız bu arada şunu söylemek 
lazımdır ki sportif bakımdan düşü
nülecek olureı:ı bir genç sporu olan 
yüzıne; şehrimizde bilhassa küçük 
yaştaklleı· tarnfındnıı fovkııli'ıdc ala
ka ile karşılanmaktadır. Yüzme mü
snbaknlarını seyredenlerin yüzde dok 
on dokuzu çocuk olduğu gibi, yarış

lara bilfiil iştirnk eden yüzücülerin 
belki buyiık bir kısmı, hatta hepsi 

yolu gösteren, çalıştıran kimse bu
lunmamaktadır. Bundan başka bir 
çok gençler .ccplcıfodc ha\'uza gire
cek paralnı ı olmııdığındnn yarışlar 

için dzcm olan havuz çalışmaların-! 
dan da mahrum bulunmnktadırlaı'. ı 

Sonra tııhsil çağında buluııan kim 
seler bcdl'rı terlıiyc:ıi nıiikellcfiycliıı- • 
den de hariç tutuldııklurındıın Lu gi· ı 
bi hevesliler için yapacak hlçhir şey 
kalmıyor dt mcktlr. 

Biı çocuk ki tam yüzme mevsimin
de mektebi kapalıdır, mualliminden 
islifnde C'dcml'z, veya mOkellcf de -
ğlldlr. Bölgenin göstcrcceğı kimse
den yardım btkliyenıez, tıılebedir, 
kljpler namına milııabakalaııı gire - 1 

mez ve tabiatile klübün antrımöriin
den bir şey öğ'reıımck imkanına ma
lik olamaz. Bu çocuk ne ynpncnktır? 
Yüzme ilmini kımdcn öğı'<'nccektirT 

Bu vaziyete gore bu....çocugun ba
kımı;ız kalmaınndan başka ortada 
basıl olacak bir netice yoktur. 

f şt.e cunıarteııi gunkli ecçmcleı do
layısile kalcmiııılziıı kendiliğinden 
yazdı~ı bazı hr.k katlcr ki ne kadnr 
anlaşılsa yine eksik ()lncağı için bu
rada dnha :fazla sbylemeyi lüzumsuz 
buluyoruz. 

Zonguldağa gidecek 
atletler de çocuk denecek bir yaştadır. ı 

l\laddi, manevi bir çok faydaları lstaııbııl Atlett.zm A..janltğındaıı: 

Ağrıları dindirir! 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SİNİR ve BEL ağrılan ile soğuk 
algınlığından ileri gelen vücut K IRIKLICI, NEZLE ve GRİP 
hastalıkları D E R M A N ka~ elerile derhal geçer, icabında gün
de 1 - 3 kate alınır, her eczane de bulunur. 

DOVÇE ORVENTBANK 
DRESDNER BA~K ŞUBESi Güzel, 

Sağlam _Merkezi: Berlin 
Türkiye Şubeleri: 
lstanbul - lzmir 

Her Türlü Banka Muamelatı 

Almanya ile yapılan Tütün, 

Kimya •• Kağıt taka•ları •• 

Hİre hu•a.unda her türltl 

kolaylıklar yapılır. 

ve iştahlı! 

yanında ayni zamanda bütün vücut Aşağıda isimleri yazılı atletler 
adalelerini mfitenazıran işleten, in- 27 /7 /941 tarihinde ıonguldak bölge:J' V~~l0UJrJl/J.lllN 
klşaf ettiren ve bunun için csu kül- sile yapılacak ntletızm müsabnkula
tfir fiziği> bile denli en yüzme; bü- rına iştirak cdeccklcrindrn 24/7 /fı41 1 
yllk miktarda enerji sarfını istilzam perşembe gunü sant 17 de hat ckct W,~~~~~?4~~fü 
eden hır spor olduğu için, tecrübe edecek olan Karadeniz vapuruna Y~- ~~~ij~~~[t 
ile sabit olmuştur ki en iyi derece- tişm~k üzere sant 15 de Knflİc Baş- ~ 
ler 20·21 yaşlarına kııdar alınmak- kanı bulunan Doktor Nurettin Snv
tadır. Hatta beynelmilel yüzme şam cıya, Galııtn rıhtımında mfiracantları 
piyo'llal'ının ekserisi bu yaotn olan- lüzumu tebliğ olunur. 
lardu·. 

:\fcllh Şamlı, Alı1cl.Lin, Kuthl Ak
Bu sebepten oleınplk bakımdan kan, Selim Yalın, Kaıım Sı>ssiz, Acl-

yüzmcnin böylece genç züıııre tara- nan, Cevdet zc~ ver, Cevat 'l'ugny. 
fıııdan alaka giirmesini biz memnu-

Renızi Akkor, A. Anjüc;, Necat, Hü· niyetle karşılamalı ve bu vaziyetin 
d!!vamı ve daha mfisait bir hale ko- Sı?yin Küçük Atıl, C:ıyas Akkan, Ncc 

det Erı:GI, Halli A~ındağ, Nedim 
nulması bnsusunda luzımgden tcd- Etüz, Perit. BükOlme:ı:lıaş. Mehmet 

:~r~~lennlı:~~~i ~~~1:e~l~~~bes~C:: Berkok, Kamuran Tekil. Sanıiın Ser-
aldıkları 1,14 ve 1,21 gibi dereceler, daroğlu, Raif Develioğlu, Dündar 

Tunç, Halit Arsever. bizim onlıır için be lediğimiz fimlt.le-
rm yakında bakLkat olacak• hususun 
daki inııınımızı kuvvetlendirmekte -
d r. 

Yalnız ,,una da tekrar iouet ede
lıııı kf mt<Jtteplilerln klüpler namına 
va' ışlarA sokulınamaları yüzünden 
bır çok ırcnç istidatlar aliika• kal
nu~!ardır. Mektepleri tııtil olduğu 
ıç·n bunlarla llf:raoaıı. onlara doğru 

Amma b:ım yol, otel. eğlence ve bu
radaki kolaylıklar nerede? Bunları 
temin ettiğiniz gün, emin olunuz, he
pimizi oralarda bulacaksınız. 

Evet yolları, otelleri, eğlence yer· 
lerınl yaptığımız ve bazı kolaylıkları 
temin ettiğimiz gün, hepsini burnlar
dn bulacağız. 

Çünkll bugfin (cennet) denen Lüb
nan, "cyyııhı ı abat yaşatabllecek ve
ııaitl olnn çamlı d:ığlıırr!nn b:t~ka bir 
ıev dcğltdiı. Ru rsııdn ise Lu çamlı 
dıığlaıdan başka şıfalı kaplıcalar, bol 
balıklı koca gllllcı·, şh1n koyler, bil
hassa şarklının bayıMı,ğı e~ki mnhct
leı. türbeler, çeşmeler, ıiimrOt ~ibı 
hır ova, her türlü dt'niz j<porıııın mü
sait bir körfez .. ve sonnı kapı kom
şusu Yalova ve İstanbul var ... 

Sabah kahvaltısını Uludngda ya
pan seyyahın, oğle yemeğini Tnrab
yada yedikten sonra akşam i.ıstü Ya
lovada dinlenip, gece Gurı;:ıdaki !cır 

balo una - fakut rahat rnlıat - gidP· 
bildiği gün ... Evet, e\·et nihayet 951 
de Bursayı bütün Ynkınş::ıı·kın bir 
ııayfiyesl olmuş görecej:;rimizdcn şüp
he etmemeliyiz. 

Ya r:arp? .• Yıt garplt seyyahlar? •. 
J.ferak etmeyiniz. urkkrfıuı da on

lar akın edecoklerdlr. 

Yalnız Bursa~a akacak nlırn bu yn
bnncı ve rcr11leı• ara!!tnda, acaba 
Beden Terbiye!! Genel Direktorlü.t:"ü
nün de niha)·et Uludağın kıymetini 
anlıyarnk, o t.arııfa elini u1..attığı gii. 
nü de gqrebilecek miyiz bilmem? ... 

Şlmıliki halde blldlğlm bir şey nr
sa; o da; Bursanm çok kıymetli vn
lisl Refık Koralı.anın 951 Bcırsn ını 

tıpkı bizim gibi gördüğü ve bu idc
alın tahakkuku için - bugünkü vazi
yet içinde bile - aşkın, bilgi ile, iman
la geceli gündüzlü çalıştığıdır. 

KANDEMiR ................................................ 
Fatih İl.:inri Sulh llukuk Hôkim

ı·ğinden: 

.. • •• 
İstanbııl 86/geai Bisikl,t Ajnnlı • 

ğnıdan:. 

2717/1941 pazar günfı sabahı mii
kelleflere mahsus olmnk iizel'c 9,30 
da yapılncnğı evvelce ilan olunan 
yanşa görülen lOzum üzeı·ine öğleden l 
sonra 15,30 da ha,lnnacnğ'ı tehllğ o. 
lunur. 

ı 

3 

• 
• 

Soldan sağa V• 11ııkarıclan aşağı: 

1 - Nabzımızın atışları - Bir harf 
2 - İsyan edenler - Kusma. 8 -
Kapaksız mecmualar. 4 - İmdat 
i~arett - Askerlikte taburdan sonra 
gelir. 6 - Bir kadın ismi - Jllı· har
fin okunu~u, 6 - Başına (K) gelir
se hendesede dört köşeli şekil oluı· -
Bir et yemeği. 7 - Bir ncvJ çiçek
ler. 8 - Uçan h:ıflf bir hayv11n. !l -
Tarihle meşhur hlr jrıın hfıkfınıd1ı1-
rı - Haya - Harf. 10 - n!ı- nirl11 -
Ynpm:ıktan r.mir - VfırudümfiıOn 
le ısı mla rııırla n. 

Hikmet Aksoy; Kürkçübnşı ma- 1 fıallcsi, Cerrnhpaşn sokak, numara 
il de. 

Zimmetinizde tahakkuk eden 42 
ın G4 kuruşun %5 1'ıılz ve %10 ile- nunda meblağı müddeabih 42 llrıı 64 
tı vekiiletle bhlikte hükmen tah- kuruşun maa faiz ve ücreti vekalet 

ıfl hakkında lınıin tarafındıın aley sizden tabsilınc temyizi kabil olmak 
hinize açılan al:ıcnk da\•asının ilfmen üzere karar verildiği trbllJ.i' makamı. 
:vapılan du·cUye ve gıyap J.:ııral'lna na kaim olmak için işbu hnkllm hu
rnı;mrl'! bıılunnınd•gıııız, 21 ni an 941 liisaııı on b<.'ş gün müddetle ilı'in olu-ı 
taı ll il ı k hı ·ııı muhakeme so - ı .uı·. ( ltl4 ı 10) 

Küçük tasarruf hesapları 1941 ikramiys plAnt 
Keşideler 4 vubat, 2 mayı~. 1 ligU tos, 3 lklııciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 ' iKRAMİYELERi 
1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 1 8 adet 25~ liralık = 200i>. - lira 
8 > 1000 > = 3000.- > 35 > 100 il ı::: 3500.- > 
2 > 760 > = 1600.- > 80 > 60 > = 4000.- il 

4 > 600 > = 2000.- > 300 > 20 > = GOOO.- > 

Kullanıyor. 
• o • o ••• o • o o • t ••••• o ...... 

Çocuklurınızı kiiçlikten SANt~ 
cliş ıııacunu kullaııınıya, ı:;A. 

:\İl\' ıliş ıııacuııile giiııde üç de
fn dişlerini fırçalumıya alıştı
ı·ınız. Giirhuz ycti,melerini te-

ı 1 miıı rtıuiş olurqunuz. 
• • • • • • • • • o • o •••••• y ••••• 

J.'cztınelcrle Lüyük ıtriyat 
ınag~ıılannd:ı bulunuı. 

FD•IE 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

7,30 Program, 7,:}:J MiiıJk. 7.ı\'i 

Habcıleı·, 8,00 ~lOzik, S,BO ı-;vi.\' 
SAA'ff. 

* 12.~o Progr11111, 12.as Tiırkçe nıü-

dk, 12,45 Haberler, ıa,ııo Şaı·kılıır, 
13,15 Müzik. 

1 * 18,00 Progrnm, ıı.,o3 Fa'lıl heye-
ti, 18,30 Konuşma: l\femlekPt posta
sı, 18,40 Müzik, 19,00 Konuşma: 

(İktlcnt sıınt.iı. l!l.15 Müzik, 19,.10 
Hnberler, 19,45 Kl ıfı lk 'riil'lc musi
kisi koro konseı i, ::ı0,15 Radyo gııze • 
tcsi, 20,45 Şarkılar, 21,00 Zirant 
Takvimi ve Toprak Mah ul'C'ri B ıı
ıası, 21,10 Temsil, 22,00 Orkr!:trn, 
2'l .. 10 Hnberler: Eı;ham - Tahvilat, 
Itnnıblyo - Nukut Rorsuııı ( 1-"'iyat ), 
22,4!i Oı·kestrn, 22,55 Kııpnııııı. 

ı. - Tahmin edılcn beJcll c8000> lıu olan c2000.t 111clrc buıııııda r B o 
bezinin. ::ı8 temmuz U41 11ıızaıtl'si günü sıııat 15 tc pazaıiıkla ekı;ııtını:si 
yapılacaktır. ı RSA1 

2. - İlk teminatı c600> lirıı olup şaı-tnanıesi heı rıın lComisyondan 24 .. 7 • 941 maameleıf 
alına bilfr. 

8. - isteklilerin belli gün ve anattc Kasımpa§ada bulunan Komi!!- r •".fre 1 ! t ~· ll t S. 22 
yonda hazıı· bulunınalım. ~60 4> Nuyen 1" O.lu 132. ;ıo • • • C•••YH 190 fn. ~r. st. 03 

lıldrtt ıeo P•t•t• 12. 8' 
Y•kola• 100 Yea il. 017S 

Btlıerltıirı. tah1t1fo 
bedeli kımı; 

5000 adet clilr. bakır tabuk 114 Steltlıol. 100 :net lu IO, ll.7S 
6000 adet çukur hakır tabak 125-

1 5000 adet baku su kupası 52 :============== 
1. - Yukarıda cins, miklaı• ve tahmin bedell'l"ri yazılı üç kalrm ha-

kır kabın 28 U-nınrnz !J 11 pazarle:il gOnü ııaat 15 te puarlıkla eksiltmesi 1 

yapılacaktıı·. 1 
2. - flk teminatı 1091 lil'll 25 kuruş olup oarlnamesl her riln Ko. 

misyondan pnı·Mız olıırsk alınabilir. 

3. - t~tPklilerin l1elli ~iln ve saatte Kuımpaoada bulunan Konıi11-
yoııda haııı· hulunnıalnrı. (6085) 

lstanbul Elektrik Tramvay 
ve Tünel f şletmeleri 

Umum Müdürlüğünden : 
1.- Keşif bedeli t6511,88> Jlra tutan FaUh, Beyazıt ve Sultanabmct 

tramvay duraklarında 8 adet ah~ap bekleme kulübesinin inşası ioi açık 
eksiltme usulile ihale edilecektir. 

2. - Eksiltme 8/8/041 cuma ıünü uat 10 da Metro Hanının 5 inci 
katında yapılncaktır. 

3. - Muvakkat teminat c488,S 5, liradır. 
4. - f stekliledn paraııız olarak vcrilıııekte olan Gartn11melol'l l.eva

zımdan almalun ve kanuni vesaiki asgari 6000 liraya kadar bu ve hu· 
na mümasil inşaııt lşlerlııl ynptıkları na dair vesikaları ve muvakkat te· 
minatlarlle ilin edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunnıala rı. 

(6188) 

Çanakkale Deniz Komutanlığı 
Satınalma Komisyonundan: 

ESHAM VE TAHVILAr 

" 
S ikramiyeli 9ll -.-.. s ., 1933 Era-•nl -.-

~, ... - !raur~• yüs.Ie 7 20.40 

" .. 
• .. 
• • 
• • 
• • 
., " 

A•adolu 3 

1 

J 
t 
1 

' 1 

Aaadolu lılü a entl 
T. C. Merkez Baııkası 

-.--.-
- .-
-.-
-.--.--.-

Y rdikule iplik Fabrikaaı 
U J.25 
67.-

T emmas ı Cuma 

1S60 H. 
Cemazlel 

lhlr 
so 

Gün: 'l06 
25 

13S7 
Rumi 

TellNlluı 
12 

•tu:ır 81 

1/altCt/., Eun Vaotl 

D .i, D. 

Glia•t 18 ı>S 5) 

Öil• 47 QI 2D 
Ütba41 « 17 17 

~- 00 lıt 3? 
Yat.u 53 22 27 
ı ... k (Yanald) 12 03 44 

28 temmuz 941 pa.ı:artesi günü aaat 15 te kapalı zarfla ek
siltmeai yapılacağı ilan olunan 16 ton sığır, 12 •ton koyun ve 9 ton 
lrnzu etinin görülen lüzuma bina en ek iltmeıinden aarfınazar O· ı 

lunmuştur. ( 6191 ) ıı.-----------...-.. 

,, ' 
Acele satıhk bag ve köşk 
28139 surra eb'adında içindeki dört odalı bir kötk ite 
( 400) mahsuldar meyva ağaçlı n [ 400] üzüm kütütü 

ve yü~lerce fidanı bulunan 

Bir bağ acele satılıktır. 
İstnııbul: Sllivrikapı - ÇHpıcı, Tepcbağ, No. ( 10) _ a miııncant. 

' 
Topkapı Maltepesindeki 

Satınalma Komisyonundan: 
1 - 50 bin liralık odun pazarlıkla ihale yapılacaktır. 
2 - Bu odunlar meşe veya gürgen veyahut her ikisi karışık 

olabilir. 
3 - Şartname ve evsaf her gim komisyonda görülebilir. 
4 - İhalesi 31 / 7 / 941 perşembe günü saat 1 1 de yapılacaktır. 
5 - isteklilerin mezkur gün ve saatte yüz.de on beş kati te-

minatlarile komisyonumuza müracaatları . ( 6 1 33) 

Tür.kiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk liraııı 

Şube ve Ajanı adedi: 265. 
ZiRAi ve TİCARİ HER N EVİ BANKA MUA.111ELELERI. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ik.rnmiyc veriyor~ 

Ziraat. Bankasında kumbaralı ve kumbarasız tasarruf hesap
larında ,,.n az 50 lirası buluna lara sencd'!l 4 defa çekilecek kur'a 
ile atıatıdakl pliına göre ikranıfye dağıtllacaktır: 

4 adet 1,00" lfralık 4,000 lira ı 100 adet 60 liralık 5~r,()O lira 
' > 500 > 2,000 > 120 > 40 > 4,800 > 
4 > 250 > 1,000 > rno > 20 > a,200 > 

40 > 100 > 4,000 > 
DİKKAT: Hesaplarınlftki paralnr bir sene içinde 50 lil'adan 

aşağı tlüşıniyenlere ikramiye çıktığı. takdirde % 20 :fazlasile verile
cektir. Kur'alar ııenede: 4 defa, 1 EylOI, 1 Birinclkinun, 1 Men 

ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komi•y.oauadan • 

- Kapalı zarfla eksiltmeye konulup da talibi çıkm•yan 
9838 ton sığır eti t ekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi tıartlar her gün Topkapı Maltepesinde 
Askeri Satınalma Komisyonunda görülebilir. 

3 - Toptan ihale edileceği ~ibi kısım kısım da ihale yapılabilir. 
4 - İhalesi 1 / 8 941 ı;uma günü ııaat 1 O da mezkur L:onıia-

yon binaıtında yapılacaktır. ( 6 l 4S) 

ist. , Komutanlığı Sa_tmalma Komisyonu ilanları 
Beher kilosuna 7 kuruş fiyat tahmin edilen 225 ton kuru so

ğan 6 8/ 1941 çar~amba günü ıııat 1 1 de kapalı zarf usulile ek
ııiltme ile ııatın alınacaktır. Muhammen bedeli 15 750 liradır. ille 
teminatı 1 181 lira 25 kuruştur. Şartnameai her gün komisyonda 

görülebilir. Soğanın 12 7 tonu ayrı ve 98 tonu ayrı olarak da iha
le edilebilir. isteklilerin belli gün de en geç saat 1 O na kaaar teklif 
mektuplarını makbuz karşılığında Fındıklıda Satınalma Komİ•YO· 
nuna vermeleri. (5969) 

• *. 
Pa.1arlık günü tu libi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarları yazıla 

altı kalem yaş sebze 3 1 t7 / 941 perşembe günü ıat 11, 30 da pa• 
zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 275 75 lira 25 kuruf. 
kat'i teminatı 4106 lira 24 !r.mıştur. Anadolu ve Rumeli dhetleri
ne ait sebzeler ayn ayrı taliplert' de ihale edilebilir. 

İsteklilerin belli gün ve aaatte Fındıklıda Satınalrna Kom11yo
nuna gelmeleri. ( 622 5) 

Cinai Mildari Muhammen bedeli 
Ton Lira 

Taze fasulye rns 11550 
Taze kabak 35 2100 
Patlıcan 80 7200 
Taze biber 10 6000 
Kırmızı domateı 80 4800 
Bamya 7,0 1125 

• • • 
Aşağıda miktartari göııterileıı üç kalem sığır eti 26/7 / Q4 I c\t

marteai giinü ıaat 11, 30 da pazarlıkla satın alınacaktır. Şartname
led her gün komisyonda görclebilir. İsteklilerin belli giin ve tıaatte 
Fındıklıda Satınalma Komiıyonuna ıelmeleri, (6226) 

Cinai Mildari 
Ton 

Sığır eti 10 

• > 11 
ı. > 10 

• • * 
Pazarlık günü talibi çıkmıyan aşağıda cins ve miktarlan )'azılı 

beş kalem yaş ıebze 31 / 7 / 941 perşembe giinü ııaat 1O,30 da P"• 
zarlılcla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 315 50 lira. kati tf'• 
minatı 4732 lira 50 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda g\;. 
rülebilir. Şartnamesine göre Anadolu Ye Ru~cli cih,.tlt>ıine oıt 
sebzeler ayrı ayn talipler~ de ihııle edilebilir. lsteklil~r·n belli giin 
ve ıaatte Fındıklıda Sahnalma Komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi , Miktarı Muhammen Be. 

Ayşekadın fasulye 
Patlıcan 
Domates 
Bamya 
Yeşıl biber 

Kilo Lira K. 

130000 
130000 
75000 
25000 
18000 

Sahihi: Z. T. EBÜZZIYA 

13000 00 
L0400 on 
3750 00 
3500 00 
900 00 

Ne:~rlyat l\ltidül"ii: C. BABAN, Ilnıııld ı:ı )er: :Mntbıuıi EBÜZZiYA 


