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Milli Şef 
Y alovaga şeref verdi 

• 
lzmit' te içten gelen· coşkun 
tezahüratla karşılandıl~r 

Evvelki gUn Ankaradan hustısi trenle ha
re~et eden Cümhurreisirniz Milli Şef ismet 
lnonü, dtin sabah DerFncede tr.endoo ınnıişler 
v~ hususi ınotörle Yalovayı şereflendirmişler
dır. 

ran büyük bir hafk kütlesinin heyeoanlı teza
hüratile karşılanmışlardır . 

. lzmitten geçerken 
l~rnit, 21 (Hususi Mııhabirimizden) ...._Milli 

Şefınıiz, buradan g~çerk~n istasyonu doldu-

Milli Şefimiz, vagonlarından inerek halkla 
temasta bulunmuşlar ve validen, mahsol va
ziyeti hakkında malumat almışlar ve halkın: 

- Yaşa! Sağ ol! .• 
Seslerile ve candan tezahüratla uğurlan

mışlardır. 

Tan yerinde 
ilk parıltı 

lürk - Alınan paktı, kar
şılıklı saygı ve tesamühe 
dayana:n bir ruhun, harbin 
karanlıklarını ilk defa ola
rak yarması demektir. 

Türk - Alman 
Muahedesinin 

akisleri 

nlaşma ·akdinden 
Bulgarlar çok 

memnun 
't'uarı: Ahme~ Emin YALMAN 

1i ürkiye ile Almanya ara

t.a sında imzalanan dostluk 
tı··ktı Alınanyada coşkun teza- J 
rur~ere yol açmıştır. Memleke- talyanlar 
~?lıızde böyle bir ,paktın imza-
1/1dan dolayı duyulan memnu- 8rldye'. İtalyanın 
ti.ı~et Almanyadakinden hiç ge- blrblrl•e b"Y smane 
da kaımaz. Yalnız ifade tarzın- u a 
~farklar vardır. Bunun sebebi bl zl t 
ltıij basittir: Almanya ateşli bir r va ye 
lli h~dele ortasındadır. Her ye- aJmaSlna mabaJ 

11.dise, bu mücadeleye ait ha-

~~i ve hareketli ölçülerle öl- yok diyorlar 
Sofya, 21 (A.A. - BU}sar gaze

%}3~ ise ha.vp harici bir mem- teleri TUrk - Alman dosUuk ımuahc
~1 etiz. Bizim bağlı olduğumuz desini en son siyası muzafferiyet ve 
~ Ynıetıer, sullı kıymetleridir. cenubu şarkide ihtilll.fların sonu ola
lf~dlarda, mücadelelere, mahsus rak karşılıyorlo.r. 

Türk-Alman 
Paktı hakkında 

mütalaalar 

Almanya, Tlrldye 
aln mllkl tamaml· 
yetine blrmetkAr 

Tür ki yenin 

Vakalara dayana 
realist bir 

slyasat takip 
etmekte oldala 

te barız ettiriliyor 
Bcrlin, 2 1 (A.A.) - Alman 

ga:zetcleri, Türk - A-'man ·paktı
na b.i.rinci sayfalarını .tahsiste de
vam ey)emelate ve Reisicümhur 
İsmet İnönü .ile B. Hitiler ve B. 

(De,·amı: Sa. ts, Sü. 6 da) -ıı e §iddeti bulunması bekle- (De,·amı Sa. ts, su. ı de) */*/ 
enıez. ================================================= 

lll F'akat zahiri sükunete rağ
~ en rnemnuniyetimiz derindir· 
tı.n nku bizce Türk - Alman pak 
~et1.n imzasr, yalnız iki memle
tedn I?ünasebetlerine ait, mün
l'U ~ hır hadise değildir. Dünya 
h,..~Undeki ·umumi inkişaflarla 
'QUh· iletj ırn alakaları vardır. Daha 
1ıak giderek diyeceğiz ki, bu 
dert, harbin karanlıklarının ilk 
tin a :>larak yarılması, tan ye
ltıe~~k panltınm belirmesi de-

Apartman ve 
ev kiraları 

lia ~için nıi? Bakınız anlatalım: 
hı t'p devirleri pek tabii olarak Haber ald~rmıza söre, yakında, Fakat, son zamanlarda bazı apart 
"'il-;nruk devirleridir. Böyle de- partıruın ve ev sahlplerile kiracıları man ve ev sahiplerinin fazla para al
nJa erde konuşulmaz, kuvvetli alakalnndıran bir karar aıınacaktll'. mak için hileye müracaat ettikleri 
ve:; zayıf gördtiğüne emirlerini Fevkallide Jıallerde memleketin ik- görUldü. Bunlar, kanunda mobilyalı 
lılahl', sulh, emniyet günleıine trsadl bUnyesinl '.korumak için, mıııı gayri menkullerden bahsolunmama-
q sus karşılıklı saygıya, harp korunma kanununun 30 uncu mııd- sından istifadeye kalkıştılar. Bazı ev 
~~anlarında tesadüf edilmez. desine göre ev kiraları tesbit olun- sahipleri evlerine bir koç sandalye, 
lat ~;rek menfaatlere ait icap- muştu. Bu, evvcltı vllll.yet merkezle- bir masa koyarak fazla kirıı istiyor-

Mob i lyalı evlerin kiraları 
Belediyelerce tayin edilecek 

SURİYE DE 

ŞAM iŞGAL 
OLUNDU 

Avustralya kıtaları 
Beyrut önünde şld· 
detll bir mukave

mete uğradı 

İngiliz donanması 
Beyrut sahillerini 
bombardıman ediyor 

Londra, 21 (A.A.) - Şnmın 
müttefikler 'tarafından işgal edil· 
diği re$llen bi.dirilmektedir, 

* cŞam önlerinde muharebe et-
mekte olan oÜT Firansız, Hint. ve 
Avustralya kıtaları şehrin Ön ma
hal1elerine girmişlerdir. Şehir hal. 

G eçen Büyiik Harpte Luzita nya' nın Almanlar tarafından b~tırıl ması Am;rikanın harb e girmesin i 
intaç elmİ§tİ. Bu sefer de Robin Moor Amerika vapurunun bır Al man ~enızaltısı tarafından. batırıl 
ma:ıı had isesi gittikçe genişleyen akisler doğurmaktadır. Y uk~rıda ki resım geçen harpte Luzıtanya· 

nm batı§ını göstennektedır. 

kı ve müdafiled şehrin ~aline 
doğru çekihniŞJ.,erdir. Şimdi §e• r 
hir, art'Çl ikuv;vetler ıtarafmdan 
müdafaa edihn.dctedir. Şa.mın bu R b. Mo ' i Romanyada o ın or · Sovyet - Alman 
gün veya yarın tes1im ol.ması bek
len.mek.tedir. 

Mcrci~nda da ş.id'C!etli çarpıg
m.al~r oluyor. İngilizler, burada
ki Fransız kuvvetlerin.in muhasa
ra edildiğini hiıdiriy.orlar. Şamın 
suknıtile bu cephede İngilizler :le
hine bir ıdeği~1ik olahilir. Sa
~dti har~kat çok ağır -devam 
ediyor. İngimlC11 Mı.sırdan mo
törlü kuvvetler getinnektedıner. 
Bu suretk seri ıbir netice almalan 
muhtemeldir.» 

( fütdyo Gazetesi) 
(Devamı: Sa. 15, SU. 4 te) ı+ı 

Kraı piyer 
Londrada 

hadisesi Alman kıtalari 

B. Roosevelt 
Parlamentoya 

hususi bir mesaı 
verdi 

Amerika 
Almanyayı 

mes'al 
tatayor 

Vaşington, 21 (A.A.) - B. 
Roosevelt dün ~m Amerika
nın aç~enizleri kuHanm-ağı Al
many,!lya terketmiyeceğini. söyle
miştir. 

B. Roosevelt parlamentoya 
göndevdiği 'hususi bir mesajda 
resmi ıbir 5Dyasi notada kutlapa
mıyaca.ğı bir lisan kullanmak im
kanını bulmu~ur. Rciskümhur 

(DenYDI: Sa. lS, Stl. S te) / - / 

akın ediyor 
Rumen matbuatı 

Yakında kat'I 
hAdlseıerden 
bahsediyor 

Londra. 21 (A..A.) - Reuter 
ajansının Londrad-aki dipiomatik 
mahfil1erden. öğrendiğine göre 
Romany.aıdaki A>hnan orduları 
başkuma.ndanhğı umumi karar# 
gahını Bükreşt~n 25 Ju1ometre 
kadar mesafede kesif blr orman· 
da bulun~ Prens N.icıolas'ya o:t 
Snagov ma~ikanesine nakletmiş· 
ur. Romanya Genel Kurmayı ~a 
buradaki Arman Grnei. KtJrma
yma ra.ptedilmi"tı:r. 

Diğer haberler.: göre, müh.m 
miktarda Alman kıtaları Roman_ 
yaya gelmekte devam edj)"Or. 
Galas ve Brailo mmtaıkalanndan 
da pek çok miktarda yatak mal· 
zemesi getirilmektedır. 

Türk coğrafya 
kongresi 

. 
Mesaisine alkışlar ar asın d a 

nihayet verdi 

gerginliği 

Sovyetler 
6------~---------
K en dl le r la I 

mldalaa edecek 
vaziyette ım11 

Almanlar 
Sovyetıerıe barp 
etmek niyetinde 

deQll 
Londra, 21 (A.A.) - Alman - Rus 

gerginliği şnyialarmda bazı hafifle
me müşahede edllmctekdir. 

Bir kısım salahiyetli mahfillerde 
bu 1ıafifleme iyi malCımat alan ln
gtl!z mahfillerinin tckrarladtklan şu 
ihtiyat tavsiyelerine ;atfolunmakta
dır. Bılınmeısi lll.zım gelen asıl mU
hım mesele Hitlcrln lnsiltereye kar
şı olan niyetleridir. 

Bunıı. mukabil bazı mUtehassıslar, 
bıdayette Almanyanm Rusyaya kal"llı 
tecavüz emelleri beslediği şayialan
na ketUyyen inanmaz iken şimdi nok 1 

(Devamı: Sa. 6, Sü.. '2 de) /// 

Amerika 
İtalyan konsolosluk

larını kapatmak 
istiyor 

Vaşıngton, 21 (A.A.) - Amerikan 
hUkt\mctl. ltalyan bUyilk elçlliğıne 

tevdı ettiği bir nota ile Amerika bir
leşik devlcUerlndckl bUtUn İtalyan 

Ank.ara, 21 (A.A.) - Birinci Ttlr'.k I d - Hariçte neşredilen ve bir çok konsolosluklarının kapatılmasını ve 
Coğrafya kongresi dün saat 10 da yanlışları ihtiva eden haritaların il- 'konsolosluk memurlarının en geç 15 
Maarif Vekili Hasan All YUcelin re- mı sıhhatlerinin temim lmkAnh.ırının temmuza kadar memleketi terketml~ 
isllği altında toplanmış ve saat 11,15 (Devanu: Sa. 6, Sü. 6 te) = 1 olmasını istemiştır. 
e kadar devam eden ilk celscsindo -================================ 
kongrenin tazim telgraflanna ceva-

- Allahım seven maşallah desin!., 
uuyle zamanlarda mü81;erek rinde. sonra. kazalarda tatbik edil- !ardı. 

~ <Oe,·aını Sa. ~. SU 7 de) */* dL (Devamı Sa. ts, Sü 2 de) - /- ıır 

~~=============================================== 

ben Milll Şefimizden, BUyUk Millet 
Meclisi reisinden, Başvekllden ve Ma
reşalden gelen iltifat ve teşvik edici 
telgraf cevaplarını alkışlar nro.sıOOa 
dinlemiş ve ruznemeslndekl muhtelif 
teklif ve temennileri müzakere ve 
kabul etmiştir. Bu teklif ve temen
nilerin başlıcaları şunlardır: 

~P OR 

~"--~~-il r:· ... 

~ Milli küme maçlarına di.in lstanbulda ve 
tıkarada devam edildi. lstanbulda yapılaın 

~açıarda Fcnerbahçe lzmirin Altınordusunu 
·<, Galatasaray da Altayı 3-0 mağlCıp etti. 

A nkarada da Harbiye, Mask esporu 2 - 1 
Gençlerbirliği Demirsporu 3 - 2 yenmiştir. 

Maçlann tafsi l atı dördüncü sayfamızda

d ı r· 

Londra.nın bu akşam haber 
verdiğine göre Yugoslavyanın 
genç Kralı Piyer, bu sah.ah tay
yare ile İngiltereye ge1miıtir. 
Kra1 P.iyer" e, Ba.şvekı1 General 
Si~viç ve .l-Inic.iye Nazırı .ile 
bazı hükumet erkanı refaıkat et• 
mektedir. Kral·. İngiliz Kral'Klın 
kardeşi Dük dö Kent tarafından 
karşılanmıştır. Yugoelav nüku· 
meti L ondrada oturacakltır ... 

(Radyo Gazetesi) 

a - Bir coğrafya l<lgati yapıl

ması, 

b - Yer isimlerinin katı lUzum ol
madikça değiştirilmemesi ve değ-iş- ' 
tirilirken mUtehaBSisların behemeho.i 
fikir ve mUtalAalermın alınması, 

c - Memlekette coğrafya ilminin 
yayı1masını ve yurt coğrafyasının ta 
nınmasını temin edecek resimli bir 
mecmua neşri, 

HARP VAZİYETİ 

Suriyede 
Yazan : İhsan BORAN 

Suriyede harbin ikinci safhası 1 topçu aletleri altındadır. Salıil
baıladı. İngiliz ve hür Fransız den ilerleyen kuvvetler de Say~ 
kuvvetleri Şam ve Beyrut istika- da'nın §İmalindeki nehir boyuna 
m etlerinde tekrar taarruza geç· varmıılardır. Şimdi bu nehri ti· 
t iler. Şama ilerleyen kuvvetlerin maJe ıeçmiı olmaları muhtemel
- Fransız mukavemetine rağmr-n _ dir. İngiliz donanması b u kuv
bu §ehri az zamanda İ§gal etme- , vctlere sahil boyunca ~opçu ile j 
leri muhtemeldir. Şehir İngiliz (De\·amı Sa. l!I, Sü. '1 de) - Ben timdilik çocuğunlla ya amn. Siz k~ baka! ? ..• 



_ 'VATAN --

Yazan: İhsan BORAN 

fethi - Rum 

Yeniçöpl 
Fırınları 

Permanant Makineleri ihracat 
Vergisi Aydos Kalesinin 

dilberinin casusluğu 
Belediye Fen İşleri Müdürü 

Mühendis Ertuğrol izahat veriyor 
-2-

Üç ay sonra 
faaliyete 
geçebilecek Permanant makineleri hakkın- 1 müş ma'kinelerin faaliyetlerine de 

da baı;ı beı:ıbcrlerle elektırik ımü- nıhayet verilmiş değildir. Bunlar, 
tchaır.mıları tarafından verilip bir hiç şüphe yok ki, ~·erilen müh
kaç gündeııberi gazetemizde neş. Jetin nıhayctine ve yapılacak 

Tüccarlar eski sipa
rişler için muafiyet 

istiyorlar 
Sulta!! Orhan Gazi, Kumandanla· 

ı ından Akçakocayı eski Bıtinla kral
lığ"ı ülkesine gondcrmişt!. Maksadı 

- Şu Jpi tut, dedi, yanm çıkaca.
gnn. Artık sana. inanıyorum. 
Kız kuvvetli kolun fırlattığı ipi 

tuttu. ve mazgala b~ladı. Abdur· 
rahman bir hıZla soluğu surun Uze
rinde aldL Etrafrna baktı. Kimse 
yoktu. Kollarını açacak sevgılisinl 
bağrına bastı. Blrbirler 'ili sevecek
lerine kale duvarı üzerinde &Oz ver
diler. Ve bu sözU akşamın alaca ka
ranlığı içinde içten gelen uzun bir 
buse ile 'rnUhUrledıler. 

Belediye Fen heyeti, yapılan 
tcorübelerde iyi neticeler veren 
çöp fırınını esas tutarak, yen.ı 
yaptırılacak fırınlara ait planla 
rı hazırlamı.tır. Bunların yaptı · 
rilması ic;in beklenen Koord.nas
yon heyetinin mücıaades.i de alın
mı~tır. Bu müsaadeye ogöre Hür
riyctiebcdiyc tc;pe6indc, Edirne
ka.pısmda ve Üdüdarda ikişer 
fınn yaptırı1acaktır. Yerleri ta
yin cd.Hmi,_ bulunduğuna göte 
İ!l§Uta yakında ba !anılması ve 
en çok ÜÇ ay aonra hepsinin faa
liyete geç.iriljllesi ümit olunmak
tadtr. 

İhracat maddelerine, ıbilhassa 
hububata •yüzde ıÜç ıhracat ver· 
gisi konu~ması kararlaııtrrılınıştı. 
Bazı tiiccarlar a-lakadar ımakam
kra müracaat ederek ınutaı;arrır 
olacaklarını lbildirmi~ler ve de
m~lcrdir ki: 

Semendere ) yi almaktı. Türklerin 
nkınl rmdan kurtulmak ıstıyen Rum 
t kfurları korkudan kalelertne ka
panıyorlardı. Fakat Semend,.re h!-
arı da. kurtulmadı. Bır gün Tekfu

ru 1 oğlu okiü. Cenazesi meratılmle 

hı.sardan dışarı çıkarıldı. Fırsat kol
lıynn TUrkler Tekfuru cenaze mcra-
•rılnde ynkalııdılnr, hisarın önüne 

getirdıler. Katcye kapanan Rumlara 
!.' lendılcr: 

Gchn bu Tekfuru satın alın, hl
annızı bıze 'erin. Kaiedel,ilt'r ce

' ap 'erdiler: 
1 tanbula yollayın, or~a satın. 

Bunun Uzer.ine mcselcy Orhan Be
y sordular. Ve şu cevabı aldılar: 

::) tın, gazllerc hnrçlık olsun > Ku
mandan Akçakoca Tek::turunu lstan 
bula. ylflad ·• r :k t on para veren ol
madı. Tekfursuz kalan Semendlre 
kalcsı zorla alındı. 

Bundan sonra sıra Aydos kalcslne 
geldı; A~os dağının şark cıhetlnde 

ı .şa edtlmlştı. Bu havali Altç!lkoca 
kumandasındaki Törle sUvarllerlnln 
cevel!ulgl);hı tdf. Bu süvarıler, Sa
karya :nclırfniıı çamlı bellerinde. HUn 
kAr c;~ın çiçekli ovalarınd'.l at 
oynatıyorlar, pa-la sallıyorlardı. Türk 
k':rin akınlanna ka~ devamlı bir 
mukavemet gösterttdiğl yoktu. Esa
sen bu hisarların kendl başlarına 

durmalan kltbtl değildi. TUrk1 r hem 
kuvvetli, lhem de harbe alışkın ld?· 
ler. 

Türk kttmanda.ninnndan Kom:r 
Alp ile Gazı Abdurrahman Aydos 
kalesini muh sara ettiler. Ay<los 
Tekfurunun ıgüzel bir .kızı vardı. O 
hnvalkkı g'üzelllğile şOhret k zan· 
mışt.ı. Ara sıra suı·larm Uzerlne çı

kıır, at oynabn, pala sallıyan TUrk 
kahnunanlarma. hayranlık duyardı. 

NilUfcr Hat mun dliğün gUnU başına 
gelen vııkayı dtıynmş, onun saadeti
ne gıpte etmıvtJ. Çocukluğundanberi 
Turklere de.ır cttmediği güzel hlktı.

yeler, kallbiftde Tfu1dere ka~r bir 
muhabbet uyandırmıştı. 

Bır gece rüyasmda bir genç dell
kanir gijr<JU, Bu gence il.şık oldu. 
Merale edip fırla. baktırmış, falcı ka
n bu geru; delikanlının bir TUrk ol· 
duğunn ve butusup mesut yaşıyacak 
larmı söylemişti. tşte o gtlndenberi 
kız sık sık surların Uzertne çıkıyor, 
at o'ynatan nara atan gnziler arasın
da sevgilisini görmege çalışıyordu. 

B 'r akşam yine surların Uzerlnde do 
Jaşıyordu. Oç beş atımın sur yakı
nından geçtiğini gördU. Kızın gozU 
Gazi Abdurrtiltmanda kaldı. Ve onun 
rily ında gördUğll genç Türk deli· 
knnlııu olduğunu zannetti. I<albl a
vuçta cırpınan kuş gıbi wrmağa 

başladı. Rumca seslenerelt elile ça
ğırdı. 

Muhafız nöbetçiler yemeğe çekll
mişlerdı. Sunın o tarafında kızdan 

başka kimse yoktu. Gazi Abdurrah
man km görünce atmı duvara doğ
ru sUrdU \'e arkadaşlanna bağırdı: 

- Sfz burada !bekleyin, ş."ındi ge
lirim. 

Abdurrahman duvarın dibıne ka
dar sokuldu. Kız sura; yaslanarak 
Abdurrahmana hayran hayran bak
tı. RUyasmda gördüğll gençU. Falcı
nın 5özlerln1 hatırlıyarak sevindi. 
AbduıTahman da kızm gUzelliğine 

hayran olmuştu. GlilUm lyerck sor
du: 

- Ne istiyorsun? 
Krz yavaş sesle ve heyecanla: 

Seni seviyorum, dcd ; bana i-
nan. 

Beni nereden tanıyorsun? 
- Seni rüyamda. gördüm. Ne va

ıuttcn beri beklıyordum. Bu surların 
üzerinde seni bulmak ve tanımak i
çin çok dolaştım._ 

Abdurrahman huylanan atının diz 
gınini çekti: 

İsmin ne? 
- Marya. 
- Marya. g'lizclsin, hoşuma gittin. 

Demin yolumun UstUnde yuvadan 
dilşmilş bır kuş yavrusu buldum. Ar 
kadaşla.T hayırlı bir ltısmct dıyc 

yordular. Ben ruhlara. manırım. Fa
kat Marya beni sevdiğine nasıl ina
nayım? Kız sevinçten çılgın gibiy
di. Nasıl lnaındırabHırdi? Aydos Tek 
!urunun kızı, Türk muhasara. kuv
vetinin kumand nına gor'meden na
sıl ~ık olurdu? Düşündll, hlrden'bi· 
re: 

Buldum Rahman, dedi; sen ka
leyı almak istemıyor musun? 

Evet Marya. Bunun tc;m bu 
meydanda bekliyoruz. 

- Peki, 'ka1eyi almak için s.lze 
kolaylık .gösterirsem, seni se\·diğıme 
tnanır mısın? 

Gazi Abdu1Tahman, kıza baktı. 

Artık ona inanıyordu. Atının Ustlln
de ayağa kalktı, kollarını uzata,rak: 

Abdurrahman dilber sevgilisinin 
saçlarını o~ıyarak sordu: 

- Sen de bana inanıyor musun? 
Marya, diz çöktü ve başını Abdur

rahmanın göğsüne dayadı: 

- İnanıyorum, dedı, Türkler ya
lan söylemezler. 

- Pcld Marya. kaleye girmek 
için bize nasıl 'yol göstereceksin? 

Marya, biraz dilşUrnf ü, :sonra kor
ku dolu bir sesle: 

- Sevgiltm, dedı, ncrodeyse nô
betçller gelirler. Yarın akşam ayni 
saatte buradan geçer:sin. Sana taşa 
.sarılı blr ımektup atacağım. Bu mek 
tupta sana. her şeyi anlatacağım. 

Ona .göre hareket edersin. 

- Pekt Marya. Hoşça kal, yann 
beni bekle. Ve artık hiç tlzlllme. 

Abdurrahman sevgilisine bir da
ha. sarıldL Sonra surdan aşağı kay
dı. Kız ip! çözerek koyuvcrdı. A b
durrahman ehle bir öpücük yolladı 
ve atını stırerck ;ıcnranlığa daJdı. Ve 
arkada.şlartıe beraber orduglha dön 
-OU. Abdurrahman meseleyi arkadaş
larına anlırttı, 1\'!rzrn sOYdiğine ve ka
leye girmek için yol söstercccğtnc 

hiç inanmadılar. Bunun bir tuzak 
~lduğunu .söylediler .. Fakat Abdur
rahmanı fikrinden vazgeçlremediler. 

Ertesi gün iki sevgili birbırlerlnl 
,gilntln muhtelit saatlerinde uzaktan 
gördWer; fakat ikisi de sabırsızlık
la ve hasreUe akşamın alaca karan
lığnu beklediler. Akşam olunca, nö
betçilerin sur llzc:rindcn çekildlğ bir 
:ı:ıirnanda. kız Abdurrahmanı çağırdı. 
Abdurrahman atını sürerek surun 
d b!ne gcld!. Kız C,:Jldi ve elinde tut 
tuğu bir çıkıyı birkaç defa öptük
ten sonra aşağı itti. Bu çıkı taşa 
bağlanmış bir mektuptu. Abdurrah
man atından inerek mektubu aldr, 
göğsUne soktu. Tekrar atma bine
rek kıza btrkaç buse gönderdi ve a
tını ıtllrcrek kaleden uzaklaştı. 

Gazi Abdurrahman ordugA.ha dön
dü. Mektubu kumandan Akçakocaya 
verdL Mektup Rumca yazılmıştı, 

Rumca bilen birini buldular ve o
kuttular. Kız şöyle diyordu: 

<Sevgili Abdurrahman; 
Seni sevdlğtmi söyledım. Buna i

nanmanı istiyorum. Kaleyi ve baba
mı e r almana yardım edeceğfm, 

ta ki bana inanasın. Bunun için pa 
zar gUnü akşamı, 'karanlık bastık

tan sonra ayni yere gel. Ve seksen 
kadar arkadaş da geUr. Sen surdan 
iple yukan çıkarsın, ben sana ka
pıları göstcnrim. Onlar da içeri gi
rerler; kolayca kaleyi alırsınız. An
cak senden rıcam ihalka ve babama 
ilişmesinler. Seni çok sevtyorum. Fa 
kat 'babama da acıyorum. Bu IQtfu 
esirgeme. ArUk bana inanacağını 

sanıyorum ve pazar gUnU akşamı 

.seni ayni yerde dört gözle bekl!yo
rum. Hasretle t>perim sevglll A bdur 
rahman.... buza: ::\lal")"a 

(Arkası var) 

Bu hu~sta ımuharrir.imize iza
hat veren T emizlık işleri müdürü, 
bugünkü temİzılik. i)erinden de 
bahsetmi~ ,,.e: 

- Toplanılan çöpler, bazı ga
zeteledn yazdığı _ gibi, sahillere 
yakm yerlere döktilrneme'ktedir. 
Çöp ımavunaları, limanımızın en 
kuvvetli bir cer vasıtası olan köp. 
rü ımotör.ile Hayırsızadaların ge
rilerine kadar gönderilmekte ve 
çöpler >Oralarda dokltürülmektc
gir. Çöp fırınlarınını faaliyete ge
çirileceği .güne kadar bu tarzda 
çalışılacak ve ~Herin ıpi enme. 
mesine azami detrecede itina olu
nacaktır... demi§trr. 

---o--
Yerli Mallar pazarları yeni 

depolar açıyor 
Yaz mevsiminin gelmesi dolayısUc 

halkın ve bilhassa fakir ve orta sınıf 
halkın basma ihtiyacı arbnıştır. Bu 
yUzden yerli mallar pazarlarına faz
la tehacüm vuku bulmakta ve yerli 
fabrikalarımız ihtiyacı lı:arşılıyama

maktadır. 

Yerli mallar pazarları bu ihtiyacı 
karşılamak için elden geld!gi. kadar 
çalışmakta :ve tehacUme mani olmak 
için yeniden depolar açmaktadır. 

Bundan ba.Şka Çekoslovakyaya. çok 
miktarda basma ithali için sipariş 
verilmiştir. Bu basmalar hu hafta i· 
çlnde memlekete ithal edilınış bulu
nacaktır. 

---0--

Denizcifik bayramı merasim 
programı 

iBtr temmuz denlzclllk bayramı mu 
nnsebetile yapılacak merasim prog
ranunın hazırlanması için vUAyetto 
bir komisyon toplanmıştır. Komisyon 
.pazartesi ıgünU bir karar verecek, 
ve TUrk sularında. seferlerin yalnız 1 

Türk bayrağına inhisar ettiği bu şe
refli günde İstanbul denlzcilerlnln 
ne şekilde hareket edecekleri blldırl
lecekUr. 

Kahve tevziatı durdurulmadı 
İstanbul viltı.yetl, 20.6.941 gUnü ga. 

zeteleıde intişar eden kahve tevzia
tının duJ'durulmuş olduğuna dair ya
zılan haber hakılmte tevafuk etmedi
ğinden key!ıyetl tekzip etmektedir. 
~ 

Umumi kütüphaneler pazar 
günü kapanacak 

Şehrimizdeki umuml 1tütüphaneler 
yaz tatilinın tatbiki mllnasebetlle 
ay başından iübaren, cumartesi gün
leri oğleden sonra. ve pazar günü ak 
şama 'kadar kapalı ve diğer gUnler 
açık bulundurulacaktır. 

re.dilen beyanat haklkmda, müta- k . . . 
1• rd ~.~ B ı d " M ontroHara kadar ı~lıyecektır.> 
aasını ıso ug ..... ııuz e e ıye ı a. . _ .. 

kine işleri iiilOOÜırü Bay Erıtuğrui, Bızını anladıgımıza g.ore ber-
dün muharrir.imize şunları ııöyle- herler arasmda lüzumsuz bir te
mi,.tır: la hüküm ısürmckıe ,.e bu telaı: 

«- Makinelerin 24 volta in- bıcılki de herhangi b.ir sebeple ba. 
dirilmesrle raooımanların azala-
cağı lhakıkındakj itirazlar yersiz- zı kimseler tarafından gizlice kö-
dir. Yaptırılması jsten.~en tadiller rükkmmektedir. Hiç ~ü.pheslz ki, 
ayni hararet ve randımanı temin Belediyemizin pek haklı ve mev
edecektir. Kaza meselesine ge- zu hükülnlere lbağlı •olan tadil -ta
l.ince, başa tatbik olunan kısmın lep)eri yerine -getirilecektir. Maki. 
içindckll tel zamanla eskir, ko-
~ar ve uçlardan birinin ııntıcının 
cıdarına dokunması kontağın 
vukuuna sebep olur. 1 1 O voltla 
işletilen bir ıınekinedeki· kontak, 
ba .. ta yara açmakfa ıkalmaz, rnÜ§
terinin :hayatını lbile tehi eye &o· 
kar. Bu şebeple cereyanın 24 vol. 
ta indirİbne.:?j !hakkındaki karar 
katidir ve çıok da Jüzu nludur. 
rıoprak telli makinafar, ancak 

ne sahiplerinin ileri ısündükleri 

itirazı~argan b~hassa verilen müh

letin, tıad.ili .icraya jmkan bırak-

mıyacak kadar az oln1ası ve mal

zeme fiyatlarının ',Yüksek bulun

ması alakadarlarca, tabitdir ki, 

göı:önünde tutulaccık ve bunlara 

karşı bir çare de bulunacaktır. 

merkezi cereyanın :yükselmesine Fazla yolcu alan otobüsler 
karşı ıbir emnjyet tedbiridir. Si· 
gortalı prizler meselesine gelince, 
bunlar kazaları önliyemez. Çün· 
kü, .kontak vukuunda hem s.igor· 
ta ve hem. de miİ§terinin -başı ya-
nar. 

İstanbulda bulunan .makinele· 

Son günlerde şehir içinde ve dışın· 
da lşliyen otobüslerin çoğunun, yol
cuların ha:yatmı tehlikeye sokacak 
bir vaziyette fazla yolcu aldığını na
zarı dikkate alan belediye zabıtası, 

bu vaziyeti önlemek Uzere kontrolle-
ri sıklaştırnırştır. 

rin miktarında da mübalaga var- DUn Sirkeci ile Koca Mustafapnşa 
dır. Eminönü, Fat;h, Beyoğlu ka- arasında işliyen 3031 nıımaralı oto
zalarında yaptığımız son teftişte btis 6 yolcu fazla aldığından •lddetle 
topu ropu d•okısan makine bul- cezalandrrıfilıası için belediye teis
duk. Bunların bir kısmı da, ara- liğine tevdi edilmiştır. 
mlan şartlara uygun çıkmıştır. Diğer taraftan EyUp Kercstecller 

Tadil masrafına gelince, bu da hattında işliyen 3161 numaralı oto· 
fazla gösterilı.ııck:tcdir. Çünkü, bUs biletçısl 13 yolcudan ve 3095 nu
bir ay evvel Belediye için müna- maralı otobüs biletçisi 2 yolcudan 
kasa ile yaptndığımız transfor- para alrp 'bilet kesmediklerinden hak 
matörlcr on sekizer lıraya alın- ı la'rmda. zabıt varakaları tııtularnk 
mıştır. Halen, mühürleri sökül- cezalandırılmaları istenml9tir. 

SORUNUZ ~ 

r.,,,,...---SÖ YLİYEt;İM 
Seyahat 

1 - t; nkıııpa.nmda. llacıkadm 

ma.hallcslnde emekli telgrafçı Mah
mut Xedlın TClll soruyor. Ben 
Ert:unı:m~·~:ı\. Arzuınl& t hwı· 
buldan ayniın..ı(k, ma!:lraf kendJme 
alt olnı~k üzoro memlekeUme rtt
!ındk l!.t~onnn. Bu ,·ulyette blr 
ıııe; aıınıı.me f.e kaymakamlığa. 
mi\nı.eıı.at icap eder mi? .. 

Cevap - Hayır. HUkQmet yurt 
içinde seyahat serbestislnl tahdit 
etmiş değildir. Beyanname ver
mek mecburiyeti lste.nbuldan hü
kQmct vasıtaları ıle parasız git
mek istıyenlere aittl'r. sız diledi
ğiniz gün, istediğiniz yere gideb!
hrsiniz. 

'! - Balık~irde Bayan )takbu
Je Gamlı soruyor: Eskiden'IK'rl el
bise ıdkeler'u benzinle çıkarırdım. 
J<'aluıt, bcını.J& gelıllkt-0n sonra al
dırdığun b6nzlnlerden baZı mrn le 
ce çıkardığını, huısnun da. leık&

,1 bli biUUn &rttırdığını gördıını. 
Kalbnhat aeQba. benzinde ml yoksa. 
(ben(te nıl? .. 

Cevap - Leke çıkarmakt akul-

serbesttir 
!anılacak benzinlerin temiz olması 
~arttır. Bunu ayırt etmek kolay
dır. Beyaz bir kAğıt Uzerlne bcn
zın damlatınız. Birkaç dakika i

çinde tamamen kayboluı· ve kt'it;ıt 

Uzerinde leke bırakmazsa. o ben
zin temizdir. Leke çıkarmakta kul· 
hı.nılabilir. 

S - Lf~ql>urga.zda Bayan S. L. 
sonıyor: Blr b~·uk ~·a,ındaki bl· 
J'fclk J1l\"~lun koltuk altları Do 

ilklıırmda kunuzıhkla.r gördüm 
Doıktor bulundu_tumuz yere u:zak 
olılul:u l~·in bunları tel'riibeti bir 
hl!,.) ana göstcrıliın. rı-:tk dedi \ e 
pudra siimıcml, diğer bl,t ba,}an 
rla nişasta ımnneıııl ta' siye etti. 
lk.Mni de J ıı.ptm1, geçmedi. Ba.ııa 

ne ta' iye ~iniz! .• 
Cevap - Çocuğu her halde bır 

doktora gösteriniz. Doktor, bulun 
duğunuz yerden çok uzakta Ye bu 
kırmızrlıklıı.rın pişik olduğu ·mu
hakkak tse. kolonya katılmış sı

cak su ile sık sık yıkayıp temiz
leyiniz. üzerine talk tozu, bulun
madığı takdirde nişasta suı·UnUz. 

~--------------------------"' 

- Biz malları ıgöndermeği es
ki fiyatlar üzerinden taahhüt et
tik. Şimdi bu ihr;cat fiyatlarına 
konulan )r 3 vergiyi ıbiz cebi
mizden ödemek mecburiyetinde 
kalacak ve çok ziyan edeceğiz. 
Yeni siparisler için kabul cdece
ğ:ımiz bu vergiden eskileri için 
bir muafiyet istiyoruz. 

Vekıalet alakadarların bu mü
racaatını torkik etmektedir. 

Bundan ba.ka ku~·emi iç.in de 
çok miktarda kıontenjan çıktığı 
halde Vekalet ıkuşyemi fiyatları
nın da eskisi gibi olacağını bil
dirdiğinden ku ~emi ihracatçıfarı 
bu fiyattan .ihraç edemıyecekleri
ni, yeni mahsulün kendilerine 
geçen ıseneye nazaran çoA fazla
ya mal olduğunu !b1tdirmi§lerdir. 

Vekalet kuşyemi ihracatçıları
nın da taleplerini .ı.nce emekte
dir. 

-----o-

Zeytinyağ fiyatları 
yükseliyor 

ZeyUnya.ğı fiyıı.tınrı gün geçtikçe 
yükselmektedir. Ekstra ekstra yağ
ların toptan !!yatları sı - 82, ekstra 
78, birinci yemeklik 7~. ikinci yemek 
ilk 78 kuruşu bulmuştur. Biraz daha 
yükseleceği tahmin olunmakta ve bu 
mevsimsiz 'Yfiksel!şe, pek ya'kında 

y~ ihracı yapılacağı Umldl ile bazı 
sermayedarlann piyasadan ve yağ 
mınh.ıkalanndan kWl!yetli miktarda 
mal toplamaları, sebep olarak göste
rilmektedır. Fiyat murakabe komis
yonu işe ehemmiyetle el koymuş ve 
murakabe bürosu tahkike.ta koyul
muştur. 

-<>--

Almanya ile yeni bir ticaret 

anlaıması 
Bu hafta lçtnde Almanya.dan iblr 

Uca.ret heyeti şehrimize gelecek, 'bu
radan Ankaraya tldcrek yeni bir ti
caret anlaşmasının esaslarını tosbit 
edecektir. 
Almanyanın en mühim ve tanın

mrş firmalarının mümessillerinden 
mUrekkep olan bu heyet memleketi
mizin muhtell! mmtako.larını dola
şacak ve piyasadan kllllıyetl! miktar 
da. mübayaatta bulunacaktır. 

Bundan başka harpten evvel Al
manyaya sipariş edilmış olup ta it
tıaline imkan bulunamıyan çok mik
tarda eczayı tıbbiye ve klınyeviye
nln de se\lki ~rarlaştrrıld1tğmdan 

bunların da çok yakın bir zamanda 
memleketimize gelmesi beklenmek
tedir. 

---<>---

Limon fiatları 
Son günlerde 23 kuruşa kadar çı

kan limon dUnden itibaren ucuzla
mıştır. Perakende olarak en iyllerl 
beş kuruştan satılmaktadır. Diğer 

taraftan haber aldığımıza göre İtal
yadan da yakında çok miktarda li
mon getlrtileceğlnden fiyatların es
klsı gıbi düşeceği muhakkaktır. 

- )llo;fs ::\faln.e'i çok beğerunLştıın. Çok 
t.a.kdlr edJyordum. O ur \e na.ınu...ıo bir tuz 
dı. Carron'wı ımutlo.ka. tntttmm aııı.cağmı 

öyledlkfm hallle bwıu kabul ediyor \C kork 
rnuyordu. Ben ~atımda bö;)le adamlara az 
t~rlüt etml!Jinıdlr. :'\lisls Roda Carron'a hir 
mektup ;)~ ylımi şubatta kendisine 
teslim oln.c:rğmr haber verdi. Bu mektubu 
ben kendim Carron'a gôturdibn. )lbl l\lai
nc'ye ne gtbl bir e-0:ı;a. vercceğln.i &ordum. 
Ben onu ölclüreceğhıl ve tnez'in tabutuna 
koyacağım tahmin cdJyordum. l'akat o Ro
da) a, daha beter blr c·e-ıaı tıı.~'in etmişti. O· 
nunl e\·lenmek i tlyorda. Deli Zenci lJuna 
a~nen .u sözleri söylemi ti: 

r 
YEŞiL GOL 

tarıımaılnn. HattA benlmle tnm kanuni şe
kil~ cvten.meıden öldü. 

- Nl!;ln bunların hep lnl o roman polise 
anla tmadıruz. 

Slntya ue,·ap ,·ermedi, sadece güldü. 
- Madem ki, Bolden'! sevmiyordunuz, nA

den onu kencU haline brra.kmadınız ! Senne· 
diğlniz bir adamla neden e\'lendinlz ! 

- Siz Bolden ile mlenirken ben de )ll!ii<> 

Rodo. Ue evleneocğlm. Kocanız da bu suretle 
ceza.dan kurtulııc.aktrr • .Misis Maine orı.a. bir 
kı .d r gWii. gönderecektir. Bu gUI intikam
dan ,'azgeı:tlğlrne bir Aliimet oln.caktır, o za
man artık herkes rııet>ut ofpcaı., ·e rahat 
)ıL51yacakhr. 

1. fuıdl, benim g'llJWTI bu iztltvacn. rn ııi ol-
111 leh. Buna bir çare bulnı:ı. 1 ·in o kJlllar 
!:Ok dü ündüm kf, aldmu bo:mıa.kta?1 "ork
hını. Emindfut Jd, )İrmi dort a.a.t bu iz<lhııeıı, 
m nl ol I~ mır şey düz elttl. FL'\'mt 
bunu na r1 yapah01rd'1n? Ylrıni -:uba.ttan ı , .. 
'el y~;ısnnı onrn Carron, Roldcrı'denı intfF<rl:ıı 
o!ablllrdL Mis ::Ua.inc. Cıırron ile evlerunlye 
gl~n hsmktJte ,mllnl olmahl Iiı.zoudı. Yaı. 
''llll"68,m. rnese'eyi a:nıatsam, beni diiıle.mlyece
ğhıe enünd.l.m. ÇılrıkU h:ııııı ftilı:nd etıniJ'or, 
ben1 dost bllmitordu. t:yutucu bir madde llo 
kendistnı mu\'&kk&t lılr zam o uyq.nıağı dü-
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'i.indüm, bu da. miim,kiin değildi. :Se ya~eak
tun, blhn~onlmn? 

Polis •mUdür\i sfü.e ka.rışarn.k ttordu: 

- ııer hnldc riet\:!eıle onu 'urm ;ğa. karn.r 
'c.rdl'n.ic, değil mi ? 

~lntya ce'ı\Jl "erdi: 

- Buna 5-0Cl dukJ'kn~a. kııra.?1 verdim. "Is 
)talriU'nln o gun l'lcadelll'deld e'lcnıne daire. 
sine gldeceğ~ öğrenmı.,ttm. Bunu ve gdt«;' 

kızın diğer btltilaı ha.rt'kf'!tler.ııı öğrennıe-K i. 
çln rkasınu Dd poliı Jıa.rt·esl t~dun. Suht 
on buı;uktQj mutı.ııka )lalden tiOkağından g& 
C"e<'(' lnJ tah;nı.-ı ettbıı. Gelin elbıf;cıni terLi
hnııj:de gh mc~ ir.ıem orııyn geldim. 'IUm o 
titl'.:ltte l ı;I kızı oda.dtırı sa\dım. :Fakat bıtttin 
bu plıinı J erine getirmek kolay olma~ı. Son
rasını tıl)IJOl'tilifıuz. P ıceredmı Mis .'\lıılne'c 
ateş ettim. Fafımt bitınedlğiniz h~r nokta 
\ı:ir: O da nl;pıncılıktAl<i lll:lhu'retinı. Ben bir 
çok ntu: nıiısaba~nda gümii<;. altm ku·
ımıar aldım. 

Hatta lbu kuııaların hepsini ı•1'881Z kal
dığını znman sattım ve parasnu da. ye
dim. :'\lls ~lııln'i \'UrntQk için lAznu olan sila
hı do. lğ'retl alllım, çünltü bUtün till'ck \'e ta
bımcalarım l'ChindedJr. :\li :'.\laine'i mutlaka 

kurtarm.:ıJ< lsUyordunı. «Deli bir uınd Uo e\'· 

lcnnU'J<U,n .be becatma bir kurşun yeme&! 
daha tıa;}ırbdır.~ diye düşıindltrn. Yirmi met
re mesafe dahllln<~ bir kurşunu tııııı itıtcdi· 

ğim yer.e isabet etttrebillrm. Harp zamanı 

hutabak.ıcı idbn. Hafif bir kUJ't:un yaratnnm 
blr J<aç gün l!;in~ çaburnk '-'1ll~ğinl do 
blli,yordwn. Ellerim titriyor, kalbim ~arpı· 

yordu .. f'akat netlcdde lsUdlğlnıl ~apmağa 

muvaffak oldwn. Mb l\falne yaralandı, pen-

eercılen onu naı.,rı kaldmlık.larmı artCk göre
ıııedhn. ı~ner oıtıı.ya gddl. Ben hJç bir ,ey 
beUl etnıemeğo mecburdum. KlJt;e-,yer geldiğim 
:t.aınaıı Bolden ~akao;ındakl gfüUn tetıirlle Ö· 

lünue l\lls .'.\lalne'in t>on dakikada. «Zadıın 

ik~tı~ııu. fakat yerine Bold,_,ln'i kurba.n ettl
ğlnJ 1.anuettlm. 

İ.f:lı!r bu ~Jdi alın('o. kendi hareketime( de, 

Mis Roılıııvu l}l)na akbilik etme5ine de fena 

halde ku.dım. Bunun tesiri altında MI ter 

Brlrll'.re bir lirli Jftlralar anlattım, fa.kat o, 

bana tıa.nmadı. 

işte Sir \-·ullam, hlkfı;rem bundan ibaret ... 
l'Jiı.nlarunın hlı;\ biri inde muvaffak olama
dım. l\Iis Malne'i yaraladım ama Boldqn.'J kur 

- Ben Bolden'i değil, para.c;mı ıı.ttyordwn. 
Blr çok boremn vardı. Ca.rron ,·e diğer ala
caklılar beni ı:krytmyorduL Ba.barum da iş
leri bozuktu. Sonra Bolı*ın benbnle evlendi
ğine her halde nwımnundu. Düğün ~imıl dört 
tıa&t evvel olsaşdı, ben ~dl zehgio bir dul 
olacaktnn. Halbuki... ' 

- Ne uırarı ,·ar? Siz; )ine ın·Ienirslnlz. 

- E\·et evlMecefim. }"a,kat artlk paradaıı 
iğr$1dlnL '.I'f!nilıan.e 1fliı.s etUğl halde terzi 
)terlln De m·leneıeeğlm. Çünku onu 5e\Jyo
rwn. 

-40-

CARRON'UN' İHANETİ 

Polifıi mUdtirü elindeki notlara tıa.kııra.k: 
- Daha aydınlacak bir çok noktalar ,ar, 

dedi. Mi5ter Main. niçin Carron lle eı.lenmek 
lsltmedl? Bu elbette btenC(•9k bllr ~y de

ğildi, fakat kendl61ni on daklkaıla. fikrini 

dcğiştlnnllO se,•keden sebepleri öğrenmek ls

tlJorum. 

- ı;;ıze ~lmdl anlatayım: lls Cetvlnd'ln 

zo.nnettlğl gibi ben öz:llmü tutmamazlık et

medlın. Vaka ~öyle oldu: 
(A~ası var) 
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er şey 
değişiyor 

l8i ir balıkçı gemisi dcyiJY" 
ce ne anlarsınız:? . 

Hiç §Üphe edilmez ki hayalı·ı 
nizde şöyle manzaralar caııl•• 
nır: • 

Yelkenli ·veya motörlü iri bıt 
tekne. Tem izlenmiş, yıkan~* 
havalandırılmış, kurutulıtfJ~ 
her bir düğümü itina ile k011' 

•ş• 
troldan geçirilerek sakatlaı1 • t 
mir edilmiş ağlar gÜverlede 1" 
~at istifli. Hava şartlarını bıır~ 
metre hassasiyetile sezen, b~J 
yuva, yatak ve geçitlerini go . 
kapalı bilen balıkçılar bu aS 
ların başında alesta sıralaJl' 
mış... ve ilah. 

Yahut da: 
«Açık denizlere daha da~· 

nıklı ve daha ohl~alı bir gefl'I~ 
Mürettebatı baştanbaşa götıl 
çok pek, attığı oku veya kıırgı)'I 

ı:ıa· boşa çıkarmas: çok nişancı r 
lina avcılan. Dev cüsseli btl ı• 
nayı güverteye almak için }111' 

susi tertibat, maçunalac-, viııf 
ler ... ve saire» • 

Bu gemilerden gene haY~,. 
nizin bckledig· i vazife cins dıı-1 
balıkların veya balinaların • 

'/' 

lanışıdır. 
Yan~yorsunuz. Zaman Jıeı' 

İeyi değiştirdiği gibi, balıkçı f' 
misinin gördüğü vazifeyi de "~ 
ğiştinniıtir. Evet, balıkçı geJ1111 
si gene bir av vasıtasıdır, fa~~ 
münhasıran balık avı deS 
İnanmazsanız okuyunuz: s-

«İngiliz: bahl.çı gemisi C•P • 
tone dün bir Alman bomba tıı>' 
yaresini düşürmüştür.» 11 

Bir gün gelir de et karnY0~p 
şehir bombardıman ederse, Ço. 
arabası zehirli gaz: saçarsa, ~· 
rış skifi destroyer batırırsa f8 
mamak lazımdır. 

K .. r?"dı 
orn/ 

İstanbul at büatına 
iltit at 

Basın kongresinin 
saygı telgraflarına 

cevaplar 
Geçen hafta muayyen m~ 

bitiren Basm Kongresinin doğıllrl> . 
çekilmc3ine karar verdıgi. saygı t eı· 
g'raflarına nşağıdakt cevaplar S 
mi.ştır: :ı# 
Kongre~ e başarılar diler 'e tc 

duygularına teşekkür ' rtnı. ·(; 
İsmet lNÖ~ ıf.' 

TUrk Basın Birliği İstanbul 111 t:ı6 
taka kongresi toplantısı munnsc ıı:· 
ile izhar buyurulan hisslyauı tcŞ 
kUr ederim. tı: 

Türkiye B. M. l\f· l? 
.Abdülhalik Rcnıl' 

Mıntakanız Basın Bırliğl kongı' 1• 

n!n toplantısı mUnasebetıle so)lll ui' 
zanm hakkımda izhar ettık!erı d 
gulara tcşckkUr ederim. 

Bw,,e1il1~ 
Dr. Refik S&.) • 

Kongrenin duygularına. tcşeıclC 
eder, saygılarımı sunarrm. 

C. H. P. Genci scı-rct 
Erzurum .Mebusu r 

Dr. Ahmet ll'lkı 1 TUZ ıc 
YUksek kongı·enızın hakkııtld U' 

ıcıtufkAr alfıkasından müteha ıs 1, 
larak candan teşckkUrlerunl 'e 
tcmennilerıml arzedeı im. ,.ıt 

l\latbuat l munı l\lllıl 11 

fidlnı arper 

bı~~~!:;:ı~~kllt:~:Znuvu~~~gr:U~ 
salnlzl aIAka ve memnuniyetle tıı 
ettim. Muvaffakıyetler diler, sıı) 

1 tarımı sunarım. Birlik ~el' fi" 
l"allh Itıfl<I ı\ 

/ 

BiZDEN -1 L SORUYORLAF) 

Bu nasıl satış? .. 
Bazı Musevi vatandafl•'' 

içleri makara tiresi dolu i§P~; 
talarla Marpuççular sokağı~ rı· 
hergün sıralanıyor ve ba&1 
yorlar: 

- Dört kuru§&. makara!. 1 
Çeyreği uzatıror, mal<srıı>. 

abyorsunuz. İadesi geciken "~: 
ruşu istediniz mi cevap haı:ı t 

f .•. - Dört kuruş toptan ı)' 
Tek tek çeyrek!.. • C• 

- Öyle ise ver bir diizıt1111 
Deyince de şu garip cevaP 

karşılaııyorsunuz:: . dC· 
- Şimdi mal yok elırıı 

Yarın gel al! •• 
Böylece kuru§unu 

her vatandaş kendi 
kaptıt"11 

d. e 
ken ırı 

soruyor: 
- Bunlara bakan yok ıııLl 

acaba?-
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Harp Vaziyeti 

YAZAN: 

ihtan BORAN 
s . 
~ 

<Batı l illoide) 
tttdun e"11ektedir. 
d Fakat bizim kanaatimiz fU· 
~lir: Şanı dÜflnekle Fransız mu· 
ııı.verneu tamamile kırılmıt ola-

ı. Fransızlar ıimale çekilerek 
~aveınete devam edebilirler. 
'İııd"• Beyrut ve Rayak bölge· 
~en seri bir ileri hareket ve 
\o ~ yapılırsa Fransız muka· 

11 ~ti dağıtılabilir ve artık ce
t!~ r_nüteveccih esaslı bir cephe 
o! ~acaklarından İngilizler Su 
~era aüratle ipi edebilirler. 
ıı:.~ Irak hududundan ilerleyen 
tini °!:lü birliklerin ihata hareke· 
lı(;.lr ~atle baprmaları ve Halep 
dır e11ne hakim olmaları lizım· 
~ : Bu suretle Fransızlann ceri
" tı &arılnuı olacağından muka
~t ve m!idaf aa etmelerine 
~..kalmaz. 

libvad • ~ 
~ 
ııe?ili% mukabil taar,ruzu bir 
~tce almadan dumıuftur; ileri 
~~ eski mevzilerine çekilınit· 
f.t.1tır. Anlaıılıyor ki Capuu:o • 
ı •Ya hattında Alman müda
'-aı ~?VVetlidir. Bunu söküp at• 
~ daha büyük kuvvetlerle 
~ b' lüzum vardi!'. Bu aebep
~ ~ İngilizlerin Mlllt'da tekmil 
s:;vetlerile toplanmalanm ve 
-i z~ harbini çabuk bitirmeleri
cı. ~ru buluyoruz. Aksi takdir
~~bYada vaziyet lngilizler iç.in 
lit ll eli olmakta devam edecek· 
't~ Undan &ORra Almanların 
~ kale.ine bir taarruzları 
..,, ebtlir. Bu taWinle lnsiliz 

'.., las~ kele miicWile· 
clır ~4hnda baıhmemıyacaklar. 
~rra Almen miiclafau.nı kır
'- Çok güç olacakbr. Bu mu
~· tehecıe İnııilizler fazla tank za. 
•ltbn. 
la.ı -··lflerdir. Bu da motörlü bir. 
~ karıı Alman müdafaa 
~~inde defi tertibabnın 
"tın.mel tabiye edildij-ini ıöı
S ~ir. 
~ - Alman tahşidatı: 
~tarafın tahtidatı ve hazır· 
d' devam etmektedir. F'1111in. 
~'da ve Romanyada bu hazır· 
~ 1-r artnuıtır; ne Alman tahşi-

llıı İafe mÜ§kÜlitına ve ne de 
~et t.lıfidatını maaewa itle
"~ •tfedemeyiz. İkhıadi cephe· 
'it "L So ıj,. ufrayan Almanyanın 
~~°'htler Birliii üzerinde bir taz. 

"-' bulunması muhtemeldir. 
~:ı:yikın ıi,ıaaeten Jaalli de 
'1 ·,, Fakat Finlindiya w Ro
l-. Yanın hazırlanmalan siya5e· 

Olci ~latınanın pek u muhtemel 
"tunu eöateriyor. _ 

~anın kararı: 

VATAN 

Gençlik 
konuşuyor 

DENiZCi GozoYLE 1 

Bobstil olmayan gençlerin 
beyannamesi 

Biz kendimizi gostermek iç.in 
~hsi bir tezle ortaya atılmak is
teyen ogençıler değıliz. Bunun ıç.in 
de şimdilik is.ımlerimizl ortaya 
koYi?llayacağız. 

Bizim mHli bir davamız var
dır. B; da'Vayı ileri sürerken ve 
müdafaa ederken da.ima açık 
sözlü olacağız. Bazı ddmseter tbu 
açık sözkre ibeılkl ·de a1ınacakiar-
dır. Fakat şurasını pek çabu-k an· 
layacaklardır ıki biz şahıslarla uğ. 
rasmak istemiy-oruz. Yurda ait 
b; davaya .te!jflls kondurmak ve 
çare burmak isu.yoruz. 

Biz, bo:bt>til olmayan gençler, 
eeki ve yeni nesiller arasında acı 
bir anl~mamazlık goruyoruz. 
Bızcc !bu, yurt ilesabına büyük 
bir tehlikcc{ir, yeni neslın hayat
ta ilerlemesine bir engeldir. 

Biz :kendi 'hes bı'mıza. büyükle. 
rimize lkar§J !hayranlık, saygı ve 
aevgj <luyuyı0ruz. Maziden .kor
kunç b.ir siyasi miras aklrlar, can. 
lan, kanlan Pahasınll. ve nice gay
retler, fedakarlıklar, feragatler 
mukabil.inde bu mirası tasfıyc et· 
tiler. Bıze hür bir vatan, tam bir 
istiklal ıte&lim ett.ilc.r. Bunları ko· 
rumak .içjn de hiz.i hazırladılar. 
Şanlı Türk rnaz.iairun en güzel 
an'anelerini, en .temiz 'hasletlerini 
fena günlerin yangınlarından kur. 
tara.rak bize ulaştrr:dılar. 

Sız bütün bunlara minnettar 
olmakla beraber !büyüklerimiz
den daha çok .istiyoruz. B.ize gÖ· 

zü d~maz demeyin.iz." Bu istek· 
lerimız ihtiyaçlardan doğuyıor. 
Biz eeciye bnlumından yükısel
mck ve umuımi hayat için.de fay
dalı ıbir yer atmak .istiyoruz. Bu
nun .için de size dayanmak. e.i.z. 
den .ılli'am almak ihtiyacındayız. 
Aramızda bir uçurum açılmı§tır. 
Bu uçurum dolmalıdrr. Nesiller 
arasında ahenk, .itunat, sevgi ku· 
rulmalıdır. Bunu yapamazsak Biz 
bize ma:ı.iden devir aldığınız 
Türk emanetler.ini tcsHm ede
mezsiniz, biz bu eananetaeyi taşı· 
mağa layık olamayız. 

Diyecekıs.iniz iki: cBiz ısank.i 
şimdiye kadar aize rehb.crlik et
medik m.ih Belki ebne'k istedi· 
nız, fakat edemedıniz. 

Bütün ağabeylerimiz, babala
runız, dedelerimiz. mi.ınevvcrle. 
rimiz bizi ten'kit ediyorlar, ibize 
hücum ed.iy-OTlar. c:Genı;ıl~ böyle, 
gen9iik §Ö')"]e ... :ı> <Üyo:rlar. 

Evet, gençlik 4_odismiz ıglbi o
labilir. Fakat tbız .neden böyle
yizi Bunu niçin arafbnnay.orsu· 
nuz? Ortada dediğin.iz vekikle 
bir dut vana lbuna :kaYitsız ika· 
lamazsınız. Uzö'ktan uzağa tenkit 
et:m.eiı kafi göc-omeuiniz. 

Yakitlcrinize ve kalemlerını.ze 
yazık değil mi? 

Artık ibunları bıra'kınız. Biz si
ze kendim.izi • bislerımize kapıl
madan _ olduiuı.ııuz gibi anlata
cağız. Dertlerimizi ıdökcceğiz, 
bir çok ırneV2uılar .için d'i.işündük
lcrimizı llÖyliye;ceğiz. Velhasıl ej. 
ze bir ge~k hakikmda hüküm 
vel'mek ic;İn lr.bıo.ra.tua.r malz~me· 
6i hazıTl&Y.acaaız. Bütün uınsurJarı 
gençlik olatı Jbir laboratuar... İçi· , 
m.ixde lher fey hofunuza gitmiyc· 
cck, b.ir çok ıkueuriM bulacaksı· 
nız. -

Size en ağır bilr vazife ikalacak: 
O da lbu kusurlum ee:heb.ini bul
mak, de11tlere deva ke§fetmek, 
bize yol .göstermek .... 

S.iz ıbizj t.anımaia. anlamağa 
bir defa kı)"hlet. VCTiniz. Türk 
gençlerin.in: kmuı1arile beHbcır 
meziyetleıi cie okf uğunu k:ıb;.ıl 
ediniz. Ozaman b.i:z de anın 
ogqsterdi.ğlrıiz ıvo!dan -gideriz. 
Tıürlk Umumi hayatındaki aheng,c 
nesiller arasındaki ahenk ve an
la:ma da katümı~ Olur. 

Ankara, 19 haziran 
· Gençler 

__ ..._ 

1 ... . ! - * Gençlik sütunu 
hakkında bir 
düşünce 

Değerli gazetenize, cGençler> 
imzasiile gönderilen mektup üze
rine. gençlere sütunlar ıtahs.is et· 
mek lutfunda bulunduğunuz için, 
na6ll teııeldkür edeceğimi 'bilmi
yorum. 

Gençliğin asaletini ve gururu
nu, büyüklerimize hayasızcasına 
tecavüz etmek suret.ile küçük dü
şüıımeğe çalışan, sefil .bo'bts'ti!Jere 
halu"lci gençliğin ecs.inl! :yükseltme~ 
~e imkan ve.rmeniz gençUğe ve 
yurda büyük b.i.r hizımet olacak· 
tır. 

Bilmem qcff et'tiığim lküçük ka
]('l';n tccrübes.i gcn9l~e ayıracağı
nız~tuniarda )"CT bulabilir mü 

Ankara: Faık Tezel 

Akşam ve ben 
Akşamlan orma.nda ı;ezerdlm: 
0.IJl>UZ )'&Ş8Dlak pcl( acı dordlnı, 
BiDbiW gül ilJln pırpınıyork•ın, 
Aşk lruııa.na omrun tliCı derdim. 
Sev«lm ve bu tailDı ~eıııeı blrdJ, 
Gonıtim ~ Aıl·ı erirdi, 
Gö~ude kam:t'lar 5U7.ülürkl'1J, 
G&ıı ufka k1zıl rengi \-erirdi. 

Ak.,.m ona ilen ohıun öğüt \61"; 

Çf*tikhainıin aft'Jı kea!IA!n. 
<ttl in batna ıiiJ.tin o dl"an 1er, 
Gönlüm ya.,anıak zevkl!!l bllıılo. 

Gemi kafilelerU.i tayyarelere kartı himayede 'büyük rolü olan ve pompom adı verilen 
seri atefli topllll'dmı biri 

Ateş altında bir koridor 
Afrika çöllerinin öldürücü hararetler saçan kum 

dalgalarından daha tehlikeli bir boğaz: 

'' oo·v ER,, 
DUnyanm, en kızgm, en yakıcı, r 

hat1A Afrika çöllerinin öldürUcU ha· 
raretıer saçan kum dalgalarından 

daha çok müessir ve tehUkc.I s.ı 
mmta.kası, bugün için (Dover) bo· 

·---Yazan:---· 
Hüsamettin Olse1 

ğ&zıdır. dA!i topları (Pompoms), ziyalı r~ 

En son terakkinin, en 6on icatla.- ketler, hava! 'bomba savuran cihaz· 
rın, lhtlralarm vücude getfrdlt'l en !ar bu denizln tlstündekl fezanın de. 
yent ve insan öldUrUcU sil!hların tat rınllkler, gürllltüler saçan müdafaa 
blk yeri bu su 'kondonıdur. Dar Maııı,ı Unsut'larıdır. 
kanalının ldeta. bir şiı,c boynunu an- İnglllzlerin Fransız eahlllerine ve 
dıran şimal noktası, eski' ve bu har- Almanlann lngılterc kıyılarına yap. 
bin meydana. getirdiği en y~nı .stlfı.h· t.z#t tayyare a.kmlarının çıkardl ı 
larm tecrübe sahasıdır. Zafer, bu bo.. yangınlar, elemlerı ve matemleri an; 
ğnzın dar suları üzerinde uçmakta- dırtr tarzda ıım denizin ufuklarını 
da. Her iki taratın uçan 'kartallll.l'ı. aydınlatır, ve projektörlerin akseden 
bu dar denizin Uzcnnde dol~an zıı,..1 ziyalarına karışır. Bu ziyalar ara.
fer porıslni tutmak içın ~abalamak· flında ~ka bir ruzgtnn serinlik· 
tadır. leri içinde Uerhyen bi.r (Konvoy -

Her iki sahilın üzerinde bulunan Convoy) un yckdiğerini anlıyan lisan 
uzun menzilli olüm saçan ıağJr deniz lan işıtillr. Destroyerler, müsel!Ah 
torıl rının semaınrı çınlatan sedala· balıkçı gemileri, üraU.i motorbôtlat 
rı, ınke bombardıman "tayyarelerinin bu dmiz Uzeriııde öteye beriye cırıt 
fcl~ket ynğdrran oğultuları, d"nrz- atarcasına dolaşarak gelen ve çıkan 
allI gemllcrinln sessiz fakat öldüren (Konvoy - Convoy) lara taarruz et· 
datbtlcri, denizin derinlfklerl içinde mck istıyen dilşman vasıtalarını m-ı. 
cehenn~er y&ratan (mayin) terin ha. içın koşar dururJar. 
boğuk intikam sesleri, ve deniz UııtU Mayn tarıyan gemllerin, bu deni
stlrat motörtennın dmamo gUrilltU· zın (Kon\'OY • Convoy) lara emni· 
leri bu dar sahanın içinde daima ve yet vericı bir halde olduğunu blldi· 
daima bırbirlerile karışcr ve kulakta- ren işareUcri istasyondan ist~ona 
n ı;mlalrr. gider. 

B:r (Konvoyu • Convoy) mUda· tngıltercnin sahilerine giden 'kU· 
faa. eden harp tayyareleri, seyyar çUk Convoylarla deniza.şın memle
balon ba.ra.jlan, bu deniz seınuında. keUerden harp malzemesi '-e gKh. 
uçar, derin ııu bombaları, dC'niz&ltı getiren bUyUk Convoylar temiz ve 
CDetekUSrleri • detector), tayyare salim yollara alt işarcUerr derhal 

ka.ydeder. 
IHer geminin telsız cihazı d"tlfl'lt&

nm, dostun bUt'ün dünyanın telsiz 
muhaberelerinl alır, bunian lüzum 
ve ehemmiyetine göre alAkadaT mev, 
kilere bildirir. Bu bir askeri vazife· 
nln icabıdır. 

Her gemi, bu dar sahaya girerken 
ve çıkarken harp vaziyetini alrr, her 
fert :muharebeye hazır Vaz.i)'ette ge· 
midekl muayyen mevkide muayyen 
vazifesi b~'ltna geçer. Tayyare Pom· 
pomlıı.rı dolu bir halde mUthi~ (Say
rcnlcrln) gtlıiUtUsU i~Uldiğt zaman 
faaliyete geçmek üzere hazır bulu
nur. Bau.n (Sayren • cana.var dUdü· 
ğU) !erden evvel dilşrnan bombala
rının mütlılş tarral<ası bu vazifeyi 
ifa.ya davet edf.?l". Denizaltı gemile· 
rini tahrip edecek Olan toplarm mü
rettebatı ufkun her tarafında göz; 
~rin <vereceği ıstlkamct ve ilcdc
f e bUtlln kllvvetile abnaya lnnado
dir. 
Ma.nş kanahnm bu dar geçidioo. 

kızgın brr harbin ~ntUn şiddet, sık· 
Jet ıve dehşeti taşıyan hu denız par
çasına (cehennem köşesi) dcrmcbılir. 

Uzun 'kantb1ın iki sahılı arasındaki 
denız parçası cehennem köşesinden 

ö1';Wmck üzere takrJben yirmi 'mil· 
den fazladır. 

İki harp cephesini birbirinden u
za!C tutan bu denia p~ı tarihte 
il'k defa olarak cehennem! hır l'ıarp 

Sah!li.5lllı yaratmakta.dır. 

Her tara! kendi silAhlarmın hınıa
yeal albnd.aki parçada kendi Convo

SiY ASi iCMAL 1 
Yeni paktın 

tefsirleri 
;yazan: M. H. ZAL 

T ürk • Alman muabedes~ 
bütün dünya cnetelerı 

için gijnün meselesidir. Bunu 
her memleketin gazeteleri kcn· 
di ölçülerine göre tefsir ediyor
lar. Dikkate layık olan taraf, 
aıağı yukarı bütün alakaldann 
bu hareketimizi tabii ve eski
denberi takip ettiğimiz sulh &i
yasetine uy_gun bulmalandır. 
Birinin beyaz dedij;-ine di~riain 
mutlaka kara dediği bir alem. 
de bir siyasetin herkes tarafın
dan güven ve saygıya layık gÖ· 
rülmesi yalnız bwm elde etti. 
ğimiz bir mazhariyettir. Bizim 
dürüst bir yol tuttuğumuz ve 
kimseye alet olmadı ımız ve 
olmayacagımız haıwtınöa.ki iti
mat iptidadanberi her tarafta 
devam edip gidiyor., çünkü 
emellerimizin aaf ve dürüst ol
duğuna. sözümüze güvenilebile
ccğine ve hariçte biç bir men
faat aramadıgmuza arhk berk es 
ko.11aat aetirmi~ir. 

Bazı Avrupa memleketlerin
deki tehirler pek tabii olarak 
mübala._n-alıdır. Ortada bir harp, 
bu barb;n de bir propaganda11 
olduğuna göre siyasi mücade
lelerde §İPmıe usullerine bq
vurulmasını tabii •Ytnak lazım 
gelir. 

fngi.ltere, muahedenin İrma· 
Sllll dürüat bir fd&de karııla• 
ntıı, bunun bize olan itimadını 
sarsacak bir aebep olmadığını, 
filen mevcut bir vaziyeti abden 
teyitterı batka bir teY yapma
dığmuzı, ittifakımıza ve pren
sip erimize aadak balunduju· 
muzu takdir etmiftir. 

Amerika i'l'Zetelerinin huyu, 
hakikati yavan bulmak ve her 
iıte heyecanlı sebepler aramak· 
ıbr. B&Uıun için Nevyoric TaymİI 
gibi en aiırba§lı bir &'•zete bile: 
«Yeni muahedeDin lnptereden 
ziyade Ruaya aleyhiıae bir an
lapna tqkU ettiğini:. söylemek 
gibi bir aıarabet gösteriyor. 

Bizim İngiltere aleyhine bir 
harekete alet olabi.lecıeğimiae 
ihtimal vermek içüı Türk seci
yesini tanunarnak ve .milli ai
yuetimizin ruhww kavrama
mak icap eder. 

Sovyet Rusya da biz:inı eaki 
bir dostumuz ve daima 9i mü
nasebetlerde bulunduğumuz bir 
komJWlluzdur. So~tier aley
hine bir teşebbüse alet olmamız 
için hiç bir sebep tasavvur edi
lemez. 
- Türk • Alman pakh, iki mem 
tekelin bi:-birlrıe tecavüz etmİ· 
yeceğini ve aralar,'ındaki d<»t
luk münasebetlerinin inlôpf et
tirileceğini ifadeden ~ bir 
fey yapmıyor. Muahcdede oJ
may.an maksa.tfan, satırlar ara. 
ısında okumağa ça}IJBnlar kendi 
kendilerini aldatmaktım bafka 
bir teY yapllll! olmazlar. 

Bizi niçin anlamağa çall§lllı• 
yoraunuz? Niçin ya:ııl117 görünüşe 
göre hüküm veriyorsunuz i ( ) 

yunu muhaiaza edtimiye uğraşır. Yal ~'!'!!"!!!!!"!!!!'!!"!"!""!!".!!!!!'~~~!!!!!"""'!'""~

Niçin ıııörüşleriniz ·Mıh.irine uy. 
mu.yor? Niçin her ıbiriniz, bizim 
olmamrzı iatodiğırüz eibi, hareket 
edeanıyıorwunuz? 

Gazeteleri okurken 
nız 'bütün kanal boyunca hiç bir Al· 
man convoyu scyrllse!cr etmek fır· 
satını 'bulamaz. Bulınak 'kudretine 
de sahip det;ildir. 

deniz zabıtinin omuzıanncbki yiilcUn 

ağırlığı insanı korkular ıçlnc atar. ~eri cephede Amerika Al· 
>ıJı. Ya aleyhine harbe sinni, &a• 

tilt • F•at ileri cep'hede Atlan· 
~ '°"~arebeaine henüz iftirak 
lıcıa 'hı~iıtir, Birlqik Amerika· 
~ Yenı karan bu Heri cephede 

~-~ İftir•k olacaktır. Bunun da 
~t ~me.i varittir. Zira türk. 
~ labİrile Atlantikte bıçak boğa. 
"•)'aıunıfbr. Amerika daha 

' °beldiyemez, lnai)tere de 
faıJa abredemez. 

ıK.iminiz. ~ıslan heta.hına bu· 
}anık ıımdn hahk avlama · iateyen 
bazı adamları Türık G;et1çliği zan• 
nedİy!oTBı.tnuz. 'hep ,b-Oşu 'botun• 
onlarla uiıa~ 5\lnuz, Kiminiz 
yalnız ifrat lı_areketlerinc g9z .di
Jciy.orwnuz ve bu!l1aııdan .bütün 
noı:ımal "c ciddi ıgenç.liğc bir suç 
payı çı'karmayı marifet ıs.ayıyor· 

Zavallı 
Necip Fazıl Kısa'kürdk'in 

«Dedi _ Dedim> inden: 
uDedi: 
- Dün söylediklerini ıyıce 

aklıma sindirebilmek için 24 
saat diifiindüm.» 

Öyle anla§ılıyor ki Necip Fa· 
zılın unu'hatahı, ya uy.kuda d" 
düşüncbilityor, yahuıt da üstadın 

şÖ)~ediklerini baV5alasma aldı· 

ralbıilmek için uykusunu feda 
ediyor! 

* Merak ediyorum 
Mahmut Y eearinin romanın· 

dan: 

«Genç kız, diılerini aıkarak 
haykırdı: 

- Böyle söyleme. teyzeci
ğim, dalgmhk... Hepimiz her
gün neler unutuyonız. Art.ık 

kendini üç otuzunda yerine ko· 
yqyorawı. » 

Genç ikızın, di~lerini sikmıf 
bir vaziyette, lbu on dört «eli
mey.i naaıl ka-yıkrrclıiını pek 
merak ediyorum. 

Cehennem köşesinin ölüm sağna
ğından kurtulabilmek ~·n secenhı 
karanlığından 1stlfade etmek en iyi 
bir çaredir. Gecenin zifıri karanlık· 

ıar1 arasında. :fenerierin zıyıısmdan 
ma:hrum bın türlü tchlikelerJo dolu 
bir deniz ~aha.sı üzerinde kayalıklar 
la 'kaplanmış bir sahil boyunca teıw. 

bir gemiyi bile idaredeki mUş'ldlAt ne 
kadar 'büyüktür bilir mWniıt? (30 -

40) gemiden mtirekkep bir kafilenin 
kumandasını 'üzerine almış olaıR bir 

Denizaltı genulerınin mc\·cudiyeU
ni bıldıren (Astfk) aletinin taall.yeU
nı aksettıren mıkTof-Onlarmı kulak
larında bir radyo, blr telsiz te!gra.t 
mfkrofonu glbt taşınır ve bunun vcr
diğı netice ile-. zahiri bır sUk.An aı
tmda ça!ışrrlten scccnin 'ka.ranlı'kla
rlle sakhlnmış olan bütlln tmlıillıı bır 
dertbire ziyalar iQertstnde kaldıfı gö
rtttllr. 

Satıılı kaplıyan semaları daire· 
!er şeklfnde vdmlatan projektörle.. 
rin pa.rla.~ı hava filo!annın faali., 
yete geı;tlğinl gösterir. 
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sun uz. 

- Kuzum Filzlleciğim, aen K.ezb:ı.nın bir 
an evvel 1stnnbula gelmeıslnln çaresine bak. 
Kardr..şimln kızının oralarda daha uzun za. 
man kalınaama. gonltım razı değil... Hem 
onu karşnnda te!lı pullu bil' gcltn hanım o
larak görmeden ölürüm diye korkuyorum. • 
o zaman gözlerim arkada kalır, ahrette de 

EDEBi ROMAN 

rahat edeınem. 
t v j 

Ferıde son gônderdığı mektuptan ısonra 

Kezban kend~lnl bllirbUtUn çalışmağa ver• 
ıniŞtı. Artık ondan bır haber alamıyacağını, 
lırtanbuldan gelen aesi ebediyen susturduğu· 
nu biliyordu. Böykl iken bazı geceler, uy
kuyu bekllyen yorgun vücudünü yatağında. 
bir yandan ötekine çevirirken U,;lnin sonsuz 
bir limlt.si%llkle dolduğunu duyuyordu. 

- Ferit, niçin banıı. yazmıyoıraun? Senl 
n8811 bir ateşle beklediğimi anlamıyor mu
sun? 

O yazmıyordu, gelmly.ordu ve Kezban u
zaklarda yapyalnız ya.şıyor, onu çağırıyor· 
du. Genç kalbi ecvllmek thtiyacile dolu idi. 
GUnler, hl.ftaln.r f;eçtl. Her geçen dakika Kez 
banın içine bir Umltslzlik damlaırı tl::ıha ila· 
ve etti. Artık Fcridin kendisinden bU!bU· 
tün yUz çevtrdlğtne, VlveUo C'VlenQiğine e
mındt. 
Baıı zama.ıılar yalru~ığtnı, u'·aUılı~ını o 

kııdar kUV\'etle h~ediyordu ki, hastahane· 
yi. hast.ııhanedekUeri bırakıp kaçıyor, anne· 
s nden kalan 1<Uçük tahta eve sığınıyordu. O· 
rada ma.zisile yl!Ji!amak onun IO{n ne bUyUk 
hır te~<'lli ~ı! Kendisini, .aı:.kasında ba.sma 

entari6ile mini minl bir kız olarak görüyor, 
mektebe g'ltUği günleri, annesinin t:ezS"flhı· 
nm cıcırtılarrnr ha.t1rlıyordu, 

Za.vallı anne.i, gençliğini bu tczgAh lbaşm
da çürUtmllştü. Ölümünden sonm. kızının ha· 
yatmda \'Ukua gelen te'beddillleri bilfıc kim 
blllr ne 'kadar mesut olaıcaktı! Bwıu dUşUnUn 
ce Kezban bilA !htiyar ona httap ed1'yordu: 

- Hayır anne, ııevlnrnc! Kcşki kızın hiç 
'bir zaman I<amaanonuqaıı ııyrılmo.saydı, keş 
ki hep aı.ynt görgllsüz, tıaşralı insan kal6aydı! 
lstanbula gitti de ne oldu? Bi'r yığın ıstırap
la g-eı1 d'öndll. Belki burada mesııt bir 6n'ıUr 
5Urerdl! Belki sakin ve rnhat lb!r yu\"a."lı o· 
!urdu, belki de aan~n bır çocuk ~mı göğ
sü Uzen!nde sıkarak baya.tın tadım hı6ııeder· 
di! 

Medeni İstanbul, tantana.:;ıle, .şa.şıı.ıuılle ve 
parasile onun ömrünü zebirledı. Bir daha te· 
selli bulamaz o! .. 

Bciyle meyu1 zamanlarında. ıa.a!mı ve &e• 

zml bU~b!itün duyuycır, herl~cstcn uzak kaç
mak arıuaunu yenemiyordu. Fakat baıan, 
iz:zeU nefsinin ve curuı·unun UstUn geldiğini 
:ınlıyaıak omur:larmdakl yeis yilkünU tırlatıp 
atıyor, bUtUn varlıflle ı?alışmata b&flıyor· 

Sachm G. SAVCI 
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du. 
O zaman onu. arka.smda kar ıibi 'lw.ı'a.z ke

tenden gömleği ile, hastatıanenin her köşe
stnde gdrUyori.ardı. Odalann intizamını, tc· 
mlztiğinı kontrol eder, hastaların yatak ör
tillertnl, çarşaflarını gözden geçirir, çocukla
rın karyolalarını birer 'birer tetkik ~. 
yemeklerin taöma bıı'kar, müra.caat ımektup-
1 :ırını okur, cevaplarını yazar, aıutahanenln 
ihtiyn1:hın hakkında idare memurile gorU~llr 
velhtuill tam bir müdire sıtş.ttle klhılğin her 
tarafına yctı.şlrdl. 

Hiç bir doktor yoktu ki, onwı için; 
- Ne zeki ve çalışkan kadın! dem~tn. 
Htç bir hasta yoktu ki, :hastahaneden Çt• 

karken bizzat onu görüp teşekkür etmesin. 
Hiç bır çocuk yok'tu ki, o yaklaştığı za.. 

man: 
- Sen her ve.kıt benun yanımda 'kal, ne 

güzel yUzun var senin, ne tatlı sesin \"&r se
nin! gibi sözlerle onun boynuna sarılmasın, 
ve Kezban, kcnd1$lne mınneUe bqlanan bu 
yabancıların içinde kendi yalnızlığını ve knn 
ıeslzli~ni unutmıığa çalışıyordu, 

Bir gUn, yakın bir aluıabıunnı bulmak U· 
midile, Nazire HIJ'!.ımı yanına a:ldı; b\r oto-

mobille Taşköpr!}ye gitti. Me:J(sadı, ennesilc, 
ba.l>asının göı11'ttlkleri, buluftbkian yeıieri 
ziyaret ettikten 8011?'& eırmesintn köyUne git
mek, :ıni.lmJtUn olduğu takdinle orada biT d~ 
YI, bir teyze çocuğu ibu'Lmektı. Fakat maalc. 
sef bu zi')'areU boşa Çt'ktı, eısa6en lcalabalık 
bir aile ohnadıklarmı biklig'i anncısinin so
yundan ldmseyi 'bulamadı. Y1nni beş senelik 
bi'r zaman ~inde köyde b8Zı değişikHk'\er ol
mu~tu. Yelnız btr ihtiyar kadın ona b(lyilk 
babasınm erkek çocuğ\I ~u ve o sU
lAl en in ortıadan ikalkt.Jğnu, kızlarm da baŞka 
k~ gelin gittiklerini eöyledi. 

Bu !riw.yet ne dereceye kadar doğru ldı? 
Kezban bunu tahkik edemedi. Köy atası o 
sırada bir kaç gt1n iı;tn ka.salıa'ya g1tmif :bu
lunuyordıı, v~rhasıl, içi btisbUtlln hUzUnle do
lu bir halde tekrer otamobtltne dön1lp Kas
~ 1Wdet etti. Oralarda kendisini ya
bancı hieeetm'i'f, kime ~ ~ı l>Hemo
mışti. 

GUnler geçtikçe !sta.nbulla da al!'kesı biraz 
daha ksiliyor, arale.rtnda.ki mesafe biraz da· 
ha gcnif!lyordu. Her ıaym beşinci gttnti gelen 
bir banka havruestnden baş'ka l.sta.ırbulda.n 
hiç b r ihe;'ber allnıyordu. 

o kadılr ki, lblr gece bu yamızl?kt.an. lbu 
'J<im~zlikten koı<lttu. kenttiBini bbaiıwı mt 
lamak, «benim> diyeceği bir ıneana m&lik ol
mak ihtiyacını fiddetle duydu. Bu ih~ o 
kadar 'kuvveUi idi ki, aylardan'beri dUf(lNnck 
bile lrtemel'!iğ'i bir meseleyi ka~cla eaın
landmlı ıve kendi kendisine: 

(Arka. ftl' ) . 

Baza.n her turıu taarruz ve imha 
vasıtalarının aynı zamanda öldllril· 
eli faaliyeti knrşısında kalmak mec
buriyeti hasıl o!ur. o z.:ıtMI,, btitün 
(pompomtar), derin su bombalan, 
sUraUi deniz motörlerl, fılonun lıl· 
m&)"eGin. üzerine almış ha.va lkltvvet· 
!eri demat ırnukabckı ~er. :oıter sa· 
hi!OOl de bir arnh projektör zıyaları 
nın semaları a.ydm!a.ttığı göı1llilr. 

Zaman zaman Konvoyu tıu1lnak 

için tenvir mermileri, roketler a.tıf. 

mata. bQ$ur. Sahillere yerleştirilmlf, 
ağır dc..'liz 'tq>lannrn Çalıfaca,ğmı 

gösteren bu hal bir ka!ileyt te;ıtnJ 
eden gemiler arasında ~a bir tiir 
lU heyecan uyaııdtrır. Patııyan bir 
merminin h~t'ltaya kaJdmbgı su sütu 
nu yanltlU'.daki gemiyi tama.mile go
zü.-ıiizden saklar. Beş dakika sonra 
bu gemi (Silüet:O ~ Y8'N.\' tek
rar 'meydıwıa. Çllanap baıflaı·. Allca.k 
tabia.t:ln 'bütün fırt1Ralan, bütüıı öl
dUrüc:ll .şiddetlerine gQCi1s verm~ ~ 
lan dentzcilerdtr ki, t.:nlria\.'tan aldık
ları uzan tecıilbc dıeralerl~ ~e. 
rek iMa:ıı:lmın be ~e multa 
\'emet edetCı". 

Bu heyecan vıerici ve tra,jıkıu pa. 
noramayr ~ V" bunun he)'e· 
ca.ınrıdaıı eoura bir cima.na vannaJc 
zoVkini bayalm h~ btr &Unda 'lnU· 
ma'k mtımktin cSetDıfh". 8u, ôHDndeıı 
hayata dtilWmek ~.Ve anca.lf 
vatle ..... s. bu Zefti '-İl'. 
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~ENLER: 
L.~1di sıhhiye müdQrlerin.det'I 
.._tor Biiıban ~ıo kızı Ba
hit Ôııcan .Akaıyla orta okul öi
~hlerinden Kaıdı-j Oiuz Oa
~arda evlenmı'1erclir. 

1t Yat tüccarlarından Trab
~lu A&if Sevgenin dcızı Bayan 
~ide SeYpnl~ eczacı U9teğ
~~. Aiııınet Nuıi Kurt.ancı Eren
"'O)'ün:fe evlenmitlerdir. 

1t Doktıor albay Mazhar Ere· 
'ilı l~ jlluneetep öiretmenle
~en Cerniie Erenle Kadaıtro 
~annıdarı Abdullah Bino 
'tıbte evleıwnifl«cfü. 

~ 
....,~r tirketi idue mecli.i aza· 
.....,... Ba.y Na.ili EJicö;zün kızı 
::f-.ı Nerimanı Elagözle kimya
llıı..ı Keınaı Taneal Anka.rada na
·~annu,lardır. * E.neıu t,iabafl HÜll&mettin ~ann laın Bayan Nule Kay-
~~n eıluperlerinden Kava
~ il' Hllkyeımez bmil'de n~-
)b.,, ___ ıtlardır. 

~ 
S.dikzac:le Hüseyinı bptantn 

~llQlu rahmetli Sedat Sadık
~ '-'urı ıruhuna hediye edilmek 
\iıtere ~uaü.ı öile 11amazından 
-..,., Betikıt..- Sinanpap. ca-
~e MevlGıc:lü Şetif oku~lt .. 

DOGUM: 
Sigıorta acentalarından Beh}(i1 

Turguıdun Kınai1adaıda bir kızı 
olmUJ, yav,-uya Atııkızı ac:lı kon· 
muştur. A . * Dokıtor önyüzba,ı <lıl 
Gönelin Buıraada bw oilu aünya· 
ya .gelmi§, yavruya Erdoğan adı 
veri mjştir. 

Tetekkür _ Çocuk Eaireeme 
Kurumu İstanbul merkezinden: 

ya ova *aplıcalarınıda bulunan 
tüccardan Bay Tarantonun refi. 
kalan Bayan J aranto 65 kimse
siz fakir kıöy ü çocuğu ba~tana,a
ğı 1ı yıdirmiftir. Falur yavrulara 
kanı KÖaterdili candan alakaya 
ale~i tetelUtürlerimizi bild.ir.iriz. 

Ol.ENLER: 

Eeıki Sadi ,eybaerinden rah· 
metl:i Aıbdülmennanın e;ti, malilı 
yüz:batı Mehmet Nuri Kopa.r .. nm 
vaüdeei Bayaııı Behiye Üaküdar
da vefat etımif. Karacaahmet me
zarlıiına. dofnedılmiftir. * ŞUrayı Dev!e.t nalarmdan 
ıahmetü Mehmet Ziyamr. eşi, diı 
bek.imi f.nve!' T unça pın hem,Dıe. 
aı Bayan Kadr.i&'e Kadıkıöyünde 
öknüt. Karacaahmet mezarlıcına 
göımülmüflür, * Çifrlık aahiplu.inden Ç:.ılal
calı Bay Hamza Eker Fatihte öl
mıüt. f..c:limek&flı mezarlıiına s:ö
ınülmüttür. 

Kuru J asulgaga 
ô.zami f igat 
--~~----------------------~ 

tir.i.lmeaj matluptur. Y •rı toptan· 
caların da f~ bulunduiu yerler
de, bu~aTm tu.eei, tıoptancı ve 
perakendecj 'DT yÜ&dere.ri meya
r>Jndan teamüle g_öre tefrik eclilllt' 
cektLr. 

İhtiyacını keneli mıntakeeınd •n 
tedarik eden tMirlerde ımüıtehlik 
fitatları )'~lmz toptam:ı ve peu
MiDae'Crili ~~ • 
taa)"Yün e-der. Müeteh'IJk ııunt•· 
ltalann.daki tehirlerde müetehi.ık 
fiyaıtıarı ayınca 3 üncü fıkTada 
mezkur nakliye masraflarının he· 
saba katılmaaıle taayıyün 6der. 

5 - Yukarııda eeuları vazo
lunan fiyat'lar çak cineinclen te
miz kuru fuulyanm 9uvaJ.ız aza
mi eatl§ fiyatları olup, kuru fa
.Wya.nıın cliieır cin. ve ınev.ilerl 
1 inci fııkırada.lti eaas fay.atla m~ 
tenuiıben mutat fiyat farlclaruıa 
söre te.bit olwuu. 

6 - Her ıtürlü .kuru fuulyanuı 
mü.u.t.ll mmtaok.alarda miiliteh
aiL Uopltancı ve peralk.endeci ve 
mÜ'lteb' ik mmtakalarda toptancı 
ve perakendeci a.zami ea.tıı fiyat
ları mahallin Fiyat Mürakaıbe 
k.omi.yonunca tetıbit edilerek T.i
c:.aret Y ek&letine bildirilecek ve 
ayni zamand• jlan oluna.caktrr. 

1 - Perakendeci azııımi Aıtıı 
fiyat1arımn ıheııaplanmaeında ku
rut küaurLanıun 50 aaatime veya 
vahide yuvarU•tııiıma• muv•fıık-
tır. 

Robin Moor 
hadisesi 

( .... 1 ladde) /-/ 

Robin Moor Amer.iıkan vapurunu 
merhameıtıai:zx:e baıtmlmasm~ en
torrıesyıo.rııııl unun harici bir ha· 
reket ol-arak tavsif et.mit ve de· 
mittir ıki: 

«- BE vapurun batınlmasının 
u.mwni hedefi. Ameri.k.a.n ticare
tini A.rnanyaya muzır adıdedüen 
her denizden uzaıklaşıtırmalktır. 
Husuei hedefi .de lbütün dost 
meı.:nleketler e olan ticaretimai 
durdurma:ktır. 

Hiç bir Amerikan vapurunun 
yedi ıelenjzden ıhiç bıırinde kor· 
sanhk 'hareketlerinden masun ad
dedilemiyeceii bize ihtar edilmiş 
demekotir. Flıhakika., İngilter:eye 
yaşamaeını temin için .eçtiğimiz 
yaTdım ıaG-uetinıden bizi vazgeçi. 
r.inciye .kadan Aılmanya bize kar
şı ürkiitıme 'liyaaeti takip etmek 
niıyetinde olduğunu haber ver· 
miştir. Hulisa. Robin Moor'un 
tor:pHlenmeıain.i. .nazilerin dünyayı 
fet+ıetmek hareketine Ai;n.erikalı· 

Fransa 
lngiltereye yeni 
bir nota verdi 
Ma.drit, 21 (A.A.) - Ofi: 

Fransız büyük dçw 8. Pietri, in· 
gj.liz büyük elçisi Sir Sam~l 
Hoare' a halen cereyan etmekte 
olan nad'aeler h&lıılunda yeni bir 
nota tevdi etımiftiı'. 

Kral Boris 
Sofyaya döndü 
Sofya, 21 (A.A.) -- Yabancı 

memleketlere yaptığı seyahatten 
avdd eden Kral, dün öğleden 
aonra Sojiyaya admiftir. 

Şam işgal 
o~undu 

ların ml&.avemet etmemeleri hu- (Baljı 1 iıtdcle) l+I 
susun.da. bir kar olarak telakki Beyrut, 21 (A.A.) - Ofi: 
etmeliy.iz. Eğer boyuın eğecek o· Bu aksam cephelerden gelen son 
luraak, dünyayı Ş:~ ki Alman haber1ere göre, .düşmanın artan 
rüeaaeının tahakkümüne terıket- ta~ kı 'ka.r!!sın.cla ve şehir $Okak
miş o1I.aıcağız. Boyun eğmiyoruz farında kan akımasına mani ol
ve boyun eğımC'.k ıniyetinde de de- mak üzere, Fransız katalan Şam 
iiHz. şc'hrini: terke~ er ve tehir dı-

B. Roosevelt, kal'!ı1ık tedbiri şındaki 'yeni mevzilerine çek.il
olarak parlamentoya h.i.ç bir tek- miflerd.ir. lrakıtan gelen ve Tüd
lifte •bılılumnamı§tıır. Ôy\e anla,ı- mür umumi iatikamet~nde i1erli
lııyor ki ~· Rooecvelt, protestosu- yen bir clüsmıan motörlü koluna, 
nu daha şiddetti bir lisan1a yapa- hava .kuvvetlerimiz hücumlarda 
bilmek jçin parlamentoya 'bir tme. bulun.mut ve büyük zayiat ver
aaj göndermek tarzını tercılı et- dırmiftir. Bir tayyazemİ!z geri 
m.İ§tir. B. R~oaevelt eçıkdenizler. dpnmemiftir. Ojğer cepıheleıde 
de Amerilkıa.n gcmikrini himaye kayda deier hlı şey yıokıtur. 
~ hükUnıetin ne gibi tedbirler * 
dü°§ihıdüğüuü bi dinnemittir. Bu Kudüs, 2 l (A.A.) - Kudü 
huau.ta malUnıat verHmeai de raıdyoawıun aalih.iyetll bir müfea
ıüpheliıdir. Çünkü açıkden.iz1erde airiının aöykıdiğine göre Merca· 
ne gibi vaziyetılerLe kar11lapcaiı, vum mmtaik.aıında Ecluda ık.ua
ııenülerin aıliblandarı~ı veya buının aoıkaık.lanııııd:a ve evlerin
bunfa.ıvı himayeei .içi.n clooe.nma· de Avı.ı.ııı-• ıya ala.da Vicby Fran
nın kullanıl;aaı hueuı1annda Ai. uzları arasında s.ünaü eünıüye 
manyanın ~>Jı bir fikir edinmeıi ,ıddetli.i muharebeler cereyan et-
münaaip ogönibnüyıor. mekteıd.iz.. 

8. R:ooaevelt, R:obin Moor va- Müıfeui.r, ,ehri.n anıı;alt yarısı· 
purunuın, yolcu ve mürettebatın nın Fnnaı.zl.arın elinde bulundu· 
~eti için hiç ıbir tedbir alın~ ğuııu ilave eh: :~. Franeızlamı 
~aıksızın batırıldığını, ıhalbuki E.dudaya tamamile bakim bu· 
vapurun Amerlkai& olduğunu lunduıklarına da.ir ven en haberi 
denizalh ka.ptanuun pekaıa ibil· bu .za.t t•ip _etJ1li"~r. . 
~ .,,. ~ --,.Qllun ftlMlr Aıvni Z*t. Fr&M&Z mukavem.
b•YU'aiı ve ifa,reııler.ile bariz bu- tinın Htdeftnİt olma•nı müttefik. 
lun.duğunu eöykmit ve demittir lerin. iı;aıi hardtetine adetrnekte 
ki: dir. Çünkü. müttefikler Jimdi Su-

«- Denizaltı kumandanı, ge- riye ve Lüh-nandaki. batJıca Fran
miainin bayrağını göetermemi§ ve sız müdafaa hat',.rile tcrnaı ha
miUiyetini bi1di.rm~tir. }in.dedirler. Müutef it erin. Beyru-

Rıob.in Moor vçuT.unun toıpiL ta ve Şamıı.. yaıklaşmalan <iizerjne 
,c:.nımesi ~cak hukuku düvel mu- Fnanaızla.r bütün kuvveder.ini ıle
cibince ·kabul ediJen muhaııi.pliie ri eUımtiitlerdlr. 
t&bi olan Amer'itan vapuırlar111ın * 
denizlerde aerbcttçe dola1111uı Kud\M, 21 (A.A.) - B.B.C.: 
haık&ına 1k&J'fı açıkç.a b.ir tecavüz- Alman iıaberlere ııöre eoın derece 
dür. fiddetlıi bir muharebe oluıyor. A-

Muhaırjplik bal&ı, Alman hü- vusıt:rabralt ıkuvv.et1er Beyruta 
kUmetince ele malUm oLduiu dojıru ileri bare'keıllerinde Edda
üzere, blı ticaret vapul'unu, için- mur !Yaılanında çetin bir mukave
cleki yolcu'ları ve mürettebatı de- me.tle kart1la.,nuılardır. Krtaatın 
nizl«de him~eaiz bı.rakarak ba- Ecldamur nehrini geçtik\erj bet'lüz 
bmıai b.Uwu venmez. Bi1iık11 haheT aılınma.mı.ttır. 

1 

B. Hitler 1 K6stence 
!••ar.:!.'~ 
Tan yerinde 

ilk parılh Sovyet elçisini Tahliye mi 
kabul edecek ediliyor 

<a.ıtı 1 illlılde) .,. 

bir irade ile ve tam bir aabır ve 
sükunetle tetkik olunmaz. Her 
maksada en kestirme yotdaıı 
derhal varmağa bakılır. lki ta
raftaki düşünce ve içtihat fark
lanna k~ılıklı tahammül ve 
tesamüh gösterilmesi de harp 
zamanlannın karı değildir. 

Bükreş, 21 (A.A.) - Ofi: 
Stokhoh, 21 (A.A.) - Reu- Köst\nce halkının tahliyıc edilıcli· 

:ıeı-: Dagena Nyheter g_azetes.inin ii.ne dair otan haberlet', doğru 
BerHn muhabir.ine göre, muhte- aeğitd '?1. Bütün Rumen ,ehft.te
mel olarak pe'k yakında B. Hit· dnde olduğu gibi, Kösteru:ede de 
ler'ie Savıyetlerin BerHn büyük hava hüıcumJarına kal'!t .ihtiyat 
e)çiai B. Dekanozov arasında bir tedbirleri a.lınmı'"'1'. 
gÖl'Ü§lmC yapılacakotır. ------------- Halbuki Türle - Alman paktı. 

müsaviler arasında, kal'ŞJbklı 

bir saygı içinde adım adım mü
zakere edilen ve hiç bir tarafm 
zoruna ve tazyikine dayanmıya. 
rak imza olunan bir vesikadır 
Müşterek menfaatlere ait icap
lar, bu paktta sırf gönül hoşlu
ğu ile ve her iki tarafa ayni de
recede ıf ayda temin etmesi en
dişesile yerine getirilmiştir. 

Bundan başka her iki tarafın 
kendilerine mahsus bir takım 
prensipleri ve içtihatlan vardır. 
Bunlar biribirinin •yni olmak
tan uzaktır. Öyle olduğu Jaalde 
iki taraftan biri diğerine: cYe
gi.ne hak yolu benim tuttuğum 
yoldur, 'benim nizamımdır, mu
kaddes saydığım bir akide şek
linde benim ortaya koyduğum 
ideolojidir. Sen bunun haricin
de düşünemezsin, hareket ede
mezsin. Benim arkamdan gele
eeksin.> gibi iddialarda bulun
muyor. Her iki taraf kendi gö. 
rüş tarzını muhafaza ediyot. 
biribirinin gerüşüne saygı ve te
samüh gösteriyor ve muayyen 
bir bünyenin ihtiyaçlanna göre 
tertip edilen bir devanm diğer 
bir bünyeye de mutlaka hayırk 
olması lazım geleceğinde urar 
etmiyor. 

Libyada: 
vaziyet durgun 

Londıra, 21 (A.A.) - B.B. 
C.: Kalh.ireden Röyter ajansına 
'bildirildiğine göre Libyada vazi· 
yet ıimıdi tekraT durgundur. T ob
rUık ve Sa1fomda kum fırtınaları 
.ıü.küm sürmektedir. 

Kahire, 21 (A.A.) - lngrl'z 
bava 'kuvvetleri {)rtqark umumi 
.kar.arg&hının tebliği: 

Llbyada, 19-20 haz.i.ran gece· 
si, Biogaz)ye yeni.den hücum edi 
mi9tir. KC9if ve braık.o~ uçuıları 
yaodmıfbr. Miaurata civarında 
bir :tayyare meydenınde yerde 
bu!ıunan ıdijımen tayyareleı.i. bır 
Ma~nıd tayyaresi ta.rafından 
miwal~öz at~e ıtutuimuttur. 
Bunl'a«lan üçü yakılmtf ve dıier
beri ha.ara uğratılmıttır. 

Türk coğrafya 
kongresi 

( .... 1 mclde) = 
arqtirdması, 

e - TUrklyenin 1 800,000 mikyaa
ll bir jeoloji harltaaınm yapılmaaı, 

f - Memleket cotrafyası üzerin
deki çal~alan kolaylaştırmak Uze
re bir tane 1/ 800,000 mlkyaslı tesvi
ye mUntıanlll ucuz, yUJBız bir harita 
n9f1'I, 

ır - Memleket tabll cotrafyasına 
alt nehir uzunluğu. da# ytlkaekllğl, 
göl meaahası gibi adedi malQmatın 
devletm aalAhlyettar makamlarınca 
teıbit edilerek nefrl aureWe tedrisat
ta ve nefriyatta birlık temini, 

h - Türkıyenln nahiye idarl hu

~--iJG!lltAıllll. ilaer• tea}loln 
nıllahanlll ı 800.000 mikyulı bir h•-
rıtasile 1/400,000 mlkyaalı bir iskln 
merkezlerini göetenl' hartta.sının nef 
rı, 

l - Kongre kararlarına göre, Tür 
kiyenln tabii bölgeleri ve yer adlan 
hakkında bir barit& ve br°'Ur ne•· 
redilerek ıbütUn memleketlerin coğ
rafya te,ekkW ve mUesaeaelerine da
ğıtılmak suretne Türkiye c<>1Tatya
slle alAkadar nefl'lyat ve tellfatta 
mUU noktal nazarımıza göre birlik 
temini, 

j - Okul dera kitaplarının fula 
tatalllttan kaçınılarak yazılmuı. 

Pakt hakkında 
mütalealar 

1 (Befı 1 .lllcide) -

Saraçoğlu ile B. Von Ribbentrop 
arasuı;da tea.tj edil.en telgrafları 
ve Türk.iye Reiai.c~urunuıı 
göndıerdığı ihueuai me;kıtup ba>k
k'ln<iw nafberler.i !büyük puntolu 
başhkılaıı altında nqretmektedir. 

Yabancı memleikeıılerden ge· 
len intrbalara da geruı yer ayrıl
mtt bulunmaktadır. Ciomale 
d' ltal.ia'nın doatane eiyaeet hak
kındllkı kalyMJ arzua~u .bildiren 
ve tarıki Ak.denızde ·ı ürk emn.İ· 
yetinl.- fa :dalqırnıı bulunduğunu 
tebariiz eWJıren yazışa., 'bilhassa 
nazarıı ıdikkat,i ceibeeımektedir. 

Vo k.iecher Beobadıter gazete. 
&i diyor kı: 

1 ürık • A "man paktmın .imzaaı, 
dünyaaun en büyük haberidir. 

L>eutıeche Alıgeı:ne.i.ne Zeitung, 
batmakaLeaini. .Keiaicümhur is
met lnönü'ye tahıais etmekte ve 
kend.ıai.nin iizerinıde Türk men
faablerirun 'hekim olduğu haJdlti 
bir siyaset tak.ip etmit tbuiundu 
ğunu ıkay.dcylemek.tedır. Gazete, 
lemet lnönünün aekerlilt hayatı
nın ve mıfü jn:kıİi.pllıa.lti ro-ıünün 
bü~üğünü tebarüz ettiı-mekte 
ve töYle demektedir: 

inönü meydan muharebesin
deki zafer, ınönünün Lozandak.i 
diplomatik rolü ı 'bi kat'i olmuş 
tur. İmıet lnönünün aiyui faali
yetine daima derin ve faal ıahai· 
xe.t.i bi:ld.nı ıo~tur. 

hıanllciflater Zejtıung gezeteei, 
bafmakaleıin<le c:lıyor kj: 

Pakıt, 1 ürik ve A.ınan diplo
maeiaırun •bir muvaliak.iyetid.ir. 
Türk dıplomaeıai. memieketin 
muka.dıderat1ı11,1n sar.ih surette çi· 
ulmi, ve ya!bencı menfaatlerden 
mü~ bU ~~ Mwli ~
meeıi i&ızım celdipu anlamlfbl'. 
Ankara .ile Berlin araıaındaki mü
nuc:bell.erinı geçirdiği muvakkat 
bui-.r"in, ealti ısağf.am doaıtluğu ör
ten b.ir aıvacla.n bqıkıa ıbir fe31: de
ğiidi. Ahna.n diplıoımuiei zevahi
re Mdanımam11 ve sabır ve eebaıt
la yeni bir yaelafltl• jçin çal19111a-
1111ı bilımittir. Alm~a. Türkiye
yi yalnız ddclaraayonlarla ilkna 
etmemiftir. Eğer J\lma~a. mua
hedcde, Tüııkiyenin mifl.ki tıama.
miyetine hürmet ediyona, bu ye
ni h.i.r mütahede tetkii etmemek
tedir. Bu, daima mevcut olmuı 
ve B. Hitler ıtarafmıdan nutkunda 
heıtırlatilmtt bir vak.ıamn teyidin. 
den ba•• bi.ı- §ey değildir. 8. 
MU9e0lin.i de a:yıni fikri ifade et
mi,ıir. Türk devlet edamları. va
zifelerine f&,rık oldt&~anru göa
termStler<Ür. Mel!U-Üyedeiini müd 
rik bulum.n Türk dev'l.et adam
.arı, · tamamile Türk. bir siya.et 
takip eylemışlerclir. Pakt. Tür
kiyenin müstakil ve ıulhçu aiya-

lşte böyle geniş bir ruh, böy
le bir saygı ve tesamüh, bugiln
kü şekil ve mlnada harbin ka
ranlık manza~na aykm dil
şen bir harekettir· Yeni ve ~
zel bir çığırdır. Tan yerinin bil& 
bütün ağarabileceğine 1lit ilk 
müjdedir. 
Dünyanın dünkU nizammm 

parlak bir şey olduğu hakkın
da hiç kimsede bir iddia yoktv. 
Bunun aynen muhafuuını hiç 
bir akil ve idrlk aahibi ~ 
mez. Yalnız bunun ~rilfe kon11-
lacak yeni niam hakkında e
saslı bir ihtilif noktası vardır: 
Yeni nizam, bir kaç efendi mil
letin diğerlerine zorla hlkilil 
olması şeklinde mi kurulmab, 
yoksa lıer milletin kendi mukad 
deratına sahip olması, biribiri· 
nin ideoloji sistemine saygı ve 
tahammül göstermesi ve müt
terek menfaatlere ait icaparm 
ancak gönül hoıluğu ile yerine 
getirilmesi gibi bir çığır mı ta
kip etmeli? 

Tiİrk • Alman pa.ktmda bu i· 
kinci nevi gidişe ait güzel un
surlar vardır. İşte bu itibarla 
bunu tan yerinin afarabileceji
ni gösteren bir ali.met sayıyo
ruz. muhar.i.e]Üt hakikı yolcuların ve Diğer bir iatihıbarat ajanıı ha

mürettebatın emniyet altına alın- beri. dcmaınrnıaıwn hergün aahil 
maaını. mni.rcl.ir. Bunlann teaadü- boyu,nda sefe-r ederek, Viti kuv
fen .kur:tulmuı oll.-nıalan tahiiaiye vetlerine mUh.iım ızayiıaıt verdi.rdi
ikayık.lııınıun Ok&ranue Qrtaııtında iin.i bildiriyor. Dikine c{alan Al
ıulann ceyme aulmaaında:ki in- man teyyarelerininı bücwn1arına 
aaın.iyetı.izıliii azal.bez. Hukuku rağmen donanmarun ha•rı pek 
düvelin ve i.neanlıiın en iptidai ehemm-'yetsiı.ıdill. 
kaidelerine k.aztt pterilen bu jı· ==-===========::=:;: 

aetinin. neticeai.ncieın bafk,a bir ıey 
değil'clir. Yameami menet cWS 

Deutac:h land ejaMı, diyor C.i: 

Ttirk - Alman paktında. ifade 
bulan gönttl hoşluğu ruhu, geıüt 
letilerek bütün dünya işlerine 
bu zaviyeden 'bakılacak oıw.. 
dünya ytlzündeki kanlı, ~llketll 
boğuşmanm devamına eebep 
kalmaz.Ahtnet Emin Y ALMAM 

tihf a.f Robin Moor vapurunun mmu ôdttenmektedil'. 

~ Almanyaya bir nota 
v•di 

tvluahedenin 
akisleri 

8 - Bu suretle ilan edil.ecek 
fiyat hadler.i.nden. he.ıhantıi b.ir 
sur.etle fazla fiyat teminine g.i
den4er haldunda milli korUftma 
kaııununun hüıkümleriae tevfikan 
cezalandınhnak üzere kanuni ta
kibııırta bUlunulacait ilan olunur. 

Aparflman ve 
ev kiraları 

torpJUe~ine entemuyona.Jı ka 
nun harici d.amgUMtı beemakta
dır. 

Bir1eti;k Amerika devleti. Ro· 
bin Moor'un tah~ ve mü
dafaa götürmez llorpille~ 
den dolayı AJmanıya.yı mes'ul tu
tar. Amerikan vatandaılu111an 
uiraclıiı haaar ve zı&y.İatta.n dola
yı Aban hükUmetinden tam taz. 

Va~. 21 (A.A.) - A
medk.a Blrte,k ıelevJetleT.i Har.ici. 
ye Nazil' muav.ini 8. Sumnet' 
W eli~ Robin ıMoıor hakbnd11. 
8. R.oosev~lt'in konpeye mesa
ju11 Alman hük\imetine gönder
miş olıduiunu bilılinnittir. 

Bu arada kongre azalan tarafın· 
411an verilen bir takrirle müeasislerini 
bu kongre mensupları t9'kil etmek, 
ve memlekette bu mevzularda çalı

'an bütün mm ve idare adamlannı 
içinde toplamak üzere bir cTUrk 
Coğrafya Kurumu> nun tesisi teklıfl 
yaprlmıı, ve Maarif Veklli Hasan Ali 
Yücel de bunun esasen evvelce dU
'ünUldUğünU ve kendisıne arzedllen 
aaym Ba.,vekllın yakm all'ka vaa
dinde bulunduklannı ve ayni suretle 
emir ve direktiflerini almak üzere 
kendilerine maruzatta bulunduğu za.. 
man ReislcUmhur ve Milll Şefimizin 
bu cemiyeti ytlkllek hlmayelerile tal
tif buyuracaklarını kongreye tebflr 
etmf4ferdlr. Kongre bu yüksek allka 
ve himayeden duyduğu minnet ve 
•Wc'ranı allrekli alkıflarl& ifade et
mlftlr. 

Kongre, Maarif Vekili Hasan Ali 
YQcelln nutku ile aaat 17,10 da me
aalalne alltJflar araıııın4& nihayet ver 
miftir. 

Beılinı .için bahi.e mevzuu olan, 
aa'anevi etiki dostluğun yeniden 
doimu.dır. Almanya. Tür\iye 
llakkı.nıdaıki. aiyuetinin pr~e
rini. &lk..ı sefer.inden evvel 
~t etmiaıtir. B. Hider, o zıa
muı, ıbir bubraru ve suitefeh
bümlıeri lbertaraf e1ımek için, ,.Jı
•İ meeajmı göndeımiftir. Alman 
aiyueti, preneiplere ~anv. Al
man aiyueıtW. ukeri med:>uri
yet!eı ve ~ vaziyetin iııkitaf
i.anna 'bafilı ai.yui mülahazalar 
elikte etmez. Türk.i.ye, A1menya
nm Ukeri muvaff akiyctleriniıı bir 
kurbanı değitdir. Ankara. vakıe-
4ua dayanan realist b.i.r aiyMet 
takan evlem.ittir. Ankaıra. muabe
delerine aadlk ulmıttır. Alman-

Sovyet-Alman 
gerginliği 

( .... la.Ne) llf 
tal nuarlaruu detif~ ·~ 

flmdi bQbuaa "1 ciheU lca~ 
lar ki, &>vyeUer 'birlıtl .,._ ~ 
lert, par.,.ut.çU usullerini bildilt ~ 
çok miktarda tank ve tayyare -ft 

.aıreye malik oldutu için kendillnl 
müdal&& edebilecek vaai)'eltedir. -
kovada 1'68terilen fevJcalide iutaı de 
i.fte böyle tza.h olunmaktadır. 

11.:_ (llefı 1 IMWe) .,., ( .... 1 .... -ı-
~ rueteet, Bulp.r18taD için Bu rfbl halleri önlemek için yeni 
~ _ Olan dhetln Tllrk • Alman bir 'kanun bazırlanmlfbr. Bu kanuna 
~in cenubu prk1 Avrupa- göre, mobilya ile kira.ya Verilen a
tı.... - ll&lhtı teminat altına aımaaı ol· partman ve evlerin kiraaı, ııonra da J::" ka~ektedlr. mobilyanın 'Jdnıaı tayin olunacaktır. 
1' bQnun içindir ki, bu anlatm... Meseli boş iken 100 liraya kifaya 
~4en BuJsar18tan çok ZMm- 'Verilen bir apartman veya eve tıç 
~ • bın liralık 'mobilye konnıut iae 150 

tlt........ ~ IUeteai de • ıu bUktmet sa- liraya kiralanabilecektir. Buit bir 
~ • cenubu .,arld4e nısamm kaç parça mobtlye ile ful& kira is
>b..:' __ •e Irk! adalete Uayanacatmı tenemlyecekttr. Kanun. 20 fUbat 941 
· ~ tarihinden ilfbaren merl olacaktır. 
~ ~unun muharriri Tllrk- O zamandan 4lmdiye kadar ev sa
... ~ hlU&hedeainln 110n amanla· hiplert aldtklan fazla kiralan iade 
~ lllUbim hl.diselerlnden biri ol- edeceklerdir. 

ll-...u BÖylemifllr. Otel veya panaiyonlar bu karardan 
:--... 21 (A.A.) - Popolo di Ro- :tıÜiç bırakılnuftır, 

taa.t.i, Muuollnlnln parllmen· 
~ ıeaa &nlqmaaını mevzuu bahl• =========--======= 
S.llUtkunctan ve vaktile Hariciye ne zıt değildir ve bu vutyetıer iki 
llllı..... -· kont Ctano ile RUıptü Aras mllletin menfaatıerile telif edileblllr. 
~ VUku 'bulan mtllt.k&ttan bah Binaenaleyh TUrklyenln humane bir 
1" 90nra TUrk • Alman d0&t- vaziyet almumı latiyen bUtün sesler 

lıl11a11ıecs•1ntn a1l41 baklanda di· demolcraallertn telallkell faaliyetinin -:= bir netice&l idi. Çtlnkll TUrkiyenUı 
-. 1a 'Ve Tnrk17e r&mtlflerdirı hiç bir zaman 1talyadan korkmuına 

4.lc4en114tk1 YU17etltrl 1*lbtrl- mahal yoktu. 

Helsinki şehri 
Helsinki'den pim Wr tel· 

paf Finliıacli)'a biikiiwelinin 
bd..ı.rla çoculllann ha ~
den çdranlmuan ba8'a tana)'e 
ettiiini hildirmeldedir. 

HeWnki N)'lıw:l e)'aletiacle 
bir limu .'tehir ve FinllıHli1a· 
ıun hiikimet merkesiclir. Bu 
tehrin eeki adı Helainsfon'tu. 

Şehir modern binalarla ırü· 
sel hir teldld• karallnQflut. 

Heı.inki'de hir Univenite, p 
ukeri aanatlar mektebi, hir .ra
aatbane vardır. Şehrin h-.i· 
,.etlerinclen biri m•••um hir 
Rus ldiaeaidir. 

Helainki; teker, hira, keten 

memacat, tütün, hah, iapirto w 
demir ewa aanaJiiade ileri Wr 
İf merkaidir. 

Liman methali, bnetli s... 
alaoq i.tjltimlaı\ tarafmPn 
muhafua edilmektedir. 

Leninpad'm 413 kilometre 
pr1mula bulunan Helainlô'nin 
nüfuaa aon hir aayuna ıöre 
241,115 dir. 

* Amerika petrolları 
Ameribnm, petrol ilarac:au 

kontrol altma aldliı hildirili)'or. 
Dünya petrol iatihaalahmn 

,.We altmlp Birletik Amerika
ma elindedir. 8usün diin)'Mla 
285,000,000 tonu balan ..... 
• llfi,Mlin 171,000,000 tonu 
Anierlra elinde demektir. 

Diler taraftan dünya iatihaa· 
linin )'ibde aeloen beti >'• ~ 
raclan cloiruya ya hilvuata ID-
am ve Ama-ikan terma)'81İBia 
kontroha a.ltmclaclır. a. ikiainia 
kontrolu cbpacla kalaa .. elik 
iatihaal lf'xM 53 milJOD ton
...... mldann~ 
'biru (ulua da ~. ol
dur,a diif&ıiliine ..ve ... ka
.......... kolayca anlatıbr. 

ya, bu taahütleri ıtantm81tta tereci 
düt etımemiftir. Çünkü ,erd bieai 
olan milletler araeu.ıaki münaee. 
l>ederde, bu tamamile anlıatıftr 
bir keyfiyetıtir. Annanya, lngilte· 
re .ile tedafüi muahedeaindıen do
l~ı Türidıyeıye !uç bir aerzenifte 
buhmmamaktadı.r. Ahnan e.iyaae_ 
ti, tabii bir siyaeettir. Vaziyetin 
mkif&fı bunu i.tlbat en.ittir. Maıt
buat ha)Jundaık.i ~.dar bil
ha.,. f.İııyıdahc:br. Diğer taraftan 
1928 Tüllk • ltal!Yan muahedesi 
bütün kı;rmetmi yeniden &tiaap 
,tmektec:W. 

BMbn eefeı:inden evvd bildi
r.ilmit oıan Atman prenaipleri, 
muvalckaı bir ai.Yuetin aletlerı 
deiıi, fakat devamlı fıakiki bir 

11 hun teme d r . 

Fakat SovyeUer blrlltlnln bu a
kln vaziyeti daha umumi olarak -
ka mahfillerde Alman • Rus ~ 
kerelerinin devam etmekte olmum& 
ve bu n)üakerelerin neUcelealllfll 
ihtimallerinin çok kıwvew bulıumaa 
mna atfedilmektedir. 

Zllr9ı. 21 (A.A.) - 'Reuter: 
Dle Tat gazeteeinln BeıtlD m ..... 

blrl. JSerllnde, caanauyorıel lnkitd 
l&r> dolayıalle Raytt&g'm toplaıım•
usere oıc1utu hakkmda ..-y1a1ar do
laflıllnı bildirmekte. fakat bu f&
yiaların teyit edUmedlllni UA+e fll 
lemektedir. 

Berllnden gelen muhtelit haberleri 
tetkik eden Zllrih elyul mllfa1altle
rlnln fikri tudur ki, Almanya So. 
yeller blrlitl U. harp yapmak IRe
memekte, fakat Sovyetlar bl.rlltbd. 
ya belkl lmsalMDJf ve yab6t imala 
mak üzere bulunm\lf bir pakt ile 
hal'bln devamı müddetince kaU 
rette bitaraf b r ' 

1 
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t ık 
Pazar (22-6-941) 

8.30 Program, saat ayarı, 8.as 
Hafif program (Pi.), 8.4:> Ajans ha 
bcrleri 9 Hafıf mUzık ve marşlar 

(Pi.) 9.3019.45 Evin saati. 
12.30 Progra!ll \C saat ayarı, 

12.33 Peşrev ve saz semaileri l.2.45 
Ajans haberleri, 13 Oyun havaları 
ve tUrkliler 13 30 Konuşma (Dere
den - Tepeden) 13.45 14 30 Radyo 
salon orkestrası 

18 Program ve saat ayan 18.03 
Radyo caz orkestra 18,30 Konuşma 
Memleket postnsı, 18.40 Radyo caz 
orkestrası programının devamı, 19 
Muhtehf ~arkılar 19.SO Saat ayarı 
ve aJans haberlE.'rt, 19.45 Ohopin
den Ballad ve EmpromptUlcr (Pl.) 

20 Konuşma (Yurt :ıs.ti). 20.15 So 
lo şarkılar, 21 Zıraat takvimi ve 
toprak mahsilllen borsası, 21.10 
Meşhur opera! rdıuı (Pl.} 22,30 Sa
at ayarı, 'e A3a • b rleri 22.4" 
Ajans por ervl 1, 23 Dans ıııı..z • .,ı 
(Pi.), 23.25 23.SO Yarınki program 
ve kapanış. 

Pazartesi (23-6-941) 
7 .30 Proğram ve saat ayarı, 7 .33 

Hafif parçalar (Pi.) 7 .45 Ajans iha .. 
be.rlerı, 8 Hafi! parçalar progra
mının devamı (Pi.) 8.30 8.45 Evin 
saati. 

adyo 
Solo şarkılar, 22.30 Saat ayarı A· ı 
Jans haberleri, 22.45 Dans mllziği 
(Pi.), 23.25/23.30 Yannkı program 
-ve kapanış. 

Perşembe (26-6-941} 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif parçalar, (Pi.), 7 45 Ajans ha 
berleri, 8 Hafıf parçalar progra
mının de-..·amı (Pi.), .30 8.45 E· 
b'n saati. 

12.:ıo Program ve saat ayarı, 
12.33 Şarkı ve tUrkUler, 12 45 A· 
jans ıhaberlerl, 13 Karışık program 
(Pl.) 13.15 Peeşrev ve oyun hava
ları, 13.30/H Kanşık programın 
devamı (Pi.). 

18 Program ve saat ayan, 18.03 
Fasıl sazı. 18.30 Konu:mıa memle
ket postasy, 18.40 Radyo caz or
'kestrası, 19 Konuşma (Dertleşme 
saati), 19.15 Radyo caz orkestrası 
programının <levamr, 19.SO Saat a
yaı ı \ Ajans haberleri, 19.45 Dlin 
yn şarkılaı ı, 20.15 Radyo gazetesi, 
20.45 Sevilen pla.klar, 21 Ziraat 
takvimi ve toprak mahslilleri bor
sası, 21.10 Solo şarkılar, 21.25 Ko
nuşma (Sanatkflrlarımız konuşu

yor), 21.40 Radyo scnfom orkestra-
' 22.30 Saat ayarı ve Ajans ha

bctleri. 22.4f> Cazband (Pi.) 23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapanış. 

r ogramı 
Fasıl 88.Zl, 18.30 Konuşma Memle
ket postası, 18.40 Radyo Svmg or· 
kcstrnsı, 19 Konuşma (İktisat sa
ati) 19.15 Film müziği (Pl.) 19.30 
Saat ayan 't'e Aja.ns haberleri, 
19.45 Klt'i.sik program - Koro Şef 
"Mesut Cemil, ~.15 Radyo gazete
si, 20.45 Solo ş:ırkılar, 21 Zira.at 
takvimi ve toprak ma.hsfilleri bor
sıuıı, 21.10 TeIMll 22 Radyo salon 
orkestrası, 22.30 Saat ayarı, Ajans 
haberleri, 22.45 Radyo salon orkes
trası programının de\•amı 23.15 
Ca.zband (Pl.), 23.26/23.30 Yarmkl 
program ve Kapanı,. 

Cuma rtesi (28-6-941) 
7.30 Progra'm ve saa.t ayarı, 7.33 

Hafıf parçalar (Pl.) 7.45 Ajans 
haberleri, 8 Hati'f parçalar progra-
mının devamı, (Pi.) 8.30/8.45 E"in 
saati. 

13.30 Program, saat ayan, 13.38 
TUrkçe pldklar, 13.4:5 Ajans ha
iberleri 14 RiyaseticUmhur bando· 
su, 14.45 Türkçe ph\klar programı· 
nm devamı, 15/15.30 Dans müziği 
(Pi.). 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 
Hafıf ve neşeli ışarkllar, 18.30 Ko
nuşma. Memleket postası, 18.40 
Radyo caz orkestrası, 19 Konuşma 
19.H'i Radyo caz orkestrası prog· 
rnmmm devamı, 19.30 Saat ayarı 

VATAN 

Beyoğlu Beşinci Noterliğinden: 
No. 8982 U.6.911 - D:Sl8'Z 

BEYOOLU r, inci NOTER DAİRE ·t 

Beyoğlu Beşinei Noterliğine 
Kadrkoyünde Altıyol ağzında. rıhtıma mlintehi olmnk Uzere açı

lan yol içın umumi menfaatler namına istimlflke ttlbi tutulmuş olan 
Kadıköylinde Osmanağa. ma:halle ınin SöğUUUçeşme sokağında 43 eski, 
37 yeni 'kapı "'e 52 ada 5 parsel No. 'lı kçgır düklro.na 3000 hm ist.iın
IA'k bedeli t.akdu· cdilımı.tir. 

Mezk(l'r yerin 1/16 hissesi mutasan-ıfı Dimitri varisi Malama. ve 
1/16 hısse mutasarnfı Hırrıwa.kiye'ye mukadder bcdcl 3710 No. 1ı bele
dıye isttmlAk Jca.nununun 11 inci madde ı mucıbınce tebliğ edilmek is
tenibniş ıee d 8351 yevmiye No. su tahtında tevdi edılcn ıhbarname
deki tebliğ memurunuzun meşruhatına istinaden Hırısvakiyc ve Ma
lamanm lkametgi'ı.hlan tayin edilememiş ve bu suretle teblığ edileme
miş bulunduğu beyanUe inde edilmiş olmasına binaen ııtm tarihinden 
itibaren 'kanuni ımUddeti zarfında takrire gelmedi,ği 'eyıı mahkemeye 
müracaat etme<lıği takdirde lstimlAk kanuiuınun 1€- ve 18 inci mad
desi tatb1k edileceğinden teblığ makamına kaim olma'k üzere i~u yev
mi gazetede ilAn cttırılmesını ve illıru muhtevı gazcttjerden ikişer nüs
'kasınm göndcrilmesını aygılarımle .rica edcrım. 

İstmlilk Ilidllril 
Ali Yıner laza'I 
lmro: A. l\laz.al 

Neşir ve ılAn edılmek v-0 Hum 'ıavi üç nfuıha gazete dairemize gön
derilmek Uzere talep veçhllo işbu utmname VATAN gazetesi idar&ha
nesine tebliğ olunur. 

Be~ oğlu Beşflll'~ Noteri 
Resmi rnlihUr ı: imza 

~----=--------------------~J 
stanbul Belediyesi ilanları 

Tahmin Dedeli İlk teminatı 

22 • 6 • 941 .......-----' 

. "...;{• . . ... - ' . • t. • ., .•. · \ . 
t··,,-~(' (.;;.·ı -~"'("" ~· :~~·. .. . ' •· ·,· ~ ...... · .~ .· • ....... 

İLE -•-' 

SABAH:·~ OOLE VE 
\ .... J 
jin JeMteD .-ra tinde~ dır& ~ 

di$lerlnb:i ~ 

Sümer Bank Birleşik Yün İpliği ve DokuJ118 

Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

Usta ve İşçi Alınacak 
SUmer Bank birleşik yün ipliği ve do'kuma ~o sunğipek fa:brl.kal,tl 

mliesscscsi tarafndan: 
Bursa.da.ki Merinos fa'brlkamız için ~ağr.da. adeUeıi ve nevileri#' 

terilen ustalarla ı.şçller alınacaktır. 
l - U:ı.taı ola,rnk 

1 Santral fen memuru, San'at olrultı tnezttnu 
5 !Elektrikçi tecrllbe görmüş Sa.n'at okulu mezunu 

1 
2 YW<sek tazyikli buhar kazanla.rmda tecrübe görmüş San'ı 

okulu mezunu. 
3 Buhar türbinlerinde çalıfllUŞ tecrübeli San'at okulu meıuııııı 

2 - i~l oln.nı.k 

1 Buhar türbinlerinde ve dizelde 
4 Buhar kazanlarmds. 

12.30 Program ve Saat ayarı, 

12.B3 Şarkı ve türk er, 12.45 A· 
ja.ns haberleri, 13 Karışık program 
(Pi.) 13.15 Şarkı ~ ttırkiller pro
gramının devamı, 13 30/H Karışık 
programın devamı (Pi.) 

Cuma (27-6-941) ve Ajans !haberleri, 19.45 BUyUk ----
3 Elektrfk montaj ve işletmesinde 

~alışmış işçi alınacaktır. 

18 Program ve &tat ayarı, 18.03 
Fasıl sa:z.ı, 18.30 Konuşma ıneıni<:
ket postam, 18.40 Hafif sololar (Pl) 
19 Konuşma (M mcdin saati), 
19.15 Zeybek oyunl rı, 19.30 Saat 
ayan ve AjaRS eri, 19.45 Rııd 
yo caz orkestrası, 20.15 Bır halk 
tUr.ktisll öğrcni'yoruz. Haftanın tllr 
k UsU Çiçekler tUrkUsU {Sankışl:ı..) 

Çlğdenl l.lymı, 

l'lğlt 

H~ 
Beıııden ıUıl çiçek '\.1tr mı t 

~ der ıld: Hey '.l' nn ! 
Ben:.>n ooynqm eğri~ 
Yanbn ayn d goş:ri. 

Benden rua mı f 

Nm'nlZ dtt i: Ren nazbyım, 
arp !kap-dlania. gllL.li)im, 
i mi donlu~.. giızlüyUm. 

Benden Ala çtçe1{ 'ln mı f 

A1 lı3ha.rlı ma"i 
l:'4r m gurlbet r. 

7.30 Program ve saat ayarı. 7.33 
Hafif program (Pi.), 7 45 Ajans 
haberleri, 8 Hafit programın de
vamı (Pi.) 8.30/8.45 Evin saati. 

12.30 Program ve sn.at ayarı, 

12.33 Karışık fasıl programı, 12.45 
Ajans haberleri, 13 Kanşık prog
ram (Pi.) 13.15 Karışık fasıl prog 
rammm devamı, 13.30/14 Karışık 

programın devamı (Pi.) 

18 Program >'e saat ayarı, 18.03 

, 

fasıl, 20.15 Radyo gazetesl, 20.45 
KUrne Stızmdan saz eserleri, 21 Zi
raat takvimi n toprak mahBUlleri 
borsası, 21.10 Dinleyiti istekleri, 
21.4-0 Konuşma (GUnlin meseleleri) 
21.55 Radyo salon orkestrllSl, 
22.30 Saat ayarı ve Ajans lhaberle
rl, 22.45 Radyo salon orkestrası 

progra'mınm devamı, 23.15 Dans 
müziği (Pi.) 23.25/23.30 Yarınki 

program ve kapanış. 

2 l.6.941 Cwnarteısl l:'ünll 
1.stanbul Bcledlyesi Merkez HAiin· 

de sabahları öğlene kadar toptan sa
l tılan YRIJ meyva ve sebze fiyatları: 

CI:nsJ Orta t yt 

ı--ıı-t,-ı 1 - KU1'1l9 K urU!} 

Bamya 1 45 50 
il 

Soldan sağa: ı - Musluklu su de
posu; Beyaznntrıı.k. 2 - Yapma; 
Nel:iat ipliği; Bır oyun kağıdı. 3 -
Akıl kcskinlığı, Budala. 4 - Nakll 
V&Srtalarından birini 'kullanan. 5 -
Blr uzvınnuz; Etrafı denlz çevrili ye
rin halkı; Tersi: yemek. 6 - Bir mey 
\'anm yetiştf.ğt fadan; Para. 7 - Ba 
ğ"ışlama.; Bır nevi bezelye; Bır nota. 
8 - İlgili. 9 - Ga'rp; Ne sıcak ne so-

Sıı.kızka.bağı 3,50 4 
Fasulye çıalı 5 6 
Fasulye Ayşekadın 12,50 13 
Fasulye yeşil 9,50 10 
Domates 'krr 13 15 
Bıı.kla 5,50 6 
Araka 9 12 
Semizotu 3,50 4 

21 Zfraat takvimi ve toprak mah ğtık. 10 - :Mader; Genişlik; Değnek. 
1!Uleri 'borsn!lr, 21.10 Solo şarkılar,, ıı Kardeş karısı; Hudut. 
21.25 Konuşma (Hoşbeş), 21.45 Yqknrdan şağ"ıya: ı - Uzun 
Radyo senronl orkestrası, 22.30 Sn konçlu kundura; Askert bir rütbe. 
at ayan Ajans lraberlerl ve muhte- 2 - Zeybek ağası; Söz; Kasık. 3 -
ltf borsalar, 22.45 Cazband CPl.), Alay; Fırlatan. 4 - Tuharrı etmeli. 
23.25/23.30 Yaı"lnkfl program ve ka- 5 - Beş parmak; Tersi bazan; Uç. 
pa.nış. 6 - Suyun bazı tuzları eritebildiğl 

Tnzc yaprak 
Biber dolmalık 
Bl~r sivri 
Patates taze 
Pancar 
Sarımsak 

So;'tan 

10 
28 
33 
10 

1,75 
25 

13 
30 
38 
12 
2 

30 
8 
6 

Salı (24-6-941) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7...33 

Hafif program (Pl.) 7.45 Ajans 
haberleri, 8 Senfonik parçalar (Pl) 
8.30/8.45 E"'lll saaU. 

12.30 Program, Saat ayan 12.33 
Tilrkçe p!Aklar, 12.45 Ajans h!ıiber
leri, 13 Karışık program (Pl.) 13.15 
Türkçe pla.klar programmm deva.
mı, 13.30/14 Karışık programın 

devanu (Pl.) 
18 Program ve saat ayarı, lS.03 

Fasıl sazı, 18.30 Konuşma, memle
ket postası, 18 40 Caz parçalan 
(P i.) 19 Konuşm:ı. (Yuva saati), 
10.15 Radyo salon orkestrası, 19.30 
Saat ayan ve Ajans haberleri 
19.45 Radyo salon orkestrıuıı prog
rnmınm devamı, 20.15 Radyo ga
zetesı, 20.45 Radyo salon orkestra· 
sı programının 6ôn kısmı, 21 Zıra
at ta.kvfml ve toprak nuıhsilllerl 

borsası, 21.10 Cazband (Pl.) 21.30 
konuşma, 21.4.S Kl!l.sık program, 
Şef Mesut Cemil, 22.30 Saat aya
rı Ajans haberleri, 22.45 Dans :mu 
zlği (Pi.) 23.25/23.30 Yannki prog 
ram ve kapanış. 

Çarşamba (25-b-941) 
7.30 Program \e saat ayarı, 7.33 

Ha!ıf program (Pi) 7 45 Ajans 
haberleri, 8 Hafif programın deva
mı (Pi.) 8.30 8.45 Evin snatı. 

12.30 Program, Saat ayarr, 12.33 
Peşrev ı."C şarkılar, 12.45 Ajans 
haberleri, 13 Ra~o lon orkes
trası. 13.15 Şarkı ve aaz semaıleri, 
13.30/14 Radyo salon orkestrası 

programının devamı, 

18 Program ve 8aa.t ayarı, 18.03 
Kemençe ve kanun ile saz eserleri 
18.15 Konuşma memleket :postası, 

18.25 Konuşma (Dış politika htldi
'.K'leri), 18.45" Çocuk saati, 19.30 
ç 'ft e !asil, 20.15 Radyo gazetesi, 
20 45 Bır halk türküsU öğrenlyoruz 
haftanın tUrkllsü. Çiçekler tUrktl
sn (Sarrkışla). 21 Ziraat takvimi 
toprak mahsüllerl borsası, 21.10 
Violonsel sololaTı. Mesut Cemn. 
21.25 Rij·asetıcUmhur bandosu, 22.10 

Enginar 
Patlıcan 

Hıyar 

miktar. Akla uygun. 7 - B~lama.; 

İlgi; Bır oyun kAğ"ıdı. 8 - Tokluğu 

geçeli. 9 - Ağaçla ot rasında diken 
li nebat; Başına q> gclfrse bir hay
van olur. 10 - Hamam; BugUnlerde 
i.Smi çok geçen bır şchlr; Vücut yı
kanan yer. ıı - Yutukuı miktar; 
Yaptığını kabul etmeme. 

Yeşil salata 100 adet 
Taze eoğıı.n 
Maydanoz 
Dereotu 
Havuç 
Turp kırmızı 

Armut akçe 

Dü'NKÜ BULMAOA...~:S HALLİ Armut yabani 

Soldan Sağa: 1 - Ad _ Mutat _ Erik türbe 
Çılek frenk 

Çilek ağaç 

Frenk UzlimU 

Da 2 - Çolak - Ramak 3 - La • 
Asa - Av 4 - Fa - Eleme. Us 5 -
Arak& • Adile 6 - Re • Es 7 -
ltale • İbare, 8 - Re, Esami • An 
9 - Si - lta - Ak 10 - Kıler • La- Kiraz 
den 11 - ls - Kelek _ Ta. Vişne 

Yukıı.rtcbn Aşağıya: 1 - Aç - Fa- Kayısı 

kir - Ki 2 - Dolar - Tesis 3 - La 1 Zerdali 
- Ara - 11 4 - Ma - Ekelo • Ek 5 - Şeftali 
Ukald • Esire 6 - Se - At 7 - A· Limon 

MEY\'A 

ra.ma - İmale 8 - Ta - Edebi - Ak Karpuz yenidünya. 
9 - Ma _ ısa - Ad 10 - Davul Karpuz yeni dUnyn 
Raket 11 - Ak - Semen - Na. Karpuz yenidünya 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Olnsl 

Su kovası 
Kanca 
Bnlta 
KazmB 
Kürek 
Kum torbası 
Çuval 
Yangın ak!U 

> eczası 

Lans 
Otomatik Rakor 
Gemici feneri 

Muha.m. bedeli 
l\Uktah L. K. 

461 Adet 631 57 
47 > 
50 > 

7 > 
47 > 

430 > 
32 > 
11 > 
83 > 

4 > 
6 Çift 

24Adet 

301 15 

445 20 

83 42 

% '7,!5 temi. 
L. K. Ek. Şek. Pıı Sa. 

47 36 3/7/ 941 13,30 

22 58 > 14 

33 39 > 14,30 

6 25 15,30 

Sedye 11 > 57 75 4,33 > 16 
sıhhiye çantası cKızıla.~ 12 > 360 - 27 - > 16,30 

1 _ Mevcut ışartnamo ve numuneleri mucibince yuluında cins ve 
m!ktan yazılı yangın söndUrme levazımı pazarlıkla satın lmacaktır. 

2 - Muhammen ıbedellerl, muvakkat temlnaUarı ekaıltn " gün ve 
saatleri hlzalarmda yazılıdır. 

3 - Şartname ve numuneler sözU geçen şubede görUleblllr. • 
4 - .İ.GtcklOerin pazarlık için tayln olunan glln ve aatıerde t>, 7,IJ 

güvenme paralarilc birhkte mczkfir komisyona müracaatları. (484L•) 

139!3 48 104.5 77 Haseki, Cerrahpaşa., Beyoğlu, zUhre
vt hastalıklnr :hastahanelerile Zey
ncpkdmU doğum evinin yıllık ihti· 
yacı için alınacak sekız kalem kuru 
erzak. 

13515 45 1013 66 Haseki, Ceııra..hpaşa., Beyoğlu ve 
ZUhrevi hastalıklar hastahanelerile 
Zeynepköm!l doğumevlnin yıllık ib· 
tlyncı için alınacak 9321 kilo sadeyağ 

9000 00 675 00 Karaağ'aÇ mUesscsatı buz fabrikası 
ve sof;;'Uk haya. mahzenleri için alı· 

nacak 1500 kilo saf mayi amonyak. 
Tahmin bedelleri llc ilk teminat miktarları yukarda yazılı mevadı 

gıdafye satın almma1t Uzere ayrı ayrı kapalı zarf usuUlo eksiltmeye ko
nulmuştur. Şnrtnnmcleri mbıt ve MurunclAt anüdürlllğU kaleminde görii
lebillr. İhale 7.7.941 pazartesi gUnü saat 15 te Daimi EncUmende ye:pt· 
lacaktır. Talıplerin illt teminat makbuz veya mektuplan, 911 yılma ait 
Ticaret odası vesikalll;l'I ve kanunen ibrazı lAzım gelen diğer vesaik ile 
2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hn.zırlryaca1darı teklif mek· 
tupln.rnu ihale günü saat 14 de kadar Damu EncUrnene vermeleri ın
zmıdır. ( 4991) 

Talı. Bed. .tıı;: Temi. 

1741 80 130 65 Karaağaç anücssesa.tı buz fabrikası 'Ve soğuk ha· 
va mahzenleri ihtiyacı için alınacak 7 kalem boya 
levazımı vesaire. 

2460 00 18 l 50 MotörlU vesait fc;;ln almı:ı.cnk 19 adet bUyill{, 11 adet 
orta. e 7 ad k ilk filltr clho.zı 

2612 2t 195 92 Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zllhrevı :ıuıstalrk
lar hastahanelerile Zeynepkll.mil doğum evinin yıl
lık ihtiyacı için almaca'k 6 kalem 'kuru erzak. 

2370 - 177 75 Haseki, Cerrahpnşa, Beyoğlu ve ZUhrevt hastalık
lar hastahanelerile Zoy.nepkömll doğum evinin yıl
lık ihtiyacı için elınacalt 1580 kilo tereyağı. 

1050 00 78 75 CClTnhpıı.şa ve Beyoğlu hasta'ha.nelerlle ZeynepkA
mil doğum evi için alınacak 1400 kilo birinci nevi 
Ada.na pamuğu. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda. yazılı işler aYJ"I 
nYJ"I açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MuamelAt Mil
dürlUğU kaleminde ogörUlebilır. İhale 7.7.9U pazartesi günU saat U de 
Dalmt Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupla'rı ve ou yılma. ait Tıcaret odası veslkalarile ihale günU muayyen 
saatte Dabnt EncUmende bulunma lan. ( 49S8) 

Devlet Denizyolla rı ilanları 

z it olca O"" tal rı 
24 hazırnndan itibaren İzmit yoluna. haftada iki posta yapıla.ca.klır. 

Postalar 1stanbuldan salı ve perşembe günleri saat 8 de kalkacaklar ve 
çar~oo ve cuma günleri İzmitten dönerek saat 16,10 da. 1stanl>ula va
racaklardır. (5009) 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrU: Alll\IET EMİN Y ALI'tlA.N 
Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

3 - Yukanda gösterilen şeraiti haiz bulunan personelin fabr[ke.d' 
yapılacak imtihan kabUiyetıerlne göre Ucretfori takdir edilceektır. 

4 - San'at okulu mezunu olanlar tecrübe mliddetlerintn 'hftaıtıl~ 
da gösterecekleri liyakate göre kadro müsaade ettiği ta.kdirde ucrt 
memur olarak istihdamları da dUşllnülecektlr. 

5 - İsteklilerin fabrika zat işleri şefliğine mUracaatıarı. (4SSO) 

s·· er Bank 
Birleşik Yün İpliği ve Dokuma ve Sunğipe~ 

Fab. Müessesesi Müdürlüğünden: 

Memur Alınacak 
Defterdar mensucat fabrikamız için mUsa:baka. imtiha.nile muha5eııt 

memuru almaca!ktır. 

1mUha.n 27 haztran 941 tarihine rostlıyan cwnıı. günU saat 14 
1 

Katlrcıoğlu ha.nmda 5 incı kattaki ıınllessesemiz merkezınde yapıııı.csl' 
tır. Verllecek maaş, 3659 numaralı kanuna göre 13 Uncu derecenin t~~ 
tarıdır. :Müsabakaya iştirak etmek için orta veyo. lise t'.ahslllni bltfrtll 
aSkerllğinl yapmış ve otuz yaşmı doldurmuş ohnasl lAzmıdır. 

Taliplerin imtihan günü sabahı ellerindeki vesika ve hüviyet &" 
danlarile birlikte mticssesemize milracaatıan illin olunur. (4976) 

Beyoğlu Beşinci Noterliğinden : 
T. C. BEYOGLU 5 inci NOTER DAİRESİ 

No' 9178 

Beyoğlu Be~inci Noterliğine 
Ko'Zyatağmda su deposu ya'Pılmal( üzere istbnlA.'ke tAbi tutullll~ 

olan lçcrenköy yolu yzerinde Erenköy Sanatoryomu karşısındaki 11
' 

saya. 226 lira. 22 kuruş istnnltl.k bedeli takdir edllmlştrr. 
Mezktir yerin mutasamflarına mukadder bedel 3710 No. lı 13el~ 

diye isttmUı.k kanununun 11 inci maddesi mucibince tebliğ ecınıııt • 
istenilmiş ise de 8695 yevmiye No. su ta!htındn tevdi edilen fh~ 
namedeki tebliğ memurunuzun meşruhıı.tına istinaden isim ve ıknıu_~ 
gO.hl:ırı tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edılruncmiş bulund\Jlo' 
bcyanlle iade edilmiş olmuma lbtnaen illi.n tarihinden ltıba.ren J<ııJlııı: 
:mUddeti za:rfmda. takrire gelmediği veya mahltemeye :mliracaat etll't' 
dlği takdirde istimllık kanununun 16 ve 18 inci maddesi tatbik ecıııcte< 
ğinden tebliğ ımakamına kaim ohnak üzeı·e iki yevmiye gazetede te~ 
liğ ettırilmesini ve llAııları muhtevi gazetelerden ikişer nUshasının ır611 
derllmes!ni csaygıla'nmla rica ederim. 

l strnlAk Müdürü 
Ali Ya\·er l\la.zal 
1nıza: A. Ma.zal .. 

Neşir ve ilAn edilmek Uzere işbu llfınname talep veçhlle VA.'fJ.• 
gazetesi idarehanesine tebliğ olunur. 

Reyoğlu Beşin<'i N oteri 
Resmi m lihür , .e imza 

Memur alınıyor lstanbul Defterdarlığından: İıtanbul Cümhuriyet Müddei. 
umumiliğinden: s. 
İstanbul Adliyesinde açtk bu- N . 

Mlikellefln a
dı ve soyadı ışı A dresi Matrah Kaz. B ub. F. rzam Zam St>JI~ 

-~ lunan 1 000 ner kurus asli maaşlı ---........ --
938 6 " 

1 78 1139 36 
mübaşirliklere memurin kanunu
nun 4 üncü maddesinde ya.zıh 
vasıf ve ı;;nrıJan haiz olanlar a
rasında müsa:baka .imtihanı yapı
larak münasiplcri alınacağından 
taliplerin imtihan günü olan 2 7 / 
6/94 1 cuma gününden bir gün 
evveline kadar ıhir dile:kçe ve ev
rakı miiııbitelerile İstanbul Adli
ye encümeni re.isliğıne müracaat 
eıtmeleri. 

---- DOKTOR 

Ç I PRUT 
Cildiye ve Zlihrc' iye Milteh.o&
ıusı Beyoğlu· l.'crU IallAr Pa· 
sarı karşısındıl ı•os t.Jknğı 

k5'eslnde Meymenet apartmanı 111--· Tel: 48358 ---· 

Dr. IS. de 

TAR T 
DAHtLl llASTALIKLAB 

Tünel ŞalıdeğirmenJ Sok. No. :5 
Tel. 49206 

:? ılen 5 e lmılnr 

1 Hakkı Ezik 
2 :Mehmet Özü-

şa.nlı 

3 Sahara Çayırcı 
4 Kirker Santi 
5 Hasan Şener 
6 Osman Köse 
7 Hasan Gigirıt 
8 Tevfik Çakır 

9 Öm('l" Atayl:ı.1· 

10 Cahit Aydın 
11 Nuri Yolyap 
12 Besim Duran 

13 Nişan Ohannes 
14 Nışan Ohannes 
15 Diınıtri, Pan-

dcll, Pulhersa, 
llya, Yorgi, 

16 :Mehmet Halit 

17 Anuş 

18 Halil Hilmi. 

Zahtrccl 
Ku. tamirci 

Şekerci 

Terzi 
Bakkal 
Marangoz 
Bakkal 
Köfteci 

Ara. Tamir. 

Sclmnn Atlas 21 
Rumi Balaban 2 

İnkıld.p H. Mil. 
Ker H. M. 34 
Selimiye hamı. 53 
Kef G. Dog. 95 
Salaca'k ts. 1/6 
Sclbniyo kış. 23/2 

Dudullu 42 
Kun. Tamir. Rumi Doğan. 2 
Bislk. Te.mir. Kefçe H. M. 339 
Hallaç Tenbel üstur 15 

Ku. Tnmirci S. Ali t)'zUın. K 13 
Ku. Tamirci > > 
ölU Makrına va- S. All Papas So. 46 

rıslcri 

ölU Zehra varisler! Osm.a.nıye Nişancı 
so. 32 

ÖIU Perus varisi P. Başı Nuhkuyu 225 

:Makbule varisi 
19 Muammer Tan. GUlzemln varisi 

Al. zade Veysip:ı.şa 9 
B. B. A. A. 18 

20 1'Arıine, Fatma. Ml\nire vo.nsleri Heybeliada Ayyıldız so. 

42 
5,1 

216 
36 
48 
60 
20 
48 
24 
15 
45 
36 

30 

40 08 
988 198 

1243 248 
583 117 
616 103 

1539 308 
18 4 

:196 99 

449 90 
249 50 
715 140 
487 97 

600 120 
30 Veraset 

959 20 960 

240 42 310 

96 00 144 

415 62 4259 
667 94 836 

95 İkmal 2048 

1 46 
1 29 
3 85 

•1 
1 '24 

1 12 
62 

1 79 
1 22 

.ı '50 
2 

2 24 939 39 ', 
o 940 Zl ~6 

1 12 040 ss i 
o 940 s4 sq 
o 940 s' 

ı 08 940 s5 
98 940 56 s 

54 940 56 ~' 
1 56 940 56 jS 
1 06 940 sô ıı 

o 941 19 ı 
l 9!ll 24 • 

1 93 035 ıs 6" 

62 029 ıs ' 

40 
72 032 1:? , .. 

o 036 .ııı s" 
1 67 931 1S ı; 

4 10 931 14 

Üsküdar lllalıye şubesi mUkelleflerindcn olup yukarda adı, işi, UcaretgAlı "~ tkamt:tgAh adresi )raı~t 
şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini blldirmemLş ve tebel!Uğe salAhlyetli bir kbnse de göstermcrı11ş ıı 
yapılan araştıl'11lUllarda da lbuluna.mamış olduklarından hlzala.nnda gösterilen yıllara alt veraset, J<Ozll)' 
buhran '\'E.' yllzde znn1larrnı havı ihbarnamelerin bizzat 'kendilerine tebliği mUmkfin olamamıştır. ı:;c~ı 
36tı2 No. h kanunun 10 vo 11 meı mc1ddeleılne tcvftkan tebliğ yerme geçmek üzeı e ilan olunur. ( 49tO 


