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I Bilıili adam, bilıiıini $akla--ı 
moz. Onu nekadar delıttr$a, 

oeri111inin o ktıtlar artacaiını 

bilir. Lao - Taze ı 
(Şerhi 2 nC'i sahifemi~de \ 
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Münasebetsiz 
şayialar 

S on aünlerde Almanyanm 
Rus cepbeaindeki zırhlı tank 

lannı ceri çekmekte bulunduğu
.. ve bundan maksat da Türki-
7eye tecavüz olduğuna dair orta· 
1'• bir pyia çıkarıldığı mallıın-
dur. 

Bu taJ'İaJ'l çıkaranlar, Londra
da intipr eden (Daily Express) 
sueteaile yine fngilizlerin Reuter 
ajansıdır. Bir meslektaf, bir İngi
liz gazeteıile yine bir lngiliz a· 
janaının böyle fayiaları ortaya 
atmasına canı sıkılarak bundan 
dolayı bir hayli doğru tenkitlerde 
bulunuyor ve böyle rivayetlerin 
tekerrürü kartısında İnsanın ırayri 
ihtiyari olarak kendi kendine •a· 
caba Almanyanı:1 behemehal 
Türkiyeye tecavüzünü arzu eden
ler mi var?» ıualini soracağı ge 
liyor, diyor. 

...,.. s sıesua ı e 

~ Alman taarrvzu 
rl1J İsgcıj uha~. 
~ Rus mvdlfia-.ı 
iV"'- Stalin hattı lrm 

o so ıoo ıso 200 2so 

Ribins~i 

o -4 
Teleı 

-12&±s i 

IMoskouadanj ~ 

bildiriligorj 

Alman yanın 
Türkiye ye 

Taarruz etmek için 
hazırladığı vesika ve , 
planlar elimize geçti !,ı 

----
Alma11 Baılcıımandanlıiı 
lar•/ından flGİ/edar 

1 

kıtalara d•iıtıl•11 bu 
pllnlarda Tiirlcigenin 1 

/

tayyare meydanları, a•k•ri 
hedefler ve Türk lcıtaatının ı 
yerleri laalclcınd• çoi sarih 

malumat oeriligor•aı 

1 

-:\foskova, 2G Temmuz 
(A.A .) - Taı.s ajanın bildiıiyor: 
Balkanlardan Şarki Pruıyııyıı ge. 

tfr11cn Almanlann 52 ncl kimya ala· 
yının Sovyet kıtalal'ı tarafından im· 
haı;ı sırasında ele eeçtrilen ıfosyala
rın arasında ezcfimle ıu veııikıılar i';;;;;:;= 
bulunmuştur: 

sa::: ====-· 

ı - Türkiye tayyare meydanları- ı~~~~!!~f!~~~Sl!!!I 
na ait krokiler ve planlarla ara:ı.inin 

terir planlar. 

:w k ===-· ==ze 

Hakikaten bu meaum harp, zu· 
bur elti edeli ve bu. harbin zuhu· 
rile beraber Türkiyenin de bu ka· 
naık ve mülevves maceraya ka· 
rıtmaktan uzak durmıya dürüst 
bir bitaraflık tatbikına karar 
verdiği anla,ıldı anlatılalı mem
leketimiz hakkında zaman za
man türlü türlü rivayetler çıkar
mak bazı milletler ve muhitler 
İçin adeta ihtiyaç halini aldı . iki
de birde, ya 'büyük devletlerden 
bazılannın bize tecavüz etmek 
üzere olduğu veyahut bizim fi· 
lan ve falan devletle birle,erek 
•ia sola saldD'ac:ağunız söylenip 
durur. 

çaziyeti ve nıünahle yollanm gö • B e s a r a b y a 
2 - Türklyenhı Anupadalci ara- 1 

zi ine ai~ 1/500.000 ımikyasında bir t a m a m e n 
Vaziyette 
decişiklik 
olmamıştır 

Bu mayetlerin çıkanlmasanın 
baflıca eebeplerinden biri fÜphe· 
ıiz coğrafi mevköm~in ebem~i
yetidir. Biz Fatihin bimmetile Is· 
tanbulu bit ıüride ve bir saatte 
aptederek tarihin büyük bir dev
rini tenine çevirdlğimizden ve 
merkezi i.lenı •ddedilmiye fftyan 
bu na:iniz mevkide yerlettiği
mizdmberi dünya milletlerinin 
cörü, bizim üzerimizdedir. Bütün 
sarp iJemi bet uanlır lstanbul~ 
fetlaiai bir türlü hazmedememıf· 
J.dir, denek mübali.i• olmaz. 

• Halbuki lıtanbulun Türk hi.kimi· 
7etine seçtrğindenM.rİ beş asır ol· 
mUft'Ur. Bet a11r bir milletin "bir 
memlekete sahip olması için çok 
ki.fi bir müddettir. Zaten bizim 
Anadoluya gelmemiz, orad•n R~: 
meliye l'eçmemiz ve bunun tabı~ 
neticesi ol.rak İstanbulu ıatvetlı 
devletimizin merkezi yapmamız 
muk•dderab tarihiye multtezaaı· 
dır. Öyle olmasaydı, Türkün e· 
zeli kudreti, hiçbir badire ve fe
laket kart11ırida eluilmiyen haya-

. tiyeti bulunmasaydı. ço&..tan bu 
yerleri terkelmİf olurduk. 

Bizim prkı ve garbı birleııti
ren noktada bulunmamız, iki ile· 
min birbirile tanıtması ve anlaf· 
ması, yini garp ve f4rk •rasındaki 
müvazenenin muhafazaın için ta· 
rihin lüzum gösterdiği bir ihtiyaç
tır. Be, asırdır devam eden bu İs· 
tikrarı ve o istikrarın delalet et· 
tiği hakikati hi.li. anlıyamamıf o
lanlardır ki, vaktile 93 Rus mu· 
harebesinde v4'ya Harbi Umumi
de olduğu gibi bazı defalar fülen, 
bazı defalar da yalnız siyasi pma 
talarla Türkiyeyi sarsmak ve ona 
musallat olmak isterler. 

Halbuki bütün bu tetebbüsler 
ve bütün bu pyialar bizim meta
netimiz ve dürüst siyasetimiz kar· 
,ısında daima akim kalmıya mah
kUındur. Bu harbin zuhurundanbe 
ri de Türkiye çok dürüst bir bi
taraflık siyaseti kabul etti. Bizi o 
siyasetten ayırmak için aleni yeya 
zımni yapılan bütün te,ebbüsler, 
bütün politika oyunlan üzerimiz
de en ufak bir tesir bile ıöıter· 

• medi. Bu dürüat siyasetin iki taraf 
için de ne kadar faydalı olduğu
nu vukuat hergün yeni delillerle 
iabat edip duru• or. Vakit vakit ba 
21 aklı bqınd"' ve durbin gazete
lerde çıkan)'< •lar, si;rasetimizde
ki isabeti tasdık ediyorlar ve hat· 
ti ondan tükranla bahsediyorlar. 

Ondan dolayıdır ki bu defa çı· 
~an ve oldukça korkutucu bir ma· 
biyette de gösterilmek iatenen , •• 
yialann da bundan evvelkiler 
için nazanmızda hiçbir kıymeti 
yoktur. Türkiye böyle dedikodu· 
larla, Stokbolmdeki bilmeyiz ban 
gi muhabirin duyup dünyaya yay
dığı haberlerle veya herhangi bir 
ajansın indi tahminlerile yolunu 
zerre kadar değiftirmek niyetinde 
değildir. Çünkü biz ilk günden
beri bu büyük kasırga içinde ka
rıştırıcı bir unsur olmak değil, bi
li.ki. 11lah edici bir amil olmıya 
karar vennit buJunuyon1z. Bütün 
dünyaya sirayet etmek iatidadun 
ıöateren bu yaftl'lna körükle ıi· 
den bazı devlet ve milletleri sör· 
dütc. Herhalde biz bu yanht yola 
ıitmiyeceiiz n kabilse yangını 
söndürmek için elimizden 9relenİ 
Japaaıj& TASVlRl EFKAR 

Büyttk bir tlddetle denm etmekte olH Alman - Soyyet 
barbladelli cephe nziyetini 1raıterlr harita 

Taarruz en büyük 
bombardman 

tayyarelerile yapıldı 

Londra, 26 (A.A. ) - İııgiliz Ha
va Nezaretinin lstihbaıat Hüro,,u 
bildiriyor: 

Dün gece Rerliıı üzeılnc en büyük 
j ngiliz bombaı dıman tılyyarelerlniıı 
bir kaçı en büyük bombnlurdnıı at
mışlar ve şchıln ortn~ Tnuazzv.m 
lnzıl alevlerin ~ ük eldığ'I görtilmüş -
tiir. Dort motürlll bomba tnyynrclc
rinıiz hedeflerini hnkkilc tayin et · 
mek için tenvir fiı1eklcri ntmışlardll'. 
Hücuma iştirak ~den pilotlıırılan hil'i 
demiştir ki: 
Düşman da fi batnrynlaı ı hiçbir 

hayat eı.eri go terı•mımıişl!•rdır. Fa· 
kat bombalarımız ntılımy11 başladık. 
tan ııonl'8 ıhıfl toplaıın h<'psi birden 
ateş açmışlardır. 

Almanlar teyit ediyorlar 

Bedin, 26 Temmuz 
(A.A.) - Gece 1ngiliz tayyareleri 

oimali Almanya üzerinde uçmuşlar 
ve bunlardan bir kı"'nıı Rerline ka
dar ilerlemiştir. Müteaddit yerlere 
yangın ve infilak bombası atılmıştır. 
Bir kısım evler yıkılmış ve hasara 
utramıştır, 

taarruz 
Harbin b a ı ı n dan be r i 

ilk d•fa Walletta 
limanına yapılan torpido 

hücumu tardedildi 
L<mdra, 26 (A.A.) - Maltada 

Valctta limanına karşı bu sabah 
torpitobotlar tarafından yapılan 
hücum düşmana ağır zayiata mal 
olarak tardedihıılsir. Hücum es
nasıııda müteaddit duşnıan torpi· 
tohotu batınlmı tır. 

İsken deruna 
iltica eden 

Fransız filosu 
Siltflıtan tecrit edilerek 
Yumurtalık limtınına 

sevk edildi 
Antakya 26 teınnıuz 

(AA.) - lskenderuna İl· 
tica etmiş olatt 1 1 parçadan 
mürekkep Fransız filosunun si
lahtan tecridi neticelenmiş ve 
filo denizcilerimizin muhafaza
sında Yumurtalık imanına rev 
kolunmUftur. 

,-SPOR---... 

harita. 

Bu haritada başlıca )onar gôste· temı·zlend·ı 
rilmiş h.nlnnmaktadır. 

3 - lstnnbulun h'15.000 mikya. 
sıııda coğrafi ve askeri plimı. 

4 - Tüikiycdcki askeıi hedefleri 
gö teren 1/100.000 nıikyaınnda bir 
harita. 

5 ..,.. İzmit körfezinir 1/100.000 
nıikyasında bir haritası. 

Bu vesikalar uzerinde ıu ibare ya· 
zılıdır: Bu ve ıka ihtiyaç 1:amanın
da kullo.nılacaktır. 

Bundan başka bu harltaların üze
rinde Tilrkiyedelci aSkerf hedefler 
bir tnkım htıstı81 lpretlerle gösteril
ll)İştir. A}Ttca Teııfkaların üzerinde 
biltiln köprüler v bu köpriilerin in
•••• eanaaılldı. ld.iluuulan m&lz me • 
!erin nevileri dahi ipret edilmlftir. 

Arazi hakkında sarih malümaUa 
beraber Türk kıtaatının yerleri ve 
miktanna ait maHimat vanlır. Keza. 
lik müteharrik malzemeye, en öndeki 
tarassut ııo'ktalanna, en clvcriııli 
yerlere ve denizden ihraç mıniakala. 
rına dair bir çok malOmat bulunmak 
tadır. 

(De'1&mı aohifı 8, .atını ı de) 

Cepheye yeni gelen 
Sovyet ku v:vetlerinin 
yaptığı hücumlar 

tardolundu 

Şİlllal c•plı•sintle 6ir 
Se•g•I al••ı i•lt• •dildi -

Berhu, 26 Temmuz 
(A.A.) - Alman tetıı\ti: 
Ukraynada düşman dümdarlarının 

mahalli mukavemeti kınlmıııtır. Müt 
tcfik kuvvetleı· mağlup dü~manı tnz.. 
yikıı devam eylemektedirler. Bcsa
rabyanın Rumen teşekkülleri tara
fından temizlenmesi nihııyete eı mi~ 
tir. Cepheye yeni gelen büyük Sov-

(Devamı ıayfa 3, ılitun 3 de) 

........... _ ..................................................... ''"······-····-·-··---··-

Tiearet v eldllala ı.tanbulclald tetkikleri Hnaııada 
alaa•ıı bir r .. mı 

Ticaret Vekilinin 
mühim beyanatı 

"Vurgun vurmağı arzu eden sermaye 

1 
bilô.tereddüt derhal ezilecektir,, 

Ankara, 26 (Hususi muhabiri- halkın dahi vazifelerınocn beh
mizden telefonla) - Milli Ko- setmiş ve şakavet, halkın müda
runma kanununa müstcnıden hale ve yardımile nasıl mcınle· 

ıı.iün•• 111zme ••mpırunıuk eeçmeler• 
bUyUk bir allka ile takip edlldl. 

Yukarıdaki resim çok heyecanh olan 
mUsabakalar• lftlrak eden bazı yUzU
cUlerl göstermektedir. 

(Yazısı 3 üncü sahi/emizde J 

1 
memlekette tatbikına ba~lanılan ketten kaldırıldı ise, beşincı kol 
Fiyat Murakabesi işınin hakkile (Devamı sahife 8, ın1tun ı de) 
ifa edilebilmesi için hükumetın llıııııı.. 

' murakabe bürolarında çalışacak r ' 
· elemanları yetiştirmek üzere açtı- B u g ü n k ü 
ğı kursların ikincisi bugün Anka
rada kapanmı~tır. Bu müna"Scbet- 1 

le Fivat Murakabe namzetlerine 

spor 

ITica;et \'ekili Miimtaz Ökmen 
bir hitabede bulunmuştur. \'ekil, Modada : Yüzme müsabakaları, 
fiyat murakıplerinin '<azifesını hu sıı:ıt 14.30 
dut boylarında nöbet bekliyen T>agcılık Klubunde: Tenis mll-

sabakaları, aaat 16 kahraman subay \e erlerın \:azı· 
l 'elief- d'.:Jo .· At 'ar••lan, sant fcl~rine bem·etnıi ve o derc.c<·dc M "' ~ ..... 

15,30 
şerefü \'C ehemmıyetlı buldu~unu /ı'nıtrbahç~ Stadında:_, Mükel-

I söylemiştir. Fiycıt Mu ak. be me· lcflerın atletizm müsabakalan, 
murlnnn ı 'nz.·r~lcrının < h ınmi- .. aal 15,30. 
yetinı ani n r l ar~ \ c.:kı!ınıız, 

l 

hareketleri 

-----------

Japea 8qnklli Preıu Konoye 

Bir prensip anlaşmasila 

Fransa ve 
Japonya 
Hinaiçiniyi 

müştereken müdafaa 
edeceklermiş 

lııiltere Japınya 
ile ticari 

ıüıasebeUerini kesti 
Londra, 26 (AA.) - Sala

hiyetli mehafile göre İngilterenin 
Tokyo Büyük Elçisi İngilterenin 
Japonya ile mevcut ticarı ınüna-

(llevaını salıifc 8, sutun !! dt) 

-- .. -
Şimdiye kadar her 
iki taraf ceman 3 
milyon kişi zayiat 

verdi 

Almonlar zehirli ı•u 
lcullannc akmış 

Mosl.:o\et 26 kmmut!! 

(A. . ) - Sovyet tl'!bliğı. 
25 temmwda kıtalarım11: Po 

lotsk, Porkof, Niemt-n, Smolensııı;; 
ve Zitomir j,.tiknmetınclr ınuh. -
ıeheln vt rıni~l~rdit. \' azıvt· t.., 

bıiyiik değı ıkl ıklr.r olmamıştır. 
l lava ktıv\·etlerimiz:, düşmanın 
motörlü Ctı7Üİıunlarınn. tayyare 
ıneyd11nlaıına hiicum etmif, Ko•· 
tence ve Sulina limanlannı bom
balanıı~lardır. 3 4 dü ınan tan•
resi düşürüldüğü kuvvl"tle tahı 1 ' n 

edilmektedir. 19 tayyaremiz k11· 
yıptlT. 

Oç milyon zayiat 

Moskova, 26 (AA.) - Mos
kova radyosu, bef haftalık Rus -
Alman muharebesinde.ki za-.ıat 
miktarının ceman üç milyona 

0

ba
liğ oldugunu bildirmektedir. 

(Devamı sayfa 3, ıOtun 4 de) . ............................................................................. - ............... . 

alayında mıyız? 

B ir gazete ba)•ii anlattİ: 
- Yedi Gün gibi, Yeni 

Mecmua gibi en iyi haftalıkla
rın bile ,ürümti yarıdan &fağı 
dü,tii, Fikir gazeteleri hiç sa
tılmıyor. Varsa yoksa Şaka, 
Akbaba, Karikatür. Bunları kil· 
pu;;ıyor!ar . 

Sorup soru,turdum, doğru: 
Miz.ah mecmuaları kapuıılıyor: 
fikir mecmuaları, hatta bunla
rın hnfif dozda, meraklı ve çe
~tli mevzulara ürtünüp geçen 
nı~ ... nı··ı şekillen bile eski o
kuyu<..darını kaybctmişll"r. 

Ürktüm. 
Ne:> Her zamandan ziyade 

bugün, okuyucu denilen müte• 
cessis, dünyanın bütün kıymet
lerini Lirbırine katan bu tarih 
ko.sırgnsının sebepleri, mcnşele 
ri, istikametleri üstünde, kırın
tılanna varıncıya kadar her fik 
ri, zekasının di~leri arasında ö
ğütmeli değil mi~. 

Haytrl Okuyucu masumdur. 
Yalnız biz razetecilere ve 

muharrirlere malum sebepler· 
le, gazeteler ve mecmualar, bü
tün dünya ve bütün Avrupa i
çin olduğu kadar Türkiye için 
<le bir varlık daYaaından bat
ka bir feY ol~ fikir n it· 

Pegami SAFA 
·-· .... ························ 

timai sistem meselelerini oku
yucularının gözleri önüne koy
muyorlar. içinde ya~dığımı• 
büyük istihale hareketinin s~ 
yal kökleri üstünde gazetelt-ri 
ve mecmuaları dolduran ıes, 
bir mırıltıdan· ibaret. 

Okuyucu ııe yapsın) 
Vur patlasın 1 
Dünya tarihinin en az şaka

ya gelen bir devrinde, hcpimııı: 
işin alayındayız. Vay! Şişm.ın 
abla sırtüstü yere yatmıtı. kah. 
kah, kah, kah 1 Dün akşrım Sü
reyyapaşada cBohstıllcr.> o -
nnnmıtı. iğne atsan yere duş
mez. PlaJlar adam almıyor. 

Çalgılı bahçelerin ve meyha
nelerin hepsi hıcahınç • Fakat, 
Öte yanda bir Halke\•i cÜnle
yicisi olmadığı için kon'reransı· 
na tehir etmiş. 

Beıı mizah düşmanı da deği
lim, eğlenee duş.mam da. Ne 
münasebet 1 Birini zekanın, öte
kini de hayaun en güzel ve 
meşru tccdlilcrinden biri telak
ki ederim. Fakct ben halis fık· 
rin de dostuyum. ilmin ve tah
lili dü,üncenin wtop ettiği }'er
de kahkaha beni ürkütür. 

Eier bir vehmin pençesinde 
iaem bot cörüniiz. İtte açık söz: 
Ürkii7onua. 
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V ordusu - Tallegrand ve Napoleon -
Pantolonlu kızlar - Az ve öz 

Muhtekirlerin nev'icat usulleri 

~. ~ . . . .. . .. o .. . 
·smoıenskı 

Sovyetler Birliğinin 
mukadderatı ·. . . . .. · • : · · • A lrnanya ile m üttefiklerinin ·.: .· ~ 

• • ordulan havanın m üsaade-

Parası peşin malı 
gelesiye satışlar 

M ogı lef°·\:·.'. mliğine ve bozgun kuvvet lerin V ordUSU ı Talleyrand, mütevekkil, bn~ını sal- • geriaini mUhafuaya çalıpn düm· 

1• ngmzıer, zafer manasına gelen ıamıı. Murakabe teşkilatı depolarda saklı .. : ·~=~ · : darıann anuc1ane m ukavemetine 
İngilizce Victory kelimesinin ilk İmparator sormuş: binlerce liralık gizli malın nasıl satıldıg" ı ,.... ·.;. ·: ~ rağmen Karadeniz ile Şimali Ku-

harfioocn muhanel bir ordu teşkil - Diliyor n1uydunuı? N için bana Hon1eı . . . tUp Okyanusu araıında tan"bin h iç 
etiller. Buna cV ordusu> dedikleri haber nrmedinlz? hakkında mühim bir tahkikata başladı o ;:./. bir zaman kaydetmediği gayet U• 

Jl'IAlfim. Y cmez, iç- '"' ı' Çilnkü, de- Bazı muhtekirlerin yeni bir kurnazlığı hakkında Fiyat :'lfurakabe ••• :_; :·· :ı.un bir cephede ile rilemekted ir· 
mez, yaralanmaz, Yazan: Server BED mlo Talleyrand, teşkilitına şayan ı dikkat bir ihbar yapılmış ve bu hususta ehcmm1ycUc • • ler. 
ölmez bir ordu. bu hidlse ne efen- tahkikata girişilmiştir. Cephenin fİmal loanu tamamİ• 
Amerilı.adan tngtl- dimlıln şerefine Jht.ikar musadile yapılan bu kurnazlığın es&Sl, mal ortada yokken le çökmüftür. F..ıandiya kUYVet-
t ereye gönderilecek ailablara d a lbti- taalluk eder, ne de... Benimkine! b ir nevi alivre usulile satış yapmaktır. Bu işde alaka6l olnn muhtekirler lerile muavin Alman kuVYetleri 
yacı yok. Vapurla r yolda batmış, bat Pantolonlu kızlar barpten evvel ve sonra stok yaptıklan her nevi malları veJıirde tuttuk Baltık denizinin Fin körfesinden 
mamıt, biç umurunda değU . Bu V B u sene İstanbul tıayflyelerindc ]an gizli depolara nakletmekte ve ticarethanelerde gayet az bir mik • 
erduaunun biricik kusuru, me~cut pantalonlu kızlara eok tesadllf tarda nlimonclikler bulundurmaktnd ırlar. Ticarethanelere gelen müşte • Ak Rusyanın m• •kil Şimali Kutup Okyanusa arasında-

olmamasından ıha. ediliyor. rilere bu nilmunelcr göaterllmektc ve arzu edildiği takdirde parası ~- ki takriben bin kilometrelik cep· 
ret. Nazarl olarak pantalonun kadın· şinen ödenmek lizere bu mallardan istenildiği kadar bir hafta zarfında A k R hed e mütemadiyen t arka doğru 

ŞQpheslz bu b1r ları erkeklere ben- mQşteıi namına U\yin edilecek bcrha ngl bir nakliyat amharına gönderile- u s y a ilerilemif olduklarından mqbur 
propaganda lati- zetmesl icap eder. ce(;ıi blldirilmekt dlr. Muhtekir, müo teriye teklif edilen fahiş fiyat beğc- müstahkem berzah müstesna o la-
fesl. Maksat Al- Pakat, eskilcı'1n nilmediği takdirde malı satmamakta dır. rak bütün Karelyayı zaptet~ler. 
manları sinirlen- JiiUfr t.Abirilo Malların gizli bulunduğu depo) ar da yalnız kendilerince malüm ol- dir. So.yet kuvvetleri Bahri Eb-
dirmck. Yokııa İn- cCinalUiUb Jn bil· doğundan elde mevcut varken satış yapmamak suçile vaki olnenk her- ~ı· il d .. k .. l 
gilizlrr pek iyi bi- tfin karakterleri hangi bir müdnhal veya cürmilmrş buttan bu suretle kurtulmaktadır. yaza ve muhtcııf cö ere 0 u • 
lirler ki yalnız V vucudüııün çizgı· Muşteri. teklif edilen fiyatı çarnaçar kabul ettil.ıi takdirde eline bir de Bugünkü Sovget Rus yanın mühim bir kısmını müttür. 
harfi deki!, Latin, Jcrindc yazılı imiş nok<:nn tanzim edilmiş fatura verilmektedir. .1 d ki Bu ileri hareketi, Sovyetler Bir-

~ Arap. Çin, Japon gibi pnntalon ka· Bu hususta yapılan ihbar ve şlkiıyetlertlen sonra girişilen tahklknt- t•şkil eden Ak Rusya hukkınua aşağı a liği mukadderatı noktasından ve 
alfabelerinin bü- dm 'ruhunu açık tn bu nevi pnra ı peşin ve malı ge 1 iye olan ticaretin almış yürilmUş satırlarda izahat bulacaksınız. askeri cihetten gayet mühimd ir. 

tün harfleri seferber edll e bir tek bir kltnp haline olduğu gorillmüştür. Çünkü Sovyetler Birliğinin açı!' 
Alman neferinin burnunu kanatmak koyuyor. Muraknbe Teşkilatı, bu vaziyet in önüne geçmek için esaslı tedbirler s ovycUer Birliğini teşkil cd ~ \ tar ba~lı başına _bir_ mı~lct olnrak on O kyanusla r ile k~di ko n t rolü al-
mümkun de •ıldir: Harf başka, harp E kıdcn biz erkekler de entari g1- almakta ve gizli depolardn saklı bin terce liralık malları araştırmaktadır. bırınci ııınıf on nltı cümhurı- Oçüncü \e on dorduncu asırlar ara· tında bulunan yegane kara ve de-
haşka şey l Alman aıliıhendazlığına yerd k. Pakat o zaman bizim de ka· Şımdilik mallan depolardan ambar tara nakleden bnzı hnmnllnnn ifade· -.•etten uçu Slnvdır. Bunlnr d Ak sında kendisin! gostermiştir. niz muvaaala yollan elinden çık
kar,ı harfendazlıkla zafer perisini dınlara benzemcmize mfınl olan hı· sine murneaat edilecektir. Suçlan tc bit cdllccck muhtckirleı· şiddetle "' 
kandırmak mumkiln olmadığını ingi- )ıklarımız ~e sak llanmız vardı. Bu· tecziye edileceklerdir. Rusya, Büyük Rus Bundan sonra mıthr. Şöyle ki son F in tebliği 
lızl~r de bilirler. l?Un, kadınların pant.alon giymesine ....... , ., ,,., ,.,,,, .................................. ,,,,,,1111 ,,,............................. ya ve Kilçuk Rus- Y A Z A N : h~ memlekete bil· hem Leningnıd ile Murmanski li-

ka .... ılık erkeklerin de entari nnane- \ndır. Yukarıdaki ı-uk Ruslar, Al- mana araaındaki demiryola hattı· 
Bu, 'küçOk ven eli bir prapngnn- ... Fi otobu··s seferlerı· So'"-Ct cilmhuri- Muharrem Feyz"ı TOGAY manlaT, Lehhler nın. hem d e Bal tık oen·ı:ı.ı"le Bah-da O''llnu Almanlar da bu V harf!- sini diriltmelerlnden korkulur. Allah oryaya .,, • Ynhudll- mil 

" · dl ı· ÇO kil ' 'ellerine Rusva ı:e ~· • • Eb Şimal O k n n karsı ma baııka bir harf çıkar- verm ın, }C ım. n ° z mnn " ' "' • te dl •c muhacc n yaz ve yanusu ara· 
• '" •u me•hur vecizeyı· tekrarlıyanlar dnki Slav ırkının ma ~ n • al" k 1 '- ildi~'ni alardı, harp, Lfltın alfabesinin kO- hak ıı:zanmış olurlar: cKarılnn er· • • tetkı•kter 1 nynlmış bulunduğu Ak Ru ların, BD-ı rette bulunmuşlarsa da Ak Rus ~il· fında)u St. ın·~-~ mm aes . 11. 

ç cUk a ketleri ara ın da glrayet IÇID yapı 1yOr ~-"k Ruslann, "a·n·ı l\Ioskof Rusları- letlnin. mevcu.diyet.ini ve mnbiyetınl ve. z.aptedildıııru resmen bildir· 1 1 k A') B'I S'J kckleşen bir milletin erkekleri de ka- ,u ., 
tn ş onca tı. nr, er, er, nlaııır!> ı ın Küçük Ru lnrın yunl Ukrayna· değlştırememıılcrdır. hllflır. 

F'ler bırıblrlne girecekti. Fakat Al- A Ö ı:ların çok olarak y~şadıkları mınta· ı Fakat Ak Rusya bir devlet olarak (Stalin Kanalı) adını tat1yan 
manlaı· dıı zafer remzi olarak ayni z ve z p 1 A ·ı d b Ik hh t ·1 1 Ak d ı kalara göre adlıır •;el'llmi~t!r. ·ı meydana gelmem~; bidayette L~t· bu bahri yol, dünyanın en büyük v hnrflni kabul ettiler. niyaziye Q nzcteler dort sayfaya indi. Dun aJ ar a a 10 Si a 1 e a a a ar O an . vanya devleti hükmü alt1nıı gtrmış· ve en uzun kanalıdır. Baltık D e· 
kanunu mucibince iki mfi avi kıymet bütiln sabah gazet.elerlne bnk- bir çok yeni tedbirler alındı Şimdiki harbin bidayetinde on bir tir. Fakat kültür cihetinden yüksek ••• ı.ad ga ve Onega ıöllerile 
lıiribirini ifna etti, bu bahiıı d ka- tım. Esk1den ıık sık gördükO- Sovyet cüınhuılyetinden garpte o- olduğundan Ak Rus dili Lltvanya nNwnı 

5
. 0 neb" l • d d isti· 

pnndı, gitti. müz şu erlevhalardan e er kıılma· tanlan, son değişiklikler üzerine gc- dcvlctlnln resmt lisanı olmuştur. fa~v~k n.i:,; a en e Şi· 
Talleyrand ye mış: «Kaynanası- Florya plajında yapılan yeni inşa· ı Diğer taraftan 1''lorya plijlanna nlşlemiştir. Şöyle ki: Ak Ru y:1 Sov. Litnnya Lehistan• iltihak etUlt- e ~ ve b 

nın burnunu kö- at ve tamirat meyanında ileride hol- karşı bu yıl göriilınckte olan rağbet yet cümhuriyetinin mesahası 126000 ten sonra Lehçe Ak Ru c;aya tabak- mal Okyanusuna bai •J~ : 
Napoleon pek lcapt1>, cAm- kın ıııhhatlne zarar vermek ihtimali günden güne artmaktadır. Bllhassa kilometre murabbaı ve nüfusu 5 küın etmek istemiştir. Lehistan par- kanalın 1933 te ~azılarak ~d 

A lman - Sovyet harbinde Napo- mmal .. dhaa~.Ha;,ay:ı~:~r oran bir liiı:ım da tamlr cdller k bu rağbet tkatn günlerinde dlaha zl- milyon 334 bin 200 kişi iken LE.his- çalanıp Lltvanya ile birlikte Ak Rus- gelen kısmı 227 kiJometredimalır. BaOkl-
leon'un ndı bizim gazetelerde ,, mecrası def:'iştlrilmiştlr. Müessese ynde artma ta, fakat akşam arı gt'( tanın şark cynlctlerinden Biyalls1?k yıı Çarlık Rusyaaı tarafından ilhak tıkla Sovyet aalıillerile ş· • 

ç k gt'(t.i. Makaleler, tefrikalar biri- be yahu! •. >, cDim- sahibinin \•tıcude gctirdığl bir çok Y<'· vakit fstanbula dönüş için ne tren ve Gı·odno ve Poletiski ilhak edıl- edildikten sonra Ak Rus milli Usnnı yımuaundaki Ruı sahilleri aramı• 
birini ko,aladı. •apoloon'dan hah e- ~:~en~~:ın~un~; nilik1er meyanında bu hayırlı teşeb· ve ne de otobüs bulunduğundan bir dikten sonra me abası 235,000 kilo- eiddeUe tazyik edilmiştir. daki 4000 kilometrelik teyrİaefa• 
:_ '' == dıldiğl zaman Tal- bu ü de çok iyi karşılanmıştır. Bu çok memurlıır istifade edememekte_ metre murabbaına ve n.Ufusu da 10 MalOmdur ki Çarlık Rıısyaııı biç in yolunu dOlına ,.m kilometreye - :~:::tı neh~~~: ~~f:~nazab~!::ım:~;::. :::ı~~~ ~ız~~~n eı!~tl:ı~~ş buo~ı:;: dirler. Bu mahzuru lcaldırmak için mllyon 400 bln 200 kişıye b:ıllğ ol- olmau:r m:~tcl~ Slav dlll~lnl nal· ind.irmiftir. Balbk Denizindek: 

kiln 1 Bu soğuk- anane halini alnııı ;::::., rın doğru olmadığı anlaşılmış ve hu aUl.kadar makamlardan bir çok te - muştur. dınp os o • osçasmı u~yanın Sovyet donanma.al ancak bu 70 
k 1 t ki lafibali serlevha. ameliyenin plaja girenler için hiçbir mennller yapılmaktadır. Belediye bu SO\'Yet lstatistildcrine göre, bu yegane Slav dili iıallne getırmlye &le kaçabilecekti. • 
k~~ 

1

~ fi:lo~atı:~ 1 lnr1d)üann~·abnir1nkdaoçrı.t ' ""Ya otuz dört tıaY· mahzuru olmadıiı anlaşılmıştı r. huııusta tetkiklere b:ışlamıştır. 1 cümhuriyetin umumi nüfu.,undan çalışıyordu. • H Ç 
1 

k R A.k.eri harekatın çok ilerilemıt 
A d h li ~ ... yüzde so,r. kısmı halis Ak Rus ve Gc1:en _umumı ar~te aı• ı Ul!-k olman kartuında Almanya Hari· 

(ivnıbapa a 11~~ • Cn çıkan hiçbir gnr.eteslnde bu soğuk l h dl k lanı yası tnhıllile uğradıgı zaml\n A ak d 
n n zı .. P0 

L.l a- lukları, hafıfliklerl göremcr.slnlt. E- fk.b8at haberi eri 1 ~~~~ .on~k~al:s r~ı: ve 
8 1 Ruslar, Çarlık cllmiasındaki diğer ciye Nu:aretinew Rbua~~nd mb. a k 

~ıların~ onı~k 01
• sDScn ufak tefek sarhoşluk vakaları, • • • • Leylei Regaib c "' ıalna 1 

• 
1 

milletler gibi tahnk'kümdcn ve bü)•llk derab ne olacagı a a ırço 
;ff;1 ;. krı;ayct mahalle kavgaları, gundellk hnyatın Peynır derdı yıne mı 26 temmuz 941 cumartesi günü Alı: RuslRTln yurdu Kunrlenlz ve 1 Rus dilinin tazyikinden kurtulmuş- sualler aonılmu,tur. RUIJ~ 

c r. n a za: blribirlne çok benziyen ve hep ayni Jlalttk dC'nizi hattı insıl nıübahi <ıla~ lardır. Bu suretle meydnnn Ak Rus· mukadderatından maksat, katı 
manımızda. böyl.esı sebep - netı'ce r.inc"ıı·ı· arasında teker- b }adı ? Receb ayının birine mil ndlf ol- l . D • N' hlrlerı ek •--d • l t 

kl dl 1 Ç aş duğundan önümüzdeki peı·Rcmbe arnz yı, nıeper ve ıemcn ne ya cfımhuriycti diye bir siyasi tcş • ıulh akdine - ar lfC8 amam• 
"far mıdır ve m r, bı emeyız. iln· ru-r eden ehemmiyetsiz hüdlaclcri ne '" 1 k h lo ını ve garb1 Divina · • So t le 
" kk ı 1 ı:.. h 1 k ....r.nü akcamı (cuma gec i) Lev. yu arı avza r kül gclmıştır. landıktan ıonra vye mem • .. u soğu an 1 11>'nı tam ayasır. 1 Avrupa ne de Amerika gnzctelerlnin lstanboldakl pcynır toptancıl:ırı ~.. " " h ı · •ft h vıasını ihtiva et- d •· ı t ı.!lJ • 
d l d T 11 d'd ' Jel RC'galb olduğu ilan olunur. ne r nın or...... n Ak Rusların :vfizde or:sanı z raa ketJ~rine verilecek idare teıu.ı erı 

ereces ne var ıran a eyran - an sa) falanna geçer. geçen yıl olduğu gibi yin<: birkaç giın 26/7 /1941 mektedlr. Ak Rusya Sovyet cumhu- ve hayvan yetiştirmekle ynşamaktn- d ktir 
1 h~ed rkcn San Cnrlo dukil .şo~le Dort sayfaya inmek zarureti, ga- denbcri piyasnya az peynir çıkaımı· lstanbııl Müftiai riyetinin merkezi Minki şehridir. dırlar. Bahkçılık ve arıcılık dfthl emN~--• ;_,. Y•-oala-a ••ntedil-
d mı : cTnlleyrand. 0 kadar pışkın· zetelcrimlzc, kullandıklan kağıdın 1 ya b şlamışlardır. Bu sebC'ple pcra- _. • - · .1 --r 
dır ki rknsından hır tC'kme yese yü. kıymeti kadar hay ·31 tini d idrak k nde ııatuı yapan mahallerde peynir • •• mıllt iktısatlarında m~h.ım rolü oy- d ikten sonra kati aulhün akdine 
zıınd n belli olmaz.> ettiı-mlş oluyor. Bundan sonra Anıe- ! mlktaTı azalmıştır. l• iyat lurakabe Adllyed.. AK R USLAR nanıaktndır. Ferdlyetçılık kuvve~ İntizar ediJmekıizin bu memleket 

Bm:at Tail yrand kendl•i hakkın- r1ka Bahrl)e Nar.•rının nutkunu Ve· Koml!!)ODU Trakya mırıtakasından a· 1 k olduğundan her Ak Rı.ıs aılcslnın yed" milyonlUk bir Hırvat Kral\J-
da şöyle diyor: ren havadisin mabadi altında. Arap 11 aldıgı malümatta peynir fiyatlarının ID erce top UIDaŞ Ak Ruslar ,ark Slavlarının bir müstakil evi ve h:ıvlusu ve b:ıbçes1 w 

1 eak" Karad • K allığı tek· 
ltll · hl b be - e b 'dl nır. b 1 • Bil ilk Rus vardır. Evleri ağaç kütiı~riindendır. gı ve 1 • Be r . Mehmedln kaynanasının burnunu )Ükse mesıne ç ır ae P gorm • k k d • şu C'SI r. ı,teı· şu e en Y • - Ak Ruslar bcynclmı"lcl ..r.hretı· haiz !inde batlıca iki parçaya aynlmlf• ~sabahleyin bır fikrim olur; öğle· köpek kaptığını okumaktan kurtula. miştir. Bu itibarla, flyntlann arttı- Var en YO emJŞ larln küçük Ruslnrdır. Ak P.u:ılann ,..- rl 

y1n bu fikri dcğiıtirirlm; akşamları t cağız. Zannederim ki ne Arap llfeh-ı rılması için piyasaya mal çıknrmı· Çakmakçılarda Sabn Safa hanın- mcnıtel minnclkadim (Niyemen), birçok edıp ve şair yetiştirmişlerdir. llr. Sarpla~. yqa~ıklan ye er 
hiçbir fikre sahip olmıık fldetim de· met, n de kaynnnası bu ek ıklikten yan toptnncılara karşı sıkı tedbiri r da mnnlfnturacılık yapan Morla Şa- Dniepcr ve gaı bi Divina nehirlerinin .Musikileri ,Jc çok orijinal ve milte· Alman asken idaresı .ıg:ta bıra
i lldlr.> mütec sir olurlar. Aldanmıyorsam, alınması kararlaştırılmıştır. İlk oln- yo lle tcr.gflhtan Yako dün Aslıye yukıırı tnrai'lnnnda ~·a ıynn csl:i rakkidir. lulmıthr. Slovenya ile ma~~-

kcıpcğin de hiç umurunda olmaz. Şu rak buzhane ve c.lcpolardnkl pe) nlr- ikinci Ceza mahkemesi tarafındnn Sav kabilcleı tdir. Bu kabtlclcr tarih- Ak Rus llıııuıı (Kiril) yiini büyük nın adalan ve sahillerinden il' 
Bır ~On Napolfon buna fena halde ıki hece, Türkan cevherli ve ııade ru-1 !erin tcshltine başlnmlmıştır. Ana· fhtlkiir cilrmıle tevkif olunmuşlardır. te Drcgovlç, Radinovlç J>rcvliyan, Rusların , Bulgar ve Sırpların kul· kısmı ltalya1a ve Tuna •e (Sa· 

irrrlemlş: hunu ne guzcl hulil n eder: cAz ve 1 doludan mal getirilmediği tnkdlrde İdc.lia olunduğuna göre maznunlar, lle meşhurdur. Daha onra bunlara !andıkları hurufatı kullanmalctadır. va) nan timalindelıi arazi de Al-
- Karınız izi aldatıyor! diye ha. öu. Geri i boş söz, değil de nedir? Ofi in p~~·nlr mınta~alarından mO· kendilerine nıürncııat ed<'n Kaysm·ili Krivlç, Severyan ve Niyotiı; isimleri lar. manyaya •e Maac:riatana ilhak e-

tırmış: 1 SERVER BED} bayaalta bulunarak lııta?bul piyasa- tüccardan Mehmet Uzunlulu ile Hn- ile meşhurdur. Daha sonrn bunlnra 1 Son zamanlarda Ak. Rusyada sa- dilmittir. • 
sına deıkmeııi muhtemcldır. cı Mehmet Kayaya mal kalmadığı Lltvnnya ,.e l..etonya, yiini Avrupa- nayl dahi teessüs ctmıştlr. Başlıca Almanya Hariciye Nezareh, * AVRUPA iLE TREN NAK- bahancsilc satış ynpmak istememiş· nın Slav ve Cermenlerden evvelki fobrlknlar çimento ve canıdır. ?rtaa- Rusyanın mukadderab hakkında, 
LIYATJ - Avrupa tren yollarlle l r- 1 rdir. Fakat bilahare dükkunlnnnda eski halkları kanşmıştır. ı rif çok ilerdedir. Son ıımelerde yfik· 
tibat temin edilm l i~ln bazı harap yapılan arama sonunda tam 6779 top k 11 k ektepleri 23 teknik mekteple· yani nasıl parçalanacaiı ve ne te· 

Sovyet menabllne göre, va t e se m • • kilde idare edileceği busuıunda 
köprlilerle .~·otların tamiri devam et- kumaş bwunmo~tur. Suçlular dun Rusyada göçebe halde yaıııyan Pe- 100, fenni araştırma cnsUtnleri 29 u bi .. _. • tir Şu kadar 
mcktcdir. Oğrenildiğine göre bu ta- eürmOmeşhut kanununa göre tam ,.enklcr Hazet!er ve Polovits•terin l lıulmuştur. Ak Rus dilinde oyun ve. r tey M>,.:~'·· · icl 
mirat birinclte,,rlnin ortasına ikadar dört snat süren muhakemcleri e na- "' ' ren 19 tivat.roıcu vardır var iri bugünku reıun Ye are 
tamamen lkmal edilecektir. Bu tari- ında suçlarını her ne kadar ırıkiir de kanları karıştıktan sonra Ak Ru "' • ~ · y :..-L1" • d bük ilg edileceii 

1 rvi 1 · • f 1 milleti ıneydana gelmiştir. Ak P.os- Muharrem Feyzi TOCA ~.anın ~ if dmenedil ~ . y; KANDEM R he kadar kamyon sc s crının aza- etmek istemişlerse de mahkeme, ken· kah olara& a e mı+hr. Tefrika: at .... '!,~~'!..:.......................... laştınlmasına çaheılacaktı r. dılerfnin tevkifine ve kaı·arını bildir· , Ruıyada yeni idare ne olursa ol· 

60zlerlm dört 8Çllmlf arkamdan adım + OF'IS Y ENi DEPOLA R HA- bmlerkgüünzceretadlıeklnemukhaarııkcrmveenln bat. şka Karacaahmet ,. • b• sun, b ir daha Sovyetler Birliği d i· 
ZIRL/l"OR - Ticaret Ofisi, hariç. rmış ır. mezarllAı s h• d ır f'Y~ bir teY kalmıyaca~ ~~akk_a~ adım beni takip edenlere b8klJOrdum ten ve dahilden milbayaa edilecek + YARASI AÇILA RAK ÖLDÜ- e lr e yenı oldux..• da beyan edilm .. tır. Yanı 
mallnnn muhafazası ı..fn muhtelif Geçenlerde karısı İffet tarafından Şehlrdlik mütehassı"ı Prostun da ... dab"I 1 

Binaenaleyh, lcavaaın get ırdi
ii kahveyi yudumlıya yudum)ıya 
oracıkta oturma'k ve gıttikçc ten
halaşan cad deyi, daha doğrusu 
lconsoloshaneden dıpn çıkmamı 
b ckliyen fahri yaverler:mi sey· 
retmekten başka bir şey yapmak 
ist~miyordum. 

Gözlerim onlardaydı . 
Yü:ıü bize d önük olanın da 

gözleri kinıoloshanenin kapısın
da. 

Bu zavallılar, bu vaziyetle da
h a ne kadar ikonupbilirlerd i? 

Ya ben geç vakitlere kadnr, hatıl 
hiç sokağa ~ıkmazsam? Karınları 
acıkacak, susayaeaklar... O zaman 
ne yapacaklardı? Kendi kcndıme 
clşte meraklı ve heyecanlı bir temıı
oa ... Haydi bu pazar da böyle geç
un .• > di)e ~6lümaüyordum. 

Birden, ikisi de olduklan yerde 
(Hazırol ! ••. ) kumandaııı almış ne
ferler gibi, şöyle bir sal'aılJı!ar. Ha
ni dalgın dalgın giderken bir anda 
imh'tle burun burun gelen bir oda
cı nasıl şaaırır, toplanır ve kcncılne 
eclırse işte tiyle .•• 

Kimi glirmOelerdi? Bu mrırak::l 
sandalyeye fırladım. P encereye iyice 
yaklaşarak, onlann da gözlerlnl dik
tikleri karşı kaldırıma baktım. 

O anda bfltfln muamma çôıü!mllş
W ! 

Gözlcrlm dort açılmış... Ağır ağır 
J>~neerenln altına doğru i lerllyen 1-
yahlar yiyinmiı, kalpal:ını yana at
nıış g nç adama bakıyordum. 

O. baıını hile kaldırmıycrdu. P a
ur olduğu için kapısı baca.ıu aımıııkı 
Jcap:ılı binanın n :dne bakııın .•• İler
lı) ordu. 

T'akat ben ona, sade ona, hiçbir 
ha krtınl, blçblr çız ı ını g zdcn 
t ç amak ı t )'Cn b1r dikkatle ba
k > rdum. Ç nk dernind rıberi ka· 

famı yoran muammayı bir gıırilnO

şıle çözen bu adamı tanıroı duın: O, 
Enver Pnşnnın ya~eri .Mtı!ııddincli ... 

Demek ki beni takip ettiren de, 
doğrudan doğru) o Enver Pıaşa~·dı. 

Şeytan kulıığıma: <Haydı çık so
kağa!... Gir Muhiddının kol ur,\ ve 
açıkça konuş! Ne istı)·or unuz, ne 
var, neden p şhne adam takıyorsu
nuz! Anlaşsak daha iyi dcıl'ıl nıU ... 
Nihayet bir vatanın çocuk! rıyız. 
Birlblrinıhi mi yhccel;riz? .. de> di
yordu. 

Muhiddlni tanır ve severdim. O
nun da bana karşı ayni lıl siyntla 
mütehassıa t\}duğunu da 11:ınırdım. 
(1 ), 

Fakat, Envep,o Prışanın ne kadar 
itimadını kazanmış bıılunurım bu
loruıun Muhiddlnln de, o g(jnkil rn· 
ziyette nihayet tir emir kulu oldu-

Edebi roman: 8 

- b k yeni Avrupa nizamına ı o a-vilôvetlerde on tane büyük depo yap· ıçn ıa bacağından yaralanmış oınn ~urakııe yapılan tetkikler sonunda ha Ya d e Re m e S ·ı •. 
• t t f p it k . k . . 1 • k i 'hi K h t .... k yen"ı bir Ruıyay1 bıraama.11 tıra<'ııktır. ılk olarak stanbul ve s· anga ı mcr ezı onııscr muavııı sküd:ırd:ı tan aracaa me -

kendcrunda lkı depo hıızırlanmaaına Taliit, eVl"elkl gün Beyoğlu hastane- mezarlığının şimdiki halile kalması Almanya ile müttefikleri taamım 
başlanmıştır. 1ııtanbuldakl depo Ta- ı 8.lnden taburcu ediln~iş, fnk_at eve ge. münasip gi.lrulmüştOr. Yalnız mezar- y a p ı I a c a k etmİf bulunuyorlar demektir . 
hlr handndır. Bu seb ple Ofis kad- llr geln1ez kazara ) ere duecrek ya. lığın etrafı temizlenerek duvarla çev· Muharrem Feyzi TOCA y 
rosuna l'enl memurlar alınacaktır. rası açılmıştır. Tekrar ha tan<>ye rilcccktlr. 

kaldırılan komiser muavini dün sn- -- •••••··· · .... •• •• ....... ..... , •• k.•A••••• ••• ••••••• 

i:"Unu ve (Paşa) nın rızası hilafına 
hiçbir ey. hattft tek arız ııöylemlye
CC'ğinl bilmek lazımdı. 

Bunun üzerine kendi k lllllnıe ş5y· 
le konuştum: 

hah ölmüştür. misafir olarak gelen Fc.rideyi koca· Ta•virl E r 
k Şehrimizde büyük ve umumt Vakaya müddeiumumilik cl koy- sından kıskannıı~, ve dün t-ece ·ar- Nüıbatı (5) Kur• ,tur 

muş, ee edl muayene eden adliye de ı Mehmet lle birlik olaı·ak l•'erl· bir hnva taarı·uzu denemesi yapı· 
d kto •· ld 1 • k k b K-.1 h 1 1 Ab Ş "ti 1 Turkiye Jlnrig o ru morga .-a ırı mıısınn !uzum deye haknrct ctmış, c me ıça.,ı e lacakt.ır. Ru hususta azır anan i one eraı __ i~n fçin 
göstermiştir. Koca ını ynralıynn İf- de üzerine yürüyerek olilmlc tehdit pıojeyl Vali de tasvip etmiştir. 
fct hakkında takibata glrişilmişUr. etmişlerdır. Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 

(Devamı ı·ar) + KA/ll"FJ lıll llTf.'l\lRJ - Be- F .. l'idcnin polise müracnatl üzeri- Projeye göre, denemede dildük· Altı aylık •••••.••.••• 760 > 1450 • 
)·oğlunda, İstanbul pazarında kahve- ne iki kardeş yakalnnnıışlnr ve dün lcrle mücehhez tayyareler uçacak Üç aylık .......•..•• 400 > 800 • 

(1) Nitekim Enver Pa ıı vurıı1tiuk- cilik yapan Yorgi, 250 gram kahveyi de Asliy Alunc.ı Ceza mahkem ine ve halkın sığınaklara nticnsı ve Bır nylık ............ 150 > yoktur. 
tan ıotıra kanlı elbiıelerilrı, lı..,lu1u fahiş fiyatı~ satarken l•ııkalanmış, vcrilcı't'k eurınümcşhut kanununa J."Ô DİKKAT : 
tc c 11aları 711 uctir<n knfi.lr.dc 1 ·•lıı- dün Aııllye ikinci Ceza ınnhkenırsin- re muhakeme olunmuşlnıılır. tabliye lşlcıi tekrar cdılecektlr. Dcrcolunmı}an evrak ıade olunmaz. 
1 aıı ilfııJıiddin lılcşl cddr. gio•lr.r[ı ce tevkif olunmuştur. Dııılenılcn şahitler, vııkayı yuka- Bundan başka srnai müesııescler 
lıcı11rı mieafir olııuıştıı. O ırıman bıı + MiSıt FIRl KISKA/\"M/ŞLAR ndaki şekilde anlatmışlarsa da iki için de ayrı denemeler yapılma ı 
Bntıım gıilılcrinfn içyııZ?ıniı !'" butıiıı - Patihte, Atpazarın<ln oturan :lfe-

1 
maznun kardeş lnklir etınişlerdir. kararlaştınlmıştlr. 

tafıil«tuıı ondan tatlı •rıtlı dmlemt~- ı liha adında bir kadın, bir knç gün Muhakeme, diğer şahl0tler lçlıı baeka 
tim. evvel evlerindeki diğrr bir ki raeıya l ılr gilne bırakılmı~tır. 

ıztırapları), (Bahara ha rl-t), (İlk 1 Sanki görünmez bir el, mukııddc lan ve mavi sisleri denize duyulan 
hasreti de unutturur •.• 

ETRt4'FIMIZDA1'i f)~=
(DQJ 1f AR~~ 

uçuş) gibi şeyleri o zamıın yazıp ver- rnta doğru beni götürmilştü. O z.a· 
mı,um man eserlerimi ona verirken geçir. 

İtiraf etmeliyim ki Çankııyn ge· diğim tereddüdil, verdikten sonra 
zlnti ine kndar Medihayı sevdiğ'ı-nl duyduğum lt.iraf inşlrııhını hakiki 
bJlmiyordum. sebebe sağladım. Ve yine ona verdi. 

O gün ona bir öğfit dalı dıblııde, ğim eserlerin bende uyanan sevginin 
kahvaltıyı mute:ıktp, suda ellerimiz; 1 binöirini takip eden hi i sahncle
yıkarl:en, niçin, nasıl ve neden lııı rlnl aksettirdiğini 1arkettim. 
soyleme ihtiyacını duydum! Hanıı-1 

Bu gezintiye Ziya resim sehpasını 
ve valizini de beraber almııtJ. 

Gülerek: 
- Anneme sonbahardan bazı şey. 

ler götfırmckte yardım etmek istllo

Biltlİli aclom, 6ilgi•ini 
•olrlama". Ona nelt.oclar 
clalı tına, veriminin olradar 
artc. cafını bilir. Lao-Tne 

Çln1n derin gorüşlü, engin di
mağlı hakimi Lao - Tue'nln lıu 
s zü büyuk bir hakıkatl anlatı
yor. İlim ne kadar bol ekilirııe o 
kadar bereketli mahsul verlr. Ve 
bilgili bir adam, bllgl.slnt ne kn
dar dağıtırsa, hem kendi bilgisini 
artt1nr, hem başkalarının kafa· 
tıını zenginleşUrir. film dat,.,ldık
ça kökleşir, küklcştlkçe serp111r, 
yine eskilerin dediği gibi, k6klcr1 
yerde, dallan gokyil:ı.Onde bütfin 
dünyaya gölge salan ve o gölge 
ile beraber saadet, refah serpen 
her l hza meyva veren bir ağaç 
gibi olur. 

Her sanatkar erinden utnnıı·. o. 
nu baokalannın, bilhuııa anlıyan bir 
gözQn onünc sürmek demek, ınahrc· 
miyetinl, nokannlılüarını başka bl· 
rino teşhir etmek demektir. Yilzünıtl 
kızartan noksıınlığım ve hicnbımdır. 

Bununla beraber notayı -0na ver
diğim uman büyük bir huzurun içi
me dolduğunu hi ediyordum, 

Sanki içimde sakladığım gidi bir 
tanfı ~altmıo, sanki beni kemiren 
b r ııırrı ifşa etm ı1t1m. Herhangi bir 
ak llk zuhur eder, ınCS'lli bir başka 

Kemal Bllba,ar ......... ....... . ..... .......... ... . 
r.iynretçl aramızda bulunu1s bu kü
çük nota parçal!ını meydana çık:ırn

mar.rlım. S:ınkl bendeki sonat sırı ı 

yalnız Medıha ıçindi. Ve o g(ln sı

kıntımdan hiçbir yere sıgamnr.dıım 

O bu parçaları memnuniyetle kar
şılıyor ,.e mu\·affaklyetle çalıyordu 
Onu dinlerken küçük esetlenm bana 

tesirle: 
- Seni sevl~orum Mediha ... 
Dedim yine de pek bilmiyorum. 

Fakat bunu onun, suda ellenmizd<'n 
sızan dnmlacıkların nçtı~ı rıam~te· 

naht h:ılkalıır arasındn bü)•Üvt'n, kO· 
çülen ve insandan başka, e ntıri b r 
mahlüka aitmiş his ini veren yUr.u

bilyUk saadet verlyoılardı. Kendi ne knı şı tğilerck s , 1,.r1·fım bn (i~ 
kendime ebende bir şeyler vnr> de· kcJime uzerinc. 0 k dar g çen 
mire utanmıyacak kadar nıkbtn olu· ı bütün hli.di elt'rin , Jıaı k ti rlmın 
yordum, mantıki bir sıl 'le takip etti~ nı nn· 

Ona (Vcnü iln donu,u), (Grcenın 
1 
ınr:lım. 1 

Çankayayn ailece gittik. 

N im t h:ınımın sonbahara 
ken böyle gezintiler yapmak 
imiş. Garip bir tavırla: 

gırer· 

fıdeti 

- Kıştan korkan sonbaharı eve.r, 
dıyordu ve gece toplnntılnrı, sinema. 
lar, kon rlcr mc' imine girmeden, 
dort duvarın mnhkimi)etıne taham· 
mul lçın bu sonbaharlardan ba'&l 
şeyler goturmek lii.zıın geldiı;inl soy-
10~ oı d ı. Sonra ilüvc etti: 

rum. dedi. 
• Yolda bize edebiyat muallimi Noel 
bey, ve iki kardeşler -ki biriblrlni 
tnmıımlaılıklan ve daima beraber 
bulundukları için ben onlara tlibllcr 
adını vcrmıştim· iltihak edcct'klerdl. 
Muzaffer oğle yemegindcn önce Çan
kayadaki akar su baŞlnda bizi gelip 
bulacaktı. 

Bilgisini saklıyan adam bilgi
nin kadrini, degerinl aolam•~ an 
cahfllerden beterd·r. 

Onun beraber bulunması bana ga
rip bir huzuı uzluk veriyordu. Adc
tn nlçın olduğunu bilmeden -fakat 
bugün (nedC'll?) nt gayet TUıh bili
r rum- Ona karşı içimde bir n('fret 

nnk ~ada stebin mor akam· I duyuyordum. (Dr ıcımı var) !''---------------
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lr•IS p O Rfe'11Musıaıa ~zıl ~da~- Fe~hi ~ara_ ~ 
taarruz planları Fransa 

bulunmuş ı Harp sonund! 

Sovyetler Birliği 
diye bir mel hum 
kalmıyacakmıs 

lki ay süren 

1...: __ , - ·-· .• :.J - -m~~-r;"1T~~rs~ 
"\ Dünkü yüzme iO~~~~~Jii~ 

y a r 1 ş J a r 1 ;JŞ~ Siyasi hrt<a reislerinin hayatı (,,.,...... .aiti/Na ,._, Ja o a 
Rıbtımlann \'C depolımıı ehemmi- ve p n y 

yet 4erecehıe, .nhturılann bıVYCUııe (1 inci sa1ıifcden deveın) 
ve sahilde ihraç hnrekethır. en miı. -
ait ınciktaların dtriııiiklerine daır aebetleri feshetmek niyetinde ol
mal\nrıat vudu·. Mot.örlü bi.Tlilı:lcı·in duiunu Japon bükiimeti.ne bil
e. zl,yadc ve kolayca müessir olabıle- .dirmittir. 
cc'klcrl yerler • de 1~aret edilmi:tir. İncilizler de Japon matlib.tını 

Mezkür vesikalara nıcıi>ut tali1nt bloke ediyorlar 
ııamede §Öyle denilmektedir: - Londra, 26 (A.A.~ - Ofi: 

'l'ür.lüyeyi legal edcC'c.k \'l?ya ~ur- lngilı2 lmpaıatorluğu dahilin-

Bertin, 26 (A.A.) - Yarı resmi 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

MUÖLA 
zelzelesinde 
20 9 t!fJ gıkılJı 

311 bina da 
hasa,.a uğradı 

klyeden celn-en geçecek Mr ordu 'tin 
ım miişkiil ıncaele Bob'11.ilardan ~ - de Japon matJubatının lba ün
ınektir. Boğulari:ıra na ıl geçil~i it.ibaren bloke edilmesi emredil
Jaakkında icabında izah t ~crill'Cek- rnqtir. 

Alman Hariciye 1\·ezarctl mümes
silleri bugün de gnzctccller tarafın· 
dan sorulan suallere cevap vermek- Muğla, 26 (A.A.) - İki ay-
ten ve şark topraklannm titbi olıı· danberi .Muğla ve havallsinde de· 
cağı müstakbel idare sistemi hakkın- vnm etmekte olan )'er sarsmtıla-

Ur. Japonya da Amerikaa kredilerini 
25 numımılı sahlCedc işgal kttnla- b1oke etti 

da beyanatta bulunmaktan imtina nnın sebep olauğu tahribat hak-
etınlşleı <lir. kında veıilen resmi malümala gö-

nnın İst.anbulun muhtelif noktaları. (A A ) R 
na naSll yerleştirilecekleri gösterıl • T o1t,.o. 26 · · - euter 

Yalnıı, Almanyanın istihdaf ettiği re 209 ev yıkılmış, 311 ev Uımlrıı 
maksadın ne olduğuna Lir defa daha muhtaç bir derecede zarar g'Öl'· 

mektedir. Bu sahifede oc:keri senis: ajansından: 
Jerin )·~esine en mw.alt ?lc\•ld Ev'\dce tahmin edildiği v~hi-

işaı et edilmiş ve harbin sonunda müştür. Bu gann inşa ve tenıini 
So' yetler Bil'liği diye bir mefhum iı;iıı lüzumlu olan malı:eme ,.e pa-

ularak Beyoğlu gösteıilmektcdır. le Japonya, Amerikan kredileri- kalmıyacağı ilnve olunmuştur. ıa miktarı te!<bit edilmiş ve bun. 
Bcrlin siya i mahfillerinılc hali· ların temini hu usunda alakadar llustevlik:r Türıki)eye <1 izden bir ni bloke etmek suretile Amerikd

ihraç haıcketini de ıleı·pi,Ş etmişler- fa knrşa mukabelcbilmisil tedbir· 
dir. Karaclenlzin ~ark sabHleri dik ler almıştır. 

hazır şark vazl}·l'tinin inhilalilc m<'y mnkamlaı· ne-ıdinde icap eden tc-
dana gel<'cck yeni toprnklann ve Al· iiılıiş•e•bb•ü•~-·ıe.ı.·d·e•bıııluiiıilıiiiuiiiınuiiiıliiiniıiinimışiılıtuıiiiriııi. __ _ 

clduğundnn ve bu denizin fn1:nuılı Amerika ve Jqonyanın bloke 
olma!ı do1ayısıle ibracattn mnüskUl 
bulunduğu "e gaı p sahili içm d~ etLkleri sermayelerin miktarı 
Çatalca müstahkem 'hattının nteşl Vı:ı.şington, 26 ( A A) - Ofi: 

manya ile nıüııase\,etleriııin ne ola
cağı hakkında şimdiden bir şey soy
lenenıiyeceği fikı inılt•dıl'ler. SOVYET 

tebliği altında bulunriuğu için C'Uf olduğu Japon \e Çin sermayelerinin 
takdir ~ilmektedir. bloke edilmesindf'!n bnh0 edcn ına-

Alman Dnşkümandnnl~ bu ~esi- fi mehnfil, Japonyanın Amerika
knlan, tatbika memur olan kıtnlnrn -daki aermaydcri yekununun 1 3 1 
tevdi etmektedir. mil> on dolara baliğ bulundu&unu 

ALMAN 
tebliği 

SovyeUer Birli"..rinin 'f\urlti}-eyc 
karşı ~ teca~ . ıılE.nlan ~n- !>cyan eimckte<iirlt!r. 
Jun<luğu iftlraınnı çırkın bir şekılde Savet Japonya, mukabelci bil
ya~·an Alınaıı FaPstlcd hu s.urcilc m~de bu!una:rak Japon~ ada ve 
yüı.lerindc'ki maskeyi bizzat açmış Japon ı oali allında.L:i mcrn1Cket-
Dclunuyorlar. )erde bo!lunan Amerika sermaye-

A.lmunlar bir taraftan sullıper"e- !erinin b!okc edilmcşiııj emredc
:raııe ıniyetieri hakkınıla Türk huk~-
metinc sahte teminat verir ve hır cek olursa - ki buna intiıar ecHI· 
dostluk muahedesi 1mı:a ~dere'k Tür'k mektedir - bu tedbir yüzünden 
nıilletinin teyakkuzuna uyrışturmıya mütees<ıİr olacak mebaliğ mikta
çalışırken diğer Uırnftan Tüt·kiyeye n ıtah.ihen 217 milyon dolma 
tecaviiz için ıatiztice lıuıvlıınmakta- baliğ olac::ıktır. 

dıı lar. .Amerikadaki Japon vapurlari Türkiycye ka~ dalına "d?stlu~ 
hisleri besliyen Sovyct hukumctı, hareket edemiyecek 
Kızı1ordu lotalan h.rafmilan ele gı?- NC'\'l'Or:lc, 26 (A.A) - Ame--
tll"ilmlş olan bu gizli vesiknlnrı Tur- rikadaki Japon ala:::aklarının blo
kiyenin Moskov.a Büyük Elçisi vası- lce eailmesi netkeSinde Amen
ta~ile Turklye hükümetinin ıttılruna kan limanlarında bulunan Japon 
uzetmcyf ve Tül'kiyeye karşı teca - vapurlaiırun da hareket edemiye
vüz hazırlıyan Bitlerle Voıı Papeniıı 
hakiki mütecaviz çehı eleı-'ini meyda- ceği anlaşı1malctadır. 
aa 1V1Jrmayı !bir vllif'e addetmiştir. P~Mı> anla,,_.. 

Raşit Ali 
şehrimizde 

Ankara, 26 Temmm: 
(A.A.} - Turandan gelmekte o

lan sabık Irak llaşveldli Ra id Ali 
Geylani ve rdaka inı1e'ki zcv11t 'bıl
gti~ treıın ıvehrimlr.clcn gf!9Uek İs -
tanbula gitmiştir. ..... ··········································· 
fDiinya harbi 1 

69' ıneı sfln l 
lnglllz tebllGI 

Yich'· 21.i (A.A.l - O!i: 
FTa~~rln Japonlar arasındaki 

mfruılrercler, bir ıırensip itilifına 
ıııuııeer olnıa mr. Tatbikata alt ul
lere müteallik muhtelif mcsel~erin 
şlmdiden '1allet1ilmiş dlduğu ımnne -
dılmemektedir. ~bhnlli otoriteler ta
ınfuıı.lan bu iıııpta müznkereler ya
rntmnsmm zaruri olduf:u talımin e • 
<lilmekt:eil ir. 
Hindiçini mÜftereken müdafaa 

edilecekmif 
\·ie'h~·. 26 A.A.) - Stcfani ajan

ııındnn: 

Bu ;abah Fransa ve .Japonya mu
rahha&iarı, llindlçfo'nin müştereken 
müdafa. ı jtfn iki h~kümct nrasın
ı'ln aktedilml~ olnn prensip iUHifına 
mutenllik bir t~bllıt ne retmlşlerdlr. 
Teblii<le. Fnın a fle Japonya arasın
daki dostane ıııünaı Uer kuvvet 
l:ıulmuş o'ld "'.'Undan Japonyanın Hin-

(1 inei ıa1Lif "'" d111Gm) 
vet kuvvetlel'l tarafından Wjasma 
garbmda ''e cenubu gaı'.bisinde ya· 
pılan hucumlar tal'dcılilmiştlr. Al· 
nıan sa\'aş tayyareleri gündüz yap
tıkları taaHuzlar esnasında Mo ko
vadaki dr.nıİı'yolu ~şkiliitına tam isa· 
betler kaydetmişlerdir. 

Fin teblitl 
Helsinki, 26 (A.A.) - F1n ordu

ları Başkumandnnlığı dün akşam a
şağıdaki tebliği neşı·l?tnılştlr: 

Laılol?'a giılünün şimali şaıkiaint!e 
başladığımız taat'nlz büyük muvaf
fakıyetkr temin etmiştir. Eski Fin
landiya hududuna gcrıiş bir saha da
h!linde varılmış ve hattn bazı mühim 
noktalarda kıtalarımız bu eski hudu
dun 40 kilometre öte .. ıne kadar iler
lemi~tir. 

Daha şimalde kıtalanmız bir düş
man alayım ihata ve imha etmişler· 
dir, 

Franııx gönüllüleri 
Vichy, 26 (A.A.) - ~larsilyadan 

bildirildiğine göre, Bolşevikliğe kar
şı mücadele etmek üzere teşkil edilen 
Fransız lejyonuna işgal nltındıı bu
lunnm·an mıntakadan 1600 gönüllü 
ynzıln;ıştır. İşgal altında buluıınn 
mıntakalardan kaydolunan gönfillü • 
lcrin adedi 10.000 i bulmaktadır. 
Fran~ız lejyonuna sabık askeı·t pllot
lnıdan Pierre Constnntiııin kuman
dası alhnda husual bir tayyare f11o
sunun da iltihak edeceği Pari ten 
haber verilmektedir. 

dlçininln müştereken miidafııası ih
tlrnall halinde vazifesini ifaya kati
yen azmetmiş olduğu ve Fransız Hin. 
diçinisinln mulki Uınıanuyctiue ve 
bu arazinin her 'lnsmındakl FTnnsız 
hakimiyetine rlayeti taohhiit etmiş 
bulunduğu beyan edilmektedir. 

Kablre, 26 'Temmuz 
(A.A.) - Bugün neşı-edllmi§ olan 

l:ılr t.ebl.iide 2•f25 temmuz gecerl 
'TObruktald ~r kollannın yeniden 
:faaliyete g-eçmiş ol4Wdan be)~n .e -
dilmt'ktcdir. Bir keolt' kolu lngıliz 
!havan toplarının endahtı sayesinde 
dü$1S&llı 'llllihhn zayiata uğratmıştır. 
Dfitman büyült bir uabiyet göster
miştir. Pilvaki iki defa ve her defa
sında 2 saat devam etmek sureUle 
zatım lıi('bir eebe>, olmabmn ,id· 
detii :toJtlar :ve mitralyos ate,i JlÇDlli" 

tır. 

rMahkUmlar ziraat işlerinde~ 
de çalıştırılacaklar 

Diğer cepbelerde ıôkun vardır. Al••• ....... 
Berlln, 28 Te.mmw: 

(A.A.) - A1man orduları Baş'\ra
mandanlığının tebliği: 

in1rilterc sahili aç1klal'ında 4000 
tonluk bir Ucaret areruisi batırılmış, 
diğer ha111> tayyareleı·i Vreat civarın 
da taıe tesisatında yangınlar çıkar
nuş ve tayyare meydanlarını bom
bardıman etmf, erdir. Atman harp 
tayyareleri İskenderiyede askeri tc· 
mata her çapta ltolllbalar isabet ~t
tiraişlerdlr. 

Din gece İngiliz tayyar'1cri '1mali 
prlri Almanyıwna yangın ve infili'k 
bombaları atmışlardır. Ancak mün -
feriden uçan bu tayyucler Alman· 
)'anın merkezine kadar gclebllmlşler
dir. Sekiz İngiliz tayyaresi düştırül
miiftür. 

Hakim Kadri Sezen 
defnedildi 

Dün vefatını teesırilrle haber ver
ditimts Beyoğlu Birine! Hukuk ha
kimi K•dri Sesen, dfin Fe.ıikoyündc
ki aile kabristanına tevdi edilnıiştir. 

40 seııelik memuriyet hnyatmda 
büyük bir dürüsti ile kendisini mu
hitine sevdirmiş ve hiç kimsenin knl
bini incitmemiş bir insanı kii.nıil ola
rak tantn&D merlıumun cenazesinde 
ba,ta l\Uiddeiumumi Hikmet O~at 
olmnk fizere hemen bütün adhye 
nıensuplan, şehrimizin tanınmış a -
vukatları, sabık Denizbank Umnmi 
Müdürıli Yusuf Ziya Önit Te da'ha 
bir çok maruf znat bulunuyordu. 

Muğlada Devlet 
kadar mahkUnı 

çiftliğinde bin 
vazife görecek 

Ankara. H (Huaaat mUhalairi- ı nat Vekaleti tarafından karşıta. 
ıai%den telefonla> - ~raat Veki- nacak, alacakları yevmiyelerden 
lletlle Aclliye Vekileti aruutda bir k~mı mahkümlann namına 
yapılmakbı olıın müzakerelere na- bankaya yatırılacak ve mahkümi
zanm Mu~lanın Balama devlet. yetlel'i bittiki zaman bu para scı·
çift.Uğinde ıooo kadar mahkum maye olarak kendilerine verile -
çalıştı'nlacaktır. Çahfbrılacak o- cektJr. 
lan lbu ınıah\..-ü:mhrnn mahkümlyet 

· maddetleri iki seneden :fula ula. 
cak, a)-ni Zlllllanda sıhhi vazireı... 
!eri de çalıpnıya .müsait bulıma

• Diğer taraftan İktısat Vekiıle
tile Adliye VekilcU uaSJndaki 
mtlzakereler sona ernılş ve 80 ka-

caktır. Malılcümların çiftlikte hu- dın m:ı.hküm, çalışbrılıı:ıak üze.re 
uı;i pa\'".)'onları olar.ak, yenıelc, Ka}seri bez iabrikasına sevlcedil-

ı:iymek gfbi zaruri lbtiyaçlnrı ZI· raiJlerdlr. 

Ticaret Vekilinin/,....·-· --.. ---
mühim· beyanatı Sıcıl cuzdanlarına 

yapıştırılacak 

pullara 
(1 :ftı9' ..Jııf-4nı cın..t ı 

denilen hiyanel şebekesinin de 
yine milletin umumi işbirliği saye 
sinde rrı-..ınlekette tutunamadığını 
söyliyerek balkımı21 muhtekirle 
mücadele hususunda da aynı te
yakkuz ve mücacideyi ogöıtenniye 
davet eylemiştir. HaU•ın Fiyat 
Murakabe Teşkilatının müttefiki 
olacağını temin eden Vekil demiş
tir ki: 

c- İhtikar mevzuunda da 
halkımız hükümete tam ve de
vamlı lbir yardımda bulunursa bu 
sahada da tam ve kati bir muvaf
fakıyet elde edilecektir.> 

. Bundan sonra Ticaret Vekili, 
ticaretimizin esasını temiz ahlaklı 
ve memleketi seven tacirler teş-

YUzde so zam 
Ankara, 26 (Hususi nıuhabiri

mil'Jden telefonlıı) - Fevıttallde 
ah\'al dolayısilc lıazı vergi ve re
simlere olduğu gibi sicil cii&dan
larile kayıt suretlerine de yapış
tınlmakta olan pullara yüzde 50 
nm yapılmı'1:Jr. Bundan sonra 
bu cüzdan ve suretlere 41 kuruo
Juk pul yapıtıtırılacaktır. 

ispanyada bir 
tren kazası 

kil ettiğini söylemiş ve davayı an-
T 8f8kkllr lamıs olan namuslu tüccar vatan-

Derin acımıza büyük bir alaka dasl~n muhabbetle anmıftır. Ve
göıtermit olan sayın Maarif Ve- kil 'hitabesinin ia,eye ait kısmında 
kiline ve Maarif e.rkanına, İstan- mahsulün ambarlara girmiye baş
bul Belediyesine, Mısır Konsolos- ladığmı söyliyerek vatanda,ların 
)uğuna, GüzelSanatlar Akade'?1iai kend.i ihtiyaçlarından fazla mal 
Müdür Profcaör ve talebe1erıne, almalarını lüzumsuz ve hatta za
aziz d~stlara merhumun hastalı- rarlı bulmuş ve demiştir ki: 

?ılııdrid, 26 (A.A.) - Leon vila . 
yetinde Polada dün gece bir tren ka
zası olmu~, ll kişi ölmüş, 26 kişi ya
;ralanmıştır. Y"&ralıların çoğu ümit. 
siz vaziyettedir. 

ğıru hazakat'le takip etmiş olan c- Devletin ihtiyaç maddele
Prof. Dr. Tevfik Sağlama ve bü- rini ihtiyaca ve adalete uygun bir 
yük kadirşinaslık gösteren matbu ~ekilde tevzi etmek için aldığı 
ata te ekkürlerimiz.i sunuız. tedbirlere zarar veren 'bir hardc.:et, 

iiiiiiiiiiiii. İİİİİ;;Kimil;.;;;;. ii;;A;k;d;il<İİİİİİailesiİİ.İİİİİİ• ;; J vatan möda faaıına m ıık tezi cep
haneyi evinde gizleme~ kadar za-

rarlı bir harekettir.> 
Vekil sermaye meselesine te

mas ederek vurgun vurınayı arzu 
eden sermayenin bilatereddüt e
zile<:eğini söylemiş ve hüsnüniyet
le bir işe konmuş olan scnnaye 
hal::kmda da şöyle demiştir: 

c- Vurgun aleti olmak iste
miyen milli varlığımızın bir -cüzü 
olmak haysiyetile çalışan ve mu
hik karlan kabul eden sermayeyj 
himaye eder ve onu beslemiye 
çalıtır·> 

(1 iııcf aahif eden devam) 
Moskova, 26 (A.A.) - Sov· 

ret İstihbarat Dairesinin bu 5a· 
bahki tebliği: 

25/26 temmuz. gecesi muhare
beler Polotsk, Porkof, Smolenak, 
Zitomir istikametlerinde anuda
ne bir surette devam etmiştir. 
Düşman teşek'lcülleri, bu cüzü:am 
lara kumanda eden subaylar üze
rinde bulunan raporlara göre nğır 
zayiat vermektedir. Tayyareleri· 
ıniz muharebe meydanında düş
man motörlü,..zırhlı ve piyade kuv 
vetlerine karşı yapıJan mücadele. 
ye iştirak etrni,Jerdir. Şimdi tev
sik edildiğine göre hava kuvvet
lermiz 24 temmuzda 9 7 Alman 
tayyaresi düşünnü,lerdir. 

Ruslar dü,mana ai1I' zayiat 
verdiiiliyorlarmıt 

Londra, 26 (A.A.) - Rus cep 
hesi, hiç de yersiz olmıyan bir 
nikbinlikle nıütaiea edilmektedir. 
Bunun sebebi, Rus oraularının 
düşmana insanca ve malzemece 
ağır zayiat verdiren şiddetli mu
kavemeti ve Alman gerilerine de 
şiddetli taarru2lar yapılmasıdır. 

Almanlar zehirli gaz 
kullanac:aldar mı 7 

Moskova, 26 (A.A) - l\tos
kova radyosunun bildirdiğine gö
re, esir edilen Alman askerlerinin 
üzerinde boğ-ueu gailar kullanıl
masına ait talimatnameler çıkmış
tır. Moskovada bulunan ıaba.ıcı 
gazele muhbirlerine :gösterilen bu 
talimatnamelerde gazlı obüslerle 
bombalann istimaline büyük bir 
ehemmiyet verildiği görülmekte
dir. 

Moskova radyosu tarafından 
bu talimatnamelerin verilen hula· 
sasına nazaran, obüslerde kimye
vi maddeler kullanılmasından 
""naksat düşmanı hareket edemi· 
yecel hale koymak, harekatına 
miini olmak, savat kabiliyetinr a
zaltmak ve bazı mıntakalan 2e· 
hirliycrek düşmanın bu ınıntaka
lara nüfuz etmesinin önüne seç
mektir. Gazlar, obüslerin p11tla
dıiı yerlerden bir bayii mesafeye 
kadar ve herhalde misket tanele
rinin gittikleri yerden daha ilerisi
ne kadar diifmana tesir edebil
mektedir. Buna zehirli pzlann 
düşman üzerinde yapacağı mane
vi teahi de ili.ve etmek gerektir. 
Çünkü tehlikenin genitliğinı keı
tirmek güçtür. 

Zehirli gazlardan topçu r-tefİ· 
le edilecek istifade arazi v~ hava 
fAr1larına bailıdır. Gazların kul
lanılmam için en müsait hava, .sa
kin veya hissedilir edilmez hafif 
rüz:gıirlı b.valıırdır. Gökyüzünün 
bulutlu olmaaı ve güneı ,ualarının 
zayıf olması lazundır. Maamafih 
bazı nevi gazlann kuUanılmaaı i
çin siıli ve yağmurlu havalar a
ranmaktadır. 

Kimyevi mıııJdeli obüslerin sa
bahları, akşamları ve geceleri a
tılması müreccahtır. 

r,-n~.•qiiiiiiıi~iiii··· 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.:JO Program, 8.83 .\lüzik, 8.•5 
Habeder, 9.00 Muıik, 9.30/9.45 Evlıı 
saati. 

12.30 Program, 12.33 Şarlnlar, 
12.45 Haberler, 13.00 Şnrkı ve oyun 
havaları, 13.30 Konuşma (Dereden -
Tepeden). 13.45114.30 Orkestra. 

18.00 Prognm, 18.03 Orkestra, 
19.00 FaSll beycU, 19.30 Haberler, 
19.45 llüzik, 20.00 Konu~ıı (Yurt 
saati), 20.15 Şarkılar, 21.00 Ziraat 
takvimi ve toprıık mahsulleri borsası, 
21.10 Kadınlar fnslı, 21.40 lstıınbul 
at yarışlarının neticeleri. 21.50 ~lü
dt, 22.30 Haberler, 22.45 Ajans 
s or sl!ı visi 22.55/28.00 Kapanış. 

T emma:ı ı Panr 

1360 H. 
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2 

cıı .. : 2os 27 
1357 

Rumi 
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ıt sı 

5 2 24 
17 3 47 

lkı.ıtJ 
Akta• 
'Yata 
lmıak (Y anakl) 

Çok heyecanlı ve 
alakalı oldu 

İstanbul Su Sporlan Ajanlığı ta. 
~alından hazırlanan programa göre 
t'ilzme şampiyonluk sernıeterine dGn 
Moda yüzme havuzunda bıışlandL 
Meraklı bir ııeylrci kütlesi onfinde 
yapılan nıü.abakalara 188 yüztlcü iş
tirak etti. Bunların ansmda bu ene 
ilk defa olmak üzen Rene isminde 
Beykozlu bir Bayan da bulunuyordu 
ki güzel allayışlarile çek takdil' e -
dildi. 

B den Terbiyesi Umum Miıdür6 
Genel'al Cemil Taner, rahatsızlığı 
ebcbile yan~arda maalesef buluna
madı. 

Be) koz, Galatasarny lclüpleri ve 
1 tlkliıl, Haydarpaşa, Şlııli Teınkki, 
Ticaret Liseleri ta1<:bcleri nrasmda 
yapılan yarışla!" neticesinde bilyıık
lerde finale kalan yüz6cü1er şunlar
dır: 

100 111tıfrl! serbest: Birinci İbrahim 
(İ Ikliil) 1,4,4, aynca: Rauf, Mus
tafa, Mehmet, Vedad, Kemalettin. 

fOO mtıtre kurbağa/ana: Illrlnci 
Mustafa (Galat.asara}) 3,6;3, a~rıca: 
Tevfik, Hikmet. Musa. !ünir, Tarık. 

1;00 metre sc,,bcst: Bırincl Vedad 
(Haydarpaşa) 6,5,1, aynca: !\fob -
met, İsmail, Fuat, Tıığnıl, O mnn. 

ı.x~oo bayrak: Birinci Galat:ı a -
:ray takımı 12,~,1, ikiııci Beykoz ta -
lunıı. 

T?·amplcn atlamaL:ır: Birinci, Fah 
ri (Ileykoz) 117,48, ikinci Sabri (Ga
latasaray). 

KÜÇÜKLERDE FİNAJ,E l<A· 
LANI.AR: 100 metr• aerbest: Nec
det, Nejad, Kem~, Refet, Nejad. 

.ıoo metre kurbağalaJJtG: Fethi, 
Bilal, Yusuf, Khım, Bürhan. 

.400 metre scr~.t: Bedri, Sndul
lab, Gugu, Lazo, Sabahattin, Tur
gut. 

4X100 bayrak: Birincl Galatasary 
tnkımı 4,68,1, ikinci Beykoz takımı. 
Ayrıca su topu müsabakası da ya

pılm~tır. Se,çmelere bugün de devam 
edilecektir. il. B. 

DUnkU tenis 
müsabakaları 

Dün Dağcılık klübü kortlarında 
teni nıüsab:ıkalarına devam eı.lilmlŞ
Ur. Neticede tek erkekde: 'Muhittin -
Hasana 6--3/6-1/G-a gaUp gelmiş 
Ur. 

Cift erkeklerde: Suat - Melih çif
ti, Hasan - Aliettin çiftine. 

Bayanlarda da Bayan .Mili, Ba
yan Jlcharn galip gelmişlerdir. 

Gençlik klüplerinde 
atış talimleri 

Gençlik klOplerlndeki mukclleflc.
rln silah ntışlannda mtimaresclcrini 
artbrmak maksadile bir program ha
zırlanmıştır. 

Bu programda klüplcrde atış için 
kullanılacak silahların evsafı da tcs
blt eclilmektedir. Şimdiki halde bu 
tüfeklerden model olarak her klübe 
birer tane verilecektir. 

- ıafrlka: 22 Yazan : Ziya Şakir 
................ ··-·········--····-········ 

AH Suavi, nall olduju bu ikbal ve 
nimeti hazmedemedi 

Ali Suavınhı -mhbet ~;a nıcn· 1çln, halkın tclfıkkilcrine ehemmiyet 
fi- ceTap vermesine meydan lbıra'k- vermedi. Kendisine buyuk fcdakar
madan derhal ikoll&mia girdiler. ltldar eden Jngiliz. refil:ası1e nıclı:
f'l'op kandil) in altına ısürüklcd !er. tebe yerleşti. Kendisiıw ba mrTkil 
ıHcmen o~adaki sedd · lemcii ders temin eden (Mlthat Pnp) dan, da
rablclerlnden biri ile :ipek Hama ha bü_yük Jfıtufl:ır,a intizar t'derek 
kuması kaplı bir minder getirdiler. eimdl de mektep işlerine .glrişti. 
Ali Suavi efendi~i rahlcnın önüne Fakat Ali Suavi efendi, mektep 
minderin Cstüne oturttnktnn sonra işlerine pek o kadar aldnınıyordu. 
etrafında bir kitle teşkil ettner. O, bu vıızifeyc sadece bir (basamak) 

AU Suavi efendinin vaaz edeceği nazarile haltıror. Daha yu"ksek 
~ ıldınıu süratile her tar.ıfa yayıldı. mevkilere gı?Çmclı: için, bütün gazete
Camldc bulunan halk, deıiınl c.trdı- tere, çal:ıkal m, (bCirriyet.pcnerane) 
na toplandı. Hiçbir viizin görmesi- yazılar yazıyordu. 
ıne 11 ip olmıyan bir (cemaati ki.ıbe- O, neşriyat hayatının bütfin (ıur)-
ra) halini aldı. lanm, Paris ve Londrad:ı öı.,'T{'Ilmiş. 

Ali Suavi efendi, bu E!!llSalslı: te- ti. Yegane mnksadı, evve?a (efkım 
zahil~at karşısında evvela şaşıılııdı. umumiye} de ... Y.e bunun t~irllc dil 
Fakat çarçabuk kendini t.cıparladı. (Hükümct \e saray) muhitinde tc
Her vfllzin yaptıgı gibi (~csme:0ı marüz etmekti •.. Tali ve ıte adüf de 
şerif) çekip mutad olan du:ıy.ı oku· kendisine yardım ediyordu. O s rada 
dukt:ın sonra, gur bir 1 : (Bulgar komltalarJ) büyük fanlıl et 

(Cenabıhak, hiçbir il".ttvml ooz- gostl?riyor. cfkirı umunıl$cyi şiôdet
mu ... Anttık o kadın. haTiı ~e be- Je alakadar eyliyordu. Ali Suavi, bir 
,·ese tabi olarak kendini bozar). İngiliz gazete muhabiri 'nsıtasile bu 

l\fcallndekl hadisi şerlf ıle çaazn müthiş komitacıların m brem evrak 
başladı. ve tnlimatnamelcrln1 e1e gcçôrai. 

Duzgün 'e müessir . öz aöyliym Banlan (V:ık't) gazetesinde ne:rct
Ali Suavi, (!Ve\•la bu hadisi tefsir et- ti. nem halkın ~e hem hukunıelin 
ti. Sonıa, (İ lamlyefin bali har.ırı) fizcrinde hayretler husule getirdi. Ve 
na geçti. fsl!im aleminin derin bir artık boylece, mtıhim !bir ıalı!'iyet 
uy'kuda olduğundan ... (Ablıikı tıami· kesildi. 
de) nin bozu1duğımdn.n ... Eğer m.ıs- Fakaaannt .•• AU Suavi, birclenlıi
lümıınlar bu derin gaflet uykurun- re n11ll olduğu bu parlak ikbal ve ni
dnn uyanıp da, bozulan ahl kı tasfı· metini hazmedemedi ... Evvelii, ltıya
ye etmezlerse, neticcnb 11ıık fena fetlni tekrar değiştirdi. lbtkın go
olacağından bahsetti. Ve :tariht mi· zünc batacak şekilde -gnliba bugun
ııaller getirili. kü (Bob t11) isteminde- bir kıyafete 

Sortalann (cennet vnidlcıJ) ve istihale etti. Müfrit ittirnsla-un, 
(cehennem tehditleri) De dolu olan or.~ döldlve.rdi. Mektep idare.•lni 
.saçma sapan \'aazlanndan bıkmış yüz üstiinc bırakb. Matbuat aleml
olan halk; Ali Suni efendinin YCP- nin dolambaçlı yollannda dolaşnuy.a 
yeni bir meTzu :üzerlnde verdiği bu başladı. Sab'll, sola s:ıldırııra'k, bula
vaaz.ı derin bir hayret ve takdirle nık sularda yağlı balıklar avlamak 
dinledi Ve herkesin kaU.:ndıı, Ali sevdasına kapıldı. En büyük maksa
Snavly~ karşı derhal tın yüksek his dı, (Saray) da parlıık bir memurlvet 
belirdi. Ve bugünden itibaren de ar- nlınaktı Fakat bnnu herkeııtcn uya· 
tik onun ismi, -hllhassa (anm) ın de, (Mıthat Pıışn) anladı. Birçok mil
zihnfndo bir (ivi gibi yerleşti. IHnt- nevverler tnrafından (entrikacı> 
ta kendsine, yan rntıfe V<! yan ger- unvanı vcı·ilcn (Alı Suavi) -yi artık 
çe'k olarak (alafranga hocn) adı ve- himayesinden malıı·um bırn'kmıya 
:rildi. mecbur kaldı. 

Her kes, ( Frcnldstan) dan gc.lcn Ali Suavi, ötedcnberl hl~k kim-
bu alafranga ooaanın, büyük medrc- selerden ' . kal ~rmb'e ıılışmı, ve 
sclcrdcn bitine (müderris) ı a bedi- b'ç.bir ımulı tte tutunamamış hır 
leccğini. .. ve tıl"tık zamanını, (cevn- adam olduğu .için, l\Uthat Pa~n ıı 
mıi şcrifede halka 'naz ve na !hatla da kcndisindoı )Üz çe~irmcstne ebem 
geçireccğınl) <lnıit etmckt~ydi. Fa - nıiyl?t verın y bilirdi. F:ıkat biır..n~·c
kat günOn birinde. bu alafJllnJ?a h,. siz kalır kalmaz hissetU ti yaln zlık, 
canın, ('Mektebi Sultan!) müdürlü- onu çıldırtacak bale gctırdl Dcrl al 
ğüne tııyfol işltfidi. yımya doşcndi. M1that P'l~yı bs· 

Bu havadis, halk iizm·inde iyj :bir dederek bükümetl tetik de gı ~ti. 
tesir husule getirmedi. ÇCnkü o Fııkat bu ihtiras ve m<'Sıeksôz'lk, o
tnrlhtc (Mektebi Su1Uıni) 1.Ntkında 11Un (Mektcbı Sultani) nıüdüı'lüğiın
(avam) ın tellikkisl pek garipti. 1 den azlile r.eticelendı. 
Programı Fransız ll!':anlle tal:lp edi- Bazıl rı, Mlthat P~ıınm 1ıı:ı hare
len bu mektebe boş bir Mzarla lnı- ketini tnkbih ederler. HilniyEt ug
kılmıyarak (F'Tenk mektebi) namı 1 rımda -az, çok .•• Jri, kolfi- calışmıı 
verilmişti. !"olan bu adamtn, böylec:ı kaldırılıp 

Fakat Ali Snavi, arhk (büyii'k ga- ~ )·ere vurulmasını lhoş görmüyerlar ... 
ye) gine meritiven dayamı, o!.dui;u (DevqıM -ver) 

• 

Hazinenin ikefaleti altında bulunan Tasarruf Bonoları çıltarılmıftır. ,n 
FAiZ 
GETiRi~ . 

Bunlar her keseye eh·erişlidlr. 5, 25, 100, 500 ç-e 1000 liralık bonolar ibrnç edil
miştir. 

Bir Ta.an uf Bonosu almnk hem paranıza iyi :bir :faiz temin etmek, hem de 
milli miidafaanın aı tan ihtiyaçlarını karşılan1ak jçin devlete para ikraz etmek 
demektir. 

Ilono1ar Hazinenin kefaleti altındadır. Hamiline mahsu tur. Bonoları hüLün 

bankalarla şube ve ajanslarından, .Milli Pi~ango idaresinin resmi satış ıgişclerlnden, 
banka olmıyan yerlerde Mnlsandıklarından alabilinıiniı. 

BONOLARIN F AIZI PEŞiNDiR. 
3 ay vadeliler bir senede yüzde 4 faiz getirir. 
6 " " ,, " " s " " 12 " " " " " 6 " ,, 

Faizler bono satın alınımn bono kıymetinden tendl edilmek surC'tile ~? öclenlr. Yini bir SeDe vade• 
100 liralık bir bono için 94 lira verecek ''e buna mukabil bir sene sonra 100 lıra alacak tz. 

6 ay vadell 100 liralık bir bono kin 97,5 Ura Terecck, buna mukabil albay sonnl 1001h'n elde cdccekslııia. 
3 ay videli ıoo liralık bir bono için 99 Ura verecek, bnna tnukabil iiç ay sonra 100 lira alacalannız. 

PARANIZ DAiMA PARADIR. 
Bono almak için verd.ijinl& para baftllanmış değildir, Yalnız adı değişmiı ve srzc 11yn bir fayda temin 

etnıiştir. \'ade dolmadan paraya ihtiyacınız olursa herhangi bir bankaya müracaat ederek ibono faizinden 
yüzde yarım fedakarlık l apmak snr etlle bon()}'U derhal iıikonto ettircbi lirsinız. 

Paranızın en emin kasası Devlet kasasıdır. 
Devletin kasası hem sizin paranızı, hem toprak 

bütünlüğünü ve istiklali korur. 
Elinizdekini israf etmeyiniz. Para artbnaız. 
Bununla bir TASARRUF BONOSU alınız. 



TAS -.Aa .!!!!!!!9!1!!19!!!!1!!!~!!!!!1!!!!!!B!BIB!l!9'!11 .... !l!!!!!!!l!!l!l!!IB!!l!!!1!111!9!"----..~ 

IAT~ YARIŞLARI~= 1 .Gazi_ Orta Otretm- Okal,. ve Etltlm Eastltaa& \ •---· ___ .._ _ _. .. :.eı • ._iiiiıııı..,.ıililıı1-lli~ ........ ~ direldorlilibdea ı 
BugünkO at yarteları P<Wli CiNS/ "'...... :Us. ::.:,. "5.' ,...,. ...... _ 

7. Atasto.ta. 
_ _ 'I 1 Ekmek 3'6600 adet 11 - 18128 00 1869 '5 11/8/Nt t,-. 

: 1 Sebze Jai 87180 Xs. 170 - GIM - 4'140 41 11/8/Nl 9.80 
• PiY• lstlMı CmliYll' 

BUylk •rmnlye (20.000) lirdr. çok heyecanlı olacak · E: ~: :- :.:= 
Salça 3600 > 36 - 1260 -

7. Aiustoe tarihini hatunu:sdan çaD....,um. 7. Ajmtoe
ta talih HTv"1ii, refahı l.tanbulda Tabbn meydanında talih* 
Uler aruında tabim edecektir. Sizİll de bu talihliler ar .. nda 
bulunmıyacaiınm kim iddia edebilir). 

Yeni yeni sürprizlerle karplaplmaa hiç 
ihtimalden uzak dejildir 

Yazan: SUl•Jm•n Tekll 
..._ y.apılacak at :rantlannm 1 2 - Daadi (H. Alakut) aildet 

... llrprildı olacata tahmin edil- 63, cokq Ba,-tun. 
••lltedir. J - Komiarj (Sıferol) aiklet 

8ahli mU,tereklerde ele N)'irci 62, cokey Yula. 
lere 'bazı kolaylaldar bazırlanımt- 4 - Konca (A. Atman) aik-
•· let 59,S, cokq Şandor. 

Ko,alena procrw S - Yataian (Suat Kara ... 
@rlııd lc!f! C..k man) siklet S4, cokey Mustafa. 

6 - A. Poureux (P. Halim) 
aildet S 2, cokey Horvart. 

O Bu yant haftamn en heyecan• 
ç •• daha yukan Y&f' .. iti yer- lı yarlflDI teşkil etmektedir. Bu 

li yanmbn Jngiliz at ve bralcla-
~ maluıuat.ur. yarıtın favorieini aeçmek çok müt 

• 4 r . 
1600 

•L • kül olmakla beraber Dandi ile 
~ ~ ~oıı metre, ı .. ranu- K-anfilm" b" 'ncı· 1 'ht' 1· ,_ 620 lira. •• ~ o muı ı ıma ı 

P (p H ı. ) ·L fazladar. 
ı - oyraz . a ım u-.• 

let 62, cokey Davut. 1 Alluıa le.,. 1 

2 - Hevea (S. Karaoaman) lk" . • 1 
siklet S 3, cokey Muıtafa. . . 1 yqandaki ~~lı tafkan n• 

3 - hban (P. Halim) eiklet ıılaz erkek ve dıtı taylara mah-
a f S L H t watur. Meafeai 1000 metre ik,..a-
";I , , co&ey orvar . . . SOO 1. F · p mıyesı 11a. 

avorı oyraz. 1 - K b'ber (A At ) '- • • •- t n. .• ara ı . man 
6IClllCI AOfll Sil lf f!:OfllSG' aildet S7, cokey Filips. 

Oç yafllldaki uf kaa Arap er- 2 - Demet (F. Sim!ar.)ilu) 
kek ve diti taylara mahaua. Me- aiklet 53.5, cokey Bayram. 
•fetİ 1400 metre, ikRmiyesı - Gungadin (F;kret Atla) 
190 lira. siklet S3.S, cokey Ahmet, 

1 - Süleyk (Sedat Börtecan) 4 - Buket (F. Sitnıaroilu) 
liklet 60. cokey Mahmut. . S I, 5 coJFey HMvart.. 

2 - Kul'Uf (Suat Karaoaman) Simaaroilu ahmnın birinciliii 
alrt 60. cokey Mecit. katanacaiını tahmin ediyoruz. 

3 - Gülıeç (Fahri Atla) ıik- ..-w;~~-----... .... - ..... _ 
leta:7~~ ı~7!~·~eyk- [~~~~~:~~,:~:~~~~] 
Ôıi•ıi 1c.,. (cen- ı 2 S 4 5 6 7 ı t ıo 
fil••• lcoşa••J 

ııta. 

4818 .. 

Ne 1 • .Aiaatoa Nl camar
teai aut 11 
L Aiut.o. Nl eıaaar
t.eai aut 11 

Tabnla 7Ullı ım tJft kanara kapalı ..rı " 18' clft cisme acıt 
~llDllıil • laiularuıda JUılı ctın ft ... tımle alınacaktır. 

8artllale Ye abıuuleri Komiqcıada ber sh l6rlleblllr. ı.teldll• 
bpab saıtıanm ablltalle uatlnda nlhayet bir aaat eneline kadar 

... ta il ....... eacldeat 12 aamarah dairede S.tm='ml JtomlQODw 
••eı..t .. ac* alldtme icba kaınml walka ft temtMt makbularDe 

... ft •atinde ~ ......... (1881) 

l\LVANLAR 
e-K öeittedi• 

lllce••POWıı .. ··-----·------............ ... 

' 
6 

1 

'1 
8 
9 

10 

11 
11 

• 

1' 

16 

18 

Iar11 faaulre 169'16 ,. 23 - 8904 a 
Patatıea' 4646.0 > 15 - 8819 -
Ihlamur 28 > 160 - 41 -
C&7 12' > 8IO ._ l'JM -
Nohut 8862 > 2' - I008 88 
Barl9np t...ı,. 9108 > 23 - 11'11 N 
Bulpr '1060 > 22 - 1561 -
Vadlp 191 tak· 16 - 88 • 
Kon 1ara1•k 770 Jta'. 80 - 818 -
ICaratdher 81 > 200 - 188 -
Karmısı biber '6 > 60 - 2t il 
Kara mercimek 87'1) > 20 - '1'8 -
Kırmıa mercimek 1620 > 26 - 880 -
Kim7oa 16 > 180 - 21 .. 
Konııene 1ebse 8370 > 60 - I02I -
Kuru bamya 528 > 150 - '191 -
B6rfl1ce 1600 > 8~ - 4IO -
Şeftali konHrYe 
.komposto 
Soda 
Kuru bezelye 

Tos eeke• 
Kesme teker 

Kok kömflrl 
Krible k6m6r 

Beyaz peynir 
Kaıar peynir 

Pirinç 
Sabun 
Çam fııtıfl 
Kut islim 
Kuru ka71i 
c.tz tet 
B.ıeın iti 
Fındık içi 
Kuru flztlm. 
Kuru erik 
Kuru incir 
Bal 
Beoel 
Bufday 

Makarna 
Kesme makarna 
][Qlliç 
Arpa tehriJ• 
Tel ıehrir• 
trnıtt 

Kuskus 
Pirinç unu 
Nipeta 
Hara rot 
Tarhana 

1.eytin Pi 
Gu7&1 
Belllia 

~ ... 
ltoyua lpemı. 
Koyun beJUI 
P&ca 
Stiır ltkembe 

Yuaı kada7ıf 
Ekmek bdaJıf 
Tel Wa1ıf 

Tabn"belva 
Tabla 
Pebnft 

Arpa 
SalUD 

K1ml °' 
Kepek 

1100 > 
20260 > 

650 > 

41180 > 
16200 • 

81-
1&
JO-

'8 
&2 

--103'7 it 
32&-

18118 81 
19'171 " 

6424 -

28190 '° 
'7''1 Ton $050 - 144763 IO. 
,. ,. noo - 9360 -

18220 Kc. 66 -
4G60 • 120 -

8'7MO > 
23150 > 

4'16 • 
400 • 

1680 • 
1880 > 
Sil > 
~9(l • 

,868 > 
26.'lO > 
1300 • 
260 > 

1900 > 
1288 • 

'7680 , 
2200 > 
1'16 > 
:.tt)O > 
505 , 

ase • 
ıeoo > 
900 • 

tUIJ > 
140 > 
8'18 > 

'6-
60-

HO -·-160 -
'10 -

180 -
1()11 ...... 

'" -60-
50-

160 -
80-
24 -

u-
65-

1'0 -
65 -
60-
18-

56-
56 -
50-

100 -
80-

154183 50 
7943 -
'860 -

12803 -
1694'7 -
13890 -

86li -
192 -

2688 -
un-

686 -
890-

2818 80 
ıın8 -
660 
390-

1520 -
308 .. 

12866 tt 
4224 -
1210 -
805 -
49i ..... 
803'-
ıı• -

1158 -
496-
MG
ı.e 

ui• 
104'14 .... 

1484@ > H - 13818 ~ 
ızo Te. at K .. 60 60'1 -

4000 > 132 > IO !fl it 

18 
11 " 
18-
8 -

10 -

1211 > 36 -
&00 ~ft '° -
600 Ks. '8 -

30IO > 
1580 , 
1100 • 

o80 
'70 -

'° 
8000 > '7,IO 
3500 > 8 
2600 > 'l,60 
3200 • 1,25 

HıQ H 
1"I 1'•.... _ 
'414 
4GO rrr 

IM0 -
48'1 ... 
llt--' -12W• 

2ft0-
10ltt --.'110 
'69' 
111 
18'1 .. 
188 
910 60 

1888 60 

1\1, 28 

11660 02 

96il 23 

1271 08 
1041 '15 

- il 

1001 10 

"' it 

143 -

" 31 

111 '15 

81 • 

11/8/Nl 

11/8/Nl 

11/8/Hl 

11//8/9'1 

12/8/9'1 
12/8/941. 

11/8/Nl 

11/8/Nl 

1218/Nt 

1318/Nl 

18/1/Nt 

18/8/Nl 

11/8/Nl 

18/8/9'1 

ıı.-

11,31 

11,'5 

9,lt 
10,-

11,lt 

11,lt 

ıı,a 

t,-
,1 

... 
ıo,-

10,Bt 

ıt,-

ı _ Yukanda •dlan yazılı yiye k Ye yakacak ihttyac mlktan eblltm e .. rtnameeine 16re komlqonam~ 
ballı OkuUar namına parti parti kapalı u.rf Ye acık JQbtme ıuretile mtı nakaea1a konulmuı •• ber partinın 
teminat miktarlle ihale tarih ve ua tlerl kaqılanna tdllmıttar. . 

2 _ Muhammen bedeli bet bin liradan qatı olan paryiler acık eksı itme .ıuret.De ihal~ edllecektf_r. 
8 _ lsteJdller partiyi teşkil eden enakın her birine &71' _ıa711 fiyat teklif edeceklerdir. Heyeti um11mi· 

eat herinden yapılacak tendlltlı teklifler kabul edllmlyecektir. 
1 4 _ Her madde lçbı teklif edilecek fiyat behemehal muhammen tı, deld'n ...tı olacaktır. 

ı Ekıiltme Anbrada b6lııe Sanat okulunda toıtlanacak komf9Jfı n huzururıda belli ırttn Yı! -.atlerde 

yapıl:C-kta~biltmlye ıriftlceklerln 19 41 71ıı Ticaret Odut .... !490 ııa:vıh kanununun 2 ve 3 tınctı maddeleriiıe 
pre ellerinde bulanan belgelerle, tl carethane adına ite slnceklerln lfbu kanunda yuılı eaıtlar içinde No-
terlikten alınan veWetmane ile kom ts7ona bqYuni181arı. 

'1 _ Kapalı aarf eblltmelcrlnde tıteltlilerhı Jllbnda adı yasılı ka nuna unun olmak here kapah 
sarf mektuplarına iııtenllen belıreler 'Ye teminat matbuana- '99Ja banka mektaplarını koymak suretlle 

flhti umu Ue kapamak prtile ve sarlıarın herine tekliflerinin hanı i ite alt oldutunu ve kanuni lkamft-
m la r m asara.it belli ctın ve uat lerdea llnce makbas mukabillncle ko mtayorı Bqkanlıfına nrmelerl J&
:!!dı~n~erıi etin ve eaatten ıonrald teklifler kabul edilerMS. Teminatı arm ehDtme natlerlnden daha 6n

ce Ankara Okullar Jlulıaeebeclllitneyatınlmaaı lbımdır. • kltibtne 
8 _ Bblltme .. rtnamelerlni g6 rmek isdyenJer Ankarada Okullar K ubaMbeeDitftıde Komı91on 

bqnrabnlrJer. (8181) 

.... v. Deniz iisteprbpaclaa ı 
Ankara veya latanbulda muayene Ye ~ edilmek iizeN 

1 O - 12 kitflik bir adet yeni veya az kuDandmıt 1'amJonet, kaptı
kaçb veya otobüa taba abnacaktır. 

lateklilerin, 1atacaldarı veaaitin marka, evaaf ve fiyatlarını en 

ıeç S Aiuato• 9 4 1 tarihine kadar bir mektupla Müstefarlıiımıza 
bildirmeleri. ( 4 73S - 628 3) 

ZA Yl - 1ı1... beratımı uyi et
tim. Y en11inl cıbrtacatımdan eskl
ainln bllkmtl 7okttir. 

Pirle1pe Msı.idurii --~ 
,,.,. tın'lukait, 11"•"'-f• Ntırl u
nıtt Hatio. Bulut. 

S2!Si 

Sahibi: Z. T. llBÜZZJY A 
Newrlpt 1ıl8dtirtl: C. BABAN 

Buıldıtı yer: Jlatka& BBO~ZIY A 

iki liraldı: tam INletle ve)'abut bir lir... yanm biletle 
P.......- b" ~iaiz. BiiJilk ikıallliye (.JG 008) liradır .. 
Bundan -.- iD w. < ı o.oqo) lirabk. cYrt ta.e (5.000) 
lirabk, kırk &ane (2.000) ımıt.k. ldrk tane (1.009) ....._ 
• ben tane (SIO) u.lık, dött yüz tau (100) lirahk. clilt 
)'ÜZ tane (SO) liralık ikramiye vudu. 

Şuna dikkat ediniz ki iaabet niabeti ,usde 21 den de bir 
az fazladır. 

Bu cekilifte ( 480.000) lira ikramiye daiatılacakm. 

Toplıapı Maltepe•lncleld 
Satmalma Komiayoauadaa ı 

- Kiiuh ciheti askeriyeden verilmek ,.rtile 21 kalem 
evrakı matbua pazarlakla baa&anlacaktn. 

2 - Nümune ve husuai ,artlar T opkapı Maltepe Aıkeri 
Satınalma Komiayonunda her ıün aörülebilir. 

3 - Ebiltme 29 17 941 alt günü aaaf 11 ele Topkapı • 
Maltepe Aakeri Satmalma Komiqonunda yapdacakbr. 

4 - Kati teminat tekarrür edecek bedel üzerinden alena
caktar. c6 I 34 ) 

iÇKiSiZ 
Cafalotlu, Çifteaaraylar Bahçeainde Her Pazar 

Saat 1' den 20 )'• kadar 

Müzeyyen 
Bestekar: T anburi 

Saliha ..... 
.............. ... ..., ... aeftl .... _. 

...... b~••Jla& 

Aync• Bahçendzde 

z 

·:: ~~:.:.·-.:::·····::··.::·~=~~:::·:.: ~·::~"·::·~=-==·:.··=··::·.::.::==· .. ·•••••• ....... .......................................................................................... 
• . 7 • 941 Pasut.t akr• a..1t .,__ 

lfalWe Plfkia ...... 
A•Zlltleter: Kam .. perde 

Numaralı •aular flmdiclerı utW,W. 

e on 
-· inatlari1e komisyonumuza mUracaatlan. ( 613 3) 

'ft: ..... 

F evbl&cle ,aZel, zarif ve al• bmafbraa bir harika olaa .. 
... tıer, en mü,külpeeentleri dahi tatmia edebilir. O.. mak
bul ve •ym zamanda f&)'Cialı ohua ita"barile en i7i bedi7Mir. 

No. 27 /8 P MAaJ,,. a PDU.Al'ITAU - .. 
- EMSAIJERI GiBi ON 8Ef IEN& GARAJn'ILIDIR. -
Adr•. SINCER Saat Maiazalan - ...._. EmWnG Cad. 8 

D c v le t D e mi r y o 11 ;\ r 1 f J a n 1 a r ı 
ISat-t• lMI ...._ı 
ı - 8-Uıl ,.. tadfelerile sahlre tarltllt lıarit .. ~ 
~ _. tulfelerlniu c8 olan errısaU, u'8 ~ atin~ 
ıır olmak ve tarife vahitlerile hasıl BUbın• ~ ._... bllrler.
aaııtim• IWll' edilmek wartll• et, 3> • ~ 

ı - Anahat tarifelerhıclea d. ı. t, ıo, 1ı. R....11. 11, 17, 18, 1t, 
101. 1ot, 109, ııı, 

201. 202, IOS, 1H. -· lot, 2'11, 111, 111. 118, 115. 11'1, 111', 
m. m. 214. m. m. 217'; .-. m~ •. 111, 181. -. .., 

cMakta lcretlere alı m inci bııı!ıuD - D7 188, •. MO, 2'1. 
242, 243. 2", 241. 148. 2''1, uo. 111. - iN, •. 111, -· -· ... 

Mudanya - Buna ial'if.a.hıc1ea• .. • t; t, '4, 1, 
Saauıun • Ça1,,:...mba tarlfelerbaM: 8. 8. 1, 1, 1, '· 1, e, '• 8, t, 
Enunnn butat taıtfelerlHen: tt. IO, il 

numarala huaaa! .,. tıaullll tarifelere lllıre .... ....te iflD tüaldnlk 
ed~ nakil lcretlerlne " i - 7apılacaktlr. Pula tafııDlt için 
1onlara m6neaat eı10 ... ı. (aet) 

• • • 
20 Atuııt.o. 19'1 tawtlthıde atlJa rak 20 eylet 1N1 tarihine kadar de

vam edecek olan 1Nt bapelmllel. lı mir fuarına ıre t e1ltl brtulae bay
ramına lftln.k edecek 101eolarla fu arda ttflür ftJ• kallalldmü 
bmire PJnderll1Cek muanerı miktar dalll ..,. -.idi ._.... ... "'* 
de mtıhlm tensllit ppdacaktır. 

Tenzllitın tatbik tarihlerlle ml ttar wı ~ ..._...lldakt tafıd 
içi'I lstaSJon1ara aıOracaat edllmea 

.~---:~~:---_,...-:-~ 

- Çok da gijzel kadmauuz. iman doiruau ıi.
ze dokunmıya )Qyaıaıyor. F evkaladeainiz, fakat 
vazife, ne yapalım) . 

- Ciddi intanlar ıibi konutunuz. 
Janno kanapeye oturdu. 

- Semita, dedi. Sana hayramm. Muvaffab. 
yetlermi öğrendikçe bu ha)'l'anlıiun artıyor. Rol6-
nü o kadar tabii oynuyor aun ki, amirlerine o kadar 
hlkimain iti, seni fevk.ali de buluyorum. 

Aynı dostça mükalemeye 6en de d...- etdm: 
- Ben de ..... uyr.amm yavlüm. dedim. 

[)-truduT .. binbir tehi ... ve ..-era .,. .. _._ fa-

Neldeden ı Cim . Mina ., ................ " ........................... . 

-. Doatça konuphm, dedi. 
- bam mubuamattan aon .. mı) 
- Miterek~ yapabın 1. 
Zoraki bir kahkaha attım. 
- Pekal&, dedim Nasal iateneniz öyle ol.un. 
Janno aeain" yum.-ttı: 

kat hiçbirinde ba kaclU klAkıvrak ,.blanmamıt
tun. 

- Senınle devletl• ut itftılar. 
- Fakat bi1'8)' yapamadda? ve hele .U. ltal· TAHV'L r 

·r ekıar yanıma eokalda. Bu aefer nl'Uflk bir 
eda takınmlftı. Bana tekr ay sanlmak iatedi. Şiddet 
le ıMclettim, ayla kalktım. BGdla aotullanhh
imda: 

- inan ba11ı1t declı. Sana fenahk yap nak is
temiyorum. Sana kıymak bana çok zor geliyor. E• 
Yeli bar kadın1'm aonra ıuzel bir kadımın ve ni
hayet hotwn:ı gidıyonun. Fakat ne yapayım) Be
ni bu ifle tavz:.f etmifler, iten HDİ tuzaia ~ 
memİf oleaydu~ı. .a beni dütüreeektin Nitekim 
bir mü<ldctt.,a~ri bütün ~~ hu 5'e huretti

yanlar, deriıııi soymak için Almanya ile elele ••· 
dinizl. 

- Fakat ... 
- Fakat ben almedimf 
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