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Civarımızda 
Yeni fırtına 
alametleri 

:olllanyada ve Finlandiya-
ak; k.aynaşmaıJar şuna de

laJet ıe.diyor ki Sovyletiere 
karŞt t.ımumi bir tazyik ha
lı rf anmaktadTI'. 

\' 
lıan: Ah~ EWtin YALMAN 

"Vl'Upanın şarkında silah 
~ §akırtııarı duyuluyor. Bir 
~tan Rom&nyada, diğe.r ta
birl ~ F'inlandiyada. ha.11p ted
~ el".i alınmakta '\lC harp hava-
:ırnektedir. 
~ tl memleketlerden ikisi de 
le Yakın zamanlarda Sovyet
~ arazi terketmi§ memleket
!e . r. İkisinde de topraklarını 
ı._~;lmak arzusu bulunabilir, 
~ne Roman anın, ne de 
lle So cliyaııın kendi teşebbüsü 
·~ 'Vyetleri tehdit edeceği ha
l\· gelemez. Pek belli ki her 
a~ernleketteki hareketler de, 
illa et hududuna yapılan Al
.\ıı:; sevkiyatı da umumi bir 
lı>..: ~n tazyik planının netice
""1dır. 

~ ~anya, böyle bir askeri 
ile Yik neticesinde Sovyetlerden 
~aı koparmak istiyor? Mesele 
ili nız iktisadi menfaatler temi
~atı~en mi ibarettir, yoksa ara
ttı Us ham madde menbalan
~ Ve nakliye sisteminin Al
kn:Ya lehine herhangi bir şe
ttJ.es e tensik ve kontrolu, arazi 
~ eleleri, Alman a.skerine As-
anın w 't \>el'tn cenubuna dogru geçı 

'llırd ek imkanları karışacak 
!~ti~? Sovyetlcr Alman talep
~d arşısında hangi noktaya 
aıah~r. fedakarlık etmeyi göze 
baı- 11ırler? Hangi noktadan iti
'ıtı en harp, kendilerine, belala
b~~aha ehveni gibi görünmeğc 
'ltıa.tıar? Henüz bibniyoruz. Al
kın ların niyeti ve gayesi hak
~o~ da elde miisbet malUmat 
ler tlr. Ortada dolaşan rivayet
~ı:eseleyi aydınlatacak yerde 
Zat.e karanlık bir ha.le sokuyor. 
taban bu rivayetler de birbirine 
l'ııa.ıt n tabana zıttır. Almanların 
ve ~dı, kendi yiye{:ck, benzin 
ha.r~~ger ham madde stoklarını 
l'i, it ın uzun sürmesi ihtimalle-

Milli Şefimizin Millet Meclisi kürsüsünde alınm11 bir resimleri 

-Milli Şeften B. Hitlere-
Ankara, 20 (A.A.) - Türk • Alman dosluk munhcdcslnln nkdi 

mUnasebetlle Reisicümhur İsmet İnönü ile Alrnnn Rcichi Führcr şan
solyesr Adolf Hltler arasında telgra.t'la.r teati edilmlştır. 

Ekselans Adolf Hitler . 
Alman Rekh'ı Führer ŞanlÖlyui 

BERLIN 
Türkiye ite Almanya anasında. samimi ve lıakiki dostluğu 

temhir eden muahedenin imzası münasebetile, Ekselansını
za tam nıamnuniyetimin ifadesini bHdirmekle bilhassa bah
tiyarım. 

Bugün, iki mem~eketimtz ve ırnilfetler•nıiz, karşılıklı bir 
itmıat devresine, darma ora.da kalmak kati azmile giriyorlar. 

Bu mesut fırsattan bilistifade, size dostk!ğumun bütün te
ıminatını yoHuyonH11, Bay Şansölye. 

Ankara. 18 Haziran 1941 • 

İsmet lnönü 

Ankara, 20 (Terefonla) - Cünıhurıreisimiz ismet İnönü, 
bu akşam saat 22 de hususi tren~ri:re lstanbula hareket et
mişlerdir. Cümhurreisimizi istasyonda Başvekil, Büyük Mil-
4et Meclisi Retsi, Vekiller ve kalabalık bir halk kütlesi uğur
lamışlardır. Cümhurreisimiz, lstanbuldan Yalovaya gide
cekler ve bir nıliddet orada istirahat edeceklerdir. 

* Ankara, 20 (T:elefonla) - Almanya ile aktedi1en dostluk 
anlaşınası tasdi'k edilmek üzere Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. Anlaşma pazartesi günü, meclis umumi heyetine 
sevkediledektır. 

Milli Şef, Millet Meclisinde 
Ankara, 20 (Telefonla) - Bugün öğleden sonra Cüınhur

reisinıiz Büyük Millet Meclisini teşrif ederek ınesai odala
rında bir müddet meşgul olmuşlar~r· 

Türk· Alman Hariciye Vekilleri 
arasında teati edilen telgraf ar 

Ankara. 20 (A.A.) - 'J'iüıik • Alman do tıuk nıushed~lnln akdi 

mi~betlile. Harlcf~e Veıkrtl 1. Ukrt\ SIU".teoğlu lle Alınan Harldye 

Na;ı.ırr '°'ı RlbbentJ'op anu;ında tclg:4 'nar tcır.tl olunmuştur~ 

})k&efftna \'On R•lıbentrop 

Hu;:ı-K•J\e Naz.ırı 

BERLİN 

İki emıcketlmiz \o ml11etıcrlnıiz eras nda a.mlmi do·U11ğu \'e 
tam Jc~lı tt~acı .resmi' teyıt <'İfi n :fiirk - Anııan-nıu1<fo.-dcı1tııı.; 
EksclAns von Papen ilo mznla.nış oldugınnuzu EkselAıı.sııuza blldfr
mekle biilıassa bııhlıyarım. 

Bu mesut neticeden sevinerek bu hususta EksclAnsmıza. en hara.
retli ve samimi tebrikler2mi bildirirken dostluğumun bUtUn ifadesini 
beyan etmek isterlm ~arncoğlu 

l:l,kselanı> Şiikrü Samcoğlu 

H~tltl3 e Vek~i 
\ ANKARA 

Alman • TUrk muahedesinin lmzalaı1mış olduğunu bıldlrcn ve 
bu mUnasebetle samimi tebriklerinlzi ifade eden EkEelı\nsınızın telgra
fına cevaben, ben de bu 'muahcdenin aklinden dolayı en hararetli ve 
sa.mimi memnuniyetimi size b\ldıririm. Bu hususta en samimi tebrik· 
lerlmln kabulUnU rica ederim. 

Bu ımua.hede sayesinde, iki 'memleketimiz ve milletlerlmlz arasm
daki dostluk ve karşilrldı tam itimadın mUhUrlenmlş ole.cağı 'hususun
daki derin 'kanaaUe hareket ederek kendimi eksel~nsınıza en dostane 
bir tarzda. bath addediyorum. Rlboontrop ,-

1 
Dostluk paktı 

r ,ı 
Almanya- Sovyetler 1 

Moskova l 
radyosu 
Gerginliğe 
bir telmihte 
bulunmuyor 

1 

! Alman 
matbuatı 

Hararetli 
neşriyata 

devam ediyor 

Bir gazete: Amerika 
lııti~l'§ısrnda çoğaltmak mıdır? ===============-============ 
bir~ere adalarına. yapacaklan M·11- Ş T .. ıımet ıaıaı, 
l'ııeıt arruzu, dikkati şarka çek- ~ f •• k 
\'ek suretile, örtmek midir? l l e ur Almaaıarın kalblal 
~ın sa .Avrupa kıta.sına ait ni-
liıt~ kendi bakımlarından iki- ~ •h K d letbetmlıtlr,. dl'fOr 

Şa.,ıaıar, mlbverln 
maksadını uızıe
mek manevra11 

koın~ ~~rtarmak için şimdiden arı urumun a 
!o Unızımıe kat'i bir hesap /talyanlar 
lerl'rnek ve bu suretle de İngil-
~Ur.e Ve Amerika.da Komünizme Ankara, 20 (A. .) - Türk bjnasındaki Tür!k Tarih Kurumu-
~ .. 'iınan olan sınıflarla yakınlık Ta;rih Kurumunun hami ~eisi nu ~k huzurlarile şerefien- M 1 etle 1 1 
ı.~l'rnak Milli Şef ismet Jnönü !bugün Ta- .ı=--=-ıer ve Kıırumun fahri reisi IDIDDD ., r a 
~ı.:ıe .. ve bir sulh için bu şe- •u.Hıu;o 
L ~ nı rih - Dil ve Coğrafya Fak;j1tesi (Devamı: Sa. ıs, su. 6 da) - blldlrereL TlrL • 
'<l.ll) U§terek bir zemin hazır• D a 
bı.ı ak tnıdır? Bunların hepsi 

~eıı~~niyede meçhuldür. Herkes Amerika ile Avam kamarası İtal'fU doıtıataa· 
~~~~eyil ve arzusuna göre d ball18dl'forlar 

Helsinki 

Moıkova - Leni•· 
grad hattında 

mlblm kuvvetler 
girilmiş 

Alman Devlet Reisinin Rayifta g'a selamlarken alanını~ bir resmi 

~ B. Hitler'den Milli Şef'e--, 
Ankara, 20 (A.A.) - Türk • A1mnn do luk muahedesinin akdı 

mUnasebetile ReislcUmhur İsmet 1nönU ile A1man Rdchi F!lhrcr şan· 
.sölyesl Adolf Hitlcr nra..sında telgrıı.flar teati edilmiştir. 

Ekselanı İsmet İnönü 
Türkiye Reisiciimhuru 

ANKARA 
iki rrlemleketi'miz arasındaki samimi dostluğu teyit eden 

Alman Türk muahedesinin imzası nıünasebetile, benim de 
bu muıahedenin akdinden dolayı ıen büyük n~mnuniyeti his
setmekte olduğumu, dostane telgrafınıza oevaben, Ekselfuı
ıSınıza biıldiririm. Ben de iki memleketimizin bu~dan böyle 
devamlı bir karşılıktı itimat devresine girdiği hususundaki 
kanaatinize iştirak ediyowm. 

L. 

Dostanıe hissiyatınızın teminatından doiayı size teşekkür 
eder ve t:;eıı de size ayni dostane hiSlerimi en hararetli bir su
N)tte tekı:arlarıın. 

Berlin: l9 Haziran 1941 
Adolf Hitler 

•• 
Orf i idare, altı 

ay daha uzatıldı 
Ankara, 20 (A.A.) - Büyijk ı Meclisinin kararlarile üçer ay 

Millet Meclisi bucün Şemsettin temdit edilmiı olan örfi idarenin 
Günaltaym bafkanlaimda•toplan- hitammdan itibaren allı ay daha 
mlf ve celsenin açalmasınt müte- •~- ·· d 1 
k t • b 1 Ed" K ki 1. uzalıuu-ma musaa e o unması 

il !P 1Ran u , ınıe, ır are ı, • • 
T.ekirdai, .çan.akkaJe, Kocaeli hakkmdakı Baıvekalet tezkeresı 
vilayetierinde 23 ikinciteşrin 940 oKUnrm&§ ve ittifakla kabul edil· 
tarihinde ilin ve Büyük Millet mqtir. ~~;~~.girişmekte şim- Mihver arasında yakında gizli bir: :ıın. 20 <AA>_ p.,_ 

lı~ı un bu ihtimaller ve hazır- h d• 1 t 1 t k ş~e ak~mı gazeteleri, pakt 
Londra, 20 (A.A.) - Bu ta· ======================= 

'ı.!~~r ~arşısmda bizim rolümüz a ıse er op an 1 yapaca hakkında. lbir kaç 6Ü'tu:ı üzerine 
~lllı rcı rolüdür· Fakat çok ala- tef~irler ne,.<ıTinde devam etmek-
bil' ~eÇ~k dikkatli, çok ihtiyatlı Vaşingtıon, 20 (A.A.) - Reu Londra, 20 (A.A.) - Reuter: te vot ımakalelerini Reisicümhur 
~ı~ bYiz:c~ ... Kendi toprakları- ter: Avam kamarası, ya.kında giZli bir ismet lnönünün ve Hariciye Ve-
~){ arıcınde nüfuz sahibi ol- B. Roosevel't, ik.on<greye gön- celsede ticaret donanması vaziyetini kiıli Şükrü Saraçoğlunun foitoğraf. 
tlı~lt' baş~alanna tahakküm et- dereliği •bir mesajda, Rıo'bin Moor ve Atlantık muharebesini 'müzakere larile .süslemektedir. 

' Yenı arazi kazanmak gibi Amerikan vapurunun hir Atman edecektir. B. Saraçoğlunun beyanatı, en 
<Devanu Sa. ıs, Sti .,. ~ *t* (De,·aım Sa. &, Sü. ı deJ X /.Xı (Denmı: Sa. 6, ~'ü. 6 da) - (Beftml: 8a. 6, sa. ı Mı) J-1 

• 

hah M-0&kova rady<>1>'U, neşr.iya
tında, enıternasıyonal gerginliğe 

ve herhangi harp hazırlıklarına 
h~ ibir ıtehnihtc ıbulunmamı§tır. 
Mosk.ova radyosu ta.rafından ve
rilen bir haber. Sowet • Finlan
diya hududunda Kareli berzahın. 
dalti kaplıcaların me'\'1Sim icabı 

(Devamı: Sa. 6, su. 7 de) /// 

Timürlengin iskeleti bulundu 
Semerkand, 20 (A.A.) - 19 

haıiran.da ela Gouremir' deki es
ki mezailann açrlmasına devam 
edilmiş. mermer 13.h<f n iç;nde 
tahtadan bir tabU't !bulunmuştur. 
Tabutun .için;deki is1.;detin Timür-

lenk" e ait olduğu anlaşılmıştrr. 
Timür' ün kıJfatası iyi ımuhafaza 
eıdi'J.me:mi tir. Çünkü ıabdirı içme 
su sızmıştır. Omi lheyet Timür'ün 
kemiklerini teit:kike devam et
mektedir. 
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......r Türk----~ I 
~ Tarihinde casuslar ıggtg'j, 

~ ~ 1 

Türk casuslarından Uzun 
Sevindik macerası 

Asker 
Aileleri 

1 Kahve tevziatı 1 

başlıyor 

ihracat 
1 

Artıyor 
Evet, hergün ! 
IQ ün matbaadaki odarnd' 

otururken kapı vuruldıı. 
Bir genç, mütereddit adımlar!' 

Yazan: İbsan BOBAPf 
-l-

Bir yardım projesi 
hazırlanarak Anka
raya gönderiliyor 

Vali muavini tevzi emrinin gelmek 
üzere olduğunu söylüyor 

Almanyaya pamuk 
ve yumurta ihraç 

ediyoruz Sultan Murat ldUda.vendıgılr zama
mda TUrk ordu u Sofya kalesini de 

nuhasara etmişti. Muhasara. birkaç 
ne uzamış. kale fetlıedllememlştl. 

7o4 senesinin son baharı başlamıştı. 
Kaleyi dUşUrmek içtn yelden hızlı 

kaçan at, zırhlara sarılmış düşma· 

nı ikiye bölen ,pala, göz ve yUrek 
., kliği yetişmiyordu. Kale duvarları 
ı uhkemdı. Bu duvarları yıkmak i· 

n Türk ordusunun elindeki muha· 
sara A.ietleri pek azdı. KAfırler bunu 
bıldıklerl için, TUrk geliyor feryadı· 

ı ı.;rtUnce c;oluğu kalede alırlardL 

Yalnız çil yavrusu, karınca sUrUsU 
bl çok oldukları zaman açık sah· 

rada Türklerle vuruşmayı goze nla.· 
bıl rlerdl. Ama sonunda hep yenılır· 
lcr, kole gıbi yaşamak lçın TUrkUn 
ayağını öpmeyi, ntmı tımar etmeyi 
şeref bilırleroi. 

Kale kumandam ve Sofya. Beyi 
olan Jan Koban .kaleye çok yiyecek 
ve cephane yığmıştı. Bırkaç sene da.. 
ha muhasaraya. dayanablUrlerdl. 
Türk ordusu kumandanı clnce Bala
ban> Sultan Murat HUdavedtgArın 

1 

en d~erlı kumandanlarmdandI. 1''9.· 
kat babası kadar sabrı uzun bır a
dam deği?di. Babası: Balaban Bey 
j Bursayı a:hnak için kale duvarları 
1 kenarında Balabancık ihisarmr yap-
t.unuş ve on scne müddetie anuhasa-

1 
ra. etmişti. Fa.kat İnce Balabanın 
Sofya. kalesi önUnde on eene bekle· 
meğe !hiç niyeti yoktu. 

tnce Balaban, bu sefer casusluk· 
tan istifade etmek istedi ve Sofyaya 
cUzun Sevindik> adında lbfr Türk 
casusu ~nderoi. Uzun Sevindik Do
ğancı idi. Casusluk işlerinde sansar 
g-öztti, cin fikirli ve kl'tplan yürekH 
bir a.dırmdI. Bu işlerde kıdem ve tec
rübe kaZa.nmıştı. Birkaç defa Bizan
sa tUccar kıyafetilt! girmiş, faydalı 

işler becemrlştl. cUzun Sevindik> ay
ni ızamanda. ender denecek kadar gil. 
zci ve yakışıklı bir deHkanlı idi. 

tıktan sonra tekrar koye .gelir, De· 
1i Balaban ile Ahmet Gaziyi yanına 
alarak ormanda korku içinde bekli
yen Jan Kobanın başucuna cioner \'e 
der ki: 

- Türkler beni de tuttular! 
Bu sureUe Jan Koban'ı at ısırtında 

bağlı olarak Fihbeyo getirdiler. 
Bundan sonra ordu, zincirlere bağlı 
J an Kobam önUne katarak Sofya ka 
lesine hareket etti . .Halk ve asker
ler beylerinin halini görünce kurşun 
atmadan kalenin ana:htarlarmı tes
lnn ettllcr. 'Sofya ile beraber bUtUn 
o havali zaptedHdi. Bu zafer haberi, 
adı geçen Doğancı ve Gazi Atımet 

kullan ile gönderildi. Diğer askerle· 
rimizin gayretim arttırmak maksa
dilc bu değerh kullannrzı mUklıfat
landıracağınızı Umit. ediyorum. Baki 
ferman DevleUO Hildavendigtırındır. 

Bende: lnı:e\ BaJaba n 
Şimdi merak ediyorsunuz. a.caba bu 

raporu alan .Murat HUdavmKllgAr 
muzaffer kumandanı İnce 'Bale.bana 

Asker ailelerine yardmı için yeni 
varidat mcmbaları aranmaktadır. Bu 
meyanda belediye resmı ile yol para· 
sından yardım temin için hır pro
je hazırlanmı~ ve tasdık edilmek u. 
zere Ankara.ya gonderırmlşUr. 

Proje tasdik edilerek Ankaradan 
gelince derhal yardım faaliyeti baş
hyacaktrr. 

--&

Sinema fiyatlarına zam 
yapılıyor 

Sinemacılar vaziyeti hazıra 
dolayısile bilet fiyatlarına yüzde 
on ni~ctinde ıbjr zam yapılması 
için lstarubul Vilayetine ımüraca· 
al'ta bulunmu lardı. 

Sinem-acıların bu müracaatı 
tetkik edbniş, yüzde ondan da
ha. az ibir zam yapılması esas iti· 
barile ka,buT edilmi~tfr. 

-o---
ne cevap verdi? Murat Hüdavendl
gArın cevaben gönderdiği <hükmü 1 

şerli> in Tilr"kçeleştlrllmiş suretini 
de a.şağıya çıkarıyorum: !2) 

Taksim - Harbiye yolu 
tamamlanıyor 

Belediyıe ile müteahhit ara-' cSof)'a Sanca.~ Beyi İnce Bala-
Jxın; 

Doğancı Uzun Sevindik va.srtası ile 
Sofya ve ha.valisinin fethine dair o
lan hayırlı ıhaberlnl aklnn. YUzUn 
ak olsun, bertı<>dar olasın. Sofya 
~ancağt mna verildi ve emri SUley
man Ça.vuşııı. gönderildi. MUnaslp 
~ördüğün veçhil:c Uzun Scvlndlğe 

~eamet ve Gazi Ahmede yeğit başı· 
lığı ıverlldi. ve emirleri yazılıp gön· 
derildi. Vardıklarında riayet edesin. 
~ana. Gazi A'hmet He gUzel 'bir at ve 
iki hıl~t .gönderikll. Sıhhatle giyer, 
gazada. Ilı.yıkınca kullanırsın. Yük· 
t;ek bir adamın yUk:!eldlği takdir c
tiilir, fıl'Satın ehil hakkın olduğunda 
ŞUphemlz yoktur. 

Her ne olursa olsun, vaktinde bll
tıiresln, geclktlrmiyesln. Türk sanca.. 
~a itimat kılasın. 

sındaki ihtilaf dolayısile Takeim
Harbiye yolu yarrıcla kalmıştı. İs· 
tan'bul Belcdiyes.i bu yolun inşa 
ve ikmalini yeni bir müteahhide 
ihale eU:niŞt.ir. 

---<>--

Şi!hane - Azapkapı yolu 
açılıyor 

Şişhane • Azapkapı yolunun 
inşaatının başlayabilmesi için is· 
timlak edilecek binalar tesb.it 
edilmektedir. Bunlarm fiyatları 
tesbit edildikten .sonra istimıak
lere ba,,lanıacaktır. 

----0--

Rüstempaşa medresesi ta
mir edilecek 

Bir :kaç gUndcnberi gazete sütun
larında. kahve tevzıatının derhal baş
lıyacağı hakkında haberler çıktı. 

·Bu haberlere ratmcn tevzlata balj· 
!anmaması bilakis bu tevziatın iste

nildiği bir şekilde yapılması ve Adi· 
ıa.ne olması için vilayetçe bir formuı 
aranmakta idi. Ticaret VekA!eti, tcv 

zlat içın tetkikler yaparak bir tali· 
matname hazırlamıştır. Bu talimat
namelin gönderilmek üzere oldu~ 

da İstanbul vtırıyetine blldirllmiştir. 
Düıı bu hususta kendi-Sile görül:en 

bir muharririmlze Vali Muavini Ra
şıt Demlrtaş şunları söylelmişttı·: 

- Bugtin 'l'ıcaret Vekaletinden al· 
dığımız bir tel kahve tevziatı hak
kında hazırlanan talimatnamenin 
postaya verildiğini bildirmektedır. 

Bu talimatname gelir gelmez derhal 
tevziata başlanacaktır. Bugüne ka
dar tevziat yapıldığı hakkında çıka
rılan haberler tamamen asrlsızdır.> 

Permanant makineleri 
ihtilafı devam ediyor 

Kadın berberi Şükrü Şaşmaz bazı 
bulunuyor iddialarda 

Permanant makineleri hakkındaki 
neşrlyatımız alakadarlar tarafından 
dıkkat ve ehemmiyetle takip edil· 
mektcdir. DUn, Şişlide Osmaııbey 
caddesinde postahane yanında kadın 
beı·beri Bay ŞUkrU Şaşmaz da bu 
rnescle hakkındaki fikrini şöyle an
latmıştır: 

«- DUkkdnmıdo. kadın ı;açları ya 
pan makineleı·in her nevinden birer 
tane vardır. Bunlardan 1'..,orşit siste· 
mlnde olan makinem, 1.stanbula ge
tirttiğim günden beri 17425 kadın sa
ı:ı yapmış, fakat, hiçbirini yakma
mıştır. Bu hlıdlse gösteriyor ki, ka· 
znlara makineler değil, makineyi kttl 
!anan acemi eller sebebiyet verir. 
Maksat eğer kazaları önlemek ise. 
a!Akadarları tenvir etmek için şunu 
AÖylemek isteri'm. Tadili istenilen ma 
klnelerde !mooofase denilen A.di piriz
ler "ardır ki, bu plrlzler, ani bir kon 
tak ile bazı kazalara. sebebiyet ve
rir. Hatta, ya.Jnız SaÇ' yakmak ile 

.kalmaz, maltineyi kullanan berberi 
de yakabilir. Bu tehlikeleri önlemek 
için Avrupa ve Amer!kada, radyo
larda old\ığu gibi tritase prizler "kulla 
nıtmaktadır. Bu prizler bir kontak 
vuku bulduğu ve ya.but makinede bir 
arıza oldugu takdirde, cereyanı top
rağa verir ve sigortayı yakar. 

Ben, belediyenin !en meı urları 

karşısında. bu pirizlerin he hangi 
bir kaza.yr önliyebileceğinl, 110 volt· 
la işliyen makinelere el ile temas e· 
derek lsbat ettim ve rher zaman da 
etmeğe hazırım. Yalnız belediyeyi 
haklı gördUğtlm nokta, bu makine· 
!erde çalışan berberlerin ehliyet ve 
ihtisas sahibi bulunmalarıdır. Son 
söz~. işleten eller usta olduğu tak
dirde, hiç bir makinenin kaza yap
mryacağıru tekrar etmek olacaktır. 

Katı olarak anlaşılıyor ki, makl
nelerln tadlU masrafı söylendiği gi
bi 50 • 60 liradan ?baret değildir ve 
tadilleri de zamana mütevakkıftır. 

SORUNUZ " 

Son gUıılerde Almanya ile Roman
yaya pamuk ve yumurta ihracatı

mız artmıştır. 

DUn de bu arada. Ahnanyaya ısu

eam, yıi·murta, Romanyaya kUlllyet
li miktarda pamuk, 'Ulçe pik demir, 
İtalyaya koyun derisi olmak Uzere 
310 bin llı·alık ihracat yapılmıştır. 

-0--

Türk - Macar ticaret 
anlaşması 

TUrkiye ile Macaristan arasında 

aktedilen ticaret muahedesinin ta.tbl· 
kine başlanmıştır. Muahede tıUkllm
lerine göre, Macaristan TUrklyeye 
canlı hayvan, sun! ipek, kontrplak, 

demir ve ağaç kundura çivisi, ımat
baa ve gazete kağıdı, pamuklu men· 
sucat, cam ve cam mamulltı, demir· 
yolu ra)iarı ve parçalarr, boru, vi· 
da, kalori!er kazanı ve lbanyolarla, 
hava gazı, elektrik ve su lı.lctlcri, di· 
klş makineleri ve eooayı tıbbiye ver
mektedir. 

Buna mukabil TUrkiye de kU<]Uk 
haş hayvan derileri, barsak, tUtUn, 
üzüm, incir, fındık, kuru rney~e halı 
ile bir miktar tiftik, yapağı ve sal
t·e ihraç etmektedir. 

-0--

Al pullu şeker fabrikası f aa
liyete geçiyor 

Alpulludaki .şeker fa.briknsı yeni 
yıl pancar mahsulUnü işlemek üzere 
haZrrlrklara. başlamıştır. önUmüz
dekl ayın on beşine doğru fabrika· 
nın faaliyete geçeceği anlıı.~ılmakta· 
dır. 

Uzun Sevlndık Sofyaya gitti. Kı· 
ya.fetlnl d~irdl. Ve işlerini kolay
la.ştırma.k !~ yalandan Hristiyan 
oldu. Az zamıında. So!ya. kalesi ku- Vakayr lanY.ımile anlatan vo ta
htandanı Jfl.TI Kobanın sevgi ve itima.- mamlıyan bu çok kıymetit lki tarihi 
dınr :kazandı. O kadar ki kcndisınl \"CSikaya ilfı.ve edecek bir «ıöztlm yok 
yanına. aldı, mUsahıbi ve doğancıba- tur. Bundan sonra size Ayd06 kale-

ya.ptı . .lan Kdban av me!'akltsl 'bır sinin na.sıl fethedildiğinl anlataca-

Rüstempaşa medresesinin İs· 
tanbul Belediyesince tamir edile
rek ambar haline konulmasına 
karar veri1mj br. 

--0---

Baker mağazası ihtikar suçu 
ile adliyeye verildi 

r------,SÖYLİYELİM 
iplik makinelerini kim icad etti 

Fiyat murakabe memurları 
kurs dersleri bitti 

Bugün Fiyat Mürakabe büro· 

sunda kurs gören ıtalebcledn 
d~erine nihayet vc,r.ilın~r. 

Bu pazartesi ~ünü talebeler 

im\iha.n olacaklard-rr. 

Bundan lba~ka Ankarada da 
hu kurslardan açrlması kararla~· 
tırı1mıştır. 

adamdr. Uzun Sevindik !ç n gil.zcl Snn· 1 - Kıt.)~rlde Ahmet Hulftsi 
Ilslı\'I oruyor: Bugiln kullanılıın 
iplik ma.ktoeleırini.nı ilk om·p ıl<im 
tarafındıı.n \C nerede kat olundu· 
j:;u hakkuı~a nıalfınıa~ ,·erir mlsl• 

me:ı. tıılik m~nck'rlnl bugünkü 
mükenvıiellyet de,recq;Jne irişU 
ren do lfaklr blyr ılngtllı. l'jtl ldir. 
Adı ..samueı Krompton dur. Bu a
dam ı bLr Lanıantda m&ki.ıİCf;lnl 

gayet lnoo ~plik~r :ııı~pa.bllecek 

bfr hale getiriyor. Fakat .rneydama 
gC>tlnllğl ııvlkle.rle muh~tindekl.e

rln ~kı kanı; lığını 'Uzerln.e -,:eYlriyor. 
Rııklplcrinılr.n ~lrl bir ~ün ısaıııu· 
el'fa ~alı~tığı ~eril glzlke !giriyor, 
iplik bü.tunenil\ ~ırrıru ögreniyorı 

'e ha kalarınıq d1f öğreti.yor. ~a

muel bu vaziyettJ kadım me,Ydıt>
na. t·ıknnna.k zaruretinde .k&hyor 
Ar. bir ~ara ımıl,abllinde •ıııtklniı
-.fnln bıitün • ırlannı bir a,damBo 
öğretmeık pfletlnl gö~teriyor. Bfr 
ıniıddet sonra İ':' a11l~ılıyor 'e ln
giltcre po.rlii.ınentosu be.'! bin İn· 
giliı. lira ı 'ennek e.uretUe Sarnu
ele i<-adrnm mi\kıifatını ~azımdı· 

rıyor. Faka.t, ada.mcr,'i:"tz hu ps;ııı. 

ile a nuak borçlarını ödey(blllyor 
ve nlha,.'\oet o da iplik fnaldnMlnln 
ilk mu<'~I 11a ,lan Gam~" gibi 
yok ulhik l~inde ölüp gidiyor. 

fırsat çı~tı. Bu yaman ve kahra- ---------
(!) t~e B.A..'banın ..,...,.r "'uretl man TUrk ıcasusu, Sofya Beyini esir ...... ,....,. • .....- "' 

edıp Fılibcye götilrmcğe ve Türk Feridunun MiiJe'atfüıeelılt1n adlr e&e
ordusu ktHnandanı clnoe Balaban> m rlndd mewuttur. ;t<;t~ve.nler ~·azıt 
ayağını öptürmeğe, bu suretl:c Sofya J;ütilphn,neslnde hWa.bfl~llJ\°. Kttnp 

numarası 5855, 68.yfa nwnarası 109. 
kalesinin kolayca ıı.lınmas.ımı. karar t. B. 
verdi. SOfya Beyini bir av baha~!· (:!) :.·eridun Bey ıün.,eatüsselatin 
le i'.a.leden ve ışehlrden uzakl'aştrrma. Be,yazıt kütüphıı.ne6lnde. t. B. 
yr aklına. koydu. Uzun Sevindik bu 
işte muvaffak oldu. Bu vakayı ku· 
mandan İnce Balaban Sultan :Murat 
Hildavcndlgira gönderdiği uzun ra
porda. tafsillitıile anlatıyor. Size bura 
porun suretini ıu,ağıya çıkarıyorum. 
Hem yaroıklarımın doğru okluğuna 
inanacaksınız, hem de vakayı .a.nla· 
mış olacaksınız. Yalnız iyi amaşıl

nıası ıçln raporu 1>ugllnkt1 dıhmlze 

gore TUrkçcleştırlyorum: (1) 

Halk türküleri 
toplanacak 

Ankara, 20 (Telefonla) 
Baker Llmitet şirketinin ayakka
bı fiyatlarında ihtikar yaptığı, 
Ticaret V eki.leli teşkilatına ge
len Jh'barlardan ve yapılan kon
trotılardan anlaşıhyord_}I. Mağc1.
zanın lbuna karşı müdafaası §U 

idi: cBiz, harpten evvel nekadar 
kar niSbetile 'mal ısatıyorsak şİm· 
di de ayni ni beti muhafıu:a edi
)-.oruz. Bu bizim için mükteseb 
bir ıhakıtır.» 

nlL~- 1 1 
CUvap - tık iı>lik ma!kincsinl 

Gmnes Ha.rgrca' es Bıi-lmda . fııktr 
blr tngııtı' .J<ö~ IW.u icat etm~. Ur. 
Bu pulamc.dğız, hlr gtin kansının 
~eı!e dUşılp kırıfıın ~ıkırığın8' te
ffiS~ ba.J;arken dü~Uııe .düşüne 

!:•kırığın ba it ltr mr~klne ile l,· 
letııf'4ek on katlı iplik blikmek u-
11,liinü bulu~ a muvdfak olur. 

Korıı'it'\Uırı, ~ncağı7ın' bu mu
,·aflakı,.) etini ~ e ika 1.11ı~ını kıska· 
nır ,,e Mr gün e\"ine hikum ne 
nıaklnftilni kıre.-lar. Game!>, bu 
tee"'"ürleı köyunden a,yrılır \'ıl hlr 
müddt',t \lOr&ı ~ok!+ulluk tçlnde ö-

lür. 1 r 
Bo llk icattan biraz c;onra. 

Rlcha.rd Arkvrcght a<lmdıı berber
Uk yopan ~lll't'r ilir İngiliz ~torna 
Uk hilr' makine kat ooe:r.Fakat bu 
da. iı'adında.11 bir moof~t gör-

------o----~ 
Turfanda elma şehrimize 

geldi 
Dün Sapancadan 

Kastarcı im.!,inde bir 

Meyva Halinde 5 3 
Kazım Şirine 50 kilo 

elma göıııdermiştir. 

A:bdullan 

1'abzımal 

onuınarai::la 

turfanda ____ ., __ 
Deri tüccarları toplandılar 

Dün deri ıtüccarları Sanayj Bir. 
liğinde 'toplanarak tuzlu ve tuz· 

lu hava kurusu derilerinin Avru· 

paya ihracı hakkında konu~muş· 
!ardır. 

.J 

Altın fiyatları 

cDevfoUQ HUda.vendigdrm bUyUk 
gUnlerindc Sofya kalesinin fethine 
hazırlanıyorduk. Taraf:nmzdan Uzun 
Se,o:indik dcdıkleri Doğancı Sofyaya 
gonderıldl. Uzun Sevindik rada Hris 
Uyan olarak Bey olan kftfi Jan Ko

ban ile tanıştı; itimadını 'kazanıp 

Beyın anüsahlb. ve doğıı.ncıba.şısı ol· 
du. Bundan sonra hayır ve zaferle 
kapanan .sefer a~ ortasında, hava
nm iyi olduğu blr gUndc Bey Jan
Koban 11e ava çıktılar ve Tatar Pa
zarı civarında av kovalarken kale· 
den ve şehirden uzaklaştılar. Kuman 
danı bu ısuretle uzaklaştıran Uzun 
Se' indik, akşam olduğundan ortaya 
bir bahane çıkarır. Doğancı başı der 
hal atından lrtt!r ve Bulgar Beybıo 

Maarif Vel-€ıle:ti, bu sene efe 
memleket halk türkü ve oyunla
rını derletecektir. Bu sene Kay
seri, Ni~e ve cenup havalisjnde 
ve bUhaeıa aşiretler arasında 
derle.meler yapılacaktır. Bu sene
ki derleme heyeti, Devlet Kon
servatuarı öğretmenlerinden Ha
lil Bedi Yönetken, folklor ar iv 
~fi Muzaffer Sözen ve .a111v 
teknisyeni Rıza Yetişenden teş
kil cdilm~tir. Heyet önümüzde
ki ay iptidasında faaliyete ba~lı
)'acaldır. 

Vekalet, bu iddiayı haklı gör· 
miycrck şirket 'hak.kında takiba· 
ta giri!.miştır. Vekalet miıf ettişi 
Reşit Akif Atasoy ma&;aza.da 
sondaj usulHe re' ııen bir araştır
ma yapmJ§, neticede hazırladığı 
raporu V eıkalete -göndermiştir. 
Vekalet ımeseleyi foceden inceye 
tetkikten geçirmiş ve İstanbul Fi
yat Müra;kahe komieyonuna §U 

talimatı vermiştir: cBaker Limi
tet şirketi hakkında lazım gelen 
kanuni anuamelenin (yapılması 
için Müddcium~rliğe •ı:nüracaaL 
ta bulununuz.> '----------------------------~ 

A1tın fiyatları bir miktar çık· 

mıştır. Dün R~adiye altını 

25,60, külçe attın 322 kuruştan 
satılmı~tır. 

deı· ki: 
- Burada bir TUrk köyü \'ar. MU· 

saade ederseniz Gıdeyım, köyden yi
yccelt ve yem ,getıreyim. 

Sofya Bcyı bu teklifi kabul c<ler 
ve atından merek Uzun Sevindiği 

bcklemeğe koyulur. Bunun W:erlno 
Uzun Sevlndık köye gelip orada 
))eli Balaban ve Ahmet Gazi ıle lto· 
nu~r 111e yapmak istediği işi anla· 
trr. Bundan sonra yiyecek ''e yem 
alarak Beyin yanına. idöncr ve tek· 
rar der ki: 

- TUrkler burada olduğumuzu an· 
ladılar. 

Bu söz 1.izerine Jan Koban: 
- Beni kurtar diye yalvıı.rmağa 

başlar. Uzun Sevlndık tasarlıadığını 

kolayca yapmal~ !ç n şoyle cevap 
"cnr: 

- Bır çaıe ı.-ar : Se.ni b:ızı esvaba 
sarıp ormıı.nda GSklıyayım ve ben 
lkt atla Sofya.ya gldıp asker getire
yim. 

Jan Koban Uzun Sevindiğin bu dU 
zen ne inanır. Doğancı başı Beyi es
' aba. sarıp bağlar, ormanda bırak· 

iherkesl meşgul etmek Jdl. llatlA nehre atıl
dığı zaman ynnmdır. ben ,-ardnn. Ar.kıısm
ıdan kendimi atnıağa. ve onu kurtanna~ıı. mec 
bur kaldım. Soj;'Uk s~·un içinde yüzerı,en, 
baııa miıtemadlyen «etrafta kim e ,.a.r mı·: 
ı-.ahll kalabalık mı !ı> diye oruJ ordu. Ben 
de ona~ ıtı:E\et. "\ardı. }"ııkat olmedlğini go· 
!l'unce heJ>61 gittiler» deillm.. O .ıaman bana 
:ne dedi bilir misiniz.~ 

- ·e yaıuk ika,ki ol!le,)dlm. O zaman be· 
nl biç unut.maz.lanlı. 

Slzei bUtü.n bu taf tı aınlatuıama bebcp 
tne-L'ln 'ıl.cuJ'p , h'<iyctlnl me>ydana. koy:n~ 
içindir. Mi is Roda miısternı ol un, tooı'bı 

ölümüne o sebep olmn.rnıştrr. tnez kerull.sinl 
artık Bolden l &11>1 beğemnlyor diye ol
dürmnştür :yoks~ Rod~ı krskruıdığmdaln "\6 

meyilli olduğwıdan değildir. Bir ttetıe tı0nm 

~ğcr Bolden onu biraz ihmal ~tmlş olsaydı 
yine ndinl oldlirürdü. Aklı tamam değildi 
rnulı~ k1 biraz deli ldi. 

Bu boğulma lı!\.dis inden sonm , Carron 
Pa.rfse ~dl. inez beni bahıwmıa. ~11tını 
kurtarmış bir arkadaş olara.k tanıttı. Adam 
bana, o kadar te.,ek){ilr (etti iki ı bmı hn el 

yapını ~ldnğwn tabii h ~tin Ade~ mu
hinı bir ~y olduğuna inanacağım geldi. 

Jlatta o k.rıldar ki lba~ b.aıuı. kendllertle 
be~ber Jan k'e gelmemi teklif etti, fil. 
kat ben .red<le.tttm onl:lr da ,k&Jkııı ghtllc.r. 

"lntyn ı;ınıtu. Roıla ona. Ju\)·retle bakıp 'e 
bu ISzlere tmınmaz görünU~ordu. Biraz 
aonra Slnt.)ıı. yine öılerlııe dm·am etti: 

- l>iraz oııra bir moda ıııa !"&Zil t a!)ma~a 

teşd:Jblls ettlm. Bu işe terı..i • !erlin ila bo-
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"-------------------------------------' ra.be.r başla,dık 'e ~la"bt lsnlndeki ter.dha· 
neyi ~tık. Bir ~ne sonra Bolden ile tan.ı,
tıl<. lı;lerim fena gitmiyordu. Bir gilıı Puls
te model ı;atın alırken Cu.rron'a. nıstgel

dim. 

lnez tekmr oo )lQ bir mektebe ginıılı:tl. 
Bana tatili ora.da g~lrecetl 'e lnCL'e biraz 
spor yaptum1'k iızere yanlarında kalmamı 

tcldil etti. TcnJlıa.nenln lşlorl haflftL Benim 
de fazla para~'? lbtlyaeım -a.rdı. Bu teklifi 
k.nbul ettlrn. Carn>n kızı t~in dunyayı sar
f et.meığe h&Lırdı. tnez'e ata blnmeğl, hokey 

'e tenis oyna.ma,ğı öğ'retttm. Hatta iyi yüz
nı<ui \"C .otomobil kullannıağı d11. oğrendi. 

Yaz sonunda Londra)a. döndilm ve uı;un za
tnan Clarron'dan habersiz ıkaldım. 

Bf~ a.mlık tennw;ıtonln ııı:terl ~"ık fena 
gitti. l'aTIL'!irz ka.ldun. Birdenbire aklıma 

Carron'dan borç para i-.temek geldi. Ken· 
cU ine 0\6ktup ynzılmı, lherııcn c.ernp verd~ 
\'e banıı. yurdun n\dott.L Bulunduğu yere 
gittbn. Ba.na ba.51ııa gelen fel&ketı anlattı. 

ıı.~ece 1 imleri ııJd..rulı. Ve kızının felAketi
ne sebep olan o ooıunla ıkız.ın bir !lene içbı· 
ıle mutlak& hirlslnıl<'n biri .. lnin olmeı.i Uiznn 
geldiğini bÖ.) ledi. C&rron'wı çıJdırım, oldu-

J;unu ılcrluıl anladım. Beni ma.b:ı:mıe götürdü, 
bUJQr tabut ~Lnde İne'1>'l &"ÖSUrdl. Zehirli 
güDeri koklattı. Hfttta ıbana, şt,e içinde iks

ııalı bir .kader gülti nrdl \e bu ı;bzlerJ oy-
ledi: / 

- \'a..l(tile Unerı'Jn ha._)·atmı kw1a:nnrştı
ru1:. ljbndi lnez ·ize ~u gWU nıriyor. Bu ~ 
yede Jı.tedlğinlı; zam.an olüm ellnJ.ı;iJI altın

tladır. ln!!WJI ba.)·a.tı. kolıtı.vca ,.e ç~bucak 'e
cta edebll~k irin dalma elinde bir ya.sıta ol· 

' mıalıdrr. 

ıo;ftnra bana hu kader güllerini nasıl zeJıir
looiğlnl gosterdL Bir mıiddet ı>0nra Bolden 
Ue t.ekrar ka.~ııa.,tık. Be.nimle e~ıeınmek is
tt'dlğlnl söyledi. Bt>n de kabul ettim. 

~lnty,. tekrar duniu ,.e hira.ı; onra tered
dutle sözkrlne devam etti: 

- Ben Bolden Uo para ı içio evlendl'ııı. 

\'a.z.i.yetiınl kurtarır4'tk için mutlaka zenı:ın 
birlıılle e'Jenıneın lltzrmrlı. O da beni klhar 
bir ailenin kızı dl.ye almak htl;rordu. Bolcleo 
hoşuma gl<liyordu, takat hfon b~k& bir adam 
SC\lyordmn. Ona açıkça bunu tiöyledhn. O 
da bana lncz 'e . ibis Rods,ya. alt hlkal·eyl 
anJattı. Tnhii derhal C'ıtrron'nn anlattıjt:ı fa. 
cianıo kahran~nla.nw t.anıdmı. Ua.rip bir 

t~ıı.dUf erıeırı olarak bu insanlar bir düzlye 
hayatnna kanşıyordu. 

Bolden CArron'un tehditlerine ehemnı~et 
\"ermiyordu. Bunla.ra. ehenuııiyeblz bÖLler 
nı11.arUe h&kı~ ordu. l'lne g;arip bir tesadlif 
ola.ra.k tam bulm lmnlarr kom.1! tu ·wnuz. sı
ra.da Misis l\J~'ln t.ebrik mektubu a;eldl. 
Adres -zarfın üzerinde yaulı Jdl. Bunu hemen 
kaJ detthıı 'e ~n .. u. ~lalne'l gidip gördlinı. 

Carron'u ~yi ta.nıdığım l~ln tehditlerini 
mutlfı.ka yerine getlrec.-eğlni blllJ•ordwn. Koy 
duğu dtiddet 3·Jnnl l}ubatta sonuna erlpor
du. Bolden ile dtı" unlbnüz de J ine garip bir 
te:.;a.duf eı>eriı yirmi şubata dü,üyol'du. Bol
den'in o tarUıte oleceğlnl bildiğim luı.lde 
d~ıa. e·n-cı e\·lenemiyordıım. l\ll'lis Mairıe'ye 
bunl&ı'I anlatmak bt.lyordwn. l"a.kat :r.anne
dersom Uzerindei lyl lılr ta<;ir l bırakmadım, 
bcnckn hoşlanmadı. \'e ba.aa: dlerak etme
yiniz. aıiz MI.ster Bolden Ue raihat y111anınn::. 
Ca.rron'un intikamına ı e ben m:ı.ruz; kalı· 

rım.» Diyerek be-nl yanından sındı. 
Roda tkrplurmrzı olmu tu. Jlcrrıen atıldı: 

- Affeden;ini1:.. Bu bÖJ letllğlniz t>özler 
beni ~ok ütdü. 

Sir \\'llllam w.ma ını emreden bir ta.nr
la: 

- JU<>a. etlerim, söLiinü lrnsmeybıi.z. De
' am ediniL. il.sis Cch ind, ılooi. 

- l'~\et Misi!! Roda benim hakkrmda fe

na bir hüklim ,·enniştf Fakat ben bunun 
.çın onu yıınuamaaım. 

:sustu bir an diı,UJ1du ,,onrıı. de\ a.rnla: 

.(A"'uı var), 

içeri girdi. 

- Bir ricada 

Rahatsız etmem ya efendirıı· 
- Buyurunuz, diyerek yel 

gösterdim. 

Genç arzusunu §Öyle anllit ' 
- Efendim, ben gazeteeif 

çok hevesliyim. Fakat bu lıtl' 
susta hiç bir fikrim yok. A.~'' 
daşların söylediklerine göre ı'' 
zeteeiliğe ufak mikyasta ~ 
birlikten ba§lnnırmış. iyi ~ 
muhbir olmak ve ileride kJP" 
olursa çalışacağım herhangi ~ 
gazetede göze girmek için ıı' 
yapmalıyım? Bana bir yol gOJ' 
termek lutfunda bulunur ıııııP 
nuz? 

Çocuğum, gaz:etelerd' 
kendine iyi bir muhbir deCfitl' 
mek istiyorsan §Öyleyeceğiıl' 
noktalara dikkat et ve bilh•s" 
sabtrlı ol: Bir kere hergün 1',Jı' 
ve tevzii hususunda verilen ye' 
ni kararlan öğrenmelisin. 

- Hergün mü efendim? 
- Evet hergün. Sonra btt' 

gün· ekmek pifirme tecrübeleri' 

ni takip etmelisin. 

- Hergün mü efendün? 
- Evet, hergün. Sonra bd' 

gün halk tipi kundurnlann f'' 
pılmağa başlanıp başlamnaclıi" 
~ı tahkik ehpclisjn. 

- Her gün mö ef endinı. 

- Evet hergün. Sonra btf' 
gün otobüslere ayakta yolcll ,. 

!ınıp alııunadığmı öğren. 

- Hergün mü efendim. 

- Evet hergün. Sonra ~~ 
gün yakalanan mubtekirJt 

isimlerini öğren. 

- Hergün mü efendim. 

Kan beynime sıçradı: d" 
- Eeeeecce!... Hergüıı 

dik ya! diye haykırdım. 

G boynunu büktü: -1 
- Sabırlı ol buyurm, 

da. Sabırlı olmanın stajını f'pr 
yordum efendim. 

KÖRK~ 
Bir kadına sarkıntılık etl111j 

Dün H:adriye adında birinin 
ne çıkarak sarkıntılık payan Sil 
ile Kadriye sdkak ortasında J>ı>' 
ya tutuşmuşlar \O Kadriye pc 
takılmış olan Sadığa hlddeUcncrt 
bir yı.fmruk yapıştırmıştır. 
SultanaJımet UçUncU sulh ceza ff'

kcmeslne suçlu ve davacı olll 
gelen Kadriye ve Sadığın nıull-1' 
mclcri münakaşalı ol mu 'e ıı 1 

de Sadığın sarkmtılık suçu sab t r" 
mayıp Kııdriyenln Sadığ'ıı. yuJ11 
\'Urduğu sabit görUJciliğUnden ~ıı 
ye 25 lira ağır para ceza ıı a ~ 
kflm cdllmlştır. Ancak ha.d.llScdC ~ 
dığın tahriki mevcut bulunduğtınÖ 
bu ceza 830 kuruşa. lndlr ımışUt· > 
* Galatada Gençall hanıaınJll11d 

kanmo.k üzere giden 55 y ıılaı ı!l 
Şaban Aldemir, halvete. gırdı 1 d 
da birdenbire dU9JnUş 'e bır 
kalkamamıştır. 

Cesedı muayene eden doktor. 
banın kalb sekt ınden öldUtilr 
müş ve böylece rapor vermişti~ 

BİZDEN -1 
lsoRUYORLAJt) 

Belediye vapur, trarnvıı; 
tren ve otobüs gibi büyül< 
küçük nakil vasıtalarına s.Iırı'' 
cak yolcu miktarlarını bir tı; 
limatname ile ta'hdit etmiş ~ 
nakil vasıtalarına da ayrı 8) 

b. · · b h · · e)"Je' ırer ıslıa ncmı tayın e 
m~tir. Halbuki, trenlerin " 

tramvayların sahanlık "c. ~ 
samaklarma kadar balık ıs 

gibi insan doldurulmasınaı ~· 
purl~nn iskarça haline get~: 
Jip bir çok vatandaşlann aY' I· 
ta durdurulmaııınn göz yuf11ıı ··s-
duğunu, diğer tarafta otob~ • 
lere muayyen haddin haric~, 
de alman tek yolcunun fıs il• 
görülerek talimatname Jı 
kümlerinin tatbikına koşulcl~· 
ğunu hergün yüzlerce defa go· 
rür ve kendi kendimize şorı· 
rız: 

rı• 
- Vapur, tramvay ve tre ··sa· 

lere kartı gösterilen bu 1111.1 •. , 
mah ile otobüslere revıı ~iı 
rülen bu şiddetin sebebi ne 
acaba? •• 
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1-Iarp Vaziyeti 
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YAZltl4ı 

f Jııaa BOR:IN 
SlJRlYE HARBİNİN İKiNCİ .............:: _____________ ......, __ _,,..._ __ _ 
~HASI: 
,_General Den..tz, General Vibon 
"l'UJndan verilen ültimatonıu 
~tddettiiindeo lnıiliz ve hür 
l tan&z kuvv~tleri Şama doğru 
tkrar taarruza baıladılar. Suri• 
)t harbinin birinci aafhaıı müt· 
ltliklerin bir ileri hueketi ve bu· 
llıı takip eden ikna ve hulul aiya· 
tfle kapanım§, Franaızlann cc· 
ı"'ı» tepbesinin merkezinde iler• 
~"1liyerek vumtilderi muka· 
. taarru~a bitmiflir. Artık Su· 

l'jye harbinin ikinci aafhaılnda· 
~:· 8u safha Şam etrafında ln· 
~ t .. rruz çemberinin kuvvet
~esile batlınnıf bulunuyor. 
t k Şamın mukadderatı bir kaç 
· ""41 hdar belli olacaktır. Şam 
~I edılmiyebilir. Fakat Suriye
"- ngilizlerin askeri gaye.i Fran. 

ltlukavemetinin lınnlma11 ve 
~il Suriyenin itıalidir. Surİ· 
'de Alman alkeri kuvvetleri 
~~dıgı anlqılmttbr; fakat bu 

•ikat anlatıldı diye İnp•ler 
~eti harekattan vazıeç~irler 
~ ~ kanaatimise ıöre vaa· 
d~eleri clotrucl11r. Zira Ro· 
~ .. 'Ye Girit adalarile Libyada 
d lıtıan hava kuvvetleri bulun· 
~~ Almanlann umulmaz bir 
~ '--.ıda Suriyede bir «emriva· 
~ l. YaPrnaları ve en mü§kül bir 
~'Yette yeniden bir cephe aç· 
~lan her zaman varittir. Surİ· 
~'-"illeri petrol bakamından 
~~ için de Jazımdu-. Kıh
~ ld.11 emniyette bu\unıtMtbdır. 
~ 11.lretle prki Akdeqillde tngİ· 
~ donanma11 bakiP:ıi~ine de· 
..._ edebili.-. 
J.ı. İtı"barla Şumn if ıalile ce· 
~ .Suriyede Fransa. mubve· 
.~ tamamile lunlmıı ola
~ kani de;il~. Şam düt
~· ola& da Frauıalar fimale 
~ ~ farut ı,u~
~ daha ,an.ide oyalema YOY• 
~ •fı.a mtıı...rebe\eri&e bir müd 
'ıl...... ~ha mukaveaMlte devam 
~lerdir. Yani H~a 
llilc'>•nlarm yaptıjuu dlıha kü-
bltıikyasta yapabilecekl..d.ir: 

...._ ~ Franaız mukavemetiJHn 
ıa:_'tle kırdabilmui için MıMl bir 
~ İcap ettijini eYYelki 1•· 
)~llda yazmlflık. Kısaca di· 
~~ ki bunun için Fran· 
lıj...._ln §İmaJe çeklbneain• .... 
,~ ve yan ve ıerilerini 
~ ektir. Bunun için Şamdan 
~~c Beyrut veya Rayak itti· 
~e bir yarma veya tark· 
~~ ltııotörlü birliklerle Halep ia-
~tinde seri bir çevirme la· 
~ it, lngı1izler ve hür Framtz· 
~~~ödü birlilderle çevirmeye 
s.;;.wuijı ett~r. fakat cen~~i 
iııİı 'Yede bizım tasavvur ettıgı· 
)"- !ekilde henüz bir taarruz 
h(i~l\dılar. 
~ 
~li!iz mukabil turruıu. mu· 
ı..:_•atdyetsizlikle neticelendı. Ce. 
~~~ıeçidi denilen Capuzao • 
l~a hattını Almanlar maha: 
'~ ettiler. Şimdi Tobruk kaluı 
tL.~~a tekrar hava muha· 
~~i batladı. Eğer Almanlar 
~ flUc kalesine hücum ederler· 
it~ "'riliz seyyar kuvvetleri ka· 
~~ t Yardım edemiyecelderdir. 
~~ Cap~zo _ Halayfa hattını 
~ ~ca ıeçemiyecelder •e Tob· 
~kalesine kadar uunaınıya· 
Sdır. Son ln&iliz mukabil ta· 
~, bunu söatermiftir. Bir 
~ıı taarruzuna kartı T obruk 
~, 

8 
eakiai gibi dayanabilecek 

";, "" Alman ha:arhfma ve 
~ t'\rVetleri araaındaki nİI• 
'-::ilıdır. 

l'GONON-
1......TAKVIMt 1 
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~ Bir hava yolcusu ile mülakat ~f Mühim Haberler I' 1 
'------. ....... ~ ............ ------------~ 

SiY ASI iCMAL 1 
Amerikada 

son inkişaflar 
Vaşingtondan Ankaraya

1 
Giyecek eşya 

ihtikarı önlenecek Dokuz buçuk uçuş gününde 
30 bin kilometrelik yol 

Manifatura 
sınıflara 

mağazaları 
ayrılıyor 

Amerikanııı yeni Deniz Ataşesi Muavini, bize 
heyecanlı hihayestni anlattı seyahatinin 

D oJnız buçul( uı;uş '1lnunde o
ltua btn kıloıne.tro l ol gıttıJı· 

ıuz var mı 'l .Amerıkıının yezıı Anka.· 
ta deniz a.t.ıKıe muavini 1bınhaşı Mel· 
tin Hol. bunu YJl.!lmı ıve bUt.Un harp 
nıUOkH tına ratnıen t'Ckor tetıkıl e• 
dect#k :kadar l{lfiıı hır umanda. Va
tınırtımctan .>.nkıırııya gelmltUr. 

Bırfu~ı :Hol. mf!mleketımiıln ya. 
bancw ıdeğlkhr. 19410 senesinde bir 
t'Lll"lflMka ha.va htyetlnln reisl ve Lay. 
Vare ;cımNyeUnin miaa.fırı ola.mk 'bu· 
raya •elmiştir. Bundan nl'a da 
ıKört.ia • ReYk tayyare l!irkeUnın ıldn 
ci reısı Btfatilc memleketimizi defa.· 
larl& ziyarette bulunmuştur. 

KendiSindf-n otuz 't:in 'kılometreli14 
tıeyahatine lllıt yol intibalarını or• 
duk. Bıze şunları anlattı: 

cl2 Msyu,ı ıgUnU Vaoingtonda fdıra. 
lfürkiyen!n bUytık elçisi MUnir Ert .. 
ırtınl\ ziyaret ederek veda etttm. Vı.oo 
!fingtonda hulunduğurn zaman zıır .. 
tında bir defa daha gördUm !kı Tilr· 
kiye, .>.merfkeda !J'ICk şerefli hır şe· 
ldlde tem'3il edilmektedir. 

[ 
Yazan:~ 

M_· H. ZAL j 

Binbafı Melvin tioı 
- Nıçin? 

- Çünkü tbir saate kadar Irıık 62 Saatte Sin(81lUI'$ 
tayyareleri Amerika ı;efaretlnl bom 

vaşingtonda ~yyareye bindım. bardıman edec~tir. Iraklıların za· 
San Fransıa~cıdıı. Pan A.~eri· rar görme.sini istemtyonız. 

k&.1'\ ,!Jlrketlnin yem yaptırdığı Klip· Ned ,_ __ ,ba d ed 1 k • . . 1 - en uuırı r rma.n ı ece . 
P6l' eiıııteml t~yyareyc g~ti~. Bu - Çünkü Beyrut .Amerikan Kol· 
ta~e ıailndüz aeyahatlen içın yet· Jejlndeki Iraklı talebe, mektepte ırıo-
mı., dort. yolcuya mahsustur. Gecele. illik •1 1 ld ki ith 1 . . . . a • e me~ o u arı amı e 
n Yırım dört Yolcu içın yatak tertı· kollejden koıvulmuftur. Bunun tnti· 
batı vardır. Yataklı yo!Cul.ıırın harl· k _, aa-. • . amını .. ac-.z. 
emdc kırk kadar ıyolcu ikoltukta O· _ İyı ama, BeyTuttakl knllej lda· 
turar~k M!Yah.at ('(ftıhllır. Tayyare- resinin inzibat makııadi\ll verdik! bir 
ntn !Ptlot. makınl ~ kllllla.rot. ve mti· ı.ararda Qizim ne mesullycUmız var? 
ntt.ebatı on !brr kıfidir. Barı, alonu, 0 'b"lm · bo b .. - nu ı eyı~ m ar'"'ıınanı 
mttkemmel yemek tertfbatı vardır, b•kl . . ,, eyını:r.. 

aar&ıntı trenden çok udır. . Sefıl', ıraklı tıfaklotıra yol vcrmltı 
Bu ~enı tip ~oıcu t,ayya,rec:ı Sıııra· ve delılerle münaka.şa.yıı. ımk&n ol· 

rıur& ılk ısefennl ya.pıyorou. Netice ad l!r • • il 1 Ult 1 1 . m ı,.ı ıçın a. *' ve m ecı er e 
cidden parlaktır. Glınde vasaU ele.- b b •. ~.ı bo Ah k .. ~ . era er AG\lere yı,m "here vvm· 
rak Uç bin kılometre seya.hat etti· tı .., .. ki o.b ., 1 .... rar"rrparµ '"'e eın~~ Taş amı~~ır 
ttm ıha.lee yekunu d6kuz lbuc:uk atin Bombardıman olmarn1Ştır. Galiba lh 
tutan tayyare yolculuğum e&nuın· tılilçi !hUkt\met verd!fi korkuYU. kA.· 
da ıvorgunluk duymadnn., a~eine ola.· fi ıntikam tsa)'ITlıştır. 
rak dmlendnn. San Fransiskodan Ertcşl gün yeni 'bir mUracııat: 
Şingapura altmıf iki Hatte v-e.rdık. .... Sefaretteki lngıliz Tf\Ult~ılc· 

Singapurda. Uç ıgl1n Felemenk tay rini bize teslim ediniz. Kendilerine 
yaresini bekledım. Bu tayyare ile 
Bağdat civarında, ıson zamanlarda 
adı çok geçen Habbanlye tayyare 
meydapma indim. 

hfdat1a llıir bemba.rdıman tdulidi 

jlarp esiri muamelesi edeceğiz. 
- Veremeyiz. U11uıe uygı.m değıl· 

dir. 
- Pekl, öyle ise bir ka•nrı kuTup 

tnahzurlu ecnebi sıfatı ile tecrıt e
deceflz. 

- Ha, bu ta.lef' devleUer itnılruku
na Jıygundur, Mtlltecıler boyle bir 
kamp kuruluJ\ca o.reyıi ıörıtlerUecek 
Ur. 
Müttecıler büyük bir t~Ur iı;in· 

de l\amp kurulmaaın-ı beklemişler· 

dlr ıı~a.ks.~ htllal hUk~meti neticede 
"}U Jıa:bcri .göndermiştir: 

- Kamp kurmak tein llı.zım ae· 
len bıne. ~·e eşya yok~ur. Se!arettc 
kalsınlar, Orasına bU' kamp J;özile 
b\l.kacağız. 

Sefalretiıı ~I\ ~·ııdıl 

Bu haber üıerlne 197 klşllik ce· 
mae.t, sefaret 'blnasmd.a. ya· 

şanuı.k üzere tı;şkı\At kurmuştur. Bır 
tngil z a\111'at baş a.l'ıçı vazifesini 
almı:ş, diğer miUtecUerc yamaklık, 

çall\a,ırcılık, titUoi.\IUk, gQ.rSonluk 
gıbr mUş~rek hiımıetıer ttkfJiın e
dılrrılştir. Bira. ve vlı;kt mevcudu he-
6aJ'I edilerek ~erkesın gtlnde "ki ka.
deh vfskl içehlleceğjne karar verıl· 
ıniştlr. Sefaretın yüzme )la.vuzu ti\· 
tiyat su deposu addedilmiştir. Her· 
kes birderı,cıo!raya oturamadığı için 
mUlteciler beş gruba. ayYJlarak h~r 
grup için ayn yemek pişmiş, ayrı 

zamanlarda yemek odasından istifa.
de etmı,ıerdir. KUçUk krala müreb
biyelik etmek üzere Londradan ce1· 
bedılmiş olan pek ıgUzel biı· lııgilız 

kızı. yemek tcı·tıbatmrn idaresini 
üzerine almıf ve bu mUşkUl Işın hak 
kından ~elmi,t.ir. 

Elde lbardak. ayna. ta.rndnn olma· 
dığı için mevcut şışeler, ıscfiıin et· 
lence diye kurduğu kUçUk atetyede, 
\i!J k1'ma ayrrlmıtt.ır. Alt 'kıeım bar. 
çlak. nrta kısnn ayna, yulçarı kıtım 
şamdan haline konulmu,tur. 

Radyo ile alınan havadıs, mUlte· 
<:ilerin hatmna gelen fik!Tler, tuhaf 
lıklar bır araya getirilerek gUnde i· 
ki defa mllııtens~fı f\e guete bUıl· 

mıttır. 

Her gUn konserler tertip edılmiş, 
piyesler oynanmış, mUşabaka.lar ya· 
pıl'nuş, ihtilll bilince :ınUlt.eclleı· ö
mUrlerlnın lhiı; ıı,iı• ıcıevnnde bu ke.
dar ıhoş vakıt geçirmediklerini aöy· 
lemitlerdir. 

Musuldakt 1ng-illz kon&ol~aneşt. 
nin radyolal'l ıa.'lrnd!fl için oraya U· 

lstan'buT fiyat Müra'kabe ko· 
mayonu. ıgittıJcçe ehcmnuyct kes. 
beden v:c önle{lmea.i güçleşen gi
yecek eera ih'tıkarını önleyehıl
mek içilı, uzun tetkikler.den sun· 
ra, manifatura m{lğazglarının eı· 
nıflandırıhna-&ına karar vermış \IC 

keyfıyetj 'i'CÇenlerıde Ticaret Ve· 
kalr.tine arzet:mi~i. V ~kal et, bu· 
günkü fevkalade !hal1er<le, bu 
tedbirin ahnmasım memleket 
menfaatj bakımından fa'Y'Clalı bui 
muş ve bu husu&ta bazı ıkararhır 
ittihaz etrnı~tir. Bu ıkararlara gö· 
re aınıflandudacak olan manıfa· 
tura mağazalarıle, fantezi erkek 
veya kadın eşyası eatan mağaza
lımn koqtrolu çok daha kolay· 
laC'mı' olacaktır. 

Y er)j ımamulatı, birinci ısınıf 
rqağaznlarda clahı o1sa, Vekalet
çe te8bit edilmiş ~lun~n kar 
yüzdelerin-den fazla bir fiyatla 
veya -ecnebi men:ieli mal ım.aka
mına satılamıyacaktır. Bu h\lk· 
me, hususi markalar altında yer i 
fabrikalıı.rda .iımal edilen mallar 
da t8:bidir. Yalnız yerli ipekdile· 
rin. henüz kar nis'betleri teili.it 
edilmemjş .bulunduğundan, mu· 
vak'kat ıbir zaman iç.İn bu kayıt· 
tan har.iç bırakılnuşlnrdır. 

Mağazalar ıSJnıfıara atYrılırken: 
seımt. tk.ira, mağaza :teçhizat ve 
teaisatı, işçi ımc.vcudu ve vergi 
va~e,tlc.ri naHn iti.bara alınacak 
ve lb.irlnd, ikinci 6mıfa ayrılan 
ınaiaıahlr, r yüzdelerini, iko· 
Jayca görü1ecek §C ·ilde Ye açık· 
ça, v.İtrink.r.inde ve yahut rnüna· 

ıip ıdiser yerlerinde, latelcrlc 
mü teulcrine bil.dıreceklerdlr. 

Giyecek qya baı-icindc kahp 
da, unahıyetleri itıbariıe lliu ad· 
d edilen ımüceıv'hera tıçı ve gLİmiı 
veya lbilluriy-e mağazafarı .için kar 
yüzdeleri ıte!!bNt edilmcyccektir. 
Eea en ıbu ıg bı mağazalar pek 
ınahdut ıolduğundan (kıontrıollan 
da n~ete.n !kolay.dır. Yalnız kar 
yüıdcler.i ıtdhit cdimıi.yen bu gİ· 
b} mağazalar gaY'Ct' açık lbir su
rette ıha 1ka tC>nıtılacak ve Maiıyı.-
ubdednc.e de kaydedilecekler· 

dir. 
Giyecek ~ıyası satmakta olan 

ve ıhalihazırdaki feı. kalade haUn 
ıuhurundan evvelki a-ar nıJbeıtle· 
uru tkazımrhnış bir !hak ogı'bi ileri 
5iJrerek yeniden tesbit edilecek 
yüzdelore .itiraz edecek olan fir· 
maların alep.cıri ınazarı itıbara a. 
lınmıyaca'kftır. 

--o--

Bir makine yağı muhtekiri 
yakalandı 

F:iya.t Mürakabe lbürosu me· 
murları ıdün Sokoni V•kum ıir
ketinin &ninönü bayiini. 4 7 ıkımı 
§a flatılması lazım g-eleın ma'kine 
yağını 100 kuru~a eatarken ya-
ka.1a.mıfttr. 

Bundan ba1ka Mahmutpa~
da 196 numarada Kani isminde 
birisi -kaput ıbezini yüksek fiyat· 
la satarken yttka1anmı ur. 

Her iki suçlu .da ıbugün Adli· 
yeye verilecektir. 

tiQıı. eden on lo·edı Amerikalı :ve bir ırc'k Eı'dü"c uçup Gıdebılmlştir. 
mlktaı• İngiliz bır ay hava<tlsalz kal-
ıruışlu ve böyle bir zama.ndıı. 'bun
dap blly!lk t~l<ence ola.mıyaı:S:ı ne· 
ttceslne vaımışla'rdır. ı 

Selarote gelen bir m&ıafir 

B
ağdatta dolaşan bir rivay:ete 
goro lhtı1A1ın bal}ıııda ırak. 

hUkünıet naibi gecelik kıyafeti ıle 

aefarete mıca etmiştir. ,Setiı4 böylo 
blr Oticayı ıgeriye çevirememiş ıve 

misafirperverlik l\'Cıfeslnl hakkile 
~apnuŞtır. Naip bir çuvala. konula· 
rak eşya. dıye otomobilin arka. Jcts.. 
.-ıuna. lyerleştirUmiş, cfirln, eşile bc
nber bizzat kullandığı bir otomobil· 
le liabhanfye tayyare meyda'llma ge 
ttritmlştir. Orada bir tayyareye bine 

1lk 1'oroıı1a Aıtk~~ 

B a.tnatt.an ıı,yrıldığım zaman 
trenlerın işlemediğini ıs&nryor-

dum. Mueuldan a.Ua Diyarba:kır ti· 
zerinden seya!hate devam için ljerti· 
bat aldım. Musula. varınca hazır bir 
tren gördüm. Vo.$onlar kurşun yer
ıerıle delik d~kU. 

- Bu ne? Dedım. 
- ilk Tott'l8 ekspre6i birazdan 

kalka:cak. tKöprU tamir edildi. Hay
darpaşaya g1debi1~ diye cevap 
verdiler. 
• Brr yatak bulab!Idim. Dokuz sa
at teehhUrle kalktık, çünkü Bat"Qat 
ltalyan sefaret hcyetinl tefkil ıe<ten 
kırk l<lşinin ıgelmestni bekledi. Se· 

Bafdade. vardığm1 zaman iııyan 
günlerinin heytca.nı henllz 

geçmemişti. .Amerika. sefaretınde 

çok meraklı bir lhlk!ye duydum. Al· 
mıın tarattarı lblr ihtılll hUkOmeti 
iş b~a. gelince Bağdatta. 'bulunan 
167 A.merAtalı ve ingUız, Amerika 
sefaretine ıltlca etmiştıı·. Bunlarm 
ı;otu banker, ımUhendlB, avukat si· 
bl .ıııerbest. m~leklere mensup zenglıı 
ve milnevver adamla\<dr. Bir ay dUn
~ada.n tecrit edihnJ.ş bir halde ya~
yan bu ~damlarm sef~tt.e kurdu
f,U 'hayat, çok meraklı blr hikaye 
t.e:,kil eder. 

r~a ..... a...,..z~e_te_l __ e_rı~· _ok ___ u_r~k~e ....... n.,..._) 
yaba't hfı.disflfiız geı;t.i. 12 Haziranda 
Ankaraya vardıın. 
. A'merika.nın Ankara sefareti ıırıtls· 
lcşa.n B. KeUi'de bentnıle ayni za. 
manija Vıı.şlngtonda. 'bulunm~tu. 
1'1~na vapurla gıdecek oradan 

Doğrusu nedir? 
Sa'biha Scrtelln lbir yazı•ında 

§Unu gördüm: 

sen ımeaeienin künhüne d-e pek 
vakıf ıeleğilim. Ancak, bütün 
ıgazeteleri gözden geçirirken 
Karayel'fo yaıısına ıcla acele 
i>aktım. Yazının l>a~ tuafında 
şu ciim'leyi okudum: 

lı taTihinjn laranlık :bir eayfa11, 
Kara1cl'in püskürdüğü bu ate· 
şİ.ıl ~ğlk cmi. aydınlanı~r? 

tren1e ve Köstence yohyle Ankara· 
ya varacaktı. IBen tayyare Ue gide
cektim, fakat ıAsya yoltylc ıseyahat 
edeccğım için yolum en az Uçte ;bir 

t< ... Yaln~ iktıa&di ve teknik 
bakmundan dejil. » 

Salifüzıikir, 

Yeni hlikClmet, L, başma geldik· 
te'n bir, Un ,gi.\n sonra Amerika Sf!· 

!iri Paul Kna'bcnshuc'ya şu tebllSde 
bulunmuştur: 

Doğrusu: cikıtı.saıcli bakım
dan:» veya «.İktıeıı.t bakımın· 
dan.:» 

Gene. ibwıun gibi: «Tcknılı.: 
tba1kımdan.> 

«Be.-ı. Osmanlı tuihinin, ka· 
ranlık bir aayfuının i!rri:ıünü 
gücüm yettiği kadar tenvire ça· 
lııtım.» 

(ferecesinde uzundu. Bir yarış ya~ 
m'3fğa karar \jerdik O benden do"kuz 
gün evvel yola çıktı, şarka doğru Bir ajans 'telgrafından: 

«Ayni kıymet aalm~ikir 
razide ... » 

a. gftti. ben gar'be doğru SC~'B.nat etthn. 

Ajan.s muharriri v:eya müter· 
cimleri ıbu c.sallfüu.ikir:ı> gibi 
kelimeleri nereden ve nasıl bu· 
lup r.ı'kanyıorlar, şaşılacak ~eyi •. 

Sın.ga.pur ve Bııt<ıatta. üçer ,gün kal 
mama. rağmen müsteşardan on beş 
saat evvel A.ılkaraya vacdnn ve ya
rışı kazandrm. 

Püskürdüğü ate§İn ışığı 
M. Saımi Karayel. bir müna• 

kaşa.ye ıgir~iş. Bunlar nıııtb ,_ 
at aleminde ıolagan 9CYlerdir, 
üatünde duracak değili.nı. Esa-

Bu 6ırada ~ozum, yazının 
ba~lığına il~ ve ~u eat1Tları 
okudum: « Yukam:le zikıredilen> de· 

Ankaradıı. bana 'Vazıfe vcrildığin· 
den ve ,bırçok eski d0&tumla buluş
tuğunıqan dolayı çok m;esudı.tm. !kin 
ci vata.nrma kavu~uşum Sibi bir 

- Sefaretteki bULUn Iraklı uşak 

fle ka.vasları sefaret hariclrıe ı-;ıkıv 

rmız. 

GUzide Hannn, göpUnde taf&ll bir luçkı· 
ırılt tutamadı. 

- Zavallı Ali! 
Nigllr Hanımın da gözleri y~ıştı. Ce· 

binden çıkardığı mendille burnunu sildi. 
_ zavallı kardeşim! Ktm lbillr ne kadar 

üzülmUştUr. 
Fazllc sözilne devam clU: 
_ Aynı zamanda. KeZbanın da yaşaması· 

ru gUçlcştirmck istemem~tı. 

- No ı;ibi? 
_ Bunu öğrendıklen .sonra. onu ya.nınıada 

aJıkoymıyacağmızdan korkm~u. 
Oda.da dcnn bir &Uk!ıt oldu. Vivet başını 

masaya dayamış, dcı'in bır d~Uncoye dal· 
mıştı. Bırdenblre Nlpr Hanrmm bastonuna. 
dayanarak ı-~ı\zlleye doğru yllrlldUğU görül· 
ICIU. lhtıyar kadın fcvka.IAde heyecanlı idi. 

- Halbuki biz kl?.COğıZl koğduk. A!h, bun· 
~ara h~p ııcbep benim! Allah lbeıtim cananı 
al&ın da kurtula~'Jln. 

Güzide onu teskıne çalıştı. 
- Hayır abla, kabaha.tlı yalnız su değil

ı;miz. Vıvet de, ben de ... 
Kend~ i8mlni ~ilen Vıcdan son bir isyanla 

başını kaldırdı. 

- Hakkımm vardı. Ne diye nı~anlıını e· 
!imden almak i.st.emişti? 

:ıı·a.zne öfke lle on& 'haktı. 
- swı Vicdan ... Nişanlım, ni,anlım diyt.

ı-~k ortalığı ycnlden altUıt. ebneğe kalkı.ş· 

m&I Onu sr.vmedlğit\l pek lll 'blllyoı·sun. 

Bu d& Mnln :!ena kalbınln bır oyunu ... Kez. 
bam mesut ı:-ormeme1t için kendi naaAetınl 

«Sami Karayel alet püıkürü· 
yor» 

ımek·, cea!lifüzzikir> .i .diriltmeğoe 
çalı~maktan güç müdür? 

hın duyuyo'rull\.> ' Latife bu ya: Aca'ba Oıman- Sadun G. SAVCI 

TEF'.Rhc.A No. 82 

Yazan: Muazzez. Tahsin BERKAN O 
.bile a.ptalca:ıma feda «iiYol'SWl. 

:Sıı sözlenlen Güzide Hannn bir •ey anla.
.ıpa.nuştı. Kardeşine yaklaşarak sordu: 

- ,MMlemld her ~yi biliyorsun; o halde 
ıKeııba.nın o mektubu Feride niçin yazmış 

oldutunu da etiyle! 

- lBirlıkte notere gideeeklermiş. Babası
rıın kendlaine !bıraktığı &f'artmanı idare et.
m•i için Feride veklletnıı.me verecekmiş. 

- Bunu htze nasıl oldu da l!Bylenıedi? O 
kadar taıyik ctUk, o l<A.dlll' yalvardık. 

- Kezbanm ne kadar yllksek ruhlu bir 
kız olduğuna bir delil de bu ... Ba.basının o
vindtJt kovtılmat;a.. namusuna leke sUrdUr
meğe razı olmuş da hakika.tr ~ızm yUzUnUze 
balmnamış. 

Ştmdl bu Gdzleri bırakalrm, Vicdana aele· 
lim. 

- !Benden ne istiyorsunuz teyze? 
- Vuif&ni yapmanı! 
-Nectbı? 

- SenelerdenMı1 Kczb&l'la ku•ı haksı:· 
lık eltin, onun 11\etut olmamuı için elinden 
s-elf'n her <(leyi yaptın. Bunu tclA!i ctmelısm. 

- Ya.n\ nltanlımı ona mı vcroyım? 1ııte· 

di~nlz bu mudur teyze?, 
-E~t. 

GUzide Ha.nnn hayretler içinde bir kardc· 
,ıne bil' de kmına 'ba.kıyordu. Nihı,ı,yet daya• 
namadı, annelik şe!kati UstUn geldi: 

- Bu kadarı :fazla değil mi? Vivet Kez· 
bana. mektup yazsın, onu buraya. cll#Irsnı, 

ondan af dilesin! Hepeine evet derim, fakat 
nlşanluımı neden ona verty()t"? Neden kendi 
sa.a.dellni ba.ltalıyor? 

- KardfıŞim, Vtvet Ferıdı sevmıyor. Bır 
dakika içln bunun .a.kSinl ta.sa.vvur etsem 
onu feda ebneğ'e razı: olur muyum 'ben? Yok 
sa ııen benim Vlodanı scvınedığimi mi zan
nediyorsun? Yanıl1t11tn. Onun huyunu be
ğenmiyonım, kendtsini pek çok seviyorum. 

Gilzidc ı.·• cmun bahtiyar olmumı istediğim 
içindır ki, lhat.tA. seni üzmek bahasına bne, 
bu tıakık1.tr orta.ya çıkarma.ğa karar ver
dim. 

- Ferid\ &evmi;ror mu? 
- iHayır, ne 'bugUn, ne de dUn ... Viv&t Fe· 

nde 'bir ağabey gibi bağlı idi. Onun Kezbanı 
sevmeğe beşladtğnu görUnce krıkançlık göz 
lcrlnl bUrüdü, kendi kalbinin .. c$ini duymak 

istemedi, Fentıe nl~anlandJ. ~ bu de
ğıl mi Vicdan? 

Genç kız ayaktıı, başı önünde duruynr, 
cevap vermiyordu. Hocası tara!ı~ azar
lanan fnntçı ve 60lllurtgan bir mektepli ha.· 
ll \'ardı. Fazilo Hanım 'bir adım a.ttı, ona. 
ya.klafb, saçlarını okşadı. 

- lno.t.çı. mağrur kızım benim. Kendıne 
yazık ediyorsun. Kalbinin ısesinl elinle \'O 

mesut ol artık! Seninle beraber ablan de. 
mesut ol6un! 

- Ablam! 
Bu kelimeyi soylerken Vıvetin 5e5i kin ve 

hiddetten titriyordu. 
- Evet., Kezban Fcrillc, SC'Jl de Necmi ilo .. 
-Necmi mi? 
& suali soran N~ Hannnm öyle kamlk 

bir halı vardı ki ibllfi ihtiyar hepsi güldWer. 
OiiZide Hanım kolunu kızmın 'beline ısardı, 
onu kendiaine çekti. 

- Doğru mu Vivetçığim? Sen Necmıyı 

mi seviyorsun? 
- Evet anne. 
F<ırttlo dtlğUnUnUzll bu kadar geclktirme-

nıze sebep lbu mudur? 
- Evet anne. 
- .Şımdl her şeyi anlıyorunı. 
Kızını kolundan tut.mu~. odasma doğru 

ilerliyordu. NigAr Hanım ağır attr arkala· 
rmdan gitti. Bir ikl saat tçlndo bUsbtttUn 
ihtiyarlamıflı. 
Kapıd&n çıkm&d&n döndU, Fa:ı:lleyo hitap 

etti: 
(Arbu var) 

~azan: M. H. ZAL 

A merikada devanı edip 
giden dahili mücadele

lerin mana11nı Avrupada kaı;
rayanlar azdır. Amerikanın bo· 
ıuna vakit ıııeçirdıği aanddısa 
sırada orada el altından fiddel· 
li mucade)eler devam edıp ıı • 
mİflir. B. Ruzvelt vaaiyetı ÇOK 

temkin ve isabetle idare etmiı, 
neticede tam bir zafer kazan· 
mıflır. 

Ua va ıuydu: İatihbar va&Jl•· 
ları zensın olan federal hUku· 
met ve tark .ahili halkı, A VTU• 

padan gelebilecek tehlikeyi tak· 
dir ediyorlardı, fakat garp aa
hılleri halkına ve (orta ııarp) 
denilen merkez ıaha'1 ahaiisıpıc 
de bu kanaati vennek lazımdı. 

Garp &ahil halkını yola ıc· 
tinnek daha kolay olmuştur. 
Çünkü ortada Japon tehdidi 
vardır ve bir de denizlerin ser· 
b :-.tisi ve emniyeti prensipine 
sarp aahili halkı da yakından 
alaka duymaktadır. Birlepk 
devletler arazisinin tam orta· 
aında çiftçilik suretile &eçİnen 
milyonlarca halk, tehlikeyi pek 
de kolayca görernemİftİr. Bu 
halkın ara&ında Alman cinain• 
den büyük nisbette adam da 
vardır. Bunun ~İn (orta garp) 
denilen sahaya aüriiklemek, A· 
merikamn umumi aurette hare· 
kete geçm~ini epeyce geciktir· 
mi§tir. 

Artık bugün bu mücadele ı 
tamamla.nmıı ve tereddüt uf· • 
hası (orta ıarp) ~in de kapan• 
mı.fhr. Amerikada butıün: cHar 
be girecek miyiz ?a diye bir 
dava kalmamıfbr. Amerikan 
milleti kendini harbe PntiJ 1&• 

yıyor. Yalnız meae1e Amerika· 
~· ( ab§lı harp) denilen aafha· 
ya han&'İ tarihte ve naul varıl•· 
cağm<ladır. 

Amerikadan gelen haberltre 
göre bu tarih uaak değildir. Dü. 
tünülen ,ekil de ıudur: Ameri· 
ka, Okyanusta muayyen bir yo
lun emniyetine, donanmuil• 
ve tayyarelerile bekçi olmalı 
ve bu kadar fedakarlıkla viicu· 
de ıetirdiği malzemeyi bu yol• 
dan İngiltereye .eli.metle •ar· 
dınnağa it edinecektir. Bu vasİ· 
feyi yaparken ka1"fıaına Alman· 
lar çıkarsa atışlı harpten ç9'<in· 
miyecek, atqe atqle mukabe
le edecektir. 

Harice geçen defa olduitl 
gibi, bütün bir ordu gönder,,.._ 
rnekte bütün Amerika miittefiJr
tir. fcap eden ölçüde ordulaı 
göndermek için zaten kafi nak· 
liye vasıtası yoktur. Bu cihetle 
Amerika, donanma ve hava ' 
kuvvetlerile yaptığı yardımın 
haricinde olarak, icap ecleı 
yerlere motörize kuvvetler ve 
teknik kıtalar a-öndermekle ik. 
tifa edecektir. 

Amerikanm bu tekillerde bir 
alıth harbe airme.Ji, Amerika· 
da artık ancak bir ıün meaeleai . 
sayalmaktadar. 

L! 4 x %23 

Çorlu - İstanbul 
otobüsleri 

Çorlu • İstanbul arasında 
sefer yapan y-0lcu otobüslerinin 
yaz tarifesi ve hareket saatleri 
7, 8,5, 10,5, 12,5, 14, 16, 18 ve 
19 olarak tcsbit edi1miş ve bu 
suretle de şehır nakliyatı bir in
tızamı tammeye konmuştur. 

RADYO 
[.PROGRAMI.] 

Bugünkü PfoırarD 
7.30 Program ve memleket saa.l 

ayarı, 7.33 Hafif parçalar (Pi.) 

7.4:::; Ajana haberleri, S Hafı! pro
gramın devamı (Pl.) 8.30/U5 Evin 
ısa.ati. 

18.80 Program. ve memleket M· 

at ayarı, 13.88 Türkçe plaklar, 13.•15 
A3ans haberleri, H RıyuetioUm· 

hur bandosu H.45 Tllrkçe pWdar 
p.rogrnınımn d&Vamı, 15/16.30 Da.na 
mU%f#i (Pi.). 

18 Program ve memleket oat &· 

yarı, 18.03 Pi.yas& '8t"kıla.rı, 18 30 
Ziraat takvimi ve toprak mahaUlle
rt bors&Bl, 18.40 Radyo caz orkeıı· 
traaı, 19 Kon~& 19.15 Radyo cu 
orke.straııınm devamı, 19.30 Meın· 

lcket sa.at ayan vo Ajans haberleri, 
11U5 BUyilk fuıl, 20.15 Radyo P· 
zetesi, 20.45 Solo varkılar, 21 Ko
nUflTla, memleket poıısta.sı, 21 10 
Dlnlcytci ıst.cklcrı, 21.40 Konuşma 
CGtinün m~elclerl), 21.55 Radyo 
salon orkestrası, 22.30 Memleket 
saat ayarı. Ajans haberlerı, Esham 
• Tahvilat • Kambıyo Nukut bor· 
sası (Fıya.t), 22.45 Radyo salon or
kestrası rroera.mmın devamı, 23.15 ı 
D&.n6 mUtlği (:Pl.) 23.25/23.30 Ya· 
rınki program \'C kapantf. 
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Serbest Kürsü: 

Eski ittihatçıya 
cevap 

Bir inkılapçının hatalarını tenkit 
bir kabahat teşkil eder mi? 

Gazetenlzın 20 Hazıran tarihh !ar dahilinde tcnkiUcr yazılmış ol
b hasında cE~ı ıUihatçı B. Boran ısa.ydı tabıi gorür .,.c itirazda bulun
K rabulut.:. adı altında bana hitaben m:ığa kendımde hak gomıezdım. Hal 
-.azılmış bır mektup gordüm. Bunun bukı tanhe mal olmuş ve bugUnkU 
merhum Tal t 'C Enver Paşaya ait ı inkılaplar ıçın ilk adımı atmrş. bu 
~ m cı rl dıkl<ntıml celbctti. Benım uğurda hayatını vermı.ş bır adam i
ne hım Tıu t ,;c Emer paşalara 

1 

çin kasden: dngıhzlerden para ala
d nn b r htirmetım vardır, yaptıkla· rak onlann bcndesı olmuştur1> 00-
ı !cdaklirlıkların hayı anı~ ım. Fakat mck tenkit ııayılmaz, çır kin bır l>Uh
zı ıd rl ,; e yas1 kararlarında ha· tan ve iftiradır. İşte bunun için cc
lar y pılmıştır kı, hatıralarımda va.p ve~Jnek mecburlyetinde 'bulun

mtidr!k olarak bunlardan bahsettım dıhn. Ben şımdıyo kadar detiJ Talat 
E r n kıla~ınrn hatalarını tenkit et- v~ Enver Pa.şa gib kıymetli ve ha
mek bır kabahat teşkil etmez. Yeter miyetli zaUar hakkında, hiçbir kim-

se hakkında. böyle 'bır dil tecavüzün
k tuhkır 'e tezyıf maksadılc veya de bulunmadığımdan iğne;>i kendı-
b!r garazın tcsırile yazılma m. Eğer me batn·mak tecrobesını yapmadım.> 
M that Paşa. hakkında dı:ı. bu esas- 'Ali H ydar i\Uthat 

( Zabıta ve Adliye Haberleri 1 
'--------------------------'"' Karta da bir adam hem karısını 

ve hem de ev sahibini yaraladı 
Kartalda. Pmar ımahaH.csinde I rol oyınay:an 19 y~'>!nda Saray 

4 3 numarada oturan Kartal Milli Esmeır adın<l&ki genç .kıız ~bit o· 
Çunento fabrika ı a,melesinden 

1 
ıarak ıcli:nlcnmqtiT. Sa.Tay Esmer 

31 y~ a.rın<la A-!.i karn~ı 22 ya· ~ebaekti -csnaQnda;: 
nda Hamdune ik !koca ı ar.a· - •Maktul IJ<a.sım ni...anlrmdı. 
ın da kıskançlı'k yüzilndcn ge· Kcnd.i:sile 5eVi..,ircl.ik. V a.ka günü 

çımsızlık başgost<:.rm ·,.tir. Ali o· kağıt:lanmızı hazırlamak üzere 
turduklan evin 68hibı bulunan Ev:lenme memurluğuna git:ıniş--
50 ya ındaki ş·· ·rzyıenin a'hlak&1z tim. fa.kat ıdönii:.~e hu Ahmet 
b.ır kadın d. duğunu ımütead'dit Hacı önüme ç~ı: {Kız aen eVic· 
kere kar na söyiediğ.in<icn ve ~r unusun ~) dedi. Ben evlen• 
e" de Şük.rıycnin karl6ını haş~a sem e"4enmesem sana ne diye 
erkeklerle ogorW,tutdüğü habcrml cevap 'Vle.11d'im. !BüSbütün kızı tı. 
a lchğından son ıgünler:de Ham· Sen ev;leniyıorsun ıha ıdodi. Buaz 
duneye evden çı\mla\annı rıca sonra ben Yeni bana ~ir.dim. 
<"tmiı e .de muvaffak olamamış- Biraz ısonra odalau:l.an birinden 
tu. çıkınca Kaıstmın merdivenleri c;ık-

E.vvelk.i geceıy.i <ey.nı ev.de d.i- tığını ye Alhmet Hacının da pe· 
ğer tb.ir :kiracının odasında ogeç.İ· §inden koı.tuğunu e()rdüm. Bu 
ren Alı, dün Gabah saat yedide esnAda Ahmet Hacı -clind-cki bı· 
sofaya çıktığı bir uada ikansı çağı K, mın lbelkemiğinc sapla
kendisinc: d.ı. Kaçarken yakalamak istedim. 

- Ede,psiL herif, ıoen 'bura.da Beni hıç~a tehdit etiti, demiştir. 
ne gciyorsun. demi§, bu sırada Saray Esmerin .i.fadosindcn 
Ha;m:chıne oev sah"bi Şükriyeye, kend.isiıün ~tile A:h/;net Haeı 
sütunu ~azırla..clım, gdl .de kah· ıle yaşa.'chğı ve adamın 260 1ira· 
valtı edelim ·erim, diye ses- nı ardık.tan sonra kaQtığı anla· 
lenmiştir. ~lrn~tn. Suclu '1Tluhe.1kemt: .e:ın • 

• 
lzmirin Altınordu ve 
Altayı İstanbulda 

Bugün Fenerbahçe, Altınordu ile; 
Alfayla karşılaşıyor Galatasaray da 

Mılli küme m.:ıç.larına bugur. Askerlerin klüpkrd'C oynaya-
Şe:rcf \Stadında. ckvaln edilecek. bilmeleri hueueundaki k~Tardnn 
lz.mir.tn Altayı Galatasarayla. sonra İzmirlilerin ne vaziyette ol
Altınordusu da Fenerbahçe ile duklarmı v.e lbu karardan ne de· 

kar ıhı :acaıktır. receye kadar istifade ettiklerini 
Bugünkü mu abakMar şampi- bilm emek+e beraber, 'her ne SU• 

:yona üzerinde tesır edecek mahi retle o1uı&a ~ kuanma şans
:y.ettc -değilse de. bun<lan evvel lan çok zayıf hatıta hiç yo k gihi
lzmirde yapı.lan m~ların revan~ dir. 
şı oLmak itılbarne merakla bek-ı 5U"a31 gelm~~ }'1Kıe tekrar 
lenme!ktc:dir. Cöe~im ki. lmür futhlüniifl kesif 

Malum olduğu üzere İzmirde hır gençlik ta'bakasına rağmen 
yapılan mali küme mac;?lann· bir tüılü ıtterl"yem~esi doğru
da A.tınordu Fenel"bahı;eyi 1 - O dan dcğrui}'a ~darecilcrin hata
ycnrniştl. Ve bilhassa lzmire gı• ~tdır. K~di sta-dlarında her ne 
d en her takmun yüzde seksen ~k.ildc olursa olsun maç kazan· 
mağl\ıhlyet.i kazansa bile çek~j rnak yıoluna gitme1eri futıbolün 
~üç.1ükJcrden şonra lzmirHlerm ıilerle.meaine, ortaya iyi bir oyun 
kendi sa'haları h aricinde yaptığı çıkmasına mani o~makta<hr. 
müsabakalar alal'18yı çekmektc.ı İzmirıde futholün kurtulma&ı 
dir. içın y.apılacak ilk i , idareciler-

Bugiinkü maıı;.lann Altınordu 'ıdek~ yanlış ı.hniyetleri d üzelt-
ile F e,nerhahçeyi kar!iı karşıya ge mekten ibarettir. Aksi takdirde 
tirmeeı bilhassa Fenerbahçe tıı- İzmir fuL'bolüm.in ilerlemesine 
raftarla'rı için büyük bir hadise lmlin yokitur. 
teşkil ctm~teclır. Bugün yapılac.ak müsabaka· 

f'enerlikr~n son zamaniarın.1 lar. lzmirlilerjn İzmirde elde et
dalkii -zayıf kadrolarına rağmen tikleri dcrecclC'I"le hariçteki va
bugün anag~Üp ohnalan ancak ziyetleri arasında bir mukayese 
bir sÜJ'priz o.Jank ka'bul edıle.bi.-- 1Ya,Pı1T1a im'künını da v.erccektir. 
lir. Çünkü İzmir takllmlarınm ls- K emal ONAN 
tanbulda vıe Anıkerada maç ka- B d t b" • 
zanınalarmı bk sürpr.iz diye ka- e en er ıyesı 
bu\ etnnek icabeder. ihtisas mevkileri 

lamı.da gözlerimle gördüm. Ken 

İzmir takımlarını- kendi stad- ve Nuri Bosut 
eli ı&tad arın'da ve ikendi halkla~: ' ıBunda.n evel verdiğimiz bir ha 
önünde oynamak avantajıyla sa- bcrde lstanbul Bölgesi Futbol A
ğa sola koşma'k.'tan ba a hiçbir janı Nuni Bosut'un Beden Ter.hl· 
t=eY y.o~tu. ll.1amafi İzmirde sah.. yesi.nde alacaği bir vazire ile An· 

karaya gidcceğiru bildirmiştik. 
~e halk aıvant.ajı maç kazanmak Öğrendiğimize söre Nuri Bo-

ki idaıi blfg.isi en küçük ~'mu· 
rundan tutun en büyüğüne kadar 
mukayese edilermyecck kadar 
yu"1csektir. Bize kahrsa Nuri Bo
sutun bu teşkilatta bu şekilde 
çaiıımı&k hususundaki: arzusu da 
bir feragattir. 

Ankarada Beyzbol 
maçları 

Ankarada y~ıyan ılngıllzlcr, A· 
merikahlar bUyUk blr heyecan için· 
de bulunuyorlar. Her lki tarafın 

millt :sporlarına: :kavuşınası !çın bo

rabcrce bır taknn kurmuşlardır. İn· 
gılizler Amerikalılara kriket oyunu
zıu, .Amerikalılar da. onlara Beyzbol 
denilen milli oyunlarını öğretiyoriar. 

Son Uç hafta An.kara Gtadyomun
da. Beyzbol oynanmıştır. Takmu teş 
kil edenler arasında. Amerika. ve İn
giliz sefaretkırlnin .genç kil.tipleri ve 
gazeteciler vardır. Oyun ıgünleri A· 
merık111 deniz ataşesi Yarbay Tuggle 
gibi ıvazife.5i İstanbulda. olan merak
lılar da .sırt oyuna. iştirak iç.in An· 
karaya gitmektedir. Tam ta.kını ıs 
kişi olması !Azon .geldığl halde a
damların ıaz o1ması yüzünden on al· 
tışar kişıllk takımlarla oynanmak· 
tadır. 

(Beyzbol) yoluna ,girdikten sonra 
İngilizler 'muallim mevkilno geÇecek 
ve lngillereye mahsus olan kriket 
oyununu Amerikalrlara öğretecek

lerdır. 

Şehirden akisler: 

Gönüllü h sta 
bakıcı r 

Cemiyetin Kurtulması için 
çalışan mukaddes insanlar .. 

GönllilU ha.stabakıcılnr._ .N'Umuna hastııhancsinde, Gtllhancdt 
Hasta.bakıcı!~ gıbi uhi ~ mcs- Ettal hastahanesinde, Hasekide ııt!' 

legin gönüllfileri ... Hayatını cemtyc- yerde var. Orada ders goreı»er dt 
le va'kfet!miş, cemiyetin kurt.anima-. bizden aşağı değill<s-, fakat biz tıt9' 
er ıçin ça!Işan mukaddes in:sa.nıar... mni ~cçtik, BIZlm e!rerimizle tedt~ 

Onları her yerde göı'ebWisl.ıılz. olacak b:ır yaraıun iyilcşmenıe61 e 
Hastahanede e.ç.ı1an kursta değil, imkan ydk, eflerhniz t>l:r sihırbBZ 
köprü başında parmağı tramvaya sı- gıbidır. Mikrop ka.pmı:ı; en tcna 1' 
kt\llln kız çocuğuna çantasından çı- raları azdrrın.acb.n bir ikı gilndO ır 
ka.rdtğı ufak şişe lkolonya He ılk te- davi edebiliriz. 
daviyi yapıp kar gibi beyaz tertc- Del\5 başladı .•• 
:rmz mendılile saı·aıı kadın. nıahaHe Doktor büytik bir ditta.t 1"e ~· 
arasında bi.sıkletle ~derken dUştlp mlyctıe amatıyontu: Her şeydcl'l e'' 
oocağmı sıyıran çocug-a tendlirdiyot vel temizlık_, • 
koşturup, sargılık bez sötilren kü- Pam.örUn ba nı okumuş ~ 
çtik, küçücillt çocuk. Şu bu değil, tıer fılnrini ~ür. yiltJ'Ol>ııtl 
kes, ya.ralmın yarasmı saran, ona i- 'bir ~ya. ne yapa.bilecegıni J;c.e$t 
lfıç götüren, onun ıstırabını dindiren den PasWr, d3lıa o 'Z3!0ail ~· 
bu mille.tin bUtUn kadınları evet bu makaSların nasıl kaQ.'Ilatllması 
milletin bUtUn kadmları 'bu 'lnilletın zı'rn geldiğin! ve ~m filıçt8?l ç 
hastabakıcrlarıdır. yade taniz1'ilde tedavi olmuıblıecelt" 

Onlardaki ana ~ati, yalnız k<m· n1 isbat etmişti. Bugün işte il~ oW 
d1 yavruları için d~ldir. Onlara ken rak d~ca.t edcccğimtz şey t.eıniz!l$" 
di yavruları kadar vatan ev~.n tir. 
da yakındır. Elkrin yı:ka!İJnası, ispirto ne sıti11' 

Bugün hen stzi, her gtlıı her yerde nıesi, nı.ak'asın ve pem;iıerin sıcalt 611 

k~~tığınu:, JStırap ~ acı duy- da !kaynatılması vesaire vcsaıre.~ 
duğunuz zaman size yardıma koşan Yarayı ilfiçlamak, ve eanna.Jt iıcill" 
bu tcdak'A.r anaların, fedakAr ktzl~ el, llçiincil derecede kaıan ~r 
nnm vatan müdafaası l,.'in hazırlan· Şimdl nazanyatbın Çikıp 1'İ!I fil' 
dıkları lba- ycı-e götllrcceğim ve Gl- fiyattın görmeımz için size panSU'11' 
zlnlc 'beraber, bir saatimizi onlar a- na gelmış yaralı btr çocuğu getire: 
rasmda geçireceğiz. Ktzıiayın ~tığı cek ~ hep 'bember o zavalJ:ı Y~ 
he.staba'kıcılık kursları.- mm yarasını temh!:!eyip ~ı; 

- Hemşire hanını çocuğu getif1" 
15 - 16 ya.şlarmda kadar sars ~ 

ll, güneşten ya.mruş broıM J'Cllk}i. ~ 
na yakın btr çocuk ~ tw"'. 

ltya. içeri gintl. ~ 

* - Hasta.bakıcılık için okura .•. 
Bu erkek mllletın &Sll kadınların~ 

bunun için 'b lmmn kı. bir kursa ih· 
tiyaç var nıı, ~m. Onlar anaların
dan doğdukları günd n itibaren h~ -
tabakrcıdırlar, hem de gönunu has
taba.Jacı. Has'ta!hanentn 'ba.ş hemşi
resi bu sualimi gül'erek karşıladı. 

- Evet. orasını inkfır etnuyonız 

ama, bir de ~.n pratik tarafı var. 
Bız onla.nn d~şta olan bu kabilı
yeunl ı~iyor. Onları daha faydalı 
bir halo sokmak için çalIŞiyoruz. 
Et:rafımm genç 'kızlar alliuştl. Baş 

hemşire ıçlerlnden bir tanesini gos
ter&ol-.": 

- İ'}tc yarının en değerli opera-

Btsik'kttt:m düŞ?n'ÜŞ, l..""alçası ve $ 

hı sargı i9ensinde idi. Sargıtar ; 
ıqmtştt. OkBıjer4i su sllrerek ~"9 

yavaş 'boz>e..."1 çrknrdılar. ~ tıil 
rnurtu!arı, 15l:ırabı ve yaranın 
yükfti~ lc'arşısmda fenalaştım· ,'fil 
sekten ı:rUp tutan ikız:lann ıyü'DC# 
kfın 'bUl'r nasıl sarardı ~ 
ca etrafa bir göz attmı. 

i.çin kafi gelmektedir. ' un '\nkıı.t'aya nak'.lı erı kal-
Bugün oyruyacakları saha mı tır. Çünkıü ., eni tes'kila't ka-

Rakıp .A.merıkan sa~lccılerl !kı 

rrı.ktp takımda. yer almıştır. İki mil 
hım Amerika ajansından 'birinin mü 
messili 'bır tarafta., dlğ'erl. karşı ta
rafta.dır. İkı .Amerika radyo ncşrı
yatınm Ankara. mUmcssillcrı de bir 
birine. ı·a.kip t.nkunlardll-0 am 

~ törlenne""'ta.i} ~kartabll~ ?r 'klz. 
dırJa.r. 

Fakat ne kadar yanılmTŞrm! 
Hepstnin gözlcr'l falt:aşı gibi ıı:( 

Btiyilk 'bir dikkatle 'iıocş.Ia.nnı w, 
ediyorlar. Hiç bırınln yilzU kor"11ıı: 
lAtnGU ~ gektnme ııta.meti 
go teren bfr ~ bile ta.,~ı'·, 

mir sta'clı gibi takın'\ vaziyetine nunu i.e Beden Terbiyesi Genci Spor t.cşkılatır.daki bu rekabetlo 
Muzaffer... rs 

'Hem• .... ıkı 1aft keserek senç kıza Doktor işini bitirdikten SOJ\ 6" 
Bu ıhare.ketlen ve aözlıeri haz· smda. suçunu itiraf etmiş ve mu· 

m edemiy:en Ali ae kendisini kay. M:kcırnc ıcliğeır şahit!lerin cdbi 
bcderelk karısının üzerine yürü· için ~ka lb.ir giioe hıra.kılmıştır. 
m~ ve lbıc;akla muhtelif ,.erlerin- * fıninönünde .dibek kahvesi 
d~n yara1adtk.ta'n onr.a ey aahibı satan Fillkıo& adındaki kahveci 
Şiik:r.iyeyc t>&kiımı~ ve onu da bir kaç gün evvel .kendisine kah· 
uç yerinden ağır surette ya~a- ve almak .iç.in gelen b ir çocuğa 
mı~tr. kahveyi yüzde yüz karla. sattığı 

..- - ralarda obıran kızılara baktı .P: 

di ki: • 
görıe küçültülmemiş ve her ha n· D~ektörlüğü kadrosunda bir 

il 1 
hera.ber Amerikan <Ve lngılız gau- sordum. 

gi sebeplerle isten· diği şcki de çok ,ih tıeas mevkii ayırıldığı ha1de t .1 1 ık· ki tnkrm .hal d _ Sızı neden lbu kadar seviyorlar~ 
hırıekct. imkanları y.oktur. uri Bosut bu ,ruıfelcrden biri- ecı er 

1 ıra P r· 
111 0 ça.-

Maçın cereyanı sırasında vak- eme tayin edrlmek istenmemiş. ı~e.'k yolunu tutmuşlardır. lkt ta.- dedim. 

1 l kım, blıttln 'haf•- bır'bırıni ha:vadı·.,_ 'Mutevaı;ı cevap verdt: 

- Bana. ıya.rdnnct ~m gelecı:1' ~ 
Muzaffer arkadaşlarının ı;ırııv 

a.tlarcasına koştu. alar o1d-uğu g'bi görü ccek, ofsayt stanbulda'ki barem vaziyeti ıle ..... ..- - tltifa.Uan. 
:vaziyeti, o.fsayt, penaltı ise pe- l)akıi yıoluna. gidilmiŞtir. Bugün to atlatmağa. çalıŞt.ıktan sonra. pa.- .Arkadaşları bu nıutevazt cevaba 
naltı. hetrl!bolsa hentbol olarak Beden T e?ibycsi Genci Direktör· zar günleri spor meydanında karşt· razı olmadiklan için atıldılar. 

- Yoo! .. Her zam:ın e:cn ddilı'18,.. 
BUUin kızls r; <Ben, ben> dls<' 

A i yet.İ.,.~n jandarmafar tara· iç.in Ad!ıyeyc ~rilmift,ir. 
fm clan yaıka!amnış, ağır yaralı Dün ~anan duru}JlUlsı GO· 

Ha.mdune ve Şülk.r.iye Haydarpa• n u nd a ,fj)ik,os asliye ikinci ceza 
şa Nümune h tanesine kaldırıl· mahkorr. i araril~ tevıkıf olun-

dı. ııt' 
Doktor rçlerınden bınnl DCÇli• ı; 

teshıt edilecek, her ı1d takı:m lüğü teşkilatı içinde Nuri Bosuta laşıyorıa:r. _ Yok, dediler. hakikati soylenıek 
da normal §aıctla'I' dahilinde o - bır ihtısas ımev:kü vermemek doğ. Ankara stadyumunun tenis yer- IAzrm gelıl"6e, Muzaffer, ıçimizde lbu 
~un oynamak imkanını bulacak- .nısu b{zim kadar herkeai: ha!Y· lerino cıvar hır sahasında yapılan ı~e en k'abUıyetırdir. Kımsenın yanı· rabercc yaraya 

pansınnan ya.p!r' 

mıştu. muştur. 

Karaba§ cinayetinin muha- * Bir :kaç ey evvel Sultanha.-

.Ur. Bu şartlar dahilinde de nor· rete dü ürece.ktir. Çün.'kü bu ar- hu yeni por mllsabakal'a.n gitt'ikçe na ~;aklru,mıya korktuğu feci 'kaza- sa.rdttar. ıı 
mal netıce İstanbul takımlarının kadaş. te.,,<ilciliı.tta vazife alanlarla fazla dıkkat ıve alA.ka celbct.F.ıeğeı larda. deı1ıal ileri atılır. Aynln'ken düştin<lfün. A:;il \e rı 
galı"biyetrdir. kryas edilecek olursa, bu islerde- haşlamıştır. Kesiği sarmaya. kant dindirmly cıp bır mffietin kahr~man ıar.J• 
===========================================~~~~~~MOO~~ ~~~~~~~-~ 

arttk 'birP.r çocuk oyuncağıdır. gibi, knrl.I sırtlarda gerflmış u~ 1~ 
kemesi mamında a m er.ikanvari bir lm· 

B d b . "dd t 1 Top sızlık of~ ve manifatura ma.· 
un an ır ımu ~ CW'\'~ w nd ib k . . 1 H" 

· · im Ahm H seyın magaza.nın cmu ı!Wl!asın ı 
bır cınayot o uş ve et a· k . id bul 660 n 

Tel: 42690 hanede. Karıabaııta. Yeni handa 1 gaz~sı aw gece cdçıaı_ 0,~_ U• 

cı adında 'biri Kasılm isminde hir ımu~ vkle ~er e unan "- • 

d k 1 b ki k ,.ı ı rayı ça ı'Ktan sonra suçun ıoaş· 
c. an ıyı ıça ~ a ıturar.a · ~- k r__ .ı_ ld w -'- L d ası tara.rnıa.an yapı ıgı zc:navı· 

uD~uş~'.L_ l-1 h-•-~ nı vermek iç.in !kendi el erini bü· 
un l"\:IUllCt S:Cmın ımu axc• ··k ib' eh ı- Lft!:.) 

·L ,_. w d ıL-~ yu ır ım aret e vcıt> amış voe 
merun.c ıo.umcı agırcc.za a uos· w _ ..ı 
1 thad · ed . him ib:ir magazanın ortasıflQ& ue,uzun yat.. 
a.nmJ.Ş ve ıs e mu 1 mı.ştı. Biliıbare H il$ey.in sıkıtıtml-

-. . . 

·· h'r'tgUn 
dığı zaman suçunu jti?af etmiş ve 
paıaıları c;a1dığın ı eöylecHkt~n 
sonra: da politılerin önünde meha.. 
retini göstemıişti. 

TEP BAŞI BELEDiVE BAHÇESi 
SA F 1 Y E ve 16 Kişilik SAZ Heyeti 

HAVAY ADALARINDA BiR GECE 38°1,a~1 L~~k 

... Jllt-- rıkrn 
. ~-' 

Kelle avaidi 
Napolyon Bonapart, bir gün 

ansızın kuvvetli b ir donanma 
ile Akkiya gelir, kara)cı asker 
döker. O sıralarda bu havalide 
vali bulunan Cezzar Ahmet 
Pata da, yapılan bu kabbece 
harekete fena halde lnzar. Der· 
bal hazinesinin kapılarını açar, 
paraları ortay saçar. Tellalla· 
nn : 

- Ey ahali, b ir Fransız kel· 
lesi getirene bir iryal var. nid a· 
lan her tarafta çınlar. Sılihmı 
kapan yerliler kaleye kopr, 
bürçlerde kanlı bir savq ba§lar. 
Biraz sonra Fransıilar bozguna 
ujrar gibi olur. Düşmamn bu 
halini gören hocalardan biri 
batını göke ~aldırır ve: 

- H ey Allahım, ehli islama 
biraz daha kuvvet ve acil bir 
nusret ihsan buyur. 

Diye haykırır. Oracıkta bu· 
lunan b ir Bektqi fakiri de he· 
men hocanın yakasına sanlı.r ve 
avazı çıktığı kadar bağırır : 

- İfi ona bırakma boca. 
Cezzar P&f&ya kot da kelle ava. 
idini dört iryala çıkarması iç.in 
yalvar. Bak o vakit d ü§111an na· 
sıl kaçar ve nusret bize doğru 
nasal k0§8r• 

Huseyin dun ba lanan muha
kemesi -csnasmda da a.yıni rneha· 
ret,i göstermiş ve kendi ellerini 
nasıl bağladığını aniat.nuştır. M u 
hakeme, şahit olan iki .komiserin 
c bi için talık edilmiştir. 

Alafranga kısmı GARDEN BAHÇ Si 
Amerikadan yeni ıelen zenci Ali Rıza'nm harikulitde varyete numaralan 

Varyete - hestoı·an - Dans - Caz 
Her gün 18 den 20,30 a kadar MA TiNE • Konsomaı;yon 20 kurUJ 

( Dünkü nüshadan devam) 
Ya.nmdak1 zabit, bu hareketime kı:z: 

dl, kôpUrdU. Bır işa.reUe ya.bancı as
kerler kollarıma sarıldılar. Çocuğu
mu yakaladılar .lkis1 Artin Y<>.r<len 
kaldırdılar. Zabıt Artıne hlddetlı hid
detli bir şeyl1ır soyledı. Artln etraf-

HİKAYE 
larına topla.nan koylUlcre bu sözlcrı 
tcrcUmc etti. köylUlenn yüzfüıde ke- boğazımı. saırldığı için çocuğu idam 
der ve kın da.Jgalanryordu. Bu keder etmek istiyor. 
bıttabı köye di:\şman gınşındendı. L"vet yavrumu oldlh'eccklerdı. O· 
Bu kin. mı1Jete, yurda,içl1ınnd<ı yaşa. nu gözlerımın önUnde bır ağaca bağ
mış bır yılanın düşmana gammazlık !adılar. Benim ôkollanmı da askerler 
etme3ındendı. srmsrkı tutuyarlardL KôylUler ga-

Artin ırıta.rak zabıtın dediklennı zap ve kin içinde kıvranıyorlardı. Fa. 

MEMİŞ 
--Yazan:---· 

Sema Sadri 
tekrar eUI: kat yabancı askerlerin süngülerı. tu- evlatcığım da gıdlyordu. Dudakla-

- Koy !rnl altındadır. Bundan feklen onları bl'r t~yanda.n menedi· rımdan: 
böyle bızı dınlıyroekBinız. Bıze ıtaa.t yordu. - Ah! 
edeceksinız. Karşı gelenlere ceza bU· ArUnln yanındaki zabit tabanca· Diye bir ı;es 'koptu ve arkadan hır 
yük ... l<~ılAn glbı saçnıalardnn aonra: sını çekti, çıkardı. Hemen atılmak, sılAlı paUıı.dı. Bir ıkl sllAlı sesi daha .• 

_ İşte Ha.san dayı serkcşlık cttı- boğazına sarılmak, parçalamak içın Fakat ılk paUayıştıı çocıı~u öldlir· 
ği için, 'kazlı koyduğu tçın ona lşgal lko anmı tutan askerlerin elinden kur mek Uzcre tabancasını 'kaldmp ni
komutanı idam cC'Za.Sı verdı. Fakat tulmak ıstedrm Deprcndım, 5tlkin- şan almış dU.,qnan zabitin arkaya. 
[htıyar otduğu lçm 'kendistne cıdı. dım. Ba.şımıı. bır tüfek dıpçiğı ındı. doğru bır kavıs yaparak yu\'arlan
Ya.şa.clığı müddet mahpus kalacak... Gözlcnın kararır gıbı oldu. Bu buh· dığmı, köylıileı-e karşı etra!tan sün-

1 d edil ktir ran arasında. zabltın tabancasını kal- gülcrıni uuıtan dllşmnn askerlerden 
Her suç u ı sın ece . 

d dırd.ığını ve evlAtçığıma karşı nişan hır lkisınin yaralanarak <'llerinden 
Bu karo. kuş adaleti k~ın a a: aldığlnı gordUm. CellA.t heri! cellat:- eı!A.hları dUştOğUnU gördüm. 

lıkla.şmamak ve bu adalet dilşUnccsı lığı da kend yapıyordu. Çocuğumun Köy lta.rıştı. Bir ntl ı yıldmm gıbl 
ni tcr.ılnderı alkışlamamak kabil de- htizllnlü, clemlı gozlcrllc gozlerim çar alana gırdl .. Arkadan on, on beş atlr 
ğlldı. Bir yumruk için ölüm ~J pışb. Sendeledını. Yere yıkılıverdim, ı daha ... 
\Orıyor, hapse çevirtıyor. Bır ca usun Cellat herif tetığe dokunduğu gıbi Beş. altı d kl.kn.lık bir karg hk. 

Ağlıyarak çocuğuma sarıldrğmu ha· 
tırlıyorum. Bır de Artinin ölüsünü 
kôylWenn sUrükleyıp alandan çıkar. 
dıklarmı, sonra. baş ucumda. taUı ba
ktşla.rilc beni teselliye c;alışan bi'r kah 
raman görüyorum. Bu çehresi tunç 
rengi almış, başında. kalpak hır hey
keldi. Bu köye ilk gıren o tdi. Bu oğ
lumu öldürmek istiyen cellAdı bır 

kurşunla yere seren kahramandı. Bu 
Memışt!. Bu artık m!Ut çete reisi idı 
... e şımdi' hem köyilnU kurtarmış, hem 
hainlerin cezasını vermişti. 

Beş altı dakikalık kargaşalıkta 1· 
ki koyın yaralandı, olenler oldu. Dtlş· 
mıın askerlcrının çoğu temizlendi, ı

k! Uç tanesi kaçtılar. Bu Sll'ada Me
mış yanıma geldi. Başında kalpak, 
belinde, omuzlarında. fişekler, gözleri 
kızarmış, }'ilzü gözU yanmış, bakış
ları sert, ellerime sarıldı: 

- Baba, 'köyUn basılaca.ğmı iki 
gün cwel haber aldık. Fakat yerı
miz uzaktı. Doğı'u selemezdlk, do-

Ders saati yakla.şm~. ıı Bugünkü dırda. blr obUs parça.sılo kop: ,:.ı 
dersleri mıkrop kaçm~ blr yarayı bacağından akan kanların s ? si\ 
t izi 

ı...;., süzülerek' yerleri 'kızıllaştırdı~ em enıe ... .....,.... 
Koşa koşa. den;iba.neyc doğru gideı· de atıldıklarını goreceğim. 11J1l<u 

lerken !beni de davet ettiler... Ve .oolki onları o gün. 'bug c 
- Gelın de görUn!> 
Görm\ye ne lilzum vardı kL. Hep

sinin yüzlerınden ne ya.pmağa kadir 
oldukl&n b ir bakışta anlaşıltyord\ı. 

Onlar değil bir yaraya. pansuman 
yapmak, dağ başında ~arapnel parça
le.rıle delık deşfk olmuş 'bir vucudu 
ıyl ederek bır hayal kurtarabilecek 
kabıliyette uısanla.rdl. 

- Pekı diyerek, davctıerıni kabul 
ettfm ve yUı1idlim. 

YlirUrken izahat verıyorlardı. Gö· 
n'illlU hasüıbakıcnık kurslarmı .sa.de 
burada zannet\neymiz. Kadıköytlndc 

la.şık. yollardan yot4t.1k. 
SöZUnU tamamlayamadı. İki Jlth 

pa.Ua.dı. İkl ku~n yiyen kahraman 
Memlş oldü ve yere serildı. 

Kaçan dU.şınan askerleri, uzaktan 
bır kayanın aı'kasmdan kahbece ni· 
şanlamışlar, Memiş vurmuşlardı. 

Za..vallı ~ocuk: 

- Ba.ba, vazifemi yaptım. 
Dıyebildı ve 'i.lAve etti: 
- H~lAl et hakkını baba • Arka.· 

daşlar sizi Allaha emanet edıyorum. 
Siz de .helAl edin hakkınızı ..• 

s'onra bana gıttıkço sönen bir ses
le: 

- Beni köytin yüksek bir yerme 
gomdUr baba ... 

Dedi ba.şka 'hır .şey soyliycmcdi. 
Gozlerı dondu. tSeSi b(ttJ. Nef~l dur
du. 

Sn:bahleyın onu ışte ~ ağacın ya
nına gönıdllk. 

Hasan dayı ağlamağe. lba.,c;ladı. Hıç 
kırıklar arasında: 

- Öyle vasiyet etmı.şti evlfı.t, öyle 
yaptık, dedi. 
GUncş batıyordu. Ufuklar kLpkızıl 

olmuştu Atlarmuuı bindık. Mcmi.Şm 

mezarını eeliı.mladık. Tepc<ie.n e.yn!
dı'k. Güneş artık kanı damla damla 
ovalara düşen yaralı bir gUl gibi. 

.Atlarımızı sürdük. 

den daha kuvvetli. bugUnkUndcJ\ 
ha ccsı.r, 'mukaddt>s 'bır vazifeyi ~ 

daha. mukaddeS 0•11~ Faruk FE:rıi .,..,,.,,, 

Piliçli pilav 
Tam mevsimidir. lstenilerı .'o~ 

yiiklükte parçalanmış iki pitıclı 
iki yemek kaıığı erimit tereY~i'; 
bir kaç çentilmit soğan, bır• 
kekik otu ile bir t encerede ~ 
ğa.n ve piliçler lmanncaya ~ 

·,.ı~
dar kavurunuz. Sonra, ı f' 
temizlenip yıkanmış mısır ..,e' 
Bananın kasım.beyazı cinsİtld 
dört yüz gram pirinci tencere; 
koyunuz ve bu sırada bun" 

kahve fincanı su ile ya~'? ~ 
mek ka§lğı tuz kabnız. Pırı~ e' 

§İtince yarun kahve kqığı 1 .• 
nih3har ve. İnee rendeden g~ 
rilmit b iraz havuçla kabukl , . 
soyulmuş bir kaç olgun d~. 
tes doğrayıp içine atuıız. d 1 
!içlerle pirinçleri örtecek lıt. ' . 
et suyu ilave ederek orta lı9~ 
retli bir fırına sürünüz. P~1 

• 

t ita b üyük'" bit t•· en sonra, P vı di· 
bağa alınız, piliçleri üzerine 

ziniz ve b ira z et &uyu ile eritİ1' 
mi.ş tereyağmı gezdirip b~ 
sofraya veriniz. 
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[ANKARA HABERLERi 1 
Millet Meclisi dün toplandı 

Çiftçi mallarının korunması 
kanunu müzakere edildi 

, J\ıtkara. 20 (Telefonla.) - BugUn liğinden halledrlmlş olur. 
Maat ıs te toplanan Büytik Millet Kmıal Ünal şöyle bir tehlifte bu-

d 
ecıısı, müddeti dolmuş olan örfl i· lun'muştur: 

11.rezı · k ın altı ay dahıı. uzatılmasma - Koruma meclisi kuracalt ohır-
arar vermrş ve Adliye en<:Umeni ta· sak, çok korktuğumuz biı· şeyin vU

rarınd k an meclis umumi heyetine sev- cut bulmasına sebep olacağız. Köylü 
t. t'dıJc.n kl olUm c<'zasını kabul et- killfet altına girecektir. tyisi ml be· 

k'en sonra çiftçi mallar:ının korun- lediyelerden iki ve çift<; den de Uç a
ltıaaına dair kanunu mUzakereye baş za alarak belediye reısinın rıyase
aınıştır. tinde bır 'koruma encümeni tesblt e-

d Geçen celsede meclisin lcarar ver- delım. 
tı ''kilde tadile uğrayan birinci Emin Sazak ta. meclisin kllçUk bir 

ltıadde kabul edildikten ti<>nra. diğer emeline tercüman olarak muhtarlı· 
ıtıaddeJerin müzakeresine geçilmiştir. l'hn lağvedilmiş olmasından şikAyet a· p· 
ıj UtUn memleket çiftçiliğini alaka- etmış, muhtarlıklann bu işi mlikmn-
t~r tdı:n bu kanunun maddeleri üze-- melen başarabileceklerini söylemiş ve 
lı de ıneclis umumi heyeti bUyük kanunun bir çok eksiklerine işaret 

1 
tr hassasiyet göstererek, hatta. ke· ederek daha mUltemmel 'bir halde or. 

rııllıcter Uz.erinde dakikalarca dur- tayr\ çıkması için encümen tarafın
~ akta, l'ereyan eden şiddetll mUna- dan iyi bir tetkike tO.bi tutulması te· 
b(a!arla çiftçlleıimize mükemmel mennisinde bulunmuştur. 
tıır kanun hazırlamak gayreti sarfet KUrsltye gelen SalO.hattin Yargı ise, 
eltteıtir. ı;erek encllmenin, gerek mechs .ekse· 

'tp~ hususta sorulan suallere Galip riyetinln kanaatıııi şu şekilde izah 
er ezcümle şunları söylemiştir: etmiştir: 

1 Belediyelerde, belediye meclis- - Bu kanun köylU!erin ayni ga
\~. \'arken bir de koruma meclisi ye etrafında birleşmelerini temin mak 

11~Ude getır.mek doğru dcğtldir. Ka- 1 s~dlle lcal~me alınmıştır. Kcn~l işi· 
llda. koruma mccl~erınde çalışa.· 1 nı kendi gormek gibi bir nevi bır ga-

caıu 1 f 
1 arın fahri olarak vazife alacak- yeyi tstlhda etmektedir. Yazıcılık, 
rlrı Y&ztlmaktadır. Blr devamlı işi odacılık ücretli koruma meclisi kur
•hrı bir meclise bırakarak işlerin 1 mak mevzuu bahis değtldir ve ola
llıaın tu ete uğrauhnasma taraftar de- maz. 
bn::· Esasen belediye kanunu muci- Abdurrahman Naci ~sc, lkre~lz ~
Ilı e belediyeler kurulacak konıma tarak klırulacak bir oheyetın luç bır 

1 
'tlislerlnın hizmctlcrtnl bugün fil· iş yapamıyacağını, koruma ımeclisl.e· 

ıı:~ Yapmaktadırlar. öyle c\duğu hal- rine belediye reislerinin riyaset etme
>' niçin bu işleri belediyelere vermi- t;i doğru olacağını mUda.!aa etmiş· 
~lhı de fahri bir mechse bırakalım. tir. . . 

U hususta. bir çok mebuslar söz Bır hatip, 'murakabe heyeUerlnln 
~ışıar ve ileri sUrUlr.n fikirleri for· ba.şmda kaymakamların bulunması
tlt~le ederek Rclık lnce şöyle demiş- na itiraz ettiğinden Ziraat Vc.klll, 

· ıctırsüye gelmiş ve ezcUnrl-0 demıştlr 

~i:u Bu işin belediyelere verilmesi 
llııı değildir. Hu.<;usi bır teşekkUle 
lar tlaka ihtiyaç vardır. Ynhuz bun
bfr fahrı olarak çalışacak olurlarsa 
r-.ırıı1' Yapamazlar. Diğer taraftan ko 
la a lneclis!erl kurulurken şu nok· 
~unutulmamalıdır: Onlann da top
te lleakları ibir odaya, k!tibe ve sa
ta.:t ihtiyaçları vardır. 1.yiSi mi zi
bır erbabından klmselerı kurulmuş 
lcrıııt~ekkül olan belcdiy~ endUmen-

e ithal ettirirsek mescle 'kendi· 

ki: 
- Kaymakamların işin 'başında ol

ması bu işin yUrlhncsin<le çok fayda
lı olur. Maddenin aynen kabulUnü ri
ca ederim. 

saat on dokuza kadar devam e
den :mectiS, aleyhte veı ilen muhtelif 
ta.J.Crirleri reddederek kanunun dokuz 
maddesini ba'Zı wak tadillerle kabul 
etmiştir. 

Meclis, pazartesi gUnü toplanacak 
tır. 

paktı 

Alman 
Matbuatı 

(Baı}ı ı incide) /-/ 

mutena yerde neşredilmektedi·. 
Bilahare, pakt hakkında Roma, 
Sofya, Budapeştc. Stokholrn, 
Nevyork ve l okio' dan gelmiş o· 
lan tdgrafıar ogelme'ktedir. Bil
hassa Amerikan tef sirlcri tebarüz 
ettirilmekıte v~ Alman diploma· 
tik ımuvaffakiyeti beHrtilmekte
dir. 

Bundan başka, bütün gazete· 
ler, Türkiye hakkmda ımakalcler 
ile ekonomik imkanlar ve müba
delelerin müstakbel ink~af ı hak
kında uzun etütler neşre~mekte· 
dfr. 

Na.chtausgabe diyor ki: 
Londra, bigfme ı;t<>zökmcğe ça. 

lışıyor. Halbuki bahis mevzuu o
lan, ıbirinoi derecede eh~miyct
li bir .d~plomatik vesikadır. Türk. 
Alman birlığinin lbı.hassa ckono· 
mik ısahada crnanası vardır. is
met İnönü, an'anelcre dönmüş 
ve bu .suretle Almanların kalbm: 
fethetm~tir. Türk milletinin e;k
seriyeti ttarahndan da ımuhakkak 
surette tasv;p olunacaktır. 

Gazete, :bundan sonra, İngiliz 
siyasetinin •hedeflerinden 'bahsc!
mekite ve Almanyanın Türkiye
nin Balkanlardaki rolünü tanı· 
makta .oıduğunu h~ırlatmakta
dır. 

Abendausgabe gazetesi, Türk· 
Alınan ekonomik münasebe.tleri 
üzerinde mütalaalar neşretmekte 
ve A~manyanm, geç.İci su;tcfeh· 
hüm!lere •rağmen, Türkiyeye da
ima .itiımat etmiş ve Tfulk dostlu
ğuna inanmış olduğunu tebarüz 
ettirmekttedir. 

Deutsohe AllgemeJne Zeitung 
gazetesi, :ba~:nakalesinde, paktın 
dünyadaki akielerini .bahis mev· 
zuu etımekteda-. Bilhassa yabancı 
malbua1ın bazı manevraları Üze
rinde durulma·kıa ve İngilteredr.
ki akisler •tet1kik o'lunmaktadır. 

Ayni gazetenin Roma ımuhn
biri, B. Mussolinl'nin nut'kunun 

C · M 'f V kT ' Ankarada çok iyi karşılandığını 
oğrafya kongresı aan e 1 ınm bildiz:mckte ve İtaılyan büyük el-

b Şı;a 1 ;t. nda toplandı ~-~~1 ~n B. Seraçıoğrtı .;ıe yaJ>lı~p a " n ·~ı gö.rü meyj tclbaruz ettırme'ktedir. 
r Ankara, 20 (A.A.) - Coğ- lan':nlştı:. Ko12grenin katibi ve İs. İtalya, Türkiye ile ıyi ımünase
;?a ongrcsi umumi heyeti b~: taırbul Üniversitesi Türkiye coğ· bct!erde menfaat.tardır. Çünlcü 
li il eaat 9,30 da Maarif Vekılı rafyası ~rofesörü Besim Dar· Türkiye, İta1yanın ~erbest:Si .için 
lı~n Ali Yücelin reisliğincle ça. kot, komisyon adına umumi he- mücadele et'tİğj Akdenizin - bir 
ıı'fıqal,ttına 'baı.lam~tır. Lise sı· yete izahat vermiş ve aza. tara· .kapısına •malik bulunmaktadır. 
~.arı .için 'hazırla.nan coğTafya fı.ndan sorulan tbazı hususları ten. İtalya, bunun için Türkiye ile 

llfr.._r 1 •t t ı·ı· k sulh .istiyor ve bunun irın' d;r ki ct --ua.t :program anıe or ıı - vir etmiş ve kongr~ bu izahatı a. " . 
;... t~t ı.. \, T' r 1 · 1928 il.kbaharında Milano'da B. 
vı:... 0~11an, ıcaret ıse er~. fi görerek komt.c.v-onun raporunu 

'"'Cl.ın k il S k l •YJ Muss'Ollııi ile Türk VekilJeri ara· 
ı,... . en o u an ve anat 0 u • ve tcsbit ettig• i bölgeleri, bun la-
l 

•• co lif "f d t an sında bir görüşme olmuş-tur. Bu 
lrı i1: ya mu re a progr ,- rın .ihtiva ettiği ıta1i bötgeleri, bu do!itluk, İllmet lnönünün Romayı 

L lctk.ik ve müza:kere olunara.k .. 1 l . b' b' · b"· 
"lbu1 . . ö• .. bo ge erı 1 ır ırınden ayınn ta ıı ziya:reıtile takviye edil'miştir. 
lltof .... :: ~diCilmıştır. glcden. 1?~.ce sınırlar ve amillerle bqeri ve ik- Gazeteci, Türk _ haly_an mü· 
~ ~vvr elil Aybarın reıs ıgın· • .ıı • -
c ya ... 1 !'1...: • L d o0kul tısadı §arnım aynen 'tasvıp ve ncuıebetlcrin:in uzun 'bir tarihçesi-
~- ,-tan uıncı ccl!le_ c k b l ed k 1 O ..:ı • k k 1 .. t lrafya kita lan ha'kkmda mü- a u ef'C' yarın saat 'll.~ ça. nı yaptı tan cı;onra ma ·a csını 
th~1 '- ~ 'h •--an lısmalarına devam etmek uzere şöyle bitinnekte,clir: 

tl s ııçomısıyonc&; azınan • B 1\1 ı· .. · .:ı_ 
()?or tetkik ve kabul olunmuştur. saat 18 de toplantıya 6on ver· · n u~ ını n•n nu~u şunu is. 
ı-~lcdcn sonra eaat 15.30 da Ce. miştir. Yarın saa.t 10 da toplana· bat ediyor ki Türk.iye ile anln-
11~ •• A:Ylbarın rc;sliğincle toplanan 1 cak o1an ıkongre, ruznamcsindeki mak hususundaki ltalyan arzusu 
•Un .. · 1 l l d l daima aynidir. ta~ cu ~claede. 4Tüıkiyenin c.~.ğ- terım er, ve y~r .. crin. ad an ırı. Berfiner Börsen Zcitung ga· 
l·

1 
a tbolgelerı:ı> hakkında Tur- ması mesele.len uzerınde de ka-

Ye 1 al _n. zetesi, Ankara muhabirinİll Kös-h coğ'rafyası komisyonunca rar arını ar~ mesa.ısine son ve-
lıırJ b L • tenccdon An-karaya ıseyahati in-

ıı..._ anan raporun tetkikine aş rcceıc;tır. 
,~ tlbalarım .başmakale olarak ncş· 

rebmektedir. 

Amerika ile 
tnihver arasında 
den· (Başı ı incide) X /X 
tıı ~Lı.ısı tarafındanı t!orpillen-
11.;~ ~ir enternasyonal ~aydu!
\oc lıa.reıkcti olara'k tavsıf etm~' 
~ Aı:rıcr1ka ıB.irlc.,~ <lcvlerlerı· 
ıı~~ açck denizler.in lkuilanı'lması· 
de lrnanyaya terkelimok ın.iyetin-

80lnıad1ğını ıta.srih ey.l~tir .. 
~: · RooscV'elt ezeüm1~ demıŞtır 

dt::- R~in Moor' un bir Alman 
a <i ~!tısı tarafından ıbatırrlmış 
trı~ u.gu dtat'i auretıte tcs'bıt cdil
tlcf~r. TıorpiPl'emenin 'llmumi he
~lıı~ Atı1erlkan ticaretini, Oky~
~tt ~· lbu ıticaretin Alman ru
~c 1~1nc münafi ıgibi gözüktüğ~ 
1ı1:lt ~cr~cn lkıovımak gi!>i. gözü~
tlJI\ tcd.tr. Htısusi !hedefi .ıs"e, ibu· 
trı~ ıdoet im cm{ ek etlerle ticareti
'ht~ l1l :ıtaa uğratmak gibi gözük 

cd&r. 
l-fiç lh. . . . \>ey lr Amerikan ıgemısının 

~ı ~Amerikan şilebinin ·cndisi~ 
ttfc .1aanlarıdan masun telakki 
lııa~ec~i ve Almanyanın bizi 
ttı~· crcnın yaşamak/ta devam et
~,~nc. ~ardımda bulurAmak.tan 
tıl}> ~rıntjye kadar yı'Mıtımak 
tl~~ııde <>1.duğıı hakkında ikcn
lc'ilkk· cvvel~c ıhtarda bulunmu§ 
dir. E.~ ct.ıneımiz .icap eylemekte· 
l>ııt ger 'buna boyun eğersek 
tıııı ~rçilmez lbir tarzda, dünya
~trıod illan Ra;>iıtnın bugünkü zi-

•rlarının ta.haklkümü altma 

B. Hitler G. 
List'i kabul etti 
Berlln, 20 (A.A.) - Hitlcr. dUn, 

cenubu şarki kıtaları kumandanı Ma 
rcşal Llst'I kabul etmiştir. Balkan· 
larda cenubi Sırbistan ve Yunani.s
tanda cereyan eden muharebelerde 
Alman ordusuna kumanda etmiş o
lan Mareşal Llst harekı1t hakkında 
Hitlere mufassal izahat vermiştir. 

Hltıer aldığı izahattan dolayı Ma· 
reşaJe teşekkür etmtş '\'c kendi.sini 
nezdinde misafir etmiştir. 

gittınesine muvafakat etmiş ola
cağız. 

Boyun eğmiyoruz ve boyun 
eğmek nzyetinde değiliz.> 

.B. Rooseve.lt, bu mesajında, 
hükUınetin Amerikan ticaret gc
mi1er.in-i bimayc için ne gibi ted
birler düşündüğünü ifşa eyleme· 
mi.Ştir. 

İtaly! da harekete geçti 
Roma, 20 (A.A.) - Resmen 

büdiritdiğine göre İtalyadaki A
merikan k-onsolos1ukları kapatıla. 
caktır. Amer:iıkan kıonsolosları ve 
memurları nihayet 25 temmuza 
kadar ltalıya<lan ayrılmış olacak· 
)ardır. 

* Va~ingfon, 20 (AA.) - 1-
ıtalyadaki Amerikan konsolosluk. 
laırmm :kapatılması üzerine Ame
rikanın da .Almerikadaki bütün 
ltalyan 'konsolosluklarını derhal 
kapab11ası bekleniliyor. 

Muhabir ez.cÜınle diyor k.i: 
Türkiye, Avrupa ile Asıya a

rasında bir .köprüdür. Aınkara, 
hükumet merk~i olarak bir sem
boldür. An.kara, iki 1kıota arasında 
nöbet lbekliycn bir Türıkiyenin 
Türk lkalbiıdir. 

inönü siyaseti, ibi.r sulh siyaae
tidir. Türık.iye, ıbu siyasetin Al· 
man ıs:'Y'aset!ine muhalif bulun· 
ınaırnasmdan ve A11manya ıtara· 
fından tasvip edi1lmesinden mem
nundur. Matbuatın !hattı hareke· 

Helsinki' den relen bir telgraf 
bize, Aland adaları Fin - Sov
yet komitesinin faaliyetini tatil 
ettiğini bildirdi. 

Baltık denizinin şimal ucun
da, Botniya körfezinin ağzında 
ve Finlandiyanın 24 kilometre 
garbında küçük büyük 300 ka
dar adadan teşekkül etmiı gru
pa Aland veya Aland adaları 
adı verilmektedir. Grupun sat
hi mesahası 884 kilometre mu· 
rabbaıdır. 

Bu adalardan ancak &ekseni 
meskundur. En büyüğünün adı 
Aland,dır. Aland adasının uzun 
luğu 40, geniıliği 35 kilometre
dir. 

Moskovada 
Moskova, 20 (A.A.) - Ofi: 
Sovyet basınr, Türk - Alman mu

ahedesinin metnini ve Berlinle An· 
!<ara arasındaki ticari mi.lnasebetle· 
rin in'kişafı hakkında teati edilen no
talan hiç blr mUtalb y'UrUt.ıneden 
neşret.mtştlr. 

Yabancı müşahitler, Tllrk - Al· 
man •muahedesinin TUrkiye ile Sov
yeUer iblrliği arasındaki 'mUnasebet
Jeri bozabileceğini zannetmlyorlar. 
Muahede her ikl hllk\imet tarafından 
evvelce girişilmiş taahhUtler hakkın
da ihtiyatı kayıtlar mevcuttu,r. Tür
kiye ile Sovyetıer 'birliği arasında bir 
ademl tecavüz ve bitaroflık paktı ol
duğu gibl 25 •mart 1941 de de .Mosko
v.a Jlo Anktm\ arıısında. bir dekllı.
rasyon ll':ali cdilm~ır. 

Almanya ile Romanyanm Sovyct
ler bırllgtnden metalıbatta bulundu
ğll h:ıkkında yabancı memleketlerde 
dolaşan şayialar, salAhiyeUi mahfil
ler tarafından tekzip ed !~ektedir. 
Sovyetlel' birliğinden .metallbatta bu 
lunulduğuna dair de ortada bir alO.· 
met yoktur. 

Amerikada 
Vaşington. 25 (A.A.) - Tilrk • Al 

man do5tluk paktının akdi Amerlka
da heyecan uyandırmıştır. 

Nevyork Times diyor ki: 
Yeni muahede Vaşington ıslyası 

mahfillerinde de bUyUk bir al!\ka u
yandırmıştır. 

HUkCimet 'mahfilleri TUrk • Al· 
man paktını son dere<:c mWılm ad
detmektedirler. 

* Nevyork, 20 (A.A.) - Ruter: 
N"evyork Times gazetesi başmaka· 

lesinde Tilrk • Alman muahedesinin 
lngııtereye karşı olmaktan ziyade, 
Sovyetler birliğine ınUteveccih bu
lunduğu noktai nazarını flerl sür
mektedir. Radyo 111uharrirlerlnln ço
ğu da ayni fikirdedirler. 

Romada 

Kalılre, 20 (A.A.) - Orta şark 

İngiliz kuvvetleri umumi karargtıhı
nm tebliği: 

Libya ve Habeşıstaııda vaziyette 
değişiklik yoktur. Surlyede rnumı.re
be bUtlhı cephelerde devam etmek· 
ledir. Cephenin sahıl kısmında Avus 
tralya kıtaatı gördükleri şiddetli mu 
.kavemet karşısında ağır bir surette 
ilerlemektedirler. Şamın cenubunda 
adetçe Usttin Vişi kıtaları 'h'Ur Fran· 
sız kuvvetlerine karşı şiddetli bir mu 
ka'bil hikum yapmışltlrsa da hUr 
Fransız kuvvetleri mevzilerini meta.
netle muhafaza etmektedirler. Bu 
mmtakadak1 İngiliz ve Hint krtaları 
mahalll bazı ilerlemeler yapmışlardır 
Mercayunda vazıyet tamamlle aydın 
1 anm m1ştır. Bu bölgede çok şiddet· 
li muharebeler olmektadır. Diğer 

bölgelerde Viı;ıi krtalarının devamlı 

mukavemetine ratmen mahalli iler· 
lemeler kaydedilmiştir. 

Cebclitarıkta infilak 
Lalinea, 20 (A.A.) - Dün 

akşam hava .kara-ntfken Cobeüta· 
rıktan şid.de!t:Ji •bir infilak .eşi gel. 
mi ir. İnfilakın limandaı bulunan 
bir ıtcareıt vapurunda çıkan yan· 
gın netcesinde V'l..lku !bulduğu 
tahmin ediTmektedir. İtfaiyenin 
gayretlerine .rağmen zararın mü
him orduğu anlaşıkaktadır. 

lfyan ınlinasebetlerini ihya etmek ar
f'.USI! n dadır. 

Roma. 20 (A.A.) - Stefani ajan· 
sı bildiriyor: 

Romada sö.YJendığine göre, Türk • 
Alman paktmm imzalandığını von 
Ribbentrop Venedıkte Kont Clano
yaı haber ,•ermiştir. Muahedenin im· 
zalaıtmnsı İtalyada bUyük bir mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Türkiye, Almanyanın kendi ihak
kındaki sulhperverenc niyetlerini an 
lıyarak fukdir ettiğini isbat ct'mlş 

bulunmalktadır. Türkler, bunu, geçen 
aylarda tngtlizlerle A'merikalılann 

Almanya ile Türkiye arasındaki vazı 
yetin tavazzuh etmesine mflnl olmak 
için yaptıkları ime., teshir ve tehdit 
tcşebbUsleriııe rağmen göstermişler

dir. 
Mus.solinlnin dediği gibi, İtalya bu 

muahedcnln akdinden bilhassa mem
nundur. ÇUnkU İtalya, Tiirktyeye kar 
şı dafma bir anlayış ve iş birliği si
yaseti :takip etmiı;;tir ve bu siyaset 
daha 192 senesinde baş1amıştır.'"'Fn 
halkika İtalya ile TUrkfye arasındaki 
dostluk paktı 1928 de aktedilmlş o
lup elan meıiyette bulunmaktadır. 

Dostluk muahedosinden başka, 

dlin Anka.rada iki memleket arasında 
matbuata ve iktisadi meselelere alt 
anlaşmalar da imza. edilmiştir. Bli· 
tUn bunlar iki Akit: tarafın, araların
daki dostluğu inkişaf ettirmek hu· 
susundaki katı azimlerini göstermek 
tedir. 

Bu anlaşmalann haiz olduğu ehem 
mryetln dUşmamn gözünden kaçma
dığı Rdmııda tebarUz ettirilmektedir. 
Bununla beraber, dU~man darbenln 
tesirini itiraf etmiştir. Hasrm şimdi 
bu a.nla..şmaların harbin devamı ba
kmıından ne demek olduğunu pek 
iyi idralc ctmektedrr. 

Fransada 
Clermont l'"crrand, 20 (A.A.) 

lOfi): 
Petlt Joumal gazetes • diyor ki: 
Saracoğlu, çok bliyUk diplomatik 

hasletlere malik dkluğunu lsbat et
miştir. Saracoğlu gal'bin btitlln rea
llzmin~ şarkın butUıı füeeliği ve lh· 
tiyatkarlığl lle meı.çedip uzlaştırma· 
sını bılmiştir. O tarzda hareket ede
bilmiştir ki, k<.hnşularından h~ bl· 
rlsiıtl gayri memnun bırakmamış ve 

Rdma. :?O (A.A.) - ColTiera della her defasında kazanmıştır. 
Sera, diyor kl: Alman lhUkflmetinln çok zaman-

Mlhverin :siyaseti bir olduğu içib danbcrl teklir ettiği liu anlaşmaya 
yon Papen TUrk - Alman paktını İ· muvafakat etmekle İsmet İnönü ve 
talyn. namına da im'za etmiş demek- hUklimetl, yukarda bahis me\·zuu et
tir. ltalya, Türkiye ile 1928 de yani ı tiğlmlz ibu realizmin yeni bır btirha· 
anlayış ve iş birliği zlhniyetı ile baş- nmı vermfştır. 

ADALARI 
Aland adalan, 1809 tarihin· 

de İsveç tarafmdan Rusyaya 

terkedilmiş ve bu adalar Rus· 
yanın Finlandiya eyaletine ilhak 

edilmiştir. 

Rusyadaki ihtilali müteaktp, 

6 kanunuevel 191 7 tarihinde 

Finlandiya istiklalini kazanınca 

Aland adaları halkına da mu

kadderatını kendileri tayin et-

mek hakkı vcrilmi§ ve gayrires

mi olarak toplanan reylerle 

halk lsveçe ilhak arzusunu gös

termiılerdi. Fakat 1921 de Mil-

1ctlcr Cemiyeti, bu adaların 

Finlandiyaya ilhakına karar 
verdi. 

Adaların 1930 da tesbit edi
len nüfusu 27,903 idi. 

Son Fin - Sovyet harbinden 
sonra Finlandiya Sovyetlerin 
bu adalarda üsler tesisine mu
vafakat etmiı ve adalarla ala
kadar salahiyetler meselesi hak
kında karar vermek ve Finlan· 
diya merkez hükiımetile çıka· 
bilecek ihtilaflan halletmek 
üzere bir Fin • Sovyet komitesi 
kurulmuştu. 

Sebeplerini daha sonra an· 
layacağımız üzere, işte bu ko· 
mite, faaliyetini tatil etmiı bu
lunmaktadır. 

Avam 
kamarasında 

(Başı 1 lncille) -
Çörç ll, Avam Kamara.sının önU· 

mUzdeki toplımtıları ruznamesinl ba 
his mevzuu ederken, ticaret donan
ması hakkındaki mlizakerenin, me· 
sele ltleni müzaltere edılirse umumi 
menfaat için ciddi bır tehlıke teşkil 
eyliycceğ'lnden, gizli bir celsede yapıl 
ması lAzım geldiğini söylemiştir. E
ğer müzakere gizli celsede yapılırsa, 
meclise beyanatta bulunacaktır. Fa· 
kat aıerıı bir ceisede muhakkak su
rette lblr beyanat yapmıyacaktır. 

Çörçil, sözlerine şöyle de\•am et· 
mişti:: 

AUantlk muharebesi, devamlı bir 
harekettir ve bunun ciddi mahiyeti, 
6ene ilerledikçe vukua gelmiş olan 
herhangi diğer bir şeyle hiç bir su
retle bertaraf edilmemiştir. 

İşçi partisinden ShinveH, alenl bir 
mtizakere yıı.pılnınsını tcldıf etmiş, 

ve buna esas sebep olarak böyle ibir 
mUzakerenln efkarı umumlyedeki en 
dişeleri ortadan kaklırmağa. yaraya.. 
cağını ve ayni zamanda harp vazi· 
yeti hakkında mUstacelıyet hissini 
doğuracağını Ueri sUrmUştür. Shln· 
veli, mceelfl R0o.5evell '\'e Aieksander 
{;ibi mesul devlet adamları tarafın· 
dan mütenakıs ve her halde endişe 
verici beyanatlar yapılmış olduğunu 
ve tcşcvvUşU bertaraf et'ını?nin şa
yanı arzu 'hulunduğunu :söylemiştir. 

Fakat Çörçil, bu meseleyi tetkfk :ı.. 

çin davanın kokiine kadar giden tam 
bir beyanat yapılmasr ieıtp ettiğini 

s 

1::::::.~AŞ ~DENDBVAMl 

Civarımızda 
yeni fırtına 
alametleri 

(Ba.,ı ı indde) •/• 
emellerimiz olmadığı için hiç 
bir yem, hi~bir vaat bizi etrafı
mızdaki mücadeleye sürükliye
mez. Bizim hiç bir zaman, hiç 
kimsenin arkasında bir tecavüz 
unsuru haline gelmiyeceğimiz 
hakkında bütür alakalılar tam 
bir emniyet duyabilir. 

Kendimize ait berrak ve sağ
lam prensiplere sahip bulunu
yoruz. Bunun için de her türlü 
yabancı ideoloji hastalrklanna 
karşı milli bünyemizde kat'i bir 
muafiyet vardır. 
Cıvanmızda kopabilecek yeni 

fırtına karşısında; hepimizin 
emeli, düşüncesi. şuurlu gayret. 
leri şu noktalar üzerinde toplan 
malıdır: 

Her türlü ayırıcı tesirlere kar 
şı daima hassas ve uyanık bu
lunmak, görüşlerimizi biI"biri-1 

mizle ayar ederek milli birliği
mizin ahengini arttırmak, azmi-! 
mizi daima tetikte tutmak, hiç1 
bir tesir altında gevşememekı 
ve her türlü ihtimallere göre 
daima hazırlıklı ve tedarikli 
beklemek .... 

Ahmet Emin YALMAN 

V(I böyle bir beyanatın alt>nl celsede ==============· 
yapılamıyacağmı soylemiştir. 

Çörçll, mıveten demiştir ki: 
Bu ~arp csnasın~a. tt>şrl ve 9cra 

mUcssesclerl arasında şimdiye kadar 
hiç bir zaman vücude getirllmemiş 
\ ' C getirilmesine teşebbUs olunmamış 
derecede blr iş birhği tahakkuk et
tlrilm~ tir. Daima :hUkfl'rnet makamı

Japon 
Donanması 

denize açıldı 
nın iktldannı ve Avam Kamarasının Şanghay, 20 (A.A~) - 60 den :faz
prenstijlnf temine gayret edeceğim. la. Japon harp gemisinin .Amo1y'dan. 
Eğer bu harbi, bUtUn parlO.mento .cenup lstlkametlnde denize açüd:rkla· 
lmtıyazrarnnız tam olarak :tıu.snn ne- n bildirilmektedir. 

ticeye isal edersek, bu şanlı bir şey =·============= 
olaca.kbr. Bu parltı.mento imtiya.zlan 
mız, mücadelede hayaU ~lr rol oyna
mışlardır. 

Milli Şef, Türk 
Tarih Kurumunda 

(Başı 1 ladde) -

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, 
re.is Bolu ımebueu Hasan Cemil 
Çambel ile Kurum aza&1 ıtarafm· 
dan :istikbal ediıUni.şfcrdir. Mttli 
Şef, Kurumun kütüphanesinde 
toplanan umumi :heyde lUtf en 
riyaset buyurmuşlar ve .bu S'lrada 
reis l fasan Cemil Çambc\ ıtar.a
fından 1uznamedeki ımaddeler 
halckınd'a ar=:olunMı i:zahatı lbn· 
yilk bir alaka ile takip buyurmuş. 
!ardır. Hasan Cemil Çaml:>el, 
Milli Şdim.i:z.in en son defa Türk 
Tarih Kurumuna ve Kuruma ver
dikleri ilmi direktiflerin ne saret. 
le tatbik editcliii ve ne neticeler 
alındığı 1hakkında ayn ayrı izahat 
arzeU nişt.ir. Bu ~ırad.a MiUi Şd 
azadan da ayrı ayn mesaileri 
ha'kkında izahat almışlıu-dır. 

Evıvdce 'hami re:iısi:n bHhaesa 
tetkikini emir buyurmuş oldukla
rı Selçuk tarihi ile Oeıma:ılı tari
h:nin mu'htel;f devirlerin) tet;kik 
etmek, yazmak ve neşretmek için 
atman tedbiıler ,;\1iBi Şefe arzc· 
dilmi~tir. 

Reisicümhur, eldeki işlerin bi:' 
an evvel netiı:elcndirilmesm.ı Ku
rum azasına cm.retmişler ve Ku
rumun §imdj.ye k.ada.r gösterdiği 

faaliyetten dolayı yüksek takdir 
ve me.mnuniyct~erinj iz!har buyur. 
muşlardır. 

Milli Şef, Türk Tarih Kuru

mundan a}'\fılırkcn !'vtaarıf Vekili 

Hasaın Ali Yücel. Kurum reisı 
Bolu ım~usu Hasan Comil Çam
bel ile kurum azası tarafından 

teşyi edilmiş1erdir. 

Tarih Kurumundan ayrılan 
i\1illi Şefimiz, ayni binada top· 
!anmalarını ~apan bininci Türk 
Coğrafya kongresinin azalarile 
görÜ'!tmüş1er, a-ongre umumi he
yet.inde müzakere edilen mcseıe
leri birer lbiıre.r sormuşlar, heı 
mesele hakkında ilgililerden iza
hat istemişler ve tanZJm edilen 
rapo1lardan ıbazılaırını tetkik et· 
mek üzere yanTarma aRır.ışlardır. 
Kongrenin mesaisi ınakkında tak
dırlerini ifade buyurduktan son· 
ra coğraFya mevzuunda naS1l ça· 
lışılmasını arzu ettiklerini söyle· 
mişler, azaya bu hususta kıyme~lı 
direıkıtifler ve.nmişlerdir. 

Bundan ~onra ayın Reisicüm
hurumı.:.z, Tarih Kurumu ve kon· 
gre aı:aları tarafından tesyi edile. 
r ek refakatlerinde Maar;f Vekili 
Hasan Ali Yücel de olduğu hal
de, aksam geç vakit fakülte h:
na~ından ayrılmışlardır. 

Almanya -
·Sovyetler 

('a.,ı ı 11kıW6 > I I I 
dolup ~dMını ve güzel hava• 
la-rm buralara bir çıok Lcöinograt
tıyı çekıtiğin1 b.wd~r. 

Amer*a ne diyor? 
Ncvy.ork, 20 (A.A.) - Reui 

t~ı:: Sovyet - Ahnen d>ubranı>; 
hakkındaki haberler, AID.erikti 
Birkşik devleıılerlnde radyo ga-' 
zetelcri taraıf ından ekser.iyetl~ 
şüphe jk telaJ .. ~i olunmaktadır. 
Bu hU6Usta UkiTlcr çok :inkmamj 
etmiş ıvwyetted)r. Fakat dünj 
akşam, Aıırnarrya ile Sovyetler, 
Birliği arasında muhasamatın ö·' 
nüne geçilmez .bir mahiyette bu· 
lunduğu neticesine varılmaık için 
pek ~ 4emayül mevcuttu. En zi) 
,.Yade revaçta olan tez, mihver ta. 
ı:_afından mülhem ohm !bütün bu 
şayiaların hakikatte herhaJ1€i lıa~I 
ka bir hareketi gi.z.lemek hedef.i
ni ta!lıdığı keyfiyeti ıtqkil <ediyor· 
du. Radyo ogazcteferi, !bi11husa 
Almanların hakiki hedefinin İn
giltcreye istila teşebbüsünde 'bu
luJ'll,.nak okiuSıına tehnih etmokte 
idiler. 

Moskova - Leningrat hattında 
Sto~holm, 20 (A.A.) - Ofi: 

Helsinki'dcn bildi.rıTdifil.ne göre, 
oldu".ç.a mühim kuvvetlerin Mos. 
kO'Va - Leningrat ıhattı üzerinde 
hareket halinde bulun.dulclar:ı gö
~ülımü~tirr. Finlandiya hükumeti
nin bu sabah neşrettiği tebiiğde 
bazı ihtiyat aınıflar fev:kalade h;z_ 
metc davet edil'mektedir. f'inlan
d iyada ıbüyuk .şehırleırde pasıf 

müdafaa tedbirleri alınmaktadır. 
Son günlerde askeri faal.yet art· 
mıştır. 

Finlandiyada sansür 
Hcisinkl, 20 {A.A.) - Fınlanda 

devlet reisi bugünden itibaren mu
\"akkat bir müddet için matbuata. 
sansUr vazeden bir kararname l'mza
lamıştır. SnnsUrUn şumUlUnU Dahı· 
liye Nezaı eti, g<-nel lmrmayla muta· 
bık kalarak tayin edccegtir. 

Finlandiyada hazırlık 
HNsfnlti, 20 (A.A.) - 1897 yılın· 

da ve daha sonra doğan bUtUn ordı. 
mensuplannm asken makamlara 'mU 
racaaUan !Uzumu llAnlarla bildiril
miştir. Bu husustaki emirname mm; 
mUdafııa nazırının imzasını taşımak. 

tadır. 

Odeşa mıntakasında talimler 
Bern, 20 (A.A.) Moskovadan 

lsvlçrc telgrnf ajansına bildiriliyor: 
Kızılordunun organı olan Krasnala. 

Svepcsd.ı gazetesi. garp mıntakasın

daki bazı mahallerde nbş talimleri 
ynpılmaktıı. olduğunu blldırmektedlr .• 
Bu talimlere mayin atan cUzUtamlarJ 
da iştirak etmektedir. 

Odcsa mıntakasında ihraç kıtaa

tmın talimleri dc\'am etmektedır. 

, 
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Bursa da koza mahsulü 
piyasaya çıkarddı 

Bursa, (Hususi) - Koza 200 metrede Şahap Yüksel, 
mevsimınin gelmiş bulunması atlamada Ramazan, uzun atla
dolayısıle her müstahsıl mah- mada Kemal birinci gelmişlcr
suliınü pıyasaya arzetmeğe baş dir. Yann 78 kılometrelik bir 
lamıştır. Fiyat ar süratıe 201 yolda bisikletçilerın müsabaka
kuru.şa yi.ıkselmiştir. Halbuki, ısı yapıljlcaktır. 
geçen sene 80 • 90 kuruştu. Ay- '1-
nı zamanda beynelmilel piyasa Bursa, (Hususi) - Hava Ge-
olan lsviçreden gelen .son tel,. dikli hazırlama yuvasına 120 
graflar fıyatlann 100 - 115 ku- genç yazılmıştır. 
ruş arasında olduğunu göster- Hava kurumuna 2013 vatan-
rncktedir. daşımız ve 1363 bayanımız kay-

Valimiz Refik Koraltanın ri- dolunmuştur. Kuruma marttan 
yasetındc yapılan bir toplantı- ıtibaren 23 bin liradan fazla te
da koza fıyatlan meselesi görü- bcrru edilmiştir. 
3ülmüş ve asgari fiyatlar 100 ku * 
ruş olarak tayin edilmiştir. E- Bursa, (Hususi) - lzniğe, 
ğer koza fiyatları 100 kuruştan bereketli yağmurlardan sonra 
aşağı düşerse koza kooperatifi dolu yağmıştır. Bu dolu Yala
mi.ıdahale ederek bu sukuta 1 rım köyünde on hektar baş, beş 
mani olacaktır. hoktar bostan ve SOO zeytin a-

Vilayetimiz dahilinde 27 bin ğacmda yüzde yüz, İnikli, Ömer 
koza müstahsili bulunmaktadır.' li, Çakırca köyleri bağlarında 
Ve koza kooperatıfine ortak o- yüzde beş, mısırlarda yüzde yir
lanlarm adedi 8500 kişi kadar- mi nisbetinde hasar yapmıştır. 
dır. Birlik, bu binleri aşan or- '1-
taklarmm refahı, daha fazla ka Bursa, (Hususi) - Öğrendi-
zancı için çok gayret sarfetmek ğ~~e göre, vilayet hududu da
tedir. hılinde bulunup, bütçe11in kifa-
Şimdiki halde birlik Türkiye- yetsizliği dolayısile yapılanıa

nin koza yetiştiren bölgeleri i- makta oran yollar Nafı/\yeka
çindc fiyatlann düşük olduğu Jetinin kendi bütçesinden ayıra
yerlerde fiyatların müstahsil le- cağı para ile yapılacaktır· Bur. 
hine yük~elmesi için piyasada sa civar şehirlere düzgün yollar 
hazır bulunmaktadır. la bağlnnm.ığa şiddetle muhtaç-* tır. Çünkü, ancak bu suretle tu-

Bursa, (Hususi) - Uludağın rizm davamızın halli cihetine 
KirazlıyayHi. ile Karabelen köy- gidilmiş olur. Nafıa Ve'kaleti
leri arasındaki çamlık, havası, miz bu cepheyi göz önünde tu
manzarası çok güzel olan yer- tarak bu iş için vilayete 590 bin 
de bu sene bir kamp açılmak- liralık bir yardım yapmağa ka
tadır. Bu hafta içinde açılacak rar vermiştir. Bütün Bursalılar 
olan bu kampta elektrik tesisat- namına şimdiden teşekkürü 
lı 50 çadır bulunacaktır. borç biliriz. • Halkevimiz de iıer sene u
danyada açmakta olduğu kam
pı bu sene Uludağda açmağa ka 
rar vermiştir. Halkevimizin aç
makta olduğu kmna>lar küçük 
çocuklara aittir· Bu kamptan 
bir çok küçük çocuklar istifa
de edecektir. Uludağda, her en
dişeden uzak alemler tesis eden 
aileler kampın a.çıhnasını sa
bırsızlıkla beklemektedirler. 

Kamptan şehre her gün oto
büs seferleri de ıvardır. 

Valimiz de Uludağa çıkarak 
kamp hazırlıklannı ve kamp ye
rini tetkik etmiştir. 

* Bursa, (Hususi) - Karaca-
bey harası müdürümüz Mümtaz 
Önfen, Trabzon veteriner mü
dürlüğüne tayin olunmuştur. 

Karacabey 'harası müdürlüğüne 
de Çüteler harası müdürü Ke
mm Yakalıoğlu getirilmiştir. 

Bursa, (Hususi) -Yenişehir 
halkevi temsil koluna mensup, 
30 genç şehrimize gelerek gös
tcrit salonunda 500 kişilik se

Bursa. (Hususi) - 26 hazi-
randa şehrimizde yüzme hakem 
kursları açılacaktır. Kurslara 
Türkiyenin bir çok bölgeleri iş
tirak edecektir. Bursadan da is
tiyen klüpler, mektepıner ve 
gençler iştirak edebileceklerdir. 
Bu suretle gençliğin mümkün 
olduğu kadar büyük bir kısmı, 
bu fırsattan istifade yolunu bu
lacaklardır. 

Yanşlann yapılacağı havuz
da. nizami olması için icap eden 
değişiklikler yapılmış bulunmak 
tadır. Kurslarda muvaffak o
lanlardan birinciye saat, ikinci
ye mürekkepli kalem hediye e
dilecektir. 

Bursa, (Hususi) - Şehrimiz
de teşkil edilen Yardım sevenler 
cemiyeti, Türk kadınına has me 
ziyetler sayesinde her gün asıl 
hedefe doğru ilerlemektedir· 

Şimdi kadınlarımız hastaba
kıcılık kursları için kaydolun
mıya başlamışlardır. 

yirci huzurunda bir temsil ver- ============= 
Go. No· N mişlerdir. Gençler büyük bir 

muvaffakıyet göstermişlerdir. 

* · TOPTAN SEBZE 
Bursa, (Hususi) - İstanbul- 1 

da yapılacak olan Türkiye atle- F YATLARI 
tizm birinciliklerine iştirak et
mek üzere hazırlanılmaktadır. 

Bugün seçme müsabakalarına 
·Atatürk stadında başlanmıştır. 
Teknik neticeler şunlardır: 

GONON . 
CsoRsAsı.J 

20 HAZİRAN DU 

Kap-..ın::ş 

l Sterim 5,22 
Dolar 129,20 
tsı:içre Frc. 29,90 
Drahmi -.-
Peçe ta 12,89 
Yen 31,0175 
tsveç Krom 30,6275 

Eeham ve Tahvtı.U 
... &.. 

1.933 Tilrk borcu I 10 75 
1918 İstikrazı dahili 21 50 
1933 ikram yeli Ergani 19 50 
1034 Srvas - Erzurum 10 90 
Anadolu Dcmlryolu Tahvili 44 50 
Dçmlryolu Ml}mCıBBil Senet 43 25 
T. C. Merkez B nltası 123 50 
T. ~ Bankası mllm~ll h o 125 00 
r. !ş Bankam (Nama nıuhar.) 11 0-0 
Omnanh Bankası 26 60 
Şırketl Hayriye 26 00 

:NUKUT 

Türk Altını ~t) 25 35 
Tllrk Altım (Hamit) 23 95 
Türk Altını ktlçUk (Hamit) 23 85 
TUrk Altını kUçUk (Azl-L) 23 05 
Kalm beşi lblıi1k 111 00 

> > (Hıı!mit) 110 00 

> > (Reşat) 116 50 
24 ayar altın gramı 3 21 

Mecidiye 7'1 

20.6.941 Oımın ~lı 
lstanbul Belediyesi Mc:rkez H!lln

de sabahları öğlene kadar toptan sa· 
tılan yaş meyva ve sebze fıya.Uarı: 

Cinsi Orta tyi 
Ku~ Kuruş 

-------
Bamya 45 50 
Sakızkabağı 4. 5 
FasuIY-O çalı 6 7 
Fasulye Ayşekadın 14 15 
Fasulye ye.şll o 11 

ıDomıı.tes kir ıs 16 

Bakla 5,50 6 
Semizotu 2,25 2,50 

Araka 10 12 
Taze yaprak 18 20 
Bıber dolmalık 23 27 

Biber l!livrl 28 30 
Patates taze 8 12 
Pancar 1,75 2 
Patlıcan 23 26 
Sanmsak 25 30 
Soğan 7 8 
Hıyar 1,50 2,50 

Yeşil salata 100 adet 125 150 

Taze soğan 1,50 2 

Maydanoz -,50 -,75 

Dereotu -,75 1 

Hn.vuç a 3,50 

Turp kmnW l l,2.'i 

Enginar '1 6 
M&l"VA 

Armut Akçe 30 35 
Armut ya.bani 12 14. 
Erik tUrbe s 12 

Çilek frenk 25 30 

Çilek a.ğ~ 40 

Ktraz 15 20 

ZerdaH 14 15 

Şeftali 20 30 

Şeftali Bursa 60 70 
Badem 15 16 
Lmon 7 8 
Karpuz Y-O?rldıinya 40 60 

Soldan sağa: 1 - İsim; Al~ıldığt 
vcçhlle; Zarf edatı. 2 - Kolu sakat; 
CUzt mıktar. 3 - Bir nota; Değnek; 
ŞlkA.r. 4 - Bir nota; Kalburdan ge
çirme; Akıl. 5 - Bir nevi 'bezelye; 
Bir kndm ismi. 6 - Bir nota; Bır 

musiki ismi. 7 - Uzatma; CUmw. 
8 - Bır nota; Adlar; Krsn. zaman. 
O - Bır nota; Verme; Bir renk.10-
Erza'k odası; Bır cins çah zamkı. 
11 - Kurum; Ham kavwı; Uzak i
preti. 

Yukardan a.,ağıya: 1 - Tok de
ğil; Parasız; Rabıt eda.t:ı. 2 - Bir 
ecnebi para; Kunna. 3 - Bir nota: 
Fasıla; Vil!yet. 4 - Su; Çok yi· 
yenler; Yama. 5 - Akıllı geçınmek 
istiyen; Kole kadın. 6 - Üç; Bir 
hayvan. 7 - Taharri; Meylettirme. 
8 - Uzak işareti; Edebiyata ~Ute
allik; Bir renk. 9 - Su; Bir pey
gamber; İsim. 10 - Kös; Bir spor 
ll.letı. 11 - Bır renk; Semizlik; Nefı 
edatı. 

Dü~KU BULMACANDl HALLI 

Yok,arıdan Aı,~ıya: 1- Kolonya 
• İse 2 - At - Amelt 3 - Vehleten 
- Fa. 4 - Al - .Acar • Ati 5 - Veli 
•4Yn.t 6 - Aaı ·Ak - Ah 7 - Kasr 
8 - A-şık •.Ass,n 9 - Takını ta'kım 
10 - İt - !Kızan 11 - Hokkabaz -
Ne. '• 

Yukandan A~ya: 1 - Kavak 
• Ftı!tih 2 - Otel • Şato 3 - Alık 

4 - ·Okla.va .. Kırk 5 - Ece 6 -
Yatalak 7 - Amerika - Aka. 8 - En 
• Sakız 9 - 11 - Ayarsız 10 - Sif

taıh - ,Ama.n 11 - Aıt - An - Ne. 

1 Askerlık ilinlı:rı 
Eminönü Askerlik f!Ubeelnden: 

l - 337 doğumlu ve bu doğumlu
larla 'muayene tAb1 (okurlar, sıhhi 

sebepten dolayı bu doğı.hnlula.ra ter
kecıılmi.ş) olanların son yoklamaları 
ı temmuz 94- tarihlnde başlayarak 
30 ağ\lstos 941 tnrlhlnde eona erecek 

tir. 

2 - Yoklamaya gelecekler nUfus 
eUZdanı mclüep vesikasikı muayyen 
g\lnlcrde saat 9 dan 12 ye kadar şu
bemizde toplanacak aakerllk mecli
sinde 'Yoldamalarını yaptıracaklar

dır. 

S - Yoklama.ya. gelecekler aşağı· 
da ya.ztlı gUnlerde gelmeleri l!zım
dır: 

A - Em1nönU merkez nahiyeei: 

2, 4, 8 km'muz. 
B - Kumkapı nahiyesi: 10, 14, 

22 temmuz. 
C - Alemdar nahiyesi: 18, 22, 24. 

temmuz. 
D - Beyazıt nahiyesi: 28, 30 tem 

muzda. 

E - KüçUkpazar nahiyesi: 4., 6 a
ğustosta. 

4 - Temmuz ve ağuBto6 ayların· 
d:ı. bUA. nuı.2reret yoklamalarım yıı;p

tırmıyanlar 1111 No. lı askerlik: ka
nununun 84 ve 85 inci maddeleri hil· 
kUmlerine tA'bl tutuıa.caklardır. 

* Eminönü A erlUt ~nden: 

GörUlen lUzum üzerine sakat era
tın muayeneleri yçıhn&kt&dır. 

Bu muayeneler için tayin edilen 
mUdd t dofma.k Uzcre olduğundan 
raporlarında. veya nüfus cU7Jda.nlann 
do. sakal, sıııuısız ve gayri mtısellAh 
kıryıUarı bulunanların acele nU!us 
cU:tdan ve 2 kıta fotoğrafiarlle şube· 
ye müracaatları il!n olunur. 

Mevlut 
Necip Serdengeçti için Mevlut 

okutulacak 
Kırk gUn evvel toprağa teydi et

tiğimiz İstanbul Umumi Meclisi bi
rinci reis vekili Necip Serdengeçti· 
n n ruhuna it.hat edilmek Uzere 23 
haziran 1941 pazartesi gllnU öğle na
mazını mUt.cakıp Beyazıt camii şerl
fınde merhumun ailesi tarafından 

mevlidi nebi okutulacaktır. Necip 
Serdengeçtiyi tanıyan ve eevenlerin 
ve arzu edenlerin .gelmeleri rica e
dihnckteclir. 

VAT AN Gazetesi 
tı..AN Fİ17ATLABI ~ 

Başlık maktu oJamk 150 
l 1ncl sayfa santimi lSOO 
2 > > > sso 
8 :ıı> > > IOO 
4 > > > 100 
5 > > > 15 
6 > > > 50 

v ATAN ___ ..__~::....;.;;;.:....ı.~--------------"""--""""""'-........ _____ ;;;..;. -* - ~ - S<N ~ 

lstaııbul Asllyo Altıncı ııuı-uJı 
~Jalık~en: (9!1/702) 

Çil, ergenlık, sivilce, yağ, kir f;;~~Ö~~~ti";:t:;;r;:;~~~~~~f:"'~~~'!.'fj~ .. ~!'M!lll• 
ve lekeleri katlyyen izale eder. 
Geceleri yatnrken bir pamuğu bu 
losyonla ıslo.tnrak" yUzünUzU ve 
kirli mahalleri aılıniz. Pamuğun 

üzerinde husule gelen pish1deri 
goreceksinız, bu size tamamile is
ba t eder ki, şedaldi ha.vaiyeden, 
ncaktan, t'erdcn, ruj ve allıklardan 
çehrenlz ne kadar kırlidir? Bütün 
bunlar güzel yUzUniizde bir çil ve 
leke tabakası husule geUrmtştir. 
Jşte llA~AN LOSl'Ol\'U Ç('hre· 
nıZdekl boya, ruj, kir, ter ve her•'lo.ıf.Mı~ 
tollrlil toz ve siyahlıklarla çirkin· 
ilkleri ve yanıkları izale eder. Le. -~~ 
ke ve çiller yavaş ya.vaş zali olur. 
Cild üzerindeki teneffüs noktaları 
nı açllr ve bu sayede çehre gtizel· 
leşir ve şeffafiyet Vil letafet kes
beder. 

MüdOOI; Marya Tepeli. tc-
Müddel:ı!ehy• l"uat Arif T~li; 

ta.ııbal K~ , tıynş mah:ıfiet>i Si' 

mn.tya caddesi 66 No. da. 

.Fennin ve tekAmillün bir harika
sıdır. Blltun kadınların hayat ar
kadaşı ola.bilir. 
Traştnn sonra erkekler için pek BJb.liR'" 

ince bir zovk teşkil eder. Şişesi 50, 
dört misli ıoo kuruştur. HASAN 

deposu ve şubelcrile ıtriyatçılar ve ~~iri 
ecza.nelerde arayınız. l'... 

ç 
LOSYONU 

Mtıdclei l\In.rya tarafından ınildd 
ale)•h Fuat Arif aleyhlne a.çıııın bO" 

şanma. davasına att arzuhal sure 
mUddcialcyhc tebliğ edilmek ur.er. 
yazıh aciresine gönden1mlşse de nı il 
mafleyhln mczkfir fkametgı\htnl ter 
ne semti fmeQhule gtttlğtnın beya: 
le iade kılınması üzerine 4ıuktıl< ~ 
lü mahkemeleri kanununun 141, ~ 
14.3 ve 183 UncU maddelertne teı 
ka.n iade kılman dava arzuhali 
tahkikat gününU gösterir da"etl 
varakasının mahkeme divnnhan~. 
a.sı:lmasma ve 941/702 nıma~ 1 
yıtlı lşbtı davaya mUddeiale)4lin lll'1'1' 
gUn Jçinde cevap wrmcsine it 
veril'miş ve bermucibi 'karar atı:U 
ile davetiye varakasI mahkeme d 

,.haneslne asılmış olmakla. nıurn~ 
Fuat Arifin yukarda yazılı 111 

-"' iP zarfında. davaya cevap V-Ol'Cl'..,,.. • 
kikat içm tayin kllma.n lS.7.94~ 
ma günti saat 10 da. mahkeme 
hazır bulunması veya. kanuni bit ' 

ı kil göndermesi !Uzumu tebll~ :)#' 
,geçmek Uzcre il~ olunur. (fi6Z0 

Aydın Vilayet Daimi Encümeninden: 
Aydın viUl.yeU memleket hastahancsinln 1941 mali 'Yılı ihtiyacı bu· 

Junan 140 kalem ve 6000 lıra ımuha.m.men kiymetli eczayi tibbbiyesl 
3.7.941 tarihli perşembe gtinU saat 15 te ihale edilmek Uzerc açık eksilt· 
ımeye konulmuştur. 

Şeraiti ve tıbbi ecza. maddeleri müfredatını görme'k istıyenleıin Ay

dın vıliiyet daimi encU'men kalemile sııha.t ve içtimaı muavenet mUdUr

JUklerlne lzrnir ve lstanbulda Sı'hlıat ve lçtimal muavenet müdürllikle
rıne mtlrncıuı.Uan. 

Talip olanların da 3.7.941 tarllıli perşembe gUnU saat 15 to yüzde 

7,5 teminat mektupları ilo vlla.yet daimi encUmen k.ıılem.lne mürooaatlo.
rı :.lfı.n olunur. ( 4811) 

SİZİN DE TAKDİR 
ETTIGiNIZ ÜZERE 

A nmızı moda.sının uırafet 'e Jnccllğine iD7Jmam eden 
ilstnd terı.llerln mahareti, kaduıa da gençliğe matuf şa
yanı hayret bir beden tenıısilbü an.eder. 

}"akat ~ ilz vı, onun hututu gevezedirler. Eğer bu 
noktaya IIlzım gelen Dıtlmam gö terllıne:ı.se, seneler bu 
hatlan başkalrma. pek ~abuk farkettirirler. Bu, izin 
bir sırrmrzdır ki, ufak bir dikkablzl!k veya ihmal neti
cesi nıklbelerlniı.ln dikkat ,ıaz.arındnn uzak :knlamaz. 
1şte senelerin (bllhn sa nazik ,.e lha a!l ciltlere musallat 
olan o tahrfpkflr f!enelerln) clldlniz.e çiz.mckte olduğu e 
binlerce (bidayette gayri nınhsus) ince çizgilere ihmal· 
kllr kalmaymı::. 

Zamo.nla clldinW ısoldıırııcak olan 'lie 17.l pek çok dı>:fa "akitsiz ha· 
rnp eden bu dnrolan ak,ıun 'lie sabııh lffiEl\I PERTEV'lo yapaca
ğııırz ufak bir masajla rcfedlnlz.KRE'.\1 ı•ERTEV'ln bu nmcl:t.eslno 

Uz, binlere: lıemctııstntz. lbl tz d h J ret '" memnnnl etle IJBhlt 
olB<'ak ınız. Görecckc;lni:.ı ki, simanız, ehedi gençliğiniz! herkese 
mağrurane öyllyec-elrtlr. 

KRE~I PF.RTEV'in terkibindeki faal ana ır en derin c:iı.gilerl 
bile b.alede gecikmlyecektir. Bugfinden itibaren lz do bir tüp 
KRE)I FERTEV'i tu'\'alet mn anıı.dn bnlumlurunuz. O, ayni za
manda ert l'üzgurlarm ,.e kun·etll güneşin en l~i muhafizıdır. 

1941 iKRAMiYELERi Küçük tasarruf 
1 adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

hesapları 1941 3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > :::::> 1500.- > 

iKRAMiYE PLANI 4. > 500 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 

KEŞİDELER: 4 Şubat, .2 ~'15, 35 > 100 > = 3500.- > 
1 A[.ru5t.os, S İklllcltcşrln 80 > 50 > = 4000.- > 

t.arihlerlı«W 3 pdır. 300 > 20 ıı> = 6000.- > 

T. ti. K. İstanbul Şubesi Başkanlığından: 
1 - Kunmnımuza lUzumlu olo.n iki milyon adet fıtre zarfı için ev

velce açılan mllna.kasaya ta.llp çıkmadiğmdan muhammen bedel <3500> 
liraya çıkarılarak zarflar yeniden münakasaya konmuştur. 

2 - :MUnnkn.sa 23 haziran 941 pazartesi gUnU saııt O da şube bina
sında ya.pıla.caktrr. 

3 - Münakasaya. gireceldcrln kanunun tnrif ettiği vesika ve 262 
buçuk lira. muvakkat teminat ile blrlıkto mllnakasa glinU şubedeki ko-
misyona müral:aalları. 1 4910> 

Ge ceklesen Rüya 
Yazan: Ahmet Emin Y AL!llAN 

Bu sıralarda pek tabii olarak hep günün meseleterile 
meşgulüz. Fakat yarının düzeni ve inkişafı hakkında da 
arasıra olsun zihin yormak, kendimizi hazırlamak ıazırrı··· 
Bu maksat için Ahnıet Emin Yalman'ın (Gerçekleşcrı 
Rüya) adlı eserinde bol münakaşa malzemesi bulabilirsi· 
niz. Bu kitap, hepimizin her günkü ıstıraplarına dokı..t· 
nuyor ve hakiki ihtiyaçların icaplarile ölü usuller ve kaİ· 
delerin yarattığı sun'i kağıt alemi arasındaki farkı iyice 
canlandırıyor. Dertlere teşhis koyuyor ve çarelerini gös· 
teri yor. 

(Gerçekleşen Rüya) yı her vatandaş okumalıdır. 
Tevzi yeri: Matbaamız, fiyatı elli kuruş· Kitapçılar· 

da da bulunur. 

~~~~~~~~~~~~~~--~ 
F at:h Sulh Birinci Hukuk Mahkeırıesı 

Satış Memurluğundan: 
Yavuzs.fnan mahallesınde Kazancı

lıır sokağında eski ve yeni 10 kapı 
ve 555 ada 16 parsel No. 700 lira. mu
hammen kıymetli HalU Saim, Emi
ne Milzeyyen. F tmıı. Zat uhdele

rinde bulunan vakıf kAglr diıkMn i

le Haraççı Kara Mehmet mahallesi
nin Salih Paşa caddesinde eski 2 mU
kCITer, yeni 4 kapı No. 1019 ada, 2 
parsel No. şarkan 1 parsel, .şimalen 
53 parsel No. Şazeli dergtüu avlusu 
garbcn 3 parsel No. ev cenuben Sa· 
lih Paşa caddesile mahdut vakıf 72 
metre murabbaı 1500 lira kıymetin
de Halil Saim, l'!mlne MUzeyyen ve 

I<"atma Saide ubdclerlnde bulunan ll:ılr 
ı;lnl döşeli nh?P e'v izalei öUyu zım

nında. açık arttırma ısuretilo 22.7.941 
tarihme müsadıf salı günü saa.t 14 
ten 16 ya kadar illUlhkeme başkAtibi· 
nin odasında açrk arttırma suretlle 
tapu kaydmo. göre satılacaktır. O 

g'UnU muhammen kıymetin yUzde 7:5 
Int bulduğu takdirde ihale edilecek, 
aksi takdirde en son ıırttıranın ta
ahhüdii baki kalmak üzere l.S.941 
tarihine mtisadif Clll'TUL ı;llnU aynt sa.. 
atte ve ayni mahalde ısatışa devam 

edilerek en çok arlürana nıaıo ~ 
ce'ktlr. 

1 - İşbu gayri menkulde l!1 
ccl ve gayri müseccel hak sııJ1 fi 

1 
n n l:S "gUn içinde vesalkile b 
mUracantııı.rı lAzımdır. Aksi tııl< 
gayri müseccel hak sahipleri pSi 
madan hariç kalırlar. 

2 - Arttırmaya. gireceklct ~ 
7,ü nl6bctlndc pey verecekJerdll'· )f 

3 - Arttırma. bedeli peştndlt· 
mur, kanunl mehil verebilir. 

4 - Bedeli ilıaleyi m~.t 
dında. ver'mezse ihale fe.BhCW'e 

ys 
gayri menkul yeniden ıarttrrn111 ıe 
karılır ve en çok nrttırans. illlJ 
dilerek aradaki fark ve zıı.rst 
hUkilm müşteriden alınır. eı111 

:; - İhale tarihlne kadar ,. iP 
hissedarlara aittir. Yilzde 2.5 t~ 
ye ile 20 senclfk evkaf taviz 
müşteriye aittir. ~ 

6 - Şa.rtnıı:me bugünden ili ıı 
herkesin görebileceği surette ıı.çı 
Fazla. ma!Qmat almak !BtiyenJcr~ 
t:rş 187 No. ıle ımUracaatıarı 1 

dır. 

TlrldJ8 Cft•harlyetl 

Ziraa Bankası 
Jtwuluf t.arilıi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TU1:k JSrd 

Şube v~ aj&na adedi: 265. 
Zira! ve tlcart her nevi banka muameleleri. 

Fan. b1riktircıllere 28,000 

Ziraat Ban1cumd& kumbaralı ve Utbannz tasarruf heeapıarrtı6' 
en az l5ll Uram bulunanlar& senede 4 defa çekilecek kur'a ne ~· 
da1d p1Ana göre ikramiye d~tılaca.ktır. 

' a4e& ı.ooo llnbk &.OOO 180 adet 50 Uıalık S,000 ııı' 
' lt ııoe > l,000 lt , 
' lt .. lt ı.ooo > uo lt 40 > •,800 

411 > ıoo > "ooe • 1so .. ıo .. a.ıoo ' 
ol:KKAT: Beeaplarmdald paralar bir sene içinde 50 llradaD afY 

tı dllfmiyenlerc ikramiye çı>rutı takdirde 9'ı ~ tarJUlle verilecel'dt' 
Kur'alar l!lenede 4 defa. 11 mart, 11 ba.zlr&n. 1l eylQJ, 

~~ .............. u .. B .. lr1•n•c•lk.t.n ... und .. a .. çe•k•ll•ec•e•k•t1r ............. ~' 
Sahibi ve Neşriyat MildUrU: AHMET EMİS YALMAN 

Basıldığı Yer-: VATAN MATBAASl 


