
HALKIN 

HALK IN KULAGİ 

HALKIN DiL i·. 

Sene 11 - No. 3918 PERŞEMBE 26 HAZiRAN 1941 idare itleri telefonu ı 20203 

Makineye 
verilirken 

Ba sababkl 
Sovret 
tebliği 

"Merkez cephesinde 
bir şehri geri aldık,, 
· Tebliğ Almanların 
- şimalde terakkiler 
kaydettiğini bildiriyor 

Sovyet kuvvetleri cenupta 
mukabil taarruza geçti.ler 

Harb uhnesini gösterir harit.ı ' 

sovretter 1 

blcamları 
plsklrttlk 

diyorlar 

Alman 
taarruza 
lnklşal 
ediyor 

Türk-Alman paktını 
Meclis alkışlar 

arasında kabul etti 
Hariciye Vekili ve hatibler 

mühim· beyanatta bulundular 
Müzakereler Alman büyük elçisi ve kalabalık 

bir halk kütlesi tarafından takib edildi 

Harici(ye Vekili Şükrü SaraC<lğlu 

---··············································· • • 

ikinci 
Fili· aas 
barbl dtl.n 
başladı 

Helsinkide bir· 
ıe~uğ neşredildi 

1 

"Asıl unvenimiz kendi 
oz kuvveti.mizdir,, 

Muhteşem birliğe güveniyoruz 
ve ileriye emniyetle bakıyoruz 

Muzaffer Gökef' :i ... ı Rrırıa Tarhan ..,. 
Ankara, 2:i (A.A.) - Büyük ;J,lu müzakere)'.! takib için kala.. 

Millet Meı!li,i bugün Refet Canı. balık bir hııh~ kütlesi samiin loca
tczin başkanlığında yaptığı top- Iannı doldurmoştu Matbuat loca. 
lantıda T"lt'tt - Alman dostluk mu. sında ecnPlı: YC Alman matbuat 
ahedesini müzakere ve kabul ey- :mümessille :ı bulunuyordu. Kor. 
!emiştir. (Artcası sayfa 7 sütun 1 de) 

Hariciye Vekilinin 
dünkü nutku 

Yeni romanımız 

&önOLLU FAHl,ELER 
S izi meraktan meraka düıürmekle, hergi.in biraz 
daha heyecanınızı arttırmakla kalmıyacak, çok içli 
bir göniil macerası içinde, hayatın bütün safhala
rını, canlı tiplerle öniinüz.e koyacaktır· Bu romanda 
actd[ğrnu., sevdiğiniz, nefr~t ettiğiniz bütün tipleri, 

real:st bir kalemle çizilmiş bulacaksınız. 

YAZAN: Nusret Safa Coşkun 

.Cumartesiye başlıyoruz! 
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Hergün _ .. _ 
Son hadiseler 
Karıısında Amerika 

Resimli Bakaleı 
:-..._ ,.. . 

-·-- ~ - ,. - ; 

= iyilik ve fenalık kaynağı Askeri 
vaziyet 

~---Ebem \.1f8klı,O 
(Ba,tarah l inci sayfada) 

yarlarca insan kudretine muadil 
bir motör kuvveti hareket halinde 

Ao:ııı...aa Jıı.ncliMni tehlikede sör bulunuyor. Tayyare, tank, top, 
dil. bomba, mitralyö?:. Bütün bu tahrib 

Nevyork en ,.akın 1ngııi% lim&- ~~~ .. t~lap dört gündenberi azami 
nandan 3040 mil azımlaiunda bir , 
deal:slıe aJrtllr. San Frwielro ite en kuJretıerile çalışıyorlar. Bütün 
y.kı• Japon Un.- 4120 mil insanlık, bu müthiş harbi merakla 
0 ...,,..... takib ediyor ve neticenin bir gün 

Amerika donamnuuu buıün dün evvel gelmesini bekliyor. 
ya donanmalaranın en kuvvetlisi o- Fakat, netice kolay anlaşılır 
larak görüyoruz. AW11JN1 yalaud Aa bir !halde değU<iir. Hiç olmazsa 
yeden kalkarak Amerikanın her- harbin ilk sa:fhasınıb neticesi gel. 
hangi bir noktuuu miiıelıÜ' sarette mek için daha b.ir hayli gün bek-
bombardım.an eblikten sonra ıeri liyeceğiz. Her iki tarafın ilk ham.. 
dörwıbilecek hir tayyare .. henüz _ .., 
icad ecliJmedi lede ortaya atacakları kuvvetlerin 

Ea&en Mzsat .Amerika dn - bi.rlb.irlerile tamam çarp.ışmalan 
let ademluı ela en ziJade bu ve erimeleri lazımdır; bu hareket 
nokta üzerinde dunnutlar, bu - vukua gelmedikçe, neticeyi göre .. 
nu müteaddid nutuklarında u.. miyeceğiz. 

xun madaya izah ebnitlet Şimdiki halde, Almanlar, Rus 
eli. r-..r:.elerini varid •örmemek bi b--1--- • • • 1~ · gö ~ Ame !1--- .L s· s· b !.L-- • d b. dok•or --'·etı• Kafasını işleten adam iyi bir mu tte UUIDuyona, ıyı mısa rı . : cephesini muhtelif noktalardan 
mümkün değildir. Ni:tekim Alınan rı.aanrn me~ur mg ıng ap1M1U1eım e ır • .... rüyoraa gözleri önüne açılan muhtelif hayat yoll~ı arasından ke'!dısı yanıp parçalamaya çalışmakla, 
Devlet Reisi Her Hitle de daha ge- yapılmıı, verdiii netice ıudur: için en doğru ve en münasib olanı aeçmekl:e gecikmez. Bu takdırde Ruslar da buna mani olmalk üzere 
.. enlerde dojrudan doğruya Amcri- - 1-•~- cliriiımlerin ...::-..le •elrni.inüı sebebi tembelliktir. Tem- de --'ı•• .. , durus·· ·· t --Lada ..nft.i;.. · ·- · • 
" ,_,_,~•-- ~ ,........ " --% ~ ,,-- aau ,,__ _ 1 bütiın gayretlerini sarfetmekle 
kaya laitab eden bir ııue~e nıiiaa-- bellik ise insamn --'!' kaf••ında L..Jar, •onra vücuduna sira•et e- Hayatımızda en büyük fenaWdann kafadan geldıgmı unotınama ı-

1 a. ~--"'--- b .ı:._ • • h ..... .-euı .... UAf • " meşguldür er. Almanlar, şimalden 
tmda ıuuenıuı.nın a en~smı a- der. Bütiitt hareketlerine mnı1 olur. Yl:L ........... _. ...... _ .... - yaptıkları hamlelerde muvaffak S! 5~~l:~S -·f;;;Tfı;; .. ;;Y.·~ç~ı~·; ... ;·---·····-·-··----[···· .. ····-.......... -a-t1 ....... r ..... -... l .. r ] ~!:~ g~~ı;;ro~ı:~~a:t~~~d~~: 
tan esasına dayanan bir anla~yı J 1 C.. c;w Uzun seneler zarfında tallın ve 
--.ı..ı~=----l:.:..: t.öyfemi.ıti. Fakat 
r.u~,.~ "Y o 1 •h• d teohizi için Sovyetlerin büyük e-

~dk~d;~ıı;;tib~u•d:ı;:_İJ';:: sınan ı tarı ın e Mı·saifı·rıı·kler ve mekler sarfetmiş olduğu ordu, bir 
yip yayrldtfı hile söylenebilir. noktada yarılabilir; fakat, bu nok. 

Evet Americ.a biı: nuyonaL.oa· d 1 b b•h• tanın biraz gerisinde cepheye yeni 

;:;iy~en:~:;aA:J:diA! agıw an ir tes ) )fi soif.ra hı•'-Qyelerı• ~~no~ull::~~~~~ar::a~: 
rette kapayacaiına bınıamİle kani- K ğil<1ir. Bunun için, Alman ordusu. 

... ruuı •-,~m v nun askerli'k tarihinin en müşkül dit.Anı .. -"'-- bö'yle bır' __ ..;.,_ar_ dıt d 1 
ticareti bakımından ne eibj neticeler oyna 1 gı rO yazan : Halid Fahri Ozansoy bir teşel:fuüsüne girişmış olduğunu 
doğurahileceğiııi ınub,te)if barbler 
dolayısile bu piyuaların bUyük bir m ci vapurla gelirsiniz. söylemekte tereddüde mahal yok.. 
~lllJUDI ıimdiden k~ybe~~~ oLna· ("Son Posta,, nm tarihi bahisler muharrirri yazıyor} Edebıyata yeni atıldığımız de - - Pek erken düşmez mi? tur. Netice, taayyün edindye ka-
aile anlamıflır. Boıun c•odunç ver- . d . b d . . dokuz - Niçin canım. Yabancı değ!liz dar claha çok mücadeleler vi.lkua 
nte» kanununun yarattıtı yeni harb Yeniçeri kışlalarında, At ve Et.ita çoğalıyordu; şurada burada, ye- \Tlr e, yanı u:ı .an ~mnı k d ' ya... gelecek ve her iki taraf ta yıpra. 
sanayü içinde mefgu)dür. Fakat ya- meydanlarunda gene hırçın ve az. niçeri düşmanı oldukları iddia e. otuz yılı evvel, ilk s_a~ at ar ~ aş • Dedıik. nacaktır. 
rııı barb bitip de sulb aktedildi~i gın sesler yükseliyordu: dilerek öldürülenlerin ölüleri ya. l~~la ~e~ea. heıgun bu u.şu~, Hakkı vardl. Alman ordusu Jehinde birçOOc: 
zaman dit piyuaJar kapalı kalır- - Biz gavur talimi istemezük! .. tıyordu; şahsi menfaatler, kinler bı~rrler~ze .!8.~ılar~~ı r~k~ ' Nihayet tayin ettiği gün, öğle - şartlar kaydedilebilir: Askeri ma-
sa fİmdi tadece devleı! adamlannın Kavur kıyafeti istemezük! Şeriat de bu sıralarda bol bol tatmin o~ istikıb~~ aıd bu~ e e \tr'J~ ~r den !birkaç saat evvel Saiınin evL bir, tecrübesi bol, malzemesi hem 
uzatan &ezdikleri endite ~ • ~e!a isterük! lunuyor; i§kence ve haydudluk a- k.urar . · Maam · m~c . 5 ~~~~~ ne damlamıştık. . mükemmel, hem de bol, teşkil!t-
~~fi1 1 arudabaında dlfd•ı~litin Çarşıda pazarda dükkan sahibi laibildiğine çoğalıyordu. O sabah Bzınb ~1.n mdduay.yedn dMeğıldı. t k H:oş beş. §iirler, hikayeler, latı~ çılığı h.alkkıncla söylenecek söz 
uar-•--= en ma ı te J 'd·ı . b' kı d a ıa ı ca esın e eserre ı - , __ .,_n·ahal B kt k k" . 
kild d L!_._.ı!• L!f' a. __ ikan 1 1 er, ır smı a J.l'l.uayyen yer- bazı Yeni...ı..riler eski ~yhislam . d yah d ş· t ·"t :felıer, i.IUl!lıuı. ar... a 1 1 va- yok. Fakat Kızılordu da kuvvetsız • e JUMaUJ eoı ır • .runer ın 1 d k' b' k d".kk' l "" :r raathanesm e u ır er su - k. ..v1 . . A ıkt • h" 
gördüjü büyük tehlike itte hudur. er afc 1:ı. ır ısklm . u

1 
da:ı ayrı . ve Sııtkızadebey jmamı müderris hanesinde bazan Fındıklıda bil" ıt ~ eyı g;çbt1: c 

1 
kıgımı5 12;~ ttıs. - değildir; ilk devrede harb sahne .. 

Almanyanın Sovyet Rusya ile e~ı~ı- 1 ün~ıaraca esmış ~rt~· el nıçe- Şeyda Efendiyi görmüşler; içlerin- kalwede, b~zan Karaköyde Canyo' sEet~rk; ... ~a!ta ıfr aılrda ıd· a <uıa ın sine atabileceği askeri adedce da.. 
muharebeye .n.i.meai Amerika mat rı l'J\. vamna ve ım ıyaz arına den biri· b d Be ·ı d b" b. a nıs Auıagıma ıs a 1 ha az degıv·ı malzemesi de bol Her .-... d k h h. d k' ık · da, azan a yog un a ır ır - k. . -· ? , • 
buat&nda Almanyanı~ zar.•!~ama~ı- ayanara . cm şe ır e eş ıya ~ - İşte bu da talim için fetva hanede, yahud lokantada toplanır. - ~e zaman yeme yıyecegız · ne kadar ameli tecrübesi yoksa da 
nı muc~ olabileceğı dutunceaıle yapıy<>rlar, hem. de devletten maaş veren takım.dandır. dık. Arasa.ra ovlerimizdeki tap - - Bıın:em. . bir buçuk senedenberi vukua ge-
memnunayet uyandırdı. Bu memnu alıyorlardı. Bu ıkı haşlı devletten, . . k . d b k 1 ıl b '' b lk k bu Saat bir oldu bır b~uk oldu, len muhareb~le.~ arasında uzaktan 
niyetin bir ifadeai olarak Amerika zahmetsiz elde edilen büyük ni - Deymce ~m aç yerm en ıç: • ant arımız ta 11 ~ 6

. 
51 

- iki oldu, iki b•1çuk oldu. Yahya ha 1i mühim de;:sler almıştır Son 
Reiticümhuru da Amerikanın elin- metten vazgeçilir miydi? Osmanlı layııp bıraxmışlardı! ... ~damcagız lum~ar1?11zda~ harıçtı. . . Saimde hiç hareket yok. Evde C.e ra ~bol§eviklerin ~Çarlık devrindehl 
den geldiği nibette Sovyetlere yar~ devletinin kuruluş ve yükselişin- korkudan bayılmış, oldu zanne - Bır gun, şaır Yahya Sam~. bizim odadan başka hiç blr taraf-
dıın edeceğini .öyledi. Ancak bu de dki asır müddetle iyi hfamet e- dilerek oracıkta bırakılmıştı; ne - Bu hafta da bana gelın, ya.. tan ses ış· itilmiyor. İnsan sesinden Ruslar olmad~.kları ~uhakk.a~tır. 

. if d ed _!,HL--- . • .. d' k lkmıc:ı· euine gi ...... iş ve h 1 . . . . ak Onlarda da yuksek bır teşk:latçı-memnunıyet a e.. ~. ~- den ocaklılarm fcthettıklerı ulke- en sonra a . ~· • v .. u .. u. . vazgeçt.:k, ha.nı dcrınden bır tab . , • .. 
lar ile yardım vad1erının altında lerin çoğunu ondan sonraki oc:ık- yaralarının hafıf oldugunu gor - De<lı. . tıkırtısı duysak adeta Şopen'den lık kudretı ~ul~nauguna . ~~phe 
~ev~ud diif~celerin n~ olduğm_lo lılar elden çıkartmışlardı; niçe ve. nüştü. ~ dostumuzu~ o tarı~~e Kı.. bir beste dinlemış gibi mestalaca.. yokt~. Son yırmı ~cş .. sene ıçınde 
bilmı.yonız. Zll'a. A~erikayı tahrik zirlerin öoyunlarını vurmuşlar; [Bektaşi babaları :büyük :faali - zıltoprakta otur~ugu~u b:Iıy~r • ğıız. Fakat nerede o saadet! ~lş~~kler, ~k .. muş~ul .. zam.anlar 
eden bqbca endıtentn: ~~t?-~a'! kalk nice kıiıram~n ve h:ımiyetli ku • yet gösteriyorlardı. Bir kısmı At du'k. Fakat henuz evıne hıç gıt ,. Yahya Saim gülüyor bir dolab. gordüler ve butıın muşkullerı ber
mayıp sa~~e tekil degıb ,tamu' .• ol- man<lanlann c. kanlarına girmişler· .tneydanında, başlarında yeşil Ye med1ğimiz için adresini bilmiyor- dan defterler çıkarıp , bir takım tar~ eylemesini bildiler. Müm. 
dufunu duıunenler de ulunabılir. , . d .. ibb 11 d k . kü d.. ki b d f da tehlik" '.kar 

Zafer kazanan bir nuyonal-soı- nice padişahlara hakaret _etmişler; ıı:ce sarık, sırtlann ~-:ı. cuı ,e, e e. u · . . . şiirler dah.:ı okuyor •. faka~ del'd! - n ur .. ~ e ~ • . A -= : 
yalizmin Avnıpa, Asya ve Afrika hatta içlerinden birini bogdurmuş. rınde teber bulundugu halae Ye - Alı Nacı. .. .. mize deva olacak bır kelıme ag - şısın~a. buyuk_ bı.~ te~lat ve te 
piyaalarını dünyarun diğer kıt'ala- lardı. Bu sefer: ni;çerilere cesaret veren nutu~lar - ~en Kadıkoyun.de otu:uyo: zıından bir türlü çıkmıyo~. . şebbus kuvvetı göstersınler. 
rtna kapayacağı muhakkak ise 2a· - Biııden talim f.ilan istemeyjn irad ediyorlardı; bir kısmı da Is • r':1111'. o~leyken ben bıle senın evı- Nihayet Salabattin Enıs yerm. * 
fer kazanan bir konıünist devletin, de başka ve yeni asker toplarsanız tanbul içinde ve dışarısında da - nı b~ıyorum. den fırladı: Harekatın son vaziyetine gelin-
dö!"1 ç~e-ıinde zulı~ ~ecek peyle toplayın; karışmayız! ğmık 'bir halde bulunan yeniçeri- Dedi . • - Yahu, dedi, arkadaşlar! ben ce, şu satırları yazdığımız dakika-
l~e b~Jilde w~tlca ~~r!u h~eket e.. Dedikleri halde i~te çok -geçme- leri isyan ettirmek için oraya ko. Yahya S~~: gidiyorum. ya kadar Almanlar henüz hiçbir . 
dıp etınıyecegı de mubun bır. hesab den, tükürdüklerini yalıyorlardı. şuyıorlardr. Bir aralık üstübaşı düz - Ben SlZl JStasyonda karşıla • Yahya Saim hayretle sordu: saraıhat vermiş değildirler. Dün 
mevzuudur. U~u~ıyahm kı, Sov- Habib odabaşı onları şöyle teş.. gün, Yeniçeri ve bektaşi cinsinden rım. - Nereye? neşredilen tebliğlerinde yalnız 
yet Rusya hem ıpladai madde, lıem vik etmişti: 1 ~ _ b" dam ~:ı;ilerin Cevabını verdi. _ Kızıltoprak çok sıcak. İstan- charekaAt 

0 
kadar müsaid şekilde 

de nüfus çoklufu bakımından ken- , .. · 0 mıyan ce.:.Uı ır a · Salatıattin Enis, kalın sesile: . -· 
d' k din t kend' k d. e - Ayakdaş.ar, ıfutur getırme • ortalarına girmiş ve bağtrmıştı: k. bula ınecegun. inkişaf ediyor ki büyük muvaffa. 
:m:n • e ir~ :~rak r:naı en ;n yin; tereddüd. göstermeyin. Ocak - E Ma~ eri eki a irdnniz -: O hald~ ı:nesele yo - Olur mu ya? kiyetler beklenebilıra demekle ik.. !,1, oCra bir d•vlettir ~anay~ı ı~hp.a· namı kıyamete dek kalkmaz. Göre- 'ş All-.!.ın a§rzusuşıı" y ,mgulı.al~ftir Dıye hep1m:z na.mına ınuvafa- Fır.>atı ganimet bilerek biz de 

. . . . . . .. H B kt ca"'"'n u ı omı .. • kat cevabını gurled:ı.. f 1 .:ıik ti.fa etmişlerdir. Rus1ann neşret.. 
aında 11e gıttıkçe teraldu etmekte- yım sızı, acı e aş 0 

5' 
1 

- V12ıgeçfn sonu nedamettir. Yakın- . 1 h · ~r a'U · v _ . tikleri telbliğ tafsilatlı olmakla be-
dir Muhtemel bir zaferden sonra yandmn! . A 1 Fakat hangı vapur a ve angı - Dogru ..• Dogru ••• Bız de ge. . . 
A. · d b k A , d Ilk . larak kendi a"alannı da belanızı bulursunuz. trenle Kızütoprağa gidecektik? liyoruz raber, vaziyet hakkına:ı bıze ancak 

s}'a An .. a Vl'Up:ı lana~lfta a ış o b iD' m .. d f b ,. 1d1· rkin . b' . H kkı ... ··..,n., b" ft.;- ereb"l' Bu 
Amerikadan evvel hakun elmaat öldürm~ğe karar' vermişlerdi. Ye- ıye. ~ e a 861rm i• ' a Allah raıhm-:t etsın, ızım a Ve Ycmya Saimin itirazlarına mu.t'.":em ır ı..,.,... v . Myor. 
çok mümL::UAdtit. Au iptidai müli- 11 ·~ r1 ağası Celalettln ağa o gece ·bunu <lınliyen yoktu. Tahsin pek oyle rastgeleye yanaş- bakmadan Allaha ısmarladık de - teblıgden anhyoruT. ki Alınan or-
haulann Ametikll atenıinl ti@ lş~cıl k~lc gezmiş; kofüığırta d'ölimüştU; Ha~ ve hocalar yeniç~r~leı-den mazdı ... 1:;>üşüııerek: . yip evin bahçesine, oradan da so~ duları ~r~no ~e K~~oy~ a~ 
edeceiin~en ,üpbe e~memeliyiz. bu sırada zor-balar yeti~til'Cr; içe. yaka sılkiyorlarrlı; bunun ıçın .dev: - .. Ogle~en sorı.ra bır bu~u.kta kağa fırladık. Saim arkamızdan lar ve ılerı dogru yurumuşvlerdır. 
HldJie~erı hlllke etmek lcah edcrıe riye girdiler; lakin Celalettinağa let tarafını tutuyorlardı. ~azıletlı köpr:ıden K.~lknn vapurla gelırız. bakakalmıştL Bazı şayiaların yarıldıg ndan 
dly.•bİlırla ki, bu.Un .dlihya dtm~ helaya girttıi~ bulunt1yordu, gürül. olmakla ta.nınmış ba1.ı kımseler Dıye kesıp attı .. ~akat . Yahya 1stasyona vardığımızda tren Fe. bahsetiklerı nus cephesinin bu sa-
rası, ~as>:?'1.ı ıo•rafum •• korni.i· tüyü ~şltince çıkrnadı, e·vdekiler yetıiçerllenn mağlfib ve ma'hvola.. Saim derhal buna ıtıraz ettı: neryolrundan düdük çalarak yak •. ıada olması ve halen Alma~ların 
;iz~ il~~ ayrı .. a1Üm\!~~11}'1'tt 1~· de henüz gelmediğini söylediler, caklarını anlatan rüyalar görmüş- - Olmaz! laş~yordu. Biletlerimiz gidip .gel ~ Misk üızerin~ yuru . .nektt! buJun.. 
_! y~... Yt~L•lüın ~'- b~ b•~1erı~tn selamlık ve ha~em arandı, bulu - lerdi.; bunlar da halk arasında a. - Neden? me olduğundan tam vaktinde ye - malan muht~meldir • 
.....,.e .... ına aoı o arB.A ır ırı e ua- ~ d w 1 h k Zira pek ge" olur Doya do h d k" 
zan dost, buan dUtnıandırlar. Bit namad'ı, gittiler. 15ız an a8:1:za. ya~ ~yor; er es ce- - Y • - tişmiştik. Cenuba doğru uz~nan ~a a a ~ 
c~pbedetı.._ dlferine ko?aylılı:la ıeçer- Kaıanlar Etme·ydanma götü ... saret ve um1d venyordı.. . ya konuşa.n:ıayız. . . . Haydarp~adan vapura atlayın... harekat hakkında bıze şımaldeki 
ler. Bir müddet ıonra terketmfJ ol· rüılmtiştü; asiler her an artıyorlar~ ~pçu ve humbaracı askerlerı . Bu c~kı amma. ya hepııruz ış.. ca, ilk işimiz oradaki büfeciden .arekat derecesm.d; olsun vuzuh 
dukJarı cepheye dönmeleri ele rnüm dı- bir kıııım zabitle:- hem ihtilale padrşah taraf!m tutmuşlardı. Hal- tırak ettı~.. 'k' birer simit yakalamak oldu. Di _ işareti veren ta!silat yoktur. An· 
künd"" Fak t ı ı d , . d b (Arka&1 sayfa 7 ıiilun 5 te) - Pekısı falan yok. Sabahı ın. .. d L' b" . . .. bli.. . ·r d ur... a ne o ur:oa o suz;ı_ <;>st karışmak istemıyoı·lar; hem e u •••n•••••••• ........ -................................................................................ yebiliriın ki dunya a :uıç u· sımrt, cak dünku Alman te gının ı a e 
veya dujmAn slf1.tlatı 1ekdıser~n- hislerini açığa vurmaktan korku- r. ') ayni dakikada dört beş ağza bir - tarzına nazara..-rı, Almanların ce-
deı:.~amaınen ayrıd.1r. Hareket dus- yorlardı. Turnacıbaşı Şakir ağanın •ı STER ·ı NAN 

1 

1 ~n bu kadar tallı gelmemiştir! nubda ya şarki Galiçya, yani 
turuarı da ıundan ıbarettlr: ö<lil k t öld\1 · . .. Al' N · h 1 

_._ ŞHn.diHk nıüfletek diifmanın korkudan op ubve · . . • Ikı gun sonra . ı 1acı: Lwow, Brot.i, ve Çernovıç sa a a. 
haldundan ıreleUın, tonra kendi lt'a- Sadrazamın ve azı ycnıçerı 1 S T ER İ NAN M Af - Ben roeseleyı an adım. rında, yai:ıud da, daha ce:nub1a, 0-
mıada ltonuıur \reya dti..UtUrU:ı dtiışrnanlannın kon:ı.kları yağma e. Dedi. desaya doğru olan sahil boyunda 

Bk"am Uşak7ı9iİ di.lmiştl. Bir t~raftan ela hllydud. Cuetelerde ııördük. hazırlanan bu para harb uma- - Hangi mesel~y~? bazı rnuvaffakiyetler elde etmiş 
başı Nakılcı :r .. ıustafa her tarafa talanbul adliye sarayının eski nınm ölçüsile yetipne:ı, artırıl • - Açlık ınescles1nı. olmalarına hükmedilebilir. Bunun-

Alacağı kadmm kızma 
tecavüz etmiş ı 

telli.llar salıvermiş; şöyle bağntı • Tevkifane cıırsasında yapılmasa muı tuım, 0 da bir hesab, bir Hep birden haykırdık~ la beraber bütün cephe üzerinde-
yordı.ı: kat'i tekilde takarrür ehnİf. bütçe itidir. Bunu müteakıb srra - Ey .. ne imiş.? Anlat .bakalı:;ıt kı' hakiki 

1

vazivet henüz müphem 
h .. t ı Allaha -.üJaedelim, Türkiye Anl ı Yahya Saim o gun .ı 

- Fetva ve udccel y~zan ~ı vle nin en bu;ük ,ebri kendisine ta.. malzemeyi bulmaya 1relir. O da ..... ,.ı . ~Ş! an . ve karanlıktır. 
Sıllv1·i11in Gelcvre köyünd.ı ni. hize muhalefet e en erı ve cunı e wık bll'. ad'~·e sarayına nihayet güçtür, bazı kısımlarda ise af&iı o .. ~u ımış. V . t h kk d ·ık n "h fik 

kahlarnak vadile evine aldıı4{ı Sü- başı kavuk1ulan kahrederiz; çoluk k: ........ cak ~mektir. ytıkarı in~iıua2xlır. Bu vaziyeL -Oruçlu mu? . alınzıye t abr~7 ~ ~ ~~1 ttnc: 
reyya 1·smindc b:~ kadının Nevri. c-ocu'klarını esir edip, kızlarını O- ·-r- - Evet ... Bize de oruç tuttur - rı, A .. ~d ': k1? erundın_ se 

1
• 

. •. , ~ d 11 b k Faka~ ne vakit? te verilen karardan kısa bir za - le ri musaı ın ısa a aır nrecc.ıv 
ye adındaki kuçük kızına tecaviız nar !kuruşa Ve u arını eşer ·u- Galiba parası butrdtr. Fakat man için.de meyva alınabileceği- muş! . f ·rtt ~ d" gv·z. 
etm"'kten suçlu Kaı-a Yusuf hak- ru~a satarız! Herkes dükkanın: aÇ- ne: Hakkı Tahsin Clayanamadı: lerı t~. 51 ~ ~nk~onfra de mec~ 1ı e ~, . ' . .. ~ . 1 h . sulh zamanının ölçüaWıe ıöre 

1
. . b h b h 1. Bu musaıd ın ışa ın erecesı ı 

kındakı dava J ncı Ağırcezada dun sın, sırçası zayı o ana cev er \·e- iSTER iNAN, - yı amma sa a sa a. ge ,n b 1 . R phe-
İ · · ri ı d · . t · t" olursa olsun, un aııo us ce neticelenmi~tir. ririz. çımız etı zerre aa ar c na- dıye ısrar e mış .ı. . . • ,. 

Mahbmtl suçy sabit görmüş ve yet ed'en bulunurs.ı keser biçe izl · .. 1 'i cTER l~' A'KI MA Bunun cevEiblnı ·da Sala}).attin sınd~ki hareka~ı~ ~atı .,şaft;ıa~~ 
Kartı Yusuill fi sene n~üddetle ağır Halk itimad edemiyordu; züa ·~ •·~ • '· . . .. ·.. Enis l!J!el"diı... ı ~ , teşkıl edecek ~etıcelere varamı,, 
tıapie mahkum etmiştir. cinayetlerin arkası gelmiyor; hat- (Devamı 4 üncü sayfada) cağı muhakkadır. 
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Telgra.18, Telefon Ve Telsiz Haberleri 
Müstakil Fransız l Sovyetler. hücumları [ 
ajansına göre püskürttük diyorlar 

Madridde İngiliz 
sefarethane~inin 
camları kırlldı 

1 ... -

. ..·:r;: 

Almanlar 
(Bqtarafı 1 inci sayfada} 

te mecbur etmişler ve bir motörlü 
düşman alayını tamam,iie imha ey
lem.işlerdir . 

Vaşington, 25 (A.A.) - Royter: Nümayişçiler Rusya Daha iyi va daha lan hayranlığı ve bize ka11ı olan 
Gazeteciler topl<tntısmda beya. l .-d.I b• tamamen muhalif vıı:ıiyetini de u-

natta bulunan B. Ruzvelt demiş- Ve ngiltere aleyhinde a 1 lr dünyaya nu::aınıyonım. Maamafih bütün 

Amerikanın 
Sovyetlere 
gardım/arı 

.. 
ırana 

inecekler 
Grodno, Koıbrin, Vilno ve Kov~ tir ki: bagı._ rdılar doğru 1 bunlara rağmen harbd~n evvel ta· 

no için Volkovi&k, Brest - Litvosk Amerika, Sovyetler Bırliğine kibi mümkün gene ikinci bk yol 
ve Pinsk istikametinde kanlı mu - · k. dahT d l Y S l d 

Kanlı muharebeler 

harebeler devam etmektedir. ırn an 1 ın e 0 an yardımt ya- Madri~ 25 (A.A.) - Dün öğle- az~n: e im Ragıp Emeç var 
1
: • . . pacaktır. Bu yardımın ne şekılde d Rusyaya ıstınad edebıLnek ve 

Mühim tank cüziitamlarının Bro- ya la ~ . i"d t . d en sonra Madridde binle-rce tale- -..ıır asyonal sosyalist Almanyalfngiltere aleyhine di'inmek. 
di istikametinde verdiklerı şiddetü pı ~gı~\ışıır~~ ,e:ı. ay:~ e C- be ve falanj mensubları Sovyetler .&.,. Sovy~ . Rus!anın müttef&i .B~ prtlar tamamen değit _ 
muharebeler devam ediyor. Düş - meın. 'fYC ·~r ır.ıgının ı .ltıyaç. Bıdiği aleyhinde nümayişlerde ~ldıkça bidıselerın mecburiyeti mtfhr .. Harbden evvel (1918 hlU'-

''seyyah,, varmtŞ man bu muharebelerdı: ağır zayia- 1~1rı. ~alum ,cnmadan Amerı_ka n: bulunmuşlardır. ıl~ günlük bir siyaset gütmek mev- bi) her türlü hisleri ~eri iterek Ruı· lranda halen 5.000 
_ ta uğramıştır. f~kbı~ y~aımda .. b~ılun~ıle~cğı Mitingden sonra talebe partinin künde bulunmakta idi. Komünist a- ya ile yolculuk yaoılabil:rdi. Bugün 

L ndra 
2

5 (A.A.) _ Müstakil Hava kuwetlerimiz muharebe k~ ı~ -.\d~r şe~ soy ~me. n:u~1: merkezıne gitmiştir. Orada birçok lemle bozufMak mücadeleye baş'a. bu, imkansızdır. ilab ... ıı 
Fıran:ız ajansının şark muhabiri meydanlarındaki kıt' alarımıza mu- _un . egı ~r. :::ıovy.et er . B~rlığı yüksek ze\•at i!e har'cıye nazırı d-ığı. gÜn zaruri bir inkardan racu Bu satırlara göz gezdiıildikten 
b

'ld" . r· vaffakiyetle müzaheret ederek hava şımdıye kac:ıar Amı>rıkay&. ıhtıynç- Suner de bulunuyordu ı:r · · e~ş oldu ve kendisi gibi dücünen I sonra Hitlerin Sovyet Rusya ile ı ınyo . d 1 d k" l .. t b" . . ıarıcıye d - d l l y A k i mütehassısların fikrine mey an arın a ı tayyarelerle b~r - a:ı _gos erır ·,.. ~ 11·~~~ ~~~dı etme- nazırı ihalk·ı hitab ederek aşağıda- lger ev et er zümresini de dava- anlılFlbilm.iş olmasının uyandıra • gfü: Al:. n motö<lii k olla<I ve ,.,h çok mühim .. ked hedefle« ..,; ~ışt>r .. B~ lı'. l. ' , ı ıld~ gı_ zaman ki beyana lt a bulunmuşturo sma karııhnnak •ibi bir avantaj bileceği biiyök h•l"e!İ, ancak, i . 
lı fırkal:rı Kafkasyaya vcııır ve halinde darbeler i.ndirmi11tir. şuphesızdır kı bunu buyuk mağcı- Arkadn ·lar elde etmeye başladı. çinde bulunduğu zaruretin dcrinliii 
burasını işgal etmeğe muvaffak o~ Havada ve denizde zalara ibraz etmek kafi gelmiye- Çok sö~ sÖyleme zaman dP v • 1 Almanyanın bu harb başında izah edebilir. Son giinlerin şİyasi 
lurlars B. Hitlerin bundan sonra- Hava muharebelerinde tayyare- cektir. DeL'Oll gönderile~ıl.ecek ciir. Şu anda falanJ karanını ~~r= Sovyet Rusya ile anlaşmasının bir iffaatı g?steriyor ki bu hıubin ba • 
ki hed:fj lran ve hak olacaktır. Bi- lerimiz 34 düşman tayyaresi dü _ şeyler !kundura ve çorap gıbı c~- mektedır. Sovyetleı· Birliğ" .. _ :ıanıret olduğunu yalnız hadiseler tında Hıt

1

er Sovyet Rusyaya ne naenaleyıh. şayed muvaffa~ olurs~, ı.ürmüşlerdir.. . . . . .. yadır • . Tayyare s_iparişlerini yeri- rimdir. Sovyetler Birliii:i bı~m~c fof·sı~ermemiftir. Hitİerin, hiı· muha- kadarR muhtaç idise b;ln1ukabil Sov. 
Rus seferin.in temin edecegı en bu- Harb germlenmız Fmlandıya kor t k h 1 h ~ cıa- e et lideri iken bapisanede kaleme yet usya da sİyuİ emellerinin bir . 

11 
f . d b. d" d 

1 
ne ge ırme ay ı zamana mu - hili ıharbim'zd~11 rnes'uldü. aldığı «Mücadelemı. es~·ı"nın· muh. gün tahakkuk edebilPCeg~i dü,ünee-

yük istifadeyi Gürcüstan petro a - ezın e ır uşman eniza tısını taçtır_. s. er. best bı.rakılan , Sov.ye. t Arkadn,lar, t Hf f l ~ ·1 -rının, Bas~a körfezi yakınındaki İ - batırmışl~ır. k ed l h 1~ l -cı ~~- ası ları, bu anlaşmadaki sun'i- sı e onun bu ihtiyllcına o nisbett~ 
ran petrolluının ve Mu•ul petrnl- Romanyadan gden Alman bom ~ll 1 e~nı~ ang,i nıa.san ar ıçın Sizi çağırac•k olan sese hazır liii daha bu anı.,.... yapıld.g, ,.. çabuk cevab vennekte keadim 
larının ele geçirilmesi teşıkil edecek bardıman tayyarelerinin Sivastopol anı acagın~ . 'l bilmiyoru:n. !anınız. Haztr olunuz. Avrupamn man ortaya vuntlUf bulunuyordu. m~nfı!ta·.tar hWetmif goranuyor. 
tir. Alman motörlii kolları lrana üzerine yaptıkları ikinci akına mu~ ~~~~t bu kre;Iılerın Sovyetl~r Bı_:- tarihi Sovyetler Birliğinin imhası- Filvaki bu kitabın son kısımla _ Hıt1et" ~fını .. daraltan çemberden 
kadar geldiği takdirde •buradan kabele olmaıic üzere Sovyet bom - lıgının Amerıkadan yapacagı mu.- nı emrediyor. rında gerek komünizme gerek 1 kurtuldugu gun Sovyet Rusvanm 
Bülucistan veya Efganistan yolile ve bar.dıt!"an .. tayyareleri Kö•tence ile bay~ata tahsis edileceğini tahmin Öğleden sonra da Madridde nü. IUnıum Rua _ Alman ;.üna~be~=- k~ndia.ine gösterdiği müzaheretİD 
ya her ikisinden birden Hind budu Suhna yı uç defa bombardıman et. etmıyorum. mayişler çok heyecanlı olmuştur. rine tahsis ettiği sayfalarda 111 cüın: ~~~lı~ heaa~ı?ı belki ödeme.. 
du.nu tutabileceklerdir. mişlerdir. Köetence alevler içinde- Al Kalaba1ık bir halk kütlesi İngiltP.- leler göze çarpar: yı dufUnmUf olabılır. Faka~ onun 

5000 «aeyyü-. dir. man taarruzu re büyük dçıligine giderek İngıl- (ıl918 bpbinden evvel Alman - ~u tı~ri .:;:ın:affakjetlere u. -
Bu .ilttİlllal gözönünde bulun • Alman tayyarelerinin Kief, tere ve Sovyctler Birliği aleyhin- yanın manaaız müatemleke siyase- aşa ~= -~ ~1 ejememn 

durularak çoğu casus, bozguncu Mi,_.n9k, Liepaja ve Riga'ya ya .. ptığı ·ınkı·şaf edı·yor de bağırar_ak hoşnudsuzlug~unu eme. tinden barb ve ticaret filolarından u!an. ıgı te aı a Y"Pı an em-il l uk b I I k o~ ' ek · • nviı1öler, onu, belki İngiltere iJıe 
ıve askeri mütehassıs o1an 5000 uıı:::..ım ara m a e e oma uzere termiş ve ltalyıı, Almanya, Fin lan. ~azgitteçifealı:r Rusyaya karaı lngıl~ere kat'i ınücadele safhasında da tek 
cseyyal11n• halen handa olması Sovy~t bom~ardıman t.ayyareleri diya. Romanya ve İsj:>anya lehin. 

1 ~ yapmasını daha rasyonel rar karfıltyabilirdi H·tı kıt' : İrwriliz ve Sovvet hükumetlerini Dan~ıg, Koemsberg, Lublın ve Var (Baftarah 1 ind Sftyfada) bır hareket tarzı olmak bakımın _ · . ı er !1vı 
·"'6· l t kt.'d. Sovveı· _ Al- şova yı bomlbardıman ederek uke- biyet venniştir. Birçok binalar yl de _bulunmuştur. dan anltyabilirdim Bu ti Al Avrupada en f&ııvvetli bulundugu -~u eme e ır. ·' • h d fl d b" '"k h "b kılmış veya hasara ug·Tamı~tır. 11.nıgütcıre elçiliğnıin lbrlzl cam. man • •. . sure e - na bükmettiğ"~i zaman bu-=~-•-u·· ba-

pak eb·ı İ .
1
. So rı. e e er e uyu ta rı at yap ~ "" ... ıya, c=L---=:.-uı fakat -:;t d · •-m.an tı has ı e ngı ız - • V- ı d V 'd k - Alman R b • ları kırılmıştı·:. Polı·,,~ ııu"mayı·ş,..ı·~ dı·d bir ...... li ika~ , H .... ere - reketile ·11!e bö·yle L!.. ibtım• ali b=-n 

. . d" k d mıı ar ır. arfOVa a ı petrol de- - umen cep e11 "S - po t yı kıt a • A UU" .... 
yet hiilkumetlerı §lm ıye a 8: poları alevler içinde yanmaktadır. karargahının tebliği leri dağıtmıştır. da . ' vı. vrupa - evvel bertaraf etmeye teıebbüa ey. 
hernahenk olarak hareket ed€mı- Diqürülen tayyareler Bükreş, :.'.5 (t\.A.) - Aiman - İngilterenİn protesiosu ~ ~zanyları ıayesm~ da':~ lernİftİr. Asırlarca toplanan dava -
yo~lardıı. . Bovyet hava kuvvetleri 22, 2:3 Rumen cephesi umumi knrargahı- Madrid, 25 (A.A..) - İngıliz bü- değif~iı oı!~u AOvnıpa aayaseh e ların birike birike toparladığı a -

,... d b k da 
1
-aiabal• 

1
- bır ·· k ı · · ı · · s · · zaınanın pan- zı"'m .. ,;;. m·hayet bar k t 1 · ıran a u a r o11. . '!\. ve 24 Haziranda ekseris( hava nın tebliği: yu e çısı, ıa.rıcıye nazırı unerı sJaviat Rusyasının Alın k ~- • e e e ge mıf cseyyaıh• kaftlesinin.. bulunma. sı_ meydanlarında tahrib e·lilmek su- Muhasamatın ilk üç gu" nü, kara · a t d k I g"1l b" .. k l laff any~ya ar- bulunmaktadır. Böyle ötdürücü bir 

b 1 

Z~Y_-~e .. e __ ere n ı. ere uxu : : fi le uza cür'et eltlği mütemadi S11indir balind• birbiri1e çarpı .... 

Sovyet - Alman mu~ase e~ er~n~ retile 374 tayyare kavbetmiştir. harekatı tesbit edilen pl2ın mud- çılıgı onunde yapılan numayışı ve hayasızca tehdidleri unutmadım. naayonaJ aoa,.ıizm, demokrasi~ 
~:ıs~ihane ve norma: ık~n ~ıJc ı~ı Ayni müddet zarfıntla Sovyet ha- hince cereyan etmtş ve düşmanın protesto etmiştir, Tek hedefi Almanyayı acele hir ha- komünizm mücadeles.inden, eğer 
ihukUmet ara3ında dıpk>matık mu- va kuvvetleri, hava muharebele- birka) aksülamel teşel>büsü geri -- rekete sevketmek olan Rusyanın imkan olur da ortalık tam bir ha _ 
zakerelere sebeb olmuş!ur. . rinde 161 Alman tayyaresi öüşür- püskürtülmüştür. ı·k·ınc"ı F·ın .. Rus daimi seferberlik maneVYalarını da rabeye döllJ!leden çıkarsa, o :ıaman 
~u ~eyyahların fa:ılıyetı mub,- müşlerdir. Bundan başka havs Düşman hava kuvvetleri. fev- unutmuf değilim. KPza harbden ev daha i.yi ve daha adil bir dün"a"r 

telif hu.kilmctle7 .tar'.lfından verı- meydanlarında da takriben en a- kalMe şiddetle Köstence. Sulına h bt d b 1 d vel İnıparatorluğumuz ve rni'leti - kavu.-caiı:ı, demek~ir 
len :VQ. lr:;ın h~rıcıye nezaretı d~ şagı wu tayyare tahrif> ed!Jmıştir. ve Galatzı boınbracfıman ctrnış ve ar ün aş a 1 mİz alPd'Yhİne kindanm"' ....... ._,...... Öyle İ.M: bcp .. _ .. _ ı-ı..ı;,, ... 
yalarında mevcud rapol'larla sabıt Paratütçüler Tucea, Brayla ve Yass~'ye birkaç • . yarıı e en Rus efkarı umumiyesi- lim! olmuştur. Al . .. t .. l b b ~t ... f k· k ~ (Battarafı. ~ ıncr sayfada) nin hali hiç hat1nmdan çıkmıyor. s m ~ 

.. . İ .
1
• So ~n pa. aşu çu e~ı eşer, o~ bom a atrnı~ ı.' a at şayanı a. gurmuş olan şeraıtı anlatmışttr. Rus matbuatının Fransaya karıı o. 11fb,.. UC:a.a, .ı:K L.An.ı,. 

<ıMuşterek hır ng! ız - yYeh nar kışılik gruplar halınde ve Sov- yıd netics.!,er almamıştır. Hava Devlet nazırı bu sabahtanberi -;r 

1 

- r 
~:U:eketi.» yet üniforması giyrr.iş olarak muh. kuvvetlerimiz, yeniden büyük ne- Finlandiyanın Sovyet tecavüzleri -

~vy~l . huKumetı 1922 mu~e- telif noktalara inmişlerdır. Bunlar ticelerle bolşeviklerin mühim as- ne hedef teşkil ettiği ve Sovyetler 
desıne ıstınadcn bu seyyahla, ın münakalatı bozmak maksadile sa. keri tesisatına hücum etmişlcrd;r. Birliğinin Finlandiyaya karşı has -
iade edilmeleri. için T~hran .. ma: botaj hareketleri yapmak üzere Yalnız Rumen hava kuvvetleri ve m<\Oe hareketlerde bulunduğunu 
kamlarını ta?:yık eicb ı lır. S.y~sı inmişleııd'ir. Oroularımırzın gerL hava dafi bat.anaları, 30 Sovyet kaydetmiştir. 
mahfcll~ri_n ~~naatine göre m_~: sinde, sabotaj yapmak vazife.sile tayyaresi düşürmüştür. R~men Bunun. i?.indir ~~ Finl<sndiya 
terek ibır Ingılız - Sov~et hareke: ,ı mükellef •)lan paraşütçüleri im.ha hava kuvetleri, yerde asgarı 40 me~leket~ m.~dafaa ıçın bütün as -
kat_'i mahiyette bir tesır yapab;lır. etmek jçin avcı taburları teşkil e~ tayyare tah::ıb etmiştir. C<!m'an 12 ken tedbırlerı almıştır. .. 

Iranı ve dvar rr.emleke:ı~rı b~ dilmiştir. Bu avcı taburları dahi- tayyare kayıbımız vardır. Devlet ;ı~zırının be~~nat_~n~ mu-
ıseyyahlardan temizlemek ıçın dı- Jiye komiserlığin:n emrine veriL Berlin 25 (A.A.) - O. N. B, te~~:bf'kmeb 7n d mecl~_ıld~uk~ın:ıete 
ğer bir müniın sebeb daha vardır. m;ştir. ajansının bildirdiğine göre, Alman- mu e 

1
• a~ .~ un.a ını 1 ırmıştır. 

İran yolu İngiliz - Sovyet ordul~- Finlandiya Rumen k.ıt'aları kanlı muhare~eler Hel~. u:~e 4 akın yapıldı 
rını birleştiren yoldur ve harbın Finlandiya, ı >praklarını Alman den sonra kuvvetli Sovyet kıt a~a: Hels.:nk~ ,;} (A.A.) - D. N. B.: 
«-ıerharııgi bir safhasına bu ordu- lot'aları ile Alman tayyarderınin rının muannidane mukavemetını Bugun -=ıovyet tayyareleri tara-
•r bu memleketlerden geçecek.. emrine vermiştır. Sovyetler Birli- kırmışlardır. Cereyan eden muha- fından Helsiııki üzerine büyük 
lerd ği hududhırm.:ı. yakın olaı~ mınta. rebeler esnasında bolşevikler ağır mikyasta dört a'!cın yapılmıştır. 

ır. kalarda Alman kıt'alar• ile hava zayiat vermişlerdir. Son alarm saat 12/15 de sona er~ 

I
• •ı• } h "d 1) .. -d b Trenlere taarnız miştır. 
ngı iz er filolarının ta. ıı alı l gun en e- Berlin 25 (A.A.) - D. N. B. İav- par'~--nt_.a ırizli bir 

ri <lıevam etmektedir. 23 Haziran- -y aame "" ... ajansı bildiriyor: celse akletti 

S d 
da Finland:y.:ı. topra'kları:ıdan ha. ş k h · d k' h t Ufiye e valanan 6 Alman tayyaresi Kronş- üçüna;ü ;:~ü:~ı: ~l:n:u ..;:~h~::~: Stoklholm, 25 -~A.A:) - İsveç 
tad mıntakasını bombardıman et- t ı · d .. d · llar·ıle parlamentosu, bugun gızli bir cel-

i ı 
ayyare en uşnıan emıryo . . iler iyor ar mek teşebbüsü .1d~ bulunmuştur. lokomotif ve vagonlarına karşı şid se a~tetmıştır. . 

Bu tayyarele:· tardcdilmiştir. 1 detli hücumlarına devam etmişler- Dün kral Gostafın rıyasetınde 
tayyare <lüşi.ıtülmüş ve 4 Alman clir. Yalnız bir .şimendifer hattın - toplanan nazırlar lheyeti:nin içti
sübayı esir ed•lmıştir. 2! Haziran- da 17 trene isabetler kaydedilmiş mat hakkında şımdiye kadar hiç Kahil'!!, 25 (A.A.) - İngiliz 01'· 

taşark umumi kararg3hının teb
liği: 

Habeşistand.ı ve Libyada, hiç 
bir değışiklik yoktur. .. . 

Suriyede, sağ cenah bolgesm~e, 
Şamria sükun hüküm sürmektedır. 
Catanadan şimale doğr:ı ileri ha
reltetlerine, İngiliz kıt" aları, dY~; 
Viohynin dokuz tankını ve UÇ 
zırhlı otomobilini ele geç;rmişlel\. 
dir. 

Merkez bölgesinde, İngiliz ve 
Avustralya k;ta'wmı. Mcrc~·um 
'Ve İmbalessak;yi yeniden işgal et-
mişlerdir. 

Sahil l:lölge~inde, İngiliz donan-
ması, Damur mıntakasında V~chy 
mevzilerini bombardıman ederek 
Avustralva kıt'alarının ileri hare
ketıne f~al bir surette müzaheret
te bulunmu~lardır. 

da 4 Alm:rn tayyaresi Kandal~"ı<şa ve bunlar kısmen yakılmıştır. Bü - bir tebliğ neşrcdilmemiştir. 
mıntakasın'i hi.ıçum etmek teşl'l:,- tün bu trenler asker ve otomobille 

l dolu idi. Birçok lokomotifler tah -
hüsünde bulunmuşla:- ve Ku vpv rib edilmiştir. 17 lokomotif, yalnız 
mıntakasında b:ızı Alman kıfa]a_ bir keşif uçuşu esnasında tahrib e
n 'hududu geçn~eğ·~ teşebbüs et- dilmiştir. Birçok noktalarda istas -
miştir. Tayy-arele.:- geri dönmeğe yonlar dışındaki raylaı da tahrib e:. 
mecbur edilmiş, kıt'alıar da tar<le- dilmiştir. Bi~k garlar da yıkılmış· 

Holanda 
Kraliçesinin 

nutku dilmiştir. Es!: ed;ıen Alman as- tır. 
kerle-rinin sayımı yapılmaktadır. Tayyareler keşif harekatına iş -

Romanya tirak ederek kıtaatı Alman cep- Londra, 25 (A.A.) - Kraliçe 

h h b 
Wilhelnıine, dün ak<Llm Holanaa 

Romanva bi.ıtün arazisini Al- esinin önündeki vaziyetten a er- s-" d ı d milletine hitaben radyoda bir nu 

m
an kıt'alarmın emrine tahs.is eL ar etm.i.ş er ve üşmanın musam- -

k b·ı L •• ı k tuk söyliyerek derı1iştır ki: 
m'ştir. Yalnız Sovyet ;;ehirleri V<' men mu a ı nucum arını ırmış -.. lardır. Rus milletinin geçırmekte ol-
kıt'aları üzerıne akın yapan Al- Büyük muharebeye doğru duğu müthiş imtıhandan dolayı 
man tayy.ireleri değil, ayni za- Stokholm 25 (A.A.) _ rcTid _ tee$9liır duymaktayız. B. Hitlerin 
manıda Sovyet kıt' alarma 'karsı ningen11 gazetesinin Berlin mu-ha - 'muazzam harb makincsı bugün 
harekata geçe::ı Alman ve Rumer. birinin bildiroiğine gör~. Berlin as- Sovyetler Birliğine tevcih edil
kn'alarl tfa Romanya arazisinden keri mahfelleri, p,ndiye kadar vu. miştır. Fakat yarın veya öbürgün 
hareket etmektedir. Alman - P..u- kua gelen harekatın ancak büyük mukaddes bildiğimıı: medeniveti
men ilnt'alarının Çernoviç ve Prut m~~r~ey~ bir haz~rlanma ~~ş~il mizin ve pren~ipler.ımiz.in ku;vet
nehrinin ı;aq sahilini ele geçilmek ettı~nı soyleniektedır~er. BuyU\k li kalesi oları Ingiltere ve Amcri-
. . t ı.ıa ~ı ıeı::ebbü' sler aka muharebe, Almanlar Rus ordueu - k b :ı.. ..ı• k" · k k ıçın yap 11' • " • - k ~ . k"lli .1 k 

1 
v a u uıaro rrı.a ınes:ne arşı oy-

metc uğram•~tır. Alma.nlaraan ve nun ub~~rı ~-ı'!tesdı_e Barşıkaştıgt mağa mecb';lr kalacaklardır. 

nl rd 
· ld k zaman . ~ enu.wifi. e ır. u arşı - . . . 

Rume e en esır a ı . laşmanın gecikmiyeceğı tahmin e - Bu?un . t~ındır kı, bol-şeviklik 
Londra, 25 (A.A.) _ Avam Ka- , Kankların kararı dilmektedir. prensLplermı ve hareketlt'rini 

Avam Kamarasında 
gizli celse aktedildi 

Çin çeteleri asker 
dolu bir treni 

berhava ettiler 
Şanghay, ~5 (A.A.) - Çın gaze

telerinin ver::lıği bir habere gfüe, 
Şansi eyaletintf€ Taoşing dcın' r
yolu üzerind~ Japorı kıtaatl nak
letmekte olan bir trc:ı dinamitle 
atılmış ve 100 den fazla Japon as
keri ölmüş veya yaralanıııışır. Bir 
ço.k vagonların parçalandığı ve 
Çın çetelerinin müihim miktarda 
yiyecek maddes;le harb malzemesi 
ele geçirdikleri söylenmektedir. 

Alman yaya 
hava akınları 

Lon<lra, 25 (A.A.) -- Salahiv<>t
li bir .membada.n bıld·rılclığıne gö. 
re Salı/Çar~'lmba gece:sı bcmbar. 
dıman tayya.-e!erim z Almanya ti
zerindeki hücumlarına öevam. et. 
mişlerdir. Ko:onya, Dusseldorf \•e 
Kiel deniz üss•ı bombardıman e
dilmiştir. 

Son 15 gün zarfın'la Alınanya
daki hedcfl~r üzerine atılan hom.. 
balar büti.in Nısa:ı a,1rı zarfında a
tılan bombalardan fazladır. 

Peştedeki Yunan elçiliği 
Budapeşte, 25 (A.A.) - Macar 

Amiral Darlan Pa • t hükfuneti Yunanistanın Bu<lupe~ . rıs e tedeki son elçisi B. Skefarıne dip-
Vıcı'h~, 25 (~.A.) - Amiral D.ır. l lomatiik faaliyetin'! nihayet ver

lan bugun Parıse hareket etmıştir. mesini teblig etmiştır. 

Sabahtan Sabdha: 

Kıt' anın 'talii 
Bu harb baflamadan birkaç ay evvel İngiliz Bafvekili Çember. 

layn, Fran51z Bqvekili Daladye Münibe ııelmifler, Alman devlet 
reisi ile görü,miiflerdi. Harbi önlemek için yapllan bu konuf1118da 
Çemberla]4Rın Alman;ı:aya törle bir ·ıeklif yaptığı o zaman pyi ol-

muıtu: 
- Avrupanın küçük devletlerini zaptedecek yerde madeni bol 

toprağı bol zengin Sovyet araziıine akı versene! 
Tafailita barbden aonra çıkacak renk renk vesikalarda ıörülecelr 
olan bu teklifin müsbel neticesini ne yazık ki Çem.berlayn görme
den öldü. Yalnız ara yerde irili ufaklı bir düzüne kadar Avrupa 
devleti yerlere serildi. Bununla beraber ferdler için dönüt imkanı 
olmayan ölüm yolundan milletlerin dönmesi ib~ daima mevcucl 
olduğu için Avrupa haritasının günün birinde az çok farklarla eski 
teklinde benzemesi imkinı da mevcuddur. 

Geçen Pazar sabahı başlayan Alman - Sovyet harbi henüz ilk 
faslında olduğu ~~in neti~e üz~ne mütalea yiirübniye imkan yok
tur. Fakaı bu mucadelenm talia yalnız Alman ve Rus milletlerinin 
faDSIDI değil bütün Avrupanın kül halindeki mükadderatını da ta
yin edeceği muhakkaktır. Çünkü kıt'a üzerindeki en büyük iki lnnr· 
vet çarplfl118ktadır. Bu mücadele için tarihte bot savfa1ar :ıale11 
açık duruyordu. Şimdi bu sayfalar yazılmaia bafladı .. O geç mu
kaddc:;r olan bu çarpışmanın bıqlangıcı ile bağlangıcı arasındaki 
devre belki uzun sürmiyecektir. Fakat çakacak neticenin izJeri. uzun 
zaman kı::'aya hakim olabilecektir. 

ınar~ı b•.ııgün gizh bir celse a'k- ).foskov_;:.~ ~:- ~A.A.) - T~~s ajan- kat'iyetle reddettiğ imizi hiçbir za-
te~ş ve ticaret filosu vaziyedni sının ver•ıgı b!r habere gore, Don de gönüllü yazılmak istemektedir- man unutmıyarak ve bolşevikliğe 
~~kere eylemiştir. Sanıldığına ve Ku~ Kaza'kl~~ t memleketi ler. 5000 ~azak biı~ içtim~ aktede- karşı noktai nazarımıza sadık ka
gore, başvekil Avam Kamarası- müstevlıye karşı müda.aa edecek- rek hocibın \e magrur duşman e. larak., vaziyet müsaade edin~e 
~a bu hususta tam izahat vermi~ }erini bHdi.rmJşlerdir. Kazaklar as. 'Zilinciye k~d.ar silahlarını terket- Rus milletinin yanında harıbedece_ 
tır. . okerlik yapmağa. mecbur değillerse memek kararnu v?.rmışlerdlr. ğlz. 

İkinci yqını biti~ barb Fransa ve İnsiltere g1Dİ iki dost ve müt
Jtefiki birbirinden .,.annak gibi hayretle karfrlanan bir gan"'be do
ğurduğu gibi Almanya ile Rusyayı lulufluran &İyaaet nı.anlığına ııö
re tabii bir_. do yarattı. Hadiaeler daha neler yumurtlayacak? 

....:J3,,./.on Ctakid 



q ;:,ayra nazıran ~ 

HATI ALAR 
~······ .. --·••••••••••••••••••••••••••••-, (Ba,tarafı 2 nci sayfada) biraz da peynir bulabildi. Bahçe-
• -ı • -: Def~e~ ıe:den ?inlediğim1z şL den de domates fılıin toplıyarak 

r---.-e_h_i_r_· ___ a_b_e_r_l_e_r_i_1 
:maarif Vekaletinin güzel bir teşebbüsü 

"Akşam Ticaret 
Okulları,, açılıyor 

Halka kahve tevzi·-;_=.· ır zı!afetını hıçe ~ı :sayıyorsu~uz.~ güzel ve bol ba- sal:tta yaptı. 
1Bır Yak'.lb Salih vardı, §ımm Nihayet gece yarısma kadar ko 

atına Pazartesi i ~:ededir bilmem, bu suale o bile ~u~~fm~~ştük. Artık yatma vak-

b 1 
. - Ya! Ali Mükerrem a"kşamki gibi ge-

gÜnÜ aş_anıyor • Nidasl! çıkardı. Zira, bizim gü- ne bir aralık sır oldu. Bir müd • 
rültümü.z içinde bile, kahvede ol- det sonra da bir yatakla yorgan 
sun, evde olsun, küçüJt 'kağıdlara sırtlıyarak geldi. Bunun üzerine 
mensur şiirler yazmaktan vazge. öte'ki yatakları ta~ımak için biz de 
çip lakıırdı etmeğe pek nadiren gidip kendisine yardım ettik. 
tenezzül ederdi. O da ancak böyle Yataklaruruz koca bir salonda, 
pek mü.stesna dakikalar seçerek. . . arada birer yol bırakarak, bir tren 

Dün kara kalwecilere çc
lıirJek kahve verildi, bun
ları çekerek 250 gramlık 
paketler halinde satacaklar 

Bu okullarda, pratik bir şekilde ticaret hayatına: ahlmış veya 
ahlacak gençlere ticari bilgiler öğretilecek 

IV gibi upuzun sıralnamıştı. 
Kuru kahvecilere kahve tev- Mütarekede Nedim mecmuasını Yusuf Ziya; ta uçtaki yatağa 

• ziabna dan öğleden sonra bq- çıkardığım tarihte bir akşam Ali heımen dalmış, başını ya">tıkt&n 

Maa:r{f Vikaleti, ticari hayata şubelerini ihtiva c<len ihtısas kurs~ Akşam ticaret okull.ırına alı~ 
lanını,tn:. Mükerrem i::."mindeki bir şair ar. kaldlrarak söyleniyordu: 

Vdiyet kuru kahvecilere • kadaşın daveti üstüne ben. Yusuf _ Aman. Ali Mükerrem, meş.. 
lüzumlu elemanları pratik bir şe~ lal'lı açılacaktır. Kurslara devam nacak tale~den 12 y:ışınJ.:n 16 sı
kilde yetiştırmck ve ticaret haya- edenlere, ktsa bir zaman içinde na kadar olanların ilkokul mezunu 
tına atılmış veya atılacak gen~leri banka, şirket, fabrika gibi büyük olmaları, 16 yaşından 45 yaşına 
füzumlu bil'gilerle techiz etmek ve k~ ticaret müesseselerini kadar olanların da en aşağı Hko
gayesile mem1eket!mizin muhte. t~m ~ir .vukufla idare ~decek J?r~- kul üçüncü sınır.ına kadar okumuş 
lif mıntakalarmoa cAkşam ticaret tık bıLgilcr metodlu bır şe'kıloe . . . 

mınt.ab ihtiyacına göre kifi Ziya, Orhan Seyri, Faruk Nafiz hur hilkayeyi bilirsın ya ... Hava 
~tarda çekirdek kabv~ "Yer - 0Yztepeye misafırliğe gitmiştik. 91cak ... istersen ~u yorganı al da 
~ ve her k~ ~~vecıye kaç Ali Mükerrem Muhtar Paşa kö~ sırtıma bir Acem pidesi atıver! 
kdo kahve verildiğı 0 . ~ınta. • künün bir kısmında ailece oturu - Biz de aşağı yu'kan onun gt"'biy
~ıo kaymakamına bddirilmlf- yordu. Fakat o akş<.m köşk tenha dik. Tek yumurta ile bol salata 
tir.Ka _1 ___ 1 __ ı : kah ._ idi. Bunun için bizi davet etmişti. karnımızı doyuraca.!ı: yerde, jc;.tiha.. 

okulları. açmağa karar vermiştir. öğretilecektir. veya Mıllet Mekteblerınd~n ehh- Jm-IUIUILI", auru ven O ı,. ......... b. 1 k . tik Balı- :ı 
Jere verilen kahvelerin çekilerek a~.. ır eşere gıt · mızı büsbütün açmıştı. 

Bu okulların tedrisat ve idare Mektebin idare işleri Vekalet- yetname alınış olmalar: lazımdır. 
işlerinte aid Maarif Vekalteince çe tayin edilecek bir müdürle mu- Mekteblerin buiunduğu yerle_ 
bir talimatname hazırlanmıştır. avinJeri tarafmdan idare eciilecek rin mahalli hususiyetleri gözönün. 
Bu talimatnameye göre; yakında ve talebe kadrosu :ihtiyaca göre de bulundurularak kurslarda ica
faaliyete geçecek olan akşam tica- mekt~ idaresi tarafından tesbii bında gündüz tedrisatı da yapıla-

pake:lere konulmaıı İfİnİ sıla çede çıçekler :ırasında birkaç saat Fakat AH Mükerrem hic aldır-
bir tekilde kontrol edecekler oturduk. ~nr.~ içeriye girdi~ madı. Dışarıya çıkıp t>llnde :ığzl-
ve kahveye nohud, fındık ka.. Gece ç(ikmuş, yemek vaktı geç- na kadar dolu kocaman bir sürahi 
buğu gibi maddeler karıthrıl • mişt~ /bile... . . . ile ~ldi: 
maıına ·müsaade etmİyecekler - Bır aralık Alı Ml~kerrem d~ _·Rakı içtiniz. belki susa,.sı~ 
dir. rıya çıktı ve arası beş dakika g._>ç- dedi. Bardaklar masanın üstün -

Kuru kahveciler Pazartesi gü.. meden şu hazin haberle geldi: dedir. • 
ret okullarında muhtelif ticaret edilecektir. bilecektir. 

Şose ve parke 
yapdacak yollar Vergi taksitlerinizi 

·ay sonuna kadar 

Gizli francala 
satan dükkanlar 

nüne kadar verilen kah.veleri - Eyvaıiı yemek yok! Arkasından.· 
• ö::.::.a::ı-::_ olarak 250 ..... amlık 
: guuuauut ·- - Yemek mi yok! _ Allah rahatlık versin! 

paketlere koyacaklardJr. Hal - - Evet ..• bizımkiler öğle:rın İS- Diyerek, yu·· rüyen bir Buda hey 
ka kahve tevziatına Pazartesi k b b tarııbula gıder ·en aşçıya a er. ver. keli m-'-ab~tile kapıya do"gru yü • 
günü sabah saat 7 den itibaren k"l eııı 
Emniyet memurlan ve belediye meği unutmuşlar. Dadı da ı erı rüdü. 

Belediye Fen işlen Müdürlüğü, 
§E!ıı"in bazı semtlerinde şıuse ve 
parke olarak in~a edilecek sokak
ların keşiflerin~ hazırlamaktadır. 
Mecidiyeköy, Çarşıiçi yolu ve Ga
lata Kalafatçılar caddesi adi kaL 
dırım yapılacak, Galata Buğulu 
sokağı parke olacaktır. 

ödeyiniz 
Francala imalatının tah<iid e. 

dilmiş olmasına rağmen, yap:lan 
teftişler esnasında, bazı lokanta 

müfe:tiperi nezareti altında kilidlemiş! 
bqlanacaktır. - Ziyanı yok! dedik. Bakkal -

Ha.Hd Fahri Oz•msoy 

Fıal Miirakabe Komisyonu dan bir şeyle.. tedarik ederiz. C*l ı inci ve II nci fıknılar bun<W.n 
dün öileden sonra fevkalade -Aşçıya söyledim, bakkal ka- evvelki yazıda. çıkmıştır. ve sandüıviççilerde francala sarfe

Kanun icabı olarak vergi ver. dildiği cgörUlmüştür. bir toplantı yaparak kabvele - palıdır. dedi. 
rin satıı fiatını tesbit ehnİftİr. Hepimiz birbirimize bakıştık. Ratic:I Rı·ıa Tayatrc»a 

Bu akşam 
Kadıköy Süreyya 

melde mükellef bulunan vatan- Bu arada Emmönünde bir san-

::;ı:.ııı:ıer:;. ~ düvi\'çi dükkanında 40 ve 100 
tubelerine ödeyip mukabilinde gramlıık iki nevi francala satıldığı 
makbmlarını almaları icab e - tesbit olunmuş ve 150 ye yakın 
der. Bu müddet zarfında öden. francala müsadere edilmiştir. ni
m.İyen vergiler yüzde on zam- ğer bazı kimselerin de makarnacı
la ve tahıili emval kanunu İ - !ardan un satın aldıkları görül. 

Bu fiata göre kavruhnut ve çe. Yusuf Ziya: 
kilmiı kahve perakende olarak - Domates de yok mu? 
kilosu 284 kuruı' üzerinden sa- Dedi. Beni Öpünüz - Komedi 3 :lerde 

Halide Pişktn tem.,,illere lşt.lra1' 
Şişli, Samanyolu, Karaköy, Boz.. 

kurd ve AbiJeibürriyet yolları 
§OSe olarak inşa edilecektir. 

Hunlandan b~a Cihangirde 
Tüıfekçisalih, Batarya ve Altınbi
)C".lik sokaklarile Talimhane - Tak_ 
sim caddesi parke olarak yapıla

caktır. Bu inşaat için 28 bin lira 
ayrılmıştır. 

Beyoğlu mmtakasmda Tiirkbe
yi, KordeHi, Tavukçufethi sokak
larile Pangaltıda Tayy::ıreci F ehmi, 
Şişlide İskete soka'ltlanmn şose 
ve adi kaldırım inşaatı <la y:ıkın
da ihale oluna<·aktır. 

Lfilelide Gençtürk caddesinin 
de ~se üzerine katran kaplama 
yapılacaktır. 

Çok feci bir 
tramvay kazası 

cablarına göre tahsil edilecek • müş, tetkiklere başlanmıştlr 
tir. Bu ay sonuna kadar öden -
meıi wım gelen vergileri •ıa- D"ğer taraftan fırınlardaki tef-
ğıya yazıyoruz: tişlere de ehemmiyetle devam o. 

Birinci taksit maktu kazanç lunmaktadu. Bazı fırınlarda nok
vergileri, beyannameye tabi san ıvezinli ekmek imal edildiği 
kazanç vergilerinin ilk taksiti, anlaşılmış, bu ekmekler müsadere 
beyannameye tahS limited tir- edilmiştir. 
ketlere aid vergiler, ünvan tez- Bazı :ürmcılar hakkında d 
keresi harçları; Pazar tatil ruh- a, 
satnamelerinin harçlan; vergi muntazam defter t~tumladığı için 
karneleri taksitleri, buhran yer. zabıt varakas1 tanzım olunmuştur. 

\,.gÜİ ve milli müdafaa vergileri) Dahiliye Vekilimizin 

Karısını ve kızı evıendi 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak'ın 

h• t • • • kızı Handan Öztrakla Şefik inanın 
ızme cısın~ 11ikahlan Ankara belediye ealonun.. 

Dün, Sirkecidl?. bir gencin ölü- "' da icra edilmiştir. Merasimde Mil-
rnilc neticelenen feci bir tramvay yarahya. n eczacı Jet Meclisi Reisi Abdü:halik Renda, 
kazası olmuştur. Başvekil Dr. Refik Saydam, Vekil. 

Taksimde oturan Ali adında bir ıBir müddet evvel Çengelkö- ler, meb'uslar ve iki tarafın akraba 
genç dün Sirkec!de Hocapaşa cad- yünde kanlı bir aile kavgası ol. ve dostları .hazır bulunmuşlardır. 
d · d k t Y Yeni evlilere saadet diler, ailelerini 

esm en geçer ·en, va man u~u- muş, Sami isminde yaşlı b:r ecza- tebrı"k ederı·z. 
4 un ı"daresindeki Fatih - Taksım . . 
.ı • ~ oı. kısknnçlık saıkasıle ve bıçakla 
tramıvayının sadmesıne ugramış.. lk M h'b · .. .. d b "t 

arısı ev ı eyı yuzun en sa ı Bir kadın aktar ihtikar 

tılacak:&r. Halka verilecek 250 
gramlık paketlerin perakende 
aatıı fiatı 71 kurut olacakbr. 
Toptan olarak tüccarlar pera -
kendecilere kahvenin kilosunu 
262,5 kuruta satacaklardır. 

Kuru kahveciler de her aile 
bqına 250 gram çekilmiı kah.. 
ve vereceklerdir. 

Belediye kooperatifine de bir 
: miktar kahve verilrnittir. Bele
: diye memurlarına kahve tev -
i 7.fııa!mı kooperatif yapacaktır. 

'··············································-' 
Saçları kesildiği 
için kocaları eve 
almıyorlarmış! 

,,. •............................................. , . \ 

E iki çingene kadmı müddei-

. . . . 
~ . . . .. 

umumiliğe müracaat ede
rek, •a~larını kestiren bir 
komiserden davacı odukla
rını ve tazminat istedikle-

rini aöyledilcr 

'············································· ·' tır. A • iz bırakacak şekilde ve kar•sının 
Çdk anı olan bu çarpma netıce- yaparak yakalandı Mi.iıddeiumumilik, dün şimdiye 

~inde, Ali tramvayın altına <lüş- bizme~isi A~iyeyi vücudunun Buııgaz adasında Mariy:mti is.. kadar adliye tarihimiz<le görülmt!. 
müş, feci bir şekilde çiğnenmiş, mulh~~lif ye:-lerı~den yarab.mıştır. minde bir aktar 'kadın kilosu aza- miş 'gariıb bir müT"acuatla karş•laş
icaldırıld·ığı hastanede ölmüştür. B.ılaıh~re.,l ncı Ağırceza .~ahk~- mi 180 kuruşa satılması icab eden mıştır. Müracaatı yapan genç ve 

Vatman ya~alanmış, Yak'a etra. mesme ıntı.ırnl eden bu hadısemn ka'hveyi 280 kuruşa satmak sure- kendi nev'i içinde oldukça güzel 
fında taıhkikata başlanmıştır. duruşması dün sona ermiş; Sami tile 1htikar yapmıştır. iki fkıptı kadındır. 

--·-·---- 9 ay 20 gün müddetle hapse ve Bu selbebd<?n dolayı dün adliye- Güllü ve Sultan isimlerindeki 
Tayin kanısına 200, hizme'tç~ine de 50 ye verilen Mar!yanti Asliye 2 nci iki kadın dün öğled.;ın sonra müd-

tstanbul bina vergileri ikl nu- lira tazminat vermeğe malıkfım ceza mahkemesinde yapılan sorgu.. deiumumilik bürosuna girmişler 
maralı itiraz komisyonu azalıgına edilmiştir. ;öl.mu müteakıb tevkif edilmiştir. ve bir komıserden davacı oldukla. 
bir numaralı komısyon azasından rıın• 00.~lemişlerdir. Şikayetlerinin 
Bay Cabir Vatla, onun yerine de Fiat murakabe kursunu BARAÇÇI AiLESiNiN mahiyeti so~·ulmuş, kadınl:ır vak'a 
temyiz komisyonu raportörlerin- yı kendilerine mahsus şiveler:le 
den Bay Tahsin Gençayın Maliye bitirenlerin tayini ELiM BA YIBI şöyle anlatmışlardır: 
Vekaletmce tayın edildiği mem.. Fiat Mürakabe kursunu ikmal ,_ Küıçükçekmeceden. et alınış. 
nuniyetle ha.i:>er alınmıştır. edenlerin m:.ıhtelif vil5yetlerde'ki YaAaf eşr~ı~dandmŞerh~.m E~a d: Floryaya doğn: dönüyorduk. Bu 

.dskerlik işleri: 

Yedek sübaya 
sevkedi lecekler 

Fatih Asker'lik Şubesinden: 

Mürakaıbe Bürolarına tayinine· raçfiçkı a ıdzı· e ~fe . 1ev_ 1d eKıı - 1 
!komiser yold;ı biz!. yakaladı ve 

re ası, a ıye mu ettış erın en a. d 
başlanmıştır. Bu kursu iyi derece- 'zım Haraççı, Mobilya ve Mefru~at ••Buralar a ne arıyorsunuz. Du. 
de bitirenler vj}ayetierdekı Müra. tüccarı Haraççı karde~ler müesse - run, size bir ceza yapayım, diye
kabe Bürolarına şef olarak tayin I seleri sahihlerinden izzettin Kani rek. iki":'izin de saçlarını kökün. 
edileceklerdir. Diğerleri j.;e istan- Haraççı, Yusuf Haraççı; Abdullah <ien kestı. Saç bız kıptılar arMın
buldak· Mürakab~ !eskilatında Hara;.;ı ve Nedim Haraççı il:: İz - da çok mühim bir şeydir. Şimdi, 

lı.. 1. . . b .. 1 :ıı d . . mirde Artür Lafon Mahdumları bu vaziyette kocalarımız bizi eve 
kontro or o aı aK ug.m er e vazı- Limited Şirketi müdür ve hissedar- 1 B k · h kk d d 

Lise ve daha yülksek mek!eb Ielerine başLyacaklardır. 1 K 1 H . . r a m~yor. u ·omıser a .ın a a-
. d arından ema araççı nın "a ı - va a"mamıı ve bize tazmına~ ver-

mezunu olup ta ehlıyelna~e ere- Diğer taraftan öğrenildiğine deleri, askeri hesab memurluğun - .~:·. · -
ccs~ ?rta olanl::ır l/Ağustos/941 göre; Temmuz aYJ içeris.n1e An. dan emekli yüzbaşı Tahsin Türk - mesı~ı ıst~yoruz.~. . 
tarmınde hazırlık kıt'asına sevke- k d 'ki . b' l\"'- q. b k erin hemşireleri lstanbul Bahç~köy Mütideıumumılık bu ganb ıd_ 

. . . ara a ı ncı ır ·ıurar.a e ursu · d" · 1 ->·1 t h"d. · 
dıleceklerdrr. Tnhstle devam et.. dah la kt B k İ t Orman Fakültesi proferıörlerinden ıayı dm e<Jı;c en sonra, a ıscnın 
miyen ve askerliklerine karar v~- a a_çı ca ır. u.. ursa 5 an. Esad Muhlis Ohal ile emekli ve . tahk.Jkini Emniyet Müdürlüğüne 
rilen bu gibi orta ehliyetname1ile- buldakı k~rsa ge.ç mur.ac~a~ edetı- teriner yüzbaşı Kadri Oksal'ın tey. havale etmiştir. 
rin scv:kleri yapılmak üzere ışubc- lerle, yenıden gırmek ıstıyenler zeleri --------------

ye müracaat etmeleri ilan olunur. alınacaktır. BAY AN HAYRİYE Mes'ud bir Evlenme 
Şubeye davet 

Birinci Tüm. As. Dairesinden: Bir tavzih HARAÇÇI 
Emekli piyacie yarbay H~lil Sa- 17-6-941 tarih!i sayımızda ~Bır 

Taıh.sin Kalka.van'ın kerime;;l ba -
yan Mihrişah ile, gazeteci arkada.şla. 

dünkü 25/6 941 C•.ıaaınha :oaLahı rımızdan Osman Kazma, Hüseyin 
saat 6 raddelerinde lzmirdeki evle- Kazma'nın kardeşleri Hasan Kszına
rinde vefat ettiğini teessürle haber :nın nişan ve nikah törenleri, evvelki 
aldık. Ha!encıt ve şefkat ehillerin - gün, Parkoteı salonlarında, her iki 
den olan merhumeye mağfiret ve tarafın güzde davetAHeri hu,ıuru.nda 
kederli evladlarıile kardeşine ve icra edilmiştir. Genç evlileri t~r:k e
larde~ çocuklarına •lmlar dileriz. der, sa::.detJer dileriz. 

mi oğlu Kamil (327 ..202) Urfa, aile faciası, başlıgı n.ltında intişar 
305 ın İstanbulda bulunmasa b.le, eden yazı,'lla ıhadiseye sebebıyet 
muhakkak surette ibizuıı; gelerek verdiği iddia edilen kadının ısmi 
Veznecilerde bulunan askerlik da- Nurten yerine Nuran , ... !:ırak çık

jresine müracaatı lüzumu ilftn, o- mıştır. Gördüğümüz lüzum üzcri-
lunur. n~ t<\vzih ediyoruz. 

Ben: 
- Bir.kaç da yurr.urta? 
Diye sordum. 

edecekt"J • 

C E :\1 AL SADilt 
Faruk Nafiz de buna benzer bir 

şey hatırlattı. . 
Sonra bilmem ne oldu, aşçı bıze 

iki şişe rakı ile birkaç yumurta ve 

'YMl temslllerine ba$ı'Y'O!" 
Suadiye Şenyoı ÇınardJbi bahçrsinde 
28 Haziran Cıanartesi gUınü nk~mı 

ÇİNGENE AŞKI 

M. M. Vekaletinden 
Konya askeri orta okuluna talebe alınıyor 

1 - l/Eylül/ Kl de başlıyacak 941-942 ders yılı için Kc>nya A'lkeri Or -
taokulunun her üç sııufına da talebe alınacaktır. 

2 - istekli taleben,n Türk ırkından olması kendisinin va ailesinin kö
tü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. r - •• 

3 - Her ne sebeble olursa olsun tahsili terkedenler, yaşını buyultmWJ 
veya küçültmüş olanlar. kendi okullarında sınıf geçme sınavların~a. ip -
ka veya. bütünlemeye kalanlar, yaşı:ı,;rı, boyları ve ağırlık!arı r.skerı ııse
ler ve ort.aokullar talimatındaki hadlere uygun olmıyanlnr kabul oluna
hlaz. 

4 _ isteklilerin 1o ıuazirnn/941 don itibaren bulunduklnn yerlerde as
k.erlik şubelcrmden diğer .irnydi kabul şartıarile müracaat yollarını öğren
melerini ve buna göre de kaydi kabul kfı.ğıdlannı en geç 10/Ağustos/941 
tarihine kadar askerhk şubeleri yolile Konynd::.ki Askeri Ortaokul mü • 
düılüğüne göndermelerı nan olunur. cı4435ı> 

lstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan 
'17 No. m ilan: . 
ı _ Kaıvrulmu.ş ve çe!Wni.ş kahvenin müstehlike perakende azamı sa-

tış fiatı bütün İstanbul viliyeli dah.ilınde 284 kuruştur. . . 
2 _ Kavurup öğüttüğü toz kahveyi perakendecilere satanlar iÇın top. 

tan azami satış fiatı 262,5 kuruştur. '5126) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
Beyoğlunda Şişhane mevkiin<!e ru;kerlik şubesi ve itfaiyenin işgal ettcğt 

binanın hedim ve ta.has.stil edecek enkazının satı.şı açık a.rttırmaya ko • 
n\OOl.u.ştur. Tahmin bedeli 2563 lira 96 kuru.ş ve ilk teminatı 192 lira 30 ku
ruştur. Şartname za'!>ıt ve muamelat müdüdüğü ka.Jeminde göriilebllır. 
İhale 416/9411 Cwna. günü saat 14 <le Daimi Encümende yapılacaktır. Ta. 
lib1erin ilk tem.l.nat makbuz veya mektublarüe ihale gü.nü muayyen sa _ 
att.e Daimi Encümende bulunmaları. (48ô9) 

** Taksim Taşkı,şla yolile Mete caddesini meydana ~!ayan yolun :mastik 
asfalt, katran kaplama, granit bordür ve saire inşaatı kapalı zarf usullle 
eksilt.meye konulmuştur. Keşif bedeli 34129 lira 76 kuruş ve ilk teminatı 
2569 lira 73 kuruştur. Mukn.vele, eksiltme, bayındırlık lşlerl genel, husus! 
ve fenni şartna~leri ve buna müteterri diğer evrak 171 kuruş m1.1··abl
linde ıbeledlye fen işleri mü<liirlüğünden verilecektir. İhale 30/6/ 941 Pa_ 
zaresi günü saat 15 de Daimi Encümende ynpwacaktır . Taliblerin ilk 
teminat makboo veya mektublnrı, ihale tarihinden sekiz ;:ün evvel bele
diye fen li}eri müdürlü~üntı mürncaaUa alacaJdarı fenni ehliyet, 941 yı
lma aid Ticaret odası vesikaları, imzalı şartname ve kanunen ibrazı :azım 
gelen diğer vesaik lle 24.90 numaralı kanunun tarifntı çevresinde hazırlı. 
yacakları tek.lif ımktublarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi Encü -
mene vermeleri lazımdır. (4489) 

M. M. Vekaletinden: 
1 - Kırıkkale Sa.n'at Gedikli, Ankara. Musiki Gedikli, Merzifon Gedikli 

Ortaokullarının yalnız birinci sınıflarına ve Kayseıri Gedikli Ortaokulu • 
nun her üç sınıfına 941 Eylülünde ba{lıyacak 941 - 94.Z ders yılı için 
ta.le'be alınacaktır. 

2 - isteklilerin Türk ırkından olması, kendisinin ve nilc.>ınin kôtü 
hal ve şöhret sahibi olma.m:ısı, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve ya -
pılacak seçme sma·11nda. muvaffak olmuı şarttır. 

3 - Tahsillerini lk.i seneden fazla terk.etmiş elanlar, ya~ını büyültmüş 
veya küçültmüş olanlar, y~l:ı.rı, boyları ve a.i;ırlı!dan askeri lise ve or -
taokullar talimatında.ki hadlere uygun o!mıyanla.r kabul olunmaz. 

4 - İsteklilerin 10/Hazıran/941 den itibaren bulundukları yorlerde as
kerlik ~elerinden diğer k~ydl k:ıb~l ~:ırtl.:ırile müracaat yollımnı oğ -
renmelorini ve buna göre de k:ı.ydi bbul kaG!d!:-.ruun en geç ıo .'\ihıs

to.'l/941 tarihine kadar askerlik ~u'!l?l:!ri yoli!e ı;i:.:::ıck is~cdı!den -oltnlln • 
rın müdürlüklc.rine göııdermclcrı i!i.n ol:.mur. (~j.4 ! !a) 



26 Haziran Sayr~ s 

BikAye 
1 ~~i'!ltf!fr~ 1 

icBi uasaft edilmeli mi 7 
Evin içinde 

kadın 

Elektrik süpürgesi 
Siz de bir mektubla 
fikrinizi söyleyiniz! 

Yazan: Andre Dahi 

-14-
_ Efendi hazretleri... Zatıal~

niz de ulemayı kiramdansınız galı-
ba?. u~ 

- Estağfurullah ... Dc:ıdim. ·. lvı;ın 
gayri haddin ilmin çömezi h~.lu~1u
yoruz... Medresede çok murşı~.e 
hizmet ettik amma; layıkile bir mu-
rid olamadık ... 

- Asaletiniz simayı alinizden 
ntimayan hocam .. Methum ~eyh yas 
fi efendi üstadımız: (Kişinin ayın& 
ıi !\İmasıdır) derdi. . . . . 

_ Evet ı.. Malumu fazıletınızd~r 
ki ayni mealde birçok ulema vecı-
zeleri vardır. . 

. 
içki taral•lan fercüme eden: ismet Hulusi 

Garib bir arsa sahşı hikayesi 

İçki aleylltarlan 
"Ne yapıp· yapalım, 

bir afet olan rakıyı 
ortadan kaldırahm ,, 

zarfın içinde sizde emaneten dur • 
sun .. Dedim. VedalaşaraJk çıkllm. 

* Ertesi sabah hoca iki aıaba ala
rak tuğlaları kaldırmağ::ı gitmi~. A
rabanın birini yüklemi;j. diğerini 

yüklerken; komşular görmüşler.. O 
civarda bulunan mal sahibine haber 
vermişler. Arsa sahibi eline koca
man bir sopa alıp koşarak gelmiş: 

- Bre .. Demiş!. Vay utanmaz 
arlanmaz herif vay! .. Bunu çoluk 
çocuk yapsa insan: Gençtir bir !<ey
tana uymuştur. Der. Şu ak saç saka
lınla haramiliğe çıkmağa utanmadın 
mı be herif .. 

Bu muhavere (Defteri hakanı). 
:..ı k 'd _ _J ereyao c<lı mektubu vakalamış.. Adamcağız hocam ••• Ne eöylüyorsunuz ••• Lale - Eğer isterseniz timdi gidelim. İmam efendi ile Fatih civamdaki Hoca ondan ziyade bağırmağa 
tuaresinin on orunua c b · · h J yordu. Biı iş için oraya gitmiştin_ı. kalbinden vurulmuı gi i ır.ımsıya ide .•• Tramvay caddestnde .•• Ben arsayı görelim. Hemen kaparoyu evine gittik. O bana izaz ve ikram başlamJ.Ş: 
Koridorda dolaşırken ibtiyarca bır kahveye geldi.. su içinde üç liradan alırım .• • iade ederiz. Uzımgeien muameleyi edjyor; ben bir dakika evvel hesa- - Sen deli misin~. Tımarbane-

b kAVıdla _Aman yarabbi!... - Evet sonradan eöylediler .. yaparız hocam. bı görüp gitmek. istiyorum. Gözüm den mi kaçtın}. Be;ı bu or·~yı ve 
hocanın elinde ir tomar ag .... 
b

. k d d v gördüm _ Evet ..•.•. Kağıdı açttk ho- Hocafendi sen çok ueuz verdi,n. - FaziletlUın .. Gerçi ortada bir kapıda. .,,;:.laları mal sahibi hoca Akif efen 
· ır enar a otur ugunu · (Sa '"46 
Gidip ya~İna oturdum. Ben~ sakallı cam .. Ah .. Bir de ne göreyim: ~ Oralan altın gibidir. Dediler. Dedi- nakzı ahid var; var amma; evet; _ Yemek. hazırdır hocam; di- diden aldım. Mazrufen verdiği mak 
sakalı görünce boca zannetti. fiyeciğim: Seni seviyorum .. ) ler amma. Malum ya bizim sözümüz senin buyurduğun da doğru. Birma- yor· bir iki lokma bir ~y yiyelim. buzu da cebimde. Git buradan re:W 

T d _ Tövbe yarahbi ..• Tövbe!... namusumuzdur. Adamcağız bir eöz sum kızcağızın istikbalı mevzuu- _'_ Bizi mazur görün, ,..;;nkü ni- adam. Bağırıp çağırma. Seni polise 
elaar sor u: "fi · "> _ _ Elle-=- u'tremegve baaladı bo- l d · l" k b h İ h ,ı. k lb' ))' ,..-- Buraya sebebi te~rı nız. • _ """• ~ S - e .9ene 11z sepeteiz üç yüz ıra apa a ı... şte u CK1et a ımi tese ı yetliyiz.. Diyorum. teslim ederim. 

_ Ah hocam ah. Ne sen aor; cam... (Senin için ölüyorum afi- ro verdi. Şimdi artık metrosu bin ediyor. Peki .. Gidelim arsayı göre- _ Aman efendim .. Ne mutlu... _Ne Akif hocası. Ne rnakif ho-
be nen söyliyeyim. lnsanın .. tu D~.fte yeciğim ••. ) lira da olsa: İ§ itten geçti hocam.·• lim .. Belki sizin gibi birden bir zata Böyle yazın ortasında... Hararet- cası. Bunak ıeraem. Bu arsa benim. 

r~ ba"kanı' ı'daresı"ne 
1
-.,1• _ıuQece<>ıne - Aman yarabbıl Aman ••• Kı. Tasavvur buyurun ... Söz ne demek kısmet olur da bende daha mem- t I b'I k ld w b" V il hi . 1. l • "' a .. ., en taş arın ı e avru ugu ır ay- - a a senı po ıse tea im e--

hiç malı mülkü olmaması daha jyi!. zıl kafir... tir hocam... nun olurum. Yalnız refikam cariye. da .. Ne mutlu .. Tevekkeli demiyor- derim. Eaki zaptiyeye gidersin. Bir 
_ Hakikaten öyle fütad .•• Ben- _ ••• (Olmazsa kaçalım Safi- (Şimdi hoca beni kandırmağa nizle öğle üzeri çarşıya gideceğiz. lar: Şu dünya sizin gibi iyilerin yü- adamakıllı sopa yersin .. 

d d b · r g'di ye.,. Uzaklara gidelim .•• Aşkımız- çalışıyordu): . Kendisine bir çarşaf alacağım. Öğ h 
eniz de on gün en en ge ıp ı - la başbaşa kalalım .. ·) - Aman faziletlum... Dedi.·· leden sonra zatıalinizle burada bu- zü suyu ürmetine duıuyor.. Saç saça başbaşa kavgaya baş-
yo~·K· . , . enizin velime Tövbe yarabil. .• Zavallı Gerçi keramet ve isabet puyuruyor- luşalım. Arsaya gider, bakarız. Şimdi efendim .. Ben zatıalinize lamışlar. Polis gelmiş. Her ikisini 

erımem cany h kim L!l" l ı ) · t' . F'l k" .. b" · H b · k d . - d d l o almış olduğunuz kaparoyu üç yüz yakalayıp Aksaray merkezine gö-c · r Ali h kimin varsa ha- mu tar mır ne ıa e ge mış ır, sunuz.. ı va ı soz ız1m namusu- oca enı an ıraıgın an 0 a-
ğ~;i'ıyıe 1 M\· aa kız evlad el hak değil mi efendim~. muzdur. Fakat ortada pek mukad· yı meı;nnun. Ağzı kulaklarına varı- lirayı tak.elim edeyim. Siz bu ak- türmüş. Merkezde her ikhi de vak'a 
1tıdaı sn~. l a umFyk t Bu ... Ho- - Hasta yatıyor .. Yemiyor .. İç. des bir gaye vardır. Kerime hanım- yor .. Öyle ya, metrosu !.ekiz on lira şam o adama tarzı münaaibde iad.e yı anlatmışlar. Hoca: 

r uer er. a a · ·· j Jl h b" 1 f d' l k Eli · b' k ·· d k b. edersiniz. Yüz lira da alelhesab tuğ- _ Efend"ım Be b h ca 0 ..• 1 c-kı:;uda· Kuşdilin- miyor...... şte maaza a oy e e en ı ev enece . nıze ır aç yuz e ece ır arsayı üç liradan alıyor. 1 1 . • kd' d . y ..• . n u arsayı oca 
d ~·K··. w ıdzhoy ~ 0 

a ıi .. ne ettirip haller başımıza gelmedi .. Kızımızı lira fazla geçse .•. Şöyle düğün ce- Sevinmez mi>. 
1
a a.~ ıçı~ ta ımb e de!~m. .arı11! 

0f g- Akif Efendiden müb.ıyaa ediyorum 
e, agı ane e aşn -. v d b .. d l' d d.k M . . d b "k l l C B .. .. .. d d" e uzen gene en cnaneyı ut en . . • 

de kızını kocaya veıen insani.uda~ çagln a aGş gozl"ke e ıKm lbel •.. ta- ~ıyb~tıl ad~ mul ~m~e odsat··· .er B -d .aş~~tludne usta ım .. dDe ı.: teşrif buyurun. intikal evraklarını Kendısı \.ılema!ı. k~ramda.ndır. Çok. 
deüı'liz ha ....•• Bu .•• Gu··vey"ı .aelinı lum ya... enç t •.• a enn a eş çı ız.er unya ıga.ıtıma. e meyız; en. enız og e en sonra bura a bek muhterem ve al b tt " " 01 - l j tanzim ederiz, muamelesini yapa 1 ır za ır. 
anc k d ·ını kaldırdığı anda gö. lendiği zaman .•. Eh... ur ya .•• etmeyız amma; Hende lazım o_ur; erım.. rız. - Komiser: 
rebi~ir. ~:~:m ya: Nikahta keramet Yarın öbü.r gün ıeyta~~ uyup .. kaş beş on kuruş da sandığında kalsa... • . . .. .1f • 
var .. Derler .. Tasavur buyurun: Kız; göz j~retine başlıyabılır... Boy~e Jasavur b~~ruµoc~m:·· Gaye Li.lelıyı -~oz~en ~eçırdim.. Köşe Yalnız siz~en bir ricam var .. h.?- - Bunda bir yanlışlık olmasın~. 
pırı] l t il r· elmaslar içinde .. bir hale maruz kalsam.. Herkesın bu derce buyuk. Bıttabı sıze kaparo başında munasıb hır arsa var .. İçin- c~m, bendenız Unkapanında kuçuk Hoca: 
Kalb'p;rık. he 'candan yüzü pem- yüzüne nasıl bakarım. Alimallah .. veren zatın evini ta;ıtyotsunuz~. de de birkaç bin tuğla y1ğ1lı. lmam hır ev yaptırly<,U.um. Yarın sabah - Hiç mümkün mü efemlim. 
ıne b~ e k"l er 

1 
Gözleri· kirpik- Bir dakika ya~mam hocam ... İnti- - Evet, Beşiktaşta oturuyor. efendj üstadımıza göst.erecek bun. tuğla alacaktım. ~er müsaade hu- Hatta kendisi bana makbuz vere-

leri oıkr ş~b.1 kalmbı" ş. akıyor .. Sizin de har ederim ... Kendimi asarım. in~ - Madem ki arada aened sepet dan münasib bir yer yok. yururaanız bu tuglaları yarın sabah cekti. Ben kabul etmediın. Kabul 
gı 1 a Y ı.• · • b d"' d kt H A ·· .. ·· ·· " * kaldırayım kalbiniz heyecan içinde .. Acaba gÜ- san ıoır namus ıçın yaşar u unya. b~ Yt· ur. a~ta ıZuzunu gor~ege Öw H h . etmem diye yemin ettim. En niha-

:ıel mi? .. Duvağı kalduıyorsunuzl... dal.. . .. .. . .. • e .. u~m yo .· aparo aldıgınız gleden sonra arsanın kenarın- .. -. ay ay. efenchm, hayhay. yet: Ölüm var, dirim var. Diye zu 
Ah .. Ah ük B rlar bir sihir _ Allah çok vakıt omur vet'Sm uç yuz lırayı bır zarfa koyarsınız. dayız: Soz bır allah hır. Madem ki artık fa koyup verdi. işte zarfı efendim .• 
keı-amet dgeegw~çl ·:.,. u 

1 
' ' hocam ..• Damad Bey bari iyi bir Kendisinin eyde bulunmadığı bir - Hocam; diyorum; manzuru kayırlştık. lstediiğniz saatte kaldıra-• mır .. d w - l b Hoca kapalı zarfı koynundan 

Hoca ağzını bir ·karl§ açmış beni zat mı'>. w• sıra. a ugrar ai e~ine bırak~r. <•Ben Alileri buyu.rulduğu .üzere, d.erunu ar ili:siniz. k 
dinliyordu. D tt' . _Zengin değil ••• Fakat nunusu bu ışten rucu ettım .. » dersınız, olur ıada beıı bın de tuglamız var. Çün- Hoca dört yu"'z lirayı saydı C çı armış. Komiser zarfı ylrtmiş. 

· evam e ım · . UI d b't A h . İ b k"" k . · . . · e İçinden çıkan verakayı yüksek ses-- Ya şimdi? .. Ya şimdi? Maa. mücessem b.ir gen~.:: ~.aza ~-·. J er... . ~~n ocAam. .. nayet u: u erımem canyenızın kı::ımetı çık bime yerleştirdim. Bir kağıd çıkara-
z~llah ... Kaş göz iı.aıetleri.. Men- Eh ... Kızı.mın muruvvetıdır dedım. y.urun. Bırıcık evladınızın .aaadetı rn~dan ekdem şun~n ~u~sında bir rak mak.buz vermek istedim. Yemin le ve kahkahadan katılarak şöyle 
dılle; yelpaze ile parolalar .. Hele .. Lalelide hır arsam ;::ardı. Onu ucuz sızce. her şeyden ~u~addestır. kul~be yapmak .. n~y~tımız vardı. etti. Kabul etmedi. Fakat ben ısrar okumuş: 
Hele; Mektublaşmak.. pahah satıy~rum .. ıravmay yolun- . Bırçok naz ve ıstıgnad.~n .. ~nra; Tuglanın beherını ıkı kuruştan al- ettim. Nihayet yazdığım makbuzu Bana ne oldu ben bilemem: 

- Tövbe yarabbiT... da ... Çok guzel bır yerd~ .a~ma ..• nıhayet . m~~~.tab.ı.mın .. s~zunu k~- mı..;ş.tım. Fak.~t altmış paradan vere- ve senedi bir zarfa koyup kapaya- Eski halimi biç göremem! 
- Evet .. iş bu kadar azın İş, Ne yapalım ... Metrosu ıkı lıradan bul etmış gorundum. Lakın kendı. cegım. rak: Bu firkate sabredemem anac1-

Mektu'hlaşmaiJc da var zahir ••. Ce _ acele bir müşteri bulduk. Muamele- sine arsayı göstermek lazımdı. Fa- - Hayhay efendim; hayhay. _ Hocafendi: mademki makbuz ğııa: 
Ç~n gün bizim muhtar HMan Efen- aini yapıyoruz. kat kimin arsasını~. Benim La1elide Şimdi bendehaneye gidelim hesabı. almamağa yemin ettiniz, kabul et -
.ti: Kızına bakkal ı;ırağiie gelen - Metrosu iki lira mıL Aman bir karı~ yerim yokl. mızı yapalım. mediniz. O ~alde makbuzum fU 

Bana ne oldu ben bilemem!. 
\Atlwıı var) 
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(Me 
Murad nehri içinde 
6 gün aç kalan 

bir yolcu kafilesi 

lzmitte son faydalı 
yağmurlar 

ıİzmit (Hususi) - Son yağan 
yağmurların mısır, pancar ve seb
Z<?lere çok faydası ol!lluştur. 

Kocaeli çevresinde arpa mah. 
sulunün hasadına başlanmış
tır. Yeni sene mahsul:i. çok verim. 
lidır. 'Jütün sat:şları devam et
mektedir. 
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ke abe 
Boyabadda kundakçılıkla 

9 köy evi yakıldı 

. ' er1.J 
Siirdde 

Bir camide 6 kişi enkaz 
altında kaldı, 

ikisi öldü 

«Son Pa.ıa, nıo tefrikası: 40 

Güreş bitmiyor ! 
Akşam olmuş, hava kararmıştı. Bu yüzde11 

kumandan paşa güreşi berabere bitirmek ist 
di, fakat Aliço da Yusuf ta ayak direyorlard 

Çorum Halkevinde geçen haftalar içiftde bir müzikli aile topl~tüm y.apılmışhr: ~ü~ müzik 
amatörleri tarafın.dan verilen konser çok güzel olmuş ve davethler taı-a.:R~an ~laka ıle karşılanmış. 
tır. Resim bu toplantıda milli oyunlar oynıyan ve konser veren yavruları gösterıyor. 

- Karı doğru söylüyor ... İki deceğim ben orada Barbara, la fil. Senin yüz ellt bin ta.ne lıra var.u 
saattir yanunızda iskele babası gi. le du Desert olacağım! .. , - Üç yüz bin tane olsa -daha 
bi durııy<>r ... Haydi çıkalım şura. - Canını sen adamakıllı sapı - iyi değil mi? •.• 
dan!... • tıYQrsun!... Haydi o dediğin ol • - Sen nenı çok aç gözlü, hem 

- Hay hay azizim, hay, ~hay, <kıl!. •. Sonra?... çok açıkgoz b · r adamsın!... Bılt • 
amma şunu da arzedeyim ki bun. - Sonra ata bineceğim, cow- yıorum, beni öldüreceksin, parala
dan böyle ve min gayrihaddin se. boylarla. yarış yapacağı~. akşam rımı almak için öldüreceksin! Sen 
ni ıbıratkmam!... da dans edeceğim, kemerimden ta. fena bir adamsın! ... Amma ben 

.~ y AZAN • EKREM RESID Temel muazzam bir ;cahkaha banca ÇLkaracağım, havada ateş senden kor'kmam ..• Sonunda pa .. 
• • salverdi-kten sonra elini Şetvanın yapacağım!... ralar seni öldürecek. m·en mal 

Dı<iar sesini çıkarmadan I tığı and!aOOe.ri eski şahsiyetini I olunca hayat sahamızın daralıp omuzuna indirerek 'kalbinden ko .. - Balaklıya gitsen de kendini acquis ne profite jama.is! Seni ha-
biıibırıne kavuşmuş olan ıkı tekrar bulınuitU. Şimdi her türlü !kasvetli bir zindana döndüğiınü pan şu sözleıi attı: ayazmada okutsan acaba nasıl o • pislerde koyacaklar, karanlık ha.. 
arkadaşı, iki karJcşi, cem'an küfü:re, günaha, kavga.ya, oovüşe anladım... _ Ya ben? ... Senj bırakır mı _ lur!... pislerde. ben de geleceğim, gece 
bir bütün teıkil eden iki yanm hazırdı. Meşhur' yangın gecesin - - Ben S€.nden ayrılamam artık yım hiçL .. Artık bitti!. .. Sen ııe- - Laissez .. moı tranquil1e!... geleceğim seni titreteceğim ..• Ha. 
mahllıku takıb etmişti. Şimdi, denberi inik durmağa ahşmış gÖ'l be Şetvan!. .. Sensıı bu dünya on rede ben orada!. .• İşte bu kadar. - Melpomeni, yavrum, çocuk • pishanede deli olacaksın! 
mahallebicide yanlarında yer al .. kapakları şimdi iyice açılmıştı. para etmiyor!... ' * Iuğu bırak da beni dinle. Sigorta - - Alemde deli sensin!. . Seraf 
mıştı. ~·anla Temel, Temelle Temel, kaç zamandır kaybetmiş - Ya ben, mirim efendim, ya Apustol soğuk terler dökmek • dan hele 1ÜkÜr paraları aldık. Üç öldüreceğimi nereden çıkarıyor -
Şetvan onun mevcudiyetinden bile olduğu çapkın bakıŞlarilc dükkan- ben! ... Sensiz hayatın hiç bir zev- tevdi. Melpomenıye söz anlatmak yüz bin lira ... İyi bir para ... Bu- sun!. .. Ben tavuk kesemem! ... 
haberdar görünme<ien aralarında da oturan kadınları süzmeğe baŞ- ki yıok!... için sarfettiği gayretten bunalmış. nun yarısı senin yarısı benim... - Tavuk kesenıczsın amma 
konuşuyorlardı. ladı. O meyanda gözü Didara ıliş.. Muhavereleri bu mealde devam h. Faka be~hude yere: - Ver paraları!... Melpomeni kesersin! ... 

- Şetvan be!. .. Seni çok özle. ti. etti. Bir saat, iki saat, belki ziya. _Canım Melpomenıciğım gidip - Canım paralar burada ... Şu - Canım, b:r:ık şu saçmalan. 
dim bıliyor musun onu?... - Bu karı kim<lir?... de ıbirbir!er.ine karşt olan muhab .. ne yapacaksın?... çantanın içinde!... beni dinle ... Melpomeni bak naml 

- Nastl bilmem Temel Bey bi. - Bizim refika cariyeRiz!... betten. rabıtadan bahsettiler. Da- _ Gkleceğiın dedim, gidece • - Paylaşalım!... yal~arıyorum.. Sende hiç merh&.. 
raderım, nasıl bilmem... Ayni - Öyle mi? ... Ne ders:n he Şet. ha ÇDk devaın edebilirlerdi, fakat ğim!... - Pek ıyı, olur ... Yüz elli bini met yok mu? ... 
hasreti ben de çektim... van, sensiz hayatın ne te.dı var ne ıkaç zamandır scSsiz duran Didar _ Pekala, git, seni burada tu. senin!. .. Şimdi sen bu parayı alıp - Vardı, denize diiştü, martı ol. 

- Yaşa he Şetvan! ... Hnni yok tüzü. Memlekete gittim amma gö- nihayet isyan etti. tan yıok ... Git amma nereye gi<ie. kumlara seq>eceksin!. .. Yazık gü. du ..• 
~u S<'ni buldum da hayatı bulmuş züm bir şey görmedi. Hani yok - Baksan'i efendi!... ceksın? . .. Bal'i onu söyle... nah değil mi? ... Gel, şu paraları _Kim denize düştü, kim maril 
gıb oldum... mu tövbeler olsun gece gündüz - Ne var ruhu revanım!... - Nereye gidiyorum? ... ~:rizo. ayırmıyalım ... Güzel, temiz, şık oldu? ... Neler söylüyorsun? .. . 

- Ya ben ne diyeyim mirim! ... seni arıyordum .. . İyice bil bunu!.. - Bunların hepsi iyi, boş amma naya!... bir lokanta açalım ... Gardenyabar - Haydi ... Çok laf etme ... Aıf 
Ben ne diyeyim!... - Bilirim biraderi azizim bili. daha çok oturacak mıyız b..ırada.?.. - Neresi orası?... gi.bi tbir şey ... Dilnyanın parasını çantayı ... Paraları ayrılananalım!. 

D "dar hayretlere düşmü-ştii. rim. ·· iBen de az mı ahü vah ettim! - Nasıl emredersen num ay • - Amerikada! kazanırız... Avucunun i!;ind~. parmakları • 
Kocası Temelle buluştuğu dakika.. - Meğer biz birbri!nıize iyiden nlın!... - Canım o!'ada ne var?... - Ben para kazanmak istemi • mn arasında tuttuğu yiız elli bia 
dan ıtıbaren öte<lenbcri tanıdığı. iyiye ısınmışız da habe:rimiz yok - Didar, Şetvanın cevablarından - Kum var.. yorum, ben Ari zonaya gidece~im .. lirayı vermek Apustolun çok ajı.-
bildiğı mahcub, nazik Şet.van E- muş!... "kocasmın eski haline avdet etmiş - Kum gôrmek içın tfı. Ameri- - Melpomeni, gözünü seveyim, rına ,gidiyordu. Bunu nasıl yapar-
f.endı olmuştu .• .ı\yni tahavvül, da- - O derece birb:rım~ze sJkı ra- olduğwıa bü.sbfüün kanaat geti • kaya gidılfr mı? ..• istersen yarın Melpomeni, yapma. etme, eylem.!. dı, nasıl ya{>abi!irdi? ••• Yok. buaa 
ha doğrusu ayni rücu Temelde de bıtalarla bağlan~12 ki, Temel rcrek .nıem:ıuıı oldu. O sırada Te- F.loryaya götüreyim seni!... Ne olur biraz da bana acı!... im.kin yoktu ••• 
hadis olmUila.. Şetvahla karşılaş- Bey biraderım, birbirimizden 'ırak mel DJdara hak vermekteydi, . - Hayır ... Beıı A.rizonaya gi .. ...... Sana niçuı acl'yacağun?... (Admii ww}. 
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Hariciye Vekilinin dünkü nutku Tarihten sayfalar Türk - Alman paktmı Meclis 
alkışlar arasmda kabul etti (Baftarafı 1 bıei D)'fa4a> B. Hitler'in mektuba (8'ıttarafı 2 nci uyfada) hocalar ve medrese talebesi sil 

etmi§tir: 28 Şubat 19'11 tarilı.ındc Alman kın da ocak aleyhine ayaklanması !anacak, padişah kuvvet kazana 
Arkadaşlar, devlet reisi Hitler Türk devlet r~L için Sanca.kı Şerifin ç-ı.karılması ve caktı; likin yenıçeriler de o nis 
Hü.kfunet'inizin bundan bir hat- si İnönü'ye bir m~tub yazdı. Bu İslamların bu Sancak altına çağı- bette kızacaklar; korkunç. bir ~ ·-~-) 1 ı_ münasebetlerinin tesisini 

fBa.şttmıfı 1 inci saıı/uıl<U _ dost UIL d . · ta evıvel Almanya ile imzalamış mektub Türk resmi makamları Ü- nlmalıarı lazım geliyordu. kilde çarpışacaklar-Oı. Yalnız d 
diplomatik Jocas.mda Alman .. b.u- istihdaf eden bu muahe e sıyasetı- olduğu dostluk muahedesi kabul zerind ederm bir tes;r yaptı ve Sultan Mahmud Beşiktaş sara- let !kuvveti ile yeniçeriler ar 

b- l ız' e ve an'anemize uygundur . 
.m>.ır elırisi F~ 1 Papen ile . .ı.yu t. m v b' f ve tasdik edilmek için bugün yük. devlet reisimizin mukabil ve mü- yında bulunuyordu; vak' ayı haber da yapılacak harbin tesfri mab 3 wn ~ Türk siyasetin.in diger ır vas ı 
elçilik müstı>şarı ve ataşe.mılıter: açıL -e düriMt olmaktır. Yeni mua.. sek ihuzurunuza gelmiş bulunuyor. vazi mütaleaları ile karşıJandı. .aluıea hemen giyindi; kılıcım ku- dud olurdu; lakin işin içine h 

~ T Türkiyenin taalahiidleri n~~e M-in ...:ı..-ı sö~ler ~ndı. Tanınmadan bir yere git - da karışınca tstanbulda kan yer almışlad. .. k" h-.Je hazırlıanıı'ken müzakere mev- ...... , .....-- a- _.... 
Celsenin açılışını mute?~ıb .. u~~ :U olan hükümlerin mevcud ta - İki devletin müstakbel. m~ü~a~e- '4 Mayıs 1941 .. ta~~de_ de Hit- mesine mahsus olan ka)·ığa bin dl; deyi götiirü.roü. Şimdi beş on ki · 

sii!ye gelen Hariciye Vckilı Şükru ahhüdJerimizle taaruz teşkil etme- batını ~' açık ve aamımı .. fik1r- ler ~.•Y~~a .-o!.lediğı hır nutuk- Topkapı sarayına geçti. Sadrazam nin Uiammı istiyorlardı; Sanc 
Saracoğlu g~•e:ı evrak arasm

1
dka mesi hususunda gösterilen dikkat lerle tanzım eden ve bu munase. ta Tuık.iye ıçfın,k Tur~·ıtevlet B~~k ve şeyhislam<ian sonra devletin şerif çıkarılırsa, galib geldikle 

bulunan Türl{ _ Alınan dost U muahedenin mukaddemesinde zik - batın dostluk yolunda inkişaf ede. la~ı için ve .. a a~ . ı .. assa u!u diğer ileri gelenlerini <ie çağırdı. takdir<ie bütün devlet erkanı 
muahedesiniıı rımı~ıneye alınarak red.ilen kaydı ihtirazilere eıailc ol • ceğini ,gösteren bu siyas! muahe.. ~ız t~atur~ ıJın g~~e\ vl guz:l Meclis tamam oldu. Kendisi taht mhavederlerdi Bıı mahzur söyle 
terci.han ve müstacelen müzakere muş ve iki tarafın mevcud ta~ - denin mukaddemesinde ve diğer ~~d1:1_gu a. a~. lgru md~ta eK İb{u- Ü'ııerine oturmuştu; her zamanki dileten sonra: 
~:1 • • -.stemiştir. hiidlerinin mahfaziyeti temin edil .. manalar yanüıda iki tarafın mev- rutru ve hiikum. er ver ı ... a e.r~ gibi he:yi>etli ve sertti; vaktile ü • _ O zaman bunlar nasıl idu ~mesını 1 

. • . k . . ..d . . k ve vicdanlara hıtab etmesını pek ıyı 
Reis Hariciye Ve'kılınm gere mııtu. . . . b cud taahhu lerın!n masun aldı- b"l u:...ı bu k .. 1 .. çüıncü Selim zamanında ancak bir olunur? Devletin hali nice olur? ' . a.. H .·L •• l rini bıtınrken u mu- w .. te ih b" k ..,,.,:ı ı en TUt er açı soy enen mu.. . . f d k• 1 v . d 

mevzuubahs muahedenın ruzn auo soz e . k . . gını g.os ren sar ır apu me,ı. 1 hük""ml .1 d Türk mil. carıyenın e a ör lg1 sayesın e bu Diu-orlardı. 
meye alınarak tercihan ve gerek ahedeyi tah~.uk etbrme. Jn kar- auddur. Bu kaydm bizim tarafı. ~ati~ v:e T~rk e;:uğ:nun kalbini haydudlardan kurtulmuş olduğu - M~eki tcreddüd h3vası !k 
mus·· tacelerı müzakeresi hususları- fedilen T~~~yı mc·~mhnu~eti' ehu··kauA: ınrzdaki ınana.91 en baş.ta Türk - hear:1ıc°ete geçı"rdi. nu hatırlıyor; intikam almak fatı-

k el e unu.ye um unye İ ak bul k • · vetleni~·or ve muhalif bir fırtın nı avrn aVT"l rey9 koym~ ve a- Y1 .v. kl •V• b. d dolayı ngiliz ittif ı unma ü:zere Böylece planı çizilmiş ve temeli yordu. [şte şimdi onları s·'kan ve J 
J·- .J• • metinı e e etbgı ne ce en rn::...ıı..: · 1 ,. b 1 . halini alıyordu; -devletin fclUk.e • 

bul edilmlştir. . . . . brik etıni.§ ve demi~ir ki: ı~~~nın ~. Yevı;ı1. mer ı u unan atılmış olan Ahnan - fürlc dostluk zorlıyan olınanuştı; verdikkri sö. i hazırlıyan asıl hava bu kii. Işt 
.Bun.ı~- son.r:ı Hancı}"! Vekili= te ... _u..ı.:...-']enn' ıım _ bütün taa:hhudlerıdir.. . . binasının inşası ıçın çahşrna. s. ırası zü bozmueol.,ı·dı; kendi idam fct • n 

uau t . l9111V1UA-•.T""' ~ o sırada Hoca Abdürrahman E 
tekrar kürsüye gelerek tam men. Bütün muvaffakiyetlerin sırrı Do~:an.mıza v~kt~l~ ve!1lmış kalfalara ve .a~elelere ırebnıştı. valarını kendileri. vc-,.mişlerdi. Bu fendi isminde cesur bir adam, 
ayrıca bildirllmiş olal\ beyanatta T"rk milletinin Milli Sefi etrafında olan sozleri tutma.i! ıçın aslı şart İkinc~ ~ktub . . ·~satı ikaçırma:malıydı. Halkın ve bir ihtililci .rtV.i, lideta şahlandl 
L •• l .,t11.. u lın bı"r imanla birleıımiş ol - olarak ileri sürdüğümüz bu kavdı Bir taraftan ıkı devlet Teısı ara. hocaların oca!< alc'-·'hinde bulun _ . b-~ 
vu unmu..,.. •· 5arsı az ~ • ,1_· · b' k h · · b .J Itiraz edenlere cevablar veTdi Sö·z alan batibler ması.dır. Dün olduğu gibi bugün kabul etmek suretile hepimize Al- 111nda •1?wcı ır me tu teatısı aş- mal.arı da baş!ı baı;ı.ına bir kuvvet-

lk 1 Th h ük ı_ J ,_ ..ı' t ah d Vo Pa ... Meclisin he ........ etini, sa:rayın al Sa&. sık ve sürekli a ış a · ve yarın için de en !iY.. ~u';et man - Türk dots~uğu etrafında ha.. an.en aıger ar an a w n - ti. Bu kuvvetten mümkan olduğu J'-' 

k lanan bn beyanatı talkıbe.'1 membalmız budur. Türk milletine raretle çalışmak imkanını vermiş pen ve arka~~ş~arı, S~racoglu ve kadar istifade gerekti. Sultan Mah yaldızlı tavanını çiğneyip yükse 
Cii~ . + Hah: Partisi Mechs iyi günler dilerim. ı<Alkışlan> olan Alman <levlet adarn13l"lna hu- ark.aclaşlan hükume.tlerınd~n aldık.. mud ı.. ........... ında ellerini dizlerine len bir sesle haykırdı: 

unye. . . Al' Rana ___ 1 M · r · .. v. • ları talimatla-ra tevfikan Turk - Al- ........ v.., Allah b a· ve devletin de ıniistakil grupu reısı 1 
· .. General Ceuuu enm muı zurunıwda teşekkur etmegı bır va- d tl J __ L .d . . . a•ln ..ıa koyarak. gö·derini yere dikerek - u ın 

~ · · Ene;• L-- b · · · man 08 uı _,ı esınm ınş " a u varnıını murad ediyorsa o habisl Tarlhan cİstanbuh, Jı.ar~_cıye ... _ ..-,,.... . . .z±fe bılirını. ha doğru bir tmrle ihyasına ko _ derin 'bir hürmet içinde sessiz du-
Dıeni Reisi Muzaffer Goker_ ·~~m- General Cemal Mersınlı «İçeb ~uahede . . . yul@laT. ran devlet büyüklerine, eski şey. vurur, mahvederiz. Değilse biz 
ya., General Cemal M_ers~:.ılı •.!~ de mevzu~ m~aker~ ~lan mua~~ . ~uabederun ı:ı:ıukaddeme~mı bı- Bu çalı§ma esnasında iki taraf hisa1.mlara, büyük hocalara, salta _ bu din ve devlet ile birlikte batı 
çeh Feridun Fikri cBıngot> soz denin tıükumetın ~u~ Meclıs~ rmcı madde taktb etmektedrr. Her yalnız dürüstlıü'kten ve açık yürek- nata sa<lık olan ağalara ve ku- gideriz. Daha ne olmak ihtimal 

' div· di -1-tif daıreııınde tam bu ...::..:ı·· .:..-ı.. ı·· kıl k d d k ı.:ı ? almışlardır. ver gı r.c:": ... w.. •• lak d lili ııu.ııu .ıiWKıl uzumsuz aca e. ten yapıfmıı bir tek yol üstün e yü- mandanlara dedi ki: a ul · 
Rana Tarhan'ın beyanatı Jiyakatle yurudugukun d pa~ . ~ recede vazıh yazılın!§ olan bu rüdü. _ Padi.şa.}ı olduğumdan beri va- Ayni zamanda elindeki tesbih · 

Ali Rana Tarhan 15 Hazinn olduğunu söyliyere ernıştir : madtleyi sadece olrumak]a ikt.iia Bundan başka biz Almanlarla zifem ne ise, ~eriate uygun bir şe. mermerlere çaldı; ipliği koptu 
1941 de Anlcarada Türkiye ve Al- «Kimseaİa uİz JUl'dım:ı.uza edeceğim. olan ·müza·k~relerimizin tnühim saf- kilde yaptun; Allahın bana bir e_ taneJer şuraya buray::ı yuvarlandı 
:manyanın salahiyett~ mümessı~- dolam~ı~ ~aya~ımıaylz» cMadde: 1 - Türkiye Cümhu- ha]Qrından_ Jngiüz doıtla~ımız: ~a- maneti olan tebaamı muhafaza meclisteki hava birdenbire de · 
teri arasında imza edılere~ M~clıs O direktı~ JU .~rli: A~ .y~ırdumu- Tiyeti ve Alma-:ı Reich'ı arazilerı- ~e;.dar ettik ve yer yeT ken~ıl.enle u.ğ.urunda gücümün yettiğini esir- ti' nutuk 

0 
kadar tesir etmişti 

tı t. miyesine arzedJ1mış 0
- zun aelameti, lıukumetunızm kara- nin masuniyetin .. ve tamamiveti JShşarelerde bı.llunduk. Bu :ısb.-şare g---.z.:-, bunlan etimJeniz ve pa,dı· ... .,4-. da dahil o1dug~ u hak.le h eye ı umu iL k . d rb at kal - • ._ la d b"t b' Al ~.ı.ut:uuu '1°"' 

lan muahedP)"İ müstakil ~pun rında ve nare etin. d sek e as; mülkiyesine mütekabfl riayet ve ve 'KOdnuş~a ıımızd anh ~ ~ - cümle alem bilir. Yeni~riler bir. zır bulunanlann gözleri yaşard 
tac.vib etmekte olduğunu soylıye- muı ~aced r.a1 ~qın :ı __ odflll~l t doğrudan doğmya '\'eya dolayı.sile ~kan ost arl~l a ~ e r et.. çok dclalar isyan ~ttiler; eşkiyahk Sancağı şerit.:in çıkarılmasına ka 

. . . ve biçbır ev etın mil.Llla ına a e ekdiw . 1 h" o ··ı .h ti . 1 A k 
rek demıştr: kı: .. ı kmıt eib. h r y gen a ey m- mu eveccı Refik S.yd bük. etia' • Ianna tahammül o urımPz. nca rar verdiler. 

-Tasvib ediyoruz, çünkü mun- olmaması, yarın ° aca :ı a her türlü harekattan tevakki et- 1 .. mı um m ~ ikan dökülmesin diye müsamaha Hepsi ııtalktılar: Sultan Mah . .. , . C" mhuriyetinir be ~azırlanması. ~. ahlı-d d 1 şte boy lece ve sadece dogru , 
derk:tı. Tür..;.ı;e u . etmekt~ Bu direktifi ıöyle formüle etmiş m~ ~ U ~ ~r er.. . yoldan yürüyerek bugün huzurunu- ettim ve bunca fusan1arda bulun. mud Hırkai Şerif odasına girdi; 
haricı sıyı:ıs<?tınde ~akı?. ·eli · t eride barıı dı,ar1da bar~. J.irincı madda iki devletın bun<lan za çlkafl eeere vasıl olduk. Bu nok- dum. Kendi rızalarile yapılmağa lam Pev,gamberinin harblcrde or 

· t ·yı ınunasebet e- 1 nız. ç ' k '!...!:. ı ·· k f tl etra hizm ı aşı :t.. · · t d 1 .J'. d olduğu emnıye • 1 d t kimsenin toprağında gözümiiz yo 11Uyıe ~ere men a.ı er - tada bu iş için meşkw · et er b anan uır ış en o ayı c.nsızın dusunun önünde dalgalandır ı 
saslar:ına uygunöur ve mevcu , t· tur. Kim.senin de azjz yurdumuza fında vakı olar.. konuşmalarlJlll ~a- ifa etmiş olan Alman devlet adamı isyan ettiler. Bu ]sy<ı'l ~humci a- ba)Tak elinde o1duğu halde dön 
ahhüdlerimizi mahfuz tutmaıt a- dckunmuına dayanamayız. ahllüd altına alan bir maddedır. ve büyük elçi dostum Yon Papenin lessultan• değil midir? Bu hainle.. dü. 
dır. İıtte bu şartları gözönünde tuta- Samimi olarak dost olan ve dost- ismini sevgi .Ne klkdi-rle yaıcle.tmeğ:ı rin tedihleri içın tedbiriniz nedir? _ Yeniçeri olanlar kazan altı 
Muhte~m arkadaşlar bu ~~- rak bundan 2 sene kadar evvel ln- luklarl!l'n samimi .olarak inkişaf bir vazife addediyorum. Şeriatin hükmü nasıldır? Söyliye. na gelsinler1 

hed .... Türk ve Alman millet~eı:ım:ı -=1tere hükfımotile i~tifak etmiştik. ettirmek azminde bu ıun:ln iki dev. Arkadaşlar, sız· ı. _., ı. 
"" ı ve ~... eli b Diy-e bağu-anlaı a karş.ınık 'lı samimlyetle. ~iP.ie verme ernı o. i_~tifa~nameye kim göz gez :rirse letin müşterek menfaat mevzula- ~efi~ Saydam hü~u~.etinin ... u [Hocalar başlarım knldırrnaöan km arasında şu sesler yükseliyor-

birbirlerine ıtımlldl.~ bakmalarmı gorur ki ~a~ta yurdumu~u~ selame- rını elbirliğile tetkik ederek müş... esen hır. 'ha~t~danben dun~a. efka - gôzlerinin ııçlarile birbırlerini yok 
istihdaf ed;yor. ~.u~.t~:ek m<.'nfa- ti gay.~ızd;r. Başka hıçbır men - terek kararlar alınası faydalı oL rı u;rıu~ıyesınm nazan tetkıkine ar- ladtlar; şeybislılın ve diğer ~.a.shca du~ Müsliiman olan San~ağı şer' 
atleri için do:ıtçJ goruşup anlaşma. faat gozetnuyıoruz. d v kadar tabii olan işlerdendir. zedılmış lbulunuyor. Her taraftan meslekdaşlannı cesur garunce 
lanna yol açıyor. Bunun için ~u Faka~bu 2 i:neye yaı!'ıd bir m~d uftçüncü madde muahedenin ~elen hb~.e~~cr. gör~rmekt~dir. ~ hepsi ittifak etti!er; yeniçerilerin altına gelsin! 
ınuaıhedeyi yalnıı: tasvible değ"l. d~t, ~~- sınır. r~fmkıza a ar g.enışt•= - müddetini gosteren ve a!elümum bu eşer ~n ırnıanzhıgın glenı~ nıs idamlaıu meşru olduğu hakkında r.Hocal.arile birlikte üç bin be 

. . dJ menınuniyetle kar- le<ıJ. DlZ gene ıtti a ·ımıza ve ı .... - d • 1t ik ette tasvrome ma ar o muştur. 
1 

d yüz medrese talebesi. 'binlerce si. 
ayı11 zaman M'·nasebetlerim)zin fakımızdan gözettiğimiz gayeye sa.. ~~a~edel~~e _nıevcu o.an. te nı Denilebilir lc.i bütün dünya uzak.. veri~n fetva tasdik o un u. lahlı halk, yo1lard.a Ycn'çerilerle 
şıhıyoru7.. u '!.. lmasL dık kaldık ve kalacağız. Hadisele .. hukumlen ilıtıva etmektedır. lara giden yollar üstünde bulunan - iBu yolda ölmek var dönmek 
mes'ud inkişaflara ı:r.aZr!ar 0 

rin gösterdikleri fırsatlardan iatifa - Arkadaşlar, Türkiyede wulhun bozulmaması i - yok! çarpışarak, yığın yığın saraya ge .. 
ed z ı .ı... ··1· k livorlardıı; s:ıraydaki ::ımbarlar a. nı temenn: ıyoru · • deyi dütünrneclik. , .Birkaç cümle i e ıuu asaya ça- çin muahedelerle mütalealarla ader Dediler. Padişah o zam:ma a - · T 

HükUmıeti tebrik Arkadaşlar.._ her insanın haya -: lıştığım eseı· harb yangınları, harb ta ittifak etmiştir. dar Sancakı şerifin çıkarılacağmı çılıyor ve silahı olmıyanlara sı ah 
Refik Saydam hükumetini bu tında unutulmıyan, sönmiyen, s~l: çöküntüleri, harb y1kıntılan orta. Türk ordusq söylem<IIDi~i. Kararını b!ldirince veriliyordu. b 

. 1 .· den dolayı tebrik eder- mıyan anca:k jkj hatıra kahr. Bın smda Türk nulleti için, Alman Gene d~lebilir ki sulh.umuzun mecliste bir tereödüd görüldü y~ Ye.re vurularak dağılan tes ih, r-ze .~~n aı;adığımız güçli:.kler mekteb sıralarında, öteki hart> .sı- milleti için J:ıatta ~ütün insanlık kahraman bekçisi olan Türk ordu .. pek ~ğu. yüzlerinde apaçı'k bir mağlıl!b edilerek dağıtılan ierman. 
en, ıç1

1.~ ~ y ,,,"' .. klü dünya şart_ ralarından "kalan hatıTalardır. Bu için ıgüzel ~e mes'ud b!r sulh ese- sunun yanında ve ayni cephede bu endişe olduğu halde sustular. Çün. 1ı eşkiya ocağını temsil cob ordu. 
ve teh 

1 
e erı.. ·f r "zin müzahir hatıralar gün geçtikçe tatlı dur, saf :r!ıdi sulhu korumak için mulıarib dev kü bu takdirde halk ı;;ilah1anacak; Ka<lircan. lfoflı 

ları altında ~~· e 
1~1~ . alı!';ma- olur, samimi olurlar. işte Türk ve r. Tw"b edilen yol Jetler, bitaraf devl~tler ve insan -

bulunuşunt~ ~ut~ya, ız ..Jk Ian. Alman milletleri öted.enberi silah 1Bu ıı.vıı .. ıe olnıakl'l beraber bu lık efkarı umumiyesi yer alm1ştlr ,-------------ı ı larında daur.~ dılcr,z. c ış arkadaşlığı ve geçen Büyük Hari> .. """V Ariadaşlar, R A D Y O 
k ika ı ı ~ b L eserin en güzel ve en mfs'uC: tara-no.tlu •el • b 't de de harb arkadaş lgl gi i natıra- :t.. . d Bu manzara, bu umumi tas'l.•ib 1 

Hariciye Encümcı~i ınaz a a larla birbirine bağlıdırlar. Şimdi fı görünen ve bilinen cepuesı e. rni11etimizi bir kere daha şerefli ve L. -------------
muharriri Muzaffeı Goker de Mec harbin buıgünkü şekline yurdumu - ğildir. Bu ne+irenen cfalıa gıize] ve mutena bir mevkie çıkarmışhr. Bu PERŞEMBE 26.6.1941 

HİKAYE 
(Bapnlfı 5 inci sayfada) 

ym, lben gidiyorum kanşmam. 
lisin tasl\ribinc :ırzedilmiş .oıaı: zun coğrafya durumunu, tuttuğu .. '-ft,a mes'ud olaa cihet hu est?r~ fJCT .. fJi ve mutena mevfdin cümhuri. '1.30 Se.at ayarı, '7.33 Hafü parçalar 
muahedenln büyük ehemnu~etı muz.v~Y~~n .~~. sen:d~n~eri gös~ vasıl olmak 1cın takib e':f~]en yol- yetimize ne. k.ada_: yar~~tı~ın.ı .bun- (Pl.), 7.45 Ajans habe.rieri, 8.00 Hafif (~irk.aç gün sonra) 
h . b. do·tluk vesikası oldugu- terdıgı durustlugu gozonune al.u dur ki bunu d·ı birkaç cümle ile dan sonrakı Slyaeı faalıyetım1zle de pa:rÇalar (Pi.), 8.30 - 8.45 Evin saati. Bav _ Büyu-k annelerin SÜ .. 

m 

aı~ ır t t., ·ş ve demiştır ki: ve bu yeni mualhedemizin eskilerile arza çal~ac3.ğım. i$bata çalı~cağız. 12.30 Saat ayarı, 12.33 Şanı ve tür pü.rıgeİerinin yapamıyacağı işler, 
nu ışare el;ak1arımız uyuşabildiğll "ni dü1şünürııekh hdu~ru ~ a..·· •. k küıler, 12.46 Aj'BJlS haberleıi, 13.00 saat daha 

00 
bir. temizlik bitmiş. 

. b t ~- biraz ev- mıza sunu mu~ o an ;nua e emn sa cihanda sulh siyasetine bu ı.•UJU ettiği noktasınd:ı. mutabık bulun. Ka:rıt* müzik tPl.), 13.15 ~rev ve Çok şu·· kür evin irinde tenıiz ihavıa Metınde tcs l v... J h""kA e't!imizi . t J•W• "b' . -'"-·- be."G1arı, 13.30 HOO Karı'11t r 
.. ,. Vekili tarafından i- Y•.~ u um .. n 18 e ıgı .. gı 1 barb içinde de. azimle <leva~ ~t!ı- mll§Jardır. ""Jl"U' - • teneffüs edilebiliyor. 

vel Harıcıy- "k D"' ya mustacelen muzakere ve kahulunde W· • • k tı• b' tecellısıdır Feridun Fikri ıözlerini bitirirken müzilı:: (Pi). 
zah edildii)oô g:bi bu vesı a un d ~·ı f yda a dı gımızın ıyme ' 1 ır · 

1 
m Fasıl zı. Bayan - Belli, temiz hava!. .. 

. ,,.b 1 '. - tarı'htenberi zarar egı, a v r r. Harici~·e Vekılinıiz1n nutu'klarında takrb edilen millt siyasete ve akid~ ıaoo Baat a.,ar1, 8. .sa Hem ·s .. nı·n temı·z h"'va teneff!"t"' e• 
Hat.binin aş aaıgı .. .. Asıl pvenimiz J B lk J ... · • t 1 b 13.30 Memleket ıpostası, 18 . ..W Radyo ~ "' - "' '-
b . 1 c:mazl!ı.1dar vuızun- . . ifade ·buyu!"dukları üzere; a an- ... nmıze amamen uygun o an u . "hti n fazla. :ı.r ta1ra:m an a., . . · l Falkat hıç unutmuyoruz kı yur. . . . . .f . d Al h d · lcd'- .ı d 1 0 

caoz orkf:st;ıouı, 19 oo Kon~a. 19.15 mıye ı- yacı 
<len sargıntılar gcçırmış o.an .• . . . . . , la.ra harbın ıotıka1ı an e~ın e • mu~ e enın a ~~en . ~ayı .~ Bay - Filhakika ö.yle. Bu, şey, 

.. .. betlerine sa- dumuzun seıametı ıçın bıztm asıl d 1 t ". ~· Bay HltJer!n azız ı Refik Sayte:lam hukumetmın bu bu- Radyo eaz orkestrası, 19.30 Sa.at aya.-
~rk - Ain:ıan .m.u~ase etmek ve güvenimiz .ke?cii ~z k~~~~tim1zdir. man .. ~~ e :~:~ı. mu7. İsrr.et yük muvaffakiyetini Türk milleti _ rı ~ Aja.ns haıberleri, 19.45 Dünya ciğerler ... Hoş şey. 
rnıınt mahıyetını ıa(ie :ı· Bu kuvvetımız mılletıınızm sarsıL ve buyuk Rd,,.ıC'Urrhuru . · · M'tl· Şefi 1· ı .. ... .. <><>rkıları, 00.15 Radyo gatttesi, 20.4.5 Bayan - Barlar da hoş ~yler 
b .. l d karşılıklı • ı, İ .. .. .. d ·ı·kl r· ınesaJların nın azız ı ı . smet nonu nun ~ u munas,-bet er c A'k• 1.z ve devamlı birligı""nden ordu oonune gon eren e 1 ··L ~L k.i t d.. -h Sevilen plaAtlar, 21.00 Ziraat t;akvimi mi? · t h asını ha ım m • - :ı. . . v. d'kk t e aket ve yuıı:s~ yase ve unyanın ay _ 
mad ve emnıye av ~ muzun yüksek kudretinden Bü- •.ı.tıva ettıgı ı ·a ve n z 1 ~ lb d t,·· .. k . i ve Topn.i: ~ııer Boırsa51, ıı.ı~ Bay - Fakat. 
kılmak arfüsundan dogmuştıır; yu"k Me"lisı:nizin ve onun v~ sayın mÜhteviyatında mündemiç bulu. reatrnafıgı ındıa cego··~ end•Y•uyu . 11!ahbs_ıyl~kt Sa ' tkdrl d · 

f ·nin ınevcuı.ı " . T.. k n ..... er ıgı mı 1 u 1 • iSok> şarkılar, 21 25 < n a arı - Bayan - Fakat a neymış. e-
Ayni zam.:rnd 

1 
tara e) b l l ·k !hükumeti.o in dürüst ve uzağı gö- nan samimiye~ ve te.:nınat, ur h Lkı- .1 b wl 1 '- b k 

1 
a' rwz konuş~r), 2uı0 R.00)"0 senfoni lektri.k gUpilrgesini istiyen sensin. 

t n:t..1.."..Jl · m&hfu~ U Un( U • b .. l b" al[ naa ag 1 I~ Ve aş a ann 
acwı!IJUu erını"l .. . lnc:ma ren siyasetinden, aşbuğumuzun efkarı umumivesinde guze ır k 

1 
d'" .. tlü'k . 

1
_ lbı·ı·w· orkestrası, 22.30 Sa.at a.yar1. A~a.ns Al oku. okusana! Yazt odanın toz.. l 'f d dı"lnrek yenı an ., 1

" - k d , d"" · arş uTus ve temız "Ka 1 ıgın c--- d 'Pl} arı ı a e e " ·r blr siyasette ve uman acıa un~'aca tes~r yapmıştır. . . . . . • haberleri, borsa, ~-415 ~n ' · larmm ta'h.lil raporu. Senin ceket 
nın ittifaklaun;ı'.~tl muhalı d''Ti tanınmı' kudretinden. cŞid~et1i Bundan başka gcnP. AJ~ım dE>V- bır ne~ce~ır .. demıştlr. astığın köşeden alınan tozlar. 
rnahiyet ve ıstıkamet arzetme lb alkışlar .. ve en nihayet b;itün bu ı-t . . . R· ·•1 .,ıngda ı'rad ettigwf Hafiblepn bu beyanatlarını miı- ,,. .., 

t :t..ari;z ettı ıç reısının aJ ı .. ~" t k b .. d'l . . lstanbul bors•oı Hele ben okuyayun: c431628 mı 
ve etmiyeccği ayrıca eL· • , - idare unsurlarında milletimizle nutukta Ebedi Şefimiz Büyük Ata_ eaTı ;~eA mur.aca~t ~ ı :ıftı~l u ~ maralı nümıJne:.. 431628 sensin 
rilmiştir. . d rek birlik halinrfo :vüri.ımesinden ileri türk'ün İstkilfll m~\r'1df!'Jesindeki asn ı ra net:Jcesı, . ~r - - -····- ctozlar bir bardan alınmışt:r. se. 

Hati'b sözlenne devam e e ctelfyor Biz asıl bu muhte~em b•r- .. . d Al k tu man dostluk muahedesmın 308 rey =25=/:::6=/=UM=l=a=~=l4=-=ka;>==a=n=ış=fi=a=tla=n=I '"'ı·n bı·ı-en ı·cab eder. ·İkı· ayrı sa-
L d' b h nı baş- ,., · yuksek ılhan··n an man ur - d . 'f k 1 k b 

1 
d 

1 
" ııuı , ou muahedenin iinya u :_a . ıı·gwe gu"veni''Or ve ileriyi? emniyet- .. · . . . ld w ve mcvcu un ıtti a i e a u e i -

1
_ 

'- k" C hun J 1 d ı mısal a ıgı Çl:.KLER rışın ı\adı.na aid saç parçaları> • .adığındanberi Tür ıye um . • le bakıvoruz. cBravo sesleri ve uş muca .':! esı. ıç~n diğinin riyaset makamı tarafından 
Yeti hukUnıoti tarafından tıılub ııe- 'dd tı· lk 1 r hakkındakı h::lırşınas beyanntı da Ben siyah saçlıyım, hizmetçi de • 
..ı· ldugu" "'l e ı a ıs a •. ..J . . tebliğ edilmesi aüreldi albşlarla Açılıf " lı:'.\:ıa ·~ Mim udras h m· uılen milli siyasete uygun o k ~ F 'd F'k . B' ··ıün .. 1 • Tfrrk milletinin umumi tak-uırnı karşılanmıştır. l.ioDdra ı Bterlla 5 2-i • r oza p h' ca ımoza:t, 
-ib· T" k. cu··m' huriyetinin u - erı un 1 n lnlt'O • 0

• en lb t . . -------- cmantar, kar"' cig~ er ezmesi. ""'m • .,,. ı, ur ıye · F'k · B' ··ı h ce e mı-ştı" New.York 100 Dolu 131.-- " :--
ruld v •• d b ri bir an'ane ha~ Ferıdun ' rı • ıngo • mua e- · · :Ls be ipek kumaş, bir yast.ıktan alın.. 
lin<l:g~a~bn ed~le~ siyasi ~rensip - denin her~ şeyd~n önce bir sulh .. e- Siyase:imizin dürüstlüğü Mandolin orkestrası :~::• !: P:· .... Fr. :~::~~~ dığı anla.şıl:m tüy zerrelerh. İşte 
lerle de ahenktar bulundugunu kay seri olduguna ışar;-t ~derek ı;oze Bizim bu siya:;etimizin dürüst- Beyoğlu Halkevinden: Yokohama ıoo Yen 31.1375 elbiselerinin üzerinde olanlar, se-
dederek sözlerine tu suretle devam başlamış ve bütıin dünyayı kuca- lüğünü ve Türl{ milletinin böyle ı _ Evimizde: Roma Güzel Stokholm ıoo I.neç !"r. 30.74.50 

lltlmiftir. ğına almak tehl'k" ve ittis~'nı gö~- bir müstakıl siyaseti takibdc;ki San'atlar Akademisinden Bay E-
Milli siyasetimiz teren büyük bır Y~~g nb'~e E-ŞS.IZ gösterdiği klyaseti Alrrıan devlet m'n Cenkınen tarafından, Manclo. 

Muhtdlif ~-nanlarda bu kürsü- 1ac:a içinde bir su 1 0 ge~inın lill() Pkcolo, Mandolino Ccll 
den ifade - .lı"len mı"lletlerle yapı - devam etti~ini ve bunun da yeni reisi Rayfuştagda açıkça jfade !:tt:ği 0 • Ana.dolu Demiryolu 

ecı !5 'b· h · ·· ı d · mandolin, mandola, kitara dersleri n lan konutmaloarda birçok vesilelerle 'bir tezahürle kuvv~t b.;1 duğ:mu g• 1 emen aynı glın c·r e a~·r11 e- l. ıve . 4'4.50 
!e~arüz etıtirilen milli siyasetimizin görmenin a19,<alılar iç'.n olıfoğu sasları ayni kuvvetle İngiliz parla_ verilmektedir. Ana.dolu Demiryo1u ~00 25 30 

u~ına? etıt'iii prensiplerden birisi kadar 'beseriyet için de güzel bir mentosund:l İngı!iz hariciye nazırı 2 - Bu ~azlardan bir orkestra İtt.ihadı Milli Sigorta hisse 25.-
r~~.e~." istiklalini ve yurdun bütün· müş.ahed~ olduğun~ söylem=ş ve ~a tekrar etmıştir. Bu suretle gö_ teşkil edilecektir: Arnla.n ve Eskihisar Müttehid 

ı::;d:u kayıdsız şartsız ~nahfu~ b~- demiştir ki: rüyoruz ki birb:rlerı ile muheııı·e- 3 - Çatış·malara iştirak etmek ~:ı,~ ~um T\y;ltrg 820 

tikla.lt:'* ~~. ~·r~v8 •• ını~:.tlerm ıs- _ Bu muahede Lozan sulhun .. be halinde oları iki muazzam 'kud..ı ,istlyen1enn ,Evimı1. bü'rbsuna mi.i • 
:ınekıi.- ':;:,,r.~~~n uAgllıne w1?111eıt 1M: d--ıı...~0· .takib eltig~imi1: tt>ıkmil dev- ıret Türln·rıiHctininl mü~hıkil siya_liracaat 1 -ed~k ·H:a'ydolunmaiarı 1r1:.. ~e, · 

" '" a K v,e n1an mı et erı . <:ıUU'C' • • '--------------' arasında sağlam esaslara dayanan Jetlerle anla~ı:ı vt yurdda sulh, setini 'büyük bır kıyasetle ıdare ca olUJlur. , 

. j •n 30J5 

Eaham ve Tahvilat 

.. 

ni mürai seni. .. Bir sarışm kadın 
bir yanında. bir sarışm kadın öbüı 
~·anında. barlarda eğlen. Kuş tü. 
yü yastıklarda birlikte yatın ..• 
Sonra ... Hele ben de bir toz ge. 
t:reyim de ı,en <le beğen. 
························-···········-·--·--.. -
Son Posta Matbaası: 

N~şriyat Müdürii: Selim Raı.ıp ~ 

SAllİJSLEKİ : S. Ragıp EMEÇ , 

.6.. Ekrem UŞAKLJ:GiL 
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BiOCEL'in 
• • 

içki aleyhtarları içki taraftarları 
(Safta.rafı 5 inci aayfada) 

ret edildiği kadar da sevilen bir 
(Baıtarafı S inci sayfada) 

Jtaidesidir. Ancak bu fayday~ y~rt
~aşın ve memleketin zuarlarıle olç. 
mek

0 luımdır. Eğer uıarları fayda
sından çoksa (ki buna ben tam~
mile kaniim) Şüphesn: böyle hır 
menfaatin feda edilmesi icab edet. 
İçki iptilası ölümler, aile facia -
ları, sıhhatimizin, tenasülüu ve do~a 
ytsile nufusumuzun tehllke~e ug
raması. hususile ordu camıa9ln -
daki zararları, sarhoşluk yüzün -
den bir harbıde maruz kalınan 
tehlikeler, (bir ordunun en mühim 
kuvveti olan disiplinın sarsılması, 
para, kumar ve fena kadın gibi iç
timai afetlerle de birleşerek ordu
nun en mahrem sırlarının düşman 
eline geçmesine vasıta olması, içki 
kullanan kcmıu<tanların emirlerinde 
ki orduların hususile düşman!ıuın 
gece baskınlarl karştsında uğradık-
IM"ı hezimetler ilaahirihi gibi 
(General Ludendorf un eseri 
ile Mareşal Petenin icraa -
tıına bakılırsa bu maruzatım bir kat 
daha belirtilmiş olur) büyük mah
zurlar doğurur ki bunların yanında 
faydası pek küçük kalır. Bununla 
berab~r ben içki kullanmamak ve 
milleti bunca felaketle.-e ve musi
b~tlere uğralmamak ~artile de gene 
memleketin mahsullerinden azaıni 
tandıman alınabileceği kanaatinde. 
)Cİm. 

Alkollü içkilerden bizde· en çok 
kullanılan ve benim de ziyade men 
furum olan <ıRAKlıı dır. 

Bıra, likör, şampanya, şarap, bol 
gibi içkilere (hususile ispirto derece 
feri az olmak şartile) o kadar düş
man değilim. Memleketimizde kabil 
okluğu kadar çok alkol mürekke
batı yapalım, fakat bunlardan 
ba?ka türlü istifade edelim: 

1 - İspirtonun tababette ve sa
nayide kullanılması: 

2 - İspirtıonun 'benzinle karış -
tırılarak mevadı mahtuke ve mu.. 
harrike gibi istimali. Üzümden ve 
diğer ispirto çı.karmağa yarayan 
maddelerden pekmez, pestil, sucuk, 
;na, hardaliye gibi gıdalar yapıla
rak istifade edilmesi. 

3 - Başka memleketlere satıl
ması {gerek ispirto ve gerek alkollü 
iç.kıler halinde) bu suıctle hareket 
edilirse memleketin iltısadi menfa
ati de sağlamlanmlş ve fakat yurda 
hiçbir ziyan verilmemiş olur. Hatta 
alkolık içkilerin hakikatte iktisadi 
bünyesine rahneler bile açtığı ve 
bundan milli servetin birr;ok zarar
lar gördüğü de maydandadır. Fran
fada l 920 senesinde içki dev lele 
( 7,5) milyon frank kada.r varidat 
getirmiş ise de yalnız amelenin ço. 
luk çocuğunun nafakasından kese
rek meyhaneye yatırdığı para bir 
milyon frangı bulmu~tu. 

Sarhoıluiun zararları 
lssizlikler, hastalı~br ve bunlara 

kar;ı içtimai yardım ic,.in Fransa 
devleti senede 6 milyar frank mas
raf etmektedir. Biz de evvelce köy
lerimize pek nadir giren rakı şimdı 
oralarda da birçok müstehlik bula.. 
rak tahribat yapmaktadır. 1928 de 
( 730.000-) kilo kadar rakı istihlaki 
l 938 senesinde (3, 5) milyon ki
loya yakın bir mi~tara çıkmı~tır. 
Yani on senede beş misli olmu-ştur. 

B) insanların neş' e3i içkilerin ve
receği muvakkat ve sahte bir keyif 
ile asla temin edilemez. Bu nihayet 
birkaç ea<\t için ken<li k~ndisini aL 
datınak, yeni bir nevi rüya görroek 
ten ibarettir. İnsan ancak hakiki ve 
temiz bir neş'eye muhtaçtır. Bunu 
ise vazifesini tam başarması tabi
atin güzelliklerinden nefis san' atlar-
dan zevk alması milletinr, ve insan
lığa karşı bağlılığ1 ve onlara fay
dalı hizmetler görmesilc ancak te
min edebilir. 

Aklı başında bir insan faydalı 
bi\" kıtab okumak, güzel bir konser 
dinlemek., samimi arkadaşlarile soh 
bet etmek, şarkı 3Öyİenıek, çalgı 
çalmak, resim yapmak, milletine, a.. 
ilesine, şahsına ve ;nsanlığa karşı 

yapacağı iyiliklerden, kırlara çıkıp 
tabiatin güzelliklerinden zevk du
yar. İlim tecrübe ve seciyesinin yük 
aekliğile tanımış insanların sohbe
tinden istifade etmek. Bu suretle 
mtinevver ve temiz aileler arasında 
hoşça vakit geçirmek ılah .. ile de 
insan neş' esini tamamlar, hatta za. 
rif insanlarla arası ra bir briç partisi 
yapmak bile insanı ne~· endirebilir. 
(tabii pokerin yanına varmamak 
ve kumar mahiyetini almamak sar
tile) insn en sıkıntılı z11manla~da 
dahı maneviyatını sağlam tutmak 
asla yeise -kapılmamak büyüklerin 
nasıhatlerile kuvvei nıaneviyesını 
tazelemek, sıkıntısını ~idcınıck için 
çareler bulmak suretilc~ makul bir 
iş görmüş olur. Yeisi ve kederini 
guya dinlendirmek vehnıiie sarhoş 
olup daluı biiyük felaket ve tztırv.b 
lara yol açacak tehlikeli bir çığıra 
.giri makul bir har<!ket mıdir~ Al
kolik içkilerin her sene mcnılcketi
rriize yaptığı maddi ve manevi za-

tarların bir hesabını •utsak herhalde nesnedir. 
çok korkunç neticelerini .görür ve Fakat bü.tün bu hususiyetlerine 
tam bir Türk vatanperverı olmak rağmen içi<iyi kaldırmak, da.ha doğ 
için hepimizin elbirliğile derhal bu rusu bugünlkü tahr1batını zraarsız 
zehirli ytlanı ezmeğe bütün kuvve- bir hale getirmek faydalı bir te -
timizle çalışırız. bb .. t"" 

Hülasa: T amamıb sahte ve mu- şe us ur. . . .. .. • . 
h l b . • ld ,.d cegvim diye Evet... Içkı her turlu had•sele-

ayye ıt neşe e e - e . .. ll"d" . f -ı ki 
k . . vlı v ı a"ie ve milletini rın mu,ve l ıcıı.r, en;.uı ara vası -
es~ını sag g nı ı 1 . 

h tta insanhg"ı tahrib eden içki tadır. Haptshanelcrı ve tımarha -
ve a l . d ld ı ~- . . . 
müpt.el<\:larırca ancak ağlamal~dı~-. n~ erı o uran.~:~n. eAserıyetı, ;~-
lçkilerin verdiği iştahla öncelerı his pırtonun gevşettıgı ınsanlar teşkıl 

TESiRi EMİN 
VE SiHiRLİ 

Olduğunu,, Bayan 
MARCILLA Söyledi, İLE SABAH, ÖGLE VE AKŞAM 

Her yemekten sonra ıünde ü'ç defa nıu.ntazaman 
di$lerinizi lı.rc;alayuuz. 

settirdiği sıcaklık hakiki olmayıp etn:ıektedir. 
sonunda mide ve barsak hastahk- .1spirto dolu bir kavanoz içinde Kazan I'. vergisi mu·· kellefle 
larile zatürrelere yol açacağı malum herfuangi bır cisrru uzun müddet Y • 
dur. Üstelik fazla içki. karaciğerd.e mllıhfaaza edebiliriz. Fakat içki şi. rlDiO Dftzarı dik katine 
siroz, akıl hast:lıkla.,rıle, paraleZ1, şelerinin istilasına uğrıyan b ır ka-
frengi ve belsoguklugu ve btb has fanın tabii durumunu h:sıe beden lstanbul Defterdarlığından: 
tahklanna, zürriyet ve tenasülün arasındaki normal ah~n.gini hiç bir 1) 1941 mali yılı için tahakkuk ettirilen kazanç vergilerile zamlarının 
.:alması gibi birçok fenal ıklcıra k . . . d . 

d d .v. . .. A d (P · t va ıt temın ve tesrs e emeyız. birin<:i taksit ted:ye m!tddeti hu ay sonunda :nihayet bulacaktır. B..rıncl mey an ver ıgı aşııear ır. arn:. e · k " . k. b . kl 
d "! ı · ·· t b' · · · k' Iç ıyı topye un ır yasa a ve taksit vergilerini ıbu müddet zarfında bağlı o1d:ukl:arı m.aıiye ~11ıbesine ya-verem en o en erın uç e ırının ıç 1 •• d b:ı· . ·. ? B 

kullandıkları sabit olmuştur. lngil- suratle mene e . ır mıyız.. u tırmamı..ş olan mükellefler bilahare % 10 zamla borçlarını ödemek mec. 
terede 66 papasa karşı 785 doktor) suale maalesef hayır cevabını ve- buriyetinde kalaeaklardır. cezaya maruz kalmamak istiyen mükelleflerin 
ve daha ziyade hastalardan bulaşık receğ'm. taksitlerini 30.6.1941 Pazartesi günü akşamına kadar ödemelerı. 
suretile 446 meyhneci 60 7 mey ha. Çok eski bir tarfö.~ sahih olan 2) İradı iki bin liradan ~ğı mahallerde çalışıp gayri safi irad e.>ası 
ne garsonunun veremd~n öldüğü içki, sade bizde değil, diğ~r miL üzerinden vergiye tabl olan mükellefler nezdLnde çalı.şanların da Hazi -
anlaşılmıştır. Jetlerde de kökleşmi-ş kcı.lmışlır. Ü- ran ayı içlnde vergi karnelerini bağlı !bulundukları maliye şubelerıııden 

k O Birkaç gün zarfında, küçük buru_ almaları lazımdır. Aksi takdırdc vergi'lerlni cezalı olarak ödıyeceklerdır. 2 - Tiryakilik meselesine gelin- nun ıçın men'i güç olaca tır. ıı. 
şukluklarımla çirl.gilerimin zail olduısU- Buna mahal· kalmamak üzere alA.kadarların Haziran ayı içınde karnele-

ce içkinin şahsına, aiiesine, milletine halde şu tedbırle.::~ ba.~ vurmalı - nu gördum, birkaç hafta zarfında. ıse tini almaları rica olunur. (5.ıt7) 
ve insanlığa bu kadar fenalığı do- y1z: 10 yaş daha genç göründüm. Bir dok -------------------------------
kunduğuna kanaat getıren bir jnsa- 1 - İspırto nisbeti az olan fcıkat tıor bana dedi ki: uBİOCEL• Viyana HAYATA IŞIK 
irde zafından başka bir şey de - • 2 _ Tedarik:nı::ı zahmeti nisbc- Tokalon kremi vazosunda Biocel var- ·-::si~~ :k~:ı:~::.nı~u, teb:~:=b~ ::;:n:~~~n~o~;u~ü~a~~~ !~~e~~ ~:~:;~e~tl::;~em~r !:::::tüı~e~ [ fit-:abı ..... :~:;untueıızc ...... ··O,e eedizi~n~ar;:~k olan ~?:?ı~z~yd••ın.la•_• 
ğildir. f;ğer ~ir insan ~unun zara - tinde fi.atını yükseltmek . .'. dır. Her ak.şanı yatmawruı evvel bu 
rlna kanı degılse onu. ık~a. etm~k 3 - Kuihmm.ı yerlerıni daralt.- kremden sürünüz ve sabahları da 
de her vatandaşın vazıfesıdır. Azım k, h rd h . tt . . 1 beyaz renıkteki Tokalon kremini kul- ' Temmuzda çıkıyor. Fiatı 50 kuruş nettir. Kitabet veya mÜ-
ve l·radeden mahrum --lmak ise bjr ma . er Y. e e, er vazıyc e ıçı - ·· · · d"d 1 

~ d t mek tanınız . Bu usul siıze serian bir genç- vezzıınıze şım ı en ısmar ayınız. 
f lı v "dame ve hatta neşir ta- mesıne musaa e e me ... 
ena gın 1 k · · k · ı liık sert ve e<>mer teninize ye;ü bir mimini asla mazur göı1teremez. Bu 4 - Bu te tıp ıç tun yapı ış ve . . b k 
• · da · aı· k d canlılık verecek. ç~gı ve uruşu· • 

~ıbilere acımamak ıse cl~eh~ gekl~ez. sa~1!~nf· tum.umıkl' a ayı ~.:atn. ı - {ıık.tan muarra. taızıe. ywnuşa.k ve a-
lnsanlartn fena şeyle•e ın ıma ı ve raı..;cım. an ezı re am ve go.:ı erış - . 'ld t . d""'ekt"r 

A • • • b k 1 d . 1 k ç.ık blr cı emın e "" ı . hatta bu glbı şeylen aş a arına a ten tevakkı ey eme ... Dİ'KIKAT · Tokaılon krem ve pudra 

bsi~ayhet et1t~rmek m
1 

eylbi. ~8:r~ır. Fena 5 - Eğlence ve neş'e ycrler'ni larıınm yüksek kalitesi sayesinde ka. 
ır asta ıga tutu an ırısını';l onu? fazlalaştırmsk ve bunları ucuza zandığı rağıbetten istifade etmeık ga. 

başkasına da. bulaşm_:ısını. ıste~esı, mal ederek halkı ?u suretle __ oya- yesile sayın mü.şterilerim.izi iğfal e .. 
her nasılsa hır rakı alemme duş:n lamak, raıkı ve içkıye temayulle - cLp sahte mukal!lid adi mallar satılı-
hk~~e~kher şad~sla b~ bmendebb~r dç- rini unutturmak ... > yor. Hakiki Tokalon müstahzarları 
ının ı ram e ı mesı unun ır e- b, ti k ponıınu haıvi olup hu 

l ·ı·d· Ş k ah il b · · '.ı.r garan u -

b
1•

1 ırd. e erb vekya m da ~k 1 yıyetn Yük taşırken öldü susi bir pulla ka.patılmı.ştır. Pulsuz 
ır a amın aş asına a ı ram e - . k 1 · d """ a pul.u tn-'"ık açık ku ... ·1a""ı katiyen Ta:htakalede, Hasır ıs e esın e • ...,.y ~ .n uu • 

tiği nadir görülür. Fakat rakı sigR.- 4 1 l H redded'iniZ, pullarını ısrarla. isteyiniz. 
ra içen birisinin derhal yanındakine hamallık yapan 5 yaş arınca a. 
de yakın bir tanışıklığı olmazsa lıl adında biri dün, 90 kıloluk fa
dahi ikram ettiğine çok rc:.stlanır. sulya çuvalını kamyondan mağa
Hiç olmazsa bu itiyadın terki de zaya taşırken birdenbire yer~ yu
bir kazançtır. Fenalığın neşir ve ta- varlanrruş ve derhal ölmüştür. 
mimi bizzat fenalığın kendisinden Cese<i adliye doktoru Hikmet 
daha büyük ve tehlikeli bir suçtur. Timur tarafınd:l.n muayene oıun-

3 - Jçki memnuiyeti tatbik edile muş. hamalın kalb sektesinden öl
bilir mi? Bu husustaki mütaleama düğü anlaşılmıştır. 
da şudur: 

Bizim istiklal Harbimiz esnasında 
ve daha sonra Amerikada içki me-m 
nuiyeti hak.kile tatbik edilememiş
tir. Sebeblerine gelince: 

a) Memnuiyet tam Ye kat'i ol
mak için onu emreden kanuna bü
tün millet efradının ve hususile o 
kanunu tatbik mevk:jnde bulu
nanların can ve gönülden bağlan -
maları şarttır. Y oba böyle bir ka
nun tam semere vermez. Bilakis 
kaçakçılık ve neticesinde daha za

Atiyan müze oluyor 
Belediye Tevfik Fikretin Rume

lihisarındaki Aşiyanını Servetıfü
nun ve Edebiyatı Cedide Müzesi 
haline getirmeğe karar verm :~tir. 
Belediye ve Maarif erkanından 
müteşekkil bır heyet bugün Rume
lihisarına giderek tetkiklerde bu
"·ııacaktır. Müteak1ben teşkil ed·
lecek bir '?.{.omsiyon müzeye konu
lacak eserleri tesbit edecektır. 

rarlı içkiler kullanmak gibi millete =============== 
daha büyük zararlar getirir. Bunun 
la beraber" istihlak mücadelesinde 
içki memnuiyetinin birçok faydala
rını gördük. 

ı:na yapar, çünkü mutidir. Hükume. 
tine itimad ~ardır. O uğurda canını 
bile fedadan çekinmez. Elverir ki 
iş ciddi tutulsun. Bu vazifenin yapıl 
ması hem hüklımetimizin ve hem 
bütün milletimizi.o boynuna borcu 
olduğu kanaatindeyim. 

Kayıp Bir Köpek 
Orta boyda beyaz siyah lekeli 

Buldok kopeğı kayıbdır. 
blr 

İstıkliı.1 caddesi Stil Möble No. 207 
mağazasına bulu:p getiren veya ha • 
ber veren tazlasile memnun edilecek-
tir. 

ZAYİ - Me.~'ud.ye asker.tik şube
sinden aldığım terhis veskamı, gene 
Mes'udıye nu!ı.ıs memurluğundan a1_ 
dığım nüfus cüzdarumı ve seyrüse -
ferden aldığım 7226 numar:ılı şoför 
ehliyetnamemi çalıdırdıım. Yenilerini 
çtkara.cağundan eskilerinin hükmü 
yoktur. 

Eyüb Yavedud mahaUesi Değir
men ,sokak 19 numarada Mes'u -
diyeli 322 doğumlu Ahmed oğlu 

Şakir Tiryaki 

ZAYİ - 3528159 numaralı tabib 
diploma ve bevliye brinci smıf ihtl
sa.s vesikamı nakil dolayısile ~o.yi et. 
tim. Yeni.sini çlkartmalk üızcreyim. 

Birınc.sının hülmıü olmadığını bildi_ 
rtrim. Manisa Memleket hastanesi 

bevliye mütehasst&t doktor 
Fuad Bayer 

Emniyet Umum müdürlüğünden 
Zab~ta memurları için azı 2400, ço~u 2600 aded gri renk kaput 30/ 6/ 94.1 

tarihine müsadif Pazartesi günii saat 15 de kapalı zarf usıılile satın alı
nacaktıır. 

Bir adedine a2(b yirmi lira fiyat ltlılımin edilen kaput:J.ann nümwne 
ve şartnamesini görmek isteyenlerin Umum Müdürlük satın alma komıs. 
yonuna müracaatıarL 

Münakasaya gireceklerin 3850 liralık muvakkat teminat makbuz veya. 
banka mektubile beraJer 2490 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde yazılı 

belgelerle birlikte zarflarını münakasa günü saat- 14 de ıeadar komisyo-
na vermeleri. a:3115• «4371ıı 

!Jevlet Demiryolları işletme U. M. den: 
Ankara hastahane !htiyacı için yaptırılacak poliklinik b.na.sı ile Fişek.. 

hane istasyon binası inşaatı kapalı zarf usullle ve vahit fıat üzer.ndcn 
eksiLtmeye konmuştur. İnşaatta dô.şeme ve lentol:ır ıçin muktazı rayı:ı.r 
idare tarafından verılccektir. 

ı - Bu işin .ır..u!ı,unnıen bedel! 70 000 liradır. 
2 - istel.dilar bu 1şe aid şartname vesair evrakı Devlet Dcmiryollan 

Ankara ve Slrk~cı veznelerinden 350 kuruş mukabil'.nd:! alabilirler. 
3 - Eksittmc 4 'i/941 tarihinde Cuma günü saat ır. da Ankarada Devlet 

Pemiryolları yol daires:nde merkez birlnci komi.,yonuma yapıl:ı.c:ıkLır. 

4 - Eksi1Lmeyc guebilmek için ist~klilerin teklif mektubları i'.e blr1ikt~ 
aşağıda yazılı teminat ve vesaıki ayni gün saat 15 şe kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. . 

A - 2490 sayı1ı kanun ahkamına uygun 4750 liralık muvakkat tcmınat.. 
B - Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
c - Bu !ıje mah.<ıu; o:.mak üzere Münakalat VekıUeı:ndcn alınmış eh.. 

liyet vesikası. 
Ehliyet vesikası içiıı ihale tarıhinden en az sekiz gün evvel bir istida 

ile Münaka.!il.t Vekaletine müracaat olunması. (3233-46821 

** Muhammen bedeli 1090 lira o'lan 8 kalem ilaç 417/ 1941 Cuma günil 
saat l1 de onbirde Haydarpa.şa.da gar binası dahilindeki komisyon ta
rafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin «81» llra «75• kuruşluk muvakkat temınat 
ve kanunun tayın ettiği vesaikle blrlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lö.z:mdır. 

Bu i.se aid şa.r.tnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta • 
dır. (4820) 

b) Orduda, mekteblerde, gazete
lerle, konferanslarla ve hususile 
halkevlerinin neşriyall ve telkinat 
ile hutbe ve vazlarla vatandaşları
mıza içkinin fenalıklarını iyice an
latmalıdır. Hele memleketimizin az 
olmıyan sıcak iklimlerinde alkolik 
içkilerin yaptığı tahribat şüphesiz 
ki soğuk memlerinkinden çok daha 
fazladır. Bu cihetleri de herkese iyi 
ce tanıtmalıdır. Bir yandan kanuni 
memnunİyQt, c!iğer taraFtan telkin 
ile lremalde takının önüne geçile -
bileceğini ve diğer içkilerin de mik
tarı azaltılabileceğin:i sanıyorum. 
Bu hususta ne kaClat muvaffak olur

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 21 Haziran 1941 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Kasa: 
.Mtı.n: Safi kilogram 72.604,515 

sak onu kar saymalıyız. 
4 - Bizde diğer çok mühim bir 

fenalık da içki içme tarzından ileri 
geliyor. Avrupalılar içkileri daha zi
yade yemeklerde bir gıda ve aynı 
zamanda bir iştiha ve hafif bir 
neş' e vasıtasİ. olarak kullanırlar. 
Bizde ise adeta zehirlenmek ıçın 
içerler. Saatlerle rakı içip binbir çe
şid zarar! ı mezeler yiyen ve gece 
yarısına doğru da a~şam yemeğine 

Banknot • 
Ufaklık . • 

Dahildeki muhal> .. er: 

Türk Lirası • 
Hariçteki muhabirler: . 

Altın: Safi k!ogram. 12.937,317 

Altına tahvili kabil serbest dö -
vizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 

Kllring 

::>eruhte edilen evrakı nıı kdlye 
karşılığı .· 
Kanunun 6-8 inci m.addelerıne 
tevfikan Hazine tarafından vlkl 
tediyat • • • 

Senedat Cüzdam: 
Ttcart Senetler • 

oturan bir insanda sıhhat kalır nıı? 
Böyle bir adamın şahsına, ailesine, 
milletine ve insanltğa bir faydası 
dokunabilir mi~ İste13e de böyle 
bir zat memleketi içm kaç saat ça
l:şabilir? 

Esham ve tahvilit cüzdanı: 
( Deruhte edilen evrakı nakd.L 

A ( yenin karşılığı esham ve 
( tahvilM CiUbarl kıymetle) .. 

seı JeSt Esham ve Tahvilat: 
Netice: Her çareye baş vurarak 

memleketimizde muzır alkollü içki- B 
lerin istihlakini men' e veya azaltı i
masına ve gerek bu suretle gerek 
alkol derecesini ind;rcrek hiç ol
mazsa zararların tahdidine çalıs. 
mak, (yani kabil ise rakıyı tama
mile men'edip yerine ancak mah
dut miktarda hafif alkollü içkilere 
müsaade etmek) ve netice itibarile 
lrkımızı mühim bir musibetten kur
tarmak en büyük vatan vazifemiz
dir. Millet hükumetinin emrini dai-

Avan<ılar: 

Altın ve dövtz üzerine avans 
TahvilAt üzerine avans . . . . • 
Hazineye kısa vAdelt avaM 
Hazineye 3850 No. lu kanuna göre 
açılan altın karşılıklı avarı.s 

H"••edarlar: 
Muhtelif: • • , 

Lira 

Lira 100 1~4 .053,03 

• 16 005.594,-

• 572.048,ü:>. 1119.691.700,65 . 

• 415.391,01 '45.391,07 

'Lira. LS.197.370,87 

• -.--
. 

45.018.452,73 03.216.823,60 • 

Lira 158.':'48.563,-

. \ 21.683,011.- 137 .065.552 .-

Lira 273 734.147,19 273.734.147,lD 

LıTa. 45 .971:ı683,92 
» 7 899.526.12 63.871.210.05 

Lira 1741 ,69 
» 7.8os n:.-
)J .-
,, 167.68'1.926.75 175198.390,41 

4.500.COO,-
9.31)8.490 1!l 

Yekfın !:37.3!.10.70-S,19 

Sermaye 

bıtiyat ak~: 
Adi ve fevkalAde • 
Hususi . 

TedaTiiJdekJ Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
JCanunuu 11 _ 8 ineı maddelerine 
tevfikan Hazine tarafından n.kl 
tediyat • 
Deruhte edilen eYralo nakdiye 
bal':iyesi . 
Karşılığı tamamen altın olarat 
flbeten tedavüle vazNfllen 
Reeskont mukablli nrıveten te • 
davfile vazedilen 
Hazineye yapılan alt!n ka~ıt.. 
h avans mutcabilt 3!>1'12 No. lu kL 
nun mucibince ilheten tedaTL 
le vazedilen . . . • , 

MEVDUAT: 
Türk Lira<11 

Altın: Safi kilogram 877,150 
3850 No. lu kanuna göre hazineye 
açılan avans mukabill te~·dl olu. 
nan altııılar: 

Safi kilogram 55.541,930 

Dö?fa Tııahhtidatı: 
Altına tahvill kabll dövizler . , 
Diğer dövizle!' ve alacaklı Kll • 
ring bakiyeler! 
Muhtcli!: • 

Lira 7.8'22.()19.15 
6.000.000, 

Lira 158.748.563,-

• 21.683.011,-

Lira 137.v65.552.-· 

17.000.000,-

250.000.000. -

• 118.0000.000.-

Lira. 74.105.140,74 
• l.233.7fl2.03 

• 7.S.12Ufı7 00 

Lira -.-
2'7.708.741.2() 

Yek ün 

ı Temm:ız 1938 t:ırihinden itibaren: İskonto Jınd<li % 4 altın üzerine ayar.s % 3 

LiJ'a 
l5.GOO.OOO,-

U.823.019,16 

51'l2 .os5.ss~-

75.338:92.2, 7T 

78.124.167.90 

27.7M.741,29 

1{15.331.302,11 

s:l7.330 705.lg 
:-- .-.:c:====· 


