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Unutulmuş bir cennet 

Yazan : ABA OINDGZ 
Bugün 3 üncü say/ ada 

B. M. Meclisi Bariciye Enclmeni 
Türk - Alman muahedesini ittifakla tasvip etti 

Biriyle mottefik, 
diğeriyle dost Meclisin, muahede lô.gihasınıri 

l>Unyayı dolduran kin ve 
W"'1t kaırştsında bu srfat-
1., birıteştrrebiliyoruz, çün
ko ibiz 9tMa n.ıhunu fen te
.._ f8ldmde temsil ,ediyo
ruz. 

bugün bekleniyor •• 
goruşmesı 

.. • 

Başvekilimiz Doktor Refik 
namına beyan afta 

Saydam'ın 
bulunması 

mecliste hükumet 
muhtemel 

lıan: Ahmet E'*" YALMAN Ankara, 24 (Telefonla) - Büyük Millet Meclisi.ne verHıAi~- Muahede mahiyeti il:ıibarile iki rekabtan teval&j eckco1deri ve 
l!!I. iz, İngilterenin müttefi- 'i ürk.:ye Cümhur.iyetile Alman ti. Muahedenin tasdikı için ha- tarafın arazilerinin ımasuniyeti.ne iki ımemleltetin müşterek menfa-
Q ki · Al d Rayhı arasında 18 baziran 941 zıl'lanan .lcanun lay.ihaaının eaba- ve tamamiyeti mülk.iyeeine mü- .Ucrini aliıkaıdar edCll ımcsclelcr-

yız, ~nyan~ os- tarıihinıde Ankarada .imza ednen bı ımucibes.inde hükumet fi:>yle ıtekahilen riayet ve yekdiğeri a- de dostane temaslarda ıbulıuna-
)bz,da~vy~~nn. ktelndı behesal - :rt uabede taad.ik edibnck üzere dem-ektedir: leyhine müteveccih her türlü ha- (De\._ Sa. S. Sil. 2 de) = 
. ıma ıyı nıye er s e- ======================~==================::::!-'~ 

• dürüst münasebetler ara-
bir kom~usuyuz. 

Bugün memleketimizde üe 
· çte de bir çoklannın zihni 
11.oktaya saplanmıştır: Böyle 

. sıfatlar nasıl birle§ebilir? 
birinin canına susamış üç 

nla ayni zaminda sami
tnlinasebetlerde bulunmak 
her üçünün de itimadına li
bir surette hareket etmek 

rnümkün olur? 
l'Cer harbi ve onun kinlerini 

'- llefretlerinı ölçü diye alır
ı.:: Pek doğru ... Bu sıfatlar bir 
~ez. üç hasmı ayni zaman
lı..:_ hOŞnut etmek ve her üçüne 
~ dürüst kalmak imkansız \teydir. . 

'lıiız fUl'88I var ki harp g~ı 
~Je!idir. Herkesin son gaye 
~.Biz i1e sulhu, hem d~ 

tı11.-fltt. ve temiz şeklinde temsil 
... -~z. Sulha ait gaye ve 
~leri ölçü diye kabul• 
~ iş derhal değişir. O za-J 
~ tu nokta göze çarpar ki 

dtinya yüzünde başkasının 
~a gözü olınıyan hemen 
~en biricik tok .gözlü mille
"" Bu sıfatla arızi kin ve nef
~n üstünde kalmak, İngil
~llin müttefiki, Almanyanın 
ı.. SovyetlOi.in dostu rollerini 
"it 8.rada. tutmak ve bu rolden 
....: birinde sulh ve insanlık 
~~ istifa.deyi düşünme~ 
.. ll& aümkündür. Böyle bır 

.. 
'belki cJe uzaktır. Fakat za
~.durmuyor, hele §U.taY!are 
~de çok süratle ıler~yor. 
'"4'lt §eyin bir sonu olduguna 
~ sulh rolünü oynamak için 
~ fırsat düşeceği gün de el
~ gelecektir. lşte o gün, ln
~eye ittifakımızı ve Alm8:n: 
.:..._n dostluğumuzu, Ruslara ıyı 
~luk hislerimizi ifade et
~ i~in pek güzel imklnlar 

Alman pike ta:ryarelerinin bir te bir herine hlc:amtan 

agız. 

lzmir ve havalisinde uzun 
süren bir zelzele oldu 

tk..IJ.ar.P sisini dağıtmak ve sulh 
·~etinin ortalığı aydınlatma
~ Yol açmak için bir tek ~e! 
~dır: İdeoloji misyonerlıği
~ her türlü ıekillerile orta-

O>evum Sa. s. sa , ele) .,. 

lzmir, 24 (A.A.) - Dün öğle 
üzeri ... t O!! lbirde tehrimizde 
ol'ta tiôıdeıtte oldukça uzun süren 
bi:r ze)zele ~uttur. Hasar yok.
tur. Zelzele ayn4 zamanda Dik.ili, 
Bıııyınıclır, Tire, Cumao'V881, Scfe-

ri.h.i.ar, Menemen, Karahunm, 
Urla. Foça ve lb.ilıh.a.a Deiir
mendere naıhiyeainde fiddetlice 
hi98Cdil.miştir. Değirımenderede 
vukua gelen zelzelede meltıtep bi. 
naeı ve köy odası oturıulamıyaeak 

'========::;::::=========== derecede harap olmut ve diğer 
binahn'da da ç.a.tleJdık1ar huaule 

...... ""---------------------.---------:;-1--
H ARP VAZİYET/ 

....... -4---------------------------------ı--

gelmitti.r. Ze!Zele ıut on •biri bet 
geçe ba,lamıt. on aniye devam 
elllmiltir. Diğeır kazalarıe!•n Nl'91n. 

cu.w .... : Sa. .. 8L 1 •> -

1 Alman -Sovyet 
tayyareciliği 

Bir lsviçre gazetesi, 
hava harbinin kat'i 
safhaya geldiğini 

söylüyor 
A'W'Upanın ıaıık~nda dünyanın 

en büyük havaı muhıarıebcler.i olu
yor. Bu, Alman - Rwı hava ttnu· 
herebe~ridir. Almuılann. ha
aun\arına karşı kahir bir ta~ıw:re 
üstünlüğü temin etmeleri müm· 
kün değildir. -Bugün Alman hava 

(Deftmı: Sa. s. 8L , de) /// 

Milli Sel 
1 Temmuz Deniz 

bayramına 
şeref verecekler 

l temmuz denizc.ıik bay
ramı miina.ebetile yapılacak 
tenliklerin Modada yapıJma
aı kararJqbnbmftır. Öiren
dijimize söre Milli Şef la
mel İnönü de yübek buzur
larile bu merasimi wereflen
direc:elderdir. 

Denizciler bu seneki bay
ramın çok mükemmel olması 

için fimdid• bazırbkl...a 
bqlı...,a.rdar. 

O sin klllpler .........._ 
yapılaaık miilabakalardan 
ba,ka DenizyoBan, Şirketi
bayriye Limanlar ltletmesi 
ve d iier deniz t~ 
araaında büyük filib Yant
lan yanılacaktır. 

Münakalat V eküeti tara· 
hndan yantlarda kazanacak 
t9feldriiUerJe kür,elcçilere ma· 
dalya ve bp. verilmes• b · 
ra;laftınlauftır • 

"-------~ 

ingiltere 
Almanları meşgul 

etmek için 
Norveçe asker mi 

çıkaracak? 
Pazar -O.hı •ba,Jay.an ve tari

hin en ibüyüık. nıuharebeei olan 
Alman • Rus harbi devam edi
yor. Bu harbin be,l'amUı ber 
yerde ihayret U')'aNftMJı§tJ.T. Çün
kü biç bir ta.rafta Alnl1ln - Ruı 
münaeeıbwnnı bu kaıdar gergin 
old.uiu düşünülmüyonlu. 

ı 9 39 eeneeinc ltada'I' Aiman • 
Ru. ımünaııebatı QOk gergind.i. 
Rueyanın clem~at devletlerle 

(De\Wm: Sa. 5, Sü. 1 da) -

Sovyet - Alman harbi 
Yazan: lbıan 80BAR Kadın avcısı Eyüplü Halit'in 

Meraklı Hatıraları 

Pek yakın 
Bir zamanda 

VATAN 
Sütunlarında 

Alman -Sovyet 
Harbi 

Avam Kamarasında 
Nutuklar 

Sovyet tebliği 8 • E d en 
300 tank tahrip edilatğini. Afm• - Sovyet harbi müna-
51 tayyare düıürü1düğünü sebetile son vaziyeti izah 

sopa · esir alendtğtnı edet"elc :Türle - Alman pakta-
bilc:f uiyor .nıa da temas etti 

Alman tebliği 
Sadece harekibn 

muvaffakiyetli 
olduğunu zikrediyor 

Ceplle iç lllJD 
mmtaa,a 

a,nldl 

Finlantliya şimdüik 
harbe girmiy or 

-
Bir meb'us: 

Türkiye, ergeç hangi 
tarafta olduğunu 
bildirmelidir, dedi 

•• Çlrçll ...... ... 
ederek ...... .... 

C8ft)I nrdl 

KaTRc.a, bir milyar 
tahsisat kabul etti 

M~a. 2.f (A.ıA. ) - Kı- Londra, ı!1 (A.A.,J - (Reuter) 
zıloııclıunun aan ~ı ~en Alman wti~ tlzertne So\tyetler 
tdbliii: Birltfi lla'latmda takip edilecek lnct-

(nen-: ... 1, ...... /-1 , ............ 1, 8L 1 ~ .,., 

Yeni tefrikamız 
Malakalı Kadın 

"l'raacl de Crolaet,, ala nelll ro•••ı 
Yeni romaturmz size yabmıcı gör~r. Fillm 

olarak beM<i ide gördünüz. Herhalde unutuamı~ ifllimter
den bi.riydi· Baş erkek rolü olan SeıUm rolünü Piyer IRitar 
V ilm oynamıfb· 

An<lrey rolüne Edvig Föyer çıkmıştı. Oabriyel ıDorzlat 
da başlıca roJlerden bvinde .iodi. 

Kitpa ta çok beğenilmiş, ~ lar.asn'llda yer ıalmıt 
bk' romandır. Mahıı1ca da Selim t*hnıda .,i:r müslUmen hü
kümda1"1la müstesna lbir tngil~ ıkadını arasmda cereyan ed .. 
eşsiz ıve heyecan dolu bir ati< madenastftı ~yor. Bu ati· 
zel qk masalı sizi mut&aka teshit' edeaıdk, sürükli.,....ıktir. 
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Türk 
( Tarihinde Casuslar 11 ŞE}-ltR t-IABER~ER• i=I 

ile Bizans prensi Andronikos 
Türk prensi Savcı Beyin 

saltanat macerası ve casuslar 

Ekmek 1 Bir yılan hikayesi 1 Kahve 
Fırınları Ha ık tipi ayakkabıları daha ~ok Meselesi 

Bir deli ile 
mülakat 

le5l izim mahllllede doJatırı 
Uii:iV ötekinin berikinin .,er 

diği bet on para ile geçinir y'1' 
akıllı, yarı deli zarareız bir ,. 
dam vardır. Bilenlerin anla~ 
!arına göre kendisi hem iyi ~ 
aileden, hem de tahıil görıııif 
bir adammıf. Karııı öld~ 
bir ay aonra çocuğunu da JıİI' 
yangında kaybedince aklUll lif" 
natmıf. Umumi malumatı ~ 
vetli ve garibi ~u ki tasa~ 
ettiği paradan herııün ç~ 
baabnp a-azete alıyor; uslu.~ 
lı okuyor, sonra deli dolu tll'~ 
ediyor. 

Yazan: İhsan BiRAN 
- !i -

rari~ bu m.~hul kahramanlardan 

1 

kendisini dinliyecefJm. ŞikAyeti doğ. 
b;u bır tek ıaım bıle bırakmamı..- ru iae hak verecefim. 
tır. Fakat hepıi de kahramanca i~ Tabu kimse çıkmadı. Murat Bey 
,:t;rdUler. K&\'l'&Y& ayrılanlar amele HkQ 
.ar .. ında deh.fıetli bir kavga çıkardı· 8 netini muhataza ederek acı bir 
lar. Bu karga,alrktan istifade ede- ::ıesle devam etti: 
rtk bir kısmr sil.llrhaneyi ba.stıla.ı·, - Oğlı.nn benden ne fenalık ~ör-' 
muhafızlara hücum edere'k an- ıiU? EvlAt baba.ama kar,ı isyan e-. 
&tm1 hepsini kılıçtan geçirdiler. der de vatanı &tetJe verir mi? Stzı 
Diler bir k.nmır da kalenin kapıları- ocakta böyle kahpece tşıer için mi 
na k°'tu1ar, muhafızlarla. dögtv,ıerek yet.i.ştirdfk? Ben sizin bu çiTkin ha
hep9ini yere serdiler ve !kapıları aç- reketlnizi haber aldığım za.man, at, 
trlar. Pusuya yatan Türk kuvvetleri •IIrtmda gazada. bulunuyordum. Du
tçeri girdiler. Şehir lblr anda fethe- yunea inanamadım. Ne otulda.n, ne 
ıllldt. Ahel!Mn btr'J()ğu k..,..I koy- de sizlerden yana 've Türk ülkesine 
mak ietec:Uler. fakat pek çabuk ce- karşı bu 'kadar nankör1Uk urnmu
_,, g-ördüler. yordum. Blz ne bl1yUk ga.yo peflnde 

Tllrk1erlıl ~ bir hıle kullana- ~uyoruz, siz og'ııunıa, bera.ber ne
e&lılart Rumlann aklııı& bile g"e!mo- lor YBPIY<>r•unuz. Yaptrklarnnt Yik
mı.ti- Til!'kler Dimetdkayı UZQn m.tıd mal< tllui sae nereden geldi? Ben\ 
- muhalua ettiler. Fakat Orhan daha fllZla. ısöylet:meyin. Vann a.r-
-.,. kain pederi Kantakuzinosun ha- kadaflannıZ& .söyleyiniz; itaat eden-
,tınnı ·kırmadı. Onun ricası Uzerine leıil at!edecefim; fakat tayand& de
.tekrar geri verdi. KanlakUZinos BI- va:m edenleri Çok tı<lcletll cualan<II
'l&n.I tahtından çekikliği halde yine racaıftm. , 
nemleketinin menfaatlerini gÖZeti- Murat Beyin bu BöZleri Savcı Ber 
1'0Nu. KallandtfI dllstur da '111 idi: Yın kandmlmı, a.8kerlenno çok teoir 

clyi bir vatandaş, vatanı idare ~ etti. Bunlar ordugtha döndüler, Mıı 
denlerin yaptıkları 1ıe.ksızlık1L~ rat Beyin sözlerini ertesı .sabah ar-

. kad-.larmıa. &n1attııar v<ı hayırlı bi· 
cezasınr vatanına ~ektırmcz.> O bu- rer casus gı"bl bütti 

n ordug!ha yay
nu 'l'Urkten öğreıı'mlftı 'Ye damadt dtlar. O gllnUn gecesi Savcı Be 1 
Orhan Beye bwıu hatırlatıyordu. maiyetindeki askerlerin hemen h;p~ 

:Jf. •i Murat Beyin tara,tma geçtner. 

776 - 13Hı ydında Murat Bey A
nacloludo.kl karışıklıkları bastrrrnak 
&Mre sefere ha.zrrlandr. Bizans Jm
para.toru ( Yuanis) e a.'!kerile bera
lller maiyetine gelm~ini emretti; 
ba.tu. 'kllçUk oğlu (Manoel) in bera
ber bulunmasrnı istedi. İmparator 

Murat Beyin hı<l<letinden l<orktu, 
blly\ll< otıu (Andronikos) u Bizansta. 
kaymıaltarn. bıraktı, kendisi oğlu Ma
.nool Ue beraber Murat Beyin maiye
tine iltihak etti. Tüı'kler Bıza.nsm 

iki ln>parat.orımu da maiyetlerinde 
Q91~y0ı'lardı. Murat Bey de oğ• 
1u Savcı Beyı kaymakam btrakmış
tı. 

Savcı Bey, ordusuz kalma.k!\ı bera
ber babasının merhametine ve ,e
ı!aatine Utlca. etmedi. Maly<!ttnde ka 
~an Sadık: bir miktar askerle Dime
tokaya, 'kaçtı "Ye orada müdafaa.ya. 
karar venıı. Fakat baba oğlunun 
,ı>ef!nl brrakma.dı; o daha Dlmetoka 
kale.sinin kapılarını .k.aJ)atJrken Mu-. 
rat Bey or<lusı1e surlara yana.,ıı, 
,Saver Bey bırkaç gUn 48.yan<lı; a. 
Jıalinin erzakı tUkend.i. Nihayet aç
lıktan mıthw~acaklanm ania<lrlar;. 
.şehrin k"ıJ'ılannt açtılar; iki tsi 
,prenaı Murat Beye teslim ettiler. Mu 
rat Bey 1k'alenln Ast mtidatilerlnL 
dereye '"ktlln!U. Bizaruı prenol An
drontkoau ct!zalıuxllrm8sı için 'Bizan" 
la bab86ına gönderdı. Bwı<!an sonra. 
!Murat Bey oğlunu divana, çekti: 

Be:ediyece s:kı bir 
kontrola tabi 

tutuluy;ır 
İstanbul belediyesi şehrin muhte· 

lif semtıer:ncteki frrınları örkı bir 
surette •kontrol etti'rmektedir ve mu. 
tettiıfl8Te 'kontro(larznı yaptıkları fı
rınların t•ttl• detterlerine her kon
troıu kaydetmeleri emri verilmlştfr, 

Dünkü teftişlerde, Beyazıtta Meh· 
met Durunun fırınında günde 18 çu~ 
vaı un tfl•ndig! ve bl'n iki yüz ek· 
mek çlkanldrğı anlafılmıf, 210 ek
meğin tartildrğı zaman eksik olduğu 
görUlmUŞtUr. 

Yfne Beyazrtta Şe'\.'lk:ebn fırtnında. 
beheri y?rm! gram ~k!lk M e'km•k 
bulunmu~tur. 

Ça.Njıkapıda. Şev'k'etin !ırınJnda da 
beher çuvatda.n 110 ek'mek çrkarfldı· 
fI t-t Odllıniftlr. 

Darülacezeye yeni 
bir paviyon ilave 

ediliyor 
DarUIAcezenin da.ha esaalı bir sek

le .sokul•rak genlşl"tilmesine 'k~rar 
verilmiftlr. Bunun için 1de DarUIA.ce
Ze binasının etrafındaki bUyltk a~a .. 
la'l" belediyece iati.mlA.k edilerek yeni 
bir pl-ı.\iyon iıv,ıa edilecektir. Bu pa.
vtyonun inşaatına da en ya'kın btr 
zarn.dnda başlanacaktır. 

Fatih itfaiye yoluna 
refüjler yapılacak 
İstanbul belediyesi, yollardaki tre

tuvatıarın taml'tlle bazı yerlerde re
tüjler lnşıı.ınna <levam etmektedir. Bu 
'meyanda Fatihte itfaiye caddetine de 
6500 ltra sa:rtııe refüjler ın,a ecllle
ce'ktir. 

Esnaf cemiyetleri 
kooperatif kuruyor 

zaman bekleyec=ğiz 
Malum yılan hikayesi gib; uz,. 

yıp ,;den ıhall< tipi ayakhbıları 
mese1es.i haık.lt1nda akiıi•mız •or· 
gu mektupları üzerine, malltmat 
t:c.Cn.mek ve aor..gu &ah.iplerine ce· 
vap vermek için Mınta.ka Ticarıet 
müciürl1iğüne müracaat ellik . Bay 
müdüıı, muavinine, muavın de 
Ftyat Mürakabe bür09una ır.lra· 
caatımızı tavs~yc etti, Büro:::la a
radığımız 'malWnatı bulam.ıdı!' • 
mız içindir ki, Yerli Mallan Pa
zarı, Beykoz kundura fabrikası, 
Sümerbank Ayakkabı Sanayi" 
müdürlüklerini de, her birinden 
aldığımız tavsiyelerle taciz ettik. 
Nihayet, Ticaret Oda., re.isliiin
den şu malumatı cdinddt: 

- Ayakkap]ar Akmtop kun
du!a mağazasında ya1>1lacak. 

lhımaL etımcdik, ora.ya da -g\t
tik ve mağaza ...ı.ihi Bay Sa.eli 
Mera-enk ıı!nüf(ük. .Bu zat ,bize 
ıunla.rı eöyıcdi: 

- Bu meseleyi ilk defa ort.e
ya atan b.öziz. Bu huouata evveli 
Vali ımu&vini Bay .Af.met Kınıka 
müracaat etmiftik. Teklif.imwn 
te1ikikına on&mur ecı.ıen Mınıtaka 
Ticaret müdürlüğü teldif ve nü• 
munekrirnizi •wwun 'buldu, Su 
tip ay&kkalbı için t6'1bit edilen 
vasıflar fllnlal'dı: 

Köecleei .iyi cinetenı derİ•i en 
iyi yerli vidala vey& memleketi
mizde tahaJdanan .iıkMıci kalite 
Avrupa deri.inden ve ı,ç.iliği tel 
dikişli olm.ıc. F altıııt, tel dilı;i,j 
~ne&k. ~ahıikalarda ~ıla:bilecei,i 
JÇın dıger imalaıbanelel'de yapı
}anların içi demir ç.İvi ve kcna.ı 
dik.itli 'bulumn•k, Hğlam ve tek· 
len de zarif olmak. 

nafa 690 'louru~a verilecek, esna! 
d& haıkıı. 760 ikuru,a eata.caklar
clı. Bu <talep ve teklifimiz te<~i.k 
edild;ği sırada çiy deri fiya,tlanna 
hü:.fıı.'!!etçe bir narh kondu. Şiın
di verilecek kararı bek'liyoTuz. 
Bize lbil<!irilince hemen imalata 
batlıyacağız. 

Bu ıhueuMa ma1Wnatına. müra .. 
caat ettiğ;m.iz Ayakıkabıcılar koo .. 
periı.tifi re;.; Bay Abdullah da: 

- Deri ve ımalzeme fiyatlarl 
değİJtiği için kooperatifimiz halk 
tipi &yal.k..bı im_!!iitına iştira4c 
etmek imkanını bulamam•ır· 
Evvelce tetlbit edilen 660 'kuruş" 
yapı'lnasm <tckt.f ettiğArıtz lbir 
Ura zam ka'bul edilir ve yahu·t da 
çiy d-cri narftı üzerind~n deri te· 
mini imkinı olursa i.maİi.ta ba~
lıyac&iız, demô9tir. 

Alakadarların malumat ver
mekte ketum davranmalarına ve 
•yaJckabıcıların verıdikleri malu 
mata nazaran, halk tipi ayO:kkabı
ları .işinin halli için herhalde hiıaz 
daha beklenilmek ic•p edeceiı 
an]&f>lmaktadı.r. 

1000 ton yapak 
ve tiftik 

Macariotan ve levi!freye a-ön
derilec.ık 1 000 ton yapağı ve 
tiftii.in .ihracat liaansları çıkm41· 
tır. Bu 1000 Clon evvelce olduiu 
gi.bi yalnız Tiftik ve Yapağ, Sir-
1.iiine aza olanlara verilmekle 
!t&lmay>p aon üç eene :zarfında 
yapt.ı.ları İhJ>aeat nanl'ı itibara 
ahnııxak Birliie dahil tüccarlar• 
verilec~ltltir. -

Bir asetilen fabrikası 
kuruluyor 

O zaman y&ptıiımız h"8plar. 
la •bu •Y•k'k•plann altı liraya 
m•I olacaiı anla9ılm19, yüzde on 
kirla 660 kuru,.. ·eahlmaaı da 
kararl-.ıııı,tı. Fakat, bu ıkarar 
verildiloten ıbör müddet aonra 
deri ve malz;eme fiyatle.rı yükael: 
di. Biz de muayyen olan yüzde 
on ıkazaneımız:ı temin için evvel .. 
ce tesbit edilml§ olan fiyata :yüz
de on 'b~ zamıncd.ilmeaini i.te
dik. 'Bu ıheaapla. ayalokaplar eı-

Sahillerimtzdo 1:50 yt 'mütecaviz 
tenerlerıle kullanılan petrol sarfiyatı 
nı azaltıp .... uıen miktarını çoğalt
mak üzere tehrimlcde btr uetflen 
tabrlkaaı kurulmaaı için Münıı:kallt 
Vek&l~".- tetkll\lf.I' ~"9Ilıaıalı,.tadır. 
Bu -fabrtk& $one<le 1)0 'bin 'kiloya yak
ıa,an ve fenerlerlmlze IAıım olan aae
ti!enl temin edecektir. 

Kahve iki yüz ellişer 
gram:ık paketlerle 

satılacak 

lotanbula gelen 1638 çuval 
kahvenin tevz.i.i m.,sclesile Vil.i· 
yet one'!i'Ul olmaktadır. Bu m..sc
le halckında bir lcarar almroak 
üz.ere dün Viliyette Vali muavi
ni Bay Raşit Demirta~ın reisli
ğLnde bir toplantı yapıUmı~tır. 
Toplantıda kahveron halka ne 
ııekilck daiiıtıl•caiı meselcti gö
rü,ülmiiş ve iki yüz ellişer gram
lık <kapalı paketlerle çekilmiş o
larak 'l&tılması kararla~ılm1Ştır. 
Her kayma.kamlık kendi mınta
kası dahilindeki kuru kahvecileri 
polis vasıtasile ko.ntrol ettirerek 
kahveye •herhangi nohut veya ar· 
pa glb,i yaıbancı bir madd.cnin 
k_arı,tırı~uına meydan verihni
yecektir. 

Dünkü toplantı hakkında ma
LUmattna ımüraca&t eıtıtiğ.imiz Va!i 
muavini Bay Rafit Domirtq bir 
aı<kadaf!mıza fUnları eöylemiftir: 

c- Topla.ntıda kahvenin pe
r•ker>de fiyatlarında tenz.ilat 
yapmak imki.nlarını görüf(ük. 
Y •oıla.n teııluklerden de ımüıbet 
neticeler aldığımızdan bu tenzil&. 
tıı temin için icap eden tc!jCl>büo
lere girifmit bulunuyotuz. Vazi
yet; Ankaraya da. bildird.k. Ce
V•p geldllcten eonra fiyatlar tes
l:üt .Qilecd( ve tevzi"'~ derhaı 
i?aflanacaktır. Şimdiye kadar tev 
ziatın -gecihneaine sebep k .. hve• 
yi 'halka daha ucuz olarak 'temin 
em>elo irrlkanlarıntn aratfırrtma
aından ileri -gelmcl<te idi.> 

Bundan bafka, kahve meoele
&İne da.ir dünkü akşllm ııazetcle
rindc çlkan bir yazı münaoebeti
le yapJıiınuz tahkikatta yazıl•n 
yazının haJdkate hiç ek tckabüi 
etmediiini öğrendik. 

Dün, bizim kap1Rın önüod" 
geçerken içeri çağırdım. "i' 
mek verdim. Bir taraftan ~ 
ğini yerken bir taraftan da lıl' 
nuımaia bqladılı:. 

- Ne var ne yok, ,..,..; ~ 
teY var mı? 

- Eıki bildiklerimiz: »iJ' 
lar boğuşuyorlar. _,.. 

- Peki, bunun aonu ne "' 
cak? 

- Vallahi bilmem. Bir Jolll'f 
toprak için birbirlerini yiyor"'° 
Halbuki bu kadar adam Ö~ 
ğine bir araya eelaeler d! ~ 
.zin suyunu kova kova tJOIP'
salar üçer iane daha A vroP" 
Asya, Afrika, Amerika, ,..,, 
tralya çıkar. 

- iyi söylüyorsun •.""'..: 
nizin gularını nereye bıOfP""" 
caklar. 

- Kuyulara kıran ını ;.'-
Döksünler kuyulara! _ ıJı 

- Peki, ya milyonlarca .,..... 
ne olacak? ıl' 

- Dünyadaki havuzlarıP 
yu mu çekildi. 

- Doğru söylüyo""""' "İ 
ki, ıence harbi kim kazan•~ 

- Allah bilir ama, lnıiJi'I' 
rin donanması kuvvetli. :,1 

- Ha, sabi, Senin ded 
a-ibi denizin suyunu çekerli"' 

lnıiliz donanma11 ne olı.ır 1 lıt 
- Dütündüğün feye J>a!ı_., 

O adamlar icap, edene dr~ 
tekerlek takarlar. All- ;.J 

kail.,. ecijp Almanya ~ ~ 
yanın altına tekerlek taJOI"'" 
tan kelli... -1 

Fakat Andronlkos 'babası Yua
nlaten nefret ediyordu. Hukukunu 
çıtnıyerek ....ıtanat 'l"rtkliğine diğer 

OClu (Manocli) eeçm ... bu yüzden 
kıı.Jblnde d~tll .bir kin. blrlkmi\'tl. 
Babumd&n intikam almak ,,. Bi-
ana 1fahtma oturmak istiyen Bizans 
pr .... ı bu fınattan istifade etmek is

tedi. GözUnll hmo bUr1lmü' olan An
dronikoe Savcı Beyi elde etmeğe ça.
ııttı. Onunla çarçabuk muhabere v0 
mtlnaoebet peyda ettL İki C'enç prens 
hUkQıneti ellerine almağa, baba1arı
nın tahtlarını devirmefe karar vere
rek &nlafm& yapblar. Maksatlanna 
eriftmedtkçe, ai1Ah.1annı bırakmama

fa .söz \•erdiler. 

- N~in ihanet çttin, seni bununı 
için mi bUytrttUm? Emanete ihaneti 
kimden ög"rendin? Bizanslıların da 
bize ldU!flllan olduklarını bilmiyo11 
muydun? Sende evıat mUhabbeti 
k&Jmamı, ... 

Mura.tı Bey ce1Jttlara emir verdi: · 

- TUrk ülkesine ihanet edenin ce 
.zası ölllmdUr. Oyun 'bunun gözleri
·nl., 

Eanaf coaı.ttatleriNır binr-koo. 
peratif te•ki1 ehneleri kararlastı
rılmı1tır. Otelciler ve Madeni Et
ya Sanatkarları cemiyetleri de 
kioopera.t.if ıkurrnak üzere hazır· 
lılclarmı bitirmL,ler ve birer nı
zamna,'Tie hazırlamı,.Lardır. Ha
zırlanan ,nizam.nameleri alaka
darlara tasdik ettirmek üzere ce
miyet reisleri Ankaraya gitmit
le•dir. 

SORUNUZ--------~ 
,----SÖYLIY ELiM 

Bu p:ı:cte •Bir yılan hikayesi• 
ba,Iığı altınıda neşrettiği yazıda 
hakikatin tamam= dı11n& çık· 
mı9(tr. Komiayonun iki haftador 
iti teılkllc. eUııekte olcluiu tevzi 
ifini yapamadıiı gihi fİJ:'at tctbi
ıtini de bo.tarmadığı i§aret olun
makta idi. ,Bu haber tamamen a
ııJ.ızıdır. Ofiete malumatlarma 
müracaat ettiiimiz alalı.adar kim
aelcr bize ~bu gazeten.in nq.riya .. 
hnı tekz.it> eder malüyette run
lal'> eöyı..ro.i,lcr'dir: 

- IKomiayon tevzi ifile alaka
daır değildir. Bu i9k VHiyet 
mefl!Ul olmalı.tadır. So;.ra fiyat 
meecleeine gelince loahvcler gel
meden fiıyat 'tesbitine imkan var 
mıdrr} Ka'M:eler daha dün Hay
c!,ıarpaşa,..a gelmiftir. Ve lbiz de 
b~n. f.iyat tcsb.it edercic flyat 
Müra.lor.be :komisyonuna yazdık. 
Of;. loen.di üzerine dü!jCn vazife
}'> yapmı,ıır. • 

- Yalnız donanma delil t1 
yare de mühim rol oynuyal 

ni. <;ehirleri yakıp yıkıy~_.:., 
- Akılları olsa telıl""" 

,emaiye açarlar.; 

- .Şehir büyüklüğünde fi' 
siye yapılır mı? 

Fakat bu iki harts ve ihanetkAr 
evl8dm düunlert çarçabuk meydana. 
çıktı. Bunu ilk haber alan Murat Bey 
oldu. Btzansta ve Türk U'lkestnde 
kuf uçurtmayan Türk caswıı1arı me
ı;eleyı vaktinde haber aldrlar ve der .. 
hal Murat Beye yet~rdiler. İki hlb
rıs prenır casuslann kulak misafiri 

· otdttk.larmı anlamamı,ıar, anl&fllla· 
nın bu 'kadar çabuk meydana ı;rka

rdacağını Uınmaıruıf]ardL 

Murilt Bey oflunun kandırıldığlna. 

,.e aarl kabahatlinin Bizans prensi 

Andronikos olduğuna hükmetti. Fa
kat lkisi.ııin de ceza.landlrılmasına 

karar verdi, Bu çirkin bAdiseyi im

parator Yu&nls'e anl«ttı. İmparator 
özür dJliyerek J.fura t Beye ışu cevabı 

- ŞeY'ketmeap. Sizin i.<,;in okluğu 

kadar benim lçm de fel4ket olan bu, 

Savcı Belıl! ·ba~ına acr bir na., 
zarla baktı: 

- Sende de, dedi, baba muhab

beti ka.lma.mlf. Anamın 'bettiuası se
ni de bulur. 

Ce08.tıar Savcryı göıler'ini oyarak 

öldürdUler. Omıiin oğulları içinde 

ev'ıa<!mı bu ~ekildQ lfkence ile öldür 
ten Uk Bey Murattır. 

Bizans imparatoru Yuanis Mu· 

rat Bey.den daha zalim çıktı. Andro 
,nik:Otr ile beraber b~ ya.şmd&ki ha .. 
lidinin de göZlerini oydurdu. Fa'katt 
bu vazifeyi ya.pmağa memur ola.n 
pellNtlar ka.ynar Sirkeyi Andronfkosı 
un yalnız bir gözUne döktliler, be~ 
ya\l:ındakl oğlunun gözleıinl de lıaf!f
.çe sa.Katladılar. Yuanis oğlu Andro· 
nikoeu -zevceei ve çocuğile beraber 
Bizans .surla.~ (Anema.8) kulesi
ne ha.p6etti. Bu suretle iki baba. ikL 
ihanetkAr evlA.ttan intfkam aldılar. 

Bir müddet 80nr& ).fura."t Bey ım~ 

~ooperatifler cenafa, geniş 
mikya•ta yardtm edeceklerdir. 

BiZDEN -
GoRuYORLAR_I 

Kütahyalı bir okuyucumuz, 
euetemize ııönderditi mek
tupta Muaevi tacirlerinden ba
zılarmtn son zamanlarda iıim 
deiiftirmek modaa1Ra kapıl
dıklarından bahisle : 

- iki ay evvel lıtanbula 
aon gelifimde, yirmi ıenedir 
t@nıdığnn Salamonun Süley
man olduğunu a-ördiim ve tat· 
tım. Bu f&flunlıkla piyaııada 
bir bayii dolaıtım. Eski tanı
dıJdardan Davidin Cavit, Y •· 
aefin Yuauf, Ne.imin de Beıim 
iaimleı"ft alcWda.nnı, fakat, 
kendi aralarında birbirlerini 
)'İne Davit, Yasef, Ne.im adla
rile çağırdıkla'1Jlı, a-örünce de 
bütbiitün f8fırdım. 

Diş fırçaları 
1 - ÇoI'll!ıla. llı>YMı Nımnlye 

OnW'kdnır soruyor: Dt,lerio ara
la.nııı tantııaooıı -.;1n l<llrd&n kul 
ıpnııo_,.,o ranu"b oldutunu oöy
lüyorlar. Bu doğru mudur. Diş fır
ça.tarını kWIM1dlktan sonı:a r4asıl 
ll\tıibofa·ra etmeli? ... 

Cevap - Kürdan birçok mik
ropların lclışetıeri al'asına girme
.sine ve 'kulla·nılm•sı itiyat haline 
getlrll<llğl takdirde daimi temas 
neticesi olarak d!ş aralarının çU
rUmeaine ıebep olur. Hele, mi.deni 
kUrdan dişlerini bUsbütün berbat 
oeder. 

Dif fırçasını kullandıktan sonra 
mutlaka temiz bir eu He yık4a.ma-
11dtr içinde temiz iapirto bulunan 
bir şişede 'biraz bıraktıktan sonra 
Clinefi'U bir yere asarak 'kurutmak 
ve yine temiz bir kutuda sakla
mak lAzımdır. İktncl defa kulla
nacağınız Zaman fırçanın tamami
le kuru bulunmaaına bilhassa dik
kat edilmesi ,arttır. 

Cevap - KUi rengin<le çok sert 
ayni zamanda hatif ve delik'!! bir 
cins t•flır. Volkanik yerlerde bu
lunur. Ellerdeki mürekkep !elceie
rini çıkarmak, maden ve cam i'i
bi şeyleri temizleyip parlatmak i
çin 'kullanılır. Bu taş ttalyada çok 
bulunur. ve memleketimize oradan 
gelir. 

3 - Allı<şelı•llde Emddt Y~ı 
l\Dt.bat ~r llOMU'Or: 

ç.,.,......,.,. tııı<Ja mıkt&rda t.atıı 

'"' .,.,ı.. Y~lıol bir malhzur 
, .• ., mıdırf _ 

Kahve tevziatına ıbı; hafte. 
için_de muhakkak lbaşlaflacak.tır, 

Bu nasıl traş sabunu? 

cinayetten dolayı: beni itham etme·, ıpıırator Yuanise elmrederek oğ"lu 

yıniz. Bunun hikAyesi bile tüylerim~ .Andronikosu ha.pi-sten çıkarttı. J.fu

Diyor ve soruyor: 
- Bu iaim deiitiklilderi biz 

Anadolu tüccarlannı aldatıp 
avlamak için kurulmut birer 
dolap olmaaın ıakın ? ! ... 

% - GeloıılN!vt orta mel<tep ta
!Qbeolndea Bıımlıı: Tursut aonıyor: 
Sıtnpr 18fı nodlr ,.., n.e işte kul
Urlır: 

Cevap - TatıJlar temiz o1mırk 
şekerler, hakU<'alen şekerden ya. 
pılmış buJunn1ak ve miktar illba· 
rıte çok olmamak şartlle zararsJz
drr. Hiç ışUpheslz ki, mUtem!adlyen 
her gUn ve münhasıran tatl[ ye
dirmek, hele, akşa.mıara 'kadar a
ğızlarından akide şekerini ekstk 
etmemek tde faydalı değildir. 
ÇUnkU, lftlhayı ulaitır ve çocu
tun yemek zamanlarında diğer gr. 
daları almasJna, lUzumu derece
ıslnde 'kuvvetlenip ne9vUnema bul· 
muma mAni olur. 

Piyanda sahlan bazı Tır~ sa· 
bunlarının iç.ind-en, lbir kaç gün 
kullantkhktıa_n sonra, tıploı mce 
maır !koçanlarına benzeyen hafif 
ve çürük ibir değnek parçası çık
tığı ııörülmekte>clir. Alakadarlar
dan edjnd.iğ.iıniz mal.lmata göre, 
bunun aon :zama.nlıarda ıbir kısım 
sabun lnıalcilerinin alelade bir l,i_ 
lesi olduğu ve hazan da firmala.r 
ara.s.ında yekd.iğerleri.nin. ımamu. 
!atını kötülemek ve halk nazıa
rından düşümıek kaedile yapıl
dığt anla~ılmaktadn. Kim tara
fından -ve n-e maksa.Ha yapıhr~a 
yapılsın netice itibarile halkın al
datılmasından. ve zarara sokul
masından ibaret 'bulunan bu hi
le!karlığın önlenmesi lazımdır. 

tirperttl. Eğer hain e>g"lum Androni
koa fi.meli burada olsaydı, ona ne ce ... 
a edecefimi görürdünüz. Hayatını"'! 

zın bence ne kadar kıymeti olduğunu 
ve ısize ne kadar çok a&drk olduğumu 
anlardmız. sra bana yardnn ediniz-; 
,Alacağım intikamın 9lddetınden hid
d•timin derecesini derhal anlıyacak
smıı. 

Mutat Beyin bu eözlerle hiddeti 
b.r parça yatı.,tı. İki.81 Boğaziçlnl 
geçtıler, oğullannrn takıbtne koyul· 
dular. Bizansta ve güzellın Türk fil'"' 
kesinde baba - evıtt kavgasI 'baıı
ladı. İk1 baba Bi.Zana civarında oğul-. 
lerırun ordtıgthma rastladılar. Ordu 
.glhm bir taNLl'ı ~ereye dayanyyordu~ 
,öbür tarafı 'f&rapnellerle tahkim e .. 
dllmlştı. lk; genç m\ldarıı.aya l<arar 
verm~erdi. Murat Bey kan dökU.lme 

aini iltemiyordu. Geceleyin dereye 
y6ıaııtt, orada Savcı Beyin k•'i! 
kollarına ra.atgelerek kendisini tan[t
tı. Senelerce bayrağı altında zafer
d~n ze.tere kOlf&n bu dönek ruhlu as
kerlere neden ttkirlerıni deği•tirdik
lerinı flOrdu: 

- lçıni1Jde benden \fll<Ayeti olan 
'kım vıuw., ortaya çıksın, söylesin 

ra"'t Beyin siya.setine öyle yarıyordu. 

(Arkası var) 

Bal! - klzm ~tut.ak öpttı: 
- Ne - doğru söylemlojelnlz dedi. 
Roda-devamla: 
- - evwılA lııannmdı. Soııra Bolden'e '1'._, olduğwn , bazı tmılctupları MIMtor 

BrlrllYe gilııterecefbıi oöylcyerek bent tehdit 
etu. Bolden'ln e>infıı ıılıahtan le-inde 
Jdl- Bu m4ktupla:n oradan almak zor bir ~ 
değUdl. 

Ralt söze .kar1"'J"llk : 

- Onltın ..ıım.ta pldl- - Canon•a o 
evde rutc'efdlm db'fı o lııldl9f')1 aııl8ttr. Son 
ra Roda yhıe de•·ıı,rn etti: 

- Nihayet Mhter Brlrll eeyalıat~ dön

dü. ıı.nı çağırdığrorzı kelıdlslne ııöyledlm. 
B.- kaçmııfI 14klll etti. Ben de berabe«:e 
Carrona Jldelim, dedim. EvU oldufumuzu 
oöylenıd< -t bu bir ıteY IY&Jll'UU' diye 
d~ Ellndtın Boklen'I öldtlrmtlf oldu
ğlllllO dair bir vesika almak JotVordmn. F"" 
W ~ 00,. ÇlirtI. Carron korkunç bir 
..deH idi, Qnl zamanda ~ok da hain bir adanı 
,ılı. Biz! öldürmek istedi. ıı.reı.et ld •·aktln-
9<' yetı,tbılL 

YEŞiL GÜL 
Yazan: Roy Wil<era - 51 - Çeviren: Rezzan A E. Yalman 

Lıte sır wııı~. sı..e her "' aıılııttmı. 
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~&i• Malnr, ı.özlerinl&e lnaıuyorum. 
Carron zehlrll glllU ııtl&bıı VMıı..uzJ& sönde

.- lntlkammı oldı. Şlnıdl bu rlllerln 11&
.sd zehtrleodlğ~ anlıımaııuz ıaum. .. sız Mıa
l"r Brlrli ile burada kahruz. ljd polfa ılze 
.nezaret edeeektir. Biz gellnce)-e lcadal' bir 
;ı<•re (ltrnoımete oöz vertnız. Mlııls Cotvlnd 
Jıenlmle ııelocelıtlr. 

R!ntya gülerek: 

- Bu ~ yine ben 1<arı.,..,..ıııan oimıyaall<. 

GiWerln oaoıl ~ ""1h'd• deill. bu 

,ıada öfrea~ Gelbılz 1JU ~· glde
Jlm. 

Odadan rıktı, poUo ••lllılttrll reııç mı ta
/''P etti. Yolda Cldeı1keıı aordu: 

- Si&e alkral>& orfatDe oonıyorum, Mlııl• 
Cetvlııd: Bolden'tn ölümUnden sonra paraya 

,çok mu Jhtlyacınız vardı da .lnttbara kalkts
.ıuz f Bu luınılı.et slzlD Jlbl .Cflllll bir ;krı.a 
Jıtç de yaıuıım.,or. 

- ~ınız var, fakat ıı.-.,.. buan ü
f"llalsllle d~ıllnce ne yapa.caid&rnn .,..ull'
Jar, boealal'iar. VMtyetım çOk parlak detıJdl. 

,Bolden dlll'tlnden evvel öldü. ~ Ul&a et
m•1' llzere idi. E•·lenorelı: ungln olacakken 

1bu para. d& elimden k8'\'llllı,h. Borı:Ju idim. 
,Vatıellk de llllııls Maine'! yanladığım lrlı• 

beni tevkıt edocei<tııl•. Şafırdım, lllnıoği tor 
flb ettim. Fıjıcat o aooa d& lıııjya&una acı

..,....DD defU, ~ o-... denmı yıı.
~&n .... 

. Polfa nıüırtlrö Slntyama elini tutarak: 
- MU.,S.llUerlnlz oluna bandaıı oonra be..

,na gelini%, y&vrqm. Ne de elııa akn1ıaııız ve 
1d08t\aıaz değU miyim 1 ....... 
ı Oda eııoeı,ıı ve •ydnıldrtl. .Roda malızun 
1bır tavnta, 

- Belld do llMwıa acıdıfmrz ~ benimJe 
evıenm• i8tlyorsunuz.. Beni taıumıyonu

,nuz bile. ..• 

llall kızın kızıl saçlarını öperek YllV"'IÇa: 
t - Sı:ı.ı bundan fazla tmmnak mttnfdln 
mil! Dedi. 

- Hayır, mllniktln değll ... 
- O halde .. Mil888de edjnlE de 6lzl öpe-

.Ylm. Roda,.. Bu kadar özledllrt.eıı ve bekle
,dlktea ııoııra bu benmı IWcknn değU ml f 
paııa lııııfU verdbıiz. Güzel glllln, Roda ... 
,sız de benim -r gWüm doğU misiniz f 

SON 

- Şehirleri temaiyeniıı 'IJf 
lıyacait büyüldüğe ind~ 

Zararaız deli yemejinİ r" 
di. 

aedi I - Eyvallah c•nun, 

ti. D" .. d" İ 
Ufun um: «Ya aklun 

masaydı, ya dünyaya ~ 
seydill.!» diyen tair mci# 
haklı im it! ••• 

KÖRKA~ 

Y edikule•Balıklı 
yolu şose olacalı 

Ye"dikulede Balıklı volunun 
tııJl\'iline lstanbul beİedl'yesln<• 
rar verfimi~tir. İn'Şea.t pek ya1' 
başlıyac.:k ve bu iş içlo 9:;0~ 
sarfedllecekliI'. 

======"""'/ 
• • 
Bayan Jiil HanriJJİP 

teşekkürleri 
Franşa hUkllmettnin Ankara tı~ 

elçisi lken geçenlerde vefat "~ 
olan Jlil HanrJnin refikaları )C~ 
JUl Hanri, zevcinıh ·vefatındıfl 
yr geı-ek cenaze~inde ha.zır ~ 4' 
muş ve gerek bizzat veya teiı1 ~ 
mektupla. matemine iştirsl< d;:, 
olan bUtUn Türk ve ecnebi dol ı;· 
na e.n samimt tP~ekkUrleriniJl lf· 
ğını gazet~mizden riea ctmt~ıet 

~ 

--Teşekkür 
Sevgili Rahımemizın ~ 

mE'rasimine ıştiYfı.k eden, çel ~· 
gönderen, telgI"a! \·e telefonl" 1'' 
ziyct beyan eden muhterefll "te
Ta.ba ve a.hilıbay,a. a·yt·ı a.>1'1 

0t· 
ıı<!kküre bürük acım1" 011,•ı ıııt• 
dug·undan minnet ve ıı:aygılıtl"~. 
zm ibliikına muhterem p$"1 

zin tavassutunu rica ederifo 
Zeı!rln G ilrol, t. Rall S 

foıiuat <~ürel 
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Almanyanın Rusyaya 
verdiği notanın metni 

Almanyanın Rusyaya ne gibi sebeplerle 
tecavüz ettiği izah ediliyor 

(Dünkü nüıduıdaıı devam ) ı laşmıı!k hususunda ~enıden bır ı;ay-

( _ Ruoyanm Balkanlar& doğru ret se.rfe~m!ştL 

1 ri ···--- --• 1 bu --•- U ı Mektupta bilhassa Almanya, İtal· a e ye u..,.;~y e oa.uo.y& m te-
aJUk an:zj; mcse1eleri sökUn etti. Ro- ya ve Japonya tarafından Uçler pak

., __ •·ta 
19

•
0 

d pn. ın akdinde bu paktın hiç b!ı· veç-
manya v e .. ~~r~ n -z yazın a 
kendi aralarmdı<kl arazi lhtll.t!lart- , hile Sovyet Rusyaya karşı olmadığı, 

nm bır hal BUret!ni temtn etmek U
t ere Almanyay& müra.ca.at ettiler- ln 
s- ı z ajanları tarafından körUldepen 
bu lhtllt.!lar y(Jzllnden Ağıı•tos :oonun 
da kot'lı:1n b r buhro.n b""ıl oldu - Ro-

manya Ue Macariata.n a.rasmda he
fUen b il' h&rb.ı.n patla.k vermesi kar 
ş.:smda bulunuluyordu ki, Maca.rts· 
tan ve Romanya. tararından araların· 
da'kl lhtrul!m halli ımınmda tavu-
autta bulunmam: için müke.rrerer. 
kendiaine r ica ed11mıt olan Alma."'lya 
·Balkanda.ki aulhü muhafaza için bu 
arzuyu ıo·at ederek İtalya ile m~te
r e.k cn bu fki devleti Viyanada bir 
konferansa Gaıtrmit •ve orada ve yi

ne l<endilerinio ricaZll• 30 A~ 

Bir de ben öleyim 
Boğa.ama dütkün köy aiala

rman biri, köye uğrayan bir 
Beldatiyi 7emeğe davet edar. 
Sofrada kendi önüne kepçe 
kadar büyük, kemi!den bir iıo
pf kAJıiı. mioafiri için de kil· 
çük bir ça7 katoiı koydurur. 

Yemekler yenildikten eon .. 
ra, biiyiik bir IWe içinde ııeti
rilen b0f8fa ııra plir. Mevsim 
yu ve hava oıcaktır. Ağa ko
cılDıan k&fliuu IWeye daldırır 
daldınr içer, her yudumda: 

- Aman öldümL Ne IO• 

iuk, ne de ma:rhot İmİf muba
rek meler 1. der ve birer oh çe
kermİ§. 

Kioedeki hotafm yanlandı
im• sören Bektati, bemm ı.a. 
flilnı atar, bir hamlede bopf 

kl-"1i kapar -· 
- Kerem eyle bele ajam. 

fir kerecik de aiTz tadı ile ben 
öleyim, dor, !Weyi bqına di-
"'-• 

bilAkıs Uç devletm Sovyet Rusya ıle 

d.05ta.ne mUnasebeUerinln ve mua.he
delerinın bu anla~•ma Ue tamamer-. 
masun kaldığı. Berlin Uçler paktın

da da bu cihe~!'in tevsik ve teıbıt 

edıldiği hususi~ l'8J'•I edilmı~Ur. 
BundBJl mı'ı.dA, -tupta, Uç!U pakt 1 
devleUerinin Sa\'yel Rusya Jle arzu 
ettikleri 00.Stane mUnasebeUerin müf 

1 

tereken 1dıtme!ıne ve tenvl.ı:ine ve 
t"agıam bır esasa raptma muvafrakl
yet has1l olması amı ve temenntsl 
de izhar edilmektedir. Bu meselelere 
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Ne olur atletizminde 
mezarını kazmasalar 

daha T ecssürümüz, 
sporun da ölüme 

• 
yenı 

doğru_ 

bu yeni canlanan 
sürü klanm~sidir 

( Adliye koridorlarında ) 

İç bademi diye 
kur yapmış 

Bunu hakaret 
mahkemeye 

delikanlı, sayan 
müracaat etmiş 

Son g"1en mektubunun &dru!nl 
verclhn . Sen. m era k etme b&b& aedl. 
Ben aatlllfmclan haber alır *na '"'Yi 
ıermı v~ yemin verdtrdim. bir kanı. 
haber de alaa bBJla bildir dedim. Kö-
ye döndilk'tMı bir buçUlt ay eonra Kı• 
..ıaydan ban& bir mdktup ve b ir de 
ta!kdlnı&me göndel1nlflerdt. Metubu. 
okuttuk. 

Bi»ent Hamdi EatM 

halle çocuıdarmdan bırer ..Cet.,,ı 
koymuftUıu. Mu.tar! bu, görtlr ele al· 
mu:, duyarı;ıj alrr Blz de buna uya· 
rak: 

- Badem h1yan diye ba~ 
duk. 

Bu s1rada bu delikllllll n .. )CIZ &
nllmüzd~n geçiyorlardı. Ben de. "' 
!ura & y HA'klm ad&mm g6zU 'ka(~ 
kadına l)a)(m..,nn. ~le b6l1 Jr 
zerken bırı yanımda.iti luı.nya. ~ 
I!!& Vallahi zevk oahıbi lmli!lim di~ 
hof um& gider. Ben 'de bakt?m. saıcat 
kon ~ gücU btnıkacııılt de#!lll' P 
Bır tat&ft&n 'da: 

- Korpe korpe, ye de tadma 1>11' 
diye 'ba#"ınyordum. 

:B&y HıD<ım, ba sırada ba el,,,,41 
de J<unuıı baJi& bakeyormuf ne bUr 
Ylln ?. Sonn. brz eo.tıcıııı.r hep ato> 
lAf aoy!ersel< olmall ı'lnde birde dr 
ğıft!rmŞk l&zmı, ben de: 

- Körpedir 'kö<pedir. ~ ,,.. 
km badonun lrorpe!er varkeın ~ 
'b&km <lıye b&ğınrufmı. Bunun n
s!nde hakaret """1rını eteftdiın. il"' 
ona demedım ki hıyara -· li1f°" 
dl pek a'Juıpıt im"' M:flllfll' ~ 
nem lc&pa.n clnSl?ıden. 

- ııutuına. plinco cWı~ 
Yerinden sıçndl: 

- Hayır etand!nı dedi. - ıi11' 
!edi. Yanımdaki bayana karfl l>'I"' 
kUçttk <11J411rmelc için (Jııy&ra ,,_~) 
dıye~ 

Bana. bö)ll• .lıit&p •lmeı!on _..,. ~ 
Baya.:ııa: 

- lç 'badeıııli ı:ıtye lı:ur ~ JJll 
bir lıd:arett;r. 
Sk!ın: 

- Swı otıum bdııu bir a.tı. ~ 
anlattın eg... ııeııı lld l&ttA blı' ııııı;· 
lan tekru edoraen ın&hk.,,,,. l>I • 
mez. 

Genç &dam k1llhaııb6y lalıl'1J (1$1' 
!uya bakanı.le h!ddeUe difleri'ı11 11' 
crrdattı. 

Su maha'.lebisi 
Bir t..mccıreye iki kilo ou lı"' 

J'UP orta alet üzerine otııtl"• 
nu:ı:. 320 ııram pirinç un~ 
bir kapta .o&!ık au ile ko~ 
bir bulamaç 7apınız. E~ 
pirinç ununu, aonra da kol.of 
ı.ı>cerede kaynayan suya ,,,ı 
azar akıtarak, tahta bir ~· 
la karqtırarak yedirini2.. Bu -: 
rada, fındık büyijj,!üı;•ın<le ~'. 
fllP parçasını bir fıncan •U i~' 1 de eritip ili•e ettikten ..,,.ı 
pİfİnciye kadar kanı~ 
devam ediniz. Mahalleb•f,;ı 
pİ§tİğİlli anlamak için, içine p 
ITUlfa ile küçük bir ateı so~~
çıkarmak kafidir. At•ı <" 

.ı·· mezse mahallebi olnıuJ J' 
• pl'" 

mektir. H~men tcncerel· İ if1. 
riniz, tabaklara takıim eıfİPlııs
Yiyeceğiniz vakit bıçak1- •· 
••• ve u''z···ın •- dôlı•r· - - e peame41 
ainiz.. 

li 

• 

' • 
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Avam 

kamarasında 

lar yağdırdıtmı söyllycrek şöyle de
vam etmiftır: 

cNapoleon> her uman beş -milyon 
kişi ile birlikte yUrUdUğünU söylerdi. 
Hitler'ln son tccavUz hareketinden 

Birinci Sagf adan devam I Darlan'ın yeni 
marifetleri 

(Bafı ı lllıclde) * f * / 
z slyRSetl Avam kamarasında mU· 
'kere edıllrJ<en, müzakereleri takip 
en diplomatlar araııında. bOhassa 
. .Maısky'nln bulunması nazan dik· 
atı celbetmt.ştlr. 

sonra yüz'lerce milyon insanın et'kı\rı A im an- S ovyet 
umumfyesl bizimle beraberdır. 
Şu anda 'du,üncelerrmlz Polonya· 

it mUtteffk1erimize teveccUh etme'k· I 
tedir. Onların toprakları bir kere da • 

ha muharebe rlalinesi olmaktadır. 
,Polonyalılar, kendi kabahatleri ol· 
maksızm bir kere daha ıstıraba 

mahkQm edutyorlar. Polonya mıllcti
nln çetin bfr tarihi vardır. Bu cm
saısrz imtihan devresinde gösterece
ği cesaretle Polonya ıkazanacak ve 
hUrrlyete tek'rar ka\'l!Şacaktır. Bu 
.taalıhUdümUz o~makta devam edl· 
~·or. 

Alkışlar arasında. klfrsüye gelen 
arfclyo nazın B. Eden demlştlT ki: 
Almanların Sovyet Rusyayı istllA· 
b~lamalan neticesi oıara'k hU· 

Qmetln ittihaz ettiği kararlar B. 
hurchill tarafından emsalsiz bir 

zda dUnyaya iltln edıldl. 
Bugün, bu muazzam tecavUz 'ha.· 

ekl'tınc tekaddUm eden siyasi htldt
eler ve bunların 'neUceslnde in'kişaf 
den bazı vıtZiyetler ha'ldtında. elze 
fsllAt vermek laterlrn. 
Gôzledmlz hedeftedir. Bu hedef 
illerin Atmanyasıdır. Kabul edelim 
ı bu Almanyanın gözlerl de bir he
er llzcrindedlr. Bu hedef de lngıliz 
parntorluğudur. 
B. Eden bundan sonra Sovyet 'har· 

inin Almanya için ancak 'bir va'Sıta. 
duğunu, lngııtereye döneceği za· 
an ışarkta nhat 'kalmak istediği· 

1, B. Hitlerin hakikatte cMeın 
arnpf> ta izah etliği siyasetten hiç 
.r zaman uzakla.vmadığtnı söyıiyo
ek şöyle demiştir: 

Her bir muahede, her bir pa'kt ve 
er bir anlaşma. B. Httler için yeni 
ır tecavUzU orten bir 'Perdedir. 
BuS"fin mevcut ve mUşkll ve lehli· 

k~li diplomatik '\'aztyet içinde lngl· 
lit • Sovyet: mUnıısebeUerlnin geçir· 
d tı temevvUçlerl uzun boylu tahlil 
tlınc'k hiçbir fayda. temin etmez. Bu 
tııllnıısebeUerdtn bahlledenken en e
'8.sJı ha'kfkaU hattrlatmak yerinde 
Olur. 

lll35 de Moskova"da Sovyet hUkCl· 
llıetıyle btr deklA.rasyon neşretme'kı 
lıUsusundıı. mutabık 'kalmıştık. Bu 
dek1lruy.onda denmyordu ;kl: 

c:Başlıca bcy'nelmllel siyasi mesele~ 
lerın hiç bırinde lkl lhUktımetlmiz 
llra.!ında htçblr menfaat nıttUı.fı yok· 
tur.> 

B. Eden 1035 denbe'rl iki memle
ltet mUna5ebeUerinde bir çOk deği· 
' 1klflder olmasına ve fki ırnemlekelln 
ıııYtuıi siste'mintn birbirine uyma
tııakta olmasına rağmen bu 'kelime· 
l~rin yazılmasında mutabık O<alındı· 
l\'t bir zamandaki ıuymetıerlnl mu· 
lıaf aza efükine kani olduğıınU s!>ylo
!rıiş. fkl sene evvel aralarında imza· 
lanan a'deml tecavUz paktmdan son
ta Alrnan'yanın So\fyet: Blrli~nden 
lı Cb.r şfkayette bulunmadıfı halde 
birdenbire darbeyi indirdiğini llAve: 
t&nr,ıır. 

ıı. Eden bu münasebetle Alman 
'ı.rleiye nazırının so.n ısahtc b 1ana
ttıu hultl'satan zikretmiştir: 
~. E:den 'beyanatına devam cdere'k 

lıaıkanıar ıstilfıya utramadan evve! 
lıo\"yetıerle anlaşmağa çalrşıldığtnı, 
r,'kat SovyeUerln Almanlarla olan 
l>;ı.•·tı t ' yUzUnden teşebbUsle-

1\ na. rıaye ı , 
ttıı geri 'kaldığını söylemiş ve demiş. 
lir kl: 

Türkiy,e bu yeni harpte bita
raflıfını iliın etmiıtir, 1939 ilk
tetrininde imzaladığımız karıı· 
lıkh münasebetlerimiz çok husu· 
si bir esasa dayanıyor. Türkiye 
bi~ dostumuz ve müttefikimiz
dir. Türk hükumeti Alman hükii
metile yaptığı son müzakuelerin 
seyrinden bizi tamamile haber
dar etmiftir. Bu itibarla yapt~
la11ı anlapna bizim için bir sÜt'· 
priz obn&nuftır. Fakat hiç bir 
mu~~e ~edilmenıiı olmasını 
tabıatıle tercih ettiiimizi söyler-
sem berhalde bir sar ifıa etmiş ol· 
marn. Bununla beraber bu mua• 
hede ilci tar•f arasında meveut 
karıılıklı taahhütleri sarahatle 
korumaktadır. Türk hükumeti 
bir çok vesilelerle lngiliz • Türk 
muahedeainin bu vecibelerin ba· 
tmda ~eldiiini bildinni,tir. An
i~ akdinden sonra Türk 
bükuı:rıeti büyük elçimize teminat 
vennıı ve son 24 saat zarfında 
muahedernizin baki olduiunu bir 
kere daha teyit etmiftir 
Londradakı Finlandiya' elçisi yeni 

harp sahasının şima.ı mıntakasında· 
ki Mdısclcn- hakkında benimle gts
rt;tU ve hUkQ-meun ın bir mesajını 
vc~dL Elçi, Flnldndlyıı. hü'kQmdtınin 
bu harpte'ld hattı hareketinın tama· 
mfyle 'tedafUJ 'bir hattı hareket teşkil 
ettiğini ve böyle olmaktıı. devıı.m e,., 

ıiecettni temin etti. Elçi, aynl za
ananda, .Finlft.ndlya .siyaseti arasın
daki dlplaınatık ımUııasebet!erde hiç 
~r değişiklik olmadığını söy1edi ve 
hUkQmetınln 'harbe sUrUklenmlyece
gını fl'mit elUğfni ııavc ettt. Elçiye 
verdtği te'mlnatı senet ittihaz ettiği· 
mi ve hUkömetinin takip etmeği ar
zu ettiğini bfldirdıği hattı harekete 
ltimad beslemekte olduğumu söyle
dim. 

!B. 1'den Amerik'adan donen B. 
~inant'a alkıŞlar erasında hoş gel
din1z demiş ve fUnlan ilAve etmifj· 
Ur. B. Wlnant memleketinde bır 
ml\cfiiet 'kafcSı'in'&n nra iblııe taze 
blr kuvvetle geliyor. diyerek A'merl· 
kanm yardımından şükranla ;bahset· 
miştlr. 

Londra, 2{ (A.A.) - Avam kama· 
rasın'da, B. Eden'den eonra Söz alan 
mebuslardan liore Belisha sözlerinin 
TUı'kiyeye taaUCik eden kısmında 
.şöyle demiştl'r: 

liııım vazfyetrıniZ de açfktJ, Biz Eğer Tllrk'lye'ye yardnn etme'.Zsek, 
ile Sovyetler 'Birliği ile 'kar!Jllıklı TUrklye Alman·ya.nın Asyadakl lhtl· 
l'rl@tıfaat ve hako•ı bir mUtekablllyet ras'l "" annın taha'kkukuna ve menfaat-
'4eına l8tinad etmıyece1< bir a.nıa.v- lerimlze 'karşı taarru'Zuna yol ola· 
ltı;ı. 7apma.ğı !hiçbir zaman det'Plll et· f&lttrr. Suriye seferinin bltirilmesl 
ltıenıi,tik. Halbuki Sovyetıer Birliği· \tacil edıl'melidir \'e diğer taraftan 
11111 Almanya ile olan paktına naza· ukeı1 sahada Tt1rklyeye etmnıyet 
~ böyle bir esas bulunamazdı. verecek tedbirlerin alınması da •mils-

!!utun bunlar B. Von Rfbbentro· tacel bir 'mahiyet aı'zede'r. Httlerln 
hn yukarda zikri .geçen beyanatı· kurnazca hare'ketlnl ıde anlamamız 
tııı. hakikate ne kadar asıldan ıı.rt l!zımdrr. ıBunu Umltslzllkle veya. bir 
bıııunduğunu göııtermektedtr. hesapla. :Yapmış olııun, lğfalklr bir 

e. Eden c"meselenfn başka 5ııfha· hitabe ile diğer 'bir kaç memle'ketın 
1'rı da ••ar' dır~ dı-rel< B. Churchil· m"'-a"- t · ı • .. " - = >nere ın kazarrmakbidır. 
in hldlselerden bir kalÇ gUn evvel MuhafaiakA:r mebus Wlnterton. 

'°"Yelleri fkaz, hattA tehlike :ıtal<· bUyU'ıc Brltanya ile Türkiye arasın
~lııda ellerinde bulunan 'malfnnatı dakl vaziyetin tavazzuh etmesi lA· 
' 0\'J'et 'bUyUk ~isine tevdi ettiğini, zrm geldiği mUtaıaasında bulunmu.ş
r•ltat Sovyet hlfkQmeUnln Almanya- tur. 
Ga rşUphe uyandrnnamall< ıçtn 'her Wlnterton, TUrklcre 'karŞt bUyt\k 
lUrıu fıkır beyanından çekindiğini bir hayranlık duyduğunu söylemiş, 
'ö~lerniştir. TUrk~erln muazzam mU~WAtmı ka-
~. Eden sözlerine IŞÖYle dC'\'am et· bul e~mlş, fakat deınişUr ki: Tilr· 

~nır: kiye glbl ehemmtyetU ve "erefll bir 
'Bu, blr kmç hafla ewel vukua gel· memleketin bugUn bulunduğu va.z.i

~nı. Çok yakında zuhur edeceği an· yette bulunabOeceği zamanlar geç. 
aşılan bu h!dlseler tah'mln edildiği rniştir. Ergeç hangi tarafta olduğu
~etıe M011kov& 'bUyUk elçimiz lStl· ııu bildirmesi lı\zımdır. 
iare için büytfk Brlta.n'faya davet ~ekil Churchm cbu ne mlllt\ha
tdııd Böyle bir anda onun kıymetli <Zalardır~ sözlerlle müdahale etml'1-
lterubealnden lsti!ade edileceğine 'ka- tfr. 
:ı idırn. Nitekim öyle oldu. Memle· Mamafih Winterton s<szıel'lne do-

et 'e A'vam 'kamarası sır Stafford vam ederek, TUrkiye, tngiltercnln 
t!rııwo çok mUşkUl ~artlar !çlnde tıUyUk düşmanı ile bir muahede hn· 
~ardrğı işten dolayı iki katlı boı:'ç· zaladığmı •söylemiş ve clkl dUvnıan· 

harbi 
<Batı 1 incide-/-

Pazartesi ıünü, ıclüşman, Bal· 
tıktan Karadenize kıad"ar ıbütün 
cephe üzedndc taarruzlaTını İn· 
ki afa c;alıpnış \"C esas gayretini. 
Şaulay, Crodno, Kaunas, Vıolko· 
viok, Vladimirlkıollna'k, i{avaeus• 
ka, Brodlye tevc.ıh etmi,ti?. 
F~at düıman hiç bir muvaffaki· 
y.et el!de etırnemlttir. 

Vla:dimırkolinak ve Brodi ieti
kametindekı biltUn düşman hü
Clüılan, dü.~nna b'üyük zayiat 
verd.irıilerelk tardeclıımişttr. Şau 
lay ve Ravaru ka ntikametlerin
de, düıpnan, nbah ara"Zimize gir· 
miş, fa'kat öğleden sonra mıığ)up 
cditmiş ve mukabi~ hücumlan
mızla devlet hududumuuın öte
aine tardo~unmuştur. Şaulay mın
takasındaı ıtopçumuzun ateşile 
t$.ribcn 300 tank tah:rip edil
miştir. 

Bielostok ve Breıatlitovsk isti
kamet.inde, dügman, fidodetlj mu
harebderden ~:ra setir cuzu· 
tamlanmızı geri çekilmeğe mec· 
bur etımit ve Kolno, Lomzha. ve 
.Şrutlitowk'u i:ı;ga)e muvaffak 
<?_lmu;tur. 

Haıva ikuV'Vetierimiz, kıtaları· 
mızı. tayıyare meyıdanlanmtrlı, 
meekun mıntakalan ve aıJkeri 
hedefleri <iüıtman hava. hücum\a
rına kartı himaye ederek ve mu· 
kabil hücwnlaTda karaı kuvve~e
rimizle işbirliği yaparak muvaffa. 
kivctli harekatta bulunmu~tur. 
Bugün tayYareleriıniz ve hava 
d'aH 'bataıryalanmız, .arazimiz 
üzerinde 5 1 düşman tayyaresi 
dÜ§Ürmüılerdir. Bir dütman tay
yaresi de avcılarımız tarafından 
Minsk civarındaki tayyare mey· 
danına inmeğe mecbur edil'mi~
tir. 

Pazt:r ve pazartesi günleri, 
Sovyet krtaları, takriben 5000 
kadar Alman subay ve eri eşir 
etmi§tir. Son ha'berlere gÖte, pa• 
za-r günü düşürülen düş:-nan tay
yarelerinin ad•e'di, birinci tebliğ
de bildirildiği gibi 75 değil, fakctt 
76 d•r. 

Sovyet tebliği 
Bern, 2' (A.A.) - Ofl: 
Şar'kta hareka.tın i'klnci gUnU, Al· 

manların mUhl'm terak'ldler kaydet
t{il ve söylendiğine göre bazı nokta· 
!arda 100 kilometre deıinliğe nllfuz 
ey'lediğl teAbtt ohınmuftur. 
~Urlh'dc çrkan Dle Tat gazetesinin 

İsveç kaynııklanndan aldığı bır ha· 
bere göre, cephe, üç bUyUk bölgeye 
ayrılmış bulunmaktadır: 

1 - Şimal Buz denizinden FlnlAn· 
dlya körfezine kadar sol cena'h. Bu
ra hareklıtını idare etmiş olan Gene· 
ral Falkenhontt ve Dletel ile Mareşal 
Mannerhelm'ln sabık muhasımr Ge· 
neral Mareşkov 'karşı 'karşıya bulun
ma'ktadır. 

2 - Menıel'den Karpatlara kadar 
merkez. Burada Mareşal Von Rel· 
chenau ile Mareşal Ş1.poşnlkov kar
ışı 'karşıyadırlar. 

Bukovlna'dan Tuna ağızlarına ka· 
dar sağ cenah. Burada Mareşal List
Gcneral Antoncsko .grupu General 
Kullg'le karşı karşıyadırlar. 

Sol cenah ile merkez arasında Bal· 
tı'k devletlerinin teşkn ettiği 11t!Ba'k 
mınta'kası mevcuttur \'e burada .ka· 
r14ıklıklarm irikitaf etmesi mllmkün· 
dUr. Mer'kez Ye 'Sağ cenah ııra.sında 
da Macaristan Knrpatlar altı mınta
kasınm teşkil ettiği iltisa'k no'ktası 
vardır. 

3 - Cenupta, Almıı.n • Rumen or
udsu, şiddet1e hUcııma kalkmış, Tu· 
na'yr Calatz'da geçmiş, Bolgrad'a 
varmış, Prut'u mııhtelir noktalardan 
tcca,•Uz ctmrş ve !Dnlester'e dognı. 

geri çekllmCkte olan Kızılorduyu ta
kipte bulunmuştur. Kızılor'ciu Dnics-

ter üzerinde mukavemete hazırlan· 
maktadır. 

Merkezdeki teralkkiler, bilhassa 
Gro'dno ımmtakasmda knydedilml~ 

tir, Bu ilerlemek hedefi, Baltık dev
letlerinin fhata:sı ve bunların kurta· 
rılmasıdır. 

Sol cenahta :Mareşal Mannerhelm , 
mUsellt'th vazıyette beklemektedir 
Fin Mareşalinin tedafW ro!Unün he
defi General Fafkcnhorst Murmansk 
ile Leningrad araııındırki muvasalayı 
kesmek ve bu suretle her tUrlU lngi· 
ıtz yardımını gayri mllmkUn 'krlmak 
iı;in uğraşırken, Kızılorduye. Finlan
diya. yolunu kapamakttr. Muhtell! 
kaynaklardan blldlrllen Lenlngrnd'a 
dof;'TU btr Fin • Alman ileri hareketl 
teeyyUt etmemıştır. Finlandiya., şlm· 
dil ik pasif bir hattı hareltet takip 
etmektedir. 

Alman tebliii 
FUhrer'ln umumi !karargahı: 24 

(A.A.) - Alman or(lulan başkuman· 
danlığının tdbliıtl: 

Şaı'kta Alman <>rdularmın harel<A
tr, tesbit edilen program mucibince 
bUyUk muvaffakıyetlcr1e devam et· 
mektedir. 

1ngllterey1 ihata ~den denl<!:lerde 
muharebe tatyarelerlmlz bir lngillz 
karakol gemisini 'batırmışlar ve iki 
dU~an \'apurunu clddl surette ha· 
sara uğratmışlardır. 

İngiliz tayyarelerl tarafından işgal 
altındaki mınta'kalarda gündUz yapı
lan bir akın teşebbUsU esnasında 22 
dUşman tayyaresi dUşürUlmüştUr. Bu 
muharebeler esnasın'da 4 Alman 
tayyaresi kaybolmu~tur. Manş denl· 
zinde uzun menzilli donanma topları 
dUşman tayyarelerine ateş açmıştır. 

DUn gece hava .kuvvetlerimiz Tay. 
mis nehri ma.nsabındaki Uman tesl· 
satı ile İngıltercnin cenu'bu şarkisln· 
dekl Umanları bombardıman etmiş· 
tir. BUyUk yangınlar çıkarılmı9tır. 

İngiliz muharebe tayyareleri dUn 
gece Almanyanın şimali garbi.si U;ı;e-
rlne az miktarda lnfilllk ve yangın 
bonıbası atmışlardır. Sivıllerden bir 
kaç 'kişi ö\mUş veya yaralanmıştır. 

Bir çok ev'lere iBabet va'kl olmuştur. 
Gece avcıları 1, donanma topçusu fki 
muharebe tayyaresı dilşUrmUşlerdlr. 
Finlandiya Rusyaya kar§ı taah-

hütlerini yerine l'etirmektedir 
Sto'k'.holm, 24 (A.A.) - Saıı 

se:bahma kadar me flnlandiya 
dı:uvvetleri tarafından ne de Fin
landiyadaki Alman kıtaları tara
fmda,n her'hangj aüeri b.it hare· 
kete baıılanmamışhr. Bu çok na· 
zik zamanda bile Finlandiya 
hiı'KUıneti, Rusyaya koarşı olan t a · 
ahhütlerini .harf:yen yerine ge· 
tir.mckte.dir. Nrteknn Moskova 
muah:desi muc.bfoce, Rus as'keıi 
nakliye vasıtal'arı pazartesi günü 
bile Sovyet hudud.undaki Finlan· 
diya yollarından geçerek Hangö 
yanın.adasındaki Sovyet ussune 
gitm~leıdir. Dün Finlandiya üıe
rine hava akını yapılmam1ştu. 

Sovyetlerin Karadeniz filooau 
Londra, 24 (A.A.) - Sovyet 

filosunun lkuvayı külliyeıi hali
hazırda. Karadeniziıı cenubunda 
devriye !Clolaı;ııyor. 
Leningrat ve Kaunas'a hava akını 

Berlin. 24 (A.A.) - Alman 
tayyareleri Leningrat ve §imal 
hava üslerini bombardıman et· 
mi§tir. 

MoSkova, 24 (A.A.) - Al· 
man tayyareleri Kaunas şehrine 
şiddetli bir akın yapm~lardır. 

Slovakya da harbe girdi 
Pretlbourg, 24 (A.A.) - S!o

valcya Ba§Vekili ve Hariciye Na
:ıırı B. Tuka bugün öğleye doğru 
AırmaJYyanm RrC'::;bourg' da ki el
çisi B. Ludin'.i kabut .ederek Slo
vakya cümhuriyctin.in şimdi res
men SoVi>"etler Birliğine karşı 
harbe girmC'kte olduğunu bildir· 
mi§tir. 

Macariatanın kararı 

Roma, 24 (A.A.) - Stefani 
ajanınmn BudapeŞte'den aldı~ı 
bir terwafa göre. Macar hükum~-

tıi, So"".Yeder Birljğnc siyasi mii· 
nasebc'tlcr.inl 1k~e karar VCT· 

mi}tir. 
Lonclra. 24 (A.A.) - Lon· 

drada itimada layrk lbir kaynak· 
tan öğrenitdiğ.ine göre, lngilt'Cre
nin MoSkova b~·ük dç"5i B. 
Stafford Crippıı ~a.kHı.da "azifesi 
ba ına dönecektir. 

Moskovadaki Japon kadınları 
ve çocukJan 

)okıyo, 24 (A.A.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

londra. 24 (A.A.) - Fransız 
hududundan müsta'kil Fransız a· 
jansına gelen bir telgrafa göre 
Mareşaı Petain ile Amiral Dar· 
lan'ın arası yeniden açılmı!rt'ır. 

iyi haber alan mahfillere naza 
ran Mar~şal Petain, Amiral Dar
lan' ın kendisini bertaraf ctmeğe 
çalıştığı hakkrncla bir intıba ha
sıl et:miştu. :\1areşal, neıaret1erle 
bir çok resmi dairelerde kendi 
fotoğ~afı yerine amirahn resimle
rinin a ılmış olduğunu öirenmi · 
tir. 

Japonya 
muahedelere sadık 

J aponyamn Mos'kova büyük 
elçisi, Hariciye Nezaretinden al
dıjı taümat üzerine MoeAtovada 
oturan Japonların karıları ile ço· 
cuklarını Japonyaya gönderme· 
ğe karar vermiştir. Tok:ro, 24 (A.A.) - Japon· 

yanın, üçlü pakttan ve Sovyct • 
B. Maiaky'nin ziyaretleri Japon bitaraflık muahedesinden 

Londra, 24 (A.A.) - Sov- doğan karşıliklı vecibeleri hak· 
yetler Birliğinin Londra büyük ıkında sorulan bir ısuale ceva:ben 
elçisi Mai :ley dün, Birle§ik Ame- resmi aöu:ü, Japon hükunıetlnin 
rika aeffrile uzun !bir mülakat muahedeler.in tahmil ettiği veci
y4,p.tıkt,an aonra Harkiye Neza- bdere sadık kal~chğmı söylemi§· 
retine gidetek B. Eden'le uzun tir. 
mi.ıdôet görü~mÜ§tür. 

Finlandiyanın protestosu 
Helsit\ki, 24 (A.A.) - F i?"' 

lancHya hükumeti, bazı şehirı~dn 
Ruı tayyareleri t~rafından ban· 
bal'chman edilm.ı:sirıi Sovyet hü· 
kumet.i nezdinde pratest~ e~:nit· 
t.r. 

Finlandiya parlamentosu 
Helsin'kl, t4 (A.A.) - Fin· 

landiya parlamentosu yarın fev· 
kalad_e biJ toplantı yapacaktır. 
Moakova radyosu Estonya ve 

Letonya ihtilal hareketlerinin 
butırıldıiını haber veriyor 
Ber.n, 24 (A.A.) - c:Die Pat ı. 

gazeteı!inin Bcrli.n muhabir.inin iş· 
arına göre Kaunas halkı (Lit· 
vanyanm merkezi) Sovyetlere 
karşı isyan eylemişle:rdir. Asiler 
şehre hakim bulunuyorlar. ... 

Bem, 24 (A.A.) - Kaunas 
radyosu, Litvanyada ihtilal ba!!· 
tadığını ve memleketin ecnebi ta. 
ha.kkümünden kurtullmu§ bulun· 
duğunu dün haber ve.mıi§lti. 

• Bern, 24 (A.A.) - Moskova 
radyosu, Estonya ve Letonyada 
çtkan ihtilal hareketlerinin kanlı 

bir surette bastırıldığını biJ:diıımiıı. 

tir. 

Norveçte 
Londra, 24 (A.A.) - Nor· 

veç ajansının bildirdiğine göre, 
Norveçin cenubu garbi sahilleri 
üzerinde Alman faaliyeti birden· 
bire artmıştır. Norveçlilerin bü· 
yük mikyaslarda bu mıntakaları 
derhal tahliy,e.j emre<:lillmi§tir. 

Alman hava kuvvetleri 100 

Sovyct tankı tahrip etmişler 

Berlin, 24 (A.A.) - Dünkü 
gün Alman hava kuvve-t'leri şark 
cephesinin nisbeten küçük bir 
,rnıntak-aııında yüz dü,man taıık• 
tahrip eıtınişlerdir. 

Şimdiye kadın bütün cephede 
nekadar düşman tan'kı tahrip e dil 
diği tcsbit edilememiştir. 

izmir ve havali
sinde zelz le 

(Bafı J llK'lde) -
tıdan hasatlar olduğu hakkında 
haberler gelm~:tir. 

Muğla, 24 (AA.) Biri 
dün gece ve biri de bugün 1 2,30 
da olmak üzere burada iki yer 
sarsıntısı olmuştur. Bunl:ardan 
bugün duyulmuş olan sarsıntı 
tid.dd!!i idi. Hasa:r yoktur. 

İngiltere 
(Başı ı incide) -

de arası ;iyi değildi. Bu eebeple 
Münih konferansına davet ed."
mcmift:i. 

Bilahal'C Moıııkovada, demok
rat devletler}e müzakereler de
vam ederken ve bütün dünya 
bİr anluınaya vanle.cağını bek
le11ken ağustos anlaftnası ilan 
edildi. Almanya, Baltık .devlet· 
leri için Ru~a ile anlaşmıştı. 
Alımanya, harıp çıkaoağını zan· 
ne't:momjııti. Ha~buki harp çıktı. 
İkinci fbir AQnan • Rus anla§tlla· 
sile Polonya taksim -olundu. 

Rusva, Abnaınyanın garpta 
dövü§mesini, zayıf dÜf?Tleşini is· 
ti}'K:>t1du. Ancak bu 11uretle ~arkNS:
ki cmelleı.ni: taha'kkuk ettirehile
ceğfoi ümit ediyordu. Almany!\, 
gar.pta «ne§gul oklukça Rusya ser 
best kalıyordu. Şarktaki progra
mını yavaş yavaş tak.ip ediyordu. 
Bu Alimanyanm ~şine gelmiyor· 
du. lltikibalde ıgüçlükle karşıla a 
cağım biliyordu. Fransanın bir· 
dcnbhc yıkılı~ı vaziyeti değiştir· 
di. Almarcyoa Rusyadan çekiniy.or, 
korkuyordu. Bu sebepJe ~arka 
dönmekı, Rusya il'C hesapla~ak 
i~tiyordu. Romanya Almanlann 
kolları arasına atılmakla ıbunu 
kolayla.tırdı. Almanlar Rtııman 

yaya &Şkıcr yıiıyorlardı. Rusya 
bunu lıiliy~u ve hazK!Bn~r· 
du. Alman • Rus münaselbatı ycnj 
bir tıafbaya ginnlşti. Her ikisi de 
bidbirnden çekiniyor, ko11kuyor; 
fakat bunu belli e.tmeme!>'e çalışı. 
yıordu. 

Alman~a .için er veya lı!eç ln
gikere il.c ık:a11ıla.,mak mukad
derdir. Fdtat Busya, Arka taraf 
ta kuvvetkn.iyordu. Alımanlar, 
bir gün Ruel'arın !kendilerini ar· 
kalarından vuracaklarını biliyor· 
du. 

Eğer aradaki iht!laf petrol ve· 
fa ıbuğday iç.in olsaydı a.nla~a 
mümkündü. Almanya, Rus)laya 
itimat edemiyordu. Büyük kuv
vetlerini Rusxaya karşı bulundu· 
ruyor:du. Nihayet, bu tehlikeyı 
kökünden kaldırmak için harl>-: 
g ittm.i!t ir. 

Rusya, iki senedenberi İngihe. 
rt:ye dü§lnan hir vaziyet alnılŞtı 
Fakat şi!llıdj, her ik1 devlet de 
Almanyaya. kar~ birleşmişlerdir 
ve iÖrÜfJneler başlamı lır. 

İ_ngiliz Başvekili B. Çörçil, son 
nulkunda Ruşyaya .karşı sempati 
göstermiş ve yardımda bulunula
cağını bildirmiştir. Bugün, Harı· 
ciye Nazm B. Eden de, lngilte
reden Ruşyaya bir aıikeri ve ik· 
tısadıi heyet gittiğı.ni söylcmi!f, in. 
gilterenin Moskova sefiri Sir 
Cripps'.in fe,, kalade mceai.in<:kn 
şükranla bahşctrmştrr. 

~dur, !a nasıl ayni ze.'manda 'dost olmak 
'ili ll. Eden, B. Krips'in kelebek ij. mUm'kUn'dUr?> sualini ııormuştur. 

lirıu an'laŞ'malara benzer her han- B. Churchill tekrar mlldaha.le ede-r bir anlaşma yapanıadığmı. ıf'akat ırek demj,Ştlr 'ki: BaltıK m·emleketleri 

İngiltere ile Ru~·a arasındaki 
tenıastar.rın çok zaman evvel l>aş
ladığı 'bildin!:nelktecHr. Alman 
Hariciye Nezaret.inde yabancı ga. 
zetecilCl'e, İngiliz _ R~s i,ıbirliği 
çerçeveıeind~ lngilterenin Moeıko
va sefirin.in oynadığı rol hakkın· 
da pek yaokında mühc~lç beya
rıat ya<pM.cağı söylenmif, ya:ban
cı gaz~ecilere, neşrıediıecck ve
sikalar üzerine (bazı <levlet1er.in, 
İnıgilterenin oyırıadığı !h&mi rolü 
hakkında çok enteresan şeyler 
öğrenccekJ.erj de ilave edilmi§tir. 

lltıltere • Sovyetıer mUnaaebeUeri· MUZ&kerenln bu yolda devanı et:-
Plıı :torınal seyr'Ini temin e'ttiğinl ve •mest umumi menfaatlere uyi'un 'de
~Oakovayn. dtsnUnce de 1ngnterenln ğildir. Çok vahim 'mil.şkUIAtın. çe\.Til· 
l'ardırn kararmı b ldlreceginl eôyle· mtş of an ve va.zlyet1~rlnl ta VZih et-
?rıiştır. mdk lstemlyen veya edemiycıı b82ı 

e. E:dep şöyle devam etm~Ur: dev~etlerln hattı hareketini incele· 
Son ""' 1 d n eden hA.dtse· meği ve tayın eylemeğt araşıtı'ma· le b"n er e cereya 1 trırı lllUteakıp Rus hUkQmeti ne ara.- ma ıyrz. 
l?:dakı mU~kerelere devam -edıl· Avam kamarU& bir !_Dİlyar İngiliz 

'tı!Jtır. Bu mUkAlemelerin bUliln ne· liralık harp tahaiaatını kabul etti 
liceıerrn1 ııöyleyece.l< vaziyette değ}- Londn, 2'4 (A.A.) - Avam 
~ li'a'kat şunu söyllyebillrfın ki kamarası, ~ısa bir müzakerede11 

Yctıer Bfrl\ğl bUyUk elçtsı Rusya· sonra hiıkumcltin istediği bir mil
Q' 11 kert ve ikttsadl blrer heyet gön· yar İngiliz ~;nlı'k har:P ta'h~isatını 
)'!trnek huswıundakl teklifimizi Sov- .kabul etmiştir. 
~ htlkQ-meUnin kabul ettiğini bll· Mali)"e Nazırı Ki~sley \Vood. 
) llılftlr. !Bu lıe'yetler, 'lll\lşlcrek ga- bu tahs~ahn üç aylı'k ihtiyaçlara 
ııı'nılz o1an Al'manyayr mağltıp et- Jcafi geleceği mütalaasında bu
~ tk 'husuaunda sar!edflecek ıgayret- lunmuştur. 
~telif edeceklerdir. Har.p masrafları şim,di vasati 
~1· Eden, B. Hftler' in kışın tallı <>!arak günde 18 milyıon 2 5 O b.i.n 

er Sarfettiğ nı ve yazın bomba.· lng.füz liraındu. 

Baltık memleketlerinde Sov 
yetleT aleyhine İsyan çıktıit 
bildiriliyor. 

Kasc:ledilen Baltık memle· 
ketleri Eatonya, Letonya '\'e 
Litvanyadır. 

Eııtonya - Sovyetler tara
fından ilhak edilmeden evvel 
Rusya, cenupta Letonya, garp. 
ta Baltık, timalde Finland:ya 
körfezlerile hudutlanmıt olan 
bu memleketin sathi meııahası 
29,441 kilometre murabbaı ve 
nüfusu 1932 sayımına göre 
1,119,518 dir. Muhtelif ada
lari ve bu meyanda Dagö ve 
Ösel adalan vardır. Batlıca 
sanayii ziraat, makina, demir 
ve çelik, likör ve pamuktur. 

Estonya 1 O ve 12 nci asır
larda Danimarkaya ait olmuş, 

1627 de İsveçe, 1710 da da 
Ruayaya geçmİ§tİr. 24 ıubat 
1918 de müstakil cümhuriyet 
olmıqtur. Bathca tehirleri Tal· 
lin, Tartu ve Parnu'dur. 

Letonya - Evvelce Rusya 
İmparatorlujunun Bakık eya
letlerinden ibaret olan bu 
memleket 18 ikincitetrin 1918 
de müstakil cümhuriyet ol• 
muttur. Sovyetler Birliğince il
hakından evvel ıimalde Eıton
ya, prkta Rusya, cenupta Li
tuanya, ıarpta Baltlk ile hu
dutlanmıftı. Sathi mesahuı 
40,100 kilometre murabbaı
dır. 545 kilometre uzunluğun
da sahili ve üç mühim limanı 
vardır: Riga, Liepaja ve 
V entapila. Ahalisinin bethca 
meıguliyeti ziraat ve hayvan· 

cıhktır. Mühim miktarda çav
dar, arpa, yulaf ve patates ye
tİftirir. Madenleri olmadığın
dan sanayii de &'eridir. 

Lituanya - Sovyetlere il
hakından evvel fimalde Le
tonya, prk ve cenupta Polon
ya, garpta Şarki Prusya ile hu
dutlanmıı müstakil bir cümh;!· 
riyetti. Sathi mesahası 34,468 
kilometTe, nüfusu 1931 aayı
mına göre 2,367,072 dir. 

Lituanya, çavdar, buğday, 
arpa, Yul.f, patates, nOhut ve 
keten yetiftiren bir ziraat mem 
lekelidir. 

Lituanyuıuı hilkiamet mer• 
kezi Kovno idi. 

Memel arazisini Almanlat', 
üst tarafını da Sovyetler Birli
ği ilhak etmifti. 

. İngiliz.ler, Rueıyaya .maddeten 
ve manen yardım ederken Nor· 
veçe aikcr çıkarmak »ter gibi 
görünüyıor•ar. Makısat, Alman 
kuvvet!lcrinin ibüyük bjr kJJSmını 
orada tutmaktır. 

Romanyanın vaziyeti ısarihse 
de Finlandiyanırlki o derece va· 
zih değild•r. Finlandiya. ıbitaraf 
kalaca'k gıbi -görünÜ)or. Vaziyet 
şudur: Alman.ya, F'ınlandiyaya 
aakcr ıgctirmi$.ir. Bu askerler 
Nor ~cçe g.id ooekti. H a.:rp çıkHlca 
Finland.iyqtda a.lıkonuJ.du. Alınan 
haberlere göre Finland~a imdi
lik Rusyaya karşı harbe ıgirmiye
ccktir. 

1 
BAŞ-, 

MABALIDlll DEVAM 

Biriyle müttefik, 
diğeriyle dost 

(Ba.~;ı 1 inc!de) •/* 
dan kalkması, her milletin, ken. 
di içinde kalmak ve zorla ba5-
kasma kabul ettirilmemck ııar
tiJe, siyasi akidelerini, ıdare sis
temini seçmekte serbest olma
sı, diğerlerinin bu hürriyete 
saygı göstermesi, yani sulhun 
başlıca garantisi olan geniş te
sam üh ruhunun dünya yüzünde 
yeniden kök tutması, ideoloji 
icavgasmrn sonuna ermesi.. 

TesamUh bayrağını açarak 
günün biı:inde sulh fikrini ha
rekete getirmek bize dü§eeek
tir. Çünkü tarihte hiçbir millet, 
tesamüh esasına Türkler kadar 
hürmet etmemiş, bu esası Türk
ler gibi candan benimsememiş. 
tir. Bizi bu rolde tanımıyanlar 
çoktur, çünkü bizi boğmak ve 
mirasimiza konmak istiyenler, 
asırlarca müddet TUrkiyedeki 
hıristiyan unsurların hamisi ro
IUnl\ takınmışlar ve tamamiyle 
aksine propaganda yapmışlar
dır. O kadar ki bizim içimizde 
bile böyle propagandalara kapı
lanlar eksik değildir. 
Başka itikat ve fotihatta o. 

lanlann itikatlarına hürmet et
mek ve kendilerini bu itikatlara 
göre ibadet etmekte ve yaşa
makta serbest bırakmak jstidat
larr, eski Roma ile eski Yuna
nistandan sonra, tarihte ilk de
fa olarak Türkler arasında baş 
göstermiştir. Otuz sene muha
rebesinde tcsamüh yokluğu yü
zünden 'birbirinin boğazına sa
nlan iki nevi hıristiyan, din ve 
vicdan hürriyetini ancak Tilrk 
topraklannda buluyorlardı. Te
samüh esasını nihayet kabul et
mek surctile otuz sene muha
!'ebesine ·nihayet veren Vestfal
ya sulh muahedesinin ilk perıl
tıları, vicdan hürriyetine ka
vuşmak için Türk topraklarına 
kacan rııülteciler arasında belir
miştir. 

imkan müsaade eder etmez 
dünyaya tcsamilh, sevgi ve 
karşılıklı saygı mesajını ulaştır
mak, tarih bakımından bizim 
hakkımız ve ıvazifemizdir~ İn
giltere ile ittifaktan sonra Al
manya ile sıkı dostluk, Rus • 
Alman harbinde ilan ettiğimiz 
bitaraflık, bu tarihi vazifemi
zin yerine getirilmesine doğru 
hazırlık adımlarıdır. Bu itibar
la bizim rolümüz, bitaraf bir 
seyirci rolU değildir, ortalıktaki 
karanlık arttıkça sulhe bağlı 
olan tarihi rolünün mesuliyeti
ni daha fazla duyan olgun ve 
gün görmüş bir milletin hadi
selerin seyrini uyanık ve alaka
lı bir gözle takip edişidir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Alman - Sovyet 
tayyareciliği 

(~ l IDCJde) j j 

kuvvetleri. Rus hava kuvvetleri
ne faiktir. Fakat !bütün ıkuvvetle· 
rini RU'9)'aya ka~ı kulltmabiime
leri kabil değildit. GaTpta büyük 
bir hava kuvveti bırakmak mec· 
bur.iyetindedir. 

Diğer sah&da, Akdenizde le-
kenderiyc limanı 'bombard+ma· 
nmı idame el!tinnôk, İngiliz do· 
nanmasının lhaidcatını güç~cttir· 
rne'k iç.in Yunan -adalarıpda ımu
him bir ha-va l."U""'Veti :bulundur· 
mak zar.ureti.nd~ir. Llibyadaki 
ta•v•yare1erini de çekemez. il.unun
la beraber, bütün 'bu cephelerde 
bırakacağı kuvvet cüz'i olacak 
tır. 

Rus 'haıva kıu ;rv,..tlcrine gelın
ce: 1 talen yalnıı. garp cephes:nde 
hari:ıetmekt~ir. Fal :, Rus tay· 
yarelerinin çoğu eski sttıtcmc:hr. 
Tayyıarecileıi de tec, riibesi:zdir. 
Rus tayyarecilerinin ill'lodern sart 
!er iç.in.de harbedecek kabiliyette 
olup obnadıklarmı bilmivoruz. 
Yalnız cesur Ye fedakar olduk· 
1arını bili)ıoruz. Ve yine Alımım· 
lar iç.in çetin bir düf(tlan oklulda. 
rını bili~oruz .•. 

(Rady<> Ga:ı:etesi) 

* 
Hava harbi sonuna mı yaldat1yor 

Bern, 2t (A.A.) - Cazett.e tle 
Lau.sanne .şunları yazıyor: 

Askeri mahfiller bUtUn cephelerde 
ıtıer şeyin tesblt cdılen plAn mucıbln· 
fC (!Creyan ermekte olduğunu teyıd 
eylcmektedir'ler. Almo.nların elde et· 
tikleri ilk muvaffaluyctler dfk'kateı 

değer mahiyettedir. Askeri mahfılle
ıin hasıl ettiği sarih ınllbaa g8re, 
1-'\l'man !fava kuvvetleri ile Sovyet 
hava kuv,•eUeri arasındalu kaU mu
Jıarcbe ısonuna >:akla9makta!csır. 

ave 
• Ü
alar 
üse, 
tsel-
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r-------------------------- ·MAC Adliye ve Polis haberleri 

Bir k dın başkasına ait arsayı 
b·r kasaba satmış 

2 

' 
Bundan b t kaç glln ev-;el mUhim Hüseylnden sonra, eorgusu yapılan 

o r ::ı.htekArlık vakıı.sı olmuş ve Elif Ztya; kendtsın n Elıfı 'kanm dıyc 
adında bir kadın A e dınd ki d - gös'termodl.ğını, ancaR karı ının ttdı

ğer bl'r dınm malı o an bır arsayı nın Sal h 'kızı Ay o m ı ha b le o 
A'ksarayda HUscyn adı lia bır ka- isim geçince (karımdıi) ded ğını 10 

l-'--+--ı--+--

6aba s:: tmıştır. oylcmış ve suçu ınkı\r etmlşt r. l n,...._...;._....._....;..__;,__;'--

Dün bu ç ne al kadar olan Elif DlnleMn dtğcr suçlu Hamdı ve 8 dın • 1 ta b 1 bl 
H yın T ııçı, Zi~a SU , Hamdı ve Ahs('n d<' suçl::ı. alA'kadar olmadığın: 1 t Ad.~ığn. 1

1 ,.. ~n u "~ih r . sem ı; - ş.er; ~rma'A • as-
A l rgul rı yapılmak Uzel'e oylc~~<'r :e aşağı yukarı mağdur ta1ığı. S - Yurda ait; Dcrinli'k'ler. 
Sultanahm t UçUncU sulh ceza mah· Hilscyı.n gıbı ifade verml lerdır. ,, M .. ,. Bir b 6 G .,. - ezrwı~ se zc. - ay-
k m itne ı; t.rilm erdtr. Mahkeme, sorgu neticesınde Elifın ret; Kı mCtli • eSki. S - Ko bir 
Soıgu esna ında. E ıf 'kendisine ve Z yanın tev'klflertne d ğer suçlu m('mle~; T-opn'ı1a:k. 9 -~erat: 

fS:ıad olunan .suçu mkfir etmış sc de Hüseyin, H ndi ve Ahs nln tcvktf f" 1 . n..,ki 10 '6~ • 
l . h_,.,, d 1 l d•m d c'rmiş _.ru er, ~" , - ''"'"""nun, 

HUscyin \<a,myı şu şek lde an atmış- ennı mw:ıp •A .... ı ı o mn >t>•n an Kllçtlk :k t:ı. . 11 - MUteknft· Derfn-
tır: s:ı-best bra'ktfmalarına karar venn ş- lıkler. p ' 

- Ben bir gün te l l Hamdinin tir. 'l'Qı· !ıdaıl aşağıya: 1 _ Çdk 'k'o· 
Ya"Zih n nde oturayordum. Yazıha.- 1 7 yaşındaki Eleniyi kim nuşdn; Geliverme. 2 - Yelr!le se:ma-
neye Haldkl dedikleri adam geldı. kat"ırmıc: nın btrleıjt:iği ~"er; lsnnm amısı. 
A'ksarayda KUçUk I.lı.ngada. lncbey " s S ..c:-•- .,. _...__ " Sah BI Tarlnbaşznda oturan Hıristo adın- - .,...,,,. ... ; re: ..... ., .... ~ - a; r 
mahan ınde blr ıu anm .satılık ol- da bir ada:mın 17 Y!UJınde.ki kIZI Ele- 'k'u.ş. 6 - Ha'klm'nfyet gösteıren; Süel. 
duğı.ınu söyledi. Ben senedını ve ça- nı Uç gündenborl evinden yok olmuş, 8 - :Mabut; Gcmiş ve ustll açık bal· 
pını görmek istedim. O ise ertesl ana. ve babasının araştırmalarına tcdn. 9 - Açik sarı; GUnler. 10 -
gün çapınI get reli ve yerlnt do gös- roğınen bulunamamıştır. tdke.t; Yunanisttı.nd?. btr şehit'. 11 -
terdi. Bunları konuştuğumuz zaman Nıhayet dUn Elenl pC:I'i n bLr hal- İptlk tahtası; BFr hayvan. 
Hamdi A~ n de orada idll('r. de bulunmuş ve kendi ne sorulduğu DCNKO' BULMACA?lo'IN HALLİ 
H md';rı otuz zaman, 'kendıeinl dutçuluk yapan Soldan Bağa: 1 - Bu'ıga'ıiırt.an. 
da ev ya-pmak i n b r arsa lazımdı. Me~et adında blr adamın kaçınp 2 - Em; Esas; Aea. 3 - Dnuna; 
O el>E-pten bu satı la altı.'kadar ol- Şişli tramvay deposu er.kasında'ki Esami. 4 - Do.gt; İmal. 5 - Umulalı. 
dum. B zc n1alı goetercn Hakkı ar- dutluğa götUrdilğünQ ve orada. Uç 6 - Şooel"; Da'l. 7 - El; Ra'na: ElA. 

n e'f ı..-c ce 2100 liraya satılıp ca· gün üç gece ·yanında a.lıkoyduğunu 8 - Erik. 9 - ElA; Bina. 10 -
yıldığını, çünkU mUşten olan ada- ve ondan sonro bıra'Jup 'k~tığını Namdar; El. 11 - Faı; Re; Zayi. 
mm eV'kn:! pn'l"Blarını v~rmek isteme- ~emiştir. l:ıı~i<a~an ğryn: 1 - Bed'dua 
tliğlnl soyıedl. Bunun üzerine ben de Suçfil Mehmet yakalanarak Adli- eden. 2 - Um'ran; Laf. 3 - Aguş; 
2100 Ul'aya. bu ar yı atın alma1c yeye \<crılm ş ve Elem de •muayeneye Ama. 4 - GC'.milde. 5 - Asa; Acar-

n t hp oldum. E~ ka! parasını da sev'.kediımtştir. laT. 6 - Ra.; Aleni; Re. 7 - İse; 
k • ul ettı n. H ikkı ba.na gldıp mai d . t• k !Tak. 8 - Si; Buz. 9 - Taam edeli. 
sahibıne sarayım, çUnkU 'kendlsl has- Te avıye ge ır en 10 - Asma; Al; Ney. 11 - Nan ola; 
tadır, ı;elcmez, <led ~ bcrabcrt:e ld "I ·· •bı 

Yo a o muş ...... 
katkıp gittık. Bu Elif denen kadın ------ ---- - - --Çorlunun Saray ka.zasmın Beyaz 
iyi bir fle!kilde gı~ lnıni;ı o1duğu halde köyünden HUScyın ıkızı Fatma bUyük 
odada m der Uzerfnde yatıyordu. zorlukla cvve'nn ,gün doğurmllfi ve 
Bana arsa sah binin o o duğunu so"y-

GONON 
CaoRsAsı.J btr tUrtfl iyı olamadiğından tedavi 

ledıler. Ben "de kend ne y\lz Taa edilmek .için lıttanbula. getlrilmeğe 
kaparo verdim. Ertesi gUn bcn'ml nU- karar ver lmiştir. Fatma lstanbula 

,fus 3<A,ğıdmıı a~ırrak Hak'kı muamc %1 llAZtRA..V DH 
ll yi yaptı. Ben yme Hamdınkı yazı- getirilirken yolda b1mUşUlr. 
hanesinde bdkledım. Akşam üstü sa- Cesedi muayene eden A'!Uiye ddk- ı Sterlin 

Kapıuq 

5,22 
129.5275 
30.70 

tonı Hikmet Ttlmer cesedm iorga 
lat 17 de Tapu memuru Neca.U ne blr 100 Ddlar 

lcıldırı)masma .Uzum gösterdiğinden 
Taııu i<lıtresi hademesi geld. otomo- Fatmarun cesed :Morga ka1dırılrnr.r > lsviç're Frc. 
bil eltı fk ı lmad~ğmdan hademeyi > Drahmi -.-
bII"akttk. Teli l HnmÖf ve Ahsen de br. > .Peçeta 12,89 

31,0175 
30,6275 

bernbeı' gel istediler. Böyiece Metresini dayaktan az > 
kadından takm• almak tizere Beyoğ- ld k > t&veç Kt'Onu 
luııda lngiltz rayının ya.nmtl::ı.ki daha Ö Ürece mİ§ Esham \18 'l"ahtilAt 
cvme gitth<, bu Elli yine orada idı Hask6y'de Bademlik sokatmtia o- ı.. n. 
ve yatıyordu. IAzımgclcn muoımele- turan Halit admda blrl bir mUddet- 1933 TUTk !borcu I 19 75 
yi Tapu mcmll'l'U Necati yapt'ıktan tenbcrf beraber yaşadığı Seniye is- 1918 tstıkrıızı dahlU 21 50 
sonra El f takrırl '\'erdi, Elifın njjfu- mindeki kadınla bfr !kaç zamandan- 1933 ikramiyeli Ergani 19 eo 
suna b:ı.'ktL H :mdi Ue Ahsen şah t beri 'kidkançlfk 'ylizUnden geçineme· 1934 Sıvas • Erzurum 20 05 
oldular. o ~n diter maznun Zi- dOOerindeh evvcll<i gtln ycnk1en kav- Anadolu Dcmiryolu Tahvil\ 44 50 
ya. da <>d ;;ı "\:C bu k dm n ga ctm ıeroır. Demlryo1u MUm il Senet 48 2~ 
k end k ı okluğunu .sö)"1edi. Tapu İSte bu kavga esnasında Halit eli- T. C. Merkez Bankası 124 00 
mertlUl'u ı1r 'kltğıdma 1000 lıra. ne 'geçirdiği bir sopa ilo metresini T. İş Bankası mümessil hlsso 125 00 
ya"Zmış, tııılbUki ben Elifin eline .şa- uzun mUdoot 'dovdU'kten sonra kadı- T. lş B«nkası (Nama muhar.) 11 ıo 
hitlerin 'hUZUnlnda l bin lıra ver- nı bftnp 'Ve ağır yaralı V'Bl'Liyete sdk- OSma'nlI Ba.n'kası 26 50 
dim. Taı>n memuru tıdtrın aTdI. Er - m~ur. f.Şrrketi Hayri~ 26 00 
um gUn ~a tnkrir .klığıdmı gös- Etraftan yetfşenlcr kavgaya mil- NuırnT 
terdOOerl z::mıruı 'bin ~ılı olduğu- dalıa:le etmf.ş1erso de Sontyenln da- Türk A'ıtlnı (Reşat) 
nu görilnce Tapu memuruna. giderek yttk yemesine m!ıni otamnmışlardır. Türk Altını (Hamit) 23 80 

25 30 

sordum. Bana Tapu memuru Necatı: Seniye ağır Y rdıı olarak Beyoğlu Türk Altım kUçW< (Ha'mlt) 
- HıDldi öyle olmuş, oluversin, ııastabanesıne 'kaldırılmış. suçlu Ha· Tiir'k Altını kUçUk (Aziz) 

23 70 
23 00 

~08 00 sana ondan bfr zarar gelmez, dedi. ıtt ya'kalamnrştır. K&ltrı bcşı bh1ik 
> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

24 ıı:yar aıtın granu 
Mecid~ 

Trakyada imar faaliyeti 
111 00 
113 00 

3 20 
75 

Eski eserler tamir ediliyor Askerlik ilan:arı 
Edime (Hususi) - Gelibolu 

b üyük ve devamlı gay.retledn 
eseri olara-k hemen hemen baş
tan b sa imar olunmaktadır. Ek· 
sik gedik ne yasa tamamfanınak
taefı r. 

CeLiıbolu küçük bj.r< şehirdir. 
F nkat suyu. elektriği, frigo rifi{:i. 
parkı, iskelesi. fabrikaları, yol
ları, ziraat fidanlığı V'C he.r taraf. 
tan yemlik çae.rLerıle çevıibniş
ıtir. Ay ve yıl geçmez ki bİT hayli 
yen.irıklCJ" başyermes.in. Şnndi de 
m~hur ımimar Kasımın eseri olan 
Paşa Hamamı !büyük ve müşte· 
cek bir 'h.i.mmetk: yeni bir halde 

itüsü jç ve dı tamirleri yapıl· 
~tır. Şimdi de üçüncü hır bina· 
nın satın alınması bekleniyor. 
\Böylelikle Enstitü ve Kız Sanat 
ıokuTian ve bithırine bağlı bir 
:zümre halin.de yaşama imkanları. 
na kaıvuşacaktır. Diğer taraftan 
kız muallim me.ktelbinin yemek 
salonları tamamile bitmiş, yalnız 
lcnefiüııhane kısmı kaUnı!ltır. Ye 
mek salıonlnrı l 1,000 lira~a ya· 
pılm1ştır. 

Türk Maarif Cemrye:tlnin bü
~k hlımnetile atın alınan kız ve 

er.kek talebe yurrJanmn çok muh 
taç olduğu tamir .işi de başlMnak 

Kadıköy Ye~J 'f8 Yabanoı er-
- Şubelerinden: , 
l - 337 doğum1u ve bu doğumlu

larla. muamele gören eratın son yok

lamalarına 9 temmuz 941 tar ihinden 
itibaren ~lanaca:k ve 13 ntustos 
941 gününe kadar pazartesi, çarşam
ba, cuma günleri devam olune.c&ktır. 

2 - Yerli eratın yo'kla:maları 9 
dan 12 ye kadar, yabancıların 14 ten 
17 ye ka(iar yapılacaktu. 

3 - Her rnUkellcfin, nüfus cUzda
nı, ince klığıda çekilmiş fki fotoğraf, 
fkametglıh tezkeresi 'Ve tahsil veel
kaları ne 'b rlikte şubeye gelmeleri. 

ıkurulmaktadır. 
.Bunclan önce de Birinci Mu- üzeredir. 

Bunlardan ba ka Sokullu Ve-

4 - Tıp fa.kültesi, veterıncr fa'kW
tesl eczacı ve dlş ta.bibi okullannoon 
bu yıl mezun olanların, askerliğine 

'karar Yerilm ş tablb, Mühendis, kim
yager, eczacı ve diş tabibi emıfma 
ayrılmış bulunanların 15 temmuz 911 
gUnUne !kadar şubeye 'mUrııcaatıarı. 

ıradın Süleyman Pa a namına yap 

ıt ırclığı Bulayır ve Kavaklı ha
mamları gibi beşer asırlık güzi

de eser büyük himmetlerin eser: 

o la rak. kurtarılmı~ tır. 
B abaeski ve Vize beleruyeleri.. 

ni d e yine böyle m~hur eserler.in 

ka~ısında görüyoruz. Onlar da 

Tiılık mimarısinin dörder, beşer 
asırlık eserlcrmi kurtarmış ve 

halka agmıştır. Bu gid.iş.i Malkara 

ıve Lüleburgaz bcledıycleri de 

ıtak.ip edecektir. 
Milli varlığwızın kültur hüc· 

ceti sayılan bu essiz a1!:>1deleri kur 

tar:mak, devld varlığının asırlık 
n.ışanelerini yenıden yaşatmak 
demektir. Bu eserleri tahripkar 
~ilerden kapıp koparmak kültür 
m ücadelesinin lbaş unsurudur .. 
l te Belcd1yder bunu yapar.k.en 
.ik i mübarek davayı muştereken 
tah akkuk ettirmiş olmaktadırlar. 

* Edirne, (Hususi) - Maarif 
h areket erinde nylardanberi de. 

am ed<."n .iht mamlı bir çalı ma 
oze çarpmaktadır. Maarif veka

iebnın bütçe yaııdum ı e kız ens· 

~rin Sinan eseri Çifte hamamları 
ıcla · Eclime vil.ayetince ,istimlak e

lci ilmiş, muamelesi bitmiş, parası 

ödenmiş ve şimdi de yapı .işlerine 
başlamak üzere Nafıa vekaletin
den müsaade foıımütü gelmiştir. 

5 - Her mUkcllefin yukarda yazılı 
günlerde şubeye mUrncaatları, Taşra.
da bulunanların bulundukrarı mahal 
askerli'k şubelerJne mUra.caatlarx gel-

1If9•oğlu ı c.-1 Sulh lh&uk IIiı.k(ın· 'mlyenler hakkırıda ta"kibat yapılaca-
!~ ıJ elen: OH/107 ğı ve i!Arun davetly<ı yerine geçece-

Hafize 'tanı.frnd3.n Ahmet Remzi'- ceği ilAn olunur. 
ye açıla'n a aca"k davasmtta ikamdt- * 
gfihmm meç'huUyetinc bınaen tebH· Emlnintü A ~ Ştibcslt\ıloo: 
ga.t yapılamruruş olduğ'Ündan fili.nen 336 doğumlu ve doğumlularla mu-
teblıgat ifasına 'k r vernmrş ol· ameleye tAbi mua.Jnelesl 'tekemmuı 
mik'ıa 2/8/941 günU saat 9,30 <la et.mlş kısa hizmeUL orta ebliyet'na
bi'zza't mal1kemeye gclmeğe veya b.r nıe?ilcr 28 Haziran 941 tarihinde 
ve'kil gönderm<miz a'ksl takdırde gı- Yedek Subay dku)uno. scv'kedilecek
yabınrzda devam edileceği tebliğ ma- leı'inden Nflfus cllztta'n ve ıra'ke'rlik 
t<amına katın olmak Uzere ilim o'lu- vesı'kala'n1c mczkQr tarihte şubede 
nur. (5664) bulunmnlım fifi.n olunur. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Hastahanelerle erhhl mUesscselcrin nttiyacI için Eti Banktan alı

naca.k 1448 'ton 'kok klimilrünUn naldfyesl açrk e'kslltmeye konulmuştur. 
Taltmin 'bedeli 2896 11r.ıı. ve n'k terninı:ttı 217 hra 20 kuruştur. Şartname 
zabrt ve muamelfi.t 'nıt1dllr1 Uğü 'kalemoinl:lE\ görUlebillT. !hale 217 /941 
çdrşam~ gUnU saa't 14 dı! Dafmt EncUmende yapılacıa'ktrr. Ta'llplerln 
flk •t.ıomin t 'm 'kbuz lvcya mek'tup1arıle ibale gUnU muayywı saa't.te Dar-
mı EncUmeındc bUhınmal'lirı. (4i99) 

VATA 1'. ,-----.,.,--------------------- -

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - Adana Reşatbey ma.hal'lesindc on deTShaneli okul binası 

!k'nıah in';Şaatı: l..~ıf tuUtrı <30434 nro <22> 'ku~ tizerinden ıuı.-
palI ziı!rt ılSu&Ue e'ksffuneY6 kdnufınuflur. 

2 - EltistJtme 17/7/941 pcı'şdm.be gtbıU saat <15,30.> de. vi~ye!t ıda!· 
m1 erıcthnenmde yapiiac3ğınc}<Üı r ZBl'flBr en geç bu. sıa.-1.'ten bi.T 
saat eııvelfne kadaT sırıd cH,ao, d:ı. 'bu enc'Umcn 'reisliğine 'Ve'rflıniş d!a
cırltt.Ir. 

3 - l:steyemer bu işe ıı ~ ve ... 'tnamele'l"ı g8rmc'k için 
Natra. mrı'ımrlf\ğllne ntlinıc'Mt edCbRir\er. 

4 - lsteldlleıin «2282 cm.> kuruş muvallkat teminat vermclcrl ve 
t!hliyet \'CSl1kası a~nrak U~re bu mfk'tnr iş ya',ptiklıarına. ldiıir ö})<mservf5· 
l<!rile Tıea.ı·et San~yi Od:ısı VC6l"ka.sm'r, i-ki. adet veısi'ka fotograflarını, 
'bir' a'de\t c38 , bir oad~t km·uşluk 1c'bımga. ve bir addt de 'bir kuruşhık 
t:a~e pulunu ~uk'a'rt'h l' fuci. ddedd ye:zılı günden liç giln evv~l 
dllekçelhfne bağıama.'k sureti'ıe vfl<tyete mül"QOS!L'tla.rr JAzımdır. 

5 - Posta no gönderilcce'k 'mCk'tıı,PW.rm dış :za.1-fı mUhü'r mumu ne 
ty;ce k'ltpatı1acaktır. Poot&la otac:ık gccikmel& 'im.bul edilmez. <5028> 

.-ni r a n a 1 
Kuruıuıı tarihi: 1888. - Semla.yesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziraı ve ticaı1 her nevi banka muameleleri. 

Para. biriktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyO"' 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbanm: tasarruf hesaplarlnd~ 
en az 50 lirası !bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a. ne aşağı • 
dnkl plA.na göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 adet 1,000 llrnlık 4,000 Ura ıoo ad6t 150 Iinı.lı'k 15,000 llrn 
4 }) 500 » 2,000 » 
4 » 2so » ı.ooo 11> 

120 » 40 4,800 ıt 

40 1t 100 }) 4,000 » 160 » 20 D 8,20() D 

DİKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 liradan n~ 
ğI düşmiyenlere ikrıımiye çıktığı taJCdlrde % 20 fazlnsile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eylQl, 
11 Birinciktınunda 4;ekilecektlr. 

' U!W wrfl 

Satış ııanı 
İstanbul Dördüncü ıcra memurluğundan: 

1Bkohi Ayvazynnı tarafınldan, Va.kı! Para1ar, 1darestnden 26284 
t'k'raz numa.ra.slıle bo'rç alman paraya mıtkıı.bll btrim::l dereceda.ipotc!k 
gösterllm ~ o1up borcun ödcnınem inden dolayı sa.UimMtna. karar 
venıen ·ve tam mtna hltvttku.f t mdan (<! > Unıı 00 kuru 
1uymct ltaı'k'd!r edilmiş olan ka.yden Kıurika.pt .Mı.thsfne hatun mahal· 
lesinin M.ota,taşı GUreUoğ'ıu sokağında. 452 'kUt.llk 729 ad3., l par.sel 
eski 1, 22 yeni ı. 3 No. 'lı 46,5() metre :mı:tra:bbaJı 'kAgir evin eıvsa! ve 
mesa'hası: aşağıda yazılıdır: 

Gayrimenkul haılıhı Kuntkap!j Muhsinehatun mahallesınin Mola
~ caddeslhd'e B'a.tumln sokağıddıL 3 taj No. lI 'ım.gh- ha.ne olup. 

Zf/mfn kat: Cepheden. çll't.e ~a.na.'tlı 'demlr 'kapılda.n gi'rilcHkte zeml· 
:nt bnermer came'.k:A'nı bölmeli ufa.k bit; t'~rk'ta. bin yük oola'bı ve boıcl
nım )kata i'ne'n merdtvt!n. ve. ka.rşılrldı tkl oda. 'bir hcladrr. 

BOOntın l(mt: Zeminl mıılt'.n doşelf a.-cıı. ocaktı kUY'U ve sarıucı havi 
bi't mutfak. ve 'krsm.en 'tonos 'kcmeı'li iki bfil."-neli 'kömUrl!Ik mevcuttw:'. 

Bırhıdl kat: Trabzo'nlu blh-' sah~n'lık'.:a. blriı sofa\da.n 'bölme U.o oda 
bir helA.. 

tkm ·l Qmt: Blr sota. Uzerinl!\ 'kirşfıtidı; i'ki: oda. blıt helCı.dan ibaret 
olup bu ka,ln\ tıStllride eeminl çinko etrafı. deınl.r pa.ı'mıı,klxk lkorku

~u".ıchı, 0 blr 'klSU~ ta.'raç!lı ne bh' t:a.va,n irııt31 mevcuttur. 
Eı.'S:dı: Gayrimenkul 'ka.giı: ve •tamir• muhtıı.çtır. Bodrum ve ze

mfn "kat pe'ncereleri demir pa.rmaJ(ltkllı vq birinci 'ka!~tan., ltlbııren 'kıs
men cumoalı olup lld katın cephesinde lig balkonu va~., lçin'dc clek
trikı ve teı:'kos tesl.Sa.u mevcuttttr. 

Yukarıda. hıtdut, evsaf: ve mcsa1ıası yazxlı gaıyrimcnkuliln tama· 
mı açık dtttmnayıı. kanm~tur. 

1 - İşbu, gayrlmımlkulUıt a~tnnr1 şartnamesi 5/7 /1941 tarrhlnden 
itibaren 911/2442 No. tie tat. Döidlln.cll lera. dai'raslnln muayyen nu
mara:snıd'\ heı1l<esln gorebnmesl lçfn ıı.-:tk'tı:r. İlA.nda. yazıl~ ola.nla.rdıı.n 
fazla ma.lOnuı.t ıtlmıık istiyenler, iŞbu şartnameye ve 9H/2442 dosya. 
numarasllq memuıiyctim{ze. müracaat etmelidır. 

2 _ A'l"ttrrmıı.ya. lşt!ı'o."k. için yUkdrtda. ya.zılı 'kıymetin ~de 7,5 u 
nisbe\indq pc"y a~çesi vcyaı mfüı 'bir ba:nlkı.tnın. teminatı mektlibu. tevdi 
eUilecektrr. (Mn.ddq 124) 

3 ~ tpolek. sahl'bl ıı,lıı.ca'k,ılaxla, '<ll.ğe'.!1 a.~kadaTlı:tnn ve lrlıfak 
ha.kkı 'Sahiplerinin ~Yt-rmenkul ilze'rinde!kJ. h~kla.nnr, hususıle faiz -ve 
mıis'rala dair ola.:;ı i<ıdınla.rmt 1şbU; ilfi.n, tarihıiıden ltlba:re'n o:ı. be~ gUn 
isinde evr.a"l<ı !mUsbite1erilo bftll'kt.Q mcmuriyetlmlze bıldırmeleri icap 
eder. AksL htLldc 1i$1.a.t'Iı lai>ll sıcn~ fle sa'bltı o1madıtÇa. sa'tI~ bede1ınln 
pa'Y).a.şmasmda.n hariç 1<11.lırlar. 

4! _, Gösterilen gUn6e arttı:muya. i'Ş'tirak edenler arttırma. şartna
mestni o'kumuş ve lUzum'lu ma'lQma.tr a!lmış. vl\ buhfan tamamcı."1. l<a.bul 

ct:mi.9 adı ve itlbıuı o'unurlar. 5 - Ga.yrimenkı.il 15/7/1941 ıtdr.ib.tnde s~ glini\ se.a.t 14 den 
16 ya kddar Mt. Döı'dUncU. lci-nı memurluğuıid.ıı. U.ı de'fıı.. b:ı#mldiktan 
sorlra. en çdk. a.rttırahıı. ihale edıllr. Ancak a.r~tmno. beddli muhammen 
'kıymetin yUzde 75 W bulmırzı veya sa.tlŞ' isle3enm a.laca.'ğ'ınnı rUchanı 
o1ıi,n dl'ğE!r ala.ca'k1ılar bulunp ta." be<!~ 'bunla.mı. bu g~menku1 ne 
tem{n edi'lnrlş ala.cııklnh'nlnı moomunndn.n fıtziaya. çıkmazsa. en ço'k 
eJritrra.nm. ta.ııJıhUdQ 'bald 'ka1ma'k. üzera ıı.rttırnıa. 10 glln da.ha. temdit 
edilere"k: 2~/7 /1941 !t.O:rihtndC\ cuma. glinüı sal3.tJ 14: den 1& yn 'kada.t' ıst. 
DördUncU idra. memurl$ odasında, a.rtt.trmıı. b~ell sat~ isteyenin 
alacağına. rUçha.nı dooı diğ&'r ala.ca.'klı~~ını bu, ga!,"ri'lnenlculı file temin 
tdilmlş. alOJ!o:ı~an mecmuu~idn.n. fazlaya çıkma'!<. ş'ardle, C!l1 çok arttı
ra.na. ih.ıile edilir. BöYie bir bedel. elde edlılm.e-z;se ihıı.le yapxima.z. Ve 

satıq ta.lebı dUşe'r. 
6 _, G'ay.rimen'ku1ı 'k~ndlsfneı r~e olunan kimse deorh~ veya. ve'rl-

len mtihlet tçrnda pn'ra.yt vennezse ibalf\ karart fas'holunarak 'kendl'ısin
dan evvel ~n -ytlksek 't"kHtte bı.ilunıın kimse anet.mtş o!duğu bel.:ielle 
almağa. raı:ı dlumo. ona., 'ra'zr ~lmaz vey-n. bu~uthnS:ZSa hemen yed! gün 
mUddefle arttırın.il.ya çrkarilı:P en çok arttıranaı ihale edilir. 1'ki ihale 
flrasmdaki fark ve geçc'n gUn~ıh- fçln yllZd~ 5 den hJsa.p olıtn'a.c:ı.k faiz 
ve diğer zaraı'lnt.- ayrre!l

1 
hUk'md hacet ka.lma'ksizİn memu'rlyeUm!n:e 

nıhcıdıı.n ta.hsn olunur. <:-.iadde 133) 
7 - Atrc1 artt:ınna. bode11 ho.'r)ctnde olarak'. y~Inrz tapu fera.g har

cını, yirmi senelik vıı'kxf t:avrz bedelini ve lha1e 'ka'rar pullanıu 'Venne-

ğe mecbU'rdı.tr. 
MUterak m vergiler. tenvirat ve tanzifat ve de11fl.live resminden 

mCtevelllt belediye TUsumu ve ml.l'terıı.lchı V!l:'·<If lc11.re'li a.ırcıya ait 

alma!f!P arttmna. bedelinden tenzCl olU?ıur. 
tşbu gayr men'kul )'ukanda glistclrnen tariltte tst. Dördüncü icra. 

memurluğu odasınttr.ı işbu tltfo vo gosterllen ıır'tCrrma lşartnamesi dai-
u-e'siiııde :sablacağt illin olunur. t5079) 

İLE SABAH, öGı.E VE AKŞAM 

'I'. ., . •• 

&er JelUekU 80ma iuna. UÇ 41lfe lltQlltlıllma 
dl.ıertnbi futala71DJS. 

Devlet Demiryollan İliıılan ] 
:Muhammen bedeli 710.000 (Yedi yUz on bin) lira olan Dd kaleın 

bakır levha ve antrtuvaz çubuğu 4/8/1941 pazartesi gtlnU saat 15,SO 
da. kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında. satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 32150 (otuz lkl bin yüz el?l) liralıJ< 
muva"l<ka.t teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları v e tekliflerini 
aynı gün eaa.t 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri llzundır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara. ve Haydarpa.şa veznelerinde 
sa.tılmakta.dr. ( 48'3) 

AR1FIYE KÖY ENSTİTÜSÜ 
ve Eğitmen Kursu Satınalma 

Komisyonundan: 
Olnsl Fi,a;tı 

E~ 170.000 Kg. 12 Kr. 20.400.00 1 .530.00 

Yukarıda ya..zılI bir kalem 170.000 "l<fiogram ekmek 14/Vll/1941 
Pazartesi gQnU ısaat l5 te Adapazan Belediye do.iTesl.nde kapalı zarl 
usuliyle eksiltmeye konulacağından talip olanlarm ilk temlnatıannı 
yatırdıklarına. dair makbuz ve T1caret Odasına kayıtlı oldukları hak
kındaki vcsikalarile birlikte, hazırlanan zarfları yukarıda yazılı gün 
ve saatto komisyona vermeler! ılAn olunur. 

Not: İhale edilecek ekmeğe ait şartname ATifiye köy enstit USU 
mUdUTlUğllnde lher gUn için gör ülebilir. 

Ziraat San'atları Enstitüsüne Bir 
Asistan Alınacak 

Yüksek Ziraat Enst:tüsü Rektörlüğündeıı: 
Ziraat sanatları fakültesi Ziraat sanatları enstitüsüne 35 lira a.sl1 

ma1U11a. ikinci sınıf lblr asistan alınacaktır. Bu m evki için isteklilerın a,şs· 
ğidnkl şartlan haiz olmalnn lAzimdxr. 

ı - Ziraat fakUltesinden asgari iyi derece ıle diploma. almrş bU" 

Iunmak, 
2 - Bir ecnebi dili iyice bilmek, . 
3 - Mecburi aekerl hizmetini yapmr11 olmak ve azamı 30 yaşını 

geçmemiş bulunmak, 
4 - Ziraat teı}ki!A.tmda en IU}ağı blr sene çalışmış olma k. 
Bu şartları haiz iRtekliler 2ira.at sanatları 68.haslle bir ecnebi dilİfl' 

den imtihana tAbl tutulacaklardır. lmtlha.n 28.6.041 cumartesi saat l O 
da Ziraat sannUan enstitüstındc yapılacaktır. 

Taliplerin imtihandan evvel tcrcUmei halleri ve diğer müspit evral'' 
larfie yüksek ziraat enstitustl rektörll.lğüne müracaatları ve imtihan saıı· 
tinde! enstıtUde is batı vücut ebncleri ua.n olunur. ( 4684) 

İstanbul Sıhhi Iv.:üesseseler Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan : 

11 Ha.ziııı.'n 941 tarihli Son Telg'raf 'v• 11, 20 Hazıran 941 tarlbll 
Anıtcıdlu ıve 11, 15, 20, 2-1 Haz.lra'.n 941 t.drnı'li Ulus v e 15 Ha:.ziraın 9,a l 
tarlhl( Alkşam ve 15, 24 HezLrnn 941 tarihli Y ttniasrr v& 21 Haziran 941 

tdrih'lıt eunthuriyet ve 24 Haziran 941 '&.rittli Vate.n gazetelerinde neŞ' 
ırohman erzak il~nn1da!ki azı ~o çoğu 31100 'kilo 1Zeytinyatmrn aıın· 
masmda'n sarfınazar edllmiŞt.1r. Keyfiyet illin olunur. c5013> 

Küçük tasarruf 1941 iKRAMiYELERi 
l adet 2000 llra.lık = 2000. -

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

iKRAMiYE PL.ANI 4 > 500 > = 2000.- ' 
8 > 250 > = 2000.- ' 

KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 lU&ı.}'18, 35 100 > = 3500.- ' > 
1 A~ustos. 8 lklnciteşrin 80 50 = 4000.-

., 
> > 

ta.rllılerinde yapılır. 300 20 = 6000.- ' > > 

Sahibi ve Neşriyat MUdUrQ: AHMET EM1.~ YALMAN 
Basıldığı Yer: VAT~ MATBAASI 


