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Bize iltica eden Fransız ve R s tayy~r~J.~rj 
~-n-o-,-,u-;ııALMAN-RUS' 
rahdyOd&kİ Berl:~~;:igor: 

ita besi ---
ı--_ Almanlar 
l.. Vazifemizi yapmak için 

~ '1tJinof da dahil olduiu bu·· y u·· k b .• r 
·~Q/de hiç kimsenin irşad <Je 

·.,.~Qrına muhtaç değiliz. zafer ka-
l UrJc milli menfaatleri <Je 

1Qqhhüdleri neye lüzum gös-

~~;::: Tiirk hükumeti onu za n d ı I a r 
'------

J!üseyin Cahid YALÇL"ll Minsk meydan 
harbi bitti 

323 bin asker esir 
edildi. 3332 tank 

ve 1809 top 
iğtinam edildi 

sediyor ki bunlarm yakında Al
man istilası altında kalmak teh
likesinde bulunduklarından 
kimse şüphe edemezmiş. Bu 
sözlerin altında bir maksat bu
lunacaktır. iMaksadın da o 
mamleketleri bugün fırsat düş
müşken bitaraflıktan vaz geçe
rek Almanya aleyhinde müca
deleye iştirake davet etmekten 
ibaret olduğu aşikardır. Halbu
ki Litvinof Sovyetler Birliği
nin de Almanya ile böyle bir 
misak imzalamış ve mücadeleye 
iştirak davetlerine, ikazlara, ih
tarlara kulaklarını tıkamış ol
duğunu unutuyor. 200 milyon 
nüfuslu ve namütenahi kaynak-' 
lı koca bir Sovyetler Birliği 
bitaraf kalmak zaruretini duy
muş olur da şimdi bir kaç kü
çük devletin bitaraf kalmalarma 
Litvinof nasıl akıl ercliremez? 1 

Litvinof, Rumanyanın, Bulga
ristanın, Yugoslavyanm imda
dına koştu mu ki şimcli onlar
dan ayni hareketi bekliyor? Bil
llkis Sovyetler Birliği Almabı 
galebesini fırsat bilerek Finllin
cliyadan ve Rumanyadan top
raklar zaptetmek mesleğini ta
kip etmecli mi? ı 

Litvinof, dinleyicilerinin bü
tün bu sualleri zihnen sorabile
ceklerini düşünmüş olacak ki 
Sovyetler Birliğinin vaktiyle 
neden Almanya ile birleı;miş ol
duğunu izah lüzumunu içinden 
duymuş, f1lkat bunun şimdi za
manı olmadığını söyleyerek balı,. 
sin üzerinden atlamaktan başka 
çare görememiştir. Litvinof ya 

zihinlerde böyle bir sual tevlid 
etmiyecekti, yahut izahat vere
cek ve eski politikayı müdafaa 
eyleyeeekti. Bunun asıl zamanı 
şimdidir. Böyle yapmamakla 
sözlerinin kuvvet ve tesirini bi-
çe indirmiştir. 

Dahiliye ve Adliye 
Vekillerimizin 
beyanatları 

Hangi moınleketlere tariz et- A k ·ı 1 • d 1 A "h h 
tiğini sarahatle bilmiyoruz. Biz S er aı e erıne yar im ayı aSI azır 
de ahiren Almanya. i~e bir do~t- Muğla da da İmralı şeklinde bir açık 
luk muabedenamesı ımzaladıgı-
mız için Litvinof'un muııbede- hava ceza evi kurulacak 
!erinden bize de bir hisse ayrı-
lacağı tabüclir. Fakat bu dev
letlerin "sefilane ve sözde 
müstakil,, bir mevcudiyet ge-1 ~ 
çirmelerinden bahsetmesi, tari. ' 
zin Türkiyeye ait olamıyacağmı 
ima eder. Çünkü biz biç de se
filline bir bayat sürmiyoruz. Ve 
sürmemek için de bütün varlı
ğlınızla hürriyet ve namusumu-
zu müdafaaya hazır bulunuyo
ruz. İstiklliliınizi de ötedenberi \ 
canımız gibi muhafaza etmekte
yiz ve bundan sonra da zerresi- f 
ni feda etmiyeceğiz. Vazifemizi 
yapmak için Litvinof da dahil ol
duğu halde biç kimsenin irşad 
ve ihtarına muhtaç değiliz. Türk 
milli menfaatleri ve taahbüdle-
ri neye lüzum gösterirse Türk 
hükftmeti onu yapar. Biz Rus
Alman harbi karşısında söz ver
miş olduğunıuz tarzda hareket 

• 

ederek bitaraflığımızı derhal ilfi.n ~ .. 
ettik ve Sovyetler Birliğine Dahiliye Vekili dün IJelediyeden çıkarken 

karşı halis niyetlerimizi ve dost. 
luğu.muzu gösterdik. Bundan ö
tesine kanşmıığ& Litvinof'un 
hakkı olamaz. 

Blllleytn Cahid YALÇIN 1 

Dahiliye Vekili Fa.ilı: Öztrak 
dün sabah Ankaradan felıriıni
r.e gel~. Vekil ~ 
garında Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Llltfi Kırdar, ~iye 

Vilayet ve Emniyet Müdürlil
ğü erk&nı. tarafından karşılan
mıştır. 

Vekil dün öğleden sonra Be-
(Sonu Hyfa 6 ııUlun t dal 

1 ALMAN - RUS 1 
HARBİ 

Moskova diyor ki: 

Bir Alman 
fırkası 
imha 
edildi 

2400 esir 
alındı 

Mareşal Voroşilof, 
Timoçenko ve Bu
denni cephelerde 

vazife aldılar 

Bir gazetede çıkan 
yanlış bir makale 

Ankara, 11 (a.a.) - Bugüıı 
Ankaraya gelen 10 Temrru~ 
1941 tarihli Cümburiyet gn::e• 

(Sonu aayfa 5 ıUtun 2 ·Jel 

Komşumuz Rusyayı Tanıyalım: 

TACİKİSTA 
Eski Buhara topraklarının bir kısmını 

ihtiva eden bu Türk ülkesi 
pamuğu ve madenlerile meşhurdur 
Tacikistan cümburiyeti mer -

l{ezi Asyayı kat'eden Hind dağ
larmm eteğine yaslanmış bir 
ülkeclir. Tepeleri ezeli karlarla 1 

örtülü korkunç dağ silsilck ,.,.n 
çevrelediği bu Türk diyarı çok 
iırızalıdır. 

(Sonu sayfa l 5ütun 1 de) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••z 
Yarın başllyacağımız mühim bir eser f 

BALKANLARD il 
=SON SEYAHAT= f' 

Yazan: Aka Gündüz i 
ı 

Kıymetli edibimizin Balkanlarda 
henüz harp sahası olmadan evvel 
yaptığı seyahatte topladığı çok 
mühim siyasi ve içtimai notları. 

[B ""him _ _,_,_ .. _ bil i u mu yazı ..,.........., hassa Ilulgaristan n• • 
Yugoslavya hakkında fevkalide enteres:ı.n ma.liinıat , e ~ 

•o ~D "edele .. ~- .. üf' ,.A,.'°"'-: o ] • DlU:ı---• re ~ ~nız. 
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Jl OZELLER G~EL_I _z_UL_EY_HA...., ikinci parti 1 Tüylü derilerin OKUYUCU ·~ va~:~a:::Av ~~ 
l 

kahve • h I I O J y O R J 1 s. N. Bımş lmzas!le, ed~ ~ı.ıı 
tevziatı 1 racı mese s ~~~°f!ıan:ıl~,., 

Mudangaga sefer mektubu v.ldım. .~ 

Yaun uharrem Zeki KORGUNAL 

-28-
hakiJoatecı hastıasm., 

li. Hemen gidip ya.tmalısın ! 
~üleyha, şiQcletle itiraz etti: 
- Hayır Yusuf! Ha:ıta. ~-
1 Bu" ate§ bana korkudan gel-
Biraz sonra geçer, Wı' 118Y· 
m kalmaz. 

edıın Jınlaruı heııı.eıı. hepsi :3Ma. 
Aşık olmuşlar. 

Yusuf, afallıyarak bir karış 
yukarı fırladı: 

Bir kaç güne ka
dar başlıyor 

- :sa.na mı. Aşık olmuşlar,! Ticaret Vekfileti tarafından 
- Elbette... lstaıııbula. tahsis edilen kahve-

fhracab kontröle tabi tutan emir bir 
Ağustosta meriyet mevkiine giriyor. 
Bazı tüccarlar emre rağmen ihracat 

I e baziıı bir ah çekerek il1Y9 
i: 
- Sen bana iyilik yapmak. -.. 
/CM'Saı:ı kolları:ını; becaklarıını, 
ıwı başlarımı, ense kökilmll 
.ıcık oğuver. Korkudan her ta
ıfı:ın ııızlaınağa b&§ladı. 

- Benim. neyime i§ık olmııo- !erin ikinci partisini teııkil eden . 
lar? 800 çuval kahve şebriıni.ııe gel-

- Gllaelli-· e... miş ve kahveler vilayet tara--
gın fın.da.n tesellüm edilmiştir. Vl-

yapabilmek için hileye müracaat 
ediyorlar? 

Yusııf, kalbin& zerre kadar 
.. uphe ve fenalık getirmeden ZU
leybanı.n. dediğini yapmağa ko
yuldu. Potifar; onlan o vazi • 
yette görseydi, ınııhm<kak ki öl
dtirUrdU. 

- A.llah, Alla.h... .lii.yet bu ikin" el partinin tevzi&- . Ticaret Vekaleti, harice ya. 
cı-•---·•··tan hayret etımelı: pağı sızmamasını temin malt-

- .......... ...-. . tına derhal ~amışbr. fil sadı ile tüylü derilerin ihracını sana hiç yakışmıyor. Sanki seni te . tı k kah --"- •• de onlardan birisJ.ıw 8şk olma- vzıa;. yanan 117,U . v~ kontrole .... bi tutmuştu. Bn hu-
dı.n mıt re yeniden. k~ve g~ndı:ri.lıniştir. eustakl emir, 1 Ağuetosdan iti-

- Allah kuru lttirada.u sak- . Kuru kahveciler §undi bunları haren mer'iyet mevkilne glr&-
lasıııl ka~p öğü~e meııguld.Ur- cektl.r. Bu tarihten sonra deri 

!er Bır kaç gUııe kadar tevzıa- ihraç etınek istiyenlere lhra~ 
- İfti1' etmivnnım•, bil"'""'- ta •b lan-AA, ... _ ' __ ,.. • d • , - ....,.... 3.§ """"'....... ed.,._,,....en erilen, ihracat kon 

mi ııöylü""~"", Ywıuf! ' · -•--'-,-- yn• · kah tevzi trol daırc=iue göstererek mll-- o ... _,.,_ hiç ._. __ b"-' w.yet ikinci ve a.- _, __ _ 
• • • UAWD w_....., umı- tında ilk olarak birinci tevziat- eaade ........,..klardır. Bir derinin 

Aradan Dir'-A e.v dahe. geç- yorw.n. Yaıı•mza ge1d.iın geleli kah al '•'-A-'--'- ihraç kontrolünden geçebilmesi 
...,. ' başımı ""'vlrİP onlaz-ıı. J:>ekm•dım 1 ta ve 8Jlllyan ~~ ı·çın· Uzerinde aza.mi 4 san'"'-mi§ti. Züleyha, Yusufu hilii ken ,.... ihtiyaçlarını temin edecektir ·""" 

disine ruı edeınemeşti.. Yusuf, bile... · tüy bulunm11111 IAzı:ındır. ~ san -
ha.ki - Buna kimse trummıı:z Yu· Bu hususta lAzmı ğel.en. ted- timden fazla tüylü derilere ih-Züleyhe.nm maksııdını ya - 1 birler alınmı""·-

katen anlamıyor; yahut anlı - suf ! ~~ · raç mUsaadeei verilmiyecelrtir. 
yordu da tı:nlaına.zlığa geliyor· - Başkasının. inanmMl !Azım Memurlara tevziat yapace.k Dtin bazı gazeteler, Ağustoe-

girecek olan bu emri göz önün
de tutarak tüylü derileri l'Jirodl
dcn mevhum alıcılara satzrury gi
bi göstererek herhangi bir na
kil vası tarına ytiklemek tlzere 
mavnalarda bekleten tacirler
den b'1.lısetınişti. 
Mıntaka Tıcaret Müdür!Uğön

den verilc.n malfıroata nazaran 1 
filhakika gümrilklerde bu şekil 
de yapağılı deı:iler varsa da bu 
derilerdeki tüy uzunluğunun ne 
miktar olduğu malfıro değildir. 
Eğer bu deriler, nizamnamenin 
koyduğu hadlerden fazla tüylü 
iıse ne şekilde olursa olsun ih
racına milsaade edilmiyeooği ta.
bildir. du. Güzeller güzeli, Yusuf un bu değil ... Sadece sen lnıuılmalısı.n. olan belediye kooperatifine de 'dan itibaren tatbik mııvkiln8 

vurdum duyinazllğı karşısında Koca saray içinde beni senden i- \ kahve verilmiştir. Kooperatif ------------------------
çar~ kalınıştı. yi tanıyan yok. bir kaç gllne kadar memurlara F J ı y .., 
ZU!eyhanın kalbine bir ııüphe Züleyha, b~ sağa, sola &;i-, tevziata başlayacaktır. Vilayet aSU yeye apagı 

geliyordu. YQks& Yusuf ııaı:ay- J.a.mağa başladı; diğer taraftan kendi kontrolü 
daki cariyelerden birisine mi , _Boşuna in1tJir etme Yusuf! albnda serbest kahve tevziatı konulan narh satışları 
gönül ka.ptımı.Jltı. İfp etmeg. Dünyanın en b"·""' mabudu ü- yanm•ya da karar vermiştir . 
cesaret edemediği bu aşk yüzün ...., ~ .--

k zerine yemin ederim ki, bu sa- Bu tevziat 125 ~ gramlık den mi .keıwlisine ka.rııı gayet a- · d · ıJ .,... ti rayın içın e senı ç gmce. seven paketler halinde kuru kahveci 
yıtsız da vramyQtdıL "Bu clhe birisi var. Sen onu daim& görü- Mehmet ve 1J:ısan tarafından ya.-
bilha.ssa öğretiınek l•zımdı. E- yor, ve kendisile konuşuyorsun. .ıl aktır 
ğer Züleyhıa.mn ııüPlıeoıi: doğru Bu bir hakikattir iti a.ksiJıi id- J p ac · 
çıkarsa. vaziyet pek feci olurdu. dia ve islıat edemezsin! Vilayet çekirdek kahve t&•· 

Vekalet komisyo
nun kararım 
ta dik etti ~~~ ~~b~~ ı:n~='. Yusuf, içerlemişti. Asabi bir zlatının daha prıttik olacağını 

., Potifar, ne de eev..ıı;..; Yusuf hareketle ayağa kalktı. Ellerini nazan itibara alarak Başve- Fiyat müra.kalıe koıınisyonıı, 
, bir mana veremezler"'.bilsbütün kalçalarına dayadı. Bir ayağı;nı. kilete müracaat etıniıı ve çekir- kuru. çalı fasulyesinin toptan ki- I 
başka sebepler ~la oyala- ileri, bir ayağını geri atıp meha- dek kahve tevziatına müsaade loııuna 17,5, perakende kilosuna I 
ııırla.rdı. \ bet timsali bir heykel &'ibi vazi- olunmasım istemişti. l3ugünler da 21 Jruruıı narh koylillll, tu-

Züleyha, k.a.faaı. bu bdar du- yet aldı: de B.aşvekı\letln mu.va.fakat ce- dik maksadı ile Tlc,aret Ve.k11o-
manlandığı, gözleri bu deı:ece _Yalan! Yalan! diye bağır.. vabı beklenmektedir. tine göndernıi{ıtt. 
ka.rardığı. b:alde bile kocasına ' dı. Sen beni kızdırmak için ya· Spekülasyon. heveııine diioe-
karşı ola.lı. vaziyetini deği§tirı:xıe, la.ıı söyiizyorsun! Benim böyle Abd·u·ıhak Hamid rek ileride 1runı fasulye fiyııt -
mişti. Yımufu tammııdan. evvel ııeydelt' haberim yok! U11tt !arının yükseleceğini tahmin e-
Potifa.rı ııaaı1 idare ediyordu iae Züleyha, Yusufun bu. tehev - dip mal toplayan bir kısım ta-
ıtlmdi yine a,yni gekilde ~dare. e- viiril. üzerine şiipb.edett kurtul- • m' davası cirlerin bu km-ara itiraz ettllded. 
diyordu. Hatti kendi hizmetin- du. Cariyelerden, herhangi bi- eresesın fiyatların tadilini temin makııa-
de bulunan nedimelerin. ~ risine gqnül kaptırmamış oldu- Şair Abdülhak JU.mjd verese- diyle Ankaraya heyet gönder • 

Sabşlar üzerinde 
ihtikar yapan bir 
tüccar yakalandı 

SU:ınerbankın köylllden mü
bayaa edeceği yapağılar için i
zamı fiyatlar konmu~tu. 

Bazı tacirler, bu fiyatlardan 
5 - 10 kurul! fazlasına olmak 
~ müstahsilden mübayaat
ta bulunduklarından köylü, ya.
pağılarıııı. Stimerl:ıanka satma -
me.k cihetine gitmektedir. 

nn bile şüpb.esiııi celbetmeuuığe j ğuna kanaat getirdi. Tabiatile si tarafında.o bayan Lüsiyeo. a- dikleri malfıttndur. 
muvaffak ollnUfbı. meımnu.n ve m.iisterih oldu. Ar-

Bir gün yine Yuaufla ko~u- 1 tık Yu.sufa her rezaleti, her teh· I leybine açılan; bir satış sene- Ticaret Vekiileti, bu milraeaat Bu arada büro memurları, şeb 

F\yat mürakabe bürosu vazi • 
yeti tedkik. etmektedir. Fakat 
bu ııekilde çalı§a.nlar faııliyet 
eahalannı geniŞ tuttuklarından 
tahkikatın kııt'I neticesini almak 
binu: uzun sürmektedir, 

Üç bii.yük (eseri cedid) kW 
eden vapurlard dını, nem w. cı ya.zıaile dold'ı;: 
Ş~ L A l dill 0 ,.. cak kadar uzun olan bu nıe!_.. 
ı.Hage e g ~ bu, meıgul bir muharririn~· ur: 
1 - Mudanya vapurlan!l- tan nihayote kadar oJı:UJ!l 

da (Sus vapuru) deniz tceiri- katlanmaıı.t ~ bir f 
le birinci mevkiin her tara.b Jıktır. ti' 
kirletil'.liği halde temizlik na.- Bunu gı:ınç okuyucum& Jor· 
mına bir şey yapılmıyarak e&- •(rllşveti kelfuniyye) gflıi b..-
yirci kalındığı gibi h~·stalıwııı !atıyorum. Böyle olm&kla ııe::: 
!ara dahi bakılmamaktadır. i>"r ben bu mektubu son~.Jı 
2- Yolcular büfeden kah- dar okudum. Üç büyük~ 

ve istediklerlnı!e rıncan oiııuı.- doldura,n ı,dkiyetin bul ~u 
dığı cevabı verilmekteJ.ir. ııudur: .; \· 

3 - Vapurda ıınaden suyu "Yazı yazınağa meraJdı}..., 
yok. Kocataş suyundan baıt- Tecrübe kabüin~ ynııdtŞ;;,, 
kası bulundurulmazmış!! va- yaa:ı.lar haklondıt bir fikİl' ,....., 
purda servis sıfıra inmiştir. mek için bır kaç zata m~ h 

Münakalat vekilin.in lfttfen ettim; beni atlattılar. SıYB ııJ! t 
dl.kka.t nuarını çekiniz. eser gönderiyorum; oku)'u )~ı 

Dr. A.. Durla.y ve fikrinizi söv\eyipi:<.,. ~ "<llle * GOıiilllyor iti şu 1.ıirkaç 8',ıı i~ 
llalm1<öy kaymaJnwmmı üç kocaman sahif,..nin göt"),;· 1u· 

cevabı işi daha vazıh daha kat'i ve .,,t ~ 8 
9/ 7 / 941 tarihli gıızetenlzln husus daha tehlikesiz bir ~İı' .~ 

ikinci sahifesinin altıncı sil- te halledebilirdl; tehlikeP ıu· :,. h 
tıinunda Okuyucu diyor ki yorum. Çünkü bu uzun ııı~ iı.ı 
başlıklı ya.zınu:da: Bakırköy bun hiç okunm.ı.dan sepeti~ ı •11111 
lstanbulu.n bir kazası olduğu laması ihtimali de vardı; ·Jt* r~J(j 
halde lstanbulda 250 şer gram zaman sadece müracaat ed\ı •ba 
kahve verilirken Bakırkövde zovatm "atlatma,, rouanıel tJ. '•ı .. 
neden 100 gram verildiği ·ya- bir zeyl ilave edilmiş oJaO~r. \ı:l 
zıhyor. Genç heveskan bana d~ ~J.ı 

Kaza ve köyler için verilen dllkmeğe sevke<i<m amil~ ili 
kahve nıiktan 10 çuval tuta- gün edebiyatımızın kısır ..,;ı;.-. . 
rı 600 kilodur. Mahalle ve sırun eababı haklunda ya.-~ ı.}; 
köylerden gelen li.<otelere göre bir makaledir. Ben bu bu v , 
ancak aile başna 100 gram sebep olarak yeni yetişe~.e~e 1 
düşmiiıı ve bu da idi.18.ne ola.- ieınler.in, pek ucuz terc~iit'; 
rak kentlilerine dağrtıl:ınış- adapte edilen. Avrupa rou~ 
tır. Bu günlerde tekrar veri- rinin şal:ıeserlerile ka.rŞ~.., ; 
lecek ikinci parti ile 250 ~aro Qlmal&rını. ilen sür:ın~"" 
kahve tamaınlaıı.acaktır. O bu fikrim gayet doğrudııt· .d 

suı::etle ta.shihini riea ederim. Genç bir edib evvela ~ 
Bakırköy kaymalqınıı cek,, yetişinciye kadar oılıl' 

B8.lıir öztrak güçlükler iktiharo edecek• ~ıf' 

Mektepler· 
de eksik ka
an d rsler 

Yeni tedris senesi 
başında 

tamamlanacak 

yet kalemine sahip oJup oJcftr 
cuyu doyuracak eserler ııı~~ 
na getirecek. Bu eserler ~ . f.. 
mille eriuinciye kadar gelif~ 
zel tercümeyi güç gelirs".:Ji!. 
teyi kendilerine san' at . 1 • .,,.. 

edenler en mükemmel bil<~ 
ri istedikleri gibi çııla Jıı! 
matbuat sahasına atıY ~ 
Bunlar için vecilen terciillle~ 
kı devede kulak kabilind~· 
Ortada nıesela Floberi~~ 
çeye tercüme edilıniş ' !Pııı· 
Bovari,, sinin karşısına ~ yordu. Onun saraydaki canye - likeyi göze alaıııJl açıktan açığa dinin iptalı ve büyük şairden lan tedkik etınııı ve :ıııuvafık ri:ınizde bu ı.ıekilde satın aldığı 

!erden birisine işlk ohıp olmadı- ııaru aek edebilirdi. O da bunu kalan eşya ve matbu, gayri mat. bulmamıştır. Veklletten, dlln vapağılan fada fiyatlıırla di· 
ğıru anlarıwık iç.in bundan daha ya reddeder, yahut mllsait kar- ' bu eserlerinin tıı.tan üzerindelı:il ahlkadara makaınl•l"l gelen. U.. ğer eller.e ııatan bir taciri suç 16" Temmuzda faallyete geçe
müsa.it fırsat olıımazdı. Çünkü §!!ardı. Reddetse bile belki kim- veraset hakkınnın gö:ııetilıne- kerede eyyelce kuru çalı fasul- üstünde yab.lamışlardır. Bu ti- cek olan (ikmal kursları) ha· 
mevzllian evlenmeğe a.ltti. Yu- j mcyc bi.ı:şey eöylemez.dL Bu su· si talebi ile açılan davaya dün yeeine· konulan narhın tasdik carethanenin defterleri tedkik zırlıklaı:ı tamamlanmak üzere • 
ııuf; aklı erdiği kadar; evlenme- retle Zilleytıanın ilanı aşk etme- üçüncü hukuk mahkemesinde edildiği ve diğer cl)ııı korıı fa,. edilmektedir. Tedkik neticesin- dir. Her mektepte açılacıık 
nin Ia.ziletlerintien ba1:'!'edi~: si~ ikisi ar ında bir sır olarak 

1 

devam olundu. sul~elere na:h k~~.asının ~- de bau neticelerin daha elde e- kurslarla bunlara :iştir8.k ede-

genç beveskA.r y a.zmağa ~1~ • 7. 
tığı acemice bir romıinJa v~ iı.b·-' 
bilir ! Amma "Madaın J30 iJl'Jt •~,_~. 
nin tercümesi çok hataıtıiı3~ t, 1 
Bunu eseri tabettiren o~""· lı..ı 
da bilir. Fakat ne olursa··" ~ 'lı~· 
Fransız lisanınm, üslubun"'""' • 
alist edebiyatının altundaJl ~ b1

". 
kül:ınüş bu heykeli tercüıtle ~ ~ l'ı 
:ıniştir vesselAm. (ValttiJe t /" <1 
de pek çok eserler terciiJ!J Jlıf' ,,., t 
llrd1. Bunların içinde (f,lı ';.;t' ~· 
tin) in Graziyella'sını hatıl"'~ ·~ 
ru:ın ki edibler arasında bil" r'I' ıı, 
aabaka mevzuu oıı;n~ :JI 'lı~ 
Şeyda Beyin tereümesı f i;~ . 

du. Züleyha, damdan duşer gı ı kalırdı. Diink.. d da ·bir namp olacagı b~. di!eceğf. ıımıılmaktııilır. cek talebe l!lllktan ve öğret:ınen- ı 
birdenbire sordu: Gütell ....ı: • ..ı · kirp"kli, u uruşına an B' h f" t ''-'·-ııe ler tesbit olunmuştur. _ Yokıta evlenmek mi istiyor .er &'"".'."'1• ~~ 1 müzakeresinden sonra mahke-. ınaenaley . ıra Dl:"' ...... 
&llll Yusuf' h:l ve ~ı~ g~ierını Yusufun me gayet enteresan bir kararf komisy<ınu, önilmüzdeki celse- \ ye azamı ~fiyatları koya • Diğer tarıı.ftan Maarif Veki.· 

y uf bÖ 1 bir il k•,..,., billllr yiizünbdikü. .Adeta yalva· verdi Bu karara göre ın.ahk&- !erinde her nevi kuru fasulye-· cakbr. !eti geçen sene mekteplerde ted 
us_ • Ye . sua. e - ~· nr gibi bır vaziyet aldı. Hafif b:. .ük . . h yfas:ına risatuı erken bitfesi yüziiDden 

la.§a.cagını lrayalind1111 bile geçır- titrek. b" 1 . I me uy şaınn er sa ta:ına:ınlanmıyan ders müfredatı 
meınişti. Sonsuz. bir hayrete "" .. tr ses&. .. .. 3 lira telif hakkı biçmiş olan E hib• k• ? programla.rı.nı bu tedriıı senesi 
düşerek sordu: 1 - Nıc;uı raıa~, aoylüyo7Bun .Maarif matbaası ta.rafından bü-s& • v sa . ı ım ..,. baııuıda okut.ınağa karBl'. ver- j 

_ ~--- 1 -'-'- bahse- Yusu.f, diye inl.ed.i · Ben. ""m çıl- tün bu eserler baıııldıgı" takdir- r • •• " mio+>". Bu hususta her vi!•· ı ........ n ev enm ..... ..,.. ...,.A. ııevmıyor muyum? Sen • "~ .. 
derse, mutlaka evlenmek arzu- ~ ben.unle beraber değil mi- de ne kı~et tu~~ sorul- yet Maarjf Müdürlüğü bir ra-
aunda mı olur! Bin? 1 masına. !uzum goriildü •. , s• e llük• hakk •• por hazırlayarak vekAJete bil-

Züleyha, güldU: Yusuf hayretinden buz gibi Diğer taraftan davacı Emine Jr evın teme } uze- - di.rmi.ştir. Vekaıet bu rapor -
_ Fakat .,;,.,,di senin tanı .,.,_ kesilıııi§ti. Efendisinin, daha H.im.idenin iddia ettiği gibi tem- lan tedkik ve tasnif etıniutir. 

w- edl d ,, 1 • açılan g • b•r da a Yek.filet ei:ındi her okulun lenecek zaıınanındır. Böyle bir doğrusu velinimetimin karısı lik sen n e muvazaa o.up o. nne arıp ı v .. 1 

niyetin varsa çekinme, eöyle!.. kendisine nasıl ililnı aşk edebi- madığının tedkiki ve davaı:ı ta- . noksan kalan derslerini tamam- ; 
Jııanası için bir müfredat hazır-

Ben de, kocam Potifar da sen.in lirdi? Bunu namuslu bir insa - rafından bu iddiaemın isbatı için lamakta.dır. Bu müfredatı yeni 
:ıwıs'ut ol.manJ l.eteri.z. nın ha.vealaııL ka.bul edeınezdi. duruşma. başka bir güne talik e- FaUh sulh ceza m.ııJı:em&- n.cıyı da eve illı: önee ben koy tedris senesi ba§ında, ayrılacak 

Yusuf, görücü k~ çılt- Zill&yhayı elin.in tersi ile ya - dildi. sinde açılan iki tabliye talebi du:ın. Ku.nturatosunu da yelli- bir zaman zarfında, tamamla-
mış gelinlik bir kız gibi kızardı: nmdan iterek: davasından dolayı ortaya ga.- den ben tazeleıneliyim ki maJı,. wı.calrtır. 

- Böyle bir niyet.•.e d~lim. - Benden uzak dur!.. _ Ya sende biç namus yok rip bir hidiee çı.kı'.nı.ş ve mera- bul olsun. İJımal l:ınühanlan eylülde 
- İyi ıı.ınm&, sarayda. hizmet Dıye haykıı:dı ve esefle başı- mu? kı uyandırmış bulunuyor. Hi\kim o zaman sordn: ba,<ılayıı.cak 

nı salhyarak ilave etti: Diye mırıldanarak oradan U· Hem bu dava bir tane el&- - İyi amma sizin mal sahip Bütün. Türkiyedeki resmt ve 
_ Ne kadar yazık ki efendim zakw,tı. Züleyha yalnız kalmış- ğil; bir kaç tane. leri ile kunturatonuz var mı?. hususi okullarda ikmal i:ıntihan-

tı. Boğulurc••ın• ag-hyor·, •vur- Davacı Meb.ıned a.ılında bit- - Var efendlm. Fakat Ni- !arının bir eylülde """'aması 
Potifıı.r seni melek kadar saf, çi- - - -. ~ İran tı 1 -·'-- u_. lannın içini gözlerinden bo§& - hdır ve a.vulm 1 e ............ san iptidasında müddet bitti. muhtemeldir. 
çek nekadaı: temiz zannediyor. nan. ~!arla dol<;luruyordıL ·l kemeye g~!miştir. Ayn ~ Biz yenilemek istedik. Mal sa-ı .... w"'A"'s"o,.,,...N"'E'""'"B,,.._...E,....O"'E"""'L""",,.._..." Ben de ayni kanaati. ~.ıyot - ' - da va ettigı şalıııılar d& bın hipleri razı olmadılar. Fakat 

Yeni Sabah 
Ecnebi 

iKTiSAT 

llği kaza.nml§tı.) f1li ..1 
Genç okuyucumun de tJlf'A 

değil. o, hiçbir taraftan • .,,..:, 11 
görmediğine teessüf edır,... y 
kendisile meşgul oıunııııııt' •a,, 
dan şikayet ediyor. . , ~ '~t: 

Bizde bugün sahifele~ıı,~ ~ l'I 
kalemlere açık bulund"" vıı:.ı '~ 
edebi gazete yoktur; ikJd8rı ~ ~
çıkıp batan kara bataJda .ol"..ı ..., 
edebi gazete addetıı.'1~ ıı'I. 
Böyle olunca genç isti~ ~ 
kendi göbeklerini kendil w: 
meleri icap ediyor. Bun;~ 
de bakmamaları, u~ bil'~· 
üşemnemeleri ve büyiilteleı1 
zim ve ııebat ile yüriilll .(1 
zım geliyor. uf!l~ 

SENELiK 
6 AVLIK 

Ttlt'klye 

1400 Kr1- 2700 Krı. 
t~o· • 11so • 

dı.un.; ne fena aldarunış.ım! . • • • J "Ukeı:rem, "'"eı:ı· de Pano a- h. erdi"· bo ı 
kad "'- ....., manın v gı rç arını ma-

. Züleyha, h kikateı:ı utanml§- Aradan üç yıl ar .. uzun dında genç ve güzel iki taze !iye tahsil şubesi hala bizden 
tL )'.;usufta.n bu dıwece ağuı bir ?m ~ç ~ geçmişti. ·2iüleyba, bayandır. ·almaktadır. Bunu biz ödüyo· 
cevap alacağını ummamıııtı. Fa- uç gundür Yueıffla kon~u - Yaptığı iddiaya göre: Bu ruz. işte makbuzlar burada. 

Vaktile köprülerden ırı ıeıı .!iıt 

Od • l • . resmi alındığı zaman ge ~ ~~ 
un tacır ermın çenden on parayı kop~tl' 

kerpeten gibi kuvvetlı. 1ııf !'.:· ~L· 
gibi yapışkan tahsildar fl'~· ,,~ı 
nır. Bunun için yapılaD t ti"'~ ~ 
bakaya yüz kişi müracal' ~.,i 

1 
ı 

hk ağızda bu yüz kişınJll eP'J. ı?' 
beeeremiyeceği söylen''' fı ~'* 
bırakır gider; biı:aa. Sonı;,.ıı _,, 

3 AVLIK 4oo • 800 • 

1 AYLIK 150 • aoo • 

TAKViM 
HI.IR 68 GÜN 1,3 AY 7 

1360 12 1357 

Cem 1zi&I- T E M Mu z Haziran 
ah ı r 17 941 29 

Cumartesi 
GUnet 

l!:ıa.n 1 

kat. onu ye.Vli.§ yavaş yumuşa - Y?.rdu. Yusu~. d~. ona danl.mı§tı. bayanlar Mehmedin evinde ki· Hlklm bu işe ka.ruıamıya~a· 
tıp yola getir:ıneğe, arzusuna z.~eyhayı gordükçe b~ · ~e- racıdırlar ve iki aydanberi ğını sadece M'ıikeITem bakk• n
rametmağe ç~aktı. Buna vırıyordu. _Koca sarayın ıçinde , kendisine kira. vermemekte- dalti davaııını. rüyete salahiyetı 
mecburdu. Çünkü Yusufu sevi- bu dargınlığın farkı~ varan ol- ı dirler, Bunun için evi tahliye olluğunu anlatarak: 
yordu. Ondan aıkının karşılığı- 1 maı:nı.ştı. HattA Potifar bile ,ka- etmelerini iııtiyor. Müterakim - Bu hakkını ayrıca dııv.ı 
ru bekliyordu ve beklemekte nsının d~ v~ ~ tav- kira.lan da ödemelerini iddia t dedi B tahl" ıaıeb· · ' nndan şupheye dilşın.etnişti. . ,,. edi e · en ıye mı 
haklı idi. Anuna büyük bir re- Ü .. .. .. lln kşaro.ı "d.i: ve talebıne =Ve yor. reddediyordum. Mükerrem, 
zalet çıkacakmııı. adı dillere dü- çuncu . ~ a 1 hk mabk""'1$; Mübrrem beraet etmiştir. 
şecekroiş, herkes kendisinden O~ gıttikçe ~aranyordıL ile oldu. Geııo haşan diyordu ..,.-~--· v---''. İkincı· mah-
behsed kmi b da Potifu, o akşam bır yere da - ki· ~·= """' 

ece ş; u, umurun vetli olduğunu, ancak ertesi. · .,,...__ . E A' bu kemede madam Pano ile baş., 
bile değildi. Ona sadece Yusu-- gun·· dönebileceğini söyliyerek - .ı:..ı.=dim. vvoace . zat !adı. Bunda. cereyan ed,ıın sah-
fun güzel dudakları uasından ile ltunturatomuz ~ NIB8.ll . 
dökülecek. taUı lHr cümle lizmı,. çıkıp gitmişti. Züleyha, odaaın- da nihayet bnldu. Ondan IK!ll· ne hemen aynı oldu. Neticede 
dı ı da yapayalnız oturuyordu. O . asıl sahipleri bulun Pano da beraet etti. Davacının 

: kadar mahzundu ki onu o halde &r: Dildi! og"J an tahliye ve iki aylık kira tal.ebı 
8.~7 
4.39 

ooıo 

"· 38 
12,19 

ikindi 

8.37 
16.19 

- Ben de seni seviyorum! görünce mUteeıısir olmamak ka- il ··ru·" k dil 1l: }_,k reddedildi. 
Evet, Züleyhanın Yusuftan bil değil· di. İstemiyerek ayağa e gıı .,..p en . en ·~e un· 

va .. u beklediği sadece bu cümle idi. kalktı. Bir hırmz gibi aya.klan• tnı:ıtoyu t:ueledİl!l· İki aydan bul.:ı:a~~ ~tkah.i~~ 
Ak,.m Bu basit cümle, onu hem reza- nın ucuna bas& ba8a dıııan çılı:-1 ben de evı.n. vergı ~rcu old~- veresesindm bir erkek ile iki Yaiılt 

12.00 21.59 ,.42 Ezan! letten, dile dilşmti<t.en kııı:1:ara.. tı. Hafif bir bJı:ırtı bile yapma.- ğundan aylıkları maliye tahsil kadın. koridorda adeta düğün 

-_ı_9._4_ı __ ı._4_G __ 2_._2_4_v_ .. _•.ı,..1 cak, :::. de el~n7,'.ut edecekti.·. dan koridorları geçti. As sonra ~~~~--~~~~~· İşte denıok.. .~.........ı-~ 
Ke mi teı:ııi ile ıt&lı Jrendislni ~ buldu. ~ .,...';""""'· . J-.-.,~-. 

-- O 1 K KAT -.. Yusuf&.: DaJgı.u d.a1gnı. ha7112& doğru i- Davacı buna ıtiraz etti: - Nihayet Kemankeş mıt-
- Sende lıi9 inuf yok mu r lerlemeğe baotadı. Hem. gidi,yor, - Efendim ~· bu ~ ~ ha.lleeinde Asker ııokağında 7 cYenl Sabah• a a9ndorihlın )'•;r,,.lır 

•e evrak nqredl,ı.in odilmuııi• laııııl• 

elunma.z ve bunlaf'ın ka~otmuın ... 
elan dolayı hls ~lr ırı"ullyot kabul 

"'--

Dedi ve "···-· avu*'---·- ~ hem de ancak Jreııdisi ioitıeıı'le • Uraıa ııeııelik ıcaı:- eOııiftim. nıımsıılı bir evimiz olduğunu 
...._.. 3 ,.... .......... ~ 1llve ~ ... ...,__ biz de anladık. 

ra.ına alarak af.iamaıbı. ha3la<b cek kadar hatlt. ~ ee:ıı1ıt Jalll)t -...,-- ver. 
Yusuf, onun ağlam.asına. clıeıa- bir gönill t.ttrktısll söyl!)oıdu. melt hııldtt baııa. aitth. B.ır ki· 

nri,yet n""ed!:. [ArlıııMt .,_.) '--·--------------------' 

itirazı 
Odun tacirlerinden m ilrekkep 

bir grupun fiyat mürakabe ko
:ınisyoll)IIla müracaat ederek ka
bul edilen narba itiraz ettikleri 
malfundur. 1 

Oduncular, odun çekisinin 
kenclilerine 614 kuruşa malol
duğunu, binaenaleyh 624 kuruş
tan llJlllğı satış yapmağa imkan 
olmadığını söylemektedirler . j 

ye kalan elli kişiılen . ~ır o~ 
Umidini keser. çekılıl'· !JY..d 
dan yirmisini zorla kaP' ~ ~ 
ederler. Nihayet kataıı ıı tll"ı' 
kendilerini zorla dışa.!"1 ,,ıol.Ji 
istiyen hademeleri doy<' ıııı".7i 
§ehremininin huı:uruua ı;ı o:•~I 
muvaffak olurlar; şeb..':~~:ı· 

- Müsabakayı k~ !Jı. 
der, bana siııin gibi Y ı~"ııl' 
ma.z, yııpışkan adam " :ıc 

Belediye cezası verenler Memurin l·a>p~•ine ~id• 1 
Belediye talimatına riayet et- yıt muameleni.zi Y&P~]'iııj/ 

medikleri göriilen 26 dükkan ~l!, 

Halbuki odun narhı, odunun 
cinsine göre 350 ila 400 kuruş 
arıısındadır. 1 

Fiyat mürakabe bürosu, va
ziyeti tedkik ettirmektedir. 

sahibi muhleiii esnaf, 13 şoför, Al fi (ıl,.ı 
6 oto ve 1 araba. sahib;, 5 aTaba ID ya 
sürilcüsil, 1 ha.mal haklarında yu- e • ot' ..!' ' 
ceza. zabıt varakaları tanzim e- ö~ 
dilmiştir: Tramvaydan atlayan Altın fiyatları te~ ı:ıır"" ıJ 
6 kişiden de biı:er liralık peşin meğe başla.uı.ışttr. ~~,;,.ııı 
para cezası alınmıştır. nın ftyat:ı. 25 lirıı ,.., 
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l<omşamuz Rusyayı Tanıyalım: 

lACİKİSTAN 
. 

Buhara topraklarının bir kısmını 
ihtiva eden bu Tür Glkesi 

lllınuğu Te madenlenle meıhurdur 
~~tıur "H~ §ehri bir! (Kara mezar) madenlerinde bu 
ıJ; nı.., Taokartan toprakları cevherler pek mebzııl?~ _v.~ bu 
nd~ ıdı. Lıikln bugün artık madenler Sovyetler Bırligı ülke-

, ' 1.an , ıın:ıhuriyeti arazisi sinin en zenginlerinden sayılır. 
hu ıblıııde bir şehre rastlı- Tacikistanda pek zengin kö-

t. ıız. Nwol ki, bugün.Ta: miir ır•tlen:, ;. <le vardır. 1913 
1•a ıa,.,.~ merkezi vazıfesı yılında merkezı Asyada mevcut 

~ lltaurıı.tı&d,,. eebrinin . is-
1 

kömür madem ııniktarı 150 mil
~I '"'kıc '"n "Düsembe., ıdı ., yar ton tahmın_ edılıyordu. Hal
b ~1 Cf "I-azartesi,, pinii sa- buki son yıllar ıçinde yapılan a-

"' · ~ ı;uıı oldıılundan bir za- raştırnıalarda yalnız cümhuri -
'' h. Yaptahöıınna da "Dü- . yet topraklan içinde 1 milyar 

:~ 'l; ı~mınl vermişlerdi. tonılan fazla kömürlin mevcıı-
ll"'' ı": k ftusya amanında Ta- diyeti sabit olmuştur. 

k'" ·l Sııhara mıırtnın lafzi ha- Tacikıstandaki arsenik ma • 
aJıifl ~et, altında Çarlar id.aresi- denleri de 1!1cşh~.rdur. Burad'a 

~ 0Yıı 1'l.ıl:ıdat ldaresinın bo-ı çıkan an<tnık murekkebatı m:l
.a; ilrufıımı teşıyıorlardı. denlerin<len yiizdc kırk niRbe

yı? tfj Y•lııırla Tacikler müs<>l- tinde s~I arsenik idileı. Pamir 
ı'r!. '1 kıyam neticesinde istik- ' mıntaka•ıııda altın madenleri -
~ ııı:, IJ.i elde ettııer. Lakin Ta- nin mevcudiyeti de tahakkuk 

nın müstakil bir cümhu-' etmi~tir. 
~: haline gelmesi ancak 1929 Pamuk tarl,J<>rını gübrelemek 

ııl!Y ). l!:!<adiif eder. için kullanılan fosfor miirekke-
~':'1kistanın lleyeti umumiyi' batı mad1•n kri de Tacikistanda 

d '~e dnğ-Jık elduğıınu söyle- mevcut ul<J: 1 ;;uııdan bu mevı·u
·~k. 'l'acil<ler cerçekten akıl- d!yet mw'l',k.ct için hakiki bir 
ı. lltduran bir gayret vehim- nımrt fa},h• ıı lır. 
,~ 800.(l()() hektar vüs'ntinde .. Çarlık de v~n de Tacikistan 
'r bır &l'aziyi ztraate mü::.ı.a.· ıhrn ve rlrı;ı .. ıf JYıııf'\. .. · ·~J- ·ln
'it lıaıe getirmişlerdir. Taci- den mahnmıdu. Bugun _halka 
·b>!\a 1.500.000 nüfus yaı;ar. ~na dılılf' ledı·ı,at yaı•nn ı.ır hay 
rır~'.•Yetin mesalıai sathiyesi li mektep açılm!~tır. Meıol~i<e~
~· kılometre murabbaın- te 100 kadar sıncma vf 1 ı tı

,'~-.. •·t' ir \ yatro vrırdır. 8000 doktc.ı Ter.i- 1 

1~!"'1 , ~min dörtte ü- kistanın sıhhi dıırumile meşgul 
.'l(lıktı E:flAk kmiş bultmuvorlar. 
~la d: ~serçe nda. TacikiHbn cümhuriy..tmd" 58 ,,, ,rın ,,......,.. arası t ~ . t ı 

._. ""'•· .... '-'-'b' . . d ga.ze e ve ;ı mecmua ınt .~ar e - ı 
"'-lv>J .... ınn mne zı ktedi 

:tr'Ja "'inflc ya~ıyan '.r3.-' mc r. . "' . 
~ Rıc ' kl - • omuz (Yarınkı mu>ıahabemızde 

ı!; ' ,·1 ·t" a eogtl 1
1~utnt. . "Kırgızistan cümhuriyc-tınden 

~ ' . mem L .c ıı. .__ .. __ ., ği ) e <k· ........ tıe<ı~ce z. 
ıiil': >ı.1 ı~t:ınc1 ~ bugün pamuk """"""""""'""'""'""'"""'"""'""''"" 
~ ~;ı~ bırhayli terakki etmiş-

; "'3asa "Hecend,, tarafla -
~ni memleketin şimal 
~·unda iyi pamuk veti -
~ele., bu yapılamıyordu. 
))i ·~k ekimi faraza buğd:ıy 
, ~.nç zer'lnden fruofa •er
~ ıv~n bir lı;tir. Zaten lıu 

'~ ki eskiden köylü, l:cn 
tYlJzd~ eni, hatta a ltınış 

'l,,"'ra veren eşrafın ve mu
;,~ılaıın elinde esimi. 
~ kom,u Türk ciimlıuri -

Runıanyadan 
getirilen nr:tf1a

linler 
hşe 1.lu,tc-~arhr;1na i..:ıi;h Ti· 

caret Ofi•·j Rı.1rr,ftr.y:'lriP n geti
rilmiş bıılmınn 10 tuıı nalta!ir,.; 
AA tın alı .u.tır. \ 

Naft:ı•irıln· ofi,,_ tar<1Jrndnn 
alıcılara verilecektir. 

Yağ ih1ibarı 
tahtrH~atı 

. 11'lıi Tacikistand:ı ziı atı 
, ı·r;_ bırhayli rağbPttedir. 
f·eıunlıuriyet arazisinde Fiyat mıırPkabe te~kıl:itı ııa-

'lııu •ıla ziraat makinPsi is- de yağı etı·afmdaki tetlıık.Jer·ini 
. 11aı dır ve 5300 kadar 

,,J•al; faaliyettedir. 1 b. tirmi~lir . Netice, bir rapor 
•ıst halinde fıyat miirakabe komıs -, an pamuktan başka 

il'· p· d' - vomına verılecektir. Komısyon 1 
• ·"<t ırınc:, arpa ve ıger bu rapora güre müznkerel!'rfle 

(ıJ! . ~rla Yeliııfume~e başla · bulunarak suçları göı1ilenleri 
~af!" ı..hu''t':ı.nt usullerinin ıslahı ve müteahhıtforden müı't:kkcr 
i~ ''" . 

0 larak mahsulün ziya- ı olan tröst azasını dinliy('('ektir. 
ııl". '1.i~~c!e müessir olmu~ vel .v.~v-~---- _ ~ 
~ fu.,t~s yılında Tacik kiiy - HALKEVLE:RI 
f "lı~' <ıı· be.şınıı. 5!)0 kilo pa
l ı,.:tı·n bu miktar 1937 yı
~ ~ 'Ü kiloya yükselmiştir. Ji! ı Yıl,nııa biltfuı Tacikir.t;ın 
!"' •~ı l\·koltesinin yekunu 
ıJI '~i·1:·n~ baliğ oluyordu. 1 -1 ·,~.·~nırı tabi! serv!'ti yru-i 
~ ~'lr ~ta ınhııııar etınez. Bu 
rl" "tın çinko. gütrnü~. U- 1 

Ilı~ Vnı,adyum, l{admi -ı 
iı <lenıerı bakımından da 
~ Bilha.<ısa şimaldeki __ .,., 

~ -
hı.yıı. baktıkça harfle

.:'-1İııliııi·ı anlıyor fakat 
•ıf'.f>l'k • N .ı 1.-rırıı ıhata edemı-
, aGrrı.i~'e. 
,~~;, bundaki san'ati izah 

~ U? .• " E!mdeki eserın gu-
~~1•nlarnıyor musun? 
ı, '.Y•ıı·um. Fakat ayrı ay
~; •k olursan zevkini da-
, .. lrıış u]acağım. 

\ kı,, ım btiyük hattatla-
~~tı~mıııtır. Hatta Kur
~Kıt<:<ı <.' ,,aı:ı olH.ı.tısııt r. 
{•uıııuuştur; Türkiyede 
1r. <1<Tler. Meseli. bu 

ı '"atı.arların vazdıkları 
' bıı Kur'anda bütün 
tını., pcrgerle ölçülmiiş 
~;':krırıden ne büyük. ne 

'tt-ı lJı·ı .. , . Halbuki bunları 
, '' o;~uıeri yok. Elleri-
1,~ı ahp yazıveriyorlar, 
ui:ı~ venlecek en güzel 

1ı f. aı · edıyorlar. Ben yük 
~ltatın eserini bir res

t,~ lo"una tercih ederim. 
1 kııllılJvaffaklyet temin e
~ Çok &mil vardır. Ev

l'ı, ~il, !\Onra renk, daha 
~ııı:lerın imtizacı, onlar
a ~'klik, bütün bun}ara 
~~n aşkını, kudsi ateşi
~~ e OOersek ona yardım 

1ı;; <lıııili anlarsın. Halbu-
"· ttat · •- "di • B"t·· :'"ı· oy,., mı r. u un 

~ 1 
. elindeki bir kamış 

t sıy&.h bir boyadan bir 
"1ı~ıtı\;8111Ddan ibarettir. 
'ııJ. atını, ııahsiyetini. ben 

"'la g&ıterecek. O dar 
~~~IJıde yükselecek ve 

· İtte onlar buna 

Eskri'TI müsabakası 
Kadıköy HaJkevinıt.>n.: 
Evimiz eakrimcileriyle (Dağ

cılık - Eskıım ıle Tenis) khibü 
eskrimcilerı ar&Rında 12 tem -
muz 941 cumartesi akşaım saat 
20:30. da bir müsabaka tertip 
edılmıetır. Gelmek isteyenlerın 
ev iı1.ue memurluğundan dave - 1 

tiyelerıni almaları rica olunur. 1 

muvaffak oluyorlar. 
- Tabii. 
- Yok, öyle iyi anlamaoan 

söylediğim ııöziin asıl ruhua 
niifuz etmeden "tabii deyıp c;.'ık 
ma. 

Türk san'atı karşısında adeta 
deliren arkadaşını daha fazla 
titi1Jendirmemek için Fazıl sus
tu Na:,.ıni. l<>krar ceyları derısi 
altlığın ıçinden bir başka yazı 
daha çıkardı. 

- Şunu görüyor musun? de
di. Bu şeylı Hamdullahın bır ya
zısıdır. Bur.ada ne incelık bulu
yorsun bakayım? 

- Gayet güzel bir yazı. 
- O kadar mı? 
- Ben o kadar görüyorum. 

Dediğin gibi blltün tekerrur e
den harfler hakikaten ölçüliip 
de yazılmış gibi birbirinın ayni. 

- Bu o kadar mühim dııV•l... 
Aşağı yukarı bilUin hattatlar 
bunu yaparlar. 

- Itiraf ederim Na=ıi. Baş
ka birşey göremedim.. 

N azıni yazıyı uzaktan tuta -
ra.k: 

- Bak, dedi. Burada iki ke
lime var. Biri (Kahhar) keli • 
mesi, diğeri de (Rahim). Bu ıki 
kelimenin birisi gazap diğeri de 
af ve merhamet sıfatını ifade e
der. Dikkat edersen görürsün ki 
Şeyb Hamd~. (~ar) ke
Jimesinı çelik gıbı yazmıştır. 
Hatta (h!) nin gözlerindeki 
şiddetin ( rı) daki han~er 
gibi ke~kinliğin farkına vanyor 
musun? Halbuki refet. merha
met ifade eden (Rahim) keli -
mesindek\ yumuşaklığa bak. 

Her=:=:=- •••••••••••~••c•••••aı•••-•••••••••~••••••••••••••••••••••••••••1111111111111 
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L itvlnof yoldaşın nutku· eniH va arekitı 
nu okuyunca almga.n 

Ordek Mehmedln hiki.yesinl 
hatırladım Ördek Mehmede 
kahvede birisi. 

- Bugün hava bozuk! der de
mez: 

- Hava bozunca yağmur ya
ğar, ya,,ömur yağınca göl olur, 
gölde de ördek bulunur, sen ba-' 
na ördek dedin! diye muhatabı
nın gırtlağına sarılmış amma . 

~n ve Sovge~ havacılığının mull.agesesi - Sovget
r alınanların iddia ettihleri il.adar tayyare haybet-

11/er mi? - /ngiliz tayyarelerinin darbeleri - Amerl
kada havacılık bahsinde yeni terakhiler 

ben. kendı hesabıma, "Litvinof,, ı Alman - Rus harbinin ikinci 
yoldaşın: haftasındayız. Harp vaziyftini 

(-Hrtlerlc yapılmış bitaraflık, ve hava baı·ekatuu her iki fa. 
ademi tecavüz ve "dostluk,, rafın tebliğlerınden öğreniyor
paktları gibi asılsız perde ara- du.k.. .Bu tebliğler ekseriya pek 
smda haıa sefiıenc ve sü.:de mila- Jusa '"' umumi ve hazan müp
takil bir mevcudiyet geçiren bir hem oluyordu. Nihayet yavaş 
kaç memleket) arasında aziz ya.vq her iki taraf adet göster
vatanımı görı>miyorum. 1 meğe başladılar ve en nihayet 

"'Litviııol yoldaş, bugiin hiç AJmıuılann 30 Haziran 941 gü
bir reıımi sıfatı haiz bulunma- nü bir haftalık harekatın pilfuı
makla beraber, Sovyetler Birli- 1 ÇOElll dııımek olan bir resmi teb
ğinin yıllarca harici siyasetini liğ JM!f"'ttilcr. Ruslarııı da bu
idare etmiş bir diplomattır. Böy- na btını&er tebliğleri vardır. Haı p 
le güzide bir zat durup durur- tebliğlerinin harfiyen doğru ot
ken kalkar da . d$ kabul edilemez ve bunun 

- Almanya ile bitaraflık, a- böyle alması da tabiidir. Propa
demi tecavüz ve dostluk pakt- ganda ye gizleme de bunu icap 
!arı gibi asılsız bir perde arka- ettirir.. Hava harekatında ise 
sıııda scfilane ve sözde miistakil büsbüttia bıujka hususiyetler 
bir mevcudiyet geçiren memle- v.a:rdır. 
ketlerden nasıl bahsedebilir? Tahrip veya diişüriilen tayya
Zira o şöhretli diplomat öz re ııa.rıaı alınan raporlara isti -
m€i1Illeketinin de Hitlerle bir bi- na.t .._bile raporların da taına
taraflık, ademi tecavüz ve dost- :miı. <doğru olması icap etınez. 
luk paktı akclet tiğini pekala bili- ÇtinJdi. düşman arazisinde düşü
yordu. Binaenaleyh o eözlerile, rWıııa '" tahrip edilen tayyare
daha düne kad:ı.ı Sovyetler Bir- ıatn •yılması mümkiin olma -
liğinin de mahut "'asılsız perde <lığı ıribi herhangi bir kaçınma 
arkasında sefilane ve sözde maıwnası yapan tayyarenin 
milstakil bir mevcudiyet geçir- dUttiil11 zannedilebilir 
miş bir memleket,, olduğunu KtieıuTlz bir düşmarun her
bütün dünyaya ilan etmiş ol- lumgi bir me.mleket üzerinde 
maz mı? kaybettiği tayyare adedini an-

Hayır, bize kalırsa "Litvinof,, ea.k tr.ıdisi bilir. Çünkü yeri boş 
yoldaş kas; yapayım derken göz kalıuı tayyareler zayi erl.ilmiş 
çıkıı.racak biı diplomat clP?;ildir. df'mekttr. Fakat mukhbil t.rafm 
Mııhakkak Ilı ı:iuvyetler Birliği bıle bil tayyareleri sayması pd< 
sabık haricıyf" komiReri hi~ !x>k· kolay olmaz ve billıassa harp 
lemedi!rmi~ bir anda Türk va- halinde ve harp mıntakası d•lti
tanmda cırnumi bir tcc•8Ür ve linde olursa bu iş tnmamile piç
tec.-;süfl!' l< arnılanım o ciimle•!le tür: 
Tfrkiycyi ka.,dclmi~ de';ildir. Buna binaendir ki gerek Al
O!Ra ols• bıı zıifı telif, belki de manlarııı ve gerek Rusların bil
tees~ür sevkıle zülfii yare do- dirdı.Kleri rakamları eğer doğru 
kunabıler!'ğın ; hesa~ etmeden . . . . 
öl~ıisüz konıısmuştur. iseler hakikaten yakın_ ?ı!" mık-

Kaldı ki 'L'tvinof,. yoldaş 1 tar olarak kabul edebılinz. 
mcmlelıetirnize gelmiş, bizi ya- tebliğlerin müıınlıaş:ıgı: 
kından taıııı~ak fırsatını -~a ~ul- 22 Haziran sabahı Alman or-
mı!•tur, Bu ı.tıbarla !urkun se- duını ileri harekata başlarken 
fılane .ve ~<»d<'. mu~takıl bır Alman hava kuvvetleri de hedef 
mevcudıy.ct,. !l:e<:ı~ege ~ham- ı~ uldJrdılar. Napolyon ta· 
mu! ~~ebikcegıru soylemege na- ı rafından konulan kaidelerden 
sıl dili vanı·? b'ri ıı.....-•-•tı "-' heci f' d'" 

B. T'' kl · .. d zd ı _.,..., aswun e ı uş.. I 
ız ur ı>ı oz yur umu a . . 

mustakil ve efendice yaşıyabil- maıı ordusudur kaı~esı hava 
mek ıçin bır numaralı Harbi hareltitında d~ carıdır. Ve bun
Umumi galiplerınin gırtlakları- da da hedef d~ hava lruv -
na sarılmakta bir saniye bile te- vetleridir. Esasen ılk zamanlar
redclüt etınemis ve o gaye uı'u- da 1tan ordularının karşısına 
runda ha.yatımİzı seve seve fe- tayyanı yardımile izale edilme
dayı göu alını~ bir milletiz; hem si icap eden kuvvetli hedefler 
de ordusuz parasız ve siliıhsız ~r veya böyle hedefle-
olduğumuz bir sırada. re 1-1lz yaklaşılmamıştır. 

Şimdi ki Milli Şefimizin etra- fFe .Alman hava kuvvetleri 
fında granıt salabetile toplan- · _.._...._. _____ _ 
mış, tepeden tırnağa kadar si
lahlı müttehit bir kütle halinde
yiz. Nasıl olur da "yarı müsta
kil ve sefilane, bir hay~ t geçir
meğe tahammül edebiliriz? ı 

Muhakkak ki "Litvinof,, yol-

d.q o .cisl.erile istiklal ve hiirri
yeUerine hayatını nezrelmiş fe
daillır tllkesi olan aziz yurdumu 
ka....,_miştir. ı 

A. C. SARAÇOÔLU 

Yazan: 

Emekli Hv. Bn • 
Bedri CELASIN 

de böyle yaptı. Rus hava mey
danlarına taarruz ederken mu
v:ı.sala yollarını daı ihmal etnu-di. 
Çünkiı bu yollar a.yni zamanda 
hava kuvvetlerinin muvıısala 
yollarıdır. 

Ruslann baskına uğı adıkları 
kabul edilemeZRe de Almanların 
mııvaffak oldukları da ıddia e
dJlemez. T"arrııza ge~mek için 1 

hazırlanan tarafın serbestü ha
reketinden ıRtıfade etınesi çok 
defa tabildH 1 

Rus tebliğlerinde Alma.nlıırın 
mühim zayiat verdikleri bıldi • 
rilmektedir Bombıı.rdmnıı t:ı.y -
yarelerile yapılan taarruzlarda 
bu zayiatın ağır olup olmadığı
nı takdir etınek için alınan neti
~nin :ınıı1Uın olması icap eda. 

Alman tebliğlerinde de ııarki 
Prusya.ya taarruz eden otııa kli
•ur tayyareden bir ikisi mUıı -
tesna hepsinin düşürüldüğil bil
dirilmektedır bu da olabilir. 1 

Hava hiilılmiyetl: 
Almanlrır ~ark cepheeinde ha· 

kimiyc·tin tesis edildiğim ve bıın
d:ın dolayı hava kun•etlerinin 
büyük biı kı~mı kara ordıılarilo 
ı~birlıgi yapma.ğa fırsat buldu
ğunu ılan ~dıyorlar. Ancak böy
le hava hiıkimiyetleri cephenin 
muayym mmta.kalaıında ve mu 
vakkut zamanlara malısustuı· 

Esa>;en kendısine nisbetle zayıf 
hava kuvvetlerine karııı bile 
hava biıkıım'ıl<"ti tam ve mutlak 
olmaz. Hava şartları ve bııgü
niin Aev lı ve idaresi bunu her 
zaman de~'istırebilir. Esasen 
Almanların karşılarında geniş 

hir sahada <;ok mikt~ rda ha va 
kuvvetJerı vardır. Ve daima ik
mal edılebileeek vaziyettedir. 
Ma12eme wtünlüğünden doğan 
hiikimıyet ıiK! her zaman kendi
ni göstı-riı ve talim terbiyenin 
yiıkseklıği ıle de ağır bastıkça 
b:uıa.r Kara ordu !arının hare -
katında da ağır basan taraf için 1 

şüphesi~ büyük bir kazanç te
min edilmış olur. Esasen mlite
arrız Alm;m orduları hava mü
zaheretile bu kudretlerini artt.ı
robilirlf'J. 

Garp cephesinde: lngılizler 
son günlerde garp ccphesınde 
giindii.z taarruzlarına başladılar 
bunun ık.ı sebebi ve manası ola
bilir: 

1 - Tabii müttefikleri bulu
:oan Ruslara yardım; 

~~ ~ 1, ~ o ... -. L•• •O O ~ - ." • -

' KÖLE l l Yazan: Ulunay Tefrika No. 20 J 
Bütiin harfler Al1ahın huzurun
da diz çökmüşe benzemiyorlar 
mı?. O büyük san'atkar istemiş 
olsaydı her kelimeyi a.yni şid -
det veyahut ayni tevazu ile ya
zabildi rdi. 

Fazıl, arkdaşının bu görüşüne 
bu anlayışına hayret ediyord~ 
Şimdi yazıya baktıkça yavaş 
yavaş bütiin kelimelerin, harf
lerin birer ııahsiyet kesbettikle
rinin, adeta canlandıklarınm 
farkına vanyordu. 

Aşai'ıdan merdiven başına 
vurulan darbelerin sesi Fazılı 
ürküttü. 

- Gong çaldı. Bizim bacı ye
meğin hazır olduğunu böyle 
haber verir. Haydi inelim. 

Merdiveni inerken: 
- Beni liifa tuttun. Sana ken 

di elimle bır meze hazırlıyama
dım; bacımın yaptığına kanaat 
edeceksin. 

Yemek oda.sı tamamen alatur
ka idi. Oda, üzerleri dapiska 
kumaşlı sedırlerle döşenmiş, 
yere Hind hasın kaplanmıştı. 
Ortada kır:ınızıJı siyahlı (Müh
rü Süleymıan) oeklinde bir aya
ğın üzerine konan geni§ bakır 
tepsinin tam ortasında sırma iş
lemeli te!Atin bir "nihale,, duru
yordu. Ufak ıınavi çiçekli fag-fur 
tabaklarda içleri yeşil zeytin ve 
rezene yapı aklanı~ doldurulmuş 

mini miRi patlıcan, kavata tur
şulan, ıııar gibi kesilmiş pastır
ma, -ıı:, bir iki türlü peynir 
ve tantoı:- vardı; Nazmi ibrik 
ş.+f 'ı ufak bir Beykoz sura
Jıw.a kadehlere: 
~ -.a yarar, ikisi karar, üçil 

:ıar.-1 
Df,:penk nı.kı koydu. 
- hı her zaman içmem. 

BöıJle 8Ein gibi bir arkadaşla 
oı- bir nihayet ilti kadeh 
iÇ4fıa. t,tiha verirmiş. 

..._. yudum içtiler. Nazını: 
- Jtmdi igimizi kendimiz gö

Malüm a, benim bacı bi 
na clllner döner yine okur. 

mekteptir, horozdan 
h& 

- OM: ihtiyarlamadı mı? 
- 8lwe durdu. Söz bir Allah 

bir. O., on beş sene sonra iki
mk • ~ yaşa geleceğiz. 

-· Jlalııl olur? 
- ._ ilerliyorum; o hfila 

,_.ınde. Bu gidişle tabii 
..a yetişmiş olacağım. 

Jıavluya ıağzını sihneğe 
~-· «lemiyordu. Dizine koy

,..ıı:lrln uç taraflarındaki 
ı:t~iiı,~ .1p, ek işlemeler, ona pek 
1: görünüyordu. Dayana-

- T lan havlu diye kullan-
mt9 >"* k değil mi? dedi. 
~güldü: 

- Valıtıle ne imişler ki~ Yi
ne havlu değil mi? 

- Bir Avrupalı bunu salonu
na koyardl. 

- Aman bana şu tabiatsu he
riflerden bahsetme.Ahbaplarım
dan bir fı enk vardır. Benı bir 
gün evine davet etti. Neredense 
eline geçirdiği pirinç bir man
gal kapağını bnş aşağı çevirerek 
salonuna asmış. Duvarda tura
lar tersine asılmış. Modern kol
tukların arkalıklarına uçları iş
lemeli peşll.irler koymuş. Bu 
zevksizlık içinde adeta susuz 
kahnış bir balık gibi azap çek • 
tim, bir bahane ile kendimi so
kağa dar attım. 

Nazmi kapıya doğru haykır
dı. 

- Dadı! Ye.me_ği ver. 
Kapı aralandı. !çeriye bir tep

si eUrüldü. Ev sahibi. 
- Ben sahanları sofranın üs

tfuıe koyacağım. Canın hangi
sinden isterse ondan yersin. :tıd
de birde havan eli gibi kallop o
turamam. 

Gülüşerek yemeği bıtirdiler. 
Fazıl, Nazmiye tesadüften 

çok memnundu. Arkadaşının 
bulduğu mevzular ona Mllnire 
ile olan hadiseyi biraz unuttur
muş, yüreğindeki ağırlığı hafif
letmişti. Yalnız arada aklına 
geldikçe kalbine blr zehir dam-

2 - Malzeme itibarile günden 
güne kuvvetlenmelcrinın bir de
'ili. 

Gfçen yazımda <'la rzah etti
ğim gibi Alman hava kuruluşu 
bıı son gfuılerde eı<kiRın.c niFbet
le hısımlarına karşı pek o ka
dar ustün bir dunımda değıldir. 
Bir defa iki cephede muharebe 
etmektedir. Hava üslerinin ge
nişliği de ıkiye aynlarak daral
mıştır. İngilizler bundan istıfa
de ederek İngiltereye yapılan 
taarruzlara mukabelede bulunu
yorlar ve tabii miıttefiklerine 
yardım edıyorlar. 

Malttme ciht'Jtlne Affinoo: 
Gerek kE-ndi imalatı ve gerek 

Amerikanın yardımile ~ok mık- \ 
tarda ve yüksek evsafta tayya
re mıılzcmesi tedarik etmekte
dir. Yeni ve şiddetli ınfilik mad ' 
<lelerini ha\~ l:ıomb3lann da bu 
meyanda teerilbeleri yapılmış 1 
oluyor. 

Almanlar da; İııgiliz adalarını 
~ bu-alrnuyorlar ve pindiız tA
arnızlarına şıddetle mukabele 
ediyorlıar. Tayyare zayıau ba1'-

1 
kındaki tebliğlerde milbayeıwt 1 
vardır. Meselıl. bir gündıiz taar-
ruzunda Almanlar 14 tayyare 
düşi\rdükleriııi ıdd.ıa edıyorlar, 

lngüislere göre bu zayıat ancak 
bir lk.ı tayyaredır. 

Aıoorilıad:ı.: 

SilAhlanma ve gemi irıı,a.at 
proğramı dev aclımlarıle takıp 
edjjjyor, bu meyanda havacılığı 
aJiLkadar eden tayyare gerrule
nnden başka yük gemıleri olup 
beheri 10-12 tayyare taşıya<ak 
bir şekle ıfrağ edilen tayyare ~ 
taşıyan gemilerin tadilen ınşa- ' 
sıdır. Bu halde hır hava bohiğil 
karada ve den.izde faaliyet gö
reC'ek bir hale konnm~ oluyor. 1 
Bu denizaşırı nalıliyat ve nakli
yatı himaye bakımından ve sa- 1 
hillerde harekilt bakınundan ha- 1 
va aevk ve ıdaresind bir yem- ' 
ilk leıflı:il edecektır. 

Karasuda mahsul 
vaziyeti iyi 

lıtnit, (Hususi) - Bu yıl Ka· 
raauda yeni .!!t'.ne mahsulü çok \ 
ıyı bereketlıdır. Arpa. buğday, 
Yıılaf iyidir. Zıirra ve koylu 
bundan çok memnundur. ı:-.e

çenlerde bir gazetede Karasu· 1 

yu su bastığı hakkındaki habe- ı 
nn aslı yoktur. Karasuyu ne 
su ve ne sel basmış, ve rıe de 1 

bu kazaya Adapazarından san- 1 

dal gönderilmiştir . 1 

lası akıWnıış gibi bir acıJıJı- du
yuyordu. Nazmi: 

- Biraz da kendinden bahset 
dedı. Benim karabıujlıı';"H hucum 
ettiğine bakılırsa yakında bo _ 
yı'1:ıduruğa gıriyorsun. 

- Öyle gıbi. 
- Vah vah. Ne ise hayırlısı 

olsun. Bari memnun musım. 
Fazıl cevap vermedi. Nazmi: 
- Suali tekrarlamağa hacet 

yok, sükutundan anlıyonım ki, 
memnun değilsin. O halde neden 
kendini isterruye istemıye bu ha
yata atıyorsun. 

Fazıl, içini çekti. '.Na:ı.nıi. 
- Mutlaka hissiyatına b8.kiın 

olmadın, bir zaf gôsterdm. Şim 
dl bütün namuslu adamlar gıbi 
yaptığın hatayı temizlemek mec 
buıiyetlndesin. 
- Hayır, azizim. Hiç oyle değıl. 

- Anlat. İki gözüm. 
- Nazmi ben çok bedbantım. 

Fakir, fakat çok ml'ziyetli bir 
kız seviyordum. Onunla evlen -
meğl düşiinüyordum. Mümkiln 
olamıyacak Annemin ısrarile 
zengin bir izd.ivıaç yapmak mec
buriyetindeyim. 

- Alacağın kadın zengin :mı ? 
- Çok zengin. 
- Yaşlı mı? 
~ O kadar değil. Fakat ben 

onu sevmiyorum; seveceğimi do 
zannetmiyorum. Bugün sevdi -
ğim kızla buluştuk. Kendisine 
vaziyeti anlattllll. 

Nazmi: 
- ~avrum, dedi. Bu hususta 

ben sana hiçbir nasihat vere -
mem.. Çünkü biliyorsun ki be -
nlm için iş başından bozuk. Ben 

Şimdilik::=:--== Bukadarf 
Harbı tahlil f' 

Bu!" !:1~,:.~ 1;: 
dttr. Yh-mi ,a. fl'llll ~119 
ordıllan B1*t -~ ı. 
hed~ameslle !x6:A&ı . · 
man - Sovyei hııdnılıDa ~· !et.9,!llı 
ederek filen mul:>•n-ta 
mışlar, bu suretle tarihin • 
büyük ve en kanlı harpleriJ,ds, 
biri baş göstermiştir. 

Harbin patladığı ilk giinler& 
bunun da bir Polonya, yahır 
Fı-anea harbi gibi yıldırım hu.ı 
le inkişaf ederek sona ereceiı
ni, Kızılordunun aıı vakitte par
çalanarak izınHı!&le ııürükl-. 
ceğin.i iddia edenler çok oaı.ı. 
Bır hafta zarfında Alman • 
dularının Moskovı<da geçit -
mi yapacakları bile söylenıti 
Fakat harbin bugüne kadar p 
çen üç haftası, Alnıan ordııe
nun bu defa cidden kuvvetli be 
hasımla karşılaşmış olduğum. 
gösterdi. 

Alman ilerleyişi 

V akui. Alman ordula11 Sıft. 
yet Rusyanm bılahan 

ilhak etmiş olduğu Polonya, ı.. 
tonya, Litvanya, Estonya we 
Rumanya topraklarını kıszıwı 
işgal ettiler ve Sovyet RuS]lll
nın evvelce g,arp cephesinde • 
nelerce çalışarak vUcude getir
miş olduğu Stalio hattına b
dar dayandılar. Hatta bu hattı 
bazı noktalarda zorladılar; fı
knt büyük fedakarlıklar bab•· 
na elde edilen bu muvaffakiyd.
ler, askeri müvazeneyi heııiiz 
bozınamı~tır. Sovyet ordularıııı 
henüz panığe uğratınamı~tır. 

Kehanet tecrübeleri 

Ş imdi bütün zihinlerde ~ 
sual kıvrılıyor: 

- Harp bundan son!"ll naal 
inkişaf edecek? Alman ordulan 
Stalin hattını yarıp bhtün ftw.. 
yayı istila Pdebil~ekler mı 
Yoksa Alman zırhlı fırka.lan 
bu 30 kilometre derinlikte 4'
dıığu söylenen Sovyet müda!&;. 
hatları öniinde muvaffakiyet.i 
!iğe mi uğnyacalılar ve bu hal. 
har bin bır dönüm noktasını 
teakil ederek? 

Betı ce bu harbin 8.kibeti Jıeı 
şeyoen evvel sürate bağlıdır. U· 
nutmamak liı.zımdır kı 1 Eyll»
de, yani iki ay sonra Mosk~ 
nın şimal mıntakalarma lııt.· 
yağmağa ba~lar ve günler fü ... 
ledikçe bunlar oonuba doğra 
süratle yayılır. Binaenait>yh ..U 
manya ne yapıp yapıp iki a7 
zarfında Sovyet ordulannı ht>
zimete uğratınaya mecburdw 
Ak•i halde harp uzayarak oluı
sa kar ve soğuklar, Alman zub. 
lı birliklerinin hareketine mini 
olur ve harp hareketllllg:ln 
kaybeder. Rusyanın ~k uzm. 
olan bütiin kış mevsimi imtid• 
dıııca cephelerdeki harekPtsi> 
Jik Alman ordularını yıprat. 
cak bir Amil olur ki bunun neU. 
cesi Almanyanın harbi kaybet. 
mllf;;i !!Ckllnde tecelli etmek· ıııer 
bııriyetindedir. 

Tarihin şimdiye k:ad«r kay
dettiği harplerden hiç birinlı: 
mukadderatı, bu harp kadaı 
sürate bağlı olmam.ıştır. 

MURAD SERTO(;LU 

senin yerinde olaam ne falı.irine. 
ne zenginine bakanın H.. · . . . umye-
tinıı feda etmem. Fakat sen öy
le değil. Nasıl olsa bo:)>nuna e\L 
lilık tasmasını takınağı göziim 
almışaın. 

. - Sevdiğim kızla ev Iensey -
dim, boynuma dediğin gibi bir 
tasma takmış olmıyacaktım. 

- Kiınbilir. Belki bu tasmayı 
sana karın takmıyacaktı. Fa.kal 
hayat şartları yine seni bır l» 
yundunığa koşacaktı. 

- Neden? 
- Neden olacak? Kanrun ol-

masan maişetin esiri olacaksın. 
İnsan esaretten kurtulmaz fa . 
kat bence en güç eearet mes •tın
yeti üstüne alman ailenin insa
na tahmil eylediği maişet esa
retidir. İnsan tek başına oluru. 
ağaca çıksa pabucu yerde kal
maz. Fakat başında çoluk, ÇO
cuk olunca ırgattan farkı yok. -
tur. Bu halde şerrin ehvenllıi 
tercih etmek doğrudur. 

- Ne gibi? 
- Ne gibi olacak. Mademki 

nasıl olsa başına bir beUi alıııa
ğa azmetmiş.sin; be.ıı. senin ye.. 
rinde olsam unginini tercih ede 
rim. Hiç olmazsa bir de geçim 
kaygusile uğraşmazsın. 

(A~ooo-) 

TASHiH - 8 Temmuz tarllıli nGs
hamızda 16 ıncı tetrlkamızdan son
ra 9 Temmuz nü.shamızdaki tetrfkn-
ya yanlı.şlıkla 20 numara konmUftur .. 

Bu hatadan dolayı özür diler '° 
okuyucularımızdan tefrikayı keslı> 

biriktlrenleriıı bu 20 rakamını 17 
oJarak tashih etmelerini rica ederiz. 



Feci bir 
cinayet 

İzmit, (Huswıi) - Karasu 
kazas~hın Llnıandere köyünde 
18 yaşınd& bir delikanlı mısır 

BÜYÜK 

HAR 
SiYA81 

1 

Dedi. tarlasında meçhul bir şahıs ta. 
• HeıgıM, lıaammm güreeiııi - Biıı, ııeı:ı.iıı galip gelmeni r.J.--'an ,_A ........ _, .. ,_. m...LU. • aazm adım takip ediyordu. Ve, :iııterill.. Tosun, kabul ediyordu. Fakat ........,_ =~ .. .....,.... 
' ,., .,,....,,_, ... '""'- -';·-du. ., •••• Aydoslu da. cevap verıniQti: bir kere olmuQtu. kata el koyan jandarma ka.ra.-
.....,~3 .. _. .,.,..,.,~ ....., • Y Y kol komutam Balıkesirli Musta-
&ıııunuıı ~ glrlp ~111111· - Benim galip gelmemi ister- • • • fa Erdoğan bu esrarlı cinayetin 
la9raktı. tuttıiğu yert biliyor • seniz beni kendi halime bırakı • çık 

Çanakkale önünde çe 
du; 

1 
ruz.. Ben, neresinden tutacağı· Sabah oldu, güreşler kurul • 1 failitırni derhal meyd~ad 00 İstanbul pehliv nlan her de- mı 'bilirim. du. Davullar, zurnalar ortalığı mış · Katil, ayni koy en 

Vl·ı "~ u.sta oldukla.ı·ını her yerde D~Jı. ç 1 t - b 1 ... C y8.Ş'7lda O:>man Çelek adında ..., . ın a maga aş a.w. a.ıgırın biridır Cinayete sebep de 
karşı imanın zafe-ri 

-~ i.~bat etmişrerrli. Bütün pehli • A~lu, kendine güvenıyor -
1 

çatlak sesi duyuluyordu.. maktul Süleymanın katil Os· - Ora.sllll sarına. Sana an· 
vaıılarca ma!Uın olan bir keyfi· du. Heıgeleciyi meycL~n yerin • ı - peşteye kalan ~!ar mey-, manın amca karısına göz koy- tika merakına ait ufak bir ders 
y 1 ı·li ki, usta ve ınahir pehli-, de gormti.ştil Güreşini seyret • 1 da.na .. ması ve onu sevmesi imiş. 

1 

vereyim: Bir malın fiatı kat· 
v~o. !stıınlıulJ&n çıkardı. Bu • ıııi~ti. 1 Deste güreşleri başlamıştı. iyyen sorulmaz, ona verilen kıy-
llllA Jlr Lri vardı. Aytl slu, müke!!!mel surette Bunhı.r da 1.ıitlı. Derke:ı ı;ı kü· Gözü dönen a ık met sorulur. "Kaça a.ldımsa al-

Blr k e, saray etrafıııah top yedı içti, yattı. Sabaha dipdiri çük ort:ı. güreşlerine geldL dım; sana ne?., derim . .Aımma 
llln n mcş.b.ur başpehlivanlar k ll<a.caktı. [ Cazgır bağırıyordu: İ2ı:nit, (Hususi) - Karasuda "Bu kavvukluk ne eder? dersen 
lııtaııl:ıulila b.ıılwıurlardı. lstan· Hergeleciye gelince, o, usta • - Küçük ortaya giireşecek • tanınmış bir şahıs olan Canavar 0 zaman konuşuruz. 1 

but.fa yaşarlardı. sile ve köylülerile handa kalmış- !er meydana!.. Şükrünün kızı 18 yaşında Mü· Fazıl gülerek tekrar etti: 
S mra pehliv nl.arın. en seçil- !ardı. Tu..un da beraberdi. ı Küçıik orta güreşleri de baş- rüvveti, çobanları Mustafa zor· 1 _ Ben müşteri olmadığım 

m~ olanları s;u-aya gelip baş- Delı Hafız, Hergeleci, Tosun lamıştı. Hergeleci, kispetini giy- la kaçırmıştır. Kızın feryadı için sormuştum. o halde kıyme
pehfü•au olurlardı. Bu pehlivan- konu~uyorla.rdı. '.l'osun, Herge- nuş sırtında gömleği bekliyor -

1 
üzerine aşık çoban kızı muhte- tini söyle. 1 

ıaı ına.ilduttu. Bunların içle • Iıwnın bir <;ok tesellilerile biraz du. 1 lif yerlerinden bıçaklanmış ve _ Bin lira, on bin lira, yüz 
rinden sıyrıhp seçilenler de .,,.. kcn.line geJcbilnı.iııti. Az çok ko- fkrgeleo1, olduğu yerde du • ferya<'l>na yeti.şen Mustafayı da hın lira... 1 

ray~a başpehlivan adadın>< Jahil ııu.'jilboli.vu•du. ra:mıyordu. Yan.,a çıkacak at- ayni oı:ekilJe yaralayarak kaç· - Amma yaptın ha ... 
oldukları cihetle ort da malı · Delı Hafız, Hergeleci ile alay tar gıbı tepiniyordu. Deli Hafız nııştır. Bu kanlı aşık şiddetle - Antikacılıkta bir mala. 
dut ve muhit içinde ustaltk kör- ediyordu: alay ediyordu: 1 aranmaktadır. böyle fiat istemek, onun satılık 
le:;ırdi. ~ - Ulan yarın seni Aydoslu r - Ne oluyor İbram?. K d.. olmadığını söylemek deımektir. 

1-;te bütün bu sebeplerdir ki, meyuan yerinde oymtacak.. - Hiç usta.!. a?.:aen Ö U Nazmi bunu söylerken elite 
lstanbulda.n iyi pehlivan çıkma- - Ben onu oynatacağım uıı-

1 
- t..l.an olduğun yerde dura· ı İzmit, (Hususi) _Karasunun , kavukluğu okşuyordu. 

oına sebep olmu.~tu. Hele, İstıın- ta.! .. O beni oynatamaz.. mıyor ıın ?. YassigPcit köyünde Cevat oğ- Tekrar odaya girdiler. 
bulda yetişen büyük orta baş- - Öyle zannedersin?. - Na:;ıl durayım usta?. ıu 7 yaşında Hüseyin ile 6 ya• - Şimdi sa.na Üçüncü Mus-
altı peblıvanlan gibi pehlivan- - Vallah oynatamaz .. Sen de I - L;in titriyor değil mi?. ı ı;ında Cemal isimli iki kardeş tafarun o meşhur besmelesini 
lar öyle kolay kolay mağlup etlı- göreceksin?. - u .. ta, biran evvel çıksak babalarının tabancası ile oynar· göstereceğim. 
1 ınezdi. Aydoslu da bunlardan - Tosunu oynattı ya!.. meydana!. ]arken tabanca ateş a.lmı§ ve Nazmi cebinden ufak bir a-
birı ıtli. 1 - Bıkma, oldu bir şey .. O, - Sabırli ol.. Ci'mal vurul;ırak ölmüştür. nahtar çıkardı. Üzeri Üsküdar 

Deli Hafızın Aydo3\udan çe- Tosuıı.u da yenemezdi.. 1 - Duranu.yoruın wıta '·· Adliye tahkikat yapmakta • çatması denilen kumaşla örtülü 
kindii!i kadar vaıılı. Hergeled - B.U gibi yendi de öteye _ Aferin İbram.. Pehli~ dır. sedirın altından bir çekmece çek 
ye e; büyük rakip •ayılabılirdi. geçti bile... ! dediğin b.öyle hırslı olur.. 

1 
ti. 1 

Ayclo6lu, nihayet hasmını bır - Eh! Beni de yensin göre- - Bak .. ~ne!P.rİ!n biribirine 1 K ara~u p a,j arı - Çekmece de Türk işidir. 
biçıminP gebnh, altına aldı, ters !im?. 1 '"'~·yor Onun da. ı·n~lig·ını· · "'--"an a.n-
kepçe ile ustaca~ına mağlup et- - Sıkı tut, kendini ona İs- · ~ ~ ·· hmit, (Hususi) - Karaııuda 1&t ı w ""..,., 1 

Yazan: J l':i.:'ı::...::"ı:;. ~ 
Ç 

. . .
1 

mühim Rus kuvvetıerUU:.;. 

Orçl ristanı istitası imkanı ıtl 
• du. Böylece Hindenbu~ 

, 68 dendorf ikincı teşeb ft 14 
l de muvaffak olama.mııı - Ilı 

nın en muhteşem payta.htların • 1 lmlceyşi ehemmiyeti haiS-J ~ 
dan birini zaptetmek, bütün is· 1 bir netice elde edenıell' -
tifadelerine zamimeten bir de Avusturya. rekanıharbi.f 
müttefikler arasında derin tesir- nin bir ta.hmıni vardı' ~ 1 ~ 
!er bubsule getirecek ve i§birli· Muayyen bir noktad!I ~ la. 
ğini perçinliyecektir. Rusya bu cephesı yarılacak otursl ~ !ıı· 
suretle muhtll!; olduğu cesaretı Rus ordusu sıperlertJIJ 
bularak o kadar uzun zamandan 

1 
mcğe mecbur olaca.k~ıf· --' 

beri beklediği yardıma nail O· Gaiiçyc. v ! Leh~ 
Iacaktır. Rusyanın menbalan 
çoğalacak ve ordularının yeni , 
den teşkili için onun önüne yol 
açılacaktır. Diğer ta.raftan Bal· 
kanlardaki vaziyet tamamile ta
dil edilmiş olacak ve İtalya doğ
rudan doğruya. bu zaferin tesiri 
altında kalacaktır. Bizzat As
yanın bile bu zaferde hissesı O· 
lacaktır. İşte bu sene elimize ge
çecek olan müklifat .. Bu nıiika
fatı pek fazla birşey kaybet • 
meksizin, kısa bir zalınanda el
de edebiliriz. Fakat derhal ha· 
reket etmek 18.zıın. O kadar ki, 
acele bir muvaffa.kiyet temin 

işgali 

Hındenburg ile ı:.u~ ~ 
Taııenberg'teki çevir.111~ ı 
ketını tekrar etmek i» 1 
oldukları içın Avustu~,ıl 
ra.Jın hu pliı.nına muh ~ 
tıler. Daha evvelkı ıııu~ 
yetsızliklerine rağmCJl ~ 
yem bır çevirme hıı!"C"'.'.Jı 
nı;mek istıyorlardı. J:IUT I 
ha.rcketın diğerlerind:ı-:. 
miihun olacağına kaD .. ı S;'; 
'.''-• bu ·" . " .ı·. · mı.r~h~ S 

ti. Mehmet te ortadan çıkmış- tanbullu derler.. onlar da çok ,' - Şi.ındi meydıtna çıktığın %a· Karadenia ken&rlllda güzel bir ırıın · - b 
ınıı.a durur.. 1 plaj yapJlmıştır. Bu plajdaıı Dedikten sonra kapagı. aç ; 

b. ıı· •• .. açDlD.Zlar vardır... j - Ah, bir çıksak ı:aeycana.. 1 bu·· tun·· Kar•"" halkı ıs' tifade et· ceylan derisi bir a.lthğın ara&n· ı Busl • 
Ortada kalan ve daha au. gu- - Bana d:ı. Ezerçeli derler.. ~ da.n bir ~t· Fazıla. uzata.. arı cav 1 rmc reıen hasımlar habire boğuşu - Bend~ d?. açma.?Jar val'dır. 1 Ded.ı. mektedir. Pllja bir gazino ilA· ak yazı ı, 1 u o 
rlardı. Bunlar, biraz daha bo- - Bilmem .. Benden söylemek Tosibun ~ ~ö~l~y:ır~u: Hı vesi de istenmektedir. ı r ~ l:ıte! dedi. ı 

edilebilir.,. ~~i.n~~l=~a~e ııııl ~ ~ 
yerme 4 Nısanda Atııı~ ~ V 
erkiinıharbıye kıırnaP~ r,,; • 
geçen Fıılkeuhayn .ı\~ı ~ 
genera.lınin fikrini k~ :") 
Avusturya generali ~~ ~ 

tlktan solll'8; hakem heye- senden diulemek.. 1 - ram·· """'ı goteyım.. n "' t 
cınu al!. 1 Yol inşaatı "Yunanistan bize iltihak ede· uz~re aarruz tince bera.bere a""""'ağa karar - Teşekkür ederim usta!.. l bil" B ı · ta Tiirk t.oprak ij .,-·- ' - Kor"-a T~un.. ,.., .. ara • ~--ı·t, (Hu•n•:) - Adapaza- ır. u gans n · verilJi. Iluıılar da berabere ay· Ben. onu evet Allah senin ö.nün· ,....... v- ,.,~ = - 1 da. ütal b tt b ı R d · 

d -· cağını senin kıwğını_ j ı:ı ile Karasu arasındaki yolun arın n m e a a. u unma· Bütün us or usunu ım-
rıl::.,~ büyük ortaya baş e .:_e~~·ı·: - hışaııah!. inşaatına başlanmıştır. Bu yo- ğ~ ~u:_:mayildir. V:ı.kit kaybet·! ha p'"'nı Genş mik-

.. , aldı B - Bık, gu··reş nasıl olur gör? Iun ı.. •• a kad·- yapılac•<nmdan mıy""""ı.z . ., '"' · • .· .n;reş tutacak iki kişi. k. _ ·. u- Dedi. ....., - -..- Eğer Ça.na.kkaledcki k•ıman 
.. - d · " - Ah, 0 u Aydoslu bir daha bütün Kara.su!··•·- memnun · • ı 
nun hirisi AydeııJ.u, ıgo!n ue Tosun, söze karışl:t: benim elim~ geçmiyecek mi?. d ......_. danın istediği andan itibaren kı· 
Ezer1;eli İbrahim idi. Bu, pehli- 1 - Usta, bir kazadır oldu, ne _ Ne yapacaksın•.. ur. ta.atın nakli başlasaydı bu nakil 
van ar da sabaha gu··reı,ııerini a· ı j 1 • • d h. b" ... l .. .,t ·· nım· yapayım... _ Vallah yenmiyeceğim .. Eze 

1 

ışın e ıç ır muy rn.,. gor ı. -
yırd.;ııle~ekkn.li. - Eııet, pehlivanlıktır olur .• ' "Jd'" •. b h "f'' 1 y • • t ı yecekti. Fakat bir taraftan hü-
~aba :ı<ı:.oıl~ak gür.eşler, fakat, dikkat etmeli.. 1 eze o. urecegım u erı ı.. enı neşrıya kilınetin değişmesi, diğer taraf· 

bütün kiltagoride de baş~ kal- _ Çok dikkat ettl:m amma, Dedı. ı.:..... ______ .::_....;: __ __, tan kararsızlık gecikmenin baj· 
mL~hr arasında icra olunacak • işte ldu. 1 Sıra. büyük orta güreşlerine lslam Ansiklopedisi lıca fmıilleri olm~tur. 
tı. 'Aynlnuyan bazı güreşler de I _ Sonıında acele etmiyecek·. geldı. Cazgır, davulları suatur- 1

1 
CÜZ iV 

vardı. tin .. k . l ols her bere muş bağırıyordu: 
Ne ise bi~ ~_olan büyük kaı'a!1t.~?.nası & a ! - Büyük ortaya. güreşecekler I Maarif Vekilliğince neşredil-

oüa r;ür_ i oldugu ıçı.n ondan l _ Ber~e kalmak istemi • meyd.3.lla!.. , mektıı olan 1sliını Andikl<>Pe<li si-
b2hil2delıın: . yordum da ondan.. 1 Hergeleci, gömleği sırt.ı.ndan ni.a dördüncü fasikillU, dolgun 

Nihayet Ay<lo~lu ile Hergele- ! _ lnaan karşısındaki pehli • sıyırmış, titriyerek kazan dibi • mündericatla çıkmıştır. Bu fasi-
ci büy.ik orta fınalına kalmış • vanı tartmalı .. o, seaia için be- 1 ne koşmuştu. Hergelecinin ren- külde de, tashih ve tadil olun
hr<k A:ı·d·:ısluy.u. tu~ _yoktu. rabere kalınacak bir pehlivandı. 1 gi, hırsından lM!ınbeyazdı. Du · , muş bir çok maddelerden başka., ' 
Z...vallı bl1' yalken gemısıne at- ı Dedi ı dakları tıtriyordu. , ilim ve fikir alemimizin en sa-
lıy.<rak . Selıin:ğe gelm~. O~~ f Herieleci de söze karıştı: ı Aydoslu oralarda değildL He- Iihiyettar simaları tarafından 
tut.an hiç k.i.roi;e olmadığı gıbı _ Ustanın dediği doğru .. Faz yecansızdı. Sallana salla.na kıl.- y~Im.ış makaleler de. bir hayli 
tal"'ltarı da yoktu. .. la oynak ve usta herif .. Güreşi zan dibine geldi ve durmadan yekUıı tut.maktadır. Ekserisi 

FuJuıt~. ;'41do$l.n b':'yük orta· t bernb!'t'e götürecektin.. Üstüne yağla.nmağa başladı. Türk filemine ait olan bu mev- 1 

da buy.ıı< muvat(abyetler ita- gitmiyecektin.. 1 ( ArlMııt var) zıılar, büyük bir dikkat ve itina 1 

z ndı<"iı cihetle ba.zı beyler_ ve a- :....:.:.=~_=-::.:.::;:=::::==================== ile işlenmiş ve bundan sonraki, 
ğ;.ı.iar onu Wnirosemi.:ıJerdı. telifata esas ve mehaz teşkil e-

BJha.;.;a. Herı;;ele~iye mı.uu:ız Sinema seyrederken decek bir kemal derecesinde ol- 1 

olan a~alar ve beyler, Aydoslu- düşüp yaralanmış? V E F A T mak üzere, kaleme alınmıştır. 1 

Yu ct::ıJ. o geeed.en himayeye Dördüncü fasikülün ihtiva et-Kadıköyünde Yeldeğirmenin, Ankarada. J"andarma önyüz • I · t · 
kalkmı.şlardı. de Nemhzade sokağında otuı:an tiği telif madde en ertıp sırası 

:ı.t..ksat çok aşikardı. Çünkü, Hasan oğlu Fikret Süreyya 8i_ 1

1 

başısı Mithat, gazete makine ile a•a~ıya. kaydediyoruz: • 
bi.i vü.1< ortaya. güreilCn pehlivan· nemasında film seyretmekte şefi Zihni, Adıyamanda Knyu- Akif p~ (Ahmed Hamdi Tan 
hr içinJ~ bu l:ıeyl.emı kendi poh- iken dü:;unüş ve dudağından ya· cak na.lııye mUdilrü Nusret ve 1 pınar), Akkerman, Akşehir, A
livaııları da va.·dı. Bu pehlivan· y al ç k Nü Eltremin pederleri Çeşme eşra- lacadağ, Aladağ, .Aliiye, Alaşe-
larrl•:ı "'-c.'"'ıuıu Hergeleei yen- ralanmıştır. ar ı ocu • ı fından bmba.şı mütekaidi Mus-1 hir (Besim Darkot), Akkoyun • • """ . .., mune hasta.hanesine kaldırılmış 
ııı•, bn.;uuvorJu. tafa Sıtkı Ildız di\n. 94 yaşm- 1 !ular, Aliiiye (tarih), Alaşehir 

t~te bu sebeple, Herge!ecinin _tı_r_. ----------- da olduğu ha.ide eceli mev'udile (tarih) (Mükrimin Halil Yi-
dc keuıla:ıe malli;us <lüşınanlan ZAYi _ İstanbul tthalAt Hakkın rahmetine ulaşmıştır. J nane), Akmc~cit. Aksungur 
v-.ırdı. Diısmaular Hergelecinin gümıiiğüınün 32099 numaralı ve.

1 
O-naa.i, Nuruosmaaiye cad· Ahniedı1i, Alamut (Zeki Velidi 

Y ıı1' 1 ı · iırtiyor'lardı. _ 2.5.910 tarihli beyannamesine I desinde 56 numaradaki evinden ı Togan), Aliieddin Halci, Alın • j 
Ayrlosluya t~'>lahüp eden aga· ait gümrük makbuzu zayi edil· kaldırılarak nama7!'l Eyüp ca- eak (M. Fuat Köprülü), Alaed· 

laı: v~ beyler onu çadırlarına da· di. Yenisi çıkanlacağuıdan eski· miinde et.la. edildikten sonra şe- din Paşa, Alay (İ.smail Hakkı 1 

vrl ettıler, yedirdiler, içirdiler.. sinin hükmü yoktur. , hitliğe defnedilecektir. Uzunçarşılı). 
ve a ~k öğütler verdıt.:ır. . İttihat DeıWnnenleri Türk Aila.h rahmet eylesin. Dördıiucü ~a.sikülün fiyatı 1 

y. !uya şu batleri ven Anonim Şirketi liradır. 
y :l:ırdı: . -

Acele muvaffakiyet ! 
Bununla beraber y<'ni bahriye 

nazırı M. Balfour büyük bir ceht 
ve gayretle yeni askerlf'rin sev
kine uğraşıyordu. Akitunya, 
~fat·etanyu ve Olimpik isimlerın 
aeki büyük gemiler bu işe has
redildi. Halbuki amirallik birçok 
haftalar bu geıniler'.n asker nak 
!inde kullanılmasını reddetmiş • 
ti. Çünkü her birine 7 -8 bin kişi 
yerleşecekti. Bu kadar insanın 
birden bir torpille batması gibi 
dehşetli bir akıbetten çekiniyor
du. 1 

Yeni harbiye nazırı böyle feci 
bir tesadüften ziyade sürate e
hemmiyet verdiğini gösterdi ve 
nihayet iki fırkanın daha hare
keti için emir verildiği için ta
arruzun Ağustosta yapılabilece
ği anlaşılıyordu. Halbuki diğer 
taraftan Türkler de boş durmu- 1

1 
yorla.rdı. 

18 Haziranda kabineye verdi
ğim muhtıra şu satırlarla bit -ı 
mektedir : 

"Y 87.tn sonundan evvel İs tan- 1 
bulu ele geçirmek iktidarına, va
sıtalarına şünhe yok ki malikiz. 
Bize karşı harp eden üç impara- ' 
torluktan birini (yani Tlirkiye- 'ı 
yi ortadan kaldu<mak, dünya • 

-- 11-.ralıim, iyi bir pehlivan· !!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
dır. ()mm br.ş:ısmd2' d ima oyu- 1 • y E .. ..,.li " ·· I»= HUm>Bo,>;, '" ~oo- rı · H KA ~ =: ::: ["?~::::ı ~~~~ ~rf~~~~,0;;f~1fn°! 1 1 R K 1 N D A - SYazanO: su·heylRa UyAtuıı =J 

fak 1b fahate ancak şimdi yer vermiş-
i oş b ~ n bilirsin.. t, - k k d •&..-===================== r"h u·ın ·zerine gitmek iyi ol- ti. Bir genç ız veya ·a nıa .,. 

b. k d h ·· kur yapmak onun nazarında .. 
rnadıg m sana ır re a a soy! effedilmez günahlardandı. Da· Bu yazı btan_bulun eı:ı lüks 
kı . razım... • ki ktı F kat ve modem, en guzel sayfıye ye-

Dcyince; Aydoslu dayanama· ha dogrusu alç~ ı · .. a . 1 B.. .. kada.da geçirmek 
dı ı beleye başladı: şimdi bu nazarıye alt ust ol- rı 0 an uyu . k k 

'-"'·•·im, biz İstanbul çoc_ıı • cazibesine kapıldığı yeni heveo;iııe kapıldı. Bır aç ar a-=• mu~. fukl d k sm•iTa daşı ile beraber klübe ~oştu. 
~uyu;r. Bir pehlivanın nere;ıın • bayatın u . arın a 0 • -.. Kon uı.ava. ve a vürümege ye-

en tı.ı ğıınızı biliriz. başlamıştı. Bır tabırle, kırkın- ni b:::laırİıs ac~ııi.bir çocuk g;i· 
_ Sen, lbrahimın giireşle!'İni dan sonra azmıştı. bivdi. Hareketlerinin gayri ta . 

göroun mil., 1 Gençliğinde ~elek vasfını. ka bÜ olu1>u etrafta ~ti patik bir 
- l,te, burada gördük ya?. za.aan İhsan Hılmı bey lıiilen hava hasıl edivordu. Çünkü mu-
- Ba kadarı kili mi?. ı bir Azrail, bir şeytandan ~ark· hitin hava Un "yabancısı idi. Gü-
- Bir pehlivan için kili! 1 sızdı. Sııbı_k_karısı ile evle~ırke!' nün' lıeİnen bütün saatleri 
_ Nasıl buldun lbrahimi ?. o. ~ankı ~det ~cabı b_:rbırlerı: oyun başında geçiyordu. Sabah-
- Fena pehlivan değil.. Oy- nı gormemışlerdı. Bugune ka leyin banyo aldıktan sonra ace-

nnk ve ıı.sta bir pehlivan.. dar Cle\•am edegelen saadetle - le ile kalıva.lllSlnı yapar, ve yi-
- Güreı;i bizim dediğimiz gi· rini hayallerinin sulrntuna. med· ne oraya. koşardı. Ç"ünkü arka.-

bi değil mi?. yundtılar. Çünkü her ikısı de daŞının genç bir kızı ile tanış-
- öyle amma, ona oyun ver· ı tasavvur ettikleri tip ve karak· mıştı. KJübe O)'.~ iç~. değil., o 

mck daha tehlikeli olur .. Oyu- terin aksi ile karııılaşmışlardı. kız için tahayyül ettigı macera 
nu, oyun kovalar ... Bir pehlh-an İstinat.sız temelsiz vücut bulan için koşuyordu. 
oyun alnıaz.~a hasmının oyunu-, bir saadc't ne kadar zaman de- Aşısız bir ağaçtan meyva bek 
na takılır durur. vaın edebilir? İhsan Hilmi bey lemek, canstı: bi~ mahliıkto. ~a-

Dedi. H +_ de aile gcçimsizlig-i ve biraz da yat emareler~ gormek ,hevesıne 
Aydoslu, çenebazdı. ~- ~- d ben V "· bır ha}'\an ıne. 

•--bullu gibi !!Öz söylemesını bı- iğfal yüzünden yuvas:m an, zer. a.,..ı kükr • 
w.u karı.sından ayrılmıştı. Dört se- deniyet ortasında nasıl er 
lirdi. Söoı altında kal.ına:lAlı. Böy- neden heri, yalnız yaşıyor, çü- ve dehşet uya.ndı~rsa. ~.akımıı:z 
le o\ınakl& beraber beyler, Ay· rük lradcWıin emrettiği şeyleri karakter de muhıtte boyle na.-
dosluva. kw.menıışlardı. 1 n6vkle. tatbik ediyordu. hOfjl bir ha.va peyda. eder. r,te 
· Yaİıwı, şunu eöyleınişlerdi: ~ 

İhsan Hilmi beyin muhatapları 
üzerinde basıl ettiği lıi. bundan 
ibaretti. Herkes, bilhassa her 
gen~ kadın tarafından beğe!\ıl 
diğini zannederken heyhat ki 
bunun aksi ile karşılaşıyordu. 
Bu da çjjrük irarlesinin teşhir 
ettiği tabii bir netice idi. 

Genç kız lıarikulii.<le güzel ve 
zengindi. Ayni zamanda nişan
lıydı da. Şüphesiz böyle bir erke 
ğin flartünü kabul etmezdi. Fa
ka:t kırkından S-O!\ra azan bu 
"ihtivar genç .. e bir tuzak kur
mak; bir sürpriz yapmak. daha. 
doğrusu bir ders vermek istiyor 
du. 

Bir kaç defa tenise davet et
ti. Bilardo masası başın • 
da saatlerce terletti. Deniz • 
de tehlikeli oyunlar yapm.a.ğa 
mecbur etti. Cazbanttan yükse
len yeni bir dansın oynak hava
larına. adımlarını uydurtmak is· 
tedi. Hepsinde de tahmin ettiği 
neticelerle karşılaştı. Kırkından 
sonra öğrenilen şeyler ancak 
bu kadar başanlablllr ve file 

geçerdi. İhsan Hilmi bey yavaş 
yavaş bugünkü hayatından so· 
gumaya başladı. Fakat olan ol
mtL~Lu. Geri dönmek, eskiye av· 
det imkiinsızdı. Bu genç ve ya
ramaz kızın elinde bir oyuncak· 
t.a:ı farks11.dı. Sürüklediği her 
vere tereddütsüz gitmek mec · 
İıuriyetinde olduğunu görüyor • 
du. 

Güneşli ve berrak bir haziran 
ssıbahı idL İhsan Hilmi hey ya
tıı.ğından kalkmış yeni doğan 
günle beraber kar ılaşacağı 
güçlükleri dil.şünüyordtL Yavaıı· 
ça kapı vuruldu. •!çeriye genç 
kili'. girdi. Sırtıııda. den.iz kostü
mü, elinde valizi ve gözünde 
de günoş gözlüğü vardı. Gülerek 
ki saadetlerin en büyüğüdür. 

- Bugiin kotra ile ge.mıeğe 
gideceğiz Hilmi bey dedi. Sonra 
pencareııin. yanına yaklaştı. Ce
vap heklaıneğe başladı. 

Ihsan Hilmi bey boynunu bük 
mliQ ellerini birbirine s\irmeğe 
baıı!amıştı. Dudaklarından dö -
kÜlen kellıJu>!ar ancak duyula. -

yasta ricat 

1915 senesi Mayıs ve Haziran 
aylarında. Çanakkale bu lıalde 
iken şark cephesinde büyiik 
Rus ricati başladı. Zaten Mar· 
tın sonuna kadar Alınan gene • 
ralleri Hindenburg ile Luden
dorf'un sevkulceyş· pl.inlan Rus 
ordularının tamamllll ibatayı İS· 
tihdaf ediyordu. Bu cinsten bir 
planın ilk darbesini onlar 1914 
Ikinci~rininde Varşovaya tev· 
cih etmişlerdi. Fakat o zaman '. 
Alınan ve Avusturya kuvvetleri 
böyle bir planı tatbik edecek 
ınikyuta değildi ve bu ihtiraslı 
plan Rus başkumandanı Gran 
dUk tarafındıın bozulmuştu, 

Almanlar bir de İkincikanun
da. -bu defa. şimal istikametinde- 1 

p;.,rı~~ rruı:ıy.,ıc1"1ki ltıt• oı 1 \ 

na. karşı taarruza geçtiler ve 
Mazuri bataklığındaki müthi5 
muharebede 100 bin esir alma·' 
ya muvaffak oldular. Fakat Rus 1 
orduları kuvayı külliyesi çev · 
rilmeden evvel çekilmeye mu . 
vaffak olmu.,.tu ve bu hadiıı .. '<ie 
pek sevkiUcevııi bir ııe• ice t"
min etmedi. Fon François ismin 
de maruf bir Alman salahiyet
tar generali bu harp hakkında 
şöyle diyor: 

"Bu sefer plan miikemmeldi, ı 
kuvvetler de kafi idi. Anıma 1 
mevsim fena intihap edilmi~ti; 
Bir kış harbinin mWıkütıeıi he- 1 

saba katılmamıştı.,, 
1915 Martının başında bütün 

şark cephesi bir siper harbine 
inkılap etmişti. 22 Martta 

biliyordu . 
- Madem ki istiyorsunuz 

Nermin hanllIL... 
Kotra Bliyükada açıkların

dan Sedef adasına doğru yol 
alırken İhsan Hilmi bey hfıli. 
dÜJlünüyordu. Nermin çizdiği 
planın tatbikinden memnun ve 
müftehirdi. Dümeni kullanırken 
gözleriyle tavşanlar diyarı olan 
Sedef adasını takip ediyordu. 

- Hilmi bey dedi. Bugün şu 
Se5Siz adada ne giizel vakit ge
çireceğiz değil mi? 

- Tabii efendim, ~iiJıhesiz. 
Sizinle beraber olmak rliiavada
ki sadetlerin en bUyUğlldUr. 
Adayı tur yapmak üzere kot

radan inmi.1 ve yürüme:';e bnş
Iamı~!ardı ki karşıdan bir tav
şan belirdi. İhsan Hilmi bey 
yakala.mal< üzere ona yaklıLŞtr· 
ken, genç kız aksi istilıanıette 
kotraya koşuyordu. Ye!keni a
çıp, dümeni kullunmağa ba~ar
keıı haykırdı: 

- Good-by mlııter, Hilroi, 
Good-by!.. 

Ertesi günü Ne!minin gön • 
derdiği sandal ile klübe avdet 
eden thııan Hilıni bey eski ka
nsına dönmek üzere valizini e
line almış ve İstanbulun yolunu 
tutmuştu. \ 

'l.'arııov arasından bır >"".pıt • 
rekctı t.eklıf ediyordu:.,.;ır 
Galı~vada ve Krako0'1''.',I 
kınındadır. Gorliç J{~ 
şımı:ılınde Tarnonuıı otıılflll 1 
lometre cenubundadtr. MI 1 
tada. Rwı batb üsJcrill p ı 
sı·ın.•ı; ~ell• ·,~t .ı..· 1u·!fl ret' 
taarruz muvaffak olu c!. 

Hücum 2 Mayısta -,; 
von Makensen'iıı kil~~ ~ 
tında ~ladı. Büyük ~ ~ 
hazırlığı ve zehirli gali , ~ . 
maaı sayesınde hücıill' ,<- h 
muvaffak oldu. Birııı~~~ 
Rus hatları yıkıldı. ~ 
h generalin planı taJ11

• ·D~ ~ 
v1ffak oluyoniu. ÇUP~ ~~ 
iki cenahta, mütearı" 0 t ~ 
solundakı ordularıııt . ~ ~ S 
e<lecek yerde ccphcııill,f 't...l)ı 
mında bütun hattı ger 1p ~ 
!ar. Alınanlar m li te~tıill' 
bu ta-a rruzu tekrıır 1,,ıı 
h_er defa.ı;ınJa Rıı" ~.~ · 
rıcati mlıhım bır rııa 1 f 1 Netıccde butıin GalıÇG~ 
tun Polonya Alıııı_ın ~P~ 
geçti. RuR ccpbcsinııı 'pır'* 
tı;:;i bütün şelıırler bll

1 ~ 
sı sıra sukut etti. (1 · 

üen Aima~+,; 
" j . ., ı"" g • an em'_ . ~ 

•Jı#'"""' Biz bu kar,.nlık JıR P ~.ı' 
ritalar üzeırntle t...•kl ,r,11 
Hazıran ve Temn1uı< ti 
Lord Kiçnerin endi~ J' 
artıyordu. O Ru~Y"ı" 
b.C:..}a yıcıu.ıaı.., ......... ; ..-ı··I ~ 
yiık Alın"n kuv"··t· 

1
· ~ııı" 

cf'phelerinden serb<~.ıcJ' , 
garıı taratıarına il·'"' , ~ 

J3;ııı 
den korkuyordu. ~ 
ben bu cihetten eııJ ,,.~~ 
dın1. B~u Rushrııı 0

. "'..ı 
edeceklerini bekliY01,\ır. 
muayyen bır zau1aııcs~ 
duların;ı k.ı.rşı lwY~ .:0 
yoı JL•m. Bütün tJtı 
kaı·.ı •.ek çare o .. 'r fı.>t 1' 
Çanaklrn.lede hır ı:ı. 
ileri siııiiyorduııı. vıJ."" l!' 
Rusy.ıya karı;ı yarJll . .ıı 

ni'l taarruz RuS~' .ır. 
Galiçyayı ve bütüıı ıF"..ı' 
aldıktan sonra aıırf ıt l".'t 
tesi u 0 yazıua kll' · ıJll'" 
mühim bir Iıarpke;;~ et~ 
kat 1916 y.azın,J,1 ş ~,P;. 
d~ m'11ı.m Iııi.dıseief ı~?,, 
m tt. Yıkılın. ezııeıı. Br''" 
n isti!Ay:ı uğnyaıı ;~ 
dine gelemiyocek :-.,aeıı ~ 
~- nı: kuvveti P'~- B 
hrı.tcl saatten ~~ ~ 
O bitmez -ıiik :P~ ~ 
kaynak rı ,-;ırdL !Jll~ i, 
. uzek yollardan~ ~l 
le en • teınin . rcıı~ .» 
ma.t inz'1mam edıY0 :ııı":. f 
hir sene evvel sonlı~ııl, 
harp hatları ı~ ıı" ~ ~ 
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ve parçalııııuıı s'{ir j<t' ~ ;ı: 
yaradt. Buton c;cpl1"'..# ~·~ 
durmadan çalillll· tııı 1"rt ~ 
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arkasında buliıll ·jı)lll"' 
Yetleri yeni~ı ~~ı~ ~~IQ 
ya ve teşkilatlall .,.,..... S'. l 
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VAzıYETI Te graf, telefon ve telsiz ha e leri
1

DahHi_y . . !i 
~·==~~~~t~~~~~~~~~~~~~~~ı vekıllerı~ızın 
·~~~v!~t::1 Maarif Almanlar bUyük Tiirkiyeye iltica Am~ri_ka harp beyanat·ları 

e 

·, '4ıaı~~~~~b;:i1 Vekilimizin bir zafer kazandılar eden Fransız ve ıstıyor 
lllalıemeoe mal1k bulunduğu • aJı t - R t J • (11., tarafı 1 inci uyfada) 
~ asgari bir hesapla ha&- fZ a (Baş tmwft 1 iııci aayf44a) US a yyare en kadderatımıımı bu harbin neti. (Baş tarafı 1 inci aayfa.<14) 1 

··• ia dunundaerd~ı~. lar fğthıam olunmtlf veya talı- cıesine bağlı olduğunu göriiyo· ~a~1:Jı~J>0=-L~ 
l";iı ~,_- ııon muharebcl en (9tı -· 1 ınoı ~ırdtt) rip edilml§tlr. Bu suretle, f8rk Ankara, 11 (a.a.) - Son bir ruz. Artık sulh ile harp ara • / ı •. _,,_ , __ ı.-t almı""' Dah 
~ ~ esaslara nazaran tadil' ve hoııiiı:de köy ve Ziraat eruıtimı.. cephesinde şimdiye kadar alı· ay zarfında Akdeniz ve Kara· ı sında, bunlardan birini intihap v""'"ek"."'li u.ü.Wi.Bel 9~r. iliye 

· r' -:."Ye ediı-• .... - esiri · 400 000 · deniz ile bunlara civar meml&o etmek ı.-.'-1--- malik değiliz' · .1 ı ediyede kabul ettiği 
'.1' ı..·· uuıq~ • rlnin ç:ı.lışmalanna d'lir yamlaa nan enn sayısı · ı ..........._....,. ı bir muha.birimlııe İstanbula isti-

bil"ı ı.~ cepheye girmek, onun bir bat mo.liafe<le köy enstitüleri .1 geçmiştir. İğtinam olunan veya ketlerdeld harp faaliyeti neti • Kendim.iz içın masuniyet araya· 
ı: ~ ~~~ düşürınektir. "delme,. n!n k~'l!dilerine IUzıımlu zirai tahrip edilen ba.Şlıca malreme ceal olarak bazı ecnebi harp mayız. Bu harp bizim harbi • ~a~ etmek maksadile geldiği
ü9'.. ~c ~· mikyasta olmamak ft. ediltl · · 7615 tan.ki 4523 to baliğ tayyarelerinin memleketlmlıe -'-"'-. Nazı' rejimi dii<mıanı- nı ııöylemiş ve muhtalif işler 

1 
... ~ "h rinli·-· d • m'.\ddeleri yatiştinn · erme ıse a pa . 1 llllZAilC .,,.... h-,.ı--c1a llU '-ı.-tı vermı"a<-•-·. ,. , cep · d gın og !maktadır So t ha knv- cebri inış er yaptıkları vaki ol· I mızd AAAU1 ..,....,.. .,..... 

~~ ~ele son~~ siste!ıerW ~~h!1;~~:!if01~e::ı:~ı ~etleri şimdiye 1=.ıar ~ta; maktadır. ~~bu bizim hıı.rbim~ lfl;;ha~ ~;~= 
f. ~· 1:1!Çirmek şartile nüfuz et· Ha.san Ali Yücel Anadolu ajan· yare lrayb.ıtıniştir. Bir1 kaç a1., <!\'Tel Antalyaya. I dir harp etmeliyiz. Biz yalnız meclise sevkolnnacaktır. Bu 1&-

ye 1.,,'.'_t.ır. Delme mikyasının aza.mi eı muharrirlerinden birine ••a. inen talyan yyareleri haklan harp malzemesi verip :lngillıler- yih·"- ~~--buı belediy...nft;.. 
1 ~ d hTn.ı -•·ı tilin · ...., Bıımıı.ııışsdak ~ bttJÖk da o vakit ajansca malftmat ve- · t .....,. "'uuı ~ \ !ııırek" ıı e g.,......,.e esı ğıdaki beyanatta bulunmuştur: ~ ... a;ı,.;.; gibi bu sefer de bu yeni den kanlanru dökmelerini ıs e- projesinde ele alınan meoabi 

ıl tı '·- itııı gerilere ve yarua- - Me.bus arkadaşımız Yn · j .lni......,şler• h•kkınd• topJadımn>ı•. 1 mem.is namuslu bir hareket ol· mevcuttur. 
':tı" lıt""Vcilıl "yarına,, dır. nwı Nadmin Cumhuriyetteki batt Blllm!ş; U (a.a.) - ~loeatı- ------ .,- mu. 

h::'il8tahka:n bir mıntl\kaya makalesini dikkatle ve mem • nin Rus hava kuvvetlen tara • malftınatı aynen n~eği fay İrtandaya da asl<er hen.A?şap evler'.n istimWti için 
. ~ harekit.ın jrkiıpfmda. fından "',..d tli bo bardıın dalı gilriiyoruz. •• ıra_ ... _.,. m:ıt ıiz bu huııusda bir kararımız 

...ı1 11,,. nuniyE'tle okudum. Köy enstitü· . ·-· ,.... e m an e- Bu cebr"ı ... ,_._._ bi-'-cisl ....-~ yoktur M 0 a-aflh beledi k 
il" · c..;,.,, ltah:lesi lıilıiJrıdilı; !erine dair olan kısmıda ilerl dildigı hakkında Sovyet nııd· ~um ·~ Vaşington, 11 (a.a.) - A· · ~ ye en 

lj 111( lı 'n.i yapan bir lUllllZlllll6- ıliirdliğü fillirler tamam.ile doğ- yosunun verdiği haberler ya.. 1.5 Haziran tarihinde Fethiyede yandan B. Taft, dUn ayan mee· ~ me=!, ve i:~ dahilinde 1 
~er ouvrage'\ sonuna kadar rudur. Doğru olmıyan bir nokta landır. . oimuştur. Bir erbaş kumandası lislnde beyanatta bulunarak el&- ıma gö · ğil takdirde 

. .1 ıı..~aayı uzatabilir. Burada var ki, gazeteye verilen yiyecek Petrol mıntak~. m"."'kezın altında bulunan bir Fransız tay· miştir ki. parça parça yahut muayyen ! 
oJtJ". ~ Ve mesafe mefhumunun ve yakacak maddeler ilaniyle de bulunan bu şehir ş_ımdiy7 ıı:a-- j yaresi makinesindeki sakatlık _ .Am~rikanın şima.lt 1zlanda blokları istimlfilc edebilir. 
e ı,ıl . t~ kıymeti vardır. iktifa edip, bunun icap ettirdiği dar bombar~ ~~- neticesi olarak yere lnınek r.a.ru ve şimali lriandada İngiltere he . Mah_alle teşkili!.~ d~ş?· 
~ ~lilırıiD. muh'!.rebelerile mil• kanuni vaziyet ve zaruretleri Maa;nafih şehirde . ıınut:eaddil: 1 ~ran-ddea ku .. almıç kişşilik?ı"· Bunmlire~ 29ttebaHa.-tı sabına hava üsleri inşa etmek· . ~meı;1 mevzu~ bahıs değildir. 1 
ııJl 1 ~ cephesi derinliklerinde nazara almamak ve bizim de tehlike cyll'etlen verilmiştir. Fa- - te olduğunu. haf'talarc& evvel iti· ta devresinden sonra mec
ıef~ ~ ısaçan zırhlı, motöriü ve işi.ırak ettiğimiz fikirlerin ta. • kat Rus tayyareleri civ~rdııkl olan diğer bir Fransrs tayyaresi mada değer bir kaynaktan öğ- lise sevkolun&eak belli başlı IA- \ 
~ ~ eli kuvvetler, hic bir Y• hakuku. iç_in fili olarak neler sınai tesisatı bombalamaga mu yine Fetlıi:vede kara.va. inmek reruıllııtim. yi~~a~ arası~da nahiye müdür 
~ ~ &te:ısiz boşluklar bırakım· ' yapılma.lıta oMuğunu 1.rııştır • nifak olamamışlardır. Sovyet suretiyle takip etmi;;tir. B. Wandell Willkie Reisicüm- len ıçın. m~ geçen sefer de 
~.,; ~ ınüdahale kuvvetleri yar- m&dan hiiküm vermektir. Bn· tayyareleri büyük bir irtifada 9 Temmuz tarihinde 6 ki~ilik buru %iyaret ettikt.en sonra A· ar~ıği layiha v7 asker aile • 
.;ı, \ ıı......?e her mihrak ıwlı:taaın- nu size kıaca izah edeyim: ucarak bombalarını şehirden u- mürettebatı olan büyük bir Fran merikanın lrlandada ve şimali lenne yardım layihası vardır. 

""'lln ve ezici &teller aı;ahl· Erde meY"CUt 2490 sayılı mü • .rıaklara. atmışlar, fakat bu sız bombardıman tayyaresi de İskoçyada askeri UsJer tesis et. Nahiye müdürleri için hazı"' 
il ~list:ahkeın maııızumeler b mt>otar birbir hasara selıe- j Anta.lyaya ~tir. mesi icap ettigını"' • beyan ettigı"' ~ 1Ayı1ıa. adliye eociirnenin-a•k•• ve ihale kanunu muci • n. " ..,._~....._ .,.. __ .,dair ....... ded 
ı ~ btly\lk. harbin koy• hince, billiin devlet mü~ • Iıi!et vermeksizin tarlalara düa \ n&<aucıuzouc ""n""' ~.-m zaman ben dün mecliste söyledi ır. . 

· ~:.· ltlaeik formllllere mür& • ilştilr rmda Çaycuma Dl!Wkiiı.ıe ild mo ğim nutkun ilk ıınlisveddesini Adliye .v~m ~)IWQ 
~ ~ .ınecburdurlar. O sebeple !:;!hfıı~i b1f:Y ıra:tit~~:: : m ~ ilmriııdıı töriü bir Sovyet tayyaresi cebri y1.pıııış bufunuyurduın. ŞimaH ~ gun ~ gelen 
D ~~ ttiıııerde haber verilen gir- büyUk şehir gıı.zet:esinde ekm&- bir ~ ya.pma.k. mecblll'iyetin· Irlnndıınm işgali buradaki İn· yeru Adliye Vekilim.iz Basan 
~ ıı.t Vt. çöıı:erlmel.eriıı ilerletil- gın"' den sütüne, yoğurduna kıa- Helainki, 11 (a.a.) - MI: de kaiınıştır. Bunun ıniiretteba- giliz kıtalarırun serbest kalına _ Saff~.~ Meneınencioğlıı d~ 
\..,.., ~; lfı ... büyük 1ıııPÇ.U kuvvetle • 9 temmuz gllnü Finlandiya tı da üç kişidir. Gerek Fransız sım ve başka bir ymıe kullanıl· hem ogleden evvı:J. h6m ?e og. 
j,ııl ~ Vtirudıına. talik edildiğini ::; r!:~ek ~y~~ !~~ arazisi üzerinde hava faaliyeti tayyarelerinin ve gerek Sctvyet masını ve 500 bin genç Amerika. led~ sonra Ml!ıyeye giderek 

!ıii~liız. ....., ehemmiyetsiz olmuştıır. 9 tem· tayyaresinin pilotları ve sair lı::ıın İngiliz adalarında yerleş- tedkiklrd.7. bulunınuştıır. . 
:..~ >ııa~ tahkimat aleyhindeki !eri bizzat istihsal etmiş olsalar ! muz gUnü 10 temmuz gecesi 14 milretteba.tı An.karaya naklediJ.. mesini intac edecektir. İrlanda· Veltil öğleden evvel adliyede 
'17 1Ylce tahlil edilmek la- bile, eksiltmeye koymak mec • tayyare diişürillmiiştiir. mek suretile burada enteme e- da tesis ~lecek bir üs İzlan.- ba.§miiddeiumumi Hikmet Ona-

pil'.I \ b~' Tank, nihayet çapı: bi· buriyetindedir. Bunun haricin • ~~~~~~~~~~~~!"! 1 ~ir. dada tesis edilecek bir tisten zi. tı makamında ziyaret ederek bir 
l"'.'.. lı,,"l!yütüimüş bir silil.hl& mü· de hareket, mesuliyeti mucip - "' ..._.._,.._...,. yade deııiz nakliyatını koruya- saat kadar kendisi ile görüşmüş 
-~, '~· Bir kale, her çapta , tir. Zirai m&biyetl olan birha.mii- zumlu bilgi ve melekeleri ka- e· Al cakhr:. ve adliye işleri hakkında iza.ha.t 
jııı ı \.~daki silil.hların kütle ese-in içinde yetişmiş Y- zandırma esasiyle telif etmek !ziandanın işgali için gösteri • dnııştır. . . . Jıf 

1 
il,~ dayanır. Günün ihti· vani ve nebati ma.ddel91r de. zaruretinde olduğumuzu bil . 1 1 f ma n len esbabı mucibelerin hepsi lr- Daha evvel adliyeye ıntisabı 

.> vefa eden bir tshkim devlet malı olma. b•Tnmından mek limndır. Bütün bu cihet - ı f k ._ h landa İngiltere ve Portekiz içia sırasında İstanbul kadrosunda 
,s- ,\lı h.' 'n, söylendiği gibi, bil· bir takım ıriY.amİ usulerle iatih- !eri en ln'-:7 n.01rta1anna kadıır 1 r a S 1 im a de kabili tatbik.tir. Cümhuriyet Müddeiumıımiliği 
~ ' ~.-.1'. derinliği de ihtiva etti. 

1 
18.k ve ııarfolunabilir. ıtına ıle goz onunde tutuyoru"" baş muavinlik vazifesinde bu-

ıf ~~e, tank savletlerinden Biz köy enstitülerini kurdu • Ve bu işde çalışan idealist ve edı. ld •ı s rı• e s- lunan vekil Menemencioğlu, bu 
· !! '"'Su yoktur. Diğer taraftan ğumuz zaman bu sarf ve istih· hakikaten gayretli arkadıışla • bakımdan kendi ihtisası olan 
~~ \li. lanl\ıannın da tcrakkiyatı 1 lak hususunu düşündük. Ensti- nmızı bu ahengin içinde yürüt- (S•t taraf< 1 ıncldeJ 

1
. adliye işlerini inceden inceye 

4'. ~ ~ği, mürettebatın da bii- tillarin mütıedavil St!'I'ID.aye kar meğe gıtyret ediyorus. Lidikte lamışlardır. 1 m o uyor tedkik etmek ve yakından te- t 
~ 'e.~lt sebatla çarpıştığı itiraf nımımda bu huııwılar mevcut • yapılmış zirai işler, yukarıda H h .__, · d d"~ maslarda bulunmak üzere müd-

•"'lit,k so"ylediklerim' kadar da. de.;.;"''-. ava mu arııueıenn eve ..., ca., tarafı 1 inci sayfada) d . umi vinl . 1 d b ' 
1 ıı..-."."e göre, zırhlı, motôrlü tur. Köy enstitfileri programı .,~ man tayyare meydruılarma k~ eıuın mua erıy e e ır 

~.I ~~eli .ıru""'.~erin her yer- 1 ve tedrisatı bakımından · 1.5 dekarlık meyva fidanlığı te- şı yapılan harekatta Sovyet !emekte ve Damurtnı T mil şi· tanışma ve komı§Jlla yapmıştır. 
a 3 ~""il hır mudafaaya gırı. 1 ınahiyctli müesseselerimiz oldu- aie ettik. Toprağın bellenmesi tayyarecileri 28 düşman tayya- malinde kfiln karakol mevkiine Pek samimi bir hava içinde g&
~ l(._.-li_ kabul edileb~ir. ğu için burada yetiştirdiğimlıl temizlenmesi. kolay iş değildir. resini tahrip etmişlerdlr ve ken- varınış buluım:ıakta.dı.rlar. çen bu bımşına merasiminden 
ııı 1 ~""araa ordusu, mustahkem her tUrlü sebze ve hububat ile 700 kavakla dişbudak ve ih· dilerı ancak 6 tayyare kaybet • Müttefikler Beynıta beş mil· sonra vekil Ust kattaki asliye 
ıı<J; '" i;"rilerinde, daima vazi. diğer maddeler miltedavil ser • liınur fidanları dikt.ik". Meyva ıınilşerdir . lik bir mesafeye kadar yaklaş- ceza ve ağ1r ceza ile iki sulh 
ye~ ~.Udahale edebilecek suret. maye us.uliine göre istihlö.k va fidaıılığun.ızau·· .. Seuhyh~denH.aru· J "-•-'" ma'-1Jım wmo mışlardırlar. Müt1:efik kıtalllr mahkemesi bulunan kısma çıX-
·,r 1Plenecektlr. Hareket ve ııarfedilmektedir. Bunun tam nıya _ uzıçı. m ı~. ge _ & fJU• ,~ "-'~ henüz mukavemetle karşılaıı • Illl.lJ ve öğleye kadar birinci 
.ıı 1l kabiliyetinin eski öl- ,.udur: Müessese, umumi ola • tirdiğimiz fidanları diktik. Son uaçmda mağa devam etmektedirler. ikiJlci asliye cem mahkeınelerin-
r ·. i:eçeınediğini bugün dina- rakv ihliyaı;larını miinıı.lru• t..a•- giddatli "°'"'"'1Lt1na. karşı ı Moskova, 11 (a.a.) - Moslro- Vichy tayyareleri Damurda de rüyet olunıı.ıı davaları ta,. 
~ .. iııbat eden Rwı ordu • mevzuu olmak üzere ilan ettiği bu'.fithı:ııar, onufilkenıer gihil va radyosu mareo;ı&l Voroşilofla 1 zaptedilen mevzileri bombardı· kip etmiştir. 
J -1 ,~UşUnınenin doğru olma- zaman, kendisi de müt.eda.vil seri mukavemet ettiler. Hepsi tut - Timoşenko ve Budenninin sıra- ' man etmektedirler. Bunu takiben tabibi adif dıri-

• ~·-ıd ·--Mı hak Mütareke __ .....___..._ oelrır var! 
(» -9 a sa • .._..,ann • mayesil:'le, ~ariçUıı;ı ~il°'."'ye muııtıır. Ayı:ıca. bağ da yaptık., siyle cephenin şimal, garp ve ..--~ resine g;dilmiş ve adliye doktor-
ti~ ~ Yazılarından da anlamak- giren bu: muteahhit gıbı mi.in&- 1.800 çp.bıık üzerinde tecrübe • cenup • garp bölgeleri baş ku· ı LOndi'a. 11 (a.a.) - Mi: lan ile tanışılıruştır. M'üddeiu-
ıf! ~StaJin sistemleri etrafın· kasaya iştirak eder. Hemen u- l.er yapılmış ve bunlar köklend.i mandanlıklarına tayin edildik - Söylendiğine göre Suriye için munlllik ikinci tedkik (matbuat) 

•;'"Yan eden ıınüsaraalarda muıniyetle mi'eeeeeenin verdiği rilmifliı'. D&ba var. 22 dekar _ lerini bildirmiştir. 1 teklif edilen mütareke şartla· bilrosıma da giderek teft:iııten 
· 8İirat ve manevra kabili· ;fiyatlar müteahhitlerinkinden !ık yem 450 kilo yulaf ektik, Spiker, ba.şkumandanlann va- • nnda umumi bir af da derpiş geçiren vekil; burada 193 yı
• h!tiz bulunan aeyyar or- diiıı oldugu· için miieııseııeye &it 3.0 dönilmltik sebze bahçemiz zifelerine başladıklarını ilave 

1 

edilmektedir. Suriye ile Lübnan lındanbtti Jruruwağıı. başlayan 

1 
~ l!ıüclalWelerine büyük miit.edavil sermaye •ahsiyetiıı.in iki kere sürül~. iki kere bel- eylemiştir. !cl:ı~~.0~11ı:eve ~~Y'a! '::::. bih'\munı neşriyata ait kütüp-

, ~ eııııniyet vf'l'mek mecburi- tistiinde kalır. Bu suretle bizim Jeıımi•, ııınak ve mutedil yastık 1 İmha edilen bir ılbnaa fıl'lraa haneyi ve yapılan tasnifi çok: 
· ~L"ılır. 'I'alıltim manzume- · • rahhasları İngilizlere teslim e- beğenerek daha ziyade muvaf-
~de, hatta gerilerindeki yetiştirdigimiz l&hna, ınras&lar, !arda fideler yetiştirilmiş- ve Moslrova, 11 (a.a.) - Sovyet dileceklerdir. Bütün harp ge- faluyetler dilemiş, ayni za.mım. 
/ebelerin oynaklığını her doın.atesler ve biberler devletin, btml&rın bir kumu satılığa çıka- hatlarında yaptığı bir gedik - mileri limanda: kalacak ve ge- da buna dair bazı direktifler ve 
~e bulunduran ve her ye- malını vikaye etmek için koy - nlmıştır. Ziraat Vekilliğiınizce ten geçmek teşebbüsünde bulu. 1 milerden İngilizler mesııl ola • fikirler vermiştir . 
ı- l>etı gö~en uzak tutmı- :t esaslar ~e kanunl~i- köy e~stitülerine tev_r.i edilen nan bir Almaıı piyade. fırkası- \ caktır. Bu meşguliyet ve tedkikleri 
"11' kudrete sahip taarruz onu ye~ ev • 220 kılo arpacık soganı, 500 nın ric'at battı kesılını~ ve Sov Vichy ilk teklifleri reddetti müteakip ög"le istirahati ı·r;n ad· 

~'Uı.un lnız ., · ldan'-· mız tarafından yenilir işin ma· gram soğan tohumu, 15 kilo yet kuvvetleri tarafından imha Vichy, ıı (a.a.) - Ofi rad - .,.... 
ya ı,tı yı """ k..,..;,..,, • ., bud b bil liyeden 1<ynlan vekil o··g-leden affa!• l · il rul ur ve unu - barbunya fasulyesi tohumu, ma edilmi.ı;ıtir. yosu, Vichy hükümetinin İn· 

~ ıye te am sa an medikçe yanlış kanaatler edi · nıJ fidesi, ıspanak, pırasa, 18.lı- Bu hareket esnasında 100 ka. gilizlerin mütareke şartlarını sonraki adliye faaliyetinıle de 
~U'\;etlere ve hava filola. nilir, bu Yanll\ı kanaatler yine llA, balda, hıyar. ..Jıu kabağı, dar tank tahrip edilmiş, 3500 "son derece agır· ,, teliikki eclerek gene bütün asliye ceza, ağırceza 

. ır başarı gösterebile • yanlış olarak efkö.n umwniyeye sulh ceza ve aulh cezııı. ve hukuk 
' ~naıuııadığıaı . bunun ıçin al<Beder. kesti.ne kabağı, dolmalık kabak den fazla Alınan askeri öldürill- , reddetmiş olduğunu bildirmek- mahkemelerini gezerek her bi-
ilııh arbiı• sistematik tahrip tohumlan, 6.600 lüks Filbe-Eks müş ve 2400 esir alınmıştır. tedir. rinde bir davanın riiyetinde 
ı.~ atcşlerıne baş vuraca-

1 
Şimdi gelelim Samsnada.ki pres domates fidesi, maydanoz, M~ miktarda ~çhizat, 28 Wilson • Deniz müWmtı ha.zır bulunmuştur. 

·J;"'1ediyonız. 1 LAdik - Akpınar köy enstitüsü· dereotu, ve tere dikilmiştir. Bu top. bır çok ~ı~:ı::oz, 30 ~ba r Londra, 11 (a.a.) - Suriye Vekil kendisini takipte ve ted-
bıı cephesi, Toboli, Stocllod ne: Yeni doğan enstitünün yaşı sene kuraktı. Bütün bu sebze - ve 50 motosiklet iğtinam edil • hakkında general Dentz'in dün kiklerini not etmekte bul= 
~t.ııut ve Riga taarnıı:la· bir senedir. Lil.dik k•?a<1ına !eri çocuklarımız elleriyle sula- miştir. . . . . Beyruta yakın bir kampta ge· !!!!~~~~~!!!"!~~!!!!!'"""' 
h Ucınnun iluannıı. memur dört kilometre mesafede, tek di· yarak yetiı,rt.irnllıttir. Daha da Rusla.r Qllkilirken her ı;eyı ta.lırip neral Wiloon ile yapmı_ş olduğu """"' 

l%alaryaların her topun& kili ağaı; ve bir kıılübe8i bulun· var: ediyorlar milli.kat esnasında mumaileyhe G •• Jh H t 1 
il lnenni t~Jısisile iktifa mayan boş arazide ilk anda ah- 12 dekarlık yere makine ile ı Helsinki 11 (a.a.) - Sanomat 1 serdetmiş bulunduğu tekliflere U ane aS a-

~i"U. Öyle görünüyor, asri ş&p bir barakaya sığınarak, üç tü kilo mısır eltilmistir ... 2,5 de- ga.z.etesinin muhabiri yazıyor: müteallik rıesıni malmat yok- h • d k 
."'lıat rn ı · Avru ı ay içinde bugun" ikı' yuz" elli mem Staıinin geri çekilirken her tur. Bınn' ence bu tekliflere ve- aneSIIl e J• l'lf anzuıne en, • • karlık yere 20 kilo kendir ekil- akıl hakk daki 
ı.,.~larının bütün silihlarını leket çocuğtlll& yeterek yemek- ıniştir. 192 kilo buğday, 912 ki· şeyin y ması ın em- rilıniş olan cevap da malftm de· 
'>.>ll'lneye muvaffak olan hane, yatakhane, atölye, ahır, rini Ruslar Ukraynada azami 1 ğildir. Harekat devam etmek - Profeso·· rler 
~ Orı:Juyıı gi.inlerce tahrip depo olıruı.k üzere dokuz binayı 10 arpa ekilmiştir. derecede tatbik ve kısmen de tedlr. 
ıt a ateşlerine mecbur ede- bıı müessesenin hocaları ve ta- 150 akasya, 250 kestane, 180 muvaffak oluyorlar. 

1 

!!'io!~~~~--·-!'!....~-·.!!'""!.""!..-
~~hUu sürekli atışlar bize ye- l lebeleri yapmıştır. elma, 50 vişne, 30 erile fidanı Ruslar bilhasa&, elektrik, ha- Yeni ve belki de daha müthiş 
~ ar da çizecektir. Burada 722 dekar arazi te- dikilmiştir. vagazi ve su tesisatını kullanıl- bir büyük meydan muharebesi 
~ 'hİeınin edildiği veçhile, ınin olunmuş, bundan 80 dönil.· Hayvanların kışlık yemleı.i ıne.z bir hale getirmeğe çalışı- yakın görünmektedir. Fakat 
ıl\l. attı iyi müstah:ı:ar ve m!ine, mahalıt şartlar namra tamamen temin edilmiştir. Bun yorlar. Bütiin hububat imha e- son günlerin tecrübelerinden 

erdi1l:9u da seferbıırliğini hi· aıınarak pancar ekilmiş, Akpı· !ar lAdike ait malfunat. ..•. Bü _ dilmeıniştir. Çünkü ekinin bir sonra Ruslar nikbin olmakta 
rm;ş ise, önümüzdeki nar .,;;.;;nün mecrası e'-'"-da. tün köy enstitillerimiz böyledir• kısmı henüz yeşildir. haklıdırlar. Rus hava faaliyeti-

.... :da, büyük harptekilerı' "v-- ............... 1 Muharebe sahalarında her nin tedricen sönmekte oldugu· .,, b a~an yerlere seb_ze ekilerek ve bütün bunlar okudukları ders kanl uh bel . 
~. ırakan at"'" düellola- - ıerm· "•••nda tayın' edilmi'" za. şey çok ı m are enn ce- hakkındaki Alman iddialarına ... 'll ~y ı ana. pırasa, sogan, sarını - .....,... .,. · 1 - "st · 

... nlı çarpışmalara ~:ıhit sa.k ve diğer sebzeler yetiştiril- mantarda yapılmış işlerdir. Lil.- reyan etmış o dugunu go en • rağmen, Sovyet tayyareleri mu
.~ "-'.~ Ak • dik mevzuu bahis idi de onu an- yor. Rus askerlerinin cesareti • harobeye faal bir surette işti-
~ ·~-...;:::;:,:::_========! miştir. pınar ınnagı başta !attım. İcabında ve dakikasında ni bizzat Alman askerleri teyid ıilke devam tmektedir. 

il"' )., llde J h~~ ~7zı::~· dig"er enı;titüler içı·n de böyle ediyorlar. Tiınes gazetesinin Stokholm-
~· runa ge en mız ..................... 1.\1, ye Ukraynayı ziyaret eden on daki muhabirinin kanaatına gö-

t '°"11 fH '- nidllll. yapılan bir köpıii ile bir- müfredatlı konuşabilirim. ecnebi gazeteciden biri olan re Alınanlar ilk ümid ve inti-
·~ rıı.. SIZ lllJS tikte uzun ve düzgün bir ark Ben, diğerlerinde olduğu gibi me11kflr muhabir, Rus zırhlı oto zarlarının ileri&inde dıırdur-.ıl . 
~ ,., f<lm/• 1 inci sayfada) imal olunmuştur. bu müessesede çalışan öğretmen mobillerinin evsafından Alınan- muş ve yaralanmışlardır. Alınan 

ı.~ iltica eden ve Gayemiz bir çiftlik değil, bir arkadaşlarım ve köylü talebem !arın hayrete dUşttiklerini ilave lar Sovyet müdafaaSl:ıı büyük 
d~ Giraud Jourdan'ın öğretmen okulu yap~&!'· fakat le, gösterdikleri gayrete bakıp etmektedlr. bir sahada yaramadıkları tak
~~da bulunan Fran • bunu köy ııartJann.ın ıçınde ku- iftihar etmekteyim. Gönlüm is- Rus MplıMi hakkında nikbinlik dirde mahvolacaklannı anlıya
~l gemileri bir avizo ile nıp yürütmek olduğu için, me- ter ki onların, yann memleke- ı LGndr:a, ll (a.a.) - Rus cep-J caklardır. Alman halkının rası
~haf8fl& gemiııl, bir 11811 bir yıllık et ihtiyacının te.. te -edeeekleri hizmetleri düşüne- besinde vaziyet ahval ve şera. !asız bir surette gelen yaralı 

~~lltiireJ:pikib=:::i: ~k ~9;~~a~~iil~=: ~kı!f ~·ı:~=t!,!~: ::~:... mil8ait ol- I i:"~:ıe:;ı ~~l~~~ 
~er şunlardır : mez. !emiş ağaçlar gi&i, muhitlerinin ı Londrada Rwı mevzilerinin tının şimdiden tesiri altında bu-

),j, .\Qour, Cıd. Avotebbe, Kendi ihtiyaçlanıu. ketıdileri • ve wtaıılaruıın, iı>B*nlan olıı. • oldukça iyi vaziyette olduğu mü- Junduğu bildiriliyor. Btma bi. 
;:~_ '.k_assil\a, Vaillance, nln temin etmem esM"lı, taleb&- rak yetiyınekte bulımdnkluını phede ve teııblt edilmektedir. naen nazi şeflerinin bütün in • 

i""Uabon, Marseill&iıı, ye çıktıktan eonra gldooelderi herkes biilıin " beıUıa &ibi iı. Bununla. ben.lıer Jat.oııya ile B&n kuvvetlerini muh~beye 
011ııle ve Cirus. il(ie muvaffak. olmak iol& ili. Wıu: etaiıı.. Ukraynada bir JAaJcuttur. l!lllreıealdeıt t;ııbmjn .uw.;ıır. 

Ayın 15 inden itibaren 
Ankarada vazife 

görecekler 1 

Ankara, 11 (Husııst) - GUl-ı 
hane hastahanesinde bulunan 
profesörler bu ayın 15 inden iti- ) 
baron Ankarada Cebeci hasta
hanesinde vazife alacaklardır. 

Karadeniz mınta-
kasına Mısır 

gönderildi 
Ankara, 11 (Hususi) - Ka

radeniz mıntakaaının muhtaç 
olduğu mısır hububatı, mütead
dit vapurlarla buralara sevke· 
dilmiş, böylelikle halkın ihtiya- ı 
cı tamamiyle karşılanmıştır. 

İaşe ,. d,. rl'"~ü 
.Ankara, 11 (Husust) -- Ve

kaletle idare edilmekte olaa iaşe 
umum miidUrlUğüne Said Rauf 
S&qııer tayin eılilıni§tir: 

guetecileri de saat dartte ... 
bu !ederek seyahati ve tedldiDo 
!eri hakkında sorduklan aııal· 
!ere cevap vermiş ve şu beya • 
natta bulunmuştur : 

"- İstanbula gelişim istir&
lıa.t etmek M;indir. Ancak bu fır· 
sattan bilistifade İstanbul adli
yeııinin vaziyetini ve fa.aliyetinl 
y&lrınd • n görmeyi istedim. Bu
gün ımı.hkemel.erdekı m üşı..heda
tım adliyenin f&aliyeti hakkında 
çok şayanı memnuniyet bir n&
tice vermiştir. Vakit buld~ 
diğer mahkemeleri ve bilbasea 
lsianbul, Üaküdar ceza evleri· 
ni de g;idip göreceğim. Mün&· 
sip zaınanın hUlfilünde yapılma
sı ınulmner olan adliye bınıw
nın projelerini tedkik eyleyeoe
ğim \>e derhal iııe başlaam•• 
için de lüzıııınlıı olan hazırlık • 
larm ikm aU n i temine ça.lış&
cağJm. 

İ8ta.nbuldaıı fmra.ıiye gitmelı: 
niyetindeyim. Orada çalışan 800 
malıkUı:ı:ınn bilhassa şu hasad 
meveiminde yeni gönderilmiş o
lan biçme ve h1lrman makine -
!eri ile llMli çalıştıklarını yakın
dan tedkilt etmek istiyorum. E
sasen !mraıi ceza. evi şimdiye 
kadar kendistnden beklenilen 
müsbet netieey:i vermiş ve hiç 
bir malıkfun orada.ki nizamı v.. 
intizamı bozaca.k bir harekette 
lıuJıını:nuaıştır. Tıpkı burada. 
olduğu gibi Zonguklak kömür 
havusı ile Karabük atölyele -
rinde ça.iıştınlan mahkiımlar da 
ayni huzur ve sükiın ıçi.nıde ş.. 
rine devam etıınektedirler. 

Vekilet bu işlenn ve teşeb
btiıılerin verdiıi'i umumi netice
den son derece memnun bulun.
duğuudan naalıJ<ümlara çalış • 
ma salııısı t~mın etmek Uzere 
topra;i\ pek verımli bulunan 
Muğla mıntakasında da faaliye
te başluyacalltır. Burada Zira.
at Vekiıletinin işletmekte oldu· 
ğu &ı'a?j mahk!lmlar için bir 
çalıema sahası olacaktır. 

Böyle yeni yeni zirai müesse
seler meydana getirdikçe şüph&
siz ki mal111:ümlann hemen he
men hepsi açık ve serbest ha
vada çalışına inıkinlan bulmuş 
olacaklıırdır. Zaten ınahkümlıı,. 
nn hemen lıeps.i çalışmak için 
büyük bir arzu göst.erınektedir· 
!er: Ben onların hiı; birinde ru· 
hi bir reda.ct görnıedh. Ciim· 
lesi fiutl ve işgüzar ola.u bu ca.. 
ıniayı veklllet ça.luı'mak gibi bir 
faziletten mahrum etmemek iı;in 
elinden geleni yapmağa. çalışı • 
yor ve yapacaktır~ .. 

Vekilin beyanatını nıüt.eakıp 
gazeteciler tarafından bir kaq 
sual açıldı. Vekil ili< ııonıJan ad· 
!iye sicitierı ve ı;.icil 1.eşi,.il:ıtı. 
hakkındaki suale şu cevabı ver
di: 

- Her medeni memıruı..,tte 
muntazam bir adli sicil teşkilatı. 
vardır. Bunlar profesyonel ve 
cürüm işlmneyo mıitcrnayıl btt
lunau mücrimleri tanımak, ta· 
mtmak içın <;.ok faydalar temin 
eder. Bizım; bir iki vilayetimu 
miiatesna olarak; hemen bütün 
meınleketimırue bu çcşıt profes
yonel muc:rimler bulunmadığı 
içıı, şıındiye kadar buna lüzum. 
görülınüş değildi. Fakat ,...,_ 
nıan ilerledlkçe, bilhassa büyük 
\'cltirlcrimiooe faalivet artt •:ça 
mtlcrimlerın ma.:alerini de tanı -
mak ve husıyetlerini öğrennıek 
ıca.p ediyor. Bahusus şimdiki 
nakil Va>ittalannııı büyük m&
...Uele..'"l.11. ehe mniyetini k:<ybey· 
lcnı"6i ve yalıancı :memleket,. 
!erle olun tıcan ve iktısacli mü
Ulthebeticr göz ;,nünd" bulun • 
durulucak "lııl'Sa nıemleketın 
""'-'niyeti ba.lruııından böyle bir 
teşkilat.a ne katlar büyük bir lü
zum ham! olduğu derhal t.es.. 
linı. trli lir. 

Buııuu ıçın Adliye V eka!eti bu 
lhtıyacın da bır an evvel ve 
sür'atle teının edilmesi için ıcıtp 
eden tedbir ve t;,rti pleri hazır
lat.m.ış bulunmaktadır. 

Ha.san Venemcncı oğlu soru
lan adi! harç tarifeleri hakkıu
dakı suale de demiştir ki: 

- Harç tarifeleri kanunu ü
zerinde çalışılıyor. Bunun tadi
linde gözet11en hedef; "dava 
mıktan çoğaldıkçıı harcın ve 
harç miktarının azabnası,, dır. 
Buna mukabil. ııinıdiyt: kadar 
kanunun ihtiva ettiği ve fakat 
lı.ıırç tarifesi kanunundan haııq 
bıraktığı- bir çok akitlerde - a4 
VGYIL çok • birer harca tö.bı t.r 
tulacaklaıUır. Bunwı neticcm 
ve hüliısa olarak diyebi.lira 
ki . 

Mahkfunubıb arttı.k<-a • .uı;lar 
da miltena.kis bir siateme .tilıl 
olw1Llt aıraltılıu:alttır -
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1 12 Temmuz 1941 

At yarışları bu 
hafta başlıyor 

SAN İN 
Diş Macunu 7.30 

7.33 
7.45 
8.00 
8.30 

13.30 
13.33 

Program 
Müzik 
Haberler 
Müzik 
Evin saati 

* Program 
Türkçe 

18.40 Mtizik 
19.00 Konuşma 

19.15 Muzik 
19.30 Ilaberler 
19.45 Geçit 

programı 

20.15 Radyo 
gazetesi 

Koşulara hangi atlar iştirak ede
cekİer? Hangileri kazanabilir? 

13.45 
14.00 
14.45 

15.00 

plôklıır 

Haberler 
Müzik 
Türkte 

plaklar 
Dans 

20.45 Eski şarkı 
\'C türküler 

21.00 Ziraat 
takvimi 

21.10 Dinleyici 
istekleri 

önümüzdeki Pazar günü, Veli 
eren koşu yerinde, yaz at ya
rışlarının birincisi yapılacaktır. 
Bu sene koşular 10 hafta devam 
edecektir. Program iyi tertip e
dildiğinden koşular güzel ve he- ı 
yeca.nlı olacaktır. 

Halkın rağbetini nazarı dik
kate alan alakadarların. her 
h"-lde icap eden tedabiri alarak 1 
istilızaratı yaptıkhmnı. lazım -
~olen vazifelere mütehassıs ve 
1\;l elemanları tayin ettikleri
ni iunıt ediyoruz. Bu suretle 
müşterek bahis gişckrile muha
sebesinde intizaıru;ızlıklara mey
dan verilmiyecek. sürat ve inti
zam temin olunacak demektir. 

Ko~u günü ya ,laştıkça, 
bahsi müşterek meraklısı oku -
yucularımızın da merakları ve 
heyecanları artmakta olduğunu 
bildiğimizden, arzularını meh
maemkcn tatmin mahadile, 
muhabiri malısusumuz tarafın -
dan elde ettiğimiz ilk haftanın 
programını, koşulara girecek 
hayvanların isiınlerile beraber 
dercediyoruz: j 

1stnbul 
Birinci hafta 13 Temmuz 941 

Birinci ko~u 
Üç yaşındaki yerlı yarım kan 

İngiliz erkek ve dişi taylara 
mah$uslur. lkramiycsı '.!üO lira-! 
dır. Birinciye 130, ikincıye 50, ü
çüncüya 20 liradır. Dühulıyesi 
2 liradır. Ağırlık 56 kilo, mesa
fe 1200 metredir. Bu koşuya a
şağıdaki hayvanlar girect•ktir: 

Elhan (Prens Sa it Halını) ; 
Heves ( (S. K. Osman); Deli
kanlı ( T. A. Çınar) . 

İkinci koşu 
Üç ve daha yukarı yaşta 941 

senC8i zarfında kazandığı ikra- ı 
miyeler yekünu (500) lirayı dol
durrnıyan Safl<an İngiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramı
yesi 230 liradır. Bırinciye 155 
lira, ikinciye 55 lira, üçüncüye 
20 liradır. Dühuliyesi 230 ku -
ruştur. Sıklet 3 yaşındakiler 
55 kilo ve dört, daha yukarı yaş 
takiler 60 kilo taşıyacaklardır. 
Mesafesi: 1600 metredir. Koşu
ya girecek hayvanlar: 

Dandi (H. Alakuş); Yatagan 
(S. K. Osman) ; Mis (Nihal At
lı); Rai (S. K. Osman); Mimo
za (Hakkı Eray). 

Ü~lin>Mi k05u 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 

1941 senesi zarfında hiç koşu 
kazanmamış saikan Arap at ve 
kısraklara mahsustur. İkrami -
ye (155) liradır. Birinciye 110 
lira, iltlnciye 30 lira, üçüncüye 

' ...... 
2. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

i KRAMİYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Oubot, 2 May.., 

1 A Quatoa. 3 lkl nclteırfn 

ı.rlhlerlndo yap ı lır. 

15 liradır. Dühuliyesi 155 ku -
ruştur. Sıklet: 4 yaşındakiler 
58 kilo, beş ve daha yukarı yaş
takiler 60 kilo taşıyacaklardır. 
Mesafesi 1400 metredir. 
Koşuya girecek hayvanlar: 
Mihrican (S. Akson) ; Kısmet 

18.00 
18.03 

18.30 

müziği 

* Program 
Karışık 

sarkllar 
Konuşma 

21.40 Konuşma 

21.55 Müzik 
22.30 llnberler 
22.45 Müzik 
22.55 Kapanıs 

A<~!j 
(Muzaffer): Yüksel (Şakir Kı- aı·şıere Hayat Verı' r 
zılkaya) ~:;::c~~~;elebi). 1 IİU L 

(Handikap) #IJ-A N C AK- · .;;:c;.;:ın,. 
Üç ve daha yukarı yaştaki 

safkan İngiliz at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 255 lira
dır. ilirinciye 180 liradan maa
da dühuliyeler mecmuu, ikinci
ye 55 lira. üçüncüye 20 liradır. 
DühuliyeHi 255 kuruştur. Mesa
fesi 1800 metredir. 

Koşuya girecek hayvanlar: 
Karanfil (Ahmet Ataman); 

Gonca (Ahmet Ataman); Ko
misarj (Asım Çırpan); M;;o (Ni
hat Atlı). 

Be<ıinci k05u 1 

İki yaşında ve 800 lira kazan
manuş yerli saikan İngiliz er
kek ve dişi taylara mahsustur. 
!kra.mivesi (500) liradlJ'. Birin
ciye 4ÖO liradan maada dühu
liyeler mecmuu. ikinciye 75 lira, 
üçüncüye 25 liradır. Dühuliyesi 
5 liradır. Sıklet: 53 kilodur. 400 
lira kazanmış olanlara dörder 
kilo ilave edilir. Mesafesi 1000 
metredir. 

Koşuya girecek taylar: 

Her sabah, 5ğle v e 

akşam, her yemekten 

sonra mutlaka fı rça· 

lam ak ş a r t t ı r . B u 

usulü şaşmadan, mu n 

tazam b i r meto dla 

takip edenlerin dişleri 
mik roplardan, has ta· 

lıklardan muhafa za 

edilmiş olur , pas lan· 

maktan ve çürümek
ten kurtulur . Her za

man t emiz, par la k ve 

gü~oiarak Kalır. 
' ' . \ 

Karabiber (Ahmet Ataman); 
Demet (F. Simsaroğlu); (Bom- ile &abah, öğle ve akşam 
ba (S K. Osman); Buket (F. her yemekten sonra 
Simsaroğlu); Saron 'Y. Ün) . .._ __ günde 3 defa -

B'='Lr:;DIYEDE 

Ek"mek çeşnisi 
ıs•ah olunacak 

Eczahanelcrde, büyi.Jk itriyat 
mağ;ıza.lıı.rınd~ bulunur. 

P O LISTEi 

İhtiyatsızlık Beledıy.. lktıaat Müdürlü~ 
ekmek çcşniRini ıslah etmek 

1 
maksadivle bazı tecrübeler yap- . Az daha b ir e v i yakıyordu 
mıştı. Bu tecrübelerde elde edi-ı . • 
leıı nümuneler belediy kimya - Cerrahpaşa~a Kurt;aga m~· 
hansinde tahlil dilmiş ve tahlil hallesı Beycegız sokagında 12 
raporları belediyeye gönderil- sa.yılı tıcde otur~ H~n . kızı 
miştir. Tecrübeler neticesinde Hıdayet Hızır evın bırıncı_ ka
elde edilen nümuneler in gıdai ı tında bulunan mutfak oea.gın
vasıflan ile lezzetleri bugün imal da kabak kızar~tıklan sonra a· 
olunan ekmeklerden daha iyi teşlı odurılar~ bır tenekeye. k<:> · 
bulmımııştur. Bilhassa rütubet yarak son.dürmek _ısten;ı ı :ı_ ı~ 
c!erecesi bugün imal olunan ek- de ten~keyı koy.dugu üçuncu 
meklere nazaran bir hayli de kattakı ~adan bıraz sonra yan 
diişüktlir. Belediye iktısad mü-ı gın çı_!ı.tı~. ".~ k~phunaların tu -

.. . .•.. b . . T tuştugu gorulmuştur. Ancak ıt· 
durlugu u neticeyı ~azan ı ı- faiye gelmeden ateş söndürül • 
bara alar~ ~eklerın ıslah 0 • ı müş ve bir yangının önüne ge
lunabılecegı neticesıne varmış- çilm. şti 
tır. Bu hususta tetkikat yapıl - ı r. 
maktadır. Kaymakamlar arasında 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 3456 7 8~ --1 1 • • 1 .• , 1 1 " 

il l t 
1 • !lil 

1 ! • i 1 1 • 1 

1 1 ill •' ı•ı 1 
1 

1 1 1 • 111: 
llıill 

1 !(i' 1 1 1 •• 1 
' ' 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 

ı • •lill 1 1 1 l• 
SOLDAN SAi:A: 

1 - Son günlerde saçma bir nutuk 
söyliyen bir Sovyet diplomatı. 

2 - Hastalığa muafiyet kazandınr -
Bir nota - Yemek. 

3- Şart. 

4 - Ufuklar - Un elenir. 
5 - Acemce cEkmek> - Bir sual 

edatı. 

6 - Aşırı hareket etmek. 
7 - Bir nota - Teı·si cemi edatı. 
8 - Mahsustan yapmak. 
9 - Meyletmi~. 

YUKA R t DAN AŞAi:ıYA: 

1 - KıŞln yetişen bir sebze - Bir 
isarct edatı. 

2 - Milli bir bankamız - Ziyade. 
3 - Ge<;ilmcz hale gelmek. 
4 - B~r rerık, 

5 - Büyük - Cilde ıiirülür. 
6 - Bir sual edatı - Ced. 
7 - Bir uzuv - tlme müteallik. 
8 - Bir nota - Genişlik - Bir uzuv. 
9 - Tatlı bir modde. 

Satılık t erzi dükkanı 
Taralcçılarda 92 numaralı 

dükkan terzi Vafiyadi~in dük
kanı satılıktır. Almak istiyen -
!er her gün saat 13 ile 14 ara
sı mezkur dükkanda Çankalidi-
se müracaatları. ı 

fi&- O O K T O R &i( 
f evfik Akif Ayışık 
Dahi it H •dalıkl• r M Ut eh•u, .. 
B eyoğlu Parmak ka pı ima m 1)
k ak numar"a 28, pazar dan maada 
saa t 14 • 18 e kada r. 

GGCe mUracaatlar ı da 
edilir. T elefon: 43905. 

kabul 

• ' 

Ev, S anayi ve Z i raata mah s us he r cesamette 

• 

BUR LA 
BfRADE RL E R 

: STA.NBUL - AN.-<AAA - i ZMİF\ 

Şose inşaatı 1 
Nafia Vekaletinden 

1 - Sürt vilAyeti o nhilindeki K urtalan • Siirt - Haydar k})prüsü yo
lunun makadam şose inşaatı ile kfırgir kuru dere ve Haydar köprüleri in
~aatı 380.000 lira keşi! bedeli üzerinden kapalı zar:t usulile eksiltmeye I 
çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 18.7 .941 tarihine müsadif Cuma günü saat 15 de Nafia 
Vektlleti şose ve köprüler reisliii eksiltme ve artt.mna komisyonund a yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Natia VekA~ 

leti şose ve köprüler reisliğinde görülebileceği g ibi 19 lira mukabilinde şo
se ve köprüler reisliğinden alınabilecekür. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ek sil tme tar!lıinden en "' 
tıç gün evvel bir istida ile Nafia Vekftletine müracaat ederek bu gibi işle

ri yapabileceklerine dair ehliyet vesikaları almaları lAzımd ır, 

Askerlik işleri 
J.L'll: 

Ileşikt.a.5 askerlik şnbe6İJI x1. 
1 - Beşiktaş şubesinde : 

yıtlı malul s ubay ve eratla ~ ı' 
yetimleri tütün ikraıııiYe ft 
nin aşağıda yazılı tarihlerd~ ıı 
şiktaş ka.za.sı kaymakamlıh.,Jl' 
verilecektir . ,.,ı· 

2 - İzdihama sebebiyet "e ~,o 
meınek üzere herkesin cüıd~,ı 
da yazılı numaralara göre .-ı 
9 dan 12 ye kadar elleri ııJ\e 
mevcut tütün ikramiye te,.zı ,ıe' 
nüfus hüviyet cüzdanı ile 3 ~.91 
vesikalık fotoğrafla bir likte 1 ~.-ımakamlığa müracaat etıııe ı 

nakiller 

5 - İsteklilerin Ticaret Odası vesikas1 ile 18950 liralık m uvakkat 
teminatlarını havı olarak 2490 sayılı k anunun tarifatı dairesinde hnurlıya

cakları kapalı zarfları ikinci maddede yazılı saotten bir ~ant evveline ka-

satl 
lık ev 1 dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi olup posla 

İstanbul vilayeti kaymakam ile gönderildiği takdirde postada olacak gecikmeler ve mühUrsüz ıar!lar 
ve nahiye müdürleri arasında Gaiatada Kemeraltında Ka- kabul edilmez. (3767 _ Ş242) 

3 - Bundan sonra mür.>C ,r 
g ünleri cumartesi, salı, ç 
şamba ve cuma ~!eridir· ~ 

4 - Tarıhi tevzıden ıtıb~b 
bu tevzi müddeti 4 ay da.Jıl 
dedir. 

1941 iKRAMiYELERi 
l adet 2000 Liralık = 2l'OO.· - Lira 
3 • 1000 , = 3000.- • 
2 , 750 , = 1500.- • 
4 , 500 , = 2000.- • 
8 • 250 , = 2000.- • 
35 • 100 , = 3500.- , 

80 • 50 , = 4000.- > 
300 • 20 , = 6l'OO.- • 

bazı nakiller yapılm11jtır. raoğlan sokak 16 numaralı ev · - \ 
Beykoz kaymakamı Sadeddin satılıktır. Taliplerin içindekilere ı• b J d • k J d 

Sarıkamış kaymakamlığına, Si· müracaatları. ___ Stan U enJZ OffiUtan tg" Jn an Günler: .1 
12 7 941 Cumartesi, ına lıl ,:r 
16 7 1941 Salı günü şebıl livri kaymakamı Nail Beykoz -·-

kaymakamlığına. Mürefte Na- .. - .. DOKTOR --.. ı Deniz lisesi ve gedikli erbaş mekte· 
biye müdürü Silivri kaymakam HAFIZ CEMAL 

timleri, ,11 
16. 7 941 Çarşamba, nıo.1\ ·~ 
18. 7 941 Cuma şehit ye lığına terfian naklolunmuşlar - bine talebe alınacak 

dır. Lokman Hekim 

' ı Ekspozisyon 
Avrupadan diplomalı 

Terz ı ve Kürkçü 

SAADET 
12/7/941 CUmartc•i saat 18 de 
Taksim BC'leıdtye gazinosunda, 
13/7/94ı Pazar saat 19 da Ta
rabyada Tok;ıtlıyan otelinde 
yazlık elbise modelleriııi teşhir 

edecektir. 

Dahiliye Müteh8S31SI 
Divan yolu ---------•i DAVET 

13eyoğlu Ila llrevinden: 
Amatör arkadaşlarımızdan 

teşekkül eden orkestraya iştirak 
etmek istiyen flüt, akord~n. 
mandolin, kitara, havayen kita
ra, kontrbaz, saksjfon, kornet, 
klarnet, viyolonsel ve piyano ça
lanların veya a;.; bilenlerin Halk 
evimize müracaat etmeleri rica 
olunur. -======= 

Aşağıdaki şartları haiz olanlar Deniz liııesi ile gedikli erbaş mektebine =:..le_n=··========:=;;:; 
talebe olarak alınacaktır. 

Deniz Lisesine girecek t ali p leri n: 

1 - Yaşlan birinci sınıf için 15 - 18 olacaktır. 

2 - Yaşları ikinci sınıf için 16 - 19 olacaktır. 
3 - Bu yaşlardan altı ay büyük veya ku1,.:Uk olanlar da kabul edile-

cektir. 
4 - l...H;e birinci sınıfa orta mektep mezunları alınncafı gibi lisenin 

birinci sınıfında ikmale k31mış olanlar da alınacaktır. 
Deniz G e d ikli Erbaı Hazı rlama ok uluna g irm eğe tall ple r ln: 

1 - Yaşları 11 - 17 olacaktır. 
2 - Bu mektebe ilk mektep mezunu alınacağı gibi orta okulun 

muhtelif sını!lannda ikmale kalmış olanlar da alınacaktır. 

3 - Tahsilini yalnız bir SC'ne zayi etmiş olanlar da alınacaktır. 
Bu sa,rtları haiz olup Deniz lisc~d ile Deniz Gedikli Erbaş hazırlama 

·okuluna girmek istiycn taliplerin 15Ağustos 941 tarihine kad;ır 1stanbulda 
bulunanların Kasımp::ı.şadrı Deniz Komutanlığına, h;::riçte bulunanların da 
mahalli askerlik şubelerine müracaatları. (5708) 

BORSA 
11 Temm u z 941 ,,. 

Açıf ı t ve~ 

1 Sterlin 
6>1 

100 Dolar 130.0" 

100 İsviçre Frc. 29·' 

100 Pezeta 12·9 

100 Yen 31.ı 

100 tsveç kronu. 31.0. 

Esham ve Tahvilat . 
1 

Duhuliye serbesttir. 

!stiklAI ead. 692 No. Tel: 41492 :ı:' 
İkramiyeli % 5 938 l· Doktor .... --.. 1 =======-~~-----==-======================== 

İstanbul Gü m r ü k leri lkramiyeu % 5 933 ,g0 
ı==================== , ... _ ................ I 
l Tarabya Tokatlıyan oteli nde 

Ekspozisyon 
Avrupadan diplomah 

Terzi ve Kürkca 

SAADET 
13/7/941 pazar g(inil saat 19 da 
otelimizde yazlık elbise modelle
rini teşhir edecektir, Görmı!niz 

tavsiye olUDur. 

DilhuliJ'e serbesttir. 

ÇiPRUT 
Cildiye ve Zübreviye müteha. ··ısı 
Beyoğlu Yerli Mallar Paz3r1 kar~ 
şısında Posta sokait köses!nde 
Meymenet apartmanı. TeJ: 43353 --------·-Arabasına binerken 

düşüp yaralanmıs 
Karagümrükte oturan ve Ci· 

balide odun iskelesinde oduncu 
Mehmet Yılmazın arabasını sü
ren Ahmet oğlu 1Iyas baba 3414 
sayı taşıyan arabası ile Yahya 
Güzel sokağından geçmekte iken 
arabaya bin.:nek istiyen 9 yaş
larındaki Naciye adında bir kız 
çocuğu diişüp bacağından ya
ralanmış ve arabacı yakalana
rak tahkikata baalanmı~tır. 

1 
Ergani A. B. C. 1~ 

Raşmüdürlü.X..ünden Sivas - Erzurum % 1 
;ı; 934 II. ilfı VII. 

Gümrükler ihtiyacı için muhammen bedeli 1152 lira olan 600 kilo 

ince sicim 21/7/941 Cu.ma 'künü saat onda pazarlıkla satın alınacakt..ır. 1 ---·-------~ 
ts_tek.hlerın aynı gun ve ~aat'e % 7 .5_ pey akçelerini yatırmış olarak 

1 
r , 'Y . S b h 

MaşrnU.dtirluk satın alına komısyonune ffiUl'RC~atlnrı_. -- (5745) ~ enı a a '"'' , 12 T emmuz Cumartesi a kşam ı saat 10 da m•••ı-. 
ı 

Büyükdere Beyaz PARKTA ~:~;.::ı::· 
MÜNİR NUREDDİN 

ilan fiyat l arı 
J(t·. 

Başlık maktu olarak - ~ 
Birinci sayfada sa.ntiınİ ~ 
lkinci ,, ,, oO 

VE ARKADAŞLARINıN ilk YAZ KONSERi i tJ~üncü ,, " ~()O 

Gece, t stanbula ve civar köylere otobüs servisleri temin ed ilmiştir. !' :;;::cü :: :: 
16 

Sahibi: A. Camalecfdln S•r•çog lu Bosıld ığı yer: ( H. Beki r G ü rıoyıa r ve ı• AJh 6(} 
Neşriyat Mildürü: Maclt Çetin A . Cema leddln Saraçoölu matbaaa,, ) DCJ "~" 

ı 


