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Bu.~ün 3 üncü sa fada 

Alman-Sovyet barbinde kararımız 
Hası l olan vaziyet muvacehesinde bitaraf kalacağ ız 

~, 
~~l 1' Ankara, 22 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

Cümhuriyet hükumeti, Almanya -
Sovyetler Birliği harbi dolayısile haStl 

olan vaziyet rnÜYacehesinde 
kiyenin bitarafl+nı i~a karar ver
"1İ§tir. 

Von Papen h.ükii.metimize 
bir muhtıra tevdi etti 

Bu muhtırada , Almanyanın Sovyetler Birliğine 
verdiğ i nota aynen bildirilmektedir 

Din bir natak eöyliym lng iliz batvekili B. Çörçil 

Alman - Rus 
harbi 

Ç6rçil 

Ankara, 22 (A.A.) - Al
manya büyük elçiai ekselans Von 
Papen ·in bugün Hariciye Vekili
mıze tevdı ettiği muhtırayı aşağı
da aynen neşrediyoruz: 

Reioh hariciye nazm Von Rib
bentrop pazar günü saat 6 da 
Aıman ve ecne'bi natbuat mü· 
musilleri hazır bu:un<iu.;;l arı hal 
de hariciye nezaretinin ittihadı 
meclisi ııaLonunda cıhan efkarı 
umurn.iyesine radyo ile A lman 
hariciye nezaretinin So.vyet Rus 
hükümetine verd~ği ınotayı ııan 
etmfatir. Notanın metni ıudur: 

Almanya - Sovyetls anlapnaaa 
Reic!h hüklımeti, Almanya ile 

5oV}"t4t Ruaya a.raaınd.a. mcafaat
lerin tevazünü anueundan mül
hem olara!k 19 39 da Sovyet hü· 
kiimetine ımüracaat etıtiğ.iınde bir 
tarMt.an keındiainin mi1li devlet
ler camiuma menauibiyet iddia 
ve bundan mütevelliıd hak ve 
vecibeleri temıtil eden ve fakat 
diğer tarabn .kıomünietlerin bir 
Section' u sıfat.ile cihan ıih'tillliııin 

lerinıdelk.i bu esaslı ayrılığın ve 
nasy.onal sosyalizm .ile bolıeviz
min yckıd:.ğerine zıd cihan görü
ıünün doğurduğu mühim enditc· 
lcri gerj bırakarak A lman Reich 
hükumeti bu teşebbüse girişmitti. 
Alman hükumeti bu teşebbüste, 
Almanya ile Rusya arasında bir 
anlaşın.! vücu'C!e _getirilerek har
bin önüne geçilmesi ötedenberı 
yckdiğerine karşı dost bulunan 
iki mılletin hayati ihtiyaçlarının 
emniyet altına alınması suretiyle 
beynelmilel Yahudili;.in komünist 
doktrinlerinin Avrupaya yayıl
masına karşı en j,yi b ir garanti el-

de edileceği fik..ini ta.şıyorciu. Biz 
za.t Rueya.daki bazı. hadiselerle 
Rus hükumetinin beynelmilel sa· 
hadaılcıi bazı tedbirler.inin bu dok
trinlerden ve şimdiye kadar ya-
bancı milletle.ri inhilale .ev'lı:eden 
metoıdlardan uzaılol&flllayı milin- 1 

kün aöaterm~ A1manyayı bu 
fikr.inıde takviye eUınifti. Alım-.ı 
müracaat ve teıt~üsünün Moa,.......,.. ,..., bit', ....... 

tlltru,tır. Harbin diinkU 
"'-':zıara91na ait bütün öl
Wlet; birdenbiN deiiftir
tnek ı&zwndtr· 

Ruslarla fam 
tesanut ı an 

ediyor 

..... va:d• ~ü-ü kalbul tarzı ve 
~~uw.a _..b 

••• ,.,. ııu 
Alma tecadzl 

Jda lllr-.. 
l•ıa•ı, 1aarada 
•izi telldlt edlJor 

~~: Ahm.t EMin YALMAN 

la ir kaç saat içinde dtiııya
d.z. _ ~n manzarası temelinden 
_:"qti. DUnkU görü§leri, dilflln
eeıeri bir tarafa atmak, her we
)l ~nün vaziyetine göre ye
~ ayar etmek ı&zmıdır. Al· 
~~anın Rusya taamısile, 
~ şekli. hedefleri, ölçüleri 

~ yem bir yap- Bizimle beraber 
~ Alına.nya, Soıvyet ııu ... 
~n kartı bir hareket hazırlı- olanlara yardım 
~u. Bu aşikArdı. Tas Ajansı- d 

lerin .ialıil&Uni ~ bir devlet
le anl.ııtmanaı kol!y bir it olmı
yacağmı biliyordu. AJmanyAıalft 
ve Sovyet RUtl)'a.nwı politik g~e-

Rumen 
ORDUSU ............. ,. ................. 

Bolgrat şehri 
işgal edildi 

~bir taraflı tekzibine rağmen e eceğiz 
~ .... Un emareler bunu teyit edi- A k d 
t:::_d~. Alm.anyanın bizimle im- ntones o or ugu 

Van Papen 

Alman-Sovyet 
harbi başladı 

Harp karan Türk 
Elçisine ye diğer 
elçilere bildirildi 

Karadeniz, 
harp sahası 

~ığı paktı da, memleketimiz A lmanlarla berabtr intikam davet etti 
... inde, bu emarelerden biri l k .. .. 1 • lladadad 
~~r eksik değildi. Fakat O ara yuruqenı.erı Roma, 22 (A.A. ) - Biikı-et-
~kin birdenbire harp h8.lini za~erden sonra ten öirenifw:üiirıe gÖl'e, Romen 110 lo'IJ•t 
~na ve Rusya ile ve bolte- :/ ' kııtal...n bu eab.ıh aa.at 3 de Sov-
~e umumt bir hesaplqma adaletin pençesinde ~-Birliii arazi.ine ııirmitkr- flrklll Ylr 
~e varacağına ihtimal ezeceıJfz"z n~ B bil 
~ udi. '5' General Anil'oneecıo, baf)tuman .._..-~ın. 22 (A.A.) - D. N. • -
Jln r d&ntıia tay.in edilmi,tir. B. Mi- diriyor: 
~ gün zarlar&~ bulunu- İngiltere BatVeklli Çörçll, dün ak- d\e Anıtioneeco, batvek&let ifleri- Doktor Göbbels bu sabah eaat 
~~·-Aimanya, 'harbin batmdan fam biSim aaa'tfmizle eaat onda rad- ft.i t.lvY. ed.ecebir. 5,30 da 'radyoda FUhrerin mesajını 
~e kadar olup. . bitenleri yo ile nefndilen nutkunda föy\e di- * okurken .Mm.an ve ecnebi matbu&· 
l't arzu ve JB'8D81Pl11e aylu- . Roıma. 22 (A.A. ) _ Rumen tı anUmealllerini Hariciye NezueU-
L Olarak garp devletlerinin ae- yor. . latala.rı SeMrabya hududunda ne lıla.vet etıml.ylenlir. Bu toplantı es-
~ olduğu bir yani!§ gidiş diye .SU &k'8Jll sizinle kon~ak Uı"9 kiıin ~ad ,dww .--.ı eıımit- naınnd& ma'fil>uat mUmeuillerıne ba-
ii"'~or .Bu hatayı tashih için yacını duyuyorum. CUnlrU harbin leıid.ir. .riciyeı nazırı von Ri'bbenl'rop tarafın 
~ll'Batta «Mücadelem> kita- mallan bir dönüm noktuma \l&nnJf (Denml a.. 1, 8L 1 418) *l*I (Devum Sa. 5, 81. ı de) X )X 
~ prensiplerine dönülmüş ve bulunu,.onız. 

8'ıdi iç.an Sovyeıt Ruı baldimetiain 
imade oluşu bu değişikliği teyit 
eCmif görünüyordu. Böylece 2 3 
~a..a,al-X/X 

Amerika 
NE DiYOR? 

Siyasette hiç 
değişildik yok 
Demokrasiler bu işte 
vakit kazanacaklar 
Ne~rk. 22 (A.A.) - Al

gı.aın.y-a ile Sovyedeı Birliği ar-.n. 
da haılbiin bqladıiına dair gelen 
haber bur.da bir bomlba te.lri 
bueale get.Umif, er geç Sovıyetler. 
le Almanların çal'ptf&Caıldarını 
iddia edenler tarafın.dan bile hay. 
rede kaqılanmlfbr. 

Gece almMı bu lws.ber ku!üp· 
le.rıde ve kllbarel&rck bir bomba 
&ibıi padamttllr. Her.kee Hiderin 
mühim qaatta bukmacaiı üıni
cüle rııdyoeunun ba!anda bekle 
miftıir. 

(Denlnı: Sa. 5, sa. '1 de) -

lit. ka k&l'll harekete geçilmie- Dönllm nokt&lannd&n birincial, bir 

..t.1- _ . ame evvel Abnanlann l'ranaıya yap 
lb.~yadan akaede!1 beyal - tıklan taanımlu. tıdncL dönUm nok

1 1 HARP • VAZiYETi • 1 1 ~ ıu noktalar belli o uyor 
"" llazililt candan dilgman tanı- ta., fena hazırlanmıf olmamıza rat 
~ bolşevikliğe hiç bir zaman men, Alman fırtınWD& tek ba:fanı., 
ti llıatmak istememiftir. 1934 • s6lüs vermemis ve Alman hava 
'-m......: ..... iL , .. , /// (0..-: 8a. a. sa. ı da) 

lngiltere Habeşistanda 

Fransız Somalisi Jimma'yı lngilizler 
~liıine bir nota verdi iıgal etti 
'\t I<.luıe. 22 JA..A.) - G...ral Ktııbir~._ 22 (A.A. >. - Or~ 
~~ FnnllZ Soawılilıi umumi ,.- İnsiliz bvvetlerı umwnı 
~ bir nota t.nıdi ederek Jr,ara.JPb.ınan ~: 
i..~ Snmı'irinin Mir F..-z. - Habe,ieanda İnviM'z wb.trlan
~~ ....... 'ft M.l\ver mn kıumandaet altmda hareket 

teaımlı11ile ......... eden •ataııper•er kuvvetleri Jim-
"-'ep •ı iti ma. ~ ~-

Alman - Sovyetler Birliği harbi 
' 

8md9ıJ' evuılsi ~, 
AJmanJ.nn ikbladi aebeplerle 1 

~ ~ bir w,ikte 
'b•V"'M'Jan ihtimelinclen ı..aa..t
mipic. Hatta, . ... kit d......in. 

Yazan: 
Dua BOBAll 

de Alauın tümmı.i Tuna c:enu- diifiinclüiü veçlille IOllUndı Sov· 
lııemda ilıtilip seçmek mak .. dile yeder Birlijine taarruz eclecepu 
Rcmuıayada topWwap batla• yHmqıbk, 

dıldan arada. Scwyetl., Birliii- O cin için ihtimal olan 'bu fi
nin 'ba vuiyete libyd kehıanı ldrl.imiz buaün birer balnkat 
doiru bulma"'lf, keacliainin Av- olmuftur. Alman ordalan Pma1 
,..a ile teaid ediWiiini. Alman- cenahına F'mliınclipblan ve ce
p ve Japonya aramda mlnfe- nup qnalynıe da Rommtyablan 
ftd kalmakla atide tehlikeli bir beraber a1erak Scnyetler Birliii
......._ ditecetini ve ..._,... ne tecavibe ~. Milletle
&. Hiderin Micadelem kita'bmda ri idare eclm bü1'k ,.n.in diier 

milletl.. baJdonda beslediji taia
ai kanaat, ....,ati veya ...,,,.. 
laarici aiyueıt üzerinde hazan m6-
him rol oyner. B. Stalin lnciJte
reye kartı daima alika.Nzlıık P.· 
termit, bMti bunu nefrete kadar 
sötürmüttiir. SovyetJer Birlijinin 
ba,... selen bu haqa m•eleain· 
ele bemU.. da büyük tesiri vardır. 

a. Hitl• Mücadelem) Jdta. 
......._ Awup..._ koloni temini 

iç-m ..wlerinden 1-fka tirli bir 
pye t.ldp ettitini açdc~ ortaya 
koymaftu. Selefleri Bianark ve 
ıimP.,.tor Vlltelm, Almanya için 
~ .. a. &L '1 ele) 

B. Hitler 
diyor ki: 
"Şimdiye kadar 

hadiselere sükutla 
mukabele etmeğe 

mecbur oldum,, 

/manganın 
Finlar,1diyada 

emeli yok 
-

Sovgetlerin 
Masumane 

tekzipleri 

Molotof 
diyor ki : 
~ bizim matrur 

bir müstevli ile 
ilk karplaşmamız 

değildir,, 

'' Napolgon 
Nasıl mağlup 

o1du ise 
Hitler 

O yle mağlup 
olacakhr,, 

Ber:Ün. 22 (A.A) - 8u8in lıiondra, 22 (A..A.) - M<ılotof, re4 
Hitıl er Alma.n milletine hitaben )'Oda beyanatta bulunarak Alma 

. ~ . b d h. d. kıtaıamun bu saWı saat dörtte hlO:--
netrıC"'ı&l eyanname e a .,... bir aebep g~rmedelı ve üA.m a.rp 
tın . ilcaaıtile illtemiyerek R~ara etmeden Sovyetler Birl!line tluıı.
tavıizlerde bulu~ut okiug\lllu, ruz ederek hududu bir kaç noktlııdei 
~~ da ~b~~ ~'lawuı ~illetin i geçUklerinı ve Zftomir, KW, 8Wut 
onune geçılcbilir !eda:karhklar- topol ve daha bazı tehirlere bav& a
dan korumaik oldugunu 1'ay<1et- kınlan yaptiklannı millete bilıdinai-
rnit. faıkat Ru.yanın mütem~- (.,.,._ 11&. a, a ı ile) /// 
yen metalibatını artt&rımak auretJ 

le Aı1manyaya kartı daeta şantaj 
Yapmlf olduğunu. bildir.mit ve ni
hayet Ruaya ıle lngiltere ar&Slll
da a,.U hedefe doğru yan.i Al
manyll')'l zaytflatmağa dbğru b.ir 
it bizüii müşahade etmesi üzeri
ne Mototıofu &erlin" e davet etti
ğini eö~lemif ve Molotofun ken· 
diai~en fU dört' nokta hakkınd.t 

i.ıııbfearlania bukanclui-na ka7. 
~: 

1 - ~ ~t. Sovyet 
ler BU!liii Rop,.~.a. hücum et 
tiği talkdiıde Romın.y.aya YerileG 
garaflltinin tatbik edilip eclilmi-ye 
ceğini benden 90mtUıflW. 

( ........ : s.. '· 8ö. • .., 

SP O R 



_VATAN_ 

Hasta Permanant maKineleri Ticaret 
Yazan: İhsan BORAN 

Aydos kalesinin fethi - Rum 
dilberinin casusluğu 

-3-

Bakıcııar 

Vi!ayet, yeni bir 
teşki:at kurm~k 

Eski Berberler Cemiyeti Reisi 
düşüncelerini söylüyor 

Anlaşması 
Almanya ile 

yapılacağı haberi 
piyasada iyi 
karşı:andı 

Fakat Abdurrahmandan gayrisi rincisi sarayın ba' mUşavlrl, ikincisi 
u ıııektubu gönderen Rum dilberıne esva~ıbaşrsı idi. Bizans impar&to· 
an~nadılar. Akçakoca ve Konur ru Andronlkos 743 te öldUğü zaman. 

Alp bunun hır h le olduğunu zanne- yerine oğlu on yaşında YuaniS geç. 
dıyorlardı. Gazi Abdurrahman cevap miş ve Kantakuztnos ta kUçük tm-
verdi: paratorun vasisi olmu,tu. 

- Ben inanıyorum. Başıımı kdy- Fa.kat esvapçıbaşı, başmllşavirin 

dum gitmeğe bazının. mUttıi' düşmanı idi. Her fırsatta im-
Bunun Uzer.ine Konur Alp b1r ça.- paratorun annesine onu çekiştiriyor, 

re dUşUndU: mevkiinden d-U.Urerek rakipsiz kal· 
- Oturduğumuz hi.sarı ateı,e ve- mak isttyordu. Nihayet baffmU,avi· 

relım; Aydoe Tekfuru bizi uzaklara. rin ordusUe Dimetokada bulunmuını 
savuftu zanneder. Bundan aonra Ay fırsat blldi, Mora.da.ki isyanı bastır

dooa daha kolay hllcum ederiz. Eğer mak kaygusUe oraya gitmişti. Es
kız. Abdurrahmanı aldatırsa vay ba- vapçrbaşı elinden geleni yaptı. Baş 

şma gelenler... müşavirin - sadakat ve fedak&rlığı-
Bu fikir kabul edildi. O gece Se· nı bildirmek maksadile imparatori

ınendere (Samandere) hiea.rını at~ çeye gönderdiği adamları .. Bizans 
şe verdiler. Ve uzaklara savuftular. yolunda tutturdu, Jmparatorun anne
Aydoıs tekfuru kendisini TUrk hllcu- aile görüştUrmedl. Bundan başka, 

mandan kurtulmu.f sandı. Pek Ziya. Kantakuzlnosun Bizansta kalmış o
de keyiflendi. Fakat kızının aşık uğ- lan annesini ve oğlunu haptıe attır

runda. ha.zniadığt hiyanetten haberi dı. Mallarını musadere ettirdi. Anne.
yoktu. Vıılkit geçti. Kızın mektupta si hapiste öldü. 
tayın etti.fi gece geldi. Abdurrahman Bu kötti muameleler üzerine Kan
yaruııa seksen ki4ji alarak kızla la· takuzinos Dimetokada kendisini sal· 
n~ğı yere gitti. Kız .sevgilisini gö- tanat şeriki Utn etti ve esvapç:ba.,ı 
rllnce ~sardan aşıa.tI bir ip ı:ıarkrt- Apoksadkos da Bızaneta idareyi eli· 
tı. Bll' ucunu hisarın mazgalına bağ ne aldı. 
ladı. Gazi Abdurrahman atmtn Us· Fakat bu mucadeledc Kantakuzi· 
tünde ayağa. dikilerek ipe sarıldı ve nos daha iyi vaziyette idi. Zira Ay .. 
tırmanarak kızın yanına çıktı. Kız dın oğlu Umur Bey samimi doBtu i· 
&evgiliaine sarılıp öptükten eonra dl. Kant&kuzinos ne zaman imdat ve 
sırt1na bir örtu attı. Onu kalenin kuvvet istemişse, ahdinde vefa ve ci .. 
Rum mubafızlan kıyafetine soktu. vanmertlilt gösteren Umur Bey ge· 
Abdurraıhmanm kolunu tutup öne mllerile denizi geçmiş, Hızır gibi ye· 
dllııtU- tişmlştir. 

GBZ! Abdurrabman ve aşağıda 

gizU 'kapı önUne sansar ustalığile 

sokulan arkadafları heyecan ve me 

rak içinde idiler. Abdurrahmanm b& 

.\im& bir feı:Aket gelirse Rumlardan 

\'e bUhaSS& kızdan deh.Jetli öç alacak 

Umur Beyin Kantakuzinosa askert 

YUrchmlarmdan sonra Bizansta A· 

poı.sadkoıs çok mU.kUl vaziyette kal

dı. HattA Umur Bey Dimetoka et-ra... 

tında vuku bulan muharebeye bas

ta olarak girmişti. Fakat muharebe-

lardI. Fakat bu acı kuruntuları bey- de byle kahramanca çarpıştı ki, Uç 

Belediye mekine şubesi müdürü 
l'lühendis Bay Ertuğn.ılun perma-

Üzer e hazır.'ıklara naııt makineleri hakkında dünk!I sa
yımızda neşredilen beyanatını aldık-

baş/adz tan ı;onra. bugünkü tadilatı Jcap el· 
VilB.yet, bütün ~ehre şamıl olmak tiren talinu:ıtnamenin kendi reiRliği 

Uzere btr gönüllü ha'itabakıcı teı;ıld· zamanıı~da çıkarıldığını bildit;iıniz, 
litı kurulma.sun rnuyafık bulmuş ve Berberler Cemiyetinin bundan ev .. 
hazırhklara koyulmuştur. Bu güzel velkl reisi Bay İsmail Hakkının da 
teşebbiliıti.n esa.sını, şehrlmizin bUtUn bu husustaki düşüncelerini öğrenme· 
mahallelerinden bireı· gönUllU bul· · ği muvafık bulduk. Eski reis, kendi 
mak ve bunları birer kıymetli ha~ .. idaresi zamanında böyle bir talimat
tabakıcı olarak yetiştirmek, tetkil el name çıkarılmasının şahsen de ta· 
mektir. rafları bulunduğunu SÖyledikten son· 

Kaza kaymakamları ve nahiye mü ra: 
dUrleri bu yeni teşkllA.tın kurulması - O zaman, kuUanmağı bilen, bil· 
işile meşgul bulunmaktadrr. BUtUn miyen her berber birer makine ge· 
mahallelerde gönUllU hastabakıcılık tirtip çalıştırmağa başlamıştı. Jlrlaki· 
kurslarına gönderilecek gönüllüler, nelerin kazandığı rağbeti gören ba· 
istekliler arasmda.n seçilmekte ve 1· zr elektrikçiler, hattA. ı,apka kalıp. 

simleri nahiyelere gönderilmektedir. çıları bile permanant makinesi ima
Bu bayanlar, semtlerıne en yakın line kalkıştılar. Bunun herhangi ka· 
hastanelerde açılacak yeni kurslara zaya sebep olacağını dtiştindUm. Reis 
devam ettirilecek ve mezun olduktan sJfatile belediyeye müracaaUa bir ta .. 
sonra. , ihtiyaç vukuunda hizmete ça llmatname yapılmasını istedim. Dile. 
ğırılmalarını 'bekliyeceklerdlr. ğlm kabul edildi. Millıendis Bay J.luh· --- , __ _ 
Ekmeklerin daha iyi olması 

için tedbirler alınıyor 
Son çıkarılan ekmeklerin daha iyi 

ve daha. az esmer olmalarını temin 
için yarın belediye iktısat müdürlü· 
ğtınde bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantrya iştirak için şehrimizde bu 
lunan bazı kimyagerlerle bir kaç fı
rrn ve maya imelA.thanesi sahibi de 
ttavet edi-lmişlerdir. 

Ekımeklerin beyazlatılması husu· 
sunda alt.kadar kimyagerler arasında 
bir noktai nazar ayrılığı vardır. Bir 
kısmı bunu temin için undaki kepek 
miktarının arttrrılmasınr, diğer bir 
kısmı de. kepeğin azaltılmasını ve bil 
hassa mayanın imalinde değişiklik ya 
pılma:sını tavsiye etmekledır. 

Bu toplantıda, her iki noktai na· 
zar Uzerinde görUf(Ueceği ve katı 

bir karar verileceği s ·ylenllmekte
dir. 

~ 

Hastalar için yeni bir tip 
ekmek 

sinle makine kullanan berberleri do· 
taştık. Mühendis te korkutuğum teh 
likenin vartt oldufu kanaatini edin
di. Raporunu verdi ve nihayet bu· 
gün tatbikine ba~la.nan talimatname 
tam altı -sene evvel meydana geldi. 
O zamanki fen heyeti, bu talimatna· 
me hükümlerinden Forfit makinele
rinl istisna ve diğer 2t volttan fazla 
cereyanla iş;Uyen makinelerin kulla
nılmasını menetti. İçlerinde ben de 
dahil bulunduğum halde bir çok es· 
nal For,tt makinelerinden aldık. 

Altı sene sonra, gtirüyoruz ki, bu 
makineler de tehlikeli olduğu beya. 
nlle talimatnamenin haricine atılmış: 
ve tadil edilmeksizin işletilmemesine 
karar verilmiştir. Şimdi bütUn esnaf 
şunu düşünüyor: 

- Eeki fen heyetinin tasvibi ile 
ve bir suru nakdt fedakArlıklarla. &· 

hnan bu makinelerin altı sene sonra., 
şahısları değişen ayni heyetin kararı 
ile tadiU isteniyor. Pek A.lA., biraz 
daha fedakirhk edelim, istenilen bu 
tadilleri ve HA.veleri yapalnn. Fakat, 
yarın üçUncU bir heyetin çıkıp ta. 
bu muaddel makinelerin de kazaya. 
sebebiyet vermeleri ihtimalini nazarı 
dikka.te alarak tekrar bir ta.dllA.t ic· 

Berberler cemiyeti eski reisi 
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rasına lüzum göstcrmiyeceğine nasıl 
inanalım.> 

Diyorlar ki, hakhdırlar. Bence, 
her şeyden evvel !en heyetinin elde 

mevcut olan ve tadlllerinc lüzum ıgö 
rUlen makinelerin birer kl'Okisini yap 
ması ve bu krokilerde her cins ma
kineler için icap edecek tadillerin de 
ayrı ayrı gösterilmesi lAzımdır kl, 
biz bu krokileri esas tutarak maki
nelerimizde tadilleri yaptıralan ve 
Atiyen yine bir tehlike vukuunda. te
vecclih edecek mesuliyctten de ken
dlm!zi kurtaralım, demiştir. 

Kışın 
~ 

kömür ihtiyacı 
hazırlık 

için 

Belediye iktısat mUdtirlüğU ile E· 
tibank arasında İstanbulun kışlık kö 
mur ihtiyacı üzerinde şimdiden te
maslara başlanmıştır. Belediye, bir 
taraftan depocuların kok kömUr stok 
ları yapmalarını temin için tedbir al. 
makta. diğer taraftan da odun ve 
ağaç kömürü Uzerinde te?ebbUslerde 
bulunmaktadır. 

Öğrendiğimize göre, geçen .sene &

çüan kömUr depolarının yerleri de 
tetkik ettirilmektedir. Tetkık neti· 
cesinde mevkileri münasip görUlml· 
yen depolara yeni yerler tayin olu
nacak ve icap ederse. mevcud& ilA.ve
t.en yenileri de açılacaktır 

Türk - Alman dostluk anlaşmasın
dan sonra yeni bir ticaret anlaşma
!ıının da ya.pdaca.ğı haberi piyasada 
memnuniyetle karşrlarrmış ve b&z1 ha 
rekeUer b&şlamıftı:r. Almanyadan, 
ham madde ve gıda maddeleri üzerin 
de yapılacak ihracat kar~ılığı olarak 
ne gibi it.halıl.t eşyası getırtiiebileceği 
ni ata.kadarlar teebite başlamışlaTilıl' 
Alman taleplerinin bakla, kuru fa. 
sulya, mısır, nohut ve mercimek gi· 
bi hububat fiyatları üzerinde tcslrler 
yapacağı Umit olurunaktadir. 

Son günlerde pJyaaamızd.an 5001l 
liralık yumurta alan bir Alman firma 
sı, yeni bir parti için yumurta. thra
catcılartıe sıkr bir ..,ekilde temasta 
bulunmaktadır. 

Beyaz peynir fiyatları 
Peynir imal mevsimi nihayet bul· 

mak U:reredir. Trakyade. bulunan 
mandıralardan bazdarınm !aalJyeti 
sona ermiştir. Bazlları da ellerinde· 
ki son mahsul 3Ut~ri işledikten son
ra kapanacaktır. Bu sene Trakyada· 
ki peynir imalAtmrn geçen seneye 
nazaran yüzde on belş, evvetki aene· 
ye na.ze.ran yüzde kırk noksan bu
lunduğu alAkadariar aca&1mta s~len 
mektedir. 

Fiyatların da kilo 'ba~na 79 - 75 
kurufu bulmasına göre, önUmUZdeki 
sonbahar ve k19 mell&imlerinde fiyat 
!arın baliğ olacağı miklal', daha ?im
diden küçük toptancılarla bakkalla
rı ve lnunhasıran peynir satan kU· 
çü esnafı dU.Unclilrmektedir. 

hude idı. Kız Abd'urtahmanı Hızıl( 

gibi selAmetle kapıya götürUyor, 

kimsenin &örmemeeı Ye duymmması 

!çın yalınayak yürüyordu. Herk°" 
tatlı uykuda iJi. Kaybedılecek va.·, 
kit yoktu. 1'-t•ınayet tq merdivenler
den gürliltü çıkarmadan indiler. Oı~ 
'u kı:~ geldiler. NöbetÇi şaraptan 
awnı,. uykUya dahnı~tr. Abdurrah
man Usulca boğazına. yapıştı, ve bir 
dızıle kanıma. bastı. Adam, tatil uy 
kuda ba.ğırmağa ve teprenmeğe vakit 
bulmadan can verdi. Bu sırada kız 
anahtarı nöbetçiden alarak kapıyı 

açtı. Seksen kahraman içeri girdi
ler. BilyUk kapıya. yöneldlier. Orada
ıl<'i nöbetçlleri esir ederek kale kapı-
151nı açtılar. Tekfurla beraber bUtUn 
muhafızları yakaladılar. Artrk kale 
Türk eline geıımiştl. Sabaha. kar\11 
Akçakoca. maiyetindeki kuvvetlerle 
Aydos hiaanna geldt. Ve kalede ka· 
rargilh kurdu. 

yer.inden mızrak yarası aldı, zırhı 

koru.masaydı belki ö!«1ektl. Bizans, 

Kantakuzlnostan ziyade ona. yardım 

eden Umur Beyden korkuyordu. İm

parator Kantakuzınos ve tknur Be· 

ye karşı Butıar kralı Alcksandr ile 

ittifak yapmak ı-ı. fakat krııJ, 

Türklerden korktu, Tür.kler Trakya

yı i~gai ettikçe Bızaruıa yardım ede-

miyecefinl Sôyle<li. 

Belediye, ~eker h.L11tahği çekenle· 
re mahsus olmak üzere kepekten 
mamul yeni bir tip ekmek çıkarmak 
kararını vermiftit-. Bu iş için YUk· 

İmparator bu sefer balJk& bir Ç&· :~::~:cı;a;~~:~~.s~ib;ı::: =~~ 
re düş,Undil. Kantakuzinooun dostu kaç güne kadar faaliyete geçecek, 
Umur Beyl elde etmeğe, memleketi· ve şeker hastalarına ekmek yetıfti
ne çarçabuk dönmiye mecbur kılmak recekttr. 

SORUNUZ 
,-------SÖYLİYELİM 

ÖğrendlğimlZe göre, peynir piyasa,. 
sının bugünkü vaziyeti ve A.tlyen vu. 
kuu muhtemel görülen değişlkl!kl<!ri 
nazarı dikkate alan fiyat murakabe 
komisyonu, 1bu hareketlere karı;ıı şim
diden gerekli tedbirler almak üzere 
faallyete gec;mi' bulunmaktadrr. Pi· 
yasada, şu bir iki gün zarfında ko· 
n1isyonun peynir satışı ve fiyatları
na müdahale ile normal bir vaziyet 
ihdas edeceği rivayeti dolaşmakta ve 
bu rivayet, büyük toptancılar mtis· 
teısna. olm.ak Uzere, bütün esne.f ve 
halk tarafından meınımnryetl<> kar
şılanmaktadn·. 

---0--

Demir ve tahta ayakkabı 
çivisi ithaUne çalışılıyor 

Akçakoca halka ve Tekfura iliş

medı; Tekfuru arzusu veçhile BiZan 
aa gönderdi. Sonra Gazi Abdurrah· 
maru ve sevgili. i Maryayı huzuruna 
&ağırdı. Baktı, 1.kisi de birbirine çok 

yakış:m~larch. 

Kıza teşekkür ederek: 
- Bu kaleyi senin sayende aldık, 

dedL Senden boşuna hepimiz 1;1ilphe 
ettik. A'.ma inan ol, Abdurrahman 
,sana i.nandr. Demek ikiniz de biTbiri· 
1'JlZi çok sevdlntz. Sızl Orhan Beye 
ıS'Öndereceğim ve bu hoş hah de ar· 
zcdec::e:Cim. 

Akçakoca öZU.nU. tuttu. Ertesi gü 
nü bir artze He Gazi Abdurrahma· 
111 ve kızı Orhan Beye gönderdi. O 
aırada Orhan Bey (Yenl~ir) de ld 
Abdurrahman da kızle. beraber (Ye
niŞ<hire) gelmişti. Orhan Bey Akça
ilocanın arızasından hoş hılli anladı. 

Bizans bahçesinin bu ikinci mUstes· 
na çiçegı de Türk Ulkes\.l'ıe hizmet 
etmiş oluyordu. Babası Osman Bey 
Nıllifel' Hatunu kendisine lA.yık gör
tnUş ve a#u'1!na bırakmıftı. Orhan 
Bey de babasına imtisalen Aydos gU. 
zell J.taryayt Gazi Abdurrahmana 
IAyık görd.U ve ona verdi. Orhan Bey 
de babası gibi tok kalpli, civanmert 
bır adamdı. Akçakocanm gönderdiği 
rna.ı1a:r kızın babasına aittr. Bunlan 
alıp da.ptmadı. Hepsıni klZB. bağış· 

tadı. Dtiğünlennı yaparak onları ev· 
lendlrdi. 

Karaca Abdurrah'ma.n ismindeki 
Türk kahramanı bu izdivacın mey· 
veaidir. Kahramanlrkta babasını bı· 

le gölgede bırakmıştı. Bu TUrk atiı
aı du.ınanlarma dehşet aalnu~tı. A
dı Bızans aur'la.rınm öte tara.fmda 
hıu; çıkararak &nılırdı. Rum kadın
lan Karaca Abdurralmumm vefatm 
dan çok aorrra bile çocuklarını kor
lnıtma.k içtn KarA Abdurrahman ge 
liyo derlerdi. 

Bizans casuslarından 
Mavromati'nin 

marifeti 
TUrlU facıalarla zengin olan Bi· 

zans tarihinde bır KRJ1takuz1nos. 
Apoksaılk06 mücadelesi vardır. B•· 

Yeni Fiyat Murakabe 
memurları 

Lastik çorap 
ımln edecek blr ter'Ll tavs!J>e eder 
imisiniz? ... 

istedi. Fakat Umur Bey Biza.nsm bu 

teklt.nerini şiddetle reddetti. Bizans 

sarayı Umur BeYi tatlı müzakereler

le ka.ndıramayrnce. i.fi tekrar casu!· 
iuğa döktü. 

Apoksadkos, Mavromati isminde 
birini buldu. Bu adam bUtUn tşlert· 

ne bakmak Uzere KantakuzinOC!I ta· 
rafından Umur Beyin maiyetine ve-
rilmışti. Bu sebeple ~favromatinin 

Türklerle münasebatı ziyade idi. Bun 
dan başka bu adam tllrkçeyi de ga
yet güzel blliyordu. Apoksadkos bu 
adamı iş bahanesile Bizansa çağırdı 
ve ona gizil b1r vazife verdi. Bu va.· 
zife, Umur Beyin a"'kerleri arasında 
isyan çıkarmak, onlarr Anadoluya. 
dönmlye teşvik etmekti. 

?.Iavromatl, bu casusluk vazifesini 
güzelce becerdi. Az zaman içinde U~ 
mur Beyin askerlerini ayarttı. Ni
hayet askerler A.nadoluy& dönmek i· 
c;ln Umur Beye karşı birlik oldular. 

(Arkası var) 

Fiyat murakabe memuru yetiştir· 
mek üzere açılan birinci kursta ted
risata nihayet verilmiştir. Fiyat mu· 
rakabe umum mtidUrU Bay Şeyda, 
kurstan mezun olan yeni memurlara 
bir konferans vermı,ttr. Umum mU· 
dür, bu konferansında okutturulan 
derslerin bir hulA.sasını yaptıktan son 
ra, memurların lhtikA.r hareketıerini 
ne suretle ve ne gibi vasrtalarla ta· 
kip edecekleri üzerinde durmuş ve 
bu ·hususta faydalI iZahlarda bulun
muştur. Bunların imtihanları bugün 
Ticaret odasında yapılacaktır. İmti

handa muvaffak olanlar İstanbul mu 
Takebe bürosunda bir kaç güne ka· 
dar faaliyete geçirilecektir. Temmu
zun on be,inde açılması tasavvur O· 

lunan yeni kursa. glrmek için bir çok 
müracaatlar yapıldığı da söylenmek· 
tedlr. 

1 - Söğütde Nalı-t Yakup 
Şahinoğlu soruyor: Bacaklarımda 

ızı ,·ar. Eskt,eııırde bir doktor l.:ls
tik çore.1J tavı.Jye ettl. Bunu Bursa. 
'\·e E!!tklşehlrde buldurama<lnn. ts
tanbukla olup olnındığıru ve bulu
nuncaya kadar ne yapa.cağmır ba
na bticUrlr mlsinJz ' ••• 

Cevap - tstanbulda da hem ez 
hem de çok pahalı olduğunu ve ya· 
kında bollaşacağını öğrendik. Gel· 
diği zaman kimden ve kaça alına· 
bileceğini bildiririz. O zamana ka· 
dar uzun müddet ayakta/durmak· 
tan sakınınız geceleri ayaklarınızı 

yUksek bir yastığa koyarak yatı· 
nız. Gündüzleri çok uzun sürme
mek şartlle, mUnasip idmanlarla 
damarlarınızı kuvvetıendirmeğe ça. 

lışınız. 

2 - AnadoluJllsa.rlnda. Ba}·wı l\l. 
s. Soruyor: Oğlumu n1aknstar l<"r
Ei yetiştin~ lstıyonon. Bunu te-

Cevap - Size bir terzi değil, 

[)ivanyolundaki Türk terziler mek 
1:.eblne müracaatı tavsiye ederiz. 
Oğlunuz, ancak bu mektepte tek
nlksiyen bir terzi olarak yetişebi
lir. 

3 - ~lkta .. ta Seı<enc<!beyde Ba 
ryan !\lebrln'e Oz Soruyor: Kuş tll· 
yli dl,l·e satıla.o yastıklann lçl.nd.e 
tkl~er hakikaten deve ku-:ıu tüytl 
anUdür? ••• 

Cevap - Hakiki kuş tUyü yas
tıklar, lzlAnda ördeği ile Kuğu ku· 
şunun tüyleri ile yapılır. Deve ku 
şu tüyleri ekseriyetle süste kulla· 
nılır. Bizde pahalı fiyatlarla satı· 
lan yastıklar, tavukçulardan top
lanan ve hususi bir tarzda kurulu· 
Jup terbiye edilen kaz göğsü tUy
lert ile doldurulur. Ucuzlarında. ta
vuk ve hindi tilyleri bulunur. 

\...~-----------------~ 

Pi-yasada demir ve tahta., ayakka
bı çivisi buiunmadrğ.ınt nazarı dik 
kate alan ticaret odası, Fiyat mura
kabe bUroeu ve Milli S&llayl birliği 

çivl tedarikini dUşünmekte ve ayrı 

ayrı tedbirler almaktadırlar. Fiyat 
Murakabe bürosu çivi imaline yara
yacak tel aramakta, ticaret odası da 
bunların hariçten tedarik ve celbi 
imk.Anlarının temini ile meşgul bu· 
lunmaktadır. 

Piyasada. çivi imaline elverişli tel 
bulunmadığı takdirde, bunun Kara
bük fabrikasmdan temin edilmesi i
çin !ktısat Vek leline müracaat e-
dfiecektir. Bu fabrikada esasen tel 
çivi yapılmakta ise de bUtUn mamu· 
lAt daha lüzumlu yerlere tahsis edil· 
miş bulunmaktadır. 

Ayakkabıcılar, son günlerde göl'U· 
len fiyat yUksekliğınde biraz çivisiz
liğin de tesiri bulunduğunu söylemek 
le ve bunun teminini dört gözle bek· 
lemektedirler. Ağaç çivi ihtiyacının 

karşılarunası çareleri bulunmuştur. 

Bunların bugünlerde Romanyadan 
gelmeoi beklenmektedir. 

E\-veıA. Carron be.n:I cez.alandırmak i~ln öl
dUreceğhıl zannetm~ tim. llayatun bombo' 
'\"C manasızdı. Benim Jfln ölmek mühim bir 
şey değHdl. ~Iadeınkl bir fadnya sebep ol
mu}twıı ve mademki Bolden de nı,atııanmış 
'\'C n1ftsut olmağo. namzet idi, onun yerine be. 

im bo- bayatını feda olablllrdJ. Carron'a c&
zayı kabul ettiğimi ve ölmcğe hazır olduğu
mu yazdınt. 

Hatta bu md<tubu )flııt;ı Cet>lrul'o 

""·e.rclim, o götürdü. Uzun zaman sonrn. cc

''"P aldtnt. Carron beni ~ağınyot~hr. Glttinı. 

Bu :ıtyaret! hayatnnrta unutama.ın, korku~u 

halı\ lçinıded.lr. İıenJ bu mahxene indirdi. 1-
nez•ı '" zehirli &"ülleri gösterdi. -ı bir dü-
2iye c:Benl öldlirl\nUı:. H&YJl.tın 'llıin ellnlı.

Jeı''n dlyordwn, hD1bnkl han-:. hl~ L\Skleme
illğlın bir oevabı ve!'fli: 

- Ben sizi öidürmdk l!ıtemlşonun. Sizi 
almak, sl'zlnle, y~ istiyorum. Yinnl şu~ 
batta b<UılmlAI evıeneoeks!nlıl. IBorcunw:u bu 

sm-etle ödeyec'Oksinfz0 

Bu td<llifi hiç bir şeye mukabil ka.buJ e
dNnezdim. Ne kendl Jıa.y&tonın, ne de l\1l!i· 
tc-r Boldl-n'ln hayatı bahasına da olo,a kabul 

edeme'UIJm. Yalnrdun, beni öldünn .. lnl tek
lif ettim. Fakat adam kndı, benl tahkir et
ti. MUtb~ blr ümitsizlik lç!ııde yanından ay
rıldmı. Bana d1lşünınqın için bir mühlet ~ 
dl. Bu zamam feci Uzüntliler içinde geçlr
-Sbn, ondan tğltEmlyordurn, ayni za,nıanda kor 
ku,vordum. Onuru.. ya.şarna.ktaıı ""' ölmefe 
hazıl'dıın. :\lühlet ı~tı, <.'arron benden ce· 
•at> latl)or<lu. LondrlMla beni PikadllU'de b<l< 
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ledlğlnl bir mektupla blld!rdL ölıneği t.,..clh 
etttğlml ona tekrar söylcdlın. O zaman: 
«Nk Aill, o halde Bolden ölecektir• dedi. 
Ağladun, ~al\'ardım. Ayaklarına kapandın1. 

Neler ~ktlğbni ta._c;;.aV\·ur edemez~lnlz. O sa
dece gUIUyor '\e: «İntikam mUdclethn 20 şu
batta gece yarısı bltlyor. O &aatte biz.l bu
rada bekllyeceğ!ın. Eğer lzdh·aç tek!IIlml 
lkabul edel'Seni'L e1rtetil sabah Bolden'in e,•. 
lendlğl 5a0.tte biz de sizinle e,-ıenirlz. Biraz 
daha d~-:fu>me'k lc;in ,·ak.tlnlL ,·ar. Kadınlar 
dönektlr belki o z&Jnana kadar fikriniz de· 

ğ"'ir.» 

A.,)~rıldtk. BUtün bu ınüd<1etl korku "·e ıs· 

tırap ic;inde g~lrdiın. Sıhhatim bcnuJınWJ, 

ll&ram azaJmı'j, tizUntü '\ e tffll'if;Ür l('inde kal· 
m\Şhın. On dok~ 'ul>atta. henüz bir karar 
vemt'ıelnJ-,ttın. Get"1'"Jen-e uyku uyumarnıı,, ı.ıa-

1bahJn.ra kadar dlkt\nmü"'ıttitn. Aksanı sa...'\t 
dokuzda soka it& ç~k ım. • Saa.tlıerce ;..urlldün1, 
doı..,tun. Çlcekçl dül<kıin!armın önünde du
ruyor, camel<Anlardaki gilllere bakıyordmn. 
Birdenbire 14l&t.e ~tırr. On ikiye yirmi var. 
"h. Carron lfole beni on lkld~ cevap almak için 
bekliyordu. oıı .. ne bÖ)l"veceğlml bilmiyor
dum. 

Şltl<\etll bir yağmur yaj!;ıyordm Ta.l<si a
radnn, yoktu. Nlha)et bir tane göründü. 
J<011tum. O anda Mister Brirll de o taksiye 
,yakl~nW}tı. Beraberce bindik. Pirı<adilli ıney 
dam11da Malclen sokafııun k~lnıe J<ada.r 
benJ gıetirdl. Bu taksid~kl za.ıuan zarfında 

lkara.runr 'emıl1ttın. Carron tle c•~"lerıemJye· 
c<t'ktlın. 

Roda sustu. Ralf ınenınundu. Polis ınüdli· 
rli Rodanın son <·l\.ınlef!llnl~1 ınA.rulsmı pek 
anlamamış glbl görürtU.yord11. 

sıuı,-a bunu farkettl '\f!I hemen söze ba.<;ı· 

ladı: 

- Sevgi~inl ltlraf etnınk giizel bir ~y, 
defll nt1' Bu zamanda haklkt a.,,ka. henıen 
fhesn~n hiç teıo.adUf edlhnlyor. l\lle:is l\laine'de 
Ca:rron'dan maklıı...ımak eef'i&rctlhl blrdl'hblre 
doğan yeni ~ı ,·ennW, olacak değil mi'! 

- Şimdi anladmı. E\·et. J>eı\·am edini'L, 
l\Usı. Main.e! 

Roda kıza.nJ11'tı. De"anı etti: 
- Saat on ikide Ca.rron'u buldwn. Onun· 

la evlenemiyooeğlml söyleyince beni blleğlm
den yakaladı. ÖldUnııcek sandım. O anda o· 
nun deli olduğunu anladım. Beni brra.krr bı· 
<akmaz oı'adaıı ~ılk btedlm i.ııtlkam· 

dan va-zgeçınesi ic:in ona. blraz daha yatvara.
M<k kftndırmağa. çalışmak belki de mümkün 
d!ir dedim. Fakat o beni dlnlem!J>ordu bUe .. 
Saklh !'akin ba.,ı<a taraflara bakıyordu. Bu 
~li.kdneltlne aldandını. Bana şu sözleri söyle
di: 

- Misis Cetvind'e, eğer Bolden'in yaka
mda bir gill gö•Ur.>e intikamdan »azgeıımı, 
olduğwnu anlamasını &öylemlıJt:lm. Düğünde 

IJolden gülii takacaktrr. Bu gülll sizin ,·ası
tamzıa göndeıteceğtm. 

Bu M>~r banı. Jntlkemdan vaz.geıç.n.1tı, ol· 
duii;u hİ1!8inl ,.erdi. Tfl'l"kklli' ~ Bana gU 
llı na"tıl göodcreıcıeğbtl anJattı. Saat on bu
~ukta PlkadilH me~daııında Uljllğı bana ku
tu !~inde bir gül getl1'6<ek, ben de gülü bir 
taksi şöförlJe Bo1<1en'e gönder'ecektlm. Bana 
Bolden•e hitaben bit de mektup yazdırdı. Bu 
mektup ~ım ağzımdan ya.zılımııtı fakat o 
söyledi, ıw:,n :yazdmı. Meali a.~ağ'ı :rukarı şu 
idi: 

•Size düğ'ününUz günü takacağı111z bu gU· 
lli Jönderfyorum. Dostıuğumuzw\ blr nL-:a .. 
nesi olan bu gül ayni -zamanda. Carron'un 
lntikaınrndan '\azgeçtl~ine de bir Blılmettir. 
GUlU muhakkak tak:ınn::, Kllsede onu yak.a
nıma görme'L...e belıkl de bir a.k.c;ıllik yapar.» 

Carron benclt"ıt bwjka bir şey daha. l1o11.t..'"C.ll. 
&Jıden'e glilü göıKk'rdlkten sonra nt.IG\h da
lreıılııe gidip evlenmiyeceı'tlmi'd haber »erme 
mı.. Bu garlp bir arzu kU. Fakat korkudan 
'hayır diyemedln1. Bu kadar ucuz kurtuldu· 
ğwna. rnfl&mnundum. 

PoU müdürü dikkatle 
al sordu: 

dinliyordu bir su· 

(Arkası var) 
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GIJR!DIE 
61Ü~E 
Bazı 

muhavereler 
Dünya il<o ay arasında: 

- Dünya ağabey. Gene yij· 

cudünde yer yer ateıler görii• 
yorum. Soğuk aldın da öten• 

berine termojen pamuldarı J111 

yapıftırdın? 

- Yok be evladun. GördÜ· 

ğün alevler birbirini yiyen insan~ 
!arın tenlik ıııklandır. 

- Peki be ağabey, bu ater 

Ier aana zarar venniyor mu? 
- Hadi be evladım. Kwul· 

dum kurulalı inanlar bu at~'" 
ri yakarlar ve İçinde kendile~ 
yanıp &"ÖÇerler, ben oapsağlat" 
dururum. 

* 
lakeletle ilim araamda: 

Alim - Ey iakelet, aen kiıJıİ' 
iskeletisin. 

iskelet - Ben bir vakit diiır 
yalara sıiamıyan Timurleo«İıl 
iskeletiyim. iki metre uzaıılııl<' 

ta, bir metre &'enİflikte ve iiı 
metre derinlikte toprak ban• 

çok &"eldi, dıtan fırladun. 

* Deniz dibinde iki vapur ar•· 
sında: 

Luzitanya - Hoş &'"idin •b' 
bap, nereden &'eliyorsun. 

Robin Moor - Dünyadan• 

Luzitanya - Orada ne vılı 
ne yok. 

Robin M00r - Naaıl bıtıslı' 
tınsa öyle. 

KÖRKADI 

Almanyaya yaş meyva 
ihracı 

İstanbul Yaş Sebze Tarın1 ve 5 
tış Kooperatifın · n Alınanya, .l\tac 
tan ve Slovakyaya yaş sebze ve ttı 
\la ihracı için hazırlıklara başıan:ı.J 
takaıTur ctnıi1tir. Öğreadiğbnız;e 
re, ihracata pek Jakın zaınendJ. 
geni.f mikyasta başlanacaktır. Se'· 

at Tuna tank! He yapılacak ve 
parti olarak Almanya.ya, Menin, 
dana ve 1znür mahsuUi taze fasul 
patlıcan, domates ile bir miktar ~ 
ginar gönderilecEktir. 

----O-

ilk okul bahçeleri bugün 
açılıyor 

İlk okul bahçeleri bugün ~çılın 
tadır. İki ay müddetle açık kalat' 
olan bu bahçelere devant edecek 
cuklar muallimlerin nE"zareti aıtırı 

A.letli ve A.lelsiz muhtelif oyunlar " 
nayacaklardır. Bahçeler. her gün 
bahlan .saat 9 - 12 ve ö~leden 
ra 16 - 19 arasında açık bulunac 
tır. 

Talebe tatil kursla.re da. temmu 
li tinde açılacaktır. Kurslarda 
benin zayıf dersleri kuvvetlendi 
cektir. Bir buçuk ay devam etrrı 

mukarrer bulunan çocuk kampl 
d& 30 haziranda açılacaktır. --TAYiNLER: 

Gümrük ve inhisarlar Veka 
tine bağlı tetkik ve mürakabe 
yeti reisliğine İnhiaarlar um 
müdürlüğünden Hurrem Şer 
İnhisar umum müdürlüğü rn 
vintiklerine de tetik~k ve mür.a. 
be heyeti azalarından F evıl A 
la, İstanbul tütün fabrikası mü 
rü Kemal Hil'mı Sarlıcan ıa 
edilrnil'lerdir. 

BiZDEN 
LsoRUYORLA 

Dün sabah 9,15 vapuru 

gdenler, Osküdar iskelesi m 

danını sulamakta olan 51 

numaralı arazözü idare ed 
toförün, bile bile veya aksi 

teHdiifle batla.o aflliı bey 

lar &'İyİn'mİf tık bir bayanı s 

sıklam edecek derecede ısl 
tığını görmüşler, bazıları ba 
nın bu haline gülmüşler, b 
lan da toföriin, bu dikkat 
lijini hiç olmaz ise bay 
tarziye vermek, özür dile 
suretile affettireceği yerde k 
kaha ile gillüfiine fena hal 
içeriemİ§ ve bir bayii de 
pürmü~lerdir. 

Hi.diseyi size aynen yazı 
ve soruyorum: 

- Bu hale, hayamın tel 
na ve acıklı vaziyetine gÜ 
acaba şoförün yaptığı m" 
sebetsizlikten daha mt az a 
tır? •• 
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1 inci sa adaa ~evım ı: mı 1 ~ T ~:~Alil ::DM!~ E'i ELE~ Ol r: . ! ( 1 ..... , ~y---::; ..... :~: ...... ;:-~ 1 
rdı =:ıı:r.:,s:-:. Tu- rk gençı·ıgv ·ı 

-~-- tal~ ihanet~ ~ ~ Ruslarla tam hmca adaletin penc; ........... 

•esanütiıan ?.[E2§.~ bir pırlantadır 
ediyor ıtue\ara e.Mmlllllen g-elen '"r 

1 ( .... 1 lllelıle) tihitl lktnıadl ve teknik yantuıu göe J • 
hticumlarını det.tmeM'8111. terecetts. Haya Jınwvetlerimis J.hnan Eğer bunlann noksaolan vars" mesu iyetı 

Oçttncü dönüm aalttMı. RooMvıı- yayı gece gUMGm dllM. pnlf llçüde 

tin lngilterenln ve .AnMrikanm hür~ tecavtbıe maruz bırakacaklardn' . .A1- 1 e n ç 1 e r e d e g" ı· ı , b ı· z e a ı· t t ı· r ri _.,_. --• ........ 11 i manyanm bütün d{\flyayt Y8'dmh· 
y....,.ı m .... _ua m-- e car ve tı sefaletten btralinJ elaıuı 4~ 

iMe kU'lllftWID ~~ 1-bul etttr. halkına tattmnap çalJt~· Her h&l:de l&t'.İıp lMr -~ 
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yazan:~ nin naJaqınu ifa.de eıımtik ve ıenç· 
melli iılli. ' -.un y#bua ,., ..... topn.klan ._u ~ar.k 17.6 .. 941 ~ liiin ıbu fena ,,cihrelııni •imek) 
~o ..... nokta~r bu .... Mhde 31 ~ta.nar•~· <V~•> )1\ ayn&~--·- c~a1•art1••• anNMmda bukınduık.:ı.a.rmı bılcli-

bllb idrak ettik. Almplu mutat me rü~U,tQr. ıllU bir 'blıfl~ln'. Ha- ltnıtmt .l'l üç ayrı lJUlt'I ~ 2 r.iıJıorlar ve (V.ıan) da kenc:lile· 
re.tilnle ve k~ne mahııqs U8Ul· v., kuwetlerknil btr d1ialye a.rtıyor. ıltWf .W.aılu ~· beft.iıa ıi· . w • • rine ıbir eütun aıynbuını -byor· 
lerıe Rueyap t.c&vtiol etmilf.lerdir. Altı ay eonra lllh•• atır 'bonlber· Qj. ıb~ine beaiıeMı• üıw c6tty· tinden, ~mda~ ~de millt ı.. 
~l ~~k~~iekeJrtı t ar~ındaBu b r dıman ta.yyM"esi şeklinde Amerika· '*1UD t.Wi •ltwuk ~· ~~ ~~~~f~an Miiııııtan evvoe~ birinci aaud4 
-· ........... pa va..... nun ti göı'd~la 31Vdtm keıtdısmi lu aı. ıb ı~ ~rı se-....~. ~ ı xnpara· Rıomada uk.i an&neler.t. aludele· 
Jtualar tar&flnlilpı ihtlli hakkında Al· h:etttıreceWtıır. ~ • r .;::: ~. YazHıw· '°1hıjy cia ıwnı ae!>ePten çök· r.i. -.n'&'l ve ~ te~lerini 
manludaa fimdiye kadar hıç fiıı.- AJınuLann ~ yaptıkları d• b~ . M. t Patanın ojlaı Ali ·· ü. ÇUftlW Muın da O.yanda- tıop yek.Un itıtMaf eden, yeni ve 
yet duyulıma.nuftır. Ruılljl' yanl19 bir ı hümmNn • .....,.. ce,lıleeinde le· ~~Mi~ tanMö. Wr te· i~ ~~~r ~~ntüttü. ~Ylet. y~ her ,eye ıke.rtı h•>V.P· 
8llllıfliJ'8l içinde yaşayıp duruyorlar- reddüt ,,. ttklr illt1Wt uy&ftdır.catı "!Z vap d\ye )'~· biıl>irlennm c:linmıden. ~. bk ~ren aepçler ~emlflı. 
dı. Hdt\ıki Almanlar •imakie .Beyu dtifünoeai yanlıftır. İnl&nlıtı ftUi ~:: fıJzil.etifte VMIJNt•r. anane'lıeinlden. •n'at ve abli~ (ÇiçeJ10n) bunları (Neoterı) 
deniJden ceJ1upt& Karadenlze kadar ı.tilld9dlndaft \wı'tannak -.ıalımts ..ı.:.::.· b' 1_ ..ı_ b~t~: _:a.._sı. ~iJ,rıru.le.n ;anılamb-en. thfer: blim.iıe va..Budw..dt. On· 
uaa.aıı bir hat ttzerinde Ruslara ta ve .... ıne, er-.eate:, ....,,. '"""' ı..:_. L: '-- 'ko Mı .J _ 

• katid&r. lılutltelif memleketler 'birer l biaılikte hiç p.ipheeiz Aptül.a- uwı ~ı utr ma-t .v l'an. J•aın ncfNlt ve i.tiluah eocr• 
&l'TU& seçınifierdir. birer teMiby• *Uklenıniflerdir. ~· de.. ve kaıt'~ ka- :b-.ka ... 'hava tutturan ineenta~- di. a-. de böyle ıbir ziiın,renin 
-...\JIMll ~l U harp ilin edilme. H.ıbakl ~ "r t.ek kuvvet h&- n · ı..mul--·.ı~ uaı.. .. P•- _a.: oekıJ, ••1-ouı meıy.dana ıelQ'Ll! y._e4ı,te old.\Miunu ileri aiken· 
-· ftU9J1L .,....r zerine yağdınlmup ı " -·· , • .,....... . -r- ._. !bir a.ı..:t '--! · bal.ini 1m)fh. 1 . . L ~ .ı: . ..ı. l 
ınatörise kuvveUer Rua araannl is- li1*1 etl""18flk, kemlMerint de, lt!M 'bır lwınüyet, feraıat, fedaıkirlık .. ~ ~'Ullrı . a u. · er 'Ye idillialamu bıa~ı ~re 
tüi etnıiflentir. Bu hAdıselerin vu- -...ınr d& tehlikeden ~itilir· abideeirıe dil 1'ze.t'ılm1t ohrıll1tl yü. IMü§lt.ee-k i#r• lftcd&itnlZ ;yo..,..ıa. ~ ık~.,..W... VMdlır. Ben b~ 
kuundan bir saat sonr Al l· leni!. J'wt ~ flllld he.talaıdan rejimi esalattı. ( Kızıl dlm• ) nan nerede, hiıcüM!eır.ı.n. h.iif 'Ve;yı& fidıc;l.etli 
ki ıMrieket arasında ~tifa~aıı:~m bahsetnıemn zamanı sCQni.9Ur. 41· Bu miUd.i ve mern4'ebti .i.yi bantla .a.tikamet,tıe ll:nııı.s'Jil.IDU eM@tilerin denizin y\irinde bueu· 
ltir ımtınasebet bulundufunu ta~amlle manyanm doymak bllmiyen ~~:': ıtelltyan, bilen edip ve paMerjmİ· u.nutm~k. ~u ~aeıy& ~.. le ~ da.,_}ar ~ selİil 
11n1tt&nak harp halhıln mevcut ol- ve kan dökmek "°'81 llendl9' zm ön aafuJda yer ailan 'muhte- ıiıade, Vıyaaa onleım.le, Yemen 8eçlC.i teYler olıduiuna ..,. .. ayo. 
dutunu ftualara bildinnlştır. ınaceruınAlı ııevketlpıekle beraber a- rem Rıka. Cü~ anl6ttıiı vakı çöUerinde, Habet ıdqadannda a· ruqı. Binlerce Hnertin, uzun ve 

Hftler ve Muıraoıinl Danimarka Jrl PY•i deriqdlr. ı,arkta iflnl bi· alar da beni kodtuya d'ü;tiıdıü: rad*, dutduk ve !Yiiz bisııl4"0 tanlı biı tarih.in yıoiunııp yetıft#· 
N«wıç, Holand&, Bel~ıka, Yunanla~ til'dtkten -ara tngUtz adel&rma dö- O.in devlet a.Ue ..,.~at eıde- e"'1ild*1laan &ananı 90k ıdefa bot diii Türk aenıçliiiıniın 1111h ve Mil 
tan ve diler memlekeUere yaptıkları neeektlr. Jllus taarnuıu İ1'g11tereye blıy.t 

1

anuıe bir milletin ~el- yeı-e alulltdt. Bu yüzden neler çek nıeftiyetinde ~ dei'itiWik vu-

t.:..uaıerl daha bUyttk öl~e ola- y"=aık:~'\ ~i~~=~ n.e, ~elolımül ;yıofunıda earetnl.ııı, tijima, ne ~k tehl&eler ·~~ kua gelımecüiin~,. bu JIÜZel pr· 
ral< 8ovyetıere k~ı tatbik ebnlf- P: · en ' ·~- 'Ye emnG-dle .ilıer~inJ temin t~ ve .oaunda aftCK milh lantaıua Mf1ıyeünS ınuhafua ey· 
lerdir. ra CBl'I' yarım. kitfetiı'9 _ .. 1e ge- eden lcıol--l·-h·an '-Yet clul>a- ruhun --L.1anmea ıaayoainde kuır- leımektıe lbulundujuna .iman" ecü-

çDecektir ' """ ...,.N - ,... Sö ·· _.ı.. el 
Bu ht\diaeter benim için bır sür· R • manm oldtJtu tebKke bl· .arıdv. Bunlarda atOl'İte, ietiıluar, -tukfuiwnuz ıınal(im.. Bu .ibret }'!OT':'°1" • zu seçen ·11- .tup • 

priz clefildir. HatU. neler olaeaflnı ıi t=~)'<lll'. ])tlnyanm her tara- milli va.rlıiın en esaslı. ~" mil· de~n p!er.imiıxlen ITak et- bennn ~u ~~ve k.ana~ kuv 
8taltıne tptidadan blldll'et'ek kendili· fJndQl ~ ad&M)Mo lı6siınle be- ham de.telrJerinıden ~lr.iai tewJUI memek., batınrrmda.n c;ıkamla· ved~ .. ~ . 
nJ &Çık n 1'atl bir •ekHde ikaz et- _ .. _ ol .. 1_....,_ -t•"- ,._ ti eder Bu otıorite ve .üıtikrardan ın.a :tmlm!d ... EeR ve ana .telik· M~tı(ye;t .ılanınıdan ~uctin• r-r aca ... -.nur. _. un ... uwe • . ı--d •:__ • .....ı.. : .. Uer. 
mlftim. Bu ikuıtarm bttııbtttUn ~ nullle Alrnanyaya hloum edecek ve mahrum kakreak heWım2 nice o- kilerjmmde 'bozulmaz, se.N11maz ~ ~r taNın ve ~~~. ~ I· 

fitmedıAini 1hnit ethUm. Ruslar ilen mU.terek d&v&ıam \cin .ı blıiitile '-) Bunlu olmana ne ylllphjı· bir llirlJk, 'bütünlük ıtenUn ve '1W· mtı~ '-ı; defa d~ıw beeap 
dl ~1 11on hadde kadar Mil· afıS.>, mızı, ne itleodi~ ~ey~ sit- hafaza eylemek l:>.izim için ltayati edelbilecek baheye~ .az ~-
dafaays karar 'VerrAl9h1rdtr. G&l"plfU tiiiırni&i bLemeıyz, s&iit> anley•· eftemmityeti ha.iz ~ vazifed.ir. nur 11UUnm. Maarif •teaumlZ 

Almanya, tethış ve tahakktlın u- tla aı... ..~az. Ve tünün iblrinıde Allah Bu y~a anaırti iç.ine clüomeldtıen. hıiJa münaıka~lara mevzu o~-
nllerinln RuayMm renlf nüfusu a- 88191'8 AUMID göatomıeun, Allah Nkluuı uçu· 9QCu.k1af&aUZm kııfalarmı &bil ~~· Detmc* .iU bu hueu.ıa hquz 
nınnda tatbikine ve medeniyet ile- aleJlatal'blı rıamleıra )'llVadanmz. kul.etine clföGdümıeben bü)'Ük Mtik.rara ~avUfUDMf~: Hemen 
1ftiM yeniden~ GkWM.A'a .,..._ Bir miUet fertlerinin men.fHt· bQ. dilıkat 'ft :.o- ile 6t.i.zlik•e "- yll Jutaıpler ~r, •lı· 
llilntıflr Nui ganpıt.9!'Mrhtln kur- -- • 1.U..L_ ---:.1-:... __ sı:..:: b ka · J / V J *inde, akidelerİQde, adet ve .-Rıım8ltyıı. R.-.ele eeecek __. rvıw.--:y~. ._.n u . rı. 
dHfıl makin• bot cful'amu. Duruna ıga numanaanının ana!lelcinde, HJ"t'at, ahllk ve mün.k•t• ve cledikochı rüzıPrla- ..w•ıv. ıbu ketmekeıler içinde 

:a:"~S:rlfl:Pm: teblili fazilet tel&lakilerinıde .biri• (rninl rmlft ')"OMmwzU ptıeren ve ay· çocuklarHmZ ua~~•. tetanP k.I 
1riM -ınnı benam ve yat 'ue ckfil, Londra, 22 (4.A.) - Alman or- ruh) u vücude geti.ric. Ve bu mı1- dinlatan ita.ret dubala.nnı, fenor· ~ • ...ıana c:lö.nmütlb 

1 
er, ~~ 

çarpışması 

Yazan: M. H. ZAL 

N uilik ile ~"'ın·m., 
~ ..... ~ .... -

aanclaki Wbük :aicMeh. Al· 
manyaya miİlaİt ~ al· 
tında ..................... . 
böyle bir ı.......... ınh•••-' 
bekliyorlanlı. Fmt ........... 
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•<T- "' L. ,_. b" ·ıı t ' ı.. ...::..]·· 1 · · '"k"' yıd rmı MPAnrtUtr uunur• &aıua· 
aynı zamanda insa.n eti ve ınaa.n ka- dusu kumandanhğı, Belg'rad cue- n ıruMur ıKl ır mı e ı 'llCT ""'' u erını 90 up a'tmuma me uı ve h l d v 'b.iziıtnıd " Bazı 
m ile beslenir. Şımd de Rus i~ si, telerıne ıveroiği 'bu' t.eb1iğde, tnvil hal be!ıa.dan, teohlike:den korur, kur· .i.m'kin bı~a\tmama.lıyı;ı. Muhte· ~on .ar~. !1 .... -. ır;,.-. R A o o 
_. ..... elallent Abneıüft .... - ......... "'' ,.. .......... .... a... ~-- ..... .... Aka ıpa clMiil ..,. (ıldee nndll,~Hıriııde ~ y 
_,. mecbur edllecekttr. lllWl tarı- mQnllMbetıclnda, tcep ._ cllkk&t ~ utr..tıleceii feltbt ve mu• clntetin milt ileikllDelt.e tek Si- . . .. .. .. [ 
hinde milli olınıyan bu tecavüs, bu· ve btbmeti ~ecUtinl Wldtrmek sil>ederin u lroritanwdur. Bu tabı. onıdatı llOnla aerbeet tahlil). llitımil'.en . ay,kınWrAar .,...ulu,ıona 

...,,...n.~ cm•• nd& kalnuya.caktır. Ruı halkı ancak tedir. Şu cthet tebarilz ettirilmekte- kanaat ve .iddiaya bqer ıtv.ilUn- ~ ü~üncü yazı, (~yijk. ~ ~7 d!k~ltl.rJI• _PROGRAMJ 
bir baamaktır. Bunların arkumdan dir ki. bMkm b4VQk bır luınu. 110- <len ayıaaz delil bıılıup .,a.t.~ lerine dert yanmak. vMua. fay- . . ec · -* ~ L ... _,, , 

--- Çinin dört bet yüz mıl,on balkı ve kaklarda pya kaJdlrlllll&rd& )'Ol ver bhildir. Uıllklara ~iıye ne deh .olmak .itıtiyen) cençl.in (Kini) (Yanı) oı.n.z. .. B P .ı , ... -
Clll .. - Jlindistıanda y~an 350 mll)lon halk memekte, bti.kia ek8et'iyetle mlit.e- hacet, İ,tle bin ~ılık F.rarı1aa on mekltubu g&llümü ferahlandudı. (Va.ı.t) • 0 .~ söede· 7.30 Protram vıe Mat &JWI. 1• 

tebdil •lilecekttr. Bir milyar in8&n kebbrrane bir tar.s.. yolu kapamak- 'bq cün iç.UMle yerlere aeriıl~ içMnj tdı ümitler'le dolldurdu. r~ .ge.nçlenn <lıldderı 90ic ye- HatJf parçalar (Pi.) UI ~ m. 
fflytaal 'YUıtalarla dtifllthı w •llfll tadrr. Aakerl kuma.ndanbk bundan cJbanın k.a)'Tet.ten açıla.n ıö~ler. Bu gençler, (ıbuaünkü gençlij.in r~ed.il'. (VM&n) da oaia!a ~~ berleri, 8 HatV parıga!ar ,..... 

bir hale getirilecektir. böyle bu Cibi bveketlen kU'fl • öau..de inleyip clu~. Onun bülvük.l'ere eö~ekten haı,ka bir ·~. ayaomeıkla .~bir bü- rnmm dıwamı (Pl.) 8.M/l.M ._ 
Bu tecavüz İngiltere ve Amerik .. btiyük blr t*etl• mukabele edUıe- 'bu çok kötü. 90k feci '1cıl>ete te5' lb.tlımeıc:liii yoturııda bi.ı- fikir yiiKı hıizmeıt ~ ~· ~ ~r. saati. 

nm vaı41J11na bir kMit'tir. N&Ji sa- c:eği JceyfıyeU tlHrine lla!km nuan cfiitmni, Alman ordulanmn. yaı:atılıCltıimı) aöyledikıten .onra: ~ençl~r ıclertlermı dökme~ı. -16- 12.30 Program ve Se&t a,nn. 
JUri komUnianin en fena tantı&- dfkbtinl celbeJW. .tanıkl&rının. ıtayyarererinin kudre (A.G w hatUlci Tiir.k ıençliii- ~iti ~am~umDZ. ...,.,.._ 12.83 8arkı Ye törtdler, ıı.e 4• 
rmd&n ıartwııada. AJJMalar çUtıw• rxmz dtt .bu derke dermen are- :faM haberteri. 1a ıc...,. JRP• 
atlr8flll gibi RUlların berine u.o.e- ( ı : malı Ye tnılımakd1r. (Pl.) 1a.1:s ljarla ,,. ~lllw ,.._ 

celderdir • .A.hrtan taınweltıri ....._ G t l • k k ] Bu günlerde ~n <f'ün.yayı gnınınm devamı, 11.30/H KU'qllk 

rmBlr~u!1:'us~·mGt aze e erı 'o ur en =.'.i'!~·=·:.: ~....:....""':"..'.:!-.-
tefkbotlldi. Rmlar bıae wreoen sıderl - • - de. beNr.i bu kabil .itlerle uiraı- Fıuııl 8&ZI, 18 30 Konıqıma ._.. 
kMM\dlrmat& C&Ynt ettiler. Ştmdı Cep ve fare seçer ama, r..reainı aklından Görüle~ek _....,, .. ra mayı ye1'iz. zamaneız ıorenler ket poetası, 18.'10 Hafif 80lolar <rt) 
a.-~bu vmyet ha.klan· .. .. ..... ~ ~ir. Fa.ka.t muhtemel teca- 19 Konuflll& (Ketnnedbl ...U), 
dalct k~ı bildirecetim. Bu k&· Nı.eıtSefa Cqkun".ua cKaps ·~-L- _ L--.J. Lem.n Alullk .. l'ın cB--.I, ~ kaf11 11mrla~ızı tahkim 19.15 Zeybek a,unlan, 1130 IMt 
rara doınhıyoı;tar ne rn.llaluıreden p~n> hiW.y~indıen: IHJM ,_ ,...._.. bonculc:. romamndan: etmek. oııdumuaı ltUNftld.eadir- ayan ıııe Ajantl Jıa.berilrl, ıuı llllıl 
llOnl'& vantnu.uı-. Siyuetımtzin bir «N•--- ..:....a:? •• On-. A.-: L~t.~ • .-..ıenı: _ .. __ 1_ el ~· L--- mek ~ mümllcün olan, oiınıııy.an yo en orkeetruı, IO.H Bir 1-Jll 
tek hedefi. deC'Lfmea l>ır ~- var· 1

--
1

- ....-a r- .ıv•" ·~~ _.._. • _.u .. • _,.... her teYi yapnaık. her çereye O.. tilrk69U ~ Haftaa9I tir 
dır ld. o da HtUer ., nuı nı:flmiıü ram rok. ~ı•i:llı fare....... «Kim pire ....-.a.ı ı.. .W. tala•r• ile ._ odadan, vumwıık nekadar }izama, 0 86Dll· klılll Çiçekler ttb1tUIQ <lenlaıllL> 
her tarafta imha ~tir. HWer ve fi "'1hr·• au da tUmin ......... Kar. alta a,tık yawe- ko111•• ludak.i k'aleierimizi ımüdafu. ve 
hempalarile mtlakereyi kabul et- A-ıle __, ...... ki bu cfare a•ım. Yani Urmm am11i » cima ...1.--ı.. dilr:ı.+!t• muhafeza --'iyecek, ord.umuzua 
JM,Jts. Her tarafta monuna bdar !klen ~ .,.;;.;.~;· aıöıü. farele- ~cu lUmin rd"'iiini bel· ~ .~:ltı wldc k~ "'dcıM~ topl.n-
düerile mOcadele edecettz. Kanda. ki tahmin ed.emez, fakat, anla· -.ı ası. ~rjrojzj kulentııcak 
denisSe. ha Yada çwp..-catız. Tabak rin ~ m11tM )'el'iw ~ ltllıl. tan eıkıak. olcluiuna tıöre, kay- yawunan ~ cirm-.i ve olan 90<:uklanamı bu bdei n· 
ktlmlennden inaaniığr kurtaracağız. Jam&.r. Meeell hoıt bi.' kiler. Fa- nıa.naınıa ıı:.ı..a··- edenift karı•un .,.., aöriilece& lll4lıllZM'a de- z.i.f ı_ • • 11.._ı_ı_·ı ·'f _..ı_a_:t -L . ~ eı.enrıı nıaıuu ela. ıcıacıw ecca 

çq.laB ... "'' ... --YllK ........... ... 
Bıı'tı 'x ... ..... ............. , 

Kendilerile mücadele edenler b&am r.- etılbe, h.. bot Wr C.Oe ..... oWuiuna ..... OM&· iil mi) Ui>~ette Y'dlb'ebirnek te 
0 

lta-

~~ ..... ----mllJ!I---• ya.rdılruıru.San emin olabilirler. On· giıııueei, muhur.irin akbmlaıı bıb ~r. Wan G. Sana der nihim ve zaru:tı!ic-. 

GONON 
TAKViMi.] 

11 BAftAll Nl 
PAMlmlltlt 

1 
- GOHı 1'N - ~ • 
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ı 1111 - " .. d 'rmıl: 21 

llSVALI u.urt 

3.• '·" 13,H 411 
lf.17 1,11 
ıo.43 11.00 
n.a 2M 
3,0I ... 

- Acaba doktor Nunnm teklU'fnt kabul 
ebıenı m1? Dtye Bordu. Yqlı f&kat l)'l kalp
li, dürtiııt ve ter'btJ'ell bir adam. lleai de OOk 
Hriyer. 

JDrte111 ctln müdüriyet odaaına tnditi za
man ıran.mu vemıl,ıt. Doktor Nuım lçeri
Y• strer stnnes ona ~ eüıı1 1'• 
ut.lcaJctı. 

- l)okt«, elimi ~-· TeM~ 
'kalMıl ediyorum. Ne aman ıetenıents iV\ .. 
niris: fakat clalın& 'burada yqeeek ,.ntıe .• 
lataıtlNıılak k9ct1k kmnm el& ._.,.. ıe· 
ıtlrtln, eun aımeel. olac.fna. Jlfll'Bk etıneJi· 
n1JI, aauıslıtm 1\e demek oldutwtu lttldili:ıı 
için 91lQ MY908ltDı, MU ~ 
onu kendime~ için elim 1111 ıtıeıı 

her '9)'i ya,.eafan. W"akat lliıl ele lııeal, ay
nı Ullland& MI' kac&. bir lcal'4ef, Mr lbtba 
&'11ııi ~ lııenlnı tmlerbne ltlrlftet e
deceJaıinl8, 1Mftl inci~ .. Dl1? 

Buna * V'aliJtbl cle1dıır'0 
llu ctbnltlert aUuıinde huırlaınıt. du4ak· 

1arsnıl\ QOU& kMlar l'eUrmttU ..,._. ctl*tor 
IN.-ın 1'0IW\Ul JQlüııU, be)'U ll&Qluau ... 
?ilnıC• kelmıelef llat&JUI& tık&ııdı Uldı. 

fla.yrr, FeıiU• iaıJllnQn aonun& ka4ar lNr• 
le9nıi)'ec~i am&. n• oluna ollun. ffll'lnt• 
d1llo eevemtJecett bir """ ıutama Mlltıl• 
maaına imkin JOktu. B1'na s-a k~ltJ, ıenç 
'Vtlc~U ve ıenç nıhu i yan etnnfti. 

Ve ~ltoe JUnltr. halt.lı.r ıeçU, 

ı>ıtaı-tda toı Sibl 'tr yatmur "'1r .,lf, 
eine atne y&IJYOr, en soğukkanlı lnsanlann 

uen: Mu.ızeı T ehlin BERKAND 
'bile aralılnJ beluJw, ıc.,ftnl kaçırıyordu. 
aulutıar yere 'kidir 1-- l1bl ortalık ka· 
rulık. klWIQI ~ • ..,,_ 'bir lbde. etratr
nı ~. Aucı b&vwı unutınaX için 
Yqiae CU'e Dlll&1JQ 1"r ifle -.ut el• 
maktı. KtlMn a. bunıı t:Ndir ettiCi tçln M· 
'bqtln biri •fldQIVet odumcSa çahfıYor, 
1ıatw el~ u.ertnclen kaldırmıyordq. 

ar Mit&~ ~ etmemek iOln &• 

)'Mlannm QQ\111• 'btlirM )'aklqtı: 
- Kualf-U. bir zi1ar•tçi ıelmif. şiai 
g~ ..... 

<ltnG kıt ıı.tırıı ~ 
- Nuaı liftret.ol Y 
.... t~ ~ lııtr .. , ... 
-- lrmilsl ~l mi! 
- ll&YJI' etendiJlı, müdi... •an""1• glfOf-

mtk iatlJWqm. t>ldi. 
- PJk ~ ~ almJ5. 
Wir tliftd• lttltM. 4ifMit ıpasay& dayan· 

mıe. lı&w Mlife• ~tıf. ~ stre. 
ıık oltn if1N'ttoiYl lffkliJOnl\\. Mutı~a 

-.r ect.. JürM""lk vı1" ıtırtalnl taV1"8 •t· 
mtk ıçm JelıYVtlu. 

Bu fikirle o kadar metguldtı ki ilkin ge• 

hıntn kbn oıctutunu ~ 
- KIAıan! 
~bire kalem ...... ~ ,el'lndP 

:fırladı. GOzleri, oda:pa ............... ~ bir 
...,... 1fltı n)'dmlf ıt1>1. k9m&fınıt. 7lıltl 
lm9"t bir ıe~e ~ 
Bıcü 8eB tek'rW etti: 
- J<enan, sesıilba! 
- l'er'u 
lkl çift el 'blrfbP'inin iaiı" 'kiht.ıtMJ. llJi 

ıçlft l'6ıı •aadeUe ~ 
- .. ı ıuı-..r ODlı ..,..,.,... ..... s... 

Mil! Hl9 ken'9flll~ -4-oe JQlh• lıak. 
:n.ıc, aç _ _....., do1'1rmak 1Mi""1Uft. 
Xoµ~ lı&llfçe oekwek aau kan.., 

ye lltihlQftU. 
...... I(~ een ını-tn Kes"'1? 8-1 ı.u 

d•Jcer içtl\de ctd•ıı ~ -..ı.ıyuM ! TOk· 
ea btı' ı.1&1 11\idtr T Geff lerl """marl&nftl 
atetıer içht•e atarkm f11,..U01ft ııa. ... X,.da 
,...._ 1'ayU •• JfQlr, I "" JtJ.1"1 ı 
on4&n u ap ,u.eJI a. • •AMen yanınula· 
as, ellft elQıııd•. tatlı b ,akıtıarm ~..;nıd• ! 
SevJili, ...ı tt• ~ ~oek and,ıla. n&ed .llA• 
tmlmı bllsenı 

• 

Genç kız y&vq Y1Waf keQdiabll toplam.,. 
ya muqttak obnuftu. Bqmı önUne efdl. 
filcA!'C dolu bir aeele: 

- Nlıçin pldin Pelit? Dedl. Su& pı1me! 
Diye Yal'varntaınıf mıydım? 
• - Beni s&nıek illtomi;yor ~ Kez
tıen ? u.nıukf birq eYYel ~-- Q8k bU• 
,ok-~~ 

- ıı-. ilkin her feyl un1d:muf ve sevtn· 
'lllPttlnı rerıt, fakat fbııdi ııınıee.trbn. Tek· 
ı"V MlllClek olduk.tu 90lll'& _..ne lü
mm 9Mlll? Bu defUI &Jl'lbk oek daha aeı 

~·- Hallııuld ..... artık kendi ~· 
~. Mllt UllUbftlııta 'bqlamıftım. 
1'd .. ~ Aıbmad& JAcivwt 

dpeldi ...- o.na. a1Jditl ene eo11e ı. 
.,.. 1* tlqllek 'VUllr. Sacları lnalülarını a
Glk&:a lNrakaaak şekilde tarandıktan .aonra 
..... lııir "'llo llaıu.de - ... tapı..,. ... 
iti. Bu ~e ........... -. pao 16-
rQntyontu. 
~ .cı kU, fakat J'eridin IGllM t&Uı 

llCı' ltU'llal\ veriJ'OrdU. Dudülen: «hal U• 
n•t:waeaa ............. > I>erkea .....,. lııi· 
~ cKalbiml. ~ oo1I ~ ~ 
M* IW unutamld1nl. MldJ!Meıı clUa .... ~·~ 
~ bünttlw ltlel ~ olpa bir 

~·· lltlı. - ;...ı n• Ulluı.aıc tlUJOl'lwı ICe., 

. ..... 
(Arlra. ... ) 

u-. der ld: ..., Tarif 
Ben)n bo,_ ....... t 
J llll'Clu llŞn dlftıllım ...... ................ , 
Al ................ . 
y ............ . ............ -
... .,. n • •••• 
Mavi clmlıl ........ ............. , 
41 ................. . 
y ................ . 
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• Birinci 

Her kadının, yaşadığı gibi yaşa- 1 

mayı tahayyül ettiği mahluklar ı Dünkü Milli Küme karşılaşmaları 

B. Hitler 
diyor ki: 
Şimdiye kadar 

hadise!ere sükutla 
mukabele etti n Sinema yıldızları F enerbahçeAltayı 4-2G.Saray (Ba..,. t incide) 

Bu euale ~idaki cevabı ver
dim: 

ar tistlerinden Hedy Lamarr 

Altınorduyu 6 - O yendi 
Mevsimin ilk deniz yarışları güzel oldu 

Alman garantisi umumidir ve 
bizi bağlazııaktad;r. Herhalde 
Sovyetler Birliği, Besarı>byadan 
ba~ Romanyada menfaatleri 
e>lduğunu şimdiye kada.r hlze bil
dirmemi,tir. Zaten ,~mali Buko .. 

!Zlnı'r '- 1-r d"·ı de t'stanbuua 1·• ·-~; d··~ede de '''-·-;yel h li k . ....ı viı>a.ıun ~ali verilen Lcminata ı,c, ~ 1<2 ıun- ~.. """~·- aUmın beceriksiz 'ği gol ayy1' muhaliftir. Bunun için Sovyetler 
Fcnerbahçe ve Cala:taaarayla mil- yaıe Calataaaraoınc\a ı.cli. Eier Sa· na..mô.ni <ıılclUy<>r.lu. Nihayet dev Birliğinin Roma.nya.l'a kaff/ı Dil· 

Ii kiline maçlarını yaptılar. Bu rı kımımırlıilar gevşek hir oyun re sonlarına. doğru Naci ve Naiı.n denbire yen.i mak.ıaatlar be.sliye· 
müsaba.k'a!<U'da da beklendiği gı· oynaımmı>f olealar.l> gol adedini vaaıtasi]e Jki ge>I daha kaydeden ~eğini derpiş edemeZ'dim. 
bi Gala-tasa.ray, AltuliOrd.uyu 6 - O fazlalaştıra.hi.lirlerdi. Fakat çot< Fenerliler .ha.dan 4 - 2 galip ay- 2 _ B. Molotıof Rlli<yanın ye-
F enerh~ de Al.tayı 4-2 yendi. canon: oy•ı .. dıfar. Maamaf.ih bu nkhla.r, niden Fin:andi:ya tarafından tch· 

Dün de yazchğrmız gibi lotan- devrede de .iki gıol kaydederek Fenerbahçe konııresi did edilme.kı.c olduğunu ve bu 
bulda yapılan bu karşılamalar maçı 6 - O kazanıchıar. d , . tehd'Je mu"samaha e•-·meg"e az-
ı. · fu bol L- '- k k tJ F ener1iler dün Kadıköyün eJ<J "' w•~ 
zmır t ünün ,...,,.; i ıynıe . Fener - Altay kulüp merkezlerinde fevkalade mettiih>i ,.;;y;edi:kten ııonıra Al-

ni su gölünnez bir şek.ilde orta· ,J manyanın Fın' la·ndiyaya hiçbir k 'd nJ d k. bir kongre a.lııtederek yeni ..,are 
ra ·oyınıu~ 0

• uı. ve a aşı 'ı 1
' Fener stoe.dında gi..inün son m:l- heyetl-r•~ı· sMmi•l-d.ı.r· . Yenı' ~-1 8 .. muavenette buiwunamağı ve her 

lzmir talwnlan tan,buT kuiüp eri - -· ~·~ ~· .ı.u · l l 11 kiline ltartılqmaaı F ener>hahçc re heyeti fil §"kilde teş'lcil edilmiş. şeyden evvel, diğer Aiman kıt>-
ne kadar zaylf va;z.iyette 0 ur ar· ile Altay arasında oldu. larının. veruu· · a mak '~zere Kırke· 

1 • k -' k tir. Reie: Şü.krii Saraçoğlu, umu· , u• 
sa 0 saruar. maç · azanac...:: UV· Fenerliler bi.r ~•n evvelki kad. nes iııtika-·ı.ın· de Finl,ndiyadan 

d · · ıı--J ' e- mi katip: Ragıp Zi,ya, umumi "~ -
vettr. egı """"· rolarına küçük Fik.reti ;lave et- kaptan: Sablı. muhMebeci: Aia· geçen A:man cÜ7Ütaımlarının der. 

Normal şartlar altında yapılan IIU:ler, müdafaaya da Ali Rızayı edelin. aza: Mu,vaffak Menemen- hal geri alırunaaıııı kaoul cdı.p et-
maç.Iarın neticeei.nde normal net~. aJmı• bulunu:yıarlardı. . rniyec.eg"'ini bana sordu. 
ce I:ıtanou.! hatta Ankara ta- , cioğlu, aza: Ihsan Şükrü. Yeni 

Fen~IHer dün başta Niyazi idare heyetine devamlı muvaffa· Şen bu suaie ~u şekil.de cevap 
kırnlarının galibiyetidir. verd~·. 

F b -'·- k · · d olmak üzere çok fena bir oyun kıyetler di_,.leriz. -·· 
. ener ~..,e ,ı,u > i gün ıçın e d J Ni A'ımanyanın Fı'nı'an· dı·yada hı·r 
1 . . . ka b. oyna ı ar. ·yazinin adeta lop· y , 
-~~i.ıer_.. ll'B,05ına çok zayıhf kır tan kaçar variyet]e<i Fenerbahçe Üzme yarışları bir s:ya•i emeü YOIA ur. Alman 
,......lıae çu.b. una raim-en er 1 i hücumlarını sern~resiz bir ha. hi.lKUmeti küçük Finli.n.diya mil· 
oyunu da rahatıça kazandı~· Gal•· le sokuyo.rclu. Nitek;m bu sQl'etle Su oporlan ajanlığı tarafından ıetlne kar§ı yeni bir Rwı barl:ıin.i 
tasara)'lılar da ıki müsaba .. ada İY1 lzıTu.r mudafaaoının ı.; kıolayla,. t~p edilen mewi.min ılk yiız· tasvip edemez. Rusyanın Finlô.n
bir oyun oynamame.kla beraber mc, oldu. San liı.civert!iler devre· me müsa.ba'kalan dün Mod• yüz· diyk tar.ı.fından tehdit edildiğine 
farklı net.icetcrle gııJ.ip geldiler. 23 me havuzunda yapıldı ve olduk· t·nana-·yız ve Baltıg"ın ye- ' J-n 

da 1 nin ünoeü d.,,k;.kasından eonra 1 · ··~ n.u.c 
Bu vazjyet bizim bun n evve ça müh;m bir ka;abalık küt esı harp '- · ··""na -·hnc olm••ını 

• L- '-1 d d on kişi olarak o~a devam et· b 1 y G ] mu-- - -Hem~n her kadm nema yıldızla· an·r teIAkk~ eden mıymıntı bu kılr· yaptıgımı.z tao.m.en e.r e ve yaz l· k b u unıdu. arışlara a ata.saray, istemiyoruz. 
• d k d h ki l me meo uri;oeı;n. e kaldılar. Ay. B 'kta F hah B -'-nnın hayabna ımreııır, O!llarm ya· lbtk olmuflal'd!!' y-.. !>ut da bqlarmı gımız yazılar a °" a ar a ı o • e'ı , ener çe, ey .. oz· 3 _ B. Molotof, So~·ct Rus-

, __ ,_ d • · ld dm hatalı bir hareket yapara.. ela 4 6 ·, şadıtı glbı yaşa.matı tahayyül eder. alml.f, -=n '>ır tarafta kendileri ugumuzu gö.termış o u. b kild n yüzücü i§tirak etti. ya.nın da Buı..gar'-•ana giU'•-tı' 
öb haklı il' şe · e hakem tarafın B b 1 1 - -· Güzehklerınl, fÖlll'•tlerlni, köşklerini · ür tarafta ayn bir hayat ya\<llma· Calataaaray • Altmordu elan oyundan çıkanidı. u mü.sa. aka arda Ca atasa· vermesine ve bu maksat>a mez· 

ve b•lh.ssa erkekler Ul:erlnde brrak· ğa başlamtflardır. Sızce buna evlı- ray 66, Beykoz 52, Beşikıta.,Iılar kur memlekete So.vyet kıtala.rı 
bk arı hoş tealzi kıo..""111'. !ık derur mi? , Fener stadında ilk kar~ılafmO Fenerliler bfrjnci devrede rüz da 28 puvan aldılar. Ferdi dere-

G l l Al d d 1 - "1 gönder.i!neaine Aı.nı.anyanAl razı 
Hangi Kadın kocasının tala.1 ar. Şu tanınmış gazetecı·~ 00.10 """- a a.ta'S&ray a tın« u arasın a gi.r a.leyıh.}etIDe o ffiG.A a beraber celer de ..ıınlardı: ] 

,- • •m ki ] F ı_ -r-· o up o~mıy.ııcağını aordu. Ayni 
tıat beğenmeeıru tabll olarak tô k· yıldızla evlenmek kadar s•rma. •ey o u. oyuna. hakimdi er.. iuet 1 7 nci 1 00 me:tre "'"beat J _ Mahmul d b I , Bul ' ·· 

~ ' s '- 11 1 rd zaman a u vcai e .;.e gau ... a. 
kı od•r ve buna auurlenmez?. yoktar. Bir kere d~nünüz diyor, l l arı ımmkaızdıı a

1
r ve A tınhof u- dak.i.kada kafa ile ilk] golü yaptı. (G. S.), 2 _Rauf (Beykoz). Ln• ~ard .. 11ınc.k ı>iyeti<>cle o.d~u-

Art.,.tlenn erkeklerde ayandırdık· kanıuzla birlikte bır gezmeğe gide· u ar tam I'O arını mu a aza Bunu ikinci F enu go Ü takip etti. 200 metre kurbağalama 1 • nu da turAı etti. 
lan h.a ne kadara kadar derindir. C4'kslnız y·"'ıt biı· lokantada yemek. ediyorlardı. Oyun Fenerin t.azyili altında Y f (G S ) 2 u"·-·et (B ~~ usu · · • - """"' e. Cevaben, B.Aı;arietanın hüküm 
Açalı.~ onlarla evlenmeğ'e vıı.rııcak yıyeceksinlz. Ahaü etrafınızı alır,. Üyunu, Samih Duranşoy .idare devam ed<>ıken ô.ni bir hücumda -'Lt .. ), 

l "··•·- nib ] ı ""' ~ ıanl>k ha iarına ..,rup, müstakil 
kadar kuvveUI m ? bil' sürü gazeteci karınızla konufa- elıti. ~· · 

1
ayete ka.d.ar Ga a· Bııari de 12Jl'rlirlilere b,.. gol b,. l 00 m•tre aırtü&tÜ l _ Fuat bir devlet old.uğUflU ve Roman· 

Muhtelit yafta.. muhtel!! meeıek· bilm~Jc: 1.t;1n fırsat kollar. fot.na.rat,·ı· taaarayın Ü&'tÜn üjü ve A ı.nordu. zandırdı ve devre de 2 • 1 sona ( · ~. h .. -...... d ..- "" • • J d Beykoz), 2 - 1'ecatj (Beti)<taş). ya.nın A manyadan talep ~•''" 
t~ erkeklenn uv ucı~l U-1~·· Jar aize bır an rahat vermez .. Hayat nun oyuna it<ıeıta ~j kal ığı erd.i. ~ 

1 k •·•-· idi b d d S kı lıl h . . · 400 m•tre serbest 1 lhrahını' g.bi, Sovyet R .. - .• ..J ·- guanti celenni sorup an ama &.AU1ua. ge · ·mı bu!. Ba husus haı'&tınıı"- feca· u evre ·e aın tmızı ay aıra- .ut.inc.i devrede Fenerliler büs· .. • "'°"-..ı.u.;u 
· <1e ..., ~ -·· (B '---) 2 s d 11 h (C S ) ;sted;ğ.ine vakıf bulunmadığımı llemen hemen be!>6i . m...,.ur ~r atini bir tasavvur odln. İç yüzünüz aile Mu.otafa, Saliı.hadclin, Sala· bütü.n bozul. bir OY'JJt oynad.ılaı oy"°" • • a u 8 • • 

artist! "'1enınel< tııırinı bıle taassırp 1 herk-· "-''-•rdır. En Uf·•- hareketı·- had.din ve Eşf...ı. vasıta.sile dört ve İunirliler herıtber.li.k gollerini T 1-' •' -- J b ~lc<;!im. Ayrıea bu m_,Je hak-
la -•• tt • - """'~ ~ ] k d· ı. d r<>mp cm.oe awa,,,...,a irine kwıda mi>lıtet&i.rrue gÖorÜ\'!Pek 
~e uer. niz bile kontrol edıtir. Gel de bu va.. go azan -r ve evre de bu de yaptılu. Bundan sonra Fener. Fuat (Beykoz), ikiınci Hanton 

Onla:rca. btlttln kadmların artist- zıyette rahat nefes ala bil. Allah !llretle 4 •O nc!tİcelenru. likr canland>lar. Faka.t hucum (G. S.) oldular. mecburzy.,ı>ock blliuncluğu.mu liA. 
lerde lmrendlklert ııeYlerin para, '!Öh· y8Mr Hıe bozaun .. YıldtZla •vlemnek ========:==::=:==::::=::::::::::::§:=::=====::=:i:~~=::;;;;,;;;;;,::;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;,;;;,;.;.;,;;;;;~ J ve ettim. 
et. "·-Uik esı k her bın "·•lı 4 - B. Molotof, So~et Rue-r g~ • m e ,,,.., mi?... ., 

b4.Jına <>nla.rın "" olarak """tlmderl· yanın Ça.nıı.k.kakden serbcatçe 
no birer engel ~l ed!;ıooı·. M°'hur bır terzı de dodi ki: geçmiy<o kati oıuetıte muhtaç 0 ]. 

Sporda ııöhret kazaıııı.n bıı· genç -- Katiyen.. Katiyen 'bır yıldızta duğımc.ı ve iten.eli himayesini te-
cvl runezd!rn. Neden mı? Çilnkü mi.ıı makaad,le ÇanalokaJe hoğa-

de: 
Karnnm ktHçelerle &tt.m kazan 

ma.BI beni alAkadar etmez, diyor 
Para mes<!leoi, ~er arasında 
mevz;u ba.h " bile olama& Benim ka· 

bul edemlyecejl'im bir fl'!Y - o d8. 
'PTo!esyonel b1r gtlz.elle evlenmektir. 
Niçın mi dediniz• ÇUnkü o, lıalk ta· 
rafından o kadar şımartılmıştır kı 

art.ık çekilemez bır bal a.lını,,tır. Da· 
ima mothedılmet!• aluınuş olduğu 
için ka.rşıımtda dalkavuk keeilmez. 
sem fena halde kızacak, aramı:zda. 
gtirllltü hlç eksik olmıyııca.kt!l". Hal 
buk.ı evlenmek ka!"flltkh birblrlnc 
ltc!at yapmak ...,.r llurine kurul· 
mamıtıtn". Evlilik hayatında. bam~· 
ka çcyler aranır Meşhur bir arti8t· 
lt- evler.mış bulunan erkeklere bakı· 
nız, ya kantarmm her arzusunu ~ 

Bu da yutulacak 
değil mi? 

Y e,niçeri zorbalarmdan biri 
borçlarını tanımaz, her vadesi 
ırel611 ...-fi sarrafa zorla yut
turur, davaya da meydan bı· 
rakmazreıf. DiiJtiiğü :ı:orlu bir 
aünrıtı içinde kıvranan :ı:orba 
bir ııün yine sarrafı çağırtımt. 
Kqlarıııı çatanıl<: 

- Buirıı&n. fU anda yüz al
bn !Uım bana. Eski borçla
nmla beraber ödemek üzere 
topuna birden ya.ı bir aened de 
mühürliyeyim. 

Demit. Sarraf hemen 29111bi
line el aımı.. iki katlı bir kap 
helvası çıkarımf. 

Bunu ııö.ren :ı:orba celalli bir 
eda ile IOl"l1Wf: 

-Onu ne yapacakauı ul&ıı?. 
- Senet yazacaiun. 
- Benimle eil ... iyor mu• 

11m çıfıt, helvaya aenl!t yuı
hr mı biç? •• 

- Sana ne be anım, ..,. 
nunda bu da yutulacak deiil 
mi? •. Hiç olmazsa zorlulı: çek
mem. 

Desnif ve paralar, sayıp .;t-
'""'İf· 

föhret onun ~mı döndürm~Uir z.ı ile Kıua.de.niz boğazı sah ıcri 

lıem de kıymot hakkında !uç bır fik- B •• b k d •• •• kJ •• .., •• •• d • • k J üzenn.de bazı mtiniın üaleri iı}ga. 
ri yoktur da ondan. o, ayrr bir a- o re uşu ugunun ver ığı Si ıntı ar etmek İıltediğini oöyleıdi ve Ai-
lemde Y"48J1ta!1:a aıışmı,tır. Onun il- man)l'8nın bu hu uata mutahıl 

lemınde her f!CY aunl. her şey yald~ llobrek dlııpiklülı:leı'I 1Mwm llatlf, ta bobrelıt ta.,larmdltld """"ılar gibi rek cüı.ıı.tdiiitü orta,,va çı)ıanı..ma...a olup olmadığını sordu. 
lıdır. Hi.c; bir ııeytn hakikatle alAkaS> - da ileri de- olur. llöbrefi tahammül edltn- bir ~Jdet göotb- IDNIDI a.ldatır. Haıtııı adeta, bir ıılnJr Bu suale cevaben Almanyanı:n, 
yoktur. S..mmle evlendiği takdirde dÜ!lffilı ola~ kaburga kemlğl- -ltir. Bu ~- ""'1Cllar """86lll· h..,laııı zamıolmıablllr. .ı.tontro muk&veleslude Karadenlzdo 
gökten dllşmllf gıbi ..,rsemliyecek· - ait tar&fı 81 114' yoı.ım--. olur· da -lanm ldran azallr, böbrek ,ı- ~- bu ..ıant.ıa.-a mani olnııd< sa.hildar devletler lehinde tadilAt 
tır. Nasıl uyu,abilir!Z. Klmınle ister- ..,. d~•ik1ilğe oğraıyan böb"'*1, par- .,.... için, böbrek dftııüklüittU>lln tarlana yapılmasına dalma taraftar olduğu· 
senız f'Vlerurim, fakat 1b1r yıldızla. ka 4 maklar araMDda, hlMetmek nllını· H-t& Ç'(llk m118tarlp ve ~gm bır vardır varılmaz, tlzımgrle.n tedbl!r· nu takat Rus~ın Boğazla.r üzerin· 
Uyen, ama katiyen evleneme-m.. ktindfır. Böbrek, bazı tıal}elrde, o bale düıJer. Bir lllilMet eonra a.4'n ve ler, çabucak almınah ve haeta bu de ü&ler almaıarna nza 'köstermekten 
Romanlarını zevkle okuduğumuz ikaıdar &~ düışeı' ki Adeta kamı nObet zail olunca hMtanm fenahklp .. sıkmtrlanlan stlra.tle Jmrtar,/.nah· tmtln& etmekte bulunduğunu söyle--

bir roınarıcı: t'lndekl dlitfır - ......,._ kM-ı- n geçer. O mmau idrar m1'rt&rı da, dll'. elim. 
_ Amon aman. Diye>r. Hiç ak- lll1' bir halde bulunur. Gol>ek !ıhla.- blrdeobltt, boll8'fll'. t:"'1llı daireolnıle yapılmıl} lıann Bu meaelede A'lma.nyanm meeul \!&' 

tn'sle evlenir mıyim? Sevdığ1m, ;,,. sına »e hattn kablklıın kadar diıŞ- Biitlin bu haller hölır<ğln ...,ağrya ırn,akla.n, -tıY• dftııen böbretl y&o fi sıfatile fakat aynı zamanda me
ınimı verdiğun kadını her zaman mit>; böbrekl.el'e teııadlll olunduğu dlilJlneoll dola.yıı!t• knTilan ve tıka- rinde tutmağa ynrdnu etmeleri iti· denıyet ve kültürün şuurlu bir mü
~kasınm kollarında onunla öpii4tlr· •'&!'dn'. Böb,...gt düııük olanlıırdaıı oaıı ı-.. bortW>mıda.n •kliğin dl!j&- ba.ıtle, pek f81Ydalıdırlw. t~ bir be8- m-•li hay!li,yetlle ittihaz edebtlec.,. 
ken görmek pek de hoşuma gitmez .. bezılan vucntlarmda hi~ bir ..ıautı nya akıuna.ylp böbrddıe toplanmaımı 1enme ve tam bir btlralıa.tten tıeıoıı<a, giın yegane 1'ttttı hareketi tuttum. 
Onların ı'JUrmek mecburiyetinde kal· ve zorluk hlı8f!etnw.ıder. Fakat bu dan Bert gellr. yerb:ıde '\"e yolunda yapılacak jinı.-- Binnetice Sovyetıerin A1manyaya. 
dılıları hayat 'benim tel!kk!lerime Dadlr ve mıioteen& bir hııllıdlr. Böbnık BunJa.rda nbıuıka böbreği dlı"'1< o- n86tllder, mllnaafp OOden luı.reketl&- kartı taalıyotl daha k"'11f bir ma..lıi
pek aykırı gelır.. d~l. çok defa, - ol- la.nla.rd& lştahsrzlık bllıZlll"'ızhk gibi rtıe •1ictıdü Jruv.·etl<ıııdlrtp böbreği yet aJd?ğt gibi Romanya hükOmeti· 

Sorgulanma devam etmeği lüzum d~ elımimlyetli sıkmtdara ııeb&- haller görlllllr. m.:.taıar zayıf, yor- dfuıiikhlkten kurtıı.rınalk !Amndır. 1111 ni dahılden yıkmağı i.ıılihdaf e<lon 
suz buldum. Bır yıldızla evlenmek ~t veırtrler: tün bu tedbirlere ratmen dü:ı.ebni· bır faaliyet le hemen kendini gus
iııüyen hır trkeğe rastlamamı,tım.. Bölı~ dU..ük ıru.mııı.nn belinde gun, •inlrll bir hale gelirler. Devamlı yen ve çok IAtırap ,.....,.. böbrek elli- temıoğe ~lı«lı. Ayni zamanda pro
Hepın de kendılerine mütevazı, ço- cleV8ımlı bir ~ •'ardır. Bo ağrı da- baş ve bd agrtlanndaıı şlkl>yet eder- fUll*lertnl ı..e ameliyat •e izale ef.. paganda Ue Bulgar htikQmetini devır 
cuklarını sev~k. erkeğine hUrınet ha rly9de böbrek ~e olur le•. n-,$ zarureti haoıl olar. mek U:in tefjebbUse geçildiğ1 görW· 
edecek bir "'I arıyordu. ~• zama.n """"'° ziyadel..,.,rek iı.de- Eger dfkkatıt bir lllWIY""" ile böb Dr. Nuri ERGE!l."E dti. 

<Bir ç>Çek için... İfte ben bu 
kelimeyi bir eeçme mısra gibi 
tdcrar edeııım: Bir ç.iıı;ek için ... 

Bütün hayatnnde olduğu gl• 

bi izdivacııır.da beni bir çiçek 
füselenınJıı. solgun, ölgün bir çi· 
çek, bir men<Ok~e demeti bahti· 
yK elm°', hayal ~ver hi:r kadı
nMl aradığı fevkalade, heyecan• 
h a,k•bir çiçek anTıı.ı.nı~ i.d.i. 

.-Çiç~k.... Düşünün! Ne latif, 
ne h.iııei, ne .anWni bir kelimedir, 
Samiaya, r~ ktafetler in'i· 
kiuı e&.r. lneal\ neler, n.e turlü 
muhab'b.µer düşünmezl Yokae 
ben mi öyle zaınned.iyorum. Bu· 
na da. 4:hayın d.emiyeceğim. Z,. 
ıa. her pir çiçekten baJ,...tmitti.r. 
.Şir çıçetk gibidin dıyen şıair, 
lca.chm da ibu ıqbih,e dahil ettiği 
için okuyucu\annm minnet ve 
§Ül<ranıını kazanmı,,tıt. 

.Sen dt bilirsin, aziz •·· Ben. 
bütün ömrümde Ç.içcklerie uğra•· 
mış, onları derin bir muhaıbbetle 
se~~ hepsındenı ayrı ayrı b.r 
oaa.dct kokusu hımıetmiftim. Ha· 
liı. ela Ö) ~. Şimdi otuııduğurnuz 
ufak, zarif eıvin birkaıç yerinde 
sa'bılar var. Onları k""dı c!mıle 
sular. sara~ yıı.praklarmı ayıık. 
\arım. M~ek.,c ne güzel, n.e Jab;r 
ıRz bi• çiçel<tir. Ufak, fakat hüo· 

HIK YE 
niı mbıatı gö~terir hır bahçeye 
diklkat e~. Menck,ııeler göze gö· 
rünmez: bir noktada yetİ§ııÜ§. iki 
iiç yapra.iın aırasmda bitmiş, giz· 
lenmiftir. Heyeti meomuwnıdan 
hir .rildtat, bir nezaket, bir ımuhab 
bet intifıı.r eıder. 

cOf... Ne kad.ar çok aö,ylenı-

BİR ÇİÇEK 
İÇİN ... 
Bir kadın mektııbımclan' 

Yazan: 
Fuad Samih 

yorum değil mi} Fe.ka.t ne yapa
yım} Ben çiçeği, zevc.inU.-ı mu· 
babbet.i namm" severim. tapun· 
nm. İhtimal timdi ben de ad, bi, 
kadın olacak. bahtiyarlığıuu zev. 
c.imden, ailemden değil. b~ala. mızı duyduğun zaman beni uzun 
rından bekliıYecek, minen, ahla· bir mektupla tıeba-ik elmiştin. Ha. 
ken pek ~cektim. z;,.. bana tmnda yal Ne diyordu<>} cZev· 
zevcimi oevmiyorum fi.kti gelmiş. cini taruuın. Pek .l""kı~ıklı, malu
oııd .. ki .aa!Un v:aşfı, .kara. ~özle~j-ı maıtlı bir zafür •. S..ni ~ahtiyar e
nın hil2ın b*"'1nı, "°"' ooyk'YLJJPİ decek. sen tabıa.tta bu 1cadının 
kalpsizliğine ve"""' a!l.t•n na.si. aşk<ta aM.dığı hayaJ gayeaile de
bi dl.mad'.~• lıükın•.>nif: bunu ğil, hak.iki muhabbetle sevecek· 
büyü[tliJ.kçe buy" üş, izdivacı· tir ... Demem:ş miydin? 
mı an henü7 bırk~ ay g~ıs""1.iğj Ben, izdivaçtan sonra o mek· 
halde oı>• l<arşı eo;ruk muam ele rubu pek çok okudum. D .. rıl:ma. 
~7" 'ltrc.n,:';'5· . ı cicimi Bu mektubu pek mô.nUız 

en. izdıvac ~- bulmu~tum: 

<Gii2ide yanıldı. 1,ı.e bah1'yaı 
olamadım ... > Diye eöylenırıiş. 
kederler içinde kalm.91=. Ne ya 
pay .. n} Atına= ele e!>Yle:mekt.en 
çekiniyor, ti;:ldetli bir tekdir iti· 
t~ yalonen biliyor.l\ım. Ba 
bam, ~nem zevcime gösterdik
leri hürmetle kaiıbi 'hisler.iııi pek 
güze] anlattık!&'!'> lı.a'de naaıl o· 
lur da ben onlara czevcim.i sev· 
miY'Orıınt pek lıiııoiz, kalp.iz hır 
a.dam.-·• Derdim. Keder.imi an
la.. .. O za.nı.andanbetl sana da 
mektup yazamamı~ım. 

cGeçen aene babam teehhül 
re)<lifincle obu.iunduğu zaıman §il· 

ıııı:mış, anüsaa.de edinl Dütüne
yirn .. .> Demiftim. Tam hlr ııene 
C>yk geçti. F e>,J<aUde bir aşlt .is
tiyor, .bunun ciddiyet ve •amimi· 
yet içinde yet~ş~ceğine ihtimal ve .. 
remiyordum. Bu oene babam, ka.. 
ti sureıl'te iz.ilivaç edeceğimi söy· 
!ediği zaman cpeki> d<>d:m. Fa
kat, dü.şüniiyordum. Acoba zev
cimi eevecek miyim, a.t<mıı an• 

lıy-k mı} Yakı,&lı mı}., Bir 
gün, ze.vc.imi ban.a takdim ettiler. 
Y a.kl§lklı, zarif bir adam. Konuş• 
ın<l6> latif. Momrıun olmadım de
sem yaılan. Aca.ha aeve=k miyim 
şüpbcei ka.lhlme girdi. izdivaç et 
tik. Güızide 1 Senin bulunrnad1ğı
n.aı "" kadar teaasüf ettim. Hiç 
0:1.nazsa düğün günü ıenin:le ko· 
nutacak.bm. Göraen ne acaip tu
valetler vardı. Ben gez;.,.;yo;r, j. 

;i.t.tiğim aözlcnlen 0>kiliyor.lum. 
Bütün davetiill.er, ilUmiz.i de teb· 
r:ik ediy.,.-lar, c..\1ea.ut olacak.sı· 
nıızl..> Diyorlazdı. Zevcim oalci
n.ane d.olaşıyıor, yaınııma geldiği 
zaman ti.lır~ - buruı fa.r<kettim 
b;r attDe bir ı:ıeyler a<>ruyor, eon
ra u.zaddap)"Or. !lir hafta kendimi 
tıophyama.dım. Zira, gerek zevci· 
m n "'ert"1< benim epey akraba· 
mız V"IT, On!an ziya.ret et:tik. Her 
a.t.,.:ıı ıJUJ p.eA. mcaut 1buiuyor. teb. 
r.ik ediıYoır<iu. Semra zevcimin ın .. 
tihaı:ı edip dö,..totiği eve ta,ındık. 
fü!mcm neden. garip bir hüzün 
iç.iaı.d" kaldım. Kendimi pek te
selliye şayan buluy<>r, acıyordum. 
Zevcim yanımda. Görsesı Cüzr· 
del Fakat bana ne kadar ıhti.ına.m 
gÖater.iyor, her arzıumu yerine 
getirmeğe ,;tap ettikçe k.admlığa 
mahsua bir gurur 11.e seviniyor· 
dum. (Sonu Yarın) 

B. Hitler 

Rumen leıyonerlertnln az olgUI' 
.. 

şaşkın ka.ialarmm da mUzahert 
Ruslar, Romanya.da. devlet reisi lf 
neral Ant.oneskoyu devirmek ~ 
eini isti..h.da.f eden bir hükUnıet ' 
besini tatbik mevkime kO:l-'111&&• 
va.ifak oldlllar. 

BUWn bunlara rağmen, dairııs. 

kOtu muhafaza etmek euretile tff' 
blleceğlm ş•~i yaptrm. 

Fakat bütUn ~ine. ve gizi 
manevralarına ra.ğ:men bir emri 
kl haiı~e gelen İngiliz - So\)·et pi 
lısyonunun t:ıhakkuk etmiş bul~ 
guna hükmetmek !çın bir delil ~ 
IAzımdı. Bı< defa\ Yug08la.vya l>A'• 

de kendını gösterdi. ~ 
Alınan hükQmeti, Sovyetıer 

ğlnin Srrbı..tanı l<aU surette "" 
sürUklemek için Almanlara il" 
kullanıhnak lizera SelAnik yoıu 
sıillı, tayyare, mülummat ve.~ 
harp malzemeel göndermeği vall"" 
tını ·bat <den v"'1ikalara maJil' 

Bu suretle Moskcwa. doetı.ul< P" 
tımızm lhUkUmlenne menfur blr 
kilde ihanet etmekle kalmamıl'• · 
kat bunları yaparken Kreırıll• 

ma!'mdarları &on dakikaya kadaf' 
landa ve Romanya yakalarmc!A ti 
duğu gibi zahll'eJl masuman• 
zıpl"'" neşrederek harıce ka"lı ~ 
sulh ve dostluk mvn takaımıŞ~ 

Şimdiye kadar lıAdlselere U"". 
Btiküt etmek mecburiyetınde 

mlf/tım. Fakat f!mdl, beldenıeJC. 
lerek ... çrkarmamak bir h,.ı. 
kil edeceği gi.bl Alman millet~ t 
tA bütün Avrupa aleyhine bir c 
olur. 

Şımdllô hududumınıda \:al11" 
160 Sovyet tümenı bulunmak~ 

Şlmdl, harbin müsebbı.,lerf 
Yahudi ve Atıı:lo Sakaonlada ıf 
kadar Yahudı olan Moskova f#. 
vfk merkezindeki zOmre tar 
ıu.:.rıanan koli""' 
manı gebnlştir. 

Alman mıııetı, 
Şu anda öyle bir tahşK!at 

Ildır kı. bllytlklilğü ve tlzerınd' 
pı!diğJ topra.kla.rm genişliği tU 
'1md!Y• kadar dliuyada görtlleO 
şldat.m en btıytlğüclür. Fln!and&I' 
kadaş\a.n Ue IJj birlığı yapan ~ 
muharip ve galiple 1 buz dentSI 
hillerlnde duruyorior. NorHç ıJ 
nm kumanduı altında b une-." 
ma.n tümen!lerl kendı marepU6 
eınrindekı Flnlanda kurtulup uı 

delelerlrun kahramanları ıle ııırl 
Flnlanda toprağını mlişt<l'<'k•n 
dala& ediyorlar. Alman prk cc 
11 lj8rkl Pnısya<lan KarpaUara 
u.ıamaktadır. 

Prut'un ilu kıyısından ve TU 
a::ıaıtı kryısından Karadıınız oaJl 
nne kadar olan bölgedo Aima" 
Rumen askerleri Romanya de,,·te' 
mı Genera.J. AntrınesKonun 'kumaıı 
altmda bulunma'kt.adır. 

Bu ceplıenm vazıteaı, artık 1 
edilmiş memlekeUerı.n hmıa.yeşi 

takat Avrupanın emnıyetint kO 
ve kıtadaki billlln menıleketıeri 
hafaza. ebnektir. 

Binaenaleyh, bugün A man 
ve nıınetimlztn mulmddera.t ve ı 
ni tekrar &:5'kel'lerl.mlz1n ellerine 
dı etmeğe karar verdim. BilhaSsl 
him olan bu 'milcade•e<!e Allah 
mu.in olsun. 

F1-t; üzümlü köf 
150 aram patate. ile 

ıınun körpe havucu ba,la 
hamur haline ııetirdikten 
ra bir kilo ince koyun kıy 
nna kanftırınız. Üzerine iki 
murta lunnız ve üçer ye 
k"flğı fıstık, üziiın, bir 
katığı yeni bahar ve bir 
tar ince kıyılmıı tereotu 
rek iyice yoiurunuz. Bir b 
örtüp bırakınız. Bir aaat 
bir taraftan istediğiniz teki 
büyüklükte köfteler yııp 
Diğer taraftan da kızgın t 
yağında kızartıp tabağa 
nız. iki yemek kaııiı lerey 
bir yemek kafli:ı domateı 
çaaını bir tavada eritip 
brdıktan 50nra köftelerin 
rine ııezdirerek dökünüz, 
yelle yiyiniz. 
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Rumen 
ordusu 

(~ı ı incide) */*/ 

Molotof 
diyor ki: 

(Bafı 1 llK'lde) / j j 1 
ye So,·yet hUk<ımetlle şefi Stalin ta· 1 
ra!rndan memur edıldiğini blldirm!J}· 
tir. 200 den fazla oıu "'e yaral.I var-

.·\o .. . . • . ,., • 4 • • 

Telgraf'·, Y..el'efon ·ve , . Aj~ ns .. Hab~rleri 
' ' ~ ~ •. ~ ' . , •. t - . f 

Yon Papen'in verdiği muhtıra 
1 

BAŞ , 
MAKALEDEN DEVAM! 

Alman -Rus 
harbi 

Bük.reş, 22 (A.A) - cSte
ı~ Rumen ıkı'talan ibu sabah 

tıt 11e'hr.ni geç.miş:lercliT. Ro· 
nya ile Sovyetler Bırliği ara· 
aki hlidu'tta buJunan A~man 
lan da harekete goç.m"slerd.ir. 

dır. " <O.. 1 l.ltc1cle) X/~ ı kom u me.mle'kelierdeki merkez- , nm ~ğramda'ki içtimala.rındnn blrln sebebıni Yugoslav ataşemlliterine, 
Tayyareleı· Flnlanda ,.e Romanya agustos 1939 da ademi tecavüz lenden yapmağa mecbur etti. Bu de AVrupanın 'bütUn cenubu şarki muhtasaran izah ile iktifa etmiştır. (Bu,t l IDC'lde) /// 

topra'Jdarından uçmuıılaniır. Topçu paktı a~t~dildi ve 28 eylu1 19 39 ~ksatla. sabık Alman komünist kronu Slovak'yadan Bulgaristana im 27 mart 941 Belg'rat hUkOmet dar- ten beri Moskovanm uzattığı eli• 
kuvvl'tlcri ayni topraklarda sovyet da da ık.i devle.t arasında hudut memur1arından istifade edilerek tiar Rus htmaye mıntnkası diye tav- bmlne ön ayak dlarak bunun mey- daima reddettikten sonra 1939 
kıtalaı-ı tızcrine ateş 6çmı ııırdır. ve d<>Stluk anla ma ı imza oiun· bunlar Almanyada fesatçılık e aır edilmiş ve bckledıklert gibi Al· dana getırUmesi, Srrp fesatçılarmın da sıkması, hadiselerin zanırc

Bu haber resmen bu sabah sa· 
Yedide verılmiş ve gazeteler 
u i nüshalar çı'kat!lllışlardır. 
Bır kaç günd~cd umumi kıa. 
rit.h:ta bulun-an General Anto· 

Molotof, beyanatına şoyle devam du. Bu muahedelerin ruhu şu idi: tahrikat ve sabotaj hazırlıkları manya askeri bakrmdnn zayıflayınca ve İngiliz • Rus ajanlannm A ~nan- 1 tile olmuştur. Rusmnn Lehis-
ctmlşllr: Muah d 1 . uh yapmana memur eclildiler Gepeu bunun tahakkuk edece~! söylenmişti. ya aleyhine el altından giriştikleri 

1 

tan Balt k 1 k ti .. e e erm r u "" · , ı mem e e erını ve 
Memleketimize yapılan bu teca\-U· komiseri Krilof bu maksatla sis- &ılgrattaki Sovyet elçiliğinde Al- ı faall.)etln en tharareUi dcvrcsınl teş- B b . l . 

u m:.:llete hıta'bcn bir meııaj 
ctrniş ve orduya bi.r emri 

'r.ı göndemıi tir. 

zUn medeniyet tarlhfnde e~lne tesa- 1 - Bir'bidne ıkarşı te.<:avüz temat.ik bir talim ve terbiye isin man krtoılarının eline geçen vesika-~ kil eder. Bu hUkOmet darbesinin i· .esara yay~. ı~~a etm<!Sıne, ay. 
etmemelk ve muslihane bir kom· . . . > 1 'b _ . ..,. 1 1 So 1 d 1 • . nı zaruret yuzunden ses rıkarıl-dUf edllmemif}tlr. Bız .Almanlarla al<- ıdarc edıyordu. A.)nı zamanda a.; u propagauunnın menşe n n v arccis \e sıyah el teşckkUIUnUn '11-j ::t" 

dettığlmlz ademi tecavtlz paktına. ııuluk içinde yaşamak jç"n iki Alma~a tarafından j gal edilen yet Rusya olduğ"unu isbat etmekte· deri Simle, bugiln Moskovada bu· ı mamıştır. Faknt Almanya, bu 

* Bukreş, 22 (A.A.) - O. N. 
harfiyen riayet etmış tdik. Bu pakt devlotın kar~ıJıkiı taahhüdü, mtllı.t.a:kalara ve bıihassa Çekista- dır. KomUnlst propagandasr Yugos- olunındkta olup, clA.n Sovyet Rus pro- harekctlere .. mim k?y~uş ve i.lk 
hılA!ında hareket ettiğimiz hıç bir 2 - Alman Rcich'ının Fin- nıa. ve i;gal al.tında bulunan Fran. la\·yada nasyonahst parolalar kulla- ıPaga'llda makeımlarile sıkı irtıbat ha I fırs~ttan böylece ıstifade edıl
zam n isbat edilememiştir. SovyeUeı lftnd~ya, Letonya, Estonya, Llt sa, onveç, Hıol1ancla, Belçika nrı'ken Macarlstanda bllhassa. Rut- linde Reıch aleyhıne flılcn çalışmak- mesıne, kendi emniyetini tehdit 

Ccneral Antonesco, Romen birllğlne karşr yapılan lecavUzUn bU- vanya ve Besarabya· da her türlü ve&air yerlere ıkaır ı "id.detli h~r hen ahıı.li arasında. 'kendlleı inin ya· tadrr. 1 edecek ve Almanlığı her taraf-
d b nüfuz ekle elm""·ten sarfı nazar ,... k nd S t R t af nd hUr ta Ueuna hitaben bir eıyanname tUn mesullyeti Almanlann fn~iı~t şef- ..,.., t~hTik, fesat ve inh lal i§İ yapılı· r a O\-ye usya ar 1 an Yukarkl muşahedeler, Sovyct .so - n kuşatacak bir teşebbüs gö-
.... . etmesi suretjvıJe menaf: mıntaka· rlyete ka•"Uşturulacn""ı pıopa,.,anda ıı t u ·ı .-•etrnıştir. lerine aittir. ,,. • y~du, Sovyet Rus müm~illik- • b · " • ya s c m'.huriyetleıi 'birliğinin Av· ıra e bakmıştır. Molotofun Berli. 
Bu b d d !' k · Taarruz obal}ladrktan sonra Alman sının talhdidi ve bu meyanda sa· l ı_, d ki b k smı yapıyoıldu. Bilhassa Slovakyada l'Upada A~ al hln i 1 ııH • • Er eyanname e enı ıyor ı: hık Pola.nya ıelevlet"nin Barew- eri ve coiduıssa. Prağ a · aıı on. Alman a1leyhtan tahıikli.t pek canlı anyn. ey e g ı şt't>. nı son zıyaretinde ileri sürdüğü 
'• ler, yanrn Moskova sefiri Schulenberg, V.ug-Sam hattına kadar olan m•n- solos bu bapta kıymetli yıardım- 'dl d l k S muıtuam ve çok şümullU propagan- bazı düsünceler, Berlinin gözü-
"lııletin tarihini kir.kten lekeyi Harklyt:ı komiserine hUkCımeti namı- • l l J R d ·ı 1 ve ora a a enen Slova yanın ov da faaliyetllcrinden ancak kilçtlk bir • b • ti 

ta'kala.nnın Set""' et Rus hükumeti. ar yap.yor ar~ı. a >' 0 müreı e yet Rusyaya llhakr propaga.ndasr ya- · tni iıt . n bütüne açmıştır. 
llleğe ve aisn~annızdaki zillet na bl.r nota tevdi etmiştir. Bu nota- .. , ve ahize tesisatı ile kuvvedi bir kısmrnr gOO'te:4mektedır. Bu itibarla, '!\ . 
rııgasnı.ı söküp a.tmay~ size va· da Alman hUkOmctlnln Krzrlordu n- nin arzusu lizerine Sov:}'ctlere il- istih'b hiznı . "f d. d pthyoı".'.lu. Flnlanda, Sovyct itti- Sovyet Rusya makamlannın Al· • lolotof, Rusların Finiandaya 

tı-....:_ lm h d d hakı. k' b arkat . t .c.ıı ı ıaf ed ıyorAlu hadr ile sulh ve dostluk cemiyeti> man _ Rus mlika\•cJe'erlnln ımz,aJon. ve Romanyaya tecavüz ederek -.. n;:tim. En mukaddes müca- laylarmın A an u u unda ta.hş!t ı u, -0J11ln ern tara ın an • p tr k d 11 1 11ıw ,, .. • k k ~ .. 
c c, ecdadımızın mır' as brrakt.öı e'dllmeBi ttzerlne Sovyetıere karAı ha- Rcidh hükumeti Rusıya ile ade- ka t ih d"' e os 0 ra Y<> u e ş hlr b• ya· ması tarihlndenberi bu k>tlkamctte arazı azanma , Boga7Jarda us-

·o v manyaya l1Ş1 eve c ııen işin ak b 1 k u 1 hllA.1 - t . . . ı.;Jar için, L•ı:..~.w... hukı-'-u :.-in, rekete geçmete karar verdiği bildi· ıni tecavüz paktını ak.teder etmez t d-'"ll · . kt-·J· par u meme e n e Uo·8 • gösterdıklen faaliyete dair drş A.le· lcr elde etmek, iBulgarıstana bir 
K':ı.ı............. u;, '"T am c:uı eunı verme oc.ur. ıı. ı Al dü l ·· 

ca:ltlarınız v.e Roman!)'anın ebe- rllmckte'dir. Bu notaya Sovyet hU· oderıhal SovıYct Rwıyaya karşı olan S bo . harek 
1 

. maoa ça ışryor ve man şman r· me umu'mi bir fikir \'ererek bir hUlt· ordu gondererek bu memleke-
ı ınıhrapları iç.in mii<:adcle sQ.Jti k1nnetl namına. verdiğim cevapta Al- polilikasında esaslı ibir değişik- a taJ et erı tı yapıyor<du. me vartınıı.ları tmkAnmı t~ioden tin bütünlüğünü garanti etmek 
• blik1nnetlnin d kik ) k ·· d b d Komintorn'in dığer bütün fe- R k'1ı hflkCı t· ık b 1 d nıı tir. _ ___ _ man son a aya ka- r • yapmı-s ve o gun en eri e f . ı_ h ~- Sistemli mücadele e me 1 mıı 1 u un uğ"u ge emel ve niyetlerinde olduğunu 
l:.r,er dıır Sovyet hUkOmeti nezdınde hlc;- Sovyet ittı"hadına lkarş• do .. tane sat ve tecessüs aa ıyetıeri a·.K· ni.f ölçilookı malzeme •ve vesaiki c!- anlatmıştır. Hı'ç şu··phesı·z n-rıı·n 
S ' i b d d b' k - :~- l Fransa, Belçtkn, ve Holandada, Al· k" J;)i;; 
~ p • . j•· bir tf>ŞCbbl te ulunmamış olduğ"u- bir vaziyet takınımıstır. Al'man a 'a. ın ç.o VCS<Uh ve ma zeme a.n umumıyeye arzedecektlr. Umu· "ıle Moskova arasında daha sıkı e, ntt u geçımeyı ve cıuı;- • B ..ı b · k man işgal kuvvetlerine karşı tahri- 1 d 

•nı genek sarkta gerek "imalde nu bildirdım. hu1tumeti Sovyc.t itt hadı ile ıık· mevcuttur. a ..:aca sa otaJ ·ıta- m arak Reic'h hUkOmeti şu nokta- b. l . . . 
,. Af yo tam il d 1 uk 1 1 rı t,.•kı·ı _ J ; , ..... . t:... ve bunlarıı•. kCıt yapılıyoı-öu. Ayni tııhrikrıt, mll- vı mU•"•had . t b"t A" "·I S ·- ır an aşmanın şartı dıye ılerı 

i. eırnred"ll)'!orum. Bolseviz- ma.n .. am e musHhane o ırnan m ave]e. CTi gerek har· ...., ~...... •• - r· e "e e ı '""er ", o~ il .. 1 b l .. 
lr\ ltnı.l bo"'1nıd.uTuğu altında bir tarzı hareket ittihaz etmi~ ol- fi ha11fine gerek e rub ve manası kcndılerine mahsus la.boratuarla- Uye.t "e Pan.Slavlzm maskesi altın· Yetler 'hUk :neti A~manya He yapr- s ru en u ta epler, Bcrlını bU-

kardcşlerinizi kurtarıntz. E.s- malarma ratmen Sovyctlere taarruz itthari}JJe aad°akatle .ifa etmiştir. rı vard, ve bu lotboratuarlarda da, umumi vnlillk bölge inde de hU· İan mukaveleler;n akdi esnasında, Al tün bütüne kızdırmış ve bolşc-
ı B ı..... B k etmi~n-. Sovyetıcrln bu !muslıhanc Bunların dısında olarak da A'· on.ar sabotaj ,io•leri için yangın ve kUm sUrUyordu. Yunanistan Alman :manyanm işlerine doğ'rtıdan doğ'ruya \'İkliğin katli vacip olduğu hak-

esara..,,rayı ve u ·o.vinya or· • f l vo İtalyan kıtaatı tarafından hcnUz k d b. k 1 
•n!arını, ·~-'laların,..,.ı ve ça=r· hareketıeri :f~ist Almanyanrn nıe- man hükumetı" Polonvayı magwlup İni ak bom'haları imal ederlerdi. ~·eya. deılnyıs le karrşmak nıyctınde 1 m a ır arara yo açmıştır . 

.... _., "' -J• 1 ah " B k b l işgal edilmişti kl, orada da Sovyel 1 d 1 t b gü b k b' •nızı ilh k J·-=·- sııllyeı!n ..,. lmleştırmektedlr. edcrıc',k yani Alman kanı bahasına u a iden rrı;."'.ı&C,la en az 16 Al- oma ığ'mı mUkerreren ,.e sarahatle ş e u n u arann tat ı-
c.-rlcranavatana a eQJ.Il.lZ. H"'·Clmet, ..,ovyet kıtalanntn \'e 'ık ı . . Rus propagandası l.Şe başlamıştı. U- bildi irlt .... ~i S t R d t k" ·ı . t• (H ) . 1 ı;. ""' "' Sovvet :..tr'hadına ku•uldug·u an man vapuruna suı ast yapılllll tı.. rm .,. r . .ı ne O\-ye usya, os I ıne geçı mış lr· es ın n-1 " .... ~ • B mumi ogBrünllş. Almanyanın Avru· J k 
Du • '- 1· tayyarPlerln n hiç bir zaman her han danıberi en büyük b ·r d'ı_ politika u iıthılal ve snhoıaj faaliyet .eri pada istikrarlı-bir ntzam kurmak yo u d muahedcsi~~n imzalanma<:r sıra- giltereye uçuşunun manası ~im-
... rtıYanını en ~uvvet ı ve en gi bir hududa tecavüz etmedikleri- ıd l k d 1 d sın a bUtUn mulel1erin hakiki men d' b 11' l B • 
''<I o d · ı k lb 1 muvaffakıyeti kazanmasına yar- yanın a caısus u a yapı ıyor u. lıındaki ga'-TcUc.ıine karşı, Sovyct . ' • ı e ı o uyor. u uçuşun ma-
•'ıte ~ usu ı e yarayana ve ·a ni ılfin etmcml arzu ediyor. Bunu 1· N.L't-'-" S t 1> d A' ., fnatıeılne ecvap vermek, bir taraf· M k d h I l 
""'O .ı. - B d dım etm "ştir. Ru yaya karşı an· cı1;nn ov~e 'usya an •• 5....,....,,llst < Umhuriyetlcrl bir'Ji&ınln, nasını .ı: os ova er a an amış 
.. ı • Ça.rpıışace~mız. u or u, lft.n ediyorum. ÇUnkU Ru""""nler v:ı. ma l Al _,,.. t>' tan Almanya, ld'"'er taraftan 1ngll- l" d 
V>Qa - nd h d 1 ""' "' cak bu hayır'hahanc politika ile ny-aya ı;;e en ma.nıar aras•n· bUtUn memleketlerde ınstemli 'bir -e ve te aşa üşmüştü. 
,.,, .. "Ya .topr·a· il a u u't. ~- lan s.;(yllycrek Sovyet tav.,'arelerinln d G p U h" tı' - d 1 tere • l•'rnnsa arıuırndııkl h::ırp hali-
~ "" d d 1 .,., ve Alman ordusunun bümik za- a · · · ızme ne a am ar mUcadele seferi n"trıs.ı merkezinde· ...-ın ve unya a a ctı ıçın huı...;ln Rumen hava meydanlarma .ı- ,, • k k . . JL •• 1 .. b - " o ne nıhayct vermek ve bu hedefe 
tpı 1 s·· '"k R !-1.. .....1 fcrler~·Jle bu mu'"m',.u··n olmu .. tur. ·azanma JÇln ner tur u ayagı -"lr. Bunun yanı '~ıra "'a, Alm"n po-' Yor. uyu · e.IQ} oııuusu kınlar yaptıklarını iddia etmlşleroır. ·~ "" " 11 

., " "' mUmklln c:flan süratle vasıl olmak U-
rafınd 1 • Füh Bu itib..arla Alman hükft-neti Sov- vasıtalara mürm::aat olunmu~tur. lltıkasrnın 'tedbirlerine karşı, bu ı..... er·, an, onl.M'l enısaısız • Bu yalan ve tahrlkamlz bir iddiadır. y I zere .N.·ıııanya. ile iş birliği. yapacn.-

İI\ Adolf Hıtler wafmclan ta· Hltlt\rin mesajı da tıı'hrikamizdir. ):et itltihadının Almanyaya karşı a nız erkekler değil, kadınlar tedbirleri Rusya nleyhlne imiş gibi ğmı gayd ac;rk , e ısarih surette te-
llıı.t ıtdma yapılan şerefe layık 01• Alman kıtalarının topraklanmıza tavrı hareketinin de ayni olmasını da en ayıp usuıllerıl~ G. P. U. hiz- göstererek muhtelit mcmlckeUcri yit etmişti Sovyet Rusyanın bu uz-
"6tınu.. ··.... · · "7:11_.: • i beklemekte kendisini haklı gör· mel'i iç.in taahhüt sözli vermeğe So\-yet Rusya lehine 'c A'l'mnnya. a-.:ı.8 ... u ~ .... er.uuız. • .c..ı:ı -..;:ulVZ n tv.arruz ettikleri <-11 sırada Kıvlor- lıışma.larınrn ·ve bcyannlının, yukar-

L "ıt rn hn k l mekte idi. A ·•-an hariciye nrı· icbar ecf.ilm" !erdir. Bizzat Ber lcy'hine cclbetmck gayesine matuf q,L ını a a v.c MZC yapr an duya aşağıdaki emir vcrllmlştir: .,.. da zlkredılen ve lınrbtn mUteakıp 
~ızlığt ta.m.i.r etmek için çar· Düşmanı nuı.ğ'lOp etmek geri pUs- zırı Von Rib'hen•t:rop l\.1o•,-ovada !in-deki Sovyc.t Rus sefareti, boş do,,~udan doğruya. yapılan muhtelif safha1Jannd:ı. gittıkçc ldaha iyi aydın 

anıı. kürtmek ve memleketimizin bir kıs· müzakereler yaparken ve diğeı ta sefaret mfü.'teşarı Koblow ol· propaganda faaliyeti geliyor. Bul- !anacak olan ha.k!kaUerln ışığında 
lzll unu, aiz.lerden, mi'lfotimılz. rnını işgaline müsaade etmemek l~- fırsat ve vesilelerle Sovyet Rus duğu haıdc casusluk işleri için garistanın UçlU pakta. girmesine kar görllleceğl veçhlle, ımal<Satlı aldatma 
~ Ve generaliniı: istiyor. zımtiır. Slzl ~a.?'be icbar eden Almaıı hükumet.i tarafından bu mukave- haric ez memleket haklarından şı ve Sovyet Ru yıı ile bir garanti ve şaşır~ma'dan ibaret o1duğu anla-

.,..et elçisi Romanya~an ayı:ıldı mılletl değildir. Alman işçileri ve mu lelerin Alman - Sovyet Rus men· sny>gısızca istıfade etmekten 9e- paktr imzalamasr lehine faaliyet gös şılmışlır. Keza., munhasıran Ahna.n
~ 0Ulc:res, 22 (A.A.) - ..Stefa- ncvver Almanlar de~!ldtr. Bunların Faatlcrinın daimi ..muvazenesine kinmemiştir. Prağ'daki Rus kon· tcrllmiştir. R"m:uıyada, demir m\1· ynnın dostane ta\-ır \"e harekeli ne· 
~ . Romanya hükumeti Biı"'kTeş- hangi davalarla. meşgul olduklarını esas te~kil cdeceğ"ni ve iki. mille- solosluğu erkanından Mochow hafızlara hıtım ve bu teşe'kkUIUn tice ındc clde cdılcn mena!t dahi, 
: 1.Sovy:et elçiliği •meıım.ı.na.rının ı3ice biliyoruz. Ji"ır'bl bızc tahmil e- tin ycıkdğerinin rejimlerıne hür· bütün Çe:ki5tana ~na olan hır b~ın~akflerln - ezc\imle Romanyalı 1 Sovyct hllkümetınln Almanyaya. kar 
·~~llıne otomobiller ve kamyon· den Fransızları, Çekleri, Poloryalı- me.t ederek biı bırinin dahili i§le ca;su.,!u!k şe.bekes.inin başını teşk:l Groza nm yanlış yola lllevki suretıle, şı ldUrUst: \e h 'lsane 'bir vaziyet ta
ılt Vctnı.iş.tir. Bu vesaitle memur- ıarı, Sırpları, Norveı:lllcrl, Belçıkal. rine kurt;mak ıstcmedfkleri, i,yi celi} ordu. Polısin vakit ve zama· 2.:: onk(ınıın 1941 deki hllkOmet dar· kıı~masına sıdk olamıamıştır. Billlkts 
~- tno..J-rım .. etır.in ist~onları- ıarı, D:ınimarkalıları, Hoianda,ılar:, ve devamlı bir kıomşuluk tesis n.1\da mudahale ettıgı dığer va· besi te ebbUsUne yol gbsterthnı tir Relch hUk1nnetı, kşrinlevveı 939 sıo 
.,. " .. ~ " k Lkl k k J S R b kı, bunların nrkalıırmdo. elebaşı ol:ı.· 
~'.•&ıı;Jedecekler.dir. Saat ı 2 de Yunanlılan ve da.ha başka milletleri et.m:e · jstea eri mu. errcren ifa- a ar, ovyet usyamn u gcnı~ vaktyasının komünist partısı unıdcle-

B. Bitler realist bir insan ol-

duğunu \·e kör körüne ~ereyan

lara kapılıp gitmediğini her ·ve
.sile ile isbat etmiştir. Amerika
nın yardımı neticesindcAtlantik 
harbinin çetin ve uzun bir ı:ıe

kil alacağını görünce şarkta ta-
arruza geçmeği daha ameli bul
muş ve insanlığın bolşevikliğe 

karşı bayraktarı sıfatını takın-

makta menfaat görmüştür. 

Amerika ve lngilterenin, bu 
yeni gidişi nasıl karşılıyacakla
rı her tarafta mernk ve heye
canla beklenecektir. Bazı nikbin 
Jer, SovyeUcre karşı olan hare
ketin, mihverle demokrasi ara-h:-..ı~u.rları hiı.mil husu.i lbir tren zu1um Bltmda; yaşatan Almanlann de o u.nmu~ ı.r. A ;man hü umcti- m ·y ta faali) et.er nı me) da- rak :Moskovnnın holŞe\•lk aJanlan bu rınc ~ rih olarak tek~ r kaydedil· 

~" b " • k ,., .. b 1 lunuyordu. Rdch hüldimctfbuna anır 
M lıt civa.rında bir mahalle ha ftu}lst qefierldtr. nin unıara .inanma~ a e asmdar. na çı Birmıştır. outün un arın lrn ve Smyct hillttımetı mennfıtne 1 srnda müşterek bir anlaşma ze-
~11; ri ld 1 h · S R itiraz götUı·mez dcllller <;'lde etmiş 

~tıt er....:..tir. Romanya elçiligvi Sov~et lhllkfunetl hava kuvvetle - a anmış olduğu maa esef çabuk eyetı umumıyc.si ovyet u :y~· hizmet etmesini ve lha mm ezmncsl- mini olacağına ve sımsıkı kapalı 
'"'""!: Al k bulunuyor. 

~ tırlannı hamil olan tTen de mlzln vanirmı il<' kahraman ordu- anlaışı mı~tı. Hakikatte komintern nm ~nanyaya ar;ır sıy~ i, as· ne yaraması şarttıc diğer bazı mem- duran sulh kapısını açacağına. 
~ ~ovadan lbureya ıgeleceıktir. ınuzan ve donanmamızın vazifelerinı 

1 
Alman • Rus mukavelelerini.o ak. keri ve iktısadi cephelerde geniş Yugoslavyaya yardım leketl<mle paktlar imza!anablleecğlnl ihtimal veriyorlar. 

l.:r &. i elriliain ~murleTı müte- yapacaklarından ve mUtec~n1zl tamı d" . '"t k" d .JL I b'"t '" mJk.,Ya~ta gayri meşru .inhilal, sa· cl '"· kabul eden l..enln tezinin, 1919 rnu- B d . d' bah t k . 
:"b l ,... e ....... . ını mtı ea · p erına u un s::ı· b . .rı.. h Yugo-.la,-yaya g 0 ince, Rc!ch Jı~1'1 kavelclerı'nln fnı~nlanması ,_,,asındn . un an şım 1 SC me l· 
~,ı/ 1Yete istinaden burada mü- bır hezimete \!~atacaklarından emın haiarda t&rar faaliyete geçmiş· o1aJ. 'te~niş ve arp hazırlığı meli, Yu:;~av dclcgc'3i Gcorge· ..... ""'" u ı 

ele edilecektir. d!r. Bu bızlm mağrur bir ml.lstevll tir. Bu faaliyet yalnız Almanya- mahiyc:tinıde casusluk faaliy.et~erı vitsch'ln ~ıı. ına.yıs 1940 oda. Mosko· da yaşadığına. kani olmuştur. Bina- çin vakit pek erkendir. Fakat, 
A ile :n: kar.şılnşmamı1 değildir. Napol· da değil, A~:nanya ile dost olan yaptığını şüpheden aTİ olarak va.da Moldtofla yaplığr bll' mUIA.kat ena.Jc.Yb <doStluğ'a 'dair aktednen tm tarih her halde pek mühim ha-"' nı an - Sovyet yon nru:rl mağlOp oldu ise Hitler de yahut bitaraf -devletlerde ve Al- göstermekt~dir. neticeslnde, Rusyanm, Ahnan.va,_·ı ya mukavelenamelcrln Pmza,anmasr diselcrle gebedir. 

öyle mnğ!Cıp olacaktır. Ordu ile be- I Rusya ihUkQmctı nezdınde ancak 

h raber btitUn millet şeref ve milli hilr man kttaatı tarahndan Avrupa· nhilal faaliyetleri rınrn en kudretli dUşmam telt\kki taktık btr manevradan 1barettl. Asıl Ahmet Emin YALMAN ar b i baş 1 ad I rıyct 'çin muzatrel ane bl.t mUca.dc~ da i~gal ~dilen mıntakalarda da Sovyet Rusyanm Almanya dışında ettıği hususuna 1<anaat getırdiğlne ı .gaye, ısndece R~a. için menf'aat4i 
leye Mrişecektfr. yapılmıştır ve açıkça mudtedele- Avrupada yaptığı irrhlltı.l !nnllyetle· dair veslka!lar etdc el!mlştır. Sovyet anlaşmalar elde etmek ve böylooo 
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t• tı lleflrine tevdi edilen notanın 
ttlb~ Okuıımuştur. N<>'ta blzzııt von 
l4t • trop tarafından o'kunmuştur. 
1' : 1Ye rnUsteşaıu von Vci~aecher 

llKtnnrt ,.e part1nln matbuat 
e~ Şefi ve '<levlet nazın dok'tor 
~eh, li'artciye nezareti matbuat 

loııı U IŞefı ve dMa 'bazı zevat bu 
~llt\ ltıtı.aa. haztr bulunmul}lardır. 

) bRıbbentrop Türkiye e•çi.aine 
' llncı diplomatlara alınan 

fle karan bildirdi 
'lı::l'lin, 22 (A.A.) - Airnanya 

h1Ye Nazın von Ribbentrop, bu 
ili ~"abancı dlplomat'ik heyetler 

'11ni kabul etmiş 1ve kendrterine 
'et tit hUcum tehdidine mukabele 

arr llzere Almanya. tarafından a~ 
karan blldirmfştir. 

Ya Karadenizi harp sahası 
&el'J ilin etti 
aı in, 22 (A.A.) - Tiooıi seyri .. 

t n hakkında aşağıdaki resmi lh~ 
~~eşredllmiştir: 

1 erı hAdlseler dolayıslle, a~ı-. 
tııta 'tıuauuan gösterilen iki deniz 

k~ıncta. muhaırebe !harekAtr vu 
~ telınesi nıuhWmeldlr. Bu ee-

t. n dolayı harekAt mınta!kımı ha
i'elen bu deniz mıntakalarmda. 

e •. eden lbUtUn vapurlar, ma)1nler 
•e d' ıı t'\1 iter harp vasıtaları Ue tah-

lııı il1*k tehlikesine ımaruzdur. 
~n hUkiUJletı, bu deniz mmtaka-
~ a 8eynsefa1nin tehlikesinden 
'etı ai ikaz eder. 
drı-~hllkell deniz mmtakalan ,un 

l....: L 
• ~ Şıımaı kutbu -buz Okyanusun-
a!: inlandanrn ~ark hududur.1.lan 

e doğru Nimetıskl Kap'a Jrndar 
et k , de ara sularm'da., 32 incl şaı1,d 

'rn tecesının şarkrnda bulunan bU 
~ llıtaka, 
b- Karadenizde: Aşağıdaki sa
ıı~Iı:eleri hariç olmıı.k Uzero bu 

ıı. n heyeti umumlyesl. 
'~acı :Boğaııçinden !şal'ka doğ'nı, 
~d enız sahill Uzerindc. Batınn <!i· 

10 
a. TUrk - Sovyet hudulduna 'ka 

;I ~ ba.hrt ıınll genişliğinde bir şe-

- Boğa.zıçtnde.ıı ~ıı.rbc ve şlma· 

HUk\lmet bUtUn mllletın amele, 1e kar~ı mıihal'f hardtet edilmiş rlne gelince: Bu !nalıyeUer Almnn- Rusyanın Srrp .a.skert makamatı ta· ayni urmanda. So\-yetler lblrliğinın 
koylu, münevver, kadın, erkek her olmamak jç.in yalnız metodlar de. ya ile dost yahut Almanya tara!m4 rafından vflkl silllh istekleri ilzerl· nUfuz lbaknnmdan daha. fazla ııcr
kcs:.ı vazifeslni mUdrik bulunduğun- iittirilm·s v.e bu haaliyelleri itina dan işgal cdilmil} memleketlerin he· ne a1dıg-ı vaziyet büsbUtUn sarlhtır. ]<!'!nesi esbabını hazırlamak'tr. Esas 
d'an emindir. Millet eskisinden dııha ile ve kur.nazca gi.zlen.mştr. men ctmı'lesine şamıl olmuştur. Me- Sonte,şrin 1940 d:ı, Sovyet Rusya ge- flkfr ve niyet, yan1 Bdışevik <>!mı· 
sıkı bir surette ittihat etmelidir. He- Moakovarun faaliyeti st•lfl Roınanyada ltomUnlst pıopagan nel kurmay reisi, Yugoslav ataşe- yan dcvUetleıi, yckdığeıinden daha 
pimiz bir Sovyct vatanperverlne Jfl.. dası Rusyadan gelen beyannamelerle millterlnc fUnları söy'lemiştır: c.Blz ko1ay ayırabltmel;. ve zamanı gcldi-

ltalya 
Sovyet Rusyaya 

harp ilan etti yık bir surette disiplinli olmalı va Almanyanın guya emperyalist Ranıanyanm bl.:tlln mUşkUllerinden ııh.enen her şeyi vereceğiz, hem de ğinde yere vura.bilmek iizere zayı! 
feda~;Arlık zihniyetini taşnnalıyız. bir harp y.aptığını mütemadiyen Almanyayı mcsul gös'lermek sureti· derh:ll.> Fiyat ve tediye şart1arı Bel- dUşUrmek dUşUnccsı d<'ğişmcm'işti. Roma, 22 (A.A.) _ Stefani 

Londra, 22 (A.A.) _ Moskovadan ileri sürmek~e MoEkova, nusyonal le Alman aleyhtarı bir hava yarat- grad hllltt'.ımc'tlnin lcendı dileğine bı- Bu gaye, Belgradrn işgalinden son- bildiriyor: 
alman bir habere ıgöre, Molotof Yol .. sosyalist Almant}'a ıle a:ktcdile:ı mak istemişUr. Ayni tahrik 1910 yaz ra1urnuş, ancak bir tek şart ileri sU- ra aradaki So\-yet elçiliğinde cle ge- l l h'"k• . S f 
daş. Moskova radyolarında ibeyanat-. pa•~tın tesirini telafi etmek mec· mevsım!ndenberi Yugoslavyada da rU!müştUr ld, o da, bu tertlp'lerln çen rusça evrakın tetkıkınde aşa- t

2
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t n ?ıulunarıık Almanı"~ t""·rlk c- buri}·ertinde oldug·unu zannedi. baı·iz bir surette görtllmtrştUr. Rus Almanyadan gizli tutulmasıdır. Bi· ğ.ı... ki u ı ı ı • h t'' ne ıız.uap sa <Saat • .. ...... au .... a c m e eı~e oıanca oora a ... o d b İ I k d" . 
dıln eden Sovyetlere llA.nr harp ettik- yordu . .Allman polieinin kuvvetli bcyannameleıi orada Svetko\·ıç re- lllhare S\'elkovlç hUkCrmctınln anih· nçrğa vurumıuştur: cSovyetl'cr bn'lf· an .itl are~ .• ~8 yarun e~ ın.ı 
!erini bildirmiştir. ve müessir müdafaa faaliyeti, ko. jiminln Bcrlin ve Romada cmperya- \'C'I" devleelerine yaklaşmasr Uzerlnc, ğf ancak münasip n.n geldiğinOe ha·! Sovye.t.l:r Bt~lig.ı JI~ ~arp halınde 
Çarpışmalar olmuştur. Şimdiye kil· rrı,nnterni Almanyaya karşı fesat· llst hUkOmetleıile pakt yapmasrna MoskCYVa. si!Ah tesllmatrm sUrUnco- rekete geçecektir. MiHver de\·letıerl addcttıgın.ı bıldırm~tır. 

dar bln kişl kadar ölmUş, 200 klı,I çı faaliyetlerini ve iıstih'?aratını karşr halkr prolcStoya t!ahrlk edl- mcde ibıra~nğa. başlamıştır. Sav- kuvvetlerini daha ziyade dağıtmış-
)aralıınmışlır. başka J ollar!dan ve Al manyaya yordu. Komünist partisi memurları- yet Rusya 'Ha.I'blyc XazırlığI, bunun lardrr ve bundan 4do1cıryı Sovyc'tlcr 

Molotof Yoldaş, Sovyetlerln mu· biı1ig'i A1wanyayı ant olarak vura-
za!fer olacaklarından tamamlle emin ca.'k'trr.> Mciskovadaki Sovyet ıhUkCl-
bulunduğunu söylemiş ve şunlan i· metı. Alımııın milleti ne samımı olıı.-
ırı.ve etmiştir. ralt sulh l\.·e dostluk içinde ya.şrunak 
cDUşmanı ezeceğiz.> lslemlş olan Rus mmetinin sesine 

le doğru. Rumen - Sovyet hududuna. 
katlar 10 bahrl mll genişliğinde bir 
şerit, 

Baltık denizinde, Ahnan 'hi •.erl-
ne 'karşı dU~ınıan harekiı.tının önU· 
ne geçmek Uzere, İsveç sahl\leri !bo
yunca üç bahri 'inil glenişllğınde bır 
mıntakıı, hariç olmak Uzere, hU'tUn 
diğer anıntakafa'ra da mayiniec ko .. 
nulmuştur. A:ıman sahili boyunca. 
llort ibahri mil genişliğlmie bır şerit. 
~e seyrlsefalne serbest brralulrruştrr. 

BUtUn ıtlcarel gem«;erlne, bu mm· 
tn.ln:alarda. seyriSclal.'nin tehllkesi tıı

ta.'r olunur. 

Alman hududunda 160 aovyet 
fırkası 

Lo.4~rn., 22 (A.A.) - Hlt:ıer ımcsa-
jmda. Alman hududunda 160 Sovyet 
~rrkaiimın tahşit edilm ş 'bUlunduğu. 
nu, son haftalar zaz-fında hudutta. 
sık sık tecaMlzlcr yapıl'dığınr ve Mos 
ko'Vadıı.1cl •Yahudı ve bdlşe\'ik suikast 
çllerlııln faallyetlne nihayet verme· 
nln zamanı gel:llğtni söylemiştir. 

Alınan motörlü kıta1arı 
Bukovinada ilerliyor 

Londra,, ~2 (A.A.) - BUk'rlcşten 

Romada Ste!a.nr eja'nsına gönderilen 
bir tdıgrafta blldırildlğine g!Sre, Al· 
ıman ımotöl'lU krtalarr Buko\ inada l· 
'.lerlemc(;e devam ctmektoolt ler. 

Sovyetler Birliği 
Alınanya, Sovyetler Birliği

ne harp ilin etti. Sovyetler Bir
liği h~k!nda biraz malumat 
verelim: 

Sovyet Sosyalist cümhuriyet
ler Birliği 30 kanunuevvel 
1922 de kurulmU§tur. 

Sovyetler Birliği, Şarki AV• 
rupanın büyük bir kısmHlı, Şi
mali Asyanın tamanunı ve Or~ 
ta Asyanm bir parçasını kapla
maktadır. Memleketin sathi 
mesahası 13.220.041 kilomet
re murabbaıdır. Nüfusu, 1931 
sayııruna göre 162.683.300 
dür. 

Sovyetler Birliği, hepsi doğ
rudan doğruya Rus Komünist 
partisinin kontrolü altında ol
mak üzere şu cürnhuriyctlerden 

teıekkül etmektedir: Rus Sov· 
yet Federal Sosyali.at cümhu
riyeti (Nüfus: 112.181.000); 
Beyaz Rusya (Nüfus: 5. mil
yon 275.000) ; Ukranya (Nü-

fus: 31.625.000); Özbekistan 
(Nüfus: 4.746.200); Kafkas
ya (Nüfus: 6.495.900); Türk
menistan (Nüfus: 1.149.100); 
Tacikistan (Nüfus: 1.186.500). 

Yukandaki sathi meşahaya 
ve nüfusa 1939 eylülünden 
sonra Sovyetler Birliği tarafın· 
d~ ilhak edilen Garbi Polon· 
ya ile Eatanya, Letonya, Litu· 
anya, Finlandiyanın bir kısmı 
ve Besarabya arazisi ve nüfusu 
dahil değildir. 

HükUmet merkezi Moskova 
(Nufus: 2.781.300) dür. 

Baılıca şehirleri: Leningrad 
(2.228.300); Baku (575.200) 
Kiev ( 539.500) ; Harkov 
( 521.500); Odesa ( 475.500) ; 
Don nehri üstünde Rostov 
(457.lOO);ve Taşkent (421 
bin 800) dür. 

Nüfusun takribeıı dörtte üçü 
Avrupa Rusyasındadtr. Ahali 
200 muhtelif milliyete mensup• 
tur. Bunların başlıca ikisi umum 

nüfusun % 50.6 aile Ruslar, di
ğeri de % 20.3 üyle Ukranya· 
lılardır. 

Bqlıca ziraat mahsulü hubu
bat olmakla beraber, mutedil 
iklim mahsullerinin hepsi ye
tiştirilir. 

Birinci bet yıl planının ıon 
senesi olan 932 de Sovyetler 
Birliğinin başlıca madeni ve 
sınai istihsalah ve imalitı şöy
le idi : Kömür, 64 milyon ton; 
demir, 6.200.000 ton; çelik, 
5.900.000 ton; Ruble ile baıa· 
baş olarak 700 milyon dolar 
kıymetinde makine; 537 buçuk 
milyon dolar kıymetinde elek
trik levazımı; 13 buçuk milyar 
kilovat elektrik kuvveti; çimen· 
to, 4. 700.000 ton; traktör 
50.250 adet. 

Dünya petrolünün yüzde 
onu, :yam s~ede 28 • 30 mil· 
yon tonu Sovyetler Birliğinde 
i-tihsal edilmektedir. 

f) 

kulak vetfrnlyôrek 'bolşcvlzrnin eski 
iki yUz1\üJUilt politika.'Sına devam et
mrş ve bu suretle omuZlannaı ağıı• 
bir mcsuhyet yl1kU ~ mıştrr. 

(De\'BIJU !\"ar) 

ingiltere 
Üzerinde 32 tayyare 

düşürüldü 
Londra, 22 (A.A.) - Remıen bll· 

dirildiğine .göre, dUnkU cumartesı 

gUnli İngiliz hava kuvvetleri 28 Al· 
mtı!n tayyaresi dllşil'nnUşleıidlr. 

Londra;. .22 (A.A.) - DUn gece 
tngtı'terc)".e taarruz eden Alman tay 
yon4.erınden dördü dUşUrUhnUştUr. 

Japon kabinesi 
fevkalade bir 

toplantı yapıyor 
Tokıio, 22 (AA.) -Yarı res

mi bir membadan bildirildığine 
göre, Japoon kabinesi ve ordu ku· 
manda heyetj yarın sabah baş· 
vekilin makamınlda fe"kalade bir 
celse aktedecckıtir. 

Amerika 
ne diyor? 

(Ba~r ı l'ncidc) -

Radyo .iatasyonlan alelacele 
memur.l.a.nnı çağtrmı§}ardır. Bu 
sur~Lle simiolkinleri veya pijama· 
lan ile i.ş 'başına gidenler görül
mü~ür. Haber bir kaç lisanda 
tok.rar edi l:m.iştir. 

* 
Vaşington, 22 (A.A.) - Al· 

ma-nyanm Sovyetler Birliğine ila· 
nı hat'P ettiği haberi V ıt§ingtıon 
diplomatik mahfillerin.de büyuk 
bir heyecan uyandırmıı~tır. 

Yüksek hiikumct memurları bu 
kadu şumullü bir hüdisenin böy• 
le süratle inkişafını beklemiyor
lardı. 

llk olarak or~ya çıkan mesele 
Birle.şık Amerikanın Rusyaya 
yar,chmı meselesi olmuf'tur. 

Ayandan George demi§tir ki: 
Bu hiu::lise Blıleşik Amerikanın 

siyasetinde hiçlbir değişiklik yap· 
maz. Alman meyıdan okumasına 
karşı k'OJımak iç.in tamamtle hazır. 
!anmak zamamnı büyük Brüanya 
v.c Biı'lcşlk Amerikaya verecek
tir. Yine bu demektir ki Hitler 
önümüzdeki birkaç ay içinde bü
yük Britanyay1 istila etmek ümı· 
dinden vazgeçmiştir. 
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oldan sa : 1 Hunharlık et-

Devlet Denlzyolları 
· e esi İlanları 

HAZiRANDAN 23 
30 Hazirana Kadar 

Muhtefif Hatrara Kalkacak Vapurlarm isimteri 
Kalkıs Gün ve Saatferi ve Kalkacakları Rıhtımlar 

Kııradeniı: hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

- Salı 12 de {Climhurıyet), Perşembe 12 de 
<Taıı) ve Pazar 16 da (Karadeniz). Galata 
rıhtımından . 

Salı ıs de <Çanakkale). Cumartesı 18 de 

(Anatarta). Sırkeci rıhtımından. 

mek. 2 Bıı vil yetimiz hallundıın. j 
Coğrafya tab rlerınden biri. 3 - Bır 

temaşa kolu, Saha. 4 - (Kale) nin 
dortte UçU, BUyUk ısta yon, Su. 5-

Tatlı bır mad e, Sers m. 6 - Kım

yc,1 bır boya, Zarf edatı. 7 - (He
ce)nın yarısı, AYt yuv ı, iç rılek, 
li - Kani olarak O (Lokma.) mn 
Uç harfi, Bır nevi iskambil oyunu. 
10 - H sar, Bir nehir kıyı ı halkın· 
dan. 1l - Uzaklık, Bir nehir. 

Mudan)& hattınll 

- Salı 8 de (Seyyarı, Pcrl}embe 8 de (Ülgen). 

Tophane rıhtımından. 

- Pazar, Pazartesi, Salı 9,50 de, Çar~rnba, 

Yukardan aşağıya: l - Ufak ~
hir ahalı i 2 - Hakkaniyet üzere, 
Kışın E ıısu. 3 - İçinde kokulu btr ot 
buluna!', Do durma. 4 - Kasık, Bir 
nehrin tersi. Yama. 5 Çene ktlı, 
BUyUk bir mımar. 6 Mutat, (Batı) 
nın ucu. 7 - (Sayı) nın yarı ı, Bir 
renk, Acele. 8 F' ıla veren. 9 -
Eşya, Kulplu büyük t ncere. 1-0 -
lnsan, MerkCız. 11 - l anarak, TUy. 

DÜNKtl BULMACANIN HA.LLt 
M:klan sağa: l - Çeşme, .Akçıl. 

2 - ıra, Ltt', Aso. 3 - ZckA, Alık. 
4 - Arabacı. 5 El, Adalı, Şa (aş) 
6 - Asma, Ak a, 7 - Af, Araka, 
Mı. 8 - Alakalı. 9 - Garp, Ilık. 10--
Ana, Sia, A.sa 11 Yenge, Sınır. 

l'uknrdan nşağı,ıı: l - Çızme, 

Albay. 2 - Efe, LAf, Ane. 3 - Şa

ka. Atan. 4 - Aramalı. 5 - El, A
dara (arada), Se. 6 - l ba, Akil. 
7 - M, Ald.ka, As. 8 - Acıklı. 9 -
CAli, (y) ılan. 10 - Isı, Şam, Isı. 

11 - Lolana, lnldlr. 

Yeni Neşriyat: 
İslim - Timle Ansiklopedisi 

Bu ansiklopedinin 15 inci nüshası 
kıymetlı imzalar taşıyan yirmi yazı 
ile intişar etmiştır. 

Askerlik ilanları 

Beı_iktq A&kerlik ıubesinden: 

1337 .doğumlular ve bunlula 
muameleye ~ı ütun eır:lerın 6on 
yokl malarına 1 t.cmmuz 94 1 
gününde başlanacak, 30 ağustos 
941 tar: hinde httam '\<Crılecektir. 
Yok.lamaya gelece:ki~r eller.inde 
bıfı-unan nüfus hüv.iyot cüzdanı 
ve wr ves ·alarile (.cumartesi. 
pazar 'hariç) diğer günlerde öğ
loden evvel Beşiktaş şube ibına
ema rnüracaatlarJ.. 

Hariç şube mmtakasmda olan
ler ıda :bulundu'kları mahal As
kerli .şubeleıine müracaatları ve 
bu zaı'manlarda ~oklama.ya gdmi. 
yenler y•oklama kaçağı addedıle
uk. hakkın.da a eri ceza kanu
nunun ma'hsu maddeleri muci
bince cezalandmlacakları ilan o
lunur. 

Z i r a at Vekaletimiz 
T rakyaya 10 traktör 
makinesi gönderiyor 

B&ntlırma hattına 

Karabiga hattma 

İmroz hattına 

Perşembe, Cuma 16 da <Sus), Cumartesi H 
de (Marokaz). Tekmil Mudanya postalan 
Galata rıhtımının Karnköy cihetine yana
şır ve ayni mahalden kalkarlar. 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8,00 de (Mara
kaz). Go.latıı. nhtımmdan. Ayrıca Çarşam

ba 20 de (Analarla), Cumartesi 20 de (Kon
ya). Tophane rıhtımından. 

- Sah 19 da (Konya), Cuma 19 da (Mersin). 
Tophane ntıtnnından. 

- Pazar 9 da (Ülgen). Tophane nhtnnından. 
Çanakkale iline pos- Perşembe 9 da (Seyyar) Tophane nhtımm-
taııı dan. 

Ayvalık hattraa Çarşamba 15 de (Bursa). Cmnartesi 16 de 
(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

İz.mir 1. ürat hattına - Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 

lzmlr 2. Urat po&tası - Perşembe ıs te (Tırhan). Galata rıhtrmrn
<ian. 

NOT c 

Vapur ııe!erieri !.altllmda her tUrlU malcmat ..,.gıda telefon nu· 
m.aral&n ;yt:.::.:ı acentc!;:rimlııcten Uğrcnlleb''lr. 

Gaıa.. Baf Aceatelltl - Galata nhtunı, Limanlat 

Umum Mlidllrı~n b!lia& 
altmda. il3t!~ 

Galat& rıhtnnı, rmtaka Ll
l'l"&n Reı.:liği binası altında 40133 

- SlTkeci Yolcu salonu 22740 
(5008) 

·---·---------------------' 
lst=ınbul Belediyesi İlanları 

Fenezibahçe yarımadasında yapılacak istinat duvarı vesaire inşaatı 

açık eksiltmeye 'konulmuştur. Keşif bedeli 641 lıra 26 'kuruş ve ilk temi

natı 48 lira 9 kuruştur. Keşif ve fartname zabrt ve muamelAt müdUrlU

ğü kaleminde g(>rtlleblllr. İhale 30.6.941 pazartesi gllnU 58.&t 14 te Daimt 

cncUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup

lar:ı, ihalo tarihinden sekız gün evvel Belediye fen işleri müdürlüğüne 

müracaatla alacaklan fenni ehliyeti ve 9H yılına ait Ticaret odası ve-

kalarile ihale günü muayyen saatte Dabnt EncUmende bulunmaları. 

(4713) 

* BOyUkadada. Sakarya, Lalahatun. Heybeliadada Kuyubap Belediye 

ve Han sokaklarının katranlı şose ve adi kaldırım ve Bufbazadasında 

Rüıt!mı caddesinde betol yol in1Ja&tı kapalı zarf usullle eksiltmeye ko

nulmuştur. Keşif bedeli 10691 lira 56 kuruş ve ilk teminatı 801 lira. 87 

kuruştur. Mu'knvele, ekslltıne, baymdrrlık işleri, genel, hususi ve fenni 

şart.nameleri proje k~ hulAsasile buna ;mUteferri diğer e\Tak 54 kuruş 

mukabilinde Belediye fen i:Jleri mUdUrlUğünden verilecektir. İhale 30.6. 
941 pazartesi gUnU sa.at 15 te Daimt Encümende yapılacaktır. Taliple
rin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gün ev
vel Beledıye fen işleri mUdUrlOğüne müracaatla a.ıacakla.rı tennl ehli
yeti. 941 yılma aıt ticaret oda.sI veslluıla.r:ı, imzalı şartııame ve kanu
nen ibrazı lA'zım gelen diğer vesaik ile 2-190 numaralı kanun tarifatı 
çe\Tesınde ıhazrrlıyo.caklan teklif me.ktuplıı.rını ihale gUnU eaat 14 e 
kadar daimi encUmcne vermeleri lAzrrndır. (4740) 

Garp Linyitleri işletmesinden : 
MUessesemizie müşteriler arıısmda llnylt kömürü sa.trşları hakkm

da yapılm olan mukavelelerden mütevellit biletimle haklarımın 1.6. 
9tl tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada. bulunan «TORKİYE KÖ
MUR SATIŞ ve TEVZİ MÜESSESESİ> ne devrettiğimiz! ve müşterile
rimize karşı olan vecibelerimizi de bu müessesenin tamamen tek&bUl 
eyledıği ıl n olunur. {3005 - 4~) 

Sahibi ve Neşriyat MüdUrU: 

AHMET EXİ..'V YALMAN 

Basıldığı yer: VATAN MATBAASI 

ayriyeden: 
Har ~ old 1 bu ~ de 'r:rt h:ı9kunıza k~·lık olntnk 

iiı.6re lbir tqmmuzdıın ıtnJW'8D. ~ her ~ına us 
olank: 

Fevkalade Tenzilath 3, aylık Abonman Kartları 
haurt ıunı tır. ~n ;) olculaTmtl'lln ytnnJ ha.urandll:n. itlbe.ı'en iba 
knrtta.n Koprli gi ·erUe İdflıl'ei M~~ Konkol blemindeıı tıetla
Tik edebllooelderl llfı.n olunur. 

Dev et Demiryollan İlinlan 
Muhammen bedell 710.000 (Yedi yüz on bin) lıra olan iki kalem 

bakır levha ve antrtuvaz çubuğu 4/8/ 1941 pa.zartMi gilnU ııaat 15,30 
da kapalı zarf u ultl ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek isteyenlerin 32150 (otuz iki bin yUz elli) liralık 

muvakkat temihat ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekllfierini 
aynı gün saat 14,30 a ka<lar komisyon reisliğine vermeleri lAznndrr. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
sa.tılmaktadr. ( 4843) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
MUessesemizlc müşteriler arasında. yapılmış olan mukavelelerden 

müt<wellit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi An. 
karada bulunan <Türkiye Kömür Satış ve Tevzi MileSliesesi> ne devret
tiğimlZi ve müşterileıimlze 'karşı olan vecibcleriınlzi de bu müessesenin 
tamamen teknbW eylediği ıllı.n olunur. (3006 - •260) 

Ereğli Kömürleri İşletmes:n :le:l: 
Müessesemizle rnU~terller arasında Taş kömUrU. kok klSmürll, brl· 

ket ve tall maddelerinin satışları hakkında yapılmış olan mukavele
lerden mütevellit bilcümle haklarmıı.zı 1.6.941 tarihinde kurulan ve 
merkezi Ankarada bulunan cTüRKtYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZi 
MÜESSESESİ> ne devrettiğlmlzi ve müşterilerimize karşı olan veclbe-
1erim1zi de bu :müessesenin tamamen tek.ablll eylediği na.n olunur. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMİYE PLANI 
KEŞlDELER: 4. Şubat, 2 Mıio'J, 

1 Ağustos, S lklncl~rin 
ta.rlhlerlnde yapılır. 

(3004 - 4258) 

1941 iKRAMiYELERi 
l adet 2000 liralık = 2000. -
3 > 1000 > = 3000.-
2 > 750 > = 1500.-
4 > 500 > = 2000.-
8 > 250 > = 2000.-

35 > 100 > = 3500.-
80 > 50 > = 4-000.-

300 > 20 > = 6000.-

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Çorlu, (Hususi) - Öğrendi
ğime göre Ziraat Vekilimizin 
Trakyada yaptığı gezi üzerine, 
ziraat kombinaları emrindeki 
traktör ve harman makinelerin 
den, 10 tanesi Trakyada işlet.mi 
ye konacaktır. 

lrğın teşebbüsü ile, 10 tane kö-1 
yün manevi şahsiyetine orak 
makineleri satın olınmıştır. Bu 
makineler mahsulü .çok olanlar 
la asker ailelerinin orak işlerin 
d~ b~ka, halkın da işlerinde 
çahştınlacak, orak ve harman 
işleri bu suretle sürat ve inti
zamla sonlandırılmış olacaktır. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlanları 
Bunlardan 5 tanesinin bu .se

neki mahsulü pek bereketli olan 
Çorluya tahsis edilmesi ve ayrı
ca bir biçer, bağlar, döver, har
man makinesinden de bir tane
sinin tahsis olunması muhiti
mizde memnuniyetle kar§ılan
mrş ve sevinç uyandırmıştır. 

Bunlardan başka kaymakam-

* Çorlu zahire borsasına ye
ni senenin ilk arpa mahsulünü 
Çorlunun Kemalettin mahalle
sinden Aziz Ocak arzetmiş ve 
700 kilodan ibaret bu mahsul 6 
kuruştan satılmıştır. 

Devlet hava yolları umum müdürlüğünden: 
ı - Afyon tayyare meydıı.nr p' t inşaatı ikt em üzerinden ve 

kapalı zarı usuıııe ek Utıncye Qtk&rılmrştır. 
2 - a - Sıstooıinın muhammen bedeli 867443 Ura olup muvEtkk.a.t 

teminatı 18448 liradır. ' 
b - sısteminin muhamrnan ~deli 3'29296 lıra olı.ij> muvdlı!ko.t te

minatı 16922 liradır. 
3 - Eksiltmo 2.7.941 çarşamba. g(lnb saat 11 de Havaı yo'ltan 

meydanında. ktun ummn müdürlük bhırunnda toplanac:ı.k koml9yon 
tara.fında.n icra. edilecekUr. 

4 - Bu ışe art f nn1 ve h rtneırnelerle mulawekı projesi 
ve resimler <18 l ra. <37> ~ mUkal>Hi.nde Dev'l&t h&vaı yO!lan tay
yare me)'letanında ıkliin umum müdürlük lbinojsmda. bulwıan a.bm satım 
komisyonundan temin edıhr. 

- Eksilt.meye gireceklerin Milnnkabit VekAleti'ne ihale tarihin· 
den en geç ee z giln cvve4ı istida e ~ <ederek ehhyet vesikası 
almalan ıŞarltır. 

lsUdalo,mıa.. buna ıbenzer l.ş eri yaptıklarına. dair işi yaptıranlardan 
aldıklan vCsika.ları raptedcceklenUr. Zııme.nmda. mtiracaat etımiyenler 
ve ehliyet vesik ı aln.mryanlar e'kı!fltımeye giremezler. 

Muhammdo 
~ 
LK. 

4012 70 

595 35 

474 &1 

31 155 

57 71 

93 30 

29 156 

l\Iın'&klcat 

ten1.aıat 
L. K. 

Semti 

300 96 Kadıköy 

« 66 Kadıköy 

35 60 Kadıkoy 

2 37 'OskUda.r 

4 33 üskildar 

7 00 Üııkıidar 

2 22 Üsklldar 

laballl'tii 

C&ferağa 

Rnıılmptı.şa 

> 

İcadiy• 

SelAmi Ali 

Yenimahalle 

lcadiye 

Hacı ŞilkrU 

Reşit efendi 

Rıhtnn iskelesi 

Suralı.ici 

Şetaret 

Sıvacı Ferhat 

No. su Cinsi 

H Akşap 7 odalı ve 4 katlt 
maa bahçe ev 

25M. 94 metre murabbaı arsanın 

66 

35 

12 

tamamı 

113 metre murabaa.ı arsa
nın tamamı. 

71 metre 75 desimetre mu
rabba arsanın tamamı. 
60 metre 27 desimetre mu
rabba arsanın tamamı. 
89 :rnetre 50 desimetre mu
rabba arsanın tamamı. 
79 metre murabba arsanın 
tamamı. 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı gayri menkullerin millkiyeti satılmak üzere tı.Çık arttırmaya çıkarıl

mıştır. İhaleleri 27.6.941 cuma günü saat 15 tedlr. isteklilerin mUdUrlUk Akarat kalemine müracaatları. 4510 
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TURI< TICAR~T ~ANk'ASI A.~ 
l(UPONLU VAD~LI Mt;VDUAT 

P-AAAN 1 BURADA -·~LE1 
fEj 

i%iNi 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömtlrlerl işletmesi, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 

c - Mahrukat bürosu, .Ankara 
d - Ereğli kömUı1cri işletmesi, 

Kok ve ihrakiye servisleri Anknra, İstanbul, tzmır, :r.ıerslllo 
Ereğli «Karadeniz. 

Yukardoki müessese ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Brıket 
ve tali maddelerinin alnn ve satımından mUtevelllt bılQmum mevcudat. 
taahhüdat ve matluba.tı bütlin hukuk ve vccaıbile yeniden teşltil e\'l• 
dlğimiz, 

l\lahdut m uley etW· 
TCRKJYE KÖll10R :sATI;-> VE TEVZİ 1'11'ESSESESt 

firmasına devredilmiştir. 

Al4.kadarlıırın 1 haziran 941 taıihlndi:n itibaren: 
ı - Her clns taş kömürU, kok, briket ile tali maddeleri !ç!n 'f'OS 

olarak yapılacak talepler müessesenin mcrkczıne: 
Adres: Atatürk bulvarı 21/23, Yenişehir, Mühendisler birliği bin•· 

sı, Ankara. 
2 - Linyit kömUrU için yapılacak mllracaıı.tıarm eskisi gıl>!, cGafP 

linyitleri işletmesi> Balıkesir, adresine, 
3 - MahalU ihtiyaçlar ile <taş kömllrll, kok kömürll, lmyib fbt'&" 

kiyelik kömürler için o mahaldeki şube veya ncentclerim.ize.> ıstanb!JL 
lzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğli <Karadeniz> de şube ve depolarııı:ıı' 
olduğu gibi muhtelif şehirlerde acenteler vardır.> 

4,, - Mahrukat knnımu mucıbincc evvelce intihap edilmiş ve ırııl' 
kavelesi henUz hitama ermemiş acentelertmiz ile diğer mUstehllldcıi' 
Ankara merkezine. 

ıs - T kl:lmUrU, Unyit, brike , kolc v tnıı maddelerinin ihracatı fi 
terine milteaJllk hususat için Ankara merkezine, 

Yukardaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, ~~ 
ve depolanmızın telgraf adresleri: Mahrukat. (8008 - 4251 

Kayseri Tayyare Fabrikası Sabnalnıa 
Komisyonundan: 

1 - Fabrika civarında iki erat pavyonu, mUştemilAtı ve karını>' 
zaayonu kapalı zarf usu1ile ihale edilecektir. 

A - İhalesi 4/ 7/ 941 cuma günü saat ıı de on ibirde fabrll'' 
satmıılma. kamisyonunda yapılacaktır. 
B - İlk keşif lbedelı 73172 lira 28 'kuru.'}tur. 
C - Muvakkat teminatı 4908 lira. 67 kuruştur. Kat'ı terrılflll' 
tı <9817t. lira 23 kuruştur. 
Ç - Şarlname,, pllın ve l.ktışi.fnamc maliyeye yatırılacak S66 

'kuruşluk mak'buz kar.şılığmda. fabrika satmalmaı komıny011U11" 
da. mesnJ zamanında tedarik olunur. 
D - Teklif zarfları 417 / 941 cuma gllnU saat 10 na 1cadııt 
komisyonda kabul edilir. Her ne ısuretle olursa olsun sa.at ıO 
dan sonra gelen zarflar reddc!liltr. 

2 - lstcklilcrin şartname almak tstorlerken bu işe liya.Jtat1ı tııı• 
lundUklarıno. dair Nafıa ve Ticaret Odası vesikalarını göstennclcl'i 
rnecburldrr. Gerek şartname istm-ken ve gerekse ihale gilnU vesı~ 
ibraz edemiyerılere ~rtname verılmeyeceği gibi ihaleye de iŞtlr&J: 
edemez. (3887) (4826) 

~-------------------------· Tl.rldye CftmharlyeU 

Ziraat Ban ası 
l'm'Ull.lf taribi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Ttırk Una 

Şube ve a.jaııe adedi: 266. 
Z1ra1 ve Ucaı1 her nevi banka muameleleri. 

Ft.ra blrikUreıılere 28,000 ıı, lltramqe ~ 

Ziraat Bankasında lmmbaralı ve ıhbarsız taaa.rrut hesapıarmdl 
m as &J Ura.u bUlunanlara Benedo t defa çekilecek kur'a ile ,,.,.ıs· 
daJd pl&.n& göre 1kram1ye d&Attılacaktır. 

' &de& ı.ooo liralık ....,. Un 
' • 809 • ,,... • 
• it 1151 • ı..oM it 

'° it 100 » 4,teO • 

108 Met .. llrallk 

180 • 

.. 
il • 

DlKKAT: Heeaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Ur&dan aP" 
fı düpnlyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 20 fazlasUo verilecekW'• 

K.ur'alar senede t defa, ll mart, 11 huiran. ll eylOl. 
11 Birincik&nunda çcldlecekt1r . 

6 - Taliplerin te"kllt mektupla.r:ını en geç ihale saatinden bir saat 
evvel elGSiltme ıkomlsyonuna ma'kbuz muka.blllnde vermeleri ve hangi 
sistemi ne k dar tenzll'Atla kabul ettiklerini sarnluı.ten göstcrmete'l'i 
l(ız.rmdm (3357 

Beykozda Dereseki clvarmda vakfa alt Karakulak suyunun icarı 

on beş gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 30.6.941 pa

zartesi günü saat 115 te Kadıköy vakıflar idaresinde yapılacaktır. Şart

namesi dairede bulunduğundan ttıteklllerln her gtın ldııreye mUraco.atla 

görmeleri ve arttırmaya gireceklerin de ilıale gtınU muayyen saatte ha

ıtır bulunmalan ilAn olunur. (4732> .._ __________ _,,, ............................ ..... 


