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Türk Alman P3ktı 
Yeni muahedege aid /Qgi~a 
Çarşamba günü Meclis . 

Umumi Heyetine arZedilecek 
"DÜNYANIN EN BÜYÜK HABERİ,, 

TamamUe 
Tiirk bir 
siyaset 

Veni muahede 
etrafın da akisler 

devam ediyor 

Son Dakika 
Almanra 
Bası ara 
llAnıbarb 

etti 
Hitler dedi ki: 

Milletimin istikbalini 
meselenin hallini 
Alman ordusuna 
tevdi ediyorum! 

Alman 
orduları 
muhtelif 

cephelerden 

Milli Şef .Ankarcdawı. hareketinden evvel Ti.irk Tmi1ı Kurumu.nda 
tetk.klC'rde bulunurlari~en 

Milli Sefimiz , 
~alovada 

• 
Sayın lnönü yolda heyecanlı 
tezahüratla karşılanmışlardır 

Rusya.ya İzmit. 21 (Hususi) - Milli Şef Cümhurreisimiz: cYaşa, varol!ı. 
İsmet İnönü İzmitten geçerken seslerile ve candan tezahüratla u-

girdiler istasyonu dolduran binlerce İzmit- ğurlanmıştır. 
linin heyec3nlı tezahüratı ile kar. * 

Alman, hal yan ve Londra 22 ( .A.A.) - Al - şılanmışlardır. Sayın İnönü va. Milli Şefimiz dürı sabah Dt-r'n.. 

B 1 telerİDİD · man devlet rei•i Hitler bu aıa- 8<>nlarından inerek halkla görüş. ceyi şereflend!rdikten sunra tre~ 
U gar gaze Türk • Alma" cfoçtlulc paktının cıktinde meşieO.r tnesaisi . görülen bcrh milletine hitaben nefret- müşler, validen yeni mahsul hak- den inmişler ve yatla Yalovaya 

mÜtalealan BCl§t'ekilinı.iz Refik Saydam tiii beyannamede Almanya kında etraflı izah:ıt almışlardır. hareket etmişlerdir. 
A ika .,1 (Hususi) _ Türk • şamba günü umumi heyete arzolu. rj..nci sayfalarını tahsiste. devam kendi emniyeti için Finlandi-

Al n :~ahedesine aid kanun ıa.. nacaktır. eylemekte ve Reis!cUi,llhur lsmet ya ve Romanya ordularile "'· 
yın1:~ ve merbutu anlaşma H.~r~~ . AlmaDyada İı:ıö!1ü ile B. Hıt.ler \le B. Saracoğ. man ordularının bu sabah 
. E cümenind.? Pazartesi gunu Berlın, 21 (A.A.) - Alman ga. lu ıle B. Von Rıbbentrop arasında Sovyetler Birliğine kmıı hare-
:1~:re edildikten sonra Çar- zeteleri, Türk - Alman paktına bi- (Devamı 3 üncü sayfada) kete geçmiı olduklarını bildi • 

MobilJalı 
evlerin 
kiraları 

Gayri menkul icar 
bedeline mobilya 

icar bedeli 
karıştırılmıyacak -

Anka'ra 21 (Hususi) - Ev. a
partıman 'ss.hiblerı ile kirac!l~ı·ını 

F'·,·-d eden y.eni bir kocrdına_s.. a d!&l:I. ar ek .. dır 
yon kararı intişar etm uze~e · 
Bu !karar mobilyalı olarak k~ra~a 
'~rilen gayri menkullere aıddır. 
Mıllı korunma k<lr;unu ve 98 nu
maralı karar ilo 'kıraları artıranıa. 
) an bazı ev v~ apart.:man sahıb
ler~ bile. yp!una sapmışlar, bura-
1-ara b rer ikişer sandalya,. mas: 
koyarak gayri menkullerı guy 
mob L' alı hale sokmuslar ve ka-

Hür .Fran..~·.z yer?i kut'vetlerind:m bir mııfreze 

v h"k"mlerinden yakayı sı-
nunun u u , "lkleri 
) ırmak 'olunu .tutaraı.c mu. . -
n· isted'kleri f ata kiraya vennış. 

krdir. bu 
Yeni koordinasyon karan 

h ı. .. .. c geçecektir. Karara 
a.ın onun . be 

· nku1 ün ıcıır -göre b•r r<avrı me ' 
del; bı.mdan böyle iki unsurıdan 

İagillzler 
din Şamı 

işgal 
ettiler 

. (Arkası sayfa 7 aütun 2 de) 

111 ··ze,.inde Suriyede muharebe 
ıvıanş u ·ıı·k ·dd ti · büyük bir hava gı ı çe şı e enıyor 

muharebesi lngilizlerle Fransızlar 
Londra 21 (A.A.) - Havil ne· 

zaretinin bir tebliği: . . .. 

arasında süngü 
muharebeler,i oldu 

İngiliz hava kuvvetlerının b.ugu~ 
iki defa büyük kuvvetlerle şımalı 
F .. .: .. e taarruzi hareketler Kahire, ~! (AA.) - İngıliı Or-ransa uzer.... d' b · 
yapmış olduğunu bild~rnıck.te ır. taşark umumi karargfıhının tc .1. 

Tebliğ, ilaveten diyor kı: . ği: 
Öğleden bira:t... sonra ve yenıden Ubyada kayde deg 'f c:hemmi-

akşama dofferu, lngıl 'Z avcı tayya- yetlı lbir ~ey yoktur. 
releri. filolan. bom bar? .rr.~n .. tara- Suriye~ ._ptitün cephe bovun. 
yarelerile birli~te, ~nnş ın ob.ul r : c.a muhareb~ deva•n ec.:.iyor. 
rafındaki arazıye hucum etm Saıh~ b~ "es .. , \ehi te,..ak leı 

. b k b" "k avcı ~- u-"5 "' • 

Askeri vazivet 
lngilizler Suriyede 

acele etmek 
mecburiyetindedirler 

Romanya 11e Finlandiya. 
dan ıonra Macariatanda 
görülen kesil askeri hazır· 
lıklar ile Almanların fark 
hududlarında tah,iclat yap
tıkları dedihoduları lıarbin 
yeni bir sal hasın:n farkta 
açılmak üzere bulunduğu-

nu göstermektedir 

Şam - Berut hattı üzerinde 
muharebe ctevam edıyor. Bu 
muharebeler~ hak;m olan ·va
sıf. İngilızle: tarafından yapı. 
lan taarru:z.l.u ın kafi b'r kuv. 
vet ve şid iele malik olmaması 
ve fakat, 1''ran ıza un da mu. 
kabil ta rr.ı !:ır 11 f! avni hali 
gösterme1~:ıdir. Ş mtli1d halde 
göze ça parı ş v, bir n vi kuv. 
\'e' muv:ız ncs· 'ir. 

(Arkası sayfa 7 sütun 6 da' dır. Bu esnada a~ a vyu . . .. el&' edilmışş~: ~amın cenubl·nr:a, 
te,ekkülleri de Fransız sahılı uze • (O 3 .. •• fad ) \ 

Arkası sayfa 7 sütun 2 de~ .. _ •at "-Y a i'-ııı.. ____ , ________ _ 
... ~ . 

~~~·· b--~k~~~~~~~y~~~~~~~~~~~~ 
~yanm en uyu 

ileri lbarelketi yapılmaktadır. Al .. 
man kıt•aıan Finlandiya fırkaları 
Norveçteki kumandan:n emri al -
tında müştereken şarıki Prusya -

da~~~~a~u~e~-ıark~~~~iı~~!a~~ Ticaret Vekaletinin te bliti 
Karpatlaman cenuba kadar yürü
mektedir. Bu ceph~ yalnız bu 
tnemleıketlerln ferdi, !himayesine 
değil, ayni zamanda bütün Avru. 
panın himayesini teşkil eylemek
tedir. 

Bir ba1c1-:ol dükkanı 

Hitler beyannamesinde Alman
ların Rusyaya kariı 2400 kılomet
relilk bir cephe üzerinde şımalde 
Finlandiyanın cenubdıı Kara<leni -
ze kadar uzanan b:r cephede yü -
rüdüklerini bildirmektedir. HıtJer 
Rusyaya karşı Almanyanın niçin 
harekete geçmeğ~ mecbur oldu . 
ğunu uzun uzadıya izahtan sonra 
şöyle diyor: Ankara, 21 (Aı.~) - Ticaret aşağıda göste:dlmiş olduğu veçhfle 

«- Binaenaleyh Almanyanın ve Vekatetinden tebliğ edHmıştır: tesbit olunu?', 
milletimizın mukadderat ve istik - 29 aayılı k?O\'dinao;yon kararı. 1 - Başlıca istihsa~ ve ihraç 
balini A'"-n aakerlerinın ellerine nın birin:::i maddesi!~ Ticaret Ve- mıntakaları olan Tıabzon, Sam. 
tev~ etmıye bugün yeniden karaı kaletine verilımş olan salfilıjvete sun, Kayseri, Ç\lrum, Kütahya. 
verdım. Bu muharebede. ~llah yar- istinaden memeket dahilinde ku. Sey'han. Niğde. Antalya, Çoruh, 
<hmcımız olaun. Bolşevıklık nasyo· ru fasulyanın azami sat.ıs fıatları (Arkası sayfa 7 ıül:un 5 te) nal sosyalistliğe kar~! öldürücü b:r _______ _... __ 'S _______________ ;.,; 

düşmandır. Bolşevik Moskova nas. 
yonal Sosyalist Almanya nıevcudi. c:::----..:.-. ... 
yeti için savaşırken arkadan vur
mak istiyor. Alman; a şark hudud
larındaki bu vahim te~did karsısın. 
da atıl durmak niyetinde değildir. 
Bina":?naleyh Alınan kuvvetlerine 
bu tehlikeye bütün varlıklarile kar
şı koymalarını emrettim. 

Bu mücadelede Alman milleti 
tamamile müdriktir ki yalnız ana } 
vatan topraklarını müdafaa değil 
ayni zamanda medeniyet alelJlini l 

bolşev'ikliğin öldürücü tehlikesin -
den kurtaracak ve Avrupada haki. 
k-i bir içtimai terakkiye yol aça • 
caktır.• 

Rusyaya verilen nota 
Berlm 22 (A . .'\.) - Alman ha. 

riciye nazırı von Ribbentrop Sov. 
yet büyil'k elçısine bir nota tevdi 
etmiştır. ----------
Vişi ingiltereye yeni 

bir nota verdi 
Mad'rid 21 (A.A.)- Ofi: 

Müttefikler Şam kapılarında 

Fransız büyük el;ısı B. Pietri, 
lngiliz biıyük elçisi Sır Samuel Ho. 
are'a halen cereyan etmekte olan 
hadı eler hakkında y~ni bir nota 
tevdi etmiştir. 

- A~acaksan a~ fU kapıyı, ağzımızın tadı luırmaia bat
ladı! 



Hergün 
Türk - Alman 
Do$~ugunun 
Tarihine bakış 

'----Eınm UJakl•iil 

Resimli Dla.kale ı 

Dünyanin en rneıhur i~ adamlarından Elbert Hubbard ıöyle de • 
mittir: 

Dünya ister kazanç, ister ıeref ohun, bütün tnük.8.fatlarınr ancak 
llir kudrete babtedg, o lrudretin adına «Şalısl te,ebbüs, deriz. 

Meraklı bahisler: 

Başka yerlerde 
muharrirler nekadar 
para kazanıyorlar? 

~ Kazandıran kuvvet = = 

Bir adam yeryüzünün en zeki, en bilgili, en derin görü,Iü adami 
olabilir fakat kendisinde kımıldanmak, öne at~, görüp derhal 
ceaaretİe tııilb&k ebne.k hassası yok mudur? O adama numara olarak 
«Slfır»I vurabilirsiniz. 

T ..... ----ibiD&da~~rı :J .. 
General Katru 

----------
Hür Fransızların Suriye kom

seri tayin ettikleri meşhur 
Fransız generati nasıl yetişti? 

azıran 22 

rs·· .. K ~ ozun ısası 
-Hu-

Türk ve Alman 
Orduları 

B ir Alınan gazetesi bizden 
bahsederken: 

- Türk dostluğun!.l daima mu.. 
haf aza ettik, demiş. 

Bu cümle bize bir genç ressa
mı.mızı !hatırlattı. Gazetede yıllar

ca çalıştıktan sonra ihtısas yap. 
mak üzere Parıse gitmişti. İşgali 
ve mulhacereti görmüştü. Binbir 
müşkülatla yurda döndüğü zaman 
gözleri binbir harb levhasile do
luydu. Fakat bi.z her şeyden evvel 
bize yapılan muameleYi sorduk. 
Kısa /bir hikaye anlattı: 

- Genç Alman zabitlerinden 
müreklkeb bir grup ot~lin lokan.. 
tasında yemek yiyorlar, neş'eli~ 
ler: 

cAI:man ordusuna karşı koya'bi. 
tecek tıiçıbir kuvvet yoktur> cüm.. 
lesi hepsinin dilinde. 

Lokantanm öb~ir köşesinde 
Tül"k talebelerinden mürekkeb 
bir ıbaşlka grup vardır. içlerinde 
almancayı çok ıyi bilen bır gence 
bu cümle fazla keskin geliyor ve 
Iıcıkantada bir başka cümle tınlı. 
yor: 

- Türfk. ordusunu unutuyorsu-
nuz. 

Sertliğe varmayan kısa bir mü.. 
nalkaşa, sonra müsahabc. 

Ertesi sabah bu Türk gencine 
otelin ıgarsonu haber veriyor: 

- Bir Alınnıı zabiti sizi ziyare
te gelecek. 

Ve geceki zabit görünüyor: 
- Kumandanım Büyük Harbi 

Tüıik ordusunda yapmıştır. Türk 
ordusunu en iyi bilenlerden biri.. 
dir. Gece'ki n:ünakaşamızı işitmiş, 
müteessir ol'nl1.4Ş. Bana şu ciımleyi 
size söylememi emretti: 

cGünün birinde Alman ordu.. 
sunun mukavemet görmesi milin 
kü.nse bunu ancak Türk ordusu 
yapa'bilıir. Sizden özür diliyorum.> 

Milyonlar arasında bir adamın 
sözü yalnız kendi düşüncesi olabi. 
lir. Faik.at tek bir cümlenin bir 
kü:tııede ıkalb yaptığı veya kall· 
yıktığı çok olur. * * .................................................... 

• 
lsfanbul 

matbuatına 
iltifat 

Basın kongresinin 
saygı telgraflarına 

cevablar 

Birlik Reisi 
Falih Rıfkı Atay 

Yabancı dil kursları 
Üniversite idaresi her sene ol -

duğu gibi bu tatil devrcsı de gerek 
Üniversite talebeicrinin, gerekse 
hariçten arzu edenlerin istifadesi i.. 
çin yabancı dil kursluı açmağa ka.. 
rar vermiştir. Kurslar3 Pazanesi gü 
nünden itibaren, Ünıversite Yaban
cı Diller mektebinde başlanacak -
tır. . 



22 Haziran 

~elgra .. , Telefon Ve Telsiz HaberleriJ 
ALMAN - RUS 
ıÜNASEBATI 

1 ÇJVAÇET ~n ~ b 
AL~MiND 

1 . •·. 
. ···.·-:;. 

. : .: .}~!~~ 

Gerginlik 
şay~ları 

ı Cezaevlerinde mahkümlar geniş ı 
mikyasta çahştırılacaklar 

~~~-----~~A-

Ankara 21 (Hususi) - Adliyelyelerinde küçük de olsa bir ser -
Vekaleti iş esası i.ızctinc müesses maye edinmiş olmalarını temine 
Cezaevlerinde mahkünıların geniş matuf bulunmaktadır. 

Türk Coğrafya 
Kurumu tesis 

ediliyor 
Ankara 2 ı - Birınci Türk Milletin şükranı his mevzuu olamaz. Çünkii ahidle -

coğrafya kongresi bugün saat 1 O da rimize sadakat kaydı, yeni muahe. 
Maarif Vekiü Hasan Ali Yücel'in yazan: Selim Ragıp Eme~ denin l8rİ.h maddelerinden birinin 
reisliği altında toplanmış ve saat bellibatlı mevzuunu teşkil etınekte-

Müzakereler 
devam ediyormuş 

Hududlarda 
vaziget 

mikyasta toplu olarak çalıştırılmas: Bir taraftan bu Ccz-:.cvlerinin tev 
imkanlarını tevsi etmeğe karar ver- si ve tekemmülüne çalışılacaktır, 
r;niştir. Bu, Cezaeviermdc çalışan di~er taraftan bazı ~iinyetlerde .inşa 
mahkumlarıın iaşe masraflarının edılmektc olan yenı Cezaevlerınde 
kendi kazançlarile karşılanmaları - İş esası iizerine yeni tesisler ihdası. 
nı, bir san·at öğrenmelerini, tabii - na çalışılmaktadır. 

Türk·- Alman Paktı 

1 1. 15 e kadar devam eden ilk cel- D i!1'üst ve ~~~sever bir siyase. ı dir. ,;ıundiye kadar takib eylediği : 
sesinde kongrenin tazım telgrafla - tın tetevvucu demek olan son miz hareke~ tarzt cenubu ıarkı 
rına cevaben Milli Şcfıınizden, Bü. T~~ - A~man paktıı:ıııı ':'yandırdığı l Avrupastnda sükun' ve nizamı mu
yuk Millet Meclisi t1ci ındcn, Raş - büyük alakanın akıslen ve bunun hafaza ederek mutlak bir sulh a -
vekilden ve Mareşaldnn gden ıl- wnumi vaziyet üzerinde yapmaya I mili ohnaktan batka bir ihtirnsımız 
tifat , e teşvik edid telgraf ccvab- namzed bulunduğu derin tesir hak. olmadığını kafi bir saı· hatle isbat 
larınt alkıJar arasında dinlemiş ve kındakj neıriyat her tarafta devam ı etmiJtir, sanınz. Bunun delili, son 
ruznamcsindeki muhlelif teklif ve etmektedir. Bu paktın aklini intaç ıiyasi eserdir ki meydanr.. getiril -
temennileri mi.ızakere ve kabul et - eden sebebler hakkında şurada, bu- mesinde tarafların ayni derecede 
miştir. Bu teklif ve teraennilerin bnş rada tektük müıahedc Jlunan an. hüsnü niyet hissesi, takdir ve anla. 
lıcaları ~nlardır: layl§sız!ıkların da gittikçe zeva ini yıı payı vardır. Hidü:elct'İn inki~a-

Bir coğrafya lügati yapılması, görmekteyiz. Bu gibi yanlış telakki. fından doğan bu mantıki netice -

B. Hitlerlc Sovyetlerin Ber
tin sefiri arasında yakında 
bir görü~me yapılacakmı§ 

fBtıstarafı 1 inci sa11farlal Türkiye, Almrı.nyanın askeri mu- Yer isimlerinın kat i lüzum ol lerin b&§lıca mucib sebebi, bu pakt nin realitelere tamam~n uygun o -
teatı edilen tPi:grafları ve 'l'ür'kL vaiıfaıkıyetlerın.n bır kur')ünt de- madıkça deği tirilmeınesi, hakkında olduğu kadar Türk . İn- ı lan mahiyeti kartısında Turk mille-
ye Reisioüınhuı u•rnn gönderdıği ğnldır. Ankat·a, vakıfılnra dayamın Turkiyenl 1 1 800.000 mikyaslı giliı. anlaşmasının mahiyeti hak _ tinin Büyük Şefine karşı duymakta 
hususi mektub hakkındaki ıhaber- realist bır sıyaset takib eylernış.. bir jeoloji haritasının yapılması, kında da edini'.rniı otan aykırı ka. I haklı olduğu minneti derin bir he-
len buyük puntolu başlıklar al. tir. Ankara. muahetlelerinc sad1k Memleket coğrafyası lızeriııde - naat.ir. Halbuk" T '· k i .1. _ c .. n ici de kutlulaması '•adar ta-

k · · l Al b 1 h dl 1 1 a. ' ' ' k " 1 ur - ngı ız an b"· b" hA d" l O b rt tında ne.şrc~ma tt!:lır. ka ml§tır. manya u taa ı u e. ki ça ışma arı ı-.o.ayı lŞtırma uze- la§masının münhasıra 11 hiz _ u ır a ıse o amaz. n:ı ve u 
Zürıb , 21 (A.A.) -- Ro~ er: Yabancı memleketlerden gelen rı tanımakta tereddi.i.d etmcmış. re bir tane 1 800.000 mikyaslı tes- 1 met maksi dile yapıldı~ 11~~ b; 1 _ i let bııg nkü lcarmakarışık fart-
Dıe Tat J?azetesinın Berlin ı'nt.n.~ınra da gems yer ayrılmış tır. Çünku s.eref hıss• olan millet- viye münhanili ucuz yazısı1: harita r" T" k Alma d g 

1 
k 

1 
en ed lar içinde bu müvazenet ve sükii -

u1ı b . B ı· d s:msasyo ı·V<i .. • ın, ur - n ost u ve a e. ik . ı· 1 m a ırı, er ın e, c • lbulunmaktadır. Gıornale c!'İtali~- ler arasındaki münascbt>tleı-de, bu , neşrı. mi t •. • k . net ves asını temın ey ıyen ere, 
nel ın:ki~aflar~ dolayıstle ~ayş.. nın dostane sıyaset hıkkmdaki I- tama mile <tnlaşılır bır ke~ fıyettir. Türkiyenin nahiye idari hudud - h CC:';:z ~ 1111

•
11 d~ ayna gaye başta Dr. Refik Saydam ve mesai 

t:ıaın tn~~ıanmak u"zere olouğu · f la~ını da göstermek Ül.erc tesviye vde - e e akmdu.teveclcıh .:>ır 1lıa.m c .. 01·ı .,,r'··d .. t\arı o'mak u··-~r-. bu"tu'n 
-a· ""l"" ~ A'kdcnızde 1'ürk eınnıyetının az. Almanya, lngıltere ile tedafüi mu- ' . 

1 
. ugunu t ır ey ememe era mum- .. l~ b ~· t H~ ~. . b" . 

lhakkında şayia la~· dolaştıgını talyan arzu_,,unu bıldıren ve şarki ahedesinden dolayı 'I'ürkiyeyc hiç müııhanili 1 800.000 mıkyas ı bır kün ohnamak lazım gelirdi. mı e~ . ag a~ıf !r: ,,b epdmn dahırı· 
lb1Ldırmı'1tle. fakat bu şayıala- t' · f k d baritasile, 1 400.000 mıkya lı bir . . n ıcın " vec•zesmm un l\n a 

Akdeniz<lc 'lürk emmyc ınm uz.. bir serzenişte bulunmama ·ta ır. Bundan dola ıdı k 
t d ·ı dı' l'• ı'n1 ilave ı'ska· n merkezlerini CTÖsterir harita • k . . Y r 1, yenı v. esı - &ÜU!l bir ~atbik yeri ve bir tekrar. 

nn ey! eaı me D Ial"'şmı~ l>uluııdu!'unu tebarüz et- Almaıı sı''l!aset•. tab i bir sh.•asettir. ., ı b t b f ı b t .. ~ 5 " an n asa tr onna ıtcten a are lama vesilesi olama7. F.vet O bu. 
eylemektedir. ht J'f tiren yazısı. bilhassa nazarı di'k:- Vaziyetin inkişafı bunu isbat et- iının neşri. k 

1 
bulunmadığını, eski. ve derin bir nu yerden göke kadar hak,ket:ıniştir 

Berlinden gelen mu e. ı. katı ceLb"tn1ektedı'.,., mı'-c:.tı'r. Mnt .. buat ı...aı..ı1_,ınd::ıkı' anlac:. Bu ara,s:la ongrc aza an tara - takım do"''luklann h t f h 1 
L b ı · tk'k den zu·· rih sı .._- • Y • u !'.'" - -r fından verilen bir Lakrirle mÜc!!sis- '" 1 yasına ma u ve er tür Ü riya hi"inden uzak o-
na er arı te ı e - HEn büyük h•her.. malar bilhass::ı fa)ı:ialıdır. Diğer esaslı bir adım olduğunu söylemek larak göğsümüzü gere ~re bağıra-
yasi rnü.şahtdlerinin fikri şu- Völkischeı· Beobachter gazetesi taraftan 1928 TUr!< - İtaly:ın rnua. !erini bu kongre mensubları teşkil vaziyeti ifade etmek için yerine.le biliriz: 
dur kl Almanya Sovyctler Bir. k . . 'd etmek ve memlekette bu mevzular- bir tavsif olur. An'anevi bir dost _ Hep: .... :. Onun ı"çı"n. diyor :ki: bedesi bütün ıvmetım yt-nı en -~ 
llh 1 h • mak isteme da ralışan bütün ilım ve idım~ a - l - bö" 1 cani d k .u.oı ı e aro yap . .- Türık _ Alman pak:ınm imzası, ıktisa:b etmektedir. "" ugu y ece an ırır en veril- 5 . J/2 C 

{ k So tler Bırlı damlarını içinde toµlamak üzere · h h · b" f mekte. a at vye - du"nvanın en büyük haberid:r. Ba'',·an seferınden evvel bildi. mlf er angı ır söz nükwi.ı de ba· " ı.m anııı m•p 1 ş ve .; u. bir <Türk Coğrafya Kurumu ı nun ı 
ğinı, ya belki ımza anmı_ - MillAı ~f rı'lmı·ş olan Alrnnn prensipleri. mu- klif' 1 M f V --------=.~---------·-----------

k - bu ~- tesisi te · ı yapı mış v~ t aari e. Tı k l 
yahud imzalanma. uzer~ - Deutsdhc All.gemejn~ Zeitung, vaklkafı bir s:yasetın aletleri <le- kili Hasan Ali Yücel de bunun e - u••r - falgan ı ı·skend!lrı·yeye yenı· 
luıunuş bir pakt ile harbın de- başmakales'nı. Reisicümhur İsmc.t gvil, :falkat <levamlı hakiki bir suL · u vamı müddetince kat"i surette k d sasen evveke diit}üniildüğün~ v~ 

bıtaraf bir vaziyet~ koymak inönüye tahsis etmekte ve en t. !hun temelidir. 
1 

d' kendisine arzedilen sayın Başveki-ı ekonomz•k bı·r hava aktnl 
. sinin üzerinde Ti.irk menfaatleri- Roma, 21 (A.A ) - Popo o ı lin yakın alaka "ildint!~ bulunduk-

arzu eyleme'kt;1 1~ 1 k nin na.kim olduf:ıu hakiki bir siya. Roma gazetesı Mussolininin par. !arını ve ayni suretle emir ve di -
T ~ .R~l J(~ ~ ) ~r ~ovter a- set takMJ etmi~ bulunduğunu ka)"· lamentoda 1928 anlaşmasını mev- Tek.tiflerini almak üzere tendileri - anlaşması yapıldı 
a.IJnora - a.t\., • · • t t İ " • d 1 b 1 ld v 'L d ·ac'akı" dipl:>ma•j:k deylemeiktedır. Gazete, sme no- zuu!bahse,fon nut.rnn an \'e va c. ne maruzatta u unu ugu zaman 

arısının on 1 1 
• • h ·11· K t c· ·ı R . . .. h M'll' Ş f . ' b v· h 21 (AA ) H O B ı· 21 (AA D "' B b"l 

m
-'L.feller.ien öğrendiğine göre nünü_n ask

1 

;rlık .. ~yatı~ı~. "~. rı;ı .~ tile hariciye nazırı on •cıno ı e eısıcum ur ve ı ı c ımızın u ıc y . . - avas - er ın . .) _ .ııı. . 1 • 

't>_wı .J ki Alınan orduları baş. inkıla'bdaxı rolunu.n buyu'kluğünu Rüştü Aras arasında vuku bulan cemiyeti yüksek hım.ı} elerile taltif fi ajansının Roma muhabirinin •bil- diri}·or: 
.J.VJffillnya•.ıa • • kt " ı de ~•l. b h ttk te:n SOJlt a buyuracaklarını kongreye teb~ir et- dir .. di,ğine •gÖre··' ÖnÜınuzdeki haftad,a r' 'rı'ddekt" yeru" u""slerı" nd'"'n Lare• 
kwnandanlı"ı umumi kara!"gahı. tebarüz_ ettırme e ve §OY e • mülciAattan a se •· · h b T k 1 1 1, k ~ .. " 

,, _.J k Al d ti k ..ıhedesı' mişlerdir. Kongre bu yüksek alaka mu ım ır ur - ta yan f'KOnomı \ket eden Alman ha\' ll kuvvetleri 
nın B ,kre;:;ten 25 kilometre kadar mekt. L-uır: . . Tü11 - mm os u - mu~ • ı 1 k • ... ,, h b d k k d d' 1.· ve himayeden duyduğu minnet ve an aşması imza anac.ı tır, 20 21 ı.ı . . 1 k d . 
tnesnfede ke3ıf bir ormanda bulu. Inöı~ ?.'e.~d.~n mu are ~sın. e ı nin akli ha k n a ıyor "Kı: şükranı sürekli alkışla dl\ ifade et - ·ıazıran gecesı, 6 en erıye 
nan Prens ::'-TiCQlasa aid Snagov zafer, Inonunun T.ozandakı dıplo. ıltalya ve Türkiye görmü.şlerdir mittir. K• J k şehrini bir kere daha muzaffoıiyet-
mahkiınesme nakletmiştir. Ro- matik 1:?1~ g_ibi kat'i. olmuşi;ur .. ts- ki Akdenizdeki vaziyetleri 'Cl.ı 1rbi- Kongre saat l l.30 da tekrar Ha- Je te rar le bombardıman etmiştiı. Liman 

a genel kurmayı da buradaki met 1nonunun siyası faahyetıne rine zıd d~ğıldir ve bu vazıyetleı- san Ali Yüccl'fo reısl.~indc toplan- b b J d tesisatının, deniz tez.;ahlarının ve 
~~~n genel kurmayına rD.ptedil- daima derin ve faal şahsiyeti na. iki milletin menfaatleril~ telif e. mış <ilk ve ortaokul coğrafya te • om a an ı depolannln bombarJ1.1,arıı çok mÜ 

. . kim olmuştur. dilebiliı'. Binaenaleyh Türkiyenin rimleriıı hakkında mi.ıtehaasıs ko - ess.ir olmuştur. Uiıyük l angın -
mıştır · lms Londra 21 (A.A.) - Hava ne-, • r __ ;..:ı vakkat helu-an hasmanc bir vaz ret a aın.ı ı.s- mi!!yonca hazırlanan rapor ve tek- lar, bombardımanın müessirliibııi 

M"'him Alman kuvvetlen ~ .. en mu . 1 d k 1 zaretinin tebliği: ·· · · 
u .. -h' Franıqfurter Zcitung gazctesı, tiyen bütün ses er emo rası erı~ lifin tetkik ve muzakcresine baş - Bombardıman sel\'İsine mensub gostermıştır. 

Diğer haberle.re ,gore. mu ım ba a!kalesinde diyor ki: te'hliıkeli faaliyct\:1in bir netıresı lamıştır. tayyareler, gece kuV'letli tf!şekkül -
millct.arda Alınan kıt aları. Rom~n- ~ıwkt. Tüt.rı<: ve A1man diploma- idi. Çün'klı Türkiyenin hiçbir za- Öğleden sonra sal'_t 1 5,20 de lcr halinde Almanyanın tlrnııli gar
yaya gelm:-kte devam edıyor. Ga- . ·n bir mu\•affakiyetidir. Tüı1t man italyacian. korkmasına mahal Maarif Vekili Hasan Ali Yücel'in bisi üzerine gitmişlerdır. Bunların 
las ye Brailo mıntakalarından da ~'~m.asısi. memlekctın mukad- yoktu. reisliğinde üçüncü celse akdolun - esas hedefini Kiel limanı te kil et-

Çukurovada 
pamuk re.koltesi pek çok miktar~~ yatak malzeme- <l:atının ;arıh surette çizilmiş \"C Bulgar gazetelerinin mütaleaları muş ve terimler hakkında teklif ve miştir. Dunkerque ve Boulogne ha 

si getirilmektedır. .. .. "n yabancı menfaatlerden müstakil . Sofya 21 (A.A.) - Bulgar ga- tenkidi olanların mütcılea ve ten - vu7ları da bombardıman edilmiş • 
Romanya radyos•ı butun gu bir istikb.ıle tevdi ediimcsi lazım zeteleri Türk _ Alman dostluk mu- kidleri yazılı olarak kongre büro • tir. 

askeri marşlar çalmakta ve vatan- ı:w>}dığını nnlatmıştır. Ankara i~e ahedesini en son siyasi muzafffleri - suna vermeleri şartilc terim rapor Cuma günü gündüz, <>vni servise 
Ankara, 21 (Hususi) -- 1 icaret 

Vekaletine gelen haberlere göre, 
bu sene Çukurovada 221,640 hek-]ar oku o- b t yet ve cenubu şarkide ihtila arın ve teklifi aynen kab':ll edilmiştir. mensub tayyarele.r Denhelder a -

perverane ~iirler ve yazı 0; Berlın arasm<lakı münase et erı~ sonu olarak karşılıyoılar. Maarif Vekilinin nutku çıklarında bir düşmım karakol ge-
maktadır. Matbunt ta pek yakğn geçirdiğl muvakkat buhran, e~ki Slovo gaz~tesi Buıgaristan için Kongre Maarif Vekili Hasan Ali misini bombardıman etmişler ve 
kat'i !hadiselerin vuku bulaca ıua sağlam dosıluğ11 ~:te.n bir sıvad.an mühim olan cihetin Türk - Alnıan Yücelin nutkj\e saat l 7.1 O da me- batırmışlardır. 

tar pamuk ekilmiştir. Ekilt:nlcrin 
tahminen yüzde 30 u kuraklık se
bebile çıkmamıştır. 6:.ı seneki le. 
kolıenin ilk tahmini 48,060 balye
si yerfı, 69,301 ~1.rcsi klevhınd, 
1205 balyesi akala olmak üzere 
118,566 balyedir. Mahsulde kunt 

telmr"hler yapmaktadır. • başka bir şey dP.gıldı. Alman dıp- muahe<ies.in.in cenubu şarki A'7 u- saisine alkışlar arasınd 11 nihayet ver Bir tayyaromiz bu harekartan 
Müzakereler devam edıyor lomasisi zevahire aldanmamış ıve pasında sulhu temınat altına alına. miştir. Maarif Vekiı. nutkunda ez- dönmemiştir. 

Fak t Sovyetler Birliğ!nin bu sabır ve 'rebat ile yeni bir ynkfaş- sı olduğunu lı:aydetmektı-dir. cümle demiştir ki: --------

k Vaazıy"tı· daha umumi olarak ma ·ıçin calı<>masını bilmiştir. Al. late bunun içindir kı bu anlaşma Bu fgar Kra fı sa ın - • ~ .. Kongre, esaslı bırkaç dava hal -
lbaŞka mahfellerdc Alınan - Rus manya. Tüı•kıyeyi yalnı.z deK}a- nın akdinden Bulgarisum çok mem [etmiştir. Bu davalardan biri mem. So/yaya döndü 

·· k Je,.inin devam etmekte rasyonlarla ikna etmemışfır. Eger nundur. leketimizin coğrafi bakımdan tak. 
:ı~Z:Sı~~ v~ b;ı :nüznke!e.lcrin ":k Almanya, muahe~ede, Tiir'kiyeni~ Veç~r. gazetesi de .k~ hük~met sima tını: bir vahdcl noktasına ge
ticelenmesi ıhtımalk·rının p mü1ki tamamiyetıne hurmet edı_ gazetesıdır- cenubu şarkıde nıza - tinniı olmaktır. ilk bakı~ta kısa 
kuvvetli bulunmasına atfedilmek- yorsa, bu yeni bir müşahede teş- mıwn tarihi vektırkdiı adalete dayana, ve basit görülen hu .iş çok güç, çok 

veya zevk hastalıgı }Oktur. Arı -
zasızlık böyle devam ettiği takdirde 
rekoltenin 140 bin balyeyi bula -
cağı bildirilmektedir. kı' l etmemekted:r. Bu. daima mev_ cagını yazma a r. k f '1 k 1 tedır. bilgi ve eme sar eni ere - yapı -

• cud olmuş ve B. Hitlcr tarafınJan • •ı• 1 ş I mıştır. Biraz önce karnrınıza iktı -

Ruzveltl·n mesaJI nutkunda hatır1atı1mış bir vakıa.. lngı iZ er am ran eden avarız asim\erinin tesbiti 
nın teyidinde~ başka bir şey de. 

1 
ele fevkalade mühim-lir. Coğrafya 

Alman hu•• ku"' met•ıne ğildir. B. Mussolıni de ayni fikri işgal etti er isimlerinin imla tarzı halkında al. 
ifade etmiştir. dığınız kararlar, tatoikata geç.ildi.. 

TarnNDile Türk bir siyaset (Baftarafı 1 inci sayfada) ği zaman önemini hi3settirecektir. •• derı·tdi Tüıik devlet. adamları, vazifele. Vidhy kıt'a!amıın mukabil hü- Dün kongre çalışmalarını gör -QOO rine Jıayık olduklanııı gostermiş- cumları geı·ı püsktiıtülmüştür ve mek lütfunda bulunan ve si.dere en 

Amerikadaki ltalyan 
konsoloslukları da 

kapahhyor 

ıerdır. Mes"ulryet.lerinı müdrık müttefik kuv-ıetleri yenıden te- yakın bir alakanın tezahürü ol;;;k 
&ulunan Türk devlet adamları, ta- rak.ki etmekteciir. Merkez mınta- korruşup çalı.şmalarını;, hakkında 
mamile Türk bir s yaset takib ey- kasında V:chy mukavemeti yavaş izahat alan Büytik Şcfımiz, dün de 
leınişlerdır. Pcıkt, Ti.irklyenın rnüs_ yavaş er!nwkte olmakla berabE-r, size söyledikleri gibı, coğrafya ça-
takil ve sulhçu siyasetinin netice. vaziyette az d(;ğ!şiklik vardır, lışmalarının elbirlıği için ve bütün 
sinden başka b r şey değıldir. Şam ifgal edildi 'kudret ve un11urlarımızı bir hedefe 

Gazeteler, Türk ekonomisi \"e Londra, 21 (A.A.) - Şamın tevcih ederek ten&k etmekte· bü -
V~ington, 21 (A.A.} - ~ı:ıe- umumiyetle Türkiye hakkında da müttefikler tarafıfıdan işgal edil. yük faydaları olduğunu ve böyle bir 

'ka Birleşik devletleri !harıcıye ına'kaleler vazmakta ve Ankaranın diğı resmen biklirilmektedir. Kurumun tC>9isini bana emrederek 
rı . B Summer Welles. ~ ) Of 
nazır muavını · R ltin diğer Türk şchırlermııı fotoğraf. Berut, 21 (A.A. - ı: onu yüksek himayelerine alacakla. 
Rıobin Moor hukkmda B. uz~~\u larını basmaktadır. Bu akşam cephelerden gelen rını ifade buyurdular. Kısa bir 
kongreye mesajını Alm~n u ibil: Realist bir siyaset son haberlere göıe tlü.şmanın ar- 1:amanda diğer büyük memleketler. 
metine göndermiş oldugunu Yarı resmi Dıenst Aus Deutsch- tan tazyık 'karjıs.ııcla ve şehır so- de çalışmakta olan ve bizzat ta _ 
dirmiştir. land ajansı, dıyor ki: kaklarında kan akmasına mani (.lJ. kib buyurdukları mecmualar gibi 
lt.1~ konaolo.Iukbt:I kapatılıyor Berlın içın bahis mevzuu olan, mak üzere, Fransız kıt'aları Şam bir mecmua çıkarılmasını arzu etıi-

Vaş•ngton, ::!1 (~.A.) .:-:. A~e: an'anovi e:ı'k.i. dostluğ'.ın y:_ni~cn §ehrini terketmişlcr ve şehır dı- \er. Ti.ırk irfanll\a nayatının her 
rikan hükumeti, İtaı, an .buyuk il do~ıdır. .Almanya, T-urkıyc şında:ki yeni mevzilerine çekilmiş.. nnmda daima ilgi göstermiş olan 
ç.ilığıne te.vdi ettiğı bır no~a .: bakıkırtdakt siyasetınin prensıple- !erdir. Iraktan gelen ve Tüdmür bu büyük devlet ve millet c1dnını, 
Amerilca BirlP.sik devletler'ndeın . . ıBal:kan seferinden evvel tes- umumi istıkamctinde ik>rlıyen bır bu davamızda da en büyük ha • 
bütün İtalyan konsoJo.,,Juklnrının ~iı:1'etmiştir. B. Hıtler. o zaman. düşman motörlü kolı.ma, hava kuv. mirnizdir. 
kapatılmasını ve kor.solosluk me.. bir lbuhı-anı ve suıt;efohhiımleri vetlerımiz hücumlarda bulunmuş =============== 
murlarmın en gec 15 Temmuza t f etmek için ~ahsi mesa. ve büyük zay•at verdirmiştir. Bir nin söyleJ.ığıne gbre ~crciayun 
kadar memleketi "terketmiş olma- ~r a~ cle"mistir. Alman siyaseti. tayyaremiz geri dönmemiştir. Di- mıntaıkasında Edudn. kasabasının 

. t . t' A k h' , UA 3ını .ct'nn ' k d el ğ b' k n.ı d e }nrı"ı1d A sınıt . ıs\7emn,gtış ır. b~~kı an
1 

·ı· - u~a- nren;~ıere dayanı.r. Alman fİya. ğer cephelet·de ay c c er ır so RK arın a Vt' v "' e vus. 
me ı , aşı on uyu e çı ıgı H - r . . keri mecburiyetler veya. şey yoktur. tralyalılarla Vichy Fransızları a. 
riç olmak üzere, bütün diğer ital. setını, as t'n ink!ş"ilflanna bağlı Kudüs, 21 (AA.; - Kudüs r3d- r.asmda süngü süngüye şiddetli 

· ı · ·ı ki1~ 1- hud vazıye 1 
• ,.,\., b l l kt d' yan a1ans arı: ı e teş ııc.ıtltilrının . - rhazalar dikte etmez. YQSunwı salahiyetli bir müfessirı. m""'ıare e e!." cereyan c me e ır. 

kapatılmasını da istcmijtir. sıyasf mu a 

Sofya 21 (A.A.) - Yabancı 
memleketlere yaptığı seyolıatten 
avdet eden kral, dün öğleden son
ra Sofyaya gelmiştir, 

Sabahtan Sabaha: 

Türk saz şairleri 
Kıymetli müdtkkik ve mütefekkir Fuad Köprfitii ÜÇ cildlik l T""urk 

saz f&İrleri antolojisi) ni neşre~t~,' Daha Aev".~~- çıkan ~ l?ivan edebi
yatı antolojisi) ile bu yüksek etud edebı kütupbanemızın en batlı 
ihtiyacını kar.fllamlf olu>:or. Umı sahada v~ ~ •. tarı.da tetkikl~re 
girİfenlere tetekJ&.ür etmıye r.ıecburuz. Qatunkoru.. kıraellerle al.m 
geçinenlerin çoğal~ığı ve saçma ~~~ ~~~eri~ tohrel arı~an~arın 
İJporta esnafı gibt kaldırımlara dokuldugu bır ~~n~;\ <".ıddı ve 
derin tetkiklerle bu kıratta C$e1 bazırlıyanların elleıını opmek la _ 
zımchr. Bu noktada profesör Fuad Köprülüyü zaten eriımiı olduiu 
yülaek ilim künüsündi! bir daha tazimle aeli.mlamayı kendi hesa
bıma borç bilirim. 

Bu üç cildlik eserde Kul Mehmed, Öksüz Dede, Köroilu, Ha. 
yali, Ozan, O~uz Ali, Dede Muslu, Çırpanlı gibi on altıncı asır fürk 
saz pirlerinin hayat ve eserleri hakkında d~e değer malüm.t 
edindiğimiz gibi Nigari, Celali, Zülali, Seyrani vesaire ribi daha 
yakın devirlerin saz şairlerine dair de kıymetli fikirlt-.r ediniyoruz. 
Uzun bir tetkik ve l"letbü mahsulü olan bu eser henüı. veçhe1:İnİ 
bulmıyan ve yeni harflerden sonra dünkü edebiyatla bardenbire alL. 
l<ası kesilen yeni enslin ıiir ve san'at meraklıları için tükenmez 
bir hazine olacaktır. Eserde Tıirk iaZ pirlerinden çok güı:el parça.. 
lara tesadüf et~im. Bir kısmını az çok tanıdığım bu saz pirleri ara 
sında adını duyup eserini okwnadıklanm arasında çok orijinalleri 
var. Hatta bepİrnİ7.İn bildiğimiz <(Köroğluıı destanları arasında öy
le güzel parçalar var ki bn tarzın taheseri denmiye layıktır. 

Böyle derin ve etraflı bir tetkik mahsulü hakkında esaslı mü -
talea yürütmiye fÜphc yok ki böyle bir ~tu~ ki.fi değildir. Bunun 
için bir sabrla kanaatimi hülisa etmek 11ternn: . . .. 
«- Milli kütüphanemi~~n bat tacı olacak bu eseruu her Turk mü. 

nevvcrinin okwna'ı ı:erektir.» 
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l Sehir llabeZ.leri .. ) 

• 

Yerli Mallar 
Pazarından 

Mahmudpaşaya 
giden basmalar 

Halk araaına karl!}Qn lar.m 
diiıkiinü bazı açıkgözle.re 

karıı tedbir alınıyor 

1 Çöp ve temizlik işleri 
hakkında delediye reis 
muavininin beyanatı 

Şehrin çöp ve temizlik derdini kökünden hal 
için esaslı tedbirler alındı, çöp arabaları 
süratla motörlü vesaite tahvil edilecek Yerli Mallar Pazarlarında yapı.. 

lan basma satışltmnda bazı yolsuz 
hareketler gcrü :mü ştür. Bu da, Belediye, ~ehrin çöp ve terniz-ı Evvelce Avrupadan getirtilmiş 

Bir cami haf asın
dan ş[kayet ediliyor 

fşim ve adreıi bizde mahfuz 
bir okuyucwnuz bir cami hali
ıundan pkiyette bulunmakta ve 
tunlan yaz.mak:adır: 

<ıBeyoğlwıda ııFi.,uzağada 
Çukurcuma c.amisi karJ1ı.s.ında 
bulunan caminin ebtesanesi İp
tidai bir tekilde hu'unmakta, 
tahammül edilmez derecede ke
rih bir koku nqretmelı:tedir. 

bazı ık.imselerın müşteri olarak al- l.ik işleri etrafınd~ yeni . tedbirl~r olan .ÇÖP ~an~yonlarının b irkaç 
drltları basmala~·ı Mahmudpaşada- almaktadır. Beledıye Reıs M!ıavı- tanes_ lbozuK bır halde garajımız
ıki basmac:ı duk~anlarına vererek n~ Lu'fifi ~soy. dün bu hususta ı da yatrnaktadı;. Dcirt kamyon da
yüksek fia.tla satış y~pmağa fırsat b1: ~rrırıın•zc şunları soyle- lha mübayaa edeceğiz. Bunların 
bulmaları şeklinde tezahür etmek. mı.ştır: 

1 
çok '.'ÖP ald;kları ve naklettikleri 

tedir. . ~- Belediye veza~f: wnumi~~- görülmektedir. ~ 

Yerli Mallar Pazarında sının1ıe. ~lkh~a~ınl ı .te.~kil. f'dden . çd~ Mii1Jea.i:ıhkiin mu;kavelesi bittL ~ 

Aptesanenin arkasında bulu
nan apartımanlar hu yÜzden 
ı>encerelenıti açamıyor' ar. 

Yazın sıcak günlerinde ko - • 
kunun bir kat daha pddet kes
bedeceği gözönünde bu1undu • 
Mlursa, ~vN aparlımanların 
ne kadar rahatsı;ı olacakları 
kolaylıkla kesdrilebilir. Burası. 

~ati§ saat g dan 12 ye kadar de- ve mız 1
. 

1~ en u.zerı~ e şı·ın· L ğinden ve vesaitsizlik dolayısHe ~ 
tm kt .. ·t .,. b' •-- ye kadar gorulnıemış bır gcn1~lık- oaşka taLbler de çıkmaclı!fından j: 

vam e e e vıa mu.:ı en.er ır ~ tc çalışüma.ı<:ta oldu sunu sö ·]i ·e- ·· · · · · .'"· ·. : 
., ' ım. una ı a Istanbul şehrı d · ..::.:.:ı· •• E iJru •ı · b ' • ve diğer bir kapıdan dışarı çık.. . tıududl . , ... . ... - enıze uu.<uyoruz. n' vve. ı ır : 

P!dan gır· erek alacailım ahuakta bilir' . F"•' k'k· . g Y Y . çoplen ş:ımtli kendı vesa.ttmızle ı: 

akt~ · y l' Mallar p nın arının genış.·gı yuzun,. motıörümuzü buna tahsis ettik • 

ım ı·d ırı~.b edr ı bö' l tıazar- den ıbazı se!lıllerd':! çöplerin vak- Çöpler """hir sahillıarint! 2elm1v • ntn ya seddini, yahu-! koku 
arı aresı un aıı ve ~ ş ya.. tinde alınm3. "b" t kl'"k k" 'f'-' • - .,, ,,e- • ~eeeL: bir §ekle ifrağ 

nan mu'"şterı·ıe .. in yu··zıe.rın· e dikkat mcısı gı • e u va a cek şekilde açıklara dökulmekte- : edilmuini aJAkadar makamlar _ 
:r . . . • . lara tesadüf edilebilir. Faka: bun- dır· • • ~ri.;1~ b d f ı al dan rica ediyoruz.» 
t:'U.ilil.ııo::..ını ve tr e a ma an dan alakadar memurlar halta şah- .. , . . . ·~ • 
kımse. ye bı·r ı"kı'n•·ı· defa mal satıl- san k b"I b-~- d Gene rnt\ıerm ımhası ıçın Us.. ;.. 

"" .. ma amıını.ı ı e ,~r aı e- .. r-f"" ... · ···-·-··-··· .. •• .. ··············-··· .. ····' mamasını kararL:ıstırmı<:ı ibulun. d·ı· d rh 1 . b , t db' 1 lkudar. Beyoglu ve Istanbulda oL . ~ ı ınee e a ıca eaen e ır.er mak .. .. b.. .. k .. f . o f .. v 1. maktaıdır. Ankara.da bulunan Yer- alınaraık jildiyetler önlenmekte- u.zere uç UY'.1 çop ırını m- r a ogre ım . 
li Mallar Pazarı Direktörü Ah.. dir. Çöp işinde ilk olarak çalıştı_ §'asu:ıa kar~r. ve~mışd:Ve bu iı~nl:: 
med Be-z'in, bu hususta bazı ted- racağımı.z amelenln s ·hhatini gozö_ ~naınşas~- ıç~ ~r ı~at~o; ey. önretmen kadrosu 
birler ile döneceği söylenmekte- nünde ıbuJundurduk. Evvelce yapı- ın den m~~.a~ t~ ıs emış ı. u mu- ~ J 
dir 1 n..· J b 1 d . saa e verı.unıs ır. 4 000 k . an ıt>Ir muayenetJÇ un ar an bır . .. . e ç t 

kısmının gtdasızlıktan sıhhatleri .. ~lmanyada çop fır~:"ları ı~şa.sı • 1 1 
Asllerli/ı işleri: muhtel o:Mıığu gö'rülmü~tür. Bu- ışı ıle ı:neşg~l oı~uş ~ukse~. d1plo_ _ 

- na karşı Sü1eynıan!ye medresele- malı hır muhen<lı;:; bıze m~racaatı Maarif Vakeleti ortaokul ve 

337 d "' 1 1 rinin birınde güzel' bir yatakhane eder€4k:. bu fırınları? pl~nJarm 
OQUm U atlD vüaıda getirerek burada yıkan- yaptı. Inşaat bu !enn: şeraıt altın.. liselerin her bakımdan tekô.-

JOkramalatl .rnalarını, yemek yemelerini temin da iiıaleye ç~kar~laca.ktır. Bundan mülünü temin için e•aılı 
cı ____ .._L_..ıı C-L-=--ı-: ettik, hatta bir de radyo koydur- sonra çöpleri sahilden uzak yer- tedbirler aldı 
"111n,, - ~ ~ d'l1k. }ere gqtlirmek gibi hem zamana --

1 - 337 doğum.ula.: ve bu doğum - Yaz mev..;imi dolavısile fazla a- h.em de masrafa ihtıyaç gösteren Maarif Vekilliği be~ yıllık yeni 
lı.ilarJQ muame~eye 'abi olanların (0- mele ibubııb!lmck içi~ aylıklarını bir imha ~ekli ye:dne bunları k:sa mesai progı·amile bu seneden iti- I 
~lar ve .s1hhi seoeolerle ı;erı kalan artırdı!k Bundan sonra ·mka n's.. mesaıfelıerdeki fırınlara sürat le haren ortaokul ve liselerin lher I 
lar) san yokıia.maJ.a.rı 2 Tenı.mue 941 . · . . .. • 1 n ' • 
çıuş.a.mba gününden başlayacak ve bet~~- be:vg_rılı çop .. ar.:ı~lar'nı sev«c ve imha etmek iınkanlannı bakımdan tekamülünü temine ça_ 1 
(Cumartesi Paza'.'r ıünJ.eri hariç) baf mofürlü vesa!te tahvlL etmege ka_ elde etmiş olacağ•z. Belediye elde lışa~tı.r. Bu ma.ksadla ilk olarak 
tanın çi!t 

1gün.lerLrıde bu mu:ıyenele- rar verdik. Bu suretle daha çabuk mevcud vesaitle buna azami ehem.. mekteblerin öğretmen kadroları. 
re devam ecWecek ve 15 Af,UBLo5 941 ve daıha çok miktarda çöpün den!. miyet vererek çalışmaktadır. Yal- nın taıkviyesine 'karar verilmıştir. 
Cuma gWıü sona erdirilecektir. ze dök.ü1mesi imkatı.ı hasıl nla.cak- n.z 4-00 b:n lira gibı bir para tan_ Alaık:adarlarca hazırlanan ısta. 

z - Yoldamıdara. Yeni-köyde asker- tır. Buna binaen Almanyada~ 13 zifat işler;ne, (lfJO) bin lira da tist.iklere na2aran; orta öğretim 
1.i:k şu.be ~in.asında ~ saat 9 dan 17 çöp !kamyona ile 5 arazör müba- bunlarn derı:ze sevk ve imhasına müesseselerindeki öğretmen kad-
ye kadar <WvaDı. edeeektir. yaa ettiriyoruz. sarfedilınekted\T. rosu 1938 de 3000 olduğu halde bu 

3 - Yolda.m-a.ya gelenleı· 1-Jtnm cüz nisbet bu sene Gazi Terbiye EnS-
dlnları, mekteb VC.Stkaları ve iki§el' Rumen vapurları Kahve tevziat. titüsü ve Yüksek Öğretmt-n oku-
veeika. tolpğra!ı ya.nl.ıı.rında bw.lu.ıı -
durulacak:tı.r. nı"çı"n eşya . . . lumfan mezun olanlarla beraber 

ıçın emır ooo k · • - Her mdıa.l:e ve köylülerin 4 ·ş·ye yakla~mış bulunmak.. 
hangi gün:te.rde şubede bulunacakları almıyorlar ? bekleniyor tadır. . 
::_r~, ~ ta~akamlığı d.elaleti.e Rumen vapurlarile yapılan nak.. Evvelki gu··n bazı gazeteler kah... Vekalet, okulların bugünkü va-
~e mumessil ve köy muhtarla- ziyetlerini takvıye ettig~i g:bi i::.tik-
rına .. ~. t .... ı.ı ·' ,,...,,_ liyat.vı seıkteyle uğradığı haklnn- ve tevziatının başlandıktan sonra --.ve ce ... e er.ua biu.us.~ir. bal iç.in de esa~lı tedbırler dmıştır. * ca!ki haber teeyyüd etınem:şttir. 'Verilen bir •}mirle durourubıuş 

Ş L • d Fil'lcddk.a şimdilik yeni bır tarife olduğunu yazmışlardı. Bu haber Bu cümleden olmak üzere Yiıksek 
uoeye avet mesel:esinden dolayı Rumen va_ ihaıkikate tevafuk etmemekted1r Öğretmen okulile Gazi Terbiye 

1 inci Tüm. As. Dairesinden: purJ.ım b.ir müddet ticari eşya aL Şabr.imtiızde karwe tevziatı., Tka- Emtitüsünün öğretmen namzedi 
Afa.ğlda ı:.imle..ri ve kayıd numara- malct-ri ı B b" 'b b. !kadrosu 600 e kadar çıkarılmıştır. ,__ ma d'Ulr :u. unun ır se e 1 ret Vekaletinin bu hususta hazp· 

-..1 ya2llı Yd. Veteı·ınerlerin, ya biz- ·- A 
v.at müracaat et.mek vey~hud adres - ~e Rumen vapmlarının ~şya n~- ladığı talimat alakadar makamla- yrıca ortaokullarda ş.inıdiıye 
lerını bildırir bir mektub göndermek lıyatı hususund:ı mahallınden hır ra geldikten sonra yapılacaktH. kadar muvaffakiyetli hızmetleri 
suretile en kısa bir zamanda Vezne- emir almamış olmalarıdır. Yeni görülen yardıır.:cıı öğretmenlerin 

t :.c lh ı d kt f' tl Evıvelce de yazdıgiımı.l gbi şeh-c:ıerdekı askerlık da;r,sıııe müraca _ arue azır an ı an ve ıa ar istııhdamına da devam edilecektir. 
a .. ,_~ ehemmı·y~e ı':.- oılun"'". tesbit edildık!en sonra bu vapur- rimize gelen kahveierden yalnız n·gver 

......... .,.... LAJl ..... 150 l ~ı- • b ' 1 "kl . taralta.1, oğretmenlerin 
ı - Vet. Yzb. F""''' Saıd D.n~ı...·~ larla nakliyat oevam €deC1'kt'r. c;uva ı ıi-.erı ır,ı er eınrme mesleki ..... "' LM..,_. ı t · t lm bilıgılerlni genişletmt-k 

(337..15). Ma!u.m olduğu üzere Avrupa tren ayr: rnış ve cv:ca y:ıp1 amıŞ-
iır Bunun hTiicınde esas kah e gayesile önümüzdeki tatil devre_ 

2 - Vet. Tğm. Servet imıail Ab _ hattının yı.kılan köprüler -0olayı- · en v d .1.. .. dd.d 
1 dagıy lmıc:: degıv·ıa 1· sın en ı ~oaren mutea ı yer er. 

dtıllka.dir (34602) sile henüz işletmey·~ açılamaması -r • 
3 - Vet. Yzıb. Ah. Nena.d İsma.il A'Vl"llpaya Y3'->tlan ihTacatın bütün TiQaret Vekaletin!n talimatı de mesletki kurslar açılacak ve öJ-

(3~19). yükünü deniz ve Tuna yoluna yük. yarın şehr.mize .gelecek \'e veri- retmen kitabları neşredilecekfo·. 
4 - Vet. Tğm. Ali Rıu Ah. Hamdi !emiştir. Bu yolh yapılan nakli- len <f.rektifler dairesinde tev-Liat Gene alakadarlarca ekle edHen 

(34687) yattan da Macar ve Rumen v:ıpur- yapLaeaktır. rakamlara nazaran cümburiyetin * larından istifade edilmektedır. Bu Öğrendiğimize göre kahveleri ilk senelerinde orta öğretim mü-
Fal.ilı Alkerl* Şubetiııden: ittbarla Rumen vapurlarının ken- Ziraat Bankası tesellüm edccek,res esseseleıdne devam eden talebe 

Yd. piyade Astgm. Mebmed Oilu eti lehlerinde olan J.:.u nalikyat işfo mi dairelere, müesseselere, ıgaze- adedi ancak 9000 olmasına muilı:a-
ft;yzulla.h (·2'3296) den iıdıtifade ede•.:ekleri zanneliH- telere ve Belediye şubelerine de bil bugün yalnız devletin 141 or. 

Adresi : Çapa ördıek:k.a.ab ınahal - b · mektedir. Ayr1ca. u hatlara denız Bel..ri""e Kooıoe... ratifi. vasıtasile taokulı ve -t4 lisesinde 31.000 i kız 
lesı Seat;çi yokuşu So. No. 31/1 de çok d ...........,.;, 
acele fUlbeye mü.rauat.1 ilin olu - nalkliyat kotruiiyonunun mi.isa,a e- tevziat yapılacaktır. Halka verile- olmak üzere 121,000 talebe oku... 
DUı?. si iJe Türlt vapurları da seferE: ya- cek kahveler 250 gramlık paket. ma'ktadır. 

pacaıktır. !er içinde ve çekirdek kahve ha- Vekalet, yü:kseık tahsile hazır
Şirket ~apurunda bYga 

Dün, Şirketi Hayriye vapm1ada 
garib bİ! yaralama vak'a.aı olmu}, 
bir genç arJtadqlnl çakı ak TUi -

maşhlr. 

Dün, Çengdköyüne gİt:mf"kte o. 
lan Şirk.et vapurlarından birinde 
yolculuk yapan Mustafa adında bir 
ıenç. vapurun iskeleye yanaı,acağı 
bir sırada ıberaber seyahat ettiği 
Nafiz .ismindeki ark.adaşile kavga ~ 
ya tutuşmuştur. 

lki genç araemda bir müddet 
aille yumruk devam eden bu kav
ga aızasında Mustafa çakı ile, Na
fizi vucudunun muhtelif yerlerinden 
yaralamıştır. 

Nafi~ tedavi edilmek üzere Hay
darpaşa Nümune hastanesine nakJ
olunmuş, suçlu yakalanmıştır. 

Müdde:umumiliğe davet 
İsbuıbul Middeiwmnniliiinden: 

Dun Almanyaya 
5. 000 liralık 

yumurta gönderildi 
Türk - AJm1111 doatluk mnlat

...-ından aoora yeni bir tic:a.. 
ret anla.pnutnın da mıiırakere 
ve tesbit edileceği haberi piya • 
sada mühim akia1er uyaıid lnnlf
Ur. ~yadan, bam madde 
n pla maddeleri ü.ı.erinde ya
palıu:ak ihracat karfılaiı olarak 
ne cibi ithali.t eıYa.'ı getirl1e9i
leceji noktası üzerinde bilhassa 
d~dir. Alınan taleh
lerinin bakla, kuru fasulye, ms. 
sır, hububat fiatlıarı üzerinde 
de tesirler yapaca&ı anlatılmak
tadır. Dün Almanyaya 5000 li.. 
ralık yuı:muı?a .evked&1miı bu 
lnnınalctadar. 

linde tevzi edilecek.tir. Bu tevzia.. layıcı bir mahiyette olan l iselerj_ 
tın ne ~ilde ya,pılacağı henüz mizıden daha iyi randman elde et
karar1aştırılmamış olmaıkla bera .. mElk iÇi!n esaslı tedbirler alma•k_ 
ber ev başına verilmesi muhte..:ı tadır. 
meldir. 

Buton Jeklinde ekmek 
çıkarılacak 

Belediye, francala imal&tının tah 
didi üzerine kapanan francala fı -
rınlarının ekmek imal etDM:lerine 
müsaade etmiştir. Bunlardan ekmek 
imal edecek. tertibata malik olmı -
yanlar da bunları t..mamhyacaldar 
d1r. 

Belediyece, arpa, çavdarla mah
lilt ekıneğin daha beyaz bir fe]U1 • 
de imali için yeni tedbirler alııımak-
tadır. En pişkin ekmek baaton ıek.. 
linde çıkmaktadır. Sıhhat Vt:kaleti 
belediyeye gönderdii"i bir tezkerede 
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Merakh bahisler 
( Ila§tarah 2 nci sayfada) 

yeslerinden ve aktörlükten butün 
senede tam elli bin İngiliz lirası 
geliri vardır. 

Musiki sahasında ela aynı hü
kfun cari<lir, diyebilirim. 

·Mozart Prusya Kra lınm kcndL 
sine !hediye ettiği 450 İngiliz lira_ 
sını geri çevir<liğ1 zanıan, ih tJmal 
ki pek büyük bir jest yaptığına 
inanmıştı. Beri yandan Yehudi 
MenuJhim ismindeki yahudi ke
man virtöözü, Holivud stüdyoları
nın telltlif ettikl'eri 100 bin liralık 
bir lronturatı kılı bile kıpırdama
dan reddetmiştir. 

Enis Yedek 

Adliyeye zabıt kAtibi ve 
mübasir alınacak 

' İstanbul Müddeiwnumiliğinden: 
istanlbul adliye.sinde açık bulu.. 

nan 1000 kuruş asli maa~al zabıt 
kat:iıbliğine memurin kanunu.nun 

Günün adamları 
(Ilaftarah 2 m:i sayfada) 

Bilahare tekaüde sevkedilmiş o
lan Catroux bundan iki sene kadar 
evvel yani 19 39 senesı sonuna doğ
ru Hindi-Çini valiliğine tayin edil
di. 

Orada bir müddet l:aldı. Mareşal 
Petain hükfunetine itaat etmediğin
den dolayı oradan alındı, askerlik. 
ten alakası kesildi. Bunun üzerine 
general De Gaulle iltihak evledi. 

Catroux, ayni zamanda . iyi bir 
kalem salıibidir. İyi askeri eserler 
ve tenkidler yazmı~tır. Siyasi ve 
ictimai eserleri de vardır. 

1938 senesi zarfında neşrettir -
miş olduğu: «Şimali Afribcla İtaL 
yanın sevkülceyş v::ıziyeti.ı a_dında
ki eseri büyük bir rağbet kazanmış
tır. 

Bu eserden sonra «imparatorlu. 
ğun ifadesi» adında diğer bir eser 
çıkarmıştır. Bu eser Fransanın müs
temlekecilik siya.setini müdafaa e.. 
den bir tezdir. 

o~an Tuğrul 

4 CÜ maddesinde yazılı vasıf ve e· t . 
şartlan haiz clak.tilo ile seri yazı ır aym 
ya.ı.masını bileınle-4~ arasınHa mü_ .AıikaQaşımız orman mü!hendis-
saı'ba!ka imtihanı y'lpılarak müna- }erinden Cemil. Co~kır K~ırasu 
si'bleri alına~ından talihlerin Devlet Orman I~lctmesi revir böl. 
imtihan günü olan 26i6/941 Pcr- ge şefliğine tayin edilmiş ve va. 
şembe günu saat on bilçı.ıktan bır j zifesin~ harek:t ~tmişt!r. 
gün evıveline kadar bir dilekçe ve ESk.i ve degerlı bır ormancı 0-

evrakı müsbitele.ril·! İstanbul ad- lan arıkadaşım •z.ı bu yeni vazife
liye encümeni reisliğine müracaat sinde de muvaffakiyet diler iz. 
etmeleri. 

Açık bulunan 1000 ner kuruş Diı tabiblerinin ~o~gresi 
asli maaşlı mübasirliklern memu. Alt~. a_!hk ko.ngremız -4( 6 .94.t 
rl·n ·'-an ı· ·· · dd · Salı gunu 18,30 da Cemıvetımız 

trı.. ununun · uncu ma esın. . .., .. · 
f tl h 

. merkezı olan Cagaloglu Etıbba 0-
de yazılı vası ve şar arı aız O- d d ı v d ·· 

J 
. 

1 
• , asın a yapı acagln an u gtın ve 

lan ar arasında musabaıc~ ımt ha- 0 saatte te.şrifiniz ric<! olunur. 
nı yapılarak münas:bleri alınaca-
ğından talihlerin imtihan günü o evraJkı müsbitelerile İstanbul ad
lan 27/ 6/941 Cuma günü~den bir liye encümeni reisliğine müra~aat 
gün evveline kadar bir dilekçe ve etmeleri. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Sabt Müdürlüğü:ıde sahipsiz eşya sablıyor 

Mikdan Değeri Teminatı 

gram Lira Kr. Lira. Kr. ~ya cinsi 

1365 000 130147 00 9900 00 Sali ipek mensucat 
10/ 6/ 941 günlü Münakasa <İstanbul ) , Ulu.s ( Ankara ) , Halkın Sesi 

(İz:mi.r) gazetelerile ı!an eJild:~i üzere yu.bı.nda evsafı y&.ıı:ı eşya 27/ 6/ 
941 saat 13..3() da 1549 sayılı kanun mucibince ve 2490 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde açık art:rma usulü ile satıllacalttır. İ.stekl ıler1n pey aıt_ 
çelerini Ihale günü öğleye kadar vezneye yatı.rma.Ja.rı lazımdır. Telefon: 
23219 c4333) 

1 Devlet Demiryolları işletme U. M. dan: 1 
Muhammen bedeli 1090 lira dlan 8 kalem ilaç 4/ 7/ 1941 Cuma gıinü 

sa.at 1J de onbiroe Haydarpaşada gar b'.nası da.hiJindeki komisyon ta.
rafında.o açık eksiltme u.sulile satın alın.a.cak:tır. 

Bu işe girmek istiyen:eri.n ~alı> lira .75, lruruşlut: muıva.kkat teminat 
ve kanunun tayin ctciği vesaikle b!ırükte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona mü.racaa.tları l~..mdır. 

Bu iSe aid .şar.tna.ıneler konıiSyondan parasız OOuak dağıtılmakta .. 
dır. (4820) 

t LAN 
940/2'Z32 
lstanbul Üçüncü İcra Memurluğu.ndan: 

B..r ıborçt.an dolayı paraya çevrılmesi mukarrer olup ta.mamma 6700 llra 
kıymet takdir oluna.1 Galatada Yenıcami m.a.hallesi.ı::ı.de Kere.steci soka _ 
ğında. eski 64 yeni ııu2 ve mahallen 10, 10, 12 nurataşı ta§ıyan ka.yden 
2 ve mahallen 3 dükkandan ibaret gayrimenkulüın 54 hi.s.se .ti.barilc 6 
hissesi açık. a.rtuma ile satılığa. çıkarı.lmı.ş olduğundan 18 1 7/1941 tarihi.. 
ne müsad.i.f cuma günü saat 14 den 16 ya kadar dairemizde birinci açı.it 
artı.rnuı..51 icra ve artırma bedeli mukadder kıymete nazaran satışa çı _ 
k.a.rıla.n hl& . ,ııusib kıymetın 'lo 75 ini b'ltki.uğu takdirde alıcı.sı namına 
ilı.a.lesi Jti.pua.cuğ;ı., aksi tak.d!rde arhrma 1-0 gün müddetle iemdid oluna
rak 23/ 7/ 1941 tarih:nc tesadüf eden Pazartesi günü ayni saatte dairemiz_ 
de ya.pllacak ikineı nçık artırın:ısında. artırma bedeii satı~ m:ı.sari!atınm 
geçmek şart.ile en çok artıran üstünde bıralnlacak:tır. Sa.tıs peşın p1Ia 
iledir. A.rt.ırmaya girmek isti-yenler takdir edilen kıymetten .satışa arzcolu
na.n hisseye isabet eden kıymetin % 7,5 ğu nisbetiı:We pey akçesi ve milli 
biI ba.rıJtarun teminat mektubunu verme!eri 'lazımdır. Hakları taıpu slclL 
lerile sa.bit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer ali'kadarların ve irt!at: 
hakkı saıhi.blerinin bu haklarını ve hususile faiz ve m.asarife dair vukubu
laeak ldd.ia.'Lannı Ban tarihinden itibaren 15 gün zarfında evrakı müsbite ... 
lerile ıblrlik;te dairemize bilclirmeleri ikt<zıı eder. Aksi halde haklan tapu 
sl.ciilertıe sa.bit ollınyanlar satış 'bedelinin pay.lıa.şma.sından hariç kalırlar, 
~ktix gay;rimeıtkulün ne!.slnden do_ğan bilcümle vergi mükellt-Iiyetlle 
vakıf icazesi ve tellö.liye resmi borç.luya aid olme.k imere satış bedclind.eD. 
ten7.6l. oıunur. Yirmi senelik vakıf ta.viz bedeli alıcıya aiddi.ı:. 

Ev.safı umum.iyesi: Mezkur dükkanların zeminleri t.oprak olup biı·]n!n 

tonos kemeri o.rtası.nda aydınllk mahalli mevcudd'ur ve iÇi.nde birer ocak 
Ye baca oluP tarzı ınş.ılan karikadimdir. Ve elektrik tes!satı vardır. 

Hududu: Sağı Su1taniye kadının gaz depoou, solu Ha.san vesairenin ma
ğa7.ası, arka.sı Ziya vesairenin otel arsası, cepht!Si umuma mahsus yol ile 
ma.hduddur. 
Sahası: 175 metıre murabbaı olup bu saha üzer&ne bina edilmiştr. 
Satı: 2004 numaral! kanun muclbincedir. 
Gayrimenkul ken.di.<;ine ihale olunan kimse derhal veya veri!ecek müh_ 

let ~n.de parayı vermezse ihale karan fC3holuna:ralt kendisinden evvel 
en yüksek teklifte ·oulunan kimseye anet:m.lş olduğu bedelle almağa razı 
olursa ona, olmazsa veya bulunamazsa yedi gün müddetle tekrar artır_ 

maya çıkanlara.k e.n çok artıran uhdesine ihale ve iki ihale arasında.ki 
fark ve geçen günler için c~ 5 ten hesa.b oluna.calı: faiz ve diğer masarL 
tat aynca ve hükme hacet kalmaks.zın memurt;ıet'°10ıce eski alıcıdan 

Wısil Olunur. 
Daha. fwa malüma~ almak iStlyenler 25/6/ 9U tarihinden itnbaren dai

remjzde a.çık ve asılı bulunacak artırma şartnamesine 940 /~232 numaralı 

dıo5yası.na müracaatla icab eden bilcümle malfunatı abluş ve öğren.m.i.ş 

olacakları lin olunur. 

Bugün LALE Sinemasında 
Senenin en güzel iki filmi birden: 

ATLASEKSPRES RADYO SARAYI 
Türkçe 

CECJL B. de MİLLES'in 
Muazzam eseri 

İstanbulda olduğu anlaşılan Si -
ird asliye ceza hakimi Receb Tok· 
aö:zUn memuriyetimize mÜTacaati.. 

hastalar için tuzsu~ ek:melcle gra -
ham denilen ksı>ek ekmek imalinin 
temin ~dilmesini bilclirmiıtir. 

V, 18 lıS 17 17 jO " 
E. ' aı o ~ u - :.ı u.ı 

' • ... •••••iı Bu:;ü.1 ~aat 11 

New-Y ork'un en büyük 
cazın in iştira kile 

de tenzilatlı matine. 



:a Haziran 

(Resmi Tebliğler) 
l ngiltere 
ü zerinde 

Londra, :u (A.A.J - Hava ve 
dahıli emniyet nezaretlerinin teb.. 
liği: 

Gece az rni:ktarda Alman tay
yareleri İngiltere üzerinde uç.muş. 
lardır. İngı.ltcrcmn birbirinden .u.. 
Zaik 71"..ıinferbd noktalarına ve ls
ikoçyada bir noktaya bombalar a
tılıntştır. .layıat ve mühım hasar 
Yoktur. 

Kapı yoldaşları 
Yazan: Nusret Safa Coşkun 

icBi uasaB edilmeli mi 1 
• 
içki taraftarları da 

ortaya kuvvetli 
deliller atıyorlar 

rrnm1oaı;ı 
"İçkiyi menedersek 
gençleri kurtarmış 

olacağız,, 



Memleket Haberleri 
... 

' «Son P~. nm tefrika.u: 36 

Burs&d.a, 
Koza satışlarının mü te
f errik f iatı iesbit edildi 

OrgUb bağeılarma yardtAt 
yapı lıyor 

Ürgüh (hususi) - Ürgüh Ziraat 
Bankası bağcılannuza yardım ya. 
pılmak üzere para tevziine başla.. 

mıştır. Tevziat mıkdarı yirmı bin 
lirayı bulmuştur. Bağcılanmız bu 
suretle büyük bır sıkıntıdan kur. 
tulmuş ve hüki'ırr.et n bu yardımı 
hatk ço'k sev'ndirmiştir. 

Konyanın yeni ve uozel 
kazalarından biri 

Yurdda 
Ekim vaziyeti ümidin 
fevkindedir, hasada 
yakında başlanıyor Kavasoğlunnn meydandan çekilmesi ile 

Aliço ve Yusuf karşı karşıya kalmışlardı 

Sizi merakla sürük
leyecek bir eser 

GOOilllil 
f dlti şe.Jer 
.,._--YAZAN ---
1 Nusret Safa Coşkun 1 

1941 in en 
şayanı dikkat 

romanı olacakh r 

«Son Poelu ma wr~: 8 0 - Ya elbiselerin, şapkaların, cıklı lbir eda ile mırıldanmakla çin? ... Çünkü paramız yok! .... 
ipekli gömleklerin, kıravatların, ik.~ir~. e~ti.. İnsafsız, merhamets'z Nerede pokerlel'? ... Kaç zaman-
pijamaların!... Durru fıkrınde musırdı: dır bir tek oyuncu getirmedik! .... 

- Doğru. hepsi mukemmel... - Gideceğim... Sözde evin erkeği olacaksın! ..• 
Fakat ben san'at filemindc, cam- Hatta kapıya doğı·u birkaç adım Haydi, ne duıuyorsun? •. Git rıb-
ba11hanede daha mcs'uddum. attı. Naime önüne atıldı: tınılara, istasyonlara, nereye gi.. 

- Ola:bilir ... Fakat sana burrı. - Hayatım nereye?... dersen git!... Zengin oyuncular 
ii;~~;:;.;:~=:ı=:;;;;.t_~~~.=:ııl:IJ~.. da ne güzel hayat sürdürdüğümü - Hayatsız kalınız... bul getir!... Haydi, ne duruyor-

Y AZAN : EK.RE.il RESID unutuyor musun!... - Naime Dürrünün boynuna sun! ... Yüzüme ne bakıyorsun öy-
- Unutmuyorum... Teşe'kkür sarıldı: le ~m şaşkın! ... • Haydi, koş de.. 

- Danstaa başka her şeye ben.! - Doğru .•. Hakkın var! ... de.j - Ne olursanız olun.... Ben ederim... Ebediyen minnetta. - Bırakın beni. •• Bırakın df. dim... Koşsana... Haydi!. ... 
~r... di. .. Dansı bir perde olarak kul- gidi~rum!... rım ... Fakat bu hayat senin ol- yorum... Koş! ••• 

- Kalbimi kırıyorsun!... !anıyordum ... Va.21geçerim!... Dünyanın en büyük koricusu sun ... Havyarlar, ıstakozlar, bıL Dürrü güç hal ile yakasını kur- * 
- Çok umurumdaydı. Dürrü cevab vermemişti. A~~ Na.i.ınen~. kalbini istila etmişti. dırcınlar, kuş konmazları, kuştüyü tarabilmişti. Naime yere yıkılmış Dürrü ıslık çalarak Ayasapap... 
- Olur şey değil!... Seni bu darılmış m:ydı? ... Her halde soz- . - Gidıyor musun,... Ne.reye yataklar, ipeklı ıpijamalar, €ÖJn- ellerini ona doğru uzatıyordu. dan T~ime doğ ı .. - .. üi. 

kadar seveyim de... !erinin tesirini hafifletmek lazım. gidi~rsun? .• . Iekler kıravatlar, eıbıscler, ayak- . - Gi;ıne, gitme •.• Nereye gi. Kaltbini 'büyük bir ~es~~:ıa-
- Sevmez olaydın! ... Başlama dı. - Hayatımı kazanmağa!... kapları, çoraplar, şapkalar, hepsi, dıyorsun. ... kt yd N'h kur 

ağlamağa!... - Evet cicim, san'at agkı arıka- - Çıldırdın nu?... hepsi senin olsun!. .. Ben aç kal- Dürrü: ma a ı. ı ayet esaretten -
- Ağlamıyorum şekerim ..• Ü- sında sana olan aşkım gizleniyor.. - Henü.z değil amma, bu ha- rnağa razıyım. Tek san'atımn biz.. - Anlarsınız!. .. Duyarsınız!. .. tulınuştu. Şimdi kendini san' ata. 

zülme!. .. Ağlamıyorum!... Senin burada, yanımda kalmana yat .biraz da.ha devam edocse çıl- met edfjbileyim ... Serbest bir kuş Diyip d~rı fırladı, Naime mü_ sıııf san'ata hasredebilecekti. Nı-
Narme gramofonu tekrar kurdu, bir sebeb, bir bahane lazımdL İşte dıracağım!... tum!... tereddid, şaşkın bir müddet yenle menin yorgun yüziinü, baygın ba.. 

qni plağı tekrar çaldırarak dan- bu b~ane, bu sebeb danstır... - Neden o?... Dürrü, bı1ratla bir hitabet par. kaldı. Ne yapacağım henüz tayin kışlarını bir daha görmiyecckti 
sa başladı. - Kime karşı bu tedbirler?... - Canım ne Hif anlamazsın!. .. çasını ibda etmenin münasih ola- etmemişti ki dışarıdan gelen Tur- Ne saadet!. .. Büyük bir sıkıntı-

- Dır, ki, üç, dört .•. Döneci? - - Kime karşı olacak?... Ko. Hanım ben san'atkarım!. .. San'at cağını dü.şünerok, derin bir nefes. han odaya girdi. dan. tıallcilki bir azabdan kurtuL 
iun ... Oldu mu?... cama! tan uzak yaşayamam!... ten sonra devam etti: - Ne yapıyorsun orada güze- muştu. Neş'esine payan yoktu. 

- Berbad!... - Kocanın umurundaydı sanki... Eyvah ne yapmak lazımdı?... - Evet! •.• Serbest bir kuş. Hm?... Beyoğluna doğru ilrledi. Berrak, 
- Dedim ya, olur şey değil. ~ /kendi hav':sLnda ... Neş'en1 in pe- Histen bahsetmek bey~u~~ ola- tı.ım1 ••• Beni kafes.~ koydunuz, ha- Naimenin birikmiş olan hidde~ ıatü lbir ilk.bahar havası Beyoğl• 
- Ca~ dans kim?. .. Sen şınden koştugunu duydum.... . caktı .... En doğrusu Durr-..ıye bu. yan ..•• Kafeste otmez oldum ... ti, şiddeti, hırçı~lığı. bi~enb.irc caddesine bile güzclik veriyordtı. 

kim? ... Böyle şe.}ler nene gerek!.. - Koşar ya ... Bann ne? ... Bız radan gıtmekle maddeten ne ziya. Amma bu kafes altııunış!. .. Bana kopup Turhanın uzenne hır saika B Ik' b na . k" kt fakat 
Muallım hu derece sert ve m - ıoodern bir çiftiz!... na gireceğini gös~ermekti. ne? ... ENet. bana ne? ... Ben san'a gfui düştü. Naime, avazı çıktığı D:r~ g~b· 1~a:e~t%~ ~tulmım 

safsız olursa talebede ne heves - Anınla Ne~'e ona aldırmıyor - Buradaki rahatı nerede bu.. tımı istiyorum... kadar !bağırıyordu· .u .. ı . . -
kalır, ne şevk. Naime kendini bir muş.. .. : lursun?... Naime bu ışte kafese giren!n - ,.Ahbablarımız, dostlarımız b~ ~ ıçın e~ çırkın manzaranın 
koltuğa attı. 7.sten bacak lan tut. - Ister aldırsın ister aldırma. - ENet. doğru, htçbir yerde lıu. Dürrü değiL kendisi olduğunu hak bizi terkediyorlar... On paramız bıle bır cazıb tarafı vardır.·· 
nıaz olmuştu. D ğer taraftan fazla sın!. •• Hiç umurumda değıl. De. lamam. Burada karnım havyar, Iı olara'k ileri sürebilirdi. Yapma- kalmadı! Sen hata cambaz klıları. Dürıü ıher şeyi hoş, nerkcsi güzel 
ileri giden Dürrü_ye biraz haddini ir :i · ı ·· · -~~ 
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22 Haziran SOR POSTA 

["Son Posta,, nın lisan dersleri ] . içki taraftarları 1 1 S p O R Askeri (&§tarafı s inci ··yf•d•> Son Posta . • 
balh.ın öğle ü5tü, Erenköy 'kolonya. va z 1 yet 
sı j.çecektir köfter.ide. Bakus'ün ke- D •• k •• . l •• l 
mru.erini ahrette kımlldatan kin, UD U mi li kuma mat; arı-- (Butarafı 1 in'i saylad~} 
Hacı Mehmed'in dudağında kan ol --- Bu muharebeler hakkında kaç 
muş, aık:ıyor. Zev'ıe jçin rakıya, ;ra- G giindenberi parça parça gelmekte 

kı için tentıi.iroiyot·a. tentürdiyot Fenerbahçe Altınorduyu, • olan lfıaberlerden çıkarılabilecek 
için kasaba tlii.şen Hacı :!1.iehnı.ed: neticeye göre, Suriye sahnesinde 
ler, mevzu'um dışında bağlı. Ra- aded üstünlü&'ii İngilizlerdedir. 
kıyı müdafaa ediyorum ben, ipti- s ray Alt y y nd' I r Buna mukabil, Fransızlar daha Jayı değil. a a 1 e 1 e tecrüibeli bir kumanda heyetine 

6 ayda pratik usulle 

ingilizce 
HAZIRLAYANLAR: 

. Prof. A. R. Thompson ve irfan Konur 

34 ti.neft ders 
Yasakla iş b:tseyd:, ölüımü me_ ve manevra kabiliyetine sahıb gö-

nederdilk, rakıdan evvel. rünüyorlar. Bu suretle, Fransızlar, 
Altın1kum, Florya, Suadiye plaj- Mjllj küme depaeman maçları - biyetten oyunu bozdan Ga:1atasa- Berut ve Şamın mü<l:ıfaası için 

lannda boğulan bobstillere ağl'4- na d ün Şeref sahasında Fenerbah. ray p.h&i oynamağıa da başladığı daha iyi haztdanrnAA üzere vakit 
madığımı.z yaz var mı? Neden de_ 1 çe ile Altınordu, Galataıarayla AL için büsbütün müşkül vaziyetlerde kazanırıışlar ve kazandıkları va-

th. t f r kelimeye geliyoruz ki o da Where- nizi kurutmayı tckHf etmiyorlar? tay arasında <.levam edi!di. Artı~ kaldı, durdu. !kitten istifade etmesini <ie bilmiş.. 
leSSOD lr y· OU dir. Bu k~ime bir sual içinde kul- Yüzme bilenlerin eli reye kalk- tamamile hızını kaybe~~ olan m!l Altay~n taz~ dc':a~ e~~r~~n lerdir. Britanya imparatorluk or-

d ı_, t . ter l nıJdıg~l zaman sadece Türkçede~ mıyacaktır ondan' .rı küme maçlarınqa dun pek az hır topun bırdenbıre seyrım oegıştmp duısunun. as'Ker malzemes·.· bakı-
otuz U .. ....;;ncü er.ııteıu me run - a k ,,_ J • ' • b Jund H h' b' h f Alt kal · 1m · G 1 t 

L 

~- k:i nereye?_ Nerede? e~e.erıne u·· · 't 1. b' 1_ d d sevirci u u. emen ıç ır a - ay esıne ge es\ a a asaraya · h nıversı e ı ır arKa a~ var ı J- b 1 .b .. h. b' f ...ı_ T ·· ınından ""'ı,.. çec::ıtllı' oıa·ug~u ve ara dimeau . .ıl .ı teka:'bül eder. Mesela (Where ıs t e b . 1 'S ta muayyen saatte aş aması nası mu ını ır ırsat vera.ı opu mu - ~ r -
Mektebde muhtelif .çeşıa eroe book") -- kı'tab nerede" demek· ende, Yeşılaycı. Ah.asının Tarab bn mi]}• •-·· 1 ı d"n kenımel bir surette kullaoan Sala- da aSkerliğe yeni başlıyan Yahudi_ 

d r r '.Dk tlı Ot 1. dk' d"W•• o ıyan ı -.ume maç ar na u 
-yler ögwreniyoruz. Şiın ı m~ran • Wh · l ya.. 0 a .yan .e ın e. ı ugu- de 13 da'-~La atf>C'. ba•landı. Alaka- hattin 26 ncı dakikada ikinci go - lerin de bulundukları an1:ışılıycır . ... - B b k tir. Keza ere are you ~oıng. d l f b k ıuA. o-:r :r 
sozluk öğrenme~teyiz. en ır u- NeTeye gidiyorsunuz? demektır. Fa_ nun e, ge ın şere ıne, ız ra ı ka- darlarca pek tabii kar~ılanan bu lü yaptı. de Gaulle ordusunun da hakfki 
tu yapıyorum. lki tahta pa~ç~sını kal 'bu :kelime ayni zamanda iki ~Y- d~ .. kaldırdı~ O, ıhlamur bardağı! j halin artık biT adet ~klini alma - Bu sayı)1\a rağmen Galatasaray Fransızlardan ziyade rasgelc dol-
bir araya koyar ve küçük ~ıvılerle rı cümleyi tıpkı Who veya Whıcb Dugunden bır sene sonra, bu sıodan .lı:urtarıhnalıdır. aleyhine sayısız korner ve frikik durulmuş bir kadro ile harbettiğL 
l'8ptedmm. Çivileri bir çekıçle. ~8: gibi birleştirmekte d~ kullanılır, genç, dondu:-madan ölıdü! Se'kiz Fenerbahçe 5 - Altınordu 2 çekildi ve bunların hepsi de baş- ni tahmin edc'biliriz. 
karım. Şu vidalar kutumun kıli~ı mesela: taıbalk dondurmay!a midesi buz Oyun 0 kadar karışık ve bozuk ka ba~ka birer tehlike idi.. Ga.lat~- İngiliz taarruzunun yavaş gidL 
içindir. Kapağı yaptıktan sonra k~- This is a. house. l do my work tutmuş zavallının. Sekiz kadeh bir ~1de başladı ki dakikalarca saray başında dolaşan tehlıkeyı cıd şini bu ve bu gibi sebeblerle izah 
lidi takacağım. Sonra kutuya bar here. ralkı içseydi, ölmezdi belki! devam eden bu garib .didişmeye. bir di ol~rak sezdi ve. o andan sonra- etmek icab eyler. Fakat, Sur.iye 
kat boya vuracağım ve 0 tamam o- (Bu bfr evdir. İşimi burada ya- Ceplerinde cTrinitrin> tablet- milli küme maçı isırunı vermek ın • dır k.i Altay kalesı yoyunun en z~r ihaıfbini bir an evvel bitirmek İn-
ıacak. Kalemlerimi kutuma koyaca- 1 b" 1 · İ l d zamanlarını ecbur kaı 

d .w ço- panm) cümlelerini şöy e ır eştı - leri taşıyan • nfaktüs~ lü cSekte> safsızlık o ur u... • • • d yaşamaga m · - giltz ıkumandanlığı için çok müb-iım. Böylece kalemlerimi ıger F b-L- lk b d l;Jka ıçın ı 
CU

,_laTdan koruyacağım. rir: . namzed1eri, arpa telvesi yalıyor ener .... ...,e ıd daheş da w - ·o!lt·· t kil "tl b' ib' .. rem .görünen zaruretlerdenclir. Bu 
A This is the house where 1 do my fi d b .. kah k d de .iki gol kaçır ı a ogrusu en us e çe en şu er ı.rı ın.na h b k B t 
Siz bl·r resim çerçevesi yapıyor - y d' ) .ncan a, ugun ve yasa e- k J . tt , ı apamadı Jk·ı takib ederken 36 ncı dakikada E"- saıhada . ar uzayaca , eru ve 

Work. (Bu, j.;mi yaptıoım ev rr. y l y ki y , d h o ay vazıye e say Y • r- ~--= · dai 
sunuz. Onun için (laı:ım olan) ca~ .Diğer bir ~sal: "' gı. o . k 3Sa.K ol.say ı, no ut tüt- takım arasındaki bocalama hemen fakı.o parlak bir ştitü üçüncü sa • Ş~ önlerinde:\.i !Dil .. aa devam 
döşemenin üzermdedir. Dikkat edı.. That is a garden. 1 play tbCTe, süsüne apanacaklar<lı, muhak.. hiç farklı cleğildi Alnnordu d.o., Fe- y~nın i~aretini vererek büytük si - eylıyece·~ o~urs.~ ı ı.~gılız .. ordu.~u-
ruzl Ayağınızı üzerine koymayınız. (Şu bir !bahçedir. Orada oyun ka~. . . nerbahçe kalesinde bir müddet do- mrleri bir daha çözdü. Oyunda AL nun vazıyctı muşımlleşebılır. Çün-
E.ğer koyarsanız, cam kırıl::ıbilir v e 

0 
arım) cümlelerini şöyle birle~ Iıhtıy~r halam, Kandil geceleri, }aştı. Topu oynamak imkanını bul- tay için hiçbir ümid kalmamıştt.Ga- kü, Suriye Arabları gereık 936 da 

il.İz bir ceza alırsınız. Bütün has~r ti:: rahmetlı eniştem~ okurken cRaln saydı boşuna dolaşmaz, netice a.. latasaray gittikçe parlıyan bir o - başlıyan Filistin mücadelesi esna-
camın tahribinden ibaret ohnlyabı- That is the garden where J p]ay. kurban!> diye ağlar ona, Kur'anm hnırdı. yunla Altay müd'afaasını çok ezdi. sında, gereık son Irak vukuatı ara-
lir. Çarpı1mada ayağınız kesilebilfr (Şu aynadığım bahçedir). sarı sayıfalarında. Eniştem 74 ya- Oyunda sisteme benzer hiçbir Fakat geç ka]dığı bu hareketten smda İnıgi!tercv:~ karı:ı çok dargın 
ve sonra babanız sizi hastaneye kal- T a1ebe1erimiz dikkat etmiştir ki şında göçtü. Kızları 24 yaşında ııey olmadığı için gehş1 güzel hü - dolayı aayıların adedini yükselt~ - ve muhalif bir. vaziy~t almışlardı. 
clırır (al~r). 1 kt b"yük iki cümleyi birleştirince tlıeı-e yahud verem oldu, sevda yüzünden. Duy curnlarl·n vereceği neticeye intiz,Br rneden maçı 3 • O galib olarak bı - Bu defa İnnfüz ordusu :.çinrie Ya. 

~-ocduk arı marafn:oz ~ .. t~.n k~ lar here kelimelerinin yerini where zar- masınlar! Aşkı da yasak ederler ederken Naim 2 f inci dakik~da Fe- tirdi. hu.d:ilerin de bulunması Suri:vede 
zevK uyar ar; a. at u un z f !maktadır. memlekette! Bayramlan, halamın nerin birinci golünü yaptı. lki ta - Ga1ata.saray: Osman.- Faruk, halkı Fransızlar taraiını iltı~ama 
dikiş öğrenmektedirler. Kızlara ka- ı Na I f k n . . .. J rafın da açılmasına yardım etmi - Adnan, Musa, Enver, Salım - Sa- vıked b' .. _

1 
..... _ ~-, 

y H . d · ot: ea e ımennın cern ı ea- elini öpmeye gı'tti.kre, enic:temi !ha ki N' . . ı·h ttı' M taf A "f E f k Meh se er gı ı gen :.ınuy o~. r,gu, dınlar ögretiyor. epsı, 0 anın nı- b h k }' · · •· b ıs Y yen bu go en sonra ıyazının mü. a a n, us a, rı , ş a ; .. b h k d 
h · d L. k b' d' u".,erı'nde ves, tane e ımesının cem l ran tırl.,...,,YY\ da, rakı~.'"' cKurban> gi- 1 l d Aü. muca<iele uzar ve u are et e-ayetın e a~a ır se ır .. • h •ti ...... .,... ·1 "' kemmel bir vo esini A tınordu ka - me . . . d 
dirler Kızlarda oturdukları yerler c eıı r. J l • desim gelir. Rakın1 n clib;ni değil, )ecisi kurtardı. - ~tay: Fikret _ ~aif, A!i • Sa~a- vam eylerse, Su~ı~elilerın 

1 
e 

için y~stıklar var. unlar perde ya~ T e_xt an trans atıon : havuç gibi saz!anmış halalar zfü. Altınord.unun dağıni.k olarak yap lıattın, Ö~r. Tahsın - Saım, Bas_ Fransrzalr tanıfmı ıltızam etme e_ 
pular. Kadınlar parlak renkli ip- 11us place w~ere the houses niyetini ilaçlıya11m. tığı bir hücumda F ene! kalesi ilk ri, Bayram, Yunus, Hl\kkt ri ve Fransız ordu~u?u~ k~.drola-
liklerle perdelerin uçlarına aüeler a_re n~ar. ~ogether 18 a to~n (E"Vle- cSerfhoş, un ·cSer• ve cHoş> tehlikeye yakalandı. Hakem: Doktor Tarık. nnın ikurvvetlenmes: ıhtımaıı var-
)'laparlar. Kızla""r perdelerin yanla- rı!1 bı~:f°e} yakın oldugu bu yer hassasına sahih kimsenin, cana Altınordu sağ içi mükemmel bir Öıner Besim ır. 
rını katlıyorlar 'Ve teyeller yapı - hır ~e ır. Jn e. town the houıea kıyacağına inanan akık, aym mı- şütle 30 uncu dakikada beraberlik Ankaradaki maçlar Bu cümleden olma'k üzere, Fev-
y ollar. E0 er teyelleri kafi derecede are m streets. d k'? ı ı ı yaptı A k 21 (H .,.. Kaıvulkcın:n kumandası altında • k 1 . . Pi wh· h t • th ır san ı. say sn . . n ara us.ıs'i) - Bugün ~· 
küçük olmazsa kadı11lar ız ara ışı acees ıc are no ın e R n_ •b" · ı· · d ğl kt f b h b b e y tten il I A- Şe · '>'ı·~ · S · ı 

k l . . . . . h N a~ı, ızım e ımız e çı r an ener a çe era er vazı e mi i küme maçların~ de"am edı') - rcı.A, rıa \. l.(:!sı ve urıye ara a-
e.k l B ı ı a ı'" ıyı town are ın t e country. ear my y k .. y , t rar yaptırır ar .:ız z r ... kt f"',.,, Uık: •Y f" .. "' gom_a hakim oynadı ve sag açı - mı'.,ti'r. ..ı- d 1 makta olan bı'r m;lli 

•apmadan önce birçok teşebbüaler .. foot iı a bae.ket. Cotton is in the çı ı. 'Y"c .. ,çıgneyenkr> orubn dag- -K d ·1 38 . d k' ~ rınUi"'\ o aş. . 
" b'l" ) F , t · ler'ne kar"l basket. The basket is uncler a plant. zına rakı doxen yavu .. u, ız en ları ~. ri .vıı.sıt.~sı e ınci .. a .. 1- İlld karşılaşma Gençlerbirliğile Ara'h 'kuvveti [na9!.] bir kuvvcl 
yapa 1 ır er. aKıı ı;ı 1 

" 1 1 d "'·ı 1' kada ılcincı golu yaptl Çok duşu~ DemiTSpor ılrasında yapılml<> ve oldugw ıı. malfım '.bulunmamakla be-
alaka duyan ve kad nluın yaptık- t is a cotton p ant. We make thre- egı ~ • b l k 'lk d 2 1 ~ 
larına dikkat eden kızlar herha~j ad from cotton. l am in a field. The Benım haykırmak istediğim Fir oybunho a~a lg~edn 1b. _evre - Gençlerin 3.2 galıbiyetile sona er- raberl Frrns:zlara müzahC:.ret et-

kl d field where I am is a field of cotton ,.ıı., 1 ener a çenın e ın e ıth. miştir. meıktedir. Tiugü~;i harb sahasının 
hir kötü hata yapmıyaca er ır. me~ .. ur ya an şu: Fenerbahçe iyi bir netice ala • Ma.skesporla ~ Harb!-.·e ara~mda 

bul (içinde bulunduğum bir pamuk tar- Olduguw muz "'İb görünelim• J - !hududları çok geni.<J olduğu için. Voca ary: • · "' · • mıyan hücum hatunın yerini bir yapılan iı.:-ci karo.ılaşma Harbiye _ b k k 1 lasıdır.) The cotton field is pl'rt of yahud görün<lüö-i.iz gibi olalım> ik d l ....u• " !bu nibi milli başı ozu - uvvet e-blillket ( bAskıt) ~ Sepet. o· hayli değiştirip · inci evreye öy e liler;iıı 2-1 galibiyeli!e sona f"rmiıı _ ıı::.· 
branch (brAııç) - Dal. a farın. it is not the on]y field on dostlar! başladı. Yedi dakika devam eden tir. ri için İngilizlNi iz'aç edecek mey_ 

Cotton (kOton) - Pamuk. the farın. I am in some grass. Tha Babasını bıçaklıyan oğul illeti Fenerbahçe tazyikı Niyıı.zinin yap - dan yok değildir. 
grass where I am İs long ( İçinde ..11... d w•ı k t b y d . . d k H"lA b b bl d d 1 country (kAntri) - Kır. bulund'uğurn ot ot uzundur). Grass cserıu<'Şl egı, eser o~> ur, f'n- tığı üçüncü golle nihayetlendi. Fe- ur IÇIO 8 UrU fasufyanın .u asa: u s~ e er .. en o ~y~ 

farm (farm) - Çiftlik. ce. Çünkü, yaralıyı sarıp. yakın .nerbahçe daha canlı bir mücadele- • • . • İn.gi.llzlerın 3urı)'·'.? mucadelesım 
fl.eld (flı'Jd) _ Tarla. ' is a sort of plant. AT ,hoy is on a !hastaneye koşturmaktan başka den sonra 26 ncı dnkikada Kad·ri- S8tlS, fıatı İ8Sblt 8dlldt 'bir an evvel halletmeleri mühim 

&'l'ass (gTAs) - Ot. bent. A leaf is in his mouth. Grass çaresi yok hadisenin. ni? g~.z~l ir şü~i e 4. Üncii ve l';lai: (Batta.rafı 1 inci sayfada) ibir zaruret hal;nde görünüyor. On-
bnmch of a tree. he branl'h jg ı b 1 

leaf (liif) - Yaprak. and leaves are green. Ameriıka'nın ıç.ki aleYhbrı cku_ mın ~tıle 27 ncı dakikada beşıncı Konya. Rize, Manısa, Bursa, Ba- lar da bu zarureti müdrik bulun-
plant (plant) - Nebat. rn> ma:hfellermde, kul~ktan kula.. j golleri yaptı. F enerbahçe bir ııüril lıkesir, Bolu, Kırşehir, Zonguldak, dulk:ları içi.n üç dört gün<lenbe1·j, 
town (tAun) - S.ehir. Exercı"se.• ğ f ı~ -~ t .. 1 m1ş· fırsat kaçırırken Alt:.nordu da 43 Burdur, Kocaeli, Edirne ı'le ;.,tih.. bütün gayretlerini Sam iızerine ~ a ısı 'Uanan n~ame • şoye Y · · .. .. ..ı_ı _:ı_ d H dın" f 'kikı ,.. ·~ 
tr (t ') Aw l - .. · .. l. kı' uncu oii'.IOAa a aın ın rı en 1. n- di . t:'LlAk· d'W t !iL t . j d".. w ec n - gaç. Bu cümleJeri tamam ayınız ! cRakı. dunyanın en guze ıç - çektiği şütle ikinci goli.ınü yaptı. s~ ı. tM:n ıs l.!1 ~- ı~e yeten ı~er evc.ıı.ıı e mış er ve onu uşurmege 
Wlhere (uE:.ll·) - Nerede orada~ 1. The - of trees are green. sidir ve Türktür > S dak"k d l-' _l' • b' vılayetreroe beşıncı fıkrada Gı:Js çalışmak.ta bulunmuşlardır. Dün-

li · on · ı a a gene .ıı.muının ır ı d 1 1 w •• 

2. Grass and ootton are Güzel olmasa Türk olmazdı, vurufile mühim bir fırsat kaçıran ve evsafı yazılı kuru fasulyanm 1 lkü lhaıberler en an aşı dıgına go-
Grammar: 3. A town is a place hou zaten! Altınordu maçı 5-2 kaybetti. kilosunun toptan fiatı 17 con ye- re, galiba Şaıru bir an ev.-el dü_ 
Şimdiye kadar, şahısla.r için kul- se~ are. Rakı sofrasında, hazan, Millet Fenerhahçe: Cihad _ Murad, Mu di> kiuruştur. şürme.ğe muvaffa':t olmak için, biz_ 

lanılan W bo, eşya için kullanılan 4. Farms are in the renklerimizi tasavvur ederim. ammer • Ömer, Zeynel, Abidin • 2 _ Diğer bilumum müstehlik zat şehri bombardıman etmekten 
Wbich ve What kelimtlerini gör - 5. Leaves are on all Du:yıguma, domatesi tanımayan Rebii, Niyazi. Naim, Naci. Kadri veya istihsali kendi istiıhla;){ine çekinmemişler ve bunu yap:ırken 
dtikı şimdi ay.ni kategoriye dahil 0

- 6. We get --- for cloth gıülsün, kutupların jri ibeyaz mah Altınordu : Necati _ Nuri, Şref - yetmiyen m.mtakalardaki Yilayet- de halkt t·encide etme.iti dahi ıı:ö-
l_•_n_v_t_m_ah_a_l_,_Y_e_r_i_ç_ın_k_u_ll_a_n_ıl_an_b_i_r __ fTo_m _____ P_l_a_n_ts_.______ ltııku •gibi! F~hmi, .Said, Ha~l - K..mal; Hüse. len:le !kuru fasulyanın toptan füıt.. ze alm•şla:<lır. Şimdiye kadar, kan • "' E M b 1 k 1 Bir &ğaziçi yalısının balko~ yın, Saıd, Ha~, Muslafa. ları mutarl surette o mahallın is.. dökülmemesini bir siyaset esası O-H 1 K Ay o i yah ev ira arı nunda yaz akşamı, içinde buz, ka- Hakem: Şazı Tezcan. ttlllMoni en çok temin eden istih- larak '.kaıbul etmiş görünen İngiliz-

vun ve gurup renkleri yüzen ko- Galata.saray 3 - Altay O sal m.ıntakasından hakiki nakil lerin bu ~ehri bombardımana ka. 
(Bqtarah 5 inci ıayfada) 

çıltmışlardı. Biz karımla evde yalnız 
kaldık. Şu fırsattan istifade edelim 
b ari dedik. Karı koca, yani şoför 
hmı'.ıetç.i. tatlı ta1ı sevişirken, beye
fendi ile hanımefendi, dörtbaşı ma 
ım:ır bir cürmümejhud yapmasınlar 
mı bize~ .. 

Hanun: 
- Ben bu hizmetçiyi istemem 1 
Diye baiırch. Bey: 
- Ben bu küstah şoförü d efede.. 

ceğiml 
Diye tutturdu. 
Birbirlerine girdiler Muha.sama

ta b iz de ittirıı.k ettik. Dövü~, mey
dan muharebesi şeklıni almrık üze
re idi. Ben muvaffakiyetli bir irk8.b 
ameÜyeaİ ysparak, kartını alarak 
~şmayl t.asarlarken kapl çalındı. 

Kim ge]se beğenirsiniz; hunu da 
tahmin edemezsiniz. Bizim kcyn•na. 
Y .ani lcar111111ı1 ıuıne!li.. Bizi bir a ra
da görünce o da şaşırdı. Kızına 
celmiş.. Diyeceğim, dünyada böyle 
a n1ar da var. 

- Ne i~ini:: vaT sizin burada? 
B.111-Ştını:z ml ~ 

Diye !IOruııca, mesele meydana 
çıktı. Hammd~ndı. düştü bayıldı, 
beyefendi odasır.a .kaçtl. 

Biz de apar topar, pcyimiz var, 
neyimiz yok a!ıo sıvıştık. 

Ertesi gün beyefendi ile hanım
efendiyi. b:r takside gördüm. İkisi 
de memtndular. Başka türlü olma
sına imkan da yoktu 7atcn .. Giinah 
lannı birbirine rnahsub etmiclerdir. 

Karımla biz de öyle yaptık: Ba. 
rlştık. Allah bozmasın ~mdi geç.İnip 
~OTUL 

Nusı·et Safa C.şkun 

.. ( Ba,tarah 1 inci sayfada) vada demli rakı sürahism\ beyaz Altay t~lımı ağır ve huablı o · masraıfla.rının ilavesi surehie bu- rar vermiş bu1unmala11, ancak 
mure.klkeb sayılacaktır.~ . peynirin baş ucuı,.daki kristal ka- yununa ragmen, Gala~asarayın taz- lunur. böyle bir maks:ıdla izah edilebilir. 

~ - Gayrı ıncnkulun ıcar be- dehe öptüren adamın damağını yikı ahında hemen müdafaada kal- 3 - Birinci fıkrada mevzuu- Hemal<le, önümüzde1d bir i'k; 
deli. . . . med!hediyoruın ber.; :şkernbcciye dı. .. .. . . ıbabs tnptan azami fiat üzde 5 nis- gün içinde İngiliz ordusunun Sam 

2Gayn·M.·nobenılk~auıu·~c11ar 1.l>caerdelı .bedelı' P.as
11 

sıyırtan .. serhoş• un dilini de- ~ecCJ'1~n 0~:~. n,~~.e~~;:~~n h~Yı: : betinde toplayıcı ve toptancı ka- üzerinde azami kuvvetini sarfede. 
- _ • _ .. rını ihtiva eylemektedir. ceği mı.ıhak:taktır. 

mevcud kanuni !ıükilmler daire. gı · .. . . lar- gından çıkıp direge vuTdu. Her pa- 4 - Kuru fasuly. anın bütün Digy er haro sahnelerinde sükU. 
· d ·ı ,,ı t' Gun gehr de, Gcadehı taşa ça eı tüte çeviren Galatasaray muha . 

sın e verı ec1;;.{ ır. sa'k t t .. ı mırıldana 1 k b meml~ket dahilinde müsteh1ik fi_ net vardır. Yalnız Romanya Vf 
Mobilya icar bedeli ise her ma- ' u ana u ana şoy e • cim eri tazyi ı . ~yüttükı;e . oyun atı toptan fiatlara azami yüzde 15 Finlandiıyada askeri hi:zırlıklar 

hallin belediyes'.nce seçilecek bir lım : da ~ek. kale. haü~ı. alıyordu, ki bu ni9betinde bir perakendeci karı ayni 'kesafetle devam ediyor. Bu 
h t b 1 · 00 ·ı 1 k k cİçmesini bilmedik.• vazıyet netıce ıçın daha yoruc11 

eye .~n ar~-d~d 1 ya •).ara ka- • 
1
. . J 'kl Al dd · oluyordu. Bununla beraber bütün ilavesi sur.?tile bulunur. Bu pera- arada. telgrafla~. Macarlann da 

bul ettıgi taı';\.. ı: e gayn .n:e~ U- • zmıt atı a ca esı hücumları emniyetle yapan Gala- 'kendeci hissesi azami nisbet o1up, hazırllklar yaptıklarından bahse~ 
lün icar •. bedelım~ beşte b!rını aş.. Fıkret Eşbn: tasaray 2 1 inci dakikada Eşfak·ın mutad surette daha dun bir kar meğe lba.şlaciıkhrı gibi Rusyanm 
ma~<ılk u~ere ~ıracı tarafından c- ~en bir içki düşmanı ol<l~ vur~le frikikten ilık golü ~ptı. yü7.desile çalışan yerlerde gene bu da askeri t.edb!.rler alJığı ve Al-
tesvıye edıl~ekt.ı'". duğum !halde makul düşünc~lerın Oyunda hakimiyet Aaltaya geçti. es'k.i n:sbetlerin devam ettirilmesi mantarın da şark hududlarına bü. 

Bu hükümier 20 Şubat 1941 ta- tesiri altında içkiyi müdafaa ede- İki üç korner ve kaleye çok ya.. matlllbdur . Yarı toptancıların da yük kuıvvet1er topalmış oldukları 
r.itıin.den muteber sayılacak, bu ceğim: km bir frikik atan Altay Gala.ta - faal bulunduğu yerlerde, buniarın söylenip duruyor. Demek oluyor 
iti'barla ~ımdiye kadar verilen faz. Her nevi müskirat, muayyen saray için kısa bir an tehlikeli ol- hissesi, toptancı ve perakendeci ki harbin ~reni bir buhran saf.has· 
la iciral'ar e'r. ve

1 
apabilrtırnan. sahih- mi'ktar<la içildi~ takdiırde bünye d~k· ~u ':[.~~~ ~~a~ ve Faruka ~· kir yWxleleri myenanmdan tea- şankta açılmak üzeredir. Bugün. 

!erinden gerı a ına ece1dır. v k ~..... .. ' · d müsbet te- ço ış uş u. a a asarny muavın mille gö~ tefrik edılecektir. kü bülıran halin;n i~leri askeri bil 

Manş uzerinde büyük bir 
hava muharebesi 
(Batta.rafa 1 inci sayfada) 

rinde kara.kol aezmişlcrdir. Her hü
cumda, bir diüşman tay) are meyda 
nl bombardıman edilmişti_a. Birinci 
hücum, Saint - Omar'ı, ikjnci hü 
cum Boulogne civarında b<.\şka bir 
tayyare meydanını i.>tihdaf etmiş -
tir. Düşman avcılarıle heı buluşma
da, avcılarımız şiddetle muhare -
beye tutuşmuş ve bir çok hava mu
harebeleri ohnurtur. Bıı harekatta 
biri bombardıman ve üçü avcı ol. 
mak üzere, zayia.tımız 4 tayyare -
dir. Bir avcının pilotu kurtulmuş -
tur. DO.şmana verdirilen zayiat ağır
d ır. Asgari 24 dütman tayyar~i 
tahrib edilmiştir. 

e ara•Mer uzerm e . . hattı, hücum kesmekten vakit bu . · · · k dar · f" .. 
sirler yapar Samimivetle ıt raf 1 d h '' h tt b 1. d. thtıyacını kcnd~ mıntakasın- çaJ'l)ışmava a go urup g<itür. 

· · . up a ucum a ını es ıyeme ı • . . l d .. Y• • - •• ~ d ı.· h ft · etmek laz·mdır lfr içki yasak edıL v. , d . 1 ı Alt . . dan tedank eden şehır er e mus- ıniyecegmı onurr:uz el'.J a a ı-' , . . gınaen eVTenın son.ar ay ıçın . . 11... l..l 
1 

w 
memelidir. z ra bu memnuıyctın pek sıkıntılı olmadı. Halbuki G a _ tehlik fiatları. yalı:_ız top~~cı . "':e "inde 'herıı~ ııe an ıyacag1z. 
tevlid edece<t~ aksülamel. meml~- latasaray fazla denecek derecede pe:rakendecJ kar yuzdelerının ılfl
ketimize gvr~k idari, gerek ahlaki hakim oymı.ml~tl. Fazla inceliğe vesile taayyün, . eder. Müsteh~ik 
babından zararlı olacaktır.> kaçmak, muavin hattından iyi pas mıntakalarınd:ıKı şehtTlerde mus

içki aleyhtarları 
almamak ve ~ihayet kaleye şüt tehl-i'k fiatları aynca 3 cü hkrada 
yerine adeta pas veımek netic~ me:zikur nakliye masraflaıının he
si deVTeyi J-0 bitirmelerine sebeb saba katıhnas!le taayylir eder. 
oldu. 5 - Yukarıda esaslıırı vazolu-

(Ba.ştarafı 5 inci sayfada) Galatasaray ikinci .. <lev:ede dur- nan fiat1a .... çalı cinsinderı terruz 
gun ve fena oynamaga başladı. Al 'kuru fasulyarun ~uvalsız azami sa
tayda ise göze bat~n .bir_ canlı_lık tış fiatlan o!uQ kuru fasulyanın 

can uya_ndırma!t mümkündür.:. 
e Bursa .lf antıcı mahalle

sinde 9 numarada Zeki Dur-
sun: 

c- Ben içkinb şiddet1e aley
hinde olduğumd'.l.u kaldırılmasına 
taraftarım. Zi.ra bu mel'un iptila 
yüzünden vakıalar!n cinayetlerin 
önü b:r türlü alınamamaktadır.> 

vardı. Galatasaray ılk cıdd! tehlike .y • ·' • • 

· 14 .. .. d '-~k d :-d. AI dıger cıns ve nevılerı 1 et fıkrada 
yı uncu a.ıu a a geçır ı. H ta . L .. • d 

kb.w. b" f ·k·k· o k ki esas fıatla mutenac'ben mata 
yın çe gı ır rı ı ı sman pe -
mükemmel bir şekild~ kurtardı. fiat farklarms göre tesbit olunur. 

1-0 galib vaziyette olan Galata· 6 - Her türlü kuru fa~~l~·an~n 
saray yen.ilmmneğe dikkat ediyor, müstalhsil mıntakaTarıia. ::nusta~ıl. 
Altay ise galrb b ir takım gibi mü _ toptancı ve pPrakcııdecı ve mus
essir oynuyordu. Lüzumsuz biT asa~ t~ir mıntaka!arcla toptancı \•e 

perakendeci azami satış fiatlar1 
mahallin Fiat Müra'kabe Komisyc 
nunca tesbit edilerek Ticaret Ve
kaletine bildirilecek ve ayni za.. 
manda ilan olunacakt:r. 

7 - Perakendeci azami satış fi. 
atlarının besablanmasında kuru~ 
küsurlarının 50 santime veya va. 
bide ym·arlat!lması m11vafıktır. 

8 _:._ B:ı. suretle ilan edilecek fi. 
at hadlerinden herhangi bir su. 
r<>tle fazla faıt t0minine gidenleJ 
hakk•nda milli korunma kanunu. 
nun iıüküm1erinc tevf kan ceza. 
ı andırılmak üzerE lkanuffi takiba\. 
ta bulunulacağı ilan olunur. 




