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Pazartesi 28 Jemmuz 1941 r-------------------1 
Halkı okat .. ak, /,;, ltükimıeti11 

ilk hedefi olmalıdır. 

Napoleoa Boaaparte 
Bu Fikn v~ ııanat gazctf"eini bütün okuyuı.·u

larııııı7.a tavsiye ecieri:ı, 

L-------------------
110STA.Kll. YEVlll GAZETE Telefon: 2 ı 5 2 o (Şerhı 2 nei sahıfeını.tdı} 

Gazete 

••hlfelerlnln 
tahdidi 

F evkalade ahnlde dej'il, ale
lade prtlar içinde de ha

yatta muvaffak.ıyetia ırlarından 
biri de yanom muhtemel hidisa· 
tını düşünerdl bugünden tedbir 
almakuıın, tsaarruf kaidelerine 
daima riayet etmekten, iki kaza· 
nıp bir yemeii uıul iuibu etmek
ten ibarettir. 

Bu icaplara ve kaidelere riayet 
eden fertler ve mmetler ekseri
yetle dehrin binbir türlü hadise
lerine, feleğin görünür, görünmez 
darbelerine cöğü.s germenin çare
lerini evvelden hazırlamışlar de· 
mektir. 

Bizde de içinde bulund~u.z 
!U buhranlı devreyi mümkün mer 
lehe az zararla geçirebilmek için 
elden ıeldij-i kadar tedbir almıya 
ç.lıfılıyor. Gerek eıda maddele· 
rinde olsun, eerek sair ihtiyaçla· 
rımn:a ait bulunıun, bazı tasarruf 
ve tahdit çarelerine zaman zaman 
başvuruluyor. 

Tele. Tasririeflir, İstanbul L~----------------J 

Erzurumun imarı için 

Hüklimet t.300.000 
lira tahsis ediyor 
Bu para ile 150 yeni ev ve 

ana yollar inşa edilecek 
Erzurum. (Tasviri Efkar) zılmışlardır. Yalcında munakasa-

Umumi müfettiş Nafiz Gr •İnin ön ya .konacak olan bu 150 evin m· 
ayak oluşile kurulan (Doğu evltı- ası bir milyoa ?haya m•I olncak
ri yapı kooperatifi) Milli Şef 1 • tır. 

Uzakşark 
davası 

Bir Siyam 
gazetesine gö,.e 

İtte bu defa, eazete sahifeleri
nin iki gündenberi tahdide tabi 
tuh:lması, bu tedbirler cümlesin

Baıkumandanhk n Müdafaa Komleerlltf nılfelerlni de uhdeıine 
' Stalin, Mare9al Voro9ilof •• Molotof'la ~eraber 

alma, bulanan 

met lnonünün ortak bydedılıne- Başvekil Refik Saydam bu pa
lerile faaliyete geçmit bulunmak- radan başka Erzurunıda açılacak 
tadır. Milli Şefin Erz.ucuınluları olan yeni ana yollara sarfedilmek 
sevince garkeden bu yakın ve bü- üzere üç yüz bin liranın daha Er
yük alakası şarkın bu erkek bı-l· zurum Belediye!'İne bir yardım 
desine iklim -toartlarıncl uygun 2.ft· olmak üzere verilecei.i:ırıı vaat bu· 
rif ve konforlu 150 evlik manıur yurmuştur. 
bir parça azandıracakıır. 1 Evlerın '\'apılnıasına ve yolların 

Asıl hedef 
Felemenk 
Hindistanı 

dendir. 
Memleketin kağıt ihtiyacı, ha· 

kikaten en mühiın ihtiyaçlarından 
biridir. Ekmek için, <:İsmin gıda
sı, okumak için de ruhun gıdası 
denildiğini hep biliyoruz. Zaten 
içinde Y•tadıiımız devrin her 
türlü filı:ri ve maddi terakki ve 
tekamüllerini hep kağıda borçlu
yuz. Kiitt demek, maarif demek, 
maarif i.e irfan ve iz',an demek· 

--- ---------·-
Sovyet. tebliği 

- - --... - ----- ------
)' -'il 

t ispanya 
---
Alman tebliği 
-------

Kooperatife C. H . P. Geııı-liıek açılmasına ha;ırlıldaı bıter bit
reteri Dr. Fikri Tuzer, birçok me· rnez, nihayet lm a) onra ba .. lan
busfar ve Erzurumlular ortak yn- mı, olacnktu Bangkong 2 7 temmuz 

(AA.) - lngiltere Harıcıye 
Nnzırı Eden.in son beyana'ınd , 
Siyamla f ngılterc arasmdakı ade
mı tecavüz paktından bah etmi 
olmn ı iyamdn iyi tc.'lir yapmıs
tır. Bütün gazeteler, S'yam•n ı.,. 

traflığı 'e her türlü teca' üze kar· 
şı kendisinı müdııfoa etmek nzmi 
üzerinde ısrar etmektediı 

Cep~e.ler.de tarafından 
d e C ı ş 1 k l ı k Sovyet cephesine 

olmadı 90 bin asker 
tir. 

Hatta Avrupa, papazların kö
tü ve mutaassıp manevi tazyikle· 
rirıden kurtularak fikren ve ruban 
yükselmek imkanlarım ancak A 
rapların, kiğıdı, Fas ve Endülüs 
(yini lipanya) tarikile Avrupaya 

Smolensk'te 
bir düşman fırkasını 

tahrip ettik 

ıoktuklan on birinci asırdan iti· 1'foskovn, 27 'l'cınınuz 
barert Dulabilmittir. (A.A.) - Bugün o"le 6zcri neşıe-

Kiğıt, Avrupada taammüm e· dilen Sovyct tebliği: 
dine.iye kadar, kiiaplar ancak de· 26 temmuz •ecesi Sovyct kuvvetk·ri 
ri üzerine yazılır ve bu masraflı Smolcıı~k Y<! .J itomlı i tikameUcı iıı
ve külfetli İ!i hail yapamıyaca· de ıuuharcbeln nııud ne bir uıette 

dev m rtmi 1 •ıdt Tepenın di • ı 
gından kitap tedvin etmek un i· tıkumct ve kırnnlıırındıı nıuhtcllf h.ı-
nı, teıkili.tlı ve zengin olan ma- 1·ckat vukubulnıuını tıı. Sovy~t hııva 
nastırlara inhiur ederdi. kuvvetleri db ınanııı zn·lılı cüzütanı-

Manaatır papazlarının de-riler larına ve tuyyarc nıeydaıılnı·ınıı. dnı
iızerine el ile yazdıkları kitapla- bclel' indirnıişleı ıllı. 

:rın muhteviyatı iıe, koyu ve mu· Sabah tebliii 
taassıp Papalık ve papazlık ruhu lıfo kovıı, 2; (Rndvııl Hu sabah 
nun. "•faları demir çember için· ııeşretlllen Stw~ el t('bllği: :!fi tcnımuz 
de tutmak istiyen dar ve ezici ah· gün~ P•·oc:h'.1' '• Nl•vel~ Smı~lensk, Jj. 
kamından ibaret kalıyo rdu. tomır lumı1lısıııdl'~i. şıdd~ll~ muhan~. 

F ,_ A 1 · ı· · I' 1 belet' devanı l'lınışlır. \iu:ıyette de. 
a&al, raf? ar ın !{lan ·~.an~ a ğlşiklik yoktur. Smoleıısk yakınını!a 

beraber evvela yıldırım ~u~atıle 1 bfr düşman pıyııdl' fıı·kııf!ı tahı·iıı e
aarka doğru yayıldıkları vakıt, o- dilnıi~tiı. 
ralarda kiğıl imalini öğrenmifl4;r, 1 Jlnvu kuv\·ellerl pı)ııdcnın yardı
sonra garba leve~üh ederek yine 1 mıle diışnıanın mckııniıe kuvvctleıi
yıldınm sürat ile ti Afrikanın nl', pl~adc. kıtaatııııı tuıı.~'l u~ ctnı!ş, 
müntehasına ve oı·adan da İspan· hıı~ıı uslcııne dıubelcr tndııınlştıı·. 

"ki · d k" - t 1 Cuma günü 28 Sovyel tayvnı·csine 
~aya. ıeçtı crı zaman a agı mukabil 88 Almııı tııyyn.ıe,.i <lilşu -
ımalı sanatını Avrupaya beraber rülıııUııtiir. 
ıötürmüıler ve bu 5W'etle cehil ve Düıı günıluzun hiı çok Almırn ta)'· 
taauup karanlıklan içinde yarı yarelerı _foskovayıı taarruz etmek 

gön'rlerilmiş 1 
Ço ta - Rk.11, 27 1'~ııını11z 

tA.A.) - lspıı.ııyıı hükiınıeti, 
Custa · Rica hükuınetıııe tevdi et
liği l>iı· ııotadıı !10.11110 i"ıııınyol 
aııkeriııiıı Ruııyayu kaışı hurlıcl· 
ınek üzere Almaııy ya glttiıdııi 
\'e icnp edcrı;e daha cin ıı kcr 
gönderilt.-ccğini bildiımlşdı. Hu 
nota Pcıınjoz(''de Fıtıııko ı cjınıi 
alcyhiıııle heyecan uynııdırmışlıı. 
Aslen İspanyol olan eski Mıılhe 
'nzıı ı Poley. 'l'ı ibuıııı gaı('ll'~ııı-

1 
de diyor ki. 

c- Hükumetııı dı•rhı.1 Jtıpaııyıı 
ile iya ı mu na ebetleı ini kc,.ıııe

si lazımdır. i\lndcnıkı i~ıııınya 
0<.>mokıasiyc kaışı ihtınett bulu. 
nuyoı. Latin A mt'rıkanın dıı f s
panyıı alcylıinıll! cepht' ulnıası 
icap <'d<•ı .:. 

Tayyareciler de 1ridiyor 
ltadrid, 27 (A.A.) - Ofi: 
B i ı· tayyarcclleı gı·upu, Ru. 

cephesine gitmek iızcrc f !lıııınya· 
dan hareket etmiştir. 

Bulgar Kralı 
Alman elçisini 

kabul etti 
vahti bir halde ya~makta olan istemişlerdiı. Bunlardan uçü tnhıip fya. 2 7 temmuz 
Avrupa milletlerin~, serbcı\ ki lap edilmiş, diğerleri geri pfi klı ı till- ı . . 
yazarak fikirlel·İni ıenvir elmek ıı1Uştüı. (A.A.) - Kral Borı , Alınan 

1 1 d ( Devamı ıayfıı S, ıutu" 4 de) Büyük Elçisini kabul t-tmiştir . yo unu açmı, ar u-. 
Şu halde, bugünkü medeniye

tin esasını evvela İslamın himme· 
tile kağıdın Avrupaya cirmeaifte 
ve ikinci derecede de tabaatin İ· /" 
cadına wca eylemek çok doiru 
elur. 

--~ W:Z:: 

SPOR ......................... ······ ..... 

Moskova 
yeniden 
bombalandı - ---
Harekatımız 

muvaffakıyetle 

devam ediyor 

Beılin, 27 Temmuz 
(A.A.) - Alman orduları Bnşku

nıandanlığınırı tebliği: 
Biitun şark cephesi boyunca hare. 

1 kat muvaffakıyeU devanı etmekte· 
diı. 

Alman hnrp tavHuclcri dun gece 
yeıııd ıı losko\ ıl ki d mıryolıı v 
lııı;ıe tesisatına çok mucııelr bir stı • 

ıettc hücum ctnıivlerdlr. 
lman hava kuwetlerl dün gece 

lngıltcrcnlıı doğu ccııubunda a keıi 
chumnl:ıeti haiz olıııı iktıımıli t.esl -
satı lıombardınum etnıi~lerdir. 

Alnııııı ııvaş t.ıy~aıı.'lcri 2G/27 
temmuz gccl•sindc Suvcyş kanalııı • 
d:ıki ıııık<'ı i h('(lcflerc tanı ı uz et.miş
leı dir. !'lliiııfeıideıı uçan in iliz harp 
tayyarclcı i gündüz bulutlnı ııı hima
yesi altında Eındcıı şchrindl' 11ıvill~ 
rin oturduklaı ı ıııııhnlielcri hombnı • 
clımaıı etmişlcıdır lvilleı arasında 
ölu \"C yaralı vıırdıı. l:ıızı l'Vluı tah
rip edilmiş 'eya haı1aıa uğratılmış· 
tır. Dü mırn, dun gece Alman top • 
rııkhıı·ııın taarruzda bulunııııımıştır. 

Macar tebliti 
Budııpcştc, 27 Tenınıur: 

(A.A.) - Mncaı ajaıı"ı bildiriyor: 
SalahlyeUı bir mcıııbadıııı oı.:-reıı!I. 

digine g-ön· seri J\T acar teşekküllcı ı 
yeıılılen ill'rlemişlcıdiı. Dıişmaıı l'ılıı· 
('Bı te~t>kkülleıinin ilerlemesini Uınk-

(Oevarn ı sayfa 3, sütun 4 de) 

Ankara Valisi 
değişiyor mu? 

Yerine lzmir 
Belediye Reisi 
Dr. Behçet 

Ankara, 27 temmuz 

( Hususi muhabirimiz telefon· 
la bildiriyor ) - Haber aldığıma 

Bir gazete. Japon he<lt"fmin 
Holandn Hindıstaııı oldugun 
anln(lıldı ':.ını yazmaktadır. 

Anlatmanın ta~dikı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Hındı

çininin müşterek mud ıfaa ı hak 
kındakı Fransız - Japon anla<>ma
sı huııusi komite tarafından 'unn
kı toplantıda müzakeıe edilccek
tır. l\ııla"mn yarın İmpnra 1 orun 
huzurunda tasdik olunacaktır 

J pon İstihbarat Biiro u Reisinin 

göre, uzun senelerdenberi Anka· ıözleri 
ra Vali ve lediy R • i larak 1 ok) o 2 7 (AA.) - Of ı 
vaz.ife görmekte bulunan evz.at Rad\ od. bir nutuk SO) > l"'ll 

Japon f tıhbarat Blno u R~ ı 
Tandoğanm yakında ba ka bir D ı· l l r. to, apon.>•anın mus il.!ln<- ııı-
Viliyete nakledileceği SÖ)·lcnm k yetlermden bahsetmiş ve f r~n ı 
tedir. Ankara Vali ve Belediye ile Japon) urı.uundn .1kdedıl• ıı 
Reisliği için gösterilen ne-m7.ctlr- olan nıütcl-abil müdafon mı" ı ı 

~ · b d 1 · B 1 d" R · · nın Amc-rıbın ku' vetll"rinıı z.-
--~-~ .. ~ rm tın a, zmır e e 'Ye cısı landn ndıosına çıkarılın 1 rınd u 

r u.a1'ara w •d 'JC 1..-.. ,-.;-... ·ıt-.: ·~ Dr. Behçet Uz'un İsmi geçmrk· I dah .. sulhper\'ernne hır mahı\ ı 
Ne.,ut Tandotan tedü-. rnr. aı 1ft, ". • , a~ 

Akdenizdeki 
muharebe 

Asker, cephane ' 
yüklü gemiler 

hedeflerine 
vasıl oldular 

Reuter ajansıııııı Akdeniz fılosile 

Askeri ( Vaziyet 1 
.J 

Almanlarm ve Sovyeflerin 
harp planları 

Şu birkaç aatırlık ht11isa ise a• 
lelidto zamanlarda pek hor ve 
hakir rördüiümü7 Ye çok defa 
patates ve talıam sarmak için 
kullandıiımız. kiiıdın hakikatte 
ne kıymetli bir hayat 1i.zımesi ol· 
duğımu izaba kifayet eder :zan

Senenin en büyük spor hareketi 

bil'liktc bulunıııı muhııbirinden, 27 
(A.A.) ~ Garbi Akdeniz filo~tma 
\'1samiıal Siı .Jamcs Someıvılle ta
rııfındıııı verilmiş olıtn emir, ı:ou idi: 
cKnfilc, g~melidiı·.') nu em·r )'eı ine 
gctlrilııılştir. 

Oün nkşımı Amiı'nllik Bıı ıııd Loı
dnnuıı dedigi gibi mühimmat ,.e er· 
z.ıık 11nklctmckte olan bu kııfllc, mer
kezi Akdcnizln oıtıısmdan ve Mus. 
soliıılnin İngilizler :için kupalı olduğu 
mı llıuı ettiği Sicilya ile Afı ika a
lıil1cı i a rnsıııdııki tehlikeli boğazdan 
gcçmiştlı 

Alman Başkumandanlığı, Sovget ordularının 
ric'at hatlarını ke•er•lc onları parça parç.11 
lcuşatm11lc .,. imha etmek istiyor. Kı: ı•tJet 
itib11rile ılüşma11l11rına .. uatlil bulunan Rus
lar tla topralcl11rını mütlaf aaga çalışıyorlar. 

Yazan: General Ali İhsan SABIS 

neyleriz. 
Nitekim ,imdi harp yü1ünden 

siinden ıfü•e memlekette kağıt 
azlıiı hinedilmiye bet1ayınca bu 
nesnenin yalnız yemi,çi veya ıeb· 
zc\•atçı için değil, fakat bütün 
mcktepleri11 'z. kit"pçılarımtz ve 
matbaacılarn.ıız, yani bir kelime 
ile irfanımız için ne kıymettar bir 
mata olduiu iyice anlatdnuya 
batlalJUfhr. 

Cümhuriyet bü.1'\amet~ yün ye 
pamuklu kumatlar gibi memleke· 
tin ki.ğida olan ihtiyacını ve bu· 
nun dahilde imali lüzumunu dü
tünmemit değildir. Nitekim sekiz 
on sene evvel İzmitteki malum 
kiğıt fabrikasını vücude cetirmit
tir. Fakat zaman gÖstermiftir ki 
bu fabrika memleketin kağıt ilııti
yacımn bıelki dörtte binni bile te
mine yetifmemektedir. Sonra fab 
rika müdürünün bir arahk cfab· 
rikamız dünyanın en mükemmel 
ve modern (bu kelime de ne ka
CM.r iptizale uğrahlmıfhr) fabri· ı 
bu dır.» demesine rağmen. kağıt 
imalinde .lı:afi derec~de liya~at ve 
maharet gÖ terilenıcmt-ktedır 1\la 
amafib hükiımetin bu noksanlan 

TASViRİ EFKAR 
(IJ, 0 su.lı • 3, 11 t M 1 de) I 

Mti.kellef/e,. arasındaki atletizm 
kız ve erkek atlet 

müsabakalarına 

iştirak etti 
1000 

Modada yapuan tUzme ya~ı~larlle Velie1endl at kofuları ve 
mUkelleflerln blslklet müsabakaları da çok heyecanh oldu 

(Y 11u11 4 üncü aahif emi:ule) 

Huhıı seyahatinin ikinC"ı güniiııdcıı 
ltihll ı "l'ıı kafilenin bulunduı,'11 mcvkiı 
ıtıışınun kcşfetıııiş hulunuyordu. Fn-

1 knt ilk taaı ruz, aııl'ak seyahatin iı -
çüııt!ll !{Ünü yapılmıştır. Ru tnan uz., 
30 tlakikn dc\·ıım t>tınıııth İtnlyan 
lıombaıclıman tan·aıclerile torpil 
t.ıı:vya ı-elcrı, gemileri \'tırmak için 
ba·ş· aşai?ı iniyorlnr, Iııgifü tayvaı e
lf>ı·ı d11 bunlnro karşı koymıye koşu
yorlnrdı r>lgcı üç tay~ nrl', boınbıı
lal'ıııı uful;ta çok uznklarıı attılnr ve 

(Devıırnı 1ayfa 3, sütun S de) 

lsveçte 
1 

Finlancliyaya giden 

Alman askeri dolu iki 
tren berhava edildi 
Londnı, :!7 ( A.A.) l\Joskova 

rad)o.unuh bıldiıdi~'1ııe gore Alnı:ııı 
skeı1nl hamil olarak lsv~ ta rlktlc 

1 

Flulnııdi~·ııyıı gitmekte olan iki tı en 
beı h 'n ~dılmiştir. Alman hükiimetl 
lıweç hbkumcti ıı<:zdlndo pmtesto c 
d'·r trcnleı in himaye i ıçin müc.'1-

ı 
ir tedhlrle1111 lırın ııımu talep t • 
m1,tı 

ESKi ORDll KUMANDA.1'.'LARl.1\'DA.l\' 

(Yum ikiat'İ eahifemir:de) 
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SE' eae \C.Sc 
ola"'a.k. adam 
,başına yenılı 
et mi.l<ta ı 

Ne kadar et yiyoruz 
Köylümüz, kalori bakımından yüksele 
gıda almakta ise de, et istihlaki azdı,. 

Bundun enelk\ bıı yazımızcla 
memlekette ndnm bnşınn vnsati ola
rak ııe kadar hububat istihlak edil
diğini vaznııştık. Bugtın de mcml~ 
ketlmlroc fcrd başına ucıoti ol ıı'ak 
ne kad:ır et yenılmcktc olduğ'uııu ~a-

<Dev.1rn sayfa S ıutu'I 4 dr.} 



W! 

S ahnenin ilk Türk kadm saıwıtkin Arifenin bazı lüb aalon-
1-nmı.u te9in edeA beyaz finolann aörcliikleri aliııbya 

hasret çekecek bir babtawıkla, göçüp ıitmesini, bazı pseteleri
miz teeıaürle karpladalar. içtimai bir ekıikliiirnizi tebarüz e ttiren 
bu feryatlara diyecek yok ••• 

Bu ölümle muea aJaka-dar twtkirlarmıız, Sait ve Behzat 

mi.tana, hepai düpedüz koslr.oca man bir ayıp yaptılar. O sanat
karlar ki, her fırıatta alikaaızhğın kmbaN olduklarını feryat ede· 
rek her önJ.riıtıe ıeleoe ber Yasıta ile anlabp d..twdı. onlar Ü 
dedikodulara, tebclitlere, karakollara aürüklenmelere rai men içti· 

mai minialan ~ Neyyire "eyyre, Bediaya, Cahideye ve 
qer müabıkbel aaMıe ,.W.zlanm ız.a yol açan Afifeyi aon nefes inde ı 
..__ tanan.dalar. 

Cörülü,.or ki, ..Juaeclelıi aaaatlW, tıpkı benim P. 
bi., ancak kaz ıelecek yere, tavuk ikramında bulunuyor, o d a 

menfaat veya menfaat İİlnidİ uğruna kılını lup..datıyor, ve ala· 
buzlakt.an bahsedip tuallumda bulunduğa saman da alüayı 

&aut namana diferl'im bir zihniyetle dejil, ka.diti. le endi cebi 
içiııı istiyor. 

A ffe m isalini umumileftİrerek tehlikeli b ir çığırda yürümek 
istemediğim için, davayı yalnız sanat hayatına hasred erek diyo· 
rum ki : 

- f.ier hayatta itibar g ö r m esini, İnsan o lmak haysiyetilc 

takdir edilmesini istiyorsak, b a fkalanna kartı sırf insanlığımız. 
İcabı yapmıya mecbur olduğumuz h asbi vazife1 ri ihmal etm me
liyiz. A ksi takd irde bugün Afifenin korkunç yalnız.lığına. kim· 
scye faydamtzın dokunmıyacağl muhakkak olan ölüm dö ~ mde 
bi.z d e mahkum o luruz. 

Ciltnt BABAN 

Tefrika: 22 Yazan: KANDEMiR ..................... ··················· 
istediğim gibi yerıe,tlkten sonra Enver 
(Pata) JI arayıp bulmak zamanı gelmlftl 

- E... Şimdi ne 711pacaksın ba- , lılraz m.anıp blr iki at nyuyarak 
kalım, yorgunluğumu gidermek için ö~leye 

- Hiç!... do rru vim dondüm. 
- Na ıl hiç .•• Bunya yan gel.ip Geceyi bir dost evinde, rğlentide 

oturnıaya ı reldlıı? gcçin.'Ceğlınf ı!Oylemi~ oldu~am için 
- llayıı· nma, pqimde ıı·averlcıle evde beni mcrnk etmemişlerdi. Fakat 

a~dınlık iş görebilmeme :nıkin kapıdan içeri gir r girmez. elime bir 
J'ok. Geceıı i beklemek lilzım. ı:nı f tutuşturdular. 

Ve, p zarı sıı:ııfiyede r~h-en kon- - Yarım ııat evvel biri getirdi •. 
olo um uz Fiı uuı (1) selam bırakıı- ( Geldltl zaman verlrsinlı..) diye bı· 

rak kon!lolo hanE°'den çıktını. Doı:i'ru 

1 

nıktı. 

otele gittim ve ak§amı etmek ü .. ere Ba uırfın ü tünde acemi bir rl-
odama kap:ındım. , den cıkmış ismim, ısonnndn da bir 

Yııverlerımln de otelı:ı kapmna (bazrctleri) vardı. Açtım, ~u satır:. 
kadar ~lmden geldikten aonra ora- hırı (}kudum: 

Geçilmedise 2S 
.sergi bu yıl 

temmuzda açılacak 
neden açılmadı 7 

Bugünkü arp ~erıılti içinde bile bizzat muharip nıemMtetlerln 
mut d be~ o lınild panayır ve r Derini ihmal etmed1kl rl, guete-
Jerl zerre kadar takip eden vat:md lart' bile ınalOm oltıa eı ktfr. 

Bu a , ir kaç gün evvelki (Tasvlrf Etkir) ı okuyan karılcri· 
miz, Almıınyanm, bu iiC.lıed Lelpılg panayırını &(mıya karar v rdl
f:lni, ergloin 8 ı nk tn a ılıp .t C) 1 ulde kapanacakıru c rm ola· 
c:tktardır. Milano ve Pqte rgilerlnin de ~ılnuyac.aiı hakkında hiçbir 

A iman ordulaı ı bugün Sovyet 

1 

Alnuınyada da if1n dıemnaıyeti 
R raya kartı belli bqh U~ idrak edllmeJcudlr. Sovyetlerin tn~z-

muhtclit lstlltamette, hem vkul • min bir mGdafaa ttphNi UJkllıne 
aşı ve ~m tibl· "" imkln bulamama • 
,·ece, t arruz et.. Yazan : lan l(In, zayiata 

mektedlrl :ı: E kll Ge I b&kılmaksıJ:Jn, son 
1 - Sağ c nah- me ft8f 8 clereee elddetle 

28 Temmuz 

. ... . 
SiYASi VAZIYET · 

Japonya ve 
Anglo • Saluonlar 

K auçutl n kalay ıibi modem 
.... )'İİD uyab .. yılaa bam 

madd.Mria tiikeeamez k.ayoafı ol• 
duğu rıoi, cenubi Büyük Okyanu• 
aa da aevkülceyt cihetinden hi· 
kim, coğrafi vaziyette bulunan 
Fransız Hind~i lmpwatorluiu· 
nun Japon ordusu tarafından İf• 
gali hak.kında, Japon ye Fransıa 
devletleri arasında k.al'i bir an• 
aa.... .... oım..t-. 

haber gdnmıl.fıtir. 
Harp Un olan memldetl rfo, bir ayat t k vg ta Kiyef istlkame- Aıı· Ihsan SABIS ve geceli, ~nd ~-

ına tu. tinde ve bunu i- . 
p ~ m&ldeıı, garptcn \"e 111 taarruzlar ya • tereoia Siaıaapurclaki d~ 

Düoıamo en büyüklerinden 
sayılan Japon donanması, Say· 
sua ve em.ali Frama limanlarına 
dayandaiı takdirde serek lngil-

tuştukl:ırı günlerde, sergi ve pana_y ırları ihmal etmeyi leı inin 
hik i nedir? 

!Wyle bir &ualin ce"" buıı vcrm ek lçfn m leyi lkt~ dl 
siya ruht, ! kçe t rlle p iko lojik ceph«lcn m talea 
ıımdır. 

Filhakika, !!• l'i:İler 'e bllhn n bcynclmflel pa ayniann. açıldı~ı 
mrnJlekctin efkan umumiye.sine, la tmln edici intı l r b rakt •ı mu
hakkaktır. Seıgi, hnngi ınemlekett açılına, o emt in balkı, ,.ıı. 
ıl:ğı bıı~ rak altındaki ilm dt biln yeıinl, y t1 tfrdltl mah ull rı, > •t • 
tı •ı ·ayı, t(lplu bir ilad ile nuı mullt, masnwıt '' l'llllhınıl tını mu 
şnhhıı!I ve miıce~seın ıiı neklerlc, hl\: bfr va ıtııya ın!lrııcıını n ~ • 
terir. u iııc, h::ılkın nıfıo vlyatını duzeltiı· ,., hükCımeune e nh t nl 
aıtuıır. 

Bu bakımlardan, bizde açılan Yeı li fallar 
1oliınu 'unutmnk mümkün d~lldb·. Yl'rll fnUar 
ş'md ye kııdnr muvafrnk nlmuş mudur, olmam 
m vı.utfur, lehlnd ve 111 hlııd sö) 1 n bilir. E n m vzuu 
nan rnünakaµ ı d ğild ı. Bizim a ıl l>ah tmck l.sted ğlmlı c • d n-
yn ın bu knı ı k raitı idnd bir ıulh ve ilk ün illkt> 1 nlan ınc 1 k • 
il ud M bal i '° ) a pan •l ırlar ııçılm ı l zumudur. Bu ıhtl· 
kiltla mücndel nin bu lroWır bızlnnd ırılclığı bfr :r.ıımand bllhıt :a elzem
d r. B > ı: ir .. rgl ı erede Ye ne zn ma a~ıl ın! Bunu ta) n. zc d ı1-
ıncz. 1 tnnbul Yerli l\Iallar Sergi inin 25 temmuzda n~ılma ııa ka ar 
\et ilci kini ırtıZPtelerdı kumu tuk. Bu ün temmuzun 28 l oldu 'U halde 
scrzldtn ne eıı çıktı, nP d~ ııdıı! N~en! Hnıp ekonomi 1 içinde er
gi! rln ne kad r m\lhim ı-ol oynadı ~ı dOeflııllJOr.>e hu enekl Yt>l'li MnJ. 
tar rgoi inin vaktJnd açılmııy~ın ııı iznhı, hayli zordoı. Son senelere 
gcliru:iy kadar Yerli 1ııllar Paın ı·lnrı( yııı. orta ında nı-ılır<h. Bıı se. 
r.e. bir ıwnbahar l' i inden b::ıh&e diliyor. Iluııu kahul et ı•k bno 110n· 
baharda erginin n rede açılacağını pek kc tlrcrnlyoı uz.. ililindiğl gibi, 
şchı hnizdc bir (Sergıcvi) olmayı~ı. Yerli Mallar Sergilerinin, Gnl.ııta. 
saray Li5e5ine aıgınmnlarını intaç edl ·ol'du. Son harda 11· , t.edri
sntn başln~ır.ea, erı::inin ~er iı.llk yüzünden açılam yaca ı he crı he. 
men muhakkak glbldJr. Halbuki, bl ziın bildiğimiz, bu !Hgiler. ecnebi 
mahnn k rşı açılan bir nevi yerli mallar cldall idi. Bu cidnld n \'il% 

mı geçildi? Bö~le bir şey kabul edi lcmiyeceğine göre Tiirki) e eı gile· 
rile Jk:tJ at e Ticaret Vckületleri nin yakından m gul ol IJın )uzu. 
mu kendlliğind n meydana çıkar... Atıf SAKAR 

cenuptan rarak bu tunalid ki Sov. J pılmaktadır. Öyl görünüyor ki Al· üuWıi, .... Amerikan domn 
) t oıdularJnı imha euııek mak di- nlar teman hlr nede v rllecck muının Flipin adalannd~ bulu· 
1 : uylau belkl tılr ay~a vermeyi güze nan C.vite limanındaki bafhca 

2 _ M •rkczdc ı ova istikam alıırıık aaldırıyorlar. ÜUÜDÜ tehdit edecek ve müdafa· 
liode ve bu taraftaki Sov)et ordu. Ah.nan Ba~kumaııdanhkının bu UJ% bulunan Felemenei Hindi a • 
larını garpttn turruı v el lde~ cunkü vkuleen pllnına bQklm o· dalarını da ilk fırsatta ele geçİre· 
lhauı ed n:k fmba tmek mak dl ı ıı ~ s {ıkrin tahmln1.'1l öyle ol- b 'lecektir Bu adalardan C.va ve 
le: duı,'11 g C' rpm kt.ndır: 1 

• •• 

1 3 - Sol cenahta Lenin ı .d ı tıka· ı 12 d Napo)&ınun düştuğ'U i.ıkı· S~trada dunyanın en u n• 
00 t!nd v bu mıntııkadakı So,•yet lıct d m 1 l('ln bu,.,.ilnkü Kızıl- IJll petrol menıbaları bulu· 
oıdularını cenuptan, li! rpt n, batı , rduların g ıi rckılmeledne lmklln n ur. Bu auretle Japon ya, hem 
ınul ve Lnd !& ı:ülun n akından \ rm m k; kab nıı göre llül't& pnr- kauçuk ve kalayını ve bunların 

aarıp i ha tm k mak dl? • tn Kıı.ılordu kı ımlannın rleat hat- üzerine de petrolünü temin etmİf 
Alınanlar bu uııkü ordu nnn 'kuv. larım k r k bu pa~alan ku~at- o lacak hem de İngiltere ile A me• 

v t1 ri, oıotöl"IO ~iri ki r ' ha~ıı mak , onları tıher birer imha et- r~ Uzakprkta ve cenub i BÜ· 
rııo.ıanmn kendl'erıne bu im nı ' ektiı .. k Ok Uaki et · 
r ini r1 ,orlar. Buna u bil Bu ~ela Aln n Baekum ndanlıtı· yu yanus gay ~m a• 

ynl k )naklardıın v n ıtalaıd n k i'·- U d t . 'h dalarını ko ntrol edecekbr. 
'"-rl k 1 rl ntn Mo ov ı üme n e ~cı 1 _ bö"~ L~ı.· b" 

ls fadı> edt>ıı. m tv uv e ;t ek l ted ği n büiu da~nln -ponyanm :ı•e nttJLIU\ ır 
h v Clloları it barlle acl t.ç Alnwn ta ol c n. hlarında diğer Jki Ol• mevki temin ~deceğini cören A · 
ordularına m~adi~ · ıl>etk ı!~l~ c ular grupunun harı:ketl rlle trnıin menb ile İnptere, bu Asyalı bü· 
nan Kmloıdu ar a uç guıp 1 

edilm ine ( h$ılmaktadır. Esasen yük ukeri ve bahri devleti ikb· 
~;;e; t~;r~'t:ı':{ı!1 v~~:fa~;ı~ :.: Alm n e rk c pbcsl KiyeC lle iı"'k sadi cihetten lıkıttırmak için der

ar ında bulunan pek geniş Pr pct bal harek ete .,.cçnıİflerdir. 
lı ıyorlar. bntnklıklnrile iki kı ma ayrılmışhr. • 

ı - Şiınnl ordular grupu 1\tareşnl c k e 'h nd ha ... • hareketleri Amerika kendi bankalarında \' n r k nuıda ında Leninr;rnd •ılll c p • .. .. - ' • d L--1 J orOf 0 u \ npan Almnıı ordulnrının büyiik kıs- ve muaaeseaeran e uu unan a• 
tru{ında; d 1 M ~ıı bu batnklıkların şimalinde haro- pon ticarethanelerine ait parals n 
2
1 

~T. tcrkekz. okı u arndırıııSl·u::a • :ıre: ket etm ktedir. ( bloke) ederek Japonyaca i.tifa-
şa ımoçeıı o uma . d -~:•-- b" • --•-kovıının garp taraflarında; Baltık d nlz.ind ~ınao ü. tiinlüi\l e ... ....-z • vazıyete '!°"mUf• 

3 _Cenap ordular grup~ ?ılarctıl YC)a hikJml!ii t mın edildikten ve ~· ~n~ ~Uelilcı (Nen• 
Budlcııny kumandasında J{ıye! etra- l. ıılnı~rad ıaptolun<luktnn onrn, kin ) Çin hükUmebne " tehaası• 
fında ve cenuba Karndl'nlze kadar lde " merkezde bsttket ed.en na ait paralara dahi aynı mua• 

t '·-dıı Ahnnn ordulannın iht17açlan Lenın- __ ._ 4 _tL'!I. eclil • t • uunan rrun a~u •. · . .1 d h k 1 1DC1C ~ um IDlf D'. 
Hükümet 1-eisi Stnlln Başkuman- gı· ve Rıs:a )'Olları e a a 0 ay f 

daııl -•r . . c"n ·""nlerde ikmal olunabDır. Bu dfi ünce ile AI- ngil tere ve Japonya ile mev• 1 va.... • ını ve ..., .,.. • • • h ------ ·ıı· lld rn:ı. komiserlii;ini dcnıh- man Ra$kUmRndanlı ' losko\'n ve cut tıcaret ve ıeyriaefain mm e-
~1 e1t1~ ,~ bu surctl bfitün bukCı· J..enlngrad 1 kametindeki taarruı.- delerini feabetmiftir. Bu t edbir ile 

d , fL ı et kuvvetlerini,, millt mDdafan iş. lnrn dnba y(ik ~ miyet verme.k- Japon gemilerinin Hindiıtan, A • 
Belediye • ahaat haberleri ı .<>ı ni ve Uaşkumandnnlığı nef inde te \'e dah:ı çok cncrjı sarfetmektcdır. •ustralya ve diğer İngiliz müs· 

ı F toplamıştır. Mesele SovycU r içi~ blr Bugllnkii vaziyet 1812 vaı.iyetlni temlekeleri ve dominyonlan li· 
Belediye memur an- uar için tenzilatlı bayat m mat mücadeıesı ııekıını ar- bundan nraki ıız.ımıuta tetkik " manlanna uğramatanna n .ı ... 

nln tekau .. tıu-g" u·· b .- ı etler nıı tir • • 1 ınuknyesc ederek farklarını iznb ede- ponyanın bu yerlerle tieari müna-
Alman Hıırıeıye Nezan.t nele 1 eegiz. batt L.-1 ı· !_,_.. b 

!!ilııhml nçıkt.an açığa şu aöıler ar· E ._. O d K d nl d se a ıou unma anna ıınaan ı· 
fzmir fuarı mfinasebetile, h('I' sene folllnıi.Ştiı·: Hıubin sonunda ($ov- 5Kı ı u ~man a arın an rakmamıttır. 

olcluğu gfbi J:ıu eo d tcnzJUitlı trcıı retler Birliği) diye biı mefhum kal· E1m1cklı Gene!al i Ukin J aponya, Büyük A r;yada 
ve vapur biletleı inin satı ınıı başla· AL HSAN SAB S k 

n1ıyacaktıı·. ve cenubi Büyük O kyanusta. • en nacaktır. Tenzilatlı tren blletlc ı i 15 da kaldlklannı aöyleıniye elbette lil· 
zum yok. 

Öglc olunca, )'emek bahane ile o
damdan çıkmayı tercih ettıııı. Yemek 
salonunda tenhn bir kö 1:yı seçtim. 

Belediy ] rle, B lediy ye bat-lı mfi 
es seler ve Beledıyt>lcr Bankasındaki 
memurlar lçın t kil edil ek tekaüt 
andı ı b kkındakl karar önümü.ı.. • 

cCanınıı.ı scvtyo nıı. Untnr.11Ja deki lldncit rln ayının b rınden ıtı. 
daha fazla ikam t ~tmcktttn BRı iına- b:ırcn eri) ete g recektir. 
zar buyurunuz. Ilnli~anc ve adıkn- Knnu g re, memur e müstab • 
ne 'ıııki olan bu ikllı.ımız (lz.er.ne d mlerin aylıklıırından k ılccek )ilz 
derhal Tür ki> c a\ d t buyurmanı- lerin nelık tutarına muadil 
zn Enbır.rızlıkln intizar rdlyaruz. ırJktarda meblii da, memurların 
Gt"ntliğlnizc nC'ıyın ı. 1! t l'ızın up oldoklan Beled l!!er~e. t -
tehlikrde oldukunu nnutm ~ mı.. S • l knut ımndı~ın. yııtırıl caktır. 

tostan itibaıen ı;at a çıkncııktır. Bl.. , Floryada sivrisinek- glo-$akson d evle tle ri tarafından 
ağu t~. ,.,,pur bit tlcıi is ıo ngu . .. .............. .......................... .. . .. ,.... . .... ......... . . ............ .. . .... .. ..... . . d i diplonıatlaruun ti.birince - .An· 

ıcı satışı ruıınn upanma f;iin n I Ek m e k le r ' ıere karşı tedb ırıer san1m ak tehlikesi karfUında ken-

Fakat çorbamın üç n ka 
S •ımdıı UÇ ınaSA ot dekl ik; kışinln 
bakJ4}arını biç de bulmıya • 
rak bir mOddel koll.n) ııu·!l, bunların 
dn benimle me~gu! olduk arını anla· ıı:I hl( kim n n muhafau cd :nl • + TAKSiLER /ÇJ.' EMiR BEK. 

f~ni de unutmayınız. Felak tten kur. LE "/l'OR _ T ksllerln bir gün tek, 
dı~~nlrır, obkta arkamfarİ ~den- tulınak için ba ka çııren1:t yoktur: bir gün de çift numara olarak çalış
ı r d •lllerdi. Daha lemlzpak G'ıyiıı- Burad:ın uzakl:mnız, "ıf!niz., maları hakkındaki karaınııme lağve· 

1 daha (dendi) kllık 1 incanln:rdı. Yıılan ı yli)eyim 'mıll. :r~l- dilm~ ve r mt g:ı.zcted nesrolun -
~ 'ekt sonra bunlıınn vntak oda· min attlğını, hıılta ı•llmin ~Jtrcdlği- mu tu. Ankuı·ada !~ni k~rarn uyul~-

em en . ~.. İ 1 ol al hi sctlmı. rnk tak ilcr eskısı glbı çalışını~ il 
mın :ı;anınd kı .,.,aya ~I <'ıını ' • ı B' ı~h lk' k r· .ı... b şlaılıg1 halcll', şrhrimh:ıkki maknm 
ııluk.laı ını üğrımdim ır u za evve ı ey ını~, r.scı· • b! 1 dl . 

Odala11m1% anwnda da hlr kapı nP gf!Zer .... an ° n ..-um 1" .c ı · akı.il bAlu müıı.ave.be ile ı;a • · . , S ki ld rd l l:ırıı bu husu ta r cmır g mc b., 

"Yardı. Bu kapı nkıi kilitli. ~at~ dondum .kaldım. F.akat ctı·afıma bır l~~~rnlkta ::vıım etmektedirler. Bu. 
lı r koca aynalı dolnpln tln ör.' llu ldı ey sczdırmeme.k ıçin dotru odaoJA ı;in vilüycle bu husustaki cmrlıı gel. 
aı n Ne olurdu, odanın ikı kapı ı girdim. ınesi bekl,.nınektedlı. 
<ıl 4u otelin lkl kap~ olsa)·- Bir kanar " l idi ..• uh:ık.. 
cb. .. kak ki. ilk heyecanımı yenmeyi 

Uu hııl karı ında ilk karanm bOıı e ve soğulckanh dü ilnml' h'l· 
(ol.l?lden çıkmak ve müo:ıaQip bir ev zımdı. Yine muhakkak ki bu kiiğıt 

"!'ya pansiyon bulmak .• l oldu. En Ilı.erine hC'men yelkenleri uyn indi· 
r:et yann bu i;ıi yapmalı idim. rceek deglldim. 
Şo halde, lıu rece!... Fabt kapıma bdar ce'en Te bc-
Bu gece,, her şeye tercihan ev me- ni bu ekDde teMit eden kimdi? 

ıelesinl halletmek liıımdı. .v..y.• 
Ertesi gun, ikindi üıtü (c,·imc) 

yeıleştim. Bu, Bııtumun en b yük 
cııdde i Moreııııkrde dort yol af7.ının 
en güı.el kuşcslnl teşkil eden e kt bir 
çay tacirinin evi idi. İbtl~·ın çay 
ungini evin reisi, ve kı%1arı, okul· 
lan, damatları bu mükeınnlel dö.vlı 
dayalı zarif yuvanın kalabnlığı, ne-
11" i idıler. 

Bu küçuk hfullse Uzeı ine, vaziyet 
d"' •iıımişti. Benim bu tehdit ıııektu. 
buna aldırış etmıyerek Batunııl ka
lışını knı·şı tarafı adam akıllı faali
yete ~eçimıiftL 

Ben ise, asnbım düzel.ip de tlnhn 
oğukknnlı dOşünmiye hnşlayıncn 

kendi kendiıne: cNeden beni vuı· un
lu? diyordum. Bu miruıslı. bir k:ına 
ghiş olmaz mı? Ye onlar bu kııılar 
unh şeyi dilıünmıiyecelı: iıı .. anlar 
mı?> 

Onlar? 

Son Posta refikimiz 
12 y ... nd. 

Son Posta re.fikmiz. ılün ll lncl 
sen ini tamıırnlıımış bulunm ktadır. 
Kendisine uzun ve ıuuvaffakıyetll 
omürler dileriz. 

Balurköy Halkevlnde 
J•nl kurslar 

Bakııköy Halk11ıiııdeıı: Evimizin 
dikiş, nakış, tiçekçillk ve şapkacılık 
kuı'Sları açılmışu r. 

Bu ubel r lroyıtlı olanlaı ln yeni
den ka)dcdilnıck arzu edenleı1n 
2Sıi/tl41 sıılı güııfi ıant 14 d Evi
mize gclmelcı i rica olunur. 

Çorluda beledlyenln 
faall1et1 

Evlerinin, yeni usul m 'bl'!lee 
.fazlıı kısımları gal edılcceğinden
tıeni bir can kuı tnran gibi nnılıırına 
almı~nr ve lıu cbeple dı: rrı güz J 
odnlarını banıı vermişlerdi. Ti ilk 
günlerden ı711n Türk • Sovyet 
do tlu •unun hatırını ııııyıın Bolşc· 
-vfkler de yük bir mlsafırperver
likle, benim bulunduğum müdılı-lçe 
eve dokunmamayı vaadetmlşlerdl. 
Benim için en ınübim mesele lse, bu 
koca konaktn tam üç ailet ·evet., 
ilç tane- kapıs1 oluşu idi. 

E\'et; (onlar) nrtık i)fco anlaşıl. 
mıştı ki; Enver Paşayı rnuhnfııı.a Çorlu, (H ust) - l\a ab:ımızdıı 
ııe mükellef olnnlardı. ede Dd d !a emtia v hayvan pa-

na)"ln, her hafta clıı pazar kurul • 

20 eyliifo kadar devnm C?tl~ektir. d isinj m üdafaaya azmetmiı bu-* SÜMERflANK l il iti !Ü· beyazlaşacak 811nd1 Junduğundan normal t icaret ve ik 
Dl RÜıYÜ\' n:rı./1\1 Elli - Su-1 Floı:>a pliijınds bir lağımın pat- lı.aat müna ebe llerinin çok ciiç· 
mcrb k l' m tld u n- . f--' lama J Uzt=rlne orada sı..-riııineklerln f,..cmı·11. oldug·u fU devır" d e iktıa.ııdi _,., l ki k Son guıılcrde ~ehrımıze JUJB ..,. T 
!erde '" hrimlze .,.,.m ı c. eııınt: • mikuırda bug·d ~ g im ·udir. pt·)da oldugu :. klindc intişar eden ve m ali mahiyettcdik zecri ted· 
te<lir. Umum Müdur hil4?ll hmlttcki J lıir ha·rndi ı zeılnc yapbğımız lah· b" ) . .. •• a1c1 t 
kaı..."lt fabrlkasmda tetkıki r yapmak- Bunlar arasında bllh bl")rtı kfl.atta, iilluıkika :Florya plajında •r erı ııozune ırmıf ır. 
tadar. Bunı:rıı ~ !ine • d ri u kun. v :r-ı.ıınu k lıuı:-da)lar fo~lııdır. J. mın ııatladı •1 \'e !ııkat Sıtma Anclo • Sakson d e vletlerinin 

lk b k 
1 

Bu \'rudatın, lıstımbulun ckml'lı .:ı!l !ı . ld·•·• - -' · • db" duna fabı ıı nda ve ., m ıı an ·ın ı ın ll~ıcleleşi ı:ııınlakıısı dııhllinde hulu. f.İınw.ı1A a uuan -.-erı te ır 
dı,._, ' d lk! hıılit.n11ndaki buğda'' miktarının 
..,"r mü c • ı m e h er ya· ~ nnn bu "·erde mücadele heyeti tara- ö ted.enberi vardım ederek ya••t· 

k ı · 11 •· k ı· arttıı·ılıruısı imkinını nr g.i ,, ,... ııurn ıh a ıırttı a .. ve a ıteyı fınclan, ,.ivrlsinekl<'rin ,.or•ıılnııısııuı mak~ .. buJund··ı.lan r11naking r :n 
k ı -'· h ı d ı k suvll•nmektı•dir. ~ ._ - ua y--. 'Y" 

yü se tm<:ıt wnı ann a a ınaca • Of' 1 b mt> dan 'l:t>rilmeden lfızımgclen t~- bük' : ...... eıın· e b'1..1. -., fı..I·- --'-erini tedbirleri tc.'Sbi edce<; tir. 'l'opıak Mahsulleri ıs ek \J bl 1 1 1 1 Jur. a..ı - ,,..,.. nua ... 
hu u ta hnzırlıklur yapmaktııtlır. r ı>I" n 8 ınmı~ 0 < ~u ve ".nacna • Fra ll.S1% Hindifiniai laududwıa doj 

Trakyada z lraat Ağu tos 15 e kadar ekmeğin dıı· fp h Flol")'ada "'ivrlslııclc bulunmadı· k ttir.ındı lmu tur 
f !!llallyetl ·ı aıııa.ı1mı tır. Keyfiyeti bu yoldn ru aev e 0 f • --~-.. ruı ı.lyade beyıırlaşacıığt, yani ha. düzeltiriz F'.alı:al Asyamn IMa to.m-, 

Çorlu, (l!u usi) - Ziraat kon\bi- Utad ki buğday miktarının arta· • tllf..U. v•&murlana me•Iİlnİ 
k l 11 •·- ı aiıı lıeklenmektedir. , .._ naları tarafından tru wı ı e .....,ı·a. hetl-!IHf olduiundan (Çaa..Kay• 

r ı.iirraın harman ı lct> nde (ahı- Edirnede Selimi ye Şek) ia fıtkaluUMn Hi-cliçini bu· 
Lmlmak üzcıe göııd ıilen batuı.Ier· Kasabada İmal' . . . cluduna kadar ıeWMlme&.i ~ 
den bir tan • Çorlu, bir tane i Te· C & m 1 J D ) D e t 1 a f 1 
kirdağ, iki tanl' Malkata, bir ta. C:orlu, ~ \ 1 Hu us1) - Resmi ve ~ cJacal<hr. ~ya:yJI Biyiik 
nesi de Ha)raboluda {aally te gef· bu usl t bbüslerle rük tilmlş ye- g Üze IJ e Ş t j r j l d j AJ7an111 brulna ...-ı c:ePUbi Bii· 
mış bıılunınııktailır. ni ;retıl biıuılRl'la enine boyuna gc- 1 yük ()kyaru.wı ad.l..,.. n yol· 

Bundan b~'fkıı Çorluda c~ha elin- ni~lemektc olan Çoı-hmun, l60) bin Jo~dirnc, (Hu u i) - Tarihi Edlr. ı.,... hlıkim olıukt.a ~e· 
de bulunun ve halkın lınrnum l ll' • liıalık Bdrolyl• bii~le K.a~mııkıım nemlzd Turk vaıiıf,"lııın muhtcşcUl cek 1~ ~ lnsiltere ile A· 
rinde ücıetle çalı ırn ( ) taııu har- f lık ve Beledı~enln muşterek mc aile-,- bir mbol halinde yükselen ş:ıhe. merikuun bütün clon&nrnalar11n 
ıwın mııkıııe i d ~nlıemıyu bailam~ ı llc, gilı.elleşme~inc, eehir ihtiyt1ı;ln.: !Wr Selimi~ c:ımlin~n dış avlusu Va- birleflİrip Japon adaları ...lar1na 
bulunmaktadır. ı nnın temin ve tamıımlıınmn"ınn çıı- llıntr: J<'eı ıt omcrın emlrleıile )'e· önGerinek t I b. halde 

Tiu ıııııkiııelcriıı yakacağı, kuluma· lııılmııktadır. Hıılkı ziraat \•e tica • şil salın ~ npılarak tanı im edllmlştiı·. gb l ~r·op u U:,,_ 
cağı gaz \'cıınlr yağlaı Gaz orı ine ıctle ~inen Çorlu, hem ":bir, ~ u unan ve 1 sayet y-uı O• 

• • 1 k- 1 "' ı. h" k ıln A~'1'1Cll avlulaı-a ait taş nıeııliven. 1__ J•nnn .ı _______ :ıe çarpıf• temin vo tcılnılk t'dılılı~lndcn ııınklııc ı t• ·oy ıı arı ı ıa ... y:ıııııı uyu ve ,.. aan -r--~ 

sahiplerinin harman i,.lerinde tuzla r1 knsabnlnrındnn biridir. Çalı~ayı lerln esaslı tamil'lerlne bnşlanmıı. makt.. Şimdilik Jµı,alo • Sakson 
pnrn almamalaıı ,.e ht•ı haııı:i bh şc·- zevk edinen hnlk, tıı ılnsına, bnf:, bah H ınkur mahfelinde nılhrap çıkıntııı devletleri böyle tehlikeli Wr ma· 
k1lde hileye sapmamaları için milli çesine evlat ihtimamı goste kte, etrafında bulunan çifte süntunlu ceraya abllnıya mütemayil ıö· 
korunma ·kanununa g• re cezalandı- topraktan beklediği fe~'Z ve cö rt. eO 1ü tnrns!arın • erisirıe doğru olan riinmemıekteclirler. 
l'lllcakları kcndllcıine tebliğ cdilnıış. ligi bol bol görmektedir. çirkin n ıınzaı-alı abdc.'!thaııc )"eri kal· 
Lir. Hiilen abone knyıt ve talep ıınyı- dıı ılnıı~, knpı halinde kullnnılnn e i Muharrem Feyzi TOCA Y 

nıın Ye ışık ihtiyacının artın ıuna iki penceı·e yine asli cldinc ifrağ f!· ............. ....... . .............. .... . .. . ... .. 

Yurddaşlar, ıağ'men, el trik ntnlı, m eut dllmi tir. Taaviri Efklr 
nıotörkrile tnlcp \'e ihtiyacı karşıla- Valimizin bu ince ve yüksek ati. 

6 liralık tasarruf bonoları, halktı 
clevlcümiz.iıı halkeı ta arı uf siy e. 
tinin bir eseı idlr. Onun u,: n tıer kt!
~cye elverişli olnn bu bonO:aı ı halkı
mız ltapışıyoı:>. 

makta ve temin cdebılmcktedir. kıılarını §Ükı-anla bildidrlııl. 

Karsta bir idam 
karart 

11-•v. Kars, (Hususi) - Kal'Sın Susuz 
Vatandaşlar a:ras.ında bir tasaı ru r nahı~ ıne bağlı l\1nm11ş köl On den 

yanşıdır başladı. H rk , hiç ol· ı Pulııt .ağayı bundan_ dört sene c\'\0 cl, 
nuızsa 5 liralık bir ta arruf bonosu Kars ı tasyonunda oldurcn l\ranıaşlı 
alıyor. Unyram adındaki şahıs hııkkındn şeb 

Uluşal Eko. omi rimiz Al;"lreeza mahkemesinde cere

Muratlıda mahsul 
bereketli 

Nüsuaı (5) KU!'t ,tar 

1 
rar1.:·. llıuio 

Abone Şeraiti i<iıı için 

Senelik ............ 1400 Kl'. 2700 'Kr. 
Altı nylık ............ 7&0 > 1450 ' 
Ü~ ııylılı: ............ (00 > 00 , 
Bir aylık ............ 160 > yoktur. 

DiKKAT: 
D rcolunmıyan evrıık iade ~lmıma'I. 

Ilöylece ... Yani istediğim gibi yer
le tikten sonra (Paıa) yı arayıp buL 
mnk zamanı gelmişt1. 

Ner d idi? 

Bir tıı.nftan da bu ilk tclldit üze. maktadır. Çok rnğbct gören " . i ti
rine korkak görünmek, ımklunııuık, rak edilen b pnnayırda mühim alış 
lca111ımdakilere başk bir kuvvet ve- veriş yapılııuıktııdır. Bu aaretl Be. 
rlr, ve ben böyl c ipin ucunu f'lden lediye de mühim hır varidat eWe et
kaçınr, bir dahıı da yaknLıynmam mcktedlr. Diğer taraftan Bcl diye
diye torktıyorum. Bu heple hiçbir miz 60 bin liralık t.çcs.ı1 500 d n 
ver olmamış gibi, i ti!lmi bomuurınk fazla !ııldr ,;e muhta( asker aile ine 
istedim. (Deı:amı tnır) 1 yardımda bulunmaktadır. İİİmmmmİİİİmİİİİİİİİ;;İİİİ-İİİİİİİİİ 

yan eden duruşmadan sonnı, Ray • 
ram hakkında idam cezasına karar 
verilmiştir. 

llurııUı, (Hwıusf) - Yağmurla. 
rın tam vaktinde yağması dolayı ile 
bu sene furatlı ve havalisinde mah
ııulut çok bereketlidir. (5) luı.nnan 
makinesi gece ve g(lndüz faaliyette
dirler. Knrpuı., kavun, nıısır, gön· 
dondu mahsulll de boldur. Çiftçi bu 
'nı.iyetten çok memnundurlar. 

r• ....... ftM~ttltWllUllMİİUW = 
r i Vecizelerin Şer:1i ~, 

Du,gfin burada iaimlerinl vermekte 
mazur oldu um bw arkadaşlar uy
kulnnnı, rahatlannı feda ederek onu 
uayıp dımıyorlardı. Nihayet öyle 
hır an ~di ki ; hu ara7&Iılar arası· 
aıa binat ve bll!ill benim de 1katil-
1tıam lcnp etti. 

Bunu kollarımı sallara sallaya ya. 
... mazdım. 

Kıyafetimi defiştirerek pfalı: aö-

Ethbi roman: 9 .............................. 

k!lnceye kadıır bucak buc k dola,tı· Bundan dolayı onun gelmemesini 
ğım gecenin sııbahı Enver Pnııanın temenni edi) ordum. O gunka gezin
itlni bülımıı, hntti muhtelif yerler- tid onun zarif r.rözlükl i, tatlı telif· 
den gelerek yanında toplanmış olan- f\1%.u bile beni sinlrlendirmlşt1. Su 
lann 11 t.ealnl almıı ve ilk toplantı· baıındakl itiri!ımlıı lbu s1nlrlenme 
tarda görfisülcnleri de kısmen öğ- aı·a.sında şimdi bir 1rtıbat göı üyo. 
r nmiştlm. runı. 

Bu hnyli y klü e muvaffakıyetli Mmaffcıin blııız ra bize ilt.ibnk 
,;rçmış gecenin beyecanıle hemen es· edece-;lndcn doyduğunı hoenuuıuı.lu
kı kıyafetim b6rtinerek Batumnn ğu, Naci be,Yin ~oıan ukütun• \"e 
m bur bolvıınnda denize karşı 'ke. harek Wxliğinl. Mcdlhanm zeki fi. 
)1nl k yifll kahvalbmı yaptım. Ve fel . ~" çab lı: _ _. 

0 

1 

ti en ~ u unuttUn•U. nun 

( } ~i ı lak '1trlile bafkcnuolo. bugfin kıynfcti d yü:r:Ci kadar l'tif-
r li. Grı tanorli vilrud ınün en ittızel 

Kemal Bil batar ..................................... 
hatlarını tatlı bir ihhanıla sarmıştı. 
Altın f!A(ları her zamanl:ı ihnıalk r. 
lıJda omuzlarına dökülilyordu. 

.Karnrlnştırdıl:'lmız su bıısında, .;l
menlere uznndığlmız zaman r.tedıha 

saçlarını arkaya doğnı dağıtan bir 
baf haı-eketile dedi ki: 

- Annemin sonbaharı böyle bir 
y Dliğe kaw~maktır. Ah sen anne 1 
Daiına babanla kalmasını billr•in. 

Nimet hanım güldü: 
- Fakat bu ycşillitin ne kadar 

yalan ~ier olduğunu ~ubııdakl 
dallar fısıltı itinde, bir döklllOJie ı!· 

şa ediyoılıır. Benim ya 1mda bı:ıhar 
böyle aldatıcı v-0 bir an içindir. 

Sonra Naci beyden fikrıni scrdu. 
O ayni ıriikfıti vn%1yette biraz dur· 
duktan sonra: 

.B~ l>ır :eı;k.i tahaUur kaldı 
Bıı aoneıı, golgclcnetı dı.1t11ııda 

bqtini okudu ve kollannı huyfik ka· 
vislcrle hareket ettirerek ilave etti: 

Ölmek dr.ğildir, omruı ı-u-ı en 
feci ifi 

Mu,,kül bMdm· ki, olnıeden 1Jl11r 
kiıi 

Ziya resim nlizini carken Naci 
beye: 

- Moı.afferin aizc vettcP_fd ce\•a. 
hı bilmek isterdim, d~di. gülerek: 

Murat efendi hemen ntıldı: 
- llcrhalde şli)le .;öylcıdi: 

Yuc kapıbııamnk 
Aramak lazım aramak 
Agarsa da acı,lann 
Taıamak l~ t« a ak. 

Herkes kahkaha)"! bıraktı. 
Gijlmlyt'D yalnız ı•im t hanımdı. 
cTiibi• lerin dişisi Hayri)e hanım 

da bol kahkaha ına ratmcn sade e 
gırıttı. 

Ziya: 
- Sen 1:örünıOn Murat e!endi .• 

dedi. Mu:ı:nffer ağzından bu ııJr ba
k:nlım sana kaça mal olacak. 

Murııt dendi ~evap ver.ıJi: 

- O zat n ~iirlerlni bed;ı'aya 
veı·mlye nlışıkbr. Her haldı.ı iktıbas 

hnkkı istemiyecckUr. 
Bir müddet Nimet hanımlıı. Naci 

beyin mükfilemeye karışmadı !arını, 
düıünmiyo dalını~ gibi durduklarım 
hatırlıyorum. 

Ba esnada l\tnrat efendi Ziya)a dıı 
takıldı: 

- Fakat sen, labiatten yaptı •ııı 
Jktlh slaıın bcsnbıPı nasıl \CHce"· 

tıln. Onu düşiln. Bir taraftan mun •k
kitleri he aba katacak ctabıata fazla 
arlık kalmış• demj! ini r •lı) c e 

rind hakikati tahrif edeceksin. AJ~ 
lahı ildebı alaya alacaksın. Uzun hlr 
bacak, ve bütün bir yüzü kapl yan 
g&Jer •• .> 

Ziya da liti!eyle mukabele etti, 
sözünü k rek: 

- Ah seni softa ••• Hainı vatan •• 
Miirtecf seni. •• Canıl resimlerim ne. 
den yaptığını ııimdl anlıyorum. De
mek Allaha yaranmak istiyoıTI?n. 

R ri emeğ1n boşuna gitrn eydi. 
Murat efendi yüı.One esrarenbrlz 

bir minı:ı doldurarak: 
- Nasreddin :Hoca dedi, bfr gun 

bir kase y urt almış ve denlıe dO
brek kaı ı tırmıya başlamı:ı. Sor· 
mu lnr: cN" yapıyorsun hoc. b 
cYo •urt ma)ahyonım> cevabını \'Cr
mi~. 

cCıınun d nlz suyundan )ogurt 
olur mu?t d r ••. Tdtrar cevnp 
Hrmlş cyn olursa .•• O zaman düşü. 
nun b n ne olurum ... :> 

(Def)anu var) 

Lı"uUHtttt....,..Htt"'tttHtnnnıuıunnuıu~ 

Halkı okutmalt, bir hükiı· 
metin illt htd•fi olmalıdır. 

Napoleon Bouparte 

Bit hükUmet. balkı ne bdar 
okut11ı·, ne kadar •:rdmlaunıa 
ken l§l oi daha kolaylı la ba· 

ı·ır. 

Çünkü mGne\•ver ınsanlar m~ 
kelle! olduklıı.rı vazifeleri daha 
iyi kavrar ve onlnn do~rudan 
do mıya yapar. Halkın m6kellef 
oldukları vazifeleri bile bile yap
ması h!lkfımetin mesaisini benı 
kolaylaştııır, hem çabukla tınr. 

Blı· hılkümet halkı okutmak 
ve ııydınlntınak ıc;ln n kadar ça
lı ıı sa çalı sın bu çnlışnı.anııf ~ e
rimini kat kat alır ve bu sa} ede 
halkın seviyesi ytikseltııi , hem 
rneml ket ilerl mlş, hem de hu
ku etin h r ynpt n anlaşılmı 
.. -e bu anla ma 11 ula al iıl ı ln 
üratle yiirümcsi ve istenen mak-

anda i kola 1 o ur. 



28 Temam -=== ====--== TASVIKl EFKiB 

Gazete 
eahlfelerlnln 

tahdidi 
( .............. ._) 

Uzakşark 
davası 

rörerek kiiıdm dalıilde İIDali iti- (1 a.d •a.Jtifedın dtL'llM) 

ai tekemmül ettirmek ~lerİllİ haiz olduiunu ilave eylemiştir. 
daima dü,ünmelde olclui- tab· Mumaileyh, ıözüne şu suretle 
min ed iyoruz. devam etmiştir: 

F akat bir taraftM lıM ~ler c- R oosevelt'in kararı üzeri-
d ü.tünülürkea. d ijer taraftan da ne Japon matlubatırun bloke e
hariçt- fİnMIİ ~~·~Ye~ d ilmesinin iktıaadi bakımdan Ja
ıüçlülde tedarik eUifıma lrait- ponya üzeninde ciddi bir tesiri ol
dm, her .... ecla ittihlilci.de in- mıyacakıır.» 
.& derecede t~rrufa riayet et- Hatip, Japonyayı Hindiçininin 
~ de mecburıyet vardu. müdafaasına müteallik bir mi.ak 
~ ~_mecburiyeti b~ imzalamıya .evketmit olan cıbap 

tlefa :Jme takdr ile ruete ıahi- ve avamili hatırlattıktan sonra A
feleriai tahdide taht lutmulDda- merikanın Japonyanın hakiki mak 
ki isabet atiki.rdır. Vakıa ıazete- satlannı anlamaktan imtina et
et1erin arasında daha ziyade itti- me..lde olduğunu söylemi' ve A
l.at temini mümkün olup da l:u merikahları daha iyi ni) etler be~
liiawnlu ve mecburi iti kendiliği- Jcmiye davet etmi tir. 
mWlea yaparak hükiametin mü- cEmniyet siipapı• 
dalaalfline meydan vermem it bu- Sanghay, 2 7 (AA.} - Ofi: 
lunsaydık d aha çok doğru olurdu. .Şanghay'daki siyasi mehııfil 

Ati na 
boşalıyor 

halgt111 ı .... 11clonı 
Ati.,,lı elını.-111.,111 

me111lelcetlerin• dönmesini ... ,.,,; 
At.ina, 27 Temmuz, 

(A.A.) - Stdani ajansından: 
Nuırlar Mttlisi, ücretleri hayıt 

pahalılıtına uydurm•k -.. 111uht.elif 
içtimai tabakalar için ayni hasat. 
tandardı -.ücude geUrm~k nıabadi-

1 amele ücrcUcri hilkiimct memurini 
ma:ışlarını ve hu~usf mfistahdemin 
aylılı:lannı yüzde on ıli yetmie nls
bctinde arturmıyn karar vermiştir. 

İtalyan işgal kun-eUerl kumanda
nı, teı·his edilmiş olan ve A tinnda 
ıuukim olmıyan Yunnnlılaıa, viUi.yet-
11.>rintfo iktı dl ha~ atın hllmıması 
için, ıııemlckctlerine d<iıım• lı•lini ı:m
rctıniştir. ......... , ..................................... . 
General De Ga ulle 

Beyrutta 

Fakat buna kendiliğimizden yap. ile iş mchafili. bug ün vaziyeti da
mald aki aczimizi hüküm et görün- ha az. endişe ile ve hatta biraz n;k 
ce, nihayet kendisi bo İfİ eJine hinlikle derpiş etmektt!dirlcr. 
almaftır, ki bundan dolayı da hü- Nikbinliğin sebepleri şunlardır: 
kamete tqekkür etmemiz bir "a· 1. - Büyük Okyanusun muhtelif 
ailedir. merkezlerinde mlisellih bir ihtilaf B1tynıt 2 7 temmuz 

TASVİRİ EFKAR zuhurunun yakın olm dığını gös- (AA.) - Hür Franııızlann 
•••••••••••••••• •••••••••••• .. ••••••••n•••••••• teren al&.metler vardır, 2 _ Ja- şefi olan General De Gaullc. ge-

h b
• J pon istihbarat bürosunun Hindi- Çen cuma günü Beyrutn gelmiştir. 

Du••nya aT J çiniye müteallik olan notasının Orta ı;c Yakınşarktaki Hür Fran
müphem makiyette olması 3 _ sız mümessili General Catroux 
Vaşingtonda bloke edil~i7 ser- tarafından istikbal edilen Gene-

,97 inci _._ [ mayeler için ruhsatnameler veril- I ral De Gaulle halkın coşkun teza-
•- _ mesi hususunda liberal bir zihni- hüratına mazhar olmuştur. Bey-

ı......,..,-------- yetin hükümran olması, 4 _ Ma- ruttaki bütün evler bayraklar! 

lnglllz tebllll 
Kahhoe, 27 Temmuz 

~A.A.) - Oıtatıark tebliği: 
Lib\·ııda Tobnıktan haı·ekd etnıip 

Qlan İllndli bir keşif kolu, biribiriıı1 
nıliteakip sliratle dütmanın c-ok kuY. 
vetli cNirt meniine hücuın etmiştir. 
Düşman garniıonlıın ı;afil avlan • 
:ıanşlar ve ırllngil kuvveUle püskfirtü
lerek asim zayiata uğrııtılmı~lardır. 

Ayııi zamanda İngHlı Ye A vus
t.ralyalı keşi! kollan, dilşman mev
zilerinde harekat icra ediyorlardı. 
.A vustral:ıtalı ke~if kollan dil~llUlnın 
hh çok kur;etli noktalarını zaptet
mi~er, İngiliz keşif kolu fe;e lıir ta
kım esfrler ve Jaynıetli malümat i?e 
avdet etmiştir. 

!,ihya huduılundn to~utarımız, 
düşmanın motörlü bir nakliye koluna 
'fe ileri tara ut mevklleı-ine karşı 
muvaffakıyetU bir at~ açmıştır. Bu 
l'l'phl'de rle kt if kullan haı·ekatınıu 
fobyativi bir.dedir. 

ltaly•n tebllOI 

H Japon mehafilinin vaziyetin bir donatıl,....ıştı~. • 
kaç rün içinde salah bulacağına lngıltereye 
dair olan beyanatları. h h •• 
Halihazırda bu mehafilin na· ava UCUmU 

zarı dikkati, bizzat R oosevelt'in Londra, 27 (A.A.) - nn,mıının 
dün gazetecilere vaki beyanatın- İngilte.re üıerlnde dün geceki hava 
da dr4iği gibi, Uzakşarkta cem- faaliyeti çok kilçOk mikyasta olmuş. 
niyet ltipapı> te,kil e-tmekte olan tur. Suffolk sahilinde bir :noktaya 
r J ı.. H d bombalar atılmııtır. Hasarat w te-re emen.-; in İştamna mlitevec-
cihtir. Bu mehafiJ, Felem enk Hin- .. ıe_f_a_t _:ro_ lct_u_r_. ________ _ 

distanının İngilizlerle Amerikalı- Mamlekatlmlzdan 
!arın harele.etine iştirak etmemiş neçen Sov•et 
olmasını manidar bulmaktadırlar. • 1 

MW..samat ilıtimal• az leMaSI 
Manille, 27 (A.A.) - Ofi: Erzurum, 27 temmuz 
Flip in"deki salahiyettar Japon (A.A.) - Buıünkü trenle 

ve Amerikan mehafili diyor ki: muhtelif AVTupa memleketlerin
Japon k redilerinin bloke edil- den 149 Sovyet tebaası gelmiş ve 

mesinin Amerika ile !aponya a- Sarıkamış.a ~itmi~lerdir. 
raaında muhasamata sebebiyet Sofyada 
vermesi ihtimali azdır. Maaınafih Sofya, 27 (A.A.) _ Ofi: 
fİn'ıdiki buhran on senedenbeıi İtalya, Finlandiya ve Danimar 
Büyük. Okyanusta çıkmış olan kanın Moskova aef •netlerinin 
ihtilaflann en vahimidir. memleketle.J"ine gitmekte olan er-

Roma, 27 Temmuz Flipin kuvvetleri Amen1can kan ve memurini dün gece Sofya 
(A.A.) - 1t:ılvnn orduları umu- d 'lhak d'ld" 

~ or usuna ı e 1 ı istasyoııundan geçmişlerdir. 

SOVYET 
tebliği 

ı ENİ NEŞRİYAT 

Değişeı Düıya 
«fktısadl devlet.çilfb •Dellifi Alı

nıet Hamdi Bapr, •De~l§en dilnya> 
11aırıt altında son derece kıymetli 

(1 i-ı Mlif Hn Ü11GM) bir eser neşretmlıtir. 
Düeman Lenlncı-adı da lxımbarch· 168 aahifelik olaıı 1>11 el!erde ıu fa· 

man etrıılye teeebbtia etmi~r. Büttln ıılJar vardır: Ön saz, buhran ve it
bu hücumlar atır aayiatla pllıktıı· • 
tülmü~tür. ıaı deneleri, liberal njlnıin doğu-

Ru:o deniz kuvveUeri Karadenizde ıu -.e batıoı, yeni nJa.amı'I\ ana pren
Tuna nehri ağzında nıüatabltem bir aipleri, son söa. 
adayı işgal edeı-e.k buraya asker cı. Muharrir 1914 r;eneslndenbcri 
karmışlar, bir çolr top n malze111t dünyanın bir buhran ve intikal dcv
ele KCÇirmiılerdir, resinde oldul'unu iddia edıyor. Bina-

Sovyet. hava kunetlcrl, Rumen etıaleyh gerek Umumi Harp ~c gerek 
petrol mıntakasına tehlikeli bir hU • son dünya harblle bımlıın narnııındıı 
cum yapmışlardır. Bir çok variller, muhtelif memleketlerdeki inkılup 
depolar ateş içinde bırakılmıştır. Tu- hareketlerini ve dOn~a buh1anını ny. 
na nehri üzerinde iki düıman gemi-
sinde yangınlar çıkarılmış, dJğ'u gc- ni menşe'e b:ığlıyar < bunların hep-
miler de tahrlp edilmiştir. sfnl buhran ve lntkal devre inin ııli-

Mo.lrovanın bombardımana metlcrJ olarak kabul ediyor. 
Mo kova, 27 (A.A.) _ Ofi: F~erde bu devrelerin karnkteristik 
Rt>snıi teblii!de §öyle denllmektf!- va ıflnn, diktatörlüklerin zuhuru, 

dir: inkılnplann p ikolojisi ve kanuni· 
21i/27 tc·mmuz ge('esi, dalgalııl" ha- ~etleri mükemmelen izah olunmu~

llııde biribirini takip eıleıı ) Oz kndnı• tur. Liberal rejimin doğuşu ve t:ntı
Alman tayyaresi, yel\iden • fo!lkova- ~· hnkktndaki sebepleri dl! çok etraflı 
ya bh akın yapmak teşebbilc~nde hu tetkik mııh ulü olu biı ok bakı 1 • 
lunmu lars:ı da tan·are delı batar- P '° m ar 
yalarııuıı.an miııia atcşlle karıılaıı • 1 dnn ycnı cıırflşleri ihtiva ctnıckte
mışlardır. A'·cı ve himaye tanıuc- cllr. 
1 rimla, düşman tayyarelerini dağı{- Bu bahislerden onra yenı <lunyıı 
mı~lar ve payitahta kadar gelmcle - niıamının ana J>rl.'n "plerl izah olu-
rinc mfıni <ılmuşlardır. narnk, dünyanın mü takil mili tlc~ 

Tebliğ, ilave ediyor: den mürekkep bfiyiik ünitede a~ rıJa. 
Dll~m:ının bombnrdımıın tayyaıe - cağını, tek başına bir \"ahdet olan 

lerl, hirden uz: k yerlere Jmrmaka- Tdı kiyenin bu nizamda tam ve kil· 
rışık liir halde bombal r atmıelar • 
Ju. Ancak beş ill yedi düşman tny- mil bir istiklale sahip olmasının zn
ynresi, nıiinin ateşini geçcbllıniştır. ruri olduğunu, plan ve san yl ve 

l\loskovadnki hiçbir askeıi hedefe Para mesclelerini, demokı"R ı ve hür
iııabct vaki olmamıştır. Bir knt evle ı·iyet mcllıumlarlle devletc!llk bahis
bı r mektepte yangın çıkmıştır. na lcrlndc g'(iri!slerini bildirmektedir. 
yanıı:ınlar, süratle bastmlmıştır. Ölü Türlı: fikir hayatındft mfihim hir 
ve yaralı vardır. teşkil e<lece\ ve ehemmiyetli olaı·:ık 

Henliz nataınaın olan mallımata bu eııerf okuyucularımıza haraı etle 
göre nltı dG!jman tayyaresj düıilrül. tavsiye ederiz. 
milotür. Sovyet tayyarelerinin uyJ. "lı::::===:::ıı===--========::ıı. 
atı yoktur. 

Leainırada yapılan uva 
hücumlan 

Moskova. 27 (A.A.) - Bu ubahki 
Sovyet asbrf tebliiine göre Alman 
hava kuvvetleri 20 U 2G temmua a
ıasında geçen müddet içinde 17 defa 
Leninı,:-rnda hücum etmek teşebbll -
stlnde bulunmuşlarsa da hcl" defa -
sınd11 zayiat vererek tardedilmişler -
dir. Lf'ningrad civarında .C7 Alman 
tayyaresi düıürülmüıtür. 

ALMAN 
tebliği 

(1 ıin.c.i salıif eden de~m) 
larla geciktirmiye çalışmışsa dn as
kerlerimiz bu hareketi bütun cephe
de akinı bıraktırmış ve So~et dum
daı-larını tekrar tarde~lemi tir. 

Karata bereketD 
Y•lmurler 

Kars, tHusust) - Son iki üç gün 
sarfında şehrimiz bölgesine Orekll 
yağmurlar düımti~tür. Bu yağmur, 
kfiyltinOn yüzfinO güldDrmfif -.e nyn.I 
zamanda yanma tehlikesine nıaı ıu 
kalan nıahsuJ bu yuı.den kurtulmu~· 
tur. 

Kar•erlde yol lnfaah 
Kays~ri, (Hususi) - Yeni a

çılmakta olan şehrimizin en bü -
ylik caddelerinden birine daha 
parke döşenmiye başlanmıştır. 
Dükkan önü mevkiindcn lise önü
ne .k~dar bu 'caddenin şimdiye 
kndar bir tarafının parke işi bit
miş diğer tarafına da parke dö
'enmive başlanmıştır. 

Sahife : 3 

Mustafa Fazıl Paşadan .•. Fethi Okyara 

D-w--~ -ç.ı~ -~ ~ ~·% -~ lı 
-~Siyası hrka reislerinin hayab1 

- tefrika: •• Yazan : Ziya Şakir ................................................. 
( Çıraıan vekeaı) yalnız AH 8uavlnln 
dlmelından dojmuf olan bir hareket dellldlr 

}'akat bazıları da, Mit.hat P•f&JI fok J Ve banıın hak1ıında da matbuat ıü
haklı buluyorlar •.• cMesleksiz, meş. tuulanmızda bir hnyli yazılar yaZll• 
repslı:, muhteris, gözü ııek, at.a~, mıştn ... Fakat ne ça~ k1 bütun ba 
şah!! menfaat lllslerlnden başka hıç ıl hakikatten ok maktır. 
blr ıey düşilnmJyen bir adamın, nl· yaz ar, ç 
hayet bl5yle bir ikıbete maruz lcl\1- Son samanlarda elde ettlğim nsi
ınası pek tabiidir.> diye iddiada lıu- kalardan anlaşılıyor ki (Çirağan 
lunuyorlardı, vakası) yalnız Ali Suavinin dima-

(Ali Suavi) nin ~ahsiyetinl teba- ğından doğmuı olan bir cüret bare
rüı ettirmek için onun 1 !hinde ve keti d ğildir, Bilakis, biribirine lıa-

n,mış olan bir takım eereynıtların aleyhinde bir hayli sözhır oylennıi~-
tir, Tabiidir k1 t ~ illl"I t-u dar sil- mahirane entdkalnl"ile vücude gPl
tunhıra birer blı er nnkletnı k nıunı- mlştlr. A ıl dikkate inynn olan cihet 
kün değildir. Ben son sözü, -doğru- ise, lıu muhtelif ecrel an'aı ın bir 
luğundnn \"e bltarnflığından' herk noktada -ve bllh:ıs~a, Çıı-ııgan sara
kndar emin olduğum- meşhur tarih- yındıı- blrlf'şınesidir . 
cimiz (Abdürrahman Şercıf bey nıer- Merhum (Ebüzzlya Tevfik bey) 1n 
hum) :ı bırakıyorum. Vı:: onun 1 Ta- (Yeni Osmanlılar Uıı ihl) nin üç n· 
rih musahabeleri) nde (Yeni Osman. eil fnilının on kıımnlarında bir ~ık
lılıır ve hürriyet) başlığı altındu ynı- l'a vardır. J'evfik bt>y bu fıkrada, 
mış olduğu makalede tek bir haşiye- \"akti1e hükumet tarafından ıaptoJu. 
sindeki sııtıl'ları, aynen nal,k>tnıekle nan evrakına teessüf ettikten M1nra, 
iktifa ediyorum. (1) i şu satırları yazmııtır: 

(En son avdet edenleri, Ali Su:ı
vidir, Milhat Pıışnnın muhallfleı in. 
den olmakla, Pıı,nnın 1 tanbulclıın 
Avrupaya teb'idinde, fBasiret) ga
zetesine bir takım bendler ya2!mış ~'C 
bu sayede, sarayı hümayuna hulıil 
etmişti. Bir aralık, Mektebi Sultani 
mOdüıiyetine tayin J..ıhndı. Ga~·ctle 
idnl"csiz ve çulpaz bir adamdı. Kapıı
mneılardan aldığı hazır hir kostüm
le. zibidi kıyafeti, bilenlP.rJn ı.rözli 
önündedir. Mektebin idar.:? ve tedri
sabnı hercü merç etti. Genç Türk
lerin Pnriste, bu şöhreti kazibrye yilz 
vermemeleri, pek haklı imiş... M ek
tepten azlinde, ızmirı gayz edip, 
Sultnn Muradı ieHis etmllk üıere bir 
ce:n1lyeti müslime ile Çir.ıiean sarayı. 
na hlıcum etmek gibi bir ch•nette 
bulunduğu gün, ı;arayın b:ıhçesfnde 
itlfif ecfflmiştir ..• 17 Ccmaziyfilevvcl 
1295). 

••• 
Şimdi, hem Ali Suavi efcııdinin ,.e 

lıem de tarihin bir dönüm noktasına 
geliyoruz. 

Yakın tarihte, (Çirağan nkası) 
adı verilen kanlı bir hadi"e vardır. 

(1) l6ttmbul - A.fatbacıi Amire neş. 
rlvattndn11 (Tarlla müı<ıhabf'leri) 
sahife 180 - (1) ınıı'1!4rolı lıl§futnin 
llon f ı.kraH. 

( •.. Hele Suaviye dair olan on, on 
beş mektubun bu meyand-ı bulunma· 
sına ne kadar teessuf edilse yeri 
\"ardır. O mektuplar elde ol Dl clı, 
bugün, mua ınnın pek çot;'\lna mec· 
lıul olan bir iki me elci siyasiyenln 
ve bahusus (Çirağıın sarayı kıtali) 
nin henüz gayı·i mekşuf ve bir sırrı 
mektum ve mahfuf olan safahatl 
fotoğrafi ile alınmış gibi, ashabı 
mütaleaya arzı hakikat ederdi). 

Bu aabrlann ifade etmtk :ıstcdiğl 
mfinadan da anlaşılıyor ki, f.'lr&ğnn 
vııknsı, Ali Suavlniıı çıl~ırıca bir he
yecanının neticesi değildir. An.etti
ğimiz gibi, muhtelif esbap ve a\•ami
Jin tcsirile hu ule gelmi~Ur. Buna 
binaen, bu tarihi hadiscntn esasını 
ve bclU başlı kahramanını iyice an
lıyabilmek için o (esbap11 avamil) i 
tetkik etmek lazım geJir. 

Bu tetkike girl.şmedcn evvel eu ci
heti de ıırzcdeyim ki, bu hususta 
vereceiJm malUmat, ı;ok kunetlt 
ml•hazlara ~e vesikalara istinat ede
cektir ... Bu mcha:ı.lıırımın en baıın

da, tBeşlktao muhafızı Hacı Hasan 
Pnşa) :nın b11tırat1 vardır. Bu sat 
yazıp okuma bilmediği ıçin, sağ
lıgında tercümei hali ile bilhassa 
Çirnğan aarnyı nltasına dair olan 
müşahedesini blıznt nakledip yaz
dırmıştır. Bu hatıra deft<>ri, Hasan 

~~arargihının .ıtt numaralı teb- Vaşington. 27 (A.A.) _ Ofi : 

Flipinddti müsellih ltuvvetle
Dün Malta üıerindo vukun gelen rin Ame.rika n orduauna ilhakına 

hava muharebeleri esnasında düşma- Ak denizdeki 
Zayiatımız ebc:mmlycWzdıı·. 
:Münakale müşküliıtına r gm n kı

talanmızın a lcti mükemmeldir. Sa
luhiyctli kaynaklara gore, ınüttcfık- I 
lcı cephesinin cenup mıntaka ında 
tnhşid edilmış olan Sovyel kılaları • 
nın şiddetli nıukaveıııetlne ıağmcıı 
bir şehrin muhasaı-ası kat'i olarnk 
ilerlemektediı-. 

Acele satıhk bas ve köşk 
Pnşanın mahdumları taı afından ba
nn hediye edllmi'<tir. v~ şimdi. nez
dlmdedir. 

Sonrn •• (Sultan l\lurnd) ın Çıra
ğnn ııarnyında geçirmiş olduğu yir-nın dört tay)·arcsi düşürülmüştür. Tedding • MP-duffie lcnnunile ruh-

27 temmuz ge<:P.sl, Vııletta ü sü ye- sat verilmiştir. Bu kanuna naza-
nfdcn bombaıdınıaıı edllmiııUr. ran Flipin adalarına 1946 sene-

Şimali Afrikada Tobı-uk cephcsin- sinde i.stiklal verilecektit. Bu ka
dc dil ... manın bir taarruz teşebbüsü rar mucibince talim görmüş veya 
akim bıraktırılmı~tır. gömıemlş 1 SO bin Flipin'li ile 

Sollum cephe inde i~'aı-a de~er bir 140 bin ihtiyat e.haıt~ General 
,ey yoktur. b · 

26 temmuz rece8i İngiliz tayyare- Ceorge Gıu et in kumandasına 
feri, Blngaıiy~ hlr akın yapmışlar- verilecektir. 
Itır. iyi malumat almakta olan me-

Şarki Afrlkada dltman, yüı gi.in- ha fi!, bu em rin haftalardanbcri 
lienberi ma1ısur bulunan Uolcltefit veıilm~ olduğunu beyan etmekte 
prniıonuaa yenfdH teslim olmak dirler. Bu bap talti itilafname. ih
~ifiııde \u)un!"uştur. ~ıtaatımız tiy<tç hissedil ir edilmez tatbik olu-
$Jlahlarınnt ateşı Ye f'Üretkıırane bir kt f · ı · f 1 Fi' · 
lıı ....... baı •'- t11 '- bel-~ ... 1 naGa ır. tı a etas arı, ıpınde-

u ... ~ "' .. e e 1nu .. a o:oe D1l un- k" A "k ",. k . ·1 r-1 . 
muşlardır. ı m en an -.ıı omıserı e • ipın 

T ,., .. , fn•Ui• reisi arasında müzakere edilmiş· 
rapaaıae our ,.. .. tayyaresi, . Fl" · k J • d 

, Gk yübekle.rden bir kaç kumbara t ır. ı~ın uvvet erı~ en ayrı o-
ile ,.angın çıkancı plakalar atmış- larak bınlercc Amenka n kara ve 
tır. Bu yüzden ~ıkan yangınlar, ıler- deniz askcrlerile tayyarecileri de 
hal baaiırılmıtllr. adaların müdafaasına iştirak c:de-

Beıiktaı 
gençleri 

Halk evi 
Sıvasta 

Sıvas, 27 Te-mmuz 
(A.A.) - Şehrimizde bulunan Be. 

•iktaş Hnlkevi Temsil Kolu ( H1s:s i
fayia) ile (Kiir) plye81erini 1n11vaf
fakıyet1e temsil etmiştir. Reşiktaşh
lar Sıvastan iyi intıbalnr yaratarak 
aynlmıılardır. 

Zarada zelzele 
Zara, 27 Temmos 

(A.A.) - Bir ıııüddetteııberi lıiıı
aedilaekte olan yer arsmtlla nna 
:arıunz.am olarak bugün saat 4,26 da 
takuH Ye 9 da ufki olarak orta ~ld
fitte iki aanıntı olm~a da hasar 
vuku bulma rnıştı r. 

b ilece klerd iı. 
Yeni bir ordu kumandanlığı 
Vaşington, 27 (A.A.) - Afi: 
R eisicümh ur Rooacvelt, ye:ıi 

bir ordu lcumandanhğı ihdas et
miştir. Bu da cUzaktarktaki A
merika orduları> lumandanlığı. 
dır. 

Askerlilıı müddeti uzatıldı 
Vaşington, 27 (A.A) Afi: 
Ayan Meclisi Askeri Encüme

ni cmilli menfaatin tehlikeye 
maruz.> bulunması dolayısile ku
ra ve ihtiyat efradının bir sene
den fazla ailih altında tutulma
larına müsaade eden bir taksir 
kabul etm~tir. 
P...... Kan.landa yeni tedbirler 

Vaşington, 27 (AA.) - Ofi: 

rr·i·Y·A·T·R·O'L'A'Ri bi.~:rı:h~'.: ·7ı:~:il·:d~::;~t·i·; 
_ J Bu tab ur. zabit, zabit vekili ve er 

Film R~lsörü olmak üze.re be, yüz elli kisiden 
VEDAD ÜRFİ mürekkep tir. Bu tabur. Panama 

Yaz temsilleri bu akşam ŞENYOL kanalında bulunmaktadır. Tabur, 
Çınardibi •İle tiyatr.osund!i paraşü tçüler ve tayyarelerle m•'-
BİR DOKTORUN ODEVl sai birliği yapacaktır. 

Büyük piyes 8 perde 
:PARA DELİSİ Ja p on Maliye NazırıJUD beyanab 
Komedi 2 perde Tokyo, 27 (A.A.) - Maliye 

(Yarın alşaat Hey~iadada: Nazırı, matbuat mümessillerine 
cJ\AN>). aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

Temmaı 

RECIB 

Pau~te.ı 

1157 
Ruıal 

muharebe 
(1 inci aahifcdeıt det<am) 

u.leri istikametinde knçmıya başla
dılar. Yedi 'ııonıbardıman tayyaı·eı;i 
ilel'leıniye muvaffak olaı-ak bombala
nnı ~arp gemilerinin \'t' VRpurların 

etrafına attılar. ~Hiteakibcn torpil 
tayyareleı·i, meydana çıkarak kame 
istikametinde torpillerinJ atmadın 
evvel adeta deniı ı;athına kadar in
diler. 

Bunların üçü denize düşüı·üldü. 
Hüe"1'!1 hitama ereceği mıda takri
ben 1kl mil nıcsafede bulunan 1"eaı·
leı;s torp[to ınuhribiııfn kıç tnı Rfın • 
dan siyah bir duman sütununun rük
scldiğini gördük. Bu muhrip, müret
tebatın gemiyi teı ketmekte oldukla
run bildirdi. Mürct.tt-battım kurtu -
lanlan almak üzere gemiler )"aklaş
tılar. 

o g(ln başka bir hfıcum vaki ol
madı, fakat gtcı·leylıı avcı tan·arele
rimiz, düşmanın torpil tayya ı~lerl -
nin bir teşebbfiı;ünü, bu tayyareler 
filonun toplarının uıeıızillne gelme
den evnol, akim bıraktırdılnr. Düş -
manııı iki avcı tayyaresi düşürüldü 
ve ikisi de hasara uğratıldı. 

Ertesi c:abah kafileyi takip etmek
te olan Cnnt tipinde bir tayyare, 
mitralyöz ateşine mnruı. kalmış ~·e 
içinde ynngın tıkmıştır. ltalynn tay
ynre meydanlarının pek uzak Olma
masına rağmen bunlardan ba~ka 1 -
talyan tılyyaresl görülmemiştir. 

Cant tipinde diğel' bir tayyare ele 
ertesi ~abah düşürülruı.; tür. Bir 
müddet sonra bizim tayyare gemisi
nin avcı tayyareleri, 'ııoınbalal'.lnı u
zaklara atan 8 İtalyan bonıbanlıman 
tayyaresini yakalamışlııı· ve bunlar
dan ikisi düşü r!ll ııı iiştüı·. 

Ertesi ıNn 6 düşmıın tayyaresi, 
bir kere dnha hize hücum etmişler. 
dir. Bunlann hücumu, bir saat de -
vnm etmiştir. Bu tayyareleıılcn biri 
tahrip edilmişse ele vapurlanmııdan 
birine bir torpi1 isabet etmiştir. Bu 
vapurun nakletmekte olduğu kıtaat 
bir torpito muhribine alınmıştır. 
Maamafih kendisine isabet vaki olan 
vapur, tendi vesaitite DcrHvebneee'k 
bir halde~·dl. Bıf \"npu.1' bIJihue iç
lerine.len biri tahrip edılen Stuka 
tJpJndeltl tayyarelerden atılnn lıom
balar. da isabet etmlsse de vapur, gi
deceği yere gibnlye muvaffak ul -
muştur. Kafile, denizi geçmişti. 

················································ 
Ne kadar et yiyoruz 

(Bfrlnef ulı.ff~n d•tıc.ra) 
köylümüzün adam başına senelik i"
tihlik vasnti~i 5,6 kfiodur. Köylilmü
zün yediği et miktan diğer Avrupa 
memleketlerine nauu·an çok azdır. 
Bulgar köylüsü ı;enede vasati olarak 
33 kllo et yemektedir. 

Fakat köylümüzün az et yem i 
aı kalori almış olduğuna delalet et
mez. Çünkü köylüınCiıün diğer gıda 
maddelerile aldı~,... vasati kalori milc
tarı bir cok memleket. kliYlilsündcn 
çok yfiksektir. 1936 istatistilderbıe 
göre kö~·lüınüz Çekoslovak, Şill, :;ar. 
clon~a. Peru \"e dahn bir çok mem
lcbt köyliilerirıden fazla knlod al
dığı anlRşılınıştır. Yalnız bu kalori 
yağ ve Pı otein miktarı itilıarlle nok
sandıı·. ŞPhirlerinıızcle vasati olarak 
et sarliyntı 1!1,6 klloılur, Bu mlktaı· 
Ankarada 22 kiloya çıknr. Yediği _ 
miz et nıiktaı ının nok anlığını an
lntmnk l~iıı Türk ordu undn yemlen 
miktarı zikretmek kiıfıdir. 

Ordumuzda beher ~rin senelik et 
tnhsisntı mı kiloyu geçmektedir. 

Baı1ka mcmleketlcrdt.> niifu başına 
en çok et yiyen memleketlerden 104 
kilo He Yeni Zelanda birinci, 92 kilo 
ile A vustrıılya ikinci gelmektedir. 
Rundan sonrn "ıra ile Kanada 65, 
İnı::ilterc 64, Blrl~ilı: Amerı'lta 61 
kilo l emı ktcdir. 

Avrupa kıt.asında ~n deri memle
ket Danimarka olup ayda vasati 52 
kilo istihlak f'dilir. 

Diğer Avrupa memleketlerinden 
Almaııyııılıı 51, Frnnsada_ :rn. Polon. 
yada ı~. İtalyadn 16 kilo et istihlak 
edilmektedir. 

Fren•••• harpten 
zarar g6ran slvlllare 

yardım •dlllyor 
Vk.hy, 2 7(A.A.) - on: 
• 'az.ırlar Meclisi, Mareşal PcUıin'in 

riyasetinde toplanmıştır. Meclfs, 
harpten mutazamr olan ııivillere ve-
2 ilecck taznıinnt mesel~ meşgul 
olmu~tur. Milli terbiye ve gençlik 
müsteşarı, tedrisatın umumi refor
muna miiteallik kanun liyih11ları 
hakkında izahat nrmiştir. 

1560 

" · j 28 s 
Gtla : 209 

T••••• 
15 

Hıur iM 

D. 

c- Japonlar Amerikanın Ja· 
p onya mat1ubatın ı bloke e tme
sinden dolayı yeise dü~memel i, 
bütün kuvvetlerile hükumetlerine 
itimat etmelidirler.> 

Hindiçinid eki Japon heyeti 
Sanun, 21 ( A.A.) - Dfin Hindi

çinideki J npon heyetinin rei i Ge.ne. 
ral Smitn, iiç kara va deniz subayile 
I~anol'dan S:ıyguna muvasalat etmiş 

mektedir. Bugün, yaı m veya salı gü
nll Japon harp ve nakliye gemileri
nin de muvasalııtı lıekll•nmektedlr. 
Fransız makanılan Saygundaki tay 
ynre meydanının 28 temmuzdan l'V· 
ve1 Fransızlar tarafından tahliye e
dileceğini biJdlrm.işlerdfr. 

M üselleme ted birleri 
Tokyo, 27 (A.A.) -Nişi Nişi 

gazetesine göre Japon hükumdi 
Mançuko ve Nankin hükumetle
rile birlikte Birleşik Amerikadak; 
Japon alacaklarının dondurulma 
ana mukabil müıelleme tedbiri~ 
ri alacaktır. 

Peru - Ekuatnr 
Muhasamatı durdu 
Quito, 27 (A.A.) - Equnteur -

Peru hudııdundnki muhns.ıruat, dün 
saat 18 de ltesitmietir. 

S3 tır. Ayni umanda üç Japon bombar
dıman tayyaresi ve Japon ordusuna 
mensup müteaddit. kamyonlar da 

Akta• Saygıma gelmiştir. Bu, lJaponyaya 
YMll cenup Hindiçinlsinde askeri ınahi-
1-.ak (Y....w> yetı. kolaylık temin eden aıdaşma ... ._ _______ ..., _____ , JUD '-Wkıaı• Wı adımı W,kıl et -

Muratlıda hayvan 
hırsızaarı 

Muratlı, (Hususi) - MuraUmın 
Aşağısırt koyGnde mer'adan çalınan 
(6) adet ötürin faffieri henfiı: me)· j 
dana çıknıamJ.fUr, 

• 

28139 
( 400 ) 

ura eb'adında i ç inde ki d ört odalı bi r kCStk ile 
malrıuldar meyn •taçlı •• r 4000 J iiaü111 k6tüti 

•e yöıılerce fidanı bulunan 

6 ir bağ acele satılıktır. 
İ taıılıul: Silivrikapı - Çırpıcı, Tepebağ, N'o. (10) a 111üracanL 

mi sekiz scnelII• kn. \"et1i hayat hak
kında -henüz sağ olan. alakadarlar
dan, kadın '"e eıkek sıırny adamla
rından topladığım malumat Wı, bu 
esrarlı hadisenin mahiyetini olduk
ça tenvir etınel-tedir. 

( Dn•11tt ..,.,. ) 

Hazinrnin kefaleti altında bulunan Ta arru! Bonoları satışa çıkarılmıştır. 
Bunlar her .ke eye clveıişlıdlr. 5, 25, JOO, 600 ve 1000 liralık bonolar ihraç cdıl
miştfr. ,. 

Bir Tasarruf Bono u r.Jınak hem ımnınua iyi bir falı temin etmek, hem de 

milli ınudafaanın aı1an ihtiyaçluım kaışılamak itin devlete para ikraz etmek 
deınektir. 

Boııolnl" Hazinenin kefaleti ııhmdadır. Hamiline rnahsu tur. Bonolan bütün 

bankalarla şube ve njanslanndan, l\tnli Piyango idare inin resmi sataş gişelerinden, 

bauka olmı)an yeılerde l\lal andıklaıındıın alabilirsin~ 

FAiZ 
GE)iRi~ 

BONOLARIN F AIZİ PEŞiNDiR. 
3 ay vadeliler bir senede yüzde 4 faiz getirir. 
6,, ,, ,, ,, ,, 5" n 

12 ,, " " " " 6 ,, ,, 
Faizler bono satın alınırken bono kıymet.inden tenzil eodlTmek auretile peşin ödenir. Yani bir seıae •ideli 

100 liralık bir bono için 114 lir• vererek ve buna mıllı:abil bir sene sonra 100 lira nlacaksmıs. 
6 ay vadeli 100 liralık bır bono için 97,5 Iha verecek, buna mukabil altı ay ıonra 100 Ura clcle Meeeksiahı. 
3 a)" \ iıdeli 100 liralık bir bono için 9l) lıra verecek, blllla mukabil üç ay aonra 100 lira alacalumn. 

PARAN iZ DAiMA PARADIR. 
Bono almak kin veıdiğinlz para bağışlarımı~ değildir. Yalnız adı değiJJnit ve aiıe ayn biY f•Jcla taıln 

etmiştiı. Vade dolmadan paı"aya lhtlyııcınız olursa herhnngi bir bankaya müracaat ederek bono !ahinden 
yüzde ,yanm fedakarlık yapmak suretile bonoyu derhal iskonto ettirebilirsiniz. 

Paranızın e n emin kasası Devlet kasa•ıdır. 
Devletin kasası hem sizin paranızı, hem toprak 

bütünlüğünü ve istikllli korur. 
Elinizdekini israf etmeyiniz. Para arttU'IDIL 
Buanala bir TASARRUF BONOSU alınız. 
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Salih Necati Eczabaıesi Bahçekapıda Vakılhan karşısında şekerci Hacı Bekir so~ağı başındadır. Başka yerde şubesi yoktur. 
:.:=:ı::::a -

[AT: YARIŞLAR~~-~~~ [~~:~~~:~~:~~:~~~~~] 
Dünkü koşular 

112 34 5678

':1 
çok heyecanlı oldu 

Üçlü bu hafta 

At yarışlarının üçuncü haftası 
dün Velicfcndi koşu yerinde bü
yük bir kalabalık önünde yapıl
mıştır. Yarışlnrn fazla at iştirak 
etmi~ olma ı, koşuların çok heye
canlı geçmesine sebep olmut-tur. 
Bütün koşular aşağı yukarı ihti
mal dahilinde olmuş ise de ıoon 
yarışta Sinısaroğlu ahın iki kuv
vetli rakibini mağlüp ederek bıj
yük bir ınuvaffakıyl"t ka.1.anrnrş-
tır .. 

Birin ci koıu : Meııafesi 1600 
nıetre. 

1 - ilhan \P. Halim) 
2 - Poyraz (P. H.) (P. Ha-

lim). 
3 - Heves (S. Karaoııman) 
Ganyan: 1 lira. 
ikinci kOfU: Mcııafcıi 1400 

rnetre. 

1 - Giilgeç (F. Atlı) 
2 - Süleyk ($. Börtecen) 
3 - Kunış (Ş Kırgül J 
Ganyi\n: 15 O. ikili bahıs 300 

lcuıuş. 
Üçün cü ko.u : Mesafl"si 2000 

metre. 

51,50 [i,.a t1ertli 

1 -MımO;Ga (H. Eray). 
2 - Miıı (F. Atlı) . 
3 - Roi (5. Knrao nıan) 

Ganyan: 2. 75, çift bahis 375 
kuruş. 

Döı·düncü koıu: 1 800 metre. 
1 -Mihrülcan (S. Akson). 
2 - Karakuş (it. Mutlu). 
3 - Işık (N. Temizer). 

Ganyan f 5 O, plase 100. 22 5 
ve 350 kuruş. Cifle bahı 1 3,5 li
ra. 

Be,jnci kotu: Mcııafeııi 1800 
metre. 

1 - Karnnfil ( H. Atman) . 
2 - Dandy (H. Alakuş) . 
3 - Komisarj (Dr. !'cferol) 
Ganyan 200, pliıse 1 75 kuruş. 
Alhncı ko•u : Mesafesi 1000 

metre. 

1 -- Demet (F. Simsaroğlu) 
2 - Buket ( F. Sımsarnğlu l 
3 - Gungadin (F. Atlı) 
4 - Karnbiher (A Aıınan) 
Ganyan 75 O. pliis,. 800. plat1e 

275 kumş. ikili bnhi" 47.iO, iiçlii 
bahi ) 1. 5 O lira. 

1000 atletin iştirak 
ettiği müsabakalar 

lstanbul beden ter bıyeııı ınu
lı;elldleri arasında, üç gündcnhc
ri yapılmakt<ı olan atletizm mü
!llilbakalarının finallerine di.ın F e
nerbahçe stadında devam edilmı~ 
tır. 

Bin ku. ve erkek ıniikellefin 
ı~tirok ettiiıı bu ıni.ı!<lhakalar çok 
güzel ve heyecanlı olmuştur . Meın 
leketimizde ilk defa yapılan bu 
müsnbakalarııı bundan sonra d" 
devam ehnesini temenni ederiz 
Sabahlcyın ıaat onda Eyiiµte 
Bamya tarl ısında General F ah
reddin, Eyüp mükelleflerini trfti~ 
etmiş ve hepıııne muvaffakıyet Ji 
lemiştir. 

Öğleden sonra Fcnerbahçe ta
Clında toplan n mükt"llefler cin
de Yalova Gençlk klübünün ban 
doııu olduğu halde bir reıımi ~eçit 
yapmışlar ve l~tiklal marşını mü
tenkıp Beden Terbiyesi yüksek İs· 
ti are heyt:ti azası ve nıületişlc
rinden General Fahri, miikelleflr 
ri teftiş etmiş ve bundan aonr.t 
tnüsabakala r geçilmiştu. 

Erkekler arasında 100 rııctıe 
•urnt: 

l - Koço 12.2.10. 2 - Da
no 12,4.1 O 

200 m e t re: 1 - Koço 25, 2~ 
F oti Anadoluhisar 2 S. 1.1 O. 

400 metre : 1 - Foti Anado-
luhisar 56.4, I O. 2 - Kemal 
'i8,3.10. 

800 m e tre: 1- Foti 2, 17,2, 10 
2 - Cevat. Eyüp 2.12,3,10. 

1500 m e t re : 1 - Eyiiplcn Ni 

hat 4.41,4. 2 - ı uri, B'"vlerbe· 
yind~n . 

Uı.un atlama: 1- K'enan 5.58 
2 - Koço S,4 7. 

Üç adım atlama: 1 - Kemal 
11,83. 2 - Eltaf 11.76. 

El bombası : 1 - Safi. Bey-
kozdan 38. 
l~X4 ba yra k : 1 - Beykoz 

52, 2 - Eyiip 52.2.10. 
Baya nlar arasında 100 metre: 

1 - Latife 1 6, 2 - Melek 16. 
U zun atlama: 1 - !.at ife 3. 79 

2 - Hiisnüye '3,60. 
Yüksek atl ma: 1 - Hüıınüyc 

1,20, 2 - ~!elek 1,15. 
El topu : 1 - l-lii!lnÜy<" 4 J.4 3. 

2 - Kaniye 38. 38 
1OOX4 b ayrak : 1 - Eyüp 

67.1.10 2 -Be ikta. 
Kazalar arasında yc1pılan puan 

tasnifinde E.vlip k<l7ası 79 puan 
alarak birinci olmuş 'e fabrıka
lar arasında da E.yüp Fe~hane fab 
rikusı hütiin mliııahakal.ırchı tl"rna 
yiiz etmi~tir. Kadıköy ka.faın mü
kellefleri arasında dıt Fenerbahçe 
klübü 42 puanla birinci olınwı
tur 

Ayrıca sabahleyın varılması 
icap eden bisiklet müsabakaları 
da öğleden sonra F eııerbahçe ile 
Kartala gidip gelis olmak üzere 
38 kilorn«-"lre Üzerinde yapılmhtıT 
Miikellefler araııındcı bu müsaha
kayı Topkapıdnn S.ıbri (ı 1 daki
kada bitirmiştir. Alilcltin ikinci 
olmuştur. l\lüsabakalardnn sonı-a 
kazananlara ınükafatlan verilıni.
tir. 

Yüzme şampiyonluk 
seçmeleri sona erdi 

Ev~elki gi.ın başlı~ ı~ yüzme 1 zere iki ka!eg~ri olarak yapıl.&:ı 
fampıyonlu k seçmelcrı dun Moda 

1 

yarışlar netıce•ınde biıc;ok yüzij
yi.ızm~ ha\•uzunda nihayete ermiş cüler finale kalmı larclır. 
tir. Beykoz, Galatasaray klüpleri. I Küçüklerde d,. bilhas a Bey

l stik~I , Haydar~a.ş~. B?ğ~~~çi ~~-1 kozdan Be?r~ 2.00 mt'lre ııerbest 
selerınden 105 kışının gırdıgı mu- te 2,40.4 gıbı bır derece vaparak 
sabakalarda lrnvuzu dolduran ya- yarın için çok kıyın~tli bıı t'le
nnıaz çocukların yüzünden in ti- man olacağını gö lf"rnıistir . 
7..amı temin etmı-k c;ok müşkül ol- Bunlardan sonra Calcı tnııcır<ty 
muştur. Yarış günleri burad.ı bir-, ve Beyko:rlu1ar arasındct bir su 
lı:aç poli memurunun dahıı bu- topu mÜo;ahakası yapılıııı -. fııkrıt, 
lunmasın ı teııv•nni .~de~iL. .. 1 me~i~. topun hikınt'lin~en ola<"ak, 

Bundan başka dunku mus.ıba· ı bu musabaka çok. asa hı gt-çm; .tiı . 
lı:alar lclüp kaptanlarının icldiacılı - Neticede Beykoz 8-3 galip gelıııiş 
ğı yfö:ünden çolı: münıılca alı geç-, tir. 

ıni~ir. Şampiyonluk mü nhnkaları dit 
Büyükler ve küçükler olmak Ü- 19 ağu~tosta başlıyacaktır. 

·----------------------..... ------~ 
ITALVANLAR 
Be-H. ötmedim 

BUyUk ca•us romanı: ec ··············-······· .... ······················ 
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Bat, Dif, Reale, Grip, 11.om&tisma 
~ Kanklık we BütlD 4ğnlanaız1 Derhal Eeeer 

'-'- fl9d• l D111 at bilir. TA~LfTL!RINO!N SAl1NrN1Z. 
HU ~trmt PULLU KUTULARt fSRARt..A ısnvırcız 

10 • ~------- , MOBiL YA 
yukaı'ltlcı ıı <•ıııiiı: • ( Sunclıılyalıır, KnryolalıH, Poı tıııaııtolar vcsaiı her ncvı 

MERAKLILARINA : 

'P. şık ıııobJl)·alııt• folııikn fiyatınıı sutılıyot. 

ASRI MOBiL YA MA~AZASI: Ahmed Feyzi 
İstanbul Rızanı.su vokusu No. Gr., Telcfin: 23407 

Tiyatrosu ı 

1 
Halide Pişkin birlikte ı 
Asılz.adeler : Komedi 3 perde 

Numaralı masalar şimdiden sat ılıyor. Ti: 22808 

Muhammen bcdclı (3591) lira ( 40) kuruş olan 07 kilo 50 gram 
kösele taahhüdfınü ifa edeınıyen mu teahhit nam n he ahına (11 8 9JIJ 
ııuzartcsi gunil -nat '10.413 ı onu kırk beşte Haydnrpaşada gaı binııııı dıı
hilıııdcki Komisyon tarafından açık eksıltnıe usulile sntm alıııacaktıı. 

Bu işe giınıck iııtiyenh•riıı (2G!l) liın (31i) kurusluk muvakkat tt·
ıniıını vı• kanunun tııyhı cttiğ'i vesai ide biı likte eksillmP güniı ııııııtııre 
k.ıılıır Komisyonıı ınural'ııııtlan liız mıdır. 

Hu işe ait şartnıınwlcr Koııti"Y oıırlnn par 11><17. oluınk d111?1t lmııktıı-
~111111111111 .. llll•••••••••••••••••••~lllılll~llllll!!'!l!l~S° • dıı·. (fil!l I 1 

1 

1ASKERLiK1 
f,'minönii Askel'lik Şııbesiııdmı : 

!140/!141 deı ıkvn.'Bindc Tılılıiyl' o. 

kulu. \'etel'İııcı· okulu ve Fe11 1• ııkfıl
rındaıı nıcı:uıı oluıılın vc~·ıı l•vvclc• 
tesık, ~;('7.Ul"l Vt' Di~ t:ılılbı okıılln

hu okull:n.!uıı m<'zıııı olup huı lmng-i , 
biı srbepll' evkedil ıııeıııış olıı rılııı 

cvkcdilect'klerrliı. 

•. . .. : ..... -. .. · ·· . ·~ı;.;c"!..:·':.·-'.. · ; ; . :•tı:~ 
.,. • n.ı ... ... , .... ~.-.·.1:,.~.. • ·" 

ist. .. Komutanllğı J Sat.m.a~!Jla ~Komisyonu ,· llinlari : 
. ~ . -~ .. 

Aşağıda cins ve mikbrları yazılı beş kalem yaş ıwbze Q 8 
94 f Cumarteııi günü ıaııt 12 de kapalı ı:arf usuliı eksiltmeyle sa
tın alınacaktır. l\Iuhanımen bedeli 114'.Vi lira olup ilk teınintı 1009 
lira 1 3 kuruştur. Şartıınnıcsı her giin komisyonda görülebilir. lııtek 
lilerin belli gün ve saatten en cız bir saat önceye kadar teklif nıek· 
tuplarını Fındıklıda Satınalnıa lco misyonuna makbuz karı;;ılıj;:ı Vl'r· 
meleri. ( 6 l 20) 

Cin.at ı'\ıliktarı Muhammen St'. 

Patlıcan 
Domateı 
Anelı:ad ı n 
Bamya 
Sivri biber 

kilo lira Krş. ------44000 4 W0.00 
~1300 2191 .0(1 

faeuf v,. 44000 5~tHUıO 

1 1000 1 310.00 
'3300 .lu-t.oo 

ora o 
Müessesesi Müdüriyeti: 

Mui!-azaınızın zcınin katında yaııılacak tadllat munasebınilc cııd· 
de iizeriııdeki methııllniıı 10 ağus to a kııJal' kapalı bulundurıılacağını 

ve bu miitldct za!'fınd:ı nıuhtere rıı ıııüşterilcl'iınizin ıuağazanııı ya. 
ıııııtlııki (Z\uıuzh·a) ııokııi(ındıt rıı<'vtut kapıdan te~rirleııııl rit·a 
t-ılcı iz. 

• . . . . • i . • :. ... ,. ... --,;-,,,, 

s.ta.n bul Beledi y e-siıf.Jlaıi la·~,· 
' l upkııpı ı:;mvri ~olunun mdıcı elnd yupılnt·ak ı;;ost• acık ek iltmi)e 

koı u rnuşh,ır. Keşıf beılr•ll 3~61 1ııP G:! J-uı uş v1: l)k tcınlnııtı 252 llrn 
h! kuı uştur. Ke~if \C şartnıınıc z tJ.bıt vı• nıuanwliıt ıııuılürlugü kale-

,.,----------------~ 

1 
Dcğcı·lı, t:al'if, dukik hır aat olnıasınl\ TBgnıen 

hcp3indcn ucuulur 
~tükcnınıel, pıı·lnntnlı, e lnıaı;lı, ıılitlııdcn. altııı
daıı. paslanmaz, çellkten, kıonıdan çeşitleri mev

cuttur. Saat iıllmıık an:u edenleı in: 

ARLON SAATLERiNi 
gfü·nıeled nıenfo atleri ıcabıdır. 

Hlo:R ~1.AJWF SAATÇlU::tWJ:o: ARAYJ:\l;I,. 

1 Depos~ı:anhıı::m~c~!~:h~ AN 

~--~------lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ldıııcmız elinde bulunan 100 sant!Dı cnindekı 4461,5 metre çantalık 

b~zln tamamından 95X130 cb'ndında 500,05Xl60 eb'adında 200 ve 
45X70 cb'ndıııda dıı. 2519 adet ki cem'an 3219 adet çanta diktlrilmcsı ve 
üzerının yazdırılması işi açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme G/ ll4J 
çn!)anıba günü saat lG da Yeni \':ıldc Hanı 2 ııcl katta 2::1 No. lu odı<da 
toplar.nt•ak alım satım komisyonunda yapılncaktıı. 

l\fuhınnıcn bedel 3219 lira. muvakkat teminat 241 hra 43 kuru,tur. 
İsteklJleriıı olbaptnki §Urtııanıeııini gorıııek ve muvııkk t teıninatla

ı ıııı ~ atırnı11k uzere çalışma günlerinde meıkUı ınildurlfık ıdnrl kalem 
lcvaı:ıııı kısmına, ek~iltme gün ve saatinde de nıu,·akkat teminat mak
buw. !141 eııı>si için muteber Ticaret Odası ve ikasil<' komisyona mfıra-
cııııtl:ırı (592r.) 

- --
. ' Türkiye Hayvanları Koruma Cemi yetinden : ' 

KÖPEK SAHİPLERİNiN NAZAHI IHKKATİN"E: 
[Medive zabıtıısı talinıatna nıcsi , sokaktaki ağızlıksız ve sııhip

sız knpckl~ı in toplnttırılmasını v e itlaf ettiıilnıcsinl iımlrdir. Hay· 
vnnlannızı korumak i terııeni:r. onlıırı başıboş soknga bırakmamnnı

zı Tİca ederiz. 

Buıılaı·dan yoklamaya ı:••lıniycıılcı· 

hemen mezun olrluklanııı ırii,,LP• ır 

ve::.ikalnııle şubeye gclefl k ycıklıımıı 

ıa ı ını yaptıı malaı, ve • evk için bu
J!Üll :ıut (9) da nlıede buhınmalun, 
bu ılaıı davetiye )'cılnc gcçı·~lnd<'n 
bu taı ihte gclnıiyenler hnkkındıı kıı· 
nuni munmt!le )'ıtpılucnl:ı ilan olumu·. minde ı:.röı iill:'hilir. , 

Siyasal Bilgiler okuluna "Mülkiyc'ye,, 
girmek istiyen lise mezunlarına 

••• 
T.,yiıp ,ı sJ·,., lilr Ş11ht'.liİ11rlrıı: 
1 Siııırli)·e kaılnr Fntihte lııılu-

naıı eski !-:) üp ııqkl•rlik şu\l(·~l yl•ni· 
den teşekkiil ctmls \'ı• e<:ki Cııı:ıı kn· 
ıakıolu hiıııısııııla işe lıaşlıımı tır. 
Kı:merlınrı?'n7. vr. Ranıi ııııhiyclı•rilı• 
(Cııtalcnılııır ~ıııııiyP ha1?luıı.ııı J.ı•ş 
ko~ dahil ı Eyüp rıwı kı•z ıınhh-ı·~i 
nüfus k[ıtüklt'riııdı· kn~ ıtlı lıulurınıı 
ve şubcdo 1 i olan eshıılıı mt>sRlilıın 
hugiııııl<'n itibnı en u k<'rlik ışlC'ri 
için Eyüıı şubl«mc mllrııcııııtlııı ı. 

2 - Hıı şubeye meııırnp )'l'lhok ı;u

baylıı rlıı tıa1 p mnliilleıi ve a kl'ı i 

cytıını eramiJ muamclııtmrı ikinci biı· 

ilana kııdar "'lJsl gibi !<'atılı ,ubc
sinde devııın "dıleec~ nr 

VW Pı ograıır, i.:ı:ı C\liı:t.ik, 7 , .ıı; 

Habcl'ler, 8,110 Mlizik, R,:ın/8,4fi 1-~viıı 
san ti 

12,8fl l'rograın, 12,:111 Mıızik, 12,4fi 
Haberler, ı::,oo "'.\lüzik : Şarkı 
tfirkül~r, l:J,1511.4,00 l\Tiızik, ı~.oo 
Progran1, 1.·,o:; Muzlk, ıs.::o Sı•rb~ t 
10 dakika, 18,40 l\flizik, 1~100 Ko
nuşma, tfı.trı liızik: !(()~ lıın·ıı ları, 

rn.:ıo Hnbcrlcı, 1!1,45 i\lüıik: Fa sıl 
hl'~ eti, 20,J ii Had> o g:ızetl•sl, 20,45 1 
M uzik: Hnlk tliı küsfı oğreniycınız, ı 
2J .o:ı Ziı ant. 1'nkviıııl ve Toııı ak 
;\hıhsulleri Boı'Sıısı, 21.lll !\!{iv.ık, 
21,25 Kunuşıırn: Oioşht!ş), 21,45 
)Hizik. 22,:rn Habcl'ler: 2:.ı..ırı Miiııik, 
22,fi:i/!.!:l,Otı Yamıki ıırognıın w kn
ıınnış. 

Sahibi: z. 1'. EL:il:all'A 
Neşriyat Müdüıü: C. llA.J: I \' 

Basıldığı Yt!r: llfatbaııi t'llU7Z/ı·. ı 

lhHlc ı 8/!J4J Pu1.ar l!'r.i ı.:-unu sıınt 14. <h· Daııııf .ı-:ııciiıtlt'hde ~'llJ>I· 
lucnktıı. Tnliplcı"İn ilk lcıııirıat m ıl.: b111: vı·~ıı mekluplaı ı, ihale tar llılıı
dcrı «ekiı- giiıı evvel Viluyet Nııt'ia \Iudurlii~uııe ınünu·aatln ıtlncakla 
ıı fcrıııı clılı)cl ve U41 ~ ılıııa 1111 Ticnı1·t lı.lası vesikalııl'llc ihall' glı-
nn ınımy>·l:'rı ııualll Dııimi t:ııcünıen ılı• lıulunmnları. (G0:!7) 

, Devlet Deniz Yolları İtıetme' 
Umum Müdürlüğü ilanları 

............................................................ 
28 Temmuzdan 4 ağustosa kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlarm isimieri, kalkış 
gün ve saat.eri ve kalkacakları rthhmlar 

Kııı·adeııı;r, huttrna - Pazaıh:si 17 de cnuıll'ysul, Pl•ı·şeıııbC' 17 de 

Hartııı hultına 

lımıit hııtlırııı 

:.\1 uılanrıı. hattına 

flandıı nııı hııltırııı 

Knıalıı~ hıottın11 

l ııııuz hattına 

\yvulık hattına 

( Eı-zuı'UnıJ . l1tılatıı rıhtımından. 
<:ııı~.ımlıa l dl' ( Çaııııkkale), Cuınıırl.esi 18 
ık ı Aıuıfıırta J. Siı lu•cl ı ılıt.ınıındıııı . 

- Salı 8 th. (Seyyaı ı. Peışenıbc " ılf' (liartııı). 
Tuplııını• ı ılıtınııııılıuı. 

- l'azııı, l'nzıırtcsi, ~tılı 9,50 de, Çaı~amlıa, 
Per11 rnlıc, Cuııııı ır. ıhı (Sus). Cumartesi 14 
ıh: ( i\Janılrnzl. 
NOT : l!I 1'cnııııuzdaıı itibaren Cuııııtı'lNıi 
pıı:sln lnı·ı ı;idisle VI:' pazratcsi 1lostal1trı dö· 
n!i,t•• lnı r:ılıvu ıığl':ıı, 
1 ek rııil 'Iııdıtn)ıt potaları Galata ı·ıhtımıııııı 
Knı-ukiiy ı·lhetiııe yanuşıı· ve ayni nııtlııtl
clcıı kul kadııı. 

- Pazıırtcsi, Çarşnnıhıı, Cuma I! de (.\larakaz). 
Gıtluta rıhlınıııı<lan Ayrırn Çartıaınbıı ve Cu
rııurtesi :w de (Konya ı . Tophane rıhtımından 
Salı ve Cuııııı l!J ıla (Mersin) Tophıınc ııh - "1 
tıııııııcluıı. 
Pazar 9ılıı (Rartııı) . Tophane rılıtımındnrı. 
Çııl'şaıııbn H! ılc {Dursa\, Cumartesi 12 ıle 

( Sııadet) . f'irkeci nhtııııınıtan. 
İı:miı· biriııt:i sürat - Paznr lô ıhı (iznıİl'l. Galutıı rıhtıııımdan. 
Iımiı· ikıııd iirl\t - Per~cıııbc ı:: ele (Katle«) Galata nhtırııııırlıın 

l\OT': Vapur aefeı IHi htıkkınıl11 heı· tlirlu ııııılCınıat :ışaı.:ıdıı tt-h•
foıı nuıııınıtlar:ı yıızrh Aı·t•ııtelt•ı·intlzılC'n ıiğTPllİIPlıilir. 
c:alnt.& Raş Areııteligi ~ Galata ı·ıhtınıı, Liıııanlnı Umum '.\tüdüdüğü 

binası altııııla 42:Jr.2 
c,alııt11 ~ulıı: > -- Galata rıh\ımr, .\lıııtaka Liman Heiııligi 

bırıusı ıdtınılu. ıoı:ı:: 

Sıı kır vhc > - Sırkeci, Yoll'll ııııltıııu. 22710 ---
arkı"nı:ıdaıı llnlyada olup bitenleri anlatayım . - Evet ••• 

Sıya«ııl Bilgıler okuluna glrebil nıek için lise mezunu olmak, olgun 
hık inıtihııııını vermi, bulunmak ve yııpıla('nk eçn1e 11ıııııvını kazanmak 
lıızıınrlıı . Scçıııe ınnavına girmek l tlyeııleı iıı nanızri. kaydı Anknı ıııla 
ıııucıı~ı·~" bina ıııılH ve istnnbuldn yüksek öi":retıııeıı okulunda 20 ıı~ıı -
tııstıı ıı 20 <'yliile kadar ~·apılııcak Vt' scçn11• ~ınavı 26 eyliil pcı cmlıı.• 
sııhıılıı haşlıyııcaktır. Seçme ıımavını n gUnlcriııi, hangi dersleı den yaııılu
ı•:ığırıı ve kayıt fçın !azını gelen ev ıııkııı neler olclugunu öğı<•nmck bti
yı•ıılcr bulundukları yerlel'in mo.aı-i! nıüdürlerine veya lise mtidurleı ıııı· 
ve Arıkııı·atla Siya~al Ililgileı oh ulu na H' fRtnnbuldıı Yilksek ügı <'tıııcn 
okuluna müracaul ctnıelidirlcr. ( 4625-Gl56) 

. . . 

isi: Deniz '". ~v. Satn1alma" Komisyonu ilanları 

Nünıuneleri gibi 

Resimlerine göre 

- Bu mevzuu merakla dinliyebılirim, dedim. 
Y"lnız bir ~ev öğrenmek istiyorum. Buradaki mev 
kufiyetim r.e olacak"? Birisinin gelınesinı mi bekli

yeceğiz, öldiirecek misiniz? 

- Öy:c ise rahatça konuşabiliriz. ' BORSA1 
Janno RÖzüne devam etti: 

Janno : 

26 • 7 - 941 m aamel eıl 
f .. dt• 1 Sterll" 
Ne~ 1M DelH 
CeaeYre lto laY.. l'r. 

S.22 
129 " 

ilahla ıoo P•t••• 12. 89 
Yekolaa. 100 Yoa Sl fll7S 
Stokho\, 100 ineç 4'r H . 88 Nakleden: Cim • Mim ................ ············· .................. . 

Biz de sizi arkadan vuracağlZ. 
Janno umulmıyacak bir salcinlilde: 

Muuolini'nin evrakını c:;al dınızl 

- AL. eledi. Bakın sizi fe\ kalade endişe 

içinde bıraktım. Büyük nezaketsiılik ettim. Ta
bii takdir edersiniz ki, burada, yanı ingilizlerin 
hakim bulundukları bir toprak iizerindc sizi nı:th 
kemeye çP.kmiye filan imkan yok. Ceı:anızı ltal
Y tayin edecek. Elimde olduğunuzu dah a alaka· 
darlara bildirm~dim. Fakat bildırdiğim zaman 

oyle tahmin t:diyorum ki: 

- Evet, dedi. ltalyadn siz büyük bir hadi
aenin kopmasına aebep oldunuz! Bakınız nasıl:ı. 

İtalyada!l esraıengu bir suretle firar ettiğiniz za
man, Mussolini fevkaltıd e kızmış ve a lakadarları 
k;ı~ıp kavurmuştu. Bu kadar dikkat ve ihtimama 
rağmen naıııl olup da Faşirıt zabitasının elinden 
kurlulabildiğinize herkeıı ve ba~ta zabıta hayret 
etmitıli . 

1 ESHAM V E TAHVILA rl 
1 YUıcle S ikramiyeli 'JI -.:. ı 

- Bırakın dedi, o yüksek politikayı da kendi 
;~inize bakın! Şimdi elimden nasıl kurtulacaksınız~ 
Onu düşüııün. · 

- Kurtulmİyacağİm. Uşak diye burada bu
lundurduğunu?. adamın mahiyetini daha içeri gi
rer girrez anlııdım. K ork tum mu zannedi}orsu
ııuz? ... Ben Lıılt.anın altından kurtuldum, Roma-
d.a ... 

Yal ... demek onu da biliyorsunuz. 
Kaç kışinin ba~ını yaktını.t;f 

- Vah vrıh ... 

- Memlekette ihtilaller kopannıya ka lktınız! 
- Yal ... demek inu da biliyorsunuz. 

Janno mesı.ıt bir insan tavrı tnkındı: 
- Hırçınlık etmekte haklıııın ız güzelim. dedi, 

takdir ediyoru:u. çok müşkül bir vaziyettesiniz. 
Fak t bıı, kın ı~in bu pis tarafını da i terseniz. sıze 

- Katlettirec:ek!iniz.,. 

- Belki de .•• Fakat ben daha ziyade hıı l-
)'aya sevkiniz için emir g:lccek diye tahıniıı edi
yorum. 

- Yan· beni buradan ltıılyavıı kaçıracaksı
nız!. 

Derin, derin tahkikat yapıldı. Hiçbir emare
ye tesadiif edilemedi. 

ilk za:nıınlar l talyada saklı olduğunuz tah
min ediliyordu. Onun için birçok evler bası ldı, 
müteaddit {Chirlerdc t.aharriyat yapıld ı , me hur 
ve malum komünist İçti maında ynkalanan ame
leden birçQğu, söyletilmek için hayli tehdit edil
di, cevap nlınaınayınca, bazıları ıdam bile edildi. 

( f>t.v- Yllr) 
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