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ÇARŞAMBA 25 HAZiRAN 19il 
YIL: 24 * SAYI: 8423 

ldare e~i: Ankara O. Vakıt Yurdu 

Telefon: İdare (24370), Yazı (21413) 

Telg. !ıtanbul Vakıt-Posta kutusu: 46 J 

Sovget zimamdar/arını söz 
söglemige davet ediyoruz 

Boğazlar meselesi 
Hitlerin ifşaatından sonra Sovyetler Birliği 
t afmdan tavzih edilmelidir ı 

Yazan: ASIM US 
(Ankarsdan telefonla) - Soy· 

yetler Birliği Ro.5vekil mua,ini 
Molotofun Bcrlm :.ı:lvarcfi esna
sında boğa.1.lard.a. W:ıcr kurm:ı~ 
itin Hltlerden mu' afaknt ;:.tedlği 
hakkındaki if~t üıeıfoden üç 
dört giln ~~ti. Bu müddet ltloskO· 
'\'& hü ımeti tr.ıııfından bu hu...,us· 
ta izahat ncsl"im• kiifi bir zaman 
olduğu bald; Alman d<:wlet rc:bi· 
nin ifşaatı ükl'ıtla gesi!itirUdi. 

Acaba. bu manalı ~ükutu ikrar 
diye mi telakki ctm<'UJ-iz? 

Ydksa Sovyet devlet adamları 
harici bir ,·a1Jyctte '.fiirkJyc
nin hayati derecede ehemıniye~i 
olan bu işle meşgul olmaya n.kit 
ve inıkAn mı bulamıyor? 

lardan bahsederken saJıihiyeti ha
rkimlc hareket etnıi~ ve bu ı:ıe· 
kilde \ukuıı ~den bir Hızifc sui
istimali Bitlerin 1f50Jltmdan son
ra Stalfnle ark~lan tarafından 
öğrcnllmlş"e, hiç olmazsa bu cihe
tin anla::ılma.-.ı lıizondır. 

Her halde Hitlcrln ifşaatı kar· 
~ı.,ıııda Mo,..kol-nnın .,üküt ctm~i 

Türk - Rus dostluğu ile telif 
edilebilir bir haJ dC'ğlldlr. So\ yet. 
zimamda.rlannı söz ı.öylemeğe da
' et ediyoruz. 

Avam kama
rasında 

TDrkiye 
Hakkında 

münakaşala 
-0--

. " 
Eden'iİ1 

Avam Kamarasındaki 
mühim beyanatı 

-0--

Rusyaya 
Askeri ve iktısadi 

heyetler gönderilecek 
--0--

TDrkiye 

Alman 
orduları 
Bazı noktalarda 

OOkilometr 
derinliğinde 

Sovyet 
toprakla

rına 

g .. rdiler 
Cephe üç büyük 
.mıntakaya ayrlldı 

100 Sov-
1 vet tankı 

tahrip 
edildi 

Bern, 24 (A.A.) - Ofi: 
Şarkta haı'ekAtın ikinci gUnü. AJ. 

manların mühim terukldıcr kaydetti. 
ği ve roylendiğine göre bazı noktalar. 
da 100 kilometre derlnliğ'c nUfuz eyle
diği tespit olunmuştur. 

(Devamı Sa. 4 sii. 6 da) 

( 
5 Hazirandan itlbarcn toplana~ıt ku. 

ponlarm her 25 adedinG mukabl 

"VAKiT OKUYUCUL.ıllU KUTV:ı1 

HANl:Sf,, serisinden AŞK UGRUNDA 

Romaıwım 3 bUyQ:t fonnası hediye edilecektir. 

--~~~~~~~~~~~_J 

Devler harbi ailı tnırilen Alman - SOV'l/ct Jıarbine 
araziııi j!Ö8terc11 harita ••• 

--

olan 

Malfımdur ki l{a.radcniı: \'C Ça· 
nakkale boğa.7.larmm bugün t.alıi 
olduğu .ıuontrö rejimi hi~. de· 
ği~ez mahlyette de~'dlr. Konfe· 
:ransm karan mucibince be,::; sene
de bir defr. aü.kadıır de\'l~tıerln 
rourahhaslan t.opluna.rıık Bogazlar 
:rejimini umumi vaziyet icapla.nna 
göre tadil edebile.cektlr. Fakat 
Bitlerin beya.nna.me~inde işa.ret c· 
dildi~ ~ibi .Boğaifanla, şu veya bu 
mllletln üs talebine kalkı~•· 
Tü.ı'idJ f,'nln hayati chemmlycüno 
suikast de.ınek olduğundan ne bu
rusi müzakerelerden ne de bey• 

nelmilel konlranst.a ~onuşma mev-

Hor Belişa "Türkiyeye 
yardım etmezsek Al
manyanın ihtiraslarına 

yo açacaktır, de İ 
Müttefikimiz 

~-...... -....... 

~- H. f. Gr~pu_!mu~t hey~ti~~ 
Adliye, Milli Müdafac 

Sıhhat Ve i leri 
Sivil ve ordu sıhhat teş ilal 
hakkında izahat verdiler 

...zuu Wl&c.oJam_..;a-
efkin uınulıni3·e~i .!Uolot-Ofun Bo· 
ğa:da.rda üsler kunnak anusu 
hak'UndakJ ll§aat tmrşısr~dn ~!?5; 
ko\a hükUınethıin ne diyccegını 
hrua merakla bekliyor. 

!Uolotof Berlln seyahatinden 
~foskovaya. döndüğü zaman clho.n 
ma tbuatmda burada cereyan eden 
müzakerelere dair bir takım n~· 
rhat oldu Bu neşriyat ara.c;rnda 
ı;Öyle bir ;ivayet de vardı: Güya 
Bertin nıüliı.katmda Illtlcr Sovyct
ler Birliğinin ]{afkas l'C Bağdat 
istikametinde genişlemek arLuJa,. 
rmı t.a.hriketmek istemiı:;, bu tarJ,da 
genlşlemclero AJınanyanm mlisait 
olduğu hissini vcnni-;:, buna mu
kabil Molotof ilıtirnzı;.lir bir tavır 
almış Alma.n)a. ile So'-yctler Bir
liğinJ 'doğnıdaın doğruya alakadar 
eden bütün meselelerin balledilc
ceğhıi, fakat ütüncü bir dc,Jeti 
a.likadar eden JıerJuuıgi bir mese· 
leyi, konuşmak iı:ln salfilıiycıt sa
hibi olmadığını söylemiş, bu ba· 
his üzerinde konu~a bu noktada 
l<almı::o fınk;. 

Cörçil 
Mebusların müna

kaşalarına 
müdahale etti 

Hor Bclişa 

Londra, 24 (A.A.) - Avam 
kamarasında Edenden sonra söz 
alan HorbcuŞa demiş lir ki: 

olduğuna dair 
teminat y~rdi 

Sovyet tebliği: 

Aı;;,;nl~r-Ôç 1 

şehri aldılar 
---<>--

Şiddetli muha-
rebelerden 

s0nra 
Alman kuvvetleri geri 

püskürtüldü 
Mosko\'8, 2! (A.A.) - Kızrlordu. 

nun salı sabahı ne§l'edilen tebliği: 
pazartesi gtlnll, dllşman, Balbktan 

Karndenize kadar blltUn cephe ilzerin 
de tnarruzıannı inkişafa çalışmI§ ve I 
esas gayretini, Şaulay, Grodno, Ka

unaş, Volkoviok, Vladlmlrkolinak, Ra. 
vasuska, Brodlye tevcih etml§Ur. Fa.. 
kat dllş:naD hiçbir muvaffakiyet elde 
etmeml§tlr. General Veygand 

Ankara, 24. (AA.) - C. H. P. Mcc.. 
!la Grubu Umumi Heyeti bugün 

1 (24.6.1941) Salı günU saat 15 de reis 

vekili Seyhan Meb'Usu Hilmi Uranın 
reisliğinde toplandı. 

Ruznamede sivil sıhhat te§kllAtı ile 
ordu sıhhat t~kJl~tmm ve ııdll taba· 
bet te,,kilo.tmm bu günllnün ihtiyacı. 
n:ı. cevnp verecek durumda oıup olma_ 
dığı lıakkmı1a hUkO.mctc tevcih edil· 
mi§ bir suaı takriri vardı. Bu taı:rlrc 
alAkadar A ye, .MUU Mlldafaa ve. 

lzmlrde 

Sıhhat ve İçtimaı Muavenet Vekili rı 
hUkQmet adına cevap verdikten sonrn 
birçok hatipler ayni mevzular ha.kkm. 
da ve bu mllnn cbctle do mcmlcl<etill 
umumt Blhhnt durumu ve onun mlls.. 
tnkil inkişafı tedblrlcı l Uzerınde fay· 
dalı bfı·çol{ mü!Ahazalnr dermeyan 
Otml§lerdir. Hatiplerin beyanatım ve 
vcklUerln nihai izahatım nrlltcakip 
ruznamcdc b ka madde de bulunma. 
dığr cihetle rlyasetcc celseye n!hayot 
vcrllmlşUr. 

z iz le 
Değirmenderede mektep ve 

köy odası hasara uğradı 
lzmlr, 2! (A.A.) - DUn öğle üzeri 

saat on birde §Chrlmizde orta §iddct. 
t.e oldukça uzun süren bir zelzele ol. 
muştur. Hnııar yoktur. Zelzele aynı 
zamanda Dikili, Bayındır, Tire, cu
maovaı;ı, Selerlhlsar, Menemen, Kam
burun, Urla, Foça ve bilhassa Değir_ 
mendcrc nahiyesinde şiddetlice hisse· 

cıllnıi§Uı. Değirmcnderede \'Uku 

O zam.an bu rhayctin ne dere
ceye kadar baki'kate uyJ.,"Wl oldu· 
ğnnu a.ola.ınak için biz şahsan çok 
uğraştık. Fakat ecnebi lcaynak
larda.n a 'man maJümat ile hıı.ldka
C i öğrenmcğo mu,ıı.ff&k ol:ı.ma.dılc. 
llllhassa ncrlinde Bitlerle lUolot.of 
ıt.rasında Türlôycdcıı bahsedildi 
ı:ni edilmedi mi? Edildi he ne 
ŞektJde idi!. Bu cllıeti blr türlü 
tesblte imlin bulamaihl<. Onun 
iı:in ~imdi Alnı.an de\ tct reisinin 
aitzmdan Boğazlara tema~ ~.er 
surette Molotofa isnad edilen soz
ler karşısında mütehayyir olduk. 

Eğer Türkiyeye yardım etmez
sek, Türkiye Alınanyanın Asyada
kl ihtiraslarının tahakkukuna ve 
menfaatlerimize karşı taa?'ı_ızun_a 
yol olacaktır. Suriye sefennın. wbı
tirllmcsi tacil edilınelidr -::e ~er 
taraftan askeri .sahada Tü.ııki) eye 

VJAdiınJrkollnak ve Brodl tstikame. 
tindeki biltUn düşman hllcumlan, dU, 
mana büyük zayiat verdirilerek tar
dcdllınişUr. Şaulay ve Revanıska 
istikametlerinde, dilşman, sabah anı. 
zlmlze girmiş, fakat öğleden sonnı. 

• di~or ki: Slovakya 
ı~g~l~er~. Resmen Sovyetlere 

s-cıcn zelzelede mektep binası ve koy 
odası oturulamıyacak derecede harap 
olmu ve dl~er blnalnrd da çatlak. 
!ıklar husule gctmf§tlr. Zelzele saat 
on biri beş s-eçc başlamış, on sanly 
d vam etmi§tir. Diğer knzalardnn mu 
~ntıdan haııarlnr olduğu hakkınd 

hnberl r gclmomlşUr. 

Her memleketin kendine mah
sus propaganda v:ısıtaları ,·ardır. 
ftu \'asıtaıardan çıkan ri\·ayet.Ier, 
l.'aJialar, neşriyat arasında k.alıuı 
~anlıt' sözler bulunabilir. Fakat 
resmi mahiyette nc5redilcn sözle
rin aksi sa.bit olıwı.dık~a Jıa.Idkat 
olarak teıii.kkJ olunma.c:ı tabüdir. 
hu itibarla Alman devJct reisı 
llitiertn Boğazlan alakrı~ar je
kilde yaphğı resmi ifşaattan sonra 
da 1\loskova hükiimeti sül.:iıt et· 
fl'lekte devam eder.-e bunu h.Bdiı:c. 
ilin doğruluğuna delil sayruak za· 
ruri olur. 

Acaba SovyetJer ı irliğ( Türk 
l'fkiirr wnumiycsinde böyle bir 
kaoaatin yerleşmesini ho!J görür 
111ii? Böyle bir vaziyet .o\lına.n -
1~us harbi kar ısında '.>lta.rafhğını 
11Un ehneı. sun ~ile Sovyt>t1Cr Bir· 
liğıop karşı dostlu!1uno fillen gös
tcrrrı;:-_; olıın bir memlekete karşı 
!} ... ~ ·ı olur mu? 

l-:ğcr Molotof Berlindc Boğaz-

(Devamı Sa. 4 sü. 4 de) (Devamı Sa. 4 sü. 4 de) 

Türk - Alman anlaş
ması bugün Mecliste 
Hariciye encümeni muahedeyi aynen 

ve müttefikan kabul etti 
Ankara, 2! (VAKiT) - Türkiye 

Cumhuriyeti ile Alman Reichi arasın.. 
da tmzalanan muahe~ tasdikine 
dıı.lr !Ayiha ve Hariciye encilmenl 
mazbatası :Meclisin yarınki ruzname. 

sine aıınmı§tn'. 
Hariciye encilmenl mazbatasında 

ıayihaıım müstacelen mUzakercsl tek. 

lif edilerek ezcUmle denmektedir ki: 
"liilkftmetçe takip edilen ve Büyük 
Millet Mecllsinco de tasvip edilml§ <>
lan sulh siyasetine uygun• .:>lan mua· 
hedenln tasdikini derp!D eden bu ka.. 
nun l!yihası encilmcnlmiZCe aynen ve 
müttefikan kabul edil:D~·" 

~~gu~ hızım en bu- harp ilan etti 
vuk duşmanımızdır 

--<>----
Fransayı ve müstemleke-
lerimizı müdafaa edeceğiz 

.Madrtd, 24 (A • .A) - .Kıı.sa. 
blankada general Veygnnd ile ge
neral Hogues'in huzurunda yapı
lan askerl merasim esnasında ge. 
neral Vygnnd 10.000 Fas askerine 
bir nutk irat ederek bUtün Fran· 
sralarm Suriy:eyi düşünmeleri ır~ 
znngeldiğini söylemiştir. 

General ~erine §Öyle devam 
etmiştir: 

Presbourg, 21 (A.A.) - Slovakya 
ba§Vek.111 ve Hariciye nazın Tuka bu.. 
gün öğleye doğru Almıınyanm Pres· 
burgdaki elçisi Ludin'i kabul ederek 
Slovakya cumhuriyetinin §imdi res
men Sovyetlcr Birliğine harbe gir. 
m.ekte olduğunu bildirmi§Ur • 

Slovakya hükılmeti ayni zamanda 
Slovak mı:ı eUnc hitaben a§ağıdakl 

beyannameyi n ~retmiştir: 

cumhuriyeti topraklarından öteye 

Refik Ahn1et 
Sevengil'in 

• 
yenı romanı 

ımralı 
1 temmuz salı günün
den iHbaren V AKIT 

gazetesinde tefrika 
edilecek 

Mahkumlar adasında hayat 
naStl geçer~ 

Afn1rn. ordusu da. va.tanın şeref 
(P-tJvamı Sa. 4 sü. 6 da), 

Slovakya milleti, Almanya ile lam 
bir tqsnntit halinde olnrnk Avrupa 
kUltürOnü himaye için Y•U" almak~· 
dır. Ordumuza mensup te§ekkUller, 
harp etmekte olan Alman teşckkillle
rinc i!Ubıık etmek llzcre Slovakya 1 
geçmiııicrdir. 1.. -----------·· 



Z6 llAZtRAN 1Ml 

~orvecte 
Canubuıarbl sahilleri 

üzarinda 
Alnıan hazır· 
lıkları arttı 

---er-
Sahil mmtakaımda 

bir çok yerler 

Memnu mınlaka 
ıla 0 dildi 

- N urv19 ajan. 
Llldıraırtne göre, Non~bl oeııu. 

ba p.rbl aahWerl berinde A.lllWl 
laaUJ t: btrden))lre artııııvtır. Norvec 
IDlri1l btly1lk mikyUlarda bu 1IUlltA. 
blan derhal t!tlıll~ai emredllalfUr. 

Bu baberlenı ıöN. Oalodaa prba 
~ mUtemadt Almf.n Jatalan ban. 
Jıib yapılmaktadır. Sahil 11UDtaU.. 
- '°ltiyttl< bir kwm tam&mUe meauıu 
matakft \lAn edl?mtıUr. Bu mmt&U. 
lana ıtrlp cıkma mlla&&deleri pek ı. 
tlmal ahvalde YWUmektedb'. Bu--. 
... dablle ®tnı 100 kilometN .... 
qlil1ı\de olarak Norclfrlordun ti111al 
~ •ııamakta. aopeıtorddul 
'" ll&rdenserttordd&a geçm.ıcte " 
cenap ,.ıımnde Krapr6ye kadar ID,. 

ktedlr. • 
NOl"YtlÇlilerlll bllyGk m~ tab. 

n,.m. bOyQJt bir __, ne blrdllabtn 
~ ..... l)anJDJfbr. TroDdhe1m ciftrmda o. 

berl&Ddet mmtakamıda bQyQk ~k
ıuta munı arut.ye Almanlar ı.... 
latp •tmit Ye k«S)'IWer derbal buralar 
dU pkanlmqtır. Dlr noktada .umu 
ı.. araz yt dUSeltmek lain batta ban 
b1an bil• yakmL,tantsr. 

Metresini sopa ile 
döverek yaraladı 

Evvelki gün Ha.cı'k:öyde Jmlbnt
hk yüzünden bir yaralama vakaaı 
lmUI, birili metre.tini 10JJa ile 

averek yaralamJtbr. 
Yan.lıyan adam Huk6yde Be

*mllk ıe.ter kuysu llC>kağmda 1 
llkl~ımııu-ada otuna Halittir. Halit 

lııtr müddet evvel SeııJyı adında 
ir genç k dmla tanışnuş ve ae\'I.. 
rek kendisiyle metres ~ 
baş;lamıştır. 

Ancak son gilıılerde aralarmda 
r geçims'fzHk l>aşlaetermif Y8 

mk s:k kavgalarla beraber Halit 
metre.sinin kendlaini aldattıfı ,._ 
lunda bazı şllphelere tapr1m11tır. 
Nihayet dün ylne bu yüzden ara
larında ~an kavga ııonunda Ha• 
Jlt çok sinJrlenerek eline kaim bir 

n -.p& gcçirmi§ ve metree!nl yere 
o Jlattrarak faaılasnı bir ıekllde da
~ dövmtlf ve muhtelif yer 

e1 den afrr surette yaralanuf -
'tir. 

Seniye bayılmış ve y&tlııfenler 
-.rmdan eıhht lmdat o• · 1 

ing;ıtere 
Sovyahara askeri vı 
iktisadi birer heyet 

gönder yor 
....... H (A.A.> - Loadn. 

ıua •W.lyetll •ahlllltl'Ule sOre. 
So"VYetler Blrlijl tıı,gWalerhl Ru. 
,,.ya .aert .. lkUaadl birer he. 
yet ıbdel'llleleri bakkw!alrJ tQ. 
lift kabul •taütt.lr. 

lspanvoı 
kab ncsınde 
müzakereler 

Madnt, M (A..A,.) - f.aJ*l)'Ol 
kabinesi dün alqam ~ •I • 
zakerelerlne bueil.n de devuı et.. 
miştlr. Bu milıa.kereloıde So'V19t 
Alman harbinda doğan 't'ldyetbl 
tetkik edilmiş olduğuadan f\lpbe 
edilmemektedir. 

---o----
Moskovadaki 

Japon 'adın 
ve çocukları 

Japonyaya gönderilecek 
'fokfo, M (A.A.) - D.N.a 

bildiriyor: 
JftPODYUUll Moskova. büytlk el. 

olai, ha:rlcl)ıe nezaretlnd6ll aldığı 
talimat illerin• Moskovada oturan 
Japonlarm urdan Ue çocuklanıu 
Japonyaya pdennete karar ver 
mJtttr. 

Praotla yasıyor: 

200 milyon Sovyet 
vatandaşı 

Bir çii gibi bütün 
manialan yıkacaktır 

MOikoft, M (A.A.) - PraV'Qa 
ıueteld, 'bugUıı netntttfl bir bq. 
makalede ezcUmle diyW ld: 

W yUs milııon SoyYet vatanda. 
•• nfghı dGlll .... ~ pek iyi bl -
llyor. Vatanperverlik hissiyatı, 
önüne geçilmez bir çığ gibi biltün 
manlalan yıkacaktıl'. Ve bu bizim 
oeval>anm tetlDI edecektir. Yqa. 
ll1l Jumlordu. 

Tarıuıta kahvenin 
kiloau 240 kuru,tan 

aabldı 

• ifadeye gayrlmuktedi, 
• Beyoğlu haataneılbıe 

tır. 

Tar.9US (Hıurıı.ai) - Şehrimis 
ihtiyacı içlıı viliiyet91 aynl1ru41 
olan Ug lb1n ktıaur kilo kahve ev. 
velki gün ıelmit ve dün kahveci.. 

• lcre t.evsi edilmiftir. Bu gün de 
.rıl- halka beher kilosu 240 kuru.-

tan eatılmıya bqlanmıştır. Ballt yakalenm11, hakkmda tül 
bata girişilmiştir. 

-75-
Cıvan oğlu arkada,mı 

Ya•aladı Barüitımı hJo farlımda oınu . 
& . yVÜ reftklm.bı barekitın& tl!'Vfik 

Uskildard.a So!&kainu ma. ettim; onun gti yflzümU köprüye 
lmllesinde Seli.ınsız caddesinde gevfrdfm. EminônUntı .Kara.köye 
179 numarada oturan Hikmet bailıYan bu senit cadd~. oradan 
elfu Sedat adında birisi, dün So. oraya nakledilen toplann ve ee -
Jaksinanda. bakkallık yapan Ci· nebi 8ii.varilerin ağırlığı altmda 
?aDOilu Anestinin dilkklnma hıliyor l&'dUm. Tüdir, bwutıu 

IMIU itmis" , bir sandalyaya çökerek: gözlerini gözlerime dikti Ye .eor .. 
- Seninle kavgalıyım ve hiç du: 

1lfr zaman da ~! - Ne olclulmN Mru anhyahB. 
Almlftir. dla mi T 

Birkaç glln evvel aralarmıda. - lUmbılm Jd t.t&ııbı•bm fıllU 
ki münakaşadan h&IA sinirli bu. altmd&Jd haUnt g&mıak tpa ın.e.. 
:anan Anesti Sedadm bu eör.leri mfılt,Dı. 
berine kendinden gec.;mlş ve o RetUdmJn WA bana 09\'rllmtt 
-.da pastırma doframa.kta ol- göıderincle bir tlmlek parladı.•· 
doğu bıçağı hızla Seda.dm u.rt. dll; cebri olduğunu açıkça gördü • 
ne fırlatmıştır. iUm bir itidalle: 

Bıçak Sedadm sol baca.ğma - Hakikaten lyle, dedi, JAlda 
ı:yarak saplanmıştır. Yaralı. Belalbda ikmali ta.mil etıneaaJt 
feryadına yetişenler kendi- ve gençllğinl bir Koble neali ıu _ 

llni nUmune hasta.hanesine kal. mı tamlne bailamam11 olan bJs 
4amıışlardtt". btoareler, Amıpa JDedelliyetiatn 

Anesti yakalaımuıt. tahkika. Avrupa. adaletlnin, Avrupa man. 
ta tıaşlanıru:ştır. tığmm bu gibi tellllhtırlertne alış-============ mıştrk; saten ne kadar Joıılranc; oL 

duğumw:u biliraln. Binaenaleyh 
,..-----------. nzamızla açtıiınurz kapılardan 

VE C 1 Z ELER m.isldnane ıimı ııef'ıllerin biraz 
temlnl mevki eder etmez naad Us. 

, __ Y_azan __ :_M._c_E1_ım __ n_x_Y_Allf __ 1 _
1 

tUmllze saldrrdıklarmı ve bici evi-

mizden nasıl canavarca sokağa at
mağa kalkujtı!dannı görmefe ta. 
hammUI P-demtyonız. 

* Muhtekirler olmasa memle -
t ahalisi asude yaşar. Dfutma -

mn ya.ptıfı nedir? Rahat yqat -
ak; demek muhtekirler dUş
m mtıtt fikidirler. 
B rgaon, AYD1tayn, Fröd ya. 

udi ırnişler. Feüıefelerinde yahu
~~ikt-Pn bir ~er yok. Yahudileri 
~millıılmıLve P r.abşmıelar mı onl•n 

n d; iiruyor Biz Tü kler 
1 yalıudi milletini hoş tutanz. 

a ler h 0 m bol<>P\ti~l!fin dilşma
r hem •ermaye sahibi yahu-. ·-·? 

Alık alrk: arkadaşıma baktmı: o 
nele r sövlt1vol"du ! Ben dUşllncele.. 
rlne ne kadar ynbancıvdım ! Ar•ık 
bbiblrimizP. slhli~ ec('k sözllmUz 
yoktu; etraf:\ bıı.kmııdan, b\r vere 
uğramıtdan lh~ıe akı:ııl nkıd gidh·or
duk . Ne rtl\' .. gid cekti~, v ~ti' 'a 
pıtc l<t k? Ac~ba Ta '~cı·,. ll'l b~hl ... 
yln Adaıfrı 1 a•ıı ı" •· ~ . .; ra ı rırıa 

&!SylemPa·;;.ı ı ~ı 1 't fi' -111 
d 0 s bit ,.... ' ? \' -' !:-·• ı~ ola. 

Man;sada yardımsnen'er 
cemiyetinin faaliyeti 

1 Lllv "Ya .. Le:onyt fJ ·tekler etrafınd 
ve Es~onyada . 

iSY ANLAR Pendık belediyesi· 
ÇIKTI nin bir yazırnaa 

• 
• 

.Manisa, (Humsl) - llılanisada te.. 
ıekk\U eden 1ardım •vNllo.f oeeıiyeti 
~t.ışaıaıarma d4tVHı etınekteQlr. 

Bu te§ekkUJün kurulduğu günden 
"1güne kadar bqardlfı işler kayde 
değer mabiyettt<Ur. 

Bilhassa teşekkUlUn başkanl!k va. 
atfestnl J~J\ Bayan 'J'aık 1'llfol ne 
ee.sat arıc.datlaft bUtUn Mani• mu. 
acvver kadınlarını cemiyetin 11.znhğı· 

'fta kaydetmeğe muvaffak olmu~ ve 
berltetl ip davet ile bUtüıı kadml{l.rı. 
aıı.u tolel'tM'r hale koymU§tur. 

cevabi Dem, Z4 (A. A.) - Dte Pat 
,:azetuinin Berlinde_. muhabiri - Aym yirminci ~ü bu sü
aiıı ftfAtlaa ~" ıtauııaa balkı tunda Pendik şak~i 'ı'ar 
(LitvanyUJn uıe$taı) 8ovyeUt • eden ahırlardan bahis bir yaz. 
re karşı isyan eylemiştir. Asiler nıeerettll\I ve- Lıu .bu5usta Pend;k 
şehirde hikim bulunuyorlar. halkının bliyf k bir münevver 

• ,. • tablka.ıuıw hislerille ~erdimaı 
Beril, u (A. A.) ........ Kauaaa olan bir. okuYllOUJP\lZ\Ul temen. 

, radyosu lJtvanyada ihtiW batla. nilefÜIİ YUQJ.~·· 
dığmı ve m~mleketln ecnebi ta. - Bu mevı;ula alakadar olarak 
h!UQümUnden kurtt 1mu.<J bulu11du- Pendik Belediye l°t isi namtna 

'
fuııu d\U\ ~ haber venn.WUr. Halim .Aılguı imH.ıll~ dü'1 bir 

• • • me-tqp aldık. A.yn.n ~i-
yoruz: 

Jlhm~ ~ıHbl&n a.rı.ıiu-m<Itı. nık• Bern, 24 (A. A.) - Moskova "20 Haziran 941 tarih v~ 
bet eder hal4• tıe~dc ) a.nş yap· r"'~u l'.°4tQI1Y&M vt l,.etonya(la S 18 No. hı g~teniJ,in UdBıOI 
maktıı. ve hepal yelltqet'le.-e kat'§ı ç~1'arı ibtil~l l\"re-etlerht.\n . ~a1lll sahiffl9inin tltmeı tt.\tUl\'Undıt 
numıme oıaca1ı de~de tenptlt ça. tıl' aurette -baatmldığını bildi.rınlş. çerçeve içince (Vqli ve Belediye 
lışat"ttk ~tımı ~ ita eyle- _r·-----------ı Reisiuıiaden bir rica başhk1ı) 
m 1'teilit'ler. / !!!ayın g zetenizdeki ~azıya a:. 1 

Bayan :V.Uc TUrel ve muaı a.-u- M • t sal\it" ve .Utunda .,. .. m 
daflar~un bu yah1maıuw1 ta•dWtene ~ acarıs an ctWQm ~ini rica ode.. 
kal'fllU\a~ bir barçtur. rim. 
Gön(le~lm totop.t bu lfl• mUU· SovyetlarhJ sıyasf lilvvoleınira Ponfükt-e kayıt. 

''ebe aıueUyle ~htan bl'~Mlamıuı· mllRIS "b&\lftl k&SiJOr b o..tıtan ikl ~ ve Ud cıltt ny. 
dan bir JtUb\l ıöatermekteQlt'. " ll\U. olmak ÜYAVe dört t8"l f\. 

lzmir zeytin ıekol'tesi 
çok beı ek etli 

~ ~ <~A..) .....- Stetan.I '
j~l!lmm ~pette'd~ aldığı bir 
telgrafa göre, t.hrar htıkümetl. 
Sovyetler Blrlllt Ue siyul mUıııtı -
sebetlerinl Jıı;eeııncie karu ve"°ı~ 
lir. 

tom<etli olup benah1 ta.bdiai • 
Iayuüle htr ıröa iki otamabU iş. 
ler ve köylere gidil' ,.ellr. lCa.. 
saba dalıllinde ıünde bir ve PIJ. 
~n biç ıeçmeale.r. Korna .- ~ 
§itilme-. ~lyot,çi wat lıvhalcJe 
eimendif• ırthiUtüsU WYa dUdük 
lerini otomobil korn&8ı ?AMettsmlr, Z6 (A.A.) - Mtitehusıaıarın ketlidir. Küetahall ıııwuıu.n 1'aı~Jık· 

.söyledlklertne göre E~ bö}&"eslıaüe sız ve bol olmaau\~ çok meml\un-
1941 senesi zeytin Qll.hsulij çok bere.. dur. 

Amerikanın sabık Ber
lin ticaret atafeıi 

yazıyor: 

izmir fuarı için 
tenzilalll tarife 

F atih Halkevinin açık mi~r . 
ha va temsilleri 8o1ut ktlkünml&r1 IQlinco: 

Bıt da köyümtllün dar ohm tıit 
Geç n a ('J.'ır.riht 'l'Ufk Te...-ı çesi nisbeti• ıyapılnıaktadtf. 

Qaftası) glbi bUyllk blmmeUcrıe ha- &tma müca.del~ dol y111lle 
aırıanan "ııülJ1ı..ın."'1-armaıızı ih· memurların ınQt.em&dt sık, !Ak 
-ya edıcl hizmetlerde bulunan <Fatih kontröUorf U.rine ai Tlainek he 
Halkevn w ..W. ~ "'°"\I lçiD men hlç yok ~tbidir. Halk cVoh1 
acık ıı-va ı.ınaUım tent.f •t.m"\ir. liJderini bilo kaldmıuo. sorbeet 

A • k t Evin babct'S1nde verilmek e olan yatmaktadır. B&ll -l'Jerde meV merl a ı 
:lllllU'ı M (A.A.) - l'lıv 1S1tıaaoe. l n-ı .-lıl ta ~-

betlı d" 1 t ..__lr ...__,_11 d bu temail\eı-<len evve -· ~ • - ~ olarak ıörillflyor ite de bu 
• • Jv • .....,, " _,_..,TV arın a rthl, ve tolkU'1' ~t.Ut\\ııtl1ntıd IJlpdar da bul kbneeltrin sularını Mfl\ı; harbe gırerse yolcu~ ~1" qkJl Ucretltnnde rec;en. eden içtimai mevzular Uzeriıldt tan. bırakması Ye dfkkıtliıl~ri yU, 

seneler oıdugu gtbl tenztlltıı tarif• .tna ot•ıau """ ııoettJAlll.,.. llallee' ısUnden ileri ıellr ki hemen ah~ 
tatbik olunacaktır. l"lıan:n devant et- ı ytııin çs.tL,malPma ayn ldt' deler 11&- ııan tedbido tin.yetine meNan 

Almanya suratle tiğl 20 Ağuatoetan 30 EyllU a.ruın<la 1 MDdırmaktadır, KmafwaMlann biriD- verilma. 
deniz ve bra Yollarmd& U&ve aderter cSsl ıe~n 8'.11 rtlJlQ aqun I"~ .,. Alurlar k9)'fiyetine 19limıe: 

mag"'IQn olacaktır yapılacak ve vapmlard& mdlhamı ön. mfldtklllk arkadafllll• ee...-ıtta Siklyetçlnin bu h~t& ır .. kkı 
f' ıemek ırıalaadlJl• •uaı» Mddlndell 8el'WI' ~ Wl'lbnlfU.. ol&bilir. A.nıça.1' hükblot tara. 

ıu1a toltıiıl ııu..u: 111•.,.....~ 1 ~ ... "'''"'~ ...,. ~- lllldq mubldil olarak Pendijt 
Loıul~ H (A.A.J - 4'.Jnerilca bir. -be-!ı:fü~ll ~- {l~JWhı: )ıf\Jl'»!ff ._ ettir.Hen ~._ ~G 

leaik devletlerülbl •bık BerliD neticelerinden klU'tU'm&fa oabfaOıtk- ~ektebi,, nde ('!'llrlıı Temquı tar1ht lılll:tii koyun, · i'*' MıAibi ve 
1 

- reDQber ol.malan hatebile müm. 
tıcant &taaıul Dutlaa lllllv "Hitıerle tır. etrafmda) "rdill lldaal ı.teranaı kUn •rta kPYUn sürülerini 
if g&wlü kabil de8Qdlr., •db ldtabm. Gerek bllkt\aıet erkt\m Uo nıeı.ıur. da bOyUk alf.Pı uyp~ " ilmi hl&bldln lıuiae oılcarttlk vt 
d\ Amerika hal'be (lrdltl takdirde lan aruıııd& ,.nk b\l....S iflerle blkmtdan çok faydalı 1&1llmtlft0ı'· bir kısqn ~Qiltf de kll&'banm 
HiUerlll aQraU. JD&llOp ol&cıatuu yu ıne§gUI olanlar arasında b1nlerce A ı. ırawa Hallnvi ı•çlilt. Ud _,... tim.al kummda bayvanlarmı I'" 
maktadır. man tanıdım. J'&kat llazi tecrtıbeai- tııerl •'BaltacıJoğ 11,, aa .. AMl"1 Pi- hır 1lıPll'Ü cılltllar. g_. da 

ıüD mufttt&ldyeUne tam manull• i.. ıu.. mı teman etmektedir. Elıerln can- hllinde de bir Jaum ahir ve hlD 
11mer ldtabmm bir J9riDde '611• naııan bl"' ktfl görmedim. '--maamd& - ıc..- ••0eu., ro-diyor.. ı - ..,.. lar mevcut i9e de ıentııı mQba .. 

Her Aımam llJıllce dUttıadtlru 

tıç meeele vardır. Hup, bestmet " 
entılayon. Hup U&D ett1flmm stın 

nazller maııap olduklaruu anllJ&Cak. 
lardır. 

Alman mllletl Wl ttaat edlJ'Oıl', IA. IQllde geni§ kabWyet ıe.teNll (Emin clillorhı vaıiyeti 8'1Jiyeleri 9f 
kln lstf'blz olarak. Arığtellbl ve diler rQUefdl .U~e prekle h&ll!ıamr vuiJtt 11U1J1 

Efar lıeztmet kapıya gelir de Al. llt1"~ vahdi. \l'lldu, RaatAa " ttib&ra -1ın&ı'Bk fenni bir IQU. 
manıar mağlQblyeUe karp ka11ıya Qdemli komediyen Adnan Bahqelı de ahir yaı>tmn&k tmkln cl&lıf .. 
lcaıacaıc oıurıana gıaıı tutuıan ıttmat ut> g1b1 gençter tevul&de muntta· Hnde olmadJfmıda.u ve fennt ... 
81Zlık meydana çıkacaktır. O zaman ki.yet göatermlflerdlr. hır ~ hayvan bel. 
nazi mtemlllln maaevt lnlaurtan ktıt- "Sağır Poştaor,. roıthıO GllD&yan leıneam\ ve mevcut a.bırlara bay 

&fi 41maa, aaklıca, kendini uprl le halln«19 ihanet ve naayoınal l908Ya• ı (KUçUk Faruk) un •il& 'l'I llUcladmI yau sokmaJamu menottilimll 
mtırab " uprt taeutırle buim•tm uzmı tnkA.r eelclmde tecelli edecekUr. takdir etmemü lıakllldlk olur. ta~dlrde 000 vatand-.ın ao kıl 

Mdıt6re tat2ı tatlı llHbwdu: 
- ~ ... blırllkte stttlll

Jlliz her ;yeri )'ine blrUkte atyaret 
edecetıııs: diye .ıs.ame dnun ed1. 
yordum. Obnu mı Ketktre T ta • 
tanbulda. bu kadar ruha yüm bir 
behan hlg a&memlftlm: ı.taabu
lu şimdi duydutum muhabbetle 
hiç sevmemlftlm. Muhitin böylıı 
güzel oluşu senin de muhitin ol -
duğundan mı? 

Göslerlni elmJt, panuima tak 
tığım alyamım pll'lldaYJIDlda ke• 
dl a.'ksiııe dalmıştı. Yilıtlnde, ilç 
gtlndenberi hiç IOJmJyan te~U
ıntııı ziyadar çlaıgUert vardı. 

- Bir zaman geldi ki adayı ha· 
rap bJr mezara ben.zettlm; diyeı 
B6züme devam ediyordum, çam
ları kulağıma. ölüm ergununu o
ğuldayuı ıelviler gibiydi. Sen git.
tikten eonra, bir daha. g~lmiyece
ğtn tahaldruk ettikten ionra o •e
vlmli bir işte böyle çorak ve çıp
lak kaldı. Taınıurı on ıyi ay ıeçtl 
ki meb ta.p koyuna vuran ay •ıfl, 
eski bakırdan bir teP11l kadar kir· 
li ve k rmw, dursun. •ulann ile· 
tünde çalkandı; ealkonunda sizj 
gördüğümüz otel fanoelarmda o 
lltinısı, orkeetra11ında o musikiyi 
bulmı:tdı . 1 ani ikln1iden •ontR ikı 

ada :ıraamda d ı 1 in bir r.Unt U 
ve re nk! "r.in h' t~; kı c 1 ırdu; 

hani, He\b"linin l lltün ııa .. k cen. 
hc~·n ba.t qağı der.izlerin i lnd · 

1!1l unclen IODr& auaua kabnıt Ql
çekler ıibi kurudq. döıkWdU. 

Klrpikleriai kaldırclı; h•I' biri • 
nln ııcuncla birer ldlgUC lnol titri
yordu. Ve sllvercUı kuıatl&rmuı 
çıkardığı eesle: 

- O ıece ~da vvdl: 
Decll. Evv•e bir kere daha 

g61'dUQm ootutla . .... .... 
alladı. Bu atlktltun unakmdaıı ku
lafıma blr telklD nlduı ıeldi. Vı 
ben de atladım; en tablt ıe1lere, 
en &flrıa çehrelere hep cW.d.lden 
açılnut göslerile balı:an o masum 
kız, şimdi çUrilyUp dafılmıl ve 
öltsüz hayatından hiç bir eser "1-
mam•tı. 

••• 
Bag.ka bir g11n latanıbuJ <'iheti-

ni gesdik; rö11otcea JDU&)'llltlbı· 
den avdet . ederken Ha)'dvpaea 
Jskelestnde Mefknre ile konqan 
ak sakallı, şişman adanı da bera
berdi Ve bu •dam, ımull KeftO· 
renin yanmda hakiki bir baha gu
rurile oturuvor, bize muharebe 
hatırlarını anlatıyordu. 1'4er nJ
eanlnnın öz babası obıaydı ancak 
bu kadar bllrmetimf kasana.bilir. 
di. Onun yanmda biz, •af ve teo
ril hetılz iki çocuktuk. 

KP.ndi1Prlne ulu mabetlerimizi 
g d irk n tJimdJye kader nuıl 
ol · rı ta bu lbldel re ~·ainuı mllt . 
tennin bir mimar rö2Uvh baktıP.ı 
mı clüşüdilm. Ve her bü··iik kt•h
bPnin altında Mefkürenin daha 

büyük bir WıutUlk akblma: bll
tUn ma.betlerhı Olıllftla, OllA hU&
nüyle, aşkıyla dolcl\lfufta di»at 
ettim. Yara.bbt. lN JUltllUder, bu 
l&hutillkler vtlk bealladtl. 

Surun d1p.1'181Ma. lly\\pten Ye. 
dlkuleye adar uunıp lf.d•ıı )'olu 
blr battan bil' ... 1tQtik; bu 
tellemdb muhteıem t.taabulu IOft 
kuoakla)'lflllUS oldu. Vı dt1Dya. 
nuı h~ b1r Jel'bııd• '"' kadar •• 
mi~ 1* mimle-et )Ulmall kahll 
olamıyacefma. lqşııdmı. Gönlüm 
cok derin bir mu !le d&Nldı. 

Şimdi Takdirin l\Wyatılla bina 
~. duydultı MIJı DIJ'U tuf.. 
nuştım. Bu ıaıelı1ı ruJı~ IPI 
geldi T öıaer Bfıyin, ilik llflı 14.,., 
nıın l&yledltl ıaerelyeler ınl vlQ. 
dannnct. bu tıl-ıl&bı yaptı T. 

toDclüt -·Wll o bead•a eaoe 
ondu 'f8 refüatimilld• 'bir ..... 
km bulıaMuluu •lt-1,.ı .,.,., 
nt,tyerek uaylp teylır. llYledl 
Öyle llJIV ld bea hllllbal 'blU• 
Yol"duna; fakat h1!; bir qldt blJ,. 
diklll'lııD1 tusıif etillttllf .,. (bv.
"'4alı tlbal'u Mr gok l&brlar o
kunmıyaca.k haldedir.) 

masma "bebiyet wrmil olaaa. 
fnıuldın b\t ciboti w ltibl. 
ra alarak daimi ll:ontröllt1'lt ti• 
ıııillildtrint IWllrtt edtrtk " 
Jfllln birikintilerini -aldırtm&k 
auntUı ttclbir alnımıktMiU'· 
Bu JıtWSlan. riayet tt.miyonle.r 
bakluncSa da OMI tat\>Wl tdtrtk 
sıbht durumu konımağı oahtıl~ 
makta olduğunu laYll12'rnmlı 
~ ... 

a.. "'"'- clatl' Mr aot.81Duı 
PtncJik l:>eledi)'ttinln. tlkiyttl. 

mir.e ıöetcriifi alik&YI toşek 
kür etmek lbnnıdır. ~k yası 
D\11111, blıll noktalVtnm btr hal· 
de aceleyle ~ olmıısmd&JI 
iyi Ullqıl~ 16rUlilYQI'. Bi· 
zim Pendik boı.11,..ı da.hUhtdt 
cıllckati çelauk ilttdiftmi• n()k· 
ı. ne otoınabU. ne il~ 
ne ~ YGllar detlldir. Hattı 
20 tarihli yaaan.. •.• ""'"' 
dfn Jılldc ıikl,.ıl• ileri ettrf· 
et1' deiilll., dılaıittlk. 

Pendik btltdlVOliılta ...... 
rOz •ttimıele ıa.uın 1d•tiifl 
veghile, o uhada tiki.yeti muGW 
bir vaiyet ohnadıfı ~· 
daydı. 

4hn1ar Qrfi11ttnt ıtl~~ 
Pendik btlecliW91 llhl'bnttin .,..

..... JtödıUnteD ku., atft.t.Jn lr'&§eliJJde "fenni tekilde -:r 
:'!!tı~e ':r~::;:: == ~ ==~iT 
dq. Durduduğu yerde tuaçt&n bir fıstanbqJ btlediYlli neltrl r 
he)'tstl ll'tb'dt: llbayl& ~ .. d~ldır ki, umumun llhb~; 
fa eola fml fml döneır pt~rfn- :ınına alınmuı toav lclea '6U7 ~ 
den aııllltlı&ıbllirdu. ()muzunda, bir f ennl tedlbiri de yapmalc iftJ. 
Unıethıt f8l"e bir tllfek vardı ve klı\ınd&n nıahJıllft olluJI ... Y•· 
ucunda uzun bir .süngü taıkılıydı. hut her fte palıuma olW'll ~; 
Köpl'tlntln orturndan KaraJdSytlft sun y Ptnaia tttobbül ~-· 
htılJl'•ngla kal1ıbalıfına bakt'!flm 1stanbul Belediye Rei•Ufiıtlll· \>U 
,·aıkft herkesin fevkinde onun qe. Ya.dide lfi)yliyeoek daha m~t 
it~ mlfferini ve ş~liık Bil~Unil vo aallt\iyatli .ıcm ol ca ını 
;ördUm: banJıanm daraçumd• iki 1 tııJnnfn odorfz Tılrldvttde '' ,.nt 
hrı b<>tli her ke!, bu &vah nöbat- aurcttto Yll'Pllmuı ltiJlun1U ti' "" 
qly l'lt\•f vı dehtetl• bılcıyor e<tilen herha~i tesiSJt 1'""' . 

1
'"-

sandım. bcMe bir cevııt· ivte. ...dcı,ı•.... • 
Devamı var> ı dükt.an sonra mı veritmıştır.% 
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16 ıncı Lui 
devrinde Fran 

1 Tramvay ile 
kamyon çarpıştı Kalıve 

. . ... ~ .... ~ ;/. . ,, . ,,.. 

,.:!d:_ ~~- Zabıta bir sahfek8rlıt h8dl- /' -~~e~iye imar 
=~~?:[;~= sesini meydana çıkardı ' mudür~ ~nkaraya 
~-eu§tlr'yorıar. Bu 800 ilf be§aracak · gıdıyor 
~:~~==ir~:.ı~-1: Başka birisinin arsasını kendi malları Bazı yer lerin tafsilat 

planlarını tasdik 
ettirecek 

Evvelki geoo saat 1.5 sırala. 
nnda Kadıköyden Bostancı) a 
doğru giden vatman Neytin ı. 
da.resindeki 36 numaralı tram
vay arabası. o sırada Bağdat 
caddMinde ÇatalÇt'ŞDlede 407 • 
108 numaralı direkle arasındaki 
hattı tamir etmekte olan l'skü. 
dar, tramvay idaresinin 3921 
numaralı kamyonuna çarpmıştır. 

Mi.ısademe onunda. kamyo-

250 şer gramlık 
paketler İçinde 

Kurukahveciler 
tarafından 
satılacak 

nun üzerinde c:ılL~makta olan Kahvc tevzll 1 ı etrafında görU k 
tis!nr Okuyacaksızı1% 

Un~~u~~S: b'ı1~~:= gibi satanlar yakalandı 
lıktn bir lokma ekmtfc ne d
?lıuhtn.~ olduğunu ~eren dUD~ 
en güzel rnlaalldir. 

z.brta, büyük bir cüretle iş-1 yauhanesine gefdi. Ayşe adında 
eıımit ibir B&htcldirhk hB~esinl bir !kadının lncbey'tle'kl arsasını 

meydana çıkararak suçlularmı satmak istediğini eöyledi. Ben ta
adlfyeye teslim etmiştir. lip oldum ve 2100 liraya uyuştum. 

Belediye imar iııle>ri müdürü 
Hüsnü aıuglin An:'L-:ııa) a gide>cck -
tir. Bera~erindc Cihangir, A,>as • 
paşa, Bogazlçl ve Eyüp knzalanna 
ait tafaila.t p!Anlarmı nafia vektL!e. 
tine .götürecektir. PW.nlnr hakkın
da nafia Vekaletine icap e>d n i
zahatı verece.le, tasdik ettirdikten 
sonra lstan'bula getirecektir 

tamir am"lelerindcn O~man üç üzere dUn ı.11 ycttc lkf toplantı 
metre irtıfndan yere duşmu . ba. pılm!§lır. İlk toplantıda. Ticarcl: Mm. 
§Indaıı ,.e YÜcudumm muhtclıf 1 taka Reisi, 1aşc umum mtluür mun' ı 
?'cılerinden ağır surette yara.. ni, Ticaret Ofisi, Ziraat Bankası m • 
Jarunıştır. dUrU, Vali mua\'lnl B. Ra din başkan. 

Osman Numune hastahanesi- lığı nıtındıı. toplan ra • knhveı rin te 
ne kaldn"Ilmı.ş, vatman .Neşet seIIUm ve fiyat işleri etrafında g6rüf-Dijon \'alisi §fkAyeto gelea Möy! .. 

l~c: Yapılan tahklkat.tan anlaşıldığı- Ertesi günü, kendisini A:>şe gibi 
na göre, Balatta oturan 40 yaş- gösteren !kadına 100 lira kaparo 
1a.rmda Elif adında bir ıkadın da· vcrdiık ve bir gün sonra da Hakkı 
madı MU8tafa, Hakltı ve hc:-m11erl- yanında tapu memuru Necati na 
)erinden Ziya Süer ile birlikte birlikte tellal yazıhanesine geldı: 

yakalanmrştır. mil:llcrdir. 
- Kırlarda ot t>itmcğc ..,.cıı. ---<>--

Son il<i sene zarfında 
konan lambalar 

Jiaydt, ~diniz, otıayınız, demlfU, 
Röyllilcr, bu umıılnuu: tahk1rtn al

lında. l.nlmak !stcınlyorlıır. fQ8D edl 
Yorlıudı: 

- BUtUn §Chirleıd, ..,._JI bellU 
l'en, yaşatan blsiz. Bizim elmıettml 
);( Yiyenler, bizi ha)'YU ,,_s.ne k~ 
l'or-, ot yedirmek 1.1t170rl&r .. di10'W' 
<lı. Bu fikirler, köyden Jr6ye, fdılr· 
ilen şchlre dalgalamyor, .her k6yJQ, 
~Ur savnuruyor. Ne IAzıml& Y"P • 
~. hazı:rlamyordu. 

Ayşe Artun adında bir kndınm "- Ayşe ayaklarından rahat -
Küçük LB.ngada İneb v mahalle- sızdır. Evine gideceğiz. Orada tak 
sindeki bir arsa.s·nı Hüseyin Han- rir verilecek, dedi. Bir otomobile 
er adında bir kasaba 2200 liraya binerek Beyoğlunda Hamalbaşın -
ııat.mışlardır. da Ziyanın evine gittik. Ziya bize 

Bunlar evvela kadastrodan ar- Ayşenin kocası olduğunu söyledi. 
ııanın çapmr ele geçirmişin ve Takrir muamelesini ) aparak 2 
bilihıre Elifi Ayşe yr-rine geçire· bin lirayı Ayşeye verdim. Meğer 
rek sahte bir nüfus kai;'ldı ile ka.- Ayşe Elü imiş, arsa kendisinin ol
sap Hüseyinc satarak paraları al- madığı gLbi bütün muamele de ııah 

_!Jiger taratt.a.n adliye s:ırdyınm 
pW.nlnrmrn tanzimi jş.iJe bizzat 
Prost meşgul olmaktadır. Eski 
hapisane binası yerine yapılmnsı 
uygun görülmnktctlir. Bina için 
icap eden fstihlıiklcr yakında tıı _ 
ma.mlanacaktır. Bunlar da Sultan
ahmc>t kahveleridir. İnkılap müze
sinin etrafına da duvar celtilmesf 
ve bir de çiçek bahoosi vücudc g(}
tirilmesl kararlııştınlmış., buna a
it plan hazırlarunıştrr. 

E'ektrlk Rı.rkc>t.inin tec Usiın -
den.bPri 1---..anbulun mulıtclif sl'mt 
lerin konan IA.m.bıı adedi 6105 idi. 
Son ~ki sPn zarfında ise konan 
lambanın mikd l'I ı ::;15 tanedir. 
Temmuz ayında 78 lamba daha ko 
nacaktır. 

İkinci toplantı da kaymakamlann 
i§lir.lkl)le yapılmış, kahvenin halka 
tevzii m selesi kunuşulmuş, alınacak 
tedbir} r tesblt edilmiştir. 

Kalıvclcr, halka ve memurlara be

raber dağıtılacaktır. Satı~ l 1 kuru 
kahv~cı1ere brrakılmı§tır. Kahveler 
250 gramlık paketler halinde ve öAtl· 
dUJruU olarak tevzi edllecekUr. 

"İyi dö Fraııs,, 'riJl.yeU k6ylerinla 
'hansı de iıryana. hazırlananlar a ra • 
illııdadaydr. Ekmekıdz kalmak korku 
'U. ıııalgnı bir hutalık sf1ı1 her 1Wi 
"rnıı§tı. 

lııya.ncılar halkı korkutmakta mu • 
~fak oluyorlardı. Ve 28 D1aan gilDO 
'birdenbire .zahire anbarlannd&D ~ala 
~nlar ytlkaelmeğe be.§ladı. 

- Ne oluyor?. 
- .K!m yakıyor bunlan ?. 
- Halnler!. 
l>iye bafınp.n!ar, isyancıların kar 
~da bir ,ey anlamadan aeyinıl 
"f-byorlardI. 

- Paytahtı aç bırak&C&IG-.. 
- Hainler açlıktan msttDJer •. 

mışlardtr. te imiş ... 
Bunlardan kendısl nı Ay~c yeri- Bundan soııra eorguya çekilen 

ne koyan Elif güya Ayşenin ko- Elü, hiç bir şeyden haberl olma.
caın imiş gibi görünen Zi.}a Sü- dığmı, bütün bunlan damadı Mus
er vakalanrnış. Husuıfa ile Feri- tafanm yaptığını söylemiş, Ziya 
dun· henUz ele gnçiril rnemiştir. da aynı şekilde inkar etmiştir. 

Dün adliyeye teıılim edilrn F- Şahit Hamdi ile Ahsen de alA.-
lif ile Ziya ve takrir muamelesiıı- kalan olmadığını iddia etmiş ve 
de şahitlik yapan tellal Hamdi ve neticede mahkeme Elifle Ziya hak 
.AJısen üçüncü sulh cer.a mahke- kında tevkif karan vermiş, diğer-
meslnde sorguya çekilmişlerdir. lerini serbest bı:ralanıştrr. 

Evvel8. dolandınlan kasap Hü· Elifin damadı Mustafa ile Fe-
seyin şunları söyleml!jtir: rldun veya diğer l&mile Hakkı a.-

- Bir 'gün kendisini Hakkı di. ranmaktadır. 
ye tanıtan birisi, tellal Hamdinin 

Lutfi Akaoyun 
tefti,Ieri 

..,,__ __ _ 
f stanbulda 200 kadın 

berber var 
Belediye ondül8.syon kullana~ 

kadm bcmeleri imtihan etmcğe 
karar wr.mi,W-. Yapilan tetkik -
ler neticesinde Eminönü ve Fatih 
kazalarında 100 baytın !berberi bu. 
lunduğu tesbit edilmiştir. Diğer 
kazalarla birlikte 200 U bulncl\iJ 
tahmin edilmektedir. Ağusto un 
birine .kadar ehliyetruune almıyan 
kadın berberler icray.i sanattan 
mencdileceklerdir. 

-o-

--0--

Bi,. kızın kolu kırıldı 
Hcybeliadada oturnıı 34 yaşla

rında Arif .kızı Hatice adında bir 
kadı~. dün Bakırl~öyündeki bez 
fabr•kası ci\·arrnda çeşmeden su 
içerken ayağı kaym:ş, yl'rc düşe
rek kolu kırılmıstrr. 

Ha.tice Has ki hnstnnes.lnc ya.
bnlınıştır. 

----0--

Bir kız yaralandı 
Yc.qiJkoyde Balıçe sokağında o

turan Tcltir ndındn birisinin 8 ya
şında.ki kızı l'eride, dün bahçede 
oyn~~·lte~ bir k~i 'd dtn'nn tırpa. 
nın UZC'nD(' d H'lnJU tür 

Kilelik krzm baldın· kesilmiş 
baygın 'bir hal'<' Haseki hastane ~ 
sine ıkaldmlmıştır. 

Fiyat tcsblt edilme.si i§i de teUdk 
edilmel..'\edlr, P<>rnkcnde tfyatmm da. 
ha ucuz olması için vilAyet bir lld tor. 
mW bulmuştur. Satıo bir lld gQne ka· 
(fJr bql.ryacaktır. 

Pencereden düşen 
çocuk 

Hoybeliadada oturan Deniz -
yollan memurlarından Süreyya. 
nın 8 yaşmdaki oğlu Mehmet 
Aksu. dün evinde oynarken i . 
kinci kat penceresindeıo apğT 
düşmüştür. 

Dört metrelik irtifadan yere 
düşen çocuk, başından yaralan
mış, Şişli çocuk hastahanesine 
kaldırılınrştır. 

leyancııarm bu ~ heJ' ıe
lll baatınyor, ve r.ahfre anbarlan 
~nmı çiftlikler yangını taııiP .. 

)Ordu. 
'I'Uccarıa r, tarihin her deYrind9 

"ııl'gun vurma vaktilli bllDU§lerdlr. 
lca~mak yolları böyle Jt&nPk ..,._ 

Uerde daha iyi meydana c;ıa.r. lp 

Nakil vasıta
larına zam 

Ay başından itibaren 
tatbik edilecek 

3clodiye reis muavini Lfıtii Ak· 
ttoY dün şehrin muht.elif semtle
rindeki fmnlan tefti§ etmiştir. 

Mezarlıklar teşcir 
ediliyor 

Gazi Köprüsü 
boyanacak 

Gazi köprlisUnUn muvakkat ka
bulü yapılırken belediye köprünün 
inşaatında bir çok noksanlıklar tes 
bit etmişti. Bu noksanlrklann biri 
de .köprlinün iboya işidir. Firma 
boya mesrılP.sini halletmcğe knraı= 
vermiştir. Almnnynd:ın boya ı;e -
tfrlecektfr. KöprUnlln lboyası Bre
men transatlantiğini :boyamak için 
kullanılan Bromen renginde ola
cakbr. Boya bugünlerde sehrimizc 
gelecektir • 

I GO N DE N GONE 1 
'-----------------------------' Kanve mi. avr n mı. 

liitıın bu korkunç g11Dlerinde ele 
le oldu .. 

OiğP::" tuaftaa halk nM1r .voıu o. 
lllrJcre sevkedllen buğdaylara da, 

cunı ettL 

Aaker a.ilelerlne yardan malt -
&adiyle nakil vasrtalarma yapıla -
cak zam ay başından itibaren tat· 
blk mev~e girecektir. Belediye 
asker ailelerinin haziran aylıkl&
rmı ödemek üzere 200 bin lira a
yınnıstır. Bllahıre bu para topla.-

Topkapı mer.arbğmm teşeir sa
hasın..'\ 1000 ağaç ttikjlmişt:ir. Ye
niden bu sahaya 3000 ağaç daha. 
cUlı:tJeceaui'. BuDa ait taJmlS&t ay
nlmıştır. Buglin Lfitfi Almoyun 
riyasetinde toplanan bir koınis -
yon ağaç dikme fşlnf görilşecek -
tir. 

likOr mD? 
- Saray aç kalımı. 

Hainler ölecek .. 
iicaıcrl bir daha dalgalandı. YllZ· 

l'te insan, bir ~ gibi zahire yükl~ 
inilere doğru aktı. BunlanD suyun 

no gömUJmesl hiç de gtıç olmu. 
r<Ju. 
.._ Bize karşı dusanıarı bu gemiler 
bt boğacağız. Midelerini bU gemll• 

tfQ Yükleri gibi bop)t&CağıZ. Diye, 
S'~::rıyorlardı. 

1t 'tarının "Un muharebesi,, diye kay 
ltıgi bu ayaklanma, Versayda ser 

CrdL 

. nan yardımdan tahsil edilecektir, 

Bir köylü kadın öldü 
Saray kn.ı:asmrn Beyaz köyün

den Hüscvin kızı 1',atma admda. 
bir kadın bir kaç gün e\"'\"el çocuk 
doğurmus, fakat hastalanarak 1s
tanbula. tedavi için yollanmıştır. 

Fatma yolda ölmüş, cesedi şeh
rimize getirilmiştir. Vakanın tah· 
kikatma elkoyan adliyr. ölilınü 
ştıpheli gördilğilnden ceset mor • 
ga kaldrnlmıştır. 

Kız kaçıran dutçu 
adliyeye verildi Teşekkür 

Tarlabaşmda oturan HniBto a
dında birisinin kızı 16 yaşında E- Fr&n.!a hUkQmetlnln Ankara bUyUk 
loni)i, Mehmet adında bir dutçu clçlsl iken geçenlerde vefat etmiş olan 
üç giln evvel kaçırml§ ve kızı Me. Jnı Hanrlnln refikalan Madam JQJ 
cidiyeköyUndeki dutlukta üç gün Hanrl, zevcinin vefatından dolayı gc. 
üç gece aJakoyarak ı~a geç- rek cenazesinde hazrr bulunmuıı ve 
miştir. gerek bizzat veya telgraf ve mektup. 

Ailesinin şikayeti Uzerine Meh- la matemine 1ştlrı1k etm!ş olan bUtlln 
met yaltaJanara:k kız ailesine te.s- Türk Te ecnebi dosUanna en samimi 
lim edilmiştir. Mehmet mUddeiu· teşekkCrlt'rlDln fblA.ğını gazetemizden 
mumillğe teslim olunmuştur. • rica etmi§lerdir. 

H alkmuz, zannedel'IEID, pek 

büyük bir milli anane kur
mak fırsa.tuıı ka4;ınyor? 

ôtedenberl TilrkçUIUk cereya
nmm, içtimai .hayatta ileri ııUr
düğü bazı tezler vardı. ''Kmıız 
içmeliyiz", "Ayran içmeliyiz., de
ni! rdi. 

Knn..zı nasıl temin l'dobilirdik 
kestir mi~ orum amn, ayran yap~ 
mak kola) dı. Lakin, 7.nman d('gi -
tikçe, misnfiılore ikram tarzında 
dn c rı.~lr c! ·ışiklikler olmaıh 
başladı. ı.... r verm k modası 
cıktı. Bununla berab r kökleııe>
medi, 

y·ne ''kahve,, her mtin ebet-

le yapılan her turlü ıkramın f "· 
kinde bir mevki mul•nf :ı Pd • 
yor. "Bir fincan kahvcııln kırk 
yıl hatm sayıldım,. gibi, ''B r 
fincan kahve olsun J crnm et.ıni 
yen adam., herkesin gözünde bır 
sofil,ha.!ls,milnascbctsiz,kcpaz 
vaziyetine dllşllyor. 
Hayatmııza bu derece hukıne

den bir keyif vasıtnsınm cebrin· 
den kurtulmak sırası ı; lmcmı 
midir? 

işte kahve, pek tabıi olarak 
es'ld bolluğunu muhafaza. etmi
yor. Bu "kara kız" ın yerine, ev
lerimizde, ilk önce ntisafir ağırla.. 
maktan başlıyarıık, bir ~ka ik
ram vesilesi bulsak, ' Açız.. diye tepinen Jlatnllciler, 

r1tr söyJiyerek aaraya doğnl ııerll· 
01'1arcıı. Onlardan herke• korkuyor 

"Aç iDAndan korkulur, onlar, 
.\ §Cyi yaparlar,. diyorlardı. Fakat 
~ız .. diye haykıranlar, hakillat te 
d"ğildller. Cepleri altın dOluydu. 

file, doğru sarayın avıuıruna girdi 

- 4 -
Yer yer yükselen alevle. 

rin yılan krvranışları, kara du· 
manlmn bulut akışları olmasa 
atlılann sevinçlerine bakarak, 
bir çerkes düğününün karşıJayı. 
cıtarı cilnbüş kuruyor lar, dene. 
bilirdi. Çapulcular okadar neşeli 
ve o kadar da mesttiler. 

~ toprakları kazıyarak. taşla· / 
rı sökerek durdu. 

Kasa.banın halı gcirillecek bir 
şeydi. Halk karsıki dağ yolun -
dan kacmış, çetecilerin savurduk 
lan tozlar daha sinmemiş ve her 
taraf hara.be halinde, yer yer 
yangınlar yükselmişti. 

Saltız gibi bembeyaz ve süt 
kokan bir bardak buzlu ayran fe
na değil ama, minimini kristal 
kn.dt>hlcr içinde bir k~ yudum 
nefis likör de ya.hıma :ıWmaz. 

1ıla hiç bir kuvvet oaJar& kafll 
lttıcmı~u. Onları menetmek Jdmae. 

l' klından geçml.yord1L ÇOllldl. 
lrdan korkuyorlardı. 
lcraı on altıncı Lal de .korkUJOldll: 

:Bunlara kafF cebir kUIJen!DL 
F::mrlni vermiftt. ~ da, 

111 on blıı ki§fllk muhafDI asker 
!lı, Bu asker, bir b&mlede ı.yancr 
dağıtabilirdi. Fakat ukere ba 

lr verilecek yerde kumeııdan: 

Bu kaçışma ve feryatlar ara. 
smda bir müddet ne yapacağını. 
nereye gideceğini şaşıran çocuk. 
tabanca seslerinin kesildiği, atlı. 
farın seyrekleştiği bir sırada bü-

Bir hAdilıe oıara ıraçauz.. di· 
tl-J 

tt..ıkın leryadm.ı ve aıunmı gören 
-\ltmcı Lal, baık4M çıktı. Bir 
Siz alSyllyecek. ahaliyi teakln 
lttı. Fakat atzmı açamadı· 
bir §ey dinlemiyor, git~ 

tıtucu bir hal alıyordu. Lui, 9ÖZ 

~emı~eğini ft eöyteee bile diıı
iyeceğini anıaymca, bqlllt önil

~trw!J, daireaine dönmtl§tü. 

' Altıncı Lul afJ.ıyordU. 
'ıyc nazın Turgo, ilk mlalıat.Ja.. 

blı1 olarak )ıububattaD frank 
a beş aantlmllk NlllliJl kaldml 

i.stemlftf. BiraZ 80llJ'9 ecnebi 
mdan Frauaya Jmbubat gel 

başladı. ltte bu hal, 1"raDRZ 
kJrleriııl yeni baftan kudUl't • 

\'e halla Yenfden a~ 

aay avlu.unda toplaDM oeple

lrı dolu :&ryancıJar, ~ 
:ııo iki Su Dadı Jtom-•PDI t.u 
tdr. On Altmeı Lut. JııaO defa 

lateiderl kabul etm)fti. Ba de 
lk1 Su nar1u kabul etti. 
• :ı:ıcı. )"Olrta. m- .. tmm

ltıınse: 
· ız <!emi)Wdu. Çllôtl elmtefe 

nark edflmlfti. Jf, .&. 

tün kasabalının tırmandığı dağ 
yolunu beğen.miyerek aşağı kö. 
ye varan yolu tutturdu. 

Uzaklaştıkça arkasından ses. 
ler azalıyor, yükselen dumanlar. 
sivrilen alevler kilcülüyor, yor
gunluğu artıyor. kamı acıloyor. 

du. d·~~ 
Kaç saat yürüdüğünü ken ı ~ 

kestiremerili. Susuzluk ve açlrk 
küçüğü kolayv~le ~irilmiı? bir 
av gibi diledegı şeinl~c .. hrrpalı. 
yordu. Nfilı~yet bu kuç~k govdc 
ve minik mıdc yorgunluga ve ac· 
lığa &yanamıyarak araba yolu. 
nun kenarındaki bir çalının dibi. 
ne çöktü ve kendinden gec;ti ... 

Kasaba}'a baSkın saba.hm altı. 
sında başlamıştı. Jandarmanın 
gebre olan telefonu yr.n<l'L kal -
mış, telefo., h&tlarını haj'J1:rlar 
kcsmişl·:ırdi. ·;l!n<'an'.l ba~başa 
~~ Ji.znndı. Cmit edile • 
cek bir yardım yoktu. 
Şehirde bulıınan kaymakam 

jandaımanm tel~onuna koşm~ş 
ve fakat 'bir türlu cevap almağa 
muvaffak olamamıştı. Çok uğ • 
raştı. Vilayet in tel~onunu. po • 
Jisin santralın: ve nıa:tyct posta. 
nenin makinelerini i~~ karıştı~ -
dı. ses ve sada yok. Her taraf 
sağır, her kapı dilsizdi. 

VAZAH: lEMAHAHISKAl 

Kasabadaki karısııun, oğlu • 
nun, kızının ve nihayet kasaba 
halkının akıbetleri hakkında lbir 
fikir edinememek, bir malOrnat 
alamamak kayma.kamı <;ılgına 
çevirmişti. Kuş olup uçmak c -
Jinde olsa çoktan kasabaya var
mış oiacaktı. 
. Vilayete seyirtti. Jandarma 
kumandanını ıbuldu. Yanma on 
be§ atlı alarak dörtnala yola <;ık
tı. Ne bayırın dildiği, ne inişin 
sertliği ona hızını kestiremiyor. 
du. 

Gözlerinin önünde karısının 
sol memesi a.ltmdan hançerlen
miş cesedi, oğlunun erlSesinden 
mıhlanmış ülüsti, krzınm br ciz
me altında ezilmiş altın sansı 
saçlı başı beliriyor ve kasaba 
halkının. kanlı dişlerle dişlen • 
miş dudakları. yuvaSJndan uğ
ramış gözleri sırıtıp duruyordu. 

Yakın köylere son zamanlar
da yapılan çete baskmlannın fa
cialarını birkaç defa görmemiş 
olsaydı bu kadar heyecan ve a • 
celeye kapılmazd.ı belki. 

Yol her zaman bu kadar uzun 
sürme7.di. Ama, bugün ya altın
daki atın soluğu kıt, yahut da 
sıcaktan yollar uzamıştı. Kay -
makam Mahmut Beyin içi bir 

yolcu .kad'.lr tez ve bir yolcuyu 
ibekliyenler kadar sabırsızdL Ya 
nındaki jandanna çavuşu bir a
ra seslendi: 

- Çok fazla sürüyoruz. Hay
vanları kaymakam bey .. 

- I~asabaya çabuk varmamız 
lazım çavus. 

- Bayır asağı Allah korusun 
hayvanlar tökezlerse. 

- Senin atı bilmem ama, be. 
nim sarı krz sağlamdır. 

- Ben sizi dfü~ünmüştüm be
yefendi... 

- Aldırma oğul. Kasabaya 
bir an e>vvel vvrahm da gerisini 
soruşturma. 

Sustular. Kar.makamın eli ha
vada bir kavis çizdi. Kamçı şak.. 
Jadı, hayvanı altında bir hamle 
daha yaptı. Koşmuyorlar, uçu • 
yorlardı artık. Bir sırtı tırnıan
mağa basladılar. Bu yokuş u _ 
zunca sürerdı, tepeciğin üst ba· 
şmdan da kasaba görünürdü. 
Her atılan adım kavınakamı bir 
parça daha ürkütüyor, kasabaya 
vrmak, bir an evvel kavuşmak 
istediği halde, tepeye çıkmamak 
için neredeyse diı.ginleri kasacak 
tr. Nihayet çıktılar. Tepeye var
dılar. İşte burada kaymakamın 
ha.y.va.ru şahlandı ve art ayakla. 

Kaymakam bir jandanna ça • 
vuşuna, bir de kasa.bay baktı. 
Çok sakin bir sesle: 

:- Haydi cavuş kasabaya i · 
nelını. .. 

Yinedörtnala kalktılr.. Yokuş 
şağr indiler ve kasabaya kavuş -
tulaı:. Camiin önünden geçerler. 
ken ımamın dut dalına asılı du
ran cesedini gördüler. Çeşme ba
şında kimsecikler yoktu. mıra. 
kol yanmış, şimdi üstünde ha • 
fff dumanlar tütüyordu. Geçtık
leri sokcı.klarda in. cin vo'•tu. Yal 
ruz aralık duran bir C\;İn içinden 
bir çocuk aglaması du~ uluyordu. 
Kaymakam atım durdurdu. Ye • 
re atladı. Eve doğru koştu ve i· 
çeri girdi. Arkasından jandar • 
ma çavuşu da yetimnisti. 

Manzara korkunctu. Bura ı 
kasabanın en rengini olan Hacı 
Murt.azanın eviydi. Ortnhk dar • 
madağmık, sandıklar kırılım 
çamaşırln.r deşilmiş, eşyalar al -
tüst olmuştu. Hacı Murtazanın 
genç gelini san saçlıdır. derler
di.. Ağlayan çocuğun armaklan 
arasında bir tutam sarı saç var. 
dr. Anası meydan1arda yoktu. 
Çocuk iki yaşında k~dardı. Bir 
fieY sorup öğremne!< imkan rz • 
dı. Kaymakam ~uğu kucağına 
Iadı. Ve jandarma çavuşuna u
zattı: 

- Şu zavallıyı alalım. Baka • 
Iım daha neler göreceğiz!. 

(Devamı t'ar) 

Hem bunların her ikisi de mıl
li mn.!ısulilmüzdilr. Kahv~ gibi 
Brl'zllyadnn, veya -bazı tcnıbel 
kadınlnrm, niisafırl, beklemek 
ten bayıltır derecelere getirme
sini hatırlatacak surette- ta 
Yemenden gelmiyor. 
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:~:;;~ apıc ~;uı vunna~a tcşcb ı : ~~~u r~':! ;~r:c~ta8!: 'Avam ~{amarasında 
l!ldlln bey:ı.natın:ı sur e devnm cavuz, .Almanların sen ilımı~ni r·· k" 

etmı,,Ur: ve- e~ h~ delile ı~ .var. ur ıye 
ALMAN- sov• .:r ı ı.~ :rı m l:E' - sa - nazilenn hudut..-uz ihtiras. 
LEK Blıu.tGt t · \:-S .JI., ~LUIIZ.\. lannm cihan şumtli mahiyetinin (Baş tarafı 1 incide) 

aıANt CLYI • "t.ı ron bir delilini teşkil etmektedir. 
\arıdır. Bu Hitler '\erdiği söze ihan ... t ettiği· emniyet verecek ..cdblrlo.rin alın-

Loadra, Si (AA.) - R8yter bildi· itt.lhamlar kar,iwmd:ı ,. rahatla beya.ıı ni 'bir kere da;ha isbat etmiştir. ması da mUstacel bir ma.hlye.t at"
riyor. Alman fsttldsı üzerine Sovyet. etmeliyim k1, Alman ısuı~ma maruz Filhakika bir gtin pakt imzala. zeder. Bitlerin kurnazca hnrketi
ler Birliği hakl<mda takip edilecek ln. kalmadan evvel Balkan m.UleUert ara· 1 yıp ert.esi gün t:ecavilz.e geçmek, ni de anlıı.mamxz lfı.zmıdır. Bunu 
SfiiZ sıyasctl Avam Ka.mıı.rasmdıı. mü· ~" yal tatl ··zı ·· Umitsizlikle veya bir hesapla. ynp-
zak ı·o edilirken, müzakereleri takip smd:ı.ki te&'l.nUdü idame etmek Uzere 1 .n...Şin o ayrcı 1 80 er ooy. mra olsun, iğfnl.ka.r bir hrtabe ile 

Sovy~Uer Birliği ile anl8§Jlm88mı iyi 1 lerken ba:harda bonlbalar ve ·~ 
c.lcn diplomatlar arasında bllhnssa karşılıyacaktık. Fakat maaleaef böy- tanklarla. konuşmak, hep onun diğer bir kaç memleketin de mU-
M:alsh-y'ntn bulunması nnzarı dikkati le bir imkO-n hiç bir vakit tahakkuk ı mill>ah gördüğü şeylerdir. Bugün zaheretinl kazanmakta.dır. 
oelbctml'..ıtir. edemcdl. Bu mesele hakkında hiç b1r hiç bir nazi edebiyatı dünyayı AJma.nya, münhasıran komü-

Mllzııkere baoladığı zaman bir sua. vakit -n hiç bir suretle SovyeUer Blr. aldatamaz. Hükmet şekilleri ve nist aleYhtarı bir siyasete isti. 
le cevap oıaraıt, çarçıı orta Şarktaki ıiği ile bir anlnpı:ı yapılmadı. BunUD coğrafi vaziyetleri ne olw-sa ol- nat eden Peten hilkfuneönin her 
askeri vaziyet hakkında beyanatta ııebeblni söytiyeyim: sun bütün memleketler r:ızi sis. halde müzalıcretini temin eyle. 
bulunmaktan lmtinD. et.mış ve halen lnglllz _ Sovyet mUnaaebetierhı.iD temi~ k~ em:ıiyetlc~ı. için m.işti:r. 
cereya.ıı etmekte olan harelltm sık son lnkJ§&! ıınfhalıı.nnm hepsinde Sov· ne vahim bır tehlike teşıol et. Rus - Alman harbi Hitlere 
sık gözden gcçlrilmcslndc cidd! maıı. yetler Blrllğln!n Almanya ile arasın.. tiğini anlamalıdır. Diğer mü- Frankonun ya.rdmımı da temin 
zurlar olduğuna işaret eyleml§tlr. da mevcut pakta rtayet etıneat yUzUn· lfüıazalar ne olursa olsun naza. eyliyecektir. 
Bund!\n sonra ç<ırçll, bu yaz lmpara· den ~ebbOslertm!z geri k&.ldı. İnı;illz- n dikkate alınacak en mühim Fakat bütün bunlar uzun vaa. 
torluk harp kon!eransmm toplıınııca- Sovyet lı;ıblrliğlni temin etmek için ~y. nazizmin aıuttiği b11 tehlL deli §eYlerdir. Hitlerin son hare. 
tuu ümlt etUğlnl ı:Bylemi§, fakat tc.- yolu ma.nialarda:ı temızıemek 1mk0.0... kedir. İngiltere, ağlc'bi ihtimal ketiyle ı.aınan kaza;nmlŞ oluyo-
rth tayin etmcml§Ur. lanru bir çok d talar tetkik etUk. Her Avrupada en az komünist olan ruz. Ve bu kazanılan zamandan 

KUteaklben alkI§lar anuıuıda kUr cmlek tti B. b ak.d . h ed"I •• tcııebbUsümllzde bahis mevzuu edile· m e r. ız u 1 eyı er tamamiyle istifade . 1 mesını 
stıye gelen hariciye nazm Eden de- cek mescıe.ler ~ter Ucar1: ister siyası zaman tald>ih ettik. Fakat §im- hükftmetten rica ederım. 
mi§Ur ki: dUk "' di bunu düşünımenin sırası de. 

- Almanların Sovyet Rusyayı ıst•. mahiyette olsun, açıkça gar ... ., ğiid. R ·htarş haina.ne Muhafa.za.Imr mebus Vinter. 
ıtya bqlamalan neticesi olarak hU· ı Sovyct hUlt!ımcU Almaııya ile olan tir ~kil~~llii. ~~~~tir. HaL ton, büyük Britanya ile Türkiye 
ldmıot!n ittihaz ettıgı kararlar Çör. münasebetlerini gUçleıtirmemek endi. ta Almanlar bile bir tahrik oldu- arasında.ki vaziyetin tavazzuh 
en taratmdan enuıal bir tarzda düı:. §esiyle b!zhnle mllzakereye g1r1"ı:neğe ğunu ciddi surette ileri süreme. etmesi laznn geldiği m.ütaleasm. 
yaya na.n edlldt hazır değildi. ~terdir. Ruslar kendi emniyet. da bulunmuştur. 
-·- bu uanam tecavtlz hare· Bizim vazlyeUmlz de açıktı. Biz de 1 . . in d··,.:k-1· l A za 6"_.... m BI 11"" ııe ka ılı'·' e.nfaat erı ıç Ov~.ıyor ar. ynı - Vı tert Türklere lra.._ ~ ~ tekaddQm edan styasl hA.diae. Sovyetıer r ro• ?'§ ... ı m manda dünyaya ha.kim olnuya ın on, ''!i'" 

lift' 'Ye bwılann neUcealnde lnkl§af ve ha.klkt bir mlltekahlllyet esasına çalı..~ adamla mücadele ediyor. }so~ylemıb~ş. ha:Türkl~~rm· d~~~ 
....._ ..__ z1v tk!r b:ıkkmda slze lst!nat etmlyecek bir anlaşma yapma. l B. . d • ~-:" . " 
_.. _... va ,,e d •· tm i tlk ar. ıZ!m e }"i"ga.ne V.u.J.Lcmız rn;"siku"la· ,._,. kabul etmiş, f aka.t ·-~-n!.t vermek isterim. Meclis ve ift biç bir zaman erp.., e em !1 • budur Bu son tncavuz·· h ........... _. """ ...._.,.. .......... s u BI fM 1 AJm • • .. no..LÇl."1U.. .:ı-..::;..+i .. , TUrkive mbi chemm.ı. memleket bu mesele bakkmda tam f '\lbukı ovye C1" :rı ö•n n an· da gayretlainıizi gevşetmek de- u-~u~..... J o• 
bir pratik nolttalnnzar kabuı etmcl _ ' lle olan pıilitm:ı nazaran böyle bir ğil. teksif etmek medburiyclin. yetti ve şerefli lbir memleketin 
..-... s buiunn.mnzdı. deyı"z bllt:,<?Ün bulmııduğu vaziyette. ~u. 
uır. BUtl!n bunlar von Rlbbentropun Yl!• • "Napoloorf' her zaman beş lunabileceği zamanlar geçm.iştir. 
SOVYJ:T BUSYANIN tsTlLASI BİR karda zikri geçen bcyan:ıtmın hakL mil ır; ... · .1 :ı..• ı·kt • .r.,.;;.;rw· Ergeç hangi tarafta olduğunu 

_..... yon n.l.Olı 1 e ıuır ı e :1 ..... .... ugu. · ı· d 
JllDTlOE n&ötL, ..... VA.SlTADIR katte ne kadar asıldan Art bulunduğu· - .. ~crd· H·tı . tecavuz'" rroesı azını ır. 
G&ılGimül hedeftedir. Ba hedef mt· nu göstermektedir. nu soyı ı. ı cnn son Başvekil Çörçii "ibu ne m~ 

hareketinden sonra yüzlerce mil- "----ıardır" sözı· .....:...ae müda!hale imla .Almahy&Sldır. Kabul edelim ki, M-011elenin ba§ka aafbaları da vardır: . .J'1.~ _ • • :WU41 ~ :ı.;ı • 
.. 1 d ....... hedef cllste yon ınsanm uı..ıw.u mnumıyesı etm;...+-ır· • . lJa .Almaayanm guz eri e ... .- Ba..'}Vekll bir mUddct evvel me b' b--!!--d' ~" 

__,_ .. _...,_. ~- ... _ .. _ .. de -t--ıu- '-P" ızimle w;·CUK".ı ır. '1\1- ---.#!:ı. Tr.ınterton sözlerme ~...-.u- ...... ....u.u ............ .... ... boyar.atta bulunurlten tehlıkenln mt'• Ş d d.. ·· el · · p .ı~ ı:ı.auww..ıu ~ 
u an a usunc erımız o • devam ....:ı-.....:k, Türkiye Ingilte. ratorluğudur. O İııglllz imparatorlu· hakkak oldu:ıtnu Sovyet re!S1ııe ha.. l yal Uttefil l · · t ~0 

on ı m t erımım evce • . bn.,.;;ır d-ii"'""'Ant ı·ıe bir mu. ta ki. bu Almanya takip ettiği cihan ber verdtğtnl slSyleml§tt. Bnrvekilln cüh. e.k'--..ı.: O l t rak renın ·u.:1""" -~-.. 
etm ~r. narın op • ahede imzal-~-gınıw sov··. J ....... j... ve taıaakkllnıtı yolunda haklı olarak b'. bu ikazı hAdfselerden bir kaç gUn ev· ları b. k >1-"- uh ebe --:ı.. öA.U ~· ·~ 
ır ere uw.ıa ın nr .ı:xı.u- ı·ki d:--..... ıa nasd a·.mı zamanda. 

11akktD O&§lıca mania olarak görmek- veı yapılmıştır. n...-"Si olımı.ktadir. Polonyalılar, ~uuu ,,.. ? r 
ted!r. Sovyet Rusyanm Lıtflbl bir ne- Biz hariciye nezaretinde eli. kendi kabahatleri olmaksızın bir dost olmak mümkü.nıiür. su::ı. ını 
tice dt'ğil, bir vasıtadır. HlUer Sav· mir.deki malQmata nazaran :S. k .:ı-'-- • ..;.-:ı.._ ma;h,....._ cd. sorım~tur. 

ere W:Ull:1 .ınw:ı.A.~ .ıı.u.w. ı. B. Çörçil tekrar müdaliale e-
:retıer Birliğine httcum etmekle bu bil.. Bitlerin mutad usulliıın sadık ka. liyorla.r. Polonya milletmin ~ derek demiştir ki: 
yQk devleUn askeri kudretlnl kırmak lara.k ademi tecavüz pakt.mm tin lb:ir tarihi vardır. Bu emsal. "'-•n .... ı ............. ın· bu .....ı~ ... devam 
..,. memleketımızı. yapaca#t dQello ı- duman ~esi arkasında. Sov- · · tih d 'nd ·~~ .m:ı.u.öA~._... 3'VIUQ ..,.,..... sızım an evresı e gu:t~~ e._i umumi ---4!aa.tlan ,,,.,._ 
çln bize d!Jneceği zaman §&rkta bugt1n yetler birliVinl" hücum edecegıv'ne w• tl n lon ka--·· l.Ull;D ıuıcıu. -~ 

o- cegı cesare e .ı:-o ya uu~ gmı. değildir. Çok vahim :milşkü. 
~ya bUUtını hasıl olabilecek endl§6o kani bulumıyoriluk. Başvekilin ve hürriyete tekrar kavuşacak- JA·tla ~l'Wlia. olan ..,.e .,.,..,;yetle-
ıerden kurtulmak Umidlndedlr. Şimdi mı.va.fakatiyle elinıızdtkı malü.. trr. Bu taahlıüdilmiiız odlıalrta. "1 ~··· ~ ., • ._. 

Abmmya Sovyetıer Blrlittne karfl ta- matı Sovyet büyük elçisine tevdi devam ediyor. rini ~~ :tm~ ~~~ 
klp ettiği "Mein Kamp., da izah e&- ettim. Ve memleketini tehdit eL TOrutlYE :oıznı noSTUHUZ yallıattı :ı..-..!::~_; ince1em.-" 
lıeD lliyasetıc dlinmU, bulunuyor. Bit. t1ğiJle kani bulunduğum tehlike- rOTrEFtKJIJlZD&B ıucu~........ ~r ve 
ıer diplomasls1nln ani lncDfalum& Z-. yi Jta.'ber verdim. Büyük elçinin .. vıı.:. ~ . 1--tavin eylemeyi ar&§bn11......._ 

men HiUcr hakikatte bu siyasetten talebi üzerine de e1imizd~ltl ma. Turkıyc bu yem harpte füta.. yı;;.•• 
raflığmı ilan etmiştir. 1939 ilk ----------blc; blr zaman o kadar uzaltl•p•m.. lfuna.tı kendisine vermeyi vazife teçrininde imzaladığmuz karşı. 

ta. İnsaniyet, bu aıyuetc bAldm olan !bildim. Fakat bu vesile ile bile lıklı yardım muahedesindenberi 
''DDnya Hakimiyet!,, tezi.Dl ıııe bir Sovyet hükfuneti Almanyaya. Türkiye ile münasebetlerimiz çok 
ftklt ımutmamalıdır. Her bir muabe- kafll taahhütlerinde bir ~he hususi bir esas.ı. dayanıyordu. 
de. ber b1r pakt " her bir anl•pa uyanmaması için her türlü fikır Türkiye bizim dostumuz ve müt
mtl«' 1c;ın yeni bir tec&vııztl &ten bir beyanmdan çekindi. tefikimizdir.. Türk htikfımeti, 
perded r. B. Eden sözlerine ~öyle de. Alman hükfuneti ile yaptJğı son 

BugQn mevcut ve mu,ldll .,.. te1ıu.. vam teıniştir: ü-ı. rel · ..,..,.....; ... ~... b. · ta. 
1ıı Bu. bl'rknn ıı..-a- e•"•el --·'-·- m "4Ae erın ...,3 .. .LUA.Kin lZl k u J ti oma.tik vaziyet ~lnda gills • -s :ı.uu.1.4 v • vUA.ua. • 1 ıı-!\........ı-- t ·~· 

-...J ...... ;...+ı·. "'"'k yakında. zuhur ede. mamıy e 4UOUl:J.l e mıq .. ır. 
Scnyet mUıııısebetıerln!n geçirdiği te- 5~uuz.. ~ Bu itibarla yaptıkları anlaş.. 
mevvllçleri uzun boylu tahlil etmek ceği anlaşılan lbu h8.diaeler talı. ıruı bizim için bir sürpriz olma.
hiç bir tayda ~mln etmez. Bu mu.na-- min edildiği cihetle Maskova nuştır. Fakat hiç lbir muahede 
selıetıerden bahııederken en esaslı ha- büyUk elçimi'Z istişare için BU.. aktedilmemiş olınnsını tabiati.y. 
Jdkati hatırlatmak yerinde olur. yük Britanyaya davet edildi. Böy l tercih t•it;.' • • •• 1 

le bır. anda o'"'ını kıymetıı· tecru··- e e ""6mıızı SC>Y ersem, 
1931S de Hoskovada sov,ıet h~- ,.. :herhalde 'bir sır ifşa etmiş ol. 

metlyle bir deklG.ruyon neıJr8tmek besinden istifa.de edileceğine ka... marn. Bununla :beraber bu mua
lıuswıunda mutabık kalmıştık. Bu nl idim. Nitekim öyle oldu. hede iki taraf arasında mevcut 
dakl&rasyonda ac:Umle den1Uyordu ki: Memleket ve avam kamarası Sir karşılıklı taalıhütkri sarahatla 
Baflıca beynelmile1 myul JDMelele. Stafford Crips'e, s.-ok müşkül koruınktadır. Türk hUkfüneti, 

m birinde Ud hllkQmetımıs an.mı.da şartlar içinde lba§ardığı işten do.. birçok vesilelerle İngiliz • Ti.it'k 
ldo ~menfaat fhtnt.tı yoktur. layı iki katlı borçludur. Arret- muahedesinin lbu vecibelerin ba

tiğim se'bepler clolayısiyle Sir şında geldiğini 'bildirmiştir. An
Ba kelimelerin aarlh Te açık ftlna.. Crips, vaktiyle diplomatla.rın çok la.cmıanm akdinden EOTira Türk 

Jıarm bir lza.hı olduğull& -ve 1ld mem- ehancakemmkiyeleet~~~fdİerm·.kı~~e ,!_~ hükOmeti lbll'-'Ük elcimize temi. 
Jıeketln bu kelimelerle kastedilen met· 'U\21 ~.... A-.uı.ıc J n.at vermi.'j ve son 2 4 saat zar. 
humu kabUl etmekla kaqılrklı isti!a. kısa bir hayata malik ola.tı pakt. fında muahedcmizin baki oldu-
dit edeoekler!De ve, he.r ne kadar 1935 Iarla anla.~alara müşabİ'h her. gun-u bir kere daha teyit etmiş. 
tAIDberi iki memleket arasmdald mtı- hangi lbtr anlaama yapamadı. 

:naaebetıer blr ı;:ok de~re mıı. Maamafih Sir Crlps, nüfuzu ve tirLondrada.ki Finlandiya. elçisi 
rm kalınıpa da, bu kelimelerin yazıl. hareketleri ile, lngiliz htikCnne- yeni ha.rp sahesmm şimal mm.. 
IXWllDda mutabık kaldığmıız zaman· tinin. Sovyetlerle olan münase. takasmdaki hadiseler ihakkında 
daki Itıymetıerını muha.taza ettikler'. betlerin normr.l seyrini atkip et. bo....nimle görüştü ve hükf.tmetinin 
ne her zaman kani bulunuyordum. İki mesini istediğini Sovyetler birli- bir mesajım vCllii. Elçi, Finlan
meaıleketımızın s1yast sistemi blrbL ğine anlatmıya muvn.ffak olmuş. di h':'-"·- t' · b ı •eJri 

d Y ·--·- tur. Ba.Ylik elrım· ı'z M"""k""',.,""' ya ~wue ının u ıarpt 
J1De uymrunakta ır. qaYI§ ...... -n· ""''4 -:. """ v• ... J - hattı hareketinin tamaınıiyle te.. 
mıs d-ı -ftı. :mllcyasta blrblrine zıttır. do··ndu··2'ii z:ıman rf'"'"iliz hükfune. 

,,_ - ..... 'b da!ill bir hattı hareket teşkil et. 
lraka.t bunların hiçbiri bugUn ka?'§I tinin açıkça. Sovyetlere yardım ·-· · böyl lrnakta d 

si _. 1 l et.mek nı·yf'ctı·nde oJA.·.ı;..•9'u so··y11· - tıgını ve e 0 evam e-ıanda bulunduğumuz ya ... mese e e.. _ YUf:>•c.u deccğini temin etti. Elçi, a.ynı 
mı ıu11te:ıer1nl bir an bUe kararta.mas yecek ve Sovyet btlkfunetine ve. 7.amanda, Finlandiya Rusya hü. 

.Almanya Sovyct Rusyaya karşı sayada. bulunaıra:k ibu yardmı işi. k • eti d ki di } tik 
...,_ nı· •--..:- ve •-..&..:- ed-~'-tır" • um arasın a p oma kudl '" musammem bfr teca-....... ı..cKUoUu le\.l-V.ı.ı. ~ münasebetlerde hiç bir değişik. 

haroelcct1nde bulunmufttn'. Bundan lld ASKERi l'E tKTJSADl lik obnadığmı söyledi ve hü-
ll!!lle e"n"el Sovyetıer Birliği De AI· DJ:YETLZB GöNDEnlLtYOB kilmetinin baıi>e sürüklenmiye. 
manya aralamıd& bir ademi tecavUı: Son günlerde cereyan eden M- <..-e.,Cini ümit ettiğini ilave etti. 
paktı tmm etmişlerdir. Bu paktm im.. dlııeleri müteakıp, Rus lbükfune. Elçiye verdiği teminatı senet iL 
2U1:Ddan eonra Almanya Bcnyetıer ti ile arammxlaki rnilmkerelere tihaz ettiğimi ve hUk\ımeti
Btrllğl.-ıden hiç bir §lkAyette bulun. devam edilmiştir. Bu mü.k&leme. nin, takip etmeyi arzu ettiğini 
mamı§tır. J'aka.~ Almanya birdenbire terin bütün neticelerini söyliye- bildirdiği hattı harekete itimat 
ve biç bir ihtarda bulunmadan darbl'.. cek vaziyette değilim. Fakat mı- beslemekte oılduğumu söyledim 
y11ndtrmlştlr. Hiç bir prob!ıSto notuı nu söyliyebıilirim ki Sovyetler ve lbunun Finlandiya için en doğ. 
verilmemi§ ve biç bir mUzakere cere. birliği ıbllyük elçisi Ru..~ as. ru ve yegane yol olduğunu ilave 
yan elmcml§Ur. keri ve iktmad! tbirer heyet gön- ettim. 

Eden bu mUnaaebeUe Alnıaa hart· dermek busummdnki 1.eklüimim B. Eden Amerika.dan dönen 
ciye nazırınm son sahte beyanatım Sovyet hük\ımetinin kalbul etti. B. Vinant'a alkışlar arasında boş 
zıkretml§tlr. Beyanat fUdur: ğini bildirmiştir. Bu heyetler, r-IdiniıE dem.İ!J ve şunla:n ita.ve 

Yunanlstana gittikçe artan bir su- miJşterek gayemiz olan Alman. etmi,ıJır: 
rette lngillz kıtalarmm ihraç edilme.. yayı magfftp etmek hUSU8Unda. B. Vinant memlebıtinde bir, 

Sovyet tebliği 
(BM tarafı 1 incide) 

mat~t> edilml§ ve mukabil hücumlar. 
rmusla devlet hududumıwm ötesıııe 
tardedllmigtir. Şaula7 mmtakasmda 
topçumuzun ate§l ~ takriben 800 
tank tahrip edilmişUr. 

Blcloetok ve Brest llovsk IBtikame
tinde, dllşmnn, ıılddctıt muharebeler .. 
den aom& setir cüzütamlanmtzı geri 
çekllmeğe mecbur etmlg ve KoJno. 
Lomztıa ve Brest Litovsku i!Jg'al etme
ğe muvaffak olm111tur. 

Hava kuvvetlerimiz. kıtalnrmıızr. 

tayyare meydanlarmıIZI, mesk!ın mm 
takalan ve askeri hedefleri düşman 

hava hUcumlannD. karır himaye ede. 
rek ve mukabil hUcumlarda kara kuv 
veUerimizle işblrlltl yaparak muvat
takiyetll harekatta bulunmU§tur. Bu
gUn tayyarelerimlz ve hava da.fi 00... 
taryaıarmıız, arazimiz tızerinde 61 
dll§m."l.D tayyaTeSl dU§UrmU!jlerd•r. Bir 
düşman tayyarea de avcılanmız tara.. 
tından M1nsk clvarmdald tayyare 
meydanma inmeğe 'mecbar edilmi§Ur. 

Pazar ve paza.rtest gtınleri, Sovyet 
kıtalan, takrl~n 5.000 kadar Alman 
subay ve eri eslr etml§Ur. Son haber. 
lere göre, pazar günü dü3l1rlllen dll§. 
man tayyl\l'elerinln adedi 76 dır. 

ve daima artan yardnnlan hak
h-mda yeni malmat ve teminat 
aldık. Bu yardanın maddi ve 
manevi hacmi nazi mukavemeti.. 
ni kıracak ve nazi kudretini yı.. 
kacaktır. 

NtHAt ZAJl"!lRE KADAR 
ASLA SENDELEMltEOE<ltz 

Mebuslar 'bu sabahki gazete
lerde B. Sumner V els'in beyana. 
tını okumuşlardır. HilkO:met, B. 
Velsin Hitterizme karşı ahına • 
cak her müdafaa tecl:>irilltin, 
menbaı ne olursa. olsun, Alınan 
liderinin hezimetini tacil edeceği 
hususundaki beyanatını tasvip 
etmektedir. B. Vinant ibMıa. B. 
Ruzvelti.n, bUyiik memieketiniıı 
bize yardım hususundaki kararı
m teyit eden sözlerini getfınnil
tir. Biz, milletçe deruhte ettiği. 
miz vazifeye keı:Mlim!zi ftllfetr 
miş bulunuyoruz. 

Beri inde 
Yakında mühim 

vesikalar 
neşredilecek 
Bazı devletler çok 
enteresan şeyler 

öğrenecek 

Japonyan 
tutacağı y 

Yakında 
aydınlanacak 

'.rokyo, 24 (A.A,) - J 
Japon hUkfmıeti ~ 

tecllcr toplant:.amda, Alma: 
Sovyetler Birliği arasmdak 
lii.f hakkında heıWz hiçbir ı 

Ilcrlln, 24 (A. A.) - Yan r ... liyemiyeceğini ~ ~ bir t 
mI bir kaynak tan bildiriliyor: de bulunama.yacağmı ifade 

Alman hariciye nezaretinde, 1n tir. Sözeli, bir reami Japon 
gillz • Sovyet iş birliği çerçevesi rasyonunun neşredilip edilı 
içinde İngilteren!n Mos!Iova bil - ği hnkkmda da hsüz biçb 
yük elçisi Cıipps'in oynadıfı rol dlye:miycceğini bild.imıiştir. 
hakkında pek yakında sansasyo - Gazeteciler sözcildcn Uçl 
nel beyanat yazıılaca!!ı. yabııncı tm yeni vaziyet ile al8.kad 
g:ızetecileıre · ildirilmig ve neşre. ra.k bir tefs!.rini istemi\ 
dilecek olan ve.sikalar Uzerlne - Sözel\, mun.hedcnin açık oldı 
zı devletlerin, lngllterenin oyna • vn.bnu vermiş ve esasen 
dığI himi rolü hakkında co' • hattı hareketi yııkmda ayd 
teresan şeyler öğrenecekleri ila .. caktlr demiştir. 
ve edilmiştir. Sözen, nUıayet, Alınan • 1 

o lnsmazlığmda .Taponyamn t 

Avam Kamarası autta buluna~ hakkmda 
ha.y'dan yayılan §&Yialan y 

Bir milyart-ıamrstir_. __ 
Harp tahsisatı Alm~! t~~~~ 

kabul etti İri~~~!:;-: 
Londra, t4 (A.A.) - Avam 

kamarası, kısa bir müztkereden 
sonra. hük\lmetin istediği bir 
milyar ~iz liralık harp tahsL 
satını kabul etmiştir. 

Maliye nazrn Kingsley V ood. 
bu tahsisatın üç aylık ihtiy~la... 
ra kafi geleceği mütaleasmda 
bulunmuştur. 

Harp masrafları şimdi vasati 
olarak günde 8 milyon 250 bin 
1ngiliz lirasıdır. 

Alman • Rua harbi 
hakkında 

ilk İspanyol 
resmi tefsiri 
neşredildi 

"Sovyetler Birliğine harp 
ilanından ispanya buyuk 

hır memnuniyet 
duymuştur,, 
--0-

Hariciye nazırı Suner 

Türkiye, Japonya, 
ıtalya elçilerini 

kabul etti 
Madrit, 2-l (A.A..) - İspanyol har!. 
clye nu.areti aözcUBQ, Xlmenez ~ 
Sandoval, dün ağıeden sonra Alman

Rua harbi haklmıda ilk reamt 1apuı,yol 
tetairlnl blldlrmı,tir. 

lspanyol s&ctlall gazetedler toplan. 
tısında deml§Ur ki: 

:Milletin Jıisıdya.tınuı nUw.1 terctıauı
nı olan İspanyol hQk(llncUnln hepimi. 
ziD müşterek dQ§manımız olan ve ta. 
panyol 1Btlhl4a harbinin bu du,m&na 
kal'fı yapılan mllcadelelerin en azim
klr, kahrau.n ve aalller.lnden b!rin1 
te§kil elmif bUluna.n Sovyetıer blrl.J#i
ne harp haberini aldığı zaman chlydu. 
ğu memnuniyeti aizlere blldirebWr. 

Gazeteciler, sözcüden İspanyol gö. 
nOllWerinln Sovyetier birliğine ka?F 
~ata gidecekleri pytalan hak. 
kında mlltaleaıa aorulmu,ştur. B6zcQ 
bu suallere apt?dakl tarzda çevap 
"8l'DıJ§Ur: 

Bu hwnıst& bir cevap vermeğe u. 
WılyeUar değt1lln. Fakat bunun Mr. 
halde blnlerce lspanyolun arzu.swıu 
le§kll ett1Ainl söyllyebWrlm. 
Diğer taraftan 6ğrcnlldJtllıe göre, 

A1maDJanm lıtadrlt bllyWı: elçlal VOD 

Btohnr, pazar gUnQ, Ruayaya kartı 
Alman lıaı'ekeUnden haric~ nuırı 

Serrano SWaeri haberdar ettikten BOD.. 

ra general Jrranko ne uzun bir göm,.. 
mede buluıunqtur. 

Hariciye nasın Suner İt&JJJU btıyQlı 
elçildDl ve Tl1rki1'9. Japonya elQlleriıd 
kabul etmqtir. 

Cezalandınlanlar 

re göre, cephe, Uç bllytlk bölgı 

rılını§ bulunmaktadır.: 

ı - Şimal buz dentwt.caen 
dlya körfezine kadar 80l ceııal 
harekltnu idare etmif o18D 
Falkenhorst ve Dleteı De maN& 
nerbaymm sabık n:mbeamı 
Mare§kov karp k~ babmı 
drr. 

2 - Jıılemelden X&rpatlal'a 
merkez. Burada. manıpl nn l 
nau De marepl ŞaPOl"ıaı. kal 
§IY8.dırlar. 

Bulıovinadan Tana &lllllilatUlll 
ağ cenah. Burada mare.-1 Lll 
neral Antonesko gnıpu genll'9 

lJngle kar§l karfıyadırlar. 
Sol cenah ile merkez ~ 

tık devleUerlnln tefkll et.tilt 
~takan mevcuttur w bura&ı 
lıklarm inldpf etmeel mtımlf 

Merkez '\'e sağ cenah aramnda ı 
e&rlstan Karpatıar altı mıntalı 
teşk!l ctuğı iltisak noktam varl 

Cenupta, Alman • Rumen c 
§iddetle hücuma kalkmI§. Tim' 
latzda geçmiş, BoJgrada varmıı 
tu muhtdlf noktalar4an tec:a, 
mfl vo Dnlestere doğnl geri ~ 
te olan Kmlorduya takipte 
muıb.ır. Kızılordu Dnleater es 
mukavemete hazırlanmalıttadll'· 

M:erltezdekl terakktler, bE 
Grodno mmtakamnda lta)'dedib 
Bu ilvlefnek hedefi, Baltık c.te.ı 
nln ~h!ttam ve bunlarm k\n't9l'I 
dır. 

Sol cenahta marepl X..
mUsellAh vaziyette beklemeld-4 
Mareşalinin tedaf01 rolUnUn 
general i'alkenhorat K~ 
Len!Dgrad araamdaki m~ 
mek ve bu 8W'flUe her tilrJO J 
yardın.ımı gayri mtımldlD Jablll 
utrafırken. KmlolıchQ'& ,,... 

yolunu kapamaktır. Kuhtellf Jali 
!ardan blldlrileD LeDbıgrada 
Fttı-ı\lman ileri bareıketl t..,t 
memfftir. FlnlAndl,Ja. flmdllU' 
bir hattı hareket takip e~ 

Alman ta)')'8ftleriala ~ 
Borlin, 24. (A.4.) - ı>.NJ 

jansı bildiriyor: . _--rf 
Alman muharebe 'UQ".r-..ı 

prld Avrupa oepibe&inde ~ 
ıuat !baolar bqtama& mllıte 
ga.1a.r halinde Sovyeiler 
deki askeri eh~ 
deflerle ailih :(abrikaJarD91. 
at tabgidatmı, tayyare o.ı 
benzin ve mühhnmat d 
bombardıman &tmiflerdlr. 

100 Scnıyet t.akı taladl 
Ber~ 24 (A.~) ""'7,...ıl 

gün Alman ha.va ~ 
cepheainin niabeten ~ 
mmtakasmda yüz d~ 
tahrip etıitiflerdir. 

Simdiye kadar bii.tlD 
ne kadar d~n ~ 
dildiği tesbit edil~' 

sine karıµ Alınan kıtalan Bulgar ve saJ"11edilccek gayretleri telif ede- müddet ka.ldı:ktan 80!0.'l'a. :bize ta. 
Romc>ı topraklarında tahı:td cdillrken, ceklerdir. ae bir kuvvede gelcyıor. Bu kuv
Sovycuer Birliği İngiltere ile anbp· Sovyet hiiMbaeti, ilerde yapL vet, kendi devlet :rei i Te vatan. 
rak, evvell ~UgOJBlavyaya açıktan a- lacak Olan Werf iıılbil")iğinde d&}ları ile yapbğı t:emastan geL 
çığa slyaaeten mUzaheret etmek ve yardımın mütekabiliyet esasme. :makte ve Amerikada gördüğü 
gizUdcn gizliye asken yardımda bu. istin:ıt edeceğini bire sa.rahatla muazzam gayretlerden hız al

Başvekilin, bizim nanmıııza Son y.irmi dört saat r.aıfında 

ıunmak, aaniyen Tllrklyeyc garanU bildinniştir. In:qiliz hükOmeti bu maktadır. 
ne tesir yaparak Bulgaristan ve AI· tama harclcetı kaıbut ve tasvip ı Bu eon günlerden, daha doğ. 
m:ın~aya kn.rp tecavUzka.r bir vazı.. etm•ir. l'U1lll bu son 24 s:ıat zarfında A.. 
yet aldırmak .tstemek suretıytc AL. Sovyetle.r birliğine karşı, her merikalı dostlarımızın devamlı 

tekrar t:a.ahhüt ederek izah etti. 6 par, 22 esnaf, 3 ilıaımal ve 
ği gayemi:z, değifmEs IJıedefiımis tramva.,a&n atbyan. 10 kiti ce
Hitlerin ve nazi rejim.inin imha.! zalandmimıştrr. 
sıchr. Bu vazifede nihai zaferi Aynca muhtelif fırmlardan 
kazanmcaya kadar MJa. eepl& ebik tartılı 8' ckmlir. m#ipcleoe 
miyooeğiz. ohınmUllUr. 
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Türkçesi: 

llUZAFFBR ACAR 
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UIJ Ajue 
8.00 Bam ........ 

ll-IOlhlnMMI 
.,.88 Peıorev ve 

prlalar 

aaatl 
19.10 Aja.Ds 
1MIPftelMrl 
•tlllad,Jo 

Kovun ~ dedi.. Bun
insua f«:Jlket ıştfrtrıer. . 

tuifeld CNIJ JQIPe makhıesinf 
ekete getlrdl, Jtıdi yenJden 
emır verdi: 

...._ Durcluruıı, dedi.. Makinenin 
keti, Savoy oıite.traııı ile 
"henk olarak gitml~or. 

'teodor ZWfeld i!:! Jüdi Olpe.r 
r.ntn ~emme ptdllderi ... 
sanki ~anna büyük bt.r 

tlktTIPUI ılbi e888iıce 1*i
ellerhti mttılar .. Kapı • 

UçUncU ~tndan sonra Ma· 
Palu'ra kaplDllll terltklerfal 

1'eNlr geklt kapıyı aotr. ~w· 
'e e.naJıtuJuı veııdf ve ...... 

kHttiatnl otelin en Uat katı· 
Jitolladı. 

''n,. za.nı • . ., diye :tlAsik 
SOnnadan ayr:lnllltı. 
m 1-fatıılul nıutat euialJno 

birlenmiıftir. Eğer bir kDııse
eUne 'll'luttaarl damla ıüllllA llll 
~ınoxnrz nihayet 4eU olur. 

· •wal Qinda iı6YI• sula.. 
dı. 
""'ıht auaıı,.r her ... p 

,,,..,.. ~iiflrs L 2P tllle 

:ı,:!.'5 A ..... 
tl-00 Rad1'0 ealoD 

Ol'lıe9tra8I 

ı&llŞarkıw

aemallerl 
l'-00 Baclyo -.loa 

orkettruı 

18.0S Kemenoe 
ve Jmınm 
lleBU 
eeerlerl 

-18-15 Memleket 
postası 

Gue&e8l 
20.45 Bir ballr 

tttrkllall öt
renlyormı 

11.00 Ziraat 
takvimi 

IL10 VlyolOJUllll 
aololan 

11.!6 .Rlyuetlcmrn 
borbeadem 

n.10 Solo 
prlr:du 

11.19 Ajana 
11.4.15 Dans 

Di8zltf 

Beyoğlu Halk Sinema.ı 
Bua-ttn matine 11 de. ,,.. ... 1 

IMiyük ilim bfrden: 
1 - AD Balıa - Hannı .Betlt ftrıilfe 
! - Fnuık6Dft.aynm ........_ 
S - Talıanca Kanunu (Knvboy). 

Be,yotıu Nutwı daJre8lnden alDUf 
olduf:ım ctbldanBDI ayt ettim. Yeni
.mı alaca#Imdan eskistıılD htıkd oı. 
madığmı UAn ederim. 

Adrell: ....... pap Yaby& KAiaya 

malJaDeel mektep llOkak Ne. ı' 
f'anl • PaııaJl(t eaao. (lltlltJ . . ' 

339 ydJDda Çatalca MOstahkem 
ınevld birinci fırka toPf'll alaym.m 

!l'abur '· BöHlk ı dan alm1§ oJdu"1nt 
terııı. tpkeremt .,t ettim. Yentatıd 
flkaracatmıdan uJdtlnin btllrml 
r>ktul'. 

Rlzeala Çup lllAlıallelllnden ._.. 
tara ofJu Vedat ÇOlelJloflu 819 

f88814) 

• • • 
Gtlm~ Qltah&Bealnden 181 

pımcb aJnuı oldufum askeri rapora.. 
JDU kafbettim. Yenfalnt çıkaracafım
daq eü.Ubtta JltllmlLyelltul'. ....... ~ ... ,.... ...... 

e11a lllllleybl nem.et c•ıı J 

• • • 

Mukaddeme: - ~ &)1118.)'a r 
Qakıyar munnt111? Ben Jımdjmi 
saatlel'ce avııada 8ey1'etınekten 
,.evk ctuyarmı. Oda üıPıetPn 
ı.nniqka veya upk Yakup geolp 
beni bu halde gördWderi mman 
gılgm •nıwUyorlar. FaPt ıı.. 
yır .. Beft..çrlgm dejilfm. 

Mark TweiP öldü~len sonr• Aıncrik&D IDİAhllllD 
Stefan Lak.ok larafmdaa temsil 9Clldilini sö,._. ..... 
olur. 1889 senetinde Kanadada dolmut olan Stefan LUolı 
Toranto ve ~llcago ünlyp~ tşb.Uini illmal et6.. 
ten sonra Montreal ünivenitetine mihlnik profeaijrij oldu. 
Riyaziyeye ve ıiyul ilctwadiyaı. olan merakilo IPO& • 
bu sahada illr eeerini vardi Fakat birdenbire mizahm .._ 
besine kapdaralc eski' mihanik p.rotellirü Am...._ ea 
kudretli mizah ınuharrin oldu. Bilhassa hikayecilik bah
sinde ıölıret lcazandr. ''Minam: hikayeler" ismi albnda 
tepladıiı ..... leri methuıdm. Bu IÜD verdİiimİI niimuno 
de "MAMtı• Hfft81ele,'' ~. 

On yedi ~YllB· 
Ertesi gün: ~ 1'olefu'ken bir 

giçeğe rutgekfiın. Boynwıu ~ 
ıııiış UPUW'l u.auııda clil1Ji11W. 
yordu. Katbinıin bil" cün fJ.şkJ ta• 
qıyıp ~mı ke}ldiline 
SPrdum .. "Jl)vot" diyş f»VJP ver. 
di ' 

·Eve dönerken bir de şoğaııa 
NStl~. Sa.pJllıl ~erdi. yo. 
Jun ortaP.ında bitap yatrıcıdu. 
l{iınbilır IY' kadar JStırap çeic
miştlr. Aldım. söfsOme sa.klJ. 
dp. BlttUn gece y~m al .. 
tında istirahat etti.. Ben de ağ-
ladJJll. 
B~ ı{a bir gün - Rultum aşka 

1~ış .• Nasıl oluyer da ben 
k"mseyi sevmif()l'Wll. O kadar 
ki b ·, ay MN'& evleneee lnı A. 
lekai }. !eksovloi bile •·emtyo. 
n.un .. 

Daha el'l:Mi ıUn - Evdi ne
den balla her feYi ınened"yerlar? 
1119 bil' IJflY ya.pamıyol'Ull\ artık. 
Niqfn ffttilıar etmsrıe n sni olu. 
yorıarr .• J)IJn ~yet &fr te. 
f&bbtıate bulundum. Maı~nm il· 
'H!'ine bir "" uk,I .aıtfrik ~Y • 
dwıı. Bu llmlı •* ıene yerın. 
de duruyordu ' beJJ ölmff!ÜI' 
tim .. Ne nıflthf ... 

Müteakip gün - Yolur. orta. 
ımda bir 1ıılUml buldum. 1 an ta, 
rafa d&ımüş yatıyordu, yaramaz 

seldi. Yo1'. Jıal!r• At•t trıı4a.r ~aten fMlt ~- O~ 
\lZWl boylu deiildi. Hayır na- gözlf;rimt göd~ dlkıQD: 
, · .. yuşyyvarl&ktı .• l>Un gördU. - Btt bizbn aırrınım olaeal. 
ı aı !'AV&J!J lahana gib~ nsrı. d~. l>unu ~ söylemf • 
arlak.. yeceğiz. 
Uzeri!ftde ..,ir kadife eelret, e - Bil' ha.fta IOOl'8 - Hat 8lı"8h 

Unde portattl bfr sandal)"&, bir Ottoyu görmek iotn ca:vıra ıidi. 
~vale ağzında bir pipo ve nıoh. ~ Yanma oturuyor ve ne 
ta gibi ylltUDii aydınlatan bir dUşUaQUji,\mfj, JMt QJılld "' u, 
teC. 111türıı vardı. nelen b f ıUfimll neler Jı~i-

o ıu. .mF mıı1.1M:P?.. ae~ mi ve neler hfue~fiınf QPll 
de ıbilmi;vorum.. INimJliıı a,ltm.. ımlatıyoııım. Sa:n1d dirileımlYor • 
dan geçerken ona bir gül konca- muş gibi davranarak beni dinıl • 
~ attım .• Farket.nıe4i bile.. Bu yor ve bu hali ~ lıoouma gi -
nun URrille 'bir JıalJp aalmn Ue diyor. !Wb birhif'miı fevkail . 
4il fqemı flrlattılD Jl'"3t bu ~ •.• 
~kilde onu şmıaırtmıştmı. Yolu. BtııUn - Otto blml- dokundu. 
ıJıa 4.iev11m etti. l'alnrr.eA 1N batırl11r)'11 bili beni 

Diğer bir gün Afk Jıayatı~ tttrotmıye kAtJ gmtyor. Dellıi n. 
uıa iirdi, O orJıeti te][rar gör- lıilde ornm ~ amıa du
dimL Onunla konuştum. Portatif rurken entanmııı eteklen ~
ş:· ndalyasma oturmua, retiın ya- nin sop dUfmeslqe temas~ etlL 
pryçrdu, hınini sonllDJl. tsmL Birdenbire nıüthiş bir 11-~ his.. 
$J?lf,. tı ı nf ~ ftkrf bile settlnı.. Yarm ~ eve geti

ben! titr ı vor. hayn- yazrıııyaca- . rip ~ takdim edeoeflni. 
fJJU• iRııı.mJ fJSJfdıyaCağı;ın sirıe: JDrteal gün C>tıo ld1I do 
Otw inkespfel... landmlı. Taıll ~ ~' aı: 

~QCUklaı' ta.§11 vumıU§I~. . O
nu eaııtandJ:ıılnJP tetobQül ettim. 
Yamnda bir yumurta vardı. O 
da C!eLfl81.1$ v.,tıJOrdu. Ağladım. 

Bu aba:h - Bu sabahtanberi 
1'a]bira crarr>JYOI'· Bir erUlı saç. 
tL :P~ oeun ~~/!'8! ..U Qn&rmt, doiııı i,n...gmı 

Ne güzel iılm .. 
- Yaptıfmu ree m nedir. di. 

ye sordum .. lslnm qocuju mu? 
- Haynı, dedi, ipek remıi ya. 

pıyorum. 

Dllba dikkatJe biJıtllll.. Raki· 

dr. Ben ona~ ~ 
ığnel~en birini v~ ıı ... 
dün. fakat o pnolanWı ~ 
terciıh etti. Bu bpıek~ ne 
k~k tste:üiini lftladtmı 
Plri&nta ıutl ıa.ıann en Jay. .. l'ln .AUlll• • llldlr dl 111. 
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armaceze ., ardım Cemiyeti 
Nizamnamesi 

Cemiyetin adı ve merkezi 

Madde 1 - Cemiyetin adı: Darülacereye yardım cemiyeti. 
dir. Markezi: Taksimde Sırasarvilerdc Beden Tçrbiyesi genel di
rektörlüğü binası dahilinde hususi daire. 

Cemiyetin maksadı 
Madde 2...,... Cemiyetin maksadı: Kimsesizlerin yegane melcci 

(Darülaceze) nin gelirini arttırmak ve hizmet sahasının geni.5}c. 
mef'jni temin etmektir. 

Cemiyet siyasetle iştigal cbnez ve İr1 ır.ıbul haricinde şubesi 
olmıyacaktir. 

Müessis fer 
Madde 3 - Cemiyetin m.üessisleri şunlardır: 
!~i: Tüccar, Bay Hüseyin Sabri Tüten: Ayazpa.şa Gümüşsu. 

yu C.N. 28; İşi: Tüccar, Bay Mithat Nemli: Taksim Sıra.servi C.N. 
51; L;ı: Müteahhit, Bay Nuri Dağdelen: Maçka Kağıthane C. N. 
110; lşi: Müteahhit, Bay Naki Erenyol: Nişanta.c:;ı Vali konağı C. 
N. 51; lşi: Zingal şirketi Md., Bay Tevfik Ali Çınar: Mecidiy~
köy; lşi: Tüccar .Ş... meclisi A., Murat Furtun: Şişli Halaskii.rgazi 
C. Cafer Aptr.; 1şi: Daimi encümen azası, Bay Refik Ahmet Se. 
vengıl: Şişli Halıiska:rgazi C. İstanbul Ap~; '.4ıi: Tüccar, Bay 
Hayri İpar: Feneryolu Çiftehavuzlar N . .16. 18; İŞ: Tüccar ve a. 
<ıccnte. Bay Hayri Araboğlu: Şişli Halaskargazi C. Ömer Apt.; 
İQi: Avukat, Bay Meki HiJr.met Gelenbeğ: Beyoğlu Küçükpamıak
kapı Apt. 35· lşi: Tüccar. Bay Hilmi Naili Barlo: Yeşilköy lstan. 
!>ul C. N. 90: İşi: Tüccar nakliyeci, Bay 1\Iehmet Sipalıoğlu: Yeşil. 
köy Saadtcli S. N. 1; lgi: lktısat Md., Bay Haluk Belson: Maçka.. 
pr ı; 1şi: Ticaret Odası Um. Ka. Bay Cevat .Nizami Düzenli: 
M 'ra Dilek A·.•. N. 5; lşi: Ş. Mecli i azasından, Bay Selim Bilol: 
Bakırköy; den •baret olup cümlesı T. C. tebaasmdandır. 

Cemiyetin azası 
Madde 4 - Asli aza: Un sekiz yaşını bitirmiş olmak, me<le. 

ni :haklara sahip bulunmak ve senede en az iki lira ödemek şartiy. 
le her Türk vatan<lışı cemiyete (asli aza) olabilir. 

Madde 5 - 1 ·hir aza: Cemiyete maddi ve manevi büyük 
hizmetlerde bulunanh:.r (Fahir aza) olabılirler. İstifa ile azalık 
zail dur. Cemiyetin menafıine muhalif hareket edenler kongre ka
r.ı.riyle fızalıktan çıkarılır. 

Cemiyetin hükmi şahsiyeti ve alameti farikası 
Madde 6 - Cemiyet hükmi şahsiyeti haiz olup menafii umu. 

nüyeye hadim cemiyetler meyaruna ithal için icabeden teşebbüs.. 
ıer ibHa.hıra yapılacaktır. Cemiyetin hususi alameti de ayrıca tes
b:t ve ilan olunacaktır. 

Cemiyetin varidatı 
Madde 7 - Cemi~tin varidat menbaları şunlardır: A: Az.alık 

aidatı. B:Bankalardaki mevduatın faizleri. C:~lenkul ve gayri m<m 
kul l-ıyn:ıetlerin gelırleri. D: Para tebenııları. E: Mal te'berruları, 
vasiyetler. F: Rozet hasılatı. (Menafii umumiyeye hadim cemiyet. 
kt orasına girdiği takdirde). G: Balo, müsamere ve sair konser 
ve tenezzüh hasılatı. H: Cemiyetin alameti mahsusasını havi pul. 
ıar hasılatı. (U:ıulüne tevfikan müsaadesi alınmak şartiyle>. Ai
<1'.a.t (duhuliye de dahil) seneliği 120 lirayx geçmiyeceği gibi balo 
vesaire de cem'i ianat nizamnamesine göre yapılacaktır. 

:f\.ladde 8 - Cemiyetin parası ve esham ve tahvilatı milli ban. 
kalara tevdi edilir. 

Umumi Heyet 
9 - Umumi heyet cemiyetin asli azasından mürekkep olup 

ruznamesi idare heyeti tarafından muayyen günde en az üç gün 
evvel iki gazete ile ilan ve hükiımete de ihbar edilmek suretiyle 
senede medburi olarak bir defa toplanır. 

Madde 10 - Umumi heyet idare heyeti reisi veya reis vekili 
tarafından açılır. 

Nisab anlaşılmak üzere yokiama yapıldıktan sonra fıza ara. 
sından bir reis ile iki reis vekili, iki katip sesilir. Müzakere re!s 
veya reis vekili tarafından idare, zabıt ve yazı işleri k8.tiplcri ta
rafından ifa olunur. Zaibrtlar ve lıarnrlar reis ve reis vekilleriyle 
kfitipler tarafından imza edilir. Ve dosya mda saklanır. Kararlar 
nC(ık rey ile ve çoklukla alınır. Ancnk seçimler hazır bulunan aza_ 
mn en az dörtte biri talep ettiği takdirde gizli rey ile yapılır. 

Madde ll - Umumi heyet içtimamda nisab mukayyet aza. 
nın dörtte biridir. İki içtimada nisab olmaz ise, toplantı 15 gün 
son.raya tehir edilir. Ve ikinci içtimaa davet, içtima. günün. 
den üç gün eV\ el gazete ile ilan edilir. 

Bu ikinci toplantrda iştirak eden aza adedi ne olursa olsun 
nmumi heyet teşekkül etmiş' olur. Her azanın .'3.lnız bir reyi var. 
<lır, ve'{"!et ve temsil kabul olunmaz. 

Umumi heyette yalnız ruznameye konmuş olan maddeler 
mÜ7..2kere olunur. Asli 2zanın en a.z yirmide hiri tarafından mü. 
zakeresi i5tenilen maddeler ruzaameye iUıal edilir. Asli ~m en 
az onda biri tarafından yapılan talep Ü7..erine dokuzuncu maddede
ki merasim dairesintle umumi heyet .ancak talebe saik maddenin 
müzakeresi i~in fevkalade olarak toplanır. 

Kararlar toplantıya iştirak eden azanın ekseriyeti ile verilir. 
A~k nizamnamenin tadili için mukayyet azanın nısfmın huzuru 
şarttır. Birinci ic:timada nisab olmad1ğı takdirde on beş gün son. 
ra aktedilecek ikinci içtimada mukayyet azanın en az dörtte biri. 
t·in huzuru kafidır. Umumi heyet kararları azaya ve alakadarlara 
tahriren tcbr ğ olunur 

Umumi Heyetin vazife ve salahiyetleri 
Madde 12 - Umumi !heyetin vazife ve salahiyetleri şunlar

dır: A: Bir senelık faaliyet ve gelecek sene için de yapılacak işler 
hakkında idare hr \eti tarafından hazırlanan raporu müzkerc. 
B: He abat ve blançonun kabul ve tasdiki. C: Murakip raporunun 
tasdiki. D: Bütçenin tasdiki. E: Nizamnamenin tadili. F: İdare 
heyetince yapılacak (fahir azalık) tekliflerini tasvip. G: Cemiyetin 
feshıne karar v.e.rmek. H: Bır murakip ve bir yedek mum.kip in. 
tıhap etmek. 1: Beşi asli ve beşi yedek olmak üzere idare heyeti 
iızaflmı secmek. 

Madde 13 - Cemiyetin idare heyeti beş kişiden terekküp 
eder, mfüıhal vukuunda yedek azadan rey sırıa.sma göre en çok 
rc:ıy nlmış olan vazifeye çağrılır. Reylerde müsavat olduğu takdir. 
de kur'aya müracaat olu11ur. 

Madde 14 - İdare heyeti iki sene için seçilir. 
~ladde 15 - llk ıdare heyeti mümessiller ~mdan seçilmiş 

olan: Asli aza· Ba:• Mithat Nemli, Bay Hayri lpar, Bay Hüseyin 
~abri Tüten. Bay Hayri Arnıboğıtı, Bay Cevat Nizami Düzenli. 
Yedek aza: Bay Naki Erenyol, Bay Nuri Dağdelen, Bay Murat 
li'urt-uıı, Bay Selim Bilol, Bay Halfık Belson'dan mürekkeptir. 

Madde 16 - İdare heyati azası kendi ara.l:ı..rmda gizli reyle 
bh· rf'isı ibir reis vekili, bir umumi katip intihap ederler. İdare he
yet" kararları ekserıyiltle verilir. Reylede müsavat olursa müza. 
kere elimi toplantıya talik olunur. Bunda da tesavii ara olur 
iı:ıe ıci fn bulunduğu tana.f çokluk sayılrr. 

Madde 17 - İdare heyeti aJ.elii.de olarak on beş günde bir 
kere toplanı:r. Fevkalade ahvalde umumi katibin daveti ümrine 
toplantıya c;:ağrıhr. 

Madde 18 - İdare heyeti ıin alelade ve fevkalade topiantıfa. 
rında Azanın nısfından biı fazlasının buhuıması şarttır. 

Madde 19 - İdare heyeti cemiyetin icra vasıtasıdır. Cemi
~ti temsile, muamelitı tedvire., cemiyet namına her türlü tase.r. 
!'t?flan icraya ve tebct--rulan kabule, Jrudık~erde her srl'at ve 
~uretle cemiyet nammı i~ 'tl'Üt'ft.cta, ~ a1Pdine, ibraya, tah. 
kim~ :mezurıde.r. Heyet ba ~~ıdfcı I*- bnlnı veya tamA
ı,.._ ~~~mn·w~..,....,.., a ..- _.'\19.. 

f ıstanbuı Levazım amır.iğinden verilen 
l narıci askerı kıtaatı ılanıar, 

170 ıoıı ede yağı a.macaktır. Pözarlıkıa ekalltmesl 28.6.9U Cuma gUnU 
saa~ ıı de Ankaıa Lv. Amirliği satın alma kom!Syonunda yapılacaktır. Tab· 
m1n bcdelı 246,5<10 lira i;k teminatı ı~.576 liradır. Tsllplertn bell' ,vakitte ko. 
misyona gelmeıerL Şartnamesi ıct'm!Eıyonda görUlUr. (181 - 494-0) 

... . . 
Apğıda yazıl: sel zPler paur:•kla satın aımacaktır. T!1liplerin 27/6/ 

&41 cuma günü ı:aat ıo da Hadı:nllöy civarında Muha köyünoo askeri satın
e.lma komisyonuna ,geJuıeleri. (116-4R87) 
ClnsJ Mikt&n Tutan Temlnatl 

kilo LiTa Kr. Lira Kr. 

Biber 14,091 2113 65 159 

Fasuıyc Ç. 11,910 1310 10 99 10 

Patlıcan 74,142 11,142 80 835 

Kabak 23,820 2382 180 

Bamyo 17,SG:i 3573 268 

Ayşe fasulye 68,487 10,273 05 771 

Domate" 82,751 3275 10 246 
~ .. 

Aşağıda cinsleri yaz!lt malz:ırnekr satın a.ımaq.ktır. Pazarlıklan 30.6.941 
gUnll Çlllll,'lrıda ı.akc.ri satın almıı. komisyonunda yapııacaktr. Taliplerin tc. 
minat.!arlylc bfW vakitte komlsycra gelmeleri. 

400 takım ııubay elbisesi. 
400 adet subay kaputu. 
400 adet bilyük Un!forma. 
400 Çıft çizme. 

400 adet portatif karyola. 
400 hurç. 
400 .. bel kemeri 
400 .. manevra sandığı. 
400 matra. 
400 .. battaniye. 

(147 - 4997) 
.ıf.$• 

Aşağıda yazılı meva.dm kn:pat; zarfla eksiltmeıerl Sarıkamışta aııker1 
satın alma komlysoLUliua 9.7.94'1 Cl>LU aa.u.t llS de yapılacaktır. Taliplerin 
ke.nunl vesika!arlle tek lf mektu'Dlaımı ihale saatinden bir Baat evvel komls· 
yona vermeleri. Sade )ağ; ve Siğı:- eti kUçUk partiler halinde ayn ayrı t&Jlp. 
lcre verlleU!lr. 

ctNst MJk1an Fiyatı Teminatı 

kilo lml'UI lira 

Sığn' eti. • 792.000 24 10,754 

Sade yağı. 170,000 135 18,063 

Ot. 1,880,000 • 4,910 
(129) (4938) 

.:P•~ 

250,000 kilo sığır eti almacıktn. K&pa.U zarfla eluıiltmesı 9.7.9.ı Çar
~mba günU E&at 15 de Erzinc:at:da aaker1 satın alma komtByOnunda yapıla.
caktır. Tahmin bedeU 75,000 lir.ı, lltt temlnııtı 5000 Ura.dır. Şartnamesi ko. 
ml8yonda görUUlr. TaJlplerin kar.unt vealkalarile teklif mektuplarmı ihale 
saatinden bir ııant evvel komtayor.a vermeleri (189 - 4945) 

••• 
500 ton kuru ot p:ızarlrkla aatm almacaktır. İhaleBl 28.G.941 Cumartesi 

gtlnU saa. • 11,'30 da Esldşehirde askeri aatm alma koınl~nunda yapılacak. 
tır. nk teminatı 2437 füa 50 kllM'ftur. Taliplerin b8lll vakitte komisyona 
gelme!eri. · (137 - 4946) 

••• 
A§ağıda yazılı mevadm kapalı zartla ekırDtme~ri S&nkaml§ta Askerl 

Satın Alma l~omtsyrncnda 12.7.94 1 Cumartesi günü hlzalannda yazılı saat• 
lerde yaprlacakUr. Ta:~pıerin kanu:ıt vesikalarlyle tekli! mektuplarmı ihale 
natlerlı:den blr Aat •VY4l Jlom~ ~led.. 

cttNst .thal~ l':ıtan ~tı 

Kömtir naltH. 
Kök odun. 
Gaz yağı. 

l!IM6I lbe 
10 
11 
12 

1,000,000 26,000 
6,000,000 90,000 

90,000 M,100 

Lira. 
lı950 
3750 
2633 

(165 - 5081) 

•• .. •• ; ••• • ı.. -- ~ •• , • - • 

SA N i N Diş Macunu ile 
Sabab, ötıe ve , . akşam her yemekten 

sonra glade 3 
dela dişlerinizi 

lırçaıayınız 

--Yemotderln Jtırmtdan, ealyanm lfl"&Z 

et11ğl mikroplar, cll3&rdan alman mu· 

zir rw"\at ırnrı:rsrııda di151cor ve d~ 

otlcrl c~-er mUU>ı:nadll en temizlen• 

mczsc bozulmaya, ı;t\rümiyc mahkflm· 

dur. ÇUrtik dl~'er, ınlde ~o banıak 

ihtiliitl:ınndan 7.8turrleye kadar bCT 

nr.li h3 talığa )"ol açabWr. 

Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her y~mekten 
sonra günde 3 defa fırçalamak şartıyle 

l•tanbul eeıed ı_yeeı 
ııanıarı 

~ --~•* -- _,._ T- - ·- -~ - ..-- - #u-tr- · .. 

Bclediy.:ı daire ve !iUbeleri1e mU~ssesatmm yıllık lhtiy '"1 ıçın almaca1' 
6"/600 kilo mangal kômurü açık ek,..1ltrneyc konulmuştur. ehcr ldlosunull 
tahmin bedeli 6,15 kuruş ve ilk tenııualı 280 Ura 80 kuruştpr. Şartname Zabıt 
ve Muameltıt MUdürlUğü luılcmlnrlc görUll'ollir. İhale S.7.941 Perşembe ı;-unO 
saat 14 dtı Dalnıt Encıımendc J ~ı:-•.&cakt1r. 'Ia!ipıerin ilk teminat maı.bu2' 
veya mektııplıırı ve 941 yılına ait 'licur<'t Odası vesikalarlyle ihale gUnil ınu· 
ayyen saatte Daimi Encümendl' l\uıunmalıı.rı l4832l 

:'io~:,:. 

VilA.yct Boğa Deposunun yllhk ıhtiyacı için alınacak 24,000 lolo ı· 11a!. 
28,000 kilo kuru ot, ve 23,000 ı.t.ı.ı E-aman kapalı zarl u.sulile eksiltm"ye kC• 
ııulmuı:ıtur, Yu!a!ın bel-E:r kilosunıın tahmin bedeli S, Arpanm 7 ve saml!.llı:1' 
5 kuruştur. şartname zubıt ve nıuamelll.t mUdUrlUğU kaleminde ı;örlil~bltft· 
thalc ıo.T.941 Perşembe gUnU saat Hi de Daımı Encilmende ye.pılacnktır. 'f' 
!iplerin ilk trm•n&t makbuz veya mektuplan 941 yılma alt Ticaret Odnsl 
veslkalan. ve knnu:-:c.n ibrazı ıa. ":un selen dlg"er vesJ.lk ile 2490 numaralı k8· 
nun•ır. tarifat.ı çcvrcsir.de hazırt.ııracaklan teklif mektuplannı lhale gUnil 
saat 14 de kadar DaJml EncUmeı.:: •·ermelerl lAzımdır. (5103) 

Kısa hizm~tlileri davet 
Emlııumı ı\ı;kl'rllk Şııbe!ılndPtı: 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 
l - İdare ihtiyacı olarak &§ağıda mlkda.r, cinsi, muhammen bedel v& muvaltkııt teminaUnrlle münakasa 

gün ve saatleri yazılı malzeme ayrı ayn kapalı zarı1a ekıılltmeyQ konulınu_ştur. 

2 - tsteklllerin muvakkat temlnat makbuz veya banka teminat mektubu n~· k:ınunl vcsikalııruıı muhtc\1 
kapalı zarflarını belli gunlerde ekıılltme saaUerindcn bir saat evvc~ Evkaf apartmanındaki P. T. T. Levazım mu. 
dllrlQğ{lnde mUteoekkll satmalma komiııy:ıııuna vereceklerdir. 

8 - Şartııameler Ankarada P. T. T. Levazım, tstanbulda yeni Valde hanında P. T. T. Levazım Ayniyat 
Şubesi MUdOrlUklerlııden paramz verilir. 

Ekslltmo Gün \'e 

cıtNst Mlkclan Vahidi Muhaınıoon llE'dcli Mııvakknt teminııt Santl 

' 336 doğumlu ve bu doğumluJnrtıı 
muameleye tılbl mua.mel<'si tckcmınU1 

etmiş, kısa hizmetli orta chllyctnamt' 
liler 2S Haziran 941 tarihinde Y del' 
Subay o!;uluna sevk edılecelıtıertndell 
nUtus cUzr'.an ve ask~rllk vestkalarUe 
mezkfır tarihte şubede bulunmaı:ırı 
iU\n olunur. 

OtomııUk tele!on makinesi 1000 
Manyotolo telefon makine&! 3lSO 
Galvanlz.11 demir tel ıso 

Font. boru 
Zaman Mll§iresi 
Talik tell 
Sahra kabloeu 
Telefon kablosu 
Demir direk 
Varnon orta kömUrtı 
Çinko 
Gra.!lt 

3000 
1 

120.000 
190.000 

7 
5 

60.000 
20 
a 

Adet 

• 
Ton 
Metre 
Adet 
Metre 

Kr.lem 

Adet 
'fon .. 

20.000 lira. 
14.000 
10.000 .. 
10.000 

" 9.800 " 8.400 .. 
17.100 .. 
8.650 
6.000 

" 14.400 
" 20.000 
" 5.280 

UNJVERSITE REKTORLUGUNDEN: 
Unlversltede her ıeno oıduğ'ı gibi bu tatil devresinde de talebesine ve 

hariçten &rzu edenlere ~'Ubancı rJl kursları açılacaktır. 23.6.941 Pazartesi 
glir.tl ııaat 9 da !aali~ete geçecek olan bukurslara iştlrlk etmek lııtiyenler 
Pazartesi ve Pcrfcmbe g!lnleri <"d"~lyat fa.killteslnde yabancı diller okuluna 
mUracaat cdt'r<'k tshnlerınl kayıt f'tUrmelldlrler. (4952) 

reibilir. İdare heyeti cemiyetler kanununda yaztlrdeftıerleri tutar. 
Murakabe 

Madde 20 - Cemiyetin hesapları her sene umumi heyet ta. 
rafından sec;:ilen bir murakip tarafından teftiş ve murakabe edilir. 
Ancak ilk sene için murakip müessisler tarafından ~ilmiş olan: 
Eay Hilmi Naili Barlo ve yedek murakip Bay Mehmet Sipahoğ
ludur. 

Madde 21 - Mu.rakibin vazifeleri şunlardır: 
A - Cemiyet muamelatına keSbi vukuf ve ittila ve kayıtla. 

nn İntizamı derecesini tetkik etmek maksadiyle en az üç ayda bir 
<.'emiyetin defterlerini tetkik etmek. 

B - Sık sık cemiyetin veznesini ve banka hesabının teftLs ve 
tadat, mevduatı defter kayıilariyle karşılaştırı:naJc. 

Madde 22 - Murakip senelik teftiş ve murakabe raporunu 
umumi heyete arzeder. 

Cemiyetin feshi ve infisahı 
Madde 23 - Ceıniyetin feshine cemiyetler kanununun 27 nci 

mad<lesine tevfikan umumi heyetçe karar verilir. Feshe karar ve. 
rerek içtimada nisab mukayyet azanın üçte ikisidir. Birinci içti
mada bu nisab temin edilmediği takdirde ikinci içtima için 11 in. 
ci maddeye göıe aza davet olunur. Bu davet ili.erine toplanacak 
'azanın sayısr mukayyet azanın yarısından bir fazla olursa fesih 
keyfiyetinin müzakeresi ve reye konması caiz değildir. Ancak bu 
içtimada karar nisabı ha.zır bulunan ~rn 2/3 dir. 

Mad~ 24 - F~h ve infisah halinde cemiyetin bütün mev. 
C!8dlı bilA merasim (Darüla003e) ye intikal eder. 

YinııK bt ~ ı"baret o~~ ~r 

1500 
1050 

760 
750 
735 
630 

1283 
649 
450 

lııöO 

llSOO 
396 

L. 29 7 .041 Salt 11 de 
29.7 941 Salt lli tc 
29.7.941 Salt 16 da 

.. 30.7.941çarşamba11 ere 
30 7.941 15 de 

" 
30.7.941 16 da 

.. 31.7.941 perşcnbe 11 de 
31.7.941 .. 15 tc 

" 
31.7 941 .. 16 da 
1.S.!141 Cuma 11 de 
1.S.9n Cuma 15 de 
1.8.941 Cuma 16 da 

(3234) (4687) 

ı\CELE SATIJ,nt HA?<ııı"E 

Bt'yoğlunda Galatasaray Yeni çat~ 
Hayrıyc caddesi s.10,25 No.lı hal'"' 
ntn '2 h!ssesi satıııktır. Talip oı~· 
lnr nynl haneye müracaat ctrneıeri 
ıla.tı oıunur. (S632U 

_/. 

Sa!'ıibi: ASIM US 
Basıldığı yer: V AKIT Matbaa.crt 

Umum ne~rivntı idare eden: 
1?,.fik AhmPt Sev(.'naı? 

1 n h i s a r ı a r u m· u m 
müdürlüğünden: 

<JlNSt Mlktan Muhammen 8. % 7,5 Temi. Ek!!Utııte 1 .-4 
Lira Kr. Llru Kr. f)l'kll - ııııııt4 

İnce kınnap 250 Kg. 462 50 35 - A. EksUtın° :ı 5 
Rnpit ltonlk çivi 30 Kg. - - MUteahhldi namına. Pazarlık ı 

ıı.1' 
1 - Me,·cut o'lmuıu.>leri mAr:ı!bıce yuttard:ı cıns ve mıktan yı:zılı ııı 

zcnıc hl.zlı.Jorında sosteıllen usuılerl!! e .. tın alınacaktır. 
2 - Kınnap muhnmme:ı bede-il, muvakkat teminatı hlzasmda yazıJıdır

~--3 - Elu:iltme 1C.7.C41 Perş•'!D!tr.ı gilnU ruzaıarında ynzılı ııaatıcrdC 
bal.aşta Levazım ŞubeLlndckl Alem komisyonunda yapılaca. tır. 

4 - Nümunl'l"I ı.bzü geçen ~ul:.E>de görUlebillr. d• 
f; - İstekl:lcrlı;ı Pksiltme ve pn~nrtık içın tayin olunan gün ve saatıer ) 

% 'i,5 güvenme parn!drtylc blrlili' mezkfır komlsyo~ müracnaUarı.~ 

İstanbul Hava Mı.ntaka ·Depo amirliğinden: 
ı - (5000) nd<'t cam mıı.tar. satın almac-.aktır. 1' 
2 - (218) hralılt ı at'i teminn~ Bakırköy MalmildilrlUğUne yatm1ara

1 
talip olanların makbuzlerllc beraber 3.7.9H Perşembe gilnil saa.t 1' de ye§! • 
\töy hava mıntaka depo lımirllği ı;atrn alma komisyonunda buiuıımalal'l

(!i075~ 

Otel yapılmaya eiverişlı 1 
kirahk bina 

Ankara caddc-sinb. e .. n.l!teber yerinde fe.ilı'fıte nMırl'i ba
\ııdar \'C aydmhk bir bin~ kirahtrtır. 

Vakit gazetesi ida.rchan~lnc müracaat. 


